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 دادإـع
 أستاذ مناهج وطرق تدريس الدراسات االجتماعية

 يةكلية الرتب، قسم املناهج وطرق التدريس
اضـــالري، ودـــك سعـــة امللـــجامع

مستوى مركز التحكم لمواقف النجاح والفشل لدى معلمي   هدف هذا البحث للتعرف على
أمييرا البحييث . السييعوا س، المييواا اتمتماع ييس السييعوا  ل حيي  المحلييس المتو ييرس ضمد نييس الر ييا 

حي  البحيث مجتميع معلمي  الميواا شياك  . م2014/2015هيي المواحي  1435/1436خالل العام 
تيييم اخت ييياك ع نيييس . (معليييم 452اتمتماع يييس لفيييفوف المرمليييس المتو يييرس لمجيييم مجتميييع البحيييث 

. ميل مجيم الع نيس (%33ل أا ميا سسيبت . معليم( 180ل وقد بلغ عدا المشاكك ل، البحث عشوائ ا  
تيييم تعر بييي   تكوسيييد أاال البحيييث ميييل م  يييام مركيييز اليييتحكم ليييدى المعلمييي ل. وهيييو م  يييام  يييب  أ 

قيام الباميث ضعير  الم  يام . م2006وترب    مل قبل عدا مل البيامي ل مين م كياوم والنب ياس  
 الفيييا –بلغيييد اكميييس اليبيييا  ضا يييتردام معاميييل كرومبيييا  . ضغييير  التح ييي  ميييل الفيييد  واليبيييا 

 . كما عر  الم  ام على عدا مل المحكم ل للتأكد مل مفداق س الم  ام. (0.875ل
أ  أغلييم معلميي  المييواا اتمتماع يييس هييم ممييل  تفييفو  ضمركييز اليييتحكم  أو يير  النتييائ 

حيي  ميي ل كاسييد لييدى مييوال  ، أحييراا الع نييس % مييل60م ييث و يير للييأ لييدى أكييير مييل ، الريياكم 
كميييا أو ييير  النتيييائ  عيييدم وميييوا أا حيييرو  بييي ل . % مميييل  تفيييفو  ضمركيييز اليييتحكم اليييداخل 40

ا ييتجاضات م لم  ييام مركييز الييتحكم ضييالن ر متو ييرا  ا ييتجاضا  معلميي  المييواا اتمتماع ييس حيي  
والجامعيس التيي  مفييل من ييا ، والترفيي ، و يينوا  الربييرل، مركييز ارشيرافل لعيدا مييل المتغ ييرا 
 . (المعلم على مؤهل 

ضيروكل تي  يف معلمي  : أهم ا، بناء  على ستائ  البحث أوكا البامث عداا  مل التوص ا 
لميا ليذلأ ميل أإير ب جياب  عليى أااء ، ركيز اليتحكمالمواا اتمتماع س ح ما  رت  ضالتعاط  ميع م

  .(المعلم ل ومما  م ألااء م نت م، ولترو رهم الذات  لالم ن 
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( Rotterل (كوتيرل هو مف يوم اشيت  : (Locus of Controlل: مركز التحكم لالضبط(
 الرر  ييس التيي   ييدك  ب ييا الفييرا أمييدا  التعز ييزل يييييي مييل س ر تيي  حيي  التعليي م اتمتميياع ، و  فييد ب

أ  مركز الضبط كمتغ ر ميل متغ يرا  الشرفي س   يتم  (كوترل و رى . (الت  تحد  ل  ح  م ات 
ضالمعت دا  الت   حمل ا الفرا ضرفوص أا العوامل هو األكير تحمال  للنتائ  ال امس حي  م اتي ، 

لو  وست جت . وهذا ما  جعل األحيراا  رتلفيو  حي  تفسي ر مل خالل ااكاك  للعالقس السبب س ب ل الس
معنييى اتمييدا  المدككييس ضالنسييبس ل ييم ضسييبم طب عييس التعز ييز المتوقييع ل ييذ  األمييدا ، ح ييم  م لييو  

 أكير الى تكراك السلو  الجد د الا تم تدع م  ا جاب ا .

ك التعز يز، اخيتالف األحيراا حي  تعمي م توقعيات م ميول مفياا: ( أسي 1966 كوترل و عرح   
ح عت يييد األحيييراا لوو الضيييبط اليييداخل  أ  الميييدعما  التييي  تحيييد  حييي  م يييات م تعيييوا اليييى  يييلوك م 
وقدكات م ضعكس األحراا لوا الضبط الراكم  الذ ل  عت دو  أ  المدعما  والمكاحآ  ح  م يات م 

 . تس رر عل  ا قوى خاكم س كالحظ والفدحس وال ضاء وال دك
 كل الفرا و  ررت  على الرر  س الت   دك  ب ا العوامل الت ( ضأس  قد2001 عل ل وعرح 

حييي  السييي ررل عليييى  اازاء موقيييف مييي،  يييبم سجامييي  أو حشيييل  واخفاقييي  حييي  اتريييال قيييراك معييي لهييي  
أا ل . الموقف متحكما  وبفاعل س ضميا  جيرا معتميدا  حي  لليأ عليى خفائفي  الشرفي س الداخل يس

ليى خياكا اكاال الفيرا كيالحظ بل روف وعواميل خاكم يسمل ااخل الفرا كال دكل وال ابل س( أو عليى وي
 . (والفدحس

ضأسيي   عييد مييل أضعيياا الشرفيي س اتسسيياس س، حيياألحراا الييذ ل  عت ييدو   (2002 محيي ل وعرحيي 
أ   ييلوك م وقييدكات م ست جييس المييدعما  التيي  تحييد  حيي  عييدا مييل مواسييم م ييات م مسييؤولو  عن ييا 

دو  أ   لوك م وقدكات م ح  عدا مل مواسب يا ست جيس ضبرا  ااخل ا  ح  م ل أ  األحراا الذ ل  عت 
 . لمدعما  قوى وتأإ را  خاكم س كالفدحس والحظ وال دك

 وبناء على ما تقدم فان مركز التحكم أو الضبط عند المعلم والمعلمة يمكن أن يكون:  
، وحيي  هييذ  الحالييس  عت ييد المعلييم أو (Internally Controlled Teacher): داخليي  (1

أ  سجاميييي  حيييي  م نتيييي  أو حشييييل  ح  ييييا  رمييييع حيييي  م   ييييس األميييير الييييى لاتيييي  شرفيييي ا  المعلمييييس 
وخفائفيييي  ومييييا  ملييييأ مييييل م يييياكا  وقييييدكا  وخبييييرا  مرتلفييييس. وهييييو ضالتييييال   حمييييل سفسيييي  

 ل.المسؤول س كاملس عل ستائ  عمل س التعلم والتعل م وما  ع ب ا مل سجاح أو حش
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  الحاليييس  عت يييد المعليييم أ  ، وحييي  هيييذ(External Controlled Teacher): خيييا    (2
ت  رمييع الييى لاتيي  واسمييا  رمييع الييى عوامييل  سجامي  حيي  م نتيي  أو حشييل  ح  ييا حيي  م   ييس األمير

خاكم س ت ترضع ركاات  وت  ستر ع التحكم ب ا، ميل مسيتوى الريالا التحفي ل  وقيدكات م 
وحر الو يييائل وتييي، وسميييط اتااكل المدك ييي س، ومسيييتوى المييياال التعل م يييس، وخفائفييي م المرتلفيييس

وغ ر لليأ. وهيو ضالتيال   يرى سفسي  غ ير مسيؤول عيل ستيائ  عمل يس اليتعلم ، والت ن ا  المع نس
 (.2015لمدوسس كماا الراشد. والتعل م وما  تبع ما مل سجاح أو حشل. 

 :مـــــز التحكـــــمرك
ل  عيييد مف يييوم مركيييز اليييتحكم ميييل المفييياه م الحد ييييس سسيييب ا  حييي  الدكا يييا  النفسييي س و عيييد مييي

األضعيياا ال امييس ل  ييام الفييرو  الفرا ييس حيي  شرفيي س األطفييال والراشييد ل ول ييذا اسكييم علييى اكا ييت  
  (.1985واتهتمام ض  الس كولوم و  ح  اآلوسس األخ رل.لعبد الرم م،

م لكوتيير( ل ( هيييذا المف ييوم حييي  محاولييس منييي  لتعر يي  توقيييع الفيييرا Rotter,1966ول ييد قيييدو
و شيي ر هييذا المف ييوم بلييى الدكمييس التيي   ت بييل ب ييا ، هييذ  الج ييوا العييام للعالقييس بيي ل م ييوا  وست جييس

الفرا مسؤول ات  الشرف س عما  حد  ل  م ابل أ   نسم للأ بلى قوى ت ع خاكا   ررت . ول د 
(  عت يييدو  أ  األشييي اء Internal aristsل أشييياكلكوتر(بلى ب  األحيييراا لوا التوم يييا  الداخل يييس

( lefcourtه  ست جس مباشرل لسلوك م وأ د  بذلأ ل فكوك  ل الس ئس أو الحسنس الت  تحد  مع م
( أ  ليييد  م مييييل هيييذ  External aristsب نميييا ت  عت يييد األشيييراص لوو التوم يييا  الراكم يييس ل

السييي ررل بل  عت يييدو  أ  ميييا  حيييد  ل يييم  عيييوا بليييى الحيييظ أو الفيييدحس أو ال يييدك كميييا أشييياك حييياكز 
امييا  حضييال  عييل متغ ييرا  أخييرى حيي  بكسيياا الفييرا ( بلييى أ  مركييز الييتحكم  لعييم اوكا  هPharseل

المعلوما  ميل ق مس الحامس المرلوا بشيباع ا وتوقعيا  النجياح وطب عيس الموقيف وتوقعيا  ميل 
 (.1994المشكلس ل الم وعواا، 

م( ميول مف يوم مركيز 1966كوتير ل واشت ر ح  الكي ير ميل البحيو  والدكا يا  ميا كتبي 
 الييذا طييوك  (الينييائ ل وبجاسييم للييأ اشييت ر الم  ييام. الفييرا لييدى (والريياكم  –الييداخل  ل الييتحكم

و ل ييام ميي مس ل  ر ييا  أ  (م Halbert and Hill 2011وه ييل ، هييالبوك ل بت أ ، (كوتييرل
كوتير( كيا  مييد را  ل وميل خيالل الم  يام الييذا طيوك  قبيل أ يتال ، (William Jamesم 1963

 ،ليييييييدى الفييييييرا كبيييييياع  األضعييييييياا وكييييييا  مييييييي مس قييييييد طييييييوك م  ا يييييييا  لمركييييييز الييييييتحكم. ضاتهتمييييييام
Four Likert Scale.  
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( أ  مركيز اليتحكم اليداخل   يرتبط ضاتعت ياا أ  الفيرا ) (Rohner, 1985و يرى لكوهنير
لد يي  قييدكل السيي ررل علييى األمييدا  واألحعييال الراصييس ضح اتيي  الشرفيي س ب نمييا  شيي ر مركييز الييتحكم 

على األميدا  أو األحعيال الراصيس ضح اتي  الراكم  بلى أ  الفرا ل سد لد   ال دكل على الس ررل 
 . (Pettersen 1987ل الشرف س.

( أ  مركز التحكم  عتمد على ك ف س تأإ ر الداعما  Morris 1982موك س ل كما  عت د
أما لوو التحكم الراكم  ح م ليو  ،   ح  السلو  م ث  رى لوا التحكم الداخل  أسفس م  اال عل

( بتحل ييل م يياهر Weiner)1972وقييد قييام و نيير  س وال ييدك.بلييى أ   ؤكييدوا علييى عوامييل الفييدح
والريياكم  وأشيياك بلييى أ  هنييا  أكبعييس عوامييل  مكييل أ  تييؤإر حيي  ستييائ   ،أضعيياا الييتحكم الييداخل 

 : الموقف وه 
 قدكل الفرا. (1ل
 المج وا الذا  بذل  الشر . (2ل

 صعوبس الموقف. (3ل

 الحظ والفدحس. (4ل

العوامل وقد ومد أ  األشيراص لوا مل هذ  عامل و رتلف األحراا ح  ت ر ر أهم س كل 
التحكم الداخل  المرتفيع ت  تيأخرو  حي  صينع ال يراك وليد  م لاكيرل أحضيل ضالنسيبس ألسيوا  مرتلفيس 
مل المعلوما  ولد  م ال يدكل األكيير عليى سسي ا  تجياكا ارخفيا  و  ياومو  تيأإ ر اآلخير ل عليى 

 م الجرأل ومم المغامرل ضشيكل واضي   لوك م و وم و  المحاوت  سحو الس ررل على الب ئس ولد 
وهم غ ر كاض ل عل م داك ما لد  م ميل معلوميا  و نشيدو  األحضيل وأاااهيم األكياا م  مرتفيع 
ومل سام س أخرى سجد األااء األكاا م  لألشراص لوا التحكم الراكم  المرتفع ضع ف ولد  م 

 (.1991، مشكال  ح  التك ف اتمتماع  لمو ى
توصييل البيياميو  بلييى أ  لوا الييتحكم الريياكم     ييرو  مف ومييا  وحيي  ضعييد الدكا ييا  

لات ا  منرفضا  و رتفع ليد  م مسيتوى العدواس يس والجميوا وضيعف الي يس ضيالنفس و تم يزو  ضالسيما  
 .(Morgan 1986ل العفاب س والذهن س واضرراضا  الشرف س وضعف الداحع س

س ي  اتتجيا  الموميم سحيو  وزمالئي ( أكيد  أ  ومل سام س أخرى حين  ضحيو  لحالسيدكز
أو ، أو اتمتمييييياع ، أو الوضيييييع اتقتفيييييااا، ت  يييييرتبط بيييييذكاء الريييييالا، المدك يييييس والمعلمييييي ل

وإسمييا  رمييع هييذا حيي  مييوهر  بلييى ضعييد الشرفيي س الييذا  سييم   مركييز الييتحكم  ،الييدكما  المدك يي س
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أبيو ل مدك يسالداخل  ح  م ابل اليتحكم الرياكم  وخاصيس ميا  تفيل مني  ضالنجياح أو الفشيل حي  ال
 . (1984، مرم

 عليى مبن يس ضأس ا The locus of control theory مركز التحكم س ر س تعر    مكل
(. Manger, Eikeland, 2004( لوالمسييبم السييبم بيي ل العالقييس  ييبم اال التسييب م مف ييوم

 هييوو  ااخل  ييا  كييو   أ  بمييا. األخييرى  لألمييدا  أو الشرفيي س للنتييائ  التسييب م/الييتحكم حيين  وبالتييال 
 عييدم أو ضييعف حيي   تميييل خاكم  ييا  كييو   أ  وإمييا. ضح اتيي  الييتحكم علييى الشيير  قييدكل حيي   تميييل

 ات ييييت راك عييييدم أو ات يييت راك مالييييس مييييل ملح ييييا  عيييدل الن ر ييييس هيييذ  تتبييييع. م اتييي  حيييي  اليييتحكم
 ((.Carlson et al. 2007 الرفوص س أو والشمول س

 أو الشرفيييي  المج ييييوا ميييييل ااخل ييييس أل ييييباا بمييييا والفييييعوبس النجيييياح كبييييط بلييييى الم ييييل
 reinforcement التعز يز ستيائ  مالم يس بليى الشير  مال الا. الفرص ميل خاكم س أل باا

results ااخل يس تحكيم وميدل  متليأ ضأسي  اعتبياك ح يتم الشرف ،  لوك  مل internal Locus 

of control .ال ييدك أ  كا ييس بلييى الشييير  مييال لييو أمييا fate، الحييظ luck لاآلخييير  قييول أو  
others powerful  تحكيم وميدل  مليأ حنسي  الشرفي ،  يلوك  ولي س التعز يز، حي  السيبم هي 

 .possess external locus of control (Rockstraw,2006) خاكم س
 الرييالا مسيياعدل علييى تركييز التيي  الدكا ييا  حيي  أ ا يي س مكاسييس الييتحكم مركييز لمفييرل 

 م يييات م حييي  اتشييراص أ  حكيييرل المف يييوم هييذا  غرييي . والسييلو  اليييتعلم حييي  صييعوبس ليييد  م الييذ ل
 ال ييوى  أو ال ييدك أو الفييرص مييل تنييت  األمييدا  هييذ  أ  و عت ييدو    ييلوك م وحيي  األمييدا   حللييو  

 (.Erdogan, 2003ل الراكم س
 س ييييا  عييييدل حيييي  والريييياكم  الييييداخل  الييييتحكم مركييييز لوا  اتشييييراص حيييي  الفيييير    كمييييل

 : ال دكا : اهم ا ،Demirkan 2006لل
 .قدكات م تبرز الت  النشاطا  اخت اك الى الداخل  التحكم مركز لوا  اصاتشر  م ل -1
 اوك ُت  يييير التيييي  النشيييياطا  تفضيييي ل الريييياكم  الييييى الييييتحكم مركييييز لوا  اتشييييراص  م ييييل -2

 .م ات م ح  الفدحس

 :ةــــــاملسؤولي
 ضييييأ  و عت ييييدو   قييييراكات م، تجييييا  ضمسييييئول ت م الييييداخل  الييييتحكم مركييييز لوا  اتشييييراص  شييييعر -1

 . الراصس ض راكت م وإسما،   ررت م خاكا ضعوامل تتأإر ت داكهمأق
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 اس ييم أا م ييات م، حي  الج ييدل ال ييروف ز ياال الريياكم  الييتحكم مركيز لوا  اتشييراص  حياول -2
 .الس ئس ال روف مستوى  لت ل ل م دهم  بذلو  

 :ريــــــــالتغي
  عت ييدو   ولييذلأ رحات متفيي تجييا  ضمسييؤول ت م الييداخل  الييتحكم مركييز لوا  اتشييراص  شييعر -1

 . التغ را  م اومس و مكن م ضأوضاع م التحكم على ال دكل  ملكو   اس م
 اليييى و م ليييو   خر ييير كشييي ء التغ  ييير اليييى الرييياكم  اليييتحكم مركيييز لوا  اتشيييراص  ن ييير -2

 . التغ  ر تجا  مواقف اا  ترذو   وت الح اا س

 :ةـــــــــالبيئ
 ح  عال س قدكا   ملكو   اس م م ث ب ئت م، ح  داخل ال التحكم مركز لوا  اتشراص  تحكم -1

 و سييتردمو   ض يروح م تتعليي  كاسيد ا  وخاصييس مد يدل معلومييا  عيل البحييث  حبيو  . اليتعلم
 . المع دل المشاكل لحل المعلوما 

 اليييتحكم ومييدل لوا  اتشيييراص مييل أقييل التيييزام الريياكم  مركيييزالتحكم لوا  اتشييراص ُ   يير -2
 . الداخل س

   :وطـــــالضغ
 . مع ا التعامل ومسل وتحمل ا ضغوطات م لموام س المووف ل الداخل  التحكم مركز تساعد -1
 الضييييييييييييغوطا  علييييييييييييى التغلييييييييييييم الريييييييييييياكم  مركييييييييييييزالتحكم لوا  اتشييييييييييييراص  سييييييييييييتر ع ت -2

 . الجاال والمشكال 

 :   ـــــالوظيف اـــــالرض
 قدكا  و ملكو  .  رهمغ عل الداخل  التحكم مركز لوا  اتشراص عند الوو ف  الرضا  ز د -1

 . وتروكا   ت دما   اكير  كوسو   و اتااء ح  عال س
 ضالفحس وا جاب س الوو ف  ضالرضا  لب س الراكم  عالقس التحكم مركز لوا  اتشراص لدى -2

 . والبدس س الع ل س

 :  العمل يف الدافعية
 إ س و ملكو   ل عا أااء عن ا  نت  م واهم ضأ  الداخل  التحكم مركز لوا  اتشراص  ؤمل -1

ا  توقعو  . ض دكات م كب رل  . ضمكاحآ   ُ  ابل العال  ااائ م ضأ  ا ض 
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 او ميييواحز او مكاحيييآ  بوميييوا الرييياكم   يييواء اليييتحكم مركيييز لوا  اتشيييراص اااء  تغ ييير ت -2
 . عدم ا

 :  الداخل  التحكم مركز يف الطالب قدرات لتطوير اسرتاتيجيات
 : Developing attribution pattern اإلسناد نمط تطوير -1

 الريييالا اسجييياز  عيييزا  أ   نبغييي . الريييالا أااء ت  ييي م أإنييياء الحيييذك المعليييم عليييى  نبغييي 
 غ ييير عواميييل بليييى والفشيييل وغ رهيييا، وال يييدكا  الكفييياءل ،اليييذكاء مييييل مسيييت رل عواميييل بليييى سجيييام م
  ييوف هييذاو  للييأ بلييى ومييا، الي ييس واسعييدام السييلب  السييلو ، اتمت يياا س يي  ميييل مؤقتييس أو مسييت رل
 عوامييل ضسييبم كييا  حشييل م وأ  أاائ ييم لتحسيي ل تزمييس قييدكا  لييد  م أ  ااكا  حيي  الرييالا  سيياعد
 .عل  ا الس ررل  مكل والت  مؤقتس،

 : Building optimism التفاؤل بناء -2
 السييلو  ل نفيي  النفييول هييذا ا ييتردام و مكييل الرييالا، مييل العد ييد علييى كب يير تييأإ ر للمعلييم

 وس ي  قيدول، وميوا عيدم اتمتماع يس، ال يروف مييل عواميل ضسيبم ريالاال ضعد عند المتشائم
 . وغ رها الدعم

 : Analyzing the strengths القوة نقاط تحليل -3
 عليييى  جيييم ليييذلأ. آخييير طاليييم عيييل ترتليييف قيييد التييي  الراصيييس ال يييدكل لد ييي  طاليييم كيييل

 حي  األكياا م ، لمسيتوى ضا متعل يس ضالضيروكل تكو   ت قد الت  ال ول، س ا  وتحل ل مراقبس المعلم ل
 تسياعدهم ليد  م ال يول ميواطل معرحيس. لد  م ال ول مواطل باكا  على الرالا ومساعدل طالم كل

 .ح  م ال و س غ ر المناط  ح  أاائ م تحس ل بلى تؤاا الي س وهذ  الذات س الفوكل على بناء على
 :Setting challenging goals صعبة أهداف وضع -4

 ت أ  و جييم. واآلخيير الحيي ل بيي ل للرييالا صييعبس أهييداف تحد ييد لالمعلميي  علييى  نبغيي 
 حيي  تسيياعد األهييداف وهييذ . تح    ييا مييدا الفييعم مييل أو مييدا السيي ل مييل األهييداف هييذ  تكييو  

 .الرالا لدى أكبر أهداف لتح    الالزمس والم اكا  الداحع س ترو ر
 : Building a support system الدعم نظام بناء -5

 الريالا بل  يا  ن ير، ومكيا  س يام المدك يس معيل سحيو ضجيد العميل لم لالمع على  نبغ 
 (.Nilesh and Joshi, 2011ل لدعم م ح   ب م مرمم كمكا 
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 :  املعلمني لدى التحكم مركز
 :السابقة الدراسات بعض

 مركييز بيي ل العالقييس اكا ييس تييم، مرتلفييس ترففييا  مييل طييالا علييى ُطب ييد اكا ييس حيي 
 لوا  والجغراح ييييا التييياك   ترفييي  طيييالا أ  الدكا يييس وميييد . motivation والداحع يييس اليييتحكم

 م نييس بلييى  ن ييرو   الك ربائ ييس ال ند ييس وطييالا، المييال  ات ييت راك   ييدوكو   ،الييداخل  مركييزالتحكم
 اليى ح ن يرو   اتقتفياا س العليوم طيالا اميا ببيداعات م بمكاسيا  ت يتغالل حرصيس ضاعتباك  المعلم
 .  الل ت ما ت رو اك كرر  س التعل م م نس

مركيز  لوا  للريالا أ  ُ المظ م ث. التعلم على  ؤإر التحكم مركز أ  الدكا ا  إبتدأ
 مركيز لوا  ميل أعليى معيدت  عليى  حفيلو   و الدكا ي س الميواا حي  أحضيل اااء اليداخل  التحكم
 . (Biggs 1997; Nejati et al, 2012; Shepherd et al, 2006لالراكم  التحكم

 قسيم م اتشيراص ميل مجموعيس عليى 1957 عيام( Pharesل ب يا امقي  ياض س اكا س ح 
، الحييظ علييى  عتمييد امت يياز  ا  و صييعم اتختبيياك ضييأ  ميين م اتول النفييف اخبيير. سفييف ل الييى

 امت يياز تييم قييد وأسيي  الم يياكل علييى  عتمييد اتختبيياك امت يياز ضييأ  ميين م الييياس  النفييف اخبيير ب نمييا
ا م ييدل بييدكما  اتختبيياك  الييياس  النفييف اختبيياك ستييائ  ا  ُومييد.  يياض  ل اشييراص قبييل مييل مييد 

 . اآلخر ل مل احضل م اكل  لزم  اتختباك ضأ  اخباكهم تم والذ ل
 Interpersonal طر  يييس ضا يييتردام ومعلمييي  م طالبيييا   40 عليييى اكا يييس اميييراء تيييم كميييا

Perception Method .الفيييفا  سسييبوا الرييياكم  الييتحكم مركيييز لوا  الرييالا ا  وميييد وقييد 
 عالقيس ا  وميد كميا. اليداخل  مركيزالتحكم لوا  الريالا حعل مما اكير وألسفس م لمعلم  م السلب س

 مركيز اليتحكم لوا  الريالا ميل أكيير  ي ئس   كاسيد ضمعلمي  م الرياكم  التحكم مركز لوا  الرالا
 .(Bryant, 1974ل الداخل 

 أو ل سالداخ التحكم ومدل عل المعلم ل توقع ق ام تم (1985 وإسدك و   م زل اكا س ح 
 معليم 321 عليى بنيد 75 ميل ااات يا تتكو   اكا س امر د. التدك س م نس على وتأإ رها الراكم س

 Mariowe-Crowne Social م  ييييام ترب يييي  تييييم. والربييييرا  المسييييتو ا  مرتلييييف مييييل

Desirability Scale أ  النتيائ  او ير . بنيد لكيل اتمتماع س الرغبس ح  العام السلو  ل  ام 
 retest اتختباك اعاال ح  الي س ،sufficient internal consistency الكاح  الداخل  اليبا 

reliability العواميييل صيييحس و factoral validity المسيييت بل س الدكا يييا  حييي  واعيييد اوك ل يييا 
 (Maes and Anderson, 1985ل
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 ومومييا  حوك ييد قييام ح ييد (Frost & Maugan, 1989ل ومومييا  حرو ييد اكا ييس أمييا
 طالبيا   (95ل عليى الدكا يس وطب يد ضيالنفس والي يس الضيبط وم يس بي ل العالقيس اكا يس بلى هدحد بدكا س
 أ  عييل الدكا ييس ستييائ  وأ ييفر  والريياكم  الييداخل  للضييبط كوتيير م  ييام الباميييا  وا ييتردم مامع ييا  
 ولي س سفسي  ميل واإي  اليداخل  الضيبط لو حيالفرا ضيالنفس الي يس ميع اات   اكتباطا    رتبط الداخل  الضبط
 .  سفول ولو مؤإر شر  أس  على  دككوس  اآلخر ل أ  كما اآلخر ل مل ضبط بلى ضحام 

 حي  وويائف م أااء وبي ل المعلمي ل ليدى اليتحكم ب ل مركز العالقس الدكا ا  امدى تناولد كما
 ضعييد. العشييوائ س الع نييس ضا ييتردام معلييم 197 اخت يياك تييم البحييث، هييذا حيي . ب ييرا  حيي  الياسو ييس المييداكم

 مركيز ميع ب جاب  يا ميرتبط للمعلمي ل الوو ف  األااء أ  الدكا س ستائ  أو ر  ،بمفائ ا   الب اسا  تحل ل
يييا وميييرتبط، اليييداخل  اليييتحكم يييا اكتباط  يييا وميييرتبط، الرييياكم  اليييتحكم مركيييز ميييع منرفض   ميييع  يييلب  ا اكتباط 

 ل ييا التيي  وامييلالع امييدى هيي  الييداخل  الييتحكم مركييز حيين  النتييائ ، ل ييذ  ووح ييا(. الفرصييسل مركييزالتحكم
 (.Lotfi-Goodarzi, 2012ل للمعلم ل الوو ف  األااء ح  كب ر اوك

 والتواحييي  الضيييبط وم يييس لمعرحيييس هيييدحد التييي : (1999ل المسييي   عبيييد عمييياا اكا يييس وحييي 
 لد  م الداخل  الضبط وم س أصحاا أ  عل الدكا س ستائ  وأ فر  الجامعس طالا لدى النفس 
 ضأصحاا م اكسس العام التك ف و وء الذا  لوم مل أقل ومستوى  النفس  التواح  مل عال   مستوى 
 .الضبط وم س ح  الجنس ل ب ل حرو   تومد وت الراكم  الضبط وم س

  ضاتجاها  وعالقت  الراكم  – الداخل  الضبط مركزل وعنواس ا، (2000ل بركا  اكا س
 ومييداكم الحكوم ييس كمالمييدا معلميي  بيي ل م اكسييس تحل ل ييس اكا ييس، المعلميي ل م نييس سحييو المعلميي ل

، "لروتييير" الضيييبط م  يييام الباميييث طبييي  حلسييير ل حييي  الدكا يييس أمر يييد، (الالمئييي ل غيييو  وكاليييس
 المداكم مل معلم 160 بلغد ع نس على البامث ترو ر مل الم نس سحو اتتجا  ل  ام وا تب ا 
 مل 60 من م الحكوم س المداكم مل 120 بلى الع نس وزعد، الالمئ ل غو  ومداكم الحكوم س

 سفيف م، 40 الالمئي ل غيو  ميداكم ميل الع نيس مجيم كا  م ل ح . ارسا  مل 60 و، الذكوك
 بيييي ل موهر ييييس حييييرو   ومييييوا البحييييث ستييييائ  أو يييير . الييييذكوك مييييل اآلخيييير والنفييييف ارسييييا  مييييل

 لفيييال  الالمئييي ل غيييو  وكاليييس وميييداكم الحكوم يييس الميييداكم حييي  المعلمييي ل اتجاهيييا  متو يييرا 
 ا ييتجاضا  متو ييرا  بيي ل حييرو   و يير كمييا، للضييبط ااخل ييس سزعييس   رواأو يي الييذ ل الوكالييس معلميي 

 . الداخل  الضبط سحو أقل م ال   أو روا الذ ل الذكوك المعلم ل لفال  والمعلما  المعلم ل
 الضيبط وم يس بي ل العالقيس عليى التعيرف بليى هيدحد: (2001ل كميال لبدك س اكا س وح 

 م  يام البامييس طب يد وقد الياسوا  التعل م مرملس  ح الذكوك الرالا لدى اتمتماع س والمسؤول س
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 وم يس بي ل مومبيس اكتباط ي  عالقيس وميوا عيل النتيائ  وأ فر  والراكم  الداخل  للضبط( كوترل
 مرتفعييس مسيتو ا  بلييى اليداخل  الضيبط لوا  الرييالا أشياك م يث اتمتماع ييس والمسيئول س الضيبط

 . الراكم  ضبطال لوا  ضالرالا م اكسس اتمتماع س المسئول س ح 
 تحكييم مركييز مسييتوى  علييى للتعييرف هييدحد التيي  (م2006 والنب يياس  كيياومل اكا ييس وحيي 

 مجتمع شمل م ث عما   لرنس ح  الدكا س أمر د. الفشل ومواقف النجاح مواقف ح  المعلم ل
. الترففيييا  مرتليييف وحييي  السيييلرنس وميييداكم أقيييال م مرتليييف حييي  ومعلميييس   معلميييا   566 البحيييث
، الفشيل مواقيف حي  واسرفاضي  النجياح مواقيف حي  المعلمي ل تحكيم مستوى  كتفا ت النتائ  أشاك 
 ل ييذ  وح ييا   العميياس و   حييالمعلمو  . العميياس  المعلييم لييدى الييذا  خدمييس سحييو تح ييز هنييا  أ  ضمعنييى
 حشييل  عييزو   ميي ل حيي ، طلبييت م سجيياح و ييما  قييدكا  مييل لييد  م ضمييا" ألسفسيي م  عييزو  ، الدكا ييس
 عيزو ليد  م المعلمي ل أ   عني  مميا. وارهميال اتكتيرا  عيدم مييل ت مضرلبي تتعل  لعوامل طلبت م
 معلمي  لفيال  الترفي  أإير اتليس الدكا يس هيذ  أو ير  كميا. " للفشل وخاكم  للنجاح ااخل 
 م ييث مييل لفييالح م الترفيي  متغ يير أإيير و يير مييل هييم (اتمتماع ييس الدكا ييا  وليي سل العلييوم

 . والفشل النجاح سحو مواقف م
 بي ل العالقيس عيل بدكا يس  : (Chak & Leung, 2006 ول ين  شيا ل ميل لكي قيام كيذلأ

 (722ل الع نييس مجييم بلييغ م ييث الياسو ييس المرملييس طييالا مييل ع نييس لييدى والرجييل الضييبط وم ييس
 وأ يفر  الرجيل وم  يام والرياكم  اليداخل  للضيبط (كوتيرل م  يام علي  م وطب  وطالبس طالم
 الرجيل م  يام حي  حيرو   ووميوا الضيبط وم يس  حي الجنسي ل ب ل حرو   وموا عل الدكا س ستائ 

 مييي ال   أكيييير هيييم الرييياكم  الضيييبط لوا  الرالبيييا  أ  عيييل النتيييائ  أ يييفر  كميييا، الريييالا لفيييال 
 . المدك  س الب ئس ح  اسسجاما   وأقل الموام س على ال دكل و فت دو  ، للرجل

 ضييبطال وم ييس عالقييس علييى التعييرف بلييى هييدحد اكا ييس: (2008ل الحكميي  ببييراه م أمييرى 
 التعلي م طالا مل ع نس على الدكا س طب د وقد، الشرف  والذكاء الدكا   الترف  مل ضكل

 علييي  م وطبييي ، بسسييياس س وأخيييرى  علم يييس كل يييا  ميييل وطالبيييس طالبيييا   (220ل عيييداهم بليييغ الجيييامع 
 اكتباط ي  عالقيس وميوا عيدم عيل النتيائ  وأ يفر . لليذكاء (وكسيلرل وم  ام للضبط كوتر م  ام

 عييدم عييل النتييائ  أ ييفر  كمييا الدكا يي  والترفيي  الشرفيي  والييذكاء الضييبط  ييسوم بيي ل االييس
 . والراكم  الداخل  الضبط وم س ح  الجنس ل ب ل حرو   وموا

 معاهيد مرتليف ميل اتسجل ز يس للغس معلم 63 شملد( Touss تاومل أمراها اكا س   وح 
 Teacher Locus of المعلمي ل ليدى اليتحكم وميدل م  يام ترب ي  تيم. ا يرا  مشي د، حي  اللغيس
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Control Scale للمعلييم الييذات  التن يي م وم  ييام Teacher Self-Regulation Scale .
 عيييزى  م يييث. الداخل يييس الييتحكم ووميييدل اليييذات  التن يي م بييي ل معنو يييس عالقييس وميييوا النتيييائ  او يير 

 التوميييي  هييييدف ات ييييا  مييييل شرفيييي س ااخل ييييس امييييوك اليييى الييييذات  تن  ميييييييييي م المعلميييي ل ميييل% 48
mastery goal orientation ل الذات س المفلحس وTouss, 2012) intrinsic interest. 

 معرحيييس بليييى هيييدحد التييي ، (2012 عبيييدالرزا ( لالعيييرا ل ضغيييداا حييي  ُأمرت يييا اكا يييس وحييي 
 6ل البامييييس واختييياك ، اتبتدائ يييس الميييداكم معلمييي  ليييدى الضيييبط ضمركيييز العميييل ضيييغو  عالقيييس

 كييييل ميييل (معلميييا  10و ،معلمييي ل 10ل اختييياك  كميييا ،را العييي – ضغيييداا حييي  عشيييوائ س( ميييداكم
 (. ومعلمس معلم 120ل مجمو  بواقع ،مدك س

 ضسييبم وللييأ اتسييا  مييل اكييير خيياكم  ضييبط مركييز لييد  م الييذكوك أ : النتييا   وأظهيير 
 العمييييل بلييييى الرمييييل خييييروا حيييي  للبلييييد اتمنيييي  الوضييييع وبسييييبم ال  ييييا  تعرضييييو   التيييي  الضييييغو 
 مل وزمالئ "  كوتر"  اكا س اكدت  ما وهذا البلد تعم الت  والبرالس ا سوالما اتقتفاا س وال روف

 . الفرا و عت د المح رس الب ئس ح  الموموال الراكم س العوامل عل  عبر الراكم  البعد أ 
 طييييالا ا  النتييييائ  او يييير  ترففييييا ، عييييدل مييييل طييييالا علييييى مد يييييس اكا ييييس وحيييي 

 ضعيدهم مل إم ،الراكم  التحكم ح  مركز معدل أعلى او روا Geography الجغراح ا ترف 
 والغييييييذاء ،mathematicsوالر اضيييييي ا  ،engineeringوال ند ييييييس، sciences العلييييييوم طييييييالا
 Centre for Women. المييرأل  اكا ييا  مركييز أخ يير ا إييم ،food and nutritionوالتغذ ييس

studies ا  م ييييث، ضشرفيييي ات م الترفيييي  حيييي   دك ييييوس  مييييا ضاسعكييييام للييييأ تفسيييي ر تييييم وقييييد 
 الرب ع ييس وال ييواهر ecological environment المح رييس الب ئييس  ييدكم الجغراح ييا ترفيي 

natural phenomenon، ضالييذا  وار مييا  الحسا يي س بترييو ر المييرأل  اكا  مركييز   ييتم ب نمييا 
 .Later et al., 2014) sensitivity and belief in selfل

 Navabi Najad , Babakhani وكر م ، وسباخاس ، سجاا سبوا ل مل لكل اكا س وح 

, and Karimi 2014) الفيف حي  الرالبيا  ميل مجموعيس على تجر ب س شب  اكا س ترب   تم 
 ضالرر  ييس اخت يياكهل تييم، طالبييس 36 الع نييس مجييم بلييغ، ب ييرا  – قييزو ل مد نييس حيي  الييياسوا  اليالييث

 بخضيييا  عيييدوب(. ضييياضرس وأخيييرى  تجر ب يييسل مجميييوعت ل بليييى المجموعيييس ت سييي م وبعيييد، العشيييوائ س
 90 من ييا كييل مييدل مفيي  إمييا  خييالل ار جيياب  التفك يير م يياكا  علييى تدك ب ييس لييدوكل الرالبييا 

 ترب ييي  قبيييل، اليييتحكم لدكميييس (كوتيييرل وم  يييام، Spielberger ال لييي  اختبييياك بميييراء تيييم. اق  يييس
 وكيييذلأ، Spielberger م  يييام وحييي  ال لييي  مسيييتوى  ق يييام تيييم التجربيييس ا يييتكمال وبعيييد، التجربيييس
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 المجموعيييس لفيييال  واضيييحس حيييرو   وميييوا النتيييائ  أو ييير  وقيييد. (كوتيييرل لييييي اليييتحكم ساكمييي ق يييام
 م  ا يي  وحيي  التفك يير م يياكا  علييى التنشيي ر س للييدوكل أخضييعل الالئيي  الرالبييا  لييدى التجر ب ييس

   .locus of control التحكم واكمس ال ل 

 :
 : يل  ما استخالص يمكن السابقة والبحوث ا الد اس نتا   أهم ف  النظر خالل من

 أ  (السيياض س والدكا ييا  البحييو  علييى اتطييال  مييل ليي  أتيي   لمييا ضييالن رل للبامييث    يير لييم -1
 المعلمي ل ليدى (اليداخل  أو – الرياكم ل التحكم مركز مول أمر د اكا ا  أو ضحو  هنا 

 األولييى تكييو   ضييأ  تنفييرا  ييسالدكا هييذ  أ  ال ييول  مكييل وبييذا. (ارسييا  أو الييذكوكل السييعوا  ل
 معلميي  أااء وت  يي م متاضعييس حيي  عالقييس مييل ليي  لمييا الح ييوا  الموضييو  هييذا مييول تجييرى  التيي 

 . اتمتماع س الدكا ا 
 ار جاب يس اتتجاهيا  تز د أس ا كما، المعلم ل لدى كب ر تأإ ر لا  الداخل  التحكم مركز أ  -2

  وم ز، 2000 بركا ل: مل كل اكا س  ح كما، والمعلما  المعلم ل لدى التدك س م نس سحو
 . (2014 ومواكازا  – لرف ل و (Meas and Anderson 1985 وإسدك و  

 طيييالا أ  الترففيييا  مرتليييف ميييل الريييالا عليييى تميييد التييي  الدكا يييا  ضعيييد أو ييير  -3
 وال ند يييس العليييوم طيييالا ضعكيييس الرييياكم  الضيييبط سحيييو مييي ال   ليييد  م ضيييأ   تفيييفو   الجغراح يييا

 . (Later et el 2014 وآخرو   ل ترل اكا س ح  كما. وغ رهم
 كما (الداخل  الضبطل لوا  مل  كوسوا م نما اتمتماع س المسؤول س سحو م ال   الرالا أو ر -4

 . (2001ل وكمال، (1999ل عبدالمس  : اكا س ح  وكا
 ترتفييييييع م ييييييث، والفشييييييل النجيييييياح مواقييييييف بيييييي ل المعلميييييي ل لييييييدى ب جاب ييييييس عالقييييييس هنييييييا  أ  -5

 مواقيييييييف حييييييي  وتييييييينرفد النجيييييياح مواقيييييييف حييييييي  المعلمييييييي ل لييييييدى (الضيييييييبطل اليييييييتحكم اكمييييييس
 سجييييياح و يييييما  قيييييدكا  ميييييل ليييييد  م ضميييييا"  ألسفسييييي م  عيييييزو   العمييييياس و   حيييييالمعلمو  ، الفشيييييل

 اتكتيييييرا  عيييييدم مييييييل ضرلبيييييت م تتعلييييي  لعواميييييل طلبيييييت م حشيييييل  عيييييزو   مييييي ل حييييي ، طلبيييييت م
 ميييياك. " للفشييييل وخيييياكم  للنجيييياح ااخليييي  عييييزو لييييد  م المعلميييي ل أ   عنيييي  ممييييا. وارهمييييال
 الدكا يييييا  ولييييي سل العليييييوم معلمييييي  لفيييييال  الترفييييي  أإييييير اتليييييس الدكا يييييس هيييييذ  أو ييييير 

 سحيييييو ميييييواقف م م ييييث ميييييل لفييييالح م الترفييييي  متغ ييييير أإيييير و ييييير مييييل هيييييم (اتمتماع ييييس
  .(1133 ص م2006 والنب اس  كاومل .والفشل النجاح
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 :
علييى مييا ا ترلفيي  البامييث مييل خبرتيي   وبنيياء  ، وح ييا  لاطيياك الن ييرا والدكا ييا  السيياض س

 (مركيز اليتحكم ليدى المعلمي لل وس يرا  ألهم يس البحيث حي  مجيال، الرو لس حي  مجيال بعيداا المعليم
 :   دف للتعرف على حن  البحث الحال 

مسيييتوى مركيييز اليييتحكم ليييدى معلمييي  الميييواا اتمتماع يييس السيييعوا  ل لمواقيييف النجييياح ومواقيييف  -1
 . الفشل

 : ز تحكم معلم  المواا اتمتماع س العائدل لمتغ رطب عس الفرو  ح  مرك -2

  تييم اميي  الع نييس حيي  هييذ  المواقييع اليالإييس ل .الغييرا –الشيير   –الشييمال : مركييز اراييرا
 و مكل ات تفاال مل مجم الع نس(.، ومتى ت تتشتد الع نس، ضحكم التشاض  ب ل المراكز

 10 ينوا  /  10ميل  عليى أقيل – 5 ينوا  /  5أقيل ميل  –بليى  -1ل: سنوا  الخبرة 
 .  نوا  حأكير(

  الجغراح ا / التاك   / أخرى ل الترف) . 

 أخرى  –ارمام  –الملأ  عوا ل الجامعس) . 

 : 
 : يمكن صياغة األسئلة التالية الت  سيحاول الباحث ار ابة عليها

 (متماع يس لالسيعوا  لليدى معلمي  الميواا ات (الرياكم  –ما مستوى مركز التحكم لاليداخل   .1
 . ح  المرملس المتو رس ضمنر س الر ا 

هييييل تومييييد حييييرو  لا  اتلييييس بمفييييائ س بيييي ل متو ييييرا  ا ييييتجاضا  معلميييي  المييييواا اتمتماع ييييس  .2
، و ييينوا  الربيييرل، مركيييز ارشيييرافل: السيييعوا  ل حييي  المرمليييس المتو يييرس تعيييزى للمتغ يييرا  التال يييس

 .  (الملأ  عوا/ ارمام/ أخرى ل امعس الت  اكم ب االج، (الجغراح ا/ التاك  / أخرى : والترف 

 :
 (الريياكم  –تتميييل أهم ييس البحييث الحييال  حيي  اوك  حيي  الن يير لم  ييام الضييبط لالييداخل  

 : وبناء  عل   ق مكل تلر   أهم س البحث ح  التال ، لدى معلم  المواا اتمتماع س
التييي  تجيييرى حييي  ب ئيييس العلمييي ل حييي   (الباميييث أ  هيييذ  هييي  الدكا يييس األوليييى لمسيييم عليييم -1

 . السعوا س
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 مكيييل أ  تيييؤإر ستيييائ  التعيييرف عليييى ستيييائ  ق يييام اكميييس اليييتحكم / الضيييبط اليييداخل  أو  -2
 . الراكم  ح  التعرف على مستوى الرضا لدى المعلم ل

 مكل أ  تساعد ستائ  البحث الج ا  المسؤولس عل الترو ر الم ن  ليدى معلمي  الميواا  -3
لمييا  (والريياكم  –س حيي  تنم ييس الجواسييم لا  العالقييس بدكمييس الييتحكم لالييداخل  اتمتماع يي

 . ل ا مل اوك ح  التنم س الم ن س والرضا الوو ف  لدى معلم  المواا اتمتماع س

 :
 : هناك عدة حدود تنطبق على هذا البحث يمكن اختصا ها ف  التال 

 م2015ل المواح  (هي 1436 – 1435ل كا  تم ترب   البحث خالل العام الد) . 

 طب  البحث ح  مدوا مراكز ارشراف ااخل مد نس الر ا  التعل م س . 

 طب  البحث على معلم  المواا اتمتماع س لالذكوك) . 

 :

 :  مـــــز التحكـــــمرك
بن يس عليى ضأس يا م The locus of control theoryالتحكم مركيز  مكيل تعر ي  س ر يس 

 (.Manger, Eikeland, 2004مف وم التسب م لاا  بم العالقس ب ل السبم والمسبم( ل
 هيو ست جيس ترب يي  م  يام اليتحكم لالييداخل  : مركيز اليتحكم لييدى معلمي  الميواا اتمتماع ييس– 

واليذا  يتم ميل خاللي  التوصيل لنيو  ، (لدى معلم  المواا اتمتماع س لالسيعوا  ل (والراكم 
 . (أو خاكم  –ااخل  ل المعلم التحكم لدى

 : رعداد مقياس مركز التحكم لدى معلم  الدراسات االجتماعية السعوديني
قيام البامييث ضنعيداا الم  ييام الييذا تيم ترب  يي  علييى ع نيس البحييث مسييتف دا  ميل العد ييد مييل 

 ،(م 2006كياوم والنب ياس  ل كا  مل أهم ا اكا س. البحو  والدكا ا  المتعل س ضموضو  البحث
 . الت  طب د على معلم   لرنس عما 

 :  ثبات املقياس
( 30مييل خييالل ترب  يي  علييى ع نييس مكوسييس ل (تييم التح يي  مييل إبييا  أاال البحييث لالم  ييام

ممييا  ؤكييد  (0.875ل كاسييد ق متيي  وبا ييتردام معامييل ألفييا كروسبييا ، معلييم للدكا ييا  اتمتماع ييس
 صالم س الم  ام لال تردام.



2017  (2ج)يـوليـو ( 111)العدد   جملة كلية الرتبية ببنها  

 

 145 

 :  صدق املقياس
وتييييييم ت ن نيييييي  علييييييى ضعييييييد الب ئييييييا   (م1996 ا يييييير وكيييييياوم ل م طييييييوك أصييييييل الم  ييييييا

 وح يييييا  لدكا يييييس، كميييييا عييييير  للت نييييي ل ميييييرل  أخيييييرى عنيييييد ترب  ييييي  عليييييى الب ئيييييس العماس يييييس. العرب يييييس
 . (م2006كاوم والنب اس  ل

وحيي  الدكا ييس الحال ييس قييام البامييث ضنعييداا الم  ييام الحييال  كيي   ربيي  علييى ب ئييس معلميي  
وللتح يي  مييل اتفيياف الم  ييام ضالفييد  عيير  ضفيي غت  . د نييس الر ييا المييواا اتمتماع ييس حيي  م

وتيم . وغ يرهم، (1ملحي  ل األول س على مجموعس مل أعضياء ه ئيس التيدك س ضجامعيس المليأ  يعوا
 . بمراء التعد ال  الالزمس على الم  ام وح ا  آلكاء المحكم ل

 :  ثــــع البحــــجمتم
اتمتماع ييس حيي  المرملييس المتو ييرس حيي    تكييو  مجتمييع البحييث مييل مم ييع معلميي  المييواا

خمسمائس واإن ل وأكبع ل معلميا   (معلما   542ل ح  مد نس الر ا  وعداهم (التعل م العام لالرالا
 . (هي 1436/  1435لوح ا  رمفاءا  ارااكل العامس للتعل م ضمنر س الر ا  

 :ثـــة البحــــــعين
% 33 (لميييواا اتمتماع يييس لع نيييس البحيييثبلغيييد النسيييبس المئو يييس للمشييياكك ل ميييل معلمييي  ا

و عتبيير مجيم الع نييس . تيم اخت يياك الع نيس ضرر  يس عشييوائ س ضسي رس. ت ر بيا  ميل مجييم مجتميع البحييث
ووح يييا  للموقيييع الر يييم  لييياااكل العاميييس . ميييل م يييث النسيييبس المئو يييس كاح يييس ومميليييس لمجتميييع البحيييث

من يييا مكتبييييا  خيييياكا الر ييييا  ، ( م ييييا  مكتبييييا  تعل 14ل حتضييييم ارااكل، للتعلييي م ضالر ييييا  حيييي  م نييي 
: وهما، لذا تم ا تبعااهما، وم ث أس  تم ا تبعاا المداكم ال ائمس خاكا مد نس الر ا ، العاصمس

كمييا تييم تفيين ف الع نييس وتوز ع ييا وح ييا  لحامييس البحييث ولتسيي  ل تحل ييل . (وإيياا ، كميياحل مكتبيي 
ضيمد وح يا  للتفين ف  (مكتبا   12ل ب اسا  البحث بلى إالإس أماكل ضمد ضاق  المكاتم وعداها

. (وقرطبييس، والرائييد والدكع ييس، مكاتييم لالشييمال (وقييد تضييمل تفيين ف لالشييمال. (1مييدول ل التييال 
والو يط(. حي  مي ل تضيمل تفين ف ، والغرا، السو دال مكاتم (السو دال ب نما ضم التفن ف

 والروابيييييييييييييييييييييي ، والعز ز ييييييييييييييييييييييس،والجنوا(، والروضييييييييييييييييييييييس، لالشيييييييييييييييييييييير  : لالشيييييييييييييييييييييير ( مكاتييييييييييييييييييييييم
https://edu.moe.gov.sa/riyadh/pages/default.aspx) . 
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 :  ةــــف العينــــوص
( معلم للدكا ا  اتمتماع س والوطن س ضالمرملس المتو رس، وماء 180تتكو  الع نس مل ل

 : توز ع م وح ا لمتغ را  الدكا س على النحو التال  
 توزيع أفراد العينة وفقا ملركز اإلشراف (1) جدول

 % ددالع املركز
 46.1 83 الشمال
 18.9 34 السويدي
 35.0 63 الشرق
 %100 180 اجملموع

 تضي  ميل الجيدول السيياب  أ  توز يع الع نيس مياء مميييل لمراكيز ارشيراف التربيوا ضمد نييس 
 . %( مل السو دا18.9ل، %( مل الشر  35.0ل، %( مل الشمال46.1الر ا  م ث كا  ل

 سنوات اخلربةتوزيع أفراد العينة وفقا ل (2) جدول
 % العدد اخلربة
 9.4 17 سنوات 5أقل مإ 

 28.9 52 سنوات 10رل  أقل مإ  5مإ 
 57.2 103 سنوات فأكثر 10

 4.4 8 مل حيدد
 %100 180 اجملموع

أ  توز ييييع الع نييييس وح ييييا لسيييينوا  الربييييرل كييييا  ( 2الجييييدول ل  تضيييي  مييييل الجييييدول السيييياب 
 10بلييي  ميييل  5%( ليييد  م ميييل 28.9 ابيييل ل ييينوا  خبيييرل حيييأكير( حييي  م 10%( ليييد  م ل57.2ل

 . %( لم  حداوا  نوا  خبرت م4.4ل،  نوا  5%( لد  م خبرل أقل مل 9.4ل،  نوا 
 توزيع أفراد العينة وفقا للتخصص (3) جدول

 % العدد التخصص
 38.3 69 جغرافيا
 38.9 70 تاريخ
 18.9 34 أخرى
 3.9 7 مل حيدد
 %100 180 اجملموع
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، %( تياك  38.9أ  توز ع الع نس وح ا  للترفي  كيا  ل (3ل الساب   تض  مل الجدول
لم  حيداوا  %(3.9ل، %( مل ترففا  أخرا 18.9ل، %( ترف  مغراح ا38.3ح  م ابل ل

 الترف . 
 توزيع أفراد العينة وفقا للجامعة  (4) جدول
 % العدد اجلامعة
 28.9 52 امللك سعود
 38.9 70 االمام
 27.8 50 أخرى
 4.4 8 دمل حيد
 %100 180 اجملموع

%( ميييل 38.9أ  توز يييع الع نيييس وح يييا للجامعيييس كيييا  ل (4ل  تضييي  ميييل الجيييدول السييياب 
%( ميل 27.8ل، %( ميل خر جي  مامعيس المليأ  يعوا28.9حي  م ابيل ل، خر ج  مامعيس ارميام

 . %( لم  حداوا الجامعس4.4ل، مامعا  أخرى 
 : ئلس البحث الذا س  علىلاماضس عل السؤال األول مل أ : جــــــالنتائ

 (ليدى معلمي  الميواا اتمتماع يس لالسيعوا  ل (الرياكم  –ما مستوى مركز التحكم لاليداخل   .1
 . ح  المرملس المتو رس ضمنر س الر ا 

 : استجابات أفراد العينة على عبارات المقياس
  استجابات أفراد العينة واملتوسط احلساب  على مقياس مركز التحكم (5) جدول

  ارةـــــــــــــالعب م
املتوسط  اإلجابة

 احلساب 
 الرتتيب

 ب أ

 32.2 67.8 % 23 1.32 58 122 ك هو:عندما تتحسإ درجات طالبك فاالحتمال األكرب يف سبب ذلك  1

لــنفرتض أ ــك واجعــا صــعوبات يف تعيئــة وســائل وتقنيــات التعلــيم  2
 هذا بسبب فعل حدث  لفصلك،حلصة الدراسات االجتماعية 

 30.6 68.9 % 24 1.31 55 124 ك

لنفرتض أن طالبك مل يستفيدوا )مل يتعلمـوا( مـإ اتباعـك طريقـة      3
 األرجح:جديدة يف التدريس فعل السبب يف هذا على 

 58.9 40.0 % 4 1.60 106 72 ك

4 
عندما حيصل أحد طالبك يف واجباته على درجة أفضـل مـإ درجاتـه    

  هذا:سبب يف السابقة فعل ال
 62 117 ك

1.35 21 % 65.0 34.4 

5 
وأصـبح طالبـك مشـاغبني    ، رذا تركا غرفة الصف ملدة مخـس دقـائ   

 :  فعل حدث هذا، ويصدرون أصواتًا عالية
 52 126 ك

1.29 25 
% 70.0 28.9 
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  ارةـــــــــــــالعب م
املتوسط  اإلجابة

 احلساب 
 الرتتيب

 ب أ

6 
 52 126 ك : عندما يرسب بعض طالبك فعلى األرجح أن السبب يف ذلك هو

1.28 26 
% 70.0 27.8 

7 
لنفرتض أن أحد طالبـك دـد صـعوبًة يف الرتكيـز يف الـدرس، أي أ ـه       

 : فعل السبب، شارد الذهإ ثم بدأ يعتم وينتبه رليه
 67 112 ك

1.39 18 
% 62.2 37.2 

8 
لنفرتض أ ك جنحا يف استخدام وسائل وتقنيات تعليميـة جيـدة يف   

 :  تدريسك فعل حدث هذا
 61 118 ك

1.34 22 
% 65.6 33.9 

9 
 91 88 ك :  فعل حدث هذا، رذا حتسنا درجات أحد طالبك مإ متوسط رىل جيد

1.53 8 
% 48.9 50.6 

10 
وواجه الطلبة صعوبًة يف ، لنفرتض أ ك درسا الطالب موضوعًا معينًا

 :  تعلم املوضوع فعل حدث هذا
 79 99 ك

1.45 15 
% 55.0 43.9 

11 
 120 59 ك : فعل السبب يف هذا، بشكل عام جيدًارذا كان أداء طالبك 

1.57 3 
% 32.8 66.7 

12 
فعــل ، لــنفرتض أ ــك يف رحــدى املــرات مل تــتمكإ مــإ ضــبط الصــف   

 : حدث هذا
 84 92 ك

1.48 12 
% 51.1 46.7 

13 
ــل      ــزًا يف املدرســة، فع ــدموا  شــاطًا صــفيًا دي ــك ق ــنفرتض أن طالب ل

 :حدث هذا
 94 85 ك

1.54 7 
% 47.2 52.2 

14 
لنفرتض أن عطلة عيد األضحى على وشك أن تبدأ بعد أيـام وواجعـا   

 : فعل السبب، صعوبة يف ضبط النظام داخل الصف
 102 75 ك

1.58 6 
% 41.7 56.7 

15 
 40 135 ك :  فعل حدث هذا، رذا مل يقم أحد طالبك بكتابة الواجب املنزل 

1.23 27 
% 75.0 22.2 

16 
ض أ ك أعطيا عـددًا مـإ الـدروس تتعلـ   وضـوع معـني، ومل       لنفرت

 : فعل السبب، تكإ تلك الدروس باجلودة اليت تتوقععا
 89 87 ك

1.52 9 
% 48.3 49.4 

17 
وبـدأ باملشـاركة   ، لنفرتض أن أحد طالبـك ال يشـارك عـادًة يف الصـف    

 :  فعل حدث هذا، الفعالة
 129 48 ك

1.73 1 
% 26.7 71.7 

18 
 125 51 ك : فعل السبب يف هذا، لنفرتض أن أحد طلبتك مل يؤد واجبًا معينًا

1.71 2 
% 28.3 69.4 

19 
لنفرتض أن مدير املدرسة طلب منك أن تصمم بر اجمًا ررشـاديًا لفصـلك و   

 :  ومل تتمكإ مإ ذلك فعل السبب ()أن تكون مرشدًا  فسيًا وتربويًا
 79 95 ك

1.46 14 
% 52.8 43.9 

20 
فعـل  ، رذا كان أداء طالبك يف امتحان معني أفضل دا هو معروف عنعم

 : السبب
 88 89 ك

1.50 11 
% 49.4 48.9 
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  ارةـــــــــــــالعب م
املتوسط  اإلجابة

 احلساب 
 الرتتيب

 ب أ

21 
لنفرتض أن أحد طلبتك أخذ يعتم بنظافـة طاولتـه ودفـاترع بعـد أن     

 : فعل السبب يعود، كان معماًل وغري معتم بعا
 66 111 ك

1.38 19 
% 61.7 36.7 

22 
فعـل يعـود   ، اخنفض أداء أحـد الطـالب يف فصـلك بشـكل تـدرد      رذا 
 : ذلك

 22 153 ك
1.13 28 

% 85.0 12.2 

23 
لــنفرتض أن أحــد الطلبــة اجلــدد قــد ا ــتظم يف فصــلك وواجــه هــذا    

فعــل ، الطالــب صــعوبًة يف تكــويإ أصــدقاء لــه مــإ زمالئــه يف الصــف
 : السبب يف هذا

 83 95 ك
1.47 13 

% 52.8 46.1 

24 
رذا كان أداء طالبك يف السنة املاضية يف امتحان  عاية العام يف مـادة  
، الدراسات االجتماعية أفضل مإ أداء طلبتك يف السنة قبل املاضـية 

 : فعل يعود ذلك

 89 87 ك
1.51 10 

% 48.3 49.4 

25 
لنفرتض أ ك يف أحد األيام وّبخا أحد طالبـك توبيخـًا شـديدًا زائـدًا     

 : عل حدث هذاف، عإ الالزم
 64 110 ك

1.37 20 
% 61.1 35.6 

26 
ــ      ــه املنزل لــنفرتض أن أحــد الطــالب )متــد  ( التحصــيل أدى واجب

 : فعل يعود السبب، بشكل جيد )أفضل مإ املعتاد(
 104 74 ك

1.59 5 
% 41.1 47.8 

27 
لنفرتض أن أحد طلبتك بدأ يتحسإ يف أداء واجباته املدرسية بصـورة  

 : فعل السبب، ا كان عليه يف العادةأفضل د
 75 103 ك

1.42 17 
% 57.2 41.7 

28 
رذا كان أحد طالبك كـثري الغيـاب ثـم بـدأ ينـتظم يف احلضـور بشـكل        

 :  جيد، فاالحتمال األكرب أن هذا حدث
 78 99 ك

1.44 16 
% 55.0 43.3 

الم  يييييام  أ  متو يييييرا  أااء الع نيييييس علييييي ( 5ميييييدول ل  تضييييي  ميييييل الجيييييدول السييييياب 
%( مييل 39.4وبتفيين ف أحييراا الع نييس علييى الم  ييام ومييد أ  ل ،(1.13، 1.73اسحفيير  بيي ل ل

%( وبواقييييع 60.6( معلييييم  تفييييفو  ضمركييييز الييييتحكم الييييداخل  حيييي  م ابييييل ل71المعلميييي ل وبواقييييع ل
ب  معلم  المواا اتمتماع س ل وعل    مكل ال ول. ( معلم  تففو  ضمركز التحكم الراكم 109ل

وبما  تففو  ض  مل ، ضمعنى أس م  عزو  ألسفس م، ل  تففو  ضأس م لوا تحكم خاكم السعوا  
 . ب نما  عزو  مواقف الفشل الت  قد تحد  بلى الرالا أسفس م، سجام م (خفائ  وم زا 

 : وهو، لاماضس على السؤال البحي  الياس 
اا اتمتماع س هل تومد حرو  لا  اتلس بمفائ س ب ل متو را  ا تجاضا  معلم  المو 

 -الييداخل  : السييعوا  ل حيي  المرملييس المتو ييرس لعلييى م  ييام الييتحكم حيي  مواقييف النجيياح والفشييل
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الجغراح ييا / : والترفيي ، و يينوا  الربييرل، مركييز ارشييرافل: تعييزى للمتغ ييرا  التال ييس (والريياكم 
 . (الجامعس الت  اكم ب ا لالملأ  عوا / ارمام / أخرى ، (التاك   / أخرى 

الريييياكم ( وح ييييا لمتغ ييييرا  لمركييييز  –بيييي ل المعلميييي ل لوا مركييييز الييييتحكم لالييييداخل   الفييييرو   -
 ارشراف،  نوا  الربرل، الترف ، الجامعس( 

 اخلارج ( وفقًا ملركز االشراف –وداللتعا للفروق بني املعلمني ذوي مركز التحكم )الداخل   2قيمة كا (6) جدول

 التحكم
 مركز االشراف

 وداللتعا 2كا اجملموع
 الشرق السويدي الشمال

 71 28 15 28 الداخل 
 
2.11 

 109 35 19 55 اخلارج 
 180 63 34 83 اجملموع

 تض  مل الجدول الساب  عدم اتلس الفرو  بي ل لوا مركيز اليتحكم اليداخل  والرياكم  
 . (2وللأ وح  ست جس اختباك لكا ، وح ا لمركز ارشراف

 اخلارج ( وفقًا لسنوات اخلربة –الداخل  ) وق بني املعلمني ذوي مركز التحكموداللتعا للفر 2قيمة كا (7) جدول

 2كا اجملموع سنوات اخلربة التحكم
 مل حيدد فأكثر 10 10 -5 5أقل مإ  وداللتعا

  71 2 47 18 4 الداخل 
 109 6 56 34 13 اخلارج  4.66

 180 8 103 52 17 اجملموع

دم اتليييس الفيييرو  بييي ل لوا مركيييز اليييتحكم اليييداخل  عييي (7ل  تضييي  ميييل الجيييدول السييياب 
 . (2كا ل كما    ر للأ اختباك .والراكم  وح ا  لسنوا  الربرل

 اخلارج (  –وداللتعا للفروق بني املعلمني ذوي مركز التحكم )الداخل   2قيمة كا (8) جدول
  (اجلغرافيا / التاريخ) وفقًا للتخصص

 2كا اجملموع سنوات اخلربة التحكم
 مل حيدد أخري تاريخ جغرافيا داللتعاو

  71 2 11 27 31 الداخل 
 109 5 23 43 38 اخلارج  1.95

 180 7 34 70 69 اجملموع

 تض  مل الجدول الساب  عدم اتلس الفرو  بي ل لوا مركيز اليتحكم اليداخل  والرياكم  
 .  (2كا ل مسم ست جس التحل ل، وح ا للترف 
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 اخلارج ( وفقًا للجامعة –اللتعا للفروق بني املعلمني ذوي مركز التحكم )الداخل  ود 2قيمة كا (9) جدول

 التحكم
 اجلامعة

 اجملموع
 2كا

 مل حيدد أخري االمام امللك سعود وداللتعا
 71 2 21 28 20 الداخل 

 
0.866 

 109 6 29 42 32 اخلارج 
 180 8 50 70 52 اجملموع

تلس الفرو  بي ل لوا مركيز اليتحكم اليداخل  والرياكم   تض  مل الجدول الساب  عدم ا
 . (2كا ل كما تش ر لذلأ ست جس تحل ل، وح ا  للجامعس الت  مفل من ا المعلم على مؤهل 

 :
أ  معلميي    تضيي مييل خييالل ا ييتعرا  النتييائ  ارمفييائ س التيي  أو رت ييا ستييائ  البحييث 

، (  ل  تففو  ضأ  الغالم عل  م اتفاح م ضأس م لوا التحكم لالراكم المواا اتمتماع س السعوا
وهيذ  النتيائ  ، (1991مو يى ل وح  ميا أشياك ليذلأ، (مف وما  لات ا  منرفضا  ل مما  عن  أ  لد  م

 واكا يس، ضرفوص المعلم ل حي   يلرنس عميا  (2006كاوم والنب اس  ل: تتف  مع ستائ  اكا س
التيي   (2012عبييدالرزا  ل وكييذلأ اكا ييس. (Lotfi – Goodarzi 2012لرفيي  ومييوااكزا ل

التيي  أو يير   (2000بركييا  ل هييذ  النتييائ  ترتلييف مييع ستييائ  اكا ييس. امر ييد حيي  الب ئييس العراق ييس
و عت يد الباميث أ  ستيائ  البحيث الحيال  كبميا تعيوا . (م ل المعلم ل سحو مركيز الضيبط لاليداخل 

قييد  ع ييدها ، س غالبييس لييدى الكي يير مييل المعلميي لوهيي   ييم، لم ييل المعلميي ل سحييو الييتحكم الريياكم 
و رى البامث أ  هذ  صفس لدى . (2006كاوم والنب اس  ل البعد لنو  مل األساس س كما  سم  ا

خاصييس  . بل ميل النيااك أ  تجييد ميل  رضييى ضيأ   يت م أااء  ضال فييوك والتفير ط، الكي ير ميل البشيير
 . وهو  تعل  ضاألمل الوو ف  معلمأ  هذا الجاسم قد  ؤإر على ماسم هام مدا  لدى ال

 –الييداخل  ل أمييا ضرفييوص النت جييس الراصييس ضالبحييث حيي  عالقييس ست جييس م  ييام الييتحكم
والجامعيس التي  مفيل  –مركيز ارشيراف  – نوا  الربيرل ل ببعد المتغ را  المست لس (الراكم 

تلييييأ  أا أ . التيييي  أو يييير  عييييدم ومييييوا أا اخييييتالف مييييل أا سييييو ، (من ييييا المعلييييم علييييى تأه ليييي 
ميييل م يييث اخت ييياك سيييو   (المتغ ييرا  ليييم  كيييل ل يييا أا تييأإ ر عليييى اخت ييياك المعلمييي ل لع نيييس البحييث

، (2006والنب اس  ، هذ  النت جس تتف  مع اكا ا  كل مل لكاوم. (الراكم  –الداخل  ل التحكم
 . (2012عبدالرزا  ل واكا س
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:
 : تها نتا   البحث فإن الباحث يوص  بما يل وبناًء على النتا   الت  أظهر 

ضييييروكل العمييييل علييييى تنم ييييس وترييييو ر اتجاهييييا  معلميييي  المييييواا اتمتماع ييييس السييييعوا  ل  -1
لميا ليذلأ ميل أإير ب جياب  عليى ، سحو سو  اليتحكم اليذا  حملوسي  سحيو أاائ يم (لار جاب 

 . أاائ م الم ن 

 (الريييياكم  –الييييداخل  ل تحكمأهم ييييس اتهتمييييام بتنم ييييس إ احييييس المعلميييي ل سحييييو موضييييو  اليييي -2
  .وعالقت  ضالعمل س التعل م س وم نس التعل م

تحد يييييييدا  ميييييييل م  يييييييام  (ضيييييييروكل مراعيييييييال الجواسيييييييم التييييييي  تتعلييييييي  ضالم  يييييييام لاليييييييداخل  -3
ومعلمييييييي  ، اليييييييتحكم حييييييي  سيييييييواز  الفشيييييييل والنجييييييياح ليييييييدى المعلمييييييي ل السيييييييعوا  ل عموميييييييا  

 . المواا اتمتماع س ضشكل خاص

عالقييس ضالتنم ييس الم ن ييس لمعلميي  المييواا اتمتماع ييس اتهتمييام  نبغيي  علييى الج ييا  لا  ال -4
حييي   (والرييياكم ، واليييتحكم اليييداخل ، تريييو ر اليييذا ل بتو ييي ع إ احيييس المعلمييي ل سحيييو إ احيييس

 . الفشل

كمييا  نبغيي  بمييراء المز ييد مييل الدكا ييا  والبحييو  علييى معلميي  المييواا اتمتماع ييس خييالل 
المعلمييي ل ميييل أهم يييس كب يييرل خيييالل مراميييل بعيييداا  وقبيييل الردميييس لميييا لتي  يييف الريييالا /، الردميييس

 . المعلم ل
 .انتهى، وباهلل التوفيق
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(. مركز الضبط الداخل . الرياكم  وعالقتي  ضاتجاهيا  المعلمي ل 2000ز اا ام ل ل ،بركا  -1
سحيييو م نيييس التعلييي م اكا يييس تحل ل يييس م اكسيييس: بييي ل معلمييي  الميييداكم الحكوم يييس وميييداكم وكاليييس 

 و  الدول س. حلسر ل.ك الس غ ر منشوكل.الغ

(.صعوبا  ال راءل لالد سلكسي ا( حي  ع نيس أكاس يس ميل طلبيس الفيف 1999عبد هللا ل، مس ل -2
 عما ، األكا .، ك الس مامست ر غ ر منشوكل،الجامعس األكاس س، الراضع

اكا يس ليبعد خفيائ  الشرفي س ، (1993محميوا ل، هللا عيو ، ساك ما  و يالم، كحاع  -3
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 .228ي 181

(، مف يوم اليذا  ومركيز اليتحكم ليدى التالم يذ لوا 1994أممد ل، محموا وعواا، هللا عو  -4
 .287ي  239(،3ل2، مجلس اركشاا النفس ، لمامعس ع ل شمس(، صعوبا  التعلم
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 . 1143 – 1117ص ص ، م2006هي / 1426، 18م ، 2

( صعوبا  التعلم 1988عبد العز زل، ز دا  والسرطاوا ، السرطاوا : ك ر  وكالفند، مترمم -7
 . الر ا ، مكتبس الففحا  الذهن س، األكاا م س والنمائ س

دائ يس وعالقت يا ضغو  العمل ليدى معلمي  الميداكم اتبت. (2012مس ل لعزل ، عبد الرزا  -8
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 . ك ا  اتطفال
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Abstract 

This study was aimed at recognizing the level of Saudi social 

studies' teachers' locus of control (LCT). The study was conducted 

during the year 2015. The Rose and Medway scale of TLC. A 

special LCT was developed by the researcher for this research. Both 

reliability and validity for this scale was done. The validity of 

(0.875) for this scale. A total of (180) or 33% of Saudi social 

studies middle school teachers in the city of Riyadh participated in 

this study. 

Results of the study show the majority of Saudi social studies 

teachers tend to have an external locus of control (60%) of them. 

While do have an internal LOC. some recommendations are set 

accordingly.  
 


