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 جامعة االنبار 

يعيش الناس تحوالت ميمة شممت مختمف نواحي الحياة، انعكست آثارىا عمى ظروفيم  
الحياتية فتعقدت أساليب الحياة، وانحسرت إلى حد كبير شبكة العالقات االجتماعية؛ بسبب تعدد 

تسارع اإليقاعات في الحياة، التي أصبح يسودىا العديد من ضروف التنافس االىتمامات وبسبب 
والتوتر والقمق والصراع لتغدو من السمات النفسية المرافقة لمن يحيون ىذا العصر.مع كل ذلك 
إال أن اإلنسان يبقى كائنًا اجتماعيًا يسعى إلى تحقيق التفاعل االجتماعي والنفسي واأللفة مع 

احتياجاتو النفسية أواًل، قبل أن تكون لو أىداف مادية محددة.وتبدو العالقات  اآلخرين لتمبية
االجتماعية من الضروريات التي تحقق تكيف اإلنسان مع بيتو وبالتالي تؤدي إلى االتزان 
االنفعالي لديو، إذ أن مواجية الحياة بكل متطمباتيا يتطمب حب اآلخرين واالندماج معيم.لذا 

نفعالي ظاىرة نفسية واجتماعية تثير القمق لما ليا من تثثيرات كبيرة عمى أصبح االتزان اال
الصحة النفسية.والن الكثير من نظريات عمم النفس أجمعت عمى إن االتزان االنفعالي يتثثر 
بالعوامل البيئية فان األحداث والظروف الصعبة التي يمر بيا العراق من حروب مدمرة ومتواصمة 

بمورة ظروف ضاغطة شكمت تثثيرا سمبيا عمى حياة الفرد العراقي عموما  أدت بمجموعيا الى
 والرياضيين خصوصا . 



وجد الباحثين أن من المفيد التصدي ليذه المشكمة بدراستيا ضمن حدود المجتمع الرياضي 
والجامعي ، لمتعرف عمى مستوى وجود ىذه الظاىرة لدى طمبة التربية الرياضية،والذين يمثمون 

األول كطالب عمم والثاني كرياضيين حيث يعتبر االتزان االنفعالي جانب ميم يجب توفره  جانبين
في الرياضي لكي يستطيع القيام بدوره باإلضافة الى الجانب المياري والبدني وىو ما اعتبر ىدفًا 

بعًا أول ليذا البحث، فضاًل عن اليدف اآلخر المتمثل بالتعرف عمى الفروق الدالة ليذا المفيوم ت
 لمتغير المرحمة )األول،الرابع(.

: 88وقد تطمب إنجاز ىذا البحث استعمال مقياس االتزان االنفعالي والمعد من قبل)   
( لحداثتو ومالئمتو لعينة البحث، وبعد أن أكمل الباحثين إجراءات الصدق والثبات ليذا 2002

طمبة كمية التربية الرياضية في ( طالبًا من 80المقياس، فقد جرى تطبيقو عمى عينة تكونت من )
 م،  وقد تحدد البحث الحالي بيذه العينة.2088-2080جامعة األنبار لمعام الدراسي 

استخدم الباحثين األساليب اإلحصائية المناسبة لموصول إلى نتائج البحث...وقد أظيرت 
امعة األنبار انخفاض النتائج أن مستوى االتزان االنفعالي لدى طمبة كمية التربية الرياضية  في ج

(أو متغير المرحمة 0.05في مستوى االتزان االنفعالي لدى عينت البحث عند مستوى داللة )
)األول، الرابع( ولصالح المرحمة الرابعة عند نفس مستوى الداللة وقد وضع الباحثين جممة من 

 التوصيات والمقترحات في ضوء النتائج التي توصل إلييا.
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 live in significant shifts covering various aspects of  People

life reflected in their effects on the circumstances of life ,  receded 

somewhat to social relations because of the multiplicity of interests 

 and because of accelerated rhythms of life that has become

dominated by many of the conditions and stress, anxiety and 

conflict of the  psychological characteristics attached to those who 

live in this age. Even so, that the human remains being socially 

seeks to achieve social and psychological interaction and 

iliarity with others to meet the psychological needs first, before fam

they have a specific physical goals. Seems to social relations of 

the necessities that meet the adaptation of man in his house, and 

th all its thus lead to a balanced emotional for him to face life wi

needs which requires love of others and integrate them, so it 

became a balancing emotional phenomenon of psychological and 

social concern because of the effects of a large mental health. Due 

uilibrium to many psychological Theories met on the emotional eq

that is affected by environmental factors smacked events and the 

difficult circumstances that passed on Iraq  through devastating 

and continuing wars that caused negative effects on the Iraqi 

thletes. person's life in general and especially on the Iraqi a 

 The researchers found that it is helpful to face this problem 

through studying it within the sports community and university, to 

identify the level and the existence of this phenomenon among the 

both sides, first students of Physical Education, and who represent 

as a student of science and the second as athletes, where the 

emotional balance is considered important aspect that must be 

provided in sports in order to be able to play its role in addition to 

sidered the first goal of the side skills and physical, which was con

this research, as well as other objective different  function of this 

concept due to the variable phase (the first and the fourth ) 

 Completing this research required the use of a scale 

emotional balance  prepared by (18:2002) for its modernity and 

relevance of the research sample, and after completing research 

measures of validity and reliability of this scale, it has been applied 



to a sample of (80) students from the  Physical Education at the 

2011 A.D  has  -academic year 2010  Anbar for theUniversity of 

been determined by current research in this sample.  

 Researchers used appropriate  statistical methods to reach 

to the results which showed that the level of emotional poise to the 

students of the  Physical Education at the University of Anbar 

which has dropped in the level of poise and emotional in the 

research sample at the level of significance (0.05) or a variable 

phase (the first, the fourth) and for the fourth stage at the same 

level of significance has been formulated by researchers, a 

number of recommendations and proposals according to the 

results . 

 

 الباب األول

 مقدمة البحث واهميته  -1
 : أهمية البحث 8-1

يعد االتزان االنفعالي من أىم المظاىر النفسية التي تواجو الفرد في العصر الحالي المميء 
وضغوط الحياة اليومية التي تحتاج إلى مواجية وحمول  بالتعقيدات والمشكالت ومتطمبات

( وتعد الصدمة النفسية من المظاىر السموكية لعدم االتزان النفسي الناشئ عند 3:3حاسمة.)
بعض الطالب. كما أنيا من أكثر المظاىر النفسية واالجتماعية تعقيدًا لتداخميا مع مفاىيم أخرى 

: 86ختمفة كالضغط النفسي والقمق والصراع والعدوان. )بديمة ومستخدمة في مواقف الحياة الم
804) 

كما أنو من أكثر المظاىر النفسية مرافقة لمسموك اإلنساني فضاًل عن إن مصادرىا متباينة 
ومتداخمة في آن واحد؛ بسبب تعقد ظروف الحياة التي تزايدت مع تزايد سرعة التقدم العممي 

ثيرات حسية ومعنوية أدت إلى زيادة ظيور اإلحساس والتكنولوجي مما ترتب عمى ذلك ظيور م
 (.3:3بالضيق والتوتر)

 وتتجمى أىمية البحث الحالي من خالل ما يثتي:  



تركز الدراسة عمى طمبة كمية التربية الرياضية، إضافة إلى أنيم طمبة في الجامعة -8  
وتتطمب منيم إن يكونوا عمي مستوى االتزان االنفعالي فيم رياضيين في نفس الوقت وىذا يفرض 
عمييم إن يكونوا عمى مستوى عالي من االتزان النفسي ،وذلك الن الرياضة تتطمب من الرياضي 

 أكثر اتزانا لكي يستطيع القيام بواجبو الرياضي. إن يكون

تتصدى الدراسة الحالية بصفة عامة لتناول موضوع االتزان االنفعالي والذي يواجيو كثيرا -2
 من المراىقين وطمبة الجامعة والرياضيين ويتطمب منيم مستوى عالي من االتزان.

 :مشكمة البحث 2 -8

جذب مفيوم االتزان االنفعالي العديد من العاممين في مجال عمم النفس مما تقدم تتضح    
مشكمة ىذا الموضوع لصمتو الوثيقة باإلنجاز اإلنساني في مجاالت الحياة المختمفة، ومساىمتو 
في تحديد درجة الدافعية لبذل المجيود في ميمة معينة، فضاًل عن تثثيره عمى الصحة النفسية، 

ث أن قدرًا معينًا منو يمزم لمقيام باألعمال والواجبات سواء أكان ىذا االتزان نفسيًا أم عقميًا، حي
ذا تمكنا من تحديد ىذا القدر من االتزان المطموب لكل عمل كان الوصول إلى أحسن أداء أمرًا  وا 

اسي الذي (، ويمثل ىذا المستوى المعيار األسنسياًل وىذا ما يسمى )الحد األمثل من االتزا
: 84يسعى إليو اإلنسان لموصول إلى مستوى من االتزان ليس عاليًا جدًا وال منخفضًا جدًا.)

(ويثتي البحث الحالي بوصفو محاولة في ىذا االتجاه إذ أنو ييدف إلى تعريف مستويات 88
يو. ) االتزان االنفعالي لدى طمبة كمية التربية الرياضية وتوافقيم مع المجتمع الذين يعيشون ف

3:5) 

 أهداف البحث: 1-3

ييدف البحث الحالي إلى قياس مستوى االتزان االنفعالي لدى طمبة كمية التربية  .8
 .رالرياضية جامعة االنبا

 التعرف عمى مستوى االتزان االنفعالي بين طالب المرحمتين )األول، الرابع(. .2
 فروض البحث : 1-4

 -الي لدى طمبة كمية التربية الرياضيةوجود عالقة ذات داللة احصائية لالتزان االنفع -8
 جامعة االنبار .



 –وجود فروق دالة احصائيا بين المرحمة االولى والرابعة لطمبة كمية التربية الرياضية  -2
 جامعة االنبارفي االتزان االنفعالي. .

 مجاالت البحث: 8-4

ام الدراسي جامعة االنبار لمع –طمبة كمية التربية الرياضية  المجال البشري : 1-4-1
2080-2088 

 كمية التربية الرياضية . –جامعة االنبار المجال المكاني :  1-4-2

 1/4/2011لغاية  1/3/2001المجال الزماني : لمفترة من  1-4-3

  تحديد المصطمحات:   1-5

 -االتزان االنفعالي: 
وصبر ال يستفز أو يستثار  بثناة األموراالتزان االنفعالي يتمثل في قدرة الفرد عمى تناول      
، يتحكم في انفعاالتو  األمور، ويتسم باليدوء والرزانة ، عقالني في مواجية التافية األحداثمن 

 ( .278: 80)   خصوصًا ) الغضب ، الخوف ، الغيرة ( 

  

أو ىو حالة تغير في الكائن الحي يصاحبيا اضطراب في السموك وىذا االضطراب حاد 
كمو في سموكو وخبرتو الشعورية ووظائفو الفسيولوجية الداخمية مثل الخوف بحيث يشمل الفرد 

 (89: 83والغضب )  

 

 

 

 الباب الثاني 

 -الدراسات النظرية في التزان االنفعالي:-2  
 -:االتزان االنفعالي 2-1  



يعتقد روجرز صاحب نظرية االرشاد غير المباشر أن الفرد يولد وىو مزود بقدرة يعرف 
خالليا الحقيقة والتي تظير من خالل ) مصادره الذاتية ( كما اسماىا ىو واطمق عمييا من 

النزعة لمعرفة الحقيقة . باعتبارىا صاحبة فطرية تدفعو لتعمم االسموب الذي يمكن من خاللو 
السيطرة عمى البيئة وان يجنب الوضع أو الحال الذي يجعمو مسيطرًا عميو من قبل قوى خارجة 

 -يتصف بـما يمي : ةويعتقد ان الفرد صاحب الشخصية المتزنعن ذاتو 
 لو القدرة عمى ادراك ومعرفة قدراتو وامكاناتو بشكل موضوعي . -8
 لو القدرة  عمى فيم وادراك ما يحيط بو في البيئة . -2
 يتسم بالتفتح وبالسعي وراء اكتساب الخبرة من خالل تجاربو الذاتية . -3
بع من تمك الحرية التي يمتمكيا من دون االعتماد عمى شعوره بالحرية وأن اختياراتو تن -4

 االخرين في الوصول إلى اىدافو .
شعوره بالثقة بالنفس يجعمو قادرًا عمى اتخاذ القرارات اعتمادًا عمى خبراتو الذاتية .  -5

 (4:5 ) 

 . 
ويعطي روجرز أىمية بالغة لممجال الظاىري الذي يتيح لمفرد بتكوين ادراكاتو من خالل 

(  ويعتقد روجرز أن ىناك جيازين  53:  8 شياء الخارجية وخبراتو المكتسبة من البيئة ) اال
الكائن الحي ( ويحدث االتزان االنفعالي عندما يعمل ىذان الجيازان  –لتنظيم السموك ) الذات 

         اتزان عدم وا في حالة انسجام وتعاون . وان معارضة كل منيما لآلخر ينتج عنو توتر
( . واشار روجرز إلى أىمية تقبل الفرد لخبرتو ميما كان نوعيا من أجل بناء 242:  82) 

وتكوين ذاتو كما أن الفرد يعيش بشكل وجودي واصطالح وجودي يرمز إلى القناعة الذاتية من 
خالل قبول حالة التغير في عممية النمو ورفض وقبول الحاالت التي تدعو الفرد إلى التوقف عن 

( كما ان عمى الفرد أن  292:  6العمال الجديدة التي لم تكن لو معرفة مسبقة بيا . ) ممارسة ا
يجد في تركيبو العضوي وسيمة موثوقًا بيا لموصول إلى السموك المطموب في كل موقف لتكوين 

 (  287:  7 )ذاتو الكمية الكاممة
 
 

    TheJames Lang :جالن-جيمس 2-2

ين وليم جيمس والعالم كارل النج بصورة مستقمة يلنفس األمريكلقد تطرق كل من عمماء ا     
نفس المفيوم الرئيسي ليذا االتزان وفي نفس الوقت تقريبا،حيث قال كل منيما ان الموقف 



والعضمية ىي التي  ةالخارجي يثير فسيولوجية داخمية وعضمية وان مثل ىذه التغيرات الفسيولوجي
 تحدث فينا الشعور بالخوف.

ان االنفعال يحدث نتيجة الشعور باالستجابات الفسيولوجية والعضمية أوال ثم يثير فينا بمعنى 
 ( 400:  83التغيرات الفسيولوجية والعضمية.    )

 -: A. Maslowابرهام ماسمو  2-3

( وقد اشار  287: 7 المدرسة االنسانية والمنظر الرئيسي فييا )  موسسيعتبر ماسمو 
ماسمو إلى أن ىناك مجموعة من الحاجات التي يسعى االنسان في تحقيقيا وىي الحاجات 

 ،والتي وضعيا بشكل ىرمي متصاعد  Growth needsوحاجات النمو  Basieneedاالساسية 
 ( يوضح ذلك. 2والشكل رقم ) 

 الحاجات الجمالية التذوقية
 الحاجة إلى المعرفة

 الذات حاجات تحقيق
 حاجات احترام الذات

 

 حاجات الحب واالنتماء
 حاجات األمن والسالمة
 الحاجات الفسيولوجية

 
 ( 846: 85( يوضح ىرم الحاجات عند ماسمو )  2الشكل ) 

 
يعتقد ماسمو ان الشخص الذي اليستطيع اشباع حاجاتو فانو يعجز عن التفكير بطريقة 

ي أو عدم اتزان انفعالي . ويعتقد ماسمو ايضا ان من توتر نفس منطقية بسبب ما ينتج عن ذلك
 االنسان يشارك الحيوان في الحاجات الدنيا ) الفسيولوجية ( بينما ينفرد بالحاجات العميا .

 -ويرى ماسمو أن الشخصية المتنزنة تتسم بما يمي :
 قدرتيا عمى اتخاذ القرار من دون االعتماد عمى اآلخرين . -8
 الذات واالخرين .ليا درجة عالية من قبول  -2
 تدرك الحقائق بشكل موضوعي . -3
 تتسم بالخصوصية وعدم االستسالم لآلخرين . -4
 ليا القدرة عمى معالجة مشاكل الحياة بشجاعة . -5



 تمتمك عالقات حميمية مع االخرين ذوي الشثن . -6
 ( . 49:  4يتسم تعامميا مع الحياة بشكل ديمقراطي .)  -7

وييتم ماسمو بدراسة الجوانب االيجابية والسوية في الشخصية االنسانية ويعتقدان لالنسان 
طبيعة جوىرية خاصة بو . وىي أما أن تكون خيره أو محايدة ولكنيا ليست شريرة . وأن النمو 
السميم والسوي ىو الذي يقوم عمى تحقيق ىذه الطبيعة في النمو باتجاه النضج الذي تحدده ىذه 

 ( . 324 :89بيعة الجوىريــــــــة ) الط
وأكد ماسمو عمى أىمية الظروف البيئية التي تحيط بالفرد . فالبيئة الجيدة ىي التي تييء 

ويشير ماسمو إلى أن القميل من الناس  ،الظروف الصحيحة والصحية في تحقيق الفرد لرغباتو 
 %.8ىم الذين يستطيعون تحقيق ذواتيم، وىم يشكمون 

ق شيمتز من ىذه النسبة من خالل دراستو عمى عينة من طمبة الجامعة ، إذ الحظ أن وقد تحق
( وقد عزى ماسمو ذلك  3000 – 8ىناك انخفاضًا كبيرًا في نسبة المحققين لذواتيم بمغت ) 

 -االنخفاض إلى :
 ان محاولة الفرد في اشباع حاجاتو الدنيا والصعوبات التي يواجييا اثناء ذلك قد تحرمو من -8

 ذاتو . الفرص التي تتيح لو تحقيق
ان تحقيق الذات تتطمب من الفرد ابداء الشجاعة وقوة التحمل واحتمال األلم وىذا ما  -2

 . ( 92: 9يجعمو يتراجع ويكتفي بما وصل اليو . ) 

 -الدراسات السابقة:2-4
2-4-8 

بغداد حيث ( بعنوان قياس االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة 2002دراسة )المسعودي    
طالب(من طالب جامعةبغداد ،حيث كان ىدف البحث ىو بناء 420اشتممت العينة عمى)

مقياس لالتزان االنفعالي ،وقد استنتج الباحث ان االتزان االنفعالي لدى طمبة جامعة بغداد 
 كان منخفضًا. 

(بعنوان االتزان االنفعالي وعالقتة بكل من السرعة 2006دراسة )محمد ريان 2-4-2
الدراكية والتفكير االبتكاري حيثشممت العينة عمى طمبة الصف الحادي عشر في قطاع غزة ا

طالب( وقد وقد ىدف البحث الى التعرف عمى العالقة بين االتزان 530والبالغ عددىم)
االنفعالي وكل من السرعة االدراكية والتفكير االبتكاري ،ولقد استنتج الباحث عدم وجود 

ة احصائيًا بين االتزان االنفعالي والسرعة االدراكية والتفكير االبتكاري لدى عالقة ارتباطية دال
 عينة البحث. 
 الباب الثالث



جراءاته . -3  منهجية البحث وا 

 : منهج البحث 3-1

اتبع الباحثون المنيج الوصفي في ىذا البحث حيث تم في ىذا المنيج جمع البيانات   
جراء التحميل اإلحصائي الستخراج النتائج المطموبة.   وا 

 :(research population)مجتمع البحث   3-2

لغرض اختيار عينة البحث تم تحديد مجتمع البحث الذي تكون من طمبة كمية التربية     
في جامعة األنبار ولممرحمتين األولى والرابعة . بعد أن تم تحديد مجتمع البحث تم  الرياضية

االتفاق عمى أخذ العينة بطريقة عشوائية من مجتمع البحث، وبذلك بمغت عينة البحث الحالي 
%(من مجتمع البحث 25( طالبًا في كمية التربية الرياضية جامعة االنبار وىي تمثل )80عمى)

 (طالب.340يبمغ عدده )األصمي الذي 

 إجراءات البحث 3-3

يتضمن ىذا الفصل اإلجراءات التي اعتمدىا الباحث بغية التحقق من أىداف البحث والذي 
جراءات الصدق والثبات  يتضمن وصفًا لمجتمع البحث وعينتو األساسية واألدوات المستخدمة وا 

 يانات إحصائيًا وعمى النحو اآلتي: ليذه األدوات والوسائل اإلحصائية المستخدمة في معالجة الب

 :(Research tools)أدوات البحث  3-4   

بما أن البحث الحالي ييدف إلى التعرف إلى االتزان االنفعالي لدى طمبة كمية التربية    
(، الذي 2002: 88الرياضية في جامعة األنبار فقد تم االعتماد عمى المقياس الذي أعده ) 

وكانت اإلجابة عمى الفقرات بإحدى البدائل الخمس وىي) تنطبق عمّي ( فقرة 70يتكون من ) 
بدرجة كبيرة جدًا وتنطبق عمّي بدرجة كبيرة وتنطبق عمّي بدرجة متوسطة وتنطبق عمي بدرجة 

 قميمة وال تنطبق عمّي إطالقًا(.

( 8، 2، 3، 4، 5وقد أعطيت الدرجات التالية عمى التوالي لمبدائل إذا كانت الفقرات إيجابية)   
( وقد قام الباحثون بعرض االستبانة عمى  5،  4،  3،  2، 8أما إذا كانت الفقرات سمبية )

جراء التعديالت المناسبة وتمت  الخبراء والمحكمين لمعرفة الفقرات الصالحة وغير الصالحة وا 



ستبانة ( فقرة ومن ثم قام الباحثون بتوزيع اال70الموافقة عمى جميع الفقرات التي تتكون من) 
 عمى عينة البحث وذلك الستخراج النتائج.

 : صدق وثبات األداة 3-5

 (39: 88يعتبر الصدق قدرة األداة عمى قياس الظاىرة التي وضعت لقياسيا. ) 

ويعد الصدق من الخصائص الواجب توفرىا في األداة الصادقة ىي التي تقيس ما وضعت من 
لصادق اختبار يقيس الوظيفة التي يزعم أنو يقيسيا ( وعميو فاالختبار ا 273: 8أجل قياسيا. )

 (273: 87وال يقيس شيئًا آخر بداًل منيا أو فضاًل عنيا. )

( ليذا االختبار بالمجوء إلى أسموب التحكيم 8ىذا وقد تم استخراج دالالات الصدق في ممحق )  
باحث منيم إبداء ( ، إذ طمب ال8من قبل أخصائيين في قسم العموم التربوية والنفسية ممحق)

جراء التعديالت  آرائيم عمى فقرات المقياس وبدائمو من حيث كونيا صالحة أو غير صالحة وا 
الالزمة عمى الفقرات لتالءم طبيعة البحث وأىدافو والعينة التي يطبق عمييا المقياس. وقد تم 

( وىي نسبة %90الموافقة عمى فقرات المقياس، وحصمت فقرات المقياس من قبل الخبراء عمى )
 (.8عالية تؤكد إمكانية استخدام المقياس. )ممحق،

 ثبات األداة :  3-6

قام الباحثون باستخراج ثبات المقياس عن طريق إعادة االختبار فقد قام الباحثون بتطبيق     
(طالب ثم قام الباحثون بإعادة تطبيق المقياس عمى نفس 20المقياس عمى عينة مكونة من )

(يوم ومن ثم تم استعمال معامل ارتباط بيرسون حيث تم الحصول عمى 5ر )العينة بعد مرو 
 (وىو ما يعتبر معامل ارتباط جيد .0.79)

 :تطبيق أداة البحث 3-7  

( طالب من طمبة كمية التربية 80قام الباحثون بتطبيق المقياس عمى عينة البحث والبالغة )      
يوضحون عند توزيع المقياس عمى العينة الغرض الرياضية في جامعة األنبار وكان الباحثون 

من تطبيقو، وضرورة اإلجابة عمى الفقرات وعدم ترك أي فقرة دون إجابة وأىمية تثبيت 



المعمومات المتعمقة بمتغير المرحمة. وأكدوا ليم سرية المعمومات الواردة في اإلجابة وطمبوا منيم 
 بير بدقة وموضوعية. عدم ذكر االسم لمنح المستخدمين الحرية في التع

 

 

 

 :الوسائل اإلحصائية 3-8   

استخدم الباحثون الوسائل اإلحصائية التي تالءم البحث وطبيعة أىدافو بناًء عمى استشارة بعض 
 المختصين في اإلحصاء وتمثمت الوسائل اإلحصائية بما يمي:

  

العينة تبعًا لمتغير االختبار التائي لعينتين مستقمتين لمتعرف عمى الفروق بين أفراد  -8
 رابع(. -المرحمة )أول

 

 

 االختبار التائي = 

 

 

                                (2 :826) 

االتزان االنفعالي لدى طمبة االختبار التائي لعينة مستقمة واحدة:  لمتعرف عمى مستوى  -2
 كمية التربية الرياضية جامعة االنبار .

 االختبار التائي=           
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 (284:  88معامل ارتباط بيرسون : وذلك لمحصول عمى ثبات المقياس.     .) -3

 

 

 الباب الرابع

 

 :عرض النتائج ومناقشتها 4-8

سيتم في ىذا الفصل عرض نتائج البحث الحالي ووفق أىدافو، ومن ثم مناقشتيا في ضوء 
 األطر النظرية والدراسات السابقة.

 

 

 

 : نتائج االختبار التائي لمستوى االتزان االنفعالي لدى عينة البحث 4-8-8
مية تحقيقًا ليذا اليدف الذي يشير إلى التعرف عمى مستوى االتزان االنفعالي لدى طمبة ك

التربية الرياضية الجامعة فقد استخدم االختبار التائي لعينة مستقمة واحدة، واتضح أن الوسط 
( في 23.07( وبانحراف معياري قدره )  28206الحسابي المتحقق لدرجات الطمبة قد يبمغ )

( وعند   8.00( وقد بمغت القيمة التائية المحسوبة تساوي)280حين أن الوسط الفرضي ) 
( 8.980( والبالغة ) 0.05( ومستوى داللة )78يا بالقيمة الجدولية عند درجة حرية ) مقارنت

تبين أن القيمة التائية المحسوبة أقل من الجدولية، مما يعني وجود فرق معنوي بين متوسط 
االتزان االنفعالي لعينة البحث والوسط الفرضي لممقياس ولصالح الوسط الفرضي، والذي يعني 

( يبين ذلك، وتم 8توى االتزان االنفعالي لدى عينة البحث كان منخفضًا. والجدول )أيضًا أن مس
 تحقيق الفرض االول .



 (8الجدول)

 نتائج االختبار التائي لمستوى االتزان االنفعالي لدى عينة البحث

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 غير دال 8.980 8.00 280 23.07 282.6

 

 

 

 ( يوضح قيمة )ت( المحسوبة والجدولية لمستوى االتزان االنفعالي لدى عينة البحث8شكل )

 

 

نتائج االختبار التائي لمفرق بين المتوسط المتحقق لدرجات العينة وفق المرحمة  4-1-2
 :االتزان االنفعالي)أول ، رابع( في مستوى 

لمتحقق من ىذا اليدف الذي يشير إلى التعرف عمى  الفروق في مستوى االتزان االنفعالي تبعًا 
لمتغير المرحمتين )االولى والرابعة ( لعينة البحث، فقد تم استخدام االختبار التائي لعينتين 

ى ألفراد مستقمتين، وأظيرت النتائج أن المتوسط المتحقق لمستوى االتزان االنفعالي لممرحمة األول
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(. فيما بمغ متوسط مستوى التوتر 35.80(، وبانحراف معياري )  893.4عينة البحث قد بمغ )
(. وبمغت  24.53( وبانحراف معياري ) 248.2النفسي ألفراد عينة البحث من المرحمة الرابعة )

مستوى ( و 78( وعند مقارنتيا بالقيمة الجدولية بدرجة حرية ) 8.03القيمة التائية المحسوبة )
( تبين أنيا ليست ذات داللة معنوية ويدل ذلك عمى أنو ليس ىنالك فروق ذات 0.05داللة )

( يبين ذلك، وتم تحقيق 2داللة بين أفراد العينة وفق متغير المرحمة )أول ، رابع(. والجدول ) 
 اليدف الثاني .

 (5الجدول )

 العينة وفقنتائج االختبار التائي لمفرق بين المتوسط المتحقق لدرجات 

 المرحمة )أول ، رابع( في مستوى االتزان االنفعالي

 العينة المرحمة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

مستوى 
الداللة 
0.05 

 35.80 893.4 40 األول
 غير دال 8.980 8.03

 24.53 248.2 40 الرابع
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يوضح قيمة التائية لمفرق بين المتوسط المتحقق لدرجات العينة وفق المرحمة ) االول ، ( 2شكل )
 الرابع (في مستوى االتزان

 مناقشة النتائج :   4-2

اتفقت نتائج البحث الحالي مع العديد من الدراسات التي كانت نتائجيا تشير إلى وجود توتر     
ي أجريت في البيئة العراقية والعربية واألجنبية مثل نفسي لدى طمبة الجامعة وخاصة الدراسات الت

 (2006(وبحث )ريان 2002بحث )المسعودي

ويبدو أن الخبرات الغير سارة التي يمر بيا طمبة كمية التربية الرياضية خصوصا وطمبة جامعة 
جامعة األنبار بسبب الظروف األمنية وصعوبة التنقل والتكاليف المالية التي يتطمبيا التحاقيم بال

قد أثرت بشكل أو بآخر في مالحظة سموك عموم الطمبة، وأثرت في مستوى انضباطيم واتزانيم 
االنفعالي،وىذه النتيجة متوقعة ليم لكونيم شريحة واعية لمخاطر تمك الظروف الصعبة المتمثمة 

لكثير من بالحروب واألزمات االقتصادية ،باإلضافة الى األزمات االجتماعية المتمثمة في انييار ا
القيم نتيجة االحتالل وتبعاتو. ومما وفق ما تقدم نجد أن نتائج البحث في اليدف الثاني  من 
أىداف البحث والمتعمق بالفروق تبعا لمتغير المرحمة )أول ، رابع(، قد تتطابق مع ىذا التفسير. 

اتزان انفعالي لدى فقد توضح في النتائج بثنو ال توجد فروق دالة بالنسبة لمتغير المرحمة بوجود 
 الطمبة كمية التربية الرياضية في جامعة االنبار.

 

 

 الباب الخامس

 االستنتاجات والتوصيات -5

 االستنتاجات: 5-1

  -في ضوء النتائج التي توصل إلييا البحث ... استنتج الباحثين ما يمي:

 انخفاض مستوى االتزان االنفعالي لدى عينة البحث . -8



ثبات االتزان االنفعالي والذي اليرتقي الى المعنوية بين مرحمتي وجود تباين بسيط في  -2
 البحث ) االول ، الرابع (.

 التوصيات : 5-2

 في ضوء ما آلت إليو النتائج يوصي الباحثين ما يثتي:

دراسة عالقة االتزان االنفعالي بمتغيرات كالعدائية ، واألمن النفسي، والشخصية  -8
يرة االجتماعية و االستمرار بخمق أجواء من التقارب االنبساطية واالنطوائية والمسا

 النفسي واالجتماعي لدى الطمبة كمية التربية الرياضية .

االىتمام باألنشطة والفعاليات الالصفية مثل إقامة السفرات العممية والترفييية وكذلك  -2
لجامعية الميرجانات الرياضية االىتمام بشريحة الطمبة والرياضيين ممن ىم في الدراسة ا

 وتعزيز الروابط االجتماعية والنفسية فيما بينيم.

إجراء دراسة تجريبية لمعرفة أثر فاعمية البرامج اإلرشادية )الوقائية، العالجية( لمرفع من  -3
مستوى االتزان االنفعالي لدى طمبة الجامعة لمساعدتيم عمى رفعو مستوى تحصيميم 

 الدراسي.
ن والتربويين والتوجيو الميني بيدف تبصير وزيادة أعداد االختصاصين والمرشدي -4

 الشباب بقدراتيم وكيفية استغالل إمكاناتيم ما يضمن ليم حياة مستقرة في المجتمع.
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 مقياس االتزان االنفعالي

 عزيزتي الطالبة 



 عزيزي الطالب 
بين يديك مجموعة من الفقرات التي تعبر عن مجموعة مواقف يمر بيا كل األفراد . ولكن 
يختمف األفراد فيما بينيم بطريقة التعبير او الشعور إزالتيا . ويرجوا منك الباحث تعاونك معو من 

 الخطوات التالية : إتباعكاجل إكمال البحث من خالل 

فقرات المقياس ، عممًا ليست ىناك إجابة صحيحة ان تكون إجابتك صريحة وصادقة عمى  –أ 
جابة خاطئة . وال تستخدم إجابتك إال ألغراض البحث العممي .  وا 

 نرجو ان تكون إجابتك سريعة ومن دون تفكير طويل ، وعدم ترك أي فقرة دون إجابة . -ب

شكر ال داعي لذكر اسمك كي تكون مطمئنًا عمى سرية إجابتك ولك من الباحث جزيل ال -ج
 والتقدير 

 

 

 

 

 طريقة اإلجابة :

ضع عالمة )        ( امام كل فقرة وتحت البديل الذي يعبر عن انطباق الفقرة عميك او عدم 
 انطباقيا .

 الفقرات          ت

 تنطبق عمي                

 كثيرًا جداً  ال تنطبق عمي  
 كثيراً 

بدرجة 
 قميالً  متوسطة

 جديدةارغب بتشكيل عالقات  .1
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4 
3 

2 
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