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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

ال َتَفرَُّقوا َواْذُكُروا َواْعَتِصُموا ِبَحْبِل المَِّو َجِميعًا وَ )) 
ِنْعَمَت المَِّو َعَمْيُكْم ِإْذ ُكْنُتْم َأْعَداًء َفَألََّف َبْيَن ُقُموِبُكْم 
َفَأْصَبْحُتْم ِبِنْعَمِتِو ِإْخَوانًا َوُكْنُتْم َعَمى َشَفا ُحْفَرٍة ِمَن 

ِو َلَعمَُّكْم النَّاِر َفَأْنَقَذُكْم ِمْنَيا َكَذِلَك ُيَبيُِّن المَُّو َلُكْم آَياتِ 
 ((َتْيَتُدونَ 

 صدق اهلل العظيم
 (301)آل عمران:
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 إقرار المشرف
 

التفاعل االجتماعي وعالقتو بموقع الضبط لدى اشيد أن اعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ )       
في (  ،        جرى تحت اشراتميم حسين عباس التميمي( ، والمقدمة من الطالب ) طمبة الجامعة

في جامعة ديالى / كمية التربية ، وىي جزء من متطمبات درجة الماجستير في عمم النفس التربوي 
. 
 
 
 

 المشرف                                                                        
 كتوراالستاذ المساعد الد                                                               

 مجبل عموان الماشي                                                                   
                                                                        /      /4002 

 إقرار رئيس القسم
 بناء عمى التوصيات المتوافرة ، ارشح ىذه الرسالة لممناقشة .

 
 

 التوقيع:                                  
 االسم: الدكتور عدنان محمود الميداوي                          

 الدرجة العممية : استاذ مساعد                      
 العنوان : رئيس قسم العموم التربوية والنفسية                                  

 6002التاريخ:     /       /                                  

 
 



 

 

 د 

 اقرار الخبير المغوي
 

التفاعل االجتماعي وعالقتو بموقع الضبط اشيد اني قد قرأت ىذه الرسالة الموسومة بـ ) 
( الى مجمس كمية  تميم حسين عباس التميمي( الذي قدميا الطالب  )  لدى طمبة الجامعة

امعة ديالى وىي جزء من متطمبات درجة الماجستير في عمم النفس التربوي وقد التربية في ج
 وجدتيا صالحة من الناحية المغوية .

 
 التوقيع :                                                               
 االسم :                                                               

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 اقرار الخبير العممي

 
التفاعل االجتماعي وعالقتو بموقع الضبط أشيد اني قد قرأت ىذه الرسالة الموسومة بـ )

( الى مجمس كمية التربية  تميم حسين عباس التميمي( الذي قدميا الطالب )  لدى طمبة الجامعة
الماجستير في عمم النفس التربوي وقد وجدتيا  في جامعة ديالى وىي جزء من متطمبات درجة

 صالحة من الناحية العممية .
 
 

 التوقيع :                                                           
 االسم :                                                            



 

 

 ه 

 
 إقرار لجنة المناقشة

قشة اطمعنا عمى الرسالة الموسومة        بـ ) نشيد إننا أعضاء لجنة المنا
التفاعل االجتماعي وعالقتو بموقع الضبط لدى طمبة الجامعة ( وقد ناقشنا الطالب 
) تميم حسين عباس التميمي ( في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا . ونعتقد إنيا 

 فس التربوي .جديرة بالقبول لنيل درجة الماجستير بتقدير ) جيد جداً ( في عمم الن
 

 رئيس المجنة                                        عضواً     
 األستاذ المساعد الدكتور                           األستاذ المساعد الدكتور
 صالح ميدي صالح                               عدنان محمود الميداوي

 
 

 عضواً                   عضوًا                                  
 األستاذ المساعد الدكتور                        األستاذ المساعد الدكتور

 أحسان عميوي الدليمي                            مجبل عموان الماشي
 ) المشرف عمى الرسالة (                                                

 كمية التربية / جامعة ديالى .صدقت الرسالة من قبل مجمس 
 
 

 د. نعمة شياب جمعة                                                  
  العميد / وكالة                                                      
                                                       /     /4002           

 



 

 

 و 

 اإلىـداء
 
 

ىإلىىوالديى)ىرحمهىاللهى(
ىدنديىوقرةىرونيىورمزىنجاحيىفيىالحواةىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىحبًاىوارتزازًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

ىإلىىوالدتي
ىاىذخرًاىلحواتيأطالىاللهىفيىرمرهىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ثناًءىووفاًءىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
 

ىإلىىاخوتيىوأخواتيىوأفرادىأدرتي
 إخالصًاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 وهىربياهديىماىوفقنيىإل
 

 
 
 

 تميم                                       
 



 

 

 ز 

 ذكرىوامتنان

الحمد والشكر هلل رب العالمين والصالة والسالم عمى سيدنا محمد وال بيتو الطاىرين وصحبو 
 المكرمين .

يسرني ان اقدم جزيل الشكر واالمتنان إلى األستاذ الفاضل الدكتور مجبل عموان الماشي لتوليو 
ف عمى ىذه الرسالة ولما ابداه من خمق رفيع وجيد عممي متميز وتوجييات سديدة اغنت البحث االشرا

وقومتو وكان لو الفضل بعد اهلل تعالى في إخراج ىذه الرسالة الى حيز الوجود . ادعوا من اهلل العزيز 
 القدير ان يوفقو ويجزيو خير الجزاء .

متناني الى الدكتور عدنان الميداوي والدكتورة ومن الجدير بالعرفان ان أتقدم بخالص شكري وا
 اليام نامق لما قدماه من مساعدة طيمة مدة الدراسة .

كما اقدم شكري وامتناني الى رئاسة وأساتذة قسم العموم التربوية والنفسية لما أبدوه من تعاون 
 لتسييل عممي .

لي فكرة البحث وانارة طريق البحث واتقدم بالشكر واالمتنان الى اساتذة لجنة السمنار التي بمورة 
. 

كما اتقدم بالشكر والعرفان الى كل من األستاذ الفاضل الدكتور صالح ميدي صالح والدكتور 
 احسان عميوي الدليمي والدكتورة صنعاء يعقوب التميمي لما قدموه لي من اراء ومساعدة عممية .

في الجامعة المستنصرية وموظفي  واقدم شكري وامتناني الى جميع موظفات المكتبة المركزية
 مكتبة التربية والتربية االساس في جامعة ديالى .

ويطيب لي ان اقدم شكري الخالص الى زمالئي في مرحمة الماجستير لمساندتيم لي خالل 
 المسيربة العممية .

ًا وشكري وامتناني الى جميع افراد أسرتي الذين كانوا سندًا لي في كل خطوة  اخطوىا . واخير 
أسجل شكري وامتناني الى الصديق العزيز االستاذ ) ابراىيم فيد ( والى ابن العم العزيز ) احمد كامل 

 عباس ( المذان شاركاني التعب في مراحل عديدة من البحث .
 وفق اهلل الجميع لما فيو الخير .                              

 الباحث                                                                               
 
 



 

 

 ح 

 ممخص الدراسة
 ىدفت الدراسة الى تعرف مايأتي :

 مستوى التفاعل االجتماعي لدى طمبة الجامعة .-3
 خارجي ( . –موقع الضبط لدى طمبة الجامعة ) داخمي -6
 طبيعة العالقة بين التفاعل االجتماعي وموقع الضبط .-1
 -ل االجتماعي وموقع الضبط بحسب المتغيرات االتية :العالقة بين التفاع-4
 الجنس ) ذكور واناث ( .-أ

 الصف ) أالول ، والثاني ، والثالث ، والرابع (.-ب
 التخصص ) العممي وأالنساني ( . -ج

( طالب وطالبة اختيروا بالطريقة العشوائية البسيطة  000وتكونت عينة البحث االساسية من ) 
. 
حث اداتي التفاعل االجتماعي وموقع الضبط ، تألف االول الخاص بالتفاعل وقد بنى البا  

( فقرة . واستخرج الباحث القوة التمييزية لمفقرات ، فضاًل عن الخصائص  46االجتماعي من ) 
السيكومترية ، اذ استخرج لالداة نوعين من الصدق ىما الصدق   الظاىري ، والصدق البنائي 

المجموعتين المتطرفتين ، واسموب عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية ، بأسموبين ىما : اسموب 
أما الثبات فقد استخرج الباحث لالداة نوعين من الثبات ىما طريقة الفاكرونباخ وطريقة التجزئة 

( فقرة ، إذ استخرج الباحث القوة التمييزية  61النصفية ، أما اداة موقع الضبط فتألفت من ) 
عن الخصائص السيكومترية وبنفس خطوات أداة التفاعل االجتماعي ما عدا ثبات لمفقرات فضالً 

االداة فقد تم استخدام معادلة الفاكرونباخ فقط ، إذ كانت معامالت الخصائص السيكومترية 
 جميعيا ضمن الحدود التي تجعل من االداتين مؤىمتين لالستعمال في البحث الحالي .

 ية االتية :وتم استعمال الوسائل االحصائ
معامل ارتباط بيرسون لحساب معامالت صدق الفقرات ولحساب الثبات ، واالختبار التائي -

لعينتين مستقمتين لحساب القوة التمييزية لمفقرات وكذلك تعرف داللة الفروق االحصائية في 
لة الفروق النتائج النيائية عمى وفق متغيرات البحث ، واالختبار التائي لعينة واحدة لمعرفة دال

بين متوسط درجات العينة لتعرف مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط ، ومعامل ارتباط 



 

 

 ط 

براون استعمل في تصحيح معامل االرتباط بعد ان استخرج بمعامل ارتباط بيرسون  –سبيرمان 
 -. وتوصل الباحث الى النتائج االتية :

ي إذ كان الفرق دااًل احصائيًا عند مستوى تتمتع العينة بمستوى عاٍل في التفاعل االجتماع-3
 ( . 0000داللة ) 

( بين )الذكور واالناث( لمصمحة  0000وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -6
 الذكور .

( بين التخصصين          )  0000عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -1
 االنساني والعممي ( .

( بين الصفوف الدراسية   ) االول  0000ذات داللة احصائية عند مستوى )  عدم وجود فروق-4
 ، والثاني ، والثالث ، والرابع ( .

ان العينة تتمتع بمستوى عاٍل في موقع الضبط إذ كان الفرق داالً احصائياً عند مستوى داللة -0
 ( حيث ظير ان عينة البحث ذوي موقع ضبط خارجي . 0000) 
( بين )الذكور واالناث ( في موقع  0000ق ذات داللة احصائية عند مستوى ) عدم وجود فرو -2

 الضبط ، حيث ظير انو الذكور واالناث ذوي موقع ضبط خارجي .
( بين التخصصين          )  0000عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -7

ساني ذوي موقع ضبط خارجي االنساني والعممي ( ، حيث ظير انو التخصصين العممي واالن
. 
( بين الصفوف الدراسية   ) االول  0000عدم وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى ) -0

، والثاني ، والثالث ، والرابع ( ، حيث ظير ان الصفوف الدراسية االربع ذوي موقع ضبط خارجي 
. 
مبة الجامعة ايجابية وعالية ان طبيعة العالقة بين التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى ط-9
. 

ان معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة ) -30
 ( . 0000( وكانت العالقة ايجابية عند مستوى داللة )  0027الذكور ( قد بمغ ) 

جامعة ) االناث ان معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبـــة ال-
 ( . 0000( وكانت العالقة ايجابية ودرجة االرتباط عالية عند مستوى )  0074( قد بمغ ) 



 

 

 ي 

ان معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة   )  -
و ) الصف  ( ،         0022( ، و ) الصف الثاني ( قد بمــــغ )  0620الصف االول ( قد بمغ ) 

( وكانت درجة االرتباط متوسطة  0020( ، و ) الصف الرابع ( قد بمغ )  0070الثالث ( قد بمغ ) 
 ( . 0000وعند مستوى ) 

ان معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة     ) -
ودرجة االرتباط عالية وعند مستوى ( وكانت العالقة ايجابية  0076التخصص العممي ( قد بمغ ) 

 ( . 0000داللة ) 
ان معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة    ) -

( وكانت العالقة ايجابية ودرجة االرتباط متوسطة وعند 0020التخصص االنساني ( قد بمغ ) 
 ( . 0000مستوى داللة ) 

 -ن التوصيات من بينيا :وقد خرج الباحث بعدد م
االىتمام بمسألة التفاعل االجتماعي لدى طمبة الجامعة بما ينمي ويساعد عمى رفع مستويات -3

التفاعل االجتماعي الن االنسان بطبيعتو ميال الى التجمع واالبتعاد عن العزلة ، وفي ىذا االمر 
مياتو ال سيما نحن بحاجة الى مردود ايجابي في تفاعل شرائح المجتمع كافة بمختمف اطيافو وقو 

 رفع ىذا التفاعل في المرحمة الراىنة .
توجيو التدريسيين والتدريسيات التباع طرائق واساليب كفيمة تشجع الطمبة وترفع من مستويات -6

 التفاعل االجتماعي في مواصمة الدراسة االكاديمية وطموحاتيم في الحياة  المينية .
 -مقترحات من بينيا : وكذلك اشار الباحث الى جممة

 دراسة سمات الشخصية وعالقتيا بموقع الضبط لدى طمبة الجامعة .-3
 دراسة عالقة التفاعل االجتماعي بالقمق او الميارات االجتماعية .-6
 
 
 

 ثبت المحتويات
 

 الصفحة الموضوع
 ب اآلية القرآنية



 

 

 ك 

 ج إقرار المشرف
 د إقرار الخبيرين المغوي والعممي 

 ىـ نة المناقشةإقرار لج
 و االىداء

 ز شكر وامتنان
 ي -ح ممخص الدراسة

 ك ثبت المحتويات 
 م ثبت الجداول 
 س ثبت المالحق 

 00 -7 الفصل األول  
 4 مشكمة البحث 

 2 اىمية البحث 
 41 اىداف البحث 
 41 حدود البحث 

 41 تحديد المصطمحات 
 88 -07 قة(دراسات ساب-الفصل الثاني )ادبيات نظرية 

 04 مفيوم التفاعل االجتماعي 
 02 النظريات التي تناولت التفاعل االجتماعي 

 24 خصائص التفاعل االجتماعي
 22 اشكال التفاعل االجتماعي 
 22 اسس التفاعل االجتماعي 

 24 عمميات التفاعل االجتماعي 
 40 وسائل ) وسائط (التفاعل االجتماعي 

 42 جتماعي ميكنزمات التفاعل اال
 41 مراحل التفاعل االجتماعي 

 44 االتصال االنساني والتفاعل االجتماعي 
 27 التطور التاريخي لموقع الضبط 

 21 المفاىيم االساسية التي اعتمدتيا النظرية 
 10 االفتراضات االساسية التي اعتمدتيا النظرية 

 14 دراسات سابقة 
 

 772 -84 (الفصل الثالث  ) اجراءات البحث
 40 مجتمع البحث 



 

 

 ل 

 47 عينة البحث
 44 اداتا البحث 

 774 الوسائل االحصائية 
 741 -774 الفصل الرابع ) نتائج البحث  (

 772  اوال : مستوى التفاعل االجتماعي لدى طمبة الجامعة
 778 ثانيا : موقع الضبط لدى طمبة الجامعة 

جتماعي وموقع الضبط لدى طمبة ثالثا : طبيعة العالقة بين التفاعل اال
 الجامعة 

747 

 747 رابعا : العالقة بين التفاعل االجتماعي وموقع الضبط حسب المتغيرات
 744 تفسير النتائج 

 742 التوصيات 
 741 المقترحات
 748 المصادر

 727 -744 المصادر العربية -
 722-724 المصادر األجنبية  -

 718-721 المالحق 
  2-7 لرسالة بالمغة اإلنكميزية ممخص ا

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ثبت الجداول
تسمسل 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 47 حجم مجتمع البحث موزع حسب الجنس والصفوف الدراسية  7
 44 حجم عينة البحث موزع حسب الجنس والصفوف الدراسية  4



 

 

 م 

 42 يوضح ما طرأ عمى اداة التفاعل االجتماعي من تغييرات 0
 42 ينة التجربة االستطالعية لتطبيق اداة التفاعل االجتماعي ع 2
 48 حجم عينة التحميل االحصائي موزع حسب الجنس والصفوف  4
 44 القوة التمييزية لفقرات اداة التفاعل االجتماعي  2
 700 معامالت صدق فقرات اداة التفاعل االجتماعي  1
 702 يرات يوضح ما طرأ عمى اداة موقع الضبط من تغ 8
 701 عينة التجربة االستطالعية لتطبيق اداة التفاعل االجتماعي  4
 704 القوة التميزية لفقرات اداة موقع الضبط  70
 777 معامالت صدق فقرات اداة موقع الضبط  77
 772 نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداء مستوى التفاعل االجتماعي  74
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداء مستوى التفاعل االجتماعي عمى  70

 وفق متغير الجنس  
771 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداء مستوى التفاعل االجتماعي عمى  72
 وفق متغير التخصص  

771 

لة الفرق في اجابات الطمبة في اداة مستوى التفاعل االجتماعي عمى وفق نتائج تحميل التباين لدال  74
 متغير الصف 

778 

 774 نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداة موقع الضبط   72
نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداة مستوى موقع الضبط عمى وفق  71

 ير الجنس   متغ
774 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداة مستوى موقع الضبط عمى وفق  78
 متغير التخصص   

740 

نتائج تحميل التباين لداللة الفرق في اجابات الطمبة في اداة مستوى موقع الضبط عمى وفق  74
 متغير الصفوف 

740 

 747 وى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة / ذكور معامل االرتباط بين مست 40
 744 معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة / اناث  47
 740 معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة الصف االول   44
 740 رتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة الصف الثاني  معامل اال  40
 740 معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة الصف الثالث   42
 742 الرابع  معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة الصف  44



 

 

 ن 

معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة / التخصص  42
 العممي 

742 

معامل االرتباط بين مستوى التفاعل االجتماعي وموقع الضبط لدى طمبة الجامعة / التخصص  41
 االنساني 

744 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ثبت المالحق
 

تسمسل 
 الممحق

 الصفحة الممحق عنوان

 728 استبانة مفتوحة الداة التفاعل االجتماعي  7
 744 الصيغة االولية الداة التفاعل االجتماعي  4
اسماء الخبراء الذين استعان بيم الباحث لتحديد اداة التفاعل  0

 االجتماعي 
741 

 744 الصيغة النيائية الداة التفاعل االجتماعي  2



 

 

 س 
 722 موقع الضبط  استبانة مفتوحة الداة 4
 728 الصيغة االولية الداة موقع الضبط  2
اسماء الخبراء الذين استعان بيم الباحث لتحديد اداة موقع  1

 الضبط 
710 

 714 الصيغة النيائية الداة موقع الضبط  8
 

 
 
 
 
 
 


