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ملخص: 
م�سوؤولية  يف  واأثره  النف�سي  الغرتاب  م�ستوى  عن  الك�سف  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت 
التح�سيل الأكادميي لدى عينة من طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل. تكونت عينة 
الدرا�سة من )480( طالبًا وطالبًة منهم )242( طالبًا، و )238( طالبًة من طلبة املرحلة 
النف�سي  الغرتاب  مقيا�ص  مقيا�سني هما:  الباحثان  وا�ستخدم  الأ�سفل.  اجلليل  الثانوية يف 
النف�سي  اأن م�ستوى الغرتاب  الدرا�سة  اأظهرت نتائج  الذهني.  التح�سيل  ومقيا�ص م�سوؤولية 
التح�سيل  م�سوؤولية  واأن  متو�سطًا،  كان  الأ�سفل  اجلليل  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى 
الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل كانت داخلية، كما اأظهرت النتائج 
يف  النف�سي  لالغرتاب   )α  =  0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا  وداٍل  �سلبي  اأثٍر  وجود 
م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي لدى اأفراد عينة الدرا�سة، اأي اأن الأفراد ذوي الغرتاب النف�سي 

املنخف�ص كانوا اأكرث مياًل لل�سبط اخلارجي. 
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Abstract: 
This study aimed to find out the level of psychological alienation and 

its impact on the academic achievement responsibility among the secondary 
school students in Lower Galilee. The sample of the study consisted of (480) 
secondary school students. To achieve the aim of the study, the researchers 
used a psychological alienation scale and the academic achievement 
responsibility scale. The findings of the study showed that the students’ level 
of psychological alienation was moderate, and the students’ responsibility 
tended to the internal. On the other hand, the results indicated that there 
were negative significant differences on students’ academic achievement 

responsibility at (α = 0.05) due to their level of psychological alienation, 
which means that the students with a lower level of psychological alienation 
tended to have more external academic achievement responsibility. 
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مقدمة: 
واإ�سباعها  اإىل حتقيقها  الفرد  ي�سعى  التي  ة  النف�سية املهمَّ النتماء من احلاجات  يعد 
من خالل العالقات الجتماعية التي يقيمها �سمن اإطاره الجتماعي الذي يوجد فيه، وذلك 
اأكرث بعالقات حميمة توؤمن له احلب والتقدير، وتوؤمن له  اأو  من خالل الرتباط بجماعة، 
الأ�سا�سية  احلاجات  من  النتماء  اإىل  احلاجة  اإن  الجتماعية.  واملكانة  وال�ستقرار،  الأمن 
التي ل ي�ستطيع الفرد التخلي عنها، فال ي�ستطيع الفرد اأن يعي�ص دون ارتباطه بكيان معني 
�سمن الإطار الجتماعي الذي يعي�ص فيه، وتدفع احلاجة اإىل النتماء بالفرد اإىل اإ�سباعها 
اإليه، ويقف وراء هذه احلاجة حب الفرد لالآخرين،  من خالل جماعة يجد فيها ما يحتاج 
واأحا�سي�سه وي�ساركونه همومه، في�سعر بالنتماء  له عندما يعرب لهم عن م�ساعره  وحبهم 

اإليهم والولء لهم، ويعتربهم امتداداً لذاته ويلجاأ اإليهم عند احلاجة )زهران، 2004( . 
ويت�سح مفهوم احلاجة اإىل النتماء من خالل حاجة الفرد لأن يكون ع�سواً يف جماعة 
متوحداً معها ومقبوًل بها، واأن ي�سعر بالفخر والأمان فيها. وي�سعر الفرد باحلاجة امللّحة 
تلك  تتوافق مع  اأنها  يجد  اأفكار ومبادئ ومعايري خا�سة  لديه  تكون  النتماء، عندما  اإىل 
اجلماعة مما ي�ساعده على النتماء املبا�رش اإىل جماعات نظرية، اأو جماعات مرجعية ياأن�ص 
اأن يجد بينه وبينها من ال�سبه والتقارب ما يطمئن به اإىل ما يتبنى من اأفكار واجتاهات 

)عبدال�سالم، 2003( . 
اإن احلياة املعا�رشة تتميز بال�رشاع بني ال�سكل وامل�سمون، وقد بلغ هذا ال�رشاع اأعمق 
مظاهر احلياة واأكرثها ات�ساًل ب�سخ�سية الفرد. لقد حتولت معظم العالقات الجتماعية حتت 
تتوافر فيها روابط احلب  اإىل عالقات �سطحية موؤقتة ل  وطاأة م�سكالت احل�سارة احلديثة 
اإيقاع احلياة احل�سارية احلديثة، وذلك  اأ�سا�ص كل عالقة �سخ�سية حميمة. ومع  التي هي 
الإيقاع ال�رشيع الذي حول احلياة الجتماعية اإىل حياة باردة بعواطفها وانتماءاتها اأ�سبح 
الإن�سان يعي�ص حمنة اغرتابه، وهكذا يت�ستت الفرد يف اإنتماءات متنوعة، وت�سطرب حياته 
ويفقد فرديته ومتيزه، ويقع حتت الأعباء والتوترات النف�سية التي تفقده الأمن وال�ستقرار 

)ا�سكندر، 1988( . 
اإىل فقدان  اأو عن ذاته قد توؤدي به  الفرد عن حميطه الجتماعي،  اإن عملية انف�سال 
الوعي بذاته، مما يدفعه اإىل البحث عن هويته ال�سخ�سية، وعندما ل يتحقق له ذلك، فقد ي�سلم 
الفرد بواقعه، اأو ين�سحب من جمتمعه ومييل اإىل النطواء مما يوؤثر على التوافق بينه وبني 
ذاته، وقد ت�سل به الأمور اإىل اأن يتمرد على معايري املجتمع وتقاليده، وهذه احلالة ا�سطلح 

على ت�سميتها بالغرتاب )�ستا، 1997( . 
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اأن  لقت ظاهرة الغرتاب اهتمامًا كبرياً من علماء النف�ص والرتبية والجتماع، ذلك 
وقد  له،  مميزة  و�سفة  الإن�ساين،  الوجود  يف  بجذورها  ت�رشب  تاريخية  ظاهرة  الغرتاب 
يتعاي�ص الفرد مع اغرتابه ب�سفته جزءاً من حياته ومكونًا من مكوناته النف�سية والجتماعية 
دون اأن ي�سعر، اأو يعي حالة اغرتابه، ومع التقدم احل�ساري والتكنولوجي اأ�سبح اغرتاب الفرد 
عن ذاته اأو جمتمعه �سفة من �سفات هذا الع�رش، وقد يو�سف هذا باأنه اغرتاب عن املجتمع 
اأو احلياة، وهذا ما يطلق عليه بالغرتاب العام، بينما ي�سمى اغرتاب الفرد عن موؤ�س�سة ما، اأو 

تنظيم اجتماعي معني بالغرتاب اخلا�ص )زهران، 2004( . 
يحتل مكانة مهمة   )Psychological Alienation( النف�سي  اأ�سبح م�سطلح الغرتاب 
يف الع�رش احلا�رش ملا يرتتب على انت�ساره �سمن الن�سق الجتماعي، اأو الأكادميي العديد 
والنف�سية  الجتماعية  احلياة  طبيعة  يف  توؤثر  اأن  �ساأنها  من  التي  والآثار  امل�سكالت  من 
للفرد. والن�سحاب يعدُّ اأحد النتائج املتوقعة لالغرتاب، الأمر الذي يرتتب عليه اإعاقة منو 
التكيف  طبيعة  يف  توؤثر  �سلبية  نتائج  اإىل  يوؤدي  قد  مبا  املجالت،  خمتلف  يف  ال�سخ�سية 
الجتماعي والنف�سي للفرد، ويف الوقت ذاته قد ينعك�ص ذلك �سلبًا على املجتمع من خالل 
تبدد طاقات الفرد، اأما الن�سحاب من الإطار الأكادميي الذي يتواجد فيه الفرد، فاإنه يرتتب 
اأن تعوق تكيف الفرد مع حميطه الأكادميي،  عليه عدد من الآثار ال�سلبية التي من �ساأنها 
للم�سكالت  بالإ�سافة  والت�رشب  التح�سيل،  ك�سعف  امل�سكالت  من  العديد  بروز  وبالتايل 

ال�سلوكية )املحمدي، 2001( . 
وال�سياع  بالعزلة  الفرد  »�سعور  باأنه:  الغرتاب  �ص32(   :1996( فتحي  وتعّرف 
القيم واملعايري  الثقة وال�سعور بالقلق والعدوانية ورف�ص  النتماء وفقدان  والوحدة وعدم 

الجتماعية، والغرتاب عن احلياة الأُ�رشية واملعاناة من ال�سغوط النف�سية«. 
وترى اخلطيب )1991( اأن الغرتاب ظاهرة اجتماعية موجودة عند كل النا�ص، ولكن 
ب�سوٍر متفاوتة من فرد لآخر، تختلف باختالف املهنة وم�ستوى التعليم ومقدار ال�سغوط 
التكوين  على  ذلك  ويتوقف  الفرد،  فيها  يعي�ص  التي  والقت�سادية  والجتماعية  النف�سية 

البيولوجي والنف�سي، وال�سحة النف�سية التي يتمتع بها الفرد. 
وتختلف الآراء حول حتديد مفهوم الغرتاب من حيث كونه �سمة دائمة اأو حالة موؤقتة، 
فريى بع�سهم اأن الغرتاب �سمة مميزة لالإن�سان منذ القدم، واأن اغرتابه يعني انف�ساله عن 
وجوده الإن�ساين، واأنه مي�سي يف احلياة بو�سفه كائنًا مغرتبًا، وتزداد حدة ال�سعور بالغرتاب 
لديه يف حالت ال�سعور بالنف�سال عن الذات واملجتمع والطبيعة. بينما يرى بع�سهم الآخر 
اأن الغرتاب حالة موؤقتة ت�سيب الفرد نتيجة لبع�ص العوامل اخلا�سة بالتن�سئة الجتماعية، 
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واملوؤثرات الجتماعية والثقافية والقت�سادية التي مير بها املجتمع يف فرتة معينة توؤثر 
اأنف�سهم  نحو  بل  فيه،  يعي�سون  الذي  املجتمع  نحو  واجتاهاتهم  الأفراد  بع�ص  �سلوك  على 

اأي�سًا، وي�سعرون بعدم الأمن والنتماء وافتقار القدرة على التوا�سل )عادل، 1996( . 
وي�ستخدم م�سطلح الغرتاب يف جمالت متعددة، وي�ساع ا�ستخدامه يف الفل�سفة والقانون 
والطب النف�سي ف�ساًل عن ا�ستخدامه يف علم النف�ص وعلم الجتماع. وي�سري م�سطلح الغرتاب 
وفقًا للمفهوم الجتماعي اإىل اإذابة العالقة بني الفرد والآخرين وت�سفيتها واإنهائها. وي�سري 
مفهوم الغرتاب مبعناه العام اإىل انف�سال بني الفرد وحميطه، وعلى ذلك فاإن الغرتاب هو 
و�سف حلال الإن�سان الواقع حتت هيمنة �سلطة ما ت�سلبه ذاته وماهيته واإمكاناته، وتدفعه 
اإىل واقع مغاير حلقيقته متامًا. ويعرب الغرتاب عن انف�سال الفرد عن ذاته، ويتمثل ذلك يف 
انف�سال ال�سخ�ص عن م�ساعره اخلا�سة ورغباته ومعتقداته وطاقاته؛ اإنه فقدان الإح�سا�ص 
بالوجود الفعال، وبقوة الت�سميم يف حياته اخلا�سة )عبد ال�سالم، 2003؛ زهران، 2004( 

 .
النف�سي،  ال�ستقرار  اأ�سباب الغرتاب تكمن يف عدم  اأن  اإىل  النكالوي )1989(  وي�سري 
وف�سل الإن�سان يف الوفاء بالوعود، بالإ�سافة اإىل زيف وانح�سار امل�ساركة الفعلية يف اتخاذ 
القرار، وتراكم الفقر، وعدم العدالة وتبعية الفكر التنموي وعدم ا�ستقالله. وتتداخل اأ�سباب 
الغرتاب بني الأ�سباب النف�سية املرتبطة بالفرد، والعوامل الجتماعية املرتبطة باملجتمع 
الذي يعي�ص فيه؛ مما يجعله غري قادر على التغلب على م�سكالت احلياة، ومنها ما يرتبط 
الفرد  بني  والفجوة  الجتماعي،  التغري  وعمليات  اخلاطئة  الجتماعية  التن�سئة  بطبيعة 
�سوء  اإىل  تدفعه  قد  الفرد  لدى  داخلية  �سغوٍط  اإىل  يوؤدي  مما  فيه،  يعي�ص  الذي  واملجتمع 

التوافق والوقوع يف ال�رشاعات النف�سية. 

 :)Academic Achievement Responsibility( مسؤولية التحصيل األكادميي
ي�سري م�سطلح م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي اإىل توقعات الفرد واعتقاداته حول مدى 
م�سوؤوليته عن النجاح اأو الف�سل يف درا�سته، وت�سكل م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي جزءاً من 
مفهوم مركز ال�سبط )Locus of Control( )البطاينه واملومني، 2007( ، حيث يركز مفهوم 
م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي على الدرجة التي يتقبل الفرد بها م�سوؤوليته ال�سخ�سية عن 
الدرا�سات  يف  احلديثة  املفاهيم  من  ال�سبط  مركز  ويعدُّ  الأكادميية.  واأو�ساعه  حت�سيله 
mJulian Ro (  النف�سية، التي اهتم بها العلماء منذ فرتة ق�سرية ن�سبيًا، وتعد جوليان روتر

ter( )امل�سار اإليها يف النيال، 1994( اأول من اأبرز مفهوم مركز ال�سبط يف نظريتها للتعلم 
من  مدر�ستني  اإىل  فيه  م�ستندة  متكامل،  نظري  ن�سق  املفهوم يف  هذا  وقدمت  الجتماعي، 
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مدار�ص علم النف�ص، هما املدر�سة ال�سلوكية واملدر�سة املعرفية. وتبحث النظرية الجتماعية 
املعرفية يف ال�سلوك املعقد لالأفراد يف املواقف الجتماعية املختلفة، وتقوم هذه النظرية 
على افرتا�ص اأن ال�سلوك املكافاأ يحتمل اأن يتكرر ب�سورة اأكرث، واأن �سلوك الفرد موّجه بدرجة 
اأ�سا�سية عن طريق ا�ستجابته لعوامل البيئة التي متده باإ�سباع احلاجات، كما اأن الأحداث 
املا�سية يف حياة الفرد مهمة، لأنه يتعلم من خاللها الطرق التي ت�ساعده يف احل�سول على 

املعززات واملكافاآت. 
باأنه  ال�سبط  مركز   )1994 الطوبا�سي،  يف  اإليها  )امل�سار   )Rotter( روتر  عرفت  وقد 
الدرجة التي يتقبل الفرد بها م�سوؤوليته ال�سخ�سية عما يح�سل له، مقابل اأن ين�سب ذلك اإىل 
قوى تقع خارج �سيطرته، وبالتايل فاإن هناك م�سدراً داخليًا ل�سبط ال�سلوك واآخر خارجيًا. 
ويقوم مفهوم مركز ال�سبط على افرتا�ص مفاده اأن الطريقة التي ي�سلك بها الفرد تتاأثر 
�سوء  يف  الفرد  في�سلك  وتوابعه،  ال�سلوك  بني  �سببية  عالقات  من  يدرك  مبا  بعيد،  حد  اإىل 
اإدراكه لهذه العالقات. وهذا ما توؤكده نظرية العزو حيث ت�سري اإىل اأن بع�ص الأفراد مييلون 
عنهم  فيقال  واملعلم،  والقدر،  احلظ،  مثل  خارجية  م�سادر  اإىل  وف�سلهم  جناحهم  عزو  اإىل 
باأنهم من ذوي ال�سبط اخلارجي، اأما الأفراد ذوو ال�سبط الداخلي فيميلون اإىل ال�سعور باأنهم 
قادرين على �سبط م�سادر تعزيزهم باأنف�سهم، فرناهم يعزون جناحهم وف�سلهم اإىل عوامل 

تتعلق بهم مثل القدرة واملهارة واجلهد )الكيال، 1992( . 
 The Attribution( اإىل اأن نظرية العزو ال�سببي ، )وي�سري اخلزاعلة واحلمدون )2010
التي حتدثت عن امل�سوؤولية  النظريات  اأوائل  من   )Wiener, 1972( للعامل وايرن   )Theory
التح�سيلية )Achievement Responsibility( ، وربطها مبو�سوع ال�سبط من خالل نظرية 
جوليان روتر، والتي تدل على اأن الطالب هو الذي يف�رش نتيجة حت�سيله �سواء اأكان عاليًا اأم 
منخف�سًا داخليًا اأم خارجيًا. وي�سري �سيتنكلب )Cetinkalp, 2011( اإىل اأن الأهداف التح�سيلية 
)Achievement Goals( العليا من اأكرث املفاهيم ارتباطًا مبركز ال�سبط الداخلي، حيث اإنها 
Akin & Iskender( اأن مركز  تركز على ال�سلوك الناجح للطالب. ويوؤكد ا�سكندر واأكن ,2010 ِِ
ال�سبط الأكادميي الداخلي )Internal Academic Locus of Control( كان موؤ�رشاً ومتنبئًا 

 . )Social Selfm Efficacy( كبرياً على فعالية الذات الجتماعية
ولزيادة  الإن�سان.  �سلوك  توؤثر يف  التي  املهمة  العوامل  اأهم  اأحد  التعزيز  اأن  لقد وجد 
ال�سلوك وما  ال�سببية بني هذا  العالقة  الفرد  اأن يدرك  احتمال تكرار حدوث �سلوك ما ل بد 
يتبعه من تعزيز. وقد ا�ستندت هذه العالقة على �سل�سلة من الدرا�سات حول مو�سوع مركز 
التعلم  نظرية  ميزت  ولذلك  اخلارجي،  ال�سبط  مقابل  الداخلي  ال�سبط  اأو  التعزيز،  �سبط 
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االجتماعي بني نوعني من التعزيز من حيث م�سدرهما )اجلابري، 1993( : 
وي�سري اإىل خربة الفرد واإدراكه باأن حادثة ما قد ح�سلت  اأوالً: التعزيز الداخلي:  ●
اإيجابية، واأن  اأو  اأن تكون �سلبية  اأن هذه القيمة يحتمل  لأنها ذات قيمة بالن�سبة له، حيث 

�سلبية القيمة واإيجابياتها حتددها حم�سلة التاأثريات اخلا�سة بتكرار ال�سلوك امل�ساهد. 
وي�سري اإىل وقوع اأحداث ذات قيمة تعزيزية ممكن التنبوؤ  ثانياً: التعزيز اخلارجي:  ●

بها، بالن�سبة للجماعة التي ينتمي اإليها الفرد. 
جهة  حتديد  يف  دوراً  توؤدي  اأن  ميكن  التي  النف�سية  العوامل  من  النف�سي  والغرتاب 
ال�سبط )م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي( ، ولكن تعد الدرا�سات التي تناولت درا�سة العالقة 

بني هذين املفهومني نادرة، ومن هنا جاءت هذه الدرا�سات لبحث طبيعة العالقة بينهما. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
لقد انعك�ص التطور والتغري الذي حدث ويحدث يف العامل على واقع املجتمعات وحياة 
اإىل  اأدت  وخمتلفة  متعددة  اأفكار  على  الطالع  فر�سة  اأتاح  مما  الطلبة،  فيهم  مبن  الأفراد 
حدوث تغري يف الكثري من مفاهيم احلياة الجتماعية والثقافية واملعرفية، وما يتعلق بها 
التي  الطالب وحياته وطموحاته  �سخ�سية  املفاهيم يف  واأثرت هذه  اجلوانب.  من خمتلف 
التعامل مع مواقف احلياة  اأفكاره و�سلوكياته وطرقه يف  اإىل حتقيقها، وغريت يف  ي�سعى 
املختلفة، والتي اأدت بدورها اإىل ظهور كثري من اأمناط ال�سلوك وانت�سارها ب�سكل عام، وبروز 

حالة النف�سال اجلزئي التي يعاين منها بع�ص الطلبة. 
ويف �سوء التغريات الكثرية التي �سهدها املجتمع الفل�سطيني داخل اخلط الأخ�رش على 
خمتلف الأ�سعدة �سواًء يف طبيعة العالقات الجتماعية، واجلوانب الثقافية والفكرية، الأمر 
اإىل  اأدى  والذي  الأفراد.  لدى  القيمي  النظام  الذي خلق نوعًا من فقدان املعايري، واختالل 
التداخل يف العالقات الفردية واجلماعية التي تتباين فيها الدوافع والتوقعات، ومن الطبيعي 
يف ظل هذه الظروف اأن يتعر�ص اأفراد املجتمع الفل�سطيني جميعًا، وبخا�سًة طلبة املرحلة 
الثانوية للعديد من املواقف والجتاهات التي قد ت�سعهم يف دائرة من عدم التزان النف�سي 
والجتماعي الذي اأثر بدوره يف جوانب �سخ�سيتهم، ويف قدرتهم على التحكم ب�سلوكياتهم 
جميع  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لها  يتعر�ص  التي  ال�سغوطات  �سوء  ويف  وت�رشفاتهم. 
املراحل الدرا�سية من متييز يف املعاملة وو�سع قيم ومعايري من قبل احلكومة الإ�رشائيلية 
التي يجب عليه اللتزام بها اأدى ذلك اإىل وقوعهم يف ا�سطرابات نف�سية واجتماعية يف ظل 
ظروف كهذه؛ مما يوؤدي اإىل �سعورهم بعدم الن�سجام مع بيئتهم املحيطة بهم واىل �سعورهم 
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بالغرتاب النف�سي؛ لذلك جاءت هذه الدرا�سة لتلقي ال�سوء على الغرتاب النف�سي واأثره يف 
م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل. 

وبالتحديد هدفت هذه الدرا�سة اإىل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية: 
ما م�ستوى الغرتاب النف�سي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل؟  ● 

اجلليل  يف  الثانوية  املرحلة  طلبة  لدى  الأكادميي  التح�سيل  م�سوؤولية  جهة  ما  ● 
الأ�سفل؟ 

( مل�ستوى الغرتاب يف  ● α = 0.05( هل يوجد اأثر دال اح�سائيًا عند م�ستوى الدللة
جهة التح�سيل الأكادميي خارجي- داخلي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل؟ 

أهمية الدراسة: 
دور  لها  التي  النف�سية  املفاهيم  لبع�ص  تناولها  خالل  من  الدرا�سة  هذه  اأهمية  تربز 
كبري يف بناء �سخ�سية الفرد، وحتتل مكانة مهمة يف الدرا�سات النف�سية والرتبوية، وذلك من 
خالل ك�سفها عن م�ستوى الغرتاب النف�سي وم�سوؤولية التح�سيل الأكادميي لدى الطلبة الأمر 
الذي قد ي�ساعد يف تف�سري التباين بني الطلبة، من حيث �سلوكياتهم وتوجهاتهم، مما ي�سهم 
يف تقدمي تغذية راجعة للقائمني على العملية الرتبوية من اأجل و�سع الربامج الإر�سادية، 

واخلطط العالجية التي ت�ساعد يف حل كثري من امل�سكالت الرتبوية التي تواجه الطلبة. 
وتاأتي اأهمية هذه الدرا�سة من خالل ال�رشيحة الوا�سعة التي ميكن اأن ت�ستفيد من نتائج 
هذه الدرا�سة. حيث اإنها �ست�ساعد املعلمني وخمططي املناهج يف التعرف على الطريقة التي 
ينظر بها الطلبة اإىل العملية التعليمية، وبالتايل التعامل معهم وو�سع الربامج اخلا�سة التي 
ميكن اأن ت�ساعدهم يف تعليمهم، كما اأن اأولياء الأمور ميكنهم ال�ستفادة من هذه الدرا�سة يف 

توجيه اأبنائهم ومعرفة طريقة تفكريهم فيما يتعلق بالنواحي الأكادميية. 
يف  واملتمثلة  بالدرا�سة،  امل�ستهدفة  الفئة  اأهمية  من  اأهميتها  الدرا�سة  هذه  وتكت�سب 
طلبة املرحلة الثانوية الذين تقع على عاتقهم م�سوؤوليات م�ستقبلية مهمة يف بناء املجتمع 
وتطوره. ويف حدود – علم الباحثني- مل يكن هناك اأي من الدرا�سات ال�سابقة يف هذا املجال 
تناولت طبيعة العالقة بني الغرتاب النف�سي وم�سوؤولية التح�سيل الأكادميي يف املجتمع 

املحلي الذي اأجريت فيه هذه الدرا�سة. 

حمددات الدراسة: 
اقت�رشت هذه الدرا�سة على طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل.  ♦ 
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وهما  وثباتها،  الدرا�سة  هذه  يف  امل�ستخدمة  الأدوات  �سدق  على  اأي�سًا  وتقت�رش  ♦ 
مقيا�ص الغرتاب النف�سي، ومقيا�ص م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي. 

مدى جدية اأفراد الدرا�سة يف الإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة.  ♦ 

الدراسات السابقة: 

 Dynan,( تناول عدد من الباحثني درا�سة مفهوم الغرتاب النف�سي، حيث قام دينان
املرحلة  طلبة  لدى  الغرتاب  ظاهرة  انت�سار  مدى  عند  الك�سف  اإىل  هدفت  بدرا�سة   )1980
الثانوية بغرب ا�سرتاليا. تكونت عينة الدرا�سة من )1200( طالب، وا�ستخدم الباحث ا�ستبانة 
اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج  ال�سخ�سية.  للمقابالت  انت�سار الغرتاب بالإ�سافة  لقيا�ص مدى 
الطلبة نحو  اآراء غالبية  اإيجابية  بالرغم من  الطلبة  بن�سبة كبرية بني  ينت�رش  الغرتاب  اأن 
املدر�سة، كما اأو�سحت النتائج اأن طلبة املدار�ص �سغرية احلجم كانوا اأقل تعر�سًا لالغرتاب 
لتزايد تفاعلهم مع معلميهم، كما اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل وجود عالقة �سالبة بني الغرتاب 

وامل�ستوى القت�سادي الجتماعي. 
كما اأجرى ترو�ستي )Trusty, 1993( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن درجة الغرتاب، 
وقدرة متغريات اجلن�ص والعرق، والو�سع الجتماعي القت�سادي، وم�ستوى تعليم الوالدين، 
والتح�سيل الأكادميي، وال�سف الذي يف�سل فيه الطالب على التنبوؤ بالغرتاب عن املدر�سة. 
تكونت عينة الدرا�سة من )636( طالبًا وطالبًة من )19( مدر�سة عامة يف ولية مي�سي�سبي. 
الدرا�سة كانت مرتفعة، كما  اأفراد عينة  اأن درجة الغرتاب بني  اإىل  الدرا�سة  اأ�سارت نتائج 
تتنباأ  الطالب  يف�سل فيه  الذي  وال�سف  والعرق،  اأن كالَّ من متغريات اجلن�ص  النتائج  بينت 
بينت  كما  تطورية،  عملية  الغرتاب  واأن  الطلبة،  لدى  املدر�سة  الغرتاب عن  بوجود حالة 

النتائج اأن الغرتاب عن املدر�سة قد ل يتطور ب�سكل مبكر لدى الطلبة. 
وعالقتها  الغرتاب  درجة  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2002( مو�سى  واأجرت 
الدرا�سة من )568( طالبًا وطالبًة من طلبة  النف�سية. تكونت عينة  مبدى حتقيق احلاجات 
ال�سعور  درجة  مقيا�ص  الباحثة  ا�ستخدمت  التخ�س�سات،  خمتلف  ومن  دم�سق،  جامعة 
والتمرد  الجتماعية،  والعزلة  والعجز  واملعنى،  الالمعيارية،  اأبعاد:  وت�سمن  بالغرتاب، 
والياأ�ص والالهدف، كما طبق مقيا�ص مدى حتقيق احلاجات النف�سية. ك�سفت نتائج الدرا�سة 
اإىل اأن درجة انت�سار ظاهرة الغرتاب لدى الطلبة كانت متو�سطة، كما بينت نتائج الدرا�سة 
وجود عالقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية بني م�ستوى ال�سعور بالغرتاب وم�ستوى حتقق 

احلاجات النف�سية. 
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واأعدَّ من�سور )2008( درا�سة هدفت اإىل الك�سف عن م�ستوى الغرتاب النف�سي وعالقته 
بكل من التح�سيل الدرا�سي ومفهوم الذات لدى طلبة املرحلة الثانوية. تكونت عينة الدرا�سة 
من )427( طالبًا وطالبًة من طالب املرحلة الثانوية يف املدار�ص الأهلية واحلكومية يف 
منطقة النا�رشة منهم )170( طالبًا، و )257( طالبًة، اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإىل اأن الغرتاب 
ال�سائد لدى طلبة املرحلة الثانوية يقع �سمن امل�ستوى املتو�سط. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة 
لدى  الذات  ومفهوم  التح�سيل  من  وكل  الغرتاب،  بني  اإح�سائية  دللة  ذي  ارتباط  وجود 
الطلبة، كما بينت النتائج عدم وجود اختالف يف العالقة بني كل من الغرتاب والتح�سيل 

ومفهوم الذات تبعًا ملتغري اجلن�ص. 
واأجرت تاركوين وكوتون )Tarquin & Cotton, 2008( درا�سة بعنوان العالقة بني 
خربات  بني  العالقات  يف  للبحث  الدرا�سة  هدفت  الذات.  ومفهوم  النف�سي  الغرتاب  جوانب 
الغرتاب النف�سي ال�سابقة لالغرتاب لدى الطالب وبني جوانب مفهوم الذات املختلفة. تكونت 
عينة الدرا�سة من )351( طالبًا من طالب املرحلة الثانوية. اأجاب الطالب امل�ساركون يف 
الدرا�سة على ا�ستبانة الغرتاب النف�سي ومقيا�ص ولية تين�سي ملفهوم الذات. اأ�سارت النتائج 
اأ�سارت  النف�سي. كما  الذات وبني الغرتاب  ترابطية متو�سطة بني مفهوم  اإىل وجود عالقة 
النتائج اإىل اأن ال�سعور بالعجز والتوافق غري املنا�سب تتنباأ بانخفا�ص م�ستوى مفهوم الذات 

لدى طالب املرحلة الثانوية. 
الغرتاب  من  كل  م�ستوى  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )2010( حجازي  واأجرت 
النف�سي والدافعية لالإجناز والتوجه امل�ستقبلي لدى ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني يف جامعة 
الأق�سى يف قطاع غزة. وتكونت عينة الدرا�سة من )243( طالبًا وطالبة من طالب جامعة 
الأق�سى، وا�ستخدمت الدرا�سة مقيا�ص الغرتاب النف�سي لل�سباب، واختبار التوجه امل�ستقبلي، 
و اختبار الدافع لالإجناز لالأطفال والرا�سدين. وتو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج عدة من اأهمها: اأن 
65% من ال�سباب اجلامعي الفل�سطيني يعانون من الغرتاب النف�سي، و 25. 26% يعانون من 
انخفا�ص الدافعية لالإجناز، و 25. 42% يعانون من انخفا�ص م�ستوى التوجه نحو امل�ستقبل. 
كما انتهت النتائج اإىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني الغرتاب وكل من الدافعية لالإجناز 
ملقيا�ص  الكلية  الدرجة  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  وعدم  امل�ستقبلي،  والتوجه 

الغرتاب واأبعاده، تعزى للجن�ص والتخ�س�ص والنتماء ال�سيا�سي والعمل. 
كما اأجرى كل من حمام والهوي�س )2010( درا�سة بعنوان الغرتاب النف�سي وتقدير 
 )405( من  الدرا�سة  عينة  تكونت  العمل.  عن  العاطالت  اجلامعات  خريجات  لدى  الذات 
طالبات من منطقة الإح�ساء يف ال�سعودية، كان من بينهن )222( من اخلريجات العامالت 
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�سلبية  الدرا�سة وجود عالقة  نتائج  اأظهرت  العمل.  العاطالت عن  و )182( من اخلريجات 
اأن العاطالت عن العمل كان  اإىل  النتائج  اأ�سارت  الذات، كما  النف�سي وتقدير  بني الغرتاب 
اأدنى  اأن تقديرهن لذواتهن كان  اأعلى من العامالت، كما  م�ستوى الغرتاب النف�سي لديهن 

من نظرياتهن العامالت. 
ويف  النف�سي،  الغرتاب  تناولت  التي  ال�سابقة  الدرا�سات  نتائج  مطالعة  خالل  ومن 
اأن  يالحظ  كما  النف�سي،  الغرتاب  م�ستوى  يف  فروق  وجود  يالحظ  خمتلفة،  جمتمعات 
انت�سار  ومدى  متعددة،  مبتغريات  وعالقته  النف�سي  الغرتاب  تناولت  ال�سابقة  الدرا�سات 
ظاهرة الغرتاب، وحجمها، وهناك بع�ص الدرا�سات ربطت بني الغرتاب النف�سي والتح�سيل 
الأكادميي، وبينت اأن الغرتاب يوؤثر �سلبًا على التح�سيل الدرا�سي، ومن هذه الدرا�سات درا�سة 
والهوي�ص، 2010(  Tarquin & Cotton, 2008؛ حمام  )Trusty, 1993؛ من�سور، 2008؛ 
ومفهوم  النف�سية،  باحلاجات  وعالقته  النف�سي  الغرتاب  تناولت  درا�سات  هناك  اأن  كما   .
الذات وتقديرها، والدافعية لالجناز، وبينت وجود عالقة ارتباطية بني الغرتاب واحلاجات 

النف�سية، ومفهوم الذات كدرا�سة )مو�سى، 2002؛ من�سور، 2008( . 
وفيما يتعلق بالدرا�سات ال�سابقة التي تناولت م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي مل يجد 
الباحثان درا�سات تناولت هذا املفهوم مبا�رشة واإمنا كان مت�سمنًا يف مفهوم مركز ال�سبط، 
ومن الدرا�سات التي بحثت فيه درا�سة الطحان )1990( التي هدفت اإىل الك�سف عن م�سدر 
ال�سخ�سية، وامل�ستوى الجتماعي القت�سادي لالأ�رشة.  ال�سبط وعالقته بالذكاء وال�سمات 
تكونت عينة الدرا�سة من )267( طالبًا وطالبًة، طبق عليهم اختبار م�سدر التحكم وال�سبط، 
نتائج  اأ�سارت  القت�سادي.  الجتماعي-  امل�ستوى  ودليل   ، )كاتل(  ال�سخ�سية  واختبار 
الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق جوهرية يف م�سدر ال�سبط بني الذكور والإناث، كما تبني اأن 
الأذكياء ين�سبون الأحداث لعوامل داخلية اأي اأن مركز ال�سبط لديهم )داخلي( يف حني اأن 
اأن مركز ال�سبط لديهم  اأي  الأقل ذكاًء ين�سبون الأحداث لعوامل خارجية كاحلظ وال�سدفة 
)خارجي( . كما اأظهرت النتائج عدم وجود عالقة بني م�سدر ال�سبط وامل�ستوى الجتماعي 
واأن  ال�سبط،  م�سدر  مع  دالة  بعالقة  فرتتبط  ال�سخ�سية  ل�سمات  بالن�سبة  اأما  القت�سادي، 

ال�سمات ال�سخ�سية ت�سمح بالتنبوؤ بنوعية م�سدر ال�سبط. 
الطلبة  لدى  ال�سبط  مركز  على  التعرف  اإىل  هدفت  درا�سة   )1997( دروزه  واأجرت 
املفتوح  التعليم  نظام  مقابل  التقليدي،  التعليم  نظام  تعليميني:  نظامني  الفل�سطينيني يف 
وعالقته باجلن�ص، والتح�سيل الأكادميي يف املرحلة الثانوية العامة. تكونت عينة الدرا�سة 
التعليميني  النظامني  الطلبة يف كال  اأن  الدرا�سة  نتائج  اأظهرت  من )414( طالبًا وطالبًة. 
التقليدي واملفتوح كانوا اأميل اإىل ال�سبط الداخلي منه اإىل ال�سبط اخلارجي، يف حني كان 
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طلبة التعليم املفتوح اأقل خارجية من طلبة التعليم التقليدي، كما بينت النتائج اأن الذكور 
التح�سيل  اأن  النتائج  اأظهرت  كما  الإناث،  من  خارجية  اأقل  التعليميني  النظامني  كال  يف 

الأكادميي يف املرحلة الثانوية، اأو التخ�س�ص مل يكن ذا عالقة ارتباطية مبركز ال�سبط. 
وهدفت درا�سة املومني )1997( اإىل درا�سة العالقة بني مركز ال�سبط وك�سف الذات 
يف �سوء بع�ص املتغريات. تكونت عينة الدرا�سة من )600( طالب وطالبًة من طلبة اجلامعة. 
اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن اأفراد الدرا�سة يظهرون مياًل لل�سبط اخلارجي وبن�سبة )75%( واأن 
اإىل عدم  النتائج  اأ�سارت  الذكور، كما  ال�سبط اخلارجي من  اأكرث توجهًا نحو مركز  الإناث 
وجود فروق ذات دللة اإح�سائية يف مركز ال�سبط تعزى للم�ستوى القت�سادي لالأ�رشة، كما 
الداخلي وبني ك�سف  ال�سبط  اإح�سائيًا بني مركز  اإيجابية دالة  النتائج وجود عالقة  بينت 

الذات. 
اأجرى بو�س وتايلور )Boss & Taylor, 2005( درا�سة بعنوان العالقة بني مركزية 
اإىل  الدرا�سة  هدفت  الثانوية.  املرحلة  طالب  لدى  واجلن�ص  الأكادميي  والتح�سيل  ال�سبط، 
الك�سف عن العالقة بني مركزية ال�سبط، والربنامج الأكادميي واجلن�ص لدى طالب املرحلة 
الثانوية. تكونت عينة الدرا�سة من )267( طالبًا. اأ�سارت النتائج اإىل اأن الطالب يف الربامج 
الداخلية موازنة مع طالب  ال�سبط  اأف�سل من مركزية  لديهم م�ستوى  املتقدمة  الأكادميية 
ال�سبط، وبني  ترابطية بني مركزية  اإىل وجود عالقة  النتائج  اأ�سارت  العامة. كما  الربامج 
امل�ستوى الأكادميي للطالب امل�ساركني يف الدرا�سة. وبينت نتائج الدرا�سة عدم وجود عالقة 

ترابطية بني مركزية ال�سبط وبني جن�ص الطالب. 
وقام اأجواك وتريمان )Uguak & Turiman, 2007( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن 
اأثر العنا�رش ال�سببية يف مركز ال�سبط والر�سا عن التح�سيل الأكادميي. تكونت عينة الدرا�سة 
من )210( طالبًا اأجنبيًا يدر�سون يف ولية اأوريجون الأمريكية. مت يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام 
مقيا�ص روتر لقيا�ص مركز ال�سبط. اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن غالبية الطالب يعزون النجاح 
واإيجابية  متو�سطة  ترابطية  عالقة  وجود  اإىل  النتائج  اأ�سارت  كما  الداخلية،  الأ�سباب  اإىل 

ودالة اإح�سائيًا بني مركز ال�سبط وبني ر�سا الطالب عن التح�سيل الأكادميي. 
وهدفت درا�سة كريك باترك و�سونتا )KirkPatrick & Shonta, 2008( اإىل الك�سف 
الدرا�سة من )96( طالبًا.  ال�سبط. تكونت عينة  الأكادميي ومركز  النجاح  العالقة بني  عن 
اأثر مركز ال�سبط  اُ�ستخدم يف هذه الدرا�سة ا�ستخدام مقيا�ص مركز ال�سبط للك�سف عن  وقد 
نتائج  اأظهرت  الطالب.  بعالمات  ذلك  وموازنة  الأكادميي،  الأداء  على  )داخلي- خارجي( 
الدرا�سة اأن مركز ال�سبط الداخلي يوؤثر ب�سكل اأكرب على النجاح الأكادميي للطالب موازنة 

مع مركز ال�سبط اخلارجي. 
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واأجرى اخلزاعلة واحلمدون )2010( درا�سة هدفت اإىل حتديد امل�سوؤولية التح�سيلية 
حتديد  يف  اجلن�ص  اأثر  اإىل  والتعرف  املفرق،  تربية  مدار�ص  يف  العامة  الثانوية  طلبة  لدى 
امل�سوؤولية التح�سيلية. تكونت عينة الدرا�سة من )815( طالبًا وطالبًة. اأ�سفرت نتائج الدرا�سة 
اإىل اأن امل�سوؤولية التح�سثيلية لدى طلبة الثانوية العامة كانت داخلية، كما مل تظهر الدرا�سة 

وجود اأثر ذي دللة اح�سائية للجن�ص يف حتديد امل�سوؤولية التح�سيلية. 
وقام �سيتنكلب )Cetinkalp, 2011( بدرا�سة هدفت اإىل الك�سف عن العالقة بني مركز 
التعليمية  الأهداف  دور  وحتديد   ،  )Academic Locus Of Control( الأكادميي  ال�سبط 
طالب  من  وطالبة  طالبًا   )588( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  الأكادميي.  ال�سبط  مركز  يف 
اأكرث مياًل لل�سبط اخلاجي،  اأن الذكور كانوا  اإىل  اأ�سارت نتائج الدرا�سة  اجلامعات الرتكية. 

واأن اأهدافهم التعليمية كانت اأقل من الناث. 
وبالنظر اإىل الدرا�سات التي تناولت مركز ال�سبط بالبحث والدرا�سة، يالحظ اأن معظم 
هذه الدرا�سات حاولت الك�سف عن م�سدر ال�سبط داخليًا اأم خارجيًا، وربطه مبتغريات عديدة 
كدرا�سة(  الأكادميي  والنجاح  بالتح�سيل  وعالقته  العامة،  القدرة  كم�ستوى  اأهمية  وذات 
 Kirk Patrick & Uguak & Turiman, 2007؛  Boss & Taylor, 2005؛  دروزة، 1997؛ 
Shanta, 2008( ، يف حني تناولت درا�سات اأخرى عالقة مركز ال�سبط بالذكاء وال�سمات 
)املومني،  كدرا�سة  الذات  وك�سف  لالأُ�رشة،  القت�سادي  الجتماعي  وامل�ستوى  ال�سخ�سية 
1997؛ الطحان، 1990( . يف حني تناولت درا�ستان م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي هما: 
جتدر  ومما   .  )Cetinkalp, 2011( �سيتنكلب  ودرا�سة   )2010( واحلمدون  اخلزاعلة  درا�سة 
الإ�سارة اإليه، ويف )حدود علم الباحثني( ، اأنه مل تكن هناك اأي درا�سة تناولت الك�سف عن 
عالقة الغرتاب النف�سي يف م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية، ومن 

هنا جاء الهتمام بهذه الدرا�سة. 

التعريفات اإلجرائية: 
ت�ستمل الدرا�سة على امل�سطلحات االآتية: 

املجتمع  التوافق مع  و�سوء  والوحدة  بالعزلة  الفرد  �سعور  هو  النف�سي:  ◄ االغرتاب 
وعدم النتماء وفقدان الثقة وال�سعور بالقلق، ورف�ص القيم واملعايري الجتماعية واملعاناة 
من ال�سغوط النف�سية )زهران، 2004( . وُيقا�ص يف هذه الدرا�سة بالدرجة الكلية التي يح�سل 

عليها املفحو�ص على مقيا�ص الغرتاب النف�سي امُل�ستخدم يف هذه الدرا�سة. 
وي�سري اإىل الدرجة التي يتقبل بها الفرد م�سئوليته  م�سوؤولية التح�سيل االأكادميي:  ◄
يف  وُيقا�ص   .  )2007 واملومني،  )البطاينه  الأكادميية  واأو�ساعه  حت�سيله  عن  ال�سخ�سية 
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هذه الدرا�سة بالدرجة الكلية التي يح�سل عليها املفحو�ص على مقيا�ص م�سوؤولية التح�سيل 
الأكادميي امل�ستخدم يف هذه الدرا�سة. وتق�سم اإىل ق�سمني هما: 

التي ت�سدر عن  اإىل العتقادات  الأكادميية اخلارجية: وت�سري  التح�سيل  م�سوؤولية  - 
الطلبة باعتبار العوامل امل�سوؤولة عن نتائج حت�سيلهم خارجة عن ارادتهم كاحلظ والقدر 
وتاأثري الآخرون، ويف هذه الدرا�سة ت�سري اإىل ح�سول الطلبة على متو�سط من )1 – 1.49( . 
عن  ت�سدر  التي  العتقادات  اإىل  وت�سري  الداخلية:  الأكادميية  التح�سيل  م�سوؤولية  - 
ح�سول  اإىل  ت�سري  الدرا�سة  هذه  ويف  حت�سيلهم،  نتائج  عن  امل�سوؤولني  باعتبارهم  الطلبة 

الطلبة على متو�سط من )1.50–2( . 
وهم طلبة ال�سفني الأول والثاين الثانوي بفرعية العلمي  طلبة املرحلة الثانوية:  ◄

والأكادميي يف مدار�ص مديرية منطقة اجلليل الأ�سفل. 
وهي منطقة اجلليل الأ�سفل املحتلة.  اجلليل االأ�سفل:  ◄

إجراءات الدراسة: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
العلمي  بفرعيه  احلكومية  الثانوية  املرحلة  طلبة  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
وفقًا  عددهم  والبالغ   2009  /2008 الدرا�سي  للعام  الأ�سفل  اجلليل  منطقة  يف  والأدبي 
اجلليل  منطقة  يف  والتعليم  الرتبية  مديرية  يف  الإح�ساءات  ق�سم  يف  الر�سمية  للم�سادر 
الدرا�سة من )480( طالبًا وطالبًة، اختارها  الأ�سفل )5170( طالبًا وطالبًة. تكونت عينة 
الباحث بالطريقة الع�سوائية الب�سيطة، حيث اختريت )8( مدار�ص بطريقة ع�سوائية، ومنها 
كانت وحدة  ال�ُسعب، حيث  ذلك  بعد  واختريت  لالإناث.  مدار�ص   )4( و  للذكور،  مدار�ص   )4(
الختيار هي ال�ُسعبة، حيث اختريت �سعبتان من كل مدر�سة بطريقة ع�سوائية. وقد توزعت 
العينة ح�سب اجلن�ص اإىل )242( طالبًا و )238( طالبًة، وح�سب التخ�س�ص اإىل )259( طالبًا 

وطالبًة يف الفرع العلمي، و )221( طالبًا وطالبًة يف الفرع الأدبي. 

أدوات الدراسة: 

الأغرا�س الدرا�سة، اُ�ستخدم مقيا�سان هما: 
اأوالً- مقيا�س االغرتاب النف�سي:  ● 

ا�ستخدم الباحثان مقيا�ص الغرتاب النف�سي لدى طلبة املدار�ص الثانوية، واملعد من 
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قبل من�سور )2008( ، ويتكون املقيا�ص من )33( فقرة، وي�ستخدم هذا املقيا�ص للوقوف 
على م�ستوى الغرتاب النف�سي لدى الطلبة. 

صدق املقياس: 

حتقق من�سور )2008( من �سدق املقيا�ص من خالل عر�سه على جلنة من املحكمني 
اأكادميية  كلية  الريموك، ويف  والتقومي يف جامعة  والقيا�ص  النف�ص  علم  املخت�س�سني يف 
م�ستوى  لقيا�ص  املقيا�ص  منا�سبة  على  املحكمون  اأجمع  وقد  الغربية،  باقة  يف  القا�سمي 

الغرتاب النف�سي. 
وملزيد من التاأكد من �سدق املقيا�ص عر�سه الباحثان على جلنة مكونة من )9( من 
الريموك،  والتقومي يف جامعة  والقيا�ص  الرتبوي،  النف�ص  علم  املخت�س�سني يف  املحكمني 
وجامعة حيفا، وبناًء على مالحظات جلنة املحكمني وتعديالتهم، التي اقت�رشت على بع�ص 
التعديالت اللغوية التي اأُخذ بها، ومت اخلروج بال�سيغة النهائية لالأداة واملكونة من )33( 

فقرة. 

ثبات املقياس: 

قام من�سور )2008( باإيجاد معامل ثبات املقيا�ص بطريقة تطبيق الختبار واإعادته، 
للمقيا�ص  الثبات  اإيجاد معامل  الدرا�سة  . كما مت يف هذه   )0.87( الرتباط  فكان معامل 
من خالل تطبيقه على عينة مكونة من )50( طالبًا وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة، واأُعيد 
اأ�سبوعان، وُح�سب معامل الرتباط بني  تطبيق الأداة عليهم مرة ثانية بفارق زمني مدته 
درجات اأفراد العينة يف مرتي التطبيق حيث بلغ معامل الثبات )0.89( ، وهو معامل ثبات 

مقبول لأغرا�ص الدرا�سة. 

طريقة تصحيح املقياس: 

تكون مقيا�ص الغرتاب النف�سي ب�سورته النهائية من )33( فقرة، وامللحق )1( يبني 
 )5( ب�سدة  موافق  كالآتي:  اخلما�سي  ليكرت  مقيا�ص  وفق  املفحو�ص  عنها  ويجيب  ذلك، 
درجات، وموافق )4( درجات، ول اأدري )3( درجات، وغري موافق )2( درجتان، وغري موافق 
ب�سدة )1( درجة واحدة. وبناًء على ذلك فقد تراوحت الدرجة على كل فقرة بني درجة واحدة 
وخم�ص درجات، ومبا اأن املقيا�ص يتكون من )33( فقرة، فاإن اأعلى درجة ميكن اأن يح�سل 
نفت املتو�سطات احل�سابية الأفراد  عليها املفحو�ص )165( ، واأدنى درجة )33( . وقد �ُسِّ
الغرتاب  م�ستوى  لتحديد  وذلك  فئات،  ثالث  اإىل  املقيا�س  فقرات  جميع  على  الدر�سة 
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النف�سي لدى اأفراد عينة الدرا�سة، وكانت كالآتي: 
( يكون م�ستوى الغرتاب النف�سي منخف�سًا.  - 1.49 -1.00( 
( يكون م�ستوى الغرتاب النف�سي متو�سطًا.  - 3.49 -1.50( 
( يكون م�ستوى الغرتاب النف�سي مرتفعًا.  - 5.00 . -3.50( 

ثانياً- مقيا�س م�سوؤولية التح�سيل االأكادميي:  ● 

مركز  مقيا�ص  الدرا�سة  هذه  يف  اُ�ستخدم  الأكادميي  التح�سيل  م�سوؤولية  اإىل  للتعرف 
ال�سبط الذي ترجمه وقننه للبيئة الأردنية قطامي )1985( قطامي )امل�سار اليه يف خمارزه، 
1987( ، وقد ت�سمن هذا املقيا�ص )24( فقرة تعك�ص طبيعة مركز ال�سبط لدى الفرد، ويقدم 

هذا املقيا�ص عدداً مت�ساويًا من الأحداث، اأو املواقف الإيجابية وال�سلبية. 
لقد حتقق للمقيا�ص املعرب ال�سدق املنطقي؛ باإجراء ترجمة معاك�سة للمقيا�ص، وُعر�ص 
على جمموعة من املحكمني الذين يتقنون اللغتني العربية والإجنليزية بالدرجة نف�سها من 

اأجل مطابقة الرتجمة لل�سورة الأ�سلية، فوجد اأن هناك تطابقًا عاليًا بني املحكمني. 
ومت يف هذه الدرا�سة التحقق من دللت �سدق املقيا�ص من خالل عر�سه على جلنة 
مكونة من )9( حمكمني خمت�س�سني يف علم النف�ص الإر�سادي والرتبوي، والقيا�ص والتقومي 
يف جامعة الريموك، وجامعة حيفا، وبناء على تعديالت جلنة التحكيم، والتي متثلت بتعديل 

�سياغة بع�ص الفقرات من الناحية اللغوية. 
بطريقة  املقيا�ص  ثبات  معامل   )1987( خمارزه  اأوجد  املقيا�ص  ثبات  من  وللتاأكد 
اإعادة الختبار حيث بلغ )0.77( . ويف الدرا�سة احلالية فقد مت التحقق من ثبات املقيا�ص 
من خالل تطبيقه على عينة مكونة من )50( طالبًا وطالبًة من خارج عينة الدرا�سة، واأُعيد 
اأ�سبوعان، وبح�ساب معامل الرتباط  تطبيق الأداة على العينة نف�سها بفا�سل زمني مدته 
اأغرا�ص  لتحقيق  مقبول  ثبات  معامل  وهو   ،  )0.82( الثبات  معامل  بلغ  التطبيقني  بني 

الدرا�سة )انظر ملحق رقم 2( . 

طريقة تصحيح املقياس: 

جناحه،  عن  م�سوؤوليته  ومتثل   ،  )2+( درجة  املقيا�ص  هذا  على  املفحو�ص  يعطى 
ودرجة )+1( ومتثل م�سوؤوليته عن الف�سل، وميثل املجموع الكلي للدرجات على املقيا�ص 
م�سوؤولية الطالب عما يحدث له يف املواقف التي يتعر�ص لها، حيث ترتاوح العالمات على 
املقيا�ص بني )24- 48( درجة، ومتثل الدرجات من )24- 35( الطلبة ذوي مراكز التحكم 
التحكم  مراكز  ذوي  الطلبة   )48  -36( من  الدرجات  متثل  بينما   . )اخلارجية(  املتدنية 
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احل�سابية  املتو�سطات  اُعتمدت  الدرا�سة  هذه  ويف   .  )1987 )خمارزه،  )الداخلية(  العالية 
التالية لتحديد جهة م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي: 

( ميثل م�سوؤولية التح�سيل الأكادميية اخلارجية.  من )1 – 1.49 -
( ميثل م�سوؤولية التح�سيل ميثل م�سوؤولية التح�سيل الداخلية.  من )1.50 – 2 -

إجراءات الدراسة: 
اأُعيدت الدرا�سة وفق اخلطوات االجرائية االآتية: 

اإعداد اأدوات الدرا�سة ب�سورتها النهائية بعد التاأكد من دللت �سدقها وثباتها.  ♦ 

حتديد عدد اأفراد جمتمع الدرا�سة بناًء على ال�سجالت الر�سمية من مديرية الرتبية  ♦ 
والتعليم مبنطقة اجلليل الأ�سفل، ومن ثم حتديد عدد اأفراد عينة الدرا�سة واختيارها بالطريقة 

الع�سوائية العنقودية. 
( ا�ستبانة على اأفراد عينة الدرا�سة ومب�ساعدة  توزيع اأدوات الدرا�سة والبالغة )500 ♦
واأن هذه املعلومات لن  الدرا�سة،  الهدف من  املدار�ص، وُحدَّد  الرتبويني يف تلك  املر�سدين 

ت�ستخدم اإل لغايات البحث العلمي. 
 ) ♦ 12( ا�ستبعدت  كما  ع،  وزَّ الذي  الكلي  املجموع  من  ا�ستبانة   )492( اُ�سرتجعت 

ا�ستبانة منها لعدم ا�ستكمال البيانات. 
اأُدخلت البيانات يف وحدة احلا�سوب لأغرا�ص التحليل الإح�سائي من اأجل احل�سول  ♦ 

على املعلومات، واإجابة اأ�سئلة الدرا�سة. 

متغريات الدراسة: 
ا�ستملت الدرا�سة على املتغريات االآتية: 

اأوًل: املتغريات امل�ستقلة ومتثلت يف:  ● 

الغرتاب النف�سي: وله ثالثة م�ستويات )مرتفع، متو�سط، منخف�ص( .  - 

ثانيًا: املتغريات التابعة ومتثلت يف:  ● 

م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي: ولها فئتان )داخلية وخارجية( .  - 

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
النف�سي لدى طلبة  »ما م�ستوى االغرتاب  اأوًل: نتائج ال�سوؤال الأول وهو:  ◄

املرحلة الثانوية يف اجلليل االأ�سفل؟«
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت التكرارات والن�سب املئوية ل�ستجابات اأفراد عينة 
الدرا�سة على مقيا�ص الغرتاب النف�سي، وكانت النتائج كما يبينها اجلدول )1( . 

الجدول )1( 
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى االغترا	 النفسي 

لدى طلبة المرحلة الثانوية في الجليل األسفل

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالن�سبة املئويةالتكرارم�ستوى االغرتاب

65.22.960.365%313متو�سط
26.32.080.203%126منخف�ص

8.53.980.273%41مرتفع
100.02.820.613%480املجموع

يتبني من اجلدول )1( اأن م�ستوى الغرتاب النف�سي املتو�سط ح�سل على اأعلى تكرار، 
تاله   ،  )2.96( ح�سابي  ومبتو�سط   ،  )%65.2( بلغت  مئوية  وبن�سبة   ،  )313( بلغ  حيث 
امل�ستوى املنخف�ص بتكرار بلغ )126( ، وبن�سبة مئوية بلغت )26.3%( ، ومبتو�سط ح�سابي 
)2.08( ، وح�سل امل�ستوى املرتفع على اأدنى تكرار بلغ )41( ، وبن�سبة مئوية بلغت )%8.5( 
اأن م�ستوى الغرتاب النف�سي العام لدى طلبة  ، ومتو�سط ح�سابي )3.98( ، وهذا ي�سري اإىل 

املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل كان متو�سطًا.
الطالب هو جمتمع يتميز  الذي يعي�ص فيه  اأن املجتمع  اإىل  النتيجة  وميكن عزو هذه 
بوجود ثقافتني، وهي الثقافة العربية، والثقافة اليهودية، كما اأن البيئة التي يتواجد فيها 
الثقافات  �سوء  يف  والفكرية  والثقافية  الجتماعية  ومعايريها  بقيمها  تتناق�ص  الطلبة 
ظل  حتت  يعي�سونها  التي  وال�سيا�سية  القت�سادية  الظروف  اإىل  بالإ�سافة  فيها،  ال�سائدة 
الحتالل، وما يعانيه هوؤلء الطلبة له الدور الأ�سا�سي يف تكوين ال�سعور بالغرتاب النف�سي، 
اأفراد هذا  اإىل فر�ص قيمه ومعايريه الجتماعية على واقع  اليهودي ي�سعى  كون املجتمع 
املجتمع، الأمر الذي اأدى اإىل ابتعاد كثري من اأفراده عن قيمهم ومعايريهم الجتماعية. ومن 
�سمنهم الطلبة، مما و�سعهم يف تناق�ص ما بني القيم التي يلتزم بها املجتمع، والقيم التي 
تفر�ص عليه، كما اأن نظرة الطلبة، وخا�سًة يف املرحلة الثانوية، والذين ميرون مبرحلة من 
املراهقة، ويف �سوء نظرتهم للقيم التي ُيطالبون باللتزام بها من قبل الأهل الذين ي�سعون 
للحفاظ على هذه املعايري والقيم جند يف املقابل �سعي الطالب اإىل تغيريها واتباع القيم 
والأفكار التي يتعر�ص لها من املجتمع الآخر، والتي تتميز بالرفاهة والنفتاح، وحتقق له 
ما ي�سبو اإليه، وبالنظر اإىل جميع هذه الظروف والتناق�سات �سواًء من اجلانب ال�سيا�سي، اأم 
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القت�سادي، اأم الثقايف فاإنها تعمل على تهيئة بيئة غري منا�سبة تدفع بالطلبة اإىل البتعاد 
والغرتاب النف�سي والقيمي والثقايف عن جمتمعه وقيمه، وحماولة التمرد على هذه القيم، 

بالإ�سافة اإىل فقدان الالمعيارية، واملعنى، وعدم النتماء. 
واتفقت نتيجة هذه الدرا�سة مع درا�سة )Dyan, 1980( التي اأ�سارت اإىل اأن الغرتاب 
ينت�رش بني الطلبة ب�سفة عامة، كما ان�سجمت مع درا�سة مو�سى )2002( ، التي اأ�سارت اىل 
اأن م�ستوى الغرتاب النف�سي كان لدى طلبة جامعة دم�سق متو�سطًا. كما اتفقت نتيجة هذه 
لدى  النف�سي  الغرتاب  م�ستوى  اأن  اإىل  اأ�سارت  التي   ، درا�سة من�سور )2008(  الدرا�سة مع 

طلبة املرحلة الثانوية يقع �سمن امل�ستوى املتو�سط. 
»ما جهة م�سوؤولية التح�سيل االأكادميي  ثانيًا- نتائج ال�سوؤال الثاين وهو:  ◄

لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل االأ�سفل؟«
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ا�ستخرجت التكرارات والن�سب املئوية جلهة م�سوؤولية التح�سيل 
الأكادميي اخلارجي- الداخلي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل، كما يبينها 

اجلدول )2( . 
الجدول )2( 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجهة الضبط الخارجي- الداخلي 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في الجليل األسفل

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالن�سبةالتكرارجهة ال�سبط
34.01.440.068%163خارجي

66.01.670.107%317داخلي
480100.01.590.145املجموع

يتبني من اجلدول )2( اأن اأفراد عينة الدرا�سة مييلون اإىل جهة ال�سبط الداخلي حيث بلغ 
التكرار )317( وبن�سبة مئوية )66.0%( ، ومتو�سط ح�سابي )1.67( .بينما بلغ تكرار الأفراد 
الذين مييلون اإىل جهة ال�سبط اخلارجي )163( وبن�سبة مئوية )34.0%( ، ومتو�سط ح�سابي 
)1.44( .وهذا ي�سري اإىل اأن اأفراد الدرا�سة اأكرث مياًل جلهة م�سوؤولية التح�سيل الداخلي.وهذا 
يعني اأن الطلبة يرون اأن املثابرة والجتهاد يف الدرا�سة وقدرات الطالب الذاتية هي ال�سبب 

فيما يح�سل عليه من درجات اأكادميية يف درا�سته. 
وميكن عزو هذه النتيجة اإىل اأن الطلبة يف املرحلة الثانوية يجدون العناية املالئمة 
جتاه  م�سوؤولياتهم  حتمل  يف  توجيههم  على  والعمل  واملدر�سة،  الأهل  قبل  من  واملنا�سبة 
تقدمي  �سوء  يف  وكذلك  الدرا�سية،  باجلوانب  يتعلق  ما  وخا�سة  تواجههم،  التي  املواقف 
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الأهل الرعاية الكافية والتوجيه املنا�سب الذي يجعل الطالب معتمداً على نف�سه ومتحماًل 
اإىل  ي�سري  وهذا  داخلية،  عوامل  اإىل  اأعمالهم  نتائج  يعزون  فاإنهم  وبالتايل  مل�سوؤولياته، 
و�سولهم ملرحلة من الن�سج وحتمل امل�سوؤولية، والقدرة على مواجهة املواقف والك�سف عن 
اأ�سباب الف�سل، اأو النجاح وردها اإىل العوامل الداخلية لديهم، والتي قد تتمثل بعدم الهتمام، 
اإرادتهم  اأ�سباب خارجة عن  اإىل  اأو بذل اجلهد، وعدم رد هذه النتائج  اأو ال�ستعداد الكايف، 

كاحلظ اأو ال�سدفة. 
كما اأن عدم تقدمي الرعاية والهتمام املنا�سب من قبل �سلطات الحتالل للفل�سطينيني 
العتماد على  اإىل  ب�سكل عام  الفل�سطيني  املجتمع  يقود  العن�رشي  التمييز  �سيا�سة  واتباع 

نف�سه يف تلبية احتياجاته املختلفة، مما يقودهم لأن يكونوا اأكرث مياًل لل�سبط الداخلي. 
وتتفق هذه النتيجة مع ما تو�سلت اليه درا�سة اخلزاعلة واحلمدون )2010( التي اأكدت 
اأن امل�سوؤولية التح�سيلية لدى طلبة الثانوية العامة كانت داخلية. كما جاءت نتيجة هذه 
لدى  ال�سبط  اأن مركز  اإىل  اأ�سارت  التي   )Kulas, 1996( لتتفق مع درا�سة كول�ص  الدرا�سة 
الطلبة كان داخليًا، كما اتفقت مع درا�سة دروزه )1997( التي اأ�سارت اإىل اأن الطلبة كانوا 
الدرا�سة مع درا�سة  اتفقت نتيجة  ال�سبط اخلارجي. كما  اإىل  الداخلي منه  ال�سبط  اإىل  اأميل 
اأن غالبية الطلبة يعزون  اإىل  اأ�سارت  التي   )Uguak & Turiman, 2007( اأجواك وتريمان 

اأ�سباب النجاح اإىل العنا�رش الداخلية. 
عند  اح�سائياً  دال  اأثر  يوجد  »هل  وهو:  ◄ الثالث  ال�سوؤال  نتائج  ثالثًا- 
م�ستوى الداللة )α = 0.05( مل�ستوى االغرتاب يف جهة التح�سيل االأكادميي 

خارجي- داخلي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل االأ�سفل؟ «
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية والنحرافات املعيارية جلهة 
م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل ح�سب متغري 

م�ستوى الغرتاب، واجلدول )3( يو�سح ذلك. 
الجدول )3( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجهة مسؤولية التحصيل األكاديمي خارجية- داخلية 
لدى طلبة المرحلة الثانوية في الجليل األسفل حسب متغير مستوى االغترا	

النحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالعددم�ستوى الغرتاب
1261.630.160منخف�ص

3131.580.135متو�سط
411.520.133مرتفع

4801.590.145الكلي
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يت�سح لنا من اجلدول )3( وجود تباين ظاهري يف املتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
املعيارية جلهة م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي لدى طلبة املرحلة الثانوية يف اجلليل الأ�سفل 
. ولبيان دللة  ب�سبب اختالف فئات متغري م�ستوى الغرتاب )منخف�ص، متو�سط، مرتفع( 
الأحادي، واجلدول  التباين  اُ�ستخدم حتليل  احل�سابية  املتو�سطات  الإح�سائية بني  الفروق 

)4( يبني ذلك. 
الجدول )4( 

تحليل التباين األحادي ألثر مستوى االغترا	 في جهة مسؤولية التحصيل األكاديمي 

الداللة االإح�سائيةقيمة فمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتم�سدر التباين

0.39220.1969.6770.000بني املجموعات
9.6504770.020داخل املجموعات

10.042479الكلي

الدللة                  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود   )4( اجلدول  من  يتبني 
)α = 0.05( يف جهة م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي تعزى لأثر م�ستوى الغرتاب، ولبيان 
الفروق الزوجية بني املتو�سطات احل�سابية اُ�ستخدمت املقارنات البعدية بطريقة �سفيه كما 

هو مبني يف اجلدول )5( . 
الجدول )5( 

المقارنات البعدية بطريقة شفية ألثر مستوى االغترا	 في جهة مسؤولية التحصيل األكاديمي 

مرتفعمتو�سطمنخف�ساملتو�سط احل�سابي
1.63منخف�ص

( 1.58متو�سط ( 0.04
( 1.52مرتفع ( 0.11 ) ( 0.07

 .)α = 0.05( دالة عند مستوى الداللة 

يتبني من اجلدول )5( وجود اأثر دال اإح�سائيًا عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني 
الفروق  وكانت  واملرتفع،  املتو�سط  الغرتاب  م�ستوى  وبني  املنخف�ص،  الغرتاب  م�ستوى 
ل�سالح م�ستوى الغرتاب املنخف�ص يف جهة م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي. وهذا يعني اأنه 
كلما انخف�ص م�ستوى الغرتاب النف�سي لدى الطلبة، كلما اأظهروا م�سوؤولية داخلية للتح�سيل 
الأكادميي، والعك�ص كلما ارتفع م�ستوى الغرتاب النف�سي لدى الطلبة، كلما اأظهروا م�سوؤولية 

خارجية للتح�سيل الأكادميي. 



241

2012 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد الثامن والعشرون )2( - تشرين 

وميكن عزو �سبب هذه النتيجة اإىل اأن م�سوؤولية التح�سيل الأكادميي من املفاهيم التي 
تتاأثر وتكت�سب من البيئة اأثناء عملية التن�سئة الجتماعية للفرد، كما اأن الغرتاب النف�سي 
لدى الفرد يتاأثر اأي�سًا بالبيئة والعوامل املتوافرة فيها، لذلك من الطبيعي اأن جند اأن هناك 
املحيطة  الظروف  اإن  حيث  الأكادميي،  التح�سيل  وم�سوؤولية  النف�سي  الغرتاب  بني  عالقة 
النف�سي  الغرتاب  م�ستوى  يف  توؤثر  اقت�سادية،  اأم  اجتماعية،  ظروفًا  اأكانت  �سواًء  بالطلبة 
لديهم، وبالتايل فاإن م�ستوى الغرتاب النف�سي �سوف يوؤدي دوراً فاعاًل يف حتديد م�سوؤولية 
التح�سيل الأكادميي والتاأثري فيه يف �سوء العوامل امل�سرتكة ما بني الغرتاب وم�سوؤولية 

التح�سيل الأكادميي. 
الطالب بالغرتاب يف بيئة تفر�ص عليه  ي�سعر  اأنه مبقدار ما  اإىل  الإ�سارة  كما ميكن 
العديد من املوؤثرات املتناق�سة، �سواًء كانت موؤثرات فكرية، اأم ثقافية، فاإنه مركز ال�سبط 
الطالب  التي تعمل ب�سكل مرتابط وتفاعلي يف قدرة  لديه �سيتاأثر يف �سوء هذه املوؤثرات، 
على عزو اأ�سباب املواقف والأحداث التي تواجهه اإىل قدرة داخلية، تتمتع بها �سخ�سيته، اأو 

عزوها اإىل عوامل خارجية تتاأثر مبا يحيط به من ظروف. 

التوصيات: 

يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة من نتائج يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 
توجيه الرعاية والعناية لطلبة املرحلة الثانوية بهدف تثبيت م�سوؤولية التح�سيل  1 .
الأكادميي الداخلية وتعزيزها لديهم والعمل على تهيئة الظروف املنا�سبة التي ت�ساعد يف 

خف�ص م�ستوى الغرتاب النف�سي. 
�رشورة مراعاة اأ�سحاب القرار )املعلمني، املر�سدين، املدراء( للطلبة الذين لديهم  2 .

اغرتاب، والعمل على بناء خطط تربوية مل�ساعدتهم. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
املعرفة  دار  القاهرة:  املعا�رش.  الإن�سان  واأزمة  الغرتاب   .  ) 1 .1988( نبيل.  اإ�سكندر، 

اجلامعية للن�رش والتوزيع. 
لدى ذوي �سعوبات  التح�سيل املعريف   .  ) املومني. )2007. 2 اأ�سامة وحممد،  البطاينة، 
التعلم من طلبة املرحلة الأ�سا�سية الدنيا يف الأردن يف �سوء بع�ص املتغريات. املجلة 

العربية للرتبية اخلا�سة، ال�سعودية، 12 )3( ، 151- 169. 
( . العالقة بني مركز ال�سبط واجلن�ص والنمط املعريف لدى  اجلابري، عبدالكرمي. )1993. 3

طلبة جامعة الريموك. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان. 
والتوجه  لالإجناز  بالدافعية  وعالقته  النف�سي  الغرتاب   .  ) 4 .2010( جولتان.  حجازي، 
جامعة  العايل،  والتعليم  الرتبية  وزارة  الفل�سطيني.  اجلامعي  ال�سباب  لدى  امل�ستقبلي 

 .http:// fakhrany. ahlamontada. net/ t18- tophc .الأق�سى
( . الغرتاب النف�سي وتقدير الذات لدى خريجات  حمام، فادية والهوي�ص، فاطمة. )2010. 5
اجلامعات العاطالت عن العمل. جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية والنف�سية، 2 )2( 

 .138 -63 ،
( . اغرتاب ال�سباب وحاجاتهم النف�سية. بحوث املوؤمتر ال�سابع  اخلطيب، رجاء. )1991. 6

لعلم النف�ص، اجلمعية امل�رشية للدرا�سات النف�سية، 74- 99. 
( . امل�سوؤولية التح�سيلية لدى طلبة الثانوية  اخلزاعلة، حممد واحلمدون، من�سور. )2010. 7
الدرا�سات  )�سل�سلة  ل�سالمية  اجلامعة  جملة  املفرق.  ق�سبة  تربية  مدار�ص  يف  العامة 

الن�سانية( ، 18 )1( ، 381- 393. 
ال�سكندرية  مركز  القاهرة:  والغرتاب.  الع�سيان  باثولوجية   .  ) 8 .1997( ال�سيد.  �ستا، 

للكتاب. 
( . العالقة بني مركز ال�سبط ومتغريات تتعلق باملتعلم يف نظام  دروزه، اأفنان. )1997. 9

التعليم التقليدي مقابل التعليم املفتوح. جملة التعريب، 13، )2( ، 61- 88. 
( . اإر�ساد ال�سحة النف�سية لت�سحيح م�ساعر ومعتقدات الغرتاب.  زهران، �سناء. )2004. 10

القاهرة: مكتبة عالء للكتب. 
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ال�سخ�سية  املتغريات  وبع�ص  ال�سببي  العزو  بني  العالقة   .  ) 11 .1990( حممد.  الطحان، 
والجتماعية. جملة جامعة دم�سق، 6 )23( ، 7- 49. 

( . اأمناط التن�سئة الوالدية وعالقتها مبركز ال�سبط عند طلبة  الطوبا�سي، فواز. )1994. 12
كليات املجتمع يف مدينة اربد. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة الريموك، اربد، 

الأردن. 
( . التنبوؤ بالتح�سيل الدرا�سي من بع�ص املتغريات غري املعرفية.  عادل، العدل. )1996. 13

جملة درا�سات نف�سية، 1 )6( ، 81- 19. 
دار  القاهرة،  ماركيوز.  هربرت  عند  الغرتاب  مفهوم   .  ) 14 .2003( �سمري.  ال�سالم،  عبد 

املعرفة اجلامعية للن�رش والتوزيع. 
والجتماعية  النف�سية  املتغريات  ببع�ص  وعالقته  الغرتاب   .  ) 15 .1996( وفاء.  فتحي، 
لدى عينة من الن�ساء امل�سافر اأزواجهن. املوؤمتر الدويل الثالث ملركز الإر�ساد النف�سي، 

القاهرة، 209- 246. 
والتبعية  الذات  مبفهوم  وعالقتها  الجتماعية  امل�سئولية   .  ) 16 .1992( خمتار.  الكيال، 
لدى طالب اجلامعة. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، كلية الرتبية، جامعة عني �سم�ص، 

القاهرة. 
وبني  واجلن�ص  الذات  وتقدير  التحكم  موقع  بني  العالقة   .  ) 17 .1987( عزت.  خمارزه، 
غري  ماج�ستري  ر�سالة  العليا.  البتدائية  املرحلة  يف  الأطفال  عند  املدر�سي  التح�سيل 

من�سورة، اجلامعة الأردنية، عمان الأردن. 
( . الغرتاب، درا�سات معا�رشة. بغداد: بيت احلكمة للن�رش  املحمدي، عبدالقادر. )2001. 18

والتوزيع. 
( . م�ستوى الغرتاب النف�سي وعالقته بكل من التح�سيل الدرا�سي  من�سور، عبا�ص. )2008. 19
النا�رشة. ر�سالة ماج�ستري غري  الثانوية يف منطقة  الذات لدى طلبة املرحلة  ومفهوم 

من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن. 
حتقيق  مبدى  وعالقته  دم�سق  جامعة  طلبة  لدى  الغرتاب   .  ) 20 .2002( وفاء.  مو�سى، 

حاجاتهم النف�سية. ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة دم�سق، �سوريا. 
كل  تاأثر  ومدى  الذات  وك�سف  ال�سبط  مركز  بني  العالقة   .  ) 21 .1997( ماأمون.  املومني، 
منها ببع�ص املتغريات الدميغرافية لدى عينة من طلبة الريموك. ر�سالة ماج�ستري غري 

من�سورة، جامعة الريموك، اربد، الأردن. 
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دار  القاهرة:  املعا�رش.  امل�رشي  املجتمع  يف  الغرتاب   .  ) 22 .1989( اأحمد.  النكالوي، 
الثقافة العربية للن�رش والتوزيع. 

والع�سابية  الأنا  قوة  من  بكل  وعالقته  ال�سبط  م�سدر   .  ) 23 .1994( ماي�سه.  النيال، 
الرتبية،  كلية  بدولة قطر. حولية  اجلامعة  لدى عينة من طلبة وطالبات  والنب�ساطية 

جامعة قطر، 10 )3( ، 536- 569. 

ثانياً- املراجع األجنبية: 
Boss, W. & Taylor, M. (2005) . The Relationship between Locus of Control 1. 
and Academic Level and sex of Secondary School Students. Contemporary 
Educational Psychology, 14 (4) , 315- 322. 
Cetinkalp, Z. (2011) . The Relationship between Academic Locus of Control 2. 
and Achievement Goals among Physical Education Teaching Program 
Students. world Applied Sciences Journal 10 (11) : 1387- 1391. 
Dynan, M. (1980) . Do Schools care? The students view to operative 3. 
Research Series, Nedland: Western Austre, Education Dep. 
Iskender, 4. M & Akin, A. (2010) . Social Self- Efficacy Academic Locus of 
Control and Internet Addiction. Computers & Education, 54 (4) : p1101- 
1106. 
KirkPatrick, A. & Shonta, G. (2008) . Perceived Locus of Control and 5. 
Academic Performance: Broadening the Constructs Applicability. Journal 
of College Student Development, 49 (5) , 486- 496. 
Tarquin, K. & Cotton, C. (2008) . Relationships among Aspects of Student 6. 
Alienation and Self Concept. School Psychology Quarterly, 23 (1) , 16- 
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of Locus of Control on Academic Achievement Satisfaction. Journal of 
Instructional Psychology, 34 (2) , 120- 128. 
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ملحق )1( 

مقيا�س االغرتاب النف�سي

اأخي الطالب... اأختي الطالبة بعد التحية: 

اأرجو الإجابة على كل فقرة من هذه الفقرات مبا يتفق مع قناعتكم ال�سخ�سية بو�سع 
ا�سارت )√( اأمام اخليار املنا�سب لكم

موافق الفقرات
غري ال اأدريموافقب�سدة

موافق
غري موافق 

ب�سدة

اأ�سعر باأنني غري قادر على اإبداء راأيي. 
اأ�سعر باأنني عاجز عن التالوؤم. 

اأف�سل يف اإيجاد حلول منا�سبة ملا يواجهني من م�سكالت. 
اأ�سعر باأنني اإن�سان �سعيف. 

ل يوجد يف هذه احلياة ما ي�ستحق اأن اأبذل اجلهد من اأجله 
اأ�سعر اأن احلياة ل قيمة لها. 

اأعتقد اأن القيم ال�سائدة يف املجتمع ل معنى لها. 
اأعي�ص يف عامل عدمي الأهمية 

اأعتقد باأن الروابط الجتماعية اأ�سبحت �سعيفة. 
اأح�ص بكراهية �سديدة جتاه القيم ال�سائدة يف املجتمع. 

اإن القيم واملبادئ التي ن�ساأت عليها مل تعد ت�سلح لهذا الزمان. 
اأف�سل العي�ص وحيداً. 

باإمكاين حتقيق النجاح دون العتماد على اأحد 
اأح�ص بعدم انتمائي اإىل املجتمع الذي اأعي�ص معه 

اأ�سعر اأن اللتزام بالعادات والتقاليد يحد من حريتي
اأتت�سايق من اللتزام بتقاليد املجتمع 

اأ�سعر اأن العالقات الجتماعية حتد من طموحي 
اأف�سل اأن اأ�ستمتع بحياتي احلا�رشة ولي�ص امل�ستقبلية 

اأ�سعر بالإحباط اإذا مل يتقبل والدي وجهة نظري. 
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موافق الفقرات
غري ال اأدريموافقب�سدة

موافق
غري موافق 

ب�سدة

اأف�سل الحتفاظ باآرائي لنف�سي 
اأح�ص باأنني غري معني مبا يحدث من تغريات اجتماعية 

اأ�سعر اأن القيم املادية هي ال�سائدة يف املجتمع 
ي�سعب علي التمييز بني ال�سواب واخلطاأ. 

اأ�سعر بعدم القدرة على التعبري عن اأفكاري بحرية. 
اأ�سعر بعدم القدرة على امل�ساهمة يف حل الكثري من الق�سايا الجتماعية. 

يبدو يل اأن امل�ستقبل مظلمًا. 
اأ�سعر بعدم الرغبة يف امل�ساركة يف الكثري من الأن�سطة الجتماعية داخل 

املدر�سة 
اأح�ص باأن �سلوك الطلبة داخل املدر�سة غريب عني 

اأح�ص باأن املجتمع املدر�سي يفتقر اإىل املودة 
اأ�سعر باأن الأ�ساتذة ل يهتمون مب�ساكل الطلبة الجتماعية. 

اأح�ص اأنني مقيدة يف التعبري عن راأيي ب�رشاحة يف الق�سايا الجتماعية
اأ�سعر اأن جهودي بالتح�سيل غري ذات جدوى 

اأ�سعر اأن العالقات بني الطلبة غري جمدية. 
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ملحق )2( 

مقيا�س مركز ال�سبط
�سع دائرة اأمام اأحد الإجابتني )اأ( اأو )ب( 

الفقرات
1. اإذا جنحت يف االمتحان جناحاً باهراً فاإن �سبب ذلك: 

اأ. لأنك در�ست جيداً قبل المتحان. 
ب. لأن المتحان كان �سهاًل. 

2. اإذا �سعرت اأن بع�س الدرو�س �سعبة فهل يكون ذلك: 
اأ. لأن املعلم/ املعلمة مل يو�سح الدر�ص مبا فيه الكفاية 

ب. لأنك مل تنتبه جيداً ل�رشح املعلم/ املعلمة. 
3. اإذا مل ت�ستطع تذكر ق�سة ما، فهل �سبب ذلك: 

اأ. لأن الق�سة مل تكن مثرية 
ب. لأنك مل تكن مهتمًا بتلك الق�سة. 

4. اإذا اأخربك والداك اأنك جمتهد يف املدر�سة، هل ذلك: 
اأ. لأنك جمتهد يف املدر�سة 
ب. لأنهم كانوا مب�سوطني. 

5. عندما حت�سل على عالمة عالية يف الريا�سيات اأو العلوم هل ذلك؟ 
اأ. لأنك در�ست كثرياً على تلك املادة. 

ب. لأن اأحداً �ساعدك يف الدرا�سة. 
6. اإذا قال �سديقاً لك اأنك غبي يف لعبة ما، فهل ذلك: 

اأ. لأن �سديقك كان ماهراً يف اللعبة. 
ب. لأنك مل تلعب مبهارة كافية. 

7. اإذا غلبك �سديقاً يف لعبة ما، فهل ذلك: 
اأ. لأن �سديقك كان ماهراً يف اللعبة 

ب. لأنك مل تلعب مبهارة كافية. 
8. اإذا اأجبت عن �سوؤال ب�سهولة فهل كان ذلك: 

اأ. لأن ال�سوؤال �سهل جداً. 
ب. لأنك بذلت جهداً يف حل ال�سوؤال. 

9. اإذا تعلمت مو�سوعاً ب�رضعة فهل يعود ذلك اإىل: 
اأ. لأنك تنتبه جيداً ل�رشح املعلم. 
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ب. لأن املعلم/ املعلمة ي�رشح الدر�ص جيداً. 

10. اإذا قال لك معلمك/ معلمتك لك اأن عملك ال باأ�س به، فهل ذلك؟ 
اأ. لأن املعلم/ املعلمة تقول ذلك لكل الطلبة

ب. لأن عملك اأنت كان فعاًل جيداً. 
11. اإذا وجدت اأن من ال�سعب عليك حل م�ساألة ريا�سيات، فهل ذلك: 

اأ. لأنك مل تبذل جهداً كافيًا حللها. 
ب. لأن امل�سائل التي يعطيها املعلم �سعبة. 

12. اإذا ن�سيت معلومات �رضحها املعلم/ املعلمة فهل ذلك: 
اأ. لأن املعلم مل ي�رشح الدر�ص جيداً 

ب. لأنك مل تبذل جهداً لتذكر تلك املعلومات. 
13. اإذا تذكرت ق�سة ما، فهل ذلك: 

اأ. لأنك كنت مهتمًا بالق�سة 
ب. لأن الق�سة كانت مثرية. 

14. اإذا قال والداك اأن �سلوكك �سخيف، فهل ذلك: 
اأ. ب�سبب �سلوك قمت به 

ب. لأنهم ي�سعرون اأنك �سيء. 
15. اإذا مل حت�سل على عالمة ناجحة يف امتحان نهاية الف�سل فهل ذلك: 

اأ. لأن المتحان كان �سعبًا اأو
ب. لأنك مل تدر�ص جيداً على المتحان. 

16. اإذا فزت يف لعبة على �سخ�س اآخر، فهل ذلك: 
اأ. لأنك تلعب جيداً 

ب. لأن �سديقك لي�ص ماهراً يف اللعبة. 
17. عندما حت�سل على عالمة متدنية، فهل ذلك: 

اأ. لأنك غري مهتم بالعالمات
ب. لأن ظروفك منعتك من الدرا�سة. 

18. اإذا قال لك �سخ�س اأنك ذكي، فهل ذلك: 
اأ. لأنك ذكي فعاًل. 

ب. لأن ذلك ال�سخ�ص يحبك. 
19. اإذا اأخربك والداك اأنك ل�ست جمتهداً يف املدر�سة، فهل ذلك: 

اأ. لأنك ل�ست جمتهداً حقًا. 
ب. لأن مزاج والداك كان معكراً. 
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20. اإذا وجدت اأن حل م�سائل الريا�سيات �سهالً، فهل ذلك: 

اأ. لأن امل�سائل التي يعطيها املعلم �سهلة 
ب. لأنك تبذل جهداً كبرياً يف احلل. 

21. اإذا تذكرت حقائق �رضحها املعلم فهل ذلك: 
اأ. لأنك بذلت جهداً كبرياً يف تذكرها. 

ب. لأن �رشح املعلم لها كان جيداً. 
22. اإذا مل ت�ستطع حل لغز، فهل ذلك: 

اأ. لأنك ل�ست ماهراً يف حل الألغاز اأو
ب. لأن تعليمات اللغز مل تكن وا�سحة. 

23. اإذا قال والداك اأنك ذكي فهل قاال ذلك: 
اأ. لأن مزاجهما كان جيداً. 

ب. لأنك اأثبت حقًا اأنك ذكي. 
24. اإذا قال معلمك/ معلمتك اإجابتك مل تكن جيدة، فهل ذلك: 

اأ. لأن هذا ما يقوله املعلم/ املعلمة دائمًا. 
ب. اإجابتك يف احلقيقة مل تكن جيدة. 


