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 الشكر وتقدير

المهم لك الحمد كما ينبغي لجالل وجهك وعظيم سمطانك ، المهم لك الحمد حمدا كثيرا عدد خمقك 
ورضا نفسك وزينة عرشك وسعة كونك ، لك الحمد ربي حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك 

 الحمد بعد الرضى .
دراستي وانجاز هذا العمل المتواضع الحمد هلل الذي وهبني العمم ، والحمد هلل الذي منى عمي باتمام 

ابراهيم في العالمين انك حميد  محمد كما صميت عمى ابراهيم وآل ، وصمي المهم عمى محمد وآل
 مجيد ، إن أصبت في عممي فمن اهلل وان أخفقت فمن نفسي.

 يد مفتحية تقدير واحترام إلى كل من ساعدنا عمى انجاز هذا العمل الذي نأمل أن يكون عمال 
 . من اطمع عميه جميعل

ستاذ المشرف الدكتور يحي بشالغم الذي كان نعم السند فمه مني أخمص التقدير شكرا لأل 
 والعرفان واإلحترام .

 تقدم بالشكر الجزيل إلى كل أساتدة قسم عمم النفس بجامعة أبو بكر بمقايد بتممسان.أو 
فضمهم عمينا بالوقت والجهد لتقويم هذا كما أتقدم بالشكر والعرفان إلى أعضاء لجنة المناقشة عمى ت

 وتصويبه العمل
الميداني وخاصة العاممين  بحثمن وقف إلى جنبنا عمى إجاز ال والشكر موصول أيضا إلى كل

مصطفى وهاب وكل الطاقم و  أخص بالدكر  محمد بمبشير   1رقميدة عمى إدارة الثانوية الجد
 عمى رأسهم مدير الِمسسة عيساوي عمي بمدينة سبدو .و  وكل العاممين بها 3 رقم االداري والثانوية

لى كل من تدارك أهمية العمم ورجع  والشكر موصول إلى كل طمبة القسم أخص منهم الدفعة ، وا 
 إليه ولو بعد حين .

إن  .جميع أعمالنا خالصة لوجهه الكريموفي الختام أسأل اهلل عز وجّل أن يكون هذا العمل و 
ن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان .آخر دعوانا أن فمن اهلل  في عممي أصبت وبفضمه وتوفيقه وا 

 الحمد هلل رب العالمين.
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ىل وادلي  أ طال هللا يف معرهام . أ هدي مترة هذا اجلهد ا 

خويت وأ خوايت أ دمامه هللا وجعلهم س ندا وعوانيل يف احلياة. ىل ا   ا 

ىل زوجيت وأ م أ والدي رزقها هللا الصحة والعافية.  ا 

ىل أ والدي أ انر هللا عقوهلم ابلعمل واخللق واال ميان  .ا 

ىل بنايت أ صلح هللا حاهلم يف ادلنيا وادلين.  ا 

ىل لك أ هيل وأ قاريب .  ا 
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 ملخص:
لضبط وتقدير الذات ا كزر حث يف العالقة االرتباطية بني مىل البىدفت الدراسة احلالية إ  

الضبط من خارجي إىل داخلي بواسطة  كزر العالقات بعد تغري موف على ىذه والوق وقلق االمتحان.
تلميذ وتلميذة من ثانوييت أمحد بن  111، حيث طبقت الدراسة على عينة قوامها برنامج عالجي

لتطبيق الربنامج  فردا 81منها  ختري، امعمر وبوعناين حسني من مدينة سبدو بوالية تلمسان
يف مقياس  :على أدوات القياس متمثلة اعتمدو جترييب م، فكان منهج الدراسة وصفي شبالعالجي

ومقياس قلق  Copper Smithكوبر مسيث ومقياس تقدير الذات ل  Rotterالضبط لروتر  كزر م
، وأعتمد يف اجلانب وبرنامج عالجي من اعداد الباحث   Spilbergerاالمتحان لسبيلربجري 

لدراسة الفرق بني عينتني، ومعامل  Tومعامل   Pearsonاالحصائي على معامل االرتباط بريسون 
جود ىل و الربنامج العالجي. خلصت نتائج البحث إ أثرحجم ملعرفة BLACK وبالك  ITA إيتا

جود عالقة الضبط وتقدير الذات وبني تقدير الذات وقلق االمتحان وو  كزر عالقة ارتباطية سالبة بني م
الية للربنامج العالجي فع، كما توصلت إىل وجود الضبط و قلق االمتحان كزر ارتباطية موجبة بني م

االثر الذي أحدثو من رفع يف  تقدير الذات وخفض إىل داخلي و كز الضبط من خارجي إىل ر لتغيري م
 يف قلق االمتحان . 

Résumé: 

        L'étude actuelle a pour but d'étudier la relation existante entre le locus de control, 

l'estime de soi et l'anxiété de l'examen. 

         Le but de cette étude est d'examiner cette  relation  après un changement de locus de 

control de l'état externe vers l'état interne et par suite insister sur le degré d'influence par le 

biais d'un programme thérapeutique (facultatif). 

         L'étude s'est réalisée sur un échantillon de 118 élèves des deux lycées: lycée Ahmed 

Benmaamar et lycée Mahi Abdelkader au niveau de la daïra de Sebdou, wilaya de Tlemcen, 

dont 28 élèves ont été soumis au programme curatif. 
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           Cette recherche s'est basée sur les outils suivants, et le locus de control de Rotter et 

les mesures de l'anxiété de l'examen de Spillberger et les mesures l'estime de soi de Cooper 

Smith et aussi le programme curatif qui est préparé par le chercheur tout en appliquant une 

approche statistique en utilisant le coefficient de connexion chez Pearson et le test T pour 

étudier la différence entre ces deux variables.et aussi les facteurs ITA et BLACK  pour 

connaitre le volume de l impact de ce programme curatif   

      Cette étude a révélé l'existence d'une relation négative entre le locus de control et 

l'estime de soi. La même remarque pour l'estime de soi et l'anxiété de l'examen. Cependant 

la relation apparaît positive concernant le locus de control et l'anxiété de l'examen. 

      l'étude a bonnement prouvé que le dit programme curatif peut faire changer le locus 

de control de l'état actuelle à l'état interne par l'élévation du l'estime de soi et par conséquent 

la démunition de l'anxiété de l'examen. 

Les mots clefs:  locus de control- estime de soi –anxiété de l'examen – programme curatif 

              :Abstract 

                  The actual study aimed to investigate the relationship between the locus of control, 

self-esteem and exam anxiety. The purpose was to examine the relation after changing the 

external locus of control into internal throughout a curative program .  

              This study dealt with a sample of 118 student from Ahmed ben maamar and lycèe 

Mahi at Sebdou who submitted the curative program. 

              The search relied  on Rotter's locus of control tool- Copper's self-esteem tool and 

Spill Berger's exam anxiety measure and a curative program prepared  by the researcher 

applying a statistic approach using Pearson's connection coefficient and the T correlation to 

study the difference between two variable samples  and the  ITA and BLACK  factors to 

consider  the volume of the impact of the curative programme 

              The study revealed that there is a negative relation between the locus of control and 

self-esteem. As well for self-esteem and the exam anxiety. However, the relation appeared to 

be positive concerning locus of control and exam  anxiety  

                  The study proved strongly that the curative program could change the locus of 

control from external into internal by improving self-esteem and decreasing exam anxiety by 

the same mean . 

Key words. Locus of control- self-esteem -  exams anxiety- curative programme
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 :المقدمة 
اجملتمع الذي يتطور باستمرار ىو اجملتمع الذي يرتكز على أفراد يتمتعوف بالقدرة على  إف     

السيطرة والتحكم يف النواحي البيئية، فَتوا أف التغيَت ىو من نتاج أعماؽبم وزبطيطاهتم ورسم 
أىدافهم، عكس األفراد الدين يبقوف حبيسي الظروؼ البيئية وما يبليو عليهم غَتىم، وىذ ما فتح 
الباب أماـ اؼبنظرين والباحثُت للبحث يف أصناؼ األفراد وما وبملونو من أفكار وتوجهات، وىو 

حيث توصل إذل فنعتو  دبركز الضبط،   Rotterالشيء الذي ظهر يف نظرية التعلم االجتماعي لروتر 
ذووا الضبط وجود صنفُت من األفراد؛ صنف يؤمن بالتغيَت البيئي واالعتماد على القدرة واعبهد، وىم 

الداخلي، وآخر يؤمن بالصدفة واغبظ والقدر وقوة البيئة، وىم ذووا الضبط اػبارجي، ويظهر ىذا 
جليا عند التلميذ اؼبتمدرس اؼبساير للعصر اغبارل الذي ُيسقط ىذا اؼبفهـو على االمتحانات 

ن يراه حظ ، فموصدفة وآخر يرى أنو عمل واجتهاد ونتائجها، فمنهم من يرى أف النجاح ىو حظ
وصدفة حتما ستؤدي بو أفكاره إذل الًتاخي والًتاجع وكبح الدافعية وتغيَت ظبات الشخصية من القوة 
إذل الضعف واؽبواف ومن تقدير الذات اؼبرتفع إذل التدين وااللبفاض مع اؽبشاشة واالضطراب عند 

ية وما صرح بو جل مواجهة بعض اؼبواقف كقلق االمتحاف، وىذا ما ؼبسناه يف مؤسساتنا الًتبو 
القائمُت على العملية الًتبوية التعليمية وعلى رأسهم األساتذة، الذين يصارعوف أفكار التلميذ احملبطة 

وعند االستفسار عن ىذا الًتاجع  خي واالبتعاد عن ما ىو مطالب بو،والبلمباالة يف العمل والًتا
اف النجاح مقدر فهو مقدر مسبق وإف والتهاوف يكوف الرد بالتحجج بأف" النجاح ىو حظ، أو إف ك

دل يكن فبل نستطيع تغيَت القدر". ولتوسع ىذه األفكار وسَتاهنا داخل اؼبؤسسات الًتبوية خاصة 
الوقوؼ  قادنا إذلما  الثانويات مرحلة االنتقاؿ من مرحلة التسيَت األبوي والدخوؿ إذل مرحلة التحرر

فكار السلبية وؿباولة مساعدة ىذا التلميذ لتخطي عقبة على ىذا االنباؿ ورغبة منا يف إثارة ىذه اال
 البكالوريا وقلقو بصحة نفسية وأفكار إهبابية وتقدير ذات مرتفع.

أسباب موضوعية دفعت بنا إذل التطرؽ ؽبذا اؼبوضوع والبحث يف جوانبو ويف العبلقة اؼبوجودة بُت 
ىذه اؼبتغَتات األساسية يف حياة الفرد، كونو متمدرسا وبعدىا يصبح مسؤوال عن أسرة ومسَتا يف 
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، وجب والثاين سليبطبُت أحدنبا إهبايب وألنبية ىذه اؼبتغَتات يف حياة الفرد، ولكوهنا ربمل ق اجملتمع.
علينا البحث يف العبلقة اؼبوجودة بينهم وكذا ؿباولة تصحيح األفكار اػباطئة السلبية لتحل ؿبلها 
األفكار الصحيحة اإلهبابية بواسطة برنامج عبلجي معريف لتغيَت مركز الضبط من خارجي سليب إذل 

، الربنامج على اؼبتغَتين اآلخرين ىذا األثر الذي يًتكوداخلي إهبايب والتأكد من ىذه العبلقة بواسطة 
مساف ؿبل بن معمر أضبد دبدينة سبدو والية تل الشهيد وثانوية فكانت ثانوية الشهيد ماحي بومدين

وشبو تلميذ والدراسة  118للعبلقة االرتباطية على عينة قوامها  صفيو  دبنهج الدراسة والتجريب،
 تلميذ . 28عينة قوامها جريبية لتطبيق الربنامج العبلجي على الت

خر تطبيقي فكاف الفصل األوؿ فصوؿ موزعة على جانبُت، نظري وآ (6)وتضمنت الدراسة ستة  
ومعرفة حدوده مبتدئا دبدخل الدراسة وىذا حىت نتمكن من رسم الطريق الصحيح للبحث  لتقدًن
تغَتات األخرى اليت طبلعا على الدراسات السابقة اليت تناولت متغَت مركز الضبط وبعض اؼبتضمن ا

ومؤثراتو  األخرى للشخصية،صائ  اػبتقًتب من دراستنا ومتغَت تقدير الذات وما لو من عبلقة مع 
عند التقدير وعند التدين على متغَتات قريبة، وكذا دراسات تطرقت إذل قلق االمتحاف لنتوصل إذل 

الت عن العبلقة من جهة وعن الفرؽ االشكالية اؼبطروحة والتساؤالت اؼبنبثقة عنها واليت كانت تساؤ 
ؿ أو األثر من جهة أخرى لتندرج بعدىا فرضيات الدراسة وما يطرحو الباحث من زبمُت حو 

األىداؼ  ، لنعرج بعدىا على ما ؽبذه الدراسة من أنبية وعناإلجابات عن تساؤالت اإلشكالية
لمصطلحات األساسية اليت ، لننهي ىذا الفصل بالتعاريف االجرائية لاؼبرسومة من خبلؿ البحث

 ربملها اؼبتغَتات .
، فتطرقنا فيو إذل تعريفاتو ورأي اؼبنظرين فقد خص  لدراسة مركز الضبط نظرياأما الفصل الثاين     

والباحثُت فيو، لننتقل إذل عبلقة مركز الضبط دبتغَتات أخرى من دوافع االقباز، االذباىات، القيم، 
البلسوي، األساليب اؼبعرفية واجملاؿ الدراسي كما عرجنا يف ىذ الفصل التنشئة االجتماعية، السلوؾ 

على بعض النظريات السيكولوجية اليت تطرقت إذل مركز الضبط لنستنبط أف مركز الضبط مكوف من 
 فعرضنا مؤشرات الضبط الداخلي ومؤشرات الضبط اػبارجي مث خصائ  كل فئة منهما .         ،فئتُت
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إذل الذات من تعريفها  فيو التطرؽ ، حيث متلث فقد خص  لتقدير الذاتأما الفصل الثا   
وخصائصها، مث مفهـو الذات تعريفو وأشكالو، لنصل إذل تقدير الذات والبحث يف جوانبو من 

النظريات السيكولوجية من نظرية التحليل  خل  الفرؽ بينو وبُت مفهـو الذات.تعريفات لنست
واالجتماعية ىي األخرى كانت ؽبا مكانة  يف ىذا الفصل لتفسَت تقدير النفسي، السلوكية، اؼبعرفية 

نخفض منو واؼبرتفع، مث األبعاد اليت تعمل على رفعو واؼبتمثلة يف الرضا اؼب، لنستنبط مستوياتو الذات
عن الذات، التكيف، الصورة اليت يكوهنا الفرد عن نفسو، الثقة بالنفس واألدوار االجتماعية، أما 

اؼبؤثرة على تقدير الذات فاقتصرت على العوامل الشخصية، احمليطية، اػبربات السابقة  العوامل
 والطموح لنصل إذل أنبية تقدير الذات وىبتم الفصل بتقدير الذات والتوافق النفسي.

خص  الفصل الرابع لقلق االمتحاف نظريا مستهبل اغبديث عن القلق العاـ، تعريفو وتفسَته يف      
ات النفسية بدءا من التحليل النفسي، النظرية السلوكية، االنسانية، مث اؼبعرفية والتطرؽ إذل ظل النظري

قلق االمتحاف، تعريفو، أعراضو ومظاىره، أسبابو، حدتو، مراحلو أثناء االمتحاف لننهي الفصل 
 بأساليب التقليل منو.

ة ومعاينة اغبدود اؼبكانية وتثبيت أما الفصل اػبامس تطرقنا من خبللو إذل الدراسة االستطبلعي      
وكذا األساليب  ،اغبدود الزمانية وذبريب اؼبقاييس والربنامج العبلجي اؼببٍت من طرؼ الباحث
 اإلحصائية ،كما تطرقنا يف ىذا الفصل إذل الدراسة األساسية وعرض نتائجها.

دءا من دراسة االرتباطية بُت توصل إليها بيت مت الوالفصل السادس واألخَت كاف لتحليل النتائج ال    
اؼبتغَتات الثبلث، مت دراسة الفوارؽ بُت االختبارات اليت أجريت قبل تطبيق الربنامج العبلجي وبعده، 
 والفوارؽ بُت اجملموعة الضابطة والتجريبية إذل أف وصلنا إذل الفوارؽ بُت االختبارات البعدية والتتبعية .

 حيثيات الدراسة. وختمت الدراسة خباسبة عرضت فيها  

 



 تقديم البحث   الفصل األول 

6 
 

 

 ولالفصل األ

 تقديه البحح

 تمهيد

 مدخل عام للدراسة   -1

 عرض الدراسات السابقة -2

 الدراسة ةشكاليإ -3

 فرضيات الدراسة  -4

 ىمية الدراسةأ -5

 أىداف الدراسة -6

 دواعي اختيار الموضوع -7

 التعريفات االجرائية  -8

 خالصة 



 تقديم البحث   الفصل األول 

7 
 

 

 :تمهيد

للسلوؾ االنساين ؿبددات وضوابط تعمل على توجيهو وتربير نتائجو وتفسَت األحداث اليت 
يكوف مسؤوال فعمقو، أو خارجية مكتسبة من ؿبيطو، طرأت على حياتو، فتكوف داخلية نابعة من 

ذل اغبظ إكل، متهربا من مسؤوليتو، لَتجعها وا اتو وقدراتو وجهده أو يكوف متذل اىتمامإيرجعها و عنها 
 والصدفة والقدر وصعوبة اؼبهمة وغَتىا .  

، مقارنة بنتائج األعماؿ اؼبقدمة يف وروبا أو اليابافذل نتائج االعماؿ اؼبقدمة يف أإفبالنظر        
فقد  ،احات، ولكل جهة تفسَتىا لنتائجهاإفريقيا، فإننا نقف على فرؽ واضح، وتفاوت يف النج

ف نتائج سلوكهم وكل ما ( أف األفارقة اؼبقيمُت يف أمريكا أكثرىم ال ينسبو 1999أوضح  الطويل )
ذل صعوبة إاءىم قد يعزوف فشلهم يف الدراسة ذل ذواهتم أو العوامل الداخلية، كما أف أبنإوبدث ؽبم 

اؼبهاـ اليت يؤدوهنا، ومركزىم االجتماعي  وبشرهتم السوداء، ما هبعلهم يؤمنوف بدرجة كبَتة على اغبظ 
والصدفة، بدال من اعبهد اؼببذوؿ يف العمل، وايباهنم بالقدرة واؼبثابرة، وعلى العكس من ذلك فإف 

دراسة إذل القدرات العقلية، األطفاؿ ذووا البشرة البيضاء يرجعوف سبب قباحهم يف اغبياة أو ال
 .والعناصر الداخلية ومقدار اجملهود اؼببذوؿ، أي أهنم ينسبوف النجاح إذل العوامل 

كما يعزو بعض الناس السبب يف القياـ بالسلوؾ ونتائجو إذل العوامل اؼبوقفية، فعند دراسة       
امل اؼبوقفية، أي أننا نفسر األشياء سلوكنا الشخصي فإننا هنتم ونركز على جانب التغَتات البيئية والعو 

 بعزوىا إذل العوامل والعناصر اؼبرتبطة باؼبوقع أو الواقعة .

وىذا التحيز والعزو وبذو بنا كبو إهباد تربيرات وإبعاد السلوؾ ونتائجو عن ذاتنا الشخصية يف      
لتخفيف من حجم حالة ؾباهبتنا لئلخفاؽ، أو عجز وباصرنا أثناء موقف عصيب نعيشو، وؿباولة ا

 (.1999، اؼبشكلة، وكسر حدهتا بأف نتعلل ببعض الظروؼ اؼبخففة، والعوامل اؼبطلقة .) الطويل
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ويبقى فريق أخر يؤمن بأف اغبياة عمل، والقياـ بالسلوؾ ىو دبسؤولية الفرد، كما أف النتائج ىي منو   
 ، والفشل ىو تقصَت منو . لو، فَتى النجاح ىو ؾبهود قاـ بوو 

، اـ باؼبهاـ وتربير مواقف االخفاؽىذا التناظر والتنافر يف تفسَت السلوؾ، من دافع للعمل والقيمن  
بدأ التفكَت يف ضبط مصدر ىذا السلوؾ، والبحث يف جوانبو، وأسبابو، وأنواعو، وصفات كل نوع 

من القرف  يف الستينات  J.R0tter منو، فكاف البحث من صبع من اؼبنظرين بدءا من جلياف روتر
العشرين إذل يومنا ىذا، حىت أصبح ىذا اؼبفهـو من اؼبتغَتات األكثر دراسة وحبثا يف علم النفس 

 Benoitوعلـو االجتماع، وخاصة بعد الطرح الذي طرحو جولياف روتر وتقسيمو إذل فئتُت، )

Dompnier,2006 األلفاظ وىذا  (. ونقل ىذا اؼبوضوع إذل العادل العريب فتطرقوا لو بتسميات ـبتلفة
( إذل العربية؛ من مركز الضبط، مصدر الضبط، Locus of controlلتحّوؿ اللفظ من اللغة األجنبية )

مركز التحكم، مصدر التحكم،... وغَتىا. واستعماؿ ىذه األلفاظ يف حبثنا كلها تشَت إذل مركز 
 الضبط.

 ــ خلفية نظرية حول الموضوع والدراسات السابقة ذات الصلة:  1

إف حداثة ىذا اؼبصطلح الذي تزامن مع النشاط البحثي يف علم النفس وانتشار الدراسات 
وما  النفسية جعل منو موضوع للبحث واالبتكار، كونو يهتم بالسلوؾ اإلنساين وظبات الشخصية

، فتطرؽ لو صبع من اؼبنظرين واألخصائيُت يف علم النفس واالجتماع وعلـو وبملو الفرد من أفكار
 مثاؿ :أوث والدراسات خاصة النفسية منها، ية بالبحالًتب

ذل أف اعتقاد الفرد يف ظباتو الشخصية، ىو الذي هبعلو يعي إاليت توصلت whoop ( 1971) ووب   
مصدر التعزيزات، فإذا اعتقد أف  لو القدرة على التأثَت يف ؾباالت حياتو، يكوف ذا ضبط داخلي، أما 
أف ينسب التعزيزات إذل اغبظ أو الصدفة مثل ما هبري يف اغبوادث اؼبفاجئة يكوف ذا ضبط خارجي 

 (.  1985)ديب، 
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يعتمد الفرد عليها، ويدرؾ بأف  اليت ضبط الداخلي أنو من ظبات الشخصيةال كزر رؼ ميع    
والسلوكات اليت يقـو هبا  سبيا،التعزيزات اليت تتبع بعض السلوكات ىي صادرة منو، ومواصفاتو ثابتة ن

 نابعة من رغباتو وأىدافو الشخصية الداخلية، وقدراتو اػباصة. 
عتمد يفرد للتعزيزات اليت تتبع السلوؾ الصادر منو، حيث الضبط اػبارجي أنو نظرة ال كزر ميعد و   

 على اغبظ والصدفة أو القدر أو قوى خارجية تتحكم فيو .
بتشعب عبلقاتو دبواضع  الدراسات النفسية، وتشعبتألنبية ىذا اؼبوضوع اتسعت رقعة البحوث و   

 أخرى، منها على سبيل اؼبثاؿ ال اغبصر:
من جامعة روشًت توصل إذل أف الدافعية الداخلية تنخفض بالتعزيز، والعديد   Deci (1981) دسي

من الباحثُت بنوا على أف التعزيز وحده ال يؤدي إذل البفاض الدافعية الداخلية بل أيضا  قواعد 
 (. 2003الضغوط اليت نضعها حوؿ النشاط )سليم، 

ز مادي، ذا كانت داخلية فهي ال تعتمد على تعزيإ، الضبط كزر دبعٌت أف الدافعية ىي عنصر من م
خارجية ربركها التعزيزات اؼبادية، كما أف داء اؼبهاـ فتصبح دافعية أوإال البفضت وتراجعت عن 

واؼبراقبة الدائمة لنشاط الفرد تفقده ىذه الدافعية الداخلية، ويبقى نشاطو مرتبط الضغوط، والقيود 
  تعتمد على التعزيز اؼبادي والضغوط واؼبراقبة .بالدافعية اػبارجية اليت

ب فبا وبد من استقبلليتو، ونشاطو. إف الدافعية الداخلية تنخفض لدى الفرد عندما يعرؼ أنو مراق    
وتعترب من احملفزات  ،اؼبكافآت مثل اؼباؿ أو اغبوافز أو التقدـ االجتماعي تعمل لوقت ؿبدد فقطو 

ذل إبوجود اؼبكافآت، وفقداهنا يؤدي  جود الدافعية والنشاط مرتبط، دبعٌت و رجيعلى الضبط اػبا
 الًتاجع يف العمل والتخلي عنو .

ُت الضبط أو )العزو السبيب( ىو إدراؾ الفرد للعبلقة ب كزر الذي أشار إذل أف م( 1986اػبضري  )    
سلوكهم أو ما يقع  ؛ فاألشخاص الذين يروف أهنم يتحكموف فيما يتبعالسلوؾ وما يرتبط بو من نتائج
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أما أولئك الذين يروف أف العوامل اػبارجية ىي اليت تتحكم  ،من أحداث، يعتربوف داخليو الضبط ؽبم
 (. 1986يف نواتج سلوكاهتم ومصَتىم مثل: اغبظ، الصدفة و القدر ىم خارجيو الضبط )ابراىيم، 

ىذا السلوؾ، كما فرؽ بُت دراؾ الفرد لسلوكو والنتائج اؼبًتتبة على إبُت  صاحب الدراسة إذ يربط 
 الضبط، وأعطى وصفا لكل منهما يف  اعتقاده  ألحد النوعُت. كزر نوعي م

(  إذل عنصرين ىامُت نبا: ربقيق الذات، 2002تطرؽ اػبالدي يف كتابو "مرجع يف الصحة النفسية" )
، فالشعور رضا العاـنصرين من الرضا عن النفس والوالشعور بالضبط الداخلي، حيث اعتربنبا ع

بالضبط الداخلي ىو ربكم الفرد بانفعاالتو وتدعيمات سلوكو، حيث يبيل الفرد ذو الضبط الداخلي 
أف األفعاؿ ربت سيطرتو، وليست راجعة  يعتقدإذل ربمل مسؤولية أفعالو، والتحكم يف مصَته، كما 

القدرة على حل الصراعات متبلؾ ا، ومنو  باؽبناء، والراحة النفسيةإذل اآلخرين، فيزيد لو الشعور الذايت
، بينما يبيل الفرد ذو الضبط اػبارجي إذل رد سلوكو وعزو قباحو أو فشلو إذل مصادر وقوى الداخلية

  ى.ب أخر اسبخارجية، سواء كانت الصدفة أو اغبظ أو أل

ويكتسب الثقة النفسية، بالتارل تكوف لو يتضح من ىذا، الكيفية اليت يتقوى هبا الفرد ذاتيا، 
واكتسب الشعور بالضبط الداخلي،  ذا تقم  وأدرؾإمواجهة الصراعات واؼبشاكل، ىذا  القدرة على

رجاع نتائج سلوكو إذل إذل اؽبواف والتحجج و إتقاد بالضبط اػبارجي فيجر صاحبو أما الشعور واالع
 الغَت واحمليط .

دراسة زب  الفروؽ يف مستوى القلق ومركز التحكم لدى  Moray (2006) وقد أجرى موراي
اؼبوىوبُت مرتفعي التحصيل واؼبوىوبُت متدين التحصيل وغَت اؼبوىوبُت من طبلب مدارس اؼبتوسطة، 
توصلت ىذه الدراسة إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اؼبوىوبُت وغَت اؼبوىوبُت فيما ىب  

 (2004مركز التحكم . )أبو ندى، 

بالفروؽ يف مركز التحكم، وبالتارل كل  أف الفروؽ يف اؼبوىبة ؽبا عبلقة ذلإسة تشَت الدرا
 .خارجي ضبط موىوب ىو ذو مركز ضبط داخلي وكل غَت موىوب ىو ذو مركز
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الضبط(  كزر يت تبحث يف فروؽ مركز التحكم )م( ال2011ويف دراسة أضبد أنو، وشناف )
ديُت من تبلميذ مرحلة التعليم األساسي، حيث أجريت الدراسة ومفهـو الذات بُت اؼبوىوبُت والعا

تلميذ عادي، فتوصلت إذل وجود  100تلميذ موىوب و 100تلميذ منهم  200على عينة متكونة من 
،  كم ومفهـو الذات لصاحل اؼبوىوبُتفروؽ ذات داللة إحصائية بُت اؼبوىوبُت والعاديُت يف مركز التح

و توجد عبلقة ارتباطية سالبة بُت مركز التحكم ومفهـو الذات لدى كل كما أثبتت الدراسة أيضا أن
 (.2012 ،من اؼبوىوبُت والعاديُت ) ثائر الغربي

 كزر وغَت اؼبوىوب من حيث م وقفت ىذه الدراسة على الفرؽ اؼبوجود بُت التلميذ اؼبوىوب
 حل التلميذ غَت، فكاف الضبط الداخلي لصاحل التلميذ اؼبوىوب، والضبط اػبارجي لصاالضبط

لما ارتفع الضبط ومفهـو الذات، أي ك كزر عبلقة ارتباطية سالبة بُت م وصلت إذلاؼبوىوب، كما ت
 ، والعكس صحيح .ذي يعٍت اؼبيل إذل الضبط الداخليالضبط ال كزر مفهـو الذات، البفض م

طالبا  498( كانت ؽبم دراسة ميدانية على عينة تكونت من 2012آخروف )و  غباري ثائر
وطالبة جامعية، اختَتوا بطريقة عشوائية، هبدؼ البحث يف أمباط العزو السبيب من جراء خربات 
النجاح والفشل يف ضوء متغَتي اعبنس ومدى اختيار التخص ، توصلت النتائج إذل أف أفراد 

عزو خربات الفشل إذل كاف واعبهد، بينما   جاح إذل عوامل داخلية مثل القدرةالن واأرجعالدراسة 
عدـ وجود فروؽ ذات عوامل غَت مستقرة مثل اغبظ ومساعدة اآلخرين، كما توصلت الدراسة إذل 

 يف أمباط العزو السبيب الداخلي، واػبارجي للنجاح .داللة إحصائية بُت الذكور واالناث 

لقدرة، بينما ترجع دبعٌت أف عينة الدراسة كلما أحرزت على قباح أرجعتو إذل العمل واؼبثابرة وا
 .تو، وتتحجج باغبظ والصدفة وغَتىاالفشل إذل العوامل اػبارجية البعيدة عن ذات الشخ  ومسؤولي
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مركز الضبط وعبلقتو دبهارات التعامل مع الضغوط اؼبهنية إذل  دراسةيف تطرقتا  (2014بدوي وزكور )
إحصائيا بُت مركز الضبط ومهارات فتوصلتا من خبلؿ نتائج الدراسة إذل وجود عبلقة ارتباطية دالة 

 التعامل مع الضغوط اؼبهنية .
فرد ذاتو  الضبط واالعتقاد يف مصدر السلوؾ والنتائج اليت يكوف ؿبلها إما ال كزر دبعٌت أف م
يلقيها على عاتق البيئة احمليطة بو ) خارجي الضبط ( لو عبلقة ارتباطية دبهارات  أو)داخلي الضبط(، 

التعامل مع الضغوط اؼبهنية، فاألفراد ذووا الضبط الداخلي ؽبم مهارات مرتفعة يف التعامل مع الضغوط 
 اؼبهنية والعكس صحيح .

األخَت ىو من  من خبلؿ ىذه الدراسات والبحث يف متغَت مركز الضبط تبُت لنا أف ىذا
الضبط وتغَتاتو  كزر د، وبالوقوؼ على عبلقات  تربط مظبات الشخصية اليت ترتكز على ذات الفر 

شكاؿ الذات من خصائ  ، وجب علينا البحث يف عبلقتو بتقدير الذات، الف أدبفهـو الذات
عبلقة بالفرد  الضبط ىو اآلخر من خصائ  الشخصية كما أف كل منهما لو كزر الشخصية وم

فصورة الذات مثبل ىي األخرى تتغَت بشكل ملحوظ حسب اآلراء اإلهبابية أو . وباحمليط واآلخرين
، و توقع  الصورة اليت يعكسها اآلخروف، ما ا كاف التأثَت عليهاالسلبية اليت يقدمها اآلخروف، من ىن

 (.2003، سليمر الذات الذي وبملو الفرد.)يسمى بالصورة االجتماعية، وىو ما يتعلق دبستوى تقدي
يف ربقيق الذات: "أهنا السعي وراء التفوؽ واألفضل وربقيق الكماؿ التاـ." وبأنو "كل  ويقاؿ

إنساف يولد ولديو إمكانات حسية وعاطفية وعقلية كل منها حباجة إذل التعبَت عن نفسها وربقيقها 
 (.77:  2002فعليا، وىذه اليت نطلق عليها باغباجة إذل ربقيق الذات". )اػبالدي، 

يتوقف أف النزعة اذباه ربقيق الذات تكوف فطرية عادة و  Rogers ( 1961يرى روجرس  )
 ربقيقها ضمن الواقع الذي يدركو كما اعتربىا أهنا تسَت ، فالفرد يسعى إذلمبوىا على الظروؼ اؼبناسبة

ات كبو تقدير الذات ذل االعتبار االجتماعي الذي من نتيجتو تنمية االذباىإنب مع اغباجة عب جنبا
 ( . 2011االندماج يف اغبياة اليومية )بنت راشد،  علىالذي يساعد 
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مفهـو ربقيق الذات بأنو:" نزعة فطرية لدى الفرد بغية A. Maslow   (1967)ووبدد ماسلو
 بول البيئية وباألفراد احمليطُت ربقيق إمكاناتو إذل أقصى درجة كإنساف، وأف ىذه النزعة تتأثر بالعوام

عدىم على أف القيم واالذباىات اػباصة هبؤالء األفراد تساكما ثل الوالدين، األقراف واؼبدرسوف  م
 ( .77:  2002كوف عائقا يعوؽ مبو الفرد كبو ربقيق الذات" )اػبالدي، تتدعيم ىذه النزعة، وقد 

وخارجي  ،الضبط وبمل قسمُت متناظرين داخلي يؤمن بقدرات وأفكار الفرد كزر ذا كاف مإ
ت الفرد وأفكاره، واحمليط فالذات ىي األخرى ربمل عدة أشكاؿ تتأثر بقدرا ،يؤمن باحمليط واآلخرين

 ن، كما أف ظروؼ الفرد ؽبا الدور الفعاؿ يف ربقيق  الذات وتقديرىا .يواآلخر 
أف األشخاص الذين وبصلوف على   Eysenck –Wilson يوضح كل من ) ايزنك وولسوف(

يف تقدير الذات لديهم قدر كبَت من الثقة يف ذواهتم و قدراهتم، ويعتقدوف يف أنفسهم درجات مرتفعة 
الذين وبصلوف على درجات   اعبدارة والفائدة، وأهنم ؿبببوف من قبل األفراد اآلخرين، بينما األشخاص
 أهنم فاشلوف غَت جذابُت.) منخفضة يف تقدير الذات فلديهم فكرة متدينة عن ذاهتم ويعتقدوف

 .( 2007، ؿبمود بٍت يونس

على عدد من التبلميذ حيث  Cooper smith  (1967)وىذا ما أكدتو دراسة كوبر ظبيث 
ال يستطيعوف التعبَت عن  ،نخفض يتميزوف باالكتئاب، القلقتوصلت إذل أف ذوي تقدير الذات اؼب

 (2007وال يستطيعوف ازباذ القرارات )أمزياف ،  ليس ؽبم أي ثقة كبو قدراهتم ،أنفسهم
حبثت يف التغَتات النمائية وتقدير   Larned and Muller (1979)دراسة الرند ومولر 

أف تقدير الذات يتغَت من صف آلخر ويتطور تبعا لبلنتقاؿ  اليت توصلت إليها نتائجال بُت من ،الذات
راسة أنو توجد عبلقة ارتباطية بُت تقدير الذات كما أظهرت ىذه الد  ،من مرحلة عمرية إذل أخرى

   .والتحصيل الدراسي
يف دراسة ؽبا أجريت على اؼببتكرين الذين حصلوا على  (1984)توصلت ليلى عبد اغبفيظ 

درجات مرتفعة على مقياس تقدير الذات أهنم أكثر رغبة يف القياـ بدور نشط وفعاؿ يف اجملموعات 
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االجتماعية والتعبَت عن وجهات نظرىم، وأقل شعورا باؼبتاعب واػبوؼ والتنافس الوجداين أثناء 
 (. 2007)بٍت يونس، أدائهم وأقل اضطرابا يف شخصيتهم 

يف دراسة لو إذل وجود عبلقة ارتباطية بُت   Frager (1987)ويف السياؽ نفسو توصل فراهبر 
 ( . 2002تقدير الذات واالبتكارية )فحل، 

 تقدير الذات والسلوؾ وجود عبلقة ارتباطية سالبة بُتعلى كما أكدت نتائج عدة دراسات 
، دراسة ابراىيم عبد اهلل سليماف وعبد اغبميد Bery (1992)وبَتي   Bussدراسة باصمنها العدواين 
اليت حبثت يف العدوانية وعبلقتها دبوضع الضبط وتقدير الذات وكانت النتيجة  (1994)ؿبمد نبيل 

 .(2012، ايب والسلوؾ العدواين )آيت مولودوجود عبلقة ارتباطية سالبة بُت تقدير الذات االهب
من العينة اؼبدروسة تؤمن بأف % 89توصلت إذل أف  Gallup (1993)ويف دراسة " جالوب " 

 (Dalgas-Pelish, 2007)تقدير الذات لو أنبية كربى يف التحفيز للعمل جبد وربقيق النجاح 

الذين وبصلوف على من الدراسات السابقة اليت تطرقنا ؽبا يبكننا أف نستخل  بأف األفراد 
ذوي الضبط الداخلي ولديهم مستويات صارمة يف  األفراد يف التفوؽ واإلقباز ىم من الياؼبراتب الع

 ؤدي بالفرد إذل ىشاشة يف الشخصيةتقييم الذات، وعلى العكس عدـ تقييم وتقدير الذات قد ي
وتقم  الضبط اػبارجي وبالتارل عدـ القدرة على مواجهة أي صعوبة من الصعوبات، وعند مواجهتو 

حاالت انفعالية متمثلة يف القلق مثل ما يعانيو التلميذ خبلؿ مواجهتو لبلمتحانات واليت ؽبا تنتابو 
خد تسمية قلق االمتحاف، فكاف أ اهب وارتباطو  ؽباتظهر كلما اقًتبت أو حلت ىذه األخَتة، وؼببلزمتو 

فتح ؾباؿ   ذلإسارع علماء النفس وعلـو الًتبية ذل تإلسليب على مردود التلميذ ما أدى لو األثر ا
 للبحوث والدراسات كانت منها على سبيل اؼبثاؿ :

طالبة جامعية وطبقت  458اليت أجرهتا على عينة تكونت من  (1973)دراسة أمينة كاظم 
عليهن مقياس القلق لكاتل، حيث توصلت إذل أنو يزداد التحصيل بزيادة القلق حىت عتبة معينة 

 (.2004لق) ساوبي، بعدىا يبدأ التحصيل بالًتاجع بزيادة الق
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كاف مفيدا، أما إذا اكبرؼ عن االعتداؿ بدأت نتائجو تتجو كبو   كلما كاف القلق عاديا معتدالدبعٌت  
 الًتاجع والتقهقر  .

من الطلبة الذين يعانوف من مستوى مرتفع   %20أف نسبة  (1996)وتوصلت إعتداؿ عباس 
من قلق االمتحاف تسربوا من الدراسة، يف حُت قلت نسبة التسرب لدى الطبلب منخفضي قلق 

 .( 2004االمتحاف )ساوبي، 
ذل إ أهنا تؤدي بوأتناء تأدية االمتحانات،  من نتائج ىذه اغبالة االنفعالية اليت تنتاب الطالب

 ويواصل مساره الدراسي إذا كانت طفيفة . ذا كانت عنيفة،إالتسرب 
على ارتفاع درجات قلق  عملالعوامل اليت تيف حبث  إذلالدراسات بعض كما تطرقت 

يف دراستو للبحث يف العبلقة بُت قلق االمتحاف   (1989)االمتحاف والبفاضها، فتوصل زكرياء أضبد 
طالبا وطالبة إذل إهباد عبلقة  325واؼبهارات الدراسية والتحصيل الدراسي لدى عينة مكونة من 

 ( 2004ارتباطية سالبة بُت قلق االمتحاف ومهارات الدراسة واالستذكار )ساوبي، 
نستخل  من ىذا أف الرضا عن الدراسة واالستذكار، ومهارات الدراسة ىي من العوامل اليت تساعد 

  .على ارتفاع والبفاض قلق االمتحاف
إذل وجود طبسة مظاىر ـبتلفة تضمنها مقياس قلق   (1989)كما توصلت ؼبعاف اعبيبلرل 

االضطرابات الفسيولوجية  -االرتباؾ من ترقب ومواجهة االمتحاف  -اػبوؼ  -االمتحاف وىي : 
واالضطرابات العقلية عند أداء  -الضغط النفسي لبلمتحاف  -والنفسية اؼبصاحبة لبلمتحاف 

 (.2002االمتحاف )اػبالدي، 
الضبط أو تقدير الذات؛ دراسة موراي  كزر اليت ربطت قلق االمتحاف سواء دبالدراسات من 

 الضبط. كزر وأف تطرقنا إليهما يف دراسات م كما سبق  (2012)ودراسة ثائر الغربي  (2006)
ف ذا أنبية كربى، فقد و كعندما يي وخاصة ختباري المتحاف رظباإذا واجو الطالب موقف 
ية منها: الضغط النفسي، واػبوؼ، والصراع النفسي، واالضطرابات تنتابو  تغَتات فسيولوجية ونفس

التغَتات وحبجم الًتاجع . واؼبوضوع إذا كاف حبجم ىذه التأثَتات و لعقلية، واالضطرابات الفسيولوجيةا
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ذل غاية التسرب، فحتما ال يتوقف البحث يف كشف العوامل واؼبظاىر وإمبا يكوف البحث إالدراسي 
لتعامل ووضع برامج االرشاد وبناء برامج العبلج للتقليل من ىذه الظاىرة، فظهرت يف اسًتاتيجيات ا

 الدراسات واؼبدارس اليت هتتم هبذا اعبانب وخاصة العبلجي منو فكانت من بينها ما يلي :
( حوؿ فاعلية برنامج ارشادي إلدارة الضغوط لدى طالبات 2007دراسة عوض أبو اسحاؽ )  

 ، حيث ىدفت إذل معرفة مستوى الضغوط النفسية ومصادرىاالثانوية يف ؿبافظة غزة بفلسطُت اؼبرحلة
، وكذلك التحقق من مدى فاعلية برنامج ارشادي للتخفيف من وعبلقتها ببعض اؼبتغَتات األخرى

الضغوط، وأسفرت نتائج ىذه الدراسة عن البفاض درجات اجملموعة التجريبية ما دؿ على فاعلية 
 (   2012امج االرشادي اؼبقًتح. )بن رابح، الربن

( اليت أجريت على عينة من تبلميذ اؼبرحلة الثانوية وأرفقت ىذه 2004) أما دراسة ساوبي
، وكانت نتائج ىذا الربنامج اهبابية ووصلت افالدراسة بربنامج إرشادي للتقليل من حدة قلق االمتح

 ياس القبلي والبعدي.إذل اؽبدؼ كما بينتو الفروؽ اؼبوجودة بُت الق

تحصيل الدراسي يف دراستو عن أثر االسًتخاء العضلي على ال (1981وتوصل الروباين )
، إذل وجود فروؽ دالة إحصائيا يف مستوى القلق والتحصيل بُت اجملموعة اليت وخفض قلق االمتحاف

 (. 2004سايح، تلقت العبلج باالسًتخاء العضلي واجملموعة اليت تلقت معلومات عن القلق فقط )
لومات عنو وعن أسبابو وعواملو، دبعٌت أف قلق االمتحاف ال يتبلشى، أو يتضاءؿ بتعريفو وإعطاء مع

 مبا هبب على اؼبريض أف ىبضع للعبلج باالسًتخاء العضلي.إو 
ىناؾ جوانب أخرى كانت ؽبا الريادة يف  بلج على اعبانب السلوكي فقط، ودل يقتصر العبل

ثبلث فنيات )تعديل السلوؾ، إعادة البناء  Nicaise (1995 )ىذا اجملاؿ، فقد استخدـ نسياس 
، سبرينات االسًتخاء(  ؼبنع الفشل الدراسي من خبلؿ عبلج قلق االمتحاف )عبد القادر وبدر، اؼبعريف
2001.) 
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دعم اؼبريض بفنية ادة إذل االسًتخاء العضلي، ي، زيد يكوف العبلج مركب من عدة فنياتق
 .اعبانب السلوكي واعبانب اؼبعريف عادة البناء اؼبعريف، فيكوف التكامل بُتإتعديل السلوؾ و 

 تعليق على الدراسات السابقة وموقع الدراسة اغبالية منها:
والباحثُت ىتماـ العلماء امركز الضبط رغم حداثتو ناؿ نستخل  من الدراسات السابقة أف 
، فتطرقت األحباث إذل فسَت السلوؾ االنساين والتنبؤ بوالًتبويُت والنفسانيُت، وىذا ؼبا لو من أثر يف ت

النجاحات باالعتماد على  على حرازإلوا بوبط من ربكم يف السلوؾ والقياـ جل جوانب مركز الض
كسو ، وعمركز ضبط داخلي ذا فيكو فوعزو األعماؿ إذل الفرد ذاتو  فعيةاعبهد والقدرات وتفعيل الدا
 يظهر من خبلؿالشخصية، كما  ظبة من ظباتأف يكوف  ما جعلويف مركز الضبط اػبارجي، 

 ،، ربصيل دراسي، الضغوط اؼبهنية، دافعية، مستوى القلقفشلو قباح خرى من األتغَتات اؼبب عبلقاتو
قدير الذات وقلق االمتحاف اللذاف  و يف الدراسة اغبالية من عبلقتو مع تيلإمفهـو الذات، وما تطرقنا 

مل اليت تؤثر على تقدير ، العواالسابقة من ربقيق الذات والتفوؽ كانا ؽبما قسط يف الدراسات
كتئاب، اال قلق و ال لقدرات، التغَتات النمائية، التحصيل الدراسي، االضطرابات النفسية ا الذات،
كانت لو الريادة يف البحوث والدراسات من ، وقلق االمتحاف ىو اآلخر  عدوانية وغَتىاالفشل، ال

خصائ  الشخصية واالسباب والعوامل واالضطرابات ربطها باعبانب الدراسي والتفوؽ والتسرب و 
 وغَتىا . ومواقف ضاغطة والقدرة التذكارية

، ومنو دبتغَت آخرودراستو  نادراست اتمتغَت  احتوت على أحدوالدراسات اليت عرجنا حوؽبا 
ف كل الدراسات اليت وقفنا عليها دل تشَت مباشرة إذل عنواف دراستنا اؼبوسومة دبركز يبكن القوؿ أ

ذل تعديل مركز إف كما أف ىذه الدراسات دل تتطرؽ الضبط وعبلقتو بتقدير الذات وقلق االمتحا
بينما دراستنا  توجت ودعمت  ،حسب اطبلعنا الضبط وأثره على تقدير الذات وقلق االمتحاف

ذل داخلي والوقوؼ على إبلجي لتغَت مركز الضبط من خارجي متمثل يف بناء برنامج ع ببحث ذبرييب
فعالية ىذا الربنامج وانعكاسو على تقدير الذات وقلق االمتحاف، وباالعتماد على اعبانب اؼبعريف 
الذي أظهر نتائج تبهر يف اجملاؿ العبلجي رغم حداثتو، و الكشف عن األخطاء اليت قد تنشأ يف 
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، بشىت اؼبواضيع من ربمل اؼبسؤوليةاضطرابات، وأفكار العقبلنية واىتمامو اء اؼبعريف وما يظهر من لبنا
والثقة بالنفس وتقدير الذات،  ،وبناء اؽبدؼ والقدرة على االتقاف ،ألماف، والقدرة، والشعور باؽبويةوا

إما عبلجا أو سندا وغَتىا، كلها موضوعات تعطي للفرد حقائق عن نفسو، وعن أىدافو، فتكوف لو 
 للعبلج .

دا أو من وقلق االمتحاف كل على ح ،تقدير الذات ،ذه الدراسات السابقة ؼبركز الضبطمن ى
دا لدراستنا اغبالية اليت وما توصلت إليو من عبلقات ونتائج كانت سن خبلؿ الدراسات الثنائية

يف دراسة واحدة، مدعمة  ببناء ذل ىذه الثنائيات صبيعها والبحث يف العبلقة بُت كل منها إتطرقت 
برنامج عبلجي أساسو تغيَت مركز الضبط من اػبارجي إذل الداخلي والوقوؼ على فعاليتو  وأثره على 

 اؼبتغَتات األخرى لتكوف االشكالية على النحو التارل :
 
 ــ إشكاليــــــة الدراسة : 2

بدراسة  السلوؾ اإلنساين إف مصطلح مركز الضبط ىو من اؼبصطلحات اغبديثة اليت اىتمت 
اليت ال ، واؼبواضيع اليت ترتبط بو و اسات فيو ؼبعرفتو، ومعرفة أقسامووتغَتاتو والتحكم فيو، فكانت الدر 
 باحثُت من أمثاؿ جولياف روترالن، و نظرياؼبعلماء و ال قدمو صبهوريبكن حصرىا واإلؼباـ هبا رغم ما 

J.Rotter، كرانداؿ Grandall وريل وستيل ويل ،Worill et still well تيفورد ،Teford علي ،
ؿبمد ديب، رجاء اػبطيب إذل بشَت معمرية، فاخت  كل منهم بوجهة نظره للدراسة والبحث يف 
العبلقة مع متغَت آخر كما أشرنا لو يف الدراسات السابقة. ومن اؼبتغَتات اعبديرة بالدراسة معو؛ متغَت 

ناؿ اىتماـ كبَت يف كثَت الذي  ؼبعرفية واحملددة للسلوؾ،و اآلخر من اؼبواضيع اتقدير الذات لكونو ى
من الدراسات، كما يبقى دائما ؿبل البحث لكونو لو عبلقة باعبانب اؼبعريف، بالشخصية، 

العبلجات وكل السلوؾ اإلنساين. واؼبتغَت الذي هبرنا إذل البحث يف عبلقتو مع مركز بباالضطرابات، 
يف العصر اغبارل أال وىو القلق،  نود كاضطراب، وال يبكن التغاضي عاؼبتغَت الذي يعالضبط ىو 

قف معُت ولكونو واسع األطراؼ وال يبكن اإلؼباـ جبميع جوانبو لـز علينا األمر ازباد نوع منو مرتبط دبو 
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تغَت ىو وىي اؼبتمدرسة بالثانوي، واؼبوقف ىو موقف االمتحاف فكاف اؼب ومهم، وبفئة خاصة أساسية
 قلق االمتحاف.

ضبط، تقدير الذات  ال كزر أيدينا تضم اؼبتغَتات الثبلث م من ىذا كانت الدراسة اليت بُت
وجهُت، إف كانت يف مسارىا الصحيح كانت قوة ودعم لسواء  كل منها  ملوبوقلق االمتحاف اليت 

ضطرابا يستدعي الفرد وشخصيتو ورفع نتائج عملو إذل أعلى، وإف كانت على غَت ذلك أصبحت ا
فقلق االمتحاف إذا كاف مرتفعا يصبح اضطرابا قد يهدـ مستقبل شروبة يعتمد اجملتمع عليها   ،العبلج

يف صبيع اؼبيادين واجملاالت، وخاصة عندما يتعلق األمر بالتعلم واجملاؿ اؼبعريف، وتقدير الذات الذي 
فة الفرد لذاتو، فإذا كاف منخفضا يعد العنصر األساسي يف تكوين الشخصية والسواء النفسي ومعر 

أصبح الفرد ال مكانة وال قرار لو يف اجملتمع مع عدـ القدرة على التصريح بقدراتو أو استعماؽبا، وقد 
الضبط الذي يعترب كسمة من ظبات  كزر الفشل يف شىت ؾباالت اغبياة، وميصل إذل االنعزاؿ و 

أو البقاء يف  ة والظفر بالنتائجمل اؼبسؤوليورب فاصل بُت العمل على بلوغ األىداؼوكحد  الشخصية
 التبعية وعدـ ربمل اؼبسؤولية وكبح دافعية العمل والبقاء يف البلمباالة .

 بعد على ىذا كاف البحث يف العبلقة اؼبوجودة بُت اؼبتغَتات الثبلث، والوقوؼ على نتائجو
والوقوؼ  توسيعو وتدعيمو بربنامج عبلجي معريف لتغيَت السلبية اليت يتميز هبا ذووا الضبط اػبارجي

  .على أثره يف اؼبتغَتات األخرى من تقدير الذات وقلق االمتحاف
 على النحو التارل :  شكاليةفجاءت اإل      
االمتحاف عند تلميذ السنة الثالثة ػ ىل توجد عبلقة ارتباطية بُت مركز الضبط ، تقدير الذات وقلق 1

 ثانوي ؟
مركز الضبط لدى عينة من تبلميذ الثالثة  على تعديل أثر عريفاؼبسلوكي العبلجي الربنامج لل ىل 2

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ثانوي؟  
 على تقدير الذات وقلق االمتحاف ؟ػػ  وما مدى انعكاس ىذا التغيَت 

 ولتوضيح مسار البحث نطرح التساؤالت التالية :
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نامج العبلجي بعد تطبيق الرب جات أداء العينة التجريبية قبل و ػػ  ىل توجد فروؽ بُت متوسط در  1ػ  2
 ، تقدير الذات وقلق االمتحاف ؟ . من حيث  مركز الضبط

نامج العبلجي بعد تطبيق الرب درجات أداء العينة الضابطة قبل و ػػ  ىل توجد فروؽ بُت متوسط  2ػ  2
 ، تقدير الذات وقلق االمتحاف ؟ . من حيث  مركز الضبط

بيق الربنامج ػ ىل توجد فروؽ بُت متوسط درجات أداء العينة التجريبية والعينة الضابطة بعد تط 3ػ  2
 ؟العبلجي من حيث مركز الضبط ، تقدير الذات وقلق االمتحاف 

ػ ىل توجد فروؽ من حيث متوسط أداء العينة التجريبية بُت القياس البعدي والتتبعي من  4ػ  2
 ، تقدير الذات وقلق االمتحاف ؟لضبطحيث مركز ا

 
 
 ــ فرضيات الدراسة : 3
ضوء ما تقدـ من دراسات سابقة وإشكالية مطروحة وتساؤالت منبثقة عنها يبكننا وضع  على     

 الفرضيات التالية كإجابات ؽبذه التساؤالت:
لذى تبلميذ السنة الثالثة وقلق االمتحاف توجد عبلقة ارتباطيو بُت مركز الضبط وتقدير الذات  - 1  

 ثانوي.
 تبلميذ الثالثةغيَت مركز الضبط لدى عينة من على ت أثرقًتح اؼب ي اؼبعريفػػػ للربنامج العبلج 2    
 جاباتىذا من خبلؿ اإل ،االمتحاف تقدير الذات وقلق تغيَتاألثر على ، كما ينعكس ىذا الثانوي
 التالية :
ػ  توجد فروؽ بُت متوسط درجات أداء  العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج العبلجي  1ػ  2    

 من حيث  مركز الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحاف .
ػ  توجد فروؽ بُت متوسط درجات أداء  العينة الضابطة قبل وبعد تطبيق الربنامج العبلجي  2ػ  2 

 الذات وقلق االمتحاف . من حيث  مركز الضبط، تقدير
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ػػ توجد فروؽ بُت متوسطات درجات أداء العينة التجريبية والعينة الضابطة بعد تطبيق  3ػ  2  
 ، تقدير الذات وقلق االمتحاف .نامج العبلجي من حيث مركز الضبطالرب 
التتبعي بعدي و ػػػ توجد فروؽ من حيث متوسط درجات أداء العينة التجريبية بُت القياس ال 4ػ  2  

 ، تقدير الذات وقلق االمتحاف .من حيث مركز الضبط
 ــ أىمية الدراسة : 4  

إف الدراسات بصفة عامة والدراسات السيكولوجية بصفة خاصة ال يبكنها أف تكوف دراسة 
 من أجل الدراسة فقط، وإمبا البد ؽبا من أىداؼ تعمل على ربقيقها ما يربر أنبيتها ومكانتها.

ب السيكولوجي اؼبتمثل ىي كباقي الدراسات، ؽبا أنبية متعددة اعبوانب كاعبان اليةاغب والدراسة     
اعبانب النفسي للتلميذ، وما تنتابو من تغَتات سببها القلق أو عدـ تقدير الذات، أو عزو  يف حبث

أسباب الفشل إذل عوامل خارجية واليت قد تعيق مساره الدراسي اؼبعريف ومن مث التأثَت على حياتو 
يكوف يت ال أفكار التلميذ وخاصة السلبيةالعامة، فكانت األنبية سبس بعض اعبوانب منها البحث يف 

عقبات الفكرية اليت تعًتض ال واعبانب التعليمي اؼبتمثل يف يةعاجتماالومكانتو  ؽبا األثر على مستقبلو
ىذا التلميذ، مث مساعدتو لتخطي عقبة )البكالوريا( بنوع من الراحة النفسية والطمأنينة، أما اعبانب 

نية وتفّشيها داخل ؾبتمع الدراسة، االجتماعي فقد سبثل يف البحث على سرياف ىذه األفكار البلعقبل
كمساعدة   هالتصحيح والعمل بو والعمل على وضع برنامج عبلجي لصاحل فئة من التبلميذ

 اجتماعية، وبالنسبة للجانب األكاديبي ففيو تعزيز وإثراء للمكتبة ببحت جديد يضاؼ إذل رصيدىا .
تقدير الذات وقلق االمتحاف  الضبط و  كزر ية ىذا البحث يف إبراز أنبية مكما تتمثل أنب  
، وكذا تنمية تقدير داخليوتثبيت الضبط ال اػبارجي الضبط عداد برنامج عبلجي خاص بتغيَتوإ

 الذات وخفض قلق االمتحاف  بواسطتو .
 ــ  أىداف الدراسة : 5   

 يبكن تلخي  أىداؼ ىذه الدراسة فيما يلي:
 الضبط وتقدير الذات وقلق االمتحاف.  كزر قوؼ على العبلقة اؼبوجودة بُت مػػ الو 
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 .يالضبط من اػبارجي إذل الداخل كزر على تغيَت م يعمل عبلجيػػ الوقوؼ على مدى فعالية برنامج 
 الضبط . كزر مدرجات درجات قلق االمتحاف عند تغيَت ػػ الوقوؼ على تغيَت درجات تقدير الذات و 

 ــ دواعي اختيار الموضوع : 6   
 ار موضوع حبثنا ىذا ما يلي :من دواعي اختي 

 تراجع النتائج الدراسية واالنباؿ العلمي من طرؼ التلميذ اؼبتمدرس. 
 البلمباالة دبا يقدـ داخل قاعة التدريس وبالنتائج الدراسية من طرؼ التلميذ. 
 صعوبة أداء مهنة التعليم وصعوبة إيصاؿ اؼبادة اؼبتعلمة من طرؼ األستاذ. 

 االمتحاف عند التلميذ اؼبقبل على امتحاف شهادة البكالوريا .استفحاؿ ظاىرة قلق 
 .شهادة البكالوريا كالنجاح باغبظ تسرب وانتشار األفكار السلبية بُت التبلميذ اؼبقبلُت على امتحاف 
   
 
 ــ التعريفات اإلجرائية: 7  

ا تسمى إف الدراسة اليت بُت أيدينا احتوت على ؾبموعة من اؼبفردات األساسية، أو كم
جب شرح ىذه اؼبفردات  و راسة واحملاور اليت تدور عليها، فهم توجهات الدنالكلمات اؼبفتاحية، وحىت 
 يف حبثو ؛ ومنها ما يلي : ا مقصود صاحب البحتشرحا إجرائيا، يفهم منه

: وىو اؼبوقع أو اؼبركز الذي تنطلق منو مسببات السلوؾ اليت يعتقد الفرد  الضبط كزر م  1ػػ 7   
هنا مسؤولة عن قباحو أو فشلو ، وىو ما وبصل عليو أفراد العينة من دراجات على مقياس مركز .أ.

ليصنف أصحاب الدرجات اؼبنخفضة إذل الضبط الداخلي وأصحاب  Rotterالضبط لروتر 
 الدرجات اؼبرتفعة إذل الضبط اػبارجي  

ىو التقييم الذي يقـو الفرد ووبتفظ بو عادة لذاتو وىو تعبَت عن اذباه  تقدير الذات :  2ػػ  7   
من خبلؿ مقياس  أفراد عينة الدراسةوالدرجات اليت وبصل عليها  االستحساف أو الرفض، وىو التقييم
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، وسبييز ذوي تقدير الذات اؼبرتفع بارتفاع الدرجات، Cooper Smithتقدير الذات ؿ كوبر ظبيث 
 اؼبنخفض بالبفاض الدرجات.   وذوي التقدير

قلي الذي يصيب التلميذ : ىو اغبالة االنفعالية والتوترات واالغبلؽ الع قلق االمتحان 3 ػػ 7  
ثناء إشرافو على االمتحانات وىو الدرجات اليت يتحصل عليها أفراد العينة من خبلؿ أاؼبتمدرس 

، والدرجات اؼبرتفعة تشَت إذل أصحاب قلق  Spelbergerمقياس قلق االمتحاف لسبيلربجَت 
 االمتحاف اؼبرتفع، والدرجات اؼبنخفضة تشَت إذل أصحاب قلق االمتحاف اؼبنخفض. 

تقدًن برنامج عبلجي على أفراد اجملموعة التجريبية هبدؼ تغيَت  ىو: برنامج عالجي 4 ػػ 7
وتعديل األفكار األلية واؼبعتقدات اػباطئة واالفًتاضات اليت أسيء توظيفها وىو تطبيق ؾبموع 

على اجملموعة اؼبنتقاة واليت حصلت على درجات مرتفعة يف اعبلسات اؼببنية من طرؼ الباحث 
خفضة يف اختبار تقدير الذات ودرجات مرتفعة يف اختبار قلق اختبار مركز الضبط ودرجات من

   االمتحاف على اؼبقاييس السابقة الذكر. 
 خالصة :

إف اؼبدخل اؼبنهجي للدراسة ىو رسم الطريق الذي يسَت عليو الباحث، وتوضيح ؼبا 
بالتطلع ، اليت تنَت طريق الباحث عد التعريج حوؿ الدراسات السابقةسيتطرؽ إليو، من دراسات ب

ده لبحثو بالدراسة وما ربتويو على حبوث ؽبا عبلقة ببحثو ومعرفة نتائجها ونقائصها والتأكد من تفر 
اشكالية الدراسة، دبا فيها التساؤالت حوؿ العبلقة االرتباطية بُت اؼبتغَتات الثبلثة ) مركز  من

ركز الضبط، والوقوؼ الضبط، تقد الذات وقلق االمتحاف(، اليت شبنت بربنامج عبلجي لتغيَت م
على فعاليتو وأثره على تقدير الذات وقلق االمتحاف، وكانت تساؤالهتا حوؿ الفرؽ بُت االختبارات 

، والفرؽ بُت بُت اجملموعة التجريبية والضابطةالقبلية والبعدية على اجملموعة التجريبية، والفرؽ 
ض فروض الدراسة بوجود العبلقة االختبار البعدي والتتبعي، وىذا يف اؼبتغَتات الثبلث، وعر 

 االرتباطية، وفعالية الربنامج العبلجي، وأثره على تقدير الذات وقلق االمتحاف.
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، وىذا ما يفتح الطريق ة وأنبيتها والتعريفات اإلجرائيةكما تندرج فيو أىداؼ الدراس  
ثانية ىي كانت خطوتنا الف تفسَت كل ما وبيط باؼبوضوع نظريا، لعرض جانب نظري لتوضيح و 

 عرض اعبانب النظري .
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الجاني
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 تمهيد :

يعد مفهـو مركز الضبط من اؼبفاىيم األكثر شيوعا يف علم النفس االجتماعي والشخصية  
، وىو أحد اؼبكونات اليت تساعد على رد وسلوكو يف ـبتلف مواقف اغبياةوذلك لكونو يتنبأ بدوافع الف

 ،وقباحو إذل قدرتومعرفة العبلقة بُت سلوؾ الفرد ونتيجة ىذا السلوؾ، ومدى عزوه إلقبازاتو وأعمالو 
التعريفات اليت جاء هبا وىذا ما يتضح من خبلؿ مفهومو و  ،أو فشلو بالتحجج على ضوء اآلخرين

اىيم أخرى والنظريات السيكولوجية اليت تطرقت إليو، باإلضافة إذل عبلقة ىذا اؼبصطلح دبف اؼبنظرين
 منهات الضبط اػبارجي ولكل واليت توصلت إذل وجود فئتُت ؽبذا اؼبفهـو ذات الضبط الداخلي وذا

 .مؤشرات وخصائ 

 ــ ماىية الضبط 1

 تر الذي أثاره العادل النفسي جولياف رو   Control of locusاختلفت الًتصبات العربية ؼبفهـو      
Rotter  مصدر   اللغة العربية؛ من مركز الضبط،يف الستينات ما انبثق عنو عدة مصطلحات يف

الضبط، مركز التحكم، موضع التحكم، وجهة التحكم، وجهة الضبط، وؿبل التبعية، إذل غَتىا من 
 اؼبصطلحات.

 :و مركز الضبط يتألف من كلمتُت  
 ط.كم من خبلؿ جهاز اؼبراقبة والضبضبط نتائج السلوؾ و اؼبراقبة و التح الضبط يشَت إذلػ      
كن أف يكوف يف ؿبل أو مكاف، أو مكاف صدور الشيء، والسلوؾ ال يب اؼبركز  يشَت إذل ؿبلػػ      
 إمبا يكوف ىو اؼبركز.و 

ة الضبط فوجه ،يشَت معجم علم النفس إذل أنو "مركز اؼبسؤولية يف السيطرة على السلوؾ      
و لتحقيق األىداؼ اؼبرغوب فيها ذل االعتقاد بأف الفرد يستطيع أف يوظف سلوكإالداخلي تشَت 
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أما الضبط اػبارجي فيشَت إذل االعتقاد بأف اغبقيقية توجد خارج الفرد   ،معتمدا على نفسو أساسا
 ( 200:  1991، ي اليت ربدد حياتو" )جابر وكفايفوأف قوى أخرى غَت الذات ى

وضبط السلوؾ الصادر إما أف يكوف من الداخل الذي ىو داخل الفرد أو من اػبارج الذي ىو     
 بيئتو.
و من خصائ  الفرد وما وبمل :ضبط مكاف سبركز ىذا السلوؾ هبب البحث يف اذباىُت نبالو     

 يف الدراسةفكاف البحث للمركز أو اؼبصدر وعلى ىذا كاف استعماؿ اؼبصطلحُت  ،والبيئة وانصياعو ؽبا
 لكوهنما ؽبما نفس اؼبفهـو ويبحثاف يف نفس االذباه.  على حد السواء

ؼبكانة ىذا اؼبوضوع، ولتداخل ىذا اؼبصطلح مع مصطلحات أخرى، وألنبيتو كسلوؾ، ولعبلقتو     
بوصفو متغَتا ىاما لتفسَت السلوؾ اإلنساين يف  توات الشخصية؛ اىتم الباحثوف بدراسبكل السم
واقف اغبياتية اؽبامة وإمكانية التنبؤ بنتائجو، ويتضح ذلك من خبلؿ البحوث والدراسات  ـبتلف اؼب

ؾباؿ دراسات الشخصية،  :ت ـبتلفة منهااليت استخدمت ىذا اؼبفهـو على نطاؽ واسع يف ؾباال
التعلم، التحصيل ماعية، التوافق، الصحة النفسية، العبلج النفسي، تعديل السلوؾ، التنشئة االجت

 دراسي، وغَتىا من اجملاالت.ال
 مفهوم مركز الضبط :  1ـ 1
ػ ونشره ربت عنواف التوقعات اؼبعممة  Rotter( 1966) جوليان ب.روترصاغ ىذا اؼبفهـو "   

على أنو " اؼبصدر الذي تنطلق  1954للضبط الداخلي ػ اػبارجي للتعزيز، بعد أف كاف تطرؽ إليو يف 
منو العوامل اؼبسببة للسلوؾ وما يًتتب عليها من نتائج سواء كانت ىذه النتائج مرضية كالتعزيزات أو 

اىتماـ الباحثُت دبفهـو مركز لضبط، (، فكانت بداية  1991 ،مزعجة كالعقوبات " )عبد الفتاح
ختلفة الختبلؼ الباحثُت يف طريقة تناوؽبم لو فانشغلوا بدراستو، وقدموا لو التعاريف العديدة واؼب

 بالدراسة، ندكر  من بينها :
، حيث يعرفو على أنو: "توقع معمم، يشَت إذل اعتقاد الفرد يف Rotter (1966)جولياف روتر    

ىذا التعريف  (، يشَت12: 2012، باب حصولو على التعزيز")معمريةاعبهة اليت يعزو إليها ضبط أس
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إذل نظرة الفرد وتوقعو  لؤلسباب اليت تكمن وراء حصولو على  التعزيزات اليت على إثرىا تظهر نتائج 
 سلوكو.  
يقوؿ أف مركز الضبط: " يعترب بعدا من أبعاد الشخصية   lefcourt (  1976)و ليفكورت       

و يستطيع التحكم يف أموره اػباصة فرد بأنحيث يؤثر يف العديد من أنواع السلوؾ، وأف اعتقاد ال
العامة يسمح ذلك لو باالستمرار على قيد اغبياة دوف قهر، ويتمتع حبياتو، ومن مث يبكنو التوافق مع و 

 (.129:  1985البيئة اليت يعيش فيها " )عبد الرحيم، 
سلوؾ  يؤثر على اره بعدا ىاما من أبعاد الشخصية،يركز ىذا التعريف على مركز الضبط باعتب   
 ما هبعلو متوافقا مع ذاتو و ؾبتمعو، وكل ؿبيطو البيئي. ، وقدرتو على التحكم يف األحداث،الفرد
ترى بأنو: "إدراؾ الفرد للعبلقة بُت سلوكو وما يرتبط بو من نتائج "  (1998)أما ؿبمد سليماف      

 (.63: 1988)ؿبمد سليماف ،
يف قولو " بعض  (1993)تتفق سناء ؿبمد سليماف بذلك مع ما يراه رشاد عبد العزيز موسى    

نطاؽ  ، والبعض اآلخر إذل قوى خارجة عناألفراد يعزوف النجاح يف مواقف اغبياة اؼبختلفة إذل ذواهتم
 (.319: 1993ذواهتم") عبد العزيز موسى، 

على مركز الضبط، بوصفو إدراؾ الفرد للعبلقة السببية بُت نلتمس يف التعريفُت السابقُت، تركيزنبا     
سلوكو و ما يًتتب عنو من نتائج، وىذا ما تذىب إليو نظرية اإلعزاء )اإلسناد( أي أف نتائج السلوؾ 

 تأيت حسب ما تعزى إليها األسباب.
هبعلو  و الشخصية ىو الذيأف اعتقاد الفرد يف ظبات Rupp (1974)ويف نفس السياؽ ترى روب    

 (1985التعزيزات )الديب،  كزر وبدد م
ين التعزيز الداخلي واػبارجي وبدد باعتقاد الفرد يف ظباتو الشخصية أي أف التكو  كزر دبعٌت أف م  

 الضبط . كزر الشخصي للفرد ىو الذي وبدد م
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اللذاف يتفقاف على أف مركز الضبط: "يصف  stillwellو ستلويل  worillو يأيت تعريف ووريل     
 (.40 : 1995التوقع العاـ حوؿ العبلقة بُت ؾبهود الفرد ومهاراتو يف النجاح و التفوؽ" )معمرية، 

توقع معمم للفرد اذباه العبلقة بُت ؾبهوده ومهاراتو  يعترب الضبط كزر م أفالتعريف  ىذايف  ؼببلحظا    
مركز الضبط  ىب وىو  ،د نفسو من قدرة وؾبهوداليت مصدرىا الفر  ،يف اغبصوؿ على نتائج اهبابية

 .بالضبط الداخلي فقط
: "مركز الضبط يعتمد على كيفية تأثَت التدعيمات يف السلوؾ" أف Morris (1982)ويرى موريس     

 (.130: 1985)طلعت حسن عبد الرحيم ، 

 تغَت بتغَت الكيفية اليت تدعم السلوؾ، ويتضح ىذا من خبلؿ ما أوضحو روتريدبعٌت أف مركز الضبط  
(1966) rotter   للتعزيز الذي وبصل عليو يعتمد على سلوكو أو  يف رأيو "إذا كاف إدراؾ الفرد

خصائصو الدائمة نسبيا  فإنو يكوف ذا ربكم داخلي، أما إذا أدرؾ أف التعزيز ال يعتمد على سلوكو 
 (.232:  1990فإنو يكوف ذا ربكم خارجي ") اػبطيب ،أو خصائصو 

إف   ف التعريفُت السابقُت يشَتاف إذل أف مركز الضبط ىو إدراؾ الفرد لوجهات سلوكواؼببلحظ أ    
د للتعزيز ىو نابع من ما يًتتب عليهما من نتائج  فإذا كاف إدراؾ الفر داخلية أو خارجية و  كانت
، من قدرات، وربمل ؼبسؤولية النتائج، وخصائ  أخرى اليت ىي دائمة نسبيا يف شخصيتو، الفرد ذاتو

و من ؿبفزات خارجية أو ذات الفرد للتعزيز يسند إذل غَتيكوف ذا ربكم داخلي، أما إذا كاف إدراؾ 
 .روؼ البيئية فيكوف ذا ربكم خارجيلظاتكاؿ أو 
قدرتو الضبط الداخلي يعتقد يف كفاءتو و أف الفرد صاحب   Lazaros( 1966) الزاروسورأى     

 ،ق بالثقة واالعتماد على اآلخرينعلى ضبط النتائج يف عاؼبو اػباص، ولو  توقعات اهبابية فيما يتعل
و توقعات سلبية فيما يتعلق بكفاءتو على التحكم يف نتائج األحداث أما صاحب الضبط اػبارجي فل
 (. 1984 ،عادل عدائي )حلمي حسن ولديو اعتقاد بأنو يعمل يف

إف ىذا التعريف يشَت إذل أف صاحب الضبط الداخلي ىو الذي يرى بأف لو القدرة على ضبط    
 سلوكو واغبصوؿ على النتائج االهبابية بفضل ما وبملو من قدرات وثقة يف نفسو ويف احمليطُت بو. 
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الضبط الداخلي واػبارجي للتعزيز حديث العهد، دراستو دل  كزر فبا سبق نلتمس أف التطرؽ إذل م    
يف إطار نظرية التعلم االجتماعي، فحظي باىتماـ الباحثُت السيكولوجيُت الذين  1966تظهر إال يف 

وجدوا فيو مؤشرات تساعدىم على تفسَت السلوؾ اإلنساين والتنبؤ بو يف اؼبواقف االجتماعية 
األسباب الكامنة وراء قباحهم وفشلهم أثناء سعيهم يف اغبياة والبحث اؼبختلفة، ويف اعتقادىم إزاء 
 عن التعزيزات اؼبفضلة  . 

 وعلى غرار تعريفات السيكولوجيُت ؼبفهـو مركز الضبط فإننا نستنبط ما يلي :   
 ؤلسباب اليت تقف وراء كل قباح أو فشل يف سلوكو.لأنو ىو توقع الفرد ػػ  
 .أنو تعزيز للسلوكات اؼبقبل عليهاىو تفسَت ألسباب النتائج احملصل عليها، كما ػػ  
 أف مركز الضبط نوعُت : ػػ  

ًتجع أسباهبا إذل القدرة، ف هنا مسؤولة عن نتائج أعماؽباأب: زبت  بو الفئة اليت تعتقد داخلي     
 السمات الشخصية .اؼبثابرة، االىتماـ، بناء األىداؼ والسعي وراءىا وغَتىا من 

أهنا غَت مسؤولة عن نتائج أعماؽبا، وإمبا ترجعها إذل ب: زبت  بو الفئة اليت تعتقد خارجي     
 الظروؼ البيئية  اػبارجة عن قدرة وربكم الفرد .

 ـ عالقة مركز الضبط بمفاىيم أخرى : 2
بقة ولكونو يؤثر يف بعدا ىاما من أبعاد الشخصية كما جاء يف التعريفات السا الضبط كزر لكوف م

الشخصية وسلوؾ تغَتات من متغَتات سلوكات الفرد ما هبعل لو عبلقة دبتغَتات أخري ؽبا عبلقة دب
 الفرد ومنها : 

 مركز الضبط ودافع اإلنجاز: - 1ـ  2
يبكن اإلشارة إذل أف دافع االقباز ىو حاجة الفرد إذل التغلب على العقبات، والكفاح من أجل     

ى التحديات الصعبة، واؼبيل إذل وضع مستويات مرتفعة من األداء، والسعي كبو ربقيق السيطرة عل
 .مستمرةاؽبدؼ، والعمل دبواظبة شديدة، ومثابرة  
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 ويستخدـ مفهـو الدافعية يف علم النفس اؼبعاصر يف معنيُت نبا:  
 أهنا منظومة العوامل لسلوؾ الفرد أي؛ ىي دبثابة ؿبددات السلوؾ.  -
 رة النشاط السلوكي للفرد أي دبثابة منشط لؤلداء.واستثا -

التحليل النفسي، بينما ينتمي اؼبعٌت الثاين للدافعية يف اجملاؿ الًتبوي. )بن  نتمي إذلفاؼبعٌت األوؿ ي
 .(2007يونس، 
وزمبلؤه على جزء ؿبدد من عملية الدافعية اؼبتمثل يف   weiner(1973)ركزت نظرية وينرحيث      

تفسَت مواقف اإلقباز الدراسي، أي كيف يفسر اؼبعلموف أو الطبلب النجاح أو الفشل يف الدراسة، 
 (2007)ؿبمد ؿبمود بن يونس،  causal attributionsوىو ما يعرؼ باألعزاءات السببية 

أف دافع اإلقباز: تكوين فرضي يعٍت الشعور باألداء،  machlelland( 1953) ويرى ماكليبلند   
 ويعكس  شقُت رئيسيُت نبا : 

 األمل يف النجاح؛ وىو رسم ىدؼ يصبو إليو الفرد، والعمل على ربقيقو. -1
ػ اػبوؼ من الفشل أثناء سعي الفرد لبذؿ أقصى جهده وكفاحو من أجل النجاح، وبلوغ اؼبستوى  2

 (1993األفضل )أبو مسلم، 
إسهامات جديدة يف التصور النظري لدافع اإلقباز   Atkinson(1966) كما قدـ ج اتكنسوف       

يتمثل يف تصور ؿبدد بتوقع قيمة النشاط اؼبنجز، الذي ىو ؿبصلة صراع بُت ىدفُت متعارضُت، نبا 
إلقداـ على اؼبيل كبو ربقيق النجاح، و اؼبيل كبو رباشي الفشل، وىذا ما يعطي التنبؤ دبيل الفرد إذل ا

نبؤ وبدده التفاعل بُت مكونات متوازية يف حالة اؼبيل لؤلقداـ على وىو ت النجاح أو ذبنب الفشل
 النجاح، و تكوف على النحو التارل :

 استعداد أو دافع ثابت لبلوغ النجاح.ػػ  
 احتماالت أو توقع النجاح.ػػ  
 جاذبية أو قوة اغبافز اػبارجي للنجاح.ػػ  
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 متوازية ىي: كما أف اؼبيل لتحاشي الفشل ىو ؿبصلة لثبلث عوامل     
 ػ استعداد أو دافع ثابت نسبيا لتجنب الفشل. 1    
 ػ  احتماالت أو توقع الفشل.2    
 ( 2012جاذبية أو قوة اغبافز اػبارجي للفشل .) معمرية،   -3    
الضبط يف الدافع، ىل ىو داخلي   كزر ، وينر، وغَتىم ( إذل دراسة م وىنا اذبو الباحثوف ) روتر    

هد حبيث يكوف الفرد مدفوعا للعمل واإلقباز بوازع من داخلو واثقا من قدرتو على اإلقباز وبذؿ اعب
يف  تواكبلؼ خارجة عن إرادتو موكوف الفرد مدفوعا إذل العمل واإلقباز بظرو  واؼبثابرة أـ ىو خارجي

 ربقيق النتائج .ذلك على الصدفة و اغبظ و مساعدة اآلخرين يف 
 كزر عالية يف الدافع لئلقباز وبُت موجود عبلقة بُت الدرجة ال Rotter( 1966)  افًتض روتر     

الضبط الداخلي لؤلفراد، ألف ىؤالء يشعروف أف لديهم سيطرة وربكما يف بيئاهتم، خبلفا ألصحاب 
 يس ؽبمؿبكومة بعوامل لقعوف أف النتائج الضبط اػبارجي الذين يتقاعسوف عن العمل ألهنم يتو 

 . وقدرهتم جهودىم عود إذلوال ت ،سيطرة ؽبم عليهاال
ك ببنائو للنظرية إذل استكماؿ نظرية الدافعية لئلقباز، وذل Weiner( 1974وقد تطرؽ وينر)    

عزاء السبيب، فأشار بأنو داخل ؿبتوى أي موقف اإلعزاء، حيث اقًتح بعدين لتحليل اؼبعرفية عن اإل
إذل عوامل أربعة ىي: القدرة، اعبهد، اغبظ وصعوبة العمل، حيث أف  وازا تنسب أسبابيتضمن إقب

القدرة واعبهد نبا عامبلف داخلياف يعتمداف على الفرد، بينما يعترب عامبل اغبظ وصعوبة العمل من 
واعها، خارج الفرد، أي من البيئة، ومن ىذا يتضح معٌت الدافعية لئلقباز وأىم مبلؿبها ومظاىرىا، وأن

واليت تعترب استعداد الفرد لتحمل اؼبسؤولية، والسعي كبو التفوؽ لتحقيق أىداؼ معينة، واؼبثابرة 
للتغلب على العقبات واؼبشكبلت اليت قد تواجهو، والشعور بأنبية الزمن والتخطيط للمستقبل. ) بٍت 

 (2007يونس، 
     ـ مركز الضبط و االتجاىات : 2ـ  2
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الضبط الداخلي واػبارجي للتعزيز على أنو بعد أو ظبة شخصية، يبكن اعتباره  كزر  مبالنظر إذل     
وكبو اؼبوضوعات اؼبختلفة، فقد  األفراد كبو اآلخرين ات اليت تساىم يف تشكيل اذباىاتأحد اؼبتغَت 

تبُت أف ذوي االعتقاد يف الضبط اػبارجي يظهروف تقببل منخفضا لآلخرين، وتصدر منهم اذباىات 
ة بصورة واضحة مقارنة بذوي االعتقاد يف الضبط الداخلي، وتبُت أيضا أف ذوي االعتقاد يف عدواني

الضبط الداخلي أكثر إحساسا بالذنب يف حالة تعبَتىم عن اذباىات الكراىية والعدواف )طلعت 
 (.1985حسن عبد الرحيم، 

الضبط واالذباىات كبو اؼبرض  كزر حوؿ العبلقة بُت م (1989)يف دراسة قاـ هبا ؿبمد خليفة      
تلميذا من اؼبرحلة  274من  ةكونمؽ عبلجو، والشفاء منو، على عينة النفسي من حيث أسبابو، وطر 

الثانوية، تبُت من نتائجها أف ذوي الضبط اػبارجي يعتقدوف يف األسباب الغيبية للمرض النفسي،  
ي، وتبُت أيضا أف ذوي الضبط الداخلي  كاعبن واألشباح والسحر والعُت مقارنة بذوي الضبط الداخل

يعتقدوف يف العبلج بالكهرباء واألدوية واألطباء واؼبختصُت يف علم النفس، وكاف الفرؽ داال بُت 
 .(2012الفئتُت  يف االختبارين من حيث االذباىات كبو اؼبرض.) معمرية، 

وؾ اؼبواقف االجتماعية يف تفسَت سل  Rotterمن ىذه الدراسة نستنبط مدى صدؽ نظرية روتر    
اؼبعقدة، وربديدىا ػبصائ  كل من ذوي الضبط الداخلي، وذوي الضبط اػبارجي، واذباه كل 

يتسموف بأهنم أكثر توجها بالقوى الواقعة فوؽ سيطرهتم  أين تبُت أف ذوي  الضبط اػبارجي منهما،
 (. 2012معمرية،  الشخصية، وأهنم أكثر إيبانا باألسباب الغيبية و أكثر شعورا باليأس.)

 ـ مركز الضبط والقيم: 3ـ  2 

زبتلف األنساؽ القيمية لؤلفراد باختبلؼ األطر الثقافية واالجتماعية اليت وبيوف فيها،       
وقيم اعبماعة اليت ينتموف إليها.  وباختبلؼ مستويات تعليمهم، وأطرىم اؼبعرفية، وفئاهتم االجتماعية،

الثقافة أو اجملتمع على كيفية إدراؾ الفرد لنفسو وبيئتو، حيث يتكوف لدى البعض  يؤثر نسق قيم
( وبالتارل ىم شل تكمن داخل ذواهتم )ضبط داخلياالعتقاد بأف مصادر التعزيز أو النجاح أو الف
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اؼبسؤولوف عما وبدث ؽبم، كما يتكوف لدى البعض اآلخر االعتقاد بأف مصادر التعزيز  والنجاح أو 
ل تكوف خارج ذواهتم )ضبط خارجي( فَتكنوف إذل اإليباف باغبظ والصدفة وىبضعوف تسيَت أمور الفش

 حياهتم لقوى خارجية أو لظروؼ بيئية أو لآلخرين .

فاألفراد ذوي  "أف مصدر الضبط يرتبط بنسق القيم ، (19: 1992)بُت عبد اللطيف ؿبمد خليفة ي    
الضبط الداخلي لديهم درجات عالية من وضوح القيم، وتنمو لديهم القيم دبعدؿ أسرع مقارنة 

  باألفراد اؼبعتقدين يف الضبط اػبارجي".
يقاوموف االنصياع والرغبات يف التأثَت عليهم، يف حُت يرغب  كما يبكن القوؿ بأف داخليي الضبط   

الضبط يقاوموف االنصياع لؤلخريُت فإهنم   وابعية، وإذا كاف داخليخارجيو الضبط يف االنصياع والت
كذلك يبدوف فعالية كبَتة عندما يكونوف ىم الذين يبارسوف التأثَت والضغط على اآلخرين مقارنة 

 بذوي الضبط اػبارجي .
نتائج البحوث أف داخليي الضبط يستجيبوف بصورة خاصة ؼبتطلبات اؼبعلومات اػباصة  وبينت     

 ؼبهمة من اؼبهاـ، يف حُت يستجيب خارجيي الضبط إذل اؼبعلومات االجتماعية ؼبتطلبات اؼبهاـ.
 ـ مركز الضبط والتنشئة االجتماعية : 4ـ  2
ئة االجتماعية، وىي أوؿ ما يتعامل معو إف أساليب اؼبعاملة الوالدية ىي أوؿ مصدر يف التنش     

الطفل، حيث توفر لو اإلحساس باألمن، والطمأنينة، وربرؾ دوافعو للتعلم، وسبهد لو الطريق 
لبلحتكاؾ باؼبواقف البيئية اػبارجية حبرية وجرأة، فتنمي لديو االعتقاد يف الضبط الداخلي، وحصولو 

ية أو توجيو يف مواجهة األحداث البيئية بضعف وصراع، على التعزيزات اؼبرغوبة، أو يًتؾ من دوف رعا
إذا أخطأ أو أساء العمل يتعرض للعقاب البدين أو النفسي، والتهديد واإلبعاد العاطفي، ما يفقده 
الثقة بنفسو، فينمو لديو توقعات بأنو ال يستطيع أف يضبط ما وبدث لو، كما يسيطر عليو الًتدد 

بو، فيبدأ بالتمل  وإبعاد أسباب ونتائج سلوكو عن ذاتو، فتصبح  واػبوؼ من الفشل ألي عمل يقـو
 لديو ظبة االعتقاد يف الضبط اػبارجي .
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الضبط متغَت معقد يتأثر بكثَت من العوامل، حبيث أنو اعتقاد متعلم،  كزر ومن جهة أخرى فإف م    
ثقافية وحضارية، وأف  فهو يتأثر بكل اؼبتغَتات واؼبعطيات البيئية، من أساليب تربوية واختبلفات

األفراد الذين ينمو لديهم االعتقاد يف الضبط الداخلي ىم األفراد الذين ينشؤوف يف ؾبتمعات عّودهتم 
على االستقبلؿ الشخصي وشجعت فيهم القدرات الفردية، أما األفراد الذين يرتفع عندىم االعتقاد 

يش ربت القهر االقتصادي يف الضبط اػبارجي فهم أولئك الذين ينشئوف يف ؾبتمعات تع
واالجتماعي والسياسي والعسكري حينها يتعودوف على العجز والسلبية  والتبعية، ويبقى أثر ىذا 

 ،معمريةالقهر لفًتات طويلة من الزمن تاركا وراءه تأثَتا قويا على األجياؿ  اؼبتعاقبة  ؽبذه اجملتمعات .)
2012.) 

احتكاكو هبم هبعلو يتأثر ويتعلم منهم، إذل غاية االعتقاد دبا إف تفاعل الفرد مع أفراد ؾبتمعو، و      
ة ومتقبلة عند صبيع أفراد يعتقدوف يف أغلب اغباالت، السيما إذا كانت األفكار واؼبعتقدات منتشر 

 ، وىذا ما أثبتتو عدة دراسات يف ىذا اؼبيداف، منها:  احمليطُت بو
اللذاف توصبل إذل أف األفراد الذين يعتقدوف يف   ramy-( 1972)ورامي  wilsonدراسة ولسوف   

الضبط الداخلي يأتوف غالبا من أسر تتسم باغبب، اؼبواظبة، النظاـ واؼبعايَت اؼبستقرة، يف حُت أف 
األفراد اؼبعتقدين يف الضبط اػبارجي ينظروف إذل آباءىم بأهنم يبالغوف يف عقاهبم بدنيا، وانفعاليا، 

 ( .1987ة .) الديب، ووبرموهنم من حقوؽ كثَت 
( توصل من خبلؿ دراستو إذل أف الطبلب ذوي االعتقاد يف الضبط 1989)وصبلح الدين أبو ناىية  

الداخلي كانوا يعاملوف من والديهم بأساليب التقبل والتمركز حوؿ الطفل، وتقبل الفردية واالندماج 
قد  عتقدوف يف الضبط  اػبارجي، فاالهبايب والتطفل) اؼبعاملة حسب عمر الطفل (، أما الطبلب اؼب

تلقُت القلق الدائم، التباعد كراه، الشعور بالذنب، العدواف، اإل  ،كانوا يعاملوف بأساليب الرفض
 ( .1989والسلبية واالنسحاب يف العبلقة )أبو ناىية، 

 ـ مركز الضبط والسلوك الالسوي : 5ـ  2
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يتعلم االستجابة بطريقة شاذة لبيئتو، وإذا تعززت ىذه االستجابات حتما قد إف اإلنساف     
ستتكرر، وتتحوؿ إذل عادة أو أسلوب حياة شاذ وغَت عادي، فيطلق عليو السلوؾ البلسوي، وعلى 

 (2012ىذا األساس جبب أف ال يكوف ىذا التعلم وإف كاف يكوف بأسلوب أحسن توافقا.) معمرية،  
سلوكية أف اإلنساف يف حياتو العامة معرض للتعامل مع البيئة، وبالتارل التعلم منها تقر اؼبدرسة ال    

ويف إطارىا، إال أف ىذا التعلم قد يكوف على غَت صواب أو يكوف بطريقة شاذة، وتكرار ىذا التعلم 
 ( يف السلوؾ البلسوي ؾبرد استجاباتالرسوخ، فينتج عنو سلوؾ غَت سوي، وترى)السلوكيةيؤدي إذل 

 غَت سوية متعلمة، أو ىو نوع من اإلخفاؽ يف تعلم االستجابة السوية. 
نفسو، أما اؼبعرفيوف يرو أف السلوؾ البلسوي ينشأ نتيجة تبٍت الفرد ألفكار ومعتقدات خاطئة عن     

(.واستمرار ىذا السلوؾ ورسوخ ىذه األفكار واؼبعتقدات 2012.) معمريو، وعن البيئة اليت يعيش فيها
لو أساسا من العقبلنية واؼبنطق السليم تكوف ـبرجاهتا أفكار معممة غَت عقبلنية، تنعت اليت زب

مع نق   يف السيطرة على األحداث البيئية بالبلسواء، وقد يكوف تبٍت ىذه األفكار لسبب عجز
 الفعالية يف اغبصوؿ على التعزيزات اؼبرغوبة .

تو وخصائصو تنطبق على السلوؾ داخلي؛ فبيزا :ط شقافالضب كزر نستنبط من ىذا أف م
السوي، وخارجي؛ فبيزاتو وخصائصو تنطبق على السلوؾ البلسوي، وىذا ما أكدتو بعض الدراسات 

 اليت تطرقت إذل العبلقة بُت مصدر الضبط وبعض االضطرابات منها : 
ريكا والتعرؼ على عينة من طبلب اعبامعة بكلية الطب بأم Resik (  1982)دراسة ريسيك         

اليت توصلت إذل أف األشخاص القلقُت تنقصهم الفاعلية يف استبصارىم بالواقع، وفهمهم لؤلحداث 
البيئية، والسيطرة عليها، وتغيَت التوقعات السلبية عن إمكاناهتم الشخصية يف ضبط أسباب اغبصوؿ 

ق واالعتقاد يف على التعزيزات، ومنو كانت ظباهتم ىي التوتر، الغضب، االرتباؾ، االضطراب، القل
 ( 1989الضبط اػبارجي. )موسى، 



 مزكز الضبط   الفصل الثاني 

 

الضبط  كزر ة موجبة بُت القلق واالعتقاد دبتوصل إذل وجود عبلق Biaggio( 1989) وبياجيو     
توصل يف دراساتو بأمريكا إذل وجود ارتباط موجب   Aiken  (1982) اػبارجي، و بالنسبة لػ أيكن

 ( .  1989وداؿ بُت االعتقاد يف الضبط اػبارجي واالكتئاب )موسى، 
وآخروف بإقبلًتا فقد توصلوا يف دراسة مقارنة إذل أف اجملموعة اليت ال     Ades( 1986)وأديس     

مقارنة باجملموعة اليت تعمل )معمرية، تعمل كانت أكثر اكتئابا، وأكثر اعتقادا يف الضبط اػبارجي 
2012.) 

 

إف االعتقاد يف الضبط اػبارجي من ظبات األفراد الذين يعانوف من االضطرابات النفسية، فجل     
 كزر ضطرابات النفسية واالعتقاد يف مالدراسات توصلت إذل وجود عبلقة ارتباطيو موجبة بُت اال

الضبط  كزر يف دراستو لعبلقة م (1989)العزيز موسىالضبط اػبارجي، وىذا ما بينو رشاد عبد 
( ورشاد عبد 1994)، وصباؿ ـبتار ضبزة (1992اػبارجي باؽبستَتيا، وكذلك ما بينو أضبد عكاشة )

الضبط، إذل غَت ىذا من االضطرابات العصابية  كزر يف ربليل السلوؾ السيكوبايت وم (1989العزيز )
 (. 2012، ريةاف والشذوذ اعبنسي وغَته )معمواإلدم

الضبط اػبارجي، ما هبعلو  كزر كاف مصاحب ؼبكلما ظهر السلوؾ السليب إال و   أف ؛ما يبلحظ
يف حد ذاتو سلوكا ال سويا، زيادة عن األفكار البلواقعية اليت تدفع بالفرد إذل اػبموؿ واالتكاؿ 

 .، واالعتقاد يف األمور الغيبيةوالتمل  من اؼبسؤولية
 ـ مركز الضبط و األساليب المعرفية : 6 ـ 2
تعرب األساليب اؼبعرفية عن الطريقة األكثر تفضيبل لدى الفرد، يف تنظيم ما يبارسو من نشاطات     

، واالحتفاظ هبا، مث معرفية بأبعادىا اؼبختلفة، من حيث استقباؿ اؼبعلومات والتعرؼ عليها
إذل أف األسلوب اؼبعريف ىو أسلوب األداء الثابت نسبيا،   kagan (1963)يشَت كيجاف  استخدامها،

وتناولو لعمليات اإلدراؾ والتذكر والتفكَت، كما يبكن اعتباره  تنظيم مدركاتو الذي يفضلو الفرد يف
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الطريقة اؼبميزة لدى الفرد يف الفهم، واإلدراؾ ؼبا يتعرض لو من موضوعات يف البيئة اػبارجية، وكيفية 
، كما يشَت إذل الطريقة اؼبميزة  لدى الفرد يف تنظيم البيئة وما فيها من موضوعات مدركة التعامل معها
 (1989)الشرقاوي، 

إف ىذا األسلوب اؼبعتمد على استقباؿ اؼبعلومات، والتعرؼ عليها، وتنظيمها واالحتفاظ هبا      
، ما اإلدراؾ والتذكر والتفكَتوغَتىا من العمليات اؼبعرفية ىي من خاصية الفرد، وفبيزاتو يف الفهم و 

 . يؤىلو للتأثَت على البيئة 
يعترب األسلوب اؼبعريف من  withkin( 1979) ( أف وتكن1986جاء يف حامدي الفرماوي )   

العوامل اليت تتداخل  مع عدة ؾباالت يف الشخصية، سواء يف اجملاؿ اؼبعريف من عمليات إدراؾ وتذكر 
يتصل باجملاؿ الوجداين وما يشملو من ميوؿ واذباىات، وغَتىا، وتفكَت وحل اؼبشكبلت، أو ما 

ويعرفو بأنو : "الطريقة اليت يتميز هبا الفرد أثناء معاعبتو للمعلومات اؼبكتسبة، ما هبعلو من خاصيات 
ؼبعريف الشخصية، واعتباره مؤشرا لدراسة الفروؽ الفردية يف عملية التفضيل الشخصي، سواء يف اجملاؿ ا

 (66:  2012) معمرية ،  جملاؿ اؼبزاجي".أـ يف ا
أي أف األسلوب اؼبعريف ىو من نتاج الشخصية، وبالتارل ىو متصل بسمات الشخصية وباجملاؿ   

اؼبعريف وقدرات الفرد واعبانب الوجداين اؼبزاجي وكل ما يرتبط بالشخصية، وعليو يصبح للفرد 
فبا أوجد لؤلساليب اؼبعرفية عدة ، مع البيئة كر والتحليل والتعاملخصوصيتو من حيث التفكَت والتذ 

دراسات لعبلقتها مع مكونات الشخصية وظباهتا، ومن أكثر األساليب اؼبعرفية  اليت سبت دراستها مع 
العتماد متغَتات سيكولوجية أخرى االعتقاد يف الضبط الداخلي واػبارجي للتعزيز، أسلوب ا

 الًتبوي اؼبعريف. يفؿ يف اجملاؿ اإلدراكي واالندفاع االستقبلو 

من نتائج الدراسات أف بالنسبة ألسلوب االعتماد واالستقبلؿ يف اجملاؿ اإلدراكي، بينت العديد   
الضبط، ألف أسلوب االعتماد من ظبات اؼبعتقدين يف الضبط اػبارجي،  كزر ىناؾ عبلقة بينو وبُت م

 وأسلوب االستقبلؿ ىو من ظبات اؼبعتقدين يف الضبط الداخلي .
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أف العوامل الشخصية اؽبامة اليت سبيز األفراد ذوي الكفاءات اؼبعرفية   (2012)يضيف بشَت معمرية   
العالية، واػبصائ  العقلية اؼبتفوقة يف التعامل مع البيئة بفاعلية وقباح، ىي من ظبات اؼبعتقدين يف 

 الضبط الداخلي مقارنة باؼبعتقدين يف الضبط اػبارجي.
الضبط، من خبلؿ تناولو للدافعية  كزر ب اؼبعريف ىو احملرؾ األساسي ؼباعبان أف ؛يتضح من ىذا    
 .بالسلوؾ  والتوقع واعتقاد الفرد والتنبؤ

 ـ مركز الضبط و المجال الدراسي : 7ـ  2
الضبط متغَتا ىاما يساعد يف عملية تفسَت السلوؾ اإلنساين، والتنبؤ بو يف العديد  كزر يعترب م      

فقد وربصيل،   ؼبراحل العمرية، أنبها وأكربىا وقتا مرحلة التمدرس ؼبا ربملو من نتائجمن اؼبواقف وا
وآخروف أف مركز الضبط ىو " أحد احملددات يف التحصيل  colemane( 1966) صرح كوؼباف

الدراسي عند التبلميذ، على أساس أف إحساس التبلميذ بالضبط على بنيتهم  يرتبط بالتحصيل 
 (.14: 1997الدراسي أكثر من أي عامل أخر" )سيد سليماف و إبراىيم عبد اهلل، 

يبكن تفسَت ذلك؛ بأف التلميذ يقضي معظم أوقاتو يف الدراسة، و يرتبط و ينشغل هبا أكثر من أي   
ضافة إذل أف اؼبدرسة ىي من اىتماماتو األساسية وانشغاالتو اؼبفروضة، ومركز الضبط ؾباؿ أخر، إ

الذي يعترب ظبة من ظبات الشخصية، وأسلوب من أساليب التفكَت، وعامل من العوامل اؼبعرفية، يعد 
ل أحد العوامل األكثر تأثَتا على البيئة أو التأثر هبا، وبالتارل يكوف ىو الذي يؤثر على التحصي

 الدراسي للتلميذ.

أف توقعات الطبلب واعتقاداهتم بأهنم يؤثروف على البيئة    Stevens(  1973) وجد ستفنسن    
دبجهوداهتم اػباصة، كانت أكثر أنبية من كل العوامل األخرى اليت تؤثر يف ربصيلهم الدراسي. 

 (.2012)معمرية، 
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أي؛  )داخليو التحكم( ىم األكثر تفوقا  " أف التبلميذ األكثر ربكما داخليا ويرى الديب     
دراسيا، ولذلك ىم يبذلوف أقصى جهد فبكن للتفوؽ، وىم أكثر ربمبل للمسؤولية، وأهنم يضعوف 

 (39: 1987خططا ويلتزموف هبا للوصوؿ إذل أىدافهم") الديب، 

يعٍت ىذا؛ أف الطلبة الذين يعتقدوف يف الضبط الداخلي يتفوقوف يف دراستهم، إليباهنم بأف ؽبم     
القدرة على ربقيق أىدافهم، ومن أجل ذلك يبذلوف اعبهود البلزمة ويضعوف خططا لبلوغ مطاؿبهم 

 الدراسية، ألهنم على يقُت بأهنم اؼبسؤولوف على نتائجهم الدراسية.   

( وعلي ؿبمد 1987)وصفاء األعسر   mulary(  1995)وميلر rotter راسات روترأشارت د     
أف التبلميذ ذوو الضبط الداخلي يتميزوف دبستوى جيد يف الدراسة، ألهنم أكثر  (1985)الديب 

 ربصيبل وتفوقا يف دراستهم مقارنة بتبلميذ فئة الضبط اػبارجي .
إذل أف " األفراد ذوي التحكم الداخلي   mackeachie( 1976) ويف السياؽ نفسو يشَت ماكيشي

يعتقدوف أف ربقيق النجاح  يعتمد على جهودىم، بينما ال  وف اعبهد يف مواقف التحصيل، حبيثيبذل
تبدؿ ؾبموعة التحكم اػبارجي جهدا فباثبل، الف أفرادىا ال يتوقعوف أف جهدىم سوؼ يكوف لو أثرا 

 (.87: 2001على النتائج" )خطار، 
أف التبلميذ ذوي الضبط اػبارجي يتصفوف بالضعف يف األداء  crandall( 1965)ضح كرنداؿ وأو     

األكاديبي، وتواضع التحصيل الدراسي، و ىذا ما يبُت أف التبلميذ ذوي االعتقاد يف الضبط الداخلي 
اهتم نع ىذا إذل إدراكهم لقواىم وإمكا(  قد يرج2012يتميزوف بارتفاع أدائهم التحصيلي. )معمرية، 

وقدراهتم وتفعيلها يف ربقيق التفوؽ الدراسي، كما يبذلوف قصارى جهودىم للوصوؿ إذل ذلك، بينما 
قادىم أف القوى التبلميذ ذوي االعتقاد يف الضبط اػبارجي يتميزوف بالبفاض أدائهم التحصيلي العت

مهاراهتم  تتحكم يف نتائجهم الدراسية، وىذا ما قد وبوؿ دوف استغبلؿ اػبارجية ىي اليت
 وخصائصهم الشخصية يف التفوؽ الدراسي .
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إف ما سبق التطرؽ إليو يدؿ على فعالية الضبط الداخلي، كعامل أساسي لتحقيق النجاح يف     
اجملاؿ الدراسي، وادراؾ التلميذ إلمكانية التحكم يف األحداث اؼبدرسية، وإدراكو بأنو اؼبسؤوؿ عن 

 حدوثها، ما يدفعو إذل بذؿ جهده وربقيق رغبتو أو حاجتو يف النجاح و التفوؽ الدراسي.

كما يتضح أف ضعف اؼبستوى التحصيلي للتبلميذ ناتج عن اعتقادىم بعدـ ربكمهم يف أحداث      
اجملاؿ الدراسي، وإدراكهم بأهنم غَت مسؤولوف عن ما هبري وما تفرزه النتائج والعوامل اػبارجية اؼبتمثلة 

ىي  ذه العواملى فلمُت، أصحاب النفوذ ...( على أيف اغبظ أو الصدفة أو القدر أو اآلخرين )اؼبع
اليت تقرر النتائج، وىذا ما هبعلهم يدخروف جهودىم وال يقوموف بأي جهد للحصوؿ على مستوى 

 دراسي مرتفع.

ف ذوي الضبط الداخلي يف ـبتلف مستويات العمر واؼبراحل الدراسية يتفوقوف على ذوي إ     
الضبط اػبارجي يف العمليات اؼبعرفية واإلبداعية واألساليب اؼبعرفية ويف الدافع  لئلقباز بشىت أشكالو 

م وتوقعهم وىذا بإدراكهم لقدرهتم على تغيَت األحداث يف بيئاهتم، وأهنم مسؤولوف على نتائج أعماؽب
 (2012للنجاح واغبصوؿ على تعزيزات ذات قيمة عالية. ) معمرية، 

ونظرا ألنبية مركز الضبط الداخلي يف اجملاؿ الدراسي ما يدعو إذل ضرورة  التفكَت بإمكانية      
تنميتو لدى التبلميذ ذوي الضبط اػبارجي مستقببل، أو العمل على تغيَت ىذا االعتقاد، وتبديل ىذه 

صاحبو مستقل ومسؤوؿ، لو أىدافو، مفعل لقدراتو، ليصبح ار واإلدراكات إذل ضبط داخلي، األفك
 وإمكاناتو.

 :ط على ضوء النظريات السيكولوجيةـ  مركز الضب 3
 النظرية المعرفية : 1ـ  3

تؤكد ىذه النظريات على اؼبصادر الداخلية والتوقعات واالىتمامات واػبطط اليت يسعى الفرد       
 إذل ربقيقها من خبلؿ السلوكات اليت يقـو هبا .
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إف التعزيز عند السلوكيُت يعترب كمحرؾ للدوافع، فَتو أف الفرد يبادر إذل تكرار سلوؾ معُت أو      
ؼبراد نيلها واألىداؼ اليت يسعى إليها، فتكوف زيادة الدافعية إما لتبٍت اإلحجاـ عنو وفقا للمعززات ا

عن طريق  فيو وتكرار سلوؾ جديد عن طريق التعزيز االهبايب، أو بالتخلي وإطفاء سلوؾ غَت مرغوب
تعزيز ( من ىذا يتبُت أف ىذه النظرية تعتمد على ال 2011تقدًن حوافز سلبية، )ؿبمد بالرابح ،

الضبط خارجي فقط، بينما يرى أصحاب النظرية اؼبعرفية أف ىذا  كزر لتارل يكوف ماػبارجي، وبا
التعزيز الذي يبثل دافعية خارجية  يفسر على أف الفرد اؼبتعلم يقـو بسلوؾ ما هبدؼ اؼبكافآت وليس 
هبدؼ االىتماـ بالسلوؾ، وعلى النقيض بالتعزيز الذي مصدره داخلي، والذي يهدؼ إذل إشباع 

الضبط  كزر كفاءة وثقة واستقبللية، فيكوف مرفية داخلية ليصبح الفرد اؼبتعلم أكثر  حاجات مع
اػبارجي ىو احمليط الفيزيقي اؼبادي واالجتماعي، بينما مصدر الضبط الداخلي للتعزيز ىو الشخ  

 اؼبتعلم نفسو . 
ت مصادر خارجية كما ترى من الواجب أف تكوف اؼبراحل النمائية األوذل استثارهتا للدافعية ذا     

داخلية معنوية، ألف الدافعية  كزر نتقل استثارهتا للدافعية إذل ممادية ومع مرور اؼبراحل النمائية ت
ا، بينما تستمر الدافعية فقداهند اػبارجية تبقى مادامت اغبوافز واؼبكافآت موجودة وتتوقف عن

 (.2007الداخلية مع الفرد مدى اغبياة ) بن يونس، 

يتضح ىذا من خبلؿ االختبلؼ اؼبوجود بُت سعادة متعة أقرب مصادفة ػبربات مفرحة أو فبتعة     
عة اليت بة القيم اؼبستمرة والعميقة واؼبشبُت سعادحبفلة أو بقضاء يـو عطلة صبيل، و كبو استمتاع  

اغبياة، ومن ىنا خبلؿ  وببها أولئك الذين يعرفوف دوافعهم اغبقيقية، وأسس حياهتم، وهبعلوهنا تستمر
 فالسعادة اغبقيقية ليست بالظرفية وإمبا اؼبتماشية مع اغبياة. 

 نظرية الشخصية: 2ـ  3
وأسباهبا وتقسيم  البشر فتح اجملاؿ للبحث يفإف الفروؽ الفردية واالختبلؼ اؼبوجود بُت بٍت 

وء ض علىما صنف  للشخصية و وزبصصو، ومن ىذه التقسيماتأمباط الشخصية كل حسب ؾبال
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ضوء التفاعل بُت  علىة اليت تقع على الفرد، ومنها ما صنف الشخصية اؼبنبهات والعوامل اػبارجي
صنف على أساس الدوافع وخصائصو من جهة أخرى، ومنها ما  الفرد وخصائصو من جهة، واجملتمع

( 1994أي أف كل شخ  تتكوف لديو ؾبموعة خاصة من الدوافع تدفعو إذل السلوؾ )اعبسماين، 
تصف بو صاحب  سلوؾ أساسو الفرد وىو ما ي من حيثا كاف الفرؽ يف تصنيف الشخصية ىذ من

 سلوؾ أساسو البيئة وغَته وىو صاحب الضبط اػبارجي .     الضبط الداخلي، و
 ـ دافعية اإلنجاز : 3ـ 3   
 يستخدـ مفهـو الدافعية يف علم النفس اؼبعاصر دبعنيُت نبا:    
 وامل  لسلوؾ الفرد أي ىي دبثابة  ؿبددات السلوؾ. الدافعية كمنظومة الع -
 الدافعية كاستثارة النشاط السلوكي  للفرد أي دبثابة منشط لؤلداء. -

 ين للدافعية يف اجملاؿ الًتبوي.فاؼبعٌت األوؿ يعد دبثابة عادة  للتحليل  النفسي بينما ينتمي اؼبعٌت الثا
 .وىذا ما ذكرناه يف مركز الضبط ودافعية االقباز (2007بن يونس، )

وتشَت الدراسات و البحوث اليت أجريت حوؿ مفهـو دافعية اإلقباز إذل أف ىذا اؼبفهـو يتحدد       
 من خبلؿ أربعة عوامل:

 دوافع النجاح ػ دوافع ذبنب الفشل ويتعلقاف خبصائ  الفرد. -

 ؼبهمة.صعوبة ػ سهولة اؼبهمة ويتعلقاف خبصائ  ا -

اػبوؼ من الفشل حيث أف األمل يف  –كما تتحدد ؿبصلة دافعية اإلقباز باألمل يف النجاح      
 النجاح يتحدد ب:

دوافع النجاح واالحتماالت الذاتية للنجاح وقيمة بواعث النجاح، أي أف األمل يف النجاح = ) دوافع  -
 قيمة بواعث النجاح (.× احتماالت النجاح ×النجاح 
 اػبوؼ من الفشل يتحدد ب: بينما
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دوافع ذبنب الفشل، واحتماالت الفشل وقيمة بواعث ذبنب الفشل، أي أف اػبوؼ من الفشل =  -
 قيمة بواعث الفشل ( .× احتماالت الفشل × )دوافع ذبنب الفشل 

قيمة بواعث النجاح ( ػػػ × احتماالت النجاح ×فتكوف احملصلة النهائية ىي: ) دوافع  النجاح     
 قيمة بواعث الفشل (.× احتماالت الفشل × وافع ذبنب الفشل )د
ومنو تعترب دوافع النجاح ودوافع ذبنب الفشل من ظبات الشخصية الثابتة ثباتا نسبيا، فهي     

ؿبددات فردية أو شخصية لدافعية اإلقباز، بينما تعترب العوامل األخرى: احتماالت النجاح أو الفشل 
 Wiener( 1974قفية لدافعية اإلقباز و اليت تتباين من موقف آلخر وينر، )ىي: ؿبددات بيئية أو مو 

 (.2007)بن يونس، 
كما يرى أصحاب ىذه النظرية أف األفراد اؼبدفوعُت داخليا يسعوف لتحقيق الكفاءة والتمكن      

واالستطاعة وربقيق الذات والسيطرة على األحداث، وىذه من صفات ذوي الضبط الداخلي. 
 (. 2012)معمري 

ية تسوقنا إذل نستنتج من ىذا أف الدافعية الداخلية تؤدي إذل ضبط داخلي كما أف الدافعية اػبارج
 ضبط خارجي .

 
 
 
 ــ العزو السببي : 4ػ  3   

وىذه النظريات تصف كيف أف  .تم بالتفسَتات اؼبعرفية للدافعيةإف نظريات العزو هت         
تفسَتات وتربيرات وأعذار األفراد تؤثر يف الدافعية، من علماء النفس اؼبؤسسُت ؽبذه النظرية العادل 

 الذي يرى أف النتائج تنسب إذل قوى شخصية ) ذاتية ( أو خارجية : Heider  (1958) ىيدر
ػػ  الشخصية )ذاتية ( ىي اليت تنتج القدرة واعبهد واؽبدؼ، والقدرة ىي إمكانية الفرد على فبارسة   

اؽبدؼ إذل عنصرين ىامُت نبا :  حملاولة اليت يقـو بإقبازىاالسلوؾ اؼبعزز ليعطي نتائج ناجحة، وتعود ا
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يعطي  يعمل، أما الثاين؛ فهو عنصر كمي يوضح كيف وباوؿ الفرد أف هد، فاألوؿ؛ عنصر كيفيواعب
 الشدة اليت وباوؿ أف يقـو هبا الفرد.

ػػ اػبارجية أو الغَت شخصية ىي اليت تنسب إذل صعوبة اؼبهمة أو الصدفة وىذا ما يوضحو     
 الشكل التارل :

 
 

  

 

 

 

 

      

 

 (.2001 ،يبُت التصور النظري للعزو السلوكي يف ضوء نظرية ىيدر.) السيد عثماف (1) الشكل رقم

الشكل أف نتائج السلوؾ تكوف ؿبصلة كل من البيئة الداخلية واػبارجية، فعوامل  ىذا من يتضح     
البيئة الداخلية  أما الصدفة واغبظ وإمكانية الفرد واحملاولة، تتوقف على نسبية العوامل البيئة اػبارجية، 

 .تتمثل يف قوى الشخصية، واليت يصرح عنها باعبهد واؽبدؼ والقدرة

 اجملاؿ التعليمي باؼبدرسة . يف  نلتمسوا دليل موأقرب وأبسط   

 

 القوى البيئية

 

 القوى   الشخصية       

 فة )اغبظ(دالص صعوبة العمل
 اؽبدؼ اعبهد القدرة

         اإلمكانات  
 

 احملاولة    

 نتائج السلوؾ
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يرى  حيث  B. Wiener (1974)وينر  وقبد من الذين ربطوا نظرية العزو بالتعليم اؼبدرسي العادل   
 :يبكن أف تعود إذل ثبلثة أبعاد ىيقباحهم وفشلهم إذل الطبلب  ىابأف معظم األسباب اليت يعزو 

يبُت فيو سبب الفشل أو النجاح إف كاف داخلي، منبعو الشخ  ذاتو، أو  : الموضع أو الموقعػػ    
 خارجي راجع إذل البيئة .

: يبُت فيو أسباب عزو النجاح أو الفشل، ىل ىي مستقرة دائمة نسبيا، أـ  االستقرار أو الثباتػػ    
 غَت مستقرة غَت ثابتة .

: يبُت فيها األسباب اليت يعزى إليها النجاح والفشل، ىل دبقدور الفرد السيطرة  المسؤوليةػػ   
 عليها، أـ من غَت اؼبمكن ذلك .

 من خبلؿ تفاعل ىذه األبعاد الثبلثة، اليت وبمل كل منها قطبُت، تنتج التفاعبلت اآلتية :      

 

 

 

 

 

 ( يبُت أبعاد عزو النجاح والفشل عند وينر1جدوؿ رقم )

 اؼبسؤولية                    سبب الفشل الثبات اؼبوضع
 ػ داخلي 1 
 ػ داخلي2 

 ثابت
 ثابت     

 مسيطر عليو    ػػػػػػػػػػػػػػػػػ ال يذاكر أبدا     
 غَت مسيطر عليو ػػػػػػػػػػػػػ استعداد قليل     
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 ػداخلي 3 
 ػداخلي 4 
 خارجي 5
 ػ خارجي6 
 ػ خارجي7 
 ػ خارجي 8

 غَت ثابت 
 غَت ثابت
 ثابت

 غَت ثابت
 ثابت

 غَت ثابت
 ثابت  

 مسيطر عليو   ػػػػػػػػػ دل يذاكر ؽبذا االمتحاف ربديدا     
غَت مسيطر عليو  ػػػػػػػ مرض يـو االمتحاف أو عامل    
 آخر

 مسيطر عليو ػػػػػػػػػػػ اؼبعلم متحيز 
 مسيطر عليو ػػػػػػػػػػػ فشل األصدقاء يف اؼبساعدة  

 ر عليو ػػػػػػػ صعوبة اؼبتطلبات اؼبدرسية غَت مسيط
 غَت مسيطر عليو ػػػػػػػػػػػػػ حظ سيء

 حيث يرتبط بعد اؼبوضع بالشعور بتقدير الذات .

 ويرتبط بعد الثبات بالتوقعات اؼبستقبلية  .  

 واػبجل .. االمتناف، ويرتبط بعد اؼبسؤولية بالعواطف كالغضب، الشفقة،  

إذا عزي النجاح إذل أسباب )عوامل( داخلية فإنو سيؤدي إذل زيادة تقدير الذات لدى الفرد،     
والذي يعرب عنو بالفخر وزيادة الدافعية، بينما الفشل إذا عزي إذل أسباب )عوامل( داخلية فإنو 

 سيؤدي إذل التقليل من تقدير الذات لدى الفرد بالتارل نق  الدافعية . 

 عزو الفشل والنجاح إذل عوامل ثابتة يؤدي إذل توقع النجاح والفشل يف ىذا االمتحاف مستقببل.   

أما إذا عزي  الفشل والنجاح إذل عوامل غَت ثابتة كاغبظ أو اؼبزاج يؤدي إذل التوقع أو األمل يف     
 حدوث تغيَت مستقببل يف ىذا االمتحاف.

بإمكانو ودبقدوره السيطرة عليها يؤدي بو إذل الشعور  وعندما يفشل الشخ  يف أداء مهمة ما، 
 بالذنب، أما إذا قبح يف ىذه اؼبهمة سيؤدي بو إذل الشعور بالفخر.
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وعند الفشل يف ىذه اؼبهمة وليس بإمكانو أو دبقدوره السيطرة عليها يؤدي بو ذلك إذل الشعور    
 باػبجل أو الغضب إزاء الشخ  أو اعبهة اؼبسئولة.

الة الفشل الذي يعزى إذل نق  يف القدرة، والقدرة غَت مسيطر عليها يؤدي ذلك إذل ويف ح   
 خجل وإحراج، بالتارل البفاض يف أداء اؼبهمة.

أما إذا عزي الفشل إذل نق  القدرة والقدرة مسيطر عليها، ينتج عن ذلك الشعور بالذنب    
فراد ذوي اؼبوضع الداخلي للسيطرة ىم وبالتارل حدوث التحسن أو التطور يف األداء، ومنو كاف األ

 ( .2007،أفراد ذوي الضبط الداخلي .) بن يونس

نتيجة الدافعية عندما يعزى الفشل إذل نق  يف القدرة، عندما  Wiener( 1974)وينروقد ػب     
 تكوف غَت مسيطر عليها على النحو اآليت:

--غَت مسؤولة  ←----غَت مسيطر عليها  ←------نق  القدرة  ←-----ػػ  فشل   
 البفاض األداء. ←----خجل ←----

 أما عندما يعزى الفشل إذل نق   اعبهد تكوف النتيجة على النحو التارل:     

 ←---ذنب  ←---مسؤوؿ  ←---مسيطر عليو  ←--نق  يف اعبهد  ←-ػ فشل   
 (.2007ربسن أو تطور يف األداء . )بن يونس ، 

ف كل فشل راجع إذل نق  القدرة اليت يراىا الفرد بأهنا خارجة عن  إرادتو، وبالتارل دل دبعٌت أ    
تكن لو مسؤولية على ىذا النق ، فهذا ما يؤدي بو إذل اػبجل لسبب نتائج الفشل، ودبا أنو يرى 
داء اؼبسؤولية ليست عليو فهوال يبدي أي جهد ودل تكن لو أية دافعية ما يؤدي بو إذل البفاض يف األ

 مرة أخرى .
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، أي الفرد ىو اؼبتسبب يف ىذا النق  ببو نق  يف اعبهد مع وجود القدرةأما الفشل الذي س      
وبالتارل ىو اؼبسؤوؿ عليو، فهذا ينتج عنو اإلحساس بالذنب فَتفع من ىذا اعبهد، مث التحسن والرفع 

 يف األداء .

أف ىناؾ مراحل وخطوات للوصوؿ إذل اؼبسؤولية أو التخلي    Weiner( 1995ويضيف وينر )     
عنها، فقد يتخلى عنها مند البداية ويعزو أسباب وقوع سلوكو ونتائجو إذل الغَت أو احمليط كمرحلة 

ويف مرحلة موالية قد يعزو الفرد أسباب اغبدث إذل شخصو إال أف ىذا  ،متقدمة من البلمسوؤلية
القدرة على التحكم، ويف مرحلة أخرى قد يعزى السبب إذل الفرد  السبب يكوف غَت مراقب لعدـ

للحدث ذبعلو غَت مسؤوؿ عن  ويكوف مراقب ولو االستطاعة إال أف وجود الظروؼ اػبارجية اؼببلزمة
حىت يكوف مسؤوال عن اغبدث هبب عدـ التقيد هبذه الظروؼ واألسباب، وىذا ما يبكن  .اغبدث

 رظبو يف اؼبخطط التارل: 

 البلمسؤولية                                               حل التطورمرا
 اغبدث

 سبب غَت شخصي                                                       سبب شخصي
 

 سبب غَت مراقب                                             سبب مراقب
 

 ظروؼ خارجية مبلزمة                      اؼببلزمةعدـ وجود الظروؼ القاىرة 
 

 االستدالؿ باؼبسؤولية
 

 ( يبثل مراحل االستدالؿ على اؼبسؤولية عند وينر .2اؼبخطط رقم )
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 ـ النظرية التفاعلية : 5ـ   3  

، حيث يبيزاف Pharesوفارس   Rotter . (1966)وضعت ىذه النظرية استنادا إذل أعماؿ روتر      
نوعُت من النماذج اإلنسانية بالنظر إذل رؤيتهم للتعزيز الذي ينالونو أثناء أو بعد أدائهم بُت 
ضبط داخلي ينظروف إذل التعزيز على أنو ناتج عن أعماؽبم  كزر عماؽبم، فاألفراد الذين لديهم مأل

ضبط خارجي ينظروف إذل التعزيز على أنو ناتج عن  كزر دراهتم، واألفراد الذين لديهم موأىدافهم  وق
 (.2003القدر أو الصدفة أو الظروؼ اػبارجية، حبيث أهنم ال يستطيعوف ضبط أمورىم )سليم، 

اؼبعرفية، فهي تعمم وتثبت ىذه التمثيبلت العائدة إذل منبت التعزيز يبكن أف ترجع إذل النماذج    
وعنصرا ىاما يف الفوارؽ الفردية، حيث تربط ىذه  األفرادعوامل التمييز بُت شخصية  ىحدإوتصبح 
يكوف  فراد الذين لديهم مركز ضبط داخلياأل؛ فيت أساسها التعزيز دبركز الضبطالدافعية ال ،النظرية

ـ و قيستعمل قدراتو و يفتكوف دافعيتو قوية وبالتارل  اؼبعزز عندىم ىو اؽبدؼ اؼبرسـو والعمل على بلوغو
ين لديهم مركز ضبط خارجي يكوف التعزيز لديهم خارجي قد ال وبرؾ دافعيتهم بأعمالو، أما الذ

وينظروف إليو أنو خارج عن إرادهتم وبالتارل ال مسؤولية ؽبم فيو، فتبقى أعماؽبم متوقفة وأمورىم غَت 
 مضبوطة .

 ـ مؤشرات فئتي مركز الضبط: 4

 كل فئة عدة مؤشرات متمثلة يف :من خبلؿ التعاريف  الواردة  لفئيت مركز الضبط، يتبُت أف ل

 : ـ مؤشرات فئة الضبط الداخلي 1ـ  4  

أي  ؛أو إهبايب يرتبط بالقوى الداخليةإف األفراد الذين يعتقدوف يف اغبصوؿ على تعزيز سليب      
 :تظهر من خبلؿ ما يلي مؤشراتوؽبم   Rotter (1966) بذواهتم، يف نظر روتر
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العقلية اليت تؤىلو   ات: وىي اعتقاد الفرد بأف لو القدر  العقليةالذكاء أو القدرات  1ػ 1ػ  4
 للتحكم يف األحداث الناجحة أو الفاشلة .

يعود طرة على البيئة وضبط أحداثها وىي اعتقاد الفرد بإمكانو السي المهارة )الكفاءة(: 2ػ  1ػ  4
 مهارات و كفاءات اكتسبها من اػبربات السابقة. إذل

يث يكوف اعتقاد الفرد بأف كل ما هبري من أحداث يرتبط ارتباطا كليا باعبهد : حالجهد 3ػ 1ػ 4
 الذي يبذلو.

: يكوف اعتقاد الفرد بأنو يبلك ؾبموعة من السمات اليت  السمات الشخصية المميزة 4ػ  1ػ 4
 سبكنو من التحكم يف األحداث  مهما كانت طبيعتها.

د يعتقد أف مصادر النجاح أو الفشل ربركهما قوى إف مؤشرات فئة الضبط الداخلي ذبعل الفر      
إلدراكو ؼبا لو من  بعزيبة ودافع قّوي كبو إقبازاتو ذاتية داخلية، فيقبل على مواجهة اؼبواقف اغبياتية،

 (1991 ؾبرياهتا بقواه .) كفايف ، َتإمكانية للهيمنة والسيطرة على األحداث واستطاعتو تغي

إذا كاف النجاح فهو اؼبتسبب فيو وإذا كاف الفشل فهو   ،لواعمأكما أنو يعترب اؼبسؤوؿ عن نتائج   
 كذلك الذي يعتربه كتقصَت منو .

 مؤشرات فئة الضبط الخارجي : 2ـ  4

أنو  (1994)( نقبل عن عبد الفتاح دويدار 2013أورد يف سليماف علي أضبد وحليمة السعيد )
( 1966) فإف مؤشرات ىذه القوى احملتملة تتمثل حسب روتربالعادل اػبارجي  إذا كاف التعزيز مرتبطا

rotter: يف ) 

: حيث أف الفرد  يعتقد عدـ إمكانياتو التنبؤ باألحداث، ألف كل   الحظ أو الصدفة 1ػ  2ػ  4
 األمور مرىونة باغبظ أو الصدفة، بالتارل ال عبلقة لعمل الفرد بنتائجو .
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: يعتقد الفرد أف اآلخرين مثل: الوالدين، اؼبعلم، اؼبدير، وغَتىم يبلكوف اآلخرين قوة  2ػ  2ػ  4
السيطرة على األحداث، وال حوؿ وال قوة لو يف التأثَت عليهم، ألهنم ىم الذين يّوجهوف األعماؿ 

 وىم الذين يراقبوهنا ويقّوموهنا وبالتارل الفشل واػبطأ ىو ليس من صنع الفرد .

يعتقد الفرد أنو ال جدوى من ؿباولة تغيَت األحداث، ألهنا مقدرة سَلفا، ومن   ر:القد 3ػ  2ػ  4
 تكوف لو القدرة على تغيَت أمور مكتوبة على الفرد مسبقا؟ .

ىذه اؼبؤثرات السابقة الذكر اػباصة بفئة الضبط اػبارجي ذبعل الفرد يعتقد أف مصادر النجاح        
وىو بذلك  ىبضع تسيَت شؤونو لقوى خارجية،  وإرادتو خارج ذاتووالفشل وتسيَت األمور كلها تكمن 

 (.1991 األشياء.) كايف، َتلكونو ال يدرؾ وال يؤمن بأنو يبلك القوة لتغي

وعندىا يبقى يف مواقف االتكاؿ والًتاخي والتخلي عن اؼبسؤولية العتقاده بأف األعماؿ للذين    
فا ما لبونو، أو التحجج بأف كل شيء مقدر ومكتوب ساليديروهنا وما ىو إال مأمور أو منفد ؼبا يط

، أو إلقاء اللـو على اغبظ والصدفة اللذاف خانو ودل يكونا هيَتّ يغت  يبكنعساه أف يفعل أو يغَت ما ال
 يف صاغبو.

 ـ خصائص األفراد في فئتي  مركز الضبط : 5   

إف اختبلؼ األفراد يف مدى اعتقادىم بقدراهتم على التحكم يف األحداث، ومدى ربملهم      
مسؤولية نتائجها، سواء كانت ناجحة، أـ فاشلة يعكس فروقا واسعة يف أمباط سلوكهم، وىذا باتفاؽ 
ضحة معظم الدراسات اليت توصلت إذل أف األفراد ذوي الضبط الداخلي يتميزوف خبصائ  إهبابية ووا

 مقارنة باألفراد ذوي الضبط اػبارجي، منها : 

، Lefcourt (1972)ودراسة ليفكورت  Joe (1971) ودراسة جو rotter( 1966)دراسة روتر     
ودراسة جابر عبد  (1988)ودراسة صبلح الدين أبو ناىية   Strickland   (1977) وسًتايكبلند

 (2012معمرية،يف )بشَت   .(1987)اغبميد جابر و ؿبمود عمر 
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هبا أفراد فئة الضبط  أىم اػبصائ  اليت يتميز (1989)لقد ػب  صبلح الدين ؿبمد أبو ناىية       
 فيما يلي: الداخلي

البحث واالستكشاؼ للوصوؿ إذل اؼبعلومات، مث استخداـ ىذه اؼبعلومات بفعالية للوصوؿ إذل حل  -
 اؼبشكبلت اليت تعًتضهم يف البيئة.

 اإلشباع ومقاومة احملاوالت اؼبغرية للتأثَت عليها. القدرة على تأجيل -
 اؼبودة والصداقة يف عبلقاهتم مع اآلخرين. -
العمل واألداء اؼبهٍت، حيث تبُت أف لديهم معرفة شاملة بعادل الشغل الذي يعملوف فيو، والبيئة احمليطة  -

 هبم، كما أهنم أكثر إشباعا ورضا عن عملهم.
يث تبُت ارتفاع مستوى ربصيلهم الدراسي وتنوع أساليبهم يف حل التحصيل واألداء األكاديبي، ح -

اؼبشكبلت، كما أهنم أكثر تفتحا ومرونة يف التفكَت وأكثر إبداعا، وربمبل للمسائل واؼبشكبلت 
 العامة.

فهم أكثر احًتاما للذات و قناعة ورضا عن اغبياة وأكثر اطمئنانا  ؛الصحة النفسية والتوافق  النفسي -
 باألمراض  النفسية. ليا وأقل قلقا واكتئابا وإصابةوأكثر ثباتا انفعا بالنفس وىدوء وثقة

وببوف العمل يف اؼبواقع اليت تعتمد على اؼبهارة واعبهد للحصوؿ على النجاح، أو تعطي أكلها كل  -
 حُت.

 قدرىم.اف بأهنم اؼبسؤولوف عن قضائهم و اإليب -
 : (1992)ويضيف عبد اللطيف خليفة       
ديهم درجات عالية من وضوح القيم وتنمو دبعدؿ أسرع، مقارنة باألفراد اؼبعتقدين بالضبط ػ أف ل  

 اػبارجي. 

 (2012ػ يقاوموف االنصياع ورغبات اآلخرين يف التأثَت عليهم. )معمرية،  
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إف أفراد فئة الضبط الداخلي يتميزوف بصفات إهبابية تساعدىم على ربقيق النجاح يف حياهتم      
 اػباصة، ويف حياة ؾبتمعهم بصفة عامة.

واالفتقار  عموما " بالسلبية وقلة اؼبشاركة أما بالنسبة ألفراد فئة الضبط اػبارجي فهم يتصفوف      
وبالتارل  ألحداث، يفشلوف يف توقعاهتم ؽبذه األحداثوجود سيطرة داخلية على اإذل اإلحساس ب

 (.1987يتصرفوف يف اؼبوقف بأسلوب غَت مبلئم ") ؿبمد أبو ناىية 

إذل أف "خصائ    Hountras et Schraf(1970) لقد توصلت دراسة "ىونًتاس وسكراؼ      
 : ىي اد  الذين يتسموف بالضبط اػبارجياألفر 

 .اؼبفرطة وانعداـ الثقة بالنفس اؼبسايرة  -
 توقعات منخفضة للنجاح ...  -
 (.1993استياء وسبركز حوؿ الذات  ") عبد العزيز موسى، أكثر  قلقا و   -

هبم، )أي ال  ةاإليباف بأف اؼبسؤوؿ عن قضائهم وقدرىم ىي القوى اػبارجية أو البيئية احمليط -
 والتحكم فيها(. يبتلكوف حرية اإلرادة يف السيطرة على سَت حياهتم

 يفضلوف العمل يف اؼبواقع اليت يكوف فيها اغبظ ىو الذي بتحكم يف النتيجة. -

 ( 2012يرغبوف يف االنصياع والتبعية )معمرية،   -

وعلى ىذا فإف أفراد فئة الضبط اػبارجي يتميزوف عن ذوي الضبط الداخلي بصفات سلبية، 
 كس ذلك سلبا على تطور ؾبتمعهم يف ـبتلف اؼبيادين.اليت ربوؿ دوف ربقيق أىدافهم اؼبنشودة، وينع

 كره يبكن رصد أىم خصائ  فئيت الضبط ) الداخلي ػ خارجي ( يف اعبدوؿ التارل :ذ فبا سبق       
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 ( يبثل أىم اػبصائ  اليت تتميز هبا فئيت الضبط داخلي ػ اػبارجي .2جدوؿ رقم )

 الخارجيخصائص فئة الضبط  خصائص فئة الضبط الداخلي 
االعتقاد يف العوامل النفسية الداخلية ىي أساس 

 نتائج العمل
االعتقاد يف العوامل اػبارجية ىي اليت تسيطر 

 على نتائج العمل .
االعتماد على اعبهد والقدرة يف صبيع ميادين 

 اغبياة
التربير باغبظ والصدفة والقدر والغَت وصعوبة 

 اؼبهاـ عند مواجهة أي عقبة 
 التهرب والتمل  من اؼبسؤولية اؼبسؤوليةربمل 

 العمل بشكل تلقائي اعتباطي . التخطيط وبناء اؽبدؼ يف العمل
 االنصياع للغَت والتبعية ازباد القرار واالعتماد على النفس

 التهاوف والًتاجع العمل واؼبثابرة يف الشغل 
 تقدير الذات منخفض تقدير الذات مرتفع

 االلبفاض يف مستوى التحصيل الدراسي مستوى التحصيل الدراسي ارتفاع
 قلق اضطرايب قلق طبيعي عادي

 عدـ الوضوح يف أغلب القيم   وضوح يف القيم 
البحث واالستكشاؼ للوصوؿ إذل حقائق  

 اؼبعلومة واستعماؽبا يف حل اؼبشكبلت 
البحث عن اؼبعلومة  اعباىزة وأخدىا كما ىي  

 للعرض
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 خالصة :

ميداف علم النفس  باحثوف يفاىتم بو  ،َت أساسي من متغَتات الشخصيةيعد مركز الضبط متغ       
من مركز الضبط ومصدر الضبط ومركز التحكم ومصدر  ؛مسميات ـبتلفةإعطائو بوعلـو الًتبية 

اليت تطرؽ ؽبا العادل    Locus of controlالتحكم وغَتىا واليت تعطي نفس اؼبدلوؿ لًتصبة كلمة 
تبحث يف عي، ولكونو ظبة من ظبات الشخصية يف الستينات يف نظرية التعلم االجتما Rotterروتر  
ة النفسية عرفة أثره يف الصحؼبالدراسة والبحث يف تنبؤ بالنتائج كانت لو األنبية اللسلوؾ و اتفسَت 

تقدير الذات ... و  القيمو  افعةالدو  من تفوؽ وتراجع يف الدراسةو  وعبلقتو بالسلوؾ السوي
. كما كانت لو اؼبكانة يف العديد من النظريات سية وحىت األمراض العضوية وغَتىاواضطرابات نف

 .الدافعية والعزو والتعلم وغَتىا انطبلقا من السلوكية واؼبعرفية إذل نظريات حديثة من

توصل البحث يف ىذا اؼبضمار إذل وجود فئتُت على متصل؛ داخلي وخارجي يبدأ الثاين حُت      
 ث يعد مركز الضبط الداخلي إهبايبينتهي األوؿ، ولكل واحد منهما خصائ  تناقض اآلخر، حي

اد على فعاؿ، يتصف صاحبو بالدافعية وتقدير الذات اؼبرتفع والعمل على تغيَت احمليط باؼبثابرة واالعتم
 واالقدرة وكسب النجاحات برسم اؽبدؼ واالعتماد على النفس، على عكس ما يتصف بو ذو 
الضبط اػبارجي من انصياع وتبعية والتهرب من اؼبسؤولية وعزو أسباب الفشل إذل احمليط واآلخرين 

 وغَتىا من السلبيات .
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و كبو السلب أو اإلهباب بالتارل إف مركز الضبط ىو من األسس اؼبعرفية اليت ذبعل أفكار الفرد تتج  
 إما التفكَت بالعمل والنجاحات أو الركوف والتقاعس واالتكاؿ واالعتماد على اآلخرين .     
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 تمهيد  

، الناس عظم منو ىو االختبلؼ اؼبوجود بُتالكوف، واألىذا عظم ما يف أ اإلنساف ىو إف     
جانب النفسي، ىي  وأعقدىاكرب حصة وأذل دراستو من صبيع اعبوانب، إالفوارؽ الفردية، ما أدى و 

، وكاف تقدير الذات من اؼبفاىيم األساسية  الذاتفكانت الدراسات فيو على كونو الشخصية، أو 
اؼبتفرعة من الذات واليت تبٌت عليها نظرية الشخصية وربقيق األىداؼ السامية للفرد والوصوؿ بو إذل 

عنها يف فهم شخصية الفرد  ال يبكن االستغناء حالة االتزاف والتكامل، وؽبذا كاف من اؼبفاىيم اليت
ذل عدة أقساـ وعدة إتشعبت يف دراستها اليت  الذاتلبد من الرجوع إذل ولدراستو ومعرفتو  وسلوكو.
 بُت ثبلثة مصطلحات يف ىذا اجملاؿ :  Hamachech  ميز ىاماشيك ، فقدجوانب

 وسبثل اعبزء الواعي من النفس على اؼبستوى الشعوري .:  Selfلذات ػ ا 

 .ينشأ من خبلؿ خرباتنا والوعي هبا: يشَت إذل البناء اؼبعريف الذي Self-Conceptمفهوم الذات ػ  

 (.1994:يبثل اعبزء االنفعارل منها )اغبمدي ؿبمد ضيداف،  Self Steemتقدير الذات ػ  

اؼبنظرين لو والوقوؼ على الفرؽ بينو وبُت  اتتعريف منتقدير الذات تفصيل التطرؽ إذل و        
مستوياتو وأبعاده والعوامل عن كشف وال، النظريات اؼبفسرة لتقدير الذات مفهـو الذات، والتطرؽ إذل
 . ؛ ىي من أساسيات البحثاؼبؤثرة فيو والوصوؿ إذل أنبيتو
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 ـ  الـــــــذات : 1

     تعريفها :ػ  1ػ  1    

، فَتى  ةوواسع ةمتعدد بأوجو ـبتلفة يف ؾباالتنظرين يف التطرؽ إذل الذات نظر العلماء واؼب كاف    
على كوهنا متغَتا  قتصرت ي للسياقات اؼبعرفية للفرد، والاؼبعريف بأهنا عنصر ديناميك االذباهتباع نظرية أ

تسمح بالضبط الداخلي لسلوكات الفرد. أما أصحاب نظرية التحليل النفسي وعلى بل للشخصية، 
لوجية والغريزية للهو واألنا فَتوف أف الذات تنشأ عن تفاعل بُت الدوافع البيو   Freudرأسهم فرويد 

فَتى أف الذات سبثل Adler . أما أدلر الثقافية اليت تشكل األنا األعلىمع التصنيفات الوالدية و 
تنظيما وبدد للفرد شخصيتو وفرديتو، وىذا التنظيم يفسر خربات الكائن العضوي فيعطيها معناىا، 

 ( 2007اؼبتميز يف اغبياة . )أمزياف ،  وتسمى الذات يف سبيل اػبربات اليت تكفل للفرد أسلوبو

 أف كلمة الذات يف علم النفس ربمل معنيُت :  Lindzeyولندزي  Hollبينما يرى ىوؿ   

 : ىي اذباىات الشخ  ومشاعره ومدركاتو وتقييمو لنفسو . الذات كموضوعػ   

التذكر واإلدراؾ اليت ، كالتفكَت، : وىي ؾبموعة أنشطة من العمليات السيكولوجية الذات كعمليةػ  
 ربمل السلوؾ والتوافق .

فكار الفرد عن ـبتلف نواحي ، فإف الذات ىي بناء معريف، يتكوف من أ((Sarbinساربُت وبالنسبة لػ
 (. 2011. )بنت راشد بن سادل اغبجري، وجوده

تكوين و إذا أمعنا النظر فيما جاء بو اؼبنظروف وجدنا أف الذات ىي كل ما وبملو الفرد من     
وعن اآلخرين، وتصور  اجتماعي، فيكّوف تصور عن نفسوو معريف  ،سلوكي ،عصيب ،فسيولوجي

 اآلخرين عنو .

 خصائص الذات : 2ـ  1 
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إذل أف خصائ  أو مظاىر الذات توصلت البحوث والدراسات اليت أجريت حوؿ ىذا اؼبفهـو   
 :ىي

: يتكوف ىذا البناء من خبلؿ خربات الفرد على اختبلفها، وتنوعها وتداخلها،  بناء تنظيمي 1ـ2ـ1
 وىي اليت تشكل معطيات إدراؾ الفرد لذاتو .

: الوضع اؼبدرسي، نيفي اؼبستخدـ تتعدد ؾباالتو مثل: دبعٌت أف النظاـ التصمتعدد األوجو 2ـ2ـ1
 .الشخصية، القدرة أو الذكاء العاـالتقبل االجتماعي، 

: إف ىذه البنية اؼبتعددة اؼبظاىر أو األوجو ردبا تأخذ التقسيمات أو  التقسيم الهرمي 3ـ2ـ1
أي أف اؼبفهـو العاـ للذات ردبا ينقسم إذل شقُت  ،التصنيفات أو تأخذ الشكل اؽبرمي على العمـو

من اؼبكونات : مفهـو الذات األكاديبي ويندرج ربتو مفهـو الذات اؼبتعلق بكل مادة من اؼبواد 
ومفهـو الذات غَت األكاديبي ردبا ينقسم إذل التقبل االجتماعي أو تقبل اآلخرين  ،الدراسية اؼبختلفة

. (وجانب الشخصية، وىذه بدورىا تنقسم إذل عناصر أصغر وىكذا األقراف، اؼبدرسوف .،)األسرة،
 (. 2001الزيات،  على النحو الذي ينقسم إليو مفهـو الذات األكاديبي )

: رغم أف ىذا اؼبفهـو تتعدد األوجو فيو إال أف بناءه التنظيمي وتقسيماتو  الثبات النسبي 4ـ2ـ1
 ذات ثبات نسيب .  ذبعلو صفة من صفات الشخصية الفردية ما هبعلها

إف ذات الفرد وما ربملو من خصوصيات متمثلة يف البناء والتنظيم والتصنيف يف نفس الوقت،         
كل على حسبو الحتوائها على أوجو ـبتلفة يف ؾباالت متعددة، فإهنا تأخذ أشكاؿ ىرمية وثبات 

التهدًن  والتغيَت كليا يف  ، ويتعذرة اليت يصبو إليها الفردنسيب فيسهل القياـ بالسلوؾ أو إظهار الصور 
 وقت واحد .    

 ـ مفهوم الذات :2 
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 تعريفو 1ـ  2

وآخروف بأف مفهـو الذات ىو نظاـ من اؼبعتقدات واؼبواقف اليت يكوهنا   Lifshitzأوضح ليفشيتز     
إذل أف مفهـو الذات ىو الصورة اليت يكوهنا الفرد عن  (1993)ويشَت جربيل  ،األفراد عن أنفسهم

 ذاتو، وؽبذه الصورة ثبلث جوانب ىي : 

 : أي ما يعرفو اؼبرء عن نفسو مثل : العمل، اعبنس.... الذات معرفة  1ػ  1ػ 2  

 : وىي التوقعات اليت تسهم يف ربديد األىداؼ الشخصية. التوقعات من الذات 2ػ1ػ 2  

: ويتضمن تصور الفرد ؼبا يبكن أف يكوف عليو وؼبا هبب أف يصل إليو  تقييم الذات   3ػ 1ػ 2  
 (. 2011)بنت راشد بن سادل اغبجري، 

ذل أف الذات ىو نظاـ معقد وبمل معتقدات الفرد والصورة اليت يرى هبا نفسو من إيشَت ىذا     
 ليو، وتقييمو ؽبما .إوتوقعو فيما يصبو  فة سابقة،معر 

خربة ذاتية ينقلها الفرد لآلخرين عن طريق التقارير ينظر إذل مفهـو الذات على أنو: "كما       
 (.8: 1982اللفظية ويعرب عنها بالسلوؾ الظاىر" )ليلى عبد اغبميد، 

  عن خرباتو الذاتية. َتتعبلذل ما سبق ذكره، أهنا سلوؾ ظاىر يبديها الفرد لإضافة إ  

أف مفهـو الذات: "تنظيم عقلي معريف منظم ومرف، متماسك Rogers وجاء يف نظرية روجرس      
 .( 26:  2007اؼبدركات واؼبفاىيم اؼبتعلقة بسمات الفرد وخصائصو" )أمزياف،

" تكوين معريف منظم موحد ومتعلم للمدركات أف مفهـو الذات ىو: (2008) واعتربت سبلمة 
راشد  بنترد ويعتربه تعريفا نفسيا لذاتو".)الشعورية والتطورات والتعميمات اػباصة بالذات يبلوره الف

 ( 9: 2011اغبجري، 
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قدراتو واذباىاتو وشعوره بأنو: " تقييم الشخ  لنفسو ككل من حيث مظهره وخلفيتو و  ويعرؼ  
)بٍت جابر،  عندما تبلغ ىذه األشياء ذروهتا" ، حبيث يصبح مفهـو الذات موجبا للسلوؾووسائلو
2004 :116 . ) 

بالرجوع إذل التعاريف الواردة حوؿ مفهـو الذات نستنتج أنو ىو الصورة اؼبدركة اليت وبملها الفرد     
ؽبا إذل ؿبيطو عن طريق السلوؾ الذي يقـو بو، مت اليت وبوّ  نفسو لتحديد وبلوغ أىدافو الشخصية، عن
  مها ليصبح مفهـو الذات موجبا، أو سالبا .يقيّ 

   

  :أشكال مفهوم الذات  2ـ  2

 إذل أف ىناؾ أشكاؿ ؼبفهـو الذات ىي:  Rogers (1951)زوجر رأشار    

 اتو على حقيقتها، وليس كما يرغب: تشَت إذل إدراؾ الفرد لذاتو وقدر  الذات المدركة 1ـ  2ـ  2
 الفرد، وتتشكل ىذه اؼبدركات من خبلؿ تفاعل الفرد مع بيئتو .

، ويعتمد على اليت ينظرىا اآلخروف توتشَت إذل إدراؾ الفرد لصور  الذات االجتماعية :  2ـ  2ـ  2
 تقييمهم لو من خبلؿ أقواؽبم وأفعاؽبم كبوه، ويكتسبها من خبلؿ اتصالو هبم.

 تشَت إذل اغبالة اؼبثالية اليت يتمٌت الفرد أف يكوف عليها. الذات المثالية :  3ـ  2ـ  2

: تشَت إذل السلوؾ الذي يعرب فيو الفرد عن نفسو، من حيث قدراتو  الذات األكاديمية 4ـ  2ـ  2
 باآلخرين . توأداء الواجبات األكاديبية دبقارنعلى التحصيل، و 

: وىي تلك الذات اليت يبتلكها الفرد لفًتة مؤقتة، مث تتبلشى بعدىا،  الذات المؤقتة 5ـ  2ـ  2
 .(2011) بنت راشد بن سادل،  فردقف واؼبتغَتات اليت يكوف فيها الاوتظهر حسب اؼبو 
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رتباطا قويا، افيما بينها  واعبوانب اليت سبس الذات، وترتبطىذه األشكاؿ واؼبظاىر ىي اؼبكونات      
حيث يؤثر ويتأثر بعضها ببعض تأثَتا بالغا، فبل يبكن للذات أف تأخذ شكبل واحد من ىذه 

 األشكاؿ دوف األشكاؿ األخرى .

 

 

 

 

 تقدير الذات : 3 

 تعريفها : 1ـ  3  

 :  قدر دبعٌت اعترب، شبن، أعطى اغبظوة . لغة     

سواء كانت ىذه  والتقدير ىو:" تقييم اقباز الفرد بالنسبة للمكانة االجتماعية اليت يستغلها،      
اؼبكانة مرتفعة أـ منخفضة، وسواء كاف الفرد وبصل على تقدير منخفض أو مرتفع". )عنو عزيزة، 

2008 :271 .) 

: تباينت تعاريف تقدير الذات من جانب الباحثُت حسب اذباىاهتم ورؤاىم، وكل ينظر اصطالحا  
 إليها من زاوية زب  انتمائو العلمي وأحباثو، ومن ىذه التعريفات ما يلي :

 "اذباىات الذات اليت تنطوي على مكونات انفعالية وسلوكية".: يعرفو بأنو:Rogers (1951) ػ روجرز
 ( . 215: 1995، )حسُت صاحل
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على أنو تقييم يضعو الفرد لنفسو ويعمل على احملافظة عليو، ويتضمن  عرفو (1984)كوبر ظبيث    
بأنو ىاـ وقادر على  215:  1995اذباىات الفرد اإلهبابية أو السلبية كبو ذاتو ويوضح مدى اعتقاده 

 (   Cooper Smith 1984)النجاح والكفاءة 

ُت إحدانبا حيث يقع بُت هنايت ،"حكم شخصي لقيمة الذات :أنو  Cattell( 1964)ػ ويرى كاتل 
 )حسُت صاحل ،( .موجبة واألخرى سالبة"

يف تنظيمو للحاجات النفسية اػباصة حباجات التقدير يف  Ma slow  (1967)ما سلو يوضحو و   
 شقُت :

أشياء مثل اعبدارة والكفاءة والثقة بالنفس يتمثل يف احًتاـ الذات، ويتضمن  الشق األوؿ: -
 والقوة والشخصية واإلقباز واالستقبللية.

الشق الثاين :  يتمثل يف التقدير من اآلخرين، و يتضمن اؼبكانة والتقبل واالنتباه واؼبركز والشهرة  -
الذين وبصلوف على درجات مرتفعة يف تقدير   أف األشخاصحيث  ،(2002أديب اػبالدي )

قدراهتم، ويعتقدوف يف أنفسهم اعبدارة والفائدة م قدر كبَت من الثقة يف ذواهتم و الذات لديه
من قبل األفراد اآلخرين، بينما األشخاص الذين وبصلوف على درجات منخفضة  ؿببوبوف وأهنم

 قدوف أهنم فاشلوف غَت جذابُت.ية عن ذاهتم ويعتنيف تقدير الذات فلديهم فكرة متد
تضمن كبل من عمليات يو ظاىرة أكثر تعقيدا، ألنو أن Cooper Smith (1981) كوبر ظبيث  يرىو  

 تقييم الذات، وردود الفعل اليت تتم بقدر من العاطفة.

 قسم تعبَت الفرد عن تقديره لذاتو إذل قسمُت :نكما ي  

 .و ؽبا : وىو إدراؾ الفرد لذاتو ووصف التعبير الذاتي  -
: الذي يبثل األساليب السلوكية اليت تفصح عن تقدير الفرد لذاتو وىي قابلة التعبير السلوكي -

 (. 52:  2012للمبلحظة )أيت مولود  
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أنو تقييم يضعو الفرد لنفسو وبنفسو، يعمل على اغبفاظ عليو، ويتضمن اذباىات  ويعرؼ على
عندما يواجو العادل احمليط بو وتوقعاتو الفرد االهبابية والسلبية كبو ذاتو، ومعتقداتو اليت يستدعيها 

 ( 76: 2010وقوة الشخصية )عايدة ديب عبد اهلل ؿبمد   للفشل أو النجاح والتقبل

فعرفت تقدير الذات بأنو: " ظبة شخصية، تتعلق بالقيمة اليت يعطيها  وسوعة النفسيةالمأما      
الفرد لشخصيتو، فهو يتحدد كوظيفة للعبلقة بُت اغباجات اؼبشبعة وؾبمل اغباجات اليت نشعر هبا" 

 (. 431:  1997)ت ػ فؤاد شاىُت 

ا يسعى إلشباعو اليت من يلخ  ىذا التعريف تقدير الذات يف ما حققو الفرد من حاجات، وم  
 خبلؽبما يقّيم الفرد شخصيتو.  

 

بل الذات والرضا عنها يعرفاف تقدير الذات بأنو: "اذباه كبو تقف ( 1991) كفايفأما جابر و 
 .واحًتامها"

يعرؼ بأنو "ؾبموع اؼبدركات وردود أفعاؿ األشخاص اآلخرين الذين ؽبم مكانة معينة لدى الفرد" و  
 (. 271: 2008)عنو 

: 1981 ،)عبد اػبالق تقدير الذات ىو:" ما يضعو الفرد بنفسو عن نفسو نتيجة معرفتو لنفسو "و     

23 . ) 

زبتلف تعاريف تقدير الذات باختبلؼ أصحاهبا، فمنهم من أعطاىا معٌت االحًتاـ، و منهم       
ويراىا آخروف أهنا حكم من أرجعها إذل اإلدراكات وردود األفعاؿ، وقد تكوف اذباه الفرد كبو نفسو، 

إال أهنم يتفقوف على إعطاء قيمة ؽبا، ومنو يبكن القوؿ بأف تقدير الذات ىو تقييم الفرد  ،شخصي
 للصورة اليت وبملها عن نفسو، ومدى رضاه عن سلوكو، ومعاملتو، ومكانتو يف ؾبتمعو . 
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 الفرق بين  مفهوم الذات وتقدير الذات:   2ـ  3 

ت السابقة يتبُت وجود تباين وسبايز بُت مفهـو الذات وتقدير الذات، من خبلؿ التعريفا    
ت، متمثل يف مفهـو الذا أحباثو بُت االصطبلح الوصفي يف  Fox( 1990)حيث ميز فوكس 

متمثل يف تقدير الذات، إذ يرى أف مفهـو الذات يشَت إذل واالصطبلح الوجداين العاطفي 
يصدروهنا  يتالوصف الذات، أما تقدير الذات فيهتم بالعنصر التقييمي، من خبلؿ االحكاـ 

 .(2012) أيت مولود، عن شخصيتهم بناء على خرباهتم وتسطَت أىدافهم األفراد 

إف مفهـو الذات يسمح للفرد بأف يصف نفسو يف إطار ذبربة مثَتة، أما تقدير الذات فيهتم      
 ( 1987بالقيمة الوجدانية اليت يربطها الفرد بأدائو خبلؿ ىذه التجربة ) أبو زيد، 

موجود،  ألف كبلنبا وبمل معٌت ـبتلف، يبقى ال أف الفرؽ بينهما إرغم تقارب اؼبصطلحات       
وؿ يعٍت فكرة الفرد عن نفسو، والثاين يشَت إذل القيمة اليت يعطيها الفرد لنفسو، سواء باإلهباب فاأل

 .( 2008أو السلب، فبا ينجم عنو ما يسمى بالتقدير اؼبرتفع أو اؼبنخفض للذات )عنو ، 

تعريفا للتفريق بينهما، إذ يرى أف: " مفهـو الذات   Cooper Smith  (1981) وقدـ كوبر ظبيث 
يشمل مفهـو الشخ  وآراءه عن نفسو، بينما تقدير الذات يتضمن التقييم الذي يضعو الفرد وما 
يتمسك بو من عادات مألوفة، مع اعتباره لذاتو ، فهو يعرب عن معتقدات الفرد  واذباىو للقبوؿ أو 

 (. 41: 2012الرفض كبو ذاتو" )آيت مولود ، 

فمفهـو الذات يتضمن معلومات موضوعية أو معرفية عن صفات الذات، بينما تقدير الذات     
 (  1982عبارة عن تقييم انفعارل ؽبذه الصفات، ويعكس الثقة بالنفس )ليلى عبد اغبميد، 

أف مفهـو الذات يعٍت معلومات   Cooper Smithوعلى رأسهم كوبر ظبيث ويرى عدد من العلماء  
 وإدراكات الفرد عن ذاتو، أما تقدير الذات فيشَت إذل مشاعر الشخ  كبو ذاتو، وأحكامو حوؽبا .
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كما أف مفهـو الذات يبكن أف يوصف من حيث كونو واقعي أو غَت واقعي، ومن حيث تكاملو أو   
 أو سليب وبُت أما تقدير الذات فيمكن أف يقّيم بُت إهبايب ،نقصو، ومن حيث تعقيده أو بساطتو

 (. 2008، مرتفع ومنخفض )عنو

 .والشكل التارل يبُت الفرؽ بُت تقدير الذات ومفهـو الذات

 

 

 

 

 

  العامة الذات مفهـو                                     

يتضمن معلومات موضوعية عن   
 صفات الذات.

 : )واقعي ػ غَتلفرد لذاتوادراؾ ا
)كامل ػ ناق (، )معقد ػ واقعي(،
 .بسيط(
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                                                           الذات مفهـو   
 الذات تقدير

 

 

 

 

 

 

 

  

 ( يوضح الفرؽ بُت تقدير الذات ومفهـو الذات .3الشكل رقم )

إف اؼبصطلحُت يشًتكاف يف الذات إال أف أحدنبا ىبت  بالصورة اؼبوصوفة شكبل وكيفا،  والثاين ىو   
تعبَت عن قيمة ىذه الصورة وبالتارل يبقى األوؿ عبارة عن اؼبادة ونوعها والثاين عبارة عن قيمتها بالكم 

 والتقدير.

 

 

 النظريات المفسرة لتقدير الذات : 3ـ  3

 ػمفهـو الشخ  أراءه عن نفسو .  

 يضعو الفرد لصفاتو .  انفعارلػ تقييم 

 ، وأحكامو حوؽبا:الشخ  كبو ذاتو ػ مشاعر
 .هبايب ػ سليب(، )مرتفع ػ منخفض ()إ

ػ يعرب عن معتقدات مألوفة اذباه الفرد للقبوؿ  
 أو الرفض كبو الذات .

 ػ القيمة اليت يعطيها الفرد عن نفسو . 

 ػ يهتم بالقيمة الوجدانية. 
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راء الباحثُت يف تفسَتىم لتقدير الذات حسب تباين النظريات، حيث ركز كل منهم لقد تباينت أ    
اذباىو اػباص بو، ومنهجو يف إثبات اعبانب الذي يعمل عليو،  منهم على جانب دوف اآلخر، ولكل
 ومن بُت ىذه النظريات ما يلي: 

 ـ نظرية التحليل النفسي: 1ـ 3ـ  3 
وغَتىم   ،Adlerوأدلر  ، Youngيونغ  ، Freud يعترب أصحاب نظرية التحليل النفسي ) فرويد      

أف تقدير الذات مرتبط باألنا األعلى لكونو يعمل على الرفع من شخصية الفرد ؛ فينظروف على أف 
يف حفظ األنا يبثل قسم من العقل يشمل الشعور واغبركة اإلدراكية، ويقـو دبهمة وسطية تتمثل 

يط، وعلى حل الصراع الذات، وىبضع ؼببدأ الواقع، كما يعمل على ربقيق التوافق والتكيف مع احمل
مثل يف تقوًن سلوؾ الفرد  الفرد وؿبيطو. أما األنا األعلى فيقـو بوظيفة أظبى تتبُتبفك النزاع 
تماعيا، فهو ذلك القسم ، والتحكم يف طريقة إشباع حاجاتو، بالطريقة اؼبشروعة، واؼبقبولة اجوتصويبو

 (. 2002 ،من العقل الذي يبثل الوالدين واجملتمع )شريفي
يرى أصحاب ىذه النظرية أف األنا األعلى يدخل يف صراع مع األنا  لينمي يف الشخ        

الشعور باإلمث والتحرًن وانتقاد الذات فيؤدي إذل شخصية مضطربة يًتتب عنها اضطرابات نفسية 
الفرد نظرة سلبية عن ذاتو منذ الطفولة، ويشعر أنو عاجز عن ربقيق أىدافو، بالتارل  وسلوكية  تكسب

ال تتوافق أحبلمو ومشاعره مع ؿبيطو، فيتولد عن ىذا الصراع ضغطا سيكولوجيا ينعكس على 
سلوكاتو، وتصرفاتو، فيصعب عليو فهم وحب اآلخرين، ويتجلى ذلك بوضوح يف النشاطات 

ل يفضوتزيد حساسيتو للنقد فتد أف يكوف خاضعا لقوانُت صارمة، إذ يفضل الفر واؼبنافسات اعبماعية 
كما يتولد لو نق  يف االتزاف االنفعارل وعدـ الثقة بالنفس، أما إذا كانت عبلقة األنا   والتبعيةالعزلة 

، فإف التوازف يتحقق ويتطور فَتتفع التقدير بالذات )شريفي ، األعلى متوافقة ومقبولة مع األنا
2002). 
إف نظرية التحليل النفسي معروفة بعرضها ؼبثلث القوى النفسية اؼبتكوف من األنا واألنا األعلى       

واؽبو، ومنو فهي تنسب أي جانب من جوانب الشخصية لطرؼ من ىذه األطراؼ، كانتساب تقدير 
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على، على أنو يصبو ويرتقي إذل ما يرضي اجملتمع، فإف كاف ىذا مطابقا ؼبا يستطيع الذات لؤلنا األ
الفرد أف يصدره من سلوؾ، فيكوف الفرد متقببل اجتماعيا ولو مكانتو بينهم، فبحظي باؼبنصب الذي 
يؤىلو بإبراز نشاطو االجتماعي وكسب النجاحات، وبصحة نفسية و رضا عن النفس فيكوف التوافق 

تقدير الذات مرتفع، أما إذا  كاف العكس وكاف عدـ التوافق بُت ما يفرضو األنا األعلى وما ويكوف 
همش الفرد اجتماعيا بالنق  من قيمتو يرضى بو األنا كاف الصراع قائما، فيتجلى االضطراب ويُ 

 والشك يف أدائو وقدراتو، فينخفض تقديره لذاتو وتستحوذ عليو السلبية واؽبواف واالنعزاؿ  .
 النظرية السلوكية : 2ـ  3ـ  3

لكوف ىذه النظرية هتتم بالسلوؾ اػبارجي فأهنا دل تعطي أنبية كبَتة ؼبفهـو الذات وتقديرىا،       
اؽ القياس والتجريب فبل واعتربت موضوعها غَت قابل للقياس والتجريب، وكل ما ىو خارج عن نط

أف وجود الذات ال يبكن التعرؼ عليو من خبلؿ اؼبعاش التجرييب للفرد  Higard، يرى ىيقارد أنبية لو
 (.2007)أمزياف ، 

ىذه النظرية هتتم غالبا بالسلوؾ اػبارجي القابل للمبلحظة والتجريب العياين، كما أهنا هتتم 
جانب باؼبثَت واالستجابة على أف تكوف االستجابة ىي ردة فعل للمثَت أثناء وقوعو وتقدير الذات ىو 

من الشخصية قد ال يبلحظ، حىت وإف كاف عبارة عن استجابة ؼبثَت فهو ال يكوف كردة فعل بعد 
اؼبثَت مباشرة وإمبا قد يكوف بسبب تراكمات لعدة مثَتات على مر الزمن أو لوقت طويل، كما أف 

 تقدير الذات يبقى متمثل يف تقييم الفرد لنفسو . 
عها بالتعلم الذي يعتمد على ، وأف الفرد لو حاجات يشب  ترى ىذه النظرية أف  السلوؾ متعلمو 
إذا كانت اؼبثَتات قوية فهي  ؛ويف رأي دوالرد وميللر أنو .افز اؼبثَت، االستجابة واالثابةالدافع، اغب

تستدعي االستجابة، ومن مت فهي زبدـ كدوافع، وكلما كاف اؼبثَت قويا كاف الدافع أكرب، كما يرى أف 
 .، د ت(الشرقاوي) ى أساس الدوافع اؼبثَتات ىي عبارة عن حاجات، وتكتسب عل
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لتارل اغباجة إذل يف ىرمو وبا Maslowوتقدير الذات ىو من حاجات الفرد كما بينها ماسلو  
ليت ربركها الدوافع للحصوؿ على االستجابة، وبالتعزيز ترتفع درجة التقدير اتقدير الذات تصبح كمثَت 

 ( .   2001)السيد عثماف، 
 النظرية المعرفية : 3ـ  3ـ  3
تقدير الذات عند أصحاب ىذه النظرية يعترب تقييما يضعو الفرد لذاتو، ويعمل على احملافظة عليو،    

 يتمثل يف ؾبموعة األفكار واؼبعتقدات اليت يستدعيها الفرد عند مواجهة العادل احمليط بو. 
تعامل معو، يستمد جل مكوناتو من ؿبيطو وال تكوين بنائيإف الفرد عرب مراحلو النمائية يكوف لو 

 فيكّوف أفكار عن نفسو أساسها التكوين الشخصي  وتصوره لنظرة اجملتمع كبوه.
فكار اؼبرء عن ـبتلف نواحي بناء معرفيا يتكوف من أ ؛الذات Sarbin(  1952) يعترب ساربُت   

عن جسمو )الذات البدنية(، وعن أعضاء اغبس لديو وبنائو العضلي  وجوده، فقد يكوف للمرء مفهـو
الذات اؼبستقلة(، وعن سلوكو االجتماعي )الذات االجتماعية(، وتكتسب ىذه الذوات اليت تعترب )

 (. 2008بالذوات التجريبية )عنو،  صفتو اء اؼبعريف الكلي خبلؿ اػبربة، فأبنية ربتية للبن
والذات ىي ليست بالشيء اؼبستقر إمبا ؽبا ميزة اغبركة والتغيَت، وىي تسعى إذل تعديل وتنظيم    

 ألف الفرد دائما يف حاجة إذل اإلشباع والتفوؽ.    ،السلوؾ
إذل الذات بأهنا عنصرا ديناميكيا للسياقات اؼبعرفية للفرد،   J .Paiget (1975) نظر جوف بياجيو    

كوهنا متغَت للشخصية تسمح بالضبط والرقابة الداخلية لسلوؾ الفرد، وإمبا ؽبا ليست مقتصرة على  
 ( 2008دور ذبربة الذات يف تنظيم ىذه السلوكات )عنو، 

والتكوين اؼبعريف الًتاكمي الذي أساسو الفرد واحمليط قد يرتكز عن اكتساب وتكوين  أفكار خاطئة  
ه إذل مشكبلت نفسية ربط من ذات الفرد وتقدير  ما يًتتب عنها سلوؾ سليب غَت مقبوؿ قد يؤدي

 .ؽبا
ربدث نتيجة استجابات غَت صحيحة، على  النفسيةأف اؼبشكبلت   Beck( 1979)يوضح بيك     

أساس معلومات غَت كافية وغَت صائبة، ونتيجة لعدـ التمييز بُت اػبياؿ والواقع ، فالتفكَت يبكن أف 
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من مقدمات خاطئة، وىذا ما يؤدي إذل تقدير الذات بصفة سلبية،   إنطبلقويكوف غَت واقعي بسبب 
كما أف السلوؾ يبكن أف يكوف مضطربا ومؤديا إذل الفشل كونو مبٍت على اذباىات غَت معقولة 

 (. 2000)معتز سيد عبد اهلل، 
ؾ أف أساليب التفكَت اػباطئة والسلبية عن الذات، تؤثر يف سلو  Ellis( 1961) ويضيف اليس     

الفرد تأثَتا سلبيا، فإذا كاف نسق التفكَت واقعيا، والنظرة موضوعية، فإف النتائج تكّوف تقديرا مرتفعا 
للذات، أما إذا كاف ىذا النسق غَت عقبلين، فإف االضطراب االنفعارل ىو اؼبتوقع واؼبصاحب لتقدير 

 (.2000الذات اؼبنخفض )سيد عبد اهلل ، 
إف ىذه النظرية تنظر إذل الذات بأهنا نسق من األبنية اؼبعرفية، اليت يكوهنا الفرد عرب مراحل مبوه،     

ي ؼبا مر بو ويدخل يف تكوينها اعبانب الفسيولوجي واالجتماعي والنفسي، فيكّوف البناء اؼبعريف الكلّ 
 التقييم والتقدير للذات.  من خربات، اليت من خبلؽبا يكوف

 النظرية االجتماعية : 4 ـ 3ـ   3
وكما يراه يعترب اجملتمع مقياس يقيس بو الفرد ذاتو، ومكانتو بُت أفراده، فيقدر ذاتو كما يراىا  

اآلخروف، الذين يًتكوف أثرا عميقا يف حياتو، خاصة اؼبهمُت منهم عنده، كما أف توقعهم كبوه أمر لو 
 ين قدراتو عن نفسو .غاية وأنبية كربى يف ربديد سلوكو االجتماعي، وتكو 

" كلما أدرؾ الفرد تفاعلو مع األخر على أنو مهم زاد تأثَتا يف  Kinich( 1978يقوؿ كنيش)     
 (. 199،  2007مفهـو الذات، وتظهر أنبية التفاعل يف نوعية أنبية اآلخرين" ) ميزاب 

اغباالت إال يف اإلطار اؼبرجعي أف: "تقييم الذات ال وبدث يف معظم   Ziller( 1973)ويؤكد زيلر     
 (. 128:  2001االجتماعي" )الشماوي وآخروف 

كما أف تقدير الذات يلعب دور اؼبتغَت الوسيط، يشغل اؼبنطقة اؼبتوسطة بُت الذات والعادل       
الواقعي، فعندما ربدث تغيَتات يف بيئة الشخ  االجتماعية، فإف تقدير الذات يبثل العامل الذي 

 (. 1998ية التغَتات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاتو تبعا لذلك )أبو جادو، وبدد نوع
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إف تقدير الذات ىو اغبلقة الرابطة بُت ذات الفرد وؿبيطو فإذا كانت ذات الفرد متقبلة بُت 
أفراد اجملتمع وقابلة لو فإف ذلك يعطي تكيف ينتج عنو تقييم وتقدير مرتفع، أما إذا كاف العكس 

 فيكوف التقدير منخفض .    
واعتباره ؽبا يرتفع عندما وبس باالنتماء أف تقدير الفرد لذاتو،   Felker (1974) ويرى فلكر    

ل وكفء، وينمو اإلحساس باالنتماء عندما يرى الفرد واالستحقاؽ واعبدارة، وعندما يشعر أنو متقبّ 
 (. 2009نفسو عضوا يف صباعة، ما يبنحو الشعور بالقيمة أماـ اآلخرين )صوداوي، 

ع إليو ذبعلو وبس باالنتماء إليو، إف اؼبكانة اليت وبرزىا الفرد داخل ؾبتمعو وحاجة اجملتم
ومتقبل وكفء، ىذا يرفع تقديره لذاتو، فيندمج يف اجملتمع أكثر، ويبقى عطاؤه وجدارتو واستحقاقو 

يناؿ التقدير من اجملتمع ومن نفسو، أما إذا كاف العكس فهبعل اجملتمع يف حاجة إليو أكثر يف تناـ، ما 
 التهميش.مث ـ الرضى عن النفس يصل إذل عدفيكوف التقدير يف ىبوط والبفاض إذل أف 

   Rosenberg (1978)وألنبية عامل اجملتمع يف تقدير الذات فقد تركزت أعماؿ روزنربغ   
حوؿ ؿباولتو لدراسة مبو وارتقاء ذات الفرد وسلوكو من زاوية اؼبعايَت السائدة يف الوسط االجتماعي 

االسرة يف تقدير الفرد لذاتو، وعمل على توضيح العبلقة  احمليط بالفرد، وقد اىتم بالدور الذي تقـو بو
جتماعي البلحق للفرد فيما بعد بُت تقدير الذات الذي يكوف يف إطار األسرة وأساليب السلوؾ اال

 ( 2010ديب عبد اهلل ؿبمد، )
أبنية معرفية  ورفية توصلت اذل أف تقدير الذات ىإف الفرد اجتماعي بطبعو، وإذا كانت النظرية اؼبع   

ػبربات الفرد، فحتما ال تكوف ىذه اػبربات إال إذا كاف التفاعل االجتماعي، فمنو يستمد خرباتو، 
 وبو يعرؼ تقييمو لذاتو، ومكانتو يف وسطو .

 ويبكن تلخي  ما سبق يف اعبدوؿ التارل :      
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 ( يبُت النظريات اؼبفسر لتقدير الذات 3اعبدوؿ رقم )
 مبادئها وأسسها  دىاروا   النظريات

التحليل  
 النفسي  

 
 

     ،Freud    فرويد 
     ، Adler     أدلر 

     Young      يونغ 
 
 
 

أف  تقدير الذات مرتبط باألنا األعلى الذي يقـو بوظيفة تقوًن  
 السلوؾ ، والتحكم يف طريقة إشباع اغباجات .

اذا وافقت طموحات الفرد ومتطلباتو والقيم االجتماعية دبا يستطيع  
األنا تقبلو وتطبيقو كاف الفرد بتقدير ذات مرتفع، أما إذا كاف 

عن ذاتو، وكاف االكبراؼ أو  العكس كانت للفرد النظرة السلبية
 الصراعات .

النظرية  
 السلوكية
 
 

،   Higardىيقارد  
    Watsonواطسوف 
 Clarkىيلكبلرؾ 

Hill   

  JonDollar دوالردجون

هبب أف يريد  الفرد تعلميمثَت استجابة، سلوؾ متعلم، حىت  ػ لكل
)وجود دافع ػ  اغبافز اؼبثَت، يو ، يفعل ووبصل عل وشيئا، يبلحظ

االستجابة،ػ اإلثابة ، اؼبثَتات زبدـ كدوافع، ػبقدر ما تكوف اغباجة 
قوي، وبالتعزيز ترتفع درجة قدير الذات قوية يكوف الدافع إذل ت
 التقدير.

 
النظرية 
 اؼبعرفية
 

،    Sarbinساربُت 
،  Piagetبياجو 
  ،     BecKبيك
      Ellisاليس 

الذات ىي نسق من األبنية اؼبعرفية ػػ التكوين اؼبعريف أساسو الفرد 
واحمليط ػػ اؼبشكبلت النفسية ربدث نتيجة استجابات غَت صحيحة 

تحط من ذات الفرد فس معلومات غَت كافية وغَت صائبة على أسا
 يرتفع تقدير الذات بالتفكَت الواقعي والنظرة اؼبوضوعية،   وتقديره ؽبا ػػ

 
النظرية 

 االجتماعية
 

 Kinich    كنيش
  ،  Ziller ، زيلر 
،   Felkerفلكر 
  Rosenbergروزنربغ 

اجملتمع ىو اؼبقياس الذي يقيس بو الفرد ذاتو ػػ تقدير الذات ىو   
اغبلقة الرابطة بُت الفرد وؿبيطو ػػ يرتفع تقدير الذات عندما وبس 
الفرد باالنتماء واالستحقاؽ واعبدارة ػػ يستمد الفرد خرباتو ويعرؼ 

 تقييمو لذاتو ومكانتو بالتفاعل مع ؾبتمعو . 
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 مستويات تقدير الذات :  4ـ  3 

يؤدي إشباع اغباجات إذل الثقة بالنفس واإلحساس بالكفاءة، يف حُت عدـ إشباعها يرمي         
إذل مشاعر النق  والضعف، لذلك يبكن القوؿ أف لتقدير الذات مستويُت؛ مستوى مرتفع، ناتج 

يبقى تقدير الذات ومستوى منخفض، ناتج عن حاجات غَت مشبعة، و  ،عن حاجات مشبعة
 دبستويُت متناقضُت على متصل بقطبُت أحدنبا مرتفع واآلخر منخفض.

 تقدير الذات المنخفض : 1ـ 4ـ  3
... إف ىذا اؼبصطلح وبمل عدة تسميات منها: التقدير السليب للذات، التقدير اؼبتدين للذات،    

 :2007 ،ذاتو أو رفضها" )امزيافرضى الفرد حبق  بأنو :"عدـ Rosenberg(  1978)ويعرفو روزنربغ 
 وىي كلها تسميات توحي إذل عدـ رضا الفرد عن نفسو والنظر إليها بنظرة دونية واستحقار.   ( 36
يشكل تقدير الذات اؼبنخفض إعاقة حقيقية لصاحبو، إذ يركز أصحاب ىذا اؼبستوى على    

عيوهبم، ونقائصهم وصفاهتم غَت اعبيدة، وىم أكثر ميبل للتأثر بضغوط اعبماعة واإلنصات آلرائهم 
 (. 1985وأحكامهم، كما يضعوف ألنفسهم توقعات أدىن من الواقع )القيسوس، 

يعوؽ صاحبو من حيث األداء والتفكَت والتعامل وغَتىا، وىذا ؼبا  إف تقدير الذات اؼبنخفض
يراه الفرد من نق  يف ذاتو وتركيزه على عيوبو والصفات الذميمة اليت قد تكوف فيو وؼبا وبسو من 

 نق  يف مكانتو بُت أفراد ؾبتمعو، ما هبعلو ينصاع ويتبع أفكار وتوصيات وأحكاـ غَته .   
لنوع بفقداف الثقة يف نفسو، واالضطراب االنفعارل لعدـ قدرتو على ويتميز الشخ  من ىذا ا

ستوى أدائو سيكوف ؼب ؿباوالتو ستكوف فاشلة، وتوقعو إهباد اغبل ؼبشاكلو، واعتقاده أف معظم
منخفضا، كما يشعر باإلذالؿ إذا قاـ بنشاطات فاشلة، ويعمل باستمرار على افًتاض أنو ال يبكن أف 

 ( 1981رل يشعر بأنو غَت جدير باالحًتاـ ) السيد خَت اهلل، وبقق النجاح، وبالتا
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إف الفاقد لتقدير ذاتو سيفقد الثقة يف قدراتو، وبالتارل يتعذر عليو القياـ دبهامو وحل مشاكلو، 
ويتوقع بأف ؿباوالتو ستبوء بالفشل، وأداؤه سيكوف منخفض، وعندىا تكبح دافعيتو ونشاطاتو ما 

 داف اؼبكانة واالحًتاـ يف ؾبتمعو .  يؤدي بو إذل الشعور بفق
أف األفراد ذوي التقدير اؼبنخفض للذات    Shutzوشوتز  Rosenberg (1978ويرى روزنربغ )   

ذل إالريادة، ويظهروف أحيانا اؼبيل  يفضلوف االبتعاد عن النشاطات االجتماعية وال يتقلدوف مناصب
ين إذل جانب أهنم يبتازوف باػبجل واغبساسية اؼبفرطة واؼبيل  من اآلخرين، أف يكونوا خاضعُت ومسَتر

 (  2007إذل العزلة والوحدة )امزياف زبيدة ، 
فبا سبق ذكره، يتبُت أف تقدير الذات اؼبنخفض يؤدي إذل االبتعاد عن القياـ بالنشاطات 

وإلحساسو  واناتمكإو االجتماعية وعدـ التقدـ لنيل اؼبناصب العليا واغبساسة لشّك الفرد يف قدراتو 
 باػبجل واغبساسية اؼبفرطة ذباه أفراد اجملتمع ما يؤدي بو إذل العزلة وعدـ االنسجاـ معهم .

يتميزوف  اؼبتدين للذات ( توصلت يف دراسة ؽبا أف أصحاب اؼبستوى1993أما جيهاف رشىت )
بالشعور باػبجل، القلق الزائد، اػبضوع السليب للسلطة والشعور باغبزف وثبط اؽبمة، واالستعداد 
اؼبرتفع لبلقتناع والتأثر بآراء اآلخرين، وعدـ االرتياح يف اؼبناسبات االجتماعية، إضافة إذل عدـ القدرة 

 ( 1993على مواجهة الظروؼ االجتماعية اليومية )رشىت، 
يادة إذل اػبجل اؼبشار إليو يف روزنربغ فإف صاحب تقدير الذات اؼبنخفض يشعر بالقلق الزائد ز       

وىذا ما يؤدي إذل الفشل يف ذباوز العقبات وحل اؼبشكبلت، فيشك يف قدراتو على أهنا ضعيفة 
زفة، بسبب االخفاؽ الذي وقع فيو، وخربات الفرد الفاشلة وتذكره ؽبا دائما، هبعلو يبتنع عن اجملا

 . (2003ويشعر بعدـ قدرتو على القياـ باألعماؿ اؼبطلوبة منو، وال يستطيع طلب اؼبساعدة )سليم، 
ؿبيطو،  قيمة موضوع االخفاؽ مع نفسو و بقدرإف فشل الفرد يف مهامو  يكوف لو األثر ،  

على أبسط ما هبعل الفرد يفكر ويتخوؼ من االقداـ على مهمة مثيلة، إذل أف يصل إذل عدـ اإلقداـ 
 اؼبهاـ خوفا من الفشل . 
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ويفتقر إذل الثقة يف قدراتو، فيسيطر عليو اليأس ويتعذر عليو  ولتكرار الفشل يبيل إذل اؽبزيبة
حىت قبل أف يقتحم اؼبواقف اعبديدة أو الصعبة، حيث  تو، ويظن أف ؿباوالتو كلها تفشلحل مشكبل

 .(2008يتوقع فقداف األمل مسبقا )عنو ، 
الفشل يزيد من الفشل وبالتارل فقداف الثقة يف القدرة، اليت تزيد من اكبطاط تقدير إف تكرار 

الذات ومنها يبدأ الفرد يرى بأف كل أعمالو ونشاطو ال هبدي نفعا، وحىت اإلقداـ على حل اؼبشاكل 
 يرى فيها الفشل، وبالتارل يتعذر عليو حلها .

لبية اليت تعًتض مسار الفرد فتورثو تقدير الذات اؼبنخفض ىو من اػبصائ  والسمات الس
النظرة السلبية لذاتو وربقَت نفسو والشك يف قدراتو، ما هبعلو يفشل يف أداء أعمالو ويقل  من 
نشاطو، ويتعذر عنو حل مشاكلو، ما يؤدي بو إذل االنصياع لآلخرين وتتبعهم، وعدـ القدرة على 

ؼبناصب السامية واغبساسة، وإذا كاف الفرد هبذه اقتحاـ اؼبواقف الصعبة اعبديدة أو تقم  اؼبراكز وا
 الصفات فحتما ستنتابو نوبات القلق الزائد واالنعزاؿ، وعدـ القدرة على التفاعل االجتماعي .  

 تقدير الذات المرتفع :  2ـ  4ـ  3
أف ينظر إذل ذاتو نظرة عالية،  ؛دبعٌت  نظرة الفرد االهبابية إذل نفسويشَت تقدير الذات اؼبرتفع إذل    

استعداده لتقبل إحساس الفرد بكفاءتو، وجدارتو، و تتضمن الثقة بالنفس بدرجة كافية، كما تتضمن 
 . مستغبل قدراتو وكفاءتو ،اػبربات اعبديدة، فيقدـ عليها بثقة يف النفس وثبات وعزيبة على بلوغ ىدفو

ف نظرتنا لذواتنا قد تكوف إهبابية كبو اإلحساس بأننا يقوؿ البستاين عن التقدير اؼبرتفع للذات "إ  
 (. 241:  1988ذوي كفاءة وثقة واستقبلؿ وتفاؤؿ " )البستاين، 

وعند ىذا اغبد لتقدير الذات يصبح الفرد ينظر إذل نفسو على أنو عنصر فعاؿ ذو أنبية وقيمة، ما   
 إذل األفاؽ والتفوؽ . هبعل اجملتمع يف حاجة إليو على أساس الكفاءة والثقة ونظرتو

أف األفراد ذوي التقدير اؼبرتفع للذات، ال يظهروف التبعية لآلخرين بصفة كبَتة، إذ  Ziamويرى زًن   
، يف اؼبعايَت االجتماعية )بوزقاؽ أهنم يستطيعوف إهباد حلوؿ مشاكلهم بأنفسهم إف دل هبدوا ؽبا حبل

2006 ) 
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نفسو، ذبعلو يرى فيها كل التفوؽ والقدرة على إف ثقة الفرد ذو تقدير الذات اؼبرتفع يف 
مواجهة اؼبصاعب وحل اؼبشكبلت بنفسو دوف اللجوء إذل الغَت ما هبعلو متنزه عن التبعية واالتكالية 

 على الغَت. 
يتميز األفراد ذوي التقدير اؼبرتفع للذات باحًتاـ أنفسهم، والشعور بالكفاءة واالنتماء 

فعاؽبم واستنتاجاهتم، كما يتبعوف أحكامهم حىت وإف اختلفت مع آراء واالعتزاز والثقة يف ردود أ
االخرين، إذ يتسموف بالتحدي والشجاعة يف التعبَت عن أفكارىم، ووبّبوف اؼبشاركة يف النشاطات 

 (.1994االجتماعية، ) اغبميدي ضيداف، 
ذا كاف الفرد يعتقد يف قدراتو وكفاءتو قد تُنمى ثقتو بنفسو واالعتزاز هبا، فتكوف لو اؼبكانة إ

بُت أفراد ؾبتمعو، ويكوف عارضا ألفكاره وأرائو بشجاعة وإف اختلفت مع اآلخرين، فتكوف لو 
 الشجاعة وروح التحدي اليت يربزىا يف حبو للمشاركة يف النشاطات االجتماعية .

يرى أف لتقدير الذات اؼبرتفع جانب ىاـ من اؼبواقف،   Ritcher Swineوين  وريتشارد س
يتمثل يف االعتماد على الذات، ومشاعر الثقة بالنفس، وإحساس اؼبرء بكفاءتو، واالبتعاد عن 
السلوؾ االندفاعي لتجنب القلق، وتقبل اػبربات اعبديدة، واحًتاـ الذات، وقدرة اؼبرء على أف يعيش 

 ( . 1979ىدوء وسبلـ )سبلمة أضبد ،  مع نفسو يف
أنبية الفرد يف وسطو من االعتماد عن النفس ب أنبية تقدير الذات اؼبرتفع قًتفومنو ت

اجهة األزمات والرضا على النفس واإلحساس وإدراؾ القدرات، والقدرة على حل اؼبشكبلت ومو 
العيش يف ىدوء وسبلمة بعيدا عن  التعلم وتقبل اػبربات اعبديدة والتكيف مع اجملتمع والقدرة علىو 

 القلق الزائد واالندفاعية .
إف تقدير الذات ىو من األمور اليت تؤكد وتربز وجود الفروؽ الفردية، حيث اؼبرتفع منو ىو 
نظرة الفرد إذل نفسو نظرة إهبابية، وإدراكو غبقيقة قدراتو ومشاعره ومكانتو يف ؿبيطو، ما يؤىلو غبل 

أىدافو، وتوقعو لنتائجها بصحة وراحة نفسية، بينما اؼبنخفض منها ىو تقدير  مشاكلو وتسطَت وبلوغ
سليب للفرد كبو ذاتو فَتى فيها كل اؼبساوئ والنقائ  من عدـ القدرة ونق  التفكَت وفقداف اؼبكانة 
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والفشل وعدـ القدرة على مواجهة اؼبشاكل واؼبصاعب واستصعاب حلها ما هبعلو ينصاع لغَته ويتقيد 
 اره ويفقد مكانتو يف ؾبتمعو فيلتـز العزلة والتهميش بنوبات من القلق الزائد واالندفاعية .بأفك

أف األشخاص الذين وبصلوف على   Eysenck –Wilsonأوضح كل من ايزنك وولسوف 
نفسهم درجات مرتفعة يف تقدير الذات، لديهم قدر كبَت من الثقة يف ذواهتم وقدراهتم ويعتقدوف يف أ

ص الذين وبصلوف على األفراد اآلخرين، بينما األشخا والفائدة، وأهنم ؿببوبوف من قبلاعبدارة 
يف تقدير الذات فلديهم فكرة متدينة عن ذواهتم، ويعتقدوف أهنم فاشلوف غَت  درجات منخفضة

 (. 2007جذابُت ) ؿبمد ؿبمود بن يونس، 
 أبعاد تقدير الذات : 5ـ 3 

وجود  Courtney   (1984)وكورتٍت    Felminingينغمن النتائج اليت توصل إليها فيلم
طبسة أبعاد لتقدير الذات، تتمثل يف اعتبار الذات، الثقة االجتماعية، القدرات اؼبدرسية، اؼبظهر 

، وتعمل على رفع تقدير الذات وإمبائو ليصل الفرد دنية، إضافة إذل البعد االنفعارلالبدين والقدرات الب
 (. 2002، يتكامل شخصيتو )شريف إذل

 (  أبعاد تقدير الذات فيما يلي :1999)وغَت بعيد عن ىذا، ػبصت عيطور 
ويتمثل يف التوافق النفسي بُت الصورة اليت يرغب الفرد أف يكوف  ـ الرضى عن الذات : 1ـ  5ـ 3 

التقارب مدى توافق ىتُت الصورتُت، فكلما كاف ة اليت يظهر عليها يف اجملتمع، و عليها، والصورة الواقعي
 بُت الصورتُت كاف تقدير الذات أحسن والتكيف جيد .

يتمثل يف قدرة الفرد على التحكم يف احمليط اؼبادي واالجتماعي، ليولد لو  ـ التكيف : 2ـ  5ـ  3
 إحساسا بأنو قادر على التدخل يف ؾبريات االشياء واغبوادث، فتتقوى لو الذات إهبابيا .

 يف الوسط الطبيعي مرىونة بإدراؾ الفرد لتقديره لذاتو .إف قدرة  الفرد على تكيفو    
اليت يكوهنا إف تقدير الذات مرتبط بالصورة  ـ الصورة التي يكونها الفرد عن نفسو :  3ـ  5ـ  3

كانت ىذه الصورة سيئة، يشعر بأنو عاجز عن ربقيق أىدافو والتعبَت عن   الفرد عن نفسو، فإذا



 تقديز الذات   الفصل الثالث 

88 
 

مشاعره، وال يتوافق مع ؿبيطو، وبالتارل يبكن أف يتولد عن ذلك ضغطا سيكولوجيا ينعكس على كل 
 ؾباالت حياتو فيصعب عليو ادراؾ قدراتو وانفعاالتو، وفهم حب اآلخرين لو .

توقفة على تقدير واقعي للقوى الفردية، وتطابق الصورة اليت يرى وىي م ـ الثقة بالنفس :  4ـ  5ـ  3
، مع تقبلو ؽبا. لذا فإف تقبل يها احمليط كبوه، لَتى نفسو كما ىهبا نفسو والصورة اغبقيقية اليت وبمل

الذات والتعرؼ عليها شرطاف أساسياف يوصبلف الفرد إذل ربديد إمكانية التغيَتات الكامنة بداخلو، 
 ا يتطلب منو شجاعة كبَتة .واستعماؽب

تشكل األدوار االجتماعية أنبية كبَتة يف البحت عن اؽبوية ـ االدوار االجتماعية :  5ـ  5ـ  3
الفردية، وربديدىا وتكوينها وتنظيمها ؼبفهـو الذات، وىذا لتعلقها بالبيئة العائلية، الًتبوية 

فق ذباربو وخرباتو، فيتكّوف عنها تقدير الذات واالجتماعية، واليت توفر لو إشارات تقييمية يستعملها و 
 . ( 1999)عيطور ، 

ما هبعل للفرد  ،مرتفعا كاف أو منخفضا اعبوانب اليت ربيط بتقدير الذات إف ىذه األبعاد ىي
نوع أو قدر من الرضى عن الذات ونوع من التكيف ومدى ربملو حمليطو ووصفو للتصور الذي وبملو 
 عن نفسو، ومن ىذه الصورة يضع درجة لثقتو بنفسو اليت تؤىلها إذل القياـ باألدوار االجتماعية  . 

 العوامل المؤثرة في تقدير الذات : 6ـ  3 
يرىا عند الفرد عوامل متعددة ومتداخلة منها ما ىو خاص بالفرد  لتحديد مفهـو الذات وتقد

كاالستعدادات والقدرات، ومنها ما ىو من ؿبيطو وتنشئتو االجتماعية، كقيم وثقافة اجملتمع اليت 
ينتمي إليها، وتعمل كل من العوامل الشخصية واحمليطية، أسرية كانت أـ اجتماعية على الرفع أو 

 ، ويبكن تلخيصها فيما يلي :  اػبفض من تقدير الذات
 ـ العوامل الشخصية :  1ـ  6ـ  3 

ر الفرد نفسو بدرجة كبَتة يف عبلقتو إف تقديرنا لذواتنا يتغَت يف اؼبواقف اؼبختلفة، فقد يقدّ      
الشخصية باآلخرين، وقد يقدر نفسو بدرجة منخفضة يف اؼبواقف اليت تتطلب الذكاء والتفكَت، يف 

 سو بدرجة متوسطة يف أداء عملو، وغَتىا من اؼبتغَتات، منها:حُت قد يقدر نف
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 ـ متغيرات نفسية وعقلية : 1ـ  1ـ  6ـ  3
ذاتو ل هإف اغبالة النفسية للفرد ؽبا أثر بليغ يف تقدير الذات، فالفرد السوي حتما يكوف تقدير     

مرتفعا، ػبلوه من االضطرابات والعقد اليت ذبعلو يشك يف مكانتو بُت أفراد ؾبتمعو أو تأويل نظرهتم 
إليو بقراءة سلبية، كما أف الفرد البلسوي يكوف تقيمو لذاتو بتقدير منخفض، ونظرة سلبية، مع العلم 

 أف كل واحد يعمل ويأمل إذل تقدير مرتفع للذات. 
ؿ أف يتصرؼ بطرؽ تدعم تقديره لذاتو، ما ىبلق لديو نوع من الصراع ف الفرد يعمل ووباو إ

يتعذر عليو اػبروج دوف إشباع، أو الوقوع يف األخطاء، أو اإلصابة باألضرار، فتكوف النتيجة القلق 
والشعور باػبوؼ، الذي يعترب هتديدا للذات اليت رباوؿ إحداث توازف بُت اغباجات اؼبتصارعة غبماية 

تدين مستوى تقدير الذات )فاروؽ، لقلق الذي وبدثو الصراع  ليصل اؼبطاؼ هبا إذل نفسها من ا
1987  :20 .) 
كما أف للقدرات العقلية دور يف الرفع أو اػبفض من تقدير الذات، فالفرد ذو القدرات العقلية     

كيف، ما والت لى حل اؼبشكبلتاؼبرتفعة من ذكاء وتفوؽ وابتكار وتذكر حتما ستكوف لو القدرة ع
التقدير نظرة  اوتكوين خربات بناءة، كما يثمن ىذ نفسو بنظرة إهبابية وتقدير مرتفعهبعلو ينظر إذل 

ومعاملة اجملتمع لو، واعبانب الشخصي من إحساس وإدراؾ وانفعاالت ىو اآلخر لو دور يف ىذا 
الذي يؤّديو، وبُت الفرد اجملاؿ وىذا بالنظر إذل الفرؽ بُت الفرد الذي يعي ويدرؾ دوره يف اجملتمع و 

 فرده .      دبيبقى يف اغبياد أو التقوقع 
ف النمو العقلي الطبيعي والتفوؽ واالبتكار يساىم يف ظهور تقدير الذات أ (2002)جاء يف شريفي   

، فيالسليم، أما التأخر العقلي فيؤدي إذل الشعور بالنق ، ومنو تقدير الذات اؼبنخفض )شري
2002). 
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القدرات العقلية والصحة النفسية ذبعل الفرد يرى نفسو بصورة تطابق الواقع، فَتضى بواقعو مع  إف  
نفسو، ومع ؿبيطو، ويفّعل قدراتو بالنشاط االجتماعي، فتكوف لو مكانة عالية تعكس مستوى تقدير 

 ذاتو.  
مفهـو الذات  تعد الناحية اعبسمية من اؼبصادر اغبيوية يف تشكيل ب ـ صورة المرء عن جسمو :

وتقديره، فمبلمح اعبسم اعبميلة ؽبا تأثَت إهبايب يف رؤية الفرد لنفسو، ألف ذلك يدعو غالبا إذل 
إجابات القبوؿ والرضا والتقدير واغبب واالستحساف، والشيء نفسو بالنسبة إذل التطور اعبسمي من 

 حجم، وتناسق عضلي، وسرعة اغبركة، وغَتىا. 
أف صفات اؼبرء اعبسدية من القيم اعبمالية فإذا كانت ال تتناسب مع   Coe ( 1972 )يرى كو     

 ( .1983معايَت الثقافة السائدة قد يشعره بالنق  )جربيل ، 
 ـ العوامل المحيطة : 2ـ  6ـ  3
إف البيئة احمليطة بالفرد تعد من العوامل اؼبؤثرة على مبوه، وتكوينو الشخصي وصحتو النفسية،      

والتعلم  بصفة عامة، كما تعد العامل األساسي إلشباع حاجاتو وعلى رأسها تقدير الذات، وىي اليت 
      .    للذات منخفض مرتفع أو تكبحو ليبقى بتقدير تساعده على اكتسابو تقدير ذات

و سيزداد، إذا كانت البيئة احمليطة بالفرد هتيئ لو اجملاؿ النطبلؽ اإلنتاج واإلبداع فإف تقديره لذات    
تضع أمامو العوائق ؼبنعو من استغبلؿ قدراتو بشكل ال يستطيع ربقيق و  أما إذا كانت ؿببطة لو

 ( . 21ػ  1987طموحاتو فإف تقديره لذاتو سينخفض ) فاروؽ ػ 
 وامل احمليطة اليت ؽبا أثر على تقدير الذات ما يلي : ومن الع 

األسرة ىي العامل األوؿ لتكوين شخصية الفرد وبناء ذاتو  وتشبع  ـ متغيرات أسرية : 1ـ2ـ 6ـ 3
 حاجاتو اعبسمية والنفسية، ومنها يصل إذل تقديره  لذاتو .

أف نوعية العبلقة بُت الوالدين واألبناء ؽبا صلة قوية يف تقوًن األطفاؿ واؼبراىقُت ألنفسهم،  كما     
 والبيئة األسرية بصفة عامة ؽبا آثار حاظبة على ؾبمل تكوين شخصية الفرد ونواحي حياتو. 
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ة والواضحة أف السلوؾ الوالدي اؼبتمثل يف فرض الضوابط الواقعية احملدد (2012)يرى بشَت معمرية     
ومناقشة األبناء واالستماع إليهم ومنحهم قدرا من اغبب والتقدير  على األبناء والقدرة على تنفيذىا

 واغبرية هبعل األبناء أكثر شعورا بالثقة والكفاية .
إف تفهم الوالدين ألمور أبنائهم وتعاملهما باحًتاـ وثقة يًتؾ أثرا يف تكوين تقدير إهبايب  مرتفع     
، أما تبٍت الوالدين ألساليب تقـو على استخداـ العقاب ؼبعاعبة أخطاء أوالدىم، يؤدي إذل للذات

 تقدير منخفض ومتدين للذات، وعليو هبب أف يكوف :
وىي أف يكوف نوع من التكامل والتكّيف والتوافق بُت الزوجُت يف بناء األىداؼ  ػ التوافق األسري : 

 ومنهجية الًتبية، وقواعد التعامل مع األبناء .
ػ تقبل الوالدين ألبنائهم : وىو تفهم األبناء يف سلوكهم وحاجاهتم وظروفهم، مع إبراز اعبانب   

 العاطفي كبوىم دوف تذليل أو رعاية زائدة  .    
 إشراؾ األوالد يف ازباذ القرارات، وعدـ التقليل من شأهنم أو هتميشهم .  ػ  
أما عدـ التوافق يؤدي إذل الصراع واالختبلؼ يف بناء األىداؼ وطرؽ الًتبية والعبلقات اؼبضطربة،   
 ينعكس سلبا على الطفل وىذا دبعاملة من أحد اآلباء أو من كليهما .ف
   .ومعاملتو بقساوة ومعاملة سلبية  ػ عدـ تقبل الوالدين لبلبن  
 ػ التقليل من شأف االبن وخاصة أماـ زمبلئو .   
 عل الفرد بتقدير ذات منخفض. ذبىذه اؼبعامبلت بشكل عاـ وما يباثبلىا   
أف الطفل يعمل ويسعى إذل كسب رضا والديو وإدخاؿ السرور إذل (  1999)فقد جاء يف كفايف     

تقدير ذاتو، ولكن يف معظم األحياف ال يستطيع  منح والتشجيع الذي يرفع ل على اؼبد قلبهما ليحص
الوالدين منخفضي التقدير أف يبنحوا أبناءىم التقدير والثقة، فتُنمى عندىم األعراض السلوكية غَت 

 مشبعة، فيكوف التقدير لديهم منخفض ما داـ يعيش يف ظل أسرة ينخفض تقدير أفرادىا .
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أف الطفل الذي تكونت لديو خربات إدراؾ اغبب والدؼء يكوف  ( 2012)ويضيف معمرية 
اغبب ألنو ؿببوب، والذي أكثر قدرة على التعاطف واالىتماـ باآلخرين فيستطيع أف يتلقى ويعطي 

 ومن اؼبساعدة والتقدير  فقد وبـر منها غَته .   ُحـر منو
يبر من خبلؽبا باؼبرحلة اليت  نموالمراحل عرب  وانتقالوإف مبو الطفل  ـ العوامل المدرسية : 2ـ 2ـ 6ـ 3

 فيها يقف على عوامل جديدة ؽبا مكانة يف تكوين تقييم الذات وتقديرىا منها :و  ،اؼبدرسية
تلعب دورا كبَتا يف صياغة فكرهتم عن  تبلميذقعات اؼبعلم واذباىاتو كبو ال: أف تو  المعلمون    

قدراهتم، وبالتارل تقديرىم ألنفسهم ، وىذا من خبلؿ اؼبعاملة وطرؽ التعلم، ولكوف اؼبعلم األقرب إذل 
التلميذ بعد أفراد األسرة، والقدوة اليت يتبعها، وىو الذي يقيمو يف عملية التعلم، وتقدير القدرات 

زمبلئو يف أغلب األحياف، من  هذي يأخذه الطالب لنفسو، و يأخذالم يواالتصاؿ، وىو التقدير والتقي
 ىذا يبدأ الفرد يف التدعيم والرفع من تقديره لذاتو أو العكس .

، وىي تكوين واستعداد إهبايب يف هىي من الصفات اؼبهمة عند مع التلميذ كما أف تعاطف اؼبعلم    
وبًتمونو ويهتموف بو والعكس ىتم هبم فسيحبونو و واحًتمهم وا عاطفيتهم، فإذا أحب اؼبعلم التبلميذ

 (   2003يكوف عند اؼبعلم اؼبنفر، فيشكل بناء اؼبشاعر السلبية ويشعر بانعداـ التقدير .) سليم ، 
كما أف اؼبعلم باستطاعتو مساعدة الطالب على الرفع من تقدير ذاتو بتكوين صحي إهبايب عن     
، وخفض من تقدير ذاتو إذا كاف اؼبعلم على غَت علم طوتو وقدراتو، وقد يتسبب يف إحباطاقا

تهميش والتقليل خبصائ  النمو للمرحلة اليت يدّرسها، أو يدّرس بأسلوب يسوده التوتر والتهكم  وال
 والسخرية منو واستصغاره أماـ زمبلئو .   فردمن شأف ىذا ال

لذاتو، حيث أف  تلميذتقدير ال ى تلعب دورا ىاما يف: إف صباعة النظائر ىي األخر  ـ الرفاق    
مفهومو عن أنبية ذاتو يستمدىا إذل حد بعيد من اذباىات رفقائو كبوه، كما أف مقارنتو ؽبم بالسلب 

تؤدي إذل الشعور  ،سواء من حيث صورة اعبسد واعبانب الفسيولوجي أو القدرات واإلمكانات
 والقوة الستحساهنم لو . إذل نظرهتم، وقد تؤدي إذل الشعور بالتقدير استنادابالنق  

 ـ  العوامل االجتماعية :  3ـ  6ـ  3
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إف وجود الفرد يف ؿبيطو ال تقتصر على احتكاكو باألسرة وأفراد اؼبدرسة وإمبا يعد فرد اجتماعي،     
األثر يف سلوكو  حتكاكو ومعاملتو ؽبمالوبتك جبميع الشرائح واألفراد احمليطُت بو، وعلى ىذا يكوف 

العوامل االجتماعية  خبلؿوىذا من مع وإدراكو لنفسو بوجوده بينهم، وتقبلو لذاتو وتقبلو ألفراد اجملت
 اؼبتمثلة فيما يلي :

رجعية دب القياس،  : إف الرضا عن الذات وتقديرىا ىو نوع من المعايير االجتماعيةػ  1ػ 3ػ  6ػ 3
ضى بو و يعًتؼ لو  شفها وسلكها الفرد  تقاس دبعيار اجتماعي ير تتمثل يف اجملتمع، فالظواىر اليت اكت

العكس فيكوف تقدير الذات ، فيكوف التوافق والتكيف ومنو تقدير اؼبرتفع، أما إذا كاف كل احمليطُت بو
 .منخفض 

واجملتمع الذي يسوده االضطراب ىو ؾبتمع دل ينجح يف حب واحتواء وتقبل أبنائو وتلبية حاجاهتم،   
  .قلل من قدراهتم على ربقيق  وتقدير ذواهتمفبا ي
بناء والوقوؼ على ل:  إف الفرد داخل ؾبتمعو مطالب بأداء  أدوار ل الدور االجتماعيػ  2ػ 3ػ 6ػ 3

فيحقق مكانة بينهم  مهامو االجتماعية، فيربز قدراتو وإمكانياتو وحسن التكيف واالتصاؿ بأفراده،
من بقاء يف  ؛تؤىلو لتقدير جيد وتوازف بُت شخصيتو وشخصية غَته منهم، أما إذا كاف غَت ذلك

 .وف منبوذا بينهم أو بتقدير متدينالتكيف واالتصاؿ وبالتارل يك فيصعب عليو ،عزلة وهتميش
و يؤثر يف تقديره و يف القياـ بوتدقيق لو تأثَت على سلوكو، وإتقاف دورهإف الدور الذي يؤديو الفرد     

 (1973Zillerىذا األخَت بدوره يؤثر يف سلوكو بالنسبة للدور الذي يقـو بو )زيلر،  فلذاتو ، كما  أ
: إف التفاعل االجتماعي السليم وعبلقاتو الناجحة تدعم  التفاعل االجتماعيػ  3ػ 3ػ  6ػ 3  

الفكرة السليمة اعبيدة للذات، وتزيد ىذه العبلقات قباحا ويبق تقدير الذات يف ارتفاع، أما التواصل 
والتفاعل الفاشل والسليب حتما يعود على صاحبو بالتصادـ أو االنسحاب، ما يؤدي إذل تقدير 

 منخفض للذات. 
ذات أو خفضها، والعامل الوامل االجتماعية ىي من العوامل اليت تعمل على رفع تقدير إف الع     

االجتماعي ال يقتصر على وجود الفرد يف وسط ؾبتمعو فقط، وإمبا يشمل كل ما وبتويو من التزاـ 
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ا ىو بالقوانُت واتباع اؼبعايَت اليت يضعها  ليسَت عليها، كذلك الدور االجتماعي اؼبتمثل يف القياـ دب
داخل اجملتمع من نشاط وبناء حىت تظهر مكانتو داخل ؿبيطو بشكل تكيفي وبثقة يف  بولب امط

جحة على عبلقات نا وضعمع احمليط وأفراده بشكل سليم و النفس، وىذا بواسطة التفاعل والتعامل 
 ىذا يؤدي إذل البفاض تقدير ذات الفرد .   عكسحسب مقاييس اجملتمع، و 

 لخبرات السابقة: ـ  ا 4ـ  6ـ  3  
إف النجاح والفشل من األمور اليت ربدد األىداؼ اؼبرسومة اليت يسعى الفرد إذل ربقيقها، واليت       

يف تقدير إهبايب للذات  ربدد توقعاتو من نفسو ومستوى طموحو، فالنجاح وإدراؾ القدرة يسانباف
إلحباط الذي يقود الفرد يف أكثر لمزيد من النجاحات اؼبقبلة، أما الفشل فيؤدي إذل الوتدعماه 

 األحياف إذل عدـ التكيف، والًتاجع والركود .  
مقياسا للقدرات، وتستعملها كمؤشر على قباح  اؼبدرسة تستخدـ الدرجات الدراسيةف 

الطالب أو فشلو، واجملتمع لو معيار لتكيفو وربديد مكانتو، وىذه اؼبعايَت نفسها يستخدمها الطالب 
نفسو وفقا ؽبا، وبقدر ما تعطي اؼبدرسة واجملتمع أنبية ؽبذا اؼبعيار بقدر ما يكوف لو أثر ليحكم على 

على تقدير ذات الفرد، فالدرجات اؼبنخفضة وعدـ القياـ بالدور وصعوبة التكيف قد ذبعلو يشعر 
الرفع  بالنق  وتقوده إذل أف يقدر ذاتو وقدراتو تقديرا منخفضا، كما أف للدرجات اؼبرتفعة أثر على

 من قيمة وقدر الذات .
أف تقدير الذات ىو ؾبموعة االذباىات واػبربات اليت يتبناىا الفرد عن  (2004)كر كاسف ذ ت       

ذاتو من خبلؿ تفاعلو مع االشخاص احمليطُت بو، حبيث تكوف ؽبذه االذباىات واػبربات تأثَتا على 
 ( . 2012صورتو االنفعالية والسلوكية .) ضبري، 

واغبصوؿ على الدرجات العالية والتكيف والقياـ باألدوار االجتماعية اؼبرضية يولد  إف النجاح     
شعورا قويا بالرضا واالطمئناف، يف حُت يولد الفشل واغبصوؿ على درجات الدنيئة شعورا باؽبزيبة 
وضع واإلحباط ولذلك يتوجب على اؼبدرسُت أف يكونوا واقعيُت عند القياـ بعملية التقييم و 

 الدرجات.
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 ـ الطموح  : 5ـ  6ـ  3
قريب اؼبناؿ ولو  فيو إف رغبة الفرد يف احتبللو ؼبكانة ما، ؽبا تأثَت على نظرتو لنفسو، فَتى ما يرغب   

القدرة على الوصوؿ إليو، كما أف فكرتو عن نفسو تؤثر يف مستوى طموحو، فيكوف على قدر رؤيتو 
 تو.لذاتو ومنها فهو يعتمد على تقديره لذا

والفرد الذي يبالغ يف تقديره لذاتو يبالغ يف طموحاتو، وعندما ال يستطيع ربقيق مطاؿبو يشعر       
باإلخفاؽ واػبطر، والفرد الذي ينق  ويستصغر طموحاتو ال يبكنو العمل لبلوغها انطبلقا من نظرتو 

وبددوف ألنفسهم  عن نفسو ومطاؿبو، أما الذين لديهم فكرة واضحة عن أنفسهم وقدراهتم، فإهنم
 أىدافا واقعية، وطموحات منطقية وموافقة للفرد .

 أىمية تقدير الذات :  7ـ  3  
إف حاجات الفرد إذل تقدير الذات تزداد مع مبوه كما سبق ذكره، وأف ىناؾ عوامل  تعمل على       

وإف دل يتشبع هبا  كالعوامل االجتماعية، اليت ذبعل الفرد بتقدير ذات مرتفع   ؛إشباع حاجات التقدير
 كاف من ذوي تقدير الذات اؼبنخفض، وتقدير الذات اؼبرتفع لو أنبية كربى يف حياة الفرد تتمثل يف :

 ػػ    تكيف الفرد مع نفسو، ومع ؿبيطو .  
 .ػػ   إدراؾ الفرد لقدراتو  
 .ػػ   ثقة الفرد بنفسو   
 .ػػ حسن اؼبعاملة مع اآلخرين ) دوف ترفع أو تدين (  
 .ػػ بناء أىداؼ واقعية  
 .ػػ شحذ الدافعية والعمل على ربسُت النتائج  
  .ػػ اؼبكانة االجتماعية  
 .ػػ  الصحة النفسية 
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أهنم ينظروف إذل أنفسهم نظرة واقعية، لديهم قدرة على جلب  ( 2003)وتضيف سليم 
عروف بالرضا عن أنفسهم األصدقاء وإقامة عبلقات جيدة جديدة مع اآلخرين، يرغبوف يف اجملازفة، يش
 .ألهنم يشعروف باؼبسؤولية، يبحثوف عن حلوؿ اؼبشاكل والصعوبات جبدية 

فدرجة تقدير الفرد لذاتو ىي درجة تكيفو مع نفسو ومع ؿبيطو، وعلى إثرىا تنعكس ظبات الفرد     
يؤدي إذل التكيف واالستقرار،   و بينهم، فإما قباح وتقدير مرتفعالشخصية وتفاعلو االجتماعي ومكانت

 وإما  فشل وتقدير منخفض للذات يؤدي إذل عدـ التكيف واالنسحاب .
    
 تقدير الذات والتوافق النفسي :  8ـ  3 

،  كما تربطهما عبلقة وطيدة  ،إف تقدير الذات والتوافق النفسي نبا من عوامل الصحة النفسية     
كلما كاف التقدير االهبايب للذات كاف التوافق اعبيد، ويكوف العكس إذا كاف تقدير الذات منخفض 

 يكوف عدـ التوافق النفسي .      
إف التوافق النفسي ىو فرع من الصحة النفسية، يتمثل يف مشاعر الثقة بالنفس وضبطها    

د عن السلوؾ االندفاعي اؼبؤدي إذل القلق، واالحساس بالكفاءة، التكيف، االتزاف االنفعارل، واالبتعا
وىي كلها مؤشرات تعمل على الرفع من تقدير الذات، أما اختبلؿ التوازف وعدـ التوافق النفسي 

 يؤدي إذل تقدير الذات يتبالنفس واالحساس بعدـ الكفاءة اليؤدي إذل مشاعر النق  وعدـ الثقة 
 اؼبنخفض . 

ع الفرد مفهومو عن اآلخرين ليحيط بتوقعاهتم، ويسلك ما وحسن التوافق يكوف عندما يوس     
يرغب فيو اجملتمع، والطرؽ اليت تعطيو قدرا أعظم من التعبَت عن ذاتو، من ىذا يصل الفرد إذل توافق 

 (. 1987)أبو زيد  ذاتو باإلضافة إذل ذوات اآلخرين جيد مع
 يكوف قدا ؾبتمعو، فإذا توصل إليها، ى هبوكل فرد يصبو إذل اؼبكانة اليت ترضيو يف ؾبتمعو، ويرض     

ىذه اؼبكانة ال تكوف إال عرب مراحل مبوه، اليت يكتسب  حسن التكيف والتوافق النفسي، و توصل إذل
فيها الفرد خربات وبناءات عن طريق احتكاكو وتفاعلو مع ؿبيطو، فيكتسب منها تقديرا لذاتو، و اليت 

 النفسي، يف مواقف أخرى  . ىي األخرى تؤىلو إذل التكيف والتوافق 
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 خالصة :     
يعد عملية الذي وواسع يتضمن عدة فروع على رأسها ومفهـو الذات،  إف الذات ىو مفهـو شامل 

األنشطة من تفكَت وتذكر وإدراؾ وغَتىا، وتقدير الذات الذي يعد كموضوع يتضمن  تتضمن ؾبموع
اذباىات الفرد ومشاعره ومدركاتو وتقييمو لنفسو اؼبستمد من جدارتو وكفاءتو وثقتو بنفسو واقبازاتو 

 واستقبللو أو من تقدير اآلخرين لو ؼبا يتضمنو من مكانة وتقبل ونشاط وتفاعل.
ينهما مقتصر على كوف مفهـو الذات يتضمن معلومات موضوعية أو معرفية عن وكاف الفرؽ ب    

أف مفهـو  ( 2008)الصفات، بينما تقدير الذات عبارة عن تقييم ؽبذه الصفات، أو كما جاء يف عنو 
الذات يبكن أف يوصف من حيث كونو واقعي أو غَت واقعي ومن حيث تكاملو أو نقصو ومن حيث 

 ما تقدير الذات فيمكن أف يقيم بُت اهبايب أو سليب وبُت مرتفع ومنخفض .     تعقيده أو بساطتو، أ
وألنبية اؼبوضوع تطرقت لو عدة نظريات ومدارس أمثاؿ التحليل النفسي اليت ترى بأف لو العبلقة     

مع األنا األعلى الذي يقـو بوظيفة تقوًن السلوؾ والتحكم يف طريقة إشباع اغباجات، واؼبدرسة 
ؾ اؼبتعلم قوية، السلوكية ترى بأنو سلوؾ متعلم يعتمد على دافعية  قوية إذا كانت اغباجة إذل السلو 

والعكس صحيح ، أما النظرية اؼبعرفية ترى بأنو نسق من األبنية اؼبعرفية، يرتفع باألفكار اؼبوضوعية 
العقبلنية، وينخفض بغَتىا، وترى النظرية االجتماعية أف اجملتمع ىو اؼبعيار الذي يقيس بو الفرد ذاتو 

لتفاعل، وينخفض بعكسها. واتفقت النظريات  فَتتفع باالنتماء واالستحقاؽ واعبدارة، الذي أساسو ا
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كلها على وجود مستويُت لتقدير الذات ؛ مرتفع وبمل الصفات والسمات اإلهبابية، ومتدين أو 
منخفض وبمل الصفات والسمات السلبية، وكبل اؼبستويُت تؤثر فيهما عوامل متداخلة، من عوامل 

ء عن جسمو، وعوامل ؿبيطية، ربمل متغَتات شخصية ربمل اؼبتغَتات النفسية والعقلية وصورة اؼبر 
أسرية ومدرسية، وعوامل اجتماعية من معايَت ودور وتفاعل اجتماعي، باإلضافة إذل اػبربات السابقة 

يف تكيف الفرد مع نفسو  والطموح، وىذا ما يبُت أف لتقدير الذات أنبية كربى يف حياة الفرد، نوجزىا
.      جتماعية، شحذ الدافعية وغَتىاالاؼبكانة االصحة النفسية،  وؿبيطو،
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 تمهيد

 ـ القلق العام 1

 مفهومو 1ــ1         

 تفسير القلق في ظل النظريات النفسية 2ــ 1           
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 تعريفو 1ــ  2        
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 حدتو 4ــ  2         

 مراحلو 5ــ  2         

    أساليب التخفيض من حدتو  6ــ  2         

 خالصة

 تمهيد : 

إف كل عمل ينتهي بنتيجة، وكل نتيجة ؽبا تقييمها وتقويبها، والتعليم اؼبدرسي ىو األخر تقّوـ         
نتائجو بامتحانات تكوف فصلية وسنوية، أو امتحانات عند هناية كل مرحلة تعليمية، وؽبذه 

ال أهنا قد ، فهي أمشل وأعم أسلوب للتقييم، إتبلميذمكانة ىامة وضرورية يف حياة الاالمتحانات 
من  تلميذاقية يف النتائج وما وبملو التكوف عائقا، الرتباطها دبا هبعل فيها التعثر وعدـ اؼبصد

االمتحانات معلومات، كالقلق أثناء االمتحاف، الذي أصبحت دراستو ذات أنبية خاصة، كونو يساير 
 ومستقبلو الدراسي والعملي، ومكانتو يف اجملتمع.  هاليت ربدد مصَت 

وأسرىم واجملتمع ككل، ما جعل كثَت من  تبلميذراسة ضرورية مهمة لكثَت من الدراستو تعترب دف   
 األخصائيُت النفسانيُت والًتبويُت يهتموف بو وبكل ما لو عبلقة بو. 

متمثلة يف رغبة األسرة لتفوؽ أبنائها  من أسرية تبلميذ؛النفسية اليت تقع على عاتق الإف الضغوط      
بارات والتفاعل القائم متمثلة يف اؼبناىج اؼبدرسية ونظم االختدرسية مئج، و ى أرفع النتاوحصوؽبم عل

نفسية من ارتفاع مستوى طموح الفرد، واغبرص على عدـ الفشل،  واؼبدرسُت والزمبلء، و  تبلميذبُت ال
و كلها ضغوط تؤدي إذل مشكلة قلق االمتحاف اليت أصبحت تعد من أىم وأعقد اؼبشاكل اليت تواج

 ليس التلميذ وحده ولكن أسرتو بأكملها .
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فالتلميذ ىو ؿبل صراعات بُت ما يأمل الوصوؿ إليو، وإرضاء رغبة أىلو يف قباحو، وخوفو من     
عدـ توفيقو يف ىذا األمل لضعف القدرة، أو لصعوبة مناىج مدرسية، أو لنضم االختبارات، أو 

 صاحب لبلمتحاف والذي يسمى قلق االمتحاف .غَتىا، قد تولد لو نوع من االرتباؾ والقلق اؼب

إف قلق االمتحاف مستمد من القلق، ما يشَت إذل أنو نوع أو فرع  من فروع القلق العاـ،        
 وللوصوؿ اذل معٌت ىذا اؼبصطلح وجب معرفة ما ىو القلق بصفة عامة .

 

 ــ  القلق العام1   

وجودىا مند وجوده، قد ذكرت يف الكتابات مصطلح القلق ىو ظبة مرتبطة باإلنساف، فكاف 
فبا يؤكد  ،اؽبَتوغليفية اؼبصرية القديبة، وقبدىا يف كتابات العصر الوسيط مثل ابن حـز األندلسي

 .مشولية القلق وأقدمها

لقد لقي ىذا اؼبفهـو اىتماما ورواجا كبَتا بُت األطباء النفسانيُت وعلماء النفس، ألثره على حياة     
ديبا وحديثا، عتباره سببا للعصاب، ومظهرا لو أيضا، ما جعلو موضوع األحباث والدراسات قالناس وال
العصر، فيبقى من اؼبوضوعات األكثر حبثا واألكثر اىتماما، كما يبقى اؽباجس والعنصر  ظبةو أصبح 

 . ف اؼبراتب وعرب كامل مراحل النمواغبساس يف حياة البشرية صبعاء، جبنسيها وعلى ـبتل

ويعد القلق القاعدة األساسية واحملور الدينامي واؼبفهـو اؼبركزي يف علم األمراض النفسية، والعرض      
اعبوىري اؼبشًتؾ يف االضطرابات النفسية، بل يف أمراض عضوية شىت كما يعد ؿبور  العصاب وأبرز 

ضطرابات السلوكية خصائصو، بل يعد األكثر شيوعا وانتشارا، كما أنو السمة اؼبميزة للعديد من اال
 (  2001)العطية، 

 وإذا كانت لو كل ىذه اؼبكانة فما ىو القلق ؟  
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 ـ مفهوم القلـق :1ـ 1  

ىبتلف تعريف القلق باختبلؼ اؼبنظرين وأصحاب االختصاص، كل يف ؾبالو، نفسيوف كانوا أو      
اجتماعيوف أو بيولوجيوف، وأكثر ما اىتم بو علماء النفس الذين تطرقوا لو وحبثوا يف شىت جوانبو من 

قطعية  تعاريف وخصائ  وأسباب وعبلجات، وغَتىا، إال أف ما توصلوا إليو من نتائج  ال تبقى
 هنائية وىذا  الرتباطها هبوية اإلنساف اؼبتغَتة، ففي تعريفاتو تطرؽ ؽبا صبع من الباحثُت منهم :

ا الفرد، "ماي"  حيث يعرفو على أنو "توجس يصحبو هتديد لبعض القيم األساسية اليت يتمسك هب   
عو اؼبختلفة".)السيد األحداث اليت تستحضر القلق عن طريق التعلم بأنوامع  وأساسو استعداد فطري

 (. 22 :2001عثماف، 

دبعٌت أنو إحساس باػبوؼ لتهديد اإلطاحة بقيم الفرد األساسية، ويضيف بأنو استعداد فطري      
 يتعلمو الفرد كما يتعلم احملافظة على القيم . 

 فعلي على أنو حالة توتر شاملة ومستمرة، نتيجة توقع هتديد خطَت  (1978)يعرفو حامد زىراف       
 أو رمزي قد وبدث، ويصاحبها خوؼ غامض، وأعراض نفسية جسمية.  

د الفرد فيصاحب ىذا التهديد نوع من اػبوؼ إنو توتر نتيجة ػبطر مادي أو معنوي يهدّ      
فهو يراه  ،نوع من اػبوؼ وواالختبلالت النفسية واعبسمية، وعلى غَت التعريف األوؿ الذي يرى بأن

 بأنو توتر .  

على أنو خربة وجدانية غَت سارة يبكن وصفها بأهنا حالة من التوتر  (1991) ويعرفو ظبَت أضبد        
واالضطراب وعدـ االستقرار واػبوؼ وتوقع اػبطر، وينشأ عنو منبو يكوف دبثابة نذير بفقداف التوازف 

 ( 2004بُت الفرد والبيئة )ساوبي، 
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ىو حالة نفسية اضطرابيو  توحي إذل وجود توتر شامل نتيجة  من ىذه التعريفات يتبُت أف القلق      
 لتوقع خطر فعلي وباوؿ زعزعة استقرار وتوازف اغبالة النفسية للفرد . 

كما تطرقت لو اؼبدارس واالذباىات، حيث توصلت كل من نظرية التحليل النفسي ونظرية التعلم      
لضوء على ـبتلف جوانبو النفسية واعبسمية وكذلك النظرية اؼبعرفية إذل تفسَت القلق وإلقاء ا

 واإلكلينيكية.

 

 

 ـ  تفسير القلق في ظل النظريات النفسية 2ـ 1 

 ـ التحليل النفسي: 1ـ 2ــ  1   

: يعرفو )فرويد( على أنو "حالة من اػبوؼ الغامض الشديد الذي يتملك  Anxiétéالقلق       
يعٍت االنزعاج، والشخ  القلق يتوقع الشر واألدل، و ا من الكدر والضيق اإلنساف، ويسبب لو كثَت 

دائما ويبدو متشائما ومتوتر األعصاب، ومضطربا، كما أنو يفقد الثقة بنفسو ويبدو مًتددا عاجزا عن 
 (98:  2001البث يف األمور ويفقد القدرة على الًتكيز ")السيد عثماف ، 

ن خطر خارجي أو خطر داخلي )مثل انطبلؽ ويرى أيضا ) فرويد( بأنو "إنذار وربذير إما م      
وشيك لرغبة ؿبرمة (، ويستجيب الفرد ؽبذا التحذير بأف يتهيأ للفعل الكفيل دبغالبة اػبطر اػبارجي، 

 2000أو بأف وبرؾ دفاعات نفسية وبتمي هبا من اػبطر الداخلي" )ارو نبيك ػ ت ػ عادؿ مصطفى، 

 :148) 

واؼبعروؼ عن اغبياة عند اؼبدرسية التحليلية ىي عبارة عن صراع بُت األنا األعلى الذي يبثل      
 .اؽبو من ساحة األنا القيم، واؽبو الذي يبثل الغرائز والرغبات ما ينتج عنو اػبوؼ اؼببهم لقرب مطالب
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وكثَتا ما يكوف اؼبهدد ( بأنو إشارة لؤلنا لكي يقـو بعمل ضد ما يهددىا 2000وتفسره العناين )   
تقًتب من  عندماوف مع األنا األعلى على كبتها ىو األفكار غَت اؼبقبولة واليت عملت األنا بالتعا

وعلى ىذا تكوف الوظيفة األساسية للقلق  ،منطقة الشعور والوعي، وتوشك على اخًتاؽ الدفاعات
 ( . 65: 2004،  ن نفسو وإبعاد ما يهددىا ) ساوبيىي إنذار األنا للدفاع ع

الذي يكوف مصدره طر  اػبإف نظرية  التحليل النفسي تنظر إذل القلق على أنو استعداد ؼبواجهة      
إما من اػبارج الذي ىو البيئة واجملتمع، وإما من الداخل متمثل يف الرغبات والنزوات وكل األشياء 

 اليت يرغب فيها الفرد ويبنعها اجملتمع .

 

 السلوكية : ـ النظرية2ـ  2ــ  1

إف ىذه النظرية معروفة باإلشراط وأف لكل مثَت استجابة، والقلق فيها ىو عبارة عن استجابة         
ؼبثَت، أو أنو نوع من التعلم اػباطئ، وأصحاب ىذه النظرية يروف أف معظم أنواع القلق ناشئة عن 

لقلق، وغالبا ما خبربة تثَت ا، حيث يرتبط  شيء من نوع ما ارتباطا عارضا Conditioningاإلشراط  
 (1992خطأ.  )دافيدوؼ، تكوف خربة من 

أف أساس القلق ىو الصراع الذي يكتسبو الطفل من  (Miller) ( وميلر Dollard)ويرى دوالر       
والديو خاصة، وذلك نتيجة بعض األخطاء اليت يقع فيها الوالداف أثناء معاملتهما ألطفاؽبما، ومن 

 (.66: 2012يب اؼبتبعة من قبلهما )بن رابح ، خبلؿ بعض األسال

إف النظرية السلوكية ترى بأف القلق ىو سلوؾ متعلم من أخطاء ترتكب أثناء التنشئة االجتماعية      
 ويظهر للواقع بواسطة مثَت ما، لتكوف االستجابة ىي القلق.

 ـ النظرية اإلنسانية : 3ـ  2ـ  1 
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ترى ىذه النظرية بأف "اإلنساف فرد يف اؼبملكة البشرية أو يف النوع اإلنساين، ويتميز خباصية فريدة    
من دوف الكائنات األخرى، وأف الناس على اختبلفهم ىم الذين يتحكموف يف حياهتم ويشكلوف 

البيئة ىي رية أو نزعتهم اإلنسانية، ويعارض القوؿ القائل أف القوى البيولوجية أو العمليات البلشعو 
 (. 21: 1999النفسية واالجتماعية" )الطويل ،  ووصانعة حيات الفرد اليت تتحكم يف سلوكات

فكل شيء يعًتض اإلنساف فهو من صنعو، ولو القدرة على زبطي ما يعًتضو من عقبات،     
يات و العملأ ات اليت ترى أف القوى البيولوجيةوبالتارل ىذه النظرية تعًتض وتنفي أراء النظري

 ؽبا القدرة على التحكم يف سلوؾ اإلنساف .   البلشعورية أو العوامل احمليطة

كما ترجع سبب القلق إذل اػبوؼ من اؼبستقبل اجملهوؿ، فالقلق ينشأ من توقعات اإلنساف فبا قد      
وت قد وبدث ويهدد وجوده، واإلنساف ىو الكائن اغبي الوحيد الذي يدرؾ أف هنايتو حتمية، وأف اؼب

وبدث يف أي غبظة، وىذا مثَت أساسي للقلق عند اإلنساف، ومن جهة نظر روجرز فاف أي تعارض 
 ( 66:  2012بُت ما يعيش فيو اإلنساف وبُت مفهومو لذاتو يبكن أف يولد قلقا .) بن رابح ، 

إليو  أف القلق ىو اػبوؼ من اؽببلؾ الذي ىو تعارض مع ما يصبوأصحاب ىذه النظرية يروف       
الفرد من رغبة يف اغبياة، ومنو كاف كل تعارض بُت نظرتو إذل ذاتو كإنساف وبُت وضعو اؼبعارض لو يف 

 اغبياة، يولد قلقا.

 :  ـ النظرية المعرفية 4ـ  2ـ  1

هتتم ىذه النظرية بكيفية معرفة الناس وفهمهم وتفكَتىم فيما يدور حوؽبم من أحداث ووقائع،       
ر اإلدراؾ على السلوؾ، ودراسة السبب والنتيجة والعلة واؼبعلوؿ )عزت عبد العظيم أثر عناصهتتم بو 

 (. 20:  1999الطويل، 

تعتمد ىذه النظرية على اعبانب الفكري من كيفية فهم الناس والكيفية اليت ربدث هبا الوقائع،     
 لفرد باضطرابو وعللو .والكيفية اليت تؤثر هبا عناصر اإلدراؾ على سلوؾ الفرد كما تربط أفكار ا
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واؼبوقف أو اغبدث و  يف ضوء اؼبعٌت beck(  1999بيك ) والقلق يف االذباه اؼبعريف وخاصة كما يفسره
يفهم يف ضوء ىذه الثبلثية اؼبعرفية باألفكار السلبية عن الذات، وعن اػبربات، وعن ف اؼبوضوع،
واؼببالغة يف التقييم  بلستدالؿ اػباطئفبارسة الفرد ل وف السبب يف ىذه األفكار السلبيةويك. اؼبستقبل

 ( 2000)بيك، ت ػ عادؿ مصطفى،  . والتهويل والتهوين وعزو األحداث إذل الذات

استداللو اػباطئ إف القلق ىو نتاج تفسَت األفكار واؼبعلومات تفسَت بنظرة سلبية للفرد عن نفسو، أو 
 تيجة .أو مبالغة يف هتويل الن أو مقدمات مؤولة

الذي يبثلو " ألربت أليس " يفسر بأف التفكَت واالنفعاؿ  القلق في االتجاه العقالني االنفعاليو  
والسلوؾ، أضبلع مثلث واحد، تصاحب بعضها البعض تأثَتا وتأثرا، وأف التفكَت غَت العقبلين أو 

 (. 2000غَت اؼبنطقي ىو الذي يولد القلق )زىراف، 

غَت سارة ػبطر فعلي، أو رمزي يهدد أمن  ؿ مكتسب واستجابةومن ىذا فإف القلق ىو انفعا       
الشخ  وطمأنينتو، ومصدر التهديد ال يكوف دائما واضحا، بل قد يكوف غامضا، ويتميز بالتوتر 
، والشعور بالكدر، واػبوؼ الغامض من اجملهوؿ، ويصاحبو إثارة اعبهاز العصيب البلإرادي )التلقائي(

تظهر استجابة انفعالية ىي لخاطئ أو استدالؿ خاطئ تنتج عنو أفكار سلبية وأساسو ىو تفكَت 
 .  القلق

دبا أف إليس ينتمي إذل اؼبدرسة اؼبعرفية فهو يرجع القلق إذل األفكار البلعقبلنية الغَت منطقية اليت   
لد صراع بُت ما لدى الفرد وما ىو وبملها الفرد والغَت مطابقة وغَت مقبولة يف التفكَت اؼبنطقي ما يو 

 واقعي فينتج عنو حالة من عدـ التطابق وعدـ التوافق فيكوف القلق . 

 : اؼبكّوف االنفعارل )حالة ( ؛ واؼبكّوف اؼبعريف )ظبة(  وللقلق نوعُت أو مكّونُت  

نو "حالة بأ (1977يعرفو سبيلبَتجر )يف بعض اؼبصطلحات القلق كحالة،  : أو كما جاء حالة القلق 
انفعالية مؤقتة يشعر هبا اإلنساف عند إدراكو ؼبوقف يهدد ذاتو، كمواقف االمتحانات أو اؼبوت، أو 
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يشعر بالتوتر ويستعد ؼبواجهة  التهديد" )عبد الرضبن فخل، فينشط جهازه العصيب اإلرادي اغبرب ...ا
 (  67: 2004( يف ) ساوبي  120ػ  1997ومعتز عبد اهلل 

ىي عبارة عن إحساس االنفعالية الوجدانية والنفسية الناذبة عن إثارة تلقائية و  كما يشَت إذل "اغبالة  
 ( 39:  2014، يف موقف التقوًن" ) حنة اؽبامشي بالتوتر والضيق اليت يشعر هبا الفرد

إنو حالة موقفيو مرتبطة دبوقف معُت تظهر بظهور اؼبوقف وتزوؿ لزوالو وعلى ىذا تكوف حدهتا    
 أخف من القلق اؼبستمر الدائم، وشدة قوتو تكوف حسب تصور الفرد لضرر اؼبوقف .  

: ىي استعداد كامن يف الفرد، ويظل كامنا حىت يأتيو اؼبنبو اؼبناسب، فيثَته ويظهر يف  سمة القلق  
حالة قلق زائد وتتشكل لديو قابلية للقلق يف اؼبواقف اؼبختلفة، وىذه السمة ىي أكثر ارتباطا بالصحة 

( 1963)(، وكامبل 1961)(، ويتفق كاتل وشَت  2000النفسية وىي عرض عصايب )زىراف، 
أف ظبة القلق عبارة عن على Spelberger (  1966وسبيلربجر ) Atkinson( 1964)سوف نتكأو

 (1964)دوافع، وعرؼ أتكنسوف أهنا ىذه االستعدادات  دات سلوكية مكتسبة، ويعترب كامبلاستعدا
ىذه الدوافع باالستعدادات اليت تبقى كامنة حىت تثَتىا مؤشرات اؼبواقف داخليا وخارجيا )بن رابح، 

2012  :68 ) 

إذل فروؽ فردية ثابتة نسبيا، سبيز بُت األفراد يف القابلية للقلق، ويقاؿ بأف الفرد  سبيلربجر شَتوي     
يد واػبطر.)ؿبمد ؿبمود بٍت يبتلك ظبة القلق عندما يدرؾ العادل باعتباره غالبا ىو مصدرا للتهد

 (.2007، يونس

كما أنو يشتت االنتباه كما ينشغل الفرد بالتفكَت يف تابعات الفشل مثل فقداف اؼبكانة والتقدير        
 (2014ألداء، وؽبذا يعترب كمكوف معريف.)حنة، داخل اؼبواقف، وخاصة موقف االمتحاف فيؤثر على ا

استعداد مكتسب يستحوذ على الفرد، نتيجة التعلم اػباطئ أو لتقم  أفكار  يلق ىإف ظبة الق     
ىذه السمة  رظهتال عقبلنية، أو لضغوط بيئية، فيصبح صاحبها ذا شخصية قلقة سريعة االنفعاؿ، و 
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، ويبقى  يستدعى االنفعاؿ، ولو بشكل طفيف عند مواجهة أي موقف بشكل مستمر دائم وحاد
    ئلثارة. استعداد لدوافع يتأىب لك

 ـ قلـــــق االمتحــــــان : 2  

يعترب قلق االمتحاف شكل من أشكاؿ اؼبخاوؼ اؼبرضية، اليت ؽبا أثر بالغ على سلوؾ الفرد       
ونفسيتو، وخاصة قرب أو أثناء تأدية االمتحانات، ويرتبط ىذا النوع من القلق دبواقف االختبار، 

لفرد يف امتحانو، ويسمى حينئذ بالقلق اؼبعطل، بينما اؼبستوى ليكوف بدرجة مرتفعة فيؤثر على أداء ا
ويسمى حينئذ بالقلق اؼبيسر )سادل  بل يؤثر كثَتًا على أداء الفرداؼبعتدؿ منو يعترب أمرًا طبيعيًا ف

 ( 2011اؼبزوغي، 

قلق االمتحاف ىو حالة نفسية، تتسم باضطراب يعًتي اإلنساف أثناء أو قبيل إجراء ىذا        
 .طرؽ إذل ماىيتو، أعراضو، وأنواعوالمتحاف، وحىت نتعرؼ على ىذه اغبالة النفسية، علينا أف نتا

 ـ تعريفو 1ـ  2  

إف قلق االمتحاف ىو فرع من القلق العاـ وىو قلق موقفي مرتبط دبوقف االمتحاف، ما هبعلو قلق     
قبيلها من تغَت نفسي وعضوي ما اغبالة، لو أثر شديد على نفسية الفرد عند مواجهتو لبلمتحاف أو 

 يتسبب يف تدين وتقهقر اؼبردود اؼبعريف للفرد .

أنو "ظبة شخصية يف موقف ؿبدد يتكوف من   Spielberger( 1980فقد عرفو سبيلربجر )    
االنزعاج واالنفعاؿ، يطلق عليو يف بعض األحياف قلق التحصيل وىو نوع من قلق اغبالة اؼبرتبط 

هتها، وإذا ازدادت دبواقف االمتحاف، حبيث تثَت ىذه اؼبواقف يف الفرد شعورا باػبوؼ واؽبّم عند مواج
)الشورجبي  االمتحاف، وكانت استجابتو غَت متزنة" أدت إذل إعاقتو عن أداء درجتو لفرد ما

 (  2001دانياؿ،و 
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ولتأثَت ىذه اغبالة على اعبانب االنفعارل للفرد، يعًتيو التوتر واػبوؼ وعدـ االتزاف االنفعارل من     
من القلق اؼبرتبط دبوقف على أنو نوع  ( 2000)شعور باالنزعاج وتذبذب العواطف. ويصفو زىرف 

يثَت يف الفرد شعورا باالنزعاج واالنفعالية، وىي حالة انفعالية وجدانية مكدرة تعًتيو يف  االمتحاف
 .، وتتسم ىذه اغبالة بالتوتر واػبوؼ من االمتحافؽبا اؼبوقف السابق لبلمتحاف أو أثناء تأديتو

 ؼبواجهة اليتإف ىذه اغبالة النفسية سببها اؼبوقف الذي يواجهو الفرد، واػبوؼ من الفشل يف ىذه ا   
وما ينتج عليو من نظرة وربقَت وتأنيب األسرة واحمليط، فشدة  ،أو الفصل إذل الرسوببو تؤدي  قد

العقلية وىذا ما  العملياتيؤدي إذل الزعزعة يف  وعدـ االتزاف االنفعارل حتما اؼبوقف والتوقع السليب
ا الطالب خبلؿ االختبار، وتنشأ هبيبر  ة نفسية أو ظاىرة انفعاليةبأنو حال (1982)أشار إليو الروباين 

عن زبوفو من الفشل أو الرسوب أو زبوفو من عدـ اغبصوؿ على نتيجة مرضية لو ولتوقعات اآلخرين 
 . تباه والًتكيز والتفكَت والتذكرمنو، قد تؤثر ىذه اغبالة النفسية على العمليات العقلية كاالن

يكوف أشد  لفرد يعاين من حدة القلق العاـوكونو فرع من القلق العاـ فإنو يتأثر بو، فإذا كاف ا     
أف قلق االمتحاف "يعد نوعا من أنواع القلق  إذل عبد اػبالق ، حيث يشَتاحساسا من زمبلئو بو

غَتىم "  أشد إحساسا من العاـ، وأف بعض التبلميذ حبكم تكوينهم النفسي للقلق العاـ يكونوف
 ( 6:  1999عمر، )ـبيمر و 

وعلى ىذا كاف االختبلؼ يف  ،وىذا ما يؤكد أنو ىبتلف من تلميذ آلخر رغم أف نوعو واحد     
 الدرجة وليس يف النوع .

القلق العاـ، يعيشو  يتضح من التعريفات السابقة أف قلق االمتحاف عبارة عن فرع خاص من      
ىو حالة انفعالية مثَتة، بغيضة، ناذبة عن تقدير الفرد للخطر اؼبهدد مواقف االمتحاف، و التلميذ يف 

 يتصف دبا يلي: و  زعة مكانتو يف وسط ؿبيطو،غبياتو الدراسية وزع

 *  حالة انفعالية اذباه الضغوط الناذبة عن مواقف التقييم.  
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 إدراؾ الفرد للمواقف التقييمية بأهنا مهددة لو .   *

 أنو يكوف مصحوبا ب: كما    

 * انعداـ الراحة النفسية وتوقع العقاب. 

 الرغبة يف اؽبروب من اؼبوقف.  * 

 اػبوؼ واؽبّم العظيم.   *

 فسيولوجية.ة ردود أفعاؿ جسمي * 

 اضطراب يف اعبوانب اؼبعرفية. * 

 

 ـ أعراض ومظاىر قلق االمتحان : 2ـ  2

قلق االمتحاف قلق اغبالة، اؼبرتبط باؼبواقف، سبييزا عن قلق السمة اؼبرتبط بالشخصية والتكوين  يعد     
( 2003الضامن،  أثناء االمتحاف حيث أوجزىا )النفسي، ولو أعراض خاصة بو، تنتاب الفرد قبيل و 

 فيما يلي: 

 قبيل وأثناء االمتحاف. األرؽ وفقداف الشهية وتسلط بعض األفكار الوسواسيةو  التوتر -
 كثرة التفكَت يف االمتحاف واالنشغاؿ بالنتائج اؼبًتتبة عليو.    -
تسارع خفقاف القلب مع جفاؼ اغبلق والشفتُت وسرعة التنفس وتصبب العرؽ وأدل البطن  -

 والغثياف.
 الشعور بالضيق النفسي الشديد قبل وأثناء االمتحاف.   -

 : (2000)واضاؼ زىراف  
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 بة من االمتحاف والتوتر قبل األداء .   اػبوؼ والرى  -
 اضطراب العمليات العقلية كاالنتباه والًتكيز والتفكَت.    -
 .ساالرتباؾ والتوتر ونق  االستقرار واألرؽ وتق  الثقة بالنف  -
 .ستدعاء اؼبعلومات أثناء االمتحافتشتت االنتباه وضعف القدرة على الًتكيز وصعوبة ا  -
 االطبلع على ورقة االمتحاف .نسياف ما ذاكره دبجرد   -
ػػ وجود تداخل معريف يتمثل يف أفكار سلبية غَت مناسبة عن االمتحاف ونق  إمكانية اؼبعاعبة  -

 اؼبعرفية للمعلومات 

اػبوؼ والرىبة من  -الضغط النفسي لبلمتحاف  -يف طبسة مظاىر ىي : وأصبلها اػبالدي     
 -الصراع النفسي اؼبصاحب لبلمتحاف  -اػبوؼ من االمتحانات الشفوية اؼبفاجئة  -االمتحاف 

 (.2002واالضطرابات النفسية واعبسمية اؼبصاحبة لبلمتحاف ) اػبالدي، 

 

 ـ أسباب قلق االمتحان : 3ـ  2ـــ   

يأيت من تطور اجملاؿ اؼبعريف، ال عطل يو اضطراب يعًتض حياة اؼبتمدرس، و إف قلق االمتحاف كون  
العدـ وإمبا لو أسباب وعوامل تعمل لظهوره أو لتصاعد حدتو، يرى اؼبهتموف يف ؾباؿ الصحة النفسية 

 واألخصائيوف يف اجملاؿ الًتبوي أنو يعزى إذل عدة أسباب منها ما يلي :

 نق  اؼبعرفة باؼبوضوعات الدراسية .   -
استدعائها يف قبل االمتحاف، أو وجود مشكبلت يف تعلم اؼبعلومات أو تنظيمها أو مراجعتها   -

 .موقف االمتحاف ذاتو
 ارتباط االمتحاف خبربة الفشل يف حياة الطالب .  -
 قصور يف االستعداد لبلمتحاف كما هبب .  -
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 التمركز حوؿ الذات ونق  الثقة بالنفس . -
 صعوبة االختبارات والشعور بأف اؼبستقبل يتوقف عليها . -
البيئية وخاصة األسرية، والعمل على ربقيق مستوى طموح يفوؽ مستوى قدرات  الضغوط  -

 الطالب.
 ( .2000ؿباولة إرضاء الوالدين واؼبعلمُت، واؼبنافسة مع الرفاؽ )زىراف،   -

العوامل اؼبعرفية تلعب دورا ىاما يف عملية القلق، ألف القلق يثار  أف (1990)ويضيف كفايف 
 باعتباره مثَت للخطر، فاإلدراؾ ىنا عملية وسيطة بُت اؼبثَت والقلق .عندما يدرؾ الفرد موضوعا 

 ـ حــــدة القلـــــق : 4ـ  2ــ   

القلق ىو تيار متواصل من أدىن الدرجات السالبة إذل أقصى الدرجات اؼبوجبة، كلما اكبدر إذل      
الدرجات السالبة اليت توحي أحد القطبُت سواء الدرجات اؼبوجبة اليت توحي عن قلق حاد مرتفع ، أو 

عن برودة العواطف واالنفعاالت والبلمباالة ، كاف تأثَته سالبا، وىذا أمر منطقي حبيث كلما اكبرؼ 
اؼبعيار عن اؼبتوسط أصبح األمر شادا، أما إذا كاف سبركزه يف الوسط يصبح أمرا طبيعيا، فعاال وؿبفزا 

 ودافعا للعملية التعليمية .

أف قلق االمتحاف أمرا طبيعيا، أو ضروريا لتحقيق النجاح  (2012)جاء يف الزغلوؿ وآخروف       
والتفوؽ طاؼبا أف مستواه ضمن اغبدود الطبيعية واالعتيادية، فيتولد عنو حالة من التحفيز والدافعية 

الفشل، أما إذا  الزباذ إجراءات مناسبة كاالستعداد اؼبناسب والتحضَت اعبيد لبلختبار هبدؼ ذبنب
ذباوز اغبد الطبيعي يصبح عائقا يقف يف وجو اؼبتعلمُت، ويؤثر بشكل سليب على أدائهم العقلي 
األكاديبي، ويعمل على شل إرادهتم، والتأثَت يف مستوى انتباىهم وتركيزىم أثناء معاعبة اؼبعلومات، 

أو الغياب عن االختبار، أو  األمر الذي يتولد عنو عبوء بعض اؼبتعلمُت إذل اؽبروب من اؼبوقف،
 متخذيو وسيلة للدفاع عن الذات أماـ اػبطر. ،التذرع باغبجج الواىية كاؼبرض
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يف التقهقر  التحصيل بدأ د عنوإذا زاف فز، لتحسن التحصيل إذل أف يصل مستوى معُت،دافع وؿب
لق اؼبنخفض يؤدي كذلك إذل التحصيل الضعيف اؼبنخفض، أي أف القلق عندما يكوف والًتاجع، والق

نخفضا معتدال يرتفع األداء فيكوف كدافع، وعندما يكوف مرتفعا أو منخفضا فإف األداء يكوف م
 ( 2004)ساوبي ،  .وبالتارل يعمل القلق كمعوؽ

 والشكل التارل يبُت لنا حدة القلق وأثره على األداء :
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 ( يبُت حدة القلق وأثره على األداء4شكل رقم ) 

 يث أف كل طالب يبر دبوقف اختباريإف الشكل اؼببُت أعبله يوضح أثر القلق على أداء الفرد، ح    
و الذي من خبللو يظهر جدارتو وقدرتو االستيعابية يف مواقف التعلم، كما يبكنو بواسطتو بلوغ أىداف

ؼبوقف من ىذا تكوف لو نظرة وإدراؾ عن أنبية ومكانة ىذا ا .اؼبسطرة، وإرضاء والديو وؿبيطو
عدـ القدرة قابلو إما بتخوؼ وهتويل وهتديد، فيكوف التخوؼ الشديد لياالختباري الذي سيمر بو، ف
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على الظفر بالنجاح لعدـ التحضَت أو لنوع الشخصية، مع إدراؾ أنبية اؼبوقف واؼبسؤولية، ما يزيد يف 
منخفض، أو بتخوؼ غَت  ارتفاع شدة اػبوؼ الذي ينجر عنو قلق شديد وبالتارل يكوف األداء

وغَتىا، فيكوف القلق اعبيد ونوع الشخصية اؼبتزنة القوية  نفس والتحضَتعادي لثقة يف الشديد، أو 
متوسط معتدؿ وينجر عنو نتائج مرتفعة، أما اذا كاف الشخ  يتميز بنوع من الرتابة والبلمباالة لعدـ 
إدراكو للموقف أو لسبب آخر، فهذا ال يستشعر باػبوؼ وبالتارل تكوف حدة القلق لديو جد 

 منخفضة، فيعطي نتائج جد منخفضة كذلك .

عائق  عت على أف القلق اؼبرتفع يعترب ظم مدارس علم النفس أصبأف مع (1981)تؤكد قحطاف   
أساسي لئلقباز، وخاصة يف ؾباؿ االمتحانات، حيث يكف قدرة التلميذ عن العمل والتعامل اعبيد 
مع االمتحانات، وعلى العكس من ذلك فإف القلق اؼبعتدؿ يعترب كطاقة تدفع التلميذ إذل العمل 

 (   1995واألداء اعبيد ) الصفطي، 

وىذا ما يوضح مستوى القلق وحدتو ووجوده على متصل فيكوف طبيعيا عاديا وبنتائج إهبابية     
متفوقة إذا كاف يف اؼبتوسط، وكلما حاد عن اؼبتوسط سواء بالزيادة أو النقصاف يكوف القلق إما حبدة 

 .غبالتُت تكوف النتائج منخفضةأو بربودة وعند كلتا ا

 ق االمتحان :ـ مراحل قل 5ـ  2ــ  

يتبُت لنا من خبللو اؼبراحل والكيفية اليت يطغى    Seligmanإف النموذج الذي حدده سيلغماف،  
 هبا  القلق على التلميذ اؼبقبل الجتياز االمتحاف وىي على النحو التارل :

وبتفظ التلميذ بالثقة يف قدرتو على مواجهة االختبار رغم ما ينتابو من  مرحلة التحدي : 1ـ  5ـ  2
 شك وفشل.

تظهر ىذه اؼبرحلة عندما يدرؾ التلميذ أف اؼبهمة اؼبطلوبة منو المرحلة األولى للتهديد :  2ـ  5ـ  2
 صعبة جدا فيبدأ بالشعور بالتوتر والقلق، لكنو يواصل نشاطو دبا لديو من ثقة يف النفس. 
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إزاء شعور التلميذ بالقلق يبدأ الشك يف امكانياتو وأدائو،  المرحلة الثانية للتهديد :  3ـ  5ـ  2 
فبل يتأكد من قدرتو على مواصلة النشاط، وكثرة التفكَت  ،كَته ؿبصورا يف الفشل والتخوؼويبقى تف

 وجية .فيو يرىقو ويوصلو حقيقة إذل العجز، لتظهر بعض االضطرابات االنفعالية والفسيول

فيها يشعر التلميذ بعدـ القدرة على التحكم يف الوضع،  مرحلة فقدان التحكم : 4ـ  5ـ  2 
 (.2001ؼبطلوب منو ويظهر الفشل. )خطار، وبالتارل يقف جهده على مواصلة النشاط ا

يوضح ىذا النموذج الكيفية اليت يتسلل هبا القلق إذل الفرد أثناء تأديتو لبلختبارات، وىي عبارة     
بدءا من مقاومة الفرد لشك يف قدرتو على مواجهة االختبار قبل اإلجراء،  مراحل متسلسلة عن

عبة، ويبدأ التوتر فإف عندىا إما وبتفظ بثقتو بنفسو أو يًتؾ األمر يسَت ليتبُت لو أف اؼبهمة اؼبطلوبة ص
دل يقف األمر ىنا ظهر الشك يف االمكانية واألداء ويبقى التفكَت ؿبصورا يف الفشل حىت يرىقو 
ويوصلو إذل حقيقة العجز، لتظهر التغَتات الفسيولوجية واالضطرابات االنفعالية، فيفقد الفرد ربكمو 

 يف الوضع ويقف اعبهد على مواصلة النشاط .

 أساليب التخفيض من حدة قلق االمتحان : 6ـ  2  

ؼبوضوع قلق االمتحاف أنبية كربى من حيث ما يعًتض الفرد من عقبات وتغَتات نفسية وجسمية     
ونتائج وخيمة قد تصل بو إذل التخلي عن الدراسة، وعلى ىذا األساس كاف لعلماء النفس وعلماء 

اإلسهامات الواسعة يف دراستو من صبيع اعبوانب، حيث تطرقوا الًتبية وكل اؼبهتمُت بالسلوؾ اإلنساين 
، كما تطرقوا إذل األىم من ىذا، من بناء برامج واػبصائ  واألسباب واغبدة وغَتىاإذل التعريفات 

 عبلجية وأخرى إرشادية وترقويو للتخل  من ىذه االضطرابات والعقبات أو التقليل من حدهتا .

وعا للتقليل من قلق االختبار تلك االجراءات اليت تستند إذل مبادئ إف األساليب األكثر شي    
االشراط الكبلسيكي واالجرائي ومبوذج التعلم االجتماعي والنظريات اؼبعرفية، من تغيَت األفكار 
البلعقبلنية لدى األفراد اليت أساسها العبلج العقبلين العاطفي، بواسطة برامج إرشادية وعبلجية 
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تعمل على إمكانية التخفيف من قلق االختبار لدى اؼبتعلمُت وتعزز ثقتهم بأنفسهم نفسية وتربوية 
 وترفع مستوى ربصيلهم الدراسي .  

فاؼبدرسة السلوكية على سبيل اؼبثاؿ، نشرت اؼبقاالت الكثَتة لتوضيح النتائج اليت توصل إليها       
ي يوصف بسوء التكيف أو لوؾ الذ، وىذا بتطبيق الساؼبنظرين، من أمثاؿ بافلوؼ وغَتهصبع من 
ومن بُت االجراءات األكثر حداثة أسلوب االشراط اؼبضاد الذي يطلق عليو اسم التقليل  اؼببلئمة،

( لعبلج حاالت اإلفراط يف   Wolpeمن اغبساسية أو إزالتها، اؼبقدـ من طرؼ جوزيف وليب  )
ة يف زبفيض حدة اػبوؼ والقلق مثل اػبوؼ، فاكتشف اؼبهتموف بالًتبية ما ؽبذا اإلجراء من فائد

اػبوؼ الشديد، اػبوؼ من الكبلـ، وقلق خشية عدـ التمكن من األداء، وقلق االمتحانات والذي  
كاف غالبا بإجراء يهدؼ من ورائو إضعاؼ االرتباط بُت اؼبثَتات البيئية واستجابات القلق عند 

يل من اغبساسية أو إزالتها بأسلوب اؼبرضى، حيث وضع وليب ثبلث مقومات رئيسية لربامج التقل
 منظم وىي :

 : وفيها يتم رصد قائمة من اغبوادث اؼبتسببة يف القلق مرتبة ترتيبا تنازليا بدًأ من( التسلسل اؽبرمي1
 .األكثر إثارة وتنتهي بأقل إثارة

يصل ، لعلى التمكن من أساليب االسًتخاء : وفيها يتم تدريب اؼبريض( التدريب على االسًتخاء2 
إذل التمييز بُت التوتر والقلق ومبلحظة الفرؽ بينهما وشد األعصاب واالسًتخاء من التوتر لكف 

 . اؼبثَتة للقلقاالستجابة 

( ربط عناصر التسلسل اؽبرمي باالسًتخاء: وىي اؼبرحلة األخَتة من مراحل العبلج، وفيها تتعرض 3 
تبلشى ىذا  ي يف حالة اسًتخاء، حىت إذاأو تتخيل اغبالة  أضعف مواقف يف التسلسل اؽبرمي وى

خر موقف وىو األكثر آل ف تصل إذل أ ،ذل اؼبوقف الذي يليو يف اؽبـر التسلسليإاؼبوقف اؼبثَت ينتقل 
 (. 2003إذل مواقف جزئية  ) سليم  قسم، واؼبوقف الذي يتعذر ذباوزه يإثارة



 قلق االمتحان   الفصل الزابع 

909 
 

إف ىذه الطريقة تعمل على إزالة التوتر الذي يكوف أثناء انفعاؿ القلق بواسطة االسًتخاء تدرهبيا    
ىذا اؼبوقف إذل  قسيمألكثر إثارة، بالتدريج والتتارل بعد تمن اؼبواقف األقل إثارة وصوال إذل اؼبثَت ا
 جزئيات للتمكن من إطباد تأثَتىا  .   

( فتاة مصابة بعصاب قلق et Lasarus   Wollpy) وليب والزاروس  وىي الطريقة اليت عاجل هبا   
االمتحاف، باستخداـ فنية تقليل اغبساسية التدرهبي بعدما مت تعريضها للمثَتات اليت سببت ؽبا القلق 

 (  1994بطريقة متدرجة . )إبراىيم، 

ما تنجح يف مساعدة الطلبة التقليل التدرهبي للحساسية واللجوء لوسائل االسًتخاء اؼبختلفة غالبا    
روبة لو تأثَته الفعاؿ ، والتفكَت يف خربات سابقة ىادئة، سعيدة ومهمالتخفيض من حدة درجة قلق يف

 حدة التوتر لدى الطلبة القلقُت.  فيضزبأيضا يف 

و ركز بعض علماء النفس على اؼبوضوعات العلمية مثل اؼبذاكرة واالستعداد لبلمتحانات، وتصور     
يف القسم ريده اؼبعلم منهم، والتغلب على الصعوبات األكاديبية الفردية، وكيفية التعامل مع اغبياة ما ي

 .الداخلي واختيار اؼبهنة

إذل أنو من الضروري تزويد الطلبة الذين يعانوف من القلق بفنيات   Moon (1986)شَت موف ي    
لتحل ؿبل االضطرابات واالنفعاالت دراسية متطورة وبطرؽ استكشافية فعالة غبل اؼبشكبلت، 

اؼبعوقُت للنجاحات والتطورات العلمية اؼبعرفية، حبيث يتحسن األداء بشكل كبَت، فتكوف ىذه 
 (  2002الفنيات ذات فعالية يف اختزاؿ قلق االمتحاف )الصايف،

ة من ىذا نلتمس مدى حاجة الفرد اؼبتمدرس إذل التخل  من ىذا االضطراب والتخفيف من حد   
قلق االمتحاف، بالطرؽ واألساليب الفعالة، اليت تقع ربت ظل فنيات الربامج اإلرشادية والعبلجات 

 النفسية . 
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 خالصة  : 
، ومبلزمة لو يف صبيع مراحل حديثة مصاحبة لئلنساف مند والدتويعترب القلق ظاىرة قديبة، 

غَتات ، فتعقدت ظروؼ اغبياة دبا يصاحبها من تيدة يف تفاقم وضعو بارتفاع حدهتاعمره، متزا
دائم وعائم يظهر يف صبيع اؼبواقف اؼبثَتة، حىت تصبح  ػػ قد يكوف وضغوط، غَت أف ىذا القلق

الشخصية تنعت بالقلقة، فيكوف صاحبها بسمة نفسية اضطرابيو وبتوتر شامل يعلن عن توقع خطر 
 تويف اغبياة، ويكوف لو تأثَت على صحفيعيق سَته  ،ي وباوؿ زعزعة االستقرار النفسي للفردفعل

النفسية، كما يكوف ؿبركا لبعض االضطرابات النفسية األخرى، وال يقتصر أثره على اعبانب النفسي 
فحسب، وإمبا يبكنو التأثَت على اعبانب الفسيولوجي ىو اآلخر. وؽبذا تطرقت لو مدارس علم النفس 

يراه   د الذيمن مدرسة التحليل النفسي وما تطرؽ لو فروي يها للبحث فيو، ويف صبيع جوانبو،ومنظر 
ينتج عنو قلق موضوعي، أو داخلي  ينتج عنو قلق عصايب ناتج عن كإنذار وربذير ػبطر خارجي 
قلق اؼبخاوؼ اؼبرضية  ،: القلق اؽبائم الطليقيفصلو إذل ثبلث أنواع منهاو  ،صراعات اؽبو واألنا األعلى

ية اليت تربط القلق باإلشراط وقلق اؽبستَتيا، اليت بدورىا تنقسم إذل نفسي وبدين. والنظرية السلوك
والتعلم اػباطئ، والنظرية اإلنسانية اليت ترى أف القلق من صنع اإلنساف ذاتو نتيجة زبوفو من اؼبستقبل 

والتأثَت على وجوده، أما النظرية اؼبعرفية فتنظر إذل أف األفكار السلبية، والتفكَت الغَت منطقي، 
زعزعة استقرار الفرد ػػ وقد يكوف ظريف موقفي يرتبط دبواقف واالستدالالت اػباطئة ىي اليت تؤدي إذل 

، ومن اؼبواقف ذات األنبية الكربى اليت يظهر فيها القلق في الختفائهاخاصة، يظهر لظهورىا وىبت
بشكل واضح ومؤثر؛ ىي االمتحانات اليت تلعب دورا ىاـ يف حياة الطالب عرب صبيع مراحل مبوه 

االمتحاف حيث يظهر يف حالة انفعالية مثَتة بغيضة، ناذبة عن تقدير ما ينعت بقلق  وسبدرسو، وىو
الفرد للخطر اؼبهدد غبياتو الدراسية، وزعزعة مكانتو يف ؿبيطو، وعلى ىذا كاف البحث يف جوانب ىذا 

انات اليت سبثلت يف مرحلة ، وأسباب، وحدة ومراحلو عند مواجهة االمتحالقلق من أعراض ومظاىر
التهديد األوذل والثانية وأخَتا مرحلة فقداف التحكم وػبطورتو على مستقبل الطالب ، ومرحلة التحدي

.    يبكن من خبلؽبا التقليل من حدتو تطرقت البحوث إذل الكيفيات واألساليب اليت
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 متهيد :

إف الدراسات النفسية ىي من الدراسات اؼبؤرّقة الواسعة األرجاء، زبتلف نتائج كل منها        
حسب اختبلؼ الظروؼ احمليطة دبتغَتاهتا، واختبلؼ نوع العينة اؼبدروسة فيما بينها، وعن فئات 

كاليات تستند إذل ربديد اإلش ادراساهتكانت  ينها وبُت غَتىا،ة بأخرى، ولكثرة الفوارؽ الفردي
والفرضيات ربديدا دقيقا وإذل خلفيات نظرية وتعريفات إجرائية، ودراسة اجملتمع دراسة استطبلعية 

ربديد مكاف الدراسة )ثانوييت الشهيد بن معمر أضبد والشهيد ماحي  حىت يقف فيها الباحث على
  حبثو وهبرب ، فيتعرؼ على نقائ)تبلميذ السنة الثالثة ثانوي( ؾبتمع الدراسةو  عينةو  بومدين(

، فيعرؼ ما ىو صاحل، وما ىو ناق ، وما )من مقاييس وأساليب إحصائية(الوسائل اليت يعتمد عليها
تعبد لو الطريق إلجراء ىذا حىت  يعمل هبا ىو زائد، ويدرؾ سباـ اإلدراؾ الكيفيات واألساليب اليت

بعد التفريغ والتحليل،  البحث، والولوج بثقة وحسم إلجراء الدراسة األساسية، ومعرفة نتائجها
وعندىا تكوف دراسة نفسية، وؽبذا كاف لزاما علينا بعد الدراسة النظرية االنتقاؿ إذل الدراسة التطبيقية 

 بدءا بالدراسة االستطبلعية اليت تؤىلنا إذل اؼبرور إذل الدراسة األساسية .  ،وتتبع خطواهتا ومراحلها

 

 

 

 

 



 اإلجزاءات املنهجية للدراصة    الفصل اخلامش

146 
 

 

 

 

 

 أوال : الدراسة االستطالعية :

تعد الدراسة االستطبلعية يف األحباث النفسية من اػبطوات اؼبهمة الواجب التطرؽ إليها،     
وانتهاجها كي يستطيع الباحث أف يستقصي بيئة حبثو وعينتو، ويتم فيها اختبار أدوات القياس اليت 

سية، وبناء يعّوؿ على استخدامها يف اؼبيداف، كما تعترب خطوة لتسهيل ما يأيت بعدىا من دراسة أسا
 على ىذا سعى الطالب إذل ربقيق ما يلي :

 ـ  منهج الدراسة : 1  

استخدـ الطالب يف ىذه الدراسة اؼبنهج الوصفي الذي وباوؿ من خبللو وصف الظاىرة موضوع    
و ثها، ألنالدراسة، وربليل بياناهتا، وبياف العبلقة بُت مكوناهتا واآلراء اليت تطرح حوؽبا واآلثار اليت ربد

 ،العبلقة االرتباطية اليت تعتمد على اؼبتوسط اغبسايب واالكبراؼ اؼبعياري لدراسةاؼبنهج األكثر مناسبة 
كما استخدـ الباحث   باإلضافة إذل االستدالرل الذي يعتمد على نتائج بَتسوف للعبلقة االرتباطية،

الربنامج العبلجي والوقوؼ على العبلقة بُت ذبرييب يف الدراسة التجريبية اؼبتمثلة يف تطبيق الشبو اؼبنهج 
 .لربنامج الذي ىو من بناء الباحثاؼبتغَتات الثبلث بعد القياـ بالتجريب واستخبلص نتائج ىذا ا

 :  ـ أىداف الدراسة االستطالعية 2

 سبثلت أىداؼ ىذه الدراسة  فيما يلي  :
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ى ميداف الدراسة، وربديد حدوده : مّت فيها التعرؼ علــ التعرف على ميدان الدراسة1ـ  2    
اؼبسماة :  1الثانوية اعبديدة  اؼبكانية اؼبتمثلة يف اؼبؤسسات الًتبوية اليت ذبرى هبا الدراسة، فاختَتت

اؼبسماة " الشهيد بن معمر أضبد" كميداف للدراسة،  3الشهيد ماحي عبد القادر" والثانوية اعبديدة "
ىذه الدراسة، مع مراعاة األوقات اؼبناسبة واؼبتماشية مع أوقات  كما مت ربديد اغبدود الزمانية إلجراء

فراغ التلميذ حىت نتمكن من إجراء البحث دوف تأثَت أحد اعبوانب عن اآلخر، فكاف اختيار آخر 
إلجراء االختبارات، وملء االستمارات، وذبريب   ( 2014ػ  2013)الفصل األوؿ من السنة الدراسية 

راسة  والتأكد من مدى مبلءمتها يف بيئة الدراسة، مع استخبلص اػبصائ  كل أدوات القياس و الد
السيكو مًتية وتصميم الربنامج العبلجي وتطبيقو يف صورتو األولية على عينة الدراسة، كما اختَت 
الفصل الدراسي الثاين من نفس السنة الدراسية  كتوقيت إلجراء وتطبيق األداة اؼبتمثلة يف الربنامج 

اؼببٍت من طرؼ الباحث، على أف تكوف االختبارات البعدية يف أخر الفصل الثالث تزامنا مع  العبلجي
 االختبارات اؼبدرسية .

: مت فيها التعرؼ على العينة ؿبل الدراسة فكانت األقساـ النهائية ــ اختيار عينة الدراسة  2ـ  2   
بالطريقة العشوائية  ختيارالكما مت اؿبل االختيار لكوهنا مشرفة على امتحاف شهادة البكالوريا ،

الشعب األدبية والعلمية لكوهنما يبثبلف أكرب نسبة اؼبتمدرسُت من  البسيطة من ؾبموع تبلميذ
 أضبد بن معمر من مدينة سبدو ػ بتلمساف .الشهيد عبد القادر ماحي و الشهيد مؤسسيت 

: كل دراسة حبثية ربصر حبدود معينة تلـز البحث بزماف إجراء ـ حدود الدراسة االستطالعية  3ـ 2 
البحث، والبيئة اليت هبرى هبا، والعينة اليت كانت ؿبل البحث، وىذا حىت يتسم البحث خبصوصيتو 
وصبلحيتو حسب اغبدود اؼبرسومة لو، أو حبدود ذبانسها، وحبثنا كباقي البحوث لو حدود رظبت، و 

 واليت كانت على النحو التارل : أجريت دراستو داخل حيزىا 
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: ربددت الدراسة االستطبلعية دبدة زمنية اكبصرت بُت شهر  الحدود الزمانية ـ 1ـ  3ـ  2 
، وىي اؼبدة الزمنية اليت يكوف هبا التلميذ يف مقاعد 2014إذل غاية شهر ماي من سنة  2013نوفمرب

 . الدراسة دوف العطل اؼبدرسية

ثانوية اعبديدة رقم ال: أجريت الدراسة يف مؤسستُت تربويتُت، أوالنبا:   نيةـ الحدود المكا 2ـ 3ـ  2
ماة بثانوية الشهيد بن معمر اؼبس 3والثانية: الثانوية رقم  بومدين ة بثانوية الشهيد ماحي اؼبسما 1
 بدائرة سبدو والية تلمساف .  ،أضبد

 

 20: العينة اليت كانت ؿبل الدراسة االستطبلعية ىي عينة مكونة من  الحدود البشرية ـ 3ـ  3ـ 2 
 بالطريقة العشوائية اواختَتو  ثانوي من الثانويتُت اؼبذكورتُتتلميذا وتلميذة متمدرسُت بالسنة الثالثة 

وىم األفراد الذين بالنسبة للدراسة التجريبية  تطبيق الربنامج العبلجيلشبانية أفراد  08 أخدت منها
ربصلوا على نتائج مرتفعة يف اختبار مركز الضبط وقيم منخفضة يف اختبار تقدير الذات، ونتائج 

 .مرتفعة يف قلق االمتحاف.

 :معاينة العينة االستطالعية ػػ  3 

مت اختيار العينة االستطبلعية عن طريق اؼبعاينة العشوائية البسيطة حيث كاف لكل عنصر من عناصر  
قساـ األمن وىذا الذي كاف مربمج للدراسة،  20ختيار إذل أف وصل العدد العينة نفس فرصة اال

وىي البيئة نفسها اليت ذبرى هبا  من شعب اآلداب والعلـو التجريبية السنة الثالثة ثانوياؼبتمدرسة ب
 الدراسة األساسية . 
وحسب  ( يبثل توزيع عينة البحث للدراسة االستطبلعية حسب اؼبؤسسات الًتبوية4جدوؿ رقم )

 اعبنس.
 اجملموع   إناث   ذكور   اؼبؤسسة الًتبوية 

 10  05 05 1الثانوية 
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 10 05 05 3الثانوية 
 20  10 10 اجملموع

ولتثمُت البحث وتأكيد نتائجو رأى الباحث تعزيز البحث بتطبيق برنامج عبلجي من بناء 
حاملة ؼبواصفات  العينة أف تكوفالباحث، بعد استحداث عينة قابلة لتجريب برنامج العبلجي، على 

هبا من ذوي الضبط احصأالتجريب اؼبتمثلة يف ارتفاع درجات مركز الضبط اليت توحي إذل أف 
اػبارجي، والبفاض يف درجات تقدير الذات وارتفاع يف درجات قلق االمتحاف ، فكانت العينة 

شروط التجريب من ؾبتمع  اػباضعة لتطبيق الربنامج العبلجي باختيار قصدي لعينة تتوفر فيهم
 البحث وكانت على النحو التارل :

 
 ( يبُت العينة التجريبية لتطبيق الربنامج العبلجي يف الدراسة االستطبلعية, 5جدوؿ رقم )
 اجملموع اإلناث الذكور اؼبؤسسة الًتبوية 

 04 02 02 1الثانوية 
 04 02 02 3الثانوية 
 08 04 04 اجملموع

العينة بدورىا انقسمت إذل قسمُت متوازيُت، إحدانبا سبثل اجملموعة الضابطة واألخرى  وىذه
سبثل التجريبية، مع مراعاة ذبانس اجملموعتُت من حيث السن واؼبستوى الثقايف واؼبكانة االجتماعية 

 وقيم متغَتات الدراسة.

 ـ أدوات الدراسة : 4

ألدوات متمثلة يف اؼبقاييس، وبرنامج عبلجي مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من ا
 وأساليب إحصائية وىي على النحو التارل :
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 المقاييس :    1ـ  4 

 دراسة وىي كالتارل : ي االختبارات اليت مت هبا قياس متغَتات يف وى

 :  مقياس مركز الضبط  1ـ  1ـ  4

لقياس الضبط ػػ اػبارجي، ترصبة عبلء  Rotter( 1966)روتر اؼبنظر ىو اختبار وضع من طرؼ
كل واحد منها بفقرتُت، إحدانبا تقيس الضبط الداخلي   ،بند 29( مكوف من 1982) الدين كفايف

والثانية تقيس الضبط اػبارجي، واجمليب عليو ىبتار إحدانبا اليت تتوافق مع اعتقاده الشخصي، وىذا 
وضعت للتمويو فقط،  دخيلة ال تقيس أي شيء بنود 6اؼبقياس  أمامها، وتتخلل Xبوضع عبلمة 

وتصحيح اؼبقياس ال وبتوي على إجابات صحيحة وأخرى خاطئة وإمبا ىي معتقدات وجوانب 
إذل  0درجة حيث يشَت الصفر  23درجة و 0تًتاوح درجات اؼبقياس بُت  .شخصية خاصة بالفرد

 اخلي بالكامل .    إذل عدـ وجود ضبط د 23عدـ وجود ضبط خارجي بالكامل وتشَت درجة 

 صدق المقياس : 1ـ  1ـ  1ـ  4 

باإلضافة إذل معامبلت الصدؽ اعبيدة اليت استخرجها واضع ىذا اؼبقياس فإنو يتمتع بداللة      
ارتفاع عدد الدراسات اليت استخدمت ىذا اؼبقياس كأداة  هفسر تموثوقة عاؼبيا وعربيا ، وىذا ما صدؽ 

ػ  1986أبو ناىية العادل العريب استخدمتو دراسات )للتعرؼ وقياس مركز الضبط، فعلى صعيد 
، 1997ػػ قايد،  1994ػػ ىدية،  1988و ػػ 1994ػػ يعقوب ومقابلة،  1979( يف مصر، ودراسات )برىـو

ػػ أبو ناىية،  1993ػػ جرادات،  1993ػ و 1988)دروزة،  ( يف األردف، ودراسات1996، مقابلة
ػػ  0.67(يف فلسطُت، وتوصلت ىذه الدراسات إذل وجود معامبلت صدؽ جيدة تراوحت بُت 1994
صدؽ احملكمُت، الصدؽ العاملي، صدؽ احملك،  استخدمت طرؽ ـبتلفة لقياسو منها وقد  0.78و 

  ( .2000والصدؽ التمييزي ) زياد بركات 
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 T  24.06بقياس صدقو التمييزي  فتحصلت على( 2005)ويف البيئة اعبزائرية قامت الباحثة مدور  
 .  0.81وىي قيمة دالة والصدؽ الذايت دبعامل 

كما قاـ الباحث يف ىذه الدراسة بقياس صدؽ اؼبقياس، حيث أخضعو إذل الصدؽ التميزي   
التجريبية  Tيف  6,69ؿ إحصائيا مقدرا بمستعمبل أسلوب اؼبقارنات الطرفية فأحرز على فرؽ دا

 Tودبعامل الصدؽ التكويٍت للمقارنة بُت اجملموعات أحرز على قيمة  يف اعبدولية 2,76مقابل 
 ما يؤكد صدؽ اؼبقياس وصبلحيتو لبلستعماؿ . يف اعبدولية،  2,87مقابل  5,36احملسوبة بقيمة 

 ـ ثبات المقياس :2ــ 1ـ  1ـ  4
تتوافر للمقياس يف صورتو األجنبية معامبلت ثبات مقبولة على عينات من الطبلب األمريكيُت،       

  دبعامل باستخداـ طريقة التجزئة النصفية للمقياس ثباتعلى معامبلت  1966حيث حصل روتر 
 0.89إذل  0.49وبطريقة إعادة التطبيق تراوحت من  0.79إذل  0.65أوكيو ريتشاردسوف تراوحت من 

 حساب ثبات اؼبقياس على النحو التارل: (  وكانت قيم9ػ 1982. )عبلء الدين كفايف،  
 يبُت ثبات اؼبقياس عند روتر (6)اعبدوؿ رقم 

 معامل االرتباط        اعبنس        حجم العينة      التجزئة النصفية  

 
 سبَتماف  براوف

 

 0.65   ذكور  50  

 0.79   إناث 50  

 0.73   اجملموع  100  

 
 كيوردشاردسوف

 0.70   ذكور   50  

 0.76    إناث   50  

 0.73   اجملموع  100  

معادلة  حبساب معامل الثبات باستخداـ  (2009)وقاـ الباحث ؿبمد بٍت خالد 
طالب  35، وبطريقة إعادة االختبار على ؾبموعة مكونة من 0.73)كيوردشاردسوف(  وقد بلغ 
فكانت النتائج مقبولة ألغراض الدراسة  0.81بلغ معامل الثبات  ،وبفارؽ زمٍت قدره شهر واحد
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توصلت إذل نتيجة حيث بقياسو  ( 2005)والبحث العلمي، ويف البيئة اعبزائرية قامت الباحثة مدور 
 4زمٍت قدره دبعامل االرتباط وطريقة إعادة االختبار بفارؽ  0.67دبعامل ألفا كرومباخ، و 0.66
 أسابيع.

كما قاـ الباحث يف الدراسة اغبالية بقياس تبات ىذا االختبار على العينة احمللية باستعماؿ   
، وحبساب درجة االتساؽ  0.48معامل االرتباط، فكاف مقدر ب  وحسابالتجزئة النصفية، 

وصاحل للقياس يف البيئة وىذا ما يؤكد أف ىذا االختبار ثابت  0.63الداخلي فكانت درجتو مقدرة ب 
 احمللية ألغراض حبثية .

بند وكل  29مقياس مركز الضبط لروتر ىو مقياس وبتوي على ـ  مفتاح التصحيح : 3ـ 1ـ  1ـ  4
بند يتكوف من فقرتُت ) أ ، ب ( إحدانبا تقيس الضبط الداخلي واألخرى تقيس الضبط اػبارجي 

 تصحيح التارل :وتعطى درجة واحدة للفقرة الظاىرة يف جدوؿ ال

 يبُت مفتاح التصحيح ؼبقياس  مركز الضبط عند روتر (7) اعبدوؿ رقم

 التصحيح الفقرة  التصحيح الفقرة التصحيح الفقرة
1  
2 
3 
 4 
 5 
 6 
 7 
 8 
 9 
 10 

 دخيلة
 أ  
 ب  
 ب 
 ب 

 أ  
 أ 
 دخيلة 
 أ 

 ب

   11  
  12   
  13 
 14 
 15 
 16 
 17 
 18 
 19 
 20 

 ب  
 ب   
 ب 
 دخيلة 
 ب 
 أ  
 أ 
 أ 
 دخيلة 
 أ 

21 
22 
 23 
 24 
 25 
 26 
 27 
 28 
 29 

 أ  
 ب  
 أ 
 دخيلة 
 أ 
 ب 
 دخيلة 
 ب  
 أ 



 اإلجزاءات املنهجية للدراصة    الفصل اخلامش

146 
 

لكل إجابة طابقت بنود جدوؿ التصحيح  1لتصحيح ىذا االختبار تعطى عبلمة واحدة 
لكل إجابة خالفت بنود اعبدوؿ، يف حُت ال تعطى أي عبلمة  0اؼببُت أعبله وتعطى عبلمة الصفر 

 للفقرات الدخيلة . البفاض العبلمات يعرب عن الضبط الداخلي وارتفاعها يعرب عن الضبط اػبارجي .

أما إذا  (1)أ تعطى لو درجة واحدة  البنديف × إذا أجاب اؼبفحوص بوضع عبلمة  2مثاؿ : الفقرة   
 فبكوف العكس . 3، أما يف الفقرة  (0)على البند ب تعطى لو درجة صفر × أجاب بوضع عبلمة 

 
 
 
 ـ مقياس تقدير الذات :  2ــ  1ـ  4

من أىم اؼبقاييس اليت كثر  Copper Smith( 1967)يعترب مقياس تقدير الذات لكوبر ظبيت 
العريب وىو مًتجم من طرؼ عبد الباقي البحًتي  استعماؽبا سواء على الصعيد العاؼبي أو على الصعيد

 (.2007وىو مقياس يعطي درجات لقياس تقدير الذات)أمزياف ،  (1984)
 ـ صدق المقياس :1ـ 2ـ 1ـ  4

يف رسالتها لنيل  (2007)بعد الًتصبة والتكييف يف البيئة اعبزائرية أكدت الباحثة أمزياف زبيدة     
بقياس الصدؽ اإلحصائي، وقاـ الباحث يف  0,94شهادة اؼباجيسًت عن صدؽ ىذا اؼبقياس بنتيجة 

الدراسة اغبالية بقياس صدؽ االختبار بطريقة الصدؽ التميزي مستعمبل أسلوب اؼبقارنات الطرفية 
اعبدولية عند درجة   Tيف 2,04التجريبية مقابل  Tيف 2,55فأحرز على فرؽ داؿ إحصائيا مقدرا ب 

فكانت  اؼبقارنة بُت اجملموعاتودبعامل الصدؽ التكويٍت بأسلوب  0,05ومستوى الداللة  28اغبرية 
وىذا ما يؤكد صدؽ االختبار  2,86بقيمة  اعبدولية T مقابل 3,11احملسوبة بقيمة  Tنتيجة 

 .احملليةوصبلحيتو للتطبيق على عينة الدراسة 
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 المقياس  ـ ثبات  2ـ  2ـ  1ـ  4 

على غرار ما توصلت إليو الدراسات األجنبية من ثبات صدؽ ىذا اؼبقياس نلمس ثباتو من      
لدراستها يف البيئة اعبزائرية، حيث   (2007)خبلؿ النتائج اليت توصلت إليها الباحثة أمزياف زبيدة 

يف  0,94يف مقياس )ر ت ؾ (ونتيجة  0,88يف معامل االرتباط ونتيجة  0,79ربصلت على نتيجة 
 مقياس الصدؽ اإلحصائي وىذا ما أتبث أف اؼبقياس ثابت يف البيئة اعبزائرية.

وللتحقق من ثبات ىذا االختبار قاـ الباحث يف ىذا الدراسة بقياسو مستعمبل أسلوب التجزئة     
تباط مرتفع وبالتارل ، ما يدؿ على وجود ار  0,69النصفية، فتحصل على معامل االرتباط قدره  

 االختبار ثابت وصاحل لبلستعماؿ على العينة احمللية ألغراض حبثية .  

 

 ـ مفتاح التصحيح :  3ـ  2ـ 1ـ  4 

 ( 1)، تعطى درجة واحدة ي اإلجابة ) تنطبق ػػ ال تنطبق (بند ثنائ 25يتكوف ىذا اؼبقباس من      
إذا   ( 0) ( إذا كانت اإلجابة ب ) تنطبق (، ودرجة صفر  20ػ  19ػ  14ػ  9ػ  8ػ  5ػ  4ػ  1 للبنود )

ػ  15ػ  13ػ  12ػ  11ػ  10ػ  7ػ 6ػ  3ػ  2لكل من ) ( 1) كانت اإلجابة ب )ال تنطبق (، وتعطى درجة 

 ( 0) إذا كانت اإلجابة ب )ال تنطبق(، وتعطى ؽبا صفر  ( 25ػ  24ػ  23ػ  22ػ  21ػ  18ػ  17ػ  16
لتكوف الدرجات ؿبصورة  4ة ب ) تنطبق (، والنتيجة احملصل عليها تضرب يف درجة إذا كانت اإلجاب

درجة، ويفسر االختبار، كلما البفضت الدرجة عن اؼبتوسط دلت على البفاض تقدير  100و  0بُت 
ىي درجة دالة  40إذل  20الذات، وكلما ارتفعت عن اؼبتوسط دلت على ارتفاع تقدير الذات، من 

 60ىي درجة دالة على تقدير الذات متوسط ومن  60إذل  40خفض ومن على تقدير الذات من
 ىو تقدير الذات مرتفع جدا. 80ىو تقدير الذات مرتفع وأكثر من  80إذل 

  ـ  مقياس قلق االمتحان : 3ـ   1ـ 4
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إف القلق ىو مصطلح واضطراب واسع، وخاصة إذا كاف متأصل يف شخصية الفرد، كما أنو قد       
 اغباالت.  فيظهر يف كلصبيع االضطرابات  يع اغباالت اؼبثَتة، وقد يصاحبيظهر يف صب

تأكد من القلق إف كاف قلق االمتحاف أو غَته وجب علينا تطبيق مقياسُت ؽبذا اؼبتغَت، حىت     
أحدنبا يقيس ظبة القلق الستثناء من كاف وبمل ىذه السمة من الدراسة التجريبية )تطبيق الربنامج 

قلق، والثاين يقيس قلق االمتحاف وصاحبو ىو الذي يعٌت كوف الفرد ذا ظبتو ي(، دبعٌت ال العبلجي
بالدراسة التجريبية ) تطبيق الربنامج العبلجي (، دبعٌت أف تكوف العينة تتصف بقلق االمتحاف. 

 واؼبقياساف نبا كالتارل:  

 

 

 ـ مقياس سمة القلق :1ـ  3ـ  1ـ  4

يف صورتُت؛ ظبة القلق  Spielberger et al( 1983وزمبلءه )  ىو مقياس وضعو سبيلبَتجر
، واكتفى الباحث (1984)وحالة القلق، ونقلو إذل العربية الدكتور عبد الرقيب أضبد البحًتي 

والباحثة بن  (2011)باستعماؿ صورة واحدة اليت ىي ظبة القلق واؼبعدلة كما جاءت هبا الباحثة صاحل 
اؼبقياس للتأكد  والتمييز بُت القلق كسمة عامة يف الفرد وبُت قلق  ، وُأخد ىذا(2012) رابح 

االمتحاف كحالة، وبالتارل ال تكوف ألفراد العينة ظبة القلق، دبعٌت يستثٍت كل من كاف لو درجات 
 مرتفعة على ىذا اؼبقياس من الدراسة التجريبية .

 صدق المقياس :   1ـ  1ـ  3ـ 1ـ  4 

( 0.50و  0.54لقلق عند سبلبَتجر بُت )لصدؽ ) الصدؽ الذايت ( لسمة اتراوحت قيم معامل ا    
 .  ( 64: 1998 )الزراد،
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إذل صدؽ اؼبقياس  (2012 ويف البيئة اعبزائرية توصلت الباحثة بن رابح نعيمة يف دراستها )   
  .لى صدؽ اؼبقياسفبا يدؿ ع 0.84باالعتماد على اعبدر الًتبيعي للثبات بقيمة 

 ثبات المقياس 2ـ  1ـ  3ـ  1ـ  4

 (0.66) بقيمة تراوحت بُت دبعامل االرتباط   بلغ ثبات اؼبقياس يف نسختو األصلية عند سبيلبَتجر   
 (.64:  1998)الزراد ػ  ( 0.86)  و

،  0.88على عينة ؿبلية بلغ معامل الثبات بأسلوب الفا كرومباخ    (2012)ويف دراسة بن رابح     
ويف الدراسة نفسها مت حساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية، فكانت القيم  دبعادلة سبَتماف 

 .ثبات اؼبقياس وصبلحيتو لبلستعماؿ، وىي قيم كلها تدؿ على 0.71، ودبعادلة قوسباف   0.72براوف  

فرد  26على عينة مقدرة ب ويف الدراسة اغبالية قاـ الباحث بقياس الثبات بطريقة التجزئة النصفية    
وىي قيمة دالة إحصائيا عند داللة  0.58غَت عينة الدراسة، فكانت قيمة معامل االرتباط تساوي 

 ، ما يدؿ على أف االختبار داؿ وصاحل لبلستعماؿ يف ىذه الدراسة.0.01

لدراسة ومن فرد من ؾبتمع ا 46وقاـ الباحث حبسابو بطريقة إعادة االختبار على عينة مقدرة ب      
دوف أفراد عينة الدراسة بفارؽ زمٍت قدره ثبلثة أسابيع  فكانت النتيجة احملصل عليها من خبلؿ 

وبالتارل  0.01، وىي نتيجة دالة احصائيا عند مستوى الداللة  0.86استعماؿ معامل بَتسوف ىي 
 .ستعمالو كأداة يف الدراسة ألغراض البحث الفأف اؼبقياس ثابت وصاحل للتجريب 

 . مفتاح التصحيح  3ـ  1ـ  3ـ  1ـ  4

فقرة، منها ما ىو موجب ومنها ما ىو سالب هباب عليها باختيار بديل  20يتكوف اؼبقياس من     
من األربعة ) أبدا ػػ قليبل ػ كثَتا ػ كثَتا جدا ( يصحح اؼبقياس بإعطاء درجة واحدة متدرجة من واحد 
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للبدائل بالنسبة للفقرات اؼبوجبة وبطريقة عكسية ( حسب ىذا الًتتيب  4إذل  1إذل أربعة) 
 حسب نفس الًتتيب للفقرات السالبة، ويتبُت ىذا من خبلؿ اعبدوؿ التارل .)تنازليا(

 يبُت طريقة التصحيح ؼبقياس القلق سيمة لسبيلبَتجر ( 8) جدوؿ رقم 

أرقاـ  
الفقرات 
 اؼبوجبة

أرقاـ 
الفقرات 
 السالبة 

بدائل 
 اإلجابات

 تصحيح
الفقرات 
 اؼبوجبة 

تصحيح 
الفقرات 
 السالبة 

ؾبموع 
 الفقرات

القلق  
كسيمة 
 الصورة أ 

ػ 7ػ  6ػ  4ػ  3
 13ػ  12ػ  9
ػ  17ػ  14ػ 
18 . 

 8ػ  5ػ  2ػ  1
ػ  11ػ  10ػ 
ػ  16ػ  15
 . 20ػ  19

 ػ أبدا 
 ػ قليبل 
 ػ كثَتا

 ػ كثَتا جدا 

 1 
 2 
 3 
 4 

 4 
 3 
 2 
 1 

 
 
  20 

 60درجة، وكل فرد أحرز على درجات تفوؽ  80و  0درجات تصحيح اؼبقياس بُت  تنحصر        
فهو ذو قلق كحالة أي  60درجة فهو فرد ذو القلق كسمة أما الفرد الذي أحرز على درجة أقل من 

 (. 2012قلق موقفي. )بن رابح نعيمة، 

 مقياس قلق االمتحان :  2ـ  3ـ  1ـ  4

قاـ باقتباسو   Spilberger et all  (1980)مقياس االذباه كبو االمتحاف تأليف سبيلبَتجر وآخروف    
)يف ( 1985)وكذا الزىار وىوسفر (1984)وإعداده للبيئة العربية كل من ليلى عبد اغبميد عبد اغبافظ 

 (.2012بن رابح، 

 صدق المقياس : ـ 1ـ  2ـ  3ـ  1ـ  4 

( ،  2012) بن رابح ، 0,94و  0,90على قيم لصدؽ اؼبضموف بُت  ربصل اؼبقياس        
 ( .1984)يف دراسة عبد اغبميد   0,94و  0,79دبعامبلت االرتباط  بُت و 
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وبالنسبة للبحث اغبارل وباستعماؿ طريقة الصدؽ التميزي مستعمبل أسلوب اؼبقارنات الطرفية،       
اعبدولية  Tيف  2,04التجريبية مقابل  Tيف  2,41توصل الباحث إذل فرؽ داؿ إحصائيا مقدر ب 

وبطريقة الصدؽ التكويٍت بأسلوب اؼبقارنة بُت ،  0,05ومستوى الداللة  28عند درجة اغبرية 
يف اعبدولية ما يؤكد  2,87مقابل  6,53احملسوبة بقيمة  Tاجملموعات ربصل الباحث على قيمة 

 .صدؽ اؼبقياس

 المقياس:  ثبات  2ـ  2ـ  3ـ  1ـ  4

يف دراسات أمريكية )الزىار، وىوزفر  0,86و  0,66أحرز ىذا اؼبقياس على معامل ثبات بُت       
بالتجزئة النصفية، )صاحل نعيمة،  0,90وفق معادلة ألفا كرومبخ و 0,88( ودبعامل ثبات 1985
2011.) 

نة احمللية باستعماؿ التجزئة وللتأكد من ثباتو على بيئة الدراسة قاـ الباحث بقياسو على العي      
يف ر اعبدولية عند  0,45يف ر التجريبية مقابل  0,70النصفية فتحصل على معامل االرتباط مقدر ب 

ما يدؿ على أف اؼبقياس ثابت وصاحل للتجريب على العينة  0,01ومستوى الداللة   28درجة اغبرية 
 احمللية . 

 ـ مفتاح التصحيح : 3ـ  2ـ  3ـ  1ـ  4

بند )فقرة(، منها اؼبوجبة ومنها السالبة، اإلجابة عنها تكوف باختيار  20وبتوي ىذا مقياس على     
 ( 2011، ػ غالبا ػ دائما ( )صاحل نعيمة  بدائل التالية ) مطلقا ػ أحيانا 4بديل من األربعة 

 ػػػػػػل 2عند اإلجابة )أبدا( ودرجتُت  1والتصحيح يكوف يف الفقرات اؼبوجبة بإعطاء درجة 
)دائما( ويكوف العكس يف الفقرات السالبة ػػػػػػػل 4)غالبا( وأربع درجات ػػػدرجات ل 3وثبلث  ()أحيانا

وكلما ارتفعت النتائج فوؽ اؼبتوسط كلما كاف قلق االمتحاف  20وأدناىا  80لتكوف أعلى درجة 
 مرتفع وكلما قلت النتائج دوف اؼبتوسط كلما كاف قلق االمتحاف منخفض .  
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 يوضح مواصفات مقياس قلق االمتحاف لسبيلبَتجر  (9) واعبدوؿ رقم 

ارقاـ  
الفقرات 
 اؼبوجبة 

ارقاـ 
الفقرات 
 السالبة 

بدائل 
 االجابات 

تصحيح 
فقرات ال

 اؼبوجبة 

تصحيح 
الفقرات 
 السالبة 

ؾبموع 
 الفقرات 

قائمة قلق 
 االختبار

كل الفقرات 
ما عدا الفقرة 

(1) 

 أبدا  1الفقرة   
 أحيانا 
 غالبا 
 دائما

  1 
  2 
  3 
  4 

  4 
  3 
  2 
  1 

   
 
  20 

 

 

 

 ـ  األساليب اإلحصائية المستعملة :2ـ  4

 مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من األساليب اإلحصائية للوقوؼ على نتائج الدراسة       
 .   قةقيدحقيقية و 

لدراسة الفرؽ بُت عينتُت مستقلتُت   Tقياس التجانس العينتُت : اعتمد الباحث فيو على اختبار     
ومتساويتُت وىذا للوقوؼ على ذبانس اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية أو وجود الفرؽ يف حالة 

 عدـ التجانس .

 ""Pearson( R)  معامل االرتباط بيرسون  1ـ  2ـ  4 

مد عليها يف الدراسات يعترب معامل االرتباط "بَتسوف" من األساليب اإلحصائية اليت يعت      
االرتباطية اػباصة بالعلـو اإلنسانية واالجتماعية، فتؤكد  النتائج احملصل عليها على وجود العبلقة 
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عرفة االرتباطية وكذا قوهتا بُت اؼبتغَتات أو عدمها. واعتمد  الباحث على ىذا االسلوب االحصائي ؼب
الضبط وقلق  كزر مت العبلقة االرتباطية بُت مت، الضبط وتقدير الذا كزر العبلقة االرتباطية بُت م

االمتحاف، وكذلك العبلقة االرتباطية بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف، كما كاف مطلوب يف 
 اشكاليات الدراسة .

 لدراسة الفرق:   Tاختبار 2ـ  2ـ  4 

يف الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية  لدراسة Tاستعمل الباحث مقياس 
االختبار البعدي وىذا للوقوؼ على أثر فعاليات الربنامج العبلجي إف كاف الفرؽ موجود بُت 
اجملموعتُت، وبالتارل الربنامج العبلجي ناجح فعاؿ أو عدـ وجود الفرؽ وبالتارل الربنامج العبلجي غَت 

 فعاؿ وغَت ِمؤثر.

ُت للوقوؼ على الفرؽ بُت لدراسة الفرؽ بُت عينتُت مرتبطت Tكما استعمل الباحث مقياس 
االختبار القبلي واالختبار البعدي على اجملموعة التجريبية وكذلك اجملموعة الضابطة إف كاف، وبالتارل 

 معرفة نتائج الربنامج العبلجي ومدى فعاليتو

 لقياس حجم أثر الربنامج العبلجي. Blackومعامل ببلؾ  ITAإيتا  باالضافة إذل معامل

 العالجي: ـ البرنامج 3ـ  4

كاف اإلنساف عرب مراحل مبوه عرضة لؤلمراض واالضطرابات والسلوكات السلبية، واليت ال تزاؿ       
ؿبل اىتماـ علماء النفس على ـبتلف مدارسهم، من حيث البحث يف األسباب، العوامل اؼبساعدة، 

اـ بو علماء اؼبدرسة األعراض، التشخي  ويف الكيفية اليت يبكن التخل  أو التقليل منها، مثل ما ق
 السلوكية والتحليل النفسي وغَتنبا .
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كما أف اإلنساف عرضة للتعلم اػباطئ، ولؤلفكار االهنزامية، ذات اؼبنشأ غَت الصحيح، واليت      
نكشف عنها باؼببلحظة اؼبباشرة، أو االستبطاف للوصوؿ إذل أسس مواطن اؼبغالطة يف التفكَت، 

يحها، وجعل صاحبها يتفطن هبا، وىذا من األسس اليت يقـو عليها ومنبت األفكار السلبية، وتصح
 علم النفس اؼبعريف .

إف اإلحبار يف موضوع حبثنا والغوص يف عمقو يصل بنا إذل اكتشاؼ النتائج الوخيمة، اليت تلحق     
بشخصية الفرد بسبب اعتقاده يف الضبط اػبارجي، والذي يعد كاضطراب فكري معريف، واؼبعروؼ 

فكار البلعقبلنية اليت تتمثل يف السلبية واالتكالية والبلمباالة والبلمسوؤلية، واليت تعزى نتائج باأل
األعماؿ فيو إذل مصادر خارجية، من حظ وصدفة وغَتنبا، وؼبواجهة ىذا األمر مت اختيار عينة مكونة 

الذين أثبتت نتائجهم يف من ؾبموعة تبلميذ السنة الثالثة ثانوي واؼبشرفُت على امتحاف البكالوريا، و 
الضبط اػبارجي، كما حصلوا على نتائج  كزر م بأف اذباىهم ىو اذباه ذووا ماالختبارات اؼبقدمة ؽب

توحي إذل أف تقدير ذواهتم ىو تقدير دوف اؼبستوى، وأهنم يتميزوف بارتفاع يف درجات قلق االمتحاف، 
 وىذا كلو بواسطة اختبارات تقيس ذلك .

 
 الضبط من الخارجي إلى الداخلي : كزبرنامج عالجي لتغيير مر  بناءـ   1ـ  3ـ  4  
و ىو برنامج عبلجي معريف تعديلي، إلصبلح األفكار بنائ الربنامج العبلجي الذي كبن بصدد     

الناذبة عن االعتقاد يف الضبط اػبارجي والسلبيات اؼبلحقة بو، إذل أفكار إهبابية صحيحة صحية 
 : ، فكاف اإلعداد على النحو التارلوبملها الضبط الداخلي

بعد االلتقاء بالعينة والتعرؼ عليها، دارت بيننا مناقشة حىت نكشف وجهات نظرىم اليت تعد  
كمدخل لتشخي  ما وبملونو من أفكار سلبية، وتوجهات خاطئة اليت أطبدت دافعيتهم، حيث 

الفرد كلو مكتوب، ومقدر مسبقا، تبُت أهنم ينظروف إذل أف األعماؿ والنتائج والسلوؾ الصادر عن 
والنجاح فيها ما ىو إال حظ وصدفة، فمهما عمل اإلنساف واجتهد فإنو ال يأخذ إال ما قدر لو، 
وبالتارل ال يبدلوف أي جهد لبلجتهاد، وربسُت النتائج، وىذا القصور هبعلهم مرتبكُت،، قلقُت أثناء 
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ب عنو نتائج سلبية، واليت يربروهنا بعدـ وجود اغبظ إجراء االمتحانات بنظرة دونية إذل الذات، ما يًتت
 وصعوبة العمل وغَتىا، مبعدين اؼبسؤولية عن ذواهتم .

كما استخلصنا من ؿباورة األساتذة والقائمُت عليهم باؼبؤسسة دبعلومات كفيلة لعدـ الرغبة 
ل على تغيَت وجهة يف العمل والتهاوف. على ىذا األساس بنينا الربنامج العبلجي التارل، الذي يعم

نظرىم، وتصحيح أفكاىم السلبية، اؼبرتكزة على الضبط اػبارجي، وربويلها إذل أفكار إهبابية، ربركها 
 الدافعية والعمل واؼبثابرة وبناء األىداؼ اليت ترتقي بصاحبها إذل النجاح والعمل احملمود.

 الخلفية النظرية 2ـ  3ـ  4

لريادة والنطاؽ الواسع يف ؾباؿ البحوث والعبلجات يف القرف إف العبلج النفسي اؼبعريف لو ا     
صحاهبا أف األحداث أعترب اطق الرواقي الفلسفي، اليت اغبديث، كما أف لو جدور تسند إذل اؼبن

 مبا فكرة االنساف.إسؤولة عن االختبلؿ االنفعارل، و ليست ىي اؼب

تزييف حقائقو، انطبلقا من مقدمات إف اؼبشكبلت النفسية تعود إذل الفرد بتحريف واقعو، و     
مغلوطة وافًتاضات خاطئة، اليت قد تنشأ عن تعلم خاطئ حدث لو أثناء مراحل مبوه اؼبعريف، 
وللخبلص من ىذا الوىم، وىذا االضطراب، على اؼبعاجل أف يساعد اؼبريض بالعودة إذل أصل اؼبغالطة 

وتعلم طرائق أكثر واقعية، بأفكار سليمة  الفكرية والكشف عنها، واالقتناع بوجودىا، مث تصحيحها،
 لبناء خرباتو على وجو حسن صحيح .

إف النظرية اؼبعرفية اليت تعد أوسع وأمشل من النظرية السلوكية، فهي تبٌت على أسس ومبادئ عامة     
افرة ؤلفكار اؼبتنلة اؼبتبادلة واؼببلحظة الذاتية منها: فهم وظائف اغبوار الداخلي والتعليمات الشخصي

أو الغَت متناسبة واستخداـ التقوًن السلوكي اؼبعريف وإعادة البنية اؼبعرفية والتدريبات على حل 
تعلم اؼبشكبلت وتعلم اؼبهارات اؼبوجهة والتأقلم وضبط الذات وأساليبو مع الًتكيز على اكتساب ال
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دريب على أمباط سلوكية اؼبعرفة مع اعبهد الذايت غبدوث االستبصار والت وإحداث التغَت يف السلوؾ و
  .(151:  2008، مدحت عبد اغبميدمبنية على معارؼ عقبلنية تفيد يف التأقلم . )

والنظرية اؼبعرفية ال هتتم بطريقة التعلم أو البحث يف ماضي الفرد فحسب وإمبا ىي تبحث يف     
األفكار اؼبغلوطة، والتفكَت السليب، وكيفية اكبراؼ السلوؾ عن طريق األفكار، كما تبحث يف كيفية 

الربامج  التخل  من رداءة ىذه األفكار وتصحيحها للتخل  منها أو التقليل من حدهتا عن طريق
 العبلجية . 

والعبلج النفسي اؼبعريف ىو صاحل للتطبيق الفردي واعبماعي، يكوف يف صيغة عبلجية أو 
إرشادية، مداه قصَت يف أغلب األحياف، يهدؼ إذل التعامل مع األفكار اآللية، واؼبعتقدات اػباطئة 

تعديل االذباىات ذات اػبلل واالفًتاضات اؼبساء توظيفها واؼبعرفة اؼبشوىة والوجداف السالب بغرض 
الوظيفي وإحداث التغيَت وربسُت التوافق اؼبعريف وتعلم اؼبهارات اؼبعرفية غبل اؼبشكبلت والتأقلم 

عادة البنية اؼبعرفية وتعديل اؼبخططات السالبة ي على تدريبات وواجبات ترمي إوالتكيف، ووبتو 
من االعراض اؼبرضية. )مدحت عبد اغبميد،  وربويل مسار العميل إذل اإلهبابية والفعالية، والتخل 

2009) 

ويقـو ىذا اؼبنهج من العبلجات على التدرج يف تعديل السلوؾ، ألف النفس االنسانية ال 
تعقيدات وبالتارل وبتاج ىذا يبكن تعديلها بيسر وبشكل مفاجئ وىذا ؼبا ربملو النفس البشرية من 

وبتاج إذل ىذا التدرج  العبلج اؼبعريف( و 2008رياض،إذل ؾبموعة من اعبلسات العبلجية ،)  تعديلال
 العدد من اعبلسات كباقي اؼبناىج العبلجية األخرى ، وأنو يتميز بأنو أقصرىم مدة يف العبلج .   و 

 ـ  روادىا : 1ـ  2ـ  3ـ  4

لقد زخرت النظرية اؼبعرفية والعبلج اؼبعريف دبجموعة من العلماء من أمثاؿ ألبَتث إليس 
A.Ellis   جورج كيلي ،G.Kelly   ميتشنبـو ،Meichenbaum ،ورايبي ،Raimy  وغَتىم بعد ما
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بنشر مقاال حوؿ تطبيق العبلج اؼبعريف على  Aroon Beckفتح باب ىذا اجملاؿ اؼبنظر آروف بيك 
 حالة فصاـ مزمن .

ىو من االوائل الذين كاف توجههم كبو العبلج اؼبعريف، حيث   A beckواؼبنظر:" آروف بيك "     
بدأ حياتو بوصفو ؿبلبل نفسيا، مث تنبو إذل العبلج اؼبعريف يف أواخر العقد السادس من القرف اؼباضي 
فكانت تدريباتو االوذل أثناء تعاملو مع حاالت االكتئاب واكتشافو للعبلقة بُت أمباط التفكَت 

 ( 2009ة .) مدحت عبد اغبميد ،واألعراض االكتئابي

 ـ  نظرية بيك في العالج المعرفي : 2ـ  2ـ  3ـ  4

أف الفرد اؼبضطرب نفسيا لديو أخطاء يف طريقة التفكَت، تؤدي بو إذل نتائج  Beckاعترب بيك      
غَت منطقية، وتظهر أخطاء التفكَت على شكل تشوىات معرفية أساسية تتمثل يف تفكَت الفرد بطريقة 

 امدة تعتمد على ما يلي :ج

ػػ الكل أو ال شيء؛ وىو أف يتعصب الفرد لفكرة دوف مراعاة اغبيثيات أو الظروؼ احمليطة أو التفريق  
 بُت العناصر.

 ػػ التصميم الزائد : التوقع أو التحليل الزائد لفكرة أو سلوؾ .  

وجعلو اؼبوضع الوحيد  ػػ النصفية العقلية: أي قياـ الشخ  بالتقاء جانب سليب من اؼبوقف 
 الىتمامو، وبذلك يدرؾ اؼبوقف كلو بطريقة سلبية .

ػػ التقليل من شأف األحداث اإلهبابية :  نظرة الشخ  إذل األحداث اإلهبابية اليت يبر هبا بدونية، أو  
 ربويلها إذل أحداث سلبية.

 و أدلة واقعية يف اؼبوقف .ػػ االستنتاج العشوائي : ويعٍت القفز إذل النتائج دوف وجود بيانات أ 
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ػػ التضخيم والتقليل : وىي اؼببالغة يف إعطاء األنبية  لؤلحداث الصغَتة، واؼببالغة يف التقليل من أنبية  
 األحداث اؽبامة.

 كدليل على الواقع .  االنفعاليةػػ االستدالؿ اؼبعريف : وىو أخد الفرد اغبالة  

   أي عدـ اؼبرونة يف اؼبعايَت اؼبفروضة من قبل الفرد على نفسو واآلخرين. ػػ عبارات الوجوب : 

ػػ الشخصانية : يرى الفرد بأنو السبب يف األحداث اػبارجية السلبية دوف وجود مربر لدلك،  
معجم  29 خالد  اعبهٍت ؿبمد بأف صبيع الناس ينظروف اليك ) االعتقادوللشخصانية وجو آخر وىو 

          ًتونية ػ أكاديبية علم النفس ( اؼبواقع االلك

اغبارل من   والعبلج اؼبعريف عند بيك يعتمد على تقنيات عبلجية واليت كاف ؽبا األثر يف بناء الربنامج  
 بينها ما يلي : 

ػػػ اؼبنهج التجرييب للعبلج اؼبعريف يتمثل يف مساعدة اؼبريض على التعرؼ على التحريفات واؼبغالطات  
ا بإبراز إدراؾ الواقع أنو ليس ىو الواقع نفسو بل ىو صورة تقريبية، ألف اؼبعارؼ ؿبدودة وتصحيحه

والوظائف اغبسية ىي األخرى ؿبدودة، كما أهنا معرضة للخطأ والتأويل الناتج عن اؼبدخبلت اغبسية 
 اليت تكوف ربت ضغوط أو إرىاؽ أو نق  يف الوعي ... 

وىو التعرؼ على األفكار اليت تعطل القدرة على تكيف الفرد مع  ػػػ التعرؼ على الفكر البلتكيفي : 
 خربات اغبياة والوصوؿ إذل األفكار الواقعية فُبفقد التوافق الداخلي .

ػػ ملء الفرغات : وفيو يتم البحث عن حلقة مفقودة بُت اؼبثَت واالستجابة واليت يكوف من خبلؽبا   
 التعرؼ عن االكبراؼ وتشوه األفكار .
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بعاد وفض اؼبركزية : وىي أف يتعلم اؼبريض على أف يتعرؼ على أفكاره األوتوماتيكية ويتنبو ػ اإلػ  
بسهولة الكبرافها والعقبلنيتها ويبقى بتأملو يقف موقفا موضوعيا كبوىا وبالتارل يبعد تلك األفكار  

 وىبتصر اؼبسافات. 

ػػػ  التثبت من النتائج : قد يتق اؼبريض يف أفكاره ويراىا ىي واقع العادل اػبارجي وىذا التوقع أو ىذا  
االستدالؿ قد يؤدي إذل تفكَت مغلوط. والواجب ىنا الوصوؿ باؼبريض إذل التمييز الواضح بُت 

 عملياتو الذىنية الداخلية والعادل اػبارجي الذي يثَت ىذه العمليات .

يَت القواعد : إف الفرد يسَت على ؾبموعة من القواعد تنظم حياتو اػباصة، فتفسر األمور وتقيم ػػ تغ 
وفق ىذه القواعد، إذا كانت ىذه القواعد غَت واقعية أو مستعملة بطريقة غَت مبلئمة فقد تؤدي إذل 

       (2000)ببيك ت عادؿ مصطفى، سوء التوافق .

 نفسي المعرفي :ـ  أىداف العالج ال 3ـ  2ـ  3ـ  4

سبيزه عن اليت ، سية، لو أىدافو العامة واػباصةالعبلج النفسي اؼبعريف مثلو مثل سائر العبلجات النف   
 سواه ومنها ما يلي :

 ػػ تصحيح اؼبفاىيم اؼبشوىة   

 ػػ اؼبساعدة على احداث التغيَت اؼبعريف واالرتقاء بو وربسُت العرض .  

 ػػ التأقلم اؼبعريف .   

 ػ ربسُت التوظيف اؼبعريف .ػ  

 ػػ تعلم اؼبهارات اؼبعرفية .  

 .دؼ اغبياة وربسُت مغزاىا وجدواىاػػ زيادة وضوح ى  
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 .تفكَت اؼبشوه إذل الصحيح اؼبناسبػػ تعديل التشوه اؼبعريف وتعلم التفكَت التحورل من ال  

 ػػ إماطة اللثاـ على أمباط التفكَت البلعقبلين واؼبشكل.  

 ( 7،ج 2009ػػ ربدي اؼبعارؼ الذاتية االهنزامية . )مدحت عبد اغبميد،   

( قسمات 1994)  Dattilioوداتيليو  Freeman: وبدد كل من فريباف   خصائصو  4ـ  2ـ  3ـ  4
 العبلج اؼبعريف ومبلؿبو ومعاؼبو على النحو التارل :

 .اجلػػ أنو عبلج فعاؿ نشيط يشارؾ فيو كل من اؼبريض واؼبع  

 .ػػ عبلج موجو، مباشر  

 ػػ عبلج بنائي .  

 .عبلج قصَت األجل يف أغلب أحوالو ػػ  

 .ريض أو اؼبرضى كفريق فيما بينهمػػ عبلج تعاوين بُت اؼبعاجل واؼب  

 والفهم الذايت . على االرتقاء بعمليات البوحػػ عبلج دينامي يساعد   

 نفسي تعليمي، حيث يتم الًتكيز على التوعية التعليمية واؼبعرفية، وبناء اؼبهارات. ػػ عبلج  

 .جتماعية ومع الشخصية لتحسينهاػػ عبلج اجتماعي يتم التعامل فيو مع عبلقات اؼبريض اال  
 (  7 ،ج 2009مدحت عبد اغبميد أبو زيد، )

إذا كاف العبلج اؼبعريف ىو عبلج يعمل على تغيَت االفكار السلبية، البلعقبلنية اليت قد تؤدي     
بصاحبها إذل االعتقاد بصحتها، والعزوؼ على تغيَتىا أو تعديلها وتصحيحها، ما يؤدي بو إذل 

ؤدي بو إذل العيش يف واقع غَت واقع ؿبيطو الصحي، ومقابلتو للمشاكل واألفكار السلبية اليت قد ت
 .احمليط التقوقع حوؿ الذات واالنعزاؿ، مع التمل  من اؼبسؤولية ليلقيها على 
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إذا سبعنا النظر يف مركز الضبط اػبارجي وخصائ  أفراد فئتو، من انعداـ الثقة  ؛من ىذا اؼبنطلق  
بالنفس، والتوقعات اؼبنخفضة للنجاح، القلق واالستياء والتمركز حوؿ الذات، االيباف بأف اؼبسؤوؿ 
لقضائهم وقدرىم ىي القوى اػبارجية أو البيئة، عزو سبب الفشل إذل اغبظ والصدفة، التمل  من 

ولية، انعداـ الدافعية للعمل، تقدير الذات اؼبنخفض وغَتىا من اػبصائ  السلبية اليت تؤدي اؼبسؤ 
بالفرد إذل عدـ التكيف مع اؼبعيط وبالتارل االنسحاب من اجملتمع ومواجهة االضطرابات النفسية 

 ؟داتؼبعتقاإذل تصحيح وتعديل ىذه االفكار و  وظهور السلوؾ البلسوي. أال تكوف ىذه الفئة حباجة

أخرى ؽبا عبلقة دبركز  وأفكار بتغيَت ىذه األفكار أال يبكن أف تتغَت معو سلوكات وخصائ   
 الضبط ؟

 بناء البرنامج العالجي    3ـ  3ـ  4   

لقد أُعتِمد يف بناء ىذا الربنامج على الطرؽ العبلجية اؼبعرفية اعبماعية لؤلفكار البلعقبلنية،       
ابية، فكانت الفنيات اؼبعموؿ واؼبعتقدات السلبية، واستبداؽبا بأفكار إهبواؼبتضمن تصحيح األفكار 

ىي فنية حل اؼبشكبلت، فنية وقف الفكرة، فنية تغيَت الفكرة وفنية فبارسة إعادة توكيد الفكرة،  ؛هبا
، وقف األفكار واؼبعتقدات السلبية اليت وبملها أفراد العينةلة اؼبساءلة السقراطية، وىذا بطريقة فني

خاصة يف أداء أعماؽبم اؼبدرسية، اليت قد تكوف سببا يف الًتاجع أو التخلي عن العمل والدراسة، بعد 
تكاسل يف صبيع ميادين اغبياة، واالتكاؿ على الغَت، دوف التفكَت يف بدؿ أي جهد، أو بناء أي 

 ىدؼ .

 

 السلوكات المستهدفة :    1ـ  3ـ  3ـ  4

إف الصحة النفسية ىي توافق الفرد مع ذاتو، بالنظرة اإلهبابية إذل نفسو وقدراتو والعمل على بناء     
وبلوغ أىدافو، ومع ؾبتمعو باؼبعاملة اعبيدة والتفاعل مع أفراده دبا يرضيو، أما إذا كاف على غَت ىذا 
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 دبتابعة عبلجية فإنو يكوف سلوؾ غَت سوي أو قد يؤدي إذل اضطراب، وال يبكن التخل  منو إال
مصدرىا أفكار سلبية ال  ،سويةبلالوإال تفاقم األمر ويتعسر اغبل، كما أف ىناؾ بعض السلوكات 

عقبلنية، يصل صاحبها إذل حاالت البلمباالة دبا هبري من حولو ودبا ىو مطالب بو أو بالنظرة 
 ة بعض العقبات واؼبوقفالدونية إذل نفسو أو حاالت من عدـ التوازف االنفعارل وخاصة عند مواجه

الضبط اػبارجي وتقدير الذات اؼبنخفض وقلق االمتحاف  كزر م عند ذويالصعبة، وىذا ما التمسناه 
اؼبرتفع، ما استدعى وجوب بناء برنامج عبلجي لتحويل أفكار مركز الضبط اػبارجي ليحل ؿبلها 

الذات اؼبنخفض وقلق أفكار الضبط الداخلي واالضطبلع على التغيَت الذي يطرأ على تقدير 
 االمتحاف اؼبرتفع .

 : تعريفها : 1ـ 1ـ 3ـ  3ـ  4 

: ىو اعتقاد الفرد يف سلوكو ونتائج أعمالو بأهنا خارجة عن إرادتو ــ مركز الضبط الخارجي     
وصعوبة اؼبهاـ واألداء  ،خريناآلوإرجاعها إذل قوى خارجية، مثل اغبظ والصدفة والقدر والتسيَت من 

 وغَتىا.

: ىو نظرة الفرد السلبية واذباىو كبو ذاتو والتقليل من تقديرىا يف  ــ تقدير الذات المنخفض    
اعبوانب اؼبختلفة من قدرة، قياـ باألعماؿ، مسؤولية، مركز أسري، تعليمي، مهٍت وغَتىا، ما يشكل 

 ذاتو وعبلقتو دبحيطو .لاكبرافا يف معرفة الفرد 

وجدانية، مكدرة وبغيضة، اليت تعًتي الفرد قبيل االمتحاف ة انفعالية : ىو حال ــ قلق االمتحان     
أو أثناءه، وتتسم بالتوتر واػبوؼ الناتج عن تقدير اػبطر اؼبهدد غبياتو الدراسية، وزعزعة مكانتو 

 االجتماعية، فتؤثر ىذه اغبالة على العمليات العقلية كاالنتباه والًتكيز والتذكر وغَتىا . 

 :  ــ  قياسها 2ـ  1ـ  3ـ  3ـ  4
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ختيار اؼبستهدفة أخضعنا العينة التجريبية إذل اختبارات تقيس ذلك، وكاف ا فكارلقياس ىذه األ    
(، 1982) الضبط لرويًت ترصبة عبلء الدين كفايف كزر ، فكاف مقياس مىذه العينة على ىذا األساس

(، ومقياس قلق االمتحاف 1984ومقياس تقدير الذات لكوبر ظبيث ترصبة عبد الباقي البحَتي ) 
(،كما سبق ذكرىم، وطبقت ىذه االختبارات 1984لسبيلبَتجر ترصبة ليلى عبد اغبميد عبد اغبافظ)

ىذه الدراسة بعد معرفتها وقياسها ، وعلى أف تطبق يف اؼبراحل اؼبوالية من الدراسة ؼبعرفة أثر  يف
 الربنامج العبلجي.

 : وظيفي للسلوكــ التحليل ال 3ـ  1ـ  3ـ  3ـ  4  

يشتمل التحليل الوظيفي للسلوؾ على اؼبعطيات اػباصة باجملموعة اليت يطبق عليها الربنامج      
 العبلجي واليت تعد كعوامل مشًتكة بُت التبلميذ ذوي الضبط اػبارجي. 

 :يليؼببلحظة والتتبع واالفصاح ما من العوامل اؼبشًتكة بُت التبلميذ ذوي الضبط اػبارجي حسب ا   

 ػػ  االعتقاد يف الصدفة واغبظ والقدر على ربكمهم يف السلوؾ ونواذبو.  

 ػػ  عدـ رسم أىداؼ واضحة يف حياهتم.  

 ػػ  عدـ وجود دافعية وضباس للعمل .  

 ػػ  الًتاخي يف االلتحاؽ بقسم الدراسة .  

 ػػ  اإلسراع للخروج من القسم وحساب وقت انتهاء اغبصة .  

 ماؿ اؽباتف اعبواؿ للعب والكبلـ .ػػ كثرة استع  

 ػػ   االىتماـ بالشكل واؼبظهر اػبارجي .  

 ػػ  نق  تقدير الذات .  
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 ػػ  التذبذب يف األفكار اليت يغلب عليها طابع الًتدد.  

 ػػ   االنصياع إذل اآلخرين وتتبعهم وتبٍت أفكارىم وخاصة اجملتهدين والقائدين منهم.  

 االمتحانات .ػػ   القلق أثناء   

 ػػ  االعتماد على عملية الغش والنقل يف االمتحانات .  

 ػػ  عدـ وجود رغبة يف اؼبذاكرة إال حبتمية وجود االختبارات مع سرعة اؼبلل .  

 ػػ  التهرب من مناقشة اؼبسائل اؼبنطقية .  

 ػػ  إلقاء اللـو واؼبسؤولية على الغَت والبيئة اػبارجية، وغَتىا.  

 األىداف االجرائية للبرنامج :  2ـ 3 ـ 3ـ  4 

 :يإف االىداؼ االجرائية ؽبذا الربنامج ىي من األىداؼ العامة للعبلج اؼبعريف واليت تتمثل يف ما يل   

ية اؽبدامة ، وتغيَت وتبديل األفكار السلبن خارجي إذل داخلي لعينة الدراسةػػ  تغيَت مركز الضبط م  
 .بأفكار إهبابية بناءة

ػػ الوقوؼ على فعالية برنامج عبلجي لتغيَت األفكار ومعاينة األثر على اعبانب الوجداين االنفعارل   
 والنظرة إذل الذات .

 والبحث يف سبب الًتاجع الدراسي. ،ػػ فتح نافدة لبلىتماـ بالتلميذ اؼبتمدرس اؼبراىق   

 .اوؿ األفكار السلبية البلعقبلنيةػػ اغبد من انتشار وتد   

 

 ومن ىذه األىداؼ نستنبط األىداؼ الفرعية اليت كانت على النحو التارل : 
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 ػ  توضيح ؼبا ربملو فئيت مركز الضبط من أفكار وأثرنبا على اغبياة.  

 ػػ فح  األفكار واؼبعتقدات اليت وبملها أفراد اجملموعة التجريبية.  

 ػػ  تبصر اغباالت حبقيقة أفكارىم السلبية.  

 ألفراد لتحدي األفكار السلبية واؼبعتقدات اػباطئة .ػػ تنمية ا  

 ػػ إدراؾ وإتقاف األفراد للمهارات اؼبعرفية من استنتاج، ربليل، حل اؼبشكبلت...  

 ػػ تنمية قدرة الطالب على التعبَت حبرية وطبلقة .  

 ػػ إعادة الًتكيب اؼبعريف بالطريقة الصحيحة .  

 ػػ زرع ثقة الطالب بنفسو.    

 ػػ التفريق بُت األفكار السلبية اؽبدامة واألفكار اإلهبابية .   

 ػػ  القضاء أو التقليل من األفكار السلبية واؼبعتقدات اػباطئة .  

 ػػ  االيباف بالعمل وبذؿ اعبهد .  

 ػػ  التهيؤ لتحمل اؼبسؤولية وعدـ التمل  منها .  

 ػػ  ربريك الدافعية .  

 .ػػ ربسُت اؼبستوى الدراسي   
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  ـ  األسس التي يقوم عليها البرنامج : 3ـ  3ـ  3ـ  4 

 للقياـ هبذا الربنامج وتطبيقو هبب مراعاة بعض األسس اليت ترتكز عليها حياة اجملتمع ومنها :

 ـ  األسس النفسية :  1ـ  3ـ  3ـ  3ـ  4  

 من األسس النفسية اليت يقـو عليها الربنامج ما يلي :

النتائج : دبعٌت أف النتائج اليت تظهر ىي اليت تبُت نوعية وحجم السلوؾ الصادر من ػ السلوؾ تقدره   
 الفرد .

ػػ السلوؾ ربكمو األفكار : على أساس أفكار الفرد تظهر سلوكاتو، تفسَتا ؽبذه األفكار، وبالتارل   
 أف كل النتائج ربكمها األفكار .

ية يتعرض للتعلم مند والدتو وبالتارل كل سلوؾ يسلكو ػػ السلوؾ متعلم : إف الفرد عرب مراحلو النمائ  
 إال كاف لو مثيل أو أساس عند حاالت قبلو نقلت إليو باؼبعرفة واإلدراؾ.

ػػ تسلسل واستمرارية عملية النمو اؼبعريف : إف عملية النمو اؼبعريف غَت متوقفة وىي مستمرة مع   
 البعض .استمرار الزمن كما أهنا متسلسلة ومرتبطة ببعضها 

ػػ مراعاة الفروؽ الفردية : إف االفراد متفاوتوف عن بعضهم البعض وىذه مسلمة ال يبكن نكراهنا   
 وعليو هبب مراعاة ىذه الفروؽ سواء يف اؼبعاملة أو يف األفكار وما يصدر عنها من سلوؾ .

 ـ  األسس االجتماعية : 2ـ  3ـ  3ـ  3ـ  4 

 شخصية الفرد .ػ أثر التنشئة االجتماعية على     

 ػ  أثر القيم االجتماعية والثقافية على األفكار والسلوؾ االنساين .  

 ػ تغَت الدور االجتماعي للفرد حسب مراحل النمو .  
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 ػ االىتماـ بالفرد كعضو يف صباعتو .  

 ػ استثمار مصادر اجملتمع كافة يف التوجيو واالرشاد .  

 في البرنامج :ـ  الفنيات المستخدمة  4ـ 3ـ  3ـ  4  

 ،معرفيةالربنامج ىي فنيات مستنبطة من برامج عبلجية  من الفنيات اؼبعتمدة يف ىذا
 متماسكة فيما بينها، وتدعم الواحدة األخرى وىم كالتارل:

ػػ فنية حل اؼبشكبلت : ىي فنية عبلجية إرشادية معرفية، تعمل على اؼبساعدة والتدريب على      
إنتاج اغبلوؿ والتقاط اغبل األمثل منها بعد موازنتها وفح  مواطن القوة والضعف ومدى مناسبتها 

 لظروؼ الفرد. 

اؼبساعدة لتوقيف األفكار ػػ فنية وقف الفكرة: ىي فنية عبلجية إرشادية معرفية تعمل على      
 ىا ومقاومتها، واستبداؽبا بفكرة إهبابية دبساعدة وتكامل مع فنية تغَت الفكرة.السلبية، وصدّ 

تعمل على تعمل كتتمة لفنية وقف الفكرة و  : ىي فنية عبلجية إرشادية معرفيةػػ فنية تغيَت الفكرة     
 اإلحساس باألفكار السلبية وربويلها إذل أفكار إهبابية.  

: ىي فنية عبلجية إرشادية معرفية تعتمد على طرح واقًتاح فنية فبارسة إعادة توكيد الفكرة ػػ     
أفكار إهبابية عوض األفكار السلبية اليت كاف وبملها الفرد، مع إعادة فبارستها وتوكيدىا حىت يقضي 

 فكار السابقة اؽبدامة البلعقبلنية ويقتنع ويثبت األفكار اعبديدة اإلهبابية. على األ

طبقت ىذه الفنيات عن طريق استجواب أفراد العينة بأسئلة ليتحصل اؼبعاجل على إجابات منطقية     
 وكانت ىذه بالطريقة التالية :

معرفية للمساعدة على تغيَت وتعديل ىي فنية عبلجية إرشادية  : ػػ طريقة فنية اؼبساءلة السقراطية     
األفكار واؼبعتقدات اػباطئة وتبديل مبط تفكَت العقل، ذبرى بطريقة استفهامية استداللية معتمدة على 
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، وتستعمل ىذه الفنية كطريقة وليد األفكار واستخراج ما ىو خفياؼبنطق، كما أهنا تعمل على ت
 إلثبات فنيات أخرى .

شاركة يف العبلج اعبماعي ىي يف حد ذاهتا من العوامل اؼبساعدة على والتحالف العبلجي واؼب   
 فعالية الربنامج العبلجي وقباحو.

 ـ  مدة تطبيق البرنامج : 5ـ 3ـ  3ـ  4

جلسة تدريبية دبعدؿ جلستاف يف األسبوع،  (13)يستغرؽ الربنامج شبانية أسابيع دبجموع ثبلثة عشر   
 (16باإلضافة اذل جلسيت التعارؼ وجلسة إهناء الربنامج والتقييم، ليصل العدد االصبارل إذل ستة عشر)

جلسة  وجلسة أخرى إلجراء القياسات التتبعية بعد شهر من انقطاع الربنامج العبلجي وىذا خبلؿ 
  2014/ 2013السنة الدراسية 

 ـ  مضمون جلسات البرنامج: 6ـ 3ـ  3ـ  4

بعد اختيار اؼبوضوع والبحث يف جوانب االضطراب الذي ىو اضراب فكري معريف يتمثل يف       
السلبية واالتكالية والبلمباالة والبلمسؤولية اليت تعود أسباهبا إذل وجهة الضبط اليت وبملها الفرد ومركز 

ارجي واليت تعزى نتائج األعماؿ فيو إذل مصادر خارجية نتائج أعمالو اليت يؤوؽبا إذل مركز الضبط اػب
من حظ وصدفة وغَتىا، وبعد اختيار العينة اليت تكونت من ؾبموعة من تبلميذ السنة الثالثة ثانوي 
واؼبشرفُت على امتحاف البكالوريا والذين أثبتت نتائجهم يف االختبارات اؼبقدمة ؽبم بأف اذباىهم ىو 

كما حصلوا على نتائج توحي إذل أف تقدير ذواهتم ىو تقدير دوف   ،ط اػبارجياذباه ذووا مركز الضب
 اؼبستوى وأهنم يتميزوف بارتفاع يف درجات قلق االمتحاف وىذا كلو بواسطة اختبارات تقيس ذلك . 
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 وعلى ىذا األساس بنينا الربنامج العبلجي متبعُت اػبطوات التالية : 

اعبلسات وكل جلسة ؽبا ؿبتوى خاص هبا واليت كانت مسايرة تقسيم الربنامج إذل عدد من    
 50و  40ػبطوات فنية حل اؼبشكبلت إال أف ؿبتواىا يعتمد على الفنيات االخرى وبتوقيت بُت 

 دقيقة يف بعض اعبلسات  ويف قاعة ـبصصة لذلك واليت تسَت على النحو التارل : 60دقيقة إذل 

 الجلسة االولى :

 العبلج وربليل السلوؾ الوظيفي ألفراد اجملموعةالتمهيد لعملية 

 : مضمون الجلسة  

تعترب ىذه اعبلسة ىي اعبلسة العبلجية األوذل يتم فيها التعرؼ على أفراد اجملموعة بشكل 
ويتم فيها تقدًن شرح واؼ وكاؼ وواضح وبسيط  ؼبفهـو العبلج النفسي اؼبعريف اعبماعي  ،فردي

فكرة أنبية الفرد يف اعبماعة وكيفية مشاركتو ضمنها، وتبصَته بأنبية وفائدة وأىدافو وأنبيتو، مع إعطاء 
انضمامو إذل اجملموعة، كما يتم يف ىذه اعبلسة التشاور والتفاىم عن الزمن احملدد واالفًتاضي لعملية 

 العبلج وكذلك تعيُت اؼبكاف الذي سوؼ ذبرى بو اعبلسات ػ 

ات وإبداء اآلراء واإلجابة عن التساؤالت حوؿ ما وبعدىا يفتح باب اؼبناقشة واالستفسار 
 ظبعوا لو كل على انفراد. 

 : أىداف الجلسة 

هتدؼ ىذه اعبلسة إذل إعطاء مفاىيم عن العبلجات بصفة عامة واؼبعريف اعبماعي منها بصفة     
 خاصة، والتأكد من مدى دافعية وقابلية التلميذ لبلنضماـ إذل اجملموعة.
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 : اؼبساءلة ػ  اػبطاب  ملةالتقنية المستع  

 البلزمةشروط ال: اقتصرت أدوات ىذه اعبلسة على قاعة من قاعات الدراسة ربتوي على  األدوات
من اضاءة وهتوية وىدوء، هبا كراسي وطاوالت ، أوراؽ وأقبلـ لتدوين بعض النقاط إذا استدعى االمر 

 أو للتوضيح إذا استعسر الفهم .

 يقة لكل فرد دق 40يف حدود   الزمن :  

 الجلسة الثانية :

 التعارؼ بُت أفراد اجملموعة مع خلق جو من الثقة واألماف واالندماج بينهم

 : مضمون الجلسة 

وتوضيح اؽبدؼ من  مت يف ىذه اعبلسة تقدًن أفراد اجملموعة للتعرؼ على بعضهم البعض،
العبلجية واؼبعاير اؼبفًتض الربنامج العبلجي، مع توضيح أسباب اختيارىم وتقدًن قواعد اعبلسة 

مت تتم يف ىذه اعبلسة عملية التعاقد بُت الطرفُت وىو تعاقد  ،ا والسلوكات اؼبقبولة واؼبنبوذةاتباعه
شفوي يتم بُت اؼبعاجل واجملموعة، حيث يلتـز كل منهما بالتزامات وتعليمات واليت تكوف على النحو 

 التارل :

 جية ػ االلتزاـ حبضور كل اعبلسات العبل  

 ػ االلتزاـ باالستمرار يف متابعة العبلج وعدـ التخلي .  

 ػ احًتاـ أوقات اعبلسات ومدة كل منها.  

 ػ عدـ تقبل تغيَت أوقات العبلج إال برضى كل اعبماعة واؼبعاجل يف نفس الوقت .  

 ػ احًتاـ أراء اعبماعة .  
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 ػ سرية ما هبرى وما يقاؿ داخل اعبلسة .  

قشة واالستفسارات وابداء اآلراء واإلجابة عن التساؤالت حوؿ ما ظبعوا لو يف آخر ويفتح باب اؼبنا
 اعبلسة . 

 : أىداف الجلسة

ػ الوصوؿ إذل تكوين رباط وعبلقة ربفها األلفة والثقة والتعاوف، كما هتدؼ الوصوؿ إذل اتفاؽ     
 بإبراـ عقد يلتـز كل طرؼ ببنوده وعدـ ـبالفتو .

 ت اعبلسة السابقة : نفس أدوااالدوات 

 : حل اؼبشكبلت باؼبساءلة . التقنية المستعملة 

 دقيقة 40الزمن : 

 الجلسة الثالثة :

 التدريب على اإلحساس باؼبشكلة والتعرؼ عليها:

 مضمون الجلسة :  

فيها يتم اؼبساءلة عن وجهات نظر اؼبفحوصُت بالنسبة لطرؽ العمل وطرؽ النجاح، وإحساس       
مالو، نظرة اجملتمع للفرد وعن مسؤولية الفرد ذباه أع ،الفرد عند النجاح، وإحساسو عند الفشل

 عليو ػ ، نظرة اجملتمع للفرد الفاشل، العمل الصاحل واإلثابة عليو والعمل الطاحل والعقابالناجح

 أىداف الجلسة: 
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تتمثل يف البحث عن حقائق األفكار السلبية، إدراؾ اإلحساس بالنجاح واإلحساس بالفشل، 
 إدراؾ اإلحساس باؼبسؤولية والبلمسؤولية والتفريق بينهما، شحذ الدافعية لنقبل العبلج ومتابعتو .

 : نفس ادوات اعبلسة السابقة  األدوات 

 اؼبشكبلت باؼبساءلة .: حل  التقنية المستعملة 

 : احبث عن أعماؿ ناجحة يعاقب عليها وأعماؿ فاشلة يثاب عليها.الواجب المنزلي  

 دقيقة. 50: الزمن  

 الجلسة الرابعة :

 التدريب على ربديد وتأطَت اؼبشكلة:

 مضمون الجلسة
فيها يتم اؼبساءلة عن لب اؼبوضوع وربديد جوانب اؼبشكلة من استفسارات عن اغبظ والصدفة       

واء ىل ىي يقينية أـ تصورات، االستفسار عن اعبد واؼبثابرة يف العمل ونتائجو، واعبلوس واالنز 
ضرورية غَت  ،ةكار مركز الضبط إذل أفكار مقبولة، مقبولة مؤؼب، تصنيف أفواالنتظار والتواكل، ونتائجو

مؤؼبة، ضرورية مؤؼبة، مؤؼبة مع ضرورة منعها ووجوب إيقافها، النظر إذل النجاحات السابقة أىي 
ربتوي على جانب من اعبهد والعمل أـ ىي كلها حظ؟ ، الفشل ىل فيو نوع من التقصَت أـ فشل 

الفرؽ بينهما، إذل ماذا الضبط وأنواعو،  كزر اعبهد؟، كما تتم اؼبساءلة عن م رغم وجود العمل وتقدًن
يؤوؿ مركز الضبط الداخلي، إذل ماذا يؤوؿ مركز الضبط اػبارجي، شخصية صاحب الضبط 
الداخلي، شخصية صاحب الضبط اػبارجي، سلبيات وإهبابيات الضبط الداخلي، سلبيات 

 وإهبابيات الضبط اػبارجي، نظرة اجملتمع والدين إذل اؼبتقاعس عن العمل ػ 
 :أىداف الجلسة

الضبط اػبارجي،  كزر ىا، إبراز األفكار السلبية يف مالبحث يف أطراؼ اؼبشكلة وربديدىا وحصر      
 الضبط اػبارجي، الوصوؿ إذل اإلحساس باالضطراب . كزر ؼبن يعتمد على مإبراز النتائج السلبية 
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 : نفس أدوات اعبلسة السابقة . األدوات 

 حل اؼبشكبلت مع وقف الفكرة باؼبساءلة . : التقنية المستعملة 

 د قيقة  60: الزمن   

 د ظبات وسلوكات ذوي الضبط الداخلي والضبط اػبارجي حسب مبلحظاتك : عدّ  واجب منزلي  

 الجلسة الخامسة :

 التدريب على إدراؾ اؼبشكلة وكل ما لو عبلقة هبا .

 :مضمون الجلسة  

األعماؿ عن حيث يتم اؼبساءلة عن التذكر والتمعن يف األشخاص ذوي مركز الضبط اػبارجي،       
اؼبقدمة منهم، العبلقات االجتماعية الصادرة عنهم، اػبدمات االجتماعية اؼبقدمة من طرفهم، مصَت 

والصعوبة يف اجملتمع إذا كاف يعتمد ويبشي بأفكارىم، تصور ؾبتمع بأكملو يعتمد على الصدفة واغبظ 
االداء و...، التمعن يف اغباجات البيولوجية من )أكل وشرب و.... ( ىل ىي بالسعي أـ بالصدفة  
... ،ػ اؼبساءلة عن ما إذا كاف التسيَت باغبظ والصدفة فلماذا اغبساب عن مادل يؤَدى،  وؼبدا 

احملبوب واؼبكروه واغببلؿ، و  العقاب، اؼبساءلة عن ما إذا كانت األمور تسَت بالصدفة فلما وجود اغبراـ
وعلى أي أساس تبٌت الصدؼ، وأي نوع من  لى أي أساس توجد الفوارؽ اؼباديةوع واعبيد والسيئ،

 الشخصية اليت حظها وافر وؼباذا، وما ىو ذنب الفرد الذي دل يسعفو اغبظ ػ 

 ــ أىداف الجلسة  

الضبط اػبارجي، إبراز  كزر ة يف تبٍت مكار السالبة اؼبتمثلتتمثل يف إحساس اغباالت وإدراكها لؤلف
 .ع اليت يتقم  ىذا التفكَت إف كافنتائج ىذه األفكار، ومآؿ اجملتم
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 : أدوات اعبلسة السابقة نفسها.  األدوات 

 : حل اؼبشكبلت + وقف الفكرة + تغيَت الفكرة باؼبساءلة . التقنية المستعملة 

 دقيقة 50 الزمن :  

وىل باإلمكاف معرفتو قبل ظهور النتائج،   ،عن صفات األنساف احملظوظ البحثالواجب المنزلي :   
 والبحث فيما إذا كاف اغبظ وبالفو يف صبيع اؼبواقف وصبيع األزمنة.

 الجلسة السادسة :

 التدريب على ادراؾ عوامل اؼبشكلة وظروفها.

 مضمون الجلسة : 

فرد يناؿ حاجاتو باغبظ والصدفة، ؼباذا أف الب لذي يؤدي بالتفكَتما الة فيها عن تتم اؼبساء      
وجود العمل وبناء األىداؼ، ؼباذا الذي يستعمل قدراتو ويستغلها يناؿ قباحو وال ىبونو اغبظ، ؼباذا 
اغبظ ال يكوف حليف من يؤمن بو يف صبيع األحواؿ، ما ىو الدليل والعلة على وجود اغبظ يف صبيع 

اػبارجي والعدالة االجتماعية، إذا كاف التنافر بينهما فما  ميادين اغبياة، ىل توجد عبلقة بُت الضبط
الذي يبكنو البقاء والعمل واالعتماد عليو، إذا كانت الصدفة واغبظ ىي اليت يسَت هبا اإلنساف فما 
ىي فعالية الفرد، وأين تربز شخصيتو دبا أف كل شيء خارج عن قدرتو، ىدؼ الفرد ىو النجاح أـ 

 تربير الفشل ػ

 :لجلسةأىداف ا

لفرؽ بُت نوعي مركز الضبط والتمييز بينهما ومعرفة أيهما أنفع وأيهما لاالت اغبتتمثل يف إدراؾ  
 يعتمد على اؼبنطق.
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 : أدوات اعبلسة السابقة نفسها . األدوات 

 : حل اؼبشكبلت + وقف الفكرة + تغيَت الفكرة + اعادة الفكرة باؼبساءلة . التقنية المستعملة 

 دقيقة 50 : الزمن  

 : ىل ىدؼ الفرد ىو النجاح أـ تربير الفشل؟   واجب منزل 

 الجلسة السابعة :

 الضبط اػبارجي . كزر اؾ الفرد لشخصيتو واعتقاده يف مإدر 

 مضمون الجلسة :  

، واعتقاده يف الضبط اػبارجي، توشخصينوع توضيح وهتويل ؼبا وبملو الفرد من سلبيات، و          
رغبة يف تغيَت الشخصية، وبناء األىداؼ، وتغَت ىذا االعتقاد واألفكار واستبداؽبا واالستفسار عن ال
 بأفكار إهبابية .

 : أىداف الجلسة

بيات واؼبغالطات اليت  الضبط اػبارجي والسل كزر لشخصيتو وإدراكو العتقاده يف م إدراؾ الفرد     
 .كاف وبملها

 :نفسها  األدوات

 ، اؼبساءلة اؼبشكبلت، تغيَت الفكرة: حل التقنية المستعملة 

 دقيقة. 50: الزمن  
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: قارف سلوؾ ذوي الضبط اػبارجي مع ما ربملو من أفكار واإلفصاح بصدؽ مع  واجب منزلي  
 .الذات

 

 

 

 

 الجلسة الثامنة:

 التدريب على إنتاج حلوؿ مقًتحة ذاتيا ووضع تصورات التعامل معها وكيفية تدبرىا.

 مضمون الجلسة:  

تتم اؼبساءلة فيو على تأثَت النجاح والفشل يف الفرد، اؼبكانة اليت يريدىا الفرد أف تكوف لو بُت        
ف الذي يتمٌت أف أقرانو وبُت أفراد ؾبتمعو، النتائج اليت يطمح أف تكوف لو، بلوغ االىداؼ، الصن

ألعماؿ اؼبوكلة إليو واغبرص الناجح، اإلهبايب أو العكس من ذلك، القياـ با : العامل الناشطيكوف فيو
 أـ التقاعس واالتكاؿ والفشل وتربيرىا باغبظ ػ ،عليها وتكوف مكللة بالنجاح

 أىداف الجلسة :  

ربفيز وشحذ الدافعية للحاالت على تغَت األفكار السلبية وإدراكها على أهنا ال ذبدي نفعا يف      
 صبيع ميادين اغبياة  .

 ابقة نفسها.: أدوات اعبلسة الس االدوات 
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 : حل اؼبشكبلت + تغيَت الفكرة + فبارسة اعادة الفكرة باؼبساءلة . التقنية المستعملة 

 دقيقة . 50: الزمن   

 : التفكَت يف كيفية حل اؼبشكلة وتغيَت األفكار واػببلص من ىذا االضطراب . واجب منزلي  

 

 

 

 

 الجلسة التاسعة  :

 التدريب على موازنة اغبلوؿ وفح  مواطن القوة والضعف

 مضمون الجلسة:

عن سر وجود الفرد يف اغبياة، عن سر تكوينو البيولوجي والنفسي والعقلي  اتتم اؼبساءلة فيه     
واؼبعريف والعاطفي، عن جنسو واألعماؿ اؼبوكلة إليو، مسؤولية كل جنس على حده، وعن اغبياة 

كل مرحلة، وعن السبل اليت توصلو إذل أىدافو، وأين تظهر مواطن القوة ومواطن ومراحلها، وأىداؼ  
الضعف من حيث مركز الضبط، إدراكو بأف الفشل يوقف ؾبالو الدراسي، إدراكو بتوقف كل نشاطاتو 

 إذا بقي بنفس التفكَت واالعتقادػ

 أىداف الجلسة  
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الفشل والبلمسؤولية اليت كانت عند كل حالة ركز الضبط الذي تتبناه وربط ؼب تصحيح أفكار اغبالة   
 )بالتخصي ( دبركز الضبط اػبارجي .

 : أدوات اعبلسة السابقة نفسها. االدوات 

 : حل اؼبشكبلت + تغيَت الفكرة + فبارسة اعادة الفكرة  باؼبساءلة.  التقنية المستعملة 

 دقيقة 50:  الزمن  

 : وقفة مع الذات ووبلل كل فرد األفكار واؼبعتقدات اليت كانت عنده.   واجب منزلي  

 

 

 

 الجلسة العاشرة :

 التدريب على التقاط اغبل األمثل وىو اغبل الذي يوازف بُت كل اؼبتغَتات السابقة .

 مضمون الجلسة :  

باؼبسؤولية اؼبوكلة اليو،  تتم اؼبساءلة عن اؼبفحوص ذاتيا يف اؼبكانة اليت يرتقي إليها، إحساسو         
إدراكو للنجاحات اؼبنتظرة منو، سواء من أسرتو أو ؾبتمعو أو من اؼبدرسة ذاهتا، إدراكو للمسؤولية اليت 
ىي على عاتقو سواء يف النجاح أو الفشل، إدراكو بأف التربير وعزو النتائج إذل ضبط خارجي ىو 

لعمل وإبراز القدرات، وربمل اؼبسؤولية، اإلدراؾ تربير ال عقبلين، إدراكو بأف فرص النجاح تكوف با
 بأنو فرد مطالب بنتائج األعماؿ اؼبوكلة إليو ػ
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 ىدف الجلسة   

 الضبط الداخلي برضى وقناعة وبتصريح صريح منها  . كزر تبٍت اغباالت ؼب العمل على  

 : أدوات اعبلسة السابقة نفسها . االدوات 

 : حل اؼبشكبلت + تغيَت الفكرة + فبارسة اعادة الفكرة باؼبساءلة. التقنية المستعملة 

 دقيقة. 50: الزمن  

 : رسم أىداؼ عامة يف اغبياة. واجب منزلي  

 

 

 

 

 الجلسة الحادية عاشر :

للمشكلة من حيث اػبطوات ػ التوقيت ػ  ـ اؼبطلوبة للحل األمثل واؼبناسبالتدريب على جدولة اؼبها
 اؼبدة ػ التكرارات ػ االحتياطات ػ ....

 : مضمون الجلسة  

أنبيتها، و  فيها، أنبيتها، اؼبرحلة الدراسيةتتم اؼبساءلة يف ىذه اعبلسة عن اؼبرحلة العمرية اليت ىو      
ليت يكوف عليها ، الكيفية اهامن الوقت اؼبتبقي للخروج من ىذه اؼبرحلة، األىداؼ والنتائج بعد اػبروج
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، اؼبسؤولية كفرد يف اجملتمع، اؼبسؤولية كرب أسرة، العمل إذا توقف اجملاؿ مستقببل، الشخصية
 الدراسي، اجملاؿ اؼبهٍت، كيفية اغبصوؿ عليو ػ

 ىدف الجلسة    

لى ترتيبها إعادة جدولة اغبياة العامة وبناء األىداؼ األساسية يف اغبياة من جديد والعمل ع    
 ورسم اػبطوات لبلوغها .

 : أدوات اعبلسة السابقة نفسها. االدوات 

لفكرة + توكيد الفكرة : حل اؼبشكبلت + تغيَت الفكرة + فبارسة اعادة ا التقنية المستعملة 
  .باؼبساءلة

 دقيقة. 50:  الزمن  

 

 

 

 الجلسة الثانية عشر :

 التدريب على اؼبثابرة ألف اغبلوؿ تستغرؽ وقتا وىذا وبتاج إذل صرب

 : مضمون الجلسة  
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ا، الوثَتة اليت يسَت هبصوؿ ياليت تتم اؼبساءلة يف ىذه اعبلسة عن النتائج اليت يهدؼ إليها، كيفية      
ماعية، االحتكاؾ عليها، كيفية استدراؾ اؼبخلفات، اعبهد والصرب، رسم اػبطط للمذاكرة، اؼبناقشة اعب

 بذوي الضبط الداخلي، تقسيم اعبهد والوقت، اؼبثابرة ، شحذ الدافعية . 

 ىدف الجلسة :   

حسم األمر والعمل على تفعيل القوى واإلحساس بصعوبة مواجهة اؼبسؤولية والعمل على الثبات 
 والصرب للمتاعب .

 : أدوات اعبلسة السابقة نفسها .  األدوات

حل اؼبشكبلت + تغيَت الفكرة + فبارسة إعادة الفكرة + توكيد الفكرة ،  لة :التقنية المستعم 
 باؼبساءلة .

 دقيقة.   50: الزمن   

 

 

 

 

 

 الجلسة الثالثة عشر:

 التدريب على تدعيم الذات وزيادة الثقة هبا وبفعاليتها وربصينها
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 مضمون الجلسة :  

يد ومناقشة تتم اؼبساءلة عن ربط األىداؼ بالذات، ربط النتائج بالثقة يف الذات، التحضَت اعب      
، التحضَت اعبيد ومواجهة االمتحاف، التحضَت اعبيد وربطو بنتائج االمتحاف، الزمبلء قبل االمتحاف

تمع، إعادة النظرة إذل النجاح وإحساس الفرد ؼبا قاـ بو، النجاح ومواجهة األسرة، النجاح ومواجهة اجمل
الذات، اإلحساس باؼبسؤولية، ربمل النتائج على عاتقو، القوة واعبهد والوقت والتخطيط من عوامل 

 النجاح .

 ىدف الجلسة    

 الضبط الداخلي . كزر الدافعية وبداية العمل بأفكار متقدًن الدعم اؼبعنوي وشحذ    

 : نفس أدوات اعبلسة السابقة . ألدواتا 

 : اعادة الفكرة + توكيد الفكرة باؼبساءلة . التقنية المستعملة 

 دقيقة .  50الزمن :  

 

 

 

 

 

 الجلسة الرابعة عشر :
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 التدريب على كيفية مواجهة مشكبلت شبيهة وأخرى غَت شبيهة راىنة أو مستقبلية، ذاتية أو غَتية

 مضمون الجلسة :  

تتم اؼبساءلة فيها عن التبعية العمياء والتفكَت اؼبنطقي، العمل بدوف ىدؼ والعمل باؽبدؼ،     
العمل على حل اؼبشاكل اؼبواجهة للفرد، أـ تركها وتقبل اغبل كيف ما كاف، اجملاؿ اؼبعريف وأثره على 

 ماعية ػحياة الفرد ككل، تقبل النقد، اؼبناقشة العلمية، التبصر، تقدًن اػبدمات االجت

 ىدف الجلسة :   

 توصيل اغباالت للتبصر ومواجهة اؼبشكبلت بتفكَت منطقي.     

 نفس أدوات اعبلسة السابقة .   األدوات :   

 : اعادة الفكرة+ توكيد الفكرة باؼبساءلة . التقنية المستعملة   

 دقيقة. 40:  الزمن  

 الجلسة الخامسة عشر:

 األخرين يف حل اؼبشكبلتالتدريب على االستفادة من خربات 

 مضمون الجلسة :

القدرات والتصورات يف حل اؼبشكبلت، اكتساب  اختبلؼتتم اؼبساءلة فيها عن الفروؽ الفردية،     
شة األفراد ذوي الضبط األفكار عن طريق التعلم بأنواعو، االقتداء واالحتكاؾ بالفرد الناجح، مناق

 الضبط اػبارجي والعمل على إقناعهم ػ  نظرة سبعن يف أعماؿ وأفكار ذويالداخلي، 
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 ىدف الجلسة :   

 إبراز العمل اعبماعي والتعاوين وإدراؾ وجود الفروؽ الفردية وحقيقة التفاوت يف القوى واألفكار   

 :  أدوات اعبلسة السابقة نفسها .األدوات   

 :توكيد الفكرة باؼبساءلة . التقنية المستعملة 

 دقيقة . 50: الزمن   

 الجلسة السادسة عشر:

 اختتاـ الربنامج

 مضمون الجلسة  

واجملاؿ اؼبعريف بصفة عامة،  اإلنساين التوصيات على خاصية عمل الفكر تقدًن  ؾبموعة من    
واالعتماد على التفكَت اػباص واؼبنطقي، وعدـ اتباع األمور بتبعية عمياء، ربليلها بشكل منطقي، 

 وثقة الفرد بنفسو وفكره وقدراتو  . 

وزبتم اعبلسات بتشكرات على التفهم بعد إجراء االختبارات البعدية ؼبعرفة مدى فعاليات ىذا   
 الربنامج   .

 إهناء الربنامج العبلجي .   : ف الجلسةىد 

 :  اؼبستخدمة يف اعبلسات السابقة نفسها األدوات

 : ؿباضرة . التقنية المستعملة  

 دقيقة . 60: الزمن   
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بعد اختتاـ الربنامج العبلجي يف ىذه اعبلسة وتقدًن التوصيات والتشكرات والتوديع ليكوف االنقطاع  
 عنهم .

 جلسة إضافية :

 قياس األثر التتبعي للربنامج العبلجي .

 مضمون الجلسة :  

والتطرؽ إذل  يتم يف ىذه اعبلسة تطبيق مقاييس اؼبتغَتات ؿبل الدراسة بفارؽ زمٍت بُت كل مقياس   
 جل اغبوارات الداخلية اليت يتبناىا أفراد اجملموعة حاليا وخبلؿ فًتات إهناء الربنامج العبلجي .

 ىدف الجلسة : 

التعرؼ على مدى اختفاء األفكار اؼبتبناة سابقا، والتعرؼ على مستوى تقدير الذات وقلق   
 االمتحاف حاليا.

 : اغبوار ، اؼبناقشة ، التغذية الراجعة التقنيات المستعملة 

  دقيقة   60:   الزمن 

 ـ عرض نتائج الدراسة االستطالعية : 5

سة العبلقة االرتباطية بُت مركز الضبط وتقدير الذات وقلق اؼبتمثلة يف درا اليةإف الدراسة اغب       
تقدير الذات  علىالبحث يف مدى تأثَت مركز الضبط و  ثانوياالمتحاف على تبلميذ السنة الثالثة 

ركز الضبط وتقدير وقلق االمتحاف أسفرت على نتائج توحي بوجود عبلقة ارتباطية سالبة بُت م
ػػػ دبعٌت  كلما البفضت نتائج مركز الضبط ارتفعت  0.58ر بمعامل االرتباط  الذات، حيث قدر

الضبط وقلق  كزر جود عبلقة ارتباطية موجبة بُت منتائج تقدير الذات، كما أسفرت النتائج على و 
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دبعٌت كلما البفضت  0.45االمتحاف، وىذا من خبلؿ نتائج معامل االرتباط لبَتسوف اليت قدرت ب 
يم نتائج قلق االمتحاف، والعكس صحيح، وبالنسبة للعبلقة قيم مركز الضبط البفضت معو ق

 نتيجةة ارتباطية سالبة وىذا من خبلؿ االرتباطية بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف كانت دالة بعبلق
ػػػ دبعٌت  كلما ارتفعت قيم نتائج تقدير الذات البفضت  0.68احملصل عليها اؼبقدرة بػ  معامل االرتباط
 المتحاف. قيم نتائج قلق ا

كما توصلت نتائج الدراسة التجريبية إذل الوقوؼ على فعالية الربنامج العبلجي اؼببٍت من طرؼ    
، وىذا من العبلجي الربنامج خارجي إذل داخلي بواسطة تطبيقالباحث، وىذا بتغَت مركز الضبط من 

اجملموعة الضابطة بعد تطبيق خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليها اؼبتمثلة يف الفرؽ بُت اجملموعة التجريبية و 
اعبدولية اؼبقدرة ب  Tمقابل قيمة  5.42التجريبية بقيمة ب  Tالربنامج العبلجي، حيث قدرت 

 .    0.05ومستوى الداللة  06عند درجة اغبرية  2.44

بلجي على تقدير الذات برفع قيمو بعد أف كانت متدنية،  باإلضافة إذل وجود أثر ؽبذا الربنامج الع    
 Tلدراسة الفرؽ بُت ؾبموعتُت مستقلتُت ذبريبية وضابطة حيث قدرت  Tوىذا من خبلؿ  نتائج 

ومستوى الداللة   06عند درجة اغبرية  2.44اعبدولية اؼبقدرة ب   T مقابل   5.42التجريبية بقيمة 
0.05  . 

على قلق االمتحاف بتقليل قيمة حدتو العبلج ة االستطبلعية عن وجود أثر كما أسفرت نتائج الدراس
بعدما كانت مرتفعة، وىذا من خبلؿ النتائج اؼبتوصل إليها يف دراسة الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة 

 Tمقابل  4.22التجريبية بقيمة  T، حيث قدرت يبية بعد تطبيق الربنامج العبلجيالتجر  واجملموعة
 .      0.05ومستوى الداللة  6عند درجة اغبرية  2.44اعبدولية اؼبقدرة ب 
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 خالصة : 

إلجراء الدراسة اؼبيدانية يف علم النفس والعلـو االجتماعية هبب القياـ بًتتيبات وسبهيدات،     
وذبريب أورل يكشف عن صعوبات البحث، ومعرفة ؾبتمع الدراسة وذبريب وسائل الدراسة الستدراؾ  
يئة كل النقائ  والعقبات وىذا ما يعرؼ بالدراسة االستطبلعية اليت تعد اؼبدخل األساسي وهت

االرضية إلجراء حبث متكامل، متماسك، جدي، يصل إذل حقائق واقعية وصادقة، بتحضَت جيد، 
لتخطي العقبات واغبواجز وىذا من خبلؿ معرفة منهج الدراسة الذي سبثل يف دراستنا دبنهجُت 

نتها ذبرييب والتعرؼ على أىداؼ الدراسة اليت سبثلت يف التعرؼ على ميداهنا وانتقاء عيشبو وصفي و 
وحدودىا، من حدود زمانية ومكانية وبشرية لنصل إذل معاينة العينة وذبريب األدوات اػباصة 
بالدراسة، من اختبارات مركز الضبط وتقدير الذات وقلق االمتحاف، ومن أساليب إحصائية اليت 

لتغيَت لدراسة الفرؽ، ليتوج أخَتا  بربنامج عبلجي معد  Tاقتصرت على معامل االرتباط لبَتسوف و
اؼبستهدفة من مركز الضبط وتقدير الذات وقلق االمتحاف بعد تعريفها وقياسها  األفكاربعض 

وربليلها، لنصل إذل خطوات إعداد الربنامج اؼببٍت باالعتماد على نظرية بيك للعبلج اؼبعريف والتطرؽ 
ـو عليها الربنامج إذل أىدافها وخصائصها اليت استنبطنا منها األىداؼ اإلجرائية واألسس اليت يق

 والفنيات اؼبستخدمة يف بنائو وتطبيقو،  لنصل أخَت إذل مضموف اعبلسات الستة عشر .    
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 ثانيا : الدراسة األساسية

 تمهيد : 

عرضو ىو تأسيس وتأصيل وتعبيد الطريق للوصوؿ إذل ىذه اؼبرحلة اليت تعد  إف كل ما تقدـ        
أىم مرحلة يف البحث كلو، كما أهنا كانت اؼبوجو واؼبعُت على إجراء دراسة أساسية تتمتع بصدؽ 
ويقُت، وال تتأكد أية دراسة إال إذا اتبعت اؼبنهج العلمي يف كل خطواهتا، واتبعت الطرؽ اإلحصائية 

ؽبا واليت تزيد من مصداقيتها وتأكد نتائجها، والدراسة اغبالية تبحث يف تأكيد أكثر ؽبذه اؼبناسبة 
العبلقات االرتباطية بُت اؼبتغَتات بالوقوؼ على أثر تطبيق برنامج عبلجي والوقوؼ على التغَتات 

 بعد تطبيق الربنامج .   طرأتاليت 

 ـ  منهج الدراسة :1

األساسية ىو اؼبنهج الذي تفرضو الدراسة واؼبتمثل يف منهجُت لكوف  اؼبنهج اؼبتبع يف الدراسة      
الدراسة ربتوي على جانبُت، فكاف اؼبنهج الوصفي لدراسة العبلقة االرتباطية بُت اؼبتغَتات واؼبنهج 

التجرييب اؼبتمثل يف تطبيق الربنامج العبلجي والقياـ بالتجريب وىذا ما مت إظهاره والتطرؽ إليو يف شبو 
 دراسة االستطبلعية .ال

 ـ حدود الدراسة األساسية : 2

سبثلت حدود الدراسة األساسية يف اغبدود الزمانية واغبدود اؼبكانية واغبدود البشرية وىذا حىت     
 يتسم البحث بالدقة والداللة وعدـ اإلهباـ فكانت على النحو التارل : 
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الفًتة اليت أجري فيها البحت دبا فيها اعبانب سبثلت اغبدود الزمانية يف  الحدود الزمانية : 1ـ  2
التجرييب اؼبتمثل يف بناء وتطبيق الربنامج العبلجي، وكذا الوقوؼ على نتائجو، وىي الفًتة اؼبمتدة من 

فكانت اؼبدة الزمنية مقدرة ب تسعة   2015إذل غاية شهر ماي من سنة  2014شهر سبتمرب سنة 
 أشهر .

يف  حث من بدايتو إذل هنايتو فكافو اغبيز البيئي الذي أجري بو البوى الحدود المكانية : 2ـ  2
، ونبا على التوارل: الثانوية العاـ دبدينة سبدو والية تلمساف مؤسستُت تربويتُت من التعليم الثانوي

حسُت طريق سيدي  ماحي بومدين " اؼبتواجدة حبي بوعناينالشهيد اؼبسماة  " 01اعبديدة رقم 
بن معمر أضبد" اؼبتواجدة حبي الشهيد دحو بومدين الشهيد اؼبسماة " 03اعبيبلرل، والثانوية رقم 
 بسبدو والية تلمساف.

فرد  118تتمثل يف العينة اليت أجري عليها البحث، اؼبتمثلة يف عينة قوامها  الحدود البشرية: 3ـ  2
، واستخراج منها اجملموعة والعلـو التجريبيةشعب اآلداب، من كبل اعبنسُت، ومن كبل اؼبؤسستُت، من 

 فرد.    28اليت اختَتت ليطبق عليها الربنامج العبلجي، واؼبكونة من 

 ــ عينة الدراسة: 3

 طريقة اختيار العينة :  1ــ  3

 إف اختيار عينة الدراسة اغبالية كانت على مرحلتُت :      

ختيار العينة الكلية اليت ُأجري عليها البحت واختَتت بالطريقة : وىي االمرحلة األولى 1ـ  1ـ  3 
تلميذ لعدـ  12تلميذ، وبعد إجراء االختبارات مت إلغاء  130العشوائية البسيطة، ، ومت السحب ؿ 

تلميذ كعينة الدراسة . وتوزعت  118اإلجابة على االختبارات بطريقة صحيحة واستقر العدد عند 
 أفراد ىذه العينة على الشكل التارل :

 يبثل توزيع أفراد عينة الدراسة األساسية حسب اؼبؤسسات الًتبوية والشعب واعبنس.   (10)جدوؿ رقم 

اجملموع  الشعبة                               
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 الكلي واغبياةعلـو الطبيعة  آداب وعلـو انسانية اؼبؤسسة
 ؾبموع إناث ذكور ؾبموع إناث ذكور

 58 19 16 03 39 32 07  1الثانوية 
 60 21 06 15 39 23 16 3الثانوية 
 118 40 22 18 78 55 23 اجملموع

 

 : وىي عينة ذبريب الربنامج العبلجي  المرحلة الثانية 2ـ  1ـ  3

بالنسبة للعينة اليت كانت ؿبل التجريب فيما ىب  الربنامج العبلجي، فهي عينة منتقاة من و       
اؼببُت أعبله واختَتت بطريقة قصدية حسب النتائج اؼبتحصل  (10)الدراسة اؼببينة يف اعبدوؿ رقم عينة 

مرتفعة،  الضبط كزر سة، على أف تكوف درجات اختبار معليها يف االختبارات اليت ُأجريت يف الدرا
الضبط اػبارجي، وتكوف درجات تقدير الذات منخفضة، دبعٌت تقدير بأي توحي إذل وجود اعتقاد 

سمة، وىذا حىت المتحاف مرتفعة وليس قلق االالذات منخفض، وعلى أف تكوف درجات  قلق 
 الضبط عليهما  . كزر لربنامج العبلجي اؼبعد لتغيَت ميبلحظ أثر ا

 :لدراسة االساسيةالتجريبية لعينة الخصائص  2ـ  3

  اؼبراد إف أفراد عينة الدراسة ؽبم نفس اػبصائ  نسبيا بغض النظر عن اؼبتغَتات واػبصائ     
الضبط وتقدير الذات وقلق االمتحاف، حيث أف أفراد العينة  يشًتكوف يف  كزر دراستها اؼبتمثلة يف م

يئة نصف حضرية والبيئة اعبغرافية كذلك، خصائ  موحدة متمثلة يف البيئة السكنية اليت تعترب ب
( سنة، ودخل  21و 18ومنطقة التمدرس ومستوى األعمار الذي كاف جد متقارب يًتاوح بُت ) 

 اآلباء واعبانب اؼبادي فهم كلهم من أسر متوسطة الدخل  .

 توزيع العينة التي يطبق عليها البرنامج العالجي  3ـ  3 

 .للدراسة األساسية لعبلجيتوزيع أفراد العينة التجريبية لتطبيق الربنامج ا ( يبثل11جدوؿ رقم )

اجملموع  الشعبة                           
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 الكلي ذبريبيةعلـو  آداب وفلسفة اؼبؤسسة
 اجملموع اإلناث الذكور  اجملموع اإلناث الذكور 

 15 05  05  00  10 10  00 1الثانوية 
 13 05 00 05 08 06 02 3الثانوية 
 28 10 05 05 18 16 02 اجملموع
فردا ومن كبل اؼبؤسستُت واعبنسُت والشعبتُت، ىي بدورىا  28إف اجملموعة التجريبية اؼبكونة من     

هبب أف تنقسم إذل ؾبموعتُت؛ احدنبا سبثل اجملموعة التجريبية واألخرى سبثل اجملموعة الضابطة وىذا 
حىت يتسٌت لنا اؼبقارنة والوقوؼ على أثر الربنامج العبلجي يف اجملموعة التجريبية دوف اجملموعة 

الربنامج فعاؿ وصاحل ؼبا وضع لو، وعلى ىذا كاف تقسيم اجملموعتُت على النحو  الضابطة إف كاف ىذا
 التارل :

  / ضابطةيبثل توزيع أفراد العينة التجريبية للدراسة األساسية إذل ؾبموعة ذبريبية (12)جدوؿ رقم 

  اجملموع اجملموعة التجريبية ؾبموعة الضبط  اؼبؤسسة

 15 07 08 1الثانوية 
 13 07 06 3الثانوية 
 28 14 14 اجملموع

  

 اليت يطبق عليها الربنامج العبلجي : التجريبية للدراسة األساسية تجانس العينة 4ـ  3 

للحصوؿ على النتائج اليقينية واغبقيقية وجب علينا وضع اجملموعتُت بنفس اػبصائ  دبعٌت أنو ال     
يوجد أي فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعتُت ) التجريبية والضابطة ( يف اػبصائ  واؼبتغَتات اؼبقاسة 

لدراسة الفرؽ بُت عينتُت مستقلتُت   Tقبل إجراء وتطبيق الربنامج العبلجي وىذا بتطبيق معامل
 فكانت نتائج قياس التجانس على النحو التارل :

 الضبط  كزر مجموعة الضابطة والتجريبية في مــ  تجانس ال  1 4ـ  3 
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 يبثل قياس ذبانس اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف مقياس مصدر الضبط . (13) جدوؿ رقم  

االكبراؼ  اؼبتوسط العينة اجملموعات
 اؼبعياري 

تا 
 التجريبية 

درجة 
 اغبرية 

تا 
 اعبدولية 

مستوى 
 الداللة

 0.01 2.77 26 0.16 2.07 13.14 14 التجريبية 

 1.95 11.85 14 الضابطة

بالرجوع إذل اعبدوؿ اؼببُت أعبله يتبُت لنا بأف اجملموعتُت؛ الضابطة والتجريبية متجانستُت 
 Tأقل بكثَت من  0.16التجريبية اؼبقدرة ب Tإحصائيا بينهما، حيث أفروؽ دالة لعدـ وجود ف

 26عند درجة اغبرية  0.01عند مستوى الداللة  2.77اعبدولية اؼبقدرة ب 
 ــ تجانس المجموعتين في تقدير الذات  2ـ  4ـ  3  

يبثل قياس ذبانس اجملموعتُت الضابطة والتجريبية يف مقياس تقدير الذات للدراسة  ( 14) جدوؿ  رقم 
 األساسية .
اؼبتوسط  العينة اجملموعات

 اغبسايب
االكبراؼ 
 اؼبعياري

تا 
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

تا 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

 0.01 2.77 26 0.22 7.38 44.14 14 التجريبية

 9.30 43.14 14 الضابطة

لقياس ذبانس اجملموعتُت التجريبية والضابطة يف تقدير الذات أبرزت النتائج اؼببينة أعبله أف قيمة     
T أقل قيمة من  0.22التجريبية اؼبقدرة بT  ومستوى  26عند درجة اغبرية  2.77اعبدولية اؼبقدرة ب

اجملموعتُت جّد متجانستُت يف  ، أي أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بينهما، وبالتارل فإف0.01الداللة 
 خاصية تقدير الذات .

 انس المجموعتين في قلق االمتحان ــ قياس تج 3ـ  4ـ  3  
 الضابطة والتجريبية يف قلق االمتحاف للدراسة األساسية. ةجملموعايبثل قياس ذبانس  (15)جدوؿ رقم 
اؼبتوسط  العينة  اجملموعات 

 اغبسايب
االكبراؼ 
 اؼبعياري 

تا 
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

تا 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

 0.01 2.77 26 0.87 6.24 57.21 14 التجريبية
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  6.11 56.78 14 الضابطة
اعبدولية  Tاليت ىي أقل قيمة من  0.87التجريبية اؼبقدرة ب Tإف النتائج اؼببينة أعبله اؼبتمثلة يف    

ما يوحي إذل أنو ال يوجد فرؽ داؿ  0.01الداللة  ومستوى 26عند درجة اغبرية  2.77اؼبقدرة ب 
إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف متغَت قلق االمتحاف، وبالتارل فإف اجملموعتُت 

 جد متجانستُت يف خاصية قلق االمتحاف.

يبية والضابطة نستخل  وما توصلت إليو نتائج دراسة الفرؽ بُت اجملموعتُت التجر  ،فبا سبق ذكره     
بأهنما متجانستُت يف كل متغَتات الدراسة، وبالتارل يبكن التجريب على إحدانبا وجعل األخرى 
ضابطة، فإف ظهر الفرؽ بعد التجريب فهذا يعود إذل فعاليات الربنامج العبلجي، وإف دل يظهر الفرؽ 

 يكوف الربنامج العبلجي  غَت فعاؿ.

 ي الدراسة األساسية:ـ األدوات المستخدمة ف 4  

 من األدوات اليت اعتمد عليها الباحث يف ىذه  الدراسة ما يلي :   

 :  االختبارات والمقاييس 1ـ 4

استخدـ الباحث ؾبموعة من االختبارات واؼبقاييس كما ىو مبُت يف الدراسة االستطبلعية، اليت       
ومقياس تقدير الذات، ومقياس قلق تقيس اؼبتغَتات ؿبل الدراسة منها : مقياس مركز الضبط، 

وىذا مقياس ظبة القلق ومقياس قلق االمتحاف( على مقياسُت نبا )بدوره االمتحاف الذي احتوى 
ركز الضبط من للتأكد من قياس قلق االمتحاف ال غَت، وعززت الدراسة بربنامج عبلجي لتغيَت م

 لتقدير الذات، وقلق االمتحاف إف كاف .لوقوؼ على أثر ىذا التغيَت بالنسبة لخارجي إذل داخلي، و 

 :مقياس مركز الضبط 1ـ  1ـ  4

والضبط  للتمييز بُت الضبط الداخلي ىو مقياس صمم لقياس مركز الضبط واعطاء درجات      
نظرية  عرب J.Rotter ( 1966، مصممو األصلي جولياف روتر )اعتقاد كل منهما معرفةارجي و اػب
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ذل اؼبقياس بتفصيل إ، ولقد تطرقنا (1982)إذل العربية عبلء الدين كفايف التعلم االجتماعي، وترصبو 
 لوصفو وصدقو وثباتو وتصحيحو يف الدراسة االستطبلعية .

ىو مقياس شائع، ذاع  Cooper Smith( 1967ؿ كوبر ظبيث )مقياس تقدير الذات  2ـ  1ـ  4
انت معامبلت صدقو وثباتو جد صيتو على مستوى الدراسات األجنبية والعربية على حد سواء، فك

دالة ما يوحي إذل أف اؼبقياس صاحل لبلستعماؿ يف للبحوث العلمية، أما على الصعيد احمللي فقد 
بإخضاع اؼبقياس للمحكمُت )ؾبموعة من أساتذة التخص   (2012)قامت الباحثة عبد العزيز حناف،

جبامعة تلمساف ( فكانت اؼبوافقة صباعية على صبيع فقراتو، وىو مفصل يف الدراسة االستطبلعية ، 
 صدقو ، تباثو وتصحيحو .

 مقاييس قلق االمتحان   3ـ  1ـ  4

 مقياس سمة القلق وحالة القلق:  1ـ  3ـ  1ـ  4  

يف صورتُت ظبة القلق وحالة   Spielberger et al( 1983)عو سبيلبَتجر وزمبلءه ىو مقياس وض     
، واكتفى الباحث باستعماؿ صورة (1984)القلق ونقلو إذل العربية الدكتور عبد الرقيب  أضبد البحًتي 

 (2012)والباحثة بن رابح  (2011)واحدة اليت ىي ظبة القلق واؼبعدلة كما جاءت هبا الباحثة صاحل 
 وأخد ىذا اؼبقياس للتأكد والتمييز بُت القلق كسمة عامة يف الفرد وبُت قلق االمتحاف كحالة . 

 ومواصفات اؼبقياس سبق وأف ذكرت بالتفصيل يف الدراسة االستطبلعية 

 اختبار قلق االمتحان :  2ـ  3ـ  1ـ  4

ذل العربية من طرؼ ليلى إونقل   Spielberger( 1980)إف قلق االمتحاف الذي أعده سبيلبَتجر   
وأخضع للتقنُت والقياس واغبصوؿ على صدقو وثباتو، وتعدد استعمالو يف عدة  (1982)عبد اغبفيظ 

بيئات منها العربية واعبزائرية بعد التأكد من قياساتو السيكوميًتية على بيئات الدراسة ما جعل لو 
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بلحية استعمالو، كما جاء يف وصفو اؼبصداقية يف قياس ما جعل لو، وكاف صدقو وتباثو يوحي بص
 بالتدقيق أثناء الدراسة االستطبلعية.

 البرنامج العالجي :   2ػ  4

إف الربنامج العبلجي اؼببٍت من طرؼ الباحث ىو برنامج عبلجي سلوكي معريف يرتكز على     
إضافة  جلسة مع 16النظرية اؼبعرفية آلروف بيك وإليس بفنيات متعددة، وجبلسات كاف ؾبموعها 

جلسة أخرى للدراسة التتبعية وىذا للوقوؼ على تعديل مركز الضبط واألثر الذي يلحقو بدرجات 
تقدير الذات وقلق االمتحاف كما سبق تفصلو يف الدراسة االستطبلعية، والذي مت تعديلو بإضافة 

لوقت الذي ت ايالنق  الذي مت استدراكو يف الدراسة االستطبلعية من إضافة بعض الًتتيبات وتثب
  غَت يف بعض اعبلسات مع استنباط بعض األسئلة اعبديدة اليت ؽبا عبلقة باعبلسة، وغَتىا. 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة : 3ـ  4

مت االعتماد يف ىذه الدراسة على ؾبموعة من األساليب اإلحصائية اؼبناسبة للوقوؼ على نتائج     
 دقيقة ويقينية ومنها ما يلي :

لدراسة الفرؽ بُت عينتُت مستقلتُت   Tقياس ذبانس اجملموعتُت : اعتمد الباحث على اختبار ػػ    
يف ومتساويتُت وىذا للوقوؼ على ذبانس اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية أو عدـ التجانس 

 .حالة وجود فرؽ داؿ

 : للوقوؼ على العبلقة االرتباطية بُت اؼبتغَتات. ""Pearson( R)ػػ معامل بَتسوف    

: لدراسة الفرؽ بُت االختبار القبلي واالختبار اسة الفرؽ بُت ؾبموعتُت مرتبطتُتلدر   Tػػ اختبار  
 البعدي على نفس اجملموعة.
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تبار لدراسة الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االخ   Tػػ استعمل الباحث  مقياس  
 البعدي للوقوؼ على أثر الربنامج العبلجي.

 لقياس حجم أثر الربنامج العبلجي باالعتماد على اؼبعادلة التالية:  ITAػػ معامل إيتا   

                                        n²=   

     
 

    T²  سبثل مربع نتائج :T  :التجريبية 
 DF  .سبثل درجة اغبرية : 
 
 
 أي حجم األثر على النحو التارل : Dمث حساب قيمة   

  
 √  

√     
 

 وتقدر حجم التأثَت حسب اعبدوؿ التارل :
 ITAيبثل حجم التأثَت  ؼبعادلة إيتا  (16) جدوؿ رقم 

  
  D قيمة

 حجم التأثَت
 تأثَت كبَت تأثَت متوسط تأثَت صغَت 

 0.2   0.5   0.8 
  
 لقياس حجم األثر والذي معادلة كالتارل : Blackكما استعمل الباحث معادلة ببلؾ  ػػ  

                     √ 
  

     
       

  معادلة ببلؾ  =x حيث   
 = معامل تا التجريبية  T و  

 DF  درجة اغبرية = 
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 Blackيبثل حجم أثر الربنامج العبلجي لببلؾ  (17)جدوؿ رقم 

 
  Dقيمة 

 التأثَت حجم
 تأثَت كبَت تأثَت متوسط تأثَت صغَت 

 وأكثر 0.8   0,7إذل  0,4من  0,4 

 

 

 

 

 خالصة : 

إف اؽبدؼ من ىذا البحث ىو الوصوؿ إذل تطبيق ىذه الدراسة بعد اؼبرور بكل اؼبراحل        
السابقة من مدخل منهجي إذل الدراسة، اعبانب النظري للمتغَتات الثبلث والدراسة االستطبلعية 

حث، تتبع خطوات الب أىلتنا إذلاليت كانت عبارة عن ذبريب مصغر ومدخل للدراسة األساسية، واليت 
نتائج العبلقة االرتباطية اليت توصلنا إليها بُت كل اؼبتغَتات، واليت حفزتنا على تطبيق والوقوؼ على 

الربنامج العبلجي والتأكد من فعالياتو وأثره على اؼبتغَتات األخرى، ورسوخ العبلقة االرتباطية، ورسم 
الوصفي اؼبتمثل يف منهج الدراسة  الطريق اليت نسَت عليها يف الدراسة األساسية، فكانت البداية من

 118التجرييب، مث التعرؼ على العينة بقسميها؛ الكلية للدراسة االرتباطية واليت تكونت من شبو و 
فرد، مع التطرؽ  28فرد، والعينة اؼبستنبطة منها اليت طبق عليها الربنامج العبلجي واؼبكونة من 

من حدود زمانية ومكانية وبشرية، مع إبراز  ؛اسةذبانسها، وإظهار حدود الدر ػبصائصها وتوزيعها و 
األدوات اؼبستخدمة يف الدراسة اؼبتكونة من االختبارات واؼبقاييس اليت تضمنت مقياس مركز الضبط 
لروتر، ومقياس تقدير الذات لكوبر ظبيث، ومقياس قلق االمتحاف بشقيو مقياس القلق كحالة 
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والربنامج العبلجي اؼبعريف من بناء الباحث، مث األساليب  وكسيمة، واختبار قلق االمتحاف لسبيبَتجر،
 ITaلدراسة العبلقة االرتباطية، وعامل إيتا   Pearsonاالحصائية اليت سبثلت يف أسلوب بَتسوف  
لدراسة الفرؽ بُت عينتُت مرتبطتُت ومستقلتُت،  Tللوقوؼ على أثر الربنامج العبلجي، ومعامل 

 .  Excelبتطبيق برنامج اغباسوب

 

 

 

 

 .عرض نتائج الدراسة:5

من األىداؼ األساسية للدراسات والبحوث العلمية ىو الوقوؼ على النتائج ومعرفة اجملريات      
حث و الوصوؿ إذل النتائج وعرضها راحل السابقة للباؼبللتحقيق من الفرضيات، وىذا بعد اؼبرور ب

 ليو الدراسة من نتائج .  إترتيبها والكشف على ما توصلت تدرج فرضياهتا وتتبعها حسب حسب 

 عرض نتائج الفرضية األولى :ػ   1.5

، واالجابة على ىذه الفرضية لضبط وتقدير الذات وقلق االمتحافتوجد عبلقة ارتباطية بُت مركز ا  
 يكوف من خبلؿ:

 ػػ وجود عبلقة ارتباطية بُت مركز الضبط وتقدير الذات.  1ػ  1 .5

 اؼبعاعبة اإلحصائية لدراسة ىذه العبلقة رصدت لنا النتائج اليت يبينها اعبدوؿ التارل : 

 ينب معامل االرتباط  بُت مركز الضبط وتقدير الذات يف الدراسة األساسية ( 18) جدوؿ رقم 
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اؼبتوسط  العينة  
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

معامل 
 بَتسوف

درجة 
 اغبرية

تا 
 اعبدولية

مستوى 
 داللةال

الداللة 
 االحصائية

مصدر 
 الضبط

118 
 

10.55 3.46 
 

 
 0.21ػػ 

 
116 
 

 
0.18 
 
 

 
0.05 

 
 دالة

تقدير 
 الذات 

61.44 16.83 

من خبلؿ اعبدوؿ اؼببُت أعبله يظهر اؼبتوسط اغبسايب للعينة من حيث مركز الضبط مقدر       
مركز الضبط  يف 3.46االكبراؼ اؼبعياري قدر ب ، بينما61.44ويف تقدير الذات مقدر ب  ،10.55ب
ػػػ حيث أف ر التجريبية  0.21يف تقدير الذات، أما نتائج معامل االرتباط لبَتسوف فقدر ب  16.83 و

 116ودرجة اغبرية  0.05عند مستوى الداللة  0.18ىي قيمة أكرب من قيمة ر اعبدولية اؼبقدرة ب 
ت ومركز الضبط، وجاءت العبلقة ية دالة احصائيا بُت تقدير الذاوىذا ما يثبت أنو توجد عبلقة ارتباط

 ؛ دبعٌت أنو كلما البفضت قيم مركز الضبط ارتفعت قيم تقدير الذات والعكس صحيح. سلبية

 الضبط وقلق االمتحاف . كزر ػػ توجد عبلقة ارتباطية بُت م  2ػ  1. 5

 الباحث على النتائج التالية: ربصل واؼبعاعبة االحصائية بعد رصد نتائج االختبارات   

 يبُت العبلقة االرتباطية بُت مركز الضبط وقلق االمتحاف يف الدراسة األساسية . ( 19)جدوؿ رقم 

اؼبتوسط  العينة 
 اغبسايب 

االكبراؼ 
 اؼبعياري 

معامل 
 االرتباط

درجة 
 اغبرية 

 ر
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

مصدر 
 الضبط

 
118 

10.55 
 

3.46  
0.321 

 
 

116 
 

 
 
 

0.18 

 
0.05 

 
 دالة

قلق 
 االمتحاف

 48.43 12.07 
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يتبُت من خبلؿ النتائج اؼبرصدة يف اعبدوؿ اؼببُت أعبله أف اؼبتوسط اغبسايب ؼبركز الضبط مقدر       
الضبط وبقيمة  كزر يف م 3.46، واالكبراؼ اؼبعياري بقيمة 48.43وقدر يف قلق االمتحاف  10.55
قة ارتباطية إهبابيو بُت يف قلق االمتحاف، وبالنسبة ؼبعامل االرتباط بَتسوف تبُت أنو توجد عبل 12.07
يف ر التجريبية  0.32الضبط وقلق االمتحاف، وىذا حسب النتيجة احملصل عليها واؼبقدرة ب  كزر م

وجاءت  0.05ومستوى الداللة  116يف ر اعبدولية عند درجة اغبرية  0.18وبالقيمة اؼبقدرة ب 
ق االمتحاف، وكلما الضبط ارتفعت معها قيم قل كزر جابيو، دبعٌت كلما ارتفعت قيم مالنتيجة إ

 الضبط البفضت قيم قلق االمتحاف . كزر البفضت قيم م

 

 

 توجد عبلقة ارتباطية بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف . ػػ  3ػ  1. 5

 وبعد تفريغ النتائج مت رصد القيم التالية:    

 يف الدراسة األساسية ( يبُت العبلقة االرتباطية بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف20اعبدوؿ رقم )

اؼبتوسط  العينة  
 اغبسايب 

االكبراؼ 
 اؼبعياري 

معامل 
 االرتباط

درجة 
 اغبرية

ر 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

  تقدير الذات
118 

61.44 16.83  
 ػػػ 0.48  

 
116 

 
0.18 

 
0.05 

 
قلق  دالة

 االمتحاف 
48.43 12.07 

عبله، نستنبط العبلقة االرتباطية بُت تقدير الذات، وقلق االمتحاف وىذا أاعبدوؿ اؼببُت خبلؿ من 
اعبدولية  ركرب من قيمة أ اليت ىي  0.48اؼبقدرة ب ػػ  يف ر التجريبيةباغبصوؿ على قيمة االرتباط 
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، كما جاءت القيمة سالبة، ما يظهر 0.05ومستوى الداللة  116درجة اغبرية  عند 0.18اؼبقدرة ب 
 .كلما ارتفعت درجات تقدير الذات البفضت درجات قلق االمتحاف  ونأف العبلقة سالبة، دبعٌت أ

 :الثانيةعرض نتائج الفرضية ـ 2.5

لو أف كما  ،ذل داخليإالضبط من خارجي  كزمر  ) تعديل ( على تغيَت فعاليةللربنامج العبلجي     
 انعكاس على تقدير الذات وقلق االمتحاف .

لتأكد من ىذه الفرضية قاـ الباحث باختيار العينة اليت تتوفر فيها شروط التجريب  دراسة وال      
الضبط  يو ذهنم من أالضبط دبعٌت  كزحرزوا على نتائج مرتفعة يف مقياس مر أفراد الذين وىم األ

وو تقدير ذهنم أكوف لديهم قيم منخفضة يف مقياس تقدير الذات، ما يفسر تاػبارجي، يف حُت 
الذات منخفض، وقيم مرتفعة يف نتائج مقياس قلق االمتحاف، ومنخفضة يف مقياس القلق كسيمة، 

ف عينة الدراسة،  كما وىذا االنتقاء يكوّ  هنم أصحاب قلق موقفي خاص باالمتحاف،أحىت نتأكد من 
 (. 12) كما ىو مبُت يف اعبدوؿ رقم   ذبريبية و   ؾبموعتُت، ضابطة ذلإقسمت ىذه العينة 

سبت مقارنة نتائج  ،موعة الضابطةق الربنامج العبلجي على اجملموعة التجريبية دوف اجمليطبوبت    
 االختبار القبلي واالختبار البعدي للمتغَتات الثبلثة للتحقق من الفرضية التالية :

قبل وبعد تطبيق الربنامج العبلجي جملموعة التجريبية  متوسط درجات أداء اػ يوجد فرؽ بُت 1ػ ػ 2 .5
 . ، تقدير الذات وقلق االمتحاف الضبط  (مصدر مركز ) على مقياس

 والفرضية اؼببينة أعبله احتوت على اؼبتغَتات الثبلث وبالتارل تكوف دراستها على النحو التارل:    
قبل وبعد تطبيق الربنامج فرؽ بُت متوسط درجات أداء اجملموعة التجريبية  يوجد 1ػ  1ػ  2. 5

 .على مقياس مركز الضبطالعبلجي 
 التارل : نحوت النتائج احملصل عليها على الكانوبعد تطبيق االختبار ورصد الدرجات   
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 كزمقياس مر  ( يبُت الفرؽ بُت االختبار القبلي و البعدي للمجموعة التجريبية على21اعبدوؿ رقم )
 الضبط.
اؼبتوسط  االختبار العينة

 اغبسايب
االكبراؼ 
 اؼبعياري

   T 
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

T 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 ةدال 0.01 3.01 13 6.88 2.07 13.14 القبلي 14
 1.65 7.57 البعدي

 كزبُت االختبار القبلي واالختبار البعدي ؼبر أسفرت النتائج اؼبتحصل عليها يف دراسة الفرؽ     
، وىذا بالفرؽ اؼبوجود بُت ةحصائيإلة الدذات الضبط عند اجملموعة التجريبية عن وجود فروؽ 

وىو متوسط مرتفع   13.14اؼبتوسطات اغبسابية، حيث بلغ اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار القبلي 
يف القياس  ضبط خارجي كزاالرتفاع على وجود مر  ؿ ىذاديو بالنسبة للمتوسط النموذجي للمقياس، 

 مقاربة، وىي قيمة 7.57، أما بالنسبة للمتوسط اغبسايب لبلختبار البعدي فكاف بقيمة القبلي
ذل إضبط داخلي، وبالرجوع  كزر ف اجملموعة التجريبية اكتسبت مأؿ على دللمتوسط النموذجي، ما ي

 ىي قيمة جد مرتفعة 6.88التجريبية اؼبقدرة ب T  قيمةفإف  لدراسة الفرؽ بُت االختبارين T نتائج
 ما يوحي إذل  0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية   3.01اعبدولية اؼبقدرة ب  Tمقارنة مع 

 كزمر  علىلمجموعة التجريبية لحصائيا بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي  إوجود فرؽ داؿ 
بأف للربنامج العبلجي فعالية على تغيَت مركز الضبط من خارجي إذل ، وبالتارل يبكننا القوؿ الضبط
 داخلي .
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للمتوسطات اغبسابية بُت االختبار القبلي والبعدي ؼبركز  ةي( يبثل األعمدة البيان 5رقم )  شكل 
 الضبط

مرتفع  كافمن الشكل اؼببُت أعبله يتبُت أف مستوى مركز الضبط تراجع يف االختبار البعدي بعد أف    
 يف االختبار القبلي . 

"  "D"وقيمة   n²وؼبعرفة حجم تأثَت الربنامج العبلجي قاـ الطالب حبساب إيتا مربع حبساب"
لتحديد حجم تأثَت الربنامج العبلجي اؼبقًتح على تغيَت مركز الضبط وذلك باالعتماد على اؼبعادلة 

 التالية:        

                                        n² =   

     
 

    T²  سبثل مربع نتائج :T  :التجريبية 

 DF  .سبثل درجة اغبرية : 

 أي حجم األثر على النحو التارل : Dمث حساب قيمة   
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 المتوسط الحسابً لمركز الضبط

 قبلً

 بعدي
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 على مركز الضبط ITAيبُت أثر الربنامج العبلجي  دبعادلة إيتا   (22)جدوؿ رقم 

 DF    T n² D   درجة اغبرية

13 6.88 0.78 3.82 

اؼبتوصل و  13عند درجة اغبرية  3.82اؼبقدرة ب   Dمن خبلؿ اعبدوؿ اؼببُت أعبله يتبُت أف درجة 
كما ىو اليت توحي على أف األثر كبَت   0.8ىي قيمة تفوؽ   6.88اؼبقدرة ب Tقيمةإليها من خبلؿ 
 وبالتارل أف الربنامج لو تأثَت على تغيَت مركز الضبط.  (16)موضح يف اعبدوؿ 

 كاف على النحو التارل :  Blackوبالنسبة غبجم األثر دبعامل ببلؾ  

 على مركز الضبط Blackيبثل أثر الربنامج العبلجي لببلؾ   ( 23) جدوؿ رقم  

 حجم األثر DF  T    درجة اغبرية
13 6.88 0.88 

 0,88قدرت ب   Blackمن خبلؿ ىذا اعبدوؿ يتبُت أف حجم أثر الربنامج العبلجي دبعادلة ببلؾ   
اليت ىي ضمن األثر الكبَت يف ىذه اؼبعادلة وبالتارل الربنامج  0,8وىي القيمة اليت تفوؽ قيمة 
 العبلجي لو فعالية بأثر كبَت .

 

من ىذا يبكننا التطرؽ اذل أثر فعالية الربنامج العبلجي على تقدير الذات وقلق االمتحاف وىذا من  
 خبلؿ: 
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درجات أداء العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج ػ يوجد فرؽ بُت متوسط  2ػ  1ػ ػ 2. 5
 العبلجي بالنسبة الختبار تقدير الذات .

يبُت نتائج الفرؽ بُت االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس  ( 24) اعبدوؿ رقم  
 تقدير الذات.

اؼبتوسط  االختبار العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري 

  T 
 التجريبية 
درجة  

 اغبرية 
  T 

 اعبدولية
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

   
14 

 دالة 0.01   3.01   13   3.19    5.07  44.28 القبلي 
 9.37  62.28 البعدي

بتطبيق الربنامج العبلجي اػباص بتغيَت مركز الضبط على اجملموعة التجريبية وتطبيق االختبار      
البعدي اػباص بتقدير الذات، ربصلنا على النتائج الظاىرة يف اعبدوؿ اؼببُت أعبله، الذي يثبت لنا 

اؼبتوسطُت اغبسابُت،  أنو يوجد  فرؽ داؿ إحصائيا بُت االختبارين، وىذا من خبلؿ الفرؽ اؼبوجود بُت
، وىي قيمة منخفضة بالنسبة لقيمة اؼبتوسط 44.28اؼبتمثل يف قيمة االختبار القبلي اؼبقدرة ب 

ما يدؿ على أف قيم تقدير الذات ارتفعت، وبالنسبة  62.28اغبسايب لبلختبار البعدي اؼبقدرة ب 
 Tوىي قيمة أكرب من قيمة 3.19التجريبية مقدرة ب  Tلدراسة الفرؽ بُت االختبارين كانت T لقيمة 
، ما يؤكد أف الفرؽ بُت 0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية  3.01اعبدولية اؼبقدرة ب  

االختبارين يف تقدير الذات داؿ إحصائيا، وىذا ما يدؿ على أف للربنامج العبلجي أثر على تقدير 
 الذات .
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 غبسايب لتقدير الذات .( يبثل العمود البياين للمتوسط ا6شكل رقم )  
يف االختبار  ارتفعمن خبلؿ الشكل اؼبوضح لؤلعمدة البيانية يتبُت أف مستوى تقدير الذات   

 البعدي بعد أف كاف منخفض يف االختبار القبلي .
والذي ربصل من خبللو   Itaلقياس أثر الربنامج العبلجي قاـ الباحث حبساب األثر دبعادلة إيتا و  

 على القيم التالية:
 على تقدير الذات  ITA( يبُت أثر الربنامج العبلجي دبعادلة إيتا 25جدوؿ رقم )

 DF    T n² D   درجة اغبرية
13 3.19 0.43 1.76 
 

وقيمة  13عند درجة اغبرية   1.76 اؼبقدر ب Dمن خبلؿ اعبدوؿ اؼببُت أعبله يتبُت أف 
اليت تدؿ على أف األثر كبَت  0.8ىي قيمة أكرب من قيمة  3.19التجريبية اؼبقدرة ب   Tمعامل الفرؽ

 وبالتارل أثر فعالية الربنامج العبلجي فعاؿ على تقدير الذات.
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 لقياس أثر الربنامج العبلجي فكانت النتائج على النحو التارل :  Blackوبالنسبة ؼبعادلة ببلؾ 

 على تقدير الذات Blackيبثل أثر الربنامج العبلجي لببلؾ   ( 26 جدوؿ رقم )

 حجم األثر DF  T    درجة اغبرية
13 3,19 0,66 

اليت تدؿ على أف  0,66بالرجوع إذل اعبدوؿ اؼببُت أعبله نرصد نتيجة حجم األثر لببلؾ اؼبقدرة ب  
اليت تعرب  0,7و 0,4للربنامج العبلجي أثر على تقدير الذات حبجم متوسط لكوف القيمة ؿبصورة بُت 

 عن حجم األثر اؼبتوسط.

الضبط أثر على  كزر لربنامج العبلجي اػباص بتغيَت مكما توحي لنا الفرضية السابقة على أف ل     
 نتائج قلق االمتحاف ومنو :

بُت متوسط درجات أداء العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج  ػ يوجد فرؽ  3ػ  1ػ  2. 5
 العبلجي بالنسبة الختبار قلق االمتحاف .

 : ةلدراسة ىذا الفرؽ رصدنا النتائج التالي  
يبُت الفرؽ بُت نتائج االختبار القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية على مقياس  ( 27جدوؿ رقم )
 ف.قلق االمتحا

اؼبتوسط  االختبار العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

 T   
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

   T  
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

 5.36 8.80 54.85 القبلي 14  
 

  13   3.01  0.01 
 4.61  38.71 البعدي

التجريبية، مث إجراء االختبار بتطبيق الربنامج العبلجي اػباص بتغيَت مركز الضبط على اجملموعة        
البعدي لقلق االمتحاف على ىذه اجملموعة توصلنا إذل النتائج اؼبرصدة أعبله، حيث يتجلى لنا الفرؽ 
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من خبلؿ قيم اؼبتوسط اغبسايب  وىذا اؼبوجود بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي لقلق االمتحاف
مرتفعة  مقارنة باؼبتوسط اغبسايب لبلختبار البعدي،  يف االختبار القبلي وىي قيمة  54.85ب قدرةاؼب

ىذا ما يفسر أف أفراد ىذه اجملموعة كانت ؽبم درجات عالية من قلق االمتحاف قبل تطبيق الربنامج 
، كما تقلصت نتائج االكبراؼ يبعد تطبيق الربنامج العبلج  38.71العبلجي، والبفضت إذل درجة 
يف االختبار البعدي، وبالنسبة  4.61يف االختبار القبلي إذل  8.80اؼبعياري حيث البفض من قيمة 

اعبدولية اؼبقدرة  Tوىي قيمة جد مرتفعة مقارنة ب  5.36التجريبية قدرت بقيمة   Tؼبعامل الفرؽ فاف
يثبت لنا وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت  ، ما0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية  3.01 ب 

 االختبارين. وىذا ما يربر أف للربنامج العبلجي أثر على قلق االمتحاف .

 
 يبثل أعمدة بيانية للمتوسطات اغبسابية لقلق االمتحاف (7) شكل رقم 

اليت   Itaلقياس أثر الربنامج العبلجي على قلق االمتحاف قاـ الباحث حبساب األثر دبعادلة إيتا    
 كانت نتائجها على النحو التارل : 

 على قلق االمتحاف ITAيبُت أثر الربنامج العبلجي دبعادلة إيتا   (28)جدوؿ رقم 

 DF    T n² D   درجة اغبرية

0

10

20

30

40

50

60

 المتوسط الحسابً لقل االمتحان

 قبلً

 بعدي



 اإلجزاءات املنهجية للدراصة    الفصل اخلامش

146 
 

13 5.36 0.68 2.92 

 عند درجة اغبرية   5.36بقيمة قدرت لدراسة الفرؽ  Tقيمة  أف من خبلؿ النتائج اؼببينة أعبله يتبُت 
 تدؿ على األثر الكبَت اليت 0.8وىي قيمة أكرب من قيمة   2.92تقدر ب يف معادلة إيتا   D وقيمة 13

 ومنو نستنبط أف الربنامج العبلجي كانت لو فعالية على قلق االمتحاف. للربنامج

 رصدنا النتائج التالية Blackوؼبعرفة ىذا األثر دبعادلة ببلؾ   

 على قلق االمتحاف. Blackيبثل حجم أثر الربنامج العبلجي لببلؾ   ( 29) جدوؿ رقم 

 حجم األثر DF    T   درجة اغبرية
13 5,36 0,68 

وىي القيمة اؼبوجودة  0.68يتبُت من خبلؿ النتائج الظاىرة على اعبدوؿ أف حجم األثر قدر ب 
وبالتارل للربنامج العبلجي يف معادلة ببلؾ ( اليت سبثل حجم األثر اؼبتوسط  0,7إذل  0,4ضمن )

 اؼبطبق على اجملموعة التجريبية أثر على قلق االمتحاف حبجم متوسط .

وللتأكد من مدى فعالية ىذا الربنامج العبلجي على اجملموعة التجريبية وجب علينا دراسة الفرؽ بُت 
 ة التالية االختبارين للمجموعة الضابطة والوقوؼ على نتائجهما وىذا عن طريق دراسة الفرضي

بُت متوسط درجات أداء اجملموعة الضابطة قبل وبعد تطبيق الربنامج  ػ ال يوجد فرؽ 2ػ  2. 5
 العبلجي بالنسبة ؼبقياس مركز  الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحاف .

 والحتواء ىذه الفرضية على اؼبتغَتات الثبلث وجب علينا التطرؽ بالتفصيل إذل ما يلي:    

لي والبعدي على ال يوجد فرؽ بُت متوسط درجات أداء العينة الضابطة لبلختبار القب 1ػ  2ػ  2 .5
 .مقياس مركز الضبط

 بينت لنا النتائج التالية :واؼبعاعبة االحصائية 
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يبُت نتائج دراسة الفرؽ بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة  (30)جدوؿ رقم  
 .على مقياس مركز الضبط 

اؼبتوسط  االختبار  العينة
 اغبسايب 

االكبراؼ 
 اؼبعياري 

  T 
 التجريبية 

درجة 
 اغبرية 

  T 
 اعبدولية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 غَت دالة 0.01   3.01 13   0.64  1.95  11.85 القبلي 14  
 1.54  12.07  البعدي 

تقارب بُت اؼبتوسطات اغبسابية، حيث بلغ اؼبتوسط توصلت نتائج ىذه الدراسة إذل وجود      
، ما يوحي إذل عدـ وجود فرؽ يف 12.07، وبلغ يف االختبار البعدي 11.85اغبسايب لبلختبار القبلي 

اؼبتوسطات اغبسابية، كما كاف التقارب واضحا فيما ىب  االكبرافات اؼبعيارية، وتبُت من خبلؿ 
 Tىي أقل من قيمة  0.64التجريبية اؼبقدرة ب  T  ين أف قيمةلدراسة الفرؽ بُت االختبار  Tمعامل 

، ما يؤكد عدـ وجود فرؽ  0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية   3.01اعبدولية اؼبقدرة ب 
 داؿ إحصائيا بُت االختبارين القبلي والبعدي  يف اجملموعة الضابطة .

ال يوجد فرؽ داؿ احصائيا بُت متوسط درجات أداء اجملموعة الضابطة قبل وبعد  2ػ  2ػ   2  .5
 تطبيق الربنامج العبلجي من حيث مقياس تقدير الذات .

 ئية أظهرت لنا النتائج التالية :واؼبعاعبة االحصا

( يبُت الفرؽ بُت نتائج االختبار القبلي واالختبار البعدي للمجموعة الضابطة على  31اعبدوؿ رقم ) 
 مقياس تقدير الذات.

اؼبتوسط  االختبار العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

  T 
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

  T 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية
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  7.79 41.71 القبلي 14
0.64 

 
13 

 
3.01 

 
0.01 

 غَت دالة
 8.36 42.85 البعدي 

بالرجوع إذل اعبدوؿ اؼببُت أعبله نكشف عدـ الداللة االحصائية للفرؽ اؼبوجود بُت االختبار    
القبلي واالختبار البعدي عند اجملموعة الضابطة لقياس تقدير الذات، حيث تقارب اؼبتوسطات 

 Tيف االختبار البعدي ، كما أوضحت نتائج  42.85يف االختبار القبلي و 41.71اغبسابية بُت 

اعبدولية اؼبقدرة ب  Tوىي قيمة أقل من قيمة  0.64التجريبية قدرت ب   Tلدراسة الفرؽ أف قيمة 
ما يدؿ على أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بُت   0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية  3.01

 اجملموعة الضابطة على مقياس تقدير الذات. االختبار القبلي واالختبار البعدي يف

ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بُت متوسط درجات أداء اجملموعة الضابطة قبل وبعد  3ػ  2ػ  2  .5
 تطبيق الربنامج العبلجي من حيث مقياس قلق االمتحاف .

 لدراسة ىذا الفرؽ رصدنا النتائج اؼببينة يف اعبدوؿ التارل :   
ُت نتائج الفرؽ بُت االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة الضابطة على مقياس ( يب 32جدوؿ رقم ) 
 قلق االمتحاف.

اؼبتوسط  االختبار العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري 

  T  
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

  T 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 دالة غَت 0.01 3.01 13   0.47   6.68 56.28 القبلي 14

 5.01 54.92 البعدي

 ػػػػػيتضح من خبلؿ نتائج اعبدوؿ اؼببُت أعبله أف اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار القبلي اؼبقدر ب       
يف االختبار البعدي، والتقارب نفسو  54.92 ػػػػػػػػػال يتغَت كثَتا عن اؼبتوسط اغبسايب اؼبقدر ب 56.28

لدراسة الفرؽ بُت االختبارين أهنا غَت دالة احصائيا   Tبالنسبة لبلكبرافات اؼبعيارية، كما دلت نتائج 
  Tو ىي قيمة أصغر بكثَت من قيمة 0.47التجريبية بقيمة   Tوىذا بالنتيجة احملصل عليها واؼبقدرة يف

من ىذا نستخل  أنو ال  ، 0.01ومستوى الداللة  13اغبرية  عند درجة 3.01اعبدولية اؼبقدرة ب 
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يوجد فرؽ داؿ إحصائيا بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي عند اجملموعة الضابطة من حيث قلق 
 االمتحاف.

الضبط واؼبطبق على ىذه اجملموعة وجب علينا  كزر أثر الربنامج العبلجي اػباص دب وحىت نتأكد من    
التطرؽ إذل دراسة الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف اؼبتغَتات الثبلث واليت كانت 

 فرضيتها على النحو التارل :

توجد فروؽ بُت متوسط درجات أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بعد تطبيق   3ػ  2 . 5
 نامج العبلجي من حيث مركز الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحاف .الرب 

 كوف على النحو التارل:ت يتلا متغَتاهتا اسة ىذه الفرضية هبب التفصيل يفولدر    

ػ يوجد فرؽ بُت متوسط درجات أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف  1ػ  3ػ  2 .5
 الضبط .االختبار البعدي من حيث مقياس مركز 

وللوقوؼ على نتائج ىذه الفرضية والتأكد من ىذه الفعالية ومعاينة الفرؽ اؼبوجود بُت اجملموعة 
 التجريبية واجملموعة الضابطة رصدنا نتائج الدراسة واؼبعاعبة اإلحصائية اليت كانت على النحو التارل :

يبُت الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبار البعدي على  (33)جدوؿ رقم   
 مقياس مركز الضبط .

اؼبتوسط  اجملموعة  العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

   T 
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

T 
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 دالة 0.01  2.77 26 3.86  1.54 12.07 الضابطة 14
 1.65 7.57 التجريبية 14 

إف النتائج الظاىرة يف اعبدوؿ اؼببُت أعبله تؤكد وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية      
عند  12.07واجملموعة الضابطة، وىذا من خبلؿ الفرؽ اؼبوجود بُت اؼبتوسطات اغبسابية اؼبقدرة ب

وىو اؼبتوسط اغبسايب الذي يوحي إذل الضبط  اجملموعة التجريبيةعند  7.57اجملموعة الضابطة و
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التجريبية  Tلدراسة الفرؽ بُت اجملموعتُت من خبلؿ قيمة  Tالداخلي، كما يؤكد ىذا الفرؽ، معامل 
 26عند درجة اغبرية  2.77اعبدولية اؼبقدرة ب  Tوىي قيمة أكرب مقارنة بقيمة  3.86اؼبقدرة ب

وىذا ما هبعلنا نستنتج أف تطبيق الربنامج العبلجي كانت لو فعالية على ، 0.01ومستوى الداللة 
اجملموعة التجريبية، وعمل على تغيَت مركز الضبط للمجموعة التجريبية من ضبط خارجي إذل ضبط 

 داخلي يف حُت بقيت اجملموعة الضابطة بضبط خارجي وبدوف تغيَت  .

 
للمجموعة الضابطة واجملموعة  البعدي يب لبلختبار( عمود بياين للمتوسط اغبسا 8 شكل رقم )  

 التجريبية على مقياس مركز الضبط.
على مركز الضبط جملموعتُت لبلختبار البعدي بُت ابيانية اؼبمثلة للمتوسط اغبسايب األعمدة ال

تبُت بأف مستوى اجملموعة التجريبية تراجع بينما مستو اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة بقي على 
 حالو مرتفع . 

يوجد فرؽ بُت متوسط درجات أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بعد تطبيق  2ػ  3ػ  2 .5
 الربنامج العبلجي من حيث تقدير الذات .

فرضية وجب علينا اخضاع النتائج إذل اؼبعاعبة اإلحصائية واليت كانت للوقوؼ على صدؽ ىذه ال 
 على النحو التارل : 
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( يبُت الفرؽ بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي من حيث 34جدوؿ رقم )
 تقدير الذات .

اؼبتوسط  اجملموعة العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري 

  T 
 التجريبية 
درجة  

 اغبرية 
  T 

 اعبدولية
مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

   
28 

 دالة 0.01   2.77   26   6.67 8.36  42.85 الضابطة 
 9.37  62.28 التجريبية

      

 42.85أظهرت نتائج ىذه الدراسة تباين كبَت من حيث اؼبتوسطات اغبسابية، حيث قدر ب       

وىي قيمة جد مرتفعة مقارنة سواء يف اجملموعة التجريبية،  62.28يف اجملموعة الضابطة وقدر ب 
لنفس اجملموعة، ما يوحي إذل وجود تغيَت  44.28الختبار القبلي اؼبقدرة ب باالضابطة أو جملموعة با

اجملموعتُت،  لدراسة الفرؽ بُت Tيف نتائج تقدير الذات من منخفض إذل مرتفع وىذا ما تؤكده قيمة 
اعبدولية اليت تبدو بقيمة  Tيف  2.77وىي قيمة أكرب مقارنة ب  6.67التجريبية ب  Tحيث قدرت 

وىنا يظهر الفرؽ داال إحصائيا بُت اجملموعة   0.01ومستوى الداللة  26أقل  عند درجة اغبرية 
و االرتفاع وىذا يربىن الضابطة واجملموعة التجريبية، ما يربىن على أف نتائج تقدير الذات تغَتت كب

 على أثر الربنامج العبلجي على تقدير الذات.
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( يبثل األعمدة البيانية للمتوسطات اغبسابية للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 9 شكل رقم )  

 على مقياس تقدير الذات 

يتبُت من خبلؿ ىذا التمثيل لؤلعمدة البيانية للمتوسط اغبسايب اػباص باجملموعتُت يف االختبار  
جملموعة مقارنة با سايب للمجموعة التجريبية ارتفعالبعدي لتقدير الذات أف مستوى اؼبتوسط اغب

 الذي كاف عليو يف االختبار القبلي . اغباؿالضابطة اليت بقي مستواىا على 
 اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة بعد متوسط درجات أداء بُت يوجد فرؽ داؿ 3ػ  3ػ  2 .5

 قلق االمتحاف .تطبيق الربنامج العبلجي من حيث 
 وبعد رصد النتائج واؼبعاعبة اإلحصائية ربصلنا على ما يلي : 

االختبار البعدي على ( يبُت الفرؽ بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف 35جدوؿ رقم )
 مقياس قلق االمتحاف .

اؼبتوسط  اجملموعة العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

T   
 التجريبية

درجة 
 اغبرية

   T  
 اعبدولية

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 3.85 5.01 54.92 الضابطة 28  
 

 دالة  0.01  2.77   26  

 4.61  38.71 التجريبية
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شف الفرؽ بُت اجملموعتُت، حيث يظهر التباين يف اؼبتوسطات تمن خبلؿ ىذا اعبدوؿ نك       
حيث يظهر تراجع عند اجملموعة التجريبية،  38.71ذل إعند اجملموعة الضابطة  54.92اغبسابية من 

عند اجملموعة التجريبية باؼبقارنة مع  قيم متوسطات قلق االمتحاف بعد تطبيق الربنامج العبلجي
  Tلدراسة الفرؽ بُت العينتُت، حيث ربصلنا على قيمة T نتائج ذاى تؤكدو ، موعة الضابطةاجمل

 26اعبدولية عند درجة اغبرية  Tيف   2.77 وىي قيمة مرتفعة مقارنة بقيمة  3.85التجريبية اؼبقدرة ب 

حصائيا بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة، إما يثبت وجود فرؽ داؿ  0.01ومستوى الداللة 
 .وأثره على قلق االمتحاف فعالية الربنامج العبلجي اؼبطبق على ىذه اجملموعة ىذا ما يؤكدو 
 

 
( يبثل األعمدة البيانية للمتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة واجملموعة التجريبية 10الشكل رقم ) 

 لقلق االمتحاف .

  قارنة معالتجريبية تراجع باؼب خبلؿ ىذا الشكل أف مستوى اؼبتوسط اغبسايب للمجموعةيتبُت من 
 على حالو .  اجملموعة الضابطة اليت بقي مستواىا
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 الدراسة التتبعية :

بعد  وىي تتبع نتائج وقيم االختبار البعدي للمجموعة التجريبية ومراقبة التغَتات اليت طرأت عليها    
، تغَتتثابتة أو  تبقى ومعرفة إف كانت نتائج االختبارات بعد تطبيق الربنامج العبلجي، مدة معينة

 وتكوف ىذه الدراسة بالوقوؼ والتأكد على الفرضية التالية :  

 لبلختبار البعدي واالختبار التتبعي اجملموعة التجريبية داءأ متوسط ال توجد فروؽ بُتـ   4ػ  2. 5
 الذات وقلق االمتحاف . مركز الضبط ، تقدير من حيث

 وكاف تفصيلها على النحو التارل :    

ال يوجد فرؽ بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية لبلختبار البعدي واالختبار التتبعي   1ػ  4ػ  2  .5
 من حيث مركز الضبط .

التجريبية  فعالية الربنامج العبلجي اػباص بتغيَت مركز الضبط للعينة تباث واستقرار للتأكد من    
وبُت االختبار البعدي، واليت  الختبار تتبعي ودراسة الفرؽ بينو علينا اخضاع اجملموعة التجريبية وجب

 رصدنا نتائجها على النحو التارل : 

( يبُت الفرؽ بُت االختبار البعدي واالختبار التتبعي للمجموعة التجريبية على 36اعبدوؿ رقم )   
 مقياس مركز الضبط.

اؼبتوسط  االختبار العينة 
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

T 
 التجريبية

T  
 اعبدولية

درجة 
 اغبرية 

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 االحصائية

 غَت دالة 0.01 13  3.01  0.487   1.65 7.57 البعدي 14  
 0.85 7.78 التتبعي
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ار التتبعي، عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت االختبار البعدي واالختب تؤكدإف النتائج اؼببينة أعبله    
يف االختبار التجرييب  7.57اعبد متقاربة واؼبقدرة بقيمة  ةاغبسابي اتاؼبتوسط قيموىذا ؼبا رصدتو 

لدراسة الفرؽ بُت االختبارين قد أثبتت عدـ  Tيف االختبار التتبعي، كما أف نتائج  7.78وبقيمة 
 Tاليت ظهرت بأقل قيمة من  0.48التجريبية اؼبقدرة ب   Tاؿ إحصائيا وىذا دبقارنةوجود فرؽ د

مركز  قيم، ما يربىن على أف  0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية  3.01اعبدولية اؼبقدرة ب 
 الضبط بقيت مستقرة وثابتة وبالتارل نتائج الربنامج العبلجي ىي نتائج ثابتة.

ال يوجد فرؽ بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية لبلختبار البعدي واالختبار التتبعي   2ػ  4ػػ 2. 5
 على مقياس تقدير الذات .  

إف الربنامج العبلجي اؼبطبق كانت لو فعالية على تقدير الذات وؼبعرفة مدى ثباتو عرضنا أفراد     
النتائج الظاىرة  فرصدنامع نتائج االختبار البعدي تائجو نارنة قؼب إذل اختبار التتبعي التجريبية اجملموعة

 يف اعبدوؿ التارل :

التتبعي للمجموعة التجريبية على االختبار ( يبُت نتائج الفرؽ بُت االختبار البعدي و 37جدوؿ رقم )
 مقياس تقدير الذات .  

اؼبتوسط  االختبار العينة
 اغبسايب

االكبراؼ 
 اؼبعياري

T 
 التجريبية

T  
 اعبدولية

درجة 
 اغبرية 

مستوى 
 الداللة

الداللة 
 االحصائية

 غَت دالة 0.01 13 3.01  0.86   9.37 62.28 التجرييب 14  
 7.69 62.42 التتبعي

على  الذاتإف رصدنا لنتائج الدراسة التتبعية ومقارنتها مع نتائج االختبار البعدي ؼبقياس تقدير     
اجملموعة التجريبية أسفرت عن عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت االختبارين وىذا دبقارنة اؼبتوسطات 

يف االختبار التتبعي،  ويربىن  62.42يف االختبار التجرييب و 62.28اغبسابية ذات القيم اؼبتقاربة ب 
التجريبية  Tدرت قيمة لدراسة الفرؽ بُت االختبارين، حيث ق Tىذا على عدـ وجود الفرؽ لنتائج 
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ومستوى  13عند درجة اغبرية  3.01اعبدولية اؼبقدرة ب  Tوىي قيمة أصغر بالنسبة لقيمة  0.86ب 
، ىذا ما يدؿ على أف نتائج االختبار التتبعي من حيث قيم تقدير الذات بقيت ثابتة  0.01الداللة 

 مدة تطبيق االختبار البعدي إذل االختبار التتبعي . طواؿ
ال يوجد فرؽ بُت متوسط درجات أداء اجملموعة التجريبية لبلختبار البعدي واالختبار   3ػ 4ػ  2. 5

 التتبعي على مقياس قلق االمتحاف .
، الذي يظهر ويتأكد من خبلؿ الدراسة فعالية الربنامج العبلجي استقرار ائج علىقد أسفرت النت     

  : التتبعيو، اليت كانت نتائجها على النحو التارل
( يوضح نتائج الفرؽ بُت االختبار البعدي واالختبار التتبعي للمجموعة التجريبية 38جدوؿ رقم )  

 على مقياس قلق االمتحاف .
اؼبتوسط  االختبار العينة

 اغبسايب
االكبراؼ 
 اؼبعياري

T 
 التجريبية

T  
 اعبدولية

درجة 
 اغبرية 

مستوى 
 الداللة 

الداللة 
 االحصائية

 غَت دالة 0.01 13 3.01  0.018 4.61 38.71 البعدي 14  
 3.38 37.28 التتبعي

بالرجوع إذل النتائج اؼببينة أعبله يتبُت لنا عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت االختبار البعدي     
لبلختبار  38.71 اؼبقدرة باؼبتوسطات اغبسابية اؼبتقاربة واالختبار التتبعي وىذا من خبلؿ قيم 

يف  3.38يف االختبار البعدي و 4.61وتقارب االكبرافات اؼبعيارية من  ،للتتبعي 37.28البعدي و
 T، حيث قدرت الختبارينلدراسة الفرؽ بُت ا Tويتأكد ىذا من خبلؿ معامل   ،االختبار التتبعي

عند درجة  3.01اعبدولية اؼبقدرة ب  Tوىي قيمة جد ضئيلة بالنسبة لقيمة  0.018 التجريبية ب
ما يؤكد عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت االختبارين، وبالتارل يبقى  0.01ومستوى الداللة  13اغبرية 

 الربنامج العبلجي فعاؿ وثابت . 
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 خالصة :   

إف رصد النتائج وعرضها ىو من اؼبراحل األساسية يف البحث العلمي، حيث يتمثل يف 
اليت أسفرت  الوصوؿ إذل النتائج اؼببحوث عنها خبلؿ الدراسة، وىذا ما اتضح يف الدراسة اغبالية 

عن وجود عبلقة ارتباطية سالبة بُت مركز الضبط وتقدير الذات، وعبلقة ارتباطية موجبة بُت مركز 
ضبط وقلق االمتحاف، وعبلقة ارتباطية سالبة بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف، وىذا كلو من خبلؿ ال

. يف حُت: إف الدراسة التجريبية أثبتت فعالية حصائية ؼبعامل االرتباط لبَتسوفنتائج الدراسة اإل
دية على اجملموعة نتائج الفروؽ بُت االختبارات القبلية والبعمن الربنامج العبلجي دبا توصلت إليو 

التجريبية اليت كانت دالة إحصائيا، وعدـ داللتها على اجملموعة الضابطة ،كما أثبتت وجود فروؽ 
دالة إحصائيا بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي على كل اؼبتغَتات وما 

اليت أثبتت وجود فعالية  ITAعادلة إيتا أكد فعالية الربنامج القيمة اؼبتوصل إليها من خبلؿ تطبيق م
حيث قدرت  0.8مناسبة حبجم األثر اؼبقاس الذي ظهر بقيمة كبَتة، تفوؽ التأثَت الكبَت اؼبقدر ب 

وقلق االمتحاف  1.76فيو إذل   Dويف تقدير الذات توصلت قيمة  3.82يف مركز الضبط ب  Dقيمة 
، ومنو كاف الربنامج فعاؿ يف اؼبتغَتات  2.92ب اؼبقدرة  Dىو اآلخر ظهرت حجم األثر فيو بقيمة 

وتأكد حجم فعالية الربنامج على مركز الضبط حبجم كبَت من خبلؿ  الثبلث وحبجم أثر كبَت، 
 كما أكدت الدراسة التتبعيةكذلك وظهر حبجم متوسط على باقي اؼبتغَتات ،  Blackمعامل ببلؾ 

ثبات ىدا الربنامج لعدـ تغَت نتائج االختبار البعدي بعد مدة من الزمن، وتبُت ىذا من خبلؿ دراسة 
 Tالفرؽ بُت نتائج اجملموعة التجريبية للقياس البعدي والقياس التتبعي، وىذا كلو بواسطة معامل 

 لدراسة الفرؽ ، وىذا ما سيوضح يف مناقشة النتائج .    
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 ولىتحليل ومناقشة الفرضية األ
  

 تحليل ومناقشة الفرضية الثانية 
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 تحليل ومناقشة الفرضية األولى :

 توجد عبلقة ارتباطية بُت مركز الضبط ،تقدير الذات وقلق االمتحاف .ػ  1 

لتحليل ودراسة ىذه الفرضية وجب علينا دراسة العبلقة اؼبوجودة بُت كل متغَتين على حدا من   
 متغَتات الدراسة، فكانت على النحو التارل :

 توجد عبلقة ارتباطية بُت مركز الضبط وتقدير الذات . 1ػ  1  

إف ىذه  الفرضية اليت نصت على وجود عبلقة ارتباطية بُت مركز الضبط  وتقدير الذات، توصلت     
بلغ اؼبتوسط  نتائجها إذل وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا، وىذا بالقيم اؼبتحصل عليها، حيث

وبقيمة ، وىي قيمة قريبة من اؼبتوسط النموذجي للمقياس، 10.55الضبط  كزر اغبسايب الختبار م
بالنسبة لتقدير الذات، وىي قيمة مرتفعة بالنسبة للمتوسط النموذجي للمقياس، وبلغ معامل  61.44

وىي قيمة دالة إحصائيا بارتباط سليب مقارنة ب ر اعبدولية   0.21ػػ=   ةاالرتباط بَتسوف ر التجريبي
 كزر البفضت قيم م كلما  ؛ دبعٌت أنو 0.05و مستوى الداللة  116عند درجة اغبرية  0.18اؼبقدرة  

الضبط ارتفعت قيم تقدير الذات، أي اف أصحاب الضبط الداخلي ىم الذين يتميزوف بتقدير الذات 
اؼبرتفع، وأصحاب الضبط اػبارجي ىم الذين يتميزوف بتقدير الذات اؼبنخفض، وىذا يؤكد ما جاء بو 

( ، 1995و أضبد الصامدي ) (، ؿبمد اؼبومٍت1993، ويوسف عبد الفتاح )(2004إبراىيم اغبسن )
( حيث يروف أف 2013( يف سليماف علي أضبد وحليمة السعيد الكرسٍت )1990وؾبدي عبد الكرًن )

ذوي مركز الضبط الداخلي ؽبم القدرة على ربقيق الذات وؽبم قوة اعتبار عالية للذات، وأكثر ثقة 
ت اؼبرتفع، ويرى فبدوح الكناين بالنفس ويتميزوف بالثبات االنفعارل، وىي ظبات ذوي تقدير الذا
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( يف سليماف علي أضبد وحليمة 1990(، عبد الرضباف ىشاـ )1990(، ؾبدي عبد الكرًن )1990)
( أف ذوي الضبط اػبارجي يظهروف مفهـو ذاتيا منخفضا، وتقببل ذاتيا منخفضا، 2013السعيد )

ت ذوي تقدير الذات بالنفس، وىي ظبا الثقة( أهنم ضعاؼ  1993ويرى يوسف عبد الفتاح ) 
الضبط الداخلي؛ السمات  كزر ( أف من ظبات ذوي م2012اؼبنخفض. ويضيف بشَت معمرية )

االنفعالية واؼبزاجية اليت تتوفر على خصائ  ذبعلو يتحكم يف األحداث اؼبتمثلة يف الثقة بالنفس 
 الذات اؼبرتفع .  واالكتفاء الذايت  والطموح ، اؼبثابرة واعبدية وىي ظبات يتصف هبا ذوي تقدير

( أف "من أساليب التنشئة االجتماعية السلبية اؼبتمثلة 2004وجاء يف قحطاف أضبد الظاىر )
هبعلو مسلوب  صغَت رغم ذباوزه مراحل طفولتو،يف اغبماية الزائدة اليت تبقي الفرد على أنو طفل 

، وقد يصعب عليو مواجهة اؼبشاكل اليت غَته، وال يستطيع ربمل مسؤوليتو اإلرادة، معتمدا على
تواجهو مستقببل وىي فبيزات ذوي الضبط اػبارجي واليت تؤدي إذل التأثَت سلبا يف تشكيل فهم 

 (      85: 2004وتقدير الذات" )قحطاف أضبد الظاىر، 

 الضبط وأساليب اؼبعاملة الوالدية اليت كزر ين أبو ناىية حوؿ العبلقة بُت مودراسة صبلح الد
أجريت على طبلب جامعة غزة، توصلت إذل أف الطبلب ذوي االعتقاد يف الضبط الداخلي كانت 
معاملة والديهم بأساليب التقبل والتمركز حوؿ الطفل، وىي األساليب اليت تعمل على اكتساب 
اه، تقدير الذات اؼبرتفع، والطبلب اؼبعتقدوف يف الضبط اػبارجي كانوا يعاملوف بأساليب الرفض واإلكر 

وتلقُت القلق، والتباعد، والسلبية، وىي أساليب تعمل على التقليل من تقدير الذات واغبط منها 
( أف أسلوب التهاوف 2004(. ويف السياؽ نفسو اعترب أضبد قحطاف ) 2012.)بشَت معمرية، 

ة، والًتاخي من أساليب مفهـو الذات السليب وتقديرىا اؼبنخفض اؼبستمدة من التنشئة االجتماعي
موضحا أف التهاوف والًتاخي ومنح اغبرية اؼبطلقة دوف توجيو يؤثر سلبا يف بناء الشخصية، فيعزز 
االعتمادية والذاتية وعدـ االثارة، وعدـ النضج االنفعارل واالجتماعي )قحطاف أضبد الظاىر، 

 ، وىي كلها ظبات لذوي الضبط اػبارجي.  (2004
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ودة بُت )مصدر( مركز الضبط وتقدير الذات، حيث أف ظبات ىذا ما يبُت بوضوح العبلقة اؼبوج    
ذوي الضبط الداخلي ىي من ظبات ذوي تقدير الذات اؼبرتفع، فكلما كاف الفرد يعتقد يف نتائج 
سلوكو ومصدرىا أهنا من العمل واعبدية، واؼبثابرة، والقدرة بصفة عامة، كاف مسؤوال عن نتائج عملو، 

، فيكتسب من خبلؽبا مفهوما إهبابيا لذاتو، وبالتارل تقديرىا، وإعطاء وىبطط لنجاحو، وبلوغ أىدافو
القيمة البلئقة لسلوكو، ولنتائجها، فيكوف لو تقدير مرتفع من جراء ما توصل إليو من نتائج وربمل 

أف ذوي التحكم الداخلي يتميزوف بالصبلبة يف قوة   Kabase( 1982للمسؤولية. يقوؿ كابس )
( 2000 ،كرب للمسؤولية، ومرونة يف مواجهة التغَتات الطارئة ) فوزية اعبمارل وآخروفااللتزاـ، وربمل أ

وذوي الضبط اػبارجي يروف أف سلوكهم راجع إذل قوة  .يساعد على الرفع من تقدير الذات وىذا ما
خارجية ال يستطيعوف السيطرة عليها ما يؤدي هبم إذل انعداـ الثقة بالنفس، والتوقعات اؼبنخفضة 

 ( .1988بالنجاح، والتمركز كبو الذات) الدسوقي 

بة أف الكفاءة واعبدارة تعٍت اؼببلحقات اؼبستمرة، والصح White( 1980ويقوؿ وايت )
 ،الذات وتقديرىا )أبوناىية لؤلحداث يف البيئة من قبل بعض األفراد واليت ذبعلهم يشعروف بالرضا عن

(، والكفاءة واعبدارة ىي من ظبات ذوي الضبط الداخلي؛ نستنبط من ىذا أف االعتقاد يف  1984
 الضبط الداخلي يصل باإلنساف إذل درجة مرتفعة من تقديره لذاتو .  

الضبط وتقدير الذات نبا عنصراف أساسياف يف تكوين الشخصية، كما أهنما متبلزماف،   كزر إف م      
كاف تقدير الفرد لذاتو مرتفع، وكلما كاف االعتقاد   قاد والعمل بالضبط الداخليكلما كاف االعت

والعمل بضبط السلوؾ ونتائجو بالضبط اػبارجي كاف تقدير الذات منخفض، وكاف الفرد ينظر إذل 
نظرة سلبية دونية تتخللها التبعية واالتكاؿ، ويف اؼبقابل كلما كاف الفرد ىبت  بتقدير الذات  نفسو
الضبط اػبارجي الذي يصبح كعائق أمامو، وتصبح شخصية  كزر نخفض كاف لو االعتقاد والعمل دباؼب

صاحبها شخصية غَت سوية، سواء على مستوى الفرد ذاتو، أو على مستوى ؿبيطو، وعلى ىذا 
ساس هبب النظر إذل ىذه اغباالت، وىذا السلوؾ الذي يعد كاضطراب معريف، هبب النظر إليو األ
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الضبط الداخلي  كزر ت صاحب موتعديلو معرفيا، والفرد الذي يبتاز بتقدير الذات اؼبرتفع وبمل ظبا
عمرية، ، كما هبب التفطن إذل الدافعية، واغبوافز، والفئة الهو فرد سوي بشخصية متزنةفعمل بو، وي

فإذا كانت حوافز التعلم، وبناء الشخصية عند الطفل تعتمد على األشياء اؼبلموسة الظاىرة اػبارجية 
فبل هبب أف تبقى اغبوافز نفسها عند الشباب أو اؼبراىق وإمبا هبب أف تأخذ ؾبراىا كبو التغَت من 

ربمل اؼبسؤولية، واالعتماد اؼبادي اؼبلموس اػبارجي إذل حوافز معنوية داخلية؛ من بناء األىداؼ، و 
وغَتىا من اؼبصادر الداخلية للسلوؾ اليت ذبعل الفرد يكتسب الشخصية القوية، ..على النفس، 

 واالتزاف االنفعارل، وتقدير الذات اؼبرتفع .   

 الضبط وقلق االمتحاف . كزر ػ   توجد عبلقة ارتباطية بُت م 2ػ  1

يف الدراسة اغبالية، يتبُت لنا أنو توجد عبلقة ارتباطية موجبة،  بالرجوع إذل النتائج اؼبتحصل عليها     
دبعٌت أنو كلما ارتفعت نتائج مركز الضبط اليت توحي إذل ضبط خارجي ترتفع نتائج قلق االمتحاف، 
وكلما البفضت نتائج مركز الضبط اليت توحي إذل ضبط داخلي، البفضت نتائج قلق االمتحاف، وىذا 

الضبط الداخلي يتسموف باالجتهاد، واؼبثابرة، واالعتماد على القدرة، والتأكد  قد يعود إذل أف ذوي
من اؼبعارؼ، وبلوغ اؽبدؼ اؼبسطر، كما سبق ذكره يف اعبانب النظري، وكذلك اعتياد النتائج 
الدراسية اؼبتفوقة، ما هبعلهم غَت مرتبكُت، وغَت قلقُت، ؽبم ثقة بالنفس، وؼبا وبملونو من ربضَت ومن 

كانات معرفية تؤىلهم للتذكر واسًتجاع معارفهم  وخاصة عند إجراء االمتحانات،  ومنو وبصل ام
(  2004على النتائج اؼبرتفعة، وىذا ما تؤكده عدة دراسات منها ؛ دراسة كاردف ػ برينت وموس )

حوؿ مركز الضبط وقلق االختبار والتحصيل الدراسي لدى طلبة الكليات، اليت  تؤكد أف ذوي 
(،ويف السياؽ نفسو توصل 2009بط الداخلي ىم األفضل يف االقباز األكاديبي) ؿبمد بٍت خالد، الض

( يف دراستو حوؿ مركز الضبط والتحصيل الدراسي لدى اؼبراىقُت السود إذل زيادة 1992ىاورتن )
( 2006التحصيل عند ذوي مركز الضبط الداخلي، وىي نفس النتيجة اليت توصلت إليها شيفرد )

Shivered  ،( وتوصل ؿبمد بٍت 2009يف دراستها حوؿ مصدر الضبط )ؿبمد سليماف بٍت خالد
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( يف دراستو إذل وجود عبلقة ارتباطية سالبة بُت مركز الضبط والتحصيل الدراسي، دبعٌت 2009خالد )
ضبط داخلي، ارتفعت درجات التحصيل  على تدؿأنو كلما البفضت درجات مركز الضبط اليت 

تعيق الفرد، وهتوي  عدـ وجود عقبات فسرح، والتحصيل الدراسي اؼبرتفع يوالعكس صحي الدراسي،
بنتائجو إذل أسفل كقلق االمتحاف، والذي كاف ىو اآلخر لو عبلقة مباشرة بالتحصيل الدراسي ودبركز 
الضبط، حيث أف دراستنا اغبالية أثبتت أنو كلما ارتفعت درجات مركز الضبط اليت تدؿ على الضبط 

      ،ىذه الفيئةقد يعود ىذا ؽبشاشة شخصية اػبارجي ارتفعت معها درجات قلق االمتحاف، و 
النتائج اؼبتوقعة، واإلحساس باؼبسؤولية اليت أنبلوىا من قبل، وقبد على ناقوس اػبطر ب احساسهاو 

عكس ىذا يف اؼبقابل، كلما البفضت درجات مركز الضبط اليت تدؿ على الضبط الداخلي البفضت 
معها درجات قلق االمتحاف؛ ىذا ما يفسر بأف ىذه الفيئة ذات مركز الضبط الداخلي ال يؤرقها وال 
يزعجها وال تصاب بنوبات القلق اػباص باالمتحاف. ومن االمور اليت ال تؤدي إذل قلق االمتحاف؛ 
يلد قدرة الطالب على التذكر والتأقلم مع متطلبات مهاـ التعلم، ففي ىذا الصدد أشار ديلف

Dellfield (1991)    ،إذل أف الطلبة الذين لديهم ضبط داخلي كانوا أكثر فعالية يف تأدية اؼبهاـ
والوعي دبا وراء الذاكرة وعملياهتا، ولديهم قدرة عالية يف استخداـ االسًتاتيجيات اؼبناسبة، وتعديلها 

الضبط الداخلي يكوف ( على أف الطالب ذو 2002يف حالة عدـ جدواىا، ويؤكد كوريات وآخروف )
أكثر اندماجا، وفعالية يف عمليات التحكم واؼبراقبة، والتنظيم الذايت أثناء اكتساب اؼبعلومات 

 ( .  2008)تبايبية  واؼبهارات

إف قلق االمتحاف ىو حالة وجدانية موقفيو، يعد عائق معريف يقف يف وجو الطالب اؼبمتحن، ولو      
لنتائج احملصل عليها، إال أف ىذه اغبالة قد تصيب البعض دوف اآلخر، تأثَت على مردوده العلمي أو ا

بالعمل، واؼبثابرة،  أفكاره وسلوكوه، فكل فرد ضبط فكار راجع إذل شخصية الفرد وضبطو ألوىذا 
قوة يف و  ، وعملو جادا، يكتسب صبلبةواالعتماد على النفس والقدرات اػباصة، وكاف ىدفو واضحا

القدرة على حل اؼبشاكل ومواجهتها بدوف ارتباؾ أو قلق، وىذا يعد من ذوي الضبط و  الشخصية
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الداخلي، بينما تتسم الفئة األخرى باالتكاؿ على الغَت لعدـ التحضَت واالىتماـ، التهرب من 
اؼبسؤولية، عزو الفشل إذل اغبظ، مع ىشاشة الشخصية، ما هبعل صاحبها مرتبك غَت قادر على 

ف الصعبة غبل أي مشكل يعًتضو، وىذا ما يكسبو القلق اؼبوقفي عند مواجهتو أو مواجهة اؼبواق
 اعًتاضو ألي صعوبة، وىذه الفيئة ىي فيئة الضبط اػبارجي .

يبكن القوؿ أف مركز الضبط ىو من العوامل األساسية اليت تتحكم يف شخصية  الفرد       
بة، العقبات، والنكبات بتخطيط وعمل وانفعاالتو، من شخصية صلبة، تواجو كل اؼبواقف الصع

وربضَت وقدرة، وبالتارل اجتياز ىذه اؼبواقف الصعبة بنجاح وسهولة والقضاء على اغباالت االهنزامية، 
وىذا ىو االعتقاد بالضبط الداخلي، أو من شخصية ىشة ىروبيو، تتحجج باغبجج الواىية عند 

والتهرب من اؼبسؤولية، واتباع الغَت، وعدـ مواجهة اؼبواقف الصعبة، وىذا بسبب عدـ التحضَت، 
االعتماد على النفس، فيتملكو القلق بصفة عامة، والقلق اؼبوقفي بصفة خاصة، كقلق االمتحاف، 
الذي يعترب من أىم اؼبواقف وأكثرىا مواجهة للفرد اؼبتمدرس أثناء أداء االمتحانات، وىذا العتقاد 

 الفرد يف الضبط اػبارجي.

 عبلقة ارتباطية بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف ػ توجد 3ػ  1 

إف ىذه الفرضية نصت على وجود عبلقة ارتباطية بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف، واليت فندهتا      
ة بُت اؼبتغَتين، لباالنتائج اؼبتحصل عليها يف ىذه الدراسة حيث توصلت إذل وجود عبلقة ارتباطية س

دير الذات، البفضت درجات قلق االمتحاف، وكلما البفضت درجات كلما ارتفعت درجات تق  دبعٌت
تقدير الذات، ارتفعت درجات قلق االمتحاف، تعد ىذه العبلقة كاستنتاج منطقي ناتج عن العبلقة 
االرتباطية اؼبوجودة بُت مركز الضبط وتقدير الذات، والعبلقة االرتباطية اؼبوجودة بُت تقدير الذات 

تحصل عليهما يف الدراسة نفسها، ما يثبت منطقية العبلقة االرتباطية بُت تقدير وقلق االمتحاف واؼب
( 2008الذات وقلق االمتحاف، إضافة إذل ما جاء بو ماؽبي وريزنر اؼبذكورين يف إبراىيم بن ؿبمد )

الذي يشَت إذل أف ُضعف تقدير الذات يرتبط بشكل ملموس بالعديد من االضطرابات النفسية  
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( أف األفراد الذين يقللوف من ذواهتم قد  2012القلق  والتوتر وغَتىا. وجاء يف معمرية )كاالكتئاب و 
يدمروهنا ويقضوف على ما لديهم من قدرات وطاقات اليت تؤدي هبم إذل االكتئاب والقلق، كما 
يضيف أيضا، بأف البحوث تشَت إذل أف تقدير الذات يرتبط بشكل ملحوظ باالكتئاب والقلق 

أف لتقدير الذات جانب ىاـ من التوافق  Ridchard Swine( 1979ويؤكد ريشارد سوين )والتوتر. 
النفسي اؼبتمثل يف االعتماد على الذات ومشاعر الثقة بالنفس، وإحساس اؼبرء بكفاءتو، والبعد عن 

 َت( . وأش 2008، ف يعيش يف ىدوء وسبلـ )عنوالسلوؾ الدفاعي لتجنب القلق، وقدرة اؼبرء على أ
أف دراسات عياديو توصلت إذل وجود عبلقة ارتباطية وطيدة بُت القلق وتقدير الذات، ومن بُت  إذل

، لتقدير اؼبنخفض للذات  )عنواألسباب اليت تولد القلق عند الفرد؛ اإلحساس بالفشل الناجم عن ا
( ذكر أف دراسات "كاببلف " حوؿ عبلقة مفهـو 2004( . ويف قحطاف أضبد الظاىر ) 2008

الذات خبربات واذباىات معينة أثناء الطفولة توصلت إذل أف مفهـو الذات السليب الذي يؤدي إذل 
تقدير الذات اؼبنخفض لدى الراشدين لو عبلقة بقلق الطفولة، والدرجات اؼبدرسية، واػبوؼ من 

اغبياة  ف عامبل مهما يفكما أف األمريكيُت وسعوا يف اىتمامهم بتقدير الذات ليكو   .عقاب الوالدين
نتائج اؼبدرسية )ابراىيم ، فهم يؤكدوف على أف تقدير الذات اإلهبايب أكثر أنبية لديهم من الاؼبدرسية
 ( 2008، بن ؿبمد

إف اؼبسار الدراسي يعتمد أساسا على النتائج الدراسية اليت تعترب امتدادا لسَت العملية التعلمية      
لبفاض وتراجع، ما أدى بالباحثُت واؼبنظرين إذل البحث إذا كانت مرتفعة، أو توقفها إذا كانت يف ا

والدراسة يف الكيفيات والطرؽ واالسباب والعوامل اليت تؤدي إذل اغبفاظ عليها والرفع منها، والتقليل 
البفاض ىذه النتائج من حدة تراجعها أو القضاء عليها، ومن بُت ىذه العوامل اليت تؤثر على ارتفاع و 

الضبط ، تقدير الذات، وقلق االمتحاف؛ ىذه العوامل اليت ترابطت فيما بينها  كزر م أفكار اؼبدرسية؛
الضبط الداخلي وتقدير الذات اؼبرتفع  كزر مقابل األقطاب السلبية، فاربد ملتتحد أقطاهبا اإلهبابية، 

ية وقلق االمتحاف اؼبنخفض، ليعطي اعبوانب االهبابية يف الشخصية اليت تساعد على النتائج اؼبدرس
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الضبط اػبارجي مع تقدير الذات  كزر مواصلة اؼبسار الدراسي، واربد ماؼبرتفعة، ما يؤدي إذل 
اؼبنخفض وقلق االمتحاف اؼبرتفع ليعطي اعبوانب السلبية يف الشخصية اليت تؤدي إذل تراجع والبفاض 

 التسرب اؼبدرسي . تراجع و النتائج الدراسية وبالتارل 

نا توصلت إذل وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بُت ىذه اؼبتغَتات الثبلث والدراسة اليت بُت أيدي    
واليت تعترب من العوامل األساسية للدفع بالعملية التعلمية إذا اعتمدت على مركز الضبط الداخلي 
وعلى ىذا األساس كاف العمل على تغَت مركز الضبط من داخلي إذل خارجي بواسطة تطبيق برنامج 

  كما تبينو الفرضيات اؼبوالية.   عبلجي معريف

 

   

 تحليل ومناقشة الفرضية الثانية 

إف مركز )مصدر( الضبط ىو من اؼبسببات األساسية اليت تفصل بُت ما يؤدي بالفرد إذل نتائج      
السلوؾ الناجح، وربمل اؼبسؤولية اليت ستلقى على عاتقو، وتوظيف اؼبعارؼ، واستغبلؿ القدرات،  

ات ىروبية وبُت ما يؤدي بو إذل السلوؾ الفاشل، وما يونبو من االعتماد على اغبظ والصدفة، كآلي
من الواقع، ومن ىذا يصبح مركز الضبط من األساسيات اليت تكسب الفرد الصحة النفسية، الصبلبة 
وقوة الشخصية أو اؽبشاشة واالضطراب واؽبروب من اؼبسؤولية؛ بناء على ما تقدـ طرحو وجب علينا 

 الفرضية التالية :       يوإل تتطرقتعديل مركز الضبط وىذا ما 

ج العبلجي اؼبطبق فعالية على تغيَت )تعديل(  مركز )مصدر( الضبط، كما لو انعكاس على ػ للربنام 2
 تقدير الذات وقلق االمتحاف  .
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إف الفرضية اليت بُت أيدينا اؼبكونة من اؼبصطلحُت األساسيُت اؼبتمثلُت يف الربنامج العبلجي،     
تغيَت مركز الضبط من حاؿ أسوء إذل  ومركز الضبط  توحي بوجود أو بناء برنامج عبلجي  يعمل على

حاؿ أحسن أو أصح، وىذا دليل على أف اغباؿ الذي يسلط عليو الربنامج العبلجي ىو سلوؾ ال 
(  أف 2012سوي، يتمثل يف مركز )مصدر( الضبط اػبارجي، ويؤكد ىذا ما جاء يف بشَت معمرية )

الذين يبيلوف إذل االعتقاد يف الضبط عجز، يبارسو األفراد وؾ البلسوي ما ىو إال تعبَت عن "السل
 اػبارجي" .

وعرب أيضا على أف األفراد اؼبرشحُت للعبلج النفسي من وجهة نظر أصحاب نظرية التعلم     
االجتماعي، ىم أولئك الذين ال وبقق سلوكهم إشباعا غباجاهتم أو وبققو بشكل منخفض، فيكوف 

هبب تعديل السلوؾ أو عبلجو  وىنا ،مستوى أىدافهم جّد منخفض وبالتارل ال يبكن ربقيقها
( ومن األفراد الذين ال وبقق سلوكهم إشباعا غباجاهتم، ومستوى أىدافهم منخفض  2012 معمرية،)

اؼبتسبب يف ظهور ىذا  ف ىوكو قد ياػبارجي، ومتغَت الضبط اػبارجي ىم االفراد ذوي الضبط 
السلوؾ، فقد جاء يف تعريف مركز )مصدر( الضبط على أنو: "اؼبوقع أو اؼبصدر الذي تنطلق منو 

السعيد و فشلو" )علي أضبد مسببات السلوؾ اليت يعتقد فيها الفرد أهنا مسؤولة عن قباحو أو 
 .    ( 2013، الكرسٍت

يعترب مركز الضبط من اؼبصطلحات اؼبعرفية اليت ظهرت يف التعلم االجتماعي، وىو يناقش أفكار     
الواجب واألىم تصحيح  ومعتقدات اليت يعزى إليها نتائج السلوؾ، وعلى ىذا األساس كاف من

داخلي عن طريق الضبط الإذل االعتقاد يف  اأفكار ومعتقدات الفرد ذو الضبط اػبارجي، وربويله
الربامج العبلجية اؼبعرفية والتعلم اعبماعي. انطبلقا من ىذا وجب علينا بناء برنامج عبلجي معريف، 

على نتائج ىذا الربنامج وجب علينا الضبط اػبارجي، وللوقوؼ  يقو على ؾبموعة أفراد من ذوي وتطب
معرفة الفرؽ بُت نتائج اجملموعة الضابطة قبل تطبيق الربنامج وبعده، ومعاينة الفرؽ اؼبوجود بُت نتائج 
اجملموعة التجريبية قبل تطبيق الربنامج وبعده، وكذلك التطرؽ إذل الفرؽ بُت اجملموعة التجريبية 
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ي، وىذا ما عربت عليو الفرضية اليت تبحث يف مدى فعالية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعد
 كانت برنامج عبلجي يف تغيَت مركز الضبط وانعكاسو على تقدير الذات وقلق االمتحاف، واليت

 مفصلة على النحو التارل :

وجد فروؽ بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج العبلجي من حيث تػ 1ػ  2
 س مركز الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحاف.  مقيا

إف ىذه الفرضية اػباصة باجملموعة التجريبية والفرؽ بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي تطرقت     
 للمتغَتات الثبلث على النحو التارل : 

 

 

 

 

 مركز الضبط: 

بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج العبلجي من  فرؽ : يوجد1ػ  1ػ  2  
 حيث مركز الضبط. 

خلصت نتائج ىذه الدراسة بعد تطبيق الربنامج العبلجي إذل وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت      
تغيَت د االختبار القبلي واالختبار البعدي على مقياس مركز الضبط للمجموعة التجريبية، ما يؤكد وجو 

واالعتقاد يف الضبط من  فكارالربنامج العبلجي، وتغيَت األ بعد تطبيق وتعديل يف مركز  ضبط
الختبار خارجي إذل داخلي، ويظهر ىذا من خبلؿ الفرؽ بُت اؼبتوسط اغبسايب اؼبتحصل عليو يف ا

،  7.57، واؼبتوسط اغبسايب اؼبتحصل عليو يف االختبار البعدي اؼبقدرة ب 13.14القبلي، واؼبقدر ب 
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وبالتمعن يف التباين اؼبوجود بُت اؼبتوسطُت، يتبُت لنا أف اؼبتوسط اغبسايب يف االختبار البعدي تراجع 
يف بعد أف كاف مرتفعا يف االختبار القبلي، وىذا داللة على أف قيم مركز الضبط تراجعت والبفضت 

الضبط عند ىذه اجملموعة تغَت من ضبط خارجي ذو نتائج مرتفعة  كزر ختبار البعدي، لتؤكد أف ماال
لدراسة الفرؽ بُت  Tإذل ضبط داخلي ذو نتائج منخفضة، كما يتأكد ىذا من خبلؿ نتائج 

اعبدولية اؼبقدرة  Tوىي قيمة أكرب مقارنة بقيمة  6.88التجريبية ب   Tاالختبارين حيث قدرت قيمة 
، وىذا داللة على فعالية الربنامج العبلجي،  0.01ومستوى الداللة  13عند درجة اغبرية  3.01 ب

ر الربنامج اليت برىنت نتائجها على حجم أث ITAوتتأكد ىذه النتائج من خبلؿ معادلة إيتا  
، وقياس  6.88التجريبية ب Tو 13عند درجة اغبرية  3.82اؼبقدرة ب   Dالعبلجي من خبلؿ قيمة
ىو األخر أثبت فعاليتو دبا توصلت إليو من نتائج حيث قدرت اؼبعادلة  Blackاألثر دبعادلة ببلؾ 

قد  وىي القيمة اليت تدؿ على أف األثر كبَت ، وبالتارل يكوف الربنامج العبلجي وتطبيقو 0,88بقيمة 
ات من خاطئة إذل صحيحة، وتغَت األفكار من سلبية إذل إهبابية، واؼبعتقد أثبت فعاليتو يف تعديل

( يف تعريفو  2009يؤكده مدحت عبد اغبميد ) ماواؼبعرفة الناقصة اؼبشوىة إذل صحيحة صادقة، وىذا 
للعبلج اؼبعريف على أنو "يهدؼ إذل التعامل مع األفكار اآللية واؼبعتقدات اػباطئة واالفًتاضات اليت 

بغرض تعديل االذباىات ذات اػبلل الوظيفي،  ُيساء توظيفها، واؼبعرفة اؼبشوىة، والوجداف السالب
 وإحداث التغَت اؼبعريف وربسُت التوافق اؼبعريف وتعلم اؼبهارات اؼبعرفية غبل اؼبشكبلت".

والضبط اػبارجي كما تقدـ توضيحو ىو من اؼبعتقدات اػباطئة اليت ربمل أفكار سلبية تؤدي بالفرد  
عريف لتتغَت ىذه اؼبعتقدات وتعديل ىذه األفكار، وال يكوف إذل االهنزاـ والسلبية ما يتطلب التدخل اؼب

ىذا إال بواسطة الربنامج العبلجي الذي أثبت نتائجو بتصحيح األفكار من البلعقبلنية إذل العقبلنية 
 اؼبنطقية واليت ظهرت يف صبيع مراحل البحث.  
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يو القدرة أيضا على تصحيحها " اإلنساف ىو كائن عرضة للتعلم اػباطئ ولؤلفكار االهنزامية ولد     
حُت يضع يده على مواطن اؼبغالطة يف تفكَته وهبري عليها التصحيح البلـز ")ت ػ مصطفى عادؿ ، 

2000  ،16) 

وىذا ما نلمسو يف دراستنا من حبث يف مركز الضبط واإلحاطة بو وانتقاء العينة اليت تعترب     
تأكد الذي   هاتصحيحلطة، وبعدىا العمل على طن اؼبغاكتشخي  للعملية ما أّىلنا الكتشاؼ موا

 برىنت عنو كل العمليات اإلحصائية.من خبلؿ ما 

كما ظهر إثبات التغيَت يف سلوؾ اجملموعة باؼبعاينة، وتصريح بعض القائمُت على عملية التعلم       
اؼبعاملة، كبو األحسن من حسن وسلوؾ  أفكارد اجملموعة التجريبية اكتسبت باؼبؤسستُت بأف أفر 

والدافعية كبو العمل، واالىتماـ بالعمل اؼبدرسي، والنشاط واؼبشاركة داخل القسم، و اغبرص على 
وأكرب دليل على وجود التغيَت ىو ارتفاع التحصيل الدراسي يف  ،النجاح وربسُت اؼبستوى، وغَت ىذا
الثبلثي الثالث ونسبة يف  11.25يف الثبلثي األوؿ إذل  7.23الثبلثي الثالث من متوسط الدرجات 

 14ناجح من ؾبموع  12أي  %85النجاح يف شهادة البكالوريا ألفراد اجملموعة التجريبية اؼبقدرة ب 

 فردا.

 

 تقدير الذات:

بُت متوسط أداء العينة التجريبية قبل وبعد تطبيق الربنامج العبلجي من حيث  : يوجد 2ػ  1ػ  2
 مقياس تقدير الذات . 

إف العبلقة اليت توصل إليها الباحث يف ىذه الدراسة بُت مركز الضبط وتقدير الذات، واليت      
أكدت وجود عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا، حتما ذبرنا إذل االستنتاج أف تغيَت مركز الضبط يؤدي إذل 

بيق الربنامج العبلجي تغَت تقدير الذات، وبطبيعة اغباؿ ىذا ما أثبتتو النتائج اؼبتحصل عليها بعد تط
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ات تقدير الذات من جراء تغيَت درجأف لنا الدراسة اغبالية  ثبتيَت )تعديل( مركز الضبط، حيث تلتغ
مركز الضبط بواسطة الربنامج العبلجي اؼبطبق على اجملموعة التجريبية ،وللتأكد من ىذا التغيَت  تغيَت

نامج العبلجي الذي يظهر من خبلؿ الدراسة تطرقنا إذل الدراسة اإلحصائية للوقوؼ على تأثَت الرب 
ىذا  يظهريف تقدير الذات، و ألداء اجملموعة التجريبية تبار البعدي الفرقية بُت االختبار القبلي واالخ

من خبلؿ التباين اؼبوجود بُت اؼبتوسطات اغبسابية، اؼبتمثلة يف اؼبتوسط اغبسايب لبلختبار القبلي 
ما يدؿ على التغيَت وارتفاع  62.28ايب لبلختبار البعدي اؼبقدر واؼبتوسط اغبس 44.28اؼبقدر ب 

 Tدرجات تقدير الذات الظاىرة بعد تطبيق الربنامج العبلجي، كما يظهر ىذ التغيَت من خبلؿ نتائج 

يف  3.01وىي قيمة أكرب من قيمة  3.19التجريبية ب  Tلدراسة الفرؽ بُت االختبارين حيث قدرت 
T  ما يؤكد وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت القياس  0.01ومستوى الداللة  13اعبدولية عند درجة اغبرية

فعالية الربنامج العبلجي،  على القبلي والقياس البعدي بالنسبة لتقدير الذات، وىي النتيجة اليت تربىن 
على تقدير الذات  كما أف قياس حجم تأثَت الربنامج العبلجي الذي ظهرت نتائجو بوجود تأثَت كبَت

 Tوقيمة  13عند درجة العرية  1.76اؼبقدرة ب Dحيث بلغت قيمة  ITAمن خبلؿ معادلة إيتا 

، بينما توصلت قيمة اليت تدؿ على تأثَت كبَت 0.8وىي القيمة اليت فاقت قيمة  3.19 ب التجريبية
ا داللة على أف وىي قيمة توحي إذل وجود أثر حبجم متوسط وىذ 0,66 إذل Blackمعادلة ببلؾ  

 الربنامج العبلجي ىو خاص لتغيَت مركز الضبط بينما كاف لو األثر على تغيَت تقدير الذات. 

ومنو نستخل  أف الربنامج العبلجي اػباص بتعديل مركز الضبط ىو برنامج عمل على تغيَت 
والنظر إذل النتائج، ودبا أف دراستنا أثبتت  فكارإذل إهبابية، من حيث مركز األ األفكار من سلبية

  مستوى ونوع الضبط يؤديتغيَتب ما يؤدي مركز الضبط وتقدير الذات، وجود العبلقة االرتباطية بُت
إذل تغيَت مستوى ونوع تقدير الذات، وبالتارل فإف الربنامج العبلجي عمل على تغيَت األفكار اليت 

حدين إهبابيُت، وعليو يبكن القوؿ أف الربنامج العبلجي لو رفعت من قيم تقدير الذات فكاف ذو 
إمكانية للرفع من تقدير الذات، وىذا ما تؤكده ؾبمل نتائج الدراسات السابقة اليت مت عرضها، 
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( اليت خلصت إذل استنتاج مفاده أف الربنامج اإلرشادي اؼبعريف اؼبطبق  1991وخاصة دراسة عبده ) 
ع درجة تقدير الذات لدى أفراد العينة اؼبكونة من ثبلثُت طالبة لديهن يف الدراسة قد أسهم يف رف

البفاض يف تقدير الذات، فأدى الربنامج إذل تقوية مصدر )مركز( الضبط الداخلي، وكاف فعاال يف 
للضبط، لدى طالبات اؼبراىقة الوسطى، واتفقت  معاعبة البفاض تقدير الذات وتغيَت اؼبركز اػبارجي

(، اليت خلصت إذل نتيجة مفادىا أف  1990ة كذلك مع نتائج دراسة فبدوح الكناين ) نتائج الدراس
(، فقد  2002 الربنامج اإلرشادي اؼبعريف أداة فاعلة يف ربسُت تقدير الذات. أما دراسة عسكر )

 سُت مفهـو الذات كأحدأوضحت نتائجها فاعلية الربنامج اإلرشادي العقبلين االنفعارل يف رب
 راؾ الذات.جوانب إد

وبعيدا عن نتائج اعبانب اإلحصائي استخلصنا التغَت من خبلؿ معاينة أفراد العينة بعد تطبيق 
الربنامج العبلجي، حيث تغَت سلوكهم من االنزواء إذل اغبركة والتفاعل ومن الدونية إذل الظهور 

كاف ىذا بتصريح واتباث الذات الذي تبُت من خبلؿ معاملتهم مع زمبلئهم خارج القسم وداخلو و 
 ، وبعض زمبلئهم .االداريصبع من اؼبدرسُت والطاقم 

 

 

 

 قلق االمتحان 

 .الضبط أثر على قلق االمتحاف  كزر العبلجي اؼبطبق اػباص بتغيَت م للربنامج   3ػ  1ػ  2  

على تكوين الشخصية، وبناء االىداؼ،  إف مركز الضبط ىو من العوامل االساسية اليت تعمل
ما لو دور يف مواجهة الصعوبات وزبطي وحل اؼبشكبلت، ك النتائج وتكوين الذات، وكذاربقيق و 
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التوازف النفسي، كحالة القلق اليت تطرقنا ؽبا يف الدراسة اغبالية وخاصة قلق اعبانب االنفعارل و 
 االمتحاف. 

حاف، الضبط على قلق االمت كزر ربنامج العبلجي اؼببٍت لتغيَت مأثر الؿباولة للتعرؼ على 
وللوقوؼ على النتيجة هبب التطرؽ إذل دراسة الفرؽ بُت االختبار القبلي واالختبار البعدي 

 الفرضية التالية :   للمجموعة التجريبية وىذا من خبلؿ

بلختبار القبلي واالختبار البعدي من لجريبية بُت متوسط أداء اجملموعة الت يوجد فرؽ 3ػ  1ػ  2  
 حيث مقياس قلق االمتحاف .

بُت  إف الدراسة اإلحصائية ؽبذه الفرضية والوقوؼ على نتائجها أثبتت لنا وجود فرؽ داؿ إحصائيا    
وىذا بالتباين الواضح بُت اؼبتوسطات اغبسابية اؼبتمثلة يف االختبار القبلي اؼبقدر بقيمة  االختبارين
أف متوسط نتائج قلق االمتحاف تراجع والبفض إذل  ؛دبعٌت 38.71واالختبار البعدي بقيمة  54.85

لدراسة الفرؽ بُت االختبارين ىي األخرى أكدت بشدة أف  Tحد ىذه القيمة األخَتة، كما أف نتائج 
 Tمقابل  5.36التجريبية ب  Tالفرؽ داؿ إحصائيا وىذا بالنتيجة اؼبتحصل عليها، حيث قدرت 

داللة على  وووجود الفرؽ ى 0.01ومستوى الداللة  13ة عند درجة اغبري 3.01اعبدولية اؼبقدرة ب 
 Dحجم أثر الربنامج العبلجي ظهر بأثر كبَت من خبلؿ قيمة قياس فعالية الربنامج العبلجي، كما أف 

اؼبقدر    ITAواليت تفوؽ األثر الكبَت ؼبعادلة إيتا  13عند درجة اغبرية  2.92لقياس األثر واؼبقدرة ب 
وىي النتيجة اليت تدؿ على وجود  0,68قدرت نتيجتو ب  Blackعادلة ببلؾ  ، وبالنسبة ؼب0،8ب 

أثر للربنامج العبلجي حبجم متوسط وىذا راجع إذل أف الربنامج العبلجي اؼببٍت ىو خاص لتغَت مركز 
الضبط، لكن لوجود العبلقة بينو وبُت قلق االمتحاف ظهر األثر على تغيَت حدة قلق االمتحاف، حيث 

يم القلق لدي اجملموعة التجريبية بعد أف كانت مرتفعة قبل تطبيق الربنامج العبلجي اؼبعريف، تراجعت ق
حُت كانت األفكار السائدة عند الفرد ىي معتقدات الضبط اػبارجي اليت ربمل أفكار العقبلنية. 
 نستنتج من ىذا أف تعديل مركز الضبط وتغيَته من خارجي إذل داخلي يؤدي بالضرورة إذل خفض
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حدة قلق االمتحاف، والربامج العبلجية اؼبعرفية ىي من السبل والوسائل اليت تعمل على التخل  أو 
التقليل من حدة قلق االمتحاف، وىذا ما توصلت إليو عدة دراسات، منها ما جاء يف عبدوين وصبار 

 خفض درجة ( بعنواف تقييم فعالية العبلج العقلي االنفعارل يف2005( من دراسة الصقهاف ) 2013)
، حيث قارف بُت Saap( 1966القلق واألفكار البلعقبلنية لدى مدمٍت اؼبخدرات، ودراسة ساب )

ن عبلج ثبلث أنواع من العبلج لتخفيض قلق االمتحاف لدى طلبة اعبامعة والدراسات العليا، م
واستثارة الداعمة، وأظهرت النتائج فعالية كل من العبلج اؼبعريف السلوكي  معريف سلوكي و االسًتخاء

 ( .  2013واالسًتخاء ) عبدوين وصبار ، 

والوقوؼ على نتائج دراستنا وبعيدا عن الدراسة اإلحصائية لوحظ أف أفراد اجملموعة التجريبية     
مئناف، وظهر ىذا كذلك من خبلؿ واجهوا امتحاف الثبلثي الثالث بنوع من الثقة يف النفس واالط

مقابلتهم قبيل االمتحاف، إضافة إذل معاينة النتائج الدراسية ؽبذا الفصل اليت كانت جد مرتفعة 
يف الفصل األوؿ إذل  7.23باؼبقارنة مع الفصوؿ األخرى السابقة من متوسط درجات التحصيل 

كرر أثناء امتحاف البكالوريا يف الفصل الثالث، والشيء نفسو ت 11.25متوسط درجات التحصيل 
، وعلى عكس ما كاف لذى اجملموعة الضابطة اليت بقيت على حدة قلقها %85 بنجاح مقدر بنسبة

 ونتائجها الدراسية اؼبنخفضة .  

للتأكد من ىذه الدراسة وفعالية الربنامج العبلجي ال يكفي التطرؽ للمجموعة التجريبية وحدىا،      
جملموعة الضابطة والتأكد من عدـ تغَتىا وعدـ وجود الفرؽ بُت اختباريها بل هبب معاينة نتائج ا

 القبلي والبعدي، ونقف على ىذا من خبلؿ الفرضية التالية : 

بُت متوسط أداء اجملموعة الضابطة لبلختبار القبلي واالختبار البعدي على  ػ  ال يوجد فرؽ 2ػ  2
 ف .مقياس مركز الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحا
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دبا أف الفرضية تضمنت اؼبتغَتات الثبلث ودراسة الفرؽ بُت اختباري كل منها عند اجملموعة    
 الضابطة وجب علينا التطرؽ إذل كل متغَت على حدا وكانت على النحو التارل :  

بُت متوسط أداء اجملموعة الضابطة لبلختبار القبلي واالختبار البعدي  ال يوجد فرؽ 1ػ  2ػ  2   
 ى مقياس مركز الضبط .عل

إف النتائج اؼبتحصل عليها يف ىذه الدراسة، نصت على عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت     
االختبار القبلي واالختبار البعدي على مقياس مركز الضبط لدى اجملموعة الضابطة، حيث نلتمس 

ايب لبلختبار القبلي ىذا من خبلؿ تقارب قيم اؼبتوسطات اغبسابية، وىذا من خبلؿ اؼبتوسط اغبس
لدراسة الفرؽ  T، كما تؤكد ىذا قيم 12.07واؼبقدر يف االختبار البعدي بقيمة  11.85اؼبقدر بقيمة 

عند درجة  2.16اعبدولية ب  T، فيما قدرت 0.64التجريبية ب  Tبُت االختبارين، حيث قدرت 
التجريبية اليت  T قارنة قيمةودب، 0.01عند مستوى الداللة  3.01و  0.05ومستوى الداللة  13اغبرية 

اعبدولية اليت تظهر بقيمة أكرب نستخل  أنو ال يوجد فرؽ داؿ إحصائيا  Tقيمة بتظهر بقيمة أقل 
بُت االختبارين، ىذا ما يفسر أف اذباه ىذه اجملموعة واعتقادىم ال يتغَت طيلة تطبيق الربنامج 

مل مؤثرة على سَت ىذه اجملموعة، وبالتارل بقيت العبلجي على اجملموعة التجريبية، وال توجد أية عوا
 على األفكار نفسها، و النتائج اليت كانت ربملها من قبل.

ا ومعتقدات خاطئة قد تبقى على حاؽب وىذا مؤشر على أف األفراد الذين وبملوف أفكار سلبية
 يبكن أف يكوف ؿبل إذا دل تكن ؽبا عناية ودل تسلط عليها رعاية ومتابعة كما أف اعبانب التعليمي ال

تعديل ىذه األفكار بواسطة الربامج التدريسية وحدىا وىذا ما عيّناه على ىذه اجملموعة اليت بقيت 
على أفكارىا السلبية والبلمباالة دبا هبري من حوؽبم وبالتارل وصوؽبم إذل نتائج دراسية وجهتهم إذل 

ؿبيطهم الدراسي من مدرسُت وإداريُت الشارع أو اإلعادة يف نفس القسم، كما أدلت هبذا شهادة 
 وزمبلئهم على بقائهم على أفكارىم السابقة .  
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بُت متوسط أداء اجملموعة الضابطة لبلختبار القبلي واالختبار البعدي على  ال يوجد فرؽ  2ػ  2ػ  2ػ
 مقياس تقدير الذات .

ريبية، دوف أف يظهر الفرؽ إف أثر الربنامج العبلجي يظهر من خبلؿ تطبيقو على اجملموعة التج    
بُت االختبارين يف اجملموعة الضابطة، ألف اجملموعة الضابطة تبقى بعيدة عن تطبيق الربنامج العبلجي، 

يف دراسة الفرؽ بُت االختبارين للمجموعة  اوىذا ما توصلنا إليو من خبلؿ النتائج اؼبتحصل عليه
يف  42.85االختبار القبلي واؼبقدرة بقيمة  يف 41.71الضابطة، فاؼبتوسطات اغبسابية اؼبقدرة ب 

االختبار البعدي ىي قيم جد متقاربة ما يفسر عدـ وجود فرؽ بُت االختبارين، كما يتأكد ىذا من 
وىي قيمة أصغر  0.64التجريبية بقيمة   Tلدراسة الفرؽ بُت االختبارين، حيث قدرت  Tخبلؿ قيم 
عند  3.01وب   0.05ومستوى الداللة  13اغبرية  عند درجة 2.16اعبدولية اؼبقدرة  Tمن قيمة 

 .0.01مستوى الداللة 

إف ىذه القيم اإلحصائية ما ىي إال داللة على بقاء ىذه اجملموعة على حاؽبا دوف تغيَت ما 
يؤكد أف إبعادىا على تطبيق الربنامج العبلجي جعلها تبقى على حاؽبا على عكس ما ظهر عند 

رل أف كل فرد يتصف بصفات مركز الضبط اػبارجي ودل يعرض إذل معاعبة اجملموعة التجريبية وبالتا
وتطبيق برنامج عبلجي يبقى على حالو وبالتارل يبقى تقديره لذاتو منخفض مادل يتغَت اعتقاده إذل 
الضبط الداخلي وىذا ما بينتو الدراسة اإلحصائية، وظهرت النتيجة نفسها باؼبعاينة ومقابلة األفراد 

 ت احمليط اؼبدرسي من أساتذة وإداريُت . وكذا شهادا

 

 

بُت متوسط أداء اجملموعة الضابطة لبلختبار القبلي واالختبار البعدي على  ال يوجد فرؽ 3ػ  2ػ  2
 مقياس قلق االمتحاف .
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دراسة ىذه الفرضية توصلنا إذل عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا حسب اؼبتوسطات اغبسابية  ويف    
وقدر يف االختبار  56.28اؼبتقاربة يف االختبارين، حيث قدر اؼبتوسط اغبسايب لبلختبار القبلي ب 

لدراسة الفرؽ بُت االختبارين  T، كما يتأكد عدـ وجود الفرؽ من خبلؿ نتيجة 54.92 البعدي ب
عند درجة اغبرية  2.16اعبدولية اؼبقدرة ب  T، ودبقارنتها مع  0.47التجريبية مقدرة ب  Tنت فكا
، يتبُت لنا عدـ وجود  0.01عند مستوى الداللة  3.01، وب 0.05 ومستوى الداللة اؼبقدرة ب 13

التجريبية وىذا ما يؤكد أف  Tاعبدولية على درجة  T قيمةائيا بُت االختبارين الرتفاع فرؽ داؿ إحص
اجملموعة بقيت مستقرة على حاؽبا يف الفًتة اؼبمتدة بُت االختبارين وبقيت ؿبافظة على درجات قلق 

موجود لديها يف االختبار القبلي، وىذه الداللة اإلحصائية ما ىي إال تأكيد اليت كانت االمتحاف 
حاؽبا وعدـ تعرضها للتغيَت بقاء األفكار على على العبلقة اؼبوجودة بُت الضبط وقلق االمتحاف حيث 

الربنامج العبلجي جعل قيم قلق االمتحاف ىي األخرى تبقى على حاؽبا دوف  لعدـ تطبيق عليها
  تغيَت، ويظهر ىذا كذلك من خبلؿ تتبع أفراد ىذه اجملموعة أثناء امتحانات الثبلثي الثالث والذي

ع من االرتباؾ والقلق أثناء االمتحاف، واؼبوقف نفسو  عليهم نو  كانت نتائجو جّد متدنية كما ظهر
 كاف متكرر يف امتحاف البكالوريا ما أدى هبم إذل االخفاؽ.

إف دراسة فعالية الربنامج العبلجي ؼبركز الضبط والوقوؼ على مدى انعكاسو على تقدير الذات      
لى التغيَت الذي توصلت اليو وقلق االمتحاف ال يتوقف على دراسة كل ؾبموعة لوحدىا وال يقتصر ع

اجملموعة التجريبية دوف اجملموعة الضابطة ، وإمبا يتطلب الدراسة اؼبقارنة بُت اجملموعتُت بعد تطبيق 
الربنامج العبلجي والوقوؼ على االختبلؼ والفرؽ اؼبوجود بينهما يف متغَتات الدراسة وىذا من 

 خبلؿ ربليل الفرضية التالية :

بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي على  ػ يوجد فرؽ 3ػ  2
 مقياس مركز الضبط ، تقدير الذات وقلق االمتحاف .
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ؼبعرفة نتائج الربنامج العبلجي، ومدى فعاليتو هبب أف يظهر الفرؽ بُت اجملموعة التجريبية واجملموعة  
الضابطة بعد تطبيق الربنامج العبلجي، وىذا ما توصلت إليو الدراسة اغبالية، فبعد اغبصوؿ على 

ائيا بُت االختبارين ذبانس اجملموعتُت قبل تطبيق الربنامج العبلجي، وبعد اغبصوؿ على فرؽ داؿ إحص
يف اجملموعة التجريبية وعدـ وجوده يف اجملموعة الضابطة توضحت لنا الصورة على فعالية الربنامج 
العبلجي، إال أنو من الواجب أف يتحقق  بدراسة الفرؽ بُت اجملموعتُت يف اؼبتغَتات الثبلث كل على 

 حدا واليت كانت على النحو التارل :

بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف االختبار البعدي  رؽػ يوجد ف 1ػ  3ػ  2  
 على مقياس مركز الضبط .

تكوف نفسها  إذا كانت كل الفرضيات السابقة تدؿ على فعالية الربنامج العبلجي فحتما أف النتيجة  
خبلؿ التباين الظاىر بُت ، وبطبيعة اغباؿ ىذا ما توصل الباحث إليو من يف باقي الفرضيات اؼبوالية

اؼبتوسطات اغبسابية حيث كاف اؼبتوسط اغبسايب للمجموعة الضابطة يف االختبار البعدي مقدر 
الضبط مرتفعة، وتُفّسر على أف اجملموعة ذات ضبط  كزر اليت توحي إذل أف قيم م 12.07بقيمة 

اجملموعة التجريبية بقيمة خارجي بقيت على حاؽبا الذي كانت عليو يف االختبار القبلي، وقدر يف 
لى ضبط داخلي، ويظهر التغَت وااللبفاض على ما كانت عليو نتائج دؿ عوىي قيم منخفضة ت 7.57

لدراسة الفرؽ بُت اجملموعتُت الذي كانت   Tاالختبار القبلي، ويتأكد ىذا الفرؽ من خبلؿ  معامل 
عند  2.77اعبدولية اؼبقدرة بقيمة  Tة التجريبية، وىي قيمة أكرب من قيم Tيف  3.86 نتيجتو مقدرة ب
ما يؤكد أف الفرؽ داؿ إحصائيا وواضح بُت اجملموعتُت، حبيث  0.01ومستوى الداللة  26درجة اغبرية 

، وإذا كانت اجملموعتُت ة الذي بينتو اؼبتوسطات اغبسابيةالفرؽ يعود إذل تغيَت قيم اجملموعة التجريبي
بالتارل يكوف فهما ىو تطبيق الربنامج العبلجي، الفرؽ الوحيد بينمتجانستُت يف صبيع العوامل ويبقى 

يف ىذا الفرؽ، وىذا ما يؤكد أف الربنامج العبلجي أحدث تغَت يف النتائج وعليو الوحيد ىو السبب 
يكوف التغيَت يف األفكار واؼبعتقدات وتقم  الضبط الداخلي، وىذا ما توصلت إليو عدة دراسات 
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( الذي نادى دبحاربة االفكار السلبية األساسية اؼبرتبطة باختفاء 2012ة )منو ما جاء بو معمري
خصائ  اغبث الذايت، التفكَت يف النكبات، فكرة أف كل شيء باغبظ، ال أستطيع تغيَت األشياء، 

 أصل الظروؼ أقوى مٍت. وىي كلها أمور تصب يف قالب مركز الضبط اػبارجي.

موعة التجريبية اليت تبُت أهنا ارتقت إذل مستوى من كما ذبسد ىذا على أرض الواقع يف اجمل
التوعية والفطانة ؼبا كانت ربملو من أفكار سلبية والبلمباالة والعيش بدوف ىدؼ مرسـو وواضح قبل 
تطبيق الربنامج العبلجي، مت غَتت أفكارىا ومعتقداهتا بعد تطبيق الربنامج العبلجي واليت التمسناىا 

ؤالهتم وذبديد نشاطهم والعمل على النجاح يف صبيع ميادين حياهتم، كما من خبلؿ معاملتهم وتسا
لبعض منهم والتصريح هبذا ظهر ىذا من خبلؿ معاينتهم من طرؼ مدرسيهم وزمبلئهم وأولياء ا

 . التغيَت

اغبصوؿ على العبلقة االرتباطية بُت مركز الضبط وتقدير الذات والفرؽ الذي توصلنا إليو  إف
ه يف اجملموعة الضابطة  بعدي لتقدير الذات على اجملموعة التجريبية دوف ظهور الالقبلي و بُت االختبار 
إذل انعكاس فعالية الربنامج العبلجي على تقدير الذات، ولتفنيد ىذا تطرقنا اذل ربليل  دؿكلها ت

 الفرضية التالية : 

جريبية يف االختبار البعدي بُت متوسط أداء اجملموعة الضابطة واجملموعة الت يوجد فرؽ  2ػ  3ػ  2
 على مقياس تقدير الذات . 

إف النتائج اؼبتحصل عليها يف ىذه الفرضية ُتظهر لنا تباين واضح بُت اؼبتوسطات اغبسابية اليت      
يف اجملموعة التجريبية وىي كفيلة بالوقوؼ على  62.28يف اجملموعة الضابطة، و  42.85قدرت ب 

( )التجريبيةالفرؽ بينهما بارتفاع درجات تقدير الذات يف اجملموعة اليت طبق عليها الربنامج العبلجي 
وبُت بقاء الدرجات على حاؽبا يف اجملموعة اليت دل يطبق عليها الربنامج )الضابطة (، كما يتأكد ىذا 

ودبقارنتها  6.67التجريبية بقيمة  Tالفرؽ بُت اجملموعتُت، حيث قدرت  لدراسة Tمن خبلؿ نتائج 
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يظهر الفرؽ واسعا   0.01ومستوى الداللة  26عند درجة اغبرية  2.77اعبدولية اؼبقدرة ب   Tبقيمة
التجريبية وىوما يدؿ على وجود فرؽ داؿ إحصائيا بُت اجملموعة الضابطة واجملموعة  Tبقيمة أكرب ؿ 
  التجريبية.

إذا كانت اجملموعتُت متجانستُت قبل تطبيق الربنامج العبلجي وظهر الفرؽ واضحا بينهما بعد     
تطبيق الربنامج، ىذا يربىن منطقيا على أف التغيَت كاف من جراء تطبيق الربنامج العبلجي اؼبعريف اؼببٍت 

اصة بالضبط اػبارجي من طرؼ الباحث، والذي كاف بناءه على أساس تغَت األفكار البلعقبلنية اػب
وتعديلها على أف يصبح االعتقاد بالضبط الداخلي واألفكار العقبلنية اؼبنطقية واإلهبابية، وللعبلقة 
اؼبوجودة بُت مركز الضبط وتقدير الذات أدى إذل ظهور التغيَت يف مستوى تقدير الفرد لذاتو، حيث 

مرتفع. نستنتج من ىذا أف الربنامج  ارتفعت قيمو بعدما كانت متدنية وأصبح صاحبو بتقدير ذات
العبلجي اػباص بتغيَت مركز الضبط لو انعكاس على الرفع من تقدير الذات، كما أف ىذه النتيجة ال 
تقتصر على اعبانب اإلحصائي فحسب وإمبا ظهرت باؼبعاينة وتتبع ىذه العينة حيث ظهرت بسلوؾ 

ة بالنفس وطريقة اؼبعاملة والتفاعل مع القرناء غَت السلوؾ الذي كانت عليو من قبل اؼبتمثل يف الثق
وؿباولة إثبات الذات يف الوسط، وىذا دل يكن باؼبعاينة الشخصية فحسب وإمبا ىي شهادات أدلت 

 هبا عدة أطراؼ من مدرسُت وإداريُت وحىت الزمبلء وبعض األولياء .   

موعة الضابطة يف االختبار البعدي بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية واجمل ػ يوجد فرؽ 3ػ  3ػ  2
 على مقياس قلق االمتحاف .

إف عدـ ظهور الفرؽ بُت االختبارين يف اجملموعة الضابطة وظهوره يف اجملموعة التجريبية ىو     
استنتاج ألثر الربنامج العبلجي على اجملموعة التجريبية وانعكاسو على قلق االمتحاف، لكن ىذا ال 

الفرؽ اؼبوجود بُت اجملموعتُت يف االختبار البعدي على مقياس قلق االمتحاف، يبنع من الوقوؼ على 
والذي كانت نتائجو مؤكدة على داللة وجود الفرؽ بُت اجملموعتُت من خبلؿ بقاء اؼبتوسط اغبسايب 

، وتراجع اؼبتوسط اغبسايب والبفاضو يف اجملموعة 54.92اؼبرتفع يف اجملموعة الضابطة واؼبقدر ب 
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لدراسة الفرؽ بُت اجملموعتُت وىذا  T، كما يتأكد ىذا من خبلؿ معامل 38.71التجريبية واؼبقدر ب 
اعبدولية  Tواليت تعد قيمة أكرب من قيمة  5.36التجريبية اؼبقدرة ب    Tمن خبلؿ مقارنة قيمة 

ما يؤكد فعالية الربنامج العبلجي  . 0.01ومستوى الداللة  26عند درجة اغبرية  2.77اؼبقدرة ب 
اؼبطبق على اجملموعة التجريبية لتعديل مركز الضبط، والذي انعكس على قلق االمتحاف وعمل على 

( اػباصة 2008زبفيض نتائجو. وىذا يساير النتيجة اليت توصلت إليها دراسة فرح اؼبوجودة يف نايل )
زبفيض قلق االمتحاف لدى طلبة جامعة الَتموؾ، حيث توصلت إذل وجود بأثر العبلج النفسي يف 

فروؽ ذات داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية أثناء فًتة اؼبعاعبة تعزى لتعرض أفرادىا للمعاعبة، 
( إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت اجملموعة الضابطة 2008كما توصلت دراسة نايل )

ية يف االختبار البعدي، وىذا راجع إذل الربنامج اإلرشادي اؼبطبق، لصاحل اجملموعة اجملموعة التجريب
 التجريبية، وبالتارل عمل الربنامج االرشادي على فعالية خفض قلق االمتحاف.

(  اليت تطرقت إذل فاعلية العبلج السلوكي اؼبعريف ومهارات التعلم ػبفض قلق 2001ودراسة خلف ) 
ختبار توصلت إذل وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بُت االختبار القبلي واال االمتحاف ىي األخرى

تطبيق الربنامج العبلجي على اجملموعة التجريبية.)عبدوين عبد اغبميد وصبار نعيمة،  بالبعدي 
2013.) 

ربنامج عبلجي ػبفض قلق االمتحاف وإمبا الكانت ؽبا وجهة غَت وجهة   اليةوالدراسة اغب
الربنامج الذي عمل على خفض قلق االمتحاف يف ىذه الدراسة ىو برنامج عمل على تغيَت وتبديل 
األفكار البلعقبلنية بأفكار سليمة منطقية وىذا بالتطرؽ إذل مركز الضبط واستبدؿ اػبارجي منو إذل 

التأكد من وجود العبلقة االرتباطية بُت مركز الضبط  ضبط داخلي بعد تطبيق الربنامج العبلجي، وبعد
وقلق االمتحاف مت تغيَت مركز الضبط بواسطة تطبيق برنامج عبلجي فكاف األثر والتغيَت كذلك على 
قيم قلق االمتحاف، ومنو يبكننا معاعبة قلق االمتحاف بتبديل أو تعديل األفكار اليت وبملها الفرد 

ي، وىذا ما برىنت عليو الدراسة اإلحصائية، كما أكدتو اؼبعاينة واؼبتابعة، واؼبتمثلة يف الضبط اػبارج
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حيث ظهر أفراد اجملموعة أثناء تأدية امتحانات الفصل الثالث بكل راحة واطمئناف وثقة يف النفس، 
زيادة إذل ما أدلوا بو أثناء مقابلتهم، باإلضافة إذل شهادات ومبلحظات القائمُت على العملية 

 ة من أساتذة وإداريُت، وكذلك تصروبات بعض األولياء.        التعلمي

 :مناقشة الدراسة التتبعية

 كز الضبط والوقوؼ على انعكاسو ذل نتائج فعالية الربنامج العبلجي لتغيَت مر إبعد الوصوؿ         
إهبابية صحيحة تقدير الذات وقلق االمتحاف، وتأكد من اكتساب أفراد اجملموعة التجريبية ألفكار ل

يبقي لنا البحث يف ىذا من أفكار سلبية ومعتقدات ىدامة، ما كاف لديهم  لىعقبلنية والتخلي ع
لكوف تصحيح األفكار ىو تصحيح  ،دائمة مستقرة وثابتة ةالربامج العبلجية إف كانت فعاليالنوع من 

على غرار ما جاءت بو اؼبدرسة  يف اعبانب اؼبعريف، أـ يتبلشى أثر العبلج ويندثر دبجرد اختفاء اؼبثَت
عند اختفاء اؼبعزز يظهر سلوؾ اإلنطفاء، وىذا ما جعلنا نتطرؽ إذل الفرضية اؼبوالية وربليلها  ،السلوكية

 والبحث يف حيثياهتا واليت كانت على النحو التارل:

عي من حيث ػػ ال توجد فروؽ بُت متوسط أداء العينة التجريبية للقياس البعدي والقياس التتب 4ػ  2
 مركز الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحاف .

لتحليل ومناقشة ىذه الفرضية وجب علينا التفصيل يف متغَتاهتا والتطرؽ لكل منها على حدا،       
ومعرفة أثر الربنامج فيها إف كاف مستقرا، أـ يتبلشى ويندثر دبجرد االنتهاء من تطبيق الربنامج 

انت الدراسة التتبعية كما سبق التطرؽ إليها وإذل نتائجها، واليت كبن العبلجي، وللوقوؼ على ىذا ك
 بصدد ربليلها على النحو التارل :  

ػ ال يوجد فرؽ بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية للقياس البعدي والقياس التتبعي من  1ػ  4ػ  2 
 حيث مركز الضبط  .
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العبلجي على تغيَت مركز الضبط وىذا بواسطة  إف ىذه الدراسة أثبتت وجود فعالية للربنامج     
النتائج اؼبتوصل إليها، وؼبعرفة استقرار ىذا األثر وثباتو مت إخضاع اجملموعة التجريبية إذل اختبار تتبعي، 
الذي تبُت من خبلؿ نتائجو أنو يتميز بالثبات واالستقرار، حبيث دل يظهر أي فرؽ بُت االختبار 

لدراسة  Tؼبركز الضبط، وىذا من خبلؿ النتائج احملصل عليها يف معامل  البعدي واالختبار التتبعي
وىي قيمة أصغر  0.48التجريبية اؼبقدرة ب  Tالفرؽ بُت عينتُت مرتبطتُت اليت توصلت إذل قيمة 

عند مستوى  3.01وب  0.05عند مستوى الداللة  2.16اعبدولية اؼبقدرة ب  Tبكثَت من قيمة 
، ما يؤكد لنا عدـ وجود أي فرؽ بُت االختبار البعدي واالختبار 13رية ودرجة اغب 0.01الداللة 

التتبعي لدى اجملموعة التجريبية، وبالتارل ال يطرأ أي تغيَت على أفكار اجملموعة طيلة الفارؽ الزمٍت بُت 
 االختبارين .

أف ىذا الربنامج العبلجي عمل  بُتىذا الربنامج على مركز الضبط يإف ثبات واستقرار نتائج       
على تغيَت األفكار ووجهات النظر ؽبذه العينة فبقي السلوؾ يبتاز بالثبات نسبيا مقارنة بالعبلج 
السلوكي الذي يكوف عن طريق التعزيز ، إذا ظهر اؼبعزز ظهرت االستجابة وإف دل يظهر يبيل سلوكهم 

 إذل االنطفاء مستقببل. 

الربنامج من خبلؿ تتبع ىذه العينة باؼببلحظة ومن خبلؿ حرصهم كما ظهر ثبات فعالية ىذا 
على بلوغ األىداؼ، حيث توصلت كل العينة إذل ربسُت مستواىا الدراسي يف الثبلثي الثالث، 

من ؾبموع العينة التجريبية على شهادة البكالوريا اليت أجريت امتحاناهتا بعد  %85وربصلت نسبة 
ؾبموعة من الًتبويُت  بلختبار التتبعي، زيادة عن ىذا، ما أدلت بون إخضاع العينة لاالنتهاء م

تغَت سلوؾ الفئة اؼبستهدفة والبقاء على األفكار اعبديدة بعد انتهاء  ل واالداريُت من خبلؿ مبلحظاهتم
تطبيق الربنامج، كما كانت لبعض األولياء اعًتافات على أف أفكار أبنائهم تغَتت إذل األحسن تزامنا 

 نتهاء من تطبيق الربنامج العبلجي .مع اال
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إف ىذه النتائج اليت توصلنا إليها من دراسة فرقية بُت االختبار البعدي والتتبعي، واؼببلحظة      
اؼبيدانية، والنتائج الدراسية اؼبتوصل إليها خاصة نتائج شهادة البكالوريا، وتصروبات الفريق االداري 

ىي إال تأكيدا على فعالية الربنامج العبلجي اؼبطبق وتباثو على أفكار والًتبوي، واعًتافات األولياء ما 
 صحية إهبابية ؽبذه اجملموعة . 

إذا كاف ىذا الثبات على مقياس مركز الضبط فتقدير الذات ىو اآلخر كانت لو فرضية على   
 الشكل التارل:   

بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية لبلختبار البعدي واالختبار التتبعي  ػ ال يوجد فرؽ 2ػ  4 ػ 2 
 على مقياس تقدير الذات.

تبُت من خبلؿ نتائج تطبيق الربنامج العبلجي اػباص بتغيَت مركز الضبط أف لو انعكاس على       
كما تبُت من على اجملموعة التجريبية،   تغيَت مستوى تقدير الذات من نتائج منخفضة إذل مرتفعة

خبلؿ تتبع ىذه الدراسة وإجراء االختبارات التتبعية أف نتائج تقدير الذات بقيت مستقرة وثابتة 
نسبيا، وىذا من خبلؿ مقارنة اؼبتوسطات اغبسابية اليت كانت جد متقاربة، حيث قدرت يف االختبار 

نتائج الدراسة اإلحصائية إضافة إذل ما توصلت إليو  62.42ويف االختبار التتبعي  62.28البعدي ب 
التجريبية   Tلدراسة الفرؽ بُت ؾبموعتُت مرتبطتُت، حيث توصلت النتائج إذل أف قيمة    Tؼبعامل

 0.05عند مستوى الداللة  2.16اعبدولية اؼبقدرة ب   Tىي أقل بكثَت من قيمة  0.86اؼبقدرة ب 

إذل عدـ وجود فرؽ داؿ إحصائيا ما يوحي  13ودرجة اغبرية  0.01عند مستوى الداللة  3.01وب 
بُت االختبارين، ومنو نستنتج أف الربنامج العبلجي ثابت ومستقر على مقياس تقدير الذات بالنسبة 

 ألفراد العينة.

حيث مبلحظة نوع من الثقة  ،كما نلتمس ىذا الثبات من خبلؿ اؼبتابعة العيانية ألفراد اجملموعة     
مع اآلخرين  وأثناء ربضَت االمتحاف وعند إجراء امتحاف البكالوريا، بالنفس أثناء اؼبعاملة واغبوار 
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وكذلك من خبلؿ ما أدذل بو القائمُت على اؼبؤسستُت التعليميتُت، وكذا تصروبات األولياء فيما ىب  
 تقدير الذات .

تتبعي على بُت متوسط أداء اجملموعة التجريبية لبلختبار البعدي واالختبار ال ػ ال يوجد فرؽ 3ػ  4 ػ 2
 مقياس قلق االمتحاف

إف النتيجة اليت مت التوصل إليها بعد تطبيق الربنامج العبلجي كانت دالة على البفاض قلق      
االمتحاف وبقيت ىذه الداللة بعد مدة من الزمن إذل غاية تطبيق االختبار التتبعي الذي كانت نتائجو 

بعدي واالختبار التتبعي للمجموعة التجريبية، وىذا دالة إحصائيا على عدـ وجود فرؽ بُت االختبار ال
لدراسة الفرؽ بُت عينتُت مرتبطتُت حيث قدرت   Tما أبرزتو الدراسة اإلحصائية من خبلؿ معامل

عند مستوى  2.16اعبدولية اؼبقدرة    Tوىي قيمة أقل بكثَت من قيمة 0.018التجريبية ب   Tقيمة
  أثر وىذا ما يؤكد أف فاعلية 13ودرجة اغبرية   0.01مستوى الداللة  عند 3.01وبقيمة  0.05الداللة 

على مستوى قلق االمتحاف. نستنتج منو أف التغيَت كاف يف  اتبثالو  ارستقر باالالربنامج العبلجي 
األفكار ال يف السلوؾ، وبالتارل أفراد اجملموعة تقمصوا أفكارا جديدة غَتت ظباهتم الشخصية، حيث 

على مواجهة اؼبواقف االختبارية بتمعن وتباث، وىذا فعبل ما ظهر أثناء إجراء  أصبحت تعتمد
 ةقدر اؼبتوسط درجات الثبلثي األوؿ دب مقارنةل الثالث اؼبتوج بنتائج مرتفعة االمتحاف الدراسي للفص

وامتحاف البكالوريا، الذي بلغت نسبة ،  11.25ومتوسط درجات الفصل الثالث مقدر ب  7.23ب 
 من ؾبموع اجملموعة التجريبية .   %85 النجاح فيو ما يقارب 
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وخبلصة الفصل ىي إبراز  ىدؼ البحث اؼبتمثل يف الوصوؿ إذل ىذه اؼبرحلة، وىي إجراء 
منها،  الدراسة االساسية، والوقوؼ على النتائج اليت توصلت إليها، والتحقق من فرضياهتا والتيقن

ومناقشة نتائجها وربليلها، وىي الدراسة اليت تطرقت إذل العبلقة االرتباطية بُت مركز الضبط وتقدير 
بن معمر أضبد الشهيد تلميذ وتلميذة من ثانوييت  118الذات وقلق االمتحاف على عينة مكونة من 

قة ارتباطية بُت مركز ماحي عبد القادر بوالية تلمساف، حيث خلصت نتائجها إذل وجود عبلالشهيد و 
الضبط وتقدير الذات، ووجود العبلقة بُت مركز الضبط وقلق االمتحاف، كما توصلت إذل وجود ىذه 
العبلقة بُت تقدير الذات وقلق االمتحاف، وىذا باالعتماد على اختبار مركز الضبط لروتر واختبار 

ؼبعاعبة اإلحصائية ارتكزت على تقدير الذات لكوبر ظبيث واختبار قلق االمتحاف لسبيلبَتجر، وا
اؼبتوسطات اغبسابية واالكبرافات اؼبعيارية ومعامل بَتسوف للعبلقة االرتباطية، كشق أوؿ من الدراسة، 
 28والشق الثاين سبثل يف تطبيق الربنامج العبلجي اؼببٍت من طرؼ الباحث على عينة مكونة من 

إذل ؾبموعتُت ضابطة وذبريبية، وللوقوؼ على  تلميذا من اعبنسُت أخدت من العينة األوذل، وقسمت
أثر الربنامج العبلجي ومدى انعكاسو على تقدير الذات وقلق االمتحاف، استعمل الباحث أساليب 

لدراسة الفرؽ بُت ؾبموعتُت مستقلتُت ومرتبطتُت ومعادلة  حجم األثر  Tإحصائية متمثلة يف معامل 
،  وخلصت النتائج إذل وجود فوارؽ ذات Blackؾ  ومعادلة قياس حجم األثر لببل  ITAؿ إيتا 

داللة إحصائية بُت االختبارات القبلية والبعدية على اجملموعة التجريبية من حيث اؼبتغَتات الثبلث، 
وعدـ وجودىا بالنسبة للمجموعة الضابطة، كما خلصت إذل وجود فوارؽ ذات داللة احصائية بُت 

بطة يف االختبار البعدي من حيث اؼبتغَتات الثبلث، وتوجت اجملموعة التجريبية واجملموعة الضا
الدراسة باختبار تتبعي للوقوؼ على تباث واستقرار نتائج الربنامج العبلجي، فكانت النتائج دالة 
احصائيا على عدـ وجود فوارؽ بُت االختبار البعدي واالختبار التتبعي من حيث اؼبتغَتات الثبلث، 

ر البعدي بقيت على حاؽبا عند اجراء االختبار التتبعي، ما يؤكد أف الربنامج دبعٌت أف نتائج االختبا
العبلجي لو فعالية على تعديل مركز الضبط من خارجي إذل داخلي ولو انعكاس على الرفع من تقدير 

 .جملموعة التجريبية يف الدراسةا نتائج ارستقر ات و ابثمع الذات وخفض من حدة قلق االمتحاف 
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 الخاتمة :

إف االنساف يساؽ بأفكاره إما إذل النجاح بصبلحها أو إذل الفشل بطبلحها، والبلمعقوؿ 
الذي وبدد فيها ىو أف يبقى بفكرة أنو ال يستطيع تغيَتىا أو التخل  من ماضيو السليب ألنو ىو 

 اغباضر، واؼبعقوؿ ىو أف التغيَت موجود والتعديل مورود وإال ؼبا بقيت اغبياة حبيسة االفكار البدائية .

ومن ىذا كاف ضبط االفكار والبحث يف مركزىا ومصدرىا ونوعها وإصبلح ما فسد منها 
بالتصحيح والتعديل بعد الوقوؼ على مواطن اػبطأ واالكبراؼ، وعن العبلقة اليت تربطها بالذات، إما 

فرد كاف الإذل ظبو وتقدير مرتفع باعتماد الفرد على ما بداخلو من ضبط، أو إذل اكبطاط والتذلل إذا  
، وكذا البحث يف العبلقة اليت تربطها باالنفعاؿ والقلق يف مواجهة اؼبواقف يعتمد على غَته وؿبيطو

االختبارية، فيكوف االرتباؾ والتخوؼ إذا كاف الضبط خارجي، أو االتزاف والتوافق إذا كاف الضبط 
حبياة  لبية واليت تعبثُ داخلي، وعليو كاف العبلج اؼبعريف يعمل على إصبلح األفكار البلعقبلنية الس

بو ىو تلميذ التعليم الثانوي وخاصة من كاف عند  صاحبها إف تركها على حاؽبا، وأقرب ما تعبثُ 
النقطة الفاصلة بُت متابعة التعلم ومواصلة اؼبسار الدراسي، أو االنقطاع عنو والتسرب منو بعد الفشل 

 يف امتحاف البكالوريا .

فيئة واخضاعها لدراسة مركز الضبط أكدت لنا وجود عبلقة إف الوقوؼ على عينة من ىذه ال
ارتباطية بُت مركز الضبط، تقدير الذات وقلق االمتحاف، حيث أثبتت نتائجها أف ذوي تقدير الذات 
اؼبرتفع وقلق االمتحاف اؼبنخفض ىم الذين يتقمصوف الضبط الداخلي على عكس ذوي تقدير الذات 

 ىم الذين يعتقدوف يف الضبط اػبارجي .اؼبنخفض وقلق االمتحاف اؼبرتفع 

واىتماما هبذا وتدعيما ؽبذه الدراسة ُأخدت عينة للتجريب من عينة الدراسة واليت تتميز 
بالضبط اػبارجي وتقدير الذات اؼبنخفض وقلق االمتحاف اؼبرتفع وتقسيمها إذل ؾبموعتُت؛ ذبريبية 

ريف من بناء الباحث يعٌت بتعديل مركز وضابطة، ليطبق على التجريبية منهما برنامج عبلجي مع
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التمسنا وضوح األثر  وفعالية الربنامج   خارجي، وتتبع حيثياتو وتغَتاتو.الضبط وتغيَته من داخلي إذل
على تغيَت األفكار واؼبعتقدات، من السلبية واؽبروب من الواقع اليت تعتمد على االتكاؿ والتربير، إذل 

معتمدة على قدرات الفرد ومسطرة ألىدافو، كما انعكس ىذا األثر  أفكار ومعتقدات إهبابية مسؤولة
ألثر على قلق االمتحاف على تقدير الذات بالرفع واالثبات وفرض مكانة صاحبها، كما ذبلى ىذا ا

واستقرار اعبانب االنفعارل عند مواجهة االختبارات، وىذا تأكيدا وتيقنا ؼبا  القلق نتائجبالبفاض 
ة اإلحصائية اليت ُأجريت على الفروؽ بُت االختبارات القبلية والبعدية والتتبعية، توصلت إليو الدراس

 . بالتدرج واؼبوالة وبُت اجملموعتُت الضابطة والتجريبية

إف اغبفاظ على أفراد اجملتمع ىو اغبفاظ على أفكاره باإلصبلح والتعديل، وليس بتوفَت العتاد 
ىدافو قبل البحث يف اؼبناىج والربامج، وإال كاف التطابق واؼباديات، والبحث يف أفكار التلميذ وأ

مستحيل بُت منهج رفيع وماديات حديثة وتفكَت ىرويب، اتكارل، اهنزامي عند مواجهة أبسط 
 اؼبشكبلت والعقبات .       
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 :إسهامات الدراسة الحالية في حل المشكل المدروس 

الدراسة اغبالية، وبعض اؼبواقف اليت اعًتضتنا ولفتت  يف ضوء النتائج اليت مت التوصل إليها يف
 انتباىنا جعلتنا من الضروري تقدًن إسهامات الدراسة اغبالية يف حل اؼبشكل اؼبدروس ومنها :

 ػػ  االىتماـ بربامج التدخل النفسي العبلجي داخل اؼبؤسسات التعليمية .  

 .مرحلة الثانويلتحصيل الدراسي يف ػػ   البحث يف سبب تدين نتائج ا 

 ػػ البحث يف أفكار التلميذ وما تعًتيو من تشوىات فكرية .   

 ػػ  العمل على اغبد من انتشار االفكار البلعقبلنية يف أوساط الشباب وخاصة اؼبتمدرسُت . 

 ػػ رعاية األفكار وإصبلحها أوذل من إصبلح الربامج ومسايرة التطور.    

 داخلية اؼبعنوية عوض التعزيز اؼبادي عند فئة الشباب .ػػ العمل على شحذ الدافعية ال  

 .مل اجملاؿ اؼبعريف يف سلوؾ الفردػػ توضيح ع  

   .ػػ زبطي عقبة قلق االمتحاف بتغيَت مركز الضبط  
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 املزاجعقائنة 

 :العربيةالمراجع باللغة 

(، العبلج النفسي السلوكي اؼبعريف اغبديث ، أساليبو وميادين تطبيقو 1994إبراىيم عبد الستار ) ػػ 1 
 ، القاىرة ، الفجر للنشر والتوزيع.

 ( سيكولوجية الذات والتوافق ،مصر ، دار اؼبعرفة اعبامعية ػ1987ػػ أبوزيد إبراىيم أضبد ) 2

(، التنبؤ دبستقبل التحصيل الدراسي من خبلؿ عبلقتو بعوامل 1993ػػ أبو مسلم ؿبمد أضبد )3
االذباه كبو التعلم الذايت وأبعاد الدافعية لئلقباز لدى طبلب كلية الًتبية باؼبنصورة، العدد الثالث 

 والعشروف، جامعة اؼبنصورة مصر. 

صية االنفعالية (، مواضع الضبط وعبلقتها ببعض متغَتات الشخ1984ػػ أبو ناىية صبلح الدين ) 4 
واؼبعرفية لدى تبلميذ التعليم الثانوي ، رسالة دكتوراه غَت منشورة ، القاىرة، كلية الًتبية ، جامعة عُت 

 مشس. 

(، الفروؽ يف الضبط الداخلي ػ اػبارجي لدى األطفاؿ واؼبراىقُت 1987ػػ أبو ناىية صبلح الدين ) 5
علم النفس ، القاىرة، اعبزء الثامن ، تصدر عن  والشباب واؼبسنُت من اعبنسُت بقطاع غزة ػ ؾبلة

 رابطة الًتبية اغبديثة.

اخلي ػ اػبارجي وبعض (، العبلقة بُت مصدر الضبط الد1989ػػ أبو ناىية صبلح الدين ) 6
، القاىرة  10عاملة الوالدية يف األسرة الفلسطينية بقطاع غزة ، ؾبلة علم النفس العدد األساليب اؼب
 للكتاب. اؽبيئة اؼبصرية
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(، االنبساط والعصبية أبعاد أساسية للشخصية لدى عدد من 1981ػػ أضبد ؿبمد عبد اػبالق ) 7 
 العينات اؼبصرية ، حبوث يف السلوؾ والشخصية ، اجمللد األوؿ ، دار اؼبعارؼ مصر .

 والتوزيع. ، ليبيا ،الدار العربية للنشر  2( ػ اؼبرجع يف الصحة النفسية ، ط2002ػػ أديب اػبالدي) 8 

، ترصبة 1( ت ػ عادؿ مصطفى ػ العبلج اؼبعريف واالضطرابات االنفعالية،ط2000ػػ آروف بيك ) 9 
 عادؿ مصطفى، بَتوت دار النهضة العربية للطباعة والنشر ػ 

( فعالية اسًتاتيجية للتغلب على قلق 2001ػػ أشرؼ عبد القادر واظباعيل ابراىيم ؿبمد بدر ) 10 
السنة  14بة اعبامعة ، ؾبلة االرشاد النفسي ، جامعة عُت الشمس ، العددالتحصيل لدى طل

 التاسعة.   

( عبلقة تقدير الذات للمراىق دبشكبلت وحاجاتو اإلرشادية دراسة مقارنة 2007ػػ أمزياف زبيدة ) 11
 جامعة سم علم النفس ػيف ضوء متغَت اعبنس،ػ رسالة غَت منشورة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت ق

   .باتنة

( ، تقدير الذات وعبلقتو بظهور السلوؾ العدواين عند النساء 2012ػػ آيت مولود يسمينة  ) 12
 اؼبتأخرات يف سن الزواج ، رسالة غَت منشورة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت ، جامعة ، تيزي وزو ػ 

فس وعلـو الًتبية من أجل ( الدافعية اإلنسانية ، ـبرب تطبيقات علـو الن2011ػ بالرابح ؿبمد ) 13  
 التنمية يف اعبزائر لدى جامعة وىراف . 

(، مركز الضبط وعبلقتو دبهارات التعامل مع الضغوط  2014ػػ  بدوي عائشة وزكور مفيدة )  14
اؼبهنية، ؾبلة العلـو االنسانية واالجتماعية ، عدد خاص باؼبلتقى الدورل حوؿ اؼبعاناة يف العمل ، 

 ورقلة ػ.اعبزائر جامعة 
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(، مركز الضبط الداخلي واػبارجي ,عبلقتو باذباىات اؼبعلمُت كبو 2000ػػ بركات زياد أمُت ) 15 
.  مهنة التعليم ، جامعة القدس اؼبفتوحة، مركز طولكـر

 .  ، بَتوت، دار الببلغة 2مي، ط (، دراسات يف علم النفس اإلسبل1988ػػ البستاين ؿبمود ) 16 

( ، رسالة ماجيستَت يف علم النفس ، كلية األدب والًتبية ، 2008) بن ؿبمد إبراىيم بلكيبلينػ  17  
 العربية اؼبفتوحة يف الدامبارؾ  األكاديبية 

(، فاعلية برنامج إرشادي صبعي يف تنمية تقدير 2011ػػ بنت راشد بن سادل اغبجري ساؼبة،) 18
 جستَت ػ جامعة نزوى ػ عماف .الذات لدى اؼبعاقُت بصريا يف سلطنة عماف، رسالة اؼبا

(ػ فعالية برامج الدورات التدريبية يف التقليل من قلق امتحاف البكالوريا، 2012ػػ بن رابح نعيمة ،) 19
 رسالة ماجستَت يف علم النفس، غَت منشورة، جامعة تلمساف   .

ختبارات ومستوى (، الفروؽ يف القابلية للتعلم الذايت وقلق اال2002ػ بن طو الصايف عبد اهلل) 20
الطموح بُت الطبلب مرتفعي التحصيل الدراسي ومنخفضيو بالصف االوؿ ثانوي ػ ؾبلة العلـو 

  ػ. 1ػ العدد  30االجتماعية ػ جامعة الكويت ػ اجمللد 

، عماف، مكتبة دار الثقافة للنشر 1( علم النفس االجتماعي ط 2004ػػ بٍت جابر جودة ،) 21
 والتوزيع.

(، مركز الضبط وعبلقتو دبستوى التحصيل االكاديبي لدى 2009ػػ بٍت خالد ؿبمد سليماف،)  22
طلبة كلية العلـو الًتبوية، سلسلة الدراسات االنسانية ،ؾبلة اعبامعة االسبلمية، اجمللد السابع عشر ، 

 العدد الثاين جامعة آؿ البيت ، االردف .

ط النفس االجتماعية بتقدير الذات لدى اؼبدمنُت ( عبلقة ضغو 2006ػػ بوزقاؽ ظبَتة ، ) 23 
 اؼبسجونُت ػ مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت غَت منشورة، جامعة ورقلة ػ
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( وجهة الضبط وعبلقتو بضغوط مهنة التدريس لدى معلمي الًتبية البدنية 2008ػػ تبايبية فوزي ) 24 
 بن بوعلي ، الشلف. والرياضية، رسالة ماجستَت غَت منشورة ، جامعة حسيبة

، لم النفس والطب النفسي ، القاىرة( معجم ع1991ػػ جابر عبد اغبميد وكفايف عبلء الدين )  25
 دار النهضة العربية .

( تقدير الذات والتكيف اؼبدرسي لدى الطبلب الذكور ػ دراسة 1983جربيل موسى عبد اػبالق،) 26
 ردف،  رسالة دكتوراه ػ قسم علم النفس ػ األردف . ميدانية يف اؼبدارس الثانوية واؼبهنية يف األ

، بَتوت، الدار  1(، علم النفس وتطبيقاتو االجتماعية والًتبوية،ط 1994ػ اعبسماين عبد العارل) 27
 العربية للعلـو .

اجمللد الثاين،  ( دراسات عربية يف علم النفس ،2000ػػ اعبمارل فوزية وعبد اغبميد سعيد حسن ) 28
 ، القاىرة ، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع. 1عدد

(، مركز التحكم وعبلقتو بالتفكَت اإلبتكاري ، رسالة ماجستَت 1984ػػ حلمي حسُت فاطمة ) 29
 غَت منشورة،  كلية الًتبية جامعة الزقازيق مصر .  

لدى تبلميذ الثانوية ػػ مذكرة لنيل  ( عبلقة تقدير الذات بدافعية االقباز2012ضبري صارة ػ). 30
 شهادة اؼباجستَتػ غَت منشورة جامعة وىراف .

( أثر فبارسة االنشطة البدنية والرياضية على خفض قلق االمتحاف لدى 2014ػػ حنة اؽبامشي ) 31
 تبلميذ اؼبرحلة الثانوية ، رسالة ماجستَت ، جامعة اؼبسيلة.

 أكاديبية علم النفس ، اؼبوقع االلكًتونية، ،  29ػػ خالد ؿبمد اعبهيٍت ،معجم  32

( التفكَت االبداعي وعبلقتو بكل من العزو السبيب ومستوى 2004ػػ خالد ؿبمود أبو ندى ) 33
 الطموح لدى تبلميذ الصفُت اػبامس والسادس االبتدائيُت ،رسالة ماجستَت ، فلسطُت ،غزة .
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التعامل ومركز التحكم ؼبواجهة ضغط  (، التداخل بُت اسًتاتيجيات2001خطار زىية ، ) .34
 البكالوريا ػ مذكرة ماجستَت )غَت منشورة ( كلية الًتبية جامعة عُت الشمس .

( مركز التحكم وعبلقتو دبفهـو الذات لدى أعضاء ىيئة التدريس 1988ػػ الدسوقي ؿبمد أضبد ) 35
مركز النشر العلمي اؼبملكة العربية  باعبامعة ومعلمي اؼبرحلة الثانوية، ؾبلة جامعة اؼبلك عبد العزيز ،

 السعودية . 

، ؾبلد أوؿ ، 1( ط1997، ترصبة فؤاد شهُت )وروف و فرنسواز موسوعة علم النفسػػ دوالف د 36
 بَتوت ، منشورات عويدات.

،  (، سيكولوجية العبلقة بُت مفهـو الذات واالذباىات، بَتوت1999)عبد الفتاحدويدار ػ  37 
 لبناف، دار النهضة العربية ػ 

(، الضبط الداخلي ػ اػبارجي ػ لدى اؼبدخنُت واؼبقلعُت عن 1989ػػػ رشاد عبد العزيز موسى، ) 38
التدخُت دراسة عاملية ػ حبوث اؼبؤسبر اػبامس لعلم النفس يف مصر ،القاىرة، النشر للجمعية اؼبصرية 

 للدراسات النفسية.  

( دراسات يف علم النفس االجتماعي سيكولوجية الفروؽ 1993ػػػ رشاد علي عبد العزيز موسى )  39
 بُت اعبنسُت ، القاىرة ، مؤسسة ـبتار للنشر ودار اؼبعرفة.  

 ( األسس العلمية لنظريات اإلعبلـ، القاىرة، دار النهضة العربية ػ  1993ػ رشىت جيهاف ) 40

، 1بلج النفسي من منظور إسبلمي، ط ة علم النفس والع( موسوع2008ػػ رياض سعد )  41
 ، دار ابن اعبوزي.القاىرة

(، أثر االشراؼ الفصلي يف التحصيل وخفض قلق االمتحاف ػ اجمللة 1982ػػ الروباين سليماف، ) 42
 . 2العربية للبحوث الًتبوية ػ 
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( دراسة تشخيصية لبعض حبلت قلق االمتحاف لدى عينة 1998ػ الزراد فيصل ؿبمد خَت )  43
( ، 35( عدد )9من طالبات اؼبرحلة الثانوية يف مدينة بنغازي بلبيا : ؾبلة الثقافية النفسية ، مج )

 بَتوت دار النهضة العربية ػ 

(، اثر استخداـ اسًتاتيجية التعريف باألىداؼ السلوكية 2012الزغلوؿ عماد عبد الرحيم، ). 44
التدريب على كيفية وضع االسئلة يف خفض قاؽ االختبار لدى اؼبتعلمُت، ؾبلة جامعة دمشق ػ اجمللد و 
 ػ العدد االوؿ. 28

 ( الصحة النفسية والعبلج النفسي القاىرة، عادل الكتب .1978ػػ زىراف حامد ) 45

اىرة، عادل ، الق3( الصحة النفسية والعبلج النفسي، ط 1997ػ زىراف حامد عبد السبلـ  ) 46
 الكتب .

 ( اإلرشاد النفسي اؼبصغر ، القاىرة، عادل الكتب 2000زىراف حامد عبد السبلـ  ). 47

اليمن،  (  2دالتفوؽ ػ اجمللد الثاين ػ العد ( اجمللة العربية لتطوير2011ػػ  سادل اؼبزوغي إبتساـ ) 48
 جامعة العلـو والتكنولوجيا صنعاء.

فاعلية برنامج ارشادي ػبفض مستوى قلق االمتحاف لدى تبلميذ ( 2004ػ ساوبي سليمة ، ) 49
 السنة الثانية ثانوي ػ رسالة ماجستَت غَت منشورة،ػ جامعة ورقلة  .

(، مركز الضيط وعبلقتو ببعض اؼبتغَتات 2013ػػ سليماف علي أضبد والسعيد الكرسيٍت حليمة ، ) 50
الدراسات النفسية ، مركز البصَتة للبحوث لدى مرضى اإليدز دبستشفى االبيض التعليمي ، ؾبلة 

 .  8واالستشارات ، دار اػبلدونية ، اعبزائر ،العدد 

 ( علن النفس النمو، ، بَتوت،  دار النهضة العربية ػ2002ػ سليم مرًن ، ) 51

 ، بَتوت، دار النهضة العربية ػ  1(، علم النفس التعلم، ط 2003ػػ سليم مرًن، ) 52
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، بَتوت، دار  1(، ربديث الوطن العريب بُت اؼبيكانيكية العقلية واػبرافية ،ط 1981ػػ ظبَت عبده ) 53
 األفق 

( ، علم األمراض النفسية والعقلية، ترصبة سبلمة أضبد عبد العزيز، 1979ػػ سوين ريتشارد ) 54
 القاىرة دار النهضة العربية.

تطبيقية ، بَتوت دار النهضة العربية (، مفهـو الذات أسسو النظرية  وال1981ػػ سيد خَت اهلل ) 55
 للطباعة والنشر .

( مقياس وجهة الضبط متعدد األبعاد 1997ػػ سيد سليماف عبد الرضبن و ابراىيم ىشاـ )  56
 لؤلطفاؿ، القاىرة ، مكتبة زىراء الشرؽ. 

 العريب ػ ،القاىرة، دار الفكر 1(، القلق وإدارة الضغوط النفسية ،ط 2001ػ السيد عثماف فاروؽ ) 57

، العدد اغبادي ة علم النفس، ؾبلاألساليب اؼبعرفية يف علم النفس ( 1989) أنور الشرقاوي ػ 58 
 عشر ، القاىرة، اؽبيئة اؼبصرية العامة للكتاب .

 ػػ الشرقاوي مصطفى خليل ، علم الصحة النفسية ،بَتوت ، دار النهضة العربية . 59

اسًتاتيجية اؼبقاومة وتقدير الذات وعبلقتها بالعدوانية لدى اؼبراىق ( 2002ػػ شريفي ىناء ، ) 60
 اعبزائري،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت غَت منشورة، قسم علم النفس ػ اعبزائرػ  .

 (،ػ التنشئة االجتماعية للطفل، عماف، دار صفاء للنشر والتوزيع .2001ػػ الشماوي وآخروف، ) 61

، القاىرة ،  1( : العلـو السلوكية ، ط  2001عباس و عبد الفادي دانياؿ عفاؼ)  ػ الشورجبي 62
 اعبيزة مكتبة النهضة اؼبصرية .
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، قباء، دار  4( ، سيكولوجية التنشئة االجتماعية ، ط 1998ػػ صاحل ؿبمد علي أبو جادو ، ) 63
 اؼبسَتة للنشر والتوزيع والطباعة . 

تطبيق برنامج صباعي يف زبفيض قلق االمتحاف ، وتغيَت عادات (، أثر 2011ػػ صاحل نعيمة ) 64
اؼبذاكرة واؼبراجعة لدى تبلميذ اؼبقبلُت على امتحاف شهادة البكالوريا ، رسالة ماجستَت غَت منشورة،  

 كلية العلـو  االجتماعية ػ وىراف ػ اعبزائر . 

، أطروحة دكتوراه دولة قسم (، احملددات غَت الذىنية للتفوؽ الدراسي2009صرداوي نزًن، ). 65
 علم النفس وعلـو الًتبية، جامعة اعبزائر.

(، مفهـو الذات واػبربة التدريسية لدى معلمي اؼبرحلة األوذل 1989ػ صبلح أضبد مراد، ) 66
اؼبلتحقُت وغَت اؼبلتحقُت بالتأىيل الًتبوي، ؾبلة كلية الًتبية ػ العدد العاشر ػ اعبزء الثاين ػ جامعة 

 ة ػاؼبنصور 

(  تقدير الذات وعبلقتو بالسلوؾ العدواين لدى طلبة 1994ػ ضيداف الضيداف اغبمدي ؿبمد ) 67
 اؼبرحلة اؼبتوسطة دبدينة الرياض، رسالة ماجستَت، جامعة الرياض، قسم العلـو االجتماعية

تقنُت مقياس جيمس " لوجهة التحكم الداخلي ػ  (،1985ػػ طلعت حسُت عبد الرحيم ، ) 68
اػبارجي يف البيئة اؼبصرية ػ ؾبلة كلية الًتبية العدد السادس اعبزء اػبامس "ب" ، جامعة اؼبنصورة 

 القاىرة .

( وجهة التحكم وتقبل اآلخرين لدى طلبة اعبامعة ػ ؾبلة  1986ػػ طلعت حسُت عبد الرحيم، ) 69
 بع ، جامعة اؼبنصورة مصر .كلية الًتبية ػ العدد السا

(، علم النفس النمو من اعبنُت إذل الشيخوخة، القاىرة 1999ػ عادؿ عز الدين األشوؿ عادؿ ) 70
 مكتبة األقبلو مصرية .
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، 1، ط( ػ االنتماء وتقدير الذات يف مرحلة الطفولة2010ػ عايدة ديب عبد اهلل ؿبمد عايدة، ) 71
 عماف ، دار الفكر ناشروف وموزعوف.

(،  عبلقة مصدر الضبط بالدافع لئلقباز لدى طالبات  1992ػػ عبد الباسط عبد العزيز ؿبمد،) 72
انيُت اؼبصرية القاىرة كلية اؼبتوسطة بسلطنة عماف ػ دراسات نفسية تصدرىا رابطة األخصائيُت النفس

  " 

علم النفس ، اجمللد  (، دراسات عربية يف2000ػػ عبد اغبميد اعبمارل فوزية وعبد اغبميد السعيد ) 73
 القاىرة ، دار غريب للنشر والتوزيع . 1الثاين العدد 

، القاىرة  1( مقياس تقدير الذات للكبار والصغار ، ط 1982ػػ عبد اغبميد عبد اغبافظ ليلى ، ) 74
 ، دار النهضة العربية .

 الفبلح .، الكويت، مكتبة 1(، اإلرشاد النفسي ، ط 2003عبد اغبميد الضامن مندر ). 75

( بعض أساليب اؼبعاملة الوالدية وعبلقتها دبوضع الضبط، 1986ػ عبد الرضبن ابراىيم أضبد ) 76
 رسالة ماجيستَت غَت منشورة ، كلية الًتبية، مصر، جامعة الزقازؽ.

(، الضبط الداخلي ػ اػبارجي وعبلقتو ببعض متغَتات 1990ػػػ عبد الرضبن اػبطيب رجاء ) 77
 ، تصدر عن اؽبيئة العامة للكتاب .  18ح األحداث ػ ؾبلة علم النفس العدد الشخصية لدى جنا 

 (، مبادئ الصحة النفسية، القاىرة، اؼبعرفة اعبامعية.1994ػ عبد الظاىر الطيب ؿبمد، ) 78
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 1ملحق رقم 
 مقياس مركز الضبط

 البيانات  األولية :  
 اللقب واالسم:                                                   العمر :  
 الثانوية :                                                           الشعبة :   
التعليمات :  في ما يلي  عدد من العبارات التي يستخدمها األفراد في وصف أنفسهم ، من فضلك عزيزي الطالب   

ما تشعر بو عامة . ليست  أمام العبارة المناسبة ) أ (  أو ) ب (  التي تشير إلى× ( اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة  ) 
ىناك أجابة صحيحة أو خاطئة ، ال تستغرق وقتا طويال في االجابة على عبارة واحدة ، ولكن ضع العالمة على االجابة 

 التي تبدو أنها تصف ما تشعر بو عامة وال تترك أي عبارة بدون إجابة ، وشكرا .     
ال الرقم

بدا
 ئل

 العبارات

 المشاكل ألن أباءىم يعاقبونهم كثيرايقع الطالب في  أ 1
 مشكلة غالبية الطالب في ىذه األيام تساىل أباءىم الزائد معهم ب

 يعود الكثير مما يصيب الناس من تعاسة جزئيا إلى حظهم السيئ أ 2
 يعود سوء طالع الناس إلى األخطاء التي يرتكبونها ب

 اىتمام الناس الكافي بالسياسةمن األسباب الرئيسية لوقوع الحروب عدم  أ 3
 ستقع الحروب باستمرار مهما حاول الناس منع حدوثها  ب

 يحصل الناس في النهاية على االحترام الذي يستحقونو في ىذا العالم  أ 4
 لسوء الحظ غالبا ما تمضي حياة الفرد دون أن يقدر قيمتو أحد مهما بذل من جهد ب

 عدم عدالة المدرسين تجاه الطالب ال معنى لها  إن فكرة أ 5
 غالبية الطالب ال يدركون مدى تأثر عالماتهم بعوامل الصدفة ب

 ال يمكن للمرء أن يكون قائدا فعاال دون توفر الفرص المناسبة  أ 6
 األكفاء الذين يفشلون في أن يصبحوا قادة ىم أناس لم يحسنوا استغالل فرصهم ب

 تبذل من جهد في كسب ود اآلخرين فسيظل ىناك أناس سيكرىونك مهما أ 7
 الذين ال يستطيعون كسب ود اآلخرين ال يفهمون كيفية التعامل معهم ب

 تلعب الوراثة الدور الرئيسي في تجديد شخصية الفرد أ 8
 خبرات الفرد في الحياة ىي التي تحدد ما سيكون عليو شخصيتو ب

 ما أجد أن األشياء المقدر لها أن تحصل تحصل فعال  غالبا أ 9
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 اعتماد المرء على القدر في تصريف أموره ال يجدي بالمرة ب
 يندر أن يجد الطالب االمتحان غير عادل إذا كان استعداده لذلك االمتحان تاما أ 11

في كثير من األحيان تكون أسئلة االختبار عديمة الصلة بالمادة الدراسية مما يجعل االستعداد لها عديم  ب
 الجدوى

 يعتمد النجاح على العمل الجاد وال دخل للحظ بو إال نادرا أ 11
الحصول على وظيفة جيدة يعتمد بشكل أساسي على وجود الفرد في المكان المناسب في الوقت  ب

 المناسب
 يستطيع المواطن العادي أن يؤثر بشكل ما على قرارات الحكومة  أ 12

 تسيطر على العالم حفنة من الناس وال يستطيع الشخص العادي أن يفعل شيء إزاء ذلك  ب
 عندما أقوم بوضع الخطط فإنني غالبا ما أكون على يقين بقدرتي على تنفيذىا أ 13

 ليس من الحكمة أن نخطط للمستقبل البعيد ألن األشياء يتحكم بها الحظ الجيد أو السيء على أي حال  ب
 ىناك بعض الناس الذين ىم سيئون  أ 14

 ىناك سيء طيب في كل الناس تقريبا ب
 بالنسبة لي فإن ما أسعى للحصول عليو ال عالقة لو بالحظ أ 15

 بأس في كثير من األحيان أن يكون قرارنا على أساس الوجو الذي يظهر عند رمي قطعة نقود في الهواء ال ب
من يصل إلى مركز الرئاسة ىو في الغالب ذلك الشخص الذي خدمو الحظ في أن يكون في المكان  أ 16

 المناسب قبل غيره 
يقوم الناس بعملهم على الوجو الصحيح البد من وجود القدرة لديهم حيث إن دور الحظ في ذلك  لكي ب

 يكون قليال أو معدوما
بالنسبة لما يجري في ىذا العالم يمكن القول بأن معظمنا ىم ضحايا قوى ال نستطيع فهمها أو السيطرة  أ 17

 عليها 
االجتماعية والسياسية أن يسيطروا على ما يجري في ىذا  يمكن للناس بالمشاركة االيجابية في الشؤون ب

 العالم
 غالبية الناس ال يدركون مدى سيطرة عوامل الصدفة على مجريات حياتهم أ 18

 في الحقيقة ليس ىناك شيء اسمو الصدفة  ب
 على المرء أن يكون لو االستعداد  لالعتراف بأخطائو  أ 19

 األفضل عادة أن يستتر المرء على أخطاءه  من ب
 من الصعب أن تعرف إذا كان شخص ما يحبك حقا أم ال  أ 21

 إن عدد الصدقات التي تكونها يعتمد على كم أنت شخص طيب  ب
 األمور السيئة التي تصيبنا تتساوى في المدى البعيد مع األمور الحسنة  أ 21

ا يصيبنا من سوء الطالع إنما ىو من سبب الجهل أو الكسل أو االفتقار إلى القدرة أو الثالثة إن معظم م ب
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 معا 
 بمزيد من الجهد نستطيع القضاء على الفساد السياسي  أ 22

الصعب على الناس العاديين أن تكون لهم سيطرة كافية في األعمال التي يقوم بها السياسيون وىم في  من ب
 مراكز الحكم   

 مات التي يعطونهااستطيع أحيانا أن أفهم كيف يتوصل المدرسون للعال  أ 23
 ىناك ارتباط مباشر بين ما أبدل من جهد في الدراسة والعالمات التي أحصل عليها  ب

 القائد الجيد ىو الذي يتوقع أن يقرر الناس ألنفسهم ما يجب أن يفعلوه  أ 24
 القائد الجيد ىو الذي يحدد لكل فرد األعمال التي يقوم بها ب

 ال أستطيع السيطرة على األشياء التي تحدث لي  أني في كثير من األحيان أشعر أ 25
 عليا أن أقتنع أن الحظ أو الصدفة يلعبان دورا ىاما في حياتي  يستحيل ب

 يعزل بعض الناس أنفسهم على اآلخرين ألنهم ال يحاولون كسب صداقتهم أ 26
ال فائدة كبيرة ترجى من الجهد أكثر مما يجب في كسب ود اآلخرين ألنهم إذا أرادوا أن يحبوك فهم  ب

 يحبوك 
 ىناك مبالغة في التأكيد على الرياضة في المدارس الثانوية  أ 27

 إن مزاولة الرياضة ضمن فريق تعتبر طريقة ممتازة لبناء الشخصية  ب
 ما يحدث لي ىو ما تفعلو يداي  أ 28

 أشعر أحيانا أني ال أستطيع التحكم في االتجاه الذي تسير فيو حياتي  ب
 كثير من األحيان ال أستطيع أن أفهم لماذا يتصرف السياسيون بالطريقة التي يتصرفون بها  في أ 29

في المدى البعيد الناس ىم المسئولون عن سوء الحكم سواء على المستوى القومي أم على المستوى  ب
 المحلي  
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                   2ملحق رقم 
 مقياس تقدير الذات

 األولٌة :البٌانات 

 اللقب واالسم :                                                 العمر :  

 الشعبة :                                                     الثانوٌة  :   

فً ما ٌلً عدد من العبارات التً ٌستخدمها األفراد فً وصف أنفسهم ؛من فضلك التعلٌمات :    

فً الخانة المناسبة أمام العبارة التً تشٌر إلى ما ×(ب اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة)عزٌزي الطال

تشعر به عامة . لٌست هناك إجابات صحٌحة أو خاطئة ، ال تستغرق وقتا طوٌال فً اإلجابة على 

عبارة واحدة ولكن أعطً اإلجابة التً تبدو أنها تصف ما تشعر به عامة . ال تترك أي عبارة بدون 

  بة . وشكراإجا

 التنطبق تنطبق  العبارات    الرقم

   ال تضاٌقنً األشٌاء عادة  1

   أجد من الصعب علٌا أن أتحدث أمام مجموعة من الناس  2

   أود لو أستطٌع أن أغٌر أشٌاء فً نفسً  3

   ال أجد صعوبة فً اتخاذ قراراتً فً نفسً  4

   ٌسعد اآلخرون معً  5

   أتضاٌق بسرعة فً المنزل  6

   احتاج وقتا طوٌال كً أعتاد على األشٌاء الجدٌدة  7

   أنا محبوب بٌن األشخاص من نفس سنً  8

   تراعً عائلتً مشاعري عادة  9

   أستسلم بسهولة  11

   تتوقع عائلتً منً الكثٌر  11

   من الصعب جدا أن أضل كما أنا  12

   تختلط األشٌاء كلها فً حٌاتً  13

   ٌتبع الناس أفكاري عادة  14
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   ال أقدر نفسً حق قدرها  15

   أود كثٌرا أن أترك المنزل  16

   أشعر بالضٌق من عملً غالبا 17

   مظهري لٌس وجٌها مثل معظم الناس  18

   إذا كان لدي شًء أرٌد أن أقوله فإننً أقوله عادة  19

   تفهمنً عائلتً  21

   معظم الناس محبوبون أكثر منً  21

   أشعر عادة كما لو كانت عائلتً تدفعنً لعمل األشٌاء  22

   ال ألقى التشجٌع عادة فٌما أقوم به من األعمال  23

   أرغب كثٌرا لو أكون شخصا آخر   24

   ال ٌمكن لآلخرٌن االعتماد علٌا  25

 3ملحق رقم 
 قلق االمتحان مقياس

 البٌانات األولٌة :

 اللقب واالسم :                                                 العمر :  

 الشعبة :                                                     الثانوٌة  :   

؛من فضلك  التعلٌمات :  فً ما ٌلً عدد من العبارات التً ٌستخدمها األفراد فً وصف أنفسهم

فً الدائرة المناسبة أمام العبارة التً تشٌر إلى ما ×(عزٌزي الطالب اقرأ كل عبارة ثم ضع عالمة)

تشعر به عامة . لٌست هناك إجابات صحٌحة أو خاطئة ، ال تستغرق وقتا طوٌال فً اإلجابة على 

 ، ولكن أعطً اإلجابة التً تبدو أنها تصف ما تشعر به عامة .  عبارة واحدة

 دائما غالبا أحٌانا أبدا العبارة                رقم

     أشعر بثقة وارتٌاح أثناء تأدٌتً لالمتحانات 9 

     أشعر بعدم الراحة واالضطراب أثناء تأدٌتً لالمتحان 2 

تفكٌري فً الدرجة التً سأحصل علٌها فً االمتحان ٌؤثر على  2 
 أدائً فٌه

    

     االمتحانات الهامة.أشعر بالتجمد فً  6 

     أثناء االمتحانات أجد نفسً أفكر فٌما إن كنت سأنجح فً الدراسة 5 

     كلما اجتهدت أكثر فً تأدٌتً لالمتحان كلما زاد اضطرابً  4 

تفكٌري فً أن إجاباتً ٌمكن أن تكون ضعٌفة ٌؤثر على  7 
 تركٌزي على االمتحان . 

    

     أشعر بعصبٌة شدٌدة أثناء تأدٌة المتحان هام . 8 

أشعر بعصبٌة اتجاه االمتحان حتى لو كنت على استعداد تام  9 
 ألدائه .

    

     ٌبدأ شعوري بعدم االرتٌاح قبل أن أستلم ورقة اإلجابة.  90

     أشعر بتوتر شدٌد أثناء تأدٌتً لالمتحان . 99

     أتمنى أن ال تضاٌقنً االمتحانات كثٌرا . 92
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أشعر بتوتر شدٌد لدرجة تضرب معها معدتً أثناء تأدٌتً  92
 لالمتحانات الهامة .

    

     أبدو كما لو كنت مهزوما أثناء تأدٌتً لالمتحانات الهامة . 96

     أشعر برعب أثناء تأدٌتً لالمتحانات الهامة . 95

     أكون قلقا )منزعجا( بدرجة كبٌرة قبل تأدٌتً لالمتحانات الهامة  94

أجد نفسً أفكر فٌم ٌمكن أن ٌترتب على فشلً أثناء تأدٌتً  97
 لالمتحان  

    

     أشعر بدقات قلبً سرٌعة أثناء تأدٌتً لالمتحانات الهامة . 98

     انتهاء االمتحان أحاول أن أسٌطر على قلقً ولكن ال أستطٌع  بعد 99

     أشعر بعصبٌة شدٌدة لدرجة أنً أنسى الحقائق التً أعرفها. 20

 
 4ملحق رقم 

 مقياس القلق كسمة
 البيانات األولية :

 العمر :                                                  االسم واللقب  
 الثانوية :                                                   الشعبة :  
التعليمات : فيما يلي عدد من العبارات اليت يستخدمها األفراد يف وصف أنفسهم، اقرأ كل عبارة بعناية   

اؾ يف اػبانة اؼبناسبة أماـ العبارة اليت تشَت إذل ما تشعر بو يف ىذه اللحظة ، ال توجد ىن)×( وضع عبلمة 
إجابات صحيحة وأخرى خاطئة ، ال تستغرؽ )ي( وقتا طويبل يف االجابة على عبارة واحدة ، تذكر )ي( أف 
 زبتار )ي( االجابة اليت تصف ما تشعر )ي( بو فيهذه اللحظة، ال تًتؾ )ي( أي عبارة بدوف إجابة ,شكرا .   

 كثَتا جدا كثَتا قليبل أبدا البنود الرقم
     أشعر باؽبدوء  1
     أشعر باألماف  2
     أشعر بأف أعصايب مشدودة  3
     أشعر باألسف  4
     أشعر باالرتياح  5
     أشعر بعدـ االتزاف  6
     أشعر اآلف باالنزعاج  7
     أشعر باالرتياح 8
     أشعر بالقلق 9
     أشعر باالنشراح 10
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     أشعر بالثقة بالنفس 11
     بالعصبيةأشعر  12
     أشعر باؽبيجاف  13
     أشعر بتوتر زائد 14
     أشعر باالسًتخاء 15
     أشعر بالرضا  16
     أشعر بالكدر   17
     أشعر بأين مستثار جد 18
     أشعر باؼبساعدة  19
     أشعر بأين أدخل السرور إذل االخرين 20

 
 5ملحق رقم 
 

 عينة الدراسة االستطبلعية للعبلقة االرتباطية ( يبثل نتائج32جدوؿ ) 

 قلق االمتحان تقدير الذات مركز الضبط الرقم
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 6ملحق رقم 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

08 
13 
12 
10 
07 
08 
03 
13 
17 
07 
07 
09 
08 
08 
12 
12 
11 
15 
11 
12 

64 
72 
72 
92 
84 
64 
80 
32 
48 
84 
56 
36 
80 
76 
48 
32 
40 
32 
48 
44 

48 
43 
41 
23 
55 
62 
31 
67 
56 
37 
52 
41 
41 
38 
56 
40 
65 
67 
42 
41 
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 ( يبثل نتائج الدراسة االستطبلعية على العينة التجريبية لبلختبار القبلي 33جدوؿ ) 
 قلق االمتحان تقدير الذات مركز الضبط الرقم

ؾبموعة 
 الضبطة

01 
02 
03 
04 

13 
12 
11 
15 

32 
48 
40 
32 

67 
40 
65 
67 

ؾبموعة  
 ذبريبية

01 
02 
03 
04 

12 
17 
12 
11 

44 
48 
48 
32 

41 
56 
56 
42 

 
 7ملحق رقم 

 
 ( يبثل نتائج الدراسة االستطبلعية على العينة التجريبية لبلختبار البعدي 34جدوؿ ) 

 قلق االمتحان تقدير الذات مركز الضبط الرقم
ؾبموعة 
 الضبطة

01 
02 
03 
04 

13 
14 
15 
14 

36 
40 
36 
36 

65 
56 
67 
62 

ؾبموعة  
 ذبريبية

01 
02 
03 
04 

6 
8 
5 
6 

64 
76 
72 
80 

31 
31 
24 
24 

 8ملحق رقم 
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 .اؼبتحصل عليها يف الدراسة األساسية( يبُت القيم االختبارات 35جدوؿ رقم  ) 
 قلق االمتحاف القلقة حالة / سيمة تقدير الذات مصدر الضبط العينة
1 10 68 39 48 

2 14 56 61 77 
3 14 72 43 48 
4 12 60 40 45 
5 7 52 43 55 
6 9 48 54 56 
7 8 64 41 48 
8 9 80 38 51 
9 7 80 35 49 
10 9 68 37 61 
11 9 72 34 42 
12 12 60 49 33 
13 13 48 48 38 
14 13 32 41 67 
15 13 48 61 72 
16 13 64 43 70 
17 13 84 40 34 
18 14 76 29 41 
19 17 72 55 69 
20 11 72 28 67 
21 13 72 46 43 
22 17 68 56 65 
23 14 72 36 40 
24 11 88 41 38 
25 11 72 28 51 
26 11 68 47 58 
27 13 72 35 59 
28 13 84 57 45 
29 12 72 46 41 
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30 10 84 46 48 
31 10 68 50 64 
32 10 68 41 48 
33 10 76 36 51 
34 10 92 35 23 
35 10 88 41 33 
36 10 68 41 48 
37 6 56 43 59 
38 5 60 36 33 
39 8 52 48 57 
40 7 60 45 48 
41 7 84 34 55 
42 6 72 35 47 
43 8 88 25 21 
44 5 88 31 31 
45 9 80 37 41 
46 8 64 46 33 
47 5 88 26 33 
48 3 80 36 31 
49 5 88 39 31 
50 3 96 35 28 
51 9 64 37 38 
52 6 64 37 29 
53 8 64 54 62 
54 11 48 43 38 
55 14 48 42 34 
56 14 64 39 43 
57 10 88 39 46 
58 14 60 57 59 
59 16 60 42 35 
60 10 60 42 38 
61 17 76 35 35 
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62 14 60 41 44 
63 12 72 35 36 
64 17 48 39 56 
65 12 64 34 49 
66 17 80 36 43 
67 15 60 48 75 
68 8 80 39 41 
69 9 88 42 53 
70 8 68 32 59 
71 7 84 33 37 
72 8 44 34 27 
73 9 60 38 56 
74 8 32 47 65 
75 6 32 58 52 
76 8 68 53 41 
77 8 40 50 55 
78 7 60 39 38 
79 13 80 34 42 
80 7 56 47 52 
81 8 84 38 29 
82 8 68 49 43 
83 6 76 48 36 
84 9 36 52 41 
85 8 44 43 59 
86 4 52 44 43 
87 3 56 35 56 
88 6 48 36 40 
89 8 76 28 38 
90 8 40 54 61 
91 12 32 41 62 
92 10 40 41 57 
93 17 48 37 66 
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94 16 52 45 55 
95 11 40 54 65 
96 15 36 39 55 
97 10 48 40 46 
98 11 48 39 45 
99 15 40 41 43 
100 12 88 36 28 
101 12 44 37 43 
102 14 48 41 48 
103 12 48 48 54 
104 15 32 41 67 
105 13 40 41 51 
106 10 40 40 54 
107 11 48 39 52 
108 10 48 37 52 
109 12 48 41 53 
110 12 48 38 56 
111 15 44 38 55 
112 12 48 41 61 
113 15 48 40 63 
114 10 48 32 48 
115 11 24 38 51 
116 12 44 41 61 
117 14 48 40 72 
118 10 44 41 54 
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 (9ملحق رقم  )
 .للدراسة األساسيةيبن نتائج المجموعة الضابطة في القياس القبلي 

 قلق االمتحاف القلق  تقدير الذات  مصدر الضبط أفراد العينة اجملموعة
 

اجملموعة 
 الضابطة
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12  
13 
14 

12 
10 
17 
11 
13 
14 
12 
13 
10 
11 
10 
12 
10 
11 

32 
40 
48 
40 
32 
48 
48 
40 
40 
48 
48 
48 
48 
24 

41 
41 
37 
40 
41 
41 
40 
41 
40 
39 
37 
41 
32 
38 

62 
57 
66 
65 
67 
48 
54 
51 
54 
52 
52 
61 
48 
51 
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 (11ملحق رقم )
 في الدراسة األساسية. لقياس القبليليبين نتائج المجموعة التجريبية 

 قلق االمتحاف القلق ظبة  تقدير الذات مصدر الضبط العينة العينة
 
 
 
 

 اجملموعة التجريبية
 
 
 
 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

16 
15 
10 
11 
15 
12 
15 
12 
12 
15 
15 
12 
14 
10 

48 
36 
48 
48 
40 
44 
32 
48 
48 
44 
48 
44 
48 
44 

41 
39 
40 
39 
41 
37 
41 
41 
38 
38 
40 
41 
40 
41 

55 
55 
46 
45 
43 
43 
67 
53 
56 
55 
63 
61 
72 
54 
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 11ملحق رقم 
 في الدراسة األساسية. لقياس البعديليبين نتائج المجموعة الضابطة 

 قلق االمتحاف القلق كسيمة تقدير الذات مصدر الضبط العينة 
  
 
 

اجملموعة 
 الضابطة

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

12 
12 
15 
11 
12 
11 
11 
16 
12 
12 
11 
11 
12 
11 

48 
44 
48 
44 
48 
48 
48 
24 
44 
32 
48 
48 
48 
28 

42 
53 
40 
57 
32 
48 
36 
61 
44 
46 
45 
46 
35 
43 

52 
52 
58 
69 
54 
54 
49 
61 
54 
52 
52 
54 
56 
52 
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 ( 12ملحق رقم ) 
 في الدراسة األساسية. لقياس البعديليبين نتائج المجموعة التجريبية  

 قلق االمتحاف ظبة القلق تقدير الذات مصدر الضبط العينة اجملموعة
 
 

اجملموعة 
 التجريبية

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

9 
9 
6 
9 
9 
6 
8 
5 
8 
4 
8 
8 
9 
8 

76 
48 
64 
56 
72 
68 
48 
52 
64 
76 
60 
56 
64 
68 

37 
49 
27 
29 
44 
35 
57 
46 
28 
27 
48 
45 
48 
44 

44 
42 
32 
34 
34 
38 
42 
40 
34 
32 
44 
42 
44 
40 
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 ( 13ملحق رقم )
 األساسية يبين نتائج المجموعة التجريبية في القياس التتبعي الختبارات الدراسة

 قلق االمتحاف ظبة القلق تقدير الذات مصدر الضبط العينة 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 

9 
8 
8 
9 
8 
7 
8 
7 
7 
6 
7 
8 
9 
8 

72 
50 
64 
60 
72 
68 
52 
52 
68 
72 
64 
56 
60 
64 

37 
49 
27 
29 
44 
35 
57 
46 
28 
27 
48 
45 
48 
44 

40 
40 
34 
34 
32 
36 
38 
38 
36 
32 
40 
42 
42 
38 
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 (14ملحق رقم )
 يمثل تقسيم البرنامج العالجي على الجلسات . 

الفنيات  ؿبتوى اعبلسة  ىدؼ اعبلسة  رقم 
 اؼبستخدمة 

 النوع  الزمن  االدوات 

01 
 
 

التمهيد لعملية 
العبلج 
 اعبماعي

تقدًن فكرة مصغرة عن العبلج النفسي 
اعبماعي، إعطاء فكرة حوؿ كيفية مشاركتو 

 ضمن اعبماعة  

اػبطاب  اؼبساءلة 
أوراؽ 
 .وقلم

 فردى د 40
 
 
 

براـ إ ،التعارؼ  02
عقد التعامل 
 بُت الطرفُت 

تقدًن صبيع ػ كلمات ترحيبية من اؼبعاجل ػ 
 وبُتحىت يتم التعارؼ فيما بينهم،  اغباضرين
ور االتفاؽ على كيفية التعامل، والتشا ،اؼبعاجل

عن اؼبدة احملددة واالفًتاضية، والتوقيت، 
جراء جراء اعبلسات، وقواعد اإلإومكاف 

، مث التعاقد الشفوي العبلجي والتدخبلت
اللتزاـ كل طرؼ دبا ن  عليو االتفاؽ يف 

 ... اعبلسة 
طريقة الكبلـ  ،التقييم :وجود االنسجاـ 

قارب واحملادثة بُت الت ،وجود اغبوار  مقبولة،
التعاىد بااللتزاـ دبا ن  عليو  ،صبيع االفراد
 العقد .

 صباعي 40  
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03 

التدريب على 
التعرؼ 
 باؼبشكلة 
ذل إالوصوؿ 

حساس اإل
  ،بالنتائج

التدريب على 
 ربديد اؼبشكلة 

شحذ الدافعية  
لنقبل العبلج 

 . ومتابعتو

عن النجاح  ،االستفسار عن العمل اؼبدرسي
حساس الفرد بالنجاح وعند إ ،والفشل 
ؤولية الفرد يف النجاح ويف مس ،لالفش
نظرة  ،نظرة اجملتمع للفرد الفاشل ،الفشل

العمل الصاحل واالثابة  ،اجملتمع للفرد الناجح
 العمل الطاحل والعقاب عليو ... ،عليو

جاح االستفسار عن عبلقة اغبظ والصدفة بالن
ـ تصور ػ اعبد أوالفشل ػ اغبظ والصدفة يقُت 

واؼبثابرة يف العمل ونتائجو ػ اعبلوس واالنزواء 
 تظار والتواكل ونتائجو ػ واالن

النجاحات السابقة ذل إ)النظر واجب منزرل :
اعبهد ربتوي على جانب من ف كانت إ

ف كاف فيو إالفشل  ،ـ كلها حظأ ،والعمل
ـ فشل رغم وجود العمل أ نوع من التقصَت
 وتقدًن اعبهد ( 

التقييم :التساؤؿ حوؿ اؼبشكلة ػ السكوت 
التهرب من فكرة  عند ربط النجاح بالعمل ػ

 عمالو ... أالفرد مسؤوؿ عن 
ماـ العمل أالتساؤؿ عن وجود اغبظ ػ اغبَتة 

 والفشل . واغبظ يف النجاح

 
 
حل 

 اؼبشكبلت
 اؼبساءلة 
حل 

اؼبشكبلت
، 

وقف 
 ،الفكرة
 ػ اؼبساءلة

 
 
 
 
 
 

 
 
 

التخاطب  
 أوراؽ وقلم 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 صباعي
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البحث يف  04
أطراؼ 
اؼبشكلة 
وربديدىا 
 وحصرىا  

العمل اؼبنزرل ػ التمعن يف األشخاص  مناقشة
الذين يعتقدوف يف الضبط الداخلي والتمعن 
يف نتائج أعماؽبم ػ التمعن فيمن يعتقد 
 بالضبط اػبارجي والتمعن يف نتائج أعماؽبم ػ 

)البحث يف فئات الضبط واجب منزرل: 
 الداخلي وفئات الضبط اػبارجي وسلوؾ كل

  (منهما
نوعي مصدر  دراؾ الفرؽ بُتإالتقييم :
 الضبط 

 
ػ حل 
 اؼبشكبلت
ػ وقف 
 الفكرة
 ػاؼبساءلة
اؼبنهج 
 التجرييب
 

 
 التخاطب

 
 د50

 
 صباعي

حساس اإل 05
باؼبشكلة 

 دراكها إو 
ػ ابراز نتائج  

 ىذه االفكار ػ  

دراؾ متعلقات اؼبشكلة إالتدريب على   
تباطاهتا واؼبشكبلت اؼببلصقة ومصاحباهتا وار 

 اؼبسببة ؽبا حيث يتم ،الناذبة عنها ،ؽبا
شخاص اؼبساءلة عن تذكر والتمعن يف األ

وما يًتتب عنو من  ،الضبط اػبارجيوي ذ
تماعية  نتائج العبلقات واػبدمات االج

ف كاف كلو يؤمن إالتمعن يف مصَت اجملتمع 
 هبذا االعتقاد 

ف لو دا كاإالتمعن يف مصدر الضبط اػبارجي 
ػ  ؟العملعماؿ فلماذا يوجد ثر يف نتائج األأ

وؼباذا يوجد  ؟وؼباذا يوجد التحفيز عليو
وؼباذا  ، ؟العقاب واالثابة على النتائج

 ... ؟ذل كل حاجاتوإاالنساف يسعى 

 
ػ حل 
 اؼبشكبلت 
ػ وقف 
 الفكرة 
 

ػ العمل 
على تغيَت 
 االفكار
 ػ اؼبساءلة 

 صباعي  د 50 التخاطب 
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واجب منزرل :) البحث عن صفات  
اإلنساف احملظوظ ، وىل باإلمكاف معرفتو قبل 
ظهور النتائج، والبحث فيما إذا كاف اغبظ 

 وبالفو يف صبيع اؼبواقف واألزمنة( 
التقييم : اؼبناقشة يف األمر ػ االعًتاؼ 

ر السلبية لذوي الضبط والتصريح باألفكا
مع عطاء أفكار وتصورات عن ؾبتإاػبارجي ػ 

 يؤمن دبصدر الضبط اػبارجي ػ  
دراؾ الفرد إ 06

لفرؽ بُت ل
نوعي مصدر 
الضبط وأيهما 
  .أصح وأنفع

 

ن سبب العمل اؼبنزرل ػ اؼبساءلة فيها عمناقشة 
فة  ػ باغبظ والصد ة تُناؿاجاغبف بأالتفكَت 

ػ ؼبادا  ؟ىداؼؼباذا وجود العمل وبناء األ
قدراتو ويستغلها يناؿ قباحو  يستعملالذي 

ػ ؼباذا اغبظ ال يكوف حليف  ؟وال ىبونو اغبظ
ػ  ما ىو  ؟من يؤمن بو يف صبيع االحواؿ

الدليل والعلة على وجود اغبظ يف صبيع 
ػ ىل توجد عبلقة بُت الضبط  ؟ميادين اغبياة

ذا كاف إػ  ؟ارجي والعدالة االجتماعيةاػب
التنافر بينهما فما الذي يبكنو البقاء والعمل 

ذا كانت الصدفة واغبظ إػ  ؟واالعتماد عليو
ىي اليت يسَت هبا االنساف فما ىي فعالية 

ػ وأين تربز شخصيتو  دبا أف كل شيء  ؟الفرد
ػ ىدؼ الفرد ىو النجاح أـ  ؟خارج عن قدرتو
 ػ ؟تربير الفشل

واجب منزرل : )ىل ىدؼ الفرد ىو النجاح  

ػ حل 
 اؼبشكبلت
ػ وقف 
 الفكرة 

ػ تغيَت 
 الفكرة 
اعادة 
 الفكرة

 ػ اؼبساءلة 
ػ التعرؼ  

على الفكر 
 البلتكيفي

 
 
 

 التخاطب

 
 
 
 د 50

 
 
 

 صباعي
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 أـ تربير الفشل ؟ (
ة سلوؾ ذوي الضبط ) مقارنواجب منزرل:  

 فصاحواإل أفكارملو من رباػبارجي مع ما 
 (مع الذات بسلوكو والصدؽ

فكار اػباطئة ػ راء كبو األأبداء إلتقييم : ا
دراؾ نتائجها إفكار السلبية ػ دراؾ مصدر األإ

 لطة اليت كاف فيها ػ ػ التأفف للمغا
دراؾ الفرد إ 07

لشخصيتو 
واعتقاده يف 
مصدر الضبط 

 اػبارجي 
دراكو ؼبكانتو إ

 داخل ؾبتمعو
وتصوره 
 ،ؼبستقثبلو

وقوفو على كل 
 سباب فشلوأ

 مناقشة العمل اؼبنزرل 
 ،وتوضيح ما وبملو الفرد من سلبياتهتويل 

ع الشخصية اليت كاف االستفسار عن نو 
االستفسار عن الرغبة يف تغيَت  ،وبملها الفرد

ىذه الشخصية وىذا االعتقاد وىذه 
ألفكار مكانيات تغيَت ىذه اإػ  ،السلوكات
أثر النجاح يف  ،ةابيإهب بأفكارواستبداؽبا 

النظر يف اؼبكانة اليت يريد أف يكوف  ،الفرد
عليها الفرد بُت أقرانو وبُت أفراد ؾبتمعو ككل 

 ػ 
ة سلوؾ ذوي الضبط ) مقارنواجب منزرل: 
 فصاحواإل أفكارملو من رباػبارجي مع ما 

 (مع الذات بسلوكو والصدؽ
حظة التغَتات الفزيولوجية أثناء ػ التقييم : مبل

حساس دبا وبملو األفكار السلبية واإل سقاطإ
وجود حوافز وانفعاؿ  ،الفرد من اضطراب

 دافعية للخبلص من ىذا االضطراب .و 

 اؼبساءلة 
ػ حل 
اؼبشكبلت 
ػ تغيَت 
 الفكرة ػ 

 صباعي د 50 التخاطب 
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حذ ربفيز وش 08
الدافعية 

للحاالت على 
فكار تغَت األ
السلبية 
دراكها على إو 

أهنا ال ذبدي 
نفعا يف صبيع 
 ميادين اغبياة   

نتاج إالتدريب على  ،مناقشة العمل اؼبنزرل 
حلوؿ مقًتحة ذاتيا ووضع تصورات التعامل 

كتساب ا والعمل على  ،معها وكيفية تدبرىا
و  بُت أقرانو وبُت أف تكوف ل اؼبكانة اليت يريد
 يصلالنتائج اليت يطمح أف  ،أفراد ؾبتمعو

 :الصنف الذي يتمٌت أف يكوف فيو ا،هيلإ
هبايب أو العكس لناجح اإلالعامل الناشط ا

ليو إالقياـ باألعماؿ اؼبوكلة  ،من ذلك
واغبرص عليها وتكوف مكللة بالنجاح أـ 
 التقاعس واالتكاؿ والفشل وتربيرىا باغبظ ػ

) التفكَت يف كيفية حل ىذه واجب منزرل :
 راب ( اؼبشكلة واػببلص من ىذا االضط

التقييم : النشاط يف تقدًن اؼبقًتحات ػ دافعية 
يف العمل على وجود حلوؿ ػ التصورات 

  اإلهبابية

ػ حل 
 اؼبشكبلت
 تغيَت فكرة

  
عادة إػ 
 الفكرة 
 ػ اؼبساءلة

 صباعي د50 التخاطب 

القياـ  09
باألعماؿ 

واالبتعاد عن 
 االتكالية 

ػ ادراكو بتوقف 
اجملاؿ اؼبدرسي 
ػ مث تغيَت يف 
اغبياة العامة ػ 
 الربط بالواقع 

 التدريب على موازنة ،مناقشة الواجب اؼبنزرل
 ،اغبلوؿ وفح  مواطن القوة والضعف

واغبلوؿ اليت  التبصر باغبلوؿ اؼبقدمة جاىزة
 مزايا وعيوب كل منها ،يفكر فيها صاحبها

 ،اؼبريض ػ وأعراضوناسباهتا لظروؼ ومدى م
وثقافتو ودياناتو وتعليمو،  ،وجنسو ،وعمره
وتتم  ،اتو، واستعداداتو وميولو ،....وقدر 

 ،فيو  عن سر وجود الفرد يف اغبياةاؼبساءلة 
ي عن سر تكوينو البيولوجي والنفسي والعقل

 ػ اؼبساءلة
ػ حل  

 مشكبلت
 ػ تغيَت فكرة 
عادة إػ 
 فكرة. 

 صباعي د 50 التخاطب
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عن جنسو واألعماؿ  ،واؼبعريف والعاطفي  
 ا،دحمسؤولية كل جنس على  ،ليوإاؼبوكلة 
وأىداؼ كل مرحلة ػ  ،اغبياة ومراحلها وعن
وأين  ،ذل أىدافوإعن السبل اليت توصلو و 

واطن الضعف من تظهر مواطن القوة  وم
كو بأف الفشل يوقف درا إالضبط ػ  كزحيث مر 

دراكو بتوقف كل نشاطاتو إ ،ؾبالو الدراسي
 دا بقي عل نفس التفكَت ػإ
وقفة مع الذات ووبلل كل فرد (واجب منزرل  

 ف وبملو من أفكار ومعتقدات(.ما كا
رسم األىداؼ  10

العامة بعيدة 
اؼبدى 

واألىداؼ 
اػباصة والقريبة 

 اؼبدى 
ػ تبٍت اغباالت 
ؼبصدر الضبط 
الداخلي برضى 

 .وقناعة 

وىو  ،مثللتقاط اغبل األاالتدريب على   
اغبل الذي يوازف بُت كل ىذه اؼبتغَتات 

وص ذاتيا السابقة وتتم فيو اؼبساءلة عن اؼبفح
حساسو ، إليهاإيف اؼبكانة اليت يرتقي 

دراكو ؼبا ىو منتظر إ ،ليو إباؼبسؤولية اؼبوكلة 
نو من قباحات سواء من أسرتو أو  ؾبتمعو م
دراكو ؼبسؤوليتو سواء يف إ ،اؼبدرسة ذاهتا أو 

دراكو بأف التربير وعزو إ ،أو الفشل  النجاح
خارجي ىو تربير ال عقبلين  ضبطذل إالنتائج 
رص النجاح بالعمل وإبراز دراكو بأف فإ ،

د بأنو فر  ودراكإ ،وربمل اؼبسؤولية ،القدرات
 ليو ػإمطالب بنتائج االعماؿ اؼبوكلة 

 .() رسم اىداؼ عامة يف اغبياةواجب منزرل:

ػ حل 
 اؼبشكبلت
 ػ تغيَت
 الفكرة

ػ فبارسة 
عادة إ

 الفكرة 
ػ توكيد 
 الفكرة
 ػ اؼبساءلة

 صباعي د50 التخاطب

 صباعي د50 التخاطبػ حل وصوؿ لل ةالتدريب على جدولة اؼبهاـ اؼبطلوبة عادة جدولإ 11
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اغبياة العامة 
ىداؼ وبناء األ
ساسية يف األ

اغبياة من 
جديد والعمل 
على ترتيبها 
ورسم اػبطوات 

 لبلوغها .

شكلة من حيث اؼبناسب للم مثلل األإذل اغب
 ،حتياطاتاال ،اؼبدة ،التوقيت ،اػبطوات
عن اؼبرحلة العمرية اليت وتتم اؼبساءلة فيو  ،...

 ،أنبيتها ،اؼبرحلة الدراسية ،أنبيتها ،ىو فيها
 ،ت اؼبتبقي للخروج من ىذه اؼبرحلةالوق
ىداؼ والنتائج بعد اػبروج من ىذه األ
 ،الكيفية اليت يكوف عليها مستقببلرحلة ػ اؼب

سؤولية اؼب ،الشخصية اليت يكوف هبا مستقببل
ا أصبح  رب إذاؼبسؤولية  ،كفرد يف اجملتمع

اجملاؿ  ،ا توقف اجملاؿ الدراسيإذالعمل  ،أسرة
 كيفية اغبصوؿ عليو ػ     ،اؼبهٍت

اؼبشكبلت
. 

ػ تغيَت 
 الفكرة.

ػ فبارسة 
إعادة 
 الفكرة.

ػ توكيد 
 الفكرة .

 ػ اؼبساءلة   

 مرحسم األ  12
والعمل  على 
تفعيل القوى 

حساس واإل
بصعوبة 
مواجهة 
اؼبسؤولية 

والعمل على 
الثبات والصرب 
 للمتاعب   

اغبلوؿ  فالتدريب على اؼبثابرة والصرب أل
ذل صرب وتتم إتستغرؽ وقتا وىذا وبتاج 

،  ليهاإفيو عن النتائج اليت يهدؼ  اؼبساءلة
َت الوثَتة اليت يس ،ليها إكيفية الوصوؿ 

اعبهد  ،ستدراؾ اؼبخلفاتاكيفية   ،عليها
اؼبناقشة  ،رسم اػبطط للمذاكرة ،والصرب
 ،االحتكاؾ بدوي الضبط الداخلي ،اعبماعية

شحذ الدافعية  ،اؼبثابرة ،تقسيم اعبهد والوقت
 ػ

عادة إ
 الفكرة

ػ توكيد 
 الفكرة 
 اؼبساءلة 

 صباعي د50 التخاطب

تقدًن الدعم  13
ي وشحذ اؼبعنو 

الدافعية وبداية 

التدريب على تدعيم الذات وزيادة الثقة 
 وتتم، .... ،وفعاليتها وربصينها ها،في

ربط ، ىداؼ بالذاتاؼبساءلة عن ربط األ

عادة إ
 الفكرة 

ػ توكيد 

 صباعي د 50 التخاطب
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العمل بأفكار 
مصدر الضبط 
 الداخلي  

يد التحضَت اعب   ،النتائج بالثقة يف الذات
 ،وبعده  ومناقشة الزمبلء قبل االمتحاف

التحضَت  ،واجهة االمتحافؼبالتحضَت اعبيد 
اعبيد ونتائج االمتحاف ػ النجاح وإحساس 

النجاح ومواجهة  ،الفرد ذباه ما قاـ بو 
عادة إ ،سرة ػ النجاح ومواجهة اجملتمع األ

 ،حساس باؼبسؤوليةاإل ،ذل الذاتإالنظرة 
القوة واعبهد  ،ربمل النتائج على عاتقو
 النجاح ػ والوقت والتخطيط من عوامل

 الفكرة
 ػ اؼبساءلة

توصيل  14
اغباالت 
للتبصر 
ومواجهة 
اؼبشكبلت 

 بتفكَت منطقي
 عقبلين

التدريب على كيفية مواجهة مشكبلت   
راىنة أو مستقبلية  ،شبيهة وأخرى غَت شبيهة

،ذاتية أو غَتية .... وتتم اؼبساءلة فيها عن 
العمياء والتفكَت اؼبنطقي ػ العمل بدوف  التبعية

ىدؼ والعمل باؽبدؼ ػ العمل على حل 
اؼبشاكل اؼبواجهة للفرد أـ تركها وتقبل اغبل  

اجملاؿ اؼبعريف وأثره على حياة  ،كيف ما كاف 
 ،اؼبناقشة العلمية ،قدػ تقبل الن،الفرد ككل
 تقدًن اػبدمات االجتماعية ػ ،التبصر

توكيد 
 الفكرة
 اؼبساءلةػ 

 صباعي د 40 التخاطب
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براز العمل إ 15
اعبماعي 
والتعاوين 

دراؾ وجود إو 
الفروؽ الفردية 

وحقيقة 
التفاوت يف 

 القوى .

خرين تدريب على االستفادة من خربات اآلال
ساءلة فيها عن يف حل اؼبشكبلت وتتم اؼب

رات والتصورات ختبلؼ القداالفروؽ الفردية ػ 
فكار عن األ كتسابا يف حل اؼبشكبلت ػ 

تكاؾ واالح قتداءطريق التعلم بأنواعو ػ  اال
وي الضبط ذفراد بالفرد الناجح  ػ مناقشة األ

ذوي الضبط  واألفكار كبوالنظرة   الداخلي،
لتصحيح  همقناعإػ العمل على  اػبارجي
 أفكارىم

ػ حل 
اؼبشكبلت 

. 
ػ توكيد 
 الفكرة.
 ػ اؼبساءلة 

 صباعي د50 التخاطب

هناء الربنامج إ 16
 العبلجي .

موعة توصيات يف عمل الفكر فيها تقدـ  ؾب
جملاؿ اؼبعريف ككل وعدـ اتباع نساف واعلى اإل
مور بتبعية عمياء وربليلها بشكل منطقي ػ األ

 وثقة الفرد بنفسو وفكره وقدراتو  ػ  
وزبتم اعبلسات بتشكرات على التفهم بعد   

ى إجراء االختبارات البعدية ؼبعرفة مد
 فعاليات ىذا الربنامج   .

 ؿباضرة
 

 صباعي د60 اػباطب

تتبع الربنامج  17
وقياس األثر 

 التتبعي

سبت ىذه اعبلسة بفارؽ زمٍت حوارل شهر  
 بعد إهناء الربنامج العبلجي .

يتم يف ىذه اعبلسة تطبيق اؼبقاييس النفسية 
للدراسة )مركز الضبط ، تقدير الذات وقلق 

 االمتحاف
 

اغبوار، 
اؼبناقشة، 
التغدية 
 الراجعة

 صباعي د 60 اػباطب
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ىدفت الدراسة احلالية اىل البحث يف العالقة االرتباطية بني مركز الضبط وتقدير الذات وقلق : ملخص الدراسة  
االمتحان  والوقوف على ىذه العالقات بعد تغري مركز الضبط من خارجي اىل داخلي بواسطة برنامج عالجي ، حيث 

وبوعناين حسني من مدينة سبدو بوالية  تلميذ وتلميذة من ثانوييت أمحد بن معمر 111طبقت الدراسة على عينة قوامها 
تلميذ لتطبيق الربنامج العالجي واعتمد الباحث يف دراستو على أدوات القياس متمثلة يف مقياس  81تلمسان اختري منها 

ومقياس قلق االمتحان    Copper Smithومقياس تقدير الذات ل كوبر مسيث   Rotterمصدر الضبط لروتر 
. خلصت نتائج البحث اىل وجود عالقة ارتباطية وبرنامج عالجي من اعداد الباحث   Spilbergerلسبيلربجري 

سالبة بني مصدر الضبط وتقدير الذات وبني تقدير الذات وقلق االمتحان ووجود عالقة ارتباطية موجبة بني مصدر 
اخلارجي إىل الداخلي واالثر الضبط و قلق االمتحان كما توصل اىل  فعالية الربنامج العالجي لتغيري مصدر الضبط من 

 الذي أحدثو من رفع يف  تقدير الذات وخفض يف قلق االمتحان . 
 قلق االمتحان. –تقدير الذات  –مركز الضبط : الكلمات المفتاحية

 

 L'étude actuelle a pour but d'étudier la relation existante entre le locus de control Résumé: 

,l'estime de soi  et l'anxiété de l'examen. 

         Le but de cette étude est d'examiner cette  relation  après un changement de locus 

de control de l'état externe vers l'état interne et par suite insister sur le degré d'influence par 

le biais d'un programme thérapeutique (facultatif). 

        L'étude s'est réalisée sur un échantillon de 118 élèves des deux lycées: lycée 

Ahmed Benmaamar et lycée Mahi Abdelkader au niveau de la daïra de Sebdou, wilaya de 

Tlemcen, dont 28 élèves ont été soumis au programme curatif. 

           Cette recherche s'est basée sur les outils suivants, le locus de control de Rotter et 

les mesures de l'anxiété de l'examen de Spillberger et les mesures l'estime de soi de Cooper 

Smith et aussi le programme curative qui est préparé par le chercheur. Cette étude a révélé 

l'existence d'une relation négative entre le locus de control et l'estime de soi. La même 

remarque pour l'estime de soi et l'anxiété de l'examen. Cependant a relation apparaît 

positive concernant le locus de control et l'anxiété de l'examen. 

      l'étude a bonnement prouvé que le dit programme curatif peut faire changer le locus 

de control de l'état actuelle à l'état interne par l'élévation du l'estime de soi et par 

conséquent la démunition de l'anxiété de l'examen. 

Les mots clefs: locus de control- estime de soi –anxiété de l'examen 

              between the locus  relationship:  The actual study aimed to investigate the Abstract

of control, self-esteem and exam anxiety. The purpose was to examine the relation after 

changing the external locus of control into internal throughout a curative program.  

              This study dealt with a sample of 118 students from Ahmed ben maamar and lycèe 

Mahi at Sebdou who submitted the curative program. 

              The search relied on Rotter's locus of control tool- copper's self-esteem tool and 

Spill Berger's exam anxiety measure and a curative program prepared by the researcher .  

The study revealed that there is a negative relation between the locus of control and self-

esteem. As well for self-esteem and the exam anxiety. However, the relation appeared to be 

positive concerning locus of control and exam anxiety  

                  The study proved strongly that the curative program could change the locus of 

control from external into internal by improving self esteem and decreasing exam anxiety 

by the same mean . 
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