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وعالقتها بىجهة الضبط لدي عينة من الصالبة النفسية 
الطالب املتفىقني واملتأخرين دراسيًا باملرحلة الثانىية 

 مبدينة تبىك
 النفسية الصالبة عالقة عمى التعرف إلى الدراسة ىدفت الممخص:

 بالمرحمة دراسياً  والمتأخرين المتفوقين الطالب لدى الضبط بوجية
 تم طالباً  180 من الدراسة عينة وتكونت. تبوك بمدينة الثانوية
 الدراسة أىداف تحقيق أجل ومن الطبقية، العشوائية بالطريقة اختيارىم

  م2006 مخيمر ادإعد النفسية الصالبة مقياس باستخدام الباحث قام
 إلى الدراسة نتائج وتوصمت  م1966 لبروتر الضبط مركز ومقياس
 المتفوقين بين النفسية الصالبة في إحصائية داللة ذات فروق وجود
 ذات فروق ووجود. دراسياً  المتفوقين لصالح دراسياً  والمتأخرين دراسياً 
 والمتأخرين دراسياً  المتفوقين بين الضبط وجية في إحصائية داللة
 وجود إلى النتائج أشارت كما دراسياً، المتأخرين اتجاه في دراسياً 
  الضبط ووجية النفسية الصالبة بين إحصائية داللة ذات سالبة عالقة
 تنمية عمى تعمل إرشادية برامج تصميم بضرورة الدراسة أوصت وقد

 أوصت كما الطالب، لدى الداخمي الضبط ووجية النفسية الصالبة
 الطالب بين الفردية الفروق مراعاة في المربيين توعية بأىمية الدراسة

 .التعميمية العممية أثناء االعتبار بعين وأخذىا المتغيرات ىذه في
 : الصالبة النفسية، وجية الضبط.الكممات المفتاحية

 
 
 

 المقدمة. 1
أخذت الدراسات النفسية في السنوات األخيرة من القرن       

منحًا جديدًا يتمثل في التركيز عمى البحوث المرتبطة العشرين 
بالخصائص اإليجابية لمشخصية والتأكيد في نفس الوقت عمى 
العوامل النفسية التي تساعد األفراد عمى التوافق مع مواقف 

 .الحياة المختمفة
وتمثل الصالبة النفسية إحدى سمات الشخصية التي      

تساعد الفرد عمى التعامل الجيد مع أحداث الحياة واالحتفاظ 
بالصحة الجسمية والنفسية حيث يتصف ذوو الشخصية الصمبة 
بالتفاؤل واليدوء االنفعالي والتعامل الفعال والمباشر مع 

لضغوط الضغوط، لذلك فإنيم يحققون النجاح في التعامل مع ا
     ويستطيعون تحويل المواقف الضاغطة إلى مواقف أقل

 ].1تيديدًا ]
وطبقًا لمنظرية التي صاغتيا كوبازا فإن الصالبة صفة       

عامة تظير من معايشة خبرات في مرحمة الطفولة معززة مثرية 
ومتنوعة وتظير ىذه الصفة من خالل المشاعر والسموكيات 

التحدي وفي الدراسات التالية التي التي تتصف بااللتزام والتحكم و 
أجرتيا كوبازا وآخرون قدمت فييا عدة تفسيرات توضح السبب 
الذي يجعل الصالبة النفسية تخفف من حدة الضغوط التي 
تواجو الفرد ويمكن فيم تمك العالقة من خالل فحص أثر 

 ].2] الضغوط عمى الفرد
المفيوم بعد وتعددت الدراسات والبحوث التي تناولت ىذا        

إلى   Ganellen and Blaney [3]تحديد كوبازا لو حيث أشار
أن الصالبة النفسية تعد من أىم المصادر النفسية واالجتماعية 
 الواقية لمفرد حيث إن إدراك الفرد لصالبتو النفسية يرتبط بكفاءتو 

 .المرتفعة في عالقاتو مع اآلخرين وتقديره لذاتو
مى أن الفرد الذي يتمتع بالصالبة وقد أشار ىانتون ع      

المواجية بفاعمية، وىذا  واستراتيجياتالنفسية يستخدم التقييم 
يشير أن لدى ذلك الفرد مستوى عالي من الثقة النفسية وىكذا 
فإن ذلك الفرد يقدر الموقف الضاغط بأنو اقل تيديدًا، ثم يعيد 

 ].4بناءه إلى شيء أكثر إيجابية ]
وم وجية الضبط مفيوم حديث في العموم كما يعتبر مفي     

اإلنسانية ييتم بمعتقدات الفرد حول العوامل التي تتحكم في 
النتائج الميمة في حياتو وقد ظير في الفترة من الخمسينات 
وأوائل الستينات من القرن الماضي والتي نشطت فييا البحوث 
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والدراسات لقياس الفروق الفردية في االعتقاد في الضبط 
اخمي، وىو من المفاىيم الحديثة في مجال عمم النفس وقد الد

أىتم بو كثير من الباحثين ألنو يساعد عمى فيم العزو السببي 
لمفرد مما لو األىمية الكبيرة في مجال الصحة النفسية واإلرشاد 

 ].5النفسي ]
أن االىتمام الكبير بمفيوم الضبط  1975ويرى روتر       

إلى وجود بعض المشاكل االجتماعية الداخمي الخارجي، يرجع 
المستديمة، والتي ترتبط باالزدياد اليائل في تعداد السكان، 
وزيادة تعقد المجتمع وما يتمو ذلك من مشاعر بالعجز والتي 

 [6].تبدو أنيا تشمل كل مستويات المجتمع 
ويصف وجية الضبط التوقع العام لمفرد لتوضيح العالقة بين 

ن ىدفو لمنجاح والتحصيل، فالطالب الذين مجيوده ومياراتو وبي
يميمون إلى عزو نجاحيم أو فشميم عمى مياراتيم الخاصة 
ومجيوداىم أو نقص ىذه الميارة والمجيود يقال إن ىؤالء ذوو 
ضبط داخمي، بينما الطالب ذوو الضبط الخارجي يميمون إلى 
عزو نجاحيم أو فشميم إلى عوامل خارجية مثل الحظ الجيد 

أو صعوبة االمتحان أو أن المدرس عادل أو غير عادل  وسيولة
.[20] 
فينظر عمى وجيو الضبط بوصفيا متغيرًا أساسيًا من       

متغيرات الشخصية تتعمق بالفرد، وأي العوامل ىي األقوى 
واألكثر تحكمًا في النتائج اليامة في حياتو والعوامل الذاتية من 

عن نطاق الرد كالمصادفة  ميارة وقدرة وكفاءة أم عوامل خارجية
 .واآلخرين األقوياء

وتيدف نظرية وجية الضبط الكشف عن كيفية اتجاه األفراد      
لنوع معين من السموك، وذلك من بين عدد كبير من البدائل 
السموكية الممكنة بشكل يساعد عمى تحديد أييما يحتمل حدوثو 

ماالت بصورة أكبر ويعني ىذا بصورة أخرى وجود عدد من احت
 [37].السموك في مختمف أنحاء الموقف الواحد 

[ إلى أربعة عوامل تؤثر في مواقف 6وقد توصل روتر ]     
الفرد من حيث وجية الضبط وىذه العوامل ىي قدرة الفرد 
والمجيود الذي يبذلو وصعوبة الموقف والحظ أو الصدفة. كما 

من ىذه توصل إلى أن األفراد يختمفون في تقديرىم ألىمية كل 
 ].6العوامل ]

ذىب روتر إلى أن الشخص ذا الضبط الداخمي يدرك يو       
أنو يتحكم في قدرتو ومجيوده والمكافآت التي يحصل عمييا في 
حين أن الشخص ذا الضبط الخارجي يدرك أن ىناك قوى أخرى 

 ].7خارجو عنو ىي التي تحدد لو ماذا يفعل ]
الصالبة النفسية ووجية وىذا ما دفع الباحث إلى دراسة تأثير 

 .الضبط عمى عينة من الطالب المتفوقين والمتأخرين دراسياً 
 مشكمة الدراسة. 2

تعتبر مرحمة الدراسة الثانوية مرحمة ىامة في حياة       
الطالب حيث يرتبط بيا كثيرًا من القرارات التي حتمًا ليا تأثير 

سية ووجية عمى باقي حياتيم العممية والعممية. والصالبة النف
الضبط تتأثر بالخبرات السابقة لمفرد، سواء كانت خبرات نجاح 
أو فشل. وتميزت في تكوينيا ونموىا عمى إمكانيات الفرد 

 .والظروف االجتماعية المحيطة بو
وتشير كثير من الدراسات عمى وجود تأثير متبادل بين       

الطالب الخصائص والسمات اإليجابية في التأثير عمى سموك 
مثل وجية الضبط وتوكيد الذات وجية الضبط ومستوى الطموح 
 والصالبة النفسية والوعي الديني والصالبة النفسية ومعنى الحياة

 ].10] عبد الصمد[، 9] وادذال[، 8] بدر
[ عمى أن لمصالبة النفسية ترتبط 11] كما أكد كريستوف       

ى مثل الوجية الداخمية لمضبط، والدافعية بمتغيرات إيجابية أخر 
المرتفعة لإلنجاز، والفاعمية الذاتية، والثقة بالنفس والتي تعمل 

 ].12عمى تقوية البناء النفسي لمفرد تجاه األحداث الضاغطة ]
 أسئمة الدراسةأ. 

انطالقا مما سبق فإن الباحث يرى أن ىناك ثمة عالقة بين      
لدى طالب المرحمة الثانوية الصالبة النفسية ووجية الضبط 

 :يمكن دراستيا في اإلجابة عمى التساؤالت التالية
ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطالب المتفوقين . 1

 دراسيًا والطالب المتأخرين دراسيًا في درجة الصالبة النفسية؟
 ة إحصائية بين الطالب المتفوقين روق ذات داللـــد فــل توجـــى. 2
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 خرين دراسيًا في وجية الضبط )داخمي خارجي(؟دراسيًا والمتأ
ىل توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين الصالبة النفسية . 3

 ووجية الضبط لدى أفراد عينة البحث؟
 أهمية الدراسةب. 

 :أواًل: األىمية النظرية
يعتبر موضوع الصالبة النفسية ووجية الضبط من المواضيع . 1

العديد من الباحثين، باإلضافة عمى الميمة التي أثارت اىتمام 
ظيوره حديثًا عمى الساحة العربية بصفة عامة وبالمممكة العربية 

 .السعودية بصفة خاصة
من المتوقع أن تسيم نتائج الدراسة في تقديم فيم نظري . 2

لطبيعة العالقة بين الصالبة النفسية ووجية الضبط لدى 
 .الطالب المتفوقين والمتأخرين دراسياً 

تظير أىمية الدراسة نظرًا الرتباطيا بالمرحمة العمرية التي . 3
تجري عمييا الدراسة والتي يتعرض خالليا الطالب لمعديد من 
الضغوط الدراسية، واألسرية، والنفسية، واالجتماعية حيث أن 
ىذه المرحمة التي يمر بيا طالب المرحمة الثانوية تفتقر لألبحاث 

 .وضوع الحاليوالدراسات فيما يتعمق بالم
 :ثانيًا: األىمية التطبيقية

استثمار التعرف عمى طبيعة العالقة بين الصالبة النفسية . 1
ووجية الضبط في تصميم برامج تربوية ونفسية يمكن أن تسيم 
رشاد الطالب نحو أساليب المواجية التي تتوافق مع  في توجيو وا 

 .قدراتيم الشخصية ومع بيئتيم االجتماعية
الستفادة من نتائج الدراسة في التخطيط ووضع يمكن ا. 2

البرامج لعمميات اإلرشاد والعالج النفسي لمطالب الذين ال يبدون 
إدراكًا إيجابيًا نتيجة تأثير وجية الضبط أو تدني الصالبة 

 .النفسية
تصميم برامج إرشادية وعالجية تستند إلى نتائج الدراسة . 3

 .الحالية
فة لمتراث النظري الذي قد يثير الكثير تعتبر ىذه الدراسة إضا. 4

 .من التساؤالت لدى الباحثين لمواصمة البحث في ىذا المجال
 أهداف الدراسةج. 

 :تيدف الدراسة الحالية إلى     
التعرف عمى الفروق بين الطالب المتفوقين والمتأخرين . 1

 .دراسيًا في درجات أبعاد الصالبة النفسية لدى أفراد العينة
عمى الفروق بين الطالب المتفوقين والمتأخرين التعرف . 2

 .دراسيًا في وجية الضبط )داخمي وخارجي( لدى أفراد العينة
التعرف عمى العالقة بين الصالبة النفسية ووجية الضبط . 3

 .لدى عينة الدراسة
 مصطمحات الدراسةد. 

نمط من التعاقد النفسي يمتزم بو الفرد تجاه  :الصالبة النفسية
نفسو وأىدافو وقيمو واآلخرين من حولو، واعتقاد الفرد بأن 
بإمكانو أن يكون لو تحكم فيما يمقاه من أحداث، ويتحمل 
مسؤولية ما يتعرض لو من أحداث، وأن ما يطرأ عمى جوانب 
حياتو من تغيير ىو أمر مثير وضروري لمنمو أكثر من كونو 

عاقة لو ]  ].13تيديدًا وا 
الصالبة النفسية إجرائيًا بمجموع  وفي ىذه الدراسة تعرف     

الدرجات التي يحصل عمييا الطالب المتفوق والمتأخر في 
 .مقياس الصالبة النفسية المستخدمة في ىذه الدراسة

مفيوم وجية الضبط لإلشارة إلى  وضح روتر :وجية الضبط
الطريقة التي يدرك بيا الفرد مصدر التدعيمات، فيناك التحكم 
الداخمي لمتدعيم والتحكم الخارجي لمتدعيم، حيث ينقسم 

 :األشخاص في ضوء ىذا المفيوم عمى فئتين
ىم األفراد الذين يعتقدون و  :الفئة األولى: فئة التحكم الداخمي

ما يحدث ليم، وأن التدعيمات اإليجابية أو أنيم مسئولين ع
السمبية التي تحدث لمفرد في حياتو تترتب أو ترتبط بالدرجة 
األولى بعوامل داخمية أو شخصية مثل الذكاء والميارة والكفاءة 

 .وسمات الشخصية
ىم األفراد الذين يرون و : الفئة الثانية: فئة التحكم الخارجي

خارجية ال يستطيعون التأثير فييا، أنفسيم تحت قوى وعوامل 
فيم يعتقدون أن التدعيمات سواء اإليجابية أو السمبية تترتب أو 
ترتبط في المقام األول بعوامل خارجية مثل: الحظ والقدر وتأثير 

 ].14اآلخرين أو لعوامل غير معروفة ]
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وتعرف وجية الضبط الداخمية والخارجية إجرائيًا: بالدرجة      
عمييا الطالب في مقياس وجية الضبط )الداخمي التي يحصل 

 .الخارجي( المستخدم في ىذه الدراسة
[ المتفوقين دراسيًا بأنيم 15عرف بيجت ] :المتفوقون دراسياً 

التالميذ الذين يحرزون تقدمًا في المدرسة في التحصيل 
 .األكاديمي

وفي ىذه الدراسة يعتبر الطالب المتفوق دراسيًا ىو طالب       
صف الثاني والثالث الثانوي، الذي يظير تقدمًا عمى أقرانو في ال

% 090نفس الصف، وتصل نسبة تحصيمو األكاديمي إلى )
 .فأكثر( في المجموع الكمي الختبارات مواد الصف السابق

قصد بالطالب المتأخرين دراسيًا في ىذا ي :المتأخرين دراسياً 
الثانوي الحاصمين البحث بأنيم طالب الصف الثاني والثالث 

عمى درجات أقل من اقرانيم المتفوقين، والذين تقل نسبة 
%( في المجموع الكمي الختبارات 70تحصيميم األكاديمية عن )

 .مواد الصف السابق
 حدود الدراسةه. 
 :تتحدد الدراسة بالحدود التالية    

الحدود الزمانية: تتحدد حدود الدراسة الزمانية بتاريخ التطبيق في 
 .ه1435/1436الفصل الدراسي األول لمعام الدراسي 

  الحدود المكانية: مدينة تبوك
الحدود البشرية: تتحدد الحدود البشرية بجميع طالب الصف 

 .الثاني والثالث الثانوي المتفوقين دراسيًا والمتأخرين دراسياً 
الحدود الموضوعية: تتحدد الحدود الموضوعية بموضوع 

 .قتيا بوجية الضبطالصالبة النفسية وعال
كما تحدد الدراسة كذلك باألدوات المستخدمة واألساليب 
مكانية تعميم نتائج ىذه الدراسة في ضوء ىذه  اإلحصائية وا 

 .الحدود
  اإلطار النظري. 3

 :أواًل: الصالبة النفسية
الصالبة النفسية ظيرت كعامل ىام وحيوي من عوامل       

الشخصية في مجال عمم النفس ولتكون عاماًل حاسمًا في 

تحسين األداء النفسي والصحة النفسية والبدنية وكذلك لممحافظة 
عمى السموكيات الصحية، وقد درس ىذا العامل عمى نحو واسع 

كوبازا  في أعمال كوبازا حيث أتضح أن الصالبة النفسية لدى
 .تتكون من السيطرة )التحكم( االلتزام والتحدي

في دراساتيا إلى أن الصالبة  [16]وتوصمت كوباز       
النفسية ىي مجموعة من السمات الشخصية وأساليب المواجية 
الحياتية التي تؤدي عمى قوة الشخصية وتمثل الصالبة النفسية 

ام مصادره الذاتية اعتقادًا عامًا لدى الفرد في قدرتو عمى استخد
والبيئة لمواجية أحداث الحياة الضاغطة وظروفيا الصعبة 
والتعامل معيا بموضوعية والصالبة النفسية تتكون من ثالثة 

 ].16أبعاد وىي: االلتزام التحكم التحدي ]
[ إلى تعريف كوبازا لمصالبة النفسية 13] وأشار مخيمر     

والتحدي والتحكم وأضاف مؤكدًا أبعاده المتضمنة وىي االلتزام 
إليو أن تمك األبعاد المكونة لمصالبة النفسية تؤدي إلى 

 .المحافظة عمى سالمة األداء النفسي في حالة مواقف الشدة
فعرف الصالبة النفسية بأنيا سمة عامة في   [17]فنك أما     

الشخصية تعمل الخبرات البيئة المتنوعة )المعززة( المحيطة 
 ].17] ر عمى تكوينيا وتنميتيابالفرد منذ الصغ

في حين قدمت إليزابيث وجية أخرى لمفيوم الصالبة      
النفسية وىو ارتباطو بالبيئة األسرية حيث عرفتو عمى أنو قدرة 
الفرد عمى تحمل مسئولية األحداث ومواجية الظروف الضاغطة 
وأن يكون عمى قدر من التحكم في التعامل معيا وأن يكون لديو 

 ].12مى التحدي خاصة في الظروف الحرجة ]قدرة ع
[ بأنو مفيوم يعبر عن طريقة تعامل 18] وعرفتو كوزي     

الشخصية مع األحداث الضاغطة، وأنو بوصفو متغيرًا إيجابيًا 
يعبر عن نمط قوي وفعال في التحمل االجتماعي والنفسي حتى 
تستطيع الشخصية اجتياز ما يواجييا من عقبات وأشارت 

 ].10ودور البيئة االجتماعية في دعمو وثقمو ] ألىمية
[ بأنيا مجموعة متكاممة من 19] وعرفتيا جييان حمزة      

الخصال الشخصية ذات الطبيعة النفسية االجتماعية وىي 
خصال فرعية تضم: االلتزام والتحدي والتحكم، ويراىا الفرد عمى 
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ثيرة أنيا خصال ميمة لو في التصدي لممواقف الصعبة أو الم
 .لممشقة النفسية وفي التعايش معيا بنجاح

 :أبعاد الصالبة النفسية
ىو نوع من التعاقد الذاتي بين الفرد ونفسو يمتزم بو الفرد  :االلتزام

 .تجاه نفسو وأىدافو وقيمو وقراراتو واآلخرين من حولو
الضبط: ىو تصور الفرد لمدى قدرتو عمى إدارة ما يواجيو من 

تحمل المسئولية الشخصية عما يحدث لو أحداث وقدرة عمى 
ويتضمن التحكم أيضًا القدرة عمى اتخاذ القرارات وتفسير 
األحداث والمواجية الفعالة لمضغوط. وىو يتضمن ثالث 

 ".خطوات وىي " المبادأة واإلدراك والفعل
التحدي: ىو اعتقاد الفرد بأن ما يطرأ عمى حياتو من تغير إنما 

وري الستمرارية حياة الفرد أكثر من ىو أمر مثير ومحفز وضر 
كونو تيديدًا لو، مما يساعد عمى المبادأة واستكشاف البيئة 

 ].16ومعرفة المصادر النفسية واالجتماعية ]
[ بأنو أاعتقاد الفرد بأن 13بينما عرفو عماد مخيمر ]     

تغيرات حياتو ىي أمر ضروري لمنمو أكثر من اعتباره تيديدًا 
االعتقاد يساعده عمى المبادأة ومعرفة المصادر  لحياتو وأن ذلك

 .النفسية واالجتماعية التي تساعد الفرد عمى المواجية الفعالة
 :خصال ذوي الصالبة النفسية المرتفعة

إلى أن األفراد من خالل دراساتيا [ 16]توصمت كوبازا و       
المتمتعين بالصالبة النفسية يتميزون بالخصائص التالية: القدرة 

مى الصمود والمقاومة، ولدييم إنجاز أفضل، وذوي وجية ع
ويميمون لمقيادة والسيطرة وأنيم  اقتداراً داخمية لمضبط وأنيم أكثر 

أكثر مبادأة ونشاطًا وذوي دافعية أفضل ويشعرون بصفة عامة 
 .أن لدييم قدرة عمى التحكم في األحداث

يمون إلى فاألفراد ذو الصالبة النفسية العالية نظريًا يم     
استخدام أسموب المواجية التحويمي وفيو يقومون بتغيير األحداث 
التي يمكن أن تولد ضغوطًا إلى فرص لمنمو ونتيجة لذلك نجدىم 

 ].16يتوافقون مع األحداث الضاغطة بطريقة متفائمة وفعالة ]
 :خصال ذوي الصالبة النفسية المنخفضة

 ير الصالبة النفسية ؤدييا متغـي يـــ[ األدوار الت16ازا ]ــددت كوبــح

 :في أنو
يخفف من الشعور باإلجياد الناتج عن اإلدراك السمبي . 1

 .لإلحداث والوقاية من اإلجياد المزمن
 .يرتبط بالتعايش التكيفي الفعال. 2
 .يغير اإلدراك المعرفي لألحداث الشاقة. 3
يدعم عمل متغيرات المقاومة والمتغيرات المساعدة عمى . 4

 ].16لنفسي ]سالمة األداء ا
 :ثانيًا: وجية الضبط

تعد جوليان روتر أول من قدمت مفيوم وجية الضبط عام       
من خالل نظريتيا عن التعمم االجتماعي التي تقوم عمى  1954

افتراض أن السموك المكافئ يحتمل أن يتكرر أكثر وأن سموك 
الفرد موجو بدرجة أساسية عن طريق استجابتو لعوامل البيئة 

تمده بإشباع الحاجات، كما أن األحداث الماضية في حياتو التي 
ذات أىمية، إذ يتعمم منيا الفرد أن يسمك طرقًا خاصة كي 

 ].20يحصل عمى المكافآت ]
وقد قدم روتر أربعة متغيرات أساسية في نظريتو لمتعمم 
االجتماعي والتي انبثق منيا مفيوم وجية الضبط )الداخمي 

 :الخارجي( وىي
السموك: وىو إمكانية حدوث سموك ما في موقف ما جيد . 1

 .من أجل الحصول عمى التدعيم أو التعزيز
التوقع: وىو االحتمال الذي يضعو الفرد لحدوث تعزيز معين . 2

 .كدالة لسموك معين يصدر عنو
قيمة التعزيز: وىو درجة تفضيل الفرد لحدوث تعزيز معين . 3

 .األخرى متساوية إذا كانت إمكانية الحدوث لكل البدائل
الموقف النفسي: وىو البيئة الداخمية أو الخارجية التي تحفز . 4

الفرد بناء عمى خبراتو وتجاربو السابقة كي يتعمم كيف يستخمص 
أعمى مستوى من اإلشباع في أنسب مجموعة من الظروف 

وترى روتر أن ىناك خصائص محددة لمفرد الذي يعتقد  ].21]
 :في الضبط الداخمي

يكون أكثر حذرًا أو انتباىًا لتمك النواحي المختمفة من البيئة . 1
 .التي تزوده بمعمومات مفيدة لسموكو المستقبمي
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 .يأخذ خطوات تتميز بالفعالية والتمكن لتحسين حال بيئتو. 2
يعطي قيمة كبيرة لتعزيزات الميارة أو األداء ويكون عادة . 3

  [6].أكثر اىتمامًا بقدراتو وبفشمو أيضاً 
 .يقاوم المحاوالت المغرية لمتأثير عميو. 4

كما ترى روتر أن ىناك خصائص لمفرد الذي لديو وجية       
 :ضبط خارجية

 .يكون لديو سمبية عامة وقمة في المشاركة واإلنتاج. 1
ينخفض لديو اإلحساس بالمسئولية الشخصية عن نتائج . 2

 .أفعالو الخاصة
ما وراء الضبط  يرجع األحداث االيجابية والسمبية إلى. 3

 الشخصي ويفتقر عمى اإلحساس بوجود سيطرة داخمية عن ىذه 
 .األحداث

فالضبط الداخمي الخارجي لمتعزيز ىو بعد عمى متصل يمتد بين 
 ].22نياية الضبط الداخمي ونياية الضبط الخارجي ]

[ إلى أنو ال توجد أنماط نقية 23] كما أشار ماك كونيل       
من الفئتين وال يجب أن نقع في خطأ االعتقاد بأن أي فرد يجب 
أن يكون إما من فئة الضبط الداخمي أو الضبط الخارجي، فمكل 
منا درجتو عمى خط يمتد بين النيايتين واالختالف في الدرجة 

 .وليس في النوع
 الدراسات السابقة. 4

 :ي تتعمق بمتغير الصالبة النفسيةأواًل: الدراسات الت
[ الكشف عن العالقة 24ىدفت دراسة المفرجي والشيري ]       

بين الصالبة النفسية واألمن النفسي لدى عينة من طالب 
وطالبات جامعة أم القرى إضافة إلى معرفة الفروق بين عينة 
الدراسة في الصالبة النفسية تبعًا لمتغير الجنس والعمر 

السنة الدراسية ومستوى دخل األسرة( ومعرفة والتخصص و 
الفروق بين عينة الدراسة في األمن النفسي تبعًا لمتغير )الجنس 
والعمر والتخصص والسنة الدراسية وتوصمت نتائج الدراسة إلى 
وجود ارتباط موجب دال إحصائيًا لمذكور أو اإلناث أو العينة 

وعدم وجود فروق الكمية بين الصالبة النفسية واألمن النفسي. 
بين الطالب والطالبات في متوسطات درجات الصالبة النفسية، 

وكذلك أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
 .الذكور واإلناث في أألمن النفسي لصالح الذكور

[ بدراسة العالقة بين الصالبة 10وقام عبد الصمد ]       
ياة لدى عينة من طالب النفسية والوعي الديني ومعنى الح

الدبموم العام بكمية التربية بالمنيا، وكانت عينة الدراسة مكونة من 
( طالبًا وطالبة وقد استخدم الباحث مقياس الصالبة 284)

النفسية من إعداده وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود عالقة 
ارتباطية بين أبعاد الصالبة النفسية والوعي الديني، كما كشفت 

ة عن وجود عالقة ارتباطية موجبة ودالة بين أبعاد الدراس
الصالبة النفسية ومعنى الحياة، كما أسفرت الدراسة عن وجود 
فرق دال إحصائيًا بين متوسطات درجات الطالب والطالبات في 
بعدي )التحكم واإللتزام( لصالح الطالب. إال أنو ال توجد فروق 

إلناث في بعد دالة إحصائيًا بين متوسط درجات الذكور وا
التحدي من أبعاد الصالبة النفسية، كما بينت الدراسة أن الشعور 
بمعنى الحياة والوعي الديني ىي من أىم العوامل المؤثرة واألكثر 

سيامًا في أبعاد الصالبة النفسية الثالث  .فاعمية وا 
وآخرون بدراسة بعنوان: " دور الصالبة  [25وقام ىول ]       

أثر أحداث الحياة الضاغطة " والتي ىدفت  النفسية في تخفيف
الدراسة إلى تحديد الطبيعة العاممية لمفيوم الصالبة، ودور 
الصالبة كمتغير وسيط يخفف من أثر أحداث الحياة الضاغطة، 
ودراسة مفيوم الصالبة النفسية. وتكونت عينة الدراسة من 

ات، ( طالبًا جامعيًا وقد تم تقسيم العينة إلى ست مجموع1004)
كل مجموعة يستخدم بيا عددًا من المقاييس النفسية، حيث تم 
استخدام مقياسين لمصالبة النفسية في ىذه الدراسة، كان أحدىما 
مقياسًا طوليًا، واآلخر مقياسًا مختصرًا، وقد تم استخدام مقياس 
القمق االجتماعي، والخجل والوعي بالذات والوعي باآلخرين. وقد 

ة إلى أن الصالبة ليست مفيومًا واحدًا، بل أشارت نتائج الدراس
ثالثة مكونات منفصمة وأن بعدي االلتزام والتحكم يتمتعان 
بخصائص سيكومترية مالئمة، وأنيما يخفقان من أثر الضغوط، 
ن كان أثرىما يرتبط بنوعية الموقف، كذلك وجود ارتباطات  وا 

ى، ذات داللة بين مقياسي الصالبة النفسية والمقاييس األخر 
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فاألشخاص ذوو الصالبة المرتفعة حصموا عمى درجات 
منخفضة عمى مقياس الخجل والقمق االجتماعي والوعي بالذات 

 ].25والوعي باآلخرين ]
[ دراسة بعنوان " القبول الرفض 13وأجرى مخيمر ]      

الوالدي وعالقتو بالصالبة النفسية لطالب الجامعة "وذلك لفحص 
ول الرفض الوالدي وبين الصالبة النفسية العالقة بين إدراك القب

لدى عينة من طالب الجامعة، وقد طبق في ىذه الدراسة كل 
من استبيان القبول والرفض الوالدي، واستبيان الصالبة النفسية 

( أنثى وأظيرت 88( من الطالب، )163وذلك عمى عدد )
النتائج وجود عالقة طردية بين إدراك الدفء الوالدي وبين 

ة النفسية وأبعادىا )االلتزام التحكم التحدي( وذلك لدى الصالب
كل من الذكور واإلناث، كما أشارت النتائج عمى وجود ارتباط 
عكسي بين إدراك الرفض الوالدي وبين الصالبة النفسية سواء 
لدى الذكور أو اإلناث، وكان أكثر األبعاد تأثيرًا في الصالبة 

 (.ةالنفسية ىو بعد )اإلىمال الالمباال
[ " تأثير الصالبة والضغوط 18وتناولت دراسة كوزي ]       

والتحمل االجتماعي عمى اإلنجاز الدراسي لدى الطالب 
األوروبيين المنتقمين لممدن " وذلك بيدف التعرف عمى طبيعة 
العالقة بين ضغوط الحياة ونوعية الصالبة النفسية والتحمل 

ورىا االجتماعي، وعوامل البيئة االجتماعية التي تؤدي بد
الختالف المنجزين دراسيًا عن غير المنجزين من نفس مستوى 

( طالبًا وطالبة من طمبة 227القدرة، وبمغت عينة الدراسة )
( 100( وبمغ الذكور )127الجامعة، حيث بمغ عدد اإلناث )

دقيقة متطمبة  75طالبًا، طبقت عمييم اختبارات حسابية خالل 
، في ضوء أبعادىا الثالثة لمعالجات، وقد قيست الصالبة النفسية

االلتزام، التحدي، التحكم، وقد تم استخدام مقياس اإلنجاز 
الكتابي القرائي، ومقياس تقدير الذات، وقد كان من نتائج 
الدراسة أن تباين الشخصية والمتغيرات البيئية االجتماعية ذات 
مؤشر جيد لتعديل الدور، وأن الصالبة النفسية تعمل كمدعم 

لدراسي، كما توصمت أيضا إلى أن الضغوط أدت إلى لإلنجاز ا
 .قمة اإلنجاز وعدم المقدرة االجتماعية وظيور أعراض التوتر

 :ثانيًا: الدراسات التي تتعمق بمتغير وجية الضبط
[ فقد ىدفت إلى معرفة الفروق بين 26دراسة أبو شنان ]      

الضبط الموىوبين والعاديين من طالب الصف الرابع في وجية 
( طالب وطالبة وتم 200ومفيوم الذات عمى عينة عددىا )

تطبيق مقياس مركز التحكم ومفيوم الذات وكان من أىم النتائج 
التي توصمت إلييا الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين 
الموىوبين في وجية الضبط ومفيوم الذات لصالح الموىوبين، 

قة ارتباطية سالبة بين وجية كما أثبتت الدراسة أيضًا وجود عال
 .الضبط ومفيوم الذات لدى عينة الدراسة

 [ والتي ىدفت عمى معرفة العالقة 27وكذلك دراسة آمال ]      
بين وجية الضبط والتفوق الدراسي الجامعي عمى عينة من 

طالبًا( واستخدمت الباحثة  180الطالب الجامعيين عددىا )
رز نتائج الدراسة وجود مقياس وجية الضبط لروتر وكان أب

عالقة ذات داللة احصائية بين وجية الضبط والتفوق الدراسي 
الجامعي، كما توجد فروق ذات داللة إحصائية بين طالب كمية 

 .العموم االجتماعية وطالب كمية الطب
[ موضع الضبط والنجاح 28وقد درس وود وآخرون ]       

( من 106بمغ قواميا )األكاديمي عمى عينة من المتنوعين عرقيًا 
( من 16طالب كمية التمريض في بعض الجامعات الكبيرة )

( من اإلناث وتوصموا في دراستيم إلى أن طالب 90الذكور و)
التحكم الخارجي كانوا أقل في المستوى الدراسي وتميز طالب 
التحكم الداخمي بوجود استراتيجيات النجاح األكاديمي حتى 

 .جيدة عالقتيم االجتماعية كانت
[ دراسة بعنوان تقدير الذات ووجية 29كما أجرى الزبيدي ]     

الضبط لدى الطالب المحرومين وغير المحرومين من الوالدين 
بالمرحمة المتوسطة بمحافظة الميث، ىدف فييا إلى معرفة 

( محرومين 184( طالبًا: )339العالقة بينيما وذلك عمى )
بيان تقدير الذات ( غير محرومين وطبق عمييم است155و)

( ومقياس مركز التحكم إعداد: موسى 1988إعداد إسماعيل )
( ومن أىم ما توصل إليو وجود عالقة سالبة وذات 1981)

داللة إحصائية بين تقدير الذات ووجية الضبط لدى الطالب 
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المحرومين وغير المحرومين وأيضًا عدم وجود فروق ذات داللة 
دير الذات ودرجات وجية إحصائية بين متوسطات درجات تق

 .الضبط لدى المحرومين وغير المحرومين
[ إلى الكشف عن العالقات 30بينما ىدفت دراسة زكري ]      

بين ما وراء الذاكرة واستراتيجيات التذكر ووجية الضبط بين 
( 350الطالبات المتفوقات دراسيًا والعاديات، وتم ذلك عمى )

( منين متفوقات 150ازان )طالبة من طالبات كمية التربية بج
( عاديات وطبقت عميين استبانة ما وراء الذاكرة، تعريف 200و)

( وقائمة استراتيجيات التذكر، تعريب: الشريف 2000سيد )
(، ومقياس وجية الضبط: تعريب: عبد القادر 1999وسيد )
( واتضح أن ىناك عالقة موجبة ودالة بين 2005وكامل )

ديات، وعدم وجود فروق دالة بين الطالبات المتفوقات والعا
المتفوقات والعاديات، تعزى لممستوى الدراسي أو التخصص في 

 .وجية الضبط
[ دراسة تيدف إلى معرفة عالقة 31] وأجرت الحربي      

التحصيل الدراسي بكل من معتقدات الكفاية العامة واألكاديمية 
 ( من طالب وطالبات497واتجاه الضبط لدى عينة قواميا )

جامعة أم القرى ولتحقيق أىداف دراستيا استخدمت مقياس 
م( ومقياس الكفاية 2001الكفاية الذاتية العامة لشن وآخرون )

م( ومقياس اتجاه الضبط تعريب: 1987الدراسية لوود ولوك )
م( باإلضافة إلى درجات التحصيل الدراسي 1986ابو ناىية )

بات واتضح أن ممثمة في المعدالت التراكمية لمطالب والطال
ىناك عالقة سالبة ودالة إحصائيًا بين معتقدات الكفاية العامة 
واألكاديمية واتجاه الضبط وأيضًا وجود عالقة سالبة ودالة 

 .إحصائيًا بين التحصيل الدراسي واتجاه الضبط
[ فقد ىدف في دراستو إلى معرفة مدى 5أما بادبيان ]       

خارجي لدى المتفوقين الفروق في وجية الضبط الداخمي ال
( طالبًا من طالب 280والمتأخرين دراسيًا، حيث أجراىا عمى )

( طالب متفوق 140المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة بواقع )
( طالب متأخر دراسيًا، مستخدمًا في ذلك مقياس 140مقابل )

( وتوصل 1986وجية الضبط لروتر تقنين وترجمة )ابن سيديا، 

عدم وجود فروق في وجية الضبط بين عينة  في دراستو إلى
 .المتفوقين وعينة المتأخرين دراسياً 

[ إلى معرفة العالقة بين 32وىدفت دراسة بن سيديا ]      
( طالب 200وجية الضبط ومفيوم الذات وأجريت عمى )ن = 

جامعي من مختمف األقسام والمستويات األكاديمية بالكميات 
ممك سعود بالرياض، واستخدم في األدبية التابعة لجامعة ال

دراستو مقياس وجية الضبط الداخمي والخارجي إعداد روتر 
وترجمة وتقنين بن سيديا. ومقياس مفيوم الذات إعداد وليام 
فيتس، ترجمة فرج كامل، وأيضًا وجود عالقة سالبة ودالة 
إحصائيًا بين وجية الضبط الخارجي وتكامل الشخصية، كما أن 

الة إحصائيًا في كل من تكامل الشخصية، ىناك فروقًا د
والعصابية واضطرابات الشخصية لصالح ذوي وجية الضبط 

 .الداخمي
ثالثًا: الدراسات التي تتعمق بدراسة عالقة الصالبة النفسية من 

  وجية الضبط
[ إلى معرفة تأثير نوعية اإلعاقة 33ىدفت دراسة جودة ]       

ماعي عمى وجية الضبط السواء والمستوى االقتصادي االجت
والصالبة النفسية ودافعية اإلنجاز لدى الذكور. وذلك لمتعرف 
عمى تأثير المستوى االقتصادي واالجتماعي لعينة الدراسة عمى 
متغيرات الصالبة النفسية بأبعادىا، ووجية الضبط ودافعية 
اإلنجاز لدييم. وقد استخدم الباحث المنيج الوصفي المقارن 

( طالبًا من الذكور من 150ت عينة الدراسة من )لمدراسة، تكون
المعاقين بصريًا وسمعيًا واألسوياء وقد استخدم الباحث ليذه 
الدراسة عدة أدوات، منيا مقياس الضبط الداخمي والخارجي 

( 1988لألطفال والمراىقين من إعداد )رشا عبد العزيز موسى، 
( 1988ومقياس الدافعية لإلنجاز من إعداد )رشا موسى 

واختبار الصالبة النفسية لألطفال والمراىقين وىو من إعداد 
الباحث، وقد كان من نتائج الدراسة وجود تأثير دال إحصائيًا 
لنوعية اإلعاقة السواء عمى متغيرات وجية الضبط ودافعية 
اإلنجاز والصالبة النفسية لدى عينة الدراسة الكمية، ووجود تأثير 

ادي واالجتماعي عمى متغيرات دال لنوعية المستوى االقتص
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الصالبة النفسية ووجية الضبط ودافعية اإلنجاز لدى عينة 
الدراسة الكمية، كما وجد تأثير دال لتفاعل نوعية اإلعاقة السواء 
مع المستوى االقتصادي واالجتماعي عمى متغيرات الصالبة 

 .النفسية ووجية الضبط ودافعية اإلنجاز لعينة الدراسة
[ فقد ىدفت ىذه الدراسة إلى 34دراسة عبد المطيف "]أما        

بحث العالقة بين الصالبة النفسية والرغبة في التحكم لدى 
طالب الجامعة )جامعة الكويت الييئة العامة لمتعميم التطبيقي 

( طالب وطالبة منيم 282والتدريب( وتكونت عينة الدراسة من )
ما: مقياس الصالبة ( إناثًا وطبق مقياسان ى212( ذكورًا و)70)

م(، ومقياس الرغبة في التحكم إعداد بير 1996إعداد / نيكن )
( والمقياسان من تعريب الباحثين وكشفت 1979جركوبرس )

نتائج الدراسة عن وجود ارتباط إيجابي دال إحصائيًا بين 
الجنسين عمى المقياسين لصالح الذكور ولم توجد فروق ذات 

ن تبعًا لمتغيرات الدراسة األخرى داللة إحصائية عمى المقياسي
 .وىي الحالة االجتماعية ومعدل الدرجات والعمر

بدراسة ىدفت إلى التعرف عمى ما إذا  [11وقام كريستوفر ]     
كانت الصالبة والفعالية ووجية الضبط ليا عالقة ارتباط بأحد 
مكونات دافعية العمل لدى عينة من معممي الطالب يبمغ عددىا 

( معممة من 132( معممًا من الذكور و)17منيم )( معممًا 149)
 اإلناث وقد طبق عمييم استبيان دافعية العمل ل )ىل وويميم،

(، واستبيان الصالبة النفسية لـ )ماري وكاوبازا(، ومقياس 1973
فعالية المعمم، ومقياس ليفن سون لمضبط الداخمي، ونفوذ 

وجود ارتباط اآلخرين والفرصة، وكانت نتيجة الدراسة تشير إلى 
إيجابي بين وجية الضبط الداخمي وبين دافعية العمل، ووجود 
ارتباط بين الصالبة النفسية السمبية بعزم أفرادىا عمى تبني 
وجية الضبط الخارجي )نفوذ اآلخرين والفرصة(، كما أكدت 
النتائج عمى أىمية الصالبة كمفيوم ميم لزيادة الدافعية تجاه 

الصالبة يعتقدون أن صالبتيم تزيد من  العمل، وأن األفراد ذوي
 .فعالية سموكيم

 الطريقة واإلجراءات. 5
 منهج الدراسةأ. 

استخدم الباحث المنيج الوصفي االرتباطي ويقصد بو ذلك       
النوع من مناىج البحث ولذي يمكن بواسطتو معرفة ما إذا كان 

 ].35ىناك ثمة عالقة بين متغير أو أكثر ودرجتيا ]
 ع الدراسةمجتمب. 

تكون مجتمع الدراسة من جميع طالب المرحمة الثانوية       
( طالبًا لمعام الدراسي 3090بمدينة تبوك والبالغ عددىم )

 .سنة 19 - 15ه تراوحت أعمارىم بين 1436/1437
 عينة الدراسةج. 
قام الباحث باختيار عينة الدراسة ممثمة لممجتمع األصمي      
 .طالباً  180العشوائية الطبقية بمغت الطالب بالطريقة من 
 أدوات الدراسةد. 

 ].13أواًل: مقياس الصالبة النفسية: إعداد مخيمر ]
وىي أداة تعطي تقديًرا كمًيا لصالبة الفرد النفسية، واألداة       

عبارة تركز عمى جوانب الصالبة النفسية لمفرد،  ٧٤مكونة من 
 –مستويات )تنطبق دائًما وتقع اإلجابة عمى المقياس في ثالثة 

ال تنطبق أبًدا( وتتراوح الدرجة لكل عبارة ما بين  –تنطبق أحياًنا 
ثالث درجات ودرجة واحدة بمعنى إذا كانت اإلجابة )تنطبق 

وبذلك يتراوح  ).1ال تنطبق أبًدا  - 2تنطبق أحياًنا  – 3دائًما 
درجة، حيث يشير  141إلى  47المجموع الكمي لألداة ما بين 

 .ارتفاع الدرجة إلى زيادة إدراك المستجيب لصالبتو النفسية
 :الخصائص السيكومترية لممقياس في الدراسة الحالية

تم حساب ثبات وصدق المقياس وذلك بتطبيقو عمى عينة      
( 50المستيدف والتي بمغ عددىا ) استطالعية من المجتمع

 .طالباً 
 :صدق األداة -أ

حث لمتحقق من معامل صدق مقياس الصالبة قام البا      
النفسية باستخدام الصدق الظاىري حيث قام الباحث بعرض 
المقياس عمى خمسة محكمين من ذوي االختصاص والخبرة، 
وذلك إلبداء مالحظاتيم ومقترحاتيم حول مالئمة عبارات 
المقياس من حيث الصياغة المغوية لبيئة مجتمع الدراسة الحالي، 

 الع عمى آراء المحكمين ومالحظاتيم تم إجراء بعض وبعد االط
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 .التعديالت عمى صياغة بعض عبارات المقياس
 :ثبات االستبيان -ب
 من أجل التحقق من معامل ثبات مقياس الصالبة النفسية قام   

، وكانت (ألفا كرونباخ) الباحث بحساب الثبات باستخدام معادلة 
لغرض الدراسة الحالية ( وىي مقبولة 0.87قيمة معامل الثبات )

 :كما ىو موضح في الجدول التالي
 1 جدول

 معامالت ثبات مقياس الصالبة بطريقة التجزئة النصفية ومعادلة ألفا كرونباخ
 الثبات معامل قيمة الثبات طريقة

 0.086 )جتمان معادلة) النصفية التجزئة
 0.087 )كرونباخ( ألفا معامل

يالحظ من الجدول أن معامالت الصدق والثبات جيدة،       
مما يعطي مؤشرا لمثقة بيذه األداة، وأنو يمكن االطمئنان إلييا 

 .عند التطبيق النيائي
 :ثانيًا: مقياس وجية الضبط الداخمي والخارجي

وقد  (I..E) استخدم الباحث مقياس مركز الضبط لروتر     
( بندًا، وكل بند تكون من فقرتين إحداىما تقيس 29تكون من )

الضبط الداخمي واألخرى تقيس الضبط الخارجي، وتوجد في 
( بنود وضعت لمتمويو بقصد إضفاء الغموض عمى 6المقياس )

الغرض من المقياس، ويطمب من المستجيب اختيار إحدى 
معتقداتو الشخصية، عمما الفقرتين أ أو ب بما يتوافق مع حالتو و 

بأنو ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة، وتتدرج الدرجات عمى 
(، حيث يعني الصفر عدم وجود 23 -صفر ) المقياس من

( عدم 23مركز ضبط خارجي بالكامل؛ في حين تعني الدرجة )
وجود مركز ضبط داخمي بالكامل، ويصنف المستجيبون عمى 

 داخمي وتقع درجاتيم ما بينالمقياس إلى فئتين ذوي الضبط ال
( درجات وذوي الضبط الخارجي وتقع درجاتيم ما بين 6صفر )
( درجة، عممًا بأنو ال توجد في المقياس عبارات 23 - 10)

تشير بشكل مباشر لتفضيل الضبط الداخمي أو الخارجي، بل 
إنو يقيس إدراك الفرد لمعالقات المحتممة بين السموك وبين 

 .بذلك السموكاألحداث المرتبطة 
لد عبد ولممقياس عدة ترجمات عربية منيا ترجمة خا     

عتمد عمييا في الدراسة الحالية ام( وىي التي 1988المحسن )
وفي ىذا  ،وبالنسبة لصالحية المقياس من الناحية السيكومترية

 المقياس يتمتعو يجب أن أنإلى  [14]كفافي  شارأفقد اإلطار 
 .بدرجة معرفية من الصدق والثبات

 :الخصائص السيكومترية لممقياس في الدراسة الحالية
 :صدق المقياس

لمتحقق من صدق المحتوى؛ قام الباحث بعرضو عمى      
مجموعة من األساتذة المختصين بالتربية وعمم النفس في جامعة 

تحديد  تبوك إلبداء رأييم حول مدى صالحية المقياس في
الخارجي -اعتقادات طمبة الجامعة لمعرفة مركز الضبط الداخمي

لدييم، وقد أشاروا إلى صالحية فقراتو ومالءمتو ليذا الغرض 
ومن أجل التحقق من صدق مقياس وجية الضبط قام الباحث 
باستخدام معادلة )جيتمان( وكانت قيمة معامل الصدق 

(0.81.( 
 :ثبات المقياس

حساب معامل ثبات المقياس باستخدام معادلة قام الباحث ب     
( وىذه النتائج مقبولة لغايات 0.73ألفا كرونباخ وقد بمغت )

ألغراض الدراسة، والبحث العممي، عممًا بأن معامل الثبات بمغ 
 .( طالباً 60) ( لعينة تكونت من0.72[ )6] في دراسة روتر

 نتائج. ال5
إحصائية بين الطالب السؤال األول: ىل توجد فروق ذات داللة 

 المتفوقين والطالب المتأخرين دراسيًا في درجة الصالبة النفسية؟
-T)  ولإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار ت

test)  لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات درجات الطالب
المتفوقين دراسيًا والمتأخرين دراسيًا عمى مقياس الصالبة النفسية 

 .( يوضح ذلك2رقم ) والجدول
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 2 جدول
 نتائج اختبار )ت( لتوضيح الفروق بين متوسطات درجات الصالبة النفسية لدى المتفوقين والمتأخرين دراسياً 

 مستوى الداللة قيمة )ت( االنحراف المعياري المتوسط المجموعة البعد
 0.001 25.74 2.56 41.01 المتفوقين االلتزام

 3.18 26.15 المتأخرين
 0.001 43.92 2.10 44.12 المتفوقين التحكم

 1.07 20.50 المتأخرين
 0.001 21.09 4.11 40.01 المتفوقين التحدي

 2.15 25.35 المتأخرين
 0.001 44.03 5.50 116.10 المتفوقين الدرجة الكمية

 4.30 72.02 المتأخرين
يشير الجدول السابق إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية      

( بين متوسطات 0.001لصالح المتفوقين دراسيًا عند مستوى )
درجات أبعاد الصالبة النفسية )االلتزام التحكم التحدي( والدرجة 

 – الكمية لمصالبة النفسية ترجع لمتغير تصنيف الطالب )متفوق
 (.متأخر
ويمكن تفسير ذلك في ضوء مفيوم الصالبة النفسية التي       

تعمل كواق ضد ما يقابل الفرد من مواقف وأحداث صعبة في 
ذا اعتبرنا عممية  ضوء مكوناتيا االلتزام والتحدي والتحكم.. وا 
التحصيل الدراسي من الصعوبات التي يعاني منيا الطالب 

ومة وقدرة عمى توافقيًا فإن أكثر الطالب صالبة ىو أكثرىم مقا
تحمل الظروف الدراسية وبالتالي ينعكس ذلك إيجابيًا عمى 
التحصيل الدراسي وتحسين المستوى العممي لمطالب وتتفق ىذه 

أي أن طالب كمية  الدراسة مع ما توصمت إليو دراسة باجانا

الطب ذوي الصالبة النفسية المرتفعة نظروا عمى خبراتيم 
نوعًا من التحدي وليس التيديد،  الدراسية عمى أنيا تخمق لدييم

أما األفراد ذو الصالبة المنخفضة كانت الخبرات التي يتعرضون 
ليا تشكل ليم نوعًا من التيديد، وىذا ينطبق عمى منخفضي 

 ].36التحصيل الدراسي ]
 :السؤال الثاني

وينص السؤال )ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية بين 
 )راسيًا في وجية الضبط؟الطالب المتفوقين والمتأخرين د

-T) لإلجابة عمى ىذا السؤال قام الباحث باستخدام اختبار ت

test)  لمتعرف عمى الفروق بين متوسطات درجات الطالب
المتفوقين دراسيًا والمتأخرين دراسيًا عمى مقياس وجية الضبط 

 :( يوضح ذلك3والجدول )

 3جدول 
 اختبار )ت( توضح الفروق بين متوسطات درجات وجهة الضبط لدى المتفوقين والمتأخرين دراسياً نتائج 

 مستوى الداللة ت المحسوبة (09 = متأخرين دراسيًا )ن (09متفوق دراسيًا )ن =  
 0.001 3.88 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط وجية الضبط

11.15 2.69 12.62 2.95 
 داللة ذات فروق وجود السابق الجدول من يتضح       
 الطالب اتجاه في دراسياً  والمتأخرين المتفوقين بين إحصائية
 أكثر الخارجية الضبط وجية أن يعني وىذا دراسياً  المتأخرين

 وىذا المتفوقين الطالب من دراسياً  المتأخرين الطالب عمى تأثيراً 
 في تفسيرىا يمكن حيث بعيد حد إلى منطقية النتيجة ىذه وتبدو
 واالعتماد والمثابرة الحرص) دراسياً  المتفوق خصائص ضوء

 العممي التحصيل أن المتفوق الطالب يرى وبالتالي( النفس عمى
 الطالب بينما خارجية أخرى عوامل إلى وليس سموكو إلى يرجع

 خارجية عوامل عمى يعود العممي التحصيل أن يرى المتأخر
 السمات) الداخمية العوامل من أكثر( المنيج المدرس،)

 النتيجة ىذه وتتفق ،(النفس عمى االعتماد المثابرة، الشخصية،
 [28] وآخرون ورد دراسة مثل الدراسات من كثير عدد مع
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 ودراسة ،[27] أماد، بوليف ودراسة ،[31] الحربي حنان ودراسة
 ].26] وشنان انو
 ةــــدالل ذات ةــالقــع دــوجــت لـــى"  ؤالـــالس صــين :ثــــالــالث ؤالــــالس

 "العينة؟ أفراد لدى الضبط ووجية النفسية الصالبة بين إحصائية
 االرتباط معامل باستخدام الباحث قام السؤال ىذا عمى ولإلجابة
 ):4) رقم الجدول في موضح ىو كما بيرسون

 4 جدول
 الضبط ووجهة النفسية الصالبة ألبعاد بيرسون االرتباط معامل

 داللة إحصائية وجهة الضبط أبعاد الصالبة النفسية
 0.001 0.462  االلتزام
 0.001 0.458  التحكم
 0.001 0.478  التحدي

 0.001 0.460  الدرجة الكمية
 ارتباطية عالقة وجود( 4) السابق الجدول من يتضح       
 أبعاد بين( 0.01) مستوى عند إحصائية ودالة سالبة عكسية
 أن يعني وىذا الضبط ووجية الكمية والدرجة النفسية الصالبة

 الضبط وجية درجة انخفاض إلى يؤدي النفسية الصالبة زيادة
 الطالب بأن ذلك تفسير ويمكن داخمية الضبط وجية يكون أي

 يعتقدون وأبعادىا النفسية الصالبة في عالية درجات لدييم الذين
 أو داخمية بعوامل األولى بالدرجة يرتبط فشميم أو نجاحيم بأن

 وسمات والكفاءة والميارة الذكاء مثل بشخصيتيم تتعمق عوامل
 الذين الطالب بينما داخمية ضبط وجية لدييم أي الشخصية

 نجاحيم أن يعتقدون النفسية الصالبة في متدنية درجات لدييم
 المعممين مثل خارجية بعوامل األول المقام في مرتبط فشميم أو
 وتتفق. أعمى لدييم الخارجية الضبط وجية أي القدر أو الحظ أو

 أشارت التي[ 34] المطيف عبد دراسة مع الحالية الدراسة نتائج
 .الضبط ووجية النفسية الصالبة بين عالقة وجود إلى

 التوصيات. 6
 النفسية الصالبة من تزيد لمطالب إرشادية برامج تصميم -

 .تنميتيا عمى والعمل
 وتحقيق الداخمية الضبط وجية تنمية عمى الطالب تدريب -

 .والخارجية الداخمية الضبط وجية بين االتزان
 بين الفردية الفروق بأىمية( معممين آباء) المربيين توعية -

 وجية النفسية الصالبة) الشخصية السمات في الطالب
 (.الضبط

  أو النفسية البةـالص ةــالقــع ولــح اتـــدراســال نــم دـــمزي راءـــإج -

 لمعرفة المعرفية القاعدة لتوسيع أخرى متغيرات مع الضبط جية
 .منيا واالستفادة العالقات تمك
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ABSTRACT_ The present study aimed at identifying the psychological rigidity with the locus 

control in overachieving and underachieving students at the secondary stage in Tabuk. The 

researcher chose the sample of the study, which consisted of 180 randomly. To achieve the 

objectives of the study, the researcher has adopted Mukhaimir's Psychological Rigidity Scale 

2006, and Rotter's Center of Control 1966. The study yielded the following conclusions: There are 

statistically significant differences in the psychological rigidity between the overachievers and 

underachievers in favor of the overachievers. There are statistically significant differences in the 

locus of control between the overachieving and underachieving students in the direction of the 

underachievers. And There is a statistically significant negative relationship between 

psychological rigidity and the locus of control. The study recommended that counseling programs 

should be designed to develop the psychological rigidity and internal locus of control in students. 

The study also recommended that teachers' awareness should be raised as for considering 

individual differences among students in these variables and taking that into consideration during 

the educational process. 

Key words: psychological rigidity, locus of control. 

 


