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 ملخص الدراسة

كسمة ومركز الضبط  العالقة بین القلق   الدراسة الحالیة التعرف على  استھدفت 

التعرف داء العینة على متغیر القلق كسمة،كذلك مستوى أ ، ومعرفة)خارجي -داخلي(

الضبط الداخلي أو الضبط الخاجي،  ي على ما إذا كان أفراد عینة الدراسة من ذو  

على القلق   ) علمي  -أدبي (یمي والتخصص األكاد) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع و

على ) علمي -أدبي(والتخصص األكادیمي ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع و. كسمة

والتخصص األكادیمي ) إناث -ذكور(ودراسة تأثیر النوع .مركز الضبط الداخلي

  على مركز الضبط الخارجي لدى عینة الدراسة) يعلم -يأدب(

طالب وطالبة من طالب السنة األخیرة للعام  ) 200(وتكونت عینة الدراسة من 

 .بجامعة بنغازي) 2009-2008(الجامعي 

سمة القلق للكبار لسبیلبرجر والذي أعده بالصورة العربیة          اختبارتم تطبیق و

-الداخلي(، وكذلك طبق مقیاس مركز الضبط     )1984(عبدالرقیب البحیري  

للكبار لروتر والذي أعده بالصورة العربیة صالح الدین أبوناھیة   ) الخارجي

  .التأكد من صدق وثبات المقیاسین، وذلك بعد أن تم )1986(

  :راسة إلىوتوصلت نتائج الد

وجود عالقة سالبة بین القلق كسمة والضبط الداخلي، أي كلما قل قلق السمة    .1

وُیالحظ أیضًا وجود عالقة موجبة بین القلق كسمة . كلما زاد الضبط الداخلي

والضبط الخارجي أي كلما زاد قلق السمة زاد الضبط الخارجي، بمعنى أن     

 بمعنى .شعورًا بالقلق كسمة   أفراد العینة من ذوي الضبط الخارجي ھم أكثر  

أنھ عندما یكون لدى الفرد مركز ضبط داخلي تمیل سمة القلق لدیھ إلى أن       

تكون منخفضة، وعندما یكون لدى الفرد مركز ضبط خارجي تمیل سمة           

  .القلق لدیھ إلى أن تكون مرتفعة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسط الفرضي لمقیاس القلق      .2

ت أفراد عینة الدراسة أي أن أفراد عینة الدراسة یتمتعون  ومتوسط درجا



 د 
 

بمستوى قلق كسمة متوسط وھذا یدل على أن العینة ال تعاني قلق سمة     

 .مرتفع وفي نفس الوقت ال تعاني قلق سمة منخفض

الضبط  (وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدى أفراد عینة الدراسة من حیث    .3

.  000الح الضبط الداخلي عند مستوى  صل) الضبط الخارجي –الداخلي 

 . بمعنى أن أفراد عینة الدراسة من ذوي الضبط الداخلي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من   .4

والتخصص األكادیمي ) إناث-ذكور(حیث القلق كسمة وفقًا لمتغیر النوع 

التخصص العلمي، أي أن   الفروق لصالح الذكور في     وكانت  ).علمي-أدبي(

كما ال توجد فروق ذات    . ذكور العلمي أكثر شعور بقلق السمة من اإلناث      

من حیث   . داللة إحصائیة بین إناث العلمي واألدبي من حیث القلق كسمة        

إناث  . ذكور العلمي ھم أكثر شعور بالقلق كسمة من ذكور األدبي        : النوع 

 .األدبيالعلمي ھن أكثر شعور بالقلق كسمة من إناث 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة      .5

من حیث الضبط الداخلي وفقًا للنوع، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائیة   

بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الداخلي وفقًا      

ت داللة وجود فروق ذا. للتخصص الدراسي لصالح طالب التخصص األدبي

إحصائیة من حیث الضبط الداخلي لدى إفراد عینة الدراسة وفقًا للنوع لدى      

ر طالب التخصص العلمي وكانت الفروق لصالح اإلناث حیث یتمتعن بالشعو

بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة       بالضبط الداخلي أكثر من الذكور،

للنوع لدى التخصص   ة وفقًامن حیث الضبط الداخلي لدى أفراد عینة الدراس

وجود فروق ذات داللة إحصائیة من حیث الضبط الداخلي لدى أفراد األدبي، 

عینة الدراسة وفقًا لمتغیر التخصص حیث یتضح وجود فروق ذات داللة          

إحصائیة لصالح ذكور األدبي، حیث تدل النتائج على أن ذكور األدبي ھم         

رجات ذكور العلمي، كما أكثر شعورًا بالضبط الداخلي مقارنًة بمتوسط د

یتضح أن إناث األدبي ھن أكثر شعورًا بالضبط الداخلي مقارنة بمتوسط  

 .درجات اإلناث من التخصص العلمي

ال توجد فروق ذات اللة إحصائیة بین متوسط أفراد عینة الدراسة من حیث        .6

الضبط الخارجي وفقًا للنوع، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین     
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درجات أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الخارجي وفقًا     متوسط 

وجود فروق  ، كذلك  للتخصص األكادیمي لصالح طالب التخصص العلمي     

ذات داللة إحصائیة من حیث الضبط الخارجي لدى أفراد عینة الدراسة وفقًا     

للنوع لدى التخصص العلمي وكانت الفروق لصالح الذكور منھم حیث كان       

بینما ال توجد فروق ذات . بط الخارجي أكثر من اإلناثلدیھم شعور بالض

ة وفقًا للنوع  داللة إحصائیة من حیث الضبط الخارجي لدى أفراد عینة الدراس

وجود فروق ذات داللة إحصائیة من حیث   لدى التخصص األدبي، أیضًا  

الضبط الخارجي لدى أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر التخصص حیث یتضح  

ذات داللة إحصائیة لصالح ذكور العلمي حیث تدل النتائج على    وجود فروق 

أن ذكور العلمي ھم أكثر شعورًا بالضبط الخارجي مقارنًة بمتوسط درجات      

ذكور األدبي، كما یتضح من النتائج أن إناث العلمي ھن أكثر شعورًا بالضبط  

  .الخارجي مقارنًة بمتوسط درجات اإلناث من التخصص األدبي

، وبناًء  خلفیة النظریة والدراسات السابقة    ر نتائج الدراسة في ضوء ال قد تم تفسی

التوصیات والدراسات  عدد من الدراسة تم تقدیم نتائج على ما توصلت إلیھ 

  .المقترحة
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   مقدمةال 1.1

األھداف التي یرنو على ھذه األرض لیسعى ولیحقق بجھده كل  اإلنساناهللا  خلق      

یتأتى إال  إلیھا، من بینھا التقدم والرفاھیة والسعادة والحیاة الكریمة الھانئة، األمر الذي ال

الجھد والعطاء والكفاح المستمر والعمل الدؤوب والتخطیط السلیم، وھذا یتطلب ببذل 

یقع على  من ھذا الجھد إال أن الجزء األكبر. رائح وفئات المجتمع لتحقیقھتكاثف جمیع ش

جاز یحدث ال تقدم وال إنحیث  ،واالزدھاركاھل الشباب في أي مجتمع یرنوا إلى التقدم 

مھمة لتقدم أي  ھم في ذلك، مما یجعل فئة الشباب ركیزةرإال إذا اضطلع الشباب بدو

  . مجتمع

 واإلبداعواإلبتكاریة  ي والصفاء الذھنيتكون ھذه الفئة على قدر من الوعوحتى       

ھ عنایة یتوج ھذه المجتمعاتعلى فإن مجتمعاتھا، بمكن من السمو والصحة النفسیة لتت

وخاصة الصحة النفسیة والعقلیة  ،والصحیةیة انمن الناحیة التربویة والجسم بھم خاصة

، والذي بدوره ینعكس والعقلي النفسي اب للوصول بھم الى درجة من التوافقلھؤالء الشب

لدیھم والتي تسھم في تقدم  واالبتكار ناغم مع روح الفعالیةویت عطائھمعلى  إیجابًا

  .المجتمع

 لنفسیة واالجتماعیة على أھمیة الصحة ادبیات النفسیة تجمع األفي ھذا السیاق       

فسیة منغصات ھذه الصحة النعلى ھ العقلي، وقد ینغص الفرد وعطائمستوى توافق و

الذي لھ  القلق كسمة منھا على سبیل المثال ال الحصر ما یھمنا في ھذه الدراسةعدیدة 

أن ات علم النفس إلى لب أدبیوتشیر أغشخص وتصرفاتھ، تأثیر قوي على سلوك ال

تمنع الفرد من تحقیق  ،وشعور الفرد بالضیاع ،القلقو ،واإلحباط ،النفسي حاالت الصراع

فالقلق مثًال یدفع اإلنسان إلى مواجھة  .اتھمع طاقاتھ وإمكان تتواءم التوافق درجة من

ى مشكالتھ بصورة یطغى علیھا التسرع والقصور واالستحواذ والنمطیة، وتسیطر عل

، وھو یفعل ذلك حلول مغلوطة ما یدفعھ إلى استخدامالضاغطة  عناصر المشكلة تفكیره

إما لعدم سیطرتھ على مقومات ذاتھ، أو لكي یتخلص من وطأة العوامل الضاغطة على 

  .ذاتھ
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مومًا یعوق القدرة أن القلق ع الدراسات في مجال الصحة النفسیة إلى وتشیر عدیُد      

المعرفة، وأن محاولة استطالع و معرفة العوامل الفھم والتذكر واكتساب على التركیز و

في  التي ترتبط بسمة القلق وكیفیة تأثیرھا في خفض أو زیادة القلق في أداء الفرد أمٌر

وأنھ یعد مشكلة أكثر  ،یھدد كیان الشخص ككل حقیقٌي ھمیة، ذلك لكون القلق ألٌمغایة األ

  ).71: 1988 دسوقي،(سخطورة من األلم العضوي في نظر الكثیر من علماء النف

، خاصة وأن متفاوتةتعرضھ للقلق بدرجات  ال تخلو حیاة اإلنسان من مواقف      

مرض (، ویسمى القلق صر یمر بتغیرات ثقافیة وحضاریة متسارعةالمجتمع المعا

لشیوعھ بین البشر نتیجة لتھدید استقرار الفرد وأمنھ أحیانًا، وتعرضھ لمواقف   )العصر

ة یسیجة أن تظھر بعض االضطرابات النفلنتوتكون ا. الصراع أحیانًا أخرىأو اإلحباط 

النبض وخفقان القلب  مثل أضظرابوالجسمیة على من یعانون من القلق المرتفع 

ة والنظرة السوداویة للحیا ضغط الدم فضًال عن الشعور بالھّم وارتفاعوسرعة التنفس 

   ).11: 1988شیھان،( التي قلما ینجو منھا أحد

ثر المصطلحات الشائعة في مجال علم النفس عمومًا، وفي مجال عد القلق من أكُیو      

ب دینامي في الصحة النفسیة خصوصًا، فالقلق حقیقة من حقائق الوجود اإلنساني، وجان

بل في غالبیة  ،بناء الشخصیة، فھو یعتبر مفھوم مركزي في علم األمراض النفسیة

  ).20: 1988 دسوقي،( األمراض العضویة

 األدبكذلك ببحث القلق علوم عدیدة مثل علم النفس والطب النفسي، و تاھتم      

حیث اھتمام ھذه العلوم بدراسة والموسیقى والفن والدین وغیرھا، سواء من  والفلسفة

عبد (السلوك المضطرب لدى اإلنسان أو اھتمامھا بسمة الشخصیة المبتكرة والمبدعة 

 ).25: 1987 الخالق،

ثل إدمان القلق بالعدید من المشكالت م ارتباطالعدید من الدراسات إلى  أشارتكذلك      

إلى  یلجئونإلى أن بعض األفراد  1981كوھن  لق توّصالمخدرات، ففي ھذا السیا

 1988شرب الكحول بھدف التخلص من الضغوط والقلق، كما توصل شاھین وآخرون 

إلى المخدرات للتخفیف مما یشعرون بھ  یلجئونسنة  30 -15إلى أن الشباب في سن 

  ).7: 1988 دسوقي،( منھا االجتماعیةمن ضغوط وخاصة 
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وھذا ما  ،عامة اجتماعیةأشارت العدید من الدراسات إلى أن القلق أصبح ظاھرة و      

أشار فیھا إلى أن ، أجریت في مصر التي 2000 لرحمنا عبدتؤكده دراسة لـمحمد السید 

في المجتمع المصري بنسبة  المنتشرة وھو نوع من أنواع القلق" القلق العائم" اضطراب

من  %25من المترددین على العیادات الخارجیة، وحوالي % 15-10تتراوح بین 

  ).65 : 2001 ،العطیة( قد خبروا ھذا القلق في حیاتھم یكونون األصحاء

كیانھ ككل  اإلنسان بالقلق یتخلخُلإن تأثیر القلق یشمل اإلنسان ككل، فعندما یصاب       

في التحصیل، والتكیف، والذاكرة،  ًاالقلق أیض ھتز ثقتھ بنفسھ، ویؤثُرتركیزه وت ویفقُد

تقدیره لذاتھ، حیث یصبح اإلنسان قلقًا بشأن قدراتھ  انخفاضواإلدراك، مما قد یؤدي إلى 

نفسھ، ویشعر بأنھ ال یتحكم في مجریات األمور، وأن األحداث في ھذه الشخصیة وقیمة 

  .رھاأن یسّیتكون خارجة عن سیطرتھ وال یستطیع الحیاة 

لب سمات ومتغیرات الشخصیة، والتي من بینھا متغیر القلق بأغ وقد ارتبطت سمة      

تجریبیة في الو الدراسات النظریةمركز الضبط، وتتضح ھذه العالقة من خالل مراجعة 

 ولیكفورت 1971 جو و 1966 التراث السیكولوجي، والتي منھا دراسات روتر

فراد أن األالتي تشیر إلى  1987ـ1986 أبوناھیةو 1977 سترایكالندو 1972،1976

مسار األحداث  وتوجُھ الذین یعتقدون أن أفعالھم الخاصة وخصائصھم الشخصیة تحدُد

ا مستویات عالیة في مجاالت یث أظھروالضبط الداخلي، ح جھھم، وھم أفراُدالتي توا

بشكل  المختلفة، بالمقارنة مع أولئك الذین یعتقدون أن مثل ھذه األحداث تحدُث التوافق

ج ھذه الدراسات على أن نتائ أفراد الضبط الخارجي، وتتفُق مستقل عن أفعالھم، وھم

د الضبط الخارجي في الكثیر من أفراد الضبط الداخلي یتمیزون بداللة واضحة عن أفرا

كما  .المحاوالت المغریة للتأثیر علیھم ومقاومة ،المجاالت مثل القدرة على تأجیل اإلشباع

للذات،  احترامافھم أكثر  ،یتمیز أفراد الضبط الداخلي أیضًا بالصحة النفسیة والتوافق

 ثقة بالنفس، وأكثر ثباتًا، وأكثر الحیاة، وأكثر اطمئنانًا وھدوءًا عن وأكثر قناعة ورضًا

مقارنًة بذوي الضبط  باإلمراض النفسیة ، وأقل إصابًةاكتئابًاانفعالیًا، وأقل قلقُا، وأقل 

إن مشاكل الحیاة وضغوطھا وأعباء الدراسة كلھا عوامل تؤدي حیث  .والتوجھ الخارجي

ال ل لماذا وھذا یجعلنا نتساء، من األفراد ینلمختلفة لدى الكثیرإلى القلق بأنواعھ ا

یتعرض بقیة أفراد المجتمع الذین یعیشون نفس الظروف للقلق، وبمعنى أكثر دقة لماذا ال 
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إلى فرضیة مفادھا أن الفرق  نامر الذي یسوقاأل، ضيَرقلقھم الطبیعي إلى قلق َم وُلیتح

بینھم یرجع إلى تركیبة الشخصیة ولیس إلى طبیعة معطیات الحیاة المقلقة، أي أن األفراد 

جریات حیاتھم الحاضرة االعتمادیین الشاعرین بقلة الحیلة وفقدان السیطرة على م

م، أكبر في إمكاناتھ، یمكن اعتبارھم أكثر عرضة للقلق ممن لدیھم ثقة والمستقبلیة

  ).26-25: 1987، عبد الخالق( ة على مجریات األمور في حیاتھمویشعرون بالسیطر

مكثفة حول بنیة مركز الضبط، وتمكنت ھذه الدراسات عدد من البالقیام  وقد تم      

أن لمركز  ي لھا عالقة بمركز الضبط، وقد أكدت علىالدراسات من تحدید المتغیرات الت

ھذه المتغیرات التي لھا  الضبط فائدة كبیرة جدًا لتوقع أنماط مختلفة من السلوك، وإحدى

والتي قام  ینبحاث التي تمت على األطفال والبالغوقد بینت األ. عالقة ھي الحاجة لإلنجاز

 Clell Crandal 1963 and Atkinson, Clark Lowell 1953, Mc بھا 

Atkinson 1958  ناس الذین لدیھم حاجة عالیة لتحقیق اإلنجاز ھم في الغالب بأن ال

          . ألن لدیھم اعتقاد في مقدرتھم ومھارتھم في تحدید نتیجة مجھوداتھم) ضبط داخلي(لدیھم 

ت أكثر في النشاطات وقد بینت دراسات أخرى أن أفراد الضبط الداخلي یقضون وق      

وحققوا درجات أعلى في اختبارات  المجاالت األكادیمیةب تمام أكثرھنوا االثقافیة، ویبی

 Chance 1965, Crandall andالذكاء أكثر من أفراد الضبط الخارجي

Katkovsky 1965التي قام بھا  ، إضافًة إلى ذلك بینت األبحاثMesser 1972 

   .أن أطفال الضبط الداخلي یحرزون درجات أعلى وإنجاز أكبر في االختبارات

لم تجد ة، حیث بالنسبة لالختالفات بین الجنسین فإن الدالئل لسیت واضح أما     

مركز الضبط بین الذكور اختالف دراسات كثیرة اختالفات ذات قیمة فیما یخص 

واإلناث، بینما أشارت دراسات أخرى إلى وجود فروق في مركز الضبط بین الجنسین 

كز نتائج أعلى بكثیر في مرا اإلناث حیث أظھرت فیھ Feather 1967مثل دراسة 

  . الضبط الخارجي أكثر من الذكور

أن مركز الضبط لھ عالقة  Jeams and Rond 1956كل من وقد وجد       

بالسلوك السوي أو الصحي، وبشكل عام فإن األفراد الذین لدیھم إدراك داخلي للضبط 

، مثل التدخین یعتقدون أن باستطاعتھم التأثیر على العوامل التي تؤثر على صحتھم
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وتعاطي المخدرات والكحول، وقد وجد أن األفراد الذین لدیھم ضبط داخلي ھم األكثر 

  . إلقالع عن التدخینعلى امقدرة 

یرات القلق غوقد بحثت الكثیر من الدراسات العالقة بین مركز الضبط وبین مت      

 Nowicki,1972حباط، وقد ظھرت النتائج متضاربة في ھذه األبحاث، وقد بین واإل

عالقة قویة بین مركز الضبط الخارجي وبین القلق، ووجد أیضًا أن ھناك عالقة قویة بین 

 Watson andمركز الضبط الخارجي وبین القلق، في الوقت الذي وجد فیھ 

Feather,1967  أن مركز الضبط لیس لھ عالقة بالقلق، وقد بینت أبحاث أخرى نفس

أن ھناك  Rajamhan,1980تخدام عینة من الھنود وجد ھذه النتائج المتضاربة، وباس

وقد وجد . كور واإلناثذعالقة قویة بین مركز الضبط والقلق لدى طلبة الجامعة من ال

Khanna,Molinari,1981  أن ھناك عالقة سالبة بین مركز الضبط الداخلي وكل

الضبط الخارجي  ووجد أیضًا أن ھناك عالقة موجبة قویة بین مركز. من االكتئاب والقلق

  . والقلق، ووجد عالقة موجبة ضعیفة بین مركز الضبط الخارجي واالكتئاب

 ,Penk 1969, Nowicki and Strickland 1973وقد وجد كل من      

Donerty and Baldwin 1983, Linder 1986  أن مركز الضبط لھ عالقة

بالعمر، حیث یكون األطفال في بدایاتھم خارجیین ولكن یتحولوا إلى أن یكونوا داخلیین 

 Brothenan, Detzmerوقد وجد . بالنسبة لمركز الضبط لدیھم مع تقدمھم في السن

1983, Lumpkin,1985  ،أنھ عادًة ما یظھر الكبار مركز ضبط متغیر وغیر ثابت

بط خارجي من جدید ضي سنوات متقدمة من عمرھم تظھر نتائجھم مركز حیث أنھم ف

وقد تم ربط ھذا التحول إلى الضبط الخارجي بتدھورھم في صحتھم العامة، ویرتبط 

  ).1996عن أبوعروش، (عدام النشاط نأیضًا بالعزلة وا

  :مشكلة الدراسة تحدید  2.1

 اجتماعیةمشكلة  ما یعتبُر إن شیوع األمراض النفسیة والذھانیة في مجتمع      

فضًال عن كونھا مشكلة صحیة وطبیة، ویكفي أن نشیر إلى أن نسبة المرضى  واقتصادیة

بنسبة واحد ونصف في المائة  الذین ینبغي وضعھم في مستشفیات األمراض النفسیة تقدُر
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بل تؤثر  إلى ذلك فإن إصابة المریض ال تؤثر علیھ فقط باإلضافةمن مجموع السكان، 

  ).18: 1977، الرخاوي شاھین،( أیضًاسرتھ ومجتمعھ على إنتاج المریض وعلى أ

واستقصاء أسبابھا والتعرف على  األمراضوبالتالي فإن التصدي لدراسة ھذه       

األھمیة في حل ھذه المشاكل ذات  المتغیرات الشخصیة یعد أمرًا على قدر من طبیعة

  .العالقة بھذه االضطرابات النفسیة

مستوى القلق كسمة لدى عینة من عن  لكشففي ا وتتمثل مشكلة ھذه الدراسة      

سمات  من بجامعة بنغازي، وعالقة ذلك بسمة األخیرةالذكور واإلناث من طلبة السنة 

وفقًا لنوع الطلبة وتخصصھم ) الخارجي-الداخلي(مركز الضبط  الشخصیة وھي

، وتحدیدًا سمة قیاس السمات ولیس الحاالتلدراسة ا أي أن ما یھمنا في ھذه .األكادیمي

القلق لكونھا أكثر ثباتًا ودوامًا من حالة القلق، كما أن سمة القلق لیست موقفیة أو وقتیة 

        .كحالة القلق

  :أھمیة الدراسة  3.1

نفسیة قدیمة قدم اإلنسان ذاتھ، وقد ُعرفت ھذه واألمراض ال اإلنسانإن العالقة بین       

ثار التاریخیة على أن ھذه األمراض قد منذ أقدم العصور، حیث تدل اآلاألمراض 

ُوصفت وُعولجت، وأن أسبابًا متعددة ُقدمت لتفسیرھا، وھناك من أدرك أن العوامل 

النفسیة والمادیة لھا أثرھا الھام في حدوث ھذه األمراض، ومن أھم معالم التقدم الذي 

أن تفسیر األمراض النفسیة انتقل من نطاق أدركھ اإلنسان في العصر الذي نعیش فیھ 

ى اآلن حت بالذكر أنھولكن الجدیر . التفكیر الخرافي والسحري إلى نطاق التفكیر العلمي

یة في مختلف األمراض النفسیة والذھان انتشارى مد دقیقة تبیُن ال تتوافر إحصائیات

األمراض تزید في  أن ھذه المجتمعات، غیر أن المتوفر لدینا من اإلحصائیات یشیر إلى

من مجموع المرضى الذین  %50عن  ماال یقل، وأن عددھا على أي مرض آخر

البدنیة إلى  شكواھم  ردُّإما یشكون مباشرة من مرض نفسي أو ُت فیاتیرتادون المستش

نفسیة والذھانیة أكبر بكثیر مراض الشأ، وبالتالي فإن أبعاد مشكلة األعوامل نفسیة المن

، بمعنى أن األمراض الجسمیة قد یكون لھا بعد نفسي مھم ینبغي التعامل ظاھریًا بدومما ت

  ).13: 1988كمال،( معھ
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النفسیة التي  االضطراباتواحدًا من ھذه األمراض، وأنھ من أقدم ویعتبر القلق       

عرفھا المجتمع اإلنساني وأكثرھا شیوعًا، فقد قدرت مجموعة العمل التي شكلتھا الجمعیة 

ض أو سوف األمریكیة للطب النفسي أنھ یوجد شخص من بین كل عشرة أشخاص تعّر

  ).56 :1988خضرالشناوي،( ألزمة وجدانیة أثناء حیاتھ یتعرُض

القلق  أال وھون أھمیة الموضوع الذي تتناولھ ا مھذه الدراسة أھمیتھ وتستمدُّ      

، وخاصة في عتبر من السمات التي لھا تأثیر على الفردیحیث  القلق كسمة وخاصًة

 ، حیث أن القلقواالبتكارالمرحلة الجامعیة التي تعتبر مرحلة العطاء و اإلبداع الذھني 

بین  انتشارهیعوق كل ھذه السمات البناءة، فدراسة ھذا الموضوع ومعرفة مدى  كسمة

الضغوط  وانعكاسھ على عطائھم وقدرتھم على التحصیل وتحمِلطالب الجامعة 

وعالقة ذلك ببعض سمات الشخصیة مثل مركز الضبط وبعض المعطیات  األكادیمیة

من خالل محاولة  اسة تستمد أھمیتھاما أن ھذه الدرك ،في غایة األھمیة أمٌر ،االجتماعیة

مثل اعتقاد الفرد في قدراتھ الضبط الذي ی كسمة ومركز بین القلق دراسة العالقة

أو أن مصدر التعزیز لسلوكیاتھ مرھون  ،وإمكاناتھ بأنھا ھي المسیطرة على سلوكھ

عد من المتغیرات الھامة خاصة في تشكیل شخصیة الطالب ُی وھذا المتغیٌر ،بالقدر والحظ

من أجل الوصول إلى مقترحات قد ، لدیھ كسمة ذلك على مستوى القلق انعكاسوالجامعي 

وسبل التعامل مع الطالب تسھم في إحداث تحسینات في المناھج وطرق التدریس 

لب على طاومساعدة الما قد یسھم في تحقیق الھدف المنشود من التعلیم الجامعي الجامعي 

  .تحقیق ذاتھ

من نتائج ھذه الدراسة في  االستفادة من خالل إمكانیة ةالحالی وتظھر أھمیة الدراسة      

عزیز ثقة الطالب بنفسھ كفرد، وتعزیز روح تصمیم برامج تربویة وإرشادیة من شأنھا ت

        .القلق لدیھ مبادرة واالستقاللیة، وتخفیف سمةال

لقدرة على التركیز والفھم والتذكر واالسترجاع معوقًا ل ویعتبر القلق عمومًا      

وامل واكتساب المعرفة، وأن محاولة استطالع أمر مثل ھذا، أو محاولة التعرف على الع

  .امة یعد أمرًا في غایة األھمیةالتي ترتبط بھ وكیفیة عالجھا للتقلیل من آثار القلق الھد
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من خالل العدید من  ًا ُأكدیارھا متغیریة ھذه الدراسة أیضًا في اختوتكمن أھم      

فمفھوم  .ات الشخصیة وھو مفھوم مركز الضبطمن متغیر ھاٌم الدراسات أنھ متغیٌر

كونھ یضم في ثنایاه أھم یة خاصة في علم النفس المعاصر لالضبط قد اكتسب أھم

فالتدعیم ھو القاسم  ).التدعیم واإلدراك( ادعامتین ترتكز علیھما مبادئ علم النفس وھم

. المشترك بكل من نظریات التعلم والشخصیة وترتكز علیھ كثیر من المدارس العالجیة

التي یتم الدخول منھا إلى علم النفس، فمنذ أن تخطو  "البوابة الملكیة" أما اإلدراك فھو

أنھ لیس المھم  ھم یتعلمونھذا العلم فإنأقدام دراسي علم النفس أولى الخطوات في دراسة 

  .) 36 :1986،رزیو(ل إدراك الفرد لھذا العالم والعالم الموضوعي ب األشیاء

 بمعنى آخر ھل یعزي الفرد سلوكیاتھ لقدراتھ، أم أنھ یدرك أن مصدر التدعیم خارٌج      

ویرتبط الضبط الخارجي بالقلق واالكتئاب والعصابیة والخصائص   .عن سیطرتھ

إن . مثل االستقاللیة والثقة في الذاتیرتبط الضبط الداخلي بممیزات الُمشابھة، بینما 

 التوافق  أفضل من    ىاالعتقاد بأن مصیر المرء تحت الضبط الشخصي یؤدي إلى مستو

ھي   عطیات في ھذا المجال الدراسي    ظم المولكن، حیث أن مع. تأخر نمو القلقومن ثم ی

یجادل بأن  أن  ویمكن للمرء  ،إرتباطیة، فمن الصعب استخالص السبب من األثر      

یثیر القلق قدرًا معینًا من الوجھة        ربما  ،ث القلق، ولكن من ثم   المعتقدات الخارجیة تبع

  .) 52: 1993,الشافعي( الخارجیة للضبط

متغیرًا من متغیرات     باعتباره ونستخلص من ذلك كلھ أھمیة دراسة مركز الضبط         

الشخصیة وأحد متغیرات التنظیم االنفعالي للشخصیة فضًال عن كونھ أداة التطور والتقدم 

في المجتمعات، ألن الفرد الذي یتمتع بقوة اإلرادة الواثق بنفسھ وقدراتھ وإمكاناتھ ھو          

  .المجتمعأساس التقدم والبناء في 

  :أھداف الدراسة  4.1

  :كشف عنتھدف الدراسة الحالیة إلى ال      

  ).خارجي -داخلي(دراسة العالقة بین القلق كسمة ومركز الضبط  .1

 .التعرف على مستوى أداء العینة على متغیر القلق كسمة .2



9 
 

التعرف على ما إذا كان أفراد عینة الدراسة من ذوي الضبط الداخلي أو الضبط    .3

 .الخاجي

على ) علمي -أدبي (والتخصص األكادیمي  ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع    .4

 .القلق كسمة

على ) علمي -أدبي (والتخصص األكادیمي  ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع    .5

 .مركز الضبط الداخلي

على ) علمي -أدبي (والتخصص األكادیمي  ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع    .6

  .مركز الضبط الخارجي

  فرضیات الدراسة 5.1

 -داخلي(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین القلق كسمة ومركز الضبط         .1

 ).خارجي

 .مستوى القلق كسمة متوسط لدى أفراد عینة الدراسة أن یكون ُیتوقع .2

 .ُیتوقع أن أفراد عینة الدراسة من ذوي إتجاه الضبط الداخلي .3

عینة الدراسة من    توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد         .4

( والتخصص األكادیمي ) إناث -ذكور(حیث القلق كسمة وفقًا لمتغیر النوع   

 ).علمي -أدبي

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من            .5

) إناث  -ذكور (مركز الضبط الداخلي وفقًا لمتغیر النوع األداء على مقیاس حیث 

 ).علمي -بيأد( والتخصص األكادیمي 

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من            .6

 -ذكور(مركز الضبط الخارجي وفقًا لمتغیر النوع   األداء على مقیاس حیث 

 ).علمي -أدبي( والتخصص األكادیمي ) إناث
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    تحدید المصطلحات 6.1

   القلق كسمة. 1

  :التعریف النظري

 اإلصابةفي قابلیة ) الثابتة نسبیًا(نھ یشیر إلى االختالفات الفردیة بأ سبیلبرجریعرفھ       

للمواقف  ستجابةلالبالقلق التي ترجع إلى االختالفات الموجودة بین األفراد في استعدادھم 

  ).11: 1984البحیري،(حال القلق  بارتفاعالمدركة كمواقف تھدیدیة 

  :التعریف اإلجرائي

إجابتھم على اختبار سمة  التي یحصل علیھا الطالب من خاللدرجات ال مجموعھو       

لوشین،  .جورسش، روبرت ي   . سبیلبرجر، ریتشارد ل.شارلز د: ي ألفھالذالقلق للكبار 

المستخدم في ھذه    1984 وأعده وترجمھ إلى العربیة عبد الرقیب أحمد البحیري       

  .الدراسة

  :)خارجي –داخلي ( مركز الضبط. 2

ة التي یعي عندھا الشخص بأن بأن ھذا التعبیر یشیر إلى الدرج 1982 روتریعرفھ       

درجة التي یشعر بھا الفرد بأن علیھ، أو یعزى لل التعزیز یأتي من سلوكھ أو متوقف  

  .نابع من قوى خارجة عن إرادتھ وقد یحدث بشكل مستقل عن أفعالھالمردود 

  :مركز الضبط الداخلي

الشخص بأن الحدث یمكن أن یحدث بناًء على تصرف         عرفھ روتر أنھ إذا أدرك       

  .منھ أو بناًء على صفات دائمة أو ثابتة نسبیًا خاصة بھ

  :الخارجي مركز الضبط

ندما یدرك التعزیز بواسطة الشخص على أنھ یأتي بناًء     ع بأنھ 1986 روترعرفھ       

ل علیھ، وھو عادًة ما یدرك على ابع منھ ولكنھ لیس متوقفًا بالكامعلى تصرف أو إجراء ن
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أخرى أقوى منھ، أو أنھ     أنھ نتیجة للحظ أو الفرصة أو القدر، وكأنھ تحت سیطرة قوى   

  .)12: 1986 أبو ناھیة،( لیس ممكنًا توقعھ أو التنبؤ بھ نظرًا لتعقدات القوى المحیطة بھ

 :اإلجرائيالتعریف 

التي یحصل علیھا الطالب عند إجابتھم على مقیاس روتر           مجموع الدرجاتھو       

المستخدم في ھذه   1986أبوناھیة  العربیةوترجمھ إلى  لمركز الضبط، الذي أعده   

  .الدراسة

  :حدود الدراسة  6.1

خصائص العینة التي تم اختیارھا     حجم وو بالمنھجنتائج ھذه الدراسة  تفسیر حددیت      

-2008(وھم طلبة السنة األخیرة من طلبة جامعة بنغازي للسنة الدراسیة لھذه الدراسة، 

  .ووفقًا لألدوات التي استخدمت في ھذه الدراسةالتخصصات العلمیة واألدبیة، ب) 2009

 

  

  

  

  

  

  

  



  

 

  الفصل الثاني
  للدراسة اإلطار النظري

  

  .تمھید 1.2

  .مفھوم القلق 2.2

  .المؤدیة للقلقالعوامل  1.2.2

  .أعراض القلق 2.2.2

  .أنواع القلق 3.2.2

  .القلق المفسرةالنظریات  4.2.2

  .وتعریفھ مفھوم مركز الضبط 3.2

  .نظریة التعلم االجتماعي 1.3.2

  .العوامل المؤثرة في مركز الضبط 2.3.2

  .أھم السمات الممیزة لذوي الضبط الداخلي والخارجي 3.3.2

  .بین القلق ومركز الضبطالعالقة النظریة    4.2
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  :تمھید1.2

اإلطار النظري للدراسة حیث تھتم ھذه الدراسة بالقلق كسمة الحالي  الفصل یتناول      

حیث سیتم تقسیم ھذا الفصل امعة بنغازي، لدى عینة من طلبة ج بمركز الضبط وعالقتھ

وتعریفاتھ وأنواع  وخاصًة القلق كسمة مفھوم القلقإلى جزئین الجزء األول سوف یتناول 

القلق وأسباب القلق وأعراض القلق وأھم النظریات المفسرة للقلق وعالقة القلق ببعض 

وتعریفاتھ وأبعاده  م فیھ عرض مفھوم مركز الضبطي سیتأما الجزء الثان األمراض،

ببعض  مفسرة لھ وكذلك عالقة مركز الضبطوالعوامل المؤثرة فیھ والنظریات ال

  .ثم سنحاول تلخیص العالقة النظریة بین القلق ومركز الضبط .المتغیرات

  - :القلق مفھوم 2.2

یحمل معنى  حدًااو باحث أن یورد مفھومًا أيأنھ یصعب على  الواضحأصبح من        

، بل أخرى من مدرسة نفسیة إلي انتقلناضح إذ ما اجوانبھ التي تتمایز في تباین ووالقلق 

  .خرخر ومن عالم آلالواحد من وقت آل االتجاه جلیًا داخل االختالفیظھر ذلك 

، وھو أیضًا ھو أساس جمیع األمراض النفسیةوصمیم الصحة النفسیة، ھو القلق إن      

 دارس علم النفس األساس، فھو باتفاق جمیع مةع اإلنجازات اإلیجابیة في الحیاجمیأساس 

ھ وإن لم ینتبھ إلى ، ولكنھ في الوقت نفسالسلوك واضطراباتالشخصیة  االختالالتلكل 

و اإلبداعیة ، سواء العادیة المألوفة منھا أذلك الكثیرون، المنطلق لكل اإلنجازات البشریة

  ).42:  1998، غرابھ( اإلبتكاریة الجدیدة

من ، وذلك نظرًا لما یشھده أن عصرنا الحاضر یتمیز بالقلق ولقد أصبح من الواضح

ًا في غیرن القول بأن ھذا العصر أصبح متبحیث یمك. أحداث وظروف ومتغیرات متزایدة

بل تحول  ،، والقلق بشكل عام أصبح نتیجة من النتائج الواضحة لھذه المتغیراتحد ذاتھ

حتى أن  ،من مجرد نتیجة إلى سبب یؤدي إلى ظھور الكثیر من المظاھر العصابیة

 .) 27:  1994،عبدا لخالق(بیة اب ومصدر األعراض العصاالبعض یعده جوھر العص
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والنظریة ) يسمالنفسج(ي تلزاویة في كل من الطب السیكوسوماالقلق حجر ا یعتبرو      

. الكائن العضوي مع بیئتھ مھم في عملیات توافق دوربكما یقوم  )ةنفسیالطب(والممارسة 

  ) .24 : 2002، محمد(

من زخم في  ، وبرغم ما ھناكإنساني ذو حدة وشدة انفعال الزوایاحدى إ منوالقلق       

، فقد تعددت بشأنھ اختلفتكما  انفعال، فلم تختلف البحوث بشأن أي الدراسات ووفرة فیھا

من قبیل  انفعال، حیث یري البعض إن القلق حولھبصدده وتباینت وجھات النظر اآلراء 

–المرض النفسي وجوھره یصاحب ، فھو أساس والمآل ، إن ینذر بسوء المنقلبالوبال

خر أن بینما یرى البعض اآل. األمراض الجسمیة واألسقام والعللكل  –فضًال عن ذلك

ومن ثم  ,المحرك لطاقات اإلنسان الراقیة ، فھوقلق ھو الدافع وراء كل إنجاز ضخمال

ثلة ویدللون على قولھم ھذا بالعدید من األم مرغوب فیھ –من وجھة نظرھم–القلق 

، وبرغم ما واجھوه من ظلم لموا لما أصابھم من مشقة وضیقألعباقرة عانوا من القلق وت

  .)19،  1998، ميعاسال( وا األمل والرجاءفلم یفقد

 لمستقبل كان مالزمًا لإلنسان منُذبا االھتمامأن  1980 ین رزیقطقسطنیرى و ھذا       

وھذا . انتشر في اآلونة األخیرة بفعل األزمات التي تواجھھا الشعوبو ظھوره وقد اشتد

ھذه الرغبة  عدفي معرفة ما ینطوي علیھ المستقبل، وتعن الرغبة  شيءنا االھتمام

، على أن مختلفة، منھا الخوف لما یخبئھ الغیب، ومنھا مجرد المعرفة واالستكشاف

وقلقھ یفترسھ حسب  بطبیعتھ قلق، فاإلنسانالعامل المؤثر في أغلب األحیان ھو القلق 

 :1989،الجبالي( مادام اإلنسان إنسانًا ، ولكنھ یظل قائمًا وفاعًالالظروف واألحوال

18(.   

إلى أن القلق ظاھرة إنسانیة ال تناظرھا آیة ظاھرة  1995 فضھحمدان شیر یو      

حدیث في علم النفس أو في  أي، والتي ال یكاد یخلو واالنتشارأخرى من حیث الذیوع 

ى معن"ھفي كتاب 1950رولوماي ویبین  .أو في علم الفلسفة من تناولھا االجتماععلم 

موضوع القلق في األدب و الموسیقي، والفن، والدین، ل مدعما ذلك بالوثائق تخُل" القلق

لطب النفسي ویبین أن ھذا المفھوم قد بلغ تمیزًا عظیمًا لدي األخصائیین في ا. والفلسفة

رات المندرجة تحت عنوان فإن الخب 1986مسیكل وكما یقول  .واألخصائیین النفسیین

- ات المیالد إلى مخاوف الموتقد تكون تقریبًا ال نھایة لھا، إذ تمتد من صدم-"القلق"
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یمكن أن یكون مزعجًا إال أنھ  1974میلون ومیلون  وعلى الرغم من أن القلق كما یقول

  .)132: 1995، فضھ( یرة التكیفیة لكل الكائنات الحیةیلعب دورًا مركزیًا في الذخ

رن في ھذا الق ارتفعتقد أن درجة القلق  ؤكد علىس من الیسیر أن نیوفي الحقیقة ل      

الذي تعرف بھ  االصطالحي، وذلك أن مقاییس القلق بالمعنى بالمقارنة مع القرون السابقة

اس على أس–، ومن ثم فالمقارنة قرونوال معروفة فیما سبق من  متاحةلم تكن  اآلن

، ر القلق في القرون الماضیة عدیدةوقد كانت مصاد. مستحیلة تقریبًا –منھجي دقیق

ذه الكوارث لم الرغم من أن ھب، واعات والزالزل والبراكین والحروبمجكاألوبئة وال

 ،حافظ ،عبدا لخالق( ثًال، فقد أمكن التحكم في بعضھا كاألوبئة متنتھ في ھذا القرن

1988  :181(.  

، فقد ظھر مفھوم القلق بوضوح منذ كانًا بارزًا في التراث اإلنسانيوقد احتل القلق م      

، كما أبرزت كتابات عدد من )المصریة القدیمة( الھیروغلیفیةأقدم العصور في الكتابة 

ایة األفعال ، ورأى ھؤالء العلماء أن غفة في العصور الوسطى مفھوم القلقالفالس

 ،أبوالعال(القلق وتصریفھ قخل، وأن كل أفعالنا تھدف إلى ھي الھروب من القلق اإلنسانیة

1990 : 9(.  

كالفیلسوف العربي  –وفي العصور الوسطى أبرزت كتابات العدید من الفالسفة       

د من عد أھتمكما  .وصفھ حالھ من حاالت الوجود اإلنسانيبعمومیة القلق  –" أبن حزم"

 رو، شوبنھانیتشھ ال، شیلنج،كبنوز، باسی،أمثال سحدثین ببحث مشكلة القلقالفالسفة الم

  .)22 :1993، الشافعي( ، وغیرھموكیركجار

) تھ ببعض األمراض العضویة قالقلق النفسي وعال(في بحثھا  جدة خمیسماوترى       

التي ال تفسیر علمي لھا  إن جملة من العلماء یجدون أن الكثیر من األمراض العضال

تكون  ،تكنولوجیًا، وخاصة في الدول المتقدمة مثل السرطان، وضغط الدم اآلنحتى 

 : 1992، إبراھیم( عن أنواع الصراع المختلفة شيءالنا االنفعاليولیدة القلق والتوتر 

10(.  

، فھو مكانة بارزةیحتل لقلق في علم النفس الحدیث اإلى أن  1982 نیكویشیر       

، والعرض الجوھري المشترك في في علم األمراض النفسیة والعقلیةمفھوم المركزي ال
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، ویعد القلق محور العصاب ىالنفسیة، بل وفي أمراض عضویة شت االضطرابات

 االضطراباتالممیزة للعدید من  السمةكما أنھ  ،وأبرز خصائصھ) النفسي االضطراب(

  .)10 2004: ،حجاج( یةانالسلوكیة والذھ

، الوجود اإلنسانيأن القلق حقیقة من حقائق إلى  1987الويبیوال البفوتشیر       

  . خصیة ومتغیرًا من متغیرات السلوكویمثل جانبًا دینامیًا في بناء الش

خبرة غیر سارة قد تؤدي إلى  كونھرغم  أن القلق 1991 یھ حسنقفو ترىو      

اضًا أغر فھو یخدمللتكامل النفسي  إلى أن وجوده بقدر ما یعد ضرورة ،تصدع الشخصیة

  .ھامة في حیاة اإلنسان

من القلق ضرورة  نشأالذي یإن إحساس اإلنسان إلى  1988على كمال ویشیر       

للخطر قبل وقوعھ، فیحاول مجابھتھ أو تفادیھ، كما أنھ یدفعھ  االنتباهكنھ من الزمة تم

إلى تحمل  ، فالقلق ھو الدافع الذي یدفع الفرد، وعلى مستقبلھ بالعملللحرص على صحتھ

 ةعام ةفي مجتمع أوسع، وھكذا نجد أنھ عاطفالتي تربط األفراد والقوة  ،المسئولیة

ن أي خالي مطبیعیة وضروریة في حیاة اإلنسان ویصعب علینا أن نتصور عالمنا وھو 

  .)13: 2001،العطیة( أثر للقلق

، ن أفراد المجتمعم% 5رض القلق یصیب نحوى أن م 1988دافید شیھان ویرى       

من النساء  %80وأغلب المصابین بھ ، من الناس إلى درجة العجز% 1وھو یصیب 

 انتشارإن زیادة  االعتقادیغلب ، وفي سنوات القدرة على اإلنجاب لبیة من ھؤالءوالغا

 مباشرًا بالضغوط التي یخلفھا وضع النساء ارتباطاحاالت القلق بین النساء ترتبط 

  .)20:  1988، شیھان(تدني عن الرجال في حضارتنا الم

أن معدل القلق لم یزدد في إلى  1966 كاتل علماء النفس كما یشیریفترض بعض و      

معدلھا  ازدادھذا القرن بالمقارنة بما سبقھ، ولكن درجة اإلنعصاب أو الضغط ھي التي 

الضغوط التي ة غاصة بالمواقف العصبیة واآلن زیادة كبیرة، ذلك أن الحیاة المعاصر

عصاب أو الضغط ھو بمثابة حمل باھظ وقد یكون المزید من اإلن .تفرض على األفراد

وال شك أن اإلنعصاب مرتبط بالقلق، ولكنھ یختلف . على المیكانزمات التوافقیة لإلنسان

كذلك أشار علماء النفس إلى أن ھناك تداخًال كبیرًا بین القلق  .عنھ في بعض الجوانب
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العصابي "االكتئاب بل، فأو خوفًا متصًال بالمستق واالكتئاب فإذا كان القلق ضیقًا أو توجسًا

، لخالقعبدا( لھ استجابةو ضیق وانقباض متصل بالماضي ومتأثر بھ" أو االستجابي

   ).182-181: 1988حافظ، 

التفریق بینھما،  الضروريكذلك یرى العلماء تداخًال بین القلق والخوف، ولكن من       

ما ھو إال ي أن القلق ف 1996 لغنيعبد اق األساسي بینھما یتمثل كما یرى ولعل الفار

 استجابةفي حین إن الخوف ھو  .مل أو مجھول وغیر مؤكد الوقوعر محتتوجس من خط

میخائیل، (تي یزول بزوال المنبھ الذي أحدثھ لخطر واضح وموجود فعًال، وھو وق

2003 :14.(  

 أنواعشخصًا یخاف أي نوع من  الناس قلقًا أو خوفًا عامًا فنجدونالحظ في بعض       

المخاطرة ویخشى مقابلة من ال یعرف، ویخشى التكلم في المجتمع ویخاف االمتحان، 

حیاتھ، ونجد ھذا النوع من الناس وھو یشك في مقدرة نفسھ في كل خطوة من خطوات 

ذلك من األسالیب المسببة  ن من حولھ من الكبار یحذرونھ باستمرار أو یتبعون معھ غیرأ

  ).363: 1956القوصي، (للقلق 

فمن المفترض أننا  ،عصر القلق أنھ حیث لم یعلن أحد نھایة 1976 كوستیلوویذكر       

عصر (ھنا أن تسمیة جدر اإلشارة تو. واالكتئابن في عصر كل من القلق نعیش اآل

ة ، قصیدوھو شاعر أمریكي من أصل بریطاني أودینقد شاعت بعد أن وضع ) القلق

فال  اآلنكانت تسمیات ھذا العصر الذي نعیشھ  وأیًا ."عصر القلق"شعریة تحمل عنوان 

  .)181: 1988،حافظ، لخالقعبدا(ادة ومن بینھا القلق الح االنفعاالتشك أنھ عصر 

بھ نظریة التحلیل النفسي فھو  اھتمتمن أھم ما یعتبر القلق أن  1954ھل یقول       

یلعب دورًا ھامًا في تطور الشخصیة إلى جانب الناحیة الوظیفیة لھا باإلضافة إلى أنھ 

وفي علم االجتماع  .في نظریة فروید الخاصة بالناحیة العصبیة والنفسیة ارتكاز رمحو

الخوف من حیث یبدأ القلق في الطفولة ب" ظاھرة سیكولوجیة عامة"الحدیث یعتبر القلق 

یر الممیزة للحیاة الحالیة ویتسع حتى یأخذ طریقًا مؤلمًا خالل غأشیاء غیر معروفة، و

غیر  األشیاءوالتي تنتھي بالخوف من . حوادث ال تحصى سواء كانت صغیرة أو كبیرة

ر والتجارب للقلق كل والتقاری األبحاثوقد خصصت آالف  .المعروفة والتي ھي الموت
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اھتمام أجھزة ذلك مما یعكس  اإلنسانیةین الحیاة لمیة من أجل تحسعام في الجرائد الع

  ).15: 1990میخائیل،. (بھ اإلعالم

، یتضح أن للقلق قمما تقدم من سرد آراء العلماء والفالسفة واألطباء عن القل      

طریقة أو بأخرى بأغلب ، وأن القلق یرتبط ب، وأنھ موضوع العصروإیجابي جانبان سلبي

  .الشخصیة اإلنسانیة جوانب

وقد ورد معنى القلق في . "حصر"و " قلق"في اللغة العربیة معنیان " القلق"لكلمة       

 .االنزعاجھو "یعرف القلق بأنھ  مختار الصحاحف. جم اللغة العربیة بمعاني متقاربةمعا

 الرازي( )أقلق غیره(و  ن قلقیقال بأن فال .)قلق(من باب طرب فھو ) قلق(وقد 

،1985 : 549 . (  

فلم یستقر  ھحرك –قلقًا  – الشيءعنى أنھ قلق بم المعجم الوسیطویعرف القلق في       

ق ویسمي الشخص القلق بالمقال، فھو قلق وأنزعج اضطرب ،في مكان واحد

  .)756 :1972،أنیس(

أقلقوا ویقال یقال بات قلقًا، وأقلق غیره، . االنزعاج: بأنھ  لسان العربف في عروُی      

ل إخراجھا قبل أن یحتاجوا إلى سلھا، لیسُھ حركوھا في أغمادھا أي ،السیوف في الغمد

  ) .3726 :1981بن منظور،ا( عند الحاجة

قد كثرت تعریفات القلق وتعددت وتباینت فیما بینھا من حیث تركیز كل منھا على و      

تشابك مع عقد وُمركب وُمخرى، نظرًا ألن مفھوم القلق ُمجوانب معینة مختلفة عن اُأل

  .خرىغیره من المفاھیم اُأل

والخوف من شر زع شعور عام بالف": القلق بأنھ  معجم علم النفسرف یعحیث       

أن الخوف ، وذلك ز بین القلق والخوفیالتمی وینبغي، ك أن تحدثشومرتقب وكارثة ت

حدد كثیرًا ما یصدر عن لتھدید غیر ُم استجابة، والقلق لخطر واضح ماثل استجابة

  .)219 :1991،عالء الدین، جابر( "الالشعوریةالصراعات 
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كما اعتقد بأن  االنزعاج،ل للیبیدو، ویعود إلى یالقلق بأنھ تحو 1952 قبیرویعرف      

لضغط والتوتر الذات على أنھ إشارة مرافقة للخطر ناتجة عن ا بدو فيیالقلق یجب أن 

  ) .12، 11 :1990، الكیال( الذي لم یزل قائمًا

عن كبت الرغبة الجنسیة أو  شيءأن القلق ین"القلق بقولھ  1959 دفرویویعرف      

وھي الطاقة النفسیة " اللیبیدو" حیث تتحول الطاقة الجنسیة ،اإلشباعإحباطھا ومنعھا من 

، فروید( "ةھذا التحول بطریقة فسیولوجیة بحت، ویتم ، إلى قلقالمتعلقة بالدافع الجنسي

1959 :36(.  

 صراعاتعن  أل الذي ینشالقلق بأنھ حالة من التوتر الشام رمانیمسویعرف       

الداخلیة التي تحدث  االنفعالیةوھو مظھر العملیات  ،الدوافع ومحاوالت الفرد للتكیف

   .)19 :1996 ،لمعطيعبدا(الل اإلحباط والصراع خ

فھناك أحالم  ،في فائدتھا ىال تتساو األحالمفقال أن  باألحالمالقلق  یونجوربط       

یونج  اھتمامأما األحالم الكبیرة فھي التي تثیر  ،م بمسائل غیر ھامة نسبیًاتتھ صغیرة

  .)87 :1986، جابر( عور إقالقًا خطیرًاشالال ما ءيشي تلك التي تحدث حین یقلق وھ

المتبادلة، وینقل أساسًا من األم القلق بأنھ نتاج العالقات الشخصیة  سولیفان ویعرف      

. شخصإلى الطفل، ثم في مقتبل الحیاة بعد ذلك عن طریق األخطار التي تھدد أمن ال

  ).187: 1971لندزي، .ھول،ج.ك(سواء كانت حقیقیة أو موھومة 

أن القلق ھو الشعور بالنقص، فھو یرى أن الطفل الصغیر یشعر عادًة  أدلر ویرى      

البالغین بصفة  واألشخاصھ بالنسبة إلى أشقائھ الكبار، و والدیھ بضعفھ وعجزه ونقص

  ).28: 1990أبوالعال، ( عامة

یر سارة یعمل الفرد على حالة غ -كما ھو عند فروید– دوالرد و میللروالقلق عند       

یعتبر دافعًا مكتسبًا أو  -ستجابةنظر إلیھ في ضوء نظریة المثیر واال إذا –والقلق . تجنبھا

وخفض ھذا الدافع یعتبر بمثابة حالة تدعیم، كما أن االستجابات . لالكتسابقابًال 

االستجابات الخفیة بح أقوى وعلى مستوى ة بخفض الدافع سوف تمیل إلى أن تصالمرتبط

  ).703: 1987غنیم، ( أو الالشعوریة
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  :فیمیز بین جانبین من القلق  رجربسبیل ماأ     

أو حالة ، ةمؤقت انفعالیةإلى القلق كحالة  أطلق علیھ حالة القلق، ویشیر :الجانب األول 

الكائن اإلنساني التي یتسم بھا داخلیًا، وذلك لمشاعر التوتر والخطر المدركة شعوریًا 

، وتختلف حاالت فتظھر عالمات حالة القلقوالتي تزید من نشاط الجھاز العصبي الذاتي 

  .شدتھا وتقلبھا معظم الوقتالقلق ھذه في 

في ) سبیًاالثابتة ن(ختالفات الفردیة یشیر إلى االأطلق علیھ سمة القلق و :الجانب الثاني

ودة بین األفراد في استعدادھم الموج االختالفاتالتي ترجع إلى  اإلصابة بالقلق قابلیة

 – 10: 1984، البحیري( حالة القلق اعبارتفقف تھدید اللمواقف المدركة كمو ستجابةلال

11(.  

سمة القلق بأنھا مفھومًا تصوریًا یبدو أنھا تتضمن دافعًا  1973 أمینة كاظموتعرف      

  :أو استعدادًا سلوكیًا مكتسبًا یھیئ الفرد إلى

 .أن یدرك المواقف غیر المھددة باعتبارھا مھددة  - أ

في قوتھا مع حجم الخطر  االستجابة إلى ھذا برد فعل حالة قلق ال تتناسب  - ب

 ).18: 1986الضبع، (الموضوعي 

حالة من الخوف الغامض الشدید الذي  القلق بأنھ 1983 عثمان نجاتيویعرف      

یمتلك اإلنسان ویسبب لھ الكدر والضیق واأللم، والشخص القلق یتوقع الشر دائمًا ویبدو 

دائمًا متشائمًا وھو یتشكك في كل أمر یحیط بھ ویخشى أن یصیبھ من ضرر ویبدو متوتر 

ة بنفسھ لثقاألعصاب، فیمیل إلى تأویل كل ما یدور حولھ تأویالت مزعجة، ویفقد ا

  ).130: 1983نجاتي، (والقدرة على تركیز الذھن 

بتھدید أو  درغیر سار وشعور مك انفعالإنھ  1987 الخالق أحمد محمد عبدویعرفھ      

 عبد( ةیم ال مبرر لھ من الناحیة الموضوعوخوف دائ ،قیم، وعدم راحة واستقرارھم ُم

  ).27:  1987،لخالقا

قوامھ الخوف  فمن الطبیعي أن  انفعالالقلق بأنھ  1999 أحمد عزت راجحویعرف      

وھو حالة دائمة من  .الخوف النفعالصاب المظاھر النفسیة والجسمیة تتجلى في ھذا الُع
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 وارتفاع، ھانقالقلب وخف وانقباضوفقد الشھیة للطعام،  ،الضیق والتوجس الھائم الطلیق

  .)952 - 591:  1999، راجح( ضغط الدم

بأنھا مشتقة من كلمة تعني الضیق، وتأتي من كلمة القلق  2000عبدا لغني ویعرف      

 ، ومن ثم یضیق التنفس تبعًا لذلكضیق الصدر بصورة ال إرادیة عند العصابي

  ).118: 2000عبدالغني، (

حالة توتر شامل ومستمر نتیجة توقع  ھبأن 2005 حامد عبد السالم زھران ویعرفھ     

 نفسیة جسمیةض ارعأو رمزي قد یحدث، ویصحبھا شعور غامض، وأ تھدید خطر فعلي

  .)484:  2005، زھران(

، وإما إشارة إنذار إثارة غامرة نسبیًا منینتج  انغماربأنھ إما  مخیمر حالصویعرفھ      

  .)39:  1998، يبالشرج( االنغماروشیك لخطر سابق ھو ھذا  لتحقیق

و م أقلق سواء بشكل عاوالدراسات والكتب التي تناولت الھناك الكثیر من البحوث       

بشكل مفصل، ولكنھا كانت مختلفة فیما بینھا حول وضع مفھوم محدد للقلق و تأثیره على 

. على تأثیره السلبي على الشخصیة واتفقواة ھدامة الشخصیة، فبعضھا ذھب إلى أنھ قو

وإیجابي على الشخصیة ومحفز للبذل والبعض اآلخر اعتقد بأنھ قوة بناءة ولھ تأثیر جید 

بینما یراه البعض أنھ سبب لكثیر من االنحرافات السلوكیة واالضطرابات . والعطاء

بینما البعض اآلخر یرى أنھ لیس . الجسمیة اإلمراضالعقلیة والنفسیة، وسبب الكثیر من 

  .بل ھو عرض لھا واألمراضالمسبب لھذه االضطرابات 

ھو األنسب  -القلق كسمة–أن تعریف سبیلبرجر للقلق  التعریفات نجدومن كل ھذه       

وتركیزه على  للقلق بما یتناسب مع عنوان الدراسة ، لتصنیفھةالحالی في الدراسة العتماده

  .في استجاباتھم للمواقف المدركة األشخاصبین  الفروق الفردیة

ورد فعل نحو  انفعالیةلة ویمكن التوصل إلى تعریف منبثق منھ وھو أن القلق حا      

عراض موقفیة، ویصاحبھا أ استجابةأو  مؤقتةخطر ما یھدد الفرد، سواء كانت حالة 

لدى الفرد  صفةسمة أو  یكون القلقأو قد . جسمیة، وھو یزول بزوال الموقف المثیر

یزول بزوال  مھددة، وھو ال باعتبارھاللمواقف  ستجابةلالثابتة نسبیًا تؤثر في استعداده 
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، أو سالبًا )القلق الموضوعي(ھذه المواقف، وقد یكون ھذا الخطر خارجي ومعروف 

   ).القلق الھدام(

  - :لقلق ل العوامل المؤدیة.1.2.2

لیل أسباب القلق فمدرسة التحلیل النفسي الفرویدیة تربط علقد اختلفت اآلراء في ت      

عقدة الخوف من فقدان العضو (وخاصة عقدة الخصي  بین القلق وخبرات الطفولة

 لتحلیلي الجدید،االتجاه اأما  .لذنب الذي یحیط بالرغبات الجنسیةوالشعور با) التناسلي

، حیث كان بوالدیھ االجتماعیةعالقة الطفل  في القلق إلى خبرات الطفولة أسبابفیرجع 

یر الشعور بفقدان ثللحرمان یست معتمدًا على الكبار في سد حاجاتھ، وتعرض الطفلالطفل 

  .)158:  1980، جالل( ھو القلق الحقیقيو ھالذي یخاف األمن

 والصراع النفسي اإلحباطویعتبر القلق من اآلثار االنفعالیة التي یتركھا كل من       

فیما  1993على الشخصیة باإلضافة إلى عوامل أخرى یلخصھا عبد المطلب القریطي 

  :یلي

 .وراثیة في بعض الحاالت استعدادات -1

من بینھا االحباطات والصراعات " ضعف نفسي عام"نفسیة  استعدادات -2

واألزمات المفاجئة، الصدمات النفسیة والمخاوف الشدیدة في الطفولة 

المبكرة، مشاعر النقص والعجز، تعود الكبت وفشلھ في مواجھة التھدیدات 

 .والضغوط الداخلیة التي تسببھا الرغبات الملحة

كالضغوط الحضاریة والثقافیة الناجمة عن المدنیة : مواقف الحیاة الضاغطة -3

البیئة المشیعة بمشاعر الخوف  ،)عصر القلق(الحدیثة والمتغیرات المتتابعة 

كالتفكك اُألسري واالضطراب  سریةُأ، عوامل بیئیة األمنوالحرمان وعدم 

 .عدوى القلق من الوالدیناُألسري، 

والمراھقة والشیخوخة مع التأكید على التفاعل بین مواقف مشكالت الطفولة  -4

الحاضر وخبراتھ وذكریات الصراع في الماضي ودور أسالیب المعاملة 

الوالدیة غیر السویة كالقسوة والتسلط والحمایة الزائدة واضطراب العالقات 

 .الشخصیة مع اآلخرین
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بویة والخبرات التعرض للخبرات الجادة االقتصادیة أو العاطفیة أو التر -5

سمي والتعرض اإلرھاق الجمة السیما في الطفولة والمراھقة، الجنسیة الصاد

  ).24: 1996عبدالمعطي، ( للمرض والتعب

لكن الغالبیة منھم  ،كل من الوراثة والبیئة في القلق اختلف العلماء حول دوروقد      

من  عدد ولقد أوضح. الدور األساسي في تنمیة القلق تشیر إلى أن للظروف البیئة السیئة

حیث تبین  ،ائمتلك األبحاث التي أجریت على التو منھار العامل الوراثي، وأثالدراسات 

الخارجیة والداخلیة  للمنبھات ستجابةواال ،راديإالالأن التشابھ في الجھاز العصبي 

كذلك أظھرت دراسة . التوأمینى ظھور أعراض القلق لدى یؤدي إل بصورة متشابھة

، إبراھیم(من أبناء مرضى القلق وأخوتھم یعانون المرض نفسھ %) 15(سر أن اُأل

1992  :13(.  

أنھ عندما تحدث  1992عكاشة  أحمدس فسیولوجي حیث یفسر وللقلق أیضًا أسا      

 زیادة في نشاطمما یؤدي إلى  ،قشرة المخن ذلك یستقبل بواسطة إف انزعاجمواقف 

ومن ثم نسبة األدرینالین ، تاويبسمالباراواوي بتالسم ھرادي بنوعیإالجھاز العصبي الال

المخ بین قشرة  ومن ثم توجد دائرة عصبیة مستمرة ،درینالین في الدمأوالنور

وتفرز ھذه  ،بانفعاالتنانعبر ونحس ، التي من خاللھا والھیبوثالموس والمخ الحشوي

. ین، والدویامینلدریناأوالنور ،السیروتونین عصبیة ھيالدوائر العصبیة ھرمونات 

 أنھاسباب معظم األمراض النفسیة والعقلیة تفسیرھا ألفي توضح  والنظریات الحدیثة

كل ذلك یجعلنا نؤمن أنھ من الممكن التأثیر في  ،ھذه الھرمونات العصبیةفي  اضطراب

  .)74:  1998 ،غرابھ( واالكتئابلمختلفة خصوصًا القلق ا االنفعاالت

  :أعراض القلق 2.2.2

 ،العام ونقص الطاقة الحیویة، وتوتر العضالت عفالضوتشمل  :األعراض الجسمیة 

فتل الشعر أو الشارب، رمش العینین،  ومنھا ةزمات العصبیة الحركیة وھي كثیرالوال

میة ومن األعراض الجس. مسح األنف واألذن، قضم األظافر، طرقعة األصابع، ھز القدم

ضغط الدم  ارتفاع، أیضًا التعب والصداع المستمر، وتصبب العرق، سرعة النبض
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في  اضطراب، ر الھضم، فقد الشھیةواإلسھال وعص ء، الدوار والقيالتنفس واضطراب

  .الوظیفة الجنسیة 

، والعصبیة والمستقبل وتشمل القلق العام والقلق على الصحة والعمل :األعراض النفسیة 

، وسھولة االستثارة، والخوف بصفة عامة، التردد في الراحةالشعور بعدم لتوتر العام ووا

وضعف  ، ضعف التركیزوالشعور بقرب النھایة القرارات، التشاؤم، توھم المرض اتخاذ

  .)487-486:  2005، زھران(واإلنجاز واإلنتاج  العمل القدرة على

  :انواع القلق 3.2.2

  -: أنواعًا ثالثة من القلق وھي دفروی میز

، ویشمل على متصل باألحداث الواقعیة والمادیةوھو قلق  :القلق الموضوعي.1

إلى اتخاذ  یدفع الفرد عادًة وھو ،ما یتصل باألضرار الجسمیة والحرمان االقتصادي

  .)680:  1987، غنیم( الالزمة لتجنب الخطر المھدد االحتیاطات

وال یستطیع الشخص الذي  ،غیر مفھوموھو خوف غامض  :القلق العصابي. 2

، وھو رد فعل ، ویمیل ھذا القلق إلى اإلسقاط على أشیاء خارجیةیشعر بھ أن یعرف سببھ

  .)14:  2004، حجاج(خطر غریزي داخلي ل

ر بالذنب أو الخجل أو وخز في صورة الشعوظھر ی وھو الذي :القلق الخلقي .3

  .)680:  1987، غنیم( األعلى األنا ، وھو یصدر عنالضمیر

 ؤلمةوم ةتشترك في أنھا غیر مریح أن أنواع القلق الثالثة دوقد أوضح فروی

  .)34: 1986، جابر( حیث مصدر كل منھا منتلف فحسب ولكنھا تخ

ودوامھ یمكن أن  ومسبباتھأنھ على أساس شدة القلق  1984أحمد عبد الخالق یذكر       

  .)يالعصابي أو المرض( السويوغیر  السوينمیز بین القلق 

 بالنسبة للقلق الطبیعي الصحي ھو قلق أساسي في حیاة الفرد وقد خلق بھ والو       

في تطور حیاة  يوھو أساس ،أصبح اإلنسان متبلد الوجدان ىحیاة بدونھ، وإذا اختف

  .نسان الشخصیةاإل
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حساس غامض غیر سار یالزم فھو إ) العصابي(أما بالنسبة للقلق المرضي       

، وأساسھ ، وھو یالزم اإلنسان معظم الوقتاالرتیاحاإلنسان، ویدعو للضیق وعدم 

تحفز ، لذلك فھو في حالة دائمة من ال، ویصاحب ذلك التوقع السیئالخوف من المجھول

في الحیاة  شيءي بأالتمتع  استحالةوبالتالي  االسترخاءوالتوتر وعدم القدرة على 

  .)26-19:  1989، الخطیب(

كما أن للقلق دور إیجابي ودور سلبي، وھذا ما أكدتھ نتائج البحوث التي قام بھا       

طة من القلق س، من أن وجود درجة متوابتدائیةساراسون على تالمیذ من مدارس 

حل المشكالت، كما تتمثل في  التعلم وفي مواقف في مواقف األداءتساعدھم في 

وتتفق نتائجھ مع . واضطرابھ األداءلى تعطیل إالغة في القلق تؤدي بالم، أما االختبارات

دودسون في أن المفحوصین القلقین یتحسن أداؤھم في األعمال السھلة، أما -قانون یركس

ومن األسالیب التي یستخدمھا الباحثون . یتدھور األداءفي حالة األعمال الصعبة فإن ھذا 

الفشل بإعطائھم  في ھذا الصدد تحدید ظروف یتعرض فیھا المفحوصون للنجاح أو

معلومات غیر صحیحة، وتؤكد نتائج ھذه البحوث أنھ حین یتعرض المفحوصون لخبرة 

ذه وفي جمیع ھ. األداء، وحین یتعرضون لخبرة الفشل یسوء األداءالنجاح یتحسن 

بالنسبة للنجاح، أما الفشل فإن بعض ھذه الدراسات أعطت  استثناءاتالتجارب ال توجد 

سیط، بكانت من النوع ال خدمتاسُتویمكن تفسیر ذلك إما ألن األعمال التي . نتائج إیجابیة

  ).118: 1972وعثمان،  أبو حطب( ألن المفحوصین لم یشعروا بالقلق أو

  :للقلق ثالثة مستویات یحدد بازولیتز و

   .ةالعالیو، المتوسطة ،  المنخفضة

 یقظتھ، وتزداد حالة التنبیھ العام للفردفیھا یحدث  والتي المستویات المنخفضة للقلق :أوًال

الخطر في البیئة ، كما تزداد قدرتھ على مقاومة لألحداث الخارجیة الحساسیةوترتفع لدیھ 

  .خطر وشیك الوقوعلإنذار ، ولھذا یكون القلق في ھذا المستوى إشارة التي یعیش فیھا

ث یفقد حی ،على السیطرة أما في المستویات المتوسطة یصبح الفرد أقل قدرة :ثانیا

، وتكون استجابتھ تصرفات الفردویستولي الجمود بوجھ عام  السلوك مرونتھ وتلقائیتھ
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 ،جدیدًا مھددًا ءيش، وبالتالي یصبح كل لفةاألولیة األكثر ُأ تتلك العاداوعادتھ ھي 

  .ذول للمحافظة على السلوك المناسب، ویزداد الجھد المبوتنخفض القدرة على االبتكار

 للتنظیم وانھیار اضمحاللفیھا ، فیحدث لنسبة للمستویات العلیا من القلقأما با :ثالثًا

رسھا الفرد وھو في كان یما ، ویحدث نكوص إلى أسالیب أكثر بدائیةالسلوكي للفرد

صبح عاجز عن التمییز الصحیح بین ی، فینخفض التآزر والتكامل، ومرحلة الطفولة

، وتبدأ المتمایزة ستجابةعن اال ، وبالتالي یصبح عاجزًاالمنبھات الضارة وغیر الضارة

 وعشوائیة سلوكھ یجھقد اختلت ویتشتت فكره وسرعة تھأجھزة الضبط المركزیة للفرد 

  .)15 – 14:  1981، السمادوني(

  :وھي  مظاھر القلقوتصف الجمعیة األمریكیة للطب النفسي أھم       

ال تقل عن  لمدةالذي یحدث لعدد من األیام، و) واضح لسبب غیر(القلق الشدید والتوتر  .أ

  .د وصعوبة السیطرة على ھذا التوترالتي یقوم بھا الفر ، تجاه عدد من األنشطةستة أشھر

  -:من األعراض الستة التالیة ) كثرأ أو(بثالثة  نالقلق والتوتر المرتبطا .ب

  .ور بالتقید أو الوقوف على الحافةعدم الشعور بالراحة أو الشع. 1

  .الشعور بالتعب بشكل سریع. 2

  .ذھنصعوبة التركیز أو فراغ ال. 3

  .التوتر العضلي .العضلياالندفاع . 4

   .النوماضطراب .6

على سبیل  .المحور األول اضطراباتتوتر ال یمكن حصرھما في خصائص قلق و .جـ

نوبات  اضطراباتكما في (قد ال یكون مصحوبًا بنوبات الفزع  االنزعاجالمثال القلق أو 

وقد ) االجتماعیةالخوف  اضطراباتكما في ( االجتماعيوقد یؤدي إلى الحرج  ،)الفزع

، كما أن وغیرھا) الوسواس القھري اتاضطرابكما في (من التلوث  یؤدي إلي الخوف

  .ما بعد الصدمة اضطرابال یحدثان بشكل مفرط خالل  االنزعاجالقلق و
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 ،اإلكلینیكي بشكل دال االضطرابتؤدي إلى التي أو األعراض الجسدیة  التوترالقلق و. د

  .االجتماعیةعن القیام بالمتطلبات والعجز 

رة للمواد النفسیة ال یكون ناتجًا عن التأثیرات الفسیولوجیة المباش االضطرابإن ھذا . ھـ

زیادة إفراز ھرمون ، مثل ، أو نتیجة الحالة الطبیة العامة)مثل سوء استخدام العقاقیر(

 االضطرابالمزاج، أو  اضطرابدث بشكل خاص نتیجة ، كما ال یحالغدة الدرقیة

، وھذا القلق یتمیز المتغلغلالقلق  ابباضطرلقلق یسمى ، وھناك نوع آخر من االذھني

 57:  2002 والسطیحة، ،الفخراني( ناة من القلق الشدیدمن المعا بستة أشھر على األقل

– 58 (.  

الكبیر بین وجھات النظر المختلفة في وضع مفھوم  واالختالفونظرًا للتضارب      

أھم النظریات التي أسھمت في نعرض صفة عامة، فكان البد علینا أن بمحدد حول القلق 

ثم السلوكیة  ابتداًء من النظریة الفرویدیة التحلیلیة،وضع تفسیرات عدیدة لمفھوم القلق 

والجدیدة، انتقاًال إلى نظریة القلق الدافع، بعدھا التطرق إلى التیار الفینومینولوجي التقلیدیة

وأخیرًا نعرض . يبفروعھ من العالج المتمركز على الشخص، والجشطلتي، والوجود

     ).السمة –الحالة (لرأي نظریة القلق 

  -:لقلق ل المفسرةالنظریات 4.2.2

 جاھاتوات، وذلك تبعًا للمدارس المختلفة عددت نظریات القلق تعددًا كبیرًالقد ت      

، لذلك جمیعًا والتكلم عنھا بشكل متوسع ، وقد یصعب حصرھاالعلماء ومذاھبھم المختلفة

  .البعض منھا فیما یليسوف نناقش 

  :ریات مدرسة التحلیل النفسينظ: أوًال 

التحلیل النفسي أن الوظیفة األساسیة آللیات الدفاع تتمثل في  اتجاهیرى أصحاب       

ویتضح من . حمایة صحة الشخص وسالمتھ، وباألخص حمایة ذاتھ العاقلة والشعوریة

الشخصیة ببیئة  اتصالمھمة بالتي تتكفل واألنا ھي . ھي التي تتم حمایتھا" األنا"ھذا أن 

لیست دائمًا مأمونة أو ودودة وإذ ما أدرك الشخص وجود تھدید لسوائھ النفسي فإن القلق 
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إملي وآخرون، ( مة إنذار لتنبیھ وتحریك الدفاعاتالمترتب على ذلك یعمل كمنظو

1986 :229.(  

  :دھاومن أبرز روا

  .، وإرك فرومانفكارن ھورني، سولی ونج،وی ،أوتورانك ، أدلر،دفروی

  :دموند فرویغنظریة سی

بحث موضوع القلق بحثًا ، ھو أول من رائد مدرسة التحلیل النفسي دیعتبر فروی      

 اإلنسانالشعوریة في حیاة ستطاع أن یفطن إلى أھمیة العملیات العقلیة الاو ،مستفیضًا

  .)11 :1983 د،فروی(

 شيءمل عب ویتخلص األنا من القلق. ھو رد فعل لحالة الخطرأن القلق د ویرى فروی      

، وھو یعود إلى الظھور كلما حدثت حالة نب تلك الحالة أو لكي یبتعد عنھاما لكي یتج

  ). 26: 1993 ،الشافعي( طر من ھذا النوعخ

ففي نظریتھ . ین في القلق تعكسان تطوره الفكرينظریت دوقد عرض لنا فروی      

فإذا " اللیبیدو"تفریغ التوترات الجنسیة المكبوتة  أن القلق ینتج عن دفروی األولى أعتقد

خطر فإن ھذه  شيءتدرك ك) ةیأفكار شبق(لى وجود صور عقلیة أو أدت اإلثارة اللیبیدیة إ

وتتراكم الطاقة اللیبیدیة التي لم تجد الفرصة للتعبیر عنھا بشكل طبیعي . األفكار تكبت

  .)30: 1990 ،حوالة( أو أعراض قلق ل بشكل ما إلى قلقوتتحو

ق العصابي ینشأ عن تحول النھائیة التي ترى أن القل دوھذا عكس نظریة فروی      

الموضوعي أنھ رد فعل لخطر  بینما یقول عن القلق ،تحوًال مباشرًا إلى القلق واللیبید

بالتناقض في نظریتھ جعلھ یواصل دراستھ حتى توصل د خارجي، إن شعور فروی

كل منھما  باعتباروإیجاد العالقة بین القلق الموضوعي والقلق العصابي  ,لنظریتھ الجدیدة

، أما القلق لموضوعي رد فعل لخطر خارجي معروف، فالقلق الحالة الخطر رد فعل

  . )16:  1990، میخائیل( رد فعل لخطر غریزي داخلي يالعصاب

  - :ثالثة أنواع مختلفة وھي  القلق العصابي إلى دویقسم فروی      
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مستعد ألن ، وھو لة من الخوف العام الشائع الطلیقوھو حا: القلق الھائم الطلیق . 1

 دشر، ویسمي فرویع الیؤثر في أحكام الفرد ویؤدي لتوق ، وھویتعلق بأي فكرة مناسبة

ون ویفسر، النتائج أالمصابون بھ یتوقعون دائمًا أسو، واألشخاص ھذه الحالة بقلق التوقع

  .كل ما یحدث لھم كأنھ نذیر سوء

وھو إسقاطات من داخل النفس على موضوعات خارجیة : قلق المخاوف المرضیة. 2

، وھي مخاوف تبدو غیر زیة بین الرغبة وبین موضوع الخوفیكون لھا عالقة رم

  .التخلص منھاالمریض وبالرغم من ذلك ال یستطیع  معقولة

أن األعراض  دفي حاالت الھستیریا، ویرى فرویوھو یظھر : قلق الھستیریا. 3

، وینسب یزول شعور القلق ویصبح غیر واضح وبذلك الھستیریة إنما تحل محل القلق

نفس األھمیة اإلكلینكیة التي " معادالت القلق"إلى ھذه األمراض الھستیریة التي یسمیھا 

 ،القلق بصورة واضحةیظھر فیھا  يتلاینسبھا إلى القلق في األمراض العصابیة األخرى 

وھي كدفاعات ضد الرغبات الجنسیة التي تنبعث من التعبیر عن نفسھا وأن الحالة 

 - 15 :1983 ،دفروی( تحولت إلى قلققد حبة للرغبة الجنسیة الوجدانیة التي كانت مصا

19. (  

  :نظریة أدلر . 2

أدلر بالشعور أن الشعور بالنقص یتضمن معنى القلق، فقد أھتم إلى یشیر أدلر       

ویرى أدلر أن الطفل الصغیر . بالنقص واعتبره الدافع األساسي لألمراض العصابیة

، ویتغلب اإلنسان السوي كبار ووالدیھیشعر بضعفھ وعجزه ونقصھ بالنسبة إلى أشقائھ ال

ویالحظ  ،على شعوره بالنقص، أو بالقلق لتقویة الروابط التي تربطھ بالناس المحیطین بھ

  .)37 -36 :المرجع السابق( دلر بالتفاعل بین الفرد والمجتمعأ تماماھمن ذلك 

  :نظریة أوتورانك . 3

نمو شخصیتھ بخبرات  یذھب أوتورانك إلى أن اإلنسان یشعر في جمیع مراحل      

تمر باإلنسان  لالنفصالأھم خبرة صدمة المیالد  رانكأوتوویعتبر  .االنفصالمتتالیة من 

القلق الذي تثیره  رانكأوتوسمى قد و. وتثیر فیھ قلقَا شدیدًامة مؤلمة وتسبب لھ صد

  .)34: السابق  المرجع( صدمة المیالد بالقلق األولي ثم قلق الفطام
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بینما فق بصدمة المیالد رانك فیما یتعلأوتوو دبین نظریتي فروی اختالفوھناك        

واإلحساسات البدنیة المؤلمة المصاحبة لعملیة  بالصعوبات الفسیولوجیة دأھتم فروی

الطفل عن األم  بانفصالرانك أوتوھتم ااألصلي المسبب للقلق،  المیالد واعتبرھا العامل

رانك جمیع حاالت القلق على أوتور س، ولقد فوعن الحالة األولیة المریحة في الرحم

القلق، كما قال ھ حاالت سقعلى نقلق المیالد نموذجًا تنشأ أساس قلق المیالد فھو لم یعتبر 

، إذا اعتبرھا تنشأ عنھ حاالت القلق التالیة ذياعتبر قلق المیالد المصدر ال وإنما، دفروی

  .)33:  1990،حوالة( االت القلق األوليلح" تفریغًا"

میع رانك إلى أن القلق األولي یتخذ صورتان تستمران مع الطفل في جأوتوویذھب       

وخوف الحیاة ھو قلق من التقدم . وھما خوف الحیاة، وخوف الموتمراحل حیاتھ 

، وعندما یتجھ عند احتمال حدوث نشاط ذاتي للفردویظھر ھذا القلق  ،الفردي واالستقالل

و قلق بین ، وھوخوف الموت عكس خوف الحیاة. جدیدة ابتكاراتبإمكانیاتھ نحو خلق 

خوفھ من أن یفقد ، أو ضیع في المجموعخوف الفرد من أن ی، أنھ التأخر وفقدان الفردیة

، فأحیانًا یشعر رانك إلى أن كل فرد یشعر بھذین القلقینأوتو، ویذھب استقاللھ الفردي

، والشخص العصابي ھو الذي ال یستطیع تحقیق الحیاة وأحیانًا یشعر بقلق الموتبقلق 

  ) .36 - 34: 1983، فروید(وعین من القلق التوازن بین ھذین الن

  :نظریة یونج .4

ى وخیاالت غیر الفرد عندما تداھم عقلھ قو ھیعاني من اضطرابیونج ھو  دالقلق عن      

، فإذا دما یواجھ األنا الواقع، ویحدث القلق عنالجمعي الالشعورمعقولة صادرة من 

المنطقیة  اھم العملیات العقلیةدشعور الجمعي، ربما ین الالإ، فھذا الواقع تجاھل األنا

  .)38:  1989، الخطیب( االضطرابلي درجة تؤدي إلى علیھا إ ویسیطر

  -:ي ننظریة كارن ھور -5

ر معروف ویكون الخطر جي غیي أن القلق رد فعل لخطر خارنترى كارن ھور      

، وتھتم ھورني بھذا العامل الذاتي المصاحب للقلق حیث أنھ یتكون من مًاتوھذاتیًا وم

ھورني  واھتمت .الخطرھذا شعور الفرد بخطر عظیم محدق بھ مع شعوره بالعجز أمام 
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ت في شدة الدوافع العدوانیة أ، وربالدوافع الجنسیة اھتمامھابالدوافع العدوانیة أكثر من 

  ) .38:  1983، دفروی( بیةااألمراض العصي یثیر القلق في أھم مصدر للخطر الذ

القلق "مفھوم أولیًا عندھا وھو مفھوم  أظھرتوالنظریة االجتماعیة لھورني       

 ]1927[" انبیة في زماناالشخصیة العص"قد أوضحت ھذا المفھوم في كتابھا و "األساسي

 -دفروی قال بھاولیس الدوافع الجنسیة والعدوانیة التي -ھذا القلق ومصیره  استثارةإن 

  ) .612: 1987، غنیم(ساس لفھم شخصیة الفرد ھي األ

ب الطفل بعزلتھ وقلة حیلتھ في عالم االذي ینت اإلحساسق األساسي بأنھ عرف القلُتو       

ؤدي تمل المعاكسة في البیئة یمكن أن  یحفل بإمكانات العداوة وثمة نطاق واسع من العوا

ما یؤدي الى اضطراب  ن كلإوبصفة عامة، ف األمن لدي الطفل، بانعدامالشعور  إلي ھذا

  .األساسي) القلق(حصر الیؤدي إلى  شعور الطفل باألمن في عالقتھ بوالدیھ

ا ما مختلف األسالیب لیواجھ بھ يینعدم لدیھ الشعور باألمن ینموالطفل القلق الذي       

لنفسھ من ھؤالء الذین  االنتقام، فقد یصبح عدوانیًا ینزع إلي ةمن عزلھ وقلة حیل یشعر بھ

  .)179 -178:  1971لیندزي،.ھول، ج.ك( حول عدوانھ لذاتھ ویحقر نفسھیه، أو وذنب

وترى ھورني أن ھناك أربع طرق یلجأ إلیھا الفرد للتھرب من القلق وھي التبریر،       

. تستثیر ھذا القلق أو تؤدي إلى التفكیر فیھواإلنكار، والتخدیر، وتجنب المواقف التي قد 

فیحاول الفرد بالتبریر أن یحول القلق إلى مخاوف معقولة، ویكون إنكار الفرد شعوریًا أو 

جالل، . (ال شعوریًا، ویقصد بالتخدیر محاولة التغلب على القلق بتعاطي المخدرات مثًال

1985 :273.(  

  -:نظریة سولیفان .6

لتي یدخل فیھا اظة األولى أن اإلنسان محاط بمشاعر القلق منذ اللح یعتبر سولیفان      

لبس جیدًا إلى طعم وُیمن قلق األم أن یبقى طفلھا على قید الحیاة وأن ُی ابتداءالحیاة، 

 ،لم أو الموتمن األذى أو األ ةبصحتھ سلیم لالحتفاظحتیاطات التي یتخذھا المجتمع اال

القلق في نظر سولیفان و .المیالد منُذ ھإلى ما ینمیھ الفرد من مشاعر القلق التي تبدأ مع

 أنھ ، إالبالتوتر االرتباطحركات األولیة في حیاة الفرد فھو وإن كان وثیق مھو أحد ال

أن فالقلق البسیط یمكن . ، والقلق بناء وھدام في نفس الوقتأكثر من أن یصبح تابعًا لھ
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كامل  اضطرابنھ یؤدي إلي إبعده عن الخطر، أما القلق الشامل الكلي فسان وُییفید اإلن

 ،غنیم( عقلي أو القیام بأي عمل في الشخصیة ویجعل الشخص عاجزًا عن التفكیر السلیم

1987: 629 – 630(.  

نقل أساسًا ، وُینتاج للعالقات الشخصیة المتبادلةیؤكد سولیفان على أن القلق ھو و      

من أذلك عن طریق األخطار التي تھدد  بل الحیاة بعدتق، ثم في مم إلى الطفلمن األ

، حد ممكن القلق الفعلي أو المحتمل دنىألكي یتجنب الشخص أو یقلل إلى و. الشخص

فھو یتعلم . ائیة و الضوابط اإلشرافیة لسلوكھیصطنع أشكاًال مختلفة من األسالیب الوق نھإف

من ھذه تشكل ووسائل ضمان األ. لرغبات والدیھ باالمتثالثًال أنھ یستطیع تجنب العقاب م

ویمنع أشكاًال أخرى ) ةالذات الطبی(ال معینھ من السلوك الذي یرتضى أشك "نظام الذات"

  . )187:  1971، لیندزي.ج، ھول.ك( )ذات الشریرةال(

  :نظریة إیرك فروم. 7

مكانات الجدیدة للطفل قد تقابل بعدم خاصًا بأن بعض اإل اھتمامام ویھتم فر      

فل تحت ھذه ، ویضطر الطفي بیئتھ ضالمب قاسي أو من مجتمع االستحسان من أ

دیًا إلى ؤ ماتھ ویصبح إظھار ھذه اإلمكانات فیما بعد عامًالالظروف إلى كبت إمكان

  .)42:  1983، دفروی(ظھور القلق 

فإذا . في وسطھا الطفل أشتماعیة التي ینالعالقات االج أھمیةھذا ویؤكد فروم على       

. والعزلة االغترابیشعر بمشاعر  ن الفردإف ,لعالقات بالتسلطیة أو بالتباعداتسمت ھذه ا

أحضان الوالدین حیث األمن أحدھما یدفعھ إلى ، عاندافوالطفل في ھذا الموقف یتنازعھ 

ن مكن أن یستشعر الفرد القلق میو. لالستقاللبعیدًا عنھما طلبًا  یدفعھ والدفء، واآلخر

  .)59:  1998، غرابھ( الصراع بین التبعیة واالستقالل

في تفسیر  اختالفاتھمنرى من خالل سرد نظریات وآراء رواد المدرسة التحلیلیة       

نشأت القلق، حیث یرى الرائد األول لھذه المدرسة فروید أن القلق ینشأ من تحول 

وقد حصر فروید القلق في نظریتھ األولى بالدوافع الجنسیة وأنھ ینتج بشكل أو  اللیبیدو،

ل من رأیھ في نظریتھ الثانیة حیث ربط القلق بآخر من الكبت الجنسي، لكنھ عاد وعد

ول ربط القلق الموضوعي بالقلق العصابي، وقد أثرت نظریة فروید وحا بخطر خارجي
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فمنھم من اتفق معھ ومنھم من  في القلق على من تاله من رواد المدرسة التحلیلیة،

وربط اوتورانك القلق  عارضھ، ولكنھم حاولوا بشكل مستمر تعدیل وتنقیح نظریة فروید،

 ویرى أدلر أن القلقولي ثم قلق الفطام، بصدمة المیالد، حیث تثیر ھذه الصدمة القلق األ

حیث كان والعضوي،  واالجتماعيینشأ من الشعور بالنقص والدونیة والقصور النفسي 

بینما ربط یونج القلق بالالشعور الجمعي وما یفرزه من  أدلر موضوعیًا أكثر من غیره،

ن عدم وھو ینشأ م .خیاالت غیر معقولة، ولكنھ لم یثبت ذلك بشكل عملي تجریبي

وأتفق سولیفان مع ھورني . الحصول على إشباع مستمر ودائم من األم كما تراه ھورني

وربط  .بین الطفل وأمھ ینشأ عن طبیعة العالقةفي نظریتھا ھذه حیث أشار إلى أن القلق 

 ومن خالل ماة الطفل وتربیتھ سواء من قسوة األسرة أو المجتمع، شئإیرك فروم القلق بتن

ین قد أجمعوا على تناول ظاھرة القلق في إطار تأثیر البیئة لالتحلیسبق نالحظ أن 

ولكن مما یأخذ علیھم أنھم تناولوا القلق من منظور فلسفاتھم والمجتمع على األفراد، 

بوضع  االھتمامعلى الشخصیة من دون  هالشخصیة، حیث تناولوا تعریفاتھ ونشأتھ وتأثیر

  .ام بالبحوث التجریبیة علیھمقاییس علمیة موضوعیة لقیاسھ، أو القی

  .السلوكیة  نظریةال: نیًا ثا

  -:السلوكیة التقلیدیة  نظریةال

 ھوما واجھ رتبط بماضي اإلنسانیالسلوكیة التقلیدیة أن القلق  نظریةیرى أصحاب ال      

انفعالیة من  استجابة الھمافي أثناء ھذا الماضي من خبرات، ویروا أن الخوف والقلق ك

لخوف ذو مصدر موضوعي یدركھ یكمن في أن ا ثنیناالبین  االختالفنوع واحد وأن 

الفرد لیس  ي أنأ ،في حین أن مصدر القلق أو سببھ یخرج من مجال إدراك الفرد. الفرد

 كثیرًا فالقلق في السلوكیة یظل مرتبطًا بالصراع ال یختلف في ذلك. واعیًا بما یثیر قلقھ

ودافعیتھ  ةالكدر ارتھباستثو الصراع ھنا شعوریًا ینبعث ، وأن نمعن التحلیل النفسي

خفض التوتر فیكون  اھا عنض إحدمخمسالك من المحاوالت واألخطاء یتوالقویة 

من صور األعراض  ة، أو عصابیًا یتخذ صوركان ھذا السلوك سویًا واءالتعزیز، وس

  .)34 – 33:  1989، الجبالي( قلقال المرضیة فإن الفرد ینجح في تجنب
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  -:ومیللر  دنظریة دوالر

ارة یعمل الفرد على حالة غیر س – دكما ھو عند فروی –القلق عند دوالر ومیللر       

أو یعتبر دافعًا مكتسبًا  ستجابةوالقلق إذا نظر إلیھ في ضوء نظریة المثیر واال ،تجنبھا

 االستجابات، كما إن بمثابة حالة تدعیم لدافع  یعتبر، وخفض ھذا الالكتسابقابًال 

ة الخفی االستجاباتعلى مستوى  ىالدافع سوف تمیل إلى أن تصبح أقوالمرتبطة بخفض 

  .شعوریةأو الال

وأحد  .ومیللر إلى المیكانزمات الدفاعیة، باعتبارھا استجابات للقلق دوقد نظر دوالر      

ق من ھ استبعاد الدوافع المثیرة للقلیمكن أن یوصف بأنوات وھو الكبت مھذه المیكانز

 إستبعاد الدوافع من الشعور أو تصبح ال دحصیلة التعبیر اللغوي للفرد، أوبعبارات فروی

نسى نسیانًا تامًا مادام الكبت ي ُتأترجم إلى ألفاظ وأفكار، ة إلى أن ُتي غیر قابلأشعوریة 

، إذ یمكن أن تتخذ بطریقة من الطرق الرمزیة ارةلالستثولكنھا مع ذلك تظل قابلة  .قائمًا

ر بذلك إلى یتشفز اللغویة، وخرى غیر الرمأو المواقف المختلفة قیمًا رمزیة األشیاء أ

 ،غنیم( المكاني والزماني االقترانبھ أو التضاد أو اشتت السابقة عن طریق الالخبرا

1987  :703(.  

  -:السلوكیة الجدیدة  نظریةال

بأن القلق المرضي  )شامر(و )دوركس(ومن بینھم  نظریةھذه الب یرى أصحا     

عادي تحت ظروف أو مواقف معینة، ثم تعمم مكتسبة وقد ینتج عن القلق ال استجابة

تي یمكن أن تؤدي إلى القلق وقد ذكروا أمثلة للمواقف العادیة ال. بعد ذلك ستجابةاال

  -:ومنھا

ف طفولتھ لمواقف یحدث فیھا خو منذ، فقد یتعرض الفرد مواقف لیس فیھا إشباع. 1

ومن أھممھا عدم  ،انفعالیةویترتب على ذلك مثیرات  .یف ناجحوتھدید وال یصاحبھا تك

  .ستقراریصاحبھ من توتر وعدم اما و االنفعالي االرتیاح

عرض األطفال للشعور بالخطر عندما یتعرضون حمایة قد ُتالإسراف الوالدین في . 2

  .البعیدة عن مجال األسرةالخارجیة للمواقف 
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دفًا أن یكون ھ بدمثل ھذه المواقف اللس معنى ذلك أن كل طفل یتعرض ولكن لی      

ظھرون أھمیة العوامل اإلستعدادیة وھي وھنا أخذ أصحاب ھذه المدرسة ُی. للقلق النفسي

ي خطأ في التركیب العضوي أو ،تنحصر في الوراثة والضعف العام في الجھاز العصبي

  .)39:  1991، يالقشیش( القلب في  في األوعیة الدمویة أو االختاللمثل 

بینما توصل أصحاب . مصدرًا للقلق باعتبارهركز دوالرد ومیللر على الكبت لقد      

شرطیة لمثیر ال  استجابة ھووكتسبة ُم استجابةالسلوكیة الجدیدة إلى أن القلق  النظریة

. الفردیة لالستعداداتفإنھا تؤدي للقلق وفقًا  ستجابةیدعو للقلق ولكن إذا استمرت ھذه اال

ویروا أیضًا انھ یجب أن یتم التشخیص والعالج السلوكي لمشاكل األطفال في ضوء 

ة األسریة والمعاملة الوالدیة والظروف المجتمعیة، فكلما كان الجو األسري شئظروف التن

  .بالمشكالت والصراعات زاد القلق عند األطفال ليءم

  :نظریة القلق الدافع : ثالثًا 

دفع الشخص للعمل والنشاط أعطى جماعة من الباحثین للقلق خاصیة الدافع الذي ی      

ذا ، وافترضوا أن اإلنسان عندما یؤدي عمًال یشعر بالقلق الذي یحفزه إلى إنجاز ھوالتعلم

داء أن القلق دلیل على وجود الدافع أل، وأشاروا إلى ھذا الشعورالعمل حتى یخفف من 

  .والتعلم األداءى أنھ كلما زاد القلق زاد الدافع، وبالتالي تحسن ، وذھبوا إلالعمل أو التعلم

ع دخلت دراسات القلق مرحلة جدیدة، تعتمد على وبظھور نظریة القلق الداف      

، بعد أن طفال والراشدین العادیین والمرضىاأل، وتركز على قیاس القلق عند التجریب

 األداءبحث في عالقتھ بت، وصابيفي المرحلة األولى موجھًا إلى القلق الُع االھتمامكان 

المرحلة الثانیة في  األداءأجریت على عالقة القلق ب عتبر الدراسات التي، وُتوالتعلم

برز علمائھا جانیت أ ومن – 1962إلى  1952حوالي  ، والتي بدأتدراسة القلق

قفھم امو اختالفونرى على الرغم من . ساراسونو ,وماندلر وتشایلد، س،بنتایلور، وس

:  1990، حوالھ( والتعلم األداءقة القلق بحول عالأن آرائھم تدور إال من ھذه النظریة 

38(.   
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  -:نظریة تایلور و سبنس . 1

، وذھبا مع نظریة نشط للتعلمدافع ُموسبنس أن القلق افترض كل من جانیت تایلور       

 ضرولقي ھذا الف. والتعلم األداءاد ز) الدافع(في التعلم إلى أنھ كلما زاد القلق  "لْھ"

، وأجروا دراسات "أیوا"ا بقسم على النفس التربوي بجامعة عدد من زمالئھم اھتمام

وقارنوا  ،عند تالمیذ المدارس وطلبة الجامعات األداءعدیدة بحثوا فیھا العالقة بین القلق و

 وأداءبین أداء األشخاص الذین حصلوا على درجات عالیة على مقیاس القلق الصریح 

ألعمال الذھنیة والتحصیل في كثیر من ا األشخاص الذین حصلوا على درجات منخفضة

العالیة في أن أداء المجموعة ذات الدرجات  الدراساتھذه وأشارات نتائج . الدراسي

. مقیاس القلق أفضل من أداء المجموعة ذات الدرجات المنخفضة في األعمال السھلة

ن وھذا یعنى أن زیادة القلق ساعدت على تحسی. مال الصعبة أو المعقدةوالعكس في األع

ئج ، وفسر تایلور وسبنس ھذه النتافي األعمال الصعبة ھفي األعمال السھلة وضعف األداء

، ال "القلق"ھما إلى أن زیادة الدافع في تفسیر ا، وذھبفي التعلم" ھل" في إطار نظریة

، وقوة ي عمل یعتمد على قوة الدافعأ داءفي كل األعمال ألن أ األداءن تؤدي إلى تحُس

عندما  األداءزیادة الدافع یساعد على تحسین ف. األداءالمسیطرة في موقف  ستجابةاال

عندما  األداءالصحیحة المطلوبة للعمل، ویؤدي إلى سوء  ستجابةالھي ا ستجابةتكون اال

  .المنافسة في الموقف ستجابةھي اال ستجابةتكون اال

 ویبدو أن تایلور وسبنس في نظریة القلق الدافع قد خلطا بین القلق واإلثارة والدافعیة      

أثبتت ، ولقد ا من عوامل الدینامیة في الشخصیةوغیرھ الشدة وبذل الجھد في مواقف

لق كعامل مستقل دراسات كاتل بالتحلیل العاملي خطأ ھذا الزعم وإشارتھ إلى وجود الق

  .)37 – 31:  1978، مرسي( عن ھذه المتغیرات

  -:نظریة تشایلد . 2

خصوص العالقة بین ب" تایلور وسبنس"إلیھا  النتائج التي توصل" تشایلد"أكد  لقد      

دافعًا عامًا القلق أنھ رفض أن یكون  إال، والعمل الصعبالعمل السھل في  األداءوالقلق 

ال  استجاباتمل، وقد یثیر المالئمة للع ستجابةاالقد یثیر  األداءواعتبره منبھًا في موقف 

، وقد كان من الصحیحة ستجابةویحجب ظھور اال ،األداءعیق ، وبذلك ُیعالقة لھا بالعمل
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نتیجة ھامة وھي أن مقاییس القلق الصریح نتائج دراسات وأبحاث تشایلد التوصل إلى 

ا تقیس جانبین في الشخصیة ھما مستوى الدافع وإمكانیة ظھور االستجابات التي لیس لھ

ًا للعمل واستعدادًا دیھ دافعًا عالی، وذھب إلى أن الشخص ذو القلق المرتفع لعالقة بالعمل

   .)48:  1989، خطیبال( التي لیس لھا عالقة بالعمل جاباتر االستاھمرتفعًا إلظ

تفوق األشخاص ذوي القلق المرتفع على األشخاص ذوي القلق " تشایلد"قد فسر و      

أرجع ذلك  بأناألعمال الصعبة  أداءعنھم في وتخلفھم األعمال السھلة  أداءالمنخفض في 

الصحیحة بالمنبھ تكون  ستجابة، كما أشار إلى أن عالقة االإلى خصائص ھذه األعمال

ور استجابات ال عالقة لھا عطي مجاًال لظھ، وال ُتومباشرة في موقف العمل السھل یطةبس

أما في موقف العمل  ،األداءللعمل ویتحسن  ستجابةن القلق الدافع یثیر االإلذا ف ،بالعمل

، وغیر مباشرة مما یدع الصحیحة بالمنبھ تكون معقدة ستجابةن عالقة االإالصعب ف

لعالي یرة ال عالقة لھا بالعمل لدى الشخص ذي االستعداد امجاًال لظھور استجابات كث

األشخاص ذوي القلق المرتفع لألعمال المعقدة  أداءن إف لذاإلثارة مثل ھذه االستجابات، 

أكثر  بھا وانشغالھمكثیرة ال عالقة لھا بالعمل  الستجابات یكون ضعیفًا بسبب إظھارھم

، ویتعذر علیھم التي یتأثرون بھا أیضاھم ؤأخطاد ، فتزداالعمل أداءب انشغالھممن 

، أما األشخاص ذوي القلق المنخفض لألداء المطلوبة الصحیحة ستجابةالوصول إلي اال

فال یظھرون استجابات كثیرة ال عالقة لھا بالعمل وال ینشغلون بھا ویركزون كل 

في الوصول إلى  ، فتقل أخطائھم وینجحون بسرعةفي حد ذاتھ األداءعلى  اھتمامھم

  .)34 -33: 1978مرسي ، ( صحیحةالاالستجابات 

 -:نظریة ماندلر و ساراسون  .3

للقلق على أن القلق  في نظریتھما" تایلور و سبنس"مع  "ماندلر وساراسون"یتفق       

من ھذه النظریة من حیث وجود  ھمایقففي مو االختالفاتورغم وجود بعض  ،دافع للتعلم

جھة نظر ، فلقد تأثر كل من ماندلر وساراسون بوالمواقف اإلختباریةافع القلق في د

في الطفولة من خالل  أش، حیث افترض كل منھما أن القلق ینالتحلیل النفسي في القلق

من التي یشعر فیھا الطفل بالتقویم من والدیھ ومن مدرسیھ وغیرھم  مواقف التوتر

ل یوضع دائمًا في وساراسون إلى أن الطف، وذھب ماندلر الراشدین القائمین على رعایتھ

 ,"مقبول أم غیر مقبول" ,"ئیحسن أم س"وم فیھا أداؤه من حیث ھو َقُی ،ةمواقف إختباری
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تجاه والدیھ وال ، ولذا یشعر بالعداوة أدائھیھمھ رضاھم عنھ وعن  أشخاصمن قبل 

الشعور  دًال منھا، فیكبتھا ویظھر بھا لحاجتھ إلى مساعدتھم وحمایتھمیستطیع التعبیر عن

  .)34 :المرجع السابق( بالذنب والقلق واالتكالیة

عتبر تبنت ھذه المدرسة منھج المالحظة والتجریب النفسي، ورأوا أن القلق ُیلقد       

أن الفرد  وافترضوا ،"عالقلق الداف"دافعًا للتعلم واالكتساب واالنجاز وھو ما أطلقوا علیھ 

عندما یقوم بعمل ما یشعر بالقلق الذي یدفعھ إلى إنجاز وإتمام ھذا العمل حتى یقضي 

وھو عكس مفھوم القلق . تسمیتھ بالقلق الدافع جاءتعلى شعوره بالقلق، ومن ھنا 

لكنھم لم یقدموا تفسیر واضح  .لخطر محدق بالفرد وھو خبرة مؤلمة استجابة باعتباره

جدي بالنسبة إلنجاز األعمال ، فأشاروا إلى أن القلق الدافع ُمالدافع  القلق مفھومل لوشام

زیادة القلق ال دركوا أن لكنھم لم ُیالصعبة،  األعمالجدي إلنجاز السھلة، ولكنھ غیر ُم

   .طرد بإنجاز المھامترتبط بشكل ُم

  -:القلق في التیار الفینومینولوجي :  رابعا

ج المتمركز على رئیسیة تتمثل في العال اتجاھاتمل ھذا التیار على ثالثة تیش      

، والعالج الوجودي بتفریعاتھ ي عن بیرلزت، والعالج الجشطلالشخص عند روجرز

وعالج  ,جیفد لودالملیئة عن ةشھرھا العالج القائم على الكینونعتبر من أالعدیدة التي ُی

  .كلنالداللة عند فرا

   "زروجر"القلق عند . 1

 ھدما یكون ھناك تعارض بین ما یعیشز أن القابلیة للقلق إنما تحدث عنیري روجر      

ما  ,ات الفرد ومنجزاتھلذات وعدم المالئمة ما بین إمكان، وبین مفھوم االكیان العضوي

فاض الذات والشعور بالذنب ، إنما ھو الذي یولد انخالذات المثالیة والذات الممارسة بین

  .)36:  1989، الجبالي( والقلق

  " بیرلز"القلق عند . 2

بأنھ الفجوة ما بین اآلن وما بین " باترسون"القلق بناًء على دراسات " بیرلز"یعرف       

، واألدوار ن اآلن ویغدون منشغلین بالمستقبلفاألفراد یعیشون القلق ألنھم یتركو ,الالحق
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قع ، وھو یتولد من توالقلققبلة یولد باإلنجازات الُم واالنشغالالتي سیضطلعون بھا 

ویتبین الفرد أن ھذا النمط  ،نموذجيدورنا أو سلوكنا الب اضطالعناحدوث أشیاء سیئة في 

لسیطرتھ  ھیس بكارثة إنما ھو بدایة استعادتمن القلق ھو مجرد إزعاج أو كدر ال غیر ول

  .)67:  1998، ھغراب( على نفسھ

  -:القلق من منظور الوجودیة .3

ت بشكل أساسي من أفكار عد نبـي قـفسـنـالج الـودیة في العـالوجقات ـیـبـإن تط      

كجارد، وأعظم األمریكیین شھرة في التعبیر عن ھذه الطریقة ھو وكیر ھیدجر،

  .رولوماي

بأن  ووعیھ ھو الحالة الموضوعیة لصیرورة الفرد 1958ماي  نظوروالقلق من م      

ح ال بوأنھ یمكن أن یص ،وجوده یمكن أن یغدو متالشیًا وأنھ یمكن أن یفقد ذاتھ وعالمھ

رون القلق عندما یواجھون قضیة تحقیق بالعمالء یخ أن األشخاص أو أي، شيء

 أي، ذه اإلمكانیات راكدة وغیر متحققةبالذنب ینمو عندما تبقى ھ شعوروأن ال ،إمكاناتھم

نسان، ومتأصلة في اإلممیزة للصیرورة إلى ) جودیةو( أنطولوجیةق ھو خاصیة أن القل

م خصائص متطلبات الوجود وذلك ھو القلق الوجودي السوي الذي ھو أھ. الوجود

  . اإلنساني

ألنطولوجي للقلق ا –النھائي–، فھو النتاج أما القلق العصابي من منظور ماي      

عثت الحاجة إلى تحقیقھا تباالتي  اإلمكاناتل بتحقیق ي لم یقابأ(السوي الذي لم یواجھ 

مع  یتالءمال  وفي موضوع آخر یبین ماي أن القلق العصابي ھو القلق الذي ،)ذلك القلق

ویتم التعبیر عنھ في ، شعوريوھو یقتضي القمع الال، ا ینطوي علیھ موقف ما فیھ خطرم

:  1995، فضة( بناءةا تكون ، كذلك فإن آثاره تكون ھدامة بأكثر ممتكوین العرض

143 – 144(.  

وضح روجر أن القلق یحدث نتیجة للتعارض بین ما یعیشھ الشخص وبین لقد       

مفھومھ لذاتھ، وقد أكد على فعالیة العالج المتمركز على العمیل في تقلیل شدة التوتر، 

ز بیرلز بینما رك. ولكنھ لم یركز على أثر البیئة وخبرات الفرد الماضیة في ظھور القلق

أما بالنسبة للنظرة . على أن التفكیر في المستقبل ھو السبب الرئیسي في ظھور القلق
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الوجودیة وباألخص رولوماي فقد ربط القلق السوي بشعور األشخاص بالذنب لعدم 

، أما القلق العصابي فھو النتیجة النھائیة للقلق السوي وھو إمكاناتھمقدرتھم على تحقیق 

ولكنھم لم یقدموا مفھومًا شامًال عن عالقة القلق العصابي . ینتج من القمع الالشعوري

  . بالقلق السوي

  -: )السمة – الحالة(نظریة القلق : خامسا 

حالة "بمعنى  ور فكرة القلق كحالة وكسمة استخدم بعض الباحثین القلققبل ظھ      

لقلق ل مقیاس تیلورمثل ، ارات تقیس السمة أكثر مما تقیس الحالةختبباوقاسوه " القلق

 نق في المواقف االختباریة لساراسو، ومقیاس القلمنھ المقتبسة المقاییسو  ،الصریح

س تقیوقاسوه بمقاییس " سمة القلق"نى في حین استخدمھ اآلخرون بمع .دلر وغیرھانوم

، مقاومة قیاس ضغط الدم، معدل ضربات القلب والتنفس :لمن السمة مثالحالة أكثر 

  .وغیرھا الجلد للتیار الكھربائي

ي س بھ فأب القلق ومفھوم سمة القلق دورًا ال ط بین مفھوم حالةلوقد كان لھذا الخ      

وبعدھا توصل . مفھوم القلق، وفي تضارب نتائج البحوث فیھ أكتنفالغموض الذي 

 الفرد بھ جانب القلق الذي یشعر: یز بین جانبین من القلقیإلى التم "سبیلیرجر"و" كاتل"

، أما جانب االستعداد طلق على ھذا الجانب حالة القلقوُأ، في موقف معین ویزول بزوالھ

لتمیز بین حالة وبعد أن توصل كاتل لفكرة ا .سمة القلق طلق على ھذا الجانبفقد ُأللقلق، 

 ررجبنشطت الدراسات حولھما، ووضع سبیل ،وطریقة قیاسھما، القلق وسمة القلق

عن طریق كل منھما لقیاس  STAIه بارتخونشر ا ،نظریتھ في القلق كحالة وكسمة

أي ) State-Trait- Anxiety- Inventory(ومعنى ھذا االختصار  .التقریر الذاتي

سین منفصلین یعتمدان على ایعلى مق االختبارحالة وسمة القلق، ویشمل ھذا  اختبار

 " حالة القلق"األول : وذلك لقیاس مفھومین منفصلین للقلق  ،التقدیر الذاتي أسلوب

state Anxiety  والثاني سمة القلقTrait Anxiety . )32:  1981 ،السمادوني – 

33(.  

الجانب األول أطلق علیھ حالة : وسمة القلق بین جانبین من القلق وتمیز نظریة حالة      

، مؤقتة أو حالة الكائن اإلنساني التي یتسم بھا داخلیًا انفعالیةالقلق ویشیر إلى القلق كحالة 
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ید من نشاط الجھاز العصبي وذلك لمشاعر التوتر والخطر المدركة شعوریًا والتي تز

تھا وتقلبھا معظم ھذه في شد، وتختلف حاالت القلق لقلق، فتظھر عالمات حالة االذاتي

الثابتة (طلق علیھ سمة القلق ویشیر إلى االختالفات الفردیة والجانب الثاني ُأ .الوقت

في قابلیة اإلصابة بالقلق التي ترجع إلى االختالفات الموجودة بین األفراد في ) نسبیًا

وكمفھوم  .حالة القلق بارتفاعف تھدیدیة للمواقف المدركة كمواق ستجابةاستعدادھم لال

 1963 لكامبعلیھا الخصائص التي أطلق فإن سمة القلق لھا نفس  ،لوجيسیكو

دوافع، والدوافع في رأي  1964 كنسونتأعلیھا وأطلق  ،االستعدادات السلوكیة المكتسبة

كامنة غیر مشعور بھا حتى  كتسب في الطفولة وتظلُت ستعداداتا كنسون ما ھي إالتأ

السلوكیة المكتسبة  االستعداداتي تنشطھا وتثیرھا وتبعثھا أما تجد الظروف المثیرة الت

م ئ الفرد إلى أن ینظر إلى العالیفتتضمن بقایا من الخبرة السابقة تھ" كامبل"في رأي 

وخالصة القول أن سمة القلق  .ثابتة نسبیًا استجابةبطریقة خاصة والمیل إلى إظھار 

بالعدید من المواقف المثیرة التي یشعر  المليءتعني في كلتا الحالتین النظرة إلى العالم 

ثل ھذا لم ستجابةاال إلى ، كما أنھا تعني المیلخطر أو مھدد للذات شيءبھا الفرد ك

  .)62: 2004السید، ( التھدیدات بحالة من القلق

معنى السمة بأنھا تلك الصفة التي تمكننا من أن نفرق على  1970فراج ووضح       

عام أو نزعة عامة تطبع سلوك الفرد بطابع  استعدادأساسھا بین شخص وآخر، أو ھي 

عتبر عند أصحاب ُت االستعداداتخاص وتشكلھ وتلونھ وتعین نوعھ وكیفیتھ، وھذه 

رد للعمل أو عن السلوك نظریات السمات أھم مكونات الشخصیة، التي تعبر عن میل الف

  ).29: 1970فراج، ( بشكل معین

أن السمة ھي مجموعة من ردود األفعال واالستجابات التي توضع  كاتل ویرى      

  .تحت اسم واحد

وثابتة  ا أنماط سلوكیة معینة دائمة نسبیًاالسمات بأنھ محمد عثمان نجاتيویعرف       

یمكن مالحظتھا مالحظة  توافقھم للبیئة والعبر عن تصدر عن الفرد في مواقف كثیرة ُت

 ة سلوك الفرد خالل فترة من الزمنستدل على وجودھا عند مالحظمباشرة، ولكن ُی

     ).241: 2004،لحمیدوعبدا، الفتاحعبد(
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ركیة على ما یبدو أن مفھومي حالة وسمة القلق یناظران مفھومي الطاقة الحو      

أو  ستجابة، وتشیر إلى االفحالة القلق تشبھ الطاقة الحركیة، والطاقة الكامنة في الطبیعة

 ،أما سمة القلق فتشبھ الطاقة الكامنة. ن وبدرجة معینة من الشدةالعملیة التي تحدث اآل

 .من نوع خاص إذ ما استثیرت بمثیرات مناسبة استجابةلحدوث  وتشیر إلي اتجاه كامن

وبینما تشیر الطاقة الكامنة إلى االختالفات بین الموضوعات المادیة في قدرة الطاقة 

فات بین ، فإن سمة القلق تشیر إلى االختالقد تنطلق إذا حركتھا قوة مناسبة الحركیة التي

. ة بمستویات مختلفة من حالة القلقللمواقف الضاغط ستجابةاألفراد في استعدادھم لال

ة قلق عالیة سوف ن القول بأننا نتوقع من األفراد الذین لدیھم سم، یمكوبصفة عامة

الذین لدیھم سمة قلق منخفضة وذلك  نائھمفي حالة القلق أكثر من قر ارتفاعایظھرون 

  .)12 – 9:  1984، البحیري( ر أو مھددخط شيءلتأثرھم بالمواقف المثیرة ك

العاملي على عینات من مجتمعات التحلیل استخدام ب "كاتل"دراسات  وضحتوقد       

وثقافات وأعمار مختلفة وجود القلق كعامل نفسي مستقل عن غیره من العوامل أو 

وتؤكد  .شخصیة كاإلثارة والدافعیة والغضبالمتغیرات الدینامیكیة األخرى في ال

ند ، تتغیر عةوزمالؤھما أن حالة القلق متقلب )لكاتل ، وشامیر(الدراسات العاملیة 

، وتنخفض في مواقف نعصابالواحد من موقف إلي آخر، فتزداد في اإل الشخص

فتزداد  ،أتضح أن المتغیرات الفسیولوجیة والبیئیة أكثر متغیرات القلق تقلبًاو ، االسترخاء

 53:  1990، العالأبو( والراحة وءفي مواقف التھدید والشدة، وتنخفض في مواقف الھد

– 54( .  

  -:االفتراضات الرئیسیة لنظریة القلق كحالة وكسمة كما یلي سبیلیرجر  ویلخص      

یستثار رد فعل لحالة  ، سوفقدر فرد ما أنھا مھددةاقف التي ُیبالنسبة لجمیع المو. 1

  .القلق فیھا

أو  خفاقواقف أو الظروف التي تشمل اإلسمة القلق العالیة الم ویدرك األفراد ذو. 2

  .سمة القلق المنخفضة وذو األشخاصالذات على أنھا أكثر تھدیدًا من  الحترامالتھدید 

الموقف  لیھدید الذي یمھقلق سوف تكون متناسبة مع قدر التفعل حالة ال إن حدة رد. 3

  .على الفرد
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  .تفسیر الفرد للموقف على أنھ مھددتتوقف فترة رد فعل حالة القلق على ثبات . 4

ة الحسیة جعة خالل میكانیزمات التغذیة الرار سارتعتبر مستویات حالة القلق غی.5

  .والمعرفیة

ص دافعیة قد یعبر عنھا بصورة مباشرة بالسلوك أو في حالة القلق خصائ الرتفاعا. 6

  .تكون فعالة في تخفیف حالة القلق الدفاعات النفسیة التي

نفسیة تخفف ني استجابات أو میكانیزمات دفاع بإن المواقف الضاغطة تجعل الفرد ی. 7

  .)56:  1989الخطیب ، ( عن طریق التقلیل من شأن التھدید حالة القلق

قتھا، قد جمعت بین نظریات القلق التي سب" السمة –القلق الحالة "ویبدو أن نظریة       

الطفولة وینمو  یظھر فيللقلق  االستعدادفاتفقت مع التحلیل النفسي والسلوكیة إلى أن 

مؤلمة التي یتعرض لھا الشخص سابقًا، وذھبت مع أصحاب المذھب النتیجة للخبرات 

اإلنساني إلى أن ذوي سمة القلق العالیة یتوجسون شرًا بشكل دائم، ویقلقون بشكل مفرط 

ھذه النظریة في الدراسة الحالیة  وتم تبنى .من مواقف كثیرة وباألخص المرض والموت

  .دراستھ ع عنوان الدراسة وما سیتملتوافقھا م

  :وتعریفھمركز الضبط مفھوم  3.2

بــ  ا أن نشیر إلى أن المفھوم المسمىوفي البدایة وقبل عرض المفھوم یجدر بن      

رجم إلى اللغة العربیة بالعدید من المسمیات   في نظریة روتر قد تُ  " مركز الضبط"

  .المختلفة 

مركز " وثالث "موضع الضبط"والبعض اآلخر " كممركز التح"فالبعض أطلق علیھ       

على مصطلح   حیث لم یتم االتفاق     " مصدر الضبط  "و " وجھة الضبط " آخرو" الضبط

  .)64: 1996،  محمد(من قبل كل الباحثین واحد 

مركز المسئولیة عن السیطرة   "على أنھ  الضبط مركزویشیر معجم علم النفس إلى       

الفرد یستطیع أن یوظف     شیر إلى االعتقاد بأن    تعلى السلوك، فوجھة الضبط الداخلیة    

ووجھة الضبط الخارجیة . سًاسلوكھ لتحقیق األھداف المرغوب فیھا معتمدًا على نفسھ أسا
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الحقیقیة توجد خارج الفرد، وأن قوى أخرى غیر الذات ھي    ةالقو بأن االعتقادإلى  تشیر

  ). 95: 1998،ھغراب( "التي تحدد حیاتھ

الخارجي للتعزیز من خالل نظریة التعلم     –ظھر مفھوم الضبط الداخلي   وقد       

في   خالل أكثر من ربع قرن، مستنداً     1966 جولیان ب روتراالجتماعي التي وضعھا 

 وأ ذلك إلي أعمال مدرستین كبیرتین من مدارس علم النفس، ھما المدرسة السلوكیة 

المعرفیة، إنھا النظریة التي تحاول أن  نظریات التعزیز والمدرسة المعرفیة أو النظریات 

في االستفادة من المفاھیم اإلجرائیة       ات السلوك اإلنساني بدون التفریط    تبحث في تعقید

   .)7 :1986، أبو ناھیة( یبیًارت تجربالتي تحققت والفروض التي اخت

، وأن طبیعة  كیف أن التدعیم یغیر من التوقعات    روتر منصبًا على  اھتماملقد كان       

عتبر أكثر محددات السلوك   تبل وربما   ةسواء كان إیجابیًا أو سلبیًا مھم  التدعیم نفسھ   

المعلومات   اكتساب شباع رغم أنھ مھم في    اإلبأو  أةبالمكافإن دور التدعیم سواء . أھمیة

فمثًال واقعة ینظر إلیھا من       ،وأداء المھارات إال أنھ مع ذلك یختلف من شخص آلخر       

لھا بطریقة مختلفة من    ض األفراد كمكافأة أو تدعیم ربما یتم إدراكھا ویستجاب جانب بع

  .جانب آخرین

أو  تبعك الفرد أن المكافأة تیرجع إلى إدرا ستجابةوأحد محددات رد الفعل ھذا أو اال      

تكون مضبوطة أو    في مقابل إدراك الفرد أن المكافأة     ،تعتمد على سلوكھ ھو وصفاتھ    

 تأثیر التدعیمویرى روتر أن  .عن تصرفاتھ محكومة بقوى خارجیة وربما تحدث مستقلة

ة سببیة  الذي یتلو بعض السلوكیات یعتمد على ما إذا كان الفرد یدرك أو ال یدرك عالق     

، فعندما ُیدرك التدعیم من جانب الفرد على أنھ نتیجة للحظ أو       بین سلوكھ وبین المكافأة

دفة أو القدر أو كأنھ تحت سیطرة وضبط آخرین أقویاء أو كأنھ ال یمكن التنبؤ بھ          الص

، أما إذا أدرك  فإن ھذا اعتقاد في الضبط الخارجي بسبب التعقد الشدید للقوى المحیطة بھ 

في الضبط  اعتقادفإن ھذا نسبیًا  ةیعتمد على سلوكھ أو صفاتھ الثابتالفرد التدعیم على أنھ 

الخارجي یرجع إلى     –ویرى روتر أن االھتمام الكبیر بمفھوم الضبط الداخلي   .الداخلي

وجود بعض المشاكل الدائمة في أیامنا ھذه والتي بالتالي ترتبط باالزدیاد الھائل في تعداد 

وكأنھا تشمل   السكان وزیادة تعقد المجتمع وما یعقب ذلك من مشاعر بالعجز والتي تبدو  

س الموقف من  ویختلف إدراك الفرد لمركز التحكم في نف    ھذا ,كل مستویات المجتمع  
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 ،محمود( ة تعزیز ھذا السلوك بالنسبة لھ، بسبب مستوى الدافعیة لدیھ أو قیمشخص آلخر

2006: 40-42.(   

الخارجي قد ُأشتق من نظریة التعلم      –أن مفھوم الضبط الداخلي    روتر وأكد      

. المعرفیة والنظریات   ستجابة اال –نظریات المثیر   االجتماعي التي ُتحاول التكامل بین   

–المثیر(ترابط نمط  قد ُأقیم على افتراض )الخارجي–الداخلي(وعلى ھذا فمفھوم الضبط 

لى وجھة ، كما ُأقیم عیة التغیرات المتوقعة في التدعیمالدال على كیف) س –م ( )ستجابةاال

بقیمة التدعیم    تحدد إمكانیة السلوك ت   نلنظریة فإ  وطبقًا ل  .معم نظر مشتقة من التوقع الُم

 لقیاس ذلك التوقع    الخارجي –د تطور مفھوم وجھة الضبط الداخلي قو. مستوى التوقعو

  .)35 :1993الشافعي،(

وأشار روتر إلى أن الضبط الخارجي یمكن أن یأخذ أربع صور، األولى یمكن        

بأن العالم غیر قابل للتنبؤ وأن      تسمیتھا الحظ أو الصدفة، وھذه الصورة تمثل اعتقادًا       

والصورة الثانیة للضبط الخارجي    . رصالعالم واألھداف فیھ محكومة بعوامل الحظ والُف

یمكن تسمیتھا القدر الذي یمثل اعتقادًا لدى الفرد بأنھ ال یمكن أن یتدخل أو یغیر مسار        

 -طة بالصورتین  ربما تكون مرتب  -والصورة الثالثة   . األحداث ألنھا أحداث مقدرة سلفاً    

 ،"صعوبة العالم  "لط األمور على الفرد فال یفھمھا      وھو أن الدنیا معقدة جدًا بحیث تخت   

قوة   والصورة الرابعة تمثل اعتقادًا لدى الفرد بأن التدعیم في أیدي أناس آخرین أكثر          

  ).18: 1992 ،حمدأ( "اآلخرین األقویاء"وتأثیرًا 

مصطلح  تحدید معنى أو مفھوم واضح ومحدد ل    جد علماء النفس صعوبة في قد وو      

، وعلى الرغم من ذلك فإن األساس الذي بنیت علیھ دراسة مركز الضبط أو مركز التحكم

، 1966روتر  جولیان  ب ھ إلى التعریف الذي وضعھ    مركز الضبط یرجع في أساس    

  .التعریفاتت علیھ جمیع ینن وُبیف األكثر شیوعًا وشموًال حتى اآلوھو یعد التعر

حیث   1957 ارسفجیري على ید  لى محاوالت تعریف مركز الضبطووقد بدأت أ      

مدى إدراك الفرد للنتائج المھمة التي یقوم بھا أو أن النتائج    أنھ یعرف مركز الضبط أنھ 

، ه الحالة یكون ذا موضع ضبط خارجي  التي تعود إلى الحظ أو الصدفة فإن الفرد في ھذ
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 الفرد أن النتائج المھمة التي یقوم بھا تعتمد على مدى إنجازه فإنھ في ھذه       كأدرأما إذا 

  .)19 -18 :المرجع السابق(الحالة یكون ذا موضع ضبط داخلي 

یرى أن الناس یختلفون في إدراكھم لمصدر التدعیم بعضھم یرى   1966روتر أما       

. أن التدعیم یأتي دائمًا من الخارج بینما یرى البعض اآلخر أن مصدر التدعیم داخلي          

الخارجي بأنھ   /ویعرف مركز الضبط الداخلي . روتر بین ھاتین الفئتین من الناسویفرق 

ة باعتباره أمرًا مستقًال    صرفاتھ الشخصی  عندما یدرك فرد ما التدعیم الذي یلي أفعالھ وت 

، أو كنتیجة للحظ أو الصدفة أو للقدر  سق بصورة دائمة مع تصرفاتھ فإنھ یدركھتوغیر م

نبؤ بھ لتعقد العوامل المحیطة    لتأثیر اآلخرین من ذوي النفوذ أو كأمر ال یمكن الت كنتیجة

. في الضبط الخارجي اعتقادا ي ھذاالفرد الحدث بھذه الطریقة فإننا نسموعندما یفسر . بھ

شخصي أو مع سقة مع سلوكھ ال تاك الفرد أن األحداث تقع بصورة م إذا كان إدر أما

: 2004محمود، ( ھذا اعتقادًا في الضبط الداخلي    نسبیًا فإننا نسمىة سماتھ الممیزة الثابت

50(.    

  -:أن مصدر الضبط ھو  1973لیفینسونترى و      

الفرد بأنھ مسؤول عن األحداث في حیاتھ وعن النتائج   اعتقادالضبط الشخصي ویعني . أ

. التي یحصل علیھا، وأن ھذه األحداث والنتائج تعتبر نتیجة منطقیة لألعمال التي یقوم بھا

  .وأنھ یشعر بالتمكن، والكفاءة والقدرة على التحكم في حیاتھ وعالمھ الخاص

م الفرد بأن أصحاب النفوذ ھ  اعتقادھو ) عن طریق قوى اآلخرین(الضبط الخارجي . ب

لیة ئوھ یشعر بالعجز والیأس وضعف المس لون عن األحداث والنتائج، وأن ئوالمس

  .الشخصیة عن نتائج أفعالھ

الفرد بأن القوى الغیبیة      اعتقاد ھو  ) عن طریق الحظ أو الفرصة(الضبط الخارجي . جـ

اإلیجابیة أو السلبیة والنتائج في لة عن األحداث ئو، ھي المسكالحظ، أو الفرصة، أو القدر

بأفعالھ الخاصة أو بصفاتھ     ةحیاتھ، واعتقاده بأن النتائج واألحداث في حیاتھ غیر مرتبط

  .)27: 1992،ةتفاح( الشخصیة

أن مفھوم مركز الضبط یشیر إلى المقدار الذي یدرك بھ     1974ھیروتوكر یذ و      

إدراك التدعیم   الضبط الداخلي إلي    وویمیل ذو ، أن التدعیمات متالزمة مع أفعالھ    الفرد
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بینما یمیل  ،، ویعزون تالزمات التدعیم إلى مھاراتھم وقدراتھمالستجاباتھمعلى أنھ نتیجة 

لوكھم حیث یعزون الضبط الخارجي إلى إدراك التدعیم على أنھ غیر مرتبط بس وذو

 .)22: 1996نمر،( أو اآلخرین األقویاء ذوي النفوذ أو الفرصة حظالتدعیم إلى ال

الضبط الداخلي ھو أن یدرك الشخص التدعیم على     ركزأن م1974یسسوویرى       

أنھ دالة لسلوكھ الخاص، أما إذا أدركھ على أنھ دالة للحظ والصدفة والقدر والھوى أو         

أو على أنھ ال یمكن التنبؤ بھ نظرًا للتعقید الھائل للقوى التي تحیط   . اآلخرین ذوي النفوذ

  .)12: 1995 مدبولي،( رد، فھذا ھو مصدر الضبط الخارجيبالف

الضبط الداخلي بأنھ اإلدراك بوجود عالقة بین ما  ركزم 1974ریمانیز وحدد       

الضبط الخارجي ھو اإلدراك بعدم وجود ھذه        ركزوأن م. یفعلھ الشخص وما یحدث لھ

          ).28: المرجع السابق(العالقة بصورة جوھریة 

تفسیر أسباب النجاح    : تحكم والضبط یعني  ال أن مفھوم مركز   1978 كاجانیرى       

والفشل وتحدید الفروق الفردیة في ھذا الصدد، فیرى الشخص الذي یرجع مسئولیة    

أما الفرد الذي یرجع مسئولیة       ,ھو الشخص ذا التوجھ الداخلي    فشلھ إلى نفسھ ونجاحھ 

 .نجاحھ وفشلھ إلى عوامل خارجیة أو لقوى اآلخرین فھو الشخص ذا التوجھ الخارجي      

أخرى فأن بعض  وبعبارة. ویرتبط مفھوم مركز الضبط بالفروق الفردیة بین البشر 

األفراد یكون لدیھم میل أكبر نحو االعتقاد بأن لدیھم قدرة داخلیة على التحكم في       

م في إنجازاتھم إلى  ھم وفشلھحھم، بینما یمیل آخرون أكثر إلى إرجاع سلوكھم ونجاسلوك

   ).25-24: 1986الضبع،( عوامل خارجیة

الداخلي یعني أن  لدى    أن مركز الضبط إلى 1984صالح الدین أبو ناھیة ویشیر       

أو عالمھ  تھداث اإلیجابیة أو السلبیة في بیئ بأنھ یستطیع أن یقرر األح   اعتقاداالفرد 

، ویشیر مصدر الضبط الداخلي إلى ذه األحداث نتیجة منطقیة ألفعالھ، وأن ھالخاص

دًال وإنصافًا  أن ھناك ع   اعتقاده ، وإلى  مكن والفعالیة للسیطرة على بیئتھشعور الفرد بالت

، أما مركز الضبط  ل عن نتائج األحداث ؤوعر أنھ المس كما یش . في البیئة المحیطة 

، أو القدر أو الحظ   ةكالصدف ة بأن ھناك قوى غیبی     اعتقادالفرد أن لدى االخارجي یعني 

أو . الخاص ھي التي تتحكم في األحداث اإلیجابیة أو السلبیة في بیئتھ الخاصة أو عالمھ    
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، ویقررون نتائج ة یتحكمون في مصیرهطالفرد بأن أصحاب النفوذ أو السل  أن یعتقد

 :1984 ،أبو ناھیة ( نتائج أفعالھل الشخصیة  األحداث ویشعر بالعجز وضعف المسؤولیة

15-16(.     

ر مركز الضبط بأنھ عبارة عن إدراك الفرد لمصد        1984فاطمة حلمي  وتعرف       

ى عاتقھ  ، حیث یأخذ الفرد عل عن النتائج واألحداث، وھل ھي مسئولیة داخلیة ولیةالمسؤ

 ولیةؤمس أنھا   الشخصیة، أم جة جھوده الخاصة وقدراتھ، أو نتیالنجاح أو الفشل ولیةمسؤ

الفرد بأن عملھ  اعتقاد، ومن ثم فالضبط الداخلي ھو زیادة خارجیة تخرج عن نطاق الفرد

، وأنھ من عوامل الضبط الداخلي      إلى أبعد حد ممكن    سوف یحدث لھ التدعیمات القیمة

أن الفرد ب   اعتقاد أما الضبط الخارجي ھو زیادة       .لكفاءة والقدرة الشخصیة والمجھود   ا

في   ةمثلون ُم، حیث تكیھا تكون فوق متناول ضبطھ الشخصيیحصل عل ألتيالتدعیمات 

) الحكومة  –اآلباء   –المدرسین  (والصدفة أو تكون بواسطة أناس آخرین      الحظ والقدر

 حلمي، ( صعوبة المھمة المطلوب منھ أداؤھا  لنسب وأن فشلھ ُی ،وعوامل خارجیة أخرى

1984: 20.(     

سبق أن مفھوم مركز الضبط انبثق من نظریة التعلم االجتماعي التي          نالحظ مما      

وضعھا روتر، وقد ربط روتر إدراك مركز الضبط لدى الفرد بالتدعیمات الناتجة عن        

سلوكھ، فإما أن یدرك الفرد التدعیمات على أنھا تأتي من داخلھ ومرتبطة بھ وبسماتھ          

ذا كان الفرد یدرك ھذه التدعیمات على أما إ. الشخصیة، فیكون بذلك مركز ضبطھ داخلي

أنھا خارجیة عنھ مثل الصدفة والحظ والقدر، أو صعوبة العالم المحیط بھ، أو االعتماد       

فاألفراد  . على قوة اآلخرین، أو حتى عوامل أخرى، فیكون بذلك مركز ضبطھ خارجي   

روتر على  وأكد. یرون العالم بناًء على مركز ضبطھم سواًء كان داخلیًا أو خارجیاً 

  .ارتباط مفھوم الضبط بالفروق الفردیة بین البشر، وبعالقة الفرد بالبیئة المحیطة بھ

كما ھو معروف أن روتر ھو أول من أبرز مفھوم مركز الضبط الداخلي           و      

والخارجي، ولذلك نجد أن جمیع التعریفات لمفھوم مركز الضبط قد انبثقت من تعریف       

روتر، وقد تعددت التعریفات وكانت في مجملھا مكملة لبعضھا البعض، ورغم ھذا التعدد 

وھو إدراك الفرد لما یحدث من حولھ،    إال أنھا في مجملھا كانت تدور حول محور واحد



48 
 

وما إذا كان یدرك ھذه األحداث على أنھا تعتمد علیھ، أم أنھ یدركھا على أنھا خارجة عن 

  .سیطرتھ

، البد من الخارجي/حدید مركز الضبط الداخليومن أجل التوسع في معرفة وت      

نظرًا ألن   –ختصر وذلك بشكل م  –لجولیان روتر  " لتعلم االجتماعيا"التعرض لنظریة 

  .)مركز الضبط(منھ مفھوم  انبثقذي ھذه النظریة ھي األساس ال

          :نظریة التعلم االجتماعي  1.3.2

متباعدین، في علم النفس      اتجاھین بین  تحاول نظریة التعلم االجتماعي أن تربط           

أو نظریات التدعیم من ناحیة، والنظریات   ستجابةاال–األمریكي، وھما نظریة المثیر

كم متفاعل من     ، والشخصیة عند روتر   أو نظریات المجال من ناحیة أخرى    ،المعرفیة

ا یرتبط بھا من    ، حیث تتعدد األنماط السلوكیة وم   اجتماعیةلمة في مواقف عالسمات المت

، وتحاول ھذه النظریة أن تتعامل مع تعقد السلوك اإلنساني بدون التفریط في  حوافز

  .)26: 1986،عالضب( من الفروض التي اختبرت تجریبیًا االستفادة

وأن  ،أكثر ركرتحتمل أن یُیكافأ أن السلوك الُم احتمالة على وتقوم ھذه النظری      

البیئة التي تمده بإشباع     مل  العو استجابتھ سلوك الفرد موجھ بدرجة أساسیة عن طریقة   

ذات أھمیة إذ یتعلم منھا الفرد أن    ماضیة في حیاة الفرد  كما أن األحداث ال . الحاجات 

  .)30: 1999 ،يمالشی( تآفاقًا خاصة لكي یحصل على المكیسلك طر

بأھدافھ، فالسلوك دائمًا یتصف ، یتحدد سلوك اإلنسان االجتماعيوتبعًا لنظریة التعلم       

ؤدي إلى أعظم إشباع في موقف فالفرد یستجیب للسلوك الذي تعلم أنھ سوف ی. تجاھیةباإل

ة نی األھداف والظروف الداخلیة المع    وكل فرد یرتبط تدریجیًا ببعض موضوعات. معین

  .)108 :1984 روتر،( بإشباعات غیر متعلمة أو موروثة

، مثل ھذه   بتوقع الشخص لتحقیق ھذه األھداف     ویتحدد سلوك اإلنسان أیضاً         

  .)30:  1984 ،أبو ناھیة( برات السابقة ویمكن قیاسھا كمیًاالتوقعات تتقرر بتأثیر الخ

 ،بالعوامل المعرفیة الداخلیة مثل التوقع    اھتمت االجتماعيوھكذا فإن نظریة التعلم       

 ،وكذلك الموقف الذي یحدث فیھ السلوك       في الوقت الذي لم تقلل فیھ من دور التدعیم      
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، كما ترى   السلوك  اكتساب فاعل االجتماعي في  ھمیة التأباإلضافة إلى أنھا أشارات إلى 

. ل التفاعل االجتماعي مع اآلخرین أن الحاجات السیكولوجیة لألفراد یتم إشباعھا من خال

  .)16: 1996 نمر،(

  -:، وھي االجتماعيساسیة في نظریة التعلم أربعة مفاھیم أ" روتر"قدم       

  -:جھد السلوك .أ

أھداف مشابھة أو أھداف   أو إلى( وھو مجموعة السلوك الموجھة نحو نفس الھدف       

لفرد لیحصل على رعایة    ومثال على ذلك مجموعة السلوك التي یستخدمھا ا ،)ذات صلة

جیح عملھا في   تر  أي، ة الحاجة السلوك یطلق علیھ إمكانی    وھذا النوع من  . اآلخرین لھ

  .)109:  1984روتر،( مواقف معینة ومحددة

القدرة الكامنة   "جھد السلوك أو إمكانیة السلوك بصورة علمیة بأنھ      روتر ویعرف       

قف كما ھو محسوب     ، أو في أكثر من مو   سلوك یحدث في أي موقف من المواقفألي 

، غازدا وكوسیني  ( .)التدعیم (التعزیز  كال من أشكال  ، أو مجموعة أشبالنسبة ألي شكل

1986  :210(.  

، حیث أن الفرد یحسب إمكانیة حدوث أي سلوك       وجھد السلوك مفھوم نسبي         

ن إكن القول أنھ فقط في موقف معین ف  وھكذا یم. ائل أخرى متوفرة للفردباالرتباط مع بد

  .)31:  1984،أبو ناھیة( "ص"ھي أكبر من السلوك " س"لسلوك إمكانیة حدوث ا

  :ب التوقع 

التي یضعھا إنسان ما بأن التعزیز      الحتمالیةا "التوقع بأنھ   "روتر"ویعرف       

في موقف معین أو في مواقف       یحدث كوظیفة للسلوك المحدد الذي سیقوم بھ  ) التدعیم(

غازدا (. "تھأو أھمی السابق) التدعیم(ن قیمة التعزیز  والتوقع أمر مستقل ع  . معینة

  .)210: 1986، وكوسیني

وھذا یعني توقع الفرد بأن أنواعًا معینة من السلوك سوف تؤدي إلى إشباعات أو              

لحصول على فقد یحدث أن یكون الفرد قد تعلم طرقًا كثیرة ل. ا لدى الفردأھداف لھا قیمتھ



50 
 

وف الحاضر قد یكون توقعھ مختلفًا بأنھا س        ت، ولكنھ في الوقرعایة اآلخرین لھ كطفل

  .)108: 1984روتر،( تؤدي إلى أیة إشباعات ضئیلة

 ،توقع خاص یعتمد على مقدار ما اكتسبھ الفرد من موقف معین         : والتوقع نوعان      

ا فیھا أنماط السلوك المتقاربة     التعلم من مواقف أخرى  بم انتقالیعتمد على  ،وتوقع عام

من  ، وحین یكون الفرد في موقف جدید نسبیًا فإن التوقع العام یلعب دورًا  أكبر      یفیًاظو

ن إخبرة الفرد واسعة في موقف ما، ف     ، ولكن حین تكونالتوقع الخاص في تحدید التوقع

قعات الخاصة كبیرة    ، وتكون داللة التو  تكون صغیرة  ) المعممة (عات العامة  داللة التوق

  .)120: 1994یعقوب و یوسف،(

  -:قیمة التعزیز  .جـ 

إذا  ،درجة تفضیل الفرد لحدوث تعزیز معینعرف على أنھا التعزیز یمكن أن ُت قیمة      

 1984،ناھیةأبو( متساویة) التعزیزات(ائل األخرى كانت إمكانات الحدوث لكل البد  

:33(.  

وطبیعة التوقع عند كل  ختالفالإن األفراد یختلفون في درجة تقییم التعزیزات تبعًا       

ؤثر أیضًا على نوع السلوك     توقع السلوك في المستقبل وی      يقو ، كما أن التعزیز ُیمنھم

بین السلوك والتعزیز، وكذلك توقعات        حدد التعزیز ھو قوة اإلرتباط  ُیفالذي . واتجاھھ

  .)103: 1998،ھغراب( حدث التعزیز مرة أخرىیالفرد ألن 

  :الموقف النفسي .د

، كي  الفرد بناًء على التجارب السابقة     ھو البیئة الداخلیة أو الخارجیة التي تحفز            

: 1981موسى،( اع في أنسب مجموعة من الظروفبیتعلم كیف یستخلص أعظم إش

47(.  

من خالل ما یكتسبھ الفرد من       أن نوعیة المواقف النفسیة تتحدد     " روتر "ویرى       

السببیة بین سلوكھ والتدعیمات التالیة سواء كانت  ، فالفرد الذي یدرك العالقة  سلوك

أما الفرد الذي ال یدرك العالقة       .یة فھو شخص ذاتي أو ذو ضبط داخلي   إیجابیة أو سلب



51 
 

 جع سلوكھ إلى تحكم عوامل خارجیة    رالتالیة بحیث أنھ ُی السببیة بین سلوكھ والتدعیمات

  .)104 :1998غرابة،( ضبط خارجيذا  یكون

من خالل المعادلة  االجتماعيوقد استطاع روتر وزمالؤه تبسیط نظریة التعلم        

  :التالیة 

NE = F (FM and NV)  

  NE (Need Energy(ویقصد بھذه المعادلة أن طاقة الحاجة 

  FM (Freedom Of Movement(            تكون دالة بحریة الحركة  

  NV (Need Value(                          وقیمة الحاجة 

فال مجال لمناقشة     كان األمر غیر ذلك     الموقف وإذا باختالفوإن السلوك یختلف       

عض یمكن أن  ، وحدوث الجھد لھذه السلوكیات المرتبطة بعضھا الب       الشخصیة كمركب 

، والمكون الرئیسي الثاني عبارة عن مجموعة من التوقعات  طلق علیھ جھد الحاجةُی

المرتبطة بالسلوكیات التي سوف تؤدي إلى تحقیق األھداف التي تكون لمصاحبة األھداف 

ة المصاحبة لألھداف   والمكون الثالث عبارة عن قیمة الحاج      " حریة الحركة "قیم الفرد 

  )35 – 34:  1999الشیمي،(نفسھا 

أن / وھو األساسيالفرض " روتر"یطرح  االجتماعيوفي إطار نظریة التعلم        

رتبًا على سلوكھ فإن قوة أو ضعف       التدعیم الذي یصادفھ مرتبطًا أو مت إدراك الفرد أن 

ف على إیجابیة التدعیم أو    في المواقف المتشابھة فیما بعد یتوق       صدور سلوكھ   حتمالا

نھ إارج عن نطاق تحكمھ ف، وعندما یرى الفرد أن التدعیم المرتبط بسلوكھ خ ھسلبیت

أو  ،ذوي النفوذ  األشخاصیعزوه إلى عوامل خارجة عن ذاتھ قد تكون الحظ أو القدر أو 

والفرد الذي یدرك     .حتمل أن یضعف ھذا السلوك لى ھذا ُی، وعالتنبؤ بھا بعوامل یصع

خص ، سواء كانت إیجابیة أم سلبیة ھو ش      یة بین سلوكھ والتدعیمات التالیة العالقة السبب

یة بین سلوكھ والتدعیمات    أما الفرد الذي ال یدرك العالقة السبب     .ذاتي أو داخلي الضبط

عتبر شخص خارجي وبالتالي ُی، رجع سلوكھ إلى تحكم عوامل خارجیة، فھو یالتالیة

  .)28 – 27: 1986،الضبع( الضبط
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فھم السلوك اإلنساني وإمكانیة التنبؤ بھ، مركزة         االجتماعي تحاول نظریة التعلم        

وقد ركزت على ثالثة مفاھیم   . بذلك على البیئة وكیفیة تفاعل الفرد مع البیئة المحیطة بھ

أحد المفاھیم الرئیسیة، والتعزیز الذي یرتبط      باعتبارهرئیسیة لفھم السلوك، وھي التوقع 

ألن یحدث مرة أخرى، والموقف النفسي      بالتوقع، فالذي یحدد التعزیز ھو توقعات الفرد

الذي یلعب الدور النھائي في تحدید السلوك، فحدوث السلوك یعتمد على توقع الفرد،             

وعلى قیمة التعزیز واإلشباع الذي یتحصل علیھا من ھذا السلوك، وعلى طبیعة الموقف   

  .الذي یحدث فیھ ھذا السلوك

  -:العوامل المؤثرة في مركز الضبط 2.3.2

 ركز ھناك العدید من العوامل التي على درجة عالیة من األھمیة في نمو وتشكیل م        

بالعدید من  الضبط  ركزم ارتباطالدراسات والبحوث إلى الضبط حیث أشارت العدید من 

، الذكاء، واإلقتصادي االجتماعيالمستوى ، األسرة، السن :العوامل والتي من أھمھا 

  .النوعو

  -:فیما یلي  باختصاروسوف یتم تناول ھذه العوامل 

  -:األسرة . 1

لة عن  ئو، وھي المس  شبع فیھا الطفل حاجاتھ  ولى التي ُیتعتبر األسرة ھي الخلیة األ      

، فقسمًا عریضًا   من خاللھا األطفال الضبط الذاتي  التي یكتسباالجتماعیة  التنشئةعملیة 

كتسبة بصورة الضبط الداخلي ُم ركزفي م االعتقاداتمن التراث البحثي یوضح أن  

الضبط التي یكون فیھا الوالدین دافئین ومدعمین وال یمارسون   أساسیة في العائالت

ھذا  .سقین في نظامھم مع األطفال ت، ویكون الوالدین م السلطوي الشدید على سلوكھم 

الضبط الخارجي یمكن أن تنشأ إذا      ركز ض من ھذه السلوكیات فإن أصول معلى النقیو

ن لتطویر مفھومات أو تصورات خاطئة لووإھمالھم فإنھم بالتساوي یمیأال زاد دالل األطف

 1996،محمد( نقص وعجز عقدوى شكل مشاعر عن العالم والحیاة وتكون ھذه غالبًا عل

:81 – 82(.  
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  -:السن .2

أن یتغیر الضبط حیث یمكن   مركزتغیرًا ھامًا یساھم في تحدید   عتبر السن م ُی      

العدید من الدراسات وجود عالقة تطوریة بین       افترضت، حیث السن باختالفویختلف 

فالفرد في    .)الخارجي  –الداخلي  (راكھم للضبط والسن والعمر العقلي وإد العمر الزمني

یختبر  تفاعلھ مع األحداث والمواقف التي تحیط بھ في بیئتھ خالل مراحل عمره المختلفة  

، أو یحدث لجدارة ویصبح لدیھ ضبطًا داخلیًاتھ على التمكن وان تزداد قدرما أفإ ،ویجرب

وعلیھ یكون ذا ضبط خارجي  البیئة فیصاب باإلحباط  مع العكس فیفشل في تفاعلھ  

  .)46: 2002،محمد(

  -: االقتصادي/المستوى االجتماعي. 3

أھمیة كبیرة   االقتصادي من المتغیرات التي لھا  /ویعتبر متغیر المستوى االجتماعي      

تر ور ، حیث أوضحت العدید من الدراسات كدراسة باتل و الضبط ركزفي تحدید م

، حیث كان   االقتصادي / بالمستوى االجتماعي   أن الضبط الداخلي یرتبط إیجابیاً  1963

، وذلك على   المنخفض من ذوي الضبط الخارجي   قتصادياال/فراد المستوى االجتماعيأ

وتوصل كل من برادلي   .االقتصادي المرتفع/توى االجتماعيالعكس من أفراد المس 

ضحوا أن أفراد الطبقة االجتماعیة   إلى نفس النتیجة حیث أو   1976وكامبل  1974

 1992احة، تف (أفراد الطبقة االجتماعیة الدنیا    المتوسطة أكثر ضبطًا داخلیًا بالمقارنة ب   

:45-46(.  

  -:الذكاء . 4

الضبط حیث    ركز رات الھامة والتي لھا عالقة بم   یعتبر الذكاء من العوامل والمتغی      

دراسة دوكي منھا و ،ث التي تناولت بحث ھذه العالقةظھرت العدید من الدراسات والبحو

فقد توصلوا إلى أن األفراد الذین لدیھم ضبط داخلي قد أظھروا في         1973وولك 

، حساسیة عالیة وقدرة كبیرة في الحصول على المعلومات    ماالمواقف المرتبطة بمشكلة 

عكس أفراد   في الوصل إلى حل ناجح لھذه المشكلة، ب        واستخدامھا من بیئتھم المحیطة   

 ارتباطفیھا أن ھناك   أوضح 1977وفي دراسة بیتر یمولوكس    .الخارجي ضبطال

  .)88: 1996،محمد( بین مصدر الضبط الداخلي والذكاءموجب دال 
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  -:الجنس .5

عند التنبؤ بأساس     تبار االعأن الفروق بین الجنسین ھي متغیر ھام یجب أخذه في         

الضبط یجب أن تكون     مركز اذج التي تصف عالقات سلوكیة ل  وأن النم مركز الضبطو

بین الجنسین فإن البحوث التي استخدمت مقیاس روتر         األداءأكثر تعقیدًا لتشمل فروق 

ال أنھ أوضحت بعض البحوث أن إ .ق محددة بین الجنسینللضبط وجدت أنھ ال یوجد فرو

قاس بمقیاس روتر في مجاالت معینة       تالضبط كما   مركزبین الجنسین في  ھناك فروقًا

بمركز الضبط   اس اإلنجاز  في مقی  ةإلنجاز حیث ارتبطت الدرجة العالیمجال ا مثًال مثل

         .)46: 2002،محمد( رتبط المتغیر عند اإلناثی ند الذكور ولمع الداخلي

  -:ي الضبط الداخلي والخارجي وأھم السمات الممیزة لذ 3.3.2

ي وتمیز األفراد ذ   أشارت العدید من الدراسات إلى أن ھناك بعض السمات التي              

  .اد ذوي التوجھ نحو الضبط الخارجيفرالتوجھ نحو الضبط الداخلي، واأل

، وكذلك  ثقة عالیة بالذات وطموحات عالیة  وقد اتسم ذوو الضبط الداخلي بأن لدیھم      

وأن لدى  ،اؤلیة نحو المستقبلارتبط الضبط الداخلي بالمثابرة واإلنجاز وتقدیر الذات والتف

بأنھم یعتبرون أنفسھم ویتسمون  .بط الداخلي القدرة على السیطرة على المواقفذوي الض

مون أنفسھم عند    وكما یل  ،، ویعزون الفشل والنجاح إلى أنفسھم   إنجازاتھم نمسئولون ع

نھم یشعرون بالذنب والخجل عند الفشل وكذلك یشعرون بالفخر      إالفشل، وبالتالي ف 

، ودافعیة  نا عالیة من تحقیق الذات وقوة األ ون بدرجة ویتسم ،الذات عند النجاح واحترام

 تتقدیر الذا  اإلنجاز والثقة بالنفس والتوافق النفسي واالجتماعي ومفھوم الذات وكذلك       

  .)32: 1996نمر،(

أنھم أكثر   1975سكوت و سیفرانس  وبالنسبة لذوي الضبط الخارجي یرى           

كما یرى    .الشخصیة  وانفصام  واالنطواء  ةس المرضیة والكآب  واصابة بالوسلإل ةعرض

أن ذوي الضبط الخارجي یتمیزون بسرعة الھیاج والحساسیة وسرعة     1981سوزمان 

وتشیر العدید من الدراسات بأنھم أكثر شعورًا         .االنفعاليوالتوتر وعدم الثبات  الغضب

ولدیھم   ،لق ، ویظھرون درجة عالیة من القواقل ثقة بالنفس ًابالضعف والعجز وأكثر یأس

على  ضئیلأثر  ا، ویعتقدون أن مجھوداتھم لھ وقلة المشاركة واإلنتاج  ،سلبیة عامة 
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ولیة س بالمسئ، ویعتمدون على مساعدة اآلخرین ولدیھم درجة منخفضة من اإلحساالنتائج

  .)49: 2002،محمد( فعالھمأالشخصیة عن نتائج 

  :بین القلق ومركز الضبط العالقة .4.2 

بأنھ یعكس تفاوتًا    "القلق   1954یعرف روتر   نظریتھ في التعلم االجتماعي، ضمن      

فالحاجة القویة عندما تمتزج بتوقع منخفض عن إشباعھا توازي . بین الحاجات والتوقعات

بمعنى أنھ یوجد خلل في التوازن بین حاجات الفرد، وما یدركھ ویتوقعھ عن             ". القلق

  ).32: 1990أبوالعال، (القلق یبعث ھذا الخلل ھو الذي . كیفیة إشباعھا

ویرى سبیلبرجر أن الكائن الحي یخفف من مستوى ما یشعر بھ من قلق إذا ما                   

استطاع أن یتحكم في بدء المثیرات أو إنھائھا، وخاصة المثیرات المؤلمة أو المھددة   

كما أكدت الدراسات أن األفراد الذین یدركون التحكم وفقًا لعوامل    . والعكس صحیح

مصدر التحكم وفقًا لعوامل داخلیة، ویشیر القلق    خارجیة یكونون أكثر قلقًا ممن یدركون

تحدث كرد فعل     إلى تتابع االستجابات المعرفیة االنفعالیة والسلوكیة التي انفعالیةكعملیة 

لشكل ما من الضغوط، وھذه العملیة تبدأ بواسطة مثیر خارجي ضاغط أو بواسطة مثیر   

لتقدیرات المعرفیة للخطر على     ھدد ویعقب ا  فسر على أنھ خطیر أو مُ  درك أو ُیداخلي ُی

على مدى إدراك    ویتوقف حدوث القلق والخوف من الفشل      . الفور رد فعل حالة القلق   

الفرد وتصوره للموقف وما بھ من تھدید، وھذا یتوقف على خبرات الفرد ومدى إدراكھ     

لمصدر التحكم في سلوكھ، ھل یرجع للفرد نفسھ أم یرجع لقوى خارجیة ال یستطیع أن       

م فیھا، أي أن یكون الشخص خارجي التحكم وھنا یكون من المحتمل إثارة مستویات یتحك

   .أعلى من القلق عند الفرد لذلك عادًة ما یرتبط القلق باإلدراك الخارجي للتحكم

أن الفرد وھو یسعى لتحقیق أھدافھ یكافح من أجل تحقیق    1959وایت  وكما یشیر      

الكفاءة، وھذا یمكنھ من إیجاد السبل لموائمة نفسھ مع البیئة البالغة التعقید، فإن معظم ما    

على إن إدراك الفرد لمصدر التحكم . یقوم بھ الفرد من إنجاز یفسر حاجتھ لتحقیق الكفاءة

، خصوصًا أصحاب التحكم  األداءفاءة في في سلوكھ وإنجازه قد تؤثر على ھذه الك   

الخارجي، فعندما یدرك الفرد أن مصدر التحكم في السلوك یكون داخلیًا یشعر أن ما            

سینالھ من نجاح أو فشل یرجع إلى قدراتھ وما یبذلھ من جھد، على حین أن الفرد الذي       
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فشل یرجع   یدرك أن مصدر التحكم في سلوكھ خارجیًا یشعر بأن ما ینالھ من نجاح أو      

إثارة قلقھ بدرجة أقوى      احتمال إلى عوامل ال یستطیع أن یتحكم فیھا، وھو أمر یجعل      

   ).58-57: 1985الضبع، (

الشخصیة  قلق ومركز الضبط في عالقتھما بسمات      ویمكن النظر إلى مفھومي ال          

یصف الفروق الفردیة     1966والمتغیرات الموقفیة، فكما أن مركز الضبط حسب روتر 

ي النزعات إلى إدراك التدعیم عبر مختلف المواقف على أنھ تحت الضبط الشخصي         ف

، )خارجي(، أو تحت ضبط القوى الخارجیة مثل الحظ، والصدفة، أو القدر   )داخلي(

 ستجابةإلى الفروق الفردیة في النزعة إلى اال -1966طبقًا لسبیلبرجر –تشیر سمة القلق 

والنظرة إلى عالقة المثیرات  . القلق بارتفاعللمواقف الُمدركة على أنھا تھدید وذلك  

الموقفیة بمركز الضبط قد ُتستخدم لوصف مقدار الضبط المتاح ضمن تركیب الموقف        

الُمحدد، بینما قد تكون حالة القلق مفھومًا لرد الفعل االنفعالي العابر للموقف أو الحدث        

اسعًا من التراث العلمي كان نتیجة للبحوث التي ربطت بین ھذه            إن قسمًا و. العصیب

ومستویات الخارجي لضبط مركز االمتغیرات كدلیل على إرساء عالقات ذات داللة بین ال

ي أكبر على المثیرات الُمنفرة وانخفاض     قفمرتفعة من سمة القلق، وبین إدراك ضبط مو

وارتفاع حالة القلق التفاعلي تحت  حالة القلق، وبین مستویات عالیة من سمة القلق   

وقد أسفرت العدید من الدراسات التي ربطت بین متغیري القلق     .ظروف تھدید األنا 

ي بین القلق والضبط   بومركز الضبط عن نتیجة واحدة تقریبًا ھي االرتباط اإلیجا      

وبذلك یبدو أنھ ال یجب التوصیة بالوجھة الخارجیة بل األفضل ھو الضبط         . الخارجي

، فھل معنى أن ذوي االفتراضداخلي، ومع ذلك یوجد خطر حقیقي في وضع ھذا  ال

ورة مطلقة، صالضبط الخارجي ھم أكثر قلقًا، أن ذوي الضبط الداخلي ھم أقل قلقًا ب 

األول، بما أن  : ؟ یوجد تفسیران محتمالن لھذا التساؤل     خصوصًا في المواقف العصبیة  

في الموقف، فمعنى ذلك أنھم لن یمروا  ركون أنھم یتحكموندذوي الضبط الداخلي ی

خصوصًا في –بالقلق  یشعرونأن ذوي الضبط الداخلي  وبخبرة القلق، والتفسیر اآلخر ھ

ولكنھم یخفون شعورھم ھذا كمناورة دفاعیة حتى ال یظھرون بمظھر   -المواقف العصبیة

و فیھا درجة یمكن وقد یكون التفسیر األول مالئمًا للمواقف التي تخلو من الشدة أ. العاجز

دة ش ویصدق التفسیر الثاني على المواقف التي تكون فیھا درجة ال . احتمالھا والتحكم فیھا

أما في الموقف التھدیدي  . متوسطة وحیث یمرون بخبرة القلق ولكن دون أن یكشفوا عنھ
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د تفوق ما لدى ذوي    سُیظھرون درجًة عالیًة من القلق ق       -حیث ال یوجد ضبط لدیھم   –

  ).55-54: 1993الشافعي،(الخارجي الضبط 

 االتجاه فھناك دراسات أخرى تتفق على أنھ توجد مجموعة من األفراد قد تتبنى                

الخارجي في التحكم یكونون أقل  االتجاهالخارجي للتحكم كدفاع ضد الفشل، كما أن ذوي 

كبتًا ونسیانًا للفشل من ذوي االتجاه الداخلي للتحكم الذین یتجاھلون مسؤولیة نجاحھم      

بدي بعض ذوي المیل الداخلي للتحكم قلًق أعلى   وفشلھم، لذلك قد یكون من المحتمل أن ُی

  ).56: 1985الضبع،( في بعض المواقف

ھ بالتأكید توجد عالقة بین القلق ومركز الضبط،        من خالل ما سبق یتضح لنا أن           

اآلراء حول ھذه العالقة، فالعدید من الدراسات واآلراء أوضحت أن ظھور  اختلفتولكن 

القلق یرتبط بمركز الضبط الخارجي، بینما بعض الدراسات واآلراء اُألخرى رأت عكس 

یرات لمثل ھذه  مع توضیح التفس ظھور القلق بمركز الضبط الداخلي     بارتباطذلك 

العالقة، وأیضًا لم یكن من الواضح في ھذه العالقة من ھو المتغیر  المسبب ومن ھو           

مركز ضبطھ    الختیار المتغیر التابع، أي ھل بسبب وجود القلق لدى الفرد یكون میلھ        

سواًء كان داخلیًا أم خارجیًا، أم یكون بسبب مركز ضبطھ الداخلي أو الخارجي قد ظھر    

م مثل  إذًا فالعالقة شائكة ومعقدة بین ھذین المتغیرین وھو ما فتح المجال أما    . القلق لدیھ

لمحاولة اإلسھام في زیادة المعرفة والتوضیح بھذه العالقة بین متغیري القلق   ھذ الدراسة

  .ومركز الضبط

  

  

  

  

  

 



  

  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة 

  :یدتمھ-1.3

بالنوع والتخصص   وعالقتھكسمة الدراسات التي تناولت القلق    -2.3

  .وبعض المتغیرات األخرى

بالنوع والتخصص وعالقتھ مركز الضبط  ات التي تناولتدراسال -3.3

  .وبعض المتغیرات األخرى

  .بمركز الضبط وعالقتھكسمة القلقالتي تناولت دراساتال -4.3

  .تعقیب على الدراسات السابقة -5.3
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  :یدتمھ -1.3

إلیھ في    توصل تم ال عرض أھم ما    ُی الدراسة في ھذا الجزء من     ھأنمن المعروف       

 ستعرضعلیھ فأنھ في ھذا الجزء سن، بحوث وأدبیات متعلقة بمتغیرات الدراسةدراسات و

  .دراسة القلق كسمة وعالقتھ بمتغیرات البحثالالدراسات ذات العالقة التي تناولت ب

المتغیرات األساسیة في  ب ھمركز الضبط وعالقتب متعلقة دراسات ستعرضوكذلك سن     

  .البحث

   .مركز الضبطبوعالقتھ  كسمة دراسات عن القلق ستعرضثم سن     

عض بو كسمةالقلق  تعلق بدراسة العالقة بین  الدراسات التي ت  -2.3

 .المتغیرات

على الفروق بین الجنسین في القلق        العدید من الدراسات والبحوث النفسیة ركزت      

المجتمع والظروف الخاصة    التغیرات التي تحدث كل یوم في مكانة المرأة في     ف .كسمة

التي تعیشھا، وباألخص طالبة الجامعة في المجتمعات العربیة، تجعل من الالزم علینا أن 

نتابع باستمرار ما یطرأ على شخصیة كل من الجنسین من طلبة الجامعة ككل وخاصة ما 

على   ، كما أن ھناك فروقًا فردیة في مدى قدرة الفرد كسمة یتعلق بظاھرة القلق كحالة أو

  ).108: 1997الزعبي، (احتمال ما یعترضھم من مشكالت 

  .بعض من ھذه الجوانبل ض الدراسات التي تطرقتوفیما یلي عرض لبع      

أنماط القلق وعالقتھ بالتخصص الدراسي والجنس        بعنوان  1993 عثمان  دراسة .1
   .والبیئة لدى طالب جامعة الكویت أثناء أزمة الخلیج

للكشف عن أنماط القلق والتعرف على طبیعة عالقتھ  وھدفت ھذه الدراسة       

بالتخصص الدراسي لطلبة العینة ونوع الطلب والبیئة التي یأتون منھا وذلك خالل أزمة    

  .الخلیج

  .وطالبة من كلیتین اآلداب والعلومطالبًا ) 140(من العینة  تكونت حیث
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  .سمة لسبیلبرجركالقلق كحالة و وقد استخدم الباحث اختبار

كشفت النتائج عن وجود ) t-test(ار بیانات وفق معامالت االرتباط واختولدى تحلیل الب 

لق العام وحالة القلق وسمة      عالقة ارتباطیة سالبة بین التخصص الدراسي وكل من الق     

في   للتخصص الدراسي   اًالدن جھة أخرى إلى أن ھناك تأثیرًا   وأشارات النتائج م. القلق

وتبین كذلك أنھ ال     .ن لھ تأثیرًا دال في القلق العام   لم یك نسمة القلق وحالة القلق في حی

، ولم یكن ھناك فروق دالة أیضًا بین   ل لمتغیر الجنس في متغیرات البحثیوجد تأثیرا دا

  ).53 – 38: 1993،عثمان( واإلناثالذكور 

وعالقتھما بمتغیري الجنس    حالة القلق وسمة القلق  بعنوان  2001 األحمد دراسة .2
  .والتخصص العلمي لدى طلبة جامعة دمشق

إلى الكشف عن طبیعة العالقة اإلرتباطیة بین متغیري الدراسة     لدراسةوقد ھدفت ا      

وتحدید الفروق بین متوسط درجات طلبة الكلیات المختلفة، وبین الذكور واإلناث على        

  .متغیرات الدراسة

: عة دمشق في كلیات   لبة وطالبات جام طمن وقد أجریت الدراسة على عینة         

، البحث من مجموعات أربع ة، وقد تألفت عینسنانطب األو ، الھندسة المدنیةو ، الحقوق

 ، وذكورًا) 163(، طالبًا وطالبة) 72-66(أفراد المجموعة الواحدة بین تراوح عدد 

    .عامًةللعینة ) 278(ي أإناثًا، ) 115(

  .القلق كحالة وسمة لسبیلبرجر حیث استخدمت الباحثة اختبار

  :وانتھت النتائج إلي 

  .ةكلیات األربعالن متغیرات البحث في بی ةعدم وجود عالقة إرتباطیھ دال -1  

  .الة القلق وسمة القلق لدى اإلناثبین ح ةوجود عالقة إرتباطیة دال -2  

، في كل من سمة     الجنس والتخصص العلمي ال لمتغیري عدم وجود تأثیر د -3  

سواء بین    في المتغیرات المدروسة    ةوحالة القلق، ومن ثم لم تكن ھناك فروق دال  القلق
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 ةواإلناث المشمولین في ھذه العین   ، أو بین الذكورةأفراد عینة البحث عام 

  .)107 :2001،األحمد(

واالستعداد للتعلم وتأثیرھم على     بعنوان القلق    1970 كیستین باوم، وینیر دراسة. 3
   .التحصیل الدراسي

للتعلم وبالتحصیل  وقد ھدفت الدراسة إلى معرفة عالقة سمة القلق باالستعداد           

  .فة الفروق بین الذكور واإلناث في سمة القلقالدراسي ، ومعر

 15إلى   13طالب وطالبة من الصفین السابع والثامن من السن   70تكونت العینة من و 

  .طالبة 35طالب و 35وكانت العینة تتكون من بمدینة میدلتون،  ،سنة

القلق ( على اختبار اضطرابھمالباحث بطاریة المقاییس وطبقت علیھم لتقدیر  أستخدموقد 

  ".الصورة أ"، وقائمة ایزنك للشخصیة )الحالة -السمة

، تعلم والتحصیل الدراسي ستعداد للوقد أشارات النتائج إلى أن سمة القلق ترتبط سلبًا باال 

، آغا(على منھا عند اإلناث وكانت معامالت اإلربتاط على سمة القلق عند الذكور أ 

1988: 19(.  

  .بعنوان القلق عند طالب جامعة فلوریدا 1983سبیلبرجر وآخرون دراسة  .4

  .وقد ھدفت الدراسة لمعرفة الفروق بین الجنسین في حالة وسمة القلق      

طالب وطالبة من جامعة فلوریدا بالوالیات المتحدة   500وقد تكونت العینة من 

   .األمریكیة

  .الحالة و السمة: وقد استخدم في ھذه الدراسة قائمة القلق  

أعلى قلیًال بالمقارنة مع درجات الطالب في كل          الطالباتوقد توصل إلى أن درجات  

  .)115: 1997،الزعبي( من حالة وسمة القلق
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  .بعنوان القلق وتأثیره على التحصیل الدراسي  1999 دراسة قام بھا ھونغ.5

یل في والتحص) النوع(أثر الجنس أو  وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة          

حالة القلق    الختبارسمة القلق، على الصعوبة المدركة  اختبارفي  واإلحصاءالریاضیات 

  .لدى طلبة الجامعة

  .من الراشدین 196 نوتكونت العینة م

  . فلوریدا لقیاس درجة القلق اختباروتم تطبیق 

 :2001،األحمد( لدى اإلناث بالمقارنة مع الذكور لقلقسمة ا ارتفاعوأشارت النتائج إلى  

111(.        

بعض وتتعلق بدراسة العالقة بین مركز الضبط ات التي دراسال -3.3 

  -:المتغیرات 

دراسة تحلیلیة مقارنة لمركز الضبط     "بدراسة بعنوان   1994قام زي وتیلور   .1
  ).الخارجي –الداخلي (

وقد ھدفت ھذه الدراسة لمعرفة الفروق بین الذكور واإلناث في مركز الضبط بین            

  .طالب جامعیین في مجتمعین مختلفین

  .امعیینطالبًا، من الطالب الج)461(طالبة، و) 781(وتكونت العینة من 

  .لروتر )الخارجي –الداخلي (وقد طبق علیھم مقیاس مركز الضبط 

وجاءت النتائج موضحة أن اإلناث كان مركز الضبط لدیھن داخلي، وذلك بعكس الذكور  

  ).348: 2005إبراھیم،(لذین كان مركز الضبط لدیھم خارجي ا

باإلنبساطیة والعصابیة بعنوان مركز التحكم وعالقتھ  بدراسة  1996بي القام . 2
  .وتقدیر الذات لدى طلبة كلیة التربیة

وفق   )الخارجي  –الداخلي  (كان أحد أھدافھا التعرف على طبیعة مصدر الضبط            

  .األكادیمي لدى طالب جامعة الفاتحمتغیري الجنس والتخصص 
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  .طالبة )483(وطالبًا ) 489(الذین تكونت عینتھم من 

للراشدین والذي   لقیاس مركز الضبط    )دنویكي وسترایكالن  (وقد استخدم الباحث مقیاس  

  .1990 على البیئة اللیبیة جمعة المجدوبقننھ 

أي أن  ،وأظھرت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا في الضبط الخارجي لصالح اإلناث   

 واألدبیة ور في التخصصات العلمیةناث أكثر میًال للضبط الخارجي من الذك اإل

  .  )1996ي،بال(

بعنوان العالقة بین دافعیة اإلنجاز ومركز الضبط لدى طلبة        1999 دراسة األحمد. 3
  .الجامعة

-الداخلي (كز الضبط ھدفت ھذه الدراسة إلى معرفة العالقة بین دافعیة اإلنجاز ومر      

  .للنوع والتخصص األكادیمي وفقًا) الخارجي

  .طالب وطالبة من طلبة الجامعة) 200( منوكانت عینة الدراسة مكونة 

الباحثة مقیاسین لقیاس متغیرات البحث وھي مقیاس دافعیة اإلنجاز، ومقیاس   واستخدمت

  ).الخارجي-الداخلي(روتر لمركز الضبط 

بین الذكور واإلناث في درجات       وبینت نتائج الدراسة أنھ ال توجد فروق دالة إحصائیاً   

وبینت أیضًا عدم وجود فروق دالة إحصائیًا    ). الخارجي- الداخلي(مقیاس مركز الضبط 

  ).1999األحمد،(كز الضبط وفقًا للتخصص األكادیمي على مقیاس مر

بعنوان مصدر الضبط وعالقتھ بمفھوم الذات وفق بعض     2002 يالشحوم دراسة. 4
  .المتغیرات

 –الداخلي  (الضبط  التعرف على العالقة بین مصدر لھذه الدراسة ھو ھدف وكان ال      

 مصدر فراد عینة البحث على متغیر      ، ومعرفة الفروق بین أ   ومفھوم الذات  ) الخارجي

وفق متغیرات الجنس والتخصص األكادیمي والمرحلة ) الخارجي –الداخلي ( الضبط 

  .الدراسیة
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 كلیاتال بعض المن طالبة ) 100(طالب و )100(كان قوام العینة یتكون من     و 

     .جامعة عمر المختار المختارة من

الذي عربھ وقننھ ) الخارجي –لي الداخ(استخدم الشحومي مقیاس روتر للضبط وقد 

  .1986 أبو ناھیھصالح الدین 

و ، صدر الضبط الداخلي لصالح الذكور     وبنیت النتائج وجود فروق دالة إحصائیًا في م  

أكثر میًال للضبط الذكور لصالح اإلناث في مصدر الضبط الخارجي وھذا یعني أن   

، بینما اإلناث أكثر میًال للضبط الخارجي كما أشارت النتائج أنھ لم تكن ھناك          الداخلي

 التخصص العلمي من حیث مصدر الضبط     فروق بین التخصص األدبي و   

  . )2002الشحومي،(

قتھما ببعض بعنوان وجھة الضبط والتفضیل العقلي وعال 2005 إبراھیم دراسة . 5
  .ین الكویتیین من الجنسینفرافیة لدى الطلبة والموظالدیموغالمتغیرات 

وقد ھدفت ھذه الدراسة إلى الكشف عن طبیعة العالقة بین التفضیل العقلي المتمثل          

دى عینات من المجتمع الكویتي لفین الكرویین للدماغ ومركز التحكم في التدعیم صفي الن

ین من الجنسین في ضوء مجموعة من المتغیرات       فوموظجامعیین  من طلبة  

  .الدیموغرافیة

 ،)إناث 130ذكور،  44(طالبًا،  )174(مبحوثًا، منھم  )444(تكونت عینة الدراسة من 

العلمیة  , ، واختیروا من مختلف التخصصات)إناث 145ذكور،  118(موظفًا ) 263(و

  .واألدبیة

لروتر  )الخارجي-الداخلي(واستخدم في ھذه الدراسة مقیاسین أساسین ھما مقیاس الضبط 

 ، ومقیاس التفضیل العقلي من إعداد وندر ودونوفان       1982ترجمة عالء الدین كفافي   

  .1994وعرب وقنن بواسطة الباحثة  1984

  :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالیة

دالة إحصائیًا بین التفضیل العقلي ووجھة الضبط على         رتباطیة إیجابیة ووجود عالقة إ

  .مستوى جماعات الدراسة المختلفة
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عدم وجود فروق بین أفراد العینة من ذوي المستویات التعلیمیة المختلفة في وجھة     

الضبط والتفضیل العقلي، أي لم یكن لھ من أثر ملموس في ظھور الفروق بین أفراد             

  .العینة

إلناث من ذوات التخصص العلمي كانت     ئج أیضًا أن أفراد عینة اواتضح من خالل النتا

  ).2005إبراھیم،(م الوجھة الخارجیة من وجھة الضبط إلى استخدا تمیل

  -:مركز الضبطو كسمة القلق تتعلق بدراسة العالقة بین التي دراسات ال.4.3

الفرد لمركز   العالقة بین القلق وإدراك    قامة بدراسة بعنوان   1986الضبع  دراسة. 1
  .دراسة حضاریة مقارنة: التحكم والضبط في دوافع اإلنجاز لدى الطلبة من الجنسین 

 ،التحكم في دوافع اإلنجاز     مركز القلق وعالقتھ بإدراك الفرد ل  وھدفت إلى دراسة       

تأثر  یوكیف   ودراسة الفروق بین الجنسین في إدراك مركز التحكم في دوافع اإلنجاز         

  . وامل الحضاریة والثقافیة المحیطةالتحكم لدى الفرد بالع ركزم

من كل الكلیات     طالبًا وطالبة من الفرقتین األولى والرابعة )600(لى واشتملت العینة ع

  .وأسیوط السویس، ومن ثالث مناطق حضاریة مختلفة ھي القاھرة والنظریة والعلمیة

ومقیاس إدراك مركز    إعداد الباحثة  من  ع اإلنجاز  كل من مقیاس دواف     استخدام وقد تم 

ومقیاس كاتل للقلق إعداد سمیة       ،إعداد رمزیة الغریبمن  )الخارجي –الداخلي(التحكم 

عبد السالم عبد الغفار     إعداد   )االجتماعي –االقتصادي (وأخیرًا مقیاس المستوى  ،فھمي

  .شقوشقوإبراھیم 

التحكم في    ًا بإدراك الفرد لمركز وثیق ارتباطاوأسفرت النتائج على أن القلق یرتبط       

في أثر عامل القلق على إنجازھم        واإلناث وأظھرت فروقًا بین الذكور  ، دوافع اإلنجاز

، كما أن  اإلناث حیث یرتبط القلق بمعظم أبعاد حوافز االنجاز عند الذكور أكثر منھا عند 

ناث إلى   عند اإل  بینما ھو أمیل   عند الذكور    بالتحكم الخارجي  القلق یمیل إلى االرتباط   

رتباط بالتحكم الداخلي، ولم یثبت تحلیل التباین وجود فروق جوھریة بین الجنسین في  اإل

وتأكد  ،)الخارجیة-الداخلیة(عالقة القلق بإدراك مركز التحكم في دوافع االنجاز  

، راك مركز التحكم الداخلي والقلقسین من خالل دراسة العالقة بین إداالختالف بین الجن
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عالقة بین مركز التحكم الخارجي والقلق لكل جنس على حدة، فلقد ظھرت عالقة           وال

جي والقلق عند الطالب مع عدم ثبوت عالقة دالة        رسالبة بین إدراك مركز التحكم الخا

على حین وجدت عالقة سالبة وإن كانت    . بین إدراك مركز التحكم الداخلي والقلق لدیھم

الداخلي والقلق عند الطالبات، وعالقة موجبة وغیر        غیر دالة بین إدراك مركز التحكم 

وأخیرًا عن وجود فروق حضاریة   . ز التحكم الخارجي والقلق لدیھندالة بین إدراك مرك

 الختالف و ثقافیة في إدراك الفرد لمركز التحكم في دوافع اإلنجاز وعالقتھ بالقلق وفقًا     

  .)241-237: 1986 ،الضبع( ولم تثبت ھذه الفروق لدى اإلناث ،وسطال

  . القلقالعالقة بین مركز التحكم بعنوان  1967دراسة واطسن . 2

  -:تھدف ھذه الدراسة إلى و

مقیاس  و 1966 لروتر ب على مقیاس مركز التحكم     بحث العالقة بین درجات الطال . أ

باستخدام عینة  1960 رأللبرت وھب األداءومقیاس قلق  1953لیتلور القلق الظاھر 

  .كبیرة

  .األداءالطالب على مقیاس القلق الظاھر ومقیاس قلق  دراسة العالقة بین درجات. ب

الب بقسم   ط )142(، و طالبة  )506(وطبقت االختبارات السابقة على عینة مكونة من   

  .األمریكیة نتورعلى النفس بجامعة تو

  -:فكانت النتائج كما یلي 

ى مقیاس القلق الظاھر ودرجات    إرتباطیة دالة بین درجات األفراد عل اتوجود عالق. 1

یشیر إلى أنھ كلما كان الشخص       ، وھذا  لى مقیاس مركز التحكم في التعزیز     األفراد ع

  .امل داخلیة كان الشخص أكثر قلقًاجھًا بعومتو

ومقیاس  األداءالمفحصوین على مقیاس قلق  وجود عالقات إرتباطیة دالة بین درجات. 2

  .التحكم في التعزیز
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مقیاس الفي  لألداءسھل ممقیاس القلق الظاھر بالقلق المعطل عنھ بالقلق الیرتبط . 3

 األداءومقیاس قلق   عالقة مقیاس التحكم في التعزیز    النتیجة تظھر في   هونفس ھذ 

  ).86:  1986، الضبع(

حالة  –بدراسة عنوانھا العالقات بین وجھة الضبط وسمة  قام 1979ارشر  دراسة .3
  .من منظور تفاعلي: القلق 

 –الداخلي (عمم للضبط  وھدفت الدراسة إلى بحث العالقات بین التوقع المُ         

القلق  )حالة –سمة ( ىلموقفي لضبط المثیرات المنفرة، ومستو التوقع ا، و)الخارجي

  .التفاعلي

على أساس أن    اختیروا  ،من طالب الجامعة   وطالبة طالبًا )72(وأجریت الدراسة على 

 ،القلق  سبیلبرجر  اختباروجھة الضبط و نصفھم حصل على درجات مرتفعة على مقیاس

وتم . كال المقیاسین ھم الذین حصلوا على درجات منخفضة على      والنصف اآلخر 

في صدمة ف من توقع التحكم توزیعھم بصورة عشوائیة إلى واحدة من ثالثة ظرو  

  . كھربیة

 –لسمة (سبیلبرجر  اختبارو ،1966 مقیاس روتر للضبط: خدام األدوات وقد تم است

  . القلق )حالة

الظرف التجریبي الذي یسمح بالتحكم      ( وكانت أھم النتائج أنھ في حالة الضبط الطموح 

ة سمة القلق المنخفض توقع ضبط أعلى بصور        أوضح المفحوصون ذوو  )في الصدمة

حالة   xسمة القلق    x، كذلك أظھر تحلیل وجھة الضبط عن ذوي سمة القلق المرتفعدالة 

تفاعًال داًال عند ) الظرف التجریبي الذي یسمح بالتحكم في الصدمة (الضبط الموقفي 

  .)71:  1993، الشافعي( لقلق لدى المفحصوینعلى درجات حالة ا) 010,(

  .العالقة بین مركز التحكم والقلقبعنوان  1979 وقام أرشر بدراسة أخرى. 4

الدراسات التي تناولت العالقة بین مركز       نتائج استعراضتھدف ھذه الدراسة إلى       

التحكم والقلق، ومعرفة أثر استخدام طرق قیاس مختلفة على ھذه العالقة حیث یمكن            

  :القة من خالل ثالثة مقاییس للقلقبحث ھذه الع



67 
 

  .مواقف خاصة لسمة القلق -ج . حالة القلق -ب . سمة القلق العامة -أ

-الداخلي(لقیاس مركز التحكم  1966ترروومعظم ھذه الدراسات استخدمت مقیاس  

  ). الخارجي

  .عًا معممًا للتحكم في التعزیزقكما أنھا تجعل من مركز التحكم تو

سة منھا درا )21(وشملت الدراسات الخاصة بالعالقة بین سمة القلق ومركز التحكم       

بحیث  دراسة أشارت إلى وجود عالقات دالة بین القلق وأدراك مركز التحكم، )18(

  .تشیر الدرجات العالیة في مركز التحكم الخارجي إلى مستویات عالیة من القلق

وتكونت العینة في غالبیة ھذه الدراسات من طلبة الكلیات وفي بعض الدراسات كانت          

  .1966دراسة روتر ین ومنھا قالعینة من المراھ

ونظرًا ألن غالبیة ھذه الدراسات كانت من النوع اإلرتباطي لذا لم توضح عالقة السببیة    

بین مركز التحكم والقلق خاصة ألنھا متغیرات داخلیة من متغیرات الشخصیة یتفاعالن     

  ).93-91: 1986الضبع،(ومع غیرھما من المتغیرات األخرى  معًا

 جامعیینطالب الالة الضبط لدى القلق ووجھ نعنواب 1986دراسة ولسون  .5
   ."Community"دین في تجمع جالمتوا

القلق ووجھة الضبط تتغیران     من الدراسة ھو تحدید ما إذا كانت سمة ھدفوكان ال      

ین المتغیرین بین ھذ ارتباط، وما إذ كان یوجد بعد خبرة الطالب في برنامج رعایة 

جیة والمثابرة والتغیر   االقلق ووجھة الضبط بالعمر والحالة الزو، وما ھي عالقة التابعین

  .الحیاتي

  .)اإلناث(من الطالبات  )136(وشملت العینة 

ومقیاس تایلور    وفي بدایة نصف العام الدراسي أكملت الطالبات مقیاس روتر للضبط        

، وھي  ألحداث الحیاةبرتسون رو ، وقائمة كوشرین ولقلق الظاھر الذي یقیس سمة القلقل

. مزقة في الحیاة بصورة إسترجاعیة، واستمارة للبیانات الشخصیة تقیس األحداث الُم

وفي نھایة . أخرى مقیاس الضبط والقلق الظاھر أكملت الطالبات مرة أسبوعا )12(وبعد 
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 ، تم تحدید الطالبات المثابرات وأسفرت الدراسة عن عدم وجود فروق      الفصل الدراسي

 دال ارتباط ، وعن وجود   في القلق أو وجھة الضبط  البعدي –القبلي  لالختبار ذات داللة

البعدي بالنسبة لكل الطالبات وبالرغم      –ارین القبلي ببین القلق ووجھة الضبط في االخت

من التعرض للمقررات الدراسیة، فقد       أسبوعاً  )12(من أن وجھة الضبط لم تتغیر بعد  

لتي تخلق القلق من تعلیم ھو التأثرات السلبیة ا ، وقد یكون السببأرتفع القلق بصورة دالة

  .)71 – 70:  1993، الشافعي( التمریض

  :تعقیب عام على الدراسات السابقة 5.3

  :بالنسبة للدراسات التي تتعلق بدراسة العالقة بین القلق كسمة وبعض المتغیرات -أ

دراسة ُألخرى، ولكنھا یالحظ على ھذه الدراسات أن الھدف منھا تغیر من : األھداف     

بالنسبة لمتغیر  ) إناث-ذكور(اتفقت في ھدف واحد وھو محاولة معرفة الفروق في النوع 

ولكنھا اختلفت في األھداف اُألخرى، منھا من حاول الكشف عن طبیعة            . القلق كسمة

، ومنھا من كان    2001مثل دراسة األحمد   ) السمة-الحالة(العالقة اإلرتباطیة بین القلق 

دف منھا ھو معرفة الفروق بین الجنسین في القلق كسمة ومعرفة عالقتھا باالستعداد      الھ

، ومنھا من ھدف لمحاولة 1970للتعلم وللتحصیل الدراسي كدراسة كیستین باوم ووینیر 

، ومنھا من 1999معرفة أثر النوع والتحصیل في اختبار سمة القلق كدراسة ھونغ  

، وھي 1993یمي على القلق كدراسة عثمان  ھدف إلى معرفة أثر التخصص األكاد 

الدراسة الوحیدة التي أشارت إلى ھذا الھدف، مما حذا بنا إلى محاولة دراستھ في      

  .الدراسة الحالیة لمعرفة نوع العالقة التي تربطھ بالقلق وخصوصًا القلق كسمة

وقد أجریت . )500-70(أما فیما یتعلق بأعداد أفراد العینات فقد تفاوتت من  :العینة     

  .جمیع ھذه الدراسات على عینات مكونة من ذكور وإناث

اسُتخدم في الدراسات السابقة إختبارات مختلفة لقیاس القلق،  :المقاییس واالختبارات     

وھو نفس االختبار    (لسبیلبرجر  ) السمة -الحالة(فبعضھا اسُتخدم فیھا اختبار قائمة القلق 

، األحمد 1993، وھذه الدراسات ھي دراسة عثمان    )المستخدم في الدراسة الحالیة  

  . 1983، سبیلبرجر وآخرون 2001
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أما الدراسات األخرى فقد استخدمت اختبارات مختلفة لقیاس القلق، مثل دراسة            

الذي استخدم اختبار فلوریدا لقیاس درجة القلق، واستخدم كسیتین باوم     1999ھونغ  

  .الصورة أ قائمة أیزنك للشخصیة 1970ووینیر 

توصلت بعض الدراسات إلى وجود فروق بین الذكور واإلناث في مستوى     :النتائج     

حیث كانت اإلناث أعلى في القلق كسمة من   1999القلق كسمة، مثل دراسة ھونغ 

فقد اختلفت كلیًا مع ھذه نتائج ھذه   1970الذكور، أما دراسة كیستین باوم و وینیر  

وقد بینت   . ھا أن سمة القلق عند الذكور أعلى منھا عند اإلناث الدراسة، حیث بینت نتائج

نتائج دراسات أخرى عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في القلق   

فقد كانت ھذه  2001، وبالنسبة لدراسة األحمد 1993مثل دراسة عثمان ) السمة-الحالة(

  .الفروق ضئیلة

إلى   1993كادیمي وعالقتھ بالقلق، فقد أشار عثمان     أما فیما یتعلق بالتخصص األ      

وأشارت النتائج من    . وجود عالقة إرتباطیة سالبة بین التخصص األكادیمي وسمة القلق 

  .جھة أخرى إلى أن ھناك تأثیرًا داًال للتخصص األكادیمي في سمة القلق

  :وبعض المتغیرات مركز الضبطلدراسات التي تتعلق بدراسة العالقة بین بالنسبة ل –ب 

یتضح من خالل النماذج التي عرضناھا لدراسات ھذه المجموعة التناقض في نتائجھا         

، وھو ما یشیر    )الخارجي -الداخلي (فیما یتعلق بالفروق بین الجنسین في مركز الضبط   

. بالظرورة إلى أخذ ھذا المتغیر في االعتبار ووضعھ محًال للدراسة في ھذه الدراسة            

  .ا یلي ھذه الفئة من الدراسات بالتحلیلوسنستعرض فیم

لقد اتفقت جمیع الدراسات التي سبقت على ھدف رئیسي وھو معرفة الفروق        :األھداف

، ولكنھا اختلفت   )الخارجي -الداخلي(بالنسبة لمركز الضبط ) واإلناث -الذكور(في النوع 

فیما بینھا بالنسبة لألھداف اُألخرى، فكانت ھناك دراسات ھدفت إلى معرفة العالقة بین     

، 1999، ودراسة األحمد 1996كدراسة البي  مركز الضبط والتخصص األكادیمي،

وبعض ھذه الدراسات ھدفت إلى دراسة العالقة بین مركز الضبط      . 2005وإبراھیم  

، وبعضھم كان ھدفھ ھو  محاولة ربطھ 1999ودافعیة اإلنجاز وھي دراسة األحمد 

  .2005، ودراسة إبراھیم 2002بمفھوم الذات والتفضیل العقلي، كدراسة الشحومي 
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كانت الدراسات الخمسة السابقة على طلبة جامعیین وقد تفاوتت أعداد ھذه       :ینةالع

وقد أجریت جمیع ھذه الدراسات      ). 1242(، وأكثرھا )200(العینات، حیث كان أقلھا 

  .على عینات مكونة من ذكور وإناث

، 2002، الشحومي 1999، األحمد 1994استخدم كل من زي وتیلور    : المقاییس

بینما استخدم البي ). الخارجي-الداخلي(مقیاس روتر للضبط  2005إبراھیم  

وقد استخدمت األحمد    ). الخارجي  -الداخلي (مقیاس نویكي وسترایكالند للضبط   1996

مقیاس   2005، واستخدمت إبراھیم   1984. مقیاس دافعیة اإلنجاز في دراستھا 1999

  .التفضیل العقلي في دراستھا

الدراسات فیما بینھا وخاصة فیما یتعلق بالفروق في النوع    لقد اختلفت نتائج ھذه :النتائج

وفي التخصص األكادیمي على مقیاس مركز الضبط، فمنھا من توصل إلى ) إناث-ذكور(

، )خارجي -داخلي(عدم وجود فروق دالة إحصائیًا بین الذكور واإلناث في مركز الضبط 

وجود فروق دالة إحصائیًا      وبینت نتائج ھذه الدراسة أیضًا عدم   1999كدراسة األحمد 

فقد بینت نتائج  2005على مقیاس الضبط تتعلق بالتخصص األكادیمي، ودراسة إبراھیم 

ھذه الدراسة فروق دالة إحصائیًا بالنسبة للتخصص حیث كانت اإلناث من التخصص          

  .العلمي باتجاه الضبط الخارجي

لة إحصائیة بین الذكور أما بقیة الدراسات فقد اتفقت على وجود فروق ذات دال        

واإلناث على مقیاس مركز الضبط، ولكنھا اختلفت حول طبیعة ھذه الفروق، فمنھا من       

رأى أن الذكور في ھذه الدراسات كانوا یمیلون نحو الضبط الداخلي مقارنًة باإلناث،           

 1994بینما دراسة زي وتیلور . 2002، ودراسة الشحومي 1996كدراسة البي 

إلى العكس حیث كانت اإلناث في ھذه الدراسات یملن إلى الضبط    توصلت نتائجھا 

  .الداخلي، بینما الذكور یمیلون إلى الضبط الخارجي

  :لدراسات التي تتعلق بدراسة العالقة بین القلق كسمة ومركز الضبطبالنسبة ل -ج

  :سنیتعرض ھذه الدراسات بالتحلیل من جوانبھا األساسیة
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اتفقت جمیع ھذه الدراسات على ھدف أساسي وھو دراسة العالقة بین القلق          : األھداف

، وھناك دراسات منھا ھدفت إلى معرفة      )خارجي -داخلي(ومركز الضبط ) حالة-سمة(

، بینما ھدفت دراسة  1986، كدراسة الضبع  )إناث -ذكور(الفروق المتعلقة بالنوع  

وعالقتھم بالعمر والحالة المزاجیة إلى دراسة عالقة القلق بمركز الضبط  1986ولسون 

  . والمثابرة والتغیر الحیاتي

وقد شملت عینات كل ھذه الدراسات على ذكور وإناث، ما عدا دراسة ولسون          :العینة

-72(وقد تراوحت أعداد ھذه العینات بین       . فقد كانت تحتوي على إناث فقط      1986

647.(  

منھا من استخدم لقیاس القلق  لدراسات، فاختلفت المقاییس المستخدمة في ھذه ا :المقاییس

استخدمت مقیاس كاتل  1986بینما الضبع . 1979أرشر اختبار سبیلبرجر كدراسة 

  .استخدم مقیاس تایلور للقلق 1986للقلق، وولسون 

أما بالنسبة لمركز الضبط فھناك دراسات استخدمت مقیاس روتر لمركز الضبط               

 1986و استخدمت الضبع  . 1986، وولسون 1979، وأرشر 1967كدراسة واطسن 

في دراستھا مقیاس من إعداد رمزیة غریب، أما فیما یتعلق بالمقاییس اُألخرى   

المستخدمة في ھذه الدراسات، فكل دراسة استخدمت مقاییس مختلفة لقیاس متغیراتھا،         

مقیاس دوافع اإلنجاز من إعدادھا، واستخدم واطسن    1986فمثًال استخدمت الضبع 

  .مقیاس قلق األداء أللبرت وھبر 1967

من نتائج الدراسات السابقة یمكن الخروج بعدة مالحظات عن العالقة بین القلق     :النتائج

  :ومركز الضبط

) حالة -سمة(قة جوھریة بین القلق اتفقت جمیع الدراسات السابقة على وجود عال .1

   ).خارجي -داخلي(ومركز الضبط 

على الشكل التقلیدي للعالقة بین القلق ومركز     تتفق نتائج معظم الدراسات    .2

وأن ذوي الضبط  الضبط، بأن ذوي الضبط الداخلي كان لدیھم قلق منخفض   

، 1979، وآرشر 1986الخارجي كان قلقھم مرتفع كدراسة ثناء الضبع   
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أنھ كلما كان الفرد ذو توجھ داخلي كان أكثر          1967وأشارت دراسة واطسن 

 .قلقًا

إلى أن العالقة عكسیة بالمطلق بین الضبط الداخلي وانخفاض لم تشیر الدراسات  .3

القلق، فإن درجات القلق البسیطة أو القلق الُمسھل، ترتبط إیجابیًا بالضبط         

الداخلي، وعندما یصل ھذا القلق لدرجة عالیة أو ما یطلق علیھ بالقلق الُمعوق        

 .ي دراستھف 1967تصبح العالقة عكسیة، كما أشار واطسن 

تلفت نتائج الدراسات السابقة حول ما إذا كانت توجد فروق بین الجنسین       لقد اخ .4

في طبیعة العالقة بین القلق ومركز الضبط أو أن ھذه الفروق غیر موجودة، فقد  

أنھ ال توجد فروق جوھریة بین الذكور واإلناث    1986دلت دراسة ثناء الضبع 

ھا أشارت إلى ارتباط     في عالقة القلق بإدراك مركز الضبط، على الرغم من أن  

القلق بمركز الضبط الخارجي عند الذكور، مع عدم ثبوت عالقة دالة بین إدراك  

مركز الضبط الداخلي والقلق لدیھم، بینما أشارت إلى أن القلق أمیل عند اإلناث    

 .على االرتباط بالضبط الداخلي

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن اإلناث كان لدیھن مركز ضبط داخلي       .5

مقارنًة بالذكور، وكان الذكور ذوو مركز الضبط الخارجي أعلى في سمة القلق    

 .1986من ذوي الضبط الداخلي، كدراسة الضبع 
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  :تمھید . 1.4

للمنھج المتبع في الدراسة الحالیة، كما یتضمن وصفًا  یشمل ھذا الفصل وصفًا       

التي تم بھا اختیار عینة الدراسة، ووصفًا لألدوات المستخدمة    والطریقةلدراسة لمجتمع ا

عیة ثم  االستطال في جمع البیانات والتحقق من صدقھا وثباتھا، باإلضافة إلى الدراسة          

باإلضافة إلى األسالیب اإلحصائیة المستخدمة في تحلیل        ، للدراسة  الخطوات اإلجرائیة

  . البیانات، وفیما یلي عرض لھذه اإلجراءات

  :منھج الدراسة. 2.4

الوصفي والذي  االرتباطي المنبثق من المنھج  المنھج ھذه الدراسةفي  خدماسُت      

سة  ویحاول الوصول للعالقات وتفسیرھا، ذلك لمالئمتھ للدرا      یصف الظواھر كما ھي    

  .بمركز الضبط لدى طالب الجامعة الحالیة التي تتناول القلق كسمة وعالقتھ

  :ومبررات اختیاره  مجتمع الدراسة. 3.4

من طلبة السنة الرابعة أو ما یعادلھا من الفصول         الحالیة  الدراسة   یتكون مجتمع       

نسبي للعدید   الثبات  الجامعیة مرحلة بدء ال   مرحلة  التعد حیث األخیرة في بعض الكلیات 

، ومركز الضبط   في السیاق الحالي سمة القلق     من المتغیرات النفسیة والتي یھمنا منھا    

طالب المرحلة الجامعیة أكثر تعاونًا وألفة بأدوات البحث         یعتبرو ،)الخارجي/الداخلي(

، وتم استبعاد   مصیره المھني المقبلھذه السنة مھمة للطالب فعلیھا یتحدد وتعتبر  ،العلمي

دید المسار المھني المقبل     السنوات األخرى ألنھا أقل أھمیة من ھذه السنة بالنسبة لتح        

عرفة ما یقلق طالب ھذه السنة وما یشغلھم واجب لمحاولة مساعدتھم           ، حیث مللطالب

ذلك للحد من تأثیرھا على      ، وغوطات التي تواجھھم في ھذه السنة   على التكیف مع الض

محصلة  فھي وباألخص المھني منھ   ،تي بالتالي یعتمد علیھا مستقبلھم   ، والنتائجھم

، والتي یعتمد على نتائجھا معرفة  الجامعيج عملیة التعلیم وھي نتا، السنوات التي سبقتھا

 .نجاح العملیة التعلیمیة الجامعیةمدى 

داب والقانون والعلوم  اآل: أربع كلیات عشوائیة، وھذه الكلیات ھي    یاراختوتم       

عداد  أللحصول على إحصائیات بات كلیھذه الوقد تم االتصال بمكاتب مسجلي ، والھندسة

تي اآلداب والقانون وما یعادلھا من فصول دراسیة باألقسام         طلبة السنة الرابعة من كلی
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ضح حجم مجتمع   والجدول التالي یو  .التي تم اختیارھا من كلیتي العلوم والھندسة     

  :الدراسة

  :نوعالكلیة وال وفق )2009 – 2008(مجتمع الدراسة  توزیع) 1(جدول رقم 

  الكلیة
  نوعال

  المجموع
  الذكور  اإلناث

  512  115  397  اآلداب

  107  42  65  القانون

  84  25  59  العلوم

  91  30  61  الھندسة

  794  212  582  المجموع

  

  : لدراسةعینة ا. 4.4

ما أشار إلیھ    وبناًء على    ،تم اختیار عینة الدراسة الحالیة بالطریقة العشوائیة البسیطة       

ال یقل باطیة  أن الحجم المناسب للعینات الكبیرة في البحوث االرت    إلى   1994الھمالي  

تقدیر عدد أفراد عینة   فقد تم   )75: 2004المغربي،عن ( مبحوث 100عادًة عن  

، بمعنى مائة من    على الجنسین بالتساوي    مفرد، تم توزیعھ  ) 200(بـ   ةالحالی دراسةال

تم  و .، وتم مراعاة التساوي في العینة وفقًا للنوع والتخصص        ائة من اإلناثالذكور وم

ن ، وذلك م  البات الذین شملھم مجتمع الدراسة    الطالب والطعلى قوائم بأسماء  الحصول

ء الطالب والطالبات كًال    ، وتم إعداد قوائم جدیدة بأسما     األقسام بكلیات الجامعة  يمنسق

 ، وبعدھا تم اختیار أفراد العینة عشوائیًاترقیم األسماء في كل كلیة لوحدھا، وتم على حدة

كلیة على حدة، لكل من الذكور واإلناث، أي أخذ ، في كل ةحسب جداول األعداد العشوائی

  .العینة اختیارعند  االعتبارفي  نوعال

  : نوعالوالكلیة  ، وفقدراسةاد عینة الوالجدول التالي یوضح توزیع أفر
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  .والنوع الكلیة وفق دراسةعینة ال زیعتو) 2(جدول رقم 

  الكلیة
المجموع   نوعال

  إناث  ذكور  الكلي

  50  25  25  اآلداب

  50  25  25  القانون

  50  25  25  العلوم

  50  25  25  الھندسة

  200  100  100  المجموع الكلي

  

 –أدبي  (التخصص األكادیمي   حسب   دراسة تالي یوضح توزیع أفراد عینة الوالجدول ال

  :)أنثى –ذكر ( نوعالو )علمي

  .والنوع التخصص وفق دراسةعینة ال توزیع) 3(جدول رقم 

  التخصص
  نوعال

  المجموع
  إناث  ذكور

  100  50  50  أدبي

  100  50  50  علمي

  200  100  100  المجموع

  

  :دراسةأدوات ال. 5.4

والذي أعده    سمة القلق لسبیلبرجر وآخرون  اختباركل من  استخدم في ھذه الدراسة      

-الداخلي(ومقیاس مركز الضبط  ،1984 البحیري عبد الرقیببالصورة العربیة 

  .1986 أبو ناھیةوالذي أعده بالصورة العربیة صالح الدین  لروتر) الخارجي

  :دراسةوفیما یلي وصفًا ألدوات ال
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  :سمة القلق  اختبار

، روبرت  جورسش . سبیلبرجر، ریتشاردل.في األصل شارلز د ختباروضع ھذا اال      

عبارة یطلب فیھا من األفراد وصف ما  )20(من " سمة القلق" اختبارویتكون  ،ي لوشین

  .بھ بوجھ عامیشعرون 

، اإلكلینیكيالمفیدة في العمل   الختباراتسمة القلق للكبار من ا   اختبارویعتبر       

معاییر إحصائیة للدرجات الخام لطالب المدارس والكلیات وذلك      " سمة القلق" الختبارف

لتقویم الذین في حاجة منھم إلى اإلرشاد         ، وأیضاً فة القابلین لإلصابة منھم بالقلق  لمعر

أیضًا كأداة   " سمة القلق" اختبار، وقد یستخدم النفسي إلصابتھم بالقلق العصابي والتوجیھ

مستویات   للضغوط النفسیة تحت   ستجاباتھماز بین األفراد الذین یختلفون في بحثیة للتمیی

  .القلق مختلفة لشدة

  :تطبیق االختبار

وم ، كما یمكن أن یق   لق لیطبق بطریقة فردیة أو جماعیة     سمة الق اختباروقد صمم       

 –بكل من الصورتین  –، وتوجد في صدر قائمة العبارات الفرد بتطبیقھ بنفسھ على نفسھ

  .تعلیمات معیاریة للمفحوصین

على  ختبارلكن بصفة عامة فإن تطبیق االو تطبیق االختبارولیس ھناك وقت محدد ل      

  .منھدقائق لالنتھاء  )8 – 6(لیات یتطلب من طلبة الك

) ×(المة بوضع ع ختبارعلى كل عبارة من عبارات اال ویستجیب المفحوصین       

  .األربعة المتفاوتة في الشدة االختیاراتداخل دائرة أمام أحد 

  :االختبار تصحیح

درجة   )80(درجة كحد أدنى إلى      )20(من   ختبارتتراوح قیمة الدرجات على اال      

  .كحد أقصى

بأسلوب التقدیر الذاتي    عبارات االختبارمفحوصین على كل عبارة من ویستجیب ال      

  :ھي" سمة القلق" اختباربع الخاصة ب، والنقاط األرنقاط )4(على متصل مكون من 
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 .مطلقًا )1(

 .أحیانًا )2(

 .غالبًا )3(

  .دائمًا )4(

رتفع فیھ إلى قلق عال، وتكون األول ویشیر التقدیر الم: وھناك نوعان من العبارات      

أما الثاني فیشیر فیھ التقدیر المرتفع إلى . 1،2،3،4: أوزان التدریج في ھذا النوع كالتالي

   .4،3،2،1: قلق منخفض، ومن ثم تكون أوزان العبارات في ھذا النوع معكوسة كالتالي

، ولكن  أو تلقین بدون تعلیماتختبار استجابات لكل عبارات اال ویعطي الكبار عامة      

الحصول علیھا   یمكنختبار ارتین فإن الدرجة الكلیة لال  إذا أغفل فرد عبارة أو عب   

  :باإلجراءات اآلتیة

  .العبارات التي أجاب علیھا الفرد تقدیر درجة متوسط كل عبارة من – 1

  .20تضرب القیمة الناتجة في  – 2

  .ود كسور عشریةالتالي في حالة وج یحول الناتج إلى العدد الصحیح – 3

  .یكون مشكوكًا فیھ ختبارإن صدق االأما إذا أغفل المفحوص ثالث عبارات أو أكثر ف

  :ختبارصدق اال

  :والتي منھا ختبارار بعض أنواع الصدق لھذا االلقد تم اختب      

، ومن أھم أنواع الصدق وأكثرھا شیوعاً    وھو یعتبر من : الصدق المرتبط بالمحك 

عد  وُب ،قكاتل للقل الختبار زميالتال التي استخدمت في حساب الصدقالمحكات األساسیة 

بین تلك   االرتباط ثم حسب   ،)ب(أیزیك للشخصیة الصورة    اختبار العصابیة من   

دراسات  على طلبة المرحلة الثانویة والجامعیة وال      سمة القلق   اختبار وبین   ختباراتاال

سمة القلق  اختبارباط بین معامالت االرت ، وقد تم التوصل إلى أنالعلیا من البنین والبنات

كاتل للقلق والعصابیة ألیزیك مرتفعة وذات داللة موجبة عند مستوى          اختباروكل من 

  ).21-9: 1984البحیري، ( )0.01(
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 :الختبارثبات ا

عادة على مدى فترات زمنیة      عن طریق اإل   ختبار اال استدل سبیلبرجر على ثبات      

على عینة المرحلة الثانویة وكذلك عینة    ختبارتم إجراء ثبات االذا الصدد ، وفي ھطویلة

مل  ، ثم تم حساب معالغ الفاصل الزمني بینھما أسبوعینالدراسات العلیا مرتین متتالیین ب

، وقد لوحظ ارتفاع قیم معامالت الثبات حیث  والشریحة المختارة نوعطبقًا لل الثبات

جمیعھا تصل إلى مستوى   رتباطاالالت وأن معام  ،)0.91(إلى  )0.79(تتراوح من  

زمنیة متفاوتة   على فترات    ختبار ة لطلبة الجامعة فقد طبق اال  أما بالنسب، )0.1(الداللة 

أسبوع، ثم شھر  ، ثمترات یوم واحد بعد التطبیق األول، وكانت تلك الفبھدف تقدیر الثبات

سمة القلق مرتفعة نسبیًا وتتراوح من        ختبار حظ أن قیم معامالت الثبات ال    ، ویالواحد

  .)0.87(إلى  )0.77(

على عینة من     )ل ألفامعام(كرونباخ : بواسطة طریقة ختباروقد تم حساب ثبات اال      

، وقد لوحظ أن معامالت الثبات مرتفعة بالنسبة لسمة نین والبنات في المرحلة الجامعیةالب

 وكان عددھم ، واإلناث )0.71(، بلغت ذكر ) 273(د بلغت عند الذكور وھم   القلق فق 

أیضًا عن طریق التجزئة النصفیة حیث  ختباروقد حسب ثبات اال). 0.69(بلغت  )270(

قام الباحث في ھذه الطریقة بتجزئة كل مقیاس على حدة إلى جزئین بحیث یتكون الجزء   

ون الجزء  ویتك ) من البند األول حتى البند العاشر  (األول من النصف األول من المقیاس 

من  ، وذلك بعد التأكد من تساوي القیم العددیة لدرجات كل   الثاني من بقیة المقیاس 

 ستعانة االالجزئین ثم    ارتباطالنصفین من الوجھة اإلحصائیة، بعد ذلك تم حساب معامل 

وقد توصلوا من خالل ذلك ، ختباررمان وبراون لمعرفة ثبات االأخیرًا بمعادلة التنبؤ لسیب

  .ختبارل على الحد األعلى لثبات االامالت الثبات مرتفعة وھي تدإلى أن مع

  :الخارجي/ اس مركز الضبط الداخلي مقی

التي بني   التعلم االجتماعي   جولیان ب روتر صاحب النظریة      ھذا المقیاس  صمم      

  .یاسعلى أساسھا المق
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  :تطبیق المقیاس

، فقرة تتضمن زوج من العبارات    كون المقیاس من ثالث وعشرین فقرة، كل      ویت      

، وقد أضیف إلى الثالث   اخلي والثانیة إلى الضبط الخارجيإحداھما تشیر إلى الضبط الد

 المفحوصین ھدف المقیاس   وعشرین فقرة ست فقرات إضافیة وضعت حتى ال یعرف      

  .27، 24، 19، 14، 8، 1: وھذه الفقرات ھي

الجبري بحیث یقرأ المفحوص    ختیاراالعلى فقرات المقیاس تعتمد على  وطریقة اإلجابة

  .أي العبارتین تتفق مع وجھة نظره العبارتین معًا ثم علیھ أن یحدد

  :تصحیح المقیاس

، حیث  الخارجیة  االختیارات كانت تحصى إجابات األفراد على ولتصحیح المقیاس       

یسبق  ط تحت الحرف الذي    خ وج من العبارات ب الخارجي في كل ز ختیاراال یشار إلى 

 االختیاراتن مجموع ھذه  أذلك خارجي،  اختیارتعطى درجة لكل   بحیث ،عبارتھ

حوص على المقیاس، ولذا فالدرجة العالیة على المقیاس تشیر     فالخارجیة تمثل درجة الم

إلى الضبط الخارجي، بینما تشیر الدرجة المنخفضة إلى الضبط الداخلي، ویتراوح مدى    

  ).23(إلى  )فرص(الدرجات على المقیاس من 

  :صدق المقیاس

قام روتر وتالمیذه بعدد كبیر من الدراسات لحساب صدق المقیاس، حیث في البدایة       

قام بقیاس الصدق العاملي من خالل دراستین، حیث الدراسة األولى تمت على عینة              

 طالبًا من الذكور واإلناث، وقد أشارت نتائجھا إلى أن معظم التباین      ) 400(مكونة من 

كان مشموًال أو متضمنًا في عامل عام، على الرغم من ظھور عوامل إضافیة تشبعت في 

عدد قلیل من العبارات، وكانت درجة التباین لكل عامل صغیر جدًا وبالتالي ال یمكن            

عزلھا، كما أن ھذه العوامل اإلضافیة لم تكن ثابتة بما فیھ الكفایة لتقترح أي مقاییس             

أما الدراسة الثانیة    ). الخارجي-الداخلي(طع داخل مقیاس الضبط فرعیة قد تنشأ بشكل قا

) 1000(التحلیل العاملي، فقد أعطت نتائج مشابھة تمامًا، على عینة مكونة من  باستخدام

تلمیذًا في المدرسة الثانویة، حیث تشبعت بداللة كبیرة جمیع عبارات المقیاس بالعامل          

بین مقیاس  االرتباطمحك من خالل حساب كما استخدم تالمیذ روتر صدق ال. العام
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الستین فقرة، وھو الصورة السابقة للمقیاس الحالي وال یختلف     ) خارجي-داخلي(الضبط 

كانت معامالت  1959 فارس، ففي دراسة لكامبل فیزك -عنھ كثیرًا ومقیاس جیمس 

على عینة من     1962وفي دراسة لبالكمان    ). 0.60(و) 0.55(تتراوح بین   االرتباط

  ).0.56( االرتباططالبًا جامعیًا بالسنة األولى كان معامل ) 151(

معرب المقیاس بحساب صدق المقیاس للصورة العربیة       1986 أبو ناھیةكما قام       

بین ھذا المقیاس ومقاییس أخرى  االرتباطصدق المحك، من خالل حساب  باستخدام

-الداخلي (ھذا المقیاس مع مقیاس الضبط      ارتباطوقد وجد أن معامل . تقیس نفس السمة

  .طالبًا جامعیًا) 120(على عینة قوامھا ) 0.54(لنویكي وسترایكالند للكبار ) الخارجي

  :ثبات المقیاس

یفصل بینھما فترات  االختبارلقد استخرجت معامالت الثبات للمقیاس بطریقة إعادة       

على مجموعة من طالب   االختبار ، وقد أجرى روترزمنیة تتراوح من شھر إلى شھرین

جامعة والیة أوھایو، حیث كان التطبیق جماعي، وكانت الفترة الزمنیة بین التطبیقین          

، وكان معامل )إناث30-ذكور30(طالب، ) 60(وكان مجموع الطالب  شھر واحد،

، بینما  )0.83(لمجموعة اإلناث    االرتباط، ومعامل )0.60(لمجموعة الذكور  االرتباط

على مجموعة    االختبار كما قام بتطبیق     ).0.72(للمجموعة ككل ھو     االرتباط معامل

أخرى من الطالب من نفس الجامعة، وكانت الفترة الزمنیة بین التطبیقین شھران، وكان   

طالبًا )117(ع العینة و، وكان مجمالتطبیق األول جماعي، والتطبیق الثاني فردي

ومعامل  ،)0.49(لمجموعة الذكور  االرتباط، وكان معامل )إناث54-ذكور36(وطالبة، 

للمجموعة ككل ھو   االرتباط، بینما كان معامل  )0.61(لمجموعة اإلناث   االرتباط

)0.55.(  

بحساب الثبات للصورة العربیة للمقیاس بطریقتین، طریقة       1986 أبو ناھیةوقام       

زئة جت بطریقة التوكانت معامالت الثبا  . االختبارالتجزئة النصفیة وطریقة إعادة    

معادلة سبیرمان وبعدھا تتراوح      استخدام قبل  من طلبة الجامعة  النصفیة لعینات مختلفة 

مختلفة  على عینات االختباركما حسب الثبات بطریقة إعادة  ).0.812(و) 0.474(بین 
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من شھر إلى شھرین، وكانت معامالت الثبات  امتدمن طلبة الجامعة وذلك بفاصل زمني 

  ).0.764(و) 0.587(ین تتراوح ب

  :الدراسة االستطالعیة . 6.4

إجراء دراسة استطالعیة لمعرفة مدى   تم، األساسیة قبل البدء بجمع بیانات الدراسة      

الدراسة، ومعرفة مدى وضوح فقراتھا، والتدرب على     مقاییس أفراد العینة ل  استیعاب 

، والكشف  اإلحصائیة المناسبة  دید األسالیب   ، وتحوكیفیة تصحیحھا مقاییستطبیق ھذه ال

  .دراسةثبات ھذه المقاییس في بیئة العن مدى صدق و

 اختیارھمتم  ة كعینة للدراسة االستطالعیة، و طالبطالبًا و )50( ارختیاتم وقد       

آلداب من كلیات ا   بنغازي طلبة جامعة   (بالطریقة الطبقیة العشوائیة من مجتمع الدراسة  

حیث تم  .2009 – 2008 السنة الرابعة للعام الجامعي ) والعلوموالقانون والھندسة 

مات یسام الخاضعة للدراسة، وطلب منھم قراءة التعلقعشوائیًا من أغلب األ اختیارھم

 استجابةحیث تبین من خالل ، اییس، ومن ثم اإلجابة على عبارات المققاییسالخاصة بالم

  .المستخدمة في الدراسةقاییس أفراد العینة اإلستطالعیة وضوح الم

إلى   2008 – 11 – 2وقد تم القیام بھذه الدراسة االستطالعیة في الفترة ما بین           

29 – 11 – 2008.  

  .نوعالتخصص وال وفقة االستطالعیة الدراسعینة  یوضح توزیع )4(جدول

  التخصص
  نوعال

  المجموع
  ذكور  إناث

  20  8  12  علمي

  30  10  20  أدبي

  50  18  32  المجموع

  

س مركز الضبط   ، ومقیا سبیلبرجر وآخرون  : للكبار تألیف   سمة القلق   اختبار بقوقد ُط

  .عرفة مدى ثبات وصدق ھذه المقاییس، لملجولیان روتر) الخارجي / الداخلي (
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  :في الدراسة الحالیة سمة القلق اختبارثبات  و صدق 

  :الصدق :أوًال

  :نوعان من الصدق اسُتخدم ختباروللتحقق من صدق اال

تم عرض   وقدطریقة صدق المحكمین،   ختیاراتم  حیث :الصدق الظاھري  .1

على خمسة محكمین من المتخصصین في علم النفس، لمعرفة مدى   مقیاسال

العبارات التي  اعتبرتوعالقتھا بما تقیسھ، حیث   مقیاسوضوح عبارات ال

ویوضح الملحق    .حصلت على موافقة أربعة محكمین أو أكثر عبارات صالحة    

  .أسماء المحكمین) 1(رقم 

ھو  وویطلق علیھ أیضًا صدق االتساق الداخلي  :)االتساق الداخلي(لبناء صدق ا .2

التي خلصت من شوائب صدق الدرجات التجریبیة بالنسبة للدرجات الحقیقیة  

بین الدرجة الكلیة والدرجات   االرتباطحیث تم إیجاد معامل   .أخطاء القیاس

كما ھو    ).1990موسى،  ( الفرعیة لكل مفردة من مفردات مقیاس قلق السمة      

 :موضح في الجدول التالي

  )50=ن( بین المفردات والدرجة الكلیة إلختبار سمة القلق رتباطاالمعامالت ) 5(جدول 

  االرتباطمعامل   مفردة

1  **0.663  

2  **0.657  

3  **0.531  

4  **0.421  

5  *0.401  

6  **0.428  

7  **0.391  

8  *0.395  

9  **0.512  
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10  **0.609  

11  **0.501  

12  **0.623  

13  *0.589  

14  *0.550  

15  **0.498  

16  **0.522  

17  **0.612  

18  **0.533  

19  **0.555  

20  **0.401  

  )0.05(دالة عند مستوى داللة (*) 

  )0.01(دالة عند مستوى داللة (**) 

كلیة وكل مفردة من   بین الدرجة ال  االرتباطویالحظ من الجدول أن معامالت         

  .الداخلي لالختبار االتساقتعتبر مرتفعة مما یدل على صدق  مفردات االختبار

  :الثبات: ثانیًا

قلق للكبار بطریقة    سمة ال  اختبار  تطبیق البدایة   تم في   وللتحقق من ثبات االختبار      

ن التطبیق األول والتطبیق   وإعادة تطبیقھ بفاصل زمني قدره أسبوعان بی ختبارتطبیق اال

  ).0.85(وقد بلغ معامل الثبات بطریقة إعادة التطبیق  ،الثاني

األسئلة  باعتبار) ي فرد/زوجي(بطریقة التجزئة النصفیة   ثم تم حساب الثبات       

مرة  االختبارخرى، ویطبق واألسئلة الزوجیة الصورة األ  لالختبارالفردیة كصورة 

بینھا وھو یدل     االرتباط واحدة ویعطى لكل فرد درجة عن كل قسم منھا ثم نجد معامل    

مان، حیث بلغ معامل معادلة سبیر باستخدامعلى معامل الثبات، وتم حساب معامل الثبات 

  .مناسب ، وھو معامل ثبات)0.68(سمة القلق  الثبات الختبار
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من خالل العدید من الدراسات في     الصدق والثبات لھذا االختبار قق منكما تم التح      

، ودراسة مختار  2004دراسة العرفي  على سبیل المثال   البیئة اللیبیة والتي منھا    

2011.  

  :في الدراسة الحالیة مقیاس مركز الضبط وثبات صدق

  .الصدق: أوًال

الصدق المحكي،  باستخدام )الخارجي/الداخلي(مركز الضبط  مقیاستم إیجاد صدق       

وبین مقیاس نویكي  ) الخارجي/الداخلي(بین مقیاس روتر للضبط  رتباطاالوذلك بحساب 

وقد تم  ). 0.73(، وقد بلغ صدق المحك    )الخارجي/الداخلي(ضبط واسترایكالند لل

استخدام مقیاس نویكي واسترایكالند في العدید من الدراسات، وتم إیجاد صدقھ وثباتھ من 

. 2011اللیبیة مثل دراسة مختار     ھذه الدراسات ومن ضمنھا دراسات في البیئة    خالل

  ).4(ویمكن اإلطالع على ھذا المقیاس في الملحق رقم 

  :الثبات: ثانیًا

لروتر، وذلك ) الخارجي/الداخلي(وبعدھا تم إیجاد ثبات مقیاس مركز الضبط         

حیث بلغ معامل الثبات   ستطالعیة نفسھابطریقة تطبیق المقیاس وإعادة التطبیق للعینة اإل

وبلغ معامل الثبات بھذه الطریقة      ) فردي /زوجي (، وبطریقة التجزئة النصفیة   )0.80(

یتمیز  مقیاسأي أن ال) 0.01(ط دالة عند جمیع معامالت االرتباوقد كانت  .)0.77(

  .مناسببثبات 

ید من الدراسات في     وقد تم التحقق من صدق وثبات ھذا المقیاس من خالل العد              

  .2003البیئة اللیبیة والتي منھا دراسة محمد 

  :الخطوات اإلجرائیة. 7.4

بعد أن تم التأكد من توافر الخصائص السیكومتریة ألدوات جمع البیانات بعد             

وثباتھا  واستقرارھاتطبیقھا في الدراسة اإلستطالعیة والتأكد من صدقھا وصالحیتھا  

جمع البیانات لعینة  والثبات سالفة الذكر تم   معامالت الصدق  ووضوحھا في ضوء  
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-2-25( إلى )  2009-1-15( الدراسة األساسیة والذي استغرق الفترة الممتدة من  

  :بالخطوات اآلتیة إلجراء الدراسة األساسیة وقد تم القیام. )2009

كل   تم تطبیق ھذه األدوات بطریقة جماعیة وذلك بإعطاء كل طالب وطالبة في    .1

عشوائیًا   اختیارھم تم   نقسم من أقسام الجامعة الخاضعة للدراسة الحالیة والذی      

مقیاس مركز الضبط، وذلك مع التوضیح لھم     ھسمة القلق وفي خلف  اختبار

ضرورة اإلجابة على كل عبارة من عبارات المقیاسین وعدم ترك أي عبارة           

 .ھمجب إعطاء أول إجابة تخطر على ذھنیبدون إجابة و

مراجعة المقاییس للتأكد مما إذا   ق المقاییس وجمعھا، تمت من تطبی االنتھاءبعد   .2

كان ھناك أسئلة لم یتم اإلجابة عنھا، إال أنھ تم التأكد من أن كل العبارات أو            

حصر جمیع أفراد العینة ككل والبالغ عددھم     اإلجابة علیھا، وتماألسئلة قد تمت 

 .طالب وطالبة) 200(

في تصحیحھا وفقًا     دا، ومن ثم البدء   كًال على ح   یاسیننیف المقتصبعد ذلك تم  .3

خرجت الدرجات الخام لكل طالب وطالبة على    لمفتاح تصحیح كل مقیاس، واسُت

 .حدا

الدرجات الخام لجمیع أفراد عینة     واستخراجمن تصحیح المقیاسین  االنتھاءبعد  .4

سمة القلق في كشف خاص،       كل من المقیاسین، تم رصد اختبار    الدراسة على

ومقیاس مركز التحكم في كشف خاص، وذلك تھیئًة إلدخال البیانات في الحاسب  

  .اآللي إلجراء العملیات اإلحصائیة المناسبة لتحلیل البیانات، واستخراج النتائج

  :األسالیب اإلحصائیة المستخدمة. 8.4

  :ة اآلتیةاألسالیب اإلحصائی استخدامبناءًا على أھداف الدراسة تم 

 .للعینتین المستقلتین  t )(اختبار  .1

 .التفاعل بین المتغیراتتحلیل التباین الثنائي للتعرف على  اختبار .2

  .التدریجي إلمكانیة التنبؤ المتعدد االنحدارتحلیل  اختبار .3
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  :تمھید. 

نعرض في الفصل الحالي النتائج التي توصلت إلیھا الدراسة وفقًا ألھدافھا، وسیتم           

تفسیرھا في ضوء الخلفیة النظریة والدراسات السابقة، كما یشمل ھذا الفصل على      

توصیات ومقترحات تمت صیاغتھا في ضوء النتائج التي تم التوصل إلیھا في ھذه   

  .الدراسة

  :وتفسیرھاعرض النتائج . 2.5

سیتم عرض نتائج الدراسة وتفسیرھا وفقًا لألھداف التي وضعت لھذه الدراسة         

وبناءًا على اإلطار النظري والدارسات السابقة، وسیعقب عرض كل جدول مباشرًة    

  .التفسیر

 :الھدف األول

عینة  ىلد) خارجي –داخلي (ومركز الضبط   كسمة القلق دراسة العالقة بین       

الدراسة تم وللتحقق من ھدف . السنة الرابعة  في جامعة بنغازي سة من طالبالدرا

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین القلق كسمة ومركز الضبط      :صیاغة الفرض التالي

  ).    خارجي -داخلي(

   )200= ن() الخارجي-الداخلي(العالقة بین القلق كسمة ومركز الضبط) 6(جدول 

  الضبط الداخلي  الخارجيالضبط   المتغیرات

  **749.-  ** 749.  القلق

   0.01معامالت االرتباط ذات داللة إحصائیة عند مستوى **

وجود عالقة سالبة بین القلق كسمة والضبط الداخلي، أي كلما قل ) 6(ویالحظ من جدول 

 وُیالحظ أیضًا وجود عالقة موجبة بین القلق كسمة    . قلق السمة كلما زاد الضبط الداخلي

والضبط الخارجي أي كلما زاد قلق السمة زاد الضبط الخارجي، بمعنى أن أفراد العینة     

 .من ذوي الضبط الخارجي ھم أكثر شعورًا بالقلق كسمة
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ویمكننا أن نستنتج أنھ عندما یكون لدى الفرد مركز ضبط داخلي تمیل سمة القلق              

لدیھ إلى أن تكون منخفضة، وعندما یكون لدى الفرد مركز ضبط خارجي تمیل سمة           

  .القلق لدیھ إلى أن تكون مرتفعة

ئجھا  والتي أسفرت نتا  1986وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة الضبع        

 1967إلى أن القلق یرتبط ارتباطا وثیقًا بمركز الضبط، واتفقت مع دراسة واطسن  

والذي أشار إلى وجود عالقات إرتباطیة دالة إحصائیًا بین درجات األفراد على مقیاس       

 1979واتفقت مع دراسة ارشر  . القلق ودرجات األفراد على مقیاس مركز الضبط  

  .اطیة دالة بین القلق وإدراك مركز الضبطوالذي أشار إلى وجود عالقة إرتب

حیث  1954ویمكن أن نفسر ھذه النتیجة في ضوء نظریة التعلم االجتماعي لروتر       

یرى أن القلق یمكن أن یعكس تفاوتًا بین الحاجات والتوقعات، فالحاجة القویة عندما   

تمتزج بتوقع منخفض عن إشباعھا توازي القلق، بمعنى أنھ یوجد خلل في التوازن بین      

ھذا الخلل ھو الذي یبعث القلق       . توقعھ عن كیفیة إشباعھا   حاجات الفرد، وما یدركھ وی

  ).  1990أبوالعال، (

كما یمكن تفسیر ھذه النتیجة من خالل ما أشار إلیھ سبیلبرجر من أن الكائن الحي            

یخفف من مستوى ما یشعر بھ من قلق إذا ما استطاع أن یتحكم في بدء المثیرات أو             

أن األفراد الذین   كما أكد   . ة والعكس صحیحلمة أو المھددإنھائھا، وخاصة المثیرات المؤ

یدركون مركز الضبط وفقًا لعوامل خارجیة یكونون أكثر قلقًا ممن یدركون مركز الضبط 

وفقًا لعوامل داخلیة، فحدوث القلق یتوقف على مدى إدراك الفرد وتصوره للموقف وما      

اكھ لمركز الضبط في سلوكھ،      بھ من تھدید، وھذا یتوقف على خبرات الفرد ومدى إدر  

ھل یرجع للفرد نفسھ أم یرجع لقوى خارجیة ال یستطیع أن یتحكم فیھا، أي أن یكون            

الشخص ذو مركز ضبط خارجي وھنا یكون من المحتمل إثارة مستویات أعلى من القلق 

  .عند الفرد لذلك عادًة ما یرتبط القلق بمصدر الضبط الخارجي

حیث یشیر إلى أن الفرد عندما یدرك أن مركز  1959ویؤكد على ذلك وایت      

الضبط لسلوكھ یكون داخلي یشعر أن ما سینالھ من نجاح أو فشل یرجع إلى قدراتھ وما 

یبذلھ من جھد، على حین أن الفرد الذي یدرك أن مركز الضبط لسلوكھ خارجي یشعر 
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فیھا، وھو أمر   یستطیع أن یتحكمبأن ما ینالھ من نجاح أو فشل یرجع إلى عوامل ال

       ).          1985الضبع، (یجعل احتمال إثارة قلقھ بدرجة أقوى 

   :دف الثاني الھ

عینة الدراسة من     ىلد التعرف على مستوى آداء العینة على متغیر القلق كسمة               

الدراسة تم صیاغة الفرض    وللتحقق من ھدف . السنة الرابعة  في جامعة بنغازي طالب

كما یوضح الجدول      ُیتوقع مستوى القلق كسمة متوسط لدى أفراد عینة الدراسة،   : التالي

   :التالي

  )200ن( عینة الدراسة ىلدمستوى أداء العینة على متغیر القلق كسمة ) 7(جدول 

المتوسط  المقیاس

 الفرضي

متوسط 

 العینة

االنحراف 

 المعیاري

درجات 

 الحریة

قیمة       

t 

الداللة 

 اإلحصائیة

 0.84 0.198 199 13.21 40.19 40.00 القلقسمة 

 

یتضح من الجدول أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین المتوسط الفرضي       

لمقیاس القلق ومتوسط درجات أفراد عینة الدراسة أي أن أفراد عینة الدراسة یتمتعون 

بمستوى قلق كسمة متوسط وھذا یدل على أن العینة ال تعاني قلق سمة مرتفع وفي نفس 

.ض وبالتالي یرفض الفرضالوقت ال تعاني قلق سمة منخف  

ویمكن تفسیر ھذه النتیجة من خالل ما أشار إلیھ كاتل وسبیلبرجر في نظریة                  

في قابلیة ) الثابتة نسبیًا(حالة وسمة القلق، من أن سمة القلق تشیر إلى االختالفات الفردیة 

اإلصابة بالقلق التي ترجع إلى االختالفات الموجودة بین األفراد في استعدادھم لالستجابة 

لمدركة كمواقف تھدیدیة، فسمة القلق تعني النظرة إلى العالم المليء بالعدید من  للمواقف ا

  ). 2004السید، (المواقف المثیرة التي یشعر بھا الفرد كشيء خطر أو مھدد للذات 

والطلبة الجامعیون في السنوات األخیرة قد یكونوا وصلوا إلى درجة من النضج وتحمل  

ًء الشخصي أو النفسي أو االجتماعي، أو التكیف في مسؤولیة أدائھم، والتوافق سوا

.مما ینعكس على مستوى القلق لدیھمالتخصص األكادیمي،   
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  : ثالثالھدف ال

التعرف على ما إذا كان أفراد عینة الدراسة من ذوي الضبط الداخلي أو الضبط                

ُیتوقع أن أفراد عینة  : الخارجي، وللتحقق من ھذا الھدف تم صیاغة الفرض التالي    

  .الدراسة من ذوي إتجاه الضبط الداخلي

  )200ن ( عینة الدراسة ىالفروق في مركز الضبط لد) 8(جدول   

ط متوس المقیاس

 العینة

االنحراف 

 المعیاري

درجات 

 الحریة

قیمة       

t 

الداللة 

 اإلحصائیة

 000. 7.143 199 4.910 13.98 الضبط الداخلي

الضبط 

 الخارجي

9.02 4.910 

 

من الجدول یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة لدى أفراد عینة الدراسة من      

.  000الح الضبط الداخلي عند مستوى صل) الضبط الخارجي –الضبط الداخلي (حیث 

. بمعنى أن أفراد عینة الدراسة من ذوي الضبط الداخلي  

إلى   1966ویمكن أن نعلل میلھم للضبط الداخلي أن یكون راجعًا كما یشیر روتر        

إدراكھم للتدعیم الذي یلي سلوكھم وتصرفاتھم الشخصیة باعتباره نتیجة لھذا السلوك وأنھ 

صرفھم، وأن األحداث تقع بصورة متسقة مع ھذا السلوك أو مع سماتھم    واقع تحت ت 

  ). 2004محمود، (الممیزة الثابتة نسبیًا 

إلى أن مركز الضبط  1984كما یمكن أن یرجع كما یشیر صالح الدین أبوناھیة       

الداخلي یعني أن لدى الفرد اعتقادًا بأنھ یستطیع أن یقرر األحداث اإلیجابیة أو السلبیة في 

بیئتھ أو عالمھ الخاص، وأن ھذه األحداث نتیجة منطقیة ألفعالھ، وشعور الفرد بالتمكن 

دًال وانصافًا في البیئة المحیط طرة على بیئتھ، واعتقاده أن ھناك عوالفعالیة للسی

  ).1984أبوناھیة، (
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والطلبة الجامعیون في السنوات األخیرة قد یكونوا وصلوا إلى درجة من النضج       

وتحمل مسؤولیة أدائھم، والتوافق سواًء الشخصي أو النفسي أو االجتماعي، أو التكیف 

 میجعلھھھم إلى مركز الضبط الداخلي، وعلى توج ، مما ینعكسیميفي التخصص األكاد

وإلى عوامل ذاتیة من خبرة وقدرة بحیث  م إلى انفسھمأو فشلھ مأسباب نجاحھ نیعزو

.معداداتھوراجعًة إلى است منابعة من داخلھ متصبح معظم قراراتھ  

  : رابعالھدف ال

على القلق   ) أدبي  -علمي(والتخصص األكادیمي ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع       

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین    : وللتحقق من ذلك تم صیاغة الفرض التالي. كسمة

) إناث-ذكور(متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من حیث القلق كسمة وفقًا لمتغیر النوع 

  :كما یوضح الجدول التالي). علمي-يأدب(والتخصص األكادیمي 

) إناث-ذكور(وفقًا لمتغیر النوع  عینة الدراسة ىالفروق في سمة القلق لد)9(جدول 
  ). علمي-أدبي(والتخصص األكادیمي 

 التخصص النوع العدد المتوسط االنحراف المعیاري
 علمي ذكور 50 49.32 13.37
 إناث 50 42.44 13.34
 المجموع 100 45.88 13.73
 أدبي ذكور 50 34.46 10.80
 إناث 50 34.52 8.83
 المجموع 100 34.49 9.81
 المجموع ذكور 100 41.89 14.21
 إناث 100 38.48 11.94
 المجموع 200 40.19 13.20
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والتخصص  لتأثير الجنس اوداللته) ف ( يوضح تحليل التباين وقيمة )  10( جدول 
.على سمة القلق )علمي-أدبي(األكادیمي   

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجا
ت 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

F  الداللة
اإلحصائ
 یة

 221. 18.538 2556.685 3 7670.055 النموذج
322966.84 النوع

5 
1 322966.84

5 
2341.71

6 
.923 

 194. 47.032 6486.605 1 6486.605 التخصص
التخص*النوع

 ص
581.405 1 581.405 4.216 .021 

   602.045 1 602.045 الخطأ
    196 27032.100 المجموع

       

وجود فروق في التخصص والنوع، وأیضًا التداخل بین    10و 9من الجدول   یالحظ  

التخصص والنوع مما تطلب تحلیل آخر باستخدام اختبار التاء لمعرفة أین الفروق داخل   

  :وكانت النتائج على النحو اآلتي. النوع والتخصص
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سمة   نتائج اختبار تاء لدراسة تأثیر النوع و التخصص الدراسي على         ) 11( جدول 
 .قلقال

فئة  المتغیر
 المتغیر

عدد  النوع
األفراد 

ن (     
( 

متوسط 
سمة 
 القلق

االنحراف 
 المعیاري

 اإلحصائي
)ت (   

مستوى 
 الداللة

متغیر النوع. 1  
سمة 
 القلق

 012. 2.575 13.376 49.32 50 ذكور  العلمي
 13.340 42.44 50 إناث

يدابأآل  976. 030.- 10.805 34.46 50 ذكور  
 8.835 34.52 50 إناث

متغیر التخصص األكادیمي. 2  
فئة  المتغیر

 المتغیر
عدد  النوع

األفراد 
ن (     
( 

متوسط 
سمة 
 القلق

االنحراف 
 المعیاري

 اإلحصائي
)ت (   

مستوى 
 الداللة

سمة 
 القلق

 000. 6.111 13.376 49.32 50 علمي ذكور
 10.805 34.46 50 أدبي

 001. 3.500 13.340 42.44 50 علمي   إناث
 8.835 34.52 50 أدبي

 

الفروق لصالح الذكور في التخصص    : أنھ من حیث التخصص 11من الجدول یالحظ   

كما ال توجد فروق ذات  . العلمي، أي أن ذكور العلمي أكثر شعور بقلق السمة من اإلناث

ذكور  : من حیث النوع    . داللة إحصائیة بین إناث العلمي واألدبي من حیث القلق كسمة 

اث العلمي ھن أكثر شعور بالقلق إن. العلمي ھم أكثر شعور بالقلق كسمة من ذكور األدبي

  .كسمة من إناث األدبي

والتي أشارت إلى     1993وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة عثمان       

  .أن ھناك تأثیرًا داًال للتخصص األكادیمي في سمة القلق

والتي أشارت إلى     2001بینما اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع نتائج دراسة األحمد        

  . عدم وجود تأثیر دال للتخصص األكادیمي في سمة القلق

ویمكننا تعلیل ارتفاع سمة القلق لدى عینة الدراسة من التخصص العلمي مقارنًة               
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قد   1963أنھ كما یشیر كامبل     بسمة القلق لدى عینة الدراسة من التخصص األدبي ب       

دوافع،   1964یرجع إلى االستعدادات السلوكیة المكتسبة، وكما أطلق علیھا أتكنسون         

وھي استعدادات تكتسب في الطفولة وتظل كامنة غیر مشعور بھا حتى تجد الظروف          

ل المثیرة التي تنشطھا وتثیرھا وتبعثھا، أما االستعدادات السلوكیة المكتسبة في رأي كامب 

فتتضمن بقایا من الخبرة السابقة تھیئ الفرد إلى أن ینظر إلى العالم بطریقة خاصة   

  ). 2004السید، (والمیل إلى إظھار استجابة ثابتة نسبیًا

ویمكن أن نعلل ھذه النتیجة بأن الدراسة في األقسام ذات الطبیعة العلمیة مثل            

یر من التجریب، وتتطلب تعزیز الطالب   تتطلب الكثیر من الجھد والكث) الھندسة والعلوم(

لقدرتھ على التعامل مع العدید من المتغیرات في نفس الوقت وإتقان العدید من المھارات، 

إضافًة إلى صعوبة المناھج وقوة المنافسة، كما یختلف عن الجانب األدبي  بتضمن    

ما تكون من الناحیة      العملیة التعلیمیة في ھذه األقسام على الجوانب العملیة، والتي غالباً 

العملیة مرھقة وضاغطة بالنسبة للفرد، مما یؤثر على مستوى القلق بشكل عام لدى       

كما قد یرجع إلى أن طلبة   . الفرد، وبارتفاع سمة القلق لدیھ على وجھ الخصوص    

التخصصات العلمیة قد ُأرغموا على الدخول في ھذا التخصص نتیجًة للضغوط   

سریة، وذلك نتیجًة للنظرة التقلیدیة تجاه التخصصات العلمیة         االجتماعیة والضغوط اُأل

سواًء من ناحیة المكانة االجتماعیة أو المردود المادي لھا، حیث یكون الطالب غیر  

في حین   . متوافقون مع ھذه التخصصات بحیث تكون ال تنسجم مع قدراتھم أو رغباتھم    

یھم أقل ضعطًا وأقل صعوبة من أن طالب التخصصات األدبیة تكون متطلبات الدراسة لد

حیث المناھج، وأغلبھا ال یتطلب الدراسة باللغة اإلنجلیزیة وال یحتاج من الطالب أداء         

  . فروض عملیة، األمر الذي قد یجعل مستوى القلق لدیھم أقل

  : الھدف الخامس 

على مركز ) أدبي -علمي(والتخصص األكادیمي ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع        

توجد فروق ذات داللة : وللتحقق من ذلك تم صیاغة الفرض التالي . الضبط الداخلي

إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من حیث مقیاس مركز الضبط الداخلي  

  ).  علمي-أدبي(والتخصص األكادیمي  )إناث-ذكور(وفقًا لمتغیر النوع 
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-ذكور(وفقًا لمتغیر النوع  عینة الدراسة ىلد الضبط الداخليالفروق في )12(جدول 
  ). علمي- أدبي(والتخصص األكادیمي ) إناث

 التخصص النوع العدد المتوسط االنحراف المعیاري
 علمي ذكور 50 10.62 4.593
 إناث 50 12.98 5.097
 المجموع 100 11.80 4.971
 أدبي ذكور 50 16.50 3.278
 إناث 50 15.82 4.198
 المجموع 100 16.16 3.762
 المجموع ذكور 100 13.56 4.949
 إناث 100 14.40 4.860
 المجموع 200 13.98 4.910

 
والتخصص  لتأثير الجنس اوداللته) ف ( يوضح تحليل التباين وقيمة )  13( جدول 

.على الضبط الداخلي )علمي-أدبي(األكادیمي   

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

F  الداللة
 اإلحصائیة

 000. 19.464 367.093 3 1101.280 النموذج
 000. 50.396 950.480 1 950.480 التخصص
 173. 1.871 35.280 1 35.280 النوع

 014. 6.125 115.520 1 115.520 النوع * التخصص
   18.860 196 3696.640 الخطأ
    200 43886.000 المجوع

    199 4797.920 المجوع المعدل
   

أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط     13و 12من الجدول  یالحظ   

درجات أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الداخلي وفقًا للنوع، ولكن توجد فروق ذات  

داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الداخلي وفقًا          

اخل بین كما یتضح وجود تد  . للتخصص الدراسي لصالح طالب التخصص األدبي   

مما تطلب تحلیل آخر باستخدام اختبار التاء لمعرفة أین  التخصص الدراسي والنوع 

  :وكانت النتائج على النحو اآلتي. الفروق داخل النوع والتخصص
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الضبط   نتائج اختبار تاء لدراسة تأثیر النوع و التخصص الدراسي على    ) 14( جدول 
  .الداخلي

فئة  المتغیر
 المتغیر

عدد  النوع
 األفراد

متوسط 
الضبط 
 الداخلي

االنحراف 
 المعیاري

 اإلحصائي
)ت (   

مستوى 
 الداللة

متغیر النوع. 1  
الضبط 
 الداخلي

 017. 2.432- 4.593 10.62 50 ذكور  العلمي
 5.097 12.98 50 إناث

يدابأآل  369. 903. 3.278 16.50 50 ذكور  
 4.198 15.82 50 إناث

األكادیميمتغیر التخصص . 2  
فئة  المتغیر

 المتغیر
عدد  النوع

األفراد 
    

متوسط 
الضبط 
 الداخلي

االنحراف 
 المعیاري

 اإلحصائي
)ت (   

مستوى 
 الداللة

الضبط 
 الداخلي

 000. 7.368- 4.593 10.62 50 علمي ذكور
 3.278 16.50 50 أدبي

علمي  إناث
  

50 12.98 5.097 -3.041  

 4.198 15.82 50 أدبي
 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة من - : أنھ من حیث النوع 14من الجدول یالحظ       

حیث الضبط الداخلي لدى إفراد عینة الدراسة وفقًا للنوع لدى طالب التخصص العلمي 

. وكانت الفروق لصالح اإلناث حیث یتمتعن بالشعور بالضبط الداخلي أكثر من الذكور

ى أفراد بینما ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة من حیث الضبط الداخلي وفقا للنوع لد

.لدى التخصص األدبي عینة الدراسة  

یالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائیة من حیث : ومن حیث التخصص األكادیمي    

الضبط الداخلي لدى أفراد عینة الدراسة وفقًا لمتغیر التخصص حیث یتضح وجود فروق 

بي ھم أكثر ذات داللة إحصائیة لصالح ذكور األدبي، حیث تدل النتائج على أن ذكور األد

شعورًا بالضبط الداخلي مقارنًة بمتوسط درجات ذكور العلمي، كما یتضح أن إناث 

األدبي ھن أكثر شعورًا بالضبط الداخلي مقارنة بمتوسط درجات اإلناث من التخصص 

.العلمي  
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والتي أشارت  2005وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع نتائج دراسة إبراھیم       

نتائجھا إلى وجود فروق على مقیاس مركز الضبط حسب التخصص األكادیمي فكانت       

ولكنھا اختلفت مع نتائج دراسة   اإلناث من ذوات التخصص العلمي أكثر ضبطًا خارجیًا،

والتي بینت نتائجھا عدم وجود فروق      2002مي ودراسة الشحو 1999كل من األحمد 

  . دالة إحصائیًا على مقیاس مركز الضبط وفقًا للتخصص األكادیمي

ویمكننا تعلیل میل عینة الدراسة من التخصص األدبي نحو الضبط الداخلي أكثر من       

العتقادھم بأنھم   1973عینة الدراسة من التخصص العلمي كما أشارت لیفینسون       

ین عن األحداث في حیاتھم وعن النتائج التي یحصلون علیھا، وأن ھذه األحداث      مسؤول

والنتائج تعتبر نتیجة منطقیة لألعمال التي یقومون بھا، وأنھم یشعرون بالتمكن، والكفاءة  

  ). 1992تفاحة، (والقدرة على التحكم في حیاتھم وعالمھم الخاص 

داخل التخصص العلمي الستخدام مركز    ویمكن تفسیر میل عینة الدراسة من الذكور    

من أنھم یدركون أن التدعیم الذي   1974الضبط الداخلي بناًء على ما أشار إلیھ ھیروتو 

یلي سلوكھم ھو نتیجة لھذا السلوك واستجابًة لھ، وراجع إلى أنھم یعزون تالزمات    

  .التدعیم إلى مھاراتھم وقدراتھم

بأنھ نتیجًة إلى زیادة      1984ت إلیھ فاطمة حلمي    كما یمكن تفسیره وفقًا لما أشار       

حلمي، (اعتقادھم بأن عملھم سوف یحدث لھم التدعیمات القیمة إلى أبعد حد ممكن    

1984 .(  

وربما یكون االختالف بین أفراد عینة الدراسة من التخصص العلمي واألدبي في             

التعلیمي السائد داخل   توجھاتھم نحو الضبط الداخلي أو الخارجي راجع إلى المناخ    

التخصصات األكادیمیة، حیث نجد غالبًا داخل التخصص األدبي سھولة في مجال        

الدراسة، وأغلب المقررات تدرس باللغة العربیة ویمكن اإللمام بھا والتمكن منھا بسھولة   

كما أن حجم المقررات أقل من مقررات التخصصات العلمیة، وال توجد دراسة معملیة،     

ة العلمیة أقل األمر الذي یشعر الطالب بأنھ سیطر على مصیره األكادیمي مما       والمنافس

یجعلھ یمیل إلى الضبط الداخلي، وذلك على عكس التخصص العلمي والذي تكون فیھ         

فرص القبول محدودة في تخصصات معینة والتنافس شدید، مما یجعل الطالب یشعر أن    

التخصص الذي یریدُه، وبالتالي ذلك   جھده غیر كافي للسیطرة على مصیره وإختیار     
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ینعكس على األفراد والطلبة داخل ھذا التخصص وھو ما یشعرھم بالعجز وعدم القدرة      

على التحكم في ما یحدث لھم وأنھ خارج عن سیطرتھم، ویمكن أن یؤدي ذلك بدوره إلى 

  . میلھم نحو الضبط الخارجي

  : سادسالھدف ال

على مركز  ) علمي -أدبي(والتخصص األكادیمي ) إناث -ذكور(دراسة تأثیر النوع       

توجد فروق ذات داللة  : الضبط الخارجي وللتحقق من ذلك تم صیاغة الفرض التالي     

إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من حیث األداء على مقیاس مركز            

 -أدبي( والتخصص األكادیمي  ) إناث -ذكور(الضبط الخارجي وفقًا لمتغیر النوع     

  ).علمي

النوع   عینة الدراسة حسب متغیر    ىلد الخارجي الفروق في مركز الضبط )15(جدول 
  . التخصص و

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

 

 

 االنحراف المعیاري المتوسط العدد النوع التخصص
 4.593 12.38 50 ذكور علمي

 5.097 10.02 50 إناث
 4.971 11.20 100 المجموع

 3.278 6.50 50 ذكور أدبي
 4.198 7.18 50 إناث

 3.762 6.84 100 المجموع
 4.949 9.44 100 ذكور المجموع

 4.860 8.60 100 إناث
 4.910 9.02 200 المجموع
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لتأثير الجنس والتخصص  اوداللته) ف ( يوضح تحليل التباين وقيمة )  16( جدول 

 .على الضبط الخارجي) علمي-أدبي(األكاديمي 

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

F  الداللة
 اإلحصائیة

 000. 19.464 367.093 3 1101.280 النموذج
 000. 50.396 950.480 1 950.480 التخصص
 173. 1.871 35.280 1 35.280 النوع

 014. 6.125 115.520 1 115.520 النوع * التخصص
   18.860 196 3696.640 الخطأ
    200 21070.000 المجوع

    199 4797.920 المجوع المعدل
  

أنھ ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسط     16و 15من الجدول  یالحظ   

درجات أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الخارجي وفقًا للنوع، ولكن توجد فروق          

 الضبط الخارجي  ینة الدراسة من حیث   ذات داللة إحصائیة بین متوسط درجات أفراد ع

كما یتضح وجود تداخل بین      . وفقًا للتخصص الدراسي لصالح طالب التخصص األدبي

مما تطلب تحلیل آخر باستخدام اختبار التاء لمعرفة أین  التخصص الدراسي والنوع 

  :وكانت النتائج على النحو اآلتي. الفروق داخل النوع والتخصص
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الضبط   لدراسة تأثیر النوع و التخصص الدراسي على    نتائج اختبار تاء ) 17( جدول 
  .الخارجي

فئة  المتغیر
 المتغیر

عدد  النوع
  األفراد

متوسط 
الضبط 
 الخارجي

االنحراف 
 المعیاري

 اإلحصائي
)ت (   

مستوى 
 الداللة

متغیر النوع. 1  
الضبط 
 الخارجي

 017. 2.432 4.593 12.38 50 ذكور  العلمي
 5.097 10.02 50 إناث

يدابأآل  369. 903.- 3.278 6.50 50 ذكور  
 4.198 7.18 50 إناث

متغیر التخصص األكادیمي. 2  
فئة  المتغیر

 المتغیر
عدد  النوع

  األفراد
متوسط 
الضبط 
 الخارجي

االنحراف 
 المعیاري

 اإلحصائي
)ت (   

مستوى 
 الداللة

الضبط 
 الخارجي

 000. 7.368 4.593 12.38 50 علمي ذكور
 3.278 6.50 50 أدبي

علمي  إناث
  

50 10.02 5.097 3.041 .003 

 4.198 7.18 50 أدبي
اللة إحصائیة دأنھ ال توجد فروق ذات  :أنھ من حیث النوع 17من الجدول یالحظ       

بین متوسط أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الخارجي وفقًا للنوع، ولكن توجد فروق 
إحصائیة بین متوسط درجات أفراد عینة الدراسة من حیث الضبط الخارجي ذات داللة 

  .وفقًا للتخصص األكادیمي لصالح طالب التخصص العلمي
حیث یتضح وجود فروق ذات داللة إحصائیة لصالح ذكور العلمي حیث تدل النتائج على    

ذكور األدبي،  أن ذكور العلمي ھم أكثر شعورًا بالضبط الخارجي مقارنًة بمتوسط درجات 

كما یتضح من النتائج أن إناث العلمي ھن أكثر شعورًا بالضبط الخارجي مقارنًة بمتوسط    

  .درجات اإلناث من التخصص األدبي

حیث أشارت إلى    2005وتتفق ھذه النتیجة مع ما توصلت إلیھ نتائج دراسة إبراھیم      

یمیلون إلى استخدام   أن أفراد عینة الدراسة من اإلناث من ذوات التخصص العلمي   

  .الوجھة الخارجیة من الضبط أي مركز ضبطھن یمیل إلى أن یكون خارجي
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 :الدراسةومقترحات توصیات . 3.5

  :بناًء على ما توصلت إلیھ الدراسة الحالیة من نتائج یمكننا تقدیم التوصیات التالیة

القلق   على لتغلب  من التخصص العلمي ل    مساعدة الشباب وباألخص طلبة الجامعة    -1

نھا وذلك بتقدیم الخدمات     التي یواجھو الدراسیة   اطاتبواإلحالضغوطات  الناتج من

من أجل تخفیف القلق وحتى       القیام بدورات إرشادیة للتوعیة الطالبیةو، النفسیة لھم

 .لدیھم التوافق النفسي والصحة النفسیة یتحقق

ا والتي تتعلق بما یواجھ  ضرورة القیام بالمزید من الدراسات وباألخص المسحیة منھ -2

، ونذكر منھا القلق بوجھ عام، حیث     الطالب الجامعي من مشكالت نفسیة أو سلوكیة

، والعمل على تصمیم برامج إرشادیة واالنتشار باالزدیادنجد ظاھرة القلق آخذة 

 .تعمل على خفض مثل ھذه الظواھر والحد منھا

نقدم بعض المقترحات لما یمكن أن      أن تائج الدراسة الحالیة یمكننا     من خالل ن  و      

  :المستقبلیة الدراسات تعنى بھ

عند طلبة الجامعة ) وكسمة-كحالة(جراء دراسة مقارنة بین الجنسین في مستوى القلق إ-1

  .والتخصص العلمينوع لوفقًا ل

إجراء دراسة مقارنة في المرحلة الثانویة بین طالب األدبي والعلمي في مستوى القلق -2

للتعرف على مخرجات المرحلة الثانویة وإنعكاسھا ) خارجي-داخلي(الضبط  ومركز

  .على الدراسة الجامعیة

وعالقتھما بالمتغیرات النفسیة  ) خارجي-داخلي(دراسة متغیرات القلق ومركز الضبط -3

  .واإلجتماعیة والمستوى اإلقتصادي واإلجتماعي إضافًة إلى مستوى تعلیم األب واألم

  .وعالقتھما بالمعاملة الوالدیة) خارجي-داخلي(متغیرات القلق ومركز الضبط دراسة -4

  .الناتج عن الضغوط األكادیمیةبناء برامج إرشادیة لخفض القلق لدى الطالب -5

  .والتحصیل الدراسي) خارجي-داخلي(إجراء دراسة تتناول القلق ومركز الضبط -6
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  المالحق

  أعضاء لجنة التحكیم) 1(الملحق 

  الجامعة  إسم اُألستاذ  

  جامعة بنغازي  محمد میلود أبوعروش.د  1

  جامعة بنغازي  عامر حسن.د  2

  جامعة بنغازي  عبدالرحیم البدري.د  3

  جامعة بنغازي  عبدالكریم أبوسلوم.د  4

  جامعة بنغازي  عبداهللا محمد عریف.د  5
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  )2(الملحق 

  لسبیلبرجر  لقسمة الق اختبار

  ..ملء ھذه البیانات مع الشكرعفوًا، أرجو منك 

  :..................................................................االسم

  ..................:...............................................الكلیة

  .....................:......................................التخصص

  ُأنثى/   النوع    ذكر    

فیما یلي عدد من العبارات التي یستخدمھا        القلق للكبار و   خدام اختبار تقوم الباحثة باست
، حیث توجد أمام كل عبارة أربعة بدائل     اقرأ كل عبارة بعنایة .أنفسھمالناس في وصف 

العبارة   أمام دائرة المناسبة  في ال  ) ×(وضع عالمة   وعلیك) دائمًا ،غالبًا، أحیانًامطلقًا، (
ال تترك أي   .بات صحیحة أو خاطئة   لیست ھناك إجا . عامةى  ما تشعر بھ التي تشیر إل

ال تستغرق وقتًا طویًال في عبارة واحدة، تذكر أن تختار   أ سؤال دون إجابة، وأرجو
  .التي تصف ما تشعر بھ عامة اإلجابة

  :مثال

  

   دائمًا    غالبُا       أحیانُا     مطلقٌا                                                     

                                                                                    أشعر بالھدوء
                                                                                                         

  

  

 وشكرًا جزیًال على تعاونكم
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  دائمًا    غالبُا  أحیانُا مطلقٌا                العبارات                                                  

 اشعر بأني أدخل السرور على اآلخرین  -1

 اتعب بسرعة -2

 اشعر بالمیل إلى البكاء -3

 اآلخرونلو كنت سعیدًا مثلما یبدوا  أتمنى -4

  ال استطیع اتخاذ قراري بسرعة كافیة ألنني األشیاءفقد السیطرة على أ -5

 شعر بالراحةأ -6

 األعصابأنا ھادئ  -7

  ال استطیع التغلب علیھا أننيالعقبات تتراكم لدرجة  أنشعر أ -8

 ال تستحق ذلك أمورشعر بأني اقلق بشدة على أ -9

 سعید أنا - 10

 تصعیب األمورأمیل إلى  - 11

 ینقصني الشعور بالثقة بالنفس - 12

 باألماناشعر  - 13

 أحاول تجنب مواجھة األزمات أو الصعوبات - 14

 أشعر بالغم - 15

 أشعر بالرضا - 16

 تجول بذھني بعض األفكار التافھة وتضایقني - 17

 عن ذھني أبعدھا أنتؤثر في خیبة األمل بشدة لدرجة أنني ال استطیع  - 18

 شخص مستقر أنا - 19

 كثیرًا في  أفكرواالضطراب عندما في حالة من التوتر  أصبح - 20

  اھتماماتي ومیولي الحالیة
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  )3(الملحق 

  الخارجي –مقیاس روتر للضبط الداخلي 

  إعداد

  ناھیة بودكتور صالح الدین محمد أ

  :تعلیمات

الھامة،  ه األحداث  ھدف إلى معرفة كیف یفكر الناس تجایحتوي ھذا الكتیب على مجموعة من األسئلة، ت
و الطریقة التي تؤثر بھا تلك األحداث في حیاتھم، وھو عبارة عن عدد من الفقرات تتكون كل فقرة من    

  .زوج من العبارات

. نھا تعبر عن رأیك بصدق تكون صحیحة طالما أ اإلجابةعنھا صوابًا أو خطأ، بل   اإلجابةولیس 
)  x( قة ثم تحدد أي العبارتین تتفق مع وجھة نظرك، ثم ضع عالمة منك أن تقرأ كل فقرة بد والمطلوب

ونرجو أن تجیب على كل     . لك على ورقة اإلجابة    ذسبین أمام العبارة التي تفضلھا و  بین القوسین المنا
ال تترك أي   .فقرة بسرعة وبطریقة مستقلة تمامًا، وبصرف النظر عن اإلجابة على الفقرات السابقة           

  .                                                  عبارة واحدةأال تستغرق وقتًا طویًال في  أرجوة علیھ، وسؤال دون اإلجاب

  :مثال

 تمد فوز الفریق على قدرات الالعبین ومھاراتھمیع  ) أ(

 فوز الفریق ببطولة الدوري یتوقف على تشجیع الجماھیر)ب(

 "أ " في القوس أمام    )  x( تتفق مع وجھة نظرك فضع عالمة        "أ " فإذا كنت تعتقد أن العبارة   
  ھكذا

  )  x(   أ                                                                                                    

  )     ( ب                                                                                                    

في القوس أمام   )  x( ھي التي تتفق مع وجھة نظرك فضع عالمة  "ب"وإذا كنت تعتقد أن العبارة 
  ھكذا "ب"

  ) (     أ                                                                                                    

  ) x ( ب                                                                                                   

                                                                              

 وشكرًا جزیًال على تعاونكم
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          .                      یعاكسونھم كثیرًا جدًایقع األبناء في المشكالت ألن آبائھم  )أ (  -1

          .             في ھذه األیام أن آبائھم متساھلون كثیرًا معھم األبناءمشكلة معظم  )ب(     

         .عدید من األشیاء التعیسة في حیاة الناس ترجع في جزء منھا إلى الحظ السیئ) أ (  -2

  .التي یرتكبونھا یرجع إلى األخطاء سوء حظ الناس) ب(     

                                   . تھتم بما فیھ الكفایة بالسیاسةحروب أن الناس الاألسباب الرئیسیة للأحد )  أ ( - 3    

               .            سیكون ھناك دائمًا حروب مھما حاول الناس جادین أن یمنعوھا )ب(

            . الذي یستحقھ في ھذه الدنیا االحتراملفرد على المدى الطویل على یحصل ا)  أ ( -4

   األحیانمما یؤسف لھ أنھ مھما بذل الفرد من جھد فإن قیمتھ كفرد في كثیر من  )ب(    

             .                                                             ال توضع موضع التقدیر      

           .        غالفكرة الدالة على أن المعلمین ظالمین وغیر منصفین للطالب كالم فار ) أ ( -5

  ال یدرك معظم الطلبة المدى الذي تتأثر بھ درجاتھم نتیجة لألحداث العارضة أو )ب(     

                                                                                           .  الصدفة        

             ).                 التحكمات(بدون الضوابط د أن یصبح قائدًا فعاًال ال یمكن للفر ) أ ( -6 

   .      دة لم یغتنموا الفرص المتاحة لھماألكفاء من الناس الذین یفشلون في أن یكونوا قا )ب(     

         .                             ك مھما حاولت جادًا اكتساب حبھمبعض الناس ال یحبون ) أ ( -7 

         .              أن من یفشل في اكتساب حب الناس من ال یعرف كیف یتعامل معھم )ب(     

         .                                  تلعب الوراثة دورًا رئیسیًا في تحدید شخصیة الفرد ) أ (  -8

         .                                      خبرة الفرد في الحیاة ھي التي تحدد شخصیتھ )ب(     

         ).                      ال حیلة لي في ذلك(یحدث سأن ما سیحدث  كثیرًا ما وجدت ) أ (  -9

          .       ترك األمور للظروف لم یفیدني كما أفادني اتخاذ القرار للقیام بعمل محدد )ب(     

         .                أعتقد أن الفرد الذي یذاكر دروسھ جیدًا قلما یواجھ امتحانًا صعبًا ) أ (-10

مفید  ذكار غیریر مرتبطة بالمقرر، لذلك فاالستأجد أن أسئلة االمتحان غكثیرًا ما  )ب(     

  .أحیانًا
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 إال دور صغیر أو لیس لھ دور على ظیعتمد النجاح على العمل الجاد ولیس للح ) أ ( -11

                                                                                          .  اإلطالق

في  یتوقف الحصول على عمل جید أساسًا على وجود الفرد في المكان المناسب )ب(      

                                       .                                     الوقت المناسب

              .        یمكن للفرد العادي أن یؤثر في القرارات السیاسیة واالجتماعیة العامة ) أ ( -12

یدار ھذا العالم بواسطة عدد قلیل من الناس في مراكز القوة وال یستطیع الفرد  )ب(       

                                                                                     .حیال ذلك شیئاالعادي أن یفعل 

                                  .      عندما أضع خططًا فغالبًا ما أتأكد من قابلیتھا للتنفیذ ) أ ( -13

یاء تتحول كثیرًا من األشلیس من الحكمة دائمًا أن أخطط لفترة مستقبلیة بعیدة ألن  )ب(      

                              .                                                حظ جید وحظ سیئإلى مسألة 

   .                                           وال یرجى منھ خیر ھناك نوع سیئ من الناس ) أ ( -14

   .                                            ھناك جانب من الخیر في كل فرد من الناس )ب(      

   .              عندما أحصل على ما أرید فإن للحظ دور صغیر أو لیس لھ دور في ذلك ) أ ( -15

   .                               القرعة بإجراءأو نختاره نقوم  شیئاعندما نقرر أن نفعل  )ب(       

صب الرئیس یعتمد على من كان محظوظًا لیكون أوًال في المكان نالوصول إلى م ) أ ( -16

  .لمناسبا

اتھم، ولیس للحظ إال دور ضئیل حصول الناس على األشیاء الجیدة یعتمد على قدر )ب(      

   .                                                                                       ذلك في

          .العالم، معظمنا ضحایا لقوى ال نستطیع فھمھا أو التحكم فیھا بشؤونفیما یتعلق  ) أ ( -17

ون السیاسیة شؤركة الفعالة في الیستطیع الناس التحكم في أحداث العالم بالمشا )ب(      

   .                                                                                االجتماعیةو

   .                              یدرك أغلب الناس أن حیاتھم محكومة باألحداث العارضة ) أ ( -18

   .                                         أعتقد أنھ ال یوجد في الواقع شيء اسمھ الحظ )ب(       

   .                                          طأیكون الفرد مستعدًا لالعتراف بالخیجب أن  ) أ ( -19

  . أن نتستر على أخطائنا األحیانفي كثیر من  األفضلمن )ب(       
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   .                                ونك أم الب أن تعرف ما إذا كان اآلخرون یحبمن الصع ) أ ( -20

   .                                          یتوقف عدد أصدقائك على شخصیتك وسلوكك )ب(       

   .     تحدث لنا تقابلھا أشیاء أخرى حسنةعلى المدى البعید نجد أن األشیاء السیئة التي  ) أ ( -21

   .               معظم األشیاء السیئة تحدث نتیجة  لفقدان القدرة أو الجھل أو الكسل )ب(       

            .                        یمكن أن نمنع صور الفساد لو بذلنا جھودًا كافیة ) أ ( -22

   . ري في مكاتب أصحاب المناصبا یجمن الصعب على الناس أن یتحكموا فیم )ب(      

.                                                                               للتالمیذنھا ل المعلمون إلى الدرجات التي یعطوال أستطیع أن أفھم كیف یص أحیانا ) أ ( -23

الدرجات التي أحصل علیھا في المدرسة لھا عالقة بالجھد الذي أبذلھ في   )ب(      

   .                                                                             االستذكار

                             .ما یجب أن یفعلوا ألنفسھمأن یقرر الناس  یتوقعالزعیم الناجح  ) أ ( -24

   .              زعیم الناجح یوضح لكل فرد ما یجب علیھ أن یفعلھال )ب(      

   .             ألحداث التي تقع ليأشعر في كثیر من األحیان بقلة تأثیري على ا ) أ ( -25

   .     من المستحیل أن أصدق أن الصدفة أو الحظ یلعب دورًا ھامًا في حیاتي )ب(      

   .             یشعر الناس بالوحدة ألنھم لم یحاولوا أن یكونوا أصدقاء لآلخرین ) أ ( -26

فإذا كانوا  أشعر بعدم جدوى المحاوالت الشاقة الكتساب مودة الناس وصداقتھم،  )ب(       

    .                                                      ھم یحبونكیحبونك ف

     .               ھناك اھتمام مبالغ فیھ باأللعاب الریاضیة في المدارس الثانویة ) أ ( -27

     .                   األلعاب الریاضیة الجماعیة طریقة ممتازة لبناء الشخصیة )ب(       

   .                            كل ما یحدث لي ھو نتیجة مباشرة ألعمالي الخاصة ) أ ( -28

  .                     أشعر أحیانًا بقلة تحكمي في االتجاه الذي تسیر فیھ حیاتي )ب(       

التي ھم في كثیر من األحیان لماذا یتصرف المسئولین بالطریقة ال أستطیع أن أف ) أ ( -29

   .                                                                   یتصرفون بھا

   .         على المدى البعید، یمكننا القول أن الناس مسئولون عن سوء اإلدارة )ب(       
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  الخارجي –مقیاس روتر للضبط الداخلي 
  ..عفوًا، أرجو منك ملء ھذه البیانات مع الشكر

  :................................الكلیة:........................................................    االسم

  انثى  /     ذكر :   النوع:...................................................    التخصص

  ) ورقـة االجـابـة (  

  

  

  (     )أ       1
  (     )ب       

  (     )أ      11
  (     )ب       

  (     )أ       21
  (     )ب        

  (     )أ       2
  )     (ب       

  (     )أ       12
  (     )ب        

  (     )أ       22
  (     )ب        

  (     )أ       3
  (     )ب       

  (     )أ       13
  (     )ب         

  (     )أ       23
  (     )ب        

  (     )أ       4
  (     )ب      

  (     )أ       14
  (     )ب        

  (     )أ       24
  (     )ب        

  (     )أ       5
  (     )ب      

  (     )أ       15
  (     )ب        

  (     )أ       25
  (     )ب        

  (     )أ       6
  (     )ب      

  (     )أ       16
  (     )ب        

  (     )أ       26
  (     )ب        

  (     )أ       7
  (     )ب       

  (     )أ       17
  (     )ب        

  (     )أ       27
  (     )ب        

  (     )أ       8
  (     )ب      

  (     )أ       18
  (     )ب        

  (     )أ       28
  (     )ب         

  (     )أ       9
  (     )ب       

  (     )أ       19
  ) (    ب        

  (     )أ       29
  (     )ب        

  (     )أ     10
  (     )ب      

  (     )أ       20
    (     )ب        
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  )4(الملحق 

  الخارجي للكبار  –الداخلي مقیاس مركز الضبط 

  ومرشال دوك نویكيستیفي : تألیف

  ..الشكرعفوًا، أرجو منك ملء ھذه البیانات مع 

_______ :المرحلة الدراسیة___________ اإلسم _  أنثى / ذكر : الجنس

  ______التخصص 

الخارجي للكبار، ویھدف ھذا المقیاس إلى  / یقوم الباحث باستخدام مقیاس الضبط الداخلي

معرفة كیف یفكر األفراد بمثل عمرك في أشیاء معینة، یوجد أمام كل سؤال من ھذه             

علیك أن تقرأ كل سؤال بدقة ثم   " ال"أو " نعم"الخیارات أسفل كلمتي  األسئلة زوجان من

داخل الفراغ الموجود تحت اإلجابة التي تمثل إجابتك، ال توجد إجابة        ) ×(ضع عالمة 

صحیحة وُأخرى خاطئة بل سجل أول إجابة ترد إلى خاطرك، ال تترك أي سؤال دون       

  .في عبارة واحدة طویًال ًااإلجابة علیھ، وحاول أال تستغرق وقت

  

  :مثال

  ھل تعتقد أن الوصول إلى منصب الرئیس یعتمد على الحظ              نعم          ال

  )  )        ( ×( فضع العالمة                     " نعم"فإذا كنت ترى أن اإلجابة ھي   

  )×)        ( (  فضع العالمة                     "  ال"أما إذا كنت ترى أن اإلجابة ھي 

  

  

  وشكرًا جزیال على تعاونكم
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  ال  نعم  الفقرات  الرقم

      ھل تعتقد أن معظم المشاكل یمكن أن تحل نفسھا بنفسھا إذا لم تھتم بھا؟  1

      بالمرض؟ھل تعتقد أنك تستطیع حمایة نفسك من اإلصابة   2

      ھل تعتقد أن بعض األفراد یولدون وھم محظوظین؟  3

      ؟بھامن قبل اآلخرین على أخطاء لم ترتكھل كثیرًا ما یوجھ إلیك اللوم   4

      كر الدروس جیدًا یمكن أن ینجح في أي مادة بعد؟ھل تعتقد أن الفرد إذا ذا  5

ل الیوم  اأن األمور إذا بدأت حسنة منذ الصباح فإنھا تظل كذلك طو        ھل تعتقد  6

  ؟بصرف النظر عن نوع العمل الذي تقوم بھ بعد ذلك

    

      ؟عندما یعاقبك أحد، ھل عادًة یكون لك ذلك بال سبب معقول  7

یر رأي أو فكرة  الصعب علیك في معظم األوقات أن تغ    ھل تجد أنھ من      8

  ؟صدیقك

    

      التشجیع یساعد الفریق على الفوز أكثر من الحظ؟ ھل تعتقد أن  9

      دیك في موضوع ما؟لمستحیل تقریبًا أن تغیر رأي والھل تشعر أنھ من ا  10

      طأ، ھل تشعر بأنك ال تستطیع أن تجعلھ صوابًا؟شیئًا خ إذا فعلت  11

      الریاضیة؟ھل تعتقد أن معظم الناس یولدون ولدیھم استعداد لممارسة األلعاب   12

      ھل تعتقد أن معظم الناس اآلخرین الذین في مثل عمرك أقدر منك؟  13

      ھل تشعر أن أحسن الطرق لمعالجة معظم المشاكل عدم التفكیر بھا؟  14

      ھل تشعر أن لدیك كثیرًا من حریة االختیار في تحدید من ھم أصدقاؤك؟  15

      الحسد؟ ھل تعتقد أن الخرزة الزرقاء والكف تبعدان  16

ھل تشعر في كثیر من األحیان إن الطریقة التي تؤدي بھا عملك المنزلي لھا           17

  عالقة بالدرجات التي تحصل علیھا؟

    

      ك عادًة إذا طلبت منھما ذلك؟ ھل یساعدك والدی  18

      ھل تشعر أن الناس عندما یحتقرونك یكون ذلك عادًة بال سبب على اإلطالق؟  19

ظم األوقات أنك ال تستطیع أن تغیر ما سیحدث غدًا بما تفعلھ      معھل تشعر في   20

  الیوم؟

    

      ھل تشعر أن األشیاء السیئة التي تحدث لك سوف تحدث مھما حاولت أن تفعل؟  21

      ھل تعتقد أن الناس یمكنھم تحقیق أھدافھم إذا استمروا في محاوالتھم الجادة؟  22

من غیر المفید أن تحاول االستفادة من وقتك   في كثیر من األحیان، ھل تجد أنھ   23

  في المنزل؟

    

عندما یردید أحد زمالئك أن یعادیك، ھل تشعر أنك ال تستطیع أن تفعل إال     24

  القلیل إتجاه ذلك؟
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      ھل تشعر أنھ من السھل علیك أن تجعل أصدقاؤك یفعلون ما تریده منھم؟  25

      فیما یتعلق بما تأكلھ في المنزل؟ ھل تشعر عادًة أنك ال تقول إال القلیل  26

عندما تحس أن شخصًا ما ال یحبك، ھل تشعر أنك ال تستطیع أن تفعل شیئًا          27

  إتجاه ذلك؟

    

ھل تعتقد أنھ كان من غیر المفید محاولة االجتھاد في المدرسة ألن معظم       28

  الطالب اآلخرین كانوا أقدر منك؟

    

      جدوى كالمك بشأن ما تقرر أسرتك عملھ؟ في معظم األحیان، ھل تشعر بعدم  29
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Summary of the study 

 
The main objective of the present study has been to 
investigate the level of trait anxiety and state its relation to the 
construct of locus of control among undergraduate 
psychology students at the University of Benghazi. It also 
sought to examine the association, if any, between gender 
and educational speciality and level of anxiety and locus of 
control. In addition, the study sought to discover the possibility 
of predicting the association of trait anxiety and locus of 
control with gender and educational speciality.  

The sample consisted of 200 male and female students in 
their senior year of university. The Spielberger Trait and State 
Anxiety Test, translated into Arabic by A. ElBahairy (1984) 
and the Rotter Internal-External Locus of Control Scale, 
translated by S. Abunahaya (1986), were utilized to collect the 
data for this research.  

The analysis of the results revealed that: 

1. Negative relation was found between trait anxiety and 
internal locus of control which means the lower trait 
anxiety is the more internal locus of control. It was 
noticed also there is a positive relation between trait 
anxiety and external locus of control which means the 
more trait anxiety is the more external locus of control. 
This means if the person has internal locus of control, 
the trait anxiety is low and if he has external locus of 
control, the trait anxiety is high. 

2. There were not statistically significant differences 
between the hypothetical mean of the level of anxiety 
and the marks of the sample which means that the 
sample has the average trait anxiety. This shows that 
the sample neither suffers high nor low trait anxiety. 
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3. Statistically significant differences were found among 
the sample of study in internal and external locus of 
control in favor of internal locus of control at (0.000) 
which means that the sample have internal locus of 
control. 

4. Statistically significant differences were found between 
the gender (males and females) and the academic 
speciality (literary- scientific) And  the differences were 
in favor of scientific speciality males which means that 
scientific males feel trait anxiety more than females. 
There were no differences between females in both 
scientific and literary speciality in trait anxiety. According 
to the gender scientific males feel trait anxiety than 
literary males. And scientific females feel trait anxiety 
thanliterary females. 

5. There were no statistically significant differences 
between the average marks of the sample  in internal 
locus of control according to the gender but there were 
statistically significant differences between the average 
marks of the sample in internal locus of control 
according to speciality in favor of literary students.there 
were statistically differences in internal locus of control 
according to the gender in scientific speciality in favor of 
females who has  internal locus of control more than 
maleswhereas there were nostatisticcaiiy differences in 
internal locus of control according to the gender in 
literary speciality. There were statistically significant 
differences in internal locus of control according to 
speciality in favor of literary males.     

6. There were no statistically significant differences 
between the average marks of the sample in external 
locus of control according to the gender statistically 
significant differences but there were differences 
between the average marks of the sample in external 
locus of control according to academic speciality in  
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7. favor of scientific students. There were statistically 
significant differences statistically in external locus of 
control according to the gender in favor of males who 
feel external locus of control more than females 
whereas there were no statistically differences in 
external locus of control according to the gender in 
literary speciality. 

The results of the study are explained in the light of the 
theoretical background and the literature review. 

 


