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Abstract: 

The aim of this research is to shed light on the emotional 

stability  for students in Al-Anbar university according 

to the gender and specialization  

The sample of this research consists of 400 students from 

Al-Anbar university for humanitarian and scientific 

specialization . 200 students are males and 200 females.  

 The researcher used the standard of emotional stability 

for Hamdan 2010 which is used in the college of 

education / Qazza/palestine . As far as the items of this  

standard are close to the Iraqi culture, the researcher 

depends on it in his current research. .  

 After analyzing and processing data  , the results show 

that students in Al-Anbar university have emotional 

stability and for the benefit of the humanitarian 

specialization and female gender 
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 الفصل االول
 -مشكمة البحث

و صدمات ناتجة من المشكالت أزمات أفييا من  ن طبيعة الحياة العصرية بكل ماإ 
صبحت أفراد فألاليومية أو اليزات االنفعالية أدت الى تراكم المواقف الضاغطة عمى ا

وعدم التوافق مع  باإلجيادحداث مما جعميم يشعرون ألىذه المواقف أو ا إزاءحادة  استجاباتيم
 4االخرين

كبر عمى الفرد ألمد الخطر األطويمة اوتمثل التوترات االنفعالية وخاصة الحادة منيا أو 
، فكمما كانت التوترات االنفعالية قميمة لدى الفرد يشعر بالسعادة  وعمى توازنو وصحتو النفسية

 4واالطمئنان عكس االنفعاالت الحادة فتثير فيو مشاعر الحزن واالكتئاب
مبة الجامعة ن يتصف بيا طأالتي البد  ةساسيالتزان االنفعالي من الركائز األويعد ا
حيث يمثل االتزان االنفعالي  ،ة يممتخاذ القرارات ذات الصمة بحياتيم المينية والعإوالقدرة عمى 
 4عن سالمو التفكير اً النفسية لديو ويعطي تصور  ةعمى الصح لمطالب دليالً 

تزوده بالقدرة عمى  إل نياىم السمات التي تميز الشخص أويعتبر االتزان االنفعالي من 
 4والتكيف معيا بالشكل السميم  ةحداث والظروف المتغير ألة امواجي

وبما أن طمبة الجامعة من شرائح المجتمع الميمة حيث أن الطالب الذي يتصف 
باالتزان االنفعالي يكون أكثر واقعية وجدية عمى مواجية االزمات في شتى المجاالت 

ية والتي بدورىا تساعد الطالب ويستطيع تحقيق التوافق النفسي والذي يشعرُه بالصحة النفس
الجامعي عمى تجاوز االزمات النفسية واالنفعالية المختمفة ويكون اكثر واقعية في التعامل مع 

 االحداث المحتفمة.
 ولذلك يمكن االشارة إلى مشكمة البحث الحالي من خالل التساؤل التالي :

 4االنباراالتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة طبيعة مستوى  ما
 -اهمية البحث

من المراحل الميمة التي يمر بيا الطالب حيث التطمع لممستقبل  ةتعد المرحمة الجامعي
ن المرحمة الجامعية تيدف إحيث  ، فضلأوالسعي الى  تحقيق االىداف والطموح لمستقبل 

 4العصرلمواكبة عمميات التطور ومواجيو تحديات ًا جيد اً عدادإعداد جيل من الطمبة إالى 
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التي  ةن القوى المختمفإف ةوعندما يوجد الطالب في بيئة جديدة كالمرحمة الجامعي
لمطالب تختمف  ةالجامعي ةن طبيعة الحياإل ةتتنازعو في ىذا المحيط ال تستقر بصورة سريع

عن المراحل السابقة التي مر بيا من حيث الحضور والحرية في التعبير واالختالف في 
تزان الشخصي لمطالب مما ينتج عنو تغير في السموك إلوليذا قد يختل ا ،طبيعة العالقات 

 4(65، 0448)الداىري،
وذات تأثير متبادل  ةالتي يعيش فييا عالقو متبادل ةبين االنسان والبيئ ةوتعد العالق

من االنفعاالت وىو  ةمختمف ألنواعفيو يتأثر ويتعرض  ةليذه العالق ةوصراع مستمر ونتيج
سواء كانت  ةالمختمف ةاالنشط ةزاء السموك اذي يقوم بو في كافإيعبر عن افكاره ومشاعره 

 (5 ،0968)راجح، 4ةو جسميأ ةو حركيأ انفعاليةو أ ةعقمي
عجاب والفرح والحزن إلمن االنفعاالت ففييا ا ةمختمف اً نواعأفالحياة الجامعية فييا 

وعادة ما يصاحبيا عدم االستقرار لحين  ةنتقالياتعد مرحمو  ةلمرحمن ىذه اا  الخ و 44444والقمق
لمفرد تعد من  ةبالنسب ةالجامعي ةن المرحمأذ إ ستكمال قدرة الفرد عمى التكيف السميم ،ا

والقدرة عمى مواجيو المواقف وكيفيو  ةالتي تبرز فييا جوانب الشخصي ةساسيألالمراحل ا
 ،0440والسعي لتطويرىا )العيسوي، ةالذاتي ةحقيق اليويجل تالتزان االتصرف معيا بيدوء و 

عمى انفعاالتو وصل الى االتزان  اً نو كمما كان الشخص مسيطر أومن المؤكد ،  ( 004
 ( 00، 0440)خوالده،4وقوة الذات ةالنفسي ةالتي تتسم بالصح ةساس الشخصيأاالنفعالي وىو 

يجابي في عالقاتو إلص الذي يتصف باالتزان االنفعالي ىو الشخص اخفالش
عمى التعبير عن  اً والقادر عمى التعامل مع مواقف الحياه وضغوطاتيا وقادر  ةجتماعيالا

، ( 00 ،0999ىذه المواقف )الكبيسي وآخرون، اتجاهومرونة  اً انفعاالتو بصورة اكثر ىدوء
 ةجابييإوعن طريق االتزان االنفعالي يستطيع الشخص أدراك كافو المواقف والتعامل معيا ب

كثر أجل تجنب الفشل واالحباط والتكيف بصورة استثمار ما لديو من تجارب وخبرات من او 
( 77 ،0980وعدم القمق والتوتر )عبد الفتاح، ةوتحقيق التوافق والشعور بالسعاد ةمالئم

، فكمما كان  عمى الذات وقياده االخرين ةواالتزان االنفعالي يساعد الفرد ويميزه بقدرة السيطر 
في شتى المجاالت  ةعمى القياد وزداد في قدرتافي شخصيتو  اً متحكم اً انفعالي اً فرد متزنال

ومن خالل االتزان االنفعالي يستطيع الشخص القدرة عمى التكيف ، ( 005 ،0995)العدل،
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نفعال وتجاوز الل ةوالقدرة عمى التحرر من المواقف المسبب ةالسميم ومواجيو الضغوط المختمف
 4(009 ،0408بد،)ع4زمات ألا

لى الفرد الذي يتميز بالثبات والنضج االنفعالي واليدوء إويشير االتزان االنفعالي 
 ( 90 ،0996)سويف، وانضباط ذاتي ةواكثر واقعي المفاجئقميل التوتر واالنفعال  ةوالمرون
من التكيف السميم  ةلكي يتمكن الطمب ةوليات الميمألمن ا ةالجامع ةىتمام بطمباالف

كاالتزان االنفعالي والتي تعد  ةوالتعرف عمى سماتيم الشخصي ةعمى تحمل المسؤولي ةوالقدر 
لمطالب لمواجيو التحديات والمعوقات التي تعترضيم سواء كانت  ةىم السمات الشخصيأمن 

 (06 ،0400)العبوشي وصوالحو،4ةأو العممي ةالجامعي ةفي الحيا
االتزان االنفعالي طبيعة البحث الحالي في الكشف عن مدى ىميو أومن ىنا تبرز 
 ةعمى القدرات العقمي ةلمعمميات التعميمي ةالمصاحب ةالمختمف ةنفعاليالومعرفو تأثير المواقف ا

 4االنبار ةلطمبو جامع ةالمعرفي
 -اهداف البحث       

 ييدف البحث الحالي التعرف الى :
 4االنباراالتزان االنفعالي لدى طمبو جامعة  -0

 4ناث(ا لمتغير النوع )ذكور ، اداللو الفروق في االتزان االنفعالي تبع -0
  4نساني(ا لمتغير التخصص )عممي ، اداللو الفروق في االتزان االنفعالي تبع -3

  -حدود البحث 
جامعة االنبار في الدراسة  ةطمببدراسة االتزان االنفعالي لدى يتحدد البحث الحالي 

ي ( لمعام الدراسي نسانمن كال النوعين )ذكور ، أناث ( ولمتخصصين )العممي ، اال ةالصباحي
0408 /0409 4  

  :تحديد المصطمحات   
 :االتزان االنفعالي 

نا لدى الشخص والقطب الموجب منو نو يمثل قوة األإب Cattel 1961 :كاتلويعرفو 
بالمرض  ةصابإلستعداد لنفعال أي االواال ةنا فتعني العصابيألأما ضعف ا ،ًا انفعالي اً متزن

  (Cattel:1961,33) 4ذا تعرض لمواقف ضاغطوإ ةضطرابات النفسيويكون أكثر عرضة لال
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ساس أو المحور الذي ينتظم جميع جوانب النشاط أل: ىو ذلك ا0967سويف وعرفو 
لشعور  النفسي التي أعتدنا أن نسمييا االنفعاالت أو التقمبات الوجدانية من حيث تحقيقيا

 (  050، 0967)سويف،4ستقرار النفسي وبالرضا عن نفسو والتحكم في مشاعرهالشخص باال
 ة: قدرة الشخص عمى التحمل والسيطرة في انفعاالتو المختمف0404حمدان وعرفو 

مناسبة  ةستجاباتو االنفعالياولديو المرونة في التعامل مع المواقف واألحداث بحيث تكون 
 ( 8، 0404)حمدان،4ي ىذه االنفعاالت لممواقف التي تستدع

 4تعريفًا نظريًا لبحثو الحالي0404التعريف النظري: تبنى الباحث تعريف حمدان 
التعريف االجرائي: ىي الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب )الطالب الجامعي( عمى 

 4فقرات مقياس االتزان االنفغالي
 الفصل الثاني:
 االطار النظري:

   

 نفعالي :االتزان اال 
يتضمن مفيوم االتزان االنفعالي مفيومين من مفاىيم عمم النفس وىما االنفعال واالتزان 

 4عمى انفراد ىمية تسميط الضوء عمى المفيومين كالً ألذلك وجد الباحث  ،االنفعالي
 : االنفعال اوالً 

حبيا نشاط جسمي انو حالة شعورية مركبة يصااالنفعال ب 0978يعرف زىران
وفسيولوجي مميز والسموك االنفعالي سموك مركب يعبر عن السواء االنفعالي أو عن 

 (004، 0978، )زىران4االضطراب االنفعالي
نو حالة جسمية نفسية أو حالة من االىتياج العام ايعرف االنفعال بف 0999ما راجح أ

 (000، 0999، )راجح4يثير كافة انشطة جسم الفرد وسموكو
 يتزان االنفعالاال 

المحور الذي ينظم كافة النشاط النفسي أو ساس أليقصد باالتزان االنفعالي ىو ذلك ا
جل تحقيق االستقرار النفسي وشعور إلمفرد والتي تسمى باالنفعاالت أو التقمبات الوجدانية من 

الفرد بالرضا عن نفسو والقدرة عمى التحكم في مشاعره والسيطرة عمييا عند مواجيتو المواقف 
 (050، 0967)يوسف،4مفةالمخت
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نفعاالتو عند اويشير مفيوم االتزان االنفعالي عمى قدرة الفرد في كيفية التحكم في 
فكار السمبية المسيطرة عميو حداث الطارئة والتحرر من األمواجيتو لممواقف الصادمة واأل

 (08، 0444)عبداهلل، 4والقدرة عمى تحمل الضغوط المختمفة
االنفعالي حالة المرونة الوجدانية لدى الفرد تجاه المواقف االنفعالية ذ يمثل االتزان إ

 4تخاذ القرارات السميمةايميل الى اليدوء والثقة بالنفس والقدرة عمى  المختمفة وتجعل منوُ 
 (36، 0446)ريان،

 ن االتزان االنفعالي يمثل الشخصية الناضجة انفعالياً أالى  Reber 1981ويشير ريبر
ستجاباتو االنفعالية الدى الفرد ويمتمك المرونة في تعاممو مع المواقف المسببة لالنفعال وتكون 

، 0443)الشعراوي، 4زمات المختمفةألحداث التي يمر بيا ويستطيع تجاوز األمتالئمة مع ا
04) 

ساسية بعاد األعتبر االتزان االنفعالي من األأفقد   Eysenk 1969ما ايزنكأ
ن االتزان االنفعالي يشكل خط متصل ممتد بين نقطتين من القطب أعتبر أيث ، ح لمشخصية

الموجب الذي يمثل االتزان واالنبساط الى القطب السالب والذي يمثل العصابية ، لذا فان 
 ((Eysenk:1976,57 4االتزان االنفعالي يمثل الفرد المنضبط واليادى

نا لدى الفرد ، نفعالي يمثل قوة األن مفيوم االتزان االإ  Cattell 1968ويشير كاتل
فالفرد ذو االتزان االنفعالي يمتمك الواقعية في تعاممو مع المواقف المسببة لالنفعال وال يشعر 

، 0990)عبد الخالق،4مراض ومثابر ويستطيع تحمل الضغوطات المختمفة وىام من األباأل
070 ) 

االتزان االنفعالي يسعى ن الفرد الذي يتمتع بأ Rogers 1959ويرى كارل روجرز
مكانياتو بطريقة إكتساب الخبرة من خالل تجاربو الذاتية ويمتمك  القدرة عمى معرفة إالى  دائماً 

  (Rogers:1959,3) 4دراك ما حولو بطريقة مناسبةإموضوعية ويستطيع 
فراد وخاصة ىمية كبيرة عمى األأن سمة االتزان االنفعالي ليا إ 0447وتشير السبعاوي
ذ يساعد االتزان االنفعالي الطالب عمى القيام بوظائفو العقمية بشكل إ،  طمبة المرحمة الجامعية

تكون عالقاتو سميمة ومتوازنة مع زمالئو   ومنظم ومنسق ويساعده عمى القيام بالتفكير النشط 
 ( 070، 0447)السبعاوي،4خرينألعند ا يكون اكثر قبوالً و 
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 نظريات مفسرة لالنفعال:
    James-Langالنج–ة جيمس نظري

حساسات مختمفة تتسبب عن طريق إن مجموعة من االنفعال عبارة إترى ىذه النظرية 
 4خر باختالف ىذه االحساساتاآل التغيرات العضوية وتختمف بعضيا عن البعض

 (000، 0448)الداىري،
ثم  اوالً  حداث ، فنحن نستجيبإلستجابة لاليذه النظرية فان االنفعاالت تنتج  وتبعاً 

ن الجسم االنساني مركب بحيث تشير إالى  نتفاعل وليس العكس ، وتشير النظرية ايضاً 
محددة من بعض االستجابات الجسدية مثل اليجوم أو اليرب ،  منبيات معينة انواعاً 

ن موقف ا  ، و  واالنفعاالت عبارة عن تمثيل معرفي لالستجابات الفسيولوجية والتي تحدث تمقائياً 
لخارجي يثير تغيرات فسيولوجية داخمية وعضمية لدى الفرد مثل الشعور بالخوف الخطر ا
وىي  ن االنفعال يحدث نتيجة شعور الفرد باالستجابات الفسيولوجية والعضمية اوالً أبمعنى 

)عبد 4ًالتي تحدث الشعور باالنفعال وليس الشعور باالنفعال ىو الذي يحدث اوال
 (039، 0444الخالق،

ن المثيرات الخارجية ىي التي تؤثر في جسم الفرد فتنشط إلنظرية  الى وتؤكد ىذه ا
)الزغول 4يتحول ىذا االحساس الى انفعال  معيناً  لتعطي احساساً  االعضاء فسيولوجياً 

 ( 053، 0400والينداوي،
  Schwartzنظرية شوارتز

عضالت ستجابات افكار سارة فان أنو عندما يفكر الفرد في أتشير ىذه النظرية الى 
الوجو تختمف بالقياس لتمك االستجابات الصادرة عندما يكون التفكير بالحزن أو الغضب ، 

ن االنفعاالت ليست مجرد حاالت فسيولوجية لكنيا تتأثر الى حد كبير بالتعمم والثقافة وان ا  و 
 مظاىر االنفعال تتحدد بالتالي: 

 4لخبراتو  الفرد تبعاً  وجود موقف أو حدث معين يفسرهُ -
 4ابة داخمية ليذا الموقف جستا-
 4تعبيرات جسمية خارجية مكتسبة من الثقافة والتعمم لمتعبير عن االنفعال -

ن طرق قياس االنفعال يتم عن طريق الطريقة التعبيرية ، حيث إوترى ىذه النظرية 
تقوم عمى قياس التغيرات الحادثة في سرعة النبض أو ضغط الدم وغيرىا باجيزة خاصة ، 
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ريقة االخرى ىي الطريقة التأثيرية وتتمثل في عرض قصص أو صور لمعرفة نوع والط
 (003، 0448)الداىري،4االنفعال المطموب

 : ةالدراسات السابق -
 0447دراسة السبعاوي 

 العراق
قياس االتزان االنفعالي لدى طبة معيد  العنوان

 المعممين والمعممات 
 ادوات الدراسة العينة  الوسائل االحصائية االىداف

قياس االتزان االنفعالي 
لدى طمبة معيد 

 المعممين والمعممات

االختبار التائي -
 لعينة واحدة

االختبار التائي -
 لعينتين مستقمتين

 

ياس االتزان قم- طالب وطالبة754
 االنفعالي 

 
 النتائج 

 4مستوى االتزان االنفعالي لدى طمبة العينة مرتفع-
غير دالة بين االتزان االنفعالي ومتغير وجود عالقة ارتباطية -

 4النوع ولصالح االناث 
 (068، 0447)السبعاوي،

 
 0403دراسة البعيجي

 العراق
اساليب التفكير وعالقتيا باالتزان  العنوان

االنفعالي لدى طمبة الجامعة 
 المستنصرية

 ادوات الدراسة العينة  الوسائل االحصائية االىداف
بين التعرف عمى العالقة 

اساليب التفكير واالتزان 
 االنفعالي

االختبار التائي -
 لعينة واحدة

االختبار التائي -
 لعينتين مستقمتين

مقياس االتزان - طالب وطالبة044
 االنفعالي

مقياس اساليب -
 التفكير 
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 النتائج 

ىناك ضعف لدى الطمبة ببعض اساليب التفكير و بدرجات -
 4اسرية،اجتماعية،تعميمية،ذاتيةمتفاوتة ناتج بسبب عوامل 

 4يتمتع طمبة الجامعة باالتزان االنفعالي-
ال توجد فروق في االتزان االنفعالي عمى وفق متغير النوع -

 4وكذلك بالنسبة لمتغير التخصص الدراسي عممي،انساني
 (004، 0403)البعيجي،

 
 الفصل الثالث:

 منهجية البحث:
إذ يعد منيجًا مالئمًا لطبيعة البحث وأىدافو  اعتمد الباحثان عمى المنيج الوصفي

ويسعى الى تحديد الوضع الحالي لمظاىرة المدروسة ومن ثم يعمل عمى وصفيا وبالتالي فيو 
يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما توجد في الواقع وييتم بوصفيا وصفًا 

 (0404،369)ممحم،4ًدقيقا
 إجراءات البحث:

 اواًل. مجتمع البحث: 
تمع اإلحصائي لمبحث الحالي من طمبة جامعة االنبار بتخصصاتيا العممية يتكون المج

( ويتكون المجتمع 0408/0409واالنسانية من الدراسات الصباحية لمعام الدراسي )
( 6876( طالبًا وطالبة موزعين حسب التخصص والنوع وبواقع )08800االحصائي من )

 (  والجدول  يوضح ذلك:00906لمتخصص العممي و)
 مجتمع البحث لطمبة جامعة االنبار بحسب التخصص والنوع

 المجموع االناث الذكور الكمية التخصص
 العممية

 
 543 307 076 الطب

 308 000 007 طب االسنان
 030 075 59 الصيدلة
 730 306 388 اليندسة

 646 003 363عموم الحاسوب وتكنموجيا 
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 االمعمومات
 908 637 080 العموم

 0040 707 675 التربية لمعموم الصرفة
 030 003 008 التربية االساسية حديثة

 069 069 - التربية لمبنات
 0000 307 785 الزراعة

 309 046 003 العموم التطبيقية )ىيت(
 6876 3790 3485 المجموع )الكميات العممية(

 030 004 000 التربية القائم  االنسانية
 000 079 60 االساسية حديثةالتربية 

 0594 0594 - التربية لمبنات
 0503 0444 0503 اآلداب

 005 - 005 التربية البدنية وعموم الرياضة
 695 360 333 العموم االسالمية
 0000 040 904 االدارة واالقتصاد

 0405 073 750 القانون والعموم السياسية
 3000 0077 0930 التربية لمعموم االنسانية

 00906 6443 5903 المجموع )الكميات االنسانية(
 

 ثانيًا. اختيار عينة البحث:
( طالبًا مناصفًة 044( طالب وطالبة ، بواقع )044تكونت عينة البحث الحالي من )  

( طالبة مناصفًة بين التخصص العممي واإلنساني 044بين التخصص العممي واإلنساني ، و)
  ، والجدول  يوضح ذلك:

 أفراد عينة البحث موزعة بحسب التخصص والنوع              
 المجموع اإلناث الذكور التخصص

 044 044 044 العممي
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 044 044  044 اإلنساني
 044 044 044 المجـمــــــــوع

  
( كميات لمتخصص   3( كميات بالطريقة الطبقية العشوائية  وبواقع )  6ختيرت )  أُ 

( طالب وطالبة  044تيار )اخ( كميات لمتخصص االنساني ، ومن ثم تم  3العممي و)
العشوائية من المرحمتين الثانية والرابعة من عينة  البحث البالغ عددىا )  وبالطريقة الطبقية 

(  044( ذكور لمتخصص العممي واالنساني و ) 044سموب المتساوي منيم )ال( با  7087
 ناث لمتخصص العممي واالنساني والجدول يوضح ذلك:    إ

 عينة البحث حسب الكميات والتخصص والنوع          
 المجموع اناث  ذكور التخصص كمياتاسماء ال ت
 730 306 388 عممي كمية اليندسة 0
 908 637 080 عممي كمية العموم 0
كمية التربية لمعموم  3

 الصرفة
 0040 707 675 عممي

 0405 073 750 انساني كمية القانون 0
 0503 0444 0503 انساني كمية اآلداب  5
 695 360 333 انساني كمية العموم االسالمية 6
 7087 3305 3900  المجموع 7

 
 مقياس االتزان االنفعالي:

عمى األدبيات  انطالع الباحثإلقياس االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة االنبار وبعد 
 انىداف البحث الحالي تبنى الباحثالمتعمقة بموضوع البحث والدراسات السابقة وتحقيقًا ال

والمطبق في كمية التربية /الجامعة المعد ( 0404مقياس االتزان االنفعالي ل)حمدان،
االسالمية/غزة وذلك لكون فقرات المقياس المطبق قريبة من البيئة العراقية ، وفيما يأتي 

 وصف لكيفية عرض المقياس واستخراج الخصائص السايكومترية:
 التحميل المنطقي لفقرات المقياس:
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 الفقرات::صالحية 1
( 56بعد تبني مقياس االتزان االنفعالي عرض المقياس بصورتو األولية والمكون من )

فقرة عمى مجموعة من المحكمين  المتخصصين في العموم التربوية والنفسية بمغ عددىم  )  
( محكمًا وطمب منيم إبداء مالحظاتيم وآرائيم حول مدى صالحية كل فقرة في مقياس  05

فعالي ، وفي ضوء آراء المحكمين والمناقشات التي أجراىا الباحثان معيم حول االتزان االن
( فقره 00( وقد تم حذف )0404المقياس تبنى الباحثان مقياس االتزان االنفعالي ل)حمدان،

 ( فقرة بصيغتو النيائية ، والجدول  يوضح ذلك: 05من المقياس فاصبح المقياس مكون من )
 

 المئوية آلراء الخبراء حول صالحية فقرات مقياس )االتزان االنفعالي(النسبة 
 عدد    الفقرة

 الخبراء
 النسبة  الموافقون

 المئوية
 غير   

 الموافقين
 النسبة 
 المئوية

النسبة  التعديل
 المئوية

0.  05 00 93% 0 7% - - 
0.  05 00 93% 0 7% - - 
3.  05 05 044% 4 4 - - 
0.  05 05 044% 4 4 - - 
5.  05 05 044% 4 4 -- - 
6.  05 03 87% 0 03% - -- 
7.  05 03 87% 0 03% - - 
8.  05 00 93% 0 7% - - 
9.  05 05 044% 4 4 - - 

04.  05 00 93% 0 7% - - 
00.  05 00 93% 0 7% - - 
00.  05 00 84% 3 04% - - 
03.  05 00 93% 0 7% - - 
00.  05 05 044% 4 4 - - 
05.  05 05 044% 4 4 - - 
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06.  05 05 044% 4 4 - - 
07.  05 05 044% 4 4 - - 
08.  05 00 93% 0 7% - - 
09.  05 00 93% 0 7% - - 
04.  05 03 87% 0 03% - - 
00.  05 00 84% 3 04% - - 
00.  05 03 87% 0 03% - - 
03.  05 03 87% 0 03% - - 
00.  05 05 044% 4 4 - - 
05.  05 05 044% 4 4 - - 
06.  05 05 044% 4 4 - -- 
07.  05 00 93% 0 7% - - 
08.  05 00 93% 0 7% - - 
09.  05 00 93% 0 7% - - 
34.  05 00 93% 0 7% - - 
30.  05 05 044% 4 4 - - 
30.  05 03 87% 0 03% -- - 
33.  05 03 87% 0 03% - - 
30.  05 03 87% 0 03% - - 
35.  05 03 87% 0 03% - - 
36.  05 05 044% 4 4 - - 
37.  05 05 044% 4 4 -- - 
38.  05 03 87% 0 03% - - 
39.  05 00 93% 0 7% - - 
04.  05 00 93% 0 7% - - 
00.  05 00 84% 3 04% - - 
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00.  05 00 93% 0 7% - - 
03.  05 05 044% 4 4 - - 
00.  05 05 044% 4 4 - - 
05.  05 00 93% 0 7% - - 
 
  :التطبيق االستطالعي لممقياس:2

لمعرفة مدى وضوح فقرات المقياس وبدائمو وتعميماتو لممجيبين ومعرفة الوقت الالزم 
(  04المقياس عمى عينة استطالعية بمغ عددىا )  لإلجابة عمى المقياس طبق الباحثان 

طالبا وطالبة تم اختيارىم بطريقة عشوائية من طمبة الجامعة ومن المرحمتين الثانية والرابعة 
( إناث 04( ذكور و)04( طالبا وطالبة بواقع )04ولمتخصصين العممي واالنساني شممت )

ن م توسط الوقت المستغرق لإلجابة عن وقد تبين أن تعميمات المقياس وفقراتو واضحة وا 
 ( دقيقة.05-04فقرات المقياس يتراوح ما بين )

 التحميل اإلحصائي لمفقرات:
لجأ الباحثان إلى اسموبي المجموعتين المتطرفتين ، وعالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية 

 ( طالبًا وطالبة.044في عممية تحميل الفقرات ، إذ طبق المقياس عمى عينة بمغت )
 وفيما يأتي توضيحًا لمخصائص اإلحصائية لمفقرات:

 استخراج القوة التمييزية لمفقرات: -أ
لغرض إجراء التحميل اإلحصائي في ضوء اسموبي المجموعتين المتطرفتين 

(.(contrasted groups :اتبع الباحثان الخطوات اآلتية 
 ( فقرة.05)تحديد الدرجة الكمية لكل استمارة ، إذ تضمنت كل استمارة  -0
 ترتيب االستمارات تنازليًا من أعمى درجة إلى أقل درجة. -0
%( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات العالية ، والتي بمغت 07تعيين الـ ) -3

%( من االستمارات الحاصمة عمى الدرجات الدنيا التي 07( استمارة ، فضاًل عن )048)
( 006االستمارات التي خضعت لمتحميل ) ( استمارة ، وبذلك ويكون مجموع048بمغت )

 استمارة.  
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.حسبت القوة التمييزية لكل فقرة من الفقرات باستعمال االختبار التائي لعينتين 0
( وعدت القيمة المستخرجة مؤشرًا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتيا بالقيمة t-testمستقمتين )

( والجدول 4945( ومستوى داللة )399رية )( عند درجة ح  0998التائية الجدولية  البالغة ) 
 يوضح ذلك:

 
 القوة التمييزية لفقرات مقياس االتزان االنفعالي              

 رقم  
 الفقرة

 القوة    المجموعة الدنيا       المجموعة العميا      
 الوسط   التمييزية

 الحسابي
 االنحراف

 المعياري 
 الوسط  
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري

0.  3,80 4,94 3,00 0,43 3,48 

0.  3,75 0,04 0,96 0,43 5,06 

3.  3,67 0,00 0,80 0,00 5,39 

0.  0,00 494 0,73 0,00 04,04 

5.  300 0,36 0,80 0,05 3,38 

6.  3,00 0,08 0,00 0,34 0,70 

7.  3,05 0,35 0,50 0,00 0,07 

8.  0,33 0,40 3,40 0,04 9,00 

9.  0,04 0,43 0,98 0,30 8,73 

04.  3,65 0,00 0,09 0,00 7,09 

00. * 3,37 0,37 3,46 0,00 0,80 

00.  3,55 0,00 3,43 0,46 3,30 

03.  0,06 4,80 3,46 4,90 9,99 

00.  060 4,75 3,86 0,04 5,96 

05.  0,09 4,70 3,67 0,04 6,00 

06.  0,00 0,46 3 4,90 8,06 

07.  0,59 4,80 3,07 0,34 7,50 
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08.  3,99 0,43 3,07 0,00 5,55 

09.  0,04 0,78 3,08 0,06 9,45 

04.  3,68 0,03 0,75 0,06 5,08 

00.  0,00 4,96 3,09 0,00 0,00 

00.  0,60 4,79 3,60 0,30 6,66 

03.  3,56 0,30 0,75 0,09 0,69 

00.  0,50 484 3,09 0,34 9,43 

05.  0,48 0,46 3,00 0,00 6,39 

06.  0,56 4,85 3,67 0,06 6,38 

07.  0,07 0,43 3,00 0,00 6,79 

08.  0,00 0,07 3,09 0,39 5,37 

09.  0,06 4,90 3,36 0,37 6,93 

34.  0,00 0908 3,08 0,08 5,54 

30.  0,00 4,83 0,90 0,03 04,90 

30.  3,66 0,04 0,79 0,06 5,38 

33.  0,47 0,00 3,48 0,00 6,03 

30. * 0,70 0,04 0,69 0,00 4,04 

35.  3,80 0,06 3 0,04 0,80 

36.  0,37 4,80 3,04 4,98 04,00 

37.  0,00 4,95 3,00 4,90 7,48 

38.  0,09 4,94 3,54 0,09 6,53 

39.  3,98 4,98 0,83 0,48 8,00 

04.  3,93 0,04 3,33 4,94 0,37 

00.  0,40 0,48 3,05 0,08 5,40 

00.  3,84 0,30 0,93 0,09 0,89 

03.  0,30 4,85 3,36 4,98 7,83 
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00.  0,08 4,89 0,96 0,00 8,89 

05.  0,66 4,70 3,00 0,08 9,98 

 
 حسبت معامالت صدق الفقرات لمقياس االتزان االنفعالي ب. صدق الفقرات:

باستعمال الدرجة الكمية لممقياس بوصفيا محكًا داخميًا وأظيرت معامالت ارتباط بيرسون أن 
( عند مقارنة القيم المستخرجة بالقيمة الجدولية 30، 00الفقرات دالة  إحصائيًا عدا الفقرات )
( 398( ودرجة حرية )4.45( عند مستوى داللة )49498لمعامل ارتباط بيرسون البالغة  ) 

 والجدول يوضح ذلك:
 قيم معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس          
 قيم معامل ارتباط  رقم الفقرة

الفقرة بالدرجة 
 الكمية لممقياس

رقم  الداللة
 الفقرة

قيم معامل ارتباط 
 الفقرة

بالدرجة الكمية 
 لممقياس

 الداللة

0.  4,087  
 

 دال
 
 
 
 
 
 

 دال
 
 
 

00 4,076 

 
 

 دال
 
 
 
 
 
 
 

0.  4,090 05 4,350 
3.  4,304 06 4,340 

0.  4,086 07 4,305 

5.  4,045 08 4,330 

6.  4,045 09 4,365 

7.  4,064 34 4,080 

8.  4,050 30 4,075 

9.  4,000 30 4,087 

04.  4,370 33 4,350 

00. * 4,067 30* 4,453 

00.  4,098 35 4,039 

03.  4,006 36 4,008 
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00.  4,340  
 
 
 
 
 
 
 
 

37 4,388 

05.  4,369 38 4,045 

06.  4,365 39 4,034 

07.  4,060 04 4,068 

08.  4,358 00 4,099 

09.  4,047 00 4,050 

04.  4,300 03 4,359 

00.  4,040 00 4,070 

00.  4,003 05 4,500 

03.  4,099    
 

 الخصائص السيكومترية لممقياس:
 أوال/ مؤشرات صدق المقياس:

 (:Face Validityالصدق الظاىري ) -أ
تحقق الباحثان من الصدق الظاىري لفقرات المقياس عندما عرض فقرات المقياس  

عمى مجموعة من المحكمين في العموم التربوية والنفسية الذين قدروا صالحيتيا منطقيًا في 
 قياس ما أعدت لقياسو.

 (:Construct validityائي)صدق البنال -ب
حصل الباحثان عمى ىذا المؤشر لممقياس من خالل حساب القوة التمييزية لمفقرات  

باسموب المجموعتين المتطرفتين ، وعالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس المذكورة في صالحية 
 الفقرات .
 ثانيًا: مؤشرات ثبات المقياس: 

 ار:أ. مؤشر الثبات بوساطة إعادة االختب
وىكذا طبق الباحثان مقياس االتزان االنفعالي عمى عينة من مجتمع البحث بمغت   

( طالب وطالبة ضمن التخصص العممي واإلنساني ،  ومناصفة بين الجنسين )ذكور 044)
 واناث( 
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وبعد مرور أسبوعين من التطبيق األول لممقياس أعاد الباحثان تطبيق المقياس عمى 
وبعد حساب معامل ارتباط بيرسون وجد إن معامل الثبات لمقياس االتزان  أفراد العينة نفسيا ،

 (. 4970االنفعالي  )  
 –مؤشر الثبات بواسطة معامل االتساق الداخمي باستعمال معادلة )الفا  -ب
  :كرونباخ(

وتقيس ىذه الطريقة االتساق في استجابة الفرد عمى كل فقرة من فقرات المقياس وتعتمد 
عمى تباين الفقرة وعالقتيا بتباين المقياس كمو ، ولمتحقيق من ثبات المقياس بيذه المؤشر 

كرونباخ( عمى درجات أفراد عينة الثبات )سابقة الذكر( في التطبيق األول -طبقت معادلة )الفا
 (.   4979ظيرت نتائجيا أن معامل الثبات ىو )  والتي أ

  عرض النتائج وتفسيرها :
 االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة االنبار:

أظير استخدام االختبار التائي لعينة واحدة أن الفروق بين المتوسطات المحسوبة لعينة 
( وبدرجة 4.45توى )البحث والمتوسط النظري لمقياس االتزان االنفعالي  دال  إحصائيًا بمس

البالغة )  من القيمة التائية الجدوليةاكبر   ، إذ كانت القيم التائية المحسوبة(399حرية )
 :يوضح ذلك والجدول ( إذ إن طمبة الجامعة يمتمكون االتزان االنفعالي  0980

 وانحرافاتها طمبة جامعة االنبار عمى مقياس االتزان االنفعاليمتوسطات درجات 
  المعيارية والقيم التائية

 عدد افراد
 العينة 

 الوسط  
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 الوسط  
 النظري 

درجة 
 الحرية

 الداللة القيمة التائية 
  الجدولية المحسوبة

 دال 0980 90,38 399 006 00,08 30,060 044
 
بوعي نحو التطمع لممستقبل ن طمبة الجامعة يتمتعون إىذه النتيجة الى  انيفسر الباحث 

جتياز ىذه المرحمة بكل انيم يمتمكون من الخبرات السابقة والتي جعمت منيم يصرون عمى أو 
ستيعاب لممرحمة التي يمرون بيا اجل التكيف والشعور باالستقرار و انجاح وبذل الجيد من 

سميمة تساعده  ضافة الى ذلك نشأة الفرد في بيئةأجعمت منيم يتصفون باالتزان االنفعالي 
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عمى البناء المعرفي الالزم ومواجية مصادر االنفعال والتغمب عميو مما ينتج عنو الثقة بالنفس 
 . ومن ثم الشعور باالتزان االنفعالي

 
داللة الفروق في االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة االنبار تبعًا لمتغير النوع 

 )ذكور، إناث(: 
( لعينتين مستقمتين الختبار الفروق بين متوسطي الذكور t-testطبق االختبار التائي )

واالناث عمى مقياس االتزان االنفعالي ، وعدت القيمة المستخرجة مؤشرًا لداللة الفروق عند 
 مقارنتيا بالقيمة الجدولية ، والجدول  يوضح ذلك:

توسط يوجد فرق في االتزان االنفعالي بين الذكور واالناث ولصالح االناث إذ أن الم
 الحسابي لإلناث أكبر من المتوسط الحسابي لمذكور.

االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق بين الذكور واإلناث عمى مقياس االتزان  
 االنفعالي 

الوسط  العينة الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الداللة القيمة التائية    
 الجدولية المحسوبة

 دال     69,1 60,0 09,06 66,063 044 ذكور

 00,09 95,058 044 إناث

 
من الذكور ويرجع السبب في ذلك  انفعالياً  كثر اتزاناً أناث إلتفسر ىذه النتيجة الى أن ا

سيمت في قدرتين عمى الشعور أالى أن ما تتمتع بو الطالبات من خبرات تجاه المواقف قد 
كسبتين المرونة في التعامل مع المواقف المختمفة  أن ىذه الخبرة قد ا  بحالة االتزان االنفعالي و 

ضافة الى ذلك طبيعة المشاعر والعواطف التي يمتمكنيا والتي تساعد في التحكم بسموكياتين  إ
ويعتبرىا مثال  ن المجتمع يشجع ويدعم المرأة المتزنة انفعالياً أو  كثر من الذكور خصوصاً أ

 4يحتذى بو 
أن البيئة والمعايير االجتماعية والضوابط التي تحكم سموك  اناحثوكما يرى الب

 .الطالبات ليا الدور االبرز في قدرة الطالبات عمى االتزان االنفعالي
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داللة الفروق في االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة االنبار تبعًا لمتغير التخصص 
 )عممي، انساني(: 

( لعينتين مستقمتين الختبار الفروق بين متوسطي طمبة t-testطبق االختبار التائي )
التخصص العممي وطمبة التخصص االنساني عمى مقياس االتزان االنفعالي ، وعدت القيمة 

 المستخرجة مؤشرًا لداللة الفروق عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ، والجدول  يوضح ذلك: 
عممي واالنساني ولصالح التخصص يوجد فرق في االتزان االنفعالي بين التخصصين ال

االنساني إذ أن المتوسط الحسابي لمتخصص االنساني أكبر من المتوسط الحسابي لمتخصص 
 4العممي 

االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفروق بين طمبة التخصص العممي 
 واالنساني عمى مقياس االتزان االنفعالي

الوسط   العينة التخصص
 الحسابي

االنحراف                
 المعياري

 الداللة القيمة التائية    

 الجدولية المحسوبة
 دال 69,1 60,0 39,04 45,055 044 عممي
 09,06 66,063 044 انساني

 
تفسر ىذه النتيجة الى إن واقع وطبيعة البيئة الجامعية التي يعيش فييا الطمبة تختمف 
من حيث المناىج والمواد الدراسية وتختمف من مجال آلخر، وتظير النتيجة الحالية الى إن 
التخصص االنساني أكثر اتزانًا من التخصص العممي وىذ يفسر الى طبيعة المواد العممية 

سية والتي تكون اكثر صعوبة في تخصصاتيا العممية مما يدفع الطمبة الى والمناىج الدرا
 الشعور بحالة من التوتر ينتج عنو القمق وبالتالي يؤثر في اتزانيم االنفعالي. 

 االستنتاجات:
 4يمتمك طمبة جامعة االنبار االتزان االنفعالي -0
 4كثر من الذكورأاالتزان االنفعالي لدى االناث  -0
 4كثر من التخصص العممي أاالتزان االنفعالي لدى التخصص االنساني  -3

 التوصيات:
 بما يمي : انتوصمت اليو الدراسة الحالية من نتائج يوصي الباحث الى ما استناداً 
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تنمية االتزان االنفعالي لدى الطمبة من خالل دعم االنشطة الرياضية والفنية -0
 4 والثقافية
الطمبة عمى ضبط والتي تساعد توفير البرامج واالنشطة والفعاليات العممية والندوات -0

 .جل تحقيق االتزان االنفعالي لدييمإالذات من 
 المقترحات:

 : جراء الدراسات االتية مستقبالً إ انلو يقترح الباحث لمبحث الحالي وتطويراً  اكماالً 
االجتماعية وعالقتيا باالتزان االنفعالي لدى جراء دراسة تدرس اساليب التنشئة إ-0

 4طمبة الجامعة
 4جراء دراسة تدرس العالقة بين تقدير الذات واالتزان االنفعالي لدى طمبة الجامعةإ-0

 : قائمة المصادر
( االتزان االنفعالي وعالقتو بالقدرة عمى اتخاذ 0404حمدان ؛محمد كمال محمد)- .0

 4رسالة ماجستير،الجامعة االسالمية،غزة الفمسطينية ،لدى ضباط الشرطة  القرار
المسيرة  دار ،0ط  العاطفي، ( الذكاء0440خوالدة ،محمود عبداهلل محمد)- .0

 4عمان،االردن ، لمنشروالتوزيع
( اساسيات التوافق النفسي واالضطرابات السموكية 0448الداىري ،صالح حسن)- .3

 4ان االردن،عم دار صفاء لمنشر والتوزيع ، واالنفعاليو
،دار الكتاب العربي لمطباعة 7ط( اصول عمم النفس،0968) احمدعزت راجح ،- .0

 4والنشر،القاىرة
،دارالمعارف لمطباعة 0ط( اصول عمم النفس،0999راجح ،احمدعزت)- .5

 4والنشر،القاىرة
( االتزان االنفعالي وعالقتو بكل من السرعة 0446اسماعيل) محمود ريان ،- .6

رسالة  ، بمحافظات غزة البتكاري لدى الصق الحادي عشراالدراكية والتفكير ا
 4جامعة االزىر،غزة ماجستير،

،عالم الكتب 0ط( الصحة النفسية والعالج النفسي،0445عبدالسالم) حامد زىران ،- .7
 4لمنشروالتوزيع،القاىرة
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( قياس االتزان االنفعالي لدى طمبة معاىد 0447السبعاوي ،فضيمو عرفات)- .8
،كمية التربية 3،العدد05مجمة التربية والعمم،المجمد ات ،دراسة مقارنو،المعممين والمعمم
 4،جامعة الموصل

 4جمو المصرية،القاىرةن،مكتبة اال0ط( عمم النفس الحديث،0967سويف ،مصطفى)- .9
 ، الشخصية من محاور ( االتزان االنفعالي محور0996)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- .04

 4القاىرة مجمة االتحاد العربي،
سموكي -انفعالي–( فاعمية برنامج ارشاد عقالني 0443الشعراوي ،صالح فؤاد)- .00

مجمة االرشاد  ، في تحصين مستوى االتزان االنفعالي لدى عينة من الشباب الجامعي
 القاىرة ، جامعة عين شمس ،06العدد ، النفسي
دار  ، 0ط ، االساسية لمشخصية ( االبعاد0990) محمد عبدالخالق ،احمد -

 4مصر ، االسكندرية المعرفة الجامعية لمنشر،
المعرفة الجامعية  دار ( اسس عمم النفس،0444)ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ- .00

 4السكندرية،مصرلمنشر،ا
( التطرف االجتماعي وعالقتو بالنضج 0408) عبدالرزاق خنساء عبد ،- .03

 ، بعقوبة ، الفنون الجميمة ،مجمة معيد االنفعالي لدى طمبة المرحمة االعدادية
 4العراق

النيضة  دار ،0ط( مستوى الطموح والشخصية،0980) كامميا عبدالفتاح ،- .00
 4القاىرة العربية لمنشر،

دراسة في –( عمم النفس المرضي 0444محمد) ،مجدي احمدعبداهلل - .05
 4القاىرة المعرفة الجامعية لمنشر، دار ، الشخصية بين السواء واالضطراب

( دراسات 0400عوينة عطاء) وصوالحو، نوال عبد الرؤوف، العبوشي ،- .06
مجمة العموم  وصفية لبعض سمات الشخصية لطمبة جامعة عمان االىمية،

 4جامعة بغداد،09النفسية،العدد
،دار المسيرة 0ط( عمم النفس التربوي،0440العيسوي ،عبد الرحمن نحمد)- .07

 4عمان االردن لمنشر،
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( الندوة الفكرية الخاصة 0999والخزرجي كاظم غيدان) الكبيسي ،وىيب مجيد،- .08
 4الشباب وتحديات المستقبل،بغداد لمكتب الثقافة واالعالم،

،دار المسيرة 6التربية وعمم النفس،ط( مناىج البحث في 0404ممحم ،سامي)- .09
 4لمنشر، عمان ،االردن

20. --Cattel R.B and Schemer F.H(1961):The meaning and 

measurement of neuroticism and anxiety,New york,Roland. 

21. -Eysenk,H.J(1976):The Personality ,new haven,university press. 
--Rogers Carl (1959):Atheory of therapy personality relation 

ships as developed the client centered farmework,new york 
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