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 :الملخص

لباندورا وزٌمرمان الذي هما مقٌاس تنظٌم الذات البحث استعمل الباحث اداتٌن  ألهداؾ تحقٌقا       

،  ( 7100)    االخفاق المعرفً الركابً  ، ومقٌاس( 7102) عدله للعربٌة الدكتور صالح علٌان 

اخ فا كرونبم حساب معامل  الثبات بمعادلة التو ،وتم استخراج الخصائص الساٌكومترٌة للمقٌاسٌن

كرونباخ لمقٌاس ، كما بلؽت معامل الثبات بمعادلة الفا(18.0لمقٌاس تنظٌم الذات حٌث بلؽت )

واظهرت النتائج بانه تتمتع افراد العٌنة بمستوى عال من تنظٌم الذات ،  8(18.0 االخفاق المعرفً)

كما تتمتع بمستوى منخفض من االخفاق المعرفً ، وكذلك توجد فروق ذات داللة احصائٌة لتنظٌم 

، وتوجد فروق ذات داللة احصائٌة لالخفاق المعرفً خصص االنسانًالذات ولصالح االناث فً الت

وفً ضوء هذه النتائج قدم الباحث بعض التوصٌات  8لتخصص االنسانًلصالح االناث فً او

 والمقترحات 

 الكلمات المفتاحٌة: )التنظٌم، الذات، العالقة، االخفاق المعرفً(8

Self-regulation and its relationship to cognitive failure among university 

students 

Dr. Ammar Abdul-Jabbar Kaddouri 

The General Directorate of Education in Baghdad Governorate Karkh / 3 

  Al-Hassan Al-Basri High School for Boys 

                                             :Abstract 

       In order to achieve the objectives of the research, the researcher used two 

instruments: the measure of self-regulation of Pandora and Zimmerman, 

which was modified by Dr. Saleh Alian (2017), and the passenger scale 

cognitive failure (2011), and the characteristics of the sa were extracted The 

stability factor was calculated by the Alpha Kronbach equation of the 

measure of self-regulation at 0.85, and the stability factor was 0.89 . 

           The results showed that the sample members enjoy a high level of self-

regulation, a low level of cognitive failure, as well as statistically significant 

differences in self-regulation and for females in human specialization, and 

there are statistically significant differences in cognitive failure and for 

females in human specialization . 

  Keywords: (organization, self, relationship, cognitive failure). 
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                                                                   الفصل االول :  مشكلة البحث  

ٌمثل تنظٌم الذات نظاما دافعٌا دٌنامٌا العداد اهداؾ الفرد وتنمٌتها وتحدٌد    

االستراتٌجٌات المختلفة النجاز هذه االهداؾ ومتابعتها بالتقٌٌم المستمر ، اما المظهر 

االخر فٌتمثل بالقدرة على التحكم فً االرجاعات االنفعالٌة التً تعد عنصرا مهما فً 

جروسارت ) عملٌات المعرفٌة ، فمن وجهة نظر ا المرتبط بالالنظام الدافعً خصوص

هو العملٌة التً ٌنتقً االفراد من خاللها استراتٌجٌتهم ،  ) 0000 وماتٌك واٌزنك

وٌراقبونها وٌعدلونها فً محاولة للوصول الى اهدافهم ، والفشل فً تنظٌم الذات هو 

ٌن االول هو الحد االدنى من عدم الكفاٌة فً السٌطرة على سلوك الفرد ، وٌتخذ شكل

 Miss، والثاتً هو سوء تنظٌم الذات )  (under Regulationتنظٌم الذات ) 

regulation  )  وفً الحد االدنى من تنظٌم الذات ٌكون االفراد ؼٌر قادرٌن على ،

فان سوء تنظٌم الذات ٌعد محاولة  من ذلك وعلى النقٌض ممارسة ضبط الذات ،

الذات بطرٌقتٌن ، اما مظللة ، او ذات مردود عكسً والنتٌجة  لممارسة الضبط على

 ( Ken rich , 1999 : 44)   8خفاق والفشل فً التنظٌم الذاتً هً نوع اخر من اال

( ان الناس قادرون على تنظٌم ذواتهم عن طرٌق  Banduraواشار باندورا )   

احداث السٌطرة المباشرة على سلوكٌاتهم الخاصة ومن خالل انتقاء او تؽٌٌر الشروط 

البٌئٌة التً بدورها تؤثر فً سلوكهم وفقا لهذه المعاٌٌر وبهذا ٌخلقون حوافزهم 

                                                                                 ( 8 710:  7100الخاصه التً تدفع سلوكهم وتقوده ) محمود ، مطر ،

ان االفراد الذٌن ٌعانون من االخفاق المعرفً لدٌهم نقص او فقدان لوظٌفة واحدة او    

لدٌهم الى انحراؾ محدد  اكثر من الوظائؾ االدراكٌة ، و ربما ٌؤدي االخفاق المعرفً

 ظائؾ االدراكٌة االنتباه والتركٌز والتمٌٌز والتذكر والتعلم وحلوتتضمن الو ومالحظ 

 المشكالت 

  (Robinson & Riley , 1999 : 291  8 ) 

ومن هنا تكمن مشكلة البحث التً ٌتناولها الباحث التً تتضمن تنظٌم الذات وعالقته  

 خفاق المعرفً لدى طلبة الجامعة 8باال

                                                                                 همٌة البحثا

ان تنظٌم الذات هو االدراك الواعً عند الفرد وفهمه الداء العمل والقدرة على     

( 8 وٌرى باندورا ان تنظٌم  schraw ,1994 : 145اختبار النفس فً مدة نظامٌة ) 
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على التحكم بسلوكه الخاص ، فالناس لدٌهم القابلٌة على  الذات ٌتمثل فً قدرة الفرد

التحكم بسلوكهم وٌصبح التنظٌم ذاتٌا عندما ٌكون لدى الفرد افكاره الخاصة حول ما 

هو السلوك المناسب او ؼٌر المناسب وٌختار االفعال تبعا لذلك ) عبد الرحمن ، 

000.  :476 8 ) 

بٌن كل المكونات وتتوقؾ قوة التاثٌر لكل  عالقة تاثٌر وتاثروٌعتبر تنظٌم الذات   

( 8  وتوصلت دراسة  00:  7114التعلم ) رشوان ، مكون على السٌاق الذي ٌتم فٌه 

ٌتمتعون بمستوى عال من تنظٌم  الى ان طلبة المرحلة الجامعٌة(  7100) الجبوري 

الذات ووجود فروق ذات داللة احصائٌة على وفق متؽٌر الجنس والتخصص لصالح 

( الى  7100وتوصلت دراسة الالمً )  ( 8  20 – 46:  7100االناث ) الجبوري ، 

ان طلبة جامعة بؽداد ٌتمتعون بمستوى عال من تنظٌم الذات وال توجد فروق ذات 

 44:  7100على وفق متؽٌر الجنس والتخصص الدراسً ) الالمً ، داللة احصائٌة 

اذ تاتً اهمٌة دراسة االخفاق المعرفً من اهمٌة اتصاله بالمعرفة التً تعنً  8(  24 –

بالعملٌات العقلٌة التً ٌمارسها الفرد عندما ٌستقبل المعلومات وٌعالجها وٌرمزها 

لعملٌات العقلٌة االحساس واالنتباه وٌخزنها ثم ٌسترجعها عند الحاجة وتمثل هذه ا

ملٌات الخزن واالسترجاع ( وؼٌرها من الع)واالدراك والتفكٌر والتخٌل والذاكرة 

  ( 8 .04:  ..00قطامً ، )  العقلٌة 

هنا ٌمكن التاكٌد على ان عملٌات االحساس واالنتباه واالدراك انما هً عملٌات و   

عالم ، كما انها تمثل بتفاعلها للفرد على امتالزمة تشكل النافذة التً ٌطل منها ا

، وهً بالنتٌجة تشكل القاعدة وتناسقها معا لبنه اساسٌة فً تفاعل الفرد مع بٌئته 

االساسٌة التً تستند الٌها سائر العملٌات العقلٌة وشتى االنشطة الجسدٌة والحركٌة 

اذ لوال االحساس لما  وانماط السلوكٌات المختلفة فً المواقؾ االجتماعٌة والتعلٌمٌة ،

استطاع الفرد ان ٌتحسس انواع المنبهات الخارجٌة والداخلٌة المحٌطة به ، ولوال 

االنتباه لما استطاع الفرد ان ٌنتقً المثٌر او المنبه المعنً وٌعزله عن بقٌة المنبهات 

 الواردة الى الدماغ لٌصل به الى مركز الوعً ، ولوال االدراك لما استطاع الفرد ان

والخبرات معانً ودالالت وصور واحداث على ما جادت به انماط التعلٌمات ٌضفً 

 Cognitiveسٌات التمثٌل المعرفًالمثٌر المدرك وهكذا تشكل هذه العملٌات اسا

Representation)  ( 8  وقد اشارت  4:  7110) النعٌمً ،  ( للعالم المحٌط بنا

( الى ان طلبة جامعة بؽداد ال ٌعانون من اخفاقات معرفٌة  .711)  دراسة الخٌالنً

 ناث ( ا –) ذكور وكذلك ال توجد فروق ذات داللة احصائٌة تبعا لمتؽٌر النوع 

 ( 8  460:   .711الخٌالنً ، )
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( التً طبقت على مجموعة من االطفال مرحلة  7110وقد بٌنت دراسة النعٌمً )  

لطلبة من ذوي النجاح المعرفً افضل من اقرانهم ذوي االخفاق التعلٌم االبتدائً ان ا

 ( 8  004 : 7110رات اللفظٌة ) النعٌمً ، المعرفً فً قٌاس حل التناظ

                                                                                :اهداف البحث

الخفاق المعرفً مستوى اى تنظٌم الذات و مستو التعرؾ على  ٌهدؾ البحث الحالً

 8والفروق بٌنهما فً الجنس والمجال الدراسً لدى طلبة الجامعة 

 : حدود البحث    

للعام   ، من البنٌن والبنات  university Baghdadطلبة ب حددت الدراسة      

 8 7100/  .710الدراسً 

  تعرٌف المفاهٌم التً وردت فً العنوان

  تنظٌم الذات –  1

( : بانه التعبٌر الذي ٌشٌر الى وصؾ  Zimmerman 1990عرفه زٌمرمان )    

التعلم الموجه ذاتٌا من قبل العملٌات الفعالة لما وراء المعرفة ) التخطٌط والمراقبة 

 , Zimmerman 02والتقوٌم الذاتً ) الشخصً ( على وفق معٌار التعلم ودافعٌته )

1990 :8 ) 

الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها افراد عٌنة البحث من خالل  جرايً :التعرٌف اال

 8 نظٌم الذات المعد من قبل الباحثاجابتهم على فقرات مقٌاس ت

( على اعتباره هو االقرب الى ما جاء به فً  0000ٌتبنى الباحث تعرٌؾ باندورا ) 

 االطار النظري 8

  Failure of Cognitiveاالخفاق المعرفً  – 3

( : بانه تضاؤل االهتمام  Daniel & Jessica ,2005عرفه دانٌال و جسٌكا )   

باحداث الحٌاة الٌومٌة الذي ٌكون مصحوبا باخطاء فً االحساس واالنتباه والذاكرة 

 ( Daniel & Jessica ,2005 : 104 8وتشوهات ادراكٌة )
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البحث من خالل  الدرجة الكلٌة التً ٌحصل علٌها افراد عٌنةالتعرٌف االجرايً : 

 8ن قبل الباحث اجابتهم على فقرات مقٌاس االخفاق المعرفً المعد م

( باعتباره التعرٌؾ االقرب الى  00.7ٌتبنى الباحث تعرٌؾ برودبنت واخرون ) 

 مفهوم االخفاق المعرفً 8

                                                            الفصل الثانً : االطار النظري 

  اوال : تنظٌم الذات

ٌعد التنظٌم الذاتً ذو اهمٌة كبٌرة فً القرن الواحد والعشرٌن حٌث ٌؤكد علماء    

النفس التربوٌٌن على اهمٌة تنظٌم المتعلمٌن لذاتهم حٌث تعمل على اكتساب المعرفة 

ما ٌؤدي الى تحسٌن االداء االكادٌمً حٌث توجد عالقة وتكاملها واسترجاعها ، م

( 8 وتكمن  627:  7106موجبة بٌن التحصٌل ومهارات التنظٌم الذاتً ) احمد ، 

اهمٌة التنظٌم الذاتً فً نوع المتعلمٌن الذي ٌسعى لتكوٌنهم ، حٌث ٌشٌر تراث البحث 

ذي  ؤولٌتة وٌكون تعلمه ٌا قادرا على الشعور بمسالتربوي الى ان المتعلم المنظم ذات

، وٌستمتع بالتعلم ، وهذا المتعلم له دافعٌة ومثابرة  معنى ، ومراقبة ادائه الذاتً 

ومستقبل ومنضبط ذاتٌا ودافعه من نفسه وموجه نحو هدؾ ، وٌستخدم استراتٌجٌات 

 8(  624:  7116ها لنفسه ) كامل ، مختلفة لتحقٌق اهداؾ التعلم التً وضع

 النظرٌات التً فسرت تنظٌم الذات 

 نظرٌة التعلم االجتماعً لباندورا    

( تعبر   Social learning theory) ( بحسب نظرٌة  self – regulation)  ٌعد   

) ات البٌئٌة الداخلة فً الموقؾ المتؽٌرعن قدرة  المتعلم على تنظٌم  سلوكه حسب 

Bandura , 1991 :259 عٌة من العملٌات الفر عبارة عن مجموعة  ك النه( 8 وذل

من االنماط السلوكٌة ؼٌر المرؼوب فٌها  لؽرض التقلٌل والسلوكٌة التً ٌكتسبها المتعلم

    ( Kendall & Bra well , 1993 : 89   8)     ، ومنها السلوك االندفاعً

( من   Reciprocal determinismوٌشٌر باندورا الى مبدا الحتمٌة المتبادلة )    

 personal) (، Behavior)  ن ثالث مكونات رئٌسٌة هً : حٌث التفاعل بٌ

Factors      ، )  (Environment   )  (PaJares , 2002 : 1 8 ) 
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ان المكونات الرئٌسٌة للحتمٌة النفسٌة هً عناصر معقدة ومرتبطة بعضها ببعض ،    

ان التعدٌل فً اي من هذه االبعاد له تاثٌر فً بقٌة االبعاد االخرى ،  وافترض باندورا

وهً تؤثر وتتاثر ببعضها فً اثناء تقدٌم اي ادخال ٌرمً الى تعدٌل السلوك ، فمعظم 

المؤثرات الخارجٌة تؤثر فً السلوك من خالل العملٌات المعرفٌة الوسٌطة فهً تقرر 

وكٌؾ ٌمكن ادراكها ، وكٌؾ ٌمكن ان تنظم  ما هً االحداث الخارجٌة التً سٌالحظها

المعلومات الستخدامها فً المستقبل ومن خالل العمل على البٌئة وبترتٌب الحاجات 

المعرفٌة لالفراد انفسهم ٌستطٌعون التاثٌر فً سلوكٌاتهم ، فالسلوك محكوم بالبٌئة ، 

اجتماعٌة وظروؾ والبٌئة جزء من فعل االنسان ، اذ ٌلعب الناس ادوارا فً خلق بٌئة 

 8(  PaJares , 2002  : 1)  فً حٌاتهم الٌومٌة اخرى تظهر 

                                                                    ثانٌا : االخفاق المعرفً 

ٌرتبط االخفاق المعرفً بشكل كبٌر بالشخصٌة االنسانٌة وخصائصها المختلفة ،   

على االضطرابات النفسٌة العصابٌة ، والتً تتضمن  ضحوٌتمثل ذلك باثره الوا

االكتئاب والقلق ، وعدم الشعور باالمن النفسً والتوتر ، حٌث ٌوجد لدى االفراد وفقا 

 , Wallace & vodanovichلمبدا الفروق بٌنهم العدٌد من السمات والخصائص )

2003 : 503 - 514     8 ) 

المحور االساس الذي ٌقوم علٌها التعلم المعرفً ، كما ان وتمثل البنٌة المعرفٌة للفرد 

لها دورا اكثر اهمٌة من دور العملٌات المعرفٌة فً احداث التؽٌٌرات المعرفٌة لدى 

ان عملٌات التجهٌز والمعالجة اٌا كانت كفائتها ، او خصائصها ٌتعٌن ان    الفرد ، اذ

، وهذا المحتوى المعرفً وما تها تجد محتوى معرفٌا نتعامل معها وتقوم بمعالج

(  ) سالمة ،  Softwareنطوي علٌه من خصائص ممٌزة اشبه ما ٌكون بالبرنامج ) ٌ

( 8 ومن جهة اخرى تتجلى اهمٌة المعلومات الموجودة فً الذاكرة 66:  7117

خصوصا عندما تكون على درجة عالٌة من التنظٌم والوضوح وهذا ما اشار الٌه 

(woolfolk   00.2 )ن نذكر االفراد للمعلومات ٌعتمد بدرجة عالٌة على طرٌقة ا

معالجة المعلومات ، فكلما كان المستوى عمٌقا فً المعالجة كان تذكر المعلومات كبٌرا 

، وان المستوى السطحً للمعلومات ٌؤدي الى تاكل سرٌع فً الذاكرة فٌؤدي الى 

 ( woolfolk , 1987 : 406 8اضعاؾ الفرد من تذكر المعلومات )
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 النظرٌات المفسرة لالخفاق المعرفً

 نظرٌة برودبنت  

المعرفٌة بنظرٌة ) عنق الزجاجة او المصفاة ( ، احد ابرز  تعد نظرٌة برودبنت  

النظرٌات المفسرة لتدفق المعلومات واخفاقها بٌن المثٌر واالستجابة حٌث ٌبدا المثٌر 

بالمرور بمنطقة التسجٌل الحسً لٌصل الى منطقة الترشٌح او ما ٌسمى بمنطقة 

 , Stemberg)   لخارجً المصفاة االنتقائً الذي ٌتوسط المثٌر الحسً والعالم ا

2003 : 93  8 ) 

ذا طلب من الفرد ان ٌحصر انتباهه فً عدة مهام فً ان واحد فان قناة التحوٌل اف  

تنقصها السعة لحمل المعلومات الواردة فً نفس الوقت الى اداة الكشؾ بدال من ذلك 

سرعة بٌن قنوات المسجل الحسً حامال فً كل  فان المرشح االنتقائً ٌتحول باقصى

حالة المعلومات التً كانت محملة وبنقلها الى قناة التحوٌل محدودة السعة ، اي ان 

المرشح االنتقائً ٌنتقل بٌن القنوات بالتزامن وهذه العملٌة تشرح وجهة نظر برودبنت 

وبذلك ٌرى 8   (Catel , 1998 :142 – 143فً نظرٌة عنق الزجاجة او المصفاة ) 

زٌادة الضؽط على تجهٌز المعلومات ( ) حدوث االخفاق المعرفً برودبنت انه لتجنب 

ٌقوم المرشح االنتقائً بتحوٌل جزء من المعلومات او المثٌرات الي من القنوات 

 هناك اربعة مجاالت لالخفاق المعرفً هً :  8( Stefan , 1999 : 73الحسٌة ) 

ً فشل او اخفاق الفرد فً انتقاء والتركٌز على المثٌرات صرؾ االنتباه : وتعن – 0

المختلفة واالنتباه لها وبالتالً الوقوع باالخطاء مما ٌؤدي الى سوء التوافق مع البٌئة 

 المحٌطة به 8

اخفاق الفرد فً معنى وداللة على المثٌرات الحسٌة التً ٌتم فشل االدراك :  – 7

 فهمه 8 االحساس بها وصٌاؼتها على نحو ٌمكن

وخبرات  معلوماتواعادة ما تعلمه من  استرجاعفشل الذاكرة : اخفاق الفرد فً  – 6

 8واالحتفاظ بها فً ذاكرته 

فشل التوظٌؾ ) فشل االداء ( : اخفاق الفرد فً توظٌؾ المعلومات واالحداث  – 6

التً تم االنتباه الٌها وادراكها فً اداء افعال معٌنة والتً عادة ما ٌكون قادرا على 

 8 (Broadbent  et  al , 1982 : 121)           اتمامها 
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                                                             الفصل الثالث : اجراءات البحث

اعتمد الباحث المنهج الوصفً التحلٌلً وهو المنهج االكثر   اوال : منهج البحث  :

استخداما فً المجاالت االجتماعٌة والتربوٌة والنفسٌة ، حٌث ٌزود الباحث بمعلومات 

 ن للظاهرة المدروسه 8حقٌقٌة عن الوضع الراه

 university للعام تكون مجتمع الدراسة  من طالب   :ثانٌا : مجتمع البحث  

Baghdad  (  06( ، منها )  76)  ، اذ بلػ مجموع الكلٌات   7100/  .710لسنة

( طالبا وطالبة  06461) ة ، وبلػ المجموع الكلً ( كلٌة انسانٌ 01كلٌة علمٌة ، و ) 

علمً ، (  6100( انسانً ، و )  6024) ( ذكور موزعٌن  4740 ، بواقع)

 8( علمً  6607)  ( انسانً ، و 6106( اناث موزعٌن بواقع )2640)

لٌات العلمٌة واالنسانٌة بواقع تساوي على الكبال ة عٌنال قسمت  : ثالثا : عٌنة البحث

( طالبا  011موزعٌن حسب الجنس  ) ( طالبا وطالبة ضمن التخصص العلمً  711)

موزعٌن حسب ( طالبا وطالبة من التخصص االنسانً  711( طالبة ، و )  011 ) ،

 8( طالبة  011 ( طالبا ، و ) 011 الجنس )

                                                                         رابعا : مقاٌٌس الدراسة

  مقٌاس تنظٌم الذات – 1

وزٌمرمان لتنظٌم الذات الذي عدله للعربٌة الدكتور مقٌاس باندورا  تبنى الباحث   

فً  عدد من الخبراء الذي كان تخصصهم( ، وتم عرضه على  7102)   صالح علٌان

 علم النفس 

( فقرة موزعة 66المكون من) واالرشاد النفسً  ، لمعرفة  صالحٌة الفقراتوي الترب

، وبعد  2 – 0من ( فقرات  2على ستة ابعاد وهً ، بعد تنظٌم الذات وله ) 

، وبعد التحكم فً تنظٌم  06 – .( فقرات من  2)   استراتٌجٌات استخدام المعرفة وله

(  0، وبعد التخطٌط ووضع االهداؾ وله )  70 – 00( فقرات من  2الذات وله ) 

، وبعد البحث  62 – 60( فقرات من  2، وبعد التقٌٌم وله )  61 – 77فقرات من 

 – 0، امام كل فقرة تدرج خماسً من )  66 – .6( فقرات من  2)  والمساعدة وله 

 ( ، وفً ضوء ارائهم تم االبقاء على جمٌع فقرات المقٌاس 8 0
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 العٌنة االستطالعٌة 

( 61على عٌنة مكونة من )ومقٌاس االخفاق المعرفً  تم تطبٌق مقٌاس تنظٌم الذات   

( دقٌقة ،  60)  ٌن االجابة على المقٌاس بة من مجتمع البحث ، واستؽرقتطالبا وطال

 وتبٌن ان فقرات المقٌاس وبدائل االجابة والتعلٌمات واضحة ومفهومه لدٌهم 8

                       التحلٌل االحصايً لفقرات المقٌاس ) القوة التمٌٌزٌة للفقرات ( -   

تم استخدام اسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن حٌث ٌعتمد هذا االسلوب على تقسٌم    

الدرجات الكلٌة فً المقٌاس الى قسمٌن متماٌزٌن ، ٌمثل احداهما المجموعة العلٌا التً 

سم االخر المجموعة الدنٌا التً حصلت على ادنى الت اعلى الدرجات ، فٌما ٌمثل القن

% ( ، وقد بلػ عدد افراد كل  72 ة )تمدت نسبالدرجات فً المقٌاس ، وقد اع

( فردا ، وقد كانت درجات افراد المجموعة العلٌا تنحصر بٌن )  .01مجموعة ) 

(  61 – .01)  افراد المجموعة الدنٌا تنحصر بٌن( درجة ، ودرجات  021 – 771

 8جة لمقٌاس تنظٌم الذات در

 االتساق الداخلً (الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس ) عالقة درجة 

وكذلك استخراج العالقة  الكلٌة للمقٌاس ، االرتباطٌة بٌن الفقراتستخراج العالقة م ات  

االرتباطٌة بٌن درجة كل فقرة بالمقٌاس وبٌن الدرجة الكلٌة ، وكذلك بٌن  درجة الفقرة 

 واتضح ان ) المقٌاس الفرعً ( ،  فً المقٌاس ودرجة المجال الذي تنتمً الٌه

(  .60( ودرحة حرٌة )  1810)   مالت االرتباط دالة احصائٌا عند مستوى داللةمعا

( ، وهذا مؤشر جٌد جدا على ان قوة  .1810)  ارنتها احصائٌا بالقٌمة الجدولٌةعند مق

                                                                             8العالقة وقوة االتساق الداخلً للمقٌاس 

 الخصايص الساٌكومترٌة لمقٌاس تنظٌم الذات 

ٌنبؽً ان تتوفر بعض الخصائص الساٌكومترٌة االساسٌة فً المقٌاس ومن اهمها    

 :صدقه وثباته ، فقد تحقق للمقٌاس الحالً مؤشرات الصدق والثبات وهً كاالتً 

                                                                     اوال : مؤشرات الصدق

( وبدائله  66تم عرض المقٌاس والبالػ عدد فقراته )  صالحٌة فقرات المقٌاس : –أ 

الخمس ) ٌنطبق علً كثٌرا ، ٌنطبق علً ؼالبا ، ٌنطبق علً احٌانا ، تنطبق علً 

علم النفس تخصص ً ابدا ( على مجموعة من المحكمٌن فً نادرا ، ال تنطبق عل

 8 حٌث تم ابقاء  فقرات المقٌاس كما هً ً ، التربوي ، واالرشاد النفس
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ن خالل استخراج العالقة االرتباطٌة بكل درجة من درجات   م :  صدق البناء –ب 

 لمقٌاس ، كما ذكر انفا 8ا

 ثانٌا : مؤشرات الثبات  

 لقد توافرت للمقٌاس الحالً مؤشرات الثبات االتٌة :   

 (طرٌقة االختبار واعادة االختبار ) االتساق الداخلً  – 1

ٌعد المقٌاس ثابتا اذا كان ٌعطً نفس النتائج باستمرار اذا تكرر تطبٌقه على نفس    

ق المقٌاس على ( 8  طب 660:  00.4،  المفحوصٌن وتحت نفس الشروط ) فان دالٌن

( طالبة ، وبعد  70( طالبا ، و )  70( طالبا وطالبة ، وبواقع )  01عٌنة مؤلفة من ) 

مرور اسبوعٌن اعٌد تطبٌق االختبار على المجموعة نفسها ، بعدها تم تنظٌم االجابات 

واستعمال معامل ارتباط بٌرسون الٌجاد قٌمة الثبات ، وبلػ معامل ارتباط بٌرسون ) 

1822 8 ) 

 معامل الفا كرونباخ لالتساق الداخلً  –  3

( ، وهذا  18.0وقد اظهرت النتائج ان معامل الفا كرونباخ لمقٌاس تنظٌم الذات )    

 ٌعد مؤشر جٌد على اتساق فقرات المقٌاس وعلى ثبات المقٌاس 8

 مقٌاس االخفاق المعرفً    - ثانٌا

ه ، وتم عرض( لقٌاس االخفاق المعرفً  7100مقٌاس الركابً )  بنى الباحثت    

االرشاد النفسً والقٌاس والتقوٌم ، لتحدٌد صالحٌة على مجموعة من الخبراء فً 

وله  ( فقرة موزعة على اربعة  مجاالت  وهً ، فشل االنتباه61) المقٌاس المكون من

، وفشل  71 –00( فقرات من01) ، وفشل االدراك وله  01 - 0( فقرات من 01)

 –60( فقرات من01وله ) ، وفشل التوظٌؾ 61 –70( فقرات من01وله ) الذاكرة 

( ، وفً ضوء ارائهم تم االبقاء على  0 – 0، امام كل فقرة تدرج خماسً من )   61

 جمٌع فقرات المقٌاس 8

 التحلٌل االحصايً لفقرات المقٌاس ) القوة التمٌٌزٌة للفقرات ( -   

تحلٌل فقرات المقٌاس هو االبقاء على الفقرات الجٌدة التً تمٌز بٌن ان الهدؾ من    

االفراد الخاضعٌن للقٌاس ، ولؽرض استخراج القوة التمٌٌزٌة لفقرات المقٌاس ، تم 

 استخدام اسلوب 
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المجموعتٌن الطرفٌتٌن حٌث ٌعتمد هذا االسلوب على تقسٌم الدرجات الكلٌة فً 

مثل احداهما المجموعة العلٌا التً نالت اعلى المقٌاس الى قسمٌن متماٌزٌن ، ٌ

الدرجات ، فٌما ٌمثل الفسم االخر المجموعة الدنٌا التً حصلت على ادنى الدرجات 

( .01د بلػ عدد افراد كل مجموعة ) % ( ، وق 72فً المقٌاس ، وقد اعتمدت نسبة ) 

( درجة ، 000 – 711د المجموعة العلٌا تنحصر بٌن ) فردا ، وقد كانت درجات افرا

( درجة لمقٌاس االخفاق 41 -010) فراد المجموعة الدنٌا تنحصر بٌنودرجات ا

 8 المعرفً

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس ) االتساق الداخلً (  

تم استخدام معامل ارتباط بٌرسون الستخراج العالقة االرتباطٌة بٌن درجة كل فقرة    

، وكذلك استخراج العالقة االرتباطٌة بٌن درجة كل فقرة  والدرجة الكلٌة للمقٌاس

بالمقٌاس وبٌن الدرجة الكلٌة ، وكذلك بٌن  درجة الفقرة فً المقٌاس ودرجة المجال 

) المقٌاس الفرعً ( ، وظهر ان جمٌع معامالت االرتباط دالة  الذي تنتمً الٌه 

عند مقارنتها احصائٌا (  .60( ودرحة حرٌة )  1810)   احصائٌا عند مستوى داللة

التساق ( ، وهذا مؤشر جٌد جدا على ان قوة العالقة وقوة ا .1810بالقٌمة الجدولٌة ) 

 الداخلً للمقٌاس 8

 الخصايص الساٌكومترٌة لمقٌاس االخفاق المعرفً 

 فقد تحقق للمقٌاس الحالً مؤشرات الصدق والثبات وهً كاالتً :   

                                      اوال : مؤشرات الصدق 

( وبدائله الخمس ) 61تم عرض المقٌاس والبالػ عدد فقراته ) :  اراء المحكمٌن –أ 

ٌنطبق علً كثٌرا ، ٌنطبق علً ؼالبا ، ٌنطبق علً احٌانا ، تنطبق علً نادرا ، ال 

رشاد تنطبق علً ابدا ( على مجموعة من المحكمٌن فً علم النفس التربوي ، واال

 بدون تؽٌٌر 8 كلها فقرات المقٌاس قاء على تم االب ،  حٌث، والقٌاس والتقوٌم  النفسً

، كما ذكر االرتباطٌة بٌن فقرات المقٌاس  عالقةالاستخراج  تم:  صدق البناء –ب 

 8انفا

 لقد توافرت للمقٌاس الحالً مؤشرات الثبات االتٌة : :ثانٌا : مؤشرات الثبات  
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  –طرٌقة االختبار واعادة االختبار ) االتساق الداخلً ( – 1

(  70)   ( طالبا وطالبة ، وبواقع 01من ) ة مؤلفة تم تطبٌق المقٌاس على مجموع    

( طالبة ، وبعد مرور اسبوعٌن اعٌد تطبٌق االختبار على المجموعة  70طالبا ، و ) 

نفسها ، بعدها تم تنظٌم االجابات واستعمال معامل ارتباط بٌرسون الٌجاد قٌمة الثبات 

 ( 18268، وبلػ معامل ارتباط بٌرسون ) 

                                               معامل الفا كرونباخ لالتساق الداخلً  –  3

( ، 18.0وقد اظهرت النتائج ان معامل الفا كرونباخ لمقٌاس االخفاق المعرفً )    

 وهذا ٌعد مؤشر جٌد على اتساق فقرات المقٌاس وعلى ثبات المقٌاس 8

 :الوسايل االحصايٌة 

  خراج الوسائل االحصائٌة (الست spssاالحصائٌة )  استعمل  الباحث برنامج الحزمة

 تفسٌر النتايج الفصل الرابع :

 : التعرف على مستوى تنظٌم الذات لدى طلبة الجامعة  والا

( درجة ،  618000بلػ )  افراد العٌنةاظهرت النتائج ان متوسط درجات     

( ،  70)  فً حٌن بلػ المتوسط الفرضً ،( درجة  68022)  وبانحراؾ معٌاري 

ولؽرض معرفة الفروق بٌن المتوسط الفرضً والمتوسط الحسابً ، تم احتساب القٌمة 

( ، وهً اعلى من القٌمة الجدولٌة والبالؽة  068220)  التائٌة لعٌنة واحدة ، اذ بلؽت 

( ، وبما ان المتوسط الفرضً  1810( ، وداللة الفروق عند مستوى )  0804) 

مستوى تنظٌم الذات لدى طلبة ارتفاع ذا ٌؤشر الى من المتوسط الحسابً  ، وهاصؽر

                     ( ٌوضح ذلك  0والجدول )  ،الجامعة 

scale sample Hyp0thet
ical mean  

   SmA   Standard 
deviation 

Calculate 
value 

T – 
Table 
value 

Degree of 
freedom 

Indicat
ion 

level 

M .d 

تنظٌم 
 الذات 

 دالة 1810 600 0804 068220 68022 618000 70   611

،  ( 7100( ، ودراسة ) الالمً  7100وتتفق هذه النتٌجة مع دراسة ) الجبوري   

حٌث جاءت مطابقة لنظرٌة باندورا ،  متع  بجمٌع هذه االبعاد ، اي ان العٌنة تت

 الى طبٌعة بعض التخصصاتوتعزى هذه النتٌجة الى ارتفاع مستوى تنظٌم الذات 

وساعات طوٌلة ،  الدراسٌة وخاصة العلمٌة التً تطلب من الطالب الدراسة لفترات
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لدراسٌة التً تدفع الطالب  للحصول للحصول على النجاح ، اضافة الى الواجبات ا

، وهذا ٌدل على اهمٌة توعٌة اجابات ومعلومات كافٌة تساعدهم لتحقٌق اهدافهم  على

 ت 8هم باهمٌة تنظٌم الذاالطلبة وتثقٌف

 الهدف الثانً : التعرف على مستوى االخفاق المعرفً لدى طلبة الجامعة 

( درجة ، 618272بلػ ) ان متوسط درجات افراد العٌنة  اظهرت النتائج     

( ، 67( درجة ، فً حٌن بلػ المتوسط الفرضً  )68176وبانحراؾ معٌاري ) 

بً ، تم احتساب القٌمة ولؽرض معرفة الفروق بٌن المتوسط الفرضً والمتوسط الحسا

 من القٌمة الجدولٌة والبالؽة ( ، وهً اعلى078227التائٌة لعٌنة واحدة ، اذ بلؽت )

 ( ، وداللة الفروق  0804)

 الهدف الثالث  

ط الفرضً اكبر من المتوسط الحسابً  ، ( ، وبما ان المتوس 1810عند مستوى ) 

( 7وهذا ٌؤشر الى انخفاض مستوى االخفاق المعرفً لدى طلبة الجامعة ، والجدول )

      ٌوضح ذلك 

   

scale 
sample H.mean  SmA   S . d C. 

value 
T – 
Table 
value 

D  . f I. level M .d 

االخفاق 
 المعرفً

 دالة 1810 600 0804 078227 68176 618272  67  611

    

وتشٌر النتٌجة الى ان عٌنة البحث لدٌها مستوى منخفض من االخفاق المعرفً ،    

ضة من االخفاق المعرفً وٌشٌر برودبنت بان االفراد الذٌن سجلو مستوٌات منخف

 .ٌستطٌعون معالجة المعلومات بسهولة وٌسر ، ومن ثم ٌرتكبون اخطاء معرفٌة قلٌلة  

(Broadbent & et al , 1982: 10)   ًوقد تعزى نتٌجة انخفاض االخفاق المعرف

لدى عٌنة البحث الحالً النهم فً هذه المرحلة ٌفكرون وٌؤهلون انفسهم للحصول على 

 قدراتهم المعرفٌةدرجات عالٌة تاركٌن ضؽوط الحٌاة التً تعصؾ بهم وٌطورون 

  لدٌهم 8
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ق فً تنظٌم الذات لدى طلبة الجامعة حسب متغٌر الجنس ) الهدف الثالث : الفر

 انسانً ( . –اناث ( والتخصص الدراسً ) علمً  –ذكور 

انحراؾ معٌاري ( ، و618402لذكور فً التخصص العلمً ) تبٌن ان متوسط ا   

انحراؾ ( ، و608412لذكور فً التخصص االنسانً )( ، وان متوسط  ا68470)

( ، 608206ناث فً التخصص العلمً )متوسط  اال ( ، اما68740معٌاري )

الناث فً التخصص االنسانً ( ، اما متوسط  ا.68.2)       انحراؾ معٌاريو

تم تطبٌق تحلٌل التباٌن الثنائً بتفاعل  ( ، 68.22)   عٌاريانحراؾ م( ، و678071)

لذات تنظٌم ا لبعد النتائج اظهرت و والتخصص ، والتفاعل بٌنهما ،حسب الجنس ، 

ولوجود فرق دال فً الجنس  8 جنس والتخصص والتفاعلبانه ٌوجد فرق دال فً ال

والتخصص والتفاعل فً مقٌاس تنظٌم الذات ، تم استعمال اختبار ) شٌفٌه ( للمقارنات 

على حساب  االنسانًلصالح االناث  وقد اظهرت النتائج ان الداللة كانت عدٌة  ،الب

الذكور العلمً واالناث العلمً اي ان الداللة كانت لصالح التخصص االنسانً على 

                                 ( ٌوضح ذلك 68، والجدول ) حساب التخصص العلمً 

 قٌم شٌفٌه للمقارنات البعدٌة                                   

 

 

بٌن  الفرق عدد االفراد المتغٌرات
 المتوسطٌن

المتوسط 
 الحسابً 

قٌمة 
شٌفٌه 

 المحسوبة

 الداللة

 ذكور علمً 
 ذكور انسانً

  122 
  122 

  1.222  22.221 
21.222 

 دالة  1.212  

 ذكور علمً 
 اناث انسانً 

  122 
  118 

  3.221  22.221 
23.222 

 دالة  1.382  

 ذكور علمً 
 اناث علمً 

  122 
  22 

1.222  22.221 
21.822 

 دالة  1.322  

 اناث علمً 
 ذكور انسانً 

  22 
  122 

 1.182 21.822 
21.222 

 غٌردالة 1.328  

 اناث علمً  
 اناث انسانً 

  22 
  118 

1.312 21.822 
23.222 

 دالة  1.322  

 ذكور انسانً  
 اناث انسانً 

  122 
  118 

 1.128 21.222 
23.222 

 دالة  1.223  
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عزو هذه النتٌجة الى ان الذكور واالناث فً التخصص االنسانً ٌتمتعون ٌمكن 

، وذلك نظرا  لذكور واالناث فً التخصص العلمًبمستوى اعلى فً تنظٌم الذات من ا

لطبٌعة المجتمع التً تعطً للذكور حرٌة اكبر سواء فً العمل او الدراسة او اتخاذ 

، والن الطالب فً الكلٌات االنسانٌة ، والمشاركة فً االنشطة المنهجٌة القرارات 

ٌقومون بتنظٌم ذاتهم حسب االفعال واالنشطة التً تحقق اهدافهم التعلٌمٌة ، وتختلؾ 

( التً اشارت الى تفوق االناث فً التنظٌم  7100هذه النتٌجة مع دراسة الجبوري ) 

                                                                                                                  الذاتً 8

الهدف الرابع: الفروق فً االخفاق المعرفً  لدى طلبة الجامعة حسب متغٌر الجنس 

 انسانً ( . –اناث ( والتخصص الدراسً ) علمً  –) ذكور 

( ، 68.60انحراؾ معٌاري )، و( 628.01العلمً ) بٌنت النتائج ان متوسط  الذكور  

( ، اما 68.10انحراؾ معٌاري )( ، و618604) االنسانً  وان متوسط  الذكور

( ، اما متوسط  680.6انحراؾ معٌاري )( ، و608460العلمً ) متوسط  االناث

  ( ، 48710انحراؾ معٌاري )( ، و668170االنسانً ) االناث

جنس ال فً البانه ٌوجد فرق د نتائج بالنسبة لمقٌاس االخفاق المعرفًحٌث اظهرت ال  

تخصص والتفاعل لمقٌاس ولوجود فرق دال فً الجنس وال 8 والتخصص والتفاعل 

ت ) شٌفٌه ( للمقارنات البعدٌة ، وقد اظهر ، تم استعمال اختبار االخفاق المعرفً

بً اعلى من الذكور ، الن المتوسط الحسا النتائج ان الداللة كانت لالناث االنسانً  

الناث وهذا ٌدل على ان الداللة لصالح ا االنسانً ،العلمً ، واالناث العلمً  والذكور

               ٌوضح ذلك  (6والجدول ) االنسانً

 قٌم شٌفٌه للمقارنات البعدٌة                                   

عدد  المتغٌرات
 االفراد

الفرق بٌن 
 المتوسطٌن

المتوسط 
 الحسابً

قٌمة 
شٌفٌه 

 المحسوبة

 الداللة

 ذكور علمً 
 ذكور انسانً 

 23 
 122 

  3.222 22.812  
22.222 

 دالة    1.222 

 ذكور علمً 
 اناث انسانً 

 23 
 23 

  2.128 22.812 
22.232 

 دالة    1.222 

 ذكور علمً 
 اناث علمً 

 23 
 112 

  1.822 22.812 
22.222 

 دالة   1.223

 دالة غٌر 1.323 22.222 2.822   112  اناث علمً 
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 22.222 122  ذكور انسانً 

 اناث علمً 
 اناث انسانً 

 112 
 23 

  2.221 22.222 
22.232 

 دالة    1.222

 ذكور انسانً 
 اناث انسانً 

 122 
 23 

  3.221 22.222 
22.232 

 دالة   1.322

 

( ، والتً توصلت الى عدم وجود  .711دراسة ) الخٌالنً هذه النتٌجة مع  وتختلؾ

اناث ( ، وهذا ٌعنً ان طلبة  –فروق ذات داللة احصائٌة تبعا لمتؽٌر الجنس ) ذكور 

الجامعة ال ٌعانون من اخفاقات معرفٌة ، ولدٌهم القدرة على االنتباه والتركٌز على 

لبة الجامعة تركز على المثٌرات ان ط وٌرى الباحث المثٌرات المختلفة واالنتباه لها 8

ٌستطٌعون  و االحساس بها وصٌاؼتها على نحو ٌمكن فهمة 8الحسٌة التً ٌتم 

لدٌهم  و استرجاع واعادة ما تعلموه من معلومات وخبرات واالحتفاظ بها فً ذاكرتهم 8

ل نتباه الٌها وادراكها فً اداء افعاالقدرة على توظٌؾ المعلومات واالحداث التً تم اال

 ( Broadbent , 1982 : 121 8معٌنة والتً عادة ما ٌكون قادرا على اتمامها ) 

                                                                                :تفسٌر النتايج 

الهدف الخامس : مدى االسهام النسبً لالخفاق المعرفً فً تنظٌم الذات لدى طلبة 

 الجامعة .

 Multipleاستعمل الباحث الوسٌلة االحصائٌة المتمثلة بتحلٌل االنحدار المتعدد  

Regression Stepwise  اذ تم حساب معامالت االرتباط باستعمال معامل ارتباط ،

، ثم اختٌار المتؽٌرات الدالة احصائٌا والتً تسهم فً االخفاق   Personبٌرسون 

متؽٌري تنظٌم  ان بٌنت ٌسهم فٌه ، حٌث لذات المعرفً ، وقد تبٌن ان متؽٌر تنظٌم ا

( ،  18110دالة احصائٌا عند مستوى داللة ) عالقتهما  الذات واالخفاق المعرفً 

 ( ٌوضح ذلك0والجدول )

 مصفوفة االرتباطات بٌن متؽٌري تنظٌم الذات ومتؽٌر االخفاق المعرفً            

 تنظٌم الذات    االخفاق المعرفً  المتؽٌر    

 18046      0        االخفاق المعرفً

 0         تنظٌم الذات

وعند تحوٌل قٌم معامالت االنحدار المتعدد للمتؽٌرٌن ) تنظٌم الذات واالخفاق المعرفً 

( المقابلة لكل متؽٌر  Beta( ، والخطأ المعٌاري لهما الى معامالت انحدار معٌارٌة ) 
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والتً من خاللها ٌمكن معرفة اي من المتؽٌرٌن له تاثٌر فً المتؽٌر االخر ، اذ بلػ 

( ، ولمعرفة  - 18004( لمتؽٌر تنظٌم الذات )  Betaمعامل االنحدار المعٌاري ) 

( ، وهً ؼٌر دالة احصائٌا عند  68142، فقد بلؽت القٌمة التائٌة ) داللته االحصائٌة 

 ( ٌوضح ذلك4( ، والجدول ) 18110توى داللة ) مس

معامل  المتؽٌر
 Bاالنحدار 

الخطأ 
 المعٌاري 

Std 
Error   

معامل 
االنحدار 
 المعٌاري

القٌمة التائٌة 
 tالمحسوبة  

مستوى 
الداللة   

Sig 

 دالة  .62800  ----     78.01 0628666 الحد الثابت

االخفاق 
 المعرفً 

 دالة  6.8242  08010   18164 08220 

 ؼٌر دالة   - 68142   - 18004  18160  - 18004 تنظٌم الذات

                                                                                     

وقد اظهرت النتائج ان المتؽٌرٌن احدهما ٌسهم فً االخر ، وتفسٌر ذلك ٌرجع الى ان  

طلبة الجامعة ال ٌشعرون باالخفاق المعرفً اي الٌوجد فرق دال وانما ٌمتلكون تنظٌم 

ٌات التً تحقق االنشطة والفعالذات وٌستطٌعون ان ٌنظمون حٌاتهم ، وٌشاركون فً 

 8اهدافهم التعلٌمٌة

                                                                                  االستنتاجات 

 استنادا على نتائج البحث الحالً نستنتج االتً :  

هناك فروق فً تنظٌم الذات بٌن التخصص االنسانً والتخصص العلمً ،  – 0

 ولصالح التخصص االنسانً 8

هناك فروق فً االخفاق المعرفً بٌن التخصص االنسانً والتخصص العلمً ،  – 7

 ولصالح التخصص االنسانً 8

فً عملٌة  بمستوى عال ان طلبة عٌنة البحث ٌستعملون عملٌات تنظٌم الذات – 6

 النجاح  تعلمهم وتحقٌق

 ان طلبة الجامعة لدٌهم مستوى منخفض من االخفاق المعرفً ، اي ٌستطٌعون  – 6

 معالجة المعلومات بسهولة وٌسر 8
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   التوصٌات

 االتً : نتائج البحث الحالً ٌوصً الباحثفً ضوء    

اعطاء الحرٌة للطالب لؽرض تحفٌزه على تنظٌم المعلومات ومعالجتها تلك التً  – 0

 ٌكتسبها بنفسه ، بوصفه محور العملٌة التعلٌمٌة ، وكونه فاعال ، ونشطا فً تعلمه 8

العمل على اقامة برامج تنمٌة معرفٌة وعقلٌة عن طرٌق المراكز العلمٌة  – 7

واالرشادٌة تهدؾ الى تعزٌز ، وتطوٌر فاعلٌة معالجة المعلومات التً ٌتعرض لها ، 

، وخاصة الطالب الجامعً ، لتجنب الوقوع والتعرض لالخفاق وٌواجهها الفرد 

 المعرفً 8

 المقترحات 

 االتً : ٌقترح الباحث ال الجراءات البحثاستكما

اجراء دراسة مقارنة تتناول متؽٌرات البحث الحالً على عٌنات من طلبة  – 0

 المدارس االعدادٌة 8

اجراء دراسة تهدؾ الى قٌاس االخفاق المعرفً وعالقته ببعض المتؽٌرات  – 7

الدٌموؼرافٌة مثل المستوى االجتماعً واالقتصادي والتحصٌل الدراسً وطبٌعة 

 8 المهنة

                                                                                        :المصادر 

( : توجهات الهدؾ واسالٌب التعلم وعالقتهما بالتحصٌل  7116ابراهٌم احمد )  _ احمد ،

االكادٌمً لدى طالب كلٌة التربٌة ) دراسة تنبؤٌة ( ، مجلة كلٌة التربٌة ، جامعة 

                                                                                  ( 8 6( ، ج )  72المنصورة ، العدد ) 

( : تنظٌم الذات وعالقته بالتفكٌر السلبً  7100الجبوري ، احمد محمود طعمة )  -

واالٌجابً لدى طلبة المرحلة االعدادٌة ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة التربٌة ، 

 جامعة تكرٌت 8

( : االلم االجتماعً وعالقته بالذاكرة الصدمٌة  .711، كامل محمد سرحان )  الخٌالنً -

واالخفاقات المعرفٌة ، جامعة بؽداد ) اطروحة دكتوراه ( ؼٌر منشورة ، كلٌة االداب ، 

 العراق 
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( : التعلم المنظم وتوجهات اهداؾ االنجاز ، نماذج  7114رشوان ، ربٌع عبده احمد )  -

 ، عالم الكتاب ، القاهرة السعودٌة 8 0طودراسات معاصرة ، 

 ( : طرائق تدرٌس العلوم ودورها فً تنمٌة التفكٌر 8 7117سالمة ، عادل ابو العز )  -

( : نظرٌات الشخصٌة ، دار قباء للطباعة والنشر  .000عبد الرحمن ، محمد السٌد )  -

 ، القاهرة ، مصر 8

( : مناهج البحث فً التربٌة وعلم النفس ، ترجمة محمد  00.4)  فان دالٌن ، دٌوبولدب -

 نبٌل نوفل ، واخرون ، مكتبة االنجلو المصرٌة 8

، دار الشؤون ،  0( : ساٌكولوجٌة التعلٌم والتعلم الصفً ، ط ..00قطامً ، ٌوسؾ )  -

 عمان ، االردن 8

اذج نظرٌة ، المؤتمر ( : التنظٌم الذاتً للتعلم ، نم 7116كامل ، مصطفى محمد )  -

 العلمً الثامن ، كلٌة التربٌة بطنطا ، التعلم الذاتً وتحدٌات المستقبل ، مصر 8

( : الذكاءات المتعددة وعالقتهما بتنظٌم الذات  7100_ الالمً ، عامر عبد الكرٌم سالم ) 

، جامعة لدى طلبة جامعة بؽداد ) رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ( ، كلٌة التربٌة ابن الهٌثم 

 بؽداد 8

( ، مكتبة  0( : مفهوم الذات ، ط )  7100محمود ، ؼازي صالح ، مطر شٌماء عبد )  -

 المجتمع العربً للنشر والتوزٌع ، عمان ، االردن 8

( : تاثٌر االخفاقات المعرفٌة والسٌادة  7110النعٌمً ، مهند محمد عبد الستار )  -

شق اللفظٌة لدى تالمٌذ المرحلة االبتدائٌة ، سورٌا ، دم النصفٌة للدماغ فً حل التناظرات

     ، جامعة دمشق ، كلٌة التربٌة 8

  - Bandura ( 1991 ) : Social Cognitive theory of moral              

Thought and  Action in Handbook of moral , Behavior         and 

development ,   Kurtine,wm,and  , erwitz ,  j ,   vol ,        ( 1) . 

Hillsdal , N  Erlbaun.  Carey , K , Neal , D ,&              Collins , ( 

2004 ) : A psychometric        analys     of self     ( 29 ) , p . 253 – 

260)                                                  
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