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 مستخلص البحث

Abstract 

التعرف عمى تأثير أسموبين من اإلرشاد المعرفي في تحسين إدارة الغضب لدى يهدف البحث الحالي الى        
 -طالبات المرحمة المتوسطة من خالل التحقق من صحة الفرضيات اآلتية :

أفةراد المجموعةة التجريبيةة  بةين رتةب درجةات(  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .1
 ي ( في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. األولى   إعادة الب اء المعرف

درجةات أفةراد المجموعةة التجريبيةة  رتةب( بةين  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .2
 الثا ية   الت ظيم الذاتي ( في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 

أفةراد المجموعةة التجريبيةة  بةين رتةب درجةات(  5,5صةاةية ع ةد مسةتوى داللةة   ال توجد فروق ذات داللةة إح .3
 الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 

درجةات أفةراد المجموعةة التجريبيةة  رتةب( بةين  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .4
ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس األولى   إعادة الب اء المعرفي ( 

 إدارة الغضب. 
درجةات أفةراد المجموعةة التجريبيةة  رتةب( بةين  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .5

مقيةةاس إدارة  الثا يةةة   الت ظةةيم الةةذاتي ( ورتةةب درجةةات أفةةراد المجموعةةة الضةةابطة فةةي االختبةةار البعةةدي عمةةى
 الغضب. 

درجةات أفةراد المجموعةة التجريبيةة  رتةب( بةين  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .6
األولى   إعادة الب اء المعرفي ( ومتوسط درجات المجموعة التجريبية الثا ية   الت ظيم الذاتي ( في االختبار 

 البعدي .
 –دمت الباحثة الم هج التجريبي ذا التصميم   مجموعتين تجريبيتين ولتحقيق هدف البحث ، استخ     

( طالبة من طالبات المدارس 35بمغت عي ة البحث  مع اختبار قبمي وبعدي ( ، حيث  –ومجموعة ضابطة 
، تم توزيعهن بصورة  2515-2514مركز محافظة ديالى لمعام الدراسي  –المتوسطة في مركز مدي ة بعقوبة 

ثالث مجموعات ، أث تين تجريبيتين وأخرى ضابطة ، وأجرت الباحثة التكافؤ بين المجموعات  عشواةية الى
الثالث في عدد من المتغيرات هي   درجات مقياس إدارة الغضب ، والتسمسل الوالدي ، والعمر الزم ي 
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است دت ( فقرة ، و 34 امت الباحثة بب اء مقياس إدارة الغضب الذي تألف من لمطالبات ، وعاةدية السكن ( ، وق
 ,Raymond الباحثة في ب اء مقياسها الى اإلطار ال ظري المعرفي ال فسي السموكي الذي قدمه ريمو د  وفاكو 

Novaco  اإلرشاد ال فسي والتوجيه  توالمختصين في مجاال الحكامعمى عدد من ( ، وتم عرض المقياس
، حيث بمغت  سبة االتفاق عمى  محكماً (  15   بمغ عددهم ، والقياس والتقويم ، التربوي ، وعمم ال فس التجريبي

% ( ، وتم التحقق من صدق المقياس باستخدام الحقيبة اإلحصاةية لمعموم االجتماعية 155صالحية المقياس   
  SPSS  ) فيما تم التحقق من  ( ، 0,0,( ع د مستوى داللة   = صفر 2كا بمغت قيمة مربع كاي  حيث

عادة االختبار  كرو باخ ، حيث  –، ومعادلة ألفا  Test- Re testثبات المقياس باستخدام طريقتي االختبار وا 
 . (5,87 بمغ معامل ثبات المقياس 

(  إعادة البناء المعرفيكما قامت الباحثة بب اء بر امج إرشادي تضمن أسموبين إرشاديين معرفيين هما        
( دقيقة ، توزعت 45( جمسة إرشادية ، مدة كل م ها  14( ، حيث تألف كل أسموب من   تنظيم الذاتيالو  

عمى سبعة أسابيع ، بواقع جمستين لكل أسموب في األسبوع الواحد ، وقد تم التحقق من الصدق الظاهري 
ال فسي ، حيث بمغت لمبر امج اإلرشادي من خالل عرضه عمى مجموعة من الخبراء والمتخصصين في اإلرشاد 

                       الحقيبة اإلحصاةية لمعموم االجتماعية%(  واستخدمت الباحثة 155 سبة اإلتفاق عمى صالحية البر امج  
  SPSS  معالجة بيا ات البحث ، وقد أظهرت  تاةج البحث ما يأتي :( في- 
درجةةات أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة  رتةةب ( بةةين 5,5توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةاةية ع ةةد مسةةتوى داللةةة    .1

 األولى   إعادة الب اء المعرفي ( في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 
درجةةات أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة  رتةةب( بةةين  5,5توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةاةية ع ةةد مسةةتوى داللةةة    .2

 بمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. الثا ية   الت ظيم الذاتي ( في االختبارين الق
المجموعةة التجريبيةة  بةين رتةب درجةات أفةراد(  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .3

 الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي عمى مقياس إدارة الغضب. 
أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة  درجةةات رتةةب( بةةين  5,5توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةاةية ع ةةد مسةةتوى داللةةة    .4

األولى   إعادة الب اء المعرفي ( ومتوسط درجات أفراد المجموعة الضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس 
 إدارة الغضب. 

درجةةات أفةةراد المجموعةةة التجريبيةةة  رتةةب( بةةين  5,5توجةةد فةةروق ذات داللةةة إحصةةاةية ع ةةد مسةةتوى داللةةة    .5
متوسط رتب درجات أفراد المجموعةة الضةابطة فةي االختبةار البعةدي عمةى مقيةاس الثا ية   الت ظيم الذاتي ( و 

 إدارة الغضب. 
درجةات أفةراد المجموعةة التجريبيةة  رتةب( بةين  5,5ال توجد فروق ذات داللةة إحصةاةية ع ةد مسةتوى داللةة    .6

ت ظةةةيم الةةةذاتي ( فةةةي المجموعةةةة التجريبيةةةة الثا يةةةة   الأفةةةراد درجةةةات  ورتةةةباألولةةةى   إعةةةادة الب ةةةاء المعرفةةةي ( 
 االختبار البعدي . 

المتعمقةةةة بمعالجةةةة مشةةةكمة إدارة قةةةدمت الباحثةةةة بعةةةض التوصةةةيات والمقترحةةةات أعةةةال  ،  تةةةاةج الي ضةةةوء وفةةة     
 الغضب في المؤسسات التربوية .


