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 املتغريات ببعض وعالقتها االنفعالية الطمأنينة
 اجلامعة طلبة لدى 

 المدرسة أميرة عبدالكريم مران حسين
 / قسم العموم التربوية والنفسية كمية التربية لمبنات/ جامعة البصرة 

ameera.marran@Uobasrah.edu.iq 
 :الممخص

ومدى الفرق  ،لدى طمبة جامعة البصرة الطمأنينة االنفعاليةاستيدفت الدراسة الحالية قياس مستوى   
في مستوى الطمأنينة االنفعالية تبعًا لمتغيرات النوع االجتماعي )الذكور واإلناث( والتخصص الدراسي 

( طالبًا وطالبة 571ىذا الغرض اختارت الباحثة عينة مكونة من )ولمتحقق من ، )العممي واإلنساني(
، ات االداب والتربية لمبنات وعموم الحاسوب وتكنولوجيا الرابعة من طمبة كميو  المراحل الثالثةمن 

بعد  ( فقرة82الطمأنينة االنفعالية لبني مصطفى والشريفين المكون من )واستخدمت الباحثة مقياس 
عاٍل من الطمأنينة االنفعالية بين ج عن وجود مستوى ئالنتا وأسفرتاج الصدق والثبات لو، استخر 

تبعًا لمتغيرات  (0.1.فروق دالة احصائيًا عند مستوى داللة ) وال توجد البحث عينة من اوساط الطمبة
تائج نالتفسيرىا في ضوء و  اىداف البحث تم مناقشة النوع االجتماعي والتخصص الدراسي، وعميو

، ومن ثم تحديد عدد من التوصيات والمقترحات بما يخدم تطوير مقارنتيا بنتائج الدراسات السابقةو 
 البحث الحالي0 

 الكممات المفتاحية  
 الطمأنينة االنفعالية:   (5
 انساني(-اناث(، والتخصص الدراسي )عممي  -المتغيرات الديموغرافية: النوع االجتماعي )ذكور (8

Emotional security and its relationship to some variables among 

University Students 

Abstract: 

  The current study aimed to measure the level of emotional security among 

the students of Basra University, and the extent of the difference in the level 

of emotional security according to gender variables (males and females) and 

academic specialization (scientific and humanitarian). To verify this purpose, 

the researcher selected a sample of (175) male and female students from the 

third and fourth stages of the faculties of arts and education for girls, 

computer science and technology. The sample was chosen in a stratified 

random manner. The researcher used the emotional security scale consisting 

of (28) items for Bine Mustafa and Al-Sharifin in 2013 after extracting 
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Validity and Reliability  for it.  The results appear in a high level of 

emotional security among the students of the research sample, and there are 

no statistically significant differences at the level of significance (0.05) 

according to gender variables and academic specialization,     

Accordingly, the objectives of the research were discussed and interpreted in 

the light of the results and compared with the results of previous studies, and 

then a number of recommendations and proposals were identified to serve the 

development of the current research.  

 

  key words 

1) Emotional security  

2) Demographic variables: gender (male - female), and academic 

specialization (scientific-humanitarian). 

 : المقدمة
يعيش المجتمع اإلنساني المعاصر متغيرات متسارعة أثرت عمى جميع جوانب حياتو    
المتطمبات وتعد الطمأنينة االنفعالية من . (8: 8.58تركيبتو النفسية، )أبو عمره، و 

األساس لمصحة النفسية التي يحتاج إلييا الفرد كي يتمتع بشخصية إيجابية متزنة 
واجبو عمى  الفرديؤدي  يامطمب ضروري ففي ظم وىي( Dalthon,1961ومنتجة،)

ن الشعور و أحسن وجو،  دراكو لبيئتو ولآلخرين فمن  وعد عامبًل مؤثرًا في توافقي بياا  وا 
لحاجاتو ويرى في اآلخرين الخير والمحبة  ةتو عمى أنيا مشبعيدرك بيئ بالطمأنينةيشعر 

من الحاجات  ، وىي(51 : 2..8، فتتعزز العبلقات االجتماعية الناجحة ،) العنزي
تمتد من الطفولة حتى الشيخوخة عبر  االيامة لبناء الشخصية اإلنسانية، إذ أن جذورى

ا ما تعرض إلى ضغوط نفسية إذ يشعر بالتيديدالمرء و  ،المراحل العمرية المختمفة
 واجتماعية ال طاقة لو بيا في أي مرحمة من تمك المراحل مما يؤدي إلى االضطراب

عن طريق إدراك يكون أن اإلحساس بالطمأنينة والشعور باالستقرار والتوازن  النفسي،
ر الفرد لطبيعة البنية االجتماعية التي يعيش فييا وطبيعة العبلقات والتفاعبلت التي يم

يقل لديو سبيا خبلل ىذه البيئة فأن إدراك بيئتو االجتماعية عمى إنيا ميددة ومخيفة 
البيئة بطريقة ايجابية وآمنة  ووفي المقابل إن إدراك بالطمأنينة االنفعاليةمستوى الشعور 

الطمأنينة االنفعالية من الحاجات ذات المرتبة فلذا ، الطمأنينة االنفعاليةبإحساسو  يزيد
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:  8.52لئلنسان ال تتحقق إال بعد تحقق الحاجات الُدنيا، )مصطفى والشريفين ،  العميا
525-522)0 

نظرًا ألىمية الصحة النفسية باعتبارىا عامل حاسم في توازن : مشكمة البحث
االنسان وقدرتو عمى العطاء وان أي خمل في معطياتيا ونواحييا تسبب العديد من 

والتي تعيق توافقو النفسي واالجتماعي وتترك آثارىا االمراض واالضطرابات النفسية 
عميو وعمى عائمتو والمحيطين بو، وقد تحسست الباحثة بعضًا منيا لدى العديد من 
الطمبة خبلل المقاببلت االرشادية الفردية والجماعية وأثناء المحاضرات، لذا شرعت 

لئلجابة عن االسئمة بإجراء دراستيا الحالية عمى طمبة جامعة البصرة، في محاولة 
 اآلتية: 

 ما مدى شعور الطمبة بالطمأنينة االنفعالية0 (5
ما نوع وقوة العبلقة بين كل من الطمأنينة االنفعالية ومتغيرات التخصص الدراسي  (8

 والنوع االجتماعي 
مما ال شك فيو ان العناية بصحة االفراد النفسية وبناءىا بناًء سميمًا  البحث:أىمية 

أصبح موضع اىتمام المجتمع والمشتغمين بالتربية وعمم النفس نتيجة التطورات 
 منذ الحاصمة التغيرات ترافقت(0 1: 5111والتغيرات المحيطة بالمجتمع، )عكاشة،

 والعبلقات االجتماعي التعايشظروف  في بتحول والعشرين الواحد القرن بدايات
 الحداثة نحو من االجتماع بمفاىيم عمماء عنيا عبر والشخصية واالجتماعية السياسية
، والقت ىذه التحوالت بظبلليا عمى (Salisch,2002, P.31) والتفرد والعولمة

االطمئنان النفسي وظيرت نتائجو بشكل كبير عمى الشخصية اإلنسانية، لذا يمكن 
  ية البحث الحالي باآلتي: تمخيص أىم

 أواًل: الجانب النظري: 
تعطي ىذه الدراسة تصورًا واضحًا عن مستوى الطمأنينة االنفعالية لدى طمبة  (1

 الجامعة0
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تساىم في رصد الحاالت الفردية التي تعاني من ضعف في النمو والتوافق  (2
 االجتماعي في الشخصية0 

تعطي تنبؤات مستقبمية عن إمكانية تطوير ميارات الطمبة في الجانب االجتماعي  (3
والتعامل مع البيئة المحيطة بما تتضمنيا من تسارع االحداث وتنوع الضغوط 

 وكثرتيا وزيادة متطمبات الحياة وتنوع اساليبيا واختبلف القيم الخمقية0 
 ثانيًا: الجانب العممي / التطبيقي: 

 0إرشادية لدعم ورفع مستوى الشعور بالطمأنينة االنفعالية تصميم برامج (1
اقامة ندوات تثقيفية لرفع وعي الشباب حول الطمأنينة االنفعالية وكيفية التعامل مع  (2

 اآلخرين0 
نشر الوعي من خبلل استثمار وسائل التواصل االجتماعي والندوات الحوارية لطمبة  (3

  الجامعة والشباب بشكل عام0
سة الى مكتبة الجامعة النفسية بما يخدم تطويرىا مستقببًل من باحثين إضافة الدرا (4

 آخرين0 
 الحالي اآلتي: يدف البحث يستالبحث: أىداف 

 البصرة0الطمأنينة االنفعالية لدى طمبة جامعة  قياس مستوى (5
 أناث(-عبلقة الطمأنينة االنفعالية بمتغيرات النوع االجتماعي )ذكور  (2
 (.  انساني -االنفعالية بمتغير التخصص الدراسي )عمميعبلقة الطمأنينة  (3
 : دود البحثح

في كميات االداب  جامعة البصرة بطمبةتحدد مجتمع البحث الحالي الحدود البشرية: 
 والتربية لمبنات وعموم الحاسوب
 م8.88-8.85الحدود الزمانية: العام الدراسي 

 الحدود المكانية: جامعة البصرة ، بموقعييا باب الزبير وكرمة عمي 0 
ىذا  أن إلى اإلشارة يجب الطمأنينة االنفعالية تعريف قبل المصطمحات:تحديد 

 االنفعالية، أو النفسية االمن النفسي والطمأنينة مثل التسميات من عدد يقابمو مصطمحال
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وقد  ،120) :1989 زىران،، )الشخصي السممو  الخاص، األمنو  ،الشخصي األمنو 
 استعممت الباحثة مصطمح الطمأنينة االنفعالية لمناسبتو لموضوع البحث0  

  أواًل: الطمأنينة االنفعالية، عرفيا:
5) Maslow 1970: يدرك و بينيم  وشعور الفرد بأنو محبوب من اآلخرين لو مكان

ودوره غير محبط يشعر فييا بندرة التيديد والخطر والقمق ،  لو بأن بيئتو صديقو
(Maslow, 1970:360) 

 فييا يكون حالة وىو حده عمى فرد كل أمن أو الشخصي األمن ىو :1989زىران  (8
 نوأم لتحقيق الفرد محرك وىو لمخطر معرض وغير مضمونا الحاجات إشباع
 زىران،البقاء، ) عمى المحافظة بغريزة وثيقا ارتباطا األمن الى الحاجة وترتبط
1989: 290) 

 قبل من ومقدر ومقبول محبوب بأنو الفرد شعور: 1996كيرنس وآخرون  (2
دراكو والتيديد بالخطر شعوره وندرة ،اآلخرين  النفسية األىمية ذوي اآلخرين أن وا 

 لرعايتو ونفسياً  ابدنيً  ومع ومتواجدون لحاجاتو مستجيبون (الوالدين خاصةو حيات في
  ( Kerns & all, 1996: 4570 األزمات، ) عند ومساندتو وحمايتو

 والتقبل والطمأنينة والسكون باالرتياح الشعور من نفسية حالة: 2112أبو عمره  (2
 لؤلخطار التعرض من بالحماية الطالب شعور ومجتمعو وكذلك أسرتو من

 (10: 8.58والنفسية، )أبو عمره،  واالقتصادية االجتماعية
 عمى اجابتيمعند  عمييا المستجيب/ة يحصل التي الكمية الدرجة اإلجرائي:التعريف 

 0االنفعالية الطمأنينة مقياس فقرات
 0تعريفًا نظريًا لمفيوم الطمأنينة االنفعالية 1971تبنت الباحثة تعريف ماسمو 

 اسموملـ  المعرفي اإلنساني المنظورالباحثة تبنت :النظري ودراسات سابقة( )اإلطار  
 اآلتية:لؤلعتبارات  وفقاً  ظرياً نكأطارًا 

 جوىرية طبيعة لئلنسان إن يؤكد إذ متفائمة ايجابية نظرة اإلنسان إلى ماسمو نظر (5
 .مدمرة اإلنسانية الطبيعة أن القائمة الفكرة ماسمو ويرفض أو محايدة طيبة
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 المفاىيم وتناول عموماً  السموك في االجتماعية والتنشئة البيئة دور عمى ماسمو أكد (8
 والنفسية البيولوجية بإبعاده شامبلً  تناوالً  النفسية الطمأنينة النفسية ومنيا
 0واالجتماعية

 ضرورة عمى أكدو  منفصمة كأجزاءوسموكو  اإلنسان شخصية دراسة ماسمو فضر  (2
 0 (.58 :8.51 عطوان، الربيعي،) ،مركب ككل لمفرد النظر

شعور  ىي:أبعاد أولية  يتضمن ثبلثمركب  بالطمأنينة االنفعاليةالشعور  إن أشار (2
/لو مكانة بينيم/ ويدرك أن بيئتو صديقة اآلخرينالفرد بأنو محبوب ومتقبل من 

( 72 ت:ب  شقير،) ،والتيديديشعر فييا بالقمق والخطر  الو غير محبط  رهودو 
 0 ماسمو اختبار في ياوعدم الطمأنينة أعراض( 5ويوضح الجدول رقم )

 
 ( اعراض الطمأنينة وعدم الطمأنينة حسب اختبار ماسمو1جدول رقم )

 الطمأنينة عدم أعراض الطمأنينة أعراض ت
 من ومتقبل محبوب بأنو الفرد شعور   .1

 .ومودة بدفء ويعاممونو اآلخرين
 من محبوب وغير اآلخرين من منبوذ بأنو الفرد شعور
 من واالحتقار بالنبذ شعور أي وجفاء ببرود ويعاممونو قبميم

 اآلخرين
 في مكاًنا لو وأن بانتماء الفرد شعور  .2

 الجماعة
 .الجماعة عن والبعد والوحدة بالعزلة الفرد شعور

 بالخطر الشعور وندرة باألمن الشعور  .3
 والقمق والتيديد

 والقمق والتيديد بالخطر الدائم الشعور

   

 والعزلة بالنبذ الشعور وىي السابقة الثبلثة األعراض إن Maslowماسموويرى    
ىي الجانب اإليجابي  واألمن واالنتماء بالحب والشعور ،السمبي الجانبتمثل  والتيديد

 نسبًيا فيي اعرضً  عشر بأحد حددىا ثانوية أعراض عنيا تنتج سببية عواملوعميو تعد 
 مع األولى الثبلثة األعراض عمى وتترتب نشأتيا في تمي أنيا بمعنى ناتجة أو تابعة
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، )أقرع ،  الفرد شخصية تحديد في دينامي أثر ذات والثانوية األولية األعراضف ذلك
8..1  :22 ). 

 

 ( 2دراسات سابقة : سيتم مناقشتيا وكما موضح في الجدول رقم )
 النتائج العينة ىدف الدراسة السنة  اسم الباحث ت
  ,Grout دراسة  50

 
الكشف عن مستوى  5111

الطمأنينة النفسية لدى 
طمبة جامعة والية 

أيمنيوي الوسطى في 
الواليات المتحدة 

 االمريكية

 .5تم اختيار ) 
%( كعينة 

 عشوائية طبقية
من مجموع طمبة 

 الجامعة0

أشارت نتائج الدراسة إلى  -
مستوى مرتفع بتمتع الطمبة 

  0من الطمأنينة النفسية
دالة عدم وجود فروق  -

الختبلف  احصائيا 
 األكاديمية التخصصات

وجود ارتباط بين درجات  -
الطمبة الذين حصموا عمى 
أقل الدرجات في الطمأنينة 

مستوى التفكير النقدي و 
 .واإلبداعي

فيد  الدليم  80
 عبد اهلل

الطمأنينة 
االنفعالية 
وعبلقتيا 
بالوحدة 

النفسية لدى 
عينة من 

 طمبة الجامعة

العبلقة بين  - م2115
الطمأنينة النفسية 
 والوحدة النفسية

الفروق بين   -
الذكور واالناث 
والتخصصات 

 العممية واإلنسانية
 

طالبة  822
وطالب من 

جامعة الممك 
 سعود

وجود عبلقة إيجابية بين  -
الطمأنينة النفسية والوحدة 

 النفسية 
وجود فروق دالة احصائيًا  -

لصالح طمبة الكميات 
العممية في الطمأنينة 

 لية0االنفعا
عدم وجود فروق دالة   -

احصائيًا بين الذكور 
 واالناث 

 شميمري  20

 وبركات
 مستوى عمى التعرف 8.55

 االنفعالية الطمأنينة
 الجامعة طمبة لدى

 الحالة متغيرات وتأثير

 طالبة 200 
 طالبات من

في  البكالوريوس
 القرى ام جامعة

 مرتفع مستوى طالباتال لدى
 وعدماالنفعالية،  الطمأنينة من

في  دالة احصائياً  فروق وجود
 والمستويات التخصصات
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، االجتماعية
 المستوىو  ،التخصص

 العممي

 العممية

الربيعي،   20
 عطوان

التعرف عمى االدراك  2115
االجتماعي واالحكام 

الخمقية وعبلقتيا 
بالطمأنينة االنفعالية 

 لدى طمبة جامعة بغداد

( طالب ..2)
وطالبة موزعين 
بالتساوي عمى 
كميات جامعة 

بغداد 
ولبلختصاصات 

العممية 
 واالنسانية 

 الطمأنينة في فروق وجود
 النوع متغيرل وفقاً  االنفعالية

االناث  االجتماعي لصالح
دالة لصالح  فروق وجودو 

 الاالختصاصات أإلنسانية و 
 الطمأنينة في فروق توجد

 ميةالتفاع روفقاً لمتغي االنفعالية
 والتخصص النوع بين الثنائية

 حميم   10
الطمأنينة 
االنفعالية 
لدى طمبة 
الجامعة 
وعبلقتيا 
بالتوافق 

االجتماعي 
والضغوط 
االكاديمية 

 لدييم

الفرق في مستوى  - 2117
الطمأنينة لدى 
طمبة الجامعة 

حسب متغير النوع 
االجتماعي 

والمرحمة الدراسية 
 الرابعة(  –)األولى 

بين  العبلقة -
الطمأنينة والتوافق 

االجتماعي 
والضغوط 
 االكاديمية

طالب  221
 852وطالبة )
 888طالب + 
 طالبة( 

وجود فروق دالة احصائيًا  -
بين الذكور واالناث عمى 
ابعاد الطمأنينة االنفعالية 

 لصالح االناث
عدم وجود فروق دالة  -

احصائيًا بين المرحمة 
 الدراسية 

وجود ارتباط موجب دال  -
لطمأنينة والتوافق بين ا

 االجتماعي
وجود ارتباط سالب دال  -

احصائيًا بين الطمأنينة 
 والضغوط

 
 مناقشة الدراسات السابقة 

ان الدراسات السابقة كانت أىدافيا متشابية إلى حد ما، متمثمة بقياس مستوى   
الطمأنينة االنفعالية وعبلقتيا ببعض المتغيرات أىميا المتغيرات الديموغرافية )النوع 
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الذكور واالناث( المرحمة الدراسية )األولى والرابعة( وغيرىا من المتغيرات  –االجتماعي 
ضحت نتائجيا ان االناث يتمتعن بمستوى عالي من الطمأنينة النفسية االخرى، وأو 

االنفعالية متفوقات بذلك عمى نظرائين من الذكور في حين لم يكن ىناك فروق ذات 
 داللة وفقًا لمتغير التخصصات العممية واإلنسانية والمراحل الدراسية0 

جراءاتوالفصل الثالث     منيجية البحث وا 
استخدمت الباحثة المنيج الوصفي لمناسبتو ألىداف وطبيعة الدراسة : منيجية البحث  
كما ييتم بتحديد العبلقات  وتفسيره،ىو كائن  يقوم البحث الوصفي بوصف ما إذ

 وظواىر أحداث دراسة لوصفيا المنيج يتناولالوقائع، و والظروف التي توجد بين 
 أن الباحث وعمى مجرياتيا في الباحث يتدخل أن دون لمدراسة ومتاحة قائمو وممارسات

   (170: 1..8، )أقرع، والتحميل بالوصف معيا يتفاعل
 

-8.85جامعة البصرة لمعام الدراسي  بطمبةتمثل المجتمع الحالي  البحث:مجتمع 
( 282885( كمية لمدراسة الصباحية فقط والبالغ عددىم الكمي )85م بواقع )8.88

(، والكميات 870721( واإلناث )510228طالب وطالبو بمغ عدد الطمبة الذكور )
( طالب وطالبة يبمغ عدد الذكور منيم 582.1االنسانية والبالغ عددىم الكمي )

( 2.0158)طمبة الكميات العممية  (، في حين بمغ مجموع.182( واإلناث)2.71)
 ( طالبة .82044( طالب واإلناث )5802.2،عدد الذكور منيم )

تم اختيار عينة البحث بطريقة طبقية عشوائية من طمبة وطالبات المرحمة : البحثعينة 
( 2والتربية لمبنات وعموم الحاسوب وجدول رقم ) الثالثة والرابعة في كميات االداب

  يوضح اعداد عينة البحث
 ( اعداد عينة البحث 3جدول رقم )

 المجموع االناث الذكور  الكمية  ت
 5168 3244 1824 االداب  .1
 2176 2176 ---- التربية لمبنات  .2
 1327 897 475 عموم الحاسوب   .3
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 البحث:  ةاأد 
 : تبنت الباحثة مقياس مصطفى والشريفين والمتكونالطمأنينة االنفعاليةمقياس 

( فقرة موزعة عمى المجاالت اآلتية: الشعور باألمن النفسي 82بصيغتو النيائية من )
-58(، المجال الثاني الشعور باالنتماء وتقيسو الفقرات)55-5وتقيسو الفقرات من )

(،)مصطفى ، 82-88الفقرات من ) ( والمجال الثالث الشعور بالحب وتقيسو85
 (0 8.52الشريفين ، 

 صدق االستبيان يعني تمثيمو لممجتمع المدروس بشكل الصدق الظاىري لممقياس:
جيد، أي إن اإلجابات التي نحصل عمييا من أسئمة االستبيان تعطينا المعمومات التي 

وىو من اىم الخصائص (، 52: 8.52، )البحر، التنجي، ةوضعت ألجميا األسئم
السيكومترية التي يجب ان تتوفر في أي أداة بحثية، ويشير الصدق ما إذا كان 

إجراءات  ( وكانتJabir,Habib,2019:49االختبار يقيس ما صمم اصبًل لقياسو، )
 :الصدق كاآلتي

  ٌعرض المقياس عمى لجنة من الخبراء من ذوي االختصاص الستخراج الصدق
( فأكثر صالحة %80( خبراء وعدت الباحثة نسبة )1م )الظاىري، بمغ عددى

( وبقي المقياس %100لمقياس وقد تبين ان جميع الفقرات حصمت عمى نسبة )
 ( االتي:2( فقرة كما موضحة في الجدول )82بصيغتو النيائية يتكون من )

 ( بدائل الفقرات وأوزانيا2جدول )
 االوزان البدائل ارقام الفقرات الفقرات
-7-4-1-2-2 االيجابية

5.-55-58-52-
52-51-54-8.-
85-88-82-84-

82 

 5 ال تنطبق عمي 
 8 تنطبق عمي بدرجة قميمة

 2 تنطبق عمي بدرجة متوسطة
 2 تنطبق عمي بدرجة كبيرة 
 1 تنطبق عمي بدرجة كبيرة جداً 

-57-1-2-8-5 السمبية
52-51-82-81-

 1 ال تنطبق عمي 
 2 بدرجة قميمةتنطبق عمي 
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 2 تنطبق عمي بدرجة متوسطة 87
 8 تننطبق عمي بدرجة كبيرة 
 5 تنطبق عمي بدرجة كبيرة جداً 

 ( طالبة وطالب .8ُطبق المقياس عمى عينة من الطمبة والطالبات بمغ عددىم )
لبلطمئنان عمى فيم الفقرات ووضوح التعميمات والوقت المستغرق لئلجابة، وقد 

( .8 – 51اتضح بأن الفقرات واضحة ومفيومة والوقت المستغرق لئلجابة ىو )
 دقيقة  

 (، ومعناهMarshall,1972:104مقياس، ): يعّرف بأنو: االتساق في نتائج الالثبات
ايضًا إمكانية الحصول عمى نفس النتائج اذا ما أعيد التطبيق عمى نفس االفراد، ويعني 
ايضًا االستقرار بمعنى أنو لو كررت عمميات القياس لمفرد الواحد ألظيرت درجتو شيئًا 

رجة أيًا كان من االستقرار، كما تعني الموضوعية أي ان الفرد يحصل عمى نفس الد
الكثير من المؤشرات اإلحصائية لمصفة  ثباتاذ يوفر معامل الالمصحح أو المطبق، 

 ,Husseinاو الظاىرة المدروسة والتي بواسطتيا يمكن الحكم عمى دقة المقياس، )
Abdulaziz,2019:270) 

 اخنبكرو  ألفا ةبطريق وحسابو تم تطبيق الوسائل اإلحصائية الستخراج ثبات المقياس 
(0 ان معامل الفا كرونباخ يزودنا بتقدير جيد في اغمب 012.يجة )النت كانتو 

 (،Nuually,1978:230)المواقف،
  استخرج الثبات بطريقة أعادة االختبار بعد مضي أسبوعين من التطبيق األول عمى

 ثبات بمعامل المقياس يتميز :وكان القرار ،طالب وطالبة .8عينة مكونة من 
 من عال مستوى عمى الطمأنينة االنفعالية لمراشدين مقياس يعد :والنتيجةعالي0 
 0 لمقياس ومناسبة جيدة أداة بذلك وىو والثبات الصدق

 SPSS: تمت االستعانة باستخراج النتائج بالحقيبة اإلحصائية الوسائل اإلحصائية
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سيتم مناقشة النتائج بحسب اىداف البحث  :عرض النتائج وتفسيرىا ومناقشتيا
 الحالي:

البصرة: الطمأنينة االنفعالية لدى طمبة جامعة  قياس مستوىاليدف األول:  (1
( .1202ولتحقيق ىذا اليدف استخدمت الباحثة المتوسط الحسابي وبمغت قيمتو )

وكما موضح  (52222( والقيمة التائية المحسوبة )522882واالنحراف المعياري )
  (1في الجدول )

 (5جدول رقم )
 الحسابي والوسيط واالنحراف المعياري لنتائج المرحمة الرابعةيوضح الوسط 

 القيمة التائية العدد الوسط الفرضي  االنحراف المعياري متوسط العينة
 الجدولية المحسوبة

98,31 13,223 84 175 14,44 1,98 
يمكن تفسير النتيجة الحالية عمى ان طمبة الجامعة يتمتعون بمستوى ممتاز من   

الطمأنينة االنفعالية ينعكس بشكل جيد عمى صحتيم النفسية ، إذ ُتعزي الباحثة ىذه 
النتيجة الى ان الطمبة في ىذه المرحمة العمرية قد شارفوا عمى االنتياء من مرحمة 

يم وتخطيطيم لمستقبميم اكثر وضوحًا من سني الدراسة الجامعية وأصبحت أىداف
او قد يكونوا تتمثل بالبحث عن فرصة عمل وانشاء اسرة وتكوين الذات حياتيم األولى 

تخطو مرحمة انشاء االسرة والحصول عمى عمل لن البعض منيم متزوج وبالتالي تكون 
ان الوعي التربية االسرية  القدرة النفسية عمى تحمل أعباء الحياة اكبر، فضبًل عن

وأساليب التنشئة االجتماعية وخوض الحياة الجامعية كانت عوامل مساىمة جنبًا إلى 
جنب مع التطور التقني وفضاء التواصل االجتماعي الذي ساىم بشكل كبير بحرية 
التعبير عن اآلراء وكشف المواىب واالبداع مما ساىم فعميًا في تمتعيم بالطمأنينة 

 الية0 االنفع
 -الفرق في الشعور بالطمأنينة االنفعالية وفقًا لمتغير النوع االجتماعي )الذكور (2

 انسانيات(   -االناث( والتخصص الدراسي )عمميات
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ولتحقيق ىذا اليدف استعانت الباحثة بتحميل التباين الثنائي وتبين عدم وجود فروق   
( مقارنة 50.44ذات داللة إحصائية بين الذكور واالناث ألن القيمة الفائية المحسوبة ) 

 ( يوضح ذلك4( والجدول )20.1بالجدولية البالغة )
 (4جدول )

 ائية انواع المتغيرات وقيم المربعات والقيمة الف
متوسط  مجموع التربيعات المتغيرات

 المربعات
درجة 
 الحرية 

 القيمة الفائية
 الجدولية المحسوبة

  1.166 1 19.773 191.773 النوع
3.19 
 

 1.482 1 86.313 86.313 التخصص
 1.313 1 235.141 235.141 النوع*التخصص

    31622.621 المجموع
 

وبحسب تفسير الباحثة ان أساليب التنشئة االجتماعية قد تغيرت وأصبحت تعطي    
االناث مزيدًا من الحقوق فضبًل عن االنفتاح عمى الثقافات األخرى عبر وسائل 
التواصل االجتماعي واستخدام التقنيات الحديثة الذي عزز ىذا النوع من التربية كميا 

 انعدامو في أساليب التربية بين الذكور واالناث0عوامل ساعدت عمى تقميل الفارق أو 
اما فيما يخص الفرق في الشعور بالطمأنينة االنفعالية بحسب متغير الدراسة   

)عمميات انسانيات( اتضح انو التوجد فروق دالة احصائيًا بين التخصصات العممية 
، وترى ( في جامعة بغداد8.51واإلنسانية وىذا بخبلف دراسة الربيعي وعطوان )

الباحثة ان وتيرة الحياة االجتماعية وعجمة التقدم تسير قدمًا وبسرعة كبيرة جدًا احدثت 
تغيرات عميقة في النسيج القيمي لممجتمع، سرعة ىذه التغيرات رافقتيا تحوالت كثيرة في 
التنظيم االسري وشخصيات االفراد بضمنيا طمبة الجامعة، فبًل عن أن المرحمة العمرية 

الشباب( وصفاتيا النفسية التي تمتاز بالطاقة والدافعية العالية واإلقبال عمى  )بداية
الحياة، كانت سرعة استجابتيم ليذه التغيرات تتناسب طرديًا مع سرعة تقبميا واالنخراط 
بيا والتوافق معيا ساىمت بشكل كبير في شعورىم بالطمأنينة االنفعالية واستقرار حياتيم 

    النفسية0 
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 : تستنتج الباحثة ما يمي:االستنتاجات
ان طمبة الجامعة يتمتعون بمستوى مرتفع من الطمأنينة االنفعالية يعود الى تشابو  (5

 الظروف االجتماعية السائدة في المجتمع العراقي0 
ال فروق تذكر لصالح متغير النوع االجتماعي وىذا عائد الى طبيعة التنشئة  (8

تعطي االناث حقوقيم وتولي أىمية كبيرة لدورىن  االجتماعية التي تغيرت وأصبحت
في المجتمع جنبًا إلى جنب مع الذكور الذين اظيروا تفيمًا كبيرًا ألىمية دور 

 االناث في المجتمع وأصبحوا أكثر تقببًل ليذا التغيير وأكثر دعمًا لين0 
 لم يسجل الشعور بالطمأنينة االنفعالية أي تفاوت يعود لصالح متغير التخصص (3

الدراسي بسبب الوعي الكبير بأىمية كل التخصصات في المجتمع دون تمييز ىذا 
من جية ومن جية أخرى لم تترك طبيعة التخصصات الدراسية وصعوبتيا وتفاوت 
مكانتيا االجتماعية أي تأثيرات تذكر عمى شخصيات الطمبة وتكوينيم المعرفي 

 يادة العممية0 واالنفعالي والشخصي ونظرتيم الى قيمة التخصص والش
  : توصي الباحثة بما يمي:التوصيات

أجراء دراسة مقارنة بين طمبة جامعة البصرة وجامعات بغداد واألنبار والموصل  (5
 وأربيل0 

إضافة متغيرات أخرى مثل تشظي الذات والتفكير األمثل وربطيا بمتغير الطمأنينة  (8
 االنفعالية0

لمطمبة لنفس الدفعة الدراسية من  إجراء دراسة طولية في الطمأنينة االنفعالية (2
المرحمة األولى حتى المرحمة الرابعة وقياس الفرق في مستوى الشعور بالطمأنينة 

ناث0   االنفعالية ولكبل الجنسين ذكور وا 
إجراء الدراسة عمى شرائح مختمفة من المجتمع مثل أبناء الشيداء وضحايا اإلرىاب  (2

داعش وقياس مستوى الشعور والنازحين ومن تعرضوا لمعنف من عصابات 
 بالطمأنينة االنفعالية لدييم0 

قياس الطمأنينة االنفعالية لدى طمبة المدارس االبتدائية والمتوسطة واالعدادية ولكبل  (5
 الجنسين0
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  يمي:تقترح الباحثة ما  :المقترحات
تصميم برامج إرشادية تستيدف فئة طمبة الجامعة لزيادة مستوى الشعور بالطمأنينة  (5

 االنفعالية0

إدراج برامج التنمية الذاتية وعمم النفس االيجابي لطمبة الجامعة كأنشطة تثقيفية  (8
 تيدف إلى زيادة الوعي بقدراتيم0 

تكثيف البرامج التوعوية حول اىمية االستقرار النفسي واالتزان االنفعالي بما يضمن  (2
ت الميمة في تحصين السبلمة النفسية لمطمبة تحقيقًا لممنيج الوقائي كأحد االليا

 الصحة النفسية لفئة طمبة الجامعة0
دعم وتشجيع مبادرات الشباب من طمبة الجامعة بما يحقق ويطور مستويات  (2

الشعور بالطمأنينة االنفعالية ويعزز مبدأ اىمية الدور الفاعل الذي يؤديو طمبة 
 الجامعة في المؤسسات االكاديمية وفي المجتمع0

 المصـــــــــــــــــــــــادرقائمة 
  العربية:المصادر اواًل: 

األمن النفسي وعالقتو بمستوى : 8.58أبو عمره، عبد المجيد عواد مرزوق،  (1
الطموح والتحصيل الدراسي لدى طمبة الثانوية، دراسة مقارنة بين أبناء الشيداء 

 –رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزىر  ،وأقرانيم العاديين في محافظة غزة
 غزة0 

الشعور باألمن النفسي وتأثره ببعض المتغيرات : 1..8اقرع، أياد محمد نادي،  (2
رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات  ،لدى طمبة جامعة النجاح الوطنية

 العميا، جامعة النجاح الوطنية، نابمس، فمسطين0 
التحميل االحصائي لالستبيانات باستخدام : 8.52د0معن،  التنجي، غيث، البحر، (3

، مركز سبر لمدراسات اإلحصائية والسياسات IBM SPSS Statisticsبرنامج 
 0العامة، إسطنبول، تركيا
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الطمأنينة النفسية وعالقتيا بالوحدة النفسية م: 1..8الدليم، فيد بن عبد اهلل ، (4
العلوم  -جامعة الملك سعود جمة ، بحث منشور في ملدى عينة من طمبة الجامعة

 (8(، العدد )81) المجلد، اإلسبلمية التربوية والدراسات
اإلدراك االجتماعي  :8.51عمي،أحمد  عطوان، جودة،فاضل جبار  الربيعي، (5

بحث  ،الجامعةواألحكام الخمقية وعالقتيما بالطمأنينة االنفعالية لدى طمبة 
 8.510 (،21العدد ) والنفسية،منشور في مجمة البحوث التربوية 

عالقة اشتراط الطالب في جماعات النشاط الطالبي باألمن : 2..8العنزي، منزل،  (6
، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة نايف لمعموم األمنية، الرياض، النفسي

  المممكة العربية السعودية
وعالقتيا الطمأنينة االنفعالية لدى طمبة الجامعة : 8.57حميم، شيري مسعد، (7

، بحث منشور في مجمة دراسات بالتوافق االجتماعي والضغوط االكاديمية لدييم
 (80(، الممحق )11تربوية ونفسية مجمة كمية الزقازيق، العدد )

 ،العربيالقومي  لألمن دعامة النفسي األمن: 5121، السبلم عبد حامد ،زىران (8
 0 19 العدد ،4 المجمد الكتب، عالم :القاىرة تربوية، دراسات مجمة

بحث منشور في وقائع  ،الكفيفاألمن النفسي لدى  ب ت، محمود،زينب  شقير، (9
قسم الصحة  التربية،كمية  بنيا،جامعة  النفسية، مؤتمر العممي األول لمصحةال

  0 24-77النفسية، ص 
 2111راجح ) عمي آسيا ،بركات ،الرحمن عبد بن صالح ىىد ،الشميمري (11

 والتخصص االجتماعية الحالة ضوء في الجامعية الطالبة لدى االمن مستوى):
، المؤتمر العممي السادس عشر، مركز االرشاد النفسي، جامعة العممي والمستوى

 0  785-421(، ص 8عين شمس، المجمد )
 ، اإلسكندرية، مطبعة الجميورية0 الصحة النفسية: 5111عكاشة، محمود فتحي،  (11
الشعور بالوحدة : 8.52مصطفى، منار سعيد بني، الشريفين، أحمد عبد اهلل، (12

النفسية واالمن النفسي والعالقة بينيما لدى عينة من الطمبة الوافدين في جامعة 
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(، 8(، عدد )1، بحث منشور في المجمة األردنية في العموم التربوية، مجمد )اليرموك
  548-525ص 
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