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املقدمة
امللخص
هدفت الدرا�سة احلالية التعرف �إىل العالقة بني االتزان
االنفعايل وال�ضغوط النف�سية ،وك�شف الفروق لدى �أفراد العينة يف
مقيا�س االتزان النف�سي ،وبني متو�سطات درجات مرتفعي ومنخف�ضي
ال�ضغوط النف�سية ،وتكونت عينة الدرا�سة ( )250من طلبة اجلامعة
منهم ( )104من الذكورو( )146من الإناث ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة
�أن الدرجة الكلية مل�ستوى االتزان االنفعايل كانت مرتفعة بوزن
ن�سبي قدره ( ،)75,87بينما يوجد عالقة ارتباطية �سالبة ودالة
�إح�صائي ًا بني االتزان االنفعايل وال�ضغوط النف�سية ،وتوجد فروق
دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات درجات الطلبة على مقيا�س االتزان
االنفعايل تعزى ملتغري التوع جاءت الفروق ل�صالح الذكور ،ويوجد
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملرتفعي ومنخف�ضي ال�ضغوط
النف�سية ،وكانت الفروق ل�صالح منخف�ضي ال�ضغوط النف�سية والقدرة
التنب�ؤية لالتزان االنفعايل من خالل ال�ضغوط النف�سية ،و�أو�صت
الدرا�سة تعزيز ثقافة االتزان االنفعايل عند الطالبات من خالل
تقدمي الأن�شطة الالمنهجية واالعمال التطوعية والربامج النوعية
فعالة ومتخ�ص�صة حول الأ�ساليب الفعالة
وتنظيم دورات تدريبية ّ
للحد من ال�ضغوط النف�سية لديهم.
كلمات مفتاحية :االتزان االنفعايل ،ال�ضغط النف�سي ،طلبة
اجلامعة.

Abstract
The current study aims to identify the relationship
between emotional balance and psychological
pressures and detect differences on a sample of members
in the psychological balance scale and between high
and low-stress averages. The study sample consists
of 250 university students, including 104 males and
146 females. The results of the study indicated that
the overall degree of emotional balance level is high,
with a relative weight of 75.87. In contrast, there is a
negative correlation and statistical function between
emotional balance and psychological pressures. There
are statistically significant differences between the
average student’s grades on the emotional balance
scale due to the variable of awareness in favor of
males. There are statistically significant differences
attributable to high and low psychological pressures
in which differences favor low psychological pressures
and become clear from the hypothesis predictive
ability of emotional balance through psychological
pressures. The study recommended strengthening the
culture of emotional balance in students by providing
extracurricular activities, volunteering, qualitative
programs, and organizing effective and specialized
training courses on effective methods of reducing
psychological stress.
Keywords: Emotional balance - psychological
stress.

يعد االتزان االنفعايل من املو�ضوعات املهمة يف جمال علم
النف�س الإيجابي الذي يحظى باهتمام الباحثني واملتخ�ص�صني،
وهو متطلب �أ�سا�س ملحافظة الفرد عن ثباته واتزانه انفعالي ًا كي
كاف من التكيف النف�سي مع ذاته والآخرين ،وبالتايل
يتمتع بقدر ٍ
يكون الفرد بعيداً عن امل�ؤثرات ال�سلبية التي ت�ؤدي �إىل الإ�صابة
بال�ضغوط النف�سية التي ت�ؤثر على منظومته ال�شخ�صية والنف�سية.
و ُيعد االتزان االنفعايل مظهراً من مظاهر ال�صحة النف�سية،
فال�شخ�ص املتزن انفعالي ًا ي�ستجيب للمواقف وامل�شكالت التي
تواجهه ب�أ�سلوب يت�سم باملرونة وعدم التطرف ،وي�شعر بالتفا�ؤل
واال�ستقرار النف�سي والتحرر من ال�شعور بالأمل والقلق والوحدة
النف�سية والعزلة ،واالتزان االنفعايل �رضوري للأفراد يف املراحل
العمرية كافة ،وتزداد �أهميته لدى املراهقني نظراً لطبيعة املرحلة
العمرية التي ميرون فيها ،والظروف التي حتيط بهم فمنهم َم ْن
يت�سم بالربود االنفعايل �أو البالدة االنفعالية ،ومنهم من يغايل
يف التفاعل مع هذه االنفعاالت لي�صل �إىل حد الع�صابية ،فالتوازن
االنفعايل �سمة متيز املراهق الذي يتفاعل مع املواقف االنفعالية،
و�إن انعدام االتزان االنفعايل يعني ا�ستعداده للدخول يف معرتك
اال�ستجابات االنفعالية امل�ضطربة (ريان.)2006 ،
ويرى اومتانز (� )Outmans.2010أن املراهق املتزن انفعاليا
يت�سم بالقدرة على ال�صمود ،واالحتفاظ بهدوء �أع�صابه ،و�سالمة
تفكريه حيال الأزمات وال�شدائد ،وتت�سم حياته االنفعالية بالثبات
والر�صانة وال تتذبذب �أو تتقلب لأ�سباب ومثريات انفعالية ب�سيطة،
ويكون قادراً على حتمل امل�س�ؤولية ،ويقوم بعمله با�ستقرار ومثابرة
كاف من
وهو هادئ ومتزن ال مييل �إىل العدوان ،ويتمتع بقدر ٍ
التكيف النف�سي واالجتماعي وي�شعر بالر�ضا عن النف�س وال�شعور
بال�سعادة والطم�أنينة.
وقد ت�سهم العوامل النف�سية التي يكون م�صدرها خل ًال �أو
ا�ضطرابا يف العمليات املعرفية مثل عدم و�ضوح الدوافع لدى الفرد
�أو االنفعاالت ،وهذه العوامل قد تن�ش�أ نتيجة التفاعل غري الطبيعي
بني الذات واملحيط الفيزيائي املادي� ،أو االجتماعي ،وهدف التفاعل
احلا�صل قد ي�ؤثر يف قدرة الفرد على حتقيق االتزان االنفعايل ،وقد
تت�أثر اجلوانب النف�سية للفرد نتيجة ال�ضغوط التي يتعر�ض لها الفرد
وما ي�صاحبها من تغريات نف�سية وف�سيولوجية (الفرماوي وح�سن،
.)2009
وتعد اال�ضطرابات النف�سية على �أنها اال�ستجابة اجل�سمية
لل�ضغوط االنفعالية ،والتي ت�أخذ �شكل ا�ضطراب ع�ضوي فالتوتر
االنفعايل ي�ؤثر يف وظائف اجل�سم مثل حالة الغ�ضب التي ت�ؤدي �إىل
تهيج املعدة ،وقد يكون ذلك بداية للإ�صابة بقرحة املعدة ،وت�ؤدي
هذه االنفعاالت �إىل تغريات ج�سمية للفرد فال�صحة اجل�سمية تت�أثر
بال�صحة النف�سية للفرد (اخلالدي .)2006
وقد جري االطالع على العديد من الدرا�سات يف جمال علم
النف�س والإر�شاد وال�صحة النف�سية مثل درا�سة كل من (العمادي،
�( )2015أبو م�صطفى( )2015 ،العبد اهلل( )2014 ،العمري،
( )2014والقحطاين( )2013 ،وبن علي)2018 ،؛ حيث ركزت
هذه الدرا�سات على ال�ضغوط النف�سية ،وما ت�ؤثره على احلالة
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االتزان االنفعالي وعالقته بالضغوط النفسية
لدى عينة من طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العاملية في األردن

أ .وسمية مشعان املشعان

النف�سية والدرا�سية وال�شخ�صية االجتماعية للطلبة ،وهذا دفع ذوي
االخت�صا�ص التعرف �إىل �أ�سباب ال�ضغوط وو�ضع احللول للحد منها
من خالل تقدمي الربنامج الإر�شادية لوقايتهم.
حيث �إن املرحلة اجلامعية تعد من املراحل التعليمية املهمة
للطلبة؛ حيث �أ�شارت درا�سة (عربيات� )2005 ،أن تعر�ض الطلبة
لل�ضغوط وعدم قدرتهم على مقاومتها ي�ؤدي �إىل العديد من
اال�ضطرابات النف�سية واملعرفية ،مما ي�ؤثر على الإجناز الأكادميي
للطلبة ،وتكيفهم النف�سي.
تعد ال�ضغوط �إحدى الظواهر املرتبطة بطبيعة احلياة
الإن�سانية ،حيث �إنه من ال�صعب �أن يعي�ش الفرد دون �أن يتعر�ض لأي
�ضغوط يف احلياة ،خا�صة يف ظل الع�رص احلايل الذي يت�سم بكرثة
ال�ضغوط امل�صاحبة للتغريات ال�رسيعة يف �شتى املجاالت ،وهذا من
�ش�أنه �أن يولد ذلك ال�شعور ال�سلبي الذي ي�صحبه الإح�سا�س بالقلق
والت�شا�ؤم والإحباط ،وتختلف ال�ضغوط باختالف الأفراد والبيئة
التي يتفاعلون معها ،وكل ح�سب بنائه النف�سي (خ�رضاوي.)2016 ،
ويرتبط ال�ضغط النف�سي باملواقف االجتماعية امل�ؤثرة،
مثل :انخفا�ض التقدير االجتماعي ،نق�ص يف االحرتام والقبول
االجتماعي ،بالإ�ضافة �إىل حالة التهديد التي ُت�شعر الفرد بفقدان
ال�سيطرة على الأمور كافة ،كما يرتبط ال�ضغط بانخفا�ض م�ستويات
امل�ساندة والدعم االجتماعي)Lazarus,2005( .
�أجرت القي�سي ( )2020درا�سة هدفت التعرف �إىل العالقة بني
م�ستوى االتزان االنفعايل و�أ�ساليب التن�شئة الوالدية لدى عينة من
طلبة كلية العلوم الرتبوية يف جامعة العلوم الإ�سالمية ،بلغت عينة
الدرا�سة ( )184طالبا وطالبة )38( ،من الذكور و( )146من الإناث.
و�أظهرت نتائج الدرا�سة تدين م�ستوى االتزان االنفعايل لدى الطلبة
عن وجود عالقة �سلبية بني �أ�ساليب التن�شئة الوالدية (الفو�ضوي،
والت�سلطي) واالتزان االنفعايل لدى �أفراد العينة لكنها غري دالة
�إح�صائياً.
وحاولت درا�سة �سليمان ون�رصاويني ( )2020التعرف �إىل
م�ستوى االتزان االنفعايل يف تكوين ال�صداقات ،والتوافق الأ�رسي
لدى طلبة املرحلة الإعدادية ،وتكونت عينة الدرا�سة من ()285
طالب ًا وطالبة من املرحلة الإعدادية ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن
وجود م�ستوى متو�سط لكل من االتزان االنفعايل وتكوين ال�صداقات
والتوافق الأ�رسي ،بينما يوجد عالقة ارتباطية بني االتزان االنفعايل
وتكوين ال�صداقات والتوافق الأ�رسي لدى طلبة املرحلة الإعدادية.
وهدفت درا�سة ح�سني ( )2020ايل ك�شف الفروق بني اجلن�سني
(ذكوراً� ،إناثاً) والفروق بني ال�صفوف الدرا�سية (ال�صف الثاين ،ال�صف
الثالث) ،والفروق بني التخ�ص�ص الدرا�سي (الأدبي ،العلمي) يف
مهارات �إدارة الوقت واالتزان االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية،
تكونت عينة البحث من ( )80طالب ًا وطالبة ،و�أ�سفرت النتائج ب�أنه
ال توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور والإناث� ،أو بني ال�صف
الثاين والثالث ،وبني الأدبي والعلمي يف كل من مهارات �إدارة الوقت
واالتزان االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية ،بينما وجدت عالقة
ارتباطية موجبة ودالة �إح�صائي ًا بني مهارات �إدارة الوقت واالتزان
االنفعايل لدى طلبة املرحلة الثانوية.
و�أجرى عباره و�آخرون ( )2019درا�سة هدفت التعرف �إىل
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العالقة بني االتزان االنفعايل وبع�ض امل�شكالت الدرا�سية لطلبة
املرحلة الثانوية ،وك�شف الفروق تبع ًا للنوع والتخ�ص�ص ،وتكونت
عينة الدرا�سة ( )350طالب ًا وطالبة ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن
وجود عالقة دالة �سلبية بني درجات الطلبة على مقيا�س االتزان
االنفعايل ومقيا�س امل�شكالت الدرا�سية ،بينما توجد فروق دالة
بني درجات الذكور والإناث على مقيا�س االتزان االنفعايل وجاءت
ل�صالح الذكور ،بينما ال يوجد فروق بني الذكور والإناث يف
امل�شكالت الدرا�سية وتوجد فروق بني طلبة الفرع العلمي والأدبي،
و�أو�صت الدرا�سة �إعداد برامج �إر�شادية لزيادة م�ستوى االتزان
االنفعايل للحد من امل�شكالت الدرا�سية لديهم.
بينما هدفت درا�سة البيومي ( )2019التعرف �إىل م�ستوى
اجلمود الفكري واالتزان االنفعايل ،وتكونت عينة الدرا�سة من
( )190طالب ًا وطالبة من طلبة اجلامعة ،و�أ�شارت النتائج �إيل وجود
فروق دالة �إح�صائي ًا بني الذكور والإناث يف اجلمود الفكري ل�صالح
الإناث ،وكانت الفروق يف االتزان االنفعايل ل�صالح الذكور كما
يوجد عالقة ارتباطية �سالبة بني اجلمود الفكري واالتزان االنفعايل،
كانت ن�سبة انت�شار اجلمود الفكري لدى الطلبة �أعلى من الدرجة
املتو�سطة للمقيا�س ،وهذا بدوره ي�ؤثر عليهم �سلب ًا من حيث االتزان
االنفعايل رغم �أن درجة الطلبة على مقيا�س االتزان االنفعايل �أعلى
من الدرجة املتو�سطة للمقيا�س.
وهدفت درا�سة بغداد ( )2019التعرف �إىل درجة انت�شار
ال�سلوك الفو�ضوي وم�ستوى االتزان االنفعايل لدى عينة من طلبة
ال�صف الثالث الثانوي ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )298طالب ًا
وطالبة ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى االتزان االنفعايل لدى
عينة الدرا�سة كان متو�سطاً ،بينما يوجد عالقة ارتباطية �سالبة دالة
بني ال�سلوك الفو�ضوي واالتزان االنفعايل لدى الطلبة ،وال يوجد
فروق ذات داللة على مقيا�س االتزان االنفعايل تبع ًا ملتغري النوع
والرتتيب امليالدي.
و�سعت درا�سة الرب�ضي ( )2018للتعرف �إىل م�ستوى مفهوم
الذات واالتزان االنفعايل لدى الطلبة والعالقة بينهما ،والتعرف
�إىل القدرة التنب�ؤية ملفهوم الذات يف االتزان االنفعايل ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )50طالب ًا وطالبة ،و�أ�سفرت النتائج عن امتالك
الطلبة ملفهوم الذات واالتزان االنفعايل بدرجة متو�سطة ،وعن عدم
وجود فروق دالة يف م�ستوى مفهوم الذات واالتزان االنفعايل وفق ًا
ملتغري النوع .وبينت النتائج وجود عالقة ارتباطية دالة بني مفهوم
الذات واالتزان االنفعايل ،وكذلك ميكن من خالل مفهوم الذات التنب�ؤ
باالتزان االنفعايل للطلبة.
و�سعت درا�سة الربيع وعطية (� )2016إىل ك�شف الفروق يف
م�ستوى االتزان االنفعايل و�ضبط الذات والتعرف �إىل العالقة بني
متغريات الدرا�سة ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )749طالب ًا وطالبة
من جامعة الريموك ،و�أ�سفرت النتائج �أن م�ستوى االتزان االنفعايل
لدى الطلبة جاء ت بدرجة متو�سطة ،يوجد فروق دالة يف م�ستوى
االتزان االنفعايل لدى الطلبة تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الذكور،
ال يوجد فروق تعزى للم�ستوى الدرا�سي والتخ�ص�ص ،وبينت النتائج
وجود عالقة دالة بني م�ستوى االتزان االنفعايل وم�ستوى �ضبط
الذات لدى الطلبة.
وهدفت درا�سة جافاين و�سيمز ()Ghavami & Semes ،2015
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التعرف �إىل العالقة بني االتزان االنفعايل و�أ�ساليب حل امل�شكالت،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )514مراهق ًا ومراهقة يف هولندا،
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة عن وجود عالقة بني �أ�سلوب حل امل�شكالت
واالتزان االنفعايل ،بينما ال توجد فروق ل�صالح الذكور يف االتزان
االنفعايل ،و�أن الذكور �أكرث قدرة على ال�سيطرة على املواقف التي
يتعر�ضون لها يف حياتهم.
بينما هدفت درا�سة ال�صمادي ( )2015التعرف �إىل م�صادر
ال�ضغط النف�سي لدى طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )285طالب ًا وطالبة من اجلامعة ،و�أ�سفرت نتائج
الدرا�سة �أن طلبة اجلامعة يعانون من ال�ضغط النف�سي بناء على
م�ؤ�رشات الدرجة الكلية ملقيا�س م�صادر ال�ضغوط ،و�أن الدرجات
الفرعية كانت يف البعد املادي والأكادميي واالقت�صادي ،و�أن �أكرث
ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية التي يتعر�ض لها طلبة
جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية تعزى للتخ�ص�ص.
و�أجرى �أبو م�صطفى ( )2015درا�سة هدفت التعرف �إىل م�ستوى
ال�ضغوط واالتزان االنفعايل ،والقدرة على اتخاذ القرار وك�شف
الفروق يف ال�ضغوط النف�سية واالتزان االنفعايل والقدرة على اتخاذ
القرار يعزى �إىل (النوع ،مدة اخلدمة ،امل�ؤهل العلمي ،مكان العمل،
الدخل ال�شهري) ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )220فرداً من ممر�ضي
الطوارئ ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ال�ضغوط النف�سية
واالتزان االنفعايل جاءت بدرجة متو�سطة بينما اتخاذ القرار جاءت
بدرجة مرتفعة ،بينما توجد عالقة ارتباطية �سالبة بني ال�ضغوط
النف�سية واالتزان االنفعايل واتخاذ القرار لدى ممر�ضي الطوارئ ،وال
توجد فروق يف ال�ضغوط النف�سية واالتزان االنفعايل تعزى ملتغري:
(النوع ،ومدة اخلدمة ،وامل�ؤهل العلمي).
و�أجرت العبداهلل ( )2014درا�سة هدفت التعرف �إىل العالقة
بني ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط و�أ�ساليب املعاملة الوالدية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )635طالب ًا وطالبة ،و�أ�سفرت نتائج
الدرا�سة عن وجود عالقة بني ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط
وم�صادرها و�أ�ساليب املعاملة الوالدية لدى �أفراد العينة ،بينما
توجد فروق بني ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط ح�سب متغري
النوع ل�صالح الذكور ،ومتغري التخ�ص�ص الدرا�سي ل�صالح التخ�ص�ص
العلمي ،بينما توجد فروق على �أبعاد مقيا�س �أ�ساليب التن�شئة
الأ�رسية يف �أ�سلوب احلماية – الإهمال ل�صالح الذكور ،كما يوجد
فروق على مقيا�س �أ�ساليب املعاملة الوالدية ح�سب متغري التخ�ص�ص
الدرا�سي يف �أ�سلوب اال�ستقالل – التقييد ل�صالح الأدبي.
وهدفت درا�سة العمري ( )2012التعرف �إىل م�ستوى كل من
ال�ضغوط النف�سية املدر�سية والإجناز الأكادميي وال�صحة النف�سية،
وتكونت عينة الدرا�سة من ( )428طالب ًا من املدار�س الثانوية،
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن م�ستوى ال�ضغوط املدر�سية والإجناز
الأكادميي وال�صحة النف�سية كان بدرجة متو�سطة ،بينما توجد
عالقة ارتباطية �سالبة بني ال�ضغوط النف�سية املدر�سية والإجناز
الأكادميي وال�صحة النف�سية لدى �أفراد العينة ،وعن وجود فروق يف
ال�ضغوط النف�سية والإجناز الأكادميي لدى �أفراد العينة يعزى ملتغري
ال�صف الدرا�سي ،بينما توجد فروق بني متو�سطات درجات مرتفعي
ومنخف�ضي ال�ضغوط النف�سية املدر�سية يف الإجناز الأكادميي
ل�صالح منخف�ضي ال�ضغوط النف�سية املدر�سية ،و�أو�صت الدرا�سة

االهتمام مب�صادر ال�ضغوط الدرا�سية واحلد منها لدى الطلبة.
و�أجرى كومار وبكار ( )Kumar & Bhakkar 2013درا�سة
هدفت التعرف �إىل م�ستويات ال�ضغط النف�سي وا�سرتاتيجيات التعامل
معه لدى طلبة جامعيني ،وتكونت عينة الدرا�سة من ( )60طالب ًا
وطالبة ،و�أ�سفرت النتائج �أن الإناث �أكرث معاناة من ال�ضغوط
النف�سية مقارنة بالذكور� ،أما ا�سرتاتيجيات �إدارة ال�ضغوط فكان
الذكور �أكرث فعالية من الإناث ،و�أن طلبة الرتبية املهنية �أكرث قدرة
على �إدارة ال�ضغوط من طلبة تخ�ص�ص املهن الهند�سية.
وحاولت درا�سة القحطاين ( )2013التعرف �إىل العالقة بني
ال�ضغوط واملتغريات الأخرى وك�شف الفروق يف ال�ضغوط النف�سية
تبع ًا ملتغريات التخ�ص�ص والتح�صيل الدرا�سي ،وتكونت عينة
الدرا�سة من ( )502من الطالب ،و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �أن طلبة
املرحلة الثانوية يعانون من م�ستوى متو�سط من ال�ضغوط النف�سية
وكان �أكرث هذه ال�ضغوط املدر�سية واالنفعالية والنف�سية والأ�رسية
واملادية ،وبينت النتائج وجود عالقة �سالبة بني ال�ضغوط النف�سية
والتفا�ؤل وعالقة موجبة بني ال�ضغوط النف�سية والت�شا�ؤم.
بعد عر�ض الدرا�سات ال�سابقة ،الحظت الباحثة التنوع يف
الأهداف وتباين طبيعة جمتمع الدرا�سة وطريقة اختيار العينة،
حيث تناولت مراحل عمرية خمتلفة ،وكذلك التنوع يف نتائج
الدرا�سة وفق ًا لطبيعة كل درا�سة ،وكذلك التو�صيات ،وا�ستفادت
الباحثة يف ت�صميم �أداة الدرا�سة يف عر�ض النتائج والتو�صيات
و�إجراءات الدرا�سة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
خالل عمل الباحثة يف املجال الأكادميي والرتبوي الحظت
�أن بع�ض املراهقني ال يت�سم �سلوكهم بالثبات االنفعايل ،وكانت
�أغلب ا�ستجاباتهم انفعالية ،حيث تعد املرحلة اجلامعية من �أهم
املراحل يف حياة الطلبة ب�سبب التغريات الف�سيولوجية والنف�سية
واالجتماعية التي حتدث ،بالإ�ضافة �إىل تعر�ضه �إىل العديد من
ال�ضغوطات النف�سية واالقت�صادية واالجتماعية والأ�رسية وال�رصاع
حول حتقيق الأهداف التي يرغب يف حتقيقها ،مما ي�ؤدي �إىل تزايد
ال�ضغوط النف�سية والإحباط واالكتئاب والقلق وغريه من االنفعاالت
ال�سلبية التي قد تدفعهم �إىل القيام با�ستجابات �سلوكية غري مالئمة،
وعدم قدرتهم على مواجهتها ،مما ي�ؤدي �إىل مزيد من درجة فقدانه
ال�سيطرة على فقدان االتزان وزيادة ال�ضغوط النف�سية وزيادة
االنفعاالت.
يف �ضوء ذلك ،ميكن �صياغة م�شكلة الدرا�سة يف ال�س�ؤال
الرئي�س التايل:
◄◄ما عالقة االتزان االنفعايل بال�ضغوط النف�سية لدى عينة
من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف الأردن.
ويتفرع من هذا ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية االتية:
ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى االتزان االنفعايل لدى عينة من طلبة
جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف الأردن؟
ال�س�ؤال الثاين :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا بني
الدرجات على مقيا�س االتزان االنفعايل وال�ضغوط النف�سية لدى
عينة من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف الأردن؟
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االتزان االنفعالي وعالقته بالضغوط النفسية
لدى عينة من طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العاملية في األردن

أ .وسمية مشعان املشعان

ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات مصطلحات الدراسة

الدرجات للطلبة على مقيا�س االتزان االنفعايل يعزى للجن�س؟

ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا بني متو�سطات
درجات الطلبة على مقيا�س االتزان االنفعايل من ناحية وبني
متو�سطات درجات مرتفعي ومنخف�ضي ال�ضغوط النف�سية لدى عينة
من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف الأردن؟ ال�س�ؤال
اخلام�س :هل ميكن التنب�ؤ باالتزان االنفعايل من خالل ال�ضغوط
النف�سية لدى عينة من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف
الأردن؟

أهداف الدراسة
هدفت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1 .1التعرف �إىل م�ستوى االتزان االنفعايل لدى �أفراد عينة
الدرا�سة.
2 .2التعرف �إىل العالقة بني درجات �أفراد العينة على مقيا�س
االتزان االنفعايل وال�ضغوط النف�سية.
3 .3ك�شف الفروق بني متو�سطات درجات �أفراد العينة يف
مقيا�س االتزان االنفعايل يعزى للجن�س.
4 .4ك�شف الفروق بني متو�سطات درجات �أفراد العينة على
مقيا�س االتزان االنفعايل ومتو�سطات درجات مرتفعي ومنخف�ضي
ال�ضغوط النف�سية.
5 .5التعرف �إىل مدى �إ�سهام االتزان االنفعايل بالتنب�ؤ
بال�ضغوط النف�سية لدى �أفراد العينة.

أهمية الدراسة
تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية يف �أهمية املو�ضوع الذي
تتناوله فاالتزان االنفعايل وال�ضغوط النف�سية حتظى باهتمام
الباحثني والدار�سني لأهمية تنمية االتزان االنفعايل لدى ال�شباب
الذين يج�سدون الطاقة الإيجابية ،واملنتجة يف املجتمع ،واحلد من
�أ�سباب ال�ضغوط النف�سية التي تعيق �إجناز ال�شباب.
كما يتحدد �أهمية الدرا�سة من الناحية التطبيقية يف توظيف
نتائجها �إىل جمموعة من التو�صيات ،وتب�صري وتوجيه ذات العالقة
من مر�شدين وخمت�صني بت�صميم برامج تربوية و�إر�شادية لل�شباب،
وم�ساعدتهم يف �ضبط انفعاالتهم ،واحلد من ال�ضغوط النف�سية من
كاف من ال�صحة النف�سية.
�أجل حتقيق قدر ٍ

حدود الدراسة وحمدداتها
املحدد الزمني :طبقت الدرا�سة خالل الف�صل الأول للعام
.2020/ 2019
املحدد الب�رشي :عينة ع�شوائية من طلبة كليات العلوم
الرتبوية واملال والأعمال والفقه ال�شافعي.
املحدد املكاين :طبقت �أداة الدرا�سة يف بع�ض كليات جامعة
العلوم الإن�سانية العاملية يف الأردن.
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أوالً :االتزان االنفعالي:
هو قدرة الفرد يف ال�سيطرة على انفعاالته والتحكم فيها وعدم
�إفراطه يف التهيج االنفعايل� ،أو عدم االن�سياق وراء ت�أثري الأحداث
اجلارية العابرة والطارئة ،و�صو ًال �إىل التكيف الذاتي واالجتماعي
دون �أن يكلف ذلك جمهوداً نف�سي ًا كبرياً (يون�س.)2004 ،
ويعرف قدرة الفرد التحكم وال�سيطرة على انفعاالته املختلفة
ولديه املرونة يف التعامل مع املواقف والأحداث اجلارية ،بحيث
تكون ا�ستجاباته االنفعالية منا�سبة للمواقف التي ت�ستدعي هذه
االنفعاالت (. )Benson & Gloria, 2016
ويقا�س الإتقان االنفعايل �إجرائي ًا بالدرجة الكلية التي يح�صل
عليها �أفراد العينة على املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.
ثانياً :تعريف الضغط النفسي:
وجود عوامل خارجية تقع على الفرد ،وتولد لديه �إح�سا�س ًا
بالتوتر� ،أو ت�شويه ًا يف تكامل ال�شخ�صية ،وحينما تزداد هذه
ال�ضغوط يفقد الفرد قدرته على التوازن ،مما ي�ؤدي �إىل �إحداث تغري
يف منط �سلوكه �إىل منط جديد ملواجهة هذه املتطلبات ،فال�ضغط
حالة يعانيها الفرد حيث ُيواجه ب�أمور فوق حدود ا�ستطاعته� ،أو
حني يقع يف موقف �رصاع حاد ال ي�ستطيع مواجهته (فرج .)1993
وتقا�س ال�ضغوط النف�سية �إجرائي ًا بالدرجة الكلية التي يح�صل
عليها �أفراد العينة على املقيا�س امل�ستخدم يف الدرا�سة احلالية.

إجراءات تنفيذ الدراسة
منهج الدراسة:
ا�ستخدم املنهج الو�صفي االرتباطي الذي يعتمد على درا�سة
الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة (ال�ضغوط النف�سية وعالقتها باالتزان
االنفعايل لدى عينة من طلبة كليات جامعة العلوم اال�سالمية
العاملية يف الأردن) وحتليل بياناتها ،وبيان العالقة بني مكوناتها
والآراء التي تطرح حولها والعمليات التي تت�ضمنها والآثار التي
حتدثها ،وهو �أحد �أ�شكال التحليل والتف�سري العلمي املنظم لو�صف
ظاهرة �أو م�شكلة حمددة وت�صويرها كمي ًا عن طريق جمع بيانات
ومعلومات مقننة عن الظاهرة� ،أو امل�شكلة ،وت�صنيفها ،وحتليلها،
و�إخ�ضاعها للدرا�سات الدقيقة.
جمتمع الدراسة:
تكون جمتمع الدرا�سة ( )750من طلبة جامعة العلوم
اال�سالمية العاملية يف الأردن يف كليات العلوم الرتبوية واملال
والأعمال والفقه ال�شافعي الإ�سالمية العاملية يف الأردن للعام
الدرا�سي .2020/ 2019
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدرا�سة من ( )250طالب ًا وطالبة من طلبة
جامعة العلوم اال�سالمية العاملية يف الأردن ،منهم ( )104ذكور،
و( )146من الإناث ،للعام ،2020/ 2019
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أداتا الدر اسة:
ويف �إطار الأدب الرتبوي احلديث واملقايي�س ،ويف �ضوء
الدرا�سات ال�سابقة املتعلقة مب�شكلة الدرا�سة التي مت االطالع عليها،
وا�ستطالع ر�أي عينة من �أ�ساتذة ال�صحة النف�سية واملتخ�ص�صني يف
اجلامعات ،مت �إعداد مقيا�س ال�ضغوط النف�سية الذي بلغ عدد عباراته
بعد �صياغتها النهائية �إىل ( )25عبارة بينما مقيا�س االتزان
االنفعايل ( )25فقرة ،حيث �أعطى لكل عبارة من املقيا�سني وزن ًا
مدرج ًا وفق �سلم متدرج خما�سي (مرتفعة جداً ،مرتفعة ،متو�سطة،
منخف�ضة ،منخف�ضة جداً) �أُعطيت الأوزان التالية (.)1 ،2 ،3 ،4 ،5
صدق املقياس:
�1 .1صدق املحكمني:
عر�ض املقيا�س يف �صورتها الأولية على جمموعة من
الأ�ساتذة املتخ�ص�صني يف جمال ال�صحة النف�سية ،الذين يعملون
يف اجلامعات ،للحكم على درجة مالءمة الفقرات لبع�ض الفقرات
وحذف الفقرات غري املنتمية للمو�ضوع التي اتفق عليها ()85%
من املحكمني ،وعليه �أ�صبح مقيا�س ال�ضغوط النف�سية مكون ًا من
( )25ومقيا�س االتزان االنفعايل مكون من (.)25
�2 .2صدق االت�ساق الداخلي:
جرى التحقق من �صدق االت�ساق الداخلي للمقيا�س بتطبيق
املقيا�س على عينة ا�ستطالعية �ضمت ( )40من خارج �أفراد عينة
الدرا�سة ،وح�سب معامل ارتباط بري�سون بني كل فقرة من فقرات
املقيا�س والدرجة الكلية للمقيا�س ،وكذلك ح�سب معامل ارتباط
بري�سون ،وذلك با�ستخدام الربنامج الإح�صائي (.)SPSS
 .أمقيا�س ال�ضغوط النف�سية:
الجدول ()1
معامل ارتباط كل عبارة من عبارات الضغوط النفسية مع الدرجة الكلية للمقياس

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

*.326

10

**.679

18

*.313

2

**.509

11

**.686

19

**.595

3

**.502

12

**.587

20

*.341

4

**.397

13

**.613

21

**.524

5

**.465

14

**.697

22

**.438

6

*.329

15

**.602

23

**.591

7

**.430

16

**.693

24

**.497

8

**.747

17

**.804

25

**.468

9

**.663
*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.304= )01.
** ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )05.

يبني جدول (� )1أن معامالت االرتباط بني كل عبارة من
عبارات املقيا�س والدرجة الكلية لعباراته دالة عند م�ستوى داللة

( ،)05.,01.وتراوحت معامالت االرتباط بني (،)747.- 313.
وبذلك تعترب عبارات املقيا�س �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
.بمقيا�س االتزان االنفعايل:
الجدول ()2
معامل ارتباط كل عبارة من عبارات االتزان االنفعالي مع الدرجة الكلية للمقياس

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

م

معامل االرتباط

1

**.395

10

**.563

18

**.436

2

**.621

11

**.398

19

**.753

3

**.522

12

**.510

20

**.591

4

**.606

13

**.473

21

**.457

5

**.406

14

**.519

22

**.574

6

**.683

15

**.503

23

*.353

7

**.479

16

**.458

24

**.396

8

**.659

17

**.489

25

**.508

9

*.383

*ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.304 = )01.
** ر الجدولية عند درجة حرية ( )38وعند مستوى داللة (0.393 = )05.

يبني جدول (� )2أن معامالت االرتباط بني كل عبارة من
عبارات املقيا�س والدرجة الكلية لعباراته دالة عند م�ستوى داللة
( ،) .01 , .05وتراوحت معامالت االرتباط بني (،) .683 - .353
وبذلك عبارات املقيا�س �صادقة ملا و�ضعت لقيا�سه.
ثبات املقياسني :Reliability
مت الت�أكد من ثبات املقيا�سني ،وذلك بعد تطبيقهما على �أفراد
العينة اال�ستطالعية بطريقتني ،وهما التجزئة الن�صفية ،ومعامل
كرو نباخ �ألفا.
1 .1طريقة التجزئة الن�صفية :Split-Half Coefficient
ا�ستخدمت درجات العينة اال�ستطالعية حل�ساب ثبات
املقيا�سني بطريقة التجزئة الن�صفية ،حيث احت�سبت درجة الن�صف
الأول لكل مقيا�س من املقيا�سني ،وكذلك درجة الن�صف الثاين من
الدرجات وذلك بح�ساب معامل االرتباط بني الن�صفني ،ثم جرى
تعديل الطول با�ستخدام معادلة جثمان ،حيث بلغ معامل الثبات
الكلي ملقيا�س ال�ضغوط النف�سية ( ،).893وملقيا�س االتزان االنفعايل
( ،) .864وهذا يدل على �أن املقيا�سني يتمتعان بدرجة عالية من
الثبات ،وعليه تطمئن الباحثة �إىل تطبيقها على عينة الدرا�سة.
2 .2طريقة كرو نباخ �ألفا:
مت ا�ستخدام طريقة كرو نباخ �ألفا ،وذلك لإيجاد معامل ثبات
املقيا�سني ،حيث ح�صل على قيمة معامل �ألفا لكل مقيا�س من
املقيا�سني ،وبلغ معامل الثبات الكلي ملقيا�س ال�ضغوط النف�سية
( ) .894وملقيا�س االتزان االنفعايل ( ،) .821وهذا يدل على �أن
املقيا�سني يتمتعان بدرجة عالية من الثبات ي�سمح تطبيقها على
عينة الدرا�سة.
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االتزان االنفعالي وعالقته بالضغوط النفسية
لدى عينة من طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العاملية في األردن

أ .وسمية مشعان املشعان

نتائج الدراسة وتفسريها
الإجابة عن ال�س�ؤال الأول من �أ�سئلة الدرا�سة
ين�ص ال�س�ؤال الأول :ما م�ستوى االتزان االنفعايل لدى عينة
من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف الأردن؟
وللإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،ا�ستخدمت التكرارات واملتو�سطات
والن�سب املئوية ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك:
جدول ()3
تحليل مقياس االتزان االنفعالي

م

العبارة

املتو�سط االنحراف الوزن
الن�سبي الرتتيب
املعياري

م

املتو�سط االنحراف الوزن
الن�سبي الرتتيب
املعياري

العبارة

 25ي�ستطيع الفرد �أن يتغلب على
امل�صاعب مهما كانت
الدرجة الكلية االتزان االنفعايل

3.108

1.274

62.16

3.794

.493

75.87

23

يت�ضح من اجلدول (:)3
�أن الدرجة الكلية للمقيا�س ح�صل على وزن ن�سبي (75.87
 )%و�أن �أعلى عبارة يف املقيا�س كانت العبارة ( ،)18والتي ن�صت
على» �أ�شعر �أنني ناجح يف جميع �أفعايل « احتلت املرتبة الأوىل
بوزن ن�سبي قدره ( .)% 89.92و�أن �أدنى عبارة يف املقيا�س كانت
العبارة ( )6والتي ن�صت على « �أفكر كثرياً قبل القدوم على عمل ما
« احتلت املرتبة الرابعة والع�رشين بوزن ن�سبي قدره (.)% 56.16
وتعزو الباحثة هذه النتيجة �إىل طبيعة �أفراد العينة وم�ستواهم
الذين ميتلكون القدرة يف التحكم يف انفعاالتهم وجتعلهم ي�شعرون
بالهدوء واال�ستقرار النف�سي ويتقبلون النقد حتى لو كان يف غري
حمله وبقدرتهم على النجاح يف جميع املواقف بالرغم من بع�ض
ال�ضغوطات التي يتعر�ضون لها درا�سي ًا ونف�سي ًا واجتماعي ًا مما
يحقق لهم م�ستوى مقبو ًال من االتزان االنفعايل والتكيف مع �أنف�سهم
ومع الآخرين .وتتفق مع نتائج درا�سة (البيومي )2019 ،والتي
�أ�شارت �أن م�ستوى االتزان االنفعايل كان �أعلى من املتو�سط بينما
اختلفت مع نتائج درا�سة كل من (بغداد ، )2019 ،و(الربيع وعطية،
 ،)2016و (الرب�ضي ،)2018 ،حيث �أ�شارت جميعها �إيل �أن م�ستوى
االتزان االنفعايل كان متو�سطاً.
الإجابة عن ال�س�ؤال الثاين من �أ�سئلة الدرا�سة
ين�ص ال�س�ؤال الثاين :هل توجد عالقة ارتباطية دالة �إح�صائي ًا
بني الدرجات على مقيا�س االتزان االنفعايل وال�ضغوط النف�سية لدى
عينة من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية العاملية يف الأردن؟
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين ،ح�سب معامل ارتباط بري�سون،
واجلدول ( )5يو�ضح ذلك:

1

�أ�ستطيع �أن �أ�سيطر على
انفعاالتي �أمام الآخرين

4.340

.994

86.80

4

2

�أ�شعر دائما بالهدوء الداخلي

4.348

.924

86.96

2

4.348

.889

86.96

3

3.876

1.121

77.52

14

3.440

1.182

68.80

19

2.808

1.131

56.16

24

4.064

.984

81.28

10

4.048

1.048

80.96

11

4.156

1.020

83.12

8

3.648

1.100

72.96

17

3.284

1.269

65.68

21

2.704

1.386

54.08

25

3.504

1.401

70.08

18

3.900

1.061

78.00

13

جدول ()4

4.160

1.025

83.20

7

معامل ارتباط بيرسون بين االتزان االنفعالي والضغوط النفسية لدى عينة من طلبة كليات
جامعة العلوم االسالمية العالمية في االردن

3.188

1.249

63.76

22

� 17أنا متفائل جدا بامل�ستقبل

3.312

1.286

66.24

20

� 18أ�شعر �أنني ناجح يف جميع
�أفعايل

4.496

.798

89.92

1

 19غالبا �أ�سري وفق خطة

4.104

.972

82.08

9

4.220

.992

84.40

6

3.772

1.112

75.44

15

4.256

.952

85.12

5

3.756

1.137

75.12

16

4.000

1.101

80.00

12

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

�أتقبل النقد حتى ولو كان يف
غري حمله
�أتقبل �آراء الآخرين حتى ولو
اعتقدت �أنهم �أقل مني
ال �أجد �صعوبة يف التعبري عما
�أ�شعر به
�أفكر كثرياً قبل القدوم على
عمل ما
ال �أتردد كثرياً عند اتخاذ قرار
�أعتقد �أنني حمبوب جداً من
زمالئي
ال �أنزعج كثرياً بالأخبار
امل�ؤملة
ميكنني �أن �أتغا�ضى ب�سهولة
عن �أخطاء الآخرين
�أتقبل ر�أي الآخرين حتى ولو
خالفني الر�أي
كثرياً ما �أ�شعر �أن زمالئي
ي�سخرون مني
�أ�شعر بالهدوء الداخلي
واالطمئنان معظم الوقت

� 14أف�ضل احلياة دون قيود
� 15أنا را�ضي متاما عن حياتي
ونف�سي
 16ميكنني التحدث يف ح�شد من
النا�س ب�سهولة

20
21
22
23
24

�أ�ستطيع املذاكرة و�أنا ا�ستمع
�إىل الراديو
�أرى �أنني �أ�ستطيع املرونة
والتكيف مع امل�شكالت
احلياتية
�أق�ضي كثريا من اللحظات يف
�سعادة
�أعتقد �أن كل يوم جديد يحمل
مفاج�أة �سعيدة
ما بقي من عمري �سوف يكون
اكرث �سعادة

ال�ضغوط النف�سية
0.181
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االتزان االنفعايل

قيمة الداللة

** - .505

**.608

** ر الجدولية عند درجة حرية ( )248وعند مستوى داللة (= )0.01

يت�ضح من جدول ( )4عن وجود عالقة ارتباطية �سالبة ودالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى داللة ( )01.بني االتزان االنفعايل وال�ضغوط
النف�سية لدى عينة من طلبة جامعة العلوم اال�سالمية العاملية يف
االردن.
وتعزى هذه النتيجة املنطقية كلما ارتفعت درجات �أفراد
العينة على مقيا�س االتزان االنفعايل قلت درجاتهم على مقيا�س
ال�ضغوط النف�سية ،وبالتايل يتمتع �أفراد العينة بالقدرة على �ضبط
انفعاالتهم يف �ضوء خ�صائ�ص البيئة اجلامعية التي ت�سهم يف
الفعالة وامل�شاركة يف تنظيم
عملية �إقامة العالقات االجتماعية ّ

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد ( - )12العدد ( - )36آب 2021م

الأن�شطة املختلفة ،وتعزيز ثقافة العمل التطوعي مما جعل �أفراد
العينة ي�صدر عنهم �سلوكيات تت�سم بروح امل�س�ؤولية ،بالتايل قلت
كاف من ال�صحة
م�ستوى ال�ضغوط لديهم ،و�أ�صبحوا يتمتعون بقدر ٍ
النف�سية ،اتفقت مع درا�سة كل من (�أبو م�صطفى )2015 ،يف وجود
عالقة ارتباطية �سالبة بني ال�ضغوط واالتزان االنفعايل ،و (القي�سي،
 ،)2020يف وجود عالقة بني االتزان االنفعايل و�أ�سلوبي الرف�ض
والت�سلط ،و (عبارة و�آخرون )2019 ،يف وجود عالقة ارتباطية
�سالبة بني االتزان االنفعايل ،وامل�شكالت الدرا�سية ،و(البيومي،
 ،)2019وجود عالقة ارتباطية �سلبية بني االتزان االنفعايل
واجلمود الفكري ،و(بغداد )2019 ،يف وجود عالقة ارتباطية �سلبية
بني االتزان االنفعايل وال�سلوك الفو�ضى.
الإجابة عن ال�س�ؤال الثالث من �أ�سئلة الدرا�سة
ين�ص ال�س�ؤال الثالث :هل توجد فروق دالة اح�صائي ًا بني
متو�سطات درجات الطلبة على مقيا�س االتزان االنفعايل يعزى
ملتغري اجلن�س.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثالث ،ا�ستخدم اختبار ( )t-testواجلدول
( )5يو�ضح ذلك:
جدول ()5
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» للمقياس تعزى لمتغير الجنس.

الدرجة الكلية
ملقيا�س
االتزان
االنفعايل

النوع

العدد املتو�سط

االنحراف
املعياري

قيمة
"ت"

قيمة
الداللة

ذكور

146

3.883

0.476

3.472

**.001

�إناث

104

3.668

0.492

** قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )248وعند مستوى داللة ()0.01
= 2.58

يت�ضح من جدول ( )5ب�أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة
«ت» اجلدولية يف الدرجة الكلية للمقيا�س ،وهذا يدل على وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ،وجاءت الفروق
ل�صالح الذكور.
وتعزى هذه النتيجة ب�أن الذكور �أكرث قدرة على الثبات
االنفعايل من الإناث يف املواقف ال�صعبة التي يتعر�ضون لها يف
داخل اجلامعة �أو خارجها؛ لأن اخلربة يف احلياة �أك�سبتهم القدرة
على �ضبط االنفعاالت والتحكم بها ،بينما الإناث لديهن القابلية
للت�أثر يف املواقف االنفعالية الب�سيطة ب�سبب �ضعف البناء النف�سي،
وعدم قدرتهن يف التحكم و�ضبط انفعاالتهن.
اتفقت مع درا�سة كل من (عبارة و�آخرين ،)2019 ،و(البيومي،
 ،)2019و (الربيع وعطية )2016 ،عن وجود فروق بني الذكور
واالناث على مقيا�س االتزان االنفعايل ل�صالح الذكور ،بينما

اختلفت مع درا�سة (ح�سني ،)2020 ،و(بغداد )2019 ،يف عدم
وجود فروق بني الذكور والإناث.
الإجابة عن ال�س�ؤال الرابع من �أ�سئلة الدرا�سة
ين�ص ال�س�ؤال الرابع :هل توجد فروق دالة اح�صائي ًا بني
متو�سطات درجات الطلبة على مقيا�س االتزان االنفعايل من ناحية
وبني متو�سطات درجات مرتفعي ومنخف�ضي ال�ضغوط النف�سية لدى
عينة من طلبة جامعة العلوم اال�سالمية العاملية يف االردن.
وللإجابة عن ال�س�ؤال الرابع ،ا�ستخدم اختبار «”t-test
واجلدول ( )6يو�ضح ذلك:
جدول ()6
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة «ت» لمقياس االتزان االنفعالي يعزى لمتغير
مرتفعي ومنخفضي الضغوط النفسية

االتزان
االنفعايل

ال�ضغوط
النف�سية
مرتفعي
ال�ضغوط
منخف�ضي
ال�ضغوط

العدد املتو�سط

االنحراف
املعياري

68

3.462

0.474

68

4.071

0.419

**.000 7.933

قيمة «ت» الجدولية عند درجة حرية ( )134وعند مستوى داللة ()0.01
= 2.58

يت�ضح من جدول (� )6أن قيمة «ت» املح�سوبة �أكرب من قيمة
«ت» اجلدولية يف الدرجة الكلية لالتزان االنفعايل ،وهذا يدل وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملرتفعي ومنخف�ضي ال�ضغوط
النف�سية ،وكانت الفروق ل�صالح منخف�ضي ال�ضغوط النف�سية.
وتعزي هذه النتيجة �إىل طبيعة �أفراد العينة (ذكوراً� ،إناثاً)
الذين ميتلكون مهارات وقدرات عقلية جتعلهم قادرين جتنب
املواقف االنفعالية ال�ضاغطة بحكم التجربة ال�شخ�صية حيث ت�صدر
عنهم �سلوكات وت�رصفات تت�سم بالثبات االنفعايل ،مما ي�ساعدهم
االنخراط يف الأن�شطة املختلفة ،وبالتايل تنخف�ض ال�ضغوط النف�سية
ويحققون قدراً كافي ًا من التكيف النف�سي.
واتفقت مع درا�سة (طاطور ، )2011 ،التي بينت �أنه كلما
زادت ال�ضغوط النف�سية انخف�ض م�ستوى التكيف لدى الطلبة.
الإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س من �أ�سئلة الدرا�سة
ين�ص ال�س�ؤال اخلام�س :هل ميكن التنب�ؤ باالتزان االنفعايل من
خالل ال�ضغوط النف�سية لدى عينة من طلبة جامعة العلوم الإ�سالمية
العاملية يف الأردن.
للإجابة عن ال�س�ؤال اخلام�س ،ا�ستخدم حتليل االنحدار املتعدد
التدريجي على النحو التايل واجلدول ( )7يو�ضح ذلك:

جدول ()7
نتائج تحليل االنحدار المتعدد التدريجي للتنبؤ االتزان االنفعالي من خالل الضغوط النفسية

املتغريات
قيمة الثابت
الدرجة
الكلية االتزان

R

.505

2R

.255

ف

**84.754

قيمة
"ت"

قيمة
الداللة

B

اخلط�أ
املعياري

5.001

.292

-.703

.076

االنفعايل
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Beta

-.505

قيمة ت

م�ستوى
الداللة

17.112

.000

-9.206

.000

االتزان االنفعالي وعالقته بالضغوط النفسية
لدى عينة من طلبة جامعة العلوم اإلسالمية العاملية في األردن

أ .وسمية مشعان املشعان

يت�ضح من جدول ( )7داللة املعادلة التنب�ؤية لالتزان
االنفعايل من خالل ال�ضغوط النف�سية ،حيث بلغ معامل االرتباط
( ،) .505وهي قيمة دالة ،وبلغت قيمة ف ( ،)84.754وهي قيمة
ت�شري �إىل داللة �إح�صائية للتباين ،وقد بلغ قيمة (،)2R) (.255
مبا ي�شري �إىل �أن ( )% 25.5من تباين االتزان االنفعايل يعزى
�إىل ال�ضغوط النف�سية ،ويت�ضح من نتيجة الفر�ضية القدرة التنب�ؤية
لالتزان االنفعايل من خالل ال�ضغوط النف�سية.
ويعزي ذلك �إىل جناح �أفراد العينة يف �ضبط انفعاالتهم
وتعاملهم مع ال�ضغوط النف�سية التي تواجههم فرتة درا�ستهم اجلامعية
بهدوء واتزان ،حيث ميتلكون من اخلربة ال�شخ�صية ال�سابقة يف
التعامل مع الأحداث املت�شابهة ،بالإ�ضافة �إىل ا�سرتاتيجية التعامل
مع املتغريات اخلارجية ال�ضاغطة بقدر كبري من الثقة والطم�أنينة
النف�سية ،مما يزيد لديهم درجة االتزان االنفعايل وانخفا�ض درجة
ال�ضغوط وي�شعرون بامل�س�ؤولية النف�سية واالجتماعية .واتفقت مع
درا�سة (الرب�ضي ،)2018 ،التي �أ�شارت �إىل �إمكانية التنب�ؤ مبفهوم
الذات واالتزان االنفعايل.

التوصيات
يف �ضوء نتائج الدرا�سة ،ميكن التو�صية بالآتي:
1 .1تعزيز ثقافة االتزان االنفعايل عند طالبات اجلامعة من
خالل تقدمي الأن�شطة الالمنهجية والأعمال التطوعية والربامج
التوعوية الهادفة.
فعالة وندوات متخ�ص�صة لطلبة
2 .2تنظيم دورات تدريبية ّ
اجلامعة حول �آلية الأ�ساليب الفعالة للحد من ال�ضغوط النف�سية.
الفعالة يف الربامج
3 .3ت�شجيع الطالبات على امل�شاركة ّ
الإر�شادية من �أجل تعريفهن بال�ضغط النف�سي ،و�أنواعه ،وم�صادره،
و�أ�سبابه ،وذلك للمحافظة على االتزان االنفعايل ،واحلد من ال�ضغوط
النف�سية التي تعيق التح�صيل الدرا�سي.

قائمة املصادر واملراجع
أوالً :املصادر واملراجع العربية
 �أبو م�صطفى� ،شادي ( )2015ال�ضغوط النف�سية وعالقتها باالتزان
االنفعايل والقدرة على اتخاذ القرار لدى ممر�ضي الطوارئ يف امل�ست�شفيات
احلكومية( ،ر�سالة ماج�ستري) ،كلية الرتبية ،ق�سم علم النف�س ،اجلامعة
الإ�سالمية ،غزة ،فل�سطني.
 بغداد� ،سند�س ( )2019ال�سلوك الفو�ضى وعالقته باالتزان االنفعايل لدى
طلبة ال�صف الثالث الثانوي يف مدار�س حمافظة دم�شق ،جملة جامعة
البعث – العلوم الإن�سانية.94 - 37 ،)47( 41 ،
 البيومي� ،سعد .)2019( .اجلمود الفكري واالتزان االنفعايل لدى عينة من
طالب الطائف جملة العلوم الرتبوية النف�سية ،3 ،العدد ( )32دي�سمرب152 ،
 .167 ح�سني ،طه عبد العظيم و�سالمة عبد العظيم .)2006( .ا�سرتاتيجيات �إدارة
ال�ضغوط الرتبوية والنف�سية ،عمان ،دار الفكر.
 ح�سني ،وفاء ( )2020مهارات �إدارة الوقت وعالقتها باالتزان االنفعايل
لدى طالب املرحلة الثانوية من تخ�ص�صات وم�ستويات درا�سية خمتلفة،
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املجلة امل�رصية للدرا�سات النف�سية ،العدد .56 - 1 ،)108(30
 اخلالدي� ،أديب حممد .)2006( .مرجع يف علم النف�س الإكلينيكي ،عمان،
دار وائل للن�رش.
 خ�رضاوي ،نبيل ( )2016عالقة ال�ضغط النف�سي مب�ستوى الطموح لدى
طلبة املاج�ستري املقبلني على التخرج( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة)،
جامعة حممد بو�ضياف بامل�سلية ،اجلزائر.
 الرب�ضي ،وائل ( )2018مفهوم الذات وعالقته باالتزان االنفعايل لدى
طلبة املرحلة الثانوية يف مدر�سة امللك عبداهلل الثاين للتميز يف حمافظة
عجلون – جملة درا�سات العلوم الرتبوية – عمادة البحث العلمي ،اجلامعة
الأردنية ،)4(45 ،ملحق .155 - 141 ،2
 الربيع ،في�صل ،عطية ،رمزي .)2016( .االتزان االنفعايل وعالقته ب�ضبط
الذات لدى طلبة الريموك ،جملة درا�سات العلوم الرتبوية1117 ،)3(43 ،
 .1136 ريان ،حممد حممود .)2006( .االتزان االنفعايل وعالقته بكل من ال�رسعة
الإدراكية والتفكري االبتكاري لدى طلبة ال�صف احلادي ع�رش مبحافظات
غزة( ،ر�سالة ماج�ستري غري من�شورة) ،ق�سم علم النف�س ،كلية الرتبية ،جامعة
الأزهر ،غزة ،فل�سطني.
 �سليمان ،ملى ،الن�رصاويني ،معني ( )2020م�ستوى االتزان االنفعايل
وعالقته بتكوين ال�صدقات والتوافق الأ�رسي لدى طلبة املرحلة االعدادية
يف بلدة البعنية ،جملة العلوم الرتبوية والنف�سية ،املركز القومي للبحوث،
.139 - 107 ،)6( 4
 ال�سيد ،وائل .)2018( .درا�سة ال�ضغوط النف�سية وعالقتها بجودة احلياة
لدى �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة امللك �سعود ،املجلة الدولية للدرا�سات
الرتبوية والنف�سية.48 - 25 ،)1(3 ،
 ال�صمادي ،انت�صار .)2015( .م�صادر ال�ضغط النف�سي لدى طلبة جامعة
العلوم الإ�سالمية العاملية و�إ�سرتاتيجيات التعامل معها ،جملة درا�سات
العلوم الرتبوية.24 - 21 ،)3( 42،
 عباره ،هاين ،رحال ،ماريو ،مو�سى� ،أحمد ( .)2019االتزان االنفعايل
وعالقته بامل�شكالت الدرا�سية لدى طلبة املرحلة الثانوية يف مدينة حم�ص
يف �سوريا ،جملة جامعة القد�س املفتوحة للأبحاث والدرا�سات الرتبوية
والنف�سية.845 - 831 ،)27(10 ،
 العبد هلل ،فايزة ( )2014ا�سرتاتيجيات التعامل مع ال�ضغوط النف�سية
وعالقتها ب�أ�ساليب املعاملة الوالدية عند اليافعني يف مدار�س مدينة
دم�شق الثانوية ،اطروحة دكتوراه ،كلية الرتبية ،ق�سم الإر�شاد النف�سي،
جامعة دم�شق� ،سوريا.
 عربيات� ،أحمد ( )2005فعالية برنامج �إر�شادي ي�ستند �إىل ا�سرتاتيجية حل
امل�شكالت يف تخفيف ال�ضغوط النف�سية لدى طالب املرحلة الثانوية ،جملة
�أم القرى للعلوم الرتبوية واالجتماعية واالن�سانية.290 - 246 ،)2(17 ،
 العمري ،مرزوق ( ،)2012ال�ضغوط النف�سية املدر�سية وعالقتها بالإجناز
الأكادميي وم�ستوى ال�صحة النف�سية لدى عينة من طالب املرحلة الثانوية
مبحافظة الليث( ،ر�سالة ماج�ستري) ،كلية الرتبية ،ق�سم علم النف�س ،جامعة
�أم القرى ،ال�سعودية.
 فرج ،عبد القادر طه .)1993( .مو�سوعة علم النف�س والتحليل النف�سي ،ط ،2
القاهرة ،دار غريب للطباعة والن�رش.
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