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ملخص البحث :
لعدیـد مـن العـاملین فـي مجـال علـم الـنفس بكـل ان مفهوم االتزان االنفعـالي جـذب اهتمـام ا

الموضوع ،  هذابهتمام الفروعه فضال عما اظهرته العلوم االنسانیة االخرى كالفلسفة واالدب في ا

والمتتبع لنظریات علم النفس یجدها تجعل مـن هـذا المفهـوم هـدفا لهـا ، كمـا وان لهـذا المفهـوم مـن 

بالشــكل الــذي یضــمن تحقیــق تطورهــا نحــو االفضــل ، فعالیــة واثــر فــي دیمومــة الحیــاة واســتمرارها

زال االهتمــام مســتمرا لمعرفــة ماهیــة مفهــوم االتــزان االنفعــالي وخصائصــه والعوامــل المــؤثرة فیــه یــوال

مفهـوم ث قیاس االتـزان االنفعـالي و هدف البحولهذا وما ینتج عنها من اثار على شخصیة الفرد ، 

العـادیین ومعرفـة نـوع العالقـة بینهمـا ، وشـملت عینـة البحـث الذات لدى الطلبة المتمیـزین واقـرانهم 

استخدم مقیاس االتـزان االنفعـالي ومقیـاس والعادیین ، و ) طالبا وطالبة ومن المتمیزین٢٠٠على (

مفهــوم الــذات كــأداتین لقیــاس متغیــرات البحــث ، وتــم ایجــاد الصــدق الظــاهري لالداتــین یعرضــهما 

تم ایجــاده بطریقــة اعــادة التطبیــق . وعولجــت البیانــات احصــائیا علــى لجنــة الخبــراء ، امــا الثبــات فــ

بعد ان تم ادخالها ضمن برنامج الحاسوب االلي واسـتخدمت لوسـائل االحصـائیة الموجـودة ضـمن 

، )) والمتمثلة (بالمتوسط الحسابي ومعامـل االرتبـاط ، االختبـار التـائيSpssالحقیبة االحصائیة (

-:ومن نتائج البحث

.البحث باالتزان االنفعالي ومفهوم ذات عالتمتع عینة.١

عالقــــة ارتباطیــــه موجبــــة بــــین مفهــــوم االتــــزان االنفعــــالي ومفهــــوم الــــذات لــــدى الطلبــــة هنــــاك.٢

.المتمیزین والعادیین 

فروق ذات داللة إحصائیة في مفهوم االتزان االنفعالي ووفقا لمتغیر الجنستوافر.٣

فهوم الذات ووفقا لمتغیر الجنس . فروق ذات داللة إحصائیة في معدم توافر.٤

وفي ضوء نتائج البحث قدم الباحث مجموعة من االستنتاجات والتوصیات والمقترحات . 
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The Relationship between the Emotional Stability and the
Self Concept in Gifted Students and their Ordinary Peers

Dr. Sulyman , S. Al-Mubark
Mosul University / College of Basic Education

Abstract:
Many specialists in the field psychology have been interested in the

concept of emotional stability in addition to the interest in other human

sciences such as philosophy and literature . The readers of psychological

theories will find out that such theories take this concept as an aim which

has an effect on the continuity of life in a way that guarantees its

development for the better . There is still the interes to uncover the reality

of this concept its characteristics, the factors which affect it, and what

impact it has on the individual's character. Hence, the study aims at

measuring the emotional stability and the self concept for the gifted

students and their ordinary peers and finding out the type of relationship

between them.

The sample of the study comprises 200 male and female students

of both distinguished and ordinary students . The emotional stability and

self concept measures were used as two tools for measuring the studied

variables and the external validity of the tools was calculated and were

confirmed by a committee of experts. Consistency was found by

reapplying the tools and the data were analyzed statistically after they

were processed by the computer using SPSS represented by the

mathematical average, correlative and T-test .

The findings of the study are represented by a high emotional

stability and self concept.. There was a positive relationship between the

emotional stability and the self concept in both types of students. There

were also significant differences in the emotional stability concept in

relation to the sex variable and no significant differences in the self

concept in relation to the sex variable. The study ends up with a number

of suggestions and recommendations .
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مشكلة البحث : 
إن التغیــرات الســریعة فــي شــتى مجــاالت الحیــاة هــي عالقــة ممیــزة لهــذا العصــر والتغییــر 

مَحتْم الزم لبقاء اإلنسان ، ولكن اإلنسـان یحتـاج أیضـا إلـى التوافـق السـلیم مـع نفسـه ومـع ظـروف 

ــــة مســــتویاتها وخاصــــة العل ــــر والتطــــورات الســــریعة التــــي تشــــهدها الحیــــاة بكاف میــــة العصــــر المتغی

المشـــكالت هـــو ، وان أهـــم تلـــكالمشـــكالت للطلبـــةواالجتماعیـــة والنفســـیة منهـــا أفـــرزت الكثیـــر مـــن

  ) ٢٤: ٢٠٠٠شي،العكایالمستقبل (شعورهم بالقلق وعدم االتزان االنفعالي وبحالة التوجس من 

وحتى نكون قادرین على مواكبة التطورات والتغیرات السریعة علینا إعداد جیل واع مثقف 

م یكون دعامة لبناء مجتمـع سـلیم وهـذا مـن أهـداف التربیـة الحدیثـة ، والن الطلبـة هـم عمـاد ، منظ

المجتمــع ومركــز طاقاتــه الفعالــة والقــادرة علــى إحــداث التغییــر فــي مجــاالت الحیــاة المختلفــة . والن 

ذلـك شریحة الطلبة من أهم شرائح المجتمع وأكثرها تأثیرًا بالظروف المحیطة وما یقع علـیهم جـراء 

مــن مســؤولیة فــي مواجهــة وعمــل تلــك الظــروف وبالشــكل الــذي یضــمن لهــم الحفــاظ علــى اتــزانهم 

االنفعالي وقدراتهم العقلیة والتي یعود إلى تنمیتها من خالل اكتساب المعرفـة والتـي تـؤهلهم لعملیـة 

ملیـة اكتسـاب البناء والتطور واالزدهار . ومما الشك فیه إن لالتـزان االنفعـالي تـأثیرًا كبیـرا علـى ع

المعرفــة والتــي ارتبطــت بشخصــیة الطالــب باعتبــاره المحــور الــذي تــدور حولــه العملیــة التربویــة وان 

الهدف التربوي أصبح ال یعني إكساب الطالب كمًا من المعلومات بل العنایة بشخصیته ككـل فـي 

اتــه وعلیــه أن یــدرك جوانبهــا العقلیــة والنفســیة كــي تجعــل منــه إنســانا متزنــا واثقــا مــن قدراتــه وٕامكانی

مسؤولیته الذاتیة وان یعمل على إیجاد وشائج تصـله بـاآلخرین مـن خـالل بنـاء عالقـات اجتماعیـة 

الكبیســي (قائمــة علــى التفاعــل المتبــادل الــذي یتــیح لــه إبــراز خصوصــیته الذاتیــة وتمیــزه عــن غیــره 

   )١٢-١١:  ١٩٩٩واخرون ، 

نفعــالي ومفهــوم الــذات للطلبــة المتمیــزین هــذا مــا دفــع الباحــث إلــى قیــاس ســمة االتــزان اال

.ومقارنتها مع العادیین ومعرفة نوع العالقة بینهما

اھمیة البحث : 
ان التطورات السـریعة التـي تشـهدها الحیـاة بكافـة مسـتویاتها وخاصـة العلمیـة واالجتماعیـة 

النسـانیة التـي تـربط والنفسیة افرزت الكثیر من المشكالت نتیجة لتغییر اسـلوب الحیـاة والعالقـات ا

االفراد مع انظمة المجتمع التي توجه السلوك االجتماعي الذي شـمله التغییـر السـریع والزمـت هـذه 

التغییــرات ازدیــاد عــدد المهمــات المطلوبــة مــن الفــرد وتعــدد وســائل اشــباع حاجــات الفــرد وتــداخلت 

   )٣:  ١٩٩١العبیدي ، (اسالیب التوازن التي ینبغي للفرد اتباعها لمسایرة الحیاة المتجددة 

والحیــاة االجتماعیــة بشــكلها العــام تضــم مزیجــا مــن االنفعــاالت المتنوعــة ففیهــا االعجــاب 

والود والضیق واللوم والقلق ... الخ اذ ان مرحلة المراهق هي مرحلة انتقالیة وعـادة مـا تتسـم بعـدم 
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لفـرد وبـین مـا یكتسـبه مـن االستقرار لحین استیعاب عملیة االنتقال وحصـول التوافـق بـین مطالـب ا

معرفة ومهارات جدیدة تمكنه من التوافق مع االوضاع الجدیدة . وتمثل مرحلة الشباب فترة عمریة 

لهــا اهمیتهــا وتعــد مــن المراحــل االساســیة فــي حیــاة االنســان مــا تحویــه مــن مظــاهر نمائیــة تمثــل 

تحمیـــه أســرةاء الـــى جوانــب شخصــیة الطالـــب وهــو بحاجــة الـــى الشــعور بالـــدفء والحنــان واالنتمــ

وتعطــف علیــه ، وان یحــس باالمــان وبوجــود نــد لــه یقــف بجانبــه فــي الظــروف الصــعبة ویتصــرف 

.تطویرها بهدوء واتزان انفعالي لتحقیق هویته الذاتیة والعمل على

   )٢٤٠:  ٢٠٠٤العیسوي ، (

تناولتـه والهمیة سمة االتزان االنفعالي نرى انه لیس هناك من نظریة في علـم الـنفس اال و 

واعتبرتـــه احـــد االهـــداف المهمـــة التـــي یســـعى علـــم الـــنفس الـــى ترســـیخها فـــي شخصـــیة الفـــرد، وقـــد 

االستقرار العاطفي ، الصحة النفسیة ، النضج االنفعالي ، االتزان االنفعالي (اعطته عدة تسمیات 

هــا مــن خــالل وغیرهــا مــن التســمیات وان دراســة االتــزان االنفعــالي تــأتي اهمیت)، الــذات ، قــوة االنــا

الطالـــب) لمشـــكالت الحیـــاة ، وان ظـــروف عصـــرنا اصـــعب مـــن ظـــروف العصـــور (مواجهـــة الفـــرد 

الشــربیني ، ()الماضــیة حتــى اصــبح عــدم االســتقرار ســمة یكنــى بهــا هــذا العصــر (عــدم االســتقرار

٣-٢:  ٢٠٠٤(  .  

بالغـة واشارت العدید من الدراسات التي تناولت موضوع االتزان االنفعـالي واعطتـه اهمیـة

كونه من السمات المهمة في شخصیة االنسان . 

الــى ان االتــزان االنفعــالي اهمیــة كبیــرة كونــه صــفة  )١٩٨٧اذ توصــلت دراســة (كفــافي ، 

الؤلئـك الـذین یتســمون بالقـدرة والكفـاءة علــى التعامـل مـع البیئــة االجتماعیـة المادیـة واالســتفادة مـن قــدراتهم 

  ) .  ١١١:  ١٩٨٧ب ولدیهم تقدیر عال للذات (كفافي ، وطاقاتهم والذین ال یشعرون بالذن

Leungوكشفت دراسة لینك ( , ان الطـالب ذي الدرجـة العالیـة فـي تقـدیر الـذات )1981

اعلى في اتزانهم االنفعالي من الطالب ذوي الدرجة الواطئة في تقدیر الذات 

)Leung , 1981 : 199(

عالقـــة ارتباطیـــة دالـــة بـــین تقبـــل الـــذات الـــى وجـــود  )١٩٨٧ابـــو زیـــد ، (وتوصـــلت دراســـة 

  .  )٢٣٧-٢٣١:  ١٩٨٧ابو زید ، (واالتزان االنفعالي 

) الــــى الشــــخص غیـــــر المتــــزن انفعالیــــا بعــــدم الســــیطرة علـــــى ٢٠٠٤ویشــــیر (المهــــدي ، 

االنفعاالت واالعتمادیة الزائدة الى عدم قدرته على اتخـاذ القـرارات بنفسـه ممـا یجعلـه شخصـا غیـر 

  ) ٥:  ٢٠٠٤المهدي ، (فاعل في مجتمعه

) فقــد اكــد علــى ان قــدرة الشــخص للســیطرة علــى االنفعــاالت وصــوال ٢٠٠٤خوالــدة ، (امــا 

الى االتزان االنفعالي هـي اسـاس االرادة وقـوة الـذات واسـاس الشخصـیة المتمتعـة بالصـحة النفسـیة 

   )٤٤:  ٢٠٠٤خوالدة ، (
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واهمیة البحث الحالي یمكن ایجازها بما یلي : 

المرحلة الثانویة كون الطالب في هـذه المرحلـة یمـر بمراحـل نمـو مهمـة منهـا حالـة عـدم أهمیة .١

االتزان االنفعالي في هذه المرحلة العمریة. 

حساســیة مشــكلة عــدم االتــزان االنفعــالي كونهــا تجعــل الفــرد غیــر قــادر علــى ضــبط ذاتــه فــي .٢

المواقف الحیاتیة المختلفة . 

الشــریحة والتعـــرف الــى الحاجـــات النفســیة والتـــي تــؤدي الـــى تــوفیر المعلومـــات للمعنیــین بهـــذه .٣

االتزان االنفعالي ومفهوم ذات عال للطلبة . 

ـــاحثین .٤ ـــة الب ـــزان االنفعـــالي یثیـــر عنای ـــذات واالت ـــین مفهـــوم ال ـــة ب معرفـــة نـــوع العالقـــة االرتباطی

وم ذات والمسؤولین فـي توجیـه االنشـطة التعلیمیـة والتربویـة بمـا یسـاعد الـى تنمیـة وتعزیـز مفهـ

عال لدى الطلبة . 

اھداف البحث : 
یهدف البحث الحالي الى : 

قیاس االتزان االنفعالي للطلبة المتمیزین واقرانهم العادیین . .١

قیاس مفهوم الذات لدى الطلبة المتمیزین واقرانهم العادیین . .٢

میـــزین واقـــرانهم التعـــرف الـــى العالقـــة بـــین االتـــزان االنفعـــالي ومفهـــوم الـــذات لـــدى الطلبـــة المت.٣

العادیین . 

التعــرف الــى الفــروق الدالـــة احصــائیا فــي االتــزان االنفعـــالي للطلبــة المتمیــزین والعــادیین وفقـــا .٤

.لمتغیر الجنس

التعرف الى الفروق الدالة احصائیا فـي مفهـوم الـذات للطلبـة المتمیـزین والعـادیین وفقـا لمتغیـر .٥

الجنس . 

حدود البحث : 
ي بطلبــة المرحلــة الثانویــة والمتمثلــة بثانویــة المتمیــزین للبنــین وثانویــة یتحــدد البحــث الحــال

المتمیــزات للبنــات وثانویــة عمــر بــن عبــد العزیــز لبنــین وثانویــة بلقــیس للبنــات وفــي مركــز محافظــة 

  م ٢٠٠٧-٢٠٠٦نینوى وللعام الدراسي 

تحدید المصطلحات : 
اوال : االتزان االنفعالي: 

عرفه كال من : 
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: هــو " قــدرة الفــرد علــى تنــاول االمــور بانــاة وصــبر ال بســتفز او یســتثار ١٩٩٠واخــرین داود  -

مـــن االحـــداث التافهـــة ، ویتســـم بالهـــدوء والرزانـــة ، عقالنـــي فـــي مواجهـــة االمـــور ومـــتحكم فـــي 

  .  )٢٧٨:  ١٩٩٠داؤد واخرون ، (انفعاالته " 

درا علــى تنــاول االمــور بهــدوء هــو " الخاصــیة الوجدانیــة التــي تجعــل الفــرد قــا: ١٩٩٤كــاظم ، -

وصبر وتعقل وعدم االسـتثارة مـن االحـداث التافهـة والـتحكم فـي االنفعـاالت وحسـن السـلوك فـي 

   )٣٣:  ١٩٩٤المواقف الضاغطة (كاظم ، 

انــــه : ســــمة وجدانیــــة ثابتــــة نســــبیا تتمثــــل بســــیطرة الفــــرد علــــى انفعاالتــــه : ١٩٩٧الزبیــــدي ، -

قدرتـه علــى تنـاول االمــور بانـاة وصـبر وتعقــل ومواجهـة الحیلــة ومشـاعرة ودوافعـه والــتحكم بهـا و 

  .  )٢٨:  ١٩٩٧الزبیدي ، (بحیویة ونشاط وحسن تصرف 

انــه " حالــة مــن التطــور والتوافــق الجســمي والفكــري واالنفعــالي للفــرد مــع : ١٩٩٩التمیمــي ، -

الشــدیدة النفعــاالتذاتـه ومــع البیئـة التــي یعــیش فیهـا یــؤدي الـى التمتــع بحیــاة خالیـة نســبیا مـن ا

   )٢٢:  ١٩٩٩التمیمي ، (

هو " احد سمات الشخص المتزن الذي یتصف بالشـجاعة فـي مواجهـة : ٢٠٠٢المسعودي ، -

المســــتقبل وعزمــــه علــــى اتخــــاذ القــــرارات المهمــــة ، وقدرتــــه علــــى الســــیطرة والضــــبط فــــي تعبیــــره 

على الحب والتفاعـل الـذي ال االصیل عن انفعاالته ، وامتالكه وجودًا اصیال مع االخرین قائم 

   )١٦:  ٢٠٠٢المسعودي ، (یلغي خصوصیته وتفرده معهم 

هـــو " قـــدرة الفـــرد علـــى ضـــبط انفعاالتـــه ومشـــاعره ودوافعـــه والـــتحكم بهـــا : ٢٠٠٥الجمیلـــي ، -

وقدرتــه علــى تنــاول االمــور بصــبر وتعقــل ومواجهــة الحیــاة بحیویــة ونشــاط وســن تصــرف مــن 

اثقـــا بهـــا ومتفـــائال ومطمئنـــا فـــي نظرتـــه للمســـتقبل ومتوافقـــا مـــع خـــالل اعتمـــاده علـــى نفســـه ، و 

   )١٨:  ٢٠٠٥الجمیلي ، (االخرین 

قدرة الفرد ووعیه بانفعاالته بما یمكنه من ضبط النفس والثبات (هو التعریف النظري للباحث : -

)واالستقرار والصمود امام مواقف الحیاة المختلفة

درة الفــرد علــى انفعاالتــه معبــرا عنــه بالدرجــة التــي یحصــل مســتوى قــ(هــو التعریــف االجرائــي : -

.)علیها من خالل استجابته على مقیاس االتزان االنفعالي
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مفھوم الذات : .ثانیا
هو " الصورة التي یحملها الفرد عن نفسه من حیث خصائصـها وصـفاتها فـي : ١٩٧٩بكر ، -

   )٨:  ١٩٧٩بكر ، (مختلف جوانب الشخصیة وكما یدركها هو 

ــدي ، - : هــو " تكــوین فــرض معرفــي یتضــمن افكــار الفــرد الذاتیــة ومدركاتــه ١٩٩٠داؤد والعبی

وتصــوراته ویشــكل كــل ذلــك مفهــوم الفــرد عــن ذاتــه ویشــكل فــي الوقــف نفســه مفهــوم الــذات كمــا 

   )٣٩٤:  ١٩٩٠داؤد والعبیدي ، (یدركها االخرون 

نحـو ذاتـه وهـو تقـویم لذاتـه وذلـك مـن خـالل هـو " اتجـاه الفـرد او تصـوره : ١٩٩٣الخفاجي ، -

   )١٠:  ١٩٩٣الخفاجي ، (االحكام والقیم التي یحملها عن ذاته 

هـــو " اتجـــاه الفـــرد وتقویمـــه لنفســـه وفقـــا لمدركاتـــه وتصـــوراته الشـــعوریة : ١٩٩٤الســـلطاني ، -

  .  ١٢:  ١٩٩٤السلطاني ، (ولقدراته وقابلیاته التي یراها في نفسه 

هو " ما یحمله من قیم واحكام تتعلق بشخصیته یدركها نمـن خـالل عالقتـه : ٢٠٠٠سمین ، -

   )٧:  ٢٠٠٠سمین ، (بالعالم واالخرین من حوله 

ما یحمله الفـرد عـن نفسـه مـن مشـاعر ومعتقـدات واتجاهـات (:التعریف النظري لمفهوم الذات -

)اعیةوما یتصف به من خصائص شخصیة من الناحیة الجسمیة والعقلیة واالجتم

الدرجــة التـي یحصـل علیهــا الطالـب مــن خـالل اســتجاباته (:التعریـف االجرائــي لمفهــوم الـذات -

)على فقرات مقیاس مفهوم الذات المستخدم في هذه الدراسة

ثالثا. المتمیزین : 
عرف كال من : 

انجــاز بــانهم الطلبــة الــذین لــدیهم قــدرة عقلیــة ومعرفیــة واضــحة وقــادرة علــى:)٢٠٠٠الســرور (-

السـرور (المتوقع ، ویتم الكشف عنهم من قبل المتخصصین باستخدام الطرق واالسـالیب بـذلك 

 ،٥١:  ٢٠٠٠(   

بانهم " اؤلئك االفراد الـذین یكـون ادائهـم عالیـا بدرجـة ملحوظـة بصـفة دائمیـة :)٢٠٠٠عبید (-

   )٢١:  ٢٠٠٠عبید ، (في مجاالت الحیاة عامة .

الخلفیة النظریة
االنفعالي من وجھة نظر البعض من نظریات علم النفساالتزان

ــل النفســي ــة التحلی الــى ان تــوازن االنســان وهــو تــوازن فســیولوجي ینبــع مــن تشــیر نظری

اشباع الغرائز ، لهذا فان اغلب الناس بالنسبة (لفروید) عصابیون بدرجة ما وان االتزان االنفعالي 

االنسان ، وقد غالى فروید كثیرا في تأكیده على شيء مثالي ، والصراع والقلق امور محتمة على
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الصراع الذي یحدث بین نظم الشخصیة وهو السـبب فـي اضـطراب التـوازن النفسـي ، وهـو صـراع 

ذو طابع جنسي ، واخیرا فان فروید عني بدراسة االشخاص غیر الناضجین ، والذین یعـانون مـن 

  ن . اضطرابات انفعالیة اكثر من عنایته االصحاء الناضجی

فتؤكد على ان الطبیعة االنسانیة مرنة وقابلة اما وجه نظر النظریة النفسیة واالجتماعیة

للتشكیل ، كذلك المجتمع مرن وقابـل للتشـكیل والتغییـر ایضـا ، والعالقـة هنـا تبادلیـة وهـذه العالقـة 

ي السلیم اذا مـا تؤدي الى التوازن النفسي للفرد ، وهذا یعني ان الفرد یمكن ان یحقق االتزان النفس

نشأ في اسرة تسودها العالقات السلیمة والحب واالحترام المتبادل فضـال عـن االمـن النفسـي والـذي 

یؤدي الى فهم الحاجات واشباعها ، وتجمع هـذه النظریـة علـى ان قلقـًا نتـاج للمجتمـع فـي عالقاتـه 

ة ولكـن ینشـأ فیـه القلـق بافراده ، وفي عالقـة االفـراد بعضـهم بـبعض ، فاالنسـان لـیس قلـق بالطبیعـ

بفعـــل ظـــروف اجتماعیـــة ینخـــرط فیهـــا ، فعـــدم اشـــباع حاجـــات االنســـان االساســـیة نتیجـــة ظـــروف 

اجتماعیة عائقة تولد قلقا وان هذا القلق یؤدي الى عدم االتزان االنفعالي لدى االنسان . 

والضعف فتؤكد على االتزان النفسي اكثر من تركیزها على العجزاما النظریة االنسانیة

، ولــه القابلیــة مســؤولیتهاوهــذا الیــاتي اال بممارســة الفــرد لحریتــه وادراكــه لمــداها وحــدودها متحملــین

علـى التعــاطف مــع االخــرین وحــبهم ملتزمــًا بقــیم مثــل الحــق والخیــر والجمــال ، وهكــذا فــان النظریــة 

رب ، فحسـب بـل مـن االنسانیة ال تظهر من المضطربین انفعالیًا أو من القلقـین الـذین لـدیهم تضـا

اكثــر الشخصــیات صــحة ، ویــرى فــي ذلــك بــأن االشــخاص المضــطربین انفعالیــًا واالحتــرام القلیــل 

للذات وانهم لم یستطیعوا ان یشبعوا حاجاتهم ، الن اشباع الحاجـات یـتم عـن طریـق االتصـال مـع 

شخصــیة االخــرین وهــذا یــدل علــى اهمیــة العوامــل والعالقــات االجتماعیــة مــن اجــل الوصــول الــى 

متزنة انفعالیًا .

ان المنظور االنساني متكامل في نظرته الى االنسـان بكـل جوانبـه وابعـاده ، وان االنسـان 

عندهم خیر ولیس شریرًا ویجب اعطاؤه الحریة كاملة حتى یستطیع ان یشبع حاجاته ویحقـق ذاتـه 

وانمـا یعنـي بدراســة ریض ،واتزانـه النفسـي ، واخیـرًا فــإن هـذا المنظـور لــم یعـن بدراسـة االنسـان المــ

االنسان الصحي السعید والشخص الناضج ، یعد المدخل ذات المالمح المتمیزة فـي هـذا المنظـور 

.

اما النظریة السلوكیة فتشیر الى ان االتزان االنفعالي من وجهة نظر السلوكیة یتحقق من 

ازن ، والعمــل علــى خــالل ادراك الفــرد لجمیــع الظــروف التــي تــؤدي الــى خلــق الســلوك غیــر المتــو 

معالجــــة الســــلوك والظــــروف التــــي تــــؤدي الــــى خلــــق الســــلوك غیــــر المتــــوازن ، ومعالجــــة الســــلوك 

والظروف ذات العالقة وتسجیلها وذلك لتعزیز البدیل المهم ، فضال عـن مكافـأة السـلوك المرغـوب

ومـات جدیـدة فیه ومعاقبة السلوك غیر المرغوب وصوال الى تقییم فاعلیة النـاتج والتوصـل الـى معل

حــول الحاجــات االخــرى ، وعلیــه فــان منظــري الســلوكیة یفســرون االتــزان االنفعــالي علــى انــه فشــل 
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، او هو تعلم اسالیب سلوكیة غیر مناسبة او غیر مرضـیة الفرد في اكتساب او تعلم سلوك سوي

مها الصـــراع) (الكبـــت) (الالشـــعور) التـــي یســـتخد(ویتجنـــب الســـلوكیون اســـتخدام مفـــاهیم مـــن قبیـــل 

الفرویــدیون فــي تفســیر اخــتالل التــوازن ونشــوء االمــراض وانمــا یفســرون ذلــك فــي ضــوء اســتجابات 

الفرد وجداول التعزیز . 

مفھوم الذات من وجھة نظر البعض من نظریات عم النفس 
ان الذات أو األنا كما تسـمى أحیانـا هـي خبـرة الفـرد أو تشیر نظریة التحلیل النفسي الى 

، فهــي ذلــك الجانــب الــذي یلمــس الواقــع الخــارجي أو یتصــل بــه مباشــرة وهــي مفهومــه عــن نفســه

لــذالك تمثــل الواقــع كمــا یتــراءى للحــواس ووفقــًا لــراي فرویــد تتضــح الــذات خــالل نمــو االطفــال فــي 

السنین المبكرة لتتحكم في تعامالتهم الیومیة مع البیئـة اثنـاء تعلمهـم ان هنـاك حقیقـة منفصـلة عـن 

الذي عدل بسبب القرب من العالم الخارجي وأحد  )الهو(كانت الذات جزءًا من حاجاتهم ورغباتهم

المطالب اآلساسیة للذات تجدید الموضـوعات الحقیقـة الشـباع حاجـات (الهـو) كمـا علیهـا ان تهـتم 

   )٥٨٤:  ١٩٨٨دافیدوف ، (بمطالب كل من الهو والواقع والتوافق بینهما . 

ان الــذات ینمـو فــي سـیاق العالقــات االجتماعیــة وان تؤكــد علـىامـا النظریــة االجتماعیــة 

تاثیر مفهوم الذات للفرد یعتمد الى حد كبیر على اهمیة اراء االخرین بالنسبة له ، وبما ان مفهوم 

الذات یتطور مـن خـالل تفاعـل الفـرد مـع الجماعـة لـذا فتكـون مفهـوم ذات ایجـابي او سـلبي یعتمـد 

ة للفرد ویعد مفهوم الذات عند انصار النظریة الظاهراتیة نواة على الكیفیة التي بها معاملة الجماع

للشخصیة وقد جعلوا له المركـز الـرئیس فـي نظـریتهم وان كـل فـرد یشـعر انـه یملـك نـواة حقیقیـة او 

ذات مركزیة تختلف عن المؤثرات الخارجیة وان الذات المركزیة مركبة ذات اجـزاء كثیـرة وهـي فـي 

تكــون علــى الــرغم مــن ذلــك موحــدة بواســطة االحســاس الذاتیــة وان صــراع دائــم مــع بعضــعا ولكنهــا

تعمــل خــارج ضــبط الفــرد وتحكمــه وارادتــه او مفهــوم الــذاتي یحتــوي علــى دوافــع تظهــر احیانــا انهــا

  ).٤٨: ١٩٩٢یعقوب ، (واالماني یحتوي ایضا على المثالیات

الدراسات السابقة
)Leung,1981دراسة لیونك (-١

االنفعـالي وقـد تكونـت عینـة إیجاد العالقة بین تقـدیرات الـذات والنضـجهدفت الدراسة إلى

) وقـد توصـلت الدراسـة بعـد اسـتخدام معامـل االرتبـاط بوصـف وسـیلة إحصـائیة ٢٠٠الدراسة مـن (

إلــى أن الطلبــة ذوي الدرجــة العالیــة فــي تقــدیر الــذات هــم أعلــى فــي نضــجهم االنفعــالي مــن الطلبــة 

,Leung(یر الذات ذوي التقدیر الواطئ في تقد 1981, p. 99-291(
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)١٩٨٢دراسة األشول (-٢
هــدفت الدراســة التعــرف الــى العالقــة بــین النضــج االنفعــالي واالنجــاز الدراســي علــى وفــق 

) طالبــا وطالبــة مــن طلبــة جامعــة الریــاض، ١٥٠متغیــر التخصــص ،تكونــت عینــة الدراســة مــن (

تخدم الوســـائل اإلحصـــائیة (معامـــل االرتبـــاط، اســـتخدم الباحـــث أداة لقیـــاس النضـــج االنفعـــالي واســـ

االختبــار التــائي، تحلیــل التبــاین) وقـــد توصــلت الدراســة إلــى وجـــود عالقــة بــین النضــج االنفعـــالي 

واالنجاز األكادیمي، وان عینة كلیة الصیدلة أكثر نضجا من عینة كلیة التربیة. 

  ).١١: ١٩٨٢(االشول، 

)١٩٨٧دراسة أبو زید (-٣
التعــرف الــى الفــوارق بــین الجنســین فــي إدراك كــل منهمــا للــذات وعالقتهــا هــدفت الدراســة

) طالبـا وطالبـة مـن طلبـة جامعـة اإلسـكندریة، ٢٧٠باالتزان االنفعالي، تكونت عینـة الدراسـة مـن (

استخدم الباحث اختبار التقلب الوجداني لجلفورد واختبار ایزنك بصورته كأداتي البحث، وتوصلت 

دام معامل ارتباط بیرسـون بوصـفها وسـیلة إحصـائیة إلـى أن الطـالب هـم أكثـر الدراسات بعد استخ

: ١٩٨٧تقبال للذات من الطالبات وعلى وجود عالقة دالة بین الذات واالتزان االنفعالي (أبو زیـد، 

٢٣٧-٢٣١.(  

)Barkartry,1990دراسة بركاتري (-٤
االنفعـــالي لثالثـــة واالتـــزانهـــدفت الدراســـة التعـــرف الـــى الفـــروق فـــي االســـتجابة االنفعالیـــة

ـــد وهـــي :الهنـــدوس والمســـیحیون ـــة فـــي الهن ـــة البحـــث مـــن مجتمعـــات دینی والمســـلمون وتتـــألف عین

ـــة الجامعیـــة واألداة المســـتخدمة هـــي اســـتفتاء تقریـــر٣٠٠( ـــة مـــن المرحل الشخصـــیة ) طالبـــًا وطالب

م النتـائج التـي توصـلت واهـ للبالغین المعد من قبل "كاتل" والوسائل المسـتخدمة هـي تحلیـل التبـاین

والمسیحیین . إلیها الدراسة هو أن المسلمین أكثر اتزانا من الهندوس

)Barkartry, 1990, p. 245(

)١٩٩١دراسة العبیدي ( -٥
هدفت الدراسة إلى بناء مقیاس لالتزان االنفعالي وقیاس االتـزان االنفعـالي ألبنـاء الشـهداء 

) طالبـــا وطالبــة مـــن طلبـــة ٢٤٠تكونـــت عینــة الدراســـة مــن (وأقــرانهم الـــذین یعیشــون مـــع والــدیهم ،

المرحلــــة اإلعدادیــــة فــــي بغــــداد، وبعــــد اســــتخدام الوســــائل اإلحصــــائیة، االختبــــار التــــائي، معامــــل 

االرتباط، التحلیل العاملي، تحلیل التباین توصـلت الدراسـة إلـى النتـائج اآلتیـة: إن متوسـط درجـات 

توسـط الفرضــي للمقیـاس فضـال عـن ظهـور فـروق فـي االتــزان االتـزان االنفعـالي للعینـة أكثـر مـن م

  ) ١٣: ١٩٩١االنفعالي بین أبناء الشهداء وأقرانهم. (العبیدي، 
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)١٩٩٧دراسة الزبیدي (-٦
هــدفت الدراســة إلــى بنــاء مقیــاس لالتــزان االنفعــالي وٕایجــاد العالقــة بــین االتــزان االنفعــالي 

ـــة الدراســـة مـــن ( مـــدیرا عامـــا وبعـــد اســـتخدام المتوســـط الحســـابي ) ٥٨وجـــودة القـــرار، تكونـــت عین

ومعامــل االرتبــاط بوصــفها وســیلة إحصــائیا توصــلت الدراســة إلــى النتــائج اآلتیــة :انــه هنــاك عالقــة 

  ).٨: ١٩٩٧ایجابیة بین االتزان االنفعالي وجودة القرار. (الزبیدي، 

)١٩٩٨دراسة القیس والجبوري (-٧
عقلیـا  نضـج االنفعـالي لـدى المـراهقین المتفـوقیهدفت الدراسة إلى الكشف عـن مسـتوى الن

وأقـــرانهم العـــادیین مـــن طلبـــة المرحلـــة الثانویـــة ،فضـــال عـــن معرفـــة داللـــة الفـــروق اإلحصـــائیة بـــین 

) طالبــا وطالبــة مــن المــدارس ١٥٦المجمــوعتین فــي النضــج االنفعــالي تكونــت عینــة البحــث مــن (

) من العادیین حیث استخدم مقیاس ٧٨یكافئهم () متفوقا ٧٨اإلعدادیة والثانویة في بغداد وبواقع (

) للنضـــج االنفعـــالي وأظهـــرت نتـــائج البحـــث أن درجـــات المجمـــوعتین كلتیهمـــا فـــي ١٩٩٧القـــیس (

النضـــج االنفعــــالي أعلـــى مــــن المســـتوى النظــــري للمقیـــاس ولــــم تظهـــر فــــروق دالـــة إحصــــائیا بــــین 

  ).٢١٥: ١٩٩٨المجموعتین (القیس والجبوري، 

)١٩٩٨(دراسة البھادلي-٨
هـــدفت الدراســــة إلـــى بنــــاء مقیـــاس االتــــزان االنفعـــالي وقیــــاس االتـــزان االنفعــــالي لمدرســــي 

المرحلــة المتوســطة ومدرســاتها فضــال عــن التعــرف الــى الفــروق فــي االتــزان االنفعــالي علــى وفــق 

) مــدرس ومدرســة فــي تربیــة البصــرة وبعــد ٣٠٠متغیــر الجــنس والعمــر تكونــت عینــة الدراســة مــن (

عامل االرتباط والتحلیـل العـاملي بوصـفها وسـائل إحصـائیا توصـلت الدراسـة إلـى النتـائج استخدام م

المتوســط الفرضــي للمقیــاس وعــدم وجــود اآلتیــة :متوســط درجــات االتــزان االنفعــالي للعینــة اقــل مــن

  ).١٥-١١: ١٩٩٨فروق ذات داللة إحصائیة على وفق متغیر الجنس (البهادلي، 

)١٩٩٩دراسة التمیمي (-٩
ـــة بـــین خبـــرات األســـر هـــ ـــزان االنفعـــالي وٕایجـــاد العالق ـــى بنـــاء مقیـــاس لالت دفت الدراســـة إل

المؤلمة واالتزان االنفعالي لألسرى فضال عن التعرف الى الفروق في االتزان االنفعالي علـى وفـق 

) أســیر مــن األســرى العــراقیین ٣٠٠متغیــر العمــر وعــدد ســنوات األســر تكونــت عینــة البحــث مــن (

وبعد اسـتخدام االختبـار التـائي ومعامـل االرتبـاط ذین اسروا في الحرب العراقیة اإلیرانیةالعائدین ال

ـــاس االتـــزان االنفعـــالي وان  ـــى بنـــاء مقی واالنحـــدار بوصـــفها وســـائل إحصـــائیة توصـــلت الدراســـة إل
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متوســط درجــات االتــزان االنفعــالي للعینــة كــان أعلــى مــن المتوســط الفرضــي أي أن العینــة تتمتــع 

  ).١٦-٨: ١٩٩٩االنفعالي (التمیمي، باالتزان

)٢٠٠٢دراسة المسعودي (-١٠
هدفت الدراسة إلـى بنـاء مقیـاس لالتـزان االنفعـالي والتعـرف الـى مسـتوى االتـزان االنفعـالي 

) طالبـا ٤٥٠عینـة الدراسـة مـن ( تلدى طلبة الجامعة علـى وفـق متغیـر الجـنس والتخصـص تكونـ

ث الوســائل اإلحصــائیة اآلتیــة معامــل بیرســون، االختبــار وطالبــة مــن جامعــة بغــداد واســتخدم الباحــ

التائي ،التحلیل العاملي، تحلیل التباین وتوصلت الدراسة إلى أن متوسط درجات االتزان االنفعالي 

للعینـــة كانـــت أعلـــى مـــن المتوســـط الفرضـــي أي أن العینـــة تتمتـــع بـــاالتزان االنفعـــالي (المســـعودي، 

١٣-٨: ٢٠٠٢.(  

)٢٠٠٥(دراسة الجمیلي -١١
هدفت الدراسة التعرف الى اثر العالج الواقعي أو التدریب على المهارات االجتماعیـة فـي 

) طالبــًا ٤٥رفــع مســتوى االتــزان االنفعــالي لــدى طــالب المرحلــة االعدادیــة. بلغــت عینــة البحــث (

راءات الباحث ببنـاء مقیـاس االتـزان االنفعـالي وقـام بـإجواعتمد الباحث على المنهج التجریبي وقام

الصـــدق والثبـــات للمقیـــاس. واســـتخدمت وســـائل إحصـــائیة مـــن بینهـــا (معامـــل االرتبـــاط، االختبـــار 

التائي، مربع كابي، تحلیل التباین). وتوصلت الدراسة الى نتائج من ضمنها عدم وجود فروق ذي 

داللــة إحصــائیة علــى مقیــاس االتــزان االنفعــالي وتضــمن البحــث بعــض االســتنتاجات والتوصــیات 

  )١٢-٩: ٢٠٠٥مقترحات.(الجمیلي، وال

:مناقشة الدراسات السابقة 
اتفـــق البحـــث الحـــالي مـــع الدراســـات الســـابقة جمیعـــا فـــي كونـــه یهـــدف الـــى قیـــاس االتـــزان 

االنفعالي ، واتفق مع الـبعض منهـا فـي قیـاس مفهـوم الـذات ومعرفـة العالقـة وطبیعتهـا مـع االتـزان 

ا انـه اختلـف مـع قسـم مـن الدراسـات فـي طبیعـة المجتمـع االنفعالي ، كدراسة ابي زید ، ولیونك كم

الـــذي اجریـــت علیـــه الدراســـة مـــثال لیونـــك ، العبیـــدي ، الزبیـــدي ، التمیمـــي ، فـــي حـــین اتفقـــت مـــع 

-٣٠الدراسات االخرى كون طبیعة المجتمع هم الطلبة اما عینة الدراسـات السـابقة تراوحـت بـین (

) طالــب وطالبــة ، وبــذلك فهــي ستوســط ٢٠٠ي () فــردا ، فــي حــین كانــت عینــة البحــث الحــال٥٣٨

العدد بین اعداد افراد العینـات فـي الدراسـات السـابقة ، امـا االداة فـي الدراسـات اسـابقة فاسـتخدمت 

ـــات وهـــذه جـــاءت متفقـــة مـــع البحـــث احـــالي فـــي  ـــم ایجـــاد الصـــدق والثب ـــاییس جـــاهزة وت اغلبهـــا مق

مـن الدراسـات السـابقة التـي اعتـدت بنـاء استخدامه مقاییس جاهزة واختلف البحث الحالي مـع قسـم 
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مقاییس مثال دراسة العبیدي ، الزبیدي ، المسعودي ، الجمیلـي واسـتفاد الباحـث فـي اطالعـه علـى 

الوسائل االحصائیة المستخدمة في الدراسات السابقة بغیة استخدام ما یناسب بحثه مثال المتوسـط 

مــا فیمــا یخــص نتــائج الدراســات الســابقة فســیتم الحســابي ، معامــل االرتبــاط ، االختبــار التــائي ، ا

مناقشتها مع نتائج البحث الحالي . 

اجراءات البحث : 
لتحقیق اهداف البحث قام الباحث بمجموعة من االجراءات وهي كاالتي : 

مجتمع البحث وعینتھ .والأ
مجتمع البحث : -١

المتمیــــزین للبنــــین وثانویــــة تمثــــل مجتمــــع البحــــث الحــــالي بطلبــــة الثانویــــة ممــــثًال بثانویــــة 

المتمیزات للبنات وثانویة عمر بن عبد العزیز للبنین وثانویة بلقیس للبنات في مدیریة تربیة نینوى 

) یوضح ذلك .١والجدول(

  )١الجدول (

مجتمع البحث

عدد الطلبةاسم المدرسةت

٩١٢ثانویة المتمیزین١

٨٦٥ثانویة المتمیزات٢

٣٢٠العزیزثانویة عمر بن عبد٣

٢٩٦ثانویة بلقیس٤

٢٣٩٣المجموع

عینة البحث : -٢
) طالبـًاً◌ مـن كـل ثانویــة ٥٠تـم تحدیـد عینـة البحـث باختیـار عینـة عشــوائیة طبقیـة بواقـع (

) طالبة من كل ثانویة للبنات ومن الفرع العلمـي فقـط ولصـف السـادس الثـانوي وذلـك ٥٠للبنین و(

المتمیــزین والمتمیــزات علــى الفــرع العلمــي فقــط وقــد بلــغ عــدد افــراد العینــة بســبب اقتصــار ثــانویتي

) یوضح توزیع افراد العینة حسب متغیرات البحث من متمیزین ٢) طالب وطالبة والجدول (٢٠٠(

وعادیین وحسب الجنس . 
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  )٢جدول (ال

عینة البحث موزعة على المدارس والجنس

الجنسعدد الطلبةاسم المدرسة

ذكور٥٠ة المتمیزینثانوی

اناث٥٠ثانویة المتمیزات

ذكور٥٠ثانویة عمر بن عبد العزیز

اناث٥٠ثانویة بلقیس

٢٠٠المجموع

ادوات البحث : .ثانیا
مقیاس االتزان االنفعالي : -١

) لقیـاس االتـزان االنفعـالي لـدى طلبـة ٢٠٠٥وصف المقیـاس : اعـد المقیـاس (الجمیلـي ، 

مقیاسـه عدادیة ، وقد اعتمد (الجمیلي) على نظریـة اریـك اریكسـون منطلقـا نظریـا لبنـاءالمرحلة اال

) بــدائل . وقــد قــام الباحــث باســتخراج صــدق ٥) فقــرة امــام كــل فقــرة (٥٢، ویتكــون المقیــاس مــن (

المقیـاس مــن خــالل صــدق المحتـوى والصــدق العــاملي والصــدق التمیـزي فــي حــین اســتخرج الثبــات 

طبیـــق . والجــل اعـــداد المقیـــاس وجعلــه صـــالحا للتطبیـــق علــى عینـــة البحـــث قـــام بطریقــة اعـــادة الت

الباحث باالجراءات االتیة : 

صدق المقیاس :أ. 
) الصدق الظاھري : ١(

ان الحصول على الصدق الظاهري هو احـد االجـراءات الضـروریة السـتخراج معامـل 

رض فقــرات المقیــاس صــدق المقیــاس وان افضــل وســیلة الســتخراج الصــدق الظــاهري هــي عــ

على مجموعة من الخبراء والمختصین واألخذ بارائهم حول مـدى تنفیـذ فقـرات المقیـاس للصـفة 

  .  )٣٧٠،  ١٩٩٨عودة ، (المراد قیاسها . 

وفـــي البحـــث الحـــالي عرضـــت فقـــرات مقیـــاس االتـــزان االنفعـــالي علـــى مجموعـــة مـــن 

فــة ارائهــم حــول مــدى صــالحیة . ولغــرض معر )*(الخبــراء والمختصــین فــي التربیــة وعلــم الــنفس

ریاض االطفال-كلیة التربیة االساسیة-/ جامعة الموصلعلم النفس التربوي-شمان حسن علي.م.د.خأ )*(

ریاض االطفال-كلیة التربیة االساسیة-جامعة الموصل/علم النفس التربوي-أ.م.د. ثابت محمد خضیر 

بیة خاصةتر -كلیة التربیة االساسیة-علم النفس التربوي/ جامعة الموصل-أ.م.د. أحمد محمد نوري

ریاض االطفال-كلیة التربیة االساسیة-علم النفس التربوي/ جامعة الموصل-م.د. أنور قاسم یحیى 

ریاض االطفال-كلیة التربیة االساسیة-علم النفس التربوي/ جامعة الموصل-ذكرى یوسف جمیلم.د. 
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الفقــرات وقیاســها لالتــزان االنفعــالي لــدى طلبــة الثانویــة وحصــل المقیــاس بفقراتــه جمیعــًا علــى 

فیمـا عـدا بعـض االخطـاء اللغویـة  % للفقـرات )١٠٠-٨٠(اتفاق الخبراء وبنسبة تراوحت بـین 

للمقیاس.. والطباعیة التي اشار الیها الخبراء وبهذا االجراء تحقق الصدق الظاهري 

) الصدق المنطقي :٢(
تحقـق هـذا النــوع مـن الصـدق مــن خـالل اعطــاء تعریـف دقیـق للظــاهرة السـلوكیة التــي 

یقیسـها المقیـاس ومـن خـالل التحلیـل المنطقــي لفقـرات المقیـاس بحیـث تغطـي الجوانـب المهمــة 

للمیـادین المـراد لهذه الظاهرة ، والقیاس الصادق منطقیًا هو المقیـاس الـذي یمثـل تمثـیًال سـلیماً 

,1979دراستها . ( P : 96 Allen gyan ,(

ثبات المقیاس :.ب
یعد مفهوم الثبات من المفـاهیم االساسـیة فـي القیـاس ویتعـین تـوافره فـي المقیـاس لكـي 

Testیكـون صـالحًا لالسـتخدام وحسـاب ثبـات المقیـاس بطریقـة اعـادة التطبیـق ( – Retest(

اب الثبــات اذ تعطینــا معلومــات عــن اســتقرار النتــائج بوجــود والتــي تعــد مــن اهــم اســالیب حســ

ولحسـاب ثبــات المقیـاس بهـذه الطریقــة ) ٣٨، ١٩٨٥ابـو لبـدة ، (فاصـل زمنـي بـین التطبیقــین 

) طالبـًا وطالبـة مـن طلبـة المرحلـة الثانویـة وبفاصـل زمنـي بـین ٤٠قام الباحث بتطبیقـه علـى (

 )% ٨٧وباســتخدام معامــل االرتبــاط وجــد مقــداره () یومــاً ١٥التطبیقــین االول والثــاني مقــداره (

النهائي . وهو معامل ثبات عالي وبذلك اصبح المقیاس جاهزًا للتطبیق

تصحیح المقیاس : .ج
م) حیــث اعطــى درجــات ٢٠٠٥اعتمــد الباحــث مفتــاح التصــحیح الــذي اعــده (الجمیلــي ، 

دًا خمـس درجـات والبـدیل تنطبـق حیث یمنح البدیل تنطبق علي بدرجة كبیرة ج )٥-١تتراوح بین (

علیه بدرجة كبیرة اربع درجات في حین یعطي البدیل تنطبق علیـة بدرجـة متوسـطة ثـالث درجـات 

والبدیل تنطبق علیة بدرجة قلیلة یعطى له درجتین فـي حـین للبـدیل التنطبـق علـي اطالقـًا ، درجـة 

درجة  )٢٦٠-٥٢(جة ستراوح بین فقرة لذالك فان الدر  )٥٢(واحدة . ولما كان المقیاس مكونًا من 

درجــة ، ومــن یحصــیل مــن افــراد العینــة علــى درجــة اكثــر مــن  )١٥٦(. وتكــون درجــة الحیــاد هــي 

ذلك دل على تمتعه باتزان انفعالي عالي والعكس صحیح . 
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مقیاس مفھوم الذات : -٢
وصف وتصحیح المقیاس .أ

م االعتمـاد علـى مقیـاس مفهـوم لغرض تحقیق هدف البحث المتعلق بقیاس مفهوم الذات ت

فقـرة قسـم منهـا ایجابیـة واالخـرى  )٧٦(ویتكـون المقیـاس مـن  )١٩٧٩بكـر، (الذات المعد من قبـل 

) درجـات للفقـرة الموجبـة ٥) بدائل . وللتصحیح اعطیت (٥سلبیة . ویتكون مدرج االستجابة من (

التنطبــق (ـ اجیــب عنهــا بــ. امــا اذا)تنطبــق علــى مفهومــك عــن ذاتــك دائمــاً (والتــي اجیــب عنهــا ب

) . امـــا الفقــــرات الســــلبیة فتعطـــي الــــدرجات بعكــــس ١فتعطــــى درجــــة ()علـــى مفهومــــك عــــن ذاتـــك

للفقــــــــرات االیجابیـــــــــة و )٥،  ٤،  ٣،  ٢، ١الموجبــــــــة . بمعنــــــــى ان االســـــــــتجابة تتــــــــدرج مـــــــــن (

 )٧٦(واوطأ درجـة هـي  )٣٨٠(للفقرات السلبیة ، وحددت اعلى درجة وهي  )١،  ٢،  ٣، ٤، ٥(

وكلمـــا ارتفعـــت درجـــة المســـتجیب علـــى المقیـــاس كـــان ذلـــك دلـــیًال علـــى امتالكـــه مفهـــوم ذات عـــاًل 

والعكس صحیح . 

صدق المقیاس : .ب
ـــاس  ـــذات(لغـــرض تحقیـــق اهـــداف البحـــث وقی ـــام الباحـــث باســـتخراج الصـــدق )مفهـــوم ال ق

لتربیة وعلـم الظاهري للمقیاس وهي عرض فقرات المقیاس على مجموعة الخبراء والمختصین في ا

الــنفس واالخــذ بــارائهم حــول مــدى تنفیــذ فقــرات المقیــاس للصــفة المــراد قیاســها ، وحصــل المقیــاس 

للفقـرات فیمـا عـدا بعـض  )% ١٠٠ – ٨٠( بفقراته جمیعًا على اتفاق الخبراء وبنسبة تراوحت بـین

ري لمقیـاس االخطاء الطباعیة التي اشار الیها الخبراء وتم تصحیحها وبـذلك تحقـق الصـدق الظـاه

مفهوم الذات . 

ثبات المقیاس : .ج
یشــیر الثبــات الــى االتســاق فــي درجــات المقیــاس فــي مــا یجــب قیاســه بصــورة منتظمــة . 

ب اولغــرض اســتخراج ثبــات المقیــاس فــي هــذا البحــث تــم اســتخدام طریقــة اعــادة التطبیــق . ولحســ

ًا وتـم حسـاب معامـل االرتبـاط ) طالبـ٥٠الثبات بهذه الطریقة طبق المقیاس على عینة تألفت من (

.  )٠.٨٦(بــین درجــات الطلبــة علــى المقیــاس وفــي التطبیــق االول والثــاني وبلــغ معامــل االرتبــاط 

ویعد هذا المعامل مؤشرًا جیدًا للثبات . 

الوسائل االحصائیة : 
لغــرض تحلیــل البیانـــات التــي تــم التوصـــل الیهــا ومعالجتهــا احصـــائیًا اســتخدمت الوســـائل 

الحاسوب . وباستخدام)Spssیة والموجودة في البرنامج االحصائي (االحصائ
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نتائج البحث ومناقشتھا : 
سیتم عرض نتائج البحث ومناقشتها وفق اهداف البحث وكما یأتي : 

الھدف االول . أوالً.
تضـــمن الهـــدف االول قیـــاس مســـتوى االتـــزان االنفعـــالي لـــدى الطلبـــة المتمیـــزین واقـــرانهم 

. وللتحقـــق مـــن هـــذا الهـــدف تـــم تطبیـــق مقیـــاس االتـــزان االنفعـــالي علـــى عینـــة البحـــث . العـــادیین 

، وباســتخدام االختبــار )Spssوعولجــت البیانــات احصــائیًا بعــد ادخالهــا فــي الحقیــة االحصــائیة (

وهـــي دالـــة احصـــائیًا عنـــد  )٨.٤٣٩(التـــائي لعینـــة واحـــدة ، حیـــث بلغـــت القیمـــة التائیـــة المحســـوبة 

) ٣الجــدول (وهــذا یعنــي ان افــراد عینــة البحــث یتمتعــون بــاالتزان االنفعــالي . . )٠.٠٥(مســتوى 

یوضح ذلك .

  )٣الجدول (

مستوى االتزان االنفعالي لدى الطلبة المتمیزین واقرانهم العادیین

عدد افرد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة القیمة التائیة

لیةالجدو المحسوبة  ٠.٠٥

  دالة  ١.٩٦  ٨.٤٣٩  ١٢.٤١٩  ١٣٦.٢٥١  ٢٠٠

ویمكن تفسیر هذه النتیجة الى ان هذه الشریحة وهم الشباب الواعي للتطلع الى المسـتقبل 

ــتهم یصــرون علــى اجتیــاز هــذه الفتــرة بكــل نجــاح  وامالــه وبحكــم التجــارب والظــروف الصــعبة جعل

رحلــة التــي یمــرون بهــا جعلــتهم یتصــفون واســتقرار بــرغم صــعوبتها والتــأقلم والتكیــف واالســتیعاب للم

بسمة االتزان االنفعالي 

ثانیاً . الھدف الثاني .
تضـمن الهــدف الثــاني الــى قیــاس مفهــوم الـذات لــدى الطلبــة المتمیــزین واقــرانهم العــادیین . 

وللتحقق من هذا الهـدف تـم تطبیـق مقیـاس مفهـوم الـذات وعولجـت البیانـات احصـائیًا بعـد ادخالهـا 

، وباسـتخدام االختیـار التـائي لعینـة واحـدة ، بلغـت القیمـة )Spssج الحقیقة االحصـائیة (في برنام

) وهـذا یعنـي ان افـراد ٠.٠٥(وهي دالة احصائیًا عند مسـتوى داللـة  )١٢.٦٢٦(التائیة المحسوبة 

) یوضح ذلك .٤عینة البحث یتمتعون بمفهوم ذات عاًل والجدول (
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  )٤(الجدول 

ة المحسوبة والجدولیة لمقیاس مفهوم الذات یوضح القیمة التائی

عدد افرد 

العینة

الوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى الداللة القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  ٠.٠٥

  دالة  ١.٩٦  ١٢.٦٢٦  ١٦.٤١٢  ١٤٧.٢٣٨  ٢٠٠

خصــیة شویمكــن تفســیر ذلــك الــى ان االعــداد التربــوي التعلیمیــة لــه تــأثیر كبیــر فــي بنــاء

الشــباب وبهــذه الفتــرة الحرجــة . اضــافة الــى انهــا فتــرة عمریــة متطلعــة وطموحــة نحــو مســتقبل واعــد 

فیــه الكثیــر مــن المتغیــرات التــي تحــتم علــى الشــباب ان یكــون مــدركًا لمتطلبــات التغییــر والتجدیـــد 

والثورة المعلوماتیة 

الھدف الثالث . .ثالثاً 
لفروق بین االتزان االنفعالي ومفهوم الـذات، اذ قـام تضمن هذا الهدف التعرف الى داللة ا

، وبأســـتخدام االختبــار التـــائي )Spssالباحــث بادخـــال البیانــات فـــي برنــامج الحقیبـــة االحصــائیة (

) وهــي دالــة احصــائیا عنــد مســتوى ٧.٤٣٠لعینــة واحــدة ، حیــث بلغــت القیمــة التائیــة المحســوبة (

تباطیــة موجبـة بــین االتــزان االنفعــالي ومفهــوم الــذات ) وهــذا یعنــي ان هنــاك عالقــة ار ٠.٠٥داللـة (

) یوضح ذلك .٥والجدول (

  )٥(الجدول 

یوضح داللة الفرق بین االتزان االنفعالي ومفهوم الذات 

  العددالمتغیر
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  ةالجدولیالمحسوبة

٢٠٠االتزان االنفعالي
١٨٥.٠٥

٥  
١٣.٧٩٠

  دالة  ١.٩٦  ٠.٥٢٧٧.٤٣٠

٢٠٠  مفهوم الذات
١٧٢.٤٠

٧  
٩.٧٢٨  

وهــي اكبــر مــن القیمــة  )٧.٤٣٠() بــان القیمــة التائیــة المحســوبة ٥ویتضــح مــن الجــدول (

رتباطیـة . وهذا یعنـي ان العالقـة اال )٠.٠٥(وعند مستوى داللة  )١.٩٦(التائیة الجدولیة والبالغة 

دالة بین المتغیرین ، وان هذه العالقة الموجبة تشـیر الـى ان الطلبـة المتـزنین انفعالیـًا هـم یتمتعـون 

بمفهوم ذات عاٍل وذات شخصیة قویة وطموحة قي تحقیق مایصبون الیه في المستقبل.
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الھدف الرابع .رابعاً.
علـــى مقیـــاس االتـــزان تضـــمن هـــذا الهـــدف التعـــرف الـــى الفـــروق ذات الداللـــة االحصـــائیة

االنفعالي وفقـًا لمتغیـر الجـنس وللطلبـة المتمیـزین واقـرانهم العـادیین . ولتحقیـق هـذا الهـدف ادخلـت 

:T(واســتخدام االختبــار التــائي)Spss(البیانــات فــي برنــامج الحقیــة االحصــائیة  test( لعینتــین

مستقلتین فظهرت النتائج كاالتي .

ــــة احصــــأ.  ــــروق ذات دالل ــــین الطالبــــات التوجــــد ف ــــذكور وب ــــزین ومــــن ال ــــین الطــــالب المتمی ائیة ب

) یوضح ذلك . ٦المتمیزات من االناث على مقیاس االتزان االنفعالي . الجدول (

  )٦(الجدول 

یوضح داللة الفروق بین المتمیزین وفقًا لمتغیر الجنس وعلى مقیاس االتزان االنفعالي

  العددالجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

عیاريالم

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

  ٥٠  ذكور
١٨٤.٢٦

٣  
٢٢.٤١٩

  دالة  غیر دالة  ٢.٠٠  ١.٦٤

  ٥٠  اناث
١٨٤.٦١

٨  
٢٣.١١٢

) التوجــــد فــــروق ذات داللــــة احصــــائیة بــــین الطــــالب المتمیــــزین ٦یتضــــح مــــن الجــــدول (

وعلـى مقیـاس االتـزان االنفعـالي . الن القیمـة التائیـة )االنـاث(زات (الذكور) وبـین الطالبـات المتمیـ

ــــة (١.٦٤(المحســــوبة والبالغــــة  ــــة ٢.٠٠) اصــــغر مــــن القیمــــة التائیــــة الجدولی ) عنــــد مســــتوى دالل

) وهـذا یعنــي ان كـال الجنســین یتعــرض لـنفس الظــروف وعملیــة اإلعـداد التربــوي والتعلیمــي ٠.٠٥(

ذا النوع من الشباب الـذي یتمتـع بشخصـیة قویـة ومتزنـة فـي للطالب بشكل عام هي التي أعدت ه

حیاتها وقادرة على استیعاب الضغوط والمشاكل التي یواجهونها في حیاتهم . 

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین الطالب المتمیـزین وبـین الطـالب العـادیین علـى مقیـاس ب. 

) یوضح ذلك٧ول (االتزان االنفعالي ، وبصالح الطالب المتمیزین . والجد

  )٧(الجدول 

مقیاس االتزان االنفعاليیوضح داللة الفروق بین الطالب المتمیزین والطالب العادیین وعلى

الطالب 

  (الذكور)
  العدد

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

دالةدالة٥٠١٨٤.٢٦٢٢.٤١٩٣.٤٨٨٢.٠٠المتمیزین
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٨٤

٣

  ٥٠  العادیین
١٧٨.٣٦

٦  
١٩.٥٨٨

وجــــود فـــــروق ذات داللـــــة إحصــــائیة بـــــین الطـــــالب المتمیـــــزین  )٧(یتضــــح مـــــن الجـــــدول 

ـــة المحســـوبة والبالغـــة  ـــر مـــن القیمـــة التائیـــة  )٣.٤٨٨(والطـــالب العـــادیین . وألن للقیمـــة التائی اكب

ولصـالح الطـالب المتمیـزین . وتعـزى هــذه  )٠.٠٥( توى داللـةعنـد مسـ )٢.٠٠الجدولیـة والبالغـة (

النتیجة إلى أن الطلبة المتمیزین یختلفون عن الطلبة العادیین في عوامل عدة منها مستوى الذكاء 

والتحلیــل والتركیــز الــذهني . وهــذه العوامــل تجعلهــم أكثــر اســتقرارًا واتزانــا وقــدرتهم فــي االســتیعاب

ة هادئة متزنة انفعالیًا .وبالتالي یتمتعون بشخصی

توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائیة بـــین الطالبـــات المتمیـــزات وبـــین الطالبـــات العادیـــات وعلـــى  .ج

) یوضح ذلك.٨مقیاس االتزان االنفعالي . الجدول (

  )٨الجدول (

مقیاس االتزان یوضح داللة الفروق بین الطالبات المتمیزات والطالبات العادیات وعلى

االنفعالي

الطالب 

)اإلناث(
  العدد

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

المتمیزات
٥٠  

١٨٤.٦١

٨  
٢٣.١١٢

  دالة  دالة  ٨.٩٤٠٢.٠٠
العادیات

٥٠  
١٦٩.١١

٨  
١٤.٦٣٣

ئیة . الن القیمـة التائیـة المحسـوبة ) وجـود فـروق ذات داللـة احصـا٨یتضح من الجـدول (

 )٠.٠٥( عنـد مسـتوى داللـة )٢.٠٠() اكبر من القیمـة التائیـة الجدولیـة والبالغـة ٨.٩٤٠والبالغة (

ولمصلحة الطالبات المتمیزات . وتعزى هـذه النتیجـة الـى ان الطالبـات المتمیـزات یتمـتعن بمسـتوى 

التركیــز الــذهني وهــذا المســتوى جــاء نتیجــة تعلیمــي عــاٍل ومســتوى مــن الــذكاء وقــدرة فــي التحلیــل و 

تظافر عدة عوامل من ضمنها الشخصیة المتزنة والهادئة اضافة الى اعـدادهن التربـوي والتعلیمـي 

.یرتقي الى مستوى یجعلهن اكثر اتزانًا وهدوءًا اتجاه الحیاة وظروفها
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العادیــات وعلــى مقیــاس توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین الطــالب العــادیین والطالبــات ال .د

یوضح ذلك . )٩(االتزان االنفعالي . الجدول 

  )٩(الجدول 

یوضح داللة الفروق بین الطالب العادیین وعلى مقیاس االتزان االنفعالي

  العددمتغیر الجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةةالمحسوب

  ٥٠  ذكور عادیین
١٧٨.٣٦

٦  
١٩.٥٨٨

  دالة  غیر دالة  ٢.٠٠  ١.٢٨

  ٥٠  اناث عادیات
١٦٩.١١

٨  
١٤.٦٣٣

) بعـــدم وجــــود فــــروق ذات داللـــة احصــــائیة . الن القیمــــة التائیــــة ٩یتضـــح مــــن الجــــدول (

وى داللـة ) عند مسـت١.٩٦(اصغر من القیمة التائیة الجدولیة والبالغة  )١.٢٨(المحسوبة والبالغة 

ویمكن تفسیر ذلك الى ان تشابه الظروف الحیاتیة اضافة الى االعداد التربوي والتعلیمي  )٠.٠٥(

المتشابه للطالب والطالبات 

الھدف الخامس . .خامساً 
ـــذات وفقـــًا  ـــى مقیـــاس مفهـــوم ال ـــة االحصـــائیة عل ـــى الفـــروق ذات الدالل تضـــمن التعـــرف ال

رانهم العــادیین . وتحقیــق هــذا الهــدف ادخلــت البیانــات فــي لمتغیــر الجــنس وللطلبــة المتمیــزین واقــ

-T. واســتخدام االختبــار التــائي ()Spss)برنــامج الحقیبــة االحصــائیة test( لعینتــین مســتقلین

فظهرت النتائج كاألتي : 

توجد فروق ذات داللة احصـائیة بـین الطـالب المتمیـزین والطالبـات المتمیـزات وعلـى مقیـاس  الأ. 

یوضح ذلك .  )١٠(ت . والجدول مفهوم الذا

  )١٠(الجدول 

یوضح داللة الفروق بین الطالب المتمیزین والطالبات المتمیزات وعلى

مقیاس مفهوم الذات

  العددالجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

دالةغیر دالة ٥٠٢٩٦١٩.٥١١.٨٥٢٢.٠٠المتمیزون
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٨٦

٥٠٢٨٩٢٠.٨٣المتمیزات

) بانــه التوجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة . الن القیمــة التائیــة ١٠یتضــح مــن الجــدول (

عنــد مســتوى  )٢.٠٠(. اصــغر مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة والبالغــة  )١.٨٥٢(المحسـوبة والبالغــة 

لنتیجة یرجع الـى ان كـال الجنسـین أي المتمیـزین والمتمیـزات یتمتـع . وتفسیر هذه ا )٠.٠٥(داللة 

بمفهــوم ذات عــاٍل ومــن ثــم یتســمون بشخصــیة ذي اســتقرار وانهــا مــؤثرة ولهــا القــدرة علــى مواجهــة 

التغیرات الجدیدة وانها متطلعة نحو اهدافهم التي یسعون الى تحقیقها. 
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ب المتمیــزین واقــرانهم العــادیین وعلــى مقیــاس توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین الطــال الب. 

یوضح ذلك )١١مفهوم الذات . والجدول (

)١١الجدول (

  الذاتمفهوم مقیاس یوضح داللة الفروق بین الطالب المتمیزین واقرانهم العادیین وعلى

الجنس من 

  الذكور
  العدد

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

ستوى مالقیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

٥٠٢٨٨٢٢.٤١٩المتمیزین
  دالة  غیر دالة  ١.٠٦٩٢.٠٠

٥٠٢٧٢٢١.٨١٢العادیین

) بانــه التوجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة . الن القیمــة التائیــة ١١یتضــح مــن الجــدول (

. )٠.٠٥(د مسـتوى داللـة نـع)٢.٠٠(اقل مـن القیمـة التائیـة والبالغـة  )١.٠٦٩(المحسوبة والبالغة 

وان هــذه المرحلــة وتفســیر ذلــك یرجــع ان الطلبــة المتمیــزین والعــادیین یتمتعــون بمفهــوم ذات عــالٍ 

العمریــة تظهــر فیهــا مالمــح شخصــیة الطلبــة نتیجــة تــراكم الخبــرة والمعرفــة ومــن ثــم االعتــزاز والثقــة 

.لهم دور ایجابي في الحیاةمجتمع و العالیة في النفس وتكوین شخصیة قویة مؤثرة في ال

توجــد فــروق ذات داللــة احصــائیة بــین الطالبــات المتمیــزات واقــرانهن العادیــات وعلــى مقیــاس  .ج

) یوضح ذلك .١٢مفهوم الذات والجدول (

  )١٢(الجدول 

یوضح داللة الفروق بین الطالبات المتمیزات والطالبات العادیات وعلى مقیاس مفهوم الذات

الجنس من 

االناث
  العدد

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

٥٠٣٠٢١٨.٢١٧متمیزات 
  دالة  دالة  ٧.٢٣٣٢.٠٠

٥٠٢٣٤١٢.٤٦٦عادیات

ائیـــة ) بوجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة . اذ بلغـــت القیمـــة الت١٢یتضـــح مـــن الجـــدول (

وعنـــد مســـتوى  )٢.٠٠(اعلـــى مـــن القیمـــة التائیـــة الجدولیـــة والبالغـــة  )٧.٢٣٣(المحســـوبة والبالغـــة 

. ویعـــزى ذلـــك الـــى ان الطالبـــات المتمیـــزات یخـــتلفن عـــن اقـــرانهم العادیـــات وذلـــك  )٠.٠٥(داللـــة 

بســبب مســتواهن المعرفــي باالضــافة الــى عملیــة االعــداد التربــوي والتعلیمــي ادى الــى رفــع مفهــوم

الذات والقدرة على حل المشكالت بكل عزیمة واصرار وهذا ینعكس على تكـوین الشخصـیة تتمیـز 

بمفهوم ذات عاٍل .
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توجـــد فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة بـــین الطـــالب العـــادیین والطالبـــات العادیـــات وعلـــى مقیـــاس  .د

) یوضح ذلك . ١٣مفهوم الذات . الجدول (

  )١٣(الجدول 

لطالب العادیین والطالبات العادیات وعلى مقیاس مفهوم الذاتیوضح داللة الفروق بین ا

  العددالجنس
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

معامل 

االرتباط

مستوى القیمة التائیة

٠.٠٥الداللة  الجدولیةالمحسوبة

٥٠١٧١٢١.٨١٢١١.٣٩ذكور عادیین

٩  
  دالة  دالة  ٢.٠٠

٥٠٢٣٤١٢.٤٦٦اناث عادیات

) بوجـــود فـــروق ذات داللـــة احصـــائیة ، اذ بلغـــت القیمـــة التائیـــة ١٣یتضـــح مـــن الجـــدول (

عنـــد مســـتوى داللـــة  )٢.٠٠(اعلـــى مـــن القیمـــة الجدولیـــة البالغـــة  )١١.٣٩٩( المحســـوبة والبالغـــة

ویعزى ذلك ان كال الجنسین لدیه مفهوم ذات عاًل یرجع الى الفتـرة العمریـة التـي یمـرون  )٠.٠٥(

جعلهــم یعتــزون بشخصــیاتهم وممــا یجعلهــم یشــعرون بــاالعتزاز واالســتقاللیة وفــي تــولي بهــا والتــي ی

امورهم وخاصة الدراسیة نحو مستقبل افضل 

:االستنتاجات 
في ضوء نتائج البحث استنتج الباحث مایلي : 

هنـــاك عالقـــة ارتباطیـــة موجبـــة بـــین االتـــزان االنفعـــالي ومفهـــوم الـــذات لـــدى الطلبـــة المتمیـــزین  .١

اقرانهم العادیین و 

التوجد فروق ذات داللة احصائیة في االتزان االنفعالي ومفهـوم الـذات لـدى الطلبـة المتمیـزون  .٢

وفقا لمتغیر الجنس . 

توجد فروق ذات داللة احصائیة في االتزان االنفعالي ومفهوم الذات لدى الطلبة العادیین وفقـا  .٣

لمتغیر الجنس 

التوصیات :
ایجـابي بة بانشطة علمیة ومشاركتهم بالفعالیـات المدرسـیة لتنمیـة مفهـوم ذات عـالٍ تكلیف الطل .١

لدیهم.

التأكیــد علــى االنشــطة الصــفیة والالصــفیة فــي المؤسســات التربویــة التــي مــن شــانها ان ترســخ  .٢

مفهوم ذات عاٍل لدى الطالب مما یساعد على رفع مستوى االتزان االنفعالي .
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المــور بالتظــافر والتعــاون مــع الهیئــات التدریســیة بشــأن اتاحــة الفــرص امــام ابــراز دور اولیــاء ا .٣

ابنــائهم المــراهقین والتأكیــد علــى ذاتیــتهم واســتقاللهم فــي الحیــاة الیومیــة وذلــك یســاهم فــي رفــع 

مستوى االتزان االنفعالي . 

المقترحات : 
یقترح الباحث اجراء الدراسات االتیة 

ـــان مـــدى ا .١ ـــین االتـــزان االنفعـــالي ومتغیـــرات اخـــرى مـــثًال (التحصـــیل اجـــراء دراســـة لبی ـــة ب لعالق

، ارادة العطـاء ، ، لعـب )خـارجي–داخلـي (الدراسي ، المسئولیة التحصیلیة ، موقـع الضـبط 

  الدور) 

اجراء دراسة ألثر برنامج تعلیمي في رفع مستوى االتزان االنفعالي لدى طلبة الثانویة .  .٢

المصادر .
ـــــذات والتوافـــــق١٩٨٧راهیم أحمـــــد، (أبـــــو زیـــــد، إبـــــ.١ ، دار المعرفـــــة، جامعـــــة ) ســـــیكولوجیة ال

اإلسكندریة.

، جمعیــة  ٣، طمبــادئ القیــاس النفســي والتقــویم التربــوي) ١٩٨٥ابــو لبــدة ، ســبع محمــد (.٢

عمال المطابع ،القاهرة،مصر . 

) دراســــة میدانیــــة عــــن العالقــــة بــــین النضــــج االنفعــــالي١٩٨٢األشــــول، عــــادل عــــز الــــدین، (.٣

  .٥، جامعة عین شمس، العدد مجلة كلیة التربیةوالتحصیل الدراسي)، 

اطروحـة (قیـاس مفهـوم الـذات واالغتـراب لـدى طلبـة الجامعـة) ١٩٧٩بكر ، محمـد الیـاس (.٤

جامعة بغداد . )، كلیة التربیة (ابن رشد)دكتوراه غیر منشورة

ـــالي لمدرســـي ) ١٩٩٨البهـــادلي، أمـــل مهـــدي، (.٥ ـــزان االنفع ـــاس االت ـــة المتوســـطة قی المرحل

، جامعة بغداد، كلیة ابن رشد، رسالة ماجستیر غیر منشورة.ومدرساتها

خبــرات االســر المؤلمــة وعالقتهــا بــاالتزان االنفعــالي لــدى ) ١٩٩٩التمیمـي ، محمــود كــاظم (.٦

اطروحـــة دكتـــوراه غیـــر (، كلیـــة االداب ، الجامعـــة المستنصـــریةاالســـرى العـــراقیین العائـــدین

)منشورة

أثـر العـالج الـواقعي والمهـارات االجتماعیـة فـي رفـع ) ٢٠٠٥لـي، علـي علـیج خضـر، (الجمی.٧

، كلیة التربیة، الجامعة المستنصـریة، مستوى االتزان االنفعالي لدى طالب المرحلة اإلعدادیة

رسالة دكتوراه غیر منشورة.

، ربتقـدیر الـذات والتعامـل مـع الضـغوط لـدى معـوقي الحـ) ١٩٩٣الخفاجي ، ساهرة یحیى (.٨

تیر غیر منشورة ، كلیة االداب ، جامعة بغداد . سرسالة ماج
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، دار  ١، الــذكاء االنفعــالي ، طالــذكاء العــاطفي) ٢٠٠٤خوالــدة ، محمــود عبــد اهللا محمــد (.٩

الشروق للنشر والتوزیع ،عمان ، االردن .

الي ، وزارة التعلـیم العـعلم نفـس الشخصـیة) ١٩٩٠داؤد ، عزیز حنا وكاظم هشم العبیدي (.١٠

والبحث العلمي ، جامعة بغداد . 

، ترجمة سید الطـواب ، محمـود عمـر ، نجیـب مدخل علم النفس) ١٩٨٣دافیدوف ، لندال (.١١

، المطبعة االكادیمیة ، القاهرة .  ٢خزام ، ط

) جــودة القــرار وعالقتــه بــاالتزان االنفعــالي وموقــع ١٩٩٧الزبیــدي ، یــونس طــاهر خلیفــة (.١٢

اطروحـة دكتـوراه غیــر (، كلیـة االداب ، الجامعــة المستنصـریة لینالضـبط لـدى المــدراء العـام

)منشورة

، دار الفكـر للطباعـة مدخل الى تربیة المتمیـزین والمـوهبین) ٢٠٠٠السرور ، نادیة هایل (.١٣

والنشر والتوزیع ، عمان ، االردن . 

لعراقي الضغوط النفسیة التي یتعرض لها المراهق ا) ١٩٩٤السلطاني ، ناجح كریم خضـر (.١٤

، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة وعالقتها بعمره وجنسه ومفهوم الذات ومركز السیطرة

التربیة ابن رشد ، جامعة بغداد . 

دراســة الموقــع الضــبط وعالقتــه ) ١٩٩٦ســلیمان ، عبــد الــرحمن ســید وعبــد اهللا هشــام ابــراهیم (.١٥

، مجلـة مركـز البحـوث التربویـةبكل من قوة االنا والقلق لدى عینـة مـن طلبـة جامعـة قطـر ،

   ٩جامعة قطر . السنة الخامسة ، العدد 

ــذات لــدى طلبــة الجامعــة ) ٢٠٠٠ســمین ، زیــد بهلــول (.١٦ قلــق المســتقبل وعالقتــه بمفهــوم ال

، اطروحة دكتوراه غیر منشورة ، كلیة االداب ، الجامعة المستنصریة . المستنصریة

، االســـــــكندریة نفســـــــیة وقهـــــــر االرادةمواجهـــــــة الحـــــــرب ال )٢٠٠٤الشـــــــربیني ، لطفـــــــي (.١٧

www.otfyaa.com

ــال ذوي الحاجــات الخاصــة) ٢٠٠٠عبیــد ، ماجــدة الســید (.١٨ ــیم االطف ، مــدخل الــى التربیــة تعل

، دار الصفا للنشر والتوزیع ، عمان .  ١الخاصة ، ط

التـــزان االنفعـــالي عنـــد ابنـــاء الشـــهداء قیـــاس ا) ١٩٩١العبیـــدي ، محمـــد ابـــراهیم محمـــود (.١٩

، كلیة التربیة (ابن رشد) جامعة بغداد ، رسالة ماجسـتیر واقرانهم الذین یعیشون مع والدیهم

غیر منشورة . 

،  ١الــذكاء واالتــزان االنفعــالي حولیــة ابحــاث الــذكاء ، العــدد) ٢٠٠٤عــذاب ، نشــمة كــریم (.٢٠

  ة . ، الجامعة المستنصریكلیة التربیة االساسیة

قلق المستقبل وعالقته ببعض المغیرات لـدى طلبـة ) ٢٠٠٠العكایشي ، بشرى احمد جاسم (.٢١

)رسالة ماجستیر غیر منشورة(، كلیة التربیة ، الجامعة المستنصریة ، الجامعة
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موقع الضبط لدى طلبة جامعة الموصل وعالقته بـالقیم ) ٢٠٠٢العكیدي ، رنا كمال جیـاد (.٢٢

ماجستیر غیر منشورة ، كلیة التربیة ، جامعة الموصل ، رسالة ومفهوم الذات

ـــوم ) ٢٠٠٠عـــودة ، احمـــد ســـلیمان ، وخلیـــل یوســـف (.٢٣ ـــة والعل االحصـــاء للباحـــث فـــي التربی

، االردن .  ٢، دار االمل للنشر والتوزیع ، طاالنسانیة

، دار المســیرة للنشــر  ١، طعلــم الــنفس التربــوي) ٢٠٠٤(العیســوي ، عبــد الــرحمن محمــد .٢٤
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