201
د د مجلددداالد3/

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

التحكم الذاتي لدى المرشدين والمرشدات
The Self-Control A Mania Guides And Girl Scout
المدرس الدكتورة سميعة عمي حسن

Dr.samiaa ALI Hasan

جامعة ديالى

Diyala University

كمية التربية لمعموم اإلنسانيةcollege of Education for Human Science
مستخمص البحث بالمغة العربية

إن دراسة متغير التحكم الذاتي لدى المعممين والمعممات يعد بمثابة الحصن

النفسي الواقي ليم من العديد من االنحرافات السموكية واالضطرابات النفسية ويجنبيم
الوقوع تحت تأثير المواقف والحاالت السمبية خاصة في مجال التعميم والتحصيل
الدراسي ألنو يؤدي إلى العمميات التي تنشط األدراكات المعرفية  ،والسموكية ،
والتأثيرات الموجية بانتظام نحو الحصول عمى اليدف .ييدف البحث الحالي :-
1قياس التحكم الذاتي لدى المرشدين والمرشدات.2معرفة داللة الفروق في التحكم الذاتي عمى وفق متغير النوع( ذكور– إناث )ويقتصر البحث الحالي عمى المرشدين التربويين في مدينة بغداد وبعقوبة.
وبعد جمع البيانات ومعالجتيا إحصااياً باستعمال الوساال اإلحصااية توصمت

الباحثة الى عدد من التوصيات والمقترحات النتااج

.

مشكـمة البـحـث
تعد تنمية التحكم الذاتي لدى األفراد بمثابة الحصن النفسي الواقي من االنحرافات
السموكية واالضطرابات النفسية وكذلك من سيولة الوقوع تحت تأثير المواقف والحاالت
السمبية وىذا ما توصمت إليو دراسة ازخـاروفا ) (Sakharov , 1990التي أظـيرت إن
وبنية شخصية
التـحكم الذاتـي يعد تـكويناً منـظماً )ُ (Systematic Formation
)(Personality Structureيرتبطان بتقويم الذات لالنجاز  ،وتقدير الذات وضبط
السموك العدواني  ،والضبط االنفعالي  ،ودراسة كرال ) (Kral , 1989التي بينت
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العالقة بين ضبط الذات والحمية  ،ودراسة سميث وآخرون (Smith & Others ,
)1987لتأثير التحكم الذاتي في مجال التعميم والتحصيل الدراسي مقارنة بطمبة
المدارس النموذجية  ،ودراسة نيست وآخرون ) (Nist & Others , 1999التي
تناولت إيجابية التحكم الذاتي برفع مستوى التحصيل الدراسي لمطمبة .وقد توصمت ىذه
الدراسات جميعاً في نتااجيا إن أحدى معالم التوافق النفسي الجيد ىو قدرة الفرد عمى

التحكم بسموكو وبياتو وأفكاره ومشاعره مما ينعكس ذلك في قدرتو عمى التعامل مع
ضغوط الحياة المختمفة ( اآللوسي  2001 : ،ص 15).لذا فأن االىتمام بالمرشدين

والمرشدت أصبح من الضرورات التي تحتاج إلى معالجات ألنيم يواجيون ضغوطاً

وصراعات تعود إلى ظروف المجتمع الذي يعيشون فيو والذي يؤثر عمى حياتيم ويؤثر
بشكل سمبي عمى شخصياتيم  ،ونموىم الميني وأداايم وقد يواجو المرشدون والمرشدات
صعوبة في تنظيم سموكيم وربما ينتج عن ىذا األمر بعض أشكال االضطرابات في
الشخصية والمشاكل النفسية ومن ثم أظيار الفشل في التحكم لسموك معين مما يولد
الشعور باالكتااب والقمق االجتماعي وىذا بدوره يولد مشاكل نفسية واجتماعية جمة

وحاالت من سوء التكيف واالندفاع ومسايرة الذات واألىواء اآلنية .فقد كشفت دراسة
المرشدي )(200عن ان المرشد التربوي يتصف بمواصفات من ثالثة جوانب.ىي جانب
شخصي,وجانب اكاديمي ,وجانب ميني  .وفيما يخص الجانب الشخصي فعمى المرشد
ان يكون متوافقا نفسيا ويمكن ان يستغل تخصصو في زيادة ىذا التوافق ويشعر بجودة
الحياة من اجل ان ييتم باالخرين ويستطيع تقديم خدماتو واداء عممو عمى نحو افضل
(المرشدي والسيل ,200,ص )107وتبرز مشكمة البحث الحالي في ضوء المشكالت
التي تعترض العممية التربوية وىي اعداد المرشدين والمرشدات األكفاء القادرين
والمسيطرين عمى انفعاالتيم وسموكيم وتصرفاتيم في المواقف المختمفة من خالل القدرة
عمى حل األزمات
وايجاد الحمول البديمة والسريعة من خالل التحكم بذاتيم أو ضبط أنفسيم وتحقيق
االنجازات الشخصية لمصمحتيم ومصمحة اآلخرين .ومن خالل ما تقدم فأن مشكمة
البحث الحالي تتمخص بالكشف عن درجات التحكم الذاتي لممرشدين والمرشدات .التي
إذا أغفمنا عنيا تسبب مشكالت اجتماعية ونفسية وتربوية وغيرىا والتي تؤثر عمى
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األداء التربوي وبالتالي تضعنا أمام ميمة صعبة في معالجة الكثير من المتطمبات
المرتبطة بالمدارس..
أهـمية البـحـث
وتكمن ىذه األىمية في كون أن وظيفة المرشد ليس فقط إمداد التالميذ بالمعارف
والمفاىيم والحقااق العممية مثمما كان ينظر إليو في الماضي  ،بل أصبحت وظيفة
االمرشد تركيبة تربوية شاممة ليا تسمسميا ومنطقيا وشروطيا لتساىم في تنمية جميع
جوانب التمميذ المعرفية والعقمية والنفسية واالجتماعية وبذلك ال يجب االعتماد عمى
اإلعداد األكاديمي لممعمم فحسب  ،بل يجب أن يكون لو أساس تربوي وميني وثقافي .
(بول ،ب.ت  :ص 86).ولعل من أىم المحاور التي ترتكز عمييا مينة المرشد ىي
توافر الرغبة  ،والميل  ،واالستعداد لمينة التعميم  ،فتوافر ىذه النواحي تجعل المرشدين
والمرشدات قادرين عمى األداء الجيد واكتساب قوة الشخصية كالنطق السميم  ،وسرعة
إن فيم ذاتو أمكنو السيطرة عمييا وضبطيا وتوجيييا
البديية  ،وضبط الذات .فالفرد ْ
توجيياً صحيحاً فيتمكن من صياغة األىداف والتغمب عمى الصعوبات من خالل وعيو
بسموكو .وأن الفرد الناجح ىو الذي يتمتع بتحكم ٍل
عال وباستقاللية تامة ال تقبل ما ىو
شااع من دون نقد أو تمحيص ( الفتاح 1985: ،ص 37).وترى ىورني )(Horny
التحكم الذاتي كقوة كامنة لالحتفاظ باالندفاعات المتصارعة تحت السيطرة كي ال تجعل
المشاعر تنجرف تحت تأثير الصراع ( ىورني  1988:،ص94).ويبين باندو ار و وولتر
)(Bandora & Walter, 1963إن التحكم الذاتي عممية كف االستجابة ينجم منيا
تعزيز الذات  ،وأن عممية كف االستجابة وعدم كفيا بدرجة كبيرة بالنماذج المؤثرة  ،أي
إن الشخصيات ذات الشأن والمكانة التي يالحظيا الفرد ويتأثر بيا ويتعمم منيا منذ
الطفولة  (Bandora & Walter , 1963 : p.220).ويقيس مفيوم التحكم الذاتي
الفروق الفردية بين األفراد في عممية اتخاذ الق اررات وفي كيفية التصرف في المواقف
االجتماعية من قبل كل فرد  ((Wegner&Vallacher,1980: p.244.وتبرز
أىمية التحكم الذاتي بصورة فعالة في مجال التعميم والتحصيل الدراسي  ،حيث أشارت
دراسات متعددة إلى وجود عالقة بين التحكم الذاتي والتحصيل والتكيف الدراسي لدى
337

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

فاات مختمفة من تالمذة وطمبة المدارس  ،فقد أشارت دراسة ( الشتيوي 2005) ،
وازدادت أىمية التحكم الذاتي لمتعمم ألنو يؤدي إلى العمميات التي تنشط األدراكات
المعرفية والسموكية والتأثيرات الموجية بانتظام نحو الحصول عمى اليدف وتعمل عمى
صياغتيا

) .(Schunk, 1989: p.100وقد بينت دراسة رودولف وزمالاو

)(Rudolf & et.al: 1995إن التحكم الذاتي ىو إحدى المحكات البنيوية األساسية
في بنية الذات بعالقتيا مع اآلخرين ( الجنابي 2006: ،ص 9).وقد أظيرت الدراسات
أن بوادر التحكم الذاتي في االنجازات المعرفية تبدأ بالظيور في السنة الثانية لدى
األطفال  ،والغرض أن يسمك األطفال سموكاً مسيط اًر عميو ذاتياً  ،وينبغي أن يكون
لدييم القدرة

عمى التفكير بأنفسيم عمى إنيم أفراد مستقمون يستطيعون توجيو نشاطاتيم
وتطبيقيا عمى سموكيم  ،وعند نضج ىذه القدرات تظير أول مؤشرات التحكم الذاتي
عمى شكل طاعة في السنة الثانية أي ما بين ) (12و ) (18شي اًر  ،إذ يبدأ األطفال

بإظيار أدراك واضح لرغبات مربييم وتوقعاتيم ويمكن أن يطيعوا بشكل طوعي طمبات
وأوامر بسيطة ).(Berk, 1997: p.486فالفرد السوي ىو الذي يستطيع التحكم في
رغباتو  ،ويكون قاد اًر عمى إرجاء إشباع بعض حاجاتو  ،فيو لديو القدرة عمى التحكم

بذاتو  ،وعمى إدراك عواقب األمور  ،إذ يستحضر في ذىنو جميع النتااج التي يحتمل
أن تترتب عمى أفعالو في عواقب األمور  ،إذ يستحضر في ذىنو جميع النتااج التي
يحتمل أن تترتب عمى أفعالو في المستقبل  ،وعمى ىذا األساس يستطيع أن يبني سموكو
وتصرفاتو تبعاً لخطة يضعيا ىو  ،خطة يرسميا عمى أساس ما يتوقعو من نجاح

وتوفيق ألفعالو في المستقبل البعيد .أن مثل ىذا الفرد يستطيع أن يستمد قدرتو عمى
الضبط والتحكم في سموكو من تقديره لألمور تقدي اًر مبنياً عمى موازنة النتااج وتمحيصيا

(فيمي 1976 : ،ص 50 – 52).ويذكر( الشناوي  1996) ،أنو ىناك نوعان من التحكم
الذاتي عمى أساس طول المدة التي تتطمبيا ىذه العممية  ،فالنوع األول ىو التحكم
الذاتي المتصل باتخاذ القرار إذ نجد إن الفرد يواجو االختيار بين اليروب من الموقف

يكون نتااج أفضل عمى المدى البعيد ،
المضايق لو وبين اإلقدام عمى الموقف والذي َ
أما النوع الثاني ىو مقاومتو لمتردد أو يكون ىناك تحمل لأللم لمدة طويمة يمكن خالليا
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إعادة تقويم االستجابات بصورة مستمرة ( الشناوي  1996 : ،ص429).وقد أشارت
الدراسات السابقة إلى إن قدرة الفرد عمى التحكم بأفعالو الخاصة والسيطرة عمييا تكون
إلى حد كبير ىي الدالة عمى معرفتو وسيطرتو عمى العوامل الوضعية الجارية  ،وىذا
يعني إن ميارة التحكم الذاتي تكون متصمة وبشكل قوي بقدرة الفرد عمى تمييز األنماط
واألسباب التي تؤثر في السموكيات لتكون منظمة (Mahone & Thoreson ,
1974: p.9).ويعد التحكم الذاتي من األساليب اإلجرااية السموكية التي تُعد اقتصادية
إذ إنيا توفر الوقت والجيد عمى الفرد  ،وألن الفرد نفسو مسؤول عن تطبيق مثل ىذه
اإلجراءات لتحكم سموكياتو بيا  ،وألن ىذا اإلجراء ينبع من رغبة الفرد الشخصية في
مراقبة ذاتو والتحكم في سموكياتو غير الظاىرة مثل سموكيات الوسواس القيري خاصة
المتعمقة باألفكار ألن ىذا اإلجراء ال يضم أحكاماً قيمة نحو ( :جيد  ،غير جيد )عمى
الفرد من اآلخرين ( العزة واليادي  2001 : ،ص 110)..ومما تقدم فإن المرشدتا

والمرشدين من الشرااح الميمة في المجتمع التي يقابميا التالميذ في حياتيم ويتأثرون
بيا  ،وكثي اًر ما يتقمص بعض التالميذ شخصية المرشد  ،فالمرشد الذي يشعر

باالستقرار عادة ما ينقل ىذا اإلحساس لتالميذه  ،فيكسبيم االتجاىات الموجبة نحوه

بعكس المرشد القمق المضطرب .والمرشد الناجح ال يقتصر بعممو عمى تزويد تالميذه
بالمعمومات والخبرات المعرفية فقط  ،وانما يعد نفسو مسؤوالً عن تحقيق مستوى مرتفع

من التوافق النفسي واالجتماعي كي يساعدىم عمى الدراسة واإليفاء بمتطمبات العمل

المدرسي( الخالدي  2001 : ،ص 161).ويكتسب البحث الحالي أىمية أخرى من كونو
يجري عمى المرشدين والمرشدات وتبرز ىذه األىمية من تناولو لشريحة ميمة وفعالة
ومؤثرة في العممية التربوية حيث تقع عمى عاتقيم مسؤولية اإلسيام في بناء المجتمع
الذي يتطمبو العصر وبالتالي يجب إعدادىم بصورة مثالية والكشف عن سمبياتيم
وايجابياتيم من أجل أعداد مرشد معاصر يختمف إلى درجة كبيرة عن المعمم الحالي في
المدارس
أهداف البحث
ييدف البحث الحالي:-
- 1قياس التحكم الذاتي لدى المرشدين والمرشدات.
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- 2معرفة داللة الفروق في التحكم الذاتي عمى وفق متغير النوع( ذكور– إناث )
حدود البحث
يقتصر البحث الحالي عمى المرشدين التربويين في مدينة بغداد وبعقوبة
تحديد المصطمحات
التحكم الذاتيSelf Control
- 1تُعرف موسوعة عمم النفس ) (1977التحكم الذاتي بأنو "  :-السيطرة التي يمارسيا
الفرد عمى مشاعره ودوافعو وأفعالو بحيث يكون قاد اًر عمى التحكم بيا وتوجيييا وفقاً

ألرادتو كما يتسنى لو أن يدرس عواقبيا ويتحسب لممضاعفات التي قد تنجم عنيا "
(رزوق  ، 1977 ،ص).

39

- 2ويعرفو روجرز ) (1986بأنو "  :-قدرة الفرد عمى التحكم شعورياً وعقالنياً في ذاتو

وأن يتحول من األساليب غير المرغوبة في التفكير والسموك إلى أساليب مرغوبة ".

(روجرز  1986 : ،ص)

19

- 3أما مصطفى ) (1998فيعرفو بأنو " :-عممية السيطرة عمى االستجابة السموكية
والمعرفية واالنفعالية في مواقف مختمفة ومتباينة ينجم عنيا تعزيز إيجابي لمذات "
(مصطفى  1998 : ،ص).

34

مما تقدم من تعريفات فقد تبنت الباحثة تعريف( شالل ) ,2011لمتحكم الذاتي عمى أنو
قدرة ذاتية يمتمكيا الفرد وكفاءة تمكنو السيطرة عمى مشاعره وأفعالو وأقوالو وتوجيييا
وفقاً إلرادتو بغية تحقيق أىداف مرغوبة لو ولمجتمعو وذلك من خاللو ينظم ذاتو في
المواقف المختمفة وفرض الذات عمى تأجيل اإلشباع ويتحول من األساليب غير

المرغوبة في التفكير والسموك إلى األساليب المرغوبة.

أما التعريف اإلجرااي لمتحكم الذاتي إِفنو " :-الدرجة الكمية التي يحصل عمييا

المستجيب من المعممين والمعممات عمى فقرات مقياس التحكم الذاتي الذي أعدتو
الباحثة في بحثيا الحالي".
تعريف المرشد التربوي :-
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تعريف و ازرة التربية )(1983
ىو أحد أعضاء اليياة التدريسية المؤىل لدراسة مشكالت الطالب التربوية والصحية
والسموكية من خالل جمع المعمومات التي تتعمق بيذة المشكالت سواء كانت ىذة
المعمومات متصمة بالطالب نفسو أو بالبياة المحيطة بو لغرض تبصيره بمشكمتو
ومساعدتة عمى أن يفكر في الحمول المناسبة ليذة المشكمة والمشكالت التي يعاني
منيا الختيار الحل المناسب الذي يرتضيو لنفسو (.و ازرة التربية ,1983.ص)513
ومن النظريات التي فسرت التحكم الذاتي ىي:-
- 1االتجاه السيبرنيتي(Theory Cybernetic Direction).
كان ) (Wiener 1948أول من الحظ الشبو بين التحكم اإلنساني والتحكم
اآللي ،واستعمل كممة ( سيبرنيتي )لوصف ىذه العالقة ،وقد أخذت كممة سيبرنيتي
)(Cyberneticمن الكممة اليونانية ) (Kybernetesومعناىا الرجل المتحكم في
اآللة وحركتيا ،ولقد نشر ) (Wienerأول بحث عن ىذا الموضوع سنة ) (1948ومنذ
ذلك الوقت كثر البحث في موضوع التحكم اإلنساني الذاتي بواسطة ( التغذية الراجعة )
(الغريب 1967: ،ص).

384

أما ) (Smith 1966فيشير إلى الفرض األساسي ألصحاب ىذه النظرية ىي
أن اإلنسان يممك جيا از لمتحكم الذاتي ولكنو يختمف عن التحكم الذاتي في اآلالت في
انو مرن وقادر عمى تغيير أنماط التحكم الذاتي .ويمكننا أن نقول إن أىم الخصااص
ليذا الجياز اإلنساني ذات التحكم الذاتي تتمخص فيما يأتي:-
1.انو قادر عمى أن يبعث في نفسو االستثارة وان يوجو حركاتو بنفسو.
2.يستطيع ىذا الجياز أن يبين الفروق بين الحركات ذاتية المصدر وبين أىداف معينة
يسعى الفرد إلى الحصول عمييا  ،فيعدل طريقو حتى يحصل عمى اليدف.
3.إن عممية التنظيم واعادة توجيو السموك في االتجاه المطموب تتم بوساطة التغذية
الراجعة.
4.إن عممية التكامل بين أجيزة االستقبال ( الحواس وغيرىا )وبين مكونات االستجابة
المتعددة األبعاد يمكن أن تتحقق بوساطة عممية التغذية الراجعة الحسية.
341
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5.تتخصص أنماط التحكم الذاتي في ضوء الخصااص الزمنية والمكانية والعضمية
لمتغذية الراجعة.
6.إن كفاية األداء ما ىي إال مظاىر لمستوى ودرجة تعقيد حمقة مقفمة لمتحكم الناتج
من التغذية الراجعة

التي يستطيع الفرد أن يحتفظ بيا لتوجيو سموكو.

7.إن تصميم البحث في سموك يجب أن يبنى عمى أساس بحث أبعاد التحكم الناتج عن
التغذية الراجعة ،

أي عمى أساس تحميل كيف أن التغير في الخصااص

المختمفة لمثيرات التغذية الراجعة يؤثر في كغاية

األداء  ،ويؤثر في مجرى

التعمم أيضا(Smith, 1966: p.354).
2 -نظرية فرويد

))Frued Theory

استعمل فرويد فكرة األنا بصفتيا بنية العمميات العقمية الثانوية أو التفكير المنطقي
الواقعي محكوم بما ىو مدرك في البياة حول الفرد  ،واألنا من خالل ىذه العممية
الثانوية تختار بوعي ما تريد ثم تحاول تنفيذ ذلك في الواقع لتختبر مدى ىذه العممية
داود والعبيدي  1990 : ،ص ) .

الثانوية عمى اإلشباع (

88

ومن وظااف األنا :التحكم الذاتي  ،وتحمل التوتر ،وتأجيل اإلشباع
(Karoly&Kanfer,1982 :p.p. 6-7).
3نظرية روجرز(Rogers Theory).يعتقد روجرز إن اإلنسان يستطيع أن يتحكم شعورياً وعقالنياً في ذاتو وان

يتحول من األساليب غير المرغوبة في التفكير والسموك إلى األساليب المرغوبة وىو ال
يعتقد إن األفراد يتحكمون بقوى الشعورية بذاتيم ذلك إن الشخصية في نظره تُشكل
448
بأحداث الحاضر وبرؤيتيا ليذه األحداث( ربيع  1986 : ،ص).
4نظرية سكنر(Skinner Theory).يعد التحكم الذاتي أو ما يطمق عميو اإلدارة الذاتية ) ( Self-management
ّ

أحيانا من أحدث التطبيقات لوجيات النظر السموكية لمتعمم  ،وييدف التحكم الذاتي إلى
مساعدة الطمبة في اكتساب سيطرة لتعمميم الذاتي )(Manninge,1990:p.5
) (Zmmerman,1990:p.p. 3-18

342

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

وقد شرح سكنر )  ( Skinnerالتحكم الذاتي بمغة إفراط التعزيز  ،بدالً من

كونو شعو اًر أو وعياً داخمياً ( عبد الرحمن  1998 : ،ص ) ،558إذ يرى إن تحكم

السموك يتم باختيار المعززة  ،وتحديد سرعة تعزيزىا يوضح جداول تعزيزية عمى أساس

حقب زمنية أو عمى أساس عدد من االستجابات  ،وىذا يعني إن سموك اإلنسان محكوم
بطبيعة التعزيزات التي يواجييا  .ويقود ىذا إلى استنتاج إن اإلنسان ال يختمف كثي اًر عن
الماكينة ( اآللة ) فيو محكوم بالسيطرة عميو بدءاً من العاامة وانتياءاً بالدولة (  .صالح

 1988 : ،ص ) .

222

وقد وصف سكنر تعمم األشخاص لمتحكم الذاتي عن طريق تعمم إزالة
اإلغراءات ماديا وعقميا  ،وبيذا يؤكد ىذا المدخل إن المرء قد يقاوم بشكل فعال
اإلغراءات عن طريق االشتراك في نشاطات (

بشكل صريح أو مضمر ) تمنع

المرء من االىتمام بيا Ebbeseon & Zeiss, 1972: p.214) ).
ويؤكد ( سكنر )أىمية التحكم الذاتي في تشكيل السموك ىو التعزيز ( العاني ،
1989 :ص ).

75

5النظرية المعرفية والتعمم االجتماعي cognition and Social learningtheory)).
فنظرية التعمم االجتماعي المعرفي تنظر إلى اإلنسان عمى انو ظاىرة معقدة
يمكن التنبؤ بيا بكفاءة عمى أساس التفاعل الحتمي المتبادل (Reciprocal
) ،Determinismبين التكوين البيولوجي لإلنسان وعممياتو النفسية الداخمية وبين
البياة التي يعيش فييا  ،وترى انو ال يجب النظر إلى اإلنسان وكأنو نتاج سمبي لبياتو
ولكنو مساىم نشط في عممياتيا الجارية  ،فيو قادر عمى التأثير في الكثير من العوامل
التي تؤثر في سموكو ( صالح  , 1997 :ص ) ،200وبمعنى آخر فان باندو ار استخدم
ىذا المفيوم ليصف الطريقة التي يتفاعل بيا السموك والفرد والبياة  ،فالبياة تؤثر في
سموك الفرد  ،والفرد بما لديو من عوامل معرفية يؤثر ويغير في البياة  ،وكذلك فان
أبو غزال 2006: ،

العوامل المعرفية لمفرد تؤثر فيو وتتأثر بو(

ص 120).وتعد الفعالية الذاتية احد مفاىيم باندو ار في سياق عرضو لدور العوامل
االجتماعية المعرفية في التعمم وما يحدث فيما بينيا من تفاعل  ،إذ يقصد بمفيوم
343

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

الفعالية الذاتية اعتقادات الفرد االفتراضية حول القدرات والميارات التي يمتمكيا  ،أو
ىي أحكام عامة يطمقيا الفرد عمى ما يمتمك من قدرات  ،فنحن عندما ننشغل بتحكم
ونقوم قدراتنا ومن ثم نتوصل إلى أحكام وتقويمات
سموكنا نقوم بالتأمل في أنفسنا ّ ،
تعكس ىذا الشعور بالفعالية الذاتية  ،وعمى الرغم من إن مفيوم الفعالية الذاتية وثيق
الصمة بمفيوم مركز التحكم ) ، (Locus of Controlإال إن مفيوم مركز التحكم
يشير إلى العالقة التي يدركيا الفرد بين أعمالو والنواتج التي تترتب عمى ىذه األعمال
في حياتو  ،أما مفيوم الفعالية الذاتية التي تدخل ضمن مفيوم التحكم الذاتي فإنيا
تتضمن قناعة الفرد بمدى وجود القدرة لديو عمى أداء سموكيات معينة (
2000 :ص).

حمدي ،

45

مناقشة نظريات التحكم الذاتي.
إن النظرية في العموم النفسية نتاج ذاتي لمفكر معين وال شك إن لمعوامل
الثقافية واالجتماعية التي تؤثر بو الدور الرايس لتكوين النظرية وىكذا يختمف واضعو
النظريات تبعاً الختالف خمفياتيم وأطرىم الثقافية واالجتماعية وتبعاً لذلك يختمف ما

يقدمونو من نظريات وآراء .ومما تقدم من ىذا الفصل نجد إن معظم النظريات التي

تناولت تفسير التحكم الذاتي تجسد ىذا االختالف والتباين في االتجاىات التفسيرية عن
طريق تأكيد بعضيا عمى إن التحكم الذاتي يعد تكويناً منظماً وبنية شخصية يرتبطان

بتقويم الذات لالنجاز وضبط السموك العدواني واالنفعالي وىو أحد الممتمكات البنيوية
األساسية في بنية الذات بعالقتيا مع اآلخرين كما جاء في نظرية( روجرز )والتي تبنتيا
الباحثة في بحثيا الحالي  ،في حين يرى ( فرويد )في نظريتو إن مساحة التحكم الذاتي
تتوزع لدى الفرد وينمو الجانب األخالقي من الشخصية في سن مبكر ،بينما يرى
(باندو ار )إن العوامل االجتماعية السيما التنشاة االجتماعية ومعاممة الوالدين تؤدي دو اًر
ميماً وحيوياً في تنمية التحكم الذاتي لدى األبناء ،إذ ىم يمثمون أولى النماذج التي

يقتدي بيا األبناء ويستقون منيم أولى بوادر عممية التحكم الذاتي  ،وأما نظرية ( سكنر )
فقد بينت أَ َّنن البياة المادية ألغمب الناس ىي من صنع اإلنسان  ،وان الفرد يستطيع أن

يضبط نفسو عن طريق استغاللو لممجتمع الذي يعيش فيو.
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دراسات سابقة:

ودراسة الينداوي ( )( 2003اثر تدريس إستراتيجيات ما وراء المعرفة في
التنظيم الذاتي لمتعمم بحسب الذكاء والجنس عند طمبة معاىد إعداد المعممين )التي
تعرف أثر تدريس إستراتيجيات ما وراء المعرفة في التنظيم الذاتي لمتعمم
رمت إلى ّ
بحسب الذكاء عند طمبة معاىد إعداد المعممين وقد استعممت الباحثة التصميم
التجريبي ذا المجموعتين التجريبية والضابطة العشواايي االختيار وذاتي االختبارين
القبمي والبعدي منيجاً لبحثيا تكونت عينة البحث من )( 147طالبا وطالبة اختيرت
عشواايا من معيد إعداد المعممين أعدت الباحثة مقياسا لمتنظيم الذاتي لمتعمم مكونا
)(34فقرة  ،لتحقيق أىداف البحث  ،وبعد تحميل إحصاايا باستخدام تحميل

من

التباين الثالثي واالختبار التااي لعينتين مترابطتين وعينتين مستقمتين .أظيرت نتااج
البحث وجود اثر دال إحصاايا لمبرنامج التدريسي إلستراتيجيات ما وراء المعرفة في
تنظيم الذاتي لمتعمم بين المجموعتين التجريبية والضابطة ولمصمحة المجموعة
التجريبية .وجود فرق دال إحصاايا في التنظيم الذاتي بين أفراد المجموعة التجريبية
مستويات الذكاء المتوسط لمصمحة مستوى الذكاء المتوسط (الينداوي 2003 : ،
ص).

120 -134

وىدفت دراسة الخفاجي )( 2002بعنوان (بناء مقياس التحكم الذاتي لدى طمبة
جامعة بغداد )إلى بناء مقياس التحكم الذاتي لدى طمبة جامعة بغداد  ،وتألفت عينة
البحث من

)(400طالب وطالبة من جامعة بغداد  ،اختيرت بأسموب المرحمي

العشوااي والصفوف األولى لفرعي احدىما التخصص العممي واألخر اإلنساني ،
المعد
بمغت عدد فقرات المقياس ّ

)(38فقره  ،استعممت الباحثة الوساال اإلحصااية

(اختبار مربع كاي  ،معامل الرتباط الثنااي األصيل  ،معامل ارتباط بيرسون ،
معامل ىويت ) ،( Hoytمعامل الخطأ المعياري
لممقياس )وتوصمت الدراسة إلى إمكانية استعمال مقياس التحكم الذاتي لمكشف عن
ذوي التحكم الذاتي الواطئ (الخفاجي 2002 : ،ص)

58- 79

بينما ىدفت دراسة شبيب و شبيب ( )(2000عالقة توجيات المعممين نحو دعم
التحكم مقابل االستقالل الذاتي كما يدركيا الطالب من الجنسين بالتنظيم الذاتي
345
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لدييم )التعرف عمى عالقة توجيات المعممين نحو دعم التحكم مقابل االستقالل
الذاتي كما يدركيا الطالب من الجنسين بالتنظيم الذاتي لدييم وشممت العينة )(200
من طمبة وطالبات الصف الثاني الثانوي منيم )(100ذكور(100) ،إناث ،واستعمل
اختبار توجيات المعممين نحو دعم التحكم مقابل االستقالل الذاتي وقد أظيرت
النتااج وجود ارتباط بين بعض األساليب المدروسة لتوجيات المعممين نحو دعم
أسموب التحكم مقابل االستقالل الذاتي كما يدركيا الطمبة والطالبات بالتنظيم الذاتي
لدييم ،كما ظير أن أسموب االستقالل الذاتي المعتدل الذي تدعمو المعممات مع
تمميذاتين أفضل أسموب من األساليب األخرى في التنبؤ بالتنظيم الذاتي
وشبيب2000: ،ص).

(شبيب

75

إجراءات البحث :
يتضمن ىذا الفصل أىم إجراءات البحث من حيث تحديد مجتمع البحث وكيفية
اختيار عينتو وحجميا ,وأىم الخطوات العداد أدوات البحث والتحميل االحصااي
مجتمع البحث وعينتو :يتضمن مجتمع البحث الحالي مرشدات المرحمة الثانوية واالعدادية والمتوسطة
المدارس التابعة لممديرية العامة لتربية الرصافة االولى في مدينة بغداد وتربية
اناث
ديالى .بواقع )(290مرشد اً ومرشدة تربوية لتربية ديالى )(134ذكوراً,و ) (156اً

و)(227مرشد اً ومرشدة لتربية بغداد )(96ذكور ,و)(131اناث .المجموع )(517مرشدا
ومرشدة .لمعام الدراسي (2009-2010).والبالغ عددىن )(200مرشدة ومرشد بواقع
)(100مرشد و)(100مرشدة وكما موضح في الجدول االتي ..
جدول)(1
توزيع العينة بحسب النوع
العدد

المينة
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100

المرشدات

100

المجموع

200

اداة البحث:
تطمب البحث الحالي اداة لقياس التحكم الذاتي
أداة

قياس (

التحكم

الذاتي

بعد اطالع الباحثة عمى االدبيات والدراسات السابقة ذات الصمة بموضوع التحكم
الذاتي وجد من االفضل استخدام مقياس( شالل ),2011و الذي يتكون من ) (48فقرة ،
يجاب عنيا بأختيار بديل من أحد البداال( تنطبق عمى بدرجة كبيرة جدا تنطبق عمى
بدرجة كبيرة جدا ,تنطبق عمى بدرجة متوسطة  ,تنطبق عمى بدرجةقميمة ,تنطبق عمى
بدرجة نادره )تعطي الدرجو ) (5لالختبار البديل األول و ) (4لمبديل الرابع و )(3لمبديل
الثالث ).(2لمبديل الثاني و )(1لمبديل االول ,وبالعكس بالنسبة لمفقرات السمبية..فقد بني
المقياس عمى عينة من المعممات والمعممين.
الصدق ( Validity ) :
وقد تحقق الصدق الظاىري بعد عرض المقياس بصيغتو االولية ,عمى )(10من
الخبراء المتخصصين في عمم النفس والقياس النفسي ممحق

)(2كما اخذت الباحثة

بقبول الفقرة اذا حصمت عمى موافقة )(80%فأعمى ,وبيذا اعتمدت الباحثة طريق
وتم وضع مقياس خماسي
ليكرت )(Likertفي قياس التحكم الذاتي ّ ,
( )Scaleتنطبق عمي بدرجة كبيره جدا ,
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تنطبق عمي بدرجة كبير ة ,تنطبق عمي بدرجة متوسطة ,تنطبق عمي بدرجة قميمة ,
تنطبيق عمى بدرجة نادر ة )ازاء كل فقرة ,وىي احد الطرااق المستعممة في قياس
الظواىر النفسية .
تصحيح المقياس
عمي بدرجة كبيرة جدا –
لتصحيح فقرات المقياس اعطت الباحثة لمبديل (تنطبق َ
تنطبق عمي بدرجة كبيرة –تنطبق عمي بدرجة متوسطة –تنطبق عمي بدرجة قميمة
–تنطبق عمى بدرجة نادرة )في حالة اذا كانت الفقرة ايجابية الدرجات اآلتية عمى
التوالي )(5-4-3-2-1وفي حالة الفقرات السمبية العكس الجدول )(2يوضح المدرج
الخماسي أمام كل فقرة ايجابيا وسمبا .
جدول)(2
تدرج االجابة عمى مقياس التحكم الذاتي
الفقرات
االيجابية
السمبية

دااما
5

كثي ار
4

احيانا
3

قميال
2

التنطبق
1

1

2

3

4

5

الثبات (Reliability) :
تعد من الطرااق الميمة الستخراج قيمة الثبات بالمجوء الى تقسيم االختبار الى
نصفين نصف ذو االرقام الفردية والنصف االخر ذو االرقام الزوجية وحساب معامل
االرتباط بين النصفين (ابو جادو ,2000,ص433) .ولمتحقق من ثبات المقياس
وتم تطبيق معامل ارتباط (بيرسون )بين
اعتمدت الباحثة طريقة التجزاة النصفية ّ ,
نصفي االختبار فكان يساوي (678 ,0),وعند تصحيحو بمعادلة (سبيرمان –براون )
كان معامل الثبات ) ( 858 ,0وتعتبر ىذه قيمة ثبات عالية يعتمد عمييا .
اجراءات التطبيق :
تم تطبيق مقياس التحكم الذاتي .وقامت الباحثة بنفسيا بتوزيع استمارات المقياس
ّ
عمى عينة البحث الحالي
الوساال االحصااية :
348
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االختبار التااي ) )t-testلمعرفة مستوى التحكم الذاتي لدى عينة البحث
معامل ارتباط بيرسون ((Pearson Correlation Coefficientاستخراج الثبات
بالتجزاة النصفية (Nunnally,1978.p.280) .
3االختبار التااي لعينتين مستقمتين لمعرفة الفروق في متغير النوععرض النتااج وتفسيرىا ومناقشتيا
تم جمعو
تم التوصل الييا استنادا الى ما ّ
يتضمن ىذا الفصل عرضا لمنتااج التي ّ
من بيانات عمى وفق تسمسل االىداف ,كما تضمن مناقشة النتااج في ضوء نتااج
عدد من الدراسات السابقة وفي ضوء االطار النظري في ىذا المجال وكما يأتي :
اليدف األول :قياس التحكم الذاتي عند عينة البحث.
لمتعرف عمى التحكم الذاتي عند جميع أفراد عينة البحث طبقت الباحثة مقياس
التحكم الذاتي عمى عينة البحث والبالغة ) (200مرشدا ومرشدة  ،إذ بمغ متوسط
الدرجات ) (196,80درجة

بانحراف معياري قدره ) (19,66درجة ولدى حساب

الفرق بين متوسط درجات العينة عمى مقياس التحكم الذاتي والمتوسط الفرضي لممقياس
والبالغ ) (144درجة وذلك باستعمال االختبار التااي لعينة واحدة (T.Test One

Sample).وجد أَ َّنن الفرق بين المتوسطين ذو داللة إحصااية  ،إذ كانت القيمة التااية

المحسوبة ) (53,71وىي اكبر من القيمة التااية الجدولية ) ، (1,96عند مستوى داللة
)(0,05وبدرجة حرية ) (199مما يدل عمى وجود فرق ذات داللة إحصااية بين
متوسط درجات التحكم الذاتي والمتوسط الفرضي لممقياس ولصالح متوسط العينة  ،مما
يدل عمى تمتع أفراد عينة البحث بمستوى جيد من التحكم الذاتي و(الجدول )3يوضح
ذلك.
الجدول)(3
االختبار التااي لعينة واحدة لمعرفة مستوى التحكم الذاتي عند عينة البحث
القيمة التااية
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االنحراف المتوسط

المحسو الجدولية مستوى

الفرضي

الداللة
0,05

المعياري

بة

العينة
التحكم

196,80 200

19,66

144

37,98

1,96

دال

الذاتي
اليدف الثاني :تعرف داللة الفروق في التحكم الذاتي عمى وفق( النوع()ذكور ,اناث)
باستخراج

لمتعرف عمى الفروق في التحكم الذاتي تبعاً لمتغير النوع  ،قامت الباحثة

المتوسط الحسابي لدرجات عينة الذكور المرشدين عمى مقياس التحكم

الذاتي وقد بمغ ) ، (196,36وبانحراف معياري قدره ) ، (19,93بينما كان المتوسط
الحسابي لدرجات عينة اإلناث المرشدات عمى المقياس ذاتو ) ، (196,91وبانحراف
معياري قدره ) ، (19,87ولمعرفة داللة الفرق بينيما استعممت الباحثة االختبار التااي
لعينتين مستقمتين  ، Samples Test) (Independentتبين إن القيمة التااية
المسحوبة ) (- 0,14ىي أصغر من القيمة الجدولية ) (1.96عند مستوى داللة
)(0.05وبدرجة حرية) ، (398مما يدل إلى أنو ال توجد فروق بين الذكور واإلناث في
التحكم الذاتي عند عينة البحث الحالي و(الجدول ) 4يوضح ذلك.
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الجدول)(4

االختبار التااي لعينتين مستقمتين لمعرفة مستوى التحكم الذاتي تبعاً لمتغير النوع

المتغير

العينة

الحسابي

الوسط

المعياري

االنحراف

درجة الحرية

المحسوبة

المتوسط الفرضي

التااية

القيمة
الجدولية

الداللة0,05

اإلناث

100

196,91

19,87

144

198

1,96 - 0,14

مستوى

النوع

الذكور

100

196,36

19,93
غير دال

مناقشة النتااج
ستقوم الباحثة بمناقشة نتااج البحث وفقاً لممؤشرات العامة التي أسفرت عنيا

تمك النتااج وفي ضوء الخمفية النظرية ونتااج الدراسات السابقة وأىمية البحث عمى
النحو اآلتي:
اليدف األول :قياس التحكم الذاتي عند عينة البحث.

تشير نتااج البحث إلى أن المرشدين والمرشدات يتمتعون بمستوى جيد من
التحكم الذاتي

.وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى قدرتيم عمى مواجية كثير من

المشكالت النفسية واالجتماعية  ،وشخصيتيم المستقمة وتشبعيم بالمعايير والقيم
االجتماعية بصورة سميمة وراسخة  ،ومن ثم تصبح السيطرة عمى الذات في الكثير
من المواقف حاج اًز واقياً من مخاطر تمك المشكالت وقادرون عمى تحمل المساولية
ومقاومة اإلغراء من اجل أىداف مستقبمية سامية

.ويعتقد روجرز في نظريتو أَ َّنن

اإلنسان يستطيع أن يتحكم شعورياً وعقالنياً في ذاتو وان يتحول من األساليب غير
المرغوبة في التفكير والسموك إلى األساليب المرغوبة (ربيع 1986 : ،ص ).

وىذا يتفق مع دراسة رودولف وزمالاو
(Dupper, 1991).

448

))Rudolfet.etel. , 1995ودراسة
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التوصيات Recommendations.

في ضوء النتااج التي تم التوصل إلييا في ىذا البحث توصي الباحثة باآلتي :
1دعم المرشدين في و ازرة التربية وتثمين جيودىم في جميع المراحل الدراسية مادياًالفرص المناسبة لمترويح عما يعانون من ضغوط المينة.

ومعنوياً وتوفير

2-التأكيد عمى المرشدين بسمات الشخصية لممرشد الناجح في مينة وأثرىا الميم في

تطوير العممية التربوية.
رابعاً :المقترحات Suggestions.

بناءاً عمى ما توصل إليو البحث تقترح الباحثة ما يأتي :

1إجراء دراسة مقارنة بين المعممين (خريجي معاىد إعداد المعممين(خريجي الكميات

)

)والمعممين

لسمات الشخصية الالزمة لمنجاح في مينة التعميم.

2إجراء دراسات أخرى تيدف إلى الكشف عن العالقة بين كل متغير من متغيراتالبحث ومتغيرات

نفسية أخرى (.تقدير الذات

,السموك االيثاري ,االسناد

االجتماعي )
3إجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي عند شرااح اجتماعية أخرى كشريحة المعممينوالمعممات التي لم يتناوليا البحث الحالي وادخال متغيرات أخرى كالتحصيل الدراسي

Abstract
The study of variable Self – Control to the teachers is a
fortress psychological shield them from many behavioral
abnormalities influence of attitudes and negative situations ,
352
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especially in the field of education and academic achievement
because it leads to processes that are active perceptions
cognitive and behavioral effects against regularly to get the goal.
The current research aims to
- Measure the Self – Control to the guide s and girl scouts
- Measure the Self – Control to the guides the typ (male and
female).
Therefore , after data collection and processed statistically using
statistical methods , the researcher found the following results:

353

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

المصادر العربية
1أبو غزال ،معاوية محمود  (2006) :نظريات التطور اإلنساني وتطبيقاتياالتربوي ،ط ،1دار المسيرة لمنشر والتوزيع
2اآللوسي ،احمد إسماعيل  (2000) :فاعمية الذات وعالقتيا بتقدير الذات لدىطمبة الجامعة(،

رسالة ماجستير غير منشورة )،كمية اآلداب ,جامعة

بغداد.
3اإلمام ،مصطفى و العجيل ،صباح وعبد الرحمن  ,أنور حسين (1990) :التقويم والقياس  ,دار الحكمة  ,بغداد .
4بول ،ودرنج ( ،ب.ت ):اتجاىات حديثة في اعداد المعمم ,ترجمة حسينسميمان,جامعة أسيوط ,القاىرة ,عالم الكتاب.
5الجنابي ،سالم احمد خنجر  (2006) :الثقة المفرطة في األحكام االحتماليةوعالقتيا بضبط الذات لدى األطباء ( ,رسالة ماجستير غير منشورة ) كمية اآلداب ,
جامعة بغداد.
6حمدي ،نزيو ،وداود ،نسيمة  (2000):عالقة الفاعمية الذاتية المدركة باالكتاابوالتوتر لدى طمبة كمية العموم التربوية في الجامعة األردنية ،دراسات العموم التربوية،
المجمد ، 7آذار.
7الخالدي ،أديب . (2001):الصحة النفسية ،ط  ،1الدار العربية لمنشر والتوزيع،المكتبة الجامعية  ،غربان .
8الخفاجي ،عفاف زياد وادي  (2002):بناء مقياس التحكم الذاتي لدى طمبةجامعة بغداد (

.رسالة ماجستير غير منشورة )  ،كمية التربية ( ابن

رشد ) جامعة بغداد.
( رسالة ماجستير غير منشورة )جامعة بغداد  ,كمية التربية.
9ربيع ،محمد شحاتة ): (1986تاريخ عمم النفس ومدارسو .القاىرة /دار الصحوةلمنشر والتوزيع.
10رزوق ،اسعد ) (1977موسوعة عمم النفس ط ،1بيروت :المؤسسة العربيةلمدراسات والنشر.
354

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

11شبيب ،احمد ،وشبيب ،محمود ، (2000)،عالقة توجيات المعممين نحو دعمالتحكم مقابل االستقالل الذاتي كما يدركيا الطالب من الجنسين بالتنظيم الذاتي ،
مجمة كمية التربية ،جامعة األزىر221-269.، (90)،
19
12الشتيوي ،محمد  (2005):إعداد معممي المستقبل  ،إدارة التدريب التربويواالنبعاث,السعودية ,
13الشرقاوي ،أنور محمد . (1982):التعميم والشخصية  ،مجمة عالم الفكر،المجمد) ، (13العدد الثاني.
14الشناوي ,محمد محروس  (1996) :العممية اإلرشادية والعالجية ،دار غريب،القاىرة.
15.شالل ,سماح حمزة ,2011,التحكم الذاتي وعالقتة بالعوامل الخمسة لمشخصية
لدى المعممات والمعممين  .رسالة ماجستير غير منشورة .جامعة بغداد  .كميو التربية
لمبنات.
16صالح ،قاسم حسين . (1988):الشخصية بين التنظير والقياس ،كمية اآلداب،جامعة بغداد ،مطبعة التعميم العالي
17صالح ،قاسم حسين  (1997): ،محاضرات في الشخصية غير السوية ,مرحمة الدكتوراه  ,قسم عمم النفس  ,كمية اآلداب  ,جامعة بغداد.
18العاني ،نزار محمد سعيد  (1989) :أضواء عمى الشخصية اإلنسانية  ,ط 1 ,دار الشؤون الثقافية العامة  ,بغداد.
19عبد الرحمن ،محمد السيد  (1998):دراسات في الصحة النفسية  ,ح 2 ,دارقباء  ,القاىرة
20العزة ،سعيد حسني وعبد اليادي ،جودت عزت  (2001):تعديل السموكاإلنساني ،ط ،1الناشر الدار الدولية ودار الثقافة لمنشر والتوزيع  ,عمان.
21عمي ،عبد الكريم سميم  (1990) :موقع الضبط لدى أبناء الشيداء وأقرانيمالذين يعيشون مع آباايم في المرحمة المتوسطة ( ,رسالة ماجستير غير منشورة
)جامعة صالح الدين  ,كمية التربية.
355

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

22عمي ،عموم محمد ، (1996) ،قياس السموك التربوي لمدرس المرحمة الثانويةفي محافظة بغداد( بناء وتطبيق ) ،أطروحة دكتوراه ،كمية التربية ،ابن رشد ،جامعة
بغداد.
23الغريب ،رمزية ) (1967مدخل إلى مناىج البحث التربوي  ،ط ،1مكتبةالفالح  ،الكويت.
24الفتاح ،فاروق عبد  (1985):عالقة مستويات الذكاء بالتحكم الداخمي لدىالمراىقين من الجنسين بالمممكة العربية السعودية ،المجمة التربوية  ,كمية التربية
بالكويت ,ع 6,المجمد2.
25-.المرشدي.بشير صالح.والسييل ,راشد عمي ) (200مقدمة في االرشاد النفسي
,مكتبة الفالح لمنشر والتوزيع  ,الكويت
29مصطفى ،يوسف حمو صالح . (1998):السمات الخمسة الكبرى فيالشخصية لدى تدريسي الجامعة وعالقتيا ببعض المتغيرات ( بحث ميداني )مقبول
بالنشر في مجمة العموم النفسية ،العدد التاسع ،كانون الثاني
26الينداوي ،شذى جواد كاظم (2003) :اثر تدريس استراتيجيات ما وراء المعرفةفي التنظيم الذاتي لمتعمم بحسب الذكاء والجنس عند طمبة معاىد إعداد المعممين
(,أطروحة دكتوراه غير منشورة ) كمية التربية _ ابن رشد  ,جامعة بغداد.
27ىورني ،كارين  (1988) :صراعاتنا الباطنية ,ترجمة عبد الودود محمد ,دارالشؤون الثقافية العامة,بغداد.
28و ازرة التربية ).(1983المديرية العامة لمتخطيط التربوي ,قسم التوثيق والدراسات,مصطمحات في التعميم الفني والميني ,العدد)(128
المصادر األجنبية
30- Bandura,
A ,O'Leary ,A ,C ,B ,J ,D Gossard (1987) :
Perceived
selfEfficaey &Pain Control : opioid & Nonopioid Mechanisms ,

356

201
3/د د مجلددداالد

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

Journal of personality and social Psychology , vol
,(53) No (3)
31- Berk,
E .Laura .(1997) : Child development, 4th .
Edition , U .S .A
. Allyn and Bacoh .
32- Karoly ,
P , & Kanfer , F.H ,(1982) : ''Self – management
and
behavior chang , New york parrgman , press .
33- Kendall ,
Phillip , C .& Braswell , Lauron (1993) :
Cognitive_
Behavioral therapy for impulsive children ,
New york .
34- Kleinke ,
chris L .(1978) : self_perception ,the
Psychology of personal Awareness San Francisco . w . h .
freement and company USA .
35- Mahoen , M , J , & Thoreson . C , C ,(1974) : Self-control
behavioral , New york Holt rinhart .
139- Rotter,
J.B. and Hochreich ,D,J. (1975) : " Personality
Scott " ,
Forresmanand , IIIihois .
21
36- Schunk ,
D .h & zimmermen , B ,J ,(1998) :
self_regulation : from
teaching to
self_reflective
practice
,
NY
,NY
,the
guiford
press
37- Smith,
K.V. (1966) . Cybernetic Principles of
learning and
Educational design.
New York
38- Snyder ,
M ,& Gangested , S (1986) : On The nature of
self –
monitoring . matters of
Assessmen
and
validity
.
Jornal
personality and social psychology .Vol.5,No.I,pp.125-139.
York, John. Wiley.
39- Wegner ,
Daniel ,M ,& Vallacher , Robin ,R ,(1980) :
The self in
social psychology .New york
:Oxford University press .
, Vol:32,N.4,PP.6-23.

357

201
3/د د مجلددداالد

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

40- Zimmerman, B ,J ,(1990) : Self-regulated learning academic
achievement
: an overview , educational
psychologist

358

201
د د مجلددداالد3/

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد
ممحق ) (1اسماء السادة الخبراء
اسماء السادة الخبراء
ت

االسم

مكان العمل

1

أ.د.محمود كاظم التميمي

كمية التربية/الجامعة المستنصرية

2

أ.د.قاسم حسين صالح
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أ.د.ناىدة البدري

كمية التربية-ابن الييثم/جامعة بغداد
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أ.م.د.سوالف فااق محمد عمي

كمية التربية-االساسية/جامعة السميمانية

5

أ.م.د.حيدر كريم سكر

كمية التربية/الجامعة المستنصرية

6

أ.م.د.صاحب الجنابي

كمية التربية-ابن رشد/جامعة بغداد

7

أ.د.صفاء طارق حبيب

كمية التربية-ابن رشد/جامعة بغداد

8

أ.د.عبد األمير الشمسي

كمية التربية-ابن رشد/جامعة بغداد

9

أ.م.د.عبد الحسين الجبوري

كمية التربية-ابن رشد/جامعة بغداد

10

.م.د.شيماء صالح العبيدي

كمية التربية-لمبنات /جامعة بغداد

11

أ.م.د.بشرى احمد

كمية التربية-لمبنات/جامعة بغداد

12

م.د.نيا طيب

كمية التربية لمعموم التربوية واالنسانية/جامعة السميمانية

13

ا.م.د.عمي محمود

كمية التربية- /جامعة بابل

1

أتعامل بعقالنية تجاه أي موقف.

2

أتخذ ق ارراتي بحكمة وبدون استعجال.

3

أشعر بأن أفضل شيء لمتعامل مع المشكمة ىو

مقياس التحكم الذاتي ممحق)(2

كبيرة
جداً

عدم التفكير بيا.
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4

أحس بأني قادر عمى تغيير الغد بما أفعمو اليوم.

5

أدرس االحتماالت الممكنة كميا عند اتخاذ قرار.

6

أفكر بنتااج العمل الذي أؤديو قبل البدء

7

أفقد صوابي في حالة غضبي من موقف ما.

8

أعيد المحاولةً إذا فشمت في أجراء عمل ما.

باإلجراءات.

9

تسيطر عمي المشاعر السمبية إذا فشمت في أداء

10

أىمل حل المشكالت التي تواجيني إيماناً بأنيا

11

أحاول اتخاذ ق ارراتي بدون انفعال.

12

أتصرف بيدوء في المواقف الحرجة.

عممي.

ستحل وحدىا.

 13أعتقد بأن عامل الخبرة التربوية جعمت مني أكثر
رزانة وتمالك ألعصابي.

14

أتعامل مع التالميذ بدون تمييز.

15

الجأ إلى أولياء أمور التالميذ عند الحاجة إلييم.

16

أندم عمى بعض سموكياتي مع التالميذ.

 17عندما أحس بالتوتر والعصبية أبتعد عن الواقف
المثيرة كي ال أتخذ ق ار اًر خاطااً.

18

أشعر بأنني قادر عمى ضبط تعبيري عن
انفعاالتي ومشاعري.

19

حينما تواجيني مشكمة صعبة فأنني أدرسيا
بجوانبيا المختمفة.

20

في حالة غضبي من تمميذ فأنني أتناول األمور
بحذر وعناية فااقين.

21

ينتابني الغرور بعد أنجاز أي عمل بإتقان.

22

أكافئ التالميذ المتميزين ولو بالمديح.

23

أعاقب نفسي عندما أخطأ بحق اآلخرين.

24

عندما أكافئ مادياُ يدفعني ذلك لإلبداع بالعمل.
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 25أشعر أن تعزيز الذات يؤدي إلى نجاح الفرد في
عممو.

)(2
عمي بدرجة
تنطبق ّ

ت

الفـق ـ ـرات

26

النجاح الذي أحققو في عممي يدفعني لمكافأة

27

التزامي في عممي بالقيم االجتماعية يشعرني

28

أخبر اآلخرين بما أنجزه من أعمال مميزه.

29

تقدمي في عممي يقودني إلى إنجازات جديدة

كبيرة

نفسي بتطويرىا.

بالرضا عن نفسي.

أخرى.
30

أقدم مصالح اآلخرين عمى مصمحتي
الشخصية.

31

أراجع تصرفاتي بعد مدة من الزمن.

32

أعطي أكثر من فرصة لمتمميذ الضعيف.

33

أحكم عمى التمميذ من تصرف واحد.

 34إذا سنحت لي فرصة عمل خارج نطاق التعميم
أقوميا قبل قبوليا أو رفضيا.

35

أصحح خطأي عندما أخطأ بحق اآلخرين.

36

أعطي لنفسي فرصة قبل إصدار األحكام
النيااية لألشياء.

37

أحكم عمى تصرفاتي بعد أن أقوميا.

38

أشعر بالندم إذا ميزت بمعاممتي بين التالميذ.

39

أضبط نفسي أمام إغراءات الحياة.

40

أقتنع بما لدي من أشياء تتعمق بمفردات
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حياتي.
41

إغراءات المال ال تؤثر عمى اتخاذ قراري.

42

أسيطر عمى نزواتي من خالل قيادة العقل

43

أسيطر عمى رغباتي وتوجيييا لما ىو مفيد.

44

أستطيع تأجيل شراء بعض األشياء التي

لتصرفاتي.

تعجبني وال أممك ثمنيا في الوقت الحاضر.
45

يعجبني أن أقمد اآلخرين أتمنى أن أمتمك ما

46

أعتقد بأني أستطيع الحصول عمى ما أريد إذا

47

أحاول أداء الواجبات في وقتيا.

48

احرص عمى أن أكون أكثر التزاماً بالسموك

يمتمكونو.

أستمريت بالمحاولة.

االجتماعي المطموب.

362

201
د د مجلددداالد3/

