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ملخص: 
هدفت الدرا�شة اإىل ا�شتق�شاء اأمناط العزو ال�شببي خلربات النجاح والف�شل لدى الطلبة 
عينة  وتكونت  التخ�ش�ص,  اختيار  يف  احلرية  ومدى  اجلن�ص  متغريي  �شوء  يف  اجلامعيني 
الدرا�شة من )498( طالبًا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية بناًء على ال�شعب 
املطروحة يف اجلامعة, وقد اختريت )15( �شعبة ع�شوائيًا تغطي متغريات الدرا�شة. وتكونت 
اأداة الدرا�شة من مقيا�ص العزو ال�شببي لـ »ليفكورت« )Lefcurt( وزمالئه املكيف على البيئة 

الأردنية.
وقد بينت النتائج اأن اأفراد الدرا�شة عزوا النجاح اإىل عوامل داخلية مثل القدرة واجلهد, 
الآخرين.  وم�شاعدة  واحلظ  اجلهد  مثل:  م�شتقرة  غري  عوامل  اإىل  الف�شل  خربات  عزوا  بينما 
يف  اجلن�ص  متغري  اإىل  تعزى  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل  اأنه  النتائج  اأظهرت  كما 
اأمناط العزو ال�شببي للنجاح والف�شل, وكذلك ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اأ�شاليب 
العزو ال�شببي للنجاح الداخلي واخلارجي, والف�شل لعوامل م�شتقرة تعزى اإىل متغري احلرية 
يف اختيار التخ�ش�ص, وكانت هناك فروق ذات دللة يف عزو الف�شل لعوامل غري م�شتقرة 
تت�شل بذلك املتغري, وقد عزا الطلبة الذين اختاروا التخ�ش�ص باإرادتهم ف�شلهم اإىل عوامل 

غري م�شتقرة.
العزو  الطلبة على  الباحثون بتو�شيات عدة, منها: تدريب  اأو�شى  النتائج  ويف �شوء 
الداخلي للنجاح والف�شل, وذلك لتدريبهم على حتمل م�شوؤولياتهم, كذلك ترك الطلبة يختارون 

تخ�ش�شاتهم باأنف�شهم؛ لأنها الو�شيلة الأجنح ل�شتمرار الطالب بالدرا�شة والنجاح فيها.
كلمات مفتاحية: العزو ال�شببي, اجلن�ص, احلرية يف اختيار التخ�ش�ص
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Abstract: 
This study aimed at investigating the types of causal attribution for 

success and failure among university students in the light of variables of 
gender and the freedom in choosing college majors. The sample consisted 
of (498) students selected randomly from the faculties of the university, 
according to the presented classes in the semester, then (15) classes were 
chosen by cluster random. The instrument used in the study was the Lefcurt 
scale of the causal attribution for success and failure which was modified to 
suit the Jordanian community.

The results showed that the university students attributed their success to 
internal causes such as ability and effort, and their failure to unstable causes 
such as effort, luck, and assistance of others. The results also showed that there 
were no significant differences in causal attribution types due to gender. As 
for the freedom in college major choice variable, the results showed that there 
were no significant differences in the causal attribution types in the internal 
and external causes of the success and the stable causes of the failure due to 
that variable, but there were significant differences in attributing the failure 
to unstable causes, since the students who choose their majors according to 
their inclinations attributed their failure to unstable ones.

In the light of these results, there were some recommendations such as 
training students in the internal, causal attribution, and in choosing their 
majors by themselves.

Key word: Causal attribution, gender, freedom in college major choice.
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مقدمة: 
تهتم دافعية العزو بدرا�شة الأ�شباب التي جتعل الأفراد يتخذون قرارات معينة ب�شدد ما 
مير بهم من حوادث؛ فالنا�ص عمومًا ين�شبون �شلوكهم وت�رضفاتهم اإىل عوامل معينة, �شواء 
الذي يعي�شون  اأم مظاهر للموقف الجتماعي  العوامل �شمات �شخ�شية م�شتقرة  كانت هذه 

فيه )عالونة, 2004( .
كما اأن لعمليات العزو ال�شببي اخلا�شة بالنجاح والف�شل دوراً مهمًا لفهم كيفية تاأثري 
للنجاح والف�شل  ال�شببي  العزو  لذا حتاول نظرية  الأكادميي,  الطلبة يف حت�شيلهم  توقعات 
الرتكيز على كيفية تف�شري الأفراد لنجاحهم اأو ف�شلهم, وقد تعدت حتليل احلوافز اإىل حماولة 
فهم نتائج توقعات الطلبة وردود فعلهم النفعالية, وتف�شري واقعية الأفراد لأداء املهمات 
املختلفة, كما تعمل على تف�شري الأفراد لنجاحهم وف�شلهم يف هذه املهمات )املنيزل, 1995؛ 

. )Weiner, 1980

وقد ينجح الطلبة وقد يف�شلون يف اأثناء عملية التعلم , وعلى هذا فهم يحاولون حتديد 
اأ�شباب النجاح اأو الف�شل, وذلك بعزوها اإىل عوامل عدة مثل: �شعوبة المتحان, اأو اجتاهات 
حول  للطلبة  دلياًل  العزو  هذا  ويعمل  معينة.  مادة  بدرا�شة  الرغبة  عدم  اأو  نحوهم,  املعلم 
توقعاتهم بالنجاح اأو الف�شل يف تلك املهمات يف امل�شتقبل؛ فالطالب الذي ينجح يف مادة 
ما ويعزو جناحه فيها اإىل جهده املبذول؛ فاإنه �شي�شتمر يف بذل املزيد من اجلهد يف املواد 
الأخرى يف امل�شتقبل. واإذا ف�شل يف مادة اأخرى وعزا ف�شله اإىل كره املعلم له, فاإنه لن يبذل 
فيها جهداً يف امل�شتقبل؛ لأنه يتوقع باأنه مهما بذل من جهد, فاإنه لن ينجح ب�شبب معلم تلك 

املادة )غباري, 2008( .
وقد لقى هذا املفهوم اهتمام عامل النف�ص هايدر )Heider, 1958( الذي اهتم بالعوامل 
املفرت�شة من قبل الأفراد لتحليل �شلوكهم وتف�شريه, حيث يعزو الأفراد �شلوكهم اإما اإىل عوامل 

داخلية مثل خ�شائ�ص ال�شخ�شية, اأو اإىل عوامل خارجية تتعلق باملواقف الجتماعية.
وتقوم نظرية العزو على افرتا�صات عدة منها: 

اأننا نحاول حتديد اأ�شباب �شلوكنا و�شلوك الآخرين؛ وذلك لأننا مدفوعني للبحث عن  ● 
معلومات ت�شاعدنا يف حتديد العالقة بني ال�شبب والنتيجة.

و�شوابط  قواعد  هناك  بل  ع�شوائية,  لي�شت  �شلوكنا  لتف�شري  نقدمها  التي  الأ�شباب  ● 
ت�شتطيع اأن تف�رض لنا اأ�شبابه.
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الأ�شباب التي نحددها لنتائج �شلوكنا توؤثر يف �شلوكنا النفعايل وغري النفعايل  ● 
.)Petri & Govern, 2004( على املدى البعيد, مكونة بذلك نهجًا لدى الفرد واملجتمع

العادي لأ�شباب الأحداث وطريقة  الإن�شان  اإدراك  )Heider( بطريقة  وقد اهتم هايدر 
تف�شريها, والطريقة التي ي�شلك بها يف موقف ما )Weiner, 1979; Weiner,1980) , حيث 
نظر اإىل ال�شلوك الإن�شاين على اأنه ناجت عن تفكريه يف �شبب حدوثه, ولي�ص ا�شتجابة لالأحداث, 
وبذلك فقد ناق�ص الجتاه ال�شلوكي يف تف�شري ال�شلوك الإن�شاين الذي يرى اأن الإن�شان كائن 

. )Stipek, 1998( ع�شوي ميكن اأن ُي�شتجر �شلوكه بتهيئة الظروف املنا�شبة لذلك
اأن الأفراد ل يرتاحون  اأ�شا�شي مفاده  )Heider, 1958( على افرتا�ص  وا�شتند هايدر 
الإمكان  قدر  عزوها  اإىل  بحاجة  بل هم  بهم من مالحظات,  يحيط  ما  لت�شجيلهم  بب�شاطة 
التي  والعوامل  بالظروف  ال�شلوك  ربط  يحاولون  اأنهم  اأي  بيئتهم؛  يف  معينة  متغريات  اإىل 
اأدت اإليه؛ اإذ اإن اإدراك الفرد لل�شبب ي�شاعده يف ال�شيطرة على ذلك اجلزء من البيئة )قطامي 

وقطامي, 2000؛ زايد, 2003( .
اإما لعوامل داخلية كامنة  الأحداث  اأ�شباب  النا�ص يعزون  اأن   )Heider( ويرى هايدر 
اأو لعوامل  الفرد مثل احلاجات والرغبات والنفعالت والقدرات واملقا�شد واجلهد,  �شمن 

. )Heider, 1958( خارجية مثل احلظ ونوع املهمة
كما طور وايرن )Weiner, 1979( منوذجاً للعزو ال�صببي ح�صب اجلدول االآتي: 

الجدول )1( 
أنماط العزو النسبي التي طورها )واينر( بناًء على أبعاد الموقع واالستقرار والتحكم

خــارجـــــيداخــلـــــيمنط العـــزو

ميكن التحكم به
متغيـــرثـابــتمتغيـــرثـابــت

م�شاعدة الآخرينحتيز املعلماجلهد الآيناجلهد املعتاد
احلـظ�شعوبة املهمةاملــزاجالقــدرةل ميكن التحكم به

وي�شري اجلدول ال�شابق اإىل ت�شنيف اأمناط العزو اإىل ثالثة اأبعاد هي: املوقع وال�شتقرار 
بها,  التحكم  ميكن  ول  م�شتقرة  وهي  القدرة  الداخلية:  الأ�شباب  فمن  ذلك  وعلى  والتحكم. 
واجلهد املعتاد ثابت وميكن التحكم به, واجلهد الآين, وهو متغري وميكن التحكم به, واملزاج 
اأما العزو اخلارجي مثل �شعوبة املهمة, وهو ثابت ول  وهو متغري, ول ميكن التحكم به, 
ميكن التحكم به, واحلظ, وهو متغري ول ميكن التحكم به, وحتيز املعلم, وهو ثابت وميكن 

التحكم به, وم�شاعدة الآخرين, وهو متغري وميكن التحكم به.
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يت�شح مما �شبق اأن الأبعاد ال�شببية الثالثة لـ »وايرن« )Weiner( ذات �شبغة تفاعلية 
ن�شطة, ويعتقد باأن لها ت�شمينات هامة يف الدافعية, فعلى �شبيل املثال يرتبط بعد موقع 
اإىل عوامل  النجاح والف�شل يعود  الذات. فاإذا كان عزو  ال�شبط )داخلي , خارجي( مب�شاعر 
داخلية, فالنجاح يوؤدي اإىل �شعور بالزهو والفتخار, مما يوؤدي اإىل زيادة الدافعية, بينما 
يوؤدي الف�شل اإىل التقليل من تقدير الذات. ويرتبط بعد ال�شتقرار )ثابت , متغري( بالتوقعات 
حول امل�شتقبل, فعندما يعزو الطالب ف�شله اإىل عوامل مثل �شعوبة املادة, فاإنه يتوقع اأن 
يف�شل يف املادة يف امل�شتقبل, ولكنه حني يعزو نتائج التعلم اإىل عوامل متغرية غري م�شتقرة 
مثل املزاج واحلظ, فاإنه يتوقع اأن ياأمل بحدوث تغريات يف امل�شتقبل عندما يواجه مهمات 
م�شابهة. واأخرياً يرتبط بعد التحكم وعدم التحكم بانفعالت مثل الغ�شب واخلجل, فاإذا ف�شل 
اإذا جنح,  اأما  اأو اخلجل,  اإىل ال�شعور بالذنب  الطالب يف عمل ميكن التحكم به, فذلك يوؤدي 
فذلك يوؤدي اإىل ال�شعور بالفخر. ورمبا يوؤدي الف�شل يف مهمة ما غري قابلة للتحكم وال�شيطرة 
 Ames & Lau, 1982;( والمتنان  باحلظ  ال�شعور  اإىل  النجاح  يوؤدي  بينما  الغ�شب,  اإىل 

. (Ormrod, 1995

امل�شتقبلي  ال�شلوك  يوؤثر يف  والف�شل  للنجاح  ال�شببي  العزو  اأن منط  يتبني  �شبق  ومما 
لالأفراد وخ�شو�شًا اإن كان ذلك العزو داخليًا, حيث ينعك�ص ذلك على تقدير الذات بالن�شبة 
لالأفراد مما يجعلهم اأكرث ثقة باأنف�شهم واأقدر على اتخاذ قرارات �شخ�شية يف خمتلف مناحي 
احلياة. ومن اجلوانب الهامة التي ي�شعى الفرد لتخاذ قرارات م�شريية, اختياره لتخ�ش�شه 
اجلامعي, ويرى بورتر واأومباك و بيغز )Beggs, 2008; Porter & Umbach; 2006( اأن 
اختيار التخ�ش�ص يعد من اأهم القرارات التي يتخذها الفرد يف حياته؛ فعلى اأ�شا�شها يتحدد 
م�شتوى تفاعله مع مدر�شيه وزمالئه. كما يعد اختيار التخ�ش�ص, �شواء اأكان الختيار عن 
رغبة الفرد اأم مفرو�شًا عليه لأ�شباب خارجية مثل رغبة الأهل اأو قرب اجلامعة من منطقة 
اإميانه بقدراته واإمكاناته, فقد وجد �شني واآخرون  الفرد ومدى  ال�شكن, انعكا�شًا ل�شخ�شية 
)Senn & et al,1984( اأن الأفراد الذين اختاروا تخ�ش�شاتهم بناًء على رغباتهم ح�شلوا 
الذاتية باختيار  املراقبة  الذات. ويرتبط مفهوم  على درجات مرتفعة على مقيا�ص مفهوم 
املواقف  مع  يتالءم  مبا  الأكادميي  اختياره  يكيف  لذاته  املراقب  فال�شخ�ص  التخ�ش�ص, 
nGabr (  الجتماعية وتوقعات الآخرين, كما يختار تخ�ش�شات تتطلب ذكاًء اجتماعيًا اأقل
elsen & et al, 1992( . ويرى �شوريت�ص و باليك�شي�ص )Sorić & Palekćić, 2009( اأنه اإذا 
قام الأفراد بعزو الف�شل اإىل اأ�شباب داخلية و غري قابلة للتحكم وم�شتقرة مثل �شعف القدرة 
ف�شوف تقل لديهم الهتمام بتعلم موا�شيع معينة, حينها �شيوجهون اهتمامهم اإىل موا�شيع 
اأخرى يدركون من خاللها ذواتهم كاأفراد ذوي كفاية. مبعنى ميكن اأن يلعب العزو ال�شببي 

دوراً و�شيطيًا بني التح�شيل الأكادميي واهتمامات الطلبة بدرا�شة املوا�شيع املختلفة.
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مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
الإن�شاين  ال�شلوك  ويعتمد  الإن�شاين,  ال�شلوك  الهامة يف  الدوافع  العزو من  دافعية  تعد 
القيام  قرر  �شواء  ف�شله,  اأو  جناحه  اأ�شباب  الفرد  بها  يعزو  التي  الطريقة  على  امل�شتقبلي 
باملهمات اأو امتنع عن القيام بها. ومن خالل عمل الباحثني يف جامعات خا�شة خمتلفة, 
اأن  لوحظ  فقد  املنخف�شة,  اأو  املتو�شطة  املعدلت  ذوي  من  الطلبة  من  كثري  لوجود  ونظراً 
الطلبة يعزون اأ�شباب ف�شلهم يف الختبارات اأو يف احل�شول على معدلت متدنية اإىل اأ�شباب 
خارجية, وقلما وجد طالب يعرتف بتق�شريه يف الدرا�شة, اأو اأنه مل يبذل املزيد من اجلهد 
اأو ذاك, وهذا ما  التخ�ش�ص  اأجرب على هذا  اأنه  اأو  اأجل احل�شول على معدلت مرتفعة,  من 
اأو ف�شلهم,  دفع الباحثني اإىل درا�شة اأمناط العزو ال�شببي التي ي�شوغ بها الطلبة لنجاحهم 
وبخا�شة باجلامعات اخلا�شة. ويف �صوء ما تقدم حتاول الدرا�صة احلالية االإجابة عن 

االأ�صئلة االآتية: 
ما اأمناط العزو ال�شببي للنجاح والف�شل ال�شائدة لدى الطلبة اجلامعيني؟  ● 

اأمناط  اإح�شائية عند م�شتوى دللة )α ≤ 0.05( ● يف  هل توجد فروق ذات دللة 
العزو ال�شببي للنجاح والف�شل لدى الطلبة اجلامعيني تعزى اإىل النوع الجتماعي؟ 

اأمناط  اإح�شائية عند م�شتوى دللة )α ≤ 0.05( ● يف  هل توجد فروق ذات دللة 
اختيار  يف  احلرية  مدى  اإىل  تعزى  اجلامعيني  الطلبة  لدى  والف�شل  للنجاح  ال�شببي  العزو 

التخ�ش�ص؟ 

أهداف الدراسة:
والف�شل  النجاح  خلربات  ال�شببي  العزو  اأمناط  ا�شتق�شاء  اإىل  احلالية  الدرا�شة  تهدف 
لدى الطلبة اجلامعيني يف �شوء متغريي النوع الجتماعي واحلرية يف اختيار التخ�ش�ص, 

والتعرف اإىل انعكا�ص تلك احلرية على اأمناط العزو ال�شببي.

أهمية الدراسة: 
تنبع اأهمية الدرا�شة من اأهمية مو�شوعها يف علم النف�ص الرتبوي وهو العزو ال�شببي 

للنجاح والف�شل, حيث ميكن تو�صيح اأهميتها بالنقاط االآتية: 
يوؤدي هذا املفهوم دوراً مهمًا يف حتديد ال�شلوك امل�شتقبلي للمتعلم من حيث بذل  ● 

اجلهد اأو عدمه, ومن حيث حتديد م�شتوى مفهوم الذات املرتفع اأو املتدين عنده.
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تزويد الأدب الرتبوي العربي بدرا�شات عن مو�شوع اختيار التخ�ش�شات من قبل  ● 
الطلبة اأنف�شهم. 

متغرياً  اأ�شافت  باأنها  الأخرى,  الدرا�شات  من  �شابقاتها  الدرا�شة عن  هذه  تختلف  ● 
جديداً هو مدى احلرية يف اختيار التخ�ش�ص, اإذ مل يعالج هذا املو�شوع من قبل الدرا�شات 
اأثر هذا املتغري يف  اإىل  التعرف  الدرا�شة  الباحثني- وحتاول هذه  – على حد علم  العربية 

حتديد اأ�شباب النجاح والف�شل لدى الطلبة.
من املتوقع اأن ي�شتفيد من نتائج هذه الدرا�شة الطلبة, مما ي�شاعدهم على التعرف  ● 
اإىل اأمناط العزو التي ي�شتخدمونها يف تربير جناحاتهم وف�شلهم, ويعطيهم فكرة حول مركز 
اأن  اأدائهم, وعلى مفهوم الذات لديهم. كما ميكن  ال�شبط لديهم, والذي بدوره ينعك�ص على 
الطلبة  م�شاعدة  يعملون على  الذين  والنف�شيون  الرتبويون  املر�شدون  نتائجها  ي�شتفيد من 

على فهم ذواتهم والتكيف مع حياتهم اجلامعية وحل م�شكالتهم املختلفة.

التعريفات اإلجرائية: 

تتعلق  داخلية  عوامل  اإىل  لنجاحاتهم  الطلبة  عزو  هو  للنجاح: ◄  الداخلي  العزو 
بالقدرة واجلهد, ويقا�ص بالدرجة التي يح�شل عليها الطالب على الفقرات الإيجابية لذلك 
البعد من مقيا�ص العزو ال�شببي متعدد الأبعاد لـ »ليفكورت« )Lefcurt( , وهي الفقرات )5, 

6, 13, 14, 21, 22( , وترتاوح عالماتهم يف هذه الدرا�شة بني )1- 6( . 
العزو اخلارجي للنجاح: ◄ هو عزو الطلبة لنجاحاتهم اإىل عوامل خارجية. كتحيز 
املعلم و�شهولة املادة, واحلظ اجليد. ويقا�ص بالدرجة التي يح�شل عليها الطالب على الفقرات 
ال�شلبية لذلك البعد من املقيا�ص ال�شابق, وهي الفقرات )3, 4, 11, 12, 19, 20( , وترتاوح 

عالماتهم يف هذه الدرا�شة بني )1- 6( . 
املهمات  يف  ف�شله  بعزو  الطالب  قيام  وهو  م�صتقرة: ◄  غري  لعوامل  الف�صل  عزو 
املختلفة اإىل اأ�شباب قابلة للتغري: كاجلهد, واحلظ, وم�شاعدة الآخرين. ويقا�ص بالدرجة التي 
يح�شل عليها الطالب على الفقرات الإيجابية لذلك البعد من املقيا�ص وهي الفقرات )1, 8, 

9, 16, 17, 24( , وترتاوح عالماتهم يف هذه الدرا�شة بني )1- 6( .
عزو الف�صل لعوامل م�صتقرة: ◄ وهو قيام الطالب بعزو ف�شله يف املهمات املختلفة 
ويقا�ص  املهمة.  و�شعوبة  املعلم,  وحتيز  املتدنية,  كالقدرة  للتغري:  قابلة  غري  اأ�شباب  اإىل 
وهي  املقيا�ص,  من  البعد  لذلك  ال�شلبية  الفقرات  على  الطالب  عليها  يح�شل  التي  بالدرجة 

الفقرات )2, 7, 10, 15, 18, 23( , وترتاوح عالماتهم يف هذه الدرا�شة بني )1- 6( .
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تخ�ش�شه  الطالب  بها  اختار  التي  احلرية  مدى  التخ�ص�س:  ◄ اختيار  يف  احلرية 
اأو  املعدل,  طبيعة  اأو  الوالدين,  �شلطة  مثل  اخلارج  من  عليه  مفرو�ص  اأو  ذاتي  ب�شكل  اإما 
التخ�ش�شات املتوافرة يف اجلامعة, اأو طبيعة عادات املجتمع وتقاليده . . .الخ, ويقا�ص يف 
هذه الدرا�شة من خالل قيام الطلبة بتحديد كيفية اختيار التخ�ش�ص عرب الإجابة على اإحدى 

الأ�شئلة يف ال�شفحة الأوىل من املقيا�ص.
تقدم  التي  اخلا�شة  الأردنية  اجلامعات  اإحدى  هي  اخلا�صة:  ◄ الزرقاء  جامعة 
منطقة  يف  الوحيدة  اخلا�شة  اجلامعة  وهي  والثقافية,  والجتماعية  التعليمية  خدماتها 

الزرقاء, وت�شمل ع�رض كليات خمتلفة متنح درجة البكالوريو�ص.

حمددات الدراسة: 

يتحدد تعميم نتائج هذه الدرا�صة بالعوامل االآتية: 
اقت�شار جمتمع الدرا�شة وعينتها على طلبة جامعة الزرقاء اخلا�شة للف�شل الدرا�شي  ♦ 

الأول من العام اجلامعي )2009- 2010( .
التي  للمقيا�ص  ال�شيكومرتية  اخل�شائ�ص  على  الدرا�شة  هذه  نتائج  دقة  تعتمد  ♦ 

ا�شتخرجها الباحثون.

الدراسات السابقة: 
اهتمت العديد من الدرا�شات الرتبوية العربية والأجنبية مبو�شوع العزو ال�شببي. حيث 
احلاجات  ذوي  اأو  العاديني,  الطلبة  مثل  متغريات  على  الغالب  يف  الدرا�شات  تلك  ركّزت 

اخلا�شة, واجلن�ص والتخ�ش�ص وما اإىل ذلك, ومن هذه الدرا�صات: 
)الطحان، 1990( التي هدفت اإىل بحث العالقة بني م�شدر ال�شبط باعتباره  درا�شة 
وامل�شتوى  ال�شخ�شية,  وال�شمات  الذكاء,  من  كل  وبني  الفرد,  عند  ال�شببي  للعزو  حمدداً 
امل�شتوى  من طالب  فرداً   )267( الدرا�شة  عينة  و�شملت  لالأ�رضة,  والقت�شادي  الجتماعي 
الأول وطالباتها يف جامعة الإمارات العربية املتحدة, وا�شتخدم الباحث يف درا�شته اختبار 
مركز التحكم. واأ�شفرت النتائج عن عدم وجود عالقة دالة اإح�شائيًا بني العزو ال�شببي وعامل 
اجلن�ص, حيث مل تبني النتائج عن وجود فرق دللة اإح�شائيًا بني الذكور والإناث يف العزو 
النتائج  اأثبتت  اإذ  والذكاء,  ال�شببي  العزو  بني  اإح�شائيًا  دالة  عالقة  وجدت  لكنها  ال�شببي, 
اإذ  ال�شبط,  م�شدر  يف  الذكاء  ومنخف�شي  الذكاء  مرتفعي  بني  اإح�شائيًا  دالة  فروق  وجود 
مييل مرتفعو الذكاء اإىل ال�شبط الداخلي بينما مييل منخف�شو الذكاء اإىل ال�شبط اخلارجي .
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وبحثت درا�شة األني وديرتت�س )Allen & Dietrich, 1991( يف الفروق بني الطلبة من 
حيث العزو ال�شببي والدافعية. تكونت عينة الدرا�شة من )72( طالبًا من طلبة ال�شف التا�شع 
اأ�شارت  وقد  العلوم,  مادة  على  الأداء  يف  ال�شببي  العزو  ملقايي�ص  ا�شتجابوا  نيويورك  يف 
الدرا�شة اإىل اأن الطلبة ذوي التح�شيل املتدين يعزون جناحهم اإىل عوامل قابلة للتحكم مثل 
)اجلهد( . وبخ�شو�ص الفروق اجلن�شية بينت الدرا�شة اأن الإناث يعزون جناحهن اإىل اجلهد 

اأكرث من اأقرانهن الذكور.
ال�شببي للنجاح والف�شل لدى  العزو  اأ�شاليب  اإىل حتديد   )1994( هاها  وهدفت درا�شة 
طلبة املرحلة الأ�شا�شية العليا يف الأردن وعالقتها باجلن�ص وامل�شتوى التعليمي والتح�شيل. 
طبقت الدرا�شة على )654( طالبًا وطالبة من ال�شفني الثامن والعا�رض الأ�شا�شيني, ا�شتجابوا 
ملقيا�ص العزو ال�شببي متعدد الأبعاد لـ »ليفكورت« )Lefcurt( املكيف على البيئة الأردنية. 
وقد اأظهرت النتائج وجود ارتباط دال بني موقع ال�شبط للعوامل التي عزا الطلبة جناحهم 
اإليها وبني التح�شيل, ومل يكن هناك ارتباط دال بني موقع ال�شبط, وبني متغريي اجلن�ص 
وامل�شتوى التعليمي. كما بينت النتائج وجود ارتباط دال بني ا�شتقرار العوامل التي يعزو 
الطلبة ف�شلهم اإليها, وبني متغري اجلن�ص ول�شالح الذكور, بينما مل يكن هناك عالقة دالة بني 

ا�شتقرار تلك العوامل وامل�شتوى ال�شفي والتح�شيل.
وقدمت هدية )1994( درا�شة هدفت اإىل حتديد م�شدر ال�شبط )داخلي , خارجي( لدى 
املراهقني من اجلن�شني على عينة من )240( طالبًا وطالبة من طلبة املدار�ص احلكومية 
واملدار�ص اخلا�شة بالقاهرة, حيث ا�شتجابوا ملقيا�ص )روتر( لل�شبط الداخلي – اخلارجي, 
وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا يف مركز ال�شبط بني طلبة املدار�ص احلكومية واخلا�شة 
ل�شالح املدار�ص احلكومية, وتو�شلت النتائج اإىل اأن مركز ال�شبط لدى الذكور كان خارجيًا 

والإناث داخليًا.
واأجرى املنيزل )1995( درا�شة هدفت اإىل التعرف على العزو ال�شببي للنجاح والف�شل 
الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية من وجهة نظر املعلمني, وتكونت عينة الدرا�شة من 
)678( معلمًا ومعلمة, كان منهم )328( معلمًا و )350( معلمة اختريوا ع�شوائيًا من معلمي 
املدار�ص الثانوية ومعلماتها يف حمافظات عمان, والزرقاء, واإربد, واملفرق, وجر�ص, والبلقاء, 
والكرك, وا�شتخدم الباحث يف درا�شته مقيا�ص امل�شوؤولية عن حت�شيل الطالب من اإعداد جو�شكي 
)Guskey( . واأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن وجود عالقة دالة اإح�شائيًا بني عزو جناح الطالب 
وف�شلهم من قبل املعلمني ومتغري اجلن�ص, اإذ متيل املعلمات اإىل عزو م�شوؤولية النجاح والف�شل 

اإىل اأ�شباب داخلية تعود اإليهن, بينما مييل املعلمون اإىل عزوها اإىل اأ�شباب خارجية.
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بني  الفروق  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت   )1995( الالت  والعبد  للمنيزل  درا�شة  ويف 
وطالبة  )309( طالب  من  الدرا�شة  عينة  وتكونت   , والعاديني  املتفوقني حت�شيليًا  الطلبة 
ع�شوائيًا من ع�رضين  اختريت  والثانية,  الأوىل  مديرية عمان  العا�رض يف  ال�شف  من طلبة 
مدر�شة مكونة من املديريات املذكورة, وكان اختيار املتفوقني والعاديني ح�شب معدلت 
التح�شيل املدر�شي, حيث كان عدد املتفوقني )152( وعدد العاديني )157( من اجلن�شني, 
وطبق الباحثان اأداتني هما: مقيا�ص موقع ال�شبط الداخلي – اخلارجي لـ )روتر( , ومقيا�ص 
التكيف الجتماعي املدر�شي. وقد اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىل عدم وجود عالقة دالة اإح�شائيًا 
بني موقع ال�شبط ومتغري اجلن�ص, و عدم وجود اأثر ذي دللة اإح�شائية للتفاعل بني عاملي 
موقع  بني  اإح�شائيًا  دالة  عالقة  ووجود  ال�شبط,  موقع  على  واجلن�ص  التح�شيل  م�شتوى 
ال�شبط و م�شتوى التح�شيل, حيث اأ�شارت النتائج اأن الطلبة املتفوقني حت�شيليًا يتمتعون 
ب�شبط داخلي اأكرث من الطلبة العاديني, بينما مييل الطلبة العاديون اإىل ال�شبط اخلارجي .

اإىل حتليل  )Grollino & Velayo, 1996( درا�شة هدفت  وفياليو  غرولينو  واأجرت 
ال�شرتاتيجيات الدافعية للطلبة يف ال�شياقات الأكادميية. طبقت الدرا�شة على )37( طالبًا 
ا�شتجابوا ملقيا�ص  الريفية  اجلامعات  اأحدى  النف�ص يف  علم  امل�شجلني مب�شاق  وطالبة من 
تتعلق  والإناث  الذكور  بني  فروقًا  النتائج  اأظهرت  وقد  للتعلم.  الدافعية  ال�شرتاتيجيات 
بالعزو ال�شببي خلربات النجاح, حيث كان عزو الإناث خلربات النجاح لديهن يرجع جلهدهن 

املبذول اأكرث من الذكور. ومل يكن هناك فروقًا جوهرية يف العزو ال�شببي خلربات الف�شل.
واأعدت باير )Beyer, 1999( درا�شة هدفت اإىل الك�شف عن الفروق اجلن�شية بالن�شبة 
للعزو ال�شببي لطالب الكليات يف اأدائهم على المتحانات, وتكونت عينة الدرا�شة من )246( 
طالبًا وطالبة ا�شتجابوا ل�شتبانة اأعدتها الباحثة, وقد بينت النتائج اأن هناك فروقًا جن�شية 
يف العزو ال�شببي, حيث عزا الذكور جناحاتهم اإىل القدرة, وف�شلهم اإىل قلة الدرا�شة والهتمام. 
ي�شعرن  الإناث  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  املنخف�شة,  القدرة  اإىل  ف�شلهن  الإناث  عزت  بينما 

بالعتزاز بالنف�ص بعد النجاح, واأن لديهن دافعية اأكرب من الذكور.
واأجرى مانيجر واأويل )Manager & Ole, 2000( درا�شة هدفت اإىل اختبار العالقة 
بني موقع ال�شبط )داخلي , خارجي( وم�شتوى القدرة العامة, واجلن�ص, وتكونت عينـة الدرا�شة 
الرنويجيني,  الطلبة  من  �شنة   )15 -14( اأعمارهم من  ترتاوح  وطالبة  طالبًا   )223( مـن 
واأظهرت النتائج باأنه ل توجد عالقة دالة بني موقع ال�شبط وبني م�شتوى القدرة العامة, 
كما بينت النتائج اأن الإناث لديهن �شبط داخلي اأكرث من الذكور, والذكور اأكرث اإميانًا من 

الإناث باحلظ, بينما الإناث اأكرث اإميانًا من الذكور بتاأثري اجلهد املبذول على النجاح.
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العالقة  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  التي   )Rosemarie, 2002( روزماري  درا�شة  ويف 
واأ�شلوب  التح�شيلية واجلن�ص والثقة بالنف�ص حلل تلك امل�شكالت من جهة,  بني امل�شكالت 
العزو ال�شببي من جهة اأخرى, وذلك يف مبحث الريا�شيات لل�شف الثالث البتدائي, وطبقت 
الدرا�شة على )109( طالب ا�شتجابوا ملقايي�ص عدة تقي�ص حل امل�شكالت الأكادميية, والثقة 
بالنف�ص واأ�شلوب العزو ال�شببي, وقد اأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا بني الذكور والإناث على 

مقيا�ص العزو ال�شببي, حيث تعزو الإناث جناحاتهن اإىل اجلهد اأكرث من الذكور.
اأما درا�شة ميلر واآخرون )Milley & et al, 2003( فقد هدفت اإىل ا�شتق�شاء مدى وعي 
الطلبة الذين يعانون من م�شكالت �شلوكية معقدة مل�شادر ال�شبط, وذلك مبقارنتهم بالطلبة 
الثاين ع�رض  وال�شف  ال�شابع  ال�شف  )156( طالبًا من  الدرا�شة من  تكونت عينة  العاديني. 
من الطلبة العاديني من ولية كنتاكي, و )75( طالبًا من ذوي امل�شكالت ال�شلوكية, طبق 
عليهم مقيا�ص موقع ال�شبط, واأظهرت النتائج اأن هناك فروقًا دالة اإح�شائيًا على مقيا�ص 
موقع ال�شبط بني الطلبة العاديني والطلبة ذوي امل�شكالت ال�شلوكية حيث اأظهر الطلبة ذوو 

امل�شاكل �شبطًا خارجيًا.
وناق�شت ح�صني )2004( يف درا�شتها عالقة العزو ال�شببي ب�شمات ال�شخ�شية ومعدل 
الثانوية العامة واجلن�ص والتخ�ش�ص, من خالل تطبيقها على )577( طالبًا وطالبة من طلبة 
ال�شف الثالث الثانوي يف مدار�ص عدن باليمن خ�شعوا ملقايي�ص العزو ال�شببي وال�شخ�شية. 
وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن اأفراد العينة عزوا النجاح اإىل عوامل داخلية مثل القدرة واجلهد, 
بينما عزوا الف�شل اإىل عوامل غري م�شتقرة مثل اجلهد واحلظ, كما بينت اأن هناك فروقًا يف 
العزو ال�شببي تعزى اإىل اجلن�ص, حيث كان عزو النجاح لدى الإناث داخليًا, وكذلك الطلبة 
للنجاح  عزوهم  كان  ذاتيًا  املن�شبطني  اأن  اأي�شًا  النتائج  وبينت  املرتفعة,  املعدلت  ذوي 

داخليًا, والف�شل اإىل العوامل غري امل�شتقرة. 
الكليات  طلبة  لدى  ال�شببي  العزو  فح�ص  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )2007( دال�صة  وقام 
اجلامعية يف منطقة اجلليل, وهدفت كذلك اإىل التعرف اإىل اأثر نوع الكلية )عربية , عربية( 
طالبًا   )843( من  الدرا�شة  وتاألفت  ال�شببي.  العزو  اأمناط  يف  الأكادميي  والفرع  واجلن�ص 
اأن  النتائج  العربية والعربية. وقد دلت  ال�شببي ب�شورتيه  العزو  ا�شتجابوا ملقيا�ص  وطالبة 
معظم اأفراد العينة ذوي عزو خارجي اأحيانًا, وداخلي اأحيانًا اأخرى. وبينت النتائج اأي�شًا 
على وجود فروق بني الكليات العربية والكليات اليهودية ل�شالح الكليات اليهودية فقد اإىل 
ال�شبط اخلارجي. كما كان هناك فروق بني الذكور والإناث ل�شالح الذكور فقد مالوا اإىل 

ال�شبط اخلارجي, واأخرياً دلت النتائج اإىل عدم وجود فروق تعزى اإىل الفرع الأكادميي.
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التخ�ش�ص,  باختيار  وعالقته  ال�شببي  بالعزو  اهتمت  اأجنبية  درا�شات  هناك  اأن  كما 
 Senn( وقد ارتبطت مبو�شوع هذه الدرا�شة ب�شكل غري مبا�رض, منها درا�شة �صني واأخرون
التخ�ش�شات  اختيار  يف  الذاتي  والإدراك  القيم  »دور  بـ  املعنونة   )& others,1984
واإدراكهم  وقيمهم  الطلبة  اهتمام  بني  العالقة  ا�شتك�شاف  اإىل  هدفت  حيث  الأكادميية«, 
طالبًا   )298( من  الدرا�شة  عينة  وتكونت  الأكادميية.  تخ�ش�شاتهم  اختيار  وبني  لذواتهم, 
وطالبة ا�شتجابوا ملقايي�ص عدة يف ال�شخ�شية, والعزو ال�شببي, وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن 
الطلبة الذين اختاروا تخ�ش�شاتهم برغبتهم كان لديهم اإدراك ذاتي مرتفع حول اأنف�شهم اأكرث 

من الطلبة الذين فر�شت عليهم التخ�ش�شات ب�شبب عوامل خارجية.
وهدفت درا�شة غابرييل�صني وزمالئه )Gabrielsen and et al, 1992( اإىل اختبار 
دور املراقبة الذاتية يف اختيار التخ�ش�ص. وطبقت الدرا�شة على عينة مكونة من )38( طالبًا 
اأوىل و  العينة )52( طالب �شنة  النف�ص, وتت�شمن  و )54( طالبة من امل�شجلني مبادة علم 
)24( طالب �شنة ثانية و )9( طالب �شنة ثالثة و )7( طالب �شنة رابعة, وبع�ص هوؤلء الطلبة 
ال�شخ�شية  اإىل مقايي�ص عدة يف  الدرا�شة  اأفراد  اأو لآخر, وخ�شع  ل�شبب  غريوا تخ�ش�شاتهم 
واملراقبة الذاتية واخل�شوع الجتماعي, وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن املراقبة الذاتية توؤدي 
دوراً هامًا يف اختيار التخ�ش�شات, ومل يكن لالأقران دور يف التاأثري على الطلبة املراقبني 
لذواتهم يف اختيار التخ�ش�شات, وكانت هناك عوامل )خارجية( توؤدي دوراً هامًا اأي�شًا يف 
اختيارها, مثل: اخل�شوع الجتماعي و�شمعة التخ�ش�ص والحرتام العايل, وبينت الدرا�شة 

اأي�شًا اأن املراقبني لذواتهم كانوا منجذبني لتخ�ش�شات تتطلب ذكاًء اجتماعيًا منخف�شًا.
ويف درا�شة ملالغوي )Malgwi, 2005( هدفت اإىل حتديد العوامل املوؤثرة يف اختيار 
التخ�ش�شات لدى طلبة كليات التجارة يف الوليات املتحدة الأمريكية, وقد �شئل اأفراد عينة 
اإىل تغيريها لحقًا.  اأدت  اأ�شباب اختيارهم لتخ�ش�شاتهم, وعن الأ�شباب التي  الدرا�شة عن 
وبينت النتائج اأن الهتمام والرغبة )عوامل داخلية( كانتا اأهم العوامل يف اختيار الطلبة 
لتخ�ش�شاتهم بغ�ص النظر عن جن�شهم. اأما الإناث فكان العامل الثاين ال�شتعداد للتخ�ش�ص 
مهنة  يف  الرتقية  بفر�ص  الإناث  من  تاأثراً  اأكرث  كانوا  فقد  الذكور  واأما   , داخلي(  )عامل 

امل�شتقبل )عامل خارجي( والفر�ص املتاحة للتطور الذاتي.
كما هدفت درا�شة �صوريت�س وباليك�صي�س )Sorić & Palekćić, 2009( اإىل اختبار 
العالقة بني اهتمامات الطلبة بدرا�شة املوا�شيع املختلفة وبني ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التعلم 
العالقة  الك�شف عن  اإىل  الدرا�شة  الأكادميي, وقد �شعت  ال�شببي اخلا�ص بتح�شيلهم  والعزو 
الذاتي,  التعلم  بني بع�ص املتغريات املهمة من خالل ثالث مراحل خمتلفة ومرتابطة من 



202

د. خالد أبو شعيرة / د. نادر جرادات التخصص اختيار  وحرية  اجلنس  متغيري  ضوء  في 

اجلامعيني الطلبة  لدى  والفشل  للنجاح  السببي  العزو  د. ثائر غباري / د. يوسف أبو شنديأمناط 

وهي: مرحلة الإعداد )الهتمامات( , ومرحلة �شبط الأداء )ا�شرتاتيجيات التعلم( , ومرحلة 
التاأمل الذاتي )العزو ال�شببي( . وقد اأ�شارت النتائج اإىل اأن ا�شرتاتيجيات التعلم- وهو عامل 
داخلي, غري م�شتقر, وقابل للتحكم- توؤدي دوراً و�شيطيًا يف العالقة بني اهتمامات الطلبة 
وحت�شيلهم الأكادميي, واأ�شارت اإىل اأن بعد التحكم – وهو من اأبعاد العزو ال�شببي- يوؤدي 

دوراً و�شيطيًا اأي�شًا بني اهتمامات الطلبة وحت�شيلهم الأكادميي.
اإن الطالع على الدرا�شات ال�شابقة يظهر اأن هناك عدم اتفاق يف نتائجها من حيث 
النمط ال�شائد لعزو خربات النجاح والف�شل بالن�شبة ملتغريات اجلن�ص, حيث وجدت بع�شها اأن 
مركز ال�شبط للذكور كان خارجيًا, وبع�شها وجد اأن مركز ال�شبط كان داخليًا. وكان هناك 
درا�شة واحدة در�شت العالقة بني اأمناط العزو والتح�شيل وهي درا�شة )هاها, 1994( وقد 

اأظهرت اأن هناك ارتباطًا داًل بينهما. 
يختارون  لذواتهم  واملراقبني  ذاتيًا  املنظمني  اأن  على  اأجمع  بع�شها  اأن  تبني  كما 
للخروج  فتتطلع  الدرا�شة  هذه  واأما  بها.  كبري  اهتمام  ولديهم  باأنف�شهم,  تخ�ش�شاتهم 
اخلا�شة,  الزرقاء  جامعة  يف  والإناث  الذكور  لدى  ال�شببي  العزو  اأمناط  لتحديد  بنتيجة 
وت�شعى لكت�شاف كيفية انعكا�ص احلرية يف اختيار الطلبة لتخ�ش�شاتهم على اأمناط العزو 
ال�شببي, وهو ما مل تبحثه الدرا�شات ال�شابقة بفاعلية, وبخا�شة العربية منها على حد علم 

الباحثني. 

الطريقة واإلجراءات:

جمتمع الدراسة وعنتها:

والإناث,  الذكور  الزرقاء اخلا�شة من  الدرا�شة من جميع طلبة جامعة  تكون جمتمع 
الأول 2009\2010, وتكونت  الدرا�شي  الف�شل  , وامل�شجلني يف  والبالغ عددهم )5737( 
عينة الدرا�شة من )498( طالبًا وطالبة اختريوا بالطريقة الع�شوائية العنقودية حيث كانت 
الف�شل,  ذلك  يف  اجلامعة  يف  املطروحة  ال�شعب  على  بناًء  وذلك  ال�شعبة,  الختيار  وحدة 
و�شملت العينة جميع كليات اجلامعة, وقد اختريت )15( �شعبة ع�شوائيًا, بحيث تغطي العدد 

املطلوب من عينة الدرا�شة. 

أداة الدراسة: 
تكونت اأداة الدرا�شة من مقيا�ص العزو ال�شببي لـ »ليفكورت« )Lefcurt( وزمالئه املكيف 
على البيئة الأردنية من قبل )اأبو ال�شميد,1992( . وقد عدلت الفقرات لتتنا�شب �شياغتها 
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ا�شتبدلت كلمة مدر�شة بجامعة مثاًل, وقد بني املقيا�ص ب�شورته  مع طلبة اجلامعة, حيث 
الأ�شلية ليتنا�شب مع نظرية وايرن )Weiner( يف العزو ال�شببي, ويتكون املقيا�ص من )24( 
فقرة, )12( فقرة تقي�ص العزو ال�شببي خلربات النجاح ببعديه )الداخلي واخلارجي( , و )12( 

فقرة تقي�ص العزو ال�شببي خلربات الف�شل ببعديه )الثابت وغري الثابت( .
صدق األداة: 

من  م�شبقًا  ح�شبت  الأردنية  للبيئة  املوائم  للمقيا�ص  ال�شيكومرتية  اخل�شائ�ص  لأن 
 )1992( عام  الأ�شا�شية  املرحلة  من  والتا�شع  ال�شاد�ص  ال�شفني  طلبة  على  تطبيقه  خالل 
مدى  من  للتاأكد  اأخرى  مرة  له  ال�شيكومرتية  اخل�شائ�ص  ا�شتخراج  الباحثون  ارتاأى  فقد   ,
�شدقه, حيث ا�شتخرجت دللة �شدق املحتوى من خالل عر�شه على ع�رضة متخ�ش�شني يف 
جمال الرتبية وعلم النف�ص, واأخذت مالحظاتهم واأجري التعديل املنا�شب عليه حتى خرج 
ب�شكله احلايل, وقد ا�شتبدلت الكلمات التي تدل على طلبة املرحلة الأ�شا�شية بطلبة اجلامعة, 
اإىل  ت�شري  التي  الكلمات  وغريت  التدري�ص,  هيئة  باأع�شاء  املعلم  على  تدل  التي  والكلمات 

املدر�شة باجلامعة. 
ثبات األداة: 

ا�صتخدام الباحثون طريقتني للتاأكد من ثبات املقيا�س، وهما: 
( طالبًا من طلبة اجلامعة من  طريقة ثبات اإعادة التطبيق على عينة مكونة من )30. 1
اأيام بني التطبيق الأول والتطبيق الثاين,  خارج عينة الدرا�شة, وبفارق زمني مدته ع�رضة 

واجلدول )2( يبني معامل ال�شتقرار لكل بعد من اأبعاد املقيا�ص.
الدرا�شة  اأفراد  ا�شتجابات  على  األفا(  )كرونباخ  اأي�شًا معادلة  الباحثون  كما طبق  2 .

على املقيا�ص, ويبني اجلدول )2( قيم األفا لكل بعد من الأبعاد امل�شكلة للمقيا�ص. 
الجدول )2( 

قيم معامات ثبات اإلعادة واالتساق الداخلي لفقرات مجاالت االستبانة

عدد الفقراتمعامل االت�صاق الداخليثبات االإعادةالبعداخلربات

0.700.896داخلي املوقعالنجاح
0.760.566خارجي املوقع

0.730.836غري م�شتقرالف�شل
0.770.906م�شتقر

يالحظ من اجلدول ال�شابق اأن جميع القيم املتعلقة بثبات الإعادة والت�شاق الداخلي 
مالئمة لتطبيق املقيا�ص.
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طريقة تصحيح األداة:

تكونت ال�شتبانة من )24( فقرة موزعة على اأربع جمالت, وكل فقرة لها تدريج من 
فئتني )موافق, غري موافق( , وتراوحت قيم الفقرات من )0( اإىل )1( على الفقرات الإيجابية 
لبعد العزو الداخلي للنجاح وهي )5, 6, 13, 14, 21, 22( , حيث ت�شري العالمة )0( اإىل )غري 

موافق( , والعالمة )1( اإىل )موافق( .
 ,3( الفقرات  على   )1( اإىل   )0( من  تراوحت  فقد  للنجاح,  اخلارجي  العزو  فقرات  اأما 
4, 11, 12, 19, 20( ال�شلبية حيث ت�شري العالمة )1( اإىل )غري موافق( , والعالمة )0( اإىل 

)موافق( .
وفيما يتعلق بفقرات عزو الف�شل اإىل عوامل غري م�شتقرة وهي )1, 8, 9, 16, 17, 24( 
فقد كانت الفقرات اإيجابية, وتراوحت قيمها من )0( اإىل )1( , وت�شري العالمة )0( اإىل )غري 

موافق( , والعالمة )1( اإىل )موافق( .
وبخ�شو�ص عزو الف�شل اإىل عوامل م�شتقرة فقد تراوحت من )0( اإىل )1( على الفقرات 
)2, 7, 10, 15, 18, 23( وهي فقرات �شلبية, حيث ت�شري العالمة )1( اإىل )غري موافق( , 

والعالمة )0( اإىل )موافق( .

املعاجلة اإلحصائية: 

 ,»SPSS« حللت البيانات با�شتخدام برنامج الرزمة الإح�شائية للعلوم الجتماعية
الأحادي  التباين  وحتليل  املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخرجت  وقد 

ا�شتناداً اإليها.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

لالإجابة على اأ�شئلة الدرا�شة اأدخلت البيانات على برنامج احلزمة الإح�شائية للعلوم 
الجتماعية SPSS لتحليلها. وفيما ياأتي عر�ص النتائج.

ما اأمناط العزو ال�صببي للنجاح والف�صل  النتائج املتعلقة بال�شوؤال الأول:  ◄
ال�صائدة لدى طلبة اجلامعيني؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لفقرات مقيا�ص العزو ال�شببي, وبهدف ت�صهيل عر�س النتائج جزئت اإىل خم�صة اأجزاء 
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على النحو االآتي: 
فيما يتعلق مبقيا�ص العزو ببعديه خربة النجاح )داخلي , خارجي( والف�شل )م�شتقر,  ♦ 

الطلبة  غري م�شتقر( فقد ح�شبت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات 
على فقرات عزو خربة النجاح و فقرات عزو خربة الف�شل كما يبينه اجلدول )3( .

الجدول )3( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 

على مقياس العزو السببي لخبرات النجاح والفشل ببعديه الموقع واالستقرار

البعداالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيمنط العزو ال�صببي

النجاح
0.910.025العوامل الداخلية

داخلي
0.750.22العوامل اخلارجية

الف�شل
0.760.23عوامل غري م�شتقرة

غري م�شتقر
0.410.18عوامل م�شتقرة

يالحظ من اجلدول )3( اأن املتو�شط احل�شابي للفقرات التي تقي�ص عزو خربة النجاح 
على بعد املوقع )داخلي , خارجي( كان )0.91( للعزو الداخلي و )0.75( للعزو اخلارجي؛ 
مما يعني اأن اأفراد الدرا�شة عزوا النجاح اإىل عوامل داخلية, بينما عزوا خربات الف�شل اإىل 
عوامل غري م�شتقرة, حيث كان املتو�شط احل�شابي )0.76( للعزو اإىل عوامل غري م�شتقرة, و 
)0.41( للعزو اإىل عوامل م�شتقرة. وميكن تف�شري هذه النتيجة باأن طلبة اجلامعة وهي جامعة 
خا�شة وهم من ذوي املعدلت املتدنية, وهم يحاولون اإعطاء اأنف�شهم فر�شة اأخرى لإثبات 
اأعلى, وهذا ما ح�شل فعاًل  ذواتهم من خالل بذل املزيد من اجلهد للح�شول على معدلت 
لكثري من الطلبة. وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شات )ح�شني, 2004( و )هدية, 
1994( و )املنيزل 1995( و )املنيزل والعبدالالت, 1995( و )Allen & Dietrich,1991( و 
)Milley & e al,2003( والتي وجدت اأن عزو النجاح لالأفراد كان داخليًا وعزو الف�شل كان 

لعوامل غري م�شتقرة, لكنها مل تتفق مع نتيجة )دل�شة, 2007( التي مل حتدد موقع العزو. 
املوقع  بعد  على  الداخلية  العوامل  اإىل  النجاح  خربة  عزو  بفقرات  يتعلق  وفيما  ♦ 

ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية مرتبة تنازليًا كما هو مبني يف 
اجلدول )4( .
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الجدول )4( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عزو النجاح إلى العوامل الداخلية على بعد الموقع

الو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

0.950.222الدرجات املرتفعة التي اأح�شل عليها يف اأي مادة تعطيني �شورة جيدة عن قدراتي الدرا�شية.14
0.930.261الدرجات املرتفعة التي اأح�شل عليها يف اأي مادة هي دائمًا نتيجة مبا�رضة للجهود التي اأبذلها5

0.910.281عندما اأح�شل على عالمة مرتفعة يف اأي مادة, فذلك راجع اإىل اأنني در�شت تلك املادة بجدية.13
0.900.299العامل املهم يف ح�شويل على درجاات مرتفعة يف اأي مادة هو قدراتي الدرا�شية.6

0.900.305اأ�شتطيع اأن اأجتاز ال�شعوبات كلها التي حتول دون جناحي اإذا بذلت جهداً كافيًا لذلك.21
0.880.326عندما اأح�شل على درجات مرتفعة, فاإن �شبب ذلك يعود اإىل ا�شرتاتيجيات الدرا�شية التي ا�شتخدمها.22

يالحظ من اجلدول )4( اأن املتو�شطات احل�شابية للفقرات التي تقي�ص عزو النجاح اإىل 
الطلبة جناحهم  عزا  تنازليًا. حيث  مرتبة   )0.88( و   )0.95( تراوحت بني  داخلية  عوامل 
اإىل القدرة ثم اجلهد, وهما عامالن داخليان مما يوؤكد ثقة الطلبة باأنف�شهم؛ كون اجلامعة 
اأنهم  على  موؤ�رض  فهذا  ما,  حد  اإىل  منخف�شة  فيها  التحقوا  الذين  الطلبة  ومعدلت  خا�شة 

يحاولون اإعطاء اأنف�شهم فر�شة اأخرى لإثبات ذواتهم. 
املوقع  بعد  على  اخلارجية  العوامل  اإىل  النجاح  خربة  عزو  فقرات  يخ�ص  وفيما  ♦ 
ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية مرتبة تنازليًا, كما هو مبني يف 

اجلدول )5( .
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عزو النجاح إلى العوامل الخارجية على بعد الموقع

الو�صط الفقرةالرقم
احل�صابي

االنحراف 
املعياري

اإن بع�ص الدرجات املرتفعة التي ح�شلت عليها يف الختبارات تعني اأن هذه الختبارات اأ�شهل 11
1.000.000من غريها.

0.880.342اأحيانًا اأح�شل على درجات مرتفعة يف املو�شوعات العلمية التي اأدر�شها؛ لأن تعلمها كان �شهاًل.19

اأ�شعر باأن العالمات املرتفعة التي اأح�شل عليها يف اأي امتحان ترجع ب�شكل كبري اإىل عوامل 12
0.880.342ال�شدفة, كاأن تاأتي اأ�شئلة المتحان من الأ�شئلة التي اأتوقعها.

0.750.447يوؤدي احلظ دوراً كبرياً يف ح�شويل على عالمات مرتفعة يف كثري من املواد.20
0.630.500يعتمد جناحي يف اأي مادة على حظي اجليد يف المتحانات.4

اإذا ح�شلت على درجة مرتفعة يف مادة ما, فاإن ذلك يعود اإىل ت�شاهل املدر�ص يف تقدير 3
0.380.500العالمات بعد تاأدية المتحان.
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النجاح  عزو  تقي�ص  التي  للفقرات  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )5( اجلدول  من  يالحظ 
الطلبة  يعز  مل  حيث  تنازليًا,  مرتبة   )0.38( و   )1.00( بني  تراوحت  خارجية  عوامل  اإىل 
جناحاتهم اإىل �شهولة الختبارات و املواد اأو ال�شدفة اأو احلظ اأو ت�شاهل املعلم. وتوؤكد هذه 

النتيجة ما مت التو�شل اإليه يف اجلدول رقم )4( , وهو اأن مركز ال�شبط للطلبة كان داخليًا.
فقد  ال�شتقرار  بعد  على  م�شتقرة  غري  عوامل  اإىل  الف�شل  خربة  عزو  فقرات  اأما  ♦ 
ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية مرتبة تنازليًا, كما هو مبني يف 

اجلدول )6( : 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عزو خبرة الفشل 
إلى عوامل غير مستقرة على بعد االستقرار

رقم 
الو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

الدرجات املتدنية التي اأح�شل عليها يف اأي مادة تخربين باأنني مل اأدر�ص املادة ب�شكل جاد 17
0.920.277وكاف.

عندما اأح�شل على درجة متدنية يف اأي مادة, فاإنني اأ�شعر باأن ال�شبب الرئي�ص هو عدم 1
0.850.362درا�شتي ب�شكل كاف.

0.840.368معظم الدرجات املتدنية التي اأح�شل عليها يف مادة ما تعود اإىل الأخطاء غري املق�شودة.8

عندما اأف�شل يف جعل اأدائي يف اجلامعة يف اأي مادة كما هو متوقع مني فاإنني اأعزو ذلك 9
0.830.373غالبًا اإىل قلة اجلهد املبذول.

اإن بع�ص الدرجات املرتفعة التي اأح�شل عليها قد تكون ل�شوء حظي, كاأن اأدر�ص املادة يف 24
0.800.398وقت غري مالئم.

العالمات املتدنية التي اأح�شل عليها يف اأي مادة, جتعلني اأعتقد باأنني �شخ�ص غري 16
0.300.460حمظوظ متامًا.

يالحظ من اجلدول )6( اأن املتو�شطات احل�شابية للفقرات التي تقي�ص عزو الف�شل اإىل 
عوامل غري م�شتقرة تراوحت بني )0.92( و )0.30( مرتبة تنازليًا. حيث كان عزو الطلبة 
ال�شيئ,  والدرا�شة غري اجلدية والأخطاء غري املق�شودة واحلظ  اإىل عدم بذل اجلهد  لف�شلهم 

وهي جميعها اأ�شباب غري ثابتة ومتغرية.
وفيما يتعلق بفقرات عزو خربة الف�شل اإىل عوامل م�شتقرة على بعد ال�شتقرار فقد  ♦ 
ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية مرتبة تنازليًا, كما هو مبني يف 

اجلدول )7( : 
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الجدول )7( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات عزو خبرة الفشل 

إلى عوامل مستقرة على بعد االستقرار

رقم 
الو�صط الفقرةالفقرة

احل�صابي
االنحراف 
املعياري

0.700.458اإذا حدث وح�شلت على درجة متدنية يف اأي مادة, اأت�شاءل عن قدراتي الدرا�شية.2

اإذا كّون املدر�ص فكرة �شيئة عني, فاإنه على الأرجح �شي�شع يل درجات على اأي عمل اأقدمه 7
0.450.498اأقل من العدرجات التي يعطيها لطالب اآخر اإذا قدم العمل نف�شه.

0.450.498بع�ص الدرجات املتدنية التي ح�شلت عليها تعك�ص ت�شدد املعلم يف و�شع العالمات.23
0.370.483اإذا ر�شبت يف مادة ما, فال�شبب يعود لعدم امتالكي املهارات الالزمة لها.10
0.350.477الدرجات الأقل التي اأح�شل عليها يف مادة ما ترجع اإىل عدم جناح املدر�ص يف تقدميها.15

اإذا حدث وح�شلت على درجة متدنية يف مادة ما �شوف اأفرت�ص باأنني ل اأمتلك القدرة على 18
0.130.331النجاح.

يالحظ من اجلدول )7( اأن املتو�شطات احل�شابية للفقرات التي تقي�ص عزو الف�شل اإىل 
عوامل م�شتقرة تراوحت من )0.70( اإىل )0.13( مرتبة تنازليًا. حيث مل توافق عينة الدرا�شة 
على اأن اأ�شباب الف�شل كانت القدرة املنخف�شة, اأو حتيز املعلم, اأو عدم امتالكهم للمهارات 

الدرا�شية, وهذا يوؤكد ما جاء يف اجلدول )6( .
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند  النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين:  ◄
م�صـــتوى داللة )α ≤ 0.05( يف اأمناط العزو ال�صببي للنجاح والف�صل لدى 

الطلبة اجلامعيني تعزى اإىل متغري اجلن�س؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  على  لالإجابة 
ل�شتجابات الطلبة على مقيا�ص العزو ال�شببي للنجاح والف�شل تبعًا ملتغري اجلن�ص, واجلدول 

)8( يبني نتائج ذلك: 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 
على مقياس العزو السببي للنجاح والفشل تبعًا لمتغير الجنس

االنحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداجلن�ساخلربة

النجاح الداخلي
2985.300.969ذكور
2005.361.008اإناث

4985.330.984الكلي
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االنحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداجلن�ساخلربة

النجاح اخلارجي
2984.101.270ذكور
2004.251.198اإناث

4984.161.242الكلي

الف�شل ب�شبب عوامل غري م�شتقرة
2984.121.125ذكور
2004.041.160اإناث

4984.091.138الكلي

الف�شل ب�شبب عوامل م�شتقرة
2983.151.252ذكور
2002.921.358اإناث

4983.061.299الكلي

يبني اجلدول )8( اأن عزو خربة النجاح لأفراد الدرا�شة كان داخليًا؛ اأي اأن مركز ال�شبط 
يبني  كما  م�شتقرة.  غري  عوامل  ب�شبب  كان  فقد  الف�شل  خربة  عزو  اأما  داخليًا.  كان  لديهم 
اجلدول اأن هناك فروقًا ظاهرية يف اأمناط العزو ال�شببي تعزى اإىل اجلن�ص, وملعرفة م�شتوى 

دللة تلك الفروق, ا�شتخدم حتليل التباين الأحادي كما يبني اجلدول )9( : 
الجدول )9(

تحليل التباين األحادي ألساليب العزو السببي للنجاح والفشل حسب متغير الجنس

جمموع م�صدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
قيمة الداللةاملح�صوبة

النجاح الداخلي
0.40210.4020.4150.520بني املجموعات

  480.8994960.970داخل املجموعات
   481.301497الكلي

النجاح اخلارجي
2.66912.6691.7310.189بني املجموعات

  764.4804961.541داخل املجموعات
   767.149497الكلي

الف�شل غري م�شتقرة
0.78110.7810.6020.438بني املجموعات

  643.3314961.297داخل املجموعات
   644.112497الكلي

الف�شل م�شتقرة
6.20216.2023.6975.050بني املجموعات

  832.2234961.678داخل املجموعات
   838.426497الكلي

يبني اجلدول رقم )9( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية تعزى اإىل متغري اجلن�ص 
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والتقدم  التطور  باأن  النتيجة  تف�شري هذه  والف�شل. وميكن  للنجاح  ال�شببي  العزو  اأمناط  يف 
الفروق  فيه  تال�شت  وتبدياًل  تغيرياً  اأحدث  املجتمعات  على  طراأ  الذي  والعلمي  املعريف 
اأن  كما  داخلي.  لديهما  ال�شبط  مركز  كان  الدرا�شة  هذه  يف  اجلن�شني  فكال  اجلن�شني,  بني 
املتوافرة  الت�شجيعية  واحلوافز  والإر�شادية  التعليمية  واخلدمات  التدري�ص  اإ�شرتاتيجيات 

باجلامعة من خ�شومات وغريها ل تفرق بني الطلبة ح�شب جن�شهم.
هذا وتتفق نتيجة هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شة )هاها, 1994( التي مل جتد فروقًا 
بني اجلن�شني, بينما تختلف مع نتائج درا�شة )ح�شني,2004( و )هدية, 1994( و دل�شة 
 Manager & Ole- Johan,( و )Beyer, 1999( و )Grollino Velayo, 1996( و )2007(
اجلن�ص,  اإىل  تعزى  ال�شببي  العزو  فروقًا يف  الذين وجدوا   )Rosemarie, 2002( و   )2000

تارة ل�شالح الذكور, وتارة ل�شالح الإناث.
هل توجد فروق ذات داللة اإح�صائية عند  النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثالث:  ◄
م�صتوى داللة )α ≤ 0.05( يف اأمناط العزو ال�صببي للنجاح والف�صل لدى 

الطلبة جلامعيني تعزى اإىل مدى احلرية يف اختيار التخ�ص�س؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  على  لالإجابة 
يبني   )10( واجلدول  التخ�ش�ص,  اختيار  يف  احلرية  مدى  ملتغري  تبعًا  الطلبة  ل�شتجابات 

ذلك: 
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات الطلبة 
على مقياس العزو السببي للنجاح والفشل تبعًا لمتغير مدى الحرية في اختيار التخصص

االنحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداحلرية يف اختيار التخ�ص�ساخلربة

النجاح الداخلي
4005.351.010اختيار ذاتي

985.220.868اختيار مفرو�ص خارجيًا
4985.330.984الكلي

النجاح اخلارجي
4004.161.276اختيار ذاتي

984.161.100اختيار مفرو�ص خارجيًا
4984.161.242الكلي
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االنحراف املعياريالو�صط احل�صابيالعدداحلرية يف اختيار التخ�ص�ساخلربة

الف�شل لعوامل غري 
م�شتقرة

4004.151.126اختيار ذاتي
983.861.167اختيار مفرو�ص خارجيًا

4984.091.138الكلي

الف�شل لعوامل م�شتقرة
4003.101.290اختيار ذاتي

982.881.326اختيار مفرو�ص خارجيًا
4983.061.299الكلي

يبني اجلدول )10( اأن عزو خربة النجاح لأفراد الدرا�شة كان داخلي بالن�شبة ملتغري 
احلرية يف اختيار التخ�ش�ص, اأي اأن مركز ال�شبط لديهم كان داخليًا بغ�ص النظر عن الكيفية 
التي اختار بها الطلب تخ�ش�شه. اأما عزو خربة الف�شل, فقد كان ب�شبب عوامل غري م�شتقرة. 
كما يبني اجلدول اأن هناك فروقًا ظاهرية يف اأمناط العزو ال�شببي تعزى اإىل مدى احلرية يف 
اختيار التخ�ش�ص. وملعرفة م�شتوى دللة تلك الفروق ا�شتخدم حتليل التباين الأحادي كما 

يبني اجلدول )11( : 
الجدول )11( 

تحليل التباين األحادي ألساليب العزو السببي للنجاح والفشل حسب متغير الحرية في اختيار التخصص

جمموع م�صدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
قيمة الداللةاملح�صوبة

النجاح الداخلي
1.24011.2401.2810.258بني املجموعات

  480.0614960.968داخل املجموعات
   481.301497الكلي

النجاح اخلارجي
0.00110.0010.0010.981بني املجموعات

  767.1484961.547داخل املجموعات
   767.149497الكلي

الف�شل لعوامل غري 
م�شتقرة

6.52216.5225.0740.025بني املجموعات
  637.5904961.285داخل املجموعات

   644.112497الكلي
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جمموع م�صدر التبايناملتغري
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة ف 
قيمة الداللةاملح�صوبة

الف�شل لعوامل م�شتقرة
3.89513.8952.3150.129بني املجموعات

  834.5314961.683داخل املجموعات
   838.426497الكلي

 دال عند مستوى داللة (0.05(.

يبني اجلدول )11( اأنه ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية يف اأ�شاليب العزو ال�شببي 
اختيار  يف  احلرية  متغري  اإىل  تعزى  م�شتقرة  لعوامل  والف�شل  واخلارجي,  الداخلي  للنجاح 
اختيار  يف  حريتهم  اختالف  على  الطلبة  باأن  النتائج  تلك  تف�شري  وميكن  التخ�ش�ص. 
اجلامعة حتديًا جديداً, وهم يحاولون  اإىل  يرون يف دخولهم  اأو خارجيًا  ذاتيًا  التخ�ش�ص 
اإثبات ذواتهم؛ ولهذا ال�شبب عزوا جناحهم اإىل عوامل داخلية مثل القدرة واجلهد, بينما عزا 
الطلبة ف�شلهم اإىل عوامل غري م�شتقرة, وهذا جانب اإيجابي, يجعلهم يقتنعون باأن باإمكانهم 
تغيري اأ�شباب الف�شل. كما اأن البيئة التعليمية يف اجلامعة اإيجابية, فهي ت�شجع الطلبة على 
ال�شتقرار يف التخ�ش�شات واإن اختارها الطالب من خالل �شغوط خارجية, فتقوم اجلامعة 
بعقد لقاءات دورية مع الطلبة على اختالف تخ�ش�شاتهم وم�شتوياتهم الدرا�شية ت�شجعهم 
اجلامعة  وتقوم  التخ�ش�شات.  يف  وال�شتقرار  واملثابرة  والدرا�شة  الذات  اإثبات  على  فيها 
كذلك بتفعيل دور مركز الإر�شاد الرتبوي والجتماعي واملهني من خالل عقد دورات ت�شاعد 
الطلبة على التكيف مع احلياة اجلامعية وتقبل الذات, وتقوم اجلامعة كذلك بت�شجيع الطلبة 

على ال�شتقرار من خالل اخل�شومات الت�شجيعية على الر�شوم. 
وتبني الدرا�شة اأن هناك فروقًا ذات دللة يف عزو الف�شل لعوامل غري م�شتقرة ترتبط 
غري  عوامل  اإىل  ف�شلهم  باإرادتهم  التخ�ش�ص  اختاروا  الذين  الطلبة  عزا  فقد  املتغري,  بذلك 
اأكرث من الطلبة الذين اختاروا تخ�ش�شاتهم ب�شبب �شغوط خارجية, وهذه نتيجة  م�شتقرة 
منطقية. فالطالب الذي اختار تخ�ش�شه بناًء على رغبته يعزو ف�شله اإىل اأ�شباب قابلة للتغري 
يف اأي حلظة, مثل بذل املزيد من اجلهد. واختياره لتخ�ش�شه باإرادته يجعله متقباًل لتحمل 

كامل امل�شوؤولية عن جناحه وف�شله .
 Gabrielsen( و )Senn & et al,1984( وتتفق نتائج هذه الدرا�شة مع نتائج درا�شات
et al,1992 &( و )Sorić & Palekćić, 2009( التي وجدت اأن الذين يختارون تخ�ش�شاتهم 

يتمتعون ب�شبط ومراقبة ذاتيني.
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التوصيات
يف �صوء النتائج ال�صابقة يو�صي الباحثون مبا ياأتي: 

تدريب الطلبة من خالل املر�شدين واملدر�شني على العزو الداخلي للنجاح والف�شل,  1 .
وذلك لت�شجيعهم على حتمل م�شوؤوليات جناحهم وف�شلهم.

حتمل  على  لتدريبهم  باأنف�شهم,  تخ�ش�شاتهم  اختيار  على  الطلبة  ت�شجيع  2 .
م�شوؤولياتهم.

احلياة  مع  والتعامل  احلياة  مبهارات  خا�شة  درا�شية  م�شاقات  بطرح  الهتمام  3 .
اجلامعية.

اإجراء املزيد من الدرا�شات على اختيار العزو ال�شببي, وطريقة اختيار التخ�ش�شات  4 .
والعوامل املوؤثرة فيها, من خالل تناول متغريات وروؤى اأخرى. 

عمل دورات وور�ص تدريبية وتوعوية لأولياء الأمور عن كيفية التعامل مع الأبناء  5 .
فيما يتعلق بدرا�شة اأبنائهم. 
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