
ىالعلميىوالبحثىالعاليىالتعلومىوزارةى

ىاألساسوةىالتربوةىكلوةىى/َدوالىىجامعةى

ىقسمىاالرشادىالنفسيىوالتوجوهىالتربويى

  اإلسشادٌ انخذاخم
 
 وإعادة انفشاغ يهئ بإسهىبٍ

 نذي انشوحٍ انزكاء حنًُت يف  املعشفُت انبنُت
 اإلعذادَت املشحهت طانباث

 مةمقد   طروحةإ  

التربوةىاألساسوةىفيىجامعةىدوالىىوهيىجزءىمنىالىىمجلسىكلوةى
ىالتربوةىمتطلباتىنولىشهادةىدكتوراهىفلسفةىفي

ى)اإلرشادىالنفسيىوالتوجوهىالتربويى(ى

 انطانبت يٍ

 يصطاف حمًذ قاسى هُاو
 انذكخىس سخارالأ :  إششاف

 انسخاس عبذ حمًذ يهنذ
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 إقشاس املششف
بسـاهللالرحمفالرحيـ

 اسشادٌ "بانخذاخم اإلطركحة المكسكمة بػػػ ) عداد ىذِه اإلإَأشيد َأف 
 
عادة إانفشاغ و ئيه  سهىبٍ

( , كالمقدمة مف عذادَتاء انشوحٍ نذي طانباث املشحهت اإلانبنُت املعشفُت" يف حنًُت انزك
شرافي في كمية التربية األساسية / جامعة إجرت تحت  ( , قد هُاو قاسى حمًذ يصطافالطالبة  ) 

 ( .رشادالنفسيكالتكجيوالتربكم)اليالى كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتكراه فمسفة في دَ 

 

 التكقيع :                                                                

  الدكتكرستاذالأاالسـ :                             

ميندمحمدعبدالستار 

 ـ2014 /  7 /:   التاريخ                             

طركحة:أرشحىذِهالبناءنعمىالتكصياتالمتكافرة،

 التكقيع :                      

:الستاذالدكتكراالسـ :                      

 فراتجبارسعداهلل

معاكفالعميدلمشؤكفالعمميةكالدراساتالعميا                      

 كمية التربية االساسية / جامعة ديالى                                                        

 ـ 2014/     7/  التاريخ :                         

 



 د 

 إقشاس اخلبري انهغىٌ
بسـاهللالرحمفالرحيـ

 إ"بسشادٌ  ) انخذاخم اإلطركحة المكسكمة بػػػػ إلا َأشيُد أنف ىذِه      
 
يهًء  سهىبٍ

ء انشوحٍ  نذي طانباث املشحهت عادة انبنُت املعشفُت " يف حنًُت انزكاإانفشاغ و
(, الى مجمس كمية التربية هُاو قاسى حمًذ يصطاف(, كالمقدمة مف الطالبة) عذادَتاإل

رشاد)الاألساسية / جامعة ديالى كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتكراه فمسفة في 
لغكيان ككجدتيا صالحة لممناقشة مف الناحية  (, قد تمت مراجعتياالنفسيكالتكجيوالتربكم

 المغكية . 

 

 

 التكقيع :                                                 

الأستاذالدكتكر:  :االسـ                                                 

 عثمافرحَمفحميدالرَّكي

 ـ       2014/   7/  6التاريخ :                                                   
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 إقشاس اخلبري انعهًٍ
بسـاهللالرحمفالرحيـ

 ئسشادٌ " بأسهىبٍ يهاإلانخذاخم المكسكمة بػػػػػػ )  ةركحطَأشيُد َأف ىذِه اإل     
ء انشوحٍ  نذي طانباث املشحهت عادة انبنُت املعشفُت " يف حنًُت انزكاإانفشاغ و

لى كمية التربية إ(,  هُاو قاسى حمًذ يصطاف(, كالمقدمة مف الطالبة ) عذادَتاإل
رشاداليالى كىي جزء مف متطمبات نيؿ شيادة دكتكراه فمسفة في  ) ساسية  / جامعة دَ األ

 .ككجدتيا صالحة لممناقشة العممية ( , قد تمت مراجعتيا مف قبمي النفسيكالتكجيوالتربكم
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 أ.ـ.د عبد الكريـ محمكد صالحاالسـ :              
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 قشاس جلنت املناقشتإ
بسـاهللالرحمفالرحيـ

انخذاخم طركحة المكسكمة بػػػػػ )المناقشة اطمعنا عمى ىذِه اإلـ ك نشيُد َأننا َأعضاء ىيئة التقكي       
نذي يف حنًُت انزكاء انشوحٍ عادة انبنُت املعشفُت " إانفشاغ و ئسهىبٍ يهاب "سشادٌ اإل

لى مجمس إ(,  هُاو قاسى حمًذ يصطاف(, كالمقدمة مف الطالبة  )  عذادَتطانباث املشحهت اإل
(, رشادالنفسيكالتكجيوالتربكماليالى لنيؿ شيادة دكتكراه فمسفة في ) ساسية/جامعة دَ كمية التربية األ

 كقد ناقشنا الطالبة في محتكياتيا كفيما لُو عالقة بيا كنعتقد بأنيا جديرة بالقبكؿ كبتقديػػػػػػػػػػػػػػػػػر

  . (إمتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز)

   

سالـنكرمصادؽأ.دليثكريـحمدأ.دأ.دساميميدمصالح

عضكانرئيسلجنةالمناقشةعضكان





دّحاـزغيرإكراـد.أ.ـأ.دسناءعيسىالداغستاني

عضكانعضكان

ميندمحمدعبدالستار.دأ
عضكانكمشرفان

يالىعمىقرارلجنةالمناقشة.ساسية/جامعةدَصادؽمجمسكميةالتربيةال

 كمية العميد                                                                    
 حاتـجاسـعزيزأ.ـ.د               

                                                                       / 9/2014 
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 ذاءـــــاإله

 

 ...الثالثة  العىامل          يف  الذكية  األرواح            إىل  -

قيوتهن مبا   وجدوا  العلن احلقيقيني الذين  طلبة     إىل   -

 ...أصبحىا عليه وليس مبا حصلىا عليه

 ...املعلىم  هساحة وسَّعَ            كل هن َ        إىل  -

 هذا  اجلهد        أُهدي                                        

    

  

 الببحثت



 ح 

 وايخناٌ شكش
يككف , لو الحمد حتى يرضى  كاف كما ـ ماالحمد هلل المتصؼ بصفات الكماؿ الذم عمِ      

لو ااّل اهلل إ حسانِو كعطائِو كَأشيد أف الا  لينا بنعموِ  كآالئِو ك إالمتحبب كلُو الحمد بعد الرضا 
الركح كالجسد سيد شريؾ لُو كَأشيد َأف محمدان صمكات اهلل عميو عبدُه كرسكلُو الطيب  كحده ال

 كلد آدـ كعمى آلِو كَأصحابِو َأجمعيف .

تقدـ أف أيسعني ِااّل  طركحة , فالقصدتُو مف ىذه اإل ى ماإلقني اهلل َأما كقد كف       
الستار)الدكتكرستاذم الفاضؿ أُ لى إبالشكر الجزيؿ,  عبد محمد عمى ىذه شرافو ( إلميند

كتكجييات سديدة , زادتيا تماسكان كرصانة , فجزاُه اهلل بداه مف مالحظات , أطركحة , كلما اإل
 خير جزاء .

السامرائيستاذ الدكتكر )ساتذتي األفاضؿ األُ أسرني أف اشكر كي      حمد كريـ (  ليث
صالحستاذ الدكتكر ) كاألُ  ميدم الدليميستاذ الدكتكر ) ( كاألُ  صالح (  عباسفاضؿ
الإعميستاذ الدكتكر )كاألُ  (  بشرلعنادمبارؾالتميميستاذة الدكتكرة )( كاألُ يكسبراىيـ
 ( الذيف كانكا عكنان كسندان لطمبة الدكتكراه .حاتـجاسـعزيز)  ستاذ المساعد الدكتكركاألُ 

تماـ دراستنا كتزكيدنا تاحتيا الفرصة لنا إللى مديرية تربية ديالى إلإمتناني كشكرم كا       
 حصائية.نات اإلبالبيا

قدـ شكرم كتقديرم لزكجي كأبنائي المذيف آزركني كالى كؿ مف ساندني ككقؼ معي أُ        
 بالدعاء كالمشكرة.

 انباحثـــــت         

 



 ط 

 يسخخهص انبحث                                            

-يتناكؿالبحثالحالي:
عادةالب))التداخؿاالرشادمباسمكبي الذكاءالركحيتنميةفينيةالمعرفيةممئالفراغكا 

عدادية((مفخالؿالتحقؽمفالفرضياتاآلتية:مرحمةاللدلطالباتال

اء الركحي لدل طالبات المرحمة تكجد فركؽ ذات داللة معنكية في الذك ال .1
كلى البعدم( لممجمكعة التجريبية األُ  -االختبار) القبمي  عدادية عمى كفؽاإل

 )اسمكب ممئ الفراغ(. 

الركحي لدل طالبات المرحمة  تكجد فركؽ ذات داللة معنكية في الذكاء ال .2
الثانية  البعدم( لممجمكعة التجريبية -االختبار) القبمي  عدادية عمى كفؽاإل

 )اسمكب إعادة البنية المعرفية(.

اء الركحي لدل طالبات المرحمة تكجد فركؽ ذات داللة معنكية في الذك ال .3
 البعدم( لممجمكعة الضابطة.  -االختبار) القبمي  عدادية عمى كفؽاإل

اء الركحي لدل طالبات المرحمة الذك فركؽ ذات داللة معنكية فيتكجد  ال .4
 " ممئ الفراغ " كالضابطة(.  االكلى المجمكعة )التجريبية عدادية عمى كفؽاإل

اء الركحي لدل طالبات المرحمة الذك فركؽ ذات داللة معنكية فيتكجد  ال .5
" إعادة البنية المعرفية " الثانية المجمكعة )التجريبية  ؽادية عمى كفعداإل

 كالضابطة(.

اء الركحي لدل طالبات المرحمة في الذك تكجد فركؽ ذات داللة معنكية ال .6
سمكب ممئ الفراغ ك إكلى  " بية األُ المجمكعة )التجري عدادية عمى كفؽاإل

  .المعرفية"(عادة البنية إسمكب إالتجريبية الثانية " 



 م 

إذ  لمذكاء الركحيYosy Amram  (2007) يكسي أمراـكقد تبنت الباحثة تعريؼ  
كالصفات الركحية القيـ  لتجسيد التي يستخدميا الفرد )مجمكعة مف القدرات عرفو عمى انو :
  تحسيف األداء كتحقيؽ الرفاىية(.لى بطرائؽ تؤدم إ

 مة اإلعدادية قامت الباحثة ببناءالمرحكلغرض التعرؼ عمى الذكاء الركحي لدل طالبات 
( طالبة مف 600نمكذج أمراـ ( كتككنت عينة البناء مف )ياس الذكاء الركحي عمى كفؽ )إمق

)العممي كاألدبي(، كتككف المقياس بصكرتو األكلية بفرعيو  الصؼ الخامس اإلعدادم
 فقرة (57عمييا,أم ) بقاءعة مف األساتذة الخبراء كتَـّ اإل( فقرة كُعِرض عمى مجمك 57مف)

فقرة  (47جراء تحميؿ الفقرات كالتحميؿ العاممي التككيدم أصبح المقياس يحتكم عمى )إ,كبعد 
 .الحقيقةلشعكر, النعمة , المعنى , التسامي , ا مكزعة عمى خمسة مجاالت ىي:

عادة  كبعد تحقيؽ صدؽ المقياس قامت الباحثة بإجراءات الثبات بطريقتيف: االختبار كا 
 ( .0,89( كبطريقة الفاكركنباخ فقد بمغ معامؿ الثبات)0,93االختبار، إذ بمغ معامؿ الثبات )

( 126بؽ المقياس عمى عينة مككنة مف)و طُ يعداد التداخؿ اإلرشادم باسمكبإكلغرض  
رشادم  كمعرفة الطالبات إلى تداخؿ إ بيا حاجة ات الحادة التيطالبة لغرض معرفة الفقر 

حادة باستخداـ الكسط انخفاض في مستكل الذكاء الركحي كبمغ عدد الفقرات الالمكاتي لدييف 
كبمغ عدد جمسات التداخؿ اإلرشادم لكؿ  , ة( فقرة حاد25نحراؼ المعيارم )الحسابي كاإل

ساتذة عمى األ رشادم ببرنامجيف ُعرضاتداخؿ اإلال عدادإ( جمسة إرشادية كتـ 12رنامج )ب
كاطئة عمى درجات  ة مف المكاتي حصمف( طالب30ربة مف )المتخصصيف كتككنت عينة التج

( طالبات 10بكاقع )بصكرة عشكائية عمى ثالث مجمكعات ك  قد تـ تكزيعيفك عمى المقياس 
التكافؤ لممجمكعات الثالث.  جرمَ لكؿ مجمكعة ) مجمكعتاف تجريبيتاف كمجمكعة ضابطة( كأُ 

ككاآلتي:  (SPSS)حصائي بالبرنامج اإللمناسبة باالستعانة تخدمت الكسائؿ اإلحصائية اكاس
كمربع كام ,  ركسكاؿ كاليز ,اختبار ك,ك لفاكركنباخ أمعادلة ك  ,معامؿ ارتباط بيرسكف

المتكسط  , كاالختبار التائي لممجمكعات المتزاكجة , ك االختبار التائي لعينتيف مستقمتيفك 
( ,    (AMOSتخداـ حزمة عيارم , كالتحميؿ العاممي التككيدم باسنحراؼ المالحسابي كاإل

 كااللتكاء, كالتفرطح, كالكسط, كالكسيط, كالمنكاؿ, لمعرفة الخصائص السيككمترية لممقياس.
 



 ؾ 

بؽ المقياس عمى رشادم ببرنامجيو عمى المجمكعتيف التجريبيتيف طُ جراء التداخؿ اإلإكبعد 
 -ظيرت النتائج اآلتية:ت الثالث )االختبار البعدم( كقد المجمكعا

سمكب مؿء الفراغ تأثيران في تنمية الذكاء الركحي لدل طالبات المرحمة إلإفَّ  .1
 اإلعدادية.

عادة البنية المعرفية تأثيران في تنمية الذكاء الركحي لدل طالبات إسمكب إفَّ إل .2
 المرحمة اإلعدادية.

في  نفسو التأثير ( ليماعادة البنية المعرفيةإ) سمكبا  ( ك الفراغ إسمكب )ممئ فَّ إ .3
 تنمية الذكاء الركحي.

 
أىميا إفادة  كفي ضكء نتائج البحث كضعت الباحثة عددان مف التكصيات كالمقترحات

المرشديف التربكييف في كزارة التربية مف التداخؿ االرشادم) ببرنامجيو( كاإلفادة مف 
جراء دراسات مماثمة في تنمية الذكاء  مقياس الذكاء الركحي الذم أعدتو الباحثة كا 

 . الركحي لدل مراحؿ أخرل مثؿ المتكسطة كالجامعة
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