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 اإلهداء

إلى منبع العلم وهادي البشرية ... إلى رسول اإلسالم ومن دعانا للغفران شفيعنا 

 بين يدي الرحمن

 محمد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

إلى من أزكى بصري بنفحات روحها وغمرتني بروح أريجها إلى التي أرجو من 

 اهللا سبحانه وتعالى أن يوفقني للفوز برضاها.

 أليك يا أمي

إلى الذي غرس في نفسي منذ الصغر حب العلم إلى الذي علمني الرؤى الجليلة 

 والم�ثل العليا ...

 أليك يا أبي

إلى سندي في الحياة ... إلى من أتمنى لهم درجات الع�ال ... إلى من تجري 

 دماؤهم في عروقي 

 أخوتي وأخواتي وأصدقائي

 أهدي ثمرة جهدي المتواضع

 الباحثة

  
 

 

 



 
 

 
 الشكر والتقدير

بسم اهللا الرحمن الرحيم والصالة والسالم على اشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل 

 الصالة والسالم

الشكر والتقدير أوال وأخيرا هللا سبحانه وتعالى على نعمه التي ال تحصى والذي وفقني ألتمام هذا 

 العمل المتواضع.

كما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى أستاذي ومشرفي الدكتور " محمد ميلود أبو عروش " أطال 

 اهللا سبحانه وتعالى في عمره على مجهوداته التي بذلها لكي أصل إلى هذا المستوى.

كما يسرني أن أتقدم بفائق الشكر إلى جميع األساتذة في قسم التربية وعلم النفس بجامعة بنغازي 

 واألساتذة في قسم علم النفس بكلية اآلداب والعلوم المرج.

 واشكر أيضا األستاذة الفاضلة " رندة المجذوب. " واألستاذ الفاضل " محمد أبو بكر "

 تمام هذه الدراسة . و إلى كل من مد يد العون ال

 وأرجو لهم من اهللا التواب واألجر

 والحمد هللا رب العالمين
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 ).0.026القلق كحالة لصالح الذكور عند مستوى داللة (
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 التخصص العلمي في القلق كحالة .
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 الضبط ( داخلي - خارجي).
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 وجود فروق ذات داللة إحصائية في القلق كحالة.
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 فهرس الموضوعات

  

 
 الموضوعات

 
 الصفحة

 
 أ آية قرآنية

 
 ب اإلهداء

 
 ج الشكر والتقدير

 
 د ملخص الدراسة

 

  الفصل األول : اإلطار العام للدراسة

 
 ـ مقدمة1.1

2-4 

 
 5 ـ مشكلة الدراسة2.1

 
 6-5 ـ أهمية الدراسة3.1

 
 6 ـ  أهداف الدراسة4.1

 
 7 ـ تحديد المصطلحات5.1

 
 8  ـ حدود  الدراسة6.1

 

 

 

 

 



 
 

الفصل الثاني : اإلطار النظري 

 
 10 ـ تمهيد1.2

 
 12-10 ـ مفهوم مركز التحكم2.2

 
 14-12 ـ تعريفات مركز التحكم1.2.2

 
 15-14 ـ أبعاد مركز التحكم2.2.2

 
  ـ العوامل المؤثرة في مركز التحكم3.2.2

15-17 

 
 21-18  ـ نظرية التعلم االجتماعي لجوليان  روتر4.2.2

 
 23-21 ـ عالقة مركز التحكم ببعض المتغيرات5.2.2

 
 25-23 ـ مفهوم القلق3.2

 
 30-25 ـ تعريف القلق1.3.2

 
 33-30  ـ أنواع القلق2.3.2

 
 35-33 ـ أعراض القلق النفسي3.3.2

 
 37-35 ـ  أسباب القلق 4.3.2

 
 38-37 ـ أسباب اإلصابة بحالة القلق5.3.2

 
 42-39  ـ عالج القلق6.3.2

 
 45-42  ـ أهم النظريات المفسرة للقلق7.3.2

 
 ـ مظاهر القلق 8.3.2

 
45 



 
 

 
 46 ـ  شيوع القلق9.3.2

 
 47-46 ـ  اآلثار السلوكية للقلق10.3.2

 
 48-47 ـ  القلق وعالقته باألمراض األخرى11.3.2

 

الفصل الثالث : الدراسات السابقة 

 
 50 ـ تمهيد1.3

 
ـ الدراسات التي تناولت مركز التحكم وعالقته بالتخصص والنوع 2.3

 

50-56 

 
 58-56  بالتخصص والنوع وعالقته الدراسات التي تناولت القلق 3.3

 
 61-58  ـ  الدراسات التي تناولت مركز التحكم وعالقته بالقلق4.3

 
 63-61 ـ تعقيب على الدراسات السابقة5.4

 

الفصل الرابع : اإلجراءات المنهجية للدراسة 

 

 
 65  ـ  تمهيد1.4

 
 65 ـ  منهج الدراسة 2.4

 
 68-65 ـ  مجتمع الدراسة3.4

 
 72-69 ـ عينة الدراسة4..4

 
ـ أدوات الدراسة  5.4

 
73-77 



 
 

 
 ـ  الدراسة االستطالعية6.5

77-86 

 
 87-86  بيانات الدراسة االستطالعية7.4

 
 87 ـ األساليب اإلحصائية8.4

  

 النتائج ومناقشة عرض: الخامس الفصل 

 
 89 ـ تمهيد1.5

 
 103-89 ـ عرض ومناقشة النتائج2.5

 
 104 ـ التوصيات والمقترحات3.5

 
 111-105 المراجع

 
 المالحق

112-117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

فهرس الجداول 
 

 
 الجدول عنوان 

 
 الصفحة

 
 ) يبين الطلبة في السنة الثانية والثالثة والرابعة حسب النوع 1 ـ 4جدول(

 والتخصص 
66 

 
 68-67 ) يبين أقسام أعداد الطلبة في كل قسم بحسب السنة والنوع2 ـ 4جدول (

 
) يبين حجم العينة المختارة عشوائيا بحسب  النوع 3ـ  4جدول ( 

 والتخصص والسنة
70 

 
) يبين عدد أفراد العينة موزعة بين األقسام الموجودة في 4ـ.4جدول (

 جامعة بنغازي فرع المرج بحسب السنة والنوع
71-72 

 
) معامالت إرتباط  الدرجة الكلية  لمقياس مركز التحكم 5 ـ 4جدول(

   ) قبل الحذف50ودرجات كل مفردة من مفردات المقياس(ن =  
79-80 

 
 )معامالت إرتباط  الدرجة الكلية لمقياس مركز التحكم ودرجات 6ـ 4جدول (

 ) بعد الحذف50كل مفردة من مفردات المقياس(ن =  
81-82 

 
ودرجات   إلختبار قلق الحالة   ) معامالت إرتباط  الدرجة الكلية7ـ 4جدول (

  )50كل مفردة من مفردات المقياس (ن= 
85 

 
 ) إختبار (مربع كآي) لداللة الفروق بين تكرارات  مجموعة 1ـ5جدول (

 الضبط الداخلي ومجموعة الضبط الخارجي
90 

 
 لداللة الفروق بين متوسط العينة والمتوسط t) ) إختبار (2ـ5جدول( 

 الفرضي لقلق الحالة
91 

 92 



 
 

) إختبار (مربع كاى)  للتعرف على الفروق بين ذوي الضبط 3ـ5جدول (
 (داخلي ـ خارجي) في مستوى القلق كحالة لدى عينة  الدراسة

 
) إختبار (مربع كاى) لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في 4ـ5جدول( 

مصدر الضبط (داخلي ـ خارجي)  
 

94 

 
) إختبار (مربع كاى) لداللة  الفروق بين ذوي التخصص 5ـ5جدول (

(علمي ـ أدبي ) في مصدر الضبط(داخلي ـ خارجي) 
 

95 

 
 97 لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في القلق كحالة  (t)) إختبار6ـ5جدول (

 
 لداللة الفروق بين ذوي التخصص (علمي ـ أدبي)  (t))إختبار 7ـ5جدول (

 في القلق كحالة
98 

 
) تحليل التباين الثنائي للتعرف على فروق (النوع× التخصص) 8ـ5جدول (

 بالنسبة لمصدر الضبط (داخلي ـ خارجي)  
99 

 
) تحليل التباين الثنائي للتعرف على فروق(النوع× التخصص) 9ـ5جدول(

 بالنسبة للقلق كحالة
100 

 
 ) نتائج االنحدار المتعدد 10-5جدول (

101 

 
) قيم معامالت االنحدار النهائي وداللته اإلحصائية في 11-5جدول (

 تحديد مركز التحكم 
103 

 



  

1 
 

  
  
  
  
  

  الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

 .مقدمة.  1.1

 .مشكلة الدراسة.2. 1

 .أهمية الدراسة.3. 1

 .أهداف الدراسة.  4.1

 .تحديد المصطلحات. 5.1

 .حدود الدراسة6..1

 

  
 
 
 
 

   



  

2 
 

 : مقدمة  1.1

ومن بين ، الشخصية  عواملاإلنسان في إدراكه لمواقف الحياة يتوقف على مجموعة من 

يعرف باسم مركز التحكم أو مركز الضبط والذي يلعب دوراً أساسيا في تشكيل هذه العوامل ما 

شخصية الفرد من حيث رؤيته وإدراكه لعوامل التعزيز التي غالباً ما يبني الفرد سلوكياته 

  ).2000، أحمد(. وفقا لها المستقبلية

وأدائه  التنبؤ بدوافع الفرد يمكن من خاللهاالتي من سمات الشخصية  التحكمويعد مركز 

إحدى المكونات البارزة في تحديد العالقة  عن كونهفي مواقف الحياة المتباينة، فضالً  ،وسلوكه

 بين سلوك الفرد وما يحدث بعده من نتائج تساعد على أن ينظر إلى انجازاته وأعماله اإلرتباطية

في ضوء قدراته وما يرجوه من نتائج لسلوكه وما يتخذه من قرارات حيال هذا  ،نجاحه وإلى

  )2- 5: 2004الهادي، (السلوك 

حيث تبحث ) روتر لجوليان(من نظرية التعلم االجتماعي  اشتق) الضبط(ومفهوم مركز التحكم 

تحدث تكامالً في المواقف االجتماعية المختلفة كما أنها  لألفرادهذه النظرية في السلوك المعقد 

واالتجاه الدافعي، واالتجاه  ،بين ثالث اتجاهات رئيسية في علم النفس هي االتجاه السلوكي

  )27: 2006، ألدرسي(المعرفي 

يتعلق بعقيدة الفرد أي بالعوامل األقوى تحكماً  الذيمركز التحكم من متغيرات الشخصية و

خارجية  أوعوامل، الفرد مهارة وخبرة وكفاءة مردهاهل هي عوامل داخلية ،الشخصية  بكفاءته

وهذا يعني إن الفرد ذو ... والحظ والقدر  الصدفةالسيطرة عليها مثال  للفرد القدرة فيليس 

وفي ذات الوقت  الضبط الداخلي يوجه اللوم إلى نفسه عندما تسير األمور على غير ما يجب

الفرد ذو الضبط الخارجي يرى  األمور، بينمامهاراته وقدراته وكفاءته في أداء  يعزو النجاح إلى
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ويعزو  له على مجريات األمور واألحداث وبهذا يعزو اللوم للظروف الخارجية سلطانال  أنه

  )12- 11: 1986أبو ناهية، ( النجاح للقدر والصدفة والحظ أيضا

يذه إال انه شاع استخدامه على يد تالم) روتر(ورغم أن مفهوم مركز التحكم ظهر على يد 

والذين أسهموا في إثراء اإلطار النظري حول هذا الموضوع، ومما تجدر ) جيمس وفارس(وهما 

الحديث عن مراكز التحكم أن هذا المفهوم يشير إلى الجهة التي يعزى إليها  عنداإلشارة إليه 

نفسه أو إلى مصادر أخرى خارجة السبب في سلوك اإلنسان، ما إذا كان يرجع إلى الشخص 

  )200:احمد ،ب ت (دته     عن إرا

وهناك العديد من الدراسات التي أجريت حول هذا الموضوع والتي سيتم تناولها في الفصل 

بأن  ر نتائجهاالثالث ،حيث كان هناك تضارب في نتائج هذه الدراسات فهناك دراسات تشي

ولديهم مستويات من القلق مثل دراسة هويت وما كلويد  اكتئابافراد ذوي الضبط الداخلي أكثر األ

)1970(  

بأن األفراد ذوي الضبط الداخلي لديهم مستوى قلق منخفض دراسات أخرى  رت نتائجأشا بينما

، األمر الذي جعل الباحثة  )1980( للبار تامثل دراسة  مقارنة باألفراد ذوي الضبط الخارجي

ه بالقلق كحالة لدى طالب الجامعة للتعرف على مدى وعالقت ممركز التحكترغب في دراسة 

المتغير األخرالتي تتطرق ، ولهذا يعتبر القلق  في البيئة الليبية بين هذين المتغيرين اإلرتباط

  .الدراسة الحالية إلى دراسته 

وهناك جانبين من القلق الجانب األول حالة القلق والجانب الثاني سمة القلق والجانب الذي سوف 

 حيث تشير حالة القلق إلى حالة إنفعالية) حالة القلق(تسعى الدراسة لتناوله هو الجانب األول 
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تزيد من  التوتر المدركة شعوريا والتي مشاعرأوحالة الكائن اإلنساني التي يتسم بها داخليا من 

  )11ـ 10: 1984،البحيري(نشاط الجهازالعصبي الذاتي فتظهرعالمات حالة القلق

األعراض النفسية السالبة التي يعاني منها اإلنسان في العصر الحالي بشكل لم  أكثرويعتبرالقلق 

على اإلنسان سواء من الناحية النفسية  سلبية يشهده من قبل، حيث إن هذه األعراض تترك أثارا

 الوقتالجسمية أم المهنية أم االجتماعية، وإذ لم يتم التفاعل السليم والتدخل العالجي في  أم

إلى أمراض مزمنة وتؤدي إلى سوء التكيف  تتحول غالبا ماالمناسب مع كل هذه األعراض فإنها 

  ).211: 2008أبو النصر، (

بضعفه وعدم  في الكثير من األحيان فكلنا يشعر ومشاكلها بتعقيداتهاونتيجة للحياة العصرية 

لدرجة إن  ،الناس معرضين للقلق يجعلمما  ،قدرته على مجابهة الحياة وأعبائها ومسؤولياتها

  ).11: 1960كندي، " (لعنة العصر الحاضر " العلماء أطلقوا على ظاهرة تفشي القلق 

الطالبي الجامعي، حيث  خاصة في الوسط هذه الدراسةالتي تتناولها ونظراً ألهمية المتغيرات 

في هذه المرحلة والتي تمثل مرحلة وصول الفرد إلى اتخاذ قرارات حاسمة في حياته بعد أن 

 اإلستعدادمن خالل  مستقبلهم في بناء التفكيرعنه الفعلي مما ينتج  النضجإلى مستوى من  وصل

وبمستويات متباينة  فالطلبة يعانون، ) علمي ، أدبي( الدراسي التخصصلذلك بدءاً من اختيار 

يؤثر على مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبة  مما، كالقلقمن أعراض نفسية أو عضوية 

أسرته وزمالئه واإلدارة  واحترامفالطالب يحقق ذاته من خالل تقدير ،ولمختلف مراحل التعليم 

والمدرسة والكلية وبذلك يجد فرصة في التدرج التعليمي، كما أنه في مرحلة التعليم الجامعي 

  ).2007:211، الجاللي(يحدد نجاحه في المستقبل في سوق العمل 
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) الضبط(ونظراً لندرة الدراسات في مجتمعنا في دراسة العالقة بين متغيري مركز التحكم 

الة، سوف تتطرق الدراسة الحالية إلى دراسة العالقة بين مركز التحكم والقلق الحالة والقلق كح

  .لدى طلبة الجامعة

  :مشكلة الدراسة   ـ2.1

  :التالي السؤالمشكلة الدراسة الحالية في محاولة اإلجابة على  تتحدد

التخصص  في ضوء متغيراتبقلق الحالة )داخلي ـ خارجي (طبيعة عالقة مركز التحكمما . 1 

  ؟فرع المرج/لدى عينة من طلبة جامعة بنغازي  النوعو

  :أهمية الدراسة ـ3.1

  :تتلخص أهمية الدراسة الحالية في الجوانب التالية

  األهمية النظرية: أوالً

بعد أساسي من أبعاد الشخصية اإلنسانية التي تؤثر ) خارجي –داخلي ( التحكميعد مركز  ـ1

 أساسياوكذلك يلعب القلق دوراً  ،في تكيف الفرد ونجاحه أو فشله وخوفه وانسحابه من المجتمع

في التأثير على مستوى التحصيل األكاديمي لدى الطلبة ولمختلف مراحل التعليم، األمر الذي 

أن  الباحثة أمرا ذي قيمة خاصة في الجانب النظري، حيث تأمل راتالمتغييجعل دراسة هذه 

  .تمثل إضافة ولو بسيطة في البناء النظري في هذا الجانب

كما تتمثل أهمية الدراسة الحالية في ندرة الدراسات العربية التي درست العالقة بين مركز  ـ2

  .ثة الكشف عن هذه العالقةوألهمية الموضوع دفع الباح،والقلق ) خارجي –داخلي ( التحكم
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  األهمية العملية: ثانياً
  .في علم النفس المتغيراتزيادة معرفة الطلبة بهذه  -1

 مركزتستمد الدراسة الحالية جزءا كبيرا من أهميتها من خالل الكشف عن العالقة بين  -2

الذي يعد من الموضوعات المهمة في  األمر، كحالة وعالقته بقلق) خارجي –داخلي ( التحكم

 تسهم في يمكن التوصل إلى معرفة المتغيرات التي حيث من خالل ذلك النفسية مجال الدراسات

 تنميةالتي تساعد على  البرامج وضعفي  يسهمقد  مما) داخلي ـخارجي(التحكمتشكيل نمط 

نمط التحكم بقلق الحالة قد  عالقةلدى الفرد ،كما إن التعرف على  )التحكم الداخلي (اإلستقاللية 

كم التحنمط  في إثراء الدراسات النفسية للتقليل من قلق الحالة عن طريق تنمية يسهم

المناسب،كما إن هذه الدراسة تلقي الضوء على عالقة مركز التحكم وقلق الحالة بالنوع 

  .في المجالالنفسية  مما جعل معرفته تثري الدراسات )علمي ـأدبي(والتخصص األكاديمي

  

  :أهداف الدراسة ـ 4 .1
  :تهدف الدراسة الحالية إلى التعرف على

  .لدى عينة الدراسة )داخلي ـ خارجي( التحكممستوى . 1

  .عينة الدراسة لدى كحالة القلقمستوى . 2

عينة  كحالة لدى  في القلق )داخلي ـ خارجي ( ذوي التحكم بينعلى الفروق  التعرف. 3

  .     الدراسة 

  .)خارجي – داخلي( التحكم مركزفي ) إناث –ذكور ( التعرف على الفروق بين. 4

 – داخلي( التحكم مركز في)علمي ـ أدبي(التخصص الفروق بينالتعرف على . 5

  .)خارجي
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  . في القلق كحالة)ذكور ـ إناث( بين الفروقعلى  التعرف. 6

  .كحالة القلقفي ) أدبي – علمي( الفروق بين التخصص على التعرف. 7

وتأثيرهما على الدرجة )التخصص،النوع(إستكشاف التفاعل المشترك بين العاملين . 8

  .الكلية لمركز التحكم

وتأثيرهما على الدرجة الكلية )التخصص،النوع(إستكشاف التفاعل المشترك بين العاملين. 9

  .لةللقلق كحا

 ،القلق ،حالة)التابع  المتغير() الكلية الدرجة( بمركز التحكم ماأفضل متغيرات التنبؤ. 10

   .رات مستقلةمتغي النوع،التخصص،

  :المصطلحات تحديد  ـ5.1

  ):خارجي –داخلي ( التحكممركز  - 1

  :التعريف النظري
يشير إلى اعتقاد الفرد بأن ما قد حدث أو ما يحدث في مواقف : الداخلي التحكممركز 

لقدراته وأفعاله وسلوكه  نتيجة.معينة يرتبط ارتباطاً مباشراً بما قد فعل أو يفعل في هذه المواقف

  .الشخصي

الفرد بأن ما قد حدث أو ما يحدث في مواقف  إعتقاديشير إلى : الخارجي التحكممركز 

أي أنه خارج عن قدراته وإمكاناته ويعزي للحظ بطاً بما يفعل في هذه المواقف معينة ليس مرت

  ).12:1986أبو ناهية، (وللقدر
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  :التعريف اإلجرائي
بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الطالب على ) خارجي –داخلي ( التحكميقاس مركز 

) 1986(أبوناهية مقياس نويكي ودوك، أعده بالصورة العربية رشاد موسى وصالح الدين 

  .المستخدم في هذه الدراسة

  :قلق الحالة - 2
  :التعريف النظري

يعرف قلق الحالة بأنه حالة انفعالية أو حالة الكائن اإلنساني التي يتسم بها داخلياً من 

شعوره بالتوتر والضيق الذي يساعد في زيادة النشاط العصبي الذاتي فتظهر عالمات حالة القلق 

  ).11-10: 1984البحيري، (

أووقتية في الفرد تتذبذب من وقت ألخر  حالة إنفعالية:  بأنهاكما عرف السماودني حالة القلق 
المهدد ،فينشط جهازه العصبي الإلرادي وتتوتر عضالته ويستعد لمواجهة هذا  ا للموقفتبع

  ). 203: 1994السماودني، (التهديد،وتزول تلك الحالة بزوال مصدر التهديد

  :ف اإلجرائيالتعري
يقاس قلق الحالة إجرائيا بمجموع الدرجات التي يحصل عليه الطالب على مقياس سبيلبرجر أعده 

  .المستخدم في هذه الدراسة)1984(بالعربية عبد الرقيب البحيري

  :حدود الدراسة ـ6.1

العام الجامعي المرج ، تتحدد الدراسة الحالية ضمن عينة من طلبة جامعة بنغازي فرع 

بجميع التخصصات العلمية واألدبية، وتتحدد بطلبة السنة الثانية والثالثة ) 2011، 2010(

 النظرية  المستخدمة واألطر اإلحصائية واألساليب والرابعة، كما تتحدد الدراسة أيضا باألدوات

  .فيها
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 :تمهيد ـ1.2
حيث تهتم هذه الدراسة بدراسة مركز التحكم ،يتضمن هذا الفصل الخلفية النظرية للدراسة 

واضح إن الدراسة تركـز  ووعالقته بقلق الحالة لدى عينة من طلبة جامعة بنغازي فرع المرج، 

على متغيرات وركائز أساسية هي مركز التحكم وقلق الحالة، وسوف يتم عرض مفهوم مركـز  

ته وأبعاده والعوامل المؤثرة فيه والنظريات المفسرة له وكـذلك عالقـة مركـز    التحكم وتعريفا

التحكم ببعض المتغيرات، وسيتم أيضاً عرض مفهوم القلق وتعريفاته وأنواع القلق وأسباب القلق 

وأعراض القلق وعالج القلق ومظاهر القلق وشيوع القلق واآلثار السلوكية للقلق وأهم النظريات 

  .ق وعالقة القلق ببعض األمراضالمفسرة للقل

  : مفهوم مركز التحكم ـ2.2

 ،يعد مصطلح مركز التحكم من المصطلحات النفسية التي لها الصدارة فـي علـم الـنفس   

مركـز الـتحكم،   (وبناءاً على ذلك تعددت الترجمات حول هذا المصطلح ومن هذه الترجمـات  

  ).240:  1993محمد، ) (جهة الضبطووومصدر الضبط، وموضع الضبط 

 ،ظهر مفهوم مركز التحكم في نهاية الخمسينات من القرن العشرين وذلك في العلـوم النفسـية   

مفهوم مركز التحكم عن مدي شعور الفرد بإمكانية التحكم أو قلة اإلمكانية في األحـداث   ويعبر

 ) 93:  1988موسي، ( الخارجية التي يمكن أن تؤثر في سلوكه 

وذلك من خالل نظريتـه   ،أول من قدم مفهوم مركز التحكم في نسق متكامل ن روترجوليا ويعد

والتي تركز علي الجمع بين النظريات السلوكية والمعرفية والدافعية فـي   ،في التعلم االجتماعي

  ) 42:  1997فايد، ( إطار واحد ثابت 
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 -مـط المثيـر   للتدعيم علي افتراض تـرابط ن " الخارجي  -الضبط الداخلي " وقد أقيم مفهوم 

االستجابة، الدال علي كيفية التغيرات المتوقعة في التدعيم، ولعل أهم محدد لكيفيـة االسـتجابة   

للمدعمات هي الدرجة التي يدرك بها الفرد اإلثابة التي تترتب علي سلوكه مقابل الدرجة التـي  

طة يتبين وفقـآ  يشعر بها، غير إن أثر التدعيم المترتب علي سلوك الفرد ليس مجرد مسألة بسي

لهذا السلوك، إنما قد تتوقف علي ما إذا كان الفرد يدرك العالقة السببية بين سـلوكه واإلثابـة   

  ). 1993الشافعي، ( التالية لهذا السلوك أم ال يدركها 

إن األفراد يختلفون في تفسير معني األحداث، وبالتالي فـي إدراكهـم لمصـدر     روتر وأوضح

بعض األفراد كتعزيز أو مكافأة، بينما  قد يفهم بشـكل   لدىما قد يعتبر  التعزيز، حيث إن حدثآ

وعندما يدرك الفرد أن التعزيز يتبع بعض أفعاله الخاصة ولكنـه ال  . البعض األخر لدىمختلف 

يعتمد كلية علي تصرفاته وسلوكه الشخصي، فإنه يدركه كنتيجة للحظ أو القـدر أو لآلخـرين،   

الطريقة فإننا نسمي هذا اعتقاداً في الضبط الخـارجي أمـا إذا أدرك   وعندما يفسر الحدث بهذه 

الفرد إن األحداث تتوقف علي سلوكه الخاص وسماته الشخصية، فإننا نسمي هذا اعتقـاداً فـي   

  )  12 - 11:  1986أبو ناهية، (الضبط الداخلي 

أن مفهوم مركز التحكم يشير إلي إدراك الفرد للعالقة بـين سـلوكه   )  1976(  وترى األعسر

ونتائج هذا السلوك، فقد يرجع بعض األفراد إدراك مصدر معظم قـراراتهم وإنجـازاتهم إلـي    

خبراتهم وقدراتهم واستعداداتهم، أي أن معظم قراراتهم نابعة من داخلهم، ويطلـق علـيهم ذوي   

ون إدراكهم لمصدر معظم قراراتهم وإنجازاتهم سواء السـالبة  التحكم الداخلي وآخرون قد يرجع

أو الموجبة إلي الحظ أو الصدفة أو مساعدة الغير أو القدر ويطلق علي هـؤالء األفـراد ذوي   

  )  45:  1994بخيت (التحكم الخارجي 
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  : تعريفات مركز التحكم   ـ 1.2.2

بأنه إذا أدرك األفراد بأن أفعالهم تؤثر في شـكل  )  1954( مركز التحكم  روتـر  عرفوي

وطريقة معيشتهم يمكن أن يقال أن لديهم تحكماً داخلياً، بينما األفراد الذين يدركون أن أسـلوب  

  ). 2:  2005شمسان ( معيشتهم تتحدد بالحظ فهؤالء لديهم تحكماً خارجياً 

الفرد للعالقة بين سلوكه وما يرتبط به من نتـائج، فهـي    إدراك :بأنـه )  1987(ويعرفه الديب

شخصية تساعد الفرد علي أن ينظر إلي إنجازاته من نجاح أو فشل في ضوء ما لدية من قدرات 

وما يستطيع القيام به من مجهودات مبذولة ومثابرة في تحقيق أهدافه وما يرجوه من نتائج لهـذا  

خلي التحكم، ويقابل ذلك الشخص خارجي التحكم، وهذا السلوك وما يتخذه من قرارات يعتبر دا

الشخص يعزز إنجازاته وما يتخذه من قرارات وما يحققه من أهداف مدفوعة بعوامل خارجيـة  

  ).38:  1987الديب، ( سواء كانت الصدفة أو الحظ أو مساعدة الغير 

كثـر تحكمـاً فـي    اعتقاد الفرد في أي من العوامل األ مدىعلي أنه ).  1998(  ويعرفه فضل

أو الجهـد   الذاتيـة  العوامل الداخلية كالقدرة إنسلوكه، ومن تم في نتائجه، فإذا ما اعتقد فرد ما 

نتائجه فهذا الفرد يعتبر داخلي التحكم، وإذا  ثمومن  عن سلوكه المسئولةهي  الذي بذله أوالمزاج

عـن   المسـئولة ما اعتقد الفرد أن العوامل الخارجية كالحظ أو الصدفة أو العوامل البيئية هـي  

  ) 38:  1998فضل، ( نتائجه فهو خارجي التحكم  ثمسلوكه ومن 

فهو صية أن مصدر الضبط بوصفه متغيراً أساسياً من متغيرات الشخ)  1991(  صفوت ويبين

األقوى و األكثر تحكماً في النتائج الهامـة فـي   هي  الفرد أي من العواملاعتقاد  يعبر عن مدى

أم . موجهـاً توجيهـاً داخليـاً    يكون فإن سلوكهالعوامل الذاتية من مهارة وقدرة وكفاءة، . حياته
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صـفوت،  ( موجهاً توجيهاً خارجياً  سلوكه يكون فإن ،العوامل الخارجية من صدفة وقدر وحظ 

1991  :31(   

أو فشلهم إلـي   أسباب نجاحهمعزو األفراد  مدى مركز التحكم بأنه)  1990(  ويعرف الجدوب

نجاحهم أو فشـلهم   أسباب أما األفراد الذين يعزون ،قدراتهم أو جهدهم يوصفون بأنهم داخليون

آلخرين فهؤالء يوصـفون بـأنهم خـارجيون    إلي عوامل خارجية، كالحظ أو الصدفة أو تأثير ا

  ) 14:  2004المغربي، (

مصدر الضبط بأنه إدراك الفرد للتدعيم الذي يلي تصرفاته وسـلوكه،   Nowickنويكيويعرف 

، أو أنـه يـدرك أفعالـه    "ضبط خـارجي  " باعتباره نتيجة للحظ أو الصدفة أو تأثير اآلخرين 

، أحمـد ) (ضبط داخلي ( وتصرفاته واألحداث، كجزء من سلوكه الشخصي أو سماته المميزة 

1992  :7 (  

إدراك الفرد للنتائج المهمة التي يقوم  مدىركز التحكم يعبر عن أن م)  1957(  فارس ويعرف

أن النتائج المهمة ال يمكن التنبؤ بها وأنها تعود إلي الحظ أو الصدفة عندئذ يكون  أدركبها، فإذا 

التحكم خارجيا، أما إذا أدراك أن النتائج المهمة التي يقوم بها تعتمد علي إنجازه عندئـذ يكـون   

168:  2004غزال، (( االتحكم داخلي (  

تحكمهم أو عدم تحكمهـم   بمدىمركز التحكم بأنه اعتقاد األفراد ).  1988(  التويجريويعرف 

هم أفراد يعتقدون أن األحداث . باألحداث المحيطة بهم، فاألفراد من ذوي مركز التحكم الداخلي

تنتج بشكل رئيسي عن سلوكهم وأعمالهم، أما األفراد من ذوي مركز التحكم الخارجي فيعتقدون 

  ) 5:  1988 يالتو يجر( أن األحداث تنتج بشكل رئيسي عن الصدفة والقدر واآلخرين 
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إلي كيفية إدراك األفراد لمصادر تعزيز مسـلكياتهم،  يشير مركز التحكم بشكل عام  ويالحظ أن

كوظيفة أو نتيجة لسلوكه الخاص فإنه يكون من ذوي الوجهة  هفإذا كان التعزيز يدرك من طرف

القدر، أو نتيجة الداخلية للتحكم، أما إذا كان التعزيز يدرك كوظيفة أو نتيجة للحظ أو الصدفة أو 

  ) 28:  1996ولد علي، ( لدور اآلخرين فإننا نكون بصدد الوجهة الخارجية للتحكم 

أن األفراد ذوي الضبط الخارجي يعطون أهميـة أكبـر للعوامـل    )  2003(  محمـد يرى كما 

عند تعليل ما يحدث لهم من الظروف، في حـين أن  ) الحظ والقدر واآلخرين ( الخارجية مثل 

الجهد والقدرة ( عادة ما يعطون أهمية كبيرة للعوامل الداخلية مثل . األفراد ذوي الضبط الداخلي

  ). 14:  2003محمد، ( مور عامة أو خاصة عند تعليل ما يحدث لهم من أ) 

 الشاملة وأكثرمن التعريفات  بإعتبارهتتبني الباحثة تعريف التوجيري  العرض السابقوبناءا علي 

  .من وجهة نظر الباحثة ـ لمفهوم مركز التحكم وضوحا
  

  : أبعاد مركز التحكم  ـ 2.2.2

يختلف العلماء في تحديد أبعاد مركز التحكم، ولعل ذلك يرجع لسببين األول اختالف العينة 

حيث تتأثر قياس وجهة الضبط  في العمر أو النوع اإلختالفالمستخدمة في الدراسة سواء كان 

فـي   في وجهات النظر بـين العلمـاء والبـاحثين    إختالف، أما السبب الثاني  األبعادتبعا لهذه 

م على العوامل التي تسهم في قولبت مركز التحكم لدى األفراد من الناحية البيئية والتنشئة تركيزه

 ،وهذاوحـدد األسرية والعوامل اإلقتصادية والسياسية والدينية وثقافة المجتمع ونظامـه التربوي 

ا األول التحكم الشخصي والثاني التحكم االجتماعي، بينم: عاملين لمركز التحكم ) 1970ميرلز (

) أيديولوجيـة (إلي تحديد أربعة عوامل لمركز التحكم هـي،  ) 1969جوريت وزمالؤه (توصل 

يعتقد الفرد في قدرته التحكم في حياته الخاصة ) التحكم الشخصي ( تتعلق بالحظ والقدر والثاني 
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في أن الثقافة يمكن أن تتغير أما الرابع أيديولوجيـة   اإلعتقاد) قابلية النظام للتعديل ( به والثالث 

إلي أربعة أبعاد ) 1977ليتل، (الساللة أو العنصر تتعلق بمحتوي ساللة الفرد، في حين توصل 

وهي التحكم الشخصي والتحكم السياسي والتحكم في المذهب العقائـدي والـتحكم فـي الميـل     

  ). 237ـ  236:  1998رمضان، ( اإليديولوجي 

وليتـل  ) (  1969ريت وزمـالؤه  وجو) (  1970ميرلز .( من خالل ما سبق يتضح لنا اتفاقو

 1977ليتل ( و )  1969جوريت وزمالءه ( علي بعد التحكم الشخصي، في حين اتفق ) 1977

  .)األيدولوجية(المعرفية األطر الفكريةعلي بعد ) 

  :العوامل المؤثرة في مركز التحكم  ـ 3.2.2

من الدراسات أن مركز التحكم يخضع لتأثير عديد من العوامل من بينها،  أساليب أظهرت العديد 

المغربـي،  (المعاملة الوالدية، والحرمان األسري، والمستوي االجتماعي واالقتصادي والثقـافي  

قولبت وتشكيل وجهة الضبط لدى األفراد سوف نلقي  فيهذه العوامل  وألهمية، )  27:  2004

  :الضوء في الصور التاليةعليها المزيد من 

  : ـ أساليب المعاملة الوالدية  أوال

بالبيئة األسرية التي يعيشون فيها ومن بينهـا أسـاليب    تأثيرا كبيراتتأثر مفاهيم األطفال الذاتية 

، فقد أكدت العديد من الدراسات علي أن السلوك اإليجابي الـذي يعتمـد علـي    الوالديةالمعاملة 

ستقالل واالعتماد علي النفس وغيرها من األساليب االيجابية في التنشـئة  الرعاية والتدريب واال

  ). 31:  1992أحمد، (  الداخلي لدى األفرادالضبط  تطور مفهوم ترتبط ارتباطاً إيجابياً مع

حيت توصلت بعض الدراسات التي تناولت العالقة بين أساليب المعاملة كما يدركها األبناء وبين 

 باألمن والطمأنينة تحرك األحساسالتي توفر للطفل  المعاملة الوالدية أن إلى ،طاالعتقاد في الضب
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 دوافعه للتعلم والتجريب واالحتكاك مع المواقف واألحداث في البيئة الخارجية بحريـة وجـرأة  

، أما الطفل الذي يترك دون رعاية من قبـل الوالـدين فـي    داخليةتطور لديه إعتقادات ضبط 

البيئية فيفقد الثقة بالنفس ويشعر بعدم الكفاءة في مواجهة المواقـف الخارجيـة   مواجهة المواقف 

  .)44:  1999أحمد، ( ويطور اعتقادات متعصبة أو توقعات ضبط خارجية 

  :ـ الحرمان األسري ثانيا

الفرد الذي يعيش في أسرة يفتقد فيها أحد والديـه أو كليهمـا تتـأثر     إن)1991 ( ويرى عثمان

حياة والبيئة المحيطة، مما يؤثر في اعتقاده بالسيطرة علي األحداث في بيئته وفي مفاهيمه عن ال

  )   87:  1991عثمان، (  لسلوكياته إدراكه للمسؤولية عن النتائج اإليجابية أو السلبية

االنفصال عن األسرة وعالقتـه   التي تناولت ) 1999أحمد، ( توصلت دراسة  وفي هذا السياق

إن األطفال المنفصلين عن أسرهم أكثر اعتماداً علي عوامل الحظ والصدفة  إلىبمصدر الضبط 

 1999أحمد، ( والقدر كما أنهم يتخذون قراراتهم بمساعدة اآلخرين ومدفوعين بعوامل خارجية 

 :30 (  

  :ـ المستوي االجتماعي واالقتصادي  ثالثا

ركز التحكم وقد أكدت علـي  يعتبر المستوي االجتماعي واالقتصادي من العوامل المؤثرة في م

ـ (نتائج الدراسات مثال دراسةذلك  التي أوضحت أن مركز التحكم يرتبط ارتباطاً  )وروتربارتل 

االقتصـادي   المسـتوى  األفراد مـن ذوي ايجابياً بالمستوى االجتماعي واالقتصادي، حيث كان 

المستوى  من ذوياألفراد  عكسالضبط الخارجي، وذلك على  يميلون إلىاالجتماعي المنخفض 

  ).31: 2006، الدرسي(الضبط الداخلي  يميلوناالقتصادي االجتماعي المرتفع حيث كانوا 
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  :الثقافة ـرابعا

كبير في بناء االعتقادات الشخصـية وتشـكيلها لـدى     دور تلعب إن الثقافة التي ينشأ فيها الفرد

المتقدمة صـناعياً   إطار الدول ففياألفراد، وتساهم في إبراز الضبط الداخلي مقابل الخارجي، 

نجد أن أفرادها يعتمدون إلى حد كبير على أنفسهم، أكثر مما هو موجود في البلدان األقل تقدماً 

لتأثير عوامل الحظ والقدر بدرجة كبيرة، ومن ثم يكون األفـراد فـي    فيها التي يخضع األفراد

أو األقـل تقـدماً    المتخلفـة البلدان  البلدان المتقدمة ذوي ضبط داخلي عند مقارنتهم باألفراد في

  ).34: 1992أحمد، (

ويرى السرور إن مصدر الضبط يستعمل للتعبير عن فكرة إن الضبط المدرك يمكن أن يكـون  

أو خارجي كما في  ،حسب رغبته باإلختيارأما في داخل الصف كما هو الحال في قيام الطالب 

فال الموهوبين يبدون المقدرة على الضبط الداخلي الجيد، إن األط اإلختيارحالة منحه مكافأة على 

ومن المهم مالحظة أن النجاح في الحياة المسـتقبلية   ،من األطفال العاديين في سن مبكرة أكثر

مرتبط مباشرة مع الضبط الداخلي الذي يطوره الفرد بذاته، وهذا اإلدراك الحسـي للمسـؤولية   

وبحكـم   ،د ليحصل على النجاح والشعور الجيـد وضبط حياة الفرد، يعد أهم عامل يساعد الفر

المؤكد كلما قدمت البيئة المدرسية دفعاً أو ضبطاً خارجياً كلما زاد نقص الضبط الـداخلي مـن   

  ).42: 2003السرور، (الفرد ذاته 

كلها تلعب دور في تشكيل وجهة الضبط لدى  وكذلك النظام السياسي واإلقتصادي والتعليم

السياسي الدكتاتوري المتسلط يلعب دور في شعور األفراد بعدم تحكمهم ام إن النظاألفراد، حيث 

الديمقراطية  إن اإلنظمةظهار التوجه الخارجي لديهم،هذا في حين ’في إ في مصائرهم مما يسهم

مصيرهم األمر الذي يسـهم فـي   في تقرير  واإلسهام فراد متسع للتعبير عن مشاعرهملأل تتيح
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حيـث إن  . االقتصـادي لديهم ،كما إن األمر يسري مع النظـام   الداخليإظهار مفهوم الضبط 

ألن النجاح  ،على أنفسهم وبذل الجهد االعتمادعلى  األفرادتشجع  ةالرأسمالي االقتصاديةاألنظمة 

 االقتصـادي أو ذات النشـاط   االشتراكية األنظمةفي حين في يعتمد على جهد الفرد ومهارته ،

قد يعيش في رفاهية إال أنه يعتمد على  أنه الفرد مع واحد محدود نجد ومصدرالمعتمد مع الدولة 

والوجهـة   االعتماديـة األمر الذي يسهم فـي تشـكيل    الدولة في مصدر رزقه دون جهد كبير

الخارجية للضبط،إضافة إلى إن  النظام  التعليمي الذي يعتمد في منهاجه على الحفظ والقوالـب  

وقدراته قد يسـهم فـي    والمساهمة وإبراز مواهبه على المشاركةالتي ال تشجع الطالب  الجامدة

عكس التعليم الذي يتسم بالحرية والمشـاركة األمـر    النشءتشكيل وجهة الضبط الخارجي لدى 

الذي يسهم بدوره في إعتماد الطالب على نفسه وتحمل المسؤولية مما يقود إلى وجهة الضـبط  

         . ) 1996،  أبوعروش(الداخلي 

  :)الداخلي ـ الخارجي (أهم النظريات المفسرة لوجهة الضبط  ـ 4.2.2

ـ حيث تعد " جوليان روتر"من أبرز رواد هذه النظرية  اس ـنظرية التعلم االجتماعي األس

وتقوم هذه النظرية على أن السلوك المكافئ يحتمـل أن  ،هوم مركز الضبط ـالذي انبثق منه مف

للعوامل البيئيـة   اإلستجاباتن خالل ـيوجه بدرجة كبيرة مثر، وان سلوك الفرد ـرر أكـيتك

  ).36: 2006العوكلي، (التي تشبع حاجاته 

نشأت نظرية التعلم االجتماعي لجوليان روتر من التراث البحثي لكل من نظرية الـتعلم،  

ونظرية الشخصية، حيث تبحث هذه النظرية في السلوك المعقد لألفراد في المواقف االجتماعية 

  ).83: 1997عبد التواب ، (معقدة ال
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 ،كما أنها تحدث تكامالً بين ثالثة اتجاهات رئيسية في علم النفس، هي االتجـاه السـلوكي  

  ). 34: 2000عبد الحميد ، (واالتجاه الدافعي  ،واالتجاه المعرفي

 ،وعلـم الـنفس االجتمـاعي    ،وطبقت نظرية التعلم االجتماعي في مجاالت عديدة كالتعلم

واإلرشاد النفسي، وقد عرض روتر نظريته األولى في كتابة التعلم االجتماعي وعلـم   ،والعالج

  ).277: 200عبد الهادي، ) (1954(النفس اإلكلينيكي عام 

ويمكن فهم المكانة التي تحظى بها نظرية التعلم االجتماعي، إذا نظرنـا إلـى المراحـل    

األربعينيات وأوائل الخمسينيات هي الفترة المتعددة التي مرت بها، إذ تعد السنوات األخيرة من 

وذلك بإجراء العديد من األبحاث والدراسات الضرورية إلرساء دعائم ،األساسية لتطور النظرية 

  ).58: 1992مصطفى، (هذه النظرية 

وبعد ذلك جاء عقد السبعينيات ليتجلى  ،ثم تم تطبيق نظرية التعلم االجتماعي في فترة الستينيات

الخارجي والذي أصبح بعده مفهوم الضـبط أكثـر   /الخاص بالضبط الداخلي "روتر "كتاب اثر 

  ).8: 1992خليفة، . (مفاهيم تاريخ علم النفس موضوعاً للبحث الواسع

وتؤكـد   ،على تضمين عناصر معرفية أكثر في نظريات الـتعلم  اإلجتماعيوتقوم نظرية التعلم 

الذاتية للتدعيمات في الموقف النفسـي، فتتوقـف    على التوقعات الذاتية لدى الفرد، وعلى القيمة

احتمالية حدوث نمط معين من السلوك على توقعات الفرد، التي تتعلق بالنواتج التي سوف تنتج 

  ).29: 1997، الشيمي(عن السلوك، وعلى القيم المحركة لتلك النواتج 

عام لكيفية تصـور  اإلطار النظري ال" روتر"وتمثل نظرية التعلم اإلجتماعي التي أنشأها 

تقوية التوقع بأن سلوكا معينـا سـيترتب   طبيعة تأثير التدعيم ، ووفقا لها فإن المدعم يعمل على 

 وتنميته ، فإن فشل حدوث التـدعيم يمكنـه أن    ظهور هذا التوقع وبمجردعليه التدعيم مستقبال،
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على سلوك الفرد،فإن ذلـك   هذا التوقع،أما إذا تم إدراك التدعيم على أنه اليتوقف أويطفىءيقلل 

  ).25: 2004 المغربي،(يزيد من توقع هذا التدعيم 

  :وقدم روتر أربعة مفاهيم أساسية تقوم عليها النظرية

  :إمكانية السلوك) 1
القدرة الكامنة ألي سلوك يحدث فـي أي موقـف مـن    " روتر بصورة عامة بأنه  وعرفه

سبة ألي شكل أو مجموعة أشـكال مـن   المواقف أو في أكثر من موقف، كما هو محسوب بالن

  )56: 1996عبد الوهاب، (التعزيز 

هـي   اإلمتحانـات فعلى سبيل المثال، فالمكاسب التي يتوقع الطالب الحصول عليها بعد 

الحصول على درجات مرتفعة أو إحراز مكانة مرموقة بين الزمالء، واإلمكانيات السلوكية فـي  

أو قد يدعي الطالب المـرض   ،في المذاكرة أو الغش في االمتحان اإلجتهادموقف كهذا قد تكون 

حيث إن الفرد يمكن أن يقـدر أو  ، ، وإمكانية السلوك مفهوم نسبي اإلمتحانحتى يتجنب دخول 

يحسب إمكانية حدوث أي سلوك في عالقته مع تعزيزات بديلة متوفرة لديه، وهكذا يمكن القول 

، الدرسـي ) (ب(اكبر من حدوث السلوك ) أ(وث السلوك في موقف معين تكون إمكانية حد إنه

2006  :27-28.(  

  :التوقع) 2

هو االحتمال الموجود لدى الفرد بأن تعزيزاً معيناً سوف يحدث كوظيفة لسـلوك معـين   

 أبـو (عن قيمة أو أهمية التعزيز  يصدر عنه في موقف أو مواقف معينة، ويكون التوقع مستقالً

  ).7: 1986، ةناهي
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حيث إن االحتمالية الذاتية للتوقع تتوقف على المشاعر الذاتية للفرد عن إمكانية تعزيـز  

بعض السلوكيات، لذلك فان التنبؤ بالسلوك يتوقف على الكيفية التي يدرك بها موقفاً أو مجموعة 

من المواقف، ويمكن أن يعمم الفرد توقعاته في موقف معين إلى مواقف أخـرى يـدرك إنهـا    

  ).1995، معمريه(رابطة أو متشابهة مواقف مت

  :قيمة التعزيز) 3

درجة تفضيل الفرد لحدوث أي تعزيز معين، إذا كانـت   إنهيمكن تعريف التعزيز على 

فـارس،  (ما يحدد قيمة التعزيز؟  لقد استطاع . إمكانات الحدوث لهذه التعزيزات متساوية جميعاً

يمكن تحديد قيمة التعزيز عن طريق مـدى   هإنأن يقدم اإلجابة على هذا التساؤل، على ) 1976

  .هذا بالتوقع إرتباط

معين سوف يحدث  حدثأو  إلى أن التعزيز يقوي التوقع لسلوك) 1966روتر، (وأشار 

  ).325: 1985موسى، (بواسطة هذا التعزيز في المستقبل 

  :الموقف النفسي) 4

هو البيئة الداخلية أو الخارجية التي تحفز الفرد بناءاً على التجارب السابقة، كي يـتعلم كيـف   

فالموقف النفسي يشـير إلـى أن السـلوك يـرتبط      ،الظروف أنسبيستخلص أعظم إشباع في 

 ألنبالموقف كما يدرك من قبل الفرد الذي يقوم بأداء هذا السلوك، فالسلوك ال يحدث من فراغ 

  ).283: 2000عبد الهادي، (تجيب لمظاهر بيئته الداخلية والخارجية الفرد يس

  :وقد حدد روتر أهم الخصائص التي يتميز بها األفراد ذوي الضبط الداخلي والخارجي
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  :ذوي الضبط الداخلي خصائص الفرد

لسـلوكه  يتسم بحذر أو انتباه لتلك النواحي المختلفة من البيئة التي تزوده بمعلومـات مفيـدة   . أ

  .المستقبلي

  .يأخذ خطوات تتميز بالفاعلية لتحسين حالة بيئته. ب

يضع قيمة كبيرة لتعزيزات المهارة أو األداء، ويكون عادة أكثر اهتماما بقدراتـه و بفشـله   . ج

  .أيضا

  :أما الفرد ذوي الضبط الخارجي يتميز بهذه الخصائص 

  .جيكون لديه سلبية عامة وقلة في المشاركة واإلنتا. أ

  .تنخفض لديه درجة اإلحساس بالمسؤولية الشخصية عن نتائج أفعاله الخاصة. ب

-14: 1986، ةأبو ناهي(الشخصي  أو السلبية إلى ما وراء الضبط اإليجابيةيرجع الحوادث . ج

15.(  

  :عالقة مركز التحكم ببعض المتغيرات ـ5.2.2

ليس بعدا مسـتقال عـن بقيـة    ) الداخلي ـ الخارجي  (بعد التحكم أو  مما تقدم يتضح إن مركز

يجعل التعرف على  الذيمكونات شخصية الفرد ولكنه يتشكل وفقا لها ويؤثر ويتأثر بها، األمر 

 حيـث  الدراسـة والبحـث ،   ا يستحقمستواه لدى األفراد وعالقته ببقية مكونات الشخصية أمر

صدر الضبط كأحد متغيرات الشخصية وبين الصـحة  أشارت الدراسات إلى وجود عالقة بين م

، واإلجتمـاعي وجود عالقة بين مصدر الضبط الداخلي والتوافق النفسي  وكذلك النفسية للفرد، 

 اإلعتمادفي  وإنهوتقدير الذات، وقوة األنا والرضا عن النفس وعن الحياة وااليجابية والسعادة، 

ضرورة إلى نوع من النجاح الذي يؤدي بـدوره  على الذات لدى ذوي الضبط الداخلي يؤدي بال
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وفاعليـة، وعلـى    إستقالليةألن ثقة ذوي الضبط الداخلي في كفاءتهم تجعلهم أكثر  ،إلى التوافق

النقيض فقد أكدت نتائج الدراسات أن هناك عالقة بين مصدر الضبط الخارجي وسوء التوافـق  

لتحسـين   يبـذل يمـة ألي مجهـود   ليس هناك ق إنهذوي الضبط الخارجي يرون  ألنالنفسي، 

وعندما يعتقد الفرد بأن التدعيمات التي يحصل عليها غير مرتبطة بسـلوكه وإنمـا    ،أوضاعهم

هذا من شأنه يؤثر بشكل كبير على توافقه النفسي  فإنإلى عوامل خارجية كالحظ والقدر  ترجع

  ).204-203: 1999أحمد، (

مر وعالقته بمركز التحكم في الشخصية لـدى  عن الع) 1985تهاني عبد العزيز، (وفي دراسة 

 إتجاهمن اإلناث أدت نتائجها إن ) 6(من الذكور و) 6(طالب بالمرحلة الثانوية العامة على عينة 

  ).1986، أبو النيل(التحكم الخارجي لدى الذكور واإلناث يقل بزيادة  العمر 

التقدم أن بعض الدراسات قد أوضحت زيادة في التحكم الداخلي مع ) 1978( ولقد أشار جيلمور

إلى أن التحكم الـداخلي  ) 1980(، بينما لم توضح ذلك دراسات أخرى وتوصل روتر في العمر

يزداد مع تقدم عمر األطفال حيث زاد التحكم الداخلي لدى األطفال بالصف السادس عنـه لـدى   

إن األطفال األصغر سناً يكونون ذوي ) 1973(ليفتشر  وإفترضأطفال الصف الخامس والرابع، 

تحكم خارجي، وعندما يكبرون سيكونون أكثر قدرة على ضبط األحداث المحيطة بهم ومن ثـم  

  ).238: 1998رمضان، (سيكونون أكثر تحكماً داخلياً 

اسـي  التعرف على عالقة مركز التحكم بالتحصـيل الدر  إستهدفت) 1978نويكي، (وفي دراسة 

طفالً من الذكور واإلناث، توصلت نتائجها إلى أن أصحاب الضبط ) 369(على عينة مكونة من 

  ).55: 2006، الدرسي(الداخلي كانوا أكثر تحصيالً دراسياً 
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وفي إطار عالقة موضع الضبط بالقلق، هناك من الدراسات األجنبية من توصل إلى أن األفراد 

وتشير ) 1979ارشيروتامبا، (في الضبط الخارجي مثل دراسة  اإلعتقاداألعلى قلقاً يتجهون نحو 

التي تناولت العالقة بين موضع الضبط والقلق الصريح توصلت إلـى  ) 1986، أبوناهية(دراسة 

: 1996سليمان وآخـرون،  (موجب ودال إحصائي بين موضع الضبط والقلق  إرتباطأن هناك 

97.(  

  :مفهوم القلق ـ 3.2

يستشعره من حوله وهو في حالة تأهب ضد الخطر الذي  األرضوجد على   أنإن اإلنسان منذ 

في جهاد نحو تحقيق  ومادام اإلنسان. ،أمام عدم إشباع مطالبه المادية من مأكل وملبس ومسكن

" اإلحتياجـات حـادة  مطالبه فإن القلق سوف يكون مالزما له، السـيما عنـدما تصـبح هـذه     

  .)50ـ  49:2009محمد،(

واألشكال األخرى للضغط، وأي  لإلحباطالقلق لتفسير ردود الفعل المختلفة  ء النفسعلما أستخدم

 واألحباطـات موقف يهدد كيان الفرد ينظر إليه على انه مصدر من مصادر القلق األساسـية،  

 إحتـرام فهناك أيضا التهديد باإليذاء الجسدي وتهديد  ،والصراعات ليست المصادر الوحيدة للقلق

مما تسمح به قـدرات   أكبرمما يشكل  ،أكبربشكل  اإلنجازالذات، والضغوط الناجمة عن توقع 

  ).     367: 2002عدس وآخرون، (كل هذه المواقف تعتبر مصادر ممكنة للقلق  ،الفرد

ويعتبر القلق أكثر الحاالت العصابية شيوعاً في العصر الحالي، وهو حالة توتر شامل ومسـتمر  

. خوف غامض وأعراض نفسية وجسمية اويصاحبهخطر فعلي أو رمزي قد يحدث، نتيجة تهديد 

يهدد كيان الفرد ويختلـف عنـه فـي أن     إنهوالقلق يشبه الخوف ويختلف عنه، فهو يشبهه في 

أما القلق في . الخوف غالباً ما يكون من مصدر معين في العالم الخارجي يهدد بشدة كيان الفرد
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وغالباً ما يكـون   ،د من شيء غير واضح المعالم في العالم الخارجيأكثر حاالته شعور بالتهدي

  ).327: 1988عز الدين، (مرتبطاً باإلحساس بالذنب والخوف من تحطم المعايير االجتماعية 

القلق العام، فعند نشر الطبعة الثالثة  إضطراباألخيرة على  السنواتولقد طرأ تغيراً وتعديالً في 

النفسي  الطبالنفسية، الصادر عن رابطة  إلضطراباتحصائي الثالث من الدليل الشخصي واإل

في الـدليل  " عصاب القلق " تغير اسم فئة القلق الفرعية من ) 1980(عام ) A P A(األمريكية 

ولقد احتوت هذه الفئة التشخيصية الفرعية على " حاالت القلق " التشخيصي الثاني ليصبح اسمها 

القلـق   إضطراباب الهلع واضطراب القلق العام، وينظر إلى اضطر: تشخيصين محددين هما

فئة من الفئات الدنيا الضعيفة إذا ما كان علينا أن نفاضل بين ترتيب يضـم كـل    إنهالعام على 

 ). 237-236: 2002فرج، (القلق المحتملة  إضطرابتشخيصات 

لذلك يحاول الفـرد   ،توترمؤلمة محملة بال إنفعاليةال شك إن اإلحباط والصراع إنما هي عمليات 

من خالل عملية التنشئة االجتماعية أن يخفف من هذه اآلالم،  إكتسبهاقدر طاقته باألساليب التي 

وهذا التوتر، وهذه األساليب أو الحيل الدفاعية ما هي إال عملية التوافق التي يكون منها شعوري 

شـاعراً   يكـون  الفرد الشك فإنوال شعوري ، والصراع أو اإلحباط عندما يكون شديدا متصالً 

  ).160: 1980عوض، (بالقلق بتهديد األنا وبالتالي يشعر 

الظواهر التي تالزم حياته وتعد إحدى السمات المهمة في  إحدىعند اإلنسان هي  القلقوظاهرة 

كبيرا  جهدا قديماً وحديثاً القلقعن حقيقة وجوده اإلنساني، وقد شغلت ظاهرة  ةشخصيته والمعبر

ميخائيـل،  (عة لمواجهة المـآزق  الحيل واألساليب المتنو إبتكارمن اهتمام اإلنسان ودفعته إلى 

2003 :13.(  
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ونالحظ في بعض الناس قلقاً أو خوفاً عاما فنجده شخصاً يخاف أي نوع من المخاطرة ويخشى  

، وهو يشك في مقدرة نفسه في اإلمتحانمقابلة من ال يعرف، ويخشى التكلم في مجتمع ويخاف 

ن حوله مـن الكبـار يحذرونـه    كل خطوة من خطوات حياته، ونجد هذا النوع من الناس إن م

  ).363: 1956القوصي، (أو يتبعون معه غير ذلك من األساليب المسببة للقلق  بإستمرار

  :تعريف القلق ـ3.2.1 

" لعنة عصرنا الحاضـر  " لدرجة أن العلماء يطلقون علية . أصبحنا جميعاً معرضين للقلق

يشعر بضعفه وعدم قدرته علي مجابهة  وكل هذه نتيجة للحياة العصرية بتعقيدها ومشكالتها فكلنا

  ). 11:  1966زكي، ( الحياة وأعبائها ومسؤولياتها 

تحدث كردة فعل لتوقع ،مصحوبة بالخوف أو الفزع  إنفعاليةأنه حالة  القلق جريرويعرف 

  ). 477:  2007البطانية وآخرون، ( خطر حقيقي خارجي 

الفـرد   لدىية تنشأ عن صراع داخلي توتور إنفعاليةبأنه حالة . م1973الشيبانيويعرفه 

القيام بعمل إيجابي حيال موقف يتوجس خيفة من عواقبه، والقلـق لـيس    إستطاعتهوعن عدم 

الشـيباني،  (عدم الراحة النفسية وتوقع الشر بسيطاً، بل هو مركب من الخوف والضيق و إنفعاال

1973  :270  .(  

بأنه انفعال غير سار وشعور مكدر بتهديد أو هم مقيم وعدم راحـة أو  )  1991( حمدأ ويعرفه

استقرار، مع إحساس بالتوتر وخوف دائم ال مبرر له من الناحية الموضوعية، وغالباً ما يتعلـق  

مفرطة لمواقف ال تعنـي خطـراً    إستجابةهذا الخوف بالمستقبل والمجهول، كما يتضمن القلق 

  ).447:  1991عبد الخالق، ( تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية حقيقياً، والتي ال 
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بأنه حالة غامضة من الشعور بالتهديد والتوجس وتوقـع الـبالء، ال   ).  2005( مدحتويعرفه 

وإنما يعاني منه الشخص دون معرفـة باألسـباب وفـي     ،محددة أو موقف ملموس ببيئةترتبط 

  ). 157:  2005لنصر، أبو ا( مواقف متعددة وبشكل متكرر 

غير سارة يستثيرها وجود الخطر وترتبط بمشاعر ذاتية من  إنفعاليةبأنه حالة : ريتشاردويعرفه 

التوتر والخشية، وتتضمن تغيرات فيزيولوجية تتضمن الجهاز السمبثاوي والباراسمبثاوي، كمـا  

سالمة، (نبضات القلب والتنفس السريع  وإزديادالعرق في الكفين  وإزديادالحدقة  إتساعتتضمن 

1988  :321  .(  

أو شعور ينصب علي المستقبل ويتميـز بتنـاوب أو    إنفعاليبأنه اتجاه : أشرفويعرفه 

  ).89:  2003شريت وآخرون، (امتزاج مشاعر الرعب واألمل 

القلق منبعث من الداخل كقوة مدمرة لبناء الشخصية ومن شأن هذه  أن إلى :وهبه مراد  وينظر

  ).103:  2005كريم، (القوة أنها تتضخم فتزداد تهديداتها ثم تحصر اإلنسان داخل دائرتها 

، يشعر فيه الشخص بالخوف أو الرهبـة  اإلنتشاربأن القلق ظاهرة عالمية : األنصاريويعرفه 

سـرعة  : العصبي المستقل وتمثله األعـراض التاليـة   في الجهاز  بإضطرابمصحوبين عادة 

بـؤرة العـين    وإتسـاع القلب وجفاف الفم وإسهال والغثيان  وخفقانضغط الدم  وإرتفاعالنبض 

  ).127:  2007األنصاري، (والصداع 

عادة المشاعر غير السارة التي تتميز بالهم والخشية والفزع والرهبة والخـوف   بالقلق يعني وقد

: 2005عـدس وآخـرون،   ( مختلفـة  بها الفرد في وقت ما من حياته وبدرجات  التي يستشعر

448.(  
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الكائن الحي والصـادرة عـن    لدىالفطرية  اإلستجاباتمن أهم  القلق:  ولي جوزيفويعتبر ,

الجملة العصبية الالإرادية بسبب منبه أو مثير يهدد الكائن، ويحتوي القلق علي عناصر معرفية 

  ). 37:  2005الزراد، ( وحركية عصبية وسلوكية 

عبارة عن حاالت داخلية يشعر بها الفرد وحـده وال يمكـن   القلق  بأن). 1953( تايلوروترى 

من خالل حديث الفرد عن نفسه، حين يعبر عنـه، أو يخبـر بهـا     إالا أن يحسوا به لألخرين

  ). 138: 2007الجاللي، ( أو تظهر علية أعراض معينة مصاحبة للقلق  األخرين

إشارة إنذار بكارثة توشك أن تقع، وإحساس بالضياع في موقـف شـديد   : بأنه  حنانوتعرفه 

 2003العناني، ( مثمر  شيء  الوصول إليالدافعية، مع عدم القدرة علي التركيز، والعجز عن 

 :99.(  

حالة من التوتر الشامل الـذي ينشـأ خـالل مراعـاة الـدوافع      : بأنه  القلق مسرمان ويعرف

متداخلة تحدث خالل اإلحبـاط   إنفعاليةومحاوالت الفرد للتكيف، ومعني ذلك بأن القلق عمليات 

:  2004محمـد،  ( والصراع، وهو شعور عام غامض غير سار مصحوب بالخوف والتـوتر  

241 .(  

هو نوع من األمراض النفسية يشمل جميع : القلق على أنه إضطراب)  1994( دويدارويعرف 

ة بعـدم  الحاالت التي يشكو المصاب فيها الخوف أو الفزع أو تظهر علية عالماتهـا مصـحوب  

  ). 349:  1994دويدار، ( دون وجود مبرر لذلك  اإلستقرار
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غيـر   إنفعاليةوالتوتر الشديد الناتج عن خبرة  اإلرتياحبأنه حالة من عدم : القلق  كليرويعرف 

عبد ( عندما يشعر بخوف أو تهديد دون أن يعرف السبب الواضح لها  ،سارة يعاني منها الطفل

  ). 364:  2003المعطي، 

 بإنعـدام نفسي وجسمي ويتميز بخوف منتشر وشعور  إرتياحعدم  بأنه القلق: الداهريويعرف 

، ويمكن أن يصاحب هـذا  الذعراألمن وتوقع حصول كارثة، ويمكن أن يتصاعد القلق إلي حد 

  ). 83:  1999الداهري، ( الشعور بعض األعراض النفسية والجسمية 

العرضـي  " بأنه الظاهرة األساسية والمشكلة المركزية فـي العصـاب   : القلق فرويدويعرف 

، الكائن العضوي لدىنوعية غير سارة  إنفعاليةوهو شيء ما يشعر به اإلنسان أو حالة "  النفسي

  ). 79ـ  78:  2003أحمد، ( ويتضمن مكونات ذاتية وفسيولوجية وسلوكية 

من الخوف من المستقبل وتوقع خطراً محتمالً أو  شعوري مؤلم مركب إنفعال: عموماً القلقو

  ).  160:  1980عوض، ( مجهوالً أو توقع العقاب أو الشر 

مؤقتة أو حالة الكائن اإلنساني التـي   إنفعاليةحالة  يعرفها سبيلبرجر بأنها: تعريف حالة القلق

من نشـاط الجهـاز    يتسم بها داخليآ، وذلك لمشاعر التوتر والخطر المدركة شعورياً والتي تزيد

  ). 11ـ  10:  1984البحيري، ( العصبي الذاتي، فتظهر عالمات حالة القلق 

تتذبذب من وقت  ،في الفرد أووقتية إنتقالية إنفعاليةحالة : حالة القلق بأنها  السماودنيويعرف 

ـ  ة ألخر تبعاّ للموقف المهدد، فينشط جهازه العصبي الالإرادي وتتوتر عضالته ويستعد لمواجه

  ). 203:  1994السماودني ( هذا التهديد، وتزول تلك الحالة بزوال مصدر التهديد 
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إن الشخص الذي يعاني من القلق العصابي يتميز بأنه يظل في حالـة  :  1937 هورنيوترى 

. أنه لن يكون موفقاً في عمله ويخشىفهو يخاف من أن يفقد أمواله  ،ثابتة تقريباً والترقب والقلق

: الشرقاوي، ب ت ( طالباً فهو قد يظل متعلقاً بدرجة شديدة بالنسبة لدرجاته التحصيلية وإذا كان 

288  (  

حالة تشير إلي وضع طارئ ووقتـي عنـد الفـرد    : حالة القلق بأنها وآخرون شريتويعرف 

هـذه الموضـوعات    وبإختفـاء يحدث له إذا تعرض ألحد الموضوعات التي تثير هذا القلـق،  

" وبالقضاء عليها أو االبتعاد عنها تنتهي حالة القلق، وتتفاوت شدة هذه الحالـة حسـب درجـة    

  ). 92:  2003شريت وآخرون، (التهديد أو الخطر التي يدركها الفرد 

مؤقتة يشعر بها اإلنسان عندما يدرك تهديـداً   إنفعاليةبأنها حالة : ى حالة القلقموس ويعرف

فينشط جهازه العصبي وتوتر عضالته، ويستعد لمواجهة التهديد وتزول حالة القلق  ،في الموقف

  ). 93: موسي، ب ت ( بزوال التهديد 

نمط من أنمـاط السـلوك غيـر    " عصاب القلق علي أنه ) لوسومر فيريم، (  ويعرف

قلق علي كما يعرف االتحاد األمريكي للطب العقلي عصاب ال" ،التوافقي بمستوي عالي من القلق

العصاب الذي يغلب عليه القلق ومشاعر الخوف المصحوبة ببعض األعـراض الجسـمية،   " أنه

ويختلف القلق العصابي عن القلق الطبيعي وعصاب الخوف بسبب ظهور األول في أي وقـت  

 نوعافي المواقف الطبيعية التي تمثل  األخيراندون أن يكون هناك سبب لذلك، في حين يحدث 

  ). 121:  2001حقي، ( ة من الخطور
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طارئة أو مؤقتة لدى اإلنسان  إلى القلق بوصفه حالة إنفعالية: حالة القلق مفهومويشير 

تختلف من حيث الشدة وتتذبذب من وقت ألخر، لذلك يرتفع مستوى حالة القلق فـي الظـروف   

التي ينظر إليها الفرد على إنها مهددة له بغض النظر عن الخطر الحقيقي أو الموضوعي، كمـا  

الفـرد الخطـر   أو الظروف التي ال يرى فيها ، غيرالضاغطة تنخفض شدة القلق في المواقف

  ). 15:  2003، ميخائيل(   القائم خطرا مهددا

مـن   ينشـأ العصابي أسباب نفسية وبأنـه ال   القلق إن:جماعة التحليل النفسيويبين 

وترجع أسباب القلق في نظرتهم إلى المشاعر الخفية التي تـرتبط باألفكـار    ،فراغ

  ).121: 1994،  القذافي(العدوانية والنوازع المخفية أو ذات الطبيعة 

  : من التعريفات السابقة يتضح لنا 

 واإلنزعـاج، حالة توتر شامل ومشاعر غير سارة تتميـز بـالخوف والكـدر     القلق بأن

  . يستشعرها الفرد في وقت ما وبدرجات متفاوتة

، تختلف من حيث الشدة، وترتفع في إنفعاليةتشير إلى القلق بوصفه حالة : حالةالقلقأما 

  . حالة المواقف الطارئة وتنخفض في المواقف التي ال تمثل تهديدا بالنسبة للفرد

  أنواع القلق ـ2.3.2
  :أشار فرويد إلى ثالثة أنواع من القلق وهى

  ):السوي(القلق الموضوعي أو العادي . 1
البيئة المحيطة بالفرد مثل الخـوف  وهذا النوع يمثل خوف من أخطار واقعية وحقيقية في 

وهذا قلق طبيعـي  . من العقاب،أو الخوف من رؤية بعض الحيوانات أو األشياء أو ما شابه ذلك

  ).269: 1995، القذافي(ويظهر كتعبير عن الخوف 
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إلى الخبرة المؤلمة األولى التي أثارت مشاعر اإلحساس بـالقلق   والقلق الموضوعي يعزى

وقد أشير إلى إن صدمة الميالد تسبب في حدوث هذا القلـق أصـال،    ،ةوجعلته طابع الشخصي

ويعرف بأنه ما يستشعره الطفل وينمو معه وهو . والمتمثلة بخروج الطفل من بطن أمه إلى الدنيا

: 2009الخالـدي،  (وحيد وعاجز إزاء البيئة المحيطة به حتى يطلق عليه تسمية القلق الحقيقي 

128.(  

وهـذا القلـق يكـون     ،يمر به كل الناس خالل حياتهم اليوميـة  العادي والقلق الموضوعي أو

موضوعياً وسوياً ويعزى إلى موقف معين يحدث في زمن خاص أو كرد فعل سـوي لمواقـف   

  ).173: 2004عبد اهللا، (تحدث بشكل حقيقي لمعظم الناس 
  

  ):العصابي(القلق المرضي.2

وهو ما كان مصدره غير معروف لدى الفرد وهذا النوع من القلـق مـبهم المصـدر، أي أن    

يشعر بخوف غامض منتشر  إنهمصدره غير معروف، والمصاب به ال يدركه وكل الذي يحدث 

  ).129: 2009، الخالدي(عام وغير محدد 

ـ   ية وهو الخوف المزمن دون مبرر موضوعي يطبع الشخص بطابعه مع وجود أعـراض نفس

وسمته الجمعية األمريكية للطـب   ،وسماه البعض القلق الهائم أو الطليق ،وجسمية شديدة متنوعة

  ).173: 2004عبد اهللا، " (القلق  إستجابة" النفسي 

  :القلق الخلقي. 3

وهو الذي ينشأ من إحباط دافع الذات العليا، ويرى فرويد هذا النوع من القلق شأنه شأن القلـق  

في صورة قلق عام دون وعي يسببه، أو : حساس بذنب يحدث في صورة مختلفةالعصابي، فاإل
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: 1987الهابط، (في صورة مخاوف مرضية، أو في صورة قلق متعلق بأعراض العصاب نفسها 

85.(  

ويكون مصدره داخلياً ويشعر الفرد بوجوده، فاإلنسان ال يخاف فقط من المرض بل يخاف أيضا 

  ).135: 1973راجح، (من ضميره إن اخطأ 

  :القلق إلى أربعة أنواع زهرانوقسم 

 إسـم ويكون مصدره خارجياً وموجودا فعالً ويطلق عليه أحيانا : القلق الموضوعي العادي -1

  .القلق الواقعي أو الصحيح أو السوي

  .وهو داخلي المصدر وأسبابه ال شعورية وغير معروفة: حالة القلق أو القلق العصابي -2

  .ال يرتبط بأي موضوع، بل نجده غامضاً وعاماً: القلق العام -3

-397: 1994زهران، (عرض من أعراض االضطرابات النفسية األخرى : القلق الثانوي -4

398.(  

أن القلق حالتان هما العصبية والهم وهما حالتان عاديتان إذ نشأتا من مواقف : ولقد أوضح مراد,

أثناء وقوفه خارج غرفة العميد في انتظار تـوبيخ  راهنة مناسبة، فالطالب يشعر عادة بالعصبية 

، والعصبية الدائمة عادة من عادات الشخصية، لإلمتحانويشعر بالهم إذا لم يكن مستعداً  ،محتمل

والشخص ذو العصبية المزمنة كثيرا ما يحمل معه منبهات التي تنحصر عادة في شعور قـوي  

  ).393: 1966مراد، (بعدم الطمأنينة 

  :ب القلقأنواع عصا

والقلق  ،الهلع: لقد حدد الدليل التشخيصي أن حاالت القلق أو القلق العصابى يأخذ أشكال عدة هي

  .الوساوس القهرية ، والمنتشر العام 
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  :يأخذ الشكلين التاليين القلق العصابيإال إن المتفق عليه عموماً إن 

حيث يكون المريض متوتراً بشكل دائم ،مشغول البال بـأمور ال  :حالة القلق الدائمة ـ1

كما انه يخشى الموت له أو ألفراد أسرته، يبحث عن األمـن العـاطفي وال   ، يعرف مصدرها 

  . واإلنفصاليحتمل العزلة 

وتحدث بشكل مفاجئ دون سبب منطقي، وقد يكون المريض وحيدا :نوبة القلق الحاد -2

وغالبا ما تحدث النوبة في الليل حيث يستيقظ المريض من نومـه  . ماأو مع اآلخرين في مكان 

الدوخـة،  :  ، وتظهر عليه األعراض التالية خالل نوبـة الهلـع  أجلهفي حالة هلع ويشعر بدنو 

الشعور باإلغماء، وزيادة التعرق، صعوبة التنفس، خفقان القلب بسرعة، الرجف، هبات بالجسم 

  ).288: 2004عبد اهللا، (من البطن  وإنزعاج، ساخنة وباردة، غثيان، واإلسهال

أو بوصفه حالة عامة  ،لمثير معين إستجابةأن عصاب القلق ينشأ إما بوصفة : ةـسالم وأوضح

. "باستجابة القلق"ويسمي الحالة الثانية " الفوبيا"ويسمى هذه الحالة األولى بالخواف  ،من الخشية

اً إلى حد مريع من بعض الموضوعات، ولكنـه ال  الخوافية يكون المريض فزع اإلختالفاتوفي 

يستطيع أن يفهم السبب في خوفه، وكثير من المرضى ينشأ عندهم القلق البـالغ مـن المبـاني    

العصابيين هنا يكونون قادرين على السـيطرة   فإنالظروف،  ا ما كانتالمرتفعة أو المغلقة وأي

، أمـا فـي حالـة    لهم الخـوف التي تسبب على مخاوفهم الغير معقولة، بمجرد تجنب المواقف 

للقلق، نجد هنا المريض يخبر القلق الشديد حقاً ولكن المصدر يظل مـع ذلـك غيـر     اإلستجابة

سـالمة،  (معروف، واستجابة القلق قد تتخذ صورة التوتر المزمن أو نوبات القلـق المتقطعـة   

1984 :59-60.(  
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  :أعراض القلق النفسي ـ3.3.2

ي الحاالت الحادة قد تكون اإلصابة ـ، وف)حالة،سمة( فسي حاداً أو مزمناًقد يكون القلق الن

و يقـف ثـم   ـوفي حاالت الهلع هذه يصبح المريض في حالة حركة دائمة ، فه في صورة هلع

ـ  ذه سـرعة التـنفس، وسـرعة    ـيجلس ثم يمشي ثم يجلس وهكذا ، ويصاحب كثرة الحركة ه

اء، وإذا تكلم فانه يتكلم بسـرعة،  ـويأخذ في البكضربات القلب وقد يبدأ المريض في الصراخ 

ـ  احب هـذا الخـوف بعـض األعـراض     ـوتظهر األعراض العقلية في صورة خوف، ويص

بيرات الوجه وعلى الطريقة التي يجلس بهـا  ـالخوف على تع أثرالجسمانية، وغالباً ما يظهر 

 فإنفي الحاالت الشديدة ان على حافة المقعد، وـاألحي أغلبإذ يجلس في  ،المريض على كرسيه

ررة ال شعورية، ومعظم هؤالء المرضى يعـانون  ـبعض المرضى يحركون أيديهم بطريقة متك

-56: 2005كمال، (يعون أداء أعمالهم بطريقة مقبولة ـأوال يستط ،مجهود أقلمن التعب بعد 

57.(  

ــرق    ــبب الع ــق،بروده األطراف،وتص ــيولوجية للقل ــمانية الفس ــراض الجس ــن األع وم

ـ  والصـداع في النوم  واضطرابات، معدية واضطرابات ـ ـوف خيـر الـدين،   (هية ـقدان الش

  .)272: ب ت

وكذلك من األعراض الجسمية للقلق فتل الشارب تقطيـب الجبهـة، رمـش العينـين، مسـح      

، تحـرك  وهـزه األنف واألذن، عض الشفاه، مص اإلبهام، قضم األظافر، اإليمـاء بـالرأس   

الوجه وكذلك آالم الصدر، واإلحسـاس بالنبضـات فـي أجـزاء مختلفـة       بثورالعنق، عصر 

من الجسم والغثيان والدوار والقـيء واإلسـهال، وإرهـاق مـع شـدة الحساسـية للصـوت        

  ).115: 2000عبد العزيز، (والضوء 
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على الصحة والعمل والمستقبل، والشـعور بعـدم األمـان     القلقومن األعراض النفسية للقلق، 

  ).109: 1999العناني، (ضعف القدرة على اإلنتاج، وسوء التوافق ، وواإلكتئاب

أعراض من األعراض التالية وذلـك   ثالثة يمكن أن يظهر فيويرى عبد اهللا أن القلق العصابي 

  :لمدة ال تقل عن ستة أشهر

العضالت، التعب، عدم القـدرة علـى    ألم، القفز، التوتر، اإلستقرارعدم : حركي توتر. 1

  .، وسهولة الترويع والتخويف، وجه متوتراإلسترخاء

فرط النشاط الالإرادي والمستقل، التعرق، سرعة ضربات القلب، برودة اليدين، جفاف . 2

الفم والشفتين، دوخة وصداع، ارتجاف األطراف، تبول متكرر، اضطراب في جهاز الهضـم،  

  .صعوبة في التنفس

سوء سواء للـذات أم لآلخـرين، الحـذر    الترقب الدائم، الهم، الخوف، وتوقع الشر وال. 3

األرق، الشعور بأنه علـى الهاويـة    ،، صعوبة التركيزاإلنتباهوالترصد والفحص الدقيق، فرط 

  ).288: 2004عبداهللا، (وعدم التحمل أو الصبر 

  القلق ـ أسباب4.3.2
هـذه  يشير العلماء إلى أن هناك مجموعة من العوامل التي تسبب القلق لدى الفرد ومـن بـين   

  :العوامل ما يلي

  :العوامل النفسية: أوالً

من خالل مالحظاته الكثيرة والمتكررة للمرضى الذين كانوا يراجعـون   فرويد لقد توصل

العيادة النفسية إلى وجود عالقة وثيقة بين القلق والحرمان الجنسي إذ الحظ منع الرغبة الجنسية 

طريقها الطبيعي إلى التفريغ واإلشباع قد تحول اللبيدو إلى قلق، ويرى فرويد أن عملية  إتخاذمن 
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فـي   الميالد هي الخبرة المؤلمة األولى التي ينشأ عنها القلق، وترى هورني أن شـعور الفـرد  

طفولته بانعدام األمن ووجوده في مجتمع ال يتوفر فيه مستوى معين من الصحة، سوف يـؤدي  

طفل بالكره نحو والديه، وتعد شدة هذه الدوافع العدوانية أهم مصدر للخطر الـذي  إلى شعور ال

يثير القلق، ويرى سوليفان أن القلق خبرة تهدد نظام الذات للفرد، أما أصحاب المدرسة السلوكية 

فيرجعون أسباب القلق إلى إكساب عادات سلوكية خاطئة نتجت عن عمليـة تقليـد أو نمذجـة    

  ).73-72-71 :2007الجاللى، (

  :العوامل الفسيولوجية: ثانياً

ترتبط هذه العوامل بإثارة الجهاز العصبي الذاتي مما يـؤدي إلـى ظهـور رمـزة مـن      

  ).479: 2007البطانية وآخرون، (األعراض الجسمية 

بنوعيـه   الـالإرادي حيث تنشأ أعراض القلق النفسي من زيادة في نشاط الجهاز العصبي 

وي ومن ثم تزيد نسبة األدرينالين والنور أدرينالين في الدم، ومن عالمات والبارسمبثا السمبثاوي

العينـان ويتحـرك    وجحظتنبيه الجهاز السمبثاوي أن يرتفع ضغط الدم، وتزيد ضربات القلب، 

السكر في الكبد، وتزيد نسبته في الدم مع شحوب في الجلد، وزيادة العـرق وجفـاف الحلـق،    

كثـرة   فأهمهاق النفس، أما ظواهر نشاط الجهاز الباراسمبثاوي وأحيانا ترتجف األطراف ويعم

الهضـم، والشـهية    إضـطراب التبول، واإلسهال، ووقوف الشعر وزيادة الحركات المعوية مع 

المرضي في وقت الراحة، مـع   واإلنتباهوالنوم ويتميز القلق فسيولوجياً بدرجة عالية من اليقظة 

نظـراً لصـعوبة    لإلجهـاد تقل مع استمرار التعرض  بطء التكيف للكرب أي أن األعراض ال

  )253-252: 2007الخالدي، (التكيف لدى مرضى القلق 
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  :العوامل الوراثية: ثالثاً
الضـعف النفسـي العـام،    (النفسي  االستعدادقد تختلط العوامل الوراثية بالعوامل البيئية، 

والتوتر النفسي الشديد والشـعور بالـذنب والخسـائر    ) والشعور بالتهديد الداخلي أو الخارجي

المفاجئة، والشعور بالنقص والعجز، ويعود الكبت إلى القلق وذلك بسبب طبيعة التهديد الخارجي 

: 2001العزيز،  عبد(رغبات الملحة الذي يواجه الفرد أو لطبيعة الضغوط الداخلية التي تسببها ال

113-114.(  

وتشير نتائج الفحوص الطبية، ونتائج الدراسات اإلكلينيكية بوجود أساس جيني الضطراب 

من األقارب بالدرجة األولى لمرضى القلق يصـابون بـه   %) 75-%15(القلق وذلك إن نسبة 

من التوائم غير %) 15-%10(و) 90-%80(معدل إصابة التوائم المتماثلة هو  بأنوبالمقارنة 

  .المتماثلة

نتائج الدراسات التي أجريت على التوائم المتماثلـة تشـابه الجهـاز العصـبي      أثبتتلقد 

من % 15الالإرادي واستجابة للمنبهات الخارجية والداخلية، كذلك أوضحت دراسة العائالت إن 

 -1969يلتروشـليدر  س(أباء وإخوة مرضى القلق يعانون من نفس المرض، وقد وجد كل مـن  

يعانون من بعض % 65وان حوالي % 50إن نسبة القلق في التوائم المتشابهة تصل إلى ) 1962

فقط أما سمات القلق % 4النسبة في التوائم غير المتشابهة فوصلت إلى  اختلفتسمات القلق، وقد 

  ).255: 2007الخالدي، (من الحاالت % 13فظهرت في 

الشـك،   ،الشعور بالذنب، التوتر العصـبي : أربعة عوامل فرعية وهيبينما قسم كاتل القلق إلى 

تقريباً بمثابة درجة ضبط الذات والتي يمارسها الفرد " قوة األنا " ويعد عامل " قوة األنا " ضعف 

فيما يتعلق بانفعاالته، ويضطرب بسهولة األفراد الذين لديهم ضعف فـي قـوة األنـا بمجـرد     
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، ولكن األمر يختلف بالنسبة لذوي قوة األنا المرتفعة حيث تكـون  تعرضهم لشيء يجعلهم قلقين

  ).47: 1990عبد الخالق وآخرون، (لديهم المقدرة على التحكم في قلقهم 

  :أسباب اإلصابة بحالة القلق ـ5.3.2

هناك أسبابا لها صلة كبيرة باإلصابة بحالة القلق، فالشخص في حالة القلق نجده يتوقـع الشـر   

ومن مظاهر االستنتاج غير السليم في تفكير القلقين ما يسمى بالتعميم المتعسف  ،الدالئلويتصيد 

: 2003عبد السـتار،  (خبرة سيئة يمتد ليشمل كل الحيوانات  أثرفالخوف من بعض الحيوانات 

18.(  

  :ويمكن تحديد أسباب اإلصابة بحالة القلق في النقاط التالية

  :النشأة إنحراف. 1
الذي أساسه النشأة في بيئة تـدلل الطفـل وتعـززه     اإلنحرافمنها ذلك النوع من  ويهمنا

وتظهر كثير من الخوف عليه، فينشأ هياباً ال يقدر على مواجهة متاعب الحياة فيخشى العسـير  

منها أوال ثم يخاف منها اليسير بعد ذلك وتنتهي حالته إلـى أن يصـبح الخـوف مـن شـيمه      

  ).  26 :2007، ألحصادي(وخصائصه 

  :شـذوذ التكوين.  2
ال شك إن من ينشأ شاعرا بنقص ما في تكوينه البدني أو في قدرته على مشاركة غيـره فـي   

المناقشة في شتى نواحي الحياة، يظل طول دهره يخشى أن يصادفه في الحياة ما يظهر نقصـه  

نـواحي الحيـاة   هذا، وهو إن كان يسعى جهد طاقته لمداراة هذا النقص بالتفوق في ناحية من 

  .المختلفة، إال أن شعوره هذا بالنقص، قد يدفع به إلى الخوف من مواجهة بعض المشكالت
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  :سوء التربية. 3

إن ما يلجأ إليه بعض األمهات أو المربيات من تخويف األطفال لحملهم على النوم أو الطاعـة  

  ).190: 2006دويدار، (فهو من أهم أسباب اإلصابة بحالة القلق 

هناك عوامل متعددة تعمل في تكوين عصاب القلق، بعضها يعود إلى  بأن)2004(ويرى عبد اهللا 

مرحلة الطفولة وخبراتها وما فيها من صراعات نفسية، وبعضها يعود إلى طبيعة العالقات بين 

ال الطفل ووالديه وما فيها من تنديد أو تسامح وحماية زائدة أو تذبذب في المعاملة، وال يمكن إغف

دور الكبت وخاصة ألمور لم يبح بها الشخص وبقيت في ال شعوره، ويشـدد علمـاء التحليـل    

ا في حالة إحداث هذ اإلنفصالالنفسي على دور خبرات القلق السابقة وخاصة قلق الميالد وقلق 

وخاصة إذا ما واجه الفرد مواقف ضاغطة خالل حياته الالحقـة، ويشـدد بعـض     اإلضطراب

العوامل العضوية والوراثية فيه، فتشير الدراسات إلى وجود حساسية خاصـة   العلماء على دور

وهي حساسية مزمنة تؤدي إلى سرعة التنفس )  Co2ثاني أكسيد الكربون (في جذع الدماغ لغاز 

ذلك يحدث  فإن) Co2(من غاز % 5إذا كان هواء الغرفة مشبعاً بنسبة  أنهوسطحيته وقد تبين 

  ).290: 2004عبد اهللا، (فراد المهيئين لالضطراب عند األ) هلع(نوبة قلق 

  :عالج القلقـ  6.3.2

للعالج، حيث يمكن عالجه بإزالة األسباب التي أدت  استجابةيعتبر القلق أكثر األمراض النفسية 

إليه، ويمكن القول إن عالج القلق يرتبط بعدة عوامل منها شخصية الفرد، وشدة حالـة القلـق،   

  :ومن أساليب العالج المستخدمة في مجال القلق ما يلي
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  : العالج السلوكي) 1

وقد اختبرت أوال على  ،مخاوف الشديدةلقد حققت أساليب العالج السلوكي تأثير ناجح لمعالجة ال

بعدئذ إلى معالجة مخاوف األماكن المفتوحـة، وكـان هـذا فـي      إمتدتالمخاوف البسيطة، ثم 

الستينات والسبعينات وقد شهدت الثمانينات تطوراً في العالج السلوكي، وعلى وجه الخصـوص  

أساليب العالج المعرفية للمخاوف األكثر تعقيداً وباألخص لمخاوف االجتماعية، والقلق العـام،  

ج السلوكية تباين واسع في األسـاليب، وقـد وضـع    واضطراب الهلع، ويوجد بين طرق العال

والتي ) 1987(أسلوبا منذ ذلك التاريخ حتى عام  40قائمة بأكثر من ) marks 1981ماركس (

تعرض المريض للتهديـد الـذي   (للعالج الناجح فيها وهو الذي يسمى  بروزاكان المبدأ األكثر 

بينمـا   ،لتعرض دون حدوث كـرب وقد شدد بعض المؤلفين على ضرورة ا). يسبب له الخوف

بأنه يستطيع التعامل مـع   اإلعتقادأن يهدف العالج لتشجيع المريض على  األخرطالب البعض 

الذاتية، وأكد البعض اآلخر على أن أساليب العالج تكون فعالة طبقاً  سلوكه الفعاليةالتهديد لمنح 

القيـام بـالعالج السـلوكي    للمدى الذي يخفض به المكونات المعرفية غير المشجعة، ويمكـن  

النوع من العـالج مـن    بهذا القيامللمخاوف في تخيالت المريض، أو في الواقع الفعلي، ويمكن 

: 2007الخالـدي،  (التـدريجي   اإلسـترخاء خالل الممارسة، وتشجيع عدد من المهارات مثل 

283.( (  

  : العالج االجتماعي) 2

وحة أو المزدحمة من خالل جماعـات،  حيث يمكن عالج المصابين بخواف األماكن المفت

يجتمع أفرادها معاً في أول األمر لمناقشة الطرق المفيدة لخفض مخاوفهم ثم يجتمعون بعد ذلـك  

تحت إشراف المعالج لمواجهة مواقفهم المخيفة وعندما يعتادون على ذلك باعتبارهم جزءاً فـي  
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فـي مهمـات فرديـة     األخرم بعد جماعة، فإنهم يأخذون بعد ذلك في إرسال أنفسهم الواحد منه

عما أحرزوا مـن   لألخرينيواجهون فيها مواقفهم المخيفة، ثم يقوم كل واحد منهم بتقديم تقرير 

خبرة الوجود في جماعة تمد المرضى الخجولين بفرصة لكي يتعلمـوا سـلوكاً    فإنكذلك  ،تقدم

الذين كانوا قبـل العـالج   ، إن هؤالء اآلخرينجديدا ويتعلموا من مخاوفهم من الناس  إجتماعيا

يشعرون بالخجل من إعاقتهم، ولم يكونوا يتكلمون عنها أو كانوا يشعرون أنهم وحدهم يثيـرون  

السخرية إن كل هؤالء كان عليهم أن يواجهوا هذه المواقف كجزء من تدريباتهم العالجية، وهكذا 

  ).287-286: 1978ماركس، (كانوا يتغلبون عليها عند نهاية عالجهم 

  : العالج الطبي) 3

أحيانا يعاني المرضى من الكدر من جراء معاناتهم القاسية للقلق وباألخص من يعانون من 

من الصعب المشاركة في العالج السلوكي، وبالنسـبة لهـم    أنهنوبات الهلع لدرجة أنهم يجدون 

وكذلك ) موالالبراز (يحققون بعض الفائدة من محاولة التحكم في المشكلة بواسطة العقاقير مثل 

) االيميبـرامين (منهـا علـى وجـه الخصـوص      االكتئـاب من أنواع معينة من مضـادات  

نوبـات   إنضبط نوبات الهلع، غير إن الخطورة تتمثل في  بهمااللذان يمكن ) الكلوميبرامين(و

لفترة قصيرة فقـط  ) مالبراز وال(الهلع ستعود بمجرد وقف الدواء وعلى أي حال يتعين إعطاء 

أكثر ) االيميبرامين(سبب مخاطر السمية واالعتمادية، ويؤكد أطباء النفس على أن عقار حتى ال ت

لعالج اضطراب القلق ونوبات الهلع، ولكن هناك دراسات تشير إلى إن عقـار   مالئمةالعقاقير 

في الحاالت التي ) مالبراز وال(أكثر فعالية واقل أعراضا جانبية، ويمكن إعطاء ) الديسبيرامين(

  ).287: 2007، الخالدي(تستجيب للعقاقير السابقة ال 
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القلق، بفحص تاريخ المريض من حيث نشأته وبيئتـه وعاداتـه ومـا     حالةوكذلك يمكن عالج 

صادفه من عقبات فحصاً تاماً، ويحسن أن يشمل ذلك كل ما يمكن معرفته عن أيام طفولته وعن 

تامة دون أن ينسى المريض أو يخفي شيئاً والديه وأخواته وظروفه العائلية ولمعرفة ذلك معرفة 

منه، تتبع إحدى طرق الفحص النفسي وأفضلها طريقة التحليل النفسي والتي غالباً ما يسهب بها 

إلى معرفة أسباب المرض ونشأة عوارضه، فإذا ما عرفت هذه األسباب بدأ الطبيب في تفسيرها 

 ،تحيز لطريقة واحدة في الفحص والعالجبالفاحص النفسي أن ال ي ويجدروبيان أثرها للمريض، 

فقد يفيد التنويم المغناطيسي في حالة ال يفيدها التحليل مثالً، بل قد يكون من الضروري أحيانـا  

بعض العقاقير والعالجات التي تستعمل في عالج األمراض العضوية كعامل مسـاعد   إستعمال

  ).204-203: 2006دويدار، (على شفاء الحالة 

سوي إلى إن هناك مجموعة من النصائح التي تسهم في التقليل من القلق ومـن هـذه   ويشير العي

  .النصائح

فمجرد التحدث عن  ،تتحدث عن متاعبك لشخص عاقل وحكيم وأنيجب أن تبوح بأسرارك  ـ1

  .المشكالت تتخلص الذات مما يجول بها من مشاعر وأحزان وتوترات

  .من حياتك ولو فترة قصيرة، كأن تلقي بنفسك مع كتاب شيق أهرب ـ2

  .في بعض األحيان فإنهم سوف يسلمون لك لألخرينأحيانا، ألنك إذا سلمت  إستسلم ـ3

  .هدفاعلى تحقيق أهدافك هدفاً  وأعملغيرك،  أجليجب أن تقوم بأعمال من  ـ4

تتحـرك إال إذا طلـب منـك     تعلم أن تقوم بدور المبادرة، بدال من أن تجلس سـاكنا وال  ـ5

  ).153: العيسوي، ب ت(

  :لكي نحمي أبنائنا من القلق يجب إتباع اآلتي إنهفيرى  )2005(أما رضا
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توضـيح   األباءعلى الفهم وحل المشكالت، ويجب على  إبنكعلى تطوير قدرة  أعمل. 1

  .األمور ألبنائهم بلغة يستوعبونها ، وذلك في وقت مبكر

أن يهتموا ببناء أسـس   األباءعلى الشعور باألمن والثقة بالذات، يجب على  إبنكساعد . 2

الشعور باألمن لدى أبنائهم منذ وقت مبكر، فالقاعدة العامة هي تقديم األبنـاء بشـكل تـدريجي    

  )247: 2005رضا، (المثيرة للقلق  للمواقف

  :أهم النظريات المفسرة للقلقـ  7.3.2

  :هذه النظريات أبرزهناك العديد من النظريات التي تفسر القلق ومن 

  نظرية التحليل النفسي: أوال

يعد فرويد مؤسس مدرسة التحليل النفسي، ولقـد أشـار   " فرويد " رواد هذه النظرية  أبرزمن 

ـ " توقع حالة الخطر " فرويد إلى أن القلق يكمن في التوقع  ر ويعتبر أن صدمة الميالد هي الخط

األولي والنموذج لكل مواقف الخطر التالية وإشارته، وتكون حالة الخطر من تقدير الشخصـي  

عجز بدنيا إذا كـان الخطـر   ،أمام  الخطر بعجزه إعترافهلقوته بالنسبة إلى مقدار الخطر ومن 

موضوعيا وعجزا نفسيا إذا كان الخطر غريزيا، وهو في عمله هذا يكون موجهـاً بـالخبرات   

التي مر بها وسواء كان الشخص مخطئاً في تقديره أم غير مخطئي فليس لذلك أهميـة  الواقعية 

  ).     106: منصور وآخرون، ب ت(في النتيجة 

حاالت القلـق،  : فرويد إن هناك عدة أنواع من اضطرابات العصاب وأكثرها شيوعاً هي  ورأى

شـعور مكـدر بـالتوتر     ففي حالة القلق، يعاني المريض مـن . المخاوف، الوساوس، الهستريا

من التعبيرات الفيزيولوجية، والتي تتمثل في سرعة ضربات القلـب،   العديد يصاحبهاالنفعالي، 

د المريض بعصاب القلق غيـر  ـقدان الشهية، وغالباً ما نجـوصعوبة التنفس وحالة ضعف، وف
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 إعتقدأن القلق أمر سيئ، فقد  فرويدم يعتقد ـبهذه األعراض، ول إبتالئهقادر علي تحديد أسباب 

القلق  أدىي نتائج جيدة أو سيئة،ولكن إذا ـأن القلق مصدر للدافعية، والذي يمكن أن يؤدي إما إل

عبـد الخـالق وآخـرون،    (نا غير مرغـوب فيه بطبيعة الحال إلي العصاب، فسيكون األمر ه

1990  :25 - 29 .( 

ط للمثول والخروج، والقلق كإشارة يوقظ األنا تضغ مقبولةإن إشارة إلي نزعة غير  فرويدورأى

من الشدة،  األدنىلعمل دفاعات ضد هذه الضغوط القادمة من الداخل، إذا تصاعد القلق عن الحد 

  ). 193:  2001عبد العزيز، ( في نوبات هلع  إنشغالهفإنه قد ينزع بكل 

الشعور بالعجز والشعور  ، رأت أن هناك ثالثة عناصر أساسية تؤدي إلي القلق، وهيهورنيأما 

بالعداوة والشعور بالعزلة، وأوضحت أننا لسنا بحاجة إلي تفسير وقائع الميالد لفهم ميالد القلق، 

ذلك أن شروط الحياة الواقعية التي يعيشها الطفل في مراحل نموه كفيله بأن تمدنا بالعناصر التي 

من شعور الفـرد بعجـزه وضـعفه     تعمل علي تكوين القلق لدية بصورة تدريجية، فالقلق ينبع

وحرمانه، وهو شعور ينمو تدريجياً مع عناصر تربية األسرة، وعناصر مـن تـأثير المحـيط    

  ). 112:  1990العناني، ( الكبير  األجتماعي

والدته، وهذه الفتـرة   على، فيعتقد أن الطفل يقضي فترة طويلة من الزمن معتمداً أريك فرومأما 

تقيده بقيود أولية، ولكن الطفل ينمو ويدرك أثناء نموه أن ذاته وحدة منفصلة  اإلعتمادالطويلة من 

هذه العملية  علىعلى والديه ، ويطلق فروم  اإلعتمادعن األم، وبازدياد الطفل يزداد تحرره من 

الوالدين تعطي الطفل شعور باألمن  على باإلعتمادإال إن هذه القيود األولية والشعور " التفرد " 

ويهدد نمو الشخصية واالتجاه إلي االستقالل والشعور باألمن مما يولـد   ،الجماعة إلى نتماءوباإل

شعور بالعجز والقلق، ويذهب فروم إلي أن بعض اإلمكانات الجديدة للطفـل قـد تقابـل بعـدم     
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االستحسان من أب قاسي أو مجتمع خاص في بيئة الطفل، ويضطر الطفل تحت هذه الظـروف  

هالت، (ته، ويصبح إظهار هذه اإلمكانيات فيما بعد عامالً مؤديا إلي ظهور القلق إلي كبت إمكانيا

  ). 71ـ  70:  1983

  :النظرية السلوكية : ثانياً

مكتسبة قد تنـتج عـن القلـق     إستجابةالقلق المرضي  بأن السلوكيةأصحاب النظرية  بين

لة للمواقف ـذلك، وقد ذكروا أمثد ـبع اإلستجابةالعادي تحت ظروف أو مواقف معينة، تم تعمم 

ها مواقف ليس فيها إشباع، فقد يتعرض الفرد منـذ  ـالعادية التي يمكن أن تؤدي إلي القلق، ومن

تتمثـل فـي    إنفعاليـة ديد، ويترتب علي ذلك مثيرات ـوف وتهـطفولته لمواقف يحدث فيها خ

ر في ـراثية والتي تنحصوأخذ أصحاب هذه النظرية أهمية العوامل الو اإلستقرار،ر وعدم ـتوت

  ). 205-2004فهمي، (الجهـاز العصبي ف العام في ـالوراثة والضع

 اإلنفعـالي إن القلق دافع مكتسب وهو يرتبط بفكـرة الصـراع    :وميلر ددوالروأوضح 

فقـدان   إحتمال، فالطفل يقلقه اإلجتماعيةالشديد، والصراع هنا شعوري وينتج من خالل التنشئة 

حب الوالدين، بينما الشاب تقلقه صورته عن ذاته وما يتطلع لتحقيقه في المستقبل، ولكي يخفف 

" كـوص، إعـالء، اإلسـقاط، الـتقمص     تبرير، ن" الفرد من قلقه فإنه يلجأ إلي الحيل الدفاعية 

  ). 26:  2007الحصادي، (
  

  :النظرية اإلنسانية: ثالثاً

القلق هو الخوف من المستقبل وما قد يحمله هذا المستقبل  أن اإلنسانية النظرية أصحاب أوضح

أنـه قـد   من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان أو تهدد إنسانيته، فالقلق ينشأ مما يتوقع اإلنسان من 

يحدث، وليس القلق ناتجاً من ماضٍ الفرد،  وبين أصحاب هذه النظرية أن اإلنسان هو الكـائن  



  

47 
 

توقع المـوت   وأنلحظة  أيه حتمية، وأن الموت قد يحدث في تيالحي الوحيد الذي يدرك أن نها

  ).114 - 113:1990العناني ،(   اإلنسانللقلق عند  األساسي هو المثير

 إلىالقلق  إرجاعنظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية يتفقان على  إننجد  ا سبقمن خالل م

يختلفان في تصورهما لتكوين القلـق حيـث يتحـدث     أنهما إالخبرات مؤلمة في ماضي الفرد 

بينمـا يحلـل    ،الشعورلأوأ أوبالشعور، األعلى واألنا واألنا وباللهعن عالقة القلق  الفرويديون

يختلفـون عـن    اإلنسانيةالنظرية  أصحاببينما  ،السلوكيون القلق في ضوء المثير واالستجابة

مـن   اإلنسـان خـوف   أنه إلىالقلق  بإرجاعنظرية التحليل النفسي والنظرية السلوكية  أصحاب

المـوت هـو    إنهذه النظرية  أصحاب ورأىخبرات الفرد الماضية  إلىالمستقبل وليس راجعا 

  للقلق  األساسيالمثير 

  :مظاهر القلق  ـ 8.3.2

الشـخص أمـام حـادث ينتظـر،      لـدى شكل توتر واضطراب  علىيبدو القلق في كل حاالته 

إنـه  . فإذا فحصنا أشكال القلق المختلفة الشديدة منها والضـعيف، فإننـا نـراه فـي حـالتين     

يظهر من ناحية وكأنه إشارة إلي وجود خطر يهدد الشخص، وهو فـي هـذه الحالـة  يثيـر     

طاقة الشخص لتعمل في الدفاع عن ذاته من أجل سـالمتها، ثـم إنـه يظهـر مـن الناحيـة       

ويشـتد تعقيـداً مـع زيـادة      اإلضـطراب ، ويزداد اإلضطرابانية كدليل يشير إلي وجود الث

  )204:  1975الرفاعي، ( القلق 

ويظهر القلق عادة كعرض في كل حاالت األمراض العصابية النفسية، وتشبه أعـراض القلـق   

 أعراض الخوف، من زيادة في نبضات القلب وسرعة التنفس وجفاف الحلق ومـا شـابه ذلـك   

  ).  572:  1971جالل، (
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تكرار حالة القلق، وقد يحدث في صورة نوبات شـديدة أو  لإن عصاب القلق، المظهر األساسي 

في صورة هائمة، وقد يصاحب حاالت القلق أزمات قلبية أو صعوبة التنفس أو زيادة في إفراز 

 1999هري وآخرون، الدا( العرق أو الجوع الشديد، هذه المظاهر قد تظهر منفردة أو مجتمعه 

 :85 .(  

  : شيوع القلق   ـ9.3.2

ـ   30القلق هو أشيع حاالت العصاب، ومن أشيع االضطرابات النفسية عموماً فهو يمثل مـن  

اإلناث منه لدي الذكور، وهو كـذلك   لدى إنتشاراوهو أكثر  ،العصابية االضطراباتمن % 40

  ).113:  2001عبد العزيز، . ( في الطفولة والمراهقة وسن الشيخوخة انتشاراأكثر 

ولقد كشفت لنا الدراسات التي تناولت الفروق الجنسية في القلق عن ميل اإلناث أكثر من الذكور 

، وربما يكون ذلك راجعاً إلي كون األنثى أكثر حساسية وأكثـر  االمتحانإلي القلق والخوف من 

، وكذلك ربما يكون ذلك راجعاً إلي كون األنثى أكثـر  االمتحانبة كموقف تأثراً بالمواقف الصع

 1991العيسـوي،  (قف االمتحان والرغبـة فـي النجـاح    إحساساً بالمسؤولية التي يقتضيها مو

:499 .(  

إن هناك بعـض الظـروف المحيطـة    )  2002( وقد بينت بعض الدراسات كما أشارت سليم 

الطفل، أي إن أصل القلق يوجد دائماً في العالقات  لدىود القلق بالوالدين، التي قد تؤدي إلي وج

التي تقوم بين الطفل وبين والديه في المراحل المبكرة من حياة الطفل، فعنـدما يكـون اتجـاه    

من أطفالهم  األباءالوالدين في معاملة أبنائهم تتسم بعدم الثبات أو االستقرار، كأن تكون مطالب 

الجارحة والعقاب  اإلهانةفي سبيل ذلك التوبيخ الشديد و األباءما يستخدم أكبر من قدراتهم، وعند
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أبوجـادو،  (الصارم، فإن النتيجة الحتمية تكون أن يصاب األبناء بالقلق والخوف من معـاملتهم  

2007  :317 - 318 (  

  : اآلثار السلوكية للقلق  ـ10.3.2

بين عما يسلكه غيره  إختالفامواقف تعليمية معينة، يختلف  فيالفرد قد يسلك سلوكاً معيناً 

العقليـة والجسـمية    اإلسـتعدادات في نفس الموقف بالرغم من تشابه الفرد األول والثاني فـي  

الحالـة   إلـى ً أيضـا ترجع  وإنماال ترجع إلى المثيرات البيئية فقط  اإلختالفاتوالمزاجية، هذه 

حاجـات   إلشباعفحينما تكون هناك معوقات  ،لعمله تأديته ثناءأالداخلية التي يكون عليها الفرد 

في هذه الحالة يشعر بنوع من القلق الشديد الذي بـدوره يـؤثر    فإنهوالفسيولوجية  األوليةالفرد 

  .)73:  1990عطية ، (موجب وفعال  أثر األداءالقلق على  أثر فإنلذا  أدائهفي  فعاالً تأثيراً

في سبيل  اإلنسانفحينما يجهد  ،في التعلم إيجابيا تأثيراً القلق اليؤثر بأن اآلخربينما يرى البعض 

  ،وإنوذلك بسبب تركيز الطاقة المطلوبة لهذه الفاعلية التعليمية  ،يكون في حالة توتر فإنهالتعلم 

الـتعلم   إلىهذا اليقود  فإن اإلهتمامالقلق كما هو معلوم حالة من الخوف المنتشر والمبالغة في 

  .)187:1990عاقل ،(يتدخل في التعلم ويعرقله  إنهبل  المثمر

ولهذا فعنـدما يكـون    ،الفرد إليهاالجماعة التي ينتمي  أعضاءالذات يعتمد على توقع  إدراك إن

، والمـرض   اإلحباطالنتيجة هي  فإنلنا كبيرا  األخرينعن ذاتنا وبين نظرة  أفكارناالفارق بين 

 وإدراكلذاتـه   إدراكـه المطابقـة بـين    إيجاد إلىاقعي هو الذي يسعى دائما الفرد الو فإنلهذا 

 أعضـائه لكل مجتمع قائمة من الخصال الحميدة الذي يتوقع من  أخرىومن جهة ،لها  األخرين

بفـارق كبيـر بينـه وبـين      الفردشعر  ما إذاوهذه الخصال الحميدة يعتريها القلق  ،التحلي بها

  ) .211ـ  210: 1987،  بوزيدأ( األخرين
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  :القلق وعالقته باألمراض األخرى ـ 11.3.2 

هناك عالقة واضحة بين القلق والقرح الهضمية، وتنتج هذه القـرح  إن ) 1990( العيسوييرى 

من زيادة إفراز األحماض المعدية المحتوية على العصارة الهضمية،تلك العصارات التي تأكـل  

تاركة بعض الجروح، ولقـد تأكـد إن التوترالعصـبي والقلـق      جدران اإلثنى عشر أوالمعدة ،

اإلنفعالي، تثير فيضان هـذه العصـارة    والغضب المكبوت والضغوط اإلنفعالية العامة أو الشد

  . ) 280:1990العيسوي،(مشاعر العدوان والقلق وتؤدي إلى زيادة إفراز الحمض

ومع هذا فإنه يظهر كعرض فـي   إن القلق النفسي مرض أولي مستقل،)  2004(ويرى عبداهللا 

  . عالج المرض المسبب له  معظم األمراض النفسية والعقلية،  ويكون عالجه بالتالي

   :ومن أهم األمراض التي يصاحبها أعراض القلق األتي

وكـذلك  ) بنوعيها التحولية والتفككيـة  ( مثل األمراض الهسترية :  أمراض عصابية -1

  . النفسي المزمن، وعصاب الحوادث، وتوهم المرضالتفاعلي، واإلعياء  اإلكتئاب

هذا المرض بأعراض القلـق   ا يبدأسن اليأس، فعادة م إكتئابمثل :  أمراض ذهانية -2

  ).حالة قلق  (والتوتر والخوف في الحركة مما يجعل الطبيب يتجه في تشخيصه إلي أنه

وتكون هـي   ىخراألأعراض القلق معظم األعراض  تغطيحين :  اإلكتئابيذهان الهوس   -3

  .السائدة

والفصام الشبيه بالعصاب، حيث تبدأ أعراض القلق في الظهور في بداية المرض، : الفصام  -4

) حالة فصـام  (مما يؤدي إلي صعوبة في التشخيص، ألنه ال يظهر أنه ليس حالة قلق، وإنما هو

  .إال بعد مدة من العالج
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الغدة فوق الكلوية، زيادة إفراز الغدة الدرقية تصلب شرايين  أوراممثل :  ـ أمراض عضوية  5

  ). 171ـ  170:  2004عبد اهللا، ( المخ 
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  :تمهيد  ـ 1.3
يشمل هذا الفصل على البحوث والدراسات ذات العالقة بموضوع الدراسة وهو مركـز الـتحكم    

  فرع المرج/ وعالقته بقلق الحالة لدى طلبة جامعة بنغازي 

 واألدواتنظرة حول موضوعها ووصف عينتها   وإلقاءوستحاول الباحثة عرض هذه الدراسات 

الدراسات سوف يتم مناقشـتها فـي    وبعد عرض،إليهاالنتائج التي توصلت  وأهمالمستخدمة فيها 

  :اآلتيةضوء المعايير 

،والتعرف علـي نقـاط   إليهـا والنتائج التي توصلت  واألهداف،المستخدمة األدوات, عينة الدراسة

  . مع الدراسة الحالية واإلختالف اإلتفاق

  
  : بالتخصص والنوعالتي تناولت مركز التحكم وعالقته  الدراسات ـ2.3
  :الدراسات العربية ـأوال

لـدى طلبـة    ودافعية اإلنجـاز الضبط  مصدرالعالقة بين بعنوان  ). 1999(  األحمددراسة .1

 .الجامعة

وتحديد الفروق بـين   الوقوف على العالقة بين مصدر الضبط ودافعية اإلنجاز إلى الدراسة هدفت

  . وفق التخصص األكاديمي) داخلي ـخارجي(في مصدر الضبطالجنسين 

  . موزعين بالتساوي وفق الجنس والتخصصطالب وطالبة )  200( وتكونت عينة الدراسة من 

  .مقياس روتر للضبط الداخلي والخارجي، ومقياس دافعية اإلنجاز الباحث وإستخدم



  

54 
 

وفـق  )داخلـي ـ خـارجي   (بط الضمصدر في إحصائيا  دالة فروق وجود عدموأظهرت النتائج 

لم تكن هناك فروق بين  الجنسين على متغيـر مصـدر الضـبط     التخصص األكاديمي ،كما أنه

  )الداخلي ـ الخارجي(

الداخلي ـ (الضبط  مصدر العالقة بينبعنوان ، ) 2002(  الشحوميدراسة . 2

  .الذات ومفهوم)الخارجي

الـذات   ومفهوم)داخلي ـ خارجي  (الضبطبين مصدر  العالقةعلى  التعرفإلى  الدراسة  وهدفت

وفـق   )داخلـي ـخارجي   ( ومعرفة الفروق بين أفراد عينة البحث على متغير مصدر الضـبط 

  .متغيرات الجنس والتخصص األكاديمي

ــن   ــة م ــت العين ــ)  200( وتكون ــا طالب ــعا وطالب ــا و)100(بواق ــة)100(طالب   طالب

  .المختار عمر جامعة كليات جميعمن 

الدين  صالح الذي قننه بالعربية)الداخلي ـ الخارجي  (مقياس روتر للضبطعلي  الدراسة إشتملت

  .أبوناهية

  .:كما يليالنتائج  ولقد جاءت

في مصدر الضبط الـداخلي لصـالح الـذكور،    ) 0.01(وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى 

الخارجي، وهذا يعني أن الـذكور  في مصدر الضبط ) 0.01(ولصالح اإلناث عند مستوى داللة 

أكثر ميال للضبط الداخلي ، بينما اإلناث أكثر ميال للضبط الخارجي ، كما أشارت النتائج أنه لـم  

تكن هناك فروق بين التخصص األدبي والتخصص العلمي من حيث مصـدر الضـبط ، أي أن   
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عن (.هذه الدراسةوفق نتائج ) داخلي ـ خارجي (اليؤثر في مصدر الضبط التخصص األكاديمي 

  )54،55: 2004المغربي ،

  

األسلوب المعرفي اإلسـتقالل ـاإلعتماد عـن    بعنوان ، )2003(محمد أبوبكرإدريس دراسة . 3

  .المجال وعالقته بالنوع والتخصص ومركز الضبط 

عن المجال وعالقتـه   اإلعتمادـ   اإلستفاللاألسلوب المعرفي وهدفت الدراسة إلي التعرف علي 

  .)داخلي ـخارجي(بالنوع والتخصص ومركز الضبط 

  .سقار يونطالب وطالبة من طلبة جامعة ) 252(وتكونت العينة من 

  .ابوناهيةومقياس مركز الضبط لروتر إعداد  لوثكناألشكال المتضمنة  إختبارالباحث  وإستخدم

عرفي ومركز الضبط أي إن المسـتقلين  بين األسلوب الم إرتباطواتضح من نتائج الدراسة وجود 

 .،والمعتمدين من ذوي الضبط الخـارجي مركز الضبط الداخلي عن المجال اإلدراكي هم من ذوي

  )4:  2003، محمد(

وعالقته بالنسق ) الداخلي ـ الخارجي  ( مصدر الضبط بعنوان ، ) 2004( دراسة المغربي  . 4

  .القيمي

وعالقته بالنسق والجنس ) الخارجي  -الداخلي ( هدفت الدراسة  إلي التعرف علي مصدر الضبط 

  .والتخصص األكاديمي

طالب وطالبة بالسنتين الثانية والثالثة من جامعـة المسـيرة   )  200( وتكونت عينة الدراسة من 

  .الكبرى بطبرق
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 وإختبـار للراشـدين  ) الخـارجي   -الداخلي ( للمصدر  نويكي وستريكالندوتم استخدام اختبار 

  . البورت ولنذري

وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور واإلناث 

وعدم داللة الفروق بين متوسط درجات التخصص األدبي ومتوسـط   ،علي الضبط لصالح اإلناث

درجات التخصص العلمي علي مصدر الضبط، وأشارت النتائج إلي وجـود فـروق ذات داللـة    

إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلناث لصالح الذكور علي مقياس القـيم  

  ) 4:  2004المغربي ، (

التفاؤل والتشاؤم وعالقتهما بمفهومي الذات ومركز بعنوان ، ) 2004( دراسة بلعيد الهادي  . 5

  .طلبة جامعة بن وليد لدىالتحكم 

الطلبة بجامعة بن وليد من حيث  لدىهدفت الدراسة إلي الكشف عن سيكولوجية التفاؤل والتشاؤم 

  .وكذلك مفهوم الذات وموقع التحكم) الجنس، نوع الدراسة(  المتغيرات الديموغرافية

  .طالبة) 157(و  طالبا)  83( طالب وطالب منهم )  240( وتكونت العينة من 

ومقياس مفهوم الـذات،   ،واستخدم الباحث ثالث مقاييس وهي مقياس سيكولوجية التفاؤل والتشاؤم

  .ومقياس موقع الضبط

ليس هناك فروق بين الذكور واإلناث في مقيـاس متغيـر التفـاؤل    وتوصلت نتائج الدراسة بأنه 

وليست هناك فـروق   ،وليست هناك فروق بين الذكور واإلناث في مقياس مفهوم الذات ،والتشاؤم

بـين التفـاؤل والتشـاؤم     اإلرتباطيةوإن العالقات  ،بين الذكور واإلناث في موقع مركز التحكم
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ــوم ــا   ومفه ــبط جميعه ــع الض ــذات وموق ــائياً ال ــة إحص ــر دال ــادي، (.غي   :2004اله

5(  

العالقة بين مركز الضـبط ومتغيـرات أخـري ذات    بعنوان ، ) 2006(  دروزةدراسة أفنان  .6

  .بفلسطين  طلبة الدراسات العليا في كلية التربية في جامعة النجاح الوطنية لدىعالقة 

وهدفت الدراسة إلي دراسة العالقة بين عالماتهم علي مقياس مركز الضـبط وعـدد مـن    

البكالوريوس والماجستير وتخصصهم  مستوىالمتغيرات المستقلة تتعلق بتحصيلهم األكاديمي علي 

النظرية فـي مسـاق المنـاهج الـذي      اإلختباراتفي برنامج الماجستير، ومعدل عالماتهم علي 

والواجبات البيتية، ودرست العالقة بين مركز الضـبط   األبحاثماتهم علي درسوها، ومعدل عال

الذي يعملون فيها ورضاهم عن سنوات خـدمتهم فيهـا    المهنةوجنسهم وحالتهم االجتماعية ونوع 

  .والجوائز التي تلقوها ورضاهم عن الحياة

امعة النجاح الوطنيـة  الباحثة عينة عشوائية من طلبة الماجستير في كلية التربية في ج وإستخدمت

  .طالبة)  25(طالب و )  26( كان منهم . طالبة وطالباً)  51( غ حجم العينة وقد بل

توجد فيها أسـئلة   إستمارةالباحثة  أرفقتوطبق مقياس روتر للضبط الداخلي والخارجي، وكذلك 

  .لطالب الماجستير

إلي االنضباط الداخلي أكثر منه إلـي   يميلون. وبينت النتائج أن الطلبة المتمثلين بالعينة المدروسة

من الطلبـة المنضـبطين    كانوا أعلي تحصيالً اًاالنضباط الخارجي، وأن الطلبة المنضبطين داخلي

منها علي االمتحانات النظرية، وأن الطلبة الذين  البيتيةوالواجبات  األبحاثوخاصة علي  اًخارجي

والطلبة الراضـيين عـن    ،من الذين ال يعملون الداخلي لإلنضباط يعملون في مهنة ما أكثر ميالً
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الداخلي من نضائرهم غير الراضيين، في حين ال توجد فـروق   لإلنضباط حياتهم كانوا أكثر ميالً

) 2006،448دروزة ، (لجنس الطالب أو حالته االجتماعية أو نوع المهنة التي يعمل بها تعزى  

  

   :الدراسات األجنبية  ـثانيا

داخلي ـ  (،بعنوان تأثير نوع الجنس على العالقة بين مركز التحكم )1981(ـ دراسة هرتيك 1

   ).خارجي

وكـل  ) داخلي ـ خارجي (التحكم تأثير نوع الجنس على العالقة بين مركز هدفت الدراسة معرفة 

  . من الثقة ـالشك والعصاب النفسي

أقسام علم النفس فـي أحـدى جامعـات     بإحدىطالب ) 42(و طالبة)  42( وتكونت العينة من 

  .إنجلترا

لتحكم،وإختبار الثقة ـ الشك ، وإختبار لقيـاس العصـاب    ا لمركز روتر مقياس الباحثوإستخدم 

  . النفسي

عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات مركز التحكم ودرجـات   إنها التوجدإلى  وتوصلت النتائج

،بينما وجـدت  د فروق دالة بين الجنسين في إختبارالثقةعدم وجو وكذلكالثقة لدى البنين والبنات ،

مركزاالتحكم الخارجي وبين العصب النفسي لدى البنين ،ووجـود   عالقة ذات داللة إحصائية بين

:  1998رمضـان ، (عالقة بين كل من التحكم الخارجي والشك مع العصاب النفسي لدى اإلناث 

240 (  
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  ..والجنسالعالقة بين مركز التحكم بعنوان ، )  1986(  موامونيدا دراسةـ  2

  .والجنسالعالقة بين مركز التحكم  معرفةوهدفت الدراسة إلي 

  "  .من المعاهد العليا وطالبة)72(ا وطالب)72(وتكونت عينة الدراسة من 

  .مقياس روتر لمركز التحكموتم تطبيق 

بينمـا كـان متوسـط    )3.0(معياري  بإنحراف )9.7(متوسط الذكور بلغ إلى أنوتوصلت النتائج 

 وهي دالة عنـد مسـتوى  ) 3.3) (ت(وكانت قيمة )2.4(بإنحراف معياري قدره ) 11.4(اإلناث 

:  2004، الغربيعن (  .للضبط الخارجي من الذكور وهذا يعني أن اإلناث أكثر ميال ،)0.001(

51 (  

  :بالتخصص والنوع ـ الدراسات التي تناولت القلق وعالقته3.3

  :الدراسات العربية ـأوال

بعنوان أثر العوامل الثقافية والحضارية على ظاهرة القلق  .)1999(ـ دراسة سهير كامل أحمد1

  .لدى الشباب الجامعي

وهدفت الدراسة إلى دراسة الفروق بين الشباب الجامعي في المجتمعين المصري والسعودي على 

  .باإلضافة إلى الفروق بين الجنسين سمة القلق وحالة القلق والميل العصابي

  .يةطالب وطالبة من طلبة المرحلة الجامع )40(وتكونت العينة من 

) ( قائمة ديلوبي للميل العصابي (،) القلق،الحالة والسمة قائمة( واستخدمت الباحثة المقاييس التالية

  .)مقياس قلق اإلمتحان
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واإلناث في المجتمعين  ت درجات الذكورإلى وجود فروق جوهرية بين متوسطاوأشارت النتائج 

المصري والسعودي على متغيرات الدراسة ، حالة القلق في ظروف محايدة وسـمة القلـق فـي    

  )83ـ82: 1999أحمد ،.(وذلك لصالح اإلناث )العصابي ، والميل  االمتحان(ظروف ضاغطة 

  

بعنوان قلق الحالة وقلق السمة وعالقتھما بمتغیري الجنس       ).2001(دراسة أمل األحمد  . 2

  .جامعة دمشقوالتخصص العلمي لدى طلبة 
  

  تغیري الدراسة وتحدید الفروق بین إلى الكشف عن طبیعة العالقة اإلرتباطیة بین مالدراسة  وھدفت

  .ناث على متغیرات الدراسةطلبة الكلیات المختلفة ، وبین الذكور واإل متوسط درجات

األداب (األتيةوذلك بالكليات )115(طالب )  163(  طالبة منهمطالب و) 278( وتكونت العينة من 

طالـب  ) 66ـ   77(حيث تتراوح عدد المجموعة الواحدة بين ) والقانون والهندسة وطب األسنان

  .وطالبة 

  .القلق كحالة وسمة لسبيلبرجرمقياس  ةالباحث إستخدمت

  .اآلتيةالباحثة إلى النتائج وتوصلت 

  . األربعة الكلياتعدم وجود عالقة إرتباطية بين متغيرات البحث في  ـ1

  .لدى اإلناث إرتباطیة بین قلق الحالة وقلق السمة وجود عالقة ـ 2

 .عدم وجود تأثیر دال لمتغیر الجنس والتخصص على قلق الحالة والسمةـ 3

ر بین الذكو  إحصائیة في متغیرات الدراسة بین درجات أفراد العینة عامة أوفروق دالة  توجد الـ 4

 )50ـ  49:2007، ألحصاديعن (واإلناث
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  :  األجنبیة الدراسات ـثانیا
بین القلق والجنس في الذكاء والقدرة على التفكیر           العالقة، بعنوان ) 1977(دراسة كالفن  .1

  .  ومستوى التحصیل ومفھوم الذات وبعض خصائص الشخصیة  اإلبتكاري

الجنس والقلق في الـذكاء والقـدرة علـى التفكيـر     عن العالقة بين  الكشف هدفت الدراسة إلي 

  .وبعض خصائص الشخصية لدى طلبة جامعة كاليفورنيا اإلبتكاري ومفهوم الذات

ذوي درجـات القلـق   مـن   كاليفورنيـا فرد من الجنسين ضمن جامعـة  )  966( وبلغت العينة 

  )المنخفضة والمتوسطة والمرتفعة(

مقياس القلق وإختبار القدرة على التفكير اإلبتكاري ومقيـاس  :منها   واستخدم الباحث أدوات عدة

  .الثقة بالنفس وإختبار القدرة العقلية لقياس الذكاء

ون بالثقة بـالنفس وأكثـر تكيفـا    الذكاء يشعر الطلبة المتفوقين من حيث أن إلىوتوصلت النتائج 

القلق المنخفض أبدوا نتائج أفضل في إختبار  الطلبة ذوي للنظام المدرسي ، كما أفادت النتائج أن

 ).252:  2007الجاللي ،(الذكاء بالمقارنة مع أداء زمالئهم ذوي القلق العالي 

  : التي تناولت مركز التحكم وعالقتھ بالقلقالدراسات .  4.3
  :الدراسات العربیةأوالـ 

، بعنوان العالقة بین موضع الضبط ) 1996(ـ دراسة عبد الرحمن سلیمان وھشام عبد اهللا 1

  .وكل من قوة األنا ومستوى القلق ) داخلي ـ خارجي (

وكل من ) داخلي ـ خارجي  (التعرف على إتجاه العالقة بين موضع الضبط وهدفت الدراسة إلي 

طـالب ـ   (فروق في تلك اإلتجاهات النفسية تبعـا لمتغيـر الجـنس    قوة األنا ومستوى القلق وال

  ).طالبات
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طالـب  ) 150(مـنهم   جامعة قطـر طالب وطالبة من طلبة )  300( عينة الدراسة من  وتكونت

  .طالبة) 150(و

الباحثان مقياس روتر للضبط الداخلي ـ الخارجي ، من إعداد عـالء الـدين كفـافي ،      وإستخدم

مـن إعـداد   ) لتـايلور (لقوة األنا من إعداد عالء الدين كفافي ، ومقياس القلـق   ومقياس باروت

  .مصطفى فهمي ومحمد غالي

موضـع الضـبط   بـين   موجبة دالة إحصائيأ إرتباطية عالقةوتوصلت نتائج الدراسة إلي وجود 

ـ   الداخلي وقوة األنا، وعالقة سالبة بين موضع ة الضبط الخارجي وقوة األنا ،وعدم وجـود عالق

ومستوى القلق،وعدم وجود عالقة ) داخلي ـ خارجي  (إرتباطية دالة إحصائيا بين موضع الضبط 

في ) طالب ـ طالبات (إرتباطية بين قوة األنا ومستوى القلق، وفيما يتعلق بالفروق بين الجنسين 

 موضع الضبط وقوة األنا ومستوى القلق ، فقد أسفرت النتائج عن وجود فروق دالة إحصائيا فـي 

،ووجود فروق دالة إحصائيا في قوة األنا وكان الطالب أكثر ) داخلي ـ خارجي (موضع الضبط 

قوة في األنا من الطالبات، إلى جانب وجود فروق في مستوى القلق وكانت الطالبات أكثر إحساسا 

  ا ).96ـ 95:1996سليمان وأخرون،(بالقلق من الطالب 
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  :ثانيا ـ الدراسات األجنبية

  .بعنوان موضع الضبط وعالقته باضطرابات القلق). 1970(ـ دراسة هويت وماكلويد1

  .دراسة موضع الضبط لدى عينة من ذوي إضطرابات القلق من الراشدينوهدفت الدراسة إلي 

  .من الراشدين)  116( وتكونت العينة من 

القلـق السـمة ـ    (س الباحثان بطارية المقاييس طبقت عليهم لتقدير إضطرابهم على مقيا إستخدم

، )،مقياس روتر لموضع الضبط الداخلي ـ الخـارجي  "الصورةأ"،وقائمة أيزنك للشخصية)الحالة 

  . ومقياس السلوك المضطرب في مرحلة الطفولة

ولديهم مستويات عالية  إلى أن الفحوصين ذوي الضبط الداخلي كانوا أكثر إكتئاباوتوصلت النتائج 

من قلق السمة ، ويظهرون على أنهم أكثر ترددا وأكثر إحساسا بالتعب ويخافون مـن األمـاكن   

المتسعة بشكل مرضي أكثر من المفحوصين ذوي الضبط الخارجي، والمفحوصين ذوي التوجـه  

ت رجات عالية أيضا على مقياس العصـابية وقلـق السـمة ، ودرجـا    الخارجي ، فقد سجلوا  د

  .منخفضة على مقياس التوافق اإلجتماعي ، في حالة مقارنتهم بذوي الضبط الداخلي 

  .، بعنوان العالقة بين مركز التحكم والقلق) 1979(  روبرت وتامبادراسة  ـ2

  .مركز التحكم والقلقالعالقة بين  إلى التعرف على طبيعةهدفت الدراسة و

  .فردا)72(الطالب الذكور مكونة من وتكونت العينة من 

وطبـق إسـتفتاء   . وتم تطبيق مقياس روتر لمركز التحكم ، وإختبار فلوريدا لقياس درجة القلـق 

  .ذلك لقياس مركز التحكم مسؤولية التحصيل العقلي لكراندول و
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إن ذوي مركز التحكم الخارجي أعلى قلقا من ذوي مركـز الـتحكم   توصلت نتائج الدراسة إلي و

  )243: 1993عن محمد ،.(إحصائيا بين المجموعتين  الداخلي وكانت الفروق دالة

مصدر الضبط واإلنجاز األكاديمي والقلـق  العالقة بين بعنوان ،  ) 1980(  لبارتال دراسةـ  3

  .واإلقتصادية ومستوى الطموح في ضوء المكانة اإلجتماعية

الطموح بحث العالقة بين مصدر الضبط واإلنجاز األكاديمي والقلق ومستوى هدفت الدراسة إلي 

  .واإلقتصادية في ضوء المكانة اإلجتماعية

  .طالب وطالبة من اإلسرائليين واليهود) 2438(وتكونت العينة من 

، وبطارية  مقياس مصدر الضبط ، وإستمارة المستوى اإلجتماعي ـ اإلقتصادي الباحث  وإستخدم

  .القلق الصريح

الطالب الذين يميلون إلى الضبط الداخلي يكون مستواهم اإلجتمـاعي ـ   وتوصلت النتائج إلي أن 

اإلقتصادي مرتفع ، ويحصلون على درجة مرتفعة في اإلنجاز األكاديمي ، ولديهم مستوى قلـق  

  ).55: 2006عن الدرسي ،(ومستوى مرتفع من الطموح  منخفض

  :الدراسات السابقة على تعقيب ـ  5.3

 بعد عرض الدراسات السابقة التي تمكنت الباحثة من الحصول عليها والتي تعـد جـزء مكمـالً   

نتائج تلك الدراسـات، ومقـدار مـا     معرفةللدراسة، وتكشف أهمية مشروع الدراسة عن طريق 

محمـد،  .(في البحث العلمي، وأين توجد الفجوات أو نقاط الضعف في تلك الدراسـات  أسهمت به

  ـ: ويمكن عرضها في ضوء النقاط التالية )  80:  2009
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مركز التحكم ففي الدراسات التي تناولت  ،معظم الدراسات من حيث الهدف منها تتباين. األهداف

لعالقة بـين مركـز الـتحكم وبعـض     فبعضها يهدف إلي دراسة ا وعالقته بالنوع والتخصص،

عـن   اإلعتمـاد ـ   اإلستقاللالمعرفي  واألسلوبومفهوم الذات ، المتغيرات مثل دافعية اإلنجاز، 

)  1999، األحمـد ( ومن هذه الدراسات دراسة   :، والتفاؤل والتشاؤم  القيميالمجال ، والنسق 

المغربــي (ودراســة )2003، محمــد(ودراســة  )  2002، الشــحومي( ودراســة 

كما تباينت  الدراسات التي تناولـت القلـق وعالقتـه بـالنوع     ) 2004بالعيد، (ودراسة)2004،

كـالفن  (ودراسـة  )2001أمل األحمـد، (ودراسة)  1999سهير كامل ،( والتخصص مثل دراسة

عبـد  (  مثـل دراسـة   العالقة بين مركز التحكم والقلق تناولتتباينت الدراسات التي و، )1977،

  ) 1980، للبار تا( دراسة و)  1996ليمان وهشام عبد اهللا، الرحمن س

قريبة من الدراسة  )1979روبرت وتامبا ، (ودراسة  ) 1970 دوما كلوي هويت(  وتعتبر دراسة

إلي دراسة العالقة بين موضع الضـبط   الحالية من حيث الهدف منها حيث تهدف هذه الدراسات 

  . بالقلقوعالقته 

ـ   20( بـين  ) مركز الـتحكم  ( تراوحت أحجام عينات الدراسات في المتغير األول :   العينة

 966ـ   40( نجد أحجام عينات الدراسات تراوحت بين ) القلق ( في المتغير الثاني و ،) 2438

طالب وطالبة للمقياسين مركز الـتحكم وقلـق   )  280( وفي الدراسة الحالية كان حجم العينة ) 

  .الحالة

مقـاييس تـم   ) مركز الـتحكم  ( استخدمت الدراسات التي تم عرضها بالنسبة لمتغير :  واتاألد

  .وهو مقياس روتر لمركز التحكم اًإعدادها مسبق
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  . اًأيض اًمقاييس معدة مسبق إستخدمتفإن الدراسات ) القلق ( وأما بالنسبة للمتغير الثاني 

ولكنها لم تتفق مع الدراسات السـابقة فـي    ،اًمقياس معدة مسبق إستخدمتوكذلك الدراسة الحالية 

) مقياس مركز الضبط الداخلي ـ الخارجي (  إستخدامبل تم  ،مقياس روتر لمركز التحكم إستخدام

  ) 1987: للكبار، تأليف نويكي ودوك وترجمة رشاد موسي وصالح الدين أبو ناهية 

مقياس حالة (  إستخدامالدراسات في  الدراسة الحالية مع أغلب إتفقتأما بالنسبة لمقياس القلق فقد 

  ). 1984: القلق للكبار، إعداد عبد الرقيب أحمد البحيري 

اإلطالع على الدراسات السابقة التي تم عرضها ، نجد هناك تباين في النتـائج  خالل  من:النتائج

 داخلي(التي تم الحصول عليها، فقد توصلت نتائج الدراسات بعدم وجود فروق في مصر الضبط 

ولم تكن هناك فروق بين الجنسين علـى متغيـر مصـدر     ،وفق التخصص األكاديمي) ،خارجي

فقد توصلت نتائجهـا بـأن   )  2002( بينما دراسة الشحومي ،)1999(الضبط مثل دراسة األحمد

الذكور أكثر ميال للضبط الداخلي واإلناث أكثر ميال للضبط الخارجي، ولم تكن هناك فروق بـين  

عن )  2004(التخصص العلمي واألدبي من حيث مصدر الضبط، بينما توصلت دراسة المغربي 

جات اإلناث على الضبط داللة إحصائية بين متوسط درجات الذكور ومتوسط در وجود عالقة ذات

لصالح اإلناث، وعدو وجود فروق بين التخصص العلمي واألدبي  في مصـدر الضـبط ،بينمـا    

  ،عن عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في موقع مركز التحكم) 2004(توصلت دراسة الهادي

 نمابيبأن اإلناث أكثر ميال للضبط الخـارجي مـن الـذكور،   ) 1986(وتوصلت دراسة موامونيدا

) داخلي،خارجي(بعدم وجود عالقة بين موضع الضبط ) 1996(توصلت دراسة سليمان وأخرون

إلى جانب وجود فروق في مستوى القلق وكانت الطالبات أكثر إحساسا بالقلق من  ،توى القلقومس
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بأن ذوي مركز التحكم الخارجي أعلى قلقا ) 1970(توصلت دراسة هويت وماكلويد بينماالطالب ،

مركز التحكم الداخلي، بينما توصلت الدراسة الحالية بأن هناك فروق دالة إحصائيا بين  من ذوي

حيث كان ذوي الضبط الداخلي أعلى قلقـا مـن    ،والقلق كحالة) داخلي ، خارجي(مركز الضبط 

فـي مركـز   توصلت إلى عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث  وكذلك ،ذوي الضبط الخارجي

، وإلى وجود فروق بين التخصـص العلمـي واألدبـي فـي مركـز      )داخلي، خارجي(الضبط 

، وإلى وجود فروق بين متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلنـاث  )داخلي،خارجي(الضبط

في القلق كحالة، وعدم وجود فروق بين متوسط درجات األدبي ومتوسط درجات العلمي في القلق 

  .كحالة
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  ل الرابعالفصــ
 الدراســــة إجراءات

 

      .  ــــدـــتمهيـــ .1.4
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 .مجتمــع الدراســة   .3.4

  . عينـة الــدراســـة .4.4

  .أدوات الدراســـــة .5.4

  .الدراســة االستطالعية .6.4

  .األساسيةالدراسـةبيانات .7.4

  .اإلحصائيةالمستخدمةاألساليب  .8.4
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   : تمهيــد - 1.4

يتضمن هذا الفصل وصفاً للمنهج المتبع في الدراسة الحالية، كما يتضمن وصفاً لمجتمع الدراسـة  

عينة الدراسة، ووصفاً لألدوات المستخدمة في جمع البيانات والتحقق  بها إختياروالكيفية التي تم 

وفيما يلـي   من صدقها وثباتها، باإلضافة إلي األساليب اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات،

    . عرض لهذه اإلجراءات

  : منهــج الدراســة  - 2.4

المنبثق من المنهج الوصـفي لمالئمتـه   العالئقي  اإلرتباطيالباحثة في دراستها المنهج  إستخدمت

كونها تتناول مركـز   اإلرتباطيةوال سيما وأن الدراسة الحالية تعد من الدراسات  ،للدراسة الحالية

إلـي تحديـد    يهدف  المنهج االرتباطي كما إن طالب الجامعة، لدىالحالة  بقلق وعالقته التحكم

ـ  العالقة وهذا ماتسـعى  تلك العالقة بين متغيرين أو أكثر، وتحديد نوع ودرجة  الحاليـة ة الدراس

  ).   195: 2010عبد العزيز، .( لتحقيقه

  :مجتمـــع الدراســــة  - 3.4

الثانية والثالثة والرابعة بالمرحلة الجامعيـة فـي جامعـة    مجتمع الدراسة من طلبة السنة يتكون 

 2010فرع المرج بشقيها العلمي واألدبي بجميع تخصصاتها المتوافرة وللعام الدراسي / بنغازي  

كما هو مبين في  طالبة 2091وطالباً  715طالباً وطالبة بواقع  2806دهم  والبالغ عد 2011ـ 

  ). 1ـ  4( الجدول 

  

  



  

70 
 

  .يبين الطلبة في السنة الثانية والثالثة والرابعة حسب النوع والتخصص ) 1 - 4( جدول 

 المجموع اإلناث الذكور السنة التخصص

 األدبي

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

240  
163  
138 

512  
301  
389 

752  
464  
527 

 العلمي

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

96  
55  
23 

241  
372  
276 

337  
427  
299 

 2806 2091 715 المجموع

  

علم (األقسام األدبية واألقسام العلمية إذ تتكون األقسام األدبية من : يتكون الشقين المذكورين من 

بيئية المواردالبدنية،التربية ال،اإلنجليزيةلغة العربية،اللغة الجغرافيا،التاريخ، الالنفس، علم االجتماع، 

 اإلنتاج، اإلحصاءفيزياء، الكيمياء، الرياضيات،ال(أما الشق الثاني يتكون من األقسام العلمية وهي 

  ) 2ـ  4( كما مبين في الجدول )  النباتي اإلنتاجحيواني، ال
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  يبين أقسام وإعداد الطلبة في كل قسم بحسب السنة والنوع)  2 - 4( جدول 

 المجموع اإلناث الذكور السنة األقسام التخصص

 علم النفس األدبي
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

8  
4  
4 

100  
46  
58 

108  
50  
62 

 علم االجتماع 
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

12  
10  
4 

94  
63  
70 

106  
73  
74 

 تاريخ 
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

18  
20  
18 

52  
20  
35 

70  
40  
53 

 جغرافية 
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

11  
12  
9 

32  
16  
29 

43  
28  
38 

 لغة عربية 
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

9  
5  
2 

49  
17  
13 

58  
22  
15 

 لغة إنجليزية 
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

31  
30  
20 

114  
80  
143 

145  
110  
163 

 تربية بدنية 
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

109  
48  
51 

5  
3  
3 

114  
51  
54 

  موارد بيئية 
 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

42  
34  
30 

66  
56  
38 

108  
90  
68 

 1743 1202 541  المجموع
  

   



  

72 
 

 المجموع اإلناث الذكور السنة األقسام التخصص

 العلمي

 رياضيات

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

30  
1  
4 

44  
30  
22 

74  
31  
26 

 كيمياء

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

8  
6  
1 

33  
19  
25 

41  
25  
26 

 فيزياء

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

6  
2  
1 

44  
22  
4 

50  
24  
5 

 إحصاء

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

3  
7  
5 

10  
21  
68 

13  
28  
73 

 إنتاج حيواني

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

24  
20  
6 

69  
182  
64 

93  
202  
70 

 إنتاج نباتي

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

25  
19  
6 

41  
98  
93 

66  
117  
99 

 1063 889 174 المجموع

 العقلي،ولقد تم اختيار طلبة المرحلة الجامعية باعتبارهم قد وصلوا إلي مستوي عالي من النضج 

وهذا يتيح لهم التفكير لبناء مستقبلهم بصوره جيدة، ولقد استعانت الباحثة بجميـع التخصصـات   

حيث وصلوا إلـى مرحلـة مـن    ،سنة )  26/  19( أعمارهم مابين  تتراوح) األدبية / العلمية (

فـي القلـق حيـال     فروقالتمايز الفكري الذي يمكن من خالله التعبير عن ما إذا كان هناك ثمة 
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 لنتاج جهـدهم   بلهم ودراستهم ،وعالقة ذلك بمدى عزوهم لنجاحهم وفشلهم للحظ والصدفة،أومستق

  .ومثابرتهم

  :  عينة الدراسةـ  4.4  

متها لطبيعة ئأما اختيار عينة الدراسة فقد تم اختيارها بالطريقة الطبقية العشوائية النسبية لمال

وغيـر   متجـانس  ىويتم استخدام هذا النوع من العينة عندما يكون مجتمع الدراسة غير ،الدراسة

 .متكافئ

بحيث تكون العينة ممثلة لجميع الفئـات  ، هذه الطريقة الختيار العينات  إستخداممما يتحتم 

 األقسـام  وقبل البدء في اختيار العينة تم االتصال بمنسـقي   ،بحسب وجودها في المجتمع األصلي

الطلبة في السنوات الثانية والثالثة والرابعة في كل  بأسماءفي كليات الجامعة للحصول على قوائم 

 بأسـماء  وأخـرى الطـالب   بأسـماء قوائم جديدة  إعدادوثم بعد ذلك تم ،الجامعة  أقسامقسم من 

العشوائي للعينـة حسـب    كل اسم رقم ثم جري االختيار وإعطاءالطالبات في كل قسم علي حدة 

إذا كان %  10العشوائية ، وتشير البحوث الوصفية إلي أن ال يقل حجم العينة عن  األعدادداول ج

  ). 128ـ  124:  2010عبد العزيز، ( مجتمع الدراسة في اآلالف 

، التخصصـات  )اإلنـاث  / الـذكور  ( علي متغير النوع %  10وبناء علي ذلك تم اختيار نسبة 

  ).   األدبية / العلمية (

( طالبة كما هو مبين في الجدول  208طالباً و 72طالباً وطالبة بواقع  280بلغ حجم العينة  وبذلك

  ) 3ـ  4
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  يبين حجم العينة المختارة عشوائياً بحسب النوع والتخصص والسنة)  3ـ  4( جدول 

 المجموع اإلناث الذكور السنة التخصص

 األدبي
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

24  
16  
14 

51  
30  
38 

75  
46  
52 

 العلمي
  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

10  
6  
2 

24  
37  
28 

34  
43  
30 

 280 208 72 المجموع
  

  

وقد تـم   ،يبين أفراد عينة الدراسة حسب كل تخصص وما يحتويه من أقسام)  4 - 4( والجدول 

  .يوضح ذلك) 4 - 4( والجدول  من كل قسم حسب النوع والتخصص% 10نسبة  إختيارأيضاً 
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  يبين عدد أفراد العينة موزعة بين األقسام الموجودة )  4ـ  4( جدول 
  في جامعة بنغازي فرع المرج بحسب السنة والنوع

 المجموع اإلناث الذكور السنة األقسام التخصص

 علم النفس أدبي

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

1  
0  
0 

10  
5  
6 

11  
5  
6 

 علم اإلجتماع 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

1  
1  
0 

9  
6  
7 

10  
7  
7 

 تاريخ 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

2  
2  
2 

5  
2  
4 

7  
4  
6 

 جغرافية 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

1  
1  
1 

3  
2  
3 

4  
3  
4 

 
  لغة عربية

 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

1  
1  
0 

5  
2  
1 

6  
3  
1 

 لغة إنجليزية 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

3  
3  
2 

11  
8  
14 

14  
11  
16 

 تربية بدنية 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

11  
5  
5 

1  
0  
0 

12  
5  
5 

 موارد بيئية 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

4  
3  
3 

7  
6  
4 

11  
9  
7 

 174 121                 53  المجموع



  

76 
 

  

 المجموع اإلناث الذكور السنة األقسام التخصص

 رياضيات العلمي

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

3  
0  
0 

4  
3  
2 

7  
3  
2 

 كيمياء 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

1  
1  
0 

3  
2  
3 

4  
3  
3 

 فيزياء 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

1  
0  
0 

4  
2  
0 

5  
2  
0 

 إحصاء 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

0  
1  
1 

1  
2  
7 

1  
3  
8 

 إنتاج حيواني 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

2  
2  
1 

7  
18  
6 

9  
20  
7 

 إنتاج نباتي 

  الثانية
  الثالثة
 الرابعة

3  
2  
1 

4  
10  
9 

7  
12  
10 

 106 87 19  المجموع 
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  :الدراسات  أدوات  ـ5.4 

للضـبط الـداخلي ـ     .دوك نـويكي  ومرشـال  في هذه الدراسة مقياس ستيفن  إستخدمت

وإختبار  ،) 1987( أعده بالصورة العربية رشاد موسي وصالح الدين ابوناهية  .الخارجي للكبار

هذه  إستخداموتم  ،بالصورة العربية عبد الرقيب البحيري أعده ،القلق للكبار لقياس حالة سبيلبرجر

  .موضوع الدراسة لمالئمتهاوذلك  ،في الدراسة الحالية األدوات لقياس مستوى التحكم والقلق

  :ـ مقياس الضبط الداخلي ـ الخارجي للكبار1.5.4

 ،سـؤاالً )  40( يتكون مقياس الضبط الداخلي ـ الخارجي للكبار من  : المقياس وصفـ 

 ،يتاح لألفراد ذوي القدرة البسيطة قراءتهـا وفهمهـا واسـتيعابها    حتىوقد وضعت هذه األسئلة 

والفرد الذي يحصل علي درجـات  . وتكون االستجابة ألي سؤال من هذه األسئلة أما بنعم أو ال 

  .مرتفعة، هو ذلك الفرد الذي يتسم سلوكه بخصائص الضبط الخارجي

  : تطبيق المقياس  ـ

يق مقياس مركز الضبط الداخلي ـ الخارجي للكبار فرديآ أو جماعيآ، وتحتـوي   يمكن تطب

كراسة األسئلة علي بعض التعليمات التي توضح طريقة اإلجابة، وتسجل اإلجابات علي كراسـة  

األسئلة ذاتها، وعندما يطبق المقياس فرديآ أي علي مفحوص واحد فقط ، فيكفي أن يطلـب منـه   

ة في كراسة األسئلة ثم البدء في اإلجابة، أما إذا طبق المقياس جماعيـاً أي  قراءة التعليمات الوارد

كل فرد  وعلىعلي مجموعة كبيرة من المفحوصين والمفحوصات، فيمكن توزيع كراسة األسئلة، 

التعليمات الموجودة  وجنسه، ويطلب من األفراد أن يقرأ يكتب أسمه وعمره ومستواه التعليمي أن

  .علي كراسة األسئلة ألنفسهم
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أنـه قـد    إالأما عن زمن تطبيق المقياس فليس هناك زمن محدد لإلجابة علي المقياس، 

  .  دقيقة لألفراد العاديين 30يستغرق 

الخـارجي   -مقياس مركز الضبط الداخلي  بأنكما أوضحنا سابقاً :  التصحيح طريقةـ 

الدرجات  مدى، ويتراوح )2ـ1(سؤالً، وتصحح عباراته أما بنعم أو بال)  40( للكبار يتكون من 

والتي  تمثل موضع الضبط الداخلي  ،وهي الحد األدنى للمقياس)  40( علي عبارات المقياس من 

ط وهي الحد الذي يمكن أن تصل إليه باستخدام المقياس التـي تمثـل موضـع الضـب    ) 80(إلي 

  .الخارجي

،  8،  5،  3،  1( وبناءاّ علي تعليمات مقياس مركز الضبط فيمكن تصحيحه كالتالي للسؤال رقم 

10  ،11  ،12  ،14  ،16  ،17  ،18  ،19  ،21  ،23 ، 24  ،27  ،29  ،31  ،33  ،35 

 25 ، 22،  20،  15،  13،  9،  7،  6،  4،  2( نعم و أما السؤال )  39،  38،  37،  36، 

  ال)  40،  34،  32،  30،  28،  26، 
  

  : صدق وثبات األداة   ـ

طريقة المقارنـة  ) رشاد موسي وصالح الدين أبو ناهية ( بالنسبة لصدق المقياس استخدم كل من 

بإيجاد الربيعـي    وذلكالطرفية إليجاد صدق مقياس مركز الضبط الداخلي ـ الخارجي للكبار ،  

علي أن مقياس مركز الضبط  هذاويدل  ،األعلى لكل من عينة الذكور وعينة اإلناث والعينة الكلية 

الداخلي ـ الخارجي ـ لديه القدرة علي التمييز بين مرتفعي ومنخفضي مركز الضبط الداخلي ـ    

  .الخارجي
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طريقة التجزئة ) أبو ناهية  رشاد موسي وصالح الدين( الباحثان  إستخدمأما عن الثبات فقد 

طالبة بكلية )  120( طالباّ بكلية التربية بجامعة األزهر )  122( بتطبيق المقياس علي  ،النصفية

حيث بلغ معامل الثبـات بالنسـبة للـذكور علـي األسـئلة       ،الدراسات اإلنسانية بجامعة األزهر

علي األسئلة الفرديـة و   )0.84( وبالنسبة إلناث )0.61(والنصفان بعد التصحيح  )0.87(الفردية

وبالنسبة للعينة الكلية علي األسئلة ) 0.65(علي األسئلة الزوجية والنصفان بعد التصحيح  )0.86(

، حيث إن جميـع  ) 0.70(، والنصفان بعد التصحيح  )0.78(واألسئلة الزوجية  )0.88(الفردية  

أنظر  ،إن المقياس يتمتع بثبات مرضي ودال إحصائياّ على هذاويدل  0.001االرتباطات دالة عند 

  . )2(ملحق رقم

  : للكبار القلقحالة  إختبار ـ 2. 5.4

تعليمـات مـن   العبـارة وتتطلـب   )  20( يتكون مقياس حالة القلق مـن  :وصف االختبار ـ 

حيث يرمز لعبارات المقياس  ،المفحوصين االستجابة عما يشعرون به في لحظه معينة من الوقت

ويسـتخدم   ،القلق كحالة مستوىلتحديد  اإلكلينيكيويستخدم المقياس في العمل )  1ط ـ  ( بالرمز 

  .المواقف هذهأيضاّ في قياس التغيرات في شدة حالة القلق التي تحدث في 

  : تطبيق االختبار  ـ

يمكن أن يقوم الفرد بتطبيقه القلق ليطبق بطريقة فردية أو جماعية، كما  إختبار حالةصمم 

ولكـن بصـفة    لإلختبار،بنفسه علي نفسه، أما عن زمن تطبيق االختبار فليس هناك وقت محدد 

دقائق أما األفراد األقـل فـي   )  8:  6( علي طلبة الكليات يتطلب من  اإلختبارعامة فإن تطبيق 

دقيقـة،  )  12:  10( مـن   يتطلب اإلختبارتطبيق  فإن إنفعالياالمضطربون والمستوي التعليمي 
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داخل الدائرة أمام )  X( ويستجيب المفحوص علي كل عبارة من عبادات االختبار بوضع عالمة 

  . األربعة المتفاوتة في الشدة اإلختياراتأحد 

  : طريقة تصحيح االختبار ـ 

درجة كحـد  )  80(  إلىدرجة كحد أدني )  20( من  اإلختبارتتراوح قيمة الدرجات علي 

)  4( علي متصل مكون مـن   اإلختباركل عبارة من عبارات  علىأقصي، ويستجيب المفحوص 

  :  نقاط وهده النقاط األربعة هي 

  قليالّ)  2( مطلقاّ                           )  1(  

  كثيراّ)  4( أحياناّ                           )  3( 

األول ويشير التقدير المرتفع فيه إلي قلق عال وتكون أوزان : وهناك نوعان من العبارات 

أما الثاني فيشير فيه التقدير المرتفـع إلـي قلـق     4,  3،  2،  1النوع كالتالي  هذاالتدريج في 

ففـي  )  1،  2،  3،  4( النوع معكوسة كالتالي  هذاتكون أوزان العبارات في  ثممنخفض ومن 

للعبارات، فبينما نجد في المقياس عشر عبارات تصحح مباشـرة   مقياس حالة القلق هناك توازن

  .نجد عشر عبارات األخرى تصحح بطريقة معكوسة

  :صدق وثبات االختبار ـ 

علي شرائح مختلفة من المجتمع  اإلختبارعبد الرقيب البحيري بتطبيق  اإلختبارقام معرب 

 إختيـار وقد تم  ،عية والدراسات العلياالطالب والطالبات في المراحل الثانوية والجام على إشتملت

بعض أنواع الصدق التالية، الصدق المرتبط بمحك وصدق التكوين الفرضي ومن بـين الطـرق   

صدق المفردات وصدق المتغيرات التجريبية . ( النوعية المناسبة لحساب صدق التكوين الفرضي
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وطريقـة الفاكرونبـاخ    اإلختبارة طريقة إعاد إستخدامأما عن الثبات فقد تم  ،)والتحليل العاملي 

الطرق إن معامالت الثبات مرتفعة  بهذهوطريقة التجزئية النصفية، حيث وجد بعد حساب الثبات 

  .)3(، أنظر الملحق رقماإلختبارمما يدل علي ثبات 
  

   : اإلستطالعيةـة الدراس ـ 6.4 

فـي   إستخدامهاالتحقق من صدق وثبات المقاييس التي تم  إلى اإلستطالعيةتهدف الدراسة 

طالباّ وطالبـة مـن طلبـة    )  50( وذلك بعد تطبيق المقاييس علي عينة قوامها  ،الدراسة الحالية

وطبق عليهم المقياس لمـدة   ،عشوائياّ من أغلب األقسام الخاضعة للدراسة إختيارهموتم  ،الجامعة

مقياس مركز التحكم  إستخداموتم  2010ـ   11ـ   15إلي  2010ـ   11ـ   1امتدت من تاريخ 

ومقياس قلق الحالة  ،) 1987( الذي أعده بالصورة العربية رشاد موسي وصالح الدين أبو ناهية 

 ). 1984( التي أعده بالصورة العربية عبد الرقيب أحمد البحيري 

  : صدق وثبات مقياس مركز التحكم في الدراسة الحالية   ـ 1.6.4

مالئمته لمجتمع الدراسة، قامت  ومدىألجل التحقق من صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية، 

و  ،الجامعة طلبةطالباّ و طالبه من )  50( قوامها  إستطالعيةالباحثة بتطبيق المقياس علي عينة 

لدراسة وطلب منهم قراءة التعليمات الخاصـة  لاألقسام الخاضعة  أغلبعشوائياّ من  إختيارهمتم 

أفراد العينة وضوح  إستجابةبالقياس ومن تم اإلجابة على عبارات المقياس، حيث تبين من خالل 

  :كما يلي  إستخراجهوفيما يتعلق بمعامل الصدق فقد تم  ،المقياس المستخدم في الدراسة

  

  



  

82 
 

  :الباحثة نوعان من الصدق  إستخدمتوللتحقق من الصدق : الصدق :أوالً

  : الظاهريالصدق  .1

الشروط الواجب توافرها في أي أداة لقياس ظاهرة مـا، حيـث    منالظاهري  ويعد الصدق

الصـدق الظـاهري    إستخدامأن أفضل وسيلة للتأكد من الصدق هو  إلىأشار العديد من العلماء 

  ). 104:  2004الهادي، (

وقد تم التحقق من الصدق الظاهري للمقياس بعد عرض مقياس مركز التحكم علي مجموعة 

من األساتذة بقسم التربية وعلم النفس إلبداء رأيهم في الخصوص واالسـتفادة مـن التعـديالت    

 من حيث الصياغةوالمالحظات الذي أبدوها والتي تم أخدها بعين االعتبار وقد تم تعديل العبارات 

)  1( والملحـق رقـم   )  33،  26،  12،  11،  7،  6( اللغوي وهذه العبارات هي الوضوحو

  .يوضح أسماء األساتذة

  :صدق االتساق الداخلي   .2

بإيجـاد معامـل    وذلـك الباحثة صدق االتساق الـداخلي   إستخدمتلحساب صدق المقياس 

  ). 64:  2009الحجازي، ( بين الدرجة الكلية والدرجات الفرعية للمقياس  اإلرتباط

طالبـاّ وطالبـة إليجـاد    )  50( وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بتطبيقه علي عينة مكونه من 

الـداخلي ـ   ( بين الدرجة الكلية وكل مفردة من مفردات المقياس مركز الـتحكم   اإلرتباطمعامل 

  .للكبار) الخارجي 
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الدرجة الكلية لمقياس مركز الضبط ودرجات كل مفردة من  إرتباطمعامالت )  5ـ  4( جدول 
  قبل الحذف)  50= ن ( مفردات المقياس 

 معامل االرتباط مفردة

1  **0.653 

2 0.222 

3 *0.333 

4 0.134  - 

5  **0.374 

6 *0.344 

7 0.045 

8 0.172 

9 0.122 

10 0.056 

11 0.213 

12 **0.375 

13 *0.324 

14 0.209 

15 0.013 

16 0.017  - 

17 **0.425 

18 0.190 

19 *0.376 

20 0.133 

21 *0.320 

22 0.018- 

23 0.173 

24 0.026 
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25 0.062 

26 *0.294 

27 **0.508 

28 0.119- 

29 **0.376 

30 *0.329 

31 0.250 

32 0.138 

33 0.187 

34 0.129 

35 0.188 

36 **0.397 

37 0.213 

38 0.382- 

39 0.192 

40 0.012 

   0.05دالة عند مستوي داللة ( * ) 
  0.01دالة عند مستوي داللة ( ** ) 

ويالحظ من الجدول وجود معامالت ارتباط منخفضة ما بين المفردة والدرجة الكلية، وبناء علـي  

 4(المفردات هي رقم  وهذهالمنخفضة  اإلرتباطقامت الباحثة بحذف المفردات ذات معامالت  ذلك

 ،7  ،9  ،10  ،15  ،23  ،24  ،25  ،32  ،38،40 .(  
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الدرجة الكلية لمقياس مركز التحكم ودرجات كل مفردة من  إرتباطمعامالت )  6ـ  4( جدول 
  بعد الحذف)  50= ن ( مفردات المقياس 

  مفردة 
 م 

  معامل االرتباط 
 ر 

1 **0.634 

2 0.202 

3 *0.297 

5 0.258 

6 0.262 

8 *0.306 

11 *0.283 

12 **0.398 

13 **0.383 

14 0.258 

16 0.241 

17 **0.457 

18 0.280 

19 **0.405 

20 0.268 

21 **0.439 

22 0.279 

26 *0.347 

27 **0.457 

28 0.289 

29 **0.422 
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30 *0.357 

31 *0.298 

33 0.252 

34 0.221 

35 **0.361 

36 **0.427 

37 *0.294 

39 0.239 

   0.05دالة عند مستوي داللة ( * ) 
  0.01دالة عند مستوي داللة ( ** ) 

  

بين المفردة والدرجة الكليـة بعـد حـذف     االرتباطمعامالت  ارتفاعويالحظ من الجدول 

الداخلي للمفردات، وقـد   االتساق ارتفاعإلي  أدىالمنخفضة مما  االرتباطالمفردات ذات معامالت 

كل فقرة مـع   ارتباطلكل فقرات المقياس بحساب معامالت  االستجاباتفي  االتساق مدىتم تقدير 

، االرتباطيوضحان قيم معامالت )  6ـ   4) (  5ـ   4( وجدوالن ) مفردة  40( الدرجة الكلية، 

) 29(كون فقرات المقيـاس  ت وبهذاالضعيفة أو السالبة، االرتباطاتقبل وبعد حذف المفردات ذات 

  .  مفردة

  الثبات: اًثاني

 االستطالعيةالدراسة لحساب معامل ثبات المقياس في العينة  هذهالباحثة في  استخدمتوقد 

واألسئلة الزوجية الصورة  لالختباراألسئلة الفردية كصورة  اعتباروهي  ،طريقة التجزئة النصفية

مرة واحدة ويعطي لكل فرد درجة عن كل قسم منها ثم نجـد معامـل    االختباراألخرى، ويطبق 

وبحساب معامـل الثبـات    ،) 96:  1990زيدان ، ( معامل الثبات  علىبينها وهو يدل  االرتباط
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وهـو معامـل   )  0.67( معادلة سبيرمان براون، بلغ معامل ثبات مقياس مركز التحكم باستخدام

  .ثبات جيد

  :قلق الحالة في الدراسة الحالية  إختبارصدق وثبات  2.4.6

 علـى  اإلختبارلمجتمع الدراسة، تم تطبيق  ومدى مالئمته اإلختبارألجل التحقق من صدق 

و تم اختيارهم عشوائياّ وفقـاّ   ،طالب و طالبه من طلية الجامعة)  50( قوامها  إستطالعيةعينة 

بالمقياس ومن تم اإلجابـة علـى    وطلب منهم قراءة التعليمات الخاصة ،ألقسام الخاضعة للدراسة

عبارات المقياس، حيث تبين من خالل استجابة أفراد العينة وضـوح المقيـاس المسـتخدم فـي     

  :الدراسة، وفيما يتعلق بمعامل الصدق فقد تم استخراجه كما يلي 

  : الصدق من نوعان الباحثةوقد استخدمت  : دقـالص: أوال

  : الظاهريالصدق  .1

مجموعة  على) قلق الحالة ( إختباروقد تم التحقق من الصدق الظاهري لالختبار بعد عرض 

) 1(والملحق رقم .االختبار صالحاّ من األساتذة بقسم التربية وعلم النفس إلبداء رأيهم وقد تبين أن 

  .يوضح أسماء األساتذة

ـ ) صدق التكوين الفرضي (  الداخلي اإلتساق صدق.2 بـين   اإلرتبـاط ل وذلك بإيجاد معام

الدرجة الكلية والدرجات الفرعية الختبار قلق الحالة، وفي الدراسة الحالية قامت الباحثة بتطبيقـه  

بين الدرجة الكلية وكل مفـردة   اإلرتباططالباّ وطالبة إليجاد معامل )  50( علي عينة مكونه من 

  .اإلختبارمن مفردات 
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كلية الختبار قلق الحالة ودرجات كل مفردة من الدرجة ال إرتباطمعامالت )  7.  4( جدول 
  ) 50= ن ( مفردات المقياس 

  مفردة
 م

  معامالت االرتباط
 ر

1 **0.620 

2 **0.569 

3 **0.487 

4 **0.409 

5 *0.357 

6 **0.369 

7 **0.450 

8 *0.335 

9 **0.460 

10 **0.623 

11 **0.471 

12 **0.543 

13 *0.567 

14 *0.550 

15 **0.486 

16 **0.445 

17 **0.610 

18 **0.523 

19 **0.541 

20 **0.369 

   0.05دالة عند مستوي داللة ( * ) 
  0.01دالة عند مستوي داللة ( ** ) 
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بين الدرجة الكلية وكل مفردة مـن مفـردات    اإلرتباطويالحظ من الجدول أن معامالت 

  .لإلختبارالداخلي  اإلتساقصدق  علىمما يدل  مرتفعة اإلختبار

  :الثبات  : ثانياّ

 اإلسـتطالعية الدراسة لحساب معامل ثبات المقياس في العينة  هذهوقد استخدمت الباحثة في 

وطورها كايزر  ،) 1951( كرونباخ عام  إقترحهاالمعادلة التي  هذهمعامل ألفاكرونباخ، وتهدف 

تحديد معامل التجانس بالنسبة لمقيـاس   إلىمعامل ألفا  باسم والمعروفة ،) 1975( وميشيل عام 

( التي يستجيب فيها المفحوص بواحدة من اإلجابات  الذاتيوغيرها من وسائل التقدير  اإلتجاهات

وهـو  )  0.83(  إلـى وقد وصل معامل الثبات باستخدام معادلة ألفا )  67:  2009الحجازي ، 

  .معامل ثبات جيد

   :األساسيةالدراسـةبيانات  - 7.4

إلي  2011ـ   1ـ   6( جمع البيانات العينة الدراسة األساسية الفترة الممتدة من  إستغرق

واعتمدت الباحثة علي نفسها في تطبيق أدوات الدراسـة ، وتـم تطبيـق     ،) 2011ـ   2ـ   15

األدوات بطريقة جماعية وذلك بإعطاء كل طالب أو طالبة في كل قسـم مـن أقسـام الجامعـة     

قلق  إختبارعشوائياّ مقياس مركز التحكم وفي خلفه  إختيارهمحالية والتي تم الخاضعين للدراسة ال

كل مفردة من مفردات االختبارين وعدم ترك أي مفـردة   علىالحالة، مبينة لهم ضرورة اإلجابة 

ويجب إعطاء أول إجابة تخطر علي ذهنك، وقامت الباحثة بإعطاء كل مجموعة في  ،بدون إجابة

قامت الباحثة بمراجعة المقاييس للتأكد مـن إن هنـاك    ثمراسة المقياسين ، كل قسم الخاضعين للد
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إن الباحثة الحظت إن كل األسئلة مجاب عليها ، وتمكنت الباحثـة   إالأسئلة لم يتم اإلجابة عنها ، 

 .  طالب وطالبة)  280( بحصر جميع أفراد العينة والبالغ عددهم 

  

  .المستخدمةاألساليب اإلحصائية - 8.4

مربع كاي لداللة الفروق بين ذوي الضـبط   إختبار إستخدامبناءاّ علي أهداف الدراسة تم 

 واألدبـي والتخصص العلمي  واإلناثوكذلك الفروق بين الذكور  الداخلي وذوي الضبط الخارجي

الفروق بـين متوسـط   لداللة ) t (إختبار إستخدامتم  وكذلك ،في مصدر الضبط داخلي وخارجي

فـي   واألدبـي والتخصص العلمي  واإلناثوكذلك الفروق بين الذكور  ،والمتوسط الفرضيالعينة 

النـوع   التفاعل المشترك بـين تحليل التباين الثنائي للتعرف على  إستخداموكذلك تم ،القلق كحالة 

النـوع   التفاعل المشـترك بـين  وكذلك ) داخلي ـ خارجي  (والتخصص بالنسبة لمصدر الضبط 

وكذلك اإلنحدار المتعدد وطريقة اإلنحدار التدريجي إلمكانية التنبؤ  للقلق كحالة والتخصص بالنسبة

القلق لـدى عينـة    وحالةومتغيرات التخصص والنوع ) داخلي ـ خارجي (بعالقة مركز التحكم 

  .الدراسة 
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 الفصل الخامس
 ومناقشتھا النتائج عرض

    

  تمھید .1.5

  ومناقشتھاعرض النتائج . 2.5

  الدراسة ومقترحات توصیات.3.5
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  :تمھید ـ  1.5

يشمل هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة ومناقشتها في ضوء الدراسات السابقة وأدبيـات  

اإلطار النظري، كما يشمل مجموعة من التوصيات والمقترحات التي تم صـياغتها فـي ضـوء    

 .الدراسة هذهالنتائج التي تم التوصل إليها في 

  :ومناقشتھاعرض النتائج  ـ2.5

وفقاً لألهداف التي وضعت لهذه الدراسة بناءاً على اإلطـار   ومناقشتهاسيتم عرض نتائج الدراسة 

  .النظري والدراسات السابقة
  

  :الھدف األول

  .لدى عينة الدراسة ) خارجي –داخلي ( التحكمالتعرف على مستوى 

للتعرف على داللة الفروق بين ) مربع كاي( إختبارللتحقق من هذا الهدف قامت الباحثة باستخدام 

، حيث كان المتوسط الفرضـي للمقيـاس   التحكم مركز على مقياس متوسط درجات أفراد العينة 

خارجي والجدول  تحكمداخلي وأعلى من المتوسط ذوي تحكم ويعتبر أقل من المتوسط ذوي  )58(

  .يوضح ذلك) 5-1(
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متوسط درجات أفراد العينة على مقياس مركز لداللة الفروق بين ) مربع كاي(اختبار)1-5(جدول 
   )الداخلي، الخارجي(التحكم

 التحكممركز 
التكرارات 
 المالحظة

التكرارات 
 المتوقعة

 درجة الحرية مربع كاي
مستوى 
 الداللة

أقل من 
 )1(المتوسط 

228 140.0 

من  أكبر 0.01 1 110.629
 )2(المتوسط 

52 140.0 

 1 280 المجموع

مقياس  متوسط درجات أفراد العينة علىنالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

 الـتحكم حيث بلغت مجموعة ،الداخلي  التحكملصالح مجموعة  )الخارجي ،الداخلي(مركز التحكم

عنـد   دالـة ) 110.629)( كـاي (وكانت قيمة ) 52(الخارجي  التحكمومجموعة ) 228(الداخلي 

التي دلـت نتائجهـا عـن    ) 1996(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة عبد اهللا  ،)0.01(مستوى داللة 

 ،لصالح الضبط الداخلي) خارجي –داخلي (وجود فروق ذات داللة إحصائية في موضع الضبط 

الداخلي أكثـر   اإلنضباطالتي بينت نتائجها بأن الطلبة يميلون إلى ) 2006(ودراسة أفنان دروزة 

الـداخلي   الـتحكم ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الطلبة يميلون أكثر إلى  ،الخارجي اإلنضباطن م

ربما ذلك يرجع إلى البيئة التي يعيش فيها الطالب فهي تعتمد على الرعايـة والتـدريب وتعـود    

 على النفس مما تجعل الطالب يعزو أسباب نجاحه أو فشله إلى عوامل ذاتية اإلعتمادالطالب على 

وإنجازاتهم إلى إستعداداتهم، أي أن معظم ويرجع الطالب معظم قراراتهم .من خبرة وقدرة ومهارة

  .قراراتهم نابعة من داخلهم  
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  :الهدف الثاني

  .التعرف على مستوى القلق كحالة لدى عينة الدراسة

ومن ثـم  للتحقق من هذا الهدف قامت الباحثة باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري 

  .يوضح ذلك) 2-5(والجدول  t)(قامت الباحثة باستخراج معادلة 

  لداللة الفروق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي للقلق كحالة t) (اختبار ) 2- 5(جدول 

حالة 
 القلق

 العدد

المتوسط 
الحسابي 
 للعينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

درجة 
 الحرية

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

280 42.3929 9.9563 50 279  -12.785 0.01 

نالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لصالح 

وكانت ) 50(المتوسط الفرضي من أقل ) 42.3929(حيث كان متوسط العينة ، المتوسط الفرضي 

وتختلف هـذه الدراسـة مـع    ، ) 0.01(دالة إحصائيا عند مستوى داللة ) -12.785) (ت(قيمة 

التي دلت نتائجها عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية لدى عينة ) 2001(دراسة أمل األحمد 

هم أقل مـن المتوسـط   ونالحظ من النتيجة بأن الطلبة ليس لديهم قلق حالة وإن متوسط .الدراسة

وبـدون   وربما يرجع ذلك بأن الطالب قد دخلوا التخصص الذي يرغبون فيه ،الفرضي للمقياس

  .ضغوط من األخرين فتنخفض شدة حالة القلق لديهم 

  :الهدف الثالث

  .الدراسة عينةكحالة لدى  في القلق) خارجي –داخلي ( التحكم بين ذوي الفروق التعرف على
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والقلق كحالة ) خارجي –داخلي ( التحكم مركزقامت الباحثة بتصنيف درجات  هذا الهدف للتحقق

) كـآي مربـع  (كال على حدة وقامت الباحثة باستخدام معادلـة  ) فوق المتوسط وتحت المتوسط(

  .يوضح ذلك) 3-5(الستخراج هذه الفروق والجدول 

  التحكم بين ذوي الفروقللتعرف على ) كآيمربع ( إختبار) 3-5(الجدول 
  الدراسة عينةكحالة لدى  في القلق) خارجي –داخلي ( 

 مركز التحكم
 حالة القلق

 مربع كاي مجـ
درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

1  
 تحت المتوسط

2  
 فوق المتوسط

  داخلي )1( 
  

 النسبة المئوية

129  
  
46 

99  
  

35 
228 

  خارجي )2(  0.01 1 8.191
  

 النسبة المئوية

18  
  
6 

34  
  

12 
52 

 147 133 280 
  

والقلق ) خارجي –داخلي ( التحكم مركزنالحظ من الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 

لصالح ذوي ) 0.01(لدى عينة الدراسة عند مستوى داللة ) فوق المتوسط وتحت المتوسط( كحالة 

 ،)35(في القلق كحالة فوق المتوسط  داخلي تحكمحيث كانت نسبة الذين لديهم  ،الداخلي التحكم

) فوق المتوسط(لقلق كحالة احيث كانت نسبتهم في  خارجي تحكممن نسبة الذين لديهم  أعلىوهي 

 ).0.01(وهي دالة عند مستوى داللة ) 8.191) (كاى(وكانت قيمة ) 12(

التي دلت نتائجها  )1996( عبد اهللاوتختلف هذه الدراسة مع دراسة عبد الرحمن سليمان وهشام 

ومستوى القلق،وكذلك ) داخلي ـ خارجي (عن عدم وجود عالقة إرتباطية بين موضع الضبط 

التي توصلت نتائجها بأن ذوي الضبط الخارجي أعلى ) 1979(روبرت وتامبا مع دراسة تختلف
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أن التي توصلت نتائجها ب) 1980( للبار تاقلقا من ذوي الضبط الداخلي،  وتختلف مع دراسة 

، وتتفق مع دراسة هويت   الطالب الذين يميلون إلى الضبط الداخلي لديهم مستوى قلق منخفض

 التي توصلت نتائجها إلى أن المفحوصين ذوي موضع الضبط الداخلي أكثر) 1970(دوما كلوي

 ونجاحهم فشلهمالداخلي يعزو  التحكمذوي  الطالبوتفسر الباحثة هذه النتيجة بأن  ،واكتئاباقلقا 

نجدهم أكثر قلقا حيال مستقبلهم ألنهم  من جهد، عليه هوما يبذلوالخاصة  موقدراته مإلى إمكاناته

  .يشعرون بالمسؤولية الشخصية حيال الفشل أو النجاح في هذا المستقبل

 هدف الرابعلا

  .)خارجي –داخلي ( التحكم مركزفي ) ـ إناثذكور ( بينالتعرف على فروق 

الباحثة قد استخدمت العينة الكلية السابقة أي جميع الطلبة والطالبـات   فإنوفيما يخص هذا الهدف 

وبعد ذلك استخرجت درجات عينة الذكور ودرجات عينة اإلنـاث علـى   ، بمختلف التخصصات 

) مربع كـاي (واستخدمت الباحثة معادلة ، كال على حدة ) خارجي –داخلي ( التحكم مركزمقياس 

) 4-5(والجدول ) خارجي –داخلي ( التحكم مركزر واإلناث في للتعرف على الفروق بين الذكو

  .يوضح ذلك
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  لداللة الفروق بين الذكور واإلناث) كاىمربع ( إختبار) 4-5(الجدول 
  )خارجي –داخلي ( التحكم مركزفي 

  
  النوع
 

 مستوى الداللة درجة الحرية مربع كاي مركز التحكم

 
1 

داخلي    
2 

 خارجي
 مجـ

 71 14 57 )ذكور( 1 0.774 1 0.083

 209 38 171 )إناث( 2

 280 52 228 مجـ
  

 –داخلـي  ( الـتحكم  مركـز نالحظ من خالل الجدول عدم وجود فروق بين الذكور واإلناث في 

  .وهي غير دالة إحصائية) 0.083) (مربع كاي(حيث كانت قيمة  ،)خارجي

التي دلت نتائجها عـن وجـود    )1996(اهللا وتختلف هذه النتيجة مع دراسة سليمان وهشام عبد 

) 2002(ودراسة الشـحومي،  ،)داخلي ـ خارجي (اإلناث في مصدر الضبط فروق بين الذكور و

التي دلت نتائجها بأن الذكور أكثر ميال للضبط الداخلي من اإلناث ، وتتفق مع دراسـة األحمـد   

داخلي ـ  (الضبط ناث في مصدرالتي دلت نتائجها عن عدم وجود فروق بين الذكور واإل) 1999(

دم وجود فـروق بـين الـذكور    التي دلت نتائجها عن ع )2004(ودراسة بلعيد الهادي ،)خارجي

وتعلل الباحثة هذه النتيجة بأن الطلبة يمتـازون   ،)داخلي ـ خارجي (واإلناث في مصدر الضبط 

إلـى أسـاليب    بنفس الخصائص والسمات باعتبارهم في المرحلة العمرية نفسها، وكذلك يرجـع 

التنشئة االجتماعية التي سبق الحديث عنها، إذ تظهر حرية اإلناث والذكور على حد سـواء فـي   
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وهذا بدوره ربما يؤدي إلى تقلـيص   ،تخصصاتهم الدراسية من دون ضغوط من الوالدين إختيار

  ).خارجي –داخلي ( التحكم مركزالفروق بين الجنسين في 

  :الهدف الخامس

  ).خارجي –داخلي ( التحكم مركزفي ) أدبي –علمي ( التخصصبين ق التعرف على فرو

ومن ثم  ،كال على حدة) أدبي –علمي (للتحقق من هذا الهدف قامت الباحثة بتصنيف التخصصات 

ومـن ثـم    ،)خـارجي  –داخلي ( التحكمقامت الباحثة باستخراج درجات كل طالب على مقياس 

  .يوضح ذلك) 5-5(والجدول . لداللة الفروق ) مربع كاي(استخدمت الباحثة معادلة 

 التحكم مركزفي ) أدبي –علمي (لداللة الفروق بين التخصص ) مربع كاي(اختبار ) 5- 5(جدول 
  )خارجي –داخلي (

 مستوى الداللة درجة الحرية مربع كاي مركز التحكم التخصص

 
1 

 داخلي

2 
 خارجي

 مجـ

 106 13 93 علمي 1 0.034 1 4.487

 174 39 135 أدبي 2

  52 228 مجـ
  

أفراد العينة على  درجات متوسط  بيننالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية 

لصالح التخصص ) أدبي –علمي (التخصص  وفقا لمتغير) خارجي –داخلي ( مقياس مركز التحكم

 ،خارجي تحكملديهم  )39(داخلي و تحكملديهم ) 135(حيث كان طلبة التخصص األدبي  ،األدبي

خارجي وكانت قيمـة   تحكملديهم ) 13(داخلي و  تحكملديهم ) 93(بينما طلبة التخصص العلمي  

  ).0.034(وهي دالة إحصائية عند مستوى داللة ) 4.487) (مربع كاي(
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التي دلت نتائجها عن عدم وجود فـروق بـين    )2004(وتختلف هذه النتيجة مع دراسة المغربي 

) 1999(ودراسة األحمـد  ، ) داخلي ـ خارجي  (في مصدر الضبط ) علمي ـ أدبي (التخصص 

وفق التخصـص  ) داخلي ـ خارجي  (التي دلت نتائجها عن عدم وجود فروق في مصدر الضبط 

  األكاديمي 

بين أفراد عينة الدراسة في كل من التخصص األدبي  إختالفوتعلل الباحثة هذه النتيجة إلى وجود 

قد ينمـي  ربما  المستوى التعليمي للوالدينوكذلك ، واإلقتصادية اإلحتماعيةوالعلمي في الظروف 

العلمي  التخصصينلدى هؤالء الطلبة توجهات مختلفة تؤدي إلى وجود فروق بين أفراد العينة في 

وربما الجو العلمي السائد داخل التخصص األدبي  ،)يخارج –داخلي ( التحكم مركزواألدبي في 

من خالل التفاعل المباشـر لـدى طلبـة     واإلستقالليةقد يمنح هذا التخصص نوعاً من التشجيع 

،وبينما أفراد التخصص العلمي تنقصهم اإلمكانيات وتنقصهم المعامل ويجـدون  التخصص األدبي

  .يميلون إلى إن مصيرهم في يد القدر والمستقبل أنفسهم بأنهم أقل من غيرهم األمر الذي يجعلهم 

  :الهدف السادس

  .في القلق كحالة) إناث –ذكور (النوع  بين فروقال التعرف على

من هذا الهدف قامت الباحثة باستخدام العينة ككل وتصنيف الذكور واإلنـاث واسـتخراج    للتحقق

لداللة الفروق والجـدول   t) (الباحثة معادلة  إستخدمتومن ثم  ،درجاتهم على مقياس قلق الحالة

  .يوضح ذلك) 5-6(
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  لداللة الفروق بين الذكور واإلناث في القلق كحالة t) (اختبار) 6-5(الجدول 

 العدد النوع
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 )ت(قيمة 
مستوى 
 الداللة

 10.45 44.66 71 ذكور - 1
2.239 0.026 

 9.68 41.62 209 إناث - 2
  

بين متوسط درجات الذكور ومتوسـط   داللةإحصائية نالحظ من الجدول السابق وجود فروق ذات

حيث كان متوسط الذكور  ،درجات اإلناث من إفراد عينة الدراسة في القلق كحالة لصالح الذكور

دالـة إحصـائيا عنـد    ) 2.239) (ت(وكانت قيمة ) 41.62(أعلى من متوسط اإلناث ) 44.66(

  ).0.026(مستوى داللة 

التي توصلت إلى وجود فـروق بـين   ) 1999(وتتفق هذه الدراسة مع دراسة سهير كامل أحمد 

التي توصلت ) 1996(د اهللا وتختلف عن دارسة عبد الرحمن سليمان وهشام عب ،الذكور واإلناث

وكانت الطالبات أكثر إحساسا بالقلق من  ،إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في مستوى القلق

التي توصلت إلى عدم وجود فروق بين ) 2001(كما إنها تختلف مع دراسة أمل األحمد  ،الطالب

  .الذكور واإلناث في القلق كحالة

أن الذكور أكثر إحساسا بالقلق من اإلناث وذلك لكون إن الذكور  وتعلل الباحثة نتيجة الدراسة إلى

  ضغط ،وكذلكال يطمحون إلى النجاح فقط بل إلى ما بعد التخرج إلى العمل والزواج واالستقرار 

فالرجل يساهم في إعانة األسرة وعليه ثقل إجتماعي أكثر من المرأة ولذلك  ،المسؤولية اإلجتماعية

لقلق لديه خوفا من المستقبل، وهذا ماجاء به أصحاب النظرية اإلنسانية بـأن  تزداد حدة التوتر وا

  .القلق هو الخوف من المستقبل من أحداث قد تهدد وجود اإلنسان أو تهدد إنسانيته
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  :الهدف السابع

  في القلق كحالة ) أدبي –علمي (التخصص ذوي  الفروق بينالتعرف على 

ومن ثـم   ،كالً على حدة) أدبي –علمي (تصنيف التخصص للتحقق من هذا الهدف قامت الباحثة ب

ومن ثم اسـتخدمت الباحثـة    ،قامت الباحثة باستخراج درجات كل طالب على مقياس قلق الحالة

  .يوضح ذلك) 7-5(لداللة الفروق والجدول ) (tمعادلة 

  في القلق كحالة) أدبي –علمي (لداللة الفروق بين التخصص  t) (اختبار ) 7- 5(جدول 

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 مستوى الداللة )ت(قيمة 

 10.43 42.792 106 علمي - 1
0.523 0.601 

 9.67 42.149 174 أدبي - 2
  

نالحظ من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات التخصـص  

وهي ) 0.523) (ت(حيث كانت قيمة  ،القلق كحالةاألدبي ومتوسط درجات التخصص العلمي في 

 اإلطـالع ولم تهتم الدراسات السابقة بهذا الهدف في حدود الدراسات التي تم ، غير دالة إحصائية

  .عليها

قد دخلوا التخصص الذي يرغبـون  ) أدبي –علمي (الباحثة هذه النتيجة بان أفراد العينتين  وتفسر

 إلجتماعيـة اووباإلضافة إلى أنهم من نفس البيئـة الثقافيـة    ،فيه وهم وبدون شك متوافقون معه

، وكذلك إن القلق تجـاه مسـتوى التعلـيم    لذلك ال توجد فروق بينهم في القلق كحالة واإلقتصادية

فالعينة ككـل   ،والتحصيل اليرتبط بالتخصص فكل قلق تجاه النجاح بغض النظر عن التخصص
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ذا قد يشير أيضا إلى إن الطالب لديهم طمأنينة بأن وه ،أوضحت بأن مستوى القلق لديها منخفض

  . المجتمع كفيل بتعيينهم بعد التخرج ، مما أدى إلى خفظ مستوى القلق لديهم عموما
  

  :الهدف الثامن
لمركز  الكلية وتأثيرهما على الدرجة التخصص، النوع  :إستكشاف التفاعل المشترك بين العاملين

   .التحكم
  ).8-5( إستخدام تحليل التباين الثنائي كما هو موضح في الجدولولحساب ذلك تم 

وحساب داللة تأثير التفاعل المشترك بين العاملين تحليل التباين الثنائي لf) (إختبار )8-5(جدول 

  .وتأثيرهما على الدرجة الكلية لمركز التحكم )النوع ،التخصص(

 مستوى الداللة Fقيمة  درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.316 1.011 1 12.233 النوع

 0.097 2.773 1 33.557 التخصص

 0.761 0.093 1 1.121 التخصص×النوع

   280 463144.000 المجموع
  

  :هنالحظ من الجدول السابق إن

وتم مناقشة هذه النتيجة  على درجات مركز التحكم،النوع  دال إحصائيا لعامل ـ ال يوجد تأثير1

   )داخلي، خارجي(التحكم ي مركزف )الذكور واإلناث(بين  الفروق للتعرف على الرابع في الهدف

   .ـ ال يوجد تأثير دال إحصائيا لعامل التخصص على درجات مركز التحكم2

   .حيث كانت مستويات الداللة غير دالة إحصائيا ،)النوع،التخصص(ـ ال يوجد تداخل بين 3

كان ) النوع، التخصص(من خالل النتيجة إن التباين في درجات مركز التحكم وفقا لعوامل نالحظ

   .متساويا بين المجموعات، وهذا يحبذ لنا إستخدام هذا النموذج بدرجة كبيرة من الثقة
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  :الهدف التاسع
للقلـق   وتأثيرهما على الدرجة الكلية )،التخصص النوع (المشترك بين العاملين التفاعل إستكشاف

  .)  9ـ  5( ولحساب ذلك تم إستخدام تحليل التباين الثنائي كما هو موضح في الجدول  .كحالة

تأثير التفاعل المشترك بين التباين الثنائي وحساب داللة  لتحليل  )f (إختبار) 9 ـ 5( جدول

  .للقلق كحالة وتأثيرهما على الدرجة الكلية) التخصص ، النوع(العاملين 

 مستوى الداللة Fقيمة  درجة الحرية مجموع المربعات نمصدر التباي

 0.005 7.971 1 775.172 النوع

 0.094 2.822 1 274.439 التخصص

  التخصص×النوع
  

243.533 1 2.504 0.115 

   280 530860.000 المجموع
  

  : إنهالحظ من الجدول السابق ن

 ،وتم مناقشة هذه  النتيجة في على درجات القلق كحالة النوع ـ يوجد تأثير دال إحصائيا لعامل1

  .في القلق كحالة) اإلناثو الذكور(الهدف السادس للتعرف على الفروق بين 

وتـم مناقشـة هـذه     لعامل التخصص على درجات القلق كحالة، ـ اليوجد تأثير دال إحصائيا2

  ). العلمي واألدبي (على الفروق بين ذوي التخصص السابع للتعرف النتيجة في الهدف

   .حيث كانت مستويات الداللة غير دالة إحصائيا) النوع ، التخصص( ـ اليوجد تداخل بين 3

) النوع ، التخصـص (كحالة وفقا لعوامل  ونالحظ من خالل النتيجة إن التباين في درجات القلق

   . من الثقة كان متساويا بين المجموعات، وهذا يحبذ لنا إستخدام هذا النموذج بدرجة كبيرة
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 :العاشر الهدف

النـوع،   حالـة القلـق،   ،)المتغير التابع() الدرجة الكلية(مركز التحكم ب ما أفضل متغيرات التنبؤ

  . ؟) متغيرات مستقلة (التخصص،

تم إستخدام تحليل اإلنحـدار المتعـدد    )الدرجة الكلية(لمعرفة أفضل متغيرات التنبؤ لمركز التحكم

  :يوضح ذلك) 10-5(والجدول  Stepwise)( ( التدريجي وطريقة اإلنحدار
  

حالة (، )حالة القلق، التخصص(، ) حالة القلق(لإلرتباط المتعدد بين )  f( قيمة) 10-5(جدول 

  ،والدرجة الكلية لمركز التحكم) القلق، التخصص،النوع

 النموذج
معامل االرتباط 

 المتعدد
 معامل التحديد

الخطأ 
 المعياري

 ف
الداللة 
 اإلحصائية

 0.01 41.720 3.2552 0.130 0.361 حالة القلق

حالة القلق، 
 التخصص

0.379 0.143 3.2368 23.184 0.01 

حالة القلق، 
 التخصص، النوع

0.394 0.156 3.2195 16.948 0.01 

  )مركز التحكم(المتغير التابع هو 

قد حددت أفضل ثالثة ) Stepwise(يالحظ من الجدول أن طريقة االنحدار التدريجي 

حالة (بين المتغير المستقل اإلرتباط وكان ) حالة القلق(المتغير المستقل : نماذج، النموذج األول

والذي يمثل نسبة ) 0.130(ومعامل التحديد ) 0.361(هو ) مركز التحكم(والمتغير التابع ) القلق

: الثاني بينما تضمن النموذجالنحدار، التباين الذي يمكن التنبؤ به من المتغير التابع في معادلة ا

 اإلرتباطوكان معامل ،) مركز التحكم(والمتغير التابع ) حالة القلق، التخصص(المتغير المستقل 



  

105 
 

حالة (الثالث المتغير المستقل  بينما تضمن النموذج  ،)0.143(ومعامل التحديد ) 0.379(بينهما 

) 0.394(بينهما اإلرتباط ، وكان معامل )مركز التحكم(والمتغير التابع ) القلق، التخصص، والنوع

للنماذج الثالثة )  16.948،  23.184،  41.720( ونالحظ قيمة ف  ،) 0.156(ومعامل التحديد 

ى وجود فروق في حالة القلق على وهذا يشير إل) 0.01(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ووجود فروق في حالة القلق، التخصص على متغير  ،متغير مركز التحكم في النموذج األول

ووجود فروق في حالة القلق، التخصص، النوع على متغير  ،مركز التحكم في النموذج الثاني

  .مركز التحكم في النموذج الثالث

تم حساب بيتا ) الدرجة الكلية(نبؤ بمركز التحكم مدى مساهمة كل متغير في التولتحديد  

                                                                                   .)  11ـ  5(كما هو موضح في جدول ) ت(وقيمة ) المعامل الثابت(

حالة القلق (، )حالة القلق( لداللة مدى مساهمة) ت(وقيمة ) بيتا(قيمة ) 11ـ  5(جدول
  بالدرجة الكلية لمركز التحكم وداللتها اإلحصائية) حالة القلق والتخصص والنوع ( )والتخصص

 المتغير
 المعامالت غير المعيارية

 الداللة اإلحصائية ت
 الخطأ المعياري Bقيمة 

 0.01 41.255 0.852 35.162 القيمة الثابتة

 0.01 6.459 0.020 0.126 حالة القلق

 0.01 31.224 1.082 33.787 القيمة الثابتة

 0.01 6.557 0.019 0.128 حالة القلق

 0.01 2.042 0.399 0.815 التخصص

 0.01 21.406 1.483 31.751 القيمة الثابتة

 0.01 6.807 0.020 0.133 حالة القلق

 0.01 2.367 0.403 0.954 التخصص

 0.01 1.995 0.453 0.904 النوع

  )مركز التحكم(التابع المتغير 
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وهي دالة إحصائيا عند ) 0.126(إن قيمة معامل بيتا لمتغير حالة القلقيالحظ من الجدول 

وهي دالة إحصائيا عند )  0.815(بيتا لمتغير التخصص معامل ، وقيمة)0.01(مستوى داللة

إحصائيا عند مستوى وهي دالة ) 0.904( وقيمة ومعامل  بيتا لمتغير النوع ،)0.01( مستوى داللة

  :ويمكن بناء معادلة اإلنحدار كما يلي )  0.01( داللة

  )حالة القلق( 0.126+  35.162= مركز التحكم / معادلة التنبؤ للنموذج األول

 0.815) + حالة القلق( 128+  33.787= مركز التحكم / الثانيمعادلة التنبؤ للنموذج 

  )التخصص(

 0.954) + حالة القلق( 0.133+  31.751= مركز التحكم  /معادلة التنبؤ النموذج الثالث

  )النوع( 0.904) + التخصص(

أكثر قدرة ومساهمة ) النوعوالتخصص وحالة القلق ( متغيرويالحظ من الجدول السابق إن 

  .) القلق والتخصص حالة (،)حالة القلق(في التنبؤ بمركز التحكم من متغير 
  

  :توصيات ومقترحات الدراسة 3.5
  التوصيات: أوالً

  :في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية تتقدم الباحثة بمجموعة من التوصيات وهي
توجيه المعلمين والمربين على جعل البيئة التي يعيش فيها الطالب تشجع على أن يكون الطالب . 1

  .اتموجه توجيهاً داخلياً لكي تنمي لديه الثقة بالنفس واالعتماد على الذ

  .لديهمإعداد دورات إرشادية لتوعية الطالب بمفهوم القلق ومحاولة التخفيف من حدة القلق . 2
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النظر إلى شخصية الطالب على إنها شخصية لها جوانب ايجابية ترمي إلى تحقيـق النجـاح   . 3

  .والتفوق

  المقترحات: ثانياً

مركز التحكم (لمتغيرات الدراسة تقترح الباحثة في ضوء نتائج الدراسة إجراء مزيد من الدراسات 

  :ولعل من أهمها ما يلي) كحالةوالقلق 

 –االبتدائيـة  (إجراء دراسة مماثلة تتناول نفس الموضوع على طالب المراحـل التعليميـة   . 1

  ).الثانوية –اإلعدادية 

  .لدى الذكور فقط وكسمة إجراء دراسة تتناول العالقة بين مركز التحكم والقلق كحالة. 2

  .جراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية في مناطق مختلفة من البيئة الليبيةإ. 3

لدى طلبة جامعة بنغازي فـرع   وكسمة إجراء دراسة مقارنة بين مركز التحكم والقلق كحالة. 4

  .بنغازي وفرع المرج
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   :المراجعقائمة 

 :المراجع العربية

.  وحاجاته بين النظرية والتطبيـق، مركـز اإلسـكندرية   ، تنشئة الطفل )1999(أحمد، سهير كامل، . 1
  .اإلسكندرية

  .، الصحة النفسية والتوافق، مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية)2003(أحمد، سهير كامل، . 2
بمركز التحكم لدى األحداث  دراسة لبعض الخصائص النفسية وعالقتها، )1992(،  محمد فؤاد، أحمد. 3

   .الجانحين، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية األداب، جامعة الزقازيق
مجموعـة النيـل    المفهوم واألنواع وبـرامج الرعايـة،  اإلعاقة النفسية ، )2005(، مدحت، رأبوالنص. 4

  .القاهرة  العربية،
دار الفجـر للنشـر   )والمحـاور  المفهـوم واألهميـة  (إدراك الـذات ، )2008(، مـدحت ، أبو النصر. 5

  .والتوزيع،القاهرة
دار النهضـة   مقياس روتر للضبط الداخلي ـ الخـارجي ،  ، )1986(، صالح الدين محمد، أبو ناهية. 6 

   .القاهرة العربية،
  .، علم النفس الفارق، دار النهضة العربية، بيروت)1986(، محمود السيد وآخرون، أبو النيل. 7
، علم النفس التطوري، الطفولـة المراهقـة، دار المسـيرة للنشـر     )2007(محمد، أبوجادو، صالح . 8

  .والتوزيع والطباعة، ط الثانية، عمان
، مجلة جامعة دمشق، العدد األول، المجلد الثالث والعشـرين، ص  )2007(األنصاري، صالح محمد، . 9

  .، دمشق127
ا بتحقيق الذات ووجهة الضبط لدى عينة من ، الضغوط النفسية وعالقته)1994(بخيت، محمد السيد، . 10

معلمي المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كليـة التربيـة،   
  .جامعة شمس

، مكتبـة  )كراسة التعليمـات (، اختبار حالة وسمة القلق للكبار )1984(البحيري، عبد الرقيب احمد، . 11
  .النهضة المصرية، القاهرة

، علم النفس الطفل غير العيـادي، دار المسـيرة للنشـر    )2007(وآخرون،  البطانية، أسامة محمد. 12
  .والتوزيع والطباعة، ، عمان
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، تأثير مركز التحكم كعامل وسطي في عالقـة األداء الـوظيفي   )1988(التويجري، محمد إبراهيم، . 13
والرضا الوظيفي، مجلة علم النفس، العدد األول، المجلد الثـاني عشـر،   

  .الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة،5ص
، الدار الجامعيـة  )دراسات في قلق االمتحان(، سيكولوجية القلق )2007(الجاللي، لمعان مصطفى، . 14

  .للنشر والتوزيع، طرابلس، ليبيا
  .، المرجع في علم النفس، دار المعارف، مصر)1971(جالل، سعد، . 15
  .مركز اإلسكندرية للكتاب، اإلسكندرية ، علم النفس المعاصر،)2001(حقي، ألفي، . 16
، العالقة بين المعتقدات الالعقالنية والقلق لدى طلبة كليـة اآلداب،  )2007(عقيلة،  ناجيةالحصادي، . 17

  .رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة عمر المختار
الملتحقين بريـاض األطفـال   ، مظاهر النمو اللغوي لدى األطفال )2009(الحجازي، خديجة محمد، . 18

وغير الملتحقين بها في الصف األول مـن التعلـيم األساسـي بمدينـة     
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 المالحق
المقياسانأسماء الحكمين في ) 1(الملحق  

 

 ن

  الجامعة  الكلية  المؤهل  الدرجة العلمية  اإلسم  

 
1 

  
عبد الكريم 
  بنغازي  اآلداب  دكتوراه  أستاذ مشارك  أبوسلوم

 
2 

  
عبد الرحيم 
  البدري

  بنغازي اآلداب  دكتوراه  أستاذ

 
3  
  

عبد الكريم 
  بنغازي اآلداب  دكتوراه  أستاذ مشارك  الجويلي

 
4 

  
عبد اهللا 
  أستاذ مشارك  عريف

 
  بنغازي اآلداب  دكتوراه

  
5  

 

الصديق 
  عمر المختار اآلداب  دكتوراه  أستاذ مساعد  الشحومي

  
6  

 
  بنغازي اآلداب  دكتوراه  أستاذ  محمد المهدي
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 ) 2( ملحق 

  الخارجي للكبار –مقياس الضبط الداخلي 
  

  مرشال دوكو نويكيوي ستيف: تأليف

  _ _ _التخصص _ _ _ المرحلة الدراسية _ _ _ االسم _  أنثى/ ذكر : الجنس

الخارجي للكبار ويهدف هذا المقياس إلى معرفة / يقوم الباحث باستخدام مقياس الضبط الداخلي 

كيف يفكر األفراد مثل عمرك في أشياء معينة يوجد أمام كل سؤال من هذه األسئلة زوجان من 

داخل ) ×(عليك إن تقرأ كل سؤال بدقة ثم ضع عالمة " ال " أو " نعم " األقواس أسفل كلمتي 

وس الموجود تحت اإلجابة التي تمثل إجابتك، ال توجد إجابة صحيحة واخرى خاطئة بل سجل الق

  .أول إجابة ترد إلى خاطرك، ال تترك أي سؤال دون اإلجابة عليه

  :والتستغرق وقت طويل في اختيار اإلجابة

  :مثال

  ال    نعم    هل تعتقد أن الوصول إلى منصب الرئيس يعتمد على الحظ 

  (  )  )×(    فضع العالمة " نعم " ى أن اإلجابة هي فإذا كنت تر

  )×(  (  )      فضع العالمة " ال " أما إذا كنت ترى أن اإلجابة 

  الباحثة
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 ال نعم الفقرات الرقم
   هل تعتقد أن معظم المشاكل يمكن أن تحل نفسها بنفسها إذا لم تهتم بها؟ 1
   بالمرض؟هل تعتقد انك تستطيع حماية نفسك من اإلصابة  2
   هل تعتقد أن بعض األفراد يولدون وهم محظوظين؟ 3
   هل كثيراً ما يوجه إليك اللوم من قبل اآلخرين على أخطاء لم ترتكبها؟ 4
   هل تعتقد أن الفرد إذا ذاكر الدروس جيدا يمكن أن ينجح في أي مادة بعد؟ 5

6 
هل تشعر أن األمور إذا بدأت حسنة منذ الصباح فأنها تظل كذلك طول اليوم بصرف النظر عن نوع 

 العمل الذي تقوم به بعد ذلك؟

  

   عندما يعاقبك احد، هل عادة يكون لك ذلك بال سبب معقول؟ 7
   هل تجد انه من الصعب عليك في معظم األوقات أن تغير رأي أو فكرة صديقك؟ 8
   هل تعتقد أن التشجيع يساعد الفريق على الفوز اكثر من الحظ؟ 9
   هل تشعر انه من المستحيل تقريبا أن تغير رأي والديك في موضوع ما؟ 10
   إذا فعلت شيئاً خطأ، هل تشعر بأنك ال تستطيع أن تجعله صواباً؟ 11
   األلعاب الرياضية؟هل تعتقد أن معظم الناس يولدون ولديهم استعداد لممارسة  12
   هل تعتقد أن معظم الناس اآلخرين الذين في مثل عمرك اقدر منك؟ 13
   هل تشعر أن أحسن الطرق لمعالجة معظم المشاكل عدم التفكير فيها؟ 14
   هل تشعر أن لديك كثيراً من حرية االختيار في تحديد من هم أصدقاؤك؟ 15
   والكف تبعدان الحسد؟هل تعتقد أن الخرزة الزرقاء  16

17 
هل تشعر في كثير من األحيان إن الطريقة التي تؤدي بها عملك المنزلي لها عالقة بالدرجات التي 

 تحصل عليها؟

  

   هل يساعدك والدك عادة إذا طلبت منهما ذلك؟ 18
   هل تشعر أن الناس عندما يحتقرونك يكون ذلك عادة بال سبب على اإلطالق؟ 19
   تشعر في معظم األوقات انك ال تستطيع أن تغير ما سيحدث غداً بما تفعله اليوم؟هل  20
   هل تشعر أن األشياء السيئة التي تحدث لك سوف تحدث مهما حاولت أن تفعل؟ 21
   هل تعتقد أن الناس يمكنهم تحقيق أهدافهم إذا استمروا في محاوالتهم الجادة؟ 22
   تجد انه من غير المفيد أن تحاول االستفادة من وقتك في المنزل؟في كثير من األحيان، هل  23
   عندما يريد احد زمالئك أن يعاديك، هل تشعر انك ال تستطيع أن تفعل إال القليل اتجاه ذلك؟ 24
   هل تشعر انه من السهل عليك أن تجعل أصدقاؤك يفعلون ما تريده منهم؟ 25
   القليل فيما يتعلق بما تأكله في المنزل؟هل تشعر عادة انك ال تقول إال  26
   عندما تحس أن شخصاً ما ال يحبك، هل تشعر انك ال تستطيع أن تفعل شيئا اتجاه ذلك؟ 27

28 
هل تعتقد انه كان من غير المفيد محاولة االجتهاد في المدرسة الن معظم الطالب اآلخرين كانوا اقدر 

 منك؟

  

   بعدم جدوى كالمك بشأن ما تقرر أسرتك عمله؟ في معظم األحيان، هل تشعر 29
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 ) 3( ملحق 

  اختبار حالة القلق
  

  البياناتعليك بملء هذه 

  االسم 

  المرحلة الدراسية

  التخصص

  العمر

  أنثى/ الجنس ذكر 

تقوم الباحثة باستخدام اختبار حالة القلق للكبار حيث توجد في هذا المقياس عبارات التي يستخدمها 

) مطلقاً، قليالً، أحيانا، كثيراً(األفراد وصف في أنفسهم، حيث توجد أمام كل عبارة أربعة بدائل 

تشعر به في هذه في الدائرة المناسبة التي تشير إلى ما ) ×(عليك بقراءة كل عبارة ووضع عالمة 

  .اللحظة وليست هناك إجابة صحيحة أو خاطئة والتستغرق وقتاً طويالً في عبارة واحدة

  كثيراً    أحيانا    قليالً    مطلقاً         :مثال

  ¡    ¡    V    ¡      اشعر بالهدوء 

  الباحثة
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 كثيراً أحيانا قليالً مطلقاً العبارات   

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالهدوء 1

 ¡ ¡ ¡ ¡ )عن الخطر بعيدا(اشعر باألمان  2

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بأن أعصابي مشدودة 3

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر باألسف 4

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر باالرتياح 5

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بعدم االتزان 6

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر اآلن باالنزعاج الحتمال وقوع كارثة 7

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالراحة 8

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالقلق 9

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر باالنشراح 10

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالثقة في النفس 11

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالعصبية 12

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالهياج 13

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بتوتر زائد 14

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر باالسترخاء 15

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالرضا 16

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر بالكدر 17

 ¡ ¡ ¡ ¡ "لدرجة الغليان " اشعر باني مستثار جداً  18

 ¡ ¡ ¡ ¡ العميقة اشعر بالسعادة 19

 ¡ ¡ ¡ ¡ اشعر باني ادخل السرور على اآلخرين 20
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Summary of the study 
Addressed the researcher in this study the control center and its 

relationship with concern the situation among the students of the 

University of Benghazi Branch Almrj. 

The study aimed to identify: - 

1. The level of degrees of control (internal - external) in a sample of the 

study. 

2. Level of anxiety among a sample case study. 

3. Identify the differences attributable to source control (internal - 

external) in the level of anxiety among a sample case study. 

4. Identify the type differences (males - females) in the source of 

control (internal - external). 

5. Identify the differences in specialization (science - literary) in the 

source control (internal - external). 

6. Identify the type differences (males - females) in the case concerned. 

7. Identify the differences in specialization (science - literary) in the 

case concerned. 

8. Identify the differences in genre - Specialization) for source control 

(internal - external). 

9. Identify the differences (Type - specialization) as a case for concern. 

10. Predictability of the relationship of the control center (internal - 

external) and the variables specialization and type. 
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The study sample consisted of (280) male and female students by (72) 

and students (208) female students aged between him (19-26) during 

the academic year (2010-2011) at the University of Benghazi Branch 

Almrj. 

Scale was applied center of internal control and external image, 

prepared by senior Rashad Moussa, &, Salah Al-Din Abu Nahia 

(1987). Has been confirmed psychometric properties of this measure, 

after deletion of the vocabulary of relational transactions, as well as 

low-plate test anxiety for adults, prepared by the image of Arab 

Abdalrguib Beheiri (1984). 

Results of the study to: 

1. The existence of statistically significant differences between the 

occurrences of a set of internal control and external control group at the 

level of significance (0.01). 

2. The existence of statistically significant differences between the 

sample mean and medium Alfrda for Alfrda average at the level (0.01). 

3. The existence of statistically significant differences between the 

source of control (internal - external) and the state of anxiety under the 

average and above average at the level of significance (0.01). 

4. There is no statistically significant differences between males and 

females in the source control (internal - external). 

5. The existence of statistically significant differences in the source of 

control (internal - external) between the specialization (scientific - 

literature) in favor of literary specialization at the level of significance 

(.034). 
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6. The existence of statistically significant differences between the 

average scores of male and female average scores in anxiety as a 

case in favor of males at the level of significance (.026). 

7. There is no statistically significant differences between the 

average degree of specialization of literary and average degrees of 

specialization in science concern case. 

8. There is no statistical differences in the type and specialization 

and interaction between them in respect to the source of control 

(internal - external). 

9. The existence of statistically significant differences for the 

variable type in favor of males at the level of significance (0.05), 

while variable specialization and interaction between the type and 

specialization, the results show the lack of statistically significant 

differences in anxiety as a case. 

10. A statistically significant relationship at the level of 

significance (0.01) between the independent variables included in 

the analysis, the dependent variable. 

 


