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 للمرحلة الضبط وجهة ملقياس السيكىمرتية اخلصائص
 االبتدائية

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء مقياس وجية الضبط ليناسب  _الممخص
سنة.  12إلى  10طمبة المرحمة االبتدائية ممن تتراوح أعمارىم بين 

مدرسة  20( تمميذة موزعة عمى 569وقد تألفت العينة األولية من )
ابتدائية كويتية تم اختيارىا بشكل عشوائي وىي تعادل من نسبتو 

اسة. تكونت الصورة األولية لممقياس من % تقريبًا من مجتمع الدر 30
فقرة تم تحكيميا من قبل مجموعة من الخبراء وقد أجريت  40

التعديالت المقترحة لمفقرات لتناسب المفيوم قيد البحث. وبناًء عمى 
فقرات لضعف قدرتيا عمى  4نتائج التحميل اإلحصائي فقد تم حذف 

المفيوم )بالتحكيم(  التمييز. وكداللة صدق باإلضافة إلى داللة صدق
فقد حسبت الدالالت التمييزية لمفقرات المتبقية من خالل معامل 

 0.643إلى  0.309االرتباط بين الفقرة والدرجة الكمية وتراوحت بين 
وىي مستويات مقبولة. كذلك فقد تم تقصي دالالت الثبات وكانت 
مؤشراتو في مستويات مقبولة أيًضا حيث بمغت مؤشرات الثبات 

إلعادة واالتساق الداخمي كرونباخ الفا وثبات الصور المتكافئة غير با
عمى التوالي. وبشكل عام فقد  0.731و  0.843و  0.729المتحيز 

أظيرت نتائج التحميل دالالت وخصائص سيكومترية مقبولة مما يشكل 
 .أساسًا جيًدا الستخدامو

جية : وجية الضبط، وجية الضبط الداخمي، و مفتاحيةالكممات ال
الضبط الخارجي، بناء مقياس، الخصائص السيكومترية، المرحمة 

 .االبتدائية

 المقدمة. 1
تعد دراسة الفروق الفردية إحدى المجاالت التي اىتم بيا      

الباحثون في العموم التربوية وعمم النفس اىتماًما كبيرًا. وتكمن 
أىمية دراستيا وقياسيا في أنيا تساعد عمى التعرف عمى 

ائص الطمبة وسماتيم واالستعدادات الكامنة لدييم مما خص
يساعد في معرفتيا ومراعاتيا عند اتخاذ قرارات تيميم كتصميم 
المناىج الدراسية ومساعدة المعممين والقائمين عمى التعميم عمى 
تطوير تمك المناىج بما يراعي استعدادات وقدرات وحاجات 

احل التعميم، وخصائص وسمات الطالب في كل مرحمة من مر 
كما تساىم في التعرف عمى طبيعة األنماط السموكية ومسبباتيا 

 .وكيفية التعامل معيا
وتعد عممية القياس ركًنا أساسًيا في التعرف إلى الفروق      

الفردية لدى األفراد. وتشير عممية القياس إلى جممة من 
اإلجراءات التي يتم من خالليا التعبير عن سمات وخصائص 
وقدرات األفراد تعبيًرا كمًيا يعبر عن مقدار ما يمتمك الفرد من 
السمة المقاسة. وتتم عممية القياس من خالل توظيف مجموعة 
من األدوات كقوائم الشطب وساللم التقدير واالختبارات 
والمقاييس العقمية والشخصية والنفسية والتربوية المختمفة. وبشكل 

س من أىم أدوات القياس وربما عام، تعد االختبارات والمقايي
أكثرىا شيوعًا. كذلك فإن الثقة فييا تزداد مقارنة باألدوات 
األخرى نظًرا لما يبذل من جيد في بناءىا والتحقق من 
خصائصيا. من ىنا فقد دأب الباحثون في القياس النفسي 
والتربوي عمى تطوير مختمف االختبارات والمقاييس لقياس 

يالئم األفراد عمى اختالف فئاتيم  السمات والخصائص بما
 .وأعمارىم

وكغيره من المفاىيم التي جذبت اىتمام الباحثين في القياس      
النفسي التربوي، فقد بدأ الحديث في مفيوم وجية الضبط في 
خمسينيات القرن الماضي. واستناًدا إلى نظرية التعمم االجتماعي 

ية الضبط، ( أول مقياس لمتعرف عمى وج1954بنى روتر )
حيث يصنف األفراد بناًء عميو إلى أفراد ذوي مركز ضبط 
خارجي وأفراد ذوي مركز ضبط داخمي. ولقد جرت محاوالت 
عديدة لترجمة مقياس روتر أو تطوير مقاييس أخرى عمى غراره 
إال أنيا لم تصمم لألفراد من الفئات العمرية التي ىي في سن 

بارات المكونة لممقاييس المدرسة االبتدائية. ولما كانت الع
المتوافرة ال تناسب األطفال في المرحمة االبتدائية، فقد جاءت 
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ىذه الدراسة بيدف تطوير مقياس وجية الضبط لطمبة المرحمة 
 .االبتدائية وتحري خصائصو السيكومترية

 اإلطار النظري . 2
ماعي اشتق مفيوم وجية الضبط من نظرية التعمم االجت     

التي صاغيا روتر في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث 
أوضح أنَّ األفراد يختمفون في إدراكيم لوجية الضبط، وبالتالي 
فيو يفرق بين فئتين من األفراد: الفئة األولى، وىم من يسمييم 
 روتر أصحاب االتجاه الداخمي أو ذوي وجية الضبط الداخمي

Internal Locus of Control الذين يدركون النتائج أو  وىم
المترتبات اإليجابية والسمبية التي تحدث في حياتيم كنتيجة 
نَّيا ترتبط بالدرجة  منطقية لألفعال والسموكيات الخاصة بيم، وا 
األولى بعوامل داخمية تتعمق بسموكيم وقدراتيم وخصائصيم 
الشخصية وردود أفعاليم، أما الفئة الثانية فيم أصحاب االتجاه 

 ارجي لوجية الضبط أو ذوي وجية الضبط الخارجيالخ
External Locus of Control  وىم الذين يدركون النتائج أو

المترتبات اإليجابية والسمبية التي تحدث ليم في حياتيم كنتيجة 
لظروف وعوامل ومؤثرات خارجية ال ترتبط بذواتيم، ويصعب 

 ].1السيطرة عمييا كالحظ والصدفة ]
[، أنَّ الفرد يسمك عادة بصورة معينة في 2]ويرى فرج      

المواقف المختمفة، ويتمقى تعزيًزا ليذا السموك، وقد يكون ىذا 
التعزيز سمبيًّا أو إيجابيًّا، وتتشكل استجابات الفرد التالية ليذا 
الموقف أو المواقف األخرى المشابية من خالل طبيعة اعتقاده 

دراكو لمصدر ىذه التعزيزات التي تؤ  دي بو لتعميم استجاباتو وا 
لممواقف الجديدة، وقد يعتقد الفرد أنَّ التعزيزات صادرة عنو، وىو 
المسئول عنيا، أو أنَّيا تعزيزات خارجية، تخرج عن نطاق 

 .تحكمو، وال يستطيع أن يمارس عمييا ضبًطا ذاتيًّا
[، أنَّ األفراد ذوي الضبط الداخمي 3وقد أوضحت ماركس ]     

لتعزيز استجاباتيم بعد أي سموك مقارنة بذوي أكثر قابمية 
الضبط الخارجي، وحتى يحدث التغيير في اعتقادات الضبط 
الداخمي ينبغي أن يكون التعزيز ذا قيمة لدى الفرد، ويرتبط 
تغيير السموك بمقدار زيادة أو نقص تمك التعزيزات، أما األفراد 

كيم؛ ذوو الضبط الخارجي فمن غير المحتمل أن يغيروا سمو 
وذلك لعدم اعتقادىم بأنَّ التعزيز ُيؤثِّر عمى سموكيم بشكل 
إيجابي بحيث يحددون أىدافيم ويبذلون الجيد لتحقيقيا، حيث ما 
يحدث ليم وفًقا العتقادىم، ىو نتاج الحظ والصدفة وسموك 

 .اآلخرين
[، من خالل نتائج الدراسات التي 4وكذلك فقد بينت دروزة ]     

ضبط أنَّ األفراد المنضبطين داخميًّا أقل قمًقا، بحثت في وجية ال
وأكثر تحماًل، وأكثر تكيًفا، وأكثر مقاومة لألمراض النفسية، كما 
أنَّيم أقل عدوانية ويتمتعون بصحة جسمية جيدة بشكل يفوق 
نظائرىم المنضبطين خارجيًّا، كما أنَّ األفراد المنضبطين داخميًّا 

مى المواقف ومتحكمين بيا يرون أنفسيم منجزين ومسيطرين ع
واجتماعيين وحازمين ومستقمين وفعالين وعمميين ويقاومون 
المواقف الغامضة ويقدرون أنفسيم بدرجة عالية مقارنة 
بالمنضبطين خارجيًّا، كما أنَّ لدييم نظرة بعيدة لمزمن فيدركون 
حاضره وماضيو ومستقبمو، في حين يدرك ذوي وجية الضبط 

ة ضيقة، فيعون حاضره أكثر من ماضيو الخارجي الزمن بنظر 
ومستقبمو، وأنَّيم أكثر وىًنا وقمًقا وعدوانية وتشكًكا وأقل ثقة 
باآلخرين وبأنفسيم، وأقل تبصًرا باألمور، كما أنَّيم ال يستطيعون 
ضبط ما يحدث ليم، فيم بالتالي مضطربون غير مرتاحين 

ية والناس وغير متكيفين ويعزون مسؤولية فشميم لمعوامل الخارج
 .اآلخرين

[ إلى أنَّ ذوي الضبط 5كما توصل بداري ومحروس ]     
الداخمي أكثر قدرة عمى اكتساب الثقة بالنفس، وتأكيد الذات من 
ذوي الضبط الخارجي، وأنَّ ذوي الضبط الداخمي يعبرون عن 
مشاعرىم بصراحة، ولدييم القدرة عمى مواجية اآلخرين، ويحبون 

شات الجادة، ويسعون لبدء المحادثات مع االشتراك في المناق
[ أنَّ ذوي وجية 6المعارف الجدد والغرباء. ويضيف زايد ]

الضبط الداخمي يعتقدون أنَّيم مسئولون عن نجاحيم وفشميم، 
وىم يعتقدون إذا نجحوا فذلك ألنَّيم يحاولون بجد، وأن لدييم 
         القدرة عمى النجاح، كذلك يتحممون موقع القيادة في 

قاطً ــر نشــم أكثــالت، وىــمشكحل ال  ل شعوًرا بالضغط ـداًما، وأقــا وا 
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 .والقمق
أما ذوو وجية الضبط الخارجي فيم يعزون األخطاء إلى      

العمل الشاق لمغاية، وأنَّو ليس بإمكانيم أن يفعموا شيًئا، 
نَّيم أقل  ويختارون التحديات األسيل، ولدييم إحساس بالعجز، وا 

لى إقامة عالقات بزمالء جدد، أو مبادرة، فيم ال يبادرون إ
إصالح الصداقات عندما تظير المشكالت، وىم أقل توافًقا، وأقل 
ثقة بالنفس، وأكثر شعوًرا بالضغط، وال يشعرون بتحمل 
المسؤولية بل يشعرون بأنَّيم ال يمتمكون السيطرة عمى ما يحدث 
ذا حدثت ليم أمور طيبة يعزون ذلك إلى الحظ أو  ليم، وا 

أو األفراد اآلخرين، ويرجعون الفشل إلى صعوبة الظروف 
 ].7الميمة، وأنَّو ليس بإمكانيـم أن يفعموا شيئـًا ]

وبناًء عمى ما سبق، يمكن القول بأن مفيوم وجية الضبط       
يشير إلى معتقدات الشخص واتجاىاتو حول األسباب والعوامل 

لذين لدييم التي تقف وراء النتائج الجيدة أو السيئة، فاألفراد ا
ضبط داخمي عال يعتقدون بأن األحداث تكون نتيجة سموكيم 
وأعماليم الخاصة، ومن ثم يمكن االفتراض أن مدى إدراك أو 
اعتقاد ىؤالء األفراد بأن لدييم ضبًطا عمى البيئة يؤثر في 
دوافعيم لإلنجاز أو العمل، وبما أن أصحاب الضبط الداخمي 

ى البيئة من أصحاب الضبط مدركون أن لدييم سيطرة أكبر عم
الخارجي فمن المتوقع أن يظيروا دافعية أكبر لإلنجاز. أما 
أصحاب الضبط الخارجي فيعتقدون أنيم تحت رحمة الظروف 
وغير قادرين عمى السيطرة أو التحكم باألحداث التي تمر بيم. 

[، خصائص التالميذ ذوي وجية الضبط 8ويحدد قطامي ]
الخارجي عمى النحو المبين في  الداخمي وذوي وجية الضبط

 .1الجدول 

 1جدول 
 الخارجي - الخصائص الشخصية لذوي الضبط الداخمي

 العوامل المؤثرة في وجية الضبط
تعد البيئة عاماًل أساسيًّا في الطريقة التي يتشكل بيا      

االعتقاد بوجية الضبط، وتعتبر األسرة أحد العوامل البيئة المؤثرة 
من خالل وظيفتيا في في تحديد فئتي وجية الضبط، وذلك 

عممية التنشئة االجتماعية لألبناء، حيث ينعكس أسموب الوالدين 
في التربية عمى األبناء، وذلك حسب ما يتمقونو من تنشئة سالبة 
أو موجبة تؤثر في تكوين شخصياتيم من خالل ما يواجيونو 

 ].9من مواقف مختمفة ]

فراد في وجية [، أنَّ الفروق بين األ10ويرى فارس والميل ]     
الضبط تكون متعممة، فالفرد الذي يعيش في أسرة تشجع 
األنشطة التي يترتب عمييا مكافأة أو تدعيم؛ ينمو لديو االعتقاد 
بأنو يستطيع القيام بعمل األشياء الجيدة، وتجنب عمل األشياء 
السيئة، أما إذا كانت خبرات الفرد داخل األسرة غير ثابتة، حيث 

م مسبًقا عمى ما إذا سموكو سيمقى القبول أو ال يستطيع الحك
الرفض، فسوف يدرك األحداث الخارجية التي يتعرض ليا عمى 

 ].5أنَّيا ليست تحت سيطرتو أو تحكمو ]

 ذوو وجهة الضبط الخارجي  ذوو وجهة الضبط الداخمي
 مصادر التعزيز خارجية مصادر التعزيز داخمية

 يعزى إلى الحظالنجاح  النجاح يعزى إلى القدرة والجيد
 يعزون النجاح والفشل إلى عوامل خارجية يعزون النجاح والفشل إلى عوامل داخمية
 ذوو وجية الضبط الخارجي ذوو وجية الضبط الداخمي

 تابعون في نشاطاتيم مبادرون في نشاطاتيم
 يقومون بوينتظرون مكافأة عمى كل عمل  ال ينتظرون مكافأة، فإشباع حاجة داخمية ىي المكافأة

 يركزون عمى التعمم السطحي والتعامل مع اآلخرين ()المتقدم يركزون عمى التعمم المتعمق
 منخفضي التحصيل الدراسي مرتفعو التحصيل الدراسي

 أقل قدرة عمى التحكم في البيئة أكثر قدرة عمى التحكم في البيئة
 أكثر تبعية أكثر استقاللية
 لدييم قدرة منخفضة عمى حل المشكالت المشكالتلدييم قدرة عالية عمى حل 
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[، أنَّ وجية الضبط 11وكينج ] كما يرى ىيجالند جاليجس      
ليست إال اعتقادا متعمًما لقدرة الفرد عمى الضبط والتوجيو 
لمنتائج، وأنَّ ىذا االعتقاد ىو نتاج التفاعل المبكر مع البيئة التي 
يعيش فييا الفرد، أنَّ لمبيئة أثًرا فعااًل في تكوين وتعمم وجية 

تتكون من خالل الضبط لدى الفرد، وأنَّ وجية الضبط الداخمية 
أساليب التنشئة الصحيحة لمفرد، حيث توفر لو الحرية األكبر في 
إدارة شؤون حياتو الخاصة، وتوجيو سموكو، مما يدفعو إلى 
تحمل المسؤولية، واالعتماد عمى النفس واتخاذ قراراتو، األمر 

 .الذي ُيؤدِّي بدوره إلى الرغبة في النجاح والتفوق
 مشكمة الدراسة. 3

عمى الرغم من وجود محاوالت متعددة لقياس وجية الضبط      
(، إال أن أًيا من 1954استندت في معظميا إلى مقياس روتر )

تمك المحاوالت لم يول اىتماما بتطوير مقاييس تناسب طمبة 
المرحمة االبتدائية. وعميو فقد تحدد ىدف الدراسة الحالية في 

مة. وتحديًدا فإن تطوير مقياس وجية الضبط ليناسب تمك المرح
 :ىذه الدراسة تحاول اإلجابة عن األسئمة التالية

 أ. أسئمة الدراسة
ما دالالت الصدق المتحققة لمقياس وجية الضبط لممرحمة 

 االبتدائية؟
ما دالالت الثبات المتحققة لمقياس وجية الضبط لممرحمة 

 االبتدائية؟
 ما محكات تصنيف األفراد بحسب وجية الضبط عندىم؟

 أهمية الدراسةب. 
تظير أىمية ىذه الدراسة في أنيا تتناول مقياًسا لوجية      

الضبط لممرحمة االبتدائية، الشيء الذي يعد امتداًدا لمعمل الذي 
وتبعو آخرون مستندين إلى نظرية التعمم  1954بدأه روتر 

كما تشير  –االجتماعي. وعمى الرغم من أن التعمم االجتماعي 
ي المراحل األولى، إال أن المقاييس الخاصة يبدأ ف -نظرياتو 

باعتقادات العزو السببي أو وجية الضبط المطورة لم تيتم بقياس 
ىذه المفاىيم لدى فئات عمرية صغيرة كالمرحمة االبتدائية. وعميو 
فإن ىذه الدراسة تحاول أن تغطي ىذه الثغرة من خالل بناء 

وأن التعرف  مقياس وجية الضبط لممرحمة االبتدائية، خاصة
عمى أنماط اعتقادات الطمبة المتعمقة بوجية الضبط عندىم 

 .سيكون مفيًدا عند اتخاذ قرارات ذات عالقة بالعممية التعميمية
 أهداف الدراسةج. 

يتمخص اليدف األساسي ليذه الدراسة بتوفير مقياس العتقادات 
وجية الضبط تالئم فقراتو طمبة المرحمة االبتدائية والتعرف عمى 

 .الخصائص السيكومترية لو
 حدود الدراسةد. 

إن من الحدود التي يمكن افتراضيا في ىذه الدراسة ىو ما      
فإن النتائج  يتعمق بطبيعة المقياس الذي تم تطويره. وكذلك

تتحدد بطبيعة العينة التي تم اختيارىا ومدى تمثيميا لممجتمع، 
وتتحدد ايًضا بطبيعة استجابات أفراد العينة عمى فقرات المقياس 

 .باإلضافة إلى الفترة الزمنية التي تم جمع البيانات خالليا
 مصطمحات الدراسةه. 

  Locus of Control وجية الضبط
جية الضبط بأنو: "الدرجة التي يدرك و  ,Rotter [12] يعرف

عندىا الفرد أن المكافأة أو التدعيم يعتمد عمى سموكو ىو 
في مقابل الدرجة التي يدرك عندىا الفرد أن  وخصائصو،

المكافأة أو التدعيم محكوم بقوى خارجية، أو ربما تحدث مستقمة 
عن سموكو وبين ما ينتج عن ىذا السموك من مكافأة أو تدعيم". 

[ عمى أنَّو "تصور الفرد حول مسببات األحداث 13عرفو ميمر ]وي
التي يواجييا في حياتو". ويعرف كذلك بأنَّو "االعتقاد الذي يدرك 
بو الفرد العالقة بين سموكو وما يترتب عميو من نتائج يمكن أن 

[. ويعرف أيًضا بأنو مدى اعتقاد الفرد بمسؤوليتو 14تؤثر فيو" ]
 ].15و في حياتو من نجاح أو فشل ]أو عدميا عما يحدث ل

جرائًيا يعرف مفيوم وجية الضبط في ىذه الدراسة بأنو  وا 
اعتقادات الفرد المتعمقة بالعوامل المسؤولة عن خبرات النجاح "

والفشل التي يمر بيا في حياتو مقاًسا بالدرجة التي يحصل 
عمييا الفرد عند تطبيق مقياس وجية الضبط المعتمد في ىذه 

 ".الدراسة
 External Locus of Control وجية الضبط الخارجي
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يكون الفرد من ذوي وجية الضبط الخارجي إذا انحرفت      
 .درجتو المعيارية درجة انحرافية واحدة أعمى من الوسط الحسابي

 Internal Locus of Control  وجية الضبط الداخمي
ف يكون الفرد من ذوي وجية الضبط الداخمي عندما تنحر      

 .درجتو المعيارية درجة انحرافية واحدة أقل من الوسط الحسابي
 (الداخمي –وجية الضبط المختمط )الخارجي 

  Mixed Internal-External Locus of Control 
( فإنَّيم 1-، 1أما الذين تنحصر درجاتيم المعيارية بين )      

 .األفراد الذين لدييم اعتقادات مختمطة لمعزو الداخمي والخارجي
  psychometric characteristics الخصائص السيكومترية

ويقصد بو مجموعة من المؤشرات الدالة عمى صدق وثبات 
 .مقياس وجية الضبط

 جراااتاإلو  . الطريقة4
 منهج الدراسةأ. 

انتيجت ىذه الدراسة منيًجا وصفًيا تحميمًيا راعى طبيعة      
المسالة المطروحة والشروط الالزم توافرىا في دراسة تيتم 
يجاد خصائصو السيكومترية من دالالت صدق  بتطوير مقياس وا 

 .ومؤشرات ثبات
 مجتمع الدراسةب. 
تمثل مجتمع الدراسة بتمميذات الصف الخامس االبتدائي      

( تمميذة وفق 1896كويت، والذي يبمغ عددىن )في دولة ال
لوزارة التربية بدولة الكويت،  2014/ 2013إحصائيات عام 

حيث تم اختيار عينة عشوائية عن طريق القوائم التي تم 
الحصول عمييا من مدارس التابعة لمحافظة مبارك الكبير في 

(، وقد تكونت العينة األولية 2013-2014) العام الدراسي
 .من مجتمع الدراسة% 30( تمميذة أي بنسبة 569سة من )لمدرا
جرااات تطبيقه ج.  مقياس وجهة الضبط وا 

فقرة لكل منيا  40تكون المقياس في صورتو األولية من      
ب(. وقد تم عرض ىذه الفقرات عمى ) أ(،) بديمين لالستجابة

ثمانية خبراء في تخصصات عمم النفس التربوي واإلرشاد النفسي 
وصعوبات التعمم لمحكم عمى درجة مناسبتيا لقياس طرفي 
المفيوم )ضبط داخمي أو خارجي(. وقد وافق الخبراء عمى جميع 

الفقرات مع ذكر بعضيم لبعض التعديالت المغوية الصياغية 
ت باالعتبار لصياغة الفقرات بشكميا النيائي. والتي أخذ

فقرة بعد أن تم  36واستقرت الصورة النيائية لممقياس عمى 
 .D< 0) فقرات بسبب القدرة المتدنية عمى التمييز 4إسقاط 

ويستجيب المفحوص باختيار احد البديمين وذلك بوضع  (25
وجد إجابة دائرة حول البديل الذي يراه متوافقا معو عمًما بأنو ال ت

صحيحة أو خاطئة. وتشير الموافقة عمى أحدىما إلى ميل 
المفحوص نحو مركز ضبط خارجي بينما تشير الموافقة عمى 
األخرى إلى ميمو نحو مركز ضبط داخمي. وعميو فإن المفحوص 
يعطى درجة واحدة عندما يختار العبارة التي تشير إلى مركز 

ارة التي تشير إلى ضبط خارجي ويعطى صفًرا إذا اختار العب
مركز ضبط داخمي. وعميو فإن الدرجات الخام عمى ىذا المقياس 

، حيث تشير الدرجة العالية إلى 31إلى  0. 0تتراوح نظريًّا بين 
ميل نحو الضبط الخارجي في حين تشير الدرجة المتدنية إلى 

 .الداخميميل نحو الضبط 
 النتائج. 5
 :لمقياس وجية الضبط التحميل والدالالت السيكومترية

 :صدق المفيوم / التكوين الفرضي
تم عرض فقرات المقياس عمى ثمانية محكمين من حممة       

درجة الدكتوراه في الدراسات التربوية وعمم النفس التربوي 
واإلرشاد النفسي وصعوبات التعمم في جامعة خميجية، حيث 

بعض أبدى البعض مالحظات حول إعادة الصياغة المغوية ل
 .فقرات المقياس وتم تعديميا بناًء عمى ذلك

وكذلك فقد تم تطبيق المقياس عمى عينة استطالعية تكونت      
تمميذة في الصف الخامس. وتم إيجاد مؤشر االتساق  38من 

الداخمي لممقياس بحساب معامل االرتباط بين درجة العبارة 
فإن  2دول والدرجة الكمية لممقياس. وكما تشير النتائج في الج

غالبية معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكمية ذات داللة 
(، حيث تراوحت معامالت 01. 0إحصائية عند مستوى داللة )

. ويالحظ وجود أربع فقرات ذات 0.643و 0.124االرتباط بين 
، وىذه الفقرات ىي 0.25دالالت تمييزية ضعيفة والتي تقل عن 
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 حذف وليذا فقد تم 35، 34، 7، 2الفقرات التي تحمل األرقام 
 ىذه الفقرات من الصورة النيائية لممقياس. وتم اإلبقاء عمى ما

 .فقرة 36رة تمييزية عالية وعددىا تبقى من فقرات تتمتع بقد
لعبارات المقياس. يوضح معامالت االرتباط (2)والجدول 

 2جدول 
 الكمية لممقياسمعامالت االرتباط بين عبارات مقياس وجهة الضبط مع الدرجة 

 االرتباط بالدرجة الكمية العبارة االرتباط بالدرجة الكمية العبارة
1 **. 499 21 *. 354 
2 0. 202 22 *. 347 
3 *. 370 23 **. 554 
4 **. 482 24 **. 530 
5 *. 391 25 *. 325 
6 *. 397 26 **. 545 
7 0. 249 27 **. 416 
8 **. 463 28 *. 391 
9 **. 643 29 0. 315 
10 0. 299 30 *. 326 
11 **. 447 31 0. 283 
12 *. 344 32 *. 380 
13 **. 594 33 **. 428 
14 **. 447 34 0. 212 
15 *. 402 35 0. 124 
16 **. 487 36 0. 285 
17 *. 380 37 *. 354 
18 *. 389 38 **. 424 
19 *. 342 39 **. 459 
20 *. 325 40 0. 309 

  05. 0دال إحصائيًّا عند مستوى داللة *
 01. 0دال إحصائيًّا عند مستوى داللة **

من ناحية أخرى فقد تم تقصي داللة صدق البناء بداللة      
صدق المحك عن طريق إيجاد معامل االرتباط بين الدرجات 

 0.816قيمتو عمى المقياس والمعدل التحصيمي لمطالب وبمغت 
 .مما يشير إلى وجود دالالت كافية لتوظيف المقياس

  دالالت الثبات
لمتحقق من ثبات المقياس، ثم إيجاد معامل الثبات وفق      

، مما يشير إلى أنَّ 0.843معامل ألفا كرونباخ، حيث بمغ 
المقياس يتمتع بثبات عاٍل. كذلك فقد بمغت قيمة معامل الثبات 

وىذا يشير إلى تمتع  0.731لمتكافئة غير المتحيز لمنماذج ا
 .المقياس بدالالت مقبولة

 معايير التصنيف
لتصنيف األفراد تبًعا لوجية الضبط التي يميمون إلييا، تم      

إيجاد المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمدرجة الكمية عمى 
. وبناًء عمى 36إلى  00المقياس والتي تتراوح نظريا بين 

 :المعتمد في ىذه الدراسة فإن التعريف اإلجرائي
 External Locus of Control ذوي وجية الضبط الخارجي

يكون الفرد من ذوي وجية الضبط الخارجي إذا كانت درجتو 
 .أو أقل 12عمى المقياس = 

 Internal Locus of Control ذوي وجية الضبط الداخمي

 يوصف الفرد بأنَّو من ذوي وجية الضبط الداخمي إذا كانت
 او أكثر 24درجتو عمى المقياس = 

 (الداخمي –ذوي وجية الضبط المختمط )الخارجي 
 Mixed Internal-External Locus of Control  
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( فإنَّيم األفراد الذين 23-13أما الذين تنحصر درجاتيم بين )
 .جيلدييم اعتقادات مختمطة لمعزو الداخمي والخار 

 المناقشة
الدراسة التي اىتمت بتطوير وبناء أظيرت نتائج ىذه      

مقياس وجية الضبط لممرحمة االبتدائية أن ىذا المقياس يتمتع 
بخصائص قياسية مقبولة بشكل عام بما يجعميا تشكل أساًسا 
مقبواًل الستخدامو ألغراض التعرف عمى أنماط وجية الضبط 
لدى طمبة المرحمة االبتدائية من أجل المساعدة في اتخاذ قرارات 

ختمفة بشأنيم، خاصة وأن المقاييس المتوافرة ال تراعي فقراتيا م
ىذه الفئة العمرية. ولعل القيام بدراسات أخرى عمى ىذا المقياس 
من شأنو أن يعزز من فرص تحسينو لموصول بو إلى مستوى 

 .أفضل
 التوصيات. 6

لقد أظيرت نتائج التحميل أن ىذا المقياس يتمتع بخصائص      
مقبولة تجعمو مؤشرا مقبوال لالستدالل عمى توجيات  سيكومترية

الضبط لدى األطفال. ولكن كغيره من المقاييس التي تطور لممرة 
األولى فإن مزيدا من الدراسات عميو من شأنو أن يساعد في 
وصول المقياس إلى صورة ذات دالالت سيكومترية أفضل وأكثر 
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PSYCHOMETRIC CHARACTERISTICS OF 

THE ELEMENTARY STAGE LOCUS OF 

CONTROL SCALE 
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ABSTRACT_ This study aimed at constructing a locus of control scale that is appropriate for 

elementary school stage students with ages ranged between 10 to 12 years old. An initial sample 

consisted of 569 ( approximately 30% of the population) students distributed in to 20 different 

elementary schools in Kuwait were selected randomly. The initial form of the scale was consisted 

of 40 items. All items were given to a group of experts to examine for appropriateness in term of 

the concept being measured. Some rephrasing were suggested. According to statistical analysis, 4 

out of 40 items were deleted due to lack of discrimination indices. As another validity index, 

discrimination indices of the 31 remained item were all acceptable and ranged between 0.309 - 

0.643. checking for reliability indices revealed an acceptable range of values; Test re-test, 

Cronbach’s alpha and unbiased equivalent forms were investigated and found 0.729, 0.843 and 

0.731 respectively. Overall, the analysis showed acceptable psychometric characteristics that 

justifies using the scale for different students related decisions.  

KEYWORDS: locus of control, external locus of control, internal locus of control, test 

construction, psychometric characteristics, validity, reliability, elementary stage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


