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 :مقدمة الدراسة
الٓوهٓة, وبدوىٍا تصبح الحٓاة بال  حٓاتًاالىفعاالت ركىًا ٌاهًا فْ حٓاة كل فرد, فٍْ تتدخل فْ جواىب  تعد    

ْ جزء ٌام هن عهمٓة الىهو الشاهمة والهتكاهمة, ألىٍا أحد األسس التْ تعهل عمِ بىاء  هعىِ وقاحمة, ٌو
ة, حٓث تعهل عمِ توجًٓ الفرد ىحو الهسار الىهائ عواطف حٓح بكل ها تحهمً هن ْ الصالشخصٓة السٓو

فٓدخل الهراٌق بتقمبات كبٓرة فْ الهشاعر فٍو ال ٓتحمِ ,  (Martina, 2010, p12)وسموك واىفعاالت هختمفة
 واحد اهتداد عمِ وطرفٓن هتضادتٓن, بٓن قوتٓن إال ٓكون ال االتزان االىفعالْو  ,تزانالبالقدر الهىاسب هن ا

 التْ تعىْ لوسطٓةا وٌ الهعىِ بٍذا لتوازنوا ,لهوتوا لحٓاةوا لصٓف,وا لشتاءاو  والمٓل, الىٍار بٓن كالتضاد
ْ ,ألفعالا وأ لصفاتا وأ لزهانا وأ فْ الهكان طرفٓن بٓن الوقوف ْ ,والهبالغة الغمو عدم ٌو ٓقترب  هفٍوم ٌو

 ,Katharina, 2010) الشذوذعن  لبعدوا القاعدة هن االقتراب بهعىِ واالعتدال, لواقعٓةوا التوازن هن ٓخصىا فٓها

p 23).  
أَ التَافق  االتزان االىفعالِْ ـفإذا ىظرىا إل, ٓعىْ التحكن َالسٓطرة عمِ الذات االتزان االىفعالَْ      

ْ ذاتً َها ٓتهخض عىً هو سٓطرة عمِ ـرد فـٓتضح لىا أو تحكن الف, ىفعالْ هو حٓث هضهَىً التصَرّالا
 لَف هو الهَاقفاحبٍا لٓس هو هَاجٍة الهأـالهرَىة التْ تهكو صٓأخذ هعىِ  االىفعالْاالتزان , فاستجاباتً
 ىفعالْ ٓتجمِ فْالاتزاو الفاإذاً  ,لجدٓد إبداعاً َابتكاراًااج ـِ إىتـَتبمغ أحٓاىاً إلل ب, الجدٓد هىٍال ب, فحسب

االتزان بحٓث ٓكَو لىا أو ىتَقع عدن , ٓىحصر فْ ٌذي الهرَىة االتزان االىفعالْهٓن ـو صأإذ  ,(ةـالهرَى)
 (.5ص ، 2006,ٓرانالهرَىة)لٍذي كىقٓض عىدها ىمتقْ بالجهَد  االىفعالْ

ة الشخصٓة إن      شخصٓة تتكون أن , فالبد إلٍٓا الوصول شخص كل ٓىشد غآة الىفسْ االستقرار وحالة السٓو

 بسبب جاىب فٍٓا ٓغفل وال آخر جاىب عمِ حساب جاىب فٍٓا ٓطغِ ال بحٓث , سمٓهاً  هعتدالً  تكوىاً  اإلىسان

 عدم ىتوقع أن لىا ٓكون بحٓث , الهروىة فْ ٓىحصر االىفعالْ صهٓم االتزانو   غٓري أخرى بجواىب الزائد االٌتهام

 طٓرق عمِ قدهاً  لإلدراك بالهضْ ٓتٓح الذي ٌو الصهٓم فٍذا , لٍا كىقٓض بالجهود ىمتقْ االىفعالْ عىدها االتزان

 . (Martina, 2010,  p23) التقدم والتطور
بهثابة المب لمعهمٓة التوافقٓة كمٍا بحٓث ٓصدر عىٍا كل أشكال    Balance Emotionalاالىفعالْاالتزان  ٓعدو 

 ءالتوافق. فاالتزان االىفعالْ ٌو أن ٓكون لدى الفرد القدرة عمِ التحكم فْ اىفعاالتً فال تظٍر بشدة سوا
اىفعاالت الغضب أو الغٓرة أو الفرح أو الحب وٓظٍر بداًل عىٍا الحمم وكظم الغٓظ وعدم االٌتهام بصغائر 

خصٓة وبصحة ىفسٓة جٓدة, ولدًٓ هٍارات اىفعالٓة بقوة الش فالشخص الهتزن اىفعالًٓا ٓتصفاألهور وىحو ذلك, 
تحسٓن ىظرة ٓساعد عمِ  التزان االىفعالْان تحقٓق القدر الهىاسب هن ا  و  ت,التعاهل هع الضغوط واألزها فْ

ا فْ أوىة األخٓرة فهىذ سىوات  ,لٍااتً وتقدٓري الهراٌق لذ فتقدٓر الذات هن أٌم الهفآٌم التْ شاع اىتشاٌر
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رجع الفضل إلِ كل هن "هارجٓرت  عدٓدة والباحثون هٍتهون بدراسة الىظٓرات الهرتبطة بالذات. ٓو
 ،2003)الحهٓدي,  فْ إدخال ٌذا الهفٍوم إلِ هجال عمم الىفس ((Cooley و"كولْ"  (Margert Meed)هٓد"

 لذيوا اعتزازي بىفسً وثقتً بٍا, عن ٓعبر فٍٓا التْ الفرد حٓاة فْ الهٍهة األبعاد هن ُٓعد الذات وتقدٓر(. 2ص
  (. 22ص ، 2008 ،هال) التْ ٓتعرض لٍا لظروفوا الهواقف هن كثٓر فْ أفعالً وسموكٓاتً عمِ ٓىعكس بدوري
أو الفرد ٓسعِ دائهاً لتكَٓو صَرة هثالٓة عو ذاتً هو  (,Karl perera 2006)بٓرٓرا كارل ٓرُ بٓىها       

جابْ لمذات حاجة ٓسعِ ٓعتبار اإلالآَعد , نـتصرفاتً َعالقاتً بٍل َذلك هو خال, أخرٓول قبمً َهو قب
َّـهل اـستَُ عـفهو لدًٓ ه, دإلٍٓا الفر  َالعكس صحٓح, و ىظرة إٓجابٓة عو ىفسًو احتران الذات ٓك

(Perera, 2006, p 2). 
ىتقال هن فترة أىٍا تهثل فترة حرجة لال والسٓها تعد فترة الدراسة الثاىوٓة هن الهراحل الهٍهة فْ حٓاة الطمّبةو 

 ,وهن هرحمة الدراسة فْ ىطاق الهدرسة إلِ هرحمة الدراسة الجاهعٓة والعهل ,الهراٌقة إلِ فترة الشباب والرشد
تً وعواطفً قد تؤثر عمِ اىفعاالوتحمًٓ بالقدرة عمِ التحكم ب االتزان االىفعالْوبالتالْ فإن تهتع الطالب بهقوهات 

  تقدٓر الذات لدًٓ والذي قد ٓؤثر بدوري عمِ هستوى التحصٓل الدراسْ لٍذا الطالب.
 مشكمة الدراسة:  -ولً أ

ا بالحاجة الهمحة إلجراء هثل ٌذي  هصادفةً دراسة الحالٓة لم ٓكن اختٓار الباحثة لهشكمة ال      إىها لشعوٌر
ة ٓقعون ضهن هرحمة لتعمٓم الثاىوي الهٍىْ وخصوصًا الدراسة عمِ عٓىة هن طمّبة ا أن الطمّبة فْ الهرحمة الثاىٓو

ْ الهرحمة التْ تتصف بالتقمبات  ,الهراٌقة وها لهزاجٓة التْ تؤثر عمِ الحالة الىفسٓة لمهراٌق وا االىفعالٓةٌو
 تقدٓري لذاتً.  و ضهً هن رضا الهراٌق عمِ ىفسًت

هتكررة هن قبل  ويارس هحافظة دهشق الحظت وجود شكاوىتٓجة لعهل الباحثة كهرشدة ىفسٓة فْ هد     
ذا كان إالتساؤل فٓها  الباحثة إلِاألهر الذي دفع  ,جتهاعٓةم االلىفسٓة وعالقاتٍالطمّبة تتعمق بهشكالتٍم ا

م لذوات االتزان االىفعالْهستوى  طالع ٍم وىتٓجة لذلك قاهت الباحثة باالالذي ٓتحمِ بً الطمّبة ٓؤثر عمِ تقدٌٓر
 وتقدٓر الذات عمِ أهل الوصول إلِ االتزان االىفعالْلدراسات السابقة الهتعمقة بوادب الىظري كتب باأل عمِ ها

ضروري هن أجل التكاهل الىفسْ حتِ تتكاهل عهمٓات  االتزان االىفعالْن أو " والسٓهاالطالب  تحل لهشكال
وقد أكدت   .(Mengov, 2008, p17) ٍدف لتحقٓق أٌداف صحٓحة وهقبولة"التفكٓر بطٓرقة هىظهة وهتىاسقة ت

 االتزان االىفعالْحٓث أشارت ٌذي الدراسة إلِ أن  (2006)بعض الدراسات السابقة عمِ ذلك وهىٍا دراسة ٓران 
   .لتحصٓل الدراسْ لدى الطالبواعاهل أساسْ وهٍم فْ التوافق الىفسْ 

ار أحكام سمٓهة ٓضطرب وال ٓهكىً إصدىخفض قد ٓجعل تفكٓر الفرد اله االتزان االىفعالْن إوهن ٌىا ف     
فقدي القدرة عمِ ضبط ىفسً   إال أىىا ال .تقدٓر الطالب لذاتًس ٌذا األهر عمِ لتحكم فْ إرادتً وقد ٓىعكوآو
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تً فال اىفعاالىً هن التحكم فْ الهرتفع ٓهكّ  االتزان االىفعالْٓهكن أن ىىسِ تحمْ الفرد بهستوى هىاسب هن 
ظٍر بدلغضب وات الغٓرة اىفعاالتظٍر بشدة هثل   .ال هىٍا عدم االٌتهام وكظم الغٓظٓو

المب لمعهمٓة التوافقٓة كمٍا بحٓث ٓصدر عىٍا أو ٓىعكس كل  بهىزلةٓعد  االتزان االىفعالْوترى الباحثة أن      
ىعكس ٌذا التوافق عمِ هستوى تقدٓر الطالب لذاتً وهن خالل اطالع الباحثة عمِ  شكل هن أشكال التوافق ٓو

إلِ  (2004) ذ أشارت دراسة ضٓدانإحظت وجود اختالف فْ ىتائجٍا لهتعمقة بتقدٓر الذات البعض الدراسات ا
 بٓن السموك العدواىْ وتقدٓر الذات الهىخفض. وجود عالقة ها

الطمّبة  ةحمصهإلِ وجود فروق فْ تقدٓر الذات حسب هتغٓر الصف الدراسْ ل (2002)كها أشارت دراسة عابد 
فْ هستوى تقدٓر  اً إلِ أن ٌىاك فروق (,Constance 1996) فْ الصفوف الدراسٓة العمٓا كها أشارت دراسة

فٍم الهراٌق ىفسً وٓقدر ذاتً تقدٓرًا سمبًٓا بهستوى ٓفقد  الطمّبة ذوي التحصٓل الدراسْ األعمِ. ةمحصهالذات ل
حتل تقدٓر الذات الهرتبة الرابعة فْ ٌرم  ,خاصةهستوى التحصٓل الدراسْ تً عاهة وعمِ اهكاىا  و قدراتً  ٓو

رى , . ٌذا التىظٓم الذي قسم الحاجات إلِ فٓٓزولوجٓة, أهن, اىتهاء, تقدٓر الذات, وتحقٓق الذات"هاسمو" ٓو
ؤكد عمِ أىً هن الواجب عمِ الىاس أن ٓدركوا أىً وان كل فرد ٓكافح هن أجل السٓادة أ "وهاسم" لثقة بالىفس, ٓو

 اً فإىىا بذلك سىصبح هصدر  ,ٌاىتً أو ىسٓطر عمًٓ أو ىشعري بالذىبإ وهرة ىقوم فٍٓا بتٍدٓد شخص أفْ كل 
فهن   ،(9ص ،2007،)زبيدة لهراٌقٓن خصوصاً وا لهرض الىفسْ لدًٓ, ٌذا هع الراشدٓن عاهةوالخمق القمق 

ن ٓحققٍا فْ حٓن أن الطالب الذي أو  أن ٓثق بإهكاىٓة ىجاحً تقدٓر ذات هرتفعالهتوقع هن الطالب الذي ٓهتمك 
ذا ها أكدي  ,ىٓة ىجاحً هها ٓؤدي إلِ استسالهًٓكون غٓر واثق هن إهكاتقدٓر ذات هىخفض ٓهتمك  ٌو
األشخاص الذٓن ٓتهٓزون بدافع عال لإلىجاز قد أرجعوا ىجاحٍم فْ األداء ": ن أنإذ بّٓ  (Zanden, 1993)زاىدون

زوا بدافع هىخفض إلِ قمة الجٍد أها األشخاص الذٓن تهّٓ  اإلخفاقرجعوا أو لجٍد الذي بذلوي واإلِ قدرتٍم العالٓة 
خمٓة إلِ عواهل دا إخفاقٍمرجعوا أو لحظ والإلىجاز قد أرجعوا ىجاحٍم إلِ عواهل خارجٓة هثل سٍولة الفرص 

 .(87ص ،2011 ,القطىاىْ ) "هثل ضعف قدرتٍم أو سوء حظٍم
وطالبة استخدهت طالبًا  (40)عٓة غٓر هقىىة عمِ عٓىة هكوىة هنقاهت الباحثة بإجراء دراسة استطال وتبعًا لذلك

الحظت  ,لتقدٓر الذات وبعد تفٓرغ الىتائج( 1983) وهقٓاس الدٓرىْ االىفعالْتزان لال (1995) فٍٓا هقٓاس العدل
ذا ها  .وتقدٓر الذات االتزان االىفعالْٓدل عمِ وجود عالقة بٓن  الباحثة وجود عالقة ارتباطٓة بٓن الهتغٓٓرن ٌو

 هشكمة الدراسة بالسؤال التالْ: ٓهكن تحدٓد سبق وهن خالل ها
 ؟في محافظة دمشق المهني الثانوي وتقدير الذات لدى طمّبة التعميم التزان النفعاليما طبيعة العالقة بين 

 



 الدراسة مشكمة                                                                         الفصل األول        

5 
 

 أهمية الدراسة: -ثانياً 
 :أتٓةتتجمِ أٌهٓة الدراسة فْ الهحاور 

و  -2-1 , االتزان االىفعالْتىاولت ٌذي الدراسة إحدى الهوضوعات الحدٓثة التْ قد تثري األدب الىفسْ, ٌو
وعمِ الرغم هن تىاول الدراسات العربٓة واألجىبٓة لٍذا الهوضوع بالدراسة إال أىً فْ البٓئة العربٓة ها 

كها إن اختالف ىتائج الدراسات التْ تىاولت ٌذا الهفٍوم ٓؤكد أن الهجال زال فْ طور الىهو والبحث, 
ها زال بحاجة إلِ هٓزد هن الدراسة الىظٓرة والتطبٓقٓة التْ تعهل عمِ التحقق هن أصالة ٌذا الهفٍوم 

 والتأصٓل الىظري لً, وتوضح هدى تبآن ٌذا الهفٍوم عن الهفآٌم األخرى.
أىظار العاهمٓن فْ التربٓة ىحو إدراج هىٍج لالتزان االىفعالْ فْ الهىاٌج قد تسمط ىتائج ٌذي الدراسة  -2-2

 الدراسٓة.
االتزان االىفعالْ وعالقتً تىاولت  هحمٓة وعربٓةأول دراسة  -ة عمم الباحث دودحفْ  -تعد ٌذي الدراسة  -2-3

 بتقدٓر الذات لدى طمبة التعمٓم الثاىوي الهٍىْ.
اتزاىٍم لها لٍا هن أٌهٓة كبٓرة فْ  ,لدى طمّبة التعمٓم الهٍىْتسمٓط الضوء عمِ هستوى تقدٓر الذات  -2-4

 .واقف فْ حٓاتٍم فْ جهٓع الهجاالتاالىفعالْ وتعاهمٍم هع األحداث واله
م طمبة التعمٓم الثاىوي الهٍىْ, إذ أن ٓعاىْ طمبة التعمٓم  ,التْ تم إجراء الدراسة عمٍٓا الفئةأٌهٓة  -2-5 ٌو

 الثاىوي الهٍىْ هن الىظرة الدوىٓة هن قبل أفراد الهجتهع. 
االتزان  هٓدان فْ أخرى عمِ إجراء دراسات بعض الهختصٓن فْ التربٓة وعمم الىفسفتح الهجال أهام  -2-6

 وتقدٓر الذات. االىفعالْ
ٓهكن أن تضعٍا الباحثة بٓن أٓدي القراء  ,فة هتواضعة لمهكتبة الىفسٓةٓهكن أن تكون ٌذي الدراسة إضا -2-7

 والباحثٓن الهٍتهٓن بٍذا الهجال.
 أهداف الدراسة: -ثالثاً 

  الدراسة الحالٓة إلِ: ٌدفت
 العالقة بٓن االتزان االىفعالْ وتقدٓر الذات لدى أفراد عٓىة الدراسة.طبٓعة التعرف عمِ  -3-1
 .عمِ هقٓاس االتزان االىفعالْ ذكور واإلىاث أفراد عٓىة الدراسةالق بٓن الفرو  هعرفة طبٓعة -3-2
الفروق بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس االتزان االىفعالْ تعزى إلِ هتغٓر  هعرفة طبٓعة -3-3

ة ىسوٓة(. ,ثاىوٓة تجآرة ,ثاىوٓة صىاعٓة التخصص الدراسْ )  ثاىٓو
ٓر عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس االتزان االىفعالْ تعزى إلِ هتغالفروق بٓن الطمّبة أفراد  هعرفة طبٓعة -3-4

 هىخفض(. ,هتوسط ,هستوى التحصٓل الدراسْ )هرتفع



 الدراسة مشكمة                                                                         الفصل األول        

6 
 

 .ة الدراسة عمِ هقٓاس تقدٓر الذاتأفراد عٓى بٓن الذكور واإلىاثالفروق بٓن  هعرفة طبٓعة -3-5
تعزى إلِ هتغٓر  الفروق بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس تقدٓر الذات هعرفة طبٓعة -3-6

ة ىسوٓة(. ,ثاىوٓة تجآرة ,ثاىوٓة صىاعٓة التخصص الدراسْ )  ثاىٓو
الفروق بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس تقدٓر الذات تعزى إلِ هتغٓر هستوى  هعرفة طبٓعة -3-7

 هىخفض(. ,هتوسط ,هرتفع التحصٓل الدراسْ )
  فرضيات الدراسة: -رابعاً 

        :أتٓةالفرضٓات  تحقق هنالدراسة الحالٓة ال حاولت 
  .وتقدٓر الذات لدى أفراد عٓىة الدراسة االتزان االىفعالْذات داللة إحصائٓة بٓن عالقة  ال توجد -4-1
اسة عمِ هقٓاس االتزان أفراد عٓىة الدر  الذكور واإلىاثال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن  -4-2

 .االىفعالْ
ذات داللة إحصائٓة بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس االتزان االىفعالْ تعزى ال توجد فروق  -4-3

ة ,ثاىوٓة تجآرة ,)ثاىوٓة صىاعٓة إلِ هتغٓر التخصص الدراسْ  .(ثاىوٓة ىسٓو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس االتزان االىفعالْ تعزى  -4-4

 هىخفض(. ,هتوسط ,هرتفع) هتغٓر هستوى التحصٓل الدراسْإلِ 
 .ة الدراسة عمِ هقٓاس تقدٓر الذاتأفراد عٓى الذكور واإلىاثال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن  -4-5
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس تقدٓر الذات تعزى إلِ  -4-6

ة(. ,ثاىوٓة تجآرة ,)ثاىوٓة صىاعٓة هتغٓر التخصص الدراسْ  ثاىوٓة ىسٓو
ال توجد فروق ذات داللة إحصائٓة بٓن الطمّبة أفراد عٓىة الدراسة عمِ هقٓاس تقدٓر الذات تعزى إلِ  -4-7

 هىخفض(. ,هتوسط ,هرتفع) هتغٓر هستوى التحصٓل الدراسْ
   منهج الدراسة: -خامساً 
قاهت الباحثة بتطبٓق هقٓاس االتزان , حٓث الهىٍج الوصفْ التحمٓمْتهاد عمِ طبٓعة الدراسة االع اقتضت     

عمِ  الدراسة وحساب درجاتٍم االىفعالْ وهقٓاس تقدٓر الذات )بعد التحقق هن صدقٍها وثباتٍها( عمِ عٓىة
 وهن ثم هعالجة الدرجات الخام بالقواىٓن اإلحصائٓة الهىاسبة لمتحقق هن فرضٓات الدراسة ,األدوات
 أدوات الدراسة:  -سادساً 

 :التزان النفعاليمقياس  -6-1
التْ تىاولت االتزان االىفعالْ واألدوات والهقآٓس الهستخدهة فْ قٓاسً طالع عمِ الدراسات السابقة بعد اال     

ها ( الىفسٓة )التحكم باالىفعاالت, والهروىة: قاهت الباحثة بتصهٓم هقٓاس االتزان االىفعالْ هؤلف هن بعدٓن ٌو
 .عبارة( 39) هكون هنٌو و 
  



 الدراسة مشكمة                                                                         الفصل األول        

7 
 

 :تقدير الذاتمقياس  -6-2
لهقآٓس الهستخدهة فْ قٓاسً واألدوات واطالع عمِ الدراسات السابقة  التْ تىاولت تقدٓر الذات بعد اال     

ها وتقدٓر الذات  ,لهدرسةوا)تقدٓر ذات الرفاق : قاهت الباحثة بتصهٓم هقٓاس تقدٓر الذات هؤلف هن بعدٓن ٌو
 . عبارة (36)هكون هن ٌو و  ,(العائمْ
 حدود الدراسة:  -سابعاً 

 وتتهثل فْ عدد هن هدارس التعمٓم الهٍىْ فْ هحافظة دهشق. الحدود المكانية: -7-1
 -2015)تطبٓق أدوات الدراسة عمِ عٓىة الدراسة فْ الفصل الثاىْ هن العام الدراسْ  تم الحدود الزمنية: -7-2

2014). 
 تم إجراء الدراسة عمِ عٓىة هن طمّبة التعمم الهٍىْ فْ هحافظة دهشق. الحدود البشرية: -7-3

 : الدراسةمجتمع  -ثامناً 
 ,بفروعٍا التجاري والفىونالهٍىْ ) الصف الثاىْ الثاىوي هن طمّبة دراسةٓتكون الهجتهع األصمْ لم      

ٓبمغ عدد أفرادي حسب  لذيواإلىاث, هن هختمف هدارس هحافظة دهشق الرسهٓة, وا( هن الذكور ةالصىاع
ات 2015\2014 اإلحصائٓات الرسهٓة فْ وزارة التربٓة لمعام الدراسْ  (1619)الصىاعٓة  عدد الطالب فْ الثاىٓو

ات التجآرة  وطالبة,طالبًا  ة  ,طالبًا وطالبة (1355)عدد الطالب فْ الثاىٓو عدد الطالبات فْ الثاىوٓات الىسٓو
هن طالب الصف الثاىْ الثاىوي الهٍىْ فْ هدارس  طالبًا وطالبة (3563)م والهجهوع العاطالبة  (589)

 هحافظة دهشق .
هن طالب الصف الثاىْ الثاىوي الهٍىْ  طالبًا وطالبة, (428) بمغت عٓىة الدراسة: عينة الدراسة -تاسعاً 

بفروعً)الصىاعْ والتجاري والىسوي( فْ ثاىوٓات هدٓىة دهشق الهٍىٓة الرسهٓة فْ الفصل الثاىْ هن العام 
م بٓن (2015-2014)الدراسْ  ْ تهثل ىسبة  (17-16)ههن تتراوح أعهاٌر  من المجتمع األصلي. %(12)سىة, ٌو

 : تعريفات الدراسة -عاشراً 
ٌو التحكم والسٓطرة عمِ االىفعاالت والتعاهل بهروىة  :) BalanceEmotional( التزان النفعالي -11-1

هع الهواقف واألحداث الجآرة هىٍا والجدٓدة هها ٓٓزد قدرتً عمِ قٓادة الهواقف وأخٓرن)الهٓزىْ, 
1002 ,96.) 

 تزانالدرجة التْ ٓحصل عمٍٓا الطالب عمِ هقٓاس االوتعرف الباحثة التزان النفعالي إجرائيًا بأنه: 
 .ةفْ الدراسة الحالٓ الهستخدمالْ االىفع

اتجاٌات ": تقدٓر الذات بأىً ((Rosenberg, 1979ٓعرف روزىبرج  :)Self Esteem( تقدير الذات -11-2
ذا ٓعىْ أن تقدٓر الذات الهرتفع ٌو ,"ىحو ىفسً -سالبة أو هوجبة - الفرد الشاهمة  ٓعدن الفرد أ ٌو

بٓىها ٓعىْ تقدٓر الذات الهىخفض عدم رضا الفرد عن ذاتً أو رفض الذات  ,ٌهٓةأىفسً ذا قٓهة و 
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ة وتقٓٓم أخٓرن  ,واحتقار الذات أي أن تقدٓر الفرد لذاتً ٓعىْ الفكرة التْ ٓدركٍا الفرد عن كٓفٓة رٓؤ
 .(Bagana, 2010, P 33) لً

مٍٓا الطالب هن خالل هقٓاس هجهوع الدرجات التْ ٓحصل ع وتعرف الباحثة تقدير الذات إجرائيًا بأنه:
 .ةفْ الدراسة الحالٓ الهستخدمتقدٓر الذات 

ٌو هستوى هن اإلىجاز أو الكفاءة أو األداء فْ : Educational Achievement) ) التحصيل الدراسي -11-3
العهل الهدرسْ أو الجاهعْ ٓجري تقدٓري بواسطة الهدرسٓن أو عن طٓرق االختبارات الهختمفة الهخصصة 

 (.382 ،2004لذلك)العىزي والكىدري, 
هجهوع الدرجات التحصٓمٓة التْ ٓحصل عمٍٓا الطالب فْ وتعرف الباحثة التحصيل الدراسي إجرائيًا بأنه: 

 .2014/2015هختمف هواد الهىٍاج الدراسْ خالل الفصل الدراسْ األول هن العام الدراسْ 
الهقٓدون بالتعمٓم الثاىوي الذكور واإلىاث  الطالب بأىٍمجرائًٓا إتعرفٍم الباحثة : طالب الثانوي المهني -11-4

ة ,صىاعة ,)تجارةهٍىْ باالختصاصات التالٓة ال ( بالهدارس الحكوهٓة التابعة لوزارة التربٓة فْ فىون ىسٓو
م بٓن    (.17-15)هحافظة دهشق والتْ تتراوح أعهاٌر

  :القوانين اإلحصائية المستخدمة في الدراسة -عشر الحادي
تهٍٓدًا لهعالجتٍا بواسطة الرزهة اإلحصائٓة لمعموم  ,إدخال ىتائج تطبٓق أدوات الدراسة فْ الحاسب ألْتم      

(SPSS) وشهمت ٌذي التحمٓالت اإلحصائٓة ها ٓمْ ,وذلك الستخراج التحمٓالت اإلحصائٓة الهىاسبة ،(17) الىسخة: 
  هعاهل ارتباط بٓرسون (Pearson Correlation).لحساب هعاهل االرتباط بٓن الهتغٓرات 

 اختبار (T. Test) لتحدٓد داللة الفروق بٓن هجهوعتٓن. ودىتٓست 

  اختبار تحمٓل التبآن األحادي(ANOVA )  .لتحدٓد داللة الفروق بٓن ثالث هجهوعات 
 براون لحساب ثبات الهقآٓس. -وهعاهل سبٓرهان ,هعاهل ألفا كروىباخ 

  ْالهتوسط الحساب.(Mean) 

 .ْالهتوسط الرتب 

  االىحراف الهعٓاري.(Standard Deviation) 

 لىسبة الهئوٓة ا(Percentage). 
 

 
 

 

 



 
 
 
 

  

 سابقة الدراسات الالفصل  الثاني:                                        

  توطئة
 دراسات تتعمق باالتزان االنفعالي –أوال   

 .دراسات عربية -1-1
 .دراسات أجنبية -1-2

 الذاتدراسات تتعمق بتقدير  –ثانيًا 

 .عربيةدراسات  -2-1
 .دراسات أجنبية -2-2

 موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -ثالثاً 

 



 سابقةالدراسات ال                           الثاني                                                    الفصل

01 
 

 

 توطئة
العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع الدراسة مف حيث عديد مف الدراسات عمى المف خالؿ االطالع      

لدى طمبة التعميـ الثانوي الميني الحظت الباحثة الربط بيف متغيري الدراسة )االتزاف االنفعالي وتقدير الذات( 
حيث حاولت أغمب الدراسات تسميط الضوء عمى االتزاف  ،ُنْدرة الدراسات التي جمعت بيف المتغيريف آنفي الذكر

باإلضافة إلى ذلؾ  ،بتدائية وطمبة الجامعات واإلدارييفاالنفعالي وتقدير الذات لدى عينات مف طالب المرحمة اال
ولـ يؤخذ  ،دراسة تناولت ىذا الموضوع بكؿ مف متغيَرْيو ةعمى المستوى المحمي والعربي لـ تجد الباحثة أيفإنو و 

 محميًا لدى طمبة الثانويات المينية )وذلؾ في حدود عمـ الباحثة( وىذا ما شّكؿ دافعًا قويًا لدراسة ىذا الموضوع. 

 :الحالية إلى محوريف رئيسييف وىماي الدراسة وقد تـ تصنيؼ الدراسات واألبحاث السابقة التي وردت ف

 عربية واجنبية.وىي مقسمة إلى دراسات  ،دراسات االتزاف االنفعالي 
 جنبية.أعربية و  دراسات وىي مقسمة أيضًا إلى ،دراسات تقدير الذات 

الدراسة  ثـ تـ القياـ بتوضيح نقاط التشابو واالختالؼ بيف الدراسة الحالية وبيف الدراسات السابقة وتحديد موقع
 الحالية مف الدراسات السابقة.

 دراسات متعمقة باالتزان االنفعالي وعالقتو ببعض المتغيرات:ًً-أولاً

 دراسات عربية -1-1
 مصر: (1995دراسة  العدل ) -1-1-1

 ."عة اإلدراكية والتفكير االبتكارياالتزان االنفعالي وعالقتو بكل من السر " :عنوان الدارسة
إلى دراسة بعض المتغيرات التي ترتبط باالتزاف االنفعالي التي تزيد بزيادتو : ىدفت الدراسة ف الدراسةاىدأ

بنية معرفية  وبنقصانو، وىؿ تتوقؼ ىذه العالقة عمى نوع الطالب، وبالتالي محاولة تكويف شخصي ذ وتنقص
كما أنو  بؿ التدخؿ والتعديؿ فيو مف خالؿ االبتكار ،دراؾ العالـ الخارجيا  صحيحة يستطيع مف خالليا فيـ و 

 .محاولة لفيـ الدور الذي تمعبو عوامؿ أخرى غير القدرات العقمية في الفروؽ الفردية
طالبًا، ( 852)وطالبة بالصؼ الثاني الثانوي بمدينة اإلسماعيمية منيـ  طالباً  (523) : شممت العينةعينة الدراسة

طالبة وقد تـ اختيارىـ بطريقة عشوائية وقد راعى الباحث تكافؤ العينة مف حيث المستوى االقتصادي  (821)
 .واالجتماعي ومستوى تعمـ األدب والمستوى التحصيمي السابؽ

ار السرعة اإلدراكية )إعداد أنور بمقياس االتزاف االنفعالي مف إعداده، واخت الباحث استخدـ :أدوات الدراسة
غة العربية عبد موكذلؾ استخدـ بطارية اختبارات القدرة عمى التفكير االبتكاري التي أعدىا بال ،(1983، الشرقاوي

السالـ عبد الغفار عمى أساس بطارية جيمفور وكذلؾ استخدـ اختبار الذكاء المصور إعداد زكي صالح 
(1987.) 
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 :نتائج الدراسة
  البنات و ةصمحماختبار الكممات واألرقاـ والسرعة اإلدراكية لوجود فروؽ بيف درجات الطالب والطالبات في 

 .لكف ال توجد فروؽ بيف الطالب والطالبات في اختبار األشكاؿ
  ًالمتزنيف  ةصمحموالمضطربيف انفعاليًا في اختبار األرقاـ والسرعة اإلدراكية ل توجد فروؽ بيف المتزنيف انفعاليا

 .انفعالياً 
 في اختبار األشكاؿ والكممات. يف انفعاليًا والمتزنيف وغير المتزنيف انفعالياً ال توجد فروؽ بيف المضطرب 

 ( 1995،)العدؿ        
 السعودية: (2007)دراسة  العامري  -1-1-2

 ."االنفعالي لدى عينة من المراىقينعالقتيا باالتزان  األعراض السيكوسوماتية و" :عنوان الدارسة
 يمي:ىدفت الدراسة إلى ما  أىدف الدراسة:

 تحديد األعراض السيكوسوماتية لدى المراىقيف. 1.

 التعرؼ عمى العالقة بيف األعراض السيكوسوماتية واالتزاف االنفعالي لدى المراىقيف. 2.

 .التعرؼ عمى الفروؽ في األعراض السيكوسوماتية واالتزاف االنفعالي بيف المراىقيف والمراىقات 3.

  .الكشؼ عف إمكانية التنبؤ باالتزاف االنفعالي عف طريؽ األعراض السيكوسوماتية 4.

تقديـ التوصيات والمقترحات لآلباء والمسؤوليف بوزارة التربية والتعميـ مف خالؿ ما تتوصؿ إليو الدراسة  5.
  .الحالية، وكذلؾ لمساعدة المراىقيف عمى تحقيؽ التوافؽ بأبعاده المتعددة

 (17-14)تكونت عينة الدراسة مف طالب المرحمة المتوسطة والثانوية والتي تتراوح اعمارىـ بيف  :سةعينة الدرا
  .(036) وعددىـ

بعض استخدـ الباحث مقياس العدؿ لالتزاف االنفعالي باإلضافة إلى مقياس نفسي يتناوؿ  :أدوات الدراسة
 .األمراض النفسية

 :نتائج الدارسة
  السيكوسوماتية  واألعراض ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف عدـ االتزاف االنفعالياتضح أنو توجد عالقة

أّف الجياز العصبي، كما  الخاصة بالجياز اليضمي، وكذلؾ األعراض السيكوسوماتية واألعراض الخاصة
 .السيكوسوماتية الخاصة باألمراض المختمفة عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية مع األعراض ىناؾ

 درجات األعراض السيكوسوماتية  وسوماتية وبعضيا بمعنى كمما زادتوجود عالقة بيف أبعاد األعراض السيك
 .(2007 ،العامري) لمرض ما يصاحب ذلؾ زيادة في األعراض السيكوسوماتية األخرى

 :العراق (2007)دراسة خميل  -1-1-3
 ."وعالقتو بالمسؤولية االجتماعية لدى طمبة المرحمة االعدادية االنفعاليتزان اال ": عنوان الدراسة
 لية االجتماعية لدى طمبة المرحمةالتعرؼ عمى طبيعة العالقة بيف االتزاف االنفعالي والمسؤو  ىدف الدراسة:

  .االعدادية
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 .وطالبة مف المرحمة االعدادية اً طالب (192) لفت مفأت  عينة الدراسة:
 .جتماعيةداتيف لكؿ مف متغيري االتزاف االنفعالي والمسؤولية االأقامت الباحثة ببناء  :أدوات الدراسة
 نتائج الدراسة:

 ف مستوى االتزاف االنفعالي لدى الطالبات أدنى مف المتوسط الفرضي لممقياسإ. 
  طالبات المرحمة جتماعية لدى جود عالقة ارتباطية موجبة بيف متغير االتزاف االنفعالي ومتغير المسؤولية االو

 .( 23ص ،2007،)خميؿ  االعدادية
 :مصر (2007)دراسة سرج  -1-1-4

العالقة بين االتزان االنفعالي والقدرة عمى التفكير االبتكاري لدى عينة من طالب الصف " :عنوان الدراسة
  ".األول الثانوي

 ،اندفاعية -بأبعاده )ترويىدفت الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة بيف االتزاف االنفعالي  ف الدراسة:اىدأ
 ب الصؼ األوؿ الثانوي.البتكاري لدى عينة مف طالالجمود( والقدرة عمى التفكير ا – المرونة

 وطالبة مف طالب مدارس مدينة بنيا المصرية.  اً طالب (150)تكونت عينة الدراسة مف   :ةعينة الدراس
 استخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي والقدرة عمى التفكير االبتكاري مف تصميـ الباحث :أدوات الرسالة
ة إحصائية بيف مرتفعي ومنخفضي القدرة عمى التفكير االبتكاري في بعد اللذات د ؽتوجد فرو : نتائج الدراسة

 .( 2007،سرجبتكاري )خفضي القدرة عمى التفكير االنم ةصمحماالندفاع ل
 ة:سوري (2008)دراسة  القادري  -1-1-5

التردد ( لدى  ،التسرع ،التروي ،التفكير االبداعي وعالقتو ببعض المتغيرات )االتزان االنفعالي" :عنوان الدراسة
 ."طمبة الصف الثاني الثانوي بفرعييا العممي واألدبي

 ،زاف االنفعالي)االت تالمتغيراىدفت الدراسة الى ايجاد العالقة بيف التفكير االبداعي وبعض : ىدف الدراسة
 .التردد( ،التسرع ،التروي

  .رس محافظة دمشؽاوطالبة مف مد اً طالب (600)تكونت عينة الدراسة مف   :عينة الدراسة

ومقياس البنية المعرفية مف  ،متفكير االبداعيل (Torrance)استخدـ الباحث اختبار تورانس  :أدوات الدراسة
 عداد الباحث.إومقياس االتزاف االنفعالي مف  ،عداد الباحثإ

 نتائج الدراسة: 

 درجاتيـ عمى ي و فراد العينة عمى اختبار التفكير االبداعأعالقة ذات داللة احصائية بيف درجات  توجد
  .مقياس االتزاف االنفعالي

 درجاتيـ عمى و  بداعيبار التفكير اإلتفراد العينة عمى اخأحصائية بيف درجات إتوجد فروؽ ذات داللة  ال
 . (2008 ،لمتغير الجنس )القادري مقياس االتزاف االنفعالي تبعاً 
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 العراق :  (2008)ًدراسة مبارك -1-1-6

  ."االتزان االنفعالي وعالقتو بمفيوم الذات بين الطمبة الموىوبين والعاديين": عنوان الدراسة

ومفيػـو الذات لدى الطمبة المتميزيف وأقرانيـ العادييف  االتزاف االنفعاليقياس ىدفت الدراسة الى  ف الدراسة:اىدأ
 .والعالقة بينيما

طالب وطالبة مف الطمبة المتميزيف والعادييف في المرحمة  (200)مف تكونت عينة الدراسة  :عينة الدراسة
 .الثانوية

 .الباحث ت مف إعدادااستخدـ الباحث مقياس االتزاف االنفعالي ومقياس مفيـو الذ :أدوات الدراسة

 : نتائج الدراسة

   تمتع عينة البحث باالتزاف االنفعالي ومفيوـ ذات عاؿ. 
 والعادييف وجود عالقػػة ارتباطيػػو موجبػػة بػيف مفيػـو االتزاف االنفعالي ومفيػػـو الػػذات لػػدى الطمبػة المتميزيف. 
  ًلمتغير الجنس وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيوـ االتزاف االنفعالي وفقا. 
 ( 2008،الذات وفقا لمتغير الجنس )مبارؾ دـ توافر فروؽ ذات داللة إحصائية في مفيوـع. 
   :مصر ((2008ًدراسة حموده -1-1-7

كما يدركيا األبناء باالتزان ، كمحدد لعالقة أساليب المعاممة الوالديةتحديد نمط األسرة ": عنوان الدراسة
 ."بديمة، مضيفة، مؤسسات إيوائية( طبيعية، االنفعالي  مقارنة بين أبناء أسر )

كما يدركيا األبناء ، تحديد نمط األسرة كمحدد لعالقة أساليب المعاممة الوالديةىدفت الدراسة الى  :ىدف الدراسة
 .بديمة، مضيفة، مؤسسات إيوائية( طبيعية، النفعالي  مقارنة بيف أبناء أسر )باالتزاف ا

وطالبة مف المرحمة الثانوية ومف أنماط أسرية مختمفة مف الذكور  اً طالب (90)شممت العينة عمى   عينة الدراسة:
 ،ذكور واناث مف المؤسسات اإليوائية ((30وابنة مف األسر الطبيعية، و اً بنا ((30واإلناث وكاف عددىـ كالتالي 

   .مف األسر المضيفة (17) ،ذكور واناث مف األسر البديمة (17)
 (1989)بناء مف إعداد أحمد إسماعيؿ ألاستخدمت الباحثة مقياس المعاممة الوالدية كما يدركيا ا :أدوات الدراسة

 .واختبار االتزاف االنفعالي مف إعداد الباحثة
  مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: نتائج الدراسة: 
 بيف األسر الطبيعية والمضيفة وبيف األسر الطبيعية والمؤسسات اإليوائية وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

 .األسر المضيفة والمؤسسات اإليوائية ةصمحمبناء لألعمى أساليب المعاممة الوالدية كما يدركيا ا
  اإليوائية وبيف األسر الطبيعية واألسر  ية بيف األسر الطبيعية والمؤسساتداللة إحصائكما توجد فروؽ ذات

 .( 2008،حمود الطبيعية ) األسر ةصمحمالبديمة في متغير االتزاف االنفعالي ل
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  ة:سوري (2012)دراسة غالب  -1-1-8
جتماعي كدراسة الوالنضج ااألحكام األخالقية وعالقتو باالتزان االنفعالي  العالقة بين نمو" عنوان الدراسة:

 –دمشق) التعميم األساسي من محافظتي ميدانية مقارنة عمى عينة من تالميذ الصفين الرابع والسادس من
 ".اليمن( -)تعز و( ةسوري

تزاف االنفعالي والنضج تيدؼ الدراسة إلى إيجاد العالقة بيف نمو األحكاـ األخالقية واال :دف الدراسةى
 .االجتماعي

 ،وتمميذة مف مدينة دمشؽ اً تمميذ (1200)تمميذ وتمميذة. بواقع  (2400) تكونت عينة الدراسة مف :الدراسةعينة 
 وتمميذة بمدينة تعز. اً تمميذ  (1200)و
مف إعداد الباحث،  قي لكولبرج، ومقياس االتزاف االنفعاليختبار الحكـ األخالااستخدـ الباحث  :أدوات الدراسة 

  .جتماعي مف إعداد الباحثومقياس النضج اال
 مف أىـ النتائج التي توصمت إلييا الدراسة ما يمي: نتائج الدراسة: 
 جتماعي لدى قية واالتزاف االنفعالي والنضج االالاألحكاـ األخ رتباطية دالة إحصائيًا بيف نمواقة الوجود ع

 .جتماعيعالي  والنضج االتزاف االنفأفراد عينة الدارسة، وعمى وجود عالقة دالة إحصائيًا بيف اال
 تزاف االنفعالي جتماعي لدى عينة الدراسة، بيف متوسطات االعدـ وجود فروؽ دالة إحصائيًا في النضج اال

 .تبعًا لمتغير الجنس أو متغير القطر
 (2012 ،)سمورر تزاف االنفعالي تبعًا لمتغير العموجود فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطات درجات اال. 
  :غزة (2012)ًاسة سموردر -1-1-11

 ."تزان االنفعالي لدى طمبة الصف الحادي عشرال قتيا بالتوكيدية واالالمغايرة وع –المسايرة " :عنوان الدارسة
المغايرة والتوكيدية واالتزاف االنفعالي  –قة بيف المسايرة الىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف الع :ىدف الدراسة

 .(المستوى الدراسي -ضوء بعض المتغيرات )الجنس  في لدى طمبة الصؼ الحادي عشر
طالبًة مف  ((288 ومنيـ البط (204)منيـ  ،وطالبة اً طالب (432)حيث تكونت عينة الدراسة مف  :عينة الدراسة

 .الطمبة الممتحقيف في المدارس الحكومية التابعة لمديرتي شماؿ غزة وغرب غزة
 أدوات الدراسة:

  ةالمغايرة مف إعداد الباحث –مقياس المسايرة. 
 مقياس التوكيدية مف إعداد الباحثة. 
 تزاف االنفعالي مف إعداد الباحثةالمقياس ا . 

 ما يمي:إلى مجموعة مف النتائج مف أىميا توصمت الدراسة  :ةنتائج الدراس
 المغايرة لدى أفراد العينة –مستوى مرتفع نسبيًا مف المسايرة  توجد. 
 مستوى مف التوكيدية لدى أفراد العينة توجد. 
 العينة.  تزاف االنفعالي لدى أفرادالمستوى مف ا توجد 
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 بيف مرتفعي االتزاف االنفعالي ومنخفضي  ،المغايرة -لة إحصائية في مستوى المسايرةفروؽ ذات دال توجد
 . االتزاف االنفعالي لصالح مرتفعي االتزاف االنفعالي

 ناثإلا ةصمحمالمغايرة تعزى لمجنس ل –صائية بيف المسايرة لة إحفروؽ ذات دال توجد . 
 (6ص ،2012 ،سمور) المغايرة يعزى لممستوى الدراسي –لة إحصائية بيف المسايرة الال يوجد فروؽ ذات د. 
 :الجزائر (2013)عماره و بوعيشو -1-1-11

   ."االنفعالي لدى المراىقينقة بين الحوار األسري وعالقتو باالتزان الإيجاد الع" :عنوان الدراسة
ىدفت الدراسة إلى إيجاد العقة بيف الحوار األسري وعالقتو باإلتزاف االنفعالي لدى المراىقيف  :ىدف الدراسة

  .ومعرفة العالقة بيف الحوار األسري واالتزاف االنفعالي باختالؼ الجنس وعدد أفراد األسرة
 .وتمميذه مف السنة الرابعة بمدينة تقرت الجزائرية اً تمميذ (181) :عينة الدراسة
   .سري، ومقياس االتزاف االنفعالياستخدمت الباحثتاف أداة لقياس الحوار األ :أدوات الدراسة
 توصمت الدراسة إلى ما يمي: نتائج الدراسة:

 قة ضعيفة بيف الحوار األسري واالتزاف االنفعالي.الوجود ع 
  اإلناث ةصمحمل فرؽ داؿ إحصائيًا  إحصائية بيف الحوار األسري واالتزاف االنفعاليوجود فروؽ ذات داللة. 
  فما فوؽ (5)وجود فروؽ ذات داللة بيف الحوار األسري واالتزاف االنفعالي لصالح األسر التي عدد أفرادىا . 

 (2013 ،)عماره
 سورية: (2014)دراسة النابمسي  ً-1-1-12

  ".االنفعالي وعالقتو بالبيئة الصفية المدركة لدى طمبة المرحمة الثانوية العامةاالتزان " :عنوان الدراسة
: الكشؼ عف العالقة بيف االتزاف االنفعالي والبيئة الصفية المدركة لدى طمبة المرحمة الثانوية في ف الدراسةىد

  .مداس محافظة دمشؽ
طالب وطالبة  (565) ،وطالبة موزعيف عمى النحو التالي طالب (719):  بمغت عينة الدراسة عمى عينة الدراسة

 طالب وطالبة مف الفرع االدبي . (154) ،مف الفرع العممي
ومقياس البيئة الصفية  (2006)استخدمت الدراسة مقياس االتزاف االنفعالي مف اعداد رياف  :أدوات الدراسة

 ة مف اعداد الباحثة .كالمدر 
 نتائج الدراسة:

 افراد العينة. لدى المدركة الصفية والبيئة االنفعالياالتزاف  بيف إحصائية داللة ذات ارتباطيو عالقة توجد 
 االتزاف  مقياس عمىالدراسة  عينةأفراد  الطمبة درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد

 .اإلناث لصالحو  الجنس لمتغير تعزى ليااالنفع
 االتزاف  مقياس عمىالدراسة  عينةأفراد  الطمبة درجات متوسطات بيف إحصائية داللة ذات فروؽ توجد

 .( 2014،)النابمسي الدراسي التخصص لمتغير تعزى االنفعالي
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 : دراسات أجنبية-1-2
 الهند:ً(Khatoon, 2009)دراسةًخاتىنًً-1-2-1

"Self-Esteem and Emotional Stability of Visually Challenged Students". 

  .تقدير الذات وعالقتو باالتزان االنفعالي لدى المكفوفين :الدراسةعنوان 
الدراسة  إلى دراسة العالقة بيف تقدير الذات واالتزاف االنفعالي عند المكفوفيف حسب  تىدف أىدف الدراسة:
 .سرة (ونظاـ األُ  ،الطبقة االقتصادية ،العمر ،متغيرات )الجنس

 (37) ،ذكور (63) ،لممكفوفيف األحمدي اليندية وطالبة مف مدرسة طالباً  (100)شممت العينة  :الدراسة عينة
 .سنة (18-15)مما تتراوح أعمارىـ بيف  ،اناث

 .استخدمت الباحثة مقياس االتزاف االنفعالي وتقدير الذات مف إعداد الباحثة :أدوات الدراسة
 :نتائج الدراسة

 .توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف تقدير الذات واإلتزاف االنفعالي لدى أفراد العينة 
 االناث.س لصالح لمتغير الجن حصائية عمى مقياس تقدير الذات تبعاً إفروؽ ذات داللة  توجد 
 الناث.ا لصالحلمتغير الجنس  حصائية عمى مقياس االتزاف االنفعالي تبعاً إفروؽ ذات داللة  توجد 

( Khatoon,  2009). 
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وعالقتو ببعض المتغيرات:راسات متعمقة بتقدير الذات د -ثانياً   

 دراسات عربية -2-1
 :االردن (1993)جبريل دراسة -2-1-1

 ."دراسياً  المتفوقين وغير المتفوقين الطمبة لدى الذات تقدير" :عنوان الدراسة

 وأيضاً  ،دراسياً   المتفوقيف وغير المتفوقيف لدى الذات تقدير في الفروؽ إلى تعرؼ الدراسة ىدفت :الدراسة ىدف
 .الثانوية المرحمة في واإلناث الذكور بيف الذات تقدير في الفروؽ تعرؼ
 يذو  مف اآلخر والنصؼ المرتفع التحصيؿ ويذ مف نصفيـ وطالبة طالب  ( 600 )مفتتألؼ  :ةالدراس عينة

ناث وبالتساوي ذكوراً  المتدني التحصيؿ  ًا.وا 

 تحميؿ الباحث طبؽ اإلحصائية معالجتو فيو  نفسو، لمباحث الذات تقدير مقياس الباحث استخدـ :الدراسةأدوات 
 .الحسابي والمتوسط الثنائي، التبايف

 :نتائج الدراسة

 متفوقيف والغير المتفوقيف الطمبة بيف الذات تقدير في فروؽ وجود . 
 ( 1993،)جبريؿ الجنس لمتغير يعزى الذات لتقدير الكمية الدرجة في فروؽ وجود عدـ  
 :السعودية (2002) عابددراسة  -2-1-2

 ."من طالب المرحمة المتوسطة بجدةتقدير الذات وعالقتو بالوحدة النفسية لدى عينة "عنوان الدراسة: 
مف وجود ذات والوحدة النفسية والتحقؽ لىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى العالقة بيف تقدير اف الدراسة: ىد

والحالة  ،نوع السكف ،المنطقة السكنية ،فيوـ تقدير الذات ترجع إلى ) الصفوؼ الدراسية المختمفةمفروؽ ب
 .واالقتصادية(االجتماعية 

  .تكونت عينة الدراسة مف طالب المرحمة المتوسطة بجدة :عينة الدراسة
 .النفسية مف إعداد الباحثاستخدـ الباحث مقياس تقدير الذات ومقياس الوحدة  :أدوات الدراسة

 نتائج الدراسة: 
  ّفراد العينة عمى أحصائية بيف درجات إعالقة ارتباطية سالبة ذات داللة  ىناؾ أظيرت نتائج الدراسة أف

 .ى مقياس االحساس بالوحدة النفسيةمقياس تقدير الذات والدرجات عم
 ترجع إلى عمى مقياس تقدير الذات و  حصائية بيف متوسطات درجات أفراد العينةإفروؽ ذات داللة  ىناؾ

 .اختالؼ الصفوؼ الدراسية
 الذات ترجع إلى )المنطقة سطات درجات أفراد العينة عمى مقياس تقدير و ال توجد فروؽ ذات داللة بيف مت

 .( 2002،)عابد الحالة االجتماعية واالقتصادية( ،نوع السكف ،السكنية
 



 سابقةالدراسات ال                           الثاني                                                    الفصل

07 
 

 :مصر (2003)ًدراسة خميل -2-1-3
اكي في موقف المسايرة در فاعمية كل من تقدير الذات ومفيوم الذات عمى دقة الحكم اإل" :عنوان الدراسة

 ."االجتماعية
إلقاء المزيد مف الضوء عمي النموذج المعدؿ لممسايرة االجتماعية والذي  ىىدفت ىذه الدراسة إل ف الدراسة:اأىد

دراكي في الذات عمي دقة الحكـ اإلدراسة بعض تغيرات و  ،(1990) حمد عثمافأقدمو منير حسف جماؿ وسيد 
 . موقؼ المسايرة االجتماعية

 طالب وطالبة. (60) مفعينة الدراسة  تكونت عينة الدراسة:
  .استخدـ الباحث مقياس تقدير الذات مف إعداد الباحث :أدوات الدراسة
دراكية استقاللية عالية في أحكاميـ اإللذواتيـ أظيروا  األفراد األكثر تقديراً  أظيرت النتائج  أفّ  نتائج الدراسة:

  .( 2003،خميؿىندسية ) شكاالً أ وأمرسومة  سواء كانت صوراً  ،عمى المياـ المعروضة عمييـ
  :السعودية (2003)دراسة الضيدان  -2-1-4

 ".تقدير الذات وعالقتو بالسموك العدواني لدى طمّبة المرحمة المتوسطة بمدينة الرياض" :عنوان الدراسة
 الدراسة إلى تحديد العالقة بيف السموؾ العدواني وتقدير الذات. تىدفف الدراسة: ىد

 .طالبا مف طالب المرحمة المتوسطة (511) تكونت عينة الدراسة مف :عينة الدراسة
ومقياس السموؾ العدواني اعداد معتز ( 1985) استخدـ الباحث مقياس تقدير الذات لبروس ارجي: أدوات الدراسة

 .(1995) اهلل وصالح ابو عبادةعبد 
 نتائج الدراسة: 

 بيف مستويات تقدير الذات )العائمي والمدرسي والرفاقي( والسموؾ العدواني لدى  توجد عالقة ارتباطية سالبة
 طمّبة المرحمة المتوسطة .

  شارت النتائج إلى أف تقدير الذات العائمي أكثر أتقدير الذات العائمي والمدرسي منبئاف بالسموؾ العدواني و
 بالسموؾ العدواني مف السموؾ المدرسي . التنبؤسياما  في إ
  د مستويات تقدير الذات ) المرتفع والمتوسط والمنخفض ( والسموؾ نحصائية عإتوجد فروؽ ذات داللة

  .( 2003،ضيدافال)دير الذات المتوسط قت ةصمحمالعدواني ل
 :فمسطينً((2006ًدراسة خميل -2-1-5

 . "السموك العدواني وعالقتو بكل من تقدير الذات وتوكيد الذات" :عنوان الدراسة
 الذات، تقدير مف كؿ ودرجة العدواني السموؾ درجة بيف العالقة معرفة إلى الدراسة ىدفت :ف الدراسةىد 

  .األسرة( حجـ/التخصص/)الجنس بالنسبة الذات، وتوكيد
 ،طالب (200)  ،مف طالب المرحمة الثانويةوطالبة  طالب (400) مف الدراسة عينة تكونت وقد :الدراسة عينة

 غزة. محافظة مدارس مف عشوائية بطريقة مدارس ثماني مف أخذىا تـ وقد طالبة،  (200)
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 توكيد مقياس الذات، تقدير مقياس العدواني، السموؾ مقياس ىي مقاييس ثالثة الباحث صمـ :أدوات الدراسة
 .الذات

 :فّ أ عف الدراسة نتائج أسفرت :ةالدراس نتائج 
 الذات وتوكيد الذات تقدير مف كؿ ودرجة العدواني لمسموؾ الكمية الدرجة بيف سالبة عكسية عالقة ىناؾ. 
 وتوكيد الذات تقدير مف كؿ ودرجة الذات عمى العدواف درجة بيف سالبة عكسية عالقة وجود عف أسفرت كما 

 الذات.
 الذات. توكيد ودرجة اآلخريف عمى العدواف درجة بيف سالبة عكسية عالقة توجد كما  
 الذات. توكيد ودرجة الذات تقدير درجة بيف موجبة طردية عالقة توجد 
  ودرجػة العػدواني، لمسػموؾ الكميػة الدرجػة فػي واإلنػاث الػذكور بػيف إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد كمػا 

 الذكور. ةحمصمل وكانت الممتمكات عمى العدواف ودرجة اآلخريف، عمى العدواف
  الفػروؽ ىػذه وكانػت الػذات توكيػد ودرجػة الػذات تقػدير درجػة فػي إحصػائية داللػة ذات فػروؽ توجػد كمػا 

 .( 2006،)خميؿ الذكور ةصمحمل
  االردن: (2006)العطوي دراسة  -2-1-6

 ."الثانوية في مدينة تبوكأثر نمط التنشئة األسرية في تقدير الذات لدى طمبة المرحمة " :عنوان الدراسة
المرحمة  ىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى أثر أنماط التنشئة األسرية عمى تقدير الذات عند طمبة ىدف الدراسة:

  .الثانوية في مدينة تبوؾ
اختيػارىـ  طالبة. تـ (360)طالب و (300)طالبا وطالبة بينيـ  (660): تكونت عينة الدراسة مف عينة الدراسة

 ة العشوائية العنقودية.بالطريق
ومقياس  (2001: تـ استخداـ مقياس التنشئة األسرية الػذي طػوره )الينداوي، والزغوؿ، والبكور، أدوات الدراسة

 .(1985الذات الذي طورتو )قػسوس،  تقدير
 :صمت الدراسة إلى النتائج التاليةتو  : نتائج الدراسة

  ،الديمقراطي، الميمؿ( في تقدير الذاتوجود أثر لنمط تنشئة األب )المتسمط. 
 وجود أثر لنمط تنشئة األـ )المتسمط، الديمقراطي، الميمؿ( في تقدير الذات . 
  ًوعدـ وجػود فروؽ في نمطي تنشئة األب  ،لمنوع االجتماعي وجود فروؽ في نمط تنشئة األب المتسمط تبعا

 .لمنوع االجتماعي )الديمقراطي، والميمؿ( تبعاً 
 تبعًا لمنوع االجتماعي في نمط تنشئة األـ )المتسمط، الميمػؿ( فػي تقدير الذات، وعدـ وجود  وجود فروؽ

 .فروؽ في نمط تنشئة األـ )الديموقراطي(
 ( 2006،)العطوي عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في درجػة تقػدير الػذات تبعػا لمنػوع االجتماعي. 
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 مصر: (2011)دراسة بيمول  -2-1-7
 وتقدير الذات لدى طمبة المرحمة نجازاألفكار الالعقالنية وعالقتيا بكل من الدافعية لل " :الدراسةعنوان 
  ".الثانوية

طالب  فكار الالعقالنية وتقدير الذات لدى عينة مفتعرؼ العالقة بيف األىدفت الدراسة إلى  ىدف الدراسة:
 .المرحمة الثانوية
العممي  بفرعييا طالبة مف مدارس الثانويات العامةو  اً طالب( 200)شممت عينة الدراسة عمى  :عينة الدراسة

  .إناث ( 100)و ،ذكور (100) ،يواالدب
فاروؽ  عدادإوتطبيؽ اختبار تقدير الذات مف  ،عداد الباحثةإمقياس األفكار الالعقالنية مف   :أدوات الدراسة

 .(2004) عبد الفتاح موسى ومحمد أحمد دسوقي
  .(2011 ،)بيموؿفكار الالعقالنية وتقدير الذات وجود عالقة ارتباطية سالبة بيف األ :الدراسة نتائج

 األردن: (2014)دراسة الزعبي  -2-1-8
 ."لدى الطمبة المراىقين الموىوبين ت القيادة وتقدير الذاتاالعالقة بين ميار " :عنوان الدراسة
  .الذات لدى الطمبة المراىقيف والموىوبيفالكشؼ عف العالقة بيف الميارات القيادية وتقدير  ىدف الدراسة:
الممؾ  رسامد وطالبة مف الصفوؼ الثامف والتاسع والعاشر مف طالباً  (385)شممت العينة عمى  :عينة الدراسة

 .متميزلعبد اهلل الثاني 
قيادية  ميارات ميارات القيادة الذي اشتمؿ عمى أربع طبقت الدراسة مقياس تقدير الذات ومقياس :أدوات الدراسة

 .االعتراؼ( ،التكاممية ،السيطرة ،ةأ)المباد
  :تائج الدراسةن
  ميارات  ى مقياسميجابية بيف درجات الطالب عمى مقياس تقدير الذات ودرجاتيـ عإوجود عالقات ارتباطية

 القيادة االربع . 
 (  2014،ال توجد فروؽ بيف متغير الجنس والصؼ عمى مقياس تقدير الذات ) الزعبي. 
 :الكويت (2015)ًدراسة بوصمحة -2-1-9

   ".الثانوية في المرحمة بداعية لدى الطمبة المبدعين كتابياً العالقة بين تقدير الذات والكتابة اإل" :عنوان الدراسة
بدولة  بداعية في المرحمة الثانويةإلىدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بيف تقدير الذات والكتابة ا ىدف الدراسة:

  . ومستوى تقدير الذات لدى المبدعيف كتابياً الكويت، 
والحادي  وطالبة مف المرحمة الثانوية بجميع صفوفيا العاشر طالباً  (622)شممت عينة الدراسة  :ةعينة الدراس

طريؽ استخداـ  عف عشر والثاني عشر التابعة لوزارة التربية في دولة الكويت. تـ اختيار الطمبة المبدعيف كتابياً 
 .اً إناث (40)ًا وذكور  (26) ،وطالبة اً لبطا (66)بداعية، فبمغ عددىـ إلالكتابة امقياس 

لكشؼ  مقياس الكتابة االبداعية وقائمة تقدير الذات الخالية مف أثر الثقافة كأدوات لمدراسة :أدوات الدراسة
  .بداعية وتقدير الذاتقة بيف الكتابة اإلالالع
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بداعية وتقدير إلعالقة ارتباطية موجبة وعالية القوة دالة إحصائيا بيف الكتابة اكدت النتائج وجود أ :نتائج الدراسة
 .(2015 ،)بوصمحة يتمتعوف بتقدير ذات مرتفع بشكؿ عاـ وأشارت النتائج إلى أف المبدعيف كتابياً  الذات،

 :جنبيةأدراسات  -2-2
  :األمريكيةالواليات المتحدة  ،,Constance)1996ً)دراسة  كونستانس  -2-2-1

"Self- esteem and its relationship to gender, marital status, race and origins of the oldest 

recipes of family and academic achievement of students at the intermediate stage".                                                                        

عرق وصفات العائمة أصول أتقدير الذات وعالقتو بالنوع والحالة االجتماعية والعرق و  :راسةعنوان الد
 . والتحصيل الدراسي لدى طالب المرحمة المتوسطة

: ىدفت الدراسة إلى بحث العالقة بيف تقدير الذات ومتغيرات النوع والحالة ااقتصادية ىدف الدراسة
 .والتحصيؿ الدراسي

 ،%( 54)مف طالب مدرسة متوسطة أغمبيـ مف الموف االبيض  طالباً  (90)تـ اختيار : عينة الدراسة
 .%(15وآخريف بنسبة ) ،%( مف ذوي الموف االسود18)و

  .(1995و فيميبس لييز عاـ )  Duboiاستبياف تقدير الذات الذي طوره كؿ مف دوبي  :أدواتًالدراسة
 :عادة ما يكوف لو اتجاىات متعددة الذاتكدت نتائج الدراسة أف تقدير أ: نتائج الدراسة

 كاديميتمثؿ العائمة القوة الدافعة لتنمية تقدير الذات األ. 
 ناث يعزى لمحالة االجتماعية واالقتصاديةيوجد فرؽ بيف تقدير الذات عند الذكور واإل ال.  
 (.  2004،الضيدافذوي التحصيؿ األعمى ) ةصمحمتوجد فروؽ بالتقدير الذات ل 
 اإلمريكية:ًالىلياتًالمتحدةً(Iglesia et al, 2005)ًإيجميسيا وآخروندراسة  -2-2-2

"The Relationship Between Anxity and stress and Self Esteem". 

 .العالقة بين تقدير الذات وكل من القمق والضغط النفسي :عنوان الدراسة
  .لضغط النفسياىدفت الدراسة إلى معرفة مستوى العالقة بيف تقدير الذات وكؿ مف القمؽ و  :ف الدراسةىد

 استخدمت الباحثة مقياس تقدير الذات ومقياس الضغط النفسي وىو مف إعداد الباحثة . أدوات الدراسة:
 .طالبًا و طالبة (136)تكونت عينة الدراسة مف  :عينة الدراسة
عالقة ارتباطية سالبة بيف تقدير الذات وكؿ مف القمؽ والضغط النفسي أي أف ىناؾ وجود  :نتائج الدراسة

مر ارتفع مستوى القمؽ واأل ،عالقة عكسية بيف القمؽ وتقدير الذات فكمما انخفض تقدير الذات لدى الطمبة
 .(Galion, 2012) كذلؾ في الضغط النفسي

  :رومانياً ،,Elpida Bagana)ً (2011دراسة إلبيدا باغانا  -2-2-3
 Self esteem، "optimism and exams’ anxiety among high school Students". 

 .ى عينة من طالب المرحمة الثانويةأثره عمى تقدير الذات عمو القمق االمتحاني  عنوان الدراسة :
الذات عمى عينة ـ امتعرؼ عمى أثر القمؽ االمتحاني عمى تقدير الذات واحتر لىدفت الدراسة  :أىداف الدراسة

 .مف طالب المرحمة الثانوية
 وطالبة مف طالب المرحمة الثانوية مف مدارس بوخاريست. اً طالب (200) بمغت عينة الدراسة :عينة الدراسة
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  .استبانة مف تصميـ الباحث :دوات الدراسةأ
قمة احتراـ و انخفض تقدير الذات  ،كمما زاد القمؽ االمتحاني وتوصمت الدراسة إلى أن نتائج الدراسة:
 .(Galion, 2012) الشخص لذاتو

:تركيا (Cakar, 2012) دراسة كاكار -2-2-4   
 "The Self-Esteem، Perceived Social Support and Hopelessness in Adolescents". 

  .قدير الذات والدعم االجتماعي واليأس عند المراىقينت عنوان الدراسة:
ىدفت الدراسة إلى تعرؼ العالقة االرتباطية ما بيف تقدير الذات والدعـ االجتماعي واليأس  ىدف الدراسة:
 عند المراىقيف.

( 114) ، اً ناثإ (113) ،وطالبة مف المدراس الثانوية اً طالب (257) اشتممت عينة الدراسة عمى :نة الدراسةعي

 . اً ذكور 
 ،طفاؿ والمراىقيفات االجتماعية لؤلياستخدـ الباحث مقياس بيؾ لميأس ومقياس دعـ التقيم :الدراسة تأدوا

 ومقياس كوبر سميث لتقدير الذات .
 .ر الذات والدعـ االجتماعي المتصور واليأس عند المراىقيفيوجود عالقة سببية بيف تقد :نتائج الدراسة

 (Cakar, 2012 ) 

:تركياً  (Barut, 2013)   دراسة باروت -2-2-5
"Parental Education Level Positively Affects Self-Esteem of Turkish Adolescents".  

  . أثر المستوى التعميمي لموالدين عمى تقدير الذات لدى عينة من المراىقين األتراك :عنوان الدراسة
 ،اً ذكور  (1085) ،عدادية والثانويةوطالبة مف المرحمة اإل اً طالب (2213) شممت عينة البحث: عينة الدراسة

 . اً إناث (1128)
 ( .1965استخدـ الباحث مقياس روزنبرغ لتقدير الذات مقياس )روزنبرغ، : أدوات الدراسة
فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات تقدير الذات وفقا لمسف  ىناؾ ليسأشارت النتائج أف  :نتائج الدراسة

ومستوى الصؼ. ومع ذلؾ، كانت ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في درجات تقدير الذات فيما يتعمؽ 
بمستوى التعميـ لدى األـ واألب مف ىؤالء المراىقيف. وتشير ىذه النتائج إلى أف مستوى التربية الوالدية يؤثر 

 .(Barut, 2013) تقدير الذات لدى المراىقيف األتراؾعمى  بشكؿ إيجابي
 إيران: Jabari, 2014))دراسة جاباري  -2-2-6

 

"Self-esteem  and academic achievement of  high school student". 

 .ي عند طالب المرحمة الثانويةتقدير الذات وعالقتو بالتحصيل الدراس :عنوان الدراسة
دارس الثانوية في مدينة ىو تحديد تأثير احتراـ الذات عمى التحصيؿ الدراسي بيف طمبة الم ىدف الدراسة:

 .إيراف -مياندوآب
تـ اختيارىا  ،مف الذكور (20)مف اإلناث و (20)، كاف وطالبة طالباً  (40)تكونت مف  :عينة الدراسة

 .المدارس الثانوية مف بيف طالب عشوائياً 
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 GPAتـ استخداـ درجات و  ،(1966) مقياس تقدير الذات اختبار كوبر سميث عاـخدـ استُ  :أدوات الدراسة
 .تحصيؿ الدراسيمكأساس ل

، كما تشير بيف التحصيؿ الدراسي وتقدير الذات اً إلى وجود ارتباط وثيؽ جد الدراسة تشير :نتائج الدراسة
 (.Jabari, 2014 ) تقدير الذاتناث عمى مقياس حصائية بيف الذكور واإلإفروؽ ذات داللة  إلى عدـ وجود

:تركيا  (Yavuzer, 2014) ر دراسة يافوزي -2-2-7  
"The Role of Peer Pressure، Automatic Thoughts and Self-Esteem on Adolescents’ 

Aggression". 

  .دور ضغط االقران واألفكار التمقائية وتقدير الذات عمى العدوان عند المراىقين :عنوان الدراسة
ىدفت الدراسة إلى اتعرؼ عمى آثار ضغط األقراف واألفكار التمقائية عمػى تقػدير الػذات ودوره  :ىدف الدراسة

 .بظيور العدواف لدى المراىقيف
 نطاليا.أوطالبة مف طالب المرحمة الثانوية في  اً طالب (720) عمىشممت عينة الدراسة  :عينة الدراسة

  .األفكار التمقائيةمقياس تقدير الذات و باحث بتصميـ قاـ ال :ت الدراسةأدوا
بيف تقدير الذات والعدواف لكؿ مف المراىقيف  ارتباطية عالقةتوصمت الدراسة إلى وجود  :نتائج الدراسة

 .(Yavuzer, 2014) ناث ا  ذكور و 
 تركيا:ً (Andres, 2014)دراسةًأندريسًً-2-2-8

"The Relation of Parental Attitudes to Life Satisfaction and Depression in Early 

Adolescents: The Mediating Role of Self-esteem". 

كتئاب ودور تقدير الذات في العالقة بين المواقف الوالدية والرضا عن الحياة واال  عنوان الدراسة :
  .الوساطة

ىو تحديد ما إذا كاف تقدير الذات في مرحمة المراىقة لو دور الوسيط في العالقة بيف موقؼ  ىدف الدراسة:
 .الوالديف والرضا عف الحياة واالكتئاب

 .اً ذكور  (144)و ،اً إناث (216) ،وطالبة مف المدارس الثانوية اً طالب (360) شممت العينة عمى عينة الدراسة:
 .استخدـ الباحث مقياس الرضا عف الحياه ومقياس تقدير الذات مف تصميـ الباحث :أدوات الدراسة

وجود عالقة بيف موقؼ الوالديف في الرضا عف الحياة واالكتئاب في تقدير الذات لدى  :ج الدراسةنتائ
 .(Andres, 2014, 54) المراىقيف

 : موقع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة -رابعاً 
الدراسة الحالية مف الدراسات األولى عمى المستوى المحمي والعربي )عمى حد عمـ الباحثة( مف حيث  تعدّ       

ع يحيث تناولت جم ،الربط بيف المتغيريف االتزاف االنفعالي وتقدير الذات لدى طالب التعميـ الثانوي الميني 
سات تناولت طالب المرحمة الثانوية بفرعييا معظـ الدرا كما أفّ  ا معاً مالدراسات المتغيريف منفصميف ولـ تتناولي

 .فنوف( ،تجارة ،ناوؿ طالب الثانوي الميني )صناعةدبي ولـ تتالعممي واأل
لذلؾ يمكف ذكر ىذه  ،تشابو  واختالؼ  بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة ُيالحظ مّما تقدـ أف ىناؾ نقاطَ  

 النقاط كما يمي:
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 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:أوجو التشابو واالختالف  -ًأ

   :دراسات االتزان االنفعالي 1-
 :تشابيت الدراسة الحالية مع دراسات المحور األوؿ وذلؾ في أنيا تناولت االتزاف االنفعالي  من حيث العينة

 ،دراسة االتزاف االنفعالي في ضوء متغير الجنس حيث تـّ  ،لدى عينات مف الطمبة في المرحمة الثانوية 
لكف اختمفت الدراسة الحالية مع جميع الدراسات السابقة في ىذا  ،والتخصص الدراسي ،والسنة الدراسية

كما اختمفت مع دراسة خميؿ  ة،الميني ةالثانوي مرحمةالالمحور، والتي ركزت عمى عينات مف الطمبة في 
  .ث مف طالب المرحة المتوسطةحيث كانت عينة البح (2007)

  :وبذلؾ  ،استخدمت الدراسة الحالية مقياس االتزاف االنفعالي وىو مف إعداد الباحثةأما من حيث األدوات
ودراسة  ،(1995)تشابيت مع بعض الباحثيف الذيف قاموا بإعداد مقياس االتزاف االنفعالي كدراسة العدؿ 

التي  ،(2008) السبعاويبينما تختمؼ الدراسة الحالية مع دراسة  (2012)ودراسة غالب  (2008)حمودة 
الذي استخدـ مقياس  (2004)تزاف االنفعالي ودراسة ضحيؾ لال (2002) المسعودياعتمدت عمى مقياس 

 (2008) والقادري (2012) وسمور ،(2007)وخميؿ  (1995)العدؿ 
  ور واإلناث والتي أشارت إلى عدـ وجود فروؽ بيف الذك (2008)القادري دراسة  أشارتحيث النتائج: من

 ,Khatoon)، ( 2008)ودراسة مبارؾ  ،(2008 ( السبعاويدراسة كؿ مف ت في االتزاف االنفعالي، كما أشار 

اإلناث، كما  صالحإلى وجود فروؽ في االتزاف االنفعالي ل ،(2013)بوعيشو و عماره  ودراسة ،(2009
 .ي وفقًا لمتغير التخصص الدراسيعدـ وجود فروؽ في االتزاف االنفعال إلى( 2008) القادري دراسة أشارت

 دراسات تقدير الذات : 2-
  :حيث  الذات تقديرتشابيت الدراسة الحالية مع دراسات المحور األوؿ وذلؾ في أنيا تناولت من حيث العينة

نيا اختمفت مع  أإال  ،والتخصص الدراسي ،والسنة الدراسية ،في ضوء متغير الجنس الذات تقديردراسة  تـّ 
 .يث تناولت طالب المرحمة المتوسطةح  (2003)والضيداف  (2006)مع دراسة عابد 

  :وبذلؾ تشابيت مع  ،وىو مف إعداد الباحثة تقدير الذاتاستخدمت الدراسة الحالية مقياس من حيث األدوات
ودراسة  (1993) جريؿ ،(2006) كدراسة الشيخ خميؿ الذات تقديربعض الباحثيف الذيف قاموا بإعداد مقياس 

بينما تختمؼ الدراسة الحالية  (Iglesia et al, 2005)ودراسة إيجميسيا وآخروف   ((Bagana, 2011ا باغاف
الذي  (2006) ، ومع دراسة العطويجانيت بوليفي التي اعتمدت عمى مقياس ،(1994) الغريبمع دراسة 

الذي استخدـ قائمة تقدير الذات الخالية مف أثر  (2015)ودراسة بوصمحة  (1985)اعتمد مقياس قسوس 
عداد فاروؽ عبد الفتاح موسى ومحمد إتقدير الذات مف  سقياالذي استخدـ م (2011)ودراسة بيموؿ  ،الثقافة

التي اعتمدت عمى مقياس فيميبس  (Constance, 1996)ودراسة كونستانس  (2004)أحمد دسوقي 
(Fileps, 1995) ودراسة كاكار (cakar, 2002) ،  ودراسة جباري(Jabari, 2014)  مقياس  احيث اعتمدو

 (.1965) حيث تـ استخداـ مقياس روزنبرغ( Barut, 1965) ودراسة باروت ،( 1966)كوبر سميث 
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  ودراسة  ،(2014) دراسة الزعبيو  ،(2006)العطوي ودراسة  ،(1993)جبريؿ دراسة أشارتحيث النتائج: من
دراسة ت كما أشار  لمتغير الجنس.فروؽ في تقدير الذات وفقًا إلى عدـ وجود  ،(Jabari, 2014 )جابراي 
ت إلى وجود فروؽ في تقدير الذات والتي أشار  ،(Srouphim, 2011)ودراسة سروفيـ  ،(2006)خميؿ 

 ودراسة سروفايـ ،Constance, 1996) )دراسة كونستانس  ومف ناحية أخرى أشارت الذكور.لصالح 

(Srouphim, 2011)، ودراسة جابري (Jabari, 2014) ، إلى وجود فروؽ في تقدير الذات لمصمحة الطمبة
 ذوي التحصيؿ الدراسي األعمى.

 الدراسات األجنبية المتعمقة بكل من االتزان االنفعالي وتقدير الذات: 3-
وفيما يمي مقارنة بيف الدراسة الحالية والدراسة األجنبية ، صمة بدراستياوجدت الباحثة دراسة أجنبية ذات      

 السابقة:
 :تطرقت الدراسة األجنبية إلى دراسة العالقة بيف االتزاف االنفعالي وتقدير الذات لدى طالب  من حيث العينة

 .لمرحمة الثانوية لممكفوفيفا
  أشارت الدراسة األجنبية التي تناولت االتزاف االنفعالي وعالقتو بتقدير الذات إلى وجود  النتائج:من حيث

 عالقة ذات داللة إحصائية بيف المتغيَرْيف وىذا ما شكؿ دافعًا قويًا لدى الباحثة إلجراء ىذه الدراسة.
 من الدراسات السابقة : ةو الباحثتما استفاد -ًب
ـّ التركيز عمييا إف النظرة الشاممة       لمبحوث والدراسات السابقة مّكنت الباحثة مف االطالع عمى النقاط التي ت

األمر الذي ساعد في  ،في ىذه الدراسات والمتغّيرات التي قامت بدراستيا، باإلضافة إلى األدوات التي استخدمتيا
االطالع عمى المنيج الذي اعتمدتو ىذه كما تـ  ،بناء أداة الدراسة المتعمقة باالتزاف االنفعالي وتقدير الذات 

واألساليب اإلحصائية  ،وطرائؽ استخالص النتائج ،وكذلؾ االطالع عمى الفرضيات المستخدمة ،الدراسات
ومف خالؿ استعراض النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا في ىذه الدراسات تـ االستفادة  ،المستخدمة في ىذه الدراسات
 الحالية وتفسيرىا. منيا في مناقشة نتائج الدراسة

 اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: -ج 
  تختمؼ الدراسة الحالية عف الدراسات العربية في أنيا الدراسة األولى )عمى حدِّ عمـ الباحثة( عمى المستوى

صوصًا أّف وخ ،ت عمى طمبة الثانويات المينيالمحمي والعربي، والتي تناولت االتزاف االنفعالي وتقدير الذا
إذ إفَّ ىذا  ،لعينات مف المدراء وطمبة الجامعةأغمب الدراسات المتعمقة باالتزاف االنفعالي تناولت في دراستيا 

  .الدراسة قد تكوف محاولة إلعادة النظر إلى أىمية دراسة االتزاف االنفعالي لدى ىذه العينة
 المتغيرات التي تخصُّ طمبة الثانويات المينية  تحاوؿ الدراسة الحالية إلقاء الضوء عمى أكبر قدر ممكف مف

 ومستوى التحصيؿ (. ،التخصص الدراسي ،مثؿ )الجنس
 في البيئة  ةتزاف االنفعالي وتقدير الذات بما يتناسب مع طمبة الثانويات المينيقامت الباحثة بإعداد مقياس لال

مقياس االتزاف االنفعالي  لمعدؿ  جاىزة مثؿ اييسعتمدت عمى مقاوخصوصًا أف أغمب الدراسات  ،السورية
 .(1965)ومقياس روزنبرغ  (1966)ومقياس كوبر سميث  ،(1995)

 



 
 
 
 

  

                                        
 الفصل الثالث: االتزان االنفعايل

 توطئة
 .النفعال تعريفً-أولًا
 .لوجياًاًوزييفًتفسيرًالنفعالتً-ثانياًا
 .تنفعاليولوجيةًلًليًزاألسسًالفً-ثالثاًا
 .النفعالت أنواعً-رابعاًا
 التزانًالنفعالي مفهومً-اًاامسخ
 ملًالمؤثرةًفيًالتزانًالنفعالي.لعوااً-ادساًاس
 .اًاالمتزنينًانفعاليًاألفراد سماتً-ابعاًاس
 . النفعالت في التحكم عمى والقدرة التزانًالنفعالي تحقيق طرقً-امناًاث

 لتزانًالنفعاليًوالصحةًالنفسية.اً-تاسعاًا
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 االتزان االنفعايل
 : وطئةت

 مف وتجعؿ اليومية، حياة الفرد جوانب جميع في تتدخؿ فيي ،دفر  كؿ حياة في ىاماً  ركناً  االنفعاالت تعد        
 عممية مف ىاـ جزء وىي وقاحمة، بال معنى الحياة تصبح دونيامف و  ،اً ومتنوع اً ممتع يئاً ش اليومية الفرد حياة
 الفرد توجيو عمى تعمؿ حيث ،ةالسوي الشخصية بناء عمى التي تعمؿ األسس أحد ألنيا والمتكاممة، الشاممة النمو
 ،2011 ،)محمد مختمفة وانفعاالت وسموؾ وعواطؼ نواح   مف تحممو ما بكؿ الصحيح النمائي المسار نحو

 .(41ص
نما واحدة، وتيرة عمى تمضي ال الفرد حياة ودائماً        فييا تبعث التي والتجارب المتنوعة بالخبرات مميئة ىي وا 

 الشؾ وىذا .دائـ وتغير مستمر تقمب في اإلنساف حياة أف نجد وىكذا الوجدانية والحاالت االنفعاالت مختمؼ
 واالنفعاالت الوجدانية الحاالت ىده الفب متعة مف ليا قيمة وما مف ليا مما كبيراً  جزءاً  الحياة عمى يضفي

 تتعمؽ باعتبار االنفعاالت. (45ص ، 2007،)محمد الجماد كحياة فييا متعة ال مممة الفرد حياة تصبح المختمفة
 العضوية بيف الالتوازف مف حالة بأنيا"ًفقد عرفيا الوقفي ، غضب أو حزف أو فرح مف تنتابنا التي بالمشاعر
 عنو االبتعاد أو شيء مف لالقتراب تدفعنا زائمة صورة وقتية في مفاجئ بشكؿ تفد التي الخارجية والمنبيات

 مطالبيا يقـو بتوازف الفرد حياة تتصؼ أف فاألصؿ ،وحشوية خارجية جسدية باضطرابات مصحوبة وتكوف
 .(66ص ، 2009)مختار،"أخرى جية مف بيا تحيط التي الخارجية والمنبيات جية مف واالجتماعية الفيزيولوجية

 مف النفس عمـ في االنفعاالت كاف موضوع ىنا ومف انفعاالت الب حياة تسمى ال النفسية حياتنا فإف وبالنياية   
 والعمميات واالنسجاـ والتناغـ والمزاج النفسية والصحة بالدوافع النفسية دائما بطتتر  التي األساسية الموضوعات

 البدف وصحة االنفعاالت بيف الوطيدة العالقة عف فضال وذكاء وتخيؿ وتصور تذكر وتفكير مف العقمية المعرفية
 .( 212ص ، 1998قفي،الو (أخرى ناحية مف" جسمية النفس "السيكوسوماتية واألمراض واالنفعاالت مف ناحية

ً:النفعال تعريفً-أولًا
 المغة مجمع عرؼ فقد رتأ ث   بمعنى انفعؿ الفعؿ مف مأخوذ: واالنفعاؿ انفعاؿ، جمعىي  االنفعاالت المغة في     
 مف االنفعاؿ مفيـو أف   رغـ. (110 ص ، 2009،وانقباضا )مصطفي انبساًطا بو تأثرػب  ومنفعؿ انفعؿ العربية
 في المتخصصيف جميع بو يعترؼ واحد اصطالحي تعريؼ يوجد ال أنو إال النفس، عمـ في الشائعة المفاىيـ
حساسات خاصة معرفية بجوانب تتصؼ داخمية حالة ;دافيروؼ بأنو يرى كما فيو، النفس عمـ مجاؿ  وردود وا 
 ،1999 ،والكبيسي الداىري) فيو التحكـ ويصعب فجأة لمظيور ينزع وىو معيف، وسموؾ تعبيري فسيولوجية أفعاؿ

 .(  140ص
 موقؼ نتيجة الحي لمكائف تحدث سارة غير أو سارة إثارة حالة " ;أنو عمى االنفعاؿ وعرؼ الزغموؿ والينداوي 

  .(420ص ، 2012والينداوي، الزغموؿ) توتراً  أو صراعاً  يتضمف
 كبير حد إلى ويؤثر وجسداً  كمو نفساً  الفرد يصيب عاـ وخمؿ مضطرب ىمجي شعور "االنفعاؿ أف الطويؿ ويرى 

 وتحدث "الفسيولوجية "الداخمية الحشوية وأعضاء جسمو والشعورية الحسية وخبراتو وأفعالو تصرفاتو في
 .(212ص  ،1998 ،الوقفياجتماعية وبيئية) نفسية ألسباب نتيجةً  االنفعاالت
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 جسمانية ومظاىر داخمية فسيولوجية تغيرات تصاحبيا الحي الكائف في توتر حالةعرفو عمى أنو  مطاوع بينما
 .( 292ص ، 2004مطاوع، (نفسي مصدر عف التوتر مف الحالة ىده وتنشأ خارجية
 الفرد يشمؿ حاد اضطراب أنو فيو يراه عمى االنفعاؿكاف لديو رأي مختمؼ في تعريؼ   ماركس ميمفف إال أف
مصدر  عف األصؿ في وينشأ الداخمية، الفسيولوجية ووظائفو الشعورية وخبرتو سموكو، في ويؤثر كمو،
 .(2007 محمد،)نفسي
 حد إلى إرادية ال ردود ىو االنفعاؿ أففكاف ليـ رأيي أخر حيث  (Wortman et al, 1992) وآخروف ورتماف أما

 .(Wortman et al, 1992, p350) منظورة غير أو منظورة سواء عميقة تغيرات تشمؿ كبير
 وتتسـ وموقفية، ومعرفية زيولوجيةيف مكونات ليا .يو العض الكائف داخؿ تنبو حالة االنفعاؿ أف الخالؽ عبد ويرى

 ،1990 ،الخالؽ )عبدفييا التحكـ ويصعب فجأة الظيور إلى تنزع وىي، ف معي تعبيري وسموؾ بإحساسات
 .(455ص
 طارئ إدراؾ عف ويتسبب ، واالضطراب بالتغير الجسـ يشمؿ ثائر وجداف مف وجية نظر عويضة ىو االنفعاؿو 

 .(65ص ، 1996)عويضة، مالئـ وغير مالئـ
مع  الحسيفاختمؼ ، فسيولوجي تغيرات تصحبيا الحي الكائف في تؤثر حالة عمى أنو االنفعاؿ زيداف عرؼو 

 فيو ويؤثر ،وجسمياً  نفسياً  كمو اإلنساف يشمؿ فطري، مرأ وىو مفاجئ، تغير عمى أنو االنفعاؿ زيداف فيو يرى
 عمى إلنسافا ويعيف الفسيولوجية، التغيرات مف بكثير يصاحب كما شعوره، وفي الخارجي، سموكو في كمو،
 .(115ص ، 2002 البقاء)الحسيف، وعمى الحياة

 نشاط يصحبيا مركبة شعورية حالة كاف لو رأي شبيو بزيداف إال أنو رأى أف االنفعاؿ ىو نرى أف زىراف أخيراً و 
االضطراب  عف يعبر أو االنفعالي السواء عف يعبر مركب سموؾ االنفعالي والسموؾ ،مميز وفسيولوجي جسمي

 .(332ص ،2004 ،االنفعالي )ضحيؾ
مشاعر فطرية تظير بشكؿ واضح نتيجة تأثير حدث  ;نوأعمى  االنفعاؿ تعريؼ الباحثة مما سبؽ استنتجتو 

ية وتيدؼ الى لوجو زييمعيف يؤثر عمى الكائف الحي مف جميع النواحي النفسية والعقمية والسموكية واالجتماعية والف
 . المحافظة عمى بقائو

ً:لوجياًاًوزييفًتفسيرًالنفعالتً-ثانياًا
 ةتشكؿ االنفعاالت أحد الجوانب الرئيسية اليامة لمعمميات النفسية وتتميز بصفة خاصة بأنيا تعبر عف معانا

نما تشمؿ أيضا الجانب اإليجاب يالجانب السمب ةقصد بالمعاناناإلنساف مف الواقع. وال  فيناؾ االنفعاالت  يفقط وا 
ً.المرح السرور أو انفعاؿك اإليجابيالغضب وىناؾ الجانب  الخوؼ أو انفعاؿالسالبة ك

 نساف يمكف أف نقسميا إلى ما يمى ;ت اإلانفعاالو 
 ردود الفعؿ االنفعالية.  
 الحاالت االنفعالية.   
 العالقات االنفعالية.       
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 .ا يمى شرح موجز لكؿ جانب عمى حدهوفيم 
 :ردودًالفعلًالنفعالية -2-1

وىنا يجب  يالطبيع ييطمؽ عمييا باألثر العاطفحيث  التعبيرات االنفعالية القوية قصيرة المدى زمنياً تعتبر      
قوي لنوع مف القمؽ  مفاجئالذي يعبر عف ظيور  يالطبيع يأف نفرؽ بيف الحالة الفسيولوجية لذلؾ األثر العاطف

. وذلؾ األخير يتصؼ اإلنساف يرضالذي يوصؼ بأنو ذو عرض م يوبيف ذلؾ األثر العاطف ي،الوقت يالعاطف
 يفيو بأنو يسرؼ مف الجيد والقدرة في توجيو أفعالو وتصرفاتو وفي مدى تقدير أفعالو دوف أف يتذكر ما فعمو ف

 .فقداف الذاكرة المطمؽ (االمينزياػ)محدد ويعرؼ ب يفترة ذلؾ التأثير العاطفي المرتبط بموقؼ سموك
 (  187، 2223،)عامود                                                                                      
في التشخيص  ىاماً  نخفاض درجة خمود االنفعاالت بصفة عامة تمعب دوراً وعادة ما نجد أف األنواع المختمفة ال 

 يبمكونات البيئة المحيطة لو حيث ينعدـ أ وىتماماوالعالج حيث يظير عمى المريض ظاىرة تعبر عف عدـ 
البيئة ودرجة الصحة ستجاباتو وتفاعمو مع بالنسبة ال ةوتحدد درجة الالمباال ةيوصؼ بالالمباالو  دافع أو ىدؼ

 .النفسية لو
 تظير أعراض غالباً  ةستجابات االنفعالية وكقاعدة عاملجميع اال نخفاض عاـ كاؼاعبارة عف  – ةوالالمباال
لمغدة الدرقية ، وبصفة خاصة تظير حالة اإلخماد  يعند ىؤالء األشخاص الذيف يعانوف مف خمؿ وظيف ةالالمباال

مالمح اإلفراط في حب أعضاء  يواالنفعالي العاـ عند مرضى الفصاـ . والمريض الذي كاف دائما تظير عم
 (.Deneve, 1998, p34)بالنسبة لو متساو   خر فكؿ شىءنتماء ليـ يصبح كؿ واحد في األسرة كاآلالعائمة واال

 الحالةًالنفعاليةً: -2-2
 وقد يوجد في يالذ المفاجئمباشرة بنوع المثير المسبب لو والوضع  اً مرتبط ياً وقت يعد  إذا كاف الفعؿ االنفعالي      

ويمكف  ية .انفعاليطمؽ عمييا حالة  يالفرد ، فإف الحالة االنفعالية تتميز بقواعد زمنية تستغرقيا تمؾ التغيرات الت
مرح أو حزف  الشخصيأف نميز األنواع المختمفة لمحاالت االنفعالية ما يمكف أف نطمؽ عميو بالمزاج االنفعالي 

يتميز بسمسمة مف تغير الحاالت االنفعالية  يكتئابأو مغموـ وىكذا .وعمى سبيؿ المثاؿ فمرض ذىاف اليوس اال
 ;تظير في طوريف وية وىذا المرض أعراضبصورة حادة متقمبة لمغا

 حاد ظاىر في  ارتفاعحيث يحدث  ،يحساس بالسعادة والسرور المرضيظير بما يسمى باإل :الطورًاألول
 ي.نتعاش والمرح المرضأو حالة اال (األيوفوريا)المزاج ويسمى في ىذه الحالة 

 حيث تظير أفكار ىذائية ترتبط والتفكير تغير العمميات المعرفيةيالحظ بجانب االنفعاالت  :الطورًالثاني ،
كتئاب فإف أما في طور اال ،وموىوب ومكتشؼ يحيث يؤكد المريض أنو عبقر  ،بإعادة تقييـ الشخصية ككؿ

ظير عمى يبؿ يناقض الحاالت االنفعالية التي تظير في الطور األوؿ وعمى األخص  ،األمر يختمؼ تماما
حالة التشاـؤ  هأو لكؿ خبرة سبؽ أف مر بيا وتسود ودية لكؿ ما يعيشوالنك ةالمريض نوع مف الحالة الحزين

 .( 1994،106 ،نيموؼ) ومخطئ ووأنو تاف يبالذنب الذات وكذلؾ يشعر دائماً  ،في النظر لممستقبؿ
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 ستثارة والحزف. وغالباً وفي حالة األمراض النفسية والعصبية تظير أعراض القمؽ الزائد والخوؼ الشديد وقابمية اال
تصاحب دائما  يوالت  Frustrationاإلحباط حالة ما تستخدـ مصطمحات أخرى توضح تمؾ األعراض مثؿ ظيور

تبارات العيادية أو خستخداـ بعض االاة بيتكرر الفشؿ وعدـ بموغ األىداؼ وتحديد حالة اإلحباط يتـ تشخيص
 (Lyubomirsky, 2001). األسئمة المختمفة مف قبؿ المعالج ذيبار تخبطريقة المالحظة في العيادة النفسية واال

 العلقاتًالنفعاليةً: -2-3
رتباط االنفعالي لطابع محدد تجاه أشخاص أو موضوعات محددة وتحت العالقات وتتميز بنوع مف اال      

العداء وعدـ  جانب أو مف ةنتماء لمجماعة ، والعاطفة المولعالحب واال –االنفعالية بصفة أساسية يمكف أف تميز 
تحكـ  يبعض المفاىيـ الت ويدخؿ تحت موضوع العالقات االنفعالية أيضاً  ،خرآنتماء والحقد مف جانب اال

 واالزدراءومفيوـ اإلخالص  كاالحتراـبعض المفاىيـ التي تحكـ العالقات اإلنسانية  أيضاً  ،العالقات االنفعالية
 ، وفي عمـ نفس االنفعاالت يطمؽ عمى العالقات االنفعالية بالمشاعر. النفس والغيرة يوالثقة وعدـ الثقة ف

والعالقات االنفعالية ليا أيضا ديناميكيتيا فقد تصؿ إلى أقصى قدر مف التوتر االنفعالي وتبدأ تخمد بالتدريج 
ذلؾ  يويم ىتماـ ثـ ينتقؿ إلى مرحمة التعاطؼ ثـ ينتقؿ إلى حالة الولعفالحب مثال يبدأ بنوع مف الميؿ واال

 .( 1994،120 ،نيموؼ) نتماءاال
ويجب أف تمفت النظر ألف حدوث  هوبعد ذلؾ ألسباب فجائية يخمد ويبرد وينقمب إلى نوع مف الكر      
 يأو يعان يلظيور أعراض مرضية تجعؿ اإلنساف يقاس ضطراب ظاىر في العالقات االنفعالية قد يكوف مصدراً ا

 ،الطبية لتمؾ األعراض في التشخيصوىنا تظير الفائدة  ،الحاالت المرضيةى في الحاؿ إلى مما يؤد داخمياً 
إذا  يأعراض العصاب النفس وبو عالقة قديمة قوية قد تظير عمي ويصدـ في قريب لو تربط يفمثال الصديؽ الذ

 .(Lyubomirsky, 2001)ؾ لذل كاف مييئاً 
 :تنفعاليولوجيةًلًليًزاألسسًالفً-ثالثاًا

ف العمـ منذ القدـ وحتى ىذه األياـ مف فصؿ ت الدقة في تحديدىا تمك  نفعاالاألنواع المختمفة لالمف بيف       
الحزف  انفعاؿ ،السرور ، انفعاؿالغضب انفعاؿ ;ير كبير في الحياة االنفعالية وىت أساسية ليا دو انفعاالأربعة 
تسجيميا  رات جسمية ظاىرة يمكفتصحبيا تغي أي مجاؿ لمشؾ مف دوفوكؿ ىذه األنواع  ،الخوؼ انفعاؿثـ 

وبعض  يومعرفتيا وعمى األخص في التبادؿ بيف الخاليا والتنفس ونشاط األوعية والقمب ودرجة النشاط العضم
ظيرت  يرتباط الوثيؽ بيف الحاالت االنفعالية وحالة الكائف الحالمظاىر الفسيولوجية األخرى وبعد التوصؿ لال

 .( 2000،120 ،)دانيموفاوغيرىما  (النج جػ.و) ،( ب. جيمس); ت عمى يدنفعاالالنظرية الفسيولوجية لال
ويرى النج أف االنفعاالت تحدث نتيجة لتغير حالة األوعية  يأننا نشعر بالحزف ألننا نبك ويرى جيمس مثالً      

ت عمى الجسـ والعكس  نفعاالثبات عممية التأثير المتبادؿ لالإمف توسيع أو تضيؽ وفي العصر الحديث أمكف 
 يوعند البحث في مجاؿ االنفعاالت فإف الحديث البد أف يرتبط بمعرفة طبيعة الجياز العصب ،(التغذية الرجعية)

 ديناميكياً  اً رتباطاجزائو إال أف االنفعاالت ترتبط أصورة الوحدة المتكاممة بيف  ييعمؿ ف يف الجياز العصبأ ولو
 وينقسـ ذلؾ األخير إلى; يالذات يأو كؼ الجياز العصبستثارة ابخصائص ومدى  وظيفياً 
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 يالسيمبثاو  يالجياز العصب SNS  . 
 يالباراسيمبثاو  يالجياز العصب PNS   ( 76 ص ،1998 ،)ىومسكيا وباتوفا. 

فعمى سبيؿ المثاؿ وليس  نفعاليات السموؾ االيوديناميك يولمعرفة طبيعة العالقة بيف نشاط ذلؾ الجياز الذات
 يستثارة الجياز السيمبثاو افمثال تؤدى  ،الحصر بعض التغيرات التي تطرأ عمى السموؾ نتيجة نشاط ذلؾ الجياز

إلى زيادة إفراز ىرموف األدريناليف في الدـ والمركبات التي يرتبط بيا ذلؾ اليرموف مما يؤدى إلى ظيور نوع مف 
الذي قد يؤدى  (لمغدد الصماء)رجع أ ياألعصاب إلى الحد غير الطبيع استثارة ستقرار ويرفع مف قابميةعدـ اال

 ستجابات والردود االنفعالية المرتبطة بموقؼ انفعالي كالغضب أواال يإلى عدـ السيطرة عمى األعصاب أ
إلى زيادة إفرازات األستيؿ كوليف وىو ذلؾ الوسيط  يفتؤد يستثارة الجياز العصبي الباراسيمبثاو اأما ، الخوؼ
التدخؿ في ميكانيـز توصيؿ أثر المنبو   Synapses الذي ينطمؽ عند الحاجة مف الوصالت العصبية يالكيميائ

ال مفر مف دراستيا أو معرفة  يوتظير األبحاث الحديثة العالقة األكيدة الت ، يالصادر مف العالـ الخارج
 أخرى. ةوتأثيراتيا عمى االنفعاالت مف جي ةتؤثر عمى الميكانيزمات العصبية الغدية مف جي يالعوامؿ الت

 ( 135ص، 1998ف، )ىومسكيا وباتوفا                                                                     
موقؼ  الدـ عندما ينفعؿ اإلنساف فيدريناليف في األ ارتفاعأشار إلى  يأوؿ عالـ فسيولوج  Canon كانوف ويعد  
تركيب الدـ في حالة  يتحدث في األعضاء الداخمية وف يكتشؼ تمؾ التغيرات األساسية التاكذلؾ فقد  ، دمحد

 .ت األلـ، والجوع والخوؼانفعاال
كانفعاؿ أو سالبة  تـ التوصؿ إلى وجود عالقة خاصة بيف االنفعاالت سواء كانت موجبو كانفعاؿ السرور وحديثاً 

وتنعكس تمؾ الخصائص  ،يوتمؾ التغيرات الكيميائية والذاتية لنشاط الجياز العصبي الذات ةالغضب مف جي
وىنا يمكف أف ندرؾ دور التربية في األسرة عمى طبيعة رد  ،االنفعالية والفسيولوجية مف خالؿ شخصية الفرد
فاالنفعاالت تنعكس عمى البروفيؿ العاـ  ،(Davidson, 1994)الفعؿ االنفعالي الذي تـ توجييو مف الصغر 

ولتوضيح العالقة بيف أنماط الشخصية والتغيرات الداخمية الكيميائية التي تصاحب  و،لمشخصية وتدؿ عمي
نمط  يدريناليف في الدـ ال يتغير وال يزيد زيادة ممحوظة عند األشخاص ذو التغيرات االنفعالية نجد أف مستوى األ

لالنفعاالت أي التفريغ لمخارج في حالة حدوث توتر انفعالي وعمى  ييتميز بالتعبير الخارجالسموؾ الصريح الذي 
بؿ يتـ ، يميموف إلى عدـ التفريغ لمشحنات االنفعالية لمخارج  يالعكس مف ذلؾ فاألشخاص ذوو السموؾ الضمن

في الدـ    nor adrenalin دريناليفأ والنور ةواضح لمستوى األدرينالي ارتفاعوعمية نالحظ  ،حجز تمؾ الشحنات
(Davidson, 1994,p 156)، مف الصدمات  و"إصابة أو جرح في المخ وخالف  وفي حاالت الصدمات الحادة
السموؾ االنفعالي المتضمف أي الذيف يميموف إلى حجز شحناتيـ  ينالحظ عند ىؤالء األشخاص ذو   رتجاجية"اإل

وفي حالة اإلصابة طويمة المدى يزداد نشاط الجياز  ،دريناليف في الدـأ والنوريف الدريناالنفعالية ارتفاع نسبة األ
والمواد الكيميائية المرتبطة بأثر ذلؾ الجياز حيث تزداد نسبة الييباريف في الدـ كذلؾ أثبتت  يالباراسيمبثاو 

دريناليف في حاالت االنفعاؿ التي تعبر عف الخوؼ الحاد والغضب أ دريناليف والنوراألبحاث زيادة ىرمونات األ
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الشديد ومما يفسر النشاط العصبي االنفعالي الشاذ عند ىؤالء األشخاص، وعمى العكس مف ذلؾ تنخفض نسبة 
 .(390ص ، 1997،سيمونوؼتمؾ اليرمونات في الحاالت االنفعالية المرتبطة بالحزف والنكد )

وجود عالقة وظيفية بيف الحاالت االنفعالية والحالة الوظيفية ألجزاء المخ المختمفة، في كذلؾ أوضحت األبحاث 
أمكف تأكيد حقيقة  ،محدد في كؿ مف النصفيف الكروييف يمجاؿ األبحاث عمى اإلنساف بطرؽ إدخاؿ تيار كيرب
بظيور الحاالت  رتباط نشاط نصؼ الكرة األيسراتوضح   ىامة في العصر الحديث "السبع سنوات األخيرة"

األيمف وعمى العكس  يرتياح عند إثارة ذلؾ النصؼ الكرو نبساط واالكانفعاؿ السرور واال ةاالنفعالية الموجي
رتياح كتئاب والقمؽ وعدـ االيرتبط نشاط نصؼ الكرة األيمف في الحاالت المرضية باالنفعاالت السالبة حيث اال

 (.Morris,  2004, p 370) والحزف 
ً: النفعالت أنواعً-رابعاًا

 التي والمواقؼ والبيئة األفراد باختالؼ تختمؼ وىي حصرىا يمكف ال بحيث ومتنوعة كثيرة االنفعاالتتعتبر 
ومف ىؤالء العمماء مكدوجؿ حيث  فقاـ الباحثيف بتقسيـ االنفعاالت حسب مجاالت معينة  األفراد ىؤالء يواجيا
 : أقساـ ثالثة إلى االنفعاالت قسـ
 غيرىا قبؿ اإلنساف حياة في وتظير بالغرائز المتصمة ىي  ;األولية نفعاالتالا . 
 إلثارة نتيجة األولية االنفعاالت مف كثرأ أو اثنيف امتزاج مف منيا كؿ تنشأ التي ىي; المركبة االنفعاالت 

 .ضاً بع بعضيا يعارض ال التي الغرائز مف كثرأ أو غريزة
 (1992 الديف، )خير خاصة رغبة عف فتنبعث ;المشتقة االنفعاالت. 

 : كاآلتي وآخروف يصنفونيا
 والقمؽ الخوؼ مثؿ : بسيطة أو أولية انفعاالت . 
 وآخروف )الكناني والدىشة الغيرة مثؿ اكثر أو انفعاليف امتزاج عمى تقـو حيث تكوينيا في معقدة انفعاالت، 

 .( 409ص ،2002
ًوهيً:إلًأنًهناكًانفعالتًاساسيةًيعيشهاًالنسانً

 : الخوف انفعال -4-1
 مف األولى األشير االنفعاؿ خالؿ ىذا ويظير الوالدة، عند بو يزود اإلنساف ألف فطرياً  الخوؼ انفعاؿ يعد      
، عمييا يتعود لـ غريبة وجوه ورؤية السند، وفقداف المرتفعة األصوات االنفعاؿ ىذا مثيرات أىـ ومف الطفؿ، حياة
 االستجابة األحياف وفي بعض واالنسحاب االنكماش ىي لمخوؼ المميزة الخاصية أف بالذكر جدير ىو ومما

 ...االقتصادي واالجتماعي والمستوى والجنس كالعمر المتغيرات مف بعدد الخوؼ ويرتبط  المواجية أو اليروبية
ً.( 128ص ، 2006الخ )الدىوي،

 : نوعيف إلى الخوؼ تقسيـ ويمكف
 ًموضوع خوف  أو مثال النار مف كالخوؼ حقيقية بأخطار اإلنساف تيدد مواقؼ عف ينشأ الذي وىوي:

 . مفترس حيواف مف الخوؼ
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 أو مف الظالـ كالخوؼ حقيقية بأخطار اإلنساف تيدد ال أشياء مف الخوؼ وىو :موضوعي غير خوف 
 ويرى يالمرض اسـ الخوؼ الخوؼ مف النوع ىذا عمى ويطمؽ كالقطط، األليفة الحيوانات مف الخوؼ
 األولى حياتو في اإلنساف واجييا مؤلمة إلى خبرات ترجع المخاوؼ ىذه أف النفسي التحميؿ مدرسة أصحاب
 .(53ص ، 2004مطاوع، (الالشعور في مكبوتة وبقيت

ترى الباحثة أف انفعاؿ الخوؼ مف أىـ االنفعاالت وأعقدىا فيي في بعض األحياف تكوف فطرية وفي بعض 
إال أف انفعاؿ الخوؼ ضروري في حياة االنساف فيو يعمؿ كمثابة محافظة عمى  ،االحياف تكوف مكتسبة متعممة

 .البقاء مف خالؿ االلية الدفاعية التي يستخدميا الفرد إما المواجية أو اليروب
ً: القمق انفعال -4-2

 مع استقرار، أو راحة عدـ أو بتيديد وشعور سار غير انفعاؿ "بأنو ويعرؼ أساسي، إنساني انفعاؿ القمؽ     
 بالمستقبؿ الخوؼ ىذا يتعمؽ ما وغالباً  الموضوعية، مف الناحية لو مسوغ ال دائـ وخوؼ ،ةوالشد بالتوتر إحساس

 الواقع في تخرج ال قد والتي ،ياً حقيق اً خطر  تعني ال لمواقؼ مفرطة القمؽ عمى أنو استجابة يعرؼ كما، والمجيوؿ
 أو ، ممحة ضرورات كانت لو كما اً بغال ليا يستجيب القمؽ مف يعاني الذي الفرد لكف الحياة العادية، إطار عف

 .( 76ص ،1987 ،)أبو زيد مواجيتيا تصعب مواقؼ
 مف آخر اً نوع ىناؾ أف ذلؾ ويعني المرضي، القمؽ عمى أكثر ينطبؽ السابؽ التعريؼ أف إلى اإلشارة وتجدر
 . طبيعياً  اً سوي يعد القمؽ
 كالقمؽ االمتحاف، مواقؼ مثيراتو ومف ،رالبش معظـ لدى القمؽ تسبب لمواقؼ طبيعية استجابة السوي والقمؽ
 .االمتحاف قبؿ الطالب بو يشعر الذي

 : يمي لما اً تبع السوي والقمؽ المرضي القمؽ بيف التفرقة ويمكف
 لو المسببة المواقؼ نوعية. 
 حادة ىي ىؿ ;األعراض دةش. 
 ( 477ص ، 1990الخالؽ، )عبد مزمنة ىي ىؿ ;األعراض دواـ . 

ولمقمؽ دور ىاـ في حياة الفرد، حيث يقـو بدفع  ،أف القمؽ حالة طبيعية يعيشيا الفرد في حياتو ترى الباحثة
ليس المرضية فالطالب إذا لـ يعاني مف بعض الطالب في الحالة الطبيعية و األفراد لمتقدـ، مثاؿ ذلؾ القمؽ عند 

ا القمؽ سبب لو دافع و تحفيز لإلنجاز، أما إذا زاد القمؽ عف مشاعر القمؽ بالحدود الطبيعية لف يقـو بالدراسة فين
 االستمتاع بالحياة . ييدد تكيؼ الفرد و  أصبحدود الطبيعية فإنو يصبح مرضيًا و الح
 : الغضب انفعال -4-3

 د،التيدي لمثيرات مضاداً  وسموكاً  طارئة استجابات يحوي فيو الميددة، البيئة مع لمتعامؿ وسيمة ىو     
 اآلخريف مع صراع إلى الغضب الميدد، ويؤدي الموقؼ يناسب لسموؾ الفرد إلعداد فسيولوجية تغيرات ويصاحبو

 والحب العطؼ مف الفرد يحـر الغضب ألف النفس مع وصراع يتيددىـ، الذيف أو الغضب عمى يعترضوف الذيف
 يظير وقد الذات، نحو يوجو وقد اآلخريف نحو عدواف شكؿ في الغضب يوجو نفسو، وقد عمى السيطرة ويفقده
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 عاجزاً  يكوف الفرد عندما آخر موقؼ أو شخص "فداء كبش عمى الغضب يصب وقد نوبات شكؿ الغضب في
 وآخروف الموقؼ)الكناني مف الفرد ينسحب وقد الغضب، أثار الذي الموقؼ أو الشخص إلى غضبو توجيو فع

 . (412 ص ،2002
الصحة البدنية لألفراد والذي سمبية التي تيدد الصحة النفسية و أف الغضب ىو مف االنفعاالت الًوترى الباحثة

 يؤثر عمى تعاممو مع األشخاص مف حولو كما يؤدي إلى الكراىية والحقد والضغينة.
ًالغيرة انفعال -4-4

 االنفعاالت والحب، ومف والخوؼ الغضب مف خميط وىي ،اجتماعياً  معروفة انفعالية استجابة وىي      
 .الحب ىذا فقداف تصوره أو حولو مف حب الطفؿ فقداف مف ينتج وظيورىا ،ةالمبكر  الطفولة في الواضحة
 يعاني وقت في لو اً منافس الجديد الوليد ىذا في ويرى، عنو األـ يشغؿ لو جديد أخ ميالد عند عادة ذلؾ ويحدث

مف  فقده ما بيا يعوض أسموب إلى يمجأ فنجده استقاللية، ونزعات اعتمادية، نزعات : مقاومة ضديف الطفؿ فيو
 .(156 ص ، 1978)يونس، ةالسمبي أو المفزعة األحالـ أو الالإرادي التبوؿ التأتأة أو مثؿ األـ حب
فإذا تعمـ الطفؿ مشاطرة  ،نتيجة لألنانية التي تنتج مف التربية الخاطئة قد يكوفبأف انفعاؿ الغيرة  الباحثةستنج وت

 وفي قد تمعب الوراثة دوراً  ،لعبو واقتساـ محبة والديو مع غيره، فإف ىذا الطفؿ لف تالزمو الغيرة أو تطغى عميو
 ىاما في انفعاؿ الغيرة فالغيرة مف الممكف أف يكوف ليا جذور وراثية.

 : الحب انفعال -4-5
 ىذا مف التقرب نحو توجيو نشاطو إلى يؤدي أنو كما معيف، شيء أو شخص في الفرد مشاعر تركيز ويتضمف
 الرضيع الطفؿ يستطيع فال آلخر، عمر الحب مف انفعاؿ وينمو الشيء، ىذا عمى الحصوؿ نحو أو الشخص

 ذاتو حوؿ مركزة تكوف األولى خبراتو جميع أف نجد لذا بو، المحيط العالـ وبيف نفسو بيف يميز أف األمر أوؿ في
 العالـ وبيف نفسو بيف التمييز مف يتمكف وحينما بدنو، مف الصادرة المختمفة اإلحساسات مف بالمذة يشعر فيو

 مصدر ألنيا أمو إلى البداية في يتجو فيو العالـ، ىذا في األخرى واألشياء األشخاص نحو حبو يتجو بو المحيط
 حبو يتعمؽ كما األسرة، أفراد وبقية واألخوة األب مف كالً  ليشمؿ ذلؾ بعد حبو يتجو ثـ ،دائماً  وراحتو سروره
 األوقات معظـ في جنب إلى جنباً  الذات وحب الغير حب ويسير ."والمالبس كالمعب" المادية األشياء ببعض
 األفراد فيضحي ،جداً  كبيرة درجة إلى اشتد قد الغير حب نشاىد األحياف ففي بعض متفاوتة، بدرجات ولكف

 العكس نشاىد قد أننا كما ( 56ص ،2011 ،)عمي العامة والمصمحة الغير سبيؿ في يممكوف ما وبأعز بأنفسيـ
 . فقط ألنفسيـ الخير كؿ يريدوف الذيف األنانييف األفراد بعض فنجد ذلؾ مف

 ألنفسيـ، وحبيـ لمغير حبيـ بيف يوافقوا أف يستطيعوف الذيف الناس معظـ يقع المتقابميف الطرفيف ىذيف بيف وفيما
 اإلحساس فيو فيبعث ،سوياً  طبيعياً  نمواً  شخصيتو نمو عمى يساعد فيو اإلنساف، حياة في كبير دور ولمحب
 .(210 ص ،1999 ،)شعباف وتيـ والطمأنينة باألمف

 تجاه سمبية مشاعر تثير التي المواقؼ في وتظير كبيرة، انفعالية طاقة تماماً  الحب مثؿ فمثميا الكراىية أما
 ذلؾ المكروه الشيء تحطيـ في الرغبة يتضمف الكراىية انفعاؿ في األساسي والجوىر واألماكف، واألشياء األفراد
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 ويقتصر نكرىو، أننا بالضرورة يعني ال ما شيئا نرفض عندما فنحف الشيء في الرغبة عدـ مجرد عف يختمؼ أنو
ص ، 2007محمد،(تماـ عنو واالبتعاد تحطيمو في الرغبة فتتضمف الكراىية أما تجنبو، عمى الحالة ىذه في سموكنا

66.) 

أف انفعاؿ الحب مف أنبؿ االنفعاالت فيو يقوي الروابط االجتماعية ويزيد مف التقارب بينيـ وبالتالي  وترى الباحثة
أما الكراىية فيي عمى نقيض  ،حب الخير لمجميع والشخص المحب ىو شخص مرىؼ االحساس ومتسامح

   .الحب تؤدي إلى مشاعر البغض و البعد بيف البشر فقد تؤدي بالشخص إلى مشاعر الحقد وعدـ حب الخير لو
ً: التزانًالنفعالي مفهومً-اًاامسخ

والعمماء في ؼ وجيات نظر الباحثيف التختمؼ اآلراء وتتنوع المفاىيـ حوؿ االتزاف االنفعالي، ويرجع ىذا إلى اخت
 الوصوؿ إلى مستوى مف االتزاف االنفعالي.

المختمفة والتعبير عنيا  توالذي يمكنو السيطرة عمى انفعاال "أف الشخص الصحيح نفسيًا ىو الشرقاويحيث يرى 
الضرورة وبشكؿ يتناسب مع المواقؼ التي تستدعي ىذه االنفعاالت ويدخؿ في ذلؾ عدـ  تضيوقتبحسب ما 

الخضوع ليا تمامًا بالمبالغة في إظيارىا  الخجؿ منيا، مف ناحية، أو خفائيا أوإ المجوء إلى ىذه االنفعاالت أو
 .(39 ص مف ناحية أخرى" )الشرقاوي، بدوف;

جميع مواجية  االنفعالي يكمف في تمؾ المرونة التي تمكف صاحبيا مف"أف صميـ االتزاف  المطوع يرىو 
أيضًا، بدرجة يمكف أف تصؿ إلى حد خمؽ وابتكار استجابات جديدة،  ة، ليست المألوفة فقط بؿ الجديدالمواقؼ

سواء كاف لممرونة  ندفاعية، ويظير االتزاف االنفعالي عندما نمتقي بالجمود نقيضاً وىو حالة وسط بيف التردد واال
 .(59ص ،2001 ،ىذا الجمود عبارة عف اندفاعية إقداـ أو ترددية إحجاـ")المطوع

التحكـ والسيطرة عمى االنفعاالت والتعامؿ بمرونة مع المواقؼ واألحداث الجارية منيا بأنو " المزينيويعرفو 
 .(69ص ،2001والجديدة مما يزيد مف قدرتو عمى قيادة المواقؼ واآلخريف" )المزيني ،

"الحالة التي يستطيع فييا الشخص إدراؾ الجوانب المختمفة  في تعريفو لالتزاف االنفعالي بأنورياف ويذكر     
 واإلخفاؽلممواقؼ التي تواجيو، ثـ الربط بيف ىذه الجوانب وما لديو مف دوافع وخبرات وتجارب سابقة مف النجاح 

وطبيعتيا بحيث تتفؽ مقتضيات الموقؼ المرىؽ وتسمح بتكيؼ  االستجابةتساعده عمى تعييف وتحديد نوع 
ينتيي بالفرد إلى حالة مف الشعور نفسو استجابتو تكيفًا مالئمًا ينتيي بالفرد إلى التوافؽ مع البيئة، وفي الوقت 

  .( 36ص ،2006 )رياف، بالرخاء والسعادة"
مستمر مف القطب  فيرى أنو "أحد األبعاد األساسية في الشخصية الذي يمتد عمى شكؿ متصؿ أما بني يونس

ف أي شخص يمكف أف يكوف أالموجب الذي يمثمو االتزاف االنفعالي إلى القطب السالب الذي تمثمو العصابية، و 
، غير الثابت المنضبطص اليادي، الرزيف في أي مكاف عمى ىذا المتصؿ، ويمثؿ االتزاف االنفعالي  الشخ

 . (333ص ، 2012،عدواني، المتفائؿ، الدقيؽ" )بني يونسال
ستخدامو لوصؼ حالة الشخص الناضج انفعاليًا، بحيث اعمى أف االتزاف االنفعالي  مصطمح يتـ  ريبيرويؤكد 

 ،2006، )الفراة مف ظروؼ ذات نمط بعينو إلى آخرتكوف استجاباتو االنفعالية جد مالئمة لمموقؼ ومتناغم

 .(78ص
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عمى أف الثبات االنفعالي  يقصد بو "مدى استقرار الحالة المزاجية لمشخص ومدى قدرتو عمى  موسىويشير 
حباط والتوتر وخيبة األمؿ إلوالمشكالت ومصادر التوتر األخرى بأقؿ قدر ممكف مف ا اإلخفاؽمواجية 

، ومواجية في مواجية التوتر االنفعاليوالشخص الثابت انفعاليًا ىو مف يستطيع االحتفاظ بضبط النفس 
 .ستقرار إلى حد كبير"، كما أنو ال يغضب أو يستثار بسيولة وتتصؼ حالتو المزاجية بالثبات واالاألزمات

 ( 66ص ،2002)باروف،                                                                                 
عمى أنو "قدرة الفرد عمى مواجية ظروؼ وأحداث  االتزاف االنفعاليكاف لديو رأي مختمؼ فعرؼ  السبعاوي ولكف
المرض  النفسية والجسمية إلى االضطراب أو والضاغطة والميددة والتعامؿ معيا دوف تعرض صحت الحياة

فاؤؿ والبشاشة والتحرر مف المتمثؿ بقدرة الفرد عمى التحكـ في الذات والتعاوف مع المجتمع اإلنساني ويتميز بالت
حالـ اليقظة والوحدة وبعض األفكار والمشاعر كما يميزه كونو يستجيب االستجابة أالشعور باإلثـ والقمؽ و 

عمى تحمؿ المسؤولية وىو يمتمؾ قوة الضبط الذاتي والسيطرة الكاممة  المناسبة في الوقت المناسب ويكوف قادراً 
لتحكـ بيا وتناوؿ األمور بصبر وتعقؿ ومواجية المواقؼ الحياتية سواء كانت التو ومشاعره وااعمى دوافعو وانفع

سعيدة أـ حزينة أو مفاجئة بنشاط وىدوء األعصاب وحسف السموؾ والتصرؼ بيدؼ تحقيؽ التوافؽ النفسي 
 .( 274ص ،2008وبيف اآلخريف" ) السبعاوي ، واالجتماعي بين

الت والمواقؼ االقدرة عمى التعامؿ مع جميع االنفع يمكف تعريؼ االتزاف االنفعالي بأنو تعريفات السابقةماستنادًا لو 
ً.اً ال تظير بشدة أو تنعدـ كمي باالنفعاالت بحيثالتحكـ  بشكؿ مالئـ والقدرة عمى

ًلعواملًالمؤثرةًفيًالتزانًالنفعالي:اً-ادساًاس
ولكؿ منيا وزنو وتأثيره النسبي عمى بناء شخصية الفرد إيجابًا  العوامؿ التي تؤثر عمى االتزاف االنفعاليتعددت 

 واضحة عمى شخصيتو منذ الطفولة المبكرة حتى الرشد منيا; أو سمبًا بؿ إنيا تترؾ بصماتيا
 األسرة: -6-1

السياؽ النفسي االجتماعي داخؿ األسرة يسيـ في تشكيؿ السمات الشخصية لألبناء، ويختمؼ دور األسرة في إف 
نفعالي، فإذا وضعت األسرة أساسًا سويًا نما الطفؿ سويًا متمتعًا بالصحة مساعدة الفرد عمى تحقيؽ االتزاف اال

لألسرة تأثيرىا إف كما  .قادرًا عمى التكيؼ السميـ وعكس ذلؾ ينمو الطفؿ مريضًا عاجزًا عف التكيؼ النفسية
ى الحياة عمى بناء شخصية الفرد ويظير ذلؾ في ردود انفعاالتيـ تجاه اآلخريف والمواقؼ المباشر الواضح مد

ا، وأف سموؾ الوالديف غير المحبب لمطفؿ واتجاىاتيـ المضادة نحوه يشعره أنو طفؿ منبوذ ويكوف التي يتفاعؿ فيي
نشاط اجتماعي ويكوف نشاطو زائدًا وغالبًا ما يأخذ  ح غير محبب أليويصبأقؿ تعاونًا وأقؿ استقرارًا وطمأنينة 

 (.007، ص2009، لقادرياشكاًل عدوانيًا مع اآلخريف)
تكويف مفيوـ ذات إيجابي عف نفسو،  يقتصر دور األسرة عمى توجييات سموكيات الفرد بؿ تساعده عمىوال 

تكوينو مف خالؿ المدرسة وجماعة الذات لدى الفرد ينشأ بالدرجة األولى مف خالؿ األسرة وتدعيمو ويمتد فمفيوـ 
 (.76، ص1::0الرفاؽ والنادي ودور العبادة )حامد، 
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 :المدرسة -6-2
مؤسسة تربوية نظامية رسمية منحيا المجتمع سمطة وميامًا كثيرة إلى جانب وظيفتيا االجتماعية، ومف المدرسة 

تقة التي تظير بداخميا شخصية الطالب فيي تساعده المدرسة ىي البو أجؿ مساعدة األفراد عمى النمو السوي ف
رار)الشربيني وصادؽ، اذ القعمى تكويف مفيوـ ذات إيجابي عف النفس والقدرة عمى تحمؿ المسؤولية واتخ

ليا دور كبير عبر مراحؿ نمو الفرد المختمفة، إذ أنيا توفر أنشطة اجتماعية والمدرسة  (.08، ص7::0
ت التي يكتسبيا أثناء تعاممو مع اآلخريف يستطيع الطالب مف خالليا أف ينضج انفعاليًا وتزويده بالخبرا

االجتماعي يده بالجوانب المعرفية وتكويف ىويتو االجتماعية، وىي عامؿ مف عوامؿ النشاط "باإلضافة إلى تزو 
 (.0:7، ص1::0لنجاح في الحياة االجتماعية")السيد، فيي تثير الطموح والحافز لإلنجاز وا

 :العبادةدورً -6-3
دد الفرد عمى أماكف العبادة عمى تكويف رابطة انفعالية بيف الفرد والمكاف باإلضافة إلى ممارستو تر يساعد 

مف والطمأنينة االنفعالية بؿ يتعمـ مف خالليا معايير السموؾ س باأللمعبادات الدينية أمر يحقؽ لو اإلحسا
 (.56، ص1::0السوي)السيد، 

 :جماعةًاألصدقاءتأثيرً -6-4
األصدقاء تأثير مباشر عمى تكويف شخصية الفرد ابتداًء مف مرحمة الطفولة حتى مرحمة الرشد فيي لجماعة إف 

األسري المحدود إلى دائرة التفاعؿ مع كؿ األفراد، فالصداقة تساعد لتفاعؿ تساعد الفرد عمى الخروج مف دائرة ا
قوـ بيا وسط األصدقاء مما يساعد عمى اكتساب عمى تفريغ الطاقات االنفعالية لمطمبة مف خالؿ األدوار التي ي

 (.012، 1::0وتوؽ،  كثير مف االتجاىات النفسية في مقدمتيا تكويف شخصيتو )عدس
ً:اًاالمتزنينًانفعاليًاألفراد سماتً-ابعاًاس

يتصؼ األفراد المتزنيف انفعاليا بسمات عديدة كالمحافظة عمى ضبط النفس واليدوء وغيرىا مف الصفات التي 
 ;ببعض الصفات التالية فيتصفو  انفعالياً  المتزنيفأف األشخاص فيو يرى الغامدي تحدث عنيا 

 عمى الصمود وقدرتو االنفعاؿ تثير التي المواقؼ في نفسو وضبط انفعاالتو في التحكـ عمى الفرد قدرة -7-1
 . والشدائد األزمات حياؿ التفكير وسالمة األعصاب بيدوء واالحتفاظ

 .تافية ومثيرات ألسباب تتقمب أو تتذبذب ال رصينة ثابتة االنفعالية حياتو تكوف أف -7-2
 والمثابرة فيو واالستقرار بالعمؿ والقياـ وليةؤ المس تحمؿ عمى قادراً  يكوف وأف العدواف إلى الفرد يميؿ أال -7-3

 . ممكنة مدة أطوؿ عميو
  .وخبرتو الشخص ودوافع الموقؼ جوانب بيف يربط نفسي تكامؿ في الفرد انفعاالت جميع توازف -7-4
 نشاطيا في يجابيةإب والمساىمة المحيطة البيئة مع وتكيؼ اجتماعي توافؽ في العيش عمى الفرد قدرة -7-5

 . والسعادة بالرضاًا شعور  عميو يضفي بما
 موضوعات حوؿ وتجميعيا انفعاالتو في تحكمو بفضؿ ثابتة أخالقية عادات تكويف عمى الفرد قدرة -7-6

  .( 198ص ، 2009،)الغامدي معينة أخالقية
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 : النفعالت في التحكم عمى والقدرة التزانًالنفعالي تحقيق طرقً-امناًاث
التزاف االنفعالي في المواقؼ، وفي دريب والمراف أف يصؿ إلى قدر مناسب مف ايستطيع االنساف مف خالؿ الت

 ومنيا االنفعاالت في والسيطرة التحكـًخالليا مف يمكف التي المقترحة والمبادئ القواعد بعضىناؾ  ىذا الصدد
 : يأتي ما
 الفرد ساعدت الجسـ في زائدة طاقة االنفعاؿ يولد حيث المفيدة، األعماؿ في االنفعالية الطاقة عف التعبير -8-1

 األخرى األعماؿ ببعض القياـ عمى الفرد يتدرب أف الممكف ومف العنيفة، األعماؿ ببعض القياـ عمى
 ة.الطاق ىذه مف يتخمص لكي المفيدة

 شدة االنفعاؿ إنقاص عمى ذلؾ يساعد حيث لالنفعاؿ المثيرة المنبيات عف والمعارؼ المعمومات تقديـ -8-2
 مثال القطط مف الذي يخاؼ فالطفؿ بو، المتصمة لألنشطة يحدث الذي االضطراب عمى التغمب وبالتالي
 الحالة ىذه مف تقمؿ التي المعمومات ببعض تزويده طريؽ عف ذلؾ مف التخمص عمى مساعدتو يمكف
 . لديو

 الكراىية بشيء مف ما شخص نحو الفرد شعر فإذا االنفعاؿ، مع تتعارض استجابات عف البحث محاولة -8-3
 وتغير الشخص بيذا إعجابو تثير أف يمكف إيجابية أخرى أسباب عف يبحث أف عميو معينة ألسباب
 .(98ص ،2011 ،)أبو غزاؿ نحوه اتجاىو

 في انفعاالتو التحكـ الفرد يستطع لـ فإذا لالنفعاالت، المثيرة والمواقؼ األشياء عمى االنتباه تركيز عدـ -8-4
 عف اىتمامو يغير يمكنو أف االنفعاؿ مصدر الشيء في والسارة اإليجابية الجوانب عف البحث طريؽ عف
 . وتوتراتو انفعاالتو مف والتخمص اليدوء عمى تساعده التي والموضوعات األشياء إلى الشيء ىذا

 ىذه الحاالت مثؿ وفي الجسـ عضالت في التوتر مف عامة حالة عادة االنفعاؿ يحدث ;االسترخاء -8-5
 . وذلؾ لحظة حدوث االنفعاؿ اً تدريجي وتناقصو االنفعاؿ لتيدئة العاـ االسترخاء مف بشيء القياـ يحسف

صدار الحسـ عدـ -8-6  حالة االنفعاؿ تمثؿ ففترة االنفعاؿ، أثناء الميمة واألمور الموضوعات في األحكاـ وا 
 غير أحكامو وبالتالي تكوف الصحيح، بشكميا األمور رؤية في الفرد يخفؽ لذلؾ التوازف عدـ مف

 .(68 ص ، 2000،)أحمد صحيحة
   .اإلرادي لمضبط تخضع التي الظاىرية االنفعالية تعبيراتو عمى يسيطر كيؼ اإلنساف يتعمـ أف -8-7
 تجنب ينبغي وكذلؾ ،والسيئة الحادة لالنفعاالت المثيرة المواقؼ عف اإلمكاف قدر اإلنساف يبتعد أف -8-8

 ةواالستشار  اإلثارة مواقؼ اإلنساف في وجود ألف السيئة، االنفعالية التوترات يسببوف الذيف األشخاص
 لكؿ  ميسوراً  أف يكوف يمكف ال ما وىذا اإلرادي، االنفعالي الضبط لنجاح الكابحة القوة مف مزيدا يتطمب
 مف خير مرغوبة، غير النفعاالت الدافعة الحرجة المواقؼ عف باالبتعاد تتمثؿ ىنا فالوقاية إنساف،
 . بسالـ منيا الخروج محاولة ثـ المثيرة المواقؼ بتمؾ الوقوع

 .(Furnham, 2000, P 246) مرحة نظرة العالـ إلى تنظر أف تعمـ -8-9
ً
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 التزانًالنفعاليًوالصحةًالنفسية:ً-تاسعاًا
لمصحة النفسية عالمات تنـ عنيا، ومؤشرات ترشد إلييا، ودالالت تدؿ عمييا، وتشير ىذه العالمات إلى مظاىر 
سموكية محددة يتوافر الكثير منيا لدى الشخص الذي يتمتع بدرجة عالية مف الصحة النفسية، وىذه المؤشرات 

يا ما ىو خارجي يدركو اآلخروف، منيا; ىي مؤشرات نوعية، منيا ما ىو ذاتي ال يشعر بيا إال صاحبيا، ومن
فيتسـ الشخص باالتزاف االنفعالي والثبات الوجداني واستقرار االتجاىات ونضج االنفعاالت إلى االتزاف االنفعالي، 

حد بعيد ويعني وجود حالة مف التماثؿ بيف نوع المنبو ونوع االنفعاؿ الناتج عنو، فإذا تضايؽ شعر بالقمؽ 
 (.0، 2000ف قابمو شيء سار شعر بالفرح والنشوة)حامد، والضيؽ واليـ، وأ

إف الشخصية المتكاممة ىي التي يتسـ سموكيا وتصرفاتيا ودوافعيا باالتزاف االنفعالي، فاالتزاف االنفعالي سمة 
عامة تفرؽ بيف األسوياء وغير األسوياء، ويتضمف مفيوـ االتزاف كما تـ ذكره التوافؽ االجتماعي بدرجاتو 

، مفة، بعد أف غدا أغمب الناس يتفقوف عمى عالقة العصابية بالتصرفات االنفعالية لمشخصية غير المتوافقةالمخت
النفعاالت الفرد بحيث يتمتع بالمرونة والتروي وىو صميـ عممية التوافؽ  مف ىنا كاف االتزاف كعممية ضبط

ة الفرد النفسية، والصحة النفسية السميمة ىي حالة تكامؿ طاقات والصحة النفسية اإليجابية، ويمكف القوؿ أف حال
ويالحظ أف ، انيتونسالفرد المختمفة بما يؤدي إلى حسف استثمارىا، ومما يؤدي إلى تحقيؽ وجوده أي تحقيؽ إ
عف نفسو، وىو قابؿ العصابي ىو شخص يعاني قصورًا في إرادتو وقدرتو عمى الضبط االنفعالي والتعبير 

لإليحاء، تنقصو المثابرة، بطيء التفكير والعمؿ، غير اجتماعي، ينزع لقمع الحقائؽ غير السارة، ميموـ وقمؽ 
، ال يعود  ،ر والبكاءوسريع التأث دائمًا، مرىؼ رقيؽ المشاعر، سيؿ متقمب المزاج، يعاني مف صعوبة في النـو

الية مثيرة أو مؤثرة، شديد الحساسية متمممؿ وغير مستقر، يميؿ لمعدوانية. أما لطبيعتو بسيولة بعد خبرة انفع
الشخص المتزف انفعاليًا فيتسـ ببطء االستجابة االنفعالية، يعود لحالتو الطبيعية بسرعة بعد تعرضو الستثارة 

ر ميموـ وال يكتئب وال انفعالية، يتميز باليدوء والقدرة عمى ضبط انفعاالتو والسيطرة عمييا، وعدـ القمؽ، غي
ف مفيـو الصحة النفسية يساعد عمى أف يكوف الفرد متوافؽ والشرط األساسي ليذا التوافؽ إ كما ،يحزف إال نادراً 

 (.55-51 ص ، ص2007ىو االتزاف االنفعالي، ألف التوافؽ أساس الصحة النفسية)رياف، 
ويمكف القوؿ أف الشخص المتزف انفعاليًا يتسـ بقدرتو عمى التحكـ في انفعاالتو وضبط نفسو في المواقؼ التي 
تثير االنفعاؿ وقدرتو عمى الصمود واالحتفاظ بيدوء أعصابو وسالمة تفكيره حياؿ األزمات والشديد، وحياتو 

انفعالية تافية، وىو ىادئ ومتزف ال يميؿ إلى االنفعالية ثابتة رصينة وال تتذبذب أو تتقمب ألسباب ومثيرات 
 العدواف.

 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

  

 والتعليم املهنيتقدير الذات :  الرابعالفصل                                        
 تقدير الذات.أ
 توطئة
 تعريفًتقديرًالذات.ً-أولًا
 .تقديرًالذاتًخصائصً-ثانياًا
 .العواملًالمؤثرةًفيًتقديرًالذاتً-ثالثاًا
 .لمدرسةًوالرفاقًعمىًتقديرًالذاتأثرًا -رابعاًا

 .وتأثيرًالتنشئةًالسريةًعمىًتقديرًالذات الذات تقدير نمو -خامساًا
 .الذات تقدير ستوياتم -سادساًا
 .العالقةًبينًالتزانًالنفعاليًوتقديرًالذاتً-سابعاًا

 التعليم املهني.ب
 توطئة
 .أهدافًالتعميمًالفنيًوالمهنيً-أولًا
 .فروعًوًأقسامًالتعميمًالفنيًوالهنيً-ثانياًا
 .الصعوباتًوالتحدياتًالتيًتواجهًالتعميمًالفنيًوالمهنيً-ثالثاًا
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 تقدير الذات والتعليم املهني
 تقدير الذات: .ًأ

ًًتوطئة:
أكثر  –ينات وأوائل السبعيناتمنذ أواخر الست -  "Self –Esteem"لقد أصبح مصطمح تقدير الذات      

فتقدير الذات  ،وذكر عدد كبير منيم عالقتو بالمتغيرات النفسية األخرى ،الجوانب انتشارًا بين الكتاب والباحثين
ع مقيم من والشعور بيا من أىم الخبرات السيكولوجية لإلنسان؛ فاإلنسان ىو مركز عالمو يرى ذاتو كموضو 

رغم عمى الو  –نماط سموكو بصورة نموذجية كمما انتقل من دور إلى دور مختمف أاآلخرين، واإلنسان يغير من 
فيو عندما يتكمم عن ذاتو فإنو يتكمم عن شخصيتو كما  ،لو ذوات متعددة أن   فإنو ال يفكر عادةً  –ذلك من 

 .( 311ص ، 2003يدركيا ىو )كامل،
ًً:(Self-Esteem)ًالذاتتعريفًتقديرًً-أولًا

 الثقة تتضمن نظرة عالية ذاتو إلى الفرد ينظر أن بمعنى لنفسو، يجابيةاإل الفرد نظرة يشير إلى الذات تقدير     
 ، 1989،)كفافيالجديدة الخبرات واستعداده لتقبل وجدارتو بكفاءتو الفرد إحساس تتضمن كما كافية ، بدرجة   بالنفس

  .( 110ص
أما تقدير الذات المنخفض فيعبر عن عدم رضا  ،يعبر عن رضا الفرد عن نفسو وقبولو لياوتقدير الذات المرتفع 

فالتقدير الجيد  ،كافة "فالطريقة التي ينظر فييا اإلنسان لنفسو تؤثر في نواحي حياتو ،الفرد عن نفسو ورفضو ليا
قبااًل عمى المحاوالت الجديد ،لمذات يعني شعورًا بالحب والتقبل  ،ويعني عالقات جيدة مع اآلخرين ،ةويعني ثقة وا 

 . ( 26ص ،2005 ،)سميمان ويعني حياة جيدة بوجو عام"
والحاجة إلى أن يعترف بو  ،"الحاجة إلى أن يكون الفرد قويًا وكفؤًا واثقًا من قدراتو بأنو تقدير الذاتكما يعرف 

 .( 353ص ،2006 ،)سميمأي أن يكون محترمًا وأن يفوز بتقدير اآلخرين"  ،اآلخرون
بما يتضمنو  ،"التقييم الذاتي والحكم الشخصي لمذات بأنو تقدير الذاتولقد اتفق العديد من الباحثين عمى تعريف 

ويساعد  ،من إيجابيات تسيم في احترام الفرد لذاتو وسمبيات ال تقمل من شأنو بين اآلخرين أو من احترامو لذاتو
 (. Harter, 2000, p35 ) الفرد عمى السعي لمتخمص من تمك السمبيات"

 من يجاباً إو أ من خالل التعريفات السابقة يمكن القول بأن تقدير الذات ىو عبارة عن تقييم الفرد لذاتو سمبياً و 
  .الفرد لذاتو والتي من شأنيا أن تنعكس عمى تقديره لذاتو خالل المواقف التي تؤثر في نظرة

 :تقديرًالذاتًخصائصً-ثانياًا
ت  لمعرفة خصائص تقدير الذات ومن سات التي تناولت تقدير الذااقامت الباحثة بالرجوع إلى األدبيات والدر 

 : ىذه الخصائص
 ً:(Personality experience) الخبراتًالشخصية -2-1

بينما يكون العكس مع خبرات  ،في معظم األحيان ينشأ من خبرات الشخص السمبية تقدير ذات منخفض
وكما يبدو فأن مكونات تقدير الذات تنشأ من  ،تؤدي بدورىا الى تقدير ذات مرتفعيجابية التي الشخص اإل
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( Self-Enhancing biases)مذاتلشخصية المختمفة فإنو يتأثر بالمعززات المنحازة  تأثير التفاعالت البين

 يالمًا ويتحقق ذلك من خالل:إجعل الخبرات أكثر فائدة وأقل التي تمور من خالل ترتيب الحقائق واأل
 اختيار الموقف الذي يتم فيو التفوق. 
 اً تفسير الخبرة عمى نحو يجعل الفرد بريئ. 
  إلنجازاتو وجيوده في المشاريع المشتركةتضخيم الفرد.  

 وأثر تمك األحداث عمى تقديرىم لذواتيم .تيم لألحداث االيجابية والسمبية فراد في طريقة استجاباويختمف األ
يجابية والسمبية قد يكون ليا أثر مبالغ فيو عند األفراد ذوي الدرجة المنخفضة أي الذين يرون فاألحداث اإل

بتعقيد  (Liniville) يسميو لنفيل لمذات وىذا ما المميزتعون بعدد قميل نسبيًا من الجوانب أنفسيم أنيم يتم
 .(135 ص ،2004 ،)عبد الرحمنالذات

 :(Social comparisons)ًالمقارناتًالجتماعية -2-2
فإن االشخاص الذين يتم المقارنة بيم ىم أولئك الذين  ،رًا ميمًا في تقدير الذاتأمتعد المقارنات االجتماعية 

فقد تؤدي المقارنة إلى الشعور  ،سيما الرفاقالالذين يشبيونيم  يمعبون دورًا ىامًا في حياة الفرد المألوفين أو
فعندما يتم تيديد تقدير الذات من خالل عقد المقارنة مع آخرين أكثر . لى الشعور بالزىو والفخرإ بالنقص أو

ليشعره بالرضا والسعادة وذلك يتم من  اً يبدو كافي أن ىناك من ىم أسو أتفوقًا في بعض الميارات فإن إدراك الفرد ب
خالل عممية المقارنة المتحيزة وأكثر المستفيدين من ىذا النوع من المقارنة ىم ذوو تقدير الذات المنخفض حيث 

انون من تقدير ذات متدني أكثر تشابيًا وقربًا منيم مما ىم الذين يعءون أن نظرار يشعرون بالتحسن عندما يعتب
 .((Paikc et al,  2002, p 201 يؤدي إلى تعزيز تقدير الذات لدييم 

 :(Biased estimates)ًالتقديراتًالمتحيزة -2-3
يركز عمى الكيفية التي يحدث بيا  ن الفرد الأرغم وجود التناقضات وبروزىا من خالل المعايير الشخصية إال 

حداث اليومية وحتى مع جمع األدلة ذات الصمة فإن معظم األدلة تكون المعايير ومع األعدم التوافق مع تمك 
خفاقات نجازات المقترنة بالنجاحات أكثر من اإلمذكريات واإللن استرجاع األفراد أ متحيزة والسبب في ذلك ىو

سيولة في استرجاعيا من يجابية تكون أكثر وذلك يؤدي إلى الشعور بالنجاح والتقدير كما أن الذكريات اإل
ن الوقوف عمى ما تم تحقيقو من نجاحات أمر يبعث عمى السرور بينما التفكير في ونظرًا أل. الذكريات السمبية

 خفاقات.خفاقات أمر مؤلم وىذا بدوره  يؤدي إلى تنمية النجاحات وكبت اإلاإل
قبواًل وتفضياًل في تعزيز  ما تكون أكثر أن التغذية المرتدة اإليجابية غالباً  (Campbell, 1990)ويرى كامبل 

تقدير الذات المنخفض بسبب الخبرات المؤلمة بحاجة  ون األفراد ذو أتقدير الذات من التغذية المرتدة السمبية و 
 .(55-54 ص ص ، 2007،)جعفر إلى تعزيز إيجابي لإلحساس بالتفوق والزىو

ً:العواملًالمؤثرةًفيًتقديرًالذاتً-الثاًاث
 عوامل ىامة لتقدير الذات أىميا:أن ىناك صايغ  كثيرة تؤثر عمى تقديرنا لذواتنا حيث يرىىناك عوامل 

 .: يعد الشعور باألمن مطمبًا أساسيا لجميع مكونات تقدير الذاتاألمن -3-1
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 .من خالل نقاط القوة والضعف لديو : وذلك من خالل إحساس الفرد بيويتو وذلكالفردية -3-2
 ، 1993،)عطافالفرد الذي لديو رؤية واضحة قادر عمى تحقيق النجاح وبالتالي تقدير ذات عال   :الهدف -3-3

 .(271ص
  .لذاتو قدرونو مما يعمل عمى رفع تقديرهي: أن يشعر الفرد بأنو جزء من الجماعة ويتقبمونو و النتماء -3-4
  .ميماتيناط إليو من  : وتعني مدى قدرة الفرد عمى تحقيق أىدافو أو ماةءالكفا -3-5
 :ناالشعورًبالقيمةًواألهميةًولهًجانب -3-6
 . كيف ينظر الفرد لقيمو 
 (105ص  ،2007 ،يرى تقييم اآلخرين )صايغ وآخرون كيف 
 :لمدرسةًوالرفاقًعمىًتقديرًالذاتأثرًا -ابعاًاًر

لذاتو  وعندما يدخل الطفل إلى المدرسة فإن عوامل جديدة تدخل في تقويم ذاتو وقد يضطر إلى تعديل في تقويم
من الطرق التي كان يعامل بيا واألمور  ف عن تقويم والديو وحيث أن كثيراً يختمحيث أن تقويم رفاقو ومعمميو 

 .تجد ليا مكانا في المدرسة ليا قد ال م سموكو وفقاً التي كان يقو  
أن قيم  ي تقويم الطالب ألنفسيم حيثأمن  ففي سن المراىقة يصبح التعزيز من قبل المعممين أعمق أثراً 

  .(87 ص ،2007،)زبيدة دين وأوالدىم قد تأخذ في التباعدالوال
 :مدرسية تحدث عبر الجوانب التاليةوأن تأثيرات البيئة ال

 :تأثيرًالمعممين -4-1
يجابية طريقة إو ألممعممين دور ىام في تقدير الطالب لذاتو من خالل مالحظاتو وعباراتو سواء كانت سمبية 

ىام لذلك قامت الباحثة بالوقوف عند تأثير المعممين  التعزيز والعقاب جميعيا تمعب دوراً معاممتيم معيم طرق 
ن توقعات واتجاىات المعممين تمعب أإلى أشارت سات عديدة ادر ًعمى تقدير الطالب لذاتو حيث وجدت أن ىناك

نجازاتيم في ميدان إر في نفسيم الذي  يؤثفي صياغة فكرة الطالب عن قدراتيم وبالتالي تقديرىم أل اً دورا ىام
 تعد ،ة في تقديرىم لذاتيم وفق تكيفيمييسمكيا المعممون في تعامميم مع الطالب ذات أىم يالدراسة والطريقة الت

إن  ،في تقدير الذات لدى الطالبىام  دوراً تمعب  الطريقة التي يتعامل بيا المعممون في الحكم عمى طالبيم 
كما تمعب  ،يجابيًا في تقدير الطالب لذاتوإو ويستخدم أساليب المدح يترك أثرًا المعمم الذي يشعر الطالب بأىميت

المراىق  تىميتو لدى المعمم نتيجة تفيم المعمم ومناقشتو لمشكالن  لو أتوقعات الطالب دورًا فإذا اعتقد الطالب أ
المعمم خصص وقتًا  نأوحموليا فإن ذلك يسيم في تحسين مفيومو عن ذاتو عبر تحسين تكيفو وعبر شعوره ب

ن ذلك يترك أثرًا إب مزعج فلذا اعتقد أن المعمم يحكم عميو بأنو طالب غير ذكي أو طاإأما  ،لو ةببالنسنو ميم أل
يمكن أن يصبح نموذجًا لدى التكيف الجيد والقدير  فالمعمم ذو ،كما أن الطالب يتأثر بنمط سموك المعمم ، ضاراً 

ً.(75ص ، 2006،)كفافيالطالب
ً
ً
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 :لرفاقا -4-2
ىميتو يستمدىا من اتجاىات أفي تقدير الذات لدى المراىق حيث أن مفيومو عن  آراء الرفاق ميمة جداً  تعد

عمى تقديره لذاتو وفيمو ليا كما أن  سموكو فقد تؤثر سمباً ا تمقى ردودًا سمبية عن شخصيتو و رفاقو نحوه فإذ
الطالب  ن  إيجابًا فإ أو في تقدير الذات لديو إما سمباً  يقارن الطاب نفسو بيم يمعبون دوراً  ناألشخاص الذي

في الذكاء  اً ضيأسية و اطات الالصفية وفي الدرجات الدر ابالعادة مع زمالئو بالمدرسة في النش ويقارن نفس
 .( 78ص ، 2006،والشجاعة وغيرىا من الصفات)كفافي

كمما  أن جماعات األقران ليا تأثير كبير في حياة المراىق حيث يكون تقديره لذتو مرتفع جداً  الباحثةًترى
ً.في تقدير الذات لديو كبيراً  كان انتمائو قوي وكبير معيم فدرجة توافقو معيم تمعب دوراً 

 :وتأثيرًالتنشئةًالسريةًعمىًتقديرًالذات الذات تقدير نمو -امساًاخ
نسان فيو ينمو مع الطفل وتمعب التنشئة االجتماعية  دور الحاجات األساسية لإليعتبر تقدير الذات من 

كيف تسيم التنشئة االجتماعية في ىذا الدور قامت الباحثة ىام في تحقيق ىذه الحاجة لمعرفة كبير و 
 الجوانب وىي عمى النحو التالي: بالرجوع الى األدبيات والدراسات التي تناولت ىذه

 من الرضيع لدى بالقيمة الشعور ينمو حيث الرضاع فترة منذ يبدأ بالقيمة الشعور أن يمبعض يرى -5-1
 سن بعد أنو "أبمون" ويوضح لمتمكن محاوالتو في لو ودعميا وتجاوبيا والدتو مع القوية عالقتول خال

األنا  تكون المرحمة ىذه وفي الخاص، بأسموبو مشاعره وصف عمى القدرة الطفل لدى يكون الثانية
 .لديو الذات تقدير عن تقييم وضع في كأساس كافًيا يكون وذلك تكونت، قد لديو

                                                                (Tafarodi, 2001, p 637) 
 أن إلى الدراسات من العديد توصمت فقد لمفرد، الذات تقدير ونمو لنشأة اليامة البيئة ىي األسرةو  -5-2

 لدى لمذات المرتفع بالتقدير إيجابية بطريقة مرتبط لألبناء والحرية االستقالل ومنح الوالدي الدعم
 فاألثر ،لذاتو تقديره من يزيد ىذا فإن الً و مسؤ  اً شخص ويعتبرانو باالبن واألم األب يثق فعندما األبناء،
 الداخمية، قيمتو عن معمومات لمطفل تنقل أنيا في تتضح اآلباء ومشاركة واىتمام لدعم الرئيسي
 قد الوالدي الدعم أن رغم لمطفل الذات تقدير بمكون أكثر يرتبط أن يجب السموك ىذا فإن وبذلك
 .وقادر فعال كشخص الطفل خالليا عملي األمان من قاعدة أيضاً  يوفر

 بالثقة وجدير كفاءة ذو بأنو شعر إذا الذات بتقدير يحتفظ أن يمكن الفرد أن "ديموس" أوضح كما -5-3
 كنف في ينمو كفاءة ذوي طفل عمى جيد ذات تقدير تنظيم ويعتمد، اآلخرين مع يبةط القةع وذو
 قدرة عمى اآلخرون يثني عندما الذات تقدير فيرتفع ويحبونو ويساندونو يشجعونو الكبار من عالم
 شعورنا فإن لذا لمفرد قيمة ذوي أشخاص من وتأتي ذاتو عن لمفيومو أىمية ذات تكون التي الفرد

 .(90 ص،2000 ،)شقيربالعالم الخارجي عالقتنا عمى معتمًدا دائًما يكون سوف الشخصية بالقيمة

 نظرة خالل من موضعو ويحدد نفسو يرى أن يستطيع عندما يزداد لذاتو الطفل تقدير أن ذلك معنى
 ويقومون سنو مثل في ىم من وقدرات قدراتو بين مقارنات يعقد أن يستطيع وعندما لو، اآلخرين
 وجد وآبائيم، المراىقة قبل ما مرحمة في األوالد عمى أجريت دراسة خالل من أوضح وقد دوره بنفس
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 تقدير في عالية درجة عمى آباؤىم كان الذات تقدير في عالية درجة عمى حصموا الذين األوالد أن
 تنشئة أساليب في ناجحين الذات، عمى واالعتماد االنفعالي بالثبات يتصفون اآلباء وكان الذات

 يتقبل الذي النوع كل من لمذات المرتفع التقدير أصحاب من األوالد أميات أن إلى إضافة األبناء،
 األطفال آباء وكذلك والتيذيب، التأديب في متسقة ثابتة سياسة باتباع ويتصف ويعظيم، األطفال

 أن بسبب األطفال، ىؤالء ولعل أطفاليم، آراء يحترمون كانوا فقد لمذات المرتفع التقدير أصحاب من
 في بالذات الثقة إلى بتعميميا قاموا ثقة أنفسيم، بآراء ثقة ازدادوا االعتبار، بعين تؤخذ كانت آراءىم

 .(Manning, 2006, p367) األخرى المواقف

 لمحصول الفرد يستخدميا أن يمكن التي المقاييس كثرأ ىو المرتفع الذات تقدير بأن "قطب" بين وقد
 مواجية يمكنو كما شجاعتو، يفقد أن دون والصعبة الجديدة المواقف يقتحم أن فيستطيع التوافق عمى

 الفرد يميل بينما طويمة، لمدة االنييار أو بالحزن يشعر أن دون العمل، في أو الحب في اإلخفاق
 الصعبة، أو الجديدة المواقف يقتحم أن قبل حتى باليزيمة الشعور إلى المنخفض الذات تقدير ذو

 .( 218ص ،1998 ،)قطب مستقبال األمل فقد يتوقع أنو حيث
 :هي الذات تقدير في تؤثر عوامل عدة إلى "وميتممان أسمو أشار وقد

 اً توسطي اً نموذج تتضمن ،المدارس في االستبدادية والتربية األسرة في االستبدادي كالنظام :ثقافية عوامل 
 ,Roberts) الذات تقدير في والرفاق العائمة تأثير بين متوسطة عالقة ىناك ألن الذات، ثبات نظرية في

2004, p69) في والرفاق العائمة تأثير بين متداخمة عالقات ىناك أن تقترح الذات تعزيز نظرية أما 
 قبل من معو الدائم الشجار أو آرائو في المشاركة عدم أو المعاونة الطفل يجد ال فعندما الذات، تقدير

 أن بالذكر جدير .لذاتو تقديره لزيادة مع األصدقاء العوامل ىذه لتعويض يسعى ما عادة فيو العائمة،
 آراء ليم يكون قد والذين بأصدقائيم، أكثر مرتبطون المبكرة المراىقة مرحمة في وخاصة األطفال

 العالقة ىذه من ينتج وأحياناً  ،مرتفعاً  اً ياتًا ذوتقدير  أكبر، اً تقدير  تعطي التي العائمة عن مختمفة ومعتقدات
 .(Roberts, 2004, p71) العائمة تقدير مع تقارن عندما اً منخفض اً ذاتي اً تقدير  الرفاق مع

 مفيوم تنمية في األساسية الفرد رغبة ىو عبارة عن الذات ثبات أن(Rosenberg, 1965) يرى روزنبرج 
 ذاتو عن مفيومو لحفظ يسعى الفرد أن كما آلخر، موقف من يتغير ال ثابتاً  يكون بحيث الذات

( فورىيد  Forhead، بيش Beach ،وبرودي ، Brody برودي،من ) كل أكد وقد، لذاتو تقديره باسترجاع
 لذا اآلخرين؛ عند قيمة لو ليس أنو عمى ىذا يفسر قد العائمة، من سمبياً  اً يذات اً ر تقدي تمقى إذا الطفل أن
 مفضل، غير بأسموب ويتصرف اآلخرين إلى يسيء أن ممكن المواقف ىذه لمثل تعرض إذا الطفل فإن

 .(Roberts, 2004, p71) لذاتو ثابت مفيوم عمى يحافظ أن يريد أنو ذلك وسبب

 كما الذات، تقدير ىعم السمبي تأثيرىا ليا المتوترة األصدقاء معامالت أن(Fenzel,  1989)  فنز أوضح
 في يساعد معيم الدائم الشجار أما الذات، تقدير في يساعد اآلباء من والمعاونة المساعدة تمقي أن
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يجابية جيدة عالقة عمى الذين الشباب أن كما ،الذات تقدير في سمبي شعور تكوين  لدييم بأصدقائيم وا 
       .الذات تقدير في عالية مستويات

                                                                                                                  (Roberts, 2004, p31) 
 بالكفاءة الشعور لدييم بأن "روزنبرج" فيصفيم مرتفع ذات بتقدير يتمتعون الذين لألفراد بالنسبة أما       
 بأنو مرتفع ذاتو تقدير بأن يتميز الذي بالفرد يقصد ال بأنو "روزنبرج" ويوضح ىي كما ذاتيم ويحترمون والقيمة،
 يدرك ولكن مميزاتو، يقدر وأنو قيمة، ذو إنسان أنو ويرى ذاتو، يحترم بأنو يقصد ولكن ،متعال   أو مغرور شخص
 اآلخرين معظم من أفضل أنو بالضرورة يرى ال الشخص وىذا، يتخطاىا أن ويتوقع يطمح عيوب وىي عيوبو
 . (Rosenberg, 1965) أسوأىم نفسو يعد ال ولكنو
 :وهي عام بشكلًالذات تقدير نمو في دوراا تمعب عناصر ةأربع إلى "سميث كوبر "أشار وقد
 في اليامين اآلخرين قبل من الفرد عمييا يحصل التي باالىتمام تتسم التي والمعاممة والتقبل االحترام مقدار 

 .حياتو
 التقبل ومؤشرات المادية بالناحية النجاح )يقاس العالم في تمثميا التي والمناصب الفرد نجاح تاريخ 

 .االجتماعي (
 مباشرة يدرك ال والنفوذ النجاح بأن العمم مع ىامة، يعدىا التي الجوانب في الفرد طموحات تحقيق مدى ،

 .الشخصية والقيم الخاصة األىداف ضوء في مصفاة خالل من يدرك ولكنو
 ويحورون يخففون قد األشخاص فبعض  ،قيمتو من لمتقميل فييا يتعرض التي المواقف مع الفرد تفاعل كيفية 

 حيث ،لسابقا إخفاقيم نتيجة أو اآلخرين قبل من قيمتيم من التقميل إلى تشير تصرفات أي تماماً  ويكبتون
 توازنو عمى الحفاظ في وتساعده بالقمق الفرد شعور من الذات تقدير عن الدفاع عمى القدرة تخفف

 .(62 ص ،1994 ،الماضي (الشخصي
 في الثقة الفرد فقد إلى الفشل يؤدي حين عمى لذاتو، الفرد تقدير زيادة إلى يؤدي المدرسة في والنجاح فالتكيف

 .لذاتو الفرد تقدير انخفاض إلى يؤدي وىذا ذلك، بعد اآلخرين في ثم أوال نفسو
أول بذرة تنغرس  فييفي نظرة الطفل لذاتو  اً جد اً بأن األسرة والمعاممة الوالدية لطفل تمعب دورا ىام وترى الباحثة

الوالدين ًفي الطفل من بذور تقدير الذات ونموه داخل الطفل الذي سوف يؤثر عميو مدى حياتو فإن معاممة
من خالل  اً ن تقديره لذاتو مرتفعخاصة وباقي أفراد األسرة عامة سوف تنعكس عمى تقديره لذاتو فإما سيكو 

ومن  ،طفلمىمال والنظرة الدونية لمن خالل اإل اً التعامل باحترام وتفيم الطفل أو سوف يكون تقديره لذاتو منخفض
 .ثم عالقات الطفل بأقرانو ومدى تقبميم لو سوف تنعكس عمى تقديره لذاتو

 :الذات تقدير ستوياتم -ادساًاس
 قوتو ومواطن وأىدافو ومنجزاتو إمكانياتو حيث من لنفسو تقييمو أو نفسو عن المكون الشخص اعتقاد ينشأ

 منخفضاً  أو عالياً  الذات تقدير يكون وقد نفسو عمى واعتماده استقالليتو ومدى باآلخرين وعالقاتو وضعفو
 ليا يتعرض التي لمتجارب اً وفق وذلك الطفولة عيد منذ يتشكل أو لمذات التقدير ىذا يتكون ،الشخص لدى
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 أو متكرر جنسي أو نفسي أو بدني اعتداء مثالً  ومؤلمة، قاسية التجارب ىذه كانت ما فإذا متكررة، بصورة
 والخجل، الخوف، بمشاعر اً مصاحب ذاتو عن كبير سمبي انطباع الفرد لدى يتكون عاطفي ىمالإ أو حرمان
 يقدم أمر أي في المتكرر والفشل الدافعية، وانعدام باآلخرين، أو بالنفس الثقة وعدم الكآبة مع والتردد والجبن،

 .(95ص ،1993،)عطا  عميو
 :وىي ثالثة العمماء عمييا اتفق مستويين في الذات تقدير فيتمثل

 العالي( الذات لتقدير المرتفع المستوى(. 
 (المتدني )الذات لتقدير المنخفض المستوى. 
  : العالي الذات مفهوم -6-1

 لذاتو الفرد بتقبل والتصميم، اإلرادة وقوة بالثقة المدعومة يجابيةاإل الذات صورة عن ليةالعا الذات اعتبار ينشأ
 يتعامل من كل يممسيا لمذات  تبمورةمو  اضحةو  صوراً  يجابيإ ذات مفيومب يتمتع لمن تظير حيث منيا ورضاه

 الذات احترام في الرغبة دائماً  فيو ظيري   الذي اآلخرين مع ممواتع أسموب ويكشف عنيا بو، يحتك أو الفرد مع
 بالكرامة والتمسك بالنفس الواضحة والثقة ىميتياأو  ودورىا االجتماعية مكانتيا عمى والمحافظة وتقديرىا

 عن يجابيإ مفيوم لديو من الذات قبول ويعود .عنيا ورضاه لذاتو الفرد تقبل عن يعبر مما الذاتي واالستقالل
  .(32ص ، 2003،)الشيخ  ابي  والتبصر الذات معرفة إلى ذاتو
 حول الفرد يكونيا التي يجابيةاإل الصورة بأنو :العالي الذات تقدير   "Joseph mutin" ميتان جوزيف عرف فقد

يجادو  بقدراتو، الثقة لديو تنمو و بالتقدير جدير ناجح إنسان بأنو يشعر إذ نفسو،  من يخاف الو  لمشكالتو الحمول ا 
 .( 47ص ،2008،)البراق  فييا سينجح نوأ بافتراض و إرادة بكل يواجييا بل حولو يجدىا التي المواقف
 محددة فكرة لدييم و ميمين اً أشخاص أنفسيم يعد ون العالي التقدير ذوي األشخاص فان سميث كوبر وحسب
 عند يضطربون وال بالتحدي يستمتعون و شخصياتيم، لنوع طيباً  قمبا يممكون أنيم كما ،صواباً  ويظنون لما وكافية

 بآراء والتأثر لإلقناع منخفض استعداد ولدييم لمقمق، تعرضا قلأو  بأحكاميم الثقة إلى ميلأ ىوو  الشدائد،
 .(148ص، 2006،)جراداتلمنقد حساسية قلأو  الجماعية المناقشات في يجابيةاإل لتحمل ميالً  أكثر وىم  اآلخرين

 ليا ،نموه خالل المؤثرة الحياتية والخبرات والتجارب المبكرة، طفولتو منذ الفرد بيا يمر التي والخبرات لمتنشئة إن
 األساسية احتياجاتو لمطفل يكفل جو في سميمة التنشئة كانت فكمما ىذا، الذات اعتبار بمورة في الكبير أثرىا

 اعتداده في مادياً  الفرد شخصية عمى ذلك وانعكس يجابياً إ الذات اعتبار كان واألمنية والفيزيولوجية العاطفية
 المتكرر النجاح تحقق التي يجابيةاإل التجارب أن كما .الحياة في أىدافو لتحقيق تدفعو التي ذاتو في وثقتو بنفسو
 .(Kazdin, 1994, p156) الذات اعتبار دعم في تسيم

 :ًلمذات العالي التقدير األفرادًذووًصفات -6-1-1
 ال أنيم مع حياتيم في والتحكم أنفسيم عمى السيطرة عمى قدرة األكثر ىم األشخاص ىؤالء أن الدراسات أظيرت

 ليس استجابات وىي واألحداث القضايا تجاه واستجاباتيم مشاعرىم في يتحكمون ولكنيم شيء كل في يتحكمون
 والنجاح والحب السعادة فييا شاقةرحمة   فالحياة مستمرة تكون أن البد ولكنيا ،إيجابية دائماً  تكون أن بالضرورة
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 يتوقفون وال السير في ويستمرون ذلك يعممون لذاتيم العالي التقدير وأصحاب والفشل والكراىية التعاسة وفييا
 ،(148 ص ،2006 ،)جرادات سعيدة ستكون النياية بأن يؤمنون ألنيم سعادةًا و استقرار  األكثر البيئة يجدوا حتى

ً:التالية الصفات خالل من ىؤالء مالحظة ويمكن
 الذاتية بالقيمة الشعور. 
 وجدوا أينما واالنتماء االندماج في سريعون.  
 التحدي مواجية عمى وقدرتيم وبكفاءتيم الذاتية بقيمتيم الشعور لدييم . 
 األعمال في إنتاجية األكثر ىم. 
 غيرىم من بحياتيم ورضا سعادة أكثر ىم. 
 النفس عثرات مواجية في وأقوياء أنفسيم مع وواقعيون متفائمون. 
 حياتيم في والتحكم أنفسيم عمى السيطرة عمى القدرة. 
 النفس عثرات مواجية في القوة. 
 المشاعر في التحكم قوة. 
 الجديدة بالخبرات يستمتعون. 
 االستطالع حب لدييم. 
 كثيرة أسئمة يطرحون. 
 واألنشطة بالميمات لمقيام يتطوعون. 
 (111ص ، 2003،)سميم  .لمتحديات يستجيبون 

ومما سبق ترى الباحثة أن األفراد الذين يتصفون بتقدير ذات عالي يتمتعون بالنظرة االيجابية نحو الحياة 
والمستقبل والقدرة عمى محاكمة األمور فيمم مرنيين ومعطائين ومتعاونين لدييم القدرة عمى ضبط النفس 

 واالنفعاالت الرضا عن الذات وغيرىا من الصفات اإليجابية .
 المنخفض:ًً ذاتال مفهوم -6-2

  رفضيا أو ذاتو عن الفرد رضا عدم"بتعريف الذات المنخفض عمى أنو  (Rosenberg, 1979)  روزنبورغ يرى
 الخوف :تدنيو أعراض ومن .األسرية العالقات ،المجتمع حالة الفقر،: ىي لتدنيو مؤدية اً ويرى أن ىناك أسباب

 واستخدام اآلخرين، إلرضاء السعي الخجل، عدم االستقاللية، الدفاعية، الالذع، النقد بالذنب، الشعور الفشل، من
 .(Harris, 2009, p 60) الدفاعي ياتلاآل
 :نمطين ىناك أن يظير السمبي الذات بمفيوم يتعمق فيما
 ال إذ وتكامميا الذات بثبات إحساس لمفرد يكون ال حيث منتظمة غير نفسو عن الفرد فكرة تكون األول 

 .التكيف سوء إلى يشير ىنا واألمر لديو والقوة الضعف مواطن يعرف
 القمق تسبب الذات عن جديدة معمومات أي فان النمطين وفي التغيير يقاومو   والتنظيم بالثبات يتصف الثاني 

 االيجابي الذات مفيوم بين الوثيق االرتباط عن الدراسات من العديد أشارت وقد ،الذات بتيديد والشعور
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 األفراد أن حيث ،أخرى  جية من النفسي واالضطراب السمبي الذات مفيوم وبين جية من النفسية والصحة
 أي يجابيةإ أنفسيم عن يحممونيا التي الفكرة وكانت اآلخرين مع تعامميم في يجابيةإ أكثر كانوا األسوياء

 مرغوب غير أشخاص وأنيم ذواتيم عن سمبياً  امفيومً  ظيرواأف المضطربون أما بيم مرغوب أشخاص أنيم
 من المفيوم ىذا عن يكشف ما كثيراً  سمبياً  مفيوماً  لنفسو نيكو   من أن والواقع ،( 25ص ،2000 ،)الفحل بيم

 بعدم نصفو يجعمنا مما واآلخرين نفسو تجاه مشاعره عن تعبيره من أو الخاصة تصرفاتو أو حديثو أسموب
 يظير أن إما السمبية من نوعين من األفراد ىؤالء يعاني ما وعادة عدم احترام الذات أو االجتماعي الذكاء
 بأنو ذلك عن يعبر منيم أياً  تسمع حيث فيو يعيشون الذي الخارجي العالم مع التوافق عمى القدرة عدم عميو
 أو حياتو في النفسي االستقرار بعدم يشعر نوأ أو واليموم بالمشاكل محمل نوأ أو مستوى اآلخرين عمى ليس

 بأنو ذلك عن يعبر تسمعو حيث اآلخرين من بالكراىية منيم البعض شعور في الفرد يظير فيو ثان   كشكل
 .(Forzi, 2003, p30) ميما فعل اآلخرين من مقدر غير نوأ أو أىمية عدم أو قيمة بعدم يشعر

 طالق بسبب مثالً  الطفل نمو ترافق متراكمة سمبية حياتية لظروف نتيجة الضعيف الذات اعتبار ينشأ قد
 الطفل حياة في استقرار عدم ىنالك يكون أو ،األم زوج من سيئة لمعاممة نتيجة أو األسرة وتفكك الوالدين

 األسرة من العاطفي الحرمان أو السيئة، أسرتو والمعاممة تفكك بسبب ألخرى أسرة من لمتنقل واضطراره
 كل عمى يقدمون ولذلك فاشمون فعال بأنيم االعتقاد لدييم يخمق قد البعض عند المتكرر الفشل .الجديدة
 األصمي االعتقاد يدعم وىذا جديداً  فشالً  إال يحصدون ال ولذلك اً قمسب بو ويتنبئون الفشل يتوقعون وىم عمل
 الصوت لذلك العنان يترك المنخفض الذات وعمى اعتبار ،فاشمون وأنيم لشيء، يصمحون ال بأنيم لدييم

 مع تحد   أي مواجية عند التردد إلى يدفع الذي لميمم المثبط كر،تنالمس الناقد الرافض الخافت الداخمي
 .(183ص ،2008 ،)جمبي مبكراً  اليروب أو االستسالم

 ً:لمذات المنخفض التقديرًذوو األفراد صفات -6-2-1
 :التالية بالصفات المنخفض التقدير وذو  األشخاص يتصف

 رادة بالغضب الشعور أو أنفسيم اتجاه بالنقص الشعور  .العالم من الثأر وا 
 والثناء اإلطراء حصول عند االرتباك أو الذات احتقار. 
 أ.بالخط عالقة ليم يكن لم ولو حتى دائماً  بالذنب الشعور 
 شيء كل عن المستمر االعتذار . 
 ن حتى عميو حصموا الذي العمل أو لممكانة االستحقاق بعدم االعتقاد  .عادياً  ذلك يرون اآلخرون كان وا 
 الزوجية دور أو األبوة كدور االجتماعية أدوارىم في بالكفاءة الشعور عدم . 
 (183 ص ،2008 ،)جمبي. المأل أمام التحدث من الخوف 
 اآلخرين ورفض سخرية من خوفاً  رأييم تعديل أو سحب عمى يميمون . 
 وأال أنفسيم عمى االنكماش يحاولون العالم عن كالغرباء يبدون رؤوسيم ينئمطأط ببطء ويمشون انطوائيين 

 .أحد راىمي
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 مواجية من ىروب عممية ألنيا الذات تقدير ضعف من صور ىي النقد تقبل وعدم والعدوانية العنف 
 . النفس مشكالت

 التشاؤم. 
 النفس عمى واالنكفاء االنكماش. (Joshi, 2009, p35) 

و  ،النظرة السمبية لمحياة ترى الباحثة أن األفراد الذين لدييم تقدير ذات منخفض ىم أشخاص لدييم ميل نحو
ئد لمذات الموم الزا ،ألحيان يبررون فشميم نحو اآلخرينمعظم ا ،لى االنسحاب غير اجتماعيين عموماً يميمون إ

 وعدم الثقة بقدراتيم وغيرىا من الصفات.  ،عدم الثقة بالنفس ،كما يميمون إلى التشاؤم
ًالعالقةًبينًالتزانًالنفعاليًوتقديرًالذاتً:ًً-ابعاًاس

مما سبق تناولت الباحثة كل من االتزان االنفعالي وتقدير الذات كل عمى حدا اال أنو البد من معرفة مدى      
 ىداف الميمة التي يسعىحد األأاالتزان االنفعالي وتقدير الذات  كل من حيث يعتبر المتغيرينأىمية العالقة بين 

لقد و  ،من خالل مواجية الفرد لمشكالت الحياة اىميتيألى ترسيخيا في شخصية الفرد، وقد تأتي إعمم النفس 
بالغة كونو من  أىميةعطتو أشارت العديد من الدراسات التي تناولت موضوع االتزان االنفعالي وتقدير الذات و أ

 السمات الميمة في شخصية االنسان.
لئك الذين يتسمون ألو  ىمية كبيرة كونو صفةلو أن االتزان االنفعالي أ( الى 1987ذ توصمت دراسة )كفافي، إ

اتيم وطاقاتيم والذين ال يشعرون ر بالقدرة والكفاءة عمى التعامل مع البيئة االجتماعية المادية واالستفادة من قد
الطالب ذوي  ((Leung, 1981 لينكدراسة وكشفت  (111ص ،1987بالذنب ولدييم تقدير عال لمذات )كفافي، 

 تاالنفعالي من الطالب ذوي الدرجة المنخفضة في تقدير الذا عمى في اتزانيمأالدرجة العالية في تقدير الذات 
(Leung, 1981  ). 

الذات واالتزان االنفعالي)ابو زيد،  تقبل بين دالة رتباطيةإ عالقة وجود لىإ ( 1987زيد، بوأ) كما توصمت دراسة
السيطرة عمى ينعدم لدييم  انفعالياً  ينغير متزنالص اشخاألأن لى إ( 2004، ويشير )الميدي ،(237 ،1998

في  يينفاعمغير  صاً اشخأ معمى اتخاذ القرارات مما يجعمي ةقدر العدم و الزائدة  االعتماديةيميمون إلى االنفعاالت و 
ن قدرة الشخص لمسيطرة عمى االنفعاالت أكد عمى أ( فقد 2004ما )خوالدة، أ،(  5ص ،2004)الميدي،  المجتمع
ساس الشخصية المتمتعة بالصحة النفسية )خوالدة ، أرادة وقوة الذات و ساس اإلألى االتزان االنفعالي ىي إوصوال 
جوانبو وأبعاده، حيث أن نسان نظرة تكاممية بكل نساني  نظر إلى اإلاإل ن المنظورأكما  ،(44ص ،2000

اجاتو ويحقق ذاتو واتزانو ن يشبع حأعطاؤه الحرية كاممة حتى يستطيع إر وليس شريرًا ويجب نسان عندىم خي  اإل
 .النفسي
أن جميع الباحثين والنظريات أكدت عمى العالقة بين االتزان االنفعالي وتقدير الذات في حياة يمكن القول وىكذا 

نا أن نفصل ع المجاالت فال يمكاعل االثنين معًا وتأثيرىم في سموك الفرد في جميومدى تداخل وتف الفرد السوي
اة المراىقين خاصة تأثير االنفعاالت واالتزان االنفعالي عمى مدى تقيم الفرد لذاتو وتقديره ليا وال سيما في حي

 والشباب عامة.
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أن تقدير الذات المرتفع يعد صفة موجودة عند أغمب الناس الذين نعجب  (2006) وفي ضوء ذلك بين نصيف ،
أولئك الذين يمتمكون القدرة عمى فيم انفعاالتيم وضبطيا ويتمتعون بقدرة عمى التعامل مع  ،بيم ونحترميم

أي أن األشخاص القادرين عمى (. 59 ص ،2006 ،)نصيف ناآلخرين مما يكسبيم المودة واالحترام من اآلخري
وذلك نتيجة األثر الكبير الذي يولده ىذا  ،ضبط انفعاالتيم وتوجيييا يكون لدييم مستوًى مرتفع من تقدير الذات

الضبط عمى العالقات االجتماعية والتي تجني ثمارىا النفس من حيث الشعور بالمودة والراحة والطمأنينة النفسية 
إلى أن الوعي باالنفعاالت  (2007) ولقد أشارت دراسة جودة ،والتي تتجمى فيما بعد بتقدير الفرد لذاتو وثقتو بيا

ىو الكفاءة الوجدانية األساسية التي ينبني عمييا غيرىا من الكفاءات الشخصية مثل تقدير الذات...إذ  والمشاعر
وبالتالي فأنيا قد تنعكس  ،أن المشاعر تمعب دورًا أساسيًا في تسيير الحياة وما يصاحبيا من القرارات الشخصية

حساسو بقيمتو الذاتية.  إيجابًا عمى تقدير الفرد لذاتو وا 
 ة منيا، ليست المألوفة فقط بل الجديدفمواجية جميع المواق من والمرونة التي تمكنا كان الفرد يمتمك فكمم

أصبح يمتمك مقومات االتزان االنفعالي  ،وابتكار استجابات جديدةأيضًا، بدرجة يمكن أن تصل إلى حد خمق 
مكاناتو وقدراتو.  (2001)وفي ضوء ذلك أشار المزني  وىذا األمر الذي ينعكس عمى مدى تقدير الفرد لذاتو وا 

التحكم والسيطرة عمى االنفعاالت والتعامل بمرونة مع المواقف واألحداث الجارية إلى أن االتزان االنفعالي يتمثل ب
ن ىذه بعًا لذلك فإوت ،(69 ص ،2001،)المزيني "اآلخرينو مما يزيد من قدرتو عمى قيادة المواقف منيا والجديدة 

تزيد من مستوى  ،والقدرة عمى قيادة اآلخرين والتعامل معيم ،المرونة في التعامل مع المواقف واألحداث الجارية
 نظرة تتضمن لنفسو، االيجابية الفرد نظرةوخصوصًا أن تقدير الذات يمثل  ،وتشعره بأىميتو ،تقدير الفرد لذاتو

وأن  ، الجديدة الخبرات واستعداده لتقبل وجدارتو بكفاءتو الفرد إحساس تتضمن كما كافية ، بدرجة   بالنفس الثقة
االتزان االنفعالي يعطي الفرد مجموعة من المميزات االجتماعية من حيث القدرة عمى إدارة انفعاالت اآلخرين 

كما ي مكن االتزان االنفعالي الفرد من تجنب  ،والتصرف بمباقة وحنكة في المواقف االجتماعية اليوميةواستيعابيا 
مكانياتو ،المواقف التي تؤثر عمى فاعميتو النفسية ويزيد  ،وكل ىذه األمور تنعكس ثمارىا عمى تقدير الفرد لذاتو وا 

 من شعوره بأىميتو ودوره في الوسط المحيط بو.
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 التعليم املهني .ًب

ًتوطئة:
فكثير  ،إن أساس تقدم الدول العظمى ىو التطور والتقدم الصناعي واىتماميا بالتعميم والتدريب الميني       

فمنذ  ،أما في سوريا فقد عاش التعميم الميني مخضات كبيرة ،من الدول أولت كل اىتماميا بالتعميم الميني 
ثم ارتفعت النسبة في  ،اإلعدادية من حممة الشيادة  ( %10) ظل مقتصرا عمى (1986)االستقالل وحتى عام 

 ومما الشك فيو ،(%40)ومن ثم إلى  (%50)ثم جرى تخفضيا إلى  (%70)إلى   (1996-1995)العام الدراسي 
 .(2004 ،تالك فرص العمل )منظمة اليونيسكوميارات يدوية تساعدىم عمى امأن التعميم الميني يتيح لطالبو 

ًوالمهني:أهدافًالتعميمًالفنيًً-أولًا
 من أىم أىداف التعميم الفني والميني تستخمص الباحثة مايمي:

اعداد الطاقات البشرية لمدخول في العممية اإلنتاجية مما يساعد عمى إرساء القاعدة التقنية األساسية  -1-1
 لالقتصاد الوطني.

 .الوطني لالقتصادربط التعميم الفني والميني بخطط التنمية االقتصادية لمواجو الحاجات المتجددة  -1-2
الطالب و توزيعيم  عمى فروع التعميم الفني والميني وفق قدراتيم وميوليم تبعا لحاجات القطاعات  انتقاء -1-3

 .المختمفة االقتصاديةوالمؤسسات 
كساب الطالب طريقة التفدالتكامل بين الدراسة النظرية والتدعيم  -1-4 ير العممي والبحث كراسة العممية وا 

 .تعميم الذاتيالمنيجي والنقد وال
 .ي خطط التنمية وسد حاجات المجتمعإعداد األيدي الماىرة في شتى المجاالت لإلسيام ف -1-5
  .توجيو المناىج لتمبي حاجة التنمية االجتماعية واالقتصادية -1-6
  .تدريب الطالب عمى اقتصاديات العمل بما يحقق االنتاج بأقل كمفة  ممكنة وأقصر وقت -1-7
تييئة الطالب لالندماج في سوق العمل من خالل فيم صحيح لدور الفرد في المجتمع )وزارة التربية،  -1-8

1996).ً
ً:وعًوًأقسامًالتعميمًالفنيًوالهنيفًرً-ثانياًا

ًً:التعميمًالصناعيً-2-1
نجارة  ،التسوية والخراطة ،المحام ،محركات واآللياتلا ،الكيرباء ،تا: االلكترونيويضم أحد عشرة اختصاصًا وىي

  .التدفئة والتبريد ،اآلالت الزراعية ،النسيج ،النماذج والسباكة ،األثاث
 :بسيط لبعض ىذه اختصاص وفيما يمي عرض

وييدف إلى تزويد الطالب بالمعارف العممية والتقنية وتدريبيم عمى اكتساب الميارات العممية  :كترونإللا -2-1-1
 . ية واصالحيا كالراديو والتمفزيونترونلكعمى صيانة مختمف األجيزة اإلدرين التي تجعميم قا
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ًوالتكييفً-2-1-2 يزة جعمميات التوصيالت الكيربائية أل تيدف إلى جعل الطب قادرين عمى اجراء :التبريد
وقراءة التبريد ومعرفة المفاىيم االساسية فييم كما تؤىميم لمعرفة طرق التبريد ودراسة أنظمة تكييف اليواء 

 .لمخططات لدارات التكييف والتبريدالرسومات وا
كة ودرجة اوتيدف إلى جعل الطالب قادرين عمى التمييز بين المعادن وقابميتيا لمسب :النماذجًوالسباكة -2-1-3
 .نصيار ومعرفة أنواع رمال السباكةاال
ًوالتشكيل -2-1-4 والفنية لمحام واتقان لحام المعادن كساب لطالب األسس العممية اوىي تعمل عمى  :المحام

  .الحديدية وغير الحديدية
وتيدف إلى تخريج فنيين مؤىمين لضبط آالت التشغيل العادية وشبو األوتوماتيكية  :التسويةًوالخراطة -2-1-5

  .وتشغيميا واصالحيا
وىي تيدف إلى تعريف الطالب بالخامات المستخدمة في مجال صناعات النسيج والتعرف عمى  :النسيج -2-1-6

ل التي ت التي تجري عمى الخيوط النسيجية والمراحااألساليب والطرق المتبعة في معامل الغزل والنسيج والعممي
 .(45ص، 1996 ،)المرجع السابقتمر بيا حتى تصبح منسوجة

ً:التعميمًالتجاريً-2-2
ًأهدافًالتعميمًالتجاري:ً-2-2-1
  رية واستخدام الوسائل الخاصة بياسد حاجات سوق العمل من المؤىمين لألعمال المحاسبية والتجا. 
  (55ص  ،1996 )المرجع السابق،والمالية واالدارية والحاسبيةاطالع الطالب عمى أىم النظم االقتصادية. 
ً:أقسامًالتعميمًالتجاريً-2-2-2
 :والمشترك والمصارف وشركات  يعمل في المحالت التجارية وشركات القطاع العام والخاص محاسب

 .ينالتأم
 تؤىمو لمسك سجل المادة والمحافظة عمييا وفق الشروط الفنية وتنظيم المستودعات وفق  :أمينًمستودع

  .األساليب الفنية
 ية أو الخدمية وفي أي مجال آخر عاو الزر أ: وذك لدى الشركات التجارية أو الصناعية مندوبًمبيعات

 (.165 ص ،1996)المرجع السابق، 
 عمال السكرتاريا والطباعةأاألعمال االدارية المكتبية ك.  
 حصائيةاإلئية حيث يقوم بإعداد الجداول احصل اإلاعماأل.  
  والقوانين المعمول بيا في الدولةالجباية في الدوائر المالية وفق األنظمة. 
ً:النسويالتعميمًً-2-3
ًأهدافًالتعميمًالنسوي:ً-2-3-1
 اقتصاديات العمل بما يحقق االنتاج بأقل كمفة ممكنة ثارة الوعي التصنيعي وتدريبين عمىإ.  
 ت المينيةااكساب الطالبات الميارات والخبرات النظرية والعممية مما يسيل أداء العممي.  
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 األطر المينية النسوية في شتى المجاالت إعداد.  
ً:أقسامًالتعميمًالنسويً-2-3-2
 التفصيل والخياطة واالقتصاد المنزلي. 
 سس النظرية والعممية لحفظ األ ية الغذاء في بناء الجسمصناعة وحفظ األطعمة من خالل تعريفين بأىم

 .(163 ص ،1996 ،األغذية )المرجع السابق
ً:لتيًتواجهًالتعميمًالفنيًوالمهنيالصعوباتًوالتحدياتًاً-ثالثاًا

غم من تمتع التعميم الميني بأىميتو وخصوصيتو في تنمية المجتمع وتطوره إلى أنو يواجو بعض عمى الر 
  :التحديات وأىميا

 التعميم والتدريب الفني والميني التكمفة العالية في تمويل. 
 صعوبة ربط المناىج التعميمية باحتياجات سوق العمل المتسارعة. 
 الجودة في التعميم والتدريب. 
 وبة ايجاد التعاون والشراكة بين الجيات المختمفة بالتعميم الفني والميني وكيفية تعزيز مشاركة القطاع صع

  .الخاص في تخطيط وتمويل مراحل التدريب
 الكمفة العالية الستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في التعميم القني والميني. 
 (27-26 صص  ، 2004،نظمة اليونيسكومع بيانات ومعمومات عن سوق العمل)مصعوبة ج. 

ومما سبق نجد مدى أىمية التعميم الفني والميني في سوق العمل وفي تطور وازدىار المجتمع وذلك لتعدد 
التخصصات فيو التي يحتاجيا المجتمع إال انو يواجو العديد من الصعوبات وذلك لتكمفة العالية والتجييزات 

 الطالب.الالزمة في المدارس لتدريب 
 

  



 
 
 
 

  

 مناهج البحث وإجراءات الدراسة امليدانية :اخلامس  الفصل

 منهجًالدراسة.ً-أولًا
 مجتمعًالدراسة.ً-اًاثاني

 عينةًالدراسة.ً-اًاثالث
 أدواتًالدراسة.ً-اًارابع
 مقياسًالتزانًالنفعالي..أ

 .تقديرًالذاتمقياسً.ب

 التحصيلًالدراسي..ت
 إجراءاتًالتطبيق.ً-خامساًا
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 مناهج البحث وإجراءات الدراسة امليدانية
 ،ووصف العينة وكيفية سحبيا ،كما يتضمن تحديد مجتمع الدراسة ،يتضمن ىذا الفصل تحديد منيج الدراسة

وفيما يمي  ،واإلجراءات المتبعة لمتحقق من الخصائص السيكومترية ليذه األدوات ،وخطوات إعداد أدوات الدراسة
ًتوضيح لذلك:

ً    منهجًالدراسة:ًً-أولًا
لقد اقتضى العمل من أجل تحقيق أىداف الدراسة اتباع المنيج الوصفي التحميمي الذي "ييتم بوصف ظاىرة      

أو مشكمة محددة، وتصويرىا كميًا عن طريق جمع بيانات ومعمومات مقنَّنة عن الظاىرة أو المشكمة، وتصنيفيا 
خضاعيا لمدراسة الدقيقة"   .(370ص, 2007, ممحم)وتحميميا وا 

 تمثل ذلك بالجانبين اآلتيين: وقد
 تناول بذلك دراسة االتزان االنفعالي وتقدير الذات. الجانبًالنظري: -1

قامت الباحثة بتطبيق مقياس االتزان االنفعالي ومقياس تقدير الذات)بعد التحقُِّق من  إذ الجانبًالميداني: -2
ومن ثم معالجة الدرجات الخام صدقيما وثباتيما( عمى عينة الدراسة، وحساب درجاتيما عمى األدوات، 

 بالقوانين اإلحصائية المناسبة لمتحقق من صحة أسئمة وفرضيات الدراسة.

ًمجتمعًالدراسة:ً-ثانياًا
تألف المجتمع األصمي لمدراسة من طمبة الصف الثاني الثانوي الميني بفروعو )الصناعي والتجاري والنسوي(  

طالبًا وطالبة موزعين كما ىو مبين في الجدول   (3563) من مدارس محافظة دمشق الرسمية إذ بمغ عددىم
 اآلتي:

ًعددًأفرادًالمجتمعًاألصميًموزعينًحسبًالتخصصًالدراسيًوالجنسيبينًً(1)جدولً
ًالمجموعًاإلناثًالذكورًالتخصص الدراسي

 1619 131 1488 الثاني الثانوي الصناعي

 1355 750 605 الثاني الثانوي التجاري

 589 589 0 الثانوي النسويالثاني 

 3563 1470 2093 المجموع

 

ولقد تم الحصول عمى عدد الطالب في المجتمع األصمي من خالل الرجوع إلى إحصائيات مديرية التربية في 
 (.2015 -2014)محافظة دمشق لمعام الدراسي

ًعينةًالدراسة.ً-ثالثاًا
طالبًا  (3563) من أصل ،طالبًا وطالبة (428)بمغتعينة  ةالباحث تختار ا ةالحالي دراسةلتحقيق أىداف ال

وطالبة من طالب الصف الثاني الثانوي الميني بفروعو)الصناعي والتجاري والنسوي( في ثانويات مدينة دمشق 
وقد  ،سنة (17-16)ممن تتراوح أعمارىم بين (2015-2014)المينية الرسمية في الفصل الثاني من العام الدراسي 

في أن العينة الواجب سحبيا من  (2011)وىذا ما أشار إليو حسن  ،%(12)لدراسة بنسبة تم سحب عينة ا
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والجدول اآلتي يبين  ،(533ص ,2011 ،حسن) فما فوق%( 10)هي  (4000- 3500)مجتمع أصمي يتراوح ما بين 
 العينة المسحوبة من المجتمع االصمي:

ًمنًالمجتمعًاألصميًعددًأفرادًالعينةًالمسحوبةيبينًً(2) جدول

 المجموع اإلناث الذكور التخصصًالدراسي

 194 16 178 الثانيًالثانويًالصناعي

 163 90 73 الثانيًالثانويًالتجاري

 71 71 0 الثانيًالثانويًالنسوي

 428 177 215 المجموع

 

 ولقد تم اختيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية الطبقية. 
 :بحيث يكون لكل فرد من أفراد العينة حظوظ متساوية في أن يجري اختياره من بين أفراد العينة عشوائية، 

 وأن ال يؤثر اختيار أي فرد بأية صورة من الصور في اختيار الفرد اآلخر.

 نسوي(. ،تجاري ،تم بموجبيا تصنيف الطالب حسب التخصص الدراسي إلى ثاني ثانوي)صناعي:ًطبقية 
الباحثة في سحب عينة مدارس التعميم الثانوي عمى تقسيم مدينة دمشق إلى خمس مناطق وقد اعتمدت 

حيث قامت الباحثة برسم خطين ودائرة في المنتصف بحيث تكون أنصاف أقطارىا متساوية عمى  ،جغرافية
 الخريطة المدرسية فقسم ىذان الخطان إلى خمس جيات وىي كما يمي:

 ً:مساكن برزة ،دمر ،المالكي ،أبو رمانة ،الشيخ محي الدين ،المزرعة ،ركن الدينالمنطقةًالشمالية. 

 ً:الشاغور. ،القصاع( ،ساروجا )العدوي ،دمشق القديمة )باب توما( ،باب شرقي ،العمارةالمنطقةًالشرقية 

 ً:ابن عساكر. ،المنطقة الصناعية ،الزاىرةالمنطقةًالجنوبية 

 ً:المزة . ،كفرسوسةالمنطقةًالغربية 

 ً:الحمبوني. ،باب مصمى ،الفحامة ،البرامكة ،القنوات )باب سريجة(المنطقةًالوسطى 
حيث تمت كتابة أسماء مدارس التعميم الثانوي الميني  ،ثم قامت الباحثة بسحب عدد المدارس بالطريقة العشوائية

وتم  ،قة منفصمةوسطى( عمى ور  ،غربية ،جنوبية ،شرقية ،في كل منطقة عمى حدة )شمالية ،في مدينة دمشق
 سحب عينة المدارس بشكل عشوائي ودون تمييز.

وتم اختيار الطالب من الشعب وفق جداول أسماء الطالب الموجودة في اإلدارة وذلك بسحب اسم وترك الذي 
 يميو وىكذا... وتم الحصول عمى درجات التحصيل لمفحص النصفي األول ليؤالء الطالب من اإلدارة.

 عرض فيو الباحثة أسماء المدارس الثانوية المينية التي سحبت عينة الدراسة منيا.وفيما يمي جدول تست
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ً
ًًالدراسةًمنهاأسماءًالمدارسًالتيًُسحبتًعينةًًيبينً(3)جدولً

 التخصص الدراسي المدارس المناطق

 ثانوية بسام كيكي المينية المنطقة الشمالية
 )مساكن برزة(

 بنين. \ثانوية صناعية

 بنين. \تجاريةثانوية 

 مختلط. \ثانوية صناعية ثانوية أبو بكر الرازي المينية )مساكن برزة(

 بنين. \ثانوية صناعية الثانوية المينية الصناعية الخامسة)ركن الدين(

 بنات. \ثانوية تجارية ثانوية أنيس سموم المينية)باب توما(

 بنين. \ثانوية صناعية الثانوية المينية الصناعية األولى)الشاغور(

 بنات. \ثانوية نسوية ثانوية جميل الشطي المينية)دمشق القديمة(

 بنات. \ثانوية صناعية ثانوية التجارة الثانية بنات المينية)الزاىرة( المنطقة الجنوبية

 بنات. \ثانوية تجارية

 بنات.\ثانوية نسوية ثانوية عبد الحميد الزىراوي)الميدان(

 .بنين \ثانوية نسوية محمود حماد المينية)الميدان( ثانوية

 ثانوية صناعية مختلطة الثانوية المينية الصناعية)الميدان(

 بنين. \ثانوية صناعية مصطفى صادق الرفاعي)المزة( المنطقة الغربية

 بنات. \ثانوية تجارية ثانوية التجارة الثالثة)مزة فيالت غربية(

 بنين. \ثانوية صناعية كحموس المينية)المزة(ثانوية محمد عيد 

 مختلط. \ثانوية صناعية ثانوية عدنان مردم المينية)المزة(

 بنين. \ثانوي تجاري ثانوية عمر شخاشيرو المينية)برامكة( المنطقة الوسطى

 بنات. \ثانوية نسوية ثانوية أبو فراس الحمداني)القنوات(

 بنين. \ثانوية صناعية المهنية)القنوات(ثانوية باب الجابية 

 بنين \ثانوية صناعية الثانوية المهنية الصناعية)برامكة(

ًأدواتًالدراسة:ً-رابعاًا
وبعد اإلطالع عمى العديد من الدراسات واألدبيات  ،من أجل جمع البيانات والحصول عمى المعمومات     

والثاني لقياس تقدير  ،قامت الباحثة بإعداد مقياسين األول لقياس االتزان االنفعالي ،المتعمقة بموضوع الدراسة
 وخطوات ،وفيما يمي وصف ليذه األدوات المستخدمة في الدراسة ،الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية المينية

ًإعدادىا.
 مقياسًالتزانًالنفعالي: .ًأ

ًخطواتًإعدادًالمقياس: 
  عمى األدب النظري والدراسات السابقة اإلطالعخطوة. 

 المقياستصميم  خطوة. 

  لممقياسخطوة التأكد من تحقق الشروط السيكومترية. 
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 :عمىًاألدبًالنظريًوالدراساتًالسابقةًالطالعخطوةً الخطوةًاألولى: 

والدراسات التي عالجت البحوث ما أشارت إليو و  ،قامت الباحثة بمراجعة األدب النظري المرتبط بموضوع الدراسة
لمعرفة  ،االتزان االنفعاليعمى الدراسات والمقاييس التي تناولت موضوع  ةالباحث تطمعاحيث  ،ىذا الموضوع

 بخصائص تتمتع أداة توفير وبيدف ،أىم األبعاد التي يجب تناوليا في األداة والجوانب التي يجب تغطيتيا
ومن أىم ىذه  طمبة التعميم الثانوي المينيوتقيس االتزان االنفعالي لدى  ،البيئة السورية تناسب تريةسيكوم

وقائمة آيزنك لمشخصية إعداد امطانيوس  ،(2006)ودراسة ريان ،(2002)دراسة الخريبي الدراسات:
 .(2006)ميخائيل

 :وتتضمن هذه الخطوة اإلجزاءاث اآلتيت: :تصميمًالمقياسخطوةً الخطوةًالثانية 

 المقياس:تحديدًأبعادً -2-1

رتكز األبعاد التي سيىي تحديد  المقياسمما الشك فيو أن الخطوة األولى واألساسية في توجيو عممية بناء 
 :ىما ،بعديناألولية من  تكون المقياس في صورتو ،وذلك إلغناء عباراتيا وتفصيل إجراءاتيا لذا ،عمييا

2-1-1- ً ًبالنفعالت: األفراد في تعامميم مع الضغوط الواقعة واألحداث الطريقة التي يستخدميا وىي التحكم
ً.(2005 ،الضاغطة )الداىري

ًالمرونةً-2-1-2 أو الضغوط النفسية  ،وىي عممية التوافق الجيد والمواجية اإليجابية لمشدائد والصدمات :
ضغوط  ،المشكالت الصحية  ،العالقات مع اآلخرين  ،العادية التي يواجييا البشر مثل )المشكالت األسرية 

ً(.120 ص ,2008 ،المشكالت المالية(. )القادري ،العمل 
ً:المقياستألفًمنهاًيصياغةًالمفرداتًوالعباراتًالتيً -2-2

مع مراعاة وضوح األلفاظ  ة بصياغة المفردات التي يتألف منيا المقياسالباحث تقام أبعاد المقياسبعد تحديد 
التي  ون العبارات شاممة لؤلبعادومن حيث مالءمتيا لمبيئة التي ستطبق فييا وأن تك ،والعبارات المستخدمة ودقتيا

 .وأن تكون المفردات بسيطة وسيمة الفيم بعيدة عن الغموض وال تحتمل أكثر من إجابة ،سيتناوليا البحث
ًاألولية:ًالمقياسًفيًصورتهوضعً -2-3

لتحقيقو واستنادًا  المقياسسعى يوانطالقًا من اليدف العام الذي  ،اىج البحث والقياس النفسيمنفي ضوء 
 :اآلتي عمى النحو المقياس ةالباحث تة في وضع بنوده أعدسلمتوجيات الرئي

  التعامل معووكيفية  المقياسمقدمة توضح اليدف من. 

  والتخصص الدراسي ،بحيث تحتوي عمى: معمومات عامة تتضمن معمومات تتعمق بالجنس المقياسأقسام، 
 .ودرجات التحصيل الدراسي

 عبارة. (40)بنود المقياس في صورتو األولية والتي بمغ عدد عباراتيا 
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ً:المقياستحكيمً -2-4

بعرضو عمى عدد من السادة المحكمين من  ةالباحث تقام ،في صورتو األولية المقياسبعد االنتياء من وضع 
 وذلك ،جامعة دمشق -كمية التربية فيمن قسم عمم النفس وقسم القياس والتقويم ذوي الخبرة واالختصاص 

لم  بند واحدحيث تم حذف  ،وبعد استالم المالحظات ُأجريت بعض التعديالت ،لالستفادة من آرائيم ومالحظاتيم
في صورتو النيائية المقياس وبذلك أصبح  ،%(80)من قبل السادة المحكمين وىي  بنسبة االتفاق المطموب يحظ

 وذلك كما ىو موضح في الجدول اآلتي. ،بعدينموزعة عمى  ،عبارة( 39)ضمي
ًالعباراتًالتيًتمًتعديمهاًمنًمقياسًالتزانًالنفعاليًيبينً(4)جدولً
ًالعباراتًبعدًالتعديلًالعباراتًقبلًالتعديل

 أضع نفسي في مواقف خطرةًمع اآلخرين بسرعةتشاجر أ
 أحب التحديًوالتحديأحب المغامرة 

 أتردد كثيرًا في اتخاذ قراراتيًأتردد دائمًا قبل اتخاذ اي قرار
 أخجل بالتحدث أمام اآلخرينًأستطيع التحدث أمام عدد كبير من الناس

 أرفض اإلعتذار لآلخرينًأجد صعوبة في االعتراف بالخطأ ميما كان
 مات الصعبة أنسحب أمام الميًأستسمم بسيولة أمام الميمات الصعبة

 أنا فخور بما حققت من انجازًبما حققت من انجاز اً نادرًا ما أكون فخور 
 في كثير من المواقف اً ميم اً أعتبر نفسي شخصًفي معظم األحيان اً ميم اً أعتبر نفسي شخص

 ينتابني شعور بالحزن وال أعرف السببًينتابني شعور بالكآبة بمعظم األحيان
 أذىب إلى جميع المناسبات االجتماعيةًالمناسبات االجتماعيةأرغب بالذىاب إلى جميع 

 بكل شيء اً أعتبر نفسي ناجحًبجميع أفعالي اً أعتبر نفسي ناجح
ً

 الدراسةًالستطالعية: -2-5

طالبًا وطالبة من طمبة الصف الثاني  (30)قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة استطالعية مؤلفة من 
وقد طمبت الباحثة  ،وذلك لمتأكد من مناسبة البنود لمتطبيق ووضوحيا ،الثانوي الميني في مدارس مدينة دمشق

من الطمبة قبل البدء بقراءة بنود المقياس أن يضعوا إشارة إلى جانب كل بند يجدون صعوبة أو غموضًا في 
 .ًء عميو تم تبسيط بعض البنود التي أشار الطمبة إلى صعوبتياوبنا ،فيمو أو اإلجابة عميو

ًالمحكمين والعينة االستطالعية. السادة وفقًا آلراء بنود وأبعاد مقياس االتزان االنفعالييبين توزع  اآلتيوالجدول 
ًالسادةًالمحكمينًوالعينةًالستطالعيةتوزعًبنودًوأبعادًمقياسًالتزانًالنفعاليًفيًصورتهًالنهائيةًوفقااًآلراءًًيبينً(5)جدول
 الصورةًالنهائيةًلممقياس أبعادًالمقياس م

ًعددًالعبارات
 19 بعد التحكم باالنفعاالت. 1

 20 بعد المرونة. 2

 39 المقياس ككل
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 (39) االستطالعية أصبح مجموع بنود المقياسأفراد عينة الدراسة  السادة المحكمين والطمبة وتبعًا لمالحظات
 بندًا موزعة عمى بعدين كما ىو موضح في الجدول السابق.

ً:لمقياستصحيحًا -2-6
 ،أوافق ،أوافق بشدةوبدائل إجابة خماسية ) ،موزعة عمى بعدين ،بنداً  (39)النيائية من  تكون المقياس في صيغتو

)ثالثة محايدو  ،(درجاتأربع ) أوافقو  ،(خمس درجات) أوافق بشدةحيث تعطى  ،ال أوافق بشدة( ،ال أوافق ،محايد
أما في العبارات  ،يجابيةوذلك في العبارات اإلً،(درجة واحدة) وال أوافق بشدة ،(درجتان)ال أوافقو  ،درجات(
 ،(أربعة درجات)ال أوافقو  ،)ثالثة درجات(محايدو  ،(درجتان) أوافقو  ،(درجة واحدة) أوافق بشدة تعطىف ،السمبية

عمى النحو ية عمى كل بعد من أبعاد المقياس بمالعبارات اإليجابية والس ووزعتً،(خمس درجات) وال أوافق بشدة
 ,14 ,13 ,12 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)ويشمل عدد من العبارات السمبية وىي  ،بعد التحكم باالنفعاالتً:اآلتي

فيشمل عمى عدد من العبارات  ،أما بعد المرونة،ً(19 ,18 ,17 ,16 ,11 ,10 ,7)وعبارات إيجابية ىي  ,(15
 ,15 ,12 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4)وعبارات سمبية وىي  ,(19 ,17 ,16 ,14 ,13 ,11 ,9 ,6 ,3 ,2 ,1)اإليجابية وىي 

18, 20.) 

وانطالقًا مما سبق تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا أفراد عينة الدراسة بالنسبة لكامل عبارات المقياس 
 .درجة (39) درجة، وأقل درجة ىي (195)ىي 
 مقياسالسيكومتريةًلمًالتحققًمنًالشروطً-الخطوةًالثالثة: 

 صدقًالمقياس: -3-1
 :اعتمدت الباحثة الطرق اآلتية مقياسلمتحقق من صدق ال

 : (content validity)صدقًالمحكمينًً-3-1-1
بل يعتمد كميًا عمى نظرة واضع االختبار  ،ىذا النوع من الصدق ال يتطمب أية إجراءات تجريبية أو إحصائية

وتقديراتو الخاصة سواء لمجال أو محتوى الخاصية المقيسة أم لمبنود التي تؤلف محتوى االختبار وعادة يستعين 
 تذا قامول ،(115ص ,2009 ،)مخائيلواضع االختبار بآراء عدد من المحكمين لضمان ىذا النوع من الصدق

والمبينة  ،ية بجامعة دمشقساتذة في كميتي الترباألاألولية عمى عدد من  ورتوفي ص ة بعرض المقياسالباحث
 وقد طمب من السادة المحكمين اآلتي: ،لمتأكد من صدق المحتوى بداللة المحكمين ,(1)أسماؤىم في الممحق

  ووضوحيا. البنودالحكم عمى سالمة 

 لمبعد الخاص بيا مدى انتماء البنود. 

  في قياس اليدف. البنودمدى مصداقية 

 المزيد من الصدق. مقياسبما يكسب ال إضافة أو تعديل أو حذف أي بند 
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في  وبذلك أصبح المقياس ،حيث تم حذف عبارة واحدة ،ات ُأجريت بعض التعديالتوبعد استالم المالحظ
 كما تم توضيحو سابقًا. ،بعدينموزعة عمى  ،عبارة (39)ضميصورتو النيائية 

  :Construct Validity) )البنيويًالصدقً-3-1-2
 ،معموماتية( ،فني ،تجاري ،سحب عينة عشوائية من طمبة الصف الثاني الثانوي الميني بفروعو)صناعيبتم 

وىي من خارج عينة الدراسة األساسية لمتحقق من صدق البناء بدراسة االتساق  ،طالبًا وطالبة (80)بمغت
 (10/2014/-16-15)، وذلك بتاريخ مقياسالداخمي لم
وذلك كما ىو موضح في الجداول  ،ألبعاد المقياسبعدة خطوات لمتأكد من االتساق الداخمي  ةالباحث تولقد قام

 (.7)و ,(6)ذوات األرقام
ًالكمية:ًتهمعًدرجًبنودًمقياسًالتزانًالنفعاليمعامالتًارتباطً-3-1-2-1

باستخدام معامل  الكميةبنود مقياس االتزان االنفعالي مع درجتو معامالت ارتباط باستخراج  ةالباحث تقام
 :وكانت النتائج عمى النحو اآلتي ،االرتباط بيرسون

ًمعامالتًبنودًمقياسًالتزانًالنفعاليًمعًدرجتهًالكميةًيبينً(6)جدول
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 **0.62 14 **0.52 27 **0.40 

2 **0.43 15 **0.47 28 **0.50 

3 **0.44 16 **0.50 29 **0.62 

4 **0.40 17 **0.42 30 **0.45 

5 **0.72 18 **0.52 31 **0.56 

6 **0.59 19 **0.51 32 **0.54 

7 **0.73 20 **0.50 33 **0.57 

8 **0.58 21 **0.47 34 **0.67 

9 **0.66 22 **0.50 35 **0.59 

10 **0.72 23 **0.41 36 **0.70 

11 **0.56 24 **0.67 37 **0.59 

12 **0.70 25 **0.54 38 **0.64 

13 **0.69 26 **0.45 39 **0.57 

 0.01 دال عند مستوى داللة )**(

ىي دالة جميعيا عند بنود مقياس االتزان االنفعالي مع درجتو الكمية معامالت ارتباط أن  (6)ُيالحظ من الجدول
ً. (0.01)مستوى داللة 

ً:الدرجةًالكميةًلهذاًالبعدمعًًبعدًمنًأبعادًمقياسًالتزانًالنفعاليبنودًكلًمعامالتًارتباطً-3-1-2-2
 الدرجة الكمية ليذا البعدمع  بنود كل بعد من أبعاد مقياس االتزان االنفعاليارتباط معامالت قامت الباحثة باستخراج 

 وكانت النتائج عمى النحو اآلتي: ، باستخدام معامل االرتباط بيرسون
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ًأبعادًمقياسًالتزانًالنفعاليًمعًالدرجةًالكميةًلكلًبعدمعامالتًارتباطًبنودًكلًبعدًمنًًيبينً(7)جدول 
 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

 بعذ التحكم باالنفعاالث

1 **0.54 8 **0.62 15 **0.49 

2 **0.40 9 **0.76 16 **0.58 

3 **0.45 10 **0.46 17 **0.40 

4 **0.40 11 **0.72 18 **0.57 

5 **0.83 12 **0.46 19 **0.57 

6 **0.63 13 **0.81   

7 **0.82 14 **0.54    

 بعذ المزونت

20 **0.57 27 **0.47 34 **0.74 

21 **0.49 28 **0.45 35 **0.77 

22 **0.53 29 **0.72 36 **0.75 

23 **0.46 30 **0.52 37 **0.65 

24 **0.58 31 **0.63 38 **0.69 

25 **0.48 32 **0.54 39 **0.59 

26 **0.42 33 **0.56   

 0.01 دال عند مستوى داللة )**(
بنود كل بعد من أبعاد مقياس االتزان االنفعالي مع الدرجة الكمية ليذا معامالت ارتباط أن  (7)ُيالحظ من الجدول

ً(. 0.01)ىي دالة جميعيا عند مستوى داللة البعد 
ًومعامالتًارتباطً-3-1-2-3 ً:ممقياسمعًالدرجةًالكميةًلأبعادًمقياسًالتزانًالنفعاليًمعًبعضهاًبعضاًا
ارتباط معامالت ارتباط أبعاد مقياس االتزان االنفعالي مع بعضيا بعضًا ومع درجتو معامالت  ةالباحث تستخرجا

 الجدول اآلتي يوضح ذلك:وفيما يمي  ،باستخدام معامل االرتباط بيرسون الكمية
ًومعامالتًارتباطًًيبينً(8)جدول  مقياسمعًالدرجةًالكميةًلمأبعادًمقياسًالتزانًالنفعاليًمعًبعضهاًبعضاًا

البعد والدرجة الكمية لمقياس 
 االتزان االنفعالي

 الدرجة الكمية لممقياس المرونة التحكم باالنفعاالت

   1 التحكم باالنفعاالت

  1 0.73** المرونة

 1 0.94** 0.92** الدرجة الكمية لممقياس

 0.01 دال عند مستوى داللة )**(
 ،معامالت ارتباط أبعاد مقياس االتزان االنفعالي مع بعضيا بعضًا ومع درجتو الكميةأن  (8)ُيالحظ من الجدول

ً (.0.01)ىي دالة جميعيا عند مستوى داللة 
ً
ً
ً
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ًثباتًالمقياس:-3-2
 :اآلتيةبالطرق  لمقياسالثبات الخاص باُاسُتخِرج 

 ً:(Test-Retest Method)الثباتًباإلعادةًً-3-2-1

طالبًا وطالبة ( 80)بطريقة إعادة االختبار قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة قواميا لحساب ثبات المقياس 
يومًا بين التطبيقين وقد جرى استخراج معامالت  (15) وبفاصل زمني مقداره ،من طمبة الصف الثاني الثانوي الميني

، بين التطبيق األول والثاني (Pearsonبيرسون ) لؤلبعاد والدرجة الكمية عن طريق حساب معامل ارتباط الثبات 
 .(3/11/2014-2)وذلك بتاريخ 

 (: Split–Half) ثباتًالتجزئةًالنصفية-3-2-2
 –ستخرج معامل ثبات التجزئة النصفية عمى العينة نفسيا من التطبيق األول باستخدام معادلة سيبرمان اكذلك 
  الفردية والزوجية. مقياسحيث تم حساب معامل االرتباط بين فقرات ال ،(Spearman- Brown) براون

  :Internal Consistency) )ًثباتًالتساقًالداخميً-3-2-3
وفيما يمي  ,cronbach alpha)) تم حساب معامل االتساق الداخمي لمعينة نفسيا باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ"

ًنتائج معامالت الثبات. (9) يبين الجدول
ًالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةًوألفاًكرونباخًلمقياسًالتزانًالنفعاليًيبينً(9)جدول

 ألفا كرونباخ التجزئة النصفية الثبات باإلعادة أبعاد مقياس االتزان االنفعالي م
 0.890 0.87 0.63** بعد التحكم باالنفعاالت 1

 0.899 0.88 0.66** بعد المرونة 2

 0.937 0.90 0.74** الدرجة الكمية لممقياس 

 0.01)**( دال عند مستوى داللة 
إلى  بعد التحكم باالنفعاالتفي  (0.63) يالحظ أن معامالت ثبات اإلعادة تراوحت بين (9)بالنظر الى الجدول 

 . تعد جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة وىذه المعامالت ،الدرجة الكمية لممقياسفي  (0.74)
الدرجة في  (0.90) إلى بعد التحكم باالنفعاالتفي (0.87)بين فقد تراوحت  ،أما معامالت ثبات التجزئة النصفية

 .صفية أيضًا جيدة ومقبولة ألغراض الدراسةوتعد معامالت ثبات التجزئة الن ،الكمية لممقياس
  بعد التحكم باالنفعاالتفي  (0.890)فقد تراوحت مابين  ،االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ تأما معامال

   .الدراسةوىي أيضًا معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض  ،الدرجة الكمية لممقياسفي  (0.937) إلى
صالحة   مما يجعميا ،تتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات جميع أبعاد المقياس ويتضح مما سبق أن
 .ة الحالي لالستخدام كأداة لمدراسة
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ًمقياسًتقديرًالذات: .ًب

التي اتبعتيا في إعداد مقياس االتزان  نفسيا الخطوات السابقةر الذات قامت الباحثة بإتباع إلعداد مقياس تقدي
 وىي كاآلتي: ،االنفعالي

 :عمىًاألدبًالنظريًوالدراساتًالسابقةًالطالعخطوةً الخطوةًاألولى: 

وما أشارت إليو  ،قامت الباحثة بمراجعة األدب النظري المرتبط بموضوع تقدير الذات لدى طمبة المرحمة الثانوية
لمعرفة أىم األبعاد التي يجب تناوليا في األداة والجوانب التي  ،البحوث والدراسات التي عالجت ىذا الموضوع

 ,(Cooper smith, 1967) سميث كوبرودراسة  ,((2011اسماعيل  ن أىم ىذه الدراساتوم ،يجب تغطيتيا
 (.2012) ودراسة حنان ،((2003ودراسة الضيدان  ,((2008اسة زبيدة ر ود

 :خطوةًتصميمًالمقياس: الخطوةًالثانية  

 وتتضمن هذه الخطوة اإلجراءات التالية:

 تحديدًأبعادًالمقياس: -2-1

ً:ىما ،بعديناألولية من  تكون المقياس في صورتو

 تقدير الذات بواسطة المدرسة. 

 تقدير الذات بواسطة األسرة. 
ً:المقياستألفًمنهاًيصياغةًالمفرداتًوالعباراتًالتيً -2-2

 تم الحرص عمى حيث ،ة بصياغة المفردات التي يتألف منيا المقياسالباحث تقام أبعاد المقياسبعد تحديد 
وأن تكون المفردات  ،التي سيتناوليا البحث العبارات شاممة لؤلبعادون مالءمتيا لمبيئة التي ستطبق فييا وأن تك

 .بسيطة وسيمة الفيم بعيدة عن الغموض وال تحتمل أكثر من إجابة
ًاألولية:ًالمقياسًفيًصورتهوضعً -2-3

 :اآلتي عمى النحو المقياس ةالباحث تأعد كما تم في تصميم المقاييس في أغمب الدراسات السابقة فقد
  التعامل معووكيفية  المقياسمقدمة توضح اليدف من. 

  والتخصص الدراسي ،بحيث تحتوي عمى: معمومات عامة تتضمن معمومات تتعمق بالجنس المقياسأقسام، 
 .ودرجات التحصيل الدراسي

  بنداً  (39)بنوده بنود المقياس في صورتو األولية والتي بمغ عدد . 
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ً:المقياستحكيمً -2-4
عمى ىو ومقياس االتزان االنفعالي بعرضو  ةالباحث تقام ،في صورتو األولية المقياسبعد االنتياء من وضع 

 -كمية التربية فيمن قسمي عمم النفس والقياس والتقويم عدد من السادة المحكمين من ذوي الخبرة واالختصاص 
وذلك  ،المالحظات ُأجريت بعض التعديالت وبعد استالم ،لالستفادة من آرائيم ومالحظاتيم وذلك ،جامعة دمشق

 كما ىو موضح في الجدول اآلتي.
ًتقديرًالذاتالتيًتمًتعديمهاًمنًمقياسًًالبنودًيبينً(10)جدولً
ًالبنودًبعدًالتعديلًالبنودًقبلًالتعديل

 رفاقي ال يفيمونيًأشعر بأن رفاقي ال يفيموني
 لدّي صداقات كثيرةًأرغب بتكوين صداقات كثيرة

 لدّي احساس بأني أقل مكانة من أصدقائيًأشعر بأني أقل من زمالئي بالقيمة االجتماعية
 لدّي أصدقاء أكبر مني سناً ًأرغب بصداقة ممن ىم أكبر مني سناً 

 قادر عمى الوصول إلى مستوى نجاح أصدقائيًغير قادر عمى الوصول إلى مستوى النجاح الذي حققو زمالئي
 أستطيع تغير قناعات أصدقائيًقناعات اصدقائيلدّي القدرة عمى تغير 

 درجاتي ستكون أفضل لو غيرت ىذه المدرسةًأعتقد درجاتي ستكون أفضل بغير ىذه المدرسة
 أنا فرد مؤثر بعائمتيًأشعر أني فرد مؤثر بعائمتي

 أتحدث عن مشكالتي أمام أسرتيًأرغب بالتحدث عن مشكالتي أمام أسرتي
 يشك والداي بكل ما أقوم بوًبكل ما أقوم بو انأشعر أن والداي يشكك
 مقترحاتي ال تعجب أسرتيًآرائي ال تعجب أسرتي

 قادر عمى انجاز كل ما يطمبو مني والدايًأرى أني قادر عمى انجاز كل ما يطمب مني والداي
 يخطر ببالي اإلبتعاد عن اسرتيًغالبا ما يخطر ببالي بأني لو أنتمي لغير ىذه األسرة

 

وبذلك أصبح  ،%(80)من قبل السادة المحكمين وىي  بنسبة االتفاق المطموب لم يحظوا ثالثة بنودتم حذف ولقد 
 .بعدينموزعة عمى  ،عبارة (36)ضميفي صورتو النيائية المقياس 

 الدراسةًالستطالعية: -2-5

طالبًا وطالبة من طمبة الصف الثاني  (30)قامت الباحثة بتطبيق المقياس عمى عينة استطالعية مؤلفة من 
 ،وذلك لمتأكد من مناسبة البنود لمتطبيق ووضوحيا ،الثانوي الميني في مدارس مدينة دمشق الثانوية المينية

 وذلك وفق ما تم في مقياس االتزان االنفعالي.

ًين والعينة االستطالعية.المحكم السادة وفقًا آلراء بنود وأبعاد مقياس تقدير الذاتيبين توزع  اآلتيوالجدول 
ً
ً
ً
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ًتوزعًبنودًوأبعادًمقياسًتقديرًالذاتًفيًصورتهًالنهائيةًوفقااًآلراءًالسادةًالمحكمينًوالعينةًالستطالعيةًيبينً(11)جدول
ًالصورةًالنهائيةًلممقياسًأبعادًالمقياسًم

ًعددًالعبارات
 19 بعد تقدير الرفاق والمدرسة 1

 17 تقدير الذات بواسطة األسرةبعد  2

 36ًالمقياس ككل

 

 (36) االستطالعية أصبح مجموع بنود المقياسأفراد عينة الدراسة  السادة المحكمين والطمبة وتبعًا لمالحظات
 بندًا موزعة عمى بعدين كما ىو موضح في الجدول السابق.

 ً:لمقياستصحيحًا -2-6

لكن  ،أحيانا( ،ال ،ثالثية)نعموبدائل إجابة  ،موزعة عمى بعدين ،بنداً  (36)النيائية من  تكون المقياس في صيغتو
 ،ال أوافق ،محايد ،أوافق ،أوافق بشدة) وفق توجييات السادة المحكمين فقد تم إعتماد بدائل إجابة خماسية وىي

ال و  ،)ثالث درجات(محايدو  ،(أربع درجات) أوافقو  ،(خمس درجات) أوافق بشدةحيث تعطى  ،ال أوافق بشدة(
تعطى ف ،أما في العبارات السمبية ،وذلك في العبارات اإليجابيةً،(درجة واحدة)  أوافق بشدةوال ،(درجتان)أوافق

وال أوافق بشدة  ،وال أوافق)أربعة درجات( ،ومحايد)ثالثة درجات( ،وأوافق )درجتان( ،أوافق بشدة )درجة واحدة(
بعد ًالمقياس عمى النحو اآلتي:ية عمى كل بعد من أبعاد بمووزعت العبارات اإليجابية والس ،)خمس درجات(

 ,13 ,10 ,8 ,7 ,5 ,4 ,3 ,2)فيشمل عدد من العبارات اإليجابية وىي  ،تقدير الذات بواسطة الرفاق والمدرسة

تقدير الذات بواسطة أما بعد  ,(19 ,12 ,11 ,9 ,6 ,1)وعدد من العبارات السمبية وىي  ،(18 ,17 ,16 ,15 ,14
 ,16 ,15 ,14 ,10 ,7) والسمبية ىي  ,(13 ,12 ,11 ,9 ,8 ,6 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1)  فعباراتو اإليجابية ىي ،األسرة

 المقياس بنودبالنسبة لكامل  الدراسةوانطالقًا مما سبق تكون أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا أفراد عينة ً(.17
ًدرجة. (36)درجة، وأقل درجة ىي  (180)ىي 
 مقياسالسيكومتريةًلمًالتحققًمنًالخصائصً-الخطوةًالثالثة: 
ً:المقياسصدقًً-3-1

 :المقياس اعتمدت الباحثة الطرق اآلتيةلمتحقق من صدق 
ساتذة في كميتي األاألولية عمى عدد من  ورتوفي ص ة بعرض المقياسالباحث تقام : صدقًالمحكمينً-3-1-1

وبعد  ،لمتأكد من صدق المحتوى بداللة المحكمين ,(1)والمبينة أسماؤىم في الممحق ،ية بجامعة دمشقالترب
في صورتو  وبذلك أصبح المقياس ،حيث تم حذف ثالث عبارات ،ات ُأجريت بعض التعديالتاستالم المالحظ

 كما تم توضيحو سابقًا. ،بعدينموزعة عمى  ،عبارة (36)ضميالنيائية 
  :الصدقًالبنيويً-3-1-2

( 80) بمغت ،نسوي( ،تجاري ،تم سحب عينة عشوائية من طمبة الصف الثاني الثانوي الميني بفروعو )صناعي

 ،مقياسوىي من خارج عينة الدراسة األساسية لمتحقق من صدق البناء بدراسة االتساق الداخمي لم ،طالبًا وطالبة
 .(10/2014/-16-15)وذلك بتاريخ 
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وذلك كما ىو موضح في الجداول ذوات  ،ألبعاد المقياسبعدة خطوات لمتأكد من االتساق الداخمي  ةالباحث تولقد قام
 (.14و) ,(13و) ,(12)األرقام

 الكمية:ًتهمعًدرجًبنودًمقياسًتقديرًالذاتمعامالتًارتباطً-3-1-2-1
وكانت النتائج عمى النحو  ،بنود مقياس تقدير الذات مع درجتو الكميةمعامالت ارتباط باستخراج  ةالباحث تقام

 :اآلتي
ًمعامالتًارتباطًبنودًمقياسًتقديرًالذاتًمعًدرجتهًالكميةًيبينً(12)جدولً

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

1 **0.45 13 **0.70 24 **0.63 

2 **0.43 14 **0.50 25 **0.52 

3 **0.55 15 **0.48 27 **0.58 

4 **0.76 16 **0.49 28 **0.46 

5 **0.54 17 **0.42 29 **0.45 

6 **0.53 18 **0.51 30 **0.53 

7 **0.57 19 **0.49 31 **0.59 

8 **0.63 20 **0.51 32 **0.54 

9 **0.73 21 **0.49 33 **0.64 

10 **0.38 22 **0.45 34 **0.54 

11 **0.60 23 **0.48 35 **0.64 

12 **0.41 24 **0.63 36 **0.66 

 0.01 دال عند مستوى داللة )**(
ىي دالة جميعيا عند مستوى داللة بنود مقياس تقدير الذات مع درجتو الكمية معامالت ارتباط أن  (12)ُيالحظ من الجدول

(0.01 .)ً
ً:الدرجةًالكميةًلهذاًالبعدمعًًبنودًكلًبعدًمنًأبعادًمقياسًتقديرًالذاتمعامالتًارتباطً-3-1-2-2
وكانت النتائج  ،الكمية ليذا البعدالدرجة مع  تقدير الذاتبنود كل بعد من أبعاد مقياس ارتباط معامالت باستخراج  ةالباحث تقام

 :عمى النحو اآلتي
ًمعامالتًارتباطًبنودًأبعادًمقياسًتقديرًالذاتًمعًالدرجةًالكميةًلكلًبعدًيبينً(13)جدول

 معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة معامل االرتباط رقم العبارة

 تقذيز الذاث بواسطت الزفاق والمذرستبعذ 

1 **0.43 8 **0.63 15 **0.52 

2 **0.42 9 **0.74 16 **0.56 

3 **0.63 10 **0.45 17 **0.45 

4 **0.43 11 **0.57 18 **0.54 

5 **0.55 12 **0.40 19 **0.49 

6 **0.63 13 **0.700  

7 **0.64 14 **0.54 

 تقذيز الذاث بواسطت األسزةبعذ 

20 **0.43 26 **0.40 32 **0.62 

21 **0.45 27 **0.59 33 **0.69 

22 **0.54 28 **0.43 34 **0.60 

23 **0.43 29 **0.54 35 **0.66 

24 **0.71 30 **0.68 36 **0.67 

25 **0.65 31 **0.66  

 0.01 دال عند مستوى داللة )**(
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بنود كل بعد من أبعاد مقياس االتزان االنفعالي مع الدرجة الكمية معامالت ارتباط أن  (13)ُيالحظ من الجدول
ً(. 0.01)ىي دالة جميعيا عند مستوى داللة ليذا البعد 

ً:ممقياسمعًالدرجةًالكميةًلأبعادًمقياسًتقديرًالذاتًمعًبعضهاًالبعضًًومعامالتًارتباطً-3-1-2-3
وفيما يمي  ،مع بعضيا بعضًا ومع درجتو الكمية ارتباط أبعاد مقياس تقدير الذاتمعامالت  ةالباحث تستخرجا

 الجدول اآلتي يوضح ذلك:
ًمقياسمعًالدرجةًالكميةًلمًوًاًابعضأبعادًمقياسًتقديرًالذاتًمعًبعضهاًمعامالتًارتباطًًيبينً(14)جدول

البعدًوالدرجةًالكميةًلمقياسً
ًتقديرًالذات

تقديرًالذاتًبواسطةًبعدً
 الرفاقًوالمدرسة

تقديرًالذاتًبواسطةًبعدً
 األسرة

ًالدرجةًالكميةًلممقياس

تقدير الذات بواسطة الرفاق بعد 
   1ًوالمدرسة

  1 0.752**ًتقدير الذات بواسطة األسرةبعد 

 1 0.934** 0.938**ًالدرجة الكمية لممقياس

 0.01 دال عند مستوى داللة )**(
ىي  ،الكميةمعامالت ارتباط أبعاد مقياس تقدير الذات مع بعضيا بعضًا ومع درجتو أن  (14)ُيالحظ من الجدول

 (.0.01)دالة جميعيا عند مستوى داللة 

ً:لمقياسثباتًا -3-2
 :اآلتيةبالطرق  لمقياسالثبات الخاص باُاسُتخِرج 

عمى عينة  المقياسبتطبيق  ةالباحث تبطريقة إعادة االختبار قام المقياس لحساب ثبات:الثباتًباإلعادةًً-3-2-1
بين  اً يوم (15)وبفاصل زمني مقداره  ،الثانوي الميني طالبًا وطالبة من طمبة الصف الثاني (80) قواميا

والدرجة الكمية عن طريق  لؤلبعادوقد جرى استخراج معامالت الثبات  (3/11/2014-2)وذلك بتاريخ ، التطبيقين
 بين التطبيق األول والثاني. (Pearsonبيرسون ) حساب معامل ارتباط 

 :ثباتًالتجزئةًالنصفيةً-3-2-2
 –ستخرج معامل ثبات التجزئة النصفية عمى العينة نفسيا من التطبيق األول باستخدام معادلة سيبرمان اكذلك 
 الفردية والزوجية. المقياسحيث تم حساب معامل االرتباط بين فقرات  ،(Spearman- Brown) براون

 : ثباتًالتساقًالداخميً-3-2-3
وفيما يمي  ,cronbach alpha)) تم حساب معامل االتساق الداخمي لمعينة نفسيا باستخدام معادلة "ألفا كرونباخ"

ًًنتائج معامالت الثبات. (15) يبين الجدول
ًالثباتًباإلعادةًوالتجزئةًالنصفيةًوألفاًكرونباخًلمقياسًتقديرًالذاتًيبينً(15)جدول

 ألفا كزونباخ التجزئت النصفيت باإلعادةالثباث  أبعاد مقياس تقذيز الذاث م

 0.871 0.878 0.681** تقديز الذاث بواسطت الزفاق والمدرستبعد  1

 0.836 0.840 0.717** تقديز الذاث بواسطت األسزةبعد  2

 0.915 0.901 0.766** الدرجت الكليت للمقياس 

 0.01)**( دال عند مستوى داللة 
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تقدير الذات بواسطة بعد في  (0.681) ثبات اإلعادة تراوحت بينيالحظ أن معامالت  (15)بالنظر الى الجدول 
 .تعد جيدة ومقبولة ألغراض الدراسة وىذه المعامالت ،الدرجة الكمية لممقياسفي  (0.766) إلى الرفاق والمدرسة

 إلى تقدير الذات بواسطة األسرةبعد في  0.840))بين فقد تراوحت  ،أما معامالت ثبات التجزئة النصفية
 .صفية جيدة ومقبولة ألغراض الدراسةوتعد معامالت ثبات التجزئة الن ،لممقياس  الكمية الدرجةفي  (0.901)

تقدير الذات بواسطة في بعد  (0.836)فقد تراوحت مابين  ،االتساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ تأما معامال
   .الدراسةوىي أيضًا معامالت ثبات جيدة ومقبولة ألغراض  ،الدرجة الكمية لممقياسفي  (0.915) إلى  األسرة

صالحة   مما يجعميا ،تتصف بدرجة جيدة من الصدق والثبات المقياس جميع أبعاد ويتضح مما سبق أن
 .ةالحالي مدراسةلالستخدام كأداة ل

ًلتحصيلًالدراسي:ًا .ًت
تم االعتماد عمى متوسط الدرجات التي حصل عمييا الطالب في جميع  ،لحساب معدل التحصيل الدراسي     

والتي تم الحصول عمييا من المدارس  ,( 2015-2014)المواد المقررة عميو في الفصل األول من العام الدراسي 
تم طرح  وقد ،وقد تم استبعاد أسماء الطمبة الذين لم يتقدموا بكامل المواد المقررة ،التي تم إجراء الدراسة فييا

المتوسط الحسابي لمجموع درجات الطالب من االنحراف المعياري وذلك من أجل الحصول عمى الدرجة التي 
درجات الطالب  كما تم تحديد ،تكون درجات الطمبة الواقعة أدنى منيا تمثل درجات التحصيل الدراسي المنخفض

الذين يمثمون درجات التحصيل المرتفعة من خالل جمع المتوسط الحسابي لدرجات الطالب مع درجة االنحراف 
المعياري لمعينة ككل فيتم الحصول عمى الدرجة التي تكون الدرجات التي ىي أعمى منيا تمثل درجات التحصيل 

 الدراسي المرتفع.
 يل الدراسي المرتفعة والمنخفضة بالنسبة لكافة أفراد عينة الدراسة.والجدول اآلتي يبين مستويات التحص

ًمستوياتًالتحصيلًالدراسيًألفرادًعينةًالدراسةًيبين (16)جدولً

 االنحزاف المعياري المتوسظ العينت
مستوى التحصيل 

 الذراسي المنخفض

مستوى التحصيل 

 الذراسي المزتفع

 4145.38 2734.46 705.46 3439.92 صناعت

 4235.13 3166.49 543.32 3709.81 تجارة

 4320.27 3457.41 431.43 3888.84 فنون

ًإجراءاتًالتطبيق:ً-خامساًا
تم سحب عينة  ،وأخذ الموافقة من وزارة التربية لتسييل ميمة التطبيق المقاييسبعد االنتياء من إعداد      

المدارس الثانوية المينية في بالذىاب إلى عدد من  ةالباحث تحيث قام ،الدراسة األساسية من المجتمع األصمي
مديري المدارس والموجيين عمى أفراد عينة الدراسة بمساعدة  وبعد ذلك تم تطبيق المقاييس ،محافظة دمشق

 ،لتطبيق والسماح لمباحثة بتطبيق المقاييس أثناء حصص الفراغوذلك من حيث ضبط الطالب أثناء ا والمدرسين
 ((SPSSالخام عمى البرنامج اإلحصائي تم تنزيل الدرجات  ،لعينةعمى ا وبعد االنتياء من تطبيق المقاييس

إلييا  توالفصل التالي يبين النتائج التي توصم ،من أجل استخراج النتائج ومعالجتيا إحصائياً  ,(17)النسخة 
 .الدراسة 



 
 
 
 

  

                                       

 نتائج الدراسة :السادس الفصل

  ات الدراسةفرضيّ التحقق من. 

 سة.ُمْقَتَرحات الدرا 
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 نتائج الدراسة
إضافًة إلى مناقشتيا وتفسيرىا من خالل التراث النظري  ،نتائج التي تم التوصل إليياعرضًا لماشتمل ىذا الفصل 
التحقق من فرضيات فضاًل عن  ،وذلك لمعرفة مدى تحقق األىداف التي سعت إلييا الدراسة ،والدراسات السابقة

 يذه النتائج:ل وفيما يمي وصف ،الدراسة
 التحقق من فرضيات الدراسة:  

 الية التحقق من الفرضّيات اآلتية:الح الدراسةُ  تحاول
لدى أفراد  تقدير الذاتو  االتزان االنفعاليال توجد عالقة ذاُت داللٍة إحصائيٍة بين  الفرضية األولى:

 .عينة الدراسة
تقدير الذات و  االتزان االنفعاليبيرسون بين  بحساب معامل االرتباط ةالباحث تالفرضية قاملمتحقق من صحة 

 ، وكانت النتائج كاآلتيلدى أفراد عينة الدراسة
 االتزان االنفعالي وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسةبين  معامل االرتباط بيرسون يبين (17) جدول

 القرار مستوى الداللة ترابط بيرسون االتزان االنفعالي* تقدير الذات
 0.0.دال عىذ  0.00 0.68** يرسونترابط ب

 428 العدد

 

وىي دالة عند مستوى  ،(0.68)** بمغت قيمة ترابط )بيرسون(ُيالحظ أن السابق  خالل الجدول من القرار:
 ُترفض الفرضية الصفرية وتُقبل الفرضية البديمة ليا والقائمة: توجد عالقة ارتباطّية تبعًا لذلكو  ،(0.01) الداللة

  لدى أفراد عينة الدراسة. تقدير الذاتو  االتزان االنفعاليلٍة إحصائّيٍة بين ذاُت دال
در عمى ضبط انفعاالتو والتحكم بيا باإلضافة إلى فيم انفعاالتو اوىذا ما يفسر كون الشخص الق التفسير:
مثمرة مع  اآلخرين يكون لديو تقدير لمذات مرتفع ويتمتع بصحة نفسية جيدة وبعالقات اجتماعية توانفعاال
 .نفعاالتو والتحكم بيااالشخص الذي يعجز عن ضبط ب مقارنةً  ،اآلخرين

والتي أشارت إلى وجود عالقة بين  (Khatoon, 2009)   وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة ختون 
 االتزان االنفعالي وتقدير الذات.

أفراد عينة الدراسة  الذكور واإلناثدرجات ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  الفرضية الثانية:
 االتزان االنفعالي.عمى مقياس 

عمى  الدراسةفراد عينة ات درجات الطمبة أمتوسط بينلمعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية  
لمعينات  (ت ستيودنت) استخدام اختبارب قامت الباحثة ،لمتغير الجنس تعزىوالتي قد  االتزان االنفعاليمقياس 
 يوضح ذلك:  اآلتيوالجدول  ،لتوضيح داللة الفروقالمستقمة 
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 بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتزان  لداللة الفروق  )ت ستيودنت)نتائج اختبار يبين (18) جدول
 االنفعالي وفقًا ِلُمتغّير الجنس

االتزان  مقياس

وأبعادي  االوفعالي

 الفزعيت
االنحراف  لمتوسطا ن الجنس

 المعياري
قيمة 
 )ت(

مستوى  د.ح
 الداللة

 القرار

غير  0.74 426 0.33 22.77 124.86 251 الذكور الدرجة الكمية لممقياس
 22.4 125.58 177 اإلناث دال

 بعد التحكم باالنفعاالت
 

غير  0.77 426 0.28 15.67 63.29 251 الذكور
 14.69 62.85 177 اإلناث دال

غير  0.43 426 0.78 15 61.56 251 الذكور بعد المرونة
 15.02 62.72 177 اإلناث دال

    

 

 الدراسةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة عدم  ،السابق الجدول الحظ منيُ  القرار:
)ت( في الدرجة الكمية لمقياس االتزان  قيمة بمغت إذ ،الجنس وفقًا ِلُمتغّير االتزان االنفعاليعمى مقياس 
 االفتراضياللة قيمة مستوى الد من أكبر قيمة وىي ،(0.74)، بداللة إحصائية بمغت: (0.33)االنفعالي: 

(0.05).  
 من أكبر قيمة وىي ،(0.77)، بداللة إحصائية بمغت: (0.28))ت( في بعد التحكم باالنفعاالت:  يمةق بمغت كما

 .(0.05) االفتراضياللة قيمة مستوى الد
قيمة مستوى  من أكبر قيمة وىي ،(0.43)، بداللة إحصائية بمغت: (0.78))ت( في بعد المرونة:  قيمة بمغتو 
 .(0.05) االفتراضياللة الد

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ال : الصفرية والقائمة الفرضية وبالتالي تُقبل
 االتزان االنفعالي وأبعاده الفرعية.ياس واإلناث عمى مق

فروق بين الجنسين في االتزان االنفعالي وقد يكون عدم وجود ُيالحظ من خالل الجدول السابق   التفسير:
السبب في ذلك ىو أن االتزان االنفعالي في مرحمة المراىقة وعند الذكور واإلناث ال يكون مطمقًا بل ثابتًا نسبيًا 

وأن ىذه االنفعاالت تستمر وال  ،ق ليست ثابتة انفعاليًا، بل ىي عنيفة ومتقمبة ومتذبذبة إلى حد ماوأن حياة المراى
وما فييا من تقمبات مزاجية  ،فمرور طمبة الصف الثاني الثانوي بفترة المراىقة ،تستقر نسبيًا إال في مرحمة الرشد

 .جعل االتزان االنفعالي لدييم يكون بالسوية نفسيا ،وانفعالية
والتي أشارت إلى عدم وجود فروق بين الذكور  (2008)القادري وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة 

 واإلناث في االتزان االنفعالي.
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ودراسة مبارك  ،(2008 ( السبعاويومن ناحية أخرى تختمف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة كل من 
(2008 ) ،( Khatoon, 2009)،  فروق في إذ أشارت ىذه الدراسات إلى وجود  ،(2013)بوعيشو و عماره  اسةودر

 اإلناث. االتزان االنفعالي لصالح

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  :الثالثةالفرضية 
 لمتغير التخصص الدراسي.وفقًا  االتزان االنفعاليمقياس 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  لفرضية تمصحة المتحقق من 
                                (19)وذلك كما ىو موضح في الجدول ،وفقًا ِلُمتغّير التخصص الدراسي في أدائيم عمى مقياس االتزان االنفعالي

 درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتزان االنفعالي وأبعاده الفرعيةاإلحصاء الوصفي لمتوسطات  يبين (19) جدول
 االتزان االوفعالي مقياس

 وأبعادي الفزعيت

 االوحزاف المعياري المتوصط الحضابي ن التخصص الذراصي

 23.21 124.37 194 صىاعة الذرجت الكليت للمقياس

 22.84 125.96 163 تجارة

 19.42 125.46 71 فىون

 22.45 125.16 428 انكهي

 بعذ التحكم باالوفعاالث

 

 15.47 63.14 194 صىاعة

 15.73 63.48 163 تجارة

 13.63 62.15 71 فىون

 15.25 63.11 428 انكهي

 15.10 61.22 194 صىاعة بعذ المزووت

 14.81 62.48 163 تجارة

 15.24 63.30 71 فىون

 15 62.04 428 انكهي
 

تم استخدام تحميل التباين  التخصص الدراسيلمتغير  وفقاً ا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية لمعرفة ما إذ
 :يوضح ذلك (20)رقم والجدول  ،األحادي
لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتزان االنفعالي  ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين  يبين (20)جدول 

 ِلُمتغّير التخصص الدراسي وفقاً وأبعاده الفرعية 
االتزان  مقياس

وأبعادي  االوفعالي

 الفزعيت

مجموع  مصذر التبايه

 المزبعاث

درجاث 

 الحزيت

متوصط 

 المزبعاث

F  مضتوى

 الذاللت

 القزار

الذرجت الكليت 

 للمقياس

 0.23 117.04 2 234.08 بيه انمجموعات

 

0.79 

 

غيز 

 505.86 425 214993.78 داخم انمجموعات دال

  427 215227.87 انكهي

بعذ التحكم 

 باالوفعاالث

 0.18 43.97 2 87.94 بيه انمجموعات

 

0.82 

 

غيز 

 233.74 425 99340.67 داخم انمجموعات دال

  427 99428.61 انكهي

 0.61 138.30 2 276.60 بيه انمجموعات بعذ المزووت

 

0.54 

 

غيز 

 225.551 425 95859.36 داخم انمجموعات دال

  427 96135.97 انكهي
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 السابق مايمي:يتبين من الجدول  القرار:
وىي أكبر من قيمة  ،(0.79)وبداللة إحصائية قدُرىا:  (،0.23) في الدرجة الكمية لممقياس: (F) بمغت قيمة -

 (0.050)مستوى الداللة االفتراضي 
وىي أكبر من  ،(0.82) ، وبداللة إحصائية قدُرىا:(0.18)في بعد التحكم باالنفعاالت بمغت:  (F)أن قيمة  -

 (0.050) قيمة مستوى الداللة االفتراضي
وىي أكبر من قيمة  ،(0.54)وبداللة إحصائية قدُرىا:  (،0.61) :في ُبْعد المرونة بمغت (F)كما أن قيمة  -

 (0.050)مستوى الداللة االفتراضي 
وبالتالي ، االتزان االنفعالي وفقًا ِلُمتغّير التخصص الدراسيحصائية في وجود فروق ذات داللة إعدم وىذا يعني 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الطمبة أفراد عينة والتي تقول:  الصفرية، الفرضية تُقبل
 الدراسة عمى مقياس االتزان االنفعالي وفقًا لمتغير التخصص الدراسي.

وجود فروق في االتزان االنفعالي وفقًا لمتغير التخصص الدراسي إلى التقارب  حثة عدمتفسر الباو  التفسير:
بالعمر بين أفراد عينة الدراسة كون أفراد عينة الدراسة في مرحمة عمرية واحدة وىي مرحمة المراىقة والتي تتميز 

ورًا كبيرًا في االتزان كما أن اختالف التخصص الدراسي قد ال يمعب د ،بمجموعة من الخصائص االنفعالية
  .االنفعالي بقدر ما تمعب فيو عوامل أخرى مثل السياق النفسي والبيولوجي واالجتماعي داخل األسرة

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  :الرابعةية الفرض
 لمتغير التحصيل الدراسي.وفقًا  االتزان االنفعاليمقياس 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  صحة الفرضية تملمتحقق من 
 .                                (21)وذلك كما ىو موضح في الجدول  ،حصيل الدراسيالت وفقًا ِلُمتغّير

اإلحصاء الوصفي لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتزان االنفعالي وأبعاده الفرعية وفقًا  يبين (21) جدول
 لمتغير التحصيل الدراسي

 االتزان االوفعالي مقياس

 توأبعادي الفزعي

 االوحزاف المعياري المتوصط الحضابي ن التحصيل الذراصي

 17.67 107.38 81 مىخفض الذرجت الكليت للمقياس

 19.75 125.99 286 متوسط

 22.16 144.86 61 مزتفع

 22.45 125.16 428 انكهي

 بعذ التحكم باالوفعاالث
 

 13.30 54.50 81 مىخفض

 14.47 63.41 286 متوسط

 14.94 73.09 61 مزتفع

 15.25 63.11 428 انكهي

 14.03 52.87 81 مىخفض بعذ المزووت

 14.11 62.57 286 متوسط

 13.50 71.77 61 مزتفع

 15 62.04 428 انكهي
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لمتغير  لدى أفراد عينة الدراسة في االتزان االنفعالي وفقاً لمعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية و 
 :يوضح ذلك (22)رقم والجدول  ،ANOVA تم استخدام تحميل التباين األحادي التحصيل الدراسي

لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتزان االنفعالي  ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين  يبين (22)جدول 
 الدراسي التحصيلوأبعاده الفرعية وفقًا ِلُمتغّير 

االتزان  مقياس

دي وأبعا االوفعالي

 الفزعيت

مجموع  مصذر التبايه

 المزبعاث

درجاث 

 الحزيت

متوصط 

 المزبعاث

F  مضتوى

 الذاللت

 القزار

الذرجت الكليت 

 للمقياس

 63.45 24745.90 2 49491.80 بيه انمجموعات

 

0.00 

 

 دال

 389.96 425 165736.07 داخم انمجموعات

  427 215227.87 انكهي

بعذ التحكم 

 باالوفعاالث

 29.46 6054.65 2 12109.31 يه انمجموعاتب

 

0.00 

 

 دال

 205.45 425 87319.30 داخم انمجموعات

  427 99428.61 انكهي

 32.22 6329.23 2 12658.45 بيه انمجموعات بعذ المزووت

 

0.00 

 

 دال

 196.41 425 83477.51 داخم انمجموعات

  427 96135.97 انكهي

 يمي: السابق مامن الجدول  يتبين القرار:
 من وىي أصغر ،(0.00) وبداللة إحصائية قدُرىا: (،63.45)في الدرجة الكمية لممقياس:  (F)بمغت قيمة  (0

 0(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي 

 وىي أصغر ،(0.00)، وبداللة إحصائية قدُرىا: (29.46)بمغت:  التحكم باالنفعاالتفي بعد  (F)أن قيمة  (2
 0(0.05) قيمة مستوى الداللة االفتراضي من

قيمة  نم وىي أصغر ،(0.00)وبداللة إحصائية قدُرىا:  (،32.22) :بمغت المرونةفي ُبْعد  (F)كما أن قيمة  (3
 .(0.05)مستوى الداللة االفتراضي 

 رفضتُ وبالتالي الدراسي، وىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في االتزان االنفعالي وفقًا ِلُمتغّير التحصيل 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات والتي تقول: ليا،  قبل الفرضية البديمةتُ و  الصفرية، الفرضية

 درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى مقياس االتزان االنفعالي وفقًا لمتغير التحصيل الدراسي.
لمتجانس من أجل تحديد االختبار الذي يجب استخدامو  (Levene) اختبار ليفين ستخدامولقد قامت الباحثة با

 .اختبار ليفين نتائجن يبيّ  (23) والجدول ،لتحديد جية الفرق بين المتوسطات ومستوى داللتيا
 يبين نتائج اختبار "ليفين" لمتجانس عمى مقياس االتزان االنفعالي وأبعاده الفرعية (23)جدول 

 مضتوى الذاللت 2درجاث الحزيت  1درجاث الحزيت  يفيهقيمت ل المقياس وأبعادي الفزعيت

 0.38 425 2 0.95 انذرجة انكهية نهمقياس

 0.10 425 2 2.25 بعذ انتحكم باالوفعاالت

 0.70 425 2 0.35 بعذ انمزووة
 

وبداللة  (0.95)عمى الدرجة الكمية لمقياس االتزان االنفعاليقيمة اختبار ليفين حظ من الجدول السابق أن ُيال
قد عمى بعد التحكم باالنفعاالت اختبار ليفين كما بمغت قيمة  ،(0.05)من  كبروىي أ (0.38)إحصائية قدرىا 
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عمى بعد قيمة اختبار ليفين وبمغت  ،(0.05)من  أكبروىي  (0.10)صائية قدرىا وبداللة إح (2.25)بمغت 
 باستخدام ونتيجًة لذلك قامت الباحثة ،(0.05)من  كبروىي أ (0.70) وبداللة إحصائية قدرىا (0.35) المرونة

وذلك لحساب جية الفرق بين  ،المتجانسةلمعينات  (Sheffe)ونتيجًة "شيفيو" اختبار المقارنات المتعددة 
 وفقًا لمتغير التحصيل الدراسي. ،المتوسطات عمى الدرجة الكمية لمقياس االتزان االنفعالي وعمى أبعاده الفرعية

 لنتائج.يبين ا( 24)والجدول
 

 نتائج اختبار "شيفيو" لممقارنة بين المتوسطات تبعًا لمتغير التحصيل الدراسييبين  (24)جدول  
Dependent 

Variable 

(I)  التحصيل

 الذراصي

(J)  التحصيل

 الذراصي

فزق 

 المتوصطاث

الخطأ 

 المعياري

القيمت 

 االحتماليت

 القزار
 

 

مستوى  نصانحدال  0.00 2.48 -18.61-* متوسط مىخفض الذرجت الكليت

انتحصيم انذراسي 

 انمتوسط

مستوى  نصانحدال  0.00 3.34 -37.48-* مزتفع

انتحصيم انذراسي 

 انمزتفع

مستوى  نصانحدال  0.00 2.78 -18.87-* مزتفع متوسط

انتحصيم انذراسي 

 انمزتفع

بعذ التحكم 

 باالوفعاالث

مستوى  نصانحدال  0.00 1.80 -8.91-* متوسط مىخفض

نتحصيم انذراسي ا

 انمتوسط

مستوى  نصانحدال  0.00 2.42 -18.59 -* مزتفع

انتحصيم انذراسي 

 انمزتفع

مستوى  نصانحدال  0.00 2.02 -9.69-* مزتفع متوسط

انتحصيم انذراسي 

 انمزتفع

مستوى  نصانحدال   0.00 1.67 -9.69-* متوسط مىخفض بعذ المزووت

انتحصيم انذراسي 

 انمتوسط

مستوى  نصانحدال  0.00 2.37 -18.89-* مزتفع

انتحصيم انذراسي 

 انمزتفع

مستوى  نصانحدال  0.00 1.97 -9.19-* مزتفع متوسط

انتحصيم انذراسي 

 انمزتفع
 

ذوي  الطمبة فرق المتوسطات في التحصيل الدراسي كان لصالح من خالل الجدول السابق ُيالحظ أن التفسير:
يتمتعون بمستوى من االتزان االنفعالي أكبر مما ىو عميو لدى الطمبة وىم  متوسطوال المرتفع التحصيل الدراسي

الطالب الذي يتحمى بقدر مناسب من  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى أن ،ذوي التحصيل الدراسي المنخفض
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اآلخرين ألنو أكثر االتزان االنفعالي أكثر قدرة عمى التعامل مع المواد الدراسية من حيث خبرتو التي اكتسبيا من 
وبالتالي فإن قدرتو عمى معرفة الطرق والوسائل التي يكتسب بيا اآلخرون المعرفة والمعمومات  ،تفاعاًل معم

  .تصبح أفضل
أفراد عينة الدراسة  الذكور واإلناثال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات  :الخامسةالفرضية 

 تقدير الذات.عمى مقياس 
عمى  الدراسةفراد عينة ات درجات الطمبة أمتوسط بينذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية لمعرفة ما إ 

( لمعينات ت ستيودنت) استخدام اختبارب قامت الباحثة ،لمتغير الجنس تعزىوالتي قد  تقدير الذاتمقياس 
 يوضح ذلك:  اآلتيوالجدول  ،لتوضيح داللة الفروقالمستقمة 

بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تقدير الذات  لداللة الفروق( ت ستيودنت)اختبارنتائج  يبين (25) جدول
 وفقًا ِلُمتغّير الجنس

وأبعادي  تقذيز الذاث مقياس

 الفزعيت

االوحزاف  المتوصط ن الجىش

 المعياري

قيمت 

 )ث(

مضتوى  د.ح

 الذاللت

 القزار

غيز  0.08 426 1.77 32.16 107.94 251 انذكور الذرجت الكليت للمقياس

 29.19 102.63 177 اإلواث دال

تقذيز الذاث بواصطت الزفاق 

 والمذرصت
 

غيز  0.22 426 1.21 18.50 52.90 251 انذكور

 17.28 50.75 177 اإلواث دال

غيز  0.07 426 1.78 18.35 55.04 251 انذكور تقذيز الذاث بواصطت األصزة

 17.59 51.88 177 اإلواث دال
 

 الدراسةوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد عينة عدم  ،السابق الجدول الحظ منيُ  القرار:
)ت( في الدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات:  قيمة بمغت إذ ،الجنس وفقًا ِلُمتغّير تقدير الذاتعمى مقياس 

 .(0.05) االفتراضياللة قيمة مستوى الد من أكبر قيمة وىي ،(0.08)، بداللة إحصائية بمغت: (1.77)
 وىي ،(0.22)بداللة إحصائية بمغت: (، 1.21): تقدير الذات بواسطة الرفاق والمدرسة)ت( في بعد  قيمة بمغتو 

 .(0.05) االفتراضياللة قيمة مستوى الد من أكبر قيمة
 قيمة وىي ،(0.07)، بداللة إحصائية بمغت: (1.78): تقدير الذات بواسطة األسرة)ت( في بعد  قيمة بمغتكما 
 (0.050) االفتراضياللة قيمة مستوى الد من أكبر

توجد فروٌق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات الذكور ال : الصفرية والقائمة الفرضية وبالتالي تُقبل
 تقدير الذات وأبعاده الفرعية.واإلناث عمى مقياس 

ء الفروق بين الذكور واإلناث في تقدير الذات إلى تشابييم من حيث الخصائص العمرية قد يعود انتفا التفسير:
 .باإلضافة إلى تشابو الظروف الدراسية التي يعيشونيا ،ووقوعيم في مرحمة المراىقة
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ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  :السادسةالفرضية 
 لمتغير التخصص الدراسي.وفقًا  لذاتتقدير امقياس 

حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة  صحة الفرضية تملمتحقق من 
       .                          (26)وذلك كما ىو موضح في الجدول  ،تقدير الذات مقياسفي أدائيم عمى  التخصص الدراسي وفقًا ِلُمتغّير
 اإلحصاء الوصفي لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تقدير الذات وأبعاده الفرعية يبين (26) جدول

وأبعادي  تقذيز الذاث مقياس

 الفزعيت

 االوحزاف المعياري المتوصط الحضابي ن التخصص الذراصي

 31.79 105.20 194 صىاعة الذرجت الكليت للمقياس

 31.53 107.23 163 تجارة

 27.93 103.84 71 فىون

 31.04 105.75 428 انكهي

تقذيز الذاث بواصطت الزفاق 

 والمذرصت

 

 18.47 52.08 194 صىاعة

 17.69 52.39 163 تجارة

 17.71 50.95 71 فىون

 18.01 52.01 428 انكهي

 18.32 53.11 194 صىاعة تقذيز الذاث بواصطت األصزة

 17.87 54.84 163 تجارة

 18.05 52.88 71 فىون

   18.09 53.73 428 انكهي
تم استخدام تحميل التباين  التخصص الدراسيلمتغير  وفقاً لمعرفة ما إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية 

 :يوضح ذلك (27)رقم والجدول  ،ANOVA األحادي
أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تقدير الذات  لمتوسطات درجات ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين  يبين (27)جدول 

 وأبعاده الفرعية وفقًا ِلُمتغّير التخصص الدراسي
تقذيز  مقياس

وأبعادي  الذاث

 الفزعيت

مجموع  مصذر التبايه

 المزبعاث

درجاث 

 الحزيت

متوصط 

 المزبعاث

F  مضتوى

 الذاللت

 القزار

الذرجت الكليت 

 للمقياس

 0.35 338.81 2 677.62 بيه انمجموعات

 

0.70 

 

غيز 

 966.75 425 410872.12 داخم انمجموعات دال

  427 411549.74 انكهي

تقذيز الذاث 

بواصطت الزفاق 

 والمذرصت

 0.16 52.12 2 104.25 بيه انمجموعات

 

0.85 

 

غيز 

 325.98 425 138542.63 داخم انمجموعات دال

  427 138646.88 انكهي

 تقذيز الذاث

 بواصطت األصزة

 0.49 161.97 2 323.94 بيه انمجموعات

 

غيز  0.61

 328.14 425 139461.22 داخم انمجموعات دال

  427 139785.16 انكهي
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يمي: السابق مايتبين من الجدول : القرار  
قيمة  من كبروىي أ ،(7000)داللة إحصائية قدُرىا: ، وب(0.35)في الدرجة الكمية لممقياس:  (F)بمغت قيمة  -

 .(0.05)مستوى الداللة االفتراضي 

 ،(0.85)ىا: ، وبداللة إحصائية قدرُ (0.16)بمغت:  تقدير الذات بواسطة الرفاق والمدرسةفي  (F)قيمة مغت ب -
 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من كبروىي أ

وىي  ،(0.61)، وبداللة إحصائية قدُرىا: (0.49) :بمغت تقدير الذات بواسطة األسرةفي  (F)كما أن قيمة  -
 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من كبرأ

 تُقبلوبالتالي وىذا يعني عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات وفقًا ِلُمتغّير التخصص الدراسي، 
رجات الطمبة أفراد عينة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات دوالتي تقول:  الصفرية، الفرضية

 الدراسة عمى مقياس تقدير الذات وأبعاده الفرعية وفقًا لمتغير التخصص الدراسي.
وال  ،مع الطمبة ىي واحدة أنَّ أساليب التدريس وطريقة تعامل المدرسينوقد تعود ىذه النتيجة إلى  التفسير: 

تخصصات المينية يكاد يكون المستقبل كما أن ال ،باختالف التخصص الدراسي في التعميم المينيتختمف 
إذ ال يوجد فرع يتميز بشيء كبير عن غيره من الفروع من حيث الدراسة األكاديمية  ،الميني لجميعيا واحد

لدى الطمبة إلى التجربة  تقدير الذاتك األمر لتنمية رَ تْ وبذلك يُ  ،أو من حيث فرص التوظيف والعمل ،المستقبمية
لى  ،والخبرة الشخصية   .الدراسةطبيعة ىا رُ التي توف   االجتماعيةالتفاعل مع اآلخرين في إطار العالقات وا 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  :السابعةالفرضية 
 لمتغير التحصيل الدراسي.وفقًا  تقدير الذاتمقياس 

 لحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة حساب المتوسطات ا صحة الفرضية تملمتحقق من  
                            (280)وذلك كما ىو موضح في الجدول  ،التحصيل الدراسي عمى مقياس تقدير الذات وفقًا ِلُمتغّير

لذات وأبعاده الفرعية وفقًا لمتغير اإلحصاء الوصفي لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تقدير ا يبين (28) جدول
 التحصيل الدراسي

وأبعادي  تقذيز الذاث مقياس

 الفزعيت

 االوحزاف المعياري المتوصط الحضابي ن التحصيل الذراصي

 18.73 77.01 81 مىخفض الذرجت الكليت للمقياس

 29.04 107.09 286 متوسط

 15.05 137.63 61 مزتفع

 31.04 105.75 428 انكهي

قذيز الذاث بواصطت الزفاق ت

 والمذرصت

 

 11.66 38.54 81 مىخفض

 18.19 52.32 286 متوسط

 6.02 68.47 61 مزتفع

 18.01 52.01 428 انكهي

 13.32 38.46 81 مىخفض تقذيز الذاث بواصطت األصزة

 16.79 54.76 286 متوسط

 13.85 69.16 61 مزتفع

 18.09 53.73 428 انكهي
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تم استخدام تحميل التباين  التحصيل الدراسيلمتغير  وفقاً إذا كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية  لمعرفة ما
 :يوضح ذلك (29)رقم والجدول  ،ANOVA األحادي
لمتوسطات درجات أفراد عينة الدراسة عمى مقياس تقدير الذات  ANOVAنتائج اختبار تحميل التباين  يبين (29)جدول 

 الدراسي التحصيلرعية وفقًا ِلُمتغّير وأبعاده الف
تقذيز  مقياس

وأبعادي  الذاث

 الفزعيت

مجموع  مصذر التبايه

 المزبعاث

درجاث 

 الحزيت

متوصط 

 المزبعاث

F  مضتوى

 الذاللت

 القزار

الذرجت الكليت 

 للمقياس

 97.50 64720.52 2 129441.05 بيه انمجموعات

 

0.00 

 

 دال

 663.78 425 282108.69 داخم انمجموعات

  427 411549.74 انكهي

تقذيز الذاث 

بواصطت الزفاق 

 والمذرصت

 61.84 15627.58 2 31255.16 بيه انمجموعات

 

0.00 

 

 دال

 252.68 425 107391.71 داخم انمجموعات

  427 138646.88 انكهي

تقذيز الذاث 

 بواصطت األصزة

 67.51 16851.93 2 33703.86 بيه انمجموعات

 

0.00 

 

 دال

 249.60 425 106081.30 داخم انمجموعات

  427 139785.16 انكهي

 السابق مايمي:يتبين من الجدول  القرار:
  بمغت قيمة(F)  :من وىي أصغر ،(0000)، وبداللة إحصائية قدُرىا: (97.50)في الدرجة الكمية لممقياس 

 0(0.05)داللة االفتراضي قيمة مستوى ال
 قيمة  بمغت(F)  وبداللة إحصائية قدُرىا:  (،61.84)بمغت:  تقدير الذات بواسطة الرفاق والمدرسةفي

 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من وىي أصغر ،(0000)
  كما أن قيمة(F)  وىي  ،(0000)، وبداللة إحصائية قدُرىا: (67.51) :بمغت تقدير الذات بواسطة األسرةفي

 .(0.05)قيمة مستوى الداللة االفتراضي  من أصغر
 رفضتُ وبالتالي ، التحصيل الدراسيوفقًا ِلُمتغّير  تقدير الذاتوىذا يعني وجود فروق ذات داللة إحصائية في 

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات ليا، والتي تقول:  قبل الفرضية البديمةتُ و  الصفرية، الفرضية
وعمى أبعاده الفرعية في التحصيل  تقدير الذاتى الدرجة الكمية لمقياس درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عم

 الدراسي.
لمتجانس من أجل تحديد االختبار الذي يجب استخدامو  (Levene) اختبار ليفين ستخدامولقد قامت الباحثة با

 .اختبار ليفين نتائجن يبيّ  (30) والجدول ،لتحديد جية الفرق بين المتوسطات ومستوى داللتيا
 يبين نتائج اختبار "ليفين" لمتجانس عمى مقياس تقدير الذات وأبعاده الفرعية (33)جدول 

 مستوى انذالنة 2درجات انحزية  0درجات انحزية  قيمة نيفيه انمقياس وأبعادي انفزعية

 0.00 425 2 38.19 انذرجة انكهية نهمقياس

تقذيز انذات بواسطة انزفاق بعذ 

 وانمذرسة
95.93 2 425 0.00 

 0.00 425 2 17.02 تقذيز انذات بواسطة األسزةبعذ 
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 قد بمغت تقدير الذات بواسطة الرفاق والمدرسةعمى بعد حظ من الجدول السابق أن قيمة اختبار ليفين ُيال

تقدير عمى بعد قيمة اختبار ليفين وبمغت  ،(0005)من  أصغروىي  (0000)وبداللة إحصائية قدرىا ( 95093)
قيمة اختبار كما بمغت  ،(0.05)من  أصغروىي  (0000) وبداللة إحصائية قدرىا( 000.2) طة األسرةالذات بواس

 ،(0.05) من أصغروىي  (0000) وبداللة إحصائية قدرىا (38019)عمى الدرجة الكمية لمقياس تقدير الذاتليفين 

 Dunnett"دونيت سي"استخدمت اختبار ونتيجًة اختبار المقارنات المتعددة  باستخدام ونتيجًة لذلك قامت الباحثة

C) ) وذلك لحساب جية الفرق بين المتوسطات عمى الدرجة الكمية لمقياس تقدير الذات  ،لمعينات غير المتجانسة
 يبين النتائج. (31)والجدول ،وفقًا لمتغير التحصيل الدراسي ،وعمى أبعاده الفرعية
 ين المتوسطات تبعًا لمتغير التحصيل الدراسينتائج اختبار "دونيت" لممقارنة بيبين  (31)جدول 

Dependent 

Variable 

(I) 

التحصيل 

 الذراصي

(J) 

التحصيل 

 الذراصي

فزق 

 المتوصطاث

الخطأ 

 المعياري

القيمت 

 االحتماليت

 القزار

 نصانحدال  0000 2.69 -30.07-* متوسط مىخفض الذرجت الكليت

مستوى انتحصيم 

 انمتوسط

 نصانحدال  0000 2.83 -60.62-* مزتفع

مستوى انتحصيم 

 انمزتفع

 نصانحدال  0000 2.58 -30.54-* مزتفع متوسط

مستوى انتحصيم 

 انمزتفع

تقذيز الذاث بعذ 

بواصطت الزفاق 

 والمذرصت

 نصانحدال  0000 1.68 -13.77-* متوسط مىخفض

مستوى انتحصيم 

 انمتوسط

 نصانحدال  0000 1.50 -29.93-* مزتفع

 مستوى انتحصيم

 انمزتفع

 نصانحدال  0000 1.32 -16.15-* مزتفع متوسط

مستوى انتحصيم 

 انمزتفع

تقذيز الذاث بعذ 

 بواصطت األصزة

 نصانحدال  0000 1.78 -16.30-* متوسط مىخفض

مستوى انتحصيم 

 انمتوسط

 نصانحدال  0000 2.31 -30.69-* مزتفع

مستوى انتحصيم 

 انمزتفع

 نصانحدال  0000 2.03 -14.39-* مزتفع متوسط

مستوى انتحصيم 

 انمزتفع
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 ذوي التحصيل الدراسي طمبةفرق المتوسطات كان لصالح ال من خالل الجدول السابق ُيالحظ أن التفسير:
أكبر مما ىو عميو لدى الطمبة  تقدير الذاتيتمتعون بمستوى من في تقدير الذات وبالتالي فيم  والمتوسط المرتفع

تقدير الذات غالبًا ما  ومرتفعبأن األشخاص الباحثة ىذه النتيجة  وتفسر ،منخفضذوي التحصيل الدراسي ال
يتوقعون النجاح مما يزيد من مستوى دافعيتيم نحو تحقيق أفضل أداء ممكن والوصول إلى حمول فعالة لم قد 

مون بيا في مختمف الميام التي يقو  اإلخفاقيعترضيم من مشكالت بعكس منخفضي تقدير الذات الذين يتوقعون 
من ىنا فإن تقدير الذات يؤثر عمى كل أنماط السموك والدافعية  ،مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الدافعية واألداء

ن اإلحساس بتقدير الذات ُيكتسب من خالل خبرات النجاح  ،واألداء والتحصيل األكاديمي  .واإلخفاقوا 
 ُمْقَتَرحات الدراسة 

 بناًء عمى النتائج السابقة التي توصمت إلييا الدراسة يمكن تقديم عدٍد من المقترحات وىي كما يمي:     
ذات االنفعالي وتقدير التنمية االتزان  إلى يدفتتتناول فاعمية برامج  المزيد من البحوث والدراساتجراء إ .1

 .طمبة التعميم الثانوي المينيلدى 
 .لدى الطمبةالذات وتقدير  االتزان االنفعاليؤثرة في نية حول العوامل المندوات وبرامج تمفزيو قد ع .2
 ي المدارس الثانوية المينية.دور اإلرشاد النفسي والميني ففعيل ت .3
عمى عقد اجتماعات مع الطمبة بشكل  مرحمة التعميم الثانوي الميني مدراء المدارس والموجيين فيتوجيو  .4

ومحاولة مساعدتيم عمى  ،إيجابية وتفاؤليةبنظرة نظرة التشاؤمية والسمبية لمالطمبة  استبدال تيدف إلى دوري
 ناء الوطن.بفي  ة تخصصاتيم المينيةتعريفيم بأىميو  ،رفع تقديرىم لذاتيم

المزيد من البحوث والدراسات حول االتزان االنفعالي وعالقتو بمتغيرات أخرى مثل: المساندة إجراء  .5
 االجتماعية، واتخاذ القرار.
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 (1)ملحق 
 أمساء السادة احملكمني ألدوات الدراسة 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرتبة العممية االختصاص العام والدقيق الُمحكم م
 أستاذ في قسم عمم النفس عمم النفس التربوي أ.د أمينة رزق 1

 جامعة دمشق( -)كمية التربية
 أستاذ في قسم عمم النفس عمم النفس التربوي أ.د عمي نحيمي 2

 جامعة دمشق( -)كمية التربية
 أستاذ مساعد في قسم القياس والتقويم اإلحصاء في التربية وعمم النفس د. عزيزة رحمة 3

 جامعة دمشق( -)كمية التربية
 أستاذ مساعد في قسم عمم النفس عمم نفس معرفي منصور د.غسان 4

 جامعة دمشق( -)كمية التربية
 القياس والتقويم د. رنا قوشحة 5

 )قياس قدرات عقمية(
 سة في قسم القياس والتقويمدر  م  

 جامعة دمشق( -)كمية التربية
 في قسم عمم النفس أستاذ مساعد تربويعمم النفس  د. حسن عماد 6

 جامعة دمشق( -التربية)كمية 
 في قسم عمم النفس ةسدر  م   العام عمم النفس بسماء آدمد.  7

 جامعة دمشق( -)كمية التربية
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  (2)ملحق 
 مقياس االتزان االنفعايل بصىرته األولية

 

 أوافق العبارات الرقم
 بشدة

ال أوافق  أوافقال   محايد أوافق 
 بشدة

      أنا شخص إيجابي ومتفائل جداً  1
      أتصرف بشكل مندفع ودون تفكير 2
      أنا عصبي في المواقف التي تزعجني 3
      نادرًا ما أكون فخور بما حققت من انجاز 4
      أعتبر نفسي شخص ميم في معظم األحيان 5
      األحيانينتابني شعور بالكآبة بمعظم  6
      أحب المغامرة والتحدي 7
      أغضب بسيولة وألسباب تافو 8
      أرد اإلساءة عمى من يسيء لي ميما كمفني ذلك 9
      حياتي غير مستقرة 11
      أحب االختالط بالناس 11
      أنزعج من األشخاص الذين يخالفوني بالرأي 12
      الحياةلدي نظرة سمبية نحو  13
      أتردد دائمًا قبل اتخاذ أي قرار 14
      أستطيع التحدث أمام عدد كبير من الناس 15
      أسعى لتغيير الصفات السمبية لدي 16
      عما بداخمي بسيولة أعبر 17
      االجتماعيةأرغب بالذىاب إلى جميع المناسبات  18
      أحب أن أبقى وحيدًا معظم الوقت 19
      أثق باآلخرين بسيولة 21
      يضايقني جدًا الموم حتى لو كنت أستحقو 21
      قادر عمى اتخاذ القرار والتمسك فيو 22
      أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية 23
      أتقبل النقد من اآلخرين 24
      متفائل جدًا بالمستقبل 25
      فعاليأعتبر نفسي ناجح بجميع  26
      أحب الضحك و المزاح كثيراً  27
      أغير رأي  بسيولة 28
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      قادر عمى حل  مشكالتي دون المجوء إلى أحد 29
      أميل إلى البكاء عندما أشعر بالحرج 31
      يمكنني أن أتغاضى بسيولة عن أخطاء اآلخرين 31
      ات الصعبةمأستسمم بسيولة أمام المي 32
      أتقبل رأي اآلخر حتى لو خالفني 33
      أجد صعوبة باالعتراف بالخطأ ميما كان 34
      أتصرف بشكل مندفع ودون تفكير 35
      مع اآلخرين بسرعة أتشاجر 36
      أتأثر جدا بمصائب اآلخرين 37
      أبدأ أنا أوال بمصالحة من يخاصمني 38
      االختالط باآلخرين تجنبًا لممشاكلأميل لالبتعاد عن  39
      أغضب عندما ال يفيم مشكمتي أحد 41
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 ( 3)ملحق 
 مقياس تقديز الذات بصىرته األولية

 ال أحيانا نعم العبـــــارات الرقم
    أشعر بأن رفاقي ال يفيموني   1
    أرغب بتكوين صداقات كثيرة 2
    بين أصدقائيأنا محبوب  3
    أشعر أني فرد مؤثر بعائمتي 4
    والداي فخوران بي 5
    يعتمد عمي  والداي في بعض األمور 6
    أنا راضي عن عالقاتي مع أصدقائي 7
    عندما أغيب يفتقدني أصدقائي 8
    أشعر بأني أقل من زمالئي بالقيمة االجتماعية 9
    يتوقع مني والداي الكثير 11
    أرغب بالتحدث عن مشكالتي أمام أسرتي 11
    يثق بي زمالئي كثيراً  12
    أرغب بصداقة ممن ىم أكبر مني سناً  13
    لدي صعوبة بتكوين صداقات 14
    لدي عالقات جيدة مع المعممين 15
    أعتقد أن ما درستو لن يفيدني كثيراً  16
    نشاطاتي ضعيفة في المدرسة 17
    يراعي والداي مشاعري 17
    أشعر بأن والداي يشككان بكل ما أقوم بو 19
    أشعر بالحرج عندما أتحدث مع والداي 21
    أعتقد أن معممي  يثقون بما أقوم بو من أعمال 21
    يستشيرني أصدقائي بمعظم مشكالتيم 22
    غير قادر عمى الوصول إلى مستوى النجاح الذي حققو زمالئي 23
    يشعرني المعممين أني كفء 24
    أستمتع بوقتي مع أسرتي 25
    تعجبني نصائح أخوتي 26
    آرائي ال تعجب أسرتي 27
    يطمبو مني والداي أرى أني قادر عمى انجاز كل ما 28
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    أشارك أسرتي بكل ما أقوم بو 29
    لدي القدرة عمى تغير قناعات أصدقائي 31
    ضعيفة بالمدرسة نشاطاتي 31
    ىذه المدرسة أعتقد درجاتي ستكون أفضل بغير 32
    لشيءالداي بأني ال أصمح و يشعرني  33
    مع ىذه العائمة نيألأشعر بالرضا  34
    عالقاتي مع إخوتي مستقرة دائما 35
    أنزعج بسرعة في المنزل 36
    ىذه األسرةغالبًا ما يخطر ببالي بأني لو أنتمي لغير  37
    والداي ال يفيماني كثيراً  38
    أشعر بعدم االرتياح في المنزل 39
    أستطيع أن أحتفظ باألصدقاء 41
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  (4)ملحق 
 مقياس االتزان االنفعايل بصىرته النهائية

 التعريف بالمصطمحات:
  هي الطريقة التي يستخدمها األفراد في تعاممهم مع الضغوط الواقعة  واألحداث  باالنفعاالت:التحكم

 ( 2005،الضاغطة )صالح الداهري
أوافق  العبارات 

 بشدة
 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق

      أتصرف بشكل مندفع ودون تفكير 1
      أضع نفسي في مواقف خطرة 2
      أحب التحدي 3
      بسيولة وألسباب تافوأغضب  4
أرد اإلساءة عمى من يسيء لي ميما  5

 كمفني ذلك
     

      حياتي غير مستقرة 6
      متفائل جدًا بالمستقبل 7
      أتردد كثيرًا في اتخاذ قراراتي 8
      أخجل بالتحدث أمام اآلخرين 9
      أسعى لتغيير الصفات السمبية لدي 11
      بداخمي بسيولةعما  أعبر 11
      لآلخرين االعتذارأرفض  12
      مع اآلخرين بسرعة أتشاجر 13
      أغضب عندما ال يفيم مشكمتي أحد 14
      ات الصعبةمأمام المي أنسحب 15
قادر عمى حل  مشكالتي دون المجوء إلى  16

 أحد
     

      قادر عمى اتخاذ القرار والتمسك فيو 17
      أتماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية 18
      أتقبل النقد من اآلخرين 19
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 المرونة والجمود
 : واجية اإليجابية عممية التوافق الجيد والم المرونة النفسية كما عرفته الجمعية األمريكية لعمم النفس عمى أنها

، العالقات مع البشر مثل )المشكالت األسرية يواجيياأو الضغوط النفسية العادية التي  لشدائد والصدمات،
 المشكالت المالية(. اآلخرين، المشكالت الصحية، ضغوط العمل،

أوافق  العبارات 
 بشدة

 ال أوافق بشدة ال أوافق محايد أوافق 

      أنا شخص إيجابي ومتفائل جداً  1
      فخور بما حققت من انجاز أنا 2
من كثر أعتبر نفسي شخص ميم في  3

 المواقف
     

      أغير رأي بسيولة 4
      بالحزن وال أعرف السببينتابني شعور  5
      أحب االختالط بالناس 6
أنزعج من األشخاص الذين يخالفوني  7

 بالرأي
     

      لدي نظرة سمبية نحو الحياة 8
      االجتماعيةإلى جميع المناسبات  أذىب 9
      وحيدًا معظم الوقتأحب أن أبقى  11
      أثق باآلخرين بسيولة 11
      يضايقني جدًا الموم حتى لو كنت أستحقو 12
      بكل شيءأعتبر نفسي ناجح  13
      أحب الضحك و المزاح كثيراً  14
      أميل إلى البكاء عندما أشعر بالحرج 15
يمكنني أن أتغاضى بسيولة عن أخطاء  16

 اآلخرين
     

      أتقبل رأي اآلخر حتى لو خالفني 17
      أتأثر جدا بمصائب اآلخرين 18
      يأبدأ أنا أوال بمصالحة من يخاصمن 19
أميل لالبتعاد عن االختالط باآلخرين  21

 تجنبًا لممشاكل
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 (5)ملحق 
 مقياس تقديز الذات بصىرته النهائية

  .والمدرسةتقدير الذات بواسطة الرفاق 
أوافق  أوافق العبارات 

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد

 بشدة
      رفاقي ال يفيموني   1
      صداقات كثيرة لدي   2
      أنا محبوب بين أصدقائي 3
      أنا راضي عن عالقاتي مع أصدقائي 4
      عندما أغيب يفتقدني أصدقائي 5
      أصدقائيلدي  إحساس بأني أقل مكانة من  6
      يثق بي زمالئي كثيراً  7
      أكبر مني سناً  لدي  أصدقاء 8
      صعوبة بتكوين صداقات ي  لد 9
      عالقات جيدة مع المعممين ي  لد 11
      أعتقد أن ما درستو لن يفيدني كثيراً  11
      نشاطاتي ضعيفة في المدرسة 12
      أستطيع أن أحتفظ باألصدقاء 13
      يستشيرني أصدقائي بمعظم مشكالتيم 14
      أصدقائيقادر عمى الوصول إلى مستوى نجاح  15
      ؤيشعرني المعممين أني كف 16
      تغير قناعات أصدقائي أستطيع 17
      أقوم بكل ما يطمبو مني معممي  بدون تردد 18
      ىذه المدرسةلو غيرت درجاتي ستكون أفضل  19
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 ىو مدى االىتمام والقبول واالحترام الذي  (:1967)كما عرفه كوبر سميث  تقدير الذات بواسطة األسرة
المعممين( وىم يختمفون من مرحمة إلى أخرى من  ،الرفاق  ،يتمقاه الفرد من ذوي األىمية في حياتو )الوالدان 

 .الموضوعية ليذا النجاح أو الفشل وأيضًا تاريخ نجاحات الفرد وفشمو بما في ذلك األسس ،مراحل حياتو 
أوافق   م

 بشدة
ال أوافق  ال أوافق محايد أوافق

 بشدة
      فرد مؤثر بعائمتي أنا 1
      والداي فخوران بي 2
      يعتمد عمي  والداي في بعض األمور 3
      بدراستيالتفوق يتوقع مني والداي  4
      عن مشكالتي أمام أسرتي أتحدث 5
      يراعي والداي مشاعري 6
      بكل ما أقوم بو يشك والداي 7
      أستمتع بوقتي مع أسرتي 8
      تعجبني نصائح أخوتي 9
      تعجب أسرتي مقترحاتي ال 11
      يطمبو مني والداي قادر عمى انجاز كل ما  11
      أشارك أسرتي بكل ما أقوم بو 12
      عالقاتي مع إخوتي مستقرة دائما 13
      أنزعج بسرعة في المنزل 14
      عن أسرتي االبتعاديخطر ببالي  15
      ال يفيمان مشاعريوالداي  16
      أشعر بالحرج عندما أتحدث مع والداي 17
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 مقدمة الدراسة:
هن  لالنتقالتعد فترة الدراسة الثانوية هن الهراحل الهيهة في حياة الطمّبة وخصوصًا وأنيا تهثل فترة حرجة       

وهن هرحمة الدراسة في نطاق الهدرسة إلى هرحمة الدراسة الجاهعية  ،فترة الهراىقة إلى فترة الشباب والرشد
وتحميو بالقدرة عمى التحكم بانفعاالتو وعواطفو قد االتزان االنفعالي وبالتالي فإن تهتع الطالب بهقوهات  ،والعهل

" فالهراىق بيذه  والذي قد يؤثر بدوره عمى هستوى التحصيل الدراسي ليذا الطالب. ،تؤثر عمى تقدير الذات لديو
و اآلن في والتحرر هن األواهر سواء هن قبل والديو أو هن قبل الهعمهين في االستقالليةالهرحمة يسعى إلى 

 ،صراع بين شعوره بأنو شاب وبين هتطمباتو ورغبتو بالتحرر وبين اعتهاده عمى والديو اقتصاديًا" )جردات
واالتزان  ،االتزانفيدخل الهراىق بتقمبات كبيرة في الهشاعر فيو ال يتحمى بالقدر الهناسب هن  (29ص ،2010

ن تحقيق نفعالي الأً التًافق ااالتزان االنفعالي ى ـنظرنا إلفإذا ، يعني التحكن ًالسيطرة عمى الذاتاالنفعالي  وا 
فتقدير الذات هن أىم  ،اتو وتقديره لذاتو يساعد عمى تحسين نظرة الهراىق لذاالتزان االنفعالي القدر الهناسب هن 

ريات الهرتبطة الهفاىيم التي شاع انتشارىا في اآلونة األخيرة فهنذ سنوات عديدة والباحثون هيتهون بدراسة النظ
في إدخال ىذا  (Cooley (و"كولي"  (Margert Meed")بالذات. ويرجع الفضل إلى كل هن "هارجريت هيد

 الفرد حياة في الهيهة األبعاد هن ُيعد الذات وتقدير(. 2 ص ،2003)الحهيدي،  الهفيوم إلى هجال عمم النفس
وهن خالل الحقائق السابقة يتحدد هوضوع  .( 22ص ،  2008،)هال اعتزازه بنفسو وثقتو بيا عن يعبر فييا التي

 .دى عينة هن طمّبة التعميم الهينيوتقدير الذات ل االنفعالي نااالتز الدراسة الحالية بدارسة العالقة بين 
 مشكمة الدراسة: -أولا 
إنها لشعورىا بالحاجة الهمحة إلجراء هثل ىذه  هصادفةً هشكمة الدراسة الحالية لم يكن اختيار الباحثة ل     

الدراسة عمى عينة هن طمّبة التعميم الثانوي الهيني وخصوصًا وأن الطمّبة في الهرحمة الثانوية يقعون ضهن 
 تؤثر عمى الحالة النفسية لمهراىقنفعالية والهزاجية التي تي تتصف بالتقمبات االهرحمة الهراىقة وىي الهرحمة ال

ارس هن رضا الهراىق عمى نفسو وعمى تقديره لذاتو. ونتيجة لعهل الباحثة كهرشدة نفسية في هد وها تضهو
جتهاعية كها بهشكالتيم النفسية و عالقاتيم االهتكررة هن قبل الطمّبة تتعمق  هحافظة دهشق الحظت وجود شكاو  

ذي دفع بالباحثة إلى التساؤل شيوع هشاعر الدونية وانخفاض تقدير الذات لدييم األهر ال يمبعضالحظت عند 
الذي يتحمى بو الطمّبة يؤثر عمى تقديرىم لذواتيم ونتيجة لذلك قاهت االتزان االنفعالي فيها اذا كان هستوى 

وتقدير الذات عمى االتزان االنفعالي بدب النظري والدراسات السابقة الهتعمقة كتب باال عمى ها باالطالعالباحثة 
ف عمى طبيعة الهشكمة بشكل أعهق قاهت الباحثة  بإجراء و ولموق .الطالب تلهشاكالأهل الوصول إلى حل 

 (1995)طالبًا وطالبة استخدهت فييا هقياس العدل  (40)دراسة استطالعية غير هقننة عمى عينة هكونة هن 
جود عالقة لتقدير الذات وبعد تفريغ النتائج الحظت الباحثة و  (1983)وهقياس الدريني  االنفعالي لالتزان

سبق  وتقدير الذات وهن خالل هااالتزان االنفعالي يدل عمى وجود عالقة بين  ارتباطية بين الهتغيرين وىذا ها
و تقدير الذات لدى طمّبة التعميم  التزان النفعاليما طبيعة العالقة بين  تتبمور هشكمة الدراسة بالسؤال التالي:

 المهني؟
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 أهداف الدراسة: -ثانياا 
 :ها يمي إلى الدراسة الحاليةىدفت 

 العالقة بين االتزان االنفعالي وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة.طبيعة التعرف عمى  -2-1
 .عمى هقياس االتزان االنفعالي ذكور واإلناث أفراد عينة الدراسةالفروق بين ال هعرفة طبيعة -2-2
الفروق بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس االتزان االنفعالي تعزى إلى هتغير  هعرفة طبيعة -2-3

 ثانوية صناعية، ثانوية تجارية، ثانوية نسوية(. التخصص الدراسي )
ير الفروق بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس االتزان االنفعالي تعزى إلى هتغ هعرفة طبيعة -2-4

 ، هنخفض(.هتوسط ،الدراسي )هرتفعهستوى التحصيل 
 .ة الدراسة عمى هقياس تقدير الذاتأفراد عين بين الذكور واإلناثالفروق بين  هعرفة طبيعة -2-5
الفروق بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس تقدير الذات تعزى إلى هتغير  هعرفة طبيعة -2-6

 نسوية(.ثانوية صناعية، ثانوية تجارية، ثانوية  التخصص الدراسي )
الفروق بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس تقدير الذات تعزى إلى هتغير هستوى  هعرفة طبيعة -2-7

 ، هنخفض(.هتوسط ،هرتفع التحصيل الدراسي )
 فرضيات الدراسة: : ثالثاا 

 حاولت الدراسة الحالية التحقق هن صحة الفرضيات اآلتية:
  .وتقدير الذات لدى أفراد عينة الدراسة االتزان االنفعاليذات داللة إحصائية بين عالقة  ال توجد -3-1
اسة عمى هقياس االتزان أفراد عينة الدر  الذكور واإلناثال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -3-2

 .االنفعالي
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس االتزان االنفعالي تعزى  -3-3

 .)ثانوية صناعية، ثانوية تجارية، ثانوية نسوية( ير التخصص الدراسيإلى هتغ
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس االتزان االنفعالي تعزى  -3-4

 ، هنخفض(.هتوسط ،هرتفع) إلى هتغير هستوى التحصيل الدراسي
 .ة الدراسة عمى هقياس تقدير الذاتأفراد عين واإلناثالذكور ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين  -3-5
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمّبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس تقدير الذات تعزى إلى  -3-6

 )ثانوية صناعية، ثانوية تجارية، ثانوية نسوية(. هتغير التخصص الدراسي
اد عينة الدراسة عمى هقياس تقدير الذات تعزى إلى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين الطمّبة أفر  -3-7

 ، هنخفض(.هتوسط ،هرتفع) هتغير هستوى التحصيل الدراسي
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 مجتمع الدراسة وعينتها: -اا رابع
 تألف الهجتهع األصمي لمدراسة هن طمبة الصف الثاني الثانوي الهيني بفروعو )الصناعي والتجاري والنسوي(

وقد تم سحب نسبة عينة هن الهجتهع  ،طالبًا وطالبة (3563)هن هدارس هحافظة دهشق الرسهية إذ بمغ عددىم 
طالبًا وطالبة هن طالب الصف الثاني  (3563) هن أصل ،طالبًا وطالبة (428)بمغت ،%(12)األصمي بنسبة 

الثانوي الهيني بفروعو)الصناعي والتجاري والنسوي( في ثانويات هدينة دهشق الرسهية في الفصل الثاني هن 
 سنة. (17-15)ههن تتراوح أعهارىم بين( 2015-2014)العام الدراسي 

 أدوات الدراسة: -خامساا 
 وتم التحقق هن صدقو وثباتو. ،الباحثة(هقياس االتزان االنفعالي)إعداد  -5-1
 وتم التحقق هن صدقو وثباتو. ،هقياس تقدير الذات)إعداد الباحثة( -5-2

 لهشكمة الدراسة الحالية عمى الهنيج الوصفي التحميمي. افي هعالجتي ةالباحث تاعتهدمنهج الدراسة:  -دساا سا
 حدود الدراسة:  -سابعاا 

 وتتهثل في عدد هن هدارس التعميم الهيني في هحافظة دهشق. الحدود المكانية: -7-1
 -2015)تطبيق أدوات الدراسة عمى عينة الدراسة في الفصل الثاني هن العام الدراسي  تم الحدود الزمنية: -7-2

2014). 
 تم إجراء الدراسة عمى عينة هن طمّبة التعمم الهيني في هحافظة دهشق. الحدود البشرية: -7-3

 اآلتية:توصمت الدراسة إلى النتائج نتائج الدراسة:  -ثامناا 
لدى أفراد عينة  تقدير الذاتو  االتزان االنفعاليعالقة ارتباطّية ذاُت داللة  إحصائية  بين  ىناك الفرضية األولى:

 .الدراسة 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  الفرضية الثانية:

 غير الجنس.ِلهتوفقًا  االتزان االنفعاليهقياس 
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  الفرضية الثانية:

 ِلهتغير التخصص الدراسي.وفقًا  االتزان االنفعاليهقياس 
فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى هقياس  ىناك :الرابعةالفرضية 

 ِلهتغير التحصيل الدراسي لهصمحة الطمبة ذوي الهستوى الدراسي األعمى.وفقًا  االتزان االنفعالي
اسة عمى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات درجات الطمبة أفراد عينة الدر  :الخامسةالفرضية 
 ِلهتغير الجنس.وفقًا  تقدير الذاتهقياس 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات درجات الطمبة أفراد عينة الدراسة عمى  :السادسةالفرضية 
 ِلهتغير التخصص الدراسي.وفقًا  تقدير الذاتهقياس 

طمبة أفراد عينة الدراسة عمى فروق ذات داللة إحصائية بين هتوسطات درجات ال ىناك :الفرضية السابعة
 ِلهتغير التحصيل الدراسي لهصمحة الطمبة ذوي الهستوى الدراسي األعمى.وفقًا  تقدير الذاتهقياس 
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Thesis Abstract 

Introduction 

      High school period is a very important stage in students' lives and what makes it 

critical is that transition from adolescence to adulthood, from studying at school to 

college and work. Therefore, if the student had the emotional stability potentials and 

the ability to control his emotions and feelings, his self-esteem would be affected and 

as a consequence, his school achievements would also be affected. 

The adolescent in this stage seeks for independence and tries to break free from 

orders which are set by his parents or teachers. He is in struggles between his desires 

of being free and the monetary dependence on his parents. That what causes 

fluctuations in the adolescent's feelings who hasn’t got enough stability; the 

emotional stability that, means self-control. Having enough emotional stability helps 

improve the adolescent’s self-esteem, which is one of the most important concepts 

that commonly spread in recent times.  

For many years, researchers have been interested in studying self-theories,                   

and inserting this concept into the field of psychology is ascribed to Margret Meed 

and Cooly. 

Self-esteem is considered one of the important dimensions in one’s life that expresses 

his self-confidence and affect his actions and behaviors in many situations.  

According to this, the study topic is determined by studying the relationship between 

the emotional stability and the self-esteem among a sample of vocational education 

students. 

Research problem   

      The researcher didn’t choose this problem by chance, she did because she felt the 

necessity to make such a study among a sample of vocational education students 

especially since these students are adolescents. 

This stage is characterized by lots of emotions and the quick shifts between them 

which impact the psychological health of the adolescent including his self-

satisfaction and self-esteem. 

As a result of the researcher’s work as a consultant in Damascus schools, she noticed 

many frequent complaints from the students about their psychological problems and 

social relationships. She also noticed the publicity of inferiority feelings and low self-

esteem among some students, what made the researcher wonder whether the level of 

the emotional stability of the students was affecting their self-esteem. 

So the researcher checked what was written in the theoretical literature and the 

former studies about emotional stability and self-esteem hoping to reach a solution 

for students’ problems. 
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      To obtain a deep knowledge about the problem, the researcher conducted a 

prospective study on a sample that consists of 40 students using the justice standard 

(1995) for emotional stability and aldurainy standard (1983) for self-esteem. After 

doing the appropriate statistics, she found a correlation between these two variables, 

this shows that there is a relationship between the emotional stability and self-esteem. 

According to that, the research problem manifested itself in the following question:  

What is the nature of the correlation between emotional stability and self-esteem 

among vocational education students?       

Study objectives 

The study aimed at achieving the following: 

 Identifying the relationship between the emotional stability and the self-esteem 

among the study sample. 

 Detecting the significance of the differences among the study sample in the 

emotional stability according to gender variable.   

 Detecting the significance of the differences among the study sample in the 

emotional stability according to study specialty.    

 Detecting the significance of the differences among the study sample in the 

emotional stability according to study achievement.  

 Detecting the significance of the differences among the study sample in the self-

esteem according to gender variable.   

 Detecting the significance of the differences among the study sample in the self-

esteem according to study specialty.    

 Detecting the significance of the differences among the study sample in the self-

esteem according to study achievement.  

 

The hypotheses of the study: 

The present study attempted to validate the following hypotheses: 

 The first hypothesis:  There is no correlation statistically significant between 

emotional poise and self-esteem among the study sample. 

 The second hypothesis: There were no statistically significant differences 

between the mean scores of students study sample to balance the emotional scale 

according to gender. 

 The second hypothesis: There were no statistically significant differences 

between the mean scores of students study sample to balance the emotional scale, 

according to the variable of academic specialization. 

 Fourth hypothesis: There were no statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample to balance the emotional scale, according to 

the variable of academic achievement. 
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 Fifth hypothesis: There were no statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample on a scale of self-esteem, according to 

gender. 

 Sixth hypothesis: There were no statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample on a scale of self-esteem, according to the 

variable of academic specialization. 

 Seventh hypothesis: There were no statistically significant differences between 

the mean scores of students study sample on a scale of self-esteem, according to 

the variable of academic achievement. 

study population and appointed: 

Consisted of the original society for the study of second grade secondary vocational 

branches students (industrial, commercial and feminist) schools official Damascus 

province as numbered (3563) students, has been the withdrawal of a sample of the 

original community by proportion (12%), total (428) students , out of (3563) students 

from the second grade students of secondary vocational branches (industrial, 

commercial and feminist) high schools in the city of Damascus, the official in the 

second quarter of the school year (2014-2015) between the ages of (15-17) years. 

Tools of the study: 

1. Unbalance emotional scale (prepared by the researcher), were verified sincerity 

and persistence. 

2. Self-esteem scale (prepared by the researcher), were verified sincerity and 

persistence. 

 

curriculum: The researcher was adopted descriptive analytical method at the 

handling of the problem of the current study. 

 

results of the study: The study found the following results: 

 First hypothesis: There is a correlation statistically significant between emotional 

poise and self-esteem among the study sample. 

 The second hypothesis: There were no statistically significant differences 

between the mean scores of students study sample to balance the emotional scale 

according to gender. 

 The third hypothesis: There were no statistically significant differences between 

the mean scores of students study sample to balance the emotional scale, according 

to the variable of academic specialization. 

 Fourth hypothesis: There were statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample to balance the emotional scale, according to 
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the variable of academic achievement for the benefit of students with higher 

academic level. 

 Fifth hypothesis: There were no statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample on a scale of self-esteem, according to 

gender. 

 Sixth hypothesis: There were no statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample on a scale of self-esteem, according to the 

variable of academic specialization. 

 Seventh hypothesis: There were statistically significant differences between the 

mean scores of students study sample on a scale of self-esteem, according to the 

variable of academic achievement for the benefit of students with higher academic 

level. 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 


