
 الثامن البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 د. الزريقات  –مركز الضبط لدى الطمبة الجامعيين وعالقته بمستوى التحصيل ................................د. غرايبة 
 
 

 204 

 
بط حصزززو ضضمركزززلضبط ززز اضطززز اضبطاط زززوضبطتزززممتوو ض     ززز ض مدززز  اضضض

ضض. بط خصصضبألكم وميض بطتنس
 

 *د. عايش موسى غرايبة
 **د.ابراهيم عبداهلل الزريقات

ضبطمطخص
 

اردا  التد  اح ياإليتأثر مركز الضبط لدى  الردرم مدن  كدث كخادج اا أكداا لي مااخكداا البدرا  ال  د
يمر اها الررم، كما لاج يخعب مي اا كبكراا فد  التحيدكا ااكداميم  لخةخبدن يمدن إ دا فدال إدسة الى ا دن 
تهىف إلى معرفن اسبن الةخبن السين يعزيل ا ا هم لي إاراقهم إلى عخاما مااخكن ف  الررم ارسدج، 

هم ف  ال امعا  اامريككن يالُعمااكدن  لي إلى عخاما اا أن ع ج، يمقا ان إسة  ال سبن مع اسبن لقراا
( مددن 535طالبدداا يطالبددن مددن طخبددن ال امعددن اا ماكددن مدد هم   757يقددى تكخاددن عك ددن الى ا ددن مددن 

 ( من الكخكا  اإلاسااكن 555الكخكا  العخمكن ي  
مددن الةخبددن ال ددامعككن فدد  ال امعددن اا ماكددن يعددزيل ا ددا هم لي  :55يتخصددخن الى ا ددن إلددى لل 

لعخامدددا اا أكدددن، يلل إدددسة ال سدددبن تادددبج إلدددى  دددى مدددا، مدددا يأدددى لدددى  الةخبدددن الُعمدددااككن اارددداقهم 
ياامددريكككن  يإل كااددن إ دداا اعددا اااتتفددا  المتعخقددن ااا ددباع التدد  اتددتمخن عخكهددا فقددرا  
اا ددتباان المسددتلىمن، إددسا مددن أهددن يمددن أهددن لاددر   ايلددن الى ا ددن الحالكددن معرفددن لثددر كددا مددن 

خكن:  عخمكن لي إاسااكن( يمستخ  التحيكا ف  مركز الضبط  اا أ ، مااخ ( ع ى ال  س ياخع الك
الةخبددن  يلددم تنهددر اتك ددن لخى ا ددن لثددر لكددا مددن ال دد س ياددخع الكخكددن فدد   ددكن  هددر لثددر  ي مالددن 
لمستخ  التحيكا، إ  لتا   ال تائج إلى لل الةخبن من  يي التحيكا العدال  إدم  يي مركدز  دبط 

يي التحيدددكا المددد لرا يلل  يي التحيدددكا المددد لرا إدددم  يي مركدددز  دددبط مااخددد  لعخدددى مدددن  
 اا أ  لعخى من زمتئهم  يي التحيكا المرترع 

 
 
 
 

_______________________________________ 
 *كلية العلوم الرتبوية, اجلامعة األردنية, األردن.
 **كلية العلوم الرتبوية, اجلامعة االردنية, األردن.
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ّوخلفوةّالدرادة:ّّاملقدمةّ-1

يشريريرير مركريريريز الىريريريبر لريريريدع الدريريريرد ل  اعبقادالريريريد تريريريول األسريريريبان الريريريع نريريريد ل ريريريون  را    ريريريور نبريريريا   معي ريريرية 
ألفعالد,  عادة ما يشار لليد مببصل يقع عليد األفراد  فقاً العبقاداهتم للك, يقع على أتد طرفيد ذ   مركز 

ارجي,  يبدريا ت األفريراد م مريوانع م علريى هري ا الىبر الداخلي,  على الطرير  اخخرير ذ   مركريز الىريبر اخلري
ادلبصل, فاألفراد ذ   مركز الىبر الداخلي هم ال ين يشعر ن بأن لريدي م نريدرة عاليرية علريى الريبن م ب بريا   

نريريدراهتم  ج ريريودهم الريريع يبريري لواا, بي  ريريا يشريريعر علريريى أفعريرياذلم,  يريرير ن أن صلريريات م أ  اخدريريان م لظلريريا هريريو داللريرية 
اخلارجي بأن ه اك نوع خارجة عن سيطرهتم كج ود اخخرين  احلظ  غرير ذلريك األفراد ذ   مركز الىبر  

 .Nill,2006)شلا يقف  را  نبا   أفعاذلم)
 يرع العديد من العل ا  أن اعبقادات الدرد لبش ل من خالل خربات ال جاح  اإلخداق الع ؽلر هبا م 

,  على ارلباط ذلك بعوامل داخلية م الدرد أث ا  تيالد فبؤثر م مقدار لونعد لل جاح أ  اإلخداق من ج ة
 Weiner, et) لدرتض  اي ر  آخر ن  .(Rotter, 1991ندسد, أ  بعوامل خارجة ع د من ج ة أخرع )

al., 1971) أن األفريراد ؽليلريون م اللالريىل ل  عريز  نبريا   أفعرياذلم بال جرياح أ  اإلخدرياق ل  أربعرية أسريريبان ,
أن  اي رير أاريافإ ل    (Schunk,  2000) ك شرية,  احلريظ.  يري كر هي: القريدرة,  اجل ريد,  وريعوبة ادل  ري

للك العوامل عوامل أخريرع, ملريل البعريىل,  ادلريرض,  ادلا رير الشلصريي للدريرد,  د ر اخخريرين م ذلريك.  نريد 
وريري دإ هريري ع العوامريريل م وريري دا علريريا: عوامريريل داخليريرية م الدريريرد ندسريريد, كقدرلريريد  اجل ريريود الريريع يبريري ذلا,  عوامريريل 

لدرد كصعوبة ادل  ة  احلظ. ك ا و دإ ه ع العوامل م و دا آخرين علا: عوامل ثاببرية خارجية بال سبة ل
وريريري دإ مريريرين ج ريريرية ثاللريريرية   عريريريرب الريريريزمن, كالقريريريدرة  وريريريعوبة ادل  ريريرية,  عوامريريريل لبلريريرير عريريريرب الريريريزمن كاجل ريريريد  احلريريريظ. 

م ذلريريك   حبسريىل كواريريا, نابلريرية لسرييطرة الدريريرد علي ريريا أ  غريرير نابلرية للسريرييطرة ملريريل وريعوبة ادل  ريرية  د ر اخخريريرين
 (Lindzy & Aronson, 1985; Schunk, 2000; Weiner, .1972  8322)عدس, 

ّالدراداتّالِابقة:ّ-2

 ,أجريريريريإ دراسريريريات عديريريريدة ل ا لريريريإ العالنريريرية بريريريا مركريريريز الىريريريبر  بعريريري  ادلبلريريريرات ملريريريل اجلريريري   -5-1
وامريل االنبصريادية  الع , البنصرييل األكريادؽلي , نريوع ادلريادة الدراسريية , الع ر , البلصص األكادؽلي , العرق

باإلاريريافة ل  بعريري  ادلبلريريرات الشلصريريية  ال دسريريية ملريريل مد ريريوم الريري ات  العزلريرية  غرهريريا. ك ريريا  , االجب اعيريرية
اخدريريان م األكريريادؽلي.  نريريد   أهريريدفإ للريريك الدراسريريات ل  لقصريريي األسريريبان الريريع يعريريز  للي ريريا الطلبريرية صلريريات م 

للعريريز  السريريبن لل جريرياح  اإلخدريرياق  اسريريبلدمإ هريري ع الدراسريريات مقريريايي  مب وعريرية ملريريل مقيريرياس ر لريرير  فر سريريإ
 غرهريريا.  مريرين الدراسريريات الريريع ل ا لريريإ العالنريرية بريريا مركريريز الىريريبر داخلريريي / خريريارجي  مد ريريوم الريري ات دراسريرية 

( الع تا لإ دراسة أثر كل من اجل    مركز الىبر م مد وم ال ات لدع طلبة 8331مقابلة  يعقون )
يد سالبة داللة لتصا ياً با أبعاد مد وم ال ات  العز  جامعة الرموك.  أ  رت الدراسة  جود عالنة ارلباط

اخلارجي ك ا يقيسد مقياس ر لر للىبر اخلارجي أي أن ذ ي مركز الىريبر الريداخلي ي ريون مد ريوم الري ات 
 لدي م عال أكلر من ذ ي الىبر اخلارجي.
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ي يعريز ن صلريات م ؽليل بعى م ل  االعبقاد بريأن الطلبرية الري ين لريدي م لرياريل طويريل م اإلخدرياق األكريادؽل
عبقد ن بأن أ  لخدان م م اللالىل ل  أسبان ال ؽل ن السيطرة علي ا من ملل: القدرة,  احلظ, ف م ذل ا ي

( بريريريأن األفريريريراد ذ ي مركريريريز الىريريريبر 8331 يعقريريريون ) ة(,  يعبقريريريد مقابلريريري8322اجل ريريريد ال ني ريريرية لريريريد )عريريريدس, 
مقا مة الىلوط,  ي رسون ج ودهم لبنقيق الداخلي هم أفراد نادر ن على البأثر م احلياة االجب اعية,   

ادلزيريد مرين ال جرياح, أمريريا ذ   مركريز الىريبر اخلريارجي فيعريريوزهم ا لب يريف مريع بيجريب م نبيجريرية عجريزهم عرين  قيريريق 
 البوافق با رغبب م  با أ ااع تياهتم ادلعيشية  هم أنل دافعية للبنصيل.

ّالدراداتّالعربوة:ّ-2-1-1

الع أجريإ على عي ة من طالبات الس ن الداخلي م اجلامعة ( 8321أ  رت دراسة عال  الدين ) -
األردنية أن ه اك أثراً ذا داللة لتصا ية دلركز الىبر الداخلي على خد  مسبوع العزلة,  أن دلركز الىبر 
اخلارجي أثراً م رفع مسبوع العزلة لدع طالبات الس ن الداخلي م اجلامعة األردنية.  من الدراسريات الريع 

( الريع  جريدت 8313إ عالنة مركريز الىريبر داخلريي / خريارجي م البيجرية األردنيرية دراسرية برهريوم  لايريد )ل ا ل
باسريريبلدام مقيريرياس ر لريرير, أنريريد كل ريريا لقريريدم الدريريرد م الع ريرير ازداد لونريريع الىريريبر الريريداخلي ع ريريدع,  عريريزا ذلريريك ل  

ة م الونإ ندسد, مقارناً االسبقرار ال ي يب بع بد ال بار  هم من ال ين يع لون  يبابعون دراسب م اجلامعي
بالطلبريريرية الريريري ين يبريريريابعون دراسريريريب م اجلامعيريريرية فقريريرير. ك ريريريا  جريريريد فر نريريرياً ذات داللريريرية لتصريريريا ية بريريريا أدا  الريريري كور 

  اإلناث على ادلقياس, فال كور يا ر ن ابطاً داخلياً أكلر من اإلناث.
عربيرية لقيرياس مركريز رجم لللرية ال( باسريبلدام مقيرياس لريراي  بعريد أن ل ريIbrahim, 1996نريام لبريراهيم )   -

الىبر األكادؽلي لدع عي ة من طلبة جامعة السلطان نابوس بن سلطان م ع  ريان,   جريد أن ه رياك فر نرياً 
فاإلناث يرجعن ال جاح  اإلخداق لعوامل خارجيرية أكلرير  ,با اجل سا على مقياس مركز الىبر األكادؽلي

بريريا مقريريايي  ر لريرير دلركريريز الىريريبر  مقيريرياس ( 0,33مريرين الريري كور   جريريد أن ه ريرياك معامريريل ارلبريرياط مقريريدارع )ر   
 ,( با العالمة على ادلقياس  العالمة على مقياس الدافعية0,14- أن ه اك معامل ارلباط مقدارع ) ,لراي 

 اسب ب  الباتث أن  ,(0,00بي  ا كان االرلباط با العالمة على ادلقياس  ادلعدل الرتاك ي اجلامعي )ر   
 أبانإ الدراسرية  ,مقياس ر لرأكلر ندرة على الب بؤ بالبنصيل اجلامعي من  مقياس مركز الىبر األكادؽلي

.  عزا 404ا كانإ ال سبة م دراسة لراي  من عي ة الدراسة كانوا ذ ي مركز ابر خارجي بي   004أن 
نريريع ذلريك الخريبال  اللقريريافبا. فدريي ااب ريريع الع  ريا   هريريو مرين ااب عريات ادل بريريدة البقليديرية صلريريد أن األسريرة لبو 

من أب ا  ا أن يبن لوا ادلسؤ لية م  نإ مب ر من احليرياة  ي ب ريون بريءرا  اخخريرين بال سريبة دلريا يدعلريون أكلرير 
 (.8321, 8324) ا أبانإ دراسة لراي  شلا ي بم األمري يا ك

ّالدراداتّاألجنيوة:ّ-2-1-2

ة األمري ية أن ( م الواليات ادلبندStipck & Gralinski, 1991بي إ دراسة سببك  نرال س ي )
الدر ق با اجل سا م مركز الىبر ختبلف باخبال  خربات ال جاح أ  اإلخداق, فاإلنرياث أنريل رغبرية مرين 
ال كور م عز  ال جاح ل  القدرة العالية, ل رين اإلنرياث أكلرير رغبرية م عريز  اإلخدرياق ل  القريدرة ادل لدىرية, 
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( م الواليريريات Deboer, 1985دراسريرية ديبريريور ) أنريريل رغبريرية م عريريز ع للنريريظ بادلقارنريرية مريريع الريري كور.  أ  ريريرت 
ادلبنريريدة األمري يريرية أن الريري كور  اإلنريرياث يعريريز ن ال جريرياح للقريريدرة  اجل ريريد ادلبريري  ل,  يعريريز ن اإلخدريرياق ل  احلريريظ 

الطلبة عرين لرليريىل بعري  أسريبان ال جرياح  اإلخدرياق  ايسأل في  ة وعوبة ادلادة.  ند اسبلدم ديبور اسببيان
 ادلسانات الع درسوها  ذلك بعد   ريور ال بريا  .   جريد أن الطلبرية يدسرير ن م مهتاأدا الع ؽل ن أن لدسر 

عزا صلاتريد ل   ذا كان الطالىل ناجناً م ادلواوعصلات م  اخدان م  فق نبا ج م م ه ع االمبنانات. فإ
ا م عريريزا صلاتريريد ل  ندرلريريد العاليريرية. أمريريبريريأن درس ادلريريادة دراسريرية جيريريدة,    مسريريؤ ليبد  سريري ولة ادلريريادة  أنريريد زلاريريوظ

تالة اإلخداق فقد درَّجوا الدقرات تسىل أعليب ا على ال نو البايل: ادلساق كان وريعبا,   أكرين زلاو رياً, 
 درسإ ادلادة اخلطأ,   أدرس بش ل جيد, ندريت م ه ع ادلادة ليسإ ك ا غلىل أن ل ون.

لذ  ,سريابقة( دراسة ديبور الMcGlell, et al., 1991 ند أيدت نبا   دراسة م جالند  آخر ن ) -
 جد م جالند م دراسة على طلبرية مرين الصريف السريادس ل  الباسريع أن  ليسريإ ه رياك فرير ق بريا اجل سريا 

 جريريريدت نبريريريا   ملريريريايرة  (Lee & Dengerink,1992)ل ريريرين دراسريريرية يل  دنقرنريريريك  ,م مركريريريز الىريريريبر
فر ناً ذات داللة   أشارت الدراسة ل  أن مثة ,للدراسبا السابقبا على عي ة من طلبة اجلامعات األمري ية

لتصا ية م مركز الىبر بريا الري كور  اإلنرياث, فاإلنرياث يصريدن أندسري ن بريأان ذ ات مركريز اريبر خريارجي 
 أكلر من ال كور.

أماّالدراداتّاليتّتناولتّمركزّالضيطّوعالقًهّبالًَصولّاألكادمييّيفّاألردنّّ-2-2

ّ:فمنها

ّالدراداتّالعربوة:ّ-2-2-1

( دلركز الىبر لدع الطلبة ال كور Rotterاسبلدم في ا مقياس ر لر ) ( ال ي8338دراسة واحل ) -
 اإلنريريريرياث م البلصصريريريريات األكادؽليريريريرية  ادل  يريريريرية م ادلريريريريدارس اللانويريريريرية.  أشريريريريارت نبريريريريا   الدراسريريريرية ل  أن ذ ي 
البنصيل ادلبد  يعز ن صلريات م  اخدريان م ألسريبان خارجيرية بدرجرية أكريرب مرين ذ ي البنصرييل العريايل, ك ريا 

بلصصات األكادؽلية يعز ن صلات م  اخدان م ألسبان داخلية بادلقارنة مريع طلبرية البلصصريات أن طلبة ال
 ادل  ية.
ّالدراداتّاألجنيوة:ّ-2-2-2

( الريع اسريبلدمإ مقياسريا دلركريز الىريبر األكريادؽلي, بريق علريى مقيرياس Trice, 1985أما دراسة لراي  )
صريريريا ية بريريريا اجل سريريريا علريريريى مركريريريز الىريريريبر ر لريريرير دلركريريريز الىريريريبر. فوجريريريد أن ليسريريريإ ه ريريرياك فريريرير ق ذات داللريريرية لت

األكريريادؽلي لريريدع عي ريرية م ونريرية مريرين رل ريريوعبا لتريريداعلا مريرين ادلعل ريريا الريري ين يدرسريريون م اجلامعريرية  األخريريرع مريرين 
. ك ريريا  جريريدت معامريريل ارلبريرياط الطلبريرية الريري ين يدرسريريون الدصريريل األ ل م اجلامعريرية بالواليريريات ادلبنريريدة األمري يريرية

علريريى مقيريرياس مركريريز لىريريبر  بريريدة الطالريريىل م اايريرية الدصريريل  عالمليسريريإ لريريد داللريرية لتصريريا ية بريريا عالمريريسريريالباً 
 جريريريريريدت معامريريريريريل ارلبريريريريرياط سريريريريريالباً ذا داللريريريريرية لتصريريريريريا ية   ( لريريريريريدع رل وعريريريريرية ادلعل ريريريريريا 0,83-الريريريريريداخلي )ر   
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الدراسات السابقة الع لرع أن ما  ولإ لليد ( لدع عي ة الطلبة  هم األولر س اً.  ه ا يؤكد 0,30)ر 
 اق الداخلي يبقدم مع الع ر.العز  السبن لل جاح  اإلخد

( بدراسرية ثانيرية لقيرياس مركريز الىريبر  معرفرية عالنبريد Trice et al., 1987 نريد نريام لريراي   آخرير ن ) -
ببع  ادلبلرات الع لعد م  ة لل جاح م الدراسرية اجلامعيرية,   جريد أن ه رياك معريامالت ارلبرياط ذات داللرية 

م الصريريريريريف  الونريريريريإ ادللصريريريريريص للدراسريريريريرية  القيريريريريريام لتصريريريريا ية بريريريريريا مركريريريريريز الىريريريريريبر  مبلريريريريرات مشريريريريرياركة الطلبريريريريرية 
( علريريريريى البريريريريوايل,  يريريريريرع لريريريريراي  أن معريريريريامالت االرلبريريريرياط 0,10-, 0,33-, 0,13-بالواجبريريريريات ادلدرسريريريريية )

السابقة لعزز ودق ادلقياس كأداة لقياس البجان  با ما يعبقدع الطلبة  أع اذلم.  ي كر لراي   رفانريد أن 
داللرية لتصريا ية بريا مركريز الىريبر األكريادؽلي  الريدرجات علريى  (   غلد عالنرية ذاتOghen, 1986ا نن )

(  ه ا يرجع م جريز  م ريد ل  أن مقيرياس الىريبر األكريادؽلي هريو 0,80اخببار  كسلر لل كا  اللداي )ر   
 مقياس دافعية بي  ا مقياس  كسلر مقياس ندرة عقلية.

إ على طلبة جريامعيا مرين ( الع أجريSchemelzer, et al., 1987أما دراسة سشي لزر  رفاند ) -
من الطلبة  114إلخداق األكادؽلي فقد بي إ أن مسبوع الب الوريوس هبد  معرفة ادلسؤ ل عن ال جاح  ا

الطلبريريرية أن األسريريريال ة  مريريرين الطلبريريرية يعريريريز ن اإلخدريريرياق ألندسريريري م  اعبريريريرب 444ز ن صلريريريات م ألندسريريري م بي  ريريريا يعريريري
انريريريإ نسريريريبة الريريري ين يعريريريز ن سريريريبىل ال جريريرياح أ    ون أيىريريريا م ال جريريرياح  اإلخدريريرياق األكريريريادؽلي.  ك األلريريريران يسريريري

 اإلخداق ل  األسال ة أكرب م تالة اإلخداق.
( تريول العالنرية بريا العريز  Stevenson & Newman, 1990 م دراسرية سبيد سريون  نيومريان ) -

السريريبن لل جريرياح  اإلخدريرياق  البنصريرييل م مريريادة الريااريرييات  القريريرا ة علريريى عي ريرية أمري يريرية أ  ريريرت الدراسريرية أنريريد  
رلدريريريع البنصريريرييل زاد اتب ريريريال عريريريز  ال جريريرياح ل  أسريريريبان مسريريريبقرة بي  ريريريا يعريريريود اإلخدريريرياق ألسريريريبان غريريرير كل ريريريا ا

مسبقرة.  كل ا اطلد  مسبوع البنصيل زاد اتب ال عز  الطلبة لل جاح أ  اإلخداق ل  مساعدة أ  عدم 
 مساعدة ادلدرس ذلم.

النبباع  خربة ال جاح  اإلخداق ( لأثر الع ر  لركيز اWigfield, 1988ك ا ل ا لإ دراسة  يديلد )  -
علريريريى عريريريز  األطدريريريال لل جريريرياح  اإلخدريريرياق,  نريريريد أجريريريريإ الدراسريريرية علريريريى عي ريريرية مريريرين طلبريريرية ادلريريريدارس االببدا يريريرية م 
الواليات ادلبندة األمري ية مرين طلبرية الصريدو  اللريا   اللالريث  اخلريام   السريادس.  نريد أبانريإ الدراسرية أن 

ت م الطلبة على  ر هبا األطدال,  م تالة ال جاحق الع ؽلعز  األطدال يعب د على خربة ال جاح  اإلخدا
أدا اهتم بأاا لرجع ل  اجل د  م تالة اإلخداق م األدا  أرجعوا ذلك ل  وعوبة ادل  ة  كان ميلر  ر س 

(Miller & Ross, 1975) .ند لووال ل  ال با   ندس ا 
وعالقًهتاّبالعوامتلّّّّوهناكّدراداتّأخرىّتناولتتّأدتيااّالنٍتااّوااخفتا ّّّّّ-2-3

ّ:االقًصادوةّواالجًماعوةّواجلنس،ّومنّهذهّالدرادات

ّالدراداتّاألجنيوة:ّ-2-3-1

 ( طالبا من طلبة 30(  ند أجريإ الدراسة على )Bar-tal, et al, 1984دراسة بارلال  آخر ن ) -
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جريرياح  اإلخدريرياق ( سريريبباً لل 01الصريريف السريريابع  اسريريبلدمإ م الدراسريرية أربريريع أد ات  بريريوي كريريل أداة علريريى )
 سجل الطلبة م األداة األ   أن يدرجوا األسبان ب ا  على بعد مركز الىبر من داخلريي ل  خريارجي,  م 
اللانية أن لدرج األسبان ب ا  على بعد االسبقرار,  م اللاللة ب ا  على بعد مسيطر علي ا أ  غرير مسرييطر. 

لبة م االمبنانات,  لبيان البأثر ال سن لألربعة  العشرين أما األداة الرابعة فقد كانإ لبقومي أدا  نبا   الط
سببا من تيث لأثرها م الدرجة الع تصل علي ا الطلبرية اببريدا  مرين ال لريأثر علريى اإلطريالق ل  لريأثر كبرير 
جريريداً,  نريريد  جريريدت الدراسريرية أن أغلريريىل الطلبريرية يريرير ن أن االسريريبعداد ادل ريريزيل هريريو سريريبىل لل جريرياح  اإلخدريرياق  ال 

اجل سريريريا,  الرتكيريريريز م أث ريريريا  الدراسريريرية ألريريريى ثانيريريريا ه اجل ريريريد ادلبريريري  ل,  االهب ريريريام بادلواريريريوع,  نريريريدرة فريريرير ق بريريريا 
ادلريريريريدرس.  نريريريريد  جريريريريد أيىريريريرياً أن العريريريريز  السريريريريبن لل جريريريرياح  اإلخدريريريرياق ؼلبلريريريريف بريريريرياخبال  ادلسريريريريبوع االنبصريريريريادي 

سريبان الريع يرجريع  االجب اعي.  ند اسب ب  الباتلون أن أظلوذج  نر للعريز  السريبن مريا هريو لال أمللرية علريى األ
 الطلبة للي ا صلات م  اخدان م األكادؽلي.

ك ريريريا ل ا لريريريإ بعريريري  الدراسريريريات الدريريرير ق بريريريا األج ريريرياس م العريريريز  السريريريبن  اإلخدريريرياق, فقريريريد  جريريريد بريريريورز   -
( أن ه اك فر نريا بريا الطلبرية مرين أوريل أصللريو أمري ريي  الطلبرية اليابريانيا. Powers et al, 1987 آخر ن )

اجلريرب ل  أسريبان خارجيرية   يا من أول يابريا  يعريز ن صلريات م  اخدريان م م مريادة  جد ا أن الطلبة األمري
ألصللريريو أمري ريريان.  م دراسريرية يريريان خدريريان م ل  نلريرية القريريدرة  البيجريرية الرتبويريرية الدقريريرة أكلريرير مريرين الطلبريرية ال يعريريز ن 

ألول ( طالباً جامعياً  جد أن الطلبة من ا342الع أجريإ على   ) Yan & Eugene, (1991ايقن )  
األمري ي يعز ن ال جرياح األكريادؽلي م اللالريىل ل  القريدرة أكلرير مرين الطلبرية الري ين يرجعريون ألوريول آسرييوية. 

  يعبقد ن بأن اجل د مؤشر بال سبة لل جاح أكلر من لأثر نقص اجل د بال سبة لإلخداق.
ّمناقشةّالدرادات:ّ-2-4

لن بع  الدراسات  جدت أن ه اك فر ناً با يبد  من الدراسات السابقة أن ه اك للراً م ال با   لذ 
( بي  ريا بعري  الدراسريات    ريد Stipek & Gralinski, 1991اجل سريا م مركريز الىريبر ملريل دراسرية )

(  لعريل هري ا Lee & Dengerink, 1992) (  دراسريةDeboer, 1985ملريل هري ع الدرير ق ملريل دراسرية )
 نيريرياس مركريريز الىريريبر, كريري لك  جريريدت عالنريرية يرجريريع ل  اخريريبال  العي ريريات  اخريريبال  األد ات ادلسريريبلدمة م

كري لك ه رياك أسريبان كلريرة   Bar-tal et al,1984)بريا ادلسريبوع االنبصريادي االجب رياعي  مركريز الىريبر )
لعريز  ال جرياح  اإلخدرياق ال لقبصرير علريريى ادلبلريرات الريع ذكرهريا  اي رير. فريريالعز  ؼلبلريف أيىريا برياخبال  خريريربات 

خداق يدعو للعز  اخلارجي بي  ا ال جاح يدعو ل  العز  الريداخلي ال جاح  اإلخداق الع ؽلر هبا الطلبة فاإل
(  كري لك أبانريإ الدراسريات أن مركريز الىريبر األكريادؽلي يقريي  دافعيرية  ال Wigfield, 1984ملل دراسة )

 (.Oghen, 1988) أ كن يقي  ندرات ملل دراسة
ّّهموةّالدرادة:أّ-3

 ات ال جاح  اإلخداق م تيالد ل ا لإ دراسات عدة ناراً ألعلية مركز الىبر لدع الدرد  لأثرع م خرب 
 عالنبد ببع  ادلبلرات  خصا ص األفراد ك د وم ال ات.  البلصص األكادؽلي,  اجل  .  ند لباي إ 
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ه ع الدراسات م نبا ج ا, فبعى ا يريرع  جريود ملريل للريك العالنريات با رياع معريا,  بعىري ا اخخرير يريرع أن 
؛  واحل, 8321سلالف,  أخرع لرع غيان ملل للك العالنة )عال  الدين, ملل للك العالنة ل ون با اع 

 Whitley & Frieze, 1985; Asmus, 1996; Bart-Tal, et؛ 8338؛ مقابلة  يعقون, 8338

al, 1984; Stipek & Gvalinski, 1981  ك ا ل ا لإ دراسات أيىا في ريا لذا كريان ه رياك اخريبال )
 ;Mizokawa & Pyckman, 1990 ; Yan & Gaier, 1994بريا األج رياس البشريرية م ذلريك )

Power et al, 1987) لأيت هري ع الدراسرية م زلا لرية لإلجابرية عرين العديريد مرين األسريجلة الريع أثارهتريا للريك  .
الدراسريريات تريريول اخريريبال  مركريريز الىريريبر لريريدع الطلبريرية اجلريريامعيا بريرياخبال  مسريريبويات  صريرييل م  ختصصريري م 

مركريز الىريريبر بريرياخبال  األج ريرياس مرين خريريالل مقارنريرية مركريريز الىريريبر األكريادؽلي  ج سريرييب م,  مقارنريرية اخريريبال  
 لدع الطلبة اجلامعيا م اجلامعات األردنية مع أنراام م اجلامعات األمري ية  الع  انية.

 مشكلةّالدرادةّوأدىلًها:ّ-4

لسريريريريعى الدراسريريريرية احلاليريريريرية ا  لعريريريرير  مركريريريريز الىريريريريبر لريريريريدع الطلبريريريرية اجلريريريريامعيا  عالنبريريريريد مبسريريريريبوع البنصريريريرييل 
 لصص األكادؽلي  اجل  .  بالبنديد تا لإ الدراسة اإلجابة عن األسجلة البالية: الب

مريريريا نسريريريبة الطلبريريرية الريريري ين يعريريريز ن صلريريريات م  اخدريريريان م األكريريريادؽلي ألسريريريبان خارجيريريرية أ  داخليريريرية   هريريريل  -8
 ختبلف ه ع ال سبة لدع الطلبة اجلامعيا م األردن عن أنراام م اجلامعات األمري ية  الع  انية؟.

يريريريات العل يريريرية, ال ليريريريات هريريريل ؼلبلريريريف مركريريريز الىريريريبر لريريريدع الطلبريريرية اجلريريريامعيا بريريرياخبال  ال ليريريرية )ال ل -0
 ؟اإلنسانية(

 هل ؼلبلف مركز الىبر باخبال  اجل   )ذكور, لناث(؟ -3
 هل ؼلبلف مركز الىبر باخبال  مسبوع البنصيل )عاٍل, مبدٍن(؟ -1
 مسريريبوع البنصريرييل علريريى مركريريز الىريريبر هريريل يوجريريد أثريرير للبداعريريل بريريا البلصريريص األكريريادؽلي  اجلريري    -4

 لدع الطلبة اجلامعيا؟ 
ّحمدداتّالدرادة: -5

 أجريإ الدراسة احلالية م لطار احملددات اخلية:
 أداة الدراسة بدالالت ودن ا  ثباهتا. -
 لجرا ات مجع البيانات. -
 مبلرات الدراسة. -
 أفراد العي ة البنلية. -
ٌّوة:جمًمعّالدرادةّوالعونةّاليَّّ-5-1

 البالغ  0004/0000ل ون رلب ع الدراسة من طلبة اجلامعة األردنية دلرتلة الب الوريوس للعام الدراسي
 من اإلناث.  ند ل ونإ عي ة  88100من ال كور  2300طالىل  طالبة م  م  00000عددهم ضلو 
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 مريرين ال ليريريات ا كليبريري  مريرين كليريريات العلريريوم اإلنسريريانيةاطالبريرياً  طالبريرية.  نريريد ا اخبيريريار كليبريري 141الدراسريرية مريرين 
العل ية بالطريقة العشوا ية  ال ليات األربع هي كلية اذل دسة  العلوم من ال ليريات العل يرية  اخدان  العلريوم 
الرتبوية مرين ال ليريات اإلنسريانية  مرين ه ا اخبيريار عي رية الدراسرية مرين هري ع ال ليريات,  كانريإ  تريدة االخبيريار 

 د عي ة الدراسة تسىل مبلرات اجل    ال لية.( لوزيع أفرا8هي الشعبة.  يواح اجلد ل )
 (1ال ىيل  

 تخزيع لفرام عك ن الى ا ن  سب متغكرا  ال  س يالكخكن
 الم مخع اإلاسااكن العخمكن ال  س / الكخكن

 831 00 833 ذكور
 003 800 800 لناث

 141 000 034 اا وع
ّأدواتّالدرادة:ّّ-5-2

 Academic( دلركريز الىريبر األكريادؽلي    )Trice, 1985) سبلدم م ه ع الدراسة مقيرياس لريراي ا
Locus of Control خطريريأ.  الدرجريرية ال ليريرية علريريى  –فقريريرة مريرين نريريوع وريريح  02(.  يب ريريون ادلقيريرياس مريرين

 الدرجريرية العاليريرية علريريى ادلقيريرياس لريريدل علريريى مركريريز اريريبر خريريارجي أي عريريز   02ادلقيريرياس لرا تريريإ بريريا وريريدر ل  
ادلقياس لللة العربية  عرض بعد ذلريك علريى أربعرية مرين احمل  ريا  رجم  ل  ي أٍلسبان ال جاح  اإلخداق.   خارج

مرين أسريال ة اجلامعرية مرين ذ ي االخبصرياي الري ين الدقريريوا علريى سريالمة الرتمجرية,  ا رياع لريدرغل ا  طبريق ادلقيريرياس 
 بعد ذلك على عي ة من رلب ع الدراسة لبعر  سالمة البعابر  دالالهتا ع د الطلبة.

ّثياتّاملقواس:ّّ-5-3

رت لل قياس دالالت ثبات مقبولرية,  نريد  جريد أن معامريل ثبريات ادلقيرياس بطريقرية لعريادة االخببريار لقد لوف
( طالبريرياً  طالبريرية مريرين رلب ريريع الدراسريرية يسريريا ي 42بداوريريل زمريريق مقريريدارع أربعريرية أسريريابيع علريريى عي ريرية م ونريرية مريرين )

هري ع .   0,00,  تسىل معامريل االلسرياق الريداخلي لل قيرياس باسريبلدام معادلرية كر م رياخ ألدريا ف ريان 0,23
 ك لك  جد  0,10لذ بلغ معامل ألدا  ,( على عي ة أمري يةTriceالدالالت لشبد ما لوول لليد لراي  )

 على عي ة من طلبة جامعة السلطان نابوس م ع  ان. 0,42( أن معامل ألدا Ibrahim, 1996لبراهيم )
ّصد ّاملقواس:ّّ-5-4

ا مرين أسريال ة اجلامعرية ذ ي االخبصرياي جرع البنقق من ودق ادلقياس بعراد على أربعة من احمل  ري
خارجي  ك لك ندرة الدقرات على نياس مركز الىريبر.  نريد الدريق احمل  ريون  –لبيان ا اع الدقرات داخلي 

 على مطابقة ادلقياس لقياس اللرض ال ي اعد لد.
 Frost نريريريريد اسريريريريبلرج معامريريريريل االرلبريريريرياط بريريريريا مقيريريريرياس مركريريريريز الىريريريريبر األكريريريريادؽلي  مقيريريريرياس فر سريريريريإ )

Attribution Scale( ال ي طورع واحل )للبيجة األردنية,  ند أعطى ادلقياسان لعي ة م ونة من 8338 )
طالبريرياً  طالبريرية مريرين رلب ريريع الدراسريرية, ف ريريان معامريريل االرلبريرياط بريريا مقيريرياس لريريراي  للبيجريرية األردنيريرية  مقيريرياس  11
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ن معامريل ( لذ  جريد ا أTrice, et al, 1987 هري ا يزيريد ع ريا لووريل لليريد لريراي   رفانريد ) 0,11فر سريإ 
 .0,40االرلباط با مقياس لراي   مقياس ر لر على عي ة أمري ية يسا ي 

ّااجراءات:ّ-6

طبقإ أداة الدراسة على أفراد العي ة بش ل مجاعي م ناعات البريدري   م  رير   عاديرية.  نريد طلريىل 
. ه (8فقريريرات ادلقيريرياس ملنريريق ) نمريرين كريريل طالريريىل أن يسريريجل ادلعلومريريات الشلصريريية نبريريل البريريد  باإلجابريرية عريري

 أدخلإ البيانات ل اكرة احلاسون من أجل  ليل ا  اإلجابة عن أسجلة الدراسة ادلشار للي ا.
ّمنهٍوةّالدرادةّوالًَلولّااحصائي:ّّ-7

لعر  مركز الىبر لدع الطلبة اجلامعيا  عالنبد  لعّد الدراسة احلالية دراسة مسنية  ودية هدفإ ل 
  ند اشب لإ الدراسة على ادلبلّرات اخلية: .جل  ً مبسبوع البنصيل  البلصص األكادؽلي  ا

  لد مسبويان )ذكر, أنلى(. ال  س: -
 )عل ية, لنسانية(.  لد مسبويان اخع الكخكن: -
)عريرياٍل, مبريريدٍن(.  نريريد اسريريبلدم ادلعريريدل الرتاك ريريي اجلريريامعي لقيريرياس   لريريد مسريريبويان مسددتخ  التحيددكا: -

نقطة نطع با عايل البنصيل  م لدىي البنصيل  ه ع العالمة  0.0مسبوع البنصيل  اعبربت العالمة 
 لقابل الوسير لقريباً لل عدالت الرتاك ية اجلامعية ألفراد عي ة الدراسة.

عريرين أسريريجلة الدراسريرية: ادلبوسريريطات  االضلرافريريات ادلعياريريرية,  نريريد اسريريبلدمإ اإلتصريريا ات اخليريرية م اإلجابريرية 
 )ت(,   ليل البباين,  البوزيع الب راري  ال سىل ادلجوية الرتاك ية. اخببار 
ّالنًائج:ّ-8

خفتتاقه ّإنًتتائجّالِتتااوّاالوو:ّمتتاّنِتتيةّالطليتتةّالتتذونّوعتتزونّْتتاحه ّوّّّ-8-1

ِيةّلدىّالطليتةّاجلتامعو ّّّاألكادمييّألديااّخارجوةّأوّداخلوةّّوهلّختًلفّهذهّالن

ّيفّاألردنّعنّأقرانه ّيفّاجلامعاتّاألمروكوةّوالُعمانوة؟.

خدريريان م األكريريادؽلي ألسريريبان لهريريدفإ هريري ع الدراسريرية أ اًل ل  معرفريرية نسريريبة الطلبريرية الريري ين يعريريز ن صلريريات م   
أ   خارجيريرية, ك ريريا يقيسريري ا مقيريرياس مركريريز الىريريبر األكريريادؽلي/ الريري ي يرجريريع هريري ع األسريريبان ل  وريريعوبة ادل  ريرية

نقص القدرة أ  احلظ أ  ادلساعدة من األخرين.  يعرب عن العز  اخلارجي بالعالمة ال لية على ادلقياس  الع 
,  العالمرية العاليرية علريى 00-0أما م ه ع الدراسة فقد لرا تإ العالمرية بريا  02 –لرا ح نارياً با ودر 

ل علريريى عريريريز  خريريارجي اريريريعيف.  يبريريريا ادلقيريرياس لريريريدل علريريى عريريريز  خريريارجي مرلدريريريع بي  ريريا العالمريريرية ادل لدىريرية لريريريد
 ( البوزيع الب راري للعالمات الع تصل علي ا أفراد عي ة الدراسة على ادلقياس.1جد ل )
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 (7ال ىيل  
 التخزيع التكرا ي لعتما  لفرام العك ن عخى مقكاس الضبط ااكاميم 

 ال سبة ادلجوية الرتاك ية ال سبة ادلجوية الب رار فجة العالمات
0 – 0 1 8,44 8,44 
1 – 88 808 004 03,44 

80 – 80 080 10,04 03,44 
81 – 08 803 014 30,44 
00 – 00 80 3,44 8004 

  8004 141 اا وع
   81,1 ادلبوسر

   3,24 االضلرا  ادلعياري
(  هريريريي ال قطريريرية 81مريريرين أفريريريراد العي ريريرية كانريريريإ درجريريرياهتم أكلريريرير مريريرين    ) 444 ( أن1يا ريريرير مريريرين اجلريريريد ل )

على ادلقياس. أي لن ه ع ال سبة من العي ة لعز  ال جاح  اإلخداق األكادؽلي ل  عوامريل خارجيرية  ادلبوسطة
 ( م  م ل  عوامل خارجية بدرجة م لدىة.144العي ة ) بدرجة مرلدعة, بي  ا يعز  بقية أفراد

ز ن صلريات م أ   لإلجابة عرين اجلريز  اللريا  مرين السريؤال األ ل للدراسرية  ادلبعلريق بادلقارنرية بريا نسريبة مرين يعري
لخدان م األكادؽلي ألسبان خارجية من الطلبة األردنيا مع أنراام م اجلامعات األمري ية  الع  انية, فقد 
ا تسريريان نسريريبة مريرين اخبريريار ا البريريديل الريري ي يشريرير ل  العريريز  اخلريريارجي ل ريريل فقريريرة مريرين فقريريرات ادلقيريرياس  ذلريريك 

 ( يبا ه ع ال با  .4نيا  اجلد ل )بال سبة ل ل من الطلبة األردنيا  األمري يا  الع  ا
 (5ال ىيل  

 ل ماكن، ُعمااكن، لمريككن الرقرا  ياسبن عزي ال  اح ياإلارا  ا باع اا أكن عخى كا فقرة لى  ثتث عك ا 

نسبة ادلجوية للعز  العي ة  الدقرة
 األردنية

العي ة  ** ال سبة ادلجوية للعز 
 الع  انية

ي ة الع عز *** ال سبة ادلجوية ل
 مري يةاأل

8* 03 12 82 
0 41 00 81 
3 00 01 00 
1* 11 20 11 
4* 04 10 01 
0* 10 32 04 
1* 01 01 01 
2* 30 11 13 
3 10 10 30 

80 80 03 1 
88 18 41 00 
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نسبة ادلجوية للعز  العي ة  الدقرة
 األردنية

العي ة  ** ال سبة ادلجوية للعز 
 الع  انية

ي ة الع عز *** ال سبة ادلجوية ل
 مري يةاأل

80 41 10 11 
83* 11 01 81 
81 13 32 00 
84 3 84 08 
80 30 33 40 
81 82 84 34 
82* 04 12 41 
83 30 10 30 
00 41 32 00 
08 80 32 10 
00* 21 30 04 
03* 10 10 00 
01 13 82 80 
04 33 80 30 
00* 10 13 21 
01* 21 00 30 
02 31 33 18 

 لدع العي ة األردنية. 004 لىإلخداق ألسبان خارجية لزيد ع*  نسبة عز  ال جاح  ا
 (.8330** ادلرجع دراسة لبراهيم )
 (.8324***ادلرجع دراسة لراي  )

مريرين الطلبريرية األردنيريريا يعبقريريد ن أن العالمريرية الريريع ػلصريريل  034ع ل  نريريص هريري ع الدقريريرات لبريريا أن  بريريالرجو 
مرين الطلبرية يعبقريد ن أن  304(  لن 8دراسريبد )فقريرة  علي ا الطالىل ال لعرب عن اجل د الري ي يب لريد م أث ريا 

(.  بادلقابل فإن 2وة )فقرة خا بع  الطلبة ػلصلون على عالمات مرلدعة ال يسبنقواا  ذلك العببارات
مريريري  م يعبقريريريد ن  384بنقيريريريق ال جريريرياح م احليريريرياة بي  ريريريا مريريرين الطلبريريرية ال يعبقريريريد ن أن لريريريدي م دافعريريرياً نويريريرياً ل 34

 (.84بوجود دافع نوي لبنقيق ال جاح م احلياة )فقرة 
خدريريريان م ل فيبريريريد  أن الطلبريريرية يعبقريريريد ن بريريريأن نقريريريص القريريريدرة هريريريو العامريريريل م 03, 00, 1, 1أمريريريا الدقريريريرات 

ادلدرسريريريا, بي  ريريريا خدريريريان م ل   يريريريز لفريريريإن الطلبريريرية يعريريريز ن في  ريريريا صلريريريات م     2, 0ألكريريريادؽلي . أمريريريا الدقرلريريريان ا
لريريريريدل علريريريريى أن الطلبريريريرية يعبقريريريريد ن أن ه ريريريرياك أمريريريريوراً م  ريريريرية م احليريريريرياة أكلريريريرير مريريريرين البنصريريريرييل  01, 00الدقريريريريرات 
 األكادؽلي.

علريريى عي ريرية مريرين  (Ebrahim, 1996( الريريع لووريريل للي ريريا لبريريراهيم )4 لريريدع مقارنريرية ال بريريا   م اجلريريد ل )
( Trice, 1985طلبريرية جامعريرية السريريلطان نريريابوس بريرين سريريلطان م ع  ريريان,  ال بريريا   الريريع لووريريل للي ريريا لريريراي  )
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على عي رية مرين طلبرية ال ليريات األمري يرية يبريا أن ه رياك لشرياهباً نسريبياً م ال سريىل ادلجويرية للعريز  اخلريارجي علريى 
رجوع ل  ه ع الدقريرات صلريد أن الدقريرة األ   الريع ,  بال01, 08, 83, 8معام الدقرات ما عدا الدقرات 

لقريريول علعريريرب عالمريريات الطلبريرية م اللالريريىل عريرين اجل ريريد الريري ي يب لريريد الطالريريىل م أث ريريا  الدراسريريةع صلريريد أن العي ريرية 
 124 ريريريا هريريريي لريريريدع العي ريريرية الع  انيريريرية   بي  034بجابة علي ريريريا باال ريريرياع اخلريريريارجي األردنيريريرية كانريريريإ نسريريريبة االسريريري

قريريرة اللاللريرية عشريريرة الريريع لقريريول عأتريريري أن أعريريد در سريريي يومريريا بيريريوم ع صلريريد أن نسريريبة . أمريريا الد824 األمري يريرية 
. 814 األمري يرية  014بي  ريا الع  انيرية  114ي مرين العي رية األردنيرية ال ين اسبجابوا علي ا م اال اع اخلارج

 ع كانريريإ ن بإعلريريال دراسريريع  لقريريول ع مريرين السريري ل أن يق عريريق اخخريرير ن الريريع يا بال سريريبة للدقريريرة احلاديريرية  العشريرير أمريري
, أمريريريريا الدقريريريريرة الرابعريريريرية 104, 324, 804 انيريريريرية  األمري يريريريرية علريريريريى البريريريريوايل ال سريريريريىل ع ريريريريد العي ريريريرية األردنيريريريرية  الع  

 العشرين الع ل ص على ع أغر باسب رار رأي تول أهدام ادل  ية ادلسريبقبلية ع صلريد أن ال سريبة كانريإ لريدع 
الدر نات با العي ة األردنية من ج ة  العي رية .  ه ع 804 األمري ية  824 الع  انية  134العي ة األردنية 

رمبريريا لرجريريع ل  اخريريبال  اللقافريريات مريرين ج ريرية,  اخريريبال  ناريريرة كريريل فريريرد   األمري يريرية مريرين ج ريرية ثانيريرية الع  انيريرية
فرة علريى األغلريىل, ادل طوق العبارة, باإلاافة ل   ر   الع ل ادلباتة مسبقباًل. ف ريي م أمركريا  ع ريان مبريو 

 دة.م األردن اعيهي بي  ا 
أن ه اك نسبة عاليرية مرين الطلبرية يعبقريد ن بريأن ه رياك أسريباباً على مؤشرات لدل هي لال  ه ع األمللة ما 

 خارجية هي ادلسؤ لة عن صلات م  اخدان م األكادؽلي.
نًتتائجّالِتتااوّالٌتتاني:ّهتتلّزًلتتفّمركتتزّالضتتيطّلتتدىّالطليتتةّاجلتتامعو ّّّّ-8-2

ّنِانوة(ّ؟باخًالفّالكلوةّ)الكلواتّالعلموة،ّالكلواتّاا

لإلجابرية عريرين هريريا السريريؤال, أجريريرع اخببريريار )ت( لدنريريص الدريرير ق بريريا مبوسريريطات عالمريريات طلبريرية ال ليريريات 
 ( يللص ه ع ال با  .0العل ية  األدبية على ادلقياس.  اجلد ل )

 (6ال ىيل  
  متخ ط م أا  الةخبن عخى مقكاس مركز الضبط ااكاميم   سب متغكر الكخكن

  يائ    ( لخرري  اكن إسة المتخ ةا  عخمكن يإاسااكن( يقكمن اإل
 ت اخلطأ ادلعياري االضلرا  ادلعياري ادلبوسر عدد األفراد ال ليات
 8,40 0,0101 3,12 81,01 034 العل ية

  0,0081 3,23 81,88 000 اإلنسانية
علريريى ( غيريريان الدريرير ق ذات الداللريرية اإلتصريريا ية بريريا طلبريرية ال ليريريات العل يريرية  اإلنسريريانية 0يبريريا اجلريريد ل )

 مقياس مركز الىبر األكادؽلي.
نًائجّالِااوّالٌالث:ّّهلّزًلتفّمركتزّالضتيطّبتاخًالفّاجلتنسّ) كتور،ّّّّّّّّ-8-3

 إناث(؟
 لإلجابة عن ه ا السؤال أجرع اخببار )ت( لدنص ما لذا كانإ ه ع الدر ق ذات داللة لتصا ية 
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(   0.04( اجلد ل  )يللص ه ع ال با  . 1 ) 
 (7ال ىيل  

 الةخبن عخى مقكاس مركز الضبط  ااكاميم   سب متغكر ال  س متخ ط م أا 
   كخ ، إااث( يقكمن اإل يائ    ( لخرري  اكن إسة المتخ ةا 

   اللةأ المعكا ي اااحراف المعكا ي المتخ ط عىم اافرام ال  س
 0,300 0,0088 3,0010 81,1184 833 ذكور
  0,0110 1,0000 81,3080 003 لناث

جلريريد ل غيريريان الدريرير ق ذات الداللريرية اإلتصريريا ية بريريا مبوسريرير الريري كور  مبوسريرير اإلنريرياث علريريى  يا ريرير مريرين ا
 ادلقياس.
نًائجّالِااوّالرابع:ّهلّزًلفّمركتزّالضتيطّبتاخًالفّمِتًوىّالًَصتولّّّّّّّ-8-4

 )عاٍو،ّمًدٍن(؟
لالجابة عن ه ا السؤال أجري اخببار)ت( للدر ق با ادلبوسطات فوجدت فر ق ذات داللة لتصا ية 

 ( يللص ه ع ال با  .2 ذ ي البنصيل العايل  ذ ي البنصيل ادل لد  على ادلقياس  اجلد ل )با
 (8ال ىيل  

 متخ ط م أا  الةخبن عخى مقكاس مركز الضبط ااكاميم   سب متغكر التحيكا
  عاٍل، م لرا( يقكمن اإل يائ    ( لخرري  اكن إسة المتخ ةا 

   اللةأ المعكا ي اااحراف المعكا ي المتخ ط عىم اافرام المعىل التراكم 
 1,010 0,0431 3,2308 84,33 030 عايل

  0,0103 3,0082 83,0000 008 م لد 
( غيريان الدرير ق ذات الداللرية اإلتصريا ية بريا مبوسريطات الطلبرية ذ ي البنصرييل العريريايل 2يبريا اجلريد ل )

  مبوسطات الطلبة ذ ي البنصيل ادل لد .
:ّهتتلّووجتتدّأثتترّللًفاعتتلّبتت ّالًُصتت ّاألكتتادمييّنًتتائجّالِتتااوّا تتامسّ-8-5

ّواجلنسّومًِوىّالًَصولّعلىّمركزّالضيطّلدىّالطليةّاجلامعو ؟

لنسريانية(  ادلعريدل  –لنرياث(  نريوع ال ليرية )عل يرية  – دلعرفة ما لذا كان ه اك أثر دلبلرات اجل   )ذكور 
 0x 0x 0ع  ليريريل الببريرياين اللالثريريي مريري لد (  البداعريريل بريريا هريري ع ادلبلريريرات. فقريريد أجريرير  –الرتاك ريريي )عريرياٍل 

 ( يللص ه ع ل با  .3 اجلد ل )
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 (9ال ىيل  
 كن يالمعىل التراكم  يالتراعخ  اكنخاتائج تحخكا التباين اثر متغكرا  الى ا ن: ال  س يالك

 إسة المتغكرا  عخى مركز الضبط ااكاميم 

م مخع  ميى  التباين
 المراعا 

م أا  
 الحرين

متخ ط 
مستخ   ف ا المراع

 الىالن
 0,000 80,082 003,110 8 003,110 ادلعدل الرتاك ي

 0,134 0,884 8,010 8 8,010 اجل  
 0,88 0,440 30,003 8 30,003 ال لية
 0,084 8,41 00,030 8 00,030 ادلعدل الرتاك ي xاجل   
 0,030 0,030 3,034 8 3,034 ادلعدل الرتاك ي  xال لية
 0,331 0,182 80,300 8 80,300 ادلعدل الرتاك ي م xيةلال xاجل  
   81,313 112 0104,111 الباني
   81,130 144 0130,830 اا وع

( أن ادلعريريدل الرتاك ريريي كريريان لريريد أثريرير  داللريرية لتصريريا ية علريريى ادلبلريرير البريريابع مركريريز الىريريبر 3 يواريريح اجلريريد ل )
ن ادلبلرات فلم ي ن ذلا أثر ذ  داللة لتصا ية األكادؽلي بي  ا ادلبلرات األخرع ال لية  اجل    البداعل ب

(   0.04.على مبلر دلركز الىبر األكادؽلي ) 
ّمناقشةّالنًائج:ّ-9

مريرين الطلبريرية يعريريز ن أسريريبان صلريريات م  اخدريريان م األكريريادؽلي ألسريريبان  404بي ريريإ نبريريا   هريري ع الدراسريرية أن 
رجي غالباً مريا يدبقرير ن ل   جريود خارجية, أي أام ذ   مركز ابر خارجي. فالطلبة ذ   مركز الىبر اخلا

أهدا   اانة م تياهتم,  غيان البلطير الوانعي دلسبقبل م ادل ق,  س ولة لن اع م. لري لك فإن ريا صلريد 
بع  هؤال  الطلبة يعز ن ال جاح ل  عامل احل   لأثر األشلاي ذ ي ال دوذ أ  الواسريطة.  بريال ارة ل  

من ادلعبقدات الع لؤثر م سلوكات األفراد.  ه  ا يبىح لأثر البيجة  رلب عال ا فإن ا صلد أن ه ع متلل جز ا
االجب اعية  اللقافية بسلوكات األفراد.  من ج رية أخريرع, فريان اإلخدرياق بال سريبة ل  بعري  الطلبرية غالبريا مريا 
يعريريود ل  عريريدم القريريدرة علريريى البعامريريل مريريع ادلونريريف  سريرييطرة نريريوع لدريريوق نريريدراهتم  وريريعوبة الدراسريرية م اجلامعريرية 

اخريريبال  تيريرياة اجلامعريرية عريرين تيريرياة ادلدرسريرية  وريريعوبة الب يريريف م البيجريرية اجلامعيريرية.  لبدريريق هريري ع ال بريريا   مريريع مريريا   
 مريريع ال بريريا   الريريع  (Rathus & Nevid, 1999) راذ س  نيديريريد ( (Phares,1991أشريريار لليريريد فريريارس 

اسرية لريراي  ( م دراسريبد علريى عي رية مرين سريلط ة ع  ريان,  در Ibrahim, 1996لوول للي ا كل من لبراهيم )
(Trice, 1986 على عي رية مرين طلبرية اجلامعريات األمري يرية.  نريد  أبريان البنليريل لدقريرات ادلقيرياس أن ه رياك )

اً نسريريبياً علريريى معاريريم فقريريرات ادلقيريرياس لريريدع العي ريريات الريريلالث )األردنيريرية  الع انيريرية  األمري يريرية(  أن ه ريرياك لشريرياهب
(.  رمبريا يرجريع هري ا ل  اخريبال  4 يرية جريد ل )فر ناً نسريبية علريى بعري  الدقريرات بريا العي رية األردنيرية  األمري

األج اس  الب شجة االجب اعية  البيجة اللقافية  الدافعية لدع ااب عا  ه ا يبدق مع ال با   الع لوول للي ا  
( Powers, et al, 1987 دراسرية بريا رز  آخرير ن ) (Yan & Eugene, 1991)كريل مرين يريان  ايقرين 
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عريز  اخلريريارجي يبطلريريىل أن لقريريوم ادلريريدارس ببصري يم بريريرام  خاوريرية لزيريريادة ثقريرية   جريود ملريريل هريري ع ال سريريبة العاليريرية لل
 الدرد بقدرالد  ذالد  لعويدع على   ل نبا   أع الد. 

 ,لقد أ  رت الدراسة غيان الدر ق ذات الداللة اإلتصا ية م مركز الىبر اخلارجي يعزع ل  اجلري  
صدون مبركز ابر داخلي عبقد بان ال كور يبّ أ  البلصص األكادؽلي )عل ي  أديب(, ه ا مع أن بعى م ي

 لعريريود هريري ع ال بيجريرية ل  أن كريرياًل مريرين الريري كور  اإلنريرياث ي ب ريريون ل    ان اإلنريرياث يب يريريزن مبركريريز اريريبر خريريارجي.
أف ارا مبشاهبد  نات ااب عية,فرمبا أام ؽلبل و ثقافة  اتدة  يا ر ن البأثر ذالد بالعادات  البقاليد  ادلعبقد

ع ريل شريي  لبنسريا  نشريعور أتيانريا أاريم اليسريبطيعو ز عز هم اخلارجي لسريلوكاهتم ملريل: المن شأاا أن لعز 
 اع م الدراسي,  أن ه اك أشيا  كلرة أخرع لدي م أهم ب لر من تصوذلم على عالمات عالية,  عدم 
 جود ار رة حلىور احملااريرات م بعري  األتيريان,  البنريث عرين ادلسريانات الريع يسري ل في ريا احلصريول علريى 

 ه ريريري ا يعريريريز ن ادلسريريريؤ لية ل  أشريريريلاي آخريريريرين  ا  موانريريريف خارجريريرية عريريرين سريريرييطرهتم أ   عالمريريرية أ  ال جريريرياح.ال
 & Rathus) راذ س  نيديريريد  ((Phares,1991 لبدريريق هريري ع ال بريريا   مريريع مريريا أشريريار لليريريد فريريارسنريريدراهتم. 

Nevid,1999)  ك لك لبدق مع دراسة كل من ديبور (Deboer,1985)دراسة يل  دنقرنريك (Lee & 

 Dengerink,1992) دراسريريريريريريريريرية م جالنريريريريريريريريريد  آخريريريريريريريريريرير ن  (McGlell&,et al,1991)  دراسريريريريريريريريريرية 
بي  ريا بي ريإ بعري  الدراسريات م الواليريات ادلبنريدة األمري يرية غيريان الدرير ق بريا اجل سريا م (8338واحل)

 رمبا  (Stipek & Granlinski, 1991)العز  السبن لل جاح  اإلخداق ملل دراسة سببك  جرال س ي 
 خبال  العي ات  اخبال  ادلقايي  ادلسبلدمة م نياس مركز الىبر األكادؽلي.يرجع ه ا ل  ا

خدريريريان م األكريريريادؽلي ألسريريريبان لالبنصريريرييل ادلرلدريريريع يعريريريز ن صلريريريات م     نريريريد أبانريريريإ الدراسريريرية أيىريريريا أن ذ ي
داخليرية,  رمبريا يعريريود هري ا ل  أن الطلبريرية ذ ي البنصرييل ادلرلدريع يبصريريدون بالسريعي  را  ادلعرفريرية  البنريث ع  ريريا, 

باإلاافة ل  أام يا ر ن ادلسؤ لية عن نبا   سلوكاهتم,  من ج ة أخريرع فريان هريؤال  الطلبرية غالبريا مريا  ه ا
يب يز ن باالنشلال بسلوكات اعبيادية لقليدية لؤدي ل  البنصيل ادلرلدع  ال داية,  الب بع باإلوريرار علريى 

م االجب اعيريريريرية أن لريريريريؤثر م  سريريريريا أ اريريريرياع م الدراسريريريريية. باإلاريريريريافة ل  ذلريريريريك ف ريريريريم ال يسريريريري نون ل شريريريرياطاهت
هريري ا فىريرياًل عريرين امريريبالك م الدافعيريرية  , لريري لك صلريريدهم اشريريد تروريرياً علريريى لعريريداد در سريري م يومريريا بيريريوم  م,دراسريريب

العاليريرية لبنقيريريق ال جريرياح م احليريرياة.  أمريريا الطلبريرية ذ   البنصريرييل ادلريري لد , فريريإام يرجعريريون أسريريبان اإلخدريرياق 
  يريريريريز  ,علي ريريريريا ملريريريريل وريريريريعوبة ادلريريريريادة البعلي يريريريرية األكريريريريادؽلي ل  أسريريريريبان خارجيريريريرية لريريريريي  م مقريريريريد رهم السريريريرييطرة

 عريريريدم للقريريريي ادلسريريرياعدة مريريرين اخخريريريرين. أي أن ه ريريرياك أسريريريباباً عديريريريدة خارجيريريرية هريريريي ادلسريريريؤ لة عريريرين  ,األسريريريال ة
  (Rathus & Nevid, 1999) راذ س  نيديريد ( (Phares, 1991لخدان م األكادؽلي.  ند أكد فريارس 

خدريان م ل  عوامريل خارجرية عرين نريدراهتم  ل  احلريظ  غيريان أن األفراد ذ ي مركز الىبر اخلارجي يرجعون ل
الدريريريريري ادل اسريريريريريبة, بي  ريريريريريا األفريريريريريراد ذ   مركريريريريريز الىريريريريريبر الريريريريريداخلي يؤكريريريريريد ن أعليريريريريرية نريريريريريدراهتم  البلطريريريريريير الريريريريريوانعي 

 لوريرارهم علريى  قيريق أهريداف م  صلريات م م احليرياة.  لبدريق أيىريا هري ع ال بريا   مريع نبريا   دراسرية  ,دلسبقبل م
الريري ي يريريرع أن  (Bar-Tal, et al, 1984) دراسريرية بارلريال  آخريرير ن (Weigfield, 1988)   ايديلريد
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ة االجب اعيريرية للوالريريريدين العوامريريل االنبصريريادية  االجب اعيريرية كالريريدخل  مسريريبوع لعلريريرييم الوالريريدين  السريري ن  ادل زلريري
 العوامل هي من األسبان الع يعز  الطلبة للي ا صلات م  لخدان م األكادؽلي. هي غرعلا 
 الًوصوات:ّ-11

 عب اداً على نبا   الدراسة, فإنَّ الباتلا يوويان بريريري :ا
لعداد برام  خاورية م ادلريدارس لبريدريىل الطلبرية علريى   ريل نبريا   أع رياذلم  اخترياذ القريرارات ب ريا  علريى  -

 ندراهتم  ن اعاهتم ال الية.
 لعريف الطلبة مبسبويات أدا  م  بالعوامل ادلؤثرة على لصلازاهتم. -
دين الرتبويا م ادلدارس م لعليم م ريارات اخترياذ القريرار  العوامريل ادلريؤثرة فيريد,  كري لك لأكيد د ر ادلرش -

 م ارات لوكيد ال ات.
لوعية الطلبة بأن مسؤ لية ال جرياح  اإلخدرياق لرجريع م جريز  كبرير م  ريا ل  أندسري م  لريي  ل  عوامريل  -
 أخرع.
ع ريريرية لب  يريريرية مركريريريز اذج لغلابيريريرية  خريريريربات دالوعيريريرية اخبريريريا  بىريريرير رة لقويريريرية م ريريريارات اختريريرياذ القريريريرار  لريريريوفر ظلريريري -

 ن األب ا  يبأثر ن با اهات آبا  م ضلو البعامل مع ادلوانف ادلب وعة.  الىبر الداخلي أل
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