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 بناء مقياس الاتزان الانفعالي لدى طالب

 كلية التربية الرياضية جامعة املنيا

 

  د. صبري إبراهيم عطية عمران *

 د. سليمان الصادق ألامين **

 أبو بكر أوحيدة***

 

 البحث:مقدمة ومشكلة 

الانفعاالت من املوضوعات الهامة وألاساسية في علم النفس حيث أنها تمثل مؤشر عن الصحةة يعد موضوع 

النفسية للفرد، وقد أظهحرت الدااسحات والوثحون أن هنحات ااتوحاح وانحالا بحين الانفعحاالت ونحةة ال حدن محن 

 ناحية والانفعاالت وألامراض النفس جسمية من ناحية أخرى.

والانفعاليححححة التححح  ا عحححرض لهحححا ألاةحححراد فححححي الفمحححرة ألاخيحححرة أصحححو  محححن ألاهميححححة  ومحححز تدااحححد املجحححكيت الاج ماعيحححة

 بمكان دااسة ألاسواب الت  تؤدي إلى ظهوا تلك املجكيت وبخاصة املجكيت الانفعالية.

 فحي حياتنحا وبحدون الانفعحاالت بصحو  0002111ويذكر أحمد الجحاةيي  
ه
 وحيويحا

ه
 هامحا

ه
( أن الانفعحاالت بلعحد دواا

 علينححححححححححححححححححححححححححححححححا  حياتنحححححححححححححححححححححححححححححححا
ه
 جامحححححححححححححححححححححححححححححححدة وبححححححححححححححححححححححححححححححححاادة ال  حححححححححححححححححححححححححححححححرا  ة هحححححححححححححححححححححححححححححححا وال تنححححححححححححححححححححححححححححححححوع، ةحححححححححححححححححححححححححححححححي اكحححححححححححححححححححححححححححححححاد امححححححححححححححححححححححححححححححححر اومحححححححححححححححححححححححححححححححا

إال ونثن نجعر بالفرح أو الةدن، بالسروا أو الضحي،، بحالفخر أو اليحدي، بحالود أو ال ضحد، بحا من أو اليحو  

 ... الخ، وبنا  على بلك املجاعر نقرا إن كنا سعدا  أو تعسا .

هرهحا العضحوية مثحل اخح ير إةحرار الهرمونحات وريحادة ضحربات القلحد والانفعاالت حالة نفسية معقحدة لهحا م ا

واضححححطراب ال ححححنفس وترخححححذ م اهرهححححا النفسححححية صححححواة حالححححة وجدانيححححة قويححححة بححححين القلحححح، والاضححححطراب، وهححححذا 

 سلوت معين اخفف من ال وتر النفس  .القل، قد ادةز الفرد إلى 

نححا  تفاعححل الفححرد مححز اليبححرات التحح  ا عححرض لهححا، ( أن الانفعححاالت تأجححر ةأححرة أ 0002111وتححرى لينداداةيححدو   

وت صف بعدم القداة على ال ثكم ة ها حيث ال امكن بسهولة إصدااها أو كفها، وي ر ر السلوت الحذي ا هحر 

 كرد ةعل بكل من ال علم والسياق الاج ماعي الذي اثدن ةيه.

الن حححححر بححححين الوحححححاحثين والعلمححححا  فحححححي وتخ لححححف  اا  ححححححور الاتححححدان الانفعحححححالي، ويرجححححز  لحححححك إلححححى اخححححح ي  وجهححححات 

 وعوامحل عداحدة تثحيف بحالفرد تعمحل علحى  هي حة 
ه
الوصور إلى مس وى الاتدان الانفعالي حيث أن هنحات ظروةحا

الجححو املناسححد أو ال يححر مناسححد ل ححدايد الفححرد علححى الاسحح أابة وال عويححر عححن الانفعححاالت بصححواة  ويعيححة، ألامححر 

 د باآلخرين.الذي اؤ ر بجكل وانالا في عيقة الفر 

( إلححححححححى أن الاتحححححححدان الانفعححححححححالي يسحححححححاعد الفححححححححرد علحححححححى مواجهححححححححةاملواة، املخ لفححححححححة 600100وتجحححححححير سححححححححامية القطحححححححان  

 بداجححة امكححن أن تصححل إلححى حححد اب كححاا اسحح أابات جداححدة وي هححر عححدم 
ه
ليسحح املرلوةة ةقححف بححل الجداححدة أاضححا

 للمرونححة سحوا   ححان
ه
هححذا الجمححود نحاتا مححن اندةاعيححة أقححدام أو  الاتحدان الانفعححالي عنححدما نل قحم بححالجمود نقيضححا

 تردداة إحجام.

 ( أن الاتححححححححححححححححححححححدان الانفعححححححححححححححححححححححالي يع حححححححححححححححححححححح  قححححححححححححححححححححححداة الفححححححححححححححححححححححرد علححححححححححححححححححححححى الحححححححححححححححححححححح ثكم 2000110ويححححححححححححححححححححححرى مأححححححححححححححححححححححدي مثمححححححححححححححححححححححد  
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 في انفعاالته في مواجهة املواة، الصادمة  م ت ف، تلك الانفعاالت واملواقف اليااجية.

عححححححالي هححححححو الةالححححححة التحححححح  يسحححححح طيز ة هححححححا الفححححححرد إداات ( إلححححححى أن الاتححححححدان الانف9000111ويجححححححير مثمححححححد الطنححححححو م  

الجوانحد املخ لفحة للمواقحف التحح  تواجهحه  حم الحربف بححين هحذم الجوانحد ومحا لداححه محن خبحرات ودواةحز وتأححااب 

 سابقة من النأاح والفجل تساعد على تعيين وتثداد نوع الاس أابة و ويعتها ومق ضيات املوقف الراهن.

( أن الاتدان الانفعالي امثل املثوا الذي تأ  م حوله جميز جواند الأجاح 00000110وتذكر هدى قناوي  

النفسحح   لي ثقحح، للفححرد الجححعوا باالسحح قراا النفسحح   والرضححا عححن الححنفس والقححداة علححى الحح ثكم فححي الانفعححاالت 

 من السيطرة على حاضرم ومس قوله القريد.
ه
 مما اثق، له قداا

الحححذي ا م حححز بحححاالتدان الانفعحححالي هحححو البحححي  الحححذي تعلحححم توحححادر ( أن الفحححرد 9100111ويحححرى مثمحححد الطنحححو م  

الةد والوةا  والوال  في مراحل نموم املخ لفة ويقدا على توصيل مجاعرم لآلخرين بصواة تأعلهم ا علمون 

توادلهححا معححه، وهححو الححذي تعلححم كححو  جمححاح جضححوه واندةاعححه جححون أن يسححلك بطريقححة سححلوية وجححون أن افقححد 

ودون أ، افقححححد م عححححة ال عامححححل واملناةسححححة، وهححححو  نسححححان الححححذي يسحححح طيز أن اقححححوم بححححردواام تلقائي ححححه وموادئححححه 

الاج ماعية بكفااة وإاأابية، ومن ألامثلة الجلية ليتدان الانفعالي لرسولنا الكريم صلى هللا عليه وسحلم وهحو 

الاتحدان الانفعحالي لسحيدنا في ال اا هو وسيدنا أبو بكر الصدا، اض   هللا عنه والكفاا على باب ال حاا، وكحذلك 

 الاتحححدان الانفعحححالي لسحححيأنا احححونس وهحححو فحححي بطحححن الةحححوت، وكحححذلك الاتحححدان 
ه
إبحححراهيم حيحححه ألقحححم فحححي النحححاا، وأاضحححا

 الانفعالي لسيدنا موس ى عند ميحقة ةرعون وجنودم له.

هللا تعحالى  وقد دعا  سيم إلى ضوف الانفعاالت وتثويد الانفعاالت  اأابية مثل ك م ال يظ حيث اقور 

 069فححححي ك ابححححه العديححححد فححححي سححححواة   ر عمححححران  اححححة 
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  ن ما ةيه من  احات وأحاداحث ال تكحاد تخلحو محن 
ه
ولو اس عرضنا ما في هذا املنهج الربانم ما وسعنا  لك ن را

سوثانه وتعالى هو الذي خلقنا وهو أعلم بما اثقح، الةث على الفصيلة والاب عاد عن الر ائل حيث أن هللا 

لنححححا ال واةحححح، النفسحححح   والاتححححدان الانفعححححالي والسححححعادة فححححي الححححدنيا و خححححرة، وهححححو القححححادا علححححى أن اضححححز لنححححا الححححدوا  

املناسححححد، ةا سححححيم اححححدعو إلححححى ضححححوف الانفعححححاالت والحححح ثكم ة هححححا والوعححححد عححححن الانفعححححاالت السححححلوية وال مسححححك 

 ية لكم ا ثق، للفرد الاتدان الانفعالي والصةة النفسية والطمرنينة.باالنفعاالت  اأاب
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ومححححن خححححير مححححا سحححححو، امكححححن القححححور بححححرن الاتحححححدان الانفعححححالي مححححن ألاهميححححة بمكحححححان ل ثقيحححح، الاسحححح قراا النفسححححح   

والةفححا  علحححى اد الفعحححل بجححكل ميئحححم وعحححدم الانححدةاع واا  الانفعحححاالت، وي فححح،  لححك محححز الةحححداث الجحححريف، 

 ة اضححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ى هللا عنحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححه أن اسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححور هللا صحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححلى هللا عليحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححه وسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححلم عحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححن أ حححححححححححححححححححححححححححححححححححححححم هريحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححر 

 (.0009قار " ليس الجداد بالصرعة إنما الجداد الذي املك نفسه عند ال ضد "  الوخااي 0 

وتعححد قحححداة الفحححرد علحححى تثقيحح، الاتحححدان الانفعحححالي العامحححل املسححاعد علحححى تثقيححح،  حححل تواةحح، للفحححرد، لحححذا تسحححيى 

ة علححححى مسحححححاعدة ألاةححححراد فحححححي تثقيحححح، الاتححححدان الانفعحححححالي وبخاصححححة  حححححيب املأ معححححات بمخ لححححف وسحححححائلها المربويحححح

الجامعححة حتححى اصححوثوا قححاداين علححى تثمححل املسحح ولية للنهححوض ب لححك املأ معححات وتثقحح، ال قححدم املأجححود لهححا 

ممحححا دعحححا الواححححث إلحححى إجحححرا   لحححك الوثحححث ملثاولحححة ال عحححر  علحححى الاتحححدان الانفعحححالي لحححدى  حححيب الفرقحححة الثانيحححة 

مربيححححححة الرياضححححححية جامعححححححة املنيححححححا مححححححن خححححححير تححححححوةير أدا  سححححححيكوممراة لقيححححححاس الاتححححححدان الانفعححححححالي لححححححد هم بكليححححححة ال

 والكجف عن الفروق ةيما بين الطلوة والطالوات في الاتدان الانفعالي.

 أهمية البحث: 

 ألاهمية النظرية:

 فححححي  -
ه
 وحيويححححا

ه
 هامححححا

ه
تثقيحححح، تواةحححح، الفححححرد سححححلف الضححححو  علححححى مفهححححوم الاتححححدان الانفعححححالي الححححذي العححححد دواا

وبال حححححالي سحححححيطرته علحححححى  اتحححححه وعلحححححى  خحححححرين ممحححححا يسحححححاعد علحححححى الاسححححح فادة املثلحححححى محححححن قحححححداات الطحححححيب 

 واس عدادا هم حتى ا ثق، لهم إشواع دواةعهم.

املسحححاعدة فحححي ظحححل ال حححرو  الةاليحححة التححح  امحححر  هحححا املأ محححز علحححى ال عحححر  علحححى الاتحححدان الانفعحححالي لطحححيب  -

 عن الفروق بين الطلوة والطالواتفم الاتدان الانفعالي. الجامعة ومثاولة الكجف

 ه م الوثث الةالي بمرحلة عمرية شدادة اليطواة وهي املرحلة الجامعيحة ومثاولحة إةحادة هحذم الف حة  -

محححححن املأ محححححز لكحححححم اصحححححوثوا قحححححاداين علحححححى حمااحححححة الحححححو ن وتثمحححححل توعحححححات املسححححح ولية التححححح  سححححح لق  علحححححى 

.
ه
 عابقهم مس قوي

 قية:ألاهمية التطبي

تححوةير أداة تسححاعد فححي ال عححر  علححى الاتححدان الانفعححالي لححدى  ححيب الجامعححة ومثاولححة إكسححا هم الوسححائل  -

 وألاساليد الت  تعمل على تنمية قدا هم على تثقي، ال وارن النفس  .

مسحححححاعدة القحححححائمين علحححححى الن حححححام ال عليوححححح  فحححححي ال عحححححر  علحححححى مسححححح وى الاتحححححدان الانفعحححححالي لحححححدى الطحححححيب  -

 داد البراما والدواات الت  تساعد على تثقي، الاتدان الانفعالي.والعمل على إع

توجيححه اه مححام الف ححات املسحح ولة وم خححذي القححراا بالعمححل علححى تثقيحح، الصححةة النفسححية للطححيب حتححى  -

 ا مكنوا من القيام بواجوا هم على خير وجه ممكن.

 هدف البحث:

لقيححاس الاتحححدان الانفعحححالي لححدى  حححيب  ليحححة  هححد  الوثحححث الةححالي إلحححى مثاولحححة تححوةير أداة سحححيكوممراة 

 المربية الرياضية وكذلك ال عر  على الفروق بين الطلوة والطالوات في الاتدان الانفعالي.

 مصطلحات البحث:

 Emotional stabilityالاتزان الانفعالي: 
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مححز  خححرين يعرةححه الواحححث برنهححا القححداة علححى الحح ثكم فححي الانفعححاالت فححي املواقححف املخ لفححة وال عامححل 

 بصواة الئقة.

 الدراسات السابقة:

من خير الا يع املرجيي تمكن الواحث محن ال وصحل إلحى عحدد محن الدااسحات التح  تناولحت الاتحدان الانفعحالي، 

 وةيما الي عرض لهذم الدااسات من ألاقدم إلى ألاحدن.

مسححححححك  لوحححححة الجامعححححححة هححححححدةت الدااسحححححة إلحححححى مثاولححححححة ال عحححححر  علححححححى محححححدى ت (5112دراسةةةةةة أسةةةةةةامة املزي ةةةةةي  

ومسح وي  القحيم الداأيحة  سيمية بالقيم الداأية ومدى تثل هم باالتدان الانفعالي وال عحر  علحى العيقحة بحين

 الاتحححححححححححححححححححححححححححححححححدان الانفعحححححححححححححححححححححححححححححححححالي لحححححححححححححححححححححححححححححححححدى  لوحححححححححححححححححححححححححححححححححة الجامعحححححححححححححححححححححححححححححححححة  سحححححححححححححححححححححححححححححححححيمية، اشححححححححححححححححححححححححححححححححح ملت عينحححححححححححححححححححححححححححححححححة الدااسحححححححححححححححححححححححححححححححححة 

ة بالجامعحححة  سحححيمية (  الوحححة محححن  حححيب السحححنة الرابعححح021(  الحححد،  061(  الحححد و الوحححة محححنهم  211علحححى  

ب دة، اس خدمت الدااسة مقياس الاتدان الانفعالي إعحداد مثمحد العحدر واسح  يان القحيم إعحداد ح الواححث، 

 اتوعت الدااسة املنهج الوصفم، و انت أهم الن ائا0

 .تثلي  لوة و الوات الجامعة  سيمية بداجة من القيم والاتدان الانفعالي 

 من الطلوة. انت الطالوات أكثر تمس 
ق
 بالقيم وأكثر اتدانا

ه
 كا

، هححححدةت الدااسححححة إلححححى مثاولححححة ال عححححر  علححححى العيقححححة بححححين الاتححححدان الةر ححححم (5112دراسةةةةة  ةةةةري  الف ةةةة ي  

(  الححححد مححححن  ححححيب  ليححححة 00والاتححححدان الانفعححححالي ومسحححح وى أدا  اكحححح  املوانححححز، اشحححح ملت عينححححة الدااسححححة علححححى  

اخ وححححااات بدنيححححة واخ وححححااات مهاايححححة وقائمححححة دالححححوب للميححححل العصححححب  المربيححححة الرياضححححية، اسحححح خدمت الدااسححححة 

 إعححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححداد ح أحمححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححد عوححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححد اليححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححال،، ومقيححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححاس العصحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ية  ادنححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححك

 إعداد ح جابر عود الةمية ومثمد ةخر  سيم، اتوعت الدااسة املنهج الوصفم، وأشاات أهم الن ائا إلى0

 وجود عيقة  رداة بين الاتدان الةر م والاتدان الانفعالي. -

 توجد عيقة عكسية بين الاتدان الانفعالي والسرعة والرشاقة. -

 ، هحححححححححححححححححححححدةت الدااسحححححححححححححححححححححة إلحححححححححححححححححححححى مثاولحححححححححححححححححححححة ال عحححححححححححححححححححححر  علحححححححححححححححححححححى القحححححححححححححححححححححيم (5112دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة محمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةحي   

امل ضحححححمنة فحححححي سحححححلوكيات قحححححادة الأجحححححاح الكجحححححفم وعيقتهحححححا بحححححاالتدان الانفعحححححالي ومحححححدى بر رهحححححا بحححححالنوع واليبحححححرة 

قائحححد وقائحححدة، اسححح خدمت الدااسحححة مقيحححاس الاتحححدان الانفعحححالي  (261واملؤهحححل، اشححح ملت عينحححة الدااسحححة علحححى  

إعححداد ح عححادر العححدر، ومقيححاس القحححيم إعححداد ح الواحححث، اتوعححت الدااسححة املحححنهج الوصححفم، و انححت مححن أهحححم 

 الن ائا0

 بين القيم الاج ماعيحة والعليمحة والاق صحاداة والداجحة الكليحة  -
ق
هنات ااتواح دار إحصائيا

 الانفعالي. لقياس القيم والاتدان

 ال توجد ةروق تعدي مل  ير النوع. -

 ال توجد ةرو  تعدي مل  ير املؤسسة املجرةة. -

هححححدةت الدااسححححة إلححححى الكجححححف عححححن مسحححح ويات الاتححححدان الانفعححححالي ومسحححح ويات  (،5112دراسةةةةة محمةةةةد  ةةةة ن   
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اسحححة علحححى تركيحححد الحححذات وإاأحححاد العيقحححة بينهمحححا لحححدى عينحححة محححن  حححيب الجامعحححة ألاادنيحححة، اشححح ملت عينحححة الدا 

(  الحححححد و الوحححححة، اسححححح خدمت الدااسحححححة مقيحححححاس الاتحححححدان الانفعحححححالي إعحححححداد ح العويحححححدي، ومقيحححححاس تركيحححححد 069 

 الححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححذات إعححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححداد ح ولبحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححح ، اتوعححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححت الدااسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة املححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححنهج الوصححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححفم، 

 وأشاات أهم الن ائا إلى0

 توجد ةروق في مس وى الاتدان الانفعالي تعدي إلى م  ير النوع. -

 لذات تعدي إلى م  ير النوع.توجد ةروق في مس وى بركيد ا -

 اوجد ااتواح بين مس وى تركيد الذات ومس وى الاتدان الانفعالي لدى  يب الجامعة ألاادنية. -

، هححححدةت الدااسحححة إلححححى مثاولححححة الكجحححف عححححن العيقححححة بحححين الاتححححدان الانفعححححالي (5112دراسةةةة ح محمةةةة د ريةةةةان ح  

(  الحد و الوحة، اسح خدمت 161الدااسحة علحى  والسرعة  دااكية وال فكير الاب كااي، اش ملت عينحة 

الدااسة مقياس الاتدان الانفعالي إعداد ح الواحث، واخ واا السرعة  دااكية إعداد ح أنوا الجرقاوي 

و خحححححرون، واخ وححححححاا القححححححداة علححححححى ال فكيححححححر الاب كححححححااي إعحححححداد ح سححححححيد خيححححححر هللا وممححححححدوح الكنححححححانم، اتوعححححححت 

 لن ائا إلى0الدااسة املنهج الوصفم، أشاات أهم ا

 ال اوجد ااتواح بين الاتدان الانفعالي والسرعة  دااكية لدى أةراد عينة الوثث. -

 ال اوجد ااتواح بين الاتدان الانفعالي وال فكير الاب كااي لدي أةراد عينة الوثث. -

 بين الاتدان الانفعالي ونوع الطالد على اخ واا السرعة  دااكية. -
ه
 ال اوجد تر ير دار إحصائيا

، هحدةت الدااسحة إلحى مثاولحة ال عحر  علحى العيقحة بحين الاتحدان الانفعحالي والقحداة (5112دراسة أشرف سرج  

(  الحد مححن  حيب املرحلحة الثانويحة بمدانححة 011علحى ال فكيحر الاب كحااي، واشح ملت عينححة الدااسحة علحى  

 بنها، اتوعت الدااسة املنهج الوصفم، ومن أهم الن ائا0

 بححححين منخفتححح   ومرتفيحححي القحححداة علحححى ال فكيححححر الاب كحححااي فحححي بعحححد الانححححدةاع توجحححد ةحححواق دالحححة إ -
ه
حصحححائيا

 لصالالا منخفت   القداة على ال فكير الاب كااي.

، هدةت الدااسة إلحى الكجحف عحن مسح ويات أبعحاد ال وجحه الدم ح  والاتحدان (5112دراسة سلطان الع ي ة  

(  الححححد و الوحححة، اتعححححت الدااسححححة 011ة علحححى  الانفعحححالي وإاأححححاد العيقحححة بيححححنهم، اشححح ملت عينححححة الدااسحححح

 املنهج الوصفم، وأشاات أهم الن ائا إلى0

 أن مس وى الاتدان الانفعالي م وسف لدى عينة الوثث. -

 اوجد ااتواح بين بعد ال وجه الدم   نثو الةاضر والاتدان الانفعالي. -

 ال اوجد ااتواح بين ال وجه الدم   نثد املاض   والاتدان الانفعالي. -

، هحدةت الدااسحة إلحى معرةحة الاتحدان الانفعحالي لحدى املحراهقين واملراهقحات بحالريف (5112راسة وحيد مختةار  د

(  الحححححد و الوحححححة محححححن  حححححيب املرحلحححححة الثانويحححححة، اتوعحححححت 001والةضحححححر، اشححححح ملت عينحححححة الدااسحححححة علحححححى  

 الدااسة املنهج الوصفم، وأشاات أهم الن ائا إلي0

 بين ال -
ه
 ذ وا و نان في المروي لصالالا  نان.وجود ةروق دالة إحصائيا

 بين الذ وا و نان في املرونة لصالالا  نان. -
ه
 وجود ةروق دالة إحصائيا
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، هححدةت الدااسححة إلححى معرةححة العيقححة بححين الاتححدان الانفعححالي و نأححار ال عليوحح ، اشحح ملت (5121دراسةةة د ةة    

  (  الوحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة، اتوعحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححت الدااسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة61(  الحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححد،  61عينحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة الدااسحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة علحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححى  

 املنهج ال أريب ، وأشاات أهم الن ائا إلى0

 ال توجد عيقة دالة بين الاتدان الانفعالي والذ ا  املداس   للطلوة في املأموعة ال أري ية. -

 اكون لد هم اتدان انفعالي منخف . -
ه
 أن الطلوة امل فوقين مداسيا

الدااسحححة وضحححز مقيحححاس الاتحححدان ، اسحححتهدةت M.chaturvedi&R.Chander(5121دراسةةةة شرت رييد  شةةةاند ر  

عحام(،  020  00(  الد تمراوح أعمحااهم بحين  611الانفعالي، وقد تم تطوي، املقياس على عينة قوامها  

 واتوعت الدااسة املنهج الوصفم، و ان أهم الن ائا0

 ( عوااة.11( عوامل وينداج تثتها  0أن املقياس ا كون من   -

باسححححححح خدام ال أدئحححححححة  1.01 خدام معامحححححححل ألفحححححححا كرونوحححححححا ، باسححححححح 1.00أن قيمحححححححة  وحححححححات املقيحححححححاس بل حححححححت  -

 النصفية.

 ، هحححححححححححححححححححححدةت الدااسحححححححححححححححححححححة إلحححححححححححححححححححححى قيحححححححححححححححححححححاس الاتحححححححححححححححححححححدان الانفعحححححححححححححححححححححالي (5122دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدنان  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر و  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرون  

لحححدى  حححيب  ليحححة المربيحححة الرياضحححية وال عحححر  علحححى الفحححروق بحححين  حححيب السحححنة ألاولحححى والسحححنة الرابعحححة فحححي 

(  الحد محن  حيب المربيحة الرياضحية بأامعحة ألانوحاا، 01علحى  الاتدان الانفعالي، اشح ملت عينحة الوثحث 

 اتوعت الدااسة املنهج الوصفم، أشاات أهم الن ائا إلى0

 انخفاض مس وى الاتدان الانفعالي لدى عينة الوثث. -

 ال توجد ةروق  ات داللة إحصائية بين  يب السنة ألاولي و يب السنة الرابعة في الاتدان الانفعالي. -

 البحث: إجراءات

 منهج البحث:

 اس خدم الواحث املنهج الوصفم والذي ال اق صر على جمز الويانات بل ام د إلى تصأيفها ومثاولة تفسيرها.

 مجتمع البحث:

اشحححح مل مأ مححححز الوثحححححث علححححى  حححححيب السححححنة الثانيححححة بكليحححححة المربيححححة الرياضحححححية جامعححححة املنيححححا فحححححي العححححام الجحححححاميي 

 (  الوة.002(  الد،  600بواقز  ( 101والوالغ عددهم   2109ح2106

  ينة البحث:

(  الوحححة و الوحححة محححن  حححيب السحححنة الثانيحححة بكليحححة المربيحححة الرياضحححية جامعحححة املنيحححا 111تمثلحححت عينحححة الوثحححث فحححي  

(  الوة، وقد تم اخ ياا عينة الوثث بطريقة عجوائية من مأ محز الوثحث، 291(  الد،  601بواقز  

( 061(  الححد،  001(  الححد و الوححة للدااسححة الاسحح طيعية بواقححز  611وتححم تقسححيم عينححة الوثححث إلححى  

(  الحححححححد و الوحححححححة للدااسحححححححة 211،  2109ح6ح60حتحححححححى  6ح26 الوحححححححة، وقحححححححد تحححححححم ال طويححححححح، فحححححححي الفمحححححححرة محححححححن 

 (  الوححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة، 016(  الححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححد،  012ألاساسححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححية بواقححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححز  

 م. 2109ح9ح20حتى  9ح01وقد تم ال طوي، في الفمرة من 

 ينة الوثث0والجكل ال الي اونالا تقسيم ع
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 تقسيم عينة الوثث

  الوات  لوححة

 

 

  

 

 الدااسة ألاساسية الدااسة الاس طيعية

  الوات  لوة  الوات  لوة

  
 

 أدوت البحث:

 إعداد ح الواحث    مقياس الاتدان الانفعالي 

 إ داد املقياس: ط ات 

قام الواحث باال يع املرجيي على ما تحواةر لحه محن دااسحات تناولحت الاتحدان الانفعحالي وكحذلك املقحاايس  -0

 الياصة باالتدان الانفعالي.

 ( عوحححححححححححححححااة لقيححححححححححححححاس الاتححححححححححححححدان الانفعحححححححححححححححالي 16قححححححححححححححام الواحححححححححححححححث بصححححححححححححححياجة عحححححححححححححححدد مححححححححححححححن العوححححححححححححححااات بل ححححححححححححححت   -2

 (.0جامعة املنيا الصواة ألاولية للمقياس  ملة،  لدى  يب السنة الثانية بكلية المربية الرياضية

(  الحححححد و الوحححححة  ححححم تفريحححححز الويانحححححات 611تححححم تطويححححح، املقيححححاس فحححححي صحححححواته ألاوليححححة علحححححى عينحححححة قوامهححححا   -6

 الس خيص عوااات املقياس في صواته النهائية  ملة، 
ه
 (9ومعالجتها إحصائيا

 املعامالت العلمية للمقياس:

  دق املقياس: -

( عوامححححل 6تححححم إجححححرا  ال ثليححححل العححححاملي بطريقححححة املكونححححات ألاساسححححية و عححححد ال ححححدوير تححححم اسحححح خيص  

( الداجحححة التححح  ااتضحححاها الواححححث الخ يحححاا الاجحححوعات علحححى العوامحححل و بقحححا  علحححى 1.6وبرخحححذ مثحححك جيلفحححواد  

(170)  (130)  

(300)  

(152)  (103)  

(255)  

(315)  

(555) 

(240)  
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ححححذ  العوحححااات التححح  (، ويححح م 1.6( عوحححااات ةحححركثر وأال اقحححل تجحححوز العوحححااة عحححن  6العوامحححل التححح  تاجحححوز عل هحححا  

 (، وةيما الي توضي  ما أسفرت عنه ن ائا ال ثليل العاملي.1.6اكون تجوعها أقل من  

 (0جدور  

 عوااات املقياس املجوعة على العامل ألاور وقيم الاجوز

 (011ن =                   الياصة بكل منها على هذا العامل

 الاجوز العوححححححححااة اقم العوااة

 1.000 اضااق   حداث أصدقائم ةيما بينهم 20

 1.000 في بع  الواقف أنفعل بجدة 00

 1.016 أس طيز اتخا  القراا املناسد دون تردد 20

 1.060 ااسم سلو م باالندةاع 96

 1.069 حياتم الانفعالية هادئة مس قرة 90

 1.001 ال أ ون عدوانم في وقت جضب  91

 1.121 عند معاتوة أس ا ي على خطر لم ااتكوهأس طيز ال ثكم في جضب   61

 1.011 ان قاد رميئم لي ال يس د لي حساسية 1

 1.910 في مواقف ال ضد من الصعد اساثااتم 90

 1.916 املجا ل الانفعالية ال امكن أن تن   على حياتم 90

 1.901 امكن   ال صر  بمرونة في أمواي البيصية 91

 1.910 الااتوات إ ا  لفت بجرح موضوع ما في املثاضرةاأ اب   حالة من  60

 1.916 ال اقلق   ال عر  على أصدقا  افوقون مس واي 09

 لفمرة  ويلة 21
ه
 1.901 أشعر بامللل إ ا جلست وحيدا

 1.610 إ ا أخطر الوع  في حقم أس طيز ال ثكم في انفعاالتم 2

 1.602 أنفعل بجدة في بع  الواقف 1

 1.601 يج ل   تكوين عيقة مز الجأس  خرال  60

 1.609 امكن   ال ماسك عندما أتعرض لصدمات انفعالية 92

 1.600 أس طيز مأا هة املواقف املخ لقة وتثمل املس ولية مهما  انت داجا ها 0

( ترتم في مقدمة العوااات املجوعة على العامل ألاور، وقد 20( أن العوااة  0ا ضالا من الجدور  
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، 1، 61، 91، 90، 96، 20، 00( ويلي  لك العوااات أاقام  1.000بل ت قيمة تجوعها على هذا العامل  

 (على المرتيد 0، 92، 60، 1، 2، 21، 09، 60، 91، 90، 90

 ، 1.001، 1.069، 1.060، 1.016، 1.000وقد بل ت قيم تجوعها على هذا العامل  

1.121 ،1.101 ،1.910 ،1.916 ،1.901 ،1.910 ،1.916 ،1.901 ،1.610 ،1.602 ،1.601 ،1.609 ،

 (، وت ف، هذم العوااات مأ معة على مواجهة الصدمات 1.600

 الانفعالية، وبذلك امكن تسمية هذا العامل القداة على ال ماسك.

 (2جدور  

 عوااات املقياس املجوعة على العامل الثانم وقيم الاجوز

 العامل الياصة بكل منها على هذا

 الاجوز العوححححححححااة اقم العوااة

 1.000 عيقت  بدميئم ال ت ر ر باخ ي  وجهات الن ر حور موضوع ما 61

 1.000 أس طيز ال ثكم في انفعاالتم في ألاوقات الةرجة 6

 1.061 اضااق   ااتوا م في أدا  عمل ما 01

 1.100 تج يت اناواهيأس طيز الاح فا  ب فكيري اجم مثاولة رميئم  20

 1.100 أع ذا لدميلي إ ا ااتكوت خطر في حقه 60

 جيدة 06
ه
 1.190 أتوقز ألاموا املقولة دائما

 1.161 إ ا أهان   رميلي أس طيز أن أتثكم في جضب  20

 1.120 أاى أن مجكيتم ال  هم جيري  60

 1.110 ال أخش ى مصااحة رميئم برخطائهم 0

 1.910 املوجهة لي تدةع   بصواة أةضلالان قادات  12

 1.900 ال اقلق   ما يع قدم  خرين ع   00

 1.919 اأ اب   شعوا جير ساا دون س د لذلك 66

 1.600 أعانم من القل، في كثير من ألاحيان 91

 1.660 اضااق   عدم المزام رميئم بوعودهم 62

 1.661  هدوئمال يس طيز رميئم أن اخرجونم عن اح فاظم  21

 1.622 أشعر بالخجل ويأ اب   الااتوات عندما ا وقز م   إظهاا عوا فم 16

( في مقدمة العوااات املجوعة على العامل الثانم، وقد بل ت 61( أن العوااة  2ا ضالا من الجدور  

 (033)ن =



م52/25/5122-52  الم                   النشاط الرياض ي والبدني طريق للتنمية والس-تحث شعار –لكلية التربية البدنية  ألاول املؤتمر العلمي الدولي    

 

   

جامعة المرقب –كلية التربية البدنية   378 icss.conference@elmergib.edu.ly 

 

، 12، 0، 60، 20، 06، 60، 20، 01، 6(، ويلي  لك العوااات أاقام  1.000قيمة تجوعها على هذا العامل  

 (على المرتيد وقد بل ت قيم 16، 21، 62، 91، 66، 00

 ،1.161، 1.190، 1.100، 1.009، 1.061، 1.000تجوعها على هذا العامل  

1.120 ،1.110 ،1.910 ،1.900 ،1.919 ،1.600 ،1.660 ،1.661 ،1.622) 

وت ف، هذم العوااات مأ معة على القداة على الاح فا  بالهدو  ومن  م امكن تسمية هذا العامل الالمزام 

 واملثابرة.

 (6جدور  

 عوااات املقياس املجوعة على العامل الثالث وقيم الاجوز

 الياصة بكل منها على هذا العامل

 الاجوز العوححححححححااة اقم العوااة

 1.020 عند مضااقة  خرين لي ال أةقد أعصا م بسهولة 0

 1.000 أل مس العذا لدميلي وأتأند معات  ه عندما ارتكد خطر في حقم 01

 1.111 ال أ ، في رميئم بسهولة 22

 1.111 ال انأرح شعواي بسهولة 90

 1.912 اأ اب   شعوا برن   جير مرجوب من رميئم 29

 1.910 ال ثكم في انفعاالتم بداجة كويرة في املواقف الصعوةأس طيز  00

 1.601 اأ اب   شعوا بالضي، إ ا لم أس طيز أدا  ما أ لف به من أعمار 9

 1.611 أشعر بال وتر عندما اقمرب ميعاد الاخ وااات 69

 أميل إلى العدلة عن رميئم دون س د وانالا 11
ه
 1.661 أحيانا

 1.620 أس طيز السيطرة على نفس  في وقت الصراع  10

 

( ترتم في مقدمة العوااات املجوعة على العامل الثالث، وقد 0( أن العوااة  6ا ضالا من الجدور  

 ،01(، ويلي  لك العوااات أاقام  1.020بل ت قيمة تجوعها على هذا العامل  

، 1.111، 1.000( على المرتيد، وقد بل ت قيم تجوعها على هذا العامل  10، 11، 69، 9، 00، 29، 90، 22

1.111 ،1.912 ،1.910 ،1.601 ،1.661 ،1.661 ،1.620 ،) 

وت ف، هذم العوااات مأ معة على مأا هة الانفعاالت، ومن  م امكن تسمية هذا العامل ال ثكم في 

 الانفعاالت.

احححث بحال ثق، محن صححدق املقيحاس باسح خدام صححدق ال كحوين الفرضح    الفححروق بحين الجماعححات( كمحا قحام الو

(  الححد و الوححة و لححك مححن 611و لححك مححن خححير تطويحح، املقيححاس علححى عينححة الدااسححة الاسحح طيعية وقوامهححا  

ال حالي  لإلاباعيحا دن ، والجحدور  %20لإلاباعي ألاعلى، نسوة  %20خير ترتيد داجات العينة، وأخذت نسوة 

 (033)ن =
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 اونالا داللة الفروق بين الربيز ألاعلى والربيز ألادن .

 

 

 (9جدور  

 داللة الفروق بين الربيز ألاعلى والربيز ألادن 

 على مقياس الاتدان الانفعالي

 املقياس
 الربيز ألاعلى الربيز ألادن 

 قيمة  ت(
 ع م ع م

 20.09 1.01 096.01 1.12 020.12 الاتدان الانفعالي

 0.10( = 1.11 ت( الجدولية عند مس وى   قيمة

 :( ما الي9ا ضالا من الجدور  

 بحححين الربيحححز ألادنححح  والربيحححز ألاعلحححى فحححي مقيحححاس الاتحححدان الانفعحححالي وفحححي اتأحححام  -
ه
توجحححد ةحححروق دالحححة إحصحححائيا

 الربيز ألاعلى ويع    لك أن مقياس الاتدان الانفعالي قادا على ال مييز بين املأموعات املخ لفة.

 0املقياسثبات  -

ولةسححححاب  وححححات مقيححححاس الاتححححدان الانفعححححالي لححححدى  ححححيب  ليححححة المربيححححة الرياضححححية قححححام الواحححححث 

(  الحححححد و الوحححححة محححححن  حححححيب السحححححنة الثانيحححححة بكليحححححة المربيحححححة 611ب طويححححح، املقيحححححاس علحححححى عينحححححة قوامهحححححا  

بل حححت الرياضحححية  حححم قحححام الواححححث ب فريحححغ الويانحححات ومعالجتهحححا باسححح خدام مثاولحححة ألفحححا كرونوحححا ، وقحححد 

 ممححا يجححير إلححى أن املقيححاس علححى داجححة مقوولححة مححن 1.10قيمححة معامححل ألفححا  
ه
( وهححو معامححل دار إحصححائيا

 الثوات.

  رض النتائج:

 (1جدور  

 امل وسف الةسا م والأسوة امل وية ملقياس الاتدان الانفعالي لدى  الوات

 الرياضية جامعة املنياالسنة الثانية بكلية المربية 

 الأسوة امل وية امل وسف الةسا م املقياس

 % 06.90 062.06 الاتدان الانفعالي

 ( ما الي10ا ضالا من الجدور  

أن مسحح وى الاتححدان الانفعححالي مرتفححز لححدى  الوححات السححنة الثانيححة بكليححة المربيححة الرياضححية جامعححة املنيححا  -

 (.%06.90حيث بل ت الأسوة امل وية لهم  

 ن =)
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 (0جدور  

 امل وسف الةسا م والأسوة امل وية ملقياس الاتدان الانفعالي لدى  لوة

 السنة الثانية بكلية المربية الرياضية جامعة املنيا

 الأسوة امل وية امل وسف الةسا م املقياس

 % 09.61 066.10 الاتدان الانفعالي

 ( ما الي00ا ضالا من الجدور  

الاتححدان الانفعححالي مرتفححز لححدى  لوححة السححنة الثانيححة بكليححة المربيححة الرياضححية جامعححة املنيحححا أن مسحح وى  -

 (%09.61حيث بل ت الأسوة امل وية لهم  

 (0جدور    

 داللة الفروق بين الطلوة والطالوات

 في الاتدان الانفعالي

 املقياس
 (016الطالوات   (012الطلوة  

 قيمة  ت(
 ع م ع م

 0.99 01.01 062.06 0.09 066.10 الاتدان الانفعالي

 

 2022( = 1012قيمة  ت( الجدولية  ند مست ى  

 ( ما الي00ا ضالا من جدور  

 بين الطلوة والطالوات في الاتدان الانفعالي. -
ه
 توجد ةروق جير دالة إحصائيا

 مناقشة النتائج:

( نأد أنهما يجيران إلى ااتفاع مس وى الاتدان الانفعالي لدى 0(، جدور  1بالرجوع إلى جدور  

 لوة و الوات السنة الثانية بكلية المربية الرياضية جامعة املنيا، ويرجز الواحث بلك النايأة إلى أن تلك 

ل خطم مرحلة املراهقة با ضاةة املرحلة العمرية تاسم بالفداة على ال ثكم في الانفعاالت والاتدان نايأة 

إلى أن ألاجلوية من الطلوة والطالوات إن لم اكن جميز الطلوة والطالوات من داخل مثاة ة املنيا، ويع   

 الاناجاا الوانالا ملخ لف 
ه
 لك سهولة ال نقل وانخفاض ألاعوا  املالية وكذلك اس قرااهم ألاسري وأاضا

وجيا املعلومات الت  ساعدت بجكل وانالا على إداات الطلوة وسائل  عيم وال قدم الهائل ل كنول

 لطويعة 
ه
والطالوات لكونهم شريثة واعية مما أ ر على ااتفاع مس وى الاتدان الانفعالي لد هم، وأاضا

الدااسة بكلية المربية الرياضية الت  تساعدهم على ال ثلي باالنضواح في املواقف املخ لفة مما يسهم في 

الاتدان الانفعالي والقداة على ال ثكم في الانفعاالت بجكل وانالا، وت ف، تلك النايأة مز ااتفاع مس وى 

( الت  أشاات إلى تثلي  لوة و الوات الجامعة بداجة عالية من الاتدان 2110نايأة دااسة أسامة املدي    

أن مس وي الاتدان  ( الت  أشاات إلى2110الانفعالي، وتخ لف النايأة مز نايأة دااسة سلطان العويضة  

ن )

=251)

251251) 

ن )

=

1551551

55) 
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 مز نايأة دااسة عدنان عمر و خرون  
ه
( والت  أشاات 2100الانفعالي لدي الطيب م وسف، وتخ لف أاضا

 إلى انخفاض مس وي الاتدان الانفعالي لدى  يب  لية المربية الرياضية.

 لوة ( نأد أنه يجير إلى عدم وجود ةروق  ات داللة إحصائية بين 0بالرجوع إلى الجدور  

و الوات السنة الثانية بكلية المربية الرياضية جامعة املنيا في الاتدان الانفعالي وإن  انت هنات ةروق 

بأسوة ضئيلة في اتأام الطلوة، ويرجز الواحث تلك النايأة إلى الاجابه في الوي ة وكذلك الاجابه في الن ام 

ذلك الاجابه في القيم والعادات با ضاةة إلى أن ال عليو  والوي ة الجامعية لكل من الطلوة والطالوات، وك

الطلوة والطالوات في تلك املرحلة العمرية أصوثوا ا م عون بداجة عالية من القداة على ضوف النفس 

وال ثكم في الانفعاالت، ويرى الواحث أن الأسوة الضئيلة الت  تديد في الاتدان الانفعالي لدى الطلوة عن 

ما هو قائم في املأ مز الصعيدي املثاةظ والت  ت رس في الذ وا بع  القيم  الطالوات قد تكون بس د

والعادات وألاةكاا الت  تساعدهم على الاتدان الانفعالي والقداة على الضوف وال ثكم في الانفعاالت بصواة 

نةت أن ( الت  أو 2111أكبر من  نان، وت ف، تلك النايأة مز ما أشاات إليه نايأة دااسة مثمد اونس  

هنات ةروق في الاتدان الانفعالي تعدي مل  ير النوع بينما تخ لف تلك النايأة مز نايأة دااسة أسامة املدي   

 من الطلوة، وكذلك تخ لف هذم النايأة مز ن ائا دااسات 2110 
ه
( الت  أشاات إلى أن الطالوات أكثر اتدانا

 شاات إلى عدم وجود ةروق تعدي مل  ير النوع.( الت  أ2111(، وحيد مخ اا  2119كي من مثمد نةيك  

 الاستنتاجات:

ااتفحاع مسح وى الاتحدان الانفعحالي لحدى  لوحة و الوححات السحنة الثانيحة بكليحة المربيحة الرياضحية جامعححة  -0

 املنيا.

 تجابه أةراد عينة الوثث في الاتدان الانفعالي. -2

 موعات املخ لفة.أن مقياس الاتدان الانفعالي له القداة على ال مييز بين املأ -6

أن مقياس الاتدان الانفعالي لدي  يب  لية المربية الرياضية أداة صادقة و اب ة وله داللة وةائدة  -9

 مواشرة في الناحية الوثثية وال طويقية.

 الت  يات:

توجيحححححه اه محححححام الوحححححاحثين فحححححي مأحححححار علحححححم الحححححنفس الرياضححححح   إلحححححى إجحححححرا  دااسحححححات تحححححربف بحححححين الاتحححححدان  -0

   يرات.الانفعالي و ع  امل

تصححححميم بححححراما إاشححححاداة ملسححححاعدة  ححححيب الجامعححححة علححححى اةححححز مسحححح وى الاتححححدان الانفعححححالي لححححد هم وبمححححا  -2

 اثق، لهم الصةة النفسية.

إضاةة بع  املقحراات الدااسحة التح  تسحاعد الطحيب علحى تثقيح، الاتحدان الانفعحالي وبال حالي جعلهحم  -6

 أكثر سعادة وهدو  و وات للمداج و قة بالنفس.

 الخ ي  املس وى إجرا  دا  -9
ه
اسات للكجف عن مس وى الاتدان الانفعالي وال عر  على الفروق وةقا

 الاق صادي والاج ماعي.
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 املراجع: 

 أوال: املراجع العربية:

 القر ن الكريم. -0

(0 إ يلحححححححححححة علحححححححححححى علحححححححححححم الحححححححححححنفس الفسحححححححححححيولو ي، مك وحححححححححححة الانألحححححححححححو2111أحمحححححححححححد حسحححححححححححين الجحححححححححححاةيي   -2

 املصرية، القاهرة. 

لححححححححححححححححدى  لوححححححححححححححححة  (0 املساارة وامل اارة وعاقتها بال وكيداة والاتدان الانفعالي 2102أحيم نعيم سموا  -6

 الجامعة  سيمية. الصف الةادي عجر، اسالة ماجس ير جير مأجواة،  لية المربية، 

(0 القحححححححححيم الداأيحححححححححة وعيقتهحححححححححا بحححححححححاالتدان الانفعحححححححححالي ومسححححححححح وياته لحححححححححدى 2110أسحححححححححامة مثمحححححححححد املدي ححححححححح    -9

الجامعحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة  الجامعة  سيمية، اسالة ماجس ير جير مأجواة،  لية المربية،  لوة  

  سيمية.

ال فكيححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححر  (0 دااسة العيقة بين الاتدان الانفعالي والقداة على 2110أشر  مثمد سرج   -1

 الاب كااي لدى  لوة املرحلة الثانوية، اسالة ماجس ير جير مأجواة،  لية المربية، جامعة الدقاري،.

عحححححححين شحححححححمس،  (0 قياس الاتدان الانفعالي، مألة  لية المربية، جامعة 0100سامية أحمد القطان   -0

 .01 – 0(، ص ص 01العدد  

وعيقتهحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححا  (0 الفروق في مس ويات أبعاد ال وجه الدم   2110سلطان بن موس ى العويضة   -0

اسحححححالة اليلحححححيا بمسححححح ويات الاتحححححدان الانفعحححححالي لحححححدى عينحححححة محححححن  لوحححححة جامعحححححة عمحححححان ألاهليحححححة، مألحححححة 

 (.09العر م، العدد  

الصحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححفات  (0 عيقة ال وارن الةر م والانفعالي بوع  2110صري  عود الكريم الفضلي   -0

المربيححححححححححححححححححححححححة الرياضححححححححححححححححححححححححية،  الودنية ومس وى أدا  اك  املوانز، مألة المربية الرياضية،  لية 

 (.9(، العدد  01جامعة ب داد، املألد  

(0 قيححاس الاتحدان الانفعححالي 2100ينحم، السحيد  ححه النمحواوي  عحدنان ةحدعوس عمححر، نصحر خالححد الكي -1

 لدى  يب  لية المربية الرياضية جامعة ألانواا، مألة  لية المربية الرياضية، جامعة ألانواا.

(، 1(0 البيصححححححححححححية الداةعيحححححححححححححة والانفعححححححححححححاالت، موسححححححححححححوعة علححححححححححححم الحححححححححححححنفس  2111لينححححححححححححدا داةيححححححححححححدو    -01

 القاهرة. ترجمة سيد الطواب ومثمود عمر، الداا الدولية الاساثمااات الثقاةية،  

املعرةحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة  (0 السلوت الاج ماعي ودانامياته، مثاولة تفسيراة، داا 0110مأدي أحمد مثمد   -00

 الجامعية،  سكنداية.

داا  (0 نةي  الوخااي، تثقي، مثمد رهير بن ناصر، 2112مثمد ان إسماعيل الوخااي   -02

 ن كثير، بيروت،اا

(0 عيقححححححححة الاتححححححححدان الانفعحححححححححالي بمسحححححححح وى تركيححححححححد الححححححححذات عنححححححححد عينححححححححة محححححححححن 2111مثمححححححححد بححححححححن اححححححححونس   -06

(، 6  (، العدد 01 لوة الجامعة ألاادنية، مألة جامعة النأاح ألابثان، املألد   

 .160 – 121ص ص 
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داثححححححححححححححححححححححححححححححححححححححة، الة (0 قرا ات في علم النفس الاج ماعي، مك وة املعاا  0111مثمد عمر الطنو م   -09

  سكنداية.

محححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححدااس (0 القيم امل ضمنة في سلوكيات قادة الأجاح الكجفم في 2119مثمد عمر نةيك   -01

مأجححواة،  ليحححة المربيحححة، الجامعحححة  مثاة ات جدة وعيقتها باالتدان الانفعالي، اسالة ماجس ير جير 

  سيمية.

وال فكيحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححر  رعة  دااكية (0 الاتدان الانفعالي وعيق ه بكل من الس2110مثمود أحمد ايان   -00

ماجسحح ير جيححر مأجححواة،  الاب كااي لدى  لوة الصف الةادي عجر بمثاة ات جدة، اسالة 

  لية المربية، جامعة جدة.

 القاهرة. (0 الطفل تأجئ ه وحاجاته، مك وة ألانألو املصرية، 0110هدى مثمد قناوي   -00

املحححححححححححححححححححححححححححححححححححححححراهقين  الانفعالي لدى (0 دااسة مقاانة ملس وى الاتدان 2111وحيد مصطف  مخ اا   -00

 المربية، جامعة الدقاري،. واملراهقات بالريف والةضر، اسالة ماجس ير جير مأجواة،  لية 

 ثانيا: شبكة املعل مات الدولية:

19- 6u. univ-ouargla. Dz/ production% 20. 

20- Shifa. Ahlamontada. Com/ t89- topic. 

21- Library. lugaza.Edu. Ps/ the sis/ g3320. 

22- www. Acofps. Com/ v6/showthread. Php?t=7828. 

23- www. Iraqacad.org/ jour mal/20014/2001405. 

24- www. Davesenneagram. Com/test/ emotional- stability- test- big-   five- 

version. 

25- www. Ncbi. Nlm. Nih. gov/pmc/articles/ pmc31055561. 
 


