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بداية أتوجه بالشكر والحمد إلى المولى سبحانه عّز  

وجل الذي أنعم عليا بهذا وأعانني على إنجاز هذا البحث، 
 وإليه يرجع الفضل كله.

كما اتوجه بالشكر والتقدير إلى األستاذة  - نوار  
بولحبال مربوحة حفظها اهللا وأعانها على كل خير. كما أوجه  

عنابة بدون  –شكري لجميع اساتذتي بقسم علم النفس  
استثناء. واخص بالذكر األستاذ بوخدير عمار، واألستاذ  

نوار الطيب، األستاذ سناني ناصر، واألستاذ بوفولة  
بوخميس على كل المساعدات التي قدموها لي. 

كما ال يفوتني أن اتوجه بالشكر إلى الطلبة الذين  
ساعدوني، ولكل من قدم لي النصيحة والدعم في لحظات  

الضعف والفشل التي كانت تنتابني. 
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المقدمـة 
يعترب موضوع مركز الضبط إحدى أبرز املواضيع اليت نالت اهتمام العديد من الباحثني  

ورجال الرتبية، وهذا ملا هلذا املوضوع (أي مركز الضبط) من دور كبري يف حياة الفرد املختلفة، 
حيث ينشأ الفرد يف وسط وحميط جيد نفسه مضطرا التباع أمناط سلوكية معينة يفرضها الواقع، 
واحمليط سواء رضي عنها أم مل يرضى عنها . ومن هذه اإلشكالية بالذات تربز قدرات األفراد 

وتتحدد وجهاتم مستقبال. فالفرد الذي ينقاذ للمحيط والواقع مبا فيه وما عليه عادة ما يكون فردا 
بسيطا، أما الفرد الطموح ذو اهلمة العالية فعادة ما يصطدم بالواقع وحميطه، لكن إميانا منه بأن 
قدراته هي اليت تولله، وإميانا منه بذه الفكرة جتعله دائما يقاوم من أجل حتقيق تفوقه يف شىت 

الاالت أي كانت. 
 

 تبحث هذه الدراسة املهمة والوحيدة اليت أجنزت يف جامعة عنابة حلد الساعة يف هذه 
اإلشكالية الرتبوية املتعلقة بنجاح الفرد أو فشله مستقبال، إن هذه الدراسة (عالقة مركز الضبط 

بالتفوق الدراسي اجلامعي) تعترب دراسة أولية استكشافية تدف أوًال إىل التعرف على مركز الضبط 
لدى فئة هامة يف التمع اجلزائري، وهي فئة الطلبة. هل هلم مركز ضبط داخلي أو خارجي... 

 

 كما تدف إىل معرفة مدى قوة داللة العالقة بني مركز الضبط والتفوق الدراسي اجلامعي 
من خالل املقارنة بني عينتني خمتلفتني (طلبة العلوم الطبية، وطلبة العلوم االجتماعية)، وهدفنا يف 
ذلك تاكيد مسألة تربوية يف غاية األمهية، وهي أن التفوق الدراسي اجلامعي الذي ينعكس فيما 
بعد تفوق اجتماعي يتطلب تعزيز قيم تربوية تتمثل يف وجهة الضبط الداخلي. حماولني يف نفس 

الوقت ربط هذا العامل األساسي (مركز الضبط، ببعض املتغريات املرتبطة بالفرد (كاجلنس، 
التخصص الدراسي، مكان اإلقامة، املستوى الثقايف...). 

 

وملعاجلة هذه الدراسة قسمنا املوضوع إىل إطارين، إطار نظري، وإطار تطبيقي. 
 فبعد تقدمي إشكالية الدراسة مث اإلطار املفهمي للدراسة، شرعنا يف املعاجلة النظرية 

للموضوع، حيث قدمنا أوال الفصل املتعلق مبركز الضبط وكل ما يتعلق من مفاهيم نظرية. 
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مث قدمنا الفصل املوايل املتعلق بالتفوق الدراسي، وكل ما يتعلق به، بعد ذلك قدمنا اإلطار 
التطبيقي واملتمثل أساسا يف اإلجراءات املنهجية للبحث مث عرض نتائج الدراسة وحتليلها. 

ويف األخري أسئل اهللا السداد والتوفيق يف هذا العمل. 



 
   

: اإلشكالية
 ر التمع اجلزائري منذ مدة بتغريات كثرية وشاملة يف مجيع نواحي احلياة االقتصادية 

واالهتماىية وامثفاةيةو و م مثع هذا امتغريات جوتوها املمع ىلت جوهيط قاقات شباا التمع 
امتوهيط اثمثع امذي يلود بامندع ىلت كع ما امدرد والتمع. 

 

و م املهم يف كع هذا اململية هي جوهيط سليم وةلال يومح بربوز قاقات هد ةلامةو وما 
 ة متدوقة يف الاالت ىديدة اتاهها التمع. 

 

و م ىملية امكشف ىا اثةراد املتدوقني و برازهم ملمجتمع واثخذ بأيديهم حىت حنفق 
املرهو منهم ميوت باثمر اهلني. 

 

ذمك أم هذا اثمر ال يظهر بني ىشية وضحاهاو ةهو ىملية بناء ملدرد منذ املراحع اثوىل 
حلياجط. 

 

وضما هذا اإلقار ةإم امتصورات اميت املها امدرد ىا ذاجط وىا حميطط وكيف يتلامع 
ملها جللا دورًا أساسيا يف حتديد سلوكاجط املختلدة وما  ة جناحط أو ةشلط يف كثري           ما 

الاالت. 
 

مفد رهرت يف هذا الال امكثري ما املفاربات وامنظريات اميت جدور سلوك امدردو ةاملدرسة 
امولوكية ىلت سبيع املثال جدوري االستجابة امولوكية امظاهرة واحلفيفية اميت جوتشار كنتيجة 

متلزيزات خاصة حدثت يف املاضيو كما جرهع امدروق امدردية حوا هذا امتصور     ىل جنوع 
 (خربات اثةراد و ىل اختالف امتلزيزات اميت قد ىرةوها يف ماضيهم

0F

و كما اهتمت نظرية بياهي )1
Piaget)

1F

اميت متيز حياة امدرد يف امونوات اثوىل ما والدجط   يف امنمو امللريف باملراحع املامة)2
متدوري امولوك املختلف مألةراد يف املراحع امفادمة أثناء جداىلط باحمليطو  ذ أم كع ةرد يتميز يف 
حلظة بتارخيط امشخصيو ويف نظرية امتللم االهتماىي اميت بلورها كع ما أمربت بندورا ومرتجشال 

                                                 
 .291صو 1994ىشوي مصطدت:" مدخع  ىل ىلم امندس امللاصر"و ديوام املطبوىاتو اجلزائرو )- 1

(2) Piaget J : Le structuralisme collection que sais je ? Edition P.U.F  1970, Paris, p152. 



 
   

هوميام روجر جدور سلوكات اثةراد جتاا املواقف املختلدةو بناءا ىلت ىمليات امتللم امولوكية اميت 
حتدث يف أوساط اهتماىية وجأثري كع ما اململيات امللرةية واثةلال وجبًلا منظرية امتللم 

االهتماىي بتحديد سلوك اإلنوام بأهدافو ةامولوك يتصف دائما باالجتاهية ةامدرد يوتجيا 
بامولوك امذي يللم أنط سوف يؤدي  ىل درهة ما اإلشباع يف موقف ملنيو وبامتدرج جنشأ مدى 

(امدرد الموىة ما امدواةع أو احلاهات املتمايزة.
2F

1 (

 

أبرز ما رهر ضما ما يدور سلوك امدردو ما جومت بنظريات املزو واملفصود باملزوو 
حماوالت ةهم أسباا سلوك اثشخاص اآلخرياو ةإذا الحظت سلوكا ملينا يفوم بط شخص ماو 

ةإنط يتبادر  ىل ذهنك سؤال ملاذا يتصرف هذا امشخص هكذا؟ أو ما هو سبا جصرةط هذا؟. 
 

 أول ما بدأ احلديث ىا نظرية املزوو حيث اقرتح أم   امولوك (Heider)ويلترب هايدر 
يتحدد بإدراك كع ما امفوى امداخلية وامفوى اخلارهية مًلا. ويفصد بامفوى امداخلية اخلصائص 
امشخصية كامفدرات واملهارات واجلهد املبذول وامتلا وامكوع وغري ذمك        ما اخلصائص 
وامومات امشخصيةو أما املوامع اخلارهية ةيفصد با املوامع املرجبطة بامبيئة وباحمليط كامفواننيو 

(واإلهراءات وامطفس واالزدحام واثشخاص اثخروم.
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 " امذي درس جأثري امنجاح وامدشع يف 1971Wienerوما رواد هذا امنظرية أيضا وينر "
اثحكام اميت يصدرها اثةراد حول أندوهم وحول اآلخريا ما حيث امنجاح أو امدشع    يف 

امفيام بلمع ما مثالً . 
 

وهلذا امدراسة أمهية ىملية حيث يبني أم امدرد امذي يدشع قد يتحمس مللمع جبدية أكرب 
(يف املوتفبع  ذا ىزا ةشلط مللط اجلهد املبذول ما قرةط بدًال ما ىزوا مضلف امفدرة مديط.
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 .108صو 1980 وهوميام روجر: جرمجة ىطية حممود هنا: "ىلم امندس اإلكلينيكي"و ديوام املطبوىات اجلامليةو اجلزائر)-1

مصطدت ىشوي: "أخطاء املزو يف امتدوري باملني واملس حاالت وملطيات"و مداخلة مفدمة يف مؤمتر املالج بامفرآم  )- 2
 و دراسة غري منشورة.8و ص10/12/2007      أبو ريبو اإلماراتو أةريع 

 .9مصطدت ىشويو املرهع ندوطو ص)- 3



 
   

االىتفادات وامتدوريات املفدمة ما قبع اثةراد وما ينتج ىنها ما سلوكات مدى اثةراد هو ما 
يطلق ىليط يف احلفول اثكاد ية مبركز امضبط حيث ينفوم اثةراد جبًلا هلذا املدهوم  ىل ةئتني: 

ةئة مركز امضبط امداخلي: وهم اثةراد امذيا يلتفدوم أم مبفدرتم امويطرة          ىلت  -أ
سلوكهم وىلت امتغريات اميت جواهههم ويتشبلذمك   ا�م بإمكانية امتنبؤ منتائج سلوكهم. 

ةئة مركز امضبط اخلارهي: وهم اثةراد امذيا يلتفدوم بويطرة احلظ وامصدةة واآلخريا  -ب
 اثقوياء وامظروف ىلت متغريات حياتم ويتبع ذمك ىدم قدرتم ىلت امتنبؤ بنتائج سلوكهم.
 م املهتمني بتكويا امدرد والال امرتبية بشكع ىام يولوم ما أهع دىم التملاتم بأةراد 
يتحكموم يف سلوكهم ويؤمنوم  بفدراتم اميت ما شأ�ا أم حتفق هلم قموحاتم. وبامتايل جطوير 

التملاتم يف الاالت اهتماماتم ورغباتم. 
 

 م ما َيْصبوا  ميط رهال امرتبية وامتكويا بشكع ىام هو جربية وجكويا امدرد امفادر    ىلت 
امتحكم يف قدراجط املصريية وأيضا جكويا ةرد يوتطيع أم يرسم  سرتاجيجية قويلة املدى جوضح 

موارا امتكويين ما االبتدائي  ىل اجلاملي مث املهين يف املوتفبع متشبًلا يف ندس اموقت بثفة كبرية 
و  ام راسخ بفدراجط ىلت حتفيق ما يصبو  ميط. 

 

 م اجلاملة باىتبارها حمطة جكوينية مهمة متدىيم التمع الحفا بإقارات يتوموم مهام جنمية 
و�ضة التمع وجلبية حاهياجط املختلدة واملتلددة. 

 م اجلاملة اميت هذا شأ�او ينبغي أم امع ىدد ملترب ما روادها خصائص وميزات حتدثنا 
ىنها آندا نوهزها يف امتالكهم إلسرتاجيجية جوضح موارهم مؤمنني بفدراتم وقاقاتمو وبإمكا�م 

امتنبؤ بولوكاتم املوتفبلية. 
 

 م  قالمة موهزة ىا واقع هاملتنا يالحظ أم هناك أراء متذبذبة وخمتلدة يف هذا املوأمةو 
ةهناك امبلض يدرك أم جناحط وجدوقط راهع مبذمط الهودات هبارة وثفة يف ندوط وأهلط متحفيق 

مبتغااو وهناك ما يرهع جناحط املتواضع مظروف حميطة وىوامع ال يتحكم ةيها. 
 

 حامة. 20ضما هذا اإلقار أهرت امباحثة دراسة استطالىية مشلت 



 
   

 حاالت ما كلية امطا سنة ثانية 10
 حاالت ما كلية امللوم االهتماىية سنة ثانية. 10

كما ىملت امطامبة ىلت جفويم كع الموىة  ىل قومني: 
 ةما ةوق 12 حاالت ما املتدوقني هدا ملدل 05

. 12 حاالت دوم امللدل 05و
 

وحول سؤال ما هي ىوامع جناحك؟ وهع جوقلت هذا امنتائج؟ وكيف جرى موتفبلك؟. 
أغلبية امطلبة كانت  هاباتم ضما املزو اخلارهي  -1
 أقلية امطلبة كانت  هاباتم ضما املزو امداخلي. -2
 

 م نتائج هذا امدراسة االستطالىية و م كانت هد موهزة  ال أ�ا مؤشرا أساسي    ىلت 
أمهية هذا امدراسة و يالءها اثمهية امفصوى ذمك أم اجلاملة وما امناحية امنظرية        ما 

 جتمع بني امتحكم يف امولوك وامفدرة امتامة ىلت Profilاملدروض أم جند ةيها أةراد هلم صديحة 
امتنبؤ بط. وبني امتدوق اجلاملي امذي يؤهع متحفيق امريادة يف الاالت ىديدة. 

 

وبناء ىلت ما قدمناا يف هذا اإلشكامية  كا أم نطرح اثسئلة امتامية: 
هع جوهد ىالقة بني مركز امضبط امداخلي وامتدوق امدراسي اجلاملي؟.  -
 هع جوهد ىالقة بني مركز امضبط اخلارهي وىدم امتدوق امدراسي اجلاملي؟. -
هع جوهد ةروقات دامة بني قلبة كلية امطا وقلبة كلية امللوم االهتماىية ةيما يتللق مبركز  -

 امضبط؟.
 هع جوهد ىالقة بني مركز امضبط بلض ملتغريات املتللفة خبصائص اثةراد؟. -

 :أهداف الدراسة
تدف هذا امدراسة  ىل امتلرف بشكع ىام ىلت مدى وهود ىالقة بني مركز امضبط 

وامتدوق امدراسي اجلاملي و كا جدصيع ذمك يف امنفاط امتامية: 
  جوهد ىالقة دامة  حصائيا بني مركز امضبط وامتدوق امدراسي اجلاملي. -1
  جوهد ىالقة دامة  حصائيا بني مركز امضبط امداخلي وامتدوق امدراسي اجلاملي. -2



 
   

  جوهد ىالقة دامة  حصائيا بني مركز امضبط وىدم امتدوق امدراسي اجلاملي. -3
  خيتلف مركز امضبط اختالةا داال حوا اختالف متغري اجلنس. -4
  خيتلف مركز امضبط اختالةا داال حوا اختالف احلامة اجلنس. -5
  خيتلف مركز امضبط اختالةا داال حوا اختالف املنطفة اجلغراةية. -6
جوهد ةروقات دامة بني قلبة كلية امطا وقلبة كلية امللوم االهتماىية ةيما يتللق مبركز  -7

 امضبط.
 

 :أهمية الدراسة
يكتوا امبحث أمهية ما خالل اثهداف اميت يرمي  ميها ما ههةو وما ههة أخرى 

كوم هذا امدراسة  قار جشخيصي حبيث متكننا ما ربط مركز امضبط امداخلي بامتدوق اجلاملي 
اثمر امذي يؤدي  ىل  ىداد صديحة ملدرد امذي نريدا أم يتدوق موتفبال بتحديد اخلصائص 

امويكوموهية واالستلدادات املختلدةو وهذا ما شأنط مواىدة امفائمني ىلت شأم امرتبية يف  ىداد 
امدرد املطلوا يف التمع وةفا ملخصائص املذكورة أىالا. 



خطــة الدراســة  
 

  - اإلهداء

  والتقدير - الشكر
  الجداول - فهرس
 األشكال - فهرس

 -  المقدمة

 الدراسة - إشكالية
 الدراسة - أهداف
 الدراسة - أهمية

 
 السابقة والدراسات للبحث المفهمي اإلطار: األول الفصل

  :- تمهيد

  الدراسة مفاهيم: أوال

تر و رعند الضبط مركز مفهوم- 1
  عند بعض السكولوجني الضبط مركز مفهوم- 2
   اخلارجي إجرائيا–مفهوم مركز الضبط: الداخلي - 3
 ضوء يف الدراسي التفوق مفهوم- 4

 العام الذكاءأ- 
  الدراسي التحصيلب- 

 متعددة حمكاتج- 

 إجرائيا الدراسي التفوق مفهوم- 5
 اجلامعة مفهوم- 6
 إجرائيا اجلامعة مفهوم- 7

  السابقة الدراسات: ثانيا



 عاملية أ- دراسات
 عربية دراساتب- 

 جزائرية دراساتج- 

السابقة  للدراسات والمناقشة التعليقد- 
 خالصة- 

 
 :الفصل الثاني: اإلطار النظري للبحث

 تمهيد- 
نظرة تاريخية حول مفهوم مركز الضبط : أوال

تصنيف أبعاد مركز الضبط : ثانيا 
  الخصائص الشخصية لذوي الضبط الداخلي والضبط الخارجي: ثالثا 

  اخلصائص الشخصية لذوي الضبط الداخلي -1

  اخلصائص الشخصية لذوي الضبط اخلارجي -2
 : مركز الضبط وعالقة بعض المتغيراترابعا

 - عالقة مركز الضبط بتقدير الذات1
- عالقة مركز الضبط بالعمليات املعرفية 2
 عالقة مركز الضبط بالتحصيل الدراسي -2
 عالقة مركز الضبط باالختالفات الثقافية واالجتماعية -3
 عالقة مركز الضبط باألسرة -4
 عالقة مركز الضبط باجلنس -5
 عالقة مركز الضبط مبراحل العمر -6

 االتجاهات والتصورات النظرية المفسرة لمركز الضبط: خامسا
 Heiderنظرية علم النفس الساذج لـ  -1
 Davis et Jonesمنوذج  -2
  ومبدأ التنوعKelleyنظرية  -3



 الدافعية الداخلية -4
 نظرية العزو لوينر -5
 العجز املتعلم -6
 االغرتاب -7
 احلاجة إىل اإلجناز -8
 دافع الكفاءة واجلدارة -9

 خالصة- 
 

: الفصل الثالث: التفوق الدراسي
 تمهيد

 خصائص الطلبة المتفوقين: أوال
- اخلصائص العقلية 1
 اخلصائص االنفعالية واالجتماعية -2
  اخلصائص اجلسمية -3
 اخلصائص املعرفية -4
  اخلصائص النفسية -5
 : النظريات المفسرة للتفوق الدراسيثانيا

النظرية املرضية  -1
 النظرية الفيزيولوجية -2
 النظرية الوراثية -3
 نظرية التحليل النفسي -4
 نظرية علم النفس الفردي -5
  نظرية الدافعية لإلجناز -6
  النظرية البيئية -7
 النظرية الكيفية -8



 النظرية الكمية -9
 - النظرية التكاملية10

 : العوامل واألسس ومشكالت التفوق الدراسيثالثا
- عوامل التفوق الدراسي 1
عوامل خاصة بالفرد  -أ

ب- عوامل خاصة بالبيئة 
- أسس التفوق الدراسي 2
مستويات التفوق  -أ

 ب- حاجات اخلاصة بالطلبة املتفوقني
ج- أمناط التفوق الدراسي 

 د- أشكال التفوق
 - مشكالت الطلبة املتفوقني3

  - خالصة:
 

الفصل الرابع: إجراءات البحث وأدواته 
 - تمهيد

: فرضيات البحث أوال
- الفرضية العامة الثانية 1
- الفرضية العامة الثالثة 2
: خصائص المنهج المتبع ثانيا

الوصفي  -1
 المقارن -2

- مبررات الدراسة المقارنة في موضوع البحث 
: الدراسة االستطالعية ثالثا

  - املرحلة األوىل من الدراسة اإلستطالعية1



- املرحلة الثانية من الدراسة اإلستطالعية 2
: مجاالت الدراسة رابعا

الال املكاين  -1
  الال الزمين -2
 الال البشري -3

عينة البحث  -أ
 ب- طريقة اختيار املوضوع

: أدوات جمع البيانات خامسا
مقياس مركز الضبط لروتر  -أ

ب- إستمارة معلومات 
: ثبات وصدق المقياس سادسا
إجراءات حساب الثبات  -1
  صدق املقياس -2
 حدود الدراسة -3
 اإلحصاء املستخدم -4
: أساليب التحليل وتقييم البيانات سابعا
  األسلوب الكمي -1
 األسلوب الكيفي -2

 
 الفصل الخامس: تحليل البيانات وتفسيرها

- تمهيد  
  أوال: عرض نتائج الفرضية األولى

  ثانيا: عرض نتائج الفرضية الثانية

 ثالثا: عرض نتائج الفرضية الثالثة

 - المناقشة



 - توصيات واقتراحات
 العربية باللغة البحث - ملخص

 الفرنسية باللغة البحث - ملخص

  - المراجع
 - المالحق



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصـــــل األول 

 
اإلطـــــار المفهمــــي للبحــــث 



     

: تمهيد
 سنحاول يف هذا الفصل تقدمي كل املفاهيم املتعلقة مبوضوع الدراسة، وهي أساسا مركز 
الضبط، التفوق. كما نقدم مفهوم اجلامعة باعتبارها إطار هذه الدراسة، وأخريا نقدم كل 

الدراسات السابقة اليت هلا عالقة مبوضوع الدراسة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

أوال: تحديد مفاهيم الدراسة 
: Rotter- تعريف مركز الضبط لدى 1

 مركز الضبط متغري أساسي من متغريات الشخصية الذي اهتم به الباحثون يف ميدان علم 
النفس، واجلدير بالذكر هنا أن هذا املفهوم لقي عدة ترمجات خمتلفة، حيث يطلق عليه أحيانا مركز 

التحكم وأحيانا أخرى مركز الضبط، مرة أخرى حتديد مصطلح وجهته الضبط كما جند هذه 
املفاهيم حتت باب يسمى نظريات الغزو. 

 

) يف التعلم االجتماعي Julian Rottersوقد نشأ مفهوم مركز الضبط من خالل أعمال (
واليت تستند إىل أعمال مدرستني كبريتني من مدارس علم النفس مها: املدرسة السلوكية واملعرفية، 

)، حيث احتل مكانة جد هامة يف دراسات Phares et Gamesوقد طور من قبل كل من (
الشخصية منذ ذلك احلني، وينظر علماء النفس احملتمون بنظرية التعلم االجتماعي إىل مركز 

الضبط بوصفه متغريا أساسيا من متغريات الشخصية، يشري إىل كيفية إدراك الفرد للعوامل اليت 
(تتحكم باألحداث واملواقف اليت خيربها والشروط اليت نضبط أحداث البيئة من حوله وتوجهها.
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 مفاهيم أساسية ونظريته للتعلم االجتماعي واليت انبثق منها مفهوم مركز Rotterوقد قدم 
(الضبط بالداخلي واخلارجي وهي:
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: إ�ا إمكانية حدوث السلوك يف موقف أو مواقف معينة كما هي حمسوبة الطاقة السلوكية -أ
 يف العالقة بأي تعزيز أحد أو جمموعة من التعزيزات.

فالطاقة السلوكية مفهوم نسيب، حيث أن الفرد حيسب إمكانية حدوث أي سلوك باالرتباط 
مع بدائل أخرى متوفرة للفرد. 

                                                 
)- مسيحة كرم توفيق: "عالقة مصدر الضبط بالقدرة على اختاذ القرار"، جملة البحوث الرتبوية، العدد الثامن، قطر،  1

 . 59، ص1995      
،  1988)- رشاد موسى عبد العزيز موسى: سيكولوجية الفروق بني اجلنسني، مؤسسة املختار للنشر والتوزيع، القاهرة، 2

 .323ص      



     

: إنه االحتمالية املوجودة لدى الفرد بأن تعزيزًا معيًنا سوف حيدث كوظيفة لسلوك التوقع -ب
معني يصدر عنه يف موقف أو مواقف معينة ويكون التوقع مستقال بشكل منتظم عن قيمة أو 

 أمهية التعزيز.
 
: وهو درجة تفضيل الفرد حلدوث أي تعزيز معني، إذ كانت إمكانات قيمة التعزيز -ج

 احلدوث هلذه التعزيزات متساوية مجيًعا، ويؤثر التعزيز على حدوث اجتاه أو نوع السلوك.
 

 إىل أن السلوك ال حيدث من فراغ، فالفرد يتفاعل Rotter: يشري الموقف السيكولوجي  -د
باستمرار مع مظاهر بيئته الداخلية واخلارجية وحيدث هذا التفاعل لعديد من أنواع املتغريات 

 الداخلية واخلارجية بطريقة تتفق مع خربته الفردية.
 

املوقف النفسي هو تلك البيئة أو ذلك املوقف الداخلي أواخلارجي الذي حيفز الفرد     أو  -
ُيسريه لكي يتعلم كيف ميكن الوصول إىل أكرب اتساعات يف ظروف معينة. 

يقصد به إدراك الفرد للعالقة بني سلوكه وما يرتبط به من نتائج، فهي مسة شخصية  -
تساعد الفرد على أن ينظر إىل اجنازاته من جناح أو فشل يف ضوء ما لديه من قدرات،      وما 

يستطيع القيام به من جمهودات مبذولة ومثابرة يف حتقيق أهدافه، وما يرجوه من نتائج هلذا 
السلوك وما يتخذه من قرارات، ويعترب هذا داخلي التحكم أي يتميز بالتحكم الداخلي 

ويقابل ذلك الشخص خارجي التحكم، وهذا الشخص يعزو إجنازاته وما تتخذه          من 
قرارات، وما حيققه من أهداف مدفوعا بعوامل خارجية سواء كانت الصدفة أو احلظ، أو 
مساعدة لغري، وهي اليت تتحكم يف مصريه، وكلها عوامل يقف أمامها عاجزا ألنه       ال 

(يستطيع التكهن با.
2F

1( 
: بأنه الدرجة اليت عليها يدرك الفرد أن املكافأة      Rotterيعرف مركز الضبط حسب  -

أو التدعيم نتبع أو نعتمد على سلوكه هو ومواصفاته، ويف مقابل الدرجة اليت عليها يدرك الفرد 
أن املكافأة أو التدعيم مضبوطة أو حمكومة بقوى خارجية، ورمبا حتدث مستقلة     عن 

                                                 
 .224ص، 1994)- د. علي حممد الذيب:  حبوث يف علم النفس، اهليئة املصرية العامة للكتاب، القاهرة، 1



     

سلوكه، أي أن مركز الضبط هو مدى إدراك الفرد بوجود عالقة سببية بني سلوكه وبني ما يتلو 
(هذا السلوك من مكافأة أو تدعيم.

3F

1( 
 دراسات أخرى 1988ولقد أوضحت دراسة جابر عبد احلميد وعالء الدين كفا يف سنة  -

(عديدة.
4F

 أن هناك عالقة بني مركز الضبط الداخلي وتقدير الذات، فقد كان الفرق بني من )2
ميلن إىل التوجه اخلارجي يف الضبط ومن ميلن إىل التوجه الداخلي يف الضبط       من طالبات 

 مصاحل صاحبات لتوجه الداخلي وإن 0,01اجلامعة يف تقدير الذات ذا داللة عند مستوى 
الفرق كان كبريًا وداال بني اخلارجيات واملتوسطات يف الضبط الداخلي مصاحل املتوسطات يف 

 الضبط الداخلي.
(كما وجد د/علي حممد الذيب  -

5F

 خصائص شبانية لذوي تقدير الذات املرتفع، وذوي )3
تقدير الذات املنخفض لألطفال، أيضا ذوي التحكم اخلارجي واملرتفع، والتحكم اخلارجي 

املنخفض ووجود فروق شبانية ترجع لكرب حجم األسرة مقابل صغر حجم األسرة اليت يعيش 
 فيها الطفل، ووجود فروق شبانية نتيجة ترتيب ميالد الطفل بني أخوته وإخوانه.

ويعرف مركز الضبط بأنه املوقع أو املصدر الذي تنطلق منه مسببات السلوك اليت يعتقد  -
الفرد أ�ا املسؤولة عن جناحه أو فشله مبع  خخر، فمركز الضبط يعني الطريقة اليت يدرك   با 
الفرد العوامل املسببة لنتائج سلوكه سواء كانت هذه النتائج مرضية كالثواب جبميع أمناطه أو 
غري مرضية كالعقاب جبميع أشكاله أهي كامنة يف نفسه أم صادرة عن ظروف وأحداث 

 خارجية هي فوق قدرته وطاقاته وإمكانياته.
وبناًءا على هذا التعريف فلمركز الضبط بعدان مها: 

البعد الداخلي   -1
 البعد اخلارجي -2
 

                                                 
 .224ص، 2001، أمحد عكاشة:االكتئاب ومركز الضبط لدى عينة مصرية من الراشدين، دراسة غري منشورة، القاهرة)- 1
)- جابر عبد احلميد، عالء الدين كفايف: وجهة الضبط- بعض املتغريات النفسية املرتبطة با اللد احلادي والعشرين،  2

 .393، ص 1988     دراسات يف علم النفس الرتبوي، مركز البحوث الرتبوية، جامعة قطر، سنة 
 .239-238)-  علي حممد الذيب: مرجع سابق، ص 3



     

ويعرف البعد الداخلي: بأنه جمموعة العوامل اليت يعتقد الشخص بأ�ا املسببة لنتائج سلوكه 
من خري أو شر، وهي ترجع يف الوقت نفسه إىل ذاته وقدراته وجهوده وإرادته ومهاراته وحتكمه يف 
بيئته، حيث أن الشخص يف هذا البعد يعتقد بأنه املسؤول املباشر عن تصرفاته ونتائج أعماله وأن 
ما حيققه من جناح أو مي  به من فشل راجع إىل ما يبذله من جهد ومثابرة وإرادة وتصميم أو على 

نقص فيها. 
 

يف حني البعد اخلارجي: يعرف بأنه جمموعة العوامل اليت يعتقد الشخص بأ�ا املسببة 
لنتائج سلوكه من حيز أو شر، وترجع يف الوقت نفسه إىل عوامل خارجية فوق طاقته، وخارجة عن 
إرادته وال دخل له فيها وليس له سيطرة عليه، أو التحكم با مثل احلظ والصدفة والقدر والنصيب 

(والناس واآلخرين.
6F

1( 
 

ويفسر روتر ما سبق بالتطبيق يف الال املدرسي فيذكر أنه عندما يدرك التلميذ        أن 
التدعيم واملكافأة يعتمدان على سلوكه أو على خصائصه الدائمة نسبًيا، فإن مركز الضبط يكون 
لديه داخليا، أما التلميذ الذي يدرك أن التدعيم واملكافأة ال يعتمدان على سلوكه وخصائصه 

(الذاتية، وإمنا يعتمدان على احلظ، والفرص والصدفة، يكون مركز الضبط لديه خارجيا.
7F

2( 
 

 

 

 

 

 

: - مفهوم مركز الضبط عند علماء النفس2

                                                 
)- أفنان دروزه: العالقة بني مركز الضبط وبعض املتغريات األخرى ذات عالقة لدى طلبة الدراسات العليا، جملة اجلامعة  1

 .445ص، 2007     االسالمية، اللد اخلامس عشر، العدد األول، فلسطني، 
فاروق عبد الفتاح علي موسى:"عالقة مستويات الذكاء بالتحكم الداخلي لدى املراهقني اجلنسني باململكة السعودية"، جملة  )- 2

 .95ص، 1988، السعودية، 1       جامعة امللك عبد العزيز، اللد



     

لفت ظهور مفهوم مركز الضبط انتباه السيكولوجني منذ البداية فتناولوه بالدراسة والبحث 
وخرجوا بتعريفات متفقة نسبيا حول جوهره كما إبتكره روتر، ومتباينة إىل حد      ما فيما يتعلق 

ببعض جوانبه. 
)، فيشري إىل أن الضبط الداخلي هو أن يتصور Grandall (1973حسب (كراندال)  -

األفراد أن األحداث االجيابية اليت حتدث هلم تكون نتيجة جهودهم اخلاصة، بينما األحداث 
السلبية تكون نتيجة القدر واحلظ والصدفة، أما الضبط اخلارجي هو أن يتصور األفراد أ�م 

مسؤولون عما حيدث هلم من مآسي، أما األحداث االجيابية فتكون نتيجة لكرم اآلخرين    أو 
من القدر. 

: أن مصدر الضبط يصف )Worill et Still Well (1981(ووريل وستيل ويل) أما  -
التوقع مع العام للفرد حول العالقة بني جمهوده ومهاراته وهدفه يف النجاح والتفوق، فعلى سبيل 

املثال مييل الطالب ذوو الضبط الداخلي إىل عزو جناحهم أو فشلهم ملهاراتم اخلاصة 
وجهدهم الشخصي أوالءمها هلم، أما الطالب ذوو الضبط اخلارجي فيميلون إىل عزو جناحهم 
أو فشلهم لعوامل خارجية مثل: احلظ احلسن أو السيئ أو أن االمتحان سهل      أو صعب 

 أو أن األستاذ عادل أو غري منصف.
: أن الناس ينسبون جناحهم الشخصي إىل القدرة واجلهد Teford 1981أما تيفورد   -

وعوامل داخلية، بينما يلقون بفشلهم على احلظ السيئ أو ظروف خارجية ال يتحكمون فيها. 
يف حني مييلون إىل عزو وفشل اآلخرين إىل تصرفاتم املتأصلة فيهم (عوامل داخلية) ويعزون 

(جناح اآلخرين إىل احلظ والصدفة أو على ظروف خارجية مالئمة.
8F

1( 
: هو إدراك ملصدر املسؤولية عن النتائج واألحداث هل هي )1990رجاء خطيب (  -

مسؤولية داخلية بأخذ الفرد على عاتقه فيها مسؤولية النجاح أو الفشل نتيجة جهوده اخلاصة 
 وقدرته الشخصية؟ أم أ�ا مسؤولية خارجية خترج عن نطاق الفرد.

 
: - تعريف مفهوم الضبط الداخلي إجرائيا3

                                                 
 .10ص، 2009، مصر، 1ط)- بشري معمرية: "مصدر الضبط والصحة النفسية " املكتبة العصرية، 1



     

حصول املفحوص على درجات منخفضة على املقياس الضبط على طلبة السنة الثانية 
ختصص خداب، وختصص طب. 

 

: حصول املفحوص على درجات مرتفعة على مقياس روتز بينما يعني بالضبط الخارجي إجرائيا
للضبط الداخلي، خارجي واملستخدم يف البحث. 

 

:  - تحديد مفهوم التفوق الدراسي4
 إىل التضارب املسرف يف تعريف مصطلح التفوق، حيث مجع Abrahamأشار أبراهم 
) مصطلحا للتفوق ضمنها لبحثا دراسيا قام بإجرائه. 113أحد طالبه حوايل (

 

 وقد يعكس هذا مدى حرية املتخصصني يف الاالت الرتبوية والتعليمية يف حتديد التفوق 
وتعريفه وتقديره وماهيته: 

وأهم تلك احملكات اليت اتبعها الباحثون يف جمال التفوق هي: 
 
 

 حمكات متعددة (ج)    (أ) حمك الذكاء  (ب) حمك التحصيل  
 

 :بالنسبة لمحك الذكاء -أ
) مثل تريمان T.Qاتبع متبعوه تعريف التفوق على أساس الذكاء: (نسبة الذكاء)(

Terman هولنجورت ،Hollingworth بيكر ،Baker نوريس ،Norris دانيلسون ،
Danielson دنالب ،Dunlap جوادارد ،Goddard اليكوك ،Laycock .

 

: بالنسبة لمحك التحصيل األكاديميب- 
اتبع مريدوه تعريف التفوق على أساس التحصيل أو االجناز مثل: 

، لورين بوثلت R.Carson، روث كارسون Durr، ديور Conant، كونانت Passoباسو 
L. Bouthilet حممد سليم زافت، عبد السالم عبد الغفار، فيليب سيف، أمحد حممد علي ،

الرتكي، حممد علي حسن. 
: بالنسبة لمحكات متعددةج- 



     

حيث رأى بعض الباحثني ضرورة عدم االكتفاء مبحك بعينة لتعريف التفوق بل وجوب 
االعتماد على أكثر من حمك أو معيار مثل الذكاء، والتحصيل، وأراء املدرسني، وسجالت 

املدرسة، واختبارات القدرات اخلاصة، والقدرات االبتكارية وما إىل ذلك. 
 

،            Dehaan، ديهان Bish، بيش Fliglerومن أشهر هؤالء الباحثني فليجلر 
، Thorndike، تورنديك Stenquist، ستنكويست Witty، وييت Hareighurstهافيجهرست 

 . وغريهم.Wegleinوجلني 
 

وعلى ذلك أثريت اعرتاضات حول حمك الذكاء يف تعريف التفوق مثل اعرتاضات جونز 
). 1962)، تورانس، وحاكسون (1949(

ويصدق هذا على حمك التحصيل، أما أفضل السبل المكان تعريف التفوق والتعرف إليه 
وتقديره هو: احملكات املتعددة واليت ترسم لنا صورة للمتفوق يف ذكائه، وحتصيله وقدراته 

(وابتكاره...اخل.
9F

1( 
 

: أ- بعض التعريفات التي اتخذت الذكاء كمحك للتفوق الدراسي
 قبل أن نعرض تعريف التفوق الدراسي يف ضوء مستوى الذكاء، ال بد علينا ان نشري   إىل 

)، يف دراسة اليت 1992البدايات األوىل اليت أدت إىل بلورة هذا املفهوم ونبدأ بعمل (جالتون)(
استخلص منها أن التفوق هو عبارة عن قدرة الفرد على الوصول إىل مركز مرموق سواء كان فنًيا 

) فقد ارتأى إىل وصول الفرد   إىل حلول 1931أو علمًيا أو قياديا أو عسكريًا. أما (سبريمان 
جديدة وأصلية ملشكالت مل يسبقه غريه إليها. أو إنتاج اجلديد واألصيل. 

 

ومن خالل هذا نستنتج أن أعمال جالتون هنا ترى بأن حمك التفوق: احتالل الفرد مركز 
الصدارة يف أي جمال. اما حمك سيسرمان هو: االنتاج. أما إذا أرجعنا إىل التفوق بالنسبة حملك 

الذكاء فإننا جند: 

                                                 
 .105، ص 1990)- مدحت عبد احلميد عبد اللطيف: الصحة النفسية والتفوق الدراسي، دار النهضة العربية، لبنان، 1



     

أعمال تريمان: حيث يرى بأن التفوق هو كل فرد حصل على درجات يف اختبار بينية حيث  -
 من الموعة اليت ينتمي إليها. كذلك عرف (هولنجورت) %1يكون ضمن أفضل 

املتفوق: كل من يتعلم بقدرة وسرعة تفوق بقية أقرانه يف جماالت الفنون أو امليكانيكية أو 
 من أفراد الموعة من حيث مستوى %1الردات أو التحصيل األكادميي واعترب أفضل 

الذكاء عن طريق اختبار الذكاء. 
): يرى املتفوق: من لديه قدرة عقلية عامة (الذكاء العام) حيث ميكن 1957أما (اليكوك  -

 اعتباره منبئ للقدرة على التحصيل األكادميي وكمنبئ ملستقبل أراء الفرد االبتكاري.
 درجة فأكثر. أما (هولنجورت) اعتربه با °14ويقدر برتمان املتفوق من الدرجة ذكائه بقدر  -

 من الموعة اليت ينتمي إليها. اما %7 و%2 أما (دنالب) فيعترب املتفوقني فيمال بني .18°
( درجة.°13(كريك) فاعتربها بنسبة ذكاء تزيد عن 

10F

1( 
 

: ب- بعض التعريفات التي اتخذت التحصيل األكاديمي كمحك للتفوق الدراسي
) أن الواليات املتحدة األمريكية كانت أكثر بالد العامل استخداما 1980 يشري رالف كالو 

حملك التحصيل الدراسي كمحك للتفوق الدراسي، ألن التحصيل يعترب أحد املظاهر األساسية عن 
النشاط العقلي الوظيفي عند الفرد، غري أن التحصيل الدراسي ال يعرب دائما     عن املتفوقني، 

كما انه يوجد متفوقني ال حيققوا جناحا يف التحصيل الدراسي. 
 

 كما جند (تريمان) حيث حدد التحصيل املرتفع بوجود استعداد للنبوغ باحلصول    على 
 ومن التعريفات جند (سعاد كاندريان %90 وحدده فوكس بأكثر من %90درجات اكثر من 

Kanderian (1969 عرفت التفوق كل جمموع أعلى من املتوسط احلسايب باحنراف معياري واحد 
وأعلى درجات مرتفعة يف التحصيل. 

- كذلك تعريف: حممد الفرماوي: " التفوق هو أن يكون مستوى التحصيل أعلى مما هو متوقع 
ألمثاهلم ". 

                                                 
 .47ص، 2002)- سعيد حسين العزة: تربية املوهوبني واملتفوقني: الدار العلمية الطبعة األوىل، األردن، 1



     

): هو كل حتصيل يقع يف الثلث األعلى بناء توزيع متوسط 1985- تعريف (سعيدة أبوسوسو 
(جمموع الدرجات".

11F

1( 
(". يف الدراسة–العالية–وأضاف (بنتلي) بأن املتفوقني "هم ذو االستعدادات غري العادية 

12F

2( 
 

: من أمثلة هذه التعاريف: ج- بعض التعاريف التي اتخذت محكات متعددة للتفوق الدراسي
  1971: (مارالند) تعريف مكتب التربية األمريكي -1

هو تلك القدرة العالية عند الفرد الذي متكنه من القيام بأداء متميز والذي حيتاج إىل : التفوق
خدمات أو برامج تربوية خاصة فوق ما يقدم عادة يف الربامج املدرسية العادية ويشكل ما 

يلي: 
قدرة عقلية عامة.  -
 استعداد أكادميي خاص. -
 التفكري االبداعي أو املنتج -
 القدرة على القيادة -
 الفنون البصرية أو االراثية  -
(القدرة النفس حركية. -

13F

3( 
 

 :1977تعريف رنزولي  -2
التفوق هو " قدرة عقلية عالية على االبداع وقدرة على االلتزام بأداء املهارات املطلوبة وبالقدرة 

على السلوك املتكيف. 
 
 

 

                                                 
مجيلة شارف: االبداع وعالقته بالنجاح املدرسي يف املرحلة االبتدائية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، قسم علم النفس،  )- 1

 .74ص، 1991،        جامعة عني مشس
 .62ص، 2002)- أديب اخلالدي: املرجع يف الصحة النفسية، الدار العربية، الطبعة الثانية، ليبيا، 2
)- عفاف شكري حداد: اخلصائص السلوكية للطلبة املتميزين، جملة مركز البحوث الرتبوية، العدد اخلامس عشر، السنة  3

 .48ص، 1999     الثامنة، قطر، 



     

 :)Reis Renzulli et smith 1978تعريف رنزولي ووسميت وريز ( -3
التفوق هو كل املسامهات القيمة للمجتمع وميتلك ثالثة مسات هي: 

إبداع عايل  -
 مثابرة عالية -
(قدرات عقلية فوق املتوسط وليست باملرتفعة بالضرورة. -

14F

1( 
 

: - تعريف التفوق الدراسي: إجرائيا5
 فما فوق 20 من 12 لقد اعتمدنا لتحديد املع  االجرائي للتفوق الدراسي على العالمة 

 غري متفوقني، واجلذير بالذكر أن غري املتفوقون ليس معناه راسب 12يعتربون متفوقون وما دون 
بالضرورة. 

 

 ربيع 24 مؤرخ يف 98/254 ولقد اعتمدنا يف تربير ذلك على مرسوم جامعي تنفيذي رقم 
 فما فوق. 12 حبيث حيدد درجة جيد من 1998 أوت 17 املوافق لا ها1419الثاين عام 

 

: - تحديد مفهوم الجامعة6
- تعريف اجلامعة: لغويا: تعرف اجلامعة كالتايل: 

جامعة مفرد، جامعات، جمموعة معاهد علمية تسمى كليات تدرس فيها اآلداب والعلوم 
(بعد مرحلة الدرس الثانوي.

15F

2( 
كما تعرف على أ�ا: مؤسسة تعليمية وتكوينية تدف إىل تغطية احتياجات البالد     من 

االطارات والتقنيني، كما تعمل على تأهيل الشباب يف املضمار املهين ومسايرة التطور العلمي 
والتكنولوجي بصفة عامة، ويتضمن مفهوم اجلامعة كل األجهزة االدارية، واملادية واملخابر العلمية 

(اليت تتطلبها العملية الرتبوية اجلامعية من أجل تكوين أفضل.
16F
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 .25ص، ا2000)- ماجدة السيد عبيد: "تربية املوهبني واملتفوقني" دار صفاء، الطبعة األوىل، األردن، 1
 .216ص، 2000)- "املنجد يف اللغة العربية املعاصرة"، دار املشرق، الطبعة األوىل، لبنان، 2
)- نوار مربوحة: " العاملون يف التدريس اجلامعي، أوضاعهم واجتاهاتم " رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، قسم علم  3

 .21ص، 1990     االجتماع، جامعة عنابة، 



     

: ثانيا: الدراسات السابقة
تعد الدراسات السابقة من أهم ركائز البحث لكو�ا تساعد الباحث على معرفة        ما 

توصل إليه الباحثني من نتائج متهد له معرفة االجيابيات والسلبيات اليت وقع فيها من قبله. 
 وما ملسناه من خالل البحث عن الدراسات السابقة قلة الدراسات العربية وخاصة اجلزائرية 

اليت تناولت مركز الضبط يف الال الرتبوي، غري أننا سنذكر ما توفر لدينا           من دراسات 
مباشرة أو غري مباشرة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

: الدراسات العالميةأ- 
أن الطلبة املنضبطني داخليا كان حتصيلهم أعلى من حتصيل الطلبة املنضبطني  :Phares- دراسة 1

خارجيا وذلك لشعورهم أ�م مسؤولون عن جناحهم وفشلهم مبا يبذلونه من جهد   أو ما يتوالون 
) أن ibid 1976) كما جاء يف كتاب فارس (Messer 1972به من جد وكد، ويقول "مسري" (

هذه العالقة تظهر بشكل أوضح لدى الطلبة الصغار منها لدى الراشدين، ولدى استخدام 
الدرجات املدرسية منها لدى استخدام عالمات االختبارات التحصيلية املقننة، يف حني أن " 

 Bar-tal, et al)، ويف دراسة مستقلة "لرب-تال وخخرون " (Zimbardo 1985, P275زمباردو (
) طالبا وطالبة       من الصف األول 2438) استخدم فيها عينة عشوائية تكونت من (1980

الثانوي كانوا ينحدرون من قوميات إفريقية، خسيوية كمجموعة، وأوروبية أمريكية. 
 

: باستخدام عينة عشوائية من طلبة الصف اخلامس بلغت Levein 1992-دراسة ليفين 2
) طالبا وطالبة طبق عليهم مقياس مركز الضبط وربطه جبنس الطالب واجلالية اليت ينتمي 114(

) فلم جيد عالقة بني Student at riskإليها، ولكن عندما يكون الطالب يف موقف مشكل (
مركز الضبط وجنس الطالب، أو اجلالية اليت ينتمي إليها، ولكنه وجد ارتباطا قوياً بني هذا املقياس 

(وبني الطلبة يف موقف مشكل مفاده أن هؤالء الطلبة مييلون يف هذه املواقف لالنضباط
17F

1( 
 
: قام بدراسة على طلبة األقسام النهائية حبيث توصل إىل أن النجاح     Forner  78دراسة- 3

يف البكالوريا متصل بقوة الدافعية للنجاح، واليت يعترب مركز الضبط أحد مركباتا األساسية، ويف 
نفس السياق يؤكد أن الفرد ذو التحكم الداخلي يقيم نفسه قادرًا على حتقيق اهلدف بكفاءته، 

ويود لو تكون حظوظ النجاح بداللة شدة النشاط املطلوب، ويعتقد أنه قادرا     على االستجابة 
لألحداث. 

 

: قام بدراسة تدف إىل حتديد العالقة بني اجتاه مركز الضبط وبعض )Brown 1980دراسة (- 4
املتغريات األخرى منها التحصيل الدراسي، وقد أثبتت النتائج أن التحصيل على ارتباط دال 

                                                 
 .447ص)- أفنان دوزة : مرجع سابق، 1



     

إحصائيا مبركز الضبط، يفسر الباحث هذه النتيجة أن املراهقني ذوو الذكاء فوق املتوسط يكونون 
من ذوي الضبط الداخلي املرتفع، وذلك الحساسهم بقدرتم على التحكم يف الكثري من األمور، 

(خصوصا ما يتعلق بتحصلهم الدراسي.
18F

1( 
 

: ظهر أن هناك فروق بني جمموعة ذات الدافعية املعرفية املتعلقة )Ames 1992دراسة (- 5
بتوجيه اهلدف لتحقيق التفوق، واعترب الطالب ذوو هدف أن قدراتم هي سبب تدين حتصيلهم، 

ووجدت عالقة إرتباطية دالة على إحصائية بني أسباب التحصيل العايل وتوجيه اهلدف، وقد 
 طالًبا. 172بلغت عينة الدراسة 

 

 طالبا 202: فقد استخدمت عينتني تكونت األوىل من )Kalhryn 1989وفي دراسة (- 6
 من طلبة املرحلة الثانوية، وأظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيا    بني 107والثانية 

أسباب النجاح ودرجة الدافعية للتعلم، إذ بزيادة الدافعية يرتتب عليه زيادة التحصيل الدراسي 
وأنواع األهداف والدافعية املعرفية للتعلم وتنبأت اخلصائص الدافعية املعرفية للطالب بدرجات 

التفوق التحصيلي الدراسي ميكن أن حيرزها هؤالء الطالب. 
 
) طفال من الصفوف األول والثاين، 20: فقد ضمت عينتها ()Stipek 1988أما دراسة (- 7

وتوصلت إىل ان الطالب ممن أحرزوا درجات دافعية منخفضة كانوا يعزون فشلهم لنقص القدرة 
وذلك باملقارنة مع أداء الطالب متوسطي ومرتفعي الدافعية. 

 

 من طالب 223: ضمت عينة حتتوي على )Perry et Magnussen 1989- أما دراسة (8
اجلامعة، وأظهرت أن هناك عوامل حمددة تؤثر يف ضبط الدافعية للتعلم الصفي والتحصيل، وهي 
القدرة واجلهد، وصعوبة االختبار، حيث ظهر أنه حينما تكون الدافعية للتعلم ضعيفة فإن اجلهد 
هو الذي يظهر عند ذوي التحصيل العايل، وذلك ألن احملاضرة حني ختلو من استثارة استطالع 

                                                 
)- زاهية خطار:"أمهية التداخل بني مركز التحكم وقلق االمتحان للنجاح يف البكالوريا " دراسات يف العلوم االنسانية  1

 .13ص، 2008- 2007، اجلزائر، سنة 8     واالجتماعية، العدد 



     

املتعلم، وإنتاجه ودرجات تنظيمية للمعرفة أو إكماهلا، فإن ذلك يدفعه لبذل جهد أكرب لتحصل 
املعرفة واستيعابا. 

 

 طالًبا وطالبة      من 120: يف دراسة أجراها على عينة مؤلفة من Wagman 1989 دراسة -9
طلبة املدارس األساسية من الصف الثالث حىت الصف السادس األساسي مدى اختالف   يف 
درجات الدافعية املعرضية لدى الطالب املتفوقني حتصيليا ويف تفسريهم ألسباب النجاح والفشل 

يف مواد القراء واحلساب، وأفادت الدراسة أن الطالب املتفوقني يتصفون بدرجة ضبط عايل 
ويندفعون ذاتيا للتعلم أو يعزون جناحهم ألنفسهم وقدراتم وجهدهم ومل ُتظهر فروق ذات داللة 

(بني أداء الذكور واالناث.
19F
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: ب- الدراسات العربية
                                                 

)- نايفة قطامي: أثر متغري اجلنس: الصف، ودرجة داخلية الضبط يف درجة الدافعية املعرفية للتعلم عند املتفوقني دراسيا    1
 .2003      يف منطقة األغوار الوسطى "جملة العلوم الرتبوية، العدد الرابع، قطر، يونيو 



     

: لقد أوضحت دراسة علي الديب أن هناك فروقا بني مركز 1985- دراسة علي الذيب 1
 اخلارجي) لدى األفراد وترجع ذلك الختالف مستوى ثقافة األفراد األكادميي –الضبط (الداخلي 

(أي اليت تعتمد على اختالف مستويات املؤهالت الدراسية). واليت كانت          من نتائجها 
انه كلما اففض مستوى مؤهالت الفرد العلمية اففض معها درجاتم يف التحكم الداخلي، أي 
مبع  خخر أن األفراد األقل مؤهال دراسيا يتجهون حنو التحكم اخلارجي،      ومن نتائج هذه 
الدراسة أيضا أن هناك عالقة بني التحكم الداخلي وكل من الرضا عن العمل. والتوافق النفسي 

واالجتماعي مستخدما يف ذلك مقياس التحكم (الداخلي-اخلارجي) وذلك على عينة من 
( فرداً .209العاملني والعامالت عدد 

20F
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–: بعنوان: بعض التغريات املرتبطة بالتحكم (الداخلي1978- دراسة صفاء األعسر 2
اخلارجي)، أثبتت أن هناك عالقة دالة موجبة بني التحكم الداخلي والتحصيل الدراسي،     وأن 
هناك عالقة دالة موجبة بني التحكم الداخلي والتوافق النفسي االجتماعي، مستخدمة يف ذلك 
اختبار مركز التحكم للباحثة ودرجات الطالب يف التحصيل الدراسي، ومقياس روتر لتكميل 

 طالبة ممن يدرسون مبراحل التعليم 160اجلمل للتوافق النفسي االجتماعي وذلك على عينة قدرها 
اجلامعي والثانوي وأوضحت أن القطريات أكثر حتكم داخليا وأكثر توافقا     من غري القطريات 

وأن األفراد األكثر توافقا كانوا يتجهون حنو التحكم الداخلي. 
 

: حول العالقة بني مركز الضبط والتحصيل الدراسي 1987- دراسة فاروق عبد الفتاح موسى 3
لدى طالب اجلامعة من اجلنسني أن هناك ارتباطا سالًبا داال إحصائيا بني مركز الضبط والتحصيل 

الدراسي، أي أنه كلما ارتفعت الدرجات على مقياس مركز الضبط وهو هنا مصدر خارجي، 
اففض مستوى التحصيل الدراسي ومل جيد فروقا دالة إحصائيا يف مركز الضبط     بني األعلى 

حتصيال واألدىن حتصيال، وهذا بالنسبة لعينة الذكور، أما بالنسبة لعينة االناث فوجد ارتباطا موجبا 
داال إحصائيا بني مركز الضبط والتحصيل الدراسي، أي انه كلما ارتفعت الدراجات على مقياس 
مركز الضبط (ضبط خارجي)، ارتفع مستوى التحصيل الدراسي، بينما مل جيد فرقا جوهريا يف مركز 

                                                 
 .187ص، 1994، مصر، 1ط)- علي حممد الديب: "حبوث يف علم النفس " اهليئة املصرية العامة للكتاب، 1



     

الضبط بني مرتفعات التحصيل ومنخفضات التحصيل، وهذا يعين أن هناك عالقة بني االعتقاد يف 
الضبط الداخلي والتحصيل الدراسي لدى عينة الذكور، بينما هناك عالقة بني االعتقاد يف الضبط 

(اخلارجي والتحصيل الدراسي املرتفع لدى عينة االناث.
21F
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: دراسة حبث فيها العالقة بني درجة الضبط الداخلي 1982- دراسة عبد السالم كفافي 4
وبعض مظاهر التفوق التحصيلي املرتبط بزيادة عالية يف الدافعية للتعلم على عينة من الطالب 

املصريني بكلية الرتبية بالفيوم، الختبار فرض أن الطالب ذوي الضبط الداخلي املنخفض 
بصادفون الفشل التعليمي، مقدرا بعدد مرات الرسوب، أقل من الطالب ممن هلم درجات داخلية 

ضبط مرتفعة، وقد أسفرت نتائج الدراسة عن أن الفروق بني الموعتني مل تكن ذات داللة 
إحصائية. 

 

: دراسة عاملية بدف حتديد العوامل املنبئة بالدافعية 1991- دراسة عبد السالم دويدار 5
والتفوق من املتغريات الشخصية لدى موظفني وموظفات يف التمع املصري، وقد هدف بذلك 

إىل اختبار فرضية العالقة الطردية بني الدافعية للتعلم والتفوق التحصيلي والضبط الداخلي، 
والعالقة العكسية بني درجة الدافعية للتعلم، والضبط الداخلي املنخفض، وقد تكونت عينة 

) موظفا يف مدينة االسكندرية، وأظهرت النتائج صدق الفرضية ووجود عالقة 535الدراسة من (
ذات داللة بني درجات الدافعية املعرفية للتعلم والتفوق بني درجة الداخلية للضبط لدى الذكور 

واالناث. 
 

 طالبة من طلبة 53و طالبا 32: دراسة على عينة مؤلفة من 1988- دراسة مصطفى تركي 6
جامعة الكويت، من أجل التعرف على الفروق يف الدافعية حنو التحصيل والتفوق بني أداء     كل 
من الذكور واالناث يف مواقف حمايدة ومتنافسة يف درجات التفوق واالجناز، واشار النتائج لعدم 
وجود فروق ذات داللة إحصائية بني أفراد الذكور واالناث يف درجة التحصيل واالجناز يف مواقف 

(احملايدة أو املنافسة.
22F
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 .95ص)- بشري معمرية:مرجع سابق، 1
 .59ص)- نايفة قطامي: "مرجع سابق"، 2



     

 

: ربطت فيها بني مركز الضبط والتحصيل األكادميي للطالب 1988- دراسة أفنان (دروزه) 7
 أديب) وجدت أن الطلبة بشكل عام مييلون –اجلامعي وجنسه وفق امتحان الثانوية العامة (علمي 

لالنضباط الداخلي أكثر من االنضباط اخلارجي، حيث كان متوسط أدائهم يف املقياس 
) نقطة متثل البعد اخلارجي وأن الطالب الذكور كانوا أكثر ميال 23) من أجل (9,88(م=

) وبفرق له داللة إحصائية، ومل 10.12) من الطالبات االناث (م= (9,33لالنضباط الداخلي (م=
تظهر النتائج عالقة بني مركز الضبط والتخصص األكادميي للطالب سواء كان علميا أو أدبيا يف 
حني كان هناك عالقة إجيابية ذات داللة إحصائية بني مركز الضبط والتحصيل األكادميي للطالب 
املعرب عنه باملعدل العام اجلامعي. وذلك عندما استخدمت يف دراستها عينة عشوائية من طلبة 

) طالبا وطالبة. 423السنة األوىل جامعي يف جامعة النجاح الوطنية بلغت (
 مل تتوصل باملقابل إىل عالقة بني مركز الضبط والتحصيل للطالب 1998- إال أن (دروزه) 

) طالب من جامعة النجاح الوطنية 250اجلامعي عندما استخدمت عينة عشوائية تكونت من (
) طالبا وطالبة من جامعة القدس املفتوحة كنموذج للتعلم 250كنموذج للتعليم التقليدي و(

املفتوح، إال أ�ا وجدت من ناحية أخرى أن طلبة التعليم املفتوح أميل إىل االنضباط الداخلي من 
طلبة التعليم التقليدي، وأن الطلبة الذكور يف كلتا اجلامعتني كانوا أميل إىل االنضباط الداخلي من 

الطالبات االناث وبفرق له داللة إحصائية بالنسبة جلامعة القدس املفتوحة،      وأن طلبة 
التخصص العلمي يف امتحان الثانوية العامة أميل إىل االنضباط الداخلي من طلبة التخصص 

األديب، وبفرق له داللة إحصائية، وان الذي يعملون يف مهنة يف أثناء دراستهم أميل إىل االنضباط 
الداخلي من الذي ال يعملون ولكن بدون فرق إحصائي. 

 

: طبقت منها مركز الضبط ولكن يف عينة عشوائية         من 1993- دراسة أخرى لدروزه 8
) معلما 86معلمي املرحلة االعدادية يف مدارس وكالة الغوث الدولية يف منطقة نابلس بلغ عددها (

)، وبوبت عالمتهم باعتبار عدة متغريات: كاجلنس، والتخصص 210ومعلمة من أصل (
األكادميي للمعلم: علمي وأديب والتأهيل الرتبوي: مؤهل وغري مؤهل والشهادة األكادميية    اليت 

حيملها جامعية، وكلية جمتمع متوسط، وثانوية عامة، وفئات سنوات اخلربة يف سلك الرتبية 



     

والتعليم: حديثي العهد ومتوسطي، وقدامى، ومعدل حتصل الطلبة يف املادة اليت يدرسوها هلم  يف 
) منه 7,38جمال ختصصهم، فقد وجدت أن املعلمني بشكل عام مييلون لالنضباط الداخلي (م=

) أميل إىل االنضباط الداخلي      من 7,41إىل االنضباط اخلارجني وان املعلمني الذكور (م=
) يف حني مل يكن هناك فرق 9,41 االناث بفرق له داللة إحصائية، من املعلمات االناث، (م=

إحصائي على مقياس مركز الضبط بني املعلمني من ذوي التخصص العلمي واألديب،    وال بني 
املؤهل تربويا وغري مؤهل، وال بني محلة الشهادات العليا كاجلامعة واملاجستري،        أو املتوسطة 

ككلية التمع أو الدنيا كالثانوية العامة، وال بني فئات اخلربة التدريسية حديثي العهد، أو 
متوسطني أو قدميي العهد، أما من حيث عالقة مركز الضبط للمعلم بتحصيل طلبته، فلم يكن 

هناك عالقة تذكر بني هذين العاملني، إال أنه وجد ارتباط سليب بني هذين املتغريين   مع املعلمني 
من محلة الشهادات العليا فقط، ويفيد هذا االرتباط بأنه كلما زاد ميل هؤالء املعلمني من محلة 

(الشهادات العليا لالنضباط الداخلي ارتفع حتصيل طلبتهم األكادميي والعكس صحيح.
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- دراسة محمد سليمان بني خالد: 9
قام الباحث بدراسة العالقة بني مركز الضبط ومستوى التحصيل األكادميي لدى طلبة كلية 

العلوم الرتبوية يف جامعة خل البيت باألردن. وقد حاولت الدراسة االجابة عن التساؤالت التالية: 
 ماهو مستوى مركز الضبط لدى افراد عينة الدراسة من طلبة كلية العلوم االجتماعية؟. -
هل هناك عالقة ذات داللة إحصائية بني مركز الضبط والتحصيل األكادميي، حسب اجلنس  -

 أو املستوى الدراسي؟.
 هل هناك عالقة بني مركز الضبط ومستوى التحصيل األكادميي (مرتفع/ متدين)؟. -
 هل هناك عالقة بني مركز الضبط واجلنس لدى الطلبة؟. -
 هل هناك عالقة بني مركز الضبط واملستوى الدراسي (باكلوريا-دراسات عليا) -

 

) طالبا وطالبة، أختريت بالطريقة العشوائية الطبقية، ولتحديد 180وقد بلغت الدراسة (
مركز الضبط استخدم الباحث (مقياس روتر). أما حتصيل الطلبة األكادميي فتم احلصول عليه من 

                                                 
 .450ص)- أفنان دروزة: مرجع سابق، 1



     

خالل دائرة القبول والتسجيل باجلامعة، وقد أظهرت النتائج تفوق أفراد عينة الدراسة     يف مركز 
الضبط اخلارجي، ودلت النتائج على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بني مركز الضبط 

والتحصيل االكادميي، حسب اجلنس، بينما يف املستوى الدراسي كانت العالقة دالة لصاحل طلبة 
الباكلوريا، كما أظهرت النتائج أيضا: عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية    بني مركز الضبط 

(داخلي، خارجي)، وكل من مستوى التحصيل األكادميي (مرتفع/متدين)،  أو اجلنس، أو املستوى 
(الدراسي.

24F

1( 
 

- دراسة نايفة قطامي: 10
 " أثر متغري اجلنس، الصف، ودرجة داخلية الضبط يف درجة الدافعية املعرفية للتعلم عند 

املتفوقني دراسيا يف منطقة األغوار الوسطى". 
 

 لقد حاولت الباحثة من خالل هذه الدراسة إىل الكشف عن اثر متغيري اجلنس والصف، 
ودرجة الضبط الداخلي على درجة الدافعية املعرضة للتعلم لدى الطلبة املتفوقني، وكذلك الكشف 

عن الفروق اليت تعزى للتفاعالت املمكنة يف التجميعات. 
 

 طالبا مث اختيارهم وفق طريقة عشوائية طبقة موزعني  يف 140 وتكونت عينة الدراسة من 
 مدرسة. 38

 وقد أظهرت النتائج عن وجود فرقا دي داللة إحصائية على مستويات متغيري الصف، 
ولصاحل طلبة الصف العاشر، وعلى مستوى التفاعل بني متغري الصف ودرجة الضبط الداخلي 

(لصاحل الطلبة املتفوقني من الصف العاشر وذوي الدرجة العالية يف الضبط الداخلي.
25F
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)- حممد سليمان بين خالد: "مركز الضبط وعالقته مبستوى التحصيل االكادميي لدى طلبة العلوم الرتبوية يف جامعة      1

. 491ص، 2009       خل البيت "جملة العلوم االسالمية، اللد السابع عشر، العدد الثاين، األردن، 
 .59ص)- نايفة قطامي: "مرجع سابق" 2



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:  ج- الدراسات الجزائرية
: دراسة حول أمهية التداخل بني مركز التحكم وقلق االمتحان للنجاح يف  دراسة زاهية خطار-1

البكالوريا، وتدف الدراسة إىل تسليط الضوء على التداخل بني مركز التحكم وخلق االمتحان من 
تأثري على جناح يف البكالوريا، وقد كانت فرضيات الدراسة: 

- يتحصل الطلبة ذو الضبط الداخلي على أحسن النتائج يف امتحان البكالوريا مقارنة بالطلبة 
ذوو الضبط اخلارجي. 

- يتحصل الطلبة ذو القلق املعتدل على أحسن النتائج يف امتحان البكالوريا مقارنة بالطلبة ذوي 



     

القلق املرتفع. 
- يتحصل الطلبة الذين يتميزون بالقلق املعتدل والتحكم الداخلي على أحسن النتائج          يف 

امتحان البكالوريا مقارنة بالطلبة املتمايزي بعدي التحكم وقلق االمتحان. 
) ثانوية، 13- وقامت الباحثة حبصر الثانويات التابعة ملركز التوجيه بالقطاع والبالغ عددها (

 ثانويات وعدد العينة قد بلغ 7واكتفت الباحثة بالتطبيق على نصف العدد، واختارت عشوائيا 
) تلميذ. 209(

 

) Nouvicki et stuklend بندا (40واستعملت الباحثة مقياس مركز التحكم يتضمن 
ومقياس قلق االمتحان. 

 

وقد اسفرت النتائج على أن هناك فروقا بني الطلبة ذوي التحكم الداخلي والطلبة ذوي 
التحكم اخلارجي فيما خيص ادائهم يف امتحان الباكلوريا، حبيث حتصل ذوي الضبط الداخلي 

( لذوي التحكم اخلارجي.8,57 يف مقابل متوسط 11,76على متوسط األداء قدر با 
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) بعنوان 2009: رسالة ماجستري يف علم النفس الصحة (جامعة باتنة - دراسة لعزوز إسمهان2
مصدر الضبط الصحي وعالقته باسرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى القصور الكلوي املزمن وقد 

متخض عن هذا املوضوع التساؤالت التالية: 
 

هل توجد عالقة ارتباطيه بني أبعاد مصدر الصحي واسرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى القصور 
الكلوي املزمن؟. 

- توجد عالقة ارتباطيه بني أبعاد مصدر الضبط الصحي ومدة املرض لدى مرضى القصور 
الكلوي املزمن. 

 

إىل جانب بعض املتغريات كاجلنس، واملستوى التعليمي، وتكونت العينة االمجالية للدراسة 
 سنة ومت اختيارها انطالقا من املرضى املتواجدين 60-20 مريض يرتاوح املدى العمري من 72من 

                                                 
 .07ص)- زاهية خطار: مرجع سابق، 1



     

 باتنة واستعملت الباحثة أداتني لقياس –باملستشفى اجلامعي بباتنة وعيادة التصفية الدموية املغرب 
متغريات الدراسة مها: مقياس مصدر الضبط الصحي، ومقياس اسرتاتيجيات املواجهة وأسفرت 
النتائج على وجود عالقة ارتباطية بني أبعاد مصدر الضبط الصحي ومدة املرض، وعدم وجود 

(داللة إحصائية حسب اجلنس واملستوى التعليمي.
27F
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: رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، ختصص علم النفس 2005- دراسة مدور مليكة 3
املعريف، باتنة،: " وجهة الضبط وعالقتها بأمناط التفكري " لدى عينة من مرتبصي معاهد التكوين 

املهين، وقد كانت تساؤالت الباحثة كالتايل: 
 ماهي طبيعة العالقة بني وجهة الضبط والتفكري الناقد والعلمي؟. •
هل توجد فروق دالة إحصائيا بني املرتبصني الذكور واالناث يف وجهة الضبط الداخلية  •

 واخلارجية)، وكل من التفكري الناقد والتفكري العلم؟.
هل توجد فروق دالة إحصائيا بني املرتبصني كل من ختصصات الكهرباء ومرتبص ختصص  •

االدارة والتسيريي يف وجهة الضبط (الداخلية واخلارجية)، وكل من التفكري العلمي والتفكري 
 الناقد.

هل توجد فروق دالة إحصائيا بني مرتبصي السداسي األول ومرتبصي السداسي الرابع  يف  •
وجهة الضبط (الداخلية واخلارجية)، وكل من التفكري العلمي والتنفكري الناقد. أما   عن 

 الفرضيات فهي كالتايل:
تتوفع وجود عالقة إرتباطية إحصائيا بني وجهة الضبط الداخلية واخلارجية، وكل       من  •

التفكري العلمي والتفكري الناقد. 
نتوقع وجود عالقة إرتباطية موجبة بني وجهة الضبط الداخلية، وكل من التفكري العلمي  •

 والتفكري الناقد.
نتوقع وجود عالقة إرتباطية سالبة بني وجهة الضبط اخلارجية، وكل من التفكري العلمي  •

 والتفكري الناقد.

                                                 
)- عزوز إمسهان: "مصدر الضبط الصحي وعالقته باسرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى القصور الكلوي"، مذكرة لنيل   1

 2009     شهادة املاجستري، دراسة غري منشورة، جامعة باتنة، 



     

نتوقع عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني مرتبصي كل من ختصصات الكهرباء ومرتبصي  •
ختصصات االدارة والتسيري، ذوي وجهة الضبط والداخلية واخلارجية)، يف متوسط درجات 

 التفكري العلمي والتفكري الناقد.
نتوقع عدم وجود فروق دالة إحصائيا، بني مرتبص السداسي الرابع، ذوي وجهة الضبط  •

 (الداخلية واخلارجية) يف متوسط درجات التفكري العلمي والتفكري الناقد.
 

 مرتبصا ومرتبصة باملعهد الوطين املتخصص يف التكوين 154: تكونت العينة االمجالية من العينة
 سنة. 22 إىل 20 مرتبصة يرتاوح معدل أعماهلم بني 84و مرتبص، 86املهين ببسكرة، 

 

  :النتائج
عدم وجود عالقة دالة إحصائيا من وجهة الضبط الداخلية وأمناط التفكري العلمي والتفكري  •

 الناقد
عدم وجود عالقة دالة إحصائيا بني وجهة الضبط اخلارجية وأمناط التفكري العلمي والتفكري  •

 الناقد
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني مرتبصني الذكور واالناث، ذوي وجهة الضبط (الداخلية  •

  اخلارجية) يف متوسط درجات التفكري الناقد والتفكري العلمي.–
عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني مرتبصي شعب الكهرباء ومرتبصي شعب االدارة والتسيري  •

 ذوي وجهة الضبط الداخلية واخلارجية يف متوسط درجات التفكري الناقد والتفكري العلمي.
وأخري عدم وجود فروق دالة إحصائيا بني مرتبصي السداسي األول ومرتبصي السداسي  •

 اخلارجية) يف متوسط درجات التفكري الناقد والتفكري –الرابع ذوي وجهة الضبط (الداخلية 
(العلمي.
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)- مليكة مدور: "وجهة الضبط وعالقتها بامناط التفكري"، رسالة مقدمة لنيل شهادة املاجستري، دراسة غري منشورة،  1
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: د- التعليق والمناقشة على الدراسات السابقة
) دراسات. أن هناك عالقة 09 جتمع العديد من الدراسات الغربية اليت عرضناها وعددها (

قوية، وهي العالقة ذات اجتاه إجيايب بني مركز الضبط والتحصيل الدراسي، حىت وإن     مل تشري 
بعض الدراسات إىل املتغريات املوضحة يف دراستنا بالتسمية ذاتا. غال ا�ا أشارت     إىل ما 

، ودراسة Ames 1992يوحي بذلك، وما يدعم فرضيات دراستنا هذه، فاشارت مثال دراسة 
Kathryn  1989 إىل أن هناك عالقة بني التحصيل الدراسي اجليد الذي يؤدي      يف العديد 

من املرات إىل التفوق الدراسي، وبني مركز الضبط الداخلي، والذي عرب عنه       يف الدراسات 
املشار إليها بالدافعية أو وضوح األهداف... 

  

 إىل أن هناك عالقة بني النجاح بشكل عام، والدافعية أو Forner 1978وأشارت دراسة 
مركز الضبط الداخلي. 



     

  

وبشكل عام فإن جل الدراسات الغربية تدعم التصور العام لفرضيات حبثنا، حىت وإن  مل 
تشري إليها ضمنًيا إال أن االستنتاج العام حسب القراءة الدقيقة هلا جيعلنا نؤكد ما حددناه   من 

فرضيات حبثنا. 
 

 أما ما تعلق مبجمل الدراسات العربية فركزت جلها على العالقة اليت تربط مركز الضبط 
الداخلي ببعض املتغريات، نذكر منها اجلنس، املؤهل العلمي، التخصص األكادميي. 

 

 لقد وردت عدة نتائج جد هامة نذكر منها نتائج دراسة أفنان دروزة، حيث أسفرت على 
أن الطلبة الذكور مييلون إىل الضبط الداخلي عكس االناث الاليت ميلن إىل اخلارجي. كما أسفرت 

نتائج دراستها لعدم وجود عالقة بني مركز الضبط، والتخصص األكادميي، وهي نتيجة هامة، 
تناقض كلًيا مع ما حددناه يف فرضيات دراستنا، وهذا ما حناول إثباته أو تباين عكسه بالنسب 

ملوضوع دراستنا. 
 

 لقد أكدت بعض الدراسات عدم وجود عالقة بني مركز الضبط والتحصيل الدراسي 
حسب اجلنس: 

وتبادلت دراسة نايفة قطامي أثر درجة داخلية الضبط يف درجة الدافعية املعرفية للتعلم عند  -
املتفوقني دراسيا، واكدت نتائج دراستها أن الدافعية للتعلم ترتبط بالعمر إذ أظهرت النتائج أن 
الطلبة األكثر تقدما يف العمر أكثر دافعية، كما أن تقدم حاالتم النفسية تسهم        يف 

جعلهم أكثر انضباطا وحتكما داخليا. 
 

أما ما تعلق بالدراسات اجلزائرية، وإن كانت حسب رأينا جد قليلة، وتكاد تنعدم    يف 
حدود ما توصلنا إليه من حبوث. 

 

ضمن هذا االطار كانت دراسة زاهية خطار تشري يف جمملها لوجود عالقة ارتباطية ذات 
داللة بني مركز الضبط الداخلي، والنجاح يف الباكلوريا نتيجة القلق املنخفض ويف املقابل لذلك 
هناك عالقة بني مركز التحكم اخلارجي، والفشل يف الباكلوريا بناء على قلق االمتحان املرتفع، 



     

وهذا ما تؤكده فرضيات حبثنا بشكل عام. 
 

أما دراسة إمسهان عزوز من جامعة باتنة، فكانت يف جمملها تبحث يف مدى وجود عالقة 
بني مصدر الضبط الصحي (الذي إسقاط ملركز الضبط بشكل عام على اجلانب الصحي) 

واسرتاتيجيات املواجهة لدى مرضى القصور الكلوي املزمن، وأسفرت نتائج الدراسة       على 
وجود عالقة بني مصدر الضبط واسرتاتيجيات ملواجهة املرضى، مبع  أن االسرتاتيجيات 

السيكولوجية ملواجهة املرضى ختتلف حسب اختالف مصدر الضبط الصحي، كما أن الباحثة مل 
جتد عالقة ارتباطية بني مصدر الضبط، وبعض املتغريات اجلنس واملستوى التعليمي...اخل. 

 

إذا وبشكل عام فإن جممل الدراسات السابقة املعروضة، تسمح لنا إما تأكيد نتائج      
أو نفي نتائج، كما ميكننا القول أن جل الدراسات اليت وقفنا عليها حسب طاقة حبثنا، مل تشري 
مباشرة إىل عنوان دراستنا، وهو عالقة مركز الضبط بالتفوق اجلامعي، لكن أمكنا االستفادة منها 
من خالل االطار العام للدراسات من اجلانب املنهجي أو حىت من اجلانب املفهمي النظري الذي 

يؤكد إجيابية مركز الضبط الداخلي يف تأثريه على العديد من املتغريات البسيكولوجية املختلفة، 
عكس مركز الضبط اخلارجي الذي جيعل الفرد خاضًعا لظروف تتحكم فيه. 

خالصـة: 
  

لقد اتضح من خالل تقدمي كل من مفاهيم مركز الضبط والتفوق الدراسي. إضافة    إىل 
تقدمي الدراسات السابقة اليت أجريت يف هذا الال، لقد اتضح أن مفهوم مركز الضبط      له 
تطبيقات تربوية عديدة ختتلف نتائج تطبيقاته باختالف البيئة، وباختالف املتغريات املرتبطة به، 

وهذا ما فسرته الدراسات السابقة الذكر. 
 

 كما أتضح جليا ومن خالل اطالعاتنا املختلفة أن مفهوم مركز الضبط مل حيضى 
باالهتمام الكايف يف اجلامعات اجلزائرية، وأملنا يف هذه الدراسة أن تكون مسامهة منا يف تعديد 

تطبيقات هذا املفهوم الرتبوي املهم. 
 

 



     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصـــــل الثاني 

 
مركز الضبط والتصورات النظرية 

 



 
   

: تمهيــد
 عتم  ةكز  البط  أد  اتمريريا  اااةة ال  اا  اهتماا  با يف الفرتة األخرية، وأنه مسة 

ثابمة ةن الساا  الشخصية ال  تؤثك يف سلوك الفك  يف ةوقف احلياة اليوةية، وأ�ا تساع  الفك  
على النظك وإىل إجناااته ةن جناح أو فشل يف د و  ةا ل عه ةن ق را . زاا أن تذا اتفهو  عت  

د عثا نسطيا. 
 

) ةثل ةكز  المحكم، ةكز  Locus of control فق  تت    الرتمجا  التكبية تصطلح (
البط ، ةص ر البط ، ةوضع البط ، وجهة البط ...اخل. 

 

)، ال  صاغها Socail tearning وق  أشمق تذا اتفهو  ةن نظكعة المتلم االجمااعي (
. 1954جو ليان. ب. روتك سنة 

 

 وسنق   يف تذا الفصل حملة تارخيية للافهو  دىت نوضح جذوره، زذلك أبتا  ةكز  البط  
واتم مسا  وخصائص الشخصية لذوي البط  ال اخلي واخلارجي، وعالقة ةكز  البط  بطتض 

اتمريريا ، وأخريا االجتاتا  اتفسكة له. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

أوال: نظرة تاريخية حول مفهوم مركز الضبط: 
 لق  ظهك ةفهو  ةكز  البط  يف ثناعا نظكعة المتلم االجمااعي لكوتك، وق  أخذ  تذه 

النظكعة تأخذ شكلها احلايل يف آواخك األربتينيا ، وب اعة اخلاسينيا  ةن القكن التشكعن، وزأي 
نظكعة مل تظهك فجأة، ومل ت ا ةمكاةلة ةكة واد ة بل منت بط ء، أعن قا  جوليان       ب- 

روتك. التقل اتط   للنظكعة تالةيذه يف ال راسا  التليا لطح  واخمطار فكضياتا اتخملفة يف جاةتة 
أو تاعو. وتوجت جهو تم يف ةنمصف اخلاسينيا  بص ور زماب روتك بتنوان "المتلم 

، وعت  تذا الكماب مبثابة اهعالن التلاي عن ةيال  1954االجمااعي وعلم النفس التيا ي" عا  
 ظهك  الصياغة 1966تذه النظكعة، واسماك الطح  دول جوانطها اتخملفة بت  ذلك، ويف سنة 

 اخلارجي للمت ع "، مث –النهائية تفهوةها األزثك شهكة "الموقتا  اتتااة للبط  ال اخلي 
 بص ور زماب روتك وآخكون بتنوان "تططيقا  نظكعة المتلم 1972ت عات ب اعة السطتينيا  
(االجمااعي يف الشخصية".
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 وق  زانت اتهارة والص فة اتؤشكان المجكعطيان للمايي  بني ات رزني يف البط  ال اخلي، 
 بمجكبة على واوعمني ربم عن الاوعة 1951واخلارجي، وق  قا  زل ةن روتك ووليا  جياس سنة 

األوىل قيل اا أن االجناا حمكو  بتواةل الص فة، بينها قيل للاجاوعة الثانية   أن اجناا اتهاة 
 %50ةموقف على عاةل اتهارة، وزانت عالية الم عيم تمم دسب ج اول ةتينة    ةن المت ع : 

. وتوصلوا إىل نمائج ةفا تا أن اه اء زان أفبل ةن األ اء        يف ظل عواةل الص فة %100و
(زاا اسماك  توقتا  النجاح لاوعة اتهارة وُةقاوةة االنطفاء عن  ةقارنمها مبجاوعة الص فة.
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 ولمفسري تذه الفكوق بني األفكا  يف إ رازهم للجهة اتسؤولة عن نمائج أعااام طكح روتك 
ةفهو  البط  ال اخلي ةقابل البط  اخلارجي للمت ع ، وتو ةمريري إ رازي عموس  التالقة بني 

المت ع  والموقع، وعتين أن األفكا  جيهلون توقتا ، واعمقا ا  حي  ون خالاا اجلهة      ال  عت ون 
إليها ظط  نمائج األد ا  يف دياتم، فياا إذا زانت تتما  على سلوزهم          أ  على 

عواةل خارجية عن ضططهم الشخصي. 
 

                                                 
 .8)- بشير معمرية: " مرجع سابق"، ص1
 .16)- مليكة مدور: مرجع سابق، ص2



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: تصنيف أبعاد مركز الضبط ثانيا:
عتم  ظهور ةكز  البط  ال اخلي، خارجي على أنه ةمريري أدا ي الطت ، وانه عاةل واد  



 
   

) حمل إنقاذ ةن قطل الكثري ةن الطادثني الذعن أجكوا الت ع  1966على ةمصل زاا عقيسه روتك (
ةن ال راسا ، وةن بني ال راسا  ال  أظهك  تذا اتفهو  على أنه عاةل واد  تو البط  

(ال اخلي، ةقابل البط  اخلارجي
2F

 ,Marsh باعماا ه على نمائج المحليال  التاةلية ال  قا  با()1
Garry1978, Franklin 1963 وظل افرتاض أدا عة الطت  ةسلم به دىت ظهور تقكعك ،(

)Gurin et All 1969) الذي زشف أن ةقياس ،(I.E  حيموي على عواةل ع ع ة أمهها البط (
الشخصي الذي عمبان بنو ا عت  عنها بباري األوائل (أنا-حنن)، والبط  اهع عولوجي، والذي 

عمبان بنو ا تسمخ   الباري الثال  (تم، تن، تو، تي)، وتي تمتلق ببط  الناس على 
اتوقف بصورة عاةة. 

 

تذا باهضافة إىل عاةل اهع عولوجية الساللة أو التنصك وعاةل اهعمقا  يف إةكانية تت عل 
النظا  نميجة لذلك، وبسطب تذه المناقبا  د   ج ل دول ةفهو  ةص ر البط ، تل تو 

أدا ي الطت  أ  ةمت   األبتا ، او بتىن آخك تل عتم  ةكز  البط  توقع عا  دول البط  
ال اخلي ةقابل البط  اخلارجي، ا  ةموقتا  ةمت  ة للبط  ال اخلي/اخلارجي تشال على ع   

ربملف ةن ةصا ر البط . 
 

إىل ان ال راسا  احل عثة ال  تناولت تذا اتفهو  أوضحت أنه ةمت   األبتا ، فق  زشف 
)Sehnuder, Persons 1970 عن مخسة أبتا  تص ر البط  أو تصنيفا  فكعية تقياس ،(

Rotter :تي 
 احلظ -
 القيا ة -
 اهدرتا  -
 السياسة -
 األزا ميية -

                                                 
 .20ص)- بشري ةتاكعة: ةكجع سابق، 1



 
   

 عاةلني مها: البط  الشخصي، والبط  االجمااعي Mirels 1970وق  اسمخلص 
(السياسي.
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عواةل:  3 ةن خالل المحليل التاةلي تقياس روتك عن Sanger Wolkerويف  راسة 
 البط  الشخصي ال اخلي -
 البط  ةن خالل النظم الثقافية اتخملفة. -
 

) ففي  راسة اا بتنوان إ راك السلوك الوال  وعالقمه مبصا ر Lervenson 1973أةا (
البط  (الشخصي، احلظ، الص فة، اآلخكعن األقوعاء)، اسمخ ةت فيها ةقياسها تكز  البط ، 
اظهك  النمائج ص ق اتقياس ةمت   األبتا  تكز  البط ، وتأز   ةن ذلك ةن خالل النمائج 

ال  توصلت إليها، دي  ارتط  اسلوب اتتاةلة الوال عة القائم على القسوة والتقاب الط ين ببط  
اآلخكعن األقوعاء، ومل عكتط  نفس األسلوب بالبط  الشخصي، وارتط  االسلوبان القائاان على 
المذبذب واحلكةان ببط  احلظ والص فة، ومل عكتططا بالبط  الشخصي وةتىن تذال أن عواةل 

البط  الشخصي ةسمقل عن عاةلي ضط  األخكعن وضط  الص فة واحلظ. 
 

) فق  وج  ةن خالل المحليل التاةلي لالسمجابا  ال  دصل عليها Collins 1974أةا (
  ةفحوص ةن طلطة اجلاةتة وتوصل إىل أربتة عواةل ةماي ة:300بواسطة تططيق اخميار على 

 اهعمقا  يف صتوبة التامل. -
 التامل عسو ه الت ل. -
 التامل قابل للمطؤ، وأنه غري حمكو  بالتشوائية، واحلظ أو الق ر. -
(التامل عسمجيب سياسيا: وتو عوضح عقي ة الفك  يف احلساسى السياسية يف بيئمه. -
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: ثالثا: الخصائص الشخصية لذوي الضبط الداخلي والخارجي
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 لق  زانت تناك الت ع  ةن ال راسا  ال   رست اخلصائص الشخصية اتاي ة لكل   ةن 
ذوي البط  ال اخلي والبط  اخلارجي. 

 

 :الخصائص الشخصية لذوي الضبط الداخلي- 1
لق  اشار   راسا  روتك أن اتموجهني حنو الرياعة ال اخلية مييلون العماا  د و  المريكع  
  زاا لو زانت جهو تم تي ال  تموس  ذلك احل  ، يف دني أألن األفكا  اتموجهني خارجيا

عت ون اتسؤولية للحظ أو الص فة او الق ر او اي قوى أخكى، أو رمبا عت و�ا لمتقي ا  احلياة. 
 

وللذعن ل عهم وجهة ضط   اخلية عتمق ون أ�م اتسؤولون عن جنادهم أو فشلهم، وتم 
عتمق ون أ�م إذا جنحوا فذلك أل�م حياولون جب ، وأن ل عهم الق رة على النجاح، وتم عمح ثون 

الكثري عن سلوزهم، وتصكفاتم، و وافتهم، وآرراؤتم يف ال راسة، أفبل بكثري    ةن ذوي 
المحكم اخلارجي، حبي  تطني ارتفا  ةسموى حتصيلهم وأساليطهم يف دل اتشكال ، زاا أ�م 
ازثك تفمحا وةكونة يف المفكري، وأزثك إب اعا، وأزثك حتاال للاسائل واتشكال  الرياةبة، وأزثك 

توقتا لإلجابا  الصحيحة. 
 

عمتلاون الموافق واتشارزة وتطا ل التواطف والاةال  واالنسجا  ةع اآلخكعن، وأزثك 
تتاونا وأزثك توزي  جتاه اآلخكعن على الكغم ةن ةقارنمهم عليها، وتم أزثك ثقة بالنفس وأزثك 

ذزاء وأزثك نشاط وةكونة، وأزثك إق اةا وةرياةكة، وأقل شتورا بالبري  والقلق. 
 

التال واأل اء اتهين: دي  تطني ان ل عهم ةتكفة شاةلة بتامل التال الذي عتالون     
فيه، والطيئة احمليطة بم، زاا أ�م أزثك إشطاعا ورضا عن عالهم، وأزثك ا�اازا وإتمااةا بذا 

(التال.
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  عسمجيطون للمأثريا  الطيئية زاا ع رزو�ا تم وليس زاا تط و بالفتل.

 

: - الخصائص الشخصية لذوي الضبط الخارجي2
                                                 

)-عبد العظيم سليمان المصدر: "الذكاء اإلنفعالي وعالقته ببعض المتغيرات الغنفعالية لدى طلبة الجامعة"، مجلة  1
 .587ص، 2008     الجامعة اإلسالمية، سلسلة الدراسات النفسية، المجلد السادس عشر، العدد األول، فلسطين، 



 
   

- عماي  ذوي البط  اخلارجي بت و االخطاء غلى التال الشاق للرياعة، وأنه ليس بإةكا�م    أن 
عفتلوا شيئا وخيمارون المح عا  األسهل، وعسمسلاون سكعتا ول وعهم إدساس بالتج  وأقل 
ةطا رة ةنهم، ال عطا رون غلى غقاةة عالقة ب ةالء ج  ، أو إصالح الص اقا  عن ةا تثور 

اتشازل، واقل توافقا، وأقل ةشارزة ةع اآلخكعن، فهم ال عمطا لون التواطف وعنسجاون ةع الريري. 
 

آرائهم ال راسي ضتيف، وعتما ون على ةساع ة اآلخكعن فهم أزثك شتور بالبتف والتج ،  -
وأزثك عاسا، واقل ثقة بالنفس، وأزثك شتورا بالبري ، واقل متكينا وال عشتكون بمحال 

اتسؤولية، بل عشتكون بأ�م ال ميثلون السيطكة على ةا حي   ام. 
 

أةا إذا د ثت ام أةور طيطة عت ون ذلك إىل احلظ، او الظكوف، أو األفكا  اآلخكعن، 
وعكجتون الفشل إىل صتوبة اتهاة، وانه ليس باةكا�م أن عفتلوا شيئا. 

- ع   الكادة والموتك النفسي. 
- المصلب يف تفكريتم دي  االلم ا  بوجهة عقلية حم  ة 

) أن ةكز  البط  عنطئ بنمائج تتلم Schonwetter etal 1993- وق  أوضح سكونوعرت وأخكون (
الطالب، وان الطالب اخلارجني زانت اسمف تم قليلة، ألن ق رتم على اتشارزة       يف اهنمطاه 
ال اخلي والتج  اتمتلم، ق  عنمج عن ةا عتمق  األفكا  أن النميجة ليس اا عالقة جبهو تم، مما 

عماخص عن نقص اتثابكة يف آ اء اتها  اتوزولة إليهم. 
) أن األفكا  اخلارجني مييلون إىل ممارسة عاليا  ةتكفية Lefcourt 1973- وأضاف (ليفكور  

ةلاوسة تقاربية، بيناا ميارس األفكا  ال اخليون عاليا  ةتكفية أزثك جتك ا وتطاعً ا، وذا  طابع 
عا ، وتم بذلك ازثك اسمطاعة يف توجيه ذاتم بوضوح أزثك وبطكعقة ةناسطة. 

- وأخريا فالبط  ال اخلي واخلارجي بت عن ةمصلني، ميم ان بني �اعة البط  ال اخلي، والبط  
 إىل أنه ال توج  أمناط نقية ةن الفئمني،       وال جيب أن MC Conneellاخلارجي، وزاا أشار 

عكون إةا ةن فئة البط  ال اخلي أو البط  اخلارجي، فلكل ةنا  رجمه على خ  ميم  بني 
(�اعمني واالخمالف يف ال رجة وليس يف النو .
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ةن خالل تذا التكض خلصائص ومسا  الشخصية لذوي البط  ال اخلي واخلارجي،  
نالدظ أن الساا  اهجيابية لصاحل وجها  البط  ال اخلية والسلطية ةن صاحل وجها  البط  

اخلارجية. 
 

) أن بتض علااء النفس عمسكعون يف احلكم على أصحاب Rotter 1975 وعتلق روتك (
وجه  البط  فيقولون أنه ةن األفبل أن تكون أصحاب وجهة البط  ال اخلية، وأنه        ةن 

السييء أن تكون ةن أصحاب وجهة البط  اخلارجية، فق  عكون تذا صحيحا يف بتض 
(احلاال ، ولكن ال توج  اسس ةنطقية اذه االفرتضا .
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: رابعا: مركز الضبط وعالقته ببعض المتغيرات
 على اتسموى النظكي، توج  الت ع  ةن التواةل واتمريريا  تؤثك إجيابيا أو سلطيا         يف 
ةكز  البط ، وبتطارة اخكى، تناك عواةل وةمريريا  جتتل الفك  إةا أن عكون ةن ةكز  ضط  

                                                 
)- عصا  أبو الفموح ست  زسك: المفكري اخلكايف وعالقمه بطتض ةمريريا  الشخصية"، ةذزكة ةق ةة لنيل شها ة   1

 .29ص، ةصك، 1998      اتاجسمري، قسم علم النفس، جاةتة طنطا، 



 
   

المأثري  اخلي أو خارجي، لكن ونظكا لت   وجو   راسا  جتكبية تثطت مما ال ع   واال للشك 
الفتلي لذلك اتمريريا  على ةكز  البط ، سمق   يف تذا التنصك بتض ال راسا  ال  ت ا ارتطاط ةكز  

 البط  بالت ع  ةن التواةل واتمريريا  (على شكل عالقة ارتطاط ال  ال تتين النسطية).
 

: - مركز الضبط وعالقته بتقدير الذات1
(، و راسا  أخكى ع ع ة1959 أوضحت نمائج  راسة زوبك مسي  سنة 
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أن المالةيذ )1
ذوي تق عك الذا  اتكتفع عكونون عا ة أزثك ق رة على المتطري والمفاعل، زاا عكونون أزثك جنادا 
ليس فق  يف اتواقف ال راسية، وإمنا اعبا يف اتواقف االجمااعية زذلك، زاا أ�م أزثك إجيابية يف 

اتناقشا ، وعت ون عن أنفسهم بوضوح، وعمقطلون النق  بكوح طيطة...اخل). 
 

 وبالنسطة للاجاوعة اتنخفبة يف تق عك الذا ، فق  زان ل عهم شتور ش ع  بال ونية، 
وليس ل عهم شجاعة يف ةواجهة األةور غري قا رعن على ةواجهة اتواقف، زاا زانو ةكمسئني 

أديانا ال عسمطتون االن ةاج يف االنشطة ال  تمطلب تفاعال اجمااعيا ةع أقكا�م، وعفمقكون   إىل 
غظهار ق را  اجمااعية وغري قا رعن على تكوعن ص اقا  ططيتية. 

 

: - مصدر الضبط والعمليات المعرفية2
عتم  االنمطاه واه راك والذازكة والمفكري والذزاء وجتهي  اتتلوةا  وغريتا           ةن 

التاليا  اتتكفية ال  عمناول با األفكا  ات خال  احلسية ةن الطيئة وعتاجلو�ا وخي نوتا، زاا تتم  
ةن التاليا  ال  عكمسب با الفك  اتتلوةا  وحيل اتشكال  وخيط  للاسمقطل ويف وال 

عالقمها مبص ر البط  توصل زل ةن: 
 

: إىل أن األفكا  الذعن ل عهم اعمقا  يف البط  ال اخلي أظهكوا      يف 1973 عوسيت وولك  -
اتواقف ال  متثل ةشكلة بالنسطة ام دساسية عالية وق رة زطرية يف احلصول         على 

اتتلوةا  ةن بيئاتم واسمخ اةها يف الوصول إىل دل ناجح اذه اتشكلة. 

                                                 
)- ة حية حما  التكيب: ةفهو  الذا  للق رة األزا ميية ل ى اتمفوقني واتمأخكعن حتصيليـا وعالقمها مبسموى ال راسة  1

 .252ص، 1985      والمقييم  ات رك ةن اآلخكعن، زماب ةؤمتكعلم النفس األول القاتكة، 



 
   

: أن ذوي االعمقا  يف البط  ال اخلي زانوا أزثك ذزاء وجنادا 1977أةا  راسة سرتاعكالن   -
يف التال األزا ميي ةقارنة بذوي االعمقا  يف البط  اخلارجي، ويف نفس االجتاه اتسمقت 

 يف نيجريعا ب ف ةتكفة التالقة بني M. Maqusud 1983نمائج  راسة قا  با حما  ةقصو  
 80ةص ر البط ، وزل ةن الذزاء وادرتا  الذا  والمحصيل ال راسي على عينة تمكون ةن 

تلايذا وتلايذة، باتكدلة الثانوعة، فطينت ارتطاطا  ال وةوجب بني االعمقا  يف البط  ال اخلي 
 وارتفا  ال رجا  على ةقياس الذزاء وادرتا  الذا ، و رجا  المحصيل ال راسي.

، عالقة ةوجطة بني االعمقا     يف 1984ويف الطيئة التكبية مبصك، وج   فاطاة دلاي دسن  -
البط  وال اخلي واحلصول على  رجا  ةكتفتة على اخمطارا  المفكري اهب اعي والق رة 

 التقلية التاةة على عينة ةن طالب المتليم الثانوي.
ومما سطق ميكننا القول أن ةص ر البط  عتال زاؤشك سيكولوجي تا  ل راسة الفكوق الفك عة  -

وزثري ةن خصائص الشخصية، دي  تطني أن اتتمق عن يف البط  ال اخلي     زانو أزثك 
(زفاءة وذزاء يف تناول اتتلوةا  وةتاجلمها ةقارنة باتتمق عن يف البط  اخلارجي.
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: - مركز الضبط والتحصيل الدراسي3
 ةص ر البط  زموقع ةتام ةن عواةل الشخصية اااةة ال  متي  األفكا  ذوي الكفاءا  

اتتكفية التالية، واخلصائص التقلية اتمفوقة يف المتاةل ةع الطيئة بفاعلية وجناح، وعت  المحصيل 
ال راسي ذا ططيتة ةتكفية وةن بني ال راسا  ال  تناولت التالقة بني اتمريريعن: 

 

: أن االعمقا  يف البط  ال اخلي عكتط  إجيابا بارتفا  Crandall et allزكان ال وآخكون  -
 1972ةسموى المحصيل ال راسي، ولكنه زان  اًال فق  ل ى الذزور، زاا عذزك زلريي 

Cleary           أنه ميكن المنطؤ باهجناا األزا ميي ألطفال ات ارس ةن خالل  راجاتم 
على االعمقا  يف البط  ال اخلي، وتذ عتين أن غ راك األطفال للمت ع ا  ال  عملقو�ا    يف 
ات رسة تي ال  حت   جنادهم يف األعاال المتلياية ال  عمولون إجنااتا، فالطفل الذي عتمق  
أن حتصيله ال راسي عتما  على جهو ه اخلاصة، عسماك يف االجمها  يف ةتظم األديان، لكي 
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حيقق النجاح الذي عنش ه، يف دني أن الطفل الذي عتمق  أن حتصيله ال راسي عموقف على 
ة ى حماباة اتتلاني له، أو أنه ال ب  أن عكون ذا دظ دسن، أو رمبا تكون أسئلة االةمحان 
ةطابقة ص فة ةع ةا اسمطا  أن عذازكه ةن  روس قليلة، تذا الملايذ ال عطذل أي جه  يف 

أغلب األديان زي عنجح وعتما  فق  على تذه االعمقا ا . 
: وج  أن توقتا  الطالب واعمقا اتم بأ�م عؤثكون على الطيئة Stevens 1973أةا سمفنس  -

 جبهو تم اخلاصة، زانت أزثك أمهية ةن زل التواةل األخكى ال  تؤثك يف حتصيلهم ال راسي.
: يف حب  له دول التالقة بني ةص ر البط  والمحصيل Chen 1980وق  وج  تشني  -

 تلايذا ةن اتكدلة اهع ا عة يف الصني، 2438وةسموى الطاوح على عينة ةكونة ةن 
ارتطاطا  ةوجطة و الة إدصائيا بني االعمقا  يف البط  ال اخلي واحلصول على  رجا  

 ةكتفتة يف اخمطارا  المحصيل ال راسي.
تذا ةن جهة، وةن جهة أخكى عذزك (روتك) يف اتقالة ال  ق   ةن خالاا ةمريري ةص ر  -

البط ، ان التالقة بني تذا اتمريري والمحصيل ال راسي ل ى واوعا  الكاش عن ليست 
بسيطة، وعفسكتا بكون طالب اجلاةتة ق  ع عفون اهسمجابة جتاه االعمقا  يف البط  

(اخلارجي للوقاعة ض  الفشل، لذا ال تكون التالقة بني اتمريريعن ةمسقة ل ى عينا  الذزور.
10F
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) فق  عكفه مبمريري أساسي ةن ةمريريا  الشخصية عمتلق بمفكري الفك  1986أةا صفو  فكج ( -

واي التواةل تي األقوى واألزثك حتكاا يف النمائج اااةة يف دياته التواةل الذاتية    ةن ةهارة 
 وق رة وزفاءة، أ  عواةل خارجية عن نطاق الفك  زاتصا فة واألخكعن األقوعاء.

- Horrecks et jackson ةص ر البط  ظاتكة نفسية تتما  على إ راك وتفسري عنطتان  ةن :
الشخص نفسه، وةن أفتاله وزنميجة لمأثريه وحتكاه يف الظواتك احمليطة به سواء زانت  اخلية 

(أو خارجية، وعمجه تفسري الفك  لألفتال ةطاشكة إىل زيفية اسمجابة الشخص.
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: مركز الضبط وعالقته باالختالفات الثقافية واالجتماعية- 4
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)- فاروق عط  الفماح ةوسى: " عالقة ةسموعا  الذزاء بالمحكـم ال اخلي ل ى اتكاتقني ةن اجلنسني باتالكة  2

، ةكز  النشك التلاي جاةتـة اتلك فه  بن عط  الت ع ،  1     التكبية الستو عة، ولة اتلك فه  للتلو  الرتبوعة، الل  
 .212ص     



 
   

 تطني ةن نمائج  راسا  ع ع ة أن تناك فكوقا بني اجلااعا  يف ةص ر البط  تتو   إىل 
االخمالفا  الثقافية، سواء بني الماتا  اتمطاعنة أو بني الثقافا  اتمنوعة  اخل الماع الواد . 

 على عينا  أةكعكيةن وأتانية، وعابانية،     Mahler 1980 ففي  راسة قا  با ةا تلك 
ةن طالب اتكدلة الثانوعة، تطني أن تناك فكوقا  الة إدصائيا بني التينا  الثال  يف ةكز  البط ، 

، ان Hsieh 1969دي  زان أعلى يف البط  ال اخلي ةن األتانيني واليابانيني، زاا وج  تسيا 
ابناء الصنيني الذعن ول وا يف الوالعا  اتمح ة األةكعكية ووصلوا إىل المتليم الثانوي زانوا أزثك 

اعمقا ا يف البط  ال اخلي، ةقارنة بنظكائهم ةن الصينني اتولو عني يف الصني واتقياني با. 
 فكوقا يف ةكز  البط  بني عينا  جلثة تكجع    إىل 1981 ويف إفكعقيا وج  حما  ةقصو  

االخمالفا  الثقافية على عينة ةن خالل اتكدلة الثانوعة ةن ثال  قطائل نيجريعة وتي ااوس 
Husa واالعطو ،Ibo واليوروبا ،Yoruba 1978، ويف  راسة بارلينج وفانشف Barling et 

Franchan دول الفكوق يف ةكز  البط  بني عينا  ةن الذزور واهنا  ةن ثقافا  ربملفة ةن 
جنوب إفكعقيا،  لت النمائج على وجو  فكوق بني تذه التينا ، دي  تطني أن ةكز  البط  

ال اخلي زان لصاحل الثقافا  ال  خت   القيم ال  تكز  على األصالة الشخصية، ةثلاا حي   يف 
 ول غكب أوروبا. 

 

 وعليه فاكز  البط  عماثك بكل اتمريريا  واتتطيا  الطيئية واخمالف ثقافية ودبارعة، فان 
عنشأ على االسمقالل الشخصي  اخل وماته عناو ل عه االعمقا  يف البط  ال اخلي،    وةن 
عنشأ على القهك االقمصا ي واالجمااعي والسياسي  اخل وماته عمتو  على التج  والسلطية 

(والمطتية، وعطقى تذا القهك لفرتا  طوعلة ةن ال ةن تمتاقطه أجيال.
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: - عالقة األسرة بمركز الضبط5
 تلتب األسكة  ور باراا وةهاا يف دياة الفك  ةن نوادي ع ع ة، وذلك ةن خالل تفاعل 

بني الطفل والوال عن  اخل اهطار الثقايف الذي تتيش فيه األسكة، وعليه فالمصور النظكي عكى أن 
ةص ر البط  تو حمصلة للمفاعل بني خصائص الفك  واتوقف االجمااعي          الذي عمواد  
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فيه، فإن تذا عتين أن تناك حم  ا  تكبوعة واجمااعية وثقافية تناي االعمقا      يف ةص ر 
البط ، فطتض األساليب ال  عنمهجها الوال عن عنهي بتبها االعمقا  يف البط  ال اخلي، 

وبتبها اآلخك عناي االعمقا  يف البط  اخلارجي. 
 

 أن األفكا  الذعن Wilson et Ramey 1972 فق  وج  الطاد  الطادثان ولسون وراةي 
عتمق ون يف البط  ال اخلي عأتون غالطا ةن أسك تمسم باحلب وال ميقكاطية والنظا  واتتاعري 

اتسمقكة، يف دني أن األفكا  اتتمق عن يف البط  اخلارجي عصفون اباءتم عطالريون     يف عقابم 
ب نيا وانفتاليا وحيكةو�م ةن دقوق زثرية. 

 

 أةا  راسة صالح ال عن أبو ناتية دول التالقة بني ةص ر البط  واساليب اتتاةلة 
الوال عة، تطني ةنها أن الطلطة ذوي االعمقا  يف البط  ال اخلي، زانوا عتاةلون ةن وال عهم 
بأساليب المقطل والماكز  دول الطفل وتقطل الفك عة واالن ةاج اهجيايب والمطفل، أةا الطالب 
اتتمق ون يف الطب واخلارجي، فق  زانو عتاةلون بأساليب الكفض واهزكاه والبط  ةن خالل 

الشتور بالذنب والبري  الت واين، وتلقني القلق ال ائم والمطاع  والسلطية وأسحاب التالقة. 
 

 وعليه تطني أن أساليب اتتاةلة الوال عه ال  توفك للطفل اهدساس باألةن والطاأنينة 
وحتكك  وافته للمتلم واالدمكاك باتواقف الطيئية اخلارجية حبكعة وجكآة، تناي ل عه االعمقا     يف 

البط  ال اخلي لألد ا  الطيئية ودصوله على المت ع ا  اتكغوبة. 
 

 أةا الطفل الذي الذي عرتك ةن قطل وال عه  ون رعاعة أو توجيه يف ةواجهة األد ا  
الطيئية، وإذا أخطأ أو اساء التال عمتكض للتقاب الط ين والنفسي والمه ع  واألبتا  التاطفي،   
مما عفق ه الثقة بنفسه، وعناي ل عه توقتا  بأنه ال عسمطيع أن عبط  ةا حي   له، زاا عسيطك 

(عليه الرت   واخلوف ةن الفشل ةن أي عال عقو  به، عناو لذعه االعمقا  يف البط  اخلارجي.
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: - مركز الضبط ومتغير الجنس (ذكر رانتي)6
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 تشري الت ع  ةن ال راسا  السابقة إىل وجو  فكقا لصاحل الذزور زو�م أزثك ةيال     ةن 
االنبطاط ال اخلي ةن اهنا  وةكجع ذلك دسب بتض الطادثني إىل  ور الكجال اجمااعيا، 

ذلك أن عمطلب ةنهم حتال اتسؤولية يف بناء الماع أزثك ةن اهنا  أو تططيق تكزيطمهم 
(الفيسيولوجية الفصلية.
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 طفال ةن اجلنسني 211)، على عينة ةكونة ةن Shaw,un 1981 تطني نمائج  راسة (
 سنوا  ةن ططقا  ربملفة، ومجتت الطيانا  بواسطة ةقياس بيلك وزكوةيل 8ةموس  أعاارتم 

لألطفال أن ال توج  فكوق بني الذزور واهنا  يف البط  ال اخلي واخلارجي. 
 

 تلايذ يف ات رسة الثانوعة، باسمخ ا  ةقياس روتك 541 علىZerga, al 1976 ويف  راسة لـ 
أن اهنا  زن أزثك خارجية ةن الذزور، وزان الفكق بينهاا  اال إدصائيا. 

 

 البط  ال اخلي، اخلارجي ل ى اجلنسني على عينة البتا Lao, al 1977  أةا  راسة 
 طالب جاةتيان بواسطة ةقياس عنفنسون أن الذزور دصلوا على  رجا  عالية 517ةكونة ةن 

(يف البط  ال اخلي ةقارنة باهنا .
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: - مركز الضبط وعالقته بمراحل العمر7
 تؤز  الت ع  ةن ال راسا  واألحبا  األزا ميية أ  ةكز  البط  عنشأ ةع المنشئة الوال عة 

) أن البط  ال اخلي ع  ا  ب اللة Rohner et al 1980على الطفل، فق  تطني ةن  راسة (
إدصائية ةع ال عارة يف عاك األطفال، وأن األطفال الذعن ع رزون أنفسهم على أ�م ةقطولون ةن 

، يف دني االطفال الذعن 11-9خالل عالقمهم بالوال عن ع  ا  منو البط  ال اخلي بينهم يف عاك 
عشتكون أ�م ةنطوذون ال حي   ام أي ترييري يف نفس التاك. 

) باسمخ ا  ةقياس روتك أن تناك اعا ة  الة Lao 1974 زاا زشفت نمائج  راسة (
إدصائيا يف اهدساس بالكفاءة والفتالية الشخصية(البط  ال اخلي)، يف ةكدلة الشطاب      إىل 
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) Rychman et Malkikioskiةكدلة الكش ، واشمقت تذه النمائج ال راسة إل  قا  با 
باسمخ ا  ةقياس ليفنسون ةمت   االبتا  إىل اسمقكار االعمقا  يف البط  يف ةكدلة وس  التاك 

( سنة.40 غلى 30يف السن ةن 
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 وةن خالل ةا سطق ميكننا اخلكوج بنميجة ةفا تا ان ةكدلة الطفولة ةكدلة ذا  وان   أو 
أساس ةهم يف بناء ةكز  البط  ال اخلي، حبي  عكون يف الط اعة أي يف الطفولة ةنخفض   مث 

ع  ا  قوة ةع المق   يف التاك، لينمهي أو عسمقك يف ةكدلة الكش . 
 
 
 

خامسا: اإلتجاهات والتصورات النظرية المفسرة لمركز الضبط: 
 ضان تذا اهطار ظهك  ع ة نظكعا ، وإن زان يف الريالب حتت تسايا  ربملفة ةنها 

ةا تو شائع يف الت ع  ةن اتكاجع (نظكعا  الت و)، لكن فيها نفس اتتىن اتمتلق مبكز  البط  أو 
المحكم. نذزك ةن تذه النظكعا : 

 

 Heider) لـ Psychiligie naive: (نظرية علم النفس الساذج- 1
 باجلوانب اتتكفية لإلنسان إنطالقا ةن ةسلاة ةفا تا أن اهنسان        Heider اتمم 

يف داجة إىل أن عفهم ةا حي   دوله ليتطي االنططا  بأنه عسيطك ولو ج ئيا على حميطه، 
وعسمطيع بالمايل إسطاق األد ا  اتسمقطلية، عمصكف ةثل رجل علم ساذج عبع نظكعا  تفسريعة 

حمليطه. 
 تو وصف اتسار الذي عسلكه فك ةا ليفسك وعؤول تصكفا  اآلخكعن Heider ةا عهم 
وتتكفاته. 

 بت  أحباثه الت ع ة وجو  عاةلني ع اان سلوك الفك . Heider لق  اسمخلص 
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    ةا Heider)، زاا ور  أعبا يف Couse externe)، واحملي  (Couse inter- سطب  اخلي (
عتكف بـ ةط أ المواان اتتكيف الذي عودي بوجو  نظا  ةنسجم  أو ةمواان تتارف الفك ، وبأن 
االنشريال اتتكيف ةوجه إىل إعا ة إرساء تذا الوضع وك  ةالدظه أ ىن إخمالل يف المواان: ذا 

(د   اخمالل ةا جيب أن عمم تت عل إةا احملي  أو اتتارف.
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 القوى الشخصية

 النية

 القوى الطيئية

 احلظ صتوبة اتهاة الق رة اجله 

 اهسمطاعة احملاولة أو الستي

 اهسمطاعة



 
   

 

 عظهك ةن تذا الشكل أن القوى الشخصية ال تسمطيع أن تؤثك يف احل   السلوزي إال إذا 
توافك ال افع والق رة ألن غياباا سيخم ل القوى الشخصية إىل الصفك. وعنقسم عاةل ال افع إىل 
القص  الذي عشري إىل ةا عكع  الشخص أن عفتله، واجله  الذي عشري إىل أي  رجة سيحاول 

الفك  فتل السلوك. اةا ةفهو  االسمطاعة فيشري إىل التالقة بني الق رة ةن نادية والقوى الطيئية ةن 
نادية أخكى، دي  أنّه إذا زانت الق را  أقوى ةن القوى الطيئية، فالفك  ميكنه أن عقو  بالفتل 
السلوزي إذا داول (عن ئذ عكون سطب السلوك شخصي). وإال سيكون تأثري القوى الطيئية 

اخلارجية أقوى (وعكون سطب السلوك غري شخصي). 
 

 بت  تذا التكض نصل إىل النقطة ال  تانا يف تذا الناوذج، ونقص  با فككة السططية 
الشخصية ةقابل السططية غري الشخصية، فالسططية الشخصية دسب تي ر، عظهك تاثريتا يف تلك 
اتواقف ال  عكون فيها الفتل السلوزي للفك  نميجة للقص  واجله . أي ذلك الفتل السلوزي 
الذي عقص ه الفك ، وحي   بماثري جه ه اخلاص ومساته الشخصية، زاا أ�ا ةن نادية اخكى 
تشال اعمقا ا راسخا ل ى الفك  بوجو  عالقة بني الفتل السلوزي يف الطيئة، وبني شتور الفك  
باتسؤولية الشخصية، تا حي  ، وتساى الت و السطيب الشخصي، أةا السططية غري الشخصية 

فمشري إىل اتواقف ال  ال عقص  فيها الشخص أن عنمج فتًال سلوًزا ةتيًنا، بل أن الفتل السلوزي 
حي   عشكل خارج عن إرا ته، أي أن أسطابه قوى خارجية يف الطيئة، وليس للفك  فيها أي قص ، 
وبالمايل فهو عتمق  بت   وجو  عالقة بني السلوك واالسمجابا  الطيئية، وتساى تذه احلالة بالت و 

(السطيب غري الشخصي.
18F

1 (

 

: Davis و Jones- نموذج 2
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(Davis و Jones اقرتح 
19F

ةا عساى بناوذج االسم الال  اتموافقية، ومتثل النظكعة حماولة  )1
لوضع تصور للطكعقة ال  عتما تا األفكا  عسمنمجوا بتض نواعا شخص ةا انطالقا      ةن تصكف 

واد  أو صفة ممي ة. 
 

 تفرتض تذه النظكعة أن اتالدظ سريب  بني سلوك ةا ولسطب الكفيل بم عكه،       وعلى 
تذا اتسار، ودسب النظكعة جيب أن حنرت  ع ة شكوط: 

جيب أن عكمشف اتالدظ ةفتول دكزة ةا.  -
 جيب أن عكون الفاعل على وعي باتفتول -
 جيب أن عكون ل ى الفاعل الق رة على المصكف، حبي  عؤ ي ذلك إىل ةفتول. -
 جيب أن عموفك ل ى الفاعل ع ة اخمطارا  وان عكون دكًا يف خياراته. -
 جيب أن تكون القص عة ووجهة حنو الفتل دّقا. -

 

لق  وضح تذا الناوذج الكيفية ال  نمطتها يف إقكار ورواب  بني تصكف ةا وسططه، وللقيا  
باسم الال  هجيا  أسطاب ألفتال اآلخكعن. 

 Heider)، زاا ور  أعبا يف نظكعة Cause externe) وحني  (Cause interسطب  اخلي:(  -
ةا عتكف مبط أ المواان التكيف الذي عودي بوجو  نظا  ةنسجم أو ةمواان تتارف الفك  وبأن 

االنشريال اتتكيف ةوجه إىل إعا ة إرساء تذا الوضع وك  ةالدظة، أ ىن إخمالل يف المواان: ذا 
د   إخمالل ةا جيب أن عمم تت عل إةا احملي  أو اتتارف. 

 

 Le modèle de la covariation: ومبدأ معدل المتنوعKelley- نظرية 3
 منوذج عسمتال بشكل زطري فياا عمتلق بسريورة ةكز  المحكم، لكنها تن رج Kelley ق   

. Heiderضان تطور األفكار ال  طورتا 
 بأنه عمم زل شيء، زأن الفك  ة فوعا إىل بلوغ السيطكة اتتكفية على النسطة السططية Kelleyعقول 

للاحي ، فيماكن الف ر ةن فهم احملي  بموظيف حتليل سطيب. 
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 عتما  على ةط أ المشابه بني اهجكاءا  ال  عسمتالها Kelley إن الناوذج الذي وضته 
األفكا  يف دياتم اليوةية، وتلك ال  عمطتها الطادثني يف اتخ . 

 

 ةن ةط أ المنو ، أي دني اجلاع بني بتض اآلثار Kelley فيأيت ةكز  المحكم دسب 
 ثالثة ةتاعري، وال  Kelleyوواوعة ةتاعرية، فتن ةا عكا  حت ع  لسطب الفتلي عوج  دسب 

تساح للفك  بأن عقيم إن زان األةك عمتلق بالشخص أو احلاف  أو الظكوف. 
: الق رة على المايي : تساح بأن عمتكف الفك  بني ةصا ر شىت للاتلوةا ، المعيار األول -

إ�ا قا رة على أن تت ي إىل تصكف ةتني. 
: اهمجا  عماثل يف حت ع  نسطة ر و  الفتل اتمشابة لت   ةكتفع ةن األفكا  المعيار الثاني -

بالنسطة حلاضك ةتني، تساءل الشخص الذي عقيم أسطاب تصكفها إىل أي  رجة ميكن 
 ألشخاص آخكعن أن عقوةوا بالمصكف اتالدظ نفسه.

: الكثافة أو الثطا : ت ف إىل حت ع   ميوةة اهجابا  يف ال ةن ةن خالل المبدأ الثالث -
تنو  الوضتيا  ( تل عمتكف الشخص؟، تل اتالدظة بالطكعقة نفسها دني عوضع       ةن 

(ج ع  يف الظكوف نفسها)
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وق  خلص زيلي القول أن ع و السلوك لتواةل  اخلية (ع و  اخلي) أي شخصية عن ةا 

عالدظ وع رك سلوك الشخص تموفك فيه اتتاعري المالية: 
متيي  ةنخفض  -أ
 إمجا  ةنخفض -ب

ج- ثطا  عاٍل 
 ولكن ع و السلوك لتواةل خارجية (ع و خارجي) عكون عن ةا عالدظ وع رك      أن 

سلوك الشخص تموفك فيه اتتاعري المالية: 
متيي  عاٍل -أ
 إمجا  عالٍ  -ب

 (ج- ثطا  ةنخفض
21F
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 ت عى نظكعة إ وار   عسي بنظكعة " ال افتية اتتكفية"، :E.Deci 1980- الدافعية الداخلية:4
وعنظك ةن خالاا لإلنسان على أنه زائن باد  نش  عنقب وعطح  بريصكار وةثابكة، وعتاجل 
اتثريا  اجل ع ة بفاعلية، وتو بططيتمه عبو فتال يف الطيئة ال  عتيش فيها، عستى لإلجناا، 

وحتقيق اآلثار زنمائج لنشاطه، فالناس دسب تذه النظكعة ربلوقا  نشطة وليسوا أعباء سلطني 
خاضتني لقوى  اخلية أو خارجية، وتتما  نظكعة  عسي على عنصكعن أساسني: 

: تفرتض أن ل ى الناس الق رة تقكعك ةا عكع ون أن عفتلوه، تذه القكارا  تنمج        ةن األول
تفسري األفكا  لألد ا  الطيئية، وجتهي  اتتلوةا  اتموفكة ل عهم عن الطيئة، والمتاةل ةتها ةن 

خالل ق راتم اتتكفية، زالذازكة والمفكري والمخطي  لمقكعك ةاجيب فتله. 
: تفرتض أن الناس ةشرتزون يف ع ة أمناط سلوزية ةن اجل الشتور بالكفاءة وحتقيق الثاني

(الذا ، دىت عشتكوا أ�م وزالء سططني وةمحكاون يف تفاعالتم الطيئية.
22F
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 وبت  عكض تذه النظكعة نالدظ أن االفكا  ات فوعني  اخليا عستون إىل اجل ارة اتثابكة يف 
التال، وا�ااك عايق وةمواصل، وعمحالون اتسؤولية، وةن تنا ميكننا القول أن السلوك ديناا 

عكون ة فوعا  اخليا، فإن االعمقا  يف ةص ر البط  عكون  اخليا أعبا. 
 

:  1974- نظرية العزو لوينر 5
 أن الناس عت ون جنادهم وفشلهم إىل أسطاب  اخلية         أو B. Weiner 1974افرتض وعن  

خارجية ةمأثكا يف صياغة نظكعمه بوجهة نظك زل ةن تي ر روتك. 
 

ولق  اشار  احباثه إىل أن ةتمق ا  الفك  دول النجاح والفشل تت  عاةل ةهم يف فهم 
السلوزيا  اتكتططة بالمحصيل، وق  افرتض منوذج الت و ولمفسري المحصيل، وضان الناوذج ةكز  

البط : الناتج السلوزي: [الق رة + اجله  + صتوبة اتهاة + احلظ]. 
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 ويف حماولمه هضاح عال تذه اتتا لة، قكر أن الناتج السلوزي (فشل، أو جناح)،      له 
حم  ا  تكتط  بإجناا الفك ، تذه احمل  ا  تماثل يف: تق عك الفك  الةكانية أو ةسموى ق راته، 

وزاية اجله  اتطذول، و رجة صتوبة اتهاة، واجتاه احلظ، ذلك أنه ةن اتفرتض أن الناتج السلوزي 
عت ي إىل اتصا ر السططية األربتة، اي أن الموقتا  اتسمقطلية للنجاح أو الفشل تطىن على أساس 
ةسموى الق رة اتفرتض. وإىل صتوبة اتهاة ات رزة، وزذلك تق عك اجله  الذي سيطذل واحلظ 
اتموقع، وإذا داولنا أن نكب  بني وجهة نظكه ووجه  نظك زل ةن تي ر وروتك يف تفسري الفك  

السطيب للناتج السلوزي، تشري إىل أن الق رة واجله  عصفان خصائص االفكا  ذوي البط  ال اخلي 
الذي عت ون أسطاب جنادهم او فشلهم إىل ق رتم أو جهو تم، وبذا تكون أسطاب السلوك 

خاضتة لنو  ةن اتسؤولية الشخصية، اةا ع و الناتج السلوزي (جناح أو فشل) إىل صتوبة اتهاة 
أو احلظ تو ةن خصائص األفكا  ذوي البط  اخلارجي، وبذلك تكون أسطاب السلوك خارجة 

(عن ضط  اتسؤولية الشخصية.
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            ثابـت   
    الق رة    صتوبة اتهاة 

 
 اخلي                                                                       خارجي 

    اجله     احلظ 
 

     ةمريري 
 ): عوضح التالقة بني بت ي االسمقكار وةص ر البط  وتفسريمها لسططية السلوك2شكل رقم (

      
 ةن روا  نظكعة المتلم االجمااعي، وق  وج        ةن 1975: عت  سليجاان - العجز المتعلم6

خالل أحباثه أن بتض األفكا  يف دالة ةواجهمهم لالد ا  الصتطة واخلارجة عن سيطكتم      أو 
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ظططهم عسمجطون مباارسة التج  وعط و سلوزهم يف تذه احلالة ال عمناسب ةع األد ا  الواقتة 
عليهم إذ ا�م عسمجطون لألد ا  بسلطية ةمقطلني المه ع ا  النفسية والتقاب، وعشتكون زأ�م 
ال عسمطتون فتل شيء، فيظهكون فق ان االةك، وعن  حماولة إقناعهم        بأن ل عهم ةهارا  
عالية فريالطا ذلك باتقاوةة واهغكاء والم عكا  تتكس أدساسهم بالتج ، والتج  تو اسمجابة 
توقف ةؤمل سيقت ةواجهمه على حنو مل ميكن السيطكة عليه حبي  عموافق ةع تتلم ااكوب 

والمجنب. فالشخص التاج  عتمق  أن اسمجابمه ليس ل عها أي تأثري يف إ�اء االد ا  اتؤتة، 
ألنه طور توقتا  ةتااة باسمحالة ضط  األد ا  الطيئية، بيناا الشخص التاج  عتمق  بأن 

اسمجابمه سوف تكون فتالة يف ا�اء ةثل تذه األد ا  أل�م تتلاوا        ةن خالل خ اتك 
أن اسمجابمهم ميكن أن تريري األد ا  يف الطيئة، ومنت ل عهم توقتا  ةتااة بأنه ميكن المحكم 

يف الطيئة والسيطكة عليها. 
 وعن ةا عكمسب اهنسان التج  فيح   له: 

نقصان ال افع للسيطكة على نميجة السلوك.  -2
 االعمقا  بأن الرينسان ال عسمطيع السيطكة على النميجة. -3
 اخلوف ةن ع   الق رة والسيطكة. -4

 

وتكذا جن  بتض األفكا  ال ميكنهم ااكوب ةن بتض الوضتيا  زالفقك، واحلكةان 
واخلبو  بسطب اعمقا تم بت   الق رة وع   السيطكة على الطيئة، وةا ميي  الشخص احلاج  

دسب سليحاان ثال  عيوب تي: 
الفشل يف الطا رة باالسمجابة اتالئاة يف دبور اتثري ات عج.  -1
 ع   الق رة على المتلم زي عسيطك على أد ا  بيئمه. -2
اضهار اسمجابا  انفتالية سلطية ةثل القلق، واالزمئاب ةن خالل تذه النظكعة نسمنمج أنه  -3

إذا زان فك  ةا عشتك بالتج  وعفمقك للسيطكة على األد ا  الطيئية، وزاا أنه عماي  بالسلطية، 
وتقطل المه ع  والتقاب، فهذا ةا عنططق فتال على أفكا  البط  اخلارجي الذي عماي  

 بالسلطية، وع   الشتور باتسؤولية الشخصية عن نمائج األفتال.
 

: - االغتراب7



 
   

 بني ةفهو  االغرتاب الذي عشري به إىل انت ا  M. Seeman 1959لق  رب  سياان 
السيطكة والبتف، وبني توقتا  البط  ةسمخ ةا ةفاتيم نظكعة المتلم االجمااعي لكوتك زالموقع 

وقياة المت ع . 
 

 دي  تظهك أن اتريرتب ليس له سيطكة أو حتكم يف ةصريه، وأنه أشطه برتس صريري      يف 
آلة زطرية، وتو عن ةا عمصكف يف ةوقف ةا فإنه عمصكف حتت الكمحة عواةل إةا أ�ا قوعة جً ا أو 

غاةبة جً ا حبي  عصتب السيطكة عليها. 
 

: - الحاجة إلى اإلنجاز8
 أن األفكا  الذعن ل عهم  رجة V.C.Joe، 1971أوضحت الطحو  ال  عكضها فكمورجو 

عالية ةن احلاجة إىل االجناا ل عهم ثقة زطرية يف ق راتم الشخصية، ويف ةهارتم ال  عتم ون أ�ا 
حت   نمائج جهو تم، لكن التالقة ليست خطية ألن بتض ةكتفتي احلاجة لإلجناا، ليسوا 

بالبكورة ةكتفتي االعمقا  يف البط  ال اخلي، وزذلك فإن بتض ةنخفبي احلاجة إىل الرينجاا 
(عتمق ون أن سلوزهم تو الذي حي   ألوان الم عياا  ال  عنالو�ا.
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: - دوافع الكفاءة أو الجدارة9
  وافع الكفاءة واجل ارة باتالدقا  اتسماكة والصتطة R. W. White 1959 عتكف واعت 

لألد ا  يف الطيئة ةن قطل بتض األفكا، وال  جتتلهم عشتكون بالكضا عن الذا  ازثك ةن أولئك 
الذعن مييلون تاارسة دياتم بأز  ق ر ةن الطساطة. 

 

 وعكى واعت أن اهنسان عول  ول عه  وافع أويل للسيطكة على الطيئة واطلق عليه اسم  افع 
الكفاءة، وعمجلى تذا ةن خالل أمناط ةمت  ة ةن السلوك ةثل عالةا  الفكح واالبمهاج ل ى 
األطفال عن  حتكعكهم أللتابم، وإد ا  أصوا ، وتو شتور المأثري على الطيئة.        أي أن 
الطفل ع رك أن نشاطه ميكن أن جيتل الطيئة تسمجيب له بطكعقة عقع اةاةها يف ع ه     تو، إن 
 افع الكفاءة لواعت عشري أننا ال نسمطيع المتاةل ةع الطيئة، إال إذا عكفناتا، فاجاوعة النشاطا  
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ال  عقو  با الفك  حملاولة ةتكفمها، والسيطكة عليها تي زلها بال رجة األوىل نشاطا  ةتكفية 
تكيفية اا ف ةنها تو حتقيق الكفاءة. 

 

 وعكى واعت أن الفك  يف ةستاه لمحقيق الكفاءة والسيطكة على الطيئة ميك مبكدلمني: 
 

: تي حتكك الفك  للطح ، واتاارسة ال  ت ف إىل إنماج تأثري الطيئة، وعسمشه  دافعية التأثير -أ
تذا ةن خالل نشاط الطفل الذي عقبي ةتظم ساعا  اليو  يف اللتب، وتذا تتطري عن 
الكغطة للمحكم يف الطيئة، وزلاا ز  الطفل اا   حماولمه للماثري على الطيئةن     مما عناي 

عن ه خ ة أو ةتكفة ةن خالل المفاعل اتسماك، فالماع عطلطه بأ اء الواجطا  مبفك ه، وعليه 
إجنااتا، وحتقيق أت افه يف احلياة لذلك جي  الفك  نفسه أنه ال ب  أن عكون ج عكًا وذا زفاءة. 

 اي حتول وظيفي ةن  افتية المأثري غلى  افتية الكفاءة.
: إن الطفل الذي عشتك أنه ذوو زفاءة يف تفاعله ةع الطيئة ةن خالل اللتب دافع الكفاءة -ب

والملايذ الذي حيكا المفوق يف حتصيله ال راسي، وعشتكه ذلك بالسكور، واتهن س الذي 
عساتم يف إضافة اجل ع  يف ةي ان عاله عشتكه ذلك بالنجاح والمفوق، تؤالء مجيتا عقو تم 
 افع الكفاءة، وعسمخ ةون ق راتم للوصول إىل المفوق والنجاح، وحيصلون   على المت ع ا  
اتناسطة ةثل الكضا عن الذا ، وتنا تمبح التالقة بني الستي وةالدقة األد ا  يف الطيئة 
باسماكار يف حماوال  للسيطكة عليها لمحقيق الذا  والشتور بالكضا، ولق  أثطمت الت ع  ةن 

. ةن وجو  عالقة       بني البط  ال اخلي 1970، والو 1966ال راسا  ةنها روتك 
(والماكن والسيطكة على الطيئة والتال بسكعة لمحسني الظكوف.

25F

1( 
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: الخالصة
 بت  زل ةا مت تق ميه يف تذا الفصل نسمنمج بأن ةكز  البط  أول ةا ظهك عن  جوليان 

روتك وطوره بادثون أخكون، وةن خالل تذا اتفهو  نسمخلص بانه عفي نا يف تفسري السلوك 
الطشكي وةص ر تذا السلوك. تل تو عنماي إىل فئة البط  ال اخلي، أ  غلى فئة البط  

اخلارجي، وعليه عفي نا يف المنطؤ بالسلوك بطكعقة اسمجابة األفكا  لألد ا  احمليطة بم. 
 

 زاا أن ةكز  البط  توقع ةتام، ةمتت  االبتا ، وليس ودي  الطت . 
إن ةكز  البط  تريريه ةن اتمريريا  السيكولوجية عماثك مبجاوعة ةن اتمريريا ،          زاا  -

ذزكناتا آنفا، زاألسكة والتواةل االجمااعية والثقافية، واجلنس، والمحصيل ال راسي...اخل. 
زذلك ةكز  البط  توقع ةتام وةمريري يف السلوك الطشكي ميكن اسمكشافه يف زل ةكادل  -

 الناو النفسي.
إن ةفهو  ةكز  البط  ق  الق ع ة اجتاتا  وتصورا  نظكعة ع ع ة، زل واد ة أخذ   -

اجتاه 
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الفصـــــل الثالث 

 
التفــــوق الدراســي 
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تمهيد: 
 يعترب التفوق أحدى اهم املواضيع اهلامة اليت نالت اهتمام العديد من الباحثني يف إطار 

الرتبية والتعليم، وسنحاول يف هذا الفصل تقدمي العديد من العناصر املتعلقة به، وهذا لتسهيل 
الفهم العام ملوضوع هذه الدراسة. 
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: أوال: خصائص المتفوقين دراسيا
أرارت الدراسات إأ أمب املتفو ني يتسمومب ظنمومة من ااصا يف يف الاالت التالية: 

 

 :الخصائص العقلية -1
تعترب ااصا يف والصفات العقلية من أهم ااصا يف اليت متيز املتفوق عن غريه         من 

 فأكثر، كما أ�م  ادرين على °140 أو °130العاديني، فهم أكثر ذكاء يفوق املتوسط  د يكومب 
فهم السبب والنتيجة وإدراك االرتباطات والعال ق بني األرياء ويستطعومب حتمل الغموض والقدرة 

على اإلدراك والفهم واإلستعاب، والتعمق يف العلوم التجريبية، ولديهم اهتمامات عديدة يف 
موضوعات علمية وغري علمية يف آمب واحد، ولديهم  درة عالية على الرتكيز وهذا   ما أكدته 

) لدراسة املتفو ني (دراسة تتبعية).ليس يف Terman) ،(1922الدراسات اليت  ام با (تريمامب 
(ااصا يف العقلية فحسب بل كذلك يف خصا يف آخرى متنوعة.

0F

1( 
 

 : االجتماعية–الخصائص اإلنفعالية - 2
استخدمت عدة دراسات وسا ل متنوعة تقيس العديد من الصفات االنفعالية، االجتماعية 

لدى املتفو ني، كاإلختبارات اإلسقاطية والوسا ل السوسيومرتية واالستفتاء، وأهم ما خرجت به 
هذه الدراسات أمب املتفو ني يتسمومب باالتزامب االنفعايل والعاطفي وعدم العصبية وامليل إأ املرح 

والدعاية واللطافة يف تعاملهم مع اآلخرين وضبط الذات، واكثر حساسية اجتماعية من العاديني، 
 من %80و من الذكور % 9,77واكثر  درة على حتمل املسؤولية ويصف تقرير (ترمامب) أمب حوايل 

اإلناث حالتهم النفسية طيبة وأمب مستوى تكيفهم مع احلياة       اليت يعيشو�ا مناسب. كذلك 
(تتفق دراسات هولنجورث يف نتا جها مع ما وصل إليه (تريمامب).

1F

2( 
 

 :الخصائص الجسمية- 3
لقد لوحظ بصفة عامة امب التكوين اجلسماين للمتفو ني أفضل  ليال من التكوين اجلسماين 

للعاديني، حبيث أ�م أعلى من حيث الطول، الوزمب، احلجم، وهذا ما يعرب عنه بالتكوين العيين 
كاإلضافة على الطا ة العضلية، ومنو القدرة على املشي ومثال ذلك دراسات كل من (اليكوك 

                                                 
 . 67ص، 2001)- عبد الرمحن سيد سليمامب: "املتفو ومب عقليا"، مكتبة زهراء الشرق، الطبعة األوأ، مصر، 1
 .38)- ماجدة السيد عبيد: مرجع سابق، ص2
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) اليت  ام با الباحثامب لدراسة الفروق من حيث بعض الصفات اجلسمية مثل 1964وكايلور (
الطول، الوزمب...اخل. بني املتفو ني والعاديني وأرهرت النتا ف فروق بسيطة بني الموعتني يف 

الصفات اجلسمية املقاسة يف صاحل املتفو ني. 
 

 :الخصائص المعرفية- 4
إمب ااصا يف املعرفية ليست ثابتة أو جامدة ولكنها تتطور من خالل التفاعل مع احمليط 

بدرجات متفاو ة ومن اهم هذه ااصا يف: 
- إدراك النمم الرمزية واألفكار الردة. 

- حب اإلستطالع. 
 - اإلستقاللية.

 ).Freeman 1991-  وة الرتكيز دراسة (
 -  وة الذاكرة.

 ).Vantessel Baska 1983- الولع باملطالعة دراسة (
().J. Praget et inhelder 1969- تطور لغوي مبكر دراسة (

2F

1 (

 
 :الخصائص النفسية- 5

املتفو ني أكثر نضف من العاديني يف استقرارهم النفسي وأ ل تعرضا لألمراض النفسية إال 
أمب  (كوفمامب وهلهامب) يشريامب بأ�م  د يتعرضوا لألمراض النفسية كغريهم من الناس،    وأمب 

(منهم من لديه أفكار كابوسية.
3F

2( 
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ثانيا: النظريات المفسرة للتفوق الدراسي: 
( هناك نمريات عديدة عاجلت التفوق الدراسي

4F

 ومنها: )1
 

 :- النظرية المرضية1
 تقوم هذه النمرية على الربط بني التفوق بأركاله املختلفة، وخاصة التفوق اإلبتكاري، 
وبني اجلنومب إأ احلد الذي تأدي ببعض أتباع هذه النمرية إأ املطابقة بينهما، و د راعت هذه 
النمرية حىت أصبح من املشهور أمب بني التفوق واجلنومب رباطًا وثيقا أو أمب من اجلنومب فنومب     وال 

يوجد هلذا مال يربره. 
 

ومن بقايا هذه النمرية يف العصر احلديث جند: ال مربوز  والجنفيلد وكرتشمر، الذين خلصوا 
بأمب املرض العقلي أكثر انتشار بني العبا رة عن العاديني.  

 

 :- النظرية الفيزيولوجية2
 تتم هذه النمرية بالنخاع أكثر من القشرة، إذ مب نشاط النخاع ميكن أمب ينبئ       عن 

النشاط العقلي الناتف عن عملية إمداد الذهن الطا ة للعمل، ويفرتض مريدها أمب األذكياء وأرباب 
القدرة الفا قة على التحصل، والتفرق لديهم نشاط خناعي أدريناليين أكثر من العادين ويؤدي هذه 

-1976 عام (D.Mangnusson وماجنسومب L.R.Bergmanاحلقيقة دراسات كل من بريمحامب 
) لبحث عملية اإلفراط يف التحصيل وعال ته بإفراز اإلدرينالني. حيث ثبت هلم أمب دوي 1979

 التحصيل العايل لديهم افراز أدرينالني أكثر من دوي التحصيل العادي واملنخفض.
 

كما تبني هلم أمب الذكور أكثر إفرازا من اإلناث من ذوي التحصيل العايل وهذا ما يثبت صحة 
النمرية إأ حد ما. 

 

 : - النظرية الوراثية3
تعتمد هذه النمرية على الدال ل اليت تشري إأ أمب التكوين العقلي للفرد سواء أنمر إليه يف 

 يتحدد بالعوامل الوراثية أكثر –ضوء القدرة العقلية العامة، أم يف ضوء عدد من القدرات العقلية 

                                                 
 .110ص مدحت عبد احلميد عبد اللطيف مرجع سابق،  )1(
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مما يتحدد بالعوامل البيئية، أو بعبارة أخرى فاجلزء األكرب من النباين يف مستويات أداء جمموعات 
من األفراد من اختبارات تقيس القدرات العقلية يرجع إأ عوامل وراثية. 

 

 : - نظرية التحليل النفسي الفرويدي4
 الذي فسر راهرة التفوق واالبتكار يف ضوء S Freudوترجع هذه النمرية إأ فرويد 

ميكانيزم التسامي، أو اإلعالء، أو التصعيد الذي يعين به فرويد تقبل األنا للدافع الغرينري، ولكن 
مع حتويل طا ته من موضوعه األصلي إأ موضوع بديل ذي  يمة ثقافية واجتماعية. 

 

. وهذه العملية الالرعورية هي اليت تفسر لنا التفرق، والعبقرية، وعمليات اإلبداع عند فرويد
 

 :- نظرية علم النفس الفردي5
 الذي فسر راهرة التفوق بصفة عامة     يف A Adlerترجع هذه النمرية إأ الفرد أدلر 

ضوء عقدة النقيف، والتصور اليت تستوجب القيام بل بعملية تعويض، الق عقدة تفوق،    أو 
حافزًا للتفوق. 

 

و د يكومب التعويض مباررًا حيث يدفع الضرير إأ النبوغ يف األدب، أو األصم       إأ 
اإلبداع يف املوسيقى. 

 

وينشأ ذلك من أمب  صور العضو خيلع على الوصالت العصبية املرتبطة به، وعلى       ما 
يتبعها من نمام نفسي، جهًدا من طبيعته أمب يثري يف هذا النمام تعويًضا  ويًا يف احلاالت     اليت 
ميكن فيها التعويض،  ويعتقد أدلر أمب احلافز للتفوق من أ وى موجهات السلوك االجتماعي وأمب 
ممارسة هذا احلافز أمر أساسي للنمو الفردي حيث أمب الفرد يسعى للحصول على تقرير اآلخرين 
و بوهلم من خالل اجنازاته، وعندما يتحقق ذلك اجتماعيا يكومب الفرد مفيًدا          أو مرغوبا. 

 

 : - نظرية الدافعية لإلنجاز6
 الذي أرجع مفهوم التفوق          إأ H. Murrayترجع هذه النمرية إأ هنري موراي 

. 1938احلاجة لالجناز عام 
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ولقد افرتض موراي احلاجة أو الدافع لالجناز يندرجامب حتت حاجة كربى أعم وأمشل هي 
احلاجة للتفوق، وحتقني األرياء اليت يراها اآلخرومب صعبة. 

ا الدافع لالجناز عبارة عن استعداد Feather و Atkinsonيف حني امب أتكنسومب    د عدَّ
ثابت نسبيا عند الفرد، (الدافع للنجاح مطروحا منه الدافع لتجنب الفشل)، مع  يمة احلافز 

ااارجي للنجاح أو الفشل. 
وبذلك ميكن تفسري راهرة التفوق من خالل دافعية الفرد وحاجته لالجناز وإحراز النجاح.  

 

 : النظرية البيئية-7
تعد هذه النمرية مقابلة للنمرية الوراثية ومنا ضة هلا وهي تقوم على أساس أمب التفوق يتأثر 

بالبيئة أكثر من الوراثة املعىن أمب العوامل البيئية املواتية ميكنها أمب تساعد على التفوق، وتعين 
 Newmanالعوامل البيئية كل ما حييط بالفرد، ومن الدراسات املؤيدة لذلك دراسات نيومامب 

. Holzingerوهولزجنر 
 

 :- النظرية الكيفية (النوعية أو الوصفية)8
تفسر هذه النمرية التفوق تفسريا يعزهلا عزال تاماً عن  درات الفرد العادي فاالختالف بني 

أي فيلسوف عادي وبني أرسطو أو برتراندرسل اختالف يف النوع أكثر منه اختالف     يف 
الدرجة أي أمب هؤالء العبا رة يتميزومب بقدرات ومواهب تمهر عند الفرد العادي وهذا     ما 

سينجر على املتفو ني. 
 

 :- النظرية الكمية: (القياسية اإلحصائية)9
تقرر هذه النمرية أمب الفارق بني املتفو ني وغري املتفو ني...اخل فارق يف الكم أساسه 

تفاوت يف درجة وجود السمات املختلفة. 
 

أما العبقرية فهي أيضا بذا املعىن كما يرى يف نسب الذكاء، وكما يرى يف مستويات 
القدرات العقلية املعرفية اليت يشتمل عليها الذكاء والتفوق الدراسي. 

 
 :- النظرية التكاملية10
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ميكن تفسري راهرة التفوق يف ضوء هذه النمرية تبًعا لآليت: 
إمب راهرة التفوق ختضع لبعض العمليات واألنشطة الفيسيولوجية.  -أ
- حيتاج املتفوق إأ  در من الذكاء والدافعية لالجناز أو التفوق، والتسامي وبعض القدرات ب  

املساعدة على التفوق. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ثالثا:عوامل وأسس ومشكالت التفوق الدراسي: 
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: - العوامل المؤثرة في التفوق الدراسي1
(هناك الكثري من العوامل اليت ميكن أمب تؤثر يف عملية التفوق الدراسي

5F

 فالبعض منها خاص )1
بالفرد نفسه، والبعض اآلخر خاص بالبيئة اليت يعيش فيها. 

 

 :عوامل خاصة بالفرد -أ
: أثبتت العديد من الدراسات اليت أجريت يف العال ة بني الذكاء والتفوق األكادميي - الذكاء1

سواء يف أجنلرتا على يد (سبريل بريت) أو يف أمريكا على يد (لوند) و(ترميامب) وغريمها،        أمب 
هناك عال ة ارتباطية موحية بني هذين املتغريين. 

وعلى ذلك يلعب الذكاء دورًا مهما يف عملية التفوق التحصيلي، ظعىن ضرورة توفري  در مناسب 
من الذكاء لدى األرخاص املرجو تفو هم. 

 

: لقد اتضح أمب أكثر القدرات ارتباطا بالتحصيل يف املرحلة الثانوية نتيجة حبوث القدرات- 2
عربية وأجنبية هي القدرة اللغوية والقدرة على فهم معاين الكلمات وإدراك العال ات بينهما بطريقة 

تؤدي إأ الفهم الصحيح والد يق ملعاين التعبريات اللغوية وكذلك القدرة             على 
االستدالل العام، وهي سهولة إدراك العال ات واستقراء القاعدة العامة، مث تصنيفها بد ة الستنباط 

اإلجابة الصحيحة. 
 

هذا مع احتياج املتفوق يف عملية التحصيل إأ بعض القدرات اليت تساعده على استيعاب 
املادة العلمية املتعلمة مثل القدرة على التحليل، الرتكيب، الفحيف، التأليف، املعاجلة، احملاورة، 

االستدالل واالستنتاج واملنا شة والتعليق، النقد، التعليق...اخل. 
 

: من الدراسات اليت أجريت ملعاجلة العال ة بني الدافعية والتفوق الدراسي، ما  ام به - الدافعية3
)، باإلضافة إأ عشرات من الدراسات واألحباث اليت اضطلعت ظعاجلة A. Perkal) 1979بركال 

العال ة بني الدافعية والتحصيل والتفوق الدراسي، واتفقت يف جمملها على أمب هناك ارتباطا داال 

                                                 
 .114ص )  مدحت عبد احلميد عبد اللطيف " مرجع سابق، 1(
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إحصا يا. وموجًبا بني هذين املتغريين، ظعىن أمب فروق دافعية التحصيل كانت لصاحل الفئات 
املتفو ة. 

 

: لقد أثبتت الكثري من الدراسات املصرية والعربية، واألجنبية حيث أسفرت مستوى الطموح- 4
تلك الدراسات عن نتا ف ارتباطية دالة وموجبة بني مستوى التحصيل ومستوى الطموح حبيث أمب 

هذا األخري يلعب دوراً يف الدفع حنو حتقيق املزيد من التحصيل والتفوق، واالمتياز والتفرد. 
 

: لقد أثبتت كثري من الدراسات عال ة التفوق األكادميي بعملية رضا الفرد - الرضا عن الدراسة5
عن الدراسة حيث وجدت أمب أكثر الطلبة رضا عن دراستهم كانوا أكثر حتصيًال        من الطلبة 

األ ل رضا بذلك. تتضح لنا العال ة االرتباطية السا دة بني هذين املتغريين. 
 

 وتوبن J.F. Rychlakومن الدراسات اليت أجريت هلذا الغرض ما  ام به كل من ريكالك 
T.J.Tobin) إللقاء الضوء على تأثريات عملية الرتتيب يف أمناط التعلم الوجداين 1981 عام (

لذوي التفريط يف التحصيل واإلفراط فيه. 
 

وعلى ذلك بات من الضروري ترغيب الطالب واملتعلمني فيما حيصلونه من مواد حىت ندفع 
بم إأ درب التفوق. 

 

: أثبتت الكثري من الدراسات أمب املتفو ني االتجاهات اإليجابية نحو المؤسسة التعليمية- 6
لديهم إاابية حنو كل ما يدور داخل املؤسسة التعليمية اليت يلحقومب با وتشمل: 

أ- املدرسة أو املعهد أو الكلية بصفة عامة 
ب- املناهف الدراسية، واملقررات وكثافتها وطبيعتها 

جـ- املدرسني واألساليب التعليمية اليت يتبعو�ا يف التلقني أو احملاضرة 
د- الزمالء، األ رامب، األنداد ورركاء الفصل الدراسي الواحد واألتراب 

هـ- األنشطة املدرسية واجلامعية رياضية كانت أم ثقافية أم فنية 
فكل تلك العوامل السابقة تؤثر بشكل أو بآخر يف حتصيل الطالب وتفو هم بشكل سليب 

أو إاايب طبقا الجتاهات الطالب حنو هذه املؤثرات واملثريات. 
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: هناك عدة عادات إاابية ثبت ارتباطها بارتفاع - العادات اإليجابية في االستذكاء والتعلم7
مستوى التعلم، والتفوق وجودته من هذه العادات أو العوامل هو تعود املتفوق استخدام الطريقة 
الكلية يف االستذكاء بدًال من الطريقة اجلز ية، أيضا اعتياده االحتفاظ ظستوى دافعية معني اعله 
يتأثر ويتحمل ما يكايده من مشاق، كذلك عامل الثواب والعقاب، فالثواب أجدى من العقاب 

خاصة مع املتفو ني. 
 

كما أمب أفضل أنواع التعلم هو القا م على العمل والنشاط والهود الذايت وهذا ينطبق 
على املتفو ني بقدر أكرب من العاديني، كذلك بالنسبة للفهم والتنميم. حيث أمب حتصيل املادة 
املفهومة املنممة تكومب أحسن للفهم، أما عن عوامل التكرار املقرتمب باالنتباه واملالحمة للمادة 

العلمية باإلضافة على إتباع طريقة التسميع الذايت يف االستذكار. 
 

كل هذه العوامل من رأ�ا أمب تؤثر يف الطالب املتفوق حىت أمب تفو ه يلزمه با حىت تصبح 
عادات أصلية يصعب تغيريها أو تعديلها. 

 

: هناك العديد من الدراسات اليت أثبتت عال ة بني ااربة الشخصية الخبرة الشخصية- 8
والتفوق يف التحصيل األكادميي، ظعىن متيز فئة املتفو ني بعامل اارب السابقة أو الرصيد ااربي. 

 

:هناك عدة عوامل اليت تؤثر يف عملية التحصيل، وبالتايل التفوق بعض المشكالت الشخصية -9
من ذلك: املنافسة غري البناءة حبيث تعد سلبية وغري مفيدة وتلحق الضرر بالطالب. إأ جانب 

هذا توافق الطالب ومدى مواربتهم على حضور  اعات الدرس وااللتزام بآداب العملية التعليمية 
كذلك القلق التحصيلي لدى الطالب، العادات السيئة لالستنكار، عدم الرضا       عن 

الدراسة...اخل. 
 
 
 
 

: ب- عوامل خاصة بالبيئة
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: أثبتت كثري من الدراسات اليت أجريت حنو اجتاهات اتجاه الوالدين نحو تحصيل األبناء- 1
الوالدين بتحصيل األبناء من العوامل اليت تؤثر يف عملية التفوق ويتحدد ذلك بطبيعة تلك 

(االجتاهات.
6F

1( 
) إللقاء الضوء على ذوي التحصيل N.G. Garland) 1980ويف دراسة  ام با جارالند 

العايل واملنخفض، أسفرت النتا ف على االفية األسرية والقيم الوالدية وإدراك املدرسني لتلك القيم 
واالجتاهات، والتو عات وعوامل تأثري الوالدين، واملدرسني هلا حثيث األثر على حتصيل األبناء. 

 

:  المستوى االجتماعي، الثقافي واالقتصادي- 2
- معمم املتفو ني ينتمومب إأ مستويات مرتفعة اجتماعيا وثقافيا وا تصاديا و د يبدو هذا منطقيا 

ألمب املناخ األسري الثقايف املرتفع يؤثر يف تكوين الشخصية العلمية لألبناء كذلك احلال بالنسبة 
للحالة اال تصادية اليت متكن من توفري اإلمكانات الضرورية لعملية التفوق الدراسي، وبالتايل 

يصدق هذا على املكانة االجتماعية لألسرة. 
 

 إأ جانب الدراسة اليت  ام Leuis ولويس Mc Geheوهذا ما أثبتته دراسات ماك جيه 
) وكانت هذه الدراسة تدف على معرفة دور األسرة يف إمناء القدرات 1964با دوغالس (

العقلية، و د توصل نتيجة هذه الدراسة على أمب لنوعية االهتمام األبوي يف تربية الطفل تأثري أكرب 
بأربع مرات من تأثري املدرسة يف حتسني الدرجات اليت حيصل عليها األطفال يف اختبارات الذكاء. 

 

) H.Hops) 1976، وهوبز H.M.Walker: ام كل من والكر التدعيم من طرف اآلخرين- 3
وذلك بدراسة على عملية زيادة التحصيل األكادميي، وذلك عن طريق تدعيم املمارسة األكادميية 
املباررة أو عن طريق االستجابات غري األكادميية املسهلة واتفقت هذه الدراسة      مع ما توصل 

)، من أمب السلوكيات املعززة هلا تأثري 1973 عام (H.Hops و وهوبز Cobbإليه كل من (كوب)
مهم، وموجب على عملية التحصيل األكادميي والتفوق فيه. 

 

                                                 
 .139) خليل عبد الرمحن املعايطة: مرجع سابق، ص:1(
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 تضييق J. Weiss وويز S.B.Khan: يقرتح كل من خامب - استراتيجيات التعليم4
االسرتاتيجيات التعليمية إأ فئتني يف ضوء االندماج اإلاايب أو السليب من جانب املتعلم       يف 

اإلسرتاتيجية. 
 

فمن الواضح أمب يكومب الطالب مشارًكا سلبًيا دومب أدىن بادرة لالندماج               يف 
اسرتاتيجيات رل التسجيالت واإلذاعة، بينما بات من الضروري أمب يكومب مشارًكا ااابية يف 

التعليم املربمف والتعليم املعتمد احلاسب االلكرتوين مثال. 
 

: املؤسسة التعليمية سواء أكانت مدرسة ام جامعة ليست مكانا ليتم فيه - جو حجرة الدراسة5
تعلم مهارات أكادميية وإمنا هي جممع مصغر يتفاعل فيه األعضاء ويؤثر يعضهم يف البعض اآلخر. 

وتؤكد نتا ف البحوث يف أجواء الفصول الدراسية أمب استجابة التالميذ للمعلمني تكومب 
أكثر إاابية يف الفصول املتمركزة حول التلميذ. 

وعليه نالحظ تأثري اجلو الدراسي على االستجابات السلوكية واألكادميية للطالب. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- أسس التفوق الدراسي: 2
: أ- مستويات التفوق

) املتفو ني إأ ثالثة مستويات وهي: Dunlop يقسم دنلوب (



 
- 89 - 

)   إذا 140 أو 135) إأ (125 أو 120فئة املمتازين: وهم الذين ترتاوح نسبة ذكا هم بني ( -1
طبق عليهم اختبار ستانفورد بينيه. 

 على نفس املقياس 170 –)140 أو 135فئة املتفو ني: وهم من ترتاوح نسبة ذكا هم بني ( -2
 السابق.

 فما فوق. أما تصنيف 170فئة املتفو ني جًدا (العبا رة): وهم الذين تبلغ نسبة ذكا هم  -3
 . فيقسمه إأ مستويات ثالثة كما يلي:Crun chshankكورنشانك 

 %5 ويشكلومب ما نسبته 135-120األذكياء املتفو ني: هم الذين ترتاوح نسبة ذكا هم بني  -أ
 -10%. 

 ويشكلومب ما نسبتـه    170 إأ 145-135املوهبومب: ترتاوح نسبة ذكا هم بني  -ب
    1% - 3% .

 فأكثـر وهم يشكلـومب  170ج- العبا رة (املوهبومب جدا): ترتاوح نسبة ذكا هـم 
( أي ما نسبته واحد يف كل مئة ألف أي نسبة  ليلة جدا.% 0,00001    

7F

1(  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ب- الحاجات الخاصة بالطلبة المتفوقين
 عموما حاجات الناس متشابة، أما املتفو ني فلديهم نفس حاجات العاديني إضافة      

إأ احلاجات التالية: 

                                                 
 .38ص، 2004، األردمب، 2)- خليل عبد الرمحن املعايطة: " املوهبة والتفوق "، دار الفكر، ط1
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احلاجة إأ املزيد من اإلجناز ليتناسب مع ما لديهم من  درة عالية ودافعية حنوه وملا لديهم  -
من  درات وامكانات. 

احلاجة إأ املزيد من تقدير اآلخرين ليتناسب مع ما يشعر به املوهبومب حنو أنفسهم وما تؤكد  -
 إجنازاتم.

احلاجة إأ املزيد من الدعاية واإلهتمام والتوجيه ليتناسب مع د ة املهمات واملنجزات املنوط  -
 بم إجنازها ولكي ال يشعروا باإلمهال يف املدرسة أو مكامب العمل.

احلاجة إأ برنامف دراسي خاص وتفريد التعليم لكي ال يشعر املتفوق بامللل واملخرب إذا    ما  -
 اخنرط يف برنامف دراسي عادي.

احلاجة إأ املزيد من النشاطات املنهجية والالمنهجية املتعلقة ظيوله ورغباته و دراته مثل  -
 الزيارات امليدانية والعمل املدرسي اإلضايف وذلك بسبب  درته على اإلجناز.

حاجته إأ اإلندماج االجتماعي ليوفر األصد اء والعمل املتعاومب مع اآلخرين ولكي       ال  -
(يشعر بالغربة والغرابة.

8F

1( 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

: ا رتح دوجالس ستة أمناط اساسية للتفوق وهي كما يلي: ج- أنماط التفوق الدراسي

                                                 
 .71ص،  2000، األردمب، 1)- سعيد حسين العزة: "تربية املوهبني واملتفو ني"، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط1
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: ويشمل األفراد القادرين على استيعاب ما يقدم إليهم      من نمط القدرة على االستظهار -1
معلومات ويسهل عليهم االحتفاظ ظا استوعبوه واسرتجاعه بكفاءة وسرعة تفوق غريهم من 

 األفراد.
 

: ويشمل األفراد الذين يسهل عليهم ما يقدم هلم من معلومات نمط القدرة على الفهم -2
ولديهم القدرة على إدراك العال ات املختلفة وعلى الوصول إأ التعليمات املناسبة وهم    ال 

 يعتمدومب على احلفظ كالنمط السابق.
 

: ويشمل األفراد اللذين لديهم القدرة على استخدام      نمط القدرة على حل المشكالت -3
 ما وصلوا إليه من معلوماتفي جماالت خمتلفة حلل خمتلف املشكالت اليت تواجههم.

 

: ويشمل األفراد اللذين لديهم القدرة على استخدام اايال نمط القدرة على اإلبتكار -4
 واالبتكار مما يؤهلهم لتقدمي إضافات أو جتديدات أو تعديالت يف

  

: ويشتمل من لديهم القدرة على تكوين وتنمية مهارات متعددة كاستخدام نمط المهارات -5
 األلة الكاتبة أو الر يف.

 

: وهو يشمل من ميتازومب بقدرتم على التعامل      مع نمط القدرة على القيادة االجتماعية -6
(اآلخرين واهتالل مراكز  يادية بينهم.

9F

1( 
 

ومن الاالت احلديثة اليت نمرت إأ التفوق نمرة جديدة تلك اليت ا رتحها تايلور فهو 
يرى لكل طفل عددا من االستعدادات املختلفة اليت تؤهله للتفوق يف جماالت حمددة، لذلك فإمب 

الربامف الدراسية اليت ينبغي أمب تتنوع لتتفق مع هذا االختالف. 
 

 فقد أكد تايلور أمب التفوق اب أمب يشمل ستة أنواع من املواهب اليت ينبغي أمب تلقى 
العناية يف الربامف الدراسية لتنميتها عند األطفال وهي مواهب أكادميية ومواهب ابتكارية، ومواهب 

اتصالية، ومواهب ختطيطية، ومواهب يف اختاذ القرار، ومواهب للتنبؤ. وهو يتو ع    أمب يستفيد 

                                                 
 .32)- خليل عبد الرمحن املعايطة: "مرجع سابق "، ص 1
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 من العدد الكلي ألطفال املدارس، وبذلك حيقق كسًبا كبريًا يف رفع %60من هذه الربامف الرتبوية 
(عدد املتفو ني يف التمع.

10F

1 (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
: د- أشكال التفوق

                                                 
 .44ص)- سعيد حسيين العزة: " مرجع سابق "، 1
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 وما يهمنا هنا اإلرارة بشكل عام إأ األركال أو الفئات العامة اليت ال يوجد حوهلا 
خالف، وتتبع أمهية التعرف على هذه األركال من التفوق من أ�ا ذات عال ة بربنامف التأهيل 

من حيث طبيعته وركله وحمتواه، فتطوير التفوق األكادميي حيتاج إأ برنامف تأهيلي لتطوير 
التفوق جمال القيادة وهكذا. 

 

- إمب املتفو ني ليسوا املتميزين يف الذكاء العام فقط، بل ويف أكثر جماالت املواهب اااصة، والذين 
يمهرومب اهتمامات ومسات رخصية غري عادية ظا يف ذلك اإلبداعية وهذا ما يقودنا فورًاغلى 

 ,Vernonاحلديث عن جماالت وأركال التفوق ويقدم لنا فرينومب وأدامسومب وفرينومب (
Adamson, and Vernon :عن أحد عشر ركال من أركال التفوق وهي ،(

- التفوق يف جمال الذكاء العام 1
- التفوق يف جمال الرياضيات 2
- التفوق يف جمال العلوم 3
- التفوق يف جمال اهلندسة 4
- التفوق يف جمال الفنومب البصرية (الرسم، النحت، اازف، الديكور). 5
- التفوق يف جمال املوسيقى. 6
- التفوق يف جمال اللغة 7
- التفوق يف جمال الدراما. 8
- التفوق يف جمال الرياضة. 9

- التفوق يف جمال القيادة. 10
- التفوق يف جمال اإلبداع. 11

  

) فقد استخدم تصنيفا سداسيا ألركال التفوق      USOEأما مكتب الرتبية األمريكي (
 د يكومب أكثر فا دة ألغراض تطور الربامف التأهيلية إلعداد معلمي الطلبة املتفو ني، ويشمل على 

مجيع الفئات اليت وردت لدى فرينومب ورفا ه وهذه الفئات هي: 
التفوق يف جمال القدرة العقلية العامة (الذكاء العام).  -1
 التفوق يف جمال االستعدادات األكادميية اااصة -2
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 التفوق يف جمال التفكري اإلبداعي أو املنتف. -3
 التفوق يف جمال القيادة. -4
 التفوق يف جمال الفنومب البصرية والتشكيلية. -5
(التفوق يف جمال القدرات النفسحركية. -6

11F
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ومما يذكر امب مكتب الرتبية األمريكي فقد أسقط الحقا الال السادس (النفس احلركي) 
من جماالت التفوق واكتفى بالفئات اامس األوأ نمرا لصعوبة حتديد املتفو ني يف هذا الال 
والتعرف عليهم لعدم القدرة على الفصل بني اجلانب العقلي واجلسدي يف املهارة. كما جتدر 

اإلرارة إأ سهولة حتديد معايري التعرف على التفوق يف الاالت الثالثة األوأ، وبالتايل حتديد 
معايري االختبار للدخول يف أي برنامف للتفوق، وكذلك حتديد معايري التخرج أو السلوكات النها ية 

املتو عة من جهة، وصعوبة حتديد هذه املعايري واحملاكات يف الاالت الثالثة األخرية     من جهة 
ثانية، إمب هذا األمر بالذات حيدد ركل الربنامف التأهيلي وطبيعته إأ حد كبري، إذ     ال ميكن 

وضع برنامف تأهيلي مناسب وجيد لشكل من أركال التفوق ال تعرف مضامينه وخصا صه معرفة 
جيدة. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
: - مشكالت الطلبة المتفوقين3

                                                 
 .52ص)- خليل عبد الرمحن املعايطة: " مرجع سابق "، 1
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نمرا لتميز الطلبة املتفو ني يف صفاتم الشخصية والسلوكية واالنفعالية والتعليمية 
واالجتماعية فإمب هلم مشكالت ناجتة عن تلك الصفات مع جمتمع الرفاق يف املدرسة ومع أفراد 
األسرة والعمل ومن الضروري التعرف على هذه املشكالت بالنسبة للمرردين واملعلمني واملربني 

واألهل واإلداريني لكي يعرفوها ويتعاملوا معها ومن هذه املشكالت ما يلي: 
 

: يشعر املتفوق بامللل والضجر من املنهاج الدراسي العادي بسبب المشكالت المدرسية -أ
 درته على التعلم بسهولة ويسر  ياًسا بالعاديني لذلك فهو حيتاج إأ تصميم برامف دراسة 

تعتمد على التسريع والتكثيف ملاله من  درة على اإلجناز يف العمل و درة على استنتاج 
النتا ف والوصول إأ احللول  بل املعلم وملا له من  درة على القفز السريع من فكرة      إأ 

 أفكار أخرى.
: نتيجة رعور املتفوق بقدرته على احلفظ والتعلم والتذكر بسرعة ورعوره بامللل  د الكسل -ب

 يقوده ذلك إأ الكسل ومن مث التقصري يف بعض االمتحانات املدرسية.
: حيث أمب هؤالء يقومومب بالسخرية منه ونعته بألفاظ مشكلة ضغط األقران أو الرفاق -ج

تجمية وإحداث مشكالت إلرباكه لذلك يلجأ املتفوق للتماهر بالغباء لكي ال يشاكسه 
 الطلبة اآلخرين.

: واملقصود بذلك عدم التوافق ما بني نضف املتفوق عقلًيا ومنوه مشكلة نقص التزامن -د
االجتماعي والعاطفي واجلسدي، حبيث نستطيع أمب نرى طفًال يف العاررة يتحدى رجًال يف 

الثالثني يف ممارسة األلعاب العقلية وتسجيل التفوق عليه يف ذلك الال و د يكومب عمر 
 سنوات فهو يف هذه احلالة يتمتع بعمر طفل 7سنة يف حني عمره اجلسمي  12الطفل العقلي 

 سنة من الناحية العقلية، أي أمب  دراته اجلسمية غري 12يف السابعة من حيث اجلسم وبعمر 
منسجمة مع  دراته العقلية أو ال تتزامن معها، األمر الذي خيلق له مشكالت اجتماعية يف 
البيت واملدرسة ويف كل مكامب، األمر الذي يتطلب من املعلمني وضع برامف خاصة تعليمية 

(هلم.
12F

1( 
 عدم إدراكهم ملعىن التفوق وعدم تعريفهم بذلك. -ه

                                                 
 .71ص سعيد حسىن العزة: مرجع سابق، )-1
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الشعور باحلرية والقدرة يف مواجهة مو ف االختيار الدراسي اجلامعي أو املهين الختالط  -و
 األمور وكثرة الفرص املمكنة.

الشعور بالقلق املرافق إلحساسهم الشديد ظشكالت التمع والعامل وعجزهم عن الفعل    -ز
 أو التأثري فيها.

تطويرهم لنمام من القيم يف مرحلة مبكرة من العمر وحماكمة سلوكاتم وسلوكات اآلخرين  -ح
 على أساس نمامهم القيمي.

مبالغتهم يف نقد الذات ونقد اآلخرين يف املوا ف اليت ال تنسجم مع تو عاتم أو معايريهم  -ط
 للعدالة واملساواة واملثالية يف العال ات اإلنسانية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الخالصة 
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 ميكننا القول بأمب التفوق الدراسي يدخل ضمنه الكثري من العوامل اليت ميكن أمب تؤثر فيه، 
فالبعض منها وراثية، او مردها إأ الفرد نفسه، والبعض اآلخر ترجع إأ البيئة اليت يعيش فيها، 

وعليه فكل العوامل السابقة تكومب متداخلة فيما بينها لتعطينا فرد متفوق. 
 

 كما أمب تشعب وتفرع النمريات واالجتاهات اليت عاجلت التفوق الدراسي نستطيع حصرها 
يف أمب التفوق خيضع لبعض العمليات واألنشطة الفسيولوجية مع توفري  در املساعدة على خلق 

فرد متفوق. 
 

 ويف األخري ندرك بأنه غذا اردنا احلصول على أفراد متفو ني ال بد لنا من املزيد       من 
الرعاية واالهتمام ليتناسب مع ما لديهم من  درات عالية. 

 
 
 
 
 



 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
الفصـــــل الرابــع 

 
إجراءات البحث وأدواته 



 
   

: تمهيـد
سنتناول يف هذا الفصل اخلطوات املنهجية الضرورية هلذا املوضوع واليت تعترب اهليكل 

الضروري للبحث ونتائجه، وسنتطرق فيه إىل ما يلي: 
 

فرضيات البحث، املنهج املستعمل وخصائصه، الدراسة اإلستطالعية، أدوات مجع 
البيانات، جماالت الدراسة، عينة البحث، جمتمع الدراسة، طريقة استعمال العينة، األدوات 

اإلحصائية املستعملة لتحليل النتائج. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

:  أوال: فرضيات البحث
 الفرضية العامة األوىل: •

توجد عالقة بني مركز الضبط والتفوق الدراسي اجلامعي  
- الفرضيات اجلزئية. 

- توجد عالقة بني مركز الضبط الداخلي والتفوق الدراسي اجلامعي. 
 - توجد عالقة بني مركز الضبط اخلارجي وعدم التفوق الدراسي اجلامعي.

 

 :الفرضية العامة الثانية •
- توجد عالقة بني مركز الضبط والتخصص اجلامعي. 

- خيتلف مركز الضبط اختالفا داال حسب التخصص اجلامعي  
- الفرضيات اجلزئية. 

- خيتلف طلبة العلوم الطبية إختالفا داال عن طلبة العلوم االجتماعية واإلنسانية فيما يتعلق  
   مبركز الضبط حبيث: 

- أن طلبة العلوم الطبية (املتفوقون)مييلون إىل مركز ضبط داخلي وطلبة العلوم اإلجتماعية  
   مييلون إىل مركز ضبط خارجي. 

 

: الفرضية العامة الثالثة
- توجد عالقة بني مركز الضبط وبعض اخلصائص املتعلقة بأفراد العينة، (كاجلنس، مكان 

اإلقامة، املستوى الثقايف للوالدين). 
 

: الفرضيات الجزئية
خيتلف الذكور عن اإلناث إختالفا داال فيما يتعلق مبركز الضبط.  -1
خيتلف مركز الضبط إختالفا داال حسب منطقة جلغرافية اليت يقيم فيها الطالب (ريف أو  -2

 مدينة).
 خيتلف مركز الضبط إختالفا داال حسب إختالف املستوى الثقايف للوالدين. -3
 
 



 
   

: ثانيا: منهج الدراسة
استعملت الباحثة هنا منهجني أساسني مها: 

املنهج الوصفي  -أ
 املنهج املقارن -ب

 

 :أ- المنهج الوصفي
لقد استعملت الباحثة هذا املنهج والذي يعترب أحد أشكال التحليل والتفسري العلمي 

املنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة حمددة وتصويرها كميا عن طريق مجع بيانات ومعلومات مقننة عن 
(الظاهرة أو املشكلة وتصنيفها وحتليلها وخصائصها للدراسة الدقيقة.

0F

1( 
ماذا حيقق لنا املنهج الوصفي؟. 

باعتمادنا االسلوب الوصفي ميكن لنا حتقيق مايلي: 
- مجع بيانات حقيقية مفصلة لظاهرة أو مشكلة موجودة فعال. 

 حتديد  املشكلة املوجودة وتوضيحها. -
حتديد بالفعل االفراد حمل الدراسة يف املشكلة املدروسة واإلستفادة من ررائهم وخرباتم  -

يف وضع تصور وخطط مستقبلية للموضوع حمل الدراسة، األمر الذي يساعد على 
 التنبؤ مبستقبل الظاهرة املدروسة نفسها.

 

كما استعملنا ضمن هذا اإلطار تقنية املقارنة بني عينتني خمتلفتني ملعرفة عالقة املتغري 
املستقل بالتابع وكل هذا ضمن اإلطار الوصفي الذي سبق ذكره 
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:  مبررات الدراسة المقارنة في موضوع البحث
 إختارت الباحثة عن عمد مقارنة طلبة العلوم الطبية بطلبة العلوم اإلجتماعية، إنطالقا من 

املوضوع حمل الدراسة باألساس (مركز الضبط وعالقته بالتفوق الدراسي اجلامعي...). 
  

فمعروف إجتماعيا أن طلبة العلوم الطبية متفوقون دراسيا وعادة يف التوجيه اجلامعي 
 فما فوق) وهو      ما 12اجلزائري يلتحق بذا التخصص بالذات ذو املعدالت املرتفعة (معدل 

يتماشى مع مفهومنا اإلجرائي للتفوق املذكور سابقا، فإذا كان مركز الضبط عبارة عن سريورة 
طويلة مير با الفرد حىت نتكون (داخليا أو خارجيا)، فالتفوق اجلامعي ايضا اعتربته الباحثة سريورة 

 .مير با الطالب أيضا من الثانوي إىل اجلامعة وحىت التخرج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

: الدراسة االستطالعية
 لقد قامت الباحثة بإجراء دراسة استطالعية على مرحلتني أساسيتني: 

 

: المرحلة األولى من الدراسة اإلستطالعية
 كان هدف الدراسة اإلستطالعية يف هذه املرحلة تأكيد مشكلة الدراسة ميدانيا وضبط 

املتغريات األساسية يف البحث، حيث مت طرح جمموعة من األسئلة املقرتحة لفئة من الدراسة عددها 
 طالب وطالبة. 20

 

: المرحلة الثانية من الدراسة اإلستطالعية
 كان هدف الدراسة اإلستطالعية يف هذه املرحلة جتريب وسيلة مجع البيانات والتأكد من 

بباتا، وكذا مجع معلومات عن جمتمع الدراسة والعينة اليت سنطبق عليها وسبلة مجع البيانات. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: - المجال المكاني1



 
   

 عنابة وبالضبط كلييت اآلداب والعلوم – لقد وقع اختيارنا على جامعة باجي خمتار 
اإلنسانية واإلجتماعية، وكلية الطب وهذا العتبارات ختص الباحثة من قرب وسهولة التفاعل مع 

عينة البحث خاصة العلوم اإلجتماعية، إضافة إىل موضوع الدراسة يف حد ذاته يتطلب مقارنة بني 
فئة متفوقة، وأخرى غري متفوقة نسبيا. 

 

:  عنابة–جامعة باجي مختار - 
، وشرع يف 1975 أفريل 29 املؤرخ يف 28/75تقرر تأسيس جامعة عنابة مبقتضى األمر 

، يف بالبة معاهد: املناجم، التعدين، معهد 75/76التدريس باجلامعة ابتداء من املوسم اجلامعي 
 مع تأسيس 1980/1981اللغات واآلداب، ومعهد احلقوق، أعيد هيكلة اجلامعة السنة اجلامعية 

مخسة معاهد، املناجم والتعدين، اللغات واآلداب، احلقوق، العلوم الدقيقة والتكنولوجيا، معهد 
 قسم. 34و كليات 7العلوم الطبية. حاليا تضم 

 

 كلية العلوم اإلجتماعية واآلداب:- 
 قسما وأكثر 12، تضم حاليا 98/99أسست بذا الشكل بالذات خالل السنة اجلامعية 

 طالب وطالبة، ومقرها القطب اجلامعي البوين. 13000من 
 

- كلية الطب: 
 أصبحت 98/99، وخالل السنة 80/81كانت سابقا عيادة عن معهد مت تأسيسه سنة 

 طالب 4000كلية تضم قسم الطب، قسم جراحة األسنان، قسم الصيدلة. تضم حاليا أزيد من 
وطالبة. 

 
 
 
 
 
 
: - المجال الزمني2



 
   

. 2010 إىل غاية جوان 2009 أجريت الدراسة ايتداءا من شهر أكتوبر 
 

: - المجال البشري3
 نعين مبجتمع الدراسة مجيع مفردات الظاهرة اليت يقوم بدراستها الباحث، وكما هو معلوم 

فإن الباحث ال يستطيع مجع أفراد الال البشري (الذي هو طلبة السنة الثانية علوم اجتماعية، 
 800 طالب وطالبة السنة الثانية علوم طبية، والذي يقدر عددهم بـ 455بوالذي يقدر عددهم 

طالب). ألن ذلك يتطلب وقت طويل وجهد شاقا، وتكاليف مادية مرتفعة، ويكفي للباحثة أن 
ختتار عينة ممثلة للمجال البشري.  

 

: عينة الدراسة
 وهي نسبة احملتملة حلجم %10: من جمموع الال البشري املذكور أعاله مت حتديد حجم العينة

العينتني لذى كل حصة (أي كلية العلوم اإلجتماعية، كلية الطب). 
 طالب (كلية العلوم االجتماعية). 70يقدر عددهم بـ  -
  طالب (كلية العلوم الطبية).110يقدر عددهم بـ  -

 

: أسلوب إختيار العينة
 لقد مت إختيار أسلوب العينة الطبقية العشوائية وهذا نظرا ألن ميدان الدراسة وطبيعة 

الدراسة املقارنة تقتضي هذا األسلوب. 
 

: وسيلة جمع البيانات
 تتمثل وسيلة مجع البيانات اخلاصة مبوضوع دراستنا أساسا يف اختيار مركز الضبط لروتر 

والذي ميكن تقدميه فيما يلي: 
) هو رخر صورة حملاوالت عديدة قام با روتر I.E- فيعترب مقياس الضبط الداخلي اخلارجي (

Rotter والعديد من الباحثني، وكان املقصود من بناء املقياس هو بناء أداة سهلة التطبيق: ويتكون 
 بند، كل بند يتضمن زوج من العبارات، احدامها تشري إىل الضبط اخلارجي، 29) من I.Eمقياس (

والثانية إىل الضبط الداخلي، وستة من هذه البنود حشو، الغرض منها إضفاء الغموض على 
العرض من املقياس، واالستجابة لبنود املقياس جربية االختيار، وتشري الدرجة املرتفعة على املقياس 



 
   

على التوجه اخلارجي، وتتعامل بنود املقياس مع اعتقاد املستجيب له عن طبيعة العامل، اي أن 
عبارات بنود املقياس، مهتم بتوقعات املفحوص عن الكيفية اليت يتم با التحكم يف التدعيمات، 

وبناًءا على ذلك، أعترب مقياس مركز الضبط مقياسا للتوقع العام، ورمبا يرتبط هذا التوقع العام 
بالقيمة اليت يوضعها املفحوص على الضبط، ولكن ال يوجد باملقياس اي عبارة تتناول بشكل 

مباشر تفضيل للضبط الداخلي أو الضبط اخلارجي: 
) فقرات متويه، ومل حتسب هلا أي عالمة. 27، 24، 19، 14، 8، 1- الفقرات رقم (

) تعطي عالمة واحدة 29، 25، 23، 21، 20، 18، 17، 16، 9، 7، 6، 2- الفقرات رقم: (
) صفر عند اإلجابة عليها بالرمز (ب). 0لكل فقرة عند اإلجابة عليها بالرمز (أ)، وتعطي (

) تعطى عالمة واحدة لكل 28، 26، 22، 15، 13، 12، 11، 10، 5، 4، 3- الفقرات رقم: (
فقرة عند اإلجابة عليها بالرمز (ب)، وتعطي صفرا عند اإلجابة عليها بالرمز (أ). 

ويصنف املستجبون على هذا املقياس إىل فئتني:  
) درجات، هم ذوي مركز ضبط داخلي. 8-0- األوىل: من (

 ) هم ذوي مركز ضبط خارجي.23-9الثانية: من ( -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   

: ثبات وصدق المقياس
: أوال: ثبات المقياس

 إن املقياس الثابت يعطي نفس النتائج إذا قاس نفس الشيء مرات متتالية ولذا يقرتب 
معامل ارتباط اإلختيار من الواحد الصحيح وهناك عدة وسائل إحصائية تستعمل حلساب معامل 

الثبات واملتمثلة فيما يلي: 
 

 وطريقة إعادة الختيار طريقة التجزئة النصفية حتليل تباين... ولقد قامت الباحثة يف هذه 
الدراسة باعتماد الطريقة األوىل واملتمثلة يف إعادة اإلختيار. 

 

: إجراءات حساب الثبات
 انطالقا مما ذكرناه رنفا فإننا قمنا بالتأكد من مدى ببات املقياس حيث مت تطبيق املقياس 

وفقا ملرحلتني: 
. 2010املرحلة األوىل شهر مارس  -
 .2010املرحلة الثانية شهر أفريل  -

( فرد على مايلي:20ولقد أسفرت النتائج املتعلقة بالتطبقني بالنسبة لعينة عددها 
1F

1( 
 

: - صدق المقياس
 الصدق له امهية بالغة يف بناء اإلختبارات النفسية وذلك بالكشف عن حمتوياتا من 

الداخل ونتلخص أهم أنواع الصدق فيما يلي: 
 الصدق الوصفي، الصدق ويشتمل على األنواع التالية: -1

الصدق الفرضي، الصدق السطحي، الصدق املنطقي 
 الصدق اإلحصائي: ويشمل: -2

(الصدق الذايت، التجرييب، العائلي.
2F

2( 
 1982ونظرا ألن وسيلة مجع البيانات تتمثل يف اختبار روتر وهو ُمعد سلفا وقام "عالء كفايف" 

برتمجة املقياس إىل اللغة العربية. 
                                                 

 .378، صفؤاد البهي السيد: "علم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري، دار الفكر العريب، بدون طبعة، مصر، بدون تاريخ)- 1
 .399ص، نفسه)- فؤاد البهي السيد: مرجع 2



 
   

: حدود الدراسة
 نظرا إلمكانيات الباحثة احملدودة بالوقت واملال فقد اقتصرت الدراسة على مايلي: 

كلية اآلداب والعلوم اإلجتماعية  -1
 كلية العلوم الطبية -2
أقتصرت الدراسة على طلبة السنة الثانية: علوم إجتماعية (علم نفس، فلسفة، علم  -3

 إجتماع). طلبة السنة الثانية علوم طبية. (طب، صيدلة، طب األسنان)
  فما فوق.12حدد مفهوم إجرائي للتفوق  -4
 2009/2010أجريت الدراسة بني سنتني  -5
 مالحظة: جتدر اإلشارة تقدمي املالحظات التالية: -6
- لقد مت اختيار طلبة العلوم االجتماعية نظرا لكرب حجم كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 1  

باإلضافة إىل أسباب موضوعية تتعلق بالباحثة كو�ا طالبة من علم النفس، هذا األخري تابع للعلوم 
 االجتماعية األمر الذي من شأنه أن يسهل عمل الباحثة.

 

: اإلحصاء المستخدم
 استخدمت الباحثة األساليب اإلحصائية التالية: 

التقنيات األسلوب اإلحصائي 
 S, Md, Mo, Xأساليب الوصف 
 .Rمعامل برسن أساليب اإلرتباط 

 ANOVA إختبار – Tإختبار االستدالل 
 

 ملعالة النتائج املتحصل عليها. Excel: لقد اإلستعانة بربنامج - مالحظة
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 الفصـــــل الخامس

 
عرض وتحليل النتائج 
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: تمهيد
سنحاول يف هذا الفصل عرض وحتليل النتائج املتوصل إليها بعد تفريغ النتائج، وذلك وفقا 

للفرضيات املسطرة. كما ستناقش على ضوء ذلك النتائج املتوصل إليها مقدمني يف األخري أهم 
التوصيات املقرتحة بناء على نتائج هذه الدراسة: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
- 111 - 

 
: خصائص العينة -

 
: - الجنس1

 

التكرار                    
 

الجنس 

f 

% 

 27,77 50ذكور 

 72,22 130إناث 

 99,99 180المجموع 
 

): يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغري اجلنس، وهي نتيجة موضوعية وواقعية، 1جدول رقم (
حيث تشري العديد من املعطيات اإلحصائية أن اجلنس الغالب من اجلامعة هو اإلناث. 

 

 
: - التخصص2

 

التكرار                    
التخصص 

 
f 

% 

 61,11 110الغلوم الطبيعية 

 38,88 70العلوم االجتماعية 

 99,99 180المجموع 
 

): توزيع أفراد العينة حسب متغري التخصص، حيث يتضح أن العينة املختارة 2جدول رقم (
. % 61,11أغلبيتها من العلوم الطبعية واملقدرة بنسبة 
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: - مكان اإلقامة3
 

التكرار                    
مكان اإلقامة 

f % 

 16,66 30ريف 

 83,33 150مدينة 

 99,99 180المجموع 
 

): توزيع أفراد العينة حسب متغري مكان اإلقامة، حيث يتضح أن اغلبية افراد العينة 3جدول رقم (
يقطنون املدينة، وهذا رمبا راجع لعدة عوامل خاصة ظاهرة النزوح األخري الذي عرفته البالد لدواعي 

أمنية. 
 

: - المستوى الثقافي للوالدين4
 

التكرار                    
المستويات 

 
f 

% 

 11,11 20أمي 

 19,44 35إبتدائي 

 27,22 49متوسط 

 25 45ثانوي 

 17,22 31جامعي 

 99,99 180المجموع 
 

): ميثل توزيع أفراد العينة حسب املستوى الثقايف للوالدين، وكما هو واضح فإن 4جدول رقم (
. % 17,22مستوى املتوسط ميثل التكرار األكرب مث يليه الثانوي فاإلبتدائي، مث اجلامعي بنسبة 

النتائج املتعلقة باملتغريات والفرضيات: 
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: نتائج مركز الضبط -1

 

 
مقياس النزعة المركزية والتشتت  

 
X Md Mo S 

 
 مركز الضبط

 
11,22 10 10 9,559 

 

): ميثل نتائج مقاييس النزعة املركزية والتشتت بالنسبة ملركز الضبط وهي نتيجة 5جدول رقم (
متوسط متيل إىل الضبط الداخلي. 

 
 

نتائج معدالت النجاح في السنة الثانية  -2
 

 
مقياس النزعة المركزية والتشتت 

 
X Md Mo S 

 
معدالت النجاح 

 
11,75 11,53 11 6,18 

 

) ميثل نتائج مقاييس النزعة املركزية والتشتت فيما خيص نتائج النجاح يف السنة 6جدول رقم (
الثانية. 

 
 

: - عرض البيانات المتعلقة بالفرضية السنة األولى وفرضيتها الجزئية3
 لإلجابة على هذه الفرضية ميكن استعمال معامل االرتباط  برسن ألن مستوى القياس يف 

كال املتغريين مسافة، مبعىن كلما كان هناك مركز ضبط داخلي (قلت الدرجات) زاد درجات 
الطلبة يف املعدالت، مبعىن أننا نبحث يف عالقة عكسية. 
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 Rالمتغيريـــــــــــن 
العالقة بين مركز الضبط (داخلي وخارجي)  

 والتفوق الدراسي الجامعي
0,349323-  

) ميثل العالقة االرتباطية بني مركز الضبط والتفوق الدراسي اجلامعي، وهي كما تبدو 7جدول رقم (
متوسط. 

 
: الداللة اإلحصائيةلمعامل االرتباط

 

اخلطأ املعياري  Rمعامل برسن 
SE 

 tالسنة التائية 
القيمة احلرجة 

 املقابلة tللنسبة 
∞ 

مستوى الداللة 
0,005 

0,349323 
دالة  2,57 4,857 0,070 

 

): ميثل نتائج الداللة اإلحصائية ملعامل االرتباط سرسون السابق، وكما يبدو فإن هلا 8جدول رقم (
داللة إحصائية. 

 

: - عرض البيانات المتعلقة بالفرضية الثانية وفرضياتها الجزئية4
 للفروق كوننا نبحث عن ما إذا كان  tلإلجابة عن هذه الفرضية ميكن استعمال تقنية اختبار 

هناك فرق بني عينتني خمتلفتني (طلبة العلوم الطبيعية وطلبة العلوم االجتماعية)، فيما يتعلق مبركز 
الضبط. 

 
 

             المقايس اإلحصائية 
 نوع الطلبة

 
f X S 

 3,55 10,09 110العلوم الطبية 

 4,20 11,01 70العلوم االجتماعية 
 

) يوضح نتائج (املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري) لدى العينتني (العلوم الطبية 9جدول رقم (
والعلوم االجتماعية).  
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:  للفروقtنطبق اختيار 
 

 احملدد  tقيمة  احملسوبة df t مستوى الداللة
 α=0,20دالة بالنسبة لـ 

 %80أي جمال ثقة 
178 1,614 1,28 

 α = 0,20 يوضح نتائج اإلحصائية الختيار الفروق بني القسمني وهي دالة بالنسبة)10(جدول رقم 
 
:  عرض النتائج التعلقة بالفرضية الثالثة وفرضيتها الجزئية-5

 توجد عالقة بني مركز الضبط بعض اخلصائص املتعلقة بأفراد العينة واجلنس /مكان 
اإلقامة/املستوى الثقايف 

 

: - الفرضية الجزئية األولى5-1
خيتلف الذكور عن اإلناث اختالفا داًال فيما يتعلق مبركز الضبط 

              
 الجنس

 
f X S 

 3,69 10,78 50ذكور 

 3,69 10,39 130إناث 

. ) ميثل نتائج املتوسط احلسايب واالحنرافاملعياري بالنسبة ملركز الضبط لدى اجلنسني11اجلدول رقم (
 

:  للفروقtتطبق اختبار 
 

 ∞ الدولة املقابلة tقيمة  احملسوبة df t مستوى الداللة

 0,63 178غري دالة  يف كل املستويات 
كل القيم الدولة أكرب من 

احملسوبة 
" بني القسمني وهي غري دالة. t) ميثل نتائج الداللة اإلحصائية الختيار الفروق "12جدول رقم (
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:  الفرضية الجزئية الثانية5-2
خيتلف مركز الضبط اختالفا داال حسب اختالف املنطقة اليت يقطن فيها الطالب (ريف أو مدينة) 

                              مقاييس إخصائية
املنطقة 

 
f X S 

 3,59 11,41 30ريف 

 3,55 10,37 150مدينة 

) ميثل نتائج املتوسط احلسايب والحنراف املعياري بالنسبة ملركز الضبط لدى عينتني 13جدول رقم (
خيتلفان حسب مكان اإلقامة 

:  للفروقtتطبيق اختبار 
 ∞ الدولة املقابلة لـ tقيمة  احملسوبة df t مستوى الداللة

 0,05 178غري دالة  يف كل املستويات 
كل القيم الدولة أكرب من 

احملسوبة 
 وكما هو واضح فإن النتيجة t): ميثل نتائج الداللة اإلحصائية بعد تطبيق اختبار 14جدول رقم (

 غري دالة.

: - الفرضية الجزئية الثالثة5-3
خيتلف مركز الضبط حسب اختالف املستوى الثقايف للوالدين 

المقايس                 
المستوى الثقافي   اإلحصائي

 
f X 

 
S 

 3,46 10,3 20أمي 
 3,92 9,71 35إبتدائي 
 3,27 10,79 49متوسط 
 3,45 11 45ثانوي 
 3,5 10,29 31جامعي 

) يوضح نتائج املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري بالنسبة ملركز الضبط لد مخسة 15جدول رقم (
عينات ختتلف حسب اختالف املستوى الثقايف. 

 

) وفقا ملا يلي: ANOVAلإلجابة عن الفرضية أعاله ميكن استعمال تقنية (
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 S.C DDL C.M Fمصدر التباين 
مستوى 
الداللة 

Inter 39,27 4 9,81 
غري دال  0,784

Intra 2189,54 175 12,51 
) بالنسبة للفرضية املذكورة أعاله واليت ANOVA) ميثل نتائج حتليل التباين (16جدول رقم (

تبحث فيما إذا كان مركز الضبط خيتلف حسب اختالف املستوى الثقايف للوالدين. 
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مناقشة النتائج 
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: مناقشة النتائج

كان اهلدف من هذه الدراسة معرفة ما إذا كانت هناك عالقة بني مركز  
الضبط (داخلي وخارجي)، والتفوق الدراسي اجلامعي، وبشكل آخر نّود يف هذه 

الدراسة معرفة ما إذا كان للمتفوقون مركز ضبط داخلي، وغري املتفوقون، مركز ضبط 
خارجي 

 كما حاولت هذه الدراسة حبث عالقة التغري يف درجات مركز الضبط ببعض 
إ�ا قد –املتغريات املتعلقة باألفراد، واليت أعتقدنا -وهذا بناء على دراسات سابقة

تؤثر يف مركز الضبط نذكر من هذه املتغريات متغري اجلنس، متغري التخصص 
اجلامعي، متغري مكان اإلقامة، متغري املستوى الثقايف للوالدين، وفيما يلي مناقشة 

هلذه النتائج: 
بينت النتائج بشكل واضح أن الطلبة بشكل عام مييلون إىل الضبط اخلارجي أكثر  -

) 05من الداخلي، حيث بلغ متوسط الدرجة على مقياس مركز الضبط جدول رقم (
11,22 =X وهذا معناه أن الطلبة   يؤمنون سسؤولياتم عن نتائج أعماهلم وما .

حيققونه من نتائج سواء كانت إجيابية أو سلبية، فهم يعزون نتائج أعماهلم 
ومستقبلهم إىل عوامل خارجية كالقدر، واحلظ، والصدفة. 

 

تتفم مع هاهرع عامة تسود التمع اجلزائري وأوساط –إن هذه النتيجة برأي الباحثة 
الشباب بشكل دقيم، حيث يسود نوع من اإلحباط واليأس، جتلى ذلك يف صور كثريع 
منها هاهرع اهلجرع غري الشرعية، أو ما يصطلح عليه "باحلرقة"، واملستقبل حسب نظرع 

العديد من الشباب اسود والناجح فيه من له نفوذ، من له مال...اخل. 
فهو إذا   يؤمن بقدراته وااقاته اليت با يرسم لنفسه مستقبل كما يريده هو   كما 

تريده الصدفة. 
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كل هذه الظاهرع يعيشها أي فرد جزائري وحيسها يوميا يف كل القطاعات، واجلامعة 
واحدع من هذه القطاعات اليت انعكست عليها الظاهرع. 

) Mo= Md= Xإن ما أثار انتباهنا أيضا أن نتائج النزعة املركزية تقريبا متقاربة (
وهذا يعين يف لغة اإلحصاء أن التوزيع ابيعي فبما يتعلم سركز الضبط، سعىن آخر أن أغلبية 

)، اي أغلبية األفراد مييلون إىل الضبط X= 11,22األفراد قريبون من املتوسط حلسايب (
ا من لديهم ضبط داخلي أي الذين يؤمنون بقدراتم وحدها حتقم هلم  اخلارجي وقليلون جدا

املستقبل، وليس احلظ. 
إذا كان هذا احلال احملظوهني يف اجلامعة اليت تصرف عليه الدولة أموال اائلة 

يعيشون هذه احلالة السيكولوجية، فكيف هو احلال بالنسبة ملن مل يسعفه احلظ. 
ا كبرياا ينتظر أهل الرتبية وا ختصاص لتغري ا جتاهات يف هذا  مما يؤكد أن جهدا

اجلانب. 
عنابة- جاءت معاكسة –إن نتائج الدراسة وهي األوىل يف جامعة باجي خمتار 

للعديد من الدراسات اليت أجريت يف بلدان عربية، ومن الوسط اجلامعي بالضبط- نذكر 
 حيث أكدت يف دراسة يف دافعية السلوك: مركز 1988من ذلك دراسات أفنان دروزع سنة 

الضبط وعالقته بالتحصيل األكادميي اجلامعي للطالب، جملة جامعة تونس ودراسة أخرى 
عنوا�ا مركز الضبط وعالقته بالتحصيل األكادميي، املدارس اإلعدادية،  وكالة الغوث منطقة 

نابلس والعديد من الدراسات الكثريع يف فلسطني. 
كل هذه الدراسات كانت نتائج مركز الضبط داخلي. 

فيما يتعلم بعالقة مركز الضبط بدرجات الطلبة يف التحصيل بينت النتائج أن هناك  •
عالقة دالة، ح  وإن كانت هذه العالقة حتت املتوسط، فيما يتعلم بقوتا، سعىن أنه 
كلما زادت درجات الطلبة يف التحصيل قلت نتائج مركز الضبط، أي هناك ضبط 
داخلي، والعكس، اي كلما قلت درجات التحصيل زادت دراجات مركز الضبط 

أي ضبط خارجي. 
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إن الد لة اإلحصائية هلذه النتيجة أي العالقة بني مركز الضبط، والتفوق الدراسي 
اجلامعي (ح  وإن كانت العالقة غري قوية) تبدو منطقية إىل حد بعيد، وميكن تفسريها 
كون التفوق الدراسي اجلامعي يرجع يف عديد احلا ت إىل مثابرع الفرد، وحرصه الشديد 
على فرض نفسه، خاصة لدى الطالبات والنساء بشكل عام (خاصة أن عينة الدراسة من 

)، إنه ما هو معروف لدى التمع اجلزائري بشكل علم أنه % 72,22اإلناث أكرب (
"رجويل" فما زالت الثقافة التقليدية تفرض قيود كثريع على الفتاع اجلزائرية خاص إذا مل توفم 

يف مشوارها الدراسي، وبالتايل، وبناء على كل ذلك تلجأ إىل مراجعة نفسها واإلميان 
بقدراتا وإخراج تلك املثابرع والعزمية، وتصنع هلا اسرتاتيجية اويلة املدى جتعلها تتحرر من 

تلك القيود برتكزها الشديد على دراستها، وبالتايل تفوقها الدراسي اجلامعي. 
وهذا ما أكدته نتائج مركز الضبط لدى اجلنسني. 

حيث يالحظ أن اإلناث ميلن إىل الضبط الداخلي أكثر من الذكور  
). X=10,39(اإلناث 
). X= 10,78(الذكور 

هذا من ناحية، من ناحية اخرى ميكن تفسري ذلك أيضا كون التفوق الدراسي 
اجلامعي يرتبط عادع بالطموح، والطموح يبىن على أساس بناء وتكوين للفرد يرفض اخلضوع 

للواقع والظروف احمليطة، وكل هذا مرتبط بالضبط الداخلي. 
 

 رغم –ويف هذه النتيجة بالضبط- ضعف العالقة بني املتغريين –جتدر اإلشارع هنا 
أن له د لة أحصائية يرجع رسا إىل عوامل دخيلة، فقد يكون هناك تفوق دراسي جامعي 

لكن يرتبط بالصدفة أو بالغش أو احملاياع، والفرد قد يكون له مركز ضبط خارجي. 
ومن حيث عالقة مركز الضبط بالتخصص اجلامعي فقد أههرت النتائج وجود عالقة 

). مع ميل البة العلوم الطبية إىل α= 0,20 أي % 80ذات د لة يف جمال ثقة يقدر بـ 
مركز ضبط داخلي والبة العلوم ا جتماعية إىل مركز ضبط خارجي. 
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وهذه املقارنة بالذات تؤكد نتيجة الفرضية األوىل اليت تؤكد وجود عالقة ذات د لة 
بني مركز الضبط، والتفوق الدراسي اجلامعي. 

فاملالحظ على مستوى التخصصات اجلامعية أن كلية الطب يلتحم با عادع 
املتفوقون من الطلبة احلائزين  على معد ت جد مرتفعة يف الباكلوريا، عكس كلية العلوم 

ا جتماعية اليت يلتحم با البة عاديون يف الغالب. 
أما ما تعلم بنتائج الفرضية الثالثة وفرضياتا اجلزئية اليت تقول:  •

توجد عالقة بني مركز الضبط، وبعض اخلصائص املتعلقة بأفراد العينة (اجلنس، 
مكان اإلقامة، املستوى الثقايف). 

مل تظهر د لة إحصائية فيما يتعلم سركز الضبط ومتغري اجلنس، اي أن الذكور 
واإلناث   تتلفون اختالفا دا  فيما يتعلم بذا املتغري. 

كما أههرت النتائج أن مكان اإلقامة ليس له عالقة دالة احصائيا سركز الضبط، 
سعىن أن اختالف مركز الضبط   تتلف اختالفا دا  حسب اختالف مكان إقامة الطلبة، 

ونفس النتيجة فيما تعلم باملستوى الثقايف للوالدين وعالقتها سركز الضبط ليس هلا د لة. 
هذه النتائج حسب رأينا منطقية أيضا، وهذا على اعتبار أن مركز الضبط ومن 

خالل العديد من القراءات النظرية يرجع ويرتبط يف العديد من املرات بذات الفرد واؤيقة 
تفكريه، وكيفية فهمه لألشياء . ماهي؟ وما أسبابا؟. 

 
 
 
 
 
 

: الخاتمــة



 122 

 إن خالصة هذه الدراسة ميكن اجيازها فيما يلي: 
توجد عالقة ذات د لة إحصائية بني مركز الضبط، والتفوق الدراسي اجلامعي.  -
كما أن البة العلوم الطبية، تتلفون اختالفا دا ا عن البة العلوم ا جتماعية،  -

فيما تص مركز الضبط، ورغم أ، كال العينتني هلما ضبط خارجي إ  أن البة 
 العلوم الطبية مييلون أكثر للضبط الداخلي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: التوصيات
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 انطالقا من هذه الدراسة املهمة، والوحيدع اليت أجنزت على مستوى جامعة عنابة، 
ومن القالئل على املستوى الواين يف حدود علمنا. 

مركز الضبط- الذي يتعلم برتبية وتكوين الفرد اإلجيايب – ونظرا ألمهية هذا املوضوع 
يف التمع، والذي يساهم يف بناء وانه مستقبال، تقرتح الباحثة إمتام مثل هذه الدراسات 
يف أاروحة الدكتوراه على أن يأخذ منجى آخر يقوم على صياغة برامج تنمي الضبط 

الداخلي، ليكون املوضوع كالتايل: 
اقرتاح برنامج تعليمي تكميلي، لبناء وجهة الضبط الداخلي لدى تالميذ الطور  -

ا بتدائي. 
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ملخص باللغة العربية 
 

تدف هذه الدراسة إىل معرفة مدى الداللة اإلحصائية للعالقة بني مركز الضبط والتفوق 
الدراسي اجلامعي من خالل املقارنة بني عينتني خمتلفتني (طلبة العلوم االجتماعية، وطلبة العلوم 

الطبية)، ولقد مت طرح األسئلة التالية: 
هل توجد عالقة بني مركز الضبط والتفوق الدراسي اجلامعي؟.  -
 هل توجد عالقة بني مركز الضبط والتخصص اجلامعي؟ -
هل توجد عالقة بني مركز الضبط وبعض اخلصائص املتعلقة بالفرد (اجلنس، املستوى  -

 الثقايف للوالدين، ومكان اإلقامة)؟
 

ولإلجابة عن هذه األسئلة مت أوال تقدمي املعاجلة النظرية من خالل الفصلني لكال املتغريين 
(مركز الضبط والتفوق الدراسي اجلامعي)، ومت عر  كل ما يتعل  بما. 

 طالب 180فيما يتعل  باإلجراءات العملية للدراسة، لقد مت اختيار عينة تتكون من  -
 من العلوم الطبية، ومت تقدمي اختبار روتر ملركز 110و من العلوم االجتماعية 70وطالبة 

 الضبط مع إضافة بعض البيانات عليه.
 

، X ،S املتوسط احلسايب، tومت استعمال بعض التقنيات اإلحصائية للمعاجلة كاختبار 
ANOVA كما مت االستعانة بربنامج ،Excel :ملعاجلة النتائج، انتهت الدراسة إىل مايلي 

توجد عالقة دالة إحصائية بني مركز الضبط والتفوق الدراسي اجلامعي.  -
خيتلف مركز الضبط إختالفا داال حسب إختالف التخصص اجلامعي (بني طلبة العلوم  -

 االجتماعية والطبية...)، حبيث أن طلبة العلوم الطبية مييلون أكثر إىل الضبط الداخلي.
ال توجد عالقة دالة بني مركز الضبط وبعض املتغريات املتعلقة باألفراد، كاجلنس، املستوى  -

الثقايف للوالدين، ومكان اإلقامة. 



 125 

Résume de l’étude 
 

Le but de cette étude était la connaissance de la relation entre le lieu    
de contrôle et le supériorité scolaire universitaire. 

 
C’est une étude comparative entre les étudiants de sciences sociale,     

et les étudiants de sciences de la médecine, pour cette raison en a proposée les 
questionnes suivants : 
 
Est que il ya une corrélation significatives entre le lieu de contrôle                 
et le supériorité scolaire universitaire ? 
 
Est que il ya une corrélation significatives entre le lieu de contrôle                 
et la spécialité universitaire. 
 
Est que il ya a une corrélation significatives entre le lieu de contrôle              
et quelque facteurs attaché à l’individuel (sexe, niveau d’instruction des 
parents, la résidence…). 

 
- pour préparé la repense à ces questionnes en présente tout d’abor la partie 
théorique pour les deux variable (le lieu de contrôle et le supériorité…)     
et en présente tous qui consterne ces deux variable. 
 
- Concernant les procédures pratique de cette étude en croisé une 
échantillon de 180 étudiant : 

- 70 étudiant de science sociale. 
- 110 étudiant de science de la médecine. 

 
Et en présente le teste de rotter aprie quelque modification, pour               
le traitement des donnés en utilise quelque teste de statistiques. (t. est X, S, 
Anova) et le programme Excel. 

 
Les résultas de cette études : 

1- Nous avons trouvé qu’il existe une corrélation significatives entre       
le  lieu de contrôle et le supériorité scolaire universitaire. 

 
2-  Nous avons trouvé qu’il existe une corrélation  entre le lieu               

de contrôle et la spécialité universitaire. 
 

3- Nous avons trouvé qu’il n’existe pas de corrélation significatives entre 
le lieu de contrôle et quelque facteur attaché a l’individuel (sexe, 
niveau d’instruction des parents, la résidence…). 
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جامعة باجي مختار عنابة 
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية 

قسم علم النفس 
 

 أخي الطالب، أخيت الطالبة:... 
 ب  يدي  استبيا  يهد  إىل الشفف ن  الطريةة اليت ؤثثر با بعض األحداث املهمة 

نلى الناس مبختلف أنمارهم. وؤتشو  كل فةرة م  نبارؤ  أشري إليهما بالرمز (أ.ب). أرجو نند 
) نلى احلر  املوجود أمام العبارة اليت xاإلجابة نلى كل فةرة م  الفةرات أ  ؤضع إشارة (

ختتارها. 
 

 إ  هذا االستبيا  هو مةياس ملا يعتةده الفخص. لذل  ليس هناك إجابة خاطئة وأخرى 
صحيحة، كما جتد يف إحدى الفةرات أن  ؤوافق نلى ما جاء يف كلتا العبارؤ ، أو أن       ال 
ؤوافق نلى ما جاء بما باملرة، ويف هذه احلالة نلي  أ  ؤرجح إحدامها نلى األخرى وختتار نلى 

أ�ا اإلجابة املناسبة، نلما بأ  هذه اإلجابة ل  يطلع نليها أحد ول  ؤستخدم إال ألغراض 
البحث العلمي. 

 
وششرا لشم نلى حس  ؤعاونشم. 

 

 

 

 

 

 



فقرة السؤال اإلجابة الرقم 

1 
أ 
ب 

يةع األوالد يف املفشالت أل  أبائهم يعاقبو�م كثريا. 
مفشلة غالبية األوالد يف هذه األيام ؤساهل أبائهم الزائد معهم. 

2 
أ 
ب 

يعود الشثري مما يصيب الناس م  ؤعاسة جزئيا إىل حظهم السيئ. 
يعود سوء طالع الناس إىل األخطاء اليت يرؤشبو�ا. 

3 
أ 
 ب

م  األساليب الرئيسية لوقوع احلروب ندم اهتمام الّناس الشايف بالسياسة 
ستةع احلروب باستمرار مهما حاول الناس منع حدوثها 

4 
أ 
ب 

حيصل الناس يف النهاية نلى اإلحرتام الذي يستحةونه يف هذا العامل. 
لسوء احلظ غالبا ما متضي حياة الفرد دو  أ  يةدر قيمته أحد مهما بلغ م  جهد. 

5 
أ 
 ب

إ  فشرة ندم ندالة املدرس  جتاه طالبم ال معىن هلا. 
غالبية الطالب ال يدركو  مدى ؤأثر نالماتم بعوامل الصدفة 

6 
أ 
ب 

ال ميش  للمرء أ  يشو  قائدا فعاال دو  ؤوفر الفرص املناسبة. 
األكفاء الذي  يففلو  يف أ  يصبحوا قادة هم اناس مل حيسنوا استغالل فرصهم. 

7 
أ 
ب 

مهما ؤبذل م  جهد يف كسب ود اآلخري  فسيضل هناك أناس يشرهون  . 
الذي  ال يستطعو  كسب ود اآلخري  ال يفهمو  كيفية التعامل معهم. 

8 
أ 
 ب

ؤلعب الوراثة الدور الرئيسي يف حتديد شخصية الفرد. 
خربات الفرد يف احلياة هي اليت حتدد ما ستشو  نليه شخصيته. 

9 
أ 
ب 

غالبا ما أجد األشياء املةدر هلا ا  حتصل، حتصل فعال 
انتماد املرء نلى الةدر يف ؤصريف أموره ال جيدي باملرة. 

10 
أ 
 ب

يندر أ  جيد الطالب االمتحا  غري نادل إذا كا  استعداده هلذا االمتحا  ؤاما. 
يف كثري م  األحيا  ؤشو  اسئلة االختبار ندمية الصلة باملادة الدراسية مما جيعل االستعداد هلا ندمي 

اجلدوى. 

11 
أ 
ب 

يعتمد النجاح نلى العمل اجلاد وال دخل للحظ به إال نادرا. 
احلصول نلى وظيفة جيدة يعتمد بفشل أساسي نلى وجود الفرد يف املشا  املناسب ويف الوقت 

املناسب. 

12 
أ 
ب 

يستطيع املواط  العادي أ  يثثر بفشل ما نلى قرارات احلشومة. 
يسيطر نلى العامل حفنة م  الناس وال يستطيع الفخص العادي أ  يفعل شيئا إزاء ذل . 

13 
أ 
 ب

نندما أقوم بوضع اخلطط فإنين غالبا ما اكو  نلى ية  بةدريت نلى ؤنفيذها. 
ليس م  احلشمة أ  ختطط للمستةبل البعيد، أل  كثريا م  األشياء يتحشم فيها احلظ اجليد أو احلظ 

السيء نلى أي حال. 



14 
أ 
ب 

هناك بعض الناس الذي  هم سيئو . 
هناك شيء جيد يف كل إنسا  ؤةريبا. 

15 
أ 
 ب

بالنسبة يل فإ  ما أسعى للحصول نليه ال نالقة له باحلظ. 
ال بأس يف كثري م  األحيا  أ  يشو  قرارنا نلى أساس الوجه الذي يظهر نند رمي قطعة نةود يف 

اهلواء. 

16 
أ 
ب 

م  يصل إىل مركز الرئاسة هو يف الغالب ذل  الفخص الذي خدمه احلظ يف أ  يشو  يف املشا  
املناسب قبل غريه. 

لشي يةوم الناس بعملهم نلى الوجه الصحيح ال بد م  وجود الةدرة لديهم، حيث إ  دور احلظ 
يف ذل  يشو  قليال أو معدوما. 

17 
أ 
ب 

بالنسبة ملا جيري يف هذا العامل ميش  الةول بأ  معظمنا ضحايا لةوى ال نستطيع فهمها أو السيطرة 
نليها. 

ميش  للناس باملفاركة اإلجيابية يف الفثو  االجتمانية والسياسية أ  يسيطروا نلى ما جيري يف هذا 
العامل. 

18 
أ 
 ب

غالبية الناس ال يدركو  مدى سيطرة نوامل الصدفة نلى رريات حياتم . 
يف احلةيةة ليس هناك شيء امسه احلظ. 

19 
أ 
ب 

نلى املرء أ  يشو  لديه االستعداد الدائم لالنرتا  بأخطائه. 
م  األفضل نادة أ  يتسرت الفرد نلى أخطائه. 

20 
أ 
 ب

م  الصعب أ  ؤعر  إذا كا  شخص ما حيب  حةا أم ال. 
إ  ندد الصداقات اليت ؤشو�ا يعتمد نلى كم أنت شخص طيب. 

21 
أ 
ب 

األمور السئية اليت ؤصيبنا ؤتساوى نلى املدى البعيد مع األمور احلسنة. 
إ  معظم ما يصيبنا م  سوء الطالع هو سبب اجلهل أو الشسل أو االفتةار إىل الةدرة أو الثالثة 

معا. 

22 
أ 
ب 

مبزيد م  اجلهد نستطيع الةضاء نلى الفساد السياسي. 
م  الصعب نلى الناس العادي  أ  يشو  هلم سيطرة كافية نلى األنمال اليت يةوم با السياسيو  

وهم يف مراكز احلشم. 

23 
أ 
 ب

ال أستطيع أحيانا أ  أفهم كيف يتوصل املدرسو  للعالمات اليت يعطو�ا. 
هناك ارؤباط مباشر ب  ما بذل م  جهد يف الدراسة والعالمات اليت أحصل نليها. 

24 
أ 
ب 

الةائد اجليد هو الذي يتوقع أ  يةرر الناس ألنفسهم ما جيب أ  يفعلوه. 
الةائد اجليد هو الذي حيدد لشل فرد األنمال اليت يةوم با. 

يف كثري م  األحيا  اشعر أين ال أستطيع السيطرة نلى األشياء اليت حتدث يل. أ  25



يستحيل نلى أ  أقتنع أ  احلظ أو الصدفة يلعبا  دورا هاما يف حيايت.  ب

26 
أ 
ب 

يعزل بعض الناس أنفسهم ن  اآلخري  أل�م ال حياولو  كسب صداقتهم. 
ال فائدة كبرية ؤرجى م  بذل اجلهد أكثر مما جيب يف كسب ود اآلخري  أل�م إذا أرادوا أ  حيبوك 

فهم حيبوك 

27 
أ 
ب 

هناك مبالغة يف التأكيد نلى الرياضة يف املدارس الثانوية. 
إ  مزاولة الرياضة ضم  فريق ؤعترب طريةة ممتازة لبناء الفخصية. 

28 
أ 
 ب

إ  ما حيدث يل هو ما ؤفعله يداي. 
أشعر أحيانا أين ال استطيع التحشم يف االجتاه الذي ؤسري فيه حيايت. 

29 
أ 
ب 

يف كثري م  األحيا  ال أستطيع أ  أفهم ملاذا يتصر  السياسيو  بالطريةة اليت يتصرفو  با. 
يف املدى البعيد الناس هم املسئولو  ن  سوء احلشم نلى املستوى الةومي أو نلى املستوى احمللي. 
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