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المــلخـــص
هدفت هذه الدراسة للةق اسةات اق ةاذ الةذا لةدا مةحل الالعداة افيدا ة فة
اضاء باةدرز ,قوة م تمعالةل ال مة تة  ) 7711زقو نةت يسةة ال مة تة
)044مال اً .قم ق ةة تيسةات اق ةاذ الةذا الةذت ايدقة ي ةد المالسةد )2010
زقم العميق تة دةدذ الاليسةات بقع ية دةدذ الالمعة ا دةدذ الالموالةس ) ز
كالةةا قةةم العميةةق ت ة ق ةةا الاليسةةات بقةةع يعس زه ة  -ايةةا ا افبع ةةارا تةا ل ة
الفاكارزن اخ لذ قم تةالم بسانا ال م المال تة بةحا ال سةااال افديةااس
افقسة ال سةةم الالةةعنح افنمةةعار الالةسةةارت الة ,م الالئة ت افبع ةةار العةةاا
لةسةعس ت ةعياعس تةاتةال ارق ةام بسعسة م)دس ا اةع الةعةااا ياةق ام يسةة
ال م لد اا ت ع ا تةخفض ف اق اذ الذا .
Measuring self – consistency for Preparatory Stage
students A paper derived from an M.A Thesis
Prof . Dr . Muhan'ed Mohammed AbdulSata'ar
Amir Khanan Mehdi
Abstract
The paper aims at measuring self –consistency for
preparatory stage students . To achieve this aim , the
researcher adopted the self – consistency measurement used
in AbdulHameed 2010) Which was checked by group of
experts in the fields of education and psychology .The
Psychometric features of the measurement such as reliability
and stability were pointed out and the measurement was
applied to a sample of about 400 preparatory stage students.
The data were treated statistically by using the following
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statistic tools: weighted average , standard deviation ,
weight percent , T.test for two independent samples ,
Wilcoxon Test , Mann Whitney Test , Pearson's correlation
coefficient , Cronbach's equation. . In the light of those
results , the researcher comes to number of recommendation
and suggestions.
مشكلة البحث :
ةةةد اق ةةاذ ال ةذا ت ة الالعرسةةعا الالاال ة الع ة اةةرات دسةةيا تاالةةا ف ة تسةةدام
الدراسةةا الةف ةةس دسة ةةعق م ال ةةا و ارق امةةا زقسيةةا بالةةذا ز ةةع ن اقفةةاذ
ال ا و تل تفا م الذا زكذلك تل الالةا سع افنعالايسة لسمةدت ق افيةا تعوةاتح
تعضسا ً لافع زال ا و ه اسعماب الفع لال اف تةس بأسا ل تعشةاب از غسةع
تعشةةاب از تفعةةةال از قاياا  .ي ةةد  2011ص )7لةةذلك فةةالم اففةةعا الةةذ لةةد ام
زي ذا و ن ا أكثةع ل راكةا أز اةة راً لوسفسة نةةال سةا كام عفةق تةل تفاة م
الةةذا زتةةل الالةةةا سع افنعالايس ة فةةالفع الةةذت و ة م تعي ة حً زتةةدركا ً لخ عاق ة
الداباس زافنفةالس و م تع يا ً تل ذاق .
زقوالة تشةةوا يةدم اق ةةاذ الةذا يةةةدتا ية م الفةع بأفةةةاا فقع ةق تةةل ت ااةةف
تةسةةة فةةالفع مالةةال بيةةاات تةسةةة قح,تةة تةة ت اةةف بةةع زقةة قع فةة
سا ك  .فاال ل .ص )49زفة تعداة افيدا ة العة قةةد تعداة تعاهية
الع باا الفةع بعرسةعا ن ةالس زانفةالسة ززندانسة زانعالايسة تالةا نة فاةم
تعقا ا هذه الالعدا زلاذا قأق اهالس الوشف ي دةاف يةدم اق ةاذ الةذا
لةةدا مةةحل هةةذه الالعداة تالةةا لة اقةةع زاضةةح ياةةق أ اااةةم زسةةا كام زيحاةةاقام
ابال زباج الالدرس اام ال ادثام بع نس اسع سام اسعقحي تامق ) /للق يد
ت العدر سس الذ ةالا م ف الالةدارت افيدا ة فة اضةاء باةدرز ,زكانةت
 )%70ت ة لنابةةاقام ق كةةد زن ة دةةاف يةةدم لق ةةاذ الةةذا لةةدا مةةحل هةةذه
الالعداةةةة تثةةةةال الياةةةةق زالخةةةة ر تةةةة الال ةةةةعي ال ضةةةةةف اليةةةةدرا فةةةة اقخةةةةاذ
اليعارا ضةف الثي بالةفس زهةذا تالةا ة قع فة ت ةع اهم الدراسة زقة افيام
الةف .
أهمية البحث
لم اسةةةةةات اق ةةةةةاذ الةةةةةذا تاالةةةةة بالة ةةةةة لقةةةةةحل الالعداةةةةة افيدا ةةةةة م
افق ةةةةاذ ةةةةام فةةةة ايةةةةدا اخيةةةةس ناضةةةةم اةةةةا را ياةةةةق فاةةةةم الماضةةةةع
زالعخقةةةسم لاال ةةةعي ال اليع ةةة زال ةسةةةد لةةةذلك فأنةةة ةةةام فةةة قوةةة اخيةةةس
الفةةع فواالةةا كةةام الفةةع ياةةق ت ة ا ت ة افق ةةاذ الةةذاق كاالةةا كةةام اكثةةع قفةةايح
زان ةةةماتا تةةةل افبةةةع ز الوةةة قالسسةةةي الفةةةع تةةة بةةةحا ان ةةةمات زاق ةةةاا
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تةةةةل ذاق لةةةةذلك فةةةةام الفةةةةع الق سةةةةة عالعةةةةل بشخيةةةةس ت ةةةةعيعا زتع ا,نةةةة
قع افةةةةةق تو ناقاةةةةةا افساسةةةةةس تةةةةة فوةةةةةع زتشةةةةةايع زسةةةةةا و زقعةةةةة ا,م فةةةةة
قفايحقاةةةةةةا الداباسةةةةةة كالةةةةةةا قةةةةةةعحءم تةةةةةةل ةةةةةةعزر المسةةةةةةاا الخارنس لةةةةةةذلك
فشخيةةةةةسع قع ةةةةةم بالةضةةةةةا الةامف زالثيةةةةة بةةةةةالةفس زال قةةةةة ذ بةةةةةافبع
زالعفايةةةال تةام زاليةةةدرا فةةة اقخةةةاذ اليةةةعار زافيعةةةداا فةةة افنفةةةةاا زالاةةةدزء
زافسةةةةععباء ياق يوةةةةس دةةةةاد الشخيةةةةس غسةةةةع الال ةةةةعيعا الةةةةذت ع ةةةةم
بةةةةةةدم الةضةةةةةا الةةةةةةامف زااةةةةة الثيةةةةة بالةفس زضةةةةةةف اليةةةةةدرا فةةةةة اقخةةةةةاذ
اليعار زالع قع .كالاا  1988ص)88
هدﻑ البحﺙ:
سا ر ال مت المال الق
اسات اق اذ الذا لدا محل الالعدا افيدا .
حدددداد البحدددث :يعيةةةع ال مةةة المةةةال ياةةةق مةةةحل الالعداةةة افيدا ةةة تةةة
الالةةةةةدارت العابةةةةةة لاالد ع ةةةةة الةاتةةةةة لععبسةةةةة ةةةةةالق اضةةةةةاء باةةةةةدرز ,لاةةةةةةام
الدراس .)4472-4470
تحديد المصطلحات:
 -5إتساق الذات self-consistency
تعريف (لكي)1945,
بأنةةة دالةةة افن ةةةمام أز العةةة ا,م بةةةس تو نةةةا الشةةةخت الةياس افنفةالسةةة
الم د ) زبس تا مالا ت افوار ت ي ية ذاقة بمسة ميةق لة المفةا ياةق
ذاق ز قو نظام ت دد لمالا ع )Gale, 1974, p.18) .
 -5التعريف النظري التساق الذات:
بالةةةةةا ام ال ادثةةةةةام ايعالةةةةةدا تيسةةةةةات ي دالمالسةةةةةد) 2010,زق ةةةةةةت بةةةةةدزرها
قةع ةةةةةف لسوةةةةة فةةةةة بمثاةةةةةا لةةةةةذا سةةةةةسع ةق ال مةةةةة المةةةةةال قةع ةةةةةف لسوةةةةة
(Leeky ,1945فق اذ الذا ".
 -3تعريددف إتسدداق الددذات إجرا يددا :الدرنةة العةة ميةةال ياساةةا القالةة بةةةد
قق سةةةق تيسةةةات لق ةةةاذ الةةةذا زالةةةذت ايعالةةةد فةةة ال مةةة المةةةال ا,اء يسةةةة
ال م .
-4المرحلة االعدادية :
ه الالعدا الدراسس الع قا الالعدا الالع سق زتدا الدراس فساا قحت
ز سفعاا افيدا لامساا الةالاس زالدراس الماتةس  . .ز,ارا
سة ا
الععبس  1977ص)4
االطار النظري:
سة عةعض ف ال م المال بةض الةظع ا الع قةازلت اق اذ الذا ف
ال م المال .
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نظرية االتساق االتنافر المعرفي لفستنجر
Cognitive Dissonance and Consistency
اكد نظع العةافع الالةعف الع ادتاا يالم الةفس ف عةمع )Festinger
ياق أن اذا قياريت اففوار أز الالدركا كال تةاا تل افبع فالم اففعا
سسشةعزم بةدم افرقساح زف نفس ال ات شةعزم بالدافةس إلبعياا هذا
العةافع ف الالةارر زبالعال سس مث م ي تةا تا ند دا لعرسسع سا كام أز
ق د ال اقماهاقام .الداهعت زابعزم  1999ص)100
لةةةةةذلك فةةةةةالم ف ةةةةةعةمع  ) Festingerاةةةةةةد أهةةةةةعم بأدةةةةةدا تظةةةةةاهع الدافةسةةةةةة
الالةعفسةةةةةة زهةةةةةة العغ ةةةةةة فةةةةةة الالةقيسةةةةةة زافق ةةةةةةاذ زيةةةةةةدم العةةةةةةةااض
فةةةةةةةةدتا قع ةةةةةةق اففوةةةةةةار زالالةا تةةةةةةا الالعق قةةةةةة باةةةةةةا ف ةشةةةةةةأ تان ةةةةةةالس
تشوا بال مدت العألف الالةعف .
زأتةةةةةا اذا قةارضةةةةةت هةةةةةذه اففوةةةةةار زالالةا تةةةةةا بةضةةةةةاا تةةةةةل بةةةةةةض أز
قةااضةةةةت فسالةةةةا بسةاةةةةا نشةةةةأ دالةةةة العةةةةةافع الالةعفةةةة ز قةةةةدفل الفةةةةع الةةةةق
ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة فبعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةياا هةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةذا العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةافع.
الو س ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة زابعزم  1999ص )63ز شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةسع
العةةةةةةةةةةافع) )Dissonanceالةةةةةةةةةق يةةةةةةةةةدم افن ةةةةةةةةةمام أز يةةةةةةةةةدم افق ةةةةةةةةةاذ
الةف ةةةةةةةة بةةةةةةةةس الالةعفسةةةةةةةةا الالعق قةةةةةةةة بافقماهةةةةةةةةا زبةةةةةةةةس ال ةةةةةةةةا و
زقفعةةةةةةةةعض نظع ةةةةةةةةة العةةةةةةةةةةافع الالةعفةةةةةةةةة لف ةةةةةةةةةعةمع )Festinger,1957
بةةةةةأم الفةةةةةع الةةةةةع بخ ةةةةةعا يةةةةةدم افرقسةةةةةاح أز العةةةةة قع يةةةةةةدتا قوةةةةة م هةةةةةةاو
تةعفسعةةةةةام أز تةةةةةدركام فةةةةة دالةةةةة يةةةةةدم اق ةةةةةاذ نف ةةةةة فةةةةةالذا كةةةةةام هةةةةةةاو
قيةةةةةةةارف بةةةةةةةس أفوارنةةةةةةةا زأيالالةةةةةةةةا أز سةةةةةةةا كةا فالنةةةةةةةةا نوةةةةةةة م يعضةةةةةةة
لاشةةةةةة ر بةةةةةةةدم افرقسةةةةةةاح فالشةةةةةة ء المةةةةةة هعت فةةةةةة هةةةةةةذه الةظع ةةةةةة هةةةةةة
اناةةةةا قيز نةةةةا بالمةةةةار ند ةةةةد ةةةةايد ياةةةةق فاةةةةم سةةةة قةةةةأقسع ال ةةةةا و فةةةة
فمةةةةةةس وةةةةةة م الفةةةةةةع فةةةةةة
الم انةةةةةة افنفةالسةةةةةة زالفوع ةةةةةة لحقماهةةةةةةا
دالةةةة قةةةةةافع تةعفةةةة فالنةةةة ةالةةةةال ياةةةةق بفةةةةض هةةةةذا العةةةة قع بةةةةأم ةالةةةةد
الةةةةةةق قرسسةةةةةةع سةةةةةةا ك الشخيةةةةةة أز تةعيداقةةةةةة أز اقماهاقةةةةةة أز ضةةةةةةسف
تةعفسةةةةةةةةةةةةةةةا ند ةةةةةةةةةةةةةةةدا قف ةةةةةةةةةةةةةةةع دالةةةةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةةةةةةافعه الالةعفةةةةةةةةةةةةةةة .
دالح  1988ص)388
زاةةةةةةد أاةةةةةةار ف ةةةةةةعةمع  ) Festingerالةةةةةةق قحقةةةةةة ت ااةةةةةةف قثسةةةةةةع العةةةةةةةافع
الالةعف زه
-7أم العةةةةةةافع الالةعفةةةةة مةةةةةدت يةةةةةةدتا فقع ةةةةةق تةةةةةةارر الشةةةةةخت تةةةةةل
الالةا سع افنعالايس .
-4أم العةةةةةةةةافع الالةعفةةةةةةة ةشةةةةةةةأ يةةةةةةةةدتا ع اةةةةةةةل الشةةةةةةةخت دةةةةةةةدقا ً تفسةةةةةةةداً
ز مدت أبع بدفً ية .
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-7أم العةةةةةةافع الالةعفةةةةة مةةةةةدت يةةةةةةدتا يةةةةة م الشةةةةةخت ب ةةةةةا و خعاةةةةةف
ي اقماهاق الةات  .الداهعت زابعزم  1999ص)100
-2نظرية راجرز()Rogers
أكةةةد رزنةةةع )Rogers ,ياةةةق قوةةة الالفاةةة م اف مةةةاب لةةةذا الفةةةع زالةةةذت
ةةة ت زر تاةةةم فةةة ق افيةةة الةف ةةةة زذلةةةك فم الالفاةةة م اف مةةةاب لاةةةةذا
ةةةةة ايةةةدا دةةة را ا مابسةةة لافةةةع يةةة ذاقةةة كالةةةا انةةة عةةةةد بالةعسمةةة يةةة
اليةةةعايا الداباسةةة ز ةةةةس دالةةة تةةة العةةةةاغم زافن ةةةمام تةةةل الةةةذا ز زام
تفاةةة م الةةةذا لةةةدا رزنةةةع ,اةةةد ارقةةة م بالفاةةة م الع افةةةق ال ةةةاسم زام ات باةةةال
فسةةةةةة ةةةةةةةد ااةةةةةةارا فضةةةةةةقعال ق افةةةةةةق الفع  .دةةةةةةالح زابةةةةةةعزم 2011
ص)117
ز ةةةةعا رزنةةةةع )Rogers ,ام الع افةةةةق زسةةةة ء الع افةةةةق الةف ةةةة لةةةةدا الفةةةةع
تةةعق م باليةةدار افق ةةاذ أز العةةةةااض بةةس تفاةة م الةةةذا لد ةة زالخ ةةعا العةةة
انااةةةا الفةةع فةةة دساقةةة
الةةع باةةةا فةةة دساقةة ز فواالةةةا كانةةةت الخ ةةعا العةةة
قع ةةةق زقعةةةةاغم تةةةل تفاةةة م الةةةذا لد ةةة كاالةةةا ا ا ذلةةةك الةةةق الع افةةةق الةف ةةة
فةةة دةةةس ام العةةةةااض زيةةةدم افق ةةةاذ بةةةس تفاةةة م الةةةذا زالخ ةةةعا العةةة
انااةةا الفةةع زالع ة ف قع ةةق تةةل ذاق ة ةةدركاا الفةةع ياةةق اناةةا قالثةةال قاد ةةداً
لةةةة زتةةةة قةةةةم ةالةةةةال ياةةةةق قمع فاةةةةا از قشةةةة ااا از قماهااةةةةا ز شةةةةةع يةداةةةة اذ
بةةةالياق زالعةةة قع زلخفةةةض ذلةةةك الياةةةق از العراةةة ياسةةة امةةةأ الةةةق تسوانيتةةةا
فةةةةاف قةالةةةةال ياةةةةق قشةةةة ااا زاذا فشةةةةات الةةةةدفايا ادةةةة ح الفةةةةع يعضةةةة
لحضقعابا الةف س  .د س  2008ص)100
ز ةظةةةةةةةع رزنةةةةةةةع ,الةةةةةةةق اففةةةةةةةعا الالضةةةةةةةقعبس نف ةةةةةةةسا ً بةةةةةةةأم ةةةةةةةة ,هم
العقةةةةةابق بةةةةةس تفاةةةةة تام يةةةةة ذزاقاةةةةةم زبةةةةةس ب ةةةةةعاقام اذ ةةةةة ت يةةةةةدم
العقةةةةةةةابق الةةةةةةةق نةةةةةةةةال الفةةةةةةةع مةةةةةةةس بأنةةةةةةة تاةةةةةةةد فسةةةةةةةةدفل لحسةةةةةةةعةان
بالالسوانيتةةةةةةةةةةةةا أز بألسةةةةةةةةةةةةا فايسةةةةةةةةةةةة تع ةةةةةةةةةةةةازا تةةةةةةةةةةةةل قفوسةةةةةةةةةةةةعه
 .دةةةةةةةةةةةةةةةةالح  2005ص )166ز ةةةةةةةةةةةةةةةةدرو رزنةةةةةةةةةةةةةةةةع ,ام اففةةةةةةةةةةةةةةةةعا
عيةةةةةعف م فةةةةة بةةةةةةض افدسةةةةةام بقةةةةةعذ تحاالةةةةة زلوةةةةةة ةةةةةذه الةةةةةق
ام تثةةةةةال هةةةةةذه العيةةةةةعفا فقع ةةةةةق تةةةةةل الق سةةةةةة افن ةةةةةانس اذ اناةةةةةا قةشةةةةةأ
تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ر زافسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالس
الدفايسةةةةةةةةةة  )Rogers,1961,p.27 .ز فعةةةةةةةةةةعض رزنةةةةةةةةةةع ,ام اففةةةةةةةةةةعا
ةةةةةةةة م لعميسةةةةةةةق افق ةةةةةةةاذ بةةةةةةةس الخ ةةةةةةةعا زدةةةةةةة را الةةةةةةةذا فالةةةةةةة
الالمعالةةةةةةةال ام اففةةةةةةةعا ةةةةةةةالم م لاال ااةةةةةةةف العةةةةةةة قعفةةةةةةةق تةةةةةةةل تفاةةةةةةة م
الةةةةةةذا بالةةةةةةدب ا فةةةةةة الةةةةةة ي كالةةةةةةا ةةةةةةدرك م هةةةةةةذه افتةةةةةة ر بداةةةةةة أتةةةةةةا
الخ ةةةةةةةعا اليةةةةةةةعايس فاةةةةةةة يعضةةةةةةة فم قالةةةةةةةةل تةةةةةةة الةةةةةةةدب ا فةةةةةةة
الشة ر برسع ا  .افسدزر  1983ص)597
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-3نظرية ليكي التساق الذاتSelf-consistenc Lecky
ام نظع ةةةةة اق ةةةةةاذ الةةةةةذا ا بسعسةةةةةو لسوةةةةة ) ز العةةةةة ف ةةةةةع تفاةةةةة م
اق ةةةةةةةةةةةةةاذ الةةةةةةةةةةةةةذا ) )Self-consistencyايعالةةةةةةةةةةةةةد تةةةةةةةةةةةةة ا ةةةةةةةةةةةةةال
ي دالمالسةةةةةةد )2010فةةةةةة بةةةةةةةاء تيساسةةةةةةاا زالةةةةةةذت قةةةةةةم ق ةسةةةةةة فةةةةةة ال مةةةةةة
المةةةةةةةةةةال لذ أكةةةةةةةةةةد ياةةةةةةةةةةق ام الةةةةةةةةةةذا قةةةةةةةةةةةة دةةةةةةةةةة را اخيةةةةةةةةةةس
 )portraitاذ ضةةةةةةةل لسوةةةةةةة افوةةةةةةةار الفةةةةةةةع دةةةةةةة ا نف ةةةةةةة فةةةةةةة ت اةةةةةةةل
الياةةةةةةة تةةةةةةة الشخيةةةةةةةس دسةةةةةةة ةةةةةةةعا ام نالسةةةةةةةل تةةةةةةةدركا الفةةةةةةةع
زسةةةةةةا ك قوةةةةةة م تع ةةةةةةي أز تة ةةةةةةمال تةةةةةةل تفا تةةةةةة يةةةةةة نف ةةةةةة ز كةةةةةةد
ياةةةةةةق ام تفعةةةةةةاح ال ةةةةةةا و والةةةةةة فةةةةةة تعكةةةةةةي الشخيةةةةةةس الةةةةةةذت هةةةةةة
تفاةةةةة م الفةةةةةع يةةةةة نف ةةةةة  .ز عفةةةةةق رزنةةةةةع ,تةةةةةل لسوةةةةة ياةةةةةق ام الةةةةةذا
هةةةة دةةةة را اخيةةةةس لوةةةة خعاةةةةف تةةةةة لو نةةةة ةةةةالح ب نةةةة العةةةةةافع
بس تفا م الذا زباا ب عا الفع  .دالح  1988ص)335
لةةةةةةذلك فةةةةةةالم الشخيةةةةةةس يةةةةةةةد لسوةةةةةة  )Leckyهةةةةةة العيةةةةةة ر الةةةةةةةذهة
الالعكةةةةةةةةةةيت الال دةةةةةةةةةةد فةةةةةةةةةة ياةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةةفس زنالسةةةةةةةةةةل الظةةةةةةةةةةاهعا
ال ةةةةةةةةسو ل نس قةع ةةةةةةةةع قة سةةةةةةةةعاً يةةةةةةةة الشخيةةةةةةةةس الال دةةةةةةةةدا زنالسةةةةةةةةل
نشةةةةةاما الفةةةةةع قخةةةةةدم الاةةةةةدر افسةةةةةال لاشخيةةةةةس زهةةةةة المفةةةةةا ياةةةةةق
اق اذ الذا  .لسةد,ت  1971ص) 426
ز ةظع لسو  )Leckyالق الشخيس ياق أناا -
 -1زددا بةااس تفع ا غسع اابا لاعي سم.
 -2لوةةةةةال الفةةةةةع تمال يةةةةة تةةةةة اففوةةةةةار بادةةةةة بةةةةة ةةةةةعةالااا باةةةةةدر
نةال ب عاق اابا لافام .
 -3لوةةةةةةال فةةةةةةع ايعيةةةةةةا بةةةةةةأم تمال يةةةةةة أفوةةةةةةاره تةقيسةةةةةة زتع ةةةةةةي تةةةةةةل
الذا .
 -4ام ال ةةةةةةةةا و عمةةةةةةةةد بةظةةةةةةةةام افوةةةةةةةةار الفةةةةةةةةع زاقماهاقةةةةةةةة زتةةةةةةةةةا سعه
زاسالةةةةة زأم كةةةةةال افةالةةةةة زافوةةةةةاره زتشةةةةةايعه قوةةةةة م تع ةةةةةي تةةةةةل نظةةةةةام
افواره .
 -5كةةةةةال فةةةةةع مةةةةة يةةةةة ت ااةةةةةف قع ةةةةةازذ تةةةةةل افوةةةةةاره لوةةةةة مةةةةةاف
ياةةةةةةةةق اتةةةةةةةةة ز اةةةةةةةة قف ةةةةةةةةسعاق ز عمةةةةةةةةة الال ااةةةةةةةةف العةةةةةةةة ف قوةةةةةةةة م
تع ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةازا تةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل افوةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاره.
دةةةةةةالح  1988ص )57لةةةةةةذلك فةةةةةةالم فوةةةةةةعا الفةةةةةةع يةةةةةة نف ةةةةةة زيةةةةةة
الةةةةةالم الالمةةةةسم بةةةة قعمةةةةد فةةةة نظةةةةام تع ةةةةق تةةةة اليةةةةسم زالالفةةةةاهسم العةةةةة
قمةةةةةةد اخيةةةةةةس الفةةةةةةع زالعةةةةةة هةةةةةة نعةةةةةةاج لاخ ةةةةةةعا العةةةةةة تةةةةةةع باةةةةةةا.
)Epstein,1980,p.91
ز ةةةةةةةعا بسعسةةةةةةةو لسوةةةةةةة  )Leckyأم الةةةةةةةذا هةةةةةةة نةةةةةةة اا الشخيةةةةةةةس
ز ةةةةةةةد كعابةةةةةة اق ةةةةةةاذ الةةةةةةذا  )self-consistencyبسةةةةةةع تة ةةةةةةع يةةةةةة
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ارااةةةةةةة فةةةةةةة الةةةةةةةذا زالشخيةةةةةةةس لذ كةةةةةةةد ام تفاةةةةةةة م الةةةةةةةذا ةةةةةةة ت
زراً اساسةةةةةةسا ً فةةةةةة قةي ةةةةةةي الالفةةةةةةاهسم الياباةةةةةة لحسةةةةةةعسةال فةةةةةة العةظةةةةةةسم
الواةةةةةةةةةة لاشخيةةةةةةةةةةس زاكةةةةةةةةةةد لسوةةةةةةةةةة  )Leckyياةةةةةةةةةةق زر الفةةةةةةةةةةع
لةةةةةذلك ةةةةةةد لسوةةةةة
زادراقةةةةة فةةةةة قةالسةةةةة اخيةةةةةس قع ةةةةةم باق ةةةةةاذ الةةةةةذا
 )Leckyادةةةةةةةةد الةةةةةةةةذ اقةةةةةةةةعزا فةةةةةةةة افوةةةةةةةةار كةةةةةةةةارزا رزنةةةةةةةةع ,فةةةةةةةة
نظع ع الالعفااا بافن ام .كا م  1990ص)45
مجتمع البحث-:
ةق ال ادثةام الةق ام ةالةم
ييد بالالمعالل الالمال ي الواس ت الةةادع الع
ياساا الةعااا ذا الةحا بالالشوا الالدرزس  .ي ا  1998ص,) 159ز عو م
تمعالل ال مة تة مةحل الالعداة اإليدا ة فة تعكةي تمافظة ةالق زال ةال
يد هم ياق زفةق اإلديةاء الععبة ت لاةةام الدراسة )1377 )4472-4470
مال ت ,يس ياق تدارت اضاء بادرز ,الي ادس ف تمافظ ةالق ال الرة
 )10تدرس ليدا زقان  .زالمدزا  )7س ذلك.
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عينة البحث :
زاد االات يسة ال م  )044مال ت محل العابل الةاال ) لذ أم هذا
الو أم ةق أفضال د را ت الخياات
الةد  )044مال
ال ا و تعع ف ,يت ياق  )74تدرس ب اال  )04مال ت كال تدرس .
أداة البحث :
لعميسق هدر ال م عقا ق فع أ اا زياق الةم ا ق
 .5مقياس اتساق الذات:
لرةةةةعض قميسةةةةق أهةةةةدار ال مةةةة فبةةةةد تةةةة قةةةة فع تيسةةةةات ةةةةعحءم تةةةةل
م سةةةةةة ال ةةةةةال الالةةةةةعا اساسةةةةةاا زم سةةةةةة تمعالةةةةةل ال مةةةةة ز عةةةةة فع فساةةةةةا
الخيةةةةاات ال ةةةةا و تعع لةةةةذا اةةةةام ال ادثةةةةام بع ةةةةة تيسةةةةات اق ةةةةاذ الةةةةذا
الةةةةذت أيدقةةةة ي دالمالسةةةةد )4474ليسةةةةات اق ةةةةاذ الةةةةذا لةةةةدا افةةةةعا يسةةةةة
زكالةةةةا ت ضةةةةح فةةةة تامةةةةق )4/زاةةةةام ال ادثةةةةام بةعضةةةة ياةةةةق
ال مةةةة
تمال يةةة تةةة الخ ةةةعاء فةةة الععبسةةة زياةةةم الةةةةفس زفةةة ضةةة ء راء الخ ةةةعاء
ديال اقفاذ  )%100ياق اسعةالاا الاليسات.
زاد ق ةق ال ادثام تيسات ي د المالسد ))2010فق اذ الذا لألس ال اآلقس
ةد ت الاليا سس المد ث لذ أيد يام .2010
أ.
ل .لن تةد لةفس الالعدا الدراسس زه محل الالعدا افيدا .
ج .ت افي الخ عاء ياق دحدسع .
ه .فد ال ادثام أن تيسات تةاس لةسة بمث .
اصف مقياس إتساق الذات:
أيةةةةةةد ال ادثةةةةةة زسةةةةةةةاء تانةةةةةةد ي دالمالسةةةةةةد هةةةةةةذا الاليسةةةةةةات فةةةةةة
يةةةةةةام  )2010فةةةةةةة راسةةةةةة تان ةةةةةةةعسع زم يعةةةةةةة ياةةةةةةق ما ةةةةةةة الالعداةةةةةةة
افيدا ةةةةةة زاةةةةةةد ق ةةةةةةةت نظع ةةةةةة افق ةةةةةةاذ الةةةةةةذاق ) لاسوةةةةةة فةةةةةة بةةةةةةةاء
تيساسةةةةةةاا ز عوةةةةةة م الاليسةةةةةةات تةةةةةة  )43فيةةةةةةعا مةةةةةةال يةاةةةةةةا بابعسةةةةةةار
أدةةةةد ال ةةةةدااال افربةةةةة الال نةةةة ا أتةةةةام كةةةةال فيةةةةعا زهةةةة ت افةةةةق بشةةةةداا
ت افةةةةةةةةقا أرفةةةةةةةةض اأرفةةةةةةةةض بشةةةةةةةةدا ) زاةةةةةةةةد دةةةةةةةةد أز,ام ال ةةةةةةةةدااال
لافيةةةةةةةةةعا اف مابسةةةةةةةةة  )1-2-3-4زأتةةةةةةةةةا لافيةةةةةةةةةعا ال ةةةةةةةةةا س )4-3-2-1
زقم ةةةةة الدرنةةةةة ياةةةةةق كةةةةةال فيةةةةةعا تةةةةة فيةةةةةعا الاليسةةةةةات لةةةةةذلك فةةةةةالم
أياةةةةةةق رنةةةةةة الوةةةةةة الميةةةةةة ا ياساةةةةةةا هةةةةةة  )172زأاةةةةةةال رنةةةةةة هةةةةةة
 )43هةةةةةةةذا ز باةةةةةةة ال سةةةةةةةم الفعضةةةةةةة لااليسةةةةةةةات  )107.5اذ ُيةةةةةةةد هةةةةةةةذا
ال سةةةةةةم نيقةةةةةة اليقةةةةةةل يةةةةةةةد تيارنةةةةةة ال سةةةةةةم العق سيةةةةةة تةةةةةةل ال سةةةةةةم
الفعضةةةةةة لاموةةةةةةم ياةةةةةةق يسةةةةةةة ال مةةةةةة اذا كانةةةةةةت لةةةةةةد اا لق ةةةةةةاذ ذا أم
ف.

03

دس ااتت تةد الاليسات باسعخعاج الخياات ال ةسو تعع لفيةعا الاليسةات
كافق :
 -7اسددددددددتخراا القددددددددوة التمييعيددددددددة للمقيدددددددداس ب سددددددددتعمال طريقددددددددة
الالمال يعام الالعقعفعام).
 -5صدددددددق ا داة :اسةةةةةةعخعنت دةةةةةةدذ اف اا بةةةةةةأكثع تةةةةةة مع يةةةةةة زهةةةةةة
ددذ الالمع ا زددذ ال ةاء الالعالثال باليدذ الةاتا ).
 -3ثبات المقياس :اسعخعنت ق ا الاليسات بقع يعس زه
تةاتال افق اذ الدابا مع ي العميا الةيفس ) زاد با الث ا
أ.
.)0.80
ل .تةاتال افق اذ الخارن مع ي ليا ا افبع ار) زاد با .)0.80
التحليل اإلحصا ي للفقرات:
اةةةةةةةةةدر العماسةةةةةةةةةال اإلديةةةةةةةةةاا للةةةةةةةةةق ليةةةةةةةةةدا فيةةةةةةةةةعا قعالعةةةةةةةةةل
بخيةةةةةةةاات سةةةةةةةا و تعع تةاسةةةةةةة زبالعةةةةةةةال فالناةةةةةةةا قعالعةةةةةةةل بخيةةةةةةةاات
اساسةةةةةةس نسةةةةةةدا لةةةةةةذا مةةةةةة العأكةةةةةةد تةةةةةة الخيةةةةةةاات اليساسةةةةةةس لفيةةةةةةعا
الاليسةةةةةةات المسةةةةةةد تةاةةةةةةا زقةةةةةةةد ال الفيةةةةةةعا غسةةةةةةع الالةاسةةةةةة أز اسةةةةةةع ةا ها
 )Ghiselli,1981:422زاةةةةةةةةةةد اق ةةةةةةةةةةل ال ادثةةةةةةةةةةام الخقةةةةةةةةةة ا اآلقسةةةةةةةةةة
لعماسال الفيعا لديااسًا
أ-عينة التحليل اإلحصا ي:
بارةةةةةةةت يسةةةةةةةة العماسةةةةةةةال اإلديةةةةةةةاا لفيةةةةةةةعا تيسةةةةةةةات اق ةةةةةةةاذ الةةةةةةةذا
 )044مالةةةةةة تةةةةةة مةةةةةةحل الالعداةةةةةة افيدا ةةةةةة ق بسةةةةةةا لاداةةةةةة زقياسةةةةةةال
فعص الاليا ا ف يالاس العماسال اإلدياا .
زاةةةةةد قةةةةةم ابعسةةةةةارهم بالقع يةةةةة الةشةةةةة ااس ب ااةةةةةل  )04مال ةةةةةا ً تةةةةة كةةةةةال
تدرسةةةةةة تةةةةةة الالةةةةةةدارت الال نةةةةةة ا فةةةةةة اضةةةةةةاء باةةةةةةدرز .,نةةةةةةدزا )4
س ذلك.
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جدال ()5
توزيع عينة التحليل اإلحصا ي على افق المدارس االعدادية
اسم الالدرس
04
قان الي اح
7
04
قان ال وعت
4
04
ايدا اب ضسفام
7
04
0
قان تأرل لا ةس
04
قان الة اام
2
04
ايدا افتام اليهعت
6
04
قان قابت ب اعا
1
04
قان س تع
8
04
ايدا بادرز,
9
04
قان الال عي ال
74
044

الالمال ف

ل  -للتحقق من الخصا ص االحصا ية للفقرات قام الباحث باالجراءات االتية:
ااال:أسلوب المجموعتين المتطرفتين (القوة التمييعية للفقرات)-::
أم الاةةةةةةدر ا ساسةةةةةة تةةةةةة هةةةةةةذه الخقةةةةةة ا هةةةةةة قق سةةةةةةق الاليسةةةةةةات
ياةةةةةةةق يسةةةةةةةة تةةةةةةة الالمعالةةةةةةةل لرةةةةةةةعض ل مةةةةةةةا رنةةةةةةة افن ةةةةةةةمام فةةةةةةة
افسةةةةةةةةةعماب فسةةةةةةةةةع ةا الفيةةةةةةةةةعا غسةةةةةةةةةع الالالسةةةةةةةةةيا زلرةةةةةةةةةعض قماسةةةةةةةةةال
الفيعا باسعخعاج الي ا العالسسي .
زاد أق ل ال ادثام الخق ا اآلقس -
قمد د الدرن الواس لوال اسعالارا
قعقس افسعالارا ت أياق رن للق أ نق رن .
قةسةةةةةةةس الةةةةةةة  )%41تةةةةةةة افسةةةةةةةعالارا المادةةةةةةةا ياةةةةةةةق الةةةةةةةدرنا
الةاسةةةةةةا فةةةةةة الاليسةةةةةةات زالةةةةةة  )%41تةةةةةة افسةةةةةةعالارا المادةةةةةةا ياةةةةةةق
الةةةةةةةةدرنا الةةةةةةةةدنسا زقعازدةةةةةةةةت اسةةةةةةةةعالارا الالمال يةةةةةةةة الةاسةةةةةةةةا بةةةةةةةةس
 )748اسةةةةةةةةعالارا ز  )748اسةةةةةةةةعالارا لاالمال يةةةةةةةة الةةةةةةةةدنسا زبةةةةةةةةذلك باةةةةةةةة
يةةةةةةةةد افسةةةةةةةةعالارا الخاضةةةةةةةةة لاعماسةةةةةةةةال اإلديةةةةةةةةاا )476اسةةةةةةةةعالارا
تةاةةةةةةا  )748اسةةةةةةعالارا تةةةةةة الالمال يةةةةةة الةاسةةةةةةا ز  )748اسةةةةةةعالارا تةةةةةة
الالمال يةةةةةةةة الةةةةةةةةدنسا باسةةةةةةةةعةالاا ) )T.testلةسةعةةةةةةةةس ت ةةةةةةةةعياعس لذ بارةةةةةةةةت
اليسالةةةةةةةةةة العااسةةةةةةةةةة المدزلسةةةةةةةةةة  )7 96يةةةةةةةةةةةد رنةةةةةةةةةة دع ةةةةةةةةةة )470
00

زت ةةةةةةةةع ا فلةةةةةةةةة  )4 42لةةةةةةةةةذا أيةةةةةةةةةد نالسةةةةةةةةةل الفيةةةةةةةةةعا ت ن ةةةةةةةةة
زتالسةةةةةةةيا ياةةةةةةةق زفةةةةةةةق هةةةةةةةذا ا سةةةةةةةا ل م اسالعةةةةةةة العااسةةةةةةة الالم ةةةةةةة ب
كانةةةةةةت أياةةةةةةق تةةةةةة اليسالةةةةةة المدزلسةةةةةة ال الرةةةةةة  )7 96ز رنةةةةةة دع ةةةةةة
 )470زالمدزا  )7ضح ذلك.
ندزا )7
القوة التمييعية لفقرات المقياس باستخدام أسلوب المجموعتين
المتطرفتين عند مقارنتها بالقيمة الجدالية 5991
القيمة التا ية
المجموعة الدنيا
المجموعة العليا
ت
المحسوبة
االنحراﻑ
الوسط
الوسط االنحراﻑ
المعياري
الحسابي المعياري الحسابي
6.336
0.496
1.34
0.634
1.83
.5
4.818
0.418
1.22
0.657
1.58
.5
4.715
0.555
1.36
0.783
1.8
.3
3.041
1.024
2.13
0.99
2.55
.4
5.701
0.672
1.42
0.735
1.96
.1
5.27
0.573
1.37
0.846
1.89
.1
6.366
0.74
1.65
0.818
2.32
.7
5.517
0.516
1.3
0.87
1.83
.8
6.227
0.559
1.38
0.778
1.95
.9
6.7
0.573
1.37
0.895
2.06 .51
6.576
0.705
1.63
0.803
2.31 .55
4.56
0.603
1.36
0.891
1.83 .55
6.228
0.676
1.54
0.844
2.19 .53
6.075
0.817
1.88
0.927
2.6
.54
4.55
0.728
1.55
0.88
2.05 .51
3.906
1.156
2.81
0.922
3.36 .51
5.969
0.881
1.83
0.92
2.56 .57
4.489
0.644
1.43
0.747
1.85 .58
5.586
0.577
1.39
0.662
1.86 .59
5.793
0.041
0.421
0.848
1.69 .51
5.787
0.061
0.63
0.837
2.01 .55
5.553
0.064
0.662
0.912
2.14 .55
5.461
0.081
0.837
1.000
2.49 .53
6.398
0.059
0.609
0.985
2.04 .54
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3.626
0.081
0.837
0.889
2.06 .51
5.421
0.07
0.728
0.895
2.06 .51
4.503
0.093
0.963
0.971
2.36 .57
3.207
0.105
1.089
1.032
2.96 .58
4.475
0.084
0.869
0.895
2.28 .59
4.455
0.069
0.716
0.837
2.01 .31
5.253
0.065
0.673
0.915
2.15 .35
2.111
0.113
1.172
0.943
2.77 .35
6.669
0.059
0.612
0.839
2.07 .33
6.773
0.061
0.63
0.770
2.07 .34
4.199
0.108
1.127
1.109
2.68 .31
5.24
0.044
0.46
0.664
1.63 .31
4.721
0.069
0.719
0.751
2.16 .37
5.819
0.065
0.678
0.813
2.22 .38
6.44
0.063
0.66
0.887
2.25 .39
6.68
0.049
0.505
0.805
1.93 .41
6.193
0.082
0.852
1.009
2.51 .45
6.188
0.069
0.712
0.823
2.06 .45
5.632
0.084
0.872
0.985
2.40 .43
ثانيددددددا:يحاةةةةةة رنةةةةةة الفيةةةةةةعا بالدرنةةةةةة الواسةةةةةة لااليسةةةةةةات زهةةةةةة تةةةةةة
أكثةةةةةةع القةةةةةةعذ اسةةةةةةعةالافً فةةةةةة قماسةةةةةةال فيةةةةةةعا افبع ةةةةةةارا زالاليةةةةةةا سس
الةف ةةةةةةس نظةةةةةةعاً لالةةةةةةا قعيةةةةةةف بةةةةةة هةةةةةةذه القع يةةةةةة تةةةةةة قمد ةةةةةةد لالةةةةةةدا
قمةةةةةةةةةةةةةةةةانس فيةةةةةةةةةةةةةةةةعا الاليسةةةةةةةةةةةةةةةةات فةةةةةةةةةةةةةةةة اسةةةةةةةةةةةةةةةةات الظةةةةةةةةةةةةةةةةاهعا
ال ةةةةةةةةةةةةا كس (Nunnally,1978,p:262).زأم ارق ةةةةةةةةةةةةام رنةةةةةةةةةةةة كةةةةةةةةةةةةال
فيةةةةةةةعا بالمةةةةةةةك بةةةةةةةارن أز تمةةةةةةةال اباةةةةةةة ت اةةةةةةةع ليةةةةةةةدااا زلذا لةةةةةةةم
ةةةةةعةالال يةةةةةا اً تمةةةةةال اباةةةةة زأم أفضةةةةةال تمةةةةةال
عةةةةة فع تمةةةةةال بةةةةةارن
اباةةةةةةةة هةةةةةةةة رنةةةةةةةة الالفمةةةةةةةة ص الواةةةةةةةة ياةةةةةةةةق الاليسةةةةةةةةات تامةةةةةةةةم
 2000ص  .)19زلم ةةةةةةال تةاتةةةةةةال افرق ةةةةةةام بةةةةةةس رنةةةةةة كةةةةةةال فيةةةةةةعا
تةةةةةة فيةةةةةةعا تيسةةةةةةات افسةةةةةةعيحلس زالدرنةةةةةة اسةةةةةةعةالال ال ادةةةةةة تةاتةةةةةةال
ارق ام بسعس م .) Pearson Correlation Coefficient
زاةةةةةةد ق ةةةةةةس أم تةاتةةةةةةال افرق ةةةةةةام بةةةةةةس رنةةةةةة الفيةةةةةةعا زالدرنةةةةةة الواسةةةةةة
نالسةاةةةةةةةا ذا فلةةةةةةة لديةةةةةةةااس يةةةةةةةةد ت ةةةةةةةع ا  )4 47تايةةةةةةةدا الفيةةةةةةةعا
 )48يةةةةةةةةةةةد ت ةةةةةةةةةةع ا  )4042زبدرنةةةةةةةةةة دع ةةةةةةةةةة  )798زالمةةةةةةةةةةدزا
 )0ضح ذلك.
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جدال ()4
معامالت االرتباط بين درجة الفقرة االدرجة الكلية للمقياس عند مقارنتها
بالقيمة الجدالية  19198اعند مستوى داللة 1911
ق ا ال
الفيعا
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

تةاتال
افرق ام
**.391
**.301
**.309
**.163
**.334
**.344
**.367
**.357
**.361
**.315
**.315
**.290
**.344
**.321
**.301
**.184
**.319
**.276
**.355
**.381
**.336
**.314

الدفل الالةة
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047

* اا يةد ت ع ا 4 42
** اا يةد ت ع ا 4 47
الخصا ص السايكومترية للمقياس
-5الصدق :Validity
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ق ا ال
الفيعا
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

تةاتال
افرق ام
**.343
**.353
**.260
**.297
**.264
*.128
**.233
**.296
**.296
**.147
**.386
**.388
**.212
**.259
**.285
**.310
**.389
**.357
**.359
**.370
**.335

الدفل الالةة
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4042
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047
اا يةد 4047

قميةةةةةق هةةةةةذا الةةةةةة ف تةةةةة اليةةةةةدذ يةةةةةةدتا اةةةةةام ال ادثةةةةةام بةةةةةةعض
فيةةةةةةعا الاليسةةةةةةات ياةةةةةةق تمال يةةةةةة تةةةةةة الخ ةةةةةةعاء زالالعخييةةةةةةس فةةةةةة
الععبسةةةةةة زياةةةةةةم الةةةةةةةفس لذ بارةةةةةةت ن ةةةةةة اقفةةةةةةاذ الخ ةةةةةةعاء ياةةةةةةق تيسةةةةةةات
لق اذ الذا .)%100
-5الثباتReliability
الث ةةةةةةا ةةةةةةةة أم الفةةةةةةع مةةةةةةاف ياةةةةةةق الال اةةةةةةل نف ةةةةةة قيع ةةةةةةا ً بالة ةةةةةة
لالمال يعةةةة يةةةةةةد قوةةةةعار اساسةةةةة ز يةةةةق ياةةةةةق دالةةةة قيع ةةةةةا ً باليةةةةدر الةةةةةذت
عالثةةةةةال فسةةةةة بيسالةةةةة دةةةةةرسعا لاخقةةةةةأ الالةسةةةةةارت فةةةةة اليسةةةةةات أز بالةاتةةةةةال
ق ةةةةةةةا تعقفةةةةةةةل  .أبةةةةةةة نةةةةةةةا ز  1997ص (402زقةةةةةةةةد رنةةةةةةة الث ةةةةةةةا
دةةةةةةةةا ا اذا قوةةةةةةةةعر ابع ةةةةةةةةار تمال يةةةةةةةة نفةةةةةةةةس نعةةةةةةةةااا ز وةةةةةةةةعر هةةةةةةةةذا
افبع ةةةةةةةةةةةةار بةةةةةةةةةةةةالظعزر الالعشةةةةةةةةةةةةابا إليقةةةةةةةةةةةةاء الةعةةةةةةةةةةةةااا نف ةةةةةةةةةةةةاا .
تممةةةةةةةةة ل  2002ص )204فالاةةةةةةةةةدر تةةةةةةةةة د ةةةةةةةةةال الث ةةةةةةةةةا هةةةةةةةةة
قمد د أبقاء اليسات زل ما معذ قياال ت هذه ا بقاء.
)Murphy, 1988,p.63
ز ةةةةةةد د ةةةةةال الث ةةةةةا تةةةةة بيةةةةةاات الاليسةةةةةات المسةةةةةد نةةةةة ةةةةة قع ياةةةةةق
اق ةةةةةةاذ فيةةةةةةعا الاليسةةةةةةات فةةةةةة اسةةةةةةات تةةةةةةا فعةةةةةةعض ام يس ةةةةةة الاليسةةةةةةات
بدرنةةةةةة تي لةةةةةة تةةةةةة الداةةةةةة  .يةةةةةة ا  1993ص )235لذ ةةةةةةعم اساسةةةةةة
بقع يعس
ااال-اعادة االختبار نامأ للق ليا ا قق سق ا اا نف اا ياق أفعا الةسة نف اا
تةاتال افرق ام بس الةعااا ف الالعا
بةد فععا ,تةس تةسة زت قم نم
ا زلق زالالعا الثانس فالذا كام الالةاتال تعقفةا ً فاذا ةة أم ا اا
قابع  .ال  2003ص )62زت أنال اسعخعاج ق ا الاليسات باذه القع ي
فيد اام ال ادثام بعق سي ياق يسة ت القحل تو ن ت  )744مال زقم
ليا ا قق سي ياق نفس الةسة بةد تعزر  (14تا ً ت العق سق ا زا لااليسات.
ز عا تي ) )Adams,1964أم ليا ا قق سق الاليسات لالةعف ق اق م أم
.)Adams, 1964, p.58
ف قيال ي هذه الالدا
لةةةةةذلك فيةةةةةد قةةةةةم د ةةةةةال تةاتةةةةةال افرق ةةةةةام بةةةةةس رنةةةةةا العق سيةةةةةس زاةةةةةد
با الث ا  )0 81ز ةع ع ت اعاً نسداً ياق ق ا الاليسات.
ثانيا :معامل ثبات كرانباخ الفا
قةةةةةةم د ةةةةةةال تةاتةةةةةةال ق ةةةةةةا ألفةةةةةةا كعزن ةةةةةةاخ باسةةةةةةعةالاا بعنةةةةةةاتا SPSS
ةةةةةةةةةةازت  )4 120قةةةةةةةةةةم
ززنةةةةةةةةةةد ال ادثةةةةةةةةةةام ام تةاتةةةةةةةةةةال الث ةةةةةةةةةةا
قيةةةةةةمسح تةاتةةةةةةال افرق ةةةةةةام بالةا لةةةةةة بسعسةةةةةة م بةةةةةةعازم ادةةةةةة ح ةةةةةةازت
 )40829زياس فام الاليسات عالعل بث ا نسد.
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المؤشرات االحصا ية لمقياس اتساق الذات :
المدزا  )2س الال اعا افديااس لاليسات اق اذ الذا
ندزا )2
400.00
دمم الةسة
81.31
الالع سم
0.52
الخقأ الالةسارت لاالع سم
82.00
ال سسم
82.00
الالة اا
10.36
افنمعار الالةسارت
107.38
الع ا
0.69
افلع اء
0.12
الخقأ الالةسارت لحلع اء
4.58
العفاقح
0.24
الخقأ الالةسارت لاعفاقح
101.00
الالدا
49.00
ااال اسال
150.00
اياق اسال
32523.00
الالمال ف
ام ت اسعيعاء الال اعا اإلديااس لاليسات اق اذ الذا اد ق س ام يسة
ال م المال قع ,ف ق  ,ةا ايعدالسا ت دس قيارل رنا ال سم زالالة اا
زال سسم زهذا تالا شسع الق ام الةسة الع قم ابعسارها قالثال الالمعالل قالثسح
ديسيسا زبالعال الو قةالسم الةعااا ياق الالمعالل الالأب ذ تة الةسة كالا ت ضما
ف الشوال )7
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شكل()5

الوسا ل اإلحصا ية:
اسةةعةالال ال ادثةةام ف ة قماسةةال ال سانةةا زقف ةةسعها بال سةةااال اإلديةةااس الالةاس ة
زبافسعةان بال عناتا اإلدياا  ) SPSSزكاآلق -
الالع سم الالعنح زافنمعار الالةسارت زال ,م الالئ ت لفيعا افسع ان
افبع ار العاا لةسةعس ت عياعس  -لم ال الي ا العالسسي لفيعا الاليسات.
تةاتةةال ارق ةةام بسعسةة م لم ةةال الث ةةا زيحاةة الفيةةعا بالدرنةة الواسةة
لااليسات.
تةا ل الفاكعزن اخ فسعخعاج الث ا .
عرض النتا ج
عم ال مت المال ا ر هز اسات اق اذ الذا لدا محل الالعدا افيدا
دسة ا اةةع الةعةةااا ياةةق ام يسةة ال مة لةةد اا ت ةةع ا تةةةخفض فة اق ةةاذ
الذا .
02

التوصيات The Recommendations
العأكسةةةد ياةةةق اهالسةةة افراةةةا زالع نسةةة لاقا ةةة بشةةةوال يةةةام لال ةةةايدقام فةةة
رفةةةةل ت ةةةةع ا اق ةةةةاذ الةةةةذا لضةةةةالام الالمافظةةةة ياةةةةق ت ةةةةع ا قي ةةةةال ذاقةةةة
ا ماب ت بحا بعاتا اراا باد بام
المقترحات The Suggestions
ف ض ء نعااا ال م المال يععح ال ادثام تا أق
 -7لنةةةةةةةعاء راسةةةةةةة فةةةةةةة اق ةةةةةةةاذ الةةةةةةةذا ياةةةةةةةق مةةةةةةةحل الالعادةةةةةةةال
ا بعا كالالعدا الالع سق أز الالعدا الماتةس .
 -4لنعاء راس تيارن باسعخدام ا زا ابعا الو ت بحلاا اسات اق اذ
الذا لدا القا .
المصادر
ابةةةة نةةةةا ز دةةةةالح تمالةةةةد ياةةةة  )1997ياةةةةم الةةةةةفس الععبةةةة ت ار
الالس عا لاةشع زالع  ,ل زالق اي يالام.
د ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدالةظسم )2008افراةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا
الةف ةةةةةة العق سق العوة ل نسا م 4ار الفوةةةةةةع نااةةةةةةعزم زت ,ي م يالةةةةةةام
الالالاو افر نس الاااالس .
افسةةةةدزر لسةةةةةدا )1983تةةةةدبال ياةةةةم الةةةةةفس قعنالةةةة سةةةةسد مةةةة ال
تمال يالع نمس بيام توع افنما الاليع الياهعا.
ال ساسال ر,ذ  )2003تةاها ال م الةاال غيا فا قس .
دةةةةةالح ااسةةةةةم د ةةةةةس )2005ياةةةةةم نفةةةةةس الشةةةةة اذ زافضةةةةةقعابا
الةياس زالةف س م 7تق ة ناتة دحح الد اربسال.
دالح ااسم د س )1988الشخيس بس العةظسع زاليسات بردا .
دةةةالح تاةةةدت دالح ب ةةةال كةةةع م اةةةات )2011العمةةةدت تةةةل الةةةذا
زبةةةةةةةةةض افضةةةةةةةةقعابا الةف ةةةةةةةةس زال ةةةةةةةةا كس م 7ار دةةةةةةةةفاء لاةشةةةةةةةةع
زالع  ,ل يالام.
ي د بة اء ي د الع,اذ  )2011اقع افسا ل الةيحن ال ندان ف
تما الق الةد .26
قةالس اق اذ الذا لدا مال ا الالعدا افيدا
يةةةةدت ي ةةةةد الةةةةعدال  )1998أساسةةةةسا ال مةةةة الععبةةةة ت م4
ار الالةارر يالام ا ر م
فاال تيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةقفق ل )ياةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةفس
افكاسةسو توع تيع ناتة يس االس.
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كةةةا م ياةةةة تاةةةةدت )1990بةةةةةاء تيسةةةات تيةةةةة لالفاةةةة م الةةةةذا لةةةةدا
ما ةةةةةةة الالعداةةةةةةة افيدا ةةةةةةة رسةةةةةةةال تان ةةةةةةةعسع غسع تةشةةةةةةة را) كاسةةةةةةةة
اف ال ناتة بردا .
كالةةةةةةةةةةةةةةةاا يا  )1988الةةةةةةةةةةةةةةةةفس انفةافقاةةةةةةةةةةةةةةةا زاتعضةةةةةةةةةةةةةةةاها
زيحناا م 0ار زاسم لادراسا زالةشع زالع  ,ل الالالاو افر نس .
لسةةةةةد,ت و هةةةة ا )1971نظع ةةةةا الشخيةةةةس قعنالةةةة فةةةةعج ادالةةةةد
فع ا تمال دفة لقف تمالد فقسم الياهعا تيع.
تمم ل زنس )2002ال م الةاال زتةاهم كعال تةام .
ز,ارا الععبسةةةةةةة الةعااسةةةةةةة )1977نظةةةةةةةام الالةةةةةةةدارت الثان ةةةةةةة فةةةةةةة
الةعاذ .
Adams. G. S (1964): Measuremant and Evaluation
Education psychology Guidance, New York. Holt.
Epstein,(1980)personalityBasic aspects and current
research.prenticehall,inc.
Gale, R, (1974): who are you?the psychology of being
yourself ,prentic-Hall,Inc,New Jersey, Englewood Cliffs.
Goldstein, A.P. (1981): Psychological skill training ,
New York pergamoon, Press.
Ghiselli.E. (1981): Theory of psychological
measurement mc graw.hill company, new yourk.
Murphy, R. K (1988): psychological testing principles
andApplication, New York, Hill International, Jon.
Nunnally, J, C (1978): Psychometric theory, New
York, Me Grow-Hill.
Rogers,C.(1961).on becoming a person:A therapist’s
view of psychotherapy,Boston,MA.

ملحق()5
جامعــة ديــالــى
كلية التربية االساسية
قسم االرشاد النفسي االتوجيه التربوي
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الدراســــات العليا  /الماجسـتير
م /استبانه استطالعية
ععيعي المدرس.......
تحية طيبة......
ف نس ال ادثام اليسام بدراس اسعقحيس قادر للق العةعر ياق اق اذ الذا
لدا محل الالعدا افيدا ز ييد بأق اذ الذا دال ت افن مام أز
الع ا,م بس تو نا الشخت الةياس زافنفةالس زالم د ) زبس تا مالا ت
نظام
أفوار ت ي ي ذاق بمس ميق ل المفا ياق الذا زياق قو
ت دد لمالا عاا).
زنظعاً لالا قعالعة م ب ت ب عا تسدانس ز را ياالس ف هذا الالماا عنق
ابداء زنا نظعكم ياق الال ض ف ت بحا افناب ياق ال اا العال -
سا كس قدا ياق يدم اق اذ الذا

ت/هال ق ند ت اعا
افيدا ؟
نةم

لدا محل الالعدا

ف

لذا كام الم ال نةم ) فالا ه ال ا كسا الع
زن يدم اق اذ الذا ؟
مع الشكر االتقدير
أ.د مهند محمد عبد

الارساا القحل زالع قدا ياق

عامر كنعان مهدي

ملحق()5
مقياس( اتساق الذات) المقدم للخبراء
جامعــة ديـالــى
كلية التربية التربية االساسية
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قسم االرشاد النفسي االتوجيه التربوي
الدراسـات العليا – الماجستيــر
م /استمارة آراء الخبراء في بيان مدى صالحية فقرات المقياس
ا ستاذ الفاضل......................................................المحترم
قمس مس
ةةةةعزم ال ادثةةةةام لنةةةةعاء راسةةةةع الال سةةةة ت بةةةة اسةةةةات اق ةةةةاذ الةةةةذا لةةةةدا
مةةحل الالعداةة افيدا ةة ) زلعميسةةق أهةةدار ال مةة فةة اسةةات لق ةةاذ الةةذا
لةةةدا مةةةحل الالعداةةة افيدا ةةة ق ةةةةق ال ادثةةةام تيسةةةات لق ةةةاذ الةةةذا الةةةذت
أيدقةةة ي دالمالسةةةد) فةةة يةةةام  )4474فةةة راسةةة تان ةةةعسع زم يع ياةةةق
ما ةةة الالعدا افيدا زاةةةد ق ةةةةت نظع ةةة اق ةةةاذ الةةةذا ا لوةةة  )1945فةةة
بةةةةاء تيساسةةةاا ز ييةةةد باق ةةةاذ الةةةذا بأنةةة دالةةة تةةة افن ةةةمام أز العةةة ا,م
بةةةس تو نةةةا الشةةةخت الةياسةةة زافنفةالسةةة زالم ةةةد ) زبةةةس تةةةا مالاةةة تةةة
أفوةةةار ت ةةة ي يةةة ذاقةةة بمسةةة ميةةةق لةةة المفةةةا ياةةةق الةةةذا زياةةةق قوةةة
نظةةةةام ت دةةةةد لمالا عاا).زبةةةةالةظع لالةةةةاقعالعة م بةةةة تةةةة ب ةةةةعا ياالسةةةة نةعض
ياةةةق دضةةةعاقوم فيةةةعا الاليسةةةات ل سةةةام رأ وةةةم دةةة ا دةةةحدسعاا ززضةةة داا
زلاععاح العةد ح الالةاس ياق الاليسات.
ياالةةةا ً أم بةةةدااال افسةةةعماب أتةةةام كةةةال فيةةةعا فةةة الاليسةةةات هةةة ت افةةةق بشةةةدا
ت افق ارفض ارفض بشدا).
مع خالص الشكر ااالمتنان
أ.د مهند محمد عبد
عامركنعان مهدي
الفيعا
7
4
7
0
2
6
1
8

تدا دحدس الفيعا
دالم غسع دالم

لدت قي بأتواناق زادراق ف قميسق
تاأد الس .
اققال لعميسق مال داق الدراسس .
أيعة بالظاعت الخارن بالسعالعار.
افضال افسعيحلس ي افبع ف
لقخاذ اعاراق .
ايق اهالس لالشايعت الداباس .
اد العة سع ي رأ بيعاد .
اؤت باففوار زالالةعيدا الع اق ةاها.
انا تاعيم ب ي ت لحبع .
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الالحدظا

9
74
77
74
77
70
72
76
71
78
79
44
47
44
47
40
42
46
41
48
49

أيعة بالسا ب ف يالال ا اساء.
افضال افيعالا ياق نف ف قا س
ادعساناق .
ااةع ام قيعفاق تعحاال تل تاأدالا
ت افوار.
ااةع بال ةا ا يةد اضاء تةظم زاع
تل اددااا .
انا تدرو لقع ي قيعف تل الةات.
اقي ال افنعيا مالالا ان ف اد ادععات
لذاق .
ااةع بالال لس قماه قا س ادعسانا
بةض الةات.
ادازا ام اييا نف ي افبع .
انا اا ر ياق ا راو العيعفا
الخامئ .
أدر بأهعالام لألبع يةدتا
مدق ن ي تشوحقام.
لدت اليدرا ياق قيمسح الخقأ الذت
أال فس .
افوع بقال داق ف المساا.
ا افل ي زنا نظعت اذا يارضاا
افبعزم.
ا رو نيام الي ا زالضةف ف
اخيسع .
لدت اليدرا ياق دال تشوحق ت زم
ت ايدا افبع .
اهعم بالةظع ف الالع ا ت ااعا ا ال
بعزن ت الالةيا.
اساتح اددااا الذ عقو م أبقاءا
بمي .
اؤت بةدم زن الال عمسال اتام ادرا
الفع زنا ه.
اهعم بالا فوع ب الةات ية .
أاةع بال ددا دعق زام كةت بس
افبع .
اا م بالحدظ سا و افبع ف
الالةاس ا افنعالايس لالةعف تا م
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74
77
74
77
70
72
76
71
78
79
04
07
04
07

يا اليسام ب .
ادالم ياق انما ,زان اق تاالا وافة
ذلك ت ناد زقة .
ادازا نةال سا ك ت ا عا لعيالسد
زتةا سع الالمعالل.
ا اع اتام افبع ان أكثع تةاناا
تالا انا ياس فةح.
انع الق نف زيالا زم ام ة اة
أدد.
ا رو القع ي الع أفوع باا لمال
الالشوا .
عاز ن الخ ر ت الال عي ال.
أاةع بأهالس افنعاا ف الدراس
لعميسق اهداف .
بأسعقايع الع افق تل راء افبع .
ااةع بأم قيعفاق دمسم بةظع
افبع .
يةدتا أاةع بالياق أسعقسل تةعف
افس ال.
لدت اليدرا ياق ك قي افبع .
يةدتا أا م بةالال شةعن بالخمال
أسعقسل افيععار بذلك.
اسعقسل قمالال ت لس أبقاا .
أهعم لالشوح افبع .
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