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:الممخص  

 .لى دراسة التحكؼ السجرؾ لجى طمبة الجامعةإيدتيجؼ البحث الحالي التعخؼ 
( طالب 555مؽ )ختيار عيشة تألفت جاؼ البحث الحالي قاـ الباحثاف باىا ألوتحقيق  

 (4)ة الظبقية مؽ بالظخيقة العذؾائي وطالبة مؽ طمبة كميات جامعة واسط تؼ اختيارىؼ
لسقياس التحكؼ السجرؾ داة البحث وتؼ استخجاـ أ ،اثشيؽ عمسية ومثميا إندانية ،كميات

 ،التجشب)ىي بعاد و أ (4)فقخة مؾزعة عمى  (88ؽ )وتكؾف م ،وببشائ الحي قاـ الباحثاف
حرائية التالية وتؼ استعساؿ الؾسائل اإل ،(شياءالتستع باأل ،تحقيق األشياء ،التكيف

 ،االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ ،االختبار التائي لعيشة واحجة ،اختبار مخبع كاي)
لفا معادلة أ ،معادلة تسييد الفقخة ،معامل صعؾبة الفقخة ،معامل ارتباط بيخسؾف 

وقج استخجمت الحقيبة اإلحرائية لمؾصؾؿ إلى الشتائج السظمؾبة في  ،(كخونباخ
 .يستمػ طمبة الجامعة تحكؼ مجرؾنو وكانت نتائج البحث أ ،اءات البحثجخ إ
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Abstract: 

      The present research aims at identifying the study of 

perceived control of the college students to achieve the aims of the 

present research, the researchers two has chosen a sample of (550) 

male and female students of the students of the colleges of Wasit 

University, They were chosen by the random stratified method of four 

colleges, Two of these colleges are scientific and the other two are 

human. One tool has been used in this research the scale of perceived 

control which the researcher has constructed, It has (28) items 

distributed on (4) dimensions These dimensions are : avoidance, 

adaption, achieving things, and enjoying things, The following 

statistical methods have been used: Chi – Square Test, T. Test for one 

sample, T-test for two Independent Samples, Reasons correlation 

coefficient, the Difficulty Formula, Discrimination Formula, 

Cronbach Alpha equation, point paiserials correlation coefficient, and 

regression analysis), and the statistical bag has been used to reach the 

desired results of the research are the following :                                                      

University students have perceived control.                                
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 ولالفرل األ 

 :مذكمة البحث

وطاف تختقي وتتظؾر مؽ خالؿ اىتساميا بذخيحة كبيخة مشيا ىي شخيحة إف األ
 ،وطاف وتؾاكب التظؾر العمسي والحزاري ذباب السثقف الحي بو تبشى تمػ األال

ولتحقيق ذلػ البج مؽ االعتشاء بيحه الذخيحة الستسثمة بظمبة الجامعات مؽ خالؿ 
السعخفي والشفدي واالجتساعي واألخالقي  بالجانبتشسية خبخاتيؼ الذخرية الستسثمة 

  .فادة مؽ قجراتيؼ واستعجاداتيؼ وتظؾيخىاوتسكيشيؼ مؽ اإل

فخد حؾؿ حج العؾامل الذخرية الحي يسثل معتقجات الويعج التحكؼ السجرؾ أ
وقجرتو بالديظخة عمى الستظمبات والتغمب عمى السذكالت  ،قجراتو وميؾلو واتجاىاتو

الرعبة التي تؾاجو الفخد مؽ خالؿ ترخفاتو الحاتية في التعامل مع السثيخات الخارجية 
  .(26:  8552 ،زىخاف)

فخاد بسثابة الحرؽ الشفدي الؾاقي مؽ تعج تشسية التحكؼ السجرؾ لجى األ كسا
وكحلػ مؽ سيؾلة الؾقؾع تحت تأثيخ  ،الشفديةاالنحخافات الدمؾكية واالضظخابات 

  .(0: 8508 ،عمي)،السؾاقف والحاالت الدمبية

ىؼ معالؼ التؾافق الشفدي الجيج ىؾ قجرة الفخد عمى تحكسو بدمؾكو أ حج إف أ
فكاره ويعكذ ىحا التحكؼ قجرة الفخد عمى ري والبيئة التي تحيظو ومذاعخه وأالذخ

 ( 05: 8550 سي،مختمف جؾانب الحياة )االلؾ  يا فيمؾاجية الزغؾط والتعامل مع

 :ػػتيجابة عمى الدؤاؿ اآلإلا وتتحجد مذكمة البحث الحالي في

 ؟ىل يستمػ طمبة الجامعة تحكؼ مجرؾ
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 :همية البحثأ

ف العسل عمى لجى السخبيؽ عمى اعتبار أ رؾ أىسية كبخى يسثل مفيـؾ التحكؼ السج
يؼ واستعجاداتيؼ ويداىؼ في استشياض مؾاىب ،يجابيةإنفديؼ برؾرة ؾف أجعل الظمبة يجرك
لى مديج مؽ الفاعمية في التعامالت مع كثيخ مؽ د إوالتحكؼ السجرؾ يقؾ  ،في كافة السياديؽ

اىؼ في تعجيل بيحا السفيـؾ لكؾنو يد ف ييتسؾاعمساء الشفذ إلى أ مسا جعل ،مياـ الحياة
متغمب عمى السياـ السختمفة لجى الفخد ل قجرةالحؾؿ  لى تؾقع ذاتيخ إيذفخاد  وييات األمؾكس

 Weiten&Lioyd, 1997 : 45)) .وبسدتؾى متسيد

ا بإ التحكؼ والديظخة  دراؾ الفخد لقجرتو عمىويذيج البحث الشفدي اىتسام ا شجيج 
حجاث مؽ لسدؤولية فيسا تتسخض عشو ىحه األ دراكوعمى  مجخيات األحجاث في حياتو وإ

حجاث وىشا يبخز دور التحكؼ السجرؾ كؾنو لسدؤولياتو حؾؿ ىحه األوكيفية إدراكو نتائج 
لى البحؾث وانتقل ىحا االىتساـ إ ،ف مغاىخهلمدمؾؾ والتكيف الحاتي بسختم يًّاساسا أمحجد  

 التخبؾية والتعميسية عشجما تبيؽ مفيـؾ التحكؼ السجرؾ لكيفية فيؼ الدمؾؾ عشج الظمبة
لحلػ يعج  ،كاديسي وسؾء التكيف مع البيئةبالفذل األف عؽ العؾامل السختبظة والكذ

نو يؤثخ وبذكل كبيخ عمى أل؛ندانية رية اإلبعاد السيسة في الذخالتحكؼ السجرؾ مؽ األ
ومؾاعب  (نو ذكي )تفكيخ ذاتيأكار بفأفالفخد عشجما تكؾف لجيو  ،نداف وترخفاتوسمؾؾ اإل

مؾؾ الحي حيث تكؾف ترخفاتو ما بيؽ الد ،فخادفأنو يترخؼ كسا حؾلو مؽ األ ،ومجتيج
 (      75: 0997 ،)حديؽ .و الكيفية التي يجرؾ بيا نفدويسارسو الفخد والظخيقة أ

 ،والتحريل الجراسي ىسية التحكؼ السجرؾ وبرؾرة فعالة في مجاؿ التعميؼوتبخز أ 
كؾف وجؾد عالقة ارتباطية بيؽ التحكؼ السجرؾ والتحريل والتكيف الجراسي لفئات مختمفة 

ف التحكؼ يؤدي الى أل ؛ىسية التحكؼ السجرؾ بالشدبة لمتعمؼحيث ازدادت أ ،مؽ الظمبة
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دراكات الفخد الدمؾكية والسعخفية والتأثيخات التي تؾجو عسميات التي تخفع وتشذط مؽ إال
 (Schunk, 1989 : 100)ٍ .مى اليجؼ وتعسل عمى صياغتوبانتغاـ لمحرؾؿ ع

التحكؼ لو أىسية كبيخة لألداء الشفدي لمفخد. وقج أثبتت عقؾد مؽ األبحاث في و 
عمؼ االجتساع وعمؼ الشفذ أف الذعؾر بالتحكؼ والديظخة ىؾ مؤشخ قؾي لمرحة العقمية 

 (Skinner, 1995: 552) .وربسا حتى في طؾؿ عسخ الفخد ،والجدسية

وتبخز أىسية أخخى فيسا يخص عيشة البحث الحالي والستسثمة بظمبة السخحمة 
فيي مخحمة اإلعجاد لمحياة العسمية  ،التي تعج مؽ أىؼ مخاحل حياة الفخد ،الجامعية

والسخحمة الجامعية مؽ  ،ة والسذاركة الفعمية في السجتسعوتحسل السدؤولي ،السدتقبمية
الشاحية الشفدية مخحمة انتقاؿ مؽ أواخخ السخاىقة التي يعتسج فييا الفخد بذكل أو آخخ 
عمى اآلخخيؽ إلى راشج مدتقل مكتف بحاتو وىحا االنتقاؿ يتظمب تحقيق تكيف ججيج 
تفخضو ضخورات التسييد بيؽ سمؾؾ الظفل وسمؾؾ الخاشج ومؽ ىشا تأتي أىسية السخحمة 

امعية في القجرة عمى البحث والتجخيب لجى الظمبة ومداعجتيؼ في تحقيق ذواتيؼ الج
 .وتؾعيف ميؾليؼ العمسية والسيشية

 تي : ػػكاآل ىسية البحثأ وتبخز   
ا -0 داة قياس لستغيخ التحكؼ فخه ليؼ مؽ أيفيج الباحثيؽ بسا يؾا قج يكؾف مخجع 

الحقة في  بحاثوبحلػ يذكل خظؾة تديل خظؾاتيؼ إلجخاء أ ،السجرؾ
 .السؤسدات التعميسية والتخبؾية

رؾ مؽ خالؿ بحث لفيؼ عسميات التحكؼ السج فديخي ات يؾفخ البحث إطار ا -8
 .خخى ذات صمةعالقتو بستغيخات أ
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:هجاف البحثأ  

 ػػ : لىإتعخؼ ييجؼ البحث الحالي ال

بحدب متغيخات الجشذ التحكؼ السجرؾ لجى طمبة الجامعة مدتؾى  
 .والتخرص والرف

 ث:حجود البح

 :ات الرباحية لمتخرريؽيتحجد البحث الحالي بظمبة جامعة واسط الجراس
ربعة لمعاـ الجراسي ولمرفؾؼ األ (ناثإ –ذكؾر )شديؽ ولكال الج ،ندانيالعمسي واإل

 .الخامذ والدادس في بعض الكمياتويدتثشى مشو طمبة الرفيؽ  ،8508 –8507

 :تحجيج المرطمحات

  :التحكم الُمجرك
 مؽ: عخفو كل

  روثباـ(Rothbaunm 1982) "حجاث تغييخ مخغؾب فيو ىؾ قجرة الفخد عمى إ
رادتو أو خارجو ؾب فيو في السؾاقف التي تقع تحت إأو تجشب وضع غيخ مخغ

  (Rothbaunm,1982: 14)."عشيا

 سكشخSkinner, 1996)) " يسثل بشاء يعكذ الجرجة التي يعتقجىا الفخد أف
وأنو قادر عمى إحجاث تغييخ مخغؾب فيو في السؾقف السؾقف تحت سيظختو، 

       (  (Skinner, 1996: 550.   "أو تجشب وضع غيخ مخغؾب فيو
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  أكديؽ(Ajzen, 2002) " يذيخ إلى معتقجات الديظخة ألداء سياؽ سمؾكي محجد
سمؾؾ والتي تشعكذ مؽ التجارب الدابقة وإدراؾ العؾائق والعقبات الستؾقعة التي 

 (Ajzen, 2002: 666). "وتحجيج األىجاؼ تداعج في أداء الدمؾؾتسشع أو 

 تعخيف ا نغخي ا (Rothbaunm 1982) ومؽ خالؿ ما تقجـ فقج تبشت الباحثة تعخيف 
 .لمتحكؼ السجرؾ

استجابتو التي يحرل عمييا الظالب مؽ خالؿ : ىي الجرجة الكمية جخائيالتعخيف اإل
 .السدتخجـ في الجراسة الحاليةعمى فقخات مقياس التحكؼ السجرؾ 
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 الفرل الثاني

 إطار نعخي 

 :ريخية لتطهر مفههم التحكم المجركلمحة تا

الذبو بيؽ التحكؼ ( مؽ أوائل العمساء الحيؽ الحغؾا wiener,1948يعج العالؼ )
 ،لؾصف ىحه الذبو أو العالقة (سيبخ نيتيا)وقج استعسل كمسة  ،لياإلنداني والتحكؼ اآل

( kybernetes( مؽ المغة اليؾنانية مؽ كمسة )cyberneticىحه الكمسة )وقج أخحت 
( بشذخ أوؿ wienrوقج قاـ ) ،لة وحخكتياه الكمسة ىي الخجل الستحكؼ في اآلومعشى ىح

( ومشح ذلػ الؾقت قاـ الكثيخ مؽ السشغخيؽ 1948بحث لو عؽ ىحا السؾضؾع عاـ )
نداني الحاتي في مؾضؾع التحكؼ اإل دانية بالبحثوالعمساء السختريؽ في العمـؾ اإلن

  .(884:0967،)الغخيب
ػيات الشغخ الدػمؾكية في حجث التػظبيقات لؾجأشار )سكشخ( أف التحكؼ مؽ أ

فخاد في اكتداب سيظخة وتحكؼ لتعمسيؼ لى مداعجة األإؼ ييجؼ وذلػ ألف التحك ؛التعمؼ
  .(manminge, 1990 : 5) .الحاتي

وديسؾمة في البحؾث الشفدية  أكثخ األفكار انتذار اكؼ واحج مؽ ف مفيؾـ التحوأ
 ،لُبشى التحكؼ في الدمؾؾ البذخي  فالعجيج مؽ الشغخيات يفتخض دور ا ميس ا ،والشغخية

التحكؼ الُسجرؾ )طؾمدؾف،  ،(0977كسا الكفاءة الحاتية أو فاعمية الحات )بانجورا، 
 (Lachman, 2011 : 24) .(0975(، والعجد الستعمؼ )سميغساف، 0980

 .حجاثألاحجاث تغييخ ممسؾس بالتحكؼ ىؾ قجرة مترؾرة عمى أ
(Burger,1989:246)  ، السذاركة  وجو عجيجة كسا في تؾقع وجؾد القجرة عمىوأحيان ا يأخح أ

 (Rodin, 1990 : 4) .جل الحرؾؿ عمى الشتائج السخغؾبةأفي اتخاذ القخارات مؽ 
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و "السدؤولية   "Controlالتحكؼ ا يتؼ الخمط بيؽ مفيؾمي "ا موغالب  
Responsibility  ولكؽ مؽ السسكؽ لذخص ما أف يذعخ بالسدؤولية عؽ سمؾكو ،"

فالسدؤولية كسا  ،نو يدتظيع التحكؼ فيياحية وىؾ ال ُيجرؾ أالرحي أو الحالة الر
بيشسا التحكؼ  ،تدتعسل في ىحا الدياؽ ضسؽ السعتقجات حؾؿ ما يشبغي لمسخء القياـ بو

 (Bullers, 2005: 4) .الرمة بسا ىؾ قادر عمى القياـ بو أكثخ

فيسكؽ أف يعتقج األفخاد بأنيؼ ليدؾا مدؤوليؽ في حرؾؿ األمخاض ليؼ مثل 
الدخطاف، ولكشيؼ يعتقجوف بأنيؼ يدتظيعؾف الديظخة عمى الكيفية التي يدتجيبؾف ليحا 

 (Wallston, 1987: 7-8) .السخض

لتحديؽ الحات يتظمب مؽ السخء أف يذعخ بالحج ومسا ال شػ فيو أف الجافع 
ُسجرؾ ىؾ ف التحكؼ الفإ ،ونتيجة لحلػ ،األدنى مؽ الديظخة عمى الؾضع الحي يعيذو

لمشغخية السعخفية  ا، ووفق  (Bandura, 1997: 11)شخط ضخوري لتحديؽ الحات
ف الخبخة غيخ السباشخة تذيخ إلى قجرة اإلنداف عمى تحديؽ مؽ فإ ،االجتساعية

وقج استعسمت إجخاءات مختمفة لخمق بذكل واضح خبخات غيخ  ،مالحغة الشساذج
وتأثيخ دعؼ السذخؼ أو  ،وىيكمة البيئة التعميسية ،مثل تغحية راجعة وىسية)مباشخة 

 (Michinov, 2005: 102) (.زميل العسل

ويعج التحكؼ الُسجرؾ مجى القؾة التي يسكؽ أف تشتج عؽ قرج ونية الشتائج 
فحيشسا يعتقج األفخاد بأنو يسكشيؼ القياـ  ،مشيا ومشع الشتائج غيخ السخغؾب فيوالسخجؾة 

 .أو الذعؾر بالديظخة ،أو تحكؼ ُمجرؾ ،يقاؿ حيشيا إنو لجييؼ سيظخة شخرية ،بحلػ
(Skinner, 1996: 554) 
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عمى الخغؼ مؽ أف البحؾث عمى ىحا السفيؾـ افتخضت في وقت مبكخ أف 
أما البحؾث الحالية فتذيخ إلى أف  ،شخرية مكتدبة تظؾريًّارؾ كانت سسة التحكؼ الُسج

التحكؼ الُسجرؾ يتحجد في جدء كبيخ مشو مؽ خالؿ الؾضع الخاىؽ االجتساعي 
والتي تعكذ إمكانية الفخد مؽ  ،واالقترادي والغخوؼ السحيظة بالذخص نفدو

ا ما غالب   أي أف التحكؼ الُسجرؾ ،الؾصؾؿ إلى السؾارد والفخص في عل مجتسع طبقي
لقجرة الفخد الفعمية لمديظخة عمى عخوؼ الحياة واالستجابة  ايكؾف تقييؼ دقيق ندبي  

لألحجاث الزاغظة. وتؤكج العجيج مؽ الجراسات مع سؾء الؾضع االجتساعي 
مؽ تمػ التي في األوضاع  اكؾف التحكؼ الُسجرؾ أكثخ انخفاض  واالقترادي ي

 (Bullers, 2005: 4) .اجتساعية واالقترادية األكثخ حغ  اال

الحات  ف ذوي التحكؼ السجرؾ يتسيدوف بالرالبة والتي تعشي الديظخة عمىإ
وليؼ مخونة في  ،كبخ لمسدؤولية في الشذاطات اليؾميةوليؼ قؾة االلتداـ وتحسل أ

  .تيجد كيانو اخظار  التغيخات الظارئة ويجركؾنيا عمى أنيا تحجيات وليدت أمؾاجية 
(Krueger & Dickson, 1993 :67) 

ونسيد بيؽ جانبيؽ مؽ جؾانب التحكؼ الُسجرؾ عمى تذخيص الدسة الحاتي: 
والتحكؼ الُسجرؾ عمى التعبيخ عؽ الدسة في  ،التحكؼ الُسجرؾ عمى امتالؾ الدسة

والتحكؼ الُسجرؾ في امتالؾ الدسة تعكذ االعتقاد بأف الدسة ىي  ،الدمؾؾ أو األداء
 (Skinner, 1996: 557) قابمة لمتغييخ.قابمة لمتغييخ أو غيخ 

 -ويتميد التحكم المجرك بالعجيج من الهظائف ومنها :
 .السخونة والتسكؽ -0
 يجابي.في السؾاجية الفعالة والتكيف اإل لو دور  -9
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 التعامل مع االندعاج والزيق واأللؼ. -2
 (Siefer, 2002:10) .عباءيداعج عمى الخاحة وتخفيف األ -4
 مؤشخات الرحة الشفدية والجدسية والعقمية. مؤشخ مؽ -5
 ( (Skinner,1995:55يداعج عمى الذعؾر بالديظخة -6

 أبعاد التحكم المجرك:

 لى بعجيؽ ىسا:بعاد التحكؼ السجرؾ إأيسكؽ ترشيف 

 -االعتقاد حؾؿ امكانية التحكؼ العامة: -0

و في مكانياتيذيخ ىحا البعج )إمكانية التحكؼ( إلى اعتقاد الفخد حؾؿ إ
يجيجات الشفدية دارتو لمتسحافغة عمى نفدو وإوال ،االستجابة لألحجاث والسؾاقف

ا ،الخفاىية كشتيجة نيائية لىوالجدجية لمؾصؾؿ إ  وبعج إمكانية التحكؼ يعشي أيز 
 .ية السختمفةالترؾرات لسجى تحكؼ ىحا الفخد في تعاممو مع السؾاقف الحيات

 -االعتقاد حؾؿ القجرة عمى التحكؼ: -8

لى أي مجى يسكؽ لمفخد تحسل ؼ وإلى حداسية التحكيذيخ ىحا البعج إ
و التعامل مع الفخد لجيو القجرة عمى اإلدارة أ وأف ،التيجيجات خالؿ أحجاث الحياة

 (Ajzen,2002 :334) .ساس والسحفدات في كدب راحتو ورفاىيتوالتيجيجات األ

 :مرادر التحكم المجرك

رؾليؼ عمى سباب حليو األفخاد أإالى أف السرجر الحي يعدو يذيخ الباحثؾف 
 ىي: ف أىؼ ىحه السرادر، لحا فإبل متعجد السرادر اواحج   التعديد ىؾ ليذ مرجر ا

 الحكاء والقجرات العقمية: -0
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لحا  ،حجاثيا لرالحوظيع فيؼ البيئة التي تحيظو وضبط أنو يدتأالفخد يعتقج 
 ؾاب.فيؾ السدؤوؿ عسا يشالو مؽ عقاب وث

 الدسات السداجية واالنفعالية: -8
ا حؾؿ نفدو بأف الفخ إ و تتؾفخ لجيو خرائص تجعمو متحكس ا في ند ُيكؾف اعتقاد 

االعتقاد : عديدات السخغؾبة ومؽ ىحه الخرائصحجاث البيئية وتجعمو يشاؿ التاأل
 (78:  8500 ،)معسخية .الظسؾح ،السثابخة ،الججية ،الثقة بالشفذ ،الحاتي
 الكفاءة والسيارة: -8

فخاد مؽ الخبخات الدابقة في الديظخة عمى البيئة السحيظة ألويقرج بيا استفادة ا
 (86:  8557 ،)السعايظة .بيؼ

 :النعخيات التي فدخت التحكم الُمجرك

 :نعخية التعمم االجتماعي

تختكد معغؼ األبحاث في نغخية التعمؼ االجتساعي عمى ترؾرات التحكؼ   
" بؾصفو Locus of controlويعخؼ "مؾقع الزبط أو التحكؼ أو الديظخة " ،الذخري

"الزبط الجاخمي أو التحكؼ  ،تؾقع معسؼ عؽ سيظخة داخمية أو خارجية لمتعديدات
خاص بو أو الجاخمي" يذيخ إلى اعتقاد الفخد أف أي حجث أو نتيجة تتؾقف عمى سمؾؾ 

واالعتقاد بأف األسباب التي تقف وراء  ،لجيو مثل القجرةا عمى خرائص دائسة ندبي  
صعؾبة  ،حجث ما ىي بفعل عؾامل خارجة عؽ إرادة الفخد )عمى سبيل السثاؿ، الحظ

وقج وصف ىحا "مؾقع ضبط خارجي أو التحكؼ الخارجي" وأوضح )روتخ،  ،السيسة(
نو نتيجة ليحا أيؽ التعديد ومؾضؾع الدمؾؾ نفدو و ( أنو إذا لؼ يتؼ الخبط ب0966

ؾؾ، فإنو لؽ يديج الستؾقع مؽ مؾضؾع سمؾؾ أو حجث معيؽ بأنو سؾؼ يتبعو الدم
جيو الدمؾؾ وتذكيمو إال أنو ويدمؼ "روتخ" بأولؾية التعديد في تؾ  ،التعديد في السدتقبل
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ف تػأثيخ التعديد يعتسج عمى إدراؾ الفخد لؾجؾد عالقة بيؽ التعديد الحي نالو وبيؽ أيخى 
 (25: 0995دؿ، وسعاد، )السشي .ما قاـ بو مؽ سمؾؾ

وتذيخ نغخية التعمؼ االجتساعية إلى أف سمؾؾ األفخاد في حاالت اإلنجاز 
يتأثخ بترؾرىؼ عؽ مخكد التحكؼ لجييؼ، فإذا كانت معتقجات الفخد أف الشتائج في ىحه 

لشغخية التعمؼ  اؾقع التحكؼ داخمي(، ومؽ ثؼ ووفق  الحالة تتؾقف عمى سمؾكو  يكؾف )م
اف الشجاح األكاديسي يدداد مع زيادة احتساالت سمؾكيات الفخد الفعالة ف ،االجتساعي

 & Stipek) مثل إثارة االىتساـ لجيو أو استسخاره في السياـ السؾكمة إليو مدتقبال  

Weisz, 1981: 102)، لمعالقة  كذ مؽ ذلػ إذا لؼ يكؽ لجيو ترؾر ا واضحوعمى الع
بيؽ الدمؾؾ والشتيجة ويعدو ىحه الشتيجة إلى أسباب خارجية ال عالقة ليا بقجراتو 

، والحظ ابأف األحجاث مقجرة سمف  وإمكاناتو مثل القػجر، حيػث يسثػل ىػحا االعتقاد 
آخخيؽ أكثخ  اف ىشاؾ أناس  قابػل لمتشبؤ، ونفؾذ اآلخخيؽ أي إباعتبار أف العالؼ غيػخ 

  External locus of controlاخىؼ وبيحا يكؾف مؾقع التحكؼ لجييؼ خارجيًّ قجرة في تػأثي

ومؽ ثؼ فاف الشجاح األكاديسي لؽ يديج مؽ احتساؿ حجوث مثل ىحه الدمؾكيات لتمعب 
 ( 859: 8550)األحسج،  .في السدتقبل فعاال   ادور  

واإلنجاز ( عمى أف العالقة بيؽ التعديد الستؾقع السعسؼ 0975وقج أكج روتخ )
ا، وقجـ عجة ىي عادة ما تكؾف أقل لجى طمبة الجامعات مؽ األطفاؿ األصغخ سشًّ 

 :تفديخات لفارؽ الدؽ

. وبشاء عمى ذلػ، ةا لظالب الجامعؾض  حاالت اإلنجاز ىي ججة وأقل غس :أوال   
 .يشبغي أف تكؾف القجرة التشبؤية في الستؾقع التعديد الستؾقع السعسؼ أقل ليحه السجسؾعة

يعتقج روتخ أف ىؤالء الشاس الحيؽ يكؾف لجييؼ سمؾؾ االنجاز يتأثخ  :انياث
 .لجخؾؿ الكميات السؾاقف الخارجية ىؼ أقل احتساال  ب
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ويقتخح روتخ أف العجيج مؽ طالب الجامعات الحيؽ يعتقجوف بأف ىشاؾ عؾامل  
 ىؼ بأفت ىي "مغاىخ دفاعية"، وىحا ادعاؤ خارجية تؤثخ عمى نتائج معغؼ الحاال

الي التعديدات يتؼ التحكؼ بيا خارجيًّا  .لسؾاقفيؼ الحقيقية دت سؾى آلية دفاعية وليذ انعكاس 
(Stipek&Weisz, 1981: 105) 

فقج حجد ثالثة أبعاد لمعدو: مؾقع العدو، والديظخة،  ،(0979أـ )ويشخ، 
فالعدو الجاخمي يعكذ  ،ع العدو يسكؽ أف يكؾف إما داخميًّا أو خارجيًّافسؾق ،واالستقخار

ويقؾؿ "وايشخ" أف بعض  ،ترؾر الشتائج عمى خرائص السؾضؾعات نفديا أو الدمؾؾ
وىؾ يسيد بيؽ  ،السؾضؾعات في العدو الجاخمي عادة ما تكؾف تحت الديظخة وبعزيا ال

العؾامل الجاخمية التي يسكؽ الديظخة عمييا )عمى سبيل السثاؿ، الجيج( وبعزيا اآلخخ 
 ،وىكحا في صياغة ويشخ األخيخة ،سكؽ الديظخة عمييا )عمى سبيل السثاؿ، القجرة(التي ال ي

 اا مدتقخ  أما ُبعج االستقخار يسيد الدببية أو العدو إم ،)مؾقع العدو( والتحكؼ ُيعج مدتقل
بية أو الحكاء أو صعؾبة السيسة ىي أمثمة عمى الدب ،)ثابت( أو غيخ مدتقخ )متغيخ(

في حيؽ أف السداج أو الجيج مؽ األسباب التي في كثيخ مؽ  ،مدتقخ االعدو التي قج يعج 
   Weiner, 1979: 14)) .( تعتبخ غيخ مدتقخةاولكؽ ليذ دائس  )األحياف 

    A Four -Factor Model    نمهذج العهامل األربعة  
ف ألساسي والثانؾي، فقج اقتخح مشغخوف آخخو إلى جانب التسييد بيؽ التحكؼ ا       

حجاث اإليجابية الشاس تعسل عمى تقييؼ التحكؼ بذكل مشفرل فيسا يتعمق باأل أف
 Bryant), (1984; Veroff &Gregory), (1978; Reich)والدمبية ومشيؼ

&Zautra, 1981,)   فسثال قج الحظ(Gregory, 1984)  بأف الشتائج اإليجابية لمتحكؼ
في حيؽ التحكؼ بالشتائج الدمبية لمتحكؼ يذتسل عمى  ،تتزسؽ بمؾغ معدزات إيجابية
لؼ تكؽ  ،وعمى الخغؼ مؽ بجييية مفاىيؼ ىحه الشساذج ،تفادي حجث غيخ مخغؾب فيو

 ىشاؾ أي محاوالت رسسية لجمج أوجو التسييد بيؽ:
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 )أ( التحكؼ األساسي والثانؾي.
 يجابي والدمبي مؽ خالؿ التجخبة.)ب( التحكؼ اإل

كد )روثباـ، وآخخوف، عشج مشاقذة التحكؼ األساسي والثانؾي ر  ،عمى سبيل السثاؿ
عمى أحكاـ الشاس حؾؿ التحكؼ في األحجاث الدمبية والديظخة عمى  ( حرخي ا0988

 (Rothbaum, Weisz& Snyder, 1982: 21) .ستجابة إلى ىحه األحجاثالسذاعخ في اال

ا قج يكؾف بإمكانيؼ إصجار أحكاـ مشفرمة عؽ ف الشاس أيز  ومع ذلػ، فإ
وىحا ىؾ إنيؼ قج يقيسؾف  ،يجابيةوالثانؾي فيسا يتعمق باألحجاث اإلالتحكؼ األساسي 

قجرتيؼ عمى الحرؾؿ عمى نتائج إيجابية وتجخبة مذاعخ إيجابية مؽ خالؿ االستجابة 
 عمى األحجاث اإليجابية.

والثانؾي وبيؽ التجخبة اإليجابية وعؽ طخيق تقاطع ما بيؽ التحكؼ األساسي 
والدمبية، نذأ نسؾذج أربعة عؾامل لسفيؾـ التحكؼ الُسجرؾ ويتكؾف باألساس مؽ عسمية 

 :التقييؼ الحاتي في قجرة السخء عمى
 )أ( تجشب األحجاث الدمبية )التحكؼ الدمبي األساسي( 

 )ب( التعامل مع األحجاث الدمبية )التحكؼ الثانؾي الدمبي( 
 ؾؿ األحجاث اإليجابية )التحكؼ األساسي اإليجابي()ج( حر

 ابية )التحكؼ الثانؾي اإليجابي(.)د( تحوؽ األحجاث اإليج
اختالفات عجة بيؽ الشاس في الظخائق التي يجركؾف فييا كل ىحه األنؾاع مؽ وىشاؾ 

(  أف ىحا بالحقيقة ىؾ ترؾر الفخد عؽ قجرتو عمى 0980التحكؼ  وقج بيؽ طؾمدؾف )
 (Bryant, 1989:777)  .بالغ األىسية ، وليذ التحكؼ الفعمي، وىحا أمخؼالتحك

 وقج وصف روثباـ كل نؾع مؽ ىحه األنؾاع في التحكؼ لجى األشخاص كاآلتي:    
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  التجنبAvoiding  إدراؾ اإلمكانية لتفادي الشتائج الدمبية وقج تشجؼ عؽ :
  .معتقجات حؾؿ التحكؼ

 التكيف:Coping   اإلمكانية الُسجركة لمتعامل مع الشتائج الدمبية، والتي قج
 تشجؼ عؽ السعتقجات حؾؿ:

  تحقيق األشياءObtaining كسا ىؾ الحاؿ مع عمى القجرة الُسجركة في :
تجشب الشتائج الدمبية، فإف القجرة الُسجركة في الدعي لمحرؾؿ عمى نتائج 

 إيجابية قج تشتج عؽ السعتقجات مؽ خالؿ:
 باألشياء  التمتعSavoringابية، قج تشبع :  القجرة الُسجركة لتحوؽ الشتائج اإليج

 (Rothbaum, 1982 : 65) .مؽ السعتقجات حؾؿ

 اسات التي تناولت التحكم المجرك :الجر 

 :0227دراسة رشجان  

التكيف الشفدي وقمق االمتحاف لجى مؽ  بكلمؾقع التحكؼ السجرؾ وعالقتو ))
 ((طمبة الثانؾية العامة

السجرؾ وبيؽ قمق االمتحاف  لى معخفة العالقة بيؽ مؾقع التحكؼىجفت الجراسة إ
بقت والختبار العالقة السفتخضة طُ  ،الشفدي لجى عيشة مؽ طمبة الثانؾية العامة والتكيف

رشادية لقياس التكيف التحكؼ السجرؾ وقائسة ميشدؾتا اإلمقياس روتخ لقياس مؾقع 
حاف السعخبة لسقياس كسا طبقت قائسة جامعة اليخمؾؾ لقياس قمق االمت ،الشفدي

بدؾء التكيف الشفدي العاـ ف قمق االمتحاف يختبط وأعيخت نتائج الجراسة أ .سبيابخجخ
عسل الباحث العجيج مؽ الؾسائل واست ،فخاد وبسؾقع التحكؼ السجرؾ لجييؼلجى األ

جاءت وقج  ،سؾف ومعادلة الفاكخونباخحرائية مشيا االختبار التائي ومعامل بيخ اإل
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 ،جخيت في ىحا السجاؿأا مع نتائج البحؾث التي ا تام  نتائج الجراسة متدقة اتداق  
حرائية بيؽ مؾقع التحكؼ السجرؾ وكل إلى وجؾد فخوؽ ذات داللة إشارت الشتائج أو 

 .الجراسة ولؼ يغيخ لعامل الجشذ أثخ رئيذ في ،مؽ قمق االمتحاف والتكيف الشفدي
 (2:  0992 ،رشجاف)

  9111دراسة حدن  -8

 ((التحكؼ السجرؾ وعالقتو بأبعاد الجافعية والتحريل))  

بعاد السختمفة خيت الجراسة في مرخ وىجفت إلى معخفة العالقات بيؽ األأج
( طالب 880وقج تكؾنت عيشة الجراسة مؽ ) ،لمجافعية والتحريل والتحكؼ السجرؾ

( طالب وطالبة مؽ 056( طالب وطالبة مؽ السجارس الثانؾية و )005وطالبة بؾاقع )
ىجاؼ الجراسة قاـ الباحث ؽ تخررات مختمفة ولكي يتؼ تحقيق أ الجامعة وم

اس باستعساؿ مقاييذ الجافعية الجاخمية والجافعية الخارجية ومقياس التحكؼ السجرؾ ومقي
أعيخت الجراسة أف طمبة الجامعة مؽ اس الخؾؼ مؽ الشجاح و الخؾؼ مؽ الفذل ومقي

ا ىؼ أكثخ  الحكؾر أكثخ دافعية داخمية عمى مدتؾى التحجي والذغف مؽ اإلناث وأيز 
اف التأثيخ االجتساعي والخؾؼ مؽ إحباط مؽ الفذل عمى مدتؾى الخؾؼ مؽ فقج خؾف ا

ا طمبة الجا وطالب السجارس الثانؾية  ،لمتحكؼ ادراك  معة أكثخ إاألشخاص السيسيؽ وأيز 
 (054: 8558،)حدؽ .مؽ الشجاح اكثخ خؾف  أ
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 الفرـل الثالـث

 منهجيـة البحـث وإجخاءاتـه

جخاءاتو مؽ مجتسع البحث إىحا الفرل تحجيج لسشيجية البحث و يتزسؽ 
مؽ عخضيا عمى الخبخاء وانتياء  بتظبيقيا مع ذكخ  ء  والعيشة ومقاييذ الجراسة ابتجا

 .حرائية السدتخجمة في تحميل البياناتالؾسائل اإل

 :منهجية البحث -أوالا 

إذ يعتسج عمى  ؛ الئسةكثخ السشاىج مكؾنو أ الباحثاف السشيج الؾصفياستعسل  
  .دقيق ا الحقائق السختبظة بيا وصف  دراسة الغاىخة كسا ىي في الؾاقع ووصف ا

  :مجتمع البحث -ثانياا

يذتسل مجتسع البحث الحالي عمى طمبة كميات جامعة واسط الجراسة  
وطالبة  اطالب   (02752)والبالغ عجدىؼ  ،ـ 8508 – 8507الرباحية لمعاـ الجراسي 

مؽ التخرص  (05568)سي بؾاقع نداني وعمحدب التخرص إلى إمؾزعيؽ 
لػ تؾزع مجتسع البحث بحدب وكح ،مؽ التخرص العمسي (2090)نداني واإل

وبحدب الرفؾؼ  ،إناث (7082)ذكؾر و  (6625)لى ذكؾر وإناث بؾاقع إالجشذ 
 (2887)في الرف الثاني و  (2895)وؿ و في الرف األ (2854)لى الجراسية إ

 (8)كمية بؾاقع  (05) يشتغسؾف في ،في الرف الخابع (2207)في الرف الثالث و 
 .كميات عمسية (7)ندانية و كميات إ

  



 ياسين حميج عيال .أ.د&سماء حدن عبج عمي الغخباوي أم.م                      التحكم المجرك لجى طمبة الجامعة   

- 011 - 

 :عينة البحث-ثالثاا

طالب وطالبة مؽ طمبة جامعة واسط تؼ  (555)بمغت عيشة البحث الحالي   
 (482)بؾاقع  ،%4ة ذات التؾزيع الستشاسب وبشدبة اختيارىا بالظخيقة الظبقية العذؾائي

 ،وطالبة مؽ كميتيؽ عمسيتيؽ اطالب   (087)و ،ندانيتيؽوطالبة مؽ كميتيؽ إ اطالب  
وكحلػ  ،طالبة (884)و  اطالب   (866)لى ذكؾر وإناث بؾاقع إمؾزعيؽ بحدب الجشذ 

مؽ الرف  (025)وؿ و مؽ الرف األ (054)مؾزعيؽ عمى الرفؾؼ الجراسية بؾاقع 
 .مؽ الرف الخابع (082)مؽ الرف الثالث  و (028)ثاني و ال

 :مقياس التحكم المجرك -داة البحثأ - رابعاا

أىجاؼ البحث الحالي والحي يتظمب مقياس التحكؼ السجرؾ جل تحقيق مؽ أ
 لحا قاـ الباحثاف ،ي مقياس التحكؼ السجرؾلجى طمبة الجامعة مؽ خالؿ بشاء أو تبش

س أف يكؾف مالئؼ مع اء السقيافي بش وقج سعى الباحثاف ،اء مقياس التحكؼ السجرؾببش
 .طبيعة عيشة البحثطخ الشغخية التي انظمق مشيا البحث ومع دبيات واألُ األ

 خطهات بناء مقياس التحكم المجرك 

 :تحجيج تعخيف التحكم المجرك -ولى الخطهة األ 

دبيات والجراسات الدابقة تؼ اعتساد التعخيف الشغخي الطالع عمى األبعج ا      
ىؾ اعتقاد الفخد بأنو قادر عمى ) (Rothbaunm 1982)روثبام لمتحكؼ السجرؾ لػ 

فيو أو تجشب وضع غيخ مخغؾب فيو في السؾاقف التي تقع  حجاث تغييخ مخغؾبإ
  (Rothbaunm,1982: 14) .تحت سيظختو أو خارج عشيا(

 :بعاد مفههم التحكم المجركتحجيج أ -الخطهة الثانية 
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اـ والجراسات دبيات الشغخية والتعخيف الشغخي لػ روثبمؽ خالؿ االطالع عمى األ 
 لسقياس التحكؼ السجرؾ وكسا ىؾ آت : ػػػػػ (السجاالت الفخعية)بعاد لى األإالدابقة تؼ التؾصل 

  التجشبAvoiding إدراؾ اإلمكانية لتفادي الشتائج الدمبية :. 
 التكيف:Coping  اإلمكانية الُسجركة لمتعامل مع الشتائج الدمبية. 
  تحقيق األشياءObtainingالدعي لمحرؾؿ عمى نتائج إيجابية :.  
  التستع باألشياءSavoringُسجركة لتحوؽ الشتائج اإليجابية:  القجرة ال. 

 :صياغة فقخات المقياس -الخطهة الثالثة 

تؼ تحجيج وصياغة فقخات السقياس مؽ خالؿ االطالع عمى ما تيدخ مؽ 
 ،حدؽ)ودراسة  (0992 ،رشجاف)السقاييذ التي تشاولت التحكؼ السجرؾ كجراسة 

ربعة لقياس التحكؼ السجرؾ مؾزعة عمى أ فقخة (88)برياغة  وقاـ الباحثاف (،8558
الغخاض التي خح بشغخ االعتبار امع األ ،فقخات لكل مجاؿ (8)مجاالت بؾاقع 

وطبيعة  ،جميا وخرائص السجتسع الحي سيظبق عميو البحثسيدتخجـ السقياس مؽ أ
ساس عشج صياغة الفقخات وكحلػ مخاعاة الذخوط األ ،الؾقت الغخوؼ الستاحة وحجود

التؾجيات العمسية التي يجب مخاعاتيا مؽ حيث  ايز  أالسقاييذ الشفدية والتخبؾية و  في
 .فخاد السذسؾليؽ بالبحثؾضؾح والتعبيخ عؽ السؾضؾع لجى األالجقة وال

 :رائي لفقخات مقياس التحكم المجركالتحميل اإلح

:تمييد الفقخات  

في استخخاج القؾة التسييدية لفقخات مقياس التحكؼ السجرؾ عمى  اعتسج الباحثاف
، طالب وطالبو( 455ا )وتبعا لحلػ اختيخ عذؾائيًّ  ،أسمؾب السجسؾعتيؽ الستظخفتيؽ

 واعتسجت الخظؾات اآلتية بعج تظبيق السقياس عمى ىحه العيشة:
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 .تظبيق االختبار عمى عيشة البحث .0

ييا أفخاد الجرجات الكمية التي حرل عموبعج ترحيح استسارات السقياس رتبت  .8
 .مؽ أعمى درجة إلى أوطأ درجة االعيشة تختيبا تشازلي  

%( مؽ 87%( مؽ االستسارات الحاصمة عمى الجرجات العميا والػ )87تعييؽ الػ ) .2
( استسارة تسثل السجسؾعة 058أي ) ،االستسارات الحاصمة عمى الجرجات الجنيا

ا، وذلػ إلخزاعيا لعسمية التحميل اإلحرائي العميا ومثميا لمسجسؾعة الجني
 .لمحرؾؿ عمى أقرى درجات التظخؼ في االستجابات بيؽ السجسؾعتيؽ

حداب الؾسط الحدابي واالنحخاؼ السعياري لمسجسؾعتيؽ عمى فقخات السقياس  .1
( فقخة، وطبقت االختبار التائي لعيشتيؽ مدتقمتيؽ الختبار 88البالغ عجدىا )

ت القيسة التائية السحدؾبة درجات كل مؽ السجسؾعتيؽ، وُعج  داللة الفخوؽ بيؽ 
لتسييد كل فقخة عؽ طخيق مقارنتيا بالقيسة الججولية التي  امؤشخ  

( وقج تبيؽ أف 804( وبجرجة حخية )55,5( عشج مدتؾى داللة)96,0تداوي)
 ( يبيؽ ذلػ.0)جسيع الفقخات مسيدة بجاللة إحرائية والججوؿ 
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 (0)الججول                              
 القهة التمييدية لفقخات مقياس التحكم المجرك بأسمهب المجمهعتين المتطخفتين

 القيسة التائية السحدؾبة السجسؾعة الجنيا     السجسؾعة العميا               

الؾسط  االنحخاؼ السعياري  الؾسط الحدابي ت
 الحدابي

 االنحخاؼ السعياري 

0 87,2 968,5 22,2 528,0 945,2 

8 54,5 864,5 48,2 978,5 948,4 

2 05,4 796,5 25,2 905,5 445,6 

4 95,2 795,5 08,2 055,0 295,6 

5 95,2 796,5 58,2 522,0 495,6 

6 50,4 875,5 20,2 970,5 659,5 

7 87,2 908,5 45,2 956,5 758,2 

8 80,2 908,5 44,2 998,5 776,8 

9 86,2 5.848 89,2 948,5 698,4 

05 57,4 924,5 80,2 504,0 489,6 

00 92,2 954,5 46,2 545,0 488,2 

08 86,2 928,5 58,2 958,5 746,8 

02 99,2 805,5 27,2 982,5 827,5 

04 97,2 848,5 84,2 584,0 584,5 

05 85,2 840,5 05,2 502,0 909,5 

06 2,98 896,5 82,2 505,0 770,5 

07 84,2 959,5 85,2 992,5 805,4 

08 89,2 989,5 85,2 566,0 898,4 
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09 56,4 759,5 20,2 988,5 587,6 

85 92,2 984,5 09,2 987,5 698,5 

80 84,2 989,5 88,2 050,0 575,4 

88 87,2 805,5 05,2 947,5 400,6 

82 52,4 958,5 84,2 926,5 429,6 

84 85,2 882,5 86,2 586,0 080,4 

85 88,2 878,5 84,2 549,0 866,4 

86 94,2 808,5 85,2 866,5 998,5 

87 86,4 858,5 25,2 506,5 585,7 

88 97,2 827,5 29,2 905,5 888,4 

 :(صجق الفقخات)عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لممقياس  -ب
معامل ارتباط بيخسؾف الستخخاج العالقة االرتباطية بيؽ درجة كل  استعسل الباحثاف 

ستسارة وىي إ( 455ذ استعسمت )إ ؛(Nunnally, 1978:p. 280)فقخة والجرجة الكمية لمسقياس 
وبعج إجخاء السعالجات اإلحرائية  ،ستسارات نفديا التي خزعت لمتحميل اإلحرائياإل

ا عشج مؾازنتيا بالقيسة الججولية والبالغة اتزح أف معامالت االرتباط كميا دالة إحرائيًّ 
 (.8)( كسا مبيؽ في الججوؿ 298( وبجرجة حخية )5,55( عشج مدتؾى داللة )5,598)
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 التحكم المجركمعامل االرتباط بين درجة كل فقخة بالجرجة الكمية لمقياس  (9)الججول

 :ليهإة بجرجة المجال الحي تنتمي عالقة درجة الفقخ  -ب

باسػػتخخاج العالقػػة االرتباطيػػة بػػيؽ درجػػة كػػل فقػػخة ولتحقيػػق ذلػػػ قػػاـ الباحثػػاف  
وذلػػػػػ  ،الكميػػػػة لمسجػػػػاؿ الػػػػحي تؾجػػػػج فيػػػػومػػػػؽ فقػػػػخات مقيػػػػاس الػػػػتحكؼ السػػػػجرؾ والجرجػػػػة 

( اسػػػتسارة وبعػػػج اسػػػتعساؿ معامػػػل 455باالعتسػػػاد عمػػػى درجػػػات إفػػػخاد العيشػػػة والبالغػػػة )
ا عشػج مؾازنتيػا بالقيسػة اتزح أف معػامالت االرتبػاط كميػا داؿ إحرػائيًّ  ،ارتباط بيخسؾف 

والجػجوؿ ( 298( وبجرجة حخية )5,55( عشج مدتؾى داللة )5,598الججولية والبالغة )
 ( يؾضح ذلػ. 2)

 معامل ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية ت معامل ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية ت

0 5,867 05 5,255 

8 5,866 06 5,282 

2 5,207 07 5,895 

4 5,228 08 5,204 

5 5,269 09 5,222 

6 5,208 85 5,862 

7 5,825 80 5,888 

8 5,056 88 5,225 

9 5,095 82 5,258 

01 5,882 84 5,862 

00 5,865 85 5,866 

08 5,085 86 5,826 

02 5,875 87 5,277 

04 5,898 88 5,886 
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 ليهإالفقخة بجرجة المجال الحي تنتمي قيم معامالت ارتباط درجة  (7)الججول 
 معامل ارتباط الفقخة بالجرجة الكمية  ت اسؼ السجاؿ ت

مكانيتة في تفادي : إدراك الفخد إلالتجنب 0
 .النتائج الدمبية

 

0 5,287 

8 5,285 

2 5,278 

4 5,468 

5 5,477 

6 5,525 

7 5,282 

مكانية المجركة من قبل الفخد لكيفية اإلالتكيف: 8
 .التعامل مع النتائج الدمبية

8 5,267 
9 5,458 

05 5,428 

00 5,424 

08 5,406 

02 5,426 

04 5,295 

: القجرة المجركة في الدعي شياءتحقيق األ 2
 .يجابيةتائج إلمحرهل عمى ن

05 5,407 

06 5,467 

07 5,498 

08 5,488 

09 5,487 

85 5,420 
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80 5,292 

ة من قبل الفخد : القجرة المجركشياءالتمتع باأل 4
 .يجابيةلتحوق النتائج اإل

88 5,250 

82 5,480 

84 5,558 

85 5,528 

86 14110 

87 5,554 

88 5,429 

  :خخى لمقياس التحكم المجركعالقة درجة المجال بالمجاالت األ ج ـ

سػػتخخاج العالقػػة االرتباطيػػة امػػؽ ىػػحا الشػػؾع مػػؽ الرػػجؽ مػػؽ خػػالؿ  تػػؼ التحقػػق
سػتعساؿ اوذلػ ب ،خخجاالت السقياس بعزيا مع البعض اآللجرجات السدتجيبيؽ بيؽ م

 (Anistasi, 1976 : 155)  .معامل ارتباط بيخسؾف 

عمى عيشة التحميل اإلحرػائي البػالغ عػجدىا  فقج اعتسج الباحثاف ،ولتحقيق ذلػ
االرتبػػاط لكػػل مجػػاؿ  لػػى أف جسيػػع معػػامالتوأشػػارت الشتػػائج إ ،طالػػب وطالبػػة (455)

ربعػػة كميػػا ، وىػػحا يػػجؿ عمػػى أف السجػػاالت األحرػػائيةبالسجػػاالت األخػػخى ذات داللػػة إ
امالت االرتبػػاط السحدػػؾبة جسيػػع معػػإذ كانػػت  ؛ا ىػػؾ الػػتحكؼ السػػجرؾا واحػػج  تقػػيذ شػػيئ  

( وبجرجػة حخيػة 5,55( عشػج مدػتؾى داللػة )5,598عمى مػؽ القيسػة الججوليػة البالغػة )أ 
 .( يؾضح ذلػ4)( والججوؿ 298)
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 (1)الججول 
 مرفهفة  االرتباطات بين مجاالت مقياس التحكم المجرك 

 
مجاالت التحكم 

 المجرك
 الجرجة الكمية

 لممقياس 
 تحقيق التكيف التجنب

 االشياء
التمتع 
 باألشياء

الجرجة الكمية 
 لممقياس

0 14110 14170 14107 14171 

 14111 14111 14191 0  التجنب
 14171 14192 0   التكيف

 14117 0    تحقيق االشياء
 0     التمتع باألشياء

 الخرائص الديكهمتخية لمقياس التحكم المجرك:

 صجق المقياس :                                                              • 

 باستخخاج الرجؽ لسقياس التحكؼ السجرؾ كسا يأتي : اف قاـ الباحث  

 :الرجق العاهخي  -0

كؼ السجرؾ مؽ خالؿ االعتساد تؼ التحقق مؽ الرجؽ الغاىخي لسقياس التح
 .جموأحية الفقخات في قياس ما وضعت مؽ راء الخبخاء في تحجيج مجى صالآعمى 

:صجق البناء -9  
عشج بشاء مقياس  عمى بعض االفتخاضات الشغخية عتسجاقج ا  ؽيبسا أف الباحث 

ا اعتسج لح ،مؽ تجانذ لمفقخات وتبايؽ لألفخاد في التحكؼ السجرؾالتحكؼ السجرؾ 
 في التحقق مؽ صجؽ البشاء لسقياس التحكؼ السجرؾ عمى : ػػػػػػػ الباحثاف



 9102نهفمبخ  -الثاني والخمدهن  لعجدا                                             مجمة بحهث الذخق األوسط

- 021 - 

 .تسييد فقخات مقياس التحكؼ السجرؾ .0

 .عالقة درجة الفقخة بالجرجة الكمية لمسقياس .8

 .ليوإالفقخة بجرجة السجاؿ الحي تشتسي عالقة درجة  .2

 .عالقة درجة السجاؿ بالسجاالت االخخى لسقياس التحكؼ السجرؾ .4

 :ثبات المقياس -ثانياا 

عمى نؾعيؽ مؽ  مقياس التحكؼ السجرؾ، فقج اعتسج الباحثاف لغخض إيجاد ثبات
 -طخائق استخخاج الثبات وكسا يأتي :

 ر:طخيقة إعادة االختبا .0

وطبق السقياس عمى أفخاد  ،وطالبة ا( طالب  55ار عيشة عذؾائية بمغت )تؼ اختي
ق مقياس التحكؼ العيشة، وبعج مخور مجة زمشية بيؽ التظبيق األوؿ، ثؼ أعيج تظبي

وباستعساؿ معامل  ،عمى أفخاد العيشة أنفديؼ، وصححت إجاباتيؼ ؽيالسجرؾ مؽ الباحث
لغخض استخخاج االرتباط بيؽ درجات التظبيقيؽ األوؿ والثاني، فقج  ،ارتباط بيخسؾف 

عمى مجى استقخار  (، وتعج ىحه القيسة مؤشخ ا ايجابي ا5,82ت )امل الثبابمغ مع
 (085:  8555 ،عالـ) .استجابات السدتجيبيؽ عمى مقياس التحكؼ السجرؾ

:(. معادلة ألفا كخونباخ )االتداق الجاخمي8  

حيث يسثل  -التشاسق الجاخمي –( والبشاء الجاخمي لالختبار aمعامل ألفا ) 
 ،متؾسط السعامالت الشاتجة عؽ تجدئة االختبار إلى أجداء بظخائق متشؾعةمعامل ألفا 

، 0998 ،وبحلػ فانو يسثل معامل االرتباط بيؽ أي جدئيؽ مؽ أجداء االختبار)سعج
عمى الحقائق الدابقة فقج استعسمت ىحه السعادلة عمى عيشة بمغت  اوتأسيد   ،(078
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إذ بمغ  ؛لسقياس التحكؼ السجرؾثبات ألفا طالب وطالبة الستخخاج معامل  (55)
 ( وىحا مؤشخ عمى اتداؽ الفقخات وتجانديا.5,85)

 الهصف النهائي لممقياس:

بعج استخخاج الخرائص الديكؾمتخية لسقياس التحكؼ السجرؾ الستسثمة 
صبح السقياس برؾرتو الشيائية أ ،باع الخظؾات العمسية في بشائووات ،بالرجؽ والثبات

ا ( فقخة88مكؾف مؽ ) ا صالح  إذ تحدب الجرجة الكمية لمسدتجيب مؽ  ،لمتظبيق مقياس 
لحا فإف  ،ل فقخة مؽ فقخات السقياسخالؿ جسع الجرجات التي يحرل عمييا عؽ ك

( والؾسط 88قل درجة )( وأ045يحرل عمييا السدتجيب ىي ) فأعمى درجة يسكؽ أ
 (.89)الفخضي لمسقياس 

  



 9102نهفمبخ  -الثاني والخمدهن  لعجدا                                             مجمة بحهث الذخق األوسط

- 021 - 

 
 الفرل الخابع

 ومناقذتهاعخض النتائج وتفديخها 

ا  لمشتائج التي تؼ التؾصل إلييا عمى وفق األىجاؼ  يتزسؽ ىحا الفرل عخض 
السحجدة وتفديخ ىحه الشتائج ومشاقذتيا بحدب اإلطار الشغخي والجراسات الدابقة 

 :الحي تست دراستو في البحث الحاليوخرائص السجتسع 

التعخف عمى التحكم المجرك لجى طمبة الجامعة بحدب متغيخات  :ولالهجف األ 
 .)الجنذ والتخرص والرف(

بتظبيق مقياس التحكؼ  قاـ الباحثاف،ىجاؼ البحث الحاليلثالث مؽ أ ميجؼ ال اتحقيق   
واستخخجت الستؾسط الحدابي  ،( طالب وطالبة555السجرؾ عمى عيشة البحث البالغة )

وعشج  ،(14111( واالنحخاؼ السعياري لمعيشة ككل والبالغ )010491لمعيشة ككل والبالغ )
تبيؽ  ،( درجة84معخفة داللة الفخؽ بيؽ الستؾسط الحدابي والستؾسط الفخضي الحي بمغ )

( ودرجة حخية 5,55داللة ) ( عشج مدتؾى 46,287ف القيسة التائية السحدؾبة البالغة )أ
ف عيشة البحث ككل وىحا يعشي أ ،(0,96) لية البالغةكبخ مؽ القيسة التائية الججو ( أ549)

 .يؾضح ذلػ (5)والججوؿ  ،يستمكؾف التحكؼ السجرؾ بذكل عالي
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االختبار التائي لعينة واحجة لمفخق بين الهسط الحدابي والهسط   (1)الججول 
 الفخضي لمقياس التحكم المجرك لمعينة ككل

 

الهسط  العجد المتغيخ
 الحدابي

االنحخاف 
 المعياري 

 الهسط
 الفخضي

القيمة 
التائية 

 المحدهبة

القيمة 
التائية 

 الججولية

مدتهى 
 (1411الجاللة)

التحكم 
 المجرك

 حرائياإدالة  0421 114791 11 14111 010491 111

 ،كؼ السجرؾ لجى عيشة الجراسةلى السدتؾى السختفع لمتحأشارت نتائج اليجؼ إ
لجامعة وقجرتيؼ طبيعة طمبة الى إالسدتؾى السختفع لمتحكؼ السجرؾ ويعدو الباحثاف 

نفديؼ والتعامل بسخونة مع السؾاقف أحجاث والسحافغة عمى عمى االستجابة لأل
ي وفيؼ البيئة التي تحيظيؼ يجابلى التكيف اإلتمفة مع أجل الؾصؾؿ إالحياتية السخ

نفديؼ ؼ يعدوف ألني، فإفالظمبة عشجما يؾاجيؾف مذكمة ما ،حجاثيا لرالحيؼأوضبط 
وعشجما يتعخفؾف إلى  ،ييؼ تحكؼ ذاتيى القياـ بحل ىحه السذكمة مسا يذكل لجالقجرة عم

دراؾ بأنيؼ يستمكؾف السعخفة والقجرة لحل ىحه السذكمة الحل فأف ذلػ يذكل لجييؼ اإل
وىحا  ،نفديؼ وبيئتيؼ السحيظةمكاناتيؼ مؤثخيؽ في أإقشاعاتيؼ ب بذكل ناجح مؽ خالؿ

 .سختمفةيجعسيؼ لسؾاجية مذكالت الحياة ال
باستخخاج الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية عمى  ثؼ قاـ الباحثاف
 (765,8، 55,050ناث إ)و  (752,6، 58,050ذكؾر )التؾالي بحدب الجشذ 

والرف  (867,7 ،45,055نداني إ)و  (255,8، 06,058عمسي )والتخرص 
 ،02,055الثالث  )و  (777,6 ،48,058الثاني )و  (505,7، 86,055وؿ األ)

وعشج معخفة داللة الفخؽ بيؽ الستؾسظات  ،(552,7 ،75,050الخابع )و  (658,9
كانت الشتائج كسا مؾضحة في  ،( درجة84الحدابية والستؾسط الفخضي الحي بمغ )

 (.6)الججوؿ 
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 (1)الججول
متهسطات درجات مقياس التحكم المجرك وانحخافاتها المعيارية والقيم التائية 

 المحدهبة والججولية ومدتهى داللتها تبعاا لمجنذ والتخرص والرف
 

 المتغيخ
 الترنيف العجد تبعا

المتهسط 

 الحدابي

االنحخاف 

 المعياري 

المتهسط 

 الفخضي

مدتهى  القيمة التائية

 الججولية المحدهبة (1411الجاللة)

التحكؼ 

 السجرؾ
 الجشذ

 دالة 0.965 48.208 84 6.752 050.58 ذكؾر 866

 دالة 0.965 28.788 84 8.765 050.55 ناثإ 884

 التخرص
 دالة 0.965 84.674 84 8.255 058.06 عمسي 087

 دالة 0.965 46.458 84 7.867 055.45 ندانيإ 482

 الرف

 دالة 0.965 89.845 84 7.505 055.86 وؿأ 054

 دالة 0.965 20.004 84 6.777 058.48 ثاني 020

 دالة 0.965 09.079 84 9.658 055.02 ثالث 028

 دالة 0.965 87.825 84 7.552 050.75 رابع 022

 تي:( اآل6يتبيؽ مؽ الججوؿ )

ناث( دالة إ -لسجرؾ تبعا لستغيخ الجشذ )ذكؾرػ كانت نتائج التعخؼ عمى التحكؼ ا0
( 0.965كبخ مؽ القيسة التائية الججولية البالغة )ئيًّا كؾف القيؼ التائية السحدؾبة أحراإ

ف عيشة البحث أوىحا يعشي  ،(882 ,865)( ودرجات حخية 5.55عشج مدتؾى داللة )
ي أف طمبة وىحا يعش ،ناث يستمكؾف التحكؼ السجرؾ بسدتؾى مختفعؽ الحكؾر واإلم

العالية في كيفية التعامل مع  ناث يتسيدوف بالتحكؼ والديظخةالجامعة مؽ الحكؾر واإل
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خز دور التحكؼ السجرؾ وىشا يب ،خخيؽ بذكل سميؼاآلخخيؽ والتكيف مع ذاتيؼ وذات اآل
        .ساسي لمدمؾؾ والتكيف الحاتي لجى الستعمسيؽأكؾنو محجد 

إنداني(  -غيخ التخرص )عمسي. كانت نتائج التعخؼ عمى التحكؼ السجرؾ تبعا لست8
كبخ مؽ القيسة التائية الججولية البالغة ف القيؼ التائية السحدؾبة أا كؾ حرائيًّ دالة إ

وىحا يعشي  ،(488 ,086ات حخية )( ودرج5.55( عشج مدتؾى داللة )0.965)
مكؾف التحكؼ السجرؾ نداني يستشة البحث مؽ التخرريؽ العمسي واإلف عيأ

 .بسدتؾى مختفع

 –الثاني  -وؿلستغيخ الرف )األحكؼ السجرؾ تبعا . كانت نتائج التعخؼ عمى الت2
كبخ مؽ القيسة التائية ا كؾف القيؼ التائية السحدؾبة أالخابع( دالة احرائيًّ  -الثالث 

 ,052)( ودرجات حخية 5.55( عشج مدتؾى داللة )0.965الججولية البالغة )
وؿ والثاني وىحا يعشي أف عيشة البحث مؽ الرفؾؼ )األ ،(028 ،020 ،025

لى أف وىحه الشتيجة تذيخ إ ،سدتؾى عاليع( يستمكؾف التحكؼ السجرؾ بوالثالث والخاب
طمبة الجامعة وما يستمكؾف مؽ التحكؼ السجرؾ مختبط بسجسؾعة مؽ الشتائج 

والرحة،  ،والتكيف ،نتاجواإل ،مؽ ضسشيا اإلنجاز، والجافع ،يجابية الستشؾعةاإل
لخبخات وتعسل ج مؽ اكتداب اوالتي بجورىا تدي ،واحتخاـ الحات ،والسثابخة ،والتفاؤؿ

حجاث ات الظمبة تداعجىؼ عمى مؾاجية األيجابية لقجر عمى تكؾيؽ اتجاىات إ
 .واتخاذ مؾاقف حياليا

 

  



 9102نهفمبخ  -الثاني والخمدهن  لعجدا                                             مجمة بحهث الذخق األوسط

- 911 - 

  :االستنتاجات

 يو البحث مؽ نتائج في الجراسة الحالية استشتج الباحثاف ما يأتي:لمسا تؾصل إ

نداني ولكافة العمسي واإلتستع طمبة الجامعة مؽ الحكؾر واإلناث ومؽ التخرريؽ  .0
 .حجاث لتحقيق الشتائج السخغؾب فيياؼ بالقجرة عمى التحكؼ بسجخيات األالرفؾ 

 :تالتهصيا

 ف يؾصي الباحثاف باآلتي :سكؽ أفي ضؾء ما عيخ مؽ نتائج ي

ميؼ السختمفة بذكل يجعل الستعمؼ أكثخ ضخورة تخظيط بخامج التجريذ في مخاحل التع .0
 .التعميسية وبظخيقة تداعجه عمى تؾعيف مياراتو العقميةيجابية خالؿ السؾاقف إ

حجاث مؽ يؼ القجرة عمى التحكؼ بسجخيات األتكميف الظمبة بأنذظة ومياـ تشسي لجي .8
 .حؾليؼ

  :المقتخحات

 فقج تؼ وضع عجد مؽ السقتخحات : ،لستظمبات البحث الحالي استكساال  

ستخجاـ با التحكؼ السجرؾتشسية القجرة عمى لى إجخاء دراسات تجخيبية تيجؼ إ .0
 .بخامج تجريبية

ساليب التعمؼ أو طية بيؽ التحكؼ السجرؾ ومتغيخات أخخى كأجخاء دراسة ارتباإ .8
 .سسات الذخرية
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 :المرادرالمخاجع و 
 ،الجامعةفاعمية الحات وعالقتيا بتقجيخ الحات لجى طمبة  (،8550) ،سساعيلأحسج إ ،األلؾسي -

 .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذؾرة ،دابكمية اآل ،جامعة بغجاد
 .لبشاف ،، مؤسدة الخسالة لمظباعة والشذخ، بيخوت0(: بحؾث ودراسات في عمؼ الشفذ، ط8550أمل ) ،األحسج -
معيج الجراسات العميا  ،بعاد الجافعية والتحريل والتحكؼ السجرؾإ (،8558) ،ت حسدةبخكا ،حدؽ -

 .مرخ ،القاىخة ،لمظفؾلة
مجمة  ،مفيـؾ الحات وعالقتو بسدتؾيات الظسانيشة االنفعالية (،0997) ،محسؾد عظا ،حديؽ -

 .جامعة الكؾيت ،العجد الثالث ،العمـؾ االجتساعية
مؾقع التحكؼ السجرؾ وعالقتو بالتكيف الشفدي وقمق االمتحاف  (،0992) ،ليمى دمحم سميؼ ،رشجاف -

 .كمية الجراسات العميا ،ردنيةالجامعة األ ،رسالة ماجدتيخ ،مةلجى طمبة الثانؾية العا
عالؼ  ،0ط ،الرشاد الشفديدراسات في الرحة الشفدية وإ (،8552) ،حسج عبج الدالـ ،زىخاف -

 .القاىخة ،الكتب
دار الفكخ  ،الظبعة  األولى ،القياس والتقؾيؼ والسقاييذ واالختبارات ،1998 ،جالؿ ،سعج -

 .القاىخة ،العخبي
 ،جامعة بغجاد ،كمية االداب ،الذخرية بيؽ التشغيخ والقياس (،0988) ،قاسؼ حديؽ ،صالح -

 .مظبعة التعميؼ العالي
( : القياس والتػقؾيؼ التخبؾي والشفدػي )أساسياتو وتظبيػقاتػو 8555) ،صالح الجيؽ محػسؾد ،عالـ -

 .القاىخة ،، دار الفكػخ العخبي0ط  (،وتؾجياتػو السعاصخة
 .الكؾيت ،مكتبة الفالح ،0ط ،مشاىج البحث التخبؾي لى إمجخل  (،0967) ،رمدية ،الغخيب -
 .دار الفكخ ،ردفاأل ،8ط ،ؼ الشفذ االجتساعيعم (،8557) ،خميل عبج الخحسؽ ،السعايظو -
 ،مرجر الزبط والرحة الشفدية وفق االتجاه السعخفي الدمؾكي (،8500) ،بذيخ ،معسخية -

 .دار الخمجونية لمشذخ والتؾزيع ،الجدائخ
(: مؾقػع الػزبط والتكيف االجتساعي السجرسي، 0995السشيدؿ، عبج هللا، والعبج الالت، سعاد ) -

( 88والعادييؽ، مجمة دراسات العمـؾ اإلندانية، السجمج ) مقارنػة بػيؽ الستفػؾقيؽ تحريميًّادراسػة 
 .األردف –(، عساف 6العجد )
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