
  
 

  
  جامعة عين شمس          

  معھد الدراسات العليا للطفولة    
  دراسات النفسية واالجتماعيةقسم ال 
  




 
  

  دكتوراهرسالة مقدمة للحصول  على درجة ال
  في الدراسات النفسية واالجتماعية

  

  :الباحثة إعـــــــــــــــداد

  منى حممد حممد مصطفى عمارة
  

  : إشـــــــــــراف
  
  

  
  ربيأمساء عبد العال اجل/ د.ا

بمعھد الدراسات علم النفس أستاذ 
  العليـــــــــا للطفــــــــولة

 جامعة عين شمس 
 

  ليلىأمحد  كرم الدين/ د.ا
بمعھد  المتفرغ  علم النفسأستاذ 

  الدراسات العليـــــــــا للطفــــــــولة
 جامعة عين شمس 

٢٠٠٩ 



  

  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضـــــوع

  الفصل األول
  مدخـل الدراســة

٩ – ١  

  ١  .مقدمة الدراسة :أوالً 
  ٤  .مشكلة الدراسة :ثانياً 
  ٩  .أھداف الدراسة :ثالثاً 
  ٩  .أھمية الدراسة :رابعاً 

  ٩  .مصطلحات الدراسة :خامساً 
  الثانيالفصل 

  مفاھيماإلطار النظري وتحديد ال
  

٥٩ – ١٠  
  ١٠  :الضغوط النفسية: المبحث األول

  ١٠  .مفھوم الضغوط :أوالً 
  ١٥  .مصادر الضغوط :ثانياً 
  ١٧  .أنواع الضغوط وكيفية حدوثھا :ثالثاً 
  ١٨  .االستجابة للضغوط :رابعاً 

  ٢٣  .أساليب مواجھة الضغوط :خامساً 
  ٢٣  .نظريات الضغوط النفسية :سادساً 

  ٣٦  :وجھة الضبـط: المبحث الثاني
  ٣٦  .مفھوم وجھة الضبط :أوالً 
  ٣٨  .أبعاد مصدر الضبط :ثانياً 
  ٣٩  .العوامل المؤثرة في مصدر الضبط :ثالثاً 
  ٤٠  .خصائص ذوي الضبط الخارجي :رابعاً 

  ٤٠  .العوامل المؤثرة في وجھة الضبط :خامساً 
  ٤١  .النظريات المفسرة لوجھة الضبط :سادساً 

  ٤٦  :توكيـد الذات: ثالثلمبحث الا
  ٤٦  .مفھوم توكيد الذات :أوالً 
  ٤٩  .مكونات السلوك التوكيدي :ثانياً 
  ٥٤  .أنماط التوكيد :ثالثاً 
  ٥٥  .مالمح الشخص المؤكد لذاته :رابعاً 

  ٥٨  .محددات السلوك التوكيدي  :خامساً 
  ٥٨  خالصة وتعقيب 



  

  تابع فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة  الموضـــــوع

  الثالثالفصل 
  الدراسات السابقة 

  
١٠٠-٦٠  

  ٦٠  .دراسات حول متغير الضغوط :أوالً 
  ٧٨  .دراسات حول متغير وجھة الضبط :ثانياً 
  ٨١  .دراسات حول متغير توكيد الذات :ثالثاً 
  ٨٥  .دراسات تربط بين متغيرات الدراسة :رابعاً 

  ٩٨  .تعليق الباحثة على الدراسات السابقة** 
  الفصل الرابع
  للدراسة اإلجراءات المنھجية

  
١١٦-١٠١  

  ١٠١  .فروض الدراسة: أوالً 
  ١٠١  .منھج الدراسة :ثانياً 
  ١٠١  .عينة الدراسة :ثالثاً 
  ١٠٣  .أدوات الدراسة :رابعاً 

  ١١٦  .األساليب اإلحصائية  :خامساً 
  الفصل الخامس

  النتائج تفسيررض وـع
  
١٣٥-١١٧  

  ١١٧  .ج الدراسةعرض نتائ :أوالً 
  ١٢٤  .تفسير نتائج الدراسة: ثانياً 

  ١٣٧-١٣٦  التوصيات
  ١٥٢-١٣٨  المراجع

  ١٦٦-١٥٣  مالحق الدراسة
 ١٦٨-١٦٧  باللغة العربية ص الدراسةلخم  
 اإلنجليزية باللغة ص الدراسةلخم    

  
  
  

  
  



  

  
  



  

  فهرس الجداول
رقم 
  موضـوع الجـدول الجدول

رقم 
الصفحة

خ  ١ مات الش ي س روق ف رالف خص غي د والش ص المؤك
  .المؤكد لذاته

  
٥٦ 

  
٢  

ة ة ودالل ة وقيم ات المعياري طات واالنحراف المتوس
اء ضباط الشرطة اث من أبن ذكور واإلن ين ال الفروق ب

  .في متغير العمر

  
١٠٢  

٣  
  

ة  ة ودالل ة وقيم ات المعياري طات واالنحراف المتوس
ي دنيين ف اء الم ن أبن اث م ذكور واإلن ين ال روق ب الف

  .ر العمرمتغي

  
١٠٢ 

  
٤  

ة ة ودالل ة وقيم ات المعياري طات واالنحراف المتوس
ي دنيين ف اء الم رطة وأبن اء ضباط الش ين أبن روق ب الف

  .متغير العمر

  
١٠٢ 

ة  ٥ ة الكلي اس والدرج اد المقي ين أبع اط ب ل االرتب معام
  للمقياس 

١٠٥  

  
٦  

اس يم مقي اموا بتحك ذين ق ادة ال ائف الس ماء ووظ أس
  .الذي أعدته الباحثة الضغوط النفسية

  
١٠٦ 

اس  ٧ يوضح درجة ارتباط كل عبارة بالدرجة الكلية للمقي
.  

١٠٧  

  ١٠٨  يوضح االرتباط المصحح معامل ألفا لعبارات المقياس  ٨
د   ٩ ارات البع ارة من عب اط كل عب امالت ارتب يوضح مع

  . بالدرجة الكلية للبعد 
١٠٩  

ين    ١٠ ا ب اط المصحح ومعامل ألف درجة كليوضح االرتب
ة د المنتمي ة للبع د والدرجة الكلي عبارة من عبارات البع

  .إليه 

١١٠  

١١  
  

قيم ودالالت معامل االرتباط بين الضغوط النفسية وكل
باط اء ض دى أبن ذات ل د ال بط وتوكي ة الض ن وجھ م

  .الشرطة

  
١١٧  

  
١٢  

د قيم ودالالت معامل االرتباط بين وجھة الضبط وتوكي
  .الشرطة الذات لدى أبناء ضباط

  
١١٧ 

  



  

  تابع فهرس الجداول

رقم 
  موضـوع الجـدول الجدول

رقم 
الصفحة

  
١٣  

قيم ودالالت معامل االرتباط بين الضغوط النفسية وكل
  .من وجھة الضبط وتوكيد الذات لدى أبناء المدنيين

  
١١٨ 

  
١٤  

د قيم ودالالت معامل االرتباط بين وجھة الضبط وتوكي
  .الذات لدى أبناء المدنيين

١١٨ 

  
١٥  

رطة باط الش اء ض ات أبن طات درج ي متوس روق ف الف
  .وأبناء المدنيين على مقياس الضغوط النفسية

  
١١٩ 

رطة  ١٦ باط الش اء ض ات أبن طات درج ي متوس روق ف الف
  . وأبناء المدنيين على مقياس وجھة الضبط 

١١٩  

رطة  ١٧ باط الش اء ض ات أبن طات درج ي متوس روق ف الف
  .مقياس توكيد الذات وأبناء المدنيين على 

١١٩  

ن  ١٨ اث م ذكور واإلن ات ال طات درج ي متوس روق ف الف
  .أبناء ضباط الشرطة على مقياس الضغوط النفسية

  
١٢٠  

  
١٩  

ن اث م ذكور واإلن ات ال طات درج ي متوس روق ف الف
  .أبناء ضباط الشرطة على مقياس وجھة الضبط

  
١٢١  

ن  ٢٠ اث م ذكور واإلن ات ال طات درج ي متوس روق ف الف
  .أبناء ضباط الشرطة على مقياس توكيد الذات

١٢١ 

ن  ٢١ اث م ذكور واإلن ات ال طات درج ي متوس روق ف الف
  .أبناء المدنيين على مقياس الضغوط النفسية

١٢٢  

ن  ٢٢ اث م ذكور واإلن ات ال طات درج ي متوس روق ف الف
  .أبناء المدنيين على مقياس وجھة الضبط

١٢٢ 

ذك  ٢٣ ات ال طات درج ي متوس روق ف نالف اث م ور واإلن
  .أبناء المدنيين على مقياس توكيد الذات

١٢٣ 

  
  
  
  



  

  
  فهرس األشكال

  

رقم الصفحة موضوع الشكل رقم الشكل
 ٢٩ .نظرية الزاروس في الضغوط النفسية ١

 ٣٠ .نموذج ليفي وكاجان في الضغوط النفسية  ٢

 ٣١ .نموذج التمثيل الهندسي في الضغوط النفسية  ٣

  ٣٢  فى االستجابة للضغوط  نموذج موسى شيفر  ٤
  

  فهرس المالحق
  

 رقم الصفحة موضوع الملحق رقم الملحق

 ١٥٦ .إعداد الباحثة. مقياس الضغوط النفسية لألبناء ١

 ١٥٧  ٢٠٠٤نبيل محمد زايد / إعداد . مقياس وجهة الضبط  ٢

 ١٦٣   ١٩٩٥غريب عبد الفتاح /إعداد . مقياس توكيد الذات  ٣

  
  
  
 



   
  
  
  
  
  

 


 
 

 

  صدق اهلل العظيم                                           
  من سورة يوسف ١٠١اآلية  

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
  
  
  

  
  
  
  
  

  

  إھـــداء
  إلى روح أبي الطاھرة
  ھا ھي زھرتك التي

  راعيتھا طويالً 
  واحتويتھا كثيراً 

  وانتظرتھا في كل ربيع
  ..ھا ھي اليوم 
  تتفتح



  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
     
  
  
  

  صفحــة العنــوان 
  

ـــــــــــــــالبة   .منى محمد محمد عمارة  :اســــــــــــــم الطـ

  .دكتوراه  :الدرجـــــــــــة العلميـــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم    . االجتماعية الدراسات النفسية و  :القســـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    . معهد الدراسات العليا للطفولة  :الكليـــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامعة    . جامعة عين شمس  :الجــ

  الدراسات العليا للطفولةمعهد 
  قسـم الدراسات النفسية واالجتماعية



   :سنــــــــــــــــة التخـــــــــــــــرج 
ــــــــــــــــنح  ـــــــــــــــــة الم   ٢٠٠٩ :سن

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
    
  

  رسالة دكتوراه
  

  . منى محمد محمد عمارة :اســم الطالبة 
قتها بوجهة الضبط وتوكيد الذات دراسة الضغوط النفسية وعال: عنوان الرسالة 

  مقارنه لدى أبناء ضباط الشرطه والمدنيين 
  . دكتوراه :اســم الدرجة 

  الدراسات العليا للطفولةمعهد 
  قسـم الدراسات النفسية واالجتماعية



  : لجنة التحكيم والمناقشة  
              -معهــد الدراســات العليــا للطفولــة  –ليلــى كــرم الــدين ، أســتاذ علــم الــنفس / د.ا -١

  .جامعة عين شمس
  جامعة حلوان –كلية التربية  –أستاذ علم النفس ، ثناء يوسف الضبع /  د.أ -٢
ــــؤاده /  د.أ -٣ ـــى فـ ـــد عل ــــدية  محم ـــنفس هـ ـــم ال معهـــد الدراســـات العليـــا  –أســـتاذ عل

                     للطفولة بجامعة عين شمس
ـــة / د.أ - ٤ ــــا للطفول ـــنفس بمعهـــد الدراســـات العلي ـــم ال  -أســـماء الجبـــري ، أســـتاذ عل

  .جامعة عين شمس
      ٢٠٠٩ /   /     :البحث تاريخ 

  

  الدراسات العليا
   ختم اإلجازة       ٢٠٠٩/   /     أجيزت الرسالة بتاريخ

  
  موافقة مجلس الجامعة                 موافقة مجلس المعهد 



   Abstractمستخلص الدراسة

  .منى محمد محمدعمارة : اسم الباحثة 
الضبط وتوكيد الذات دراسة مقارنه الضغوط النفسية وعالقتها بوجهة   :عنوان الرسالة 

  ..لدى أبناء ضباط الشرطه والمدنيين 
  . جامعة عين شمس –معهد الدراسات العليا للطفولة  :جهة البحث 

تهدف الدراسة بشكل رئيسي إلى الكشف عن الفروق في الضغوط النفسية بـين  :الهــدف 
مـن وجهـة الضـبط  أبناء ضباط الشرطة والمـدنيين ، ومـا عالقـة تلـك الضـغوط بكـل

  وتوكيد الذات لديهم ؟
 تتناول الباحثة في هذه الدراسـة المـنهج الوصـفي بطريقتيـه االرتباطيـة والمقارنـة :المنهــج 
.  
  :طالب وطالبة كاآلتي) ١٢٠(تتكون عينة الدراسة من  :العينــة 
  ).إناث ٣٠، ذكور  ٣٠(طالب وطالبة من أبناء ضباط الشرطة ) ٦٠(
  ). إناث ٣٠، ذكور  ٣٠(ة من أبناء المدنيين طالب وطالب) ٦٠(

  .سنة ١٦:  ١٥وذلك بمتوسط عمري يقع ما بين 
  :األدوات 

 إعداد الباحثة.        مقياس الضغوط النفسية لألبناء .١

 ٢٠٠٤نبيل محمد زايد / إعداد .                 مقياس وجهة الضبط .٢

    ١٩٩٥بد الفتاح غريب ع/إعداد .                   مقياس توكيد الذات .٣

  :الدراسة ائج ــنت
بـين كـل مـن الضـغوط  ‚٠٥هناك عالقة ارتباطية موجبة ودالـة إحصـائيًا عنـد مسـتوى  -١

النفسية ووجهة الضبط الخارجية ، وكذلك وجود عالقة ارتباطية سالبة ودالة إحصائيًا 
باط بــين الضــغوط النفســية وتوكيــد الــذات وذلــك لــدى عينــة أبنــاء ضــ ‚٠٥عنــد مســتوى 

بينمـــا ال توجـــد عالقـــة ارتباطيـــة دالـــة إحصـــائيًا بـــين كـــل مـــن وجهـــة الضـــبط . الشـــرطة
  .وتوكيد الذات لدى عينة أبناء ضباط الشرطة

ال توجـد عالقـة ارتباطيـة دالـة إحصـائيًا بـين الضـغوط النفسـية وأي مـن وجهـة الضـبط  -٢
ارتباطيــة دالـــة أو توكيــد الــذات وذلـــك فــي عينـــة أنبــاء المــدنيين، كمـــا ال توجــد عالقـــة 

  .إحصائيًا بين وجهة الضبط وتوكيد الذات لدى عينة الدراسة من أبناء المدنيين
توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا بــين أبنــاء ضــباط الشــرطة وأبنــاء المــدنيين فــي متوســطات  -٣

درجـــاتهم علـــى مقيـــاس الضـــغوط النفســـية وذلـــك لصـــالح أبنـــاء ضـــباط الشـــرطة وعنـــد 



دالـة إحصـائيًا بـين المجمـوعتين علـى مقيـاس توكيـد  كمـا توجـد فـروق.  ‚٠٠١مستوى 
ـــة  ‚٠٠١الـــذات لصـــالح أبنـــاء المـــدنيين وذلـــك عنـــد مســـتوى  بينمـــا ال توجـــد فـــروق دال
  .إحصائيًا بين المجموعتين على مقياس وجهة الضبط

توجــد فــروق دالــة إحصــائيًا فــى متوســطات درجــات الــذكور واالنــاث مــن أبنــاء ضــباط  -٤
، كمـا  ‚٠٥غوط النفسية وذلك لصـالح اإلنـاث وعنـد مسـتوى الشرطة على مقياس الض

توجد فروق دالة إحصائيًا بين المجموعتين على مقياس وجهة الضبط لصـالح اإلنـاث 
، كمـــا توجـــد فـــروق دالـــة إحصـــائيُا بـــين  ‚٠٠١فـــي الضـــبط الخـــارجي وعنـــد مســـتوى 

  . ‚٠٠١المجموعتين على مقياس توكيد الذات لصالح الذكور وعند مستوى
توجد فـروق دالـة إحصـائيًا فـي متوسـطات درجـات الـذكور واإلنـاث مـن أبنـاء المـدنيين  -٥

، كمـــا توجـــد فـــروق دالـــة ‚٠٠١علـــى مقيـــاس الضـــغوط لصـــالح اإلنـــاث وعنـــد مســـتوى 
إحصـــائيًا بـــين المجمـــوعتين علـــى مقيـــاس وجهـــة الضـــبط لصـــالح اإلنـــاث فـــي الضـــبط 

إحصــائيًا بــين المجمــوعتين  ، بينمــا ال توجــد فــروق دالــة‚٠٠١الخــارجي وعنــد مســتوى 
  .على مقياس توكيد الذات

       
  : Key words                     : الكلمات المفتاحية

             .Psychological stress-1  .الضغوط النفسية - ١

 .Locus Of Control-2.                     وجهة الضبط -٢

                   .Self  Assertion-3 .توكيد الذات -٣

.Police Men-4  .ضباط الشرطة -٤

Cevilians-6  .المدنيين -٥

  
                                             

    .                                                            
  
  
  
  
  
  
  



  
  الشكر والتقدير

، أن وفقني إلنجاز هذا العمل العلمـي المتواضـعأشكر اهللا رب العالمين وأحمده 
 .. كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من قدم عونًا أو نصحًا في إنجازه

                ليلـــــــــى كـــــــــرم الـــــــــدين/ األســـــــــتاذة الـــــــــدكتورة وأخـــــــــص بشـــــــــكري وتقـــــــــديري 
أســــتاذ علــــم الــــنفس بمعهــــد الدراســــات العليــــا للطفولــــة بجامعــــة عــــين شــــمس، علــــى قبولهــــا 

شراف على هذه الرسالة ، وعلى ما قدمته لي من نصائح قيمة في إعدادها، ومـا قدمتـه اإل
مـــن علـــم وســـعة صـــدر خـــالل فتـــرة الدراســـة التمهيديـــة للماجســـتير، فلهـــا منـــي وافـــر الشـــكر 

  .والتقدير
                 أســــــــــماء الجبــــــــــري/ لألســــــــــتاذة الــــــــــدكتورة كمــــــــــا أتقــــــــــدم بعظــــــــــيم الشــــــــــكر 

أســتاذ علــم الــنفس بمعهــد الدراســات العليــا للطفولــة بجامعــة عــين شــمس ، قبولهــا اإلشــراف 
على هذه الرسالة ، وعلى كـل مـا قدمتـه لـي طـوال فتـرات إشـرافها علـى الرسـالة، فلـم تبخـل 
فيهــا يومــًا بوقتهــا أو بفكرهــا وجهــدها فــي تقــديم نصــحها ومســاعدتها وتشــجيعها، فجزاهــا اهللا 

  .ذلتخيرًا لقاء ما ب
أستاذ هــدية  محمد على فــؤاده / لألستاذة الدكتورة تقدير وأقدم موفور الشكر وال

 ،                      معهــد الدراســات العليــا للطفولــة بجامعــة عــين شــمس –علــم الــنفس 
خيـر معـين بفكـره وجهـده ونصـائحه القيمـة فـي تخطـي الكثيـر مـن المشـكالت  وكانت دائمـاً 

فلهــا منــي جزيــل الشــكر كمــا أشــكرها علــى قبولهــا مناقشــتها ، ، ة رســالال لهــذهعــداد اإلأثنــاء 
  . والتقدير
أســتاذ ثنــاء يوســف الضــبع / لألســتاذة الــدكتورة كمـا أتقــدم بعظــيم الشــكر واالمتنـان       

،علــى مــا قدمتــه لــي مــن آراء ونصــائح قيمــة جامعــة حلــوان  –كليــة التربيــة  –علــم الــنفس 
ا، كمـا اشـكرها فـي تقـديم نصـحها ومسـاعدته ل فيهـا يومـًا بوقتهـابخطوال فترة الدراسة، لم ت

  .على قبولها مناقشة الرسالة ، فلها مني خالص الشكر والتقدير
وال يفوتني أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من عاونني على إتمام هذه 

  :الدراسة، وأخص بشكري وتقديري كل من
  جامعة عين شمس   –ة آداب أستاذ علم االجتماع كلي –منى حافظ / د .أ
  بمعهد الدراسات العليا للطفولة   علم النفسأستاذ  –محمد البحيرى  / د .أ
  جامعة عين شمس  –كلية اآلداب  –أستاذ علم النفس  –حسام الجارحى / د .أ

  : كما أتقدم بالشكر والتقدير إلى الضباط  والعاملين بوزارة الداخلية 
  ن شمس والقاهرةأمناء المكتبات بجامعات عي  -١
 .أكاديمية البحث العلمي -٢


