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 وجية الضبط وعالقتو بمواقف الحياة الضاغطة  لدى 
 طالبات جامعة الممك عبد العزيز بجده

 *   ىدى عبد الرحمن أحمد المشاط .د        
 

 

 مقدمة ومشكمة الدراسة:
تميز العصر الحالي بجممة متغيرات سريعة متالحقة أدت إلى        

الفرد في تواصمو  العديد مف المشكالت والصراعات النفسية التي تواجو
مع اآلخريف، بحيث لـ تعد الحياة سوى مباراة اجتماعية يتحتـ فييا أف 

  يكوف الفرد عمى قدرًا عاؿ مف الكفاءة لمواجيو ىذه الصراعات.

وعميو تعد الضغوط أحد المظاىر الرئيسية التي تتصؼ بيا حياتنا        
لحادة والسريعة المعاصرة، وىذه الضغوط ما ىي إال انعكاس لمتغيرات ا

 (.Marks,2000: p66) التي طرأت عمى كافة مناحى الحياة 

وتعػػد ادحػػداث الضػػػااطة خطػػرًا كبيػػرًا عمػػػي صػػحة الفػػرد وتوازنػػػو، 
كما تيدد كيانو النفسي، لما ينشأ عنيػا مػف ارػار سػمبية، كعػدـ القػدرة عمػي 
التكيػػؼ وضػػعؼ مسػػتوي ادداء، والعجػػز عػػف ممارسػػة ميامػػو، وانخفػػاض 

ية والقدرة لالنجػاز، والشػعور باهنيػاؾ النفسػي واف المواقػؼ الحياتيػة الدافع
الضػػػػااطة، والصػػػػدمات النفسػػػػية العنيفػػػػة، وادزمػػػػات، والخبػػػػرات الم لمػػػػة 
ت دي إلي ارتفاع معدؿ اهصابة باالضػطرابات النفسػية لػدي ادفػراد بوجػو 

 (.295: 2002عاـ )الحسيف، 

عمى معالـ شخصية ادفراد، وقد وقد تترؾ مرؿ ىذه ادحداث أرارىا       
تكوف مدمرة لحياة الشباب ومستقبميـ، وكؿ ىذه ادحداث يدركيا الفرد 

 وىي عندما يساير باستمرار المواقؼ المختمفة في التعامؿ مع الناس،
                                                 

 المممكة العربية السعودية د العزيزأستاذ مشارك بكمية التربية جامعة الممك عب* 
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تحتاج إلى درجة أعمى مف المسايرة لتحقيؽ التكيؼ السميـ لمحياة، وىذا 
متكيؼ دحداث الحياة الضااطة، يتـ بإيجاد أساليب أو إستراتيجيات ل

التي تختمؼ مف مجتمع إلى أخر، ومف شريحة اجتماعية إلى أخرى، 
الخارجي( لدييـ، الذي يعد متغيرًا  –فضال"عف مركز السيطرة )الداخمي 

ميمًا لتفسير السموؾ اهنساني في مواقؼ الحياة المختمفة واحد المصادر 
دراؾ الرئيسة التي يعتمد عمييا الفرد في تفس ير ما يواجيو مف أحداث، وا 

 أسباب حدوريا ومحاولة إيجاد السبؿ الكفيمة هنياء أرارىا.

يعتبر مفيوـ مركز الضبط مف المفاىيـ الحديرة نسبيًا في الدراسات 
السيكولوجية، ولػذلؾ تعػددت الترجمػات العربيػة لممصػطمن ادجنبػي مرػؿ : 

ضػػبط، و كػػؿ مصػػدر الػػتحكـ، وجيػػة الضػػبط، موضػػع الضػػبط، مصػػدر ال
ىذه الترجمات ال تكشؼ عف المعني المقصود مف الوجية النفسية، فػالفرد 
ذو البنيػػػة النفسػػػية الداخميػػػة يػػػتحكـ بسػػػموكيات وبادحػػػداث مػػػف حولػػػو، أمػػػا 
الفرد ذو البنية النفسية الخارجيػة تػتحكـ ادحػداث والمواقػؼ بػو دوف تػدخؿ 

ات داللػػة عمػػى يػػذكر مػػف جانبػػو، وبػػذلؾ يكػػوف مركػػز الضػػبط أكرػػر الترجمػػ
 (.209ص :  2002المفيـو مف الناحية السيكولوجية )أمؿ ادحمد، 

عمى أف طالب الجامعة  )Constance) 2004 كونستاسوت كد         
عرضة لمواجية الكرير مف االضطرابات النفسية والصراعات نتيجة 
لممواقؼ وادحداث الجديدة والمتعددة التي يواجيونيا في حياتيـ 

ة، وتظير في إحساسيـ باالستقاللية، وتحمؿ المسئولية، واكتساب الجامعي
 .(Constance, 2004: p515الدور ادكاديمى والميني)

 لذا يمكن صياغة مشكمة الدراسة الحالية في التساؤل التالي:     
الحياة الضااطة ووجية  مواقؼىؿ توجد عالقة ارتباطيو بيف  -2

 ؟د العزيز بجدهالضبط لدى عينة مف طالبات  جامعة عب
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 لدى عينة مدى شيوع كؿ مف وجية الضبط )الداخمى/ الخارجى(ما  -2
 مف طالبات جامعة عبد العزيز بجده؟

 أىمية الدراسة 
  ترجع أىمية الدراسة الحالية إلى ما يمي:  
يمرؿ طالب الجامعة قطاع ىاـ مف قطاعات المجتمع، وبالتالي فأنو  -2

لضبط الداخمية/الخارجية وعالقتو يجب دراسة إتجاىيـ مف حيث وجية ا
 بمواقؼ الحياة الضااطة. 

االستفادة مف البرنامج المقترح في مساعدة طالب الجامعة عمى  -2
 مواجيو مواقؼ الحياة الضااطة.

 التعرؼ عمى العالقة بيف مواقؼ الحياة الضااطة ووجية الضبط.  -3

 مصطمحات الدراسة:
 الحياة الضاغطة : مواقفEventsStressfull   
تمػؾ العوامػؿ الخارجيػة والداخميػػة الضػااطة عمػى الفػرد ككػػؿ،  ىػى"       

أو عمػػػػى أى عنصػػػػر فيػػػػو، ادمػػػػر الػػػػذي يػػػػ دى إلػػػػى الشػػػػعور بػػػػالتوتر، أو 
اهخالؿ في تكامػؿ شخصػيتو، وعنػدما تػزداد شػدة ىػذه الضػغوط فػاف ذلػؾ 
د" يفقده قدرتو عمى التوازف ويغير نمط سموكو مما كاف عمية إلى نمط جدي

 ص(. 36: 2993)حسيف طاىر، 
: " بالدرجة التي تحصؿ عمييا ويعرف إجرائيًا في ىذه الدراسة       

 الطالبة عمى مقياس مواقؼ الحياة الضااطة لطالب الجامعة ".
  مركز الضبطCenter Settings: 

" الدرجػػػة التػػػي عمييػػػا يػػػدرؾ الفػػػرد أف المكافػػػأة أو التػػػدعيـ تتبػػػع أو 
ومواصػػفاتو، فػػي مقابػػؿ الدرجػػة التػػي عمييػػا يػػدرؾ  تعتمػػد عمػػي سػػموكو ىػػو

الفػػػرد أف المكافػػػأة أوالتػػػدعيـ مضػػػبوطة أو محكومػػػة بقػػػوي خارجيػػػة، وربمػػػا 
 تحػػػدث مسػػػتقمة عػػػف سػػػموكو. أي أف مركػػػز الضػػػبط ىػػػو مػػػدي إدراؾ الفػػػرد
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بوجود عالقػة سػببية بػيف سػموكو وبػيف مػا يتمػو ىػذا السػموؾ مػف مكافػأة أو 
 (.Rotter, 1966: p1)تدعيـ
"بالدرجة التي تحصؿ عمييا  ويعرف إجرائيًا في ىذه الدراسة:       

 الطالبة عمى مقياس مركز الضبط )الداخمى/ الخارجى( ".
 اإلطار النظرى

 مواقف الحياة الضاغطة  -أولً 
نما تمتد جذوره إلى القرف        مصطمن الضغط ليس مفيومًا جديدًا، وا 

والمحنة  ،Straitsوالشدة  ، Hardship السابع عشر، بمعنى المشقة
Adversity،  أما في نياية القرف الرامف عشر فقد استخدـ بمعنى القوة

 لزاروسوالضغط، واهجياد، وقد شيد القرف التاسع عشر، كما يقوؿ 
 Lazarus (1976)  تزايد االىتماـ بدراسة الضغط ليشير بو إلى محاوالت

وفى القرف العشريف، برز الجسـ لمدفاع عف نفسو ضد العوامؿ الضارة. 
مصطمن الضغط ليشير إلى عممية مواجيو مشاؽ الحياة ومشكالتيا 

 (.p210)والمشاعر السمبية التي تريرىا ىذه المشاؽ
 ضغوط الحياة بأنيا: "مجموعة مف (0770راوية دسوقي )وتعرؼ      

التراكمات النفسية والبيئية والورارية والمواقؼ الشخصية نتيجة لالزمات 
التوترات والظروؼ الصعبة أو القاسية التي يتعرض ليا الفرد وتختمؼ و 

مف حيث شدتيا كما تتغير عبر الزمف تبعا لتكرار المواقؼ الصعبة التي 
طوياًل إذا ما استمرت الظروؼ  يصادفيا الفرد، بؿ إنيا قد تبقى وقتاً 

 (.203المريرة ليا، وتترؾ ارارا نفسية عمى الفرد"     )ص 
بأنو: "حالة يعانييا  (0771فرج عبد القادر وآخرون )عرفو وي      

الفرد حيف يواجو بمطمب ممن فوؽ حدود استطاعتو، أو حيف يقع في 
 .(445موقؼ صراعي حاد، أو خطر شديد" )ص

( إلى إف معالجة مواقؼ الحياة 2998) عبد الستار إبراىيمويشير        
 استبعادىا مف حياتنا،الضااطة ال تعنى التخمص منيا أو تجنبيا، و 
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فوجودىا في حياتنا أمر طبيعي، ولكؿ منا نصيبو مف ىذه المواقؼ 
اليومية بدرجات متفاوتة، ووجودىا ال يعنى إننا مرضى بقدر ما يعنى إننا 
نعيش ونتفاعؿ مع الحياة، ونحقؽ طموحات معينة، وخالؿ ذلؾ، وبسببو 

ج مواقؼ الحياة تحدث أمور متوقعة أو اير متوقعة، ومف رـ فاف عال
نما يتـ بالتعايش االيجابي معيا،  الضااطة ال يتـ بالتخمص منيا، وا 

 (. 224ومعالجة نتائجيا السمبية )ص
 Locus of Controlمركز الضبط  -ثانياً 

اباراز مفيوـ مركز الضبط إلى         يعود الفضؿ ادوؿ في نشأة و 
ي متكامؿ مف حيث تحدث عنو بشكؿ نظر  Julian Rotierجوليان روتر 

خالؿ صيااتو لنظرية "التعمـ االجتماعي" في منتصؼ الخمسينيات رـ 
بتطويره ليحتؿ مكانة ىامة  James وجيمس  Pharesقاـ كؿ مف فارس 

              في بحوث عمـ النفس االجتماعي والشخصية منذ  ذلؾ الحيف " 
 (. 28: ص 2997)معتز سيد عبد اهلل. 

تفرضة المرحمة الجامعية مف مطالب وتحديات  وعميو فاف ما         
ي دى الفشؿ في مواجيتيا إلى ظيور مجموعة مف المشكالت النفسية 
واالجتماعية مف بينيا السمبية، والقمؽ، واالكتئاب، والمخاوؼ المرضية، 
الذي يعد طالب الجامعة أكرر استيدافا لو بمقارنتيـ بغير الدارسيف مف 

 (.238: ص 2997، نفس العمر )أبو بكر مرسى
مػػف بػػيف المجػػػاالت التػػي اسػػػتخدمت ىػػذا المفيػػػـو مجػػاؿ الدارسػػػات 
الشخصية وتعػديؿ السػموؾ والتنشػئة االجتماعيػة والتوافػؽ والصػحة النفسػية 
والعػػػالج النفسػػػي والػػػػتعمـ والتحصػػػيؿ الدراسػػػي، وسػػػػيتـ التعػػػرض فػػػي ىػػػػذا 
العػػرض إلػػػى مفيػػػوـ مركػػز الضػػػبط، فئتػػػي مركػػز الضػػػبط، تعػػػدد م شػػػرات 

ئتي مركػز الضػبط، خصػائص ادفػراد فػي فئتػي مركػز الضػبط، رػـ مركػز ف
 الضبط في المجاؿ الدراسي وطرؽ قياسو. 
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أىػػػػتـ البػػػػاحروف بمفيػػػػوـ مركػػػػػز الضػػػػبط وانشػػػػغموا بدراسػػػػتو وقػػػػػدموا  
عديػػػدة لػػػو، واختمفػػػت ىػػػذه التعػػػاريؼ تبعػػػًا الخػػػتالؼ البػػػاحريف فػػػي طريقػػػة 

 Lefcourt (1976) فكــورتليتنػػاوليـ لػػو بالدراسػػة، ومػػف بػػيف ىػػذه تعريػػؼ 
مركز الضبط بأنو: " ىػو بعػدًا مػف أبعػاد الشخصػية حيػث يػ رر فقد عرؼ 

في العديد مف أنواع السموؾ، واعتقاد الفرد بأنػو يسػتطيع الػتحكـ فػي أمػوره 
الخاصػػػة والعامػػػة، يسػػػمن ذلػػػؾ لػػػو باالسػػػتمرار عمػػػى قيػػػد الحيػػػاة دوف قيػػػر 

            يئػػػػة التػػػػي يعػػػػيش فييػػػػا " ويتمتػػػػع بحياتػػػػو ومػػػػف رػػػػـ يمكنػػػػو التوافػػػػؽ مػػػػع الب
( وفػػػى ىػػػذا التعريػػػؼ يركػػػز 229: ص 2995)فػػػى طمعػػػت عبػػػد الػػػرحيـ، 

عمػى مركػز الضػػبط باعتبػاره بعػػدًا ىامػًا مػػف أبعػاد الشخصػػية، ويػ رر عمػػى 
سػموكيات الفػػرد، وقدرتػػو عمػػى الػػتحكـ فػي المواقػػؼ يجعمػػو متوافقػػًا مػػع ذاتػػو 

 ومجتمعو.
المفيوـ بوصفو متغيرا  ىامًا لتفسػير  كما أىتـ الباحروف بدراسة ىذا

امكانيػة التنبػ  بػو،  السموؾ اهنساني في مختمؼ المواقؼ الحياتيػة اليامػة و 
ويتضن ذلؾ مف خالؿ البحػوث والدراسػات " التػي اسػتخدمت ىػذا المفيػـو 
                                     عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى نطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؽ واسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاالت مختمفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة " 

 (.20: ص 2990)كميفورد وكيميري، 
ــد ســميمانأمػػا   ( تعػػرؼ مركػػز الضػػبط بأنػػو " 2998) ســنام محم

(. وىي 63أدارؾ الفرد لمعالقة بيف سموكو وما يرتبط بو مف نتائج " )ص 
ــز موســىتتفػػؽ بػػذلؾ مػػع يػػراه  ( فػػي قولػػو: " أف 2993) رشــاد عبــد العزي

بعػػػض ادفػػػراد يعػػػزوف النجػػػاح فػػػي مواقػػػؼ الحيػػػاة المختمفػػػة إلػػػي ذواتيػػػـ، 
(.  و نجد 329بعض ادخر إلي قوى خارجية عند نطاؽ ذواتيـ " )صوال

فػػي التعػػريفيف السػػابقيف تركيزىمػػا عمػػى مركػػز الضػػبط بوصػػفو أدارؾ الفػػرد 
لمعالقة السببية بيف سموكو وما يترتب عميو مف نتائج وىػذا مػا تػذىب إليػو 

 نظرية ادعزاء )اهسناد(.



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 767 

ـــلوفػػػي سػػػياؽ أخػػػر يػػػأتي تعريػػػؼ  و  ســـتمويل  Still Well ووري
Worill  حيث يتفقاف أف مركز الضبط " يصؼ التوقع العاـ حوؿ العالقػة

: 2995بشػػير معمريػػػة فػػى بػػيف مجيػػوده ومياراتػػو فػػي النجػػػاح والتفػػوؽ" )
(. وفى ىذا التعريؼ يستند عمى انو توقع معمـ لمقرد اتجاه العالقة 40ص

 بيف مجيداتو ومياراتو في الحصوؿ عمى نتائج ايجابية.
اف مركػز الضػبط يعتمػد عمػى كيفيػة  Morris (1982) ريسمو يػري 

: ص 2985تأرير التدعيمات في السموؾ" )فى طمعت حسف عبد الرحيـ، 
مركػز الضػبط بأنػو:  "أدارؾ الفػرد أف  Rotter روتـر(. كما أوضػن 230

التعزيز الذي يحصؿ عميو يعتمد عمى سموكو أو خصائصو الدائمػة نسػبيًا 
أمػػا إذا أدرؾ الفػػرد أف التعزيػػز ال يعتمػػد عمػػى  فإنػػو يكػػوف ذا تحكػػـ داخمػػي

                       سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػموكو أو خصائصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف ذا تحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارجي " 
(. وُ يالحػػػػظ فػػػػى 232: ص 2990)فػػػى رجػػػػاء عبػػػػد الػػػرحمف الخطيػػػػب، 

التعريفيف السابقيف يشيراف إلى أف مركز الضبط ىو إدراؾ الفرد لموجيات 
 .سموكو، وما يترتب عمبيا مف نتائج

وممػػػػا سػػػػبؽ فػػػػأف مركػػػػز الضػػػػبط ينقسػػػػـ إلػػػػى فئتػػػػيف : فئػػػػة الػػػػتحكـ 
الػػداخمي، فئػػة الػػتحكـ الخػػارجي،  وتبعػػًا لػػذاؾ فػػادفراد ينقسػػموف إلػػي فئتػػيف 
 بناء عمى مفيوـ مركز الضبط وفي ما يمي توضيحا لفئتي مركز الضبط 

( إلػي أف 2997) معتز سيد عبد اهلل: يشػير  فئة الضبط الداخمي -أ
ط الػػػداخمي ىػػػـ ادفػػػراد الػػػذيف يعتقػػػدوف أنيػػػـ مسػػػئولوف عمػػػا " فئػػػة الضػػػب

 الزيــــات فتحــــي مصــــطفى(. و يتفػػػػؽ ىػػػػذا مػػػػع  222يحػػػػدث ليػػػػـ ")ص
( الػػذي يػػرى أنػػو فػػي فئػػة الضػػبط الػػداخمي: " يتكػػوف لػػدى ادفػػراد 2990)

اعتقػػادًا بػػأف مصػػادر النجػػاح أو الفشػػؿ تكمػػف داخػػؿ ذواتيػػـ، وىػػذا نتيجػػة 
لنفس فػػي مواجيػػة المواقػػؼ المختمفػػة والقػػدرة لمػػا تمقػػوه مػػف تكػػويف الرقػػة بػػا

: ص 2995عمى تحمؿ المس ولية " )السيد محمد عبد الػرحمف جنػدي، 
(. وبالتػػػػػالى فػػػػػأف الفػػػػػرد ذو الضػػػػػبط الػػػػػداخمي يعتقػػػػػد أف ادحػػػػػداث 275
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االيجابية ىي نتيجة لجيده وكفاءتػو وميارتػو، فمػرال إذا حصػمت الطالبػة 
إنيػػػا ُتعػػػزى ذلػػػؾ إلػػػى حسػػػب عمػػػى درجػػػة عاليػػػة فػػػي امتحػػػاف مػػػادة مػػػا ف

اعتقادىا إلي الجيد الذي بذلتو في تحصيؿ موضوعات تمػؾ المػادة، إمػا 
في حالة حصوليا عمى درجة منخفضة في االمتحاف فإف ذلؾ يعود إلي 
قمػػة جيودىػػا فػػي عمميػػة التحصػػيؿ وعػػدـ التركيػػز فييػػا، بمعنػػي أف الفػػرد 

يجابيػًا أو سػمبيًا، يعتقد بأنو المسئوؿ عمػا يحػدث لػو سػواء أكػاف الحػدث ا
 ناجحًا أو فاشاًل. 

أف  Lathrop-M (1998) لثـروب: يػرى   فئة الضبط الخـارجي -ب
الفػػرد ذو الػػتحكـ الخػػارجي يعتقػػد أف الحػػظ أو القػػدر، أو أشػػياء أخػػرى ىػػي 

اسـكيفس المس ولة عف نتائجو وأفعالو ". وفي نفس السياؽ يرى كاًل مف  
تعريفيما بأف: " فئة  الخارجيف  في Skevis & Herpeux (1989) وليربو

فػػػي الػػػتحكـ يعتقػػػدوف أف المواقػػػؼ التػػػي يعيشػػػونيا ليسػػػت نتيجػػػة سػػػموكيـ 
وخصوصياتيـ الذاتية بؿ نتيجة لمصدفة، القدر الحظ واخريف أقوى مػنيـ، 

(. وعميػو فالمقصػود 72: ص2002وتتعدى تحكميـ " )فى زىيػة خطػار، 
مسػػئوؿ عػػف المواقػػؼ التػػي بفئػػة الضػػبط الخػػارجي اعتقػػاد الفػػرد بأنػػو ايػػر 
 تحدث لو سواء كانت المواقؼ ايجابية أـ سمبية.

يمرػػػػػػؿ ىػػػػػػذيف المصػػػػػػطمحيف )فئػػػػػػة الضػػػػػػبط الداخمي/فئػػػػػػة الضػػػػػػبط 
طرفػػػي متصػػػؿ يحتػػػؿ مختمػػػؼ   Rotterروتـــر مفيػػػـو  الخػػػارجي( حسػػػب

ادفراد نقاط معينة عميو، فمف يقرب مف القطػب ادوؿ فيػو مػف الفئػة ذات 
بط ومػف يقػرب مػف القطػب الرػاني فيػو مػف الفئػة الوجيػة الداخميػة فػي الضػ

                                        ذات الوجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الخارجيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبط  
 (. 50: ص2992)فى عالء الديف كفافي،

المقصػػػود بػػػذلؾ أنػػػو مػػػف الخطػػػأ أف نقػػػع فػػػي االعتقػػػاد بػػػأف كػػػؿ فػػػرد 
اب أف يجب أف يكوف إما داخمي الضبط أو خارجي الضبط، و إنما الصػو 

لكؿ فرد خط عمى متصؿ يمتػد بػيف النيػايتيف: نيايػة فئػة الضػبط الػداخمي 
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ونيايػػػػة فئػػػػة الضػػػػبط الخػػػػارجي. وعميػػػػو فاعتقػػػػاد الفػػػػرد فػػػػي مركػػػػز الضػػػػبط 
يختمػػؼ مػػػف شػػػخص إلػػػى أخػػػر، ومػػػف موقػػػؼ إلػػػي أخػػػر، وذلػػػؾ يعػػػود إلػػػي 
مواقؼ عديدة أىميا: معػززات السػموؾ وطبيعػة الموقػؼ و محػددات الػدور 

وبمعنى أخر فإف االختالؼ في مركز الضػبط ىػو اخػتالؼ فػي  والدافعية،
 الدرجة وليس في النوع.

ومف خالؿ التعاريؼ الواردة لفئتي مركز الضػبط يتبػيف أف لكػؿ فئػة 
 عدة م شرات متمرمة في :

: فػػالفرد الػػذي يعتقػػد أف الحصػػوؿ عمػػى مؤشــرات فئــة الضــبط الــداخمي -أ
تبط بػػالقوى الداخميػػة المحتممػػة مػػف التعزيػػز سػػواء كػػاف سػػمبيًا أو ايجابيػػًا يػػر 

أي بدواتيـ فإف الم شرات ىذه القوى تتمرػؿ فػي  Rotter روتروجية نظر 
                         الػػػػػػػػػػػػػػذكاء أو الميػػػػػػػػػػػػػػارة أو الجيػػػػػػػػػػػػػػد أو سػػػػػػػػػػػػػػمات الشخصػػػػػػػػػػػػػػية المميػػػػػػػػػػػػػػزة 

 (.50: ص 2992)عالء الديف كفافي، 
ينالػػو مػػف الفػػرد الػػذي يػػدرؾ أف مػػا  مؤشــرات فئــة الضــبط الخــارجي : -ب

عقاب أو رواب مرتبط بالقوى الخارجيػة فػإف م شػرات ىػذه القػوى المحتممػة 
في : )الحظ أو الصدفة، قوة اآلخريف القدر   Rotter روترتتمرؿ حسب  

 : فالفرد يعتقد أنو ال جدوى مف محاولة تغير المواقؼ دنيا مقدرة سمفًا. 
تجعػػؿ الفػػرد فيػذه المػػ ررات السػػابقة الخاصػػة بفئػػة الضػػبط الخػػارجي 

يعتقد أف مصادر النجاح والفشػؿ تكمػف خػارج ذاتػو وىػو بػذلؾ يخضػع فػي 
 تسيير ش ونو لقوى خارجية لكونو ال ي مف بأنو يممؾ القوة لتغير ادشياء.
يعػػد اخػػتالؼ ادفػػراد فػػي مػػدى اعتقػػادىـ بقػػدرتيـ عمػػى الػػتحكـ فػػي 

ناجحػة المواقؼ و مدى تحمميـ المس ولية اتجاىيمػا سػواء كانػت المواقػؼ 
 أو فاشمة فإف ذلؾ البد أف يعكس فروقا ىامة في أنماط سموؾ ادفراد.

يتضػػن ممػػػا سػػبؽ أف أفػػػراد فئػػة الضػػػبط الػػداخمي يتسػػػموف بالفعاليػػػة 
مقارنة بفئة الضبط الخارجي، ولكف ىذا ال ينفي أف لكؿ مف الفئتيف مازيػا 

ديـ ومساوئ، حيث أف ذوي الضبط الداخمي " ىـ أقؿ تعاطفًا وميال فػي تقػ



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة
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                        العػػػػػػػػػػػػوف والمسػػػػػػػػػػػػػاعدة وخاصػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي ادمػػػػػػػػػػػػور الماليػػػػػػػػػػػػػة ل خػػػػػػػػػػػػػريف "
 (.229: ص2997)محمد السيد، 

وىػػػػذا نتيجػػػػة اعتقػػػػادىـ بػػػػأف الشػػػػخص الػػػػذي يواجػػػػو المشػػػػكالت أو 
المتاعب إنما ىو المتسبب في تمؾ الوضعية المزرية وىو المسئوؿ عنيػا، 

أف   Phares (1976) فريــزويػػري   وبالتػػالي عميػػو أف يتحمػػؿ نتػػائج أفعالػػو
أفػػراد فئػػة الضػػبط الخػػارجي " لػػدييـ، ميػػاراتيـ النوعيػػة التػػي ال تتػػوفر لػػدى 
داخمػػي الضػػبط، فيػػـ يعتقػػدوف أف الحصػػوؿ عمػػى التعزيػػز يحػػدث شػػرط أف 
                   تكػػػػػػوف فػػػػػػي الوقػػػػػػت المناسػػػػػػب والمكػػػػػػاف المناسػػػػػػب وأف تكػػػػػػوف محظوظػػػػػػًا" 

 (44 : ص2995)فى بشير معمرية، 
 الدراسات السابقة

ـ( بدراسػة بعنػواف: " وجيػة الضػبط الػداخمي 2000)سعيد بادبيانقاـ  -2
الخارجي لدي المتفوقيف والمتأخريف دراسػيًا مػف طػالب المرحمػة الرانويػة  –

بمكة المكرمة "، فقد ىدؼ في دراسػتو إلػى معرفػة مػدى الفػروؽ فػي وجيػة 
لمتػػػأخريف  دراسػػػيًا، حيػػػث الخػػػارجي لػػػدي المتفػػػوقيف وا –الضػػػبط الػػػداخمي 
( طالبػػػػًا مػػػػف طػػػػالب المرحمػػػػة الرانويػػػػة بمدينػػػػة بمكػػػػة 280أجراىػػػػا عمػػػػى )
( طالبػًا متػأخر دراسػيًا، 240( طالبػًا متفػوؽ مقابػؿ )240المكرمة، بواقػع )

                  مسػػػػػػتخدمًا فػػػػػػػي ذلػػػػػػؾ مقيػػػػػػػاس وجيػػػػػػة الضػػػػػػػبط لروتػػػػػػر، تقنػػػػػػػيف وترجمػػػػػػػة 
إلى عدـ وجود فروؽ فػي وجيػة  (، وتوصؿ في دراستو2986)بف سيديا، 

 الضبط بيف عينة المتفوقيف وعينة المتأخريف دراسيًا.
 الحياة بعنواف: "أحداث دراسة (4114) الفتاح عبد رباب أجرت-2

الشخصية"،  متغيرات وبعض النفسًية وعالقتييا باالضطرابات الضااطة
 بمف طال وطالبة طالباً  (242) مف تكونت عينة وأجريت الدراسة عمى

 استخدمت ( إناث،222( ذكور، )222بواقع ) العامة الرانوية المدارس
 قائمة -الضااطة  الحياة مواقؼ الدراسة ادتية :)مقياس الباحرة أدوات

 الشخصية تقدير مقياس -لالكتئاب بيؾ مقياس -سمة / حالة القمؽ



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 عالقة : توجد اآلتى عؼ النتائج أسفرت (، ولقد"ش ت. أ. " لمكبار
 أو كحالة القمؽ اضطراب  وظيور الضااطة الحياة أحداث بيف ةإرتباطي

 الذات، تقدير " فى والمتمرمة الشخصية متغيرات وبعض سمة، واالكتئاب
 دالة فروؽ لمحياة،  وكذلؾ توجد النظرة االنفعالى، الربات العدواف،
 جميع عمى والمرتفعيف المنخفضيف والطالبات الطمبة بيف إحصائياً 

 .(264اسة )ص متغيرات الدر 
 بعنواف: ( دراسة2003) Margaret, et.alوآخرون  مارجريت أجرت -3

 الضااطة الحياة بأحداث وعالقتيا المواجة المعرفية وأسموب "الصالبة
( 287قدرىا ) عينة عمى والتبديف"، وأجريت الدراسة واالكتئاب والقمؽ

 أحداث غوطض لتقييـ :)مقياس اآلتية الدراسة أدوات فردًا، وطبؽ عمييـ
 وأسموب المعرفية الصالبة الصدمية، مقياس الحياة وخبرات الحياة

 واالكتئاب(، ولقد والقمؽ والتبديف العامة الصحة مقاييس -المواجية
 أسموب ومظاىر المعرفية الصالبة اآلتية: أف النتائج عف الدراسة أسفرت
نى. كذلؾ والبد  النفسى ادلـ مقاييس عمى مباشر بشكؿ أررت قد التوافؽ
 فييا المراوب اير الحياة ضغوط تأرير مف المعرفية الصالبة تعديؿ
 . (P226النفسى ) ادلـ عمى
 وعالقتيا الحياة نوعية( دراسة بعنواف : "4112) ىدى عاصمأجرت  -4

المػرأة العاممػة"، وأجريػت الدراسػة  لػدى النفسػية الحيػاة الضػااطة بأحػداث
 فػى وتعمػؿ أبنػاء، عاممػة، ولػدييا ( سيده متزوجػة364عمى عينة قوامو )

اآلتيػة:  البحػث أدوات الباحرػة اسػتخدمت  الحكوميػة، والييئػات المصػالن
 النتػائج النفسػية(،  وأوضػحت الضػغوط اختبػار -الحيػاة  نوعيػة )اختبػار

 الضػااطة الحيػاة وأحػداث الحيػاة نوعيػة بػيف اآلتػى: أف ىنػاؾ عالقػة
 قػدرة ليػا النفسػية الضػااطة يػاةالح فأحػداث المػرأة العاممػة. لػدى النفسػية
 الحياة أحداث مرتفعات بيف فروؽ الحياة، كذلؾ وجود بنوعية التنب  عمى



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 الحيػاة نوعيػة فػى الضػااطة الحيػاة أحػداث ومنخفضػات الضػااطة
 (.202 – 202الضااطة )ص ص  الحياة أحداث مرتفعات لصالن

قالنيػػة ادفكػػار العدراسػػة بعنػػواف: " (4112مــروان المحمــدي)أجػػرى  -5
الخػارجي لػدي عينػة  –واير العقالنية وعالقتيػا بػوجيتي الضػبط الػداخمي 

"، ىػػدؼ فييػػا إلػػي  مػػف طػػالب مػػف طػػالب كميػػة المعممػػيف بمحافظػػة جػػدة
معرفػػة مػػدى انتشػػار ادفكػػار العقالنيػػة وايػػر العقالنيػػة لػػدى طػػالب كميػػػة 
                        المعممػػػػػػػػػػػػػػػيف، والكشػػػػػػػػػػػػػػػؼ عػػػػػػػػػػػػػػػف طبيعػػػػػػػػػػػػػػػة العالقػػػػػػػػػػػػػػػة بػػػػػػػػػػػػػػػيف ادفكػػػػػػػػػػػػػػػار 
)العقالنيػػة وايػػر العقالنيػػة( وجيتػػي الضػػبط )الػػداخمي والخػػارجي( ومعرفػػة 
الفػػروؽ بػػيف الطػػالب ذوي وجيػػة الضػػبط الػػداخمي والخػػارجي فػػي ادفكػػار 

( طالبػًا مػف طػالب كميػة 243العقالنية واير العقالنية، وقد أجراىا عمى )
يميػة. المعمميف بمحافظة جده مف مختمؼ التخصصات والمسػتويات ادكاد

مسػػػتخدمًا مقيػػػاس ادفكػػػار العقالنيػػػة وايػػػر العقالنيػػػة  إعػػػداد : الريحػػػاني 
(، ومقيػػػػػػػاس وجيػػػػػػػة الضػػػػػػػبط الػػػػػػػداخمي والخػػػػػػػارجي إعػػػػػػػداد: بػػػػػػػف 2985)

(. ومػػػف أىػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة / انتشػػػار بعػػػض ادفكػػػار ايػػػر 2986سػػػيديا)
العقالنية لدى عينة الدراسة وىي: طمب االستحسػاف مػف الجميػع، والتيػور 

الي، والقمؽ الزائد، وتجنب الصعوبات والمسػئوليات، واالعتمػاد عمػى االنفع
اآلخػػػػريف، وابتغػػػػاء الحمػػػػوؿ الكاممػػػػة، الجديػػػػة والرسػػػػمية فػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع 
اآلخػػػػريف. وجػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػػة ودالػػػػة إحصػػػػائيًا عنػػػػد مسػػػػتوى 

العقالنيػػػػػػػة ووجيػػػػػػػة الضػػػػػػػبط  ر( لمعظػػػػػػػـ ادفكػػػػػػػار ايػػػػػػػ05.0( و)02.0)
وؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية بػػػػيف الطػػػػالب ذوي وجيػػػػة الخػػػػارجي. وجػػػػود فػػػػر 

           الضػػػػػبط والخػػػػػارجي، لصػػػػػالن ذوي وجيػػػػػة الضػػػػػبط الػػػػػداخمي فػػػػػي ادفكػػػػػار 
 التالية : ابتغاء الكماؿ الشخصي، واالعتقاد بتفوؽ الرجؿ عمى المراة.

( دراسػػة عنوانيػػا: " وجيػػة الضػػبط 2005) معصــومة إبــراىيمأجػػرت  -6
غيػػرات الديموارافيػػػة لػػدي الطمبػػػة والتفضػػيؿ العقمػػػي وعالقتيمػػا بػػػبعض المت

والمػػوظفيف الكػػويتييف مػػف الجنسػػيف "،ىػػدفت فييػػا إلػػى الكشػػؼ عػػف طبيعػػة 



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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العالقة بيف التفضيؿ العقمي المتمرؿ في النصفيف الكروييف لمدامغ ومركػز 
الػػتحكـ فػػي التػػدعيـ لػػدى عينػػة مػػف المجتمػػع الكػػويتي مػػف طمبػػة ومػػوظفيف 

يػػرات الديموجرافيػػة، وتكونػػت مػػف الجنسػػيف، فػػي ضػػوء مجموعػػة مػػف المتغ
    ( موظفًػػػػػػػػا:263( طالًبػػػػػػػػا و)274(، مػػػػػػػػنيـ )444عينػػػػػػػػة الدراسػػػػػػػػة مػػػػػػػػف )

                      إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاث(، والموظفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف:  230ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور و  44)الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
إناث(. واستخدمت في دراستيا مقياس وجية الضبط  245ذكور و 228)

ضػػػيؿ العقمػػػي (، ومقيػػػاس التف2989لروتػػػر، ترجمػػػو لمغػػػة العربيػػػة كفيػػػؼ )
(. 2994إعداد: وندر ودونوفاف، ترجمو لمغة العربية : معصومة إبراىيـ )

وكشػػػفت دراسػػػتيا عػػػف ميػػػؿ عينػػػة اهنػػػاث إلػػػى وجيػػػة  الضػػػبط الخػػػارجي 
وتفضػػيميف السػػتخداـ الشػػؽ اديمػػف مػػف الػػدماغ، وميػػؿ عينػػة مػػف كػػؿ مػػف 
الطمبػػػة  والموظفػػػات وايػػػر المتػػػزوجيف والمتزوجػػػات إلػػػى ذلػػػؾ أيًضػػػا عنػػػد 

 تفاعميـ مع اآلخريف ومع ادمور الحياتية.
بدراسػػػػة عنوانيػػػػا: " وجيػػػػة الضػػػػبط  (4114) عزيــــزة اليــــوبيقامػػػػت  -7

وعالقتيػػا بكػػؿ مػػف ادفكػػار الالعقالنيػػة واالحتػػراؽ النفسػػي لػػدي عينػػة مػػف 
معممات المرحمة االبتدائية بمدينة ينبػع " وىػدفت فػي دراسػتيا إلػى التعػرؼ 

الخارجي( وكػؿ  -بيف وجية الضبط )الداخمي عمى نوع العالقة االرتباطية
مف ادفكػار الالعقالنيػة مػف جيػة واالحتػراؽ النفسػي مػف جيػة أخػرى لػدى 

( 325عينػػػة مػػػف معممػػػات المرحمػػػة االبتدائيػػػة، بمدينػػػة ينبػػػع بمػػػغ عػػػددىـ )
( 2982معممػػػو، وطبقػػػت عمػػػييـ مقيػػػاس وجيػػػة الضػػػبط إعػػػداد: الكفػػػافي )

(، 2002مػػػػيف إعػػػػداد: محمػػػػد انػػػػيـ )واختبػػػػار ادفكػػػػار الالعقالنيػػػػة لممعم
(، واتضػػن أف وجيػػة الضػػبط 2994ومقيػػاس االختػػراؽ النفسػػي لممعممػػيف )

:(، كمػػا 85.22الخارجيػػة تنتشػػر بػػيف معممػػات المرحمػػة االبتدائيػػة بنسػػبة )
أف ىناؾ عالقػة موجبػة ودالػة إحصػائيا بػيف وجيػة الضػبط الخارجيػة وكػؿ 

 مف ادفكار الالعقالنية واالحتراؽ النفسي.



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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دراسػػػػة عنوانيػػػػا: " عالقػػػػة الخجػػػػؿ  (4114أجــــرت حنــــان الحربــــي ) -6
بوجيػػػة الضػػػبط والػػػدافع ل نجػػػاز لػػػدي المراىقػػػات مػػػف طالبػػػات المػػػرحمتيف 
المتوسطة والرانوية بمدينة الريػاض "، تيػدؼ إلػى معرفػة عالقػة التحصػيؿ 
الدراسي بكؿ مف معتقػدات الكفايػة العامػة وادكاديميػة واتجػاه الضػبط لػدى 

( مػػػف طػػػالب وطالبػػػات جامعػػػة أـ القػػػرى، وذلػػػؾ فػػػي 497قواميػػػا )عينػػػة 
الجػػػػػػنس( وادكاديميػػػػػػة  -ضػػػػػػوء بعػػػػػػض المتغيػػػػػػرات الديموارافيػػػػػػة )العمػػػػػػر

المسػػػػتوى الدراسػػػػي(، ولتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ دراسػػػػتيا اسػػػػتخدمت  -)التخصػػػص
(، ومقيػػػاس الكفايػػػػة 2002مقيػػػاس الكفايػػػػة الذاتيػػػة العامػػػػة لشػػػف واخػػػػروف)

ومقيػػاس اتجػػاه الضػػبط تعريػػب: أبػػو ناىيػػة (، 2987الدراسػػية لػػوود ولػػوؾ)
( باهضػػافة إلػػى درجػػات التحصػػيؿ الدراسػػي ممرمػػة فػػي المعػػدالت 2986)

التراكميػػػػػة لمطػػػػػالب والطالبػػػػػات، واتضػػػػػن أف ىنػػػػػاؾ عالقػػػػػة سػػػػػالبة ودالػػػػػة 
إحصػػائيًا بػػيف معتقػػدات الكفايػػة العامػػة وادكاديميػػة واتجػػاه الضػػبط، وأيضػػًا 

 بيف التحصيؿ الدراسي واتجاه الضبط. وجود عالقة سالبة ودالة إحصائياً 
دراسػػػػػػة عنوانيػػػػػػػا:" العالقػػػػػػة بػػػػػػػيف  Sandin(2006)ســـــــاندين أجػػػػػػرت  -9

ادحػػػػداث السػػػػمبية الضػػػػااطة وبعػػػػض االضػػػػطرابات االنفعاليػػػػة، وىػػػػدفت 
الدراسػػػػػػػة التعػػػػػػػػرؼ عمػػػػػػػى العالقػػػػػػػػة بػػػػػػػػيف ادحػػػػػػػداث الضػػػػػػػػااطة وبعػػػػػػػػض 

مغػت عينػة االضطرابات االنفعاليػة، حيػث ُاسػتخدـ المػنيج الوصػفى، وقػد ب
( فردًا، وأسفرت نتائج الدراسة عف وجود عالقة معنوية بػيف 287الدراسة )

ضػػغوط الحيػػاة، واضػػػطرابات القمػػؽ، واالكتئػػاب، والوسػػػواس، كمػػا أسػػػفرت 
نتائج الدراسة أف أكرر الضغوط الحياتية التي ت رر في اضطرابات القمػؽ، 

سػػػػػػػػػػػارة واالكتئػػػػػػػػػػػاب والوسػػػػػػػػػػػواس،ىي التيديػػػػػػػػػػػد، وتمييػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػى التواليالخ
 (.Sandin, 2006: p357والصحة)

دراسػة عنوانيػا: " الشػعور بالوحػدة ( 4115صفام األحمـدي)أجػرت  -20
النفسية وعالقتيا بكؿ مف وجية الضبط والضغوط النفسػية لػدي عينػة مػف 
المراىقات بمكة المكرمة "، ىدفت عمى إيجاد نػوع العالقػة االرتباطيػة بػيف 
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بكػػػػؿ مػػػػف وجيػػػػة الضػػػػبط والضػػػػغوط الشػػػػعور بالوحػػػػدة والنفسػػػػية وعالقتػػػػو 
النفسػػػػػية، لػػػػػدى عينػػػػػة مػػػػػف طالبػػػػػات المرحمػػػػػة المتوسػػػػػطة والرانويػػػػػة بمكػػػػػة 

( طالبػػػػة، وقػػػػد 400المكرمػػػػة، وقػػػػد تكونػػػػت العينػػػػة النيائيػػػػة لمدراسػػػػة مػػػػف )
(، 2988طبقػػت عمػػييـ مقيػػاس الشػػعور بالوحػػدة النفسػػية هبػػراىيـ قشػػقوش)

لػػػػػػديف كفػػػػػػافي الخػػػػػػارجي( لعػػػػػػالء ا -ومقيػػػػػػاس وجيػػػػػػة الضػػػػػػبط ) الػػػػػػداخمي
(، ومقيػػػاس مواقػػػؼ الحيػػػاة الضػػػااطة فػػػي البيئػػػة العربيػػػة سػػػعودية 2982)

(، واسػػػػػتمارة لجمػػػػػع البيانػػػػػات ادوليػػػػػة مػػػػػف 2002مصػػػػػرية لزينػػػػػب شػػػػػقير)
إعػػػدادىا، ومػػػف أىػػػـ مػػػا توصػػػمت إليػػػو مػػػف نتػػػائج: انتشػػػار وجيػػػة الضػػػبط 

:(، ووجػػػود عالقػػػة موجبػػػة ودالػػػة 24الخػػػارجيف بػػػيف أفػػػراد العينػػػة بنسػػػبة )
ئيًا بيف الشعور بالوحدة النفسية ووجية الضبط مف ناحية والضغوط إحصا

النفسػػية مػػف ناحيػػة أخػػرى، كمػػا تبػػيف عػػدـ وجػػود فػػروؽ دالػػة إحصػػائيًا بػػيف 
متوسػػػػطات دراجػػػػات أفػػػػراد عينػػػػة الدراسػػػػة عمػػػػى مقيػػػػاس الشػػػػعور بالوحػػػػدة 

 النفسية ومقياس وجية الضبط ومقياس الضغوط النفسية.
ــــري )أجػػػػرت  -22 ــــوال زك دراسػػػػة عنوانيػػػػا: " مػػػػا وراء الػػػػذاكرة  (4116ن

واسػػتراتيجيات التػػذكر ووجيػػة الضػػبط لػػدي عينػػة مػػف الطالبػػات المتفوقػػات 
دراسػػػػيًا والعاديػػػػات فػػػػي كميػػػػة التربيػػػػة بجػػػػازاف "، ىػػػػدفت إلػػػػى الكشػػػػؼ عػػػػف 
العالقػػات بػػػيف مػػػا وراء الػػػذاكرة واسػػػتراتيجيات التػػػذكر ووجيػػػة الضػػػبط بػػػيف 

( طالبػػة مػػف 350عاديػػات، وتػػـ ذلػػؾ عمػػى )الطالبػػات المتفوقػػات دراسػػًيا وال
( عاديػػات، 200( مػػنيف متفوقػػات، و)250كالبػػات كميػػة التربيػػة بجػػازاف: )

(، وقائمػػػة 2000وطبقػػػت عمػػػييـ اسػػػتبانة مػػػا وراء الػػػذاكرة، تعريػػػب سػػػيد )
(، ومقيػػػاس وجيػػػة 2999اسػػػتراتيجيات التػػػذكر، تعريػػػب: الشػػػريؼ وسػػػيد )

، واتضػػن أف ىنػػاؾ عالقػػة (2005الضػػبط، تعريػػب: عبػػد القػػادر وكامػػؿ )
موجبة ودالػة بػيف الطالبػات المتفوقػات والعاديػات، وعػدـ وجػود فػروؽ دالػة 
بػػػػيف المتفوقػػػػات والعاديػػػػات، تعػػػػزي لممسػػػػتوى الدراسػػػػي أو التخصػػػػص فػػػػي 

 وجية الضبط.



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة
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دراسػة عنوانيػػا: " الػذكاء الوجػػداني  (4117صــفية شــافعي )أجػرت  -22
ذات المرحمػػػة المتوسػػػطة مػػػف وعالقتػػػو بمركػػػز الػػػتحكـ لػػػدي عينػػػة مػػػف تمميػػػ

ذوات صػػػػعوبات الػػػػتعمـ والعاديػػػػات بمدينػػػػة مكػػػػة المكرمػػػػة "، تيػػػػدؼ إلػػػػى 
-الكشؼ عف طبيعة العالقة بيف الذكاء الوجداني ومركز التحكـ )الداخمي

الخػػارجي(، والكشػػؼ عػػف الفػػروؽ بػػيف التمميػػذات وذوات صػػعوبات الػػتعمـ 
وفػػػػػي مركػػػػػز الػػػػػتحكـ والعاديػػػػػات فػػػػػي الػػػػػذكاء الوجػػػػػداني بأبعػػػػػاده المختمفػػػػػة 

( مػػػػف تمميػػػػذات المرحمػػػػة 342الخػػػػارجي( لػػػػدى عينػػػػة قواميػػػػا ) -)الػػػػداخمي
( تمميػػػػذة 275( تمميػػػػذه مػػػػف ذوات صػػػػعوبات الػػػػتعمـ، و)267المتوسػػػػط: )

عاديػػػة، حيػػػث طبقػػػت عمػػػييـ اختبػػػار المصػػػفوفات المتتابعػػػة تعريػػػب: أبػػػو 
(، 2002(، ومقيػػػػػػاس الػػػػػػذكاء الوجػػػػػػداني إعػػػػػػداد: بػػػػػػدر )2979حطػػػػػػب )
(، 2990مركز الػتحكـ عنػد ادطفػاؿ والمػراىقيف، تعريػب: حبيػب)ومقياس 

وقائمػػػة الم شػػػرات السػػػموكية المميػػػزة لػػػذوي صػػػعوبات الػػػتعمـ إعػػػداد: عػػػواد 
(، ومػػػف أىػػػـ النتػػػائج التػػػي توصػػػمت إلييػػػا: وجػػػود عالقػػػة 2004وشػػػريت )

إيجابية ذات داللة إحصائية بيف الذكاء الوجداني بأبعػاده المختمفػة ومركػز 
الخػػػػػارجي( لػػػػػدى عينػػػػػة مػػػػػف تمميػػػػػذات ذوات صػػػػػعوبات  -داخميالتحكـ)الػػػػػ

الػػػتعمـ، وجػػػود عالقػػػة إيجابيػػػة ذات عينػػػة مػػػف التمميػػػذات العاديػػػات، وجػػػود 
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات التمميػذات ذوات صػعوبات 
التعمـ ودرجات التمميذات العاديػات فػي الػذكاء الوجػداني بأبعػاده المختمفػة، 

 تمميذات العاديات.وذلؾ لصالن ال
 ( دراسػػة بعنػػواف:" تقػػدير الػػذات4117)عبــد المعــين الزبيــديأجػػرى  -23

ووجيػػة الضػػبط لػػدى الطػػالب المحػػروميف وايػػر المحػػروميف مػػف الوالػػديف 
بالمرحمػػػػة المتوسػػػػطة بمحافظػػػػة الميػػػػث"، ىػػػػدؼ فييػػػػا إلػػػػى معرفػػػػة العالقػػػػة 

 ( ايػػػػر255( محػػػػروميف، و)284( طالبػػػػًا: )339بينيمػػػػا، وذلػػػػؾ عمػػػػى )
محػػػػػػروميف، وطبػػػػػػؽ عمػػػػػػييـ اسػػػػػػتبياف تقػػػػػػدير الػػػػػػذات، إعػػػػػػداد: إسػػػػػػماعيؿ 

(، ومػػف أىػػـ مػػػا 2982(، ومقيػػاس مركػػز الػػتحكـ إعػػػداد: موسػػى)2988)
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توصػػؿ إليػػو وجػػود عالقػػة سػػالبة وذات داللػػة إحصػػائية بػػيف تقػػدير الػػذات 
ووجية الضبط لػدى الطػالب المحػروميف  وايػر المحػروميف، وأيضػًا عػدـ 

إحصػػػائية بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات تقػػػدير الػػػذات  وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة
 ودرجات وجية الضبط لدى المحروميف واير المحروميف.

 إلػى التعػرؼ الدراسػة دراسػة ىػدفت (4117عمـى الشـكعة )أجػرى  -24
 لدى اليومية الضااطة الحياة أحداث مواجية استراتيجيات استخداـ درجة
 فييا الفروؽ إلى ةإضاف نابمس، محافظة في المفتوحة القدس جامعة طمبة

 أجريت ذلؾ ولتحقيؽ بينيما. والتفاعؿ السكف ومكاف الجنس تبعا لمتغيري
 مػف مكػوف مقيػاس عمييا وطبؽ طالبًا، (400قواميا ) عينة عمى الدراسة

 ويشػتمؿ الضػااطة،  الحيػاة مواجيػة اسػتراتجيات لقيػاس فقػرة (30)
 التفاعػؿو  االيجػابي، التفاعػؿ بعػد ىػي: أبعػاد رالرػة عمػى المقيػاس

 أف أكرػر االسػتراتيجيات النتػائج أظيػرت السػموكية، السمبي،والتصػرفات
 اسػتراتيجية يمييػا :(،79)) االيجػابي التفاعػؿ اسػتراتيجيو اسػتخداما

السػمبي  التفاعػؿ إسػتراتيجية وأخيػرا :(،33.72)) التصػرفات السػموكية
 داللػة ذات فػروؽ وجػود أظيػرت النتػائج ذلػؾ إلػى :(، إضػافة69)

 ومكػاف السػكف الجػنس لمتغيػري تعػزى االسػتراتيجيات ىػذه فػي ةإحصػائي
 التفاعػؿ فػي الػذكور لصػالن دالػة الفػروؽ كانػت بينيما.حيػث والتفاعػؿ
 السػمبي التفاعػؿ فػي اهنػاث لصػالن كانػت الفػروؽ بينمػا االيجػابي،
 السموكية.  والتصرفات

دراسة  (4101عمار الفريحات و وائل الريضى )أجرى كاًل مف  -25
الجامعية،  عجموف كمية طالبات لدى الضااطة الحياة انيا: "مواقؼعنو 
ىدفت الدراسة التعرؼ عمى مواقؼ الحياة لمبحوث "،  الخميؿ جامعة مجمة

الضااطة لدى طالبات كمية عجموف الجامعية ومستويات التأرير بيذه 
المواقؼ وفروقاتيا، التى تعزى المستوى التعميمى لمطالبة )بكالوريوس أو 

موـ(، قاـ الباحراف بتطوير أداة لقياس مواقؼ الحياة الضااطة فى دب
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المجاالت ادكاديمية، االجتماعية، ادسرية، اهقتصادية، الصحية، 
( فقرة، وتـ تطبيؽ ىذا المقياس عمى عينة قواميا 60النفسية، مكونة مف )

( طالبة 200( طالبة مف مرحمة البكالوريوس، و)300( طالبة، )500)
مة الدبموـ المتوسط، وقد توصمت الدراسة إلى أف المواقؼ مف مرح

الضااطة كاف مستوى تأريرىا عمى الطالبات عينة البحث مرتفعة، 
ومرتبة عمى النحو التالى: اهقتصادية، االجتماعية، ادسرية، النفسية، 
ادكاديمية، الصحية، كما أشارت الدراسة إلى أف أف ىناؾ فروقًا فى 

واقؼ الضااطة بيف طالبات الكمية لصالن طالبات مستوى تأرير الم
.  كما تضمنت الدراسات فى مجاؿ مواقؼ الحياة الضااطة الدبمـو

 التعميق عمى الدراسات السابقة 
مػف خػالؿ اسػتعراض الباحرػة لمدراسػات السػابقة، ومػف خػالؿ متغيػرات 
الدراسػػػة الحاليػػػة وىػػػي وجيػػػة الضػػػبط ومواقػػػؼ الحيػػػاة الضػػػااطة، اتضػػػن 

 ما يمي:  الباحرة
( دراسػػػػػة أجػػػػػرت فػػػػػى 24تضػػػػػمنت الدراسػػػػػات السػػػػػابقة عمػػػػػى عػػػػػدد ) -2

 ـ، تـ عرضيا مف ادقدـ إلى ادحدث.2000/2020المجاؿ الزمنى 
انشػػغاؿ معظػػـ البػػاحريف فػػى تمػػؾ الدراسػػات بموضػػوع وجيػػة الضػػبط  -2

الخػػػػارجي( وعالقتيػػػػا بػػػػبعض المتغيػػػػرات ومنيػػػػا: التفػػػػوؽ  -)الػػػػداخمي
والغضػػػػػب، وادفكػػػػػار العقالنيػػػػػة وايػػػػػر  الدراسػػػػػي والتػػػػػأخر الدراسػػػػػي،

العقالنية، والذكاء الشخصػي، وأسػاليب الضػبط االجتمػاعي، ومفيػـو 
الػػذات وتوكيػػد الػػذات، واالحتػػراؽ النفسػػي، والخجػػؿ والػػدافع ل نجػػاز، 
والوحػػػدة النفسػػػية والضػػػغوط النفسػػػية، االسػػػتقالؿ اهدراكػػػي، مػػػا وراء 

داني المسػػػػػػػػػئولية الػػػػػػػػػذاكرة واسػػػػػػػػػتراتيجيات التػػػػػػػػػذكر، والػػػػػػػػػذكاء الوجػػػػػػػػػ
كمػػا أنشػػغؿ البػػاحروف أيضػػًا بالبحػػث فػػى مواقػػؼ الحيػػاة االجتماعيػػة. 
لػػػػػػدى طالبػػػػػػات الجامعػػػػػػة واسػػػػػػتراتيجبات مواجيػػػػػػة تمػػػػػػؾ  الضػػػػػػااطة

ادحداث، وكذلؾ تناوؿ العالقة بيف تمػؾ المواقػؼ وبعػض المتغيػرات 



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
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 واالكتئػػاب والقمػػؽ، والصػػالبة الشخصػػية متغيػػرات بعػػضمنيػػا: 
الحيػػػػػػػاة لػػػػػػػدى المػػػػػػػرأة العاممػػػػػػػة، واالضػػػػػػػطرابات ونزعيػػػػػػػة والتبػػػػػػػديف، 
 االنفعالية.

إطالؽ الدراسات السابقة عمى وجية الضبط  مسميات مختمفة، مرػؿ  -3
 مصدر الضبط، وموضع الضبط، ومركز الضبط، ومركز التحكـ .

تنػػػوع العينػػػات فػػػي الدراسػػػات التػػػي تناولػػػت وجيػػػة الضػػػبط ومواقػػػؼ  -4
الب، وقمػت الدراسػات الحياة الضااطة، وجاءت أامبيػا مػف فئػة الطػ

التػػى تناولػػت الفئػػات ادخػػرى كػػالمرأة العاممػػة المتزوجػػة والمػػوظفيف، 
المعمميف، أما عف حجػـ العينػات فػي الدراسػات السػابقة التػي تناولػت 
               وجيػػػػػػػػة الضػػػػػػػػبط مواقػػػػػػػػؼ الحيػػػػػػػػاة الضػػػػػػػػااطة فقػػػػػػػػد تراوحػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف 

حجػػـ  ( فػػردًا، وقػػد اسػػتفادت الباحرػػة مػػف ذلػػؾ فػػي اختيػػار95-750)
 العينة المناسب في الدراسة الحالية.

اختمفػػت اددوات المسػػتخدمة فػػي الدراسػػات السػػابقة لوجيػػة الضػػبط،  -5
فمػػػػػػػػػػنيـ مػػػػػػػػػػف أعػػػػػػػػػػد مقياًسػػػػػػػػػػا لوجيػػػػػػػػػػة الضػػػػػػػػػػبط بنفسػػػػػػػػػػو كدراسػػػػػػػػػػة 

(، ومػػنيـ مػػف اسػػتخدـ مقيػػاس وجيػػة الضػػبط تعريػػب: 2009قميػػوبي)
(، ودراسػػػة 2005عػػػالء الػػػديف كفػػػافي، كدراسػػػة معصػػػومة إبػػػراىيـ )

(. ومػػػنيـ 2007(، ودراسػػػة صػػػفاء ادحمػػػدي )2006زة اليػػػوبي)عزيػػػ
مػف اسػتخدـ مقيػاس وجيػػة الضػبط تعريػب أبػػو ناىيػة، كدراسػة حنػػاف 

(، وفػػي الدراسػػة الحاليػػة تػػـ اسػػتخداـ مقيػػاس وجيػػة 2006الحربػػي )
 الضبط لروتر، ومف تعريب عالء الديف كفافي.

 وفيما يتعمؽ بنتائج الدراسات فمف أىـ نتائجيا: -6
 ر الضغوط الحياتية التي ت رر في اضطرابات القمؽ، أف أكر

واالكتئاب والوسواس،ىي التيديد، وتمييا عمى التواليالخسارة 
 والصحة.
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 الضااطة الحياة وأحداث الحياة نوعية بيف أف ىناؾ عالقة 
 ليا النفسًية الضااطة الحياة فأحداث المرأة العاممة. لدى النفسًية
 اة.الحي بنوعية التنب  عمى قدرة

 وظيػور الضػااطة الحيػاة أحػداث بػيف إرتباطيػة عالقػة وجػود 
 متغيػرات وبعػض سػمة، واالكتئػاب أو كحالػة القمػؽ اضػطراب 
 الربػات العػدواف، الػذات، تقػدير " فػى والمتمرمػة الشخصػية
 لمحياة،   النظرة االنفعالى،

 ومنخفضات الضااطة الحياة أحداث مرتفعات بيف فروؽ وجود 
 مرتفعات لصالن الحياة نوعية فى طةالضاا الحياة أحداث
 الضااطة. الحياة أحداث

  ،وجػػػود عالقػػػة معنويػػػة بػػػيف ضػػػغوط الحيػػػاة، واضػػػطرابات القمػػػػؽ
 واالكتئاب، والوسواس.

  أف ىناؾ عالقة سالبة ودالة إحصائيًا بيف معتقدات الكفاية العامة
 وادكاديمية واتجاه الضبط.

  المرحمػة االبتدائيػة أف وجية الضبط الخارجية تنتشر بيف معممػات
 :(.85.22بنسبة )

  وجػػػػود عالقػػػػة ارتباطيػػػػة موجبػػػػة ودالػػػػة إحصػػػػائيا لمعظػػػػـ ادفكػػػػار
 ايرالعقالنية ووجية الضبط الخارجي. 

  وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف الطالب ذوي وجية الضػبط
والخػػػػػارجي، لصػػػػػالن ذوي وجيػػػػػة الضػػػػػبط الػػػػػداخمي فػػػػػي ادفكػػػػػار 

ي، واالعتقػػػاد بتفػػػوؽ الرجػػػؿ عمػػػى ابتغػػػاء الكمػػػاؿ الشخصػػػ :التاليػػػة
 المراة.

  وجػػػود عالقػػػة طرديػػػة  بػػػيف أسػػػاليب الضػػػبط االجتمػػػاعي العقػػػابي
 ومركز الضبط.
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  وجػػػػػػود عالقػػػػػػة عكسػػػػػػية دالػػػػػػة إحصػػػػػػائيًا بػػػػػػيف أسػػػػػػاليب الضػػػػػػبط
االجتمػػػػػاعي التعزيػػػػػزي ومركػػػػػز الضػػػػػبط لصػػػػػالن مركػػػػػز الضػػػػػبط 

 الخارجي.
 لخارجيػػة وجػػود عالقػػة موجبػػة ودالػػة إحصػػائيًا بػػيف وجيػػة الضػػبط ا

 وكؿ مف ادفكار الالعقالنية واالحتراؽ النفسي.
  وجود عالقة سالبة ودالة إحصػائيًا بػيف التحصػيؿ الدراسػي واتجػاه

 الضبط.
  عػػدـ وجػػود فػػروؽ فػػي وجيػػة الضػػبط بػػيف عينػػة المتفػػوقيف وعينػػة

 المتأخريف دراسيًا.
  عػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ بػػػػيف الػػػػذكور واهنػػػػاث خػػػػارج المممكػػػػة العربيػػػػة

 السعودية في وجيتي الضبط وتوكيد الذات.
وقد استفادت الباحرة مف الدراسات السابقة: في تحديػد حجػـ العينػة،  -7

وتحديد أنسب ادساليب اهحصائية الالزمػة لتحميػؿ بيانػات الدراسػة، 
 وأيًضا في صيااة فروض الدراسة.

 دراسةإجرامات ال
ـــــــــــــني  الدراســـــــــــــة -0                          اسػػػػػػػػػػػػػتخدمت الباحرػػػػػػػػػػػػػة المػػػػػػػػػػػػػنيج الوصػػػػػػػػػػػػػفي :م

 Descriptive Approach   دنػػػو يػػػتالئـ مػػػع طبيعػػػة الدراسػػػة، ويسػػػمن
 بوصؼ الظاىرة وصفًا عمميًا دقيقًا.

اختيرت عينة عشوائية مف طالبات كمية التربية  عينة الدراسة: -4
( طالبة 202اشتممت العينة عمى عدد )بجامعة الممؾ عبد العزيز، و 

 24 -22مف طالبات الفرقة الرابعة، وقد تراوحت أعمارىف ما بيف )
 سنة(. 23سنة( بمتوسط أعمار قدره )

   أدوات الدراسة -1
 ـ.2982 –إعداد / عالء كفافى  –مقياس وجية الضبط  - أ



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 عبػد عمػى/ إعػداد -الضػااطة اليوميػة الحيػاة مواقػؼ مقيػاس - ب
 .ـ2980 -عمى السالـ 

 :مقياس وجية الضبط)أ( 
 وصف المقياس: -0

                           الخػػػػػػػػػػػػػػػػارجى لمتػػػػػػػػػػػػػػػػدعيـ -ىػػػػػػػػػػػػػػػػو مقيػػػػػػػػػػػػػػػػاس الضػػػػػػػػػػػػػػػػبط الػػػػػػػػػػػػػػػػداخمى      
ternal Reinforcement Control Internal ، ويعػػرؼ إختصػػار بمقيػػاس

I.E، وينسػػػػػػػب إلػػػػػػػى جوليػػػػػػػاف روتػػػػػػػر، وقػػػػػػػد تػػػػػػػرجـ إلػػػػػػػى العربيػػػػػػػة، وأعػػػػػػػده        
(، ويتكػوف المقيػاس مػف رػالث وعشػروف فقػرة، 2982) عالم الدين كفافي

كؿ واحده منيا تتضػمف عبػارتيف، أحػدىما تشػير إلػى الوجيػة الداخميػة فػى 
الضبط والرانية تشير إلى الوجية الخارجية فػى الضػبط، وقػد أضػيفت إلػى 
الػػػػرالث والعشػػػػريف فقػػػػػرة سػػػػت فقػػػػػرات داخميػػػػة وضػػػػػعت حتػػػػى ال يكتشػػػػػؼ 

تمػػاؿ ظيػػور االسػػتعدادات ل سػػتجابة المفحػػوص ىػػدؼ القيػػاس ولتقميػػؿ اح
بصػػػػورة متطرفػػػػة أو عػػػػدـ االكتػػػػراث، وقػػػػد أختيػػػػرت ىػػػػذه الفقػػػػرات الداخميػػػػة 
بحيػػػػث تمرػػػػؿ قضػػػػػايا متقابمػػػػة مرػػػػػؿ الورارػػػػة مقابػػػػؿ قضػػػػػية البيئػػػػة، وعمػػػػػى 
المفحػػػوص أف يقػػػرأ العبػػػارتيف معػػػًا رػػػـ يختػػػار أييمػػػا التػػػى تتفػػػؽ مػػػع وجيػػػة 

ذا كػػاف يوافػػؽ عمػػى العبػػارتيف فأنػػ و يطالػػب باختيػػار أكررىمػػا قبػػواًل نظػػره، وا 
 لديو. ومف أمرمة فقرات المقياس ما يأتي، وىما الفقرتاف ادولى والرانية : 

   )أ( كريػػر مػػف ادمػػور ايػػر السػػارة التػػي تحػػدث لمنػػاس فػػي حيػػاتيـ ترجػػع    
 في جزء منيا إلى الحظ السيء )الوجية الخارجية(

          ادخطػػاء التػػي ترتكبونيػػا )ب( يرجػػع سػػوء الحػػظ الػػذي يالقيػػو النػػاس إلػػى  
 )الوجية الداخمية( 

وتعطػػػي درجػػػة لكػػػؿ اختيػػػار مػػػف العبػػػارات التػػػي تشػػػير إلػػػى الوجيػػػة  
الخارجيػػػػة، ولػػػػذا فػػػػإف الدرجػػػػة العاليػػػػة عمػػػػى المقيػػػػاس تشػػػػير إلػػػػى الوجيػػػػة 
الداخميػػة لمضػػبط، بينمػػا تشػػير الدرجػػة المنخفضػػة عمػػى الوجيػػة الخارجيػػػة 

نما صيغ عمى أساس إدراؾ لمضبط، ومقياس روتر ليس  مقياًس مباشًرا، وا 
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الفػػرد لمعػػالـ المحػػيط بػػو، ولمعالقػػات السػػببية بػػيف العوامػػؿ، كمػػا أنػػو يقػػيس 
توقعػػػػات معممػػػػة تعميمػػػػا واسػػػػعا عمػػػػى أسػػػػاس إدراؾ الفػػػػرد لقيمػػػػة العوامػػػػؿ 
الداخميػػة مقابػػؿ العوامػػؿ الخارجيػػة، وقػػد روعػػي ذلػػؾ فػػي صػػيااة العبػػارات 

اة مباشػػػرة لقيػػػاس تفضػػػيؿ الضػػػبط الػػػداخمي، لغويػػػًا، فيػػػي لػػػـ تصػػػغ صػػػيا
مقابؿ تفضيؿ الضبط الخارجي، وفقرات المقياس ليست مرتبة بػأي ترتيػب 

 معيف.
 حساب صدق وثبات المقياس: -4

 قاـ معد المقياس بحساب ربات المقياس بعدة طرؽ، وىي كما يمي: 
 Test Reliability ثبات المقياس

عادة تطبيؽ االختبار بعد سبعة ُحسب ىذا الربات بإ ثبات الستقرار:
أسابيع مف التطبيؽ في المرة ادولى عمى أفراد المجموعة، وتشمؿ 

 (0.629( طالبًا وطالبة، وبمغ معامؿ االرتباط مف التطبيقيف )260)
ـــات التســـاق  ( أ) : وقػػػد حسػػػب ىػػػذا الربػػػات بالتجزئػػػة النصػػػفية دفػػػراد ثب

ت الفرديػػػػة، المجموعػػػػة ادولػػػػى. فحسػػػػب معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف الفقػػػػرا
وعددىا إحدى عشػر فقػرة مػع الفقػرات الزوجيػة، وعػددىا إحػدى عشػرة 

(، وبمػغ معامػؿ 25فقرة، مع إىمػاؿ الفقػرة الوسػطى، وىػي الفقػرة رقػـ )
(، وباسػػػػػػتخداـ تصػػػػػػحين 0.528االرتبػػػػػػاط بػػػػػػيف ىػػػػػػذيف النصػػػػػػفيف ) 

(، كمػػػا حسػػػب أيًضػػػا معامػػػؿ 0.794سػػػبيرماف بػػػراوف بمػػػغ المعامػػػؿ) 
( 0.872رديػػة مػػع المقيػػاس ككػػؿ، وبمػػغ المعامػػؿ )ارتبػػاط الفقػػرات الف

(، 0.848كما كاف معامؿ ارتباط الفقرات الزوجية مع المقيػاس كمػو )
وىػػي معػػامالت مرضػػية، وتػػدؿ عمػػى درجػػة ربػػات مقنعػػة لممقيػػاس فػػي 

 البيئة المصرية.
وقد ركز معد المقياس عمى الصدؽ : Test Validityصدق المقياس 

مقياس. وعمى ىذا فإف صدقو الذاتي يبمغ الظاىري والصدؽ المنطقي لم
 ( وىو الجذر التربيعي لمعامؿ ربات إعادة االختيار.0.786)



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 صدق وثبات المقياس في البيئة السعودية :
ــوبيقامػػت   ــزة الي ( بحسػػاب الربػػات لممقيػػاس، لمعرفػػة 4114)عزي

( معممػة، تػـ 60مدى صالحيتو لمتطبيؽ عمى أفراد عينتيػا، والتػي بمغػت )
 ليمرمف المجتمع االصمي لمعينة، وتـ ذلؾ بطريقتيف ىما :  اختارىـ

حساب الربات بطريقة إعادة التطبيؽ عمى نفس العينة، وذلؾ بفاصؿ  -2
( يػػػػوـ، وبمػػػػغ معامػػػػؿ االرتبػػػػاط بػػػػيف 22زمنػػػػي، قػػػػدره رالرػػػػة اسػػػػابيع )

 (.0.657التطبيقيف )
حسػػػاب الربػػػات بطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية لسػػػبيرماف وبػػػراوف،  وذلػػػؾ  -2

معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف مجمػػػوع البنػػػود الفرديػػػة لممقيػػػاس وبػػػيف  بإيجػػػاد
مجمػػػوع البنػػػود الزوجيػػػة، وذلػػػؾ باسػػػتخداـ معامػػػؿ بيرسػػػوف حيػػػث بمػػػغ 

(. وبعػػػػد ذلػػػػؾ أجريػػػػت معادلػػػػة سػػػػبير مػػػػاف وبػػػػراوف هيجػػػػاد 0.658)
 (.0.662التجزئة النصفية لممقياس حيث بمغ )

 (.0.544حساب الربات  بطريقة ألؼ كرونباخ حيث بمغ قيمتو )  -3
أيًضػػا بحسػػاب الربػػات  صــفام األحمــدي( قامػػت 2007وفػػي عػػاـ )      

( طالبػػػة مػػػف طالبػػػات المرحمػػػة 60لممقيػػػاس عمػػػى عينػػػة بمػػػغ عػػػددىا )
 المتوسطة والرانوية، وتـ ذلؾ بطرقتيف:

 ( 22طريقػة إعػادة التطبيػػؽ، وذلػؾ بفػػارؽ زمنػي قػػدره رالرػة اسػػابيع )
 (. 0.57)يوـ، وبمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف 

  طريقػػػػة التجزئػػػػػة النصػػػػفية وفػػػػػؽ معادلػػػػة سػػػػػبير مػػػػاف وبػػػػػراوف، وتػػػػػـ
 (.0.59التوصؿ إلى معامؿ ربات قدره )

 مفتاح التصحيح :
يتكوف المقياس مف رالث وعشريف فقػرة، باهضػافة إلػى سػت فقػرات 

(، 27-24-29-24-8-2دخيمػػػػػػػة ال تصػػػػػػػحن، وىػػػػػػػذه الفقػػػػػػػرات  ىػػػػػػػي)
يػػار لمعبػػارة التػػي تشػػير إلػػى ويصػػحن المقيػػاس بػػأف تعطػػي درجػػة لكػػؿ اخت

الوجيػػػػة الخارجيػػػػة، وعمػػػػى ىػػػػذا فػػػػإف الدرجػػػػة العاليػػػػة تشػػػػير إلػػػػى االتجػػػػاه 



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الخارجي، وتحدد الدرجة الفاصمة باختيػار الربيػع ادعمػى واددنػى لمجمػوع 
الػػػػدرجات، بحيػػػػث يمرػػػػؿ الربيػػػػع ادعمػػػػى وجيػػػػة الضػػػػبط الداخميػػػػة والربيػػػػع 

لتػػػػالي مفتػػػػاح تصػػػػحين اددنػػػػى وجيػػػػة الضػػػػبط الخارجيػػػػة، وفػػػػي الجػػػػدوؿ ا
 االختبار:

 مفتاح تصحيح مقياس وجية الضبط (0جدول)
 الفقرة

مفتاح 
 الفقرة مفتاح التصحيح الفقرة التصحيح

مفتاح 
 التصحيح

 أ 40 ب 00 فقرة دخيمة 0
 ب 44 ب 04 أ 4
 أ 41 ب 01 ب 1
 فقرة دخيمة 42 فقرة دخيمة 02 ب 2
 أ 43 ب 03 ب 3
 ب 44 أ 04 أ 4
 فقرة دخيمة 45 أ 05 أ 5
 ب 46 أ 06 فقرة دخيمة 6
 أ 47 فقرة دخيمة 07 أ 7
   أ 41 ب 01

 :الضاغطة اليومية الحياة مواقف مقياس)ب(  
 وصف المقياس

عاـ  Leonard. W. Poonبوؼ  ليونارد " المقياس ىذا أعد      
البيئة المصرية /عمى عبد السالـ عمى،  عمى بإعدادهاـ (، وق2980)

 : وىى رئيسية أبعاد رالرة عمى قياسالم ويشتمؿ
  الضاغطة اليومية الحياة مواقف مواجية فى اإليجابى التفاعل - أ

 بعض ( عبارة، تقيس23المقياس الفرعى عمى ) ىذا ويحتوى
 ادفراد بيا يتسـ التى المرنة اهقدامية، واهيجابية الشخصية السمات

 الخارجية أو الداخمية المصادر مجموعة عمى التعامؿ مع قدرتيـ فى
ويكوف لدييـ  اليومية، حياتيـ فى ليا يتعرضوف التى الضااطة

 نفسية ارار أى مواقؼ دوف تمؾ المصادر عمى السيطرة عمى القدرة
 اليوميةالمواقؼ أرناء مواجيتيـ لتمؾ  استجابتيـ فى جسمية أو



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ادفراد إلى التوافؽ النفسيواهجتماعى فى  ى الء ويسعى الضااطة،
 .المواقؼلتمؾ مواجيتيـ 

 السمات ( عبارات تقيس7مف) الفرعى المقياس ىذا يتكوف  - ب
 السمبى، بالتفاعؿ يتسموف الذيف لألفراد واهجتماعية الشخصية
 ضااطو موقؼ أى يواجيوف عندما استجاباتيـ السمبية أيضاً  وتقيس

عف  المعرفى باهحجاـ يتسموف ادفراد في الء اليومية، حياتيـ فى
عى والمنطقى أرناء مواجييتيـ لمواقؼ الحياة اليومية، التفكير الواق

ويقبموف المواقؼ االستسالمية فى تعامالتيـ مع تمؾ المواقؼ، 
ويبحروف عف أنشطة بديمة تبعدىـ عف تمؾ المواقؼ، ويحصموؼ 
عمى مصادر التوافؽ النفسى واهجتماعي بعيد عف ادزمات التى 

 تفرزىا مواقؼ الحياة اليومية الضااطة.
ويشػتمؿ  الضـاغطة: اليوميـة الحياة أحداث لمواجية السموكية التصرفات -ج

( عبػػارات تقػػيس التصػػرفات السػػموكية لألفػػراد 20ىػػذا المقيػػاس عمػػى )
عنػد كػػواجيتيـ دى أزمػػة يواجيونيػػا فػى مواقػػؼ الحيػػاة اليوميػػة، وفػػى 
طريقػػػػة اسػػػػتخدانيـ لموسػػػػائؿ التكيفيػػػػة اهقداميػػػػة أو اهحجاميػػػػة لتمػػػػؾ 

                  وتجػػػػػػػػػػػػػاوز أرارىػػػػػػػػػػػػػا السػػػػػػػػػػػػػمبية النفسػػػػػػػػػػػػػية أو الجسػػػػػػػػػػػػػمية المواقػػػػػػػػػػػػػؼ، 
 (. 20 -29: ص ص 2008)عمى عبد السالـ عمى، 

 تطبيق المقياس
يطبؽ مقياس "أساليب مواجية الحياة اليومية الضااطة" بصورة        

فردية أو جماعية حيث يعطى المفحوص كتيب التعميمات، ويطمب منو 
 ارات ىذا المقياس.قراءاتو ليجيب عمى عب

 تصحيح المقياس
يجيب المفحوص عمى عبارات المقياس باختيار اهجابة التى         

درجات"،  3تأخذ  –تتالئـ معو طبقًا ل جابات ادتية: "تنطبؽ تمامًا 



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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تأخذ درجة"، ويتكوف  –درجة"، "ال تنطبؽ  2تأخذ  –تنطبؽ إلى حد ما 
 ( أبعاد ىى:3ة تقيس )( عبار 30المقياس فى صورتو النيائية )

 التفاعؿ اهيجابى فى مواجية مواقؼ الحياة اليومية البعد األول :
( عبارة تحمؿ ىذه 23الضااطة، ويرمز لو )ت ج(، ويتكوف مف )

 (. 27، 24، 23، 28، 27، 26، 23، 22، 7، 6، 4، 3، 2ادرقاـ: )
 التفاعؿ السمبي فى مواجية مواقؼ الحياة اليومية البعد الثانى :

( درجات 7الضااطة، ويرمز لو بالررمز )ت س(، ويتكوف مف )
 (.30، 29، 26، 22، 29، 24، 22تحمؿ ىذه اهرقاـ: )

 :التصرفات السموكية لمواجية مواقؼ الحياة اليومية  البعد الثالث
( درجات 20الضااطة، ويرمز لو بالرمز )ص ؾ(، ويتكوف مف )

 (.28، 25، 22 ،20، 25، 20، 9، 8، 5، 2تحمؿ ىذه الرقاـ: )
 حساب صدق وثبات المقياس

 Test Reliability ثبات المقياس
تـ حساب معامؿ ربات " مقياس أساليب مواجية مواقؼ الحياة        

( فرد يمرموف شرائن مختمفة 200اليومية الضااطة" عمى عينة قواميا )
مف المجتمع المصرى، وتـ حساب معامؿ ربات المقياس بطريقتى ألفا 

اخ، والتجزئة النصفية باستخداـ معادلتى سبيرماف، براوف، وجتماف، كرونب
 وظيرت النتائج كما بالجدوؿ التالى:

 011ن =   معامالت ثبات مقياس أساليب مواجية مواقف الحياة اليومية الضاغطة (4جدول )

 األبعـــــــاد م

معامل 
 ألفاكرونباخ

 التجزئة النصفية

سبيرمان / 
 براون

 جتمان

التفاعل اإليجابي فى مواجية مواقف الحياة اليومية  0
 الضاغطة.

1.64 1.64 1.61 

 1.60 1.57 1.63 التفاعل السمبي فى مواجية مواقف الحياة اليومية الضاغطة. 4

التصرفات السموكية لمواجية مواقف الحياة اليومية  1
 الضاغطة. 

1.62 1.64 1.64 
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المقياس تتراوح ما بيف أف معامالت ربات ( 4يتضح من الجدول )
(، وكميا معامالت ربات مرتفعة تدؿ عمى تمتع المقياس 0.86 – 0.79)

 بدرجة مرتفعة مف الربات.
وفى الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب الثبات بطريقتين         

 عمى النحو األتى:
 الثبات عن طريق التجزئة النصفية: - أ

( طالبة، 30طالعية قواميا )تـ تطبيؽ المقياس عمى عينة إست       
وتـ حساب الربات بطريقة التجزئية النصفية، حيث تـ تقسيـ بنود المقياس 
وأبعاده إلى قسميف لكؿ بعد، وتـ حساب معامؿ االرتباط بيف مجموع 
فقرات النصؼ ادوؿ ومجموع فقرات النصؼ الرانى لممقياس، وكذلؾ لكؿ 

ومعادلة سبيرماف/ براوف  بعد عمى حده، وذلؾ باستخداـ معامؿ بيرسوف
الُمعدلة، وتـ حساب اهنحرافات المعيارية والتبياف بيف لبجزئيف، وكذلؾ 
التبايف واهنحراؼ المعيارى، حيث بمغت قيمة اهنحراؼ المعيارى 

(، وبمغت قيمة اهنحراؼ المعيارى لمدرجات 25.3لمدرجات الفردية )
 (.22.8لمدرجات الكمية )(، وبمغ قيمة اهنحراؼ المعيارى 9.7الزوجية )

 الثبات بطريقة ألفاكرونباخ:  - ب
تـ تطبيؽ المقياس عمى نفس العينة اهستطالعية، حيث تـ حساب 
معامؿ ألفاكرونباخ لقياس الربات، حيث بمغ قيمتو لممقياس ككؿ 

( وىذا يشير إلى تمتع المقياس بمعامؿ ربات مرتفع، وبما أف 0.82)
ـ حساب معامؿ ألفاكرونباخ لمرالث ( أبعاد لذا ت3المقياس يتضمف )

( يوضن معامالت ربات مقياس أساليب 3أبعاد المقياس، وجدوؿ )
 مواجية مواقؼ الحياة اليومية الضااطة.

 
 
 



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 11ن =   معامالت ثبات مقياس أساليب مواجية أحداث الحياة اليومية الضاغطة (1جدول )
 

 معامل ألفاكرونباخ عدد الفقرات أبعاد المقياس م
 تجزئة النصفيةال

 بيرسون سبيرمان / براون
التفاعل اإليجابي فى مواجية  0

مواقف الحياة اليومية 
 الضاغطة.

01 154 1.46 1.34 

التفاعل السمبي فى مواجية  4
مواقف الحياة اليومية 

 الضاغطة.

5 1.62 1.54 1.62 

التصرفات السموكية لمواجية  1
مواقف الحياة اليومية 

 الضاغطة. 

01 161 1.70 1.65 

 1.54 1.64 1.60 11 المجموع

أف قيـ معامالت الربات قد تراوحت بيف  (1يتضح من جدول )
( وجميعيا معامالت ربات مرتفعة، مما يشير إلى 0.92:  0.52)

 تمتع المقياس بدرجة عالية مف الربات.
 Test Validityصدق المقياس  –ثانيًا 
 ، وىما عمى النحو ادتى:تـ حساب صدؽ المقياس بطريقتيف     

تـ عرض عبارات المقياس بعد  Validity Faceالصدق الظاىرى  - أ
تعريبو عمى مجموعة مف المحكميف فى مجاؿ عمـ النفس، ونتيجة 
ىذا العرض تـ اهبقاء عمى العبارات التى حصمت عمى نسبة إتفاؽ 

 :( مف تقييـ المحكميف.80تصؿ إلى )
 Factorial Validityالصدق العاممى   - ب

تـ حساب الصدؽ العاممى لمقياس أساليب مواجية مواقؼ        
( مف طالب 200الحياة اليومية الضااطة عمى عينة قواميا )

وطالبات الجامعات وبعض الكوظفيف والموظفات، والعامميف 
والعامالت، وأظيرت النتائج تشبعات ادبعاد الرالرة لممقياس عمى 

تبايف، وذلؾ كما يوضحو :( مف ال79.9عامؿ واحد يستوعب )
 الجدوؿ التالى:

 



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 736 

 

 

 011ن =   نتائ  الصدق العاممى لمقياس أساليب مواجية أحداث الحياة اليومية الضاغطة (2جدول )
 

ادبعاد الرالرة لممقياس تتشبع عمى أف ( 2ويتضح من الجدول )
 عامؿ واحد مما يدؿ عمى أف درجة صدؽ المقياس مرتفعة.

وفى الدراسة الحالية قامت الباحثة بحساب صدق المقياس       
 عمى النحو التالى

  Factorial Validityالصدق العاممى  - أ
تـ حساب صدؽ اهتساؽ الدلخمى لمقياس أساليب مواجية مواقؼ      
اة اليومية الضااطة عمى نفس العينة  اهستطالعية  بحساب الحي

معامالت ارتباط بيرسوف بيف درجة كؿ بعد مف أبعاد المقياس والدرجة 
الكمية لممقياس، وذلؾ لمعرفة ارتباط ادبعاد بالدرجة الكمية لممقياس، 

(، 1.74حيث تبيف أف قيمة معامؿ الصدؽ لممقياس ككؿ قد بمغت )
 ؿ الجدوؿ التالى.ويتضن ذلؾ مف خال

 11ن =  نتائ  صدق اإلتساق الداخمى أساليب مواجية أحداث الحياة اليومية الضاغطة (3جدول )

       أف معػػػػػػػػامالت االرتبػػػػػػػػاط تراوحػػػػػػػػت بػػػػػػػػيف ( 3يتضــــــــح مــــــــن الجــــــــدول )
( وىػػػػػى كميػػػػػا ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائية عنػػػػػد مسػػػػػتوى داللػػػػػة 0.92: 0.67)
(0.02.) 
 
 

 اإلشتراكيات تشبعات العوامل  أبعاد المقياس  م
 1.61 1.64 التفاعل اإليجابي فى مواجية  مواقف الحياة اليومية الضاغطة. 0
 1.63 1.74 سمبي فى مواجية  مواقف الحياة اليومية الضاغطة.التفاعل ال 4
 1.64 1.70 التصرفات السموكية لمواجية  مواقف الحياة اليومية الضاغطة.  1

                                                           1.04الجزم الكامن      
 57.78    نسبة التباين

 مستوى الدلة معامل اإلرتباط أبعاد المقياس م

 1.10 1.52 التفاعل اإليجابي فى مواجية مواقف الحياة اليومية الضاغطة 0
 1.10 1.61 اليومية الضاغطة التفاعل السمبي فى مواجية  مواقف الحياة 4
 1.10 1.45 التصرفات السموكية لمواجية  مواقف الحياة اليومية الضاغطة. 1

 1.10 1.74 الدرجة الكمية لممقياس
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 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 ض ومناقشة النتائ عر 
مدى شيوع كؿ مف وجية الضبط )الداخمى/ الخارجى( لدى عينة مف طالبات  -2

 جامعة عبد العزيز بجده:
ل جابة عمى التسا ؿ ادوؿ والذى نص عمى: " ما مدى شيوع 
كؿ مف وجية الضبط )الداخمى/ الخارجى( لدى عينة مف طالبات جامعة 

لربيع ادعمى واددنى لمعينة، حيث عبد العزيز بجده "، وذلؾ مف خالؿ ا
(، 22مرؿ الربيع ادعمى مجموعة وجية الضبط الداخمى، والتى بمغت )

(، 2والربيع اددنى مجموعة وجية الضبط الخارجى، والتى بمغت )
( يوضن 6(، وفيما جدوؿ )24وبالتالى أصبن العدد الكمى لمعينيتيف )
 ة.توزيع أفراد العينة والنسبة المئوية لكؿ فئ

 ومعنوية النسب بين جيتى الضبط الخارجي والداخمى 4تيجة اختبار كا  (4جدول )
 لدى عينة من طالبات  جامعة عبد العزيز بجده 

 المتغيرات

 وجية داخمى  
 (4-1الربيع األعمى لمدرجات )

 وجية خارجى  
 (41-05) الربيع األدنى لمدرجات 

معنوية  4كا
 النسب

 ةالنسب العدد النسبة العدد

 518                            04.45 68 4 748 44 وجية الضبط

 5.99= (2، 0.05)  2كا
عدد والنسبة الم ية لكؿ مف ذوى وجية  (4يوضح الجدول )      

الضبط الخارجي وىـ الذيف حصموا عمى درجات عالية ضمف ربيع 
(، وعدد والنسبة 23( درجة وحتى )27الدرجات ادعمى، وىى مف )

( 6 -0المئوية لذوى الضبط الداخمى وىـ مف حصموا عمى درجات )
 لحسف المطابقة وأقؿ نسبة معنوية دالة، 2درجات وكذلؾ نتيجة اختبار كا

(، وىى أكبر مف 22,52كانت ) 2ويتضن مف الجدوؿ اف نتيجة كا
الدرجة الجدولية مما يشير إلى وجود فروؽ بيف أعداد ذوى وجية الضبط 

مى، وعميو فاف العدد ادكرر شيوعًا ىـ ذوى الضبط الخارجي والداخ
الداخمى، وي كد ىذه النتيجة حيث حصمت مجموعة ذوى الضبط الداخمى 



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة
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:(، وىى أكبر مف أقؿ نسبة دالو مما يشير إلى شيوع 92عمى نسبة )
نسبة وجو الضبط الداخمى.وجاءت ىذه النتائج مخالفة لنتائج دراسة 

شفت دراستيا عف ميؿ عينة اهناث ( حيث ك2005) معصومة إبراىيم
 إلى وجية  الضبط الخارجي.

وتعزى الباحرة شيوع الضبط الداخمى لدى عينة البحث إلى         
أستقرار الظروؼ االجتماعية والحالة اهقتصادية وما تقدمو الجامعة منت 
خدمات تعميمية وأنشطة تسيـ فى رفع المستوى المعنوى وتقميؿ الشد 

ينة البحث، وقد يرجع ذلؾ إلى الخبرات المكتسبة خالؿ الذىنى لدى ع
المرحمة الجامعية والتى قد تسيـ فى رفع مستوى قدرة عينة البحث عمى 
تحمؿ المسئولية ومواجية المشكالت ومدى تعاونيف وتفاعميف وتواصميف 
مع ادخريف، فالحياة الجامعية تمنحيـ المشاركة الوجدانية والمساندة 

 يـ فى رقى أفكارىـ مما يجعميف أكرر قربًا مف اآلخريف.االجتماعية وتس
العالقة االرتباط بيف وجية الضبط ومواقؼ الحياة الضااطة لدى عينة مف  -2

 طالبات  جامعة عبد العزيز بجده:
ل جابة عمى التسا ؿ الرانى والذى نص عمى: "ىؿ توجد عالقة      

لدى عينة مف  ارتباطيو بيف ومواقؼ الحياة الضااطة ووجية الضبط
( توضن وعالقة 7طالبات  جامعة عبد العزيز بجده"، فأف جدوؿ )

 االرتباط بيف وجية الضبط ومواقؼ الحياة الضااطة لدى عينة الدراسة.
 لمتوسط والنحراف المعياى وعالقة الارتباط بين وجية الضبط ومواقف الحياة الضاغطة (5جدول )

 زيز بجدهلدى عينة من طالبات  جامعة عبد الع 
 sig ر ع م المتغيرات المرتبطة

 1.16 7.15 وجية الضبط
مواقف الحياة  1.10 1.70

 01.50 43.50 الضابطة 

أف معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف وجيػػة الضػػبط  (5يوضــح الجــدول )      
(، 0.02( بمسػػتوى داللػػة )0.92ومواقػػؼ الحيػػاة الضػػااطة بمغػػت قيمتػػو)



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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الػى وجػود عالقػة ارتبػاط موجبػو ( ممػا يشػير 0.05وىو أقؿ مػف مسػتوى )
طرديو داؿ قوى بيف كؿ مف وجية الضبط ومواقؼ الحياة الضااطة ومف 
منطمػػؽ طبيقػػة المقياسػػيف يتضػػن اف كممػػا اتجيػػت وجيػػة الضػػبط لمضػػبط 

كممػػػا زادت قػػػدره الفػػػرد عمػػػى مواجيػػػة مواقػػػؼ الحيػػػاة الضػػػااطة،  الػػػداخمى
الضػػبط الػػداخمى  وتعػػزى االحرػػة تمػػؾ العالقػػة إلػػى أف مػػف يتمػػتعف بوجيػػة

المواقػؼ بصػورة متسػقة مػع سػموكيف الشخصػي، لدييف القدرة  عمى إدراؾ 
وعمػػى التعامػػؿ مػػع العوامػػؿ الخارجيػػة بصػػورة إيجابيػػة، باهضػػافة إلػػى أف 
تفسػػيرىف لممواقػػؼ الضػػااطة قػػد يكػػوف تفسػػيرًا واقعيػػًا ومنطقيػػًا، محػػاوالت 

ظػـ الدراسػػات تتفػػؽ معمواجيػة الضػػغوط بصػورة إيجابيػػة، فضػاًل عػػف ذلػؾ 
عمى أف ادفراد ذوي الضبط الداخمى يتميزوف بخصائص ايجابية واضػحة 

 صالح محمد أبـو ناىيـةمقارنة بادفراد ذو الضبط الخارجي، ولقد لخػص 
( أىػػػػـ الخصػػػػائص الػػػػذي يتميػػػػز بيػػػػا أفػػػػراد فئػػػػة الضػػػػبط الػػػػداخمي 2989)

والمتمرمػػػػػة فػػػػػي : )البحػػػػػث واالستكشػػػػػاؼ لموصػػػػػوؿ إلػػػػػى المعمومػػػػػات، رػػػػػـ 
خداـ ىػػذه المعمومػػات بفعاليػػة فػػي الوصػػوؿ إلػػى حػػؿ المشػػكالت التػػي اسػػت

تتعرضػػػػيـ فػػػػي البيئػػػػة، القػػػػدرة عمػػػػى تأجيػػػػؿ اهشػػػػباع ومقاومػػػػة المحػػػػاوالت 
المغريػػػػة لمتػػػػأرير عمػػػػييـ، المػػػػودة والصػػػػداقة فػػػػي عالقػػػػاتيـ مػػػػع اآلخػػػػريف،  
العمؿ وادداء الميني حيث تبيف أف لدييـ معرفة شاممة بعالـ العمؿ الذيف 

موف فيو والبيئة المحيطة بيـ كما أنيـ أكرر إشباعًا ورضا عف عمميـ، يعم
ارتفاع مستوى التحصيؿ الدراسي وأساليبيـ فػي حػؿ المشػكالت، كمػا أنيػـ 
أكرػػػػر تفتحػػػػًا ومرونػػػػة فػػػػي التفكيػػػػر وأكرػػػػر إبػػػػداعًا، وأكرػػػػر تحمػػػػاًل لممسػػػػائؿ 

رامػػًا والمشػػكالت العامػػة، الصػػحة النفسػػية والتوافػػؽ النفسػػي، فيػػـ أكرػػر احت
لمػػذات وأكرػػر قناعػػة ورضػػا عػػف الحيػػاة وأكرػػر اطمئنانػػًا وىػػدوءًا وأكرػػر رقػػة 
 بالنفس وأكرر رباتًا انفعاليًا، وأقؿ قمقًا، وأقؿ اكتئابًا، وأقؿ إصابة بادمراض

 (.285النفسية )ص
 



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة
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 التوصيات
ــة عــددًا مــن التوصــيات        ــائ  الدراســة وضــعت الباحث مــن خــالل نت

 تي:يمكن إيضاحيا فيما يأ
العنايػػػػػة بالدراسػػػػػات المتعمقػػػػػة بمواقػػػػػؼ الحيػػػػػاة الضػػػػػااطة بوجػػػػػو عػػػػػاـ  -

 وبموضوع تأرير المواقؼ الضااطة عمى ادفراد.
يتعػيف عمػى التربػػوييف واستشػارييف سياسػػات التعمػيـ القيػػاـ بوضػع بػػرامج  -

 واستراتجيات لرفع مستوى قدرة الطالبات عمى مواجية المواقؼ الحياة.
لتنميػػة قػػدرة الفػػرد عمػػى المبػػادرة واستكشػػاؼ البيئػػة،  عمػػؿ بػػرامج تدريبيػػة -

ومعرفػػػػة المصػػػػادر النفسػػػػية واالجتماعيػػػػة التػػػػي تسػػػػاعده عمػػػػى مواجيػػػػة 
 الضغوط بفاعمية.  

 بحوث مقترحة:
 دراسة العالقة بيف وجية الضبط والمساندة اهجتماعية. -
 دراسة العالقة بيف المسئولية اهجتماعية ومواقؼ الحياة الضااطة. -
دراسة تتبعيو لتطور مواقؼ الحياة الضااطة عبر المراحؿ التعميمية  -

 المختمفة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4102 لسنة  (الرابعالعدد )والعشرون  الرابعالمجمد                مجمة كمية التربية ـ جامعة اإلسكندرية
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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 المصادر والمراجع
أرر التخصص الدراسي ووجية الضػبط عمػى الػذكاء  إبراىيم الحكمي، .2

الشخصػػػي لطػػػالب جامعػػػة أـ القػػػرى فػػػرع الطػػػائؼ، مجمػػػة جامعػػػة أـ 
المجمػػد السػػادس عشػػر،  القػػرى لمعمػػـو التربيػػة واالجتماعيػػة واهنسػػانية،

 . 228- 266ـ،  ص ص 2004العدد ادوؿ،
أزمة اليوية واالكتئاب النفسي لدى الشباب  أبو بكر مرسى، .2

الجامعي، المجمة المصرية لمدراسات النفسية، العدد الرالث، يوليو، 
 . 248 – 236ـ، ص 2997

المػػدخؿ الميسػػر الػػى الصػػحة النفسػػية أســمام عبــد العزيــز الحســين،  .3
 ـ. 2002ج النفسي، دار عالـ الكتب، السعودية،والعال

مركػػز الضػػبط وعالقتػػو بمتغيػػري الجػػنس والتخصػػص أمــل األحمــد ،  .4
بحػػػوث ودراسػػػات فػػػي عمػػػـ الػػػنفس، م سسػػػة الرسػػػػالة،  2العممػػػي، ط 

 ـ.2002بيروت، 
الفروؽ والعالقات في مصدر الضبط والعصابيو لػدى بشير معمرية،  .5

)الجػػػػنس والتخصػػػػص  طػػػػالب الجامعػػػػة فػػػػي ضػػػػوء بعػػػػض المتغيػػػػرات
الدراسي، المسػتوى الدراسػي(، رسػالة ماجسػتير ايػر منشػورة، طيػراف، 

 ـ.2995
عالقة الضغوط النفسػية باهصػابة بالسػرطاف،  جاسم محمد الخواجة، .6

ـ، ص 2000دراسػػات نفسػػية، المجمػػد العاشػػر، العػػدد الرػػاني، إبريػػؿ. 
 .72 -42ص 

ودور  –كبار أرر الضغوط النفسية عمى ادطفاؿ وال حسين طاىر، .7
(،  4أولياء ادمور تجاة المواقؼ الضااطة، مجمة التربية، العدد ) 

 ،.42 – 36ـ، ص 2993الكويت، 
المسئولية االجتماعية وعالقتيا بكؿ مف وجية الضبط  خالد قميوبي ، .8

وفاعمية الذات لدي عينة مف طالب جامعة الممػؾ عبػد العزيػز بجػدة، 



 د. هدى عبد الرحمن أحمد       بجده العزيز الملك عبد جامعة طالبات لدى الضاغطة الحياة بمواقف وعالقته الضبط وجهة
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أـ القػػػػػػرى، مكػػػػػػة المكرمػػػػػػة، رسػػػػػػالة دكتػػػػػػوراه ايػػػػػػر منشػػػػػػورة، جامعػػػػػػة 
 ـ.2009

ضغوط الحياة وعالقتيا بالصحة النفسية لممتزوجيف  راوية دسوقي، .9
والمطمقيف " دراسة مقارنة بيف عينة سعودية وأخرى مصرية "، مجمة 

  ـ.2992(، جامعة طنطا،  24كمية التربية، العدد ) 
الخارجي  –الضبط الداخمي جام عبد الرحمن الخطيب، ر .20

عض المتغيرات الشخصية، مجمة عمـ النفس، تصدر عف وعالقتو بب
 ـ.2990، مصر ، 28الييئة المصرية العامة لالكتئاب، العدد 

دراسات في عمـ النفس  رشاد عمى عبد العزيز موسى، .22
االجتماعي سيكولوجية الفروؽ بيف الجنسيف، م سسة مختار لمنشر 

 ـ.2993ودار المعرفة، القاىرة ، 
ـــــان ،: .22 الخػػػػػارجي لػػػػػدي  –الضػػػػػبط الػػػػػداخمي  وجيػػػػػة ســـــعيد بادبي

المتفػػػػػوقيف والمتػػػػػأخريف دراسػػػػػيًا مػػػػػف طػػػػػالب المرحمػػػػػة الرانويػػػػػة بمكػػػػػة 
 ـ. 2000المكرمة، رسالة ماجستير، جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، 

االنضػػباط لػػدى تالميػػذ المدرسػػة اهعداديػػة ســنام محمــد ســميمان، .23
جاىػػػات وعالقتػػػو بالمسػػػتوى االجتمػػػاعي الرقػػػافي ووجيػػػة الضػػػبط واالت

الدراسػػػية، مجمػػػة عمػػػـ الػػػنفس، تصػػػدر عػػػف الييئػػػة المصػػػرية لمكتػػػاب، 
 ـ2998، مصر، 6العدد 

أساليب الضػبط االجتمػاعي وعالقتيمػا بمفيػـو  صباح الشجراوي، .24
الػػػػذات ومركػػػػز الضػػػػبط عنػػػػد طمبػػػػة المرحمػػػػة ادساسػػػػية فػػػػي المػػػػدارس 
 ادردنية، رسالة دكتوراه ايػر منشػورة، جامعػة عمػاف العربيػة، ادردف،

 ـ.2005
الشػػػعور بالوحػػػدة النفسػػػية وعالقتيػػػا  (:4115صـــفام األحمـــدي ) .25

بكػػؿ مػػف وجيػػة الضػػبط والضػػغوط النفسػػية لػػدي عينػػة مػػف المراىقػػات 
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بمكػة المكرمػة، رسػالة ماجسػتير ايػػر منشػورة، جامعػة أـ القػرى، مكػػة 
 المكرمة. 

الذكاء الوجداني وعالقتو بمركػز الػتحكـ لػدي عينػة صفية شافعي، .26
لمرحمة المتوسػطة مػف ذوات صػعوبات الػتعمـ والعاديػات مف تمميذات ا

بمدينة مكة المكرمة، رسالة ماجستير اير منشورة، جامعػة أـ القػرى، 
 ـ.2009مكة المكرمة، 

الفروؽ في الضبط الخارجي لػدى صالح الدين محمد أبو ناىية،  .27
االطفػػاؿ والمػػراىقيف والشػػباب والمسػػنيف بقطػػاع اػػزة، دراسػػات تربويػػة، 

، القػػاىرة ، 09، الجػػزء 02ابطػػة التربيػػة الحديرة،المجمػػد تصػػدر عػػف ر 
 ـ.2987

ـــرحيم ، .28 ـــد ال سػػػيكولوجية التػػػأرر الدراسػػػي، دار  طمعـــت حســـين عب
 ـ.2995الرقافة لمطباعة والنشر، القاىرة، 

ادكتئاب إضطرابات العصر الحديث فيمة عبد الستار إبراىيم ، .29
جمس الوطني وأساليب عالجة "، سمسمة عالـ المعرفة، نوفمبر، الم

 ـ.2998لمرقافة والفنوف، الكويت، 
العوامؿ الخمسة الكبرى فػي الشخصػية عبد المعين عمر الزبيدي، .20

لػػػدي الطمبػػػة العنيفػػػيف وايػػػر العنيفػػػيف فػػػي مػػػدارس المرحمػػػة الرانويػػػة، 
 ـ.2009رسالة ماجستير، جامعة م تة، ادردف، 

ـــــزة اليـــــوبي، .22 وجيػػػػػة الضػػػػػبط وعالقتيػػػػػا بكػػػػػؿ مػػػػػف ادفكػػػػػار  عزي
قالنيػػػػػة واالحتػػػػػراؽ النفسػػػػػي لػػػػػدي عينػػػػػة مػػػػػف معممػػػػػات المرحمػػػػػة الالع

االبتدائيػػػػة بمدينػػػػػة ينبػػػػػع، رسػػػػػالة ماجسػػػػتير، جامعػػػػػة أـ القػػػػػرى، مكػػػػػة 
 ـ.2006المكرمة، 

ــافي،  .22 ــدين كف وجيػػة الضػػبط والمسػػايرة، بعػػض الدراسػػات عــالم ال
حوؿ وجية الضبط وعدد مف المتغيرات النفسية، الجػزء ادوؿ، مكتبػة 

 ـ.2992لقاىرة، االنجمو مصرية، ا
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 اليوميػة الحيػاة أحػداث مواجيػة اسػتراتيجيات الشـكعة، عمـي .23
نػابمس،  فػي محافظػة المفتوحػة القػدس جامعػة طمبػة لػدى الضػااطة

 (، كميػة2اهنسػانية(، المجمػد ) )العمػوـ لألبحاث النجاح جامعة مجمة
ـ،  2009فمسػطيف، نػابمس، الوطنيػة، النجػاح جامعػة التربويػة، العمػوـ

 .378 -352ص ص 
 لدى الضااطة الحياة مواقؼ عمار الفريحات، وائل الريضى، .24

المجمد ، لمبحوث الخميؿ جامعة الجامعية، مجمة عجموف كمية طالبات
 التطبيقية، البمقاء الجامعية، جامعة عجموف (، كمية2(، العدد )5)

 . 222 – 293ـ،  ص ص 2020ادردف، عجموف،
اسػػػػة مقارنػػػة بػػػػيف وجيػػػػة الضػػػبط وتوكيػػػػد الػػػذات در  فائقـــة بــــدر ، .25

طػػػالب الجامعػػػة المقيمػػػيف فػػػي المممكػػػة العربيػػػة السػػػعودية وخارجيػػػا، 
مجمػػػػػة دراسػػػػػات عربيػػػػػة فػػػػػي عمػػػػػـ الػػػػػنفس، المجمػػػػػد الخػػػػػامس، العػػػػػدد 

 . 43-22ـ،  ص ص 2006ادوؿ،
عالقػة الخجػؿ بوجيػة الضػبط والػدافع ل نجػاز  فاطمة الحريبـي ، .26

انويػػػة بمدينػػػة لػػػدي المراىقػػػات مػػػف طالبػػػات المػػػرحمتيف المتوسػػػطة والر
الريػػػػػػاض، رسػػػػػػالة ماجسػػػػػػتيراير مكنشػػػػػػػورة، جامعػػػػػػة الممػػػػػػؾ سػػػػػػػعود، 

 ـ.2004الرياض، 
موسوعة عمـ النفس والتحميؿ فرج عبد القادر طة وآخرون،  .27

 ـ.2993النفسي، بيروت، دار سعاد الصباح ، 
 
 

االسػػػػتقالؿ اهدراكػػػي وعالقتػػػػو بمركػػػػز  ليمـــي عبــــد اهلل المــــزروع، .28
اديمي لػػدي عينػػة مػػف طالبػػات المرحمػػة الضػػبط والػػدافع ل نجػػاز ادكػػ

الرانوية بمكة المكرمة دراسة مقارنة متفوقات ومتأخرات دراسيًا، مجمػة 
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ـ، 2008عمـ النفس المعاصر لمعموـ اهنسانية، المجمد التاسع عشػر،
 .294-239ص ص 

ادفكػػػػار العقالنيػػػػة وايػػػػر العقالنيػػػػة وعالقتيػػػػا مــــروان المحمــــدي، .29
رجي لػػػػدي عينػػػػة مػػػػف طػػػػالب مػػػػف الخػػػػا –بػػػػوجيتي الضػػػػبط الػػػػداخمي 

طػػالب كميػػة المعممػػيف بمحافظػػة جػػدة، رسػػالة ماجسػػتير ايػػر منشػػورة، 
 ـ.2004جامعة أـ القرى، مكة المكرمة، 

ــد اهلل، .30 ــز ســيد عب ادفكػػار العقالنيػػة لػػدى ادطفػػاؿ والمػػراىقيف معت
وعالقتيما بكؿ مف حالة وسمة القمؽ ومركز الػتحكـ، بحػوث فػي عمػـ 

اريػػػب لمطباعػػػة والنشػػػر والتوزيػػػع، القػػػاىرة،  الػػػنفس االجتمػػػاعي، دار
 ـ2997

وجيػػػػػة الضػػػػػبط والتفضػػػػػيؿ العقمػػػػػي  معصـــــومة أحمـــــد إبـــــراىيم،: .32
وعالقتيمػػػػا بػػػػبعض المتغيػػػػرات الديموارافيػػػػة لػػػػدي الطمبػػػػة والمػػػػوظفيف 

، العػدد 33الكويتييف مف الجنسػيف، مجمػة العمػوـ االجتماعيػة، المجمػد 
 . 376-337ـ، ص ص 2005الراني،

 –الخجػػػػػؿ وعالقتػػػػػو بوجيػػػػػة الضػػػػػبط الػػػػػداخمي  ،منيـــــرة منصـــــور .32
الخػػػػارجي لػػػػدي عينػػػػة مػػػػف طالبػػػػات المرحمػػػػة المتوسػػػػطة بمدينػػػػة مكػػػػة 
المكرمػػػػػة، رسػػػػػالة ماجسػػػػػتير ايػػػػػر منشػػػػػورة، جامعػػػػػة أـ القػػػػػرى، مكػػػػػة 

 ـ2007المكرمة، 
الخػػارجي لػػدي المتفػػوقيف  –وجيػػة الضػػبط الػػداخمي نبــرين بكيــر ، .33

انويػة بمكػة المكرمػة"، رسػالة والمتأخريف دراسيًا مف طالب المرحمػة الر
 ـ 2002ماجستير اير منشورة، الجامعة ادردنية، ادردف، 

ما وراء الذاكرة واسػتراتيجيات التػذكر ووجيػة الضػبط  نوال زكري ، .34
لدي عينة مف الطالبػات المتفوقػات دراسػيًا والعاديػات فػي كميػة التربيػة 

ة المركمػة، بجازاف، رسالة ماجستيراير منشورة، جامعػة أـ القػرى، مكػ
 ـ2008
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 ممخص ال
             ؿ مف وجية الضبط مدى شيوع كىدفت الدراسة التعرؼ عمى 

مف طالبات جامعة عبد العزيز بجده،  لدى عينة )الداخمى/ الخارجى(
عالقة بيف أحداث الحياة الضااطة ووجية الضبط لدى الوالتوصؿ إلى 
 Descriptive Approachاستخدمت الباحرة المنيج الوصفيعينة الدراسة، 

بية بجامعة الممؾ عبد ، اختيرت عينة عشوائية مف طالبات كمية التر 
( طالبة مف طالبات الفرقة 202العزيز، واشتممت العينة عمى عدد )
سنة( بمتوسط أعمار  24 -22الرابعة، وقد تراوحت أعمارىف ما بيف )

سنة(.ولجمع البيانات المطموبة لمدراسة استخدمت الباحرة  23قدره )
 سمقياـ، و 2982 –إعداد / عالء كفافى  –مقياس وجية الضبط 

 -عمى السالـ  عبد عمى / إعداد -الضااطة اليومية الحياة أحداث
العدد ادكرر شيوعًا لدى عينة  وقد أشارت نتائج الدراسة إلى، ـ2980

الدراسة ىف ذوى الضبط الداخمى، وجود عالقة ارتباط موجبو طرديو داؿ 
قوى بيف كؿ مف وجية الضبط ومواقؼ الحياة الضااطة ومف منطمؽ 

 ياسيف يتضن اف كمما اتجيت وجية الضبط لمضبط الداخمىطبيقة المق
 كمما زادت قدره الفرد عمى مواجية مواقؼ الحياة الضااطة.
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 ملخص البحث باللغة اإلنجليزية
 

Locus of c0ntrol and its relation to the life of Stressful 

situations in a sampleStudents from the University of 

Abdel Aziz in Jeddah 

The study aimed to identify the prevalence of locus of 

control ( internal / external ) among a sample of students 

from the University of Abdul Aziz in Jeddah , and reach to 

the relationship between life events stressful and locus of 

Control for a sample of the study, the researcher used the 

descriptive approach   In selected a random sample of 

students from the Faculty of Education King Abdul Aziz 

University , and the sample included a number of 101 

female students from the fourth year , was aged between ( 

22-24 years old ) with an average age of ( 23 years old ) . to 

collect the data required to study the researcher used locus 

of control scale – prepared by / Ala cafafy - 1982 , and   the 

life events of everyday stressful scale – prepared by / Ali 

Abdel Salam - 1980  Results of the study showed that a 

number of the most common in the study sample are those 

with internal control , and  existence of a significant direct 

positive correlation  between locus of control and life 

stressful situations out of the two scales applianced it was 

clear that locus of control whenever tended to adjust the 

internal locus of control higher the individual's ability to 

cope with life stressful  situations  .  

 

 
  

 


