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لملخصا  

يهدف البحث الحالي إلى قياس وجهة الضبط لدى المرشدّين التربويين في مديرية تربية 
رشدة واختيرت بالطريقة ( مرشدًا وم022إذ بلغت عينة الدراسة) ،محافظة ديالى

مقياس )روتر,  المرشدّين التربويين تبنى الباحثولتحديد وجهة الضبط لدى  ،العشوائية
_ خارجي( والمترجم من قبل الباحث )موسى , داخلي ( لوجهة الضبط )0168
مرشدين التربويين في المرحلة الثانوية عينة للبحث والبالغ  ( , وحدد الباحث0202

( مرشد ومرشدة ،  ولدى إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات أظهرت 022عددهم )
وق ذات داللة النتائج تفوق أفراد عينة الدراسة في وجهة الضبط الداخلي ، ووجود فر 

 إحصائية
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A B S T R A C T 

The objective of the present study is to measure the control point 

of the educational counselors in the Directorate of Education in 

Diyala Governorate. The sample of the study was (100) mentors 

and guides and was randomly selected. To determine the control 

destination of the educational supervisors, the researcher used the 

Router (1954) And the researcher by the researcher (Musa, 2001), 

and when conducting statistical analysis of the data showed the 

results superior to the sample of the study in the internal control 

point, and the existence of differences of statistical significance. 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة: -1
خر ، ومن تلك المتغيرات العوامل آتغيرات تؤثر على االنسان بشكل وبان العالم يمر بمجموعة من المتغيرات وتلك الم

المتغيرات  االجتماعية متمثلة بالعالقات االنسانية والثقافية والتربوية والتي تغيرت وبشكل كبير عن المعتاد مما تأثر بتلك
 . الجوانب التربوية والنفسية

متخصص في مجاالت  ألنه والثقافي،يعتبر المرشد التربوي عنصر مهم من عناصر بناء المجتمع المحلي والمدرسي 
 شيءمما يحتاج المرشد الذي هو قبل كل  المجتمعية،اجتماعية وتربوية وثقافية ونفسية تؤثر بشكل واو باخر في المنظومة 

خارجة لديه او الداخلية، ويعد ذلك ضرورة ملحة في دراسة ذلك دراسة انسان الى تحديد اوجه الضبط لديه سواء كانت ال
 (.01: 0200)ابو اسعد ،  ثابتة.منهجية علمية وفق ضوابط ومنهجية 
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قدراتهم وميولهم ورغباتهم وما يمكن ان يقدموه سواء الداخلية منها كفهم الذات او خارجية  لألفرادان اوجه الضبط توضح 
والمهني فهو مهم كون المرشد التربوي  الدراسياما الجاني  والزوجة.خصص والدراسة ومكان العمل منها في ختيار نوع الت

اهم عنصر في العملية التربوية بل ويعد مكمل مهم في انجاز اهداف العملية التربوية مما يحتاج الى فهم وتحديد اوجه 
 .الضبط من قبل المرشد التربوي

 : أهمية البحث
وقد ظهرت العديد من  الستينيات،منتصف  فيالثقافة األمريكية  فيالخارجى ونمى  –لداخلى ظهر مفهوم الضبط ا

ولذلك وبعد مرور حوالي نصف قرن على  والعالجية،المجاالت التربوية واإلرشادية  فيالتطبيقات العلمية المفيدة للمفهوم 
ن أو ممارسين حتى اآلن. وقد ارتبط مفهوم الضبط المجال من تربويي فيظهور المفهوم ال يزال يستقطب اهتمام العاملين 

الثقافات  فيوحيث أكدت العديد من الدراسات  المتغيرات،وُيعتبر االكتئاب من أهم هذه  النفسية،بالعديد من المتغيرات 
مج التربوية تم صياغة وبلورة العديد من البرا ذلك،وبناًء على  واالكتئاب، الخارجيالغربية وجود عالقة موجبة بين الضبط 

اتجاه وجهة الضبط الداخلية سعيًا وراء  فيواإلرشادية والعالجية للتعامل مع التوجهات الخارجية للعمالء ومحاولة تعديلها 
نين إلى ه األيام، يشير العديد من الباحث. إال أنه منذ ظهور مفهوم الضبط وحتى هذكتئابيةتخفيف من حدة األعراض اإلال

مما يجعل من الصعب تطبيقه على ثقافات أخرى حتى داخل  –البروتستنت  –ثقافة الغربية األصولية تأثر هذا المفهوم بال
 (.60: 0224وبالتالى على الثقافات غير الغربية. )المشابقة ،  ذاتها،بعض الثقافات الغربية 

خلي ويشير الى اعتقاد همية البحث  الحالي من خالل إن موقع الضبط يتضمن بعدين احدهما موقع الضبط الداأوتبرز 
الفرد بقدراته وقابلياته في السيطرة على سلوكه وعلى المتغيرات التي تواجهه وامكانية التنبؤ بنتائج سلوكه، والثاني موقع 
الضبط الخارجي يعبر عن اعتقاد الفرد بسيطرة الحظ والصدفة  واالخرين والظروف على متغيرات حياته وسلوكه لذا هو 

تنبؤ بالنتائج، وهذا ما يساهم في بناء شخصية المرشد التربوي الذي يعد احد اعضاء الهيئة التدريسية غير قادر على ال
والذي يساهم وبشكل فعال في تحقيق اهداف عملية التعلم، ويعد المرشد التربوي من اهم العناصر التربوية في المدرسة التي 

المكلف بها وألهمية متغير الدراسة الضبط بنوعيه الداخلي تؤثر بشكل واضح في المتعلمين والطلبة من خالل مهامه 
  .والخارجي وتتضح االهمية اكثر من خالل دراسة الضبط للمرشد التربوي كدراسة علمية وفق خطوات المنهج العلمي

 :باآلتيتبرز أهمية البحث 
التربويين في المديرية العامة تناولت الدراسة أحدى الموضوعات الهامة وهو موضوع وجهة الضبط لدى المرشدّين  -1

 . لتربية محافظة ديالى والتي تعد اول دراسة تناولت هذا الموضوع في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى
أن نتائج دراسة وجهة الضبط )الداخلي / الخارجي( لدى المرشدّين التربويين في المديرية العامة لتربية محافظة ديالى  -0

 .االرشاديةلومات في تحديد وجهة الضبط الداخلي / الخارجي لدى المرشدّين التربويين في العملية يمكن ان توفر مع
تظهر أهمية البحث في أنه يتصدى إلى دراسة مفهوم وجهة الضبط الداخلي / الخارجي لدى المرشدّين التربويين في  -0
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 .الدراسةبه وبتطبيقاته في مجتمع المديرية العامة لتربية محافظة ديالى في مدى أمكانية االستفادة 
كما تبرز أهمية البحث في عقد الدورات التدريبية للمرشدّين التربويين والتي تسعى لتحقيق المزيد من وجهة الضبط  -8

 .لهمالداخلي 
 :البحثهدف 

 :إلىيهدف البحث الحالي 
 . مستوى وجهة الضبط )داخلي , خارجي( لدى المرشدّين التربويين -0
 (.وق في وجهة الضبط )داخلي , خارجي( تبعًا لمتغير الجنس )ذكور,أناثالفر  -0

 : حدود البحث
 : يتحدد البحث الحالي بـــــ

 (.أناث –المرشدّين التربويين للمرحلة الثانوية في مديرية تربية محافظة ديالى وللجنسين )ذكور  -0
 . 0204 -0207تم تطبيق إجراءات الدراسة ميدانيًا في العام الدراسي  -0

 : تحديد المصطلحات
( : بأنه يعد من أبعاد الشخصية اإلنسانية، فاألفراد الذين يعتقدون ان سلوكهم وقدراتهم نتيجة 0220محي ) : وجهة الضبط

التدعيمات التي تحدث في عدد من جوانب حياتهم مسؤولون عنها ضبطًا داخليًا في حين ان االفراد الذين يعتقدون ان 
 ).تهم في عدد من جوانبها نتيجة لتدعيمات قوى وتأثيرات داخلية كالصدفة والحظ والقدرسلوكهم وقدرا

STUTT.2010:70)) 
(: شخص متوافق ذو تأثير عميق على االفراد الذين يتعاملون معه , فاالفراد يدركون 0221القرعان ) : المرشد التربوي-

لتقييم المساعدة للمسترشدين ويشجعهم على التقرب منه ويشعرهم  انه يشعر بمشكالتهم كما يشعرون بها , وهو مستعد دائماً 
 (58:  0221باستعداده لمعاونتهم . )القرعان :

 : طار نظري ودراسات سابقةا
الخارجي للتعزيز  –أن الخلفية النظرية لقياس وجهة الضبط تقوم أساسًا على تعريف روتر للضبط الداخلي : وجهة الضبط

قعات معممة في المواقف المختلفة تبعًا لما إذا كان التعزيز أو المكافأة أو النجاح يعتمد في هذه ؛ حيث يطور االفراد تو 
المواقف على سلوكهم الخاص  , أم أنه مضبوط بقوى خارجية  , كالحظ أو الصدفة أو اآلخرين األقوياء , وتعتبر الفترة من 

نشطت فيها البحوث لقياس الفروق الفردية في التوقع المعمم  منتصف الخمسينيات وحتى أوائل السبعينيات هي الفترة التي
الخارجي, كما تجلى هذا المفهوم عبر فيض من األبحاث والدراسات مما جعله من أكثر  –او االعتقاد في الضبط الداخلي 

حظيت  متغيرات الشخصية موضوعًا، للبحث في اآلونة األخيرة، كما وتعتبر وجهة الضبط من سمات الشخصية، التي
باهتمام الباحثين والدارسين في علم النفس، والسيما في اآلونة األخيرة، حيث يعتبر مفهوم وجهة الضبط من احد المفاهيم 
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 (00: 0200الحديثة نسبيًا . )العتاب، 
 : تفسير وجهة الضبط

الداخلي , أو تكون مسيرة  يقصد بهذا المفهوم حسب "روتر" هو أدراك الفرد أن نتائج االحداث يترتب على سلوكه وتصرفه 
( , ولقد حدد "روتر" في نظريته "التعلم االجتماعي" أربع متغيرات اساسية 75: 0226بقوى خارجية عن أرادته )بن الزين,

 : التي انبثق منها مفهوم وجهة الضبط وتتمثل هذه المتغيرات في
  .من أجل الحصول على التدعيم والتعزيزالطاقة السلوكية : ويقصد بها أمكانية حدوث سلوك ما في موقف ما  -0
التوقع : بأنه االحتمالية الموجودة لدى الفرد بأن تعزيز معين سوف يحدث توظيفه لسلوك معين يصدر عنه في موقف  -0

ى أو مواقف معينة , ويكون التوقع مستقاًل بشكل منتظم عن قيمه أو أهمية التعزيز , وان االحتمالية الذاتية للفرد تتوقف عل
 .المشاعر الذاتية وعن امكانيته لتعزيز بعض السلوكيات

قيمة التعزيز : ويقصد به درجة تفضيل الفرد لحدوث تعزيز معين أذا كانت أمكانية الحدوث لكل البدائل األخرى  -0
 . متساوية

ه السابقة كي يتعلم كيف الموقف النفسي : وهو البيئة الداخلية او الخارجية التي تحفز الفرد على بناء خبراته وتجارب -8
 (00: 0200يستخلص اعلى مستوى من االشباع في أنسب مجموعة من الظروف.)حسن ، 

 : خصائص االفراد في فئتي وجهة الضبط
 : أواًل / خصائص ذوي الوجهة الداخلي

 .كثرة حذرهم وانتباههم للناحي المختلفة التي تزودهم بمعلومات مفيدة لسلوكهم المستقبلي-0
 . أخذهم خطوات تتميز بالفاعلية والتمكن لتحسين حال بيئتهم-0
    .أيضاّ يضعون قيمة كبيرة لتعزيز مهاراتهم ويكونون اكثر اهتمامًا بقدراتهم وفشلهم -0
 (STUTT.2010:52 )                      . يقاومون المحاوالت المغرية للتأثير عليهم-8
 : ثانيًا / خصائص ذوي الوجهة الخارجي 
 يمتلكون سلبية عامة وقلة في المشاركة واالنتاج -0
 . يرجعون الحوادث االيجابية أو السلبية الى ما وراء الضبط الشخصي -0
 . يفتقرون الى االحساس بوجود قدرة داخلية -0
  تنخفض لديهم درجة االحساس بالمسؤولية الشخصية عن نتائج أفعالهم الخاصة -8

جهتي وجهة الضبط الداخلي والخارجي أساليب المعاملة الوالدية , المستوى االجتماعي ومن العوامل المؤثرة على و 
: 0200واالقتصادي , مصدر الضبط والجنس , المستوى الثقافي , المستوى الدراسي والعمر الزمني  . )عباس وحسن، 

07) 
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 : دراسات سابقة
ل األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة )مركز الضبط وعالقته بمستوى التحصي 0221دراسة بني خالد : -0

قام الباحثان بدراسة العالقة بين مركز الضبط ومستوى التحصيل األكاديمي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في (، آل البيت
ولتحديد مركز الضبط  ( طالبًا وطالبة، وقد اختيرت بالطريقة العشوائية الطبقية،042جامعة آل البيت، بلغت عينة الدراسة )

لدى الطلبة؛ استخدم الباحثان مقياس )روتر( , أما تحصيل الطلبة األكاديمي فتم الحصول عليه من خالل دائرة القبول 
والتسجيل في الجامعة، ولدى إجراء التحليل اإلحصائي للبيانات أظهرت النتائج تفوق أفراد عينة الدراسة في مركز الضبط 

ئج على عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين مركز الضبط والتحصيل األكاديمي حسب الجنس؛ الخارجي، ودلت النتا
بينما في المستوى الدراسي كانت العالقة دالة لصالح طلبة البكالوريوس، كما وأظهرت نتائج الدراسة أيضًا عدم وجود عالقة 

وى التحصيل األكاديمي )مرتفع/ متدني(، أو الجنس ذات داللة إحصائية بين مركز الضبط )داخلي/ خارجي( وكل من مست
 (08: 0200)ذكر/أنثى(، أو المستوى الدراسي )بكالوريوس/دراسات عليا(  )عبد اهلل |،

)موقع الضبط وعالقته بمتغير الجنس وسنوات الخدمة لدى المرشدين التربويين في مركز 0202دراسة شهاب :  -0
على موقع الضبط وعالقته ببعض المتغيرات كالجنس وسنوات الخدمة )االقل من  استهدف البحث التعرف(، محافظة نينوى

( 022سنة( لدى المرشدين التربويين في مركز محافظة نينوى , اذ تكونت عينة البحث من ) 06االكثر من  –سنة  06
ة مقياس )روتر واخرين احث( مرشدة واعتمدت الب62و )( مرشدًا 62مرشدًا ومرشدة للمدارس المتوسطة واالعدادية بواقع )

( , وقد اظهرت النتائج ان المرشدين التربويين اظهروا توجها نحو الضبط الداخلي ووجود فروق ذات داللة احصائية 0168
 (.07: 0200في موقع الضبط )داخلي _ خارجي( تبعًا لمتغيري )الجنس, الخدمة الوظيفية(. )عبد اهلل ، 

 : منهجية واجراءات البحث
: يعد المنهج الوصفي أحد أشكال التحليل , والتفسير العلمي المنظم لوصف الظاهرة , أو مشكلة محددة ,  بحثمنهج ال

وتصويرها تصويرًا كميًا , عن طريق جمع بيانات ومعلومات مقننة عن الظاهرة أو المشكلة وتصنيفها إخضاعها للدراسة 
 .الدقيقة

( مرشد ومرشدة 022رشدّين التربويين في محافظة ديالى والبالغ عددهم ): تكون مجتمع البحث من جميع الم مجتمع البحث
 . 0204 - 0207للعام الدراسي 

عينة البحث : قام الباحثانان باختيار عينة من مرشدّي المدارس الثانوية في محافظة ديالى بالطريقة العشوائية حيث بلغت 
 . (دراسة من حيث الجنس )ذكر,أنثى( مرشدًا ومرشدة وقد كانت العينة ممثلة لمجتمع ال022)

  : أداة البحث
( لوجهة الضبط  )داخلي _ خارجي( والمترجم من قبل 0168مقياس وجهة الضبط : قام الباحثان بتبني مقياس )روتر, -

( فقرة من الفقرات احداهما ترمز الى الضبط 00( ويتكون المقياس في صورته النهائية من )0220الباحثان )موسى , 
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 . (0خلي واالخرى ترمز الى الضبط الخارجي كما في ملحق )الدا
: للتحقق من صدق المقياس ؟،قام الباحثان بعرضه على مجموعة من األساتذة المختصين بالتربية وعلم  صدق المقياس

-داخليالنفس إلبداء رأيهم حول مدى صالحية المقياس في تحديد اعتقادات المرشدّين التربويين لمعرفة وجهة الضبط ال
 . (0الخارجي لديهم، وقد أشاروا إلى صالحية فقراته ومالئمته لهذا الغرض وتعديل بعض الفقرات كما في ملحق )

( مرشدًا ومرشدة من 05ثبات المقياس : قام الباحثانان بحساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار على عينة مكونة من )
( وهذه النتائج مقبولة ألغراض الدراسة والبحث العلمي , علمًا بأن 2,41) خارج عينة البحث , حيث بلغ معامل الثبات

( مرشدًا 02( على عينة مؤلفة من )2,46( بطريقة اعادة االختبار بلغت )0202معامل الثبات للمقياس في دراسة )شهاب, 
 . ومرشدة

مقياس وجهة الضبط , ثم اختيار عينة بالتأكد من صدق وثبات  باحثلتنفيذ إجراءات الدراسة قام ال خطوات الدراسة :
الدراسة بالطريقة العشوائية وتطبيق المقياس عليها , وبعد جمع البيانات تم تحليلها , ثم معالجتها إحصائيًا وتسجيل النتائج , 

ل فقرة ثم تفريغها بالجداول من أجل مناقشتها. وقد حدد الباحثان طريقة التصحيح من خالل تحديد االوزان اذ وضع امام ك
( واقل 55( واعلى درجة للمقياس هي )0( والبديل )ابد( ووزنه )0( والبديل )احيانا( ووزنه )0ثالث بدائل ) دائما( ووزنها )

 (.80( والوسط الفرضي هو )00درجة هي )
 

  الوسائل االحصائية
 .ثللعلوم االجتماعية لتحليل االحصائي للبح (SPSS) استخدم الباحثان الحقيبة االحصائية

 : عرض النتائج وتفسيرها
 ( يوضح ذلك .0الهدف األول : التعرف على مستوى وجهة الضبط )داخلي,خارجي( لدى المرشدّين التربويين وجدول )

 (0جدول )
 مستوى وجهة الضبط )داخلي,خارجي( لدى المرشدّين التربويين في مديرية تربية محافظة ديالى )ذكور,إناث(

عدد أفراد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي 

اإلنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

الدرجة 
التائية 

 المحسوبة

الدرجة 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

022 60 7.0 80 08.70 0.15 11 2.26 

 
( 7.0( وبانحراف معياري )60يالحظ من الجدول اعاله ان المتوسط الحسابي لوجهة الضبط لدى المرشدّين التربويين )
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( هي اكبر من القيمة الجدولية البالغة 08.700( وأن القيمة التائية المحسوبة البالغة )80ط النظري للمقياس بلغ )والمتوس
( , وهذا يفسر ان المرشدّين التربويين لديهم وجهة ضبط داخلية أي 2.26( وبمستوى داللة )11( عند درجة حرية )0.15)

 وجهة الضبط الخارجي وبفارق دال احصائيًا .انهم يميلون الى وجهة الضبط الداخلي اكثر من 
: الفروق في وجهة الضبط )داخلي,خارجي( لدى المرشدّين التربويين في مديرية تربية محافظة ديالى تبعًا  الهدف الثاني

 ( يوضح ذلك .0لمتغير الجنس )ذكور,إناث( وجدول )
 (0جدول )

تربويين في مديرية تربية محافظة ديالى تبعًا لمتغير الجنس الفروق في وجهة الضبط )داخلي,خارجي( لدى المرشدّين ال
 )ذكور,إناث(

الوسط  العدد الجنس
 الحسابي

درجة  التباين
 الحرية

القيمة الزائية 
 المحسوبة

القيمة الزائية 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

 2.26 0.15 0 14 5.08 00.05 62 ذكور
 8.00 01.25 62 األناث

اله ان اوجه الضبط لدى الذكور من المرشدين التربويين اكبر من االناث المرشدات التربويات ، يالحظ من الجدول اع
لية في و ويمكن توضيح ذلك الن المرشدين كذكور يمارسون عدة ادوار في المجتمع وذلك يحملهم جانب كبير من المسؤ 

الذكور في المجتمعات العربية اكبر لدى الذكور ت ، والقدرة على التحمل وفهم الذات لدى والمسؤولياانجاز تلك الواجبات 
 مما ينعكس على اوجه الضبط لدى الذكور . باإلناثمقارنة 

 ما يأتي : الباحثيوصي  : التوصيات

أن تعمل المديرية العامة للتربية في محافظة ديالى على توفير برامج وانشطة لتنمية وجهة الضبط الداخلي لدى المرشدّين 
 التربويين.

 التربويين.د دورات تدريبية لتعزيز وجهة الضبط لدى المرشدّين أعدا

 يلي:ما  الباحثفي ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يقترح  :المقترحات

 أخرى.أجراء دراسة مماثلة تطبق على تخصصات علمية وانسانية 
 االخرى.أجراء دراسة مماثلة وعالقتها ببعض المتغيرات 

 أخرى.إرشادي لتنمية وجهة الضبط الداخلي على عينات اجراء برنامج 

 المصادر
 (: علم النفس االرشادي , دار الميسرة , عمان.0200أبو اسعد ، احمد عبد اللطيف )
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( موقع الضبط وعالقته بدافعية اإلنجاز لدى العبي الساحة والميدان المتقدمين، رسالة 0208حسن، محمد نعمة )
 جامعة بابل . –لرياضية ماجستير، كلية التربية ا

( مقارنة بين نمطي موقع الضبط لدى ناشئي وشباب بطولة اندية 0200عباس، رائد عبد االمير و حسن، احمد عبيد )
 ، جامعة بابل.6، المجلد8العراق بألعاب القوى، مجلة علوم الرياضة ، العدد 

 . 00والتشاؤم, مجلة الطفل العربي ,مصر, العدد( مصدر الضبط وعالقته بكل من التفاؤل 0200عبد اهلل، محمد قاسم )
( موقع الضبط وعالقته بأساليب المعاملة الوالدية لدى طلبة المرحلة الدراسية 0200العتاب، عبد اهلل مجيد حميد )

 المتوسطة، رسالة ماجستير، كلية التربية ) ابن رشد( جامعة بغداد.
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