
     
 

 عهًي  ـث انـايل وانثحـــوشازج انرعهيى انع   
 اىلـــــــــــــــدي ح ــــعـــــــــايـــــــج   
 حــــــــيــاألساس يح ـــستـــهيح انرـــــــك   
  ىجيه انرتتىيـانُفسي وانر اإلزشادى ـسل   

   
 

اذساق  ذًُيح يفضثط انراخ  اسهىبأثري ـذ
  االعداديحهح املسح هثحندي ط انراخ

                              
زسانح ذمدو تها إىل جمهس كهيح انرتتيح األساسيح يف جايعح  

 دياىل وهــي جـصء يٍ يرـطـهـثاخ َيـم شـهـادج املـاجسـرـيـس  

 يف انرـستـيـح )اإلزشاد انُفسي وانرىجيه انرتتىي(
 

 انطانة

 اٌ يهدي عهيعايس كُع                                
 

 إشساف 
  اندكرىزاألسراذ 

 يهُد حمًد عثدانسراز
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 ج  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 إلزار انًشزف

 
تأثير اسموب ضبط الذات في تنمية ﴿إعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ  َأن   شيد  أ 

﴾  ػايز كُؼاٌ يهذٌالمقدمة من ﴿  ﴾اتساق الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية
ىي جزء من متطمبات نيل جامعة ديالى، و  –إشرافي في كمية التربية األساسية ب ىجر 

 ماجستير  في التربية )اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي(. درجة
  

 
 
 

 المشرف  
 األستاذ الدكتور                                                        

 ميند محمد عبد الستار      
 

 أرشح ىذه الرسالة لممناقشة فرة االمتو بناًء عمى التوصيات 
  

 التوقيع          
 أ.د. فرات جبار سعدا                                                        

 معاون العميد لمشئوون العممية               
 و الدراسات العميا                                                           

 كمية التربية األساسية/ جامعة ديالى
         /   /0251 

 
 



 د  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 االحصائٍلزار انخثُز إ
تأثير اسموب ضبط الذات في تنمية  ﴿إعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ  َأن  شيد أ 

 ى﴾ جر ػايز كُؼاٌ يهذٌالمقدمة من ﴿ ﴾ اتساق الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية
جامعة ديالى، وىي جزء من  –ألساسيةفي كمية التربية ا  العمميةشرافي من الناحية بإ

 ماجستير في التربية )اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي(.نيل درجة  متطمبات
 
 

                                                       
 
 

                  
 
   
 
 
 

                                                                  التوقيع                                                             
 االحصائيالمشرف 

                                                              
  الرياضياتقسم 

                                                                 /  /0251 
 

 

 
 
 



 ه  

 رحيمبسم اهلل الرحمن ال
 

 هغىٌنلزار انخثُز اإ
تأثير اسموب ضبط الذات في تنمية  ﴿إعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ  َأن  شيد أ 

 ى﴾ جر ػايز كُؼاٌ يهذٌالمقدمة من ﴿ ﴾ اتساق الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية
جامعة ديالى، وىي جزء من  –شرافي من الناحية المغوية  في كمية التربية األساسيةبإ

 ماجستير في التربية )اإلرشاد النفسي والتوجيو التربوي(.نيل درجة  مباتمتط
 
 

                                                       
 
 

                  
 
   
 
 
 

                                        التوقيع                                                                                     
 المشرف المغوي

                                                              
 قسم المغة العربية 

                                                                 /  /0251 
 

 

 

 

 



 و  

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 

 لزار انخثُز انؼهًٍإ

تأثير اسموب ضبط الذات في  ﴿ي أقرأ إعداد ىذه الرسالة الموسومة بـ ن  أَ اشيد   
عامر كنعان والتي قدميا الطالب ﴿ ﴾ تنمية اتساق الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية

 درجة نيل جامعة ديالى، وىي جزء من متطمبات –﴾ إلى كمية التربية األساسية مهدي
 التوجيو التربوي(.ماجستير في التربية )اإلرشاد النفسي و 

 
  

 
 

 
 
 التوقيع
 المشرف العممي 

 األستاذ:                                                                                                                                           
                                                              /  /0251 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ز  

 لساز جلُح املُالشحإ
 

تأثير )أعضاء لجنة المناقشة، بأننا قد أطمعنا عمى الرسالة الموسومة بـنحن نشيد  -
وقد  .اسموب ضبط الذات في تنمية اتساق الذات لدى طمبة المرحمة االعدادية(

ونعتقد في محتوياتيا وفيما لو عالقة بيا،  ﴾عامر كنعان مهدي﴿ناقشنا الطالب 
في التربية )اإلرشاد النفسي والتوجيو  ماجستير درجةيا جديرة بالقبول لنيل أن  

 . (            )التربوي( بدرجة 
 

 التىقيع:                                                     التىقيع:     

 .عبد الكرين هحوىددم أ.                        .اخالص علي حسييدم.أ.

 ) عضىا(                                                        )عضىا(     

                                              

 

 التىقيع:                                                             التىقيع:

 .بشري عناد هباركأ.د                            أ.د ههند هحود عبد الستار       

 )عضىا وهشرفا(                                         )رئيس اللجنة(    

    

 
 

                                                          صادق مجمس كمية التربية األساسية/ جامعة ديالى عمى قرار لجنة                                                                            
                                                  

    .حيدر شاكر مزىردم.أ.                             
 جامعة ديالى/  األساسية عميد كمية التربية        



 ح  

 اإلهداء
 

 اىل..................................
 
 ,شكزاً وذمذَزاً  أساذذذٍ األفاضم - 

          

 أُيٍ وأتٍ, حثاً واػرشاساً  -

           

 انذٍَ كاَىا تزفمرٍ, شكزاً وايرُاَاً. -

 
 
 

 انثاحث                                                              
 
 
 
 
 



 ط  

 عسفاٌشكس و
لحات, ولو الحمد ممئ وم, الذي تتم  بنعمتِو الصا الذي ال إلو اال ىو الحي القيبسم ا

خزائن البركات, ولو الحمد ما تتابعت بالقمب النبضات, ولو الحمد ما تعاقبت الخطوات, 
رب أن تصمي عمى نبينا محمد والو الطيبين الطاىرين, وتوفقني لما ىو خير, اأسألك ي

 وتتَم فضمك عمَي وعمى المسممين يا أرحم الراحمين  وبعد...........
في إعداد وانجاز ىذا البحث, حتى اتممتو , فالبد لي ان اشكر االستاذ  يً ا عم لقد منَ 

الدكتور ميند محمد عبد الستار, لما تقدم بو من اراء عممية, وتقديم االفكار القيمة, 
ثراء ممكتي العممية في البحث, فمو كل الشكر  وقضاء وقتو معي, مما زاد في خبرتي وا 

 خير. والتقدير أسأل ا ان يوفقو لكل
وأتقدم بالشكر والتقدير الى السيد رئيس قسم االرشاد النفسي والتوجيو التربوي, )أ.م.د 

 ( لما تفضمت بو من اتمام متطمبات اجراء البحث.حسين اخالص عمي
وأ سجل شكري وأمتناني الى جميع اساتذتي االفاضل في قسم االرشاد بما فييم االستاذ 

االستاذ الدكتور ليث و االستاذ الدكتور بشرى عناد مبارك, و الدكتور صالح ميدي صالح, 
 االستاذ الدكتور عمي ابراىيم االوسي.و كريم حمد, 

واتقدم بالشكر والتقدير الى االستاذ المساعد الدكتور عبد الكريم محمود صالح, لما تقدم 
يد , واشكر أ. وسناء عبد الحممدة كتابتي لمبحث طوالبو من مساعدة عممية متميزة 

,وكما اتقدم بالشكر والتقدير الى م.م سعد لماقدمتو لي من مساعدة عممية في المقياس
 قاسم و م.م ىيثم قاسم لما تقدما بو من مساعد عممية.

مراحل الدراسة  ِطوالوالبد لي ان اتقدم بالشكر والتقدير الى زمالئي الذين رافقوني 
دوني بو من المصادر العممية التي والبحث) احمد, ومحمد, وفيات, وىبة, وشيد( لما رف

 اسيمت في اثراء البحث واتمامو.
وأتقدم بالشكر الجزيل لمكتبة كمية التربية االساسية التي رفدتني بالمصادر الخاصة 

 بالبحث.
وأخيرا شكري وتقديري لمن غاب عن بالي ذكره وىو ذو فضل عمَي بعد ا سبحانو 

 , وا ولي التوفيق.وتعالى, أسأل ا التوفيق لما قدمتو



 ي  

 المستخمص
 : ييدف البحث الحالي

تنميــــة اتســــاق الــــذات لــــدى طــــالب المرحمــــة فــــي تــــأثير اســــموب ضــــبط الــــذات  الــــى معرفــــة
 االعدادية وذلك من خالل اختبار الفرضيات االتية:

ــــــــة ).1 ــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى دالل ( بــــــــين رتــــــــب 0.00ال توجــــــــد فــــــــروق ذات دالل
االختبـــــــار القبمـــــــي والبعـــــــدي عمـــــــى مقيـــــــاس اتســـــــاق  درجـــــــات المجموعـــــــة الضـــــــابطة فـــــــي

 الذات.
ــــــــة ).2 ــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى دالل ( بــــــــين رتــــــــب 0.00ال توجــــــــد فــــــــروق ذات دالل

درجــــــات المجموعــــــة التجريبيــــــة قبــــــل تطبيــــــق األســــــموب اإلرشــــــادي وبعــــــده عمــــــى مقيــــــاس 
 اتساق الذات.

ــــــــة ).3 ــــــــة إحصــــــــائية عنــــــــد مســــــــتوى دالل  ( بــــــــين رتــــــــب0.00ال توجــــــــد فــــــــروق ذات دالل
درجــــــات المجموعــــــة التجريبيــــــة والضــــــابطة فــــــي االختبــــــار البعــــــدي عمــــــى مقيــــــاس اتســــــاق 

 الذات.
ـــــار ـــــي  صـــــحة ولتحقيـــــق ىـــــدف البحـــــث واختب الفرضـــــيات اعتمـــــد الباحـــــث المـــــني  التجريب

قـــــام الباحـــــث بتبنـــــي مقيـــــاس اتســـــاق (, ذو مجمـــــوعتينكمـــــا اســـــتخدم التصـــــميم التجريبـــــي )
عرضـــــو عمـــــى مجموعـــــة مـــــن الخبـــــراء  تـــــم و (2010الحميـــــد, دو )عبـــــالـــــذات الـــــذي اعدتـــــ

, حيــــــث بمغــــــت نســــــبة اتفــــــاق الخبــــــراء عمــــــى مقيــــــاس اتســــــاق  فــــــي التربيــــــة وعمــــــم الــــــنفس,
ــــــــــــذات ) ــــــــــــم اســــــــــــتخراج الخصــــــــــــائص الســــــــــــايكومترية  لممقياس)الصــــــــــــدق, (,%100ال وت
ــــــات(,  ــــــث و الثب ــــــة, حي ــــــة االعدادي ــــــة مــــــن طــــــالب المرحم ــــــى عين ــــــاس عم ــــــق المقي ــــــم تطبي ت

الـــــــذين حصـــــــموا  طـــــــالب المرحمـــــــة االعداديـــــــة  مـــــــن اً ( طالبـــــــ30)تكونـــــــت عينـــــــة البحـــــــث
ــــى مــــن الوســــط الفرضــــي  ــــى درجــــات اعم ــــى مجمــــوعتين عم مــــوزعين بطريقــــة عشــــوائية عم

وقـــــــد  .( طـــــــالب فـــــــي كـــــــل مجموعـــــــة10احـــــــداىما تجريبيـــــــة واالخـــــــرى ضـــــــابطة وبواقـــــــع)
ـــــذات( الـــــذي تـــــم  الـــــى تعرضـــــت المجموعـــــة التجريبيـــــة اســـــموب ارشادي)اســـــموب ضـــــبط ال
ارشــــــادي الــــــذي تــــــم بنــــــامه وفــــــق ن ريــــــة الــــــتعمم االجتمــــــاعي تنفيــــــذه مــــــن خــــــالل برنــــــام  



 ك  

ـــــذات إذ )بأنـــــدورا( ( جمســـــة 10). وقـــــد بمـــــس عـــــدد الجمســـــاتاعـــــد لغـــــرس تنميـــــة اتســـــاق ال
 ارشادية بواقع جمستين في االسبوع. 

أمـــــا الوســـــائل االحصـــــائية التـــــي اســـــتخدمت فـــــي البحـــــث الحـــــالي ىـــــي: الوســـــط المـــــرجح, 
ختبــــــــار التــــــــائي لعينتــــــــين مســــــــتقمتين, معامــــــــل االنحــــــــراف المعيــــــــاري, الــــــــوزن المئــــــــوي, اال

 .ارتباط بيرسون, معادلة الفاكارونباخ 
ـــــائ  البحـــــث , حيـــــث   ـــــة االحصـــــائية لموصـــــول الـــــى نت ا يـــــرت وقـــــد تـــــم اســـــتخدام الحقيب

ـــــــائ  ـــــــأثيرســـــــموب ضـــــــبط الـــــــذات إل ان النت ـــــــذات لـــــــدى طـــــــالب  ت ـــــــة اتســـــــاق ال فـــــــي تنمي
 .المرحمة االعدادية 

 حث عددا من التوصيات والمقترحات .البا قدموفي ضوء نتائ  البحث 
 
 

     
 

 
 

 
 

     
 
 
 
 
 
 
 



 ل  

 ثثد احملرىياخ
 

 رلى انصفحح انًحرىَاخ

 أ صفحح انؼُىاٌ 

 ب اَِح انمزآَُح

 ج إلزار انًشزف

 د انخثُز االحصائٍإلزار 

 ِ انهغىٌ نخثُزإلزار ا

 و إلزار انخثُز انؼهًٍ

 س إلزار ندُح انًُالشح 

 ذ اإلهذاء 

 ط وايرُاٌشكز 

 ن -ٌ انًسرخهص

   ٌ -و  -ل  انًحرىَاخ ثثد

 ص اندذاول ثثد

 ع األشكال ثثد

 ع انًالحك  ثثد

 
 



 م  

 انصفحح رلى انًىضىع

  انفصم األول: انرعسيف تانثحث
 3-2 يشكهح انثحث

 8-3 أهًُح انثحث

 9-8 هذف انثحث

 9 حذود انثحث 

 11-9 ذحذَذ انًصطهحاخ

  از انُظسي ودزاساخ ساتمحانفصم انثاَي: اإلط
 17-13 اذساق انذاخ

 17   انُظزَاخ انرٍ فسزخ اذساق انذاخ

 19-17 انرُافز انًؼزفٍ نفسرُدز: َظزَح اوالً 

 21-19  ثاَُاً: َظزَح روخزس

 23-21 ثانثاً: َظزَح نُكٍ الذساق انذاخ

 24-23 انُظزَاخ يُالشح

 27-24 َثذج ػٍ االرشاد

 28-27 طزق االرشاد

 28 يُاهح االرشاد

 31-29 االرشاد انسهىكٍ انًؼزفٍ

 34-31 َظزَح تأَذورا)انرؼهى االخرًاػٍ(

 36-34 اسهىب ضثط انذاخ

 38-36 خطىاخ اسهىب ضثط انذاخ

 37 ثاَُاً: دراساخ ساتمح

 38  (1987دراسح سىاٌ واخزوٌ) 

 38 ( 2225) انؼثُذٌدراسح  

 39 (2212دراسح ػثذ انحًُذ ) 



 ى  

 39 (2213اسح ػثذانزساق )در 

 39 دراساخ ذُاوند اسهىب ضثط انذاخ

 42 (1996رَكارو اٌ سهٍ) 

 42 (4233دراسة عيسى) 

 42-41 دراسات تناولت اتساق الذات مناقشة

 : اجساءاخ انثحثانفصم انثانث
 

44 

 41-44 أوال: يُهح انثحث  

 46-45   ثاًَُا: انرصًُى انردزَثٍ

 48-47 حث ثانثًا: يدرًغ انث

 52-48 راتًؼا: ػُُح انثحث 

 52-52 : أداخ انثحثخايساً 

 65-52 يمُاص اذساق انذاخ

 65 انىسائم اإلحصائُح

 انفصم انساتع : انربَايج االزشادي
 

67-134 

 136 ج: عسض انُرائخلايسانفصم ا

 139-136 أوالً: ػزض انُرائح

 141-139 ثاًَُا:يُالشح انُرائح وذفسُزها

 141 انرىصُاخ  ا:ثانثً 

 142 انًمرزحاخ راتًؼا:

 158-144 انًصادر وانًزاخغ

 172-162 انًالحك



 س  

Abstract  

 

 ثثد اجلداول
 

 رلى 

 اندذول
 انصفحح رلى انؼُىاٌ

 مدروزمجتمع البحث موزعة بحسب مدارس البنين في قضاء ب  1
 

47-48 

 52 عينة البحث  2

 54 االعداديةلمدارس عمى وفق ا اإلحصائيتوزيع عينة التحميل   3

باستخدام أسموب المجموعتين المقياس  القوة التمييزية لفقرات  4
 8..3المتطرفتين عند مقارنتها بالقيمة الجدولية 

 

56-58 

ــاس  5 ــة لممقي ــرة والدرجــة الكمي ــاط بــين درجــة الفق ــام ت االرتب عنــد  مع
 2.27وعند مستوى داللة  2.2.0مقارنتها بالقيمة الجدولية 

59-62 

 63 المؤشرات االحصائية لمقياس اتساق الذات  6

الوسط المرجح والوزن المئوي لكل فقرة من فقرات مقياس اتساق الذات   7
 وترتيبها تنازلًيا

68-72 

فقرات مقياس اتساق الذات التي حولت الى موضوعات لمجمسات    8
 االرشادية

73-76 

 مواعيد انعقاد الجمسات اإلرشادية وعناوينها  9
 

81-82 

مـة التائيـة درجات المجموعة الضابطة في االختبارين القبمي والبعدي والقي  12
            المحسوبة و الجدولية      

137 

 درجات المجموعة التجريبية في االختبارين القبمي والبعدي   11



 ع  

 والقيمة التائية المحسوبة والجدولية
 

350 

االختبار البعدي  درجات المجموعتين التجريبية الضابطة والتجريبية في  12
 والقيمة التائية المحسوبة والجدولية

 

35. 

 
 ثثد األشكال

رلى 

 انشكم
 رلى انصفحح انؼُىاٌ

 46 انرصًُى انردزَثٍ انًرثغ نهثحث  1

 64 ذساق انذاخذىسَغ ػُُح انرحهُم اإلحصائٍ ػهً يمُاص   2

 
 املالحكثثد 

رلى 

 انًهحك 
 رلى انصفحح انؼُىاٌ

 162 ذسهُم يهًح  1

 161 ثاَح اسرطالػُحاسر  2

أسممممًاء  انسممممادج انخثممممزاء يزذثممممح حسممممة انحممممزوف انهدائُممممح   3

 ودرخاذهى انؼهًُح ويكاٌ ػًههى

162 

   فمزاخ يمُاص فٍ تُاٌ يذي صالحُح اسرثاَح آراء انخثزاء  4

   اذساق انذاخ 

163-166 

 172-167 انطالبنؼُُح  اذساق انذاخانصُغح انُهائُح نًمُاص   5

 


