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 المستخمص
برنامج إرشادي في تنمية  مقاومة  ثرأ)تعرف على ال الى يدف البحث الحاليي

  ، وذلك من خالل اختبار الفرضيات اآلتية: ية( االغراء لدى طالب المرحلة االعداد

( بين رتب درجات 0,05ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة)-1
 أفراد المجموعة الضابطة في االختبارين القبلي والبعدي على مقياس مقاومة االغراء.                                 

( بين رتب درجات 0,05ية عند مستوى داللة )ال توجد فروق ذات داللة احصائ -2
أفراد المجموعة التجريبية في االختبارين القبلي و البعدي على مقياس مقاومة االغراء 

 قبل تطبيق البرنامج االرشادي وبعده.

 بين رتب درجات (0,05التوجد فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة)-3
 طة في االختبار البعدي على مقياس مقاومةالتجريبية والضاب أفراد المجموعتين

 االغراء.

 فددددي المدددددارس االعداديدددددة بطددددالب المرحلددددة االعداديددددةيتحدددددد البحددددث الحددددالي        
التابعدددة للمديريدددة العامدددة لتربيدددة  بعقوبدددة مديندددة قضددداءفدددي النياريدددة الحيوميدددة والثانويدددة 

 . م (2014-2013للعام الدراسي ) محافظة ديالى
التصدميم  االبحدث واختبدار فرضدياتو اسدتخدم المدنيج التجريبدي ذتحقيق ىدف لو   

تيوندت عيندة البحدث و  ،دد بعددي( بية ومجموعة ضابطة مع اختبار قبلدي)مجموعة تجري
تددددم اختيددددارىم بطريقددددة قصدددددية مددددن ة المرحلددددة االعداديدددد( طالبددددًا مددددن طددددالب 30)مددددن

 يل مجموعة، في  اً بلا( ط15ع )، وبواقمدرستين احدىما تجريبية واالخرى ضابطة
( 2011،غدددولي)القرةه الدددذي أعدددد م الباحدددث بتبندددي مقيددداس مقاومدددة االغدددراءوقدددا

نفس الددذين وتددم عرضددو علددى مجموعددة مددن الخبددراء فددي التربيددة وعلددم الدد طلبددة الجامعددةل
علددى عينددة البحددث الحددالي)طالب  صددالحية المقيدداس للتطبيددق %( 100أيدددوا بنسددبة )

 :نبطدريقتي إيجدادهق الظداىري، أمدا الثبدات فدتم وبذلك تحقق الصد ؛المرحلة اإلعدادية(
 (.0,97نباخ وقد بلغ )و (، والفاير 0,11إعادة االختبار إذ بلغ ) ماى

نظريددددددة المعرفيددددددة الحسددددددب  رشدددددداديإ برنددددددامجويددددددذلك قددددددام الباحددددددث بتطبيددددددق 
مدددن خدددالل  م تنفيدددذه  ( تدددولعدددب الددددور االجتماعيدددة لدددد)البرت بانددددورا(، )بمسدددلوب النمذجدددة

 برندامجلا)وتدم التحقدق مدن صددق ،لغدر  تنميدة مقاومدة االغدراء  د  ددددع  أ  مج إرشادي برنا
، وقددد فددي اإلرشدداد والتوجيددومددن خددالل عرضددو علددى مجموعددة مددن الخبددراء  اإلرشددادي(



 ك 

 

ن البرنددامج زمددن الجلسددة  ،فددي ابسددبوع ( جلسددة إرشددادية وبواقع)جلسددتين(12) مددن تيددو 
                                                                                                                            دقيقة. (45) الواحدة

 وأظيرت نتائج البحث الحالي ما يمتي:   
( بددددين رتددددب 0,05ال توجددددد فددددروق ذات داللددددة إحصددددائية عنددددد مسددددتوى داللددددة ) .1

قاومدة معلدى مقيداس  المجموعة الضابطة فدي االختبدار القبلدي والبعددي درجات
 .االغراء

 ( بدين رتدب درجدات0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة ) .2
 علددى مقيدداس وبعددده اإلرشددادي برنددامجالالمجموعددة التجريبيددة قبددل تطبيددق  أفددراد 

 . مقاومة االغراء
 ( بدين رتدب درجدات0,05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة ) .3

 علددددى مقيدددداس  يددددة والضددددابطة فددددي االختبددددار البعددددديالمجمددددوعتين التجريب أفددددراد
 ولصالح المجموعة التجريبية.مقاومة االغراء 

مقاومدة االغدراء لددى  فدي تنميدة  اً لنتائج أن للبرنامج اإلرشادي أثر وقد أظيرت ا
 .طالب المرحلة االعدادية

 :يىاالستنتاجات  بع  في ضوء نتائج البحث الحالي يمين استخالصو 
 اً فعاليات واالستراتيجيات التي تضمنيا البرنامج اإلرشادي أثر إن لألنشطة وال .1

 في تنمية مقاومة اإلغراء لدى الطالب. اً واضح
 ة في تنمية السلوك المرغوب وتقليلحاجة الطالب الى البرامج اإلرشادي .2

 السلوك غير المرغوب فيو. 
 :بعضياإلييا البحث الحالي يوصي الباحث وفي ضوء النتائج التي توصل 

االستفادة من البرنامج االرشادي الذي أعده الباحث من قبل المرشدين التربويين  .1
 في مدارسيم لتنمية مقاومة اإلغراء لدى الطالب.

التمييد على وزارة التربية لتدريب المرشدين التربويين باستخدام االساليب الحديثة  .2
 والبرامج اإلرشادية في ارشاد الطالب.

 :عضياالباحث ب صل إلييا البحث الحالي يقترحوفي ضوء النتائج التي تو 
 مددارس بدين ومقارنتدو للبحدث الحدالي اجراء دراسة باستخدام البرنامج االرشادي .1

 0البنات للمرحلة االعدادية  مدارسالبنين و 
تبعددددو إرشددددادية اخددددرى غيددددر االسددددلوب الددددذي ا اجددددراء دراسددددة باسددددتخدام أسدددداليب .2

 السلوب الواقعي. الباحث في بحثو مثل االسلوب العقالني، ا


