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 5/6/6106تاريخ استالم البحث :

 

 :المــلخـــص 

هدفت هذه الدراسة إلى قياس النضج االنفعالي لدى طالب المرحلة اإلعدادية, إذ 

( وتم 2013قام الباحثان بتبني مقياس النضج االنفعالي الذي أعدته )الموسوي,

النفس, وتم استخراج عرضه على مجموعة من الخبراء في التربية وعلم 

الخصائص السايكومترية  للمقياس)الصدق, الثبات(, تم تطبيق المقياس على 

 ( طالب من طالب المرحلة اإلعدادية.100عينة مكونة من )

وتم معالجة بيانات البحث الحالي من خالل الوسائل اإلحصائية األتية: مربع 

كأي, معامل ارتباط بيرسون, االختبار التائي لعينة واحدة, الوسط المرجح, 

الوزن المئوي, معادلة الفاكرونباخ, من أجل  الوصول إلى النتائج المطلوبة, 

يجة األتية )يوجد نضج أنفعالي وبعد تحليل البيانات احصائيآ تم التوصل الى النت

 لدى طالب المرحلة األعدادية ( .

 

Emotional Maturity for High School Students 

A research drawn from M.A. Thesis 

Assist. Prof. Ekhlass Ali Hussein (Ph.D.) 

Ghassan Ghathanfar Hameed 

Abstract : 

     This study aims to measure the  emotional maturity of the 

High school students. The researchers adopted the emotional 

mature measurement prepared by (Al-Mousawe, 2013), it 

was shown to a group of expert's in Education and 

Psychology. The psychometric aspects for the measurement 

have been found (validity and stability). The scale has been 

implemented on a sample of (100 students) from High 

School.  
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    The data of the following research has been treated by 

using the following statistical means: K square, Parson's 

Coefficient, T-test for one sample, weight percentage, 

Alpha-Cronbach equation, Man Whitney test, and 

Wilcocson Test to get the results in conducting.  After 

analyzing this research the data has been statistically treated 

and found that there was an emotional mature in High 

School students  

 

 الفصل األول

 مشكلة البحث : 
أن الحروب والظروف التي تعرض لها العراق ومازال يمرر بهرا إلرى يومنرا هرذا  

قد تركرت أرررا سرلبيا علرى النضرج االنفعرالي لوفرراد وعلرى صرحتهم النفسرية, أذ 

اإلعداديررة منهررا سرررعة التررأرر  ظهرررت بعررس السررلوكيات العريبررة علررى الطررالب

واالنفعررال , وأنهررم ال يبرردون االحترررام والتقرردير إلررى األخرررين, وقررد تكررون لررديهم 

بعررس الكبريرراء  الترري تخرردم لعرررض التبرراهي والتفرراخر فرري مرردى ألحرراق األذى, 

وعدم االستقرار, وعدم النضج االنفعالي, وكمرا قرد تر دي الضرعوط الناعرئة عرن 

القتصادي ألفراد المجتمع إلى ضعف في النضج االنفعرالي التعيير في المستوى ا

 .(2: 6102والتي ت رر على المراهقين في مجاالت الحياة المختلفة)الموسوي,

ويعد النضج االنفعالي من التعيرات المهمة التي يتعرض لها األنسان في مرحلة 

لتعبير المراهقة وتحدث العديد من التنقالت ومنها التعبير غير الناضج إلى ا

الناضج ,ومن تفسير المواقف إلى موضوعيه في التفسير ,ومن الدوافع 

والمخاوف إلى المثيرات الناضجة لالنفعال ,ومن الهروب من المشكالت إلى 

 (.26: 6101إيجاد الحلول المناسبة)محمد,

ويعتبر النضج االنفعالي عرطاَ مهماَ وأساسيا لتحقيق التوافق االجتماعي 

,إذ هنالك ارتباط وريق بين النضج االنفعالي والنضج  والصحة النفسية

االجتماعي . ان الشخص الذي يكون غير ناضج انفعاليا يبالغ في تصرفاته 

وسلوكياته االنفعالية وهكذا يكون متهورا ومندفعا ,وبذلك ال يقدر ان يكون 

ة على عالقات اجتماعية قوية مع األخرين .بينما الناضج انفعاليا تكون لدية القدر

ضبط نفسه  وتكوين عالقات اجتماعية ناجحة مع األخرين ,فضال عن انه من 

 (.612: 6110اهم عوامل النجاح والسيما في الميادين االجتماعية ) المليجي,

وتبرز مشكلة البحث الحالي من تفاقم المشكالت التي يتعرضون لها طالب 

صبحت الحياة تمر المرحلة اإلعدادية في الوقت الحاضر ,خصوصا بعد ما أ

بالعديد من المثيرات االنفعالية واألحداث  والمواقف التي يوجهونها  يوميا سواء 
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كانت دخل المدرسة أو خارجها ,والتي تبرز عليهم هذه االضطرابات االنفعالية 

 (.61: 6111والتي تتمثل بالتوتر والقلق وسهولة استثارة غضبهم )عوض,

 

 :    أهمية البحث

في الوقت الحالي بالكثير من التطورات والتعيرات  االنفعالية يمر العالم 

السريعة والمذهلة, لم يسبق ان مر بها التاريخ ,وقد عملت الحياة اإلنسانية 

العامة ,سواء انفعاليه أو غير انفعاليه تعيرات سريعة والتي تختلف من قطر 

ف ألخر, وذلك الختالف الظروف التي يعيشون عليها ,وكذلك الختال

اإلمكانيات والتطلعات والخلفيات بين مختلف األقطار ,وبهذا يجب على كل قطر 

ان يسعى لتطوير القدرات واإلمكانيات حتى ال يظل متخلفا وسط هذا الواقع 

 (.66: 0221)القيسي,

أذ يمثل النضج االنفعالي عرطا مهما لتحقيق التوافق ,إذ يعتمد نجاحه إلى درجه 

عالية ,إذ وجد ان اضطرابات الحياة اإلنسانية تكون كبير على العوامل االنف

 (.2: 6100مرتبطة بالحياة االنفعالية)السلطاني,

كما ان أهمية النضج االنفعالي ترجع إلى كونه واحد من السمات الشخصية 

المهمة المرتبطة بأداء الفرد ومقدرته على المثابرة وكذلك قدرته على ضبط 

ف التي يتعرض لها في الحياة اليومية, وكذلك نفسه  وكفاءته والتحكم بالموق

يجب ان ال ينفعل اتجاه المواقف المثيرة النفعال, ويجب ان يكون متوافقا انفعاليا 

وله القدرة على السيطرة على انفعاالته ,وعدم االقتراب من المواقف التي تسبب 

ج بعس القلق والتي تعلمها الفرد عن طريقه تنشئه االجتماعية  ,وأعارت نتائ

الدراسات ان اإلباء العصبيين يولد أبانهم وهم متمتعين بسمة القلق االنفعالي, 

وبهذا تصبح البيئة مشحونة بالتوتر وهو السبب الرئيسي وتولد القلق عند 

 (.22: 6112األخرين)المحمداوي ,

وقد أعار العديد من الفالسفة اليونانيين والعرب والمسلمين والدارسات والبحوث 

ك أصحاب النظريات علم النفس والشخصية ومنظمات الصحة النفسية في ,وكذل

العصر الحديث على أهمية النضج االنفعالي وارره على سلوك األنسان 

 (.016: 0220وتصرفاته)العبيدي,

إذ أعار الرازي إلى كيفية ضبط الفرد نفسه عند حدوث مشكلة بين العقل 

قوة اإلرادة والسيطرة على الذات والعواطف أو االنفعاالت, مركزا بذلك على 

والتي تقابل الدراسات المعاصرة في علم النفس مصطلح النضج 

 (.22: 0220االنفعالي)العبيدي,

(إلى األنا حيث قال انه كلما كانت األنا قوية لدى الفرد Freudكما أعار فرويد )

ه من الناحية االنفعالية وعنده طاقه كلما كان اكثر نضجا وتوافقا مع ذات

 (.92, 0222وبيئته)فرويد,
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فيما أعار الفريدون الجدد إلى أهمية النضج االنفعالي في سلوك الفرد مع 

األخرين ,إذ اكد ادلر على مفهوم الكفاح من اجل الوصول إلى التفوق والناتج 

عن ععور الفرد بالنقص, كما اكد ان الكفاح هو أساس الحياة من اجل أحداث 

 (.11: 0221ضوي)مقدادي,حالة توازن في النمو الع

إلى ان  أهمية النضج االنفعالي تتجلى عن طريق   ( Young)كما أعار يونك

الوظيفة األساسية لها والتي تمتلك القدرة على توحيد كل االتجاهات المعارضة 

لونظمة المتعددة والتي تسعى إلى الوصول إلى الهدف  من أجل تحقيق 

 (.9: 0222الذات)القيسي,

رات الحديثة التي تحدث في المجتمع  أظهرت حاجه الطالب إلى أن  التطو

سمات انفعالية إيجابية إذ تساعدهم على اتخاذ القرار الصحيح في الحياة حيث 

تكون معتمده على ضبط النفسي والطاقة الفكرية واالنفعالية ,إذ تبين ان الطاقة 

ت  الخاصة الفكرية التي تتمثل بذكاء تكون لها أهميه في ضبط االنفعاال

والسيطرة عليها من قبل الفرد, حيث يعد الكائن الحي ذكيا اذا استعمل هذه 

اإلمكانيات بشكل مناسب, وان هذه القدرة تكون موروره أي أنها توجد فروق في 

درجه استعمالها بين الكائنات الحية تبعا لموقعها في سلم 

 (.22, 0220التطور)العبيدي,

على عينه طالب المرحلة اإلعدادية ,اذ تعد من  وتتركز أهميه البحث الحالي

مراحل المهمة في حياة الفرد, ألنها مرحلة تحمل المس ولية ,والمشاركة بشكل 

فعال في  المجتمع ,واإلعدادية لحياة المهنية ,ان اإلمكانيات  قد تختلط مع 

بعضها أذ في مرحلة الطفولة المتأخرة وتكون قويه خالل مرحله المراهقة 

عد ,وقد تتأرر هذه القدرات في ميول ونمط حياة الفرد في المستقبل)أبو والر

 (.21: 6116عيطة,

 وتتلخص أهمية البحث الحالي من خالل النقاط اآلتية:
النضرررج االنفعرررالي كونررره يسررراهم فررري تكررروين عخصرررية الفررررد مرررن جميرررع   -0

جوانبهرررا مرررن اجرررل تكررروين عخصرررية متوافقرررة ومتزنرررة لهرررا القررردرة علرررى فهرررم 

الحاضرررر والتخطررريط للمسرررتقبل, وتكرررون لهرررا القررردرة علرررى مواجهرررة متطلبرررات 

 الحياة المختلفة.

ات يقرررروم  البحررررث  الحررررالي بتوجيرررره المرعرررردين والبرررراحثين فرررري الم سسرررر -6

التعليميررررة إلررررى أهميررررة العمررررل باسررررتعمال أدوات أخرررررى يمكررررن عررررن طريقهررررا 

 قياس النضج االنفعالي لدى الطلبة المرحلة اإلعدادية.

 

 Aim of Researchهدف البحث: 
يهدف البحث الحالي التعرف على  )قياس النضج االنفعالي لدى طالب المرحلة 

 اإلعدادية( .
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 Limitations of Research حدود البحث:
 عدادية للعام الدراسييتحدد البحث الحالي بطالب المرحلة اإل

ضمن قضاء بعقوبة التابعة للمديرية التربية  العامة  م(6102_6102)

 للدراسات الصباحية.

 

 Determine the termsتحديد المصطلحات :
 -تم تحديد المصطلحات األتية:

 :Emotional maturityالنضج  االنفعالي  -أوال:

 (Catell()0660عرفه كاتل)

هي قدره الفرد على الثبات االنفعالي والذي يتمثل بضعف التهيج االنفعالي تجاه 

المعارضة والعضب, والواقعية  في حياته واالنضباط والمثابرة 

(stanger,1961:168-169.) 

 التعريف  النظري  :

ف كاتل في (وتبنى بدورها تعري6102بما ان الباحث اعتمد مقياس )الموسوي,

لنضج Catell ,1961)بحثها, لذا سيتبنى في البحث الحالي تعريف كاتل )

 االنفعالي. 

 التعريف اإلجرائي :

هي الدرجة التي يحصل المستجيب عليها عند أجابته  على فقرات مقياس النضج 

 االنفعالي.

 المرحلة اإلعدادية -ثانيا:

 (:0690عرفتها )وزارة التربية ,

تأتي بعد مرحلة المتوسطة وهي مرحلة من مراحل التعليم  هي المرحلة التي

الثانوية ,وتكون مدتها رالرة سنوات وتهدف إلى التعرف إلى قابلية وقدرة 

الطالب وميولهم وتمكنهم من بلوغ اعلى مستوى من المعرفة والمهارة مع تنوع 

د لحياة بعس الميادين الفكرية والتطبيقية تمهيدا لمواصلة الدرس الحالية وأعدا

 (.6: 0220العلمية اإلنتاجية)وزارة التربية,

 

 الفصل الثاني

 االطار النظري:

 سوف يقوم الباحث بعرض النظرية التي تبناها  للنضج االنفعالي .

 (:Cattell()0669-0615نظرية كاتيل )

 سوف نقوم بالتعرف على اهم المفاهيم التي اهتم بها كاتل وقام بمناقشتها  وهي :

 العوامل الشخصية: 

لقد الحظ كاتيل ان السمة تعتبر بنيان عقلي يمكن التوصل اليها عن طريق 

السلوك المالحظ ويتم تفسير أتساق السلوك في المواقف المختلفة وعن طريق 
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استعمال التحليل العاملي , أذ توصل كاتيل وزمالئه  في بداية دراستهم إلى جمع 

عمل في وصف األفراد, والتي تقلص عددها رمانية األف كلمة إنكليزية تست

( سمة 02وصل إلى مائتي مفردة , وباستخدام التحليل العاملي توصل إلى )

مصدرية أو عامال والتي تعتبر من السمات المركزية التي تمثل المتعيرات التي 

نتوقع أنها تفسر بعس السمات الظاهرية المهمة لشخصية من أجل وصف 

(,و سوف يتم 61:  6100لوك في المستقبل )بالن,الشخصية والتنب  بالس

 (:1( في الجدول )02توضيح هذه السمات )

 (1جدول)

الشخص ذو الدرجة العالية حيث  العامل

 يوصف بأنه

الشخص ذو الدرجة الواطئة 

 حيث يوصف بأنه

 منطلق -0

 )حالة عقلية وحدانية(

 محافظ

 )حالة عقلية فصامية(

 أكثر ذكاء -6

العامل العاملي )مرتفع في 

 للذكاء(

 أقل ذكاء

)منخفس في العامل العام 

 للذكاء(

 ناضجا انفعاليا -2

 )مرتفع في قوة األنا(

 انفعالي

 )منخفس في قوة األنا(

 مسيطر -9

 )منطلق(

 خاضع

 )منكمش(

 سعيد ومحظوظ -2

 )جياش االنفعاالت(

 جاد

 )هادي(

 حي الضمير -2

 )ذو أنا األعلى مرتفع(

 انتهازي

 أنا األعلى منخفس()ذو 

 معامر         -1

 )مخاطر(       

 جبان

 )قابل للتهديد(

 حساس -2

 )متواكل, اعتمادي(

 عقل متحجر

 )واقعي(

 يثق باألخرين               -2

 )متحرر من العيرة(

 يشك باألخرين  

 )غيور عكاك عنيد(

 عملي -01

 )مساير(

 خيالي

 )معنر,مختلف عن األخرين(

 صريح -00

 )ساذج, سليم الطوية(

 كتوم

 )فطن(

 أقل رقة بنفسه وارق بنفسه -06
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 (220: 6101)كفافي,

ومن خالل الجدول الذي تم توضيح فيها الستة عشر سمة  ,إذ توصل كاتل من 

عشر عامال وجد انه يشكل الحجر خالل دراسته ان العامل الثالث من بين ستة 

األساس في الشخصية وهو عامل قوة األنا الذي يمثل النضج االنفعالي ,أذ وجد 

ان قوة األنا لدى الشخص ذو  الدرجة العليا وجد انه يمتاز بالثبات في العصابية 

والقلق وكما يتصف بالهدوء واالستقرار النفسي, آما الدرجة المنخفضة لقوة 

الفرد يتصف بسهولة العرق في انفعاليته الخاصة ويخضع لمزاج  األنا وجد ان

واالتجاه التعصبي في الحياة وبهذا ال يمكن ان يوافق سلوكه مع حقائق 

 (.022: 0221الموقف)أبو زيد ,

كما يقوم  العامل الثالث من بين الستة عشر عامال لدى كاتيل بالتعرف على 

إلى أعلى درجة من االنفعال  األعخاص  الناضجين انفعاليا والذين وصل

ومقارنتهم مع األعخاص غير ناضجين انفعاليا والتي تستثار انفعاالتهم  بسهولة 

وبسرعة والذين يشعرون بعدم الرضاء عن حياتهم داخل األسرة 

 (.691: 6119وخارجها)يونس,

ويرى كاتيل ان سمة النضج االنفعالي تقع على خط متصل ,إذ يمثل الطرف 

االنفعالي والطرف األخر يمثل العصابية حيث ان هذه السمة ت رر  األول النضج

على مزاج الفرد وعلى أسلوب حياته بدرجة كبيرة, كما أضافة كاتيل ان ضعف 

في هذه السمه يجعل الفرد يشعر بالقلق والتوتر وسرعة االنفعال ويصبح اكثر 

عرضة لالضطرابات النفسية واالنفعالية عندما  يتعرض إلى موقف 

 (.990: 6102ضاغط)بدر,

كما ان سمة النضج االنفعالي تعطي الفرد القدرة على التكيف مع   

مشكالت الحياة وتجعله يستطيع مواجهة الضعوط التي يتعرض لها ,حيث ان 

هذه السمة ترتبط إيجابيا بالرضا والقدرة على تحمل التهديدات الخارجية  

ون بالمرونة والصالبة وتقدير ,وبإضافة  ان هذه السمة تجعل األعخاص يمتاز

 )لدية رقة منخفضة بنفسه( )لدية رقة عالية بنفسه(

 يسعى للتعير -02

 )خبراتي(

 يقاوم التعير     

 )محافظ(              

 متكف بذاته        -09

 )لدية الكفاءة ذات(  

 مرتبط بالجماعة

 )متماسك بالجماعة(

 متحكم -02

 )لدية زيادة في أعتبار الذات(

 مهزوز

 )أعتبار الذات مسترخي(

 متوتر 02

 )لديه توتر دافعي عالي(

 مسترخي

 )لدية توتر الدافعي قليل(
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الذات, ومن خالل ذلك يمكن ان نوضح خصائص الفرد الذي يتمتع بسمة 

النضج االنفعالي :وهي التحرر من األعراض المرضية, حسن استعالل قدراته 

ومهاراته إلى اقصى حد ممكن ,قدرت على مواجهة المواقف الداخلية 

كم بالذات ,والقدرة على تحقيق والخارجية, كما يمتاز بدرجة عالية من التح

 (.91: 0222التوافق مع العالم الذي يعيش عليه )كفافي,

وتشير الدراسة التوضيحية التي أجريت ,والتي تم على ضوءها تقدير التوريث 

لعوامل منها قوة األنا, وقوة األنا العليا ,وعاطفة الذات حيث أعارت النتائج ان 

قوة األنا العليا التي تتحد بيئياَ بدرجة كبيرة ,أما عاطفة الذات تحدد جينيا مقارنة ب

قوة األنا التي يمثل النضج االنفعالي يكون وسيطا بين األنا العليا وعاطفة الذات, 

كما ان تقدير قابليات التوريث تتباين على أساس األسلوب التقدير المستعمل 

: 6101فافي,,وبهذا تكون النتائج غير متسقة مع نتائج  الدراسات األخرى)ك

222.) 

 

 الفصل الثالث

 مجتمع البحث - أ

أن تحديد مجتمع البحث هو االطار المرجعي للباحث في اختيار عينة البحث , 

 0222فقد يكون هذا االطار مجتمعاً كبيراً أو قد يكون مجتمعاً صعيراً )عقيل , 

(. فالمجتمع يقصد به)هو كل األعضاء أو العناصر سواء كانت أهدف أو 660, 

موضوعات أو أفرد نرغب بتعميم نتائج الدراسة عليهم ()المنيزل والعتوم , 

6101  :010. ) 

 ويتكون مجتمع البحث من:

مجتمع المدارس: حيث بلغ مجموع المدارس الحكومية لإلعدادية  - أ

والثانوية للبنين للدراسة النهارية في مركز قضاء بعقوبة التابع للمديرية العامة 

(وبحسب الجدول  6102-6102مدرسة للعام الدراسي)( 15لتربية ديالى )

(2.) 

مجتمع الطالب :ويشمل مجتمع  البحث على طالب المرحلة اإلعدادية  - ب

( طالباَ الموزع على 4745والثانوية في مركز قضاء بعقوبة والبالغ عددهم )

 (.2المدارس المذكورة أدنا وبحسب الجدول)
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 ((2جدول 

ة والثانوية وأعداد الطالب حسب توزيعها على أسماء المدارس اإلعدادي

 مدارس قضاء بعقوبة

 عدد الطالب  الموقع اسم المدرسة ت

 572 بعقوبة اإلعدادية المركزية 1

 477 بعقوبة إعدادية الشريف الرضي 2

 55 بعقوبة رانوية الشام للبنين 3

 519 بعقوبة إعدادية جمال عبد الناصر  4

 38 بعقوبة رانوية حي المعلمين 5

 225 بعقوبة رانوية بالط الشهداء  6

 230 بعقوبة رانوية الجواهري 7

 505 بعقوبة أعدادية ديالى 8

 727 بعقوبة أعدادية المعارف  9

 61 بعقوبة رانوية الحسن بن علي 10

 92 بعفوية رانوية طرفه بن العبد 11

 510 بعقوبة إعدادية الطلع النضيد 12

 257 بعقوبة بن األزورإعدادية ضرار  13

 404 بعقوبة إعدادية الفلق 14

 73 بعقوبة رانوية السالم 15

 4745         المجموع

 عينة البحث-ب

العينة :هي ذلك الجزء من المجتمع الذي تجري عليها الدراسة, إذ يتم اختيارها 

بصورة)عشوائية أو قصدية( طبقا ألسلوب الدراسة وظروف أجرائها ,فمن 

الصعوبة بمكان دراسة المجتمع كله ألسباب إجرائية وتطبيقية واقتصادية, ولكي 

للمجتمع الذي أخذت منه تكون الدراسة موضوعية ينبعي أن تكون العينة ممثلة 

تمثيالَ حقيقياَ أي أنها تحمل كل خصائص وسمات المجتمع 

 (.22: 6109المدروس)النعيمي,

 وقد تم اختيار عينة البحث وفق الخطوات األتية:

عينة المدارس :استعمال الباحث أسلوب العينة العشوائية البسيطة في  -0

رقما تم خلط األرقام اختيار عينة البحث ,وذلك عن طريق إعطاء كل مدرسة 

( يدل على أسم المدرسة التي يتم فيها اختيار عينة 0جيدا َومن رم سحب رقم)



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-544- 
 

(, وقد تم اختيار مدرستي رانوية الجواهري للبنين 21: 0222البحث )العساف,

 واإلعدادية المركزية للبنين بالطريقة العشوائية.

( طالباَ 230نين )عينة الطالب : إذ بلغ عدد طالب رانوية الجواهري للب  -6

موزعين على رالرة صفوف وهي)الرابع, والخامس, والسادس(وقد تم استبعاد 

طالب الصف السادس بسبب انشعالهم في االمتحانات الوزارية ,أما طالب 

( طالباَ موزعين على رالرة صفوف 216اإلعدادية المركزية  فقد بلعوا )

طالب الصف السادس بسبب  وهي)الرابع, والخامس, والسادس(,وقد تم استبعاد

( 2انشعالهم في االمتحانات الوزارية ألنشعالهم باالمتحانات الوزارية والجدول)

 يوضح ذلك:

 (3جدول)

 توزيع عينة طالب المدرستين حسب الصفوف الدراسية

 المدرسة الصفوف

 المجموع المركزية الجواهري

 629 012 22 الرابع

 612 602 22 الخامس

 622 026 002 السادس

 216 216 621 المجموع

تطبيق المقياس النضج االنفعالي على طالب الرابع  والخامس العلمي,   -2

( طالباَ وموزعين على 611وقد بلغ عدد الطالب الذين طبق عليهم المقياس)

 مدرستين.

 ادة البحث -ج

لتحقيق أهداف البحث البد أن تتوافر لدى الباحث أداة لقياس النضج االنفعالي 

 لدى طالب المرحلة اإلعدادية وسوف نقوم بتوضيح هذه األداة بشكل مفصل.

مقياس النضج االنفعالي: لعرض قياس النضج االنفعالي لدى أفراد عينة  -0

البحث ,فقد اطلع الباحث على مجموعة من المقاييس ذات العالقة واستشاراَ عدد 

ة من مشورتهم من المختصين في العلوم التربوية  والنفسية لعرض االستفاد

واتباع األساليب العلمية في تبني المقياس, وقد تبنى الباحث مقياس 

 (,وذلك ألسباب األتية:6102)الموسوي,

 انه من المقاييس الحديثة. - أ

انه أعد لطالب المرحلة اإلعدادية ,لذا فهو مالئم لتطبيقه على أفراد عينة  - ب

 البحث.

 اإلعدادية.موافقة الخبراء على استخدامه لطالب المرحلة  - ت

 وقد قام الباحث بعدد من الخطوات بعد تطبيق المقياس على أفراد عينة البحث: 
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( من 6102وصف المقياس: يتكون مقياس النضج االنفعالي )الموسوي, - أ

فقرة ,تتوزع على أربعة مجاالت هي)الثبات االنفعالي, و الواقعية,  (26)

ة بدائل هي )تنطبق علي والضبط االنفعالي, والمثابرة( وأمام كل فقرة أربع

دائما, و تنطبق علي حيانا ,و تنطبق علي نادرا, وال تنطبق علي ابدأ(,ولكل 

( 9, 2, 6, 0( للفقرات اإليجابية والدرجات )0, 6, 2, 9بديل احدى الدرجات)

 للفقرات السلبية .

وقد اعتمد البحث الحالي على إجابة المفحوص على كل فقرة من فقرات المقياس 

( ,وقد استخرج الباحث الصدق بطريقة 6102ريقة مقياس)الموسوي,بنفس ط

)صدق المحتوى, والصدق الظاهري, وصدق البناء(,أما الثبات فقد تم حسابه 

( ومعادلة الفا كرونباخ 0.83بطريقة االختبار وأعاده االختبار حيث بلغ)

 (.0,86)االتساق الداخلي( حيث بلغ)

ضج االنفعالي  من خالل اإلجابة تصحيح المقياس: تم حساب مقياس الن - ب

( فأن Likertعلى جميع فقراته, وبما أن األداة بنيت على وفق طريقة ليكرت )

الفقرات تصحح بحسب اتجاهها ,أذ تعطى باالتجاه اإليجابي أربعة درجات 

للبديل)تنطبق علي دائما (ورالث درجات للبديل) تنطبق علي أحيانا(ودرجتان 

ا ( درجة واحدة للبديل)  التنطبق علي ابدا  ( أما للبديل) تنطبق علي نادر

الفقرات السلبية فصححت باالتجاه المعاكس وبذلك تكون أعلى درجة 

(درجة كلما زاد 80(والمتوسط الفرضي للمقياس)87(وادنى درجة)111)

مجموع الدرجات عنه دلت على ارتفاع النضج االنفعالي وكلما انخفضت عنه 

 االنفعالي لدى أفراد عينة البحث.دلت على انخفاض النضج 

(:لعرض Statical Analysisالتحليل اإلحصائي لفقرات المقياس) - ت

التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس تم حساب القوة التميزية حيث تشير إلى مدى 

قدرة الفقرات على التمييز بين األفراد الذين يحصلون على درجات عالية 

ت منخفضة في المقياس نفسه)النعيمي واألفراد الذين يحصلون على درجا

,6109 :622.) 

ومن خالل مقارنة القيمة التائية المحسوبة بالقيمة التائية الجدولية أتضح لنا أن 

جميع الفقرات مميزه)دالة(,ألن القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية 

( ودرجة 0,05(   عند مستوى داللة )0922(,والبالعة   )222: 0221)مايرز,

 ( يوضح ذلك:3( والجدول رقم )106حرية )
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 (3جدول )

القوة التميزية لفقرات مقياس النضج االنفعالي بأسلوب المجموعتين 

 المتطرفتين

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العليا ت

التائية 

 المحسوبة

 داللة

 المتوسط الفرق

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 دال 9,800 0,00000 1,0000 0,96225 2,8148 0

 دال 6,466 0,71213 1,2593 1,06351 2,8519 6

 دال 5,463 0,26688 1,0741  1,09519 2,2593 2

 دال 5,769 0,19245 1,0370 1,05003 2,2222 9

 دال 6,719 0,64051 1,2222 0,98421 2,7407 2

 دال 4,194 0,49210 1,3704 0,93370 2,2222 2

 دال 7,873 0,50637 1,2222 0,94883 2,8519 1

 دال 7,727 0,42366 1,2222 1,09128 2,9630 2

 دال 9,619 0,36201 1,1481 1,03912 3,1852 2

 دال 9,786 0,42366 1,2222 1,03775 3,3333 01

 دال 8,062 0,46532 1,2963 1,09908 3,1481 00

 دال 9,105 0,39585 1,1852 1,97985 3,0370 06

 دال 7,880 0,36201 1,1481 1,06351 2,8519 02

 دال 4,061 0,39585 1,1852 1,16697 2,1481 09

 دال 7,686 0,42366 1,2222 1,23113 3,1481 02

 دال 8,123 0,44658 1,2593 1,07152 3,0741 02

 دال 7,958 0,39585 1,1852 1,09128 2,9630 01

 دال 5,550 0,49210 1,3704 1,10940 2,6667 02

 دال 4,920 0,62017 1,3333 1,08735 2,5185 02

 دال 3,753 1,11835 1,5926 1,12976 2,7407 61

 دال 3,966 1,17670 1,6667 1,21950 2,8889 60

 دال 5,037 0,54171 1,2963 0,96668 2,3704 66

 دال 4,683 0,97548 1,4815 1,21950 2,8889 62

 دال 4,811 1,01274 1,4444 1,13353 2,8519 69
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 دال 9,267 1,01414 1,4815 0,72403 3,7037 62

 دال 8,467 0,93064 1,4074 0,93370 3,3556 62

 دال 10,314 0,96668 1,3704 0,66880 3,7037 61

 دال 8,272 0,88835 1,4074 0,88835 3,4074 62

 دال 7,114 1,01414 1,5185 1,05139 3,5185 62

 دال 5,460 0,45603 1,1481 0,99285 2,2963 21

 دال 7,495 0,71213 1,2593 1,09908 3,1481 20

 دال 9,092 0,84732 1,4444 0,88835 3,5926 26

يعتبر هذا األسلوب من أدق  -عالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس: - ث

: 6109االتساق الداخلي للفقرات )النعيمي,الوسائل المستعملة في حساب 

(,وكما يعد االتساق الداخلي م عراَ من م عرات صدق 622

 (.Anastaisi,1976,154البناء)

ولحساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات مقياس النضج االنفعالي 

ائج والدرجة الكلية, أذ أستعمل الباحث معامل ارتباط بيرسون, وقد أظهرت النت

(  19029ان جميع فقرات المقياس دالة بعد مقارنتها بالقيمة الجدولية البالعة) 

 (  يوضح ذلك:  4( والجدول )198( ودرجة حرية)0.05عند مستوى داللة)

 

 (4جدول)

 معامل االرتباط الفقرات معامل االرتباط الفقرات

1 0,295 17 0,248 

2 0,225 18 0,205 

3 0,359 19 0,231 

4 0,235 20 0,259 

5 0,333 21 0,563 

6 0,480 22 0,407 

7 0,294 23 0,404 

8 0,425 24 0,457 

9 0,479 25 0,512 

10 0,377 26 0,557 

11 0,398 27 0,625 

12 0,279 28 0,537 

13 0,289 29 0,467 

14 0,383 30 0,257 
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15 0,342 31 0,460 

16 0,393 32 0,596 

 -م عرات الصدق: - ج

(,وي كد Ebel,1973:555الصدق: هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسه )

المتخصصون في المجال القياس النفسي والتقويم على أهمية الصدق في فقرات 

المقاييس  النفسية, ألن صدق المقياس يعتمد في األساس على صدق فقراته)عبد 

 (.029: 0222الرحمن, 

ق الظاهري وصدق البناء وهما على وللتحقق من صدق المقياس تم حساب الصد

 النحو االتي:

يمكن حساب الصدق الظاهري  -:(Face validity )الصدق الظاهري - أ

لالختبار من خالل التحليل المبدئي لفقراته بواسطة عدد كبيرة من الخبراء 

والمحكمين لتحديد ما اذا كانت هذه الفقرات تتعلق بالجانب الذي تقيسه كما في 

ويشير الصدق الظاهري إلى السمة التي يظهر ان االختبار  ( ,1ملحق رقم )

يقيسها بشكل أولي )ظاهري( وبالرغم من ان هذه الطريقة ليست كافية للتأكد من 

صدق االختبار ولكنها تفيد في طمأنة الباحث مبدئياً على دقة االختبار الذي 

 ( 021:  6102يستعمل في مقياس ما صمم لقياسه )محاسنه , 

 -تم حساب ربات المقياس عن طريق: -الثبات:م عرات  - ب

وتعتبر  -(:Test – Retest Method طريقة االختبار وأعاده االختبار) -1

هذه الطريقة من أعهر طرق حساب الثبات أذ تقوم على أجراء تطبيق فقرات 

األداة على مجموعة من األفراد رم أعادة تطبيقها على المجموعة نفسها بعد 

 . (220:  6112)السيد , انقضاء مدة زمنية 

وكما يعد الثبات االختبار من الشروط الواجب توفرها في المقياس ليكون 

دقيقاَ,أن االختبار الثبات يعطي نفس النتائج اذا ما أعيد تطبيقه على األفراد 

 (.022: 0210أنفسهم في الظروف نفسها)العريب,

اإلعدادي على عينة وقد قام الباحث بتطبيق المقياس على طالب الصف الخامس 

( طالباَ تم اختيارهم بطريقة عشوائية من اإلعدادية المركزية 40مكونه من )

للبنين ,وبعد مرور أسبوعين طبق الباحث االختبار مرة أخرى على نفس 

(,وبعد  29: 0220المجموعة أذ تعد فترة مناسبة .)الزوبعي وأخرون,  

الرتباط بين االختبارين األول استعمال معامل ارتباط بيرسون لمعرفة معامل ا

وهو معامل ربات جيد , ومن رم فان معامل الثبات (, 0,83والثاني بلغ االرتباط )

العالي يشير إلى وجود استقرار في إجابات األفراد عبر الزمن )الرعيدي , 

6111  :11 .) 
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 (Cronbach Coefficient -طريقة الفا كرونباخ )االتساق الداخلي( -2

Alpha:)-تبر معادلة )الفاكرونباخ( واحدة من العوامل التي تزود الباحث وتع

(,وهي تشير إلى Nunlly,1978:230بم عرات جيدة حول ربات األداة)

الخاصية الداخلية التي يتمتع بها االختبار والتي تمثل  العالقة  اإلحصائية بين 

معامل (,وقد بلغ 229: 0226الفقرات, أي أنها تقيس متعيراَ واحداَ )عودة,

( وهو معامل ربات يمكن االعتماد علية, وبذلك أصبح المقياس 0.78الثبات)

 جاهزاَ للتطبيق.

 

 الفصل الرابع

 عرض النتائج

يتضمن هذا الفصل عرض النتيجة التي توصل اليها البحث الحالي في ضوء 

الهدف المرسوم له وهو )التعرف على النضج االنفعالي لدى طالب المرحلة 

 اإلعدادية(.

( 011وتحقيق لهذا الهدف قام الباحثان بتطبيق المقياس على عينة مكونة من )

( وباالنحراف 87.3700طالب, وقد بلغ المتوسط الحسابي لدرجاتهم يقدر)

( وباستعمال االختبار 80( والمتوسط النظري للمقياس)9.89402المعياري )

(وهي أكبر  7.448)  التائي لعينة واحدة تبين ان القيمة التائية المحسوبة بلعت

( وبمستوى 99( عند درجة حرية ) 2.000من القيمة التائية الجدولية البالعة )

 يوضح ذلك  (5(, وجدول )0.05داللة )

 ( 5جدول )

نتائج االختبار التائية لعينة واحدة لدرجات أفراد العينة على مقياس النضج 

 االنفعالي
جم

ح
نة 

عي
ال

 
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 المتوسط

 الفرضي

 (Tالقيمة ) 

ة 
ج
ر
د

ية
ر
ح
ال

 

مستو

ى 

 الداللة

داللة 

 الفرق
 الجدولية المحسوبة

1
0

0
 

87.3700 9.89402 80 7.448 2.000 

9
9

 

 دال 0.05

ومن خالل  الجدول أعاله يتبين لنا أن طالب المرحلة اإلعدادية  ناضجين 

 . انفعاليا

 

 التوصيات:

بشريحة الطلبة من قبل الم سسات التعليمية واألُسر االهتمام المستمر  -0

 والمجتمع ألنهم جيل المستقبل .



  6102لسنة  ايلولوالستون . سابع ...............العدد ال.......................مجلة الفتح ........................
/http:www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq 

 

-511- 
 

االهتمام بشخصية الطالب بكافة  جوانبها لتكون عخصية متزنة أكثر  -6

 توافقاً قادرة على مواجهة متطلبات الحياة المختلفة.

 

 

 

 المقترحات:

 ربط متعير النضج االنفعالي بالثقة بالنفس. -0

تهدف إلى تنمية النضج االنفعالي في مراحل دراسية أخرى أجراء دراسة  -6

 منها)طلبة المتوسطة, طلبة الجامعة(.

 (0ملحق  )

أسماء الخبراء والمحكمين حسب اللقب العلمي والحروف الهجائية على 

 صالحية مقياس النضج االنفعالي

 مكان العمل االختصاص االسم ت

علم النفس  أ.د بشرى عناد مبارك 0

 األجتماعي

جامعة ديالى/كلية  التربية 

 االساسية

جامعة ديالى/  كلية التربية للعلوم  ارعاد نفسي أ.د سالم نوري صادق 6

 االنسانية

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم  ارعاد نفسي أ.د سامي مهدي صالح 2

 االنسانية

جامعة ديالى/ كلية التربية  ارعاد نفسي أ.د صالح مهدي صالح 9

 االساسية

أ.د عدنان محمود  2

 عباس

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم  ارعاد نفسي

 االنسانية

أ.د مهند محمد عبد  2

 الستار

علم النفس 

 التجريبي

 جامعة ديالى/كلية التربية االساسية

أ.م.د أمل أبراهيم  1

 حسون الخالدي

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية ارعاد نفسي

زهرة موسى أ.م.د  2

 جعفر

علم النفس 

 التربوي

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم 

 األنسانية

أ.م.د سلمان جودة مناع  01

 الشمري

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية ارعاد نفسي

جامعة ديالى/كلية التربية للعلوم  ارعاد نفسي أ.م.د سميعة علي حسن 00

 االنسانية

النفس  علم أ.م.د عباس حسن رويج 06

 العام

 الجامعة المستنصرية/كلية التربية
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أ.م.د عبد كريم محمود  02

 صالح

 معهد المعلمين/ديالى ارعاد نفسي

 الجامعة المستنصرية/ كلية التربية ارعاد نفسي أ.م.د كاظم علي هادي 09

 

 المصادر العربية

 القران الكريم

,دار الفكر, 6,ط مبادئ اإلرعاد النفسي(:6116أبو عطية ,سهام محمد) -1

 األردن.-عمان

,االسكندرية ,دار سيكولوجية,الذات والتوافق(:0221أبو زيد,أبراهيم) -2

 المعارفة الجامعية.

,مطبعة جامعة  نظريات اإلرعاد النفسي(:6100بالن, كمال يوسف ) -3

 دمشق, سوريا.

االبعاد الخمسة لمنظومة الزمن وعالقتها ( :6102بدر,طارق محمد) -4
,مجلة القادسية للعلوم االنسانية الي لدى أساتذة جامعة القادسيةباالتزان االنفع

 جامعة القادسية. –,كلية االداب 2-6,العدد 

مناهج البحث في التربية وعلم (: 6100الجابري , كاظم كريم رضا ) -5
 , بعداد. 0, ط النفس االسس واالدوات

الشخصية والصحة (:0222الداهري ,صالح حسن, وناظم هاعم العبيدي) -6
 ,جامعة بعداد.النفسية

مقدمة في (:6111الرعيدي, بشير صالح جاسم والسهل راعد علي) -7
 ,مكتبة الفالح, الكويت.0,طاألرعاد النفسي

(: 0220الزوبعي,عبد الجليل ابراهيم والياس,محمد والكناني,ابراهيم) -8

 ,جامعة الموصل.االختبارات والمقاييس النفسية

علم النفس االحصائي وقياس العقل البشري (: 6112السيد , ف اد البهي ) -9
 , دار الفكر العربي , القاهرة , مصر .

تأرير منهج األلعاب الصعيرة في تنمية (:6100السلطاني, عظيمة عباس) -11
, مجلة علوم التربية النضج االنفعالي لدى طالبات الصف الرابع اإلعدادي

 الرياضية, العدد الثالث, المجلد الرابع.

دليل االبحاث (:  6119ابراهيم و الكبيسي, رافع صالح)  الشواك, نور  -11
 , كلية التربية, جامعة بعداد.لكتابة االبحاث في التربية الرياضية 

فعالية العالج السلوكي المعرفي في (:6111عوض, رئيفة رجب ) -12
, كلية التربية تخفيس الضعوط النفسية والسلبية لدى المراهقين من الجنسين

 طنطا)أطروحة دكتوراه غير منشوره (.,جامعة 
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قياس االتزان االنفعالي عند أبناء (:0220العبيدي ,محمد إبراهيم ) -13
,كلية التربية ,جامعة بعداد )رسالة  الشهداء وأقرانهم الذين يعيشون مع والديهم

 ماجستير غير منشورة (.

, المدخل إلى البحث في العلوم السلوكية(:0222العساف, صالح بن حمد) -14

 عركة العبيكان للطباعة والنشر ,الرياض. 

, مكتبة  فلسفة مناهج البحث العلمي(: 0222عقيل , عقيل حسين ) -15

 مدبولي , طرابلس. 

أساسيات البحث العلمي (:0226عودة, أحمد سليمان وملكاوي, فتحي) -16
 ,جامعة اليرموك, مكتبة الكتاب, اربد, االردن.6,طفي التربية والعلوم االنسانية

,دار القياس النفسي )النظرة والتطبيق((  0222حمن, سعد: ) عبد الر -17

 الفكر العربي, القاهرة, مصر.

, مكتبة التعلم دراسة نفسية تفسيرية توجيهية(:0210العريب, رمزية) -18

 االنجلو المصرية, القاهرة.

,ترجمة محمد  معالم التحليل النفسي(:0222فرويد , سيرجموند )   -19

 ,القاهرة.,دار النهضة 9عثمان نجاتي,ط

 مناهج البحث في التربية وعلم النفس(:6112فان دالين, ديوبولد) -21

 ,مكتبة األنجلو المصرية, القاهرة.2,ترجمة سيد أحمد عثمان واَخرون,ط

النضج االنفعالي وتقبل الذات وتقبل (:0221القيسي, عامر ياس خضير) -21
روحة دكتوراه , أطاألخرين عند الطلبة المسرعين والمتميزين وأقرانهم العاديين

 غير منشورة, كلية التربية ابن رعد, جامعة بعداد.

 -نظريات الشخصية )االرتقاء(:6101كفافي,عالء الدين,واخرون) -22
 ,دار الفكر للنشر والتوزيع, عمان.0(,طالتنوع-النمو

الصدق االكلينيكي لمقياس بارون (: 0222كفافي,عالء الدين,واخرون) -23
 .66لعلوم االنسانية ,العدد,المجلة العربية لفي قوة االنا 

دراسة تحليلية لدى تحقيق الذات (:0221مقدادي ,صالح محمد عقلة)  -24
,خالصة رسالة  عند الشباب المشارك في برامج جائزه ولي عهد األردن

 ماجستير غير منشورة.

مناهج البحث (: 6101المنيزل , عبدهللا فالح و العتوم , عدنان يوسف )  -25
 , دار ارراء , عمان . 0, ط والنفسيةفي العلوم التربوية 

النضج االنفعالي وعالقته ببعس (:6102الموسوي, عذى خليل خميس ) -26
, رسالة ماجستير, المتعيرات لدى طلبة المرحلة اإلعدادية في محافظة بعداد

 المعهد العربي العالي, بعداد.

النضج (:6101محمد, ابتسام سعدون وسلطان,خالدعبد الرحمن ) -27
, مجلة جامعة كربالء العلمية, المجلد وعالقته ببعس المتعيراتاالنفعالي 

 الثامن, العدد الثاني.
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,دار المعارف, 6,طسيكولوجية االبتكار(:6110المليجي, حلمي ) -28

  اإلسكندرية.

الضعوط المهنية لدى المرعدين (: 6112المحمداوي ,نهاية جبر خلف) -29
امعة المستنصرية )رسالة ,كلية التربية, الج وعالقتهما باتزانهم االنفعالي

 ماجستير غير منشورة(.

القياس النفسي في ظل النظرية (: 6102محاسنة , ابراهيم محمد ) -31
 , الطبعة االولى , دار جرير  , عمان , االردن. التقليدية والنظرية الحديثة

, ترجمة خليل ابراهيم البياتي علم النفس التجريبي(:0221مايرز, اَن) -31

 ة والنشر, بعداد, العراق.,دار الحكمة للطباع

, الطبعة  مبادئ التوجيه واالرعاد النفسي(: 6101ملحم,سلمي محمد ) -32

 الثانية ,دار المسيرة ,عمان , االردن.

القياس النفسي في التربية وعلم (:6109النعيمي, مهند عبد الستار ) -33
 , المطبعة المركزية, جامعة ديالى, العراق.النفس

 اإلحصاء–يرية العامة للتخطيط التربوي المد(:0220وزارة التربية) -34

 العراق.-,بعداد

,دار الشروق النشر  مبادئ علم النفس(:6119يونس,محمد بني) -35

 االردن. –والتوزيع,عمان 
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