
 

أثر التباين يف مفهوم الذات األكادميي ومركز الضبط على عادات 
 جامعة عني مشس. -العقل لدى طالب كلية الرتبية 

                                                          
 *د. أمينة عبد الفتاح عبد اهلل                                                      

 مدرس بقسم علم النفس الرتبوي                                                               
 جامعة عني مشس  -كلية الرتبية                                                                               

 ملخص الدراسة: 
فهوم الذات األكاديمي ومركز هدفت الدراسة الحالية إلى التعرف على تأثير كل من م      

( طالب وطالبة 022الضبط على كل عادة من عادات العقل، وتكونت عينة الدراسة من )
شعبة الدراسات االجتماعية بكلية التربية جامعة عين شمس في  –من طالب الفرقة األولى 

الثة سنة، واستخدمت الباحثة ث 0.81، البالغ متوسط أعمارهم 0202-0200العام الدراسي 
مركز الضبط   -مفهوم الذات األكاديمي -مقاييس من إعدادها لقياس كل من عادات العقل 

، واختبار "ت"، توصلت الدراسة إلى وجود  فروق ذات داللة 0×0ستخدام تحليل التباين إب
إحصائية في كل عادة من عادات العقل الستة عشر بين الطالب ذوي مفهوم الذات 

سالب لصالح الطالب ذوي مفهوم الذات الموجب، وجود فروق ذات األكاديمي الموجب، وال
داللة إحصائية في كل عادة من عادات العقل بين الطالب المنضبطين داخليًا وخارجيًا 
لصالح الطالب المنضبطين داخليًا، وجود تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي 

جامعة عين  –الطالب كلية التربية  ومركز الضبط على كل عادة من عادات العقل لدى
 شمس.
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أثر التباين يف مفهوم الذات األكادميي ومركز الضبط على عادات 
 جامعة عني مشس. -العقل لدى طالب كلية الرتبية 

                                                          
 *. أمينة عبد الفتاح عبد اهللد                                                     

   -مدرس بقسم علم النفس الرتبوي                                                            
 جامعة عني مشس  -ية الرتبيةكل                                                                      

 الدراسة:  مقدمة
لتربيللة فللي هللذا العصللر تعللليم الطللالب التفكيللر بطر قللة ناقللدة تمثللل الوفيفللة الرئيسللة ل

عتملاد إلأما الفشلل والنالاا األكلاديمي للق عالقلة بتحلول الطاللب علن ا ،وإبداعية وأكثر فاعلية
عتملاد عللى اللنفس فلي عمليلة إلللى مرحللة اإملات، أو المعرفلة علن ايخلر ن، و على نقلل المعل

 ( 2 :0222 وآخر ن، ،ة الصباغل)سمي  التعلم.
 Habits ofعللى علادات العقلل  ركيلزهتم علملا  اللنفس بنتيالة التفكيلر والتإلذلك ف

Mind  يمتللللككتشلللفها آرثلللر كوسلللتا لتنميلللة التفكيلللر عنلللد اإلنسلللا ، فملللن إفهلللي مهلللارات عقليلللة 
 صورة مستمرة قدراتق العقلية.بعادات العقل يمكنق أ  يطور 

فلي شلتى مالاالت الحيلاة، أصلبحت  ففي زمن تداعت فيق المتغيرات العلميلة والتقنيلة
الحاجللة أكثللر إلحاحللًا لتنشللعة جيللل فعللال، قللادر علللى الللتعلم الللدائم، بكللل مللا يمكنللق مللن مواكبللة 

التعامللل و مسللتحدثات هللذا العصللر، وثورتللق المعلوماتيللة الهائلللة، للليس هللذا فحسللب، بللل وفهمللق 
 ختيار ما يفيده، و فيد ماتمعهم الذي يعيشو  فيق. إمعق، و 

  إعللداد جيللل بهللذه المواصللفات يحتللاك إلللى التركيللز علللى مهللارات التفكيللر وال شللك أ
وليس التركيز على الحفظ األصم والتسميع حيث فشل التعلليم التقليلدي فلي تحقيلك تللك الغايلة 

 المنشودة. 
وفللللي ذللللو  ذلللللك تعالللللت دعللللوات اإلصللللالا فللللي الميللللادين التربو للللة المختلفللللة بضللللرورة 

 ( 2: 0202 ،)سماا الافري  حرص على تنميتهااالهتمام بالعادات العقلية وال
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ع ن لللام صلللنفعلللادات العقلللل هلللي التلللي تلللدير، وتلللن م، وترتلللب العمليلللات العقليلللة، وت
 للات السللليم لهللذه العمليللات العقليللة فتسللاعد فللي تصللحيح مسللار اإلنسللا  فللي هللذه الحيللاة و األول
 .(02: 0220 ،يثالحار إبراهيم )

التهور بللة وهللي: المثللابرة، والللتحكم، وقللد قسللمت عللادات العقللل إلللى سللتة عشللر عللاد
تفهم وتعلاط،، والتفكيلر بمرونلة، والتفكيلر فلوق المعرفلي أو التفكيلر فلي التفكيلر، بلواإلصغا ، 

(، تطبيللك المعللارف السللابقة علللى األسللعلةالسللعي مللن أجللل الدقللة، التسللامل وطللرا المشللكالت )
صللللور تبكللللل الحللللواس، ال المواقللل، الاديللللدة، التفكيللللر والتفللللاهم بوذللللوا ودقللللة، جمللللع البيانللللات

نلللدهار ورهبلللة، تحملللل مسلللعولية المخلللاطرة، وإيالللاد الدعابلللة، والتفكيلللر إسلللتاابة بإلوا ،واإلبلللدا 
 التبادلي، والتعليم المستمر. 

هلللتم البلللاحثو  بدراسلللة علللادات العقلللل فلللي عالقتهلللا بمتغيلللرات أخلللرى كملللا فلللي إ للللذلك 
 ؛0202يرة عر لللا  ودراسلللة سلللم ؛0222 ،لمحمللد نوفلللودراسلللة  ؛Adams, 2006دراسللة، 

 . 0202وذحى العتيبي دراسة و  ؛0202ممدوا الشامي دراسة و 
فقللد ركللزت هللذه الدراسللات علللى تنميللة وتنشلليط عللادات العقللل، والللبع  ايخللر ركللز 

 الفروق بين المتفوقين والعاديين. كذلك ، و نو على التعرف على الفروق في ال
لوك اإلنسلللاني، وأنلللق متغيلللر هلللذا و عتبلللر مفهلللوم اللللذات أحلللد المحلللددات الرئيسلللة للسللل

حالر الزاو لة فلي  اللذات حاسم في قدرة الفرد على مواجهلة الضلغوو ومطاللب الحيلاة، فمفهلوم
تسلاق الشخصلية ليكلو  الفلرد متكيفلًا إهلي السلعي لتكاملل و  األساسلية الشخصية إذ أ  وفيفتلق

: 0222، ةمللع البيعللة التللي يعلليو فيهللا، وجعلللق ذا هو للة مميللزة عللن ايخللر ن )قحطللا  الطللاهر 
7          .) 

وللللللذات عللللدة أبعللللاد فهنللللاك الللللذات الاسللللمية، والشخصللللية، واألسللللر ة، واألخالقيللللة، 
هم مفهوم الذات األكاديمي في تقدم  سو  ،(Freeman, 2008, 5) كاديميةواالجتماعية، واأل

وتحسللن العمليللة التعليميللة، بحيللث يتكللو  لللدى المللتعلم مفهللوم إياللابي عللن الللذات األكللاديمي 
  في المواقل، التعليميلة و ، و تطور، مما ياعلق يؤدي السلوك التربوي الذي يتوقعق ايخر موني

 (052: 0202، ري يهياجنة وفتحية الشك مادأ)  المختلفة
ألهمية مفهوم الذات، فقد ركلزت مع لم الدراسلات عللى بنلا  البلرامت المختلفلة ن رًا و 
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 ,Carlsonودراسلللة  Burnett, 1999لتنميللة مفهلللوم الللذات األكلللاديمي كمللا فلللي دراسلللة 
Hoppor, 20040202، وفتحية الشكيري ق، وأماد هياجن . 
لللتعلم اهللتم الللبع  ايخللر بدراسللة مفهللوم الللذات لللدى الطلبللة ذوي صللعوبات إ كللذلك 

 . 0221كما في دراسة هيثم أبو ز د 
ملن  Lacus of Controlهلذا ملن ناحيلة، وملن ناحيلة أخلرى يعتبلر مركلز الضلبط 

ساسللية فللي الشخصللية، ومعرفللة أنماطهللا المختلفللة، كمللا أنللق مهللم فللي فهللم السلللوك المفللاهيم األ
جتماعيللة، أم مهنيللة، إاإلنسللاني فللي مواقلل، الحيللاة المختلفللة، سللوا  أكانللت مواقلل، نفسللية، أم 

 ( 022: 0220، أمل أحمد، 22: 0551)سمية توفيك، وعبد الرحمن سليما ، 
مثلللل مصلللدر  Locus of Controlوقلللد تعلللددت الترجملللات العربيلللة للمصلللطلح 

 الضبط، ومصدر التحكم، وجهة الضبط. 
شلللتك العلللالم جوليلللا  روتلللر هلللذا المفهلللوم ملللن ن ر تلللق فلللي اللللتعلم االجتملللاعي إوقلللد 

 (. 22، 0550)ممدوا الكناني: 
تااهللات إلفمركللز الضللبط متغيللر مللن متغيللرات الشخصللية الللذي يهللتم بالمعتقللدات وا

 هو األكثر تحكمًا في النتائت الهامة في حياتق.  التي يحملها الفرد بخصوص أي العوامل
وتفسيرًا لمفهلوم مركلز الضلبط يشلير "روتلر" بلين فعتلين ملن األفلراد، فعلة األفلراد ذوي 

وهللم الللذين يفسللرو  نتللائت أعمللالهم، وإناللازاتهم   Internal Controlإدراك الضللبط الللداخلي
هم الخاصلة، وخصائصلهم الشخصلية، الناجحة منها أو الفاشللة كنتيالة منطقيلة للذواتهم وقلدرات
وهلم يفسلرو  علادة  External Controlأملا الفعلة الثانيلة فهلم األفلراد ذوي الضلبط الخلارجي 

النتلللائت اإلياابيلللة أو السللللبية التلللي تحلللدي فلللي حيلللاتهم كنتيالللة للعواملللل وال لللروف الخارجيلللة 
 (. 1: 0222كالحظ والصدفة والسلطة والتي يصعب السيطرة عليها )في ز اد بركات، 

تااهلات المعلملين إوقام الباحثو  بدراستق مع غيره من المتغيرات النفسية األخرى مثل 
، 0225، والتوافك النفسي كما في دراسة عبلد   أبلو سلكرا  0220كما في دراسة ز اد بركات 

 ,Sinkuvichوكللذلك تناولللق البللاحثين فللي عالقتللق بللبع  المتغيللرات المعرفيللة كمللا فللي دراسللة 
 . .022؛ ودراسة نوال أبو ذكرى koriat, et al., 2006؛ ودراسة 1992

دراسللة  -فللي حللدود المسللح المتللاا -ومللن خللالل العللرب السللابك: لللم تاللد الباحثللة 
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تناوللت العالقلة بلين علادات العقلل، ومركلز الضلبط، ومفهلوم اللذات األكلاديمي وهلو ملا تسللعى 
 إليق الدراسة الحالية. 

 مشكلة الدراسة: 
رئيسلللة للتربيلللة فلللي هلللذا العصلللر هلللي تعلللليم الطلللالب التفكيلللر بطر قلللة ناقلللدة الوفيفلللة ال

 أفعلالادات العقل هلي نملط ملن األدا ات الذكيلة تقلود الملتعلم إللى عوإبداعية، وأكثر فاعلية، ف
 ستاابة الفرد إلى أنماو معينة من المشكالت والتسامالت.إلإنتاجية ألنها تتكو  نتياة 

هميتهلا وذلرورتها لاميلع الطلالب فلي ألعادات العقل ن رًا  هتم الباحثو  بدراسةإ  دقلو 
مع لللم الدراسلللات فوأثرهلللا اإليالللابي فلللي تعللللم المقلللررات الدراسلللية،  ،جميلللع المراحلللل الدراسلللية

 ستراتيايات التعلم المختلفة. إستهدفت تنمية عادات العقل من خالل إ
 :  بالمشكلة كما يلي ويمكن عرض مصادر اإلحساس

ادات العقل فركزت الدراسات على تنمية هذه العادات كما في دراسة السيد ن رًا ألهمية ع -0
، 0200، سلللللماا الافلللللري، 0202، أمينلللللة بهللللللول 0227، نهلللللى سلللللمير 0222صلللللبرة 

 . 0202وذحى العتيبي 
بعللل  الدراسلللات ركلللزت عللللى فحلللد العالقلللة بلللين علللادات العقلللل بغيرهلللا ملللن المتغيلللرات  -0

تعرف على العالقلة بلين ال إلى هدفت ثحي 0200النفسية كما في دراسة ممدوا الشامي 
 عادات العقل واألنماو القيادية والرذا الوفيفي لدى أعضا  هيعة التدر س. 

تناولت الدراسات بع  عادات العقل وليس جميعها أثنلا  الدراسلة فلي عالقتهلا بمتغيلرات  -2
 . 0200، ودراسة نورها  النشوي 0202نفسية أخرى كما في دراسة أمينة بهلول 

هلذا ملن ناحيلة وملن ناحيللة أخلرى يعتبلر مفهلوم اللذات كقللوة موجهلة ودافعلة لسللوك الفللرد،  -2
حيلللث تلللدفع المفلللاهيم اإلياابيلللة علللن اللللذات والفلللرد إللللى مواجهلللة الحيلللاة واقتحلللام المواقللل، 
الاديلللدة بشلللااعة، فللللي حلللين يشلللعر ذوو المفللللاهيم السللللبية علللن ذواتهللللم بلللالعاز والفشللللل 

 و تصرفو  وفك ذلك. 
فهلللوم اللللذات إلللى مفهلللوم ذات أكلللاديمي، ومفهلللوم ذات غيللر أكلللاديمي، و سلللهم مفهلللوم وتنقسللم م

 الذات األكاديمي في تقدم وتحسن العملية التعليمية. 
ون للرًا ألهميللة مفهللوم اللللذات األكللاديمي مللن حيلللث كونللق يلعللب دورًا رئيسلللًا فللي تشللكيل سللللوك 
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ختيلللار المالللال إذلك فلللي الملللتعلم، حيلللث يلللؤثر توقعلللات النالللاا، واإلنالللاز، والمثلللابرة، وكللل
 الدراسي المناسب. 

هتم علما  النفس بدراسة مفهوم اللذات األكلاديمي بدراسلتق ملع متغيلرات أخلرى كملا فلي دراسلة إ 
Burnett.1999 ،Carlson Hopper, 2004 ودراسلللة أمالللد هياجنلللق، وفتحيلللة ،

 . 0202الشكيري 
ذات األكلاديمي، بعل  الدراسلات فهذه الدراسات هدفت إلى بنا  برامت مختلفة لتنمية مفهلوم الل

اهتمت بدراسة مفهوم الذات لدى الطلبة ذوي صعوبات التعلم كما في دراسة هيثم أبو ز د 
، ولكن على الرغم من أهمية مفهوم الذات في تكيل، اإلنسلا  ملع البيعلة المحيطلة 0221

يللة، فلللم بللق بوجللق عللام، وأهميللة مفهللوم الللذات األكللاديمي فللي تكيلل، الفللرد فللي بيعتللق التعليم
دراسللة فحصللت تللأثير مفهللوم الللذات األكللاديمي  –تحللد الباحثللة، فللي حللدود المسللح المتللاا 

 على كل عادة من عادات العقل. 
هذا من جهة ومن جهة أخرى ركزت مع م الدراسات التي هدفت لدراسة الشخصية على  -1

و  تلللر، وقلللد قلللام البلللاحثو ك ملللن ن ر لللة اللللتعلم االجتملللاعي لر بثلللمفهلللوم مركلللز الضلللبط المن
ودراسلة عبلد  Koriat, et al., 2006مع متغيلرات نفسلية أخلرى كملا فلي دراسلة  تقبدراس

 . 0200و وأحمد شنا  ، ودراسة فاطمة أن0225سكرا    أبو 
وعللى اللرغم ملن أهميلة مركلز الضللبط وتلأثيره فلي مالال الشخصلية كمتغيلر محللوري 

 تقدراسل مأنلق للم يلت –ح المتلاا فلي حلدود المسل –للى األدبيلات الح لت الباحثلة إوبالرجو   هال
 في عالقتق بعادات العقل. 

ولللذلك تسللعى الدراسللة الحاليللة إلللى فحللد تللأثير كللل مللن مفهللوم الللذات األكلللاديمي 
عللادات العقللل لللدى عينللة مللن طللالب كليللة التربيللة جامعللة  كللل عللادة مللن علللىومركللز الضللبط 
 عين شمس. 

 الرئيسية التالية:  ولذلك تسعى الدراسة الحالية لإلجابة على التساؤالت
 –ختالف مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب إهللل تختللل، كللل عللادة مللن عللادات العقللل بلل -0

 جامعة عين شمس؟  -سالب( لدى طالب كلية التربية
خلارجي( للدى  –تختل، كل عادة من عادات العقل باختالف مركلز الضلبط )داخللي  هل -0

 جامعة عين شمس؟  –طالب كلية التربية 
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تفاعلي دال بين مفهلوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى كلل علادة هل يوجد تأثير  -2
 ؟جامعة عين شمس -طالب كلية التربيةمن عادات العقل لدى 

 وتنبثق من هذه التساؤالت الرئيسة التساؤالت الفرعية التالية: 
سالب( للدى طلالب  –م الذات األكاديمي )موجب و ختالف مفهإهل تختل، "المثابرة" ب . أ.0 
 ؟ جامعة عين شمس -لية التربيةك
كليلللة خلللارجي( للللدى طلللالب  –ختالف مركلللز الضلللبط )داخللللي إهلللل تختلللل، "المثلللابرة" بللل .ب

 . جامعة عين شمس؟ -التربية
ة ر هلل يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم اللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى المثللاب .ك 

  جامعة عين شمس؟  -طالب كلية التربيةلدى 
سلالب( للدى  –ختالف مفهوم اللذات األكلاديمي )موجلب إيختل، "التحكم بالتهور" ب هل .أ .0

  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةطالب 
خللارجي(. لللدى طللالب  –ختالف مركللز الضللبط )داخلللي إ، "الللتحكم بللالتهور" بلللللب. هللل يخت
 جامعة عين شمس؟ -كلية التربية

األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى الللتحكم  جلل. هللل يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات 
 جامعة عين شمس؟ -كلية التربية طالب بالتهور، لدى

 –موجلللب )ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي إبلللسلللتما  بلللتفهم وتعاط،"إلاختلللل، "يهلللل  -أ.2
  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةلدى طالب  (سالب

للدى  (خلارجي–داخللي )بط ختالف مركلز الضلإستما  بلتفهم وتعلاط،" بلإلختل، "ايب. هل  
  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةطالب 

سلتما  إلا"ك. هل يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط على  
  جامعة عين شمس؟  -طالب كلية التربيةلدى  "بتفهم وتعاط،

للدى  (سلالب –موجلب  )ختالف مفهوم اللذات األكلاديميإأ. هل يختل، "التفكير بمرونة" ب .2
  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةطالب 
كليلة لدى طلالب  (خارجي -داخلي)ختالف مركز الضبط إختل، "التفكير بمرونة" بيب. هل 
  جامعة عين شمس؟  -التربية
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يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى التفكيللر  لك. هلل
    جامعة عين شمس؟  -التربية طالب كليةبمرونة لدى 

 (سلالب –موجلب )ختالف مفهلوم اللذات األكلاديمي إأ. هل يختل، "التفكير في التفكيلر" بل -1
 جامعة عين شمس؟ -كلية التربيةلدى طالب 

طلالب للدى خلارجي(  -مركلز الضلبط )داخلليختالف إهل يختل، "التفكير في التفكير" بل .ب
  جامعة عين شمس؟  -كلية التربية

يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط على التفكير في  ل. هجل
  جامعة عين شمس؟  -طالب كلية التربيةالتفكير" لدى 

 –ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي )موجلللب إبللل "أ. هلللل يختلللل، "السلللعي ملللن أجلللل الدقلللة -2
  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةسالب( لدى طالب 

لللدى  (خللارجي –داخلللي )ختالف مركللز الضللبط إيختللل، " السللعي مللن أجللل الدقللة" بللب. هللل 
  جامعة عين شمس؟  -طالب كلية التربية

هل يوجلد تلأثير تفلاعلي دال بلين مفهلوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى "السلعي  .جل 
 جامعة عين شمس؟ -كلية التربية طالب من أجل الدقة" لدى

 –ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي )موجلللب إمل وطلللرا األسلللعلة" بلللاسلللأ. هلللل يختلللل، "الت -7
 جامعة عين شمس؟ -كلية التربية سالب( لدى طالب

لللدى  (خللارجي –داخلللي )ختالف مركللز الضللبط إب. هللل يختللل، "التسللامل وطللرا األسللعلة" بلل 
  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةطالب 
كلاديمي، ومركلز الضلبط عللى "التسلامل يوجلد تلأثير تفلاعلي دال بلين مفهلوم اللذات األ لك. ه

  جامعة عين شمس؟  -طالب كلية التربيةوطرا األسعلة" لدى 
ختالف مفهلللوم الللللذات إيختلللل، "تطبيلللك المعرفللللة السلللابقة عللللى مواقللل، جديللللدة" بللل لأ. هللل -.

  جامعة عين شمس؟  -كلية التربيةلدى طالب  (سالب –موجب )األكاديمي 
داخللي )ختالف مركز الضبط إلسابقة على مواق، جديدة" بيختل، "تطبيك المعرفة ا لب. ه 
  جامعة عين شمس؟  -طالب كلية التربيةلدى  (خارجي –

ك. هللل يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى "تطبيللك 
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 جامعة عين شمس؟ -كلية التربية طالب المعرفة السابقة على مواق، جديدة" لدى
موجلب  )ختالف مفهلوم اللذات األكلاديمي إيختل، "التفكير والتفاهم بوذوا ودقة" ب أ. هل .5
 ؟  جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب  (سالب –

 (خللارجي -داخلللي)مركللز الضللبط ختالف إ" بللدقللةب. هللل يختللل، "التفكيللر والتفللاهم بوذللوا و 
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب 

علللى "التفكيللر  ضللبطاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الك. هللل يوجللد تللأثير تفلل
 ؟جامعة عين شمس -كلية التربيةوالتفاهم بوذوا ودقة" لدى طالب 

 –موجب )ختالف مفهوم الذات األكاديمي إيختل، "جمع البيانات بكل الحواس" ب لأ. ه .02
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب  (سالب

 (خللارجي –داخلللي )ختالف مركللز الضللبط إ"جمللع البيانللات بكللل الحللواس" بلل ب. هللل يختللل،
 ؟جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب 

ك. هللل يوجللد تلللأثير تفللاعلي دال بللين مفهلللوم الللذات األكللاديمي، ومركلللز الضللبط علللى "جملللع 
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةالبيانات بكل الحواس" لدى طالب 

 (سللالب –ختالف مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب إصللور واإلبللدا " بللأ. هللل يختللل، "الت .00
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب 

للدى طلالب  (خلارجي –داخللي )ختالف مركلز الضلبط إب. هل يختل، "التصور واإلبلدا " بل 
  ؟جامعة عين شمس -كلية التربية

التصلور "، ومركلز الضلبط عللى ك. هل يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم اللذات األكلاديمي 
 ؟جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب  "واإلبدا 
 –موجللللب )ختالف مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي إنللللدهار" بللللإأ. هللللل تختللللل، "االسللللتاابة ب .00

 ؟ جامعة عين شمس  -كلية التربيةلدى طالب  (سالب
لدى طالب  (رجيخا –داخلي )ختالف مركز الضبط إندهار" بإستاابة بإلب. هل تختل، "ا

 ؟  جامعة عين شمس -كلية التربية
ك . هلللللل يوجلللللد تلللللأثير تفلللللاعلي دال بلللللين مفهلللللوم اللللللذات األكلللللاديمي، ومركلللللز الضلللللبط عللللللى 

 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةندهار" لدى طالب إستاابة بإل"ا
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 (سلالب –موجلب )ختالف مفهلوم اللذات األكلاديمي إأ. هل تختل، "مهاجمة المخاطر" بل .02
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةطالب  لدى

لللدى طللالب  (يخللارج – يداخللل) ختالف مركللز الضللبطإختللل، "مهاجمللة مخللاطر" بللتب. هللل 
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربية

مهاجملة "ك. هل يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى  
 ؟ ين شمسجامعة ع -طالب كلية التربيةلدى  "المخاطر

للدى  (سلالب –موجلب )ختالف مفهوم الذات األكاديمي إأ. هل يختل، "إيااد الدعاية" ب .02
  جامعة عين شمس؟ -كلية التربيةطالب 

كليلة للدى طلالب  (خارجي –داخلي )ختالف مركز الضبط إب. هل يختل، "إيااد الدعابة" ب
 ؟ جامعة عين شمس -التربية

ن مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي ومركلللز الضلللبط عللللى "إيالللاد ر تفلللاعلي دال بلللييك. هلللل يوجلللد تلللأث
 ؟ جامعة عين شمس -طالب كلية التربيةالدعابة" لدى 

 (سللالب –موجللب )ختالف مفهللوم الللذات األكللاديمي إأ. هللل يختللل، "التفكيللر التبللادلي" بلل .01
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب 

لللدى طللالب  (خللارجي –داخلللي )الضللبط  ختالف مركللزإب. هللل يختللل، "التفكيللر التبللادلي" بلل
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربية

"علللى التفكيللر  ك. هللل يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي ومركللز الضللبط
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةلدى طالب  التبادلي"

لدى  (سالب –ب موج)ختالف مفهوم الذات األكاديمي إأ. هل يختل، "التعلم المستمر" ب-02
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربيةطالب 

لللدى طللالب  (خللارجي –داخلللي ) ختالف مركللز الضللبطإب. هللل يختللل، "الللتعلم المسللتمر" بلل 
 ؟ جامعة عين شمس -كلية التربية

اللللتعلم "ك. هلللل يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي ومركلللز الضلللبط عللللى 
 . جامعة عين شمس -تربيةكلية اللدى طالب  "المستمر
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 هدف الدراسة: 
تهللدف الدراسللة الحاليللة إلللى التعللرف علللى تللأثير كللل مللن مفهللوم الللذات األكللاديمي، 

 ومركز الضبط على كل عادة من عادات العقل. 
 أهمية الدراسة: 

 تتحدد أهمية الدراسة الحالية على النحو التالي: 
بللرامت لتنميللة عللادات العقللل ملللن  سللتفادة مللن نتللائت هللذه الدراسللة فلللي بنللا إليمكللن ا .0

 مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضبط.  ماخالل متغيري الدراسة الحالية وه
توجلق ن للر القللائمين علللى العمليللة التعليميللة إلللى االهتمللام بتنميللة عللادات العقللل بللداًل  .0

 من تنمية التذكر، وحفظ المعلومات. 
 جل تنمية عادات العقل. تااهات التي تنادي بالتعليم من أإلستاابة لإتعد  .2

 مصطلحات الدراسة: 
 Habits of Mindعادات العقل 
سلللتخدام أنمللللاو معينلللة ملللن السلللللوك العقللللي يوفللل، فيهللللا إعتملللاد الفللللرد عللللى إ هلللي 

الذهنيلللة عنلللد مواجهلللة خبلللرة جديلللدة أو موقللل، ملللا، بحيلللث يحقلللك أفضلللل  والمهلللاراتالعمليلللات 
أفضللل نوعيلة  هلذه المهللارات أقلوى وذات سلتاابة وأكثرهلا فاعليللة، وتكلو  نتيالة توفيلل، مثللإ

يوسللل، قطلللامي، )سلللتيعاب الخبلللرة الاديللدة إوأهميللة أكبلللر وسلللرعة أكبللر عنلللد حلللل المشللكلة أو 
 .(51: 0221أميمة محمد ، 

وتعرف إجرائيًا بأنها الدرجة التي يحصل عليها الطالب على مقياس عادات العقلل ملن 
 . "إعداد الباحثة"

 Self – Conceptمفهوم الذات 
مفهللللوم اللللذات علللللى أنللللق الصلللورة الكليللللة ووعللللي الشللللخد  Atnater أتنللللاتريعلللرف 

التلللي يحملهلللا،  والقللليمومعرفتلللق بنفسلللق، كملللا يشلللتمل مفهلللوم اللللذات معتقلللدات الملللر  علللن نفسلللق 
 . (022: 0222الخطيب وآخرو ، )إبراهيم ومشاعره تااهها 

الرم لة التللي  بأنللقُيعلرف      Academic Self -Conceptمفهووم الووذات اديوواد مي 
ين لللر فيهلللا الملللتعلم إللللى نفسلللق ملللن حيلللث قدرتلللق عللللى التحصللليل وأدا  الواجبلللات األكاديميلللة، 
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ة ملللع نلللبعلللاد القلللوة لديلللق، وقدرتلللق عللللى تحملللل مسلللعولياتق بالمقار والرم لللة المسلللتقبلية وإدراكلللق أل
: .022 يونمللم الر ثهيلل(ايخللر ن مللن الطللالب الللذين لللديهم القللدرة علللى أدا  المهمللات نفسللها 

00( 
وتقللاس إجرائيللًا بالدرجللة التللي يحصللل عليهللا الطالللب أو الطالبللة علللى مقيللاس مفهللوم 

  ."ةنحو مادة مبادئ علم النفس "إعداد الباحثالذات األكاديمي 
 Locus of Controlمركز الضبط 
عتقللاد الللذي يللدرك بللق الفللرد العالقللة بللين سلللوكق ومللا يترتللب عليللق مللن نتللائت إلهللو "ا

 حيث ينقسم مركز الضبط إلى قسمين داخلي وخارجي وهما:  يمكن أ  تؤثر فيق
 Internal Locus of Controlالشخص المنضبط داخليًا  -أ

ناازاتللق ونااحللق أو فشلللق وإخفاقاتللق إلللى قدراتللق وجهللوده إهللو الشللخد الللذي يعللزو 
 المبذولة من ذاتق وما يتخذه من قرارات. 

 External Locus of Controlالشخص المنضبط خارجيًا:  -ب
هو الشخد اللذي يعلزو إناازاتلق ونااحاتلق أو فشللق وإخفاقاتلق إللى عواملل خارجيلة 
كالصلللدفة أو الحلللظ أو مسلللاعدة الغيلللر فهلللي تلللتحكم فلللي مصللليره فيقللل، علللاجزًا أمامهلللا ألنلللق ال 

 (. 00: 0225 ،يستطيع التكهن بها )عبد   أبو سكرا 
 : الخارجي[ إجرائياً  –تعريف مركز الضبط ] الداخلي 

هللو الطر قللة التللي يللدرك بهللا الفللرد العالقللة بللين سلللوكق وبللين مللا يترتللب عليللق مللن نتللائت و قللوم 
، وإملا يلصلقها بعواملل خارجيلة، وال إرادة للق قبإلصاق هذه النتائت إملا لذاتلق، ولاهلوده الخاصل

نللق فيهللا، وال يسللتطيع الللتحكم بهللا، و مكللن أ  تللؤثر فيللق داخليللًا بينللق وبللين نفسللق، أو خارجيللًا بي
وتمثل بالدرجة التي يحصلل عليهلا الفلرد فلي مقيلاس مركلز الضلبط ملن "إعلداد  ،وبين ايخر ن

 الباحثة" 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

تعلللرب الباحثلللة فلللي هلللذا الالللز  بعللل  األطلللر الن ر لللة لمتغيلللرات الدراسلللة الراهنلللة، 
عرذلها عللى النحلو  مركلز الضلبط و مكلن –مفهلوم اللذات األكلاديمي  –وهي: عادات العقلل 

 التالي: 
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 : Habits of Mindأوال: عادات العقل 

ات العقليلللة مللن المتغيلللرات المهمللة التللي لهلللا عالقللة بلللاألدا  األكللاديمي للللدى دالعللا تعتبللر     
 قلر  الحلاديال مع بدايلة راساتالد منديد الع دتكأ ، لذلكةتلفخمال مالتعلي حلالطالب في مرا

، والتفكيلللر فيهلللا، البطلللع المللل، وتقو تهلللا، ومناقشلللتها العقليلللة داتالعلللا متعللللي أهميلللة نوالعشلللر 
 حتللى تصللبح بهللا مسللكتعلللى ال ايعهمتشلل مللن أجللل التعز للز الللالزم للطللالب ، وتقللديموتقو مهللا

 (0210 :0200 مرع وز زي  فوري الصا  اة. )إيمالعقلي موبنيته ذاتهم من ز اً ج
 : العقلية اتدالعا وممفه
 ،فبللةاو مو  كللراراً تو مللرارًا  عليللق دو عللي أي دالفللر  ا يعتللادهملل العربيللة ةفللي اللغلل تعنللي ""عللادة كلمللة
 .اتدعا عهامجو  دهج من غير فعلي صار تىح دأعتي امكل  والعادة

 (222 –225 :0220اللغة العربية مامع)
مللن و  اولتهللاتنهللات التللي ااتإلاو  ، للرنات الهللجو تعللدد ب دات العقليللةالعللا تعللددت تعر فللات     
  :يليالتعر فات ما  هذه
هلي و  ،م إللى أفعلالتعلملال يقلود ةالذكيل وكياتنمط من السل" العقلية "العادات  أ ى ير  من كاهن
 .نة من المشكالتعيم نماوإلى أ الفرد ابةاستإل ةنتيا   كو تت

 ،إلللللى تفكيللللر ةجللللابح مالتالتسللللا ابللللاتجو إأ التحلللللول المشللللك   كللللو ت  ة أطشللللر  توالتسللللامال
 .ملوتأ ،حثوب

 حللللول أي تيللللاراتخإ عنصلللل من، تتضللللةكيبللللتر ة العقليلللل داتالعللللا  أ مللللن يللللرى  وهنللللاك
و ا أملل كلةمشلل د مواجهللةنللع عللينم فللي وقللت هامادختسللإ نبغلليي التللي نيللةهالذ نمللاو للعمليللاتاأل

، فاعلللة ورةبصلل العمليللات الذهنيللة امدخسللتإل هللاراتمال مللن عاليللاً  وى مسللت لللبطتت جديللدة خبللرة
 (0210: 0200مر ع وز زي  الصافوري  . )إيما المحاف ة عليهاو  ،وتنفيذها

عقليلة الت دااعلال  عرفلاي حيلث Costa & Kallick, 2002 ملع تعر ل  تفك ذللكو 
 طنمالللل مادختسلللإل اسلللبمنال تقلللو بال ةالسلللياقي اتميحلللالتل اللخللل ملللن التنبلللؤ عللللى درةالقللل :هلللانبأ
 هللةجاو مو أ ،مشللكلة حللل عنللد نمللاواأل مللن غيللره مللن نيللةهالذ ليللاتمالع مللن أكفللاألو  ،فضلللاأل

و أ   غيللرهو د لهللذا الللنمط مللن العمليللات الذهنيللة سللتخدامقإفاعليللة ل الفللرد تقيلليمو  ،جديللدةخبللرة 
 .ةمستقل نيفاتتص وحن قب دمتقالو  ديلقعتعلى  قدرتق
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 العللادات العقليللة  إلللى أ وصلللتت ،السللابقة للتعر فللات سللتطال  الباحثللة، وفهمهللاإومللن خللالل      
د ام الفلر دختسلإ ىعلل اهالتإلهلذا ا تق، و قلومكياسللو  طة للنماذحو  سمة طييع لدى الفرد عقلي تااهإ

  (0202 ،  حفت . )مندورطلوبمال حقيك الهدفتإلى  وصولها للمن ةدستفاإلالسابقة وا للخبرات
 الشخد الذي يمتلك عادات العقل يتص، بالصفات التالية: و 

 ختيار نمط السلوك العقلي المناسب للموق، الذي يواجهق. إلديق القدرة على  .0
 ستخدامها و ستمتع بذلك. إمهارات، وقدرات التفكير المتنوعة، و ميل إلى  يمتلك .0
 تخاذ القرار. إلديق الرغبة في التفكير في مواجهة المشكالت و  .2
 ختيار أفضل األنماو السلوكية المناسبة. إللديق حساسية  .2
سلللتفادة منهلللا فلللي كافلللة مناشلللط الحيلللاة، إللديلللق خصلللائد المفكلللر الايلللد، وبالتلللالي ا .1

 ل على تطو رها. والعم
تصللبح العللادات العقليللة لديللق جللز  مللن ممارسللاتق اليوميللة ال يمكللن أ  تنفصللل عنهللا  .2

 (Costa & Kallick, 2003: 3)بأي حال من األحوال. 
 ادسس النظرية لعادات العقل: 

 ( Campbell, 2006, P. 12ل )بقترا كامإ
ستخدام عادات العقلل إلأساسًا ن ر ًا لعادات العقل في محاولة لتطو ر سياق ن ري 

طبيعلللة الللذكا ، ون ر لللات اللللتعلم المعرفللي، ون ر لللات اللللتعلم  نط بللليبللالرب وذللللككإطللار لللللتعلم 
 جتماعي، وأبحاي الدماغ، كما هو موذح بالشكل التالي: إلا

 
 
 
 

 
 
 
 

 ( العوامل المؤثرة في عادات العقل0شكل )

 ن ر ات التعلم المعرفية البنائية 

 العقل عادات

 ات التعلم ن ر 
 االجتماعي

ن ر ات طبيعة الذكا  
 العاطفي

 أبحاي الدماغ
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 يف عادات العقل: صنت
العقللل يلمللس توجهللات ن ر للة مختلفللة لدراسللة  إ  المتتبللع لدراسللات، وأبحللاي عللادات
 هذا الموذو ، ومن هذه التوجهات ما يلي: 

( عادات العقلل والتلي أطللك عليهلا "العلادات العقليلة المنتالة" 0555تناول )مارزانو وآخرو ، 
 وفك المكونات التالية: 

التن لللللليم الللللللذاتي وتضللللللمن مهللللللارات: إدراك التفكيللللللر الللللللذاتي، والتخطلللللليط، وإدراك  -0
 علية العمل. اصادر الالزمة، والحساسية تااه التغذية الراجعة، وتقييم فالم

لتلزام بالبحلث علن الدقلة، والبحلث علن الوذلوا، إلالتفكير الناقد وتضمن مهارات: ا -0
تخلاذ المواقل، واللدفا  عنهلا، والحساسلية تاللاه إنفتلاا العقللي، ومقاوملة التهلور، و إلا

 ايخر ن. 
نخللراو بقللوة فللي مهمللات ال تكللو  إجاباتهللا إلت: االتفكيللر اإلبللداعي وتضللمن مهللارا -2

واذلللحة، وتوسللليع حلللدود المعرفلللة والقلللدرات، وتوليلللد معلللايير التقلللو م الخاصلللة بهلللا 
 والمحاف ة عليها، وتوليد طرق جديدة للن ر خارك نطاق المعايير السائدة. 

 ة و تفللر  منهللا العللادات العقليللةيهنلاك مللن قسللم عللادات العقللل إلللى ثالثلة أقسللام رئيسلل
 الفرعية وهي:

 خرائط عمليات التفكير وتتفر  منها العادات العقلية التالية: 
مهارة طرا األسعلة، ومهارات ما ورا  المعرفة، ومهارة الحواس المتعددة، والمهلارات  .0

 العاطفية. 
نهلللا العلللادات العقليلللة التاليلللة: اإلبلللدا ، والمرونلللة، وحلللب مالعصللل، اللللذهني وتتفلللر   .0

 برة. ستطال ، وتوسيع الخإلا
من مللات الرسللوم وتتفللر  منهللا العللادات العقليللة التاليللة: المثللابرة، والتن لليم، والضللبط،  .2

 ( 25، 0220الحارثي إبراهيم والدقة. )
آرثللر )وهنللاك مللن قسللم عللادات العقللل إلللى سللتة عشللر سلللوكًا ذكيللًا يطلللك عليهللا عللادات العقللل 

 ، وهي كما يلي: (0222وكوستا وبينا كاليك، 
هي عادة العقل التي تأخذ مكانتها في صلدارة العلادات    Persistenceالمثابرة:  -0

فيلللرى كوسلللتا أ  النالللاا يلللرتبط بالنشلللاو والفعلللل، والنلللاجحو  هلللم أولعلللك اللللذين ال يقبللللو  
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لتلللزام بالمهملللة إلالهز ملللة ابلللدًا أنهلللم هلللؤال  اللللذين يوافبلللو  وال يتراجعلللو  أبلللدًا، فالمثلللابرة تعنلللي ا
ستسللالم بسللهولة، واإلصللرار علللى حللل المشللكلة، وتطللو ر إلو  اكتمالهللا دإالموكلللة للفللرد لحللين 

ستراتيايات البديلة لحل المشكالت، وجمع األدلة على إلمتالك ذخيرة وافرة من اإطرق حلها، و 
 ستخدام أخرى.    إنااا اإلستراتياية المتبعة لحل المشكلة، وإدراك متى ينبغي رف  فكرة، و 

  Managing Impulsivityالتحكم بالتهور  -2
وتعنللي التللأني فللي حللل المشللكالت، وفللي التفكيللر قبللل اإلقللدام علللى حللل المشللكالت، 
ووذع خطة عمل أو هدف قبلل البلد  بالعملل، وتأجيلل إعطلا  حكلم فلوري لفكلرة معينلة لحلين 
فهمهللا تمامللًا، والللتمعن فللي البللدائل قبللل التصللرف، والتقليللل مللن الحاجللة للتاربللة والخطللأ عللن 

تللأني مللن أجللل التأمللل فللي الاللواب قبللل تقديمللق، والتأكللد مللن فهللم وال ،طر للك جمللع المعلومللات
 التعليمات، واإلصغا  لوجهات الن ر البديلة.  

 Listening with Empathy andاإلصووووباف بوووووتفهم وتعوووووا ف  -3
understanding   

هتمللام بمللا يقولللق ايخللرو ، وإعللادة صللياغة إلسللتما ، واإلوتعنللي القللدرة علللى حسللن ا
اف المؤشلرات عللى المشلاعر أو الحلاالت العاطفيلة بلغلة شلفو ة أو كتشإأفكار شخد أخر، و 

جسللمية )التعللاط،(، والتعبيللر بدقللة عللن مفللاهيم، وعواطلل، ومشللكالت شللخد آخللر، والقللدرة 
على رم ة وجهة الن ر األخرى بشفافية، وإفهلار اللتفهم والتعلاط، ملع فكلرة أو شلعور األخلر 

رى إليهلللا أو توذللليحها أو تقلللديم مثلللال ملللن خلللالل إعلللادة صلللياغتها بدقلللة أو إذلللافة معلللا  أخللل
 عليها. 

ي فلللي خاإلصلللغا  لللليس مالللرد عمليلللة بسللليطة قوامهلللا أ  يفلللرد الملللر  أذنيلللق و سلللتر ف
سلللتما  إللللى ايخلللر، فاإلصلللغا  فعلللل نقلللدي تلللأملي وعملللل ذهنلللي معقلللد يتضلللمن كثيلللرًا ملللن إلا

 الفعاليات والقدرات الذهنية.   
  Thinking of Flexibiliyالتفكير بمرونة  -4

( من أصعب عادات العقل مرونلة وذكلا  اعد التفكير بمرونة كما يعلك )آرثر كوستي
و عنللي بالمرونللة فللن معالاللة معلومللات بعينهللا علللى خللالف الطر قللة التللي اعتمللدت سللابقًا فللي 

إنللق لمللن السللهولة بمكللا  أ  تعلللم شخصللًا حقيقللة جديللدة، لكنللك بحاجللة إلللى معاللزة  معالاتهللا.
اعتللاد رم للة األشلليا  مللن خاللهللا، فالللدماغ البشللري لتعلمللق تحطلليم عقليللة قديمللة 
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قللادر علللى التغييللر وإبللدا  البللدائل ثللم فللي قدرتللق علللى إصللالا نفسللق ليصللبح أكثللر براعللة وقللوة 
سلللتخدام طلللرق غيلللر تقليديلللة فلللي حلللل المشلللكالت إقتلللدار فالمرونلللة تعنلللي القلللدرة عللللى إوقلللدرة و 

    ومواجهة التحديات وهنا ما ياب علينا أ  نعلمق لألطفال.
 Thinking about thinking أو التفكير في التفكير التفكير فوق المعرفي -5

القللدرة علللى ذكللر الخطللوات الالزمللة لخطللة العمللل ووصلل، مللا يعللرف، ومللا يحتللاك 
 لمعرفتق مع تقييم مدى إنتاجية ما توصل إليق.  

 وتتمثل خصائصها في النقاو التالية: 
 رة أدا ات فاهرة. الوعي باألفكار وهي تسير على األرب على صو  -
سلللللتراتيايات عقليلللللة وتنفيلللللذها ومراقبتهلللللا وتتبلللللع لمار لللللات إلالقلللللدرة عللللللى التخطللللليط  -

 التفكير. 
 التحدي عما يدور في العقل بدقة حينما يقوم بأدا  أي مهمة.  -
   Striving for Accuracyالسعي من أجل الدقة  -6

لتأكلد ملن صلحتها تقلا  وتفحلد المعلوملات لإالقدرة على العمل المتواصل بحرفيلة و 
 لتزام بها.  إلومراجعة القواعد التي ينبغي ا

 وتتمثل خصائصها في النقاو التالية: 
 العمل بحرفية ومهنية وإتقانها في أقل وقت وجهد وتكلفة.  -
 المبذول.  والوقتختبار النتائت للتأكد من الدقة، دو  مراعاة الاهد إ -
 مة المتعلم نقطة مهمة حتى يكمل التعلم. درجة الكمال يشكل همًا مستمرًا لق، وتشكل عز  -

  Questioning and posing problemsالتساؤل و رح المشكالت  -7
المشلكالت عنلدما تحلدي أو تعلرب  حللالقدرة على طرا أسعلة وتوليلد علدد ملن البلدائل ل -

 تخاذ القرار المناسب وتتمثل خصائصها في النقاو التالية. إلعليق 
   .ختالفاتإلبين التشابهات وا اعددة يميز من خاللهالقدرة على توليد أسعلة مت -
 تحكم في مستو اتها المختلفة. ييسأل أسعلة دقيقة يفتح بها أبواب العقل  -
 سد الفاوة بين األشيا  والربط بينها بطرا األسعلة.  -

 تطبيق المعارف السابقة على ادوضاع الجديدة  -8
Applying past knowledge 
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دة منهلللا شلللكل متقلللدم ملللن أشلللكال اللللذكا  الملللرتبط بعلللادات سلللتفاإلتوفيللل، المعرفلللة وا
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           العقللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل، فهللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي تعنللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللي اللاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللو  إلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللى 

سللتخالص التالارب المشللابهة، توفيل، األفعللال الحاليلة بمقارنتهللا بتالارب مشللابهة إلالماذلي 
سللترجا  مخلزو  ملن المعللارف والتالارب كمصلدر بيانللات للدعم الاللواب، أو إملرت بالماذلي 

 ن ر ات تسهم في اإليضاا، أو عمليات لحل كل تحد جديد. 
 التفكير والتفاهم بوضوح ودقة  -9

Thinking and Communicating with clarity and Precision  

ستخدام اللغلة فلي توصليل الفكلرة بدقلة سلوا  كلا  إوالتفكير، و  اللغةوتعني الربط بين 
سللتخدام تعبيللرات محللددة، وأسللما  تشللابهات صللحيحة، والسللعي إلللى إذلللك كتابيللًا، أو شللفو ًا، و 

 دعم المقوالت بإيضاحات، ومقارنات وقياسات وأدلة. 
 Gathering data through all sensesل الحواس جمع البيانات بك -01

ياري التأكيد في هذا المستوى على أهمية توفي، الحواس وتنمية القدرات الحسلية  
سلتخدام الحلواس كافلة فلي الحصلول عللى المعلوملات إللمر  في عملية بنا  المعرفة حيث يلتم 

خلللالل مالح لللة األشللليا ، شلللتقاق مع لللم اللللتعلم اللغلللوي، والثقلللافي، والملللادي ملللن البيعلللة ملللن إو 
 ستيعابها عن طر ك الحواس. إو 

  Creating and Imaginingالتصور واإلبداع   -00
وتعني تصلور حللول للمشلكالت بطر قلة مختلفلة بفحلد اإلمكانلات البديللة ملن علدة 

سللتخدام التشللابهات، واإلقللدام علللى إزوايللا، والميللل لتصللور الشللخد نفسللق فللي أدوار مختلفللة ب
نفتللاا علللى النقللد، وتقللديم النللاتت ل خللر ن إل  بللدوافع داخليللة ال خارجيللة، واالمخللاطر، واالنللدفا

 للحكم عليق لتهذيبق واالرتقا  بق.   
 ندهاش ورهبة إستجابة بإلا -02

Responding with Wonderment awe  

بتهللاك لوجللود القللدرة علللى إلوتعنللي السللعي إلللى حللل المشللكالت لتقللديمها ل خللر ن، وا
في مواجهة تحدي حلل المشلكالت والسلعي ورا  المعضلالت التلي قلد  حل المشكالت، والمتعة
سلللتمتا  بإيالللاد الحلللللول ومواصللللة اللللتعلم مللللدى الحيلللاة، والتقصللللي، إلتكلللو  للللدى ايخللللر ن، ا

 واإلتقا .   
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  Taking responsible risksمهاجمة المخا ر:  -03
ود، نطللالق إلللى مللا ورا  الحللدإلوجللود دافللع قللوي يصللعب السلليطرة عليللق يللدعو إلللى ا

رتبللاك إلو قبللل ا او بللدو الشللخد وكأنللق مابللر علللى وذللع نفسللق فللي مواقلل، ال يعللرف نتائاهلل
عتملاد إلرتفا  مخلاطر الغلو كالز  ملن العمليلة العاديلة، كملا تعنلي اإوالتشو و وعدم اليقين و 

هتمللام بالنتللائت، ومعرفللة أنللق للليس كللل المخللاطر تسللتحك اإلقللدام إلعلللى المعللارف السللابقة، وا
 عليها.  
 Finding Humorاد الدعابة إ ج -04

القدرة على تقديم نماذك من السلوكيات خالل اللتعلم تلدعو إللى السلرور والمتعلة ملن 
 خالل المفارقات. 

 وتتمثل خصائصها في النقاو التالية: 
 يقلب الكلمات إلى معاني غير مألوفة و صل إلى عالقات عقلية جديدة.  -
و تانلب التحيلز والتعصلب والتمركلز حلول  يخال، الواقع في أفكلاره وتقلباتلق العقليلة، -

 نفسق. 
 لف يًا وعقليًا، و تصور مواق، و تااوز إلى ما ورائها بشفافية تفصيلية.   متدفك -

  Thinking interdependently لتبادلىا فكيرالت -05
ختبلللار ملللدى صلللالحية طلللرق الحللللول وتقبلللل التغذيلللة إالقلللدرة عللللى تبر لللر األفكلللار و 

   والعمل ذمن ماموعات والمساهمة في المهمة.  الراجعة والتفاعل والتعاو 
 Learning Continuouslyالتعلم المستمر  -06

سلللتطال  لطلللرق أفضلللل ملللن أجلللل إلوتعنلللي القلللدرة عللللى البحلللث المتواصلللل وحلللب ا
التعلديل والتطلو ر وتحسلين اللذات، والتقلاو المشلكالت، والمواقل،، والنزعلات، واعتبارهلا فللرص 

، 0222 ،)أرثلللر كوسلللتا وبينلللا كاليلللك المعرفلللة لمواصللللة اللللتعلمعتلللراف بعلللدم إلثمينلللة لللللتعلم، وا
 (0202، وذحى العتيبي، 0200إيما  الصافوري وز زي عمر

 أهمية ايتساب المتعلمين لعادات العقل: 
 :تكمن أهمية اكتساب المتعلمين لعادات العقل في أنها تعمل على

عقلل بشلكل عمليلة إتاحة فرص عملية يتمكن المتعلم خاللهلا ملن ممارسلة علادات ال -0
 أثنا  التعلم. 
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كتشاف كي، يعمل عقلق أثنا  إإتاحة الفرص للمتعلم لرم ة مسار تفكيره الخاص، و  -0
 حل المشكالت. 

مسلاعدة الملتعلم علللى التعلديل فللي العلادات التلي يراهللا غيلر منتاللة أو غيلر ماديللة  -2
 بالنسبة لحياتق. 

صللرار، والمثللابرة بمللا يسللاعده كتسلاب المللتعلم العللادات المفيللدة للحيللاة مثللل عللادة اإلإ -2
 على إنها  األعمال التي يبدأ فيها، وكذلك عادة العقل المنفتح للتعلم. 

 تدر ب المتعلم على التخطيط بدقة في ذو  متطلبات المهمة التي يقوم بها.  -1
لللى قللدرات كتسللاب القللدرة علللى مللزك قللدرات التفكيللر الناقللدة واإلبللداعي باإلذللافة إإ -2

 ( 002 :0202لى أفضل أدا . )وذحي العتيبي، ول إالتن يم الذاتي للوص
 مفهوم الذات: 

"بأنلق تكلو ن معرفلي ملن م وملتعلم للملدركات  05.5يعرفق حامد عبد السلالم زهلرا  
 الشعور ة، والتصورات، والتقو مات الخاصة بالذات، يبلوره الفرد، و عتبره تعر فًا نفسيًا لذاتق" 

 لنواحي جميعها وهي: وللذات عدة أبعاد تحيط بالفرد من ا
الللللذات الاسللللمية: أي فكللللرة الفللللرد عللللن جسللللمق وصللللحتق وم هللللره الخللللارجي وحالتللللق  -

 الانسية. 
اللللذات الشخصلللية: وهلللي إحسلللاس الفلللرد بقيمتلللق الشخصلللية وتقلللديره لمزايلللاه ومهاراتلللق  -

 الخاصة. 
الذات األسلر ة: وهلي فكلرة الفلرد علن نفسلق بصلفتق عضلوًا فلي األسلرة، وملدى تكيفلق  -

 زامق بها. معها،والت
لتزاملق بلالقيم األخالقيلة ورذلاه علن إالذات األخالقية: وهي فكرة الفلرد علن أخالقلق و  -

 إيمانق بمعتقداتق وأفعالق. 
الذات االجتماعية: وهلي فكلرة الفلرد علن نفسلق ملن خلالل عالقتلق بلايخر ن ومكانتلق  -

 بينهم، ودوره في التفاعل معهم.  
 : ةالذات األكاديمي -

تااهللات الفللرد إ ابأنهلل Shavelson & Bolus, 1982ولد و  وبللسللشافل ايعرفهلل
ومشاعره نحو التحصيل في مواذليع معينلة يتعلمهلا ذللك الفلرد، أو تقلدير الفلرد علن 
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ختبارات التحصيلية المختلفة، و شير إلى السلوك الذي يعبر فيق الفلرد علن نفسلق ملن إلدرجاتق في ا
ة بالمقارنة ملع ايخلر ن اللذين يلؤدو  الواجبلات حيث قدرتق على التحصيل وأدا  الواجبات األكاديمي

   .(000: .022 ،وزهير الزغبيح محاف ة مسافي ) أو المهام نفسها
م و فهمو مكن تقسيمق إلى ماال المادة الدراسية مثل مفهوم الذات في اللغة العربية، 

 لذات في الر اذيات ثم في مااالت محددة في المادة الدراسية. ا
 ياد مي مفهوم الذات اد 

 م إدراكلات الفلرد لقدراتلق األكاديميلة، و شلمل ذللك المعتقلدات العاملة و هي وص، لتقل
 حترام الذات التي ترتبط بإدراكات الفرد حول كفايتق، وقدراتق األكاديمية. إحول 

بهذا المعنى فإ  مفهوم الذات األكاديمي بنا  متعدد األبعاد يتضلمن إجلرا  مقارنلات 
د بالمقارنة الخارجيلة مقارنلة أدا  الطلبلة األكلاديمي بلأدا  زمالئهلم فلي خارجية وداخلية، و قص

الصلللل، أو الفرقللللة الدراسللللية، كمللللا يقصللللد بالمقارنللللة الداخليللللة مقارنللللة أدا  الطلبللللة األكللللاديمي 
 ،)جملال أبلو ز تلو  وشلادية عليلوات الخاص في إحدى المااالت مع مالاالت األدا  األخلرى 

0202 :000).  
كللاديمي الللذي يكونللق الطفللل عللن إمكانياتللق العقليللة والمعرفيللة التللي فمفهللوم الللذات األ

هلللا، يعطيلللق معتطلللورت عبلللر تنشلللعتق األسلللر ة ومواقللل، الحيلللاة والخبلللرات السلللابقة التلللي تفاعلللل 
تصللورًا يحلللدد فيللق توقعلللق للناللاا أو الفشلللل الللذي يواجهلللق أمللام خبلللرات محللددة، وبالتلللالي فلللإ  

ع نحلللو النالللاا إذا كانلللت خبراتلللق السلللابقة خبلللرات مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي يعملللل عملللل اللللداف
ناجحلة، أو تحبطللق إذا كانللت خبراتللق السلابقة خبللرات فاشلللة. وبالتللالي فلإ  مفهللوم الللذات يعمللل 

 (  .055، نوفل عمل الدافع لدى الفرد.)مفيد
 والسلبي:  ىمفهوم الذات اإل جاب 

 مفهوم الذات اإل جابي: 
نهلللا، حيلللث ت هلللر لملللن يتمتلللع بمفهلللوم ذات و تمثلللل فلللي تقبلللل الفلللرد لذاتلللق ورذلللاه ع

 يكشلل،إياللابي بصللورة واذللحة ومتبلللورة يلمسللها كللل مللن يتعامللل مللع الفللرد و حتللك بللق، حيللث 
حتللرام الللذات وتقللديرها إعنهللا أسلللوب تعاملللق مللع ايخللر ن الللذي ي هللر فيللق دائمللًا الرغبللة فللي 

بللللالنفس والتمسللللك  جتماعيللللة ودورهللللا وأهميتهللللا والثقللللة الواذللللحةإلوالمحاف للللة علللللى مكانتهللللا ا
سللتقالل الللذاتي، ممللا يعبللر عللن تقبللل الفللرد لذاتللق ورذللاه عنهللا، وكللذلك عللن إلبالكرامللة وا
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: 0557حاملد زهلرا ، )تفهم ومتفائل تااه الحياة والنلاس متحمل المسعولية، وأنق يعتمد عليق و 
70)  

ومللن األسللاليب والعوامللل التللي تسللهم فللي تنميللة مفهللوم إياللابي نحللو الللذات التفاعللل 
الطبيعي السوي مع الطفل عن طر ك إعطائق الفرصة للتعبير الصر ح علن اللرأي، ومسلاعدتق 

تخلللاذ القلللرارات الالزمللللة، وتدر بلللق وتوجيهلللق، وتحديلللد دوره ومكانتللللق فلللي الحيلللاة، بتعر فللللق إفلللي 
 بين أفراد أسرتق.  تقبوذعق وبإشعاره بأهمي

األوللى:  ملاللطفلل ه نتيأساسلي يني حينملا تشلبع حلاجتباالو تحقك مفهلوم اللذات اإلي
رتبلاو، و سلمى هلذا بالتضلمين، أملا الحاجلة الثانيلة فهلي أ  يكلو  إلإشبا  حاجة الطفل إللى ا

 ستقاللية أو التمييز". إلأهدافق بنفسق، وهذا ما يسمى "با رمستقاًل بذاتق، وغير معتمدًا، يختا
سللا  يحللددا  ستحإلهللذا باإلذللافة إلللى كميللة ونوعيللة القبللول الللذي يبديللق الوالللدا ، وا

 ( 22: 0222إلى حد كبير صورة األطفال عن أنفسهم )مهند العلي 
 هناك أربعة عوامل تؤثر على المفهوم اإلياابي للذات وهي: 

 العالقات اإلياابية مع الوالدين.  -0
 . قافالكفا ة االجتماعية في التعامل مع الر  -0
 األدا  التحصيلي  -2
 (      22: 0222العلي، اتااهات األقارب وأفراد الماتمع )في مهند  -2

 المفهوم السلبي للذات:  
فيتحللدد بتصللرفات الفللرد وأسللاليبق فللي الحيللاة، وتعبيللره عللن نفسللق أو ايخللر ن بشللكل 
سلللبي، وتكللو ن الفللرد لمفهللوم سلللبي عللن ذاتللق يعتمللد علللى ن للرة ايخللر ن السلللبية لللق لسللبب أو 

 (. 000: 0200 ،يخر أو عدم تقدير لها )فاطمة احمد وأحمد شنا 
 األسباب التي تؤدي إلى تكو ن مفهوم سلبي للذات: 

السلليطرة التامللة علللى الطفللل لدرجللة أنللق ال يسللتطيع أ  يتخللذ قللرار تحللت دعللوى أنللق  . أ
 ليس قادرًا. 

هتمام بالطفل وملا يترتلب عللى ذللك ملن مشلاعر فلي داخلل أعملاق إلاإلهمال وعدم ا . ب
 (  Mobya, 1993الطفل )
 (21: 0222 ،هند العليالسلبية )م وتعاألوصاف والن -ك
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النبذ وعدم المحبة التي يبديها الوالدين فكل ذلك يعزز نملو سللبي لمفهلوم اللذات لديلق  -د
 (07: 0225 ،ز اد بركات)

وجللدير بالللذكر أنللق ارتلللبط مفهللوم الللذات السللالب، بلللالقلك واالكتعللاب عللدم الطمأنينلللة 
 وذع، األدا  األكاديمي وبالتالي ذع، العمليات المعرفية. 

 لنظريات التي تناولت مفهوم الذات: ا
هتملللت بدراسلللة اللللذات إ أ  اللللذات للللب الفلللرد وجلللوهره، فقلللد تعلللددت الن ر لللات التلللي  املللبو 

كمفتلللاا لفهلللم الشخصلللية ككلللل، وتلللأتي عللللى قملللة هلللذه الن ر لللات ن ر لللة)كارل روجلللرز( 
 عتبارها أحدي الن ر ات في هذا الماال حيث ين ر إلى الذات على أنهلا كينونلة الفلردإب

التي تنمو وتنفصل تدر ايًا عن الماال اإلدراكلي، وتتكلو  فيلق اللذات نتيالة للتفاعلل ملع 
البيعة، وتنمو ذات الفرد من خلالل خبراتلق األوللى المبكلرة بمرحللة الطفوللة وتتكلو  نتيالة 
عالقاتللق مللع المحيطللين بللق، فتمللتد ذاتللق التللراي القيمللي مللن ايخللر ن، وتسللعى للتوافللك 

هللوم الللذات األكللاديمي فللي النملو نتياللة لعامللل النضللت، ولعامللل الللتعلم تلزا ، و أخللذ مفإلوا
وتعلللرف اللللذات بأنهلللا "التن للليم المعرفلللي الوجلللداني المسلللتمر والمعبلللر علللن وعلللي الكلللائن 
لوجوده والمنسلك بلين خبراتلق فلي الماذلي والحاذلر وبلين آماللق وتوقعاتلق فلي المسلتقبل. 

للخصلائد التلي يعزوهلا الفلرد لنفسلق و رى روجرز أ  مفهوم اللذات هلو الماملو  الكللي 
 (. .: 0221 ،والقيم اإلياابية والسلبية التي تتعمك بهذه الخصائد )هيثم أبو ز د

 تطور مفهوم الذات والعوامل المؤثرة فيه:
يتأثر مفهوم الذات بعوامل كثيلرة منهلا ملا هلو داخللي يتعللك بلالفرد نفسلق مثلل قدراتلق 

، ومنها ما هو خارجي كن رة ايخر ن وعقالشخصية، نالمختلفة، خصائصق الاسمية، سماتق 
 إليق، أي أ  مفهوم الذات يتأثر بعوامل وراثية، وعوامل أخرى بيعية. 

يتطلللور مفهلللوم الللللذات ملللن الخبلللرات الازئيللللة والمواقللل، التلللي يمللللر بهلللا الفلللرد أثنللللا  
نملللو  عليهلللا بتلللر محاولتلللق للتكيللل، ملللع البيعلللة المحيطلللة بلللق، ومثلللل هلللذه الخبلللرات هلللي التلللي يت

ة، وذلك بنا  على عملية التعلم، ولكن أثر هذه المواق، والخبرات فالتن يمات السلوكية المختل
ال يتوقلل، عنللد ماللرد نمللو تن يمللات سلللوكية خاصللة، أو دوافللع فرديللة منعزلللة، ولكنللق يتعللدى 

نفعاليللة اإلدراكيللة علللى هللذا الفللرد، ممللا إلذلللك، فيشللمل الفللرد كلللق عللن طر للك تعملليم الخبللرات ا
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 :.022سلللللامية  محاف لللللة وزهيلللللر الزغبلللللي، كل )كي في النهاية إلى تطور مفهوم الذات يؤد
000 ) 

 و تطور مفهوم الذات في خط مواز لمراحل النمو المعرفي التي وذعها بياجيق. 
 ويتطور مفهوم الذات خالل العوامل المرتبطة اآلتية: 

مللن اإلدراك  الللوعي بالاسللم وتشللكيل صللورة عنللق، وتتكللو  هللذه الصللورة فللي البللد  -0
 الحسي وتكتمل في مرحلة تكو ن الهو ة. 

سللتعمال إاللغللة، إذ يسللاعد تطللور اللغللة لللدى الفللرد فللي تطللور مفهللوم الللذات لديللق ف -0
بعل  الضلمائر، فعلل يلا الملكيلة، وذلمائر الغائلب دليلل عللى تمييلز الطفلل لذاتللق 

 عن ايخر ن وتشكل رموز اللغة أساس إدراك الذات وتقو مها. 
الرفلاق، والمدرسلين والملربين،  جماعلةمهمو  في حياة الفرد كالوالدين، و ايخرو  ال -2

أي أ  عمليللة تطلللور مفهللوم اللللذات ت لللل مسللتمرة، ملللا دام الفلللرد ي للل مسلللتمرًا فلللي 
انلللب الالللديرة فلللي عمليلللة النملللو التلللي تلللؤدي بلللدورها إللللى تغييلللر هلللذا و اكتشلللاف الا

 المفهوم إليق.      
في مفهوم الذات منها ما هو داخلي، كالقدرة  وخالصة القول أ  عوامل كثيرة تؤثر -2

العقلية التي تؤثر في تقييم الفلرد لذاتلق، ومنهلا ملا هلو خلارجي كن لرة ايخلر ن إليلق 
 ، زهيلللر محاف لللة أي أ  مفهللوم اللللذات يتلللأثر بعواملللل ذاتيلللة وعوامللل بيعيلللة )سلللامية

 ( 002: .022 الزعبي
 العالقة بين مفهوم الذات والتحصيل: 

الللللذات إلللللى درجللللة كبيللللرة بناللللاا أو إخفللللاق الشللللخد فللللي التحصلللليل يتللللأثر مفهللللوم 
األكاديمي الدراسي، وحيلث تشلير مع لم الدراسلات فلي هلذا المالال إللى أ  األطفلال ملن ذوي 
التحصيل المتدني، كانوا من النوعية المتدنية في مستوى مفهوم الذات، وذللك بعكلس األطفلال 

دل مفهلللوم اللللذات للللديهم مرتفعلللًا، وإياابيلللًا ذوي التحصللليل األكلللاديمي المرتفلللع، حيلللث كلللا  معللل
 . (020: 0552 ،عصام نمر وعز زة سمارة)ولديهم درجة ثقة بالنفس عالية 

و تضلح مللن خللالل العللرب السللابك أ  مفهللوم اللذات يللؤثر علللى الفللرد فللي إطللار مللا 
 يحملق عن نفسق من أفكار ومدركات لذاتق التي تكونت نتياة تفاعلق مع ايخر ن. 
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م للاهر الصللحة النفسللية التللي مللن أهللم  مللن م اإلياللابي للللذات هللو م هللروأ  الفهلل
 مالمحها: التكي، سوا  مع الذات أو مع ايخر ن. 

الفهم اإلياابي للذات يحقك التوافك النفسي والقدرة على تحقيك الذات مما يؤدي إلى أ  يكو  
 عرفيًا إياابيًا عن ذاتق.  مالفرد مدركًا 

نفسللي هللام فللي فهللم أنمللاو سلللوكية عديللدة لللدى الفللرد فللي يعتبلر مفهللوم الللذات مكللو  
 الماال األكاديمي وغير األكاديمي. 

عللادة كللل لللذلك تسللعى الدراسللة الحاليللة لفحللد تللأثير مفهللوم الللذات األكللاديمي علللى 
 جامعة عين شمس.  _من عادات العقل لدى طالب كلية التربية

  Locus of Controlمركز الضبط 
( ملللللن ن ر تلللللق فلللللي التعلللللليم Rotterقق العلللللالم روتلللللر )شلللللتإمركلللللز الضلللللبط مفهلللللوم 

جتماعي، و قصد بق الطر قة التي يدرك بها الفرد أحداي التعز ز )التدعيم( التلي تحلدي للق إلا
 ( 015: 0552،( ، ممدوا الكتاني 2: 0222 ،في حياتق )في ز اد بركات

ا الفللرد هلللمحمركللز الضللبط كمتغيللر مللن متغيللرات الشخصللية يهللتم بالمعتقللدات التللي ي
بخصوص أي العوامل هو األكثر تحماًل للنتلائت الهاملة فلي حياتلق، ملن خلالل إدراكلق للعالقلة 

 السببية بين السلوك ونتياتق. 
وهذا ما ياعل األفراد يختلفو  في تفسير معنى األحداي المدركة بالنسبة لهم بسبب 

السلللوك الاديللد إذا تللم  طبيعللة التعز للز المتوقللع لهللذه األحللداي، فهللم يميلللو  أكثللر إلللى تكللرار
 ( 0557،تدعيمق إياابيًا. )حسين فايد
    Internally Controlled Studentالطالب المنضبط داخليًا 
أو فشللق يرجلع فلي حقيقلة األملر إللى ذاتلق  تقد أ  نااحق في دراسقالطالب الذي يعت

ملل نفسلق ت وخبلرات مختلفلة وهلو بالتلالي يحاشخصيًا وخصائصق وما يملك من مهلارات وقلدر 
 المسعولية كاملة من نتائت وما يعقبها من نااا أو فشل.

  External Controlled Studentالطالب المنضبط خارجيًا 
الطالللب المنضللبط خارجيللًا هللو الللذي يعتقللد أ  نااحللق فللي دراسللتق أو فشلللق فيهللا فللي 

وال يسلتطيع  حقيقة األمر ال يرجع إلى ذاتق وإنما يرجع إللى عواملل خارجيلة ال تخضلع إلرادتلق
 التحكم بها وهو يرى نفسق غير مسعول عن أي نتائت وما يعقبها من نااا أو فشل.  
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 .والخارجي الداخلي ز الضبطمرك ات ذوي سم وفيما يلي جدول يوذح
 (0) جدول

 الخارجيو يوذح سمات ذوي مركز الضبط الداخلي  
 الخارجي طالضب ذوي  الداخلي طالضب ذوي 

ن نحللللو الغايللللة الداخليللللة يميلللللو  يه  المتللللوجأ أشللللارت روتللللر
 هاتوسلللطتدهم جهلللو عتبلللار حلللدوي التعز لللز كملللا للللو كانلللت إل

 ذلك الحدي 

للحظ أو الصدفة، أو القلدر أو أي قلوى  ةيعزو  المسعولي
 أخرى، أو يعزونها لتعقيدات الحياة

دو  أنهلللللم مسلللللعولو  علللللن نالللللاحهم وفشللللللهم، وهلللللم قللللليعت -
لو  بالد وأ  للديهم يعتقدو  أنهم إذا ناحوا فذلك ألنهم يحلاو 

 القدرة على النااا

لللللى العمللللل الشللللاق وللغايللللة، وللللليس إيعللللزو  األخطللللا   -
 شيعًا و ختارو  التحديات األسهل. ابإمكانهم أ  يفعلو 

يتحللدثو  الكثيللر عللن سلللوكهم وتصللرفاتهم ودوافعهللم وأدامهللم 
 في الدراسة.

 يستسلمو  سر عًا ولديهم إحساس بالعاز

 ة أقل مبادأ  أكثر مبادأة 
أكثللر ،وأكثللر نشللاو ومرونللة  ،أكثللر ثقللة بللالنفس، وأكثللر ذكللا 

 وأقل شعور بالقلك، إقدامًا ومغامرة 
لللللديهم إحسللللاس بللللالعاز، يختللللارو  التحللللديات األسللللهل، 
وأقلللل ثقلللة بلللالنفس، أكثلللر شلللعورًا بالضلللغط وأقلللل تكيفلللًا وال 

 يشعرو  بتحمل المسعولية
ذات طللابع يمارسللو  عمليللات معرفيللة أكثللر تاللردًا وتباعللدًا و 
 عام وهم بذلك أكثر استطاعة في توجيق ذواتهم 

 ت معرفية ملموسة تقار بة.ليايميلو  إلى ممارسة عم

نتبللللللاههم للنللللللواحي المختلفللللللة التللللللي تللللللزودهم إرة حللللللذرهم و كثللللل
 بمعلومات مفيدة لسلوكهم المستقبلي

 رتياا.إليمتلكو  سلبية عامة وقلة في المشاركة وا
 ود قدرة داخلية.يفتقرو  إلى اإلحساس بوج -
تللنخف  لللديهم درجللة اإلحسللاس بالمسللعولية الشخصللية  -

   .عن نتائت أفكارهم الخاصة
 (.022، عبد الع يم المصري، 0225)عبد   السكرا ، 

 الخارجي ما يلي: –بين من خالل الخصائد والسمات لذوي مركز الضبط الداخلي  تو 
نشليطًا معرفيلًا و تمتلع بفاعليلة أ  الفرد الذي يتص، بمركز الضبط اللداخلي يكلو   -0

 أكبر في جمع المعلومات وتصنيفها وتن يمها ومعالاتها.
أ  الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط لداخلي لديق عالقة سببية مباشرة بين ما يحقك  -0

 من تعز ز ونتائت السلوك وقدرة الرابط بين السلوك والتعز ز. 
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و  أكثلر انتباهلًا وقلدرة عللى رصلد أ  الفرد اللذي يتمتلع بمركلز الضلبط اللداخلي يكل -2
 ستثمارها معرفيًا وإدماجها في بنائق المعرفي.وإالمعلومة 

أ  الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط الداخلي يكو  لديق مستوى منخف  ملن القللك  -2
 وهو عالي التحصيل الدراسي، أكثر استمتاعًا بالعمل و ركز على التعلم العميك.

الضلللبط اللللداخلي لديلللق مسلللتوى علللالي ملللن الطملللوا أ  الفلللرد اللللذي يتمتلللع بمركلللز  -1
 والتوقعات التربو ة العالية.

متميلزة وبأنلق  تفكيرأ  الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط الداخلي يكو  لديق أساليب  -2
 أكثر قدرة على مواجهة المشكالت والعمل على حلها.

بنفسلق  تلقأ  الفرد الذي يتمتع بمركز الضلبط اللداخلي لديلق مفهلوم ذات إيالابي وثق -7
 (10-12، 0550عالية )يوس، قطامي، 

أ  الفرد الذي يتمتع بمركز الضبط الداخلي لديق قدرة على التفكير الايد والمستقل  -.
 وعدم قبول ما هو شائع دو  نقدًا وتمحيد، و حاول أ  يبتكر كل ما هو جديد. 

ة المتقدمللة لتزام الخلقللي واإلرادإلالفللرد الللذي يتمتللع بمركللز الضللبط الللداخلي يتميللز بللا -5
 والمرونة والمثابرة والتعبعة النفسية بالطاقة. 

، عبد   أبو سلكرا ، 0222، محمد سالم ، 0552،، سعاد العبد الالت0550حي عازم )رو 
0225) 
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 .الضبط الخارجي ومركز الضبط الداخلي مركزفي  ةمل المؤثر او الع وضحكل يش فيما يلي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 خبرات الفرد

 قدرات الفرد

 مفهوم الذات

 

 لطمواا مستوى 

 القيم  والحاجات الميول

 اإلتااهاتو 

 القيم واإلتااهات

الضبط  العوامل المؤثرة في

  الداخلي

العوامل المؤثرة في مركز 
 الضبط الداخلي 
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 (12: .055)عبد التواب عوب، 
 

  والخارجى الداخلي الضبط مركز في ةمل المؤثر او الع وضحي (2)كل ش
 أهمية مركز الضبط: 

 تتضح أهمية مركز الضبط فيما يلي:
  مركللز الضللبط عنصللرًا هامللًا فللي ن ر للة )العللزو( التللي تهللتم بتحديللد أسللباب السلللوك

ذوو الضللبط الللداخلي الللذين  اهمللميللز بللين نللوعين مللن األفللراد، و تلللدى الفللرد، حيللث 
 همهم وجهلدتيعزو  النهايات السارة )التعز ز( والنااا والفشل في أعملالهم إللى مقلدر 

أو  (التعز للز)أسللباب ناللاحهم    الخللاص، مقابللل ذوي الضللبط الخللارجي الللذي يعللزو 
 أو القدرة، أو صعوبة العمل. حظفشلهم إلى قوى خارك الشخصية، مثل ال

 فةالحظ والصد

 ثقافة الماتمع

 الموق، النفسي

 المادية البواعث

 البدائل المتاحة

 البواعث المعنو ة

العوامل المؤثرة في 
مركز الضبط 
 الخارجي 
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 مفللاهيم النفسللية التللي تلعللب دورًا بللارزًا وحاسللمًا فللي شخصللية ال مللن أ  مركللز الضللبط
أ  إدراك الشلللخد حيلللث  البيعلللة المثيلللرات الموجلللودة فلللي والفلللرد وتقلللدير سللللوكق نحللل

إللى العالقلة بلين سللوكق ونتلائت  لقدرتق على التأثير فلي أملور حياتلق مرتبطلة بن رتلق
 عملا يحلدي للق يكلو  ذا الذي يعتبر نفسق مسلعوالً فالفرد  ذلك السلوك، وهذا لق تأثير

المسللعولية علللى  ىعلللى عكللس الفللرد الللذي يلقلل ،تفكيللر سللليم وإرادة قو للة وثقللة بللالنفس
هلو شلائع دو  ملا غيره، و رتبط بقدرة الفرد على التفكير الايد والمستقل وعدم قبلول 

 نقدا أو تمحيد. 
 درة ار الدراسللي والمهنللي حيللث أ  ذوي الضللبط الللداخلي أكثللر قلليللختإليحللدد عمليللة ا

سلتقاللية وللديهم إم أكثلر أنهلختيلار الدراسلي والمهنلي والتخطليط للعملل، كملا إلعلى ا
هم بشلكل أفضلل عكلس فلراغعملالهم و سلتغلو  أوقلات فلي أ ل جهلد أكثلر ذستعداد لبلإ

 (020-020: .022ذكري،  لذوي الضبط الخارجي. )في نوا
 سابقة: دراسات 

تبط بمتغيرات الدراسلة الحاليلة وهلي يتضمن هذا الاز  من الدراسة الدراسات التي تر 
 عادات العقل، ومفهوم الذات األكاديمي، مركز الضبط، وقد صنفت إلى ثالي محاور: 

المحول األول دراسات تناولت عادات العقلل، والثلاني دراسلات تناوللت مفهلوم اللذات 
 األكاديمي، والثالث دراسات تناولت مركز الضبط وفيما يلي عرب هذه المحاور. 

 محور ادول: بعض الدراسات التي تناولت عادات العقل. ال
أكلدت الدراسلات السلابقة عللى أهميلة علادات العقلل، وذلرورتها لاميلع الطلالب فلي 

سلتهدفت إوأثرها اإلياابي في تعلم المواد الدراسية، ومع م الدراسلات  ،جميع المراحل الدراسية
 ،0222ختلفة كما في دراسة سيد صلبره ستراتيايات التعلم المإتنمية عادات العقل من خالل 

 . 0202، وذحى العتيبي 0200، سماا الافري 0202بهلول  ق، أمين0227نهى سمير 
 وفيما يلي بعض هذه الدراسات 

سلتخدام المعلمللين للعللروب التقديميللة إمعرفللة أثللر  Adams, 2006هلدفت دراسللة 
مللي المرحلللة الثانو للة علللى وتللم تللدر ب معل ،فللي مسللاعدة المتعلمللين علللى تنميللة عللادات العقللل

وسللللائل التكنولوجيللللة وبصللللفة خاصللللة العللللروب التقديميللللة فللللي ورر العمللللل السللللتخدام إكيفيللللة 
سللتخدام المعلمللين للعللروب التقديميللة إوالمللؤتمرات العلميللة، وتوصلللت نتللائت الدراسللة إلللى أ  

 أدى إلى تنمية عادات العقل لدى المتعلمين.
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دف منهلللا التعلللرف علللى علللادات العقلللل دراسلللة كلللا  الهلل 0222أجللرى محملللد نوفللل و 
( طالبلًا وطالبلة 22.) ملن الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسية العليلا، وتكونلت عينلة الدراسلة

وبعد تطبيلك مقيلاس علادات العقلل توصللت النتلائت إللى أ   ،بمدارس وكالة الغوي في األرد 
تهور، المثلابرة، الكفلاا ملن أكثر عادات العقل شيوعًا لدى الطلبة هي على الترتيب التحكم بلال

اإلصلغا  بلتفهم وتعلاط،، كملا  ،ستعداد الدائم للتعلم المستمر، التفكيلر التبلادليإلأجل الدقة، ا
 كتساب عادات العقل تعزى للانس. إأفهرت النتائت عدم وجود فروق في 

التي قامت بإجرا  مقارنة لعادات العقل لدى  0222ن  ة الصباغ وآخر لدراسة سميو 
 المتفوقين في المملكة العربية السعودية ون رائهم في األرد .  الطلبة

د ملن علادات يلطالبًا وطالبة وتوصلت الدراسة إلى شليو  العد 52وتألفت العينة من 
العقل لدى طلبة األرد  وطلبة السعودية المتفوقين، كما أوصلت الدراسلة القلائمين عللى بلرامت 

 ادات العقل.     لتفات لتدر ب الطلبة على عإلالمتفوقين ا
دراسة هدفت إلى التعرف على أهم عادات العقلل الالزملة لمعللم  0202أجرت سميرة عر ا ، 

معلللم، وتوصللت الدراسللة إلللى حصلول جميللع عللادات  71الفلسلفة، وتكونللت عينللة الدراسلة مللن 
 معلم الفلسفة واالجتما . ل جداً  العقل على أهمية عالية

إللللى عملللل برنلللامت لتنميلللة  0200 ،ي عملللروز لللز  ،هلللدفت دراسلللة إيملللا  الصلللافوري 
بعللل  العللللادات العقليلللة عنللللد الطلللالب مللللن خلللالل تللللدر س ملللادة التربيللللة األسلللر ة والتحصلللليل 

ي تنميللة عللادات العقللل والتحصلليل إلللوأجر لت علللى طللالب المرحلللة الثانو للة وتوصلللت الدراسللة 
 من خالل تدر س مادة التربية األسر ة. 

ل قللات العدى التعللرف علللى العالقللة بللين عللاإللل 0200دراسللة ممللدوا الشللامي هللدفت 
واألنملللاو القياديلللة والرذلللا اللللوفيفي للللدى أعضلللا  هيعلللة التلللدر س وتكونلللت عينلللة الدراسلللة ملللن 

( عضلللو هيعلللة تلللدر س ملللن مختلللل، الكليلللات باامعلللة المللللك فيصلللل بالمملكلللة العربيلللة 012)
ل واألنملللاو السللعودية، وتوصللللت الدراسللة إللللى وجللود عالقلللة داللللة إحصللائية بلللين عللادات العقللل

فللللي التنبللللؤ بعللللادات العقللللل امًا القياديللللة، و كللللو  الللللنمط الللللديكتاتوري هللللو أكثللللر األنمللللاو إسلللله
 (تطبيك المعرفة السابقة -التفكير بمرونة -المثابرة)

سللتما  إلا)نمط الللديمقراطي هللو أكثللر األنمللاو إسللهامًا فللي التنبللؤ بعللادات العقللل الللو 
واللللنمط الدبلوماسللي هلللو  (واإلبللدا  لتصللورالتسلللامل وطللرا األسلللعلة وا –بتعللاط، وتفللاهم 
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مهاجمللة  –السللعي مللن أجللل الدقللة  -المثللابرة)التنبللؤ بعللادات العقللل  أكثللر األنمللاو إسللهامًا فللي
والدرجلة الكليلة ولكلن بطر قلة سلالبة، واللنمط الفوذلوي هلو  (إيالاد الدعابلة –مخاطر مسلعولة 

 (التفكيلللر والتفلللاهم بوذلللوا –تهور اللللتحكم بلللال)أكثلللر األنملللاو إسلللهامًا فلللي التنبلللؤ بعلللادة العقلللل 
 بطر قة سالبة. 

التعللرف علللى فاعليللة خللرائط التفكيللر فللي  0202سللتهدفت دراسللة وذللحى العتيبللي إ
تنمية عادات العقل ومفهوم الذات األكاديمي لدى طالبات قسم األحيا  بكلية التربية، وتكونلت 

( طالبلة ملن قسلم 52ألفرادهلا )ختيارها بلغ عدد الكللي إعينة الدراسة من ماموعة تار بية تم 
قتصرت هذه الدراسلة عللى بعل  علادات العقلل وهلي إاألحيا  بكلية التربية لألقسام العلمية، و 

المثلللابرة، التفكيلللر بمرونلللة، التفكيلللر حلللول التفكيلللر، التفكيلللر التبلللادلي، الكفلللاا ملللن أجلللل الدقلللة 
ت داللة إحصائية بلين ومقياس مفهوم الذات األكاديمي، وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذا

 الماموعتين الضابطة والتار بية لصالح التار بية. 
رتباطية  بين عادات العقلل ومفهلوم اللذات إوكذلك توصلت الدراسة إلى وجود عالقة

 األكاديمي. 
 يتضح من الدراسات السابقة التي تناولت عادات العقل ما يلي: 

ت العقللل كمللا فللي دراسللة محمللد نوفللل أ  مع للم الدراسللات ركللزت علللى تنميللة وتنشلليط عللادا -
0222 ،Adams, 2006 0202، وذحى العتيبي 0200عمر  ي ز ز ، إيما  الصافوري و . 

ة مرتفعللللكمللللا توصلللللت بعلللل  الدراسللللات إلللللى حصللللول جميللللع عللللادات العقللللل علللللى أهميللللة  -
 . 0202للمعلمين، وهذا ما توصلت إليق دراسة سميرة عر ا  

ومنها دراسلة محملد نوفلل الانس فروق تعزى إلى  توصلت بع  الدراسات إلى عدم وجود -
0222. 

 . 0222ة الصباغ وآخر ن لبع  الدراسات أجر ت على المتفوقين كما في دراسة سمي -
رتباطيلللة بلللين علللادات العقلللل إإللللى وجلللود عالقلللة  0202توصللللت دراسلللة وذلللحى العتيبلللي  -

 ومفهوم الذات األكاديمي. 
هتملت بفحللد العالقلة بللين إ دراسللة.  و تضلح مللن خلالل العللرب السلابك عللدم وجلود

والتللي توصلللت  0202عللادات العقللل ومفهللوم الللذات األكللاديمي سللوى دراسللة وذللحى العتيبللي 
رتباطية بين عادات العقل ومفهلوم اللذات األكلاديمي لكنهلا للم إإلى وجود عالقة 
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 الية.تفحد تأثير مفهوم الذات األكاديمي على عادات العقل وهذا ما تسعى إليق الدراسة الح
 المحور الثاني: بعض الدراسات التي تناولت مفهوم الذات ادياد مي: 

إلللى التعللرف علللى قللدرة مقيللاس مفهللوم الللذات علللى التنبللؤ 0551، دراسللة السلليدهللدفت 
( طالبللللًا وطالبللللة مللللن الطلبللللة 271بالتحصلللليل الدراسللللي الفعلللللي، وتكونللللت عينللللة الدراسللللة مللللن )

الللذات يتمتللع بدرجللة عاليللة مللن التمييللز بللين الطللالب  الاللامعيين، وقللد أفهللرت النتللائت أ  مفهللوم
المتفللوقين والمتللأخر ن تحصلليليًا، كمللا أكللدت النتللائت علللى وجللود عالقللة تنبؤ للة بللين مفهللوم الللذات 

 ( 02: 0225اد بركات  ز  يي)فلالتحصيل الدراسو 
بدراسللة فللي مفهللوم الللذات األكللاديمي حسللب  Byrneand Gavin, 1996قامللت 

مللن طلبللة الصللفوف، الثالللث والسللابع والحللادي  77.عينللة مكونللة مللن نمللوذك شافلسللو  علللى 
المراهقللة  فللي مراحللل يخللتالف المسللتوى الدراسللإلعشللر، لبيللا  الفللروق فللي مفهللوم الللذات تبعللًا 

المبكلللرة والمتوسلللطة والمتلللأخرة، وأفهلللرت النتلللائت علللدم وجلللود فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي 
 ه المراحل. هذ للفرق بين مفهوم الذات األكاديمي تعود

هلدفت إللى فحلد العالقلة التأثير لة المتبادللة  Herbert& young, 1997دراسلة 
( طاللب وطالبلة ملن 222بين مفهوم اللذات األكلاديمي والتحصليل األكلاديمي، وأجر لت عللى )

 عدة مستو ات دراسية متتالية. 
ات مفهللوم الللذ ينوتوصلللت الدراسللة إلللى وجللود عالقللة إياابيللة وذات تللأثير متبللادل بلل

 ( 0.1 -0.2:  0202 ،ي و )في منى الحم األكاديمي والتحصيل األكاديمي
فحصلت تللأثير مسلتوى التحصلليل ومفهلوم الللذات   Herbert & young 1998دراسلة   

األكاديمي في اختبار مستو ات الحقة في الر اذيات واللغة اإلناليز ة وتوصلت الدراسة إللى 
الللذات األكللاديمي وتللدرك الطللالب فللي الر اذلليات وجللود عالقللة إياابيللة هامللة بللين نمللو مفهللوم 

 ختيارهم لمستو ات ر اذية الحقة. إوب
تنميلة لدراسة استهدفت فحد تأثير برنامت إرشلاد معرفلي  Burnett, 1999أجرى 

سلتراليا أطالبًا وطالبة في مدينة سلدني فلي  025مفهوم الذات األكاديمي على عينة مكونة من
ت النتلللائت فاعليلللة البرنلللامت اإلرشلللادي المعرفلللي فلللي تنميلللة سلللنوات وأفهلللر  5متوسلللط أعملللارهم 

 مفهوم الذات األكاديمي لدى أفراد عينة الدراسة. 
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إللللللى التعلللللرف عللللللى مسلللللتوى مفهلللللوم اللللللذات،  0222 ،هلللللدفت دراسلللللة مهنلللللد العللللللي
الشعور، ونقد الشعور  دنفعالي، وتبلإلالنفسي )اإلجهاد ا تراقحإلومستو ات األبعاد الثالثة ل

العلمي، مسلتوى  هل( وكذلك التعرف على أثر متغيرات )الانس، العمر، الخبرة، المؤ باإلنااز
وتكونللت عينللة ، الللدخل، مكللا  السللكن، الحالللة االجتماعيللة( علللى مفهللوم الللذات لللدى المعلمللين

رتبلاو إوتوصللت الدراسلة إللى وجلود عالقلة طرديلة  ذات ، ( معلملًا ومعلملة200الدراسة ملن )
 النفسي بأبعاده الثالثة.  قحتراإلمفهوم الذات واهام دال إحصائيًا بين 

هلدفت إللى فحلد دراسلة  Carlson & Hopper, 2004دراسلة كارلسلو  وهلوبر 
، ورفلع المسلتوى (جتملاعيإلاألكلاديمي، وا)أثر برنامت تدر بي فلي تنميلة مفهلوم اللذات بأبعلاده 

حلت أعملارهم ملا بلين ( طالبًا ملن ذوي صلعوبات اللتعلم، تراو 01التحصيلي لعينة تكونت من )
علية البرنامت اإلرشادي التدر بي المسلتخدم فلي ا( سنة، وتوصلت نتائت الدراسة إلى ف5-00)

 الدراسة في تنمية مفهم الذات بأبعاده، ورفع مستوى التحصيل لدى أفراد عينة الدراسة.  
فحلد أثلر برنلامت تلدر بي فلي تنميلة الدافعيلة  0221ستهدفت دراسة هيثم أبو ز لد إ

إلنالاز، وتنميللة مفهللوم الللذات األكللاديمي للدى األطفللال ذوي صللعوبات الللتعلم، وتكونللت عينللة ل
 طالبًا وطالبة من الصفوف الثالث والرابع األساسي. 007الدراسة من 

وتوصلللت الدراسللة إلللى وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية بللين الماموعللة التار بيللة 
ذوي صللعوبات الللتعلم لصللالح الماموعللة  والضللابطة فللي تنميللة مفهللوم الللذات األكللاديمي لللدى

 التار بية. 
ن بلللليسللللتهدفت كشلللل، العالقللللة التأثير للللة المتبادلللللة إ (0202 ،منللللى الحمللللوي )دراسللللة 

مفهللوم الللذات والتحصلليل الدراسللي لللدى تالميللذ الصلل، الخللامس مللن التعللليم األساسللي )حلقللة 
ه العالقلللة، س فلللي هلللذالللنثانيلللة( فلللي ملللدارس محاف لللة دمشلللك الرسلللمية، والتعلللرف عللللى أثلللر ال

 تلميذًا وتلميذة، من تالميذ الص، الخامس من (0.2)وأجر ت الدراسة على عينة مكونة من 
دالللة إحصلائية بلين متوسلط درجلات  ذاتالتعليم األساسي وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق 

في أدائهم على مقياس مفهوم الذات ودرجاتهم التحصيلية، عدم وجلود فلروق ذات  ةأفراد العين
 الللذات لللة إحصللائية بللين متوسللط درجللات الللذكور واإلنللاي فللي أدائهللم علللى مقيللاس مفهللومدال

  وتوصلت الدراسة أ  من لديهم مستوى عال وإياابي من مفهوم الذات هو األكثر تحصيالً 
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إللى تصلميم برنلامت تلدر بي  0202هدفت دراسة جمال أبو ز تلو ، وشلاد  عليلوات 
ن بصلر ًا، وقيلاس أثلر هلذا البرنلامت فلي تحسلين مهلارات سلتما  للطلبلة المعلوقيإلفي مهارات ا

طالبللًا وطالبللة مللن الطلبللة  .2 مللن وتكونللت العينللة ،سللتما  ومفهللوم الللذات األكللاديمي لللديهمإلا
المعللوقين بصللر ًا، وتللم تللوز عهم علللى مامللوعتين، تار بيللة وذللابطة، وتوصلللت الدراسللة إلللى 

سلللتما  ومفهلللوم إلى مقيلللاس مهلللارات اوجلللود دالللللة إحصلللائية لصلللالح الماموعلللة التار بيلللة علللل
 الذات األكاديمي. 

إللللى التعلللرف عللللى أثلللر برنلللامت إرشلللادي فلللي  0200هلللدفت دراسلللة أحملللد البالللاري 
( طالبلًا وطالبلة ملن 22مفهوم الذات لدى طلبة كلية التربية، تكونت عينلة البحلث ملن ) عديلت

يهم تقللدير مللنخف  لللذواتهم جامعللة الموصللل، والللذين لللد –طللالب الفرقللة الثالثللة، كليللة التربيللة 
( جلسلات إرشلادية 02بنا ًا على درجاتهم حسلب مقيلاس مفهلوم اللذات، وتكلو  البرنلامت ملن )

وتوصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح الماموعة التار بيلة بعلد تلقلي 
 أفرادها التدر ب على األسلوب اإلرشادي.  

إللللى بنلللا  برنلللامت إرشلللاد جمعلللي،  0202 ،ي وفتحيلللة الشلللكير  ،نلللةجدراسلللة أمالللد هيا
فللي تنميلة مفهللوم اللذات األكللاديمي للدى طالبللات صلعوبات الللتعلم فلي الحلقللة  تلقوتقصلي فاعلي

الثانيللة مللن التعللليم األساسللي، وتكونللت عينللة الدراسللة مللن جميللع طالبللات صللعوبات الللتعلم فللي 
لت نتللائت الدراسللة ( طالبللة، وقللد توصلل02الصللفين الخللامس والسللادس األساسللي وبلللغ عللددهم )

 إلى فعالية البرنامت إرشادي في تنمية مفهوم الذات األكاديمي.
يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة التي تناولت مفهوم الذات ادياد مي 

 ما يلي: 
ركللزت بعلل  الدراسللات علللى فحللد الفللروق بللين المتفللوقين والمتللأخر ن مللن خللالل  -

فحصلت بعل  الدراسلات تلأثير  ك، وكلذل0551مفهوم اللذات كملا فلي دراسلة السليد 
 Byrneand Gavinالمرحلة الدراسية على مفهوم الذات األكاديمي كما في دراسة 

1996 . 
ركزت بع  هذه الدراسات على بنا  بلرامت مختلفلة لتنميلة مفهلوم اللذات األكلاديمي  -

ودراسلة  Carlson, & Hopper, 2004ودراسلة  Burnett,1999كما في دراسة 
 . 0202اجنة، وفتحية الشكيري أماد هي
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هللتم البللاحثو  بدراسللة مفهللوم الللذات وتنميتللق لللدى الطلبللة ذوي صللعوبات الللتعلم كمللا إ  -
 . 0202، ودراسة أماد هياجنة وفتحية الشكيري 0221في دراسة هيثم أبو ز د 

هلللدفت بعللل  الدراسلللات إللللى التعلللرف عللللى العالقلللة بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي  -
فك متغيرات الانس والمرحلة الدراسية وأبعاد مفهوم الذات كملا والتحصيل الدراسي و 

 . 0202، ودراسة منى الحموي ;Herbert & Young 1992في دراسة 
و تضلح ملن العلرب السللابك للبع  الدراسلات السلابقة عللدم وجلود دراسلة فلي حللدود  -

مللن عللادات  عللادة ر مفهللوم الللذات األكللاديمي علللى كللليفحصللت تللأث -علللم الباحثللة
 هو ما تسعى إليق الدراسة الحالية. العقل و 
 دراسات تناولت مركز الضبط  المحور الثالث:

إلى فحد العالقة بين ما ورا  الذاكرة وأسللوب  Sinkuvich, 1994هدفت دراسة 
تالميلللذ، وتوصللللت إللللى لالعلللزو والدافعيلللة والقلللدرة عللللى تاهيلللز المعلوملللات واألدا  األكلللاديمي ل

لمتغيرات، إمكانية التنبؤ بهذه المتغيرات، فالطالب ذوو التقلديرات وجود ارتباو وثيقًا بين هذه ا
 المرتفعة في أدا  المهام يكو  عوزوهم الداخلي أكبر. 

تااهللللات إلبحللللث العالقللللة بللللين مركللللز الضللللبط و  0222هللللدفت دراسللللة ز للللاد بركللللات 
ه نحلو تالاإلستبيا  لقياس اإالمعلمين نحو مهنة التعليم، وطبك مقياس مركز الضبط "لروتر" و 

( ملللن معلملللي الملللدارس الحكوميلللة وملللدارس  وكاللللة الغلللوي 022المهنلللة، عللللى عينلللة بلغلللت )
تااهلللات المعلملللين فلللي الملللدارس إالدوليللة، وتوصللللت الدراسلللة إللللى وجلللود فلللروق جوهر لللة بلللين 

 الحكومية ومدارس الوكالة، لصالح معلمي الوكالة الذين أفهروا نزعة داخلية للضبط. 
هللللللدفت إلللللللى فحللللللد العالقللللللة بللللللين مللللللا ورا  الللللللذاكرة  .022كللللللري ذدراسللللللة نللللللوال 

سللتراتيايات التللذكر ووجهللة الضللبط لللدى عينللة مللن الطالبللات المتفوقللات والعاديللات فللي كليللة إو  
( طالبلللة موزعلللة عللللى ماملللوعتين الماموعلللة 212 ، تكونلللت عينلللة الدراسلللة ملللن)اتربيلللة يالللاز 

( طالبة، والماموعة الثانية 012األولى وهي تمثل الطالبات المتفوقات دراسيًا وكا  عددهن )
( طالبلللة وتوصللللت الدارسلللة إللللى وجلللود 022وهلللي تمثلللل الطالبلللات العاديلللات وكلللا  علللددهن )

ذكر ووجهللة الضللبط للللدى تللسللتراتيايات الإعالقللة ذات داللللة إحصللائية بللين مللا ورا  اللللذاكرة و 
فللي عينللة المتفوقللات، وكللذلك لللدى عينللة العاديللات، وكللذلك وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية 
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متوسلللط درجلللات وجهلللة الضلللبط بلللين عينلللة ملللن الطالبلللات المتفوقلللات دراسللليًا والعاديلللات ذللللك 
 لح المتفوقات.     الص

على أ  هناك عالقة قو ة ووثيقة بين ملا ورا   Koriat,et al, 2006أكدت دراسة 
لاهلد المعرفة والمتمثلة في التحكم والمراقبة والتلن م اللذاتي وبلين علزو النالاا أو الفشلل إللى ا

رتباطيلللة سلللالبة بلللين ملللا ورا  اللللذاكرة وعلللزو النالللاا إومركلللز الضلللبط اللللداخلي وهنلللاك عالقلللة 
والفشل إلى الحظ ومركز الضبط الخارجي، حيلث أ  الطاللب اللذي يرتفلع لديلق مركلز الضلبط 
الللداخلي وعللزو الناللاا والفشللل إلللى الاهللد يكللو  أكثللر انللدماجًا وفعاليللة فللي عمليللات الللتحكم 

سلوكق و مراقبة تفكيره بتن يم الذاتي أثنا  اكتساب المعلومات والمهارات حيث يقوم والمراقبة وال
الضللبط الخلارجي وملن يعلزو النالاا والفشلل إلللى  ي نتبلاه لديلق بعكلس ذو إلع ابا تلاألكلاديمي، و 

 الحظ.
إلللى فحللد العالقللة بللين التوافللك النفسللي  0225 ،هللدفت دراسللة عبللد   أبللو سللكرا 

الخللارجي( للمعللاقين حركيللًا، وتكونللت عينللة الدارسللة  –بط )الللداخلي جتمللاعي ومركللز الضللإلوا
من مختل، اإلعاقات الحركية )الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، تقلوس  معاق حركياً  222من

رتباطيللة دالللة بللين التوافللك إوقللد توصلللت الدارسللة إلللى وجللود عالقللة  ،زةغللفللي قطللا   (السللاقين
 الخارجي( لدى أفراد العينة.  –)الداخلي جتماعي وبين مركز الضبط  إلالنفسي وا

إلللللى الكشلللل، عللللن الفللللروق بللللين  0200 ،شللللنا  أحمللللدو و نللللهللللدفت دراسللللة فاطمللللة أ
األساسلللي فلللي مركلللز الضلللبط التعلللليم الموهلللوبين والعلللاديين ملللن تالميلللذ الصللل، الرابلللع مرحللللة 
وم ومفهلل الضللبطرتباطيللة بللين مركللز إلومفهللوم الللذات، كمللا هللدفت إلللى معرفللة طبيعللة العالقللة ا

تلميللذًا وتلميللذة مللنهم  022الللذات لللدى كللل مللن الموهللوبين والعللاديين، وأجر للت الدراسللة علللى 
وتوصلت الدراسة إلى وجود فلروق ذات دالللة إحصلائية  ،( عاديين022( موهوبين، و)022)

 ومفهوم الذات لصالح الموهوبين.  ضبطبين الموهوبين والعاديين في مركز ال
  :الضبط مركز اولتتن التي الدراسات على تعقيب
  ايتي: للباحثة تبين الضبط مركز تناولت والتي السابقة للدراسات السابك العرب خالل من

 المتغيرات من وغيره الضبط مركز بين رتباطيةإ عالقة وجود على الدراسات هذه نتائت تؤكد 

 النفسي كوالتواف ،0222 ،بركات دراسة في كما المهنة نحو المعلمين تااهاتإ مثل النفسية

  .0225 ،سكرا  أبو   عبد دراسة في كما جتماعيإلوا
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 كملا المعرفيلة والمتغيرات الضبط مركز بين العالقة فحد أجل من الدراسات بع  أجر ت 

 ذكللري  نللوال ودراسللة Koriat,eal., 2006 ودراسللة Sinkuvich, 1994 دراسللة فللي

022..  
 ز لاد دراسلة فلي كملا معلملين عللى أجلرى  افمنهل الدارسلات عليها أجر ت التي العينات تباينت 

 المتفوقلللات ،0225 سلللكرا  أبلللو   عبلللد دراسلللة فلللي كملللا حركيلللاً  ومعلللاقين ،0222 بركلللات

 وأحملد أنلو فاطملة دراسلة فلي كملا والموهلوبين ،.022 زكلري  نلوال دراسلة فلي كما والعاديات

  .0200 شنا 
 صللتحف المتللاا لمسللحا حللدود فللي دراسللة توجللد ال أنللق السللابك العللرب خللالل مللن و تضللح 

 الاامعللة طللالب لللدى األكللاديمي الللذات ومفهللوم الضللبط ومركللز العقللل عللادات بللين العالقللة

 .الحالية الدراسة إليق تسعى ما وهذا
  السابقة: الدراسات على عام تعليق
  السابقة: الدراسات عرب من يلي ما ستخالصإ يمكن العموم وجق على      
 مفهللوم تللأثير بفحللد هتمللتإ  التللي -الباحثللة علللم دودحلل فللي - السللابقة الدراسللات درةنلل -0

  العقل. عادات من عادة كل على األكاديمي الذات
 الضللبط مركللز تللأثير بدراسللة  -الباحثللة علللم حللدود فللي - هتمللتإ  دراسللات وجللود عللدم -0

  العقل. عادات من عادة كل على
 :سللةالدرا متغيللري  مللن كللل تللأثير فحللد إلللى تسللعى الحاليللة الدراسللة فللإ  والخالصووة:

 كليلللة طلللالب للللدى العقلللل علللادات ملللن علللادة كلللل عللللى الضلللبط ومركلللز األكلللاديمي اللللذات مفهلللوم

   شمس. عين جامعة -التربية

 فروض الدراسة: 
بنلللا  عللللى مشلللكلة الدراسلللة، وملللا أسلللفرت عنلللق نتلللائت الدراسلللات السلللابقة تلللم صلللياغة 

 الفروب الرئيسية التالية: 

 -موجللب)م الللذات األكللاديمي ختالف مفهللو إتختللل، كللل عللادة مللن عللادات العقللل بلل -0
 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كلية التربية (سالب
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 (خللارجي –داخلللي )ختالف مركللز الضللبط إتختلل، كللل عللادة مللن عللادات العقلل بلل -0
 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كلية التربية

يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى كللل  -2
 جامعة عين شمس.  -لعقل لدى طالب كلية التربيةعادة من عادات ا

 وينبثق من الفروض الرئيسية الفروض الفرعية التالية:

سالب( للدى طلالب كليلة  –ختالف مفهوم الذات األكاديمي )موجب إ. أ. تختل، "المثابرة" ب0
 جامعة عين شمس. -التربية

 -ى طلالب كليلة التربيللةخلارجي( لللد –ختالف مركللز الضلبط )داخللي إب. تختلل، "المثلابرة" بل
 جامعة عين شمس. 

ك. يوجد تأثير تفلاعلي دال بلين مفهلوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى المثلابرة للدى  
 جامعة عين شمس.   -طالب كلية التربية

سلللالب( للللدى  –ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي )موجلللب إ. أ. يختلللل، "اللللتحكم بلللالتهور" بللل0
 عين شمس.  جامعة -طالب كلية التربية

خللارجي(. للدى طللالب كليللة  –ختالف مركللز الضلبط )داخلللي إب. يختلل، "الللتحكم بلالتهور" بلل
 جامعة عين شمس. -التربية

جلللل. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى اللللتحكم  
 جامعة عين شمس. -بالتهور، لدى طالب كلية التربية

 –ختالف مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي )موجللللب إبللللتفهم وتعللللاط،"  بللللسللللتما  إليختللللل، "ا -.أ2
 جامعة عين شمس.   -سالب( لدى طالب كلية التربية

خلللارجي( للللدى –ختالف مركلللز الضلللبط )داخللللي إسلللتما  بلللتفهم وتعلللاط،" بلللإلب. يختلللل، "ا 
 جامعة عين شمس.   -طالب كلية التربية

سللتما  إلمي، ومركللز الضللبط علللى "اك. يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللادي 
 جامعة عين شمس.   -بتفهم وتعاط،" لدى طالب كلية التربية

سلللالب( للللدى  –ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي) موجلللب إ. أ. يختلللل، "التفكيلللر بمرونلللة" بللل2
 جامعة عين شمس.   -طالب كلية التربية
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لللدى طللالب كليللة  خللارجي( -ختالف مركللز الضللبط )داخللليإب. يختللل، "التفكيللر بمرونللة" بلل
 جامعة عين شمس.   -التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط عللى التفكيلر بمرونلة 
 جامعة عين شمس.     -لدى طالب كلية التربية

سلالب( للدى  –ختالف مفهوم الذات األكاديمي )موجلب إأ. يختل، "التفكير في التفكير" ب -1
 جامعة عين شمس. -التربية طالب كلية

خارجي( للدى طلالب كليلة  -ختالف مركز الضبط )داخليإب. يختل، "التفكير في التفكير" ب
 جامعة عين شمس.   -التربية

جللل. يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى التفكيللر فللي 
  جامعة عين شمس.  -التفكير" لدى طالب كلية التربية

سللالب(  –ختالف مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب إأ. يختللل، "السللعي مللن أجللل الدقللة" بلل -2
 جامعة عين شمس.   -لدى طالب كلية التربية

خلارجي( للدى طلالب  –ختالف مركز الضبط )داخللي إب. يختل، " السعي من أجل الدقة" ب
 جامعة عين شمس.   -كلية التربية

مفهلوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى "السلعي ملن جل. يوجد تلأثير تفلاعلي دال بلين  
 جامعة عين شمس. -أجل الدقة" لدى طالب كلية التربية

سلالب(  –ختالف مفهلوم اللذات األكلاديمي )موجلب إأ. يختل، "التسامل وطلرا األسلعلة" بل -7
 جامعة عين شمس. -لدى طالب كلية التربية

خارجي( لدى طالب  –ختالف مركز الضبط )داخلي إب. يختل، "التسامل وطرا األسعلة" ب 
 جامعة عين شمس.   -كلية التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط على "التسامل وطرا 
 جامعة عين شمس.   -األسعلة" لدى طالب كلية التربية

ختالف مفهلوم اللذات األكلاديمي إبلأ. يختل، "تطبيك المعرفة السابقة على مواق، جديلدة"  -.
 جامعة عين شمس.  -سالب( لدى طالب كلية التربية –)موجب 

 –ختالف مركلز الضلبط )داخللي إب. يختل، "تطبيك المعرفة السلابقة عللى مواقل، جديلدة" بل 
 جامعة عين شمس.   -خارجي( لدى طالب كلية التربية
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مي، ومركز الضبط على "تطبيك المعرفة ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكادي
 جامعة عين شمس. -السابقة على مواق، جديدة" لدى طالب كلية التربية

 –ختالف مفهلوم الللذات األكللاديمي ) موجللب إ. أ. يختلل، "التفكيللر والتفللاهم بوذلوا ودقللة" بلل5
 جامعة عين شمس.   -سالب( لدى طالب كلية التربية

خلارجي( لللدى  -ختالف مركلز الضلبط )داخلليإا ودقلة" بلب. يختلل، "التفكيلر والتفلاهم بوذلو 
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

ك. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم الللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى "التفكيللللر 
 جامعة عين شمس.  -والتفاهم بوذوا ودقة" لدى طالب كلية التربية

 –ختالف مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب إبلل . أ. يختللل، "جمللع البيانللات بكللل الحللواس"02
 جامعة عين شمس. -سالب( لدى طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى  –ختالف مركللز الضللبط )داخلللي إب. يختللل، "جمللع البيانللات بكللل الحللواس" بلل
 جامعة عين شمس. -طالب كلية التربية

للى "جملع البيانلات ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركلز الضلبط ع
 جامعة عين شمس.  -بكل الحواس" لدى طالب كلية التربية

سلالب( للدى  –ختالف مفهلوم اللذات األكلاديمي )موجلب إ. أ. يختل، "التصلور واإلبلدا " بل00
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

يلة خلارجي( للدى طلالب كل –ختالف مركز الضبط )داخلي إب. يختل، "التصور واإلبدا " ب 
 جامعة عين شمس.  -التربية

ك. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى "التصلللور  
 جامعة عين شمس. -واإلبدا " لدى طالب كلية التربية

سلللالب(  –ختالف مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب إنللدهار" بللإسللتاابة بإل. أ. تختللل، "ا00
 عة عين شمس .جام -لدى طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى طللالب  –مركللز الضللبط )داخلللي  بللإختالف" اإلسللتاابة بإنللدهار ب. تختللل، "
 جامعة عين شمس.   -كلية التربية

اإلسللتاابة  ك . يوجلد تللأثير تفلاعلي دال بللين مفهلوم الللذات األكلاديمي، ومركللز الضلبط علللى "
 جامعة عين شمس.  -" لدى طالب كلية التربيةبإندهار
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سلالب( للدى  –مفهوم الذات األكاديمي )موجلب  بإختالفتل، "مهاجمة المخاطر" . أ. تخ02
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خلارجي( للدى طلالب كليلة  –مركلز الضلبط )داخللي  بلإختالفب. تختل، "مهاجمة مخلاطر" 
 جامعة عين شمس.  -التربية

مركلللز الضلللبط عللللى "مهاجملللة ك. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي، و  
 جامعة عين شمس. -المخاطر" لدى طالب كلية التربية

سلللالب( للللدى  –مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي )موجلللب بلللإختالف ة" بللل. أ. يختلللل، "إيالللاد الدعا02
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى طللالب كليللة  –مركللز الضللبط )داخلللي  بللإختالفب. يختللل، "إياللاد الدعابللة" 
 جامعة عين شمس.  -التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكلاديمي ومركلز الضلبط عللى "إيالاد الدعابلة" 
 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كلية التربية

سللالب( لللدى  –مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب  بللإختالف. أ. يختللل، "التفكيللر التبللادلي" 01
 شمس.جامعة عين  -طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى طللالب كليللة  –مركللز الضللبط )داخلللي  بللإختالفب. يختللل، "التفكيللر التبللادلي" 
 جامعة عين شمس. -التربية

ك. يوجللللد تللللأثير تفللللاعلي دال بللللين مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي ومركللللز الضللللبط "علللللى التفكيللللر 
 جامعة عين شمس.  -التبادلي" لدى طالب كلية التربية

سللالب( لللدى  –مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب  بللإختالفمر" أ. يختللل، "الللتعلم المسللت-02
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خللارجي( للدى طللالب كليللة  –مركللز الضلبط )داخلللي  بللإختالفب. يختلل، "الللتعلم المسلتمر"  
 جامعة عين شمس.  -التربية

التعلم المسلتمر" ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضبط على "
 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كلية التربية
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 منهج الدراسة وإجراءاتها: 
 أواًل: المنهج: 

الدراسة وأهدافها حيث  ستخدام المنهت الوصفي المقار  وذلك لمال متق لموذو إتم 
ة تهدف إلى التعرف على أثر التباين في مفهوم الذات األكاديمي ووجهة الضبط أ  الدراس

  .جامعة عين شمس -عادات العقل لدى طالب كلية التربية على

 ثانيًا: المفحوصون: 

جامعة عين  –الدراسة من طالب الفرقة األولى كلية التربية  يختارت الباحثة مفحوصإ
، البالغ متوسط أعمارهم 0202 -0200االجتماعية في العام الدراسي شمس تخصد الدراسات

ختيار هذه النوعية من المفحوصين إلى إة، و رجع سن 281نحراف معياري إسنة ب0.81
 األسباب التالية: 

 تناسب طبيعة أدوات الدراسة األعمار الزمنية للمفحوصين. -

التي تناولت دراسة العالقة بين  –في حدود علم الباحثة  -قلة الدراسات العربية   -
 ة العمر ة.الضبط في ذو  هذه المرحل مركزمفهوم الذات األكاديمي و و عادات العقل 

 ، مفحوصوا الدراسة طبقًا لمرحلة إجرا ات التطبيك كما يلي:صني -

جتماعية يمثلو  إلطالبًا وطالبة من طالب الفرقة األولى تخصد الدراسات ا 12 -
شتقاقهم عشوائيًا، وطبك عليهم مقاييس الدراسة للتحقك من إم تعينة األدوات 

 الخصائد السيكومتر ة لها.

فرقة األولى تخصد الدراسات االجتماعية لتطبك عليهم طالب وطالبة بال 022
مفهوم الذات األكاديمي، ومقياس مركز لضبط، بهدف تحديد الربيع األعلى واألدنى، مقاييس 

 ضبطنتقا  أربع ماموعات من المفحوصين تتفاوت في مفهوم الذات األكاديمي ومركز الإل
 على النحو التالي: 

 سالب(. –مفهوم ذات أكاديمي )موجب  0
 خارجي(. –)داخلي  طضبمركز ال 0
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طالبة وطالبة، يمثلو  أربع ماموعات كما في  022ر من هؤال  الطالب يوقد اخت
 الادول التالي:

 ( 0جدول )
 يوذح أعداد ماموعات الدراسة األربع األساسية

 العدد الضبطمركز  مفهوم الذات األكاديمي الماموعة
 01 داخلي موجب األول
 01 خارجي جبمو  ةالثاني
 01 داخلي سالب ةالثالث
 01 خارجي سالب الرابعة

 ثالثًا: أدوات الدراسة:
 .مقياس عادات العقل )إعداد الباحثة( -
 مقياس مفهوم الذات األكاديمي )إعداد الباحثة(. -
 مقياس وجهة الضبط )إعداد الباحثة(. -

 وفيما يلي عرب تفصيلي لهذه المقاييس:

العقل بعد اإلطال  على األطر الن ر ة والدراسات  أعدت الباحثة مقياس عادات
ختبارات والمقاييس والتي هدفت لقياس إلالسابقة التي تناولت عادات العقل، وكذا مع م ا

وإسماعيل  ، صالا عبد الوهابCosta, 2007 0227عادات العقل ومنها: )نهى عراقي 
 (0202ووذحى العيتبي ، 0200ري اف، سماا ال0200الوليلي 

مفردات  1( مفردة موزعة على ستة عشر عادة بواقع 2.كو  المقياس من )و ت
 (0لكل عادة )أن ر ملحك رقم 

وتقدر ال تنطبك(  –تنطبك أحيانًا  –وأمام كل مفردة ثالي استاابات هي )تنطبك
( المقابلة لالستاابات السابقة على الترتيب ودرجة كل عادة 0، 0، 2بإعطا  الدرجات )
 درجات الخاصة بالخمس مفردات التي تنتمي لكل عادة من عادات العقل.تحسب بمامو  ال
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 الخصائص السيكومترية للمقياس:

قامت سبيل التحقك من صالحية المقياس قبل التطبيك على العينة األساسية،  يف
 الباحثة بالتحقك من صدق وثبات مقياس عادات العقل وذلك على النحو التالي:

 صدق المقياس: 

 ب( طال12احثة المقياس على عينة أدوات الدراسة البالغ عددها )طبقت الب
رتباو بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية إلوطالبة، وحسب الصدق بتقدير قيم معامالت ا

 لكل بعد من أبعاد المقياس والادول التالي يوذح ذلك.
 ( 2جدول )

 لمقياس عادات العقل كل مفردة والدرجة الكلية للعادة رتباو بين درجةإلمعامالت ا
 البعد األول

 "المثابرة"  
 معامل

 رتباوإلا 
البعد الثاني 

 "التحكم بالتهور"
 معامل
 اإلرتباو

الثالث البعد 
اإلصغا  بتفهم 

 اط،وتع

 معامل
 اإلرتباو 

 الرابعالبعد 
 التفكير بمرونة 

 معامل 
 اإلرتباو

0 2822** 0 2812** 2 2820* 2 2822* 
2 2812** 7 2822** . 2822** 5 2827* 
00 2820* 00 2822** 02 2817* 02 2815** 
02 2812** 07 2820** 0. 281.* 05 2822* 
00 2820* 00 2810** 02 2815** 02 2822* 
 الخامسالبعد 

التفكير فوق " 
 "المعرفي

 معامل
 اإلرتباو 

السادس البعد 
السعي من أجل "

 "الدقة

 معامل
 اإلرتباو 

السابع البعد 
وحل  التسامل"

 "المشكالت

 معامل
 اإلرتباو 

تطبيك "الثامن البعد 
 "المعارف السابقة

 معامل
 اإلرتباو 

1 2827** 02 2822** 07 2812* 0. 2822** 
02 282.* 20 2822* 20 2815* 22 287* 
01 2822** 02 2822** 27 2822** 2. 2870* 
02 2817** 20 2815** 20 2820** 22 2812* 
01 2815** 22 281.* 27 2822** 2. 2812** 
 التاسع البعد 

لتفكير والتفاهم "ا
 "بوذوا ودقة

 معامل
 اإلرتباو 

العاشر البعد 
جمع البيانات "

 "بكل الحواس

 معامل
 اإلرتباو 

البعد الحادي 
صور تالعشر "

  "واإلبدا 

 معامل
 اإلرتباو 

البعد الثاني عشر 
 "ستاابة باندهاراإل"

 معامل
 اإلرتباو 

05 2815** 22 2820* 10 2822** 10 2815* 
22 2870** 21 281** 12 2827** 17 2870** 
 2872** 22 281.* 20 2815* 20 2872** 
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22 2821* 21 282** 22 2822** 27 2821** 
25 2822* 12 287** 70 2822** 70 2822** 

البعد الثالث عشر 
  لمخاطرمهاجمة ا"

 معامل
 اإلرتباو 

البعد الرابع عشر 
 "ةبعادال إيااد"

 معامل
 اإلرتباو 

البعد الخامس 
التفكير عشر "

 "التبادلي

معامل 
 رتباوإلا

البعد السادس عشر 
 "التعليم المستمر"

 معامل اإلرتباو

12 2825* 77 282** 11 2812* 12 2870** 
1. 2812* 15 2870** 72 2820** 22 282* 
22 2812** 22 287** 21 2825** 7. 2810** 
2. 2870** 25 28.** 72 281.* 71 2870** 
72 2872** 72 2810* 75 282.** .2 2822* 

 2821دال عند مستوى * ، 2820دال عند مستوى  **
رتباو إلوكذلك تم حساب صدق العادات الستة عشر من خالل تقدير معامالت ا

 بين درجة كل عادة والدرجة الكلية للمقياس والادول التالي يوذح ذلك:
 ( 2جدول )

 رتباو بين درجة كل عادة والدرجة الكلية للمقياسإلالت امعام
 رتباوإلمعامل ا العادة رتباوإلمعامل ا العادة

 **2877 التفكير والتفاهم بوذوا ودقة **2870 المثابرة
 **2875 جمع البيانات **2852 التحكم بالتهور

 **2872 التصور واإلبدا  2821 تفهم وتعاط،باإلصغا  
 **2871 االستاابة باندهار *2815 ة التفكير بمرون

 **2872 مهاجمة المخاطر **2870 المعرفي وق التفكير ف
 **28.0 إيااد الدعابة *2872 السعي من أجل الدقة

 **.287 التفكير التبادلي **2871 التسامل وطرا المشكالت
 **2877 التعلم المستمر **2825 السابقة ةرفتطبيك المع

رتباو بين أبعاد مقياس إلابك أ  جميع قيم معامالت ايتضح من الادول الس
، مما يشير على أ  مقياس عادات العقل جميعها دالة عادات العقل والدرجة الكلية للمقياس

 تساق الداخلي. إلعلى درجة عالية من صدق ا
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 ثبات المقياس: 

أمكن التحقك من ثبات مقياس عادات العقل من خالل حساب معامل ثبات ألفا 
( مما يدل على معامل ثبات 2871ونباك ألبعاد مقياس عادات العقل وقد بلغ قيمتق )كر 

كرونباك وكانت  امناسب، كما تم حساب ثبات األبعاد الفرعية المكونة للمقياس بطر قة ألف
 نتائاها كما يلي:

 ( 1جدول )

 نباكو ثبات األبعاد الفرعية لمقياس أبعاد العقل بطر قة ألفا كر 

 الفاكرونباك دلللللللللللللللللللللللللللللللللالبع
 28210 المثابرة

 2872 التحكم بالتهور
 2827 تفهم وتعاط،باإلصغا  

 2821 التفكير بمرونة 
 2822 التفكير فوق المعرفي
 2822 السعي من أجل الدقة

 2870 التسامل وطرا المشكالت
 2872 ةتطبيك المعارف السابقة على األوذا  الاديد

 2822 فكير والتفاهم بوذوا ودقةالت
 2870 بكل الحواس جمع البيانات

 2870 التصور واإلبدا 
 2870 ندهارإستاابة بإلا

 2821 إيااد الدعابة
 2827 التفكير التبادلي
 2872 التعلم المستمر
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صالحًا  قمما ياعل "عادات العقل"والخالصة أ  الصدق والثبات يتوفرا  في مقياس 
 ي الدراسة الراهنة.لالستخدام ف

 مقياس مفهوم الذات ادياد مي "إعداد الباحثة".

 م،تم اإلطال  على بع  الدراسات والمراجع التي تناولت مفهوم الذات بشكل عا
ات ك؛ ز اد بر .022 قومفهوم الذات األكاديمي بشكل خاص كما في دراسة )محمود فالت

وذلك إلعداد مقياس  (0200 ، ، فاطمة أحمد وأحمد شنا0202أحمد البخاري و ؛ 0225
 مفهوم الذات ادياد مي: 

موجبة ( مفردة 02( مفردة منها )02و تكو  مقياس مفهوم الذات األكاديمي من )
( عبارة سالبة وتمثلها المفردات 02) في حين شكلت ،ةتمثلها المفردات ذات األرقام الفرديو 

اس أ  ال تكو  مركبة، أي أ  يقذات األرقام الزوجية، وقد روعي عند صياغة مفردات الم
 كل عبارة تص، سلوكًا واحدًا فقط، وأ  تكو  مناسبة لمستوى الطالب. 

أحيانًا،  نيفصدائمًا، العبارة ت نيفصستاابات هي )العبارة تإوأمام كل مفردة ثالي 
( المقابلة للمفردات الموجبة والعكس 0، 0، 2وتقدر بإعطا  الدرجات )، (نيفصالعبارة ال ت

ة الكلية للمقياس تشير إلى درجة الفرد في ج(، والدر 2، 0، 0حالة المفردات السالبة إلى ) في
 (0مفهوم الذات األكاديمي ملحك رقم )

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

في سبيل التحقك من صالحية المقياس قبل التطبيك على العينة األساسية قامت 
 وم الذات األكاديمي وذلك على النحو التالي:الباحثة بالتحقك من صدق وثبات مقياس مفه

 صدق المقياس:

رتباو بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية للمقياس وذلك على إلتم حساب معامل ا
 الادول التالي يوذح ذلك.و ستطالعية إلأفراد العينة ا
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 ( 2جدول )

 ت األكاديميرتباو بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس مفهوم الذاإلمعامالت ا

 معامل االرتباو م معامل االرتباو م
0 2821** 02 2870** 
0 2827** 01 2815** 
2 2811* 02 2872** 
2 2870** 07 2822* 
1 2812** 0. 2821* 
2 2872* 05 2822* 
7 281.** 02 2827* 
. 2870** 00 2822** 
5 2872** 00 282.** 
02 2825* 02 282.** 
00 2877** 02 282.** 
00 2875** 01 2815* 
02 2870** 02 2870** 

 2820** دالة عن مستوى          2821* دالة عند مستوى 

ات مقياس مفهوم درتباو بين مفر إلقيم معامالت اأ  يتضح من الادول السابك 
(، مما 2821(، )2820قياس دالة إحصائيًا، عند مستوى )مات األكاديمي والدرجة الكلية للالذ

تمتع بدرجة مناسبة من يوبالتالي  ،تساق الداخلي لمقياس مفهوم الذات األكاديميإلعلى ايدل 
 ستخدام في الدراسة الحالية.إلصالحًا ل قالصدق ياعل

 ثبات المقياس:

قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس بطر قة ألفا كرونباك على نفس العينة 
 . .28ستطالعية وبلغت قيمة = إلا
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السابقة تأكدت الباحثة من صدق وثبات مقياس مفهوم الذات ومن اإلجرا ات 
ستخدام في الدراسة الحالية لقياس مفهوم الذات األكاديمي لدى إلاألكاديمي وصالحيتق ل

 طالب كلية التربية.

 مقياس مركز الضبط:

أعدت الباحثة مقياس مركز الضبط بعد اإلطال  على األطر الن ر ة والدراسات 
قياس  إلى ختبارات والمقاييس التي هدفتإلولت مركز الضبط، وكذا مع م االسابقة التي تنا

، ابتسام العقاري .022د الزهرة عداي بد السادة، وعبع دد الساابمركز الضبط ومنها ع
  .0200أحمد شنا ، و ، فاطمة أحمد 0200

( مفردة، تقيس مركز الضبط 00( مفردة منها عدد )02و تكو  المقياس من )
، .0، 07، 02، 02، 00، 00، .، 7، 2، 0، 0تمثلها المفردات ذات األرقام )الداخلي، و 

00 ،00.) 

( مفردة تقيس مركز الضبط الخارجي، وتمثلها المفردات ذات األرقام 00وعدد )
(2 ،1 ،2 ،5 ،02 ،02 ،01 ،05 ،02 ،02 ،02.) 

ك بشدة( ال أواففك أحيانًا، اأوافك بشدة، أو )ستاابات هي إم كل مفردة ثالي اوأم
ستاابات السابقة على الترتيب في حالة إل( المقابلة ل0، 0، 2وتقدر بإعطا  الدرجات )

المفردات التي تشير إلى مركز الضبط الداخلي، والعكس في حالة المفردات، التي تشير إلى 
مركز الضبط الخارجي والدرجة الكلية للمقياس تشير إلى درجة الفرد في مقياس مركز 

 ( 2رقم )الضبط ملحك 

 الخصائص السيكومترية للمقياس:

في سبيل التحقك من صالحية المقياس قبل التطبيك عل العينة األساسية، قامت 
 وذلك على النحو التالي: الضبطالباحثة بالتحقك من صدق وثبات مقياس مركز 
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 صدق المقياس:

لب ( طا12طبقت الباحثة المقياس على عينة أدوات الدراسة البالغ عددها )
رتباو بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية إلم معامالت ايقوطالبة، وحسب الصدق بتقدير 

 للمقياس والادول التالي يوذح ذلك.
 ( 7جدول )

 مركز الضبطرتباو بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية لمقياس إلمعامالت ا

 رتباوإلمعامل ا م رتباوإلمعامل ا م
0 2870** 02 2870** 
0 2825** 02 2870** 
2 2822** 01 2872* 
2 2811* 02 2820* 
1 2811* 07 2820** 
2 212* 0. 2872* 
7 2870** 05 2822* 
. 2872** 02 2870** 
5 2872** 00 2870* 
02 2872** 00 2827** 
00 2871** 02 2870* 
00 2872** 02 282.** 

 2820** دالة عن مستوى          2821* دالة عند مستوى 

رتباو بين مفردات المقياس والدرجة إليتضح من الادول السابك أ  قيم معامالت ا
تساق الداخلي إل(، مما يدل على ا2821(، )2820الكلية للمقياس دالة إحصائيًا عند مستوى )

ستخدام إللمقياس مركز الضبط، وبالتالي يتمتع بدرجة مناسبة من الصدق ياعلق صالحًا ل
 في الدراسة الحالية.
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 ثبات المقياس:     

المقياس بطر قة الفاكرونباك على نفس العينة  تقامت الباحثة بحساب ثبا
 .2875ستطالعية وبلغت قيمتق = إلا

صدق وثبات مقياس مركز الضبط الباحثة من  تومن اإلجرا ات السابقة تأكد
 ربية.ستخدام في الدراسة الراهنة لقياس مركز الضبط لدى طالب كلية التإلل تقوصالحي

 رابعًا: خطوات الدراسة:

 إعداد مقاييس الدراسة والتحقك من الخصائد السيكومتر ة لها. -0

 تطبيك أدوات الدراسة على العينة األساسية ورصد الدرجات لمعالاتها إحصائيًا. -0

ستخدمت الباحثة عرب وتحليل بيانات الدراسة إالتحليل اإلحصائي للبيانات، حيث  -2
( 0×0العاملي ) ميمين ذي التصتباار "ت"، تحليل البمعامل الفاكرونباك، واخت

 (.0اإلصدار ) SPSSاإلحصائية  الحزمةستخدام برنامت إب

ووذع  السيكولوجيصياغة النتائت وتفسيرها في ذو  اإلطار الن ري ونتائت الفقق  -2
 ماموعة من التوصيات والمقترحات في ذو  ما أسفرت عنق نتائت الدراسة الحالية.

 من فروض الدراسة نتائج التحقق
( للدرجات 0×0ملي )االتصميم الع ذي ستخدام تحليل التباينإختبار فروب الدراسة تم إل

سلالب  ومركلز  –خلتالف مفهلوم اللذات األكلاديمي بموجلب إل تبعلاً  كل عادة من عادات العقلل
سلللللتما  بلللللتفهم إلا -اللللللتحكم بلللللالتهور –:المثلللللابرة يخلللللارجي  والعلللللادات ه –بداخللللللي  ضلللللبطال

التسللامل وطللرا  -السللعي مللن أجللل الدقللة -التفكيللر فللي التفكيللر –. التفكيللر بمرونللة وتعللاط،
جملع  –التفكير والتفاهم بوذلوا ودقلة  -تطبيك المعرفة السابقة على مواق، جديدة –األسعلة 
 -مهاجملللة المخلللاطرنلللدهار، إب سلللتاابةإلا –اإلبلللدا  و  –صلللور تال –كلللل الحلللواس بالبيانلللات 

 التعلم المستمر(  –لتبادلي التفكير ا -إيااد الدعابة

ستخدام اختبار "ت" لتوذيح الفروق في المتوسطات ومستوى داللتها وذللك إوقد تم 
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 SPSSستخدام البرنامت اإلحصائي إب

 وفيما يلي نتائت تحليل فروب الدراسة وهي كالتالي: 

بناف على مشكلة الدراسة، وما أسوفرت عنوه نتوائج الدراسوات السوابقة توم صويا ة 
 ض الرئيسية التالية: الفرو 

 -ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي بموجلللبإتختللل، كلللل علللادة ملللن علللادات العقللل بللل -0
 جامعة عين شمس.  -سالب  لدى طالب كلية التربية

خارجي  للدى  –مركز الضبط بداخلي  بإختالفتختل، كل عادة من عادات العقل  -0
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط على كلل علادة  يوجد تأثير تفاعلي دال -2
 جامعة عين شمس.  -من عادات العقل لدى طالب كلية التربية

 وينبثق من الفروض الرئيسية الفروض الفرعية التالية:

سالب( للدى طلالب كليلة  –مفهوم الذات األكاديمي )موجب  بإختالف. أ. تختل، "المثابرة" 0
 شمس.جامعة عين  -التربية

 -خلارجي( لللدى طلالب كليلة التربيللة –مركللز الضلبط )داخللي  بلإختالفب. تختلل، "المثلابرة" 
 جامعة عين شمس. 

ك. يوجد تأثير تفلاعلي دال بلين مفهلوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى المثلابرة للدى  
 جامعة عين شمس.   -طالب كلية التربية

سلللالب( للللدى  –هلللوم اللللذات األكلللاديمي )موجلللب مف بلللإختالف. أ. يختلللل، "اللللتحكم بلللالتهور" 0
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خللارجي(. للدى طللالب كليللة  –مركللز الضلبط )داخلللي بللإختالف ب. يختلل، "الللتحكم بلالتهور" 
 جامعة عين شمس. -التربية

جلللل. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى اللللتحكم  
 جامعة عين شمس. -ر، لدى طالب كلية التربيةبالتهو 
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 –مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي )موجللللب  بللللإختالفيختللللل، "االسللللتما  بللللتفهم وتعللللاط،"   -.أ2
 جامعة عين شمس.   -سالب( لدى طالب كلية التربية

خلللارجي( للللدى –مركلللز الضلللبط )داخللللي  بلللإختالفسلللتما  بلللتفهم وتعلللاط،" إلب. يختلللل، "ا 
 ة عين شمس.  جامع -طالب كلية التربية

سللتما  إلك. يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى "ا 
 جامعة عين شمس.   -بتفهم وتعاط،" لدى طالب كلية التربية

سلللالب( للللدى  –مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي) موجلللب  بلللإختالف. أ. يختلللل، "التفكيلللر بمرونلللة" 2
   جامعة عين شمس. -طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى طللالب كليللة  -مركللز الضللبط )داخلللي بللإختالفب. يختللل، "التفكيللر بمرونللة" 
 جامعة عين شمس.   -التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط عللى التفكيلر بمرونلة 
 جامعة عين شمس.     -لدى طالب كلية التربية

سلالب( للدى  –مفهوم الذات األكاديمي )موجلب  بإختالفكير" أ. يختل، "التفكير في التف -1
 جامعة عين شمس. -طالب كلية التربية

خارجي( للدى طلالب كليلة  -مركز الضبط )داخلي بإختالفب. يختل، "التفكير في التفكير" 
 جامعة عين شمس.   -التربية

علللى التفكيللر فللي جللل. يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط 
 جامعة عين شمس.   -التفكير" لدى طالب كلية التربية

سللالب(  –مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب  بللإختالفأ. يختللل، "السللعي مللن أجللل الدقللة"  -2
 جامعة عين شمس.   -لدى طالب كلية التربية

خلارجي( للدى طلالب  –مركز الضبط )داخللي  بإختالفب. يختل، " السعي من أجل الدقة" 
 جامعة عين شمس.   -كلية التربية

جل. يوجد تلأثير تفلاعلي دال بلين مفهلوم اللذات األكلاديمي، ومركلز الضلبط عللى "السلعي ملن  
 جامعة عين شمس. -أجل الدقة" لدى طالب كلية التربية

سلالب(  –مفهلوم اللذات األكلاديمي )موجلب  بلإختالفأ. يختل، "التسامل وطلرا األسلعلة"  -7
 جامعة عين شمس. -ربيةلدى طالب كلية الت
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خارجي( لدى طالب  –مركز الضبط )داخلي  بإختالفب. يختل، "التسامل وطرا األسعلة"  
 جامعة عين شمس.   -كلية التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط على "التسامل وطرا 
 .  جامعة عين شمس -األسعلة" لدى طالب كلية التربية

مفهلوم اللذات األكلاديمي  بلإختالفأ. يختل، "تطبيك المعرفة السابقة على مواق، جديلدة"  -.
 جامعة عين شمس.  -سالب( لدى طالب كلية التربية –)موجب 

 –مركلز الضلبط )داخللي  بلإختالفب. يختل، "تطبيك المعرفة السلابقة عللى مواقل، جديلدة"  
 شمس.   جامعة عين -خارجي( لدى طالب كلية التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركز الضبط على "تطبيك المعرفة 
 جامعة عين شمس. -السابقة على مواق، جديدة" لدى طالب كلية التربية

 –مفهلوم الللذات األكللاديمي ) موجللب بللإختالف . أ. يختلل، "التفكيللر والتفللاهم بوذلوا ودقللة" 5
 جامعة عين شمس.   -لتربيةسالب( لدى طالب كلية ا

خلارجي( لللدى  -مركلز الضلبط )داخللي بلإختالفب. يختلل، "التفكيلر والتفلاهم بوذلوا ودقلة" 
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

ك. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم الللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى "التفكيللللر 
 جامعة عين شمس.  -والتفاهم بوذوا ودقة" لدى طالب كلية التربية

 –مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب  بللإختالف. أ. يختللل، "جمللع البيانللات بكللل الحللواس" 02
 جامعة عين شمس. -سالب( لدى طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى  –مركللز الضللبط )داخلللي  بللإختالفب. يختللل، "جمللع البيانللات بكللل الحللواس" 
 جامعة عين شمس. -طالب كلية التربية

أثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي، ومركلز الضلبط عللى "جملع البيانلات ك. يوجد ت
 جامعة عين شمس.  -بكل الحواس" لدى طالب كلية التربية

سلالب( للدى  –مفهلوم اللذات األكلاديمي )موجلب  بلإختالف. أ. يختل، "التصلور واإلبلدا " 00
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خلارجي( للدى طلالب كليلة  –مركز الضبط )داخلي  بإختالفواإلبدا " ب. يختل، "التصور  
 جامعة عين شمس.  -التربية
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ك. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى "التصلللور  
 جامعة عين شمس. -واإلبدا " لدى طالب كلية التربية

سلللالب(  –الللذات األكللاديمي )موجللب مفهللوم  بللإختالفنللدهار" إسللتاابة بإل. أ. تختللل، "ا00
 جامعة عين شمس . -لدى طالب كلية التربية

خارجي( لدى طالب كلية  –مركز الضبط )داخلي  بإختالفندهار" إستاابة إلب. تختل، "ا
 جامعة عين شمس.   -التربية

سللتاابة إلك . يوجللد تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي، ومركللز الضللبط علللى "ا
 جامعة عين شمس.  -هار" لدى طالب كلية التربيةندإب

سلالب( للدى  –مفهوم الذات األكاديمي )موجلب  بإختالف. أ. تختل، "مهاجمة المخاطر" 02
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خلارجي( للدى طلالب كليلة  –مركلز الضلبط )داخللي  بلإختالفب. تختل، "مهاجمة مخلاطر" 
 جامعة عين شمس.  -التربية

ك. يوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي، ومركلللز الضلللبط عللللى "مهاجملللة  
 جامعة عين شمس. -المخاطر" لدى طالب كلية التربية

سلللالب( للللدى  –مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي )موجلللب  بلللإختالف. أ. يختلللل، "إيالللاد الدعايلللة" 02
 جامعة عين شمس.  -طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى طللالب كليللة  –مركللز الضللبط )داخلللي  بللإختالفبللة" ب. يختللل، "إياللاد الدعا
 جامعة عين شمس.  -التربية

ك. يوجد تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكلاديمي ومركلز الضلبط عللى "إيالاد الدعابلة" 
 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كلية التربية

سللالب( لللدى  –اديمي )موجللب مفهللوم الللذات األكلل بللإختالف. أ. يختللل، "التفكيللر التبللادلي" 01
 جامعة عين شمس. -طالب كلية التربية

خللارجي( لللدى طللالب كليللة  –مركللز الضللبط )داخلللي  بللإختالفب. يختللل، "التفكيللر التبللادلي" 
 .جامعة عين شمس -التربية

ك. يوجللللد تللللأثير تفللللاعلي دال بللللين مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي ومركللللز الضللللبط "علللللى التفكيللللر 
  .جامعة عين شمس -ية التربيةالتبادلي" لدى طالب كل
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سللالب( لللدى  –مفهللوم الللذات األكللاديمي )موجللب  بللإختالفأ. يختللل، "الللتعلم المسللتمر" -02
  .جامعة عين شمس -طالب كلية التربية

خللارجي( للدى طللالب كليللة  –مركللز الضلبط )داخلللي  بللإختالفب. يختلل، "الللتعلم المسلتمر"  
  .جامعة عين شمس -التربية

فاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضبط على "التعلم المسلتمر" ك. يوجد تأثير ت
 جامعة عين شمس.  -لدى طالب كلية التربية

 متغيرات الدراسة ل( 0×  0والادول التالي يوذح نتائت تحليل التباين )
 (.جدول )

 ( لمتغيرات الدراسة 0×  0نتائت تحليل التباين )

 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحر ة لمربعاتمامو  ا مصدر التباين العادة

 المثابرة
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط

 التفاعل 

558001 
728001 
2.8101 

0 
0 
0 

558001 
728001 
2.8101 

.2825 
20800 
02802 

28220 
28220 
28220 

 التحكم بالتهور
 مفهوم الذات
 مركز الضبط
 التفاعل

58201 
228001 
28001 

0 
0 
0 

58201 
228001 
28001 

78072 
0.870 
2812 

2820 
2820 
2821 

االستما  بتفهم 
 وتعاط،

 مفهوم الذات
 مركز الضبط 

 التفاعل

0.8001 
2.8201 
78001 

0 
0 
0 

0.8001 
2.8001 
78001 

228222 
7280 
02822. 

28220 
28220 
28220 

 التفكير بمرونة
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط

 علالتفا

0.85 
1085 
0080 

0 
0 
0 

0.85 
1085 
0080 

05820 
21812 
.807 

2820 
2820 
2820 
 

 التفكير في التفكير
 مفهوم الذات
 مركز الضبط
 التفاعل

1782 
0081 
0080 

0 
0 
0 

1782 
0081 
0080 

22821 
02800 
781. 

28220 
2820 
28225 

 السعي من أجل الدقة
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

128201 
078001 
078001 

0 
0 
0 

128201 
078001 
078001 

228520 
02822 
02822 

2820 
2820 
2821 

 التسامل وطرا أسعلة
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل
 

2082 
.80 
02 

0 
0 
0 

2082 
.80 
02 

2085 
.80 
02825 

28220 
28227 
28222 
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 الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحر ة لمربعاتمامو  ا مصدر التباين العادة

تطبيك المعرفة 
السابقة على مواق، 

 جديدة 

 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 
 التفاعل 
 

028001 
218201 
008201 

0 
0 
0 

028001 
218201 
008201 

5820. 
22821 
78.15 

28222 
28220 
2822. 

التفكير والتفاهم 
 بوذوا ودقة

 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

2280 
2280 
282 

0 
0 
0 

2280 
2280 
282 

008205 
0182.5 
2870 

28220 
28220 
2821 

جمع البيانات بكل 
 الحواس

 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

0182 
1782 
0285 

0 
0 
0 

0182 
1782 
0285 

02801 
1080 
0180.2 

2820 
28220 
2821 

 التصور واإلبدا 
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

1782 
2280 
0582 

0 
0 
0 

1782 
2280 
0582 

22827 
00872 
008755 

28220 
28220 
28220 

 ندهارإستاابة بإلا
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

2.8201 
228201 
58201 

0 
0 
0 

2.8021 
228201 
58201 

07820. 
078.0 
280. 

2822 
2822 
28220 

 مهاجمة المخاطر
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

0081 
2782 
0582 

0 
0 
0 

0081 
2782 
0582 

01871 
27822 
02870. 

28222 
28220 
28220 

 إيااد الدعابة
 مفهوم الذات
 مركز التحكم 
 التفاعل

1785 
22 
0282 

0 
0 
0 

1782 
22 
0282 

078.7 
05821 
2852 

28220 
28220 
28222 

 التفكير التبادلي
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط
 التفاعل

22 
10 
.80 

0 
0 
0 

22 
10 
.80 

0282 
2080 
287 

28220 
28222 
2821 

 التعلم المستمر
 مفهوم الذات 
 مركز الضبط 

 التفاعل

2082 
2082 
2082 

0 
0 
0 

2082 
2082 
2082 

2285 
2285 
2285 

28220 
2820 
2820 

 بالنظر إلى النماذج في الجدول السابق يتضح اآلتي 
ل تختلل، بلاختالف قلوجود فروق ذات داللة إحصائية في كل عادة من عادات الع -0

 سالب(.  –مفهوم الذات األكاديمي )موجب 
وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل عادة من عادات العقلل تختلل، بلاختالف  -0

 مركز الضبط. 
أثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديميض ومركللز الضللبط علللى كللل يوجللد تلل -2

   :عادات العقل ويتضح التفاعل كما بادشكال التاليةعادة من 
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و تضللح مللن األشللكال السللابقة أنللق يوجللد تفاعللل دال بللين المتغيللر ن )مفهللوم الللذات األكللاديمي 

ممللا يللدل علللى أ  التللأثير الرئيسللي ألحللد  ت العقلللعلللى كللل عللادة مللن عللادا ومركللز الضللبط(
 المتغير ن يتحدد بمستوى المتغير األخر. 

ختبلار إسلتخدام إم تلولتقدير داللة الفروق بين كل ماموعتين في كلل علادة ملن علادات العقلل 
 "ت" وكانت النتائت كما في الادول التالي.
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 (5جدول )
 ) ( وقيمة "ت" لمتغيرات الدراسة المتوسطات )م( واإلنحرافات المعيار ة  

 العادة
 المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لمركز الضبط المتوسطات واإلنحرافات المعيارية وقيمة "ت" لمفهوم الذات ادياد مي

 سالب موجب
 الداللة قيمة ت

قيمة  خارجي داخلي
 "ت"

 الداللة
 ع م ع م ع م ع م

 2820 28.22 0820 82. 0872 00801 28221 18200 .0282 821. .081 0081 المثابرة -0
 2820 28.0 0821 851. 0822 .028 2822 08212 0807 182 0822 02821 التحكم بالتهور -0
 28220 1827 .287 801. 0820 0280 2822 2807 ..28 811. 0820 5285 اإلنصات بتفهم وتعاط،  -2
 28220 282 0827 580 0851 0082 28221 2822 0807 582 0825 0080 التفكير بمرونة -2
 2820 0815 0812 8.1. .082 02821 28220 28.7 ..28 82. 0820 .028 التفكير في التفكير  -1
 2820 08710 0801 85. 0827 02811 28220 280 02822 82. 0800 .028 السعي من أجل الدقة -2
 2821 .085 080 5 082 585 28220 287 285 811. .082 02821 التسامل وطرا األسعلة -7
 28220 18725 2852 811. 087 0080 2821 0855 .082 5801 0800 0282 تطبيك المعرفة السابقة  -.
 28220 .2822 081 821. 0877 02871 28220 2825 0800 871. 0801 02821 التفكير والتفاهم -5
 28222 1801 28.0 821. 085 02871 28227 0850 0801 871. 080 02821 جمع البيانات بكل الحواس -02
 .2822 2802 082 87. 0822 0282 28222 2821 0825 821. 080 0285 التصور واإلبدا  -00
 28220 2807 0281 87. 080 00801 28222 2802 0825 85. 082 0285 اإلستاابة بإندهار -00
 28220 1802 0852 811. 0820 00801 28205 .082 0801 580 0825 0282 مهاجمة المخاطر -02
 28222 2800 082 87. 0822 0287 28222 2800 0802 81. 082 0285 إيااد الدعابة  -02
 28220 2805 082 8.1. 0 00801 28220 2812 082 5 080 00 التفكير التبادلي -01
 28220 281 28.0 81. 080 0282 28220 281 ..28 81. 080 0282 التعلم المستمر -02

 ( يتضح اآلتي: 9بالنظر إلى الجدول )

وجللود فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي كللل عللادة مللن عللادات العقللل السللتة عشللر تختللل،  -0
سلللالب  لصلللالح مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي  –ختالف مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي بموجلللب بلللإ

 اإلياابي. 
ختالف مركلز إوجود فروق ذات داللة إحصائية في كل عادة من علادات العقلل تختلل، بل -0

 الداخلي.  الضبطولصالح األفراد ذوي مركز  الضبط

 خالصة النتائج وتفسريها: 
عتملللللدت الباحثلللللة فلللللي تفسلللللير النتلللللائت عللللللى أثلللللر المتغيلللللرات المسلللللتقلة بمفهلللللوم اللللللذات إ      

  األكاديمي، ومركز الضبط  وخصائد كل عادة من عادات العقل. 

 قد تحققت الفروب كما يأتي:  يتضح من العرب السابك لنتائت الدراسة أنق
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وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة المثللابرة بللين الطللالب ذوي مفهللوم الللذات  .أ .0
اللللللذات  مفهلللللوم األكلللللاديمي الموجلللللب وذوي مفهلللللوم اللللللذات األكلللللاديمي السلللللالب لصلللللالح ذوي 

 األكاديمي الموجب. 
الموجلب للديهم مثلابرة  و مكن تفسلير ذللك فلي ذلو  أ  الطلالب ذوي مفهلوم اللذات األكلاديمي

الصعبة، مقارنة بالطالب ذوي مفهوم الذات األكاديمي  المهامأعلى، وقدرة أفضل على إنااز 
 Dicka, 2005السالب و تفك ذلك مع دراسة 

وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة المثللابرة بللين الطللالب ذوي مركللز الضللبط  -ب
 ذوي مركز الضبط الداخلي.   الطالب الداخلي وذوي الضبط الخارجي لصالح

و مكلللن تفسلللير ذللللك فلللي ذلللو  خصلللائد الطلللالب ذوي مركلللز الضلللبط اللللداخلي كملللا أشلللارت 
، فهلم للديهم القلدرة عللى 0225، ودراسة عبد   السكرا  .022دراسة عبد الع يم المصدر 

للى ملن األنشطة التي يقومو  بها بالتالي لديهم مثابرة أع النااا مهما كانت صعوبة المادة أو
 أقرانهم ذوي الضبط الخارجي فهم يستسلمو  سر عًا ولديهم إحساس بالعاز. 

مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي ومركلللز الضلللبط عللللى بلللين وجلللود تلللأثير تفلللاعلي دال إحصلللائيًا  .ك
المثابرة حيث أ  الطالب ذوي مفهوم اللذات األكلاديمي الموجلب وداخللي الضلبط للديهم مثلابرة 

 مة، يلتزمو  بالمهملة الموكللة إلليهم، كلذلك يسلتخدمو  طلرق مختلفلة عالية فهم ال يقبلو  الهز 
عللن عللادة 0222لحللل أي مشللكلة تعترذللهم وهللذا يتفللك مللع مللا ذكللره آرثللر كوسللتا وبللين كاليللك 

المثابرة مقارنة بذو هم ذوي مفهلوم اللذات األكلاديمي السلالب وخلارجي الضلبط فهلم لليس للديهم 
   فشلهم إلى الحظ والصدفة. قدرة على أدا  المهام الصعبة كما يعزو 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية فلي علادة "اللتحكم بلالتهور" بلين الطلالب ذوي مفهلوم  .أ .0
السللالب لصللالح ذوي مفهللوم الللذات  األكللاديمي الموجللب وذوي مفهللوم الللذات األكللاديمي الللذات

اديمي األكللاديمي الموجللب و مكللن تفسللير ذلللك فللي ذللو  أ  الطللالب ذوي مفهللوم الللذات األكلل
الموجللب لللديهم قللدرة علللى التللأني أثنللا  حللل المشللكالت، والتفكيللر فللي الحلللول الممكنللة واختيللار 

 . 0202، ووذحى العتيبي Herbert & yong, 1997أفضلهم و تفك ذلك مع دراسة 
وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "الللتحكم بللالتهور" بللين الطللالب ذوي مركللز  .ب

يكونوا  اً كن تفسير ذلك في ذو  أ  الطالب المنضبطين داخلي مو  الضبط الداخلي والخارجي
يفها وتن يمهلللا ومعالاتهلللا صلللننشلللطا  معرفيلللًا و تمتعلللو  بفاعليلللة فلللي جملللع المعلوملللات وت
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وبالتلللالي للللديهم قلللدرة عللللى التلللأني فلللي حلللل المشلللكالت مقارنلللة بلللالطالب المنضلللبطين خارجيلللًا 
 . 0550 قطاميو تفك ذلك مع دراسة يوس، 

ود تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي ومركللز الضللبط علللى عللادة "الللتحكم وجل .ك
الموجلب ذات  األكلاديمي بالتهور" و مكن تفسير ذلك من خالل أ  الطالب ذوي مفهوم الذات

مركز ذبط داخلي لديهم قدرة أكبر على التأني في حل المشكالت، و ضعو  خطة عملل أو 
ختيللار إولللديهم قللدرة علللى الللتمعن فللي البللدائل المختلفللة قبللل هللدف قبللل البللد  فللي أي عمللل، 

الللذات  يخفضللمنالحللل، ولللديهم قللدرة علللى اإلصللغا  لوجهللات الن للر البديلللة. مقارنللة بللذو هم 
، 0222 وآخلللر ن ة الصلللباغلاألكلللاديمي وذوي الضلللبط الخلللارجي و تفلللك ذللللك ملللع دراسلللة سلللمي

 . 0200نا  ، ودراسة فاطمة أنور وأحمد ش0202ودراسة منى الحموي 
وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "اإلصللغا  بللتفهم وتعللاط،" بللين الطللالب  .أ .2

الطالب ذوي مفهوم الذات األكلاديمي السلالب لصلالح و ذوي مفهوم الذات األكاديمي الموجب، 
 ذوي مفهوم الذات األكاديمي الموجب. 

ذوي مفهللوم الللذات األكللاديمي الثقللة التللي يتمتللع بهللا الطللالب  و مكللن أ  يفسللر ذلللك فللي ذللو 
ن، ولللديهم قللدرة  هتمللام بمللا يقولللق ايخللر إلسللتما ، واإلالموجللب، فهللم لللديهم القللدرة علللى حسللن ا

 . .055 نوفلع دراسة مفيد مذلك   تفكعلى التعبير عن مشاعرهم و 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في عادة "اإلصغا  بلتفهم وتعلاط،" بلين الطلالب ذوي  .ب

الللداخلي، والطللالب ذوي مركللز الضللبط الخللارجي لصللالح الطللالب المنضللبطين  مركللز الضللبط
ل وأقلعزا  ذللك إللى أ  الطلالب المنضلبطين داخليلًا للديهم مرونلة وثقلة بلالنفس إ داخليًا و مكن 

شعور بالقلك وبالتالي لديهم قدرة على اإلصلغا  بلتفهم وتعلاط، مقارنلة بلالطالب المنضلبطين 
فللللي  لللللةرجللللة اإلحسللللاس بالمسللللعولية ولللللديهم سلللللبية عامللللة وقخارجيللللًا حيللللث تللللنخف  لللللديهم د

 . 0225المشاركة و تفك ذلك مع دراسة عبد   السكرا  
وجود تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضبط على "اإلصلغا  بلتفهم  .ك

قلدرة  وتعاط،" حيث أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكاديمي الموجب وداخلي الضلبط للديهم
سللتما  إلللى ايخللر حيللث أ  اإلصللغا  عمللل ذهنللي معقللد يتضللمن إلأفضللل مللن ذو هللم علللى ا

كثير من القدرات الذهنية، وحيث أنهم للديهم القلدرة عللى إعلادة صلياغة أفكلار ايخلر ن و تفلك 
 . 0200و وأحمد شنا ن، وفاطمة أ0200اري ادراسة أحمد الب معذلك 
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فلي علادة "التفكيلر بمرونلة" بلين الطلالب ذوي مفهلوم وجدت فروق ذات داللة إحصائية . أ .2
السللالب لصللالح ذوي مفهللوم الللذات  األكللاديمي الموجللب وذوي مفهللوم الللذات األكللاديمي الللذات

 ذوي مفهلوم اللذات األكلاديمي الموجلب إللى أ  الطلالب إعلزا  ذللك و مكناألكاديمي الموجب 
سلللنونها، و كونلللو  علللاداتهم العقليلللة سلللتراتياياتهم المعرفيلللة و حإللللديهم قلللدرة عللللى أ  يطلللوروا 

 .  0202مرتبطة بمهارات التفكير العليا كما في دراسة وذحى العتيبي 
وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "التفكيللر بمرونللة" بللين الطللالب المنضللبطين .ب

ر ذلك في ذلو  يو مكن تفس ،داخليًا والمنضبطين خارجيًا لصالح الطالب المنضبطين داخلياً 
 سلتثمارها معرفيلاً إالمعلوملة، و  رصلدائد هؤال  األفراد ملن حيلث كلونهم للديهم قلدرة عللى خص

وكلللذلك لللللديهم القلللدرة علللللى التفكيلللر بمرونللللة عكلللس الطللللالب  ،وإدماجهلللا فللللي بنلللائهم المعرفللللي
ع ملالمنضبطين خارجيًا والذين يميلو  إللى إجلرا  عمليلات معرفيلة ملموسلة تقاربيلة وهلذا يتفلك 

 .  .022كري ذدراسة نوال 
دال بللللين مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي ومركللللز الضللللبط علللللى "التفكيللللر  يوجللللود تللللأثير تفللللاعل .ك

بمرونلللة" و مكلللن تفسلللير ذللللك ملللن خلللالل خصلللائد األفلللراد المنضلللبطين داخليلللًا وذوي مفهلللوم 
سلتخدام طلرق غيلر تقليديلة فلي حللل إاللذات األكلاديمي الموجلب والتلي تشلير إللى قلدرتهم عللى 

، ودراسللة 0222التحللديات المختلفللة وذلللك يتفلك مللع دراسللة محمللد نوفللل المشلكالت، ومواجهللة 
 . .022، ودراسة نوال ذكري 0551، ودراسة السيد 0222 وآخر ن ة الصباغلسمي
التفكيلللر فلللي التفكيلللر" بلللين الطلللالب ذوي "وجلللدت فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي علللادة  .أ.1

اديمي السلالب لصلالح الطلالب ذوي م اللذات األكلو مفهوم الذات األكاديمي الموجلب وذوي مفهل
مفهوم الذات األكاديمي الموجب و مكن تفسلير ذللك فلي ذلو  أ  الطلالب ذوي مفهلوم اللذات 

ولديهم القدرة على التخطيط والتنفيذ ووصل، ملا يقوملو   فعالو  و األكاديمي الموجب نشيطو  
 & Herbertكده دراسة ذلك القدرة على تقييم أدائهم في المواق، المختلفة وهذا ما تؤ كو بعملق 

young, 1998. 
بلللللين الطلللللالب  "التفكيلللللر فلللللي التفكيلللللر"وجلللللدت فلللللروق ذات دالللللللة إحصلللللائية فلللللي علللللادة  .ب 

المنضبطين داخليًا وخارجيًا لصالح الطالب المنضبطين داخليًا و مكلن تفسلير ذللك فلي ذلو  
ات يلللمللن حيللث كللونهم لللديهم قللدرة علللى ممارسللة العم خصللائد الطللالب المنضللبطين داخليللاً 

سلة علادة ر مام عللى م بذلك أكثر قلدرةهف ،المعرفية األكثر تاردًا وتباعدًا وذات طابع عام
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من أقرانهم ذوي الضبط الخارجي و تفك ذلك مع دراسة عبد   السلكرا   "التفكير في التفكير"
0225 . 

فللي التفكيللر "مفهللوم الللذات األكللاديمي ومركللز الضللبط علللى  نوجللود تللأثير تفللاعلي دال بللي .ك
حيث أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكاديمي الموجلب وداخللي الضلبط للديهم القلدرة  "التفكير

سللللتراتيايات عقليلللة وتنفيللللذها ومراقبتهللللا وذللللك لمللللا يتميللللزوا بلللق مللللن نشللللاو، إلعللللى التخطلللليط 
، ودراسلللة Byrneand Gavin, 1996فلللك ذللللك ملللع دراسلللة تنفس و الومثلللابرة، وثقلللة بللل

Herbert & yong, 1997 . 
وجدت فلروق ذات دالللة إحصلائية فلي علادة "السلعي ملن أجلل الدقلة" بلين الطلالب ذوي  .أ.2

مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي الموجللللب والسلللالب لصلللالح الطللللالب ذوي مفهلللوم اللللذات األكللللاديمي 
 الموجب. 

   و مكن تفسير ذلك إلى أ  هؤال  الطالب دائمًا يميلو  إلى تحري الدقلة فلي أي عملل يقوملو 
قلللة بلللالنفس و تفلللك ذللللك ملللع دراسلللة السللليد ثيتمتعلللو  بلللق ملللن إصلللرار ومثلللابرة و  بلللق، وذللللك لملللا

0551 . 
بلللين الطلللالب  "السلللعي ملللن أجلللل الدقلللة"وجلللدت فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي علللادة  .ب 

المنضلللبطين داخليلللًا وخارجيلللًا لصلللالح الطلللالب المنضلللبطين داخليلللًا" وذللللك لملللا يتميلللز هلللؤال  
كيز، وأكثر استمتاعًا بالعمل و ركز على التعلم العميك فيميلل الطالب من قدرتهم االنتباه والتر 

 . 0550إلى تحري الدقة في كل ما يقوم بق من أعمال و تفك ذلك مع دراسة روحي عازم 
السللعي "ادة عللوجلود تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكلاديمي ومركللز الضللبط علللى  .ك

الضلللبط  يداخلللو ت األكللاديمي الموجلللب، مللن أجللل الدقلللة" حيللث أ  الطللالب ذوي مفهلللوم الللذا
و تفك ذلك مع دراسلة ، التفوق  زراحق وذلك من أجل إنتقاإلديهم القدرة على العمل المتواصل و 

Byrneand Gavin, 1990  ودراسللة ،Herbert & young, 1996  ومنللى الحمللوي
 022.8، ودراسة نوال ذكرى 0202

تسلامل وطلرا األسلعلة"بين الطلالب ذوي وجدت فروق ذات داللة إحصلائية فلي علادة "ال .أ .7
صلللالح الطلللالب ذوي مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي لمفهلللوم اللللذات األكلللاديمي الموجلللب والسلللالب و 

 الموجب. 
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عزا  ذلك إلى أنهم لديهم ثقة بالنفس تمكنهم من طرا األسعلة لكي يستطيعوا فهلم كلل إ و مكن 
 . Burnett,1999معلومة داخل المنهت و تفك ذلك مع دراسة 

وجللللدت فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية فللللي عللللادة التسللللامل وطللللرا األسللللعلة" بللللين الطللللالب  .ب
المنضلبطين داخليلًا وخارجيللًا لصلالح الطللالب المنضلبطين داخليلًا و مكللن إعلزا  ذلللك إللى قللدرة 

نتبللاه، والتركيللز وأنهللم يتميللزو  بالمبللادأة، وقللدرتهم علللى طللرا األسللعلة إلهللؤال  الطللالب علللى ا
 . Sinkavich, 1994ي المنهت و تفك ذلك مع دراسة لفهم كل جزئية ف

وجود تأثير تفاعلي دال بين مفهوم اللذات األكلاديمي ومركلز الضلبط عللى "التسلامل وطلرا .ك
مفهلوم اإليالابي الأ  الطلالب المنضلبطين داخليلًا ذوي فلي ذلو  و مكن تفسلير ذللك  "األسعلة

يلد بلدائل لحلل المشلكالت مقارنلة بلذو هم للذات تزداد قلدراتهم عللى طلرا األسلعلة المختلفلة وتول
 Sinkuvich, 1994ع دراسلة ملمفهوم السلالب لللذات و تفلك ذللك الالمنضبطين خارجيًا ذات 

 ،Carlson & Hopper, 2004. 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في عادة "تطبيك المعرفة السابقة على مواق، جديلدة"  .أ .

ي الموجب والسالب وذلك لصالح الطالب ذوي مفهوم بين الطالب ذوي مفهوم الذات األكاديم
و مكلن تفسلير ذللك فلي ذلو  أ  الطلالب ذوي مفهلوم اللذات اإليالابي للديهم ، الذات الموجلب

 بسلهولةالقدرة على توفي، المعرفة واإلستفادة منها وذلك من أجل تيسير تعلم الملواد الاديلدة 
 Burnett, 1999دراسة   مع ك ذلكتفو  ،و سر
فروق ذات داللة إحصائية في عادة "تطبيلك المعرفلة السلابقة عللى مواقل، جديلدة"  وجدت .ب

 الخارجي لصالح الطالب ذوي الضبط الداخلي. و بين الطالب ذوي الضبط الداخلي 
سللر عمليللة الللتعلم يسللتراتيايات معرفيللة تإسللتخدام إهللم لللديهم القللدرة علللى أنوقللد يعللزو ذلللك إلللى 

سلللتخدام علللادة تطبيلللك المعرفلللة إلب ذوي الضلللبط الخلللارجي للللذلك للللديهم قلللدرة أكبلللر ملللن الطلللال
، ودراسللة سللعاد عبللد 0550السللابقة علللى مواقلل، جديللدة و تفللك ذلللك مللع دراسللة روحللى عللازم 

 . 0222، ودراسة محمد مسالم 0552الالت 
تطبيلك المعرفلة "وجود تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضبط على  .ك

، حيث أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكاديمي الموجلب وداخللي "اق، جديدةالسابقة على مو 
هللا نسللتفادة مإلالضللبط لللديهم القللدرة علللى توفيلل، المعرفللة السللابقة علللى األوذللا  الاديللدة وا
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ع دراسلللة ، ملللنتبلللاه والتلللذكر و تفلللك ذللللك إلوذللللك لملللا يتمتعلللو  بلللق ملللن قلللدرة عللللى التركيلللز وا
Burnett, 1999 0552د الالت ، ودراسة سعاد عب . 

وجدت فروق ذات داللة إحصائية في عادة "التفكير والتفاهم بوذوا ودقة" بين الطالب  .أ.5
ذوي مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي الموجلللب والسلللالب وذللللك لصلللالح الطلللالب ذوي مفهلللوم اللللذات 

 األكاديمي الموجب. 
قلة بأنفهسلم فيلؤثر أقلل ث واأ  الطالب ذوي مفهوم الذات السالب يكون حيثير ذلك فسو مكن ت

ذلك على قدرتهم على التفكير والتفاهم بوذوا ودقة لذلك ناد أ  الطالب ذوي مفهوم اللذات 
أ   .055 نوفللللموجلللب أكثلللر قلللدرة عللللى التفكيلللر والتفلللاهم بوذلللوا ودقلللة كملللا أشلللار مفيلللد ال

ي تسلاعده عللى لاتالدافع نحو النااا وبال عمل  عملتالشخد الذي لديق مفهوم ذات موجب 
 تفكير والتفاهم بوذوا ودقة. ال
وجدت فروق ذات دالللة إحصلائية فلي علادة "التفكيلر والتفلاهم بوذلوا ودقلة" بلين الطلالب .ب

المنضبطين داخليًا وخارجيًا وذلك لصالح الطالب المنضلبطين داخليلًا و مكلن تفسلير ذللك فلي 
لمعرفيللة ذللو  أ  مللن خصللائد الطللالب المنضللبطين داخليللًا مللن حيللث ممارسللتهم للعمليللات ا

األكثللر تالللردًا والتلللي منهلللا التفكيللر والتفلللاهم بوذلللوا مقارنلللة بللذو هم المنضلللبطين خارجيلللًا فهلللم 
يميلللو  إلللى ممارسللة عمليللات معرفيللة ملموسللة ولللديهم إحسللاس بللالعاز وأكللد علللى ذلللك عبللد 

 . .022الع يم المصدر 
"التفكير والتفاهم وجود تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضبط على  .ك

بوذوا ودقة" و مكن تفسير ذلك في ذو  أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكلاديمي الموجلب 
سلتخدام اللغلة فلي توصليل إوالمنضبطين داخليًا للديهم القلدرة عللى اللربط بلين اللغلة والتفكيلر، و 

، .022الفكللرة سللوا  كتابيللًا أو شللفو ًا و تفللك مللع ذلللك دراسللة سللامح محاف للة وزهيللر الزغبللي 
 . 0222سة محمد سالم اودر 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في عادة "جمع البيانات بكل الحلواس" بلين الطلالب  .أ.02

ذوي مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي الموجلللب والسلللالب وذللللك لصلللالح الطلللالب ذوي مفهلللوم اللللذات 
 الموجب. 

ونشلللطا   مغلللامرو  و مكلللن تفسلللير ذللللك فلللي ذلللو  أ  الطلللالب ذوي مفهلللوم اللللذات الموجلللب 
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و بحثو  عن المعلومة فهم لديهم قدرة على جمع البيانلات بكلل الحلواس وهلذا يتفلك ملع دراسلة 
 . 0202وذحى العتيبي 

وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "جمللع البيانللات بكللل الحللواس" بللين الطللالب  .ب
ذللك فلي ذلو  المنضبطين داخليًا وخارجيًا لصالح الطالب المنضبطين داخليًا و مكلن تفسلير 

د الع للليم المصلللدر عبلللو  0225ملللا أشلللارت إليلللق األدبيلللات النفسلللية كملللا فلللي عبلللد   السلللكرا  
إلى هؤال  الطلالب اللذين يتمتعلو  بمركلز ذلبط داخللي هلم أكثلر مبلادرة،  تشيروالتي  .022

مسللعولو  عللن ناللاحهم، و عتقللدو  أ  لللديهم قللدرة علللى الناللاا، يسللعو  دائمللًا للحصللول علللى 
لللذلك فقلدرتهم علللى جملع البيانللات بكللل الحلواس أفضللل ملن الطللالب المنضللبطين  ،المعلوملات
 خارجيًا. 

وجللود تللأثير تفللاعلي دال بللين مفهللوم الللذات األكللاديمي ومركللز الضللبط علللى عللادة "جمللع  .ك
البيانات بكلل الحلواس" و رجلع ذللك إللى أ  الطلالب ذوي مفهلوم اللذات الموجلب والمنضلبطين 

عمليللة بنللا   فللي توفيلل، الحللواس وتنميللة القللدرات الحسللية واسللتخدامها داخليللًا لللديهم قللدرة علللى
المعرفللة وهللذا يتفللك مللع األدبيللات النفسللية التللي تناولللت خصللائد األفللراد ذوي مفهللوم الللذات 

 . 0222، ودراسة ز اد بركات 0202اإلياابي كما في جمال أبو ز تو  وشادية عليوات 
دة " التصلللور واإلبلللدا " بلللين الطلللالب ذوي وجلللود فلللروق ذات دالللللة إحصلللائية فلللي علللا أ..00

 مفهوم الذات األكاديمي الموجب والسالب وذلك لصالح الطالب ذوي مفهوم الذات الموجب. 
سللوك  لو مكن تفسير ذلك في ذو  أ  مفهوم الذات األكاديمي يتخذ أهمية خاصة في تشكي

، فلالطالب Dickha, 2005المتعلم، حيث يؤثر في اإلنااز، والمثابرة، وفي توقعات النالاا 
ل ميل ، مثابرو ، ولديهم و لعافبأنهم نشيطو ،  يتسمو  ذوي مفهوم الذات األكاديمي اإلياابي 

وبالتللالي فهللم لللديهم قللدرة أفضللل علللى التصللور واإلبللدا  مللن الطللالب ذوي مفهللوم  فاشللكتإلل
 . 0202 تفك ذلك على دراسة وذحى العتيبي و الذات اإلياابي 

لللة إحصللائية فللي عللادة "التصللور واإلبللدا " بللين الطللالب المنضللبطين وجلود فللروق ذات دال .ب
داخليًا وخارجيًا لصالح الطالب المنضبطين داخليلًا و مكلن تفسلير ذللك فلي ذلو  أ  الطلالب 
المنضبطين داخليًا. نشيطو  معرفيلًا، و تمتعلو  بفاعليلة أكبلر فلي جملع المعلوملات وتصلنيفها 

ة عللللى التصلللور واإلبلللدا  أفضلللل ملللن ر و  للللديهم قلللدوتن يمهلللا ومعالاتهلللا وفلللي ذلللو  ذللللك يكللل
 . 0552أقرانهم ذوي مركز الضبط الخارجي وهذا يتفك مع دراسة سعاد العبد الالت 
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التصلللور "وجلللود تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي ومركلللز الضلللبط عللللى  -ك
والمنضلبطين  و مكن توذيح ذلك فلي ذلو  أ  الطلالب ذوي مفهلوم اللذات الموجلب "واإلبدا 

 –مشكالت وذلك ألنهم نشيطو  للداخليًا لديهم قدرة على التصور واإلبدا  والتفكير في حلول 
 م المستمر. علمثابرو  يسعو  إلى الت

ألفلراد ذوي مفهلوم اللذات اخصلائد  علنأشارت إليق األدبيات السليكولوجية ما وهذا يتفك مع 
ودراسلة نلوال  Herbert& young, 1997الموجلب وخصلائد المنضلبطين داخليلًا كملا فلي 

 . .022ذكري 
نللدهار ورهبللة"بين الطللالب إسللتاابة بإلوجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "ا .أ.00

ح الطلللالب ذوي مفهلللوم اللللذات ذوي مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي الموجلللب والسلللالب وذللللك لصلللال
يمي الموجب للديهم و مكن تفسير ذلك في ذو  أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكاد الموجب

المشكالت و تفك ذلك مع دراسة وذلحى العتيبلي  لحلتحدي  ىالشعور بالمتعة في مواجهة أ
0202 . 
نللللدهار ورهبللللة" بللللين إسللللتاابة بإلا"وجللللدت فللللروق ذات داللللللة إحصللللائية فللللي عللللادة  .ب .00

 الطالب المنضبطين داخليًا وخارجيًا لصلالح الطلالب المنضلبطين داخليلًا و رجلع ذللك إللى أ 
سللتمتاعًا بالعمللل إالطللالب المنضللبطين داخليللًا يكللو  لللديهم مسللتوى مللنخف  مللن القلللك وأكثللر 

و ركزوا على التعلم العميك ولذلك لديهم قدرة على حل المشكالت والمتعلة فلي مواجهلة تحلدي 
سلللتمتا  بإيالللاد إلحلللل المشلللكالت والسلللعي ورا  المعضلللالت التلللي قلللد تكلللو  للللدى ايخلللر ن، وا

 . .022 ى مع دراسة نوال أبو ذكر  الحلول و تفك ذلك
سلللتاابة إلا عللللىيوجلللد تلللأثير تفلللاعلي دال بلللين مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي ومركلللز الضلللبط  .ك
ندهار ورهبة و رجع ذلك إلى ما يتمتع بق الطالب ذوي مفهوم الذات الموجب والمنضبطين بإ

ذهم لذلك فلديهم في حبهم للتعلم ومثابرتهم من أجل الوصول إلى حل أي مشكلة تعتر  داخلياً 
نللدهار أفضللل مللن أقللرانهم ذوي مفهللوم الللذات السللالب والمنضللبطين بإسللتاابة إلالقللدرة علللى ا
 خارجيًا.   

ودراسللة محمللد  0552، ودراسللة سللعاد عبللد الللالت 0550وهللذا يتفللك مللع دراسللة روحللي عللازم 
 . 0222سالم 
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الطللالب ذوي  وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "مهاجمللة المخللاطر" بللين .أ .02
مفهلللوم اللللذات األكلللاديمي الموجلللب والسلللالب ولصلللالح الطلللالب ذوي مفهلللوم اللللذات الموجلللب. 
و مكللن تفسللير ذلللك فللي ذللو  أ  الطللالب ذوي مفهللوم الللذات الموجللب يسللعو  إلللى الحصللول 
علللى الللتعلم وللللديهم ثقللة بللالنفس مرتفعلللة، ونشلليطو  فلللذلك ياعللل لللديهم القلللدرة علللى مهاجملللة 

 . Burnett, 1999حصول على التعلم و تفك ذلك مع دراسة جل الأالمخاطر من 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في عادة "مهاجمة المخاطر" بين الطالب المنضلبطين  .ب

 وخارجيًا" لصالح الطالب المنضبطين داخليًا.  داخلياً 
ة الطلللالب المنضلللبطين داخليلللًا يكلللو  للللديهم أسلللاليب تفكيلللر متميلللز  أ  علللزا  ذللللك إللللىإ و مكلللن 

وبلللأنهم أكثلللر قلللدرة علللللى مواجهلللة المشلللكالت و عملللل علللللى حلهلللا ملللن الطلللالب ذوي الضللللبط 
 . Sinkavich, 1994الخارجي و تفك ذلك مع دراسة 

وجللللود تللللأثير تفللللاعلي دال بللللين مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي مركللللز الضللللبط علللللى مهاجمللللة  .ك
بطين داخليًا و مكن المخاطر بين الطالب المنضبطين داخليًا وخارجيًا لصالح الطالب المنض
 ،منضلبطين داخليلاً التفسير ذلك في ذو  أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكلاديمي الموجلب و 

ل الحصلول عللى يرتبلاك والتشلو ك فلي سلبإلا وايكو  لديهم قدرة على مواجهة أي مواق، و قبل
، ونوال ذكري 0202، ومنى الحموي Byrneand, Gavin, 1995ك ذلك مع فو ت ،المعرفة
022. . 
وجدت فروق ذات دالللة إحصلائية فلي علادة "إيالاد الدعابلة" بلين الطلالب ذوي مفهلوم  .أ.02

 الذات األكاديمي الموجب والسالب وذلك لصالح الطالب ذوي مفهوم الذات الموجب. 
مفهللوم الللذات الموجللب يتمتعللو  بللروا المللرا  ذوي و كمللن تفسللير ذلللك فللي ذللو  أ  الطللالب 

إللى الحيلاة ن لرة إياابيلة مقارنلة بلالطالب ذوي مفهلوم اللذات السلالب  وذلك ن رًا ألنهم ين روا
 . 0222و تفك ذلك مع دراسة، مهند العلي ، لديهم ن رة تشاممية للحياة فهم
الطللالب المنضللبطين  بللينوجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "إياللاد الدعابللة"  .ب

 ؤال و مكلن تفسلير ذللك فلي ذلو  ن لرة هللصالح الطالب المنضبطين داخليلًا  وخارجياً  داخلياً 
فللي المواقلل، المختلفللة الدعابللة الطللالب اإلياابيللة للحيللاة فيتمتعللو  بللروا المللرا و سللتخدمو  

 .0225 و تفك ذلك مع دراسة عبد   أبو سكرا 



 م الذات األكادميي ومركز الضبط على عادات العقلوأثر التباين يف مفه

 4400 ديسمرب ، 04 العدد – النفسي إلرشادا مركز -النفسي اإلرشاد جملة            

 

                                        
(00.)       

وجود تأثير تفاعلي دال بين مفهوم الذات األكاديمي ومركز الضلبط عللى "إيالاد الدعابلة"  .ك
للللك فلللي ذلللو  خصلللائد الطلللالب ذوي الضلللبط اللللداخلي ذوي مفهلللوم اللللذات و مكلللن تفسلللير ذ

القللدرة علللى تقللديم نمللاذك مللن السلللوكيات خللالل الللتعلم تللدعو إلللى  لللديهماألكللاديمي اإلياللابي ف
، 0221السللرور والمتعللة مللن خللالل المقارنللات المختلفللة و تفللك ذلللك مللع دراسللة هيللثم أبللو ز للد 

 . 0222وز اد بركات ، 0202جمال أبو ز تو ، وشادية عليوات 
وجدت فروق ذات داللة إحصائية في عادة "التفكير التبادلي" بين الطالب ذوي مفهلوم  .أ.01

 مكللن تفسللير ذلللك فللي و الللذات الموجللب والسللالب لصللالح الطللالب ذوي مفهللوم الللذات الموجللب 
ذلو  أ  الطلالب ذوي مفهللوم اللذات الموجلب لللديهم قلدرة عللى التواصللل ملع ايخلر ن والعمللل 

لفر للك، ونشللطا  لللذلك لللديهم قللدره علللى التفكيللر التبللادلي أكثللر مللن الطللالب ذوي مفهللوم اروا بلل
 . 0202ة وفتحية الشكيري جنذلك مع دراسة أماد هيا و تفك ،الذات السالب

الطللالب المنضللبطين بللين وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "التفكيللر التبللادلي" .ب
المنضلبطين داخليلًا، و مكلن تفسلير ذللك فلي ذلو  خصلائد داخليًا وخارجيًا لصالح الطالب 

للديهم القلدرة عللى العملل فلي فر لك، والتفاعلل والتعلاو   مالطالب المنضبطين داخليًا حيث أنهل
 مقارنة بالطالب ذوي التفكير التبادلي. 

أبلو ز لد هيلثم دراسلة و  Carlon & Hopper, 2004, Burnett, 1999كملا فلي دراسلة 
0221 . 

تللللأثير تفللللاعلي دال بللللين مفهللللوم الللللذات األكللللاديمي ومركللللز الضللللبط علللللى التفكيللللر وجللللود  .ك 
حيث أ  الطالب ذوي مفهوم الذات األكاديمي الموجب وداخلي الضبط لديهم القدرة ، التبادلي

 رعلللى التفكيللر التبللادلي مللن خللالل العمللل فللي فر للك ولللديهم حللب التعللاو ، والقللدرة علللى تبر لل
 ة طرق الحلول. واختبار مدى صالحي ،أفكارهم

 . 0221، ودراسة هيثم أبو ز د 0202وفتحية الشكيري  جنةو تفك ذلك مع دراسة أماد هيا 
ادة "التعلم المستمر" بين الطالب ذوي مفهوم عوجدت فروق ذات داللة إحصائية في  .أ .02

 الذات األكاديمي الموجب والسالب وذلك لصالح الطالب ذوي مفهوم الذات الموجب. 
ث حلتفسير ذلك في ذو  أ  الطالب ذوي مفهوم الذات الموجب لديهم القلدرة عللى البو مكن 

مثللابرو  مقارنللة بللالطالب ذوي مفهللوم الللذات السللالب. و تفللك  ،المتواصللل حيللث أنللق نشلليطو  
 . 0222ذلك مع دراسة مهند العلي 
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ين وجللدت فللروق ذات داللللة إحصللائية فللي عللادة "الللتعلم المسللتمر" بللين الطللالب المنضللبط .ب
و مكن تفسير ذلك في ذلو  أ  الطلالب  ،لصالح الطالب المنضبطين داخلياً  وخارجياً  داخلياً 

ألنهللم يتمتعللو  بمسللتوى مللن  سللتمرار ن للراً إم بعليكللو  لللديهم قللدرة علللى الللت المنضللبطين داخليللاً 
إللى يسلعوا  ،الطموا العالي، لديهم قدرة على مواجهة المشكالت، وكذلك يتمتعو  بإرادة عاليلة

ذللك ملع دراسلة روملي   تفلكالخلارجي و  ضبطمقارنة بالطالب ذوي ال ،تكار كل ما هو جديداب
 . 0222محمد سالم  ،0550عازم 

م علاديمي ومركللللز الضللللبط علللللى "الللللتكللللوجللللود تللللأثير تفللللاعلي دال بللللين مفهللللوم الللللذات األ .ك
المسللتمر" و مكلللن تفسللير ذللللك فلللي ذللو  أ  الطلللالب ذوي مفهلللوم الللذات األكلللاديمي الموجلللب 

وللللديهم  ،االسللتطال  حلللبو  ،ث المتواصلللحللالمنضللبطين داخليللًا يكلللو  لللديهم القللدرة عللللى البو 
وتحسللين الللذات مقارنللة بللالطالب ذوي مفهللوم الللذات األكللاديمي  تطللو رالرغبللة فللي التقللدير وال

، ودراسللة وآخللر ن0222ة الصللباغ لالسللالب والمنضللبطين خارجيللًا و تفللك ذلللك مللع دراسللة سللمي
 . .022نوال ذكرى 

 : حوث املقرتحةالبو وصياتالت
 : ة بما يليحثتوصي البا الدراسة الحالية عنق نتائت ما أسفرتفي ذو  

للك وذ ""علادات العقلل من مستوحاه اذكونم در باتبت دراسيةات المقرر ال ميمتص -
 .وأسر  أفضل معلت تحقيكل

ملللن  المز لللد لتحقيلللك التلللي تسلللعى للطلللالب ونلللدوات علميلللة ةدر بيلللت عقلللد دورات -
 .السو ة خصائد الشخصية، ولتحقيك ملي لديهخادال ضبطال زمرك

د بيللل خللذتسللاعدهم عللللى األالتلللي و التللدر س  هيعلللةألعضللا   در بيلللةت عقللد دورات -
 علللمدفلللي  د، ممللا يسلللاعفلللي اللللنفس الثقلللةعللم دو  ارو حلللال ملللةبإقا ، وذللللكالطللالب
 .ديهمخلي لادال الضبط مركز

 لديهم. ابيات اإليمفهوم الذا تنميةهدف إلى تالب طلل در بيةت عقد دورات -
 : التالية وثالبح جرافة إحثيما تقترح البا

م ات الللتعلصللعوب ى ذوي دللل عقلللال عللادات فللي علللى الفللروق للتعللرف  دراسللةجللرا  إ -0
 ديين.والعا ديميةاكاأل

 على عادات العقل. دية المختلفةالقيا للتعرف على تأثير األنماو دراسةجرا  إ -0
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  .العقل اتدعاعلى  خلقيال والنمو نفعاليإلتزا  اإلا على أثر للتعرف دراسةجرا  إ -2
 .ختلفةعمر ة م في مراحل اليةحدراسة الال متغيراتول تتنا دراسة جرا إ -2
ملا ورا  هلارات مو جلداني و ال ا اللذكو  طمركلز الضلب نبلي تتناول العالقةدراسة جرا  إ -1

 .المعرفة

 :املراجع
 أوالً: مراجع باللغة العربية:

(: العالقلة بلين وجهلة الضلبط والعواملل الخمسلة الكبلرى 0200بتسام هادي أحملد العقلاري )إ -0
، كليلللة ماجسوووتيرفلللي الشخصلللية للللدى عينلللة ملللن طالبلللات جامعلللة أم القلللرى بمكلللة المكرملللة، 

 التربية، جامعة أم القرى.  

، اللللدار العلميلللة للنشلللر والتوز لللع، جتماعيوووة للطفووولإلالتنشووواة ا(: 0222إبلللراهيم الخطيلللب ) -0
 األرد .  -عما 

( أثللر برنللامت إرشللادي فللي تعللديل مفهللوم الللذات لللدى 0202س محمللود الباللاري )أحمللد يللون -2
 . 20-07(، 0) 00، مجلة أبحاث كلية التربية ادساسيةطلبة كلية التربية، 

(: أثللر برنللامت إرشللادي فللي تحديللد مفهللوم الللذات لللدى 0202أحمللد يللونس محمللود الباللاري ) -2
 . 20 – 2(، ب0) 00، ساسيةمجلة أبحاث كلية التربية ادطلبة كلية التربية، 

ستكشووواف وتقصوووي عوووادات العقووول، ترجموووة مووودارس إ(: 0222أرثلللر كوسلللتا وبينلللا كاليلللك ) -1
 ، الر اب، دار الكتاب التربوي للنشر والتوز ع. الظهران ادهلية

(: العالقللة بللين مركللز الضللبط ومتغيللرات أخللرى ذات عالقللة لللدى 0227أفنللا  ن يللر دروزه ) -2
مجلووووة الجامعووووة فللللي كليللللة التربيللللة فللللي جامعللللة الناللللاا الوطنيللللة، طلبللللة الدراسللللات العليللللا 

 ، نابلس، فلسطين. اإلسالمية
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(: فاعليللة برنللامت إرشللاد جمعللي فللي 0202أماللد محمللد هياجنللة، وفتحيللة محمللد الشللكيري ) -7
مجلوة الجامعوة اإلسوالمية تنمية مفهوم اللذات األكلاديمي للذوي صلعوبات اللتعلم األكلاديمي، 

 . 001-0.5(، 0) 00، النفسيةللدراسات التربوية و 

دراسوووات رتباطيلللة بلللين دافعيلللة، إلنالللاز ومركلللز الضلللبط، إل(: العالقلللة ا0220أملللل أحملللد ) -.
 .  022-025، بيروت، مؤسسة الرسالة، وبحوث في علم النفس

سلتدعا ، إل(: ما ورا  الذاكرة والعلزو السلببي وعالقتهملا با0220أمل سيلما  حافظ نااتي ) -5
 ية التربية، جامعة عين شمس. ، كلرسالة ماجستير

(: فاعليلللة برنلللامت لتنميلللة اللللذكا  الوجلللداني وعلللادات 0202أمينلللة بهللللول حلملللي مصلللطفى ) -02
، معهللد الدراسللات دكتوووراهالعقللل المنتاللة لللدى تالميللذ الحلقللة الثانيللة مللن التعللليم األساسللي، 

 التربو ة، جامعة القاهرة.

سلتما  إلنامت تدر بي فلي تنميلة مهلارات ا(: أثر بر 0202ية عليوات )دجمال أبو ز تو  وشا -00
( ، 2) 02، مجلووة جامعووة دمشووقومفهللوم الللذات األكللاديمي لللدى الطلبللة المعللوقين بصللر ًا 

001- 012 . 

 منشورات جامعة دمشك.  التوجيه واإلرشاد النفسي،(: 05.5حامد عبد السالم زهرا  ) -00

، القلاهرة: علالم 2، ونفسويالصوحة النفسوية والعوالج ال(: 0557حامد عبلد السلالم زهلرا  ) -02
 الكتب. 

(: وجهلة الضللبط وعالقتهللا بتقلدير الللذات وقللوة األنلا لللدى متعللاطي 0557حسلين علللى فايللد ) -02
 . 20: 22 مجلة علم النفسالمادة المتعددة، القاهرة: 

، ترجمللة أبعوواد الووتعلم بنوواف مختلووف للفصوول المدرسووي(: 0555روبللرت مللارزنوا، وآخللرو  ) -01
 ، القاهرة: دار قبا . 0وآخرو ، و جابر عبد الحميد جابر
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(: العالقلللة بلللين موقلللع الضلللبط والدافعيلللة لللللتعلم وألسللللوب 0550روملللي علللازم محملللد علللازم ) -02
المعرفللللي لللللدى الطلبللللة المتفللللوقين فللللي كليللللات الماتمللللع مللللن ذوي التخصللللد الهندسللللي فللللي 

 ، الاامعة األردنية.ماجستيراألرد ، 

تااهات المعلمين إالخارجي وعالقتق ب –خلي (: مركز الضبط الدا0222ز اد أمين بركات ) -07
نحللو مهنلللة التعلللليم دراسلللة تحليليللة مقارنلللة: بلللين معلملللي المللدارس الحكوميلللة وملللدارس وكاللللة 

 الغوي الدولية. 

(: عالقة مفهوم اللذات بمسلتوى الطملوا للدى طلبلة جامعلة القلدس 0225بركات ) أمين ز اد -.0
 ، فلسطين. المفتوحة قدسجامعة الالمفتوحة وعالقتهما ببع  المتغيرات، 

قتصللادية واألكاديميللة إلجتماعيللة واإل(: أثللر العوامللل ا.022سللامح محاف للة، زهيللر الزغبللي ) -05
 21، العلوووم التربويووةفووى دراسووات فللي تشللكيل مفهللوم الللذات لللدى طلبللة الاامعللة الهاشللمية، 

(0 ،)002-022 . 

جتمللاعي إلوالتكيلل، ا(: دراسللة مقارنللة لموقللع الضللبط 0552سللعاد إسللماعيل العبللد الللالت ) -02
، رسووالة ماجسووتيرالمدرسللي بللين الطلبللة المتفللوقين والعللاديين فللي الصلل، العاشللر األساسللي، 

 الاامعة األردنية. 

سللللتخدام غرائللللب وصللللور ورسللللوم األفكللللار إ(: أثللللر 0200سللللماا حسللللين صللللالح الافللللري ) -00
 اإلبداعيلللة لتلللدر س مقلللرر العللللوم فلللي تنميلللة التحصللليل وبعللل  علللادات العقلللل للللدى طالبلللات

 ، كلية التربية، جامعة أم القرى. دكتوراهالص، األول المتوسط بمدينة مكة المكرمة، 

(: دراسة مقارنة لعادات العقل لدى الطلبلة 0222ة الصباغ ونااة بنتين ونورة الاعيد )لسمي -00
المتفللوقين فللي المملكللة العربيللة السللعودية ون للرائهم فللي األرد ، من مللة مؤسسللة الملللك عبللد 

 . 722-702 المؤتمر العلمي اإلقليمي للموهبةلق لرعاية الموهوبين، العز ز  ورجا
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جتمللاعي المطلوبللة لمعلللم إل(: عللادات العقللل ومهللارات الللذكا  ا0202سللميرة عطيللة عر للا  ) -02
مجلووووة دراسوووات فووووي المنوووواهج و وووورق جتملللا  فللللي القلللر  الحللللادي والعشلللر ن، إلالفلسلللفة وا
 . 7.-22، 011، التدريس

(: أثللر برنللامت فللي تنميللة بعلل  مهللارات التفكيللر 0222صللبرة )سلليد عبللد المحسللن حسللين  -02
األساسية على التحصليل الدراسلي فلي ملادة الر اذليات وعلادات العقلل المنتالة للدى تالميلذ 

 ، جامعة القاهرة.دكتوراه، معهد الدراسات التربويةالمرحلة اإلعدادية، 

ة بين كل من عادات (: العالق0200صالا شر   عبد الوهاب، وإسماعيل حسن الوليلي ) -01
العقللل المنتاللة والللذكا  الوجللداني وأثللر ذلللك علللى التحصلليل الدراسللي لللدى طللالب المرحللللة 

 . 051-020، 72، جامعة المنصورة، مجلة كلية التربيةالثانو ة من الانسين، 

(: قياس مركز التحكم لرفع مستوى .022عبد السااد عبد السادة، وعبد الزهرة لفتق عداي ) -02
 . 072-017(، 0) 22، مجلة أبحاث البصرة ]العلوم اإلنسانية[لدراسي، التحصيل ا

نفعلللللالي وعالقتلللللق بلللللبع  المتغيلللللرات إل(: الللللذكا  ا.022عبللللد الع للللليم سلللللليما  المصلللللدر ) -07
 02، مجلة الجامعة اإلسالمية )سلسولة الدراسوات اإلنسوانيةنفعالية لدى طلبة الاامعة، إلا
(0 ،)1.7- 220. 

، تجاهوواتاإل سوويكولوجية العالقووة بووين مفهوووم الووذات و (: 0555ار )عبللد الفتللاا محمللد دو للد -.0
 اإلسكندر ة: إدارة المعرفة الاامعية. 

 ، عما :دار الحامد. 0، وتحفيز المتعلم(: 0227عبد اللطي، حسين فرك ) -05

جتملاعي وعالقتلق بمركلز الضلبط )اللداخلي إل(: التوافك النفسي وا0225عبد   يوس، أبو سكرا  ) -22
 ، كلية التربية، الاامعة اإلسالمية. ماجستيري( للمعاقين حركيًا في قطا  غزة، الخارج –
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، دار الفكلر للنشلر والتوز لع، الطفل وادسرة والمجتموع(: 0552عصام نمر، وعز ز سمارة ) -20
 األرد .   –عما  

جتماعيلة وعالقتهلا بكلل ملن األسلاليب إل(: المسلعولية ا.055عوب عبد التلواب أبلو العلال ) -20
 ، التربية، جامعة األزهر. رسالة ماجستيرعرفية ومركز الضبط، الم

(: الفروق فلي مركلز اللتحكم 0200فاطمة أحمد علي أحمد أنو وأحمد محمد الحسن شنا  ) -22
المجلة العربيوة لتطووير ومفهوم الذات بين الموهوبين والعاديين من تالميذ مرحلة األساسلي، 

 . 000-55، 2، التفوق 

(: فاعليلللة برنلللامت تللللدر بي مسلللتند إلللللى علللادات العقلللل فللللي تنميلللة حللللب 0222فلللدوة ناصلللر ثابللللت ) -22
 . األرد  ، جامعة عما ،رسالة دكتوراهستطال  المعرفي والذكا  الوجداني لدى أطفال الروذة، إلا

حتالل العراقي على مفهوم الذات للدى الشلباب فلي الكو لت، إل(: آثار كارثة ا0551قاسم الصراف ) -21
 جتماعي، الكو ت.إل، الكو ت، مكتب اإلنما  ااني للصحة النفسيةالمؤتمر الدولي الث

 ، عما : دار وائل للنشر. مدخل إلى التربية الخاصة(: 0221قحطا  أحمد ال اهر ) -22

 ترجمللة مفهوووم الووذات أسسووه النظريووة والتطبيقيووة،(: 05.0البللين واالس. وجللر ن ميللرت ) -27
 ، بيروت، دار النهضة العربية. فوزي بهلول

(: الفروق في بع  متغيرات الدافعية للدى طلالب الاامعلة 0220عبد السالم سالم )محمد  -.2
مجلوة دراسوات تربويوة من الفائقين والعاديين والمتفلوقين ذوي صلعوبات اإلنالاز األكلاديمي، 

 . 11 – 00(: 2) .، المالد اجتماعية

ليا فلي ملدارس (: عادات العقل الشائعة لدى طلبة المرحلة األساسية الع0222محمد نوفل ) -25
 . 0، اليونسكو، مجلة المعلم الطالب، ادوفرداوكالة الغوي الدولية في األرد ، 
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(021) 

(: التوافللك الزواجللي بللين الوالللدين وعالقتللق بمفهللوم الللذات .022محمللود إبللراهيم قمللر فالتللة ) -22
 طيبة.  ، كلية التربية والعلوم اإلنسانية جامعةدكتوراهلدى األبنا  المراهقين بالمدينة المنورة، 

(: مفهللوم الللذات األكللاديمي وتللأثره بللبع  المتغيللرات الديموجرافيللة .055مفيللد حسللن نوفللل ) -20
، رسووالة ماجسووتيرلللدى طلبللة الصلل، التاسللع فللي المللدارس الحكوميللة فللي محاف للة نللابلس، 

 جامعة النااا. 

خلارجي( فلي التلدعيم  –(: عالقلة مركلز اللتحكم )داخللي 0552ممدوا عبد المنعم الكناني ) -20
بع  المتغيلللرات الدافعلللة، بحلللوي الملللؤتمر السلللنوي السللادس معللللم اللللنفس فلللي النفسلللي فلللي بلل

 . 227 – 207، 0، ، الجمعية المصرية للدراسات النفسيةمصر

خللارجي فللي التللدعيم -(: عالقللة مركللز الللتحكم )داخلللي0552ممللدوا عبللد المللنعم الكنللاني ) -22
الجمعيوة علم اللنفس فلي مصلر، ببع  المتغيرات الدافعة، بحوي المؤتمر السنوي السادس ل

 . 221-207، القاهرة، 0، كالمصرية للدراسات النفسية

(: التحصيل الدراسي وعالقتق بمفهوم الذات دراسة ميدانيلة عللى عينلة 0202منى الحموي ) -22
مللن التعللليم األساسللي فللي مللدارس محاف للة  –الحلقللة الثانيللة  –مللن تالميللذ الصلل، الخللامس 

 ..02-072، 02 الرسمية دمشقمجلة جامعة دمشك الرسمية، 

(: مفهلللوم اللللذات وأثلللر بعللل  المتغيلللرات الديموغرافيلللة 0222مهنلللد عبلللد سلللليم عبلللد العللللي ) -21
حتراق النفسي لدى معلمي المرحلة الثانو لة الحكوميلة فلي محاف لة حنلين إلوعالقتق ب اهرة ا

 ، كلية الدراسات العليا، جامعة النااا الوطنية. ماجستيرونابلسي، 

(: العالقة بين مصلادر الضلغط التلي يعلاني منهلا الطلبلة 0557اود، ونز ق حمدي )نسيمة د -22
 . .2 -22(، 0) 2عما ،  مجلة دراسات العلوم التربويةومفهوم الذات لديهم، 

(: فاعليللة نمللوذك أبعللاد الللتعلم فللي تنميللة عللادات 0227نهللى سللمير محمللد محمللد عراقللي )  -27
الثانو لللة ملللن خلللالل تلللدر س ملللادة الفلسلللفة،  العقلللل المنتالللة والتحصللليل للللدى طلللالب المرحللللة

 جامعة عين شمس.  –، كلية التربية ماجستير
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(: فاعليللة برنللامت تللدر بي قللائم علللى الن ر للة البنائيللة 0200نوراهللا  حسللين إبللراهيم النشللوى ) -.2
معهلللد  ،دكتووووراهفلللي تنميلللة بعللل  علللادات العقلللل المعرفيلللة للللدى دراسلللات الفصلللل الواحلللد، 

 معة القاهرة. الدراسات التربو ة، جا

أثور البورامج التدريبيوة لوذوي صوعوبات الوتعلم فوي اإلنجوا  (: .022هيثم يوس، الر موني ) -25
 ، عما  دار الحامد. الدراسي ومفهوم الذات

(: فاعليللة خللرائط التفكيللر فللي تنميللة عللادات العقللل 0202وذللحى حبللاب عبللد   العتيبللي ) -12
مجلووة جامعووة أم القوور    بكليللة التربيللة، ومفهللوم الللذات األكللاديمي لللدى طالبللات قسللم األحيللا

 . 012 -..0(، ص 0) 1، للعلوم التربوية النفسية

مجلة ( الضبط الداخلي لدى الطلبة في الصفوف األساسية، 0550يوس، محمود قطامي ) -10
 . 02، والبلقاف للبحوث والدراسات
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The effect of differences in the academic Self- concept 

and Locus of Control on Habits of Mind in Ain Shams 

University, Faculty of Education students. 

 

Abstract: 

The present study aimed to discover the effect of differences in 

the Academic Self- Concept, Locus of Control on each one of the 

Habits of mind  

The study was applied on random sample, the number of the sample 

was (200) male and female students in the Faculty of Education in Ain 

Shams University of the first year from the department of Social 

Studies.  

The measures used were, Habits of mind, Academic Self- Concept, & 

Locus of control (researcher preparation)  

The researcher used the statistical processing by using the 

mathematical Means and Standard Deviation and "T" test and Multi 

Variance Analysis.  

There results of the study reveals that there are statistical significant 

differences between (positive and negative) Academic Self Concept in 

each one of Habits of mind for the positive academic self concept 

students.  

There are statistical significant differences between  (External and 

Internal) Locus of control in each one of Habits of Mind for Internal 

locus of Control students 

There are statistical significant differences due to reaction between the 

Academic Self – Concept and Locus of control for each one of the 
Habits of mind  


