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منو الثبات االنفعالي بعمر ( )11-11سنة

م.د .زينة عبد احملسن راشد اجلامعة املستنصرية  /كلية الرتبية األساسية

مستخمص البحث

ييدؼ البحث الحالي إلى نمو الثبات االنفعالي بعمر ( )54-55سنة ،ويتحقؽ ذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى :

 -1الفروؽ في مستوى نمو الثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير العمر.

 -2الفروؽ في مستوى نمو الثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير النوع (الذكور ،واإلناث) .
اسػػتخدمت الباحثػػة فػػي البحػػث الحػػالي المػػنيد الونػػفي ،واػػد تكونػػت عينػػة البحػػث مػػف ( )565فػػردا مػػوزعيف

عمى مديرية تربية بغداد الرنافة األولى مػف المػدارس  ،واػد اختيػروا باألسػمو الطبقػي العاػواني نػوع التوزيػ
المتناس

مف ( )3مدارس ،واامػت الباحثػة ببنػاق مقيػاس بحثيػا مػف خػالؿ اطالعيػا عمػى عػدد مػف الد ارسػات،

واالختب ػػارات الس ػػابقة ،واألدبي ػػات ذات العالا ػػة بالثب ػػات االنفع ػػالي ،وت ػػـ التحق ػػؽ م ػػف خنانن ػػو الس ػػايكومترية

المتمثمة بػ (الندؽ الظاىري -الندؽ التمييزي -ندؽ البناق  -عالاة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس –
الثبات).

عنػػد معالجػػة بيانػػات البحػػث الحػػالي إحنػػانيا باسػػتخداـ معامػػؿ التمييػػز ،ومعامػػؿ ارتبػػاط بوينػػت بايسػػيريؿ،

ومعامػػؿ فلفػػا كرونبػػاخ ،وتحميػػؿ التبػػايف االحػػادي ،وطريقػػة اػػيفية ،واالختبػػار التػػاني لعينػػيف مسػػتقمتيف فسػػفرت

نتاند البحث عف :

 -5إف نمو الثبات االنفعالي يسير عمى وفؽ تطور العمر الزمني ألفراد عينة البحث الحالي.
 -2إف نمو الثبات االنفعالي وتطوره يتأثر بعوامؿ ومتغيرات فىميا النضد والخبرة.

 -3إف نمو الثبات االنفعػالي عنػد الػذكور ال يختمػؼ عمػا ىػو عنػد اإلنػاث فػي المػرحمتيف العمػريتيف ( )55سػنة
و( )54سنة بينما يختمفاف في المرحمتيف العمريتيف ( )52سنة ،و( )53سنة.
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جملة البحوث الرتبوية والنفسية
الفصل األول
التعريف بالبحث

أهمية البحث والحاجة إليه

تعد مرحمة الطفولة مف فكثر مراحؿ النمو اإلنساني تأثي ار في تكويف اخنية الطفؿ وتحديد معالـ ما سػيكوف

عميو كرااد مستقبال ,إذ فف ما تتضمنو مف خبػرات سػارة فو مملمػة تسػيـ إسػياما كبيػ ار فػي رسػـ خطػوط حياتػو

المسػتقبمية .يمػر الطفػػؿ عبػػر رحمتػػو التطوريػػة بخبػرات وموااػػؼ تػػمثر عمػػى نضػػجو بجوانبػػو النمانيػػة المختمفػػة
(الجسمية  -العقمية -االجتماعية -االنفعاليػة) ،وثثػار ىػذه الخبػرات خانػة المملمػة منيػا سػرعاف مػا تػمثر فػي
نموه الجسمي فو العقمي فو االجتماعي وتظيػر تأثيراتيػا عمػى سػموكو ,فػػي حػيف فف الخبػرات المملمػة المرتبطػة

بالجان

االنفعالي (الوجداني) اممػا تظيػر تأثيراتيػا باػكؿ مبااػػر ,فقػد يسػتتر تأثيرىػا المبااػر إلػى فف تسػتحوذ

عمػى سػموؾ الطفػؿ بأنمػاط وفاػكاؿ سػموكية مضػطربة .فػالنمو االنفعػالي يسػير خػالؿ السػنوات األولػى باػكؿ

تػدريجي مػف ردود الفعػؿ العامػة نحػو سػموؾ انفعػالي خػاص متمػايز يػرتبط بػالظروؼ ،والموااػؼ ،والنػاس،
واألاػياق ،وينػاح

االنفعػاالت مظػاىر جسػمية وفسػيولوجية (العيسػوي  )5 : 2٠٠2 ،فعجػز الطفػؿ عػف

السيطرة عمى انفعاالتو ىو الخانية التي تميز االستجابات االنفعالية في الطفولة ،ولكف م نمو الطفؿ تزداد

الموااػؼ الخارجيػة تنوعػا ،وبالتػالي تػزداد اسػتجاباتو تمػاي از (الجسػماني : 5994 ،

 .)62لػذا نجػد فف

االنفعػػاالت تتضػػد عنػػد الطفػػؿ منػػذ المػػيالد ،وحتػػى فف الػػبعض يرجعيػػا إلػػى مػػا ابػػؿ المػػيالد ،وبيػػذا تػػمثر عمػػى
مستقبؿ نحة الطفؿ النفسية والجسدية ،واف كانت ليػا تػأثيرات سػمبية فػي النػحة النفسػية إذا اسػتمرت طػويال
لكنيا ذات تأثيرات ايجابية فيضا ،فيي تدف بالطفؿ بمزيد مف اليمة والنااط لتحقيؽ فىػداؼ معينػة ،وىػذا كمػو

يرج ػ إلػػى خب ػرات الطفػػؿ األولػػى وادرتػػو عمػػى السػػيطرة عمػػى انفعاالتػػو والونػػوؿ بيػػا إلػػى درجػػة مػػف الثبػػات

االنفعالي (رااد.)54-52 :5995،

فمرحمة الطفولة المتأخرة تعبر عػف مرحمػة االسػتقرار والثبػات االنفعػالي ،ولػذلؾ يطمػؽ عمييػا مرحمػة

الطفولػة اليادنػة ،فيػي مرحمػة تمثيػؿ الخبػرات االنفعاليػة التػي مػر بيػا الطفػؿ ،ويالحػظ لديػو بعػض األعػراض

العاطفية ،واذا ما تعرض الطفؿ في ىذه المرحمة إلى الاعور بالخوؼ وعدـ األمػف فدى ذلػؾ إلػى القمػؽ الػذي

يػمثر تػأثي ار اويػا عمػى نمػوه الفسػيولوجي والعقمػي واالجتمػاعي (عبػد اهلل  .) 2٠٠٠:595 ،ففػي ىػذه المرحمػة
تتسػـ الجوانػ

االنفعاليػة لمطفػؿ بخنػانص تميػزه عػف ميػره مػف فطفػاؿ الم ارحػؿ األخػرى ،واػد يكػوف بعضػيا

امتدادا متطو ار لممرحمػة السػابقة وفساسػا لتطػور انفعاالتػو فيمػا بعػد إذ تسػاعده عمػى التوافػؽ والثبػات مػ الػذات
واآلخريف ,ومف خالليا ياب الطفؿ رمبات ويحقؽ حاجات معينة (الدوجاف.)5 :5996،
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لذا فاف االنفعاالت بمثابة فىـ األدوار في حياة الطفػؿ حيػث يػرى  Leeperفنيػا تعنػى إدراؾ الطفػؿ
ألحػػداث الحيػػاة المختمفػػة ،إذ يعػػد امتػػداد سػػموؾ االنفعػػاالت الجػػدي الطبيعػػي ليػػا دليػػؿ عمػػى الثبػػات االنفعػػالي
) ،(Grtony & clore, 1990: 5في حيف يرى  Brenner & Saloveyفف الثبات االنفعػالي يمثػؿ الػدور

البارز في تحقيؽ التوافؽ االجتماعي ,واالضطرابات االنفعاليػة واالجتماعيػة واألسػرية فضػال عػف فف العالاػات

الاخنية كميا مرتبطة بمدى ثبات واتزاف الحياة االنفعالية لمطفؿ ).(Brenner & Salovey, 1997:170

بونؼ الطفؿ كاننػا اجتماعيػا فيػو يحتػاج لنمػوه االنفعػالي إلػى إاػباع حاجاتػو النفسػية األساسػية ،حيػث

تتأثر اخنيتو تأث ار كبي ار بما يني

ىػذه الحاجػات فو بعضػيا مػف إىمػاؿ فو حرمػاف كمػا تتػأثر بنػفة عامػة

باألسػػمو فو الطريقػػة التػػي تواجػػو بيػػا ىػػذه الحاجػػات ،ومػػف فىػػـ ىػػذه الحاجػػات حاجػػة الطفػػؿ إلػػى التجػػاو

العاطفي فػي دانػرة األسػرة بمعنػى تبػادؿ المحبػة والحنػو مػ الوالػديف ،وتاػب ىػذه الحاجػة فػي بػاد األمػر عػف

طريؽ األـ عندما تحمؿ رضيعيا إلى ندرىا وتربت عميو وتداعبو ،وفي ىذا الندد يمكػد عممػاق الػنفس عمػى
األىميػػة البالغػػة ليػػذه العاطفػػة المتبادلػػة بػػيف الطفػػؿ وفمػػو والتػػي يناػػأ مثميػػا فيمػػا بعػػد بػػيف الطفػػؿ وفبيػػو ،والطفػػؿ

واخوتو عمى مستقبؿ اخنيتو ونحتو النفسية (احمد.)35 :5998،

فالتربية في األسرة ليا دور كبير في طبيعة رد الفعؿ االنفعالي الذي مف الممكف توجييو منذ النغر،

الف االنفعػاالت تػنعكس باػكؿ واضػد عمػى المظيػر العػاـ لماخنػية بػؿ وتػدؿ عميػو ،مػف خػالؿ مػا ينػاحبيا

م ػػف تغيػ ػرات داخمي ػػة كيمياني ػػة ،فم ػػثال نالح ػػظ عن ػػد األطف ػػاؿ ذوي الس ػػموؾ النػ ػريد (التفريػ ػ الخ ػػارجي لمت ػػوتر

انفعػػالي) بػػأف مسػػتوى  Adrenalinفػػي الػػدـ ال يتغيػػر وال يزيػػد زيػػادة ممحوظػػة ،وبػػالعكس عنػػد األطفػػاؿ ذوي
السموؾ الضمني الذيف يميموف إلى عدـ التفري لماحنات االنفعالية لمخارج بؿ ينـ حجز تمؾ الاػحنات ،وعميػو

نالحظ ارتفاعا واضحا لمستوى  Adrenalinو  Noradrenalinفي الدـ (كامػؿ ،)246 :5994،وفػي ضػوق
ىذا فاار ديواف في دراستو إلى فىمية الثبات االنفعالي في التنانة األسرية ألف فتباع األسمو التسػمطي مػثال

القػػانـ عمػػى االنفعػػاؿ فو اسػػتثارتو يػػمدي إلػػى عػػدـ الثقػػة بػػالنفس وميرىػػا مػػف األمػػور السػػمبية نفسػػية كانػػت فو

نحية التي ستمثر حاض ار ومستقبال في اخنية وحياة األطفاؿ (ديواف )79-57 :5996،في حيف فظيرت
دراسة  Resell & Dennisباف األطفاؿ الذيف يتأثروف باإلحداث الضامطة التي يمروف بيا في الحياة مف

الس ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػيؿ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػييـ فق ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ا ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدرتيـ عم ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى التػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػوازف ال ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداخمي

(.)Resell & Dennis, 1990:96-97

ولمتربيػػة والتعمػػيـ ليمػػا الػػدور الكبيػػر فيضػػا فػػي كيفيػػة التعبيػػر عػػف مختمػػؼ االنفعػػاالت ،وذلػػؾ حسػ

مػػا

يػػتالقـ م ػ المواػػؼ النفسػػي االجتمػػاعي مػػف جيػػة وم ػ مكانػػة ودور الطفػػؿ فػػي المجتم ػ مػػف جيػػة فخػػرى ،وال

تجػػرى عمميػػات التربيػػة والتعمػػيـ فػػي فػراغ بػػؿ فػػي بينػػة ماديػػة ومحػػيط اجتمػػاعي وثقػػافي معػػيف ،حيػػث فف لمبينػػة
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والمحيط تأثير في مختمؼ الموااؼ والمناسبات ،وفي ضبط االنفعاالت وتوجيييا بفاعمية بدال مف ترؾ العنػاف
لالنفعػػاالت ممػػا اػػد يػػمدي إلػػى عواا ػ

خطي ػرة حاض ػرة فو مسػػتقبمية (كارتكػػا

الج ػرانـ  -االنييػػار العنػػبي -

اخػتالؿ العضػوية  -السػموؾ السػمبي بنػفة عامػة) (عاػوي .)552 :5997،لػذلؾ فػاف التربيػة والتعمػيـ تسػاعد
الطف ػػؿ عم ػػى مواجي ػػة المواا ػػؼ المختمف ػػة والتعام ػػؿ معي ػػا بم ػػا يتناسػ ػ

الموا ػػؼ ،وال ػػتحكـ ف ػػي انفعاالت ػػو عن ػػد

الضرورة ،وفيـ السموؾ االنفعالي لألفراد الذيف يتعامؿ معيـ في مختمؼ الموااؼ (احمد.)78 :5998،

وفيا كانت ىذه االنفعاالت السمبية فو االيجابية فاف الطفؿ يتدر عمى النمو واالرتقاق في تعبي ارتػو عنيػا

باتسػػاع دان ػرة عالااتػػو االجتماعيػػة وم ػ تقدمػػو بػػالعمر،

االنفعػػاالت م ػ معػػايير المجتم ػ

وبالتػػالي يكػػوف فكثػػر توافقػػا فػػي التعبيػػر عػػف ى ػػذه

(الػػدوجاف .)3-2 :5996،ليػػذا فاالنفعػػاالت تػػمدي دو ار حيويػػا فػػي حياتنػػا

وبدونيا تنبد حياتنا جامدة وباردة ال ثراق فييا وال تنوع ،فال يكاد يمر عمينا يوـ إال وناعر بالفرح فو الحزف،

بالسرور فو الضيؽ ،بالفخر فو الخزي ،بػالود فو الغضػ  ،بػاألمف فو الخػوؼ ،.....وبنػاق عمػى تمػؾ الماػاعر
نقرر فف كنا سعداق فو تعساق ،كما فف االنفعاالت ضرورية لبقاق الفرد ،فيي تمكنو مف الحفاظ عمى نوعو مف

خػػالؿ االنفعػػاالت المتنػػمة بالػػداف الجنسػػي ،وتحفػزه عمػػى الطعػػاـ والاػ ار مػػف خػػالؿ اإلحسػػاس بالرضػػا بعػػد

الاب وارتواق الظمأ (الاافعي.)56 :2٠٠٠،

انطالاػػا مم ػا ذكػػر ثنفػػا فػػاف فىميػػة البحػػث والحاجػػة إليػػو تيػػدؼ إلػػى التحقػػؽ مػػف وجيػػة نظػػر  Piagetحػػوؿ

طبيعػػة النمػػو االنفعػػالي عبػػر األعمػػار لمرحمػػة محػػددة ،ود ارسػػة مسػػتوى ذلػػؾ النمػػو لوض ػ المنػػاىد المالنمػػة
إلعداد وتطوير إنساف المستقبؿ الف إنالح الدراسة ومناىجيا فػي في مجتمػ مػف المجتمعػات يسػتمزـ القيػاـ
بد ارسػػة اػػاممة لنمػػو األطفػػاؿ فػػي سػػنينيـ المتعػػددة لتيينػػتيـ عقميػػا ونفسػػيا لممرحمػة التػػي ىػػـ فييػػا فضػػال عػػف
وض مفردات المنيد السنوي حس

خناننيـ الجسمية والفكرية واالنفعالية واالجتماعية.

أهداف البحث

ييدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى :

 -5الفروؽ في مستوى نمو الثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير العمر.

 -2الفروؽ في مستوى نمو الثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير النوع (الذكور ،واإلناث).
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حدود البحث

يتحدد البحث الحالي بالحدود اآلتية :

 -1الحػػدود الباػ ػرية  :فطفػػاؿ المدرس ػػة (االبتداني ػػة ،والمتوسػػطة) بعم ػػر ( )54-55س ػػنة ،ومػػف ك ػػال الن ػػوعيف
(الذكور ،واإلناث).

 -2الحدود الزمنية  :العاـ الدراسي. 2٠56 -2٠55
 -3الحدود المكانية  :محافظة بغداد /المديرية العامة لتربية الرنافة األولى .
 -4الحدود العممية  :الثبات االنفعالي.

تحديد مصطمحات البحث
 -5النمو  The Growthعرفو كؿ مف :
 ) :Piaget (1977انو سمسمة متتابعة متماسكة مف التغيرات تيدؼ إلى ماية واحدة محددة ىي اكتماؿالنضد واستم ارره وبدق انحداره ).(piaget ,1977:288

 -عوض ( :)5999انو تغير في الجوان

النمانية المختمفة عند األطفاؿ (عوض.)52 :5999،

 -2الثبات االنفعالي Emotional Stabilityعرفو كؿ مف :

 ) :Piaget (1977انو اعور الطفؿ بالثبات والراحة والرضا والتوافؽ بيف دوافعو وميولو وفىدافػو مػف اجػؿاختي ػ ػ ػػار االس ػ ػ ػػتجابة المناس ػ ػ ػػبة لمواجي ػ ػ ػػة المواا ػ ػ ػػؼ الن ػ ػ ػػعبة الت ػ ػ ػػي يتع ػ ػ ػػرض لي ػ ػ ػػا إزاق فح ػ ػ ػػداث الحي ػ ػ ػػاة

المختمفة ).(piaget ,1977:369

 فبػػو زيػػد ( :)5987انػػو التوافػػؽ والتكامػػؿ بدرجاتػػو المختمفػػة ،كمػػا يتضػػمف األسػػاس النفسػػي الػػذي يقػػوـ عمػػىبناق اخنية الفرد (فبو زيد.)565 :5987 ،

 الدس ػػواي ( :)5988ان ػػو ا ػػدرة الف ػػرد عم ػػى ال ػػتخمص م ػػف تباين ػػات االنفع ػػاالت الا ػػانعة ف ػػي المػ ػزاج ال ػػواتي،واكتسابو الثبات (الضبط) االنفعالي الجيد مما يساعده عمى عدـ اإلفراط فػي االسػتجابة لمموااػؼ االنفعاليػة
فو المثيرة لالنفعاؿ ،والقدرة عمى مقاومة التذبذبات الاديدة في المزاج (الدسواي.)472 :5988،

تبنت الباحثة تعريؼ ) )Piaget ,1977كونو ينسجـ م متطمبات وفىداؼ البحث الحالي .

 تعرفو الباحثة إجرانيا  :الدرجة الكمية التي يحنؿ عمييا األطفاؿ بعمر ( )54-55سنة مف خالؿ فجػابتيـعمى فقرات مقياس الثبات االنفعالي خالؿ مدة زمنية محددة .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري

أوال  :اإلطار النظري

 الثبات االنفعالي
o

الثبات االنفعالي

يعد الثبات االنفعالي مرادفا لالتزاف االنفعالي ،والذي يعد وسطا فانال عمى متنؿ ينتيي مف ناحية

عند الترددية ومف ناحية فخرى عند االندفاعية ،ويعد نميـ الثبات االنفعالي الػذي ينحنػر فػي ىػذه المرونػة،
والتي تمكف ناحبيا مػف مواجيػة الموااػؼ المألوفػة وميػر المألوفػة ،فضػال عػف فظيػار الجديػد إبػداعا وابتكػارا.
بحيػػث يكػػوف لنػػا فف نتواػ فف عػػدـ الثبػػات يمتقػػي عنػػد المقػػاق بػػالجمود مقػػيض لممرونػػة سػواق كػػاف ىػػذا الجمػػود

لدفاعيػػة فاػػداـ فو تردديػػة فحجػػاـ (القطػػاف .)3 : 5986 ،كمػػا فف الثبػػات االنفعػػالي يمثػػؿ مػػدى اسػػتقرار الحالػػة
المزاجية لمطفؿ ومدى ادرتو عمى مواجية الفاؿ والنكسات والماكالت ومنادر التوتر األخرى بأاػؿ اػدر مػف

االنزعػػاج واإلحبػػاط ( .)Whitaker , 1993:3367فضػػال عػػف ىػػذا يعػػد المحػػور الػػذي تػػنظـ حولػػو جمي ػ
جوان

النااط النفسي ،فيتحقؽ لمطفؿ الاعور باالستقرار النفسي والقدرة عمى التحكـ في انفعاالتػو ،ممػا يييػ

لو اد ار مف السيطرة عمى حاضره ومستقبمو (اناوي.)575 :5996،

فالطفؿ الثابت انفعاليػا ىػو مػف يسػتطي االحتفػاظ بضػبط الػنفس فػي مواجيػة التػوتر االنفعػالي البسػيط ،

كم ػ ػػا ان ػ ػػو ال يغضػ ػ ػ

فو يس ػ ػػتثار بس ػ ػػيولة ،وتتن ػ ػػؼ حالت ػ ػػو المزاجي ػ ػػة بالثب ػ ػػات واالس ػ ػػتقرار إل ػ ػػى ح ػ ػػد كبي ػ ػػر

اإلنساف الذي اكتس

اعو ار بالثقة خالؿ تفاعمو مػ البينػة وبنػفة خانػة مػف األـ باعتبارىػا منػدر اإلاػباع

(سػػالمو ،)7 : 5988،وفػػي ضػػوق ىػػذا ياػػير الطنػػوبي إلػػى فف الطفػػؿ الػػذي يتمتػ بالثبػػات االنفعػػالي ىػػو ذلػػؾ
واألمف مما يجعؿ لو الحرية في التعامؿ م اآلخريف ،وفي عالاتو بالعػالـ الػذي يحػيط بػو ،إذ انػو ياػعر بػأمف
معقوؿ ومناس

لنفسػو ولخخػريف ،وىػو الفػرد الػذي تعمػـ تبػادؿ الحػ

والوفػاق والػوالق فػي م ارحػؿ نمػوه المختمفػة

ويقدر عمى تونيؿ مااعره إلى اآلخريف بنورة تجعميـ يتعمموف تبادليػا معػو ،وىػو الػذي اػد تعمػـ فيضػا كػبد

مضػػبو واندفاعػػو دوف فف يسػػمؾ بطريقػػة س ػمبية ،ودوف فف يفقػػد تمقانيتػػو ومبادنػػو ،ودوف فف يفقػػد متعػػو التعامػػؿ
والمنافسة ،وعميو فانو يستطي فف يقوـ بأدواره االجتماعية باكؿ ايجابي (الطنوبي.)46 :5999،

بذلؾ يعد الثبات االنفعالي ميـ جػدا فػي حيػاة الطفػؿ ،الف الطفػؿ الػذي يتعػرض النفعػاالت دانمػة واويػة

وال يسػ ػػتطي السػ ػػيطرة عمييػ ػػا تػ ػػمدي إلػ ػػى فنػ ػػابتو بعػ ػػدة اضػ ػػطرابات نفسػ ػػية وفم ػ ػراض جسػ ػػمية نفسػ ػػية (جػ ػػا

اهلل ،)54 :5994،فالطفؿ ال يحتػاج فػي نمػوه إلػى مجػرد الحنػوؿ عمػى الطعػاـ والاػ ار واليػواق وميرىػا بػؿ
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يحتاج إلى تيينػة الجػو العػاطفي واالنفعػالي السػميـ ،واتاحػة الفرنػة فمامػو لمتعبيػر عػف انفعاالتػو وتدريبػو عمػى
ضبطيا بما يتناس

م المواؼ المثير ،فتعبيره عف انفعاالتو بنورة طبيعة يكوف دليال عمى الثبات االنفعالي

الذي ينعكس فثره االيجابي عمى سموكو وعالاتو باآلخريف ،ونجاحو في تحقيؽ فىدافو وبموغ فمانيو الذي يػدعـ
اخنػػيتو منػػذ البدايػػة ،فضػػال عػػف كونػػو ذو فىميػػة كبػػرى فػػي تحديػػد سػػمات اخنػػيتو ،وبيػػذا ينػػبد الطفػػؿ
المتزف ىو القادر عمى مواجية الموااؼ بالقدر المطمو مف االنفعاؿ (انػاوي .)573-572 :5996،لػذا فػاف

التخفيؼ مف حدة تمؾ االنفعػاالت التػي يتعػرض ليػا الطفػؿ تعػد مػف الوسػانؿ الميمػة فػي حفػظ التػوازف النفسػي

الجسمي بالذات ،فضال عف إكسابو مناعة ضد األمراض النفسية الجسمية (.)Whitaker , 1993:3369

 oخصائص الفرد الثابت انفعاليا

يتميز الفرد (الطفؿ) المتزف انفعاليا ب ػ :

 القدرة عمى التحكـ في انفعاالتو فال يندف وال يتيور . -تناس

االنفعاالت م مثيراتيا فال ينفعؿ كثي ار ألسبا

 -ىاد وثابت انفعاليا ،وانفعاالتو متزنة .

تافية وال يبال في خوفو.

 يتخمى عف فسالي السموؾ األنانية والغيرة وح التممؾ. -االعتماد عمى النفس والقدرة عمى تحمؿ المسمولية .

 -القدرة عمى تحمؿ األزمات واإلحباط والفاؿ (المميجي.)565-564 :5972،

 oالعوامل المؤثرة في الثبات االنفعالي

مف فىـ العوامؿ الممثرة عمى الثبات االنفعالي لدى الطفؿ ىي :

 إف ما يرثو الطفؿ عف والديو مف استعدادات فطرية لمثبات فو االضط ار االنفعالي لو تأثير كبير عميو. اتسػػاع دانػرة اتنػػاؿ الطفػػؿ بالعػػالـ الخػػارجي فيػػو يتنػػؿ اتنػػاال مبااػ ار بغيػره مػػف األطفػػاؿ فو بالكبػػار،وىذا التوس يساعده عمى عدـ تركيز حياتو االنفعالية عمى فمر واحد بؿ يوزعيا عمى مختمؼ مػا يحػيط

بو.

 وثػػوؽ الطفػػؿ بنفسػػو إذ فف معموماتػػو وميا ارتػػو تت ازيػػد وينػػبد اػػاد ار عمػػى إاػػباع حاجاتػػو وينػػبد فكثػػراستقالال (دويدار.)222 :5996،

 -إف اختالؿ الحالة النحية لمطفؿ تمدي إلى اضط ار حالتو االنفعالية.
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 إاػػباع حاجػػات الطفػػؿ النفسػػية والماديػػة تسػػاعده باالحتفػػاظ بحالػػة انفعاليػػة جيػػدة ومسػػتقرة فػػي حػػيف عػػدـإاباعيا تمدي بو إلى اعور عدـ الرضا فو بأنو مير محبو ومير مقبوؿ بو مف الوالديف ،مما يقمؿ مف

مااعره االيجابية نحوىما.

 -ام ػ رمبػػات الطفػػؿ ،وفتبػػاع فسػػالي

التربيػػة القانمػػة عمػػى القم ػ والتسػػمط والتاػػدد يعػػرض الطفػػؿ لماػػعور

 -الحرمػػاف المبكػػر مػػف األـ فو ميػػا

لفت ػرات طويمػػة عػػف البيػػت لػػو تػػأثير سػػمبي عمػػى ثبػػات الطفػػؿ

بالظمـ واالضطياد والعجز وامة الحيمة.

األ

انفعاليا.

 كثرة الحػديث عػف المػوت فمػاـ الطفػؿ فو ماػاىدتو لتمثيميػات وففػالـ تمفزيونيػة تحػاكي مػوت احػد الوالػديفكميا مف اأنيا تولد لدى الطفؿ الاعور بالقمؽ واألرؽ والتوتر والضياع وخاية موت احد والديو ،وخانة

إذا مػ ػػرض احػ ػػد الوالػ ػػديف بعػ ػػارض نػ ػػحي فتعػ ػػاوده تمػ ػػؾ المخػ ػػاوؼ عمػ ػػى والديػ ػػو مػ ػػف جديػ ػػد (الطحػ ػػاف
واخروف.)593-595 :5989،

 oالتغيرات المصاحبة لالنفعال

مف التغيرات الجسمية والنفسية المناحبة عند االنفعاالت ىي :

 -5التغيرات الجسمية :

عند تعرض اإلنساف النفعاؿ ما تحدث عدة تغيرات في نااط فعضػاقه الداخميػة والخارجيػة ،إذ تعػد ىػذه

التغي ػرات اإلنسػػاف لمتعامػػؿ بناػػاط واػػوة م ػ التحػػديات التػػي تواجيػػو ،وليػػذه التغي ػرات الفسػػيولوجية التػػي تحػػدث
فثناق االنفعاؿ فاندة بيولوجية ميمة ،إذ تعمؿ عمى فعادة التوازف العضوي ،والدفاع عف النوع لحفظ بقانو ،كمػا

فف االنفعاؿ يبطؿ مدى تحمؿ اإلنسػاف ،ويمكنػو مػف بػذؿ الطااػة لمػدة فطػوؿ مػف المعتػاد فضػال عػف فف ليػذه
التغيرات استجابات فسيولوجية في موااؼ االنفعاؿ المختمفػة ،منيػا مػا ن ارىػا فػي معػدؿ ضػربات القمػ

(خفقػاف

فو اػدة النػػبض) ،وحػدوث تغيػػر فػي الػػدورة الدمويػة الطرفيػػة ،فغالبػا مػػا ياػعر اإلنسػػاف بعػرؽ فػػي اليػديف نتيجػػة
انقبػػاض األوعيػػة الدمويػػة الطرفيػػة ،وحػػدوث تناػػيط فػػي الغػػدد العرايػػة (اإلف ػراز العنػػبي لمعػػرؽ) ،وجفػػاؼ فػػي
الحمػ ػ ػػؽ نتيجػ ػ ػػة تواػ ػ ػػؼ عمػ ػ ػػؿ الغػ ػ ػػدد المعابيػ ػ ػػة ،وحػ ػ ػػدوث تغي ػ ػ ػرات فػ ػ ػػي الحركػ ػ ػػة المعديػ ػ ػػة وعمميػ ػ ػػات اليضػ ػ ػػـ

(الا ػػافعي ،)568-567 :2٠٠٠،كم ػػا يت ػػدفؽ ال ػػدـ إل ػػى اإلطػ ػراؼ الخارجي ػػة وال ػػى الوج ػػو خان ػػة ،وارتج ػػاؼ
األطػراؼ وتغيػػر النػػوت ،وانتنػا

الاػػعر وخانػػة فػػي حالػة الخػػوؼ الاػػديد ،وتغيػر مالمػػد الوجػػو ،وحػػدوث

اتساع حداة العيف خانة (عاوي.)5٠4 :5997،
 -2التغيرات النفسية :
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التغيرات الفسيولوجية لالنفعاالت تغيرات سموكية اوية تتمثؿ فساسػا فػي االسػتجابة المناسػبة

لممواؼ المثير لالنفعاؿ ،وميما يكف فاف تغير السموؾ ال يكوف دانما بسب

التغير اليرموني فػي الػدـ بػؿ فف

االنفعػػاؿ نفسػػو عبػػارة عػػف خبػرة نفسػػية تتػػدخؿ فػػي التعبيػػر عػػف نفسػػيا باػػكؿ مػػف األاػػكاؿ عػػدة عوامػػؿ معرفيػػة

(كالػػذاكرة – المغػػة – اإلدراؾ – عوامػػؿ نفسػػية وتربويػػة) ،والتغيػػر الػػذي يحػػدث فػػي السػػموؾ فثنػػاق االنفعػػاؿ فنمػػا
يكوف حس

اوة المثير فو الخبرات فو الػذكريات السػابقة النااػنة عػف عمميتػي التربيػة والتعمػيـ ،وحسػ

فو تثبيط المحيط ألنواع معينة مف السموؾ المعبر عف انفعاؿ ما ،وذلؾ حس

المجتم

تاػجي

المسػتوى الحضػاري الػذي بمغػو

(عاوي.)5٠5-5٠4 :5997،

 oالنظرية المعتمدة

 نظرية النمو ل ػ Jean Piaget

يرى  Piagetفف نمو الطفؿ ىو نتيجة االستكاافات التي يقوـ بيا في تفاعمو م البينة المحيطة

بو ،وفعتبر فف البينة الغنية تزوده بخبرات فكثر تساعده عمى النمو بسرعة ،وعمى التكيؼ معيا ،فالنمو العقمي
عنده ال ينفنؿ عف النمو الجسمي فو النمو االنفعالي فو النمو االجتماعي وميره ،وذلػؾ الف عوامػؿ النمػو ال
تقتنر عمى دراسة النضػد البيولػوجي فينػاؾ عوامػؿ فخػرى ال تقػؿ فىميػة ،وىػي (التػدري  ،واكتسػا

الخبػرة،

والتفاعؿ االجتماعي.) ...،

تعتمد عممية التكيؼ ( (Adaptationعمى التنظيـ الداخمي الذي يقوـ بو الطفؿ التي تمثػؿ نزعػة الفػرد

إلػى ترتيػ

وتنسػيؽ العمميػات العقميػة مػف فنظمػة فو تجمعػات كميػة متناسػقة ومتكاممػة ،وتمثػؿ وظيفػة التكيػؼ

نزعػة الفػرد إلػى الػتالمـ )  , ( Accommodationوالتمثػؿ )  ،( Assimilationوالتػي مػف خالليػا يحقػؽ

الفػرد عمميػػة التػوازف )  . (Equilibrationلػذا فػػاف عمميػػة النمػو تعتمػػد عمػػى تطػور السػػكيمات ( األبنيػػة
المعرفية ) ،فالتراكي

العقمية عنػد األطفػاؿ تمػر فػي م ارحػؿ مختمفػة لكنيػا ثابتػة ومتداخمػة ،فاألطفػاؿ يختمفػوف

فػػي سػػنوات دخػػوليـ ىػػذه الم ارحػػؿ ،ويعمػػؿ التفكيػػر فػػي كػػؿ مرحمػػة بطريقػػة مختمفػػة عػػف الم ارحػػؿ السػػابقة ،وكػػؿ
مرحمة تاكؿ ارطا لممرحمة التي تمييا ،وىذه المراحؿ ىي :

 -5المرحمػة الحسػية الحركيػة (مػف المػيالد حتػى العػاميف : (.تتميػز ىػذه المرحمػة بثبػات الموضػوعات في فف
الاػيق موجػود عمػى الػرمـ مػف فنػو لػيس حاضػ ار اآلف ،مػثال نالحػظ فف الطفػؿ ابػف سػبعة اػيور لػو مطينػا

لعبتو بقطعة القماش فانو ال يبحث عنيا في حالة ميابيا  ،فما ابف العارة ايور سوؼ يبحث عػف الاػيق
ف ػػي حال ػػة اختفان ػػو (م ػػانـ  ،2٠٠9،ص ، ) 5٠وتنتي ػػي ى ػػذه المرحم ػػة بظي ػػور درج ػػة بس ػػيطة م ػػف الت ػػذكر
والتخطيط والتمثيؿ مميدة السبيؿ إلى ظيور األنماط األعقد مف التفكير ( بيرد  ،5977،ص.) 47
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 -2مرحمة ما ابؿ العمميات (  ) 7 - 2سنوات  :في ىذه المرحمة يركز الطفؿ عمى الجوان
المثيرات فو المواؼ مف دوف اعتبار لمجوان

المرحمة الى مرحمتيف فرعيتيف ىما :

األكثر بػرو از مػف

األخرى ( مانـ  ،2٠٠9،ص ، ) 5٠واد اسـ  Piagetىذه

ف -التفكير ما ابؿ المفاىيـ (  ) 4 - 2سنوات  :تعد ىذه المرحمة مرحمة انتقالية مػف البنػى الحسػية والحركيػة
إل ػػى مرحم ػػة التفكي ػػر المحس ػػوس  ،وتتمي ػػز ب ػػالتفكير الرم ػػزي ونم ػػو الرم ػػوز المغوي ػػة والعددي ػػة  ،واف تفكي ػػر
األطفاؿ متمركز حوؿ الذات فيـ يػروف األاػياق مػف منظػورىـ الخػاص ويعجػزوف عػف فيػـ وجيػات النظػر

األخرى  ,كما يسيطر عمػى اسػتجاباتيـ لألاػياق مظاىرىػا الخارجيػة  ،وانيػـ يبػدمف بالمحاكػاة الممجمػة مػف
خػالؿ تقميػدىـ األنػوات والسػموؾ فػي ميػا

فنػحا

تمػؾ األنػوات والسػموؾ فضػال عػف إف انطباعػػاتيـ

البنرية فكثر مف اإلدراؾ العقمي ( بيرد  ،5977 ،ص.) 35

 التفكيػػر الحدسػػي ( ) 7 - 4سػػنوات  :تعػػد ىػػذه المرحمػػة مرحمػػة التفكيػػر الحدسػػي فو الخيػػالي فو ذو البعػػدالواحد  ،وفيو يبدف الطفؿ بتكويف بعض النور الذىنية  ،لذا عمميات التفكير ال زالت ابػؿ اإلجرانيػة  ،في
فنيػػا ال تقػػوـ عمػػى فسػػاس اسػػتخداـ المعػػاني الكميػػة فو األلفػػاظ المجػػردة  ،إذ فف الطفػػؿ يػػدرؾ فيػػو العالاػػات
المكانية بيف الموضوعات إال فنو ال يستطي إدراؾ فكرة العمة والمعموؿ ( خير اهلل  ،5975 ،ص .) 55

 -3مرحمػة العمميػػات العيانيػػة ( الحسػػية فو الماديػػة ) (  ) 55 – 7سػػنة  :تعػػد ىػػذه المرحمػػة مرحمػػة انتقاليػػة مػػف
التمركز حوؿ الذات إلى الطاب االجتماعي ( عبد اليادي  ،5999،ص ، ) 73وتتميػز بقػدرة الطفػؿ عمػى
تكويف تمثيالت عقمية فو ذكريات عف اإلحداث ومعالجتيا باػكؿ ايجػابي  ،حيػث ينػبد تفكيػره اانمػا عمػى

تعميؿ الحس الذي يربط ما ىو مادي بظواىر فخرى خارجية  ،كما يتميػز بعػدـ القػدرة عمػى التفكيػر المجػرد

 ،وتتحس ػ ػػف عن ػ ػػد الطف ػ ػػؿ ظ ػ ػػاىرة االحتف ػ ػػاظ  ،والمقن ػ ػػود إف الا ػ ػػيق يبق ػ ػػى كم ػ ػػا ى ػ ػػو ول ػ ػػو تغي ػ ػػر ا ػ ػػكمو
( مانـ  ،2٠٠9،ص. ) 5٠

 -4مرحمة العمميات الاكمية ( المجػردة فو المنطقيػة ) (  * )54 – 55سػنة  :تعػد ىػذه المرحمػة عنػد Piaget

م ػػف فرا ػػى م ارح ػػؿ النم ػػو  ،في ػػي مرحم ػػة التفكي ػػر الن ػػاتد الق ػػانـ عم ػػى اس ػػتخداـ المف ػػاىيـ والم ػػدركات الكمي ػػة

(  ،) Vinake ,1952, p.162وفييا يبدف الطفؿ بتكويف ما يسمى بػالتفكير المنطقػي االفت ارضػي ،بمعنػى
فنػػو يسػػتطي فف يفكػػر فػػي الح ػوادث والماػػكالت بأسػػمو عممػػي مجػػرد  ،ويسػػتطي فف يمػػارس التفكيػػر كمػػا

يمارسػ ػ ػ ػػو ال اراػ ػ ػ ػػد ،والتفكيػ ػ ػ ػػر العممػ ػ ػ ػػي فػ ػ ػ ػػي حػ ػ ػ ػػؿ الماػ ػ ػ ػػكالت مػ ػ ػ ػػا يكػ ػ ػ ػػوف ب تبػ ػ ػ ػػاع الخط ػ ػ ػ ػوات اآلتيػ ػ ػ ػػة

( تحدي ػػد الما ػػكمة – جمػ ػ المعمومػ ػػات عني ػػا – تحمي ػػؿ المعموم ػػات الت ػػي جمع ػػت – وضػ ػ الفرضػػػيات –
الونوؿ الى النتاند – إندار اإلحكػاـ ) ،ويسػتطي طفػؿ ىػذه المرحمػة فف يضػ حمػوال لػبعض الماػكالت
التي تواجيو مف خالؿ معالجتيا باكؿ منطقي نظري ( عبد اليادي  ،5999،ص. )74
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إف اعتماد الباحثة نظرية  ، Piagetبسب

جممة فمور فخرى ،وىي :

 -5فنيا نظرية ااممة اممت العالـ بأسره ولـ تكف نظرية إاميمية فو محمية .

 -2فف النمو لمفرد يمر عبر سمسمة مف المراحؿ النمانيػة المنتظمػة والثابتػة ،التػي يمكػف الكاػؼ عنيػا مػف
خالؿ تعرضو لبعض الموااؼ التجريبية ومالحظة سير نموه بمختمؼ جوانبو النمانية .

 -3فف كؿ مرحمة مف المراحؿ النمو تعد وحدة ذات كياف منفرد ،لكنيا بالرمـ مف ذلؾ تعتمد عمػى م ارحػؿ
النمو التي تسبقيا فكؿ مرحمة تعتبر مقدمة فساسية ومنطقية ترتكز عمييا المرحمة التي تمييا.

 -4تعد نظريػة  Piagetنظريػة تفاعميػة  ، Interactions theoryألنيػا تنظػر إلػى اكتسػا

المعرفػة فػي

مراحؿ التطور كافة عمى فنيا عممية مستمرة ناطة  ،وترى الفرد كاننا حيا متفاعال باستمرار م بينتو
يقػػوـ باألفعػػاؿ  ،ويعػػدؿ مػػف البينػػة ويغيرىػػا  ،ويعػػدؿ سػػموكو ويغيػره بنػػاق عمػػى عوااػ

ففعاؿ .

مػػا يقػػوـ بػػو مػػف

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
* تاػير بعػض المنػادر إلػى فف نيايػة ىػذه المرحمػة فػػي عمػر (  )54سػنة عمػى فسػاس فف التغيػرات فػي البنػى العقميػػة
بع ػػد ى ػػذه الس ػػف ال تك ػػوف نوعي ػػة ب ػػؿ كمي ػػة  ،ف ػػي ح ػػيف تا ػػير من ػػادر فخ ػػرى إل ػػى فف ى ػػذه المرحم ػػة تب ػػدف م ػػف عم ػػر

(  55فو  -52فما فوؽ ) سنة دوف فف تحدد نيايتيا ) . ( Sprinthall & Sprinthall ,1977, P. 134
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ثانيا  :الدراسات السابقة

 -5فس ػػفرت د ارس ػػة (القيس ػػي )5997 ،ف ػػي النض ػػد االنفع ػػالي وتقب ػػؿ ال ػػذات واآلخػ ػريف عن ػػد الطمب ػػة المس ػػرعيف
والمتمي ػزيف وفا ػرانيـ العػػادييف البػػال عػػددىـ ( )234طالبػػا وطالبػػة إلػػى فف كػػؿ مػػف المسػػرعيف والمتمي ػزيف
والعادييف يتنفوف بالنضد االنفعالي،وتقبؿ الذات واآلخريف ،فضػال عػف وجػود فػروؽ ذات داللػة إحنػانية

بػػيف العينػػات الػػثالث فػػي النضػػد االنفعػػالي ،ووجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحنػػانية فػػي النضػػد االنفعػػالي بػػيف
المسرعيف والمتميزيف ولنالد المسرعيف ،وال توجد فروؽ ذات داللة إحنانية بيف الفنات الػثالث فػي تقبػؿ

الذات (القيسي. )77 -5٠ :5997،

 -2فاارت دراسة (السبعاوي )2٠٠8،التي ىدفت إلى اياس االتزاف االنفعالي لدى طمبة معاىد إعداد المعمميف
والمعممات ،والتي بمغت عينة دراستيا مف ( )75٠طالبا وطالبة لمنفوؼ األولى والثانية والثالثة والرابعة

والخامسة مف طمبة معاىد إعداد المعمميف والمعممات ،بوجود فروؽ ذات داللة إحنانية بيف المتوسطيف
المتحقؽ لألفراد عينة الدراسة والفرضي لمقياس االتزاف االنفعالي ،ولنالد القيمة المتحققة ،مما يعني فف

مستوى االتزاف االنفعالي لدى ففراد العينة باكؿ عاـ مرتف (السبعاوي.)522-5٠5 :2٠٠8،

 -3ى ػػدفت د ارس ػػة (عب ػػد ال ػػرحمف )2٠52 ،إل ػػى فاعمي ػػة برن ػػامد ت ػػدريبي لتنمي ػػة االتػػزاف االنفع ػػالي ل ػػدى تالم ػػذة
المرحمة االبتدانية ،وبعد تطبيؽ مقياس االتزاف االنفعالي المتكوف مف ( )3٠فقرة ابؿ وبعد تطبيػؽ البرنػامد

عمى تالمذة النؼ األوؿ االبتػداني البػال عػددىـ ( )86فظيػرت نتػاند البحػث عػف وجػود فاعميػة لمبرنػامد
التدريبي في تنمية وتطوير مستوى االتزاف االنفعالي لدى تالمذة المرحمة االبتدانية .فضال عف وجود فروؽ
ذات داللة إحنانية بيف الذكور واإلناث في مستوى االتزاف االنفعالي (عبد الرحمف.)95-87 :2٠52،

اإلفادة من الدراسات السابقة
 -5فعطاق نورة واضحة عف البحث وطريقة فعداده .
 -2خطوات بناق األداة .

 -3اختيار الوسانؿ اإلحنانية المناسبة .
 -4كيفية عرض النتاند وتفسيرىا .
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الفصل الثالث

منهجيته البحث واجراءاته
منهج البحث  :استخدـ المنيد الونفي لمالنمتو لطبيعة ىذا البحث.

مجتمع البحث  :يتكوف مف المدارس االبتدانيػة والمتوسػطة المختمطػة البػال عػددىا ( )357التابعػة لمديريػة
تربية بغداد الرنافة األولى ،ولمعاـ الدراسي . 2٠56-2٠55

عينةةة البحةةث  :تألفػػت عينػػة البحػػث مػػف ( )565فػػردا موزعػػة عمػػى المػػدارس االبتدانيػػة والمتوسػػطة التابعػػة

لمديرية تربية بغداد الرنافة األولى ،واد اختيػروا باألسػمو الطبقػي العاػواني نػوع التوزيػ المتناسػ
مدارس ،والجدوؿ ( )2يوضد ذلؾ .

الجدوؿ ()5

عينة البحث لمديرية تربية بغداد الرنافة األولى بحس
العمر
 11سنة
 17سنة

 11سنة

 11سنة

مػف ()3

العمر ،والنوع

النوع

أعداد الطمبة

ذكور

74

إناث

72

ذكور

13

إناث

72

ذكور

16

إناث

77

ذكور

13

إناث

72

565

الةةةمةةةجةةةةمةةةوع

أدوات البحث  :ارتأت الباحثة ضرورة بناق مقياس لمثبات االنفعالي ليتالقـ م طبيعة عينة البحػث ،ويتمتػ

بدرجػػة عاليػػة مػػف النػػدؽ والثبػػات .لػػذا مػػف خػػالؿ اطالعيػػا عمػػى عػػدد مػػف الد ارسػػات واالختبػػارات السػػابقة
واألدبيػػات ذات العالاػػة بالثبػػات االنفعػػالي ،ومنيػػا (العػػدؿ – 5995 ،الػػدوجاف – 5996 ،المطػػوع– 2٠٠5 ،

رياف –2٠٠6 ،السبعاوي – 2٠٠8 ،السمطاني –2٠55 ،الغداني )2٠54 ،تـ بناق مقياس الثبات االنفعػالي،
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فضال عف إعداد الباحثة لبعض فقرات المقياس ،واد تضمف المقياس عمى ( )33فقػرة (ممحػؽ  ،)5وتػـ تحديػد
بديميف لإلجابة عف فقرات المقياس ليتالقـ م عينة البحث ،وىي كما يأتي( :نعـ =  ، 5كػال =  .)٠لػذا فػاف

احتمػػاؿ تخمػػيف اإلجابػػة النػػحيحة فػػي الفق ػرة يكػػوف (، )%33واحتمػػاؿ اإلجابػػة الخاطنػػة ( ( )%67الػػدليمي
والمي ػ ػػداوي  ،2٠٠5،ص، ) 55-54ومتوس ػ ػػط الن ػ ػػعوبة (نس ػ ػػبة اإلجاب ػ ػػة الن ػ ػػحيحة) ( ( )%77ثورن ػ ػػدايؾ
وىيجف  ،5989،ص.) 2٠3

الخصائص السيكومترية لفقرات المقياس :

 صةةدا المقيةةاس  :يػػدؿ عمػػى مػػدى ايػػاس الفق ػرات لمظػػاىرة الم ػراد اياسػػيا ( عػػدس  ،)545: 5993 ,واػػد
تحقؽ ىذا الندؽ مف خالؿ :

 الصدا الظاهري  :تحققت الباحثة مػف ىػذا النػدؽ مػف خػالؿ عػرض المقيػاس عمػى مجموعػة مػف الخبػراق
المختنػػيف فػػي التربيػػة وعمػػـ الػػنفس لغػػرض الحكػػـ عمػػى نػػالحية الفق ػرات ومػػدى مالنمتيػػا لمظػػاىرة الم ػراد

اياسيا ,ففي ضوق ثرانيـ فبقيت عمػى الفقػرات التػي حنػمت عمػى نسػبة اتفػاؽ ( )%8٠فػأكثر ،وبػذلؾ ابقػي
عمى ( )35فقرة ,وحذؼ فقرتيف ( ،)33،25والممحؽ ( )5يبيف ذلؾ .

التطبيا االستطالعي لممقيةاس  :لغػرض معرفػة مػدى وضػوح التعميمػات والفقػرات اامػت الباحثػة بعرضػيا

عمػػى ( )2٠مػػف التالمػػذة تػػـ اختيػػارىـ بنػػورة عاػوانية ،وتبػػيف مػػف خػػالؿ التطبيػػؽ فف التعميمػػات وفقػرات
المقياس واضحة ومفيومة ،واد استغرؽ وات اإلجابة ( )3٠دايقة.

 التحميل اإلحصائي لفقرات المقياس :وتـ التحقؽ منو مف خالؿ :

 -5الصةةدا التمييةةزي  :تألفػػت عينػػة النػػدؽ التمييػػزي ( )565مػػف التالمػػذة ،وفسػػتخرج ىػػذا النػػدؽ مػػف خػػالؿ
استخداـ فسمو المجموعتيف المتطرفتيف العميػا والػدنيا ( ،)%27حيػث تػـ الحنػوؿ عمػى مجمػوعتيف تضػـ

كػػؿ منيػػا ( )45مػػف التالمػػذة ،وبعػػد حسػػا

النػػدؽ التمييػػزي مػػف خػػالؿ معادلػػة خانػػة لمتمييػػز ت ػراوح

الندؽ التمييزي لإلجابة عمى موااػؼ المقيػاس بػيف ( )٠,22كأاػؿ درجػة و( )٠,59كػأعمى درجػة ،واسػتناد

لمعيػار  Ebelإذ فاػار إلػى فف المقيػاس يكػوف جيػدا عنػدما ال يقػؿ داللػة تمييػز فق ارتػو عػف ( )٠,2٠فمػا
فوؽ )  ،( Ebel ,1972, p.399وبذلؾ فأف جمي فقرات المقياس مميزة ،والجدوؿ ( )2يوضد ذلؾ.
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العدد ( )52
الجدوؿ ()2

نتاند القوة التمييزية لفقرات المقياس
راـ

القوة التمييزية

المواؼ

راـ

القوة التمييزية

المواؼ

راـ

القوة التمييزية

المواؼ

5

٠,55

52

٠,36

23

٠,47

2

٠,33

53

٠,49

24

٠,34

3

٠,26

54

٠,54

25

٠,22

4

٠,42

55

٠,46

26

٠,34

5

٠,5٠

56

٠,34

27

٠,38

6

٠,38

57

٠,48

28

٠,42

7

٠,43

58

٠,39

29

٠,35

8

٠,35

59

٠,59

3٠

٠,45

9

٠,52

2٠

٠,24

35

٠,45

5٠

٠,56

25

٠,36

55

٠,45

22

٠,35

 -2صةةدا البنةةاء ساالتسةةاا الةةداخمي لفق ةرات المقيةةاس  :لمتحقػػؽ مػػف ىػػذا النػػوع تػػـ فيجػػاد عالاػػة درجػػة الفقػرة
بالدرجة الكمية لممقياس مف خالؿ استخداـ معامؿ ارتباط بوينت بايسػيريؿ ,واػد تراوحػت معػامالت االرتبػاط

لمفقرات مابيف ( )٠,355 -٠,259وىي فكبر مف القيمة الجدولية لمعامػؿ االرتبػاط البالغػة ( )٠,565عنػد
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العدد ( )52

درجة حرية ( )563ومستوى داللة ( ،)٠,٠5وبذلؾ فأف جمي فقرات المقياس دالة إحنانيا ،والجدوؿ ()3
يوضد ذلؾ.

الجدوؿ ()3
نتاند معامؿ االرتباط بيف درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس
راـ

معامؿ

راـ

معامؿ

راـ

معامؿ

المواؼ

االرتباط

المواؼ

االرتباط

المواؼ

االرتباط

5

٠,3٠5

52

٠,574

23

٠,32٠

2

٠,274

53

٠,358

24

٠,27٠

3

٠,255

54

٠,344

25

٠,259

4

٠,247

55

٠,258

26

٠,594

5

٠,332

56

٠,565

27

٠,577

6

٠,3٠9

57

٠,342

28

٠,425

7

٠,22٠

58

٠,266

29

٠,264

8

٠,256

59

٠,355

3٠

٠,347

9

٠,566

2٠

٠,589

35

٠,378
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العدد ( )52
5٠

٠,233

25

٠,23٠

55

٠,273

22

٠,3٠8

 الثبات  :ياير إلػى درجػة اسػتقرار المقيػاس والتناسػؽ بػيف فجػزاقه ) ،(Martant,1984:9ولحسػا
تػػـ سػػح

الثبػات

عينػػة عاػوانية بمغػػت ( )5٠اسػػتمارة مػػف اسػػتمارات عينػػة التحميػػؿ اإلحنػػاني ،حيػػث بمػ معامػػؿ

الثب ػػات المس ػػتخرج بطريق ػػة معام ػػؿ فلف ػػا كرونب ػػاخ ( ،)٠,89وى ػػو معام ػػؿ ثب ػػات جي ػػد يمك ػػف االعتم ػػاد عمي ػػو
ألمراض البحث الحالي.

التطبيةةا النهةةائي لممقيةةاس  :بعػػد التحقػػؽ مػػف الخنػػانص السػػيكومترية ألداة البحػػث ،تػػـ تطبيقيػػا بنػػيغتيا
النيانية عمى عينة البحث الحالي البال حجميا ( )565مف التالمذة.

الوسائل اإلحصائية :

تـ استخداـ الحقيبة اإلحنانية لمعموـ االجتماعية ( )spssالستخراج الخنانص السيكومترية ألداة

البحث ،وفي تحميؿ النتاند وىي كاألتي :
 -5معامؿ التمييز :استعمؿ لحسا

القوة التمييزية لفقرات المقياس.

 -2معامؿ ارتباط بوينت بايسيريؿ :استعمؿ لحسا
لممقياس.

 -3معامؿ فلفا كرونباخ  :استعمؿ لحسا

 -4تحميؿ التبايف االحادي  :استعمؿ لحسا
 -5طريقة ايفية  :استعممت لحسا
العمرية.

ندؽ البناق المتمثؿ ب ػ (عالاة درجة الفقرة بالدرجة الكمية

ثبات المقياس.

الفروؽ بيف المراحؿ العمرية عمى المقياس.

المقارنات المتعددة لمكاؼ عف منادر الفروؽ الكامنة بيف المراحؿ

 -6االختبار التاني لعينيف مستقمتيف  :استعمؿ لحسا

الفروؽ بيف الجنسيف.
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العدد ( )52
الفصل الرابع
نتائج البحث

عرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها

 -5اليدؼ األوؿ  /التعرؼ عمى الفروؽ في مستوى نمو الثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير العمر.
لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ رند درجات ففػراد عينػة البحػث فػي مقيػاس الثبػات االنفعػالي ،واػد فسػتخدـ

تحميؿ التبايف األحادي ) ،(ANOVAوتبيف فف ىناؾ فروؽ دالة إحنػانية عنػد مسػتوى ( )٠,٠5بػيف الم ارحػؿ
العمرية األرب ( )7-4سنوات ،حيػث بمغػت النسػبة الفانيػة المحسػوبة لممقيػاس ( )8,58وىػي اكبػر مػف النسػبة
الفانية الجدولية ( )2,6٠بدرجة حرية ( )565 ،3عند مستوى داللة ( ،)٠,٠5والجدوؿ ( )3يوضد ذلؾ.
الجدوؿ ()2

نتاند تحميؿ التبايف لمثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير العمر (لممراحؿ العمرية األرب )
مصدر التباين

بين النماذج
سبين الفئات العمرية
داخل النماذج

مجموع

درجة

متوسطات

المربعات

الحرية

المربعات

572,57

3

57,39

5٠78,27

565

6,69

القيمة الفائية
المحسوبة

8,58

الجدولية

2,6٠

مستوى
الداللة عند
2, 22

دالة

سبين الجنسين

يتضػػد مػػف الجػػدوؿ ( )3فف القيمػػة الفانيػػة المحسػػوبة فكبػػر مػػف القيمػػة الفانيػػة الجدوليػػة ممػػا يعنػػي

وجود فروؽ دالة إحنانيا بيف المراحؿ العمرية األرب في مقياس الثبات االنفعالي فضال عف فف المتوسطات
بيف الفنات العمرية فعمى مف المتوسطات بيف الجنسيف ليذا ال يعزى إلى عامؿ الندفة ،ويػدؿ ىػذا عمػى فف

لمعمر تأثي ار واضد عمى تمت الفرد بالثبات االنفعالي.
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العدد ( )52

لمعرفػػة منػػدر الفػػروؽ الكامنػػة بػػيف مػػرحمتيف عم ػريتيف ،تػػـ فسػػتخدـ طريقػػة اػػيفية )(Scheffe
لممقارنػػات المتعػػددة ،وتبػػيف فف ىنػػاؾ فػػروؽ دالػػة إحنػػانية عنػػد مسػػتوى ( )٠,٠5بػػيف الم ارحػػؿ العمريػػة األربػ

( )7-4سنوات ،والجدوؿ ( )4يوضد ذلؾ.

الجدوؿ ()3
نتائج شيفية بين كل متوسطين من األوساط الحسابية لمثبات االنفعالي عمى وفا متغير العمر سلمرحمتين عمريتين

ايـ ايفية

المراحؿ

الفرؽ بيف

المتوسطات

المحسوبة

52-55

5,59-

37,95

53-55

5,53-

37,89

54-55

3,52-

22,5٠

53-52

٠,84-

55,76

54-52

2,32-

37,55

54-53

2,65-

55,89

العمرية

مستوى
الجدولية

3,5٠

الداللة عند
٠, ٠5

دالة

يتضػػد مػػف الجػػدوؿ ( )4فف الفػػرؽ بػػيف كػػؿ متوسػػطيف مػػف األوسػػاط الحسػػابية لمم ارحػػؿ العمريػػة ألف ػراد

عينػػة البحػػث فػػي فدانيػػـ عمػػى المقيػػاس كػػاف ذو داللػػة فحنػػانية عنػػد مسػػتوى ( ،)٠,٠5إذ كانػػت جمي ػ اػػيـ
ايفية المحسوبة فكبر مف القيمة الجدولية.

وفقػػا ليػػذه النتيجػػة نجػػد فف نمػػو الثبػػات االنفعػػالي يسػػير عمػػى وفػػؽ تطػػور العمػػر الزمنػػي ألف ػراد عينػػة

البحػػث الحػػالي إذ فف متوسػػط درجػػاتيـ عمػػى المقيػػاس تػػزداد بتقػػدـ العمػػر ممػػا يعنػػي فف النمػػو الزمنػػي يرافقػػو
دانمػػا نمػػو عقمػػي وانفعػػالي ونفسػػحركي فػػي الحػػاالت الطبيعيػػة ،حيػػث فف اػػدرة الفػػرد لمسػػيطرة عمػػى انفعاالتػػو

والونوؿ بيا إلى درجة مف الثبات االنفعػالي ترجػ إلػى خب ارتػو التػي اكتسػبيا فثنػاق تقدمػو بػالعمر ،وممػا يمثػؿ
ىػػذا تاػػكيؿ اخنػػيتو وتحديػػد منػػيره النفسػػي (راػػاد ،)54-52 :5995،ويتفػػؽ ىػػذا مػ مػػا جػػاقت بػػو نتػػاند

دراسة كؿ مف (القيسي -5997 ،السبعاوي.)2٠٠8،

اليدؼ الثاني  /التعرؼ عمى مستوى الفروؽ في مستوى نمو الثبات االنفعالي عمى وفؽ متغير النوع.
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العدد ( )52

لمتحقؽ مف ىذا اليدؼ تـ رند درجات الذكور واإلناث في مقياس الثبات االنفعالي ،وحسا

المتوسط

الحسابي واالنحراؼ المعياري والقيمة التانية لعينتيف مستقمتيف ،لمتعرؼ إلى الفروؽ بيف متوسط درجات

الذكور واإلناث لممقياس ،والكاؼ عف داللة تمؾ الفروؽ عند مستوى داللة ( ،)٠,٠5والجدوؿ ( )5يوضد
ذلؾ.

الجدوؿ ()4

نتاند االختبار التاني لعينتيف مستقمتيف بيف الذكور واإلناث في مقياس الثبات االنفعالي
المراحؿ
العمرية

 11سنة

 17سنة

 11سنة

 11سنة

المتوسط

االنحراف

درجة

الحسابي

المعياري

الحرية

7015

النوع

العدد

الذكور

74

1011

اإلناث

72

1024

7012

الذكور

13

16043

2016

اإلناث

72

13013

2073

الذكور

16

13011

1024

اإلناث

77

12012

72036

الذكور

13

14067

11071

اإلناث

72

17011

4023

القيمة التائية
المحسوبة

الجدولية

563

الداللة

2022

مير دالة

1015

7011

مستوى

دالة
5 096

1027

2072

دالة

مير دالة

يتضد مف الجدوؿ ( )5فف القيمة التانية المحسوبة لممػرحمتيف العمػريتيف ( )55سػنة و( )54سػنة ىمػا

فنػػغر م ػػف القيم ػػة التاني ػػة الجدولي ػػة مم ػػا يعن ػػي ال توج ػػد ف ػػروؽ دال ػػة إحن ػػانيا ب ػػيف متوس ػػط درج ػػات ال ػػذكور
واإلناث وفف كاف ىناؾ فػروؽ لنػالد الػذكور لكنيػا فػروؽ نػاجـ عػف عامػؿ النػدفة ،واػد يعػود ذلػؾ إلػى فف
فسػػالي

التربيػػة والتعمػػيـ والخب ػرات المقدمػػة إلػػى األف ػراد فػػي ىػػذه المػػرحمتيف العم ػريتيف ال تختمػػؼ بػػيف الػػذكور

واإلناث في إكسابيـ الخبرات األكاديمية ومير األكاديمية سواق في البيت فو الممسسة التعميمية.

53٠
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إما المرحمتيف العمريتيف ( )52سػنة و( )53سػنة فػاف ايمتيمػا التانيػة المحسػوبة كانػت فكبػر مػف القيمػة
التانية الجدولية مما يعني وجد فروؽ دالة إحنػانيا بػيف متوسػط درجػات الػذكور واإلنػاث فػي كػال المػرحمتيف،

ولنالد الذكور ،ويعود ذلؾ الختالؼ ثقافة وبينة المجتم المحيط بيـ ،وىذا يتفؽ م ما فظيرتو نتاند دراسة
(عبد الرحمف.)2٠52 ،

االستنتاجات

في ضوق نتاند البحث تستنتد الباحثة إلى :

 -3إف نمو الثبات االنفعالي يسير عمى وفؽ تطور العمر الزمني ألفراد عينة البحث الحالي.
 -4إف نمو الثبات االنفعالي وتطوره يتأثر بعوامؿ ومتغيرات فىميا النضد والخبرة.

 -5إف نمو الثبات االنفعالي عند الػذكور ال تختمػؼ عمػا ىػي عنػد اإلنػاث فػي المػرحمتيف العمػريتيف ( )55سػنة
و( )54سنة بينما يختمفاف في المرحمتيف العمريتيف ( )52سنة و( )53سنة.

التوصيات

في ضوق واستنتاجات البحث الحالي توني الباحثة بما يأتي :

 -1إف تركػز منػاىد المدرسػية عمػى االرتقػاق بالثبػات االنفعػالي لػدى األفػراد مػ األخػذ بنظػر االىتمػاـ المرحمػػة
العمرية التي يمروف بيا ،والفروؽ الفردية المتباينة بينيـ.

 -2االىتمػػاـ باختيػػار معممػػيف (فو معممػػات) ومػػدراق(فو مػػديرات) خػػرجيف فاسػػاـ التربيػػة وعمػػـ الػػنفس المػػتالكيـ
الخبرة الكافية في مراعاة الجوان

النمانية المختمفة لمفرد.

المقترحات

استكماال لمبحث الحالي تقترح الباحثة ما يمي :

 -1إجراق دراسة تتقنى الفروؽ بيف فطفاؿ دور الدولة وفارانيـ مف األطفاؿ العادييف في الثبات االنفعالي.
 -2إجراق دراسة مقارنة بيف األطفاؿ الممتحقيف ومير الممتحقيف في رياض األطفاؿ عمى الثبات االنفعالي .

 -3إجراق دراسة فخرى تتناوؿ العالاة بيف الثبات االنفعالي عند األطفاؿ وبعض المتغيرات مثؿ الثقة بالنفس.
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The emotional stability development, Ages 11 to 14 Years
The current research aims to identify 1) the differences of emotional stability
development level according to the variable of age; and 2) the differences of emotional
stability development level according to the variable of gender (male, female). This
study employed a descriptive approach, whereby a total of 165 primary and secondary
)school student was randomly selected from the directorate of AL -rusafa side (1st rusafa
of Baghdad province to constitute the sample of the study. The questionnaire was created
based on the previous testes and studies that are relevant to emotional stability, and all its
psychometrics features were examined. The researcher analyzed the data using SPSS
statistics. Based on the result of data analysis, the researcher found out that: 1) The
emotional stability development depend on the advancement of age of the current
sample; 2) The emotional stability development and its development affect by many
factors and variables such as experience and maturity; and 3) There was no significance
between male and female at the age of (11) , (14), but there was a significance at the age
(12) , (13).
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