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ولتحقيق اهلدف  . املرحلة الثانوية يهدف هذا البحث إىل تطوير مقياس مركز الضبط  لدى طلبة            

فقرة من نوع ليكرت اخلماسي تشكل الـصورة األوليـة للمقيـاس، حللـت              ) ٥٩( كتابة   تمت
طالباً وطالبة من طلبة املرحلة الثانوية عن فقرات املقياس، باسـتخدام منـوذج             ) ٧٦٨(استجابات  

ابقت مع توقعـات النمـوذج      فقرة تط ) ٤٧(أشارت نتائج التحليل إىل أن      . التقدير العام ملوراكي  
 الصورة النهائية للمقياس، وتغطي متصل مسة مركز الضبط من الضبط الداخلي وإىل الضبط              تشكل

اخلارجي بانتظام، كما متتع املقياس خبصائص سيكومترية مناسبة ، إذ بلغت قيمـة معامـل ثبـات                 
نت النتائج أن فقرات    وبي. وتوافر له دالالت صدق متعددة       ) ٠,٩٣(االتساق الداخلي للمقياس    

املقياس  متتعت مبعامالت متييز عالية، مما جعلها تسهم يف تقدمي معلومات كبرية عن املواقع النـسبية                 
  . للطلبة لدى مركز الضبط لديهم

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . األردن– جامعة الريموك –كلية التربية *  
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א−١ א א א :א
ه متغرياً من متغريات الشخصية اهلامة من نظرية التعلم االجتماعي لروتـر             مركز الضبط بوصف   قانبث

(Rotters) احتمالية الـسلوك  : ، وتستند هذه النظرية إىل أربعة مفهومات أساسية هي)Behavior 
Potential(                 وتعين احتمالية قيام الفرد بسلوك ما بطريقة ما من أجل احلصول على التعزيـز، وقيمـة 

وهي درجة تفضيل الفرد حلدوث تعزيز معني إذا كانت إمكانية احلدوث           ) Reinforcement(التعزيز  
هو االحتمال الذي يعتقد به الفـرد أن        ) Expectancy(لكل التعزيزات األخرى متساوية ، والتوقع       

تعزيزاً معيناً سوف حيدث بوصـفه داالً لـسلوك مـا يـصدر عنـه، وأخـرياً املوقـف النفـسي                     
)Psychological Situation ( وهو البيئة الداخلية أو اخلارجية اليت يستجيب هلا الفرد)  ، الزيـات

   ).٥٠١-٥٠٠، ص ٢٠١٠ ؛ الن، ٣٤٣-٣٤٢، ص ١٩٩٦
ويشري مفهوم مركز الضبط يف ضوء هذه النظرية  إىل الدرجة اليت يعزو ا الفرد مسؤوليته الشخصية         

 ; Rotter, 1966,p.1(رج سـيطرته  عما حيصل له، مقابل أن ينسب ذلك إىل القوى اليت تقع خـا 
Rotter, 1990,p.489.(   وبناء على ذلك، فالفرد الذي يدرك العالقة السببية بني سـلوكه والتعزيـز

الذي ناله ينشأ لديه اعتقاد الضبط الداخلي، وبالتايل يعترب أن املهارة هلا دور كبري يف تقيـيم الـسلوك                   
ذي ال يدرك العالقة السببية بني سلوكه والتدعيم الذي ناله،          أما الفرد ال  . واكتسابه يف املواقف املختلفة   

 ,Rotter(فينشأ لديه اعتقاد خارجي، ولذا يعترب الصدفة واحلظ هلا دور كـبري يف تعلـم الـسلوك    
1966,p.1 ; Rotter, 1990,p.489 .(  

األفراد من  بوصفه متغرياً من متغريات الشخصية الذي يؤثر يف سلوك            أمهية مركز الضبط    ونظراً إىل   
، )Lefcourt, 1982,p.11(خالل اعتقادام باألسباب اليت تكون وراء ظهور نتائج معينة ألفعـاهلم  

ه يف  منذ نشأته سواء أكان يف تناول تطبيقاتـه التربويـة وأثـر           اهتم علماء النفس بدراسة هذا املفهوم       
فعلـى  . بط لدى األفـراد    مركز الض  ن بتطوير املقاييس اليت تكشف ع     ، أم متغريات الشخصية األخرى  

صعيد تطبيقاته التربوية والنفسية فقد أشارت نتائج الدراسات اليت تناولت الفروق املتصلة بني األفـراد               
ذوي الضبط الداخلي وذوي الضبط اخلارجي فيما يتعلق بردود أفعاهلم حنو الفشل والنجاح بأن األفراد               

شل، فهم مثابرون ويبذلون جهدا أفضل مقارنـة        ذوي الضبط الداخلي لديهم قدرة أكرب يف مواجهة الف        
بذوي الضبط اخلارجي الذين يعزون مسؤولية وقوع األحداث إىل عوامل خارج أنفسهم مثـل احلـظ             

 ).Dweck & Reppuci, 1973 ; Groth, 1998;  Pittman & Pittman , 1979(والصدفة 
دف إىل تقصي عالقة مركز الضبط دراسة Afifi, 2007 (( ويف جمال الصحة النفسية أجرى العفيفي 

أظهرت نتائج الدراسة أن املراهقني الذين يـنخفض  .  بني املراهقني يف االسكندرية بيف الصحة باالكتئا  
لديهم الضبط الداخلي يف الصحة ويرتفع لديهم الضبط اخلارجي أكثـر عرضـة لإلصـابة بـأمراض                 

  .  كز الضبط وبني االكتئاب لدى املراهقنياالكتئاب من غريهم، وأظهرت النتائج كذلك عالقةً بني مر
  خلي  مركز الضبط يف التكيف بأن األفراد ذوي الضبط الداوبينت نتائج الدراسات اليت تناولت أثر
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فهم يسعون إىل مجع معلومات عـن       ة يف التعامل مع احمليط اخلارجي،       يتمتعون بدرجة أعلى من الكفاي    
أن األفراد ذوي الـضبط     جي، وأشارت النتائج كذلك إىل      ط اخلار أكثر من األفراد ذوي الضب    حميطهم  

 العالقات القائمة بينها من األفـراد ذوي        جالداخلي أقدر على توظيف املعلومات اليت جيمعوا واستنتا       
 & Davies & Palldio, 2000; Estrada ,Dupoux؛  ١٩٩٦جربيـل،  ( الضبط اخلـارجي 

Wollman, 2005; Lefcourt, 1982 .(أن األفراد ذوي التوجـه  رت الدراسات إىل   كذلك أشا
م أضعف يف مقاومة    ألالداخلي أكثر استقاللية وثقة بالذات على عكس األفراد ذوي التوجه اخلارجي            

حممـد،  ( لآلخرين، كما أم عرضة لالضـطراب النفـسي      االشعور بالعجز واالكتئاب وأكثر انصياع    
  ).Brosschot, 1994 ؛ ٢٠٠٢

ت التربوية ملفهوم مركز الضبط وأثره يف التحصيل الدراسي ودافعية االجناز فلم            وعلى صعيد التطبيقا  
إىل عالقة ارتباطية موجبة ذات داللة إحصائية بني دافعية االجناز وكل           ) ١٩٩٩(تتوصل دراسة األمحد    

من الضبط الداخلي، والضبط واخلارجي سواء أكان لدى أفراد عينة البحث كلهم، أم لدى الـذكور                
اث املشمولني يف هذه العينة، ومل تظهر النتائج فروقاً دالة إحصائيا بني طلبة كلية التربية سواء أكان                 واإلن

بين خالـد،    ( نتائج الدراسات مع  واتفقت  . قيما يتعلق بالضبط الداخلي أم اخلارجي أم دافعية االجناز        
 ; Anderson, Hattie & Hamilton, 2005 ؛ ٢٠٠٧،  ؛ دروزة١٩٩٦، ؛ جربيـل ٢٠٠٩

Shepherd, Own, Fitch & Marshal, 2006 ( أن الطلبة ذوي الضبط الداخلي أكثر ميال على
للبحث عن املعلومات املتعلقة باملهام املناطة م، وأعلى دافعية وأفضل اجنازاً ويبذلون جهداً أكثـر يف                

 & Findley( وكوبرورأى فنديل. املهام اليت تتطلب أنشطة عقلية مقارنة بالطلبة ذوي الضبط اخلارجي
Cooper. 1983 ( أن األفراد الذين لديهم ضبط داخلي أكثر جناحا وحتصيالً، وأكثر مشاركة يف حل

  . املشكالت واملهمات على عكس األفراد الذين لديهم ضبط خارجي
أن الطلبة ذوي الضبط الداخلي يتفوقون يف االجنـاز  ) Heaven, 1990( وأوضحت دراسة هفني 

ارنة بالطلبة ذوي الضبط اخلارجي ، وأن الدافعية لدى املراهقني من طالب املرحلة الثانوية              األكادميي مق 
اليت دف إىل معرفة اثر كل من       ) ١٩٩٤قطامي،  (ويف دراسة   .  مع مركز الضبط    موجباً ترتبط ارتباطاً 

دينـة  اجلنس ومركز الضبط والتحصيل الدراسي يف واقع االجناز لـدى طلبـة الثانويـة العامـة يف م                 
عمان،حيث أشارت نتائج الدراسة إىل اثر ذي داللة إحصائية ملتغري اجلنس يف دافـع االجنـاز لـصاحل                  

ووجد ليـو ولينـغ     . ط يف دافع االجناز لصاحل الطلبة ذوي الضبط الداخلي        ـذكور، وملركز الضب  ـال
)Lau & Leung, 1992 (ت متدٍن، أن الطلبة ذوي الضبط اخلارجي لديهم حتصيل متدٍن، ومفهوم ذا

  .وعالقات ضعيفة مع اسرهم ومع املدرسة
 اليت تظهر الفروق لدى األفراد وتطويرها يف كيفية         سأما من الناحية السيكومترية املتعلقة ببناء املقايي      

استجابام خلربات النجاح والفشل يف العديد من املواقف احلياتية، ليستفاد من نتائج استجابام يف فهم               
ـ رة تع ـاوالت املبك ـــ ، فكانت احمل   ةا املرتبطة بالنواحي النفسية والتربوي    سلوك الفرد خصوص   ـ ود لروت ــ ر ــ

)Rotter, 1966,p.10-12(  اخلـارجي  - يف بناء مقياسه املشهور، مقياس مركز الـضبط الـداخلي 
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)Internal-External Locus of Control Rotter's  ( فقرة تضم كل فقرة ٢٩الذي تألف من 
ياً، ل كل بديل معتقدات الفرد حول العوامل اليت توجه سلوكه ونظرته للعامل اخلارجي ك             بديلني، يعكس 

كي يستجيب ) Filler Items(من بني هذه الفقرات هناك ست فقرات تستخدم للتمويه أطلق عليها 
الفرد بصدق، وقد أظهر املقياس بصورته األساسية درجات مقبولة من الثبات، حيث تراوحـت قـيم                

 ، كما تراوحت قيم معامالت الثبات       ٠,٧٩ و   ٠,٦٥الثبات باستخدام الطريقة النصفية  بني       معامالت  
   ٠,٨٣ و ٠,٤٩بطريقة اإلعادة بني 

ومنذ ظهور مقياس روتر، توالت الدراسات اليت استخدمت املقياس يف دراسة مركز الضبط لـدى               
 مفهوم الذات، الصحة النفـسية      ،التحصيل، التكيف :  مثل تغريات الشخصية األخرى  مباألفراد وعالقته   

فضالً عن ذلك اهتمت الدراسـات يف  ).Marsh & Richards, 1987؛ ٢٠٠٧دروزة، (واإلجناز 
ـ لت نتائـة الصدق التكويين للمقياس ، حيث توص ـدراس ـ ج بعـــ ض الدراسـات مثـل   ــ

)Lange & Tiggemann, 1981 ; Marsh & Richards, 1987 ( بىن عامليه متباينـة أن إىل ،
منها من أظهر بعدين ومنها من أظهر ثالثة عوامل، وكذلك فان حساب قيم معامالت االرتباط بـني                 ف

 ألولئك الباحثني الذين يسعون لوصف جمموعـة        املقياس وأحد املتغريات النفسية ختتلف مما خلق إرباكاً       
  ).Lefcourt, 1991,p. 416-417(املثريات املرتبطة أو املؤثرة يف مركز الضبط لدى األفراد 

 تقيس   مقياساً ٣٠ نومما يؤكد أمهية مفهوم مركز الضبط يف فهم سلوك األفراد وتعديله توافر أكثر م             
 اخلارجي لألطفال لنويكي وسترايكالند             – مقياس الضبط الداخلي   سهذا املفهوم، من أشهر هذه املقايي     

)Children's Nowicki-Strickland Internal-External Control Scale ( ــصر وخيت
)CNS-IE (     سنوات  ٩ فقرة لقياس مركز الضبط لدى األطفال من سن          ٤٠حيث يتألف املقياس من 

، )Nowicki & Duke, 1983; Nowicki & Strickland, 1973(  سـنة  ١٨ولغايـة  
 Scale(اخلارجي للراشدين   - الضبط الداخلي  س آخر للراشدين وهو مقيا    وكذلك طور الباحثان مقياساً   

 Adult Nowicki-Strickland Internal-External Control (  وخيتـصر)ANS-IE)(( 
Nowicki & Duke, 1974 .  ومن املقاييس األخرى اليت ظهرت مقياس العزو الداخلي، واملتنفـذين

) Internality, Powerful Others and Chance Scales(اآلخـرين واحلـظ لليفنـسون    
)Levenson, 1981,p.9  Levenson , 1973,p.397;  .(  

وعلى الرغم من كثرة املقاييس اليت اهتمت بالوقوف على مركز الضبط لدى األفراد، فإا كانـت                
تفتقر إىل مناذج متوازية تستخدم مع فئات أخرى من األفراد، كذلك كان لديها دعماً حمـدوداً فيمـا                  

تعلقة بصالحية هـذه    يتعلق بالصدق التكويين حيث بدت تظهر مثل هذه العيوب يف نتائج الدراسات امل            
، فضالً عن ذلك تبني عنـد       املقاييس لالستخدام، فقد تبني أن معامالت االرتباط بينها منخفضة عموماً         

ـ حساب قيمة االرتباط بني هذه املقاييس واملتغريات النفسية أو التربوية متباينة من مقيـاس آلخ                رــ
يس جيـد   ن املتصفح هلذه املقـاي    أوجتدر اإلشارة كذلك إىل      ).١١٤-١١٣،ص  ١٩٨٩ناهية،  ابـو  (



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر .... …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ٨٣

تجابة عـن فقـرات املقيـاس،       لالس) forced-choice(  االختيار اجلربي  غالبيتها قد اعتمد أسلوب   
ل يف متييز القوة والضعف يف االعتقـادات        ـ االختيار اجلربي خيفض من الفروق الفردية ويفش       وأسلوب

ـ     اليت يتبناها    ـ  الفرد حول األحداث اهلامة يف حيات ـ ا ي ـه، مم ـ  ـظه  أ منتظمـا يف القيـاس     ـر خط
)Schepers. 2005.p.1.(  

 كذلك أن هذه املقاييس قد مت تطويرها ضمن الثقافة الغربية، حيث أشارت دراسـات               ويبدو جلياً 
إىل أثر الثقافة يف تنميـة  ) Houts & Kassab, 1997,p.126; Lefcourt, 1991,p.414(عديدة 

 الدراسات مع مـا أشـارت إليـه مـاركس           واتفقت تلك . دى األفراد ــط ل ـز الضب ــركـم
)Marks, 1998,p.252 (  أن الثقافة الغربية اليت ظهر فيها مفهوم مركز الضبط دائما ما تعطي قيمـة

مرتفعة لالستقالل الشخصي، حيث أثرت هذه القيمة يف منو مفهوم مركز الضبط لدى األفراد، فالعالقة               
رد ينشا يف سياق ثقايف معني، هذا السياق يقوم بـدور           بني الثقافة ومركز الضبط عالقة وطيدة ألن الف       
 ؛ املـومين     ١٩٨٩ناهيـة،   أبو  (وقد بينت الدراسات    . كبري يف بناء املعتقدات الشخصية لدى األفراد      

كذلك أمهية أساليب التنشئة والرعاية األسرية يف تطوير مركـز الـضبط لـدى              ) ١٩٩٥،  والصمادي
تطوير مقاييس للوقوف على مركز الضبط لدى األفراد تنبع من الثقافة           األبناء، مما جيعل احلاجة ماسة إىل       

ـ    ـوه ة،ـاييس األجنبي ـلى املق ـاد ع ـالعربية دون االعتم   دته انـستازي واوربينـا     ـذا مـا أك
)Anastasi & Urbina. 1997.p.342 (  بأنه ال ميكن ملقياس ما أن يصلح لكل الثقافات بالفعاليـة

جيـد  ) األردين(ملتصفح لألدب التربوي العريب وخاصة على املستوى احمللـي  نفسها والغاية املنشودة، وا 
ندرة الدراسات اليت اهتمت بتطوير مقاييس مركز الضبط تتوافق مع السياق الثقايف واالجتماعي العريب              

) ١٩٧٩برهوم،  (اخلارجي للبيئة األردنية    -، فعلى املستوى احمللي مت تقنيني مقياس روتر للضبط الداخلي         
استخدم هذا املقياس يف كثري من الدراسات اليت اهتمت بدراسة مركز الضبط وعالقته ببعض املتغريات               و

 ؛ مقابله،   ١٩٩٥؛ املومين والصمادي،    ٢٠٠٦، الصمادي واخلزعلي،    ٢٠٠٧بين خالد،   ( النفسية مثل   
  ).١٩٩٤؛ يعقوب ومقابله، ١٩٩٦

 على حمكات النظريـة  د تطويرها باالعتما  ونقطة أخرى جديرة بالذكر، وهي أن هذه املقاييس قد مت         
 يف انتقاء فقرات املقياس، حيـث تعتمـد مجيـع    )Classical Test Theory(التقليدية يف القياس 

املؤشرات اإلحصائية للفقرة وللمقياس الكلي على خصائص عينة األفراد الذين يطبق عليهم املقيـاس،              
 ,Hambleton & Swaminathan(املقيـاس  وعلى مدى صعوبة عينة الفقرات اليت يشتمل عليها 

1985, p. 2-3 .( على جوانب القصور اليت عانت منها تلك النظرية ، ومع بدء الدعوة لتحقيق وللتغلب
املوضوعية يف القياس النفسي والتربوي، كما هي احلال يف القياس الفيزيائي، فقد ظهر اجتاه حـديث يف        

اليت أطلق عليها ) Latent Trait Theory(السمات الكامنة القياس النفسي والتربوي يتمثل يف نظرية 
  ). Item Response Theory)( Loyd, 1988,p.136(فيما بعد اسم نظرية االستجابة للفقرة 

  دف إىل لقياس النفسي والتربوي، واليت  تعد نظرية االستجابة للفقرة من التطورات املعاصرة يف ا
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 اختبار ما والسمة الكامنة وراء هذا األداء ، وهـي بـذلك تـستجيب     حتديد العالقة بني أداء الفرد يف     
ملتطلبات القياس املوضوعي، واملتمثلة يف حترر تدريج أداة القياس من خصائص األفراد، وحتـرر تقـدير      

 ,Hambleton & Swaminathan, 1985,p.9;  Lordالقدرة لألفراد من خصائص الفقـرات  
1980,p.12) .(  تجابة للفقرة على جمموعة من النماذج االحتمالية القائمـة علـى           وتعتمد نظرية االس

االقتران اللوغارتيمي  اليت حتدد العالقة بني أداء الفرد على الفقرة والقدرة أو السمة اليت تكمن وراء هذا                  
األداء، وتصنف هذه النماذج وفق مستوى االستجابة إىل مناذج ثنائية التدريج  أو مناذج متعددة التدريج                

)De Gruijter & Van der Kamp,2005,p.95 .(ًس  ألمهية هذه النظرية يف تطوير املقـايي ونظرا
 وبنائه للوقوف على مركز الضبط لدى شرحية مهمة من اتمع           وبنائها فإن احلاجة ماسة لتطوير املقياس     

لفقرة ليتحقق فيه   األردين وهم طلبة املرحلة الثانوية يستند على افتراضات ومؤشرات نظرية االستجابة ل           
 Muraki Rating Scale( على منوذج التقديرالعام ملوراكي دمواصفات القياس املوضوعي باالعتما

Model.(  
:א−٢

  :إن املسوغات واملربرات اليت دعت الباحث إىل القيام ذا البحث تكمن مبا يلي
 والنظرية اثر اطالعـه علـى األدب        إحساس الباحث بأمهية البحث وقيمته التربوية العملية       -١-٢

 .النظري والدراسات السابقة
 يعترب متغري التحصيل الدراسي أحد املتغريات اهلامة اليت يعىن ا اتمع األردين خـصوصاً                -٢-٢

معدالت الطلبة يف شهادة الثانوية العامة، وقد بينت الدراسات أثر مركز الضبط وعالقتـه بالتحـصيل                
 - حبدود علم الباحـث    –جود نقص يف مقاييس مركز الضبط واليت اقتصرت فقط          الدراسي، ونظرا لو  

استدعى ذلك تطوير مقياس يستهدف مرحلـة       ) ١٩٧٩برهوم،  ( مبقياس روتر املعرب للطلبة اجلامعيني    
مهمة وهي املرحلة الثانوية للكشف عن مركز الضبط لديهم بفقرات تنبع من السياق احمللي خاصة وأن                

  .مة يف حتديد مستقبل الطالب الدراسيتلك املرحلة مه
ظهرت مقاييس مركز الضبط يف النصف الثاين من القرن العشرين وما زالت تستخدم على               -٣-٢

الرغم من التحوالت العاملية اليت طرأت على العامل منذ اية القرن العشرين، وما ترتب على ذلك مـن                  
ة النظر بتلك املقاييس مبا يتوافـق مـع الـتغريات           تغري تقين وثقايف واجتماعي ، مما يستدعي ذلك إعاد        

اجلديدة خصوصاً، وأن مصادر تشكيل مركز الضبط لدى األفراد تعتمـد علـى الثقافـة والتنـشئة                 
االجتماعية كما أشارت الدراسات، يف الوقت نفسه استندت تلك املقاييس على مؤشـرات النظريـة               

 وخصائص الفقرات، مما يستدعي تطوير مقياس ملركـز         التقليدية يف القياس اليت تتأثر خبصائص األفراد      
الضبط يليب فئة معينة من األفراد فقراته منسجمة مع تلك الـتغريات ومتفقـة مـع الـسياق الثقـايف         
واالجتماعي والديين لتلك الفئة، وتساير التوجه احلديث يف القياس، وذلك باالعتماد على افتراضـات              
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مثل هذا النوع من املقاييس ليستفاد منه نظريـاً           ىلإاجة اتمع األردين      ح  اًنظرية االستجابة للفقرة ملبي   
 .وعملياً
ار فإن االختب اقتصرت غالبية مقاييس مركز الضبط على االختيار اجلربي، وكما هو معلوم             -٤-٢

 اجلربي ال يقدم معلومات عن مقدار القوة والضعف بني األفراد، مبعىن انه ال يظهر الفروق الفردية بـل                 
يظهر الفروق البينية، لذا ما مييز املقياس احلايل استخدام أسلوب التدريج للمواقف احلياتية اليت يتعـرض                

  . هلا الطالب مما أتيح اشتقاق معايري ملقارنة أداء األفراد باملقياس مبا يتوافق مع القياس معياري املرجع
:א−٣

شخصية املتعلم وما يـرتبط بـه مـن اجنـازات أو     يعد مركز الضبط أحد األساسات املهمة وراء      
،  الطلبة إخفاقات سلوكية أو نفسية خاصة، وأن املدرسة تعد سياقاً تربوياً وثقافياً واجتماعياً يتفاعل معه             

مما شكل هذا السياق معتقدات لدى طلبة املرحلة الثانوية يف تفسريهم ملواقف احليـاة املختلفـة الـيت                  
ة ماسة لدى املدرسة للوقوف على هذه املعتقدات من خالل تطوير مقيـاس             يتعرضون هلا، جيعل احلاج   

 للفقرة، واليت اعتربا    ة وفق نظرية االستجاب   يلقياس مركز الضبط لديهم تتفق مع معايري القياس املوضوع        
بأا تشكل اإلطار احلايل واملـستقبلي  ) Anstasi & Urbina , 1997,p.73-74(انستازي واوربينا 

لم حيظ بعد   ف تقف على مركز الضبط لدى األفراد        سوعلى الرغم من أن تطوير مقايي     . ملقاييسلتطوير ا 
 واليت اقتصرت يف غالبيتها على تعريب املقاييس        - يف حدود علم الباحث    –باهتمام الدراسات األردنية    

لة اخلارجي ، لذا ويف ضوء االعتبارات السابقة متثلت مـشك         -وخصوصا مقياس روتر للضبط الداخلي    
البحث احلايل يف حماولة تطوير مقياس يقيس مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية العامة من خـالل                 

ما مدى إمكانية تطوير مقياس مركز الضبط وفق منوذج التقدير العام           "اإلجابة عن السؤال الرئيسي التايل    
  "ملوراكي؟
:א−٤

  :   بة عن األسئلة الفرعية التاليةاإلجاإىل  د وجه التحديىيسعى هذا البحث عل
  ما درجة مطابقة البيانات املالحظة مع توقعات منوذج التقدير ملوراكي؟-١-٤
 عن منوذج التقدير    ة ما قيم معامل الفقرات لكل فقرة من فقرات مقياس مركز الضبط املنبثق            -٢-٤

 العام ملوراكي؟
 ؟ص األفرادقياس املتحررة من خصائ ما دالالت الثبات والصدق املتوفرة  لفقرات امل-٣-٤
:א−٥

 لتفسري الـسلوك    متأيت أمهية هذا البحث استجابة لالهتمام املتزايد مبركز الضبط كمكون نفسي ها           
اإلنساين يف املواقف املختلفة من خالل توفري مقياس يتمتع بدرجة جيدة من املوضوعية والدقة يف قياس                

ع معلومات عن معتقدات طلبة املرحلة الثانوية يف تفسريهم ملواقـف           مركز الضبط، حيث سيسمح جبم    
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         م      ماحلياة املختلفة، واليت ستساعد على فهم حاجات الطلبة وتعديل سلوكيام يف نظـرومعتقـدا 
   املرتبطة باالجناز والتحصيل األكادميي ملا لنهاية هذه املرحلة أمهية كبرية يف تللمواقف، وفهم السلوكيا

  .مصري الطالب املتعلق بالتعليم اجلامعي واملستقبلتقرير 
أحد منـاذج   له منوذج التقدير العام ملوراكي بوصفه       وتكمن أمهية هذا البحث كذلك من حيث تناو       

 حبدود  –نظرية االستجابة للفقرة يف تطوير املقاييس النفسية والتربوية، وذلك لندرة الدراسات األردنية             
لنموذج يف تطوير املقاييس النفسية والتربوية إلجراء دراسات الحقة تربز           اليت استخدمت ا   -علم الباحث 

  التطبيقات العملية املختلفة هلذا النموذج يف القياس النفسي والتربوي
א−٦ :א

يهدف هذا البحث إىل تطوير مقياس يقيس مركز الضبط لدى طلبة املرحلـة الثانويـة، وتقـدير                 
. اس، ومعامل كل فقرة من فقراته، وفق منوذج التقـدير العـام ملـوراكي              السيكومترية للمقي  صاخلصائ

والتحقق من صالحية املقياس لالستخدام والتطبيق العملي، وذلك بإجياد فقرات متحررة من خـصائص              
ـ            ات القيـاس  األشياء املقيسة، وحترر تقدير القدرة لألفراد من خصائص الفقرات، حمققا بـذلك متطلب

 ذلك اشتقاق معايري تفسري الدرجة اخلام ذا املقياس حىت يتسىن استخدامه مـن              املوضوعي، فضالً عن  
  .س النفسيني يف املدارنقبل املرشدي
א−٧ :א
 عما حيدث له، مقابـل أن       ه يشري إىل الدرجة اليت يعزو ا الطالب مسؤوليت        :א−١−٧

ويقصد .  نوعان من الضبط داخلي أو خارجي      ينسب ذلك إىل قوى تقع خارج سيطرته، وبذلك يظهر        
به إجرائيا يف هذا البحث الدرجة اليت حيصل عليها الطالب مبقياس مركز الضبط ،حيث تشري الدرجـة                 

  .إىل ضبط خارجي والدرجة املتدنية إىل ضبط داخلي)  ١٤١أعلى من (  العالية
  ).امليل(ييز الفقرة ومت) موقع الفقرة(ويقصد ا صعوبة الفقرة  :א−٢−٧

א−٣−٧  يف القياس يعرب عن العالقة      ة أحد مناذج النظرية احلديث    :א
 شكل االستجابات   ذ السمة الكامنة للمفحوص يأخ     فقرة االختبار وبني   يفاالحتمالية بني أداء املفحوص     

 ,Muraki) (لـصعوبة والتمييـز  ا( يتم من خالله تقدير معلمة الفقـرة  ) Polytomous(املتعددة 
1990,p.62-63; Muraki, 1992,p.162.(  

א−٨ א א :א
א−١−٨ :א

األديب، (بفروعـه   ) احلادي عشر والثاين عشر   ( تكون جمتمع الدراسة من مجيع طلبة املرحلة الثانوية         
ومية التابعة حملافظيت عجلـون وجـرش  للعـام          امللتحقني  يف املدارس احلك    )  العلمي، إدارة معلوماتية  
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طالباً وطالبة وفق السجالت الرمسية للمـديريتني ،        ) ٥٨٤٣( والبالغ عددهم    ٢٠٠٩/٢٠١٠الدراسي  
.  شـعبة  ٢٣٧شـكلوا   ). مدرسة لإلناث  ١٦ مدرسة للذكور،    ١٧( مدرسة ثانوية    ٣٣ على   موزعني
  املراحـل  ةبالطريقة العشوائية متعـدد   ق أهداف البحث قام الباحث باختيار عينة البحث         ــولتحقي

)Koul, 1997,p.121-122 ( تمع مؤلفاً من خصائص ومنتشراً على مناطقوتستخدم عندما يكون ا
وقد مت اختيار أفـراد عينـة       . جغرافية، وتعد هذه الطريقة أكثر متثيالً لإلجراءات املتبعة يف هذا البحث          

ب شعبة أو شعبني عشوائياً من كل مدرسة موزعة         الدراسة على أساس متغريات البحث من خالل سح       
) ٧٨٢( شعبة، حيث تكونت عينة البحث من        ٤٥على متغريات البحث وقد بلغ عدد الشعب املختارة         

توزيع أفراد عينة الدراسة وفق مـتغريات اجلـنس والـصف           ) ١(ويلخص اجلدول رقم    . طالباً وطالبة 
  .والفرع

  )١  (ماجلدول رق
  راسة وفق اجلنس والصف والفرعتوزيع أفراد عينة الد
              الفرع واجلنس  إدارة معلوماتية  أديب  علمي

  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  املديرية والصف
 اجملموع

  ٢٦٣  ٦٨  ٧٨  ١٦  ٢١  ٤٢  ٣٨  احلادي عشر
  عجلون

  ٢٣٦  ٦٣  ٧١  ١٢  ١٤  ٣٨  ٣٨  الثاين عشر
  جرش  ١٤٩  ٣٧  ٣٦  ١٢  ١٧  ٢٣  ٢٤  احلادي عشر
  ١٣٤  ٢٥  ٣٤  ١٤  ١٣  ٢٧  ٢١  رالثاين عش

  ٧٨٢  ١٩٣  ٢١٩  ٥٤  ٦٥  ١٣٠  ١٢١    اجملموع

א−٢−٨ א :א
اعتمد الباحث نظرية التعلم االجتماعي لروتر إطاراً نظرياً يستند إليه مقياس مركز الضبط، اليت تعد               

  احداًواحدة من النظريات املهمة يف تفسري الشخصية والسلوك اإلنساين، حيث اعترب مركز الضبط و
وانطالقاً من تلك النظرية فقـد مت       .  من أهم التوقعات املعممة املؤثرة يف السلوك اإلنساين واالجناز        

 & Hambleton(تطوير مقياس مركز الضبط وفق اخلطوات اليت ذكرهـا هـامبلتون وسـوامنثان    
Swaminathan, 1985,p.225-237 (لخصت مبا يتوافق مع مناذج نظرية االستجابة للفقرة، وقد ت

  : باخلطوات التالية
א−١−٢−٨ א:א א :א

لقد استفاد الباحث من األدب النظري ملفهوم مركز الضبط الذي تناوله كثري من املهتمني بدراسـته        
ـ                ات وتطوير أدواته، حيث مت حتديد مكونات التكوين الفرضي ملركز الضبط املتعلقـة بوصـف التوقع

 املتعلقة بواقع السلوكيات والتصرفات لدى الطلبة، واليت متثلت بالضبط الداخلي والـضبط اخلـارجي             
)Chung & Ding, 2002; Dubois, 1997; Nowick. 1976; Rotter, 1990; Rotter, 

1966; Spector. 1988 .(االستفادة من األدب النظري الذي وضعه مـصممو أدوات  تكذلك مت 
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  ;Levenson. 1973; Nowciki.1973; Sherman, 1984; Rotter, 1966(مركز الـضبط  
Wallston, Wallston & Devellis, 1978( ومن بعض الدراسات اليت تناولت خصائص األفراد ،

 علـى تلـك   دوباالعتمـا ). Alken, 1993; Lefcourt, 1982(ذوي الضبط الداخلي واخلارجي 
  :  لضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية باملكونات التاليةاملصادر متكن الباحث من حتديد بنية مركز ا

للطالب من حيث القدرة والعامل اخلارجي والعوامل الداخلية اليت تتحكم          ) الذايت(الضبط الداخلي    -
  .يف قدرته على ضبط ذاته وعزو األمور اليت حتدث يف حياته إىل قدراته وليس لعوامل أخرى

ذ والسلطة والعجز يف تنفيذ املهام ، حيث يعزو الطالب          الضبط اخلارجي للطالب من حيث النفو      -
أـا قـدر     عتبارأحداث حياته إىل عوامل خارجية خارج قدراته أو للحظ والقدرية واحلتمية وذلك با            

 . الطالعحمتوم أو مردها احلظ وسوء
א−٢−٢−٨ א:א :א

كومتري املتعلق بقياس مركز     على األدب النظري السي    ديف ضوء ما ورد يف اخلطوة األوىل، وباالعتما       
فقرة بصورة أولية تنبع من املواقف النفسية اليت يتعرض هلا الطلبة، ومنـسجمة             ) ٦٨(، مت صوغ    الضبط

 فقرات املقيـاس بأسـلوبني،      مع السياق الثقايف واالجتماعي والديين للمجتمع األردين، حيث صيغت        
لضبط اخلارجي تغطي معتقدات الطالب حول األحداث اليت حتدث         للضبط الداخلي، وأسلوب    ل أسلوب

له وكيفية تفسريه هلا وإمكانية التحكم ا، حبيث تكون مبجموعها نوع مركز الضبط لـدى الطالـب                 
 غري متأكد، معـارض،     موافق بشدة، موافق،  ( داخلي أو خارجي، مدرجة وفق سلم ليكرت اخلماسي         

 مركز الـضبط لـدى      نعرب ع ي ات بأن حتمل كل فقرة معتقداً     ، وروعي يف صوغ الفقر    )معارض بشدة 
  . داخلي أم خارجيهل هو الطالب 

) ٢٥(فقـرة علـى     ) ٦٨(وجتدر اإلشارة كذلك بأنه مت عرض املقياس بصورته األولية املكون من            
حمكما من أهل االختصاص يف العلوم التربوية والنفسية وطلبة الدراسات العليا ختصص علـم الـنفس                

اء الفقرة لبعدها ومدى    وي واإلرشاد النفسي،حيث طلب إليهم حتكيم املقياس من حيث مدى انتم          الترب
وانسجامها مـع   ) داخلي أم خارجي  ( ، فضالً عن حتديد حمتوى الفقرة      وسالمتها  الصياغة اللغوية هلا   دقة

زويـدهم بنـسخ   السياق الثقايف للمجتمع األردين، وإضافة أية فقرات أو اقتراحات يروا مناسبة بعد ت           
 كيم، وبناء علـى اقتراحـات      نسخة من نسخ التح   ) ٢٣(وقد مت استرجاع    . خاصة ألغراض التحكيم  

 الفقرات يف ضوء مالحظام وحـذف مخـس         لحول فقرات املقياس، مت تعدي    ومالحظام  احملكمني  
يت أمجـع   فقرات من املقياس التفاقهم على أن حمتوى هذه الفقرات مكرر، واعتمدت مجيع الفقرات ال             

 .فقرة) ٦٣(عليها احملكمون وبذلك أصبح املقياس بصورته األولية مكوناً من 
א−٣−٢−٨ א:א א א :א

دف الوقوف على مدى وضوح فقرات املقياس من قبل الفئة املستهدفة وإجياد معـامالت متييـز                
طالباً وطالبة من خارج    ) ٨٧(لية على عينة استطالعية مؤلفة من       الفقرات، مت تطبيق املقياس بصورته األو     
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 ٨٩

، إذ بني هلم الباحث أمهية استجابام، وأكد هلم ضرورة اجلدية يف اإلجابة ،وطلب إلـيهم   عينة الدراسة 
وبعد . إبداء مالحظام واقتراحام حول أية فقرة من فقرات املقياس وفق منوذج خاص مت تزويدهم به              

ات طالبني لعدم اكتمـال      استجاب د استجابام عن فقرات املقياس ومالحظام مت استبعا       احلصول على 
وللوقوف علـى صـدق     . تويف  ضوء ذلك مت تعديل الفقرات اليت أبديت حوهلا املالحظا           ،املعلومات

 الفقرات فقد مت حساب معامل ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس من اجل إجياد متييز كل فقرة من                
فقرات املقياس،  وبناء على ذلك مت حذف أربع فقرات كانت قيم معامالت متييزها متدنية واإلبقاء على                 

، كان متييـز  )داخليالضبط ال فقرة متثل مركز ٢٦ارجي ، اخل طضبال فقرة متثل مركز     ٣٣(فقرة  ) ٥٩(
ستخدام معادلة  ومت كذلك حساب قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي با        ).٠,٢٢(كل منها ال يقل عن      

، وتعد هذه القيمة مقبولة لغايات االسـتمرار بتطـوير          )٠,٩١(، حيث بلغت قيمته     αكرونباخ   ل األف
  . املقياس
א−٤−٢−٨ א א:א :א

 إليها منوذج التقدير العـام      د فرض أحادية البعد، وهو احد االفتراضات اليت يستن        ندف التحقق م  
.  واحدة تفسر معتقدات الطالب حول األحداث اليت حتـدث لـه           ةمسة أو قدر  أن   ضاكي، إذ يفتر  ملور

طالباً وطالبـة، وبعـد     ) ٧٨٢(على عينة البحث املؤلفة من      )   فقرة ٥٩( األولية   هطبق املقياس بصورت  
 من  داحلصول على نسخ اإلجابات مت تفريغها يف ملفات نصية خاصة لغايات إجراء التحليل حيث استبع              

نسخة من نسخ االستجابات بسبب عدم اكتمال املعلومات أو ترك بعض الفقرات دون             ) ١٤(التحليل  
للبيانات باستخدام طريقة املكونـات   ) Factor Analysis  (مت إجراء التحليل العاملي. استجابة
الذي يظهر ) scree test( وباستخدام الفحص البياين ). Principal Components(الرئيسة 

  .موضحاً بيانياً قيمة اجلذر الكامن للعوامل املختلفة يف املقياس) ١(يف الشكل رقم 

ل دد العوام ع
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  )١(الشكل رقم 

   الرسم البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املختلفة يف املقياس
  بأن قيمة اجلذر الكامن للعامل األول كبرية مقارنة بالعامل الثاين وقيمة ) ١(يتضح من الشكل رقم 
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 ٩٠

مسة واحدة سـائدة  وهـي       (  يقيس بعداً سائداً     على أن املقياس  لعوامل متقاربة، مما يعد مؤشراً      باقي ا 
  ).Hattit, 1984,p.52) (اعتقادات الفرد حول األحداث اليت حتدث له

א−٣−٨ :א
 غلبـال بعد أن مت تفريغ استجابات الطلبة عن فقرات املقياس الذين مت احلصول على اسـتجابام وا               

طالباً وطالبة يف ملف خاص وفقا لتـدريج        ) ١٤(  استجابة   دطالباً وطالبة بعد استبعا   ) ٧٦٨(عددهم  
ليكرت اخلماسي، حيث أعطيت التدرجيات اخلمسة للفقرات اليت متثل الـضبط الـداخلي الـدرجات     

ذه وعكست ه ) ٥= ، معارض بشدة   ٤=، معارض ٣= ، غري متأكد    ٢=، موافق ١=موافق بشدة : (ةالتالي
) Command File (وقد مت  تصميم ملـف األوامـر  .التدرجيات للفقرات اليت متثل الضبط اخلارجي 

ملواركي وبـوك   ) )PARSCAL(استخدام برنامج   . والذي يعد امللف التنفيذي إلجراء عملية التحليل      
)Muraki & Bock, 1997,p.693( وبرنامج  SPSS   إلجراء التحليالت اإلحصائية مـن أجـل 

  . عن أسئلة الدراسةاإلجابة
א−٩ :א

نموذج التقدير العام ملوراكي بشكل عام،      بلإلجابة عن السؤال األول، وللتحقق من مطابقة البيانات         
الذي صمم هلذه الغاية،  حيث أظهرت نتائج        ) PARSCAL(مت تنفيذ ملف األوامر باستخدام برنامج       
 Marginal Maximum(القـصوى اهلامـشية املعدلـة    التحليل باستخدام طريقـة االرجحيـة   

Liklelihood ( واليت يطلق عليها)MML-EM) (Muraki, 1990,p.64(  بـأن ،)طالبـاً  ) ٣٥
لتقـديره  ) ٩٩٩,٩(وطالبة كانت استجابام غري متوافقة مع النموذج ، حيث يعطي الربنامج  الرقم              

 ، ٣٢ ، ٢٣ ، ١٧ ، ١٢ ، ٦(ات األرقام وذهي وفقرة ) ١٢(وبينت النتائج أيضا أن . θ لقدرة الفرد 
 كانت غري متطابقة مع توقعات النموذج باالعتماد علـى  ) ٥٩ ، ٥٨ ، ٥٧ ، ٥١ ، ٤٤ ، ٣٨ ،  ٣٧

د مـستوى الداللـة اإلحـصائية        اليت كانت قيم االحتمال هلا دالة إحصائيا عن        χ 2 املطابقة   يإحصائ
)٠,٠١ =α .(للفقرة يف  ةة يف بناء املقياس وفق نظرية االستجاب       تعد خطوة أساسي   ة مثل هذه اخلطو   إن  

 ,Hambleton , Swaminathan & Rogers)التحقق من مدى مطابقة البيانات للنموذج املختار
1991,p.260) .  

 د لتوقعات النموذج باالعتمـا    ت ، وبعد التحقق من درجة مطابقة البيانا       ولإلجابة عن السؤال الثاين   
 الفقرات اليت مل تتوافق مع توقعات منوذج التقدير      دمت استبعا . يعتمدها النموذج على حمكات املطابقة اليت     

 أخرى من أجـل     ة مع النموذج، وأعيد التحليل مر     مواألفراد الذين مل تتوافق استجابا    العام ملوراكي،   
ويلخـص  ). MML-EM(فقرة باستخدام طريقـة     ) ٤٧( النهائية املؤلف من     هتدريج املقياس بصورت  

املتحررة من األفـراد وقـيم إحـصائي        ) الصعوبة والتمييز   ( تقديرات معامل الفقرات  ) ٢(رقم  اجلدول  
  ).الصعوبة( مرتبة تصاعدياً وفق موقع الفقرة χ 2املطابقة 
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 ٩١

   )٢(اجلدول رقم 
عديا مرتبة تصا χ2وقيم إحصائي املطابقة) الصعوبة والتمييز(تقديرات معامل الفقرات املتحررة من الفقرات واألفراد 

  ) الفقرةعموق(وفق صعوبة الفقرة 
قيمة 
 االحتمال

درجات 
 احلرية

2 χ  اخلطأ املعياري  
SE 

  التمييز
SLOPE 

  اخلطأ املعياري
SE 

  صعوبة الفقرة

LOCATION 
رقم 
 الفقرة

١٤ - ٠,٢٩٢  ٠,٠٩٣ ٠,٤٠١  ٠,٠٣٤ ٢٨,٢٦٨ ٣١ ٠,٦٠٨ 
٤٣ - ٠,٢٨٦ ٠,٠٩٤ ٠,٤١٣ ٠,٠٣٦ ٣٠,١٧٤ ٣٠ ٠,٤٥٧ 
٢١ - ٠,٢٤٦ ٠,٠٨٢ ٠,٤٩٧ ٠,٠٤ ٣٧,٦٣٧ ٢٩ ٠,١٣٠ 
٥٦ - ٠,٢٣٨ ٠,٠٩٩ ٠,٣٧٣ ٠,٠٣٤ ٤٠,٠٦٤ ٣٢ ٠,١٥٥ 
٣٥ - ٠,٢٣٧ ٠,٠٨٦ ٠,٤٣٦ ٠,٠٣٦ ٢٣,٦٩٦ ٢٩ ٠,٧٤٤ 
٥٢ - ٠,٢٣٤ ٠,٠٨١ ٠,٥٢٢ ٠,٠٤٠ ٣٢,٠٢١ ٢٨ ٠,٢٧٣ 
٣٤ - ٠,٢٠٣ ٠,١٠٥ ٠,٣٦٨ ٠,٠٣٣ ٤٤,٣٢٥ ٣٢ ٠,٠٧٢ 
٤١ - ٠,١٧٦ ٠,٠٨٧ ٠,٤٥٤ ٠,٠٣٨ ٣٢,٥٥٧ ٢٩ ٠,٢٩٦ 
٢٩ - ٠,١٦٧ ٠,٠٨٨ ٠,٤٢٤ ٠,٠٣٦ ٤٢,٣٨٥ ٣٠ ٠,٠٦٦ 
٢٠ - ٠,١٥١ ٠,٠٩٣ ٠,٣٧٥ ٠,٠٣٤ ٣٦,٩٦١ ٣١ ٠,٢١٣ 
٨ - ٠,١٢٩ ٠,٠٨٤ ٠,٥١٩ ٠,٠٣٨ ٣٥,٢٧٩ ٢٨ ٠,١٦٢ 
٢ - ٠,١٢٣ ٠,٠٩٧ ٠,٣٨٢ ٠,٠٣٤ ٣٨,٠٢٥ ٣١ ٠,١٨٠ 
٣ - ٠,٠٩٨ ٠,١٠١ ٠,٣٧٢ ٠,٠٣٤ ٤٣,٩٩٨ ٣١ ٠,٠٦١ 
٣٠ - ٠,٠٩٥ ٠,٠٨٧ ٠,٤١٧ ٠,٠٣٧ ٤١,٠٦٨ ٣٠ ٠,٠٨٦ 
٣٣ - ٠,٠٩١ ٠,٠٩٤ ٠,٤١٤ ٠,٠٣٧ ٢٥,٦٩٢ ٣٠ ٠,٦٩١ 
١٩ - ٠,٠٤١ ٠,٠٨٥ ٠,٥٠١ ٠,٠٣٧ ٢٣,٣٥٩ ٢٨ ٠,٧١٥ 
٤٨ - ٠,٠٢٩ ٠,٠٩٠ ٠,٤٣٣ ٠,٠٣٥ ٢٨,٣٩٤ ٣٠ ٠,٥٥٠ 
٢٥ - ٠,٠١٨ ٠,٠٨٢ ٠,٤٩٤ ٠,٠٣٨ ١٤,٢٠٧ ٢٨ ٠,٩٨٥ 
٩ - ٠,٠١٧ ٠,٠٧٩ ٠,٤٩٨ ٠,٠٣٨ ٢٣,٦٣١ ٢٨ ٠,٧٠١ 
٥٠ - ٠,٠١٣ ٠,٠٧٣ ٠,٦٠٢ ٠,٠٤٢ ٣٣,٧٢٤ ٢٧ ٠,١٧٤ 
١٠ - ٠,٠٠٩ ٠,٠٨٦ ٠,٤٥٣ ٠,٠٣٨ ٣٨,٩٣٥ ٢٩ ٠,١٠٨ 
٢٦ - ٠,٠٠٢ ٠,١٠٤ ٠,٣٢١ ٠,٠٣٢ ٤٤,٠٢٦ ٣٢ ٠,٠٧٦ 
٤٥ ٠,٠٠١ ٠,٠٨٤ ٠,٤٥٢ ٠,٠٣٥ ٣٢,١٧٥ ٢٩ ٠,٣١٢ 

٣١ ٠,١٣٤  
 

٥٥ ٠,٠٠٢ ٠,٠٩٣ ٠,٤٠٤ ٠,٠٣٥ ٣٩,٧٨١ 

٤٢ ٠,٠٠٥ ٠,٠٧٤ ٠,٦٠٥ ٠,٠٣٩ ٢٨,٦٣٠ ٢٧ ٠,٣٧٩ 
٥٣ ٠,٠١٧ ٠,٠٨٨ ٠,٤١١ ٠,٠٣٥ ١٩,٨٨١ ٣١ ٠,٩٣٨ 
٤ ٠,٠٢٦ ٠,١٠١ ٠,٣٨٢ ٠,٠٣٤ ٤٠,٦٢٤ ٣١ ٠,١١٥ 
٣٩ ٠,٠٣٣ ٠,٠٧٨ ٠,٥٦١ ٠,٠٤١ ٣٦,٦١٨ ٢٧ ٠,١٠٢ 
٥٤ ٠,٠٤٥ ٠,٠٨٢ ٠,٤٨٣ ٠,٠٣٨ ٣٤,٤٧٨ ٢٨ ٠,١٨٥ 
٤٦ ٠,٠٨٧ ٠,٠٨٢ ٠,٥٠٠ ٠,٠٣٩ ٣٩,٣٢٧ ٢٧ ٠,٠٥٩ 
٣١ ٠,٠٩٨ ٠,٠٩٦ ٠,٣٧٥ ٠,٠٣٥ ٢٨,٣٤٧ ٣١ ٠,٦٠٣ 
٢٢ ٠,١٠٠ ٠,٠٩٩ ٠,٣٦٣ ٠,٠٣٣ ٣٧,٠٥٤ ٣١ ٠,٢٠٩ 
١٨ ٠,١١٩ ٠,٠٨٩ ٠,٤٠٣ ٠,٠٣٦ ٣٧,٩٣١ ٣٠ ٠,١٥١ 
٤٠ ٠,١٢٩ ٠,٠٩٤ ٠,٤١٨ ٠,٠٣٦ ٢٤,٨٤٨ ٣٠ ٠,٧٣٣ 

٢٧ ٠,٠٩٢٠,١٣٦ ٠,٣٩٧ ٠,٠٣٥ ٢٨,٠٢٥ ٣٠ ٠,٥٦٩ 
١٣ ٠,١٥٠ ٠,٠٧٨ ٠,٥٣١ ٠,٠٤٠ ٣٠,٢٤٨ ٢٧ ٠,٣٠٣ 
١ ٠,١٨١ ٠,٠٧٨ ٠,٥٥٠ ٠,٠٤٣ ٢٣,٨٠٦ ٢٧ ٠,٦٤١ 
٣٦ ٠,١٨٣ ٠,٠٧٨ ٠,٥٠٠ ٠,٠٣٩ ٢٧,٢٣٩ ٢٩ ٠,٥٥٩ 
٤٩  ٠,١٩٠  ٠,٠٨٨  ٠,٤٤٨  ٠,٠٣٧  ٤١,٧٢٤  ٣٠  ٠,٠٧٥  
٤٧  ٠,٢٠٤  ٠,١٠١  ٠,٣٥٠  ٠,٠٣٥  ٤٤,٠٤٨  ٣١  ٠,٠٦٠  
٧  ٠,٢١٧  ٠,٠٨٨  ٠,٤١٢  ٠,٠٣٧  ٢٥,٤٢٥  ٣٠  ٠,٧٠٤  
١٦  ٠,٢٣٤  ٠,٠٨٣  ٠,٤٥٧  ٠,٠٣٨  ٣٧,٨٠٤  ٣٠  ٠,١٥٥  
١٥  ٠,٢٥٣  ٠,٠٧٦  ٠,٦١٦  ٠,٠٤٣  ٣٤,٦٦٦  ٢٧  ٠,١٤٧  
٢٤  ٠,٣١٦  ٠,٠٨٩  ٠,٤٢٥  ٠,٠٣٣  ٣٧,١٠١  ٣٠  ٠,١٤٧  
١١  ٠,٣٤٨  ٠,١٠١  ٠,٤٠٢  ٠,٠٣٥  ٢٣,٤٠١  ٣٠  ٠,٧٩٩  
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بعد حـذف   ) موقع الفقرة (  الفقرات أن قيم صعوبة  ) ٢(يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم        
.   لوجيـت  ٠,٤٤٣ و   - ٠,٢٩٢تراوحت قيمها بـني       . األفراد غري املطابقني، والفقرات غري املطابقة     

ة مـع    بصورته النهائية جاءت متطابق    س املقيا ت يتضح بأن مجيع فقرا    ٢χ ةوبتفحص قيم مؤشر املطابق   
 جلميع الفقرات غري دالة إحصائيا عند مـستوى الداللـة اإلحـصائية             χ2النموذج، حيث كانت قيم   

)٠,٠١ =α .(                كما ويتضح من النتائج الواردة يف اجلدول نفسه أن قيم متييز الفقرات تراوحت بـني
ئـات   وهي قيم عالية تعكس قدرة الفقرات على التمييز يف اختيار إحـدى ف             ٠,٦١٦  ولغاية    ٠,٣٢١
  .التدريج

وللوقوف على مدى صدق منوذج التقدير العام ملوراكي يف حتقيقه ملوضوعية القياس والتحقق مـن               
، فقد أشارت النتائج إىل حتقق الـشروط        )٢(افتراضاته وباالعتماد على النتائج الواردة يف اجلدول رقم         

  :النقاط التالية املوضوعية يف مقياس مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية من خالل 
 و  – ٤,٤٩٧ أن القيم التقديرية ملعامل األفراد املتحررة من الفقرات تراوحت بـني             جبينت النتائ  -

وهي بـذلك   ) ٠,٠٠٠ ،   ١,٠٠١( ، حيث توزعت السمة بوسط حسايب واحنراف معياري          ٣,٨٣٨
ذلك بينت النتائج أن وك). 1 , 0(قريبة من الوضع املثايل الذي يفترضه النموذج وهو التوزيع الطبيعي 

وتعد قيمة متدنية مما يشري إىل      ) ٠,٠٣٧(اخلطأ املعياري للوسط احلسايب لتقديرات معامل األفراد قد بلغ          
  .دقة حتديد مواقع األفراد على متصل مسة مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية 

غطت متصل  ) موقع الفقرات ( أن قيم صعوبة الفقرات   ) ٢(بينت النتائج الواردة يف اجلدول رقم        -
مسة مركز الضبط بانتظام من الضبط الداخلي حىت الضبط اخلارجي، والذي بالتايل اتسق مع األسـاس                
النظري الذي انطلق منه تطوير املقياس بوجود متصل يقع على أحد طرفيه ذوو مركز الضبط الـداخلي                 

وجتـدر  . اقعهم على هذا املتـصل    وعلى الطرف األخر ذوو الضبط اخلارجي، ويتفاوت األفراد يف مو         
، وهـذه   ٠,٤٤٣ و - ٠,٢٩٢اإلشارة كذلك أن فقرات املقياس تعرف مسة أحادية البعد يف املـدى          

السمة هي مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية، والذي بالتايل يعين حتقق افتراض أحادية البعـد يف                 
نموذج، وحتقق هذا االفتراض فهذا يعين أن املقياس حيقق         املقياس، كأحد االفتراضات اليت يستند إليها ال      

، وذلك الن افتراض االسـتقالل املوضـعي   )Local Independence(افتراض االستقالل املوضعي 
 ).Hambleton & Swaminathan, 1985,p.24(يكافئ افتراض أحادية البعد 

لية ومتباينة، مما أنتجت منحنيات     بينت نتائج التحليل أن قيم معامالت التمييز للفقرات كانت عا          -
ملحق (املتحررة من األفراد باحندارات خمتلفة )  Item Characteristic Curve(خصائص الفقرات 

، وهي بالتايل متوافقة مع متطلبات النموذج، ويعد منحىن خاصية الفقرة من املفهومات املهمة              ))١(رقم  
ـ      كمن  ـيف مناذج النظرية احلديثة للقياس ، حيث ت        اييس يف تقيـيم    ـأمهيته يف مساعدة مطـوري املق

ـ  ـاج إىل فئ  ـدد مىت حنت  ـاس، وحت ــدم يف املقي  ـة املستخ ـابـل اإلج ـشك ة أكثـر   ـات إجاب

٢٨ ٠,٣٩٤ ٠,٠٨٨ ٠,٤٦٢ ٠,٠٣٧ ٣٣,٦٧١  ٢٩  ٠,٢٥١  
٥ ٠,٤٤٣ ٠,١٠٣ ٠,٣٦٥ ٠,٠٣٥ ٤١,٦٢٨ ٣٠ ٠,٠٧٧ 
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ل الـسمة   ـعرب جزء كبري من متـص     ) األكثر ارجحية ( اخليار املسيطر    خاصة عندما تكون فئة ما هو     
)Reeve & Fayers, 2004,p.67(. 

א−١٠ :אא
:א−١−١٠

مت تقدير قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي وفق معادلة  ألفا لكرونباخ  للمقياس بصورته النهائيـة                 
، بعد حذف الفقرات غري املطابقة للنموذج واستبعاد استجابات األفراد غري املطابقة لتوقعات             ) فقرة ٤٧(

ى متتع املقياس بدرجة عالية من االتساق الداخلي ، إذ بلغت قيمة معامل             النموذج، وقد دلت النتائج عل    
وكذلك مت تقدير الثبات للمقياس بطريقة التطبيق وإعادة التطبيق علـى عينـة             ) ٠,٩٣(ألفا لكرونباخ   

انت قيمة معامـل الثبـات لـه        طالباً وطالبة بفاصل زمين مقداره ثالثة أسابيع، فك       ) ١١٥(مؤلفة من   
 واخلـارجي فقـد بلغـت       ي لكرونباخ ـاالت املقيـاس الـداخل       ا قيم معامالت ألف   أما. )٠,٩٠(
على الترتيب وهي قيم عالية وأقل من معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس ، وتعد               ) ٠,٨٦،٠,٨٨(

 . مؤشرات مقبولة على متتع املقياس بدالالت اتساق داخلي عالية
تعـد  )  Test Information Function(ت للمقياس وجتدر اإلشارة كذلك إىل أن دالة املعلوما

من املؤشرات اليت يستدل منها على معامل الثبات للمقياس يف نظرية االستجابة للفقرة، حيـث يعمـل     
 املعلومات يـؤدي    ة عكس منحىن اخلطأ املعياري للقياس، وبالتايل فان زيادة كمي         تمنحىن دالة املعلوما  

أن ) Reeve & Fayers , 2004,p.60(وقد بني  ريفي وفايرس  . سإىل نقصان اخلطأ املعياري للقيا
*دالة املعلومات للمقياس ترتبط مع ثبات املقياس من خالل العالقة التالية          

( )∑
=

−= I

1i
θI

11r    فيتوقـع ، 

أنه كلما زادت دالة املعلومات للمقياس عند مستوى معني من القدرة زاد الثبات مبعىن أنه يقل اخلطـأ                  
   اخلطأ املعياري عند كل مستوى من مستويات القدرة ر الفرصة لتقديحياري للقياس والذي يتياملع

ـ      ,Hambleton & Swaminathan( القيـاس  ةومعرفة مدى إسهام كـل فقـرة يف حتديـد دق
1985,p.124.(  

 كـل مـستوى مـن    د عنللفقراتمت اشتقاق دالة املعلومات ) PARSCAL(وباستخدام برنامج   
يظهر القيم القصوى لدالة املعلومات لكل فقرة من فقرات املقياس          ) ٣(رة، واجلدول رقم    مستويات القد 

  .بصورته النهائية مرتبة تصاعدياً وفق القيمة القصوى لدالة معلومات الفقرة
  
  
  

                                                 
∑ يشير إلى  معامل الثبات ،  وان  rالرمز  * )(θI هي  آمية المعلومات  لالختبار عند مستوى القدرة θ   
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   )٣(اجلدول رقم 
   جلميع فقرات املقياس بصورته النهائيةالقيم القصوى لدالة معلومات الفقرة مرتبة تصاعدياً

قم ر
  الفقرة

القيمة 
  القصوى

رقم 
  الفقرة

القيمة 
  القصوى

رقم 
  الفقرة

القيمة 
  القصوى

  رقم الفقرة
القيمة 
  القصوى

١,١٠٣  ٤٦  ٠,٨٦٢  ٤٨  ٠,٧٥٤  ١٤  ٠,٥٠٨  ٢٦  
١,١٠٤  ٣٦  ٠,٨٧٢  ٣٥  ٠,٧٥٨  ١١  ٠,٥٩٢  ٤٧  
١,١٠٨  ١٩  ٠,٩١٧  ٤٩  ٠,٧٦١  ١٨  ٠,٦٣٣  ٢٢  
١,١٣٣  ٣٩  ٠,٩٢٩  ٤٥  ٠,٧٦٣  ٥٥  ٠,٦٣٧  ٥  
١,١٧٦  ٨  ٠,٩٣١  ١٠  ٠,٧٨٧  ٥٣  ٠,٦٣٨  ٣  
١,١٨٧  ٥٢  ٠,٩٣٦  ٤١  ٠,٧٨٩  ٧  ٠,٦٤٩  ٣٤  
١,٢١٩  ١٣  ٠,٩٤٥  ١٦  ٠,٧٩٦  ٤٣  ٠,٦٦٣  ٥٦  
١,٢٩٦  ١  ٠,٩٦٦  ٢٨  ٠,٧٩٨  ٣٣  ٠,٦٧٠  ٣١  
١,٥٠٦  ٥٠  ١,٠٣٩  ٥٤  ٠,٨٠٩  ٣٠  ٠,٦٧٢  ٢٠  
١,٥١٦  ٤٢  ١,٠٨٣  ٢٥  ٠,٨١١  ٤٠  ٠,٦٩٣  ٤  
١,٥٦٣  ١٥  ١,٠٩٥  ٩  ٠,٨٣١  ٢٩  ٠,٦٩٤  ٢  
١,٠٩٩  ٢١  ٠,٨٣٤  ٢٤  ٠,٧٤٢  ٢٧      

أن القيم القصوى لدالة معلومات الفقرة جاءت عالية        ) ٣(يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم        
وباالعتماد علـى نتـائج     . ١,٥٦٣ و   ٠,٥٠٨وجلميع فقرات املقياس ، حيث تراوحت قيمها ما بني          

كانت أقل الفقرات تقـدميا     هو أقل معامل متييز ولذلك      ) ٢٦(يتضح أن متييز الفقرة     ) ٢(اجلدول رقم   
 وبذلك سامهت بأعلى قيمة للمعلومـات الـيت         األعلى متييزاً ) ١٥(للمعلومات، يف حني كانت الفقرة      

 و  ١٥اللذين ميثالن دالة املعلومات للفقـرتني       ) ٣(،  )٢( واضحاً من الشكلني رقم      اتقدمها، ويبدو هذ  
  . على الترتيب٢٦
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Partial Credit Model (Normal Metric )     

Item Information Curv e:  item 15
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Item Information Curv e:  item 26

  
  ٢٦منحىن دالة املعلومات للفقرة ): ٣(  رقم ل الشك١٥ للفقرة  تلة املعلومامنحىن دا): ٢( رقم لالشك

عند ) Test Information Function(وللحصول على مقدار املعلومات الناجتة عن املقياس
 وفق منوذج التقدير العام ملوراكي  فانه يتم من خالل جتميع منحنيات             ةأي مستوى من مستويات القدر    

منحىن دالة املعلومات ملقياس مركز الضبط لـدى        ) ٤(ويظهر الشكل رقم    . ا بعضاً الفقرات فوق بعضه  
  .طلبة املرحلة الثانوية
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Name:   locus of control                
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  منحىن دالة املعلومات ملقياس مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية )٤(الشكل رقم 
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عند مستوى أن كمية املعلومات اليت يقدمها املقياس تكون أكرب ما ميكن        ) ٤(يتضح من الشكل رقم     
 ا بـني  ـم م ـ، ويعطي املقياس كمية معلومات أكثر عند األفراد الذين تنحصر توجها          )٠,١(القدرة  

، وعلى الرغم من تناقص كمية املعلومات عند القيم املتطرفة فإن املقيـاس يزودنـا               ) ١,٤(و) ١,٤-(
عنـد  ) ي عـالٍ  مركز ضبط داخلي عاٍل، مركز ضبط خارج      ( مبعلومات عن ذوي التوجهات املتطرفة    

  .٢ – أو مستوى القدرة اقل من ٢مستوى القدرة اكرب من 
:א−٢−١٠

أن اسـتخدام  ) Hambleton & Swaminathan, 1985,p.71(لقد بني هامبلتون وسوامنثان 
أحد مناذج النظرية احلديثة يف القياس يف تطوير املقاييس النفسية والتربوية، يتطلب توفري أدلة على صدق                

 قاملقياس وذلك ألن مطابقة البيانات لتوقعات النموذج املستخدم يف تطوير املقياس ال يعين توافر صـد               
املقياس، فمطابقة البيانات من خالل حمكات املطابقة تعين أن فقرات املقياس تقيس مسة عامة دون تقدمي                

قيـاس الـصدق البنـائي      ومن أشهر األدلة اليت ميكن أن يهتم ا مطور امل         . دليٍل على صدق الفقرات   
)Construct Validity(   وذلك باستخدام عدد من الطرائق أشهرها الطرائق االرتباطيـة والتحليـل 

  ).Cronbach, 1971(املنطقي والطرائق التجريبية 
أما الطرائق اليت  استخدمت للتدليل على صدق مقياس مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية فقد                

وفيما يتعلق بالصدق املنطقي فقد مت      . اءات الصدق املنطقي، واألساليب االرتباطبة    متثلت من خالل إجر   
التحقق منه من خالل مراجعة اإلطار النظري ملفهوم مركز الضبط والنظرية اليت انبثق منها، وقد متـت                 

تـه  االستفادة من ذلك اإلطار يف حتديد مفهوم مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية وحتديـد مكونا               
وصياغة فقرات املقياس وعرضها على جمموعة من ذوي االختصاص بوصفهم حمكمني كما أشري لذلك              

  .سابقا يف تطوير املقياس
أما لدى األساليب االرتباطية ، فقد مت التحقق من الصدق املرتبط مبحك من خالل تطبيق مقيـاس                 

لدى طلبة املرحلة الثانوية معاً علـى  ومقياس مركز الضبط ) ١٩٧٩برهوم، (روتر املعدل للبيئة األردنية   
، وقـد مت إجيـاد      ) طالبة ٦٠ طالباً،   ٥٥( الثانوية   طالباً وطالبة من طلبة املرحلة    ) ١١٥(عينة مكونة من    

 ىوهو دال إحصائياً عند مـستو     ) ٠,٦٦٢(معامل االرتباط بني درجات املقياسني حيث بلغت قيمته         
وكداللة أخرى علـى الـصدق      . وضوع هذه الدراسة  مما يدعم صدق املقياس م    ) α = ٠,٠١(الداللة  

املرتبط مبحك للمقياس ويف ضوء اإلطار النظري ملركز الضبط وعالقته بالتحصيل، فقد مت تقدير معامل               
مبقياس مركز الضبط ومعـدهلم     )  طالباً وطالبة  ١١٥(ذكورة سابقاً   االرتباط بني أداء الطلبة من العينة امل      

وهـي دالـة    ) ٠,٦٣٣-( قيمته   تية يف اية الفصل الدراسي األول فبلغ      الفصلي جلميع املواد الدراس   
إحصائيا، وهي بذلك متفقة مع ما ورد يف األدب النظري عن طبيعة العالقة ما بني التحصيل ومركـز                  

  .الضبط على أا عالقة عكسية 
  درجة بالفقرة ومن أجل التحقق من صدق فقرات املقياس، فقد مت إجياد قيم معامالت االرتباط بني ال
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ويوضح اجلدول رقـم    . والدرجة باملقياس من جهة وبينها وبني البعد الذي تنتمي إليه من جهة أخرى            
معامالت االرتباط بني الدرجة بالفقرة والدرجة بالبعد الذي تنتمي إليه، وبـني الدرجـة الكليـة            ) ٤(

 .باملقياس 
  

  )٤(اجلدول رقم 
  والدرجة البعد الذي تنتمي إليه وبني الدرجة الكلية باملقياسمعامالت االرتباط بني الدرجة بالفقرة 

 معامل ارتباط الفقرات الفقرة البعد
 الدرجة مع البعد

معامل ارتباط الدرجة 
 مع املقياس

 ٠,٤٣** ٠,٤٨**  ن كل طالب قادر على حتقيق أهدافه املنطقيةأأؤمن ب ١
 ٠,٤٦ ** ٠,٥١ **  . معظم األمور رغم إمكانية الفشل فيهاأفضل االعتماد على نفسي يف  ٢

ميكن أن يؤدي النشاط الرياضي يف املدرسة إىل إقامة عالقات جيدة بـني               ٣
  .الطلبة

** ٠,٤٩ ** ٠,٥٢ 

حداث يومية  أ جيري من    فيمان إدارة املدرسة قادرة على التحكم       أأؤمن ب   ٤
  .يف املدرسة

** ٠,٥٣ ** ٠,٥٥ 

 ٠,٤٥ ** ٠,٤٦ **  . ألم كساىلاً جيدإجنازاً من الطلبة ال ينجزون  كثرياًناعتقد با ٥
 ٠,٤٨ ** ٠,٤٩ **  .فعل شيئا جتاه ذلكأحد أصدقائي فانه مبقدوري أن أإذا غضب مين  ٦

 ٠,٤٩ ** ٠,٥٠ ** . ن معظم األحداث غري السارة اليت حتدث للطلبة سببها تصرفامأعتقد بأ  ٧

علي أكرب بالدراسة حصلت على عالمات      أ  جهداً بذلتما  عتقد بأنه كل  أ ٨
  .باملدرسة

** ٠,٤٨ ** ٠,٤٩ 

 ٠,٥٦ ** ٠,٥٨ **  ن مشكاليت ناجتة عن األخطاء اليت ارتكبتهاأعتقد بأ ٩
 ٠,٥٤ ** ٠,٥٥ **  .ين قادر على التحكم بانفعااليتأعتقد با ١٠
 ٠,٣٧ ** ٠,٤٠ **  .ن أفضل أسلوباً حلل املشكالت هو مواجهتهاأأؤمن ب  ١١
 ٠,٥٠ ** ٠,٥١ **  .ن عقاب املعلم يل يكون ألسباب حقيقية ومنطقيةاعتقد بأ ١٢
 ٠,٤٩ ** ٠,٥٤ **   يف دراسته سوف ينجحن الطالب الذي يبذل جهداًأأؤمن ب ١٣
 ٠,٤٥ ** ٠,٤٧ **  .لدي احلرية املطلقة الختيار أصدقائي ١٤
 ٠,٣٨ ** ٠,٤٠ **  . يف حيايتاًم مهاًن للحظ دورأأنا غري مقتنع ب  ١٥

فعلـه  أن احترام اآلخرين أو عدم احترامهم يل يتوقف على مـا            أأؤمن ب   ١٦
  .جتاههم

** ٠,٤٩ ** ٠,٥١ 

أؤمن بان العالمات اليت مينحها املعلمون لطلبتهم تعـرب عـن مـستواهم               ١٧
  .احلقيقي

** ٠,٤٨ ** ٠,٥٠ 

ئهم على اختاذ القرارات اخلاصة      تشجيع أبنا  الوالديننه من واجب    اعتقد  أ  ١٨
  .م

** ٠,٤٦ ** ٠,٤٧ 

 ٠,٤٦ ** ٠,٤٧ **  .ن الفرد هو الذي حيدد مسري حياتهأعتقد بأ  ١٩
 ٠,٦٣ ** ٠,٦٤ **  .اعتقد بان حيايت تتحدد مبا أقوم به من أفعال  ٢٠
 ٠,٥٠ ** ٠,٥٢ **  .مهما كانت املشكالت اليت تواجهين فإنين أسعى إىل حلها  ٢١

يت 
لذا
ط ا
ضب
ال

)
لي
اخ
الد

( 

 ٠,٤١ ** ٠,٤٤ **   للطلبةنين املعلمني ظاملون وغري منصفأخيطئ من يظن  ٢٢
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 ٠,٥٤ ** ٠,٥٥ **  . ......)واملعلموناآلباء ( أن ما حيدث يف حيايت يقرره اآلخرون اعتقد ١

ن أكثر األمور   نه ليس من احلكمة التخطيط ملستقبلي لفترة طويلة أل        أأؤمن   ٢
  . الطالعوءسحمكومة باحلظ و

** ٠,٣٥ ** ٠,٣٨ 

أنا مقتنع إذا وضعت خرزة زرقاء يف جييب أو عنقي فإا ستجلب يل احلظ               ٣
  .السعيد

** ٠,٤٥ ** ٠,٤٦ 

 ٠,٥٠ ** ٠,٥٢ **  .ن األشياء التعيسة يف حياة الطلبة سببها سوء احلظاعتقد با ٤
 ٠,٤٥ ** ٠,٤٦ ** ت دون اهتماماعتقد بان املشكالت ميكن أن حتل من تلقاء نفسها إذا ترك ٥
 ٠,٥٧ ** ٠,٥٩ **  .ن حيايت حمكومة بالصدفة واألحداث العرضيةأعتقد بأ ٦

ن األمور تعود إىل     باالهتمام أل  نه ليس يف حيايت شيء يبدو جديراً      أعتقد  أ ٧
   الطالعوءاحلظ وس

** ٠,٦٠ ** ٠,٦٣ 

 ٠,٥٣ ** ٠,٥٤ **   من جهد يف املدرسةن الطالب ال يعطى التقدير الكايف مهما بذلأعتقد بأ ٨
 ٠,٤٧ ** ٠,٤٩ **  .فشل الطالب يف حتقيق جناحه حمكوم بعوامل وقوى خارجية ٩
 ٠,٤١ ** ٠,٤٤ **  .عتقد أن حصويل على مكانة مرموقة يعتمد بالدرجة األوىل على احلظأ ١٠
 ٠,٤٤ ** ٠,٤٨ **  . مرادإأرى أن كثريا من الطلبة يقعون ضحايا لظروف خارجة عن   ١١
 ٠,٤٣ ** ٠,٤٥ **  .عتقد أن احلصول على تقدير يرضيين يتوقف بالدرجة األوىل على احلظأ ١٢
 ٠,٥٢ ** ٠,٥٦ **  .ن بعض الطلبة يولدون حمظوظنيأعتقد با ١٣

ة االختبارات ال عالقة هلـا      ن معظم أسئل  ن الدراسة غري جمدية أل    أعتقد ب ا ١٤
   الدراسةاتعومبواض

** ٠,٤٤ ** ٠,٤٧ 

 ٠,٥٤ ** ٠,٥٦ **  .عجز عن حل واجبايت املدرسية ألين غري واثق من نفسيأ ١٥
 ٠,٥٧ ** ٠,٥٨ **  .ن التمين واآلمال تعجل من األمور اجليدة يف حيايتأأؤمن ب ١٦

نين إذا أردت احلصول على ما أريد سيتطلب ذلك مـين إرضـاء             أأؤمن   ١٧
  ..).، املديراملعلمنياآلباء، ( اآلخرين األقوياء

** ٠,٤٥ ** ٠,٤٨ 

 ٠,٥٦ ** ٠,٥٧ **  .ن الناس ال يدركون مدى حتكم عوامل الصدفة يف حيامأعتقد بأ  ١٨
 ٠,٥١ ** ٠,٥٢ **  .من الصعب التحكم بنفسي ومبا أقوم به  ١٩
 ٠,٥٢ ** ٠,٥٣ **  .ن غالبية الطالب أكثر تفوقا مينأأؤمن ب ٢٠
 ٠,٤١ ** ٠,٤٣ **  .تمان ما سيحدث سيحدث حأعتقد ا ٢١
 ٠,٥٣ ** ٠,٥٥ **  . إمياين باحلظيفن هذا سيزيد إ ف سعيداً حظاًنين إذا واجهت يوماًأاعتقد   ٢٢
 ٠,٤٨ ** ٠,٤٩ **  يف معظم األحيان بضرورة حتمل األعباء الشاقة ألا مقدرة ومكتوبةاعتقد  ٢٣

 بغض النظر   اًبقى جيد ن ذلك اليوم سي   إ ف  جيداً  إذا بدأت صباحاً   ينأؤمن بأن   ٢٤
  عما حيدث يل فيه

** ٠,٥٠ ** ٠,٥١ 

جي
خلار
ط ا
ضب
ال

 

 ٠,٤٤ ** ٠,٤٦ **  .أتعرض للوم من اآلخرين علما بأنين غري مسؤول عما حيدث  ٢٥

  α =٠,٠١دال إحصائيا عند مستوى الداللة* 
 بأن قيم معامالت االرتباط مابني الدرجة على الفقرة       ) ٤(يتضح من النتائج الواردة يف اجلدول رقم        

والدرجة على البعد الذي تنتمي إليه وبني الدرجة الكلية باملقياس، جاءت مجيعها دالة إحـصائياًً عنـد                 
، ويتضح كذلك أن قيم معامالت االرتباط بني الفقرة وبعدها أكرب          وعالية  ) α=0.01(مستوى الداللة   

ية  فقرات املقياس ، حيـث        على مدى فاعل   مما يوفر دليالً  . باستمرار من معامل ارتباطها باملقياس الكلي     
  .تقيس هذه الفقرات ما يقيسه البعد الذي تقع فيه وتقيس ما يقيسه املقياس الكلي
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א−١١ :א
، منها   الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية    فقرة تقيس مركز    )  ٤٧(تكون املقياس بصورته النهائية من      

 تلك  طاألسباب اليت تكمن وراء ظهور نتائج معينة ألفعاله ورب        فقرة متثل اعتقادات الطالب حول      ) ٢٢(
فقرة متثل االعتقادات اليت يفسر ا الطالب ظهور النتائج واألحداث          ) ٢٥(النتائج بقدراته اخلاصة ، و      

، وعند استخدامه   ))٤(انظر اجلدول رقم    ( لعوامل خارجة عن قدراته اخلاصة وربطها بعوامل خارجية         
ات الشخصية لدى طالب املرحلة الثانوية جتاه األحداث اهلامة يف حياته، فإن التعليمات             لتقصي االعتقاد 

تشري إىل أن املطلوب من الطالب التعبري عن اعتقاده اخلاص باإلجابة عن كل فقرة من فقرات املقيـاس                  
دة، موافـق،    موافق بـش  (باختياره فئة التدريج املناسبة العتقاده الشخصي من بني فئات التدريج التالية            

وعند تصحيح املقياس تعطى الفقرات اليت متثل التوجه الـداخلي           ). غري متأكد، معارض، معارض بشدة    
) ٥= ، معارض بـشدة   ٤=، معارض   ٣=كد  ، غري متأ  ٢=، موافق   ١=موافق بشدة   ( لدرجات التالية   ا

لكلية باملقياس بني   وتعكس الدرجات لدى الفقرات اليت متثل التوجه اخلارجي، وبذلك تتراوح الدرجة ا           
  .٢٣٥ و٤٧

ولتحقيق الغاية املنشودة من املقياس لغايات االستخدام العملي يف املدارس خاصة يف جمال اإلرشـاد               
ولغايـات حتديـد    . النفسي والتربوي، فقد رأى الباحث اشتقاق معايري لتفسري الدرجة اخلام باملقياس          

ثي لفحص أثر اجلنس والصف والتخصص يف أداء أفـراد          اموعات املعيارية مت إجراء حتليل التباين الثال      
  .نتائج حتليل التباين الثالثي) ٥(عينة الدراسة ، ويوضح اجلدول رقم 

   )٥(اجلدول رقم 
  نتائج حتليل التباين الثالثي لفحص اثر اجلنس والصف والتخصص يف أداء أفراد عينة الدراسة باملقياس

  مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط املربعات  حلريةدرجات ا  جمموع املربعات  مصدر التباين
  ٠,٠٠٥  ٨,٠٧٦  ٨٠٠٧,٥٨٣  ١  ٨٠٠٧,٨٥٣  اجلنس
  ٠,٧٤٥  ٠,١٠٦  ١٠٤,٧١٤  ١  ١٠٤,٧١٤  الصف

  ٠,٣٣٢  ١,١٠٦  ١٠٩٦,٣٢٥  ٢  ٢١٩٢,٦٤٩  التخصص
        ٧٢٨  ٧٢١٨١٦,٧٨٧  اخلطأ
        ٧٣٢  ٧٣١٨١٢,٤٢٠  الكلي

ق ذات داللة إحصائية يف أداء أفراد عينة الدراسة         فرو) ٥(مل تظهر يف النتائج الواردة يف اجلدول رقم         
تعزى إىل الصف والتخصص، يف حني كانت هناك فروق ذات داللة إحـصائية يف أداء أفـراد عينـة                   

 على أساس طبيعة ممارسات التنشئة األسرية الـيت         ةالدراسة تعزى إىل اجلنس، وميكن تفسري هذه النتيج       
ن إعطاء الدور للذكور وتشجيعهم على االستقالل أكثـر مـن           يتلقاها الذكور واإلناث يف جمتمعنا م     

ونظراً لوجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى إىل اجلنس، هذا يستدعي اشتقاق معـايري األداء               .اإلناث
ومن أجل اشتقاق تلك املعايري، قام الباحث بتحويل العالمـات          . لدى الذكور واإلناث كل على انفراد     

 اخلام لـضمان العالمـات   ت خصائصه، واستعمل التحويل غري اخلطي للعالمااخلام إىل توزيع ثابت يف    
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على شكل التوزيع الطبيعي، حيث مت حتويل العالمات اخلام يف توزيعها األصلي إىل رتب مئينية، ومن مث                 
استخرجت الدرجة املعيارية الزائية املعدلة املقابلة لكل رتبة مئينية من جدول التوزيـع الطبيعـي، ومت                

وذلـك  ) ٥٠+ ز   * ١٠=الدرجة املعيارية املعدلة    (اب الدرجة املعيارية املعدلة وفق املعادلة التالية        حس
لة الثانوية انظر امللحق رقـم      على أساس أن هذه الدرجات تعكس درجة مركز الضبط لدى طلبة املرح           

)٢(.  
 مركز الضبط لدى    ميكن االعتماد عليها يف وصف نوع     )  ٢(إن ما يظهر من معايري يف امللحق رقم         

طالب املرحلة الثانوية لغايات استخدام نتائج املقياس املطور يف األغراض املنشودة منه خاصة فيما يتعلق               
باجلانب اإلرشادي والتربوي، وميكن وصف نوع مركز الضبط لدى الطالب عند معرفة عالمته اخلـام               

نتشار لسهولة تفسريها من قبل العديـد مـن         من خالل الرتبة املئنية واليت تعترب من الطرائق الواسعة اال         
األفراد، فهي تقدم أساسا لتفسري عالمة الفرد بداللة موقعه النسيب يف جمموعة حمددة، إال أن هناك بعض                 
احملاذير عند استخدامها ومنها أن وحداا غري متساوية ألن معظم العالمات تقع عند الوسط وبالتـايل                

ت املتطرفة ومقدارها بني العالمات الواقعة عند الوسط تكون غري متساوية      فان مقدار الفروق بني العالما    
 ضمن اموعة املعياريـة     يف عملية املقارنة ، ولذلك فان الرتبة املئنية مفيدة يف وصف وضع املفحوص            

  .، ولكنها غري مفيدة يف حتيد الفروق بني عالمات املفحوصنيللتقنني
 ٥ام التساعي وهو عالمة معيارية معدلة بوسط حسايب مقداره          وللتغلب على هذه املعضلة مت استخد     

 والـيت متثـل     ٩ إىل   ١ ، ويتم التعبري عن هذه العالمة بأرقام تتراوح مـن            ٢واحنراف معياري مقداره    
إن خـصائص التـساعي     : وحدات متساوية على اخلط األفقي ملنحىن التوزيع االعتدايل ، وميكن القول          

 ينصح باستخدامه لتفسري األداء باملقياس خاصة من قبل املرشـدين           وب أسل بوصفه مقياساً جتعله أفضل   
النفسيني لتحديد نوع مركز الضبط لدى الطلبة، ولتسهيل حتديد نوع مركز الضبط لدى الطلبة عنـد                
استخدام املقياس ، فقد اقترح الباحث أسلوباً لتحديد نوع مركز الضبط من خالل توضيح العالقة مـا                 

يف تفسري نوع الضبط لدى الطالب وحتديده موضحاً يف         ) ٢(املشتقة الواردة يف امللحق رقم      بني املعايري   
  ).٦(اجلدول رقم 

   )٦(اجلدول رقم 
  العالقة بني الدرجة املعيارية والرتبة املئينية والتساعي يف حتديد نوع مركز الضبط لدى طالب املرحلة الثانوية

 نوع مركز الضبط  ية املعدلةالدرجة املعيار  التساعي  الرتبة املئنية
  ضبط داخلي  ٤٩,٩ – ١٨,٥٠اقل من   األول، الثاين، الثالث، الرابع  ٪٤٩,٥٤ – ٠

  ضبط خارجي  ٩٩,٩٢ – ٥٠,٢٠   اخلامس ، السادس،السابع ، الثامن، التاسع  ٪١٠٠ - ٪٥٠,٧٢
كن أن تصف نـوع  أن الدرجة املعيارية املعدلة والتساعي والرتبة املئنية مي) ٦(يظهر من اجلدول رقم     

فئة الضبط الداخلي حيث يعتقد     : مركز الضبط لدى الطالب ، وذلك من خالل تصنيفهم إىل فئتني مها           
الفرد بأن األحداث اليت تدور من حوله ميكن السيطرة عليها بقدراته ومهاراته الذاتية وأنه مسؤول عما                

بأن األحداث اليت تدور من حوله      الفرد  قد  حيدث له، أما الفئة الثانية فهي فئة الضبط اخلارجي، وهنا يعت          
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ال ميكن السيطرة عليها بقدراته ومهاراته الذاتية بل يسيطر عليها قوى خارجية مثل احلـظ والـصدفة                 
  واآلخرين األقوياء والقدر

א−١٢ :א
حد مناذج  يهدف هذا البحث إىل تطوير مقياس مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية باستخدام أ             

النظرية احلديثة يف القياس، للحصول مبقياس تتمتع فقراته بدرجة عالية من موضـوعية القيـاس تـربر                 
ومن أجل تأكيـد    . استخدامه بصورته النهائية يف الكشف عن مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية             

بوي ، فإن الباحث يقترح مـا       الثقة باملقياس حبيث يصبح ذا قيمة تربوية يف جمال اإلرشاد النفسي والتر           
  :يلي

 من مقياس مركز الضبط لدى طلبة املرحلة الثانوية للكشف عـن معتقـدات              ةاالستفاد -١-١٢
الطلبة حول األحداث اليت حتدث هلم وطريقة تفسريهم لتلك األحداث ، مما يلقي الضوء علـى هـذه                  

تخطيط هلا دف مساعدة الطلبة على النمو     املعتقدات اليت تتطلب من املعلمني والتربويني االهتمام ا وال        
  .والتكيف السليم

إجراء املزيد من الدراسات على املقياس نفسه، ويف الوقت نفسه تطوير مقاييس تكشف              -٢-١٢
ـ                  ةعن مركز الضبط لدى املراحل الدراسية األخرى مثل املراحل األساسية واجلامعية تتفـق مـع البيئي

  .ر العام ملوراكي منوذج التقديماألردنية باستخدا
توجيه الرعاية والعناية لطلبة املرحلة الثانوية دف تعزيز مركز الضبط الداخلي لـديهم،              -٣-١٢

وتويف الربامج اإلرشادية للعمل على خفض مستوى الضبط اخلارجي لدى الطلبة ملا له من قدره علـى                 
 .التحصيل الدراسي واالجناز

ية التقليدية يف القياس ونظرية االستجابة للفقرة يف اختيار         دراسة مدى التوافق ما بني النظر      -٤-١٢
  . فقرات مقياس مركز الضبط
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 اخلارجي وبعض   -العالقة بني مركز الضبط الداخلي      ). ١٩٨٩( .أبو ناهية، صالح الدين حممد     -
  .٧٣ – ٥٩، ) ١٠(٣، علم النفس. أساليب املعاملة الوالدية يف األسرة الفلسطينية بقطاع غزة

 اخلارجي لألطفـال    –تقنني مقياس الضبط الداخلي     ). ١٩٨٩( .أبو ناهية، صالح الدين حممد     -
، )٩(٣علـم الـنفس،   . واملراهقني يف الصفوف العليا باملرحلة االبتدائية يف البيئة الفلسطينية بقطاع غزة          

١٢٢ – ١١٣.   
 دراسة ميدانية لدى ،ة االجناز ومركز الضبط   العالقة االرتباطية بني دافعي   ). ١٩٩٩( .األمحد، امل  -

  .١٧١ – ١٢١، )٢(١٥، جملة جامعة دمشق. عينة من طلبة جامعة دمشق يف كلييت التربية والعلوم
كفـايف،  ؤ: مترجم ().١ط ( التنوع – النمو   -نظريات الشخصية االرتقاء  ). ٢٠١٠. (ألن، بيم  -

  .دار الفكر: عمان ).ل، مايسه امحد و سامل، سهري حممدعالء الدين، النيبا
 . اخلارجي يف عينة أردنيـة     –تقنني اختبار روتر لضبط التعزيز الداخلي       ). ١٩٧٩.(برهوم، موسى 

  . اجلامعة األردنية ، عمان ، األردنرسالة ماجستري غري منشورة،
 األكادميي لـدى    لمركز الضبط وعالقته مبستوى التحصي    ). ٢٠٠٢( .بين خالد، حممد سليمان    -

، )سلسلة الدراسات اإلنـسانية   (جملة اجلامعة اإلسالمية    . علوم التربوية يف جامعة آل البيت     طلبة كلية ال  
٥١٢ – ٤٩١، )٢(١٧.   

العالقة بني مركز الضبط وكل من التحصيل الدراسـي والتكيـف           ). ١٩٩٦.(جربيل ، موسى     -
  .٣٧٨-٣٥٨،)٢(٢٣ العلوم التربوية،: دراسات .النفسي لدى املراهقني

العالقة بني مركز الضبط ومتغريات اخرى ذات عالقة لدى طلبة          ). ٢٠٠٧.(ظريدروزة ، أفنان ن    -
سلسلة الدراسـات    (جملة اجلامعة اإلسالمية  . الدراسات العليا يف كلية التربية يف جامعة النجاح الوطنية        

  .٤٦٤ – ٤٤٣، ) ١(١٥، ) اإلنسانية
 .رتباطي واملنظور املعـريف   سيكولوجية التعلم بني املنظور اال    ). ١٩٩٦.(الزيات ، فتحي مصطفى    -

  .دار النشر للجامعات: القاهرة). الطبعة األوىل(
فاعلية العالج الـواقعي يف تنميـة       ). ٢٠٠٦.(الصمادي، امحد عبدايد واخلزعلي، بالل حممود      -

العلوم التربويـة،   : دراسات. املهارات االجتماعية وتعديل مركز الضبط لدى األطفال املعرضني للخطر        
١٤٦ – ١٣٤، )١(٣٣.  

اثر اجلنس وموقع الضبط واملستوى األكادميي على دافع االجناز لـدى           ). ١٩٩٤.(قطامي ، نايفة   -
   . ٣٧ -٧، )٤(٢١اجلامعة األردنية، . السلسلة أ: دراسات ، اجلامعة األردنية،طلبة التوجيهية العامة

 عـني   حوليـات آداب  . وجهة الضبط واالضطراب النفسي   ). ٢٠٠٢.(حممد، جمدة امحد حممود    -
  .٤٢٦ – ٣٧٩، )٣(٣٠مشس،
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العالقة بني مركز الضبط واالحتراق النفسي لدى عينـة مـن           ). ١٩٩٦.(مقابلة، نصر يوسف   -
  .١١٩ – ١١٠، )٣٩( ١٠ ،علم النفس. املعلمني

اثر اجلنس واملستوى التعليمي واالقتصادي يف مفهوم       ). ١٩٩٥.(املومين ، حممد والصمادي، امحد     -
 سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعيـة،      –أحباث الريموك   . عوقني حركيا الذات ومركز الضبط لدى امل    

٥١ – ٩، )٢(١١.  
 املتغريات  مركز الضبط وعالقته ببعض   ). ١٩٩٤. (براهيم حممد ومقابلة، نصر يوسف    يعقوب، إ  -

  .١٢٨ – ١١٩، ٣٢ علم النفس،. لدى الطلبة اجلامعيني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بني عطا.د............ …… .................... تطوير مقياس مركز الضبط وفق نموذج التقدير العام العام لموركي 

  
 

 ١٠٤

א א :א
- Alken, L. R.(1993). Personality theories research and application. New 

York: Prentice Hall. 
- Anderson, A ., Hattie, J. & Hamilton, R .(2005). Locus of control, self –

efficacy, and motivation in different schools: Is moderation the key to 
success?. Educational Psychology, 25(2), 517 – 535. 

- Anstasi, A & Urbina, S .(1997). Psychological Testing (7 th ed.). New 
Jersey: Prentice – Hall, Inc. 

- Afifi, M .(2007). Health locus of control and depressive symptoms 
among adolescent in Alexandria, Egypt. Eastern  Mediterranean Health 
Journal, 13(5), 1043 – 1052. 

- Brosschot, Jos.(1994). Internal powerful others and chance locus of 
control: relationships with personality, copying, stress and health. 
Personality and Individual – Differences, 16(6), 839 – 852. 

- Chung, Yen Y. & Ding, Cherng G.(2002). Development of the sales 
locus of control scale. Journal of Occupational and Organizational 
Psychology, 75, 233 – 245. 

- Cronbach, L. J.(1971). Test validation. In R. L. Thorndike (Ed). 
Educational Measurement (3th  d.). Washington, DC: American Council in 
Education. 

- Davis, S. & Palladion, J .(2000). Psychology ( 3rd  ed). Upper Saddle 
River,NJ. Prentice Hall. 

- De Gruijter, Daton. M. & Van der Kamp, L. J. Th.(2005). Statistical Test 
Theory for Education and Psychology [On-Line]: 
http://irt.com.ne.kr/data/test-theory.pdf. 

- Dubois, Nicole.(1997). Scales and questionnaires measuring internal vs. 
external explanation in organizational contexts. European Journal of Work 
and Organizational ,6(1). 25 – 35. 

- Dweck. C. & Repuci, N .(1973). Learned helplessness and reinforcement 
responsibility in children. Journal of Personality and Social 
Psychology,25,109-116. 

- Estrada, L., Dupoux, E. & Wollman, C .(2005). The personal emotional 
social adjustment of English – Language learners to a community college. 
Community College Journal of Research and Practice, 29(7) 527 – 568 

- Findley, M . & Cooper, H.(1983). Locus of control and academic 
achievement: A literature review. Journal of Personality and Social 
Psychology. 44(2), 419 – 427. 

- Groth, Marnat .(1998). Personality correlates of paranormal belief: 
Locus of control and sensation seeking. Social Behavior and Personality, 
2(3). 291 – 296. 

- Hambleton, R. K., & Swaminathan, H. (1985). Item response theory: 
Principles and applications .Boston : Kluwer-Nijhoff. 

- Hambleton, R. K., Swaminathan, H & Rogers, H. J. (1991). 
Fundamentals of item response theory. London : Sage Publications, Inc. 

- Hatti, John. (1984). An empirical study of various indices for 
determining unidimensionality. Multivariate Behavioral Research, 19,49-78. 



  ٢٠١٢ – العدد الثاني-المجلد العاشر .... …….  ...................مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

  
 

 ١٠٥

- Heaven, P .(1990). Attitudinal and personality correlates of achievementt 
motivation among high school students. Personality and Individual 
Differences. 11, 705 – 710.    

- Houts, Sandra & Kassab. Cathy (1997). Rotter's  social  learning  theory 
and fear of crime: Differences by race and ethnicity. Social Science 
Quarterly , 78(1), 122 – 137. 

- Koul, Lokesh.(1997). Methodology of educational research (3rded). 
Delhi : Vikas Puplishing House pvt ltd. 

- Lange, R . & Tiggemann, M .(1981). Dimensionality and reliability of 
the Rotter I – E locus of control scale. Journal of Personality Assessment, 
45(4), 398 – 406 

- Lau, S . & Leung, K .(1992). Self – Concept delinquency relations with 
parnts and Chinese adolosents perception of personal control. Personality 
and Individual Differences.13(5). 615 – 622.   

- Lefcourt, H . M .(1982). Locus of control : current trends in theory and 
research (2nd  ed). New York: Halstead. 

- Lefcourt, H . M .(1982). Internal versus external control of 
reinforcement . Psychological Bulletin, 65 , 206 – 220. 

- Lefcourt, H. M. (1991). Locus of control. In J. P. Robinson, P. R. 
Shaver, & L. S. Wrightsman (Eds.), Measures of Social Psychological 
Attitudes: Vol. 1. Measures of Personality and Social Psychological 
Attitudes (pp. 413-499). San Diego, CA: Academic Press 

- Levenson, H .(1973). Multidimensional locus of control in psychiatric 
patients. Journal of Consulting and Counseling Psychology. 41, 397 – 404. 

- Levenson, H .(1981). Differentiating among internality powerful other 
and chance.  . In, H. M. Lefcourt (Ed). Research with the locus of control 
construct (Vol. 1 ,9 -51). New York: Academic Press. 

- Lord, F. M.(1980). Application of item response theory to practical 
testing problems. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Publishers. 

- Loyd, B .(1988). Implication of item response theory for the 
measurement practitioner.  Applied Measurement in Education. 1(2), 135 – 
143. 

- Marks. Lawrence I.(1998). Deconstructing locus of  control : 
Implications for practitioners. Journal of Counseling and Development, 76, 
251 – 260. 

- Marsh, H . & Richards, G.(1987). The multidimensional of Rotter I-E  
scale and its higher – order structure: An application of confirmatory factor 
analysis. Multivariate Behavioral Research.22, 39 – 69. 

- Muraki, Eiji.(1990). Fitting a polytomous item response model  to likert 
– type data. Applied Psychological Measurement, 14, 59 – 71. 

- Muraki, Eiji.(1992). A generalized partial credit model : Application of 
an EM algorithm.  Applied Psychological Measurement, 16, 159-176. 

- Muraki, E. & Bock, R. D.(1997). PARSCAL version 4.1: IRT item 
analysis and test scoring for rating scale data (computer program). Chicago, 
IL: Scientific Software. 



  بني عطا.د............ …… .................... تطوير مقياس مركز الضبط وفق نموذج التقدير العام العام لموركي 

  
 

 ١٠٦

- Nowicki, S .(1976). Factor structure of locus of control in children. The 
Journal of Genetic Psychology, 129, 13 – 17. 

- Nowicki, S . & Duke. M.(1974). A locus of control scale for college as 
well as noncollege adult. Journal of Personality Assessment, 38, 136 – 137. 

- Nowicki, S. & Duke, M.(1983). The Nowicki – Strickland life – span 
locos of control scales : Construct validation. In, H. M. Lefcourt (Ed). 
Research with the locus of control construct (Vol. 2 ,9 -51). New York: 
Academic Press. 

- Nowicki, S . & Strickland, B.(1973). A locus of control scale for 
children. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 40, 148 – 154. 

- Pittman, N . & Pittman, T .(1979). Effects of amount of helplessness 
training and Internal-External Locus of control on mood and performance. 
Journal of Personality and Social Psychology, 37.39 – 47. 

- Reeve, Bryce & Fayers, Peter .(2004). Applications of item response 
theory (IRT) modeling for building and evaluating questionnaires measuring 
patient-reported outcomes [On-Line]:  

http://outcomes.cancer.gov/conference/irt/reeve.pdf.  
- Rotter, J .(1966). Generalized expectancy for internal versus external 

control of reinforcement. Psychological Monographs, 80(1), 1 – 28. 
- Rotter, J .(1990). Internal versus external control of reinforcement: A 

case history of a variable. American Psychologist. 45 , 489 – 493. 
- Schepers, J .(2005). The construction of a normative scale of locus of 

control. Journal of Industrial Psychology, 31(3), 1- 11. 
- Shepherd, S ., Owen, D ., Fitch, T. & Marshal, T.(2006). Locus of  

control and academic achievement in high school students. Psychological 
Reports ,28(2), 318 – 322. 

- Sherman, Lawrence W.(1984). Development of children's perceptions of 
internal locus of control : A cross – sectional and longitudinal analysis. 
Journal of Personality, 52(4), 338 – 355. 

- Spector, Paul  E.(1988). Development of  the work locus of control 
scale. Journal of Occupational Psychology,61, 335 – 340. 

- Wallston, K . A., Wallston, B . S. & Devellis, R .(1978). Development of 
the multidivisional health locus of control (MHLC) scales. Health Education 
Monograph, 6, 160 – 170. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 

 » ١٩/٩/٢٠١٠خ  نشره بتاريت الموافقة علىصدرو  ،٢٢/٧/٢٠١٠ريخ وصل هذا البحث إلى المجلة بتا «


