
  مصطفى القمش. د ..….. الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات القراءة والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية
  

  

  

 

 
 

א א מ א א
א א א א א א

  

   ∗مصطفى القمش. د

  א
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الفروق يف مركز التحكم وتقدير الذات بـني ذوي صـعوبات   

والعاديني من تالميذ املرحلة االبتدائية، وإىل املقارنة بني ذوي صعوبات ) الشديدة والبسيطة(القراءة 
وسعت الدراسة إىل اإلجابـة عـن   . القراءة والعاديني يف العالقة بني مركز التحكم وتقدير الذات

  :األسئلة التالية
لدى كل من ذوي صعوبات القـراءة الشـديدة   ) داخلي، خارجي(هل خيتلف مركز التحكم  -1

  ات القراءة البسيطة والعاديني من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من أفراد العينة؟وذوي صعوب
هل خيتلف تقدير الذات لدى كل من ذوي صعوبات القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة  -2

  البسيطة والعاديني من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من أفراد العينة؟
وتقدير الذات لدى ذوي صعوبات القراءة عنـها لـدى    هل ختتلف العالقة بني مركز التحكم -3

  العاديني من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من أفراد العينة؟
تلميـذاً مـن   ) 80(تلميذاً من ذوي صعوبات القـراءة و ) 80(وقد تكونت عينة الدراسة من 

دائي من مثاين مدارس تلميذاً يف الصف الرابع االبت) 528(العاديني، مت اختيارهم من جمموعة قوامها 
حكومية تابعة ملديريات التربية والتعليم األربع يف منطقة عمان، وذلك بعد تطبيق االختبارات اخلاصة 
باختيار العينة والتأكد من حتقق شروط اختيار أفراد العينة، وقد استخدم الباحث يف هذه الدراسـة  

قنناً على البيئة األردنية يتمتع بدرجة عالية مـن  اختباراً حتصيلياً يف القراءة للصف الرابع االبتدائي م

                                           
 . ردنكلية األمرية عالية اجلامعية، جامعة البلقاء التطبيقية، األ ∗
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الصدق والثبات كما استخدم مقياساً خاصاً مبركز التحكم وآخر خاصاً بتقدير الذات لألطفـال مت  
تعديلهما ليناسبا البيئة األردنية ومت التأكد من صدق املقاييس وثباا بالطرائق الصـحيحة املالئمـة،   

  : ا وحتليلها أظهرت النتائجوبعد معاجلة البيانات إحصائي
بني ذوي صـعوبات القـراءة   ) α=0,001(فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -1

الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني يف متوسط مركز التحكم، إذ تـبني ميـل   
القراءة  التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة إىل التحكم اخلارجي أكثر من ذوي صعوبات

البسيطة، وان التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة مييلون إىل التحكم اخلارجي أكثر مـن  
  .التالميذ العاديني

بني ذوي صـعوبات القـراءة   ) α=0.001(فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -2
ذ تـبني أن  الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني يف متوسط تقـدير الـذات، إ  

قل تقديراً لذوام من ذوي صـعوبات القـراءة   أالتالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة هم 
البسيطة، وان التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة هم اقل تقديراً لذوام مـن التالميـذ   

  .العاديني
ميـذ ذوي  عالقة ارتباطيه عكسية بني مركز التحكم وتقدير الذات لدى كل من جمموعة التال -3

 .صعوبات القراءة والتالميذ العاديني
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  المقدمة -1
تأيت صعوبات القراءة يف مقدمة مظاهر القصور األكادميي الشائعة بني التالميـذ الـذين   

%) 85(يطلق عليهم مصطلح ذوي صعوبات التعلم، ويقدر بعض الباحثني أن أكثر مـن  
  ).Lerner,2000( من ذوي صعوبات التعلم يعانون من صعوبات القراءة

قد يواجه الطفل العادي مشكالت يف القراءة يف كلٍ من مراحل منو مهارات القراءة اليت 
قد تفسر بأسباب تتعلق بعوامل جسمية أو حسية أو عقلية أو بيئيـة تتعلـق باألسـلوب    
التدريسي أو احلرمان الثقايف وميكن إعداد برامج تربوية تعاجل مشكالت القراءة لدى الطفل 

دي، ولكن قد يواجه بعض األطفال مشكالت يف القراءة ال تعود إىل عوامل حسـية أو  العا
بيئية أو عقلية وهي املشكالت اليت يطلق عليها مصطلح صعوبات القـراءة، ممـا يسـبب    

  ).Mercer ,1997(مشكالت عديدة هلؤالء التالميذ 
قـة يف العمليـة   إن مفهوم الطفل عن ذاته وتقديره هلا يتوقف على مدى جناحه أو أخفا

التعليمية، لذلك فان دراسة جوانب معينة يف شخصية التالميذ ذوي صعوبات التعلم شيء 
مهم من اجل زيادة معرفتنا خبصائصهم واالستفادة منها يف الربامج التدريبية والعالجية اليت 

  .تقدم هلم للتخفيف من حدة املشكالت اليت يواجهوا
فال ذوي صعوبات التعلم اظهروا اخنفاضاً داالً إحصائيا بينت الدراسات العديدة أن األط

يف تقديرهم لذوام، وتوصلت دراسات أخرى إىل أن األطفال ذوي صـعوبات الـتعلم   
مييلون إىل التحكم اخلارجي مقارنة بالعاديني، إم يعزون فشلهم إىل ظـروف وأسـباب   

  ).240، ص1993يوسف حممد، (خارجة عن أرادم وحتكمهم 
إىل تقييم الطفل لذاته بشكل عام فيما يتعلق مبدى ) Self Esteem(تقدير الذات  ويشري

علــى ما هي عليــه وإدراكه . أمهيتها ويعين التقدير اإلجيايب للذات قبول الطفل لذاته
لذاته وإعجابه ا على انه شخص ذو قيمة وجدير باحترام اآلخرين، أما التقـدير السـليب   

م قبول الفرد لنفسه وتقليله من شأا وشـعوره بـالنقص عنـد    للذات فيشري إىل عــد
  ).249ص  ،1993يوسف حممد، (مقارنته نفسه باآلخرين 
من املفاهيم احلديثة نسبياً يف ميـدان علـم   ) Locus of Control(ويعد مركز التحكم 

وليـان  النفس، إذ اشتق هذا املفهوم أصالً من نظرية التعلم االجتماعي اليت صاغها العامل ج
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وتقوم هذه النظرية على تقسيم مركز التحكم إىل داخلي وخارجي ) Julian Rutter(روتر 
إذ حيدد األفراد توقعام املختلفة بوجه عام يف ضوء إدراكهم مصدر التدعيم سواء أكـان  

، وما إذا كان يعتمد على )املكافأة والنجاح مقابل احلرمان والفشل(إدراكاً إجيابياً أم سلبياً 
لوكهم اخلاص أم انه حمكوم بقوى خارجية كاحلظ أو القدر أو الصدفة أو أدوار اآلخرين س

فذوو مركز التحكم الداخلي يعتقدون أن التدعيمات اليت حتدث هلم ترتبط بعوامل داخلية 
تتعلق بشخصيام، أما ذوو التحكم اخلارجي فيعتقدون أن التدعيمات اإلجيابية أو السلبية 

وامل خارجية، وقد أشارت بعض الدراسات إىل ارتباط التحكم اخلـارجي  لديهم ترتبط بع
عـوض اهللا وعـواد،   (بسوء التكيف وبالتقدير املنخفض للذات مقارنة بالتحكم الداخلي 

فمركز التحكم وتقدير الذات من املوضوعات اليت يرى الباحث بأا حتتاج إىل ) 1994
  .مزيد من البحث والدراسة

  

  للدراسة  اإلطار النظري -2

  تعريف صعوبات التعلم  -2-1
ظهرت تعريفات كثرية لصعوبات التعلم ولكن هناك تعريفاً حديثاً القى أوسع نطاق من 

متثـل اجلمعيـة الوطنيـة    )) اجلمعية الوطنية لصعوبات التعلم((القبول أال وهو تعريف 
 The National Joint Committee on Learning( :لصعوبات التعلم واملعروفـة باسـم  

Disabilities , NJCLD(  عدداً من ممثلي مجعيات صعوبات التعلم يف الواليات املـتحدة
كما تشري إليه ) 1997(األمريكية، وينص تعريف اجلمعية الـوطنية لصعوبات الـتعلم 

مصطلح عام يشمل عدداً من املظاهر غري املتجانسة " مصطلح صعوبات التعلم" إن) لرينر(
لتعلم واليت تبدو يف صعوبـات تعلم مهارات اإلصغاء واحملادثة والقراءة حلاالت صعوبات ا

والكتابة واحلساب، وترجع مثل هذه الصعوبات إىل عوامـل داخليـة يف الفـرد مثـل     
االضطرابات يف اجلهاز العصيب املركزي، ولكنها ال تعود إىل عوامل تتعلق باإلعاقات العقلية 

  ).Lerner , 2000( مل بيئية أو ثقافية أو انفعاليةأو السمعية أو البصرية أو إىل عوا
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مـن  % 85وملا كانت الدراسة احلالية تم ببعد صعوبات القراءة اليت تشكل حـوايل  
مظاهر صعوبات التعلم املتعددة، كان ال بد من احلديث عن مفهوم القراءة بشكله العـام  

  .وصعوبات القراءة بصورة حمددة
  مفهوم القراءة  -2-2

عملية معقدة تشمل جمموعة من العمليات العقلية اليت تتمثل يف اإلدراك، والتذكر  ةالقراء
واالستنتاج والربط، حيث تعرف القراءة بأا نشاط فكري يشـمل تعريـف احلـروف    
والكلمات، والنطق الصحيح ا، والفهم والتحليل والنقد والتفاعل مـع املقـروء وحـل    

  ).1999 حسني، عبد اهللا. (املشكالت واملتعة النفسية
  صعوبات القراءة  -2-3

تعد صعوبات القراءة من أكثر أنواع الصعوبات شيوعاً لدى تالميذ صعوبات الـتعلم،  
ومتثّل حاالت صعوبات القراءة يف مدارسنا مشكلة خطرية على كل مسـتويات السـلم   

هذه املرحلة وأـا  التعليمي وال سيما يف املرحلة االبتدائية ألن القراءة هي أساس التعليم يف 
  .تؤثر يف تقدم الطفل يف مجيع املواد الدراسية

والطفل ذو صعوبة القراءة هو عادة طفل يتمتع بقدرة عقلية متوسطة أو فوق املتوسـطة  
ولكنه أخفق يف القراءة لسبب ما، وتشري الدراسات إىل أن صعوبات القـراءة تظهـر يف   

التكرار، األخطاء العكسية، األخطاء السـريعة   احلذف واإلضافة، اإلبدال،: األخطاء التالية
وغري السريعة، القراءة البطيئة، القصور فــي القدرة على الفهم، ويتطلب الكشف عـن  

، 1993كامـل،  . (أخطاء الطفل يف القراءة مالحظة عـادات القـراءة عنـد الطفـل    
  ). 367ص

  مفهوم صعوبات القراءة  -2-3-1
لقراءة ليشري إىل أحد األعراض األولية للصعوبة يف غالباً ما يستخدم مصطلح صعوبات ا

وقد اختلفت التعاريف اخلاصة ذا املصـطلح تبعـاً لالهتمامـات املميـزة     . تعلم القراءة
) صعوبات القراءة(للجماعات املهنية املختلفة ذات العالقة مبشكالت القراءة إال أن مصلح 

ا املصطلح أولئـك الـذين ترجـع    ال ينطبق على مجيع األطفال الذين ينخرطون حتت هذ
صعوبات التعلم لديهم إىل القدرة العقلية املنخفضة أو إىل اإلعاقـة يف حـدة احلـواس أو    
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  ).1985 طلعت عبد الرحيم،(االضطرابات االنفعالية 

  :وفيما يلي عرض ألهم التعريفات املتعلقة بصعوبات القراءة
  :(Orton)تعريف جمعية أورتون   -3-1 -2

لصعوبات القراءة وتـبىن   1994تعريفاً رمسياً عام  Ortonعية اورتون لقد وضعت مج
تعد صعوبات القـراءة أحـد   : ينص على ما يلياملعهد الوطين للصحة هذا التعريف الذي 

مظاهر صعوبات التعلم، وهو اضطراب خاص باللغة ذو أصل بنيوي ويتصف خبصـائص  
س غالباً قدرات غري كافية يف معاجلة مما يعك) حل رموزها(صعوبة يف ترمجة الكلمات : هي

األصوات، وهذه الصعوبات غري مقبولة عادة مقارنة بالعمر وبالقدرات املعرفية واألكادميية 
األخرى، وهي غري ناجتة عن إعاقة يف النمو أو إعاقة حسية، وتظهر صعوبات القراءة على 

القـراءة ومشـكلة   شكل صعوبات خمتلفة متعلقة بأشكال اللغة فضالً عن مشـكالت يف  
  .(NCLD, 1996)واضحة يف اكتساب اإلتقان يف الكتابة والتهجية 

  ) Frost and Emery(تعريف فروست واميري   -2-3-3
أا خلـل عصـيب   ب (Frost and Emery, 1995)وعرفها كل من فروست وامريي 

طفـل   إدراكي يرتبط حتديداً بالقراءة والتهجية، فالطفل املصنف بصعوبات القراءة هو
عبد . (عادي أو فوق العادي يف ذكائه ولكن مشكلته يف اضطراب النظام الصويت لديه

  ).1999اهللا حسني، 
وعلى الرغم من أن صعوبات القراءة هي ذات مظهر أكادميي ولكنها ترتبط بالعوامـل  
االنفعالية والنفسية اليت تؤثر يف شخصية األطفال، وأكدت دراسـات كـثرية أن أطفـال    

لقراءة بشكل خاص وأطفال صعوبات التعلم بشكل عام يشـعرون باخنفـاض   صعوبات ا
تقدير الذات عندما يكون مستوى حتصيلهم منخفضاً وكذلك يكون مركز التحكم لديهم 
خارجياً، مما يتطلب إلقاء الضوء يف الصفحات القادمة على هذه اجلوانب، وحتديداً سوف 

عوبات التعلم وكذلك سوف يـتم أيضـاً   يتم توضيح املقصود مبركز التحكم وعالقته بص
  .توضيح املقصود مبفهوم تقدير الذات والعالقة اليت تربطه بصعوبات التعلم ومركز التحكم

  مركز التحكم  -2-4
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يعد مفهوم مركز التحكم من املفاهيم احلديثة نسبياً يف الدراسات النفسية ويعـد مـن   
ألطفال والراشدين وهلذا انكـب علـى   األبعاد املهمة لقياس الفروق الفردية يف شخصية ا
  ).1985طلعت عبد الرحيم، . (دراسته واالهتمام به النفسيون يف اآلونة األخرية

هذا املفهوم يف حماولة منه لتعريف توقع الفرد العام ) Rotter) (1966(ولقد قدم روتر 
يتقبل ا الفرد للعالقة بني جهوده ونتيجة هذه اجلهود، ويشري هذا املفهوم إىل الدرجة اليت 

. ينسب ذلك إىل قوى تقع خارج سـيطرته  أنمسؤولياته الشخصية عما حيدث له مقابل 
) Internal arists(ن األفـراد ذوي التوجهـات الداخليـة    أإىل ) روتر(ولقد أشار 

يعتقدون أن األشياء السيئة أو احلسنة اليت حتدث معهم هي نتيجة مباشـرة لسـلوكهم   
 بينما ال يعتقد األشخاص ذوي التوجهات اخلارجية) Lefcourt(وأيده بذلك ليفكورت 

)External arists (  أن لديهم مثل هذه السيطرة إذ يعتقدون بأن ما حيدث هلم يعـود إىل
يـؤدي  إىل أن مركز التحكم ) Pharse(احلظ أو الصدفة أو القدر كما أشار إىل ذلك فريز 

ـباعها  دوراً مهماً فضالً عن متغريات أخرى يف إكساب  الفرد املعلومات مثل قيمة احلاجة املطلوب إش
  ).248، ص 1994سامل وعواد، (وتوقعات النجاح وطبيعة املوقف وتوقعات حل املشكلة 

ر ويرى  أن مركز التحكم الداخلي يرتبط باالعتقاد بأن الفرد ) Rohner  )1985روهن
ة بينما يشـري مركـز   لدية قدرة السيطرة على األحداث واألفعال اخلاصة حبياته الشخصي

التحكم اخلارجي إىل أن الفرد ليست لديه القدرة على السيطرة على األحداث أو األفعـال  
  ).Patterson، 1987(اخلاصة حبياته الشخصية 

أن مركز التحكم يعتمد على كيفية تأثري التدعيمات ) Morris )1982ورأى موريس 
دة على أقدارهم، ولكن ذوي التحكم يف السلوك إذ يرى ذوو التحكم الداخلي أنفسهم سا

  ).Morris، 1982(اخلارجي مييلون إىل أن يؤكدوا أمهية عوامل الصدفة والقدر 
اخلـارجي  / بتحليل مظاهر أبعاد التحكم الداخلي ) weiner  )1972وقد قام وينر 

) 2(قدرة الفرد ) 1: (وأشار إىل أن هناك أربعة عوامل ميكن أن تؤثر يف نتائج املوقف وهي
وخيتلف األفراد يف تقرير . احلظ والصدفة) 4( صعوبة املوقف) 3(اهود الذي يبذله الفرد 
وقد تبني أن األشخاص ذوي الـتحكم الـداخلي املرتفـع ال     ؛أمهية كل من هذه العوامل
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ولديهم القدرة  ؛ولديهم ذاكرة أفضل ألنواع خمتلفة من املعلومات ؛يتأخرون يف صنع القرار

ويوجهـون   ؛ويقاومون تأثري اآلخرين يف سـلوكهم  ؛نسيان جتارب اإلخفاق األكثر على
وأم غـري   ؛ولديهم اجلرأة وحب املغامرة بشكل واضح ؛احملاوالت حنو السيطرة على البيئة

 ،وأداؤهم األكادميي مرتفـع  ؛راضني عن مقدار ما لديهم من معلومات وينشدون األفضل
ي لألشخاص ذوي التحكم اخلارجي املرتفع ضـعيفاً  ومن ناحية أخرى جند األداء األكادمي

  ).6، ص1991, فاروق موسى(ولديهم مشكالت يف التكيف االجتماعي 
ويف بعض الدراسات توصل الباحثون إىل أن ذوي التحكم اخلارجي يظهرون مفهومـاً  

السمات ويتميزون ب ؛ويرتفع لديهم مستوى العدوانية واجلمود وضعف الثقة بالنفس ؛ذاتياً منخفضاً
  ).P.10 ،Morgan ,1986( العصابية والذهانية واضطرابات الشخصية وضعف الدافعية

ومن ناحية أخرى أكدت حبوث فالندر وزمالئه أن نقصان االجتاه املوجب حنو املدرسة 
وال  ؛وال بالوضع االجتمـاعي  ؛وال بالوضع االقتصادي ؛واملعلمني ال يرتبط بذكاء التالميذ

بل يرجع هذا يف جوهره إىل بعد الشخصية الـذي يسـميه مركـز     ،بالدرجات املدرسية
يف مقابل التحكم اخلارجي وخاصة ما يتصل منه بالنجاح أو الفشـل يف   ،التحكم الداخلي

  ).503، ص1984أبو حطب وصادق، . (املدرسة
  مركز التحكم وصعوبات التعلم  -2-5
رجعـون فشـلهم إىل   لقد أظهرت عدة دراسات أن األطفال ذوي صعوبات التعلم ي 
أما ما يتعلق بالنجاح فقـد رأى هالهـان وآخـرون     ،ن أرادمـارجة عـباب خـأس

Hallhan et.al )1978 ( بأن التالميذ ذوي الصعوبات يرجعون النجاح بدرجة اقل إىل
كما أم مييلـون أيضـاً إىل إرجـاع     .العوامل الشخصية والداخلية من األطفال العاديني

كـذلك فـان    ،بدالً من القدرة الشخصية ،املهمة واىل عوامل خارجية جناحهم إىل سهولة
الطفل الذي يؤمن بأنه ال ميلك القدرة على التحكم باألحداث ونتائجها قد يظهر منوذجـاً  

اليأس من التعلم ومن خصائص هـذا  ) Sligman )1975سلوكياً أطلق عليه سلجمان 
يعتقد الطفل أن الوقت الذي , لنجاحالنموذج أن يكون لدى الطفل توقع ضعيف لتحقيق ا

يقضيه يف تعلم املهارات غري كاف ومييل إىل االعتقاد بأن فشله ناتج عن العجز يف اجلوانب 
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  .الشخصية لديه وأن النجاح راجع إىل أحداث خارجية ال يتحكم فيها
حني ينجح األطفال أو يفشلون بشكل متكرر يف أداء مهمة خاصة، فإم حياولون تفسري 

أن معتقدات األطفال حول ما يتسبب يف جنـاحهم أو  . سباب جناحهم أو فشلهم باالدعاءأ
أو إىل أسباب تنشأ من ) أسباب داخلية( فشلهم قد يعزى إىل أسباب تنشأ من داخل الطفل

فالتغريات اليت تتناول أسباب النجاح أو الفشل قد تكون ثابتة وغري ) أسباب خارجية(البيئة 
تبديل مثل الذكاء أو املعرفة أو الشخصية واالجتاهات اليت تـؤثر يف األداء أو  قابلة للتغري وال
وقد تتصف بعض العوامل اليت تسهم يف حتقيق النجاح أو الفشـل بعـدم    ؛صعوبة املهمة

الثبات والقابلية للتغيري والتبديل مثل اجلهد أو احلظ أن املعتقدات حول أسباب النجـاح أو  
أداء األطفال املستقبلي، فإذا اعتقد الطفل بأن فشله ناتج عن عوامل  الفشل يبدو أا تؤثر يف

شخصية داخلية ال ميكن أن تتغري عندئذ سوف يتوقع الطفل الفشل ثانية وأوضحت النتائج 
أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم كان حتكمهم خارجياً وان ذوي التحكم الداخلي منـهم  

  ).393، 390، ص1988ريك وكالفنت، ك. (كان لديهم اجتاه قوي حنو التحصيل
  تقدير الذات  - 2-6

منذ اية القرن التاسع عشر حىت وقتنا احلايل أمهيـة خاصـة يف   " مفهوم الذات"احتل 
دراسات الشخصية بل غدا حجر الزاوية يف الكثري منـها، بعـد أن أكـدت البحـوث     

ري يف سـلوكنا وتوافقنـا   والدراسات العلمية والتجريبية أن ملعتقداتنا عن ذاتنا كل التـأث 
  ).1987إبراهيم أبو زيد، (الشخصي واالجتماعي 

استخدم مفهوم الذات من قبل العلماء بوصفه مفهوماً افتراضياً شامالً يتضـمن مجيـع   
األفكار واملشاعر عند الفرد اليت تعرب عن خصائص جسمية، وعقلية، وشخصية وتشـمل  

دت التعريفات اليت تعرضت ملفهوم الـذات،  معتقداته، قيمه، وخرباته، وطموحاته وقد تعد
الذي ذكر فيه أن الذات هي مجيع ما ) W.James" (وليم جيمس " ولعل أقدمها تعريف 

مساته، وقدراته، وممتلكاته املاديـة، وأسـرته،   : ميتلكه اإلنسان أو يستطيع أن يقول إن له
  ).P.809 Corsin&Auerbach,1996) (وأصدقاؤه

قييم الفرد لذاته، أو فكرته عن ذاته اليت تشكل نواة نظام القيم اليت كما عرفه كويل بأنه ت
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عرفه بوصفه اال الذي  Stakeأما ستيك . حيملها عن نفسه لتكون أساسا تبىن عليه حياته

أما مفهوم الذات لدى  .يبني صفات الذات اإلنسانية اليت تنطوي على معان تقييمية أو قيمية
يري املنظم واملتناسب املتكون من ادراكات الفرد خلصـائص  روجرز فهو ذلك الكل التصو

وهـو   ،ذاته وعالقته باآلخرين واملظاهر املختلفة للحياة مع القيم املرتبطة ذه االدراكات
  ) Stake,1994, P.57-58(املسؤول عن إحداث القلق لدى الفرد 

  :وبشكل عام فإن أي تعريف للذات يتضمن األبعاد الثالثة اآلتية
  .وهي الذات اليت ترغب أن نكون عليها فعال: ات املثاليةالذ -1
 .وهي الذات كما هي يف الواقع: الذات الواقعية -2
 .Corsin&Auerbach,1996, P.810)( وهي الذات كما يعكسها اآلخرون لنا: الذات املنعكسة - 3

فيعد من العناصر األساسية يف مفهوم الذات ) Self -Esteem(أما مفهوم تقدير الذات 
وهناك متييز يف األدب النفسي بني مفهـوم   .ذ ميثل الكيفية اليت ينظر فيها الفرد لنفسهإ

فمفهوم الذات هو الصورة الكلية ) Self-Esteem( وتقدير الذات) Self-Concept( الذات
فمفهوم الـذات   ،للفرد مبا يف ذلك قدراته ومهاراته وصفاته املكتسبة من جتاربه الشخصية

  :ب رئيسية هييتضمن ثالثة جوان
  .ويتضمن تفاعل الفرد مع اآلخرين: اجلانب االجتماعي -1
 .ويتضمن القدرات األكادميية واملعرفية: اجلانب العقلي -2
 .ويتضمن اخلصائص اجلسدية العامة: اجلانب اجلسدي -3

  .وال يتضمن مفهوم الذات أحكاماً عاطفية
هلـا يقـيم الفـرد    فهو يتضمن الطريقة اليت من خال Self-Esteem)(أما تقدير الذات 

فتقدير الذات كمـا عرفـه   ) Self-Concept(اجلوانب املختلفة اليت يشملها مفهوم الذات 
ويعمل على احملافظة عليـه ويتضـمن    ،هو تقييم يضعه الفرد لنفسه وبنفسه" كوبر مسيث"

وهكذا يكون تقدير الذات مبثابة خربة ذاتية ينقلها  ،تقدير الذات وهو حكم الفرد حنو نفسه
  ).Roy,1994(لفرد إىل اآلخرين باستخدام األساليب التعبريية املختلفة ا

مـن خـالل    ؛يعين أننا نقوم بتقييم أنفسنا ؛فنحن عندما نستخدم مفهوماً لتقدير الذات
واملعيار الـذي نسـتخدمه    ؛نصف ا أداءنا يف النشاطات املختلفة ؛استخدام مصطلحات

ومقارنة أدائنا بأداء اآلخرين احملـيطني   ؛ باألداء السابقلتقييم ذواتنا هو مقارنة األداء احلايل
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فإذا كـان   ؛وبالتايل فان هذا التقييم هو الذي حيرك مشاعرنا جتاه األداء الذي نقوم به ؛بنا
بتقـدير ذات  (بينما إذا كان األداء ضعيفا شعرنا  ؛)بتقدير ذات مرتفع(األداء قوياً شعرنا 

لفرق بني املعيار املوضوع لألداء واألداء الفعلي ضـعف  فانه كلما زاد ا وعموماً) منخفض
وكذلك فان عدم االنسجام بني الذات املثالية والـذات الواقعيـة يـؤدي     ،تقديرنا لذواتنا

كما تؤدي األحكام املعرفية خلرباتنا من حيث النجاح  ،بالضرورة إىل اخنفاض تقدير الذات
قدير الذات جيمع بني األحكام املعرفية خلرباتنـا  فت ،يف تقديرنا لذواتنا حامساً والفشل عنصراً

ومشاعرنا جتاه هذه اخلربات وبالتايل فان العالقة بني تقدير الذات والسلوك عالقة تفاعـل  
سلبياً أو إجيابياً يف الطريقـة الـيت    تقييماًمتبادل فالكيفية اليت يدرك ا الفرد ذاته ويقيمها 

على خربات النجاح أو الفشل يؤثر يف الكيفية الـيت   باملقابل فان سلوكه املبين, يسلك ا
  ).Michael, 1984(يدرك فيها الفرد نفسه ويقيمها 

ومن هنا كان حكم الفرد على نفسه أو تقديره لذاته يؤدي دوراً مهماً يف توجيه السلوك 
وحتديده، فاألشخاص الذين ينظرون إىل أنفسهم بوصفهم أشخاصاً غري مرغـوب فـيهم   

واألشخاص الذين لديهم مفاهيم إجيابيـة   ؛القيام بسلوك يتناسب مع هذه النظرة مييلون إىل
ومييلون إىل وصف أنفسهم دائمـا بصـفات    ؛عن الذات يتمكنون من التوافق االجتماعي

  ).Roy,1994(إجيابية بينما ترتبط املفاهيم السلبية عن الذات بسوء التوافق 
الـتحكم واالسـتقرار العـاطفي     ذكره أن البحوث أوضحت أن مركزومن اجلدير 

ومهارات التعبري عن األفكار والتفاعالت األسرية اإلجيابية هي أمور ذات صلة بتقـدير  
  .Omizo et. al, 1985, P.389)( الذات
   العالقة بين صعوبات التعلم وتقدير الذات ومركز التحكم -2-7

وتوصل  ،ر الذاتتوصلت دراسات عديدة إىل وجود عالقة بني صعوبات التعلم وتقدي
إىل وجود فروق ذات داللة إحصـائية  ) Saracogly et al )1989ساركوجلي وآخرون 

بني التالميذ ذوي صعوبات التعلم والتالميذ العاديني يف تقدير الذات ويف التوافق الشخصي 
  ).188، ص1993رفاعي وسامل، . (واالنفعايل والتوافق الدراسي لصاحل العاديني

اليت هدفت إىل دراسة العالقة بني ) Peggy )1990 قام ا بيجي ويف الدراسة اليت
. مفهوم الذات ومركز التحكم لدى عينة من التالميذ العاديني وذوي صعوبات التعلم
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وقد بينت نتائج الدراسة أن اخنفاض مفهوم الذات لدى األطفال ذوي صعوبات التعلم 

  ،1994سامل وعـواد،  ( .خارجي عن أقرام العاديني وتبني أن مركز التحكم لديهم
  ).252 - 250ص 

بأن األفـراد ذوي الـتحكم الـداخلي    ) Mckeachie)1976 كما يرى ماك كيشي 
يبذلون اجلهد يف مواقف التحصيل، ألم يعتقدون أن حتقيق النجاح يعتمد على جهـدهم  

أن جهـودهم   بينما ال تبذل جمموعة التحكم اخلارجي جهداً مماثالً الن أفرادها ال يتوقعون
سوف يكون هلا اثر يذكر يف النتائج، وهذا ما حيدث ألطفال صعوبات التعلم، فغالباً مـا  

 ,Muse , 1992). يشعرون أن جناحهم يف االختبارات يعزى إىل احلظ بدالً من املقـدرة 
P.13) .  

وأشارت نتائج عدد من الدراسات أن أطفال صعوبات التعلم لديهم مفهوم ذات سليب 
  ).Hall , et. al , 1993, P 24. (حتكم خارجيومركز 

فروقاً مهمـة بـني    ,Hall & et al) 1993(ن يكذلك أظهرت نتائج دراسة هال وآخر
التالميذ ذوي صعوبات التعلم والعاديني يف مركز التحكم وتقدير الذات؛ وبعض العوامـل  

م مل خيـربوا  من التالميذ ذوي صعوبات التعل% 68النفسية كما أظهرت أيضا أن حوايل 
  ).Hall , et. al , 1993,P.24(ملاذا وضعوا يف التعليم اخلاص 

  
  مشكلة الدراسة وأهميتها  -3

إنّ املعتقدات حول أسباب النجاح أو الفشل؛ يبدو أا تـؤثر يف أداء التالميـذ ذوي   
صعوبات التعلم املستقبلي؛ فإذا اعتقد التلميذ بأن فشله ناتج عن عوامل خارجيـة قابلـة   

لتغيري والتبديل، عندئذ سوف يتوقع التلميذ الفشل وشبيه بذلك إذا اعتقد التلميـذ بـأن   ل
جناحه ناتج عن أحداث أو عوامل ليست مرتبطة به، فان توقع التلميذ للنجاح يكون ضعيفاً 
فالتالميذ الذين يعتقدون بأن العوامل اخلارجية القابلة للتغيري والتبديل سبب فشلهم؛ فـإم  

لذلك ) 394ص ،1988كريك وكالفت، (ىل إرجاع فشلهم إىل احلظ والصدفة مييلون إ
من داخل أنفسهم وال ميكـن أن  ) داخلي(فان حتديد اعتقاد التالميذ بأن أساس فشلهم هو 

، يسـاعد  )غري ثابـت (؛ أو إذا كان من داخل أنفسهم، ولكن ميكن تغيريه )ثابت(يتغري 

12



  مصطفى القمش. د ..….. الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات القراءة والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية
  

  

  

 

 
 

صعوبات التعلم كي يتغلبون على فشلهم، وقد املدرسيني يف ختطيط تدريس التالميذ ذوي 
أظهرت دراسات عديدة أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم؛ يعزون فشلهم إىل ظروف وأسـباب  

  .خارجة عن إرادم وحتكمهم، وهلذا فإم يشعرون بأن الفشل ال ميكن أن يتبدل أو يتغري
داخل النفسية الفسيولوجية؛ أما ما يتعلق بتقدير الذات؛ فيكاد يتصف اغلب العاملني بامل

لتناول حاالت التالميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم على ضعف مفهوم الذات لديهم، 
فضالً عن ظهور سلوكيات تشري إىل البحث عن حتقيق االنتباه كما تظهر عليهم إشـارات  
 تشري إىل نقص الدافعية لديهم، هذا فضالً عن ضـعف العالقـة االجتماعيـة بـأقرام،    

سلوك يدل على املعارضـة غـري   , ومشكالت ترتبط بسلوك الرضوخ والتسليم لآلخرين
ويف دراسة تولفسون وآخرين؛ ). 1993كامل، (اخلوف من املدرسة , االكتئاب, املنطقية

تبني أن ذوي صعوبات التعلم يكون تقدير الذات لديهم منخفضاً؛ بسبب خربات الفشـل  
 ).(Tollefson , et. al , 1982. اليت سيتعرضون هلا

ومن هنا تأيت أمهية هذه الدراسة من خالل حماولتها فهم شخصية التلميذ الذي يعاين من 
 …صعوبة يف التعلم وفهم املشكالت املختلفة اليت يتعرض هلا؛ كاإلحباط والفشل املتكرر 

 اخل، ولكي نفهم شخصية التلميذ الذي يعاين من صعوبة يف التعلم واملشكالت اليت يتعرض
هلا، ال بد من دراسة جوانب معينة مثل معتقداته فيما يتعلق بأسباب النجاح والفشل وتقدير 
الذات، وسيتضح ذلك من خالل دراسة مركز التحكم وتقدير الذات لدى التالميـذ ذوي  
صعوبات القراءة، ومعرفة الفروق بينهم وبني العاديني يف تلك اخلصائص، وتسـهم هـذه   

عملية التعلم لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم، وقد تفيد هـذه   الدراسة يف جمال حتسني
الدراسة يف تطوير برامج عالجية إرشادية ملساعدة التالميذ ذوي صعوبات التعلم على فهم 
مشكالم والتعامل معها، وقد يستفيد من نتائج هذه الدراسة معلم هذه الفئة من التالميذ 

يدة؛ تساعده على التعامل بفاعلية مع الفئة اخلاصـة  من خالل معرفته لكفايات تعليمية جد
وكذلك تقدمي التوصيات والتطبيقات التربوية آلبـاء التالميـذ ذوي   . اليت يقوم بتدريسها

  . صعوبات القراءة وأمهام، لكي ميكن االستفادة منها عند تعاملهم مع أبنائهم
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  أهداف الدراسة  -4
 مركز التحكم وتقدير الـذات؛ بـني ذوي   هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الفروق يف

صعوبات القراءة الشديدة؛ وذوي صعوبات القراءة البسيطة؛ والعاديني من تالميذ الصـف  
الرابع االبتدائي، وإىل املقارنة بني ذوي صعوبات القراءة؛ والعاديني يف العالقة بني مركـز  

  .التحكم وتقدير الذات
  

  أسئلة الدراسة  -5
  :لية إىل اإلجابة عن األسئلة التاليةسعت الدراسة احلا

لدى كل من ذوي صعوبات القـراءة  ) داخلي، خارجي(هل خيتلف مركز التحكّم  )1
الشديدة؛ وذوي صعوبات القراءة البسيطة؛ والعاديني؛ من تالميذ الصـف الرابـع   

  االبتدائي من أفراد العينة؟
دة؛ وذوي هل خيتلف تقدير الذات لدى كل من ذوي صـعوبات القـراءة الشـدي    )2

  صعوبات القراءة البسيطة؛ والعاديني؛ من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من أفراد العينة؟
هل ختتلف العالقة بني مركز التحكّم وتقدير الذات؛ لدى ذوي صـعوبات القـراءة    )3

 عنها لدى العاديني؛ من تالميذ الصف الرابع االبتدائي من أفراد العينة؟ 
 

  فرضيات الدراسة  -6
بني ذوي ) α=0,001(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة يس هناك ل -1

صعوبات القراءة الشديدة؛ وذوي صعوبات القراءة البسيطة؛ والعاديني؛ يف متوسط 
  .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي مركز التحكم

؛ بـني  )α=0.001(فروق ذات داللة إحصائية؛ عند مستوى الداللة ليس هناك  -2
صعوبات القراءة الشديدة؛ وذوي صعوبات القراءة البسيطة؛ والعـاديني؛ يف  ذوي 

 .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي متوسط تقدير الذات
عالقة ارتباطيـة ذات داللـة إحصـائية؛ عنـد مسـتوى الداللـة       ليس هناك  -3

)α=0,001(  ؛ بني مركز التحكم وتقدير الذات؛ لدى كل من جمموعة التالميـذ
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 .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائيت القراءة؛ والتالميذ العاديني؛ ذوي صعوبا
 
  التعريفات اإلجرائية لمصطلحات الدراسة  -7
  التعريف اإلجرائي لمركز التحكم  -7-1

إذ , أن مركز التحكم لدى هذه الدراسة؛ هو ما يقيسه اختبار مركز التحكم لألطفـال 
خلي إذ كلما ارتفعت درجة الفـرد يف اجتـاه   يقيس هذا االختبار التحكم اخلارجي والدا

اخنفضت يف االجتاه اآلخر وحتسب درجة الفرد يف هذا االختبار من جمموع درجاته يف أسئلة 
االختبار فالدرجة املرتفعة تعين أن مركز التحكم خارجي والدرجة املنخفضة تعين أن مركز 

  .التحكم داخلي
  التعريف اإلجرائي لتقدير الذات  -7-2
تقدير الذات لدى هذه الدراسة هو ما يقيسه اختبار تقدير الذات لألطفال، فالدرجة  إن

  .املرتفعة يف هذا املقياس تعين تقدير ذات عالياً كذلك فإن الدرجة املنخفضة تعين تقدير ذات منخفضاً
  التعريف اإلجرائي لذوي صعوبات القراءة الشديدة في هذه الدراسة  -7-3

زيد أخطاؤهم يف نص اختبار القراءة التحصيلي املستخدم يف هـذه  هم التالميذ الذين ت
كلمة يتكون منها النص، دون وجود إعاقـات  ) 75(خطأ من أصل ) 21(الدراسة على 

حسية أو حركية أو ختلّف عقلي أو اضطراب انفعايل أو حرمان ثقايف أو اختالف يف اللغة 
  .األصلية للتلميذ

  بات القراءة البسيطة في هذه الدراسة التعريف اإلجرائي لذوي صعو - 4- 7
هم التالميذ الذين تتراوح أخطاؤهم يف نص اختبار القراءة التحصيلي املستخدم يف هذه 

كلمة يتكون منـها الـنص، دون وجـود    ) 75(خطأ من أصل ) 15– 9( الدراسة بني
ف إعاقات حسية أو حركية أو ختلف عقلي أو اضطراب إنفعايل أو حرمان ثقايف أو اختال

  .يف اللغة األصلية للتلميذ
  التعريف اإلجرائي للتالميذ العاديين في هذه الدراسة  -7-5

أخطاء يف نص اختبار القراءة التحصيلي ) 6(هم التالميذ الذين ال تزيد أخطاؤهم على 
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كلمة دون وجود إعاقات حسية أو حركية أو ) 75(املستخدم يف هذه الدراسة املكون من 
  .طراب إنفعايل أو حرمان ثقايف أو اختالف يف اللغة األصلية للتلميذختلّف عقلي أو اض

  
  حدود الدراسة  -8

تلميـذاً قسـمت إىل   ) 160(اقتصرت الدراسة احلالية على عينة خمتارة تكونت مـن  
تلميذاً من ذوي صعوبات القراءة الشـديدة  ) 80(جمموعتني، تكونت اموعة األوىل من 

تلميذاً من العاديني، مت اختيارهم بعد تطبيق ) 80(الثانية من  والبسيطة، وتكونت اموعة
تلميذاً من تالميذ الصـف الرابـع   ) 528(خطوات اختيار العينة من جمتمع دراسة البالغ 

  .2004/2005االبتدائي من مثاين مدارس ابتدائية يف مدينة عمان يف العام الدراسي 
  الدراسات السابقة -9

لقراءة باهتمام كبري يف ميدان التربية اخلاصة وعلم النفس لقد حظي موضوع صعوبات ا
إذ تعددت البحوث والدراسات اليت تناولت هذا املوضوع واليت سعت إىل زيادة الـوعي  

ومل حيـظ  . حول مفهوم صعوبات القراءة وتوضيح خصائص األطفال املصابني به وصفام
كم وتقدير الذات بـني األطفـال   موضوع دراستنا احلالية املتعلق بالفروق يف مركز التح

وفيما  –يف حدود علم الباحث  –العاديني وذوي صعوبات القراءة باالهتمام الكبري وذلك 
يلي عرض للدراسات اليت متكن الباحث من احلصول عليها، لقد صنفها يف ثالثـة حمـاور   

  :وهي
  الدراسات التي تناولت مركز التحكم لدى ذوي صعوبات التعلم  -9-1

دراسة هدفت إىل املقارنة ) Lewis and Patterson ,1989(رى لويس وباترسون فقد أج
بني إدراك اآلباء واملعلمني ملركز التحكم عند التالميذ وإدراك التالميـذ أنفسـهم ملركـز    

 12-8طفالً من الذكور تراوحت أعمارهم بني ) 24(التحكم وتكونت عينة الدراسة من 
ذوي صعوبات التعلم وهنالك جمموعة أخرى ختتلف  سنة مت إدراجهم يف صفوف األطفال

أعمارهم عن اموعة السابقة وكال اموعتني معهم أساتذم وآباؤهم فضالً عن جمموعة 
) IAR(وألغراض الدراسة استخدم الباحث مقياس مسؤولية التحصـيل العقلـي   , ضابطة
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(Crandall, 1995) لة إحصـائية بـني   وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات دال
, األطفال العاديني وذوي صعوبات التعلم يف مركز التحكم الداخلي لصاحل األطفال العاديني

ومل تشر إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إدراكـات اآلبـاء واملعلمـني وإدراك    
  .األطفال ملركز التحكم لديهم

 هدفت إىل معرفـة  واليت)  Tarnowski and Nay,1989(ويف دراسة ترنوسكي وناي 
عند أطفال صعوبات التعلم الذين لديهم فرط يف النشاط ) خارجي/ داخلي (مركز التحكم 

سنوات قسموا من ) 9–7(طفالً تراوحت أعمارهم بني ) 50(وبلغ جمموع عينة الدراسة 
 لديهم اضطراب يف االنتباه مع نشاط زائد: األوىلحيث التشخيص إىل أربع جمموعات 

)ADHD (عددهم  وكان)(لديهم صـعوبات تعلـم    :والثانيةطفالً، ) 14LD (  وكـان
لديهم اضطراب يف االنتباه مع نشاط زائد مع صعوبة تعلم  :والثالثةطفالً، ) 12(عددهم 

, طفالً) 12(جمموعة ضابطة للمقارنة وكان عددهم : والرابعةطفالً، ) 12(وكان عددهم 
 التحكم لنويسكي وستركالند وألغراض الدراسة استخدم الباحث اختبار مركز

)Nowiciki and Strckland, 1973 ( وأشارت نتائج الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة
إحصائية بني أطفال اموعة الثالثة الذين لديهم اضطراب يف االنتباه مع نشاط زائـد مـع   
كم صعوبات تعلم وأطفال اموعة الضابطة إذ حصلت على درجات عالية يف مركز التح

اخلارجي، ومل تظهر فروق بني اموعة األوىل األطفال الذين لديهم اضطراب يف االنتباه مع 
كذلك وجد الباحث عالقـة  . واموعة الضابطة يف مركز التحكم) ADHD(نشاط زائد 

بني مركز التحكم ودرجات التحصيل والذكاء كما وجد أن صعوبات التعلم مرتبطة مبركز 
  .التحكم اخلارجي

  الدراسات التي تناولت تقدير الذات لدى ذوي صعوبات التعلم  -9-2
بشأن تطبيق نظريـة   (Tollefson, et. al, 1980)يف دراسة أجراها تولفسون وآخرون 

عزو األسباب يف تنمية تقدير الذات لدى املراهقني ذوي صعوبات التعلم واليت هدفت إىل 
بات التعلم لتنمية تقدير الذات لـديهم،  تلميذاً من ذوي صعو) 35(تطبيق برنامج لتدريب 

ــالفرد   ــاص ب ــدير الشخصــي اخل ــة بالتق ــت الدراس ــداخلي(اهتم ــي) ال   والبيئ
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للمراهقني ذوي صعوبات التعلم حملاولة وضع تفسريات لنجـاحهم وفشـلهم   ) اخلارجي(

تلميذاً من ذوي صعوبات الـتعلم يف املرحلـة   ) 35(تكونت عينة الدراسة من , األكادميي
ومل تشر النتائج إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية بني إجابـات املـراهقني   . ةاملتوسط

العاديني واملراهقني ذوي صعوبات التعلم يف تقدير الذات ويف استبانة عزو األسـباب ومل  
يؤثر التدريب يف إجابات املراهقني وتبني أن التالميذ ذوي صعوبات التعلم يشعرون بـأن  

  .ل مهم لتحقيق النجاح أو الفشل يف املهمةبذل اجلهد واملثابرة عام
قارنت  (Battle and Blowers, 1982)ويف دراسة أخرى أجراها كل من بتل وبلوورز 

هـدفت إىل مالحظـة   , بني تالميذ املدارس العادية وتالميذ التربية اخلاصة يف تقدير الذات
س التربيـة اخلاصـة   تقدير الذات والقدرة على اإلدراك وقوة املالحظة لدى تالميذ مـدار 

تلميـذاً  ) 158( تكونت عينة الدراسة مـن . واملدارس العادية وذلك ملدة ثالث سنوات
وألغراض الدراسة استخدم الباحـث  . وتلميذة من مدارس التربية اخلاصة واملدارس العادية

أدوات لقياس تقدير الذات واإلدراك وقوة املالحظة وأشارت النتائج إىل أن تالميذ مدارس 
النتـائج ليسـت   تربية اخلاصة لديهم تقدير ذات مرتفع وثقة كبرية بأنفسهم ولكن تلك ال

  .بالضرورة تعين أن مدارس التربية اخلاصة هي اخليار األنسب ملثل هؤالء التالميذ
دراسة هدفت إىل البحث يف العالقة بـني تقـدير    (Patten, 1983)أجرى باتن  كما

لتحصيل عند تالميذ صعوبات التعلم الصغار الذين الذات والتحصيل وكذلك بني القلق وا
تكونـت عينـة   . مت وضعهم يف صفوف عادية ولكنهم يتلقون مساعدة على أساس يومي

تلميذاً من احلضانة حىت الصف السادس وقد مت اختيارهم مـن قبـل   ) 88(الدراسة من 
ي للحكم على الفرد ينوإلخصائيني النفسيني يف املدرسة وفق املقاييس اليت وضعتها والية إلا

, ومن أجل ذلك مت استخدام قائمة كوبر مسيث لتقـدير الـذات  , بأن لديه صعوبات تعلم
وكذلك مقياس القلق العام لسارسون ومقياس بيبودي للتحصيل الفردي فضالً عن بعـض  

وقد أشارت نتائج . الفرعية للتعرف إىل القراءة والرياضيات واملعلومات العامة االختبارات
ذات داللة إحصائية بن تقدير الذات املرتفع واإلجنـاز  سة إىل وجود عالقات ارتباطية الدرا

األكادميي لكل جمموعة وبني تقدير الذات والقدرة على القراءة واملعلومات العامة موعـة  
الذكور وجمموعة اإلناث كما توصل الباحث إىل وجود عالقة ارتباطية سلبية بـني القلـق   

  .العامة لكل جمموعة وبني القلق العام وتقدير الذات لكل جمموعة العام واملعلومات
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اليت هدفت إىل معرفة الفروق يف  (Cooley and Ayres, 1988)أما دراسة كويل وايرز
مفهوم الذات بني األطفال العاديني وذوي صعوبات التعلم وتكونت عينة الدراسـة مـن   

اً من ذوي التحصيل العادي وكـان  تلميذ) 47(تلميذاً من ذوي صعوبات التعلم و) 46(
سنة، ولتحقيق هذا الغرض مت استخدام مقيـاس مفهـوم الـذات     12متوسط أعمارهم 

) IAR(سـؤولية التحصـيل العقلـي    مومقياس ) (Piers-Harris, 1984هاريس لألطفال لبريز 
 وقد بينت نتائج الدراسة أن مفهوم الذات منخفض عموماً لدى التالميذ). 1965( لكراندال

ذوي صعوبات التعلم ويرجع ذلك إىل احلالة العقلية للطفل ومدرسيه وميكن حتديد أسباب 
تدين مفهوم الذات بطريقة معرفة األسباب املتصلة باملدرسة فمفهوم الذات يؤثر يف دافعيـة  

  .الطفل ويؤثر يف الدافع حنو الواجبات األكادميية
دراسة هـدفت إىل  ) shen & peterson,1999(كذلك أجرى كل من شني وبترسون 

هل هناك عالقة لتقدير الذات على كل من الدافع للـتعلم واملعـدل التراكمـي    : البحث
تلميذاً تراوحت أعمارهم ) 497(للتحصيل لدى التالميذ؟ وقد تكونت عينة الدراسة من 

وقد أشارت نتائج الدراسة إىل أن لتقدير الـذات تـأثرياً موجبـاً    . سنة) 19–12(بني 
  .يف الدافع للتعلم، ويف املعدل التراكمي للتحصيل لدى التالميذ ومباشراً

دراسة هـدفت  ) Robinson & Tracey,2001(كما أجرى كل من روبنسون وتراسي 
إىل تعرف الفروق يف تقدير الذات بني التالميذ الذكور والتلميذات اإلناث مـن ذوي  

وتلميذة تراوحت أعمارهم تلميذاً ) 221(صعوبات التعلم، تكونت عينة الدراسة من 
. وألغراض الدراسة مت استخدام قائمة كوبر مسيث لتقـدير الـذات  . سنة) 12–8( بني

وأشارت نتائج الدراسة إىل أن لدى التالميذ الذكور من ذوي صعوبات التعلم تقدير ذات 
  .مرتفع أكثر من التلميذات اإلناث

تحكم عنـد  الدراسات التي جمعت بين مفهوم الذات ومركز ال - 9-3
  ذوي صعوبات التعلم 

  الدراسات العربية  -9-3-1
دراسة هـدفت إىل تعـرف اخلصـائص    ) 1994(لقد أجرى كل من سامل وعواد 

السلوكية الشائعة ومفهوم الذات ومركز التحكم لدى ذوي صعوبات التعلم، تكونت عينة 
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ـ ) 140(الدراسة من  ارهم بـني  تلميذاً وتلميذة من تالميذ الصف الرابع تراوحت أعم

تلميذاً وتلميـذة مـن   ) 456(سنة ومت اختيارهم من عينة عشوائية قوامها ) 11 -10(
جمموعـة  : صفوف عشر مدارس ابتدائية، وقد مت تصنيف أفراد العينة النهائية يف جمموعتني

تلميذاً وتلميذة، جمموعة التالميذ ذوي صعوبات الـتعلم  ) 70(التالميذ العاديني وعددهم 
وألغراض الدراسة طور الباحثان مقياساً لتقدير اخلصائص . تلميذاً وتلميذة) 70(وعددهم 

السلوكية لذوي صعوبات التعلم ومقياساً ملفهوم الذات لدى األطفال كما استخدما مقياس 
وقد أشـارت نتـائج   ) 1992(مركز التحكم إعداد حممود عوض اهللا وهاشم مقصود 

  :الدراسة إىل ما يلي
اللة إحصائية بني الذكور واإلناث يف أبعاد مفهوم الـذات  فروق ذات د ليس هناك -1

  .ويف متغري مركز التحكم الداخلي واخلارجي
بـني العـاديني وذوي   ) 0.01(هناك فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى    -2

 .صعوبات التعلم يف أبعاد مفهوم الذات ومركز التحكم الداخلي لصاحل العاديني
بـني العـاديني وذوي   ) 0.01(عند مسـتوى   هناك فروق ذات داللة إحصائية -3

 .صعوبات التعلم يف متغري التحكم اخلارجي وذلك لصاحل ذوي صعوبات التعلم
فروق ذات داللة إحصائية بني جمموعات الدراسـة يف مفهـوم الـذات    ليس هناك  -4

ومركز التحكم نظراً لتفاعل متغريي الدراسة األساسية اجلنس وصـنف التالميـذ   
 ).وبات تعلمعاديني، ذوي صع(

إىل معرفة الفروق يف مركز التحكم هدفت دراسة ) 1998(كما أجرت نورة املناعي 
وتقدير الذات بني التلميذات العاديات وذوات صعوبات القراءة كما هـدفت إىل معرفـة   
االختالف يف مقدار العالقة االرتباطية بني مركز التحكم وتقدير الذات لدى التلميـذات  

تلميذة مـن  ) 61(ات صعوبات القراءة وقد تكونت عينة الدراسة من العاديات ولدى ذو
تلميذة من العاديات مت اختيارهن من عينة عشـوائية  ) 60(صعوبات القراءة وذوات 
تلميذة من صفوف مخس مدارس ابتدائية وألغراض الدراسة اسـتخدمت  ) 464( قوامها

اء ومقياساً ملركز الـتحكم وآخـر   الباحثة اختباراً حتصيلياً خاصاً بالقراءة واختبارات ذك
  : لتقدير الذات لألطفال وقد أشارت نتائج الدراسة إىل ما يلي

وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التلميذات العاديات وذوات صعوبات القـراءة   .1
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يف مركز التحكم إذ تبني أن التلميذات ذوات صعوبات القراءة ميلـن إىل الـتحكم   
  .اخلارجي أكثر من العاديات

وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تقدير الذات بني التلميذات العاديـات وذوات   .2
صعوبات القراءة، إذ تبني أن ذوات صعوبات القراءة هن اقل تقدير لـذوان مـن   

  .العاديات
هناك عالقة ارتباطية عكسية بني مركز التحكم وتقدير الذات لدى كل من جمموعـة   .3

 .تذوات صعوبات القراءة والعاديا
  الدراسات األجنبية  -9-3-2

اليت تناولت مفهوم ) (Rogers and Saklofsk, 1985يف دراسة روجرز وساكلوفسك 
الذات ومركز التحكم وتوقعات أداء األطفال ذوي صعوبات التعلم، إذ هدفت الدراسة إىل 

 أجريـت . معرفة العالقة االرتباطية بني مركز التحكم ومفهوم الذات العـام واألكـادميي  
طفـالً ومقارنتـهم   ) 45(الدراسة على عينة من األطفال ذوي صعوبات التعلم وعددهم 

طفالً تتراوح أعمـارهم  ) 45(بأطفال ذوي التحصيل املتوسط من العاديني وعددهم 
سنة، واستخدم الباحث ألغراض الدراسة عدداً من االختبارات واملقـاييس  ) 12–7( بني

نتائج الدراسة إىل أن لدى األطفال ذوي صعوبات  أشارت. ذات العالقة مبوضوع الدراسة
التعلم مفهوم ذات منخفض ومركز حتكم خارجي كما أن النتائج كانت أكثر ثباتاً فيمـا  
يتعلق مبقياس مفهوم الذات األكادميي أكثر من مقياس مفهوم الذات العام إذ وجـدوا أن  

  .األطفال حصلوا على مفهوم ذات منخفض يف هذا املقياس
دراسة هدفت إىل حبث ) Mulcahy and Peat, 1990(فقد أجرى ملكي وبيت كذلك 

العالقة بني الدافعية واإلجناز ومفهوم الذات ومركز التحكم بني ثالث جمموعات خمتلفة من 
تكونت عينة الدراسة من ثالث جمموعات من التالميذ املتفـوقني  ). دراسة مقارنة(التالميذ 

تالميذ، وذوي ) 209(لتالميذ العاديني وكان عددهم تلميذاً، وا) 214(وكان عددهم 
تلميذاً، مت اختيارهم من مرحلتني دراسيتني وألغـراض  ) 121(صعوبات التعلم وعددهم 

الدراسة استخدم الباحث عدداً من االختبارات واملقاييس ذات العالقة مبوضوع الدراسـة،  
  : لى النحو اآليتوقد أشارت النتائج إىل وجود فروق كبرية بني اموعات ع
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حصل التالميذ املتفوقون على درجات يف مفهوم الذات أعلى من التالميذ العـاديني   .1

  .وذوي صعوبات التعلم على مدار عامني ومل تتغري هذه الدرجة نتيجة للربنامج التدرييب
حدث بعض االزدياد يف درجة التحكم الداخلي لـدى التالميـذ العـاديني ذوي     .2

 .للربنامج التدرييب صعوبات التعلم نتيجة
 .أما يف مقاييس اإلجناز والدافعية فقد كانت النتائج ثابتة نسبياً بني اموعات .3

  تعقيب على الدراسات السابقة -9-3-3
وجـود   إىلأشارت الدراسات اليت تناولت مركز التحكم لدى ذوي صعوبات الـتعلم   -

  .م يف مركز التحكم الداخليالعاديني وذوي صعوبات التعل األطفالبني  إحصائيةفروقات 
وبينت الدراسات اليت تناولت تقدير الذات لدى ذوي صعوبات الـتعلم وجـود    -

فروق إحصائية بني ذوي صعوبات التعلم يف تقدير الذات، وعالقة بـني تقـدير   
  .الذات والتحصيل

بل أشارت إىل وجود  بينهما، ومل تشر إىل وجود فروق إحصائية يف أبعاد مفهوم الذات
القات ارتباطيه بني مركز التحكم وتقديرات الذات لدى جمموعـات ذوات صـعوبات   ع

  .القراءة والعاديني
أكدت الدراسات أمهية دراسة الفروق يف مركز التحكم وتقدير الـذات بـني ذوي    -

  .صعوبات القراءة والعاديني
ي الدراسـة  ميكننا أن نستخلص من الدراسات السابقة النتائج اآلتية واملتعلقة مبـتغري  -

  ): مركز التحكم، وتقدير الذات(األساسية 
هناك فروق يف مركز التحكم لدى التالميذ العاديني والتالميذ ذوي صعوبات التعلم،  -

إذ إن مركز التحكم لدى التالميذ العاديني هو داخلي على األغلب، أما لدى التالميذ 
ات التعلم مرتبطة مبركز إن صعوب: ذوي صعوبات التعلم فهو خارجي، وميكننا القول

  .التحكم اخلارجي
هناك اخنفاض يف مستوى تقدير الذات على األغلب للتالميذ ذوي صعوبات الـتعلم   -

  .مقارنة بالتالميذ العاديني
  مكانة الدراسة من الدراسات السابقة -9-3-4
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جاءت الدراسة استجابة ملقترحات الدراسات السابقة اليت حبثت يف موضوع الدراسـة  
  . ذوي صعوبات القراءة والعادينيبني

ـ بوقد استفاد ال حثون يف ااحث من الدراسات السابقة يف املنهجية العلمية اليت اتبعها الب
  .هذه الدراسات والتعرف إىل األدوات اليت استخدمت فيها

  .جتيب عنها والفرضيات اليت تقوم عليها تأيت مكانة الدراسة من أمهية موضوعها، واألسئلة اليت
   

  منهج الدراسة وإجراءاتها -10
  منهج الدراسة -10-1

استخدم الباحث يف هذه الدراسة الطريقة الوصفية ملالءمتها لطبيعة الدراسـة لتوضـيح   
الفروق بني جمموعات الدراسة يف مركز التحكم وتقدير الذات، كما أن الطريقة الوصـفية  

بط مـتغريين واىل أي مـدى   تعتمد على دراسة العالقات ومتكننا من التحقق من مدى ترا
  .تتطابق تغريات عامل ما مع تغريات عامل آخر

  مجتمع الدراسة وعينتُها  -10-2
تكون جمتمع الدراسة احلالية من مجيع تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف مثـاين مـدارس   

لعـام  ابتدائية تابعة ملديريات التربية والتعليم ملدينة عمان والبالغ عددها أربع مـديريات ل 
وقد كانت موزعة بواقع مدرستني يف كل مديرية، وقد بلـغ   2004/2005الدراسي 

تلميذاً، ويوضح اجلدول رقـم  ) 528(عدد تالميذ جمتمع الدراسة يف هذه املدارس الثماين 
  :توزيع أفراد جمتمع الدراسة) 1(

  
  )1(جدول رقم 

  توزيع أفراد جمتمع الدراسة
املديريةعدد التالميذاملدرسةلرقما

عمان األوىل 72الرشيد األساسية1
عمان األوىل 43الشميساين الغريب2
عمان الثانية 74البيادر األساسية3
عمان الثانية 67األمني األساسية4
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عمان الثالثة 64خريبة السوق األساسية5
عمان الثالثة 67حممد ابن القاسم6
عمان الرابعة 75اإلمام الشافعي7
مان الرابعةع 69بالل بن رباح8

8528اموع

) 80(تلميذاً مقسمني اىل جممـوعتني بواقـع   ) 160(أما عينة الدراسة فتكونت من 
تلميذاً من العاديني من أجل ) 80(و) الشديدة والبسيطة(تلميذاً من ذوي صعوبات القراءة 

  .الطبقيةاملقارنة وذلك باستخدام طريقة اختيار العينة العشوائية 
  شروط اختيار العينة -10-2-1
  التالميذ ذوي صعوبات القراءة -10-2-1-1

ب التلميذ ما يزيد على تسعة أخطاء يف نص اختبار القراءة التحصيلي للصف اارتك – 1
وذلك ) 1997(الرابع الذي قام الباحث باستخدامه وهو من إعداد راضي الوقفي 

  .لتحديد ذوي صعوبات القراءة
فأعلى من واقع اختبـارات  ) 100(يقل مستوى ذكاء أفراد العينة عن املتوسط  أال – 2

وقد كان هذا الشرط حمققاً إذ إنّ . الذكاء املستخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم
  .التالميذ مشخصون رمسياً

  .استبعاد حاالت التالميذ ذوي اإلعاقات احلسية – 3
  .سنوات) 10–9(ي من أن يقع التلميذ يف املدى العمر – 4
  .عدم رسوب التلميذ يف أي صف من الصفوف االبتدائية السابقة – 5

  التالميذ العاديون -10-2-1-2
أخطاء يف نص اختبار القـراءة التحصـيلي   ) 6(ارتكاب التلميذ ما ال يزيد على  – 1

  .للصف الرابع الذي قام الباحث باستخدامه
فأعلى من واقع اختبـارات  ) 100(عن املتوسط  أال يقل مستوى ذكاء أفراد العينة – 2

إذ إن  اًالذكاء املستخدمة من قبل وزارة التربية والتعليم، وقد كان هذا الشرط حمقق
  .مقارنة مشخصني رمسياً) ضابطة(التالميذ الذين متت االستعانة م بوصفهم جمموعة 

  .سنوات) 10–9(أن يقع التلميذ يف املدى العمري من  – 3
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  .رسوب التلميذ يف أي صف من الصفوف السابقة عدم – 4
  خطوات اختيار العينة -10-2-1-3

أُستبعد من عينة الدراسة التالميذ الذين جتاوزت أعمارهم عشر سـنوات أو تكـرر    – 1
رسوم يف أي صف من الصفوف االبتدائية السابقة، أو ممن لديهم مشكالت بصرية 

يق السجالت املدرسـية باإلضـافة إىل   أو مسعية أو مشكالت نفسية وذلك عن طر
السجالت الطبية اخلاصة بكل تلميذ واستشارة األخصائي االجتماعي ومريب الصف 

  .يف كل مدرسة عن حالة كل تلميذ
تطبيق االختيار التحصيلي للقراءة على من تبقى من أفراد العينة بعد إجنـاز اخلطـوة    – 2

دف تطبيق شرط اختيار العي إذ مت توضـيح  . نة املتعلق مبهارة القراءةالسابقة وذلك
تعليمات االختبار مث يقرأ التلميذ القطعة دون حتديد زمن معين لإلجابة ومت بعد ذلك 

  : حتديد صعوبات القراءة كما يلي
  .أخطاء يف النص) 6(هم من ال تزيد أخطاؤهم على : التالميذ العاديون -
أخطاء وال ) 9(ن ال تقل أخطاؤهم عن هم م: التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة -

 .خطأ) 15(تزيد على 
 .خطأ) 21(هم من تزيد أخطاؤهم على : التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة -

تلميذاً، ) 160(وبعد استبعاد من ال تنطبق عليهم هذه الشروط أصبح عدد أفراد العينة 
توزيع ) 2(اجلدول رقم  ويوضح. من العاديني 80منهم من ذوي صعوبات القراءة، و 80

  .أفراد عينة الدراسة
  

  )2(جدول رقم 
  توزيع أفراد عينة الدراسة

العدداموعة
 38التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة
 42التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة
 80 التالميذ ذوي صعوبات القراءة الكلية

 80 التالميذ العاديني
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 160 لياموع الك

  أدوات الدراسة -10-3
ملا كان تالميذ عينة الدراسة مشخصين رمسياً من قبل وزارة التربية والتعليم بـأن    

بينية واختبار رسم الرجل ومها اختباران  -نسبة ذكائهم متوسط فأعلى باختبار ستانفورد 
خدام معروفان عاملياً ويتمتعان بدرجة عالية من الصدق  والثبات، كـان ال داعـي السـت   

اختبارات الذكاء يف هذه الدراسة لتقرير ما إذا كان ذكاء أفراد عينة الدراسة متوسط فأعلى 
  .ألن ذلك الشرط قد مت التأكد من حتققه ألفراد عينة الدراسة

  :لذلك فقد مت استخدام األدوات واالختبارات التالية يف هذه الدراسة 
الجـزء الخـاص   (األساسية اختبار تشخيص مهارات اللغة العربية  -10-3-1

   ):ختبار التحصيلي في القراءة الجهرية للصف الرابع االبتدائيالبا
لغايات حتديد ذوي صعوبات القراءة الشـديدة وذوي  ) 1997(إعداد راضي الوقفي 

صعوبات القراءة البسيطة والعاديني، وذلك دف تطبيق شرط اختيار العينة لدى أفراد عينة 
  .ستخدام هذا االختبارالدراسة فقد مت ا

  مكّونات االختبار -10-3-1-1
يقيس االختبار مهارات اللغة العربية األساسية ومن ضمنها القراءة اجلهرية، للصف الرابع 
االبتدائي، وفقاً حملكات استخدمت من حتليل املنهاج والكتاب املدرسي املقرر مـن قبـل   

امشية، ويتألف االختبار من نص واحد يتألف من وزارة التربية والتعليم يف اململكة األردنية اهل
أي يسمح بثالثة أخطاء % 96كلمة واملطلوب إىل الطالب القراءة بدقة ال تقل عن ) 75(

  .يف النص فقط
  صدق االختبار وثباته  -10-3-1-2

مبختلـف  ) 1997(الذي قام بإعداده عـام  ) الوقفي(لقد مر هذا االختبار كما يشري 
ختريت عشـوائياً  ااقتراح أويل للفقرات وتطبيقها تطبيقاً أولياً على عينة  من: مراحل التقنني

من جمموعة واسعة من املدارس، تبعها حتليل إحصائي استهدف بيان معامل ثبات االختبـار  
النظر يف فقرات االختبار، إذ استبعدت  إعادةوبيان مستوى صدقه، وقد مت يف ضوء النتائج 

صـورة   إىلاإلحصائية الضعيفة وأعيد ترتيب الفقـرات ليصـل   منه الفقرات ذات الداللة 
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االختبار احلالية املطروحة بني يدي الفاحص يف هذه الدراسة، لذلك يعد هذا االختبار مقنناً 
  .على البيئة األردنية ويتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات

  مقياس مركز التحكم لألطفال -10-3
فقـد مت اسـتخدام   ) خارجي/داخلي(ى التلميذ لغايات حتديد اجتاه التحكم لد

وبـوين  ) Sephen Nowicki( مقياس التحكم لألطفال الذي صممه ستيفن نـاويكي 
الفتـاح موسـى    والذي قام بتعريبه فـاروق عبـد  ) Bonnie Strickland( ستريكالند

  .قام الباحث يف الدراسة احلالية بتعديل بنود االختبار إىل اللهجة األردنية). 1991(
  تعديل االختبار في الدراسة الحالية -10-3-2-1

قام الباحث بتعديل بنود االختبار إىل اللهجة األردنية واختصار اجلمـل الطويلـة مبـا    
يتناسب مع القدرات اللغوية للتلميذ ذوي صعوبات القراءة، وعرض على أربعةً من مدرسي 

مث طبق االختبار عدة مرات علـى  اللغة العربية وستةً من أساتذة التربية، وعدلت العبارات، 
تلميذاً يف كل ) 16 – 8(بعض التالميذ يف الصف الرابع االبتدائي، تراوحت أعدادهم بني 

جلسة، ويف أثناء التطبيق قام الباحث باإلشارة إىل األسئلة اليت ال يستطيع التالميذ فهمهـا  
ضح ومفهـوم ألغلبيـة   ومت تغيريها مث إعادة طرح السؤال إىل أن مت التوصل إىل سؤال وا

  .التالميذ مع االستعانة ببعض مدرسي اللغة العربية
الرشـيد  (مدارس ابتدائيـة للبـنني يف عمـان    ) 4(متت هذه الدراسة االستطالعية يف 

إىل أن مت االسـتقرار  ) األساسية، البيادر األساسية، خريبة السوق األساسية، اإلمام الشافعي
  .على الصورة النهائية لالختبار

  صدق االختبار وثباته في الدراسة الحالية -10-3-2-2
حمكمني خمتصني يف اللغة العربيـة وعلـم الـنفس    ) 10(عرض الباحث االختبار على 

التربوي والتربية اخلاصة والقياس، ومت تعديل بعض األسـئلة وذلـك يف أثنـاء الدراسـة     
على جمموعـة مـن    االستطالعية لالختبار، وبعد ذلك عرض الباحث االختبار مرة أخرى

من جامعة البلقاء التطبيقية واجلامعة األردنيـة إلبـداء آرائهـم    ) 7(األساتذة تكونت من 
ومالحظام النهائية على أسئلة االختبار وقد أمجع أغلبيتهم على صالحية االختبار وصدقه 
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  .يف قياس مركز التحكم
ستخدام طريقة اإلعادة، وللتحقق من ثبات االختبار فقد مت استخراج دالالت الثبات با

لقد قام الباحث بتطبيق االختبار على عينة عشوائية من تالميذ الصف الرابـع االبتـدائي   
تلميذاً وبعد أسبوعني من التطبيق أعاد تطبيق االختبار مرة ثانيـة علـى   ) 40(مكونة من 

يتمتـع   مما يؤكد أن االختبـار ) 0.85(العينة نفسها، ومت استخراج معامل الثبات فيلغ 
  .بدرجة ثبات موثوق ا

  تطبيق االختبار -10-3-2-3
ليس هلذا االختبار زمن حمدد للتطبيق، ولكن تبني للباحث أن التالميذ العاديني يستطيعون 

دقيقة، وقد يستغرق التالميـذ ذوي صـعوبات   ) 25–15(اإلجابة عنه يف مدة متتد من 
من الوقت لقراءة األسئلة، وقد يطلبـون   القراءة زمناً أطول من غريهم فهم حباجة إىل مزيد

إىل الفاحص قراءة بعض األسئلة، وعلى الفاحص أن يقوم بقراءة األسئلة مرة أو أكثر دون 
  .أن يوحي للطفل بإجابة معينة

قام الباحث بتوزيع كراسات االختبار مث شرح التعليمات وطريقة اإلجابة بكل دقة، بعد 
وأثناء ذلك يقوم التالميذ باإلجابة بعـد قـراءة السـؤال     ذلك بدأ الباحث بقراءة األسئلة

  .وشرحه عندما يصعب فهمه من قبل بعض التالميذ
  تصحيح االختبار -10-3-2-4

مت إعداد مفتاح لتقدير الدرجات يف اجتاه التحكم، وقد وضع مفتاح التصحيح يف كراسة 
وأسئلة أخرى تعطى درجة ) نعم(فهناك أسئلة تعطى درجة عندما تكون اإلجابة . التعليمات

  ).ال(عندما تكون اإلجابة 
  مقياس تقدير الذات لألطفال -10-3-3

بعد أن ). 1992(مت استخدام مقياس تقدير الذات لألطفال إعداد إبراهيم علي إبراهيم 
  .قام الباحث بتعديل بنود االختبار إىل اللهجة األردنية

  تعديل االختبار في الدراسة الحالية -10-3-3-1
قام الباحث بتعديل بنود االختبار إىل اللهجة األردنية واختصار اجلمـل الطويلـة مبـا    
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ذوي صعوبات القراءة، وعرض على أربعـة مـن   من يتناسب مع القدرات اللغوية للتلميذ 
مدرسي اللغة العربية وستة من أساتذة التربية، وعدلت العبارات، مث طبق االختبـار عـدة   

تلميـذاً  ) 18–6( الصف الرابع االبتدائي تراوح عددهم بني مرات على بعض التالميذ يف
ىل األسئلة اليت ال يستطيع التالميـذ  إيف كل جلسة، ويف أثناء التطبيق قام الباحث باإلشارة 

فهمها ومت تغيريها مث إعادة طرح السؤال إىل أن مت التوصل إىل سؤال واضح ومفهوم ألغلبية 
ي اللغة العربية، وقد متت هذه الدراسة االسـتطالعية يف  التالميذ مع اإلستعانة ببعض مدرس

  .أن مت االستقرار على الصورة النهائية لإلختبار إىلمدارس ابتدائية للبنني يف عمان ) 4(
  صدق االختبار في الدراسة الحالية -10-3-3-2

استخدم الباحث صدق احملتوى يف فحص صدق مقياس تقدير الذات لألطفـال، قـام   
ض االختبار على عدد من احملكمني املختصني يف اللغة العربية وعلـم الـنفس   الباحث بعر

خبصوص مالءمة البنود الـيت   آرائهمحمكمني، ومت استطالع ) 10(والقياس وبلغ عددهم 
يشتمل عليها االختبار وصالحيتها يف متثيل اجلوانب أو األبعاد الفرعية اليت يتضمنها، وقد مت 

من احملكمني على األقل صالحيتها لقياس تقدير الذات لدى % 90 انتقاء العبارات اليت قرر
  .التالميذ، فأصبح عدد عبارات االختبار بعد التحكيم ثالثني عبارة

  ثبات االختبار في الدراسة الحالية -10-3-3-3
حتقق الباحث من ثبات االختبار بطريقة إعادة االختبار على جمموعة عشوائية من تالميذ 

تلميـذاً،  ) 40(البتدائي يف مدرسة األمني األساسية يف عمان مكونة مـن  الصف الرابع ا
وكان الزمن الفاصل بني التطبيق األول والثاين ثالثة أسابيع، وتوصل الباحث اىل معامـل  

  .مما يؤكد أن االختبار يتمتع بدرجة ثبات موثوق ا) 0.89(ثبات لالختبار قدره 
  تطبيق االختبار -10-3-3-4

بشرح التعليمات للتالميذ وقراءة االختبار وتوضيح بعض الكلمات الغامضة  قام الباحث
على بعض التالميذ وطلب إىل التالميذ وضع دائرة حول كلمة نعم إذا كانت الصفة تنطبق 

  .إذا كانت الصفة ال تنطبق عليهم) ال(عليهم، ووضع دائرة حول كلمة 
  تصحيح االختبار -10-3-3-5
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تشمل العبـارات  ) بنعم(بة الصحيحة لكل عبارة ألن اإلجابة تعطى درجة واحدة لإلجا

، 27، 23، 22، 20، 14، 13، 12، 7، 4، 3، 2، 1 -: اليت حتمـل األرقـام  
28.  

، 15، 11، 10، 9، 8، 6، 5 -:تشمل العبارات اليت حتمل األرقام) بال(واإلجابة 
16 ،17 ،18 ،19 ،21 ،24 ،25 ،26 ،29 ،30.  

  .تقدير ذات مرتفع والدرجة املنخفضة تعين تقدير ذات منخفض فالدرجة املرتفعة تعين
  إجراءات التطبيق الميداني -10-3-3-6
  .حصل الباحث على موافقة وزارة التربية والتعليم بالسماح بالتطبيق امليداين: أوالً
اتفق الباحث مع مديري املدارس على تاريخ الزيارة لكل مدرسة والوقت وعـدد  : ثانياً

  . حيتاجها لتطبيق االختبارات على التالميذاحلصص اليت
إطلع الباحث على الكشوفات اخلاصة باملدرسة ألخذ بعـض البيانـات   : ثالثاً

  .املتعلقة بالتالميذ
  :تطبيق االختبارات وهي كما يلي: رابعاً

تطبيق االختبار التحصيلي يف مادة القراءة على تالميذ الصف الرابع االبتدائي يف املدارس  -
 مت اختيارها وذلك من أجل حتديد التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشـديدة  اليت

والبسيطة والتالميذ العاديني، وقد مت توضيح إجراءات التطبيق هلذا االختبـار يف  
  .خطوات اختيار العينة

إجـراءات   إىلتطبيق مقياس تقدير الذات، ومركز التحكم، وقد مت التطرق بالتفصـيل   -
  .منهما عند التحدث عن األدوات املستخدمة يف الدراسة تطبيق كل اختبار

  تصميم الدراسة والمعالجة اإلحصائية  -10-3-3-7
استخدم الباحث يف هذه الدراسة املنهج الوصفي وذلك ملالءمتـه لطبيعـة الدراسـة    

  .لتوضيح الفروق بني جمموعات الدراسة يف مركز التحكم وتقدير الذاتو
  : استخدام املعاجلات اإلحصائية التاليةوعلى وجه التحديد فقد مت 

وذلك من اجل توزيع التالميذ ذوي صعوبات ) Cluster Analysis(حتليل التجمعات  .1
  .القراءة إىل جمموعتني متجانستني يف درجات االختبار التحصيلي للقراءة

وذلك من اجل فحص الفروق بـني  ) One way ANOVA(حتليل التباين األحادي  .2
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) Bonferroni(ة يف مركز التحكم وتقدير الذات، واختبار بنفروين جمموعات الدراس
 .لفحص الفروق بني أزواج اموعات

وذلك من اجل فحص قيمة معامل االرتباط بـني  ) Pearson(معامل ارتباط بريسون  .3
) Fisher’s Z - test(مركز التحكم وتقدير الذات وكذلك مت استخدام اختبار فيشر 

 .روق بني اموعات يف معامل االرتباطوذلك من اجل فحص الف
 

  النتائج -11
هدفت هذه الدراسة إىل معرفة الفروق يف مركز التحكم وتقـدير الـذات بـني ذوي    
صعوبات القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني من تالميـذ الصـف   

ديني يف العالقة بـني مركـز   الرابع االبتدائي، وإىل املقارنة بني ذوي صعوبات القراءة والعا
بناًء على التحليل  إليهاويتضمن هذا الفصل النتائج اليت مت التوصل . التحكم وتقدير الذات
  .اإلحصائي للبيانات

لقد كانت نقطة البداية يف حتليل البيانات هي توزيع التالميذ ذوي صعوبات القراءة إىل 
بات القراءة الشديدة وتضم اموعـة  تضم اموعة األوىل التالميذ ذوي صعو: جمموعتني

وهلذا الغـرض مت اسـتخدام حتليـل    . الثانية التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة
لتوزيع التالميذ ذوي صعوبات القـراءة إىل جممـوعتني   ) Cluster Analysis( التجمعات

ـ متجانستني يف  ي مت اسـتخدامه لفـرز التالميـذ ذوي    ذدرجات اختبار القراءة ال
  .عوبات القرائية والتالميذ العادينيالص

ووفقاً لنتائج هذا التحليل فقد مت توزيع التالميذ ذوي الصعوبات إىل جممـوعتني كـل   
واموعة الثانية . تلميذاً) 38(اموعة األوىل تضم . جمموعة تضم عددا معينا من التالميذ

  .تلميذاً) 42(تضم 
  

  )2(اجلدول رقم 
  حنرافات املعيارية لدرجات اختبار القراءة ومركز التحكم وتقدير الذات املتوسطات احلسابية واال

  موعيت ذوي صعوبات القراءة وجمموعة العاديني
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مركز القراءة اموعة
تقدير الذات التحكم

 التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة
 )38=ن(

 24.415.6 12.6م
 2.83.53.8ع

)42=ن( ذ ذوي صعوبات القراءة البسيطةالتالمي
 23.122.218.8م
 3.003.23.7ع

 )80=ن( التالميذ ذوي صعوبات القراءة الكلية
 18.823.116.00م
 5.83.53.7ع

 )80=ن( التالميذ العاديني
 51.815.722.6م
 2.13.63.1ع

  
ـ   ) 2(يبني اجلدول رقم  وعيت املتوسطات احلسابية واالحنرافـات املعياريـة م

الصعوبات يف اختبار القراءة كما يبني قيمة املقياسني موعة الصـعوبات الكليـة   
وملا كان السؤاالن األول والثاين يف هذه الدراسة يتعلقان . وجمموعة التالميذ العاديني

يف الفروق بني اموعات الثالث املشار إليها سابقا يف مركـز الـتحكم وتقـدير    
ه يـبني املتوسـطات احلسـابية واالحنرافـات املعياريـة      جاء اجلدول أعال. الذات

للمجموعات الثالث على املتغريين املذكورين ووفقاً لقيم املتوسطات احلسـابية يف  
هذا اجلدول فان هذه اموعات ختتلف يف قيم املتوسطات إال أن هذه الفروق قـد  

هذه الفروق، وهذا تعود إىل أخطاء املعاينة، لذلك هناك حاجة إىل التحقق من داللة 
  .ما ستوضحه النتائج املتعلقة بالسؤالني األول والثاين

  
  : النتائج المتعلقة بالفرضية األولى وهي -11-1

بـني ذوي  ) α=0,001(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة   ليس هناك
ـ   ز صعوبات القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني يف متوسـط مرك

  .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي التحكم
الختبار هذه الفرضية مت فحص الفروق بني متوسطات جمموعات ذوي صعوبات القراءة 
الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني على متغري مركـز الـتحكم وذلـك    
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  .ةباستخدام حتليل التباين أحادي االجتاه ومستوياته هي اموعات املذكور
  :نتائج حتليل التباين) 3( ويبني اجلدول رقم 
  

  )3(جدول رقم
  نتائج حتليل التباين للفروق الفردية بني ذوي صعوبات القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني 

  يف متوسط مركز التحكم

متوسط جمموع درجات احلرية جمموع املربعات لتباينمصدر ا
مستوى  ف املربعات

 الداللة
 84.7670.000 916.586 2 1833.173بني اموعات

داخل 
   10.813 157 1697.773 اموعات

    159 3530.946 اموع

  
 أن هناك فروقاً ذات داللة إحصائية عند مستوى) 3(يتضح من اجلدول رقم 

)α=0،001 (    موعات الـثالث وبـذلك تـرفض الفرضـية األوىلبني متوسطات ا .
يتضح أن متوسط درجات جمموعة صـعوبات القـراءة   ) 2(جوع إىل اجلدول رقم وبالر

الشديدة يف مركز التحكم يزيد على متوسط درجات جمموعة صعوبات القراءة البسـيطة،  
صعوبات القراءة البسيطة يزيد بدوره علـى متوسـط التالميـذ    وان متوسط جمموعة 

  .سطات اموعات بيانياًاالختالف بني متو) 1(رقم  ويوضح الشكل. العاديني
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  )1(شكل رقم 

  متوسطات مركز التحكم موعات ذوي القراءة الشديدة والبسيطة والعاديني
  

االختالف املشاهد بني املتوسطات الثالثة ونتائج حتليل التباين معاً  أنومن اجلدير ذكره 
هناك فرقـاً داالً   أنمن أزواج املتوسطات بل تعين  هناك فرقاً داالً بني كل زوج أنال تعين 

بني زوج واحد على األقل من أزواج املتوسطات وللتحقق من داللة الفروق بـني أزاوج  
التتبعي ومنه أتضح أن الفرق ) Bonferroni(املتوسطات الثالثة مت استخدام اختبار بنفروين 

القراءة الشـديدة دال عنـد    بني متوسط ذوي صعوبات القراءة البسيطة وذوي صعوبات
وان الفرق بني متوسط التالميذ العاديني من جهة ومتوسط كل من ) α=0,05(مستوى 

التالميذ ذوي الصعوبات البسيطة وذوي صعوبات القراءة الشديدة من جهة أخـرى دال  
وباعتبار أن الدرجة العالية مبقياس مركز التحكم تعـين  ) α=0.001(عند مستوى داللة 

التحكم خارجي فيمكن القول إن التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة مييلون  أن مركز
إىل التحكم اخلارجي أكثر من التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة، وان التالميذ ذوي 

فإن النتيجة . إىل التحكم اخلارجي أكثر من الطلبة العاديني نصعوبات القراءة البسيطة مييلو
مليل إىل التحكم اخلارجي يزيد بزيادة حدة صعوبات القراءة فاالختالف يف السابقة تعين أن ا

مركز التحكم ال يقتصر على ذوي صعوبات القراءة والعاديني بل يعتمد فضالً عن ذلـك  
  .على مستوى الصعوبات

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية وهي -11-2

بـني ذوي  ) α=0.001(اللة فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدليس هناك  
صعوبات القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني يف متوسـط تقـدير   

 .لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي الذات
والختبار هذه الفرضية مت إتباع اخلطوات اليت كانت يف السؤال األول وهـي فحـص   

الشديدة وذوي صعوبات القراءة  الفروق بني متوسطات جمموعات ذوي صعوبات القراءة
البسيطة والعاديني على متغري تقدير الذات، ومن اجل ذلك مت استخدام حتليل التباين أحادي 

34



  مصطفى القمش. د ..….. الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات القراءة والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية
  

  

  

 

 
 

  .االجتاه تكون مستوياته هي اموعات املذكورة
  :نتائج حتليل التباين) 4(ويبني اجلدول رقم 

   
  )4(جدول رقم 

  القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني  نتائج حتليل التباين للفروق بني ذوي صعوبات
  يف متوسط تقدير الذات

 الداللةفمتوسط املربعات درجات احلريةجمموع املربعات املصدر
1148.2452574.12257.2560.000بني اموعات

 ____1575.76615710.036داخل اموعات
 ______2724.011159 اموع

  
بـني  ) α  =0.001(أن هناك فروقاً دالة عند مسـتوى  ) 4(يتضح من اجلدول رقم 

متوسطات اموعات الثالث وهذا يعين رفض الفرضية الثانية، وبالرجوع إىل اجلدول رقم 
يتضح أن متوسط درجات جمموعة التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة تقـل يف  ) 2(

وعة التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسـيطة، وان  تقدير الذات عن متوسط درجات جمم
  .املتوسط األخري يقل بدوره عن متوسط الطالب العاديني

  .االختالف بني متوسطات اموعات الثالث بيانياً) 2(ويوضح الشكل رقم 
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  )2(شكل رقم 

  راءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والعاديني متوسطات تقدير الذات موعات الطلبة ذوي صعوبات الق 
  

االختالف املشاهد بني املتوسطات  ال يعينوكما سبق قوله يف اإلجابة عن السؤال األول 
بل . أن هناك فرقاً داالً بني كل زوج من أزواج املتوسطات ،الثالثة ونتائج حتليل التباين معاً

وللتحقق من . ج واحد على األقل من أزواج املتوسطاتهناك فرقاً داالً بني زو أنهي تعين 
) Bonferroni(داللة الفروق بني أزواج املتوسطات الثالثة مت استخدام اختبـار بنفـروين   

التتبعي ومنه اتضح ان الفرق بني متوسط التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة والتالميذ 
ن الفـرق بـني   أو) α=0.05(ة ذوي صعوبات القراءة الشديدة دال عند مستوى دالل

التالميذ العاديني من جهة ومتوسط كل من جمموعة التالميذ ذوي صـعوبات  متوسط 
القراءة البسيطة والتالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة من جهة أخرى دال عنـد  

إن النتائج اليت مت التوصل إليها يف اإلجابة عن السؤال الثاين ). α=0.001( مستوى داله
أن التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة هم اقل تقديراً لذوام من جمموعة التالميذ تبني 

ذوي صعوبات القراءة البسيطة والفئة األخرية هم أقل تقديراً لذوام مـن العـاديني، إن   
النتيجة السابقة تعين أنّ االخنفاض يف تقدير الذات يزيد بزيادة حدة صـعوبات القـراءة،   

هذا التغير ال يقتصر على التالميذ ذوي صعوبات القراءة والعاديني بل يعتمد  فاالختالف يف
  .فضالً عن ذلك على مستوى الصعوبات

  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة وهي -11-3
) α  =0,001(عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة  ليس هناك  

كل من جمموعة التالميذ ذوي صـعوبات القـراءة    بني مركز التحكم وتقدير الذات لدى
  لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائيوالتالميذ العاديني 

والختبار هذه الفرضية مت حساب معامل ارتباط بريسون بني املتغريين لدى كـل مـن   
مث مت استخدام اختبار فيشر لفحص داللة الفرق بني معاملي االرتباط . اموعتني على حده

لطريقة متكننا من حتديد ما إذا كان مقدار العالقة بني املتغريين خيتلف لـدى  وهذه ا
  .اموعتني

وقد أشارت نتائج التحليل إىل أن قيمة االرتباط موعـة التالميـذ ذوي صـعوبات    
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، 8.7189=ت( α=0.001وهي قيمة دالـة عنـد مسـتوى     0.782 -=القراءة
، وهي 0.523-=موعة التالميذ العادينييف حني قيمة االرتباط ) 59=درجات احلرية

) 58=درجـات احلريـة  .4.355=ت( α=0.001أيضا قيمة دالة عنـد مسـتوى   
). 2.3702=ز(وباستخدام اختبار فيشر للفروق بني معاملي ارتباط اموعتني تبني أن 

وبذلك نرفض الفرضـية الثالثـة   ) α=0.05(ومن مث فإن الفرق بينهما دال عند مستوى 
سبق أن هناك عالقة عكسية بني مركز التحكم وبني تقدير الذات لـدى كـل   يتضح مما 

ومن مث فان التالميذ الذين تكون . جمموعة التالميذ ذوي صعوبات القراءة والتالميذ العاديني
درجام مبقياس مركز التحكم مرتفعة متيل درجام مبقياس تقدير الـذات إىل أن تكـون   

ر فان التالميذ ذوي مركز التحكم اخلارجي مييلون إىل منخفضة والعكس صحيح ومبعىن آخ
أن يكون تقديرهم لذوام منخفضاً وان التالميذ ذوي مركز التحكم الداخلي مييلون إىل أن 
يكون تقديرهم لذوام مرتفعاً وذلك بغض النظر عما إذا كان التلميذ من ذوي صعوبات 

  .القراءة أو من العاديني
كز التحكم وتقدير الذات تتصف بأا أقوى عند جمموعـة  غري أن العالقة بني مر

ويف الواقع فان قيم معامل . التالميذ ذوي صعوبات القراءة مقارنة بالتالميذ العاديني
االرتباط تشري إىل أنّ العالقة لدى التالميذ العاديني متوسطة القوة بينما تشري إىل أنّ 

وميكن التعبري عن النتيجة السابقة . يةالعالقة لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة قو
مركز الـتحكم يفسـر    أنمربع معامل االرتباط يتضح  إىلفبالنظر . بطريقة أخرى

صعوبات القراءة يف تقدير الذات يف حني يفسر  من تباين التالميذ ذوي%) 61(حوايل 
  .من هذا التباين لدى الطلبة العاديني% 27حوايل 

  
  مناقشة النتائج -12
   الفرضية األولىناقشة النتائج المتعلقة بم -12-1

لقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بني التالميذ ذوي صعوبات 
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القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والتالميذ العاديني يف مركـز الـتحكم،   
تحكم خارجي فـيمكن  وباعتبار أن الدرجة العالية مبقياس مركز التحكم تعين أن مركز ال

إن التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة مييلون إىل التحكم اخلارجي أكثر مـن  : القول
التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة يف حني التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسـيطة  

يـل إىل  مييلون إىل التحكم اخلارجي أكثر من التالميذ العاديني، تعين النتيجة السابقة أن امل
التحكم اخلارجي يزيد بزيادة حدة صعوبات القراءة فاالختالف يف مركز التحكم ال يقتصر 
على التالميذ ذوي صعوبات القراءة والتالميذ العاديني بل انه يعتمد فضالً عن ذلك علـى  

وهذه النتيجة تتفق مـع نتـائج دراسـة ترنوسـكي ونـاي      . وباتـتوى الصعـمس
)Tarnowski & NAY, 1989 ( ودراسة لويس وباترسون)1989،Lewis & patterson (

إن : وبذلك ميكننا القول). 1998(ودراسة نورة املناعي ) 1994(ودراسة سامل وعواد 
ظروف وأسباب خارجة عـن إرادـم    إىلالتالميذ ذوي صعوبات التعلم يعزون فشلهم 

، ونتيجة لتكـرار  يتغري أويتبدل  أنوحتكمهم، ولذلك فإم يشعرون بأن الفشل ال ميكن 
جتربة الفشل يفقدون الثقة بأنفسهم ويف قدرام ويرجعون سـبب الفشـل إىل قـدرام    
الشخصية، وعندما حيققون شيئاً من النجاح يعتقدون بأنه حدث بالصـدفة أو احلـظ أو   
سهولة االمتحانات دون اعتبار لقدرام الشخصية مما يدفعهم إىل عدم بذل اجلهود لتحقيق 

من النجاح وبالتايل تستمر جتربة الفشل مرة أخرى، وهكذا يشعر التالميذ بصعوبات املزيد 
  .التعلم ألن الفشل يكمن بداخلهم والنجاح يتحقق ألسباب خارجة عن إرادم

  
  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية -12-2

ي الصـعوبات  لقد أظهرت نتائج الدراسة فروقاً ذات داللة إحصائية بني التالميـذ ذو 
تـبني  . القراءة الشديدة وذوي صعوبات القراءة البسيطة والتالميذ العاديني يف تقدير الذات

أن التالميذ ذوي صعوبات القراءة الشديدة هم اقل تقديراً لـذوام مـن التالميـذ ذوي    
صعوبات القراءة البسيطة وان التالميذ ذوي صعوبات القراءة البسيطة هـم اقـل تقـديراً    

تعين النتيجة السابقة أن االخنفاض يف تقدير الذات يزيد بزيادة . م من التالميذ العادينيلذوا
حدة صعوبات القراءة، فاالختالف يف هذا املتغري ال يقتصر على التالميذ ذوي صـعوبات  
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القراءة والتالميذ العاديني بل يعتمد فضالً عن ذلك على مستوى الصعوبات وهذه النتيجـة  
) , Cooley & ayres 1988(دراسة كويل وآيرز ) Patten, 1983(ة باتن تتفق مع دراس

وتكـاد تتفـق معظـم    ) 1998(ودراسة نورة املناعي ) 1994(ودراسة سامل وعواد 
الدراسات على ضعف تقدير الذات لدى ذوي صعوبات التعلم مقارنة بالعـاديني وقـد   

ة بني القراءة وتقدير الذات أشارت بعض الدراسات إىل أن هناك عالقة ذات داللة إحصائي
فالتلميذ عندما يتعرض إىل خربات الفشل باستمرار يزداد لديه الشعور بالتقصري واإلخفاق 

  .والفشل التعليمي ويزداد الشعور ببغض الذات وتقليله من شأا والشعور بالنقص
  مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة -12-3

عدم وجود اختالف يف العالقة بني مركز التحكم وتقدير  فيما يتعلق بوجود اختالف أو
الذات لدى التالميذ ذوي صعوبات القراءة عنها لدى التالميذ العاديني، أشـارت نتـائج   
الدراسة إىل أن هنالك عالقة عكسية بني مركز التحكم وتقدير الذات لـدى كـل مـن    

ومن مث فان التالميذ الذين تكون جمموعة التالميذ ذوي صعوبات القراءة والتالميذ العاديني، 
درجام مبقياس مركز التحكم مرتفعه متيل درجام مبقياس تقدير الـذات إىل أن تكـون   
منخفضه والعكس صحيح وهذه النتيجة قد تؤكد أن التالميـذ ذوي صـعوبات القـراءة    
يتعرضون لإلحباط والفشل باستمرار ويفسرون فشلهم بعوامل خارجـة عـن إرادـم    

م وهي قابلة للتغيري والتبديل عندئذ سوف يتوقعون الفشل مرة أخرى، مما يتـرك  وحتكمه
إذ ) 1998(هذه النتيجة تتفق مع دراسة نورة املناعي . كبرياً يف تقدير الذات لديهم تأثرياً

تبني أن هناك عالقة ارتباطية عكسية بني مركز التحكم وتقدير الذات لدى كل من جمموعة 
  .بات القراءة والتلميذات العادياتالتلميذات ذوات صعو

يتضح مما سبق أنّ االرتباط وثيق بني مركز التحكم وتقدير الذات ولكن هذا االرتبـاط  
  .أقوى عند جمموعة التالميذ من ذوي صعوبات القراءة

  
  المقترحـات  -13

   :يف ضوء النتائج اليت توصلت إليها الدراسة احلالية يتقدم الباحث باملقترحات التالية
التركيز على دراسة اجلوانب املختلفة لشخصية التالميذ ذوي صـعوبات القـراءة    )1
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  .وخاصة فيما يتعلق بالفشل وتأثريه يف شخصيتهم

 .إجراء دراسات جتريبية لتنمية تقدير الذات عند تالميذ صعوبات القراءة )2
دراسة اثر التنشئة االجتماعية يف تقدير الذات ومركز التحكم عند تالميـذ   )3

  .ت القراءةصعوبا
عقد دورات تدريبية لكل من معلمي التالميذ ذوي صـعوبات القـراءة وآبـائهم     )4

ملساعدة تالميذهم وأبنائهم على تصحيح معتقدام فيما يتعلق بأسـباب النجـاح   
والفشل، وان يوضح هلم أن النجاح يتحقق عن طريق بذل اجلهد واملثابرة وليس عن 

  . طريق الصدفة واحلظ
  

  المراجع 
  راجع العربيةالم

يف عينة أردنية مـن  ) الديسلكسيا(صعوبات القراءة ، )1999(حسني، عبد اهللا،  -
 .رسالة ماجستري غري منشورة، اجلامعة األردنية، عمان، األردنطلبة الصف الرابع، 

، القـاهرة،  3طعلم النفس التربوي، ، )1984(أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال،  -
 .مكتبة االجنلو املصرية

دار  ،اإلسكندريةسيكولوجية الذات والتوافق، ، )1987(، إبراهيم امحد، أبو زيد -
  .املعرفة اجلامعية

دراسـة لـبعض خصـائص    "، )1993(رفاعي، نارميان وسامل، حممود عوض اهللا،  -
جامعـة   ،جملة معوقات الطفولـة ، "الشخصية املميزة للتالميذ ذوي صعوبات التعلم

 . )228 – 181(ص ص ، )1(ع 2مألزهر، ا
مفهوم الذات ومركز الـتحكم  "، )1994(امل، حممود عوض اهللا وعواد، امحد، س -

 2مجامعة عني مشـس،  جملة اإلرشاد النفسي،  ،"لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم
 .)287 – 239(ص ص  ،)3(ع

 –تصنيف مقياس جيمس لوجهه التحكم الداخلي "، )1985(عبد الرحيم، طلعت حسني،  - 
 ).5(ع  6مجامعة املنصورة، جملة كلية التربية، ، "ريةاخلارجي يف البيئة املص
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سيكولوجية الـتعلّم والفـروق الفرديـة،     ،)1993(كامل، عبد الوهاب حممد،  -
 .مكتبة النهضة املصرية ،القاهرة
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جملة مركـز  ، "لدى عينة من أطفال املرحلة االبتدائية بدولة اإلمارات العربية املتحدة
 .)265 – 239(ص ص  ،)2(ع 3م ، جامعة قطر،بحوث التربويةال

الفروق يف مركز التحكم وتقـدير الـذات بـني    ، )1998(املناعي، نورة محد،  -
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  )1(ملحق رقم 
  رحمن لرحيملبسم اهللا ا

  
  اختبار مركز التحكم لألطفال

A Locus of Control Scale for Children 
  

  )1991(فاروق عبد الفتاح موسى .د: إعداد
  
   
  

      :الصف      :العمر      : االسم
  أنثى    ذكر : اجلنس      :املدرسة

  :تعليمات 
 .د يف أشياء معينةاألفرا) كيف يفكر(يستخدم هذا االختبار يف قياس  .1
 ).ال(و) نعم(كلميت  أسفلسؤاال يقابل كال منها زوجان من املربعات ) 40(يتكون االختبار من  .2
 .الكلمة اليت متثل إجابتك أسفلداخل املربع ) ×(اقرأ كل سؤال مث ضع عالمة  .3
  .بصدق رأيكتعرب عن  أافاإلجابة صحيحة طاملا , ال توجد إجابات صحيحة وإجابات خاطئة  .4
خـاطرك   إىلإجابة ترد  أولبل سجل , لكن ال تفكر طويال يف اختيار اإلجابة , ال يوجد زمن حمدد لإلجابة  .5

  . بعد قراءة السؤال
   ةجاباإل         

  ال                  نعم
×  

                     ×  
  يفوز بكاس العامل؟  أنملنتخب الوطين األردين لكرة القدم اهل يستطيع : مثال

   
  فضع العالمة هكذا ) نعم( ةجاباإل أنكنت ترى  إذا
  فضع العالمة هكذا ) ال( ةجاباإل أنكنت ترى  إذا
 
  تقلب الصفحة حىت يؤذن لك ال
  

على البيئة األردنيةالصورة املعدلة
مصطفى القمش.د
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 الســؤال
 اإلجابة

  ال  نعم
     هل تعتقد انه من األفضل عدم االهتمام مبشاكلنا ألا ستنتهي لوحدها؟ .1
     اإلصابة بالربد؟هل تعتقد انه ميكن وقاية نفسك من .2

     هنالك أطفاالً لديهم حظ أكثر من غريهم؟أنهل تعتقد .3
      هل حصولك على عالمات مرتفعة شيء مهم لديك؟ .4
     هل يلومك اآلخرون على أخطاء مل ترتكبها؟ .5
     ينجح بكل املواد؟أنالشخص إذا درس كثريا ميكنأنهل تعتقد .6
     ال فائدة من ذلك؟هكبرياً النداًبذل جهتأنهل تشعر يف معظم األحيان عدم ضرورة .7
األمور إذا بدأت جيده منذ الصباح فإا تستمر جيده طـوال اليـومأنهل تشعر .8

 بصرف النظر عن نوع العمل الذي تفعله؟
    

     هل تشعر أن اآلباء يف معظم األحيان يستمعون إىل ما يقوله أبناؤهم؟ .9
     دها لكي تنجح؟هل تشعر أن رغبتك يف النجاح كافية لوح  .10
     ذلك دون سبب معقول على اإلطالق؟أنهل تشعر,عندما يعاقبك احد  .11
     تغري رأي صديقك؟ أنهل جتد يف معظم األحيان انه من الصعب عليك  .12
     التشجيع دون احلظ كاف الن يفوز فريقك؟أنهل تعتقد  .13
     هل جتد صعوبة دائما يف تغري رأي والديك حول موضوع ما؟  .14
     يسمحوا لك باختاذ معظم قراراتك؟أنل تعتقد بأن والديك جيبه  .15
     هل تشعر انك إذا قمت بعمل خاطئ فانه من الصعب عليك تصحيحه؟  .16
     معظم األطفال يولدون ولديهم استعداد جيد ملمارسة الرياضة؟أنهل تعتقد  .17
     ك الذين يف عمرك أكثر قوة منك؟ئمعظم زمالأنهل تشعر  .18
     عر انه من أفضل الطرائق ملعاجلة معظم املشاكل هو عدم التفكري فيها؟هل تش  .19
      لك اخليار يف تقرير من هم أصدقاؤك؟أنهل تشعر  .20
     اخلرزة الزرقاء تبعد احلسد؟أنهل تشعر. 21
     هنالك عالقة بني الطريقة اليت تؤدي ا واجبك والعالمة اليت حتصل عليها؟أنهل تشعر. 22
     يضربك هل تشعر انك ال تستطيع منعه؟أنندما يقرر تلميذ يف مثل عمركع. 23
      جيلب احلظ السعيد؟)تعويذة(هل استعملت مرة حجاب. 24
     حب الناس لك أو كرههم لك يعتمد على تصرفاتك معهم؟أنهل تعتقد.25
     هل يساعدك والداك إذا طلبت منهم املساعدة؟. 26
      لناس عندما حيتقرونك يكون عادة دون سبب؟بعض اأنهل تشعر. 27
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 الســؤال
 اإلجابة

  ال  نعم
      هل تشعر أن ما تفعله اليوم سوف يؤثر فيك غدا؟ . 28
حتدث لك سوف حتدث مهما حاولـتأناألشياء السيئة اليت ميكنأنهل تعتقد. 29

 متنع ذلك؟  أن
    

     ؟ر يف حماوالتهينجح إذا استمأنهل تعتقد انه إذا تعرض تلميذ للرسوب أكثر من مرة ميكنه. 30
     ؟املرتلحتاول االستفادة من وقتك يفأنهل تشعر يف كثري من األحيان انه من غري املفيد. 31
     النجاح حيدث بسبب العمل الشاق؟أنهل تعتقد. 32
     ؟فهل تشعر انك ال تستطيع منعه,يكون عدوا لكأنعندما يريد أحد يف مثل عمرك. 33
     جتعل أصدقاءك يعملون ما تريده منهم؟أنالسهل عليكهل تشعر انه من. 34
     القليل عما تأكله يف املرتل؟إالتقولهل تشعر عادة انك ال. 35
     ؟تفعل شيئا جتاه ذلك أنهل تشعر انك ال تستطيع;شخصا ما ال حيبكأنعندما حتس. 36
عظم األطفال اآلخـرينهل تشعر عادة انه ال فائدة من االجتهاد يف املدرسة الن م. 37

 أكثر ذكاء منك؟
    

     التخطيط للمستقبل جيعل األشياء تتغري إىل األفضل؟أنهل أنت من الذين يعتقدون.38
     هل تشعر انك ال تستطيع عمل شيء حنو األعمال اليت تنوي أسرتك القيام ا؟. 39
     د؟تكون ذا حظ جيأنتكون ذكيا منأنهل تعتقد انه من األفضل. 40
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  مصطفى القمش. د ..….. الفروق في مركز التحكم وتقدير الذات بين ذوي صعوبات القراءة والعاديين من تالميذ المرحلة االبتدائية
  

  

  

 

 
 

  )2(ملحق رقم 
  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  اختبار تقدير الذات لألطفال

Self – Esteem Scale for Children  
  د إبراهيم علي إبراهيم: إعداد
  
  
   

      :الصف      :العمر      : االسم
  أنثى    ذكر : اجلنس      :املدرسة

   
  :تعليمات

ائرة حـول كلمـة   كانت الصفة توجد لديك فضع د إذاأمامك جمموعة من الصفات، 
  ).ال(توجد لديك فضع دائرة حول كلمة  وإذا كانت الصفة ال) نعم(

  :هل أنت
 ال نعم)ما تفهم(غيب.16النعمقوي الشخصية .1
 ال نعم)بايخ(ثقيل الدم.17النعم )راضٍ(قنوع  .2
 ال نعممزعج.18النعم )حلو(لطيف .3
 ال نعمكذاب.19النعم الذواتأبناءمن  .4
 ال نعمأمني.20النعم حتسن التصرف ال .5
 ال نعم غضبان.21النعم )مكروه(غري حمبوب .6
 ال نعم)شجاع(بطل.22النعم )متيقظ(نشيط .7
 ال نعم)يعتمد عليك(قد املسؤولية.23النعم )هامل(صايع .8
 ال نعم)مهموم(حزين.24النعم )تستحي(خجول .9
 ال نعم)مكار(خبيث.25النعم كسالن .10
 ال نعم)مكسور اخلاطر(مسكني.26النعم ين من مشكالت يف الدراسةتعا .11
 ال نعم)تساعد الناس(معطاء.27النعم جرئ .12
 ال نعممتفائل.28النعم )مرح(انبساطي .13
 ال نعم)كثري األخطاء(غشيم.29النعم )مهاود(مطيع .14
 ال نعم)حقك ضايع(مظلوم.30النعم )رأسك يابس(عنيد .15

  

ألردنيةاالصورة املعدلة يف البيئة   
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