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جراءاتهمنهجية البحث   وا 
يحتوي هذا الفصل على عرض المنهجية المتبعة واإلجراءات التي قام بها الباحث لتحقيق أهداف      
تتسهم بالصهدق  وسهيلة قيها التي تشمل تحديد مجتمع البحث, واختياره لعينة ممثلة له,, واتخهاذ , البحث

 .والثبات والموضوعية, و تحديد الوسائل اإلحصائية المناسبة لمعالجة البيانات
  منهجية البحث:

أسهههاليع و بهههي  تالت عهههع االنفعهههالي  االرتباطيهههةتعهههرف الع قهههة لهههى إالبحهههث الحهههالي يههههدف  بمههها أ      
مهع طبيعهة البحهث  الم ئمتههوذله   ,الع قهات االرتباطيهة وفق طريقهةاتبع المنهج الوصفي  لذا, الحياة(
البحث العلمي الذي يعتمد على دراسة الظاهرة كمها ههي  ا م , إذ يعد المنهج الوصفي م  نمط  وأهداف,

ا, فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة ا وكمي  ا كيفي  ا ويعبر عنها تعبير  ا دقيق  في الواقع ويهتم بوصفها وصف  
و أهها و حجمأ رةا ليوضه  مقهدار ههذه الظهاها رقمي هيعطينها وصهف  فما التعبير الكمي أا خصائصه صفوي

 .(262 :2102 تعبيدات واخرو , خرىالظواهر األب طهارتبادرجات ا
 :(Society of Research): مجتمع البحث اولا 
ههذا فهي و  ,العينهة ختيهارالالطريقة الم ئمة تشخيص جراء وصف كامل لمجتمع البحث في إ يساعد  

العينهة  اختيهاريمك  للباحث أ  يستعمل أي وسيلة م  وسائل  ال( (Brog-1981 العالم الصدد يقول
 ,رفههههة دقيقههههة عهههه  مجتمههههع البحههههث فههههي حجمههههمع ال يمتلهههه   كهههها  إ االختيههههارالدقههههة فههههي  تكههههو مهمهههها 

فههم يمثلهو   (.(brog, 1981: 170خاصهة به, ال ,وأوصهاف ,مجتمع خصائصكل ل, لكو  وخصائص,
: 0991تداود وعبههد الههرحم , األفههراد الههذي  يحملههو  بيانههات الظههاهرة التههي هههي فههي متنههاول الدراسههة   كههل
كليهههة فهههي  (01)يتههه لف مجتمهههع البحهههث الحهههالي مههه  طلبهههة كليهههات جامعهههة بابهههل البهههال  عهههددها و  (.66
قسهههم نسهههانية, ولتحديهههد مجتمهههع البحهههث قهههام الباحهههث ب يهههارة لهههف انهههواص االختصاصهههات العلميهههة واإلمخت

معههة بابههل والحصههول علههى نسههخة مهه  حصههاء فههي رئاسههة جاشههعبة اإل -الدراسههات والتخطههيط والمتابعههة
الههذي بلهه  بنههاء عليهه, تههم تحديههد مجتمههع البحههث و  ,(0100-0101) حصههاء الجههامعي للعههام الدراسههياإل
كليههههههات تمثههههههل  (6)بواقههههههع  تو عههههههوا علههههههى كليههههههات جامعههههههة بابههههههل ,ا وطالبههههههة جامعيههههههةطالب هههههه (01086)

الطلبههة علههى وفههق  عينههة كليههة تمثههل االختصاصههات العلميههة, وتههو ص (00)االختصاصههات االنسههانية, و
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مههه  مجتمهههع البحهههث,  (%20)ويمثلهههو  مههها نسهههبت,  طالبههها  مههه  الهههذكور (8688)متغيهههر الجهههن  بواقهههع 
  ذل . يوض  تفاصيل (3-0), والجدول %(81) ما نسبت,  و ناث ويمثلطالبة م  اإل (01299)و

  (5-1)جدول 
 وفق الجنس والتخصص (0201-0202)جامعة بابل للعام الدراسي طلبة  مجتمع البحث

 المجموع عدد الطلبة التخصص الكلية ت

 إناث ذكور
 0122 1355 455 انساني التربية للعلوم النسانيةكلية   1

 0116 1460 1054 انساني التربية الساسيةكلية   0

 234 515 040 انساني اآلدابكلية   5

 405 516 024 إنساني لعلوم السالميةكلية ا  5

 1120 345 351 انساني الدارة والقتصادكلية   3

 1110 326 425 إنساني القانونكلية   4

 1253 423 522 علمي كلية الطب  2

 223 552 043 علمي طب أسنانكلية   6

 655 315 032 علمي الصيدلةكلية   1

 1454 200 105 علمي الهندسةكلية   12

 532 111 056 علمي هندسة مسيبكلية   11

 516 512 166 علمي هندسة المواد كلية  10

 532 541 66 علمي التمريضكلية   15

 1112 232 552 علمي العلوم كلية  15

 421 532 031 علمي تكنولوجيا المعلوماتكلية   13

 104 352 564 علمي لعلوم الصرفةكلية التربية ل  14

 541 515 134 علمي الفنون الجميلةكلية   12

 255 115 452 علمي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  16

 16124 12511 2422 المجموع

 %122 %36 %50 نسبة الذكور واإلناث إلى المجتمع
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 :( (The Sample of Researchعينة البحث :اثانيا 
ء الههذي , أو هههي الجهه  المجتمههع الههذي تجههري عليهه, الدراسههة ا مهه األفههراد تمثههل جهه ء  هههي مجموعههة مهه      

 االعتمهاد علهى الطهرقيجهع  للمجتمهع, ومه  أجهل أ  تكهو  العينهة ممثلهة يستعمل في الحكم علهى الكهل
الصههفات العديههدة التههي يحتويههها مجتمههع مهها البههد أ  تمثههل و كمهها  ,العينههة اختيههارلوسههائل الصههحيحة فههي وا

 (.080 :0118تملحم, التي يتم اختيارها م  ذل  المجتمعالعينة 
 .خطوات اختيار العينة -1

 تية:  يتبع الخطوات الرئيسة اآلأبد الينة ممثلة للمجتمع الذي يدرس,, لكي يحصل الباحث على ع
  ةصلي بدقتحديد المجتمع األ. 
  عداد قائمة كاملة ودقيقة بمفردات ذل  المجتمع تتكوي  اطار إFrame). 
  عدها.أذ مفردات ممثلة م  القائمة التي خأ 
  يدرسههههاأ صهههلي بخصائصههه, التهههي يريهههدالحصهههول علهههى عينهههة ممثلهههة وكافيهههة لتمثيهههل المجتمهههع اال   

 (.0101 تالكبيسي والجنابي,
لذل  عمل الباحث علهى توظيهف ههذه الخطهوات واالفهادة منهها فهي طريقهة اختيهاره لعينهة بحثه, عه      

طهار إ, وعه  طريهق تكهوي  (جامعهة بابهلبطلبهة الجامعهة ت صهلي الهذي يتمثهلطريق تحديهد المجتمهع األ
تتعلهق بتخصصهاتهم وجنسهههم,  واختيهار مجموعههة مه  هههذه    تتهو ص علههيهم, وأت التهي يمكهه  للمتغيهرا

المتغيرات لدراستها في ضوء ماتوصلت الي, االدبيات والدراسات السابقة, وم  ثم اختيهار عينهة تتمثهل 
 ها.د الباحث دراستها وتعرفات التي يريفيها تل  المتغير 

 بالطريقههة العشههوائيةوطالبههة  طالههع (211) ةعينههة البحههث مهه  مجتمههع البحههث الكلههي البالغهه اختيههرت    
م  حجم عينة البحث, فهي  (%20), ومثلت نسبة طالب ا (061)بواقع  ,التو يع المتناسع اتذة قيالطب

عينهة البحهث  واختيهرت, مه  ذات العينهة (%81), ومثلهت نسهبة طالبهة (030)حي  بله  عهدد الطالبهات 
ويعد حجم هذه العينة كافيا عند مستوى داللهة , واإلنسانية ةالعلمي كليات جامعة بابل جميع الحالية م 
, إلى أن, اذا كا  حجم المجتمهع يتهراوب بهي  (Krejcie&Morgan,1970), فيشير  (0.05)إحصائية 

 388( فهههههههههههههههههههه   علههههههههههههههههههههى الباحههههههههههههههههههههث أ  يختههههههههههههههههههههار عينههههههههههههههههههههة مقههههههههههههههههههههدارها 01111إلههههههههههههههههههههى  08111ت
 يوض  ذل : (3-0)جدول و  ,(Krejcie&Morgan,1970:607)فردا
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 (3-2جدول )                                  
 عينة البحث وفق متغير الجنس والتخصص

 المجموع عينة الناث عينة الذكور التخصص الكلية ت
 56 55 15 انساني النسانيةكلية التربية للعلوم   1

 45 52 02 انساني كلية التربية الساسية  0

 12 11 4 انساني اآلدابكلية   5

 15 1 3 انساني كلية العلوم السالمية  5

 05 10 10 انساني الدارة والقتصاد  3

 05 11 15 انساني القانون  4

 05 13 6 علمي كلية الطب  2

 14 12 4 علمي كلية طب السنان  6

 16 15 3 علمي كلية الصيدلة  1

 54 14 02 علمي كلية الهندسة  12

 1 5 4 علمي كلية الهندسة مسيب  11

 11 2 5 علمي كلية الهندسة المواد  10

 12 6 0 علمي كلية التمريض  15

 02 12 12 علمي كلية العلوم  15

 15 6 3 علمي كلية تكنولوجيا المعلومات  13

 02 10 6 علمي التربية للعلوم الصرفةكلية   14

 12 2 5 علمي كلية الفنون الجميلة  12

 14 0 15 علمي كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة  16

 522 050 146 المجموع الكلي

 %122 %36 %50 النسبة
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  :((Instruments of Research: أداتا البحث ثالثاا
اتسهاقا  مههع اإلطههار النظههري الهذي اعتمههده الباحههث فههي دراسههة المتغيهرات, ومهه  أجههل تحقيههق أهههداف     

قيهها  متغيههرات البحههث مفر فيهمهها الخصههائص السههيكومترية, و امهه  وجههود أداتههي  تتههو  كهها  الب ههد  البحههث 
 تية:الخطوات االالباحث  اتبع, النفعالي واألخرى اساليع الحياةالحالي, إحداهما تقي  الت عع ا

 :(Austin): مقياس التالعب النفعالي أول
.وصف المقياس-أ

بعد االط ص على األدبيات والدراسات السابقة ذات الع قة بموضوص البحث, تبنى الباحهث مقيها     
مهارات مستقلة  , والمو عة على ث ثفقرة (01ت(  والمؤلف م  2/(ت ملحقAustin, 2007ت اوست 
 هي:

 .((emotional manipulation tendencyالنفعالي الميل الى استعمال التالعب -0
 ( فقرات.01بواقع تاستغ ل الفرد عواطف النا  ومشاعرهم ون اعاتهم م  أجل تحقيق أهداف,. 

تتمثل بعدم قدرة الفرد على  .((lacking emotional skills ةفيضعالالمهارات النفعالية -0
خري . صية في تغيير الحالة الم اجية لآلالم اجية, أو توظيف قدرات, االنفعالية الشختغيير حالت, 

 ( فقرات.2بواقع ت
ضعف قدرة الفرد في التعبير ع  انفعاالت,  Emotional concealment).)خفاء النفعالي اإل-3

( فقرات 2. بواقع تع  اآلخري  الحقيقية العاطفية فعل,ردود  إخفاءمما يجعل ذل  يميل إلى 
(Austin, et.al, 2007: 181). 

وال يف  (Mood-worsening) الم اجتنظيم بتعرف ا دياد سوء هذا المقيا  وتهتم فقرات 
inauthenticity))   ا م  ضعف في يعاني المت عع انفعالي  لدى المت عع, إذ وفقا له أوست

المهارات الشخصية على إدارة انفعاالت, الشخصية مقابل ارتفاص قدرت, على التحكم بانفعاالت 
األخري , وتمثل المهارة األولى بقدرة المت عع على التحكم بمشاعر اآلخري , في حي  تتمثل المهارة 

وتصح  هذه المقايي  . الثانية والثالثة بضعف قدرة المت عع على استعمال مشاعره والتحكم بها
ة إلى أوافق بشدة(, بشد ارفضتال  ب م او تتر  وفق طريقة ليكرت في ضوء  خمسة بدائلعلى 

 وتشير ,(درجات 8موافق بشدة = تفي حي  يعطى البديل  (درجة 0=  ال أوافق بشدةت ويعطى البديل
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 & Austin)االنفعاليالت عع  الفرد إلى مهارات لكل مهارة إلى استعمالالدرجات المرتفعة 

O’Connell, 2013: 836). 
 .المقياس ترجمة - ب

 :االتية الخطوات باتباص المقيا  ترجمة تم التحقق م 
 1العربية. اللغة لىإ اإلنكلي ية اللغة م  المقيا  ترجمة -0
 .تطهابق م  للت كد  مختص في علم النف  يمتل  كفاءة في اللغة االنجلي ية, على الترجمة عرض -0

 .للفقرات اللغوية الصياغة م  والت كد النف  علم مصطلحات مع الترجمة
 .خرآ مترجم قبل م  اإلنكلي ية الى العربية م  اعكسي   الترجمة إعادة -3
الترجمهة  س مة م  والت كد الترجمتي  لمطابقة اإلنكلي ية اللغة ص فيصعلى متخ الترجمتي  عرض -2

 تصدق الترجمة(.
 (7تملحههق/, %96صههلية للمقيهها  والنسههخة المعربههة بمقههدار األبلغههت نسههبة التطههابق بههي  النسههخة وقههد 

 تطبيق, على عينة البحث. إمكا , المقيا  االعتماد على ترجمة مكا إوهذا ما يشير إلى 
 .تبني تعليمات المقياس - ج

اعتمد الفقرات, لذا   الدليل الذي يوض   للمستجيع كيفية االجابة ع تعد تعليمات المقيا     
التي أكدت تو يع المقيا  في أجواء (Austin, et.al, 2007) تعليمات مقيا الباحث على 

مثال توضيحي  , وعدم ذكر الغرض من,, ووضعلإلجابة اهادئة, يكو  فيها المستجيع مستعد  
 ,Austin & O’Connell)ذكر االسم إلى حاجة , وم  دو  اليمثل كيفية االجابة ع  الفقرات

2013: 846). 

                                           
 اسماء المحكمين لترجمة المقياس: 1
 أ.د. صال  مهدي عداي تاللغة االنكلي ية( جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية. -
 الصحة النفسية جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية. علي محمود كاظم أ.د. -
 حميد حسي  معيوف تاللغة االنكلي ية( جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية. أ.د.- 
 الموسوي تاللغة االنكلي ية( جامعة بابل كلية التربية للعلوم االنسانية. غا ي حيدر أ.د. -
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 .المقياس  صالحية - د

ههههذه العمليهههة الهههى مهههدى تمثيهههل المقيههها  للمتغيهههر المهههراد قياسههه, إذ يعهههد التحليهههل المنطقهههي تشهههير    
 ,فههي بههدايات إعههداد الفقههرات, ألنهه, يؤشهههر مههدى تمثيههل الفقههرة للسههمة التههي أ عههدت لقياسهههها اضههروري  

ههوألجههل التحقههق مهه  صهه حية فقههرات مقيهها  الت عههع ا  وليههةض المقيهها  بصههيغت, األر  النفعههالي, ع 
, التربوية والنفسية لبيا  صه حيت,على مجموعة م  المحكمي  في العلوم ( فقرة 01م  ت ةالمتكون
اسهههتعمل الباحهههث النسهههبة   أراءههههم فهههي صههه حية كهههل فقهههرة, و دى المحكمهههبههه(, وبعهههد أ  أ3تملحهههق/

  موافقهة جميهع المحكمهي  التهي فقهرات المقيها وقهد حها ت, المئوية لمعرفة ص حية فقرات المقيا 
 بعههض التعههدي ت علههى وتههم اجههراء (3-3)موضهه  فههي جههدول  هههو كمهها %(11)كثههر مهه  أ تبلغهه

 (. 8ملحق ت .المقيا  فقرات
 (5-5)جدول                                   

 التالعب النفعاليآراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس 

 عدد أرقام الفقرات ت

 المحكمين

 المعارضون الموافقون

 النسبة العدد  النسبة العدد

1- 1-0-5-5-3-4-2-6-1-12-11-10-15-15-13-14-12-

16 

 صفر صفر 122% 02 02

 

 عليها أحد م  االساتذة المحكمي .وبدائلها التي لم يعترض  ,جميع الفقرات أ ثبتتلذا 

 .والتعليمات الفقرات وضوح تجربة - ه

 الصهعوبات ع  لكشفاع   فض   , وبدائل, فقرات, ووضوب المقيا  تعليمات وضوب تعرف لغرض   
 طبهق الباحهث المقيها  ,المقيها   عه االجابهة تسهتغرق, الهذي والوقهت ,الت فيهه المسهتجيع تواجه, التهي
          والتخصههص الجنسههي  بههي  مناصههفة تو عههوا وطالبههة طالب هها (21) بلغههت عشههوائية عينههة علههى

 كا  إذا ع ما االستفسار المستجيبي  م  الباحث وطلع, (2) جدول في مبي  هوكما )إنساني- علمي(
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  أ واتضه  االجابهة, ثنهاءأ فهي تهواجههم قهد التهي الصهعوبات وذكهر المقيها , في فقرات غموض هنا 
علهى  اسهتجاباتهم فهي المسهتغرق الوقهت مهدى  أو  الطلبهة, لهدى واضهحة كانهت وتعليمات, فقرات المقيا 

 ( دقيقة.8قدره ت( دقيقة وبمتوسط 1-8المقيا  تراوحت بي  ت
 (3-4جدول )

 عينة تجربة وضوح الفقرات والتعليمات

 المجموع الناث الذكور الكلية التخصص
 02 12 12 الهندسة علمي

 02 12 12 القانون إنساني

 52 02 02 المجموع

 

 .جراء تحليل الفقراتإ - و
للفقههرات واإلبقههاء علههى الفقههرات جههراء تحليههل الفقههرات هههو اسههتخراج القههوة التميي يههة إإ  الهههدف مهه      

 0893( تعبههد الههرحم , Ebel, 1972: 392المميهه ة فههي المقيهها  واسههتبعاد الفقههرات غيههر المميهه ةت
يقصهههد بهههالقوة التميي يهههة للفقهههرات مهههدى قهههدرة الفقهههرة علهههى التمييههه  بهههي  ذوي المسهههتويات العليههها  إذ ,(92:

ويعهد  ,(Shaw, 1985: 450)يسهها الفقهرة وذوي المسهتويات الهدنيا مه  األفهراد علهى الخاصهية التهي تق
تت كهد كفهاءة فقهرات  ع  طريق,أل   ,تميي  الفقرات جانبا  مهما  م  التحليل اإلحصائي لفقرات المقيا 

قههدرة فقههرات المقيهها  علههى الكشههف عهه  الفههروق الفرديههة بههي   علههى أنههها تؤشههر ذلهه المقههايي  النفسههية, 
ضهرورة إبقهاء الفقهرات ذات القهوة  Chiselli, et.al),1981 تويؤكد  ,(Ebel, 1972: 399ت .األفراد

 ة أو تعهديلها أو تجربتهها مه  جديهدالتمي يهة فهي الصهورة النهائيهة للمقيها  واسهتبعاد الفقهرات غيهر المميه  
, وع قههة درجههة الفقههرة يعههد أسههلوع المجمههوعتي  المتطههرفتي و  ,(Chiselli, et.al, 1981: 434ت

سهتعملها الباحهث لههذا أوقهد  ,المناسهبة فهي عمليهة تحليهل الفقهراتبالدرجة الكلية للمقيها  مه  االسهاليع 
 .الغرض

 
 



 41 الفصل الثالث..................................................منهجية البحث وإجراءاته

 

 .(Contrasted Groups)تين يطرفـ المجموعتين ال 1
فقهههرات مقيههها  الت عهههع االنفعهههالي, قهههام الباحهههث بتطبيهههق  مههه لحسهههاع القهههوة التميي يهههة لكهههل فقهههرة     

عشوائية طبقية وطالبة, تم سحبها بصورة  ( طالع211عينة التحليل البالغة ت( على 8ملحقالمقيا  ت
 تبههت  الدرجههة الكليههة لكههل اسههتمارة, ر   مهه  جامعههة بابههل, وبعههد تصههحي  اسههتجابات المفحوصههي  وحسههاع

نسهبة  مه  االسهتمارات  اختيهرتههاء به دنى درجهة, ومه  ثهم الدرجات تنا ليا  ابتداء  مه  أعلهى درجهة وانت
مه   %(08)استمارة( , واختيار نسبة  011الحاصلة على أعلى الدرجات وسميت بالمجموعة العليا ت
. وتراوحهت اسهتمارة( أيضها   019موعهة الهدنيا تاالستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات وسهميت بالمج

 .(3-8)مقيا  الت عع االنفعالي وفق جدول ع جابة لك  المجموعتي  درجات اإل
 (5-3) جدول 

 مدى درجات الجابة للمجموعتين الطرفيتين على مقياس التالعب النفعالي    
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا التالعب النفعالي

 درجة 13-02 درجة 55-32 الميل الى التالعب النفعالي

 درجة 5-1 درجة 10-02 ضعف المهارات النفعالية

 درجة 3-15 درجة 14-02 الخفاء النفعالي

 

العليهها والههدنيا مهه  الههدرجات تمثههل أفضههل نسههبة يمكهه  أخههذها فههي تحليههل  (%08ت  نسههبة إوهكههذا فهه    
الفقهههرات, وذلههه  ألنهههها تقهههدم لنههها مجمهههوعتي  ب قصهههى مههها يمكههه  مههه  حجهههم وتمهههاي , حينمههها يكهههو  تو يهههع 

  .(82 :0910الدرجات على المقيا  على صورة منحنى التو يع االعتدالي تال وبعي وآخرو , 
لك  المجموعتي  العليا والدنيا على كهل سهمة مه   واالنحراف المعياريوبعد استخراج الوسط الحسابي 

لعينتههي  مسهتقلتي  الختبههار داللههة  (t. test)الت عهع االنفعههالي, قهام الباحههث بتطبيهق االختبههار التهائي 
 الفههروق بههي  أوسههاط المجمههوعتي , وذلهه  أل  القيمههة التائيههة المحسههوبة تمثههل القههوة التميي يههة للفقههرة بههي 

     .(38: 0991موعتي  تماير , المج
ههد ت القيمههة التائيههة المحسههوبة مؤشههرا  لتمييهه  كههل فقههرة      (1.96)بالقيمههة الجدوليههة البالغههة  بموا نتهههاوع 

( درجهههات القهههوة 3-6. ويوضههه  جهههدول ت(002ودرجهههة حريهههة ت صهههائيةإح (0.05)عنهههد مسهههتوى داللهههة 
 المجموعتي  المتطرفتي :لي بطريقة التميي ية لفقرات مقيا  الت عع االنفعا
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 (3-6جدول )

 القوة التمييزية لفقرات مقياس التالعب النفعالي بطريقة المجموعتين المتطرفتين

هارة
الم

 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم
 المحسوبة

 
 النتيجة

قرة
الف

 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الي
نفع

 ال
عب

لتال
ى ا

ل ال
لمي
ا

 

 دالة 9.723 0.89651 2.3178 0.94152 3.5370 1
 دالة 13.663 0.71641 1.8056 1.05442 3.4815 0
 دالة 8.035 0.61452 1.4259 1.28586 2.5278 5
 دالة 10.753 0.99022 2.8611 0.81054 4.1852 5
 دالة 13.814 0.75453 1.6944 1.17118 3.5463 3
 دالة 15.509 0.92441 2.1204 0.90051 4.0463 4
 دالة 14.814 0.85192 2.1759 0.79131 3.8333 2
 دالة 8.783 1.03954 3.1481 0.78687 4.2500 6
 دالة 7.483 0.84831 3.5000 0.72934 4.3056 1
 دالة 7.692 0.86962 3.1389 0.89936 4.0648 12

رات
مها

ف ال
ضع

 
لية
فعا
الن

 
 دالة 9.576 1.05422 2.6389 0.82136 3.8704 1
 دالة 15.975 0.76862 1.7685 0.88817 3.5741 0

 دالة 15.601 0.74251 1.9907 0.78339 3.6111 5

 دالة 12.986 0.52647 1.3241 1.11985 2.8704 5

الي
نفع

 ال
فاء

لخ
ا

 

 دالة 12.478 0.82173 2.2500 1.02153 3.8241 1
 دالة 17.358 0.91353 2.6852 0.61838 4.5278 0
 دالة 17.303 0.87364 2.9444 0.57434 4.6852 5
 دالة 12.612 0.87359 3.1759 0.76274 4.5833 5

 



 45 الفصل الثالث..................................................منهجية البحث وإجراءاته

 

 .)التساق الداخلي( لعامل القة درجة الفقرة بالدرجة الكليةع.2
 

  Immediate Criterion Measuresتمثل الدرجة الكلية للمقيها  بمثابهة قياسهات محكيهة آنيهة     
رتبهههاط درجهههة الفقهههرة بالدرجهههة الكليهههة ا  إجهههة األفهههراد علهههى الفقهههرات ومههه  ثهههم فهههرتباطهههها بدر ا عههه  طريهههق

وفههي ضهوء هههذا المؤشهر يههتم  ,للمقيها  يعنهي أ  الفقههرة تقهي  المفهههوم نفسه, الههذي تقيسه, الدرجههة الكليهة
رجههة رتبههاط درجاتههها بالداتكههو  معههام ت التههي  ,(Lindauist,1957: 286) بقههاء علههى الفقههراتاإل

 .(Anastasi, 1976: 154.)ةحصائيإالكلية للمقيا  دالة 

ومه  مميه ات ههذا األسهلوع  ,والمقيا  الذي تنتخع فقراته, علهى وفهق ههذا المؤشهر يمتله  صهدقا  بنائيها  
 .(Smith ,1966 : 70)قدم مقياسا  متجانسا  في فقرات, أن, ي

السهتخراج  (Pearson Produst- Moment Correlation)وقهد اسهتعمل معامهل ارتبهاط بيرسهو   
( اسهههتمارة وههههي 522بهههي  درجهههة كهههل فقهههرة مههه  فقهههرات المقيههها  والدرجهههة الكليهههة لهههه ت رتباطيهههةاالالع قهههة 

وأظههرت النتهائج  ,التي خضعت لتحليهل الفقهرات فهي ضهوء المجمهوعتي  المتطهرفتي  نفسهااالستمارات 
, (2 .216(عنههد مقارنتههها بالقيمههة الحرجههة لمعامههل االرتبههاط البالغههة جميههع معههام ت االرتبههاط دالههة  أ 
 .)516(ودرجة حرية  (2.23 (مستوى  عند

 

الت عههع ( يوضهه  معههام ت ارتبههاط بيرسههو  بههي  درجههة الفقههرة والدرجههة الكليههة لمقيهها  3-7وجههدولت 
 .االنفعالي
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 (5-2)جدول 
 بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس التالعب النفعالي معامالت ارتباط

 الخفاء النفعالي ضعف المهارات النفعالية الميل الى التالعب النفعالي
 معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة معامل الرتباط الفقرة

1 0.438 1 0.396 1 0.431 

0 0.512 2 0.531 2 0.593 

5 0.407 3 0.551 3 0.538 

5 0.478 4 0.530 4 0.455 

3 0.518 5 - 5 - 

4 0.587 6 - 6 - 

2 0.551 7 - 7 - 

6 0.368 8 
- 

8 
- 

1 0.315 9 - 9 - 

12 0.325 10 - 10 - 

 

مهارات  ث ثفقرة مو عة على  (16) م  اوبذل  بقي المقيا  بعد استعمال اإلجراءي  السابقي  مكون  
, لضهعف المههارات االنفعاليهةفقهرات  (5ت, وللميهل إلهى الت عهع االنفعهاليفقهرات  (12ت, بواقهع مستقلة

 . لإلخفاء االنفعاليفقرات  (5تو
 

 ..الخصائص القياسية )السيكومترية( لمقياس التالعب النفعاليو
عهههداد إحقهههق مههه  بعهههض الخصهههائص القياسهههية فهههي يهههرى المختصهههو  بالقيههها  النفسهههي ضهههرورة الت     

:  0896, مثهل الصهدق والثبهات تعه م اسهتعمال,و تبني, مهمها كها  الغهرض مه  أ ي بنىالمقيا  الذي 
, إذ تههوفر هههذه الخصههائص شههروط الدقههة والصهه حية لمهها يهههتم المقيهها  بمعرفتهه, وقياسهه, تعبههد (218

الغهرض سه, أو يحقهق ( فالمقيا  الصادق هو المقيها  الهذي يقهي  مها أعهد لقيا089: 0913 الرحم ,
ة مههه  الدقهههة تعهههودة , , وأ  المقيههها  الثابهههت ههههو المقيههها  الهههذي يقهههي  بدرجهههة مقبولهههالهههذي أعهههد ألجلههه,

0110 :338). 
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 .Validity ـ الصدق 1
إلههى أ  الصهههدق يههدل علهههى قيهها  الفقهههرات لمهها يفتهههرض ا  تقيسههه,  Oppenheimيشههير أوبنههههايم     
والمسهتوى أو الدرجهة التهي يكهو  فيهها قهادرا  علهى تحقيهق أههداف  ,(Oppenheim, 1973: 69-70ت

وهنها  عهدة أسهاليع لتقهدير صهدق األداة إذ يمكه   ,(Stanley & Hopkins, 1972: 101معينهة ت
: 0891, لقيها  تفهرجالحصول على تقدير كمي وفي حاالت أخرى يهتم الحصهول علهى تقهدير كيفهي ل

 .مؤشرات للصدق وهيمل الباحث عدة وبهذا الصدد استع ,(361
 Face Validity.الصدق الظاهري  -

. هههي عههرض الباحههث  فقههرات المقيهها  قبههل تطبيقهه,  أفضههل طريقههة لحسههاع الصههدق الظههاهري إ      
ر على مجموعة م  المحكمي  الهذي  يتصهفو  بخبهرة تمكهنهم مه  الحكهم علهى صه حية فقهرات االختبها

الباحث مطمئنا  إلى آرائههم وي خهذ باألحكهام التهي يتفهق , بحيث تجعل في قيا  الخاصية المراد قياسها
(. وقد تحقق هذا النوص م  الصدق 262: 2101,ف كثر ت الكبيسي %(08عليها معظمهم أو بنسبة ت

وذلهه  عنههدما عرضههت فقراتهه, علههى مجموعههة مهه  المحكمههي  المتخصصههي  فههي  ,فههي المقيهها  الحههالي
 .ميدا  علم النف  . كما ذكر سابقا  

 .صدق البناء -
, إذ يههرى عههدد كبيههر مهه  أكثههر أنههواص الصههدق قبههوال   (Constract Validity)يعههد صههدق البنههاء     

نى العهام للصهدق مه  حيهث تشهبع المقيها  بهالمع Ebel)أيبل ,تالمختصي  أن, يتفق مع جوهر مفهوم 
نقهرر علهى أساسه, , ويتحقق هذا النوص م  الصدق, حينمها يكهو  لهدينا معيهار (030: 0881تاألمام, 

. وقههد تههوفر هههذا النههوص مهه  الصههدق فههي هههذا المقيهها  تالت عههع لمقيهها  يقههي  بنههاء  نظريهها  محههددا  أ  ا
 .الي( م  خ ل المؤشرات اآلتيةاالنفع

 تين.يطرفسلوب المجموعتين الأييز بواسطة استخراج التم *
 ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للعامل. *
, ههوم نفسه, الهذي يقيسه, المقيها  ككهلالسابقة بمعرفهة أ  الفقهرة او المجهال تقهي  المفتهتم الطرائق    

  .(Lindquist, 1951: 282)ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء 
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 .مؤشرات الثبات - 2
الحقيقهي إلهى  يعهرف إحصهائيا  بنسهبة التبهاي و يعني دقة المقيا ,  (Reliability)إذا كا  الثبات     

 0118ت الظاهريههة تعههودة, , أو مربههع معامههل االرتبههاط بههي  الع مههات الحقيقيههة والع مههاالتبههاي  الكلههي
, فالمقيها  واالستقرار في النتائج عبهر اله م ن, يعني أيضا  الدقة واالتساق في أداء األفراد إ, ف(209:

  .Baron, 1981: 418)ترة ثانية على األفراد أنفسهم م طبِّقالثابت يعطي النتائج نفسها إذا 
قيها  الثبهات بعهدة طرائهق , إذ يهرى تكرونبها ( أ   دبيات القيا  النفسي إلى إمكها ولقد أشارت أ    

 Internal): االتسهههاق الهههداخلي يهههتم عبهههر سلسهههلة مههه  القياسهههات منهههها اتسهههاق درجهههات االسهههتجابات

Consistency) واالتسهههاق الخهههارجي المفهههوم نفسههه,لمقيههها  تقهههي  والههذي يتحقهههق إذا كانهههت فقههرات ا ,
(External Consistancy)  والذي يتحقق حينما يستمر المقيا  في إعطاء النتائج نفسها إذا ما تم
 . (Holt & Irving, 1971: 60)إعادة تطبيق, عبر مدة  منية 

عهادة االختبهار تا     , ههو أ  ي(التسهاق الخهارجوهكذا يبدو أ  الفرق بي  طريقتي االتساق الداخلي وا 
أ  الفقهرات معامل الثبات في الطريقة األولى يشير إلى التجان  بي  الفقهرات تحيهث يقصهد بالتجهان  

, في حي  يشير معامل الثبات بطريقة إعهادة االختبهار إلهى درجهة اسهتقرار األفهراد تقي  مفهوما  واحدا (
(. وعليه, قهام 33: 0890وآخهرو ,   تال وبعهي مناسهبة مه  اله م مهدةالمقيها  عبهر  ع في إجاباتهم 

 :يا  بتل  الطريقتي  وكما ي تيالباحث باستخراج ثبات مق
   Test- Retest).طريقة التساق الخارجي )إعادة الختبار أ.

, ثههم إعههادة تطبيههق المقيهها  مقيهها  علههى عينههة ممثلههة مهه  األفههرادتتضههم  هههذه الطريقههة تطبيههق ال    
يههق تطب أ  إعههادةإلههى  (Adams), إذ يههرى آدمهه  مناسههبة مهه  الهه م  مههدةى بعههد مههرور عليههها مههرة أخههر 

  :Adams, 1964). (58ال تقل ع  أسبوعي   في مدة, يجع أ  يكو  لتعرف ثبات,المقيا  
ولقههد قههام الباحههث بتطبيههق مقيهها  الت عههع االنفعههالي السههتخراج الثبههات بهههذه الطريقههة علههى عينههة      

بعد مرور اسبوعي  م  التطبيق األول للمقيا  قهام الباحهث بإعهادة وطالبة,  ( طالع122مكونة م  ت
 Person), وبعد استعمال معامل ارتباط بيرسو  نفسهامرة أخرى وعلى العينة  نفس,تطبيق المقيا  

Correlation Cofficient)  ظههر بهي  درجهات التطبيهق األول والثهانيلتعرف على طبيعة الع قة ,
 .(3-1) للمقيا  كما في الجدولأ  قيمة معامل الثبات 
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 (3-0جدول )
 )اعادة الختبار( درجات معامل الثبات لمقياس التالعب النفعالي بطريقة

 درجة معامل الثبات األسلوب
 0.760 الميل إلى التالعب النفعالي  

 0.795 ضعف المهارات النفعالية

 0.797 اإلخفاء النفعالي   

     

وقد ع هدت ههذه القيمهة مؤشهرا  علهى اسهتقرار اسهتجابات األفهراد علهى مقيها  الت عهع االنفعهالي, إذ          
( 1.83 – 1.62يكهو  مه  ت (Likert)الثبات الذي يمك  االعتماد علي, كما يرى ليكهرت أ  معامل 

(Lazarous, 1963: 228) طبيهق في حي  يشير كرونبها  إلهى أنه, إذا كها  معامهل االرتبهاط بهي  الت
  :0892تعيسهههوي,  االختبهههارثبهههات علهههى   ذلههه  يعهههد مؤشهههرا  جيهههدا  إ, فهههكثرإ( فههه1.71األول والثهههاني ت

29).  
 .التساق الداخلي )معامل الفاكرونباخ(ب.
المقيها  تفيركسهو  يشير معامل الثبات المستخرج بهذه الطريقة إلى االرتباط الهداخلي بهي  فقهرات     
ى تثورنههههداي  األسهههلوع علهههى اتسهههاق أداء الفههههرد مههه  فقهههرة إلهههى أخهههر , إذ يعتمهههد ههههذا (231: 0880, 

, وبلهه  للمقيهها معادلههة الفاكرونبهها   اسههتعملت. ولحسههاع الثبههات بهههذه الطريقههة (78 :0898وهههيج , 
  .(3-8مبي  في الجدول ت هو ثبات الت عع االنفعالي وفق طريقة الفا كرونبا  كما

 
 

 (5-1)جدول 
 )الفا كرونباخ( التالعب النفعالي بطريقة درجات معامل الثبات لمقياس

 درجة معامل الثبات األسلوب
 0.726 الميل إلى التالعب النفعالي 

 0.747 ضعف المهارات النفعالية   

 0.748 اإلخفاء النفعالي   
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إلعهههادة السهههابق ونبههها  للثبهههات, كر  -عنهههد مقارنتههه, بمعيهههار الفههها اويعهههد ثبهههات الت عهههع االنفعهههالي جيهههد   
 .االختبار

 

 :ياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكليةوصف المق
, بواقهع مههارات ( فقرة مو عة على ثه ث16م  تت لف مقيا  الت عع االنفعالي بصورت, النهائية    
( فقههرات 4( فقههرات لضههعف المهههارات االنفعاليههة, وت5( فقههرات للميههل إلههى الت عههع االنفعههالي, وت12ت

موافهق للبهديل ت فيههايعطهي  لإلجابهةخمسهة بهدائل ليستجيع فهي ضهوئها المفحهوص  ,لإلخفاء االنفعالي
درجهة(  2-رفضأدرجات( والبديل ت 3-ااحيان  درجات( والبديل ت 4-موافقدرجات( والبديل ت2 - بشدة

الت عهع االنفعهالي وفهق عهدد فقهرات  عه درجة(, وبهذا تتهراوب مهدى االجابهة  0-رفض بشدةأوالبديل ت
 .(3-01)في جدول  هو ما, وككل مهارة

 

 (3-18جدول )
المتوسط  اعلى درجة عدد الفقرات المجال

 الفرضي
 ادنى درجة

 10 30 50 10 التالعب النفعالي

 4 12 20 4 ضعف المهارات النفعالية

 4 12 20 4 اإلخفاء النفعالي

 
 .يالمؤشرات اإلحصائية لمقياس التالعب النفعال -

 طبيعههة أ  يتصههف بههها أي مقيهها  تتمثههل فههي تعههرفإ  مهه  المؤشههرات اإلحصههائية التههي ينبغههي      
, (الوسههط الحسههابي واالنحههراف المعيههاريت :همهها ,بواسههطة مؤشههري  أساسههيي  وذلهه التو يههع االعتههدالي, 

مه  الصهفر, دل ذله  علهى وجهود نهوص مه  التجهان   واقتربهتوأن, كلما قلت درجهة االنحهراف المعيهاري 
  .(061: 0988ياتي وأثناسيو , تقارع بي  قيم درجات التو يع تالبأو ال
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ا  مههههه  خصهههههائص التو يعهههههات ي عههههد (Kurtosis)والتفهههههرط   (Skewness)  االلتهههههواء إكههههذل  فههههه    
, إذ يشهههير معامهههل االلتههواء إلهههى درجهههة تركيهه  التكهههرارات عنهههد القههيم المختلفهههة للتو يهههع ومعامهههل التكراريههة

, 0899, التكههههرارات فههههي منطقههههة مهههها للتو يههههع االعتههههدالي تعههههودة والخليلههههي التفههههرط  إلههههى مههههدى تركيهههه 
, إذ يسههتعمل  ل درجههة ونههوص االلتههواء والتفههرط , فمهه  الممكهه  التمييهه  بههي  التو يعههات مهه  خهه(90ص

 . (028: 0110 لتعبير عنهما تعودة,عادة مؤشرات إحصائية ل
المعامههل بمقيهها  يتخههذ وهكههذا نجههد أ  معرفههة درجههة تفههرط  أي تو يههع ونوعهه, ينبغههي أ  يقههار  هههذا    

, بههل لهه, فههي المنحههى الطبيعههي القياسههي, ومهه  المتبههع أ  يقههار  هههذا بمعامههل التفههرط  المقاأساسهها  لههذل 
هههذا  , فههإذا  اد(2.045)ياسههي نجههد أ  قيمتهه, تعههادل وبحسههاع هههذا المعامههل فههي المنحنههى الطبيعههي الق

ذا قههل عنههها كهها  التو يههع مههدببا   تالعههاني والغرابههي,  المعامههل عهه  هههذه القيمههة يكههو  التو يههع مسههطحا  وا 
0910 :66) . 

, ويكههو  الوسههط الحسههابي والوسههيط والمنههوال والتو يههع االعتههدالي يكههو  متمههاث   حينمهها تتطههابق قههيم   
 ابعضههمههع بعضههها ايي  الث ثههة ال تنطبههق التو يههع ملتويهها  سههالبا  أو موجبهها  حينمهها تكههو  قههيم هههذه المقهه

 . (81: 0990تفيركسو , 
ركهو  إلهى نتهائج التطبيهق لمقيها  الت عهع االنفعهالي وال المهذكورةإ  حساع المؤشرات اإلحصهائية    

 Statistical), تطلبهههت مههه  الباحهههث اسهههتعمال الحقيبهههة اإلحصهههائية للعلهههوم االجتماعيهههة فيمههها بعهههد

Package For Social Science)   أو مها يسهمى اختصهارا (SPSS)  فهي اسهتخراج تله  المؤشهرات
 .يوض  ذل  (3-00) اإلحصائية وجدول
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 (5-11)جدول 

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس التالعب النفعالي
 اإلخفاء النفعالي ضعف المهارات النفعالية الميل إلى التالعب النفعالي

المؤشرات 
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

 القيم

الوسط 
 الفرضي

30 
الوسط 
 الفرضي

12 
الوسط 
 الفرضي

12 

الوسط 
 الحسابي

30.9200 
الوسط 
 الحسابي

10.6675 
الوسط 
 الحسابي

14.3125 

الخطأ 
المعياري 
 للوسط

0.28124 

الخطأ 
المعياري 
 للوسط

0.13042 

الخطأ 
المعياري 
 للوسط

0.13568 

 14.0000 الوسيط 11.0000 الوسيط 31.0000 الوسيط

 13.00 المنوال 11.00 المنوال 32.00 المنوال

النحراف 
 المعياري

5.62474 
النحراف 
 المعياري

2.60844 
النحراف 
 المعياري

2.71353 

 7.363 التباين 6.804 التباين 31.638 التباين

 -0.054- اللتواء 0.535 اللتواء 0.156 اللتواء

 -0.061- التفرطح 0.885 التفرطح 0.461 التفرطح

 15.00 المدى 16.00 المدى 35.00 المدى

 5.00 أقل درجة 4.00 أقل درجة 15.00 أقل درجة

 50.00 أعلى درجة
أعلى 
 درجة

 20.00 أعلى درجة 20.00
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, نجهههد أ  تلههه  االنفعهههاليالت عهههع لمقيههها   مهههذكورةالمؤشهههرات اإلحصهههائية ال وعنهههد م حظهههة قهههيم     
المؤشرات تتسق مع معظم مؤشرات المقايي  العلمية, إذ تقترع درجات الت عع االنفعهالي وتكراراتهها 

يوض  ذل   (3-00)نسبيا  م  التو يع االعتدالي, مما يسم  بتعميم نتائج تطبيق هذا المقيا  وشكل 
 .بيانيا  
 
 

 (3-12) شكل
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 .(2813الحياة )حسن مقياس اساليب : ثانياا 
 .وصف المقياس -أ  

بعهههد االطههه ص علهههى األدبيهههات والدراسهههات السهههابقة ذات الع قهههة بموضهههوص البحهههث, تبنهههى الباحهههث      
دلههر. ويتكههو  هههذا آحههول أسههاليع الحيههاة, الههذي تههم بنههاؤه وفههق نظريههة  (6تملحههق/ 0103مقيهها  حسهه  

 الحياة: هيربعة أساليع م  , مو عة على أ( فقرة21م  ت المقيا 
  يتمثل هذا األسلوع في الفرد الذي ال ي عير في تصرفات, أي اعتبار  سلوب السيطرة أو التحكم:أ

( 01لآلخري  ويقوم ب عمال ضدهم فهو قد يكو  قاسيا  وطاغيا  أو جانحا  مؤذيا . ويتكو  م  ت
 فقرات.

  يمكنهم م  مواجهة  ال يتمتع أصحاع هذا األسلوع بمستوى عاٍل م  النشاط  ذ:خ  أسلوب اآل
الحياة, ويرتبطو  بالعالم الخارجي بطريقة االتكال, فهم يعتمدو  على اآلخري  م  أجل إرضاء 

في الحياة هو الحصول أو أكتساع ما يقدرو  علي, م   أل  اهتمامهم األسا  ,معظم احتياجاتهم
 فقرات. (01)اآلخري . ويتكو  م  

  :الحياة مثل المشك ت والمخاطر أو  ك تكافحة مشتجنع الفرد مواجهة وم أسلوب المتجنب
نشاط يكفي ليشار  أو يخاطر  الخوف م  الفشل واإلخفاق, وال يتوافر لدي, أي اهتمام اجتماعي وال

في أي مسل  م  مسال  الحياة, وهدف التفوق عنده أ  ينج  في تجنع مشك ت,. ويتكو  م  
 ( فقرات.01ت
   االجتماعي,  االهتماميتمي  أصحاع هذا األسلوع بقدر عاٍل م   :اجتماعيااأسلوب المفيد

وبدرجة عالية م  النشاط تسفر ع  شجاعة في معالجة مشك ت الحياة بطريقة نافعة م  الناحية 
 ( فقرات.01االجتماعية. ويتكو  م  ت

بدرجهة تنطبهق علهي بهدائل ههي ت هذا المقيا  وفق طريقة ليكرت, وذل  علهى خمسهة ع وتتم االجابة 
( وقههد تههم  إعطههاء بههدا  أ ال تنطبههق علههي  ,  ال تنطبههق علههي  ا , أحيان هه تنطبههق علههي  ,  تنطبههق علههي  ,  كبيههرة

 .( على التوالي0,2,3,4,2الدرجات ت
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 .إعداد تعليمات المقياسب.
 بهديل اختيهار تضهمنت التهي ,االصهلية النسهخة فهي (0103تبنى الباحث تعليمات مقيها  تحسه ,     
 وأ  المستجيع ورأي يتفق وبما للبديل المخصص بالحقل  ( √) ع مة بوضع االجابة بدائل م  واحد

ها التعليمهات شهملت, و االسم لذكر داعي وال العلمي البحث لغرض تستعمل االجابة  البيانهات ءمهل أيض 
 .االصلية النسخة في التفاصيل هذه توجد ال اذ مستجيع لكل الشخصية بالمعلومات الخاصة

 .صالحية المقياس. ج
لغرض التحقق م  ص حية فقرات المقيا  بصورت, االولية, عرض على مجموعة مه  المحكمهي      

 حهول , وقهدبهررائهم  و المحكمه أدلهى(, وبعهد أ  0في العلوم التربوية والنفسية لبيا  ص حيتها, تملحهق/
نالههت جميههع فقههرات المقيهها   التههيالنسههبة المئويههة , اسههتعمل الباحههث فههي كههل أسههلوع صهه حية كههل فقههرة

بعههض  وأجريههت( 03موضهه  فههي جههدول ت هههو كمهها  ,%(11) موافقههة المحكمههي  التههي بلغههت اكثههر مهه 
                   (.6ملحق ت .التعدي ت على المقيا 

 (5-15)جدول 
 قياس اساليب الحياةآراء المحكمين حول صالحية فقرات م

 عدد أرقام الفقرات أسلوب الحياة

 المحكمين

 المعارضون الموافقون

 النسبة العدد النسبة العدد
12-1-6-2-4-3-5-5-0-1 السيطرة  صفر صفر 122% 02 02 
12-1-6-2-4-3-5-5-0-1 األخذ  صفر صفر 122% 02 02 

12-1-6-2-4-3-5-5-0-1 المتجنب  صفر صفر 122% 02 02 
12-1-6-2-4-3-5-5-0-1 المفيد اجتماعيا  صفر صفر 122% 02 02 

 

 ليها أحد م  االساتذة المحكمي . جميع الفقرات وبدائلها التي لم يعترض ع أثبتتلذا 

  .والتعليمات الفقرات وضوح تجربةد. 
 التي الصعوبات لكشفا  ع فض    وبدائل, فقرات, ووضوب المقيا  تعليمات وضوب تعرف لغرض    
 علهى طبهق الباحهث المقيها  ,المقيها  عه  االجابهة تسهتغرق, الهذي والوقهت لت فيهها المسهتجيع تواجه,
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 )إنسهاني- علمي ( والتخصص الجنسي  بي  مناصفة تو عوا وطالبة طالع (21ت بلغت عشوائية عينة
 غموض هنا  كا  إذا فيما االستفسار المستجيبي  م  الباحث وطلع(, 02ت جدول في مبي  هو كما

 فقهرات المقيها   أ واتضه  االجابهة, ثنهاءأ فهي تهواجههم قهد التي الصعوبات وذكر المقيا , في فقرات
ستجاباتهم على المقيا  تراوحهت ا في المستغرق الوقت مدى  أو  الطلبة, لدى واضحة كانت وتعليمات,
 ( دقيقة.9( دقيقة وبمتوسط قدره ت00-1بي  ت

 .أجراء تحليل الفقرات هـ.

سههاليع الكليههة للمقيهها  مهه  األرة بالدرجههة يعههد أسههلوع المجمههوعتي  المتطههرفتي , وع قههة درجههة الفقهه    
 .ستعملها الباحث لهذا الغرضابة في عملية تحليل الفقرات, وقد المناس

 .Contrasted Groups))ن اتيطرفن الاأ ـ المجموعت

لحسههاع القههوة التميي يههة لكههل فقههرة مهه  فقههرات مقيهها  أسههاليع الحيههاة, قههام الباحههث بتطبيههق المقيهها     
وطالبههة, تههم سههحبها بصههورة عشههوائية مهه  جامعههة  ( طالههع211البالغههة تعينههة التحليههل تملحههق( علههى 

بابل, وبعهد تصهحي  اسهتجابات المفحوصهي  وحسهاع الدرجهة الكليهة لكهل اسهتمارة, تهم ترتيهع الهدرجات 
مه  االسهتمارات  %(08)تنا ليا  ابتداء  م  أعلى درجة وانتهاء ب دنى درجهة, ومه  ثهم تهم اختيهار نسهبة 

مه   %(08)واختيهار نسهبة  ,اسهتمارة( 011درجات وسميت بالمجموعهة العليها تالحاصلة على أعلى ال
اسهتمارة( أيضها . وتراوحهت  011االستمارات الحاصلة على أدنى الهدرجات وسهميت بالمجموعهة الهدنيا ت

 .(08درجات االجابة لك  المجموعتي  على مقيا  أساليع الحياة وفق جدول ت
 (3-14جدول )

 للمجموعتين الطرفيتين على مقياس أساليب الحياةمدى درجات الجابة 
 المجموعة الدنيا المجموعة العليا أساليب الحياة
 درجة 15-02 درجة 55-32 المسيطر

 درجة10-05 درجة 01-32 األخذ

 درجة 12-02 درجة 55-32 التجني

 درجة 12-53 درجة 55-32 المفيد اجتماعيا
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المجموعتي  العليا والدنيا على كل سمة م  أساليع  تاوالتباي  لكلخراج الوسط الحسابي وبعد است     
لههة الفههروق بههي  لعينتههي  مسههتقلتي  الختبههار دال (t. test)الحيههاة, قههام الباحههث بتطبيههق االختبههار التههائي 

بالقيمهة الجدوليهة  بموا نتههاوع د ت القيمة التائية المحسوبة مؤشرا  لتمييه  كهل فقهرة , أوساط المجموعتي 
درجهات القهوة التميي يهة  (3-06)ويوض  جهدول . (0.05)عند مستوى داللة إحصائية  (1.96)البالغة 

 .تي يطرفي  اللفقرات مقيا  أساليع الحياة بطريقة المجموعت
 (3-11 جدول )

 اة بطريقة المجموعتين المتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات مقياس أساليب الحي

وب
سل
ال

 

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم
 المحسوبة

 
 النتيجة

قرة
الف

 

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

طر
سي
الم

 

 دالة 13.082 0.87225 2.0741 1.00582 3.7500 1
 دالة 13.721 0.88603 2.0000 0.94771 3.7130 0
 دالة 12.702 0.90396 1.8796 1.15870 3.6759 5
 دالة 13.694 0.86147 2.0741 0.89705 3.7130 5
 دالة 10.836 0.81326 1.5463 1.11054 2.9815 3
 دالة 9.599 0.82974 2.3889 1.03068 3.6111 4
 دالة 13.552 0.91410 2.0741 1.09607 3.9352 2
 دالة 7.700 1.13669 3.2500 0.85880 4.3056 6
 دالة 4.706 0.88231 3.6852 0.85238 4.2407 1
 دالة 8.211 0.96763 3.1296 0.85177 4.1481 12

خذ
األ

 

 دالة 10.030 0.87542 1.6667 1.15421 3.0648 1
 دالة 8.814 0.26768 1.0556 1.24899 2.1389 0
 دالة 13.443 0.92726 2.0000 0.95539 3.7222 5
 دالة 15.822 0.51727 1.3519 0.93710 2.9815 5
 دالة 13.286 0.89400 1.7963 1.02698 3.5370 3
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 دالة 14.639 0.84011 1.7592 0.87006 3.5000 4
 دالة 3.141 1.00776 3.1111 1.07071 3.5556 2
 دالة 10.406 0.60366 1.4907 1.10331 2.7500 6
 دالة 2.211 1.12506 3.3796 0.89284 3.6852 1
 دالة 10.275 1.02458 2.1574 1.01507 3.5833 12

بي
تجن

ال
 

 دالة 7.640 1.16277 2.7778 1.06141 3.9352 1
 دالة 15.109 0.90612 1.9630 1.02660 3.9537 0
 دالة 6.129 1.25497 2.7037 1.25397 3.7500 5
 دالة 15.547 1.13119 2.3611 0.74675 4.3889 5
 دالة 10.992 0.82844 1.8796 1.05245 3.2963 3
 دالة 10.657 0.86282 1.8241 1.13608 3.2870 4
 دالة 13.025 0.75636 1.7315 1.13840 3.4444 2
 دالة 13.716 0.80427 1.7685 1.14971 3.6204 6
 دالة 3.534 1.13825 3.3519 1.01477 3.8704 1
 دالة 9.414 1.13790 2.5648 1.01238 3.9444 12

عيا
تما
 اج

فيد
الم

 

 دالة 13.176 0.94331 3.2315 0.63876 4.6759 1
 دالة 12.084 0.83328 3.8148 0.37981 4.8796 0
 دالة 16.216 0.77891 2.9722 0.65955 4.5648 5
 دالة 20.825 0.73624 3.0000 0.46101 4.7407 5
 دالة 17.093 0.81198 3.0648 0.55784 4.6852 3
 دالة 13.975 0.95317 2.7315 0.83468 4.4352 4
 دالة 16.571 0.85925 3.1667 0.50918 4.7593 2
 دالة 13.353 1.00892 3.1389 0.58738 4.6389 6
 دالة 10.007 0.96027 3.1111 0.84458 4.3426 1
 دالة 10.579 1.10738 2.7315 1.03971 4.2778 12
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 .درجة الفقرة بالدرجة الكلية للعامل)التساق الداخلي(عالقة  .ب
الستخراج الع قة  (Pearson Produst-Moment Correlation)استعمل معامل ارتباط بيرسو  

وههي االسهتمارات  ,( اسهتمارة400األرتباطية بي  درجة كل فقرة م  فقرات المقيها  والدرجهة الكليهة لهه ت
وأظهههرت النتههائج أ  جميههع  ,التههي خضههعت لتحليههل الفقههرات فههي ضههوء المجمههوعتي  المتطههرفتي  نفسههها

عنهد مسهتوى , (0.098)عند مقارنتها بالقيمة الحرجهة لمعامهل االرتبهاط البالغهة معام ت االرتباط دالة 
( يوضههه  معهههام ت ارتبهههاط بيرسهههو  بهههي  درجهههة الفقهههرة 07ت  , وجهههدول(398) ودرجهههة حريهههة (0.05)

 :أساليع الحياةوالدرجة الكلية لمقيا  
 ( 3-16جدول ) 

 معامالت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكلية لمقياس أساليب الحياة
 األسلوب المفيد اجتماعيا األسلوب التجنبي األسلوب األخذ األسلوب المسيطر

معامل  الفقرة
 الرتباط

معامل  الفقرة
 الرتباط

معامل  الفقرة
 الرتباط

 معامل الرتباط الفقرة

1 0.537 1 0.482 1 0.302 1 0.589 

0 0.594 0 0.487 0 0.562 0 0.506 

5 0.471 5 0.614 5 0.282 5 0.624 

5 0.593 5 0.649 5 0.593 5 0.683 

3 0.462 3 0.509 3 0.500 3 0.645 

4 0.418 4 0.605 4 0.489 4 0.580 

2 0.551 2 0.196 2 0.591 2 0.668 

6 0.328 6 0.574 6 0.576 6 0.559 

1 0.285 1 0.198 1 0.199 1 0.493 

12 0.384 12 0.532 12 0.451 12 0.438 

 

 ة( فقههرة مو عههة علههى أربعهه21مهه  ت اوبههذل  بقههي المقيهها  بعههد اسههتعمال اإلجههراءي  السههابقي  مكون هه     
( فقهرات 01ذ, وتخ  سلوع اآلألا( فقرات 01ت لألسلوع المسيطر, وت( فقرا01, بواقع تحياتيةأساليع 

 ( فقرات لألسلوع المفيد اجتماعيا.01لألسلوع التجنبي, وت
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 الخصائص القياسية )السيكومترية( لمقياس أساليب الحياة: .و
 :عمل الباحث عدة مؤشرات للصدق وهياست: Validity. الصدق -1

 

  .Face Validityالصدق الظاهري -
وذلهه  عنههدما عرضههت فقراتهه, علههى مجموعههة مهه   ,تحقههق هههذا النههوص مهه  الصههدق فههي المقيهها  الحههالي

 .ي  المتخصصي  في ميدا  علم النف . كما ذكر سابقا  المحكم

 :صدق البناء -

  المؤشرات اآلتية:بحياة( توفر هذا النوص م  الصدق في هذا المقيا  تأساليع ال 

 استخراج التمييز بواسطة اسلوب المجموعتين المتطرفتين. أ.
 ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للعامل للمقياس.

ههههوم نفسهه, الههذي يقيسهه, المقيههها  وتهههتم الطرائههق السههابقة بمعرفهههة أ  الفقههرة او المجههال تقههي  المف     
 .  (Lindquist, 1951: 282), ويوفر هذا أحد مؤشرات صدق البناء ككل
 :اآلتيتي الطريقتي  بيا  مقالقام الباحث باستخراج ثبات  .مؤشرات الثبات -ب 

 

  . Test- Retest)طريقة التساق الخارجي )إعادة الختبار  :أولا 

قة على عينهة مكونهة مه  قام الباحث بتطبيق مقيا  أساليع الحياة الستخراج الثبات بهذه الطري      
سههبوعي  مهه  التطبيههق األول للمقيهها  قههام الباحههث بإعههادة تطبيههق أ( طالههع وطالبههة, وبعههد مههرور 011ت

 Person), وبعهههد اسهههتعمال معامهههل ارتبهههاط بيرسهههو  نفسههههاالمقيههها  ذاتههه, مهههرة أخهههرى وعلهههى العينهههة 

Correlation Cofficient) طبيعههة الع قههة بههي  درجههات التطبيههق األول والثههاني, ظهههر أ   لتعههرف
 .(3-01)مل الثبات للمقيا  كما في الجدول قيمة معا
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 (3-11جدول)
 )اعادة الختبار( درجات معامل الثبات لمقياس أساليب الحياة بطريقة

 درجة معامل الثبات األسلوب
 0.753 المسيطر

 0.747 األخذ

 0.761 التجنبي

 0.782 المفيد اجتماعيا

 

     
 وفهق معيهار اسهتقرار اسهتجابات األفهراد علهى مقيها  أسهاليع الحيهاةوقد ع دت هذه القيمة مؤشرا  على  

الهذي يهرى أ  الثبهات كرونبا  الفا  ومعيار( 1.83 – 1.62ت بي  الذي يتراوب (Likert)يرى ليكرت 
 .( ف كثر1.81ت الجيد هو الذي يبل 

 

 .التساق الداخلي )معامل الفاكرونباخ( ثانياا:
, وبلهه  ثبههات أسههاليع الحيههاة كرونبهها  للمقيهها  معادلههة الفهها ملتعاسههتلحسههاع الثبههات بهههذه الطريقههة    

 .(3-08مبي  في الجدول ت هو وفق طريقة الفا كرونبا  كما
 

 (3-10جدول)
 )الفا كرونباخ( درجات معامل الثبات لمقياس أساليب الحياة بطريقة

 

 درجة معامل الثبات األسلوب
 0.729 المسيطر

 0.729 األخذ

 0.726 التجنبي

 0.754 المفيد اجتماعيا

 

 .كرونبا  للثبات -بمعيار الفا عند مقارنت, اجيد  ثبات ا ويعد ثبات أساليع الحياة 
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 :ياس وتصحيحه وحساب الدرجة الكليةوصف المقز. 
, بواقهع أسهاليع حياتيهة( فقهرة مو عهة علهى أربهع 21ت لف مقيا  أساليع الحياة بصهورت, النهائيهة مه  ت

( فقههرات لألسههلوع التجنبههي, 01( فقههرات لألسههلوع األخههذ, وت01لألسههلوع المسههيطر, وت( فقههرات 01ت
مسهة بهدائل ا.. يسهتجيع فهي ضهوئها المفحهوص علهى اسها  خ( فقرات لألسلوع المفيد اجتماعي ه01وت
-تنطبهههق علهههي  درجهههات( والبهههديل ت 2تنطبهههق علهههي بدرجهههة كبيهههرة للبهههديل ت عههه  طريقههههاجابهههة يعطهههي لإل
ال درجههة( والبههديل ت 2-ال تنطبههق علههي  درجههات( والبههديل ت 3-نطبههق علههي  احيانههاتدرجههات( والبههديل ت4

وفههق عههدد فقهههرات علهههى  أسههاليع الحيههاة عههه درجههة(, وبهههذا تتهههراوب مههدى االجابههة 0-اتنطبههق علههي أبهههد  
 .(3-21, وكما في جدول تالعامل

 
 

 (5-11) جدول
المتوسط  اعلى درجة عدد الفقرات المجال

 الفرضي
 ادنى درجة

 10 30 50 10 المسيطر

 10 30 50 10 األخذ

 10 30 50 10 التجنبي

 10 30 50 10 المفيد اجتماعيا
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 .إلحصائية لمقياس أساليب الحياةالمؤشرات ا -
طبيعههة التو يههع  هههي تعههرفإ  مهه  المؤشههرات اإلحصههائية التههي ينبغههي أ  يتصههف بههها أي مقيهها     

كلمهها قلههت درجههة و , لوسههط الحسهابي واالنحههراف المعيههاريهمهها ا ,, بواسههطة مؤشههري  أساسههيي االعتهدالي
, دل ذلهه  علههى وجههود نههوص مهه  التجههان  أو التقههارع بههي  قههيم قتربههت مهه  الصههفرانحههراف المعيههاري و اال

والتفهههرط   (Skewness)  االلتهههواء إكههذل  فههه .(069: 0877يهههاتي وأثناسهههيو , درجههات التو يهههع تالب
(Kurtosis) إذ يشههير معامههل االلتههواء إلههى درجههة تركيهه  التو يعههات التكراريههةا  مهه  خصههائص ي عههد ,

التكرارات عند القيم المختلفة للتو يع ومعامل التفرط  إلى مدى تركي  التكرارات في منطقة مها للتو يهع 
درجههة ونههوص االلتههواء ب, فمهه  الممكهه  التمييهه  بههي  التو يعههات (90: 0899االعتهدالي تعههودة والخليلههي, 

 . (247: 2112لتعبير عنهما تعودة, ذ يستعمل عادة مؤشرات إحصائية ل, إوالتفرط 
المعامههل بمقيهها  يتخههذ وهكههذا نجههد أ  معرفههة درجههة تفههرط  أي تو يههع ونوعهه, ينبغههي أ  يقههار  هههذا    

, بههل لهه, فههي المنحههى الطبيعههي القياسههي, ومهه  المتبههع أ  يقههار  هههذا بمعامههل التفههرط  المقاأساسهها  لههذل 
, فههإذا  اد هههذا (1.263ياسههي نجههد أ  قيمتهه, تعههادل تالمعامههل فههي المنحنههى الطبيعههي القوبحسههاع هههذا 

ذا قههل عنههها كهها  التو يههع مههدببا   ,المعامههل عهه  هههذه القيمههة يكههو  التو يههع مسههطحا   تالعههاني والغرابههي,  وا 
الوسهههههط الحسههههابي والوسهههههيط  التو يههههع االعتهههههدالي متمههههاث   حينمههههها تتطههههابق قههههيمويكههههو  . (66: 0892
 ابعضهمهع ها ملتويا  سالبا  أو موجبها  حينمها تكهو  قهيم ههذه المقهايي  الث ثهة ال تنطبهق بعضهو , نوالوالم

 .(79: 0880تفيركسو , 
ركهو  إلهى نتهائج التطبيهق فيمها لمقيها  أسهاليع الحيهاة وال المذكورةإ  حساع المؤشرات اإلحصائية    
 Statistical Package), تطلبهت مه  الباحهث اسهتعمال الحقيبهة اإلحصهائية للعلهوم االجتماعيهة بعد

For Social Science)   أو مهها يسههمى اختصههارا(SPSS)  فههي اسههتخراج تلهه  المؤشههرات اإلحصههائية
  .يوض  ذل  (3-20وجدولت
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 (3-28جدول )
 المؤشرات اإلحصائية لمقياس أساليب الحياة

 
 األسلوب المفيد اجتماعيا األسلوب التجنبي السلوب األخذ المسيطرالسلوب 
المؤشرات 
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

 القيم

 30 الوسط الفرضي 30 الوسط الفرضي 30 الوسط الفرضي 30 الوسط الفرضي

 38.5950 الوسط الحسابي 30.1725 الوسط الحسابي 25.9325 الحسابي الوسط 30.9475 الوسط الحسابي

الخطأ المعياري 
 للوسط

0.29153 
الخطأ المعياري 

 للوسط
0.27652 

الخطأ المعياري 
 للوسط

0.30288 
الخطأ المعياري 

 للوسط
0.30186 

 

 39.0000 الوسيط 30.0000 الوسيط 26.0000 الوسيط 30.5000 الوسيط

29.00 المنوال 25.00 المنوال 30.00 المنوال
a

 38.00 المنوال 

النحراف 
 المعياري

5.83050 
النحراف 
 المعياري

5.53032 
النحراف 
 المعياري

6.05760 
النحراف 
 المعياري

6.03714 

 50.00 التباين 36.694 التباين 30.584 التباين 33.995 التباين

 -0.242- اللتواء 0.143 اللتواء 0.792 اللتواء 0.325 اللتواء

 -0.217- التفرطح 0.735 التفرطح 2.557 التفرطح 0.690 التفرطح

 33.00 المدى 40.00 المدى 38.00 المدى 36.00 المدى

 17.00 أقل درجة 10.00 أقل درجة 12.00 أقل درجة 14.00 أقل درجة

 أعلى درجة 50.00 أعلى درجة 50.00 أعلى درجة
50.00 

 

 

 36.447 أعلى درجة
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, نجهد أ  تله  المؤشهرات أسهاليع الحيهاةلمقيها   المهذكورةوعند م حظة قهيم المؤشهرات اإلحصهائية        
تههها نسههبيا  مهه  , إذ تقتههرع درجههات أسههاليع الحيههاة وتكرارامههع معظههم مؤشههرات المقههايي  العلميههةتتسههق 

 .يوض  ذل  بيانيا   (3-00), مما يسم  بتعميم نتائج تطبيق هذا المقيا  وشكل التو يع االعتدالي
 
 
 
 

 (5-01) شكل

 
 

  

 
 
 
 



 65 الفصل الثالث..................................................منهجية البحث وإجراءاته

 

 التطبيق النهائي:
 طالهههع( 211حجمهههها ت البهههال  طلبهههة الجامعهههةقهههام الباحهههث بتطبيهههق ادوات البحهههث علهههى عينهههة مههه     

لهى إ (0100-0-08) للفتهرة مه  مه بالطريقهة العشهوائية الطبقيهة ذات التو يهع التناسهبي  ااختيهرو وطالبة 
منههها , وبعههد االنتهههاء مهه  التطبيههق صههححت اإلجابههات وحسههبت الههدرجات الكليههة لكههل (06-3-0100)

 . جل استخراج نتائج البحثأم  
 الوسائل الحصائية:

االجتماعيههههة حصههههائية للعلههههوم بالحقيبههههة اإل, اسههههتعا  الباحههههث لغههههرض التحقههههق مهههه  أهههههداف البحههههث   
(Spss) ا بالحاسبة االلكترونية, وباستعمال الوسائل اإلحصائية اآلتية:حصائي  في معالجة البيانات إ 

للتعرف على داللهة الفهرق بهي  المتوسهط الحسهابي والمتوسهط الفرضهي  االختبار التائي لعينة واحدة. .0
 وأساليع الحياة. للت عع االنفعالي

 ب سههههلوعالبحههههث االختبههههار التههههائي لعينتههههي  مسههههتقلتي  السههههتخراج القههههوة التميي يههههة لفقههههرات مقههههايي   .0
 المجموعتي  الطرفيتي .

 امل ارتباط بيرسو , لتحقيق اآلتي.مع .3
 يجاد الع قة االرتباطية بي  درجة كل فقرة والدرجة الكلية لمقياسي البحث.إ  - أ
 البحث.ستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقايي  ا - ب
 وأساليع الحياة. الت عع االنفعالييجاد الع قة االرتباطية بي  إ - ت

السهتخراج(Alpha Formula For Internal Consistency)الهداخلي ل تسهاقمعادلهة الفها  .2

 وأساليع الحياة. الت عع االنفعاليالثبات لمقيا  
الفروق على متغيري الجن  والتخصص الدراسي لهدى طلبهة الجامعهة تحليل التباي  الثنائي لتعرف  .8

 وفق مقيا  الت عع االنفعالي واساليع الحياة.
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 (.اThe Research Problem) :اشكلة اابحث: :ااوًلا

احتياجاته  علىنسان في عالم متغير وحاجاته ملحة ومتنوعة, ولكي يحصل اإليعيش      
تحقيق  االساليب في من متنوعة الى مجموعة اليومية يلجأ واالجتماعية واالنفعالية الشخصية

جل اشباع حاجاته وتحقيق أمن  ااجتماعيً  غير مقبول اسلوًبايتخذ  االفرادأهدافه, إال أن بعض 
ن يعود ذلك إلى أن أخرين واستغاللهم, ويمكن اآلب االنفعالياهدافه ورغباته, متمثلة بالتالعب 

غير صالحة فأدت الى  اساليبتمت تنشئتهم االسرية واالجتماعية واالقتصادية على  االفرادهؤالء 
به بسبب تجاهلهم للقيم واألعراف بسلوك غير مرغوب  االفرادلذلك يقوم هؤالء ختالل بالقيم, اال

 & Cooper) واالنانية ةيطريق توجهاتهم التالعب عنتحقيق منفعتهم الذاتية والشخصية من اجل 

Peterson, 1980: 77). 

اذ يسعى الطالب  ,خرينعب االنفعالي في عالقاتهم م  اآلالتال إلىة الجامعطلبة  تعرضيو     
 ير سلوكهميتغمن أجل ه ويتعامل معهم بنوع من التأثير قرانأمعي المتالعب انفعاليا لالتصال بالجا

, خرينحساب اآلهداف مقصودة على أتحقيق رغبات محددة و  ويظهر ذلك في ضوء وفق ما يريد,
عي الذي التأثير االجتمامن نوع ك ويظهر هذا التالعب وغيرها.مثل المكانة والمال والجنس.. 

. (braiker, 2004 :14)ةو المسيئأساليب الخادعة خرين باستعمال األدراك اآلإيهدف الى تغيير 
في جمي  التكيف التي تظهر سوء أحدى أوجه  االنفعاليسلوكيات التالعب  وبذلك نجد أن

غير  , وهذا ما ينتج عنه سلوكياتالجامعي يالتعليم السياق مجاالت الحياة, السيما ضمن
 لالمستقب وضياعلة ئللمساوالنزاهة, وتجعل الطلبة معرضين  باألكاديميةاجتماعية ال تتسم 

.(McCabe, 2005:102)          

تمثددل بالحصددول علددى درجددات مرتفعددة إن أحددد أسددباب قيددام الطلبددة بسددلوك التالعددب االنفعددالي ي    
فضل, ولقد تم بحد  وتوثيدق مثدل هدذا السدلوك غيدر المرغدوب فدي المجدال التربدوي, أكاديمي أداء أو 

 Ander man,  &.(Murdock (65 :2006 ابتداء من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة الجامعيدة

التالعدددب االنفعدددالي وهوووظ ر فووول الووو  الجتماووو و العاطف ة وووج والجت ة, وووج هد اوووج    ووول   ال   ووو هد 
Emotional Manipulation))  ونفرضدديوعندددما , بددزمالئهمالطلبددة مددن الددتحكم عندددما يمارسدده 

تتسم بالشدة  الطلبة, وبما أن المنافسة بين فاعلين يكونوالي بيئة اجتماعية تنافسية للغاية ف همأنفسن
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نقداط الضدعف ممدن  باسدتعمالالمزيد مدن التالعدب العداطفي إلى  ونؤ لذا يلجفي المحيط الجامعي, 
 (Mc. Namara, et.al, 2006 :44).حولهم من أجل تحقيق أغراضهم الشخصية

 لكدون هدذا السدلوكبنجاح, و باآلخرين  التحكمالقدرة على بالمتالعبين  االفراد وبهذا الصدد يتسم    
 تمكنهم مدن الحصدول علدى مندالهم وتحقيدق أهددافهمو  في تحقيق المكاسب االنية,من فرصتهم  زيدي

(Buss, et.al, 1987: 52). 

دد يؤكدددد إذ ,بعددالشددخا المتال ىيركددز التالعددب فددي جدددوهر  علددو     ب علددى تحقيددق نتدددائج المتالع 
الدذي يتالعدب بده, الشدخا  فديتأثير  بواسطة  بنتائجه السلبيةدون االكترا  من وأهداف شخصية 

إذ أن  ,األمدور األساسدية فدي التالعدب ىن الخداع او إخفداء األدلدة المنطقيدة والواقعيدة أحددإكذلك ف
ال  قدرار عدة الحدال بدأن يتوصدل الشدخا الدىسيسدم  بطبيللطدرف االخدر إظهار أو تقدديم الحقدائق 
 ونفعلدتجعدل اآلخدرين يتوظيف المكر والخديعدة بطريقدة التالعب هو  اذً إ يخدم مصلحة المتالعب.

التالعدب ال يحتدرم حددود العالقدة ويمكدن أن يسديطر علدى  لكدوناألشياء التي تحقق أهداف معينة, 
مددد  ويمكدددن أن يحدددد  ذلدددك  ,الحبيدددب أوالعالقدددات الشخصدددية األكثدددر حميميدددة والخاصدددة  بدددالزو  

, فدي أمداكن العبدادة المهنيدة, وحتدىالعمل, والنزاعات, والصدداقات, والعالقدات و  الزمالء في الدراسة
جميددد  األعمدددال والتوجهدددات  فددديالنسددداء(  –الرجدددال )وال توجدددد قيدددود عمريدددة  أو تفضددديالت ل لجدددنس 

تحول الحياة اإليجابية الى ي االنفعالين شيوع التالعب بهذا فإالتالعب بهم, و في  ارتكاب الجنسية 
 (Braiker, 2004: 2).العالقات في اإلجهاد والقلق وعدم اليقينأي تلك الحياة التي تتسم بية, سلب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

  2002وأشدكاني, وهدذا مدا أشدارت إليده نتدائج العديدد مدن الدراسدات, إذ وجددت دراسدة  داسدبورو   
, بمدددا فدددي ذلدددك االجتماعيدددة السدددياقاتعديدددد مدددن فدددي الومنتشدددر  سدددلوك مدددؤذ  أن التالعددب االنفعدددالي 

 المنظمددات العالقددات داخددل ندده يعمددل علددى تخريددبإذ إقربدداء والعالقددات الرومانسددية, األصدددقاء واأل
التالعددب االنفعددالي  أن إلددى   2102وتليبولددوس, وتوصددلت دراسددة  واي ,االجتماعيددة والمؤسسددات

, إذ يتميددز اوالتالعدب بهددمشدداعر الفدي اسددتغالل  االفددراده يقدة مدداكرة فدي التعامددل يقددوم فدي ضددوئطر 
 بهدددف همويسددعون للتقددرب مددن مددن الندداس, السددخريةو  بعدددم احتددرام العالقددات االنسددانية, نالمتالعبددو 

ويحملددددون اآلراء السددددلبية عددددن  ,التعدددداطف كددددذلك يظهددددرون مسددددتويات منخفضددددة مددددناسددددتغاللهم, 
 (Wai &Tilipoulos, 2012 :5).اآلخرين 
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 جميدددد  علددددى عديدددددة لسددددنوات اسددددتمرت مشددددكلة, االنفعددددالي التالعددددبن القددددول إوبهددددذا يمكددددن     
 ((Ajzen & Beck, 1991 كدراسددة الدراسددات مددن العديددد شددارتأو , االجتماعيددة المسددتويات
 مسدتوى أنإلدى  (jordan, 2001) ودراسدة ,(Blankenship & Whitley,  2000)ودراسدة 
ا مددد  , فدددي حدددين يدددرتبط إيجابًيدددالدددديني وااللتدددزام خالقيدددةاال والقددديم ايدددرتبط سدددلبيً  التالعبدددي السدددلوك
  العدوان.

 سدددلوكيات مشددداهدة أن( Bandura, 1983) بهدددا قدددام آلتدددي والبحدددو  الدراسدددات أظهدددرت وقدددد   
 يددرتبط وهددذا مماثددل, مقبددول غيددر سددلوك فددي االنخددراط الفددرد علددى يسدده ل قددد المقبولددة غيددر ريناآلخدد

 لبانددددددددورا االجتمددددددداعي الدددددددتعلم نظريدددددددة بددددددده جددددددداءت الدددددددذي االنمدددددددوذ  او بالقددددددددوة الدددددددتعلم بمفهدددددددوم
(Bandura,1983,) مقبولدة غير ساليبأ يعتمدون اآلخرين بأن الطلبة إدراك مجرد فان وكذلك, 

 اجتماعيدددددا مقبولدددددة غيدددددر مماثلدددددة بسدددددلوكيات القيدددددامإلدددددى  هميددددددف  بعضدددددن أ شدددددأنه مدددددن هدددددذا نفدددددإ
 والرغبدات الضدغوط مد  التوافدق الجدامعي الطالدب علدى أن وبمدا(. (Bandura, 1982: 5وتربويدا
 علدددى للحصددول مقبولددة غيدددر وأخددرى مقبولددة سدددلوكية بأنمدداط يواجههددا قدددد نددهفإ الداخليددة, واألهددواء
 الدذي الحيداة, فدي بأسدلوبه كبيدرة بدرجدة يتعلدق وهدذا(. Mills, 1958: 68) مدا مكافدأة أو مكسدب

 وتوقعدددات مطاليدددب مددد  تنسدددجم ال او تنسدددجم التدددي ورغباتددده أهدافددده تحقيدددق فدددي الفدددرد طريقدددة هدددو
الدذين يمتلكدون أسداليب حياتيدة سدلبية كأسدلوب  االفدرادن أ (Adler, 1931)ويدرى ادلدددر, المجتمد 

 .(222 :2112ادلر,  )يكون لديهم سلوكيات اجرامية ضد المجتم   (ةسيطراالخذ,اوابتجنب,اواب)

ارتفداع ضدغط الددم )ة مثدل السيكوسدوماتين األمدراض أكدت الدراسات في الصحة النفسدية أوقد    
وأمددراض القلددب التاجيددة واإلصددابة بددداء السددكري( قددد تعددود ألسددباب تتعلددق بالجانددب النفسددي ل فددراد 

ارت نتدائج واشد ,السدلبيةفي حياتهم وعددم معالجتهدا بشدكل ايجدابي واعتمدادهم علدى أسداليب الحيداة 
 الذين كان لديهم ماضي   االفرادن أ إلى ,(Rosen man, et.al, 1975)دراسة روزنمان وزمالئه 

مدددؤلم ولدددم يحصددددلوا علدددى الحددددب واالهتمدددام, وحددداولوا تعددددويض الشدددعور بددددالنقا بأسددداليب الحيدددداة 
 & Rosenman)( CHD)كثددر عرضددة لةصددابة بددأمراض القلددب التاجيددة أ يكونددونالعدوانيددة 

et.al,1975: 872-874.) 
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ــــريت )ادراسددددةوقددددد أشدددارت     الدددى أن أسددددلوب األخدددذ يسعدددد مدددن األسددداليب التدددي ال  (0991,اابتـل
ابتلريتـ ,ا) غيدر قدادر علدى العطداءا أنانًيد االناس عندد التفاعدل معهدم, لكونده أسدلوبً يفضلها معظم 

 ىأن أساليب الحياة غير السوية تؤدي إلد (2002,اابـكيخـة ) دراسدة كذلك وجدت .(92 :0992
حددددو  الكثيددددر مددددن المشددددكالت مثددددل العنددددف والسددددرقة وتبنددددي األفكددددار المتطرفددددة وقطدددد  العالقددددات 

 أنالدددى  (2119 ,أسشاعـــي )دراسددددة  توصددلتفدددي حددين  .(011: 2112اابكــيخة ,) االجتماعيددة
 السددددددددلبيبظهددددددددور االفكددددددددار الالعقالنيددددددددة ومفهددددددددوم الددددددددذات  المضددددددددطربة تنبدددددددد س  أسدددددددداليب الحدددددددددياة

أن أسددلوب الدسيددطرة يعددد ( Flynn, et.al, 1998)دراسدة  وجددتكدذلك   .(2: 2002اعيل,مأس)
 ,Flynn, et.al). نكر والكدذب والرغبدة فدي قهدر اآلخدريالتي تجعل الفرد يتسم بالممدن األساليب 

1998: 12)  

لواقدد  ا ةمعايشددفددي ضددوء لمسددها قددد ن ةمشددكلة البحدد  الحاليدد وفقددا لمددا سددبق يشددعر الباحدد  أن    
يظهددر بددين حددين وآخددر فددي مشددكالت التالعددب االنفعددالي  إذ الحددظ أن, طلبددة الجامعددةلاألكدداديمي 

 هفي ضوئ يواجه احياتيً  اأسلوبً بوصفه  ظهروعادة ما ي كاديمي,الجانب االخالقي واأل ذات الطلبة
السدلوكيات ب وعادة ما يدتم التعبيدر عنده المطالب والحاجات النفسية واالجتماعية, الطالب الجامعي

أن يجددد فددي يأمددل الباحدد  لددذا األمددر الددذي ال يمكددن تجاهلدده,  الطلبددة, وهددو فددي تصددرفات السددلبية
 هددل للتالعددب االنفعددالي عالقددة )تددي:ال اآلؤ السدد علددى اإلجابددة ,البحدد  سددعيه األكدداديمي عبددر هددذا

 ؟(.بأساليب الحياة لدى طلبة الجامعة
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 .     : (The Importance of the Research)ا :اأهشي اابحث:ثانيًا
ومصدًرا  اقة هائلةطلبة هذ  المرحلة طذ يمثل إ, مةاه ةيدراسة حلمر  تمثل المرحلة الجامعية  اا

طلبة الجامعة يشكلون فئة من  نأ( Fromm 1989,)يذكر فروم ف تنمية المجتم ,في بشرًيا مهًما 
التي سترفد المجتم   فهم القوة االحتياطية ,ا من اركانها أساسيً فئات المجتم , ويحتلون ركنً 

 ودخولهم  الدراسة كمالهمإا بعد ا وتقنيً ا وثقافيً فنيً ا و بالطاقات البشرية الشابة المعدة والمؤهلة علميً 
                                                      .(Fromm  18 :1989) واالنتا  العمل ميادين

الجانب األخالقي  تنميةضرورة  ((Mills, 1958وتؤكد الدراسات النفسية, ومنها دراسة ميلز    
في هذ  المرحلة العمرية, يصقل الشباب شخصياتهم, وتتطور فاإلنساني لدى الطالب الجامعي, و 

 :Shipton, 2000 . قيمهم ومبادئهم األخالقية بدرجة كبيرة, مثل النزاهة وحب اآلخرين والعدالة

75) & (Bissett  كذلك وجدت دراسة(Gattiker & Kelley, 1999)  أن طلبة الجامعة
ا ون في هذ  المرحلة األكاديمية كيفية توظيف السلوكيات التي يمكن أن تحقق أهدافهم بعيدً مليتع

ا, إذ في ضوء القوانين واآلليات التي تنتهجها الجامعات, عن السلوكيات غير المقبولة اجتماعيً 
الطيبة, وتجنب االعتداء على اآلخرين, والتعاون  ة السلوكيات االيجابية التي تؤكدالطلبيكتسب 

والخيرة عند تعامل المسوغات المنطقية  تبني الى م  اآلخرين, وتبني األفكار والفلسفات التي تشير
التنمر ن الطلبة الذين ال ينتهجون أساليب إلذلك ف, الطلبة م  زمالئهم ومدرسيهم وموظفي الجامعة

والتالعب والكذب في سبيل تحقيق أغراضهم الخاصة, يتسمون بالثقة, والنجاح في الحفاظ على 
 :Gattiker & Kelley,1999)خرين السيطرة على اآلعالقتهم االجتماعية والعاطفية, ويكرهون 

رفض سلوكيات التالعب االنفعالي  نأ (Grieve, et.al, 2010) كذلك توصلت دراسة, (57
التواصل م  اآلخرين, على قدرة ت االجتماعية مثل الاترتبط بدرجة ايجابية م  العديد من المهار 

دارة مشاعر الفرد واآلخرين, االجتماعية من دون سوء نية المعلوماتوتفسير  , لذلك يسجلون وا 
 ,Grieve, et.al)عواطف اآلخرين  واحتراماتخاذ القرارات األخالقية, درجات مرتفعة على 

السلوكيات االجتماعية التي ال تقوم أن  ((Braiker, 2004ووجدت دراسة براكير .(9-48 :2010
 ساعد الفرد على تحقيق أهدافه بطريقة مشروعة,تعلى التالعب االنفعالي والخداع, يمكن أن 

وهذا ما يجعل الطالب ناجحا في كسب حب اآلخرين, وتعاونهم ومساعدتهم الصورة المطلوبة, وب
 (.(Braiker, 2004: 7عند أداء واجباته معهم 
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شاعة المناخ الجامعي إعب لدى طلبة الجامعة, يعمل على ن انخفاض سلوكيات التالإ   
الفصل االنذار و االيجابي, ويجنبهم الوقوع في الكثير من المشكالت والعقوبات الجامعية, مثل 

هذا السلوك دليل على تحمل  فانخفاضوخسارة الكثير من الصداقات, والتنبيه,  ,المؤقت
التي ال تدل على االلتزام العالقات العاطفية العابرة  الكذب, واقامة الميل إلى , وتجنبالمسؤولية

يؤدي  فعاليالتالعب االن أن ظهور, في حين والوفاء الصادق بين الجنسين من طلبة الجامعة
وينشر الشك  ,يالجامع الطالب ةمن شخصيويضعف  ,الحياة االجتماعية والعاطفيةر يدمإلى ت

بد من ال , لذلك العالقات العاطفية غير الصحيةوخلق  واالرتياب في جمي  العالقات الجامعية,
 لدى شبابنا الجامعي األخالقيالسلوك غير  على مدى انتشار هذاتعرف بهتمام الا
(.(Burgoon, et.al, 2006: 76 التي  وتعليم الطلبة اكتساب واستعمال المهارات االجتماعية

التي تركز التكتيكات تلك   منومساعدتهم, بداًل  تقوم على الصداقة, والثقة, والتقرب من اآلخرين
بهدف تحقيق  مشاعرهمتخدير و  فكارهم ومزاجهمأ عواطف اآلخرين, وتغييرب التحكمالتالعب  على

  & Donnell, 2013: 55)  .(Austinاغراض شخصية غير أصيلة

م   االنفعالينجد أن تحذير الشباب وزيادة وعيهم من مخاطر استعمال التالعب  لذلك   
وتشكيل  ,زمالئهم, يمكن أن يقلل من انهيار عالقاتهم االجتماعية والعاطفية, والضرر بسمعتهم

قد  االنفعاليالتالعب ن أصداقات يمكن ان تدوم إلى ما بعد التخر  من الحياة الجامعية. وبما 
ة في فهم يتشكل نتيجة خبرات الفرد السيئة التي حدثت في الماضي, وتبني مدركات غير عقالني

الحياتية نتيجة ألحدى األساليب بوصفه نه من الممكن أن يظهر إالعالم والتعامل معه, ف
نا نجد أن السلوكيات األخالقية تتشكل نتيجة عيش الفرد في بيئة اجتماعية , في حين أنالمتنوعة

   المحبة والتعاطف وحاجات اآلخرين. إشاعةتعاونية, تقوم على 
التي اكتسبها  الحياتيةاالساليب مجموعة من أي سلوك هو حصيلة  بأن ادبـــر  وهذا ما يؤكد    
قد تقوم على المحبة واالشباع وتعزيز  تعرض إلى تنشئةينتيجة خبراته الماضية, وذلك عندما  الفرد

جعل الشخا متمركزا وتالقسوة والعنف واهمال الحاجات,  المهارات التكيفية, او تنشئة تقوم على
نجاز أهدافه رغباته او إعلى غير  في  ومعتمدا ,آخذ يشكل أسلوب حياتيهذا ما و  ذاته,حول 

بهذا الصدد تميل و  (.90: 0911صال , ) ورغباتهم التحكم بمشاعر الناس يميل إلىمسيطرة 
تحقيق متطلبات  إلى التي تتوجه نحو التعاون والحب واحترام مصال  اآلخرينانماط الحياة 

مختلف االنشطة والفعاليات يؤدون  االفرادوجعل , وخلق االنسجام بين نسجيه االجتماعي المجتم ,
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التوافق م  المجتم  وهذا ما يخلق  بكل نشاط وحيوية, مون بها في حياتهم العامةو التي يقواالدوار 
Abel, et.al, 1989: 289).)  ( التي توصلت إلى أن 2112 اسماعيل,)وهذا ما أكدته دراسة

النمو  وتحفيز عمليات, يةدساندناإل العديد من االهدافأسلوب الحياة التعاوني يعمل على تحقيق 
, فضال عن تدني مستويات التعصب تماعيدجاال م  المحيط االفراداالجتماعية, وتعزيز توافق 

اسلوب الحياة التعاوني  ( إلى أن2102 جاسم,)واشارت دراسة  (.11: 2002 اسدماعيل,) والعنف
وجدت و (, 022: 2102 جاسم,)الثقة االجتماعية, والشجاعة, والتسام  والود م  اآلخرينبيرتبط 
أسلوب الحياة التعاوني  فيالذين سجلوا درجات مرتفعة  االفراد( أن 2101 النقشبندي,)دراسة 

 النقشبندي,) معهماالختالط م  اآلخرين ومصادقدتهدم والدتدعداون والتعاطف كانوا يميلون إلى 
يرتبط ( أن اسلوب الحياة التعاوني 2102 الريحاني وطنوس,)وجدت دراسة  , كذلك(012 :2101
: 2102 الريحاني وطنوس,)ا م  الشعور بالصحة النفسية, وتدني االكتئاب والقلق واالنتقام ايجابيً 
012.)  

جوانب نظرية وتطبيقية متعددة,  اهمية في لبح  الحاليلوفقا لما سبق توصل الباح  إلى أن 
 تتمثل باآلتي:

 :  االهشي اابنظري 
( يقدد  علددى عاتقهددا بندداء الجامعيددة المرحلددة طلبددة) البحدد  شددريحة أكاديميددة مهمددة يتندداول  -0

 مؤسسات الدولة والحفاظ عليها وصيانة أمانتها.
 إشباععمرية تتطلب بمرحلة  خصية الطالب الجامعي, السيما أنه يمريهتم البح  الحالي بش -2

دارتهبالمجتم   الصلة النفسية واالجتماعية ذات ورعاية جوانبه  .وا 
التالعدب االنفعدالي  بدين العالقدةمدن الدراسدات الندادرة التدي اهتمدت ببحد   البحد  الحدالي دعدي -2

 تناولدت جنبيدةأ وأ عربيدة دراسدة فهدو لدم يقدف علدى (,الباحد  علدم حددعلدى ) ةواساليب الحيدا
 .وصريحة ةبصورة مباشر  ينالمتغير  ينهذ بين العالقة

سدددداليب الحيدددداة تشددددكيل أن يمكددددن أن يفسددددر لنددددا كيفيددددة إن دراسددددة هددددذ  العالقددددة بددددين المتغيددددري -2
 طلبة الجامعات.وخصائصها وارتباطها م  بعض المتغيرات لدى 

 ,االطددار النظددري الددذي سدديتناول فيدده الباحدد  كددال المتغيددرين لددىتددأتي اهميددة البحدد  بددالنظر إ -2
 واالستفادة منه. في حقل المعرفة يمكن الركون اليه اجديدً  اتنظيمً ليكون 
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 :  الهشي اابتطحيقي 
مجتم  طلبة وتعميمها على تأتي أهمية البح  من النتائج التي سيتم التوصل إليها  -0

 .الجامعة
جل وض  الحلول في أوساط الطلبة وتشخيصهم من أ التالعب االنفعاليهمية قياس أ -2

 .المناسبة لها
 إذ  وتشخيصية معرفية اضافة تمثل التالعب االنفعالي وعالقته بأساليب الحياة دراسة إن  -3

وانفعاليًا(, لمواصلة حياتهم المهنية باعتبارهم جيل  -واجتماعيًا  -نفسيًا )تقوم بأعداد الطلبة 
 ألخرى.االمستقبل الصاعد في قطاع التعليم العالي والقطاعات 

من الممكن أن يكتشف هذا البح  بعض النتائج المهمة التي تساعد المرشدين واالكاديميين  -4
لتعامل م  من اجل االتخطيط للبرامج االرشادية  والتربية فيالمختصين في علم النفس 

 الجامعة. طلبةلدى  غير الناضجة التالعب االنفعالي واساليب الحياةحاالت 
 :فيد من  نتائج هذ  الدراسة كل منيمكن أن يست -5

 وزارة التعليم العالي والبح  العلمي. .اأ
 .والكليات الجامعاتفي والنفسية  اإلرشاديةالجامعات العراقية والمراكز  .اب

 .(Research)  of  Aimsا :ثابثا :اأهدافاابحث:

ا :تعرفابىاهدفاابحث:اابثاب اي
اابتالعباالنفعاب ابدىاطةح اابجاشع . -1
ا -2 االثصائي ابفروق اابدلب  اوفقًاااف اذات اابجاشع  اطةح  ابدى االنفعاب  ااااابتالعب

ا :بشتغيري
ا.(نسانيإ –علمي )اابتخصصاابدراس ا-با(.نا إ -ذكور)ابجنسا-أ

اسابيباابثياةابدىاطةح اابجاشع .أ -3
  :سابيباابثياةاوفقًاابشتغيريأاف اذاتاابدلب االثصائي ابفروقا -4

ا(.نسانيإ – علمي)اابدراس اابتخصصا-ابا(.نا إ -ذكور)اابجنسا-اأاااا

ا.سابيباابثياةابدىاطةح اابجاشع أابتالعباالنفعاب اواابعالق االرتحاطي احينا -5
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ا(:(Limits of Researchا :بحث:راحعا :اثدوداا

  في الكليات العلمية واإلنسانية بطلبة جامعة بابل من الذكور واالنا الحالي البح  يتحدد    
  .(2021-2020)عام الدراسي )الدراسات الصباحية( لل

 

ا: ((Definition of Terms :اتثديداابشصطةثات خاشسا :ا
دَد البح  الحالي   المصطلحات اآلتية: بحس

اعرفهال اشن :: ( (Emotional Manipulationاول :اابتالعباالنفعاب ا
 (.0994ابشرسوش ) -

خدرون مهمدين عندد  رين واالستفادة منهم حيد  يكدون اآلاالخ استعمالالذين يميلون الى  االفراد   
 .(21: 0992 المرسومي,) في الحد الذي يمكنه من استغاللهم لمصلحته الشخصية

 .(Altemer, 1998)أبتشيرا -
 وأفكدددارهم همالدددى تغييدددر سدددلوك اخدددرين يهددددف مدددن ورائهدددالشدددخا ضدددد اآل ايمارسددده سدددلوكيات   
)ةزروز   الخاصدة مصدالحه وأ سدتغاللية لتحقيدق اهدافدها وأو مخادعدة أاستعماله ألنمداط مسديئة ب

2121 :01) 
 .(Braiker,2004)احرايلر -

تكتيكددات, خفيددة مسدديئة أو ب خددريناآلتمدداعي الددذي يقددوم  بتغييددر سددلوك انددواع التددأثير االج حدددأ   
 ,Braiker 12)اخادعددة, تضدد  اهتمامددات الشددخا المتالعددب كأولويددة علددى حسدداب االخددرين

ا.(:2004

 .(Austin, et al, 2007) خرون :آاوستناوا -
 ,Austin,  et al),(مشداعر النداس مدن أجدل تحقيدق مصدلحتهم الخاصدة فيتأثير لل الفردقدرة    

2007: p3)  .وهو التعريف النظري المتبنى للبح  الحالي 
- Sun-Ki, 2010)). 

جددراءات محددددة لتحقيددق هدددف محدددد ضددمن السددياق االجتمدداعي, ويعتمددد سددلوك يعتمددد علددى إ   
خرين وممارسددة السدديطرة علدديهم وعددرض حددوافز قصدديرة المدددى لتحقيددق اآلبددلتالعددب ا علددى الخددداع

 .(Sun-Ki, 2010:290)هدف بعيد المدى 
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  .(Fogarty, 2014)فوجات ا -
الحدداالت االنفعاليددة الشددديدة مثددل الغضددب والحددب والحددزن, ولتحقيددق منفعددة ب التالعددب بدداآلخرين  

  (.Fogarty, 2014: 8)ذاتية 
 

 : تعريدف  تدم تبندي ابتعريـفاابنظـري(Austin, et.al, 2007) بوصدفه التعريدف النظدري الدذي 
 .لدى طلبة الجامعةالتالعب االنفعالي  عليه الباح  في قياس وتفسير أعتمد

 عدن جابتدهإطريدق  عدن الطالدب الجدامعيالدرجدة الكليدة التدي يحصدل عليهدا : جرائ ابتعريفااإل 
 .فقرات مقياس التالعب االنفعالي المعد لهذا الغرض

 عرفهال اشن :: ((Life stylesثانيا :اأسابيباابثياةا

 .(Morris, 1956)شوريسا -

موضوع أو موضوعات في تحقيق  اافتراضيً التي تتضمن تفضياًل  الحياةطرائق مجموعة من    
 .(Morris, 1956:19) معينة

- Murray & others, 1961)). 

أحراز  في الفدرد يتخذها المميدزة مجموعة مدن األفكار أو اآلراء تلك االساليب التي تتضمن   
 .(22: 1221التكريتي, ) ةف معيناهدا

 .((Adler, 1927 ادبر -

  .(Adler, 1982: 301) طريقة الفرد المميزة في التفاعل م  بيئته وتلبية حاجاته وتحقيق آماله 

 .(Mosak, 1973) شوزاك -
الخطط والطرق المفضلة للتعامل م  المهمات التي  تلك االساليب التي يختار منها الفرد   

ا.(Mosak,1973:18) يواجهها في الحياة, للتفسير والتنبؤ والتحكم بالتجارب التي يمر بها
 

 ا    لصاحب  التعريف النظري كونهل ((Adler, 1927 تبنى الباح  تعريفابتعريفاابنظري :
اا.المتبنى في البح  الحالي مقياسال
  فقرات مقياس اساليب  عنجابته إالطالب عند الدرجة التي يحصل عليها : ابتعريفاالجرائ

االحياة الذي أعد لهذا الغرض.
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التل  تي الل   األدبيل   االدضاال   االي ضيل   يتضمن هذا الفصل  رضضل ل لارل ض الي لض  ملن    
الق رللد  أا  ايمثلل  اارلل ض الي للض  أا الالفيللة الي ضيللة, الل لي  الايلل  أا  االيفعلل ل مفهللاا التبرلل  

الب اللف  لل  تاديللد ت للضا ا  باثللب االقيلل ا بهلل ,  ضللبل رملل  ت للكلب مللن  رليهلل الضكيلل   التلل  ياللتيد 
أاللل ل  لالللف  يقلللاا رليلللب البالللف اتفاللليض يت ح لللب, اايالللتعضف الب الللف هلللذا الفصللل  رلللل  ا للل  

 (.المحور الثاني دراسات سابقة -طار نظريإول المحور ال ) .مااضين هم 

 .نظريالطار اإل: المحور االول
 .التالعب االنفعاليمفهوم : اواًل 
 هلذا الاللا ي لم   , تذاف االتاكا    العاارلف االم ل رضيتضمن التبر  االيفع ل  االرتض     

م مارللة اااللعة مللن المهللل ضا  االاللم   الفضديللة تت للل ا  داحللض  معييللة ملللن المعض للة الالل بقة, مثللل  
لمهللل ضا  ال اصلللية امهللل ضا  ب   ايفع ليللللتبرللل  مال اال تم ريلللة ايتمتللل   االمهللل ضا  معلللد  اللللذك 
داض  اا هل د اآلالضينالتع مل  ملل    ل  األاللض  االدضااللة  تاقيل  اهدا للبمللن يمكيلب , الللذ  االتاا لل  ااا

يتضللمن رللدض  , تذ الللذك   االيفعلل ل  مللن  الللبيل     يبلللاي هللض التبرلل  االيفعلل ل  باصللفب  .االعملل 
هللل ال  للللديها الهيميلللة رلللل  م للل رض ا لمصللللاتها الا صلللة.  اآلالللضينم للل رض  للتلللرثيض  للل األ لللضاد 
 .Crawford, 2007: 9)) لاصا  رل  مص لاها ال اصية   امن أيه  ايديضا  اآلاضين

لدى اايال ن, تذ ي هلض كميكل ي ا  يلض  لتبر  االيفع ل ا  من أ  ض تل  اأ (داضاين) ايعد     
من    ألي يية, الالا  لهذا   الماض  االا ااألي يية ه   لمن ها أراى, اتكانبق   ال اا  هد ب

ن أ (, ايللللضى )داضايللللن(:5724891)صللللليب , االفرضيللللة  لللل  الالللللا  اايالللل ي  االاليلللل   اليفاللللية
 اآلاللضيناالهيميللة رللل   التمللل  لل هض  تلليعكل رللن مصللدض  ضيلل   )الل   التبرلل  االيفعلل ل  هللا

  -الاللدا )صللاضمللن  صللاض باصللفب  التبرلل  االيفعلل ل  لللذا ي هللض ,مللن اال للك  (    للك  بلل
 التبرل  االيفعل ل تض ل  الل    ميعهل  اللاكي  , اهل  (بل آلاض التغضيلض اا التلدليلا  -الكلذ ا 

الملللدى الرايللل   بالللب  االللتا لة  اليللل ل ا للل  ال يلللي ل التبرللل  رلللل ا  .(00: 4002 )صلللضاا ,
للذا يتالتا   ,رملية الالدا   ل  اليه يلة اايك  فااتمضاض الثقة أا العبرة م  ال اص المتبر , 

ال اييفضلل أملضها الل  الد  رل  المتبربين العثلاض رلل  هلدف  الض للا تصللب المعتها  لفهي ل, ااا
الادا  يتعضف الكثيض من الي ل ال   اباب  التبر  ,ب لغ يتاب      قدايها مصداريتها تم م ل 

 يكلان اارليني   أن  لذل  مضا  رديد , ايااضان الكثيض من الار  االم   االممتلك   اال هد,
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للمال بارللر  لل حعة ت هللض  لل   ري صللضب, ابهللذا الصللدد هيلل   ثبثللة قلل  ضللاية لللي  اتلل  ال تبر 
 :التبر  االيفع ل  ه 

   أهدا ب اا   تب.الباف رن الضا ي  الت  ياق     ضاحه  المتبر   الهدف:أ. 

ااريللل رها   هللل ض المتبرللل  اهتم ملللب اراارفلللب للضلللا ي  بهلللدف الللدارهات لياااات التالعاااب:ب. آ
, ايا للف المتبرلل  هيلل  ردضاتللب العقليللة االع رفيللة االلف يللة  لل  اللبي  الالليرض  بللبا علهللا يثقللان 

 ا يضه . ..اآلاضين, مث  ااتعم   لغة بضارة, االتضكي  رل   م   اا     اآلاضينرل  

كالل  الكثيللض مللن االهللداف االا  لل   القيمللة التلل  يض لل  بهلل  المتبرلل ,  :الضااحايا ج. اسااتلالل
       .(57 52814 )الك ي ,امن ثا تضكها ريد االيته   ميها 

اصعبة  رييد  الضاية  ذا ك يت تال    ا  , اضاآلتيذا   الا  المتبر ال ياتعم   لذل     
   التااص  م  المتبر , أا تكان رل   ابد  ااتعدادل تاال  ,قب  اليق ش م  أادتال  اأ اذكية,
كذل  رد ياتعم  المتبر     الا صة,   مصلاتهأا   با   ته يضض برن المتبر  رد رلا

اآلاض بهدف الايرض   با     أا االاتاف ف ك لتع رف, م مارة من األا لي  بعف الماارف
ا تقديا التي  ال  البايرة من أ, اآلاضم   اديمامة ربرتب بيقدا األرذاض لتبضيض الاك رليب, أا

 أليب نا االح  المتبرب ياتعمله تكتيك   الت  الي    ها ا  أ   الاصا  رل  مك ا  كبيض .
  .(Keashly,1997: 85)  أ ك الل رديد الت  يمكن أن تراذ اي  التبر يا رد    تاديد 

إلى أن هذه الحيل قد تركز على المكر والخداع اللفظي, أو , ((Falbo, 1982 يلباا  اي يض    

م  الاكي   رداايية للاصا  رل  ااتعم   ورغباتهم, أو  اآلخرينالسيطرة على حاجات 
 (.(Falbo, 1982: 6ا يضه   ..ث  التهديد بي ض الصاض اال  حع  م يبتغايب
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 ((Keashly, 1997حسب ما وردت عند كيشل ببعض المثلة على التالعب االنفعالي وهناك 
 .(2-1) مخططمبين في هو كما 

 

 
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 (2-1) مخطط
 )من اعداد الباحث( يامثلة التالعب االنفعال 

ا    رن بعضل  رل بعضها  ياتلف( تل  أن المتبربين 4002 بضاكض,ابهذا الصدد ي يض )    
 الداا  :  من م مارة ب لي ض ال  ايفع ليل  المتبربانالض ب   االا     الت  تاضكها, تذ ياتلف 

  اآلاضينذاتية رل  اا   المك ا  ال تاق . 
   اتقديضها أليفاها.ااتضامها ا اكتا   م  رض التفا   رضي ن ر اآلاضين ي د  العبر   م 
  .االاا ل ب لايرض  االتاكا 
   ممتلك تها الثميية.ا  هاماالأاالاصا  رل   اآلاضينااتغب 
 بمتعة التبر   ل عاضب اآلاضين ع د المل  ااالاب ر الذ  يصي بت Braiker, 2004 :16)). 

التالعب 
 االنفعالي

اساءة 
المعاملة 
الكذب 
 والصراخ

استعمال 
 اسماء مهينه

االساءة 
  العاطفية

علنية أو 
 سرية

االبتزاز 
 العاطفي
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الية التي يمتلكها الفرد نوع من القدرات الع هو: التالعب االنفعالي يضى الب اف أنا ق  لم  اب  
 لذل  ها الا : .والتالعب بهم لكسب منافع ذاتية اآلخرينلى ادارة مشاعر لوصول إ

 ي.نناأ - أ
 نفعي. - ب
 لآلخرين. مؤذ   - ت
 .ت اآلخرينارات االجتماعية والوعي بحاجاقائم على المه - ث

 

 :اشخصيً  اضطرابً بوصفه ا االنفعاليثانيا. التالعب 
 لتبر  االيفع ل  باصفب أاد م  هض اضرضا  اليفاية بمن الدضاا   أهتم  م مارة     

ال ااي  الم لمة ا يض  كإادىتذ ي هض التبر   ,(Mayer, et.al ,2006) ال اصية
ااا  ك ن ذل      ,اآلاضينربر ته  م   الت  تعبض ريه  ال اصية المضرضبة   المتبحمة 

    الض بة ال ديد أا التع رف, ااياف ف ماتاى  ,اآلاضيناالتقلي  من ااتضاا  ,لم تم ا مع دا 
اتضك  هذه الدضاا   رل  ثبثة أياا  من  ,االتبر  بها اااتغبلها اآلاضينضما     

, (االميك  يلية -االايكاب ثية-ة)اليض اي  صف    اصية ممي  ب تتاااضرضاب   ال اصية, الت  
 التبر بين ي  بية مضتفعة بييه  ا اضتب رية تليييكية أن هي   ربرة اأكد  الدضاا   االك

داض  م  رض    ردضا  ر لية الماتاى ن هذه الشخصيات تمتلك إذ إ ,يفع ل اال  اآلاضينرضا   ااا
يها أاضاض    ااتي ضاتها أالي ل  اياهمان ,المتبر للتبر  بالاكها بم  يتب ا م  مص لل 

ك لدم  الت  ال  م  ياضكايهااأيها يقضضان مصيضها بريفاها لكن يبدا أيها رل  ارر, ا  لب ل 
 بذل  ي عضاادان أن  من بتيفيذ تضادتها يقامان ات  ,المتبربينا   تضاد  اترثيض  له  ايلب

.(Austin, et.al, 2007: 189) 
 

 . النرجسية:1
 االهتملللل ا  يلللل د  تللللل   للللديد  اا  للللة ,برهميتهلللل   يللللب  مب لغللللل ا للللعاضل  ال اصلللليةتمتللللل  هللللذه      

تلل  أديل   اآلالضين مل  تع رفه  اييافف ماتاى ,لذل  تكان ربر ته  مضرضبة ااار    به ,
, اآلالضيناد. ايا ف ال اص اليض ا  التبر  االيفع ل  كاايلة    أن يصبل مضك  اهتمل ا 

    ارللب امك يتللب الع ليللة, لللذل  يالللا بريللب أ ضلل  ملليها, االتبلل ه  رللليها, ااا هلل ض مقللداض تف  ا للعاضه
                  تتاللا ارلل د  ملل  .اال تملل ر اللل  االاللتغب   اتميلل التعلل رف ا الللا  هللذه ال اصللية مللن األم يللة 
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 اااتكل ضيضيلدان,  مل  رلل  للاصلا  اآلالضين ا لي  التبر  للدى اليض ال   ل  ضلا  االتغب أ
هللا, االلدا  ا دضاح أا  للريل  أرلل  أيهللا رللل  تللليها يي للضان الللذين اال للضاد  للرن مللن االتقليلل  الاللديف
 ,Raven).اال مللل   االتلللرل , االقلللا , الي للل  , الللا  براهللل ا بتفلللارها, ا لللغ  اليللل ل اآلالللضين

2016:1) ,  

 . السيكوباثية: 2
 االارر    العبر   اال تم رية, للصاا  أ  ارتب ض ت ه ضبعدا  تتاا هذه ال اصية     

 ال بقاا  أا مع ملتها أا بها التبر  مي  تل لذل  ت م  رضها, , اال تاتضااآلاضين اقا   تيكض
 للمع ييض ن هذه ال اصية تف       االمتث  . تذ ت(David & Coid, 2008: 28) مب ال 

 الضبل أ   من اآلاضين  ش أا الماتع ض , األام  ا  ا,مضاضل  االكذ  اال تم رية, اتاتعم  الادا 
تاتعم  ايضل   (American Psychiatric Association, 2000: 51) ال اصية المتعة أا

 (المع ملة اا ا  -االعداايية -االتهديد -االمكض -االبت ا ),  آلاضينبالتبر     هذه ال اصية 
 . (Derefinko, K. J.& Thomas, 2008: 213)اضرةال أا

 

 :الميكافيلية. 3
, الللدارها لتاقيللل  أهلللداف امصللل للا  ,اآلالللضين  للل الللمة  اصلللية ت للليض تلللل  تلللرثيض الفلللضد      

أال لي   يلض أابريلة  االتعم  ريهل  ب  يليلة ف الميكتعلض ا مريعين ايتصض ان كم  ي ل  .  اايصبال
القلضن ي ال  تيرل ل  ملن , اهلا ا( يل  كيييكالا د  بضي ضدا د  م), اردمب الفضد مصلاةلتاقي  

الكلللذ ,  تذ يقلللاا هلللذا المبلللدأ رلللل  االللتعم  , (الغ يلللة تبلللضض الااللليلة), ابتكلللض مبلللدأ الاللل مل ر لللض
كعبيلللد,  ااالللتعم لهاب ل اصلللية,  لصللل لل اللللذا , االرمااللل   اآلالللضينالالللدا , االاللليرض  رلللل  ا 

ه ية  اتقديا االاتضاا تل  من  , االتصضف كم  يض   اآلاضاناآلاضينمن يمل  الثضا  االالرة, ااا
 االيفع ل  التبر  (,Shaban, et al, 2017). من بين ام   الميك  يليين   ي تها تاقي  أ  
ملن أ ل  اللتاكا بر كل ض  االتغبلية أا صل درة  يض ااتضاتي ي   المتبر  ياتعم  الميكي  يل  تذ

ااألملل ي  اتقللديا المك  للر   االتكللضاض مقيعللة كلملل   باللتعم   رللليها االالليرض  ام لل رضها  اآلاللضين
إلىىى أن  (Burgoon, et.al, 2006)ابهللذا الصللدد ي لليض   األاللضى الايلل  مللن ا يضهلل  ال احفللة..

د أن يغلضل ,  بعلاألك ذيل  االالدا  االتبرل ملن  اا كبيلضل تتضلمن رلدضل  سىالي الميكيافيلي يستعمل أ
ابلذل  ي للد أن هلذا اليللا  مللن  , يبلدأ براللذ مل  يضيللد مللن مك ال  ا  يلل  ,اآلاللضين لل  يفلال  الثقلة
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االتبرلل  بعللاارفها االللاكها بملل   ,اآلاللضين تداض  م لل رض مضتفعللة رللل رللدضا   ال اصللية يمتللل 
 .((Burgoon, et.al, 2006: 96 بمص لايتب ا ا 

 

 :االنفعاليالتالعب  عالمات ثالثا.
 ارة تتضمن ي   تيتا  تذ)الاي   اليفا (  بليفا ايي ضيا  ايفع ليل المتبر  يال       

المتبربين ن , لذا  إ آلاضينبالالب   ه  للتبر بهدف تا يفمعلام   تي  بية رن أيفاها 
ات  اذل    اناآلاض    ية ال أكثض اال أر  ا ال يدض ياتادمان الي ل اايلة لتاقي   ,نا  داض 

 بضياتان ات يبه  كم  ذكضه   ايفع ليل تبر  تعضف ربم   المايمكن  ,يتا الضضض بها
Preston, 2015)) ت :اه  ك آل 

التادف رن أيفاها  اآلاضين ايرل  من تن ال اص المتبر  يضيد داحم ل أن يتادف أاالل  -8
( ليتعضف يق ر القا  االضعف ؟اكيف – ؟)م ذا بلاتبدال األاحلة  ,ا ضاحها ال اصية ام  رضها

ب  يضك  رل   , اااضرن معلام تب ال اصية باا رة لديها. االمتبر  لن يك ف الكثيض 
ذا ك ن هذا الالا  يادف    مع ا الما دث   يكان ربمة  يب,  إاآلاضينم   اااض الضاية, ااا

 .االيفع ل رل  التبر  
 أ  ,اآلاضينايتبر  بر ك ض  ,بللاصا  رل  أهدا  أ ك ض الرقبيية  المتبر ياتعم  -5

 .ميهااأل ي   الت  يضيده  رل  ضض ل  نيفعلا ا   ا  أدمغتها
ياله   ايفع ليلل   ل لاص المتبرل   ,يايضان  يب ل ال   ي  االيفع ل اا  المع ملة االتبر   -3

هل يتها اا ا  هاالتقلي  من  لري اأ رليها كاب  للايرض  ياتادمبها ا  ,اآلاضينك ف ضعف رلية 
 (Preston, 2015: 10). ( اميني  أ –أي  ضعيف  -مث  )أي  ربيل 

 اأالللد ,ن الصلللم  هلللا  لللك  ملللن أ لللك   العقللل  تأ   ,المتبرللل  العلللبم الصللل م  يالللتعم  -:
 يهدد برن ييف ض    أ  ث ييلةا  الهدا  الذ  ياب  الع صفة يب مث تأ  , الالاكي   األكثض ي  ا ل 

Buss,1987: 124)). 
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 االنفعاالي  وتتمثاللتالعاب ا طرائا مجموعةة مة  ( Raven, 2016)رايفن وبهذا الصدد لخص 
 اآلتي: في

ب, مملل  يتللليل أرللل  ذكلل   ميلل هللاأيا  ,ي للعضان ب لضللعف اأ كلل ضها ي علهلللا اآلاللضينبقلليا العبللف  -3
 . , الذين ايمياايب ثقتها االايرض  رليهااآلاضينللمتبر  الايرض  رل  

أن   رللللن ملللداها, املللل الللعدا , اأن ض بللل تها يمكللللن تاقيقهللل ,  ضلللبل  اآلاللللضينما اللللة  عللل   -2
 يب يتاا  تل   اص ااتغبل  اأي ي  .يايرض رليها المتبر   إ

الاللديف ا للضف اليفللاذ, اااللتعم   التللرثيض الا للداي , اال  ذبيللة ال اللمية, الللتاكا  لل  ما الللة  -1
 (.االفااتيض –الي ه   اال تم رية  –الاا ب    –)الما دثة  اهذه تتضمن أيض  الايرض  رل 

صلع  الميل  , أا ال ياللتري  الل لا  تلل  العدااييلة االتهديللد ريلد  لعاض المتبرل  أن اآلاللض  -1
ن هلللذه رللل د  مللل  يالللتعم  الاللليكاب ثيا ا  (.(Raven,2016,P:2الاللليرض  رليلللب ب لللك  مب  لللض

 برضيقلللة الللضيعة امب  لللض   اصللليةالمك اللل  التاقيللل  المتعلللة ا   يهللل , أليهلللا ي لللدان الرضيقلللة
Skeem, et.al, 2011:12-59)      .) 

 

 :نفعاليحيل المتالعب اال  رابعا.
بي ل   مل   االيفعل ل المتبرل   يالتعمله ايللة  برضب  ر ض ر حمة  ((Preston, 2015اض      

بل  هل  ربل ض  رلن م مارلة  ,اال يقصلد بلذل  أن تكلان الق حملة  ل ملة ,الي ل, لك  ياقل  ض ب تلب
 ه  ك آلت :ا , االيفع ل من األمثلة الدريقة رل  التبر  

, االهتمل ا ااال تمل   االتف رلل  تلل  ايفع ليلل يصل  الفلضد المتبرل  رلد  .ةيميل   الماكملة الضحيال -3
 من الهيمية االايرض . ام يدل  الفضد مكن أن يم ضلالم  من

اذلل  رلن رضيل   ,االالا  الا ص ب لضاية للتفكيضار األا ل  االيفع ل يض  المتبر   -2
 ضاية.التاقيقية لللضعف باا رة رض  األاحلة الع مة التعضف رل  يق ر القا  اا

اا لل  المعلاملل   األا اللية االمب لغللة االتايلل  ل  يلل  اااللد  هه ت للايا التبرلل   لل  الاقلل ح   -1
لق   من القضية االكذ    يه  ااض  ا  .اللاا رل  الضايةألرذاض ااا

ملن أ ل  أن  ,هلذه الايل  أل  الب  يالتعملان معييلة ة كضي بريم ر  ايفع ليل ن ا المتبربيتمت   -1
  كضي ل. انمتفار اأيه ااي عض 
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الللااحل ااا لضا ا  االقلاايين للافل   رلل   يالتعم أ   ,)بيضارضاريل ل(يكان   ايفع ليل المتبر   -1
 .أكثض صعابة اآلاضينرة ا ع  اي   مارفها االال

 لك   التبرل  العلدااي  ارلضف أالمي ر    ك لك  ملن    صاتب  االيفع ل المتبر  ض   ي -1
ا  لبللل ل مللل  يلللتا ال مللل  بلللين الصلللا  العللل ل  االعلللدااي  الغلللة ال الللا مثللل   ,م للل رضها الاللللبية

 .لداحمة االمتاماة ل ي د  الترثيضاايم  ا  ا
)المف  للر  الالللبية(. اتللرت  المعلاملل    يللض المتارعللة المف  لل    االيفعلل ل المتبرلل   ياللتادا -1

, ارلد المتبرل  لمك  الة تالض من الارل   القلي  لدى الفضدلذل  يكان  ,دان ا ب  تيذاضمن 
 مااصلة العم . بهدف اآلاضين الاصا  رل  تي  ال  تض  ية من يرل  المتبر 

اهلللذا هلللا ايللل  التفللل اف  الللا  ياايللل  المتبرللل , القلللضاض تاللل ذا آلالللضينلرلللد ال يتللليل الارللل   -1
 .يرض  ااالاتابا لمر لبب الداحمةاالاين لب ماتعد اأ ين يض ر دض  اآلاضين ي ع  تذ تض  الم

رلللن  اآلاللضينا  االقضلل   رلللل  رللدض , تاديللد يقللل ر الضللعف بهللدفالفك هللة الاللللبية االلتعم    -1
ملللن التعليقللل   ااالالللته ا  ملللن  ةفك هلللة االالللاضية. أ  بااالللرة م مارللل للل  ال المكلللضرضيللل  

    رليب.  رل  الرضف اآلاض امتفارل متفارل , اهذا م  ي علب العم ا  االمببل م هضال
 االيفعلل ل تذ يعلل   المتبرلل   , يللض كفللا  بت للعض أيلل باي عللل اللل  الفللضدياللتمض بتا يللب اليقللد  -32

دان تقلديا أ  رلض  ملن  بايضكل  رلل  اللبي ت الفلضد  ل   ا رحل  حل االيرب   برن هي    ي رمدال 
 مفيد  للما رد .

 باي علللل اآلالللض ااضللل  ال للل  ارلللدا اليقلللين  للل  رقللل م  الصللل ايفع ليللل المتبرللل   يالللتعم  -33
 أاحلتب. رندان اا  بة من يت ض رايبل ي
ريلدم  يكلان  اآلاضينم   هذه الاي يفع ل  الاالمتبر   ياتعم الت  هض ب لت  ه  أ  أن  -32

رن رضيل  الت ل هض بريلب ال يفهلا مل   ,لديها     يضيدان تاف  ه ايض بان    ت يبب ات  هلب
 تضيد ميب.

أ  أن يقلللاا  االيفعللل ل االصلللري د أ  يالللتهدف يقرلللة الضلللعف للضلللاية اا صلللة الضلللعف  -31
 المتبر  بإ ب ض المتلق  رل  التي    لرلب   امر ل   يض معقالة.

, ممللل  ي علهللللا ي لللعضان ب لللللذي  اآلاللللضيناالللن الييللللة اضلللميض   ايفع ليللللليالللتغ  المتبرللل   -31
 .((Preston, 2015: 18 االاا   اااللت اا االتي  ال  لغضف تاقي  أهدا ب
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 :االنفعاليالنظريات  النفسية التي وضحت التالعب خامسا. 

 :(1191-1581نظرية التحليل النفسي )فرويد  -
 الفمية المضالة    التبرب  ت هضالالا    ل  أن  اصية الفضد ذات  ض  ضايد أ   
(oralstage , لليما ال يا )هم   ضريتينهذه المضالة ال  مضالتين ذا راا ت:  

الاالد   الت  تمتد من ,(ORAI in Corparativeالمضالة الفمية االاتقب لية الميدم ة ) :اوالً 
 .ات  يه ية ال هض الا ب 

يه ية الت  تمتد من يه ية ال هض الا ب  ات   ,(ORAI sadistic) المضالة  الفمية الا دية: ثانًيا
 القدض ذ ت هض    هذه المضالة االاي ن ريد الرف  الت  تعريب ت, ال  من رمض الرف الاية األ

-73 :8992 ابا صة العف العدااي  )دااد االعبيد , اللذ رل  العف الذ  ياص  ميب رل  
, اتعد ا لة الت  يمض به   مي  األرف   ,ضالة التقب  االاتغبل  العدااي لذل  تام  بم, (75

اليضج الك م   مضالة  ال  , ا  ااتمض رليهالمضالة هذهذا ثب  الفضد رل  ت الت ,ربيعية
 (.417 8911 ,)ص لل ا لة مضضية رل  ي  ض, مم  رد لل اصية

ربض  ا(  هضل 85-8) ي هض  يه  االاتغب  ريد الرف  من ان ةا  مضالأن أايعتقد  ضايد    
ارد يكان الفضد  .ا(  هضل 85-7من ) االمضالة الا دية  هض,أ( 7-8) الفمية المضالةمضالتين ه  

ا لك   اص يا لفب دل  للعدا  اااا امي الل   آلاضينب  ب لتهكا االااضية    مث  هذه الا لة مالعل 
  .(811-4812 8919 ميا  ا دية ) ضاا,أليب ذا   اآلاضين, ايمي  ال  يه  الا  أكثض ميب

 

 4(Simon, 1948)جورج سايمون ل النفسينظرية التالعب  -
اال تم ر  ال    لترثيضاالترثيض اال تم ر ,  اليفا يا د  ض  بين التبر   يبأيضى ا يمان     

  ب لضضاض .  عل  ابي  المث  , يمكن لأل ا ص مث  األصدر   االع حلة ااألرب   يكان البيل 
كم  ُيي ض تل  الترثيض   ما الة تري   الفضد بتغييض الع دا  االالاكي    يض المفيد  الملاا ة

رمامل  رل  أيب  يض ض ض ريدم  ياتضا ا  المترثضين    ربالب أا ض ضب, اليل  اال تم ر 
ه, رد ي ك  الترثيض    الاي   االداا   الت  تكمن اضاراضيل  ب ك  ال ل اا لب. لكن ارتم دلا رل

يتضمن     اليفا ن التبر  أ  اضم ا يمان تضفيفا   ,اال تم ر  تبربل  مافي   يض ملاا 
امعض ة يق ر الضعف اليفاية  ,اليااي  االالاكي   العداايية ا ايين: تاف  أالمق ا األا   يحين 

 ,ن تكان أكثض األالاة   رلية ضدهاللاصا  يدلا بم  يكف  لمعض ة التكتيك   الت  من الماتم  أ
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اان  يض المب  ض الذ  رضي  العداان الماف  أا العد رن اليفا ا  لب ل م  يتا القي ا ب لتبر  
 , ياق  المتبربان م  يضيدان ,  لدض ة ال يمكن اكت   ب باهالةا بعي ية أا دريقل يكان ماتتضل 

لكن التكتيك   الت  ياتعملايه  يمكن أن ت ع  األمض يبدا كم  لا  ,ايا ضبان ب د لتاقي  أهدا ها
ن ايذكض ا يمان أ   ص لل الفضد. أب من أين ذل  يبدا ببا رة أيها يفعلان أ      تقضيبل  الك

اتميي ه   ه تعض صعابة ل ,اآلاضين دا للقا  االايرض  رل   أالاة   رلة التبربيةالتكتيك   
ي عض اآلاضان    ماتاى البار  بريها متاضران ايتا  تذ, الار كاضك   رداايية رل  ماتاى 

 ,تل  المتبر  بها نأا ياتالما  ناألض ل يتضا عا  رل  هاهذا ي علا  ,ا    مارف د  ر اضعه
 إذا ك ن الغضاض ها يقرة ضعف  اص م ,  ,ن المهض  يعض ان يق ر ضعف اصامهاا   لمتبرب

ذا ك ن الضميض ال احد  ,المتبر  ياتعملبن أتكتي  يمكن   قد يكان تكتي  اا ضا  أ ض   يقرةااا
 ,George Simon), ,الرضيقة األكثض  ع لية للمتبر  ,  ضبم  يكان ال عاض ب لذي  هاضعف

2010: 66) 

ا ن مع ا المتبربين لديها اضرضا  كبيض    ال اصية )بمعي  أن لديهأا د  الي ضية    
د ها ها األ ضايلتب ليابة ان أاه  الفضاحل  , تذ ي د المتبربانضميضلا أا اا اية رليلة  دلا(

, اهي  ياتعم  اي   ر لية من الاا اية االضميض(الذين لديها مات اال ضاد )أ  انالاا ا
 ,George Simonاضميضهاها عاارفب    ضا  التبر  ع  داض الضايةتكتيك   ل المتبر 

2011 :86) ). 
 

 :تيةالتالعب اآل مهارات ن بعضا منحدد سايموو 
ض ا أيللب  لل  بللمللن الصللع  معض للة ملل  تذا كلل ن  للاص ملل  يكللذ   لل  ارلل  ري مللب بللذل , : الكااذب -

كثيللض مللن األايلل ن رللد تتضللل الاقيقللة  لل  ارلل  متللراض للغ يللة. تتمثلل  تاللدى رضاحلل  تقليلل   للضص 
المضضلل  اليفالليين( هللا  االالليم الكللذ  تللل  الاللد األديلل   لل   هللا أن بعللف أيللاا  ال اصللية )

 ابضا      ن الكذ  االغش, ايقامان بذل  ب ك  متكضض, ا  لبل  م  يكان ذل  برضاح  دريقة.
 المتبر  االرتضاف بريب اضتك  ارر م . ض ف :اإلنكار -
   يض مال ا  ي كد المتبر  أن الاكب ليل ض ضلا أا ليل الاكل  , اذيا  من اايك ض: التصلير -

ااه يللة ك يل  م للضد  الض,  عللل  البي  المثلل  , يقلا  المتبرلل  تن اللتهكا أا  مثلمل  يلضاه  للاص
 ابذل  ها يقل  من ريمة م  يفعلب. ,م اة
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اللل ا  مب  لللض ابلللدالل ملللن ذلللل  يا لللب  رلللنال يقلللاا المتبرللل  بإررللل   ت  بلللة مب  لللض   :التحويااال -
 الما دثة تل  ماضا   اض.

 اا مافية ) يض مب  ض  أا ضميية(.ياتعم  المتبر  تهديدا  مبرية : التهديد المبطن -
يالتعم   ياتعم  المتبر  الااضية االتهكا ل ي د  الالاف اال ل  للدى الضلاية. تذ: السخرية -

مملل   ينحا كفللا أي للعضان بللريها  يللض  للديضين  اآلاللضين علل  مللن ا لل  المتبربللان هللذا التكتيلل  
يل د  اللل  اللداف تللضدد اضلعف الثقللة لللديها. يمكللن أن تكللان مثل  هللذه التكتيكلل   افيللة للغ يللة 

, لالللل ض , االتعليقللل   الار بيللللةمثللل  الي لللض  البالللليرة أا الي لللض  الق الللية, ايبللللض  الصلللا   يلللض ا
يمكللن أن ت علل  هللذه التكتيكلل   المتبرلل  بهللا ي للعضان ب لا لل  اال يللضدان رللل  ا االاللاضية. 
 لتع ي  ال عاض بعدا كف ية الضاية.  ع لةاايلة ذل .  ه  

ب لك  رليل  ملن  اآلالضيناال لضا  أا الملديل أا اارلضا  أا درلا  انياتعم  المتبربل: اإلغراء -
للل   ررللل   ثقلللتها ااالحهلللا للمتبرللل  بهلللا. ايقلللدمان أيضل أ للل  املهلللا رلللل  افلللف مقللل امتها ااا

  (Simon, 2011: 80). بحا رد  بقصد كا  ثقة الضاية اا ضاالم
 

 :(Social Learning Theory)نظرية التعلم االجتماعي 

اتمية للتف ر  بين البيحة االعاام   باصفب يتي ة  الا  ي هض ن أتفتضف هذه الي ضية أ     
 م كدلا (1977)البض  ب يداضا ر ا الي ضية قدم هذه , ((Mishna, et al, 2013: 359ال اصية 

الاكب االبيحة المايرة,  الا  الفضد ها ك  م  يصدضه الفضد ن أدا  الفضد يفاض رن رضي  أ رل 
رضان, أن ا يب   امعلم  ه  ك  م  يتع م  معب الفضد من  من اات  ب      مارف م , أم  البيحة

 ,((Bandura,1986: 24قدضاتب اات  ه تب بالعاام  ال اصية ارتق د الفضد    اين تتضمن 
ل أن الي ا  , تم ر االاي   التعلا يادف ضمن ال أن الي ضية اال تم رية المعض ية  تفتضف

رض  ب يداضا  تذ, (االيمذ ة - االما ك   - االتقليد – المبا ة)يتعلمان من بعضها ربض 
Bandura   تقايم ل  ديدال للتعلا الق حا رل  اليمذ ةModeling))   ليه  رن رضي  تالت  تاص

ر د  ذل  , اآلاضين أل ضاد ياتريعان تعلا االات  ب   ال ديد  بم ضد مبا ة الا    بأبا ث ااا
,  آلاضينبالت  تعي  االرتدا  ا   االات  ب   باا رة المبا ة )اليمذ ة( اكت يام  الالا 

تذ أكد ب يداضا    ي ضيتب الر ب  اال تم ر  الذ  يتمث     تعلا الالاكي   اال تم رية ال ديد  
البي   المعض      ضا  يماذم ا تم ر   ما ك  رن رضي    الاكي   ا تم رية ا بقة تعدي أا
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 عضهم ,ب هم  يترثضان ب ه ي كل بداضهها ا اأن البيحة ت ك  الالا ,  ,بدالل من الدرا الا ض  
Bandura, 1977: 7)). 

 جتماعي:مفاهيم نظرية التعلم اال
 (.Differential Correlationالتفاضلي ) االرتباط -

ة العداايياليم ذم  مبا ةرن رضي    العدااي يتعلا الالا الفضد  أنتل  هذا المفهاا ي يض     
, االتع رف الارا , ل  الثي  ت المتيمضين رل  ابي  المث   تعضف ,العدااييةالماارف  اأ
ال   ليم ذم العدااييةلار د  م  تقاا الم مار   الت  تقدا الدرا  .االهتم ا بتعبيضا  الا با 

 ,ام مار   العم ( -مث  )ال مب  ث يايةم مارة ا ااأُلاض (  -)األصدر   م مار   أالية مث 
رداايية  الل  يا  االعداان ثا يضتكبان أ ع الالمي  ال  الي ل  يكتا ف  ضا  هذا التقليد ااالث بة  

 .((Gottfred & Hirsch,1990: 597( االيفع ل بم   يه  )التبر  

 .(Defintion) المحدد -
ن هذه إابم ضد تعلمه    ,رن رضي  التي حة اال تم رية تتادد الالاكي   العييفة لدى األ ضاد    

الفضد د تض  لكايه تاف  الفضد رل  االلت اا أا ايته   الاصاصية االقاايين,  الماددا  المكتابة
ااا    اللف ية االتاايف االغض  التبر  ا  ااتعم  مث    الا  العداايب ل اا  القي ا

Akers,1998: 339)). 

 .(Differential Reinforcement) تعزيز التفاضليال -

اهذا التع ي  يتا ريدم   دان الالاكي   األاضى, من مك  ر  يا  معين من الالا ي يض ال     
 ,األاضىياق  المتبر  أهدا ب اياص  رل  مك ابب رن رضي  التبر  من دان الالاكي   

Braiker, 2004: 7)). 

 .Model))النمذجة  -

 اف يكضضان أل ضاد ا اليمذ ة ال  تقليد الفضد للالا  بعد مبا ة الا   ضد  اض,  ت يض  
من  بل التبر  االيفع ل   كبهذا الصدد يعد ا  (.(Huitt, 2014  اا ضا ا  الت  الا اه

العداان تع ي  ا ضاضها الا صة أا  داا   ايا ا  مضتكب تذأ ك   الترثيض اال تم ر , 
ايمكن أن  ,تقيي   التبر  االادا  من أ   الاصا  رل  ما رد  ُأاضى براتعم  أرم لها 
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يادف التبر  االيفع ل  م   ااي  الاي   اليامية بم     ذل  اأُلاض االعبر   االصدار   
  ربض كيفية المبا ة االتعلا من امك ن العم , االي ضية اليفاية تدرا التبر  االيفع ل

 .((Huitt, 2014: 108رن رضي  المك  ر  االعق    اآلاضين

 .(Motivation)الدافع  -

اييد   مع ا , ((Huitt, 2014: 109 ااتم لية تكضاض الالا   ي د  ا    يعم  رل     
االتاكمية يتي ة م مارة من األهداف االمص لل  ض ض الالاكي   ال المتبربين تل  ااتعم  

  .((Francis, 2011: 15تبرب  الا صة الت  تا ب الاكها ال

التعلا ن تذ ت, اآلاضينكيفية تعلمي  من األ ضاد لفهمي  ا  ااتا ض الي ضية اال تم رية تر ضل 
تكتيك   التبر  ر رفيّ  من أ   تاقي  هدف  ااتعم  اال تم ر  يا ض  ضصة لبعف األ ضاد 

التيبيب( -االاتيا خ -االاتف  -ا اال تم ر  )التيبيبالمكاي   األضبعة للتعل , اهذا م  تفاضهمادد
 , االايم اآلاضينلتع ي  م  رض االا   ايفع ليل المتبر   ياتعمله الاراا   لكان هذه
 .(Bandura,1971: 17) أ ك له  ب مي  الع رفية الا ال 

م  رض الن تي يا تاكا اال تم ر  االع رف , ألب ل كبيضلا  اضتب رل  االيفع ل التبر  يضتبر ا     
 ,العضاف الع رفية الا صة بها اتي يا , آلاضينب االيفع ل تبر  ال  يا رد رل االيفع ال ا 

   باهالة االترثيض  ايفاهأر دضين رل  لع  األدااض اال تم رية, اتقديا  ااذ يكان المتبربان
ات كد الي ضية اال تم رية . (Austine, et.al ,2007: 179ب ك   ع   ) اآلاضينراارف 

 إذا اصلاا رل  م   ,يفاه  اا ضا ا  يكضضانثا  اآلاضينأن األ ضاد يبا ان الاكي    اداض لب ي
 .((Mccord,1988: 49 هذه االا لي  اتثب  بقا  لدى ال اص ,  إنّ يبتغايب

لاكي   رن رضي  اليمذ ة أن األ ضاد يتعلمان الارل  ت كد الي ضية المعض ية اال تم رية  تذن   
ارد يكان ذل  تذ ي  هدان األ ع   مضاضال اتكضاضال من أرضايها اأ ق حها اضبم  أبي حها,  ,المتكضض 

ل   عبية تايمكن أن ي د  , مضك  ا تم ر  , أا الاصا  رل الهيمية اابهدف  ذ  االيتب ه, 
 .((Fit & Colder, 2007: 27 المك ا  الماتلفةا يضه  من  ...اض  ا تم ر   ديدا أكبض 
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 فك االرتباط االخالقي: -

األابرية يته  راايييها برضيقة ت ب لتعضفرملية تدضاكية تامل لأل ضاد  هي  ن ي يض ب يداضا تل  أ
يتصضف  , مم  ت ع  الفضدالذا  الما الة رنتعري  الضاابر الداالية  رن رضي , ال اصية
الا  ب يداضا ا , ( (Bandura, 2002: 101تع ضف م  المع ييض األابرية الدااليةت برضيقة

(Bandura, 2002) , تم رية  ضاف ا أا أن    االضتب ر األابر  يادف    اي   ا تم ر 
يع     االيفع ل  لاي   الذ  يادف    التبر    ,الذات  الداال تضعف  لي   التي يا 

 عل  ابي  المث   رد ي د  ردا القدض  رل  مضاربة ضد الفع  المب  ض من  ,االيفص   األابر 
 اض أ)أي  لا  ,اضاآل تيذا أا لا يكن    ذهيب الاق ل  الاكب  يض م ذ   ااالرتق د برن ,الضاية

 :Bandura, 2002, تل   هاض الاكي   التبر  ليل كذل ( الكن هذا -هذا ايئ -هذا

ا قة األرضان المتبربين الاصا   رل  ما       ضا  ما الةيضل ارد ي هض هذا الالا  أ .((119
ام  أن ياص  المتبر   للقي ا بالاكها التبرب ,  ماا    رر  تأا  ,ري   أصدر حهاتمث  

ن ض بتها    ااتعم   التبر  تكان مضتفعة,  إالماا قة اال تم رية من أرضايها,  أا رل  الترييد
 .((Twenge & Campbell, 2011: 15 االيفع ل ألدا  التبر   ض بةايكايان أكثض كذل  

 :(emotional manipulation)في التالعب اوستن نموذج 
 ضته  ر لملة الليفل الي ابيلف  ل  ااالتن الت ضيبية الت  أيتي ة المضا ع    هض هذا اليماذم     

(Elizabeth J. Austin)  رل  دضاا   اللذك   االيفعل ل , تذ ا لد  ااالتن  4000ا مب ه  ر ا
أن هي   م مارة من الدضاال   ت ليض تلل  ا لاد   يل  م للا  ل  اللذك   االيفعل ل , تذ يمكلن أن 

 ل  , اذلل  ريلدم  يا لف االذكيل   ايفعل التها اآلالضيني هض هذا الذك   كقلدض  اللبية ضل ض  ات ل ه 
 ارض ل  ,(Austin, et.al, 2007: 180) لضاف  يلض ا تم ريلة أل اآلالضينالتبرل  بم ل رض 

ن أ لل  المصلللاة ملل اآلاللضينالتبرلل  االيفعلل ل  بريللب القللدض  رللل  التللرثيض  لل  م لل رض االللاكي   
. ابذل  ياتعم  األ ضاد الذك   االيفع ل  برضاحل  تبربيلة (Austin, et.al, 2005: 547) الذاتية

رلقللل  ااالللتن رلللل  التبرللل  أتالللدا األ لللضاف االابريلللة, ا   اال امياض لللة رلللن معللل ييض الم تمللل
االتعم   الفلضد مه ضاتلب االيفع ليلة يتي لة  (emotional cunning)االيفع ل  أاا المكض الع رف  
الا صلللة  لاةها االكيلللد بهلللا ملللن أ للل  تاقيللل  مصلللااا لللضاح اآلالللضينااال تم ريلللة  للل  الللبي  الللدا  

(Austin, et.al, 2007: 180). 
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االلتاكا بهل  ملن  اآلالضيني هلض  ل  ضلا  تداض  م ل رض أن التبر  االيفعل ل   اااتن اتضى     
لصل لاب,  اآلاضينأ   أ ضاف  يض ا تم رية, ايتا التعبيض ريب ر د     تااي  الفضد ايفع ال  

صلللا   اللللذك   أايصلللبل , بهلللدف ادمتلللبة الع رفللل م للل رض ارلللضاف  يلللض أصللليلة ملللن ااا هللل ض
أ للضاف ااهللداف  يللض رلل دض  رللل  التكيللف, مثلل   متبربللين ريللدم  تكللان لللديهاااليفعلل ل  المضتفلل  

ن لليل كل   لضد , ابلذل   لإامتبكها داا    يض ا تم رية لادملة اللذا , اهايلة أابريلة ميافضلة
يمللل  ياتللل م التبرللل  تلللل  بعلللف ال لللضاف يتمتللل  بلللذك   ايفعللل ل  مضتفللل  هلللا متبرللل  ايفع ليلللل  , ااا

مث  تعضف الفضد تل  ابضا  البية  علتب يفقلد ثقتلب  ل  العل لا, أا  ,الم لة )الا بقة( ات  ي هض
 ( اصللل  رللل  مك الل  كثيللض  مللن دان أ  رقلل  رللن اكتالل بب يملل ذم الللاكية )متبربللةأيللب يللتج 

 .(Ngoc, Tuan & Takahashi, 2020: 3-4) مك  رتب لمضا  رديد  ا 

 ال  حعة    العبر   بين األ ضاد,ابهذا الصدد ذكض  أااتن بعف أياا  الاكي   التبر      

االتعم   ي لعضان ب للذي , أا  اآلالضين   عل  مث  ااتعم   المتبر  مه ضاتب االيفع ليلة ملن أ ل
 :Schmitt, et.al, 2020) ا علهللا تالل  رللا  المتبرلل  اآلاللضيناليقللد, اا الهيميللة رللل  

1123). 

تمثال التالعاب فرعياة مهاارات  سة Austin, O'Donnell) , 2013) اوستن وأودنيال توقدم
 :  هياالنفعالي

 يالللتعم رلللد ملللن أ للل  كاللل  ثقلللة الضلللاية, ا  الماللل رد  أا الرمريييلللة, اتقلللديا تحساااين المااازاج -
ضاايلللة األ لللضاد االللتضاتي ي   مثللل  التالللدف رلللن األ لللي   ااي  بيلللة, االتصلللضف برضيقلللة الللعيد , ا 

 .(4002يي , القصص المضاكة )أااتن اأاد
اهللا يتضللمن   ,, الكيللب  هلا  يللض أصلي هموحاجااات اآلخاارينالعاااطفي لمشااكالت  فهاامإظهاار ال -

ت هلل ض الللدرا االت لل ي  االتعلل رف ريللدم  يتعللضف  للاص ملل  لم لل رض الللبية أا ياا للب ايضلل  
 .ن ياق  المتبر  مصلاة الذاتية  يم  بعدمن أ   أ الم كب 

 يلل د  التللرثيضا  ا  اآلاللضينتع يلل  م لل رض , ارللد ي للم  الساامال لآلخاار بااالتعبير عاان مشاااعر  -
 .ااي  بية اتقلي  الترثيضا  الالبية
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 ,اليقلد الض مثل ف الماارف من ا   الهيمية رل  اآل   بع ,السلبية الحالة المزاجية استعمال -
 .الثقة, ااا ه ض الغض  ارلة ,التعليق   الالبيةا 
أل لضاف الادملة  ال احفلة, مثل  تقلديا الم ل رض اآلخارينعن  المتالعب لعواطفه الحقيقةإخفاء  -

الذاتيللة ) يللض أصلللية(, بملل   لل  ذللل  اللرللف أا اارللضا  أا العبللال أا تثلل ض  الللذي  االتعلل رف 
 .اآلاضيناالغيض  لدى 

الت  , الا لة الم ا ية لآلاضين التااي  لتااين اتتمث  ب اتعم  , ة الضعيفةيمهارات العاطفال -
 & Austin) ةممتعلال االي لرة اتقلدياالفك هلة  ااالتعم    ,ي  بيللت تتضمن ما الة  ع  الفلضد

O'Donnell, 2013: 845). 

   توصاالت واوسااتنو إلااى أنعباار الثقافااات المختلفااة ماان صااد  هااذ  المجاااالت وبهاادف التحقاا 
 مهارات مستقلة  هي: التالعب االنفعالي يتكون من ثالث

 :(emotional manipulation tendency) االنفعاليالميل الى استعمال التالعب .8
 ااتغب  الفضد راارف الي ل ام  رضها اي ار تها من أ   تاقي  أهدا ب. 

 :(lacking emotional skills) الضعيفةالمهارات االنفعالية .5

تغييض ا لتب الم ا ية, أا تا يف ردضاتب االيفع لية ال اصية     الفضد رل  تتمث  بعدا ردض  
 . اضينلآلتغييض الا لة الم ا ية 

 :((Emotional concealment االخفاء االنفعالي.3

 الع رفية  علبضداد  تاف  ضعف ردض  الفضد    التعبيض رن ايفع التب مم  ي ع  ذل  يمي  تل   
 .(Austin et.al, 2007: 181) اآلاضينرن  ةيالاقيق

, اتهتا الثبف (  قض  ما رة رل  هذه المه ضا 01ار م  اااتن باض  مقي ل يتكان من )   
 inauthenticityاال يف  Mood-worseningالم ام تي يا هذه الفقضا  بتعضف ا دي د اا  

  من ضعف    المه ضا  ال اصية يع ي  المتبر  ايفع ليل لدى المتبر , تذ ا ق  لل أااتن 
اتمث  المه ض   ,اآلاضينرل  تداض  ايفع التب ال اصية مق ب  اضتف   ردضتب رل  التاكا ب يفع ال  

تمث  المه ض  الث يية االث لثة ت,    اين اآلاضينقدض  المتبر  رل  التاكا بم  رض باألال  
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ل ا   رضيقة  يالمق اصال هذيا  .االتاكا به  م  رضهااتعم   ضعف ردض  المتبر  رل  ب
أاا    ب د  تل  أاا   ب د (, ايعر  البدي  ال اض ف) تتضاا  من اماة بداح  ليكض     ضا 

لك  مه ض  الدض    المضتفعة  ات يضدض   ,  0    اين يعر  البدي  ماا   ب د دض ة  0 ب د 
 (Austin & O’Connell, 2013: 836). االيفع ل التبر   مه ضا الفضد تل   تل  ااتعم  

المب لغة    رن رضيقة  من تاايف الي ل لمتبربينتمكن ا اااتن أن هذه المه ضا  ات كد    
 بإاف  الاق ح  ااا ضار    التركيد رل   ااي  معيية من الم كلة,  ها يقامان بدالل من ذل , 

تل    ي  اااد  قر من الادف أا  ها   ضا  تعضيض اآلاضينالاقيقة ام  رضها اادا  
    ا اية, تتمث  بقدض  الفضدأصض   االيفع ل  بتاا ض ثبثة ري اااتن التبر الم كلة. الاص 

اارية ا يض ا تم رية  أن تكان لدى المتبر  يااي ا , اراارفها اآلاضينالترثيض رل  م  رض 
الت   تم رية اال المه ضا  االيفع لية    العبر   اااتعم   م مارة من, أهدا ببهدف تاقي  

 .(Austin, et.al, 2018: 2)  يض م يد  للم تم  تكان
 
 

 :عدة منها سبابلجة يبهذا الصدد تبنى الباحث هذا النموذج نتو  
 .االيفع ل للتبر     اااعل مفهامل  ايعر  مي ا يماذم  أيب -8
 .ترثيضه     الا اة العلمية  ا اليالت   ,لمعض ية الاديثة يابي ل اال تم رية ا اليم ذممن  أيب -5
أليلب  ,العديلد ملن الدضاال   ااالتيد رليهل  العديلد ملن البل اثين ا ل  هلذا اليملاذمأ ضي  رل   -3

 .االمعض   تي ا  م  االر ض المض ع  اال تم ر ي, ا يماذم متك م  من الي اية العلمية
 ,Austin)ن يألااللتن ا اللض االيفعلل ل  مللن الاصللا  رللل  مقيلل ل التبرلل  تمكللن الب اللف  -:

et.al, 2007)   رل  اليماذما ال أالمبي  . 
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 (2-2)المخطط  كما في ()اوستن قام الباحث برسم مخطط يوضح المهارات التي وضعتهاو 
 

 

 
 

 (2-2) مخطط
 )من اعداد الباحث( ()اوستن مخطط يبين المهارات التي وضعتها
 

 :مناقشة االطار النظري للتالعب االنفعالي 
ن الا صة تال أيه  اتفق  رل  أ أن  مي  الي ضي   الت  اضد  ااتلف  با ه   الي ضي د  -

 . ع       هاض التبر  االيفع ل  ااال تم ر  لب ترثيضال  ي  البيح  
ضالة الفمية )االاتغبلية(, ال  ي ا  التبر  االيفع ل     الم  ض الع لا اليفا   ضايد أ -

 داتع, ده ال  ي  الم لا للذك   الع رف كد اااتن رل  التبر  االيفع ل  اراكذل  أ
ب  ه  االتع رف معها,  اآلاضينمن ااتضاا  مقللةالم لمة مي هضة للم تم  ا  ال اصي  

 .االتبر  بها اااتغبلها اآلاضينرل   التالر ب ضرة

 التالعب االنفعالي

 ضعف المهارات االنفعالية االخفاء االنفعالي

ضعف التحكم بالمشاعر الداخلية 

 مقابل السيطرة على مشاعر األخر

اخفاء ردود الفعل ع  

 اآلخري 

استغالل 

 اآلخري 
تحقيق 

 االهداف

 سلبي

 استعمال التالعب االنفعالي
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التغضيض  اأ التدليلا أ الادا  اأالكذ   من م  هض ام هضل  يعدن التبر  االيفع ل  أ -
 .ا الاي األا لي  أ م  من هذه اأرا أمصرلل التبر  ا 
ااتمضاض الثقة أا العبرة م   اذل  باب  ردا  ,البعيدرل  المدى االيفع ل  يي ل التبر  ال  -

   اليه ية تيك ف رملية الادا  لذا يتاتا رل  المتبربين العثاض ا , بب المتبر ا ال اص 
ال اييفضل أمضها ال   يتاب      قدايها ا ب لغ الاد الرل  هدف  اض لا تصلب امعتها, ااا

كثيض من الي ل ال  التبر  مض  ُأاضى, امن المها أن تعضف يتعضف  لذامصداريتها تم م ل 
تيفيذ التبُر  ات  ال تق  ضاية لب, اات  ال تتبر  بر   اص  اض دان رصد ارل  

 .أابر ياا  يض 
 ذك  ه اياتادا( الضاية) بب المتبر  من كبضأ ايفع ل  ذك   لديب المتبر  ن ال اصأ -

 ,ضا ي ه ااتي     ايت  ه  ,ال اص ( )ضض ه لياق  اآلاضين ضعف يق ر    للتبر 
 م  العبر   اب  من دااضاأل من متيارة م مارة تمثي     ايفع ليل  تبربل  اي هض

 العديد اأ الغض ( اا الذي  اا الصدارة اا )الا  ري   اضا  اياتادمه  ,اال مب  صدر  األ
 مي اضاتب اتكان ,الاتغبلها ميب ب لقض  بق حهاااا  ضا ي ه رل  للايرض  الافية الاي  ياا أ من

 اري   ايتقن المق ب     يضضيب م  يتلق  رل  اين للضاية القلي  اتعر  متاا ية االيفع لية
 .الضاية ها يفعلب م  ك  نبر ب الرتق د اآلاضين

 

 

 :هما .ساسيينأجانبين يتضمن  بأنه  النفسيوف  نظرية التالعب  جورج سايمونشارة إ -
 
 

 إخفاء النوايا والسلوكيات العدوانية. - أ
 )المتالعب به(. معرفة نقاط الضعف النفسية للخصم  - ب

أن تكان أكثض األالاة   رلية الت  من الماتم   التبر  تكتيك  لمعض ة اهذا م  يكف  
 يض  ةالمافي احيةالعد ةرضيقالبااارة  اليفا ا  لب ل م  يتا القي ا ب لتبر   .الضا ي  ضد
 م  يضيداأل   ذل  ياق   ,بعي ية لدض ة ال يمكن اكت   ب باهالة ايكان ماتتضل , تذ مب  ض ال
 .أهداف من
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 ساليب الحياة أLife styles):) 

 :وخبرات الطفولة الحياةأساليب  .اوال
ايتارف  العمض, من الا ماةلفضد يتبلاض ااال  ان الضابعة أا ان أالا  اي   أيضى  دلض      

ك   ضد يبدأ ميذ رفالتب    ترايض  ,لرف  رل   ضا ب ال اصيةا بذ  ييميلا الاي  أالا  
رداد الفضد ت    اال تم ريةأالابب     الاي   اياتمض معب. اأرلر   دلض أهلمية ب لغلة للتلي لحة 

األال   اا  الالمللاالديلب     اللايم  عبرلة الرلفل  بّن أا لي  الاي   تتكلّان اييم  أ ل ض ال  أ
ضد الت  يكان أ لتضف أّن التلالا  اللاالد  هلا أالد الم ثضا  المهلمة    رفالة الفا , ملن الي تلب  

 ,رليد الداد المي   ب  تل م  المدضاة االم تم  اال تم رية. اال تقف التليل حة الا  اي تب  أمليه  
ايضى  دلض أّن أالا  الاي    , لديد ل  بي   أا لي  اي   ت د  ايل اآلاضينم   االيا  اّن تتذ 

 . (582-529 89114اللذا  اللدااللية لللفلضد )ر ر , ها يت م تف ر  البيحة الا ض ية مل  

  يعيش بب(   ضمن الماير اال تم ر  الذأالت  يمض به  الفضد ا ضم أاضتب )ات ثض الت  ض    
ل  ا ضم تااي  داحض  ربر تها اال تم رية يض ل,  عيدم  يقاا األرف   بتأ   تراض أالا  اي تب 

, ارد ياتعملان التضدد االيكاص اآلاضيناألاض , ياا هان م كب  أالية    ربر تها م  
االت ي  ابع د أيفاها رن هذه الم كب , ارل  أثض ذل  ت داد اد  م  رض اليقص لديها االت  

أ  ض  دلض بهذا ا  (.Gilliland, et.al,1989: 26-28)ل  تراض أالا  اي    يض اا  تت د  
, امن صاض  أياضلفضد    اب أالا  اي   اضم مييلذ  األص  األال  تاضل ا الذكضي   تل  أن

كثض أألال  تعد الذكضي   اأن  بينّ  اكذل  ,لرف الاكا رل  رفالة ذل  ا  يتا تل  الذكضي 
من أكثض ا  (.Adler, 1956: 172ردض ل رل  ك ف أالا  اي   الفضد ) ةالايكالا ي التعبيضا 
مع كاة  لذكضي  ان تكان أ,  ب يمكن اللة رل   اصية الفضد ه  ذكضي تبليفاية دا التعبيضا 

لتفا  ك ن يترل  من  اص م  ا ,  لا أن هدف لفضد, ب  تتف  معب أتف ر ل ت م ل األالا  اي   
 األادافذاللب  إيب ايات ض أن يتذكض تل  اا بب ا  االاتاف فبب يا الان  ينالماير ب نأن ي عض 

, اريدم  يتغيض أالا  اي تب ااف تتغيض بب لباتاف فيه  ما اال  أ  رل  الت  يمكن  همه
لذا يعد  .(Adler, 2005: 109) برضيقة ماتلفة األادافذكضي تب أا رل  األر  ايتفها تل  

ة الت  , االتيب  ب الضرضاب   اليفايالفضد ها م كلة    همية أا  الاي   من اكثض المف هيا لاأ
  (.412 5287)الاع يد , الاري ,  هداف  ديد  ليفابأ   اض  تب يع ي  ميه , اكذل  ما رد
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 وب الحياة:   لسأ .ثانيا
ن أ, ذل  اضاها ياتلف من  ضد تل   ادلض,     ي ضية  ا ايل أا  الاي   مبدأ لاأيعد    

ن أ من الضضاض   ,ريده يقص اا القصاضرل  م  رض ال ال اص من ا   ان يبلغ الايرض 
  االذ  يضامب ال اص را  ,اهذا االالا  المادد المعين للالا  ,   اي تب ا  ماددل الابل أيتاذ 
مضال  رضي ل أالا  الاي   ليل أا  (Boeree, 2004: 11). م  يرل  رليب ادلض االا  الاي  اي تب 

 .يتي ة تف ر  بين ب  ها مكتا 

 ستعدادات الفرد وقدراته ومهاراته.: تمثل اداخليةقوة  -
 .تمثل البيئة االجتماعية: قوة خارجية -

الا  أ, الهذا يكان الا  اي تب برضاح  ماتلفةأا تعيد ت كي  أ باا تعار الفضد تا رد الت 
ها ث ب  ا  ,بيفل الدض ة االكيفية الا  ااادأاال ي د  اصين لهم   ,ا لل اصي ل مّ الاي   م

 .(4-2) الماررمبين    ها اكم   لتغييض. , ار ب  ليابيل 
 

 
 

 (2-9شكل )
 )من اعداد الباحث( يمثل اساليب الحياة 

 قوة خارجية

 استعدادات الفرد ومهاراته وقدراته (مكتسب)الجانب البيئي 

 اساليب الحياة

 قوة داخلية 
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ا العل  أيااا  القصاض  مث  متكيفالا  الاي    يض أن ثمة راام  ت ع  أايضى ادلض      
هم   ال ديد ا اليبذ اااأل  اد الفا د ت  تم رية كعيش الفضد رفالة مدللةأا التي حة االالبديية 

 (.4875 5283 )ضبي ,    الرفالة

قوتين داخلية بويتحدد الفرد  السلوك الذي يتبعه :أن أسلوب الحياة هو الباحثوبذلك يرى 
 لتحديد نمطه الخاص. معيناالتجا  وخارجية الختيار 

 

 

  . نظريات نفسية حول أساليب الحياة:ثالثا
 آأساليب الحياة لا  نظرية( دلرAdler, 1931 :) 

 يمل  بعلد رلن ف تالدّ يلب أ( تال 0141للا الليفل الفلضد  رل ا )ر ل  ردا  ادلض ي ضيتب الم هاض     
ضاالل   ( ضللمن ر0120أا  مللض  رلل ا ) هكللض الللذ  ذ, (Life Stylesمصللرلل أالل لي  الايلل   )
, ا يه  ك ن يعكل صلاض  اللذا  االرضيقلة التل  يلضى  يهل  األ لضاد أيفالها ي ضية رلا اليفل الفضد 

أصلل    ايكالا ها تا ب ريده  الاي  , اأالا  اآلاضينام  يعتقدايب ام  لديها من أ ك ض رن 
رلل   القلدض يتاللد ميلب ا  ,للذ  يرالذه الفلضدا االت ل ه, اهلا لداحملة يالبي ل للفلضدالاضكلة ايان ياتا  ر 
 :Adler,1964لك ملل  للقللدضا  االمصلل دض ال اصللية )ا اللتغب االلاللض  لل  ا االاتيلل ضمم ضاللة 

176-180). 

( ااالد  يمل   ل  الصليابضاأرر   دلض تصاضال ألال لي  الايل   بل لض ا  تلل  ) ام ملن أ لك      
ذاتللب  للإن كلل   اليللا يهملل  ييتميلل ن تللل  أ,  عللل  الللض ا مللن ال بلل ااألاللضى يملل  رللل  رمللة  الللااد 

مللللل   ضديلللللة تعبلللللض رلللللن يفاللللله   للللل  بيحلللللة  ضيلللللد  ملللللن  الايللللل  ميهمللللل  ي هلللللض أاللللللاب ل متميللللل ال  للللل  
 ,HansVaihinger) ي ضيتللب االلتي دال اللل   لاللفة (دلللض) ارللاض  ,(Adler,1927:173يارهلل )

التل  تلليص رللل  ان  هلا الي ضيللة المعض يللة الذاتيللة للفلضد امعض تهلل , االتلل  يكايهلل   .(1852-1933
 ل   الفلالفةهلذه  (دللض )كمف هيا رقلية ي د  داضال كبيضال     هلا مع يل   الفلضد اتفاليضه . ارلد ربل  

, اايتق لب من ا لة ال عاض ب ليقص ال  ا لة ال لعاض بل ألمن االتكيلف تفايض تراض  اصية الفضد
 .((Stoltz & Kern, 2007: 20 االف رلية الذاتية االكف   من ا   التفا 
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هللا مبللدأ الي لل ا الللذ  تملل ضل بمقتضلل ه  اصللية الفللضد  )دلللض (ا لل  ضأ   ,ن أالللا  الايلل  ت    
نّ ا  حفهلل ,  اارلل ض الللذ  ياتض للد بللب  لل  الالللا  البالل . بعبلل ض  ا الكلل  الللذ  يللرمض األ لل ا ,  ااا

براللضه ييبلل  مللن أالللا  اي تللب,  هللا يللدض  ايللتعلا اياللتف  بملل  يتفلل  االلضى, تن الللا  ال للاص 
 .(811 89174 )ها  اليد  , اأالا  اي تب ايت  ه  ك  م  رداه

 ها  رل  هلا يل كد  ,اا  تفايض ال اصية الي ضية اال تضاض  ملن  ا دلللض رلددل  رض    
الت  تلا ب  ن أهلداف الفلضد هل أاهلذا يعلي    ة أهلداف اللفلضد,ريد معض  اايا ييةال الصلية 

الم ضية  ماتقبلية أكثض مم  تاضكُب ابضاتبّن اللفلضد تاضكُب تارلع تُب التالاكُب اللا ضض, أ  
 .(492 8917)ص لل, 

ييكض  الاي   ها  ع  تبدار  للفضد اتفايضه المتفضد لبيحتب,  ها ال أالا ان  ضل داأاضل    
يحة تمياب ايرب ر   معيية, ايضى الاضاثة ته  الفضد ردضا  معيية االبراايين الاضاثة ب  يعتضف أن 

  .(852 89114)ص لل,  ماددال    اي تب  أالابل   يادد ن تفايض الفضد للاضاثة االبيحة ها الذأ

لذ  تم ضل ا الي  ا, تذ يعد بمث بة ال  يملر ال الصية الُممي  للفضدايل ليض أاللا  الالي      
ن لك   ضد تتذ  ,   أا ليبب ال اصلذ  يفاض تفضد ا المبدألفضد ا  حفه ,  ها ابمقتض ه  اصية 
يم ر أا أاض  الي ل     (دلض )يع ضف  .(Boeree, 2004: 5)  لاي اأالا  معين    

, اآلاضينألن ك   ضد ياتلف رن  ,م ريابذ اض  الي ل    أي تصييف     مد , ايقا  تيب ال
اريد ااتعم   كلمة أيم ر    رلا اليفل, تعي  ايه  أدا  أا مفهاا رقل  لما رد     تاديد 

 .(Adler, 1927: 48) ري صض الت  بب بين األ ضاد
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 المخططمبين في  هو وكما وأفترض آدلاار وجود أساليب أساسية يتبناها الفراد في حياتهم
(4-2). 

 
 

 

 (2-4شكل )

 )من اعداد الباحث( أساليب أساسية يتبناها الفراد في حياتهم 

 أسالي  الحياة

 المتجن 

 غير

 اجتماعي

مواجهة 

 مشاكل الحياة

 المفيد اجتماعيا

حل  نشاط اجتماعي

 المشكالت

 اآلِخذ

يتكل على اآلخرين 

 إلرضاء حاجاته

 السيطرة أو التحكم

قاسي ومؤٍذ   

 لآلخرين

 إيجابية سلبية
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 .يتبناها الفراد في حياتهمالتي  لاا ) آدلر(ساسية الساليب ال 

 .(Dominating Style) السيطرةأواًل: أسلوب 
م  رلي  من االهتم ا اال تم ر , اال اص  ,التاكا رن رضي   هض الفضد أالا  الايرض ي   

ارد  اآلاضينرل    اريف ل اأكثض ه امل  ة  يض ا تم رية,  ها أكثض تيذا هي  ي ر الكن برضيق
 ادضا ,يصبل   يا ل, اال اص األر  راا  بهذا األالا  يصبل مدمي ل رل  الكاا  أا الم

يمي  ال  ترر   األاامض لآلاضين اااليتق ص من ريمها اي هض العدا  أا الغض , اداحم ل ي د ا 
ا     أار      الرضف اآلاض, ايتاا أالابب ب للاا االااضية, اتكان يتي ة هذا األال

 .(071: 0112) لت ,, ااتمضاض الصضا  االم  ك ( -ال ف   -التااص  )الغض 

 .(The Avoiding Style) يًا: السلوب المتجنبثان
 اتكانيتاا أالا  الفضد هي  ب الياا بية اضعف الي  ر اردا القدض  رل  تاقي  أهدا ب,     

 .(07 :0111)ص لل,  الم مار   األاضى م اهتم م تب اال تم رية ضعيفة ب لماا ية 
تكان م  رض اااب ر  ا  ,الهضا  من ا  الم كب  الاي تية يمي  تل   ل اص المت ي  

من الض ف االيقد مم  ي علب يعتضف رل  تر مة أ  ربرة ا تم رية من لديب, ايع ي   ة اكممتض 
ضحيلة  دال اتياصض      آلاضيندان ا اد دلي  أكيد رل  تقبلب, ايتي ة لذل  تكان ربرتب ب

  (.02 :4004 )ال يال , ر حلتبأ ضاد 

 اآلاضينأصا   ال اصية المت يبة يت يبان األرم   االا  حف الت  تترل  التع م  م   تنّ    
اا  ل من الض ف, ار د ل م  يتماكان ب لضاتين    أماض اي تها اال يابان التغييض,   لمت ي  ال 

ايب ايكان مار ربالها,  هي   ااف ماتمض من اليقد    تن لا يتركد  اآلاضينياتلر م  
الع ا  الما    االلق  ا  اال تم رية ا عاض بعدا الكف   , الهذا  ها يمي  ال  الاكا  اال عاض

 (020: 0791ابو زيد،)تا ذ ك  رضاضاب  ات يبب الم ك م اأب ليقص,  ضبل رن تضا عب 

 .(The Getting Style) اآلِخذثالثًا: السلوب 

يتار  ت ب   ا   تب الديب اهتم م   ا تم رية الكيه  ضعيفة, اييرب  هذا األالا  رل       
, ايفتقض ه ال  ر ب لع لا الا ض   برضيقة رفاليةالذين لديها ات  ه ألالا  اي   يضتب اال ضاد
يكان , ا ااتي   تها   تلبية مع ا  اآلاضيناال تم ر  ايعتمدان رل   االهتم اال   اال ضاد
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, اآلاضيناهتم مها الضحيل    الاي   ها الاصا  رل  ك  م  يمكن الاصا  رليب من 
 .(17 :4000)ريد,  االاتي   رن رضي  لم  يضيده اآلاضينيتا ب ال     الرتم د 

 .(The social style) االجتماعي السلوبرابعًا: 

,  ,اآلاضينه  رضيقة الفضد الممي      التف ر  م       يتمكن ا  يكان لديب اهتم ا ا تم ر  ر   
ل  تاقي  تياع  ا , اآلاضينب لتع م  م   اربر   ا تم رية باهالة, ايكان ادادل  ت كي من 

ضا  التع ان ب لتا مل االاد ا  يتااا  ي  ا الفضد لذا يكان لاة اال تم رية, أهدا ب    اداد المص
ايض    .(001 : 4000,الناان ااتلفاا معب ) اآلاضينياتضا  ضا  يب اأ ,اآلاضيناالتع رف م  
يع ملب االداه  تذ ,ابضا  الرفالة االتي حة الت  تضب  رليه  الرف  الا  تل  هاض هذا األ

ب اتضاا, اتا  هذه ال ضاف يمي  ال اص ألن يتعلا أهمية الما اا  االتع ان بين الي ل, 
 0111)ص لل,  تاقي  أهداف متفقة االمصلاة اال تم ريةياا ا هب ي يكتا  أالا  اي   

من  الي ضية المتبي   بكايلالباف اتبي  الب اف هذه الي ضية    ري ل اتفايض يت حج  .(01:
 .ص ا  المقي ل

 ( نظرية كارين هورنيHorney,1945). 
 لل ض  أ, تذ الفللضدثيلل   تضبيلة أ  ل  ثضا  الثق  يللةللمل    اهتم مهلل  Horney))ررلل  هلاضي  ألقلد     
بلض بلب ملن  يل  تللل  اتع لم تمل اتيقل  ثق  لة  يهل ألن األالض  هل  أال ل التي لحة اال تم ريلة ألل  ت

أكللد  ا , (004: 0112البيالا يللة ) لللت ,  العااملل ,  لل  الارلل  يفاللب لللا تهملل  األ يلل   األاللضى
تف ر  الفضد م  االديب, اارضايب, الت  تضك  رل  , لثق  يةا الاي ر  اايا يية     التف رب هاضي  

لتبل ين ااذلل  يعلاد تلل   اليل لبلين اللاكي     ن هيل    ضارللأ, ارلد بييل  االمايرين بب    اي تب
, ا لل  الل  اآلاللضينأالللا  معللين  لل  تع ملللب ملل  ,  لكلل   للضد لتلل  تضبلل  رليهلل الاضلل ض  االثق  للة ا

لقلللل  االللذ  ب لاالللب ن اأ, (012 : 4000  رضيقلللة ري لللب )اللللن, لتللل  تاا هلللب , ا لللاالم لللكب  
اللللذ    ترى هوري  أن الطفذ ت  ييلللتج بالللب  راامللل  االللضية رديلللد , اللللذ بللل ألمن ال لللعاضارلللدا 
  بين الطف  ضطراب ياصيتي للللللللللللة أيي ر يللللللللللللب  إ ,ور  ز    ر لم رداح   ميعز أيللللللللللللب ي عر
الوب ألبب أو التذبذب    المع ملة بين ابابب ردم و ود الاي ن أو العي ية الزاحدة , ووالديب
و أياو مب  ر ل  رل  رادة الطفتأو الايطرة رل    والر ض والقبو ,واألالوب الص رم الدا ئ
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الل ل أبا للاد صللضا  ن االرتقلل د أت كللد هللاضي  ا , صايللللب اللللالتو   لللل ره إلللو ا تقأر للل ير مب  
ن راى الايض ت   ماتلف األدي ن االفلاف  ,  الب أثض ايا داا  اليفل الب ضية ها ارتق د رديا 

ارلد , (00 :0111)هاضيل  ,    تا التعبيض ريه  بهلذا األاللا ال ض تمث  بعف األا لي  الت اأ
تعبللض ا , اآلاللضينا لفللضد ت لل ه يفاللب اأالل لي  ر مللة رللد ي هضهلل   ثبثللة( 1945ي ر لل  هللاضي  رلل ا )

اكللل  ميهللل  ياتلللا  رلللل   (الايللل  رضيقلللة كليلللة  للل  )ت للل ه  ا, ايعلللد كللل  لهلللاربيعلللة ربر تلللب ا  بريللل
وضات هوري  أن هذه  لللر Horny, 2000: 80).)  م مارلللة  ضريلللة ملللن الا  للل   الع لللض 

 :اه م  صرار تب الداالية   للتع مرد لن الفلمكما الة الوالً   الثبثة تمث األا لي 
 

 .(Moving toward people) الناسلتحرك نحو ا. اواًل 
واال ا ص من هذا , ا نللللللواالاتا للمابلللللةة للللللالا  رل    ال  الاصو اال لللللضاداع  اهلللللا     
تكللللان , ا اآلارين ب منلللللف والالللللالعط  رللللل  يتصر ون بالوك متصي  بهدف الاصو  اليوع

 ال لللعاضيكالللبها  , تذلقلللا المصللل دض  ااالمتثللل  , اااليصلللي   الايللللةلاللل حد  هللل  رللللة ااص حصلللها 
 .(400: 4000)الن,  اآلاضين, ااألمن االابمة م  االدرا  ب اليتم  

اأ ضل  تعليمل ل اأكثلض  أكثلض   ذبيلة مليها األمل  ذكل   أن اآلالضين األاللا يضى أصا   هلذا ا    
, ايتمثلل  ذللل   لل  ملليلها ياللا اآلاللضينيتميلل ان ب رتملل دها ال لل م  رللل   اكللذل , ملليها ر ل االلتاق

يتبيلان ا , الاتاال يها ,  يضتفل  تقيليمها للذاتها ايهلبر تبعل ل مل  ي يلب اآلالضان رليهاب هاتقديا أيفال
يباف  يه  ال لاص  لألاضين االات  بة, اه  رضيقة     (Self-effacing)الذا  تاف  رملية 
, كل  يت يل  تضا   ريدم  يكان هي   صضا   اصل لالمااحمة رل  أ  اض  بم     ذل  ارن 

 (.Muller, 1993: 265-266اا ابها لب ) اآلاضين قدان صلدارة 

 .(Moving against people) الناسلتحرك ضد اثانًيا. 
يتصف اال ضاد    هذا األالا  ب لي ر   العداايية, االاع  المتااص  اضا  المصللاة الذاتيلة     

 اتل يلة هيميلة مب  لض  أاما الة الير  ب ليفل رن  ,الباف رن الميفعة, ا اآلاضيناالايرض  رل  
 اآلالضينل      م ل رض اياايل  ايها يضمضان اأ, اآلاضينمب  ض م  التع م  للبها ال   ال ت د 
 .(21 : 0111ت اة )هاضي , , ايض ضايها بك  رضيقة ميااها
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 اال لل  الام يللة  تاقيلل هللا األا   ال لل  , ن لل أيأصللا   هللذا األالللا , يقاللمان رللاتها تللل      
ياددان أا يقضان   اآلاضين, اال يدران لمارفايادف      لذام  يها يقضضان اأ, يتق اااللث ي  ا

 الللذا  االلتاق  بللر  ثمللن كاالليلة للما   للة رللل  م لل رض  الاالل ض , ايت يبللان كيةلالللا ا اليتلل حج
 (.(Muller, 1993: 40ثضاحه  اا ا 

 .(Moving away from people) الناسلتحرك بعيدًا عن اثالثًا. 
 للضاده بعللدا االضتبلل ر ر رفيلل ل ملل  أ , ايتصللفال لل م  رللن اليلل ل اال تللضا أالللا   يتمثلل   لل     

, ايميلللان اللل  تا رللة يفاللهارب لباللتب لللديها ا  للة ملاللة , ات هللض رضيقللة ك يلل  بريللة اآلاللضين
االل ل اهللذا يللد  رللل  الض بللة  لل  اال ,ب الاللتعب باللت ض مللن الكتملل ن ا  لبلل ل ملل  ي للعضان  ذاتهللا

, اال بالف أصلا   هلذا األاللا  رلن الع للةيا , (20 :0111 ,  )هاضي اآلاضيناااليقر   رن 
يها ت, تذ (Resignation) االاتابالعص ب  الا  ا, ايام  هذا اآلاضينضيدان أن ييتماا تل  ي

لمبال  االمت يل  اارلف , ايتاذان مالصضار  ريدم  تثاض  اال تم ر   ياتالمان كلي ل للار 
 (ملالض), ارلد أ ل ض اآلالضينملن  االرتلضا لمتضمية من الما رض ا, اهذا ياضضها من اآلاضينمن 

,  (Borderline)لاللد ال اصللية ايمللر  يصللفان ,األالللا لللذين ي هللضان هللذا ا اليلل ل اللل  تن
   A.P.Aأألمضيكلل  اللليفل الرلل  يللض الاللا   لل  دليلل   معيللة  الالللا كملل  يصلليف  لل  دليلل  

(Muller, 1993: 266.) 

-ياصلض يفاللب بااالده مللن األال لي  )التاللض  يالا اليلل ل لاللليا الااتلضى هاضيلل   أن الفلضد      
تبعلل ل لملل   تللل   اللضذ يمكيللب أن ييتقلل  مللن أالللا  تااالبتعلل د رللن اليلل ل(  -االتاللض  ضللد اليلل ل

لاللا  لل اصللية ياللدف اييملل  تاللمل ا ااالضتقلل  اضللا  أن الترللاض أ, ارللد الالللا يي الل  ذللل  
ايتمكيلان  ,اآلالضين اليل لن ييّماا ثقة أا اية    ذااتها ا ل  أال تم رية  لأل ضاد ا البيحةراام  

اللل لي  برضيقلللة األ االللتعم  ا  ,ا اتقبلهللل ملللن  اتاللل ذ القلللضاض ااالااللل ل ب لماللل الية اتاقيللل  ذااتهللل
 (.400 :0111اليمة )هاضي , 

 ( نظرية موزاكMosak, 1979:) 
رضيقة  باصفباض )الضاية( الا  الرضف األالذين يراضان أ اال ضاديضى ما ا  أن      

. اآلاضينصع  دض    المع ي      مك ن العم , ا   ربر تها الاميمة م  , ياا هان أاي تها
رفالتها   لبل  م     الا  اي   الضاية الذين يراضان أ اال ضادأن امن هي  لاص  دلض 
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  اا اذا ك ن اي  بيل  ,ال اص ر م  مها ام ثضاي    رالا   يص بان ب الكتح      م  بعد.
   اي تب اليفاية, ارليب من المها ت ايصب ا دضااتب من المتاصصين الع ملين م    لبيل ا

الذين يع يان من بعف االضرضاب   اليفاية ااا  التكيف لما ردتها رل  ال ف    اال ضاد
 االتاان.

 

 .سلوبًا هيأربعة عشر أساليب الحياة الى أ( Mosakصنف موزاك )و 
 .(The Getter) اآلِخذ -3

 ااتعم لب اصية رن رضي  ايا فها لتاقي  اهدا ب ال اآلاضيناها ال اص الذ  ياتغ  
 ا اللرف.أا المف تن أا الا   أا التاايف أالتهديد 

 .(The Driverالقائد ) -2
بذاتب, ايكضل يفاب لتاقي  اهدا ب, ايض    اص الداحا الاضكة, الديب ار  ر    اها ال 
 الاكها., اتا يب اآلاضين   ري د  

 .(The Controllerالمتحكم ) -1
 تتاكا تركيد من ان الاي   الالتاكا باي تب الديب الض بة    ال اص الذ  يض       اها

 , االتضتي  ااالاتق مة.التاايغااتعم   ايتاكا بعفايتب, ايفض   بب, اها ال يا  المف    
 The Person Who Needs to Be) صواب ن يكون علىأإلى  الشخص الذي يحتاج -1

right). 
      ب ك  ااااا ,ار , ايت ي  الارا     األاآلاضيناها ال اص الذ  يض  يفاب  ا  

 كثض ار ل ميب.أ اآلاضينن رذل  ب يااغار   اريدم  يق     األ
 .(The Person Who Needs to Be Superior) الشخص الذي يحتاج الى التفو  -1

اها ال اص الذ  يض ف اال تضا     ا  ي  ر رد ال يفا  بب, اياع  داحم ل ال  التفا  
 . يه ي رة االمي  ا   الت  ي تض      مي  األ اآلاضينرل  

 .(The Person Who Needs to Be Liked)ن يكون محبوباً أ الشخص الذي يحتاج -1
, اها اا ل لبيتق د, ه كل ضض   ا حض الي ل, ا   االار  تاها ال اص الذ  يا ا  

ن تقييم   أى , ايض اآلاضينايتارا ريدم  ال ياص  رل  االاتاا ن الع ا االماتمض من 
 ال اصية. مقي ل لقيمتب اآلاضين
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 The Person Who Needs to Be) ن يكون جيداً ألى إالشخص الذي يحتاج  -1

Good). 
اها ال اص الذ  يفض  العيش اااللت اا بمع ييض القية ر لية  دال, اها يعتقد ان اهلل ااف 

 رليه  ر د ل. اآلاضينيا مل  الت  يضتكبه  االت  ال  اآلث ايا ماب رن 
 .(The Person Who Opposes Everythingالشخص المعارض ) -1

المفضاضة رليب, ايق اا  اص الذ  يع ضف ك   ئ, ابا صة مترلب   الاي   لاها ا
    تاقي   ئ م  مها لب    اي تب.أبعي د من 

 .The Victim)الضحية ) -1
ال فقة رل  الذا , الديب ربرة البية ب لاالدين, اها ال اص يتصف ب ل عاض ب ليب , ا 

   مضالة  لاا   ن يكان رد تعضف أم  تا, اياآلاضينمن  لألذىيب تعضف راي عض ب
 الرفالة.

 .(The Martyrالشهيد ) -32
   اب  م , اهد ب الاصا  رل  اليب , أيب يما  من أالضاية, ب اتثي    يصفاها 

 امهمتب  م  الم  لا.
 .(The Babyالطفل ) -33

ال م  , اال  ذبية, اااتغب   ااتعم  ها الذ  ياص  رل  مك يب لب    الاي   رن رضي  
ن ياص  رل  ك  م  يضيد    أايتار  ااالرتم د رليها , اآلاضين, اها يعتمد رل  اآلاضين
 الاي  .

 .(The Inadequate)غير المالئم( ) وءغير الكف -32
لادمتب,  اآلاضينهم لب يا ف تيب ال يفع  ا   ئ صايل, اباب  رها الذ  يتصضف اك

 .اآلاضيناي عض بعدا القيمة, ابعدا المقدض  رل  الي   , امي  اة 
 .(The Person Who Avoids Feelingالشخص الذي يتجنب المشاعر) -31

رد تا هب ياا ات  ه   لا يارر له , ايت ي   أليه ها ال اص الذ  يا ف من رفايتب, 
 .اآلاضينم  رضه ايافيه  رن 
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 .(The Excitement Seekerثارة )عن اإل  الباحث -31
, رللل  الللض ا مللن ري مللب ب ألي للرة الضاتيييللة اا ال للاص الللذ  يباللف رللن ت لل ض   ديللد  هللا

( Mosak, 1979: 193االرتي ديللة, اهللا ي للد متعللة كبيللض   لل  الل ال  الهيلل م االفاضلل  )
 ايميلل هدا للب  لل  الايلل  , أيلل   الفللضد ييبلل  مللن كف اللب لتاقيلل  ن االللا  اتللل  أاي لليض مللا ا  

 لقي رل   التل  يراضهل  الفلضد  ل  ارل  مبكلض ملن ب تلل  يتالاالا  الاي   أ ضاد المت  بهان األ
 تي يا الابض  ا همه  االتيب  االتاكا به . اي تب لما ردتب   

 

 ( نظرية فرومFromm:) 
ال ل تاليل  ا  ل   اايال ن الي بعلة ملن  لضاف أمفهاملب ألال لي  الايل   رلل   ( ضاا)بي  
لل  اضلرضا   ل  الرل ب  تترلاض هلذه الا  ل   يل د  ب لضلضاض  ر  تغيلض  ل  ت لب   أا  لا اده, 

ممل  ي يلد , ال يصبل التكاين القديا مي اب ل برب رب لترلاض الم تمل  ال ديلد تذلايا ن  اال تم ر 
العل لا ياا يفاب ا ام  رضه اتصض  تب    ا ك ضه  من  عاضه ب ال تضا  االع لة اال  تا ب ماتلف

 (. 072: 0170)ها  اليد  ,الماير بب 

 .الى تقسيم الناس على أساس توجهاتهم الى نوعين (فروم)وقد عمد 

 ايتضمن رد  تا ه      الاي  , ه :النوع غير المنتج  اواًل. 
 .اآلِخذتوجه  . أ

للذ يتارلل  الاصللا  رللل  كلل   للال للاص       لللذ   امعض للة أ ايضيللده اللاا  كلل ن ذللل  ابلل ل أ   اآلا 
ُيَال  بلدالل ملن أن  تلل  أن, اهلا با  لة من  اص  اض, الرة أا ي  ا (من مصدض ا ض  )

 يبد  أ ك ضال أا معض ة. من أن ُيا   ايراذ بدالل 

 .التوجه المستلل . ب
  ن األ للي   ال يللد  ما للاد  داالل  يفاللب ارليللب أهللذا األالللا  ب ل للاص الللذين يعتقللد ايتمثلل     

 أا المكض. االاتي  ب لقا  أا  ااتغبلهارن رضي   اآلاضينأاذه  من 

 .التوجه الكانز ج.

هذا     بب ألمن من الكمية الت  يكي ه  ايداضه , ايتاا الاك ت يض التامية ال  أن الفضد ي عض
    ال ااي  اليفاية ك لعاارف ااأل ك ض. اا  أك ن ذل     األماض الم دية أاألالا  ب لبا  اا 
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 .التوجه التجاريد.  
 ايتمث  هذا األالا  ب ل اص الذ  يهتا برماض البي  اال ضا  للاصا  رلل  األضبل   الم ديلة,    

ألن الفضد يتض  بدان اضتبل ر أصلي   ,ن ييتج ريب أ   عاض ب ألم نأيمكن  امث  هذا األالا  ال
رايللللة  للللن يكلللان هيللل   اضتبللل ر ب للللذا  أا اااللل ل  لملللد , ااذا االللتمض بهلللذا األاللللا   آلاضينبللل

 (.047: 0112  لت ,)  اقيق  من الفضد بذاتب
 .التوجه المنشلل بالموت. ها

لاللل   الضلللضض الهلللدا ااا  اللل  رضيقلللة تدمللليضية بهلللدفاألاللللا  ب للفلللضد اللللذ  يالللل   يتملللث  هلللذا    
بلل لع    يملل ضل هلللذا األاللللا  اللفلللضد الضعللليف اللااهلللن اللللذ  ي علللض , ارللل د  ملل اآلاللضينب لبيحللة ا 

: 0112) للت , األالب  اضعف القدض  رل  الال  ااألبدا  االلذ  تعل   ا   تلُب أل  اللب  ملن 
041.) 
 :النوع المنتج أو البّناءثانًيا. 
مك يي تبال يد ما اد داا  ال اص لتاقي  رااه   ال  تمث  ب لمبدأ اايا ي  الذ  يعد يا      ااا
 لعم  االا  االاكمة ااابدا  اال  األ ي   االي  بية الي  عة اهذا م  يترل  ميب ا  يفاب ب
 .(14: 0111 رل  اد  ااا  ) ضاا, اآلاضينا 

 

  الحياة. لسلوب النظري اإلطارمناقشة 
 :وكما يأتي  هذا الفصل يمكن الخروج بخالصة لهتقدم من عرض لألدبياات في  في ضاوء ما

 

 رلن رضيقهل  ال لي  الايل   تعلد بمث بلة ردال   يلضىأن تالقلا  ا قل  لعللا الليفل الفلضد   يمكن -3
 .يفاي  االع لا من االي أ
 .لقاى البيحة الا ض ية االداالية يت م االفضد هتّن أالا  اي    -2
 يعلا  امن ثا هاملن الملمكن أن يكلان أالا  الي   الفلضد متصللب ل ا ليض ر ب  للتعلدي   -1

 .الفضد رن تاقي  أهدا ب    
 من الاه  تغييضه مم  ي د  ال  أن يكلانن أاللا  اي   الفضد  يض مادد رلد يكلا  -1

 . اصية ضعيفة ذاص ابب     
 األاللا  ااتي ضرلل   ال اص, بمعي  ردض  ال اصضاد  تتاكلمب  ااتي ض ي   أالا  الال -1

 .الذ  يي ابب ايض بب    
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 (Adler)  رتمد الب الف ي للضيةاتي ال  أا لي  الالي  , ارلد  ضي   الت هي   العديد من الي  -1
ّن أرلمللل ل  ,ليلفللللل  للل  تللللي ا  هللللذا المفلهللللااأدبيللل   رلللللا ا ميلللب ايرلقللل  اللللذ كايهلللل  األالللل ل ل

 رتمللللد  لللل  تاديللللد م لللل ال  أالللل لي  الايلللل    لللل  باثللللب الالللل ل  رلللللل  الدضاالللل  االب اللللف رللللد 
ملن  ايربرل الايل       تالديد معل ا م  ال  مفهلاا أال لي  ارتمد )الماللية( الا بقلة الت  

لللل  راامللل  رديلللد  ت( أ للل ض  Adlerن ي ضيلللة ادللللض )أتال  .ألاللل لي  الايللل   (Adler)مي لللاض
التع ملل   الل لي أايلل  , بللد ال مللن ابللضا  الرفالللة  ا  لل  بيلل   ات للكي  اترللايض االل لي  ال تلل ثض

الللد أاللللذ  يعلللد  ,التالاللل  اللللاالد   ضلللبل رلللنلر(, التاللل -همللل  اا -الاالديلللة ملللن )التلللدلي 
ا أالللض    التي لللحة اال تم ريلللة الللاا   للل  األاللل لي  الايللل  , اكلللذلأالعاامللل  المللل ثض   للل  بيللل   

ن اأالل لي  الايلل  , أ لل  تاديللد  تذ لهلل  أثللضليهلل  ت  ييتملل  الم تملل  اا الثق  للة التللا أالمدضاللة 
اللض. اتاتلللف هللذه  للل  تي تيللة تاتلللف مللن  للضد الل لي  اأ لل  ت للكي   أثللضال للعاض بلل ليقص لللب 

تاصلض بمفهلاا ااالد للتفاليض اايمل  ضكل   رلل   الي ضية رن الي ضي   الا بقة  ل  كايهل  للا 
يهل  أهلذا رلل   رمللبه  الب الف  ل  الهلذا ارتملد  ,مف هيا اراام  رديد     تفايض االا لي 

 .الي ضية المتبي  

 الع م  الثق   . أثضل     ي ضيته  ت( (Horneyا  ض  هاضي   -1

ي للتض  بهلل    لل  تكللاين بعللف الالللاكي   التلل  أثللضالتبلل ين الثقلل    االاضلل ض  االم تمعلل  لللب  -1
 .الكيه  تاتلف رن الثق     االاضى ا ضاد الثق  ة االم تم  الاااد,

 .ا لي  الاي  رل  داض التي حة اال تم رية ااألاض     ت كي  أهاضي  ضك    -1

للاصلا   اآلالضيناه  التاض  ياا  ,التاضك   الثبفمن   ها لي  الاي   يتا التعبيض ريأ -32
 اللع  ياللا المصلللاة الذاتيللة االالليرض لل ,اآلاللضين, االتاللض  ضللد رللل  المابللة ااالاتاالل ن

هلللذه  للل   يفالللهاياصلللضان أ  لللضاد اللللذين الاأل, اآلالللضين, االتالللض  بعيلللدال رلللن اآلالللضينرلللل  
 .اماارفها اآلاضين اال ضادااليتق   بم  يتي ا  م  يكايان  تيم التاضك   

ع  لتاقيقهلل  كملل  اتفقلل  مللن ايللف ياللص الللذا  الاقيقيللة االالل ملل  للضاا ملل  هللاضي   لل  اتفلل   -33
 .اال ضاد دد ااتم لية االاتغب  ري  ض  ال  ا ا اا

 لتاقيلل  ا(  لل  ي ضيتللب تللل  أن أالللا  ايلل   األ للضاد ييبلل  مللن كفلل اهMosakأ لل ض مللا ا  ) -32
ن ملللل  ا , اأاضللللل أن األ لللضاد المت للل بهرللل ا ب معهللل   اللللابل ( أ02اهللل  ربللل ض  رللللن ) ,اهلللدا هأ

 .ايضل  ةا لي  اي تها مت  بهتكان أااي يل   هابعض
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 .المحور الثاني: دراسات سابقة
 أوال. التالعب االنفعالي:

( بهلللدف االالللتف د  ملللن العربياااة واالجنبياااةتاصللل  الب الللف تلللل  م مارلللة ملللن الدضااللل   الاللل بقة )
 ت ضا اته  ااا حله : ايت ح ه  اااص حية:

 الدراسات العربية: -
 ( 2111التميمي  دراسة:) 

 رلبللللة لللللدى االيفعلللل ل  ب لتبرلللل  ربرتللللب ا الميتالللل  بللللين العبرللللة تعللللضف الباللللف االلللتهدف    
 مللن ر لبللة ا ر لبلل ل ( 400) الدضااللة رييللة ابلغلل  الاصللف  الملليهج الب اللف ا للف ارللد ,ال  معللة
 التبرل  مقيل ل ا الميتال  ل ل هض ( Clance 1985) مقيل ل الب الف االتعم ا . ال  معلة رلبلة

 التض ملللة) المقي الللين كلللب صلللد  ملللن التاقللل  تلللا ا( Austin, et.al, 2007) للللل االيفعللل ل 
 االلللتعم  الباللللف يتلللل حج االاللللتاضام(. الللللداال  االتالللل  ) ب اللللتعم   االثبلللل  ( االبيلللل  , اال لللل هض 
. بيضاان اضتب ر امع م  ماتقلتين لعييتين الت ح  االاتب ض ا اااد  لعيية الت ح  االاتب ض, الب اف
 ال  معلة رلبلة لدى الميتا    هض  من معتد  ماتاى ا اد أهمه  يت حج رد  ل ت الباف اتاص 

 رلبلة  رل ا يالا رلل   هلض  قلد االيفعل ل  التبرل   ل  مل أ, اااليل ف اللذكاض بلين  لضا  تا لد اال
 ا اد اليت حج ت هض الا, االي ف ا الذكاض بين  ضا  تا د ال الكن ايفع ل  تبر  لديها ال  معة
 (.4001التميم , , )ال  معة رلبة لدى االيفع ل  االتبر  الميتا  بين اضتب رية ربرة

 ( 2111محسن  دراسة): 
( 200هللد   الدضااللة تعللضف العبرللة بللين )التبرلل  العلل رف  االتيمللض االلكتضايلل ( رللل  رييللة )   
يتالللمان ب لتبرللل  ن رلبلللة ال  معلللة  معلللة الماتيصلللضية, اك يللل  اليتي لللة أار لبلللة  للل  ال   ر لبلللل

كاض أكثللض االلتعم ال بللين ال ياللين رللل  التبرلل  العلل رف , تذ كلل ن الللذ  العلل رف , اأن هيلل    ضارللل
التبرللل  العلللل رف   لللك  ملللن أ لللك   التللللرثيض اتاصللللل  الدضاالللة تلللل  أن يللل ف, للتبرللل  ملللن اا
مم ضالة أال لي   ل  ضلا   الع رفيلة يادف     ااي  الاي   اليامية االعبرل   اال تم ر , اها

 (.4001ماان, ) تاقي  هدف ماف ل اذل امه ضا  معيية للتاكا االايرض  
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 دراسات اجنبية: -
  آأوستن و دراسة( خرونAustine, et.al, 2007): 

االتبرلللل   االميك  يليللللةالللللذك   العلللل رف  )عبرللللة بللللين العلىىىىى  تعىىىىر ال الىىىىى هىىىىدفد الدراسىىىىة    
 ل   اايل فاك يل  يتل حج الدضاالة أن اللذكاض أرلل  ملن  ,ر لبل ( 156ذ بلغ  العيية )ت االيفع ل (,

افلل   ,الللذك   العلل رف  رللل  ملللن أ ك يلل  اايلل ف لل  اللين ب لميك  يللللة,   , اأرلل  اتالل مل الم لل رض ااا
 .(Austine, et.al, 2007: 11)االيفع ل  االتبر   الميك  يليةالذكاض    

  خرونآدراسة كريف و (Griev, et.al, 2010): 
ذ ت االاللليكاب ثية(,ااألالللب  المث ليلللة  االيفعللل ل التبرللل  )عبرلللة بلللين ال تعلللضف هلللد   الدضاالللة   

بللين   اأ هللض  يتل حج الدضاالة أن هيلل    ضارلل  ,( ر لبل ل  ل    معللة االتضالي (275بلغل  العييلة مللن 
ملن اايل ف,  ل   االاليكاب ثية االيفعل ل  ل  التبرل   اايل فالذكاض أرل  ملن   , تذ ك نال ياين

ن الي رلل   أ اتاصللل  الدضااللة تللل  ,ن الللذكاض  لل  األاللب  المث ليللةمللأرللل   اايلل ف اللين ك يلل 
 رللن ذللل   ضللبل  ,ااايلل فلللذكاض ا بللين االيفعلل ل  لل  التبرلل   ماتلللف لهلل  أثللضالمع ديللة للم تملل  

 لل  المق بللل  للللا ت هلللض  ,اللللذكاض ب لاللليكاب ثية بدض لللة مضتفعللة للللدىلللب  ال ربرلللةالتبرللل  أن  ثبلل 
 اك يلل  اايلل ف تعلل ي  مللن لايلل ف, لللدى االيفعلل ل التبرلل  ا اللب  األربرللة دالللة ااصلل حية بللين 

 (.(Griev, et.al, 2010: 9االيفع لية المه ضا   تدي 
 

  خرون وآدراسة أيبلAbell, et.al, 2016)): 
ذ ت ,(لياللل  ادى لللل االميك  يليلللة االيفعللل ل التبرللل  )عبرلللة بلللين ال رلللل  تعلللضفالهلللد   الدضاالللة    

ن اليالللل   يتمللللتعن بماللللتاي   ر ليللللة مللللن أاأ هللللض  يتلللل حج الدضااللللة  ,مللللضأ ا( 188بلغلللل  العييللللة )
, يفاللب مللن ال لليل االصللدر   المقللضبين ات لل ه االيفعلل ل  لل  التبرلل   فهلل تا الميك  يليللة, اك يلل  

 يل د  االملض اللذ  ,االيفعل ل مل هضا   ل  التبرل  يتامن ب لميك  يلة, تذ كلن  اليا   كذل  ك ي 
ألن هيلل    ضصللة  ,االيفعلل ل التبرلل   االلتضاتي ية االلتعم   باااللرةم يللد مللن الضااللة  لب هن للعاض 

 .(Abell, et.al, 2016: 88)ن هدا هداا عهن اأميافضة للك ف رن 
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 :السابقة للتالعب االنفعالي مناقشة الدراسات
( 400) الدضااللة رييللة ابلغلل , االيفعلل ل  التبرلل  تعللضفتللل   (4001, )التميملل دضااللة   هللد   

 لللللل االيفعلللل ل  التبرلللل  مقيلللل ل الب اللللف االلللتعم  ارللللد. يلللل ف(ت -ال لللليل )ذكللللاض ر للللل  باالللل 
(Austin, et.al, 2007)  أهمه  يت حج رد  ل ت الباف اتاص: 

هللد   و االيلل ف. ا الللذكاض بللين  للضا  تا للد ال الكللن ايفعلل ل  تبرلل  لللديها ال  معللة رلبللة نأ 
  ( ر لبلل200تعضف )التبر  الع رف  االتيمض االلكتضاي ( ابلغ  رييلة البالف )ماان(  )دضااة

ار لبللة  لل  ال  معللة, اك يلل  اليتي للة ان رلبللة ال  معللة يتاللمان ب لتبرلل  العلل رف , اأن هيلل   
بين ال ياين رل  التبر  العل رف , تذ كل ن اللذكاض أكثلض االتعم الل للتبرل  ملن االيل ف,    ضارل 

اال تمللل ر ,  للل  ضلللا  التبرللل  العللل رف   لللك  ملللن أ لللك   التلللرثيض اتاصلللل  الدضاالللة تلللل  أن 
 .تاقي  هدف ماف ل اذل مم ضاة أا لي  امه ضا  معيية للتاكا االايرض  

 االميك  يليللةالللذك   العلل رف  )عبرللة بللين التعىىر   (Austin, et.al, 2007)وهىىدفد اراسىىة    
(  لللضدال اك يللل  يتللل حج الدضاالللة أن اللللذكاض أرلللل  ملللن 156العييلللة )ذ بلغللل  ت االيفعللل ل (,االتبرللل  

افلل   , لل  الللذك   العلل رف  اايلل ف  ك يلل  اايلل ف لل  اللين ب لميك  يلللة,  , اأرلل  اتالل م الم لل رض ااا
, ((Griev, et.al, 2010 اهلد   دضاالة .االيفعل ل االتبرل   الميك  يليلةرلل  ملن اللذكاض  ل  أ

ذ بلغللل  العييلللة ملللن ت االاللليكاب ثية(,ااألالللب  المث ليلللة  االيفعللل ل التبرللل  )عبرلللة بلللين التعىىىر  
  , تذ كلل نبللين ال ياللين  أن هيلل    ضارللل الباللفاأ هللض  يتلل حج  ,ر لبلل ل  لل    معللة االلتضالي  ((275

ن الللذكاض  لل  مللأرللل   اايلل ف االيفعلل ل ,  لل  اللين ك يلل  لل  التبرلل   اايلل فالللذكاض أرللل  مللن 
 للل   لهللل  أثلللض ماتللللفن الي رللل   المع ديلللة للم تمللل  أ الدضاالللة تلللل اتاصلللل   ,األالللب  المث ليلللة

الب  األ   المق ب  لا ت هض ربرلة داللة ااصل حية بلين  ,اااي فلذكاض دى ال االيفع ل التبر  
اهللد    .االيفع ليللةالمهلل ضا   تللدي  اك يلل  اايلل ف تعلل ي  مللن لايلل ف, لللدى االيفعلل ل التبرلل  ا 

دى لل االميك  يليلة االيفعل ل التبرل  )عبرلة بلين رلل  ال التعلضف (Abell, et.al, 2016)دضاالة 
ن اليا   يتمتعن بمالتاي   ر ليلة أاأ هض  يت حج الدضااة  ,مضأ ا( 188ذ بلغ  العيية )ت (,ليا  ا

, بيفال ملن ال ليل االصدر   المقضبين ت  ه االيفع ل    التبر   فه تا الميك  يلية, اك ي  من 
 يل د  االملض اللذ  ,االيفعل ل مل هضا   ل  التبرل  يتامن ب لميك  يلة, تذ كلن  اليا   كذل  ك ي 

 االيفع ل .التبر   ااتضاتي ية ااتعم   بااارةم يد من الضااة  لب هن عاض تل  
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 ثانيا. أسلوب الحياة:
 الدراسات العربية:

 (:2111دراسة النقشبندي ) -
  للدى رلبللة ال  معللة(رل  اربرتهل  برالل لي  الايلل )الي رللة يالا الكملل   تعللضف  تلل  هلد   الدضااللة    

يال يية, ابل ل يل )ذكلاضب اتص صل ( ر ل  ار لبة 200)  ريية بلغ  هلض  أيل ف(, ا ت -  رلميلة ااا
لذن رلبة ال  معة يفضلان  مي  أا لي  الاي   المعتمد     هلذا البالف م رلدا أاللا  أاليتي ة  . اآلا 

ن رلبللة األرالل ا أد   لل  هللذا الباللف, ا ألالل لي  الايلل   المعتملليتفللا  الللذكاض رللل  اايلل ف  لل  تفضلليلها 
 ا الباللفالعلميللة يتفارللان رللل  رلبللة األرالل ا اايالل يية  لل  تفضلليلها ألالل لي  الايلل   المعتمللد   لل  هللذ

 (.4000)اليق بيد , 

 (:2119  حسن)دراسة  -
ارلللد  لللمل  رييلللة  ,االلل لي  الايللل   للللدى الملللضاهقين االضا لللدين( )ترلللاضتعلللضف  تلللل  هلللد   الدضاالللة    

ارلد أ هلض   ,لللذكاض امثلهل  لايل ف( مضاهق ل اضا لدال ملن الم تمل   ل  م اال   التعلليا, 120الباف )
لللذأاللللا  ااملللتبكها  ,االضا لللدين أاللللا  الاللليرض  االلللتاكايتللل حج البالللف املللتب  الملللضاهقين  دان  اآلا 

لللذيللل ف أاللللا  اللللذكاض ااال االلل   هلللض هلللذا األاللللا  ااضلللا ل.  رلللل  الللينالاالللر الي لللض   دان  اآلا 
للذاللذكاض اااليلل ف يمتلكللان أاللا   رلل  اللين ,الاالر الي للض  الللا  المت يل   قللد أ هللض  مل  أأ .اآلا 

ن االي ف االذكاض يمتلكان أالا  المت ي  دان الاار الي لض . بييمل   هلض أدان الاار ا  بيأاليت حج 
اللللللا  المفيلللللد االا لللللدين يمتلكلللللان ن الملللللضاهقين االض أا  ااضلللللا ل للللللدى اللللللذكاض اااليللللل ف. ا هلللللذا األالللللل
الا  الايرض  االتاكا أكثض ن الذكاض المضاهقين االضا دين يمتلكان أأ , اتاصل  الدضااة تل ا تم ري ل 
للذيلل ف. الللا ت هللض اليتلل حج أيللة  للضا   لل  أالل لي  الايلل   )مللن اا  االمفيللد ا تم ريلل ل( -المت يلل  -اآلا 
 (.4002)اان, 
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 جنبية:الدراسات ال
 

 (:Miranda, 1994)دراسة وميرانداو -
 

األالضى التل  يتاا لد    معض لة أال لي  الايل   ادض لة االيلدم م الثقل    مل  الثق  لل  تالدضااة  أ  ض   
 يهللل  الفلللضد  للل  التيبللل  ب اصللل بة ب الكتحللل  ,  ضلللبل رلللن معض لللة الفلللضا   للل  أاللل لي  الايللل  , ادض لللة 
االكتحلل   بللين االمللضيكيين ذا  األصلل  االاللب ي , ا قلل ل لدض للة ايللدم  ها الثقلل    ملل  الثق  للة االمضيكيللة, 

الثقل    مل   ارل   ا قل ل لدض لة ايلدم  هالل  ثلبف م مت, رالماا  ل بل ( 202ريية الدضااة من ) ترلف ا 
ة االمضيكية, االم مارة ك ن لدى الم مارة األال  ايدم م ثق    ميافف م  الثق   الثق  ة االمضيكية, 

ثقلل    لكللب الثقلل  تين )االمضيكيللة ااالاللب يية(, أملل  الم مارللة الث لثللة  كلل ن لللديه   تقبلل ُ كلل ن لللديه  الث ييللة 
ن أاللللا  الايللل   الميتمللل , أالمضيكيلللة. اأ هلللض  يتللل حج الدضاالللة   الثق  لللة اايلللدم م ثقللل    رللل    لللدال مللل

اأالللا  الايلل   الب اللف رللن االاتاالل ن, اأالللا  الايلل   الاللذض, اأالللا  الايلل   المللتاكا, اماللتاى 
االكتحلل  , ميلل   بللين الم مارلل   الللثبف ا قلل ل لدض للة ايللدم  ه  الثقلل    ملل  الثق  للة االمضيكيللة, بعكللل 

  .(Miranda, 1994) الثبفذ  لا يمي  بين الم مار     المذرن الأالا  الاي 
 

 

 : السابقة لساليب الحياة مناقشة الدراسات
 قلللد هلللد     ,تاديلللده  لألهلللداف تبعللل  للم لللكلة التللل  تع ل هللل  كللل  دضاالللة  هلللةتب ييللل  الدضااللل   ملللن   

 تذ يفضلله  رلبلة ال  معلة,( تل  اصف أال لي  الايل   ملن رليا الايل   التل  4000اليق بيد , دضااة )
ن رلبة ال  معة يفضلان أ هض  اليتي ة أ, اب ل يل, ا لتاصصب ( ر ل  ار لبة 200عيية )ال  بلغ

لذ مي  أال لي  الايل   المعتملد   ل  هلذا البالف م رلدا أاللا   ايل ف, يتفلا  اللذكاض رلل  ااأيلب  ,اآلا 
(  قلد هلد   4002اان, م  دضااة )أ .اايا ييةألرا ا ن رلبة األرا ا العلمية يتفاران رل  رلبة اأا 

لللذكاض امثلهل  لايل ف ارلد أ هلض  يتل حج , (120ارلد  لمل  رييلة البالف ) ,تراض اا لي  الايل   تل 
ذأالا  ا  ,االضا دين أالا  الايرض  االتاكاالباف امتب  المضاهقين  ن أ اتاصل  الدضاالة تلل  .اآلا 

يلل ف. الللا ت هللض اليتلل حج أيللة  للضا   لل  أالل لي  االللتاكا أكثللض مللن ااالللا  الالليرض  يمتلكللان أ الللذكاض
ذالاي   )  .(االمفيد ا تم ري ل  -المت ي  -اآلا 
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ما رلة  لضدلا ( 400) بلغل  العييلة تذ ,ال لي  الايل  أتعلضف   لت( 4000, ك  اهد   دضااة ) اكذل  
دالللة تاصل حية  ل  أاللا  اال تمل ر   اذ  ن هيل    ضرللألل  تالدضاالة     ض أا , اا  ال يلبب لتي ا  

ا للد  للض  ذا داللللة ااصلل حية  لل  يال ا اأالللا  الللتاكا ب لللذا  ا لل  متغيللض ال لليل الصلل لل الللذكاض, 
ذأالا  الايرض  اأالا    اأالا  الت ي  اأالا  الي ر ا   متغيض ال يل. اآلا 

أا لي  الاي   ادض ة االيدم م معض ة ل  تدضااة ميضيدلا    ض أ (Miranda, 1994وميرانداو)ودراسة 
الدضاالة ملن رييلة  ترلفل ا ,  ضلبل رلن معض لة الفلضا   ل  أال لي  الايل  , األالضى   الثق    مل  الثق  ل

.    ملللل  الثق  للللة االمضيكيللللةللللل  ثللللبف م مارلللل   ا قلللل ل لدض للللة ايللللدم  ها الثقلللل ت( ضا للللدال, راللللماا 202)
اأالللا  الايلل   الب اللف رللن االاتاالل ن, اأالللا  ن أالللا  الايلل   الميتملل , أاأ هللض  يتلل حج الدضااللة 

الاي   الاذض, اأالا  الاي   المتاكا, اماتاى االكتحل  , ميل   بلين الم مارل   اللثبف ا قل ل لدض لة 
   . ثق  ة االمضيكيةايدم  ه  الثق    م  ال

                         

 جوانب اإلفادة من الدراسات السابقة:
 الب الللف  للل  بللللاض  م لللكلة   اللل رد تذ لدضااللل   الاللل بقة ب ب الالللتع ية ضف األرلللض الي ضيلللة,تعللل

 .لبافا

   للل أ للل د الب الللف ملللن االرلللب  رلللل  الدضااللل   الاللل بقة تاديلللد رييلللة البالللف التللل  يلللضاد ري اللله  
 .الب افيرب  أا لي  الاي   امعض ة يقرة االتبر  االيفع ل  ا   ييلتربي  مق

  البافتفايض يت حج الدضااة الا لية الت  تاص  تليه      الب اف من الدضاا   الا بقة ايتف. 

  اهللا  ,رلبللة ال  معللة رالل لي  الايلل   لللدىالتبرلل  االيفعلل ل  اربرتللب بتي اللل  الدضااللة الا ليللة
 .ممي  دضااة ضاحد  مم  ي ع  هذا الباف تي الب الدضاا   الا بقة مم  لا ت

 



 111 المصادر.................................................................العربية واالجنبية

 

 المصادر العربية                                   

 .(402آن الكريم, سورة البقرة, )القر *

 ( ،0790ابو زيد،, امدد، دمدد .) العالقاا  انساااسية ياايويلي ية الفيافا  فال م اال العمال
 النهضة الم،يثة, القاهرة., ،ار 6, طياندارة

  , األنجلدددو دكتبدددة ,12القاااار  فااال السفاااا  عاااا   الااا  المااااد ل ,(4009) بدشددددر  أسدداعددددي 
 .القاهرة الدصرية,

  بأاا ي  ومسبئاا  يمفهااي  الاتا  ل اش اصية الوابارى ال امااة الاعايامل (4007),أسدداعدي 
 .القاهرة الدصرية, األنجلو دكتبة ,ال امعة طال  لدى الحياة

 ( ,،4002ا،لدددددر, ال ريددددد ,) (, دكتبدددددة 0ترجددددددة عدددددا،  نجيددددد  بشدددددر , )ط . معسااااا  الحيااااااة
 االسكن،رية.

 ،دمددو، هاشدم  ,, ترجددةدرااة فل ع   الاسف  الفارد  –معس  الحياة ,(0794) ,ا،لر, ال ر
 , ،ار الكت  الم،يثة, بيروت, لبنان.0الور، , ط

  ,(, دكتبدة ،ار 0عدء  الد،ين, وآودرون, )ط., ترجددة ك دا, , سظريا  الش صية, 4000الن
 ال كر, عدان, االر،ن.

 ( ,4000الددن, بدديم ,)  ترجدددة عددء  الدد،ين الفسااي  –السمااي  –سظريااا  الش صااية  انرفقااا ,
 ك ا,  واورون, عدان, ،ار ال كر.

 ( ,0770اإلددددام, دصدددط د دمددددو، والاجيلددد , صدددبام مسدددين وعبددد،الرمدن, أندددور مسدددين ,)
 وزارة التاليم الاال  والبمث الالد , جاداة بغ،ا،., الفقيي  يالقيا 

 داجسدتير سدالة, الماافه   ع ا  ياثار  الف ار  انعالسل الفض يل (, 4002) بتو , صدراوة 
 الاراق.  , بغ،ا،20ص, 4002 ,النهرين جاداة  المقوق كلية الد دق،دة,

 ( , 0799البددددديات , عدددددب، الجدددددبار تو,ديدددددق, وأثدناسديدددددو , زكدريدددددا زكدددد ,) اليصاااافل  اإلحااصاااااا
 , دؤسسة الثقا,ة الادالية, بغ،ا،.انافدنلل فل الفربية يع   السف 



 111 المصادر.................................................................العربية واالجنبية

 

 ( .أ0772التكريت , واثق عدر دوسد ,)  االي  الحياة لادى المارايقي  اوااييا  يال ااس ي
, جاداة بغ،ا،, كلية اآل،ا , أطرومة ،كتدورا  ييدر يعالقفها بفيافقه  الش صل يان فماعل

 رة.دنشو 
 , الفالعاا  انسفعااالل لاادى ط بااة ال امعااةالمسفحاال يعالقفاا  ب, 4007 تدديم مسددين, التديددد, 

 بمث دنشور. اآل،ا ,كلية جاداة بغ،ا،, دجلة 
 ( ,0797ثدورند،ايددددر, روبددددرت, وهديجددددن, اليزابديددددث ,)  السفاااا   القاااايا  يالفاقايياااا  فااال عاااا

الدكديدددءن , وعدددب، الددرمدن عدد، , دركددز الكتددا  االر،ندد , , ترجددددة, زيددد، عدبددد، اللددد  يالفارباياااة
 عدان.

 ( 4002جاسم, وال، جددا ,)بسا  يفطبي  مقيا  أاالي  الحيااة لادى ط باة  امعاة ب اداد ,
 .(09دجلة أبماث الذكا  والق،رات الاقلية, الا،، )

 ( 0770،او،, عزيز منا, الابي، , وناظم هاشم,) وزارة  , بغ،ا،, دطابعع   سف  الش صية
 الاراق.-التاليم الاال  والبمث الالد , بغ،ا،

 (  ،4004الريمان ,  سليدان وطنو , عا ,) العالقة بي  أاالي  الحياة يانوفئا  يالق ا .
 .072-093(, ص3) 9الدجلة األر،نية ,  الالوم التربوية, 

  , زيدددع , ،ار الدسددديرة للنشدددر والتو 0, طع ااا  الاااسف  الش صاااية, 4003ربيدددع, دمدددد، شدددمات
 والطباعة, عدان االر،ن.

  ,الصحة السفاية يالعالج السفال, 4002زهران, ماد، عب، السءم. 
 (  بدددددراهيم, عبددددد، المسدددددن الكندددددان (, 0790الزوباددددد , عبددددد، الجليددددد  ودمددددددو،,  ليدددددا  بكدددددر وا 

 , دطباة جاداة الدوص , الاراق.ان فبارا  يالمقايي  السفاية
  ,اااااالي  الحيااااة يعالقفهاااا , 4009السدددااي،ة, وولدددة عبددد، الكدددريم, الوطيددد , دمدددد، ابدددراهيم

 , دجلة جاداة الق،  الد تومة, دجل،.بالصحة السفاية لدى ط بة ال امعة
 ( ,0793شددلتز, ،اون ,)ترجدددة مددد،ل  الكربددول  وعبدد، الددرمدن القيسدد  سظريااا  الش صااية ,

 بغ،ا،, دطباة جاداة بغ،ا،.
 اإلتعااا  لاادى ماايظفل الديلااة يعالقفاا  بأااا ي  (, 4004اتن دمدددو، علددوان, )الشدديول , ,دد

 , جاداة بغ،ا،, كلية اآل،ا , رسالة داجستير يير دنشورة.الحياة
 ( ,0799صالح, قاسم مسين ,)بغ،ا،, دطباة التاليم الاال .اإلساا  م  يي؟ , 
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 وزارة التاليم الادال  , دطابع الش صية بي  الفسظير يالقيا  (,0799, قاسم مسين, )صالح
 الاراق.-والبمث الالد , بغ،ا،

 (  0792صليبا, جدي ,) ار الكت  اللبنانية, بيروت, لبنان.3, طع   السف، , 
 ( ,،4002الدطددديار, ندددوا  ددهددد،  ددمدددددو ,) الفافاااا ل ياااير الياقاااعل يعاالقاااف  بسيعاااية الحاااياة

 .رسالة داجستير يير دنشورة آل،ا ,, جاداة بغ،ا،, كلية الدى طا بة ال امعاة
 ( ,0799عاق , ,اور ,)ار الرائد، الادرب , بيروت, لبنان.1, ط معا ا  العا ي  السفاال، , 
  ،مفهيما  الع مال البحا   (4004) الوالق, كاي، عب،, و الرمدن عب، ,عبي،ات, ذوقان, ع 

 األر،ن. ال كر, عدان , ،ار02 , طياااليب  يادياف 
  ,لدد،  الت كيددر بأنددداط وعءقتدد  اإلسددتغءل  األوءقدد  التضددلي , 4040عزيددز, ضددا,ر ناصددر 

 , جاداة باب , كلية التربية للالوم االنسانية, رسالة داجستير يير دنشورة.باب  جاداة طلبة
 ،فطااايرا  معاصااارة فاال القياااا  السفاااال يالفرباااي   (, 0796) عددءم, صددءم الددد،ين دمدددو

 الكويت.الكويت, جاداة 
 ( , 0799عدددو،ة, امدددد، سدددليدان, والوليلددد , وليددد  يوسددد) اإلحصاااا  ل باحااا  فااال الفربياااة  

 , ،ار ال كر, عدان, األر،ن.0, طيالع ي  اإلسااسية
 الدطباددة الوطنيددة, القيااا  يالفقاايي  فاال العم يااة الفربييااة(, 4004أمددد، سددلدان, ) ,عددو،ة ,

 عدان.
 ( ,4002عي،, دمد، ابراهيم ,) القاهرة, دكتبة االنجلوانرشاد السفالمقدمة فل ,. 
  ,اناافقرار المهسال يعالقفا  بأسمااط الش صاية, 4000الاي،ان , عب، الكريم يال  دمسدن ,

 , اطرومة ،كتورا , يير دنشورة.التربيةجاداة الدستنصرية, كلية 
  ( ,،0792عيسو , عب، الرمدن دمد  ,)0, طالقيا  يالف ري  فل ع ا  الاسف  يالفربياة , 

 اإلسكن،رية, ،ار الدار,ة الجاداية.
 ( ,،0792ينيم, سدي، دمدد ,)القداهرة  اايويلي ية الش صاية  محاددافها قياااها سظريافهاا ,

 ،ار النهضة الاربية.
  ( 0790,رج, ص وت  ,)القاهرة, ،ار ال كر الارب .القيا  السفال , 
 ترجددددة سدددا، انسااااا  باااي  ال ااايير يالمظهااار وسمف ااا  أي سواااي   (,0797) ,دددروم, اريدددر( ,

 زهران(, دطابع السياسة, الكويت.
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  , ترجددة هندا , الفح يل اإلحصائل فل الفربياة يع ا  الاسف , (0770(,يركسون, جور  ا ,
 دمسن الاكيل , ،ار المكدة, بغ،ا،.

 ( ,،4000الكبيسدد , وهيدد  دجيدد ,)   الاالديددة  ,0طالقيااا  السفااال بااي  الفسضااير يالفطبياا
 .لبنان -الدتم،ة, بيروت

  1, ترجدددة زيندد  عدداط , ترجدددة, طاإلقسااا  فاا  الفاايت بمااا فريااد(, 4006) الكددان , ،يدد ,
 دؤسسة هن،او  التاليم والثقا,ة, القاهرة, دصر.

 ( ,0770دايرز, آن ,)ترجدة ،. ولي   براهيم البيات , جادادة بغد،ا،, ع   السف  الف ريبل ,
 دطابع ،ار المكدة للطباعة والنشر.

 ( ,،4007دمسدددن, يصدددين والددد ,) ميقااال الضااابط يالفالعااا  العااااطفل يعالقفهماااا باااالفسمر
 ،ا , الجاداة الدستنصرية.لية اآل, اطرومة ،كتورا , كلدى ط بة ال امعة اإللوفريسل

 ( 0793درمبا, دمدد، عبد، الدرمدن ,) 3, طالف اافة الييساسياة الا  الف اافة اإلااالمية ما ,
 لبنان. -, بيروت042دنشورات عوي،ات, ص

  للنشدر  الدسديرة ،ار ,الاسف  يع   الفربية فل يالفقيي  القيا (, 4002) دمدد، دلمم, ساد
 .األر،ن – والطباعة, عدان والتوزيع

 ( ,0799هورنددا , كدداترين ,)ترجدددة عبدد، الددو،و، دمدددو، الالدد , بغدد،ا،, صااراعافسا الباطسيااة ,
 ،ار الشؤون الثقا,ية الاادة.

  ترجدددددة ,ددددرج امددددد، ,ددددرج سظريااااا  الش صااااية(, 0790ليندددد،ز , )هددددو , كددددال ين, وجددددار،نر ,
 النشر.الهيئة الدصرية الاادة للتألي  و وآورون, القاهرة  

 ( ،4000النقشبن، , دمد، مد  كريم دمددو),  الستعة سحي الوامال يعالقفا  بأااالي  الحيااة
                                                                     .يير دنشورة داجستيررسالة لدى ط بة ال امعة  
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Summary 

 

     Emotionally manipulative behaviors are dangerous within college 

education. As it delegates the quality of education that has become 

integrated with the world of business and economics, it is an independent 

behavior and a negative social activity, and this unacceptable behavior is 

carried out by the student and uses his social influence to change the 

behavior of others by using deceptive and abusive patterns to achieve his 

own goals or hidden interests, and that skillfully manipulative individuals 

have the ability to Successfully manipulating others, as they increase their 

chance of survival and prosperity by being able to get their way and 

achieve their goals. 

Whereas, the lifestyle consists of the efforts made by the individual to 

achieve efficiency during his interaction with the surrounding 

environment, which determines to a large extent how the individual 

struggles to achieve his goals in life. 

 

The current research aims to identify: 
 

1- Emotional manipulation among university students. 

2- The statistically significant differences of the emotional manipulation 

scale among university students according to the two variables: 

A- Gender (male - female). 

B- Academic specialization (scientific - humanities). 

3- Lifestyles of university students. 

4- There are statistically significant differences for the lifestyle scale 

according to the two variables: 

A- Gender (male - female). 

B- Academic specialization (scientific - humanities). 



 
C 

5- Correlational relationship between emotional manipulation and 

lifestyles of university students. 
 
 

     To achieve the objectives of the current research, the researcher 

adopted the (Austin, et al, 2007) scale to measure emotional 

manipulation, which consisted of (18) items, and the (Hassan, 2013) scale 

for measuring lifestyles, which consisted of (40) items, and verified the 

validity of the two search tools by the method of virtual honesty. The 

construction was validated, and their stability was verified by the re-test 

method and the (Alpha-Cronbach method), and the reliability coefficient 

reached (0.72) and (0.74) for the emotional manipulation scale, and the 

reliability coefficient was (0.748, 0.747, 0.726) and (0.756, 0.726, 0.729, 

(0.729). for the Lifestyles Scale (control and control, taking, avoiding, 

socially beneficial), which were applied to a sample of (400) male and 

female students distributed according to (specialization-gender) who were 

chosen by the stratified random method with a disproportionate 

distribution from eighteen colleges, twelve of which are Scientific and 

humanistic six. 

In order to analyze the results of the research, the researcher used the 

appropriate statistical methods (Pearson correlation coefficient, (T-test) 

for two independent samples, (T-test) for one sample) 

 

The research reached a set of results, including: 

1- University students have emotional manipulation. 

2- There are no statistically significant differences according to the 

variable of specialization, while there were statistically significant 

differences in the gender variable in favor of males. 



 
D 

3- As for lifestyles. 

4- There are no statistically significant differences in the variables of 

specialization and gender for lifestyles (the dominant, the taker, the 

avoidant, the socially beneficial). As for the dominant, there are no 

significant differences in the specialization of those with scientific and 

human specialization and not significant in relation to gender. As for the 

avoidant, the differences were not significant in the specialization. And a 

function of gender and in favor of males. 

5- Life styles (dominant, socially beneficial) have a positive relationship 

with emotional manipulation, unlike lifestyles (taking, avoidance) that are 

not related to emotional manipulation. 

Based on these results, the researcher presented a number of appropriate 

conclusions, recommendations and suggestions. 
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 الفصل الرابع عرض النتائج

ذ     ضلذ    فمثذاا  ممذن  ذف تصهذي ها ألهذا    حذافنر   فذ ا فنتذاج   فحثذ   يتضمن هذا   فصلذع ض ض 
ا مس مفق  إلطا   فنر ي م فنر ية  فمتحنا  ممناقشتها مذ   فا  هذاا  فهذاحوة مئلذاجم  فم تمذ   فمذ

وتذذ   يملذذص  فحاثذذ  حمذذاا مذذن  فتملذذياا  ذذف يمه لنتذذاج   فتذذص تملذذع  فيهذذا  فحثذذ   متوذذايف مناقشذذة ف
 إ   ء  فمايا من  فا  هاا  هتكماال  فنتاج   فحث  مكاآلتص:

 .العب االنفعالي لدى طلبة الجامعةلت: تعرف ااالولالهدف 

 فتالضذذذال  النصمذذذافص فذذذاج طلحذذذة  ف اممذذذة   هذذذتئ س  فحاثذذذ   فمهذذذط  فثهذذذاحص  ضلذذذ  تمذذذ   ففغذذذ     
 فتالضذذال  النصمذذافص  ممذذن  ذذف تطحيذذق  مهذذا  امذذن  مهذذا  م النثذذ     فمميذذا ي م فمهذذط  فص ضذذص فكذذع 

ضنذذذا   الئتحذذذا   فتذذذاجص فمينذذذة م ثذذذا   الهذذذتئ  س االفذذذة  فصذذذ ق حذذذين  فمهذذذط  فثهذذذاحص م فمهذذذط  فص ضذذذص
  ( يمضح افك.4-32م امع )  (1.96)مقيمة  امفية  (399( م حا  ة ث ية )0,05مهتمج االفة )

 (4-22) جدول

 التالعب االنفعاليالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 
 

 المهارات
عدددددددد 
أفددددددراد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 مهارةلكل 

االنحددددددددددددددراف 
 المعياري

الوسدددددددط 
 الفرضي

درجددددددة  القيمة التائية
 الحرية

مسدددتوى 
داللدددددددددة 
...0 

 الجدولية المحسوبة

ل الددددددع التالعددددددب الميدددددد
 االنفعالي

400 

30.9200 5.62474 30 3.271 1,96 399 
 دالة 

ضددددددددددددعف المهددددددددددددارات 
 االنفعالية

10.6675 2.60844 12 10.217- 1,96 399 
 دالة 

 دالة  399 1,96 17.044 12 2.71353 14.3125 اإلخفاء االنفعالي
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 ومن الجدول اعاله يتضح بأن طلبة الجامعة:
 مهذذذتن )فذذذق نمذذذماس م ضلذذذ  ميصهذذذ  افذذذك   تالعدددب انفعددداليإلدددع اسدددتعمال الطلبدددة الجامعدددة  يميدددل أ.

مذذن   ذذع تثويذذق مزمالجهذذف   هذذاتاتهف هذذتغالع مشذذاض   أنهف يمرصذذمن مهذذا  تهف  فماطصيذذة فذذصحذذ ن(يمآئذذ  
فذذافك  مكهذال مشذذاض هف م ض ذاحهف متمكيذا ا تهذف   م ذع  فثلذمع ضلذذ   فذا  اا  فم تصمذة ا تيذةمنصمذة 

مذن ج ذع  فثلذمع ضلذ   فمكاهذال  فم  ذمال   فئذا , م   فوم  م فمك  هلمكياا  ف اممة إف  يميع طلحة
شذذياء  فتذذص م فمحافغذذة فذذص توذذاي  قيمذذة  أل  م ضاطصيذذةجفك يذذة  مجماايذذة   فمكاهذذالكانذذا هذذا  هذذم ء  فيهذذا 

 . يمتلكمنهاشياء  فتص جك   من قيمة  أل  ي هفيمتلكها 

 فتصاضذذع مذذ  م   الددتحكب بمعدداعر ب المهددارات االنفعاليددة عنددد فددي ضددعفطلبددة الجامعددة  يظهددرال . ب
مضذذذص  الفذذذ  ا حانصمذذذاالتهف  فا ئليذذذة  م فذذذتثكف حهذذذا   إفذذذ   مهذذذا  ي  ذذذ  فلتذذذأ ي  فذذذيهفم ف  حذذذة    آلئذذذ ين

هذذا   نجميذذ ج  فحاثذذ   .متمريصهذذا ثهذذال  فمم قذذ   ال تماضيذذة  م الهذذا    فتذذص ي  حذذمن فذذص تثويوهذذا
 فنتي ذذة نا مذذة ضذذن  تهذذاف طلحذذة  ف اممذذة حافذذاكاء  النصمذذافص  مهذذم  ف انذذال  فمرلذذف  فذذاي يهذذاضاهف فذذص 

  ئا ,  آلئ ين.

  مهذذم انفعدداالتهب الحقيقيددة عنددد التددأمير االجتمدداعي علددع ا خددرين بإخفدداءطلبددة الجامعددة  يقددوبج. 
إا حم هطة ها   فمها   يومف   مئا ضهفقناضهف م    آلئ ين ضنا مم  هة  ض م ي فص  فتالضال  النصمافص

فلثلذذمع ضلذذ  مذذا  مذذاك   ا  تهذذا حط يوذذة   م  ضلذذ  مشذذاض هفال لمذذ فم  مذذا كاا  آلئذذ ين تث يذذ  ح  فصذذ ا
ألنهذذا قذذا   من هذذا   فمهذذا   فذذص  ئصذذاء مشذذاض هف  فهذذلحية كافغضذذال م فتذذمت لمنذذ   كذذافك قذذا يهذذتممي يا

 تكش  زي  ثويوتهف.

 جن(  فتص  شا ا  ف  Griev, et.al, 2010ا  هة ك ي  مآئ من )م اءا ها   فنتي ة متصوة م     
 ,Griev, et.al فذذص ضالقذذاتهف  ال تماضيذذة م فماطصيذذة  النصمذذافص فتالضذذال  طلحذذة  ف اممذذة يهذذتمملمن

2010: 9)). 
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 والتخصد  الدراسديا لمتغيدري الجدنس وفق د التالعب االنفعدالي: الفروق علع مقياس المانيالهدف 
 .الجامعةطلبة لدى 

مويذذاس  فتالضذذال ضلذذ   طلحذذة  ف اممذذةاالفذذة  فصذذ مق حذذين متمهذذطاا ا  ذذاا   فمقذذم  ضلذذ فغذذ      
ع (  هذتمم إلنهذانص -م فتئلذم  فا  هذص ) فملمذصإنذا (  -مفذق متغيذ   ف نس)اكذم ضل    النصمافص

 :  مكما يأتص(0,05( ضل  مفق مهتمج االفة )Tow way Anova)  فحاث  تثليع  فتحاين  ف ناجص

طلبدة لددى  والتخص  الدراسديوفقا لمتغيري الجنس  الميل إلع التالعب االنفعاليالفروق علع  .1
  .(4-24وفق جدول ) الجامعة
 

 (4-22جدول )
 الميل إلع التالعب االنفعاليوفق  والتخص  الدراسيالفروق في الجنس 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 0.014 431. 1 0.431 الجنس

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
77.344 1 77.344 2.441 

 xالتفاعددددددددددددددل )الجددددددددددددددنس
 0.033 1.052 1 1.052 التخص  الدراسي(

 31.681 396 12545.803 الخطأ

 400 395042.000 الكلي

 

 



 68 الفصل الرابع .................................. عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 

 :السابقة أنوتبين النتائج 

 .إناث( -الفرق وفق متغير الجنس )ذكور . أ
 فميذذذذع إفذذذذ   فتالضذذذذال مويذذذذاس يتضذذذذح مذذذذن  ف ذذذذامع  فهذذذذاحق جن  فصذذذذ ق حذذذذين  فذذذذاكم  م إلنذذذذا  ضلذذذذ     

( مذ  0.014ي ق   ف  مهتمج  فاالفة  الثلاجية ضنذاما نوذا ن  فويمذة  فصاجيذة  فمثهذمحة )ال   النصمافص
إا حلغ  فمتمهط  فثهاحص  (0,05)( ضنا مهتمج  فاالفة  إلثلاجية ضنا 3,84 فويمة  ف امفية  فحافغة )

يئتلذذذ  ك يذذذ   ضذذذن  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص  ال  فذذذاي (5.77700)( حذذذانث    مميذذذا ي 30.9405فلذذذاكم  )
من كال  فطلحة جن متشي  ها   فنتي ة إف   ،(5.52441)حانث    مميا ي ( 30.9052فإلنا   فحافغ )

جن هذذذا   من  الهذذذيما ضنذذذاما ي ذذذااحمضذذذحمضذذذهف مذذذ   فذذذاكم  م النذذذا  يهذذذتمملمن  فتالضذذذال  النصمذذذافص 
 فمها  ا يمكن جن تثوق فهذف مكاهذال ضاطصيذة م  تماضيذة ضايذا   فضذال ضذن افذك ت  ذ  هذا   فنتي ذة 

ن مذذذن فوذذذا ن  ف وذذذة م تمذذذ   فم  قذذذص  إا يمذذذانص  فم  قيذذذم فذذذص  ف  فمتذذذأزفإفذذذ  طحيمذذذة  فمضذذذ   ال تمذذذاضص 
  ال تماضية  مك     فئا , م فغش  م نثا    فويف  ال تماضية.

 فاكم  جضل    فتص م اا جن( Griev, et.al, 2010ن )يئ  آا  هة ك ي  م  م ها   فنتي ة  م ئتلصا
 فتص تمللا  (Austine, et.al ,2007)ا  هة جمهتن مآئ من م    النصمافصمن  إلنا  فص  فتالضال 

 . النصمافص إلنا  جضل  من  فاكم   فص  فتالضال  إف  جن

 .(إنساني -علمي)التخص  الدراسيب. 
ال   فتئلذذم  فا  هذذصضلذذ  مفذذق متغيذذ   طلحذذة  ف اممذذةيتضذذح مذذن  ف ذذامع  فهذذاحق جن  فصذذ ق حذذين   

مذذذ   فويمذذذة ( 2.441)ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة 
ضنذذذاما نوذذذا ن  فمتمهذذذطاا إا (0,05)  ضنذذذا مهذذذتمج  فاالفذذذة  إلثلذذذاجية (3,84 فحافغذذذة )  ف امفيذذذة
( حذانث    30.5048) هذم  فمتمهط  فثهاحص فطلحة  فتئلم  فملمذص ن افطلحة  ف اممة   فثهاحية 
 فاي ال يئتل  ك يذ   ضذن  فمتمهذط  فثهذاحص فطلحذة  فتئلذم  إلنهذانص  فحذافغ  (5.59070)مميا ي 

 إف   فتوذا ال  فممذ ي فلطلحذة  ها   فنتي ة إ  ا,ميمكن  ،(5.64127)حانث    مميا ي ( 31.3789)
متشذذاح  مذذا كاتهف  فمم فيذذة  مهذذماتهف  فشئلذذية  مضيشذذهف فذذص حيجذذة   تماضيذذة م ثذذا   متحنذذيهف مذذنه  

 م إلنهانص. فتئلم  فملمص  ا فصثياتص فافك فف يره  جي ف ق ا ع إثلاجي  



 89 الفصل الرابع .................................. عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها

 

 .الدراسيوالتخص  ج. تفاعل الجنس 

 طلحذذة  ف اممذذة مذذن امي  فتئلذذم  فملمذذص م إلنهذذانصيتضذذح مذذن  ف ذذامع  فهذذاحق جن  فصذذ مق حذذين    
 فمثهذذمحة اجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة وذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذت  ال ت فذذاكم  م إلنذذا  مذذن 

(  محذذافك فذذف يرهذذ  تصاضذذع 0,05( ضنذذا مهذذتمج االفذذة )3,84( مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة )0.033)
كما ممضح فص  ف ذامع   فميع إف   فتالضال  النصمافصفص  فتأ ي  ضل    فتئلم  فا  هصفل نس م  

  فهاحق.

وفقا لمتغيري الجنس والتخص  الدراسي لددى طلبدة الضعيفة الفروق علع المهارات االنفعالية . 2
  .(4-20الجامعة وفق جدول )

 
 (4-24جدول )

 الجنس والتخص  الدراسي وفق ضعف المهارات االنفعاليةالفروق في 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
0.367 1 .367 0.054 

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
17.101 1 17.101 2.517 

 x)الجددددددددددددددنس التفاعددددددددددددددل
 0.538 3.654 1 3.654 التخص  الدراسي(

 6.794 396 2690.421 الخطأ

 400 48233.000 الكلي
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  :وتبين النتائج السابقة أن

 .إناث( -الجنس )ذكورالفرق وفق متغير  . أ
 مويذاس ضذم   فمهذا  ا  النصمافيذةيتضح من  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين  فاكم  م إلنا  ضل      
مذذ   فويمذذة  (0.054ي قذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة ) ال

إا حلذذذغ  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص  (0,05)ضنذذذا مهذذذتمج  فاالفذذذة  إلثلذذذاجية ضنذذذا  (3,84) ف امفيذذذة  فحافغذذذة 
  ضذذذن  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص يئتلذذذ  ك يذذذ    ال  فذذذاي (2.43615)حذذذانث    مميذذذا ي  (10.6310)فلذذذاكم  

متشذذذذي  هذذذذا   فنتي ذذذذة إفذذذذ  تمتذذذذ  طلحذذذذة  ،(2.73131)حذذذذانث    مميذذذذا ي ( 10.6940فإلنذذذذا   فحذذذذافغ )
مام فمهذف م  حذاتهف حمذا يثوذق ملذافثهف  هف ف اممة حافوا  ا  النصمافية  فتص تتيح فهف  فذتثكف حمشذاض  

اضص   فئالة  فهف يهيط من ضل   نصماالتهف ميمرصمنهذا حط يوذة تتهذق مذ  متطلحذاا  فممقذ   ال تمذ
 ن.ئ م ئا ضهف حط يوة ال يشك حها  آل   ن  م مها  ما يمكنهف من  هتغالع  الئ ي

حذذين  اهنذذاك ف مق ذذ  فتذذص م ذذاا جن Griev, et.al, 2010)) ا  هذذةنتذذاج   مال تتهذذق هذذا   فنتي ذذة مذذ 
  فمهذذا  ا  النصمافيذذة مذذن  إلنذذا  فذذص ا  ذذة  فذذاكم  جضلذذ ضلذذ   فتالضذذال  النصمذذافص  إا كذذان  ف نهذذين  
 . فضميصة

 .إنساني( -)علميب. التخص  الدراسي
ال ضلذذ  مفذذق متغيذذ   فتئلذذم  فا  هذذص  طلحذذة  ف اممذذةيتضذذح مذذن  ف ذذامع  فهذذاحق جن  فصذذ ق حذذين    

مذذذ   فويمذذذة  (2.517)ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة 
إا ضناما نوا ن  فمتمهطاا  فثهاحية (0,05)  إلثلاجيةضنا مهتمج  فاالفة ( 3,84 ف امفية  فحافغة )
حذانث    مميذا ي  (10.4524)   فمتمهط  فثهذاحص فطلحذة  فتئلذم  فملمذص ن ا  نفطلحة  ف اممة  

 فذذذذذاي ال يئتلذذذذذ  ك يذذذذذ   ضذذذذذن  فمتمهذذذذذط  فثهذذذذذاحص فطلحذذذذذة  فتئلذذذذذم  إلنهذذذذذانص  فحذذذذذافغ  (2.55843)
جن  فتالضذذذذال  النصمذذذذافص  تصهذذذذي  هذذذذا   فنتي ذذذذةميمكذذذذن   (2.64904)حذذذذانث    مميذذذذا ي ( 10.9053)

كصذاء   فطلحذة  فذص  مجن  فتئلذم  الكذاايمص ال يذ     فتئلذم  فملمذص م النهذانص طلحة مم ما ضنا
مفيهذذا ئحذذ  ا تتملذذق حاف انذذال  مم فيذذة   تماضيذذة النصمافيذذة  فكذذمن هذذا   فوذذا  ا تثتذذاس إفذذ  ئحذذ  ا 

  . الكاايمص
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 ج. تفاعل الجنس والتخص  الدراسي:

يتضح مذن  ف ذامع  فهذاحق جن  فصذ مق حذين طلحذة  ف اممذة مذن امي  فتئلذم  فملمذص م إلنهذانص     
مذذن  فذذاكم  م إلنذذا  ال ت توذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة 

اضذذع تص  محذذافك فذذف يرهذذ  (0,05)ضنذذا مهذذتمج االفذذة  (3,84)مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة ( 0.538)
ممضذذح فذذص  ف ذذامع  هذذم ضذذم   فمهذذا  ا  النصمافيذذة كمذذا فذذصلتذذأ ي  ففل ذذنس مذذ   فتئلذذم  فا  هذذص 

  فهاحق.

الفروق علع اإلخفاء االنفعالي وفقدا لمتغيدري الجدنس والتخصد  الدراسدي لددى طلبدة الجامعدة . 3
 .(4-22وفق جدول )

  
 (4-20جدول )

 االنفعاليالفروق في الجنس والتخص  الدراسي وفق اإلخفاء 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
.854 1 .854 0.116 

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
3.478 1 3.478 0.471 

 xالتفاعددددددددددددددل )الجددددددددددددددنس
 1.547 11.423 1 11.423 التخص  الدراسي(

 7.382 396 2923.384 الخطأ

 400 84877.000 الكلي
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 :وتبين النتائج السابقة أن

 .رق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث(الف . أ
ي قذ   ال مويذاس  إلئصذاء  النصمذافصيتضح من  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين  فذاكم  م إلنذا  ضلذ      

مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة ( 0.116 فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة ) فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن 
إا حلذذذذغ  فمتمهذذذذط  فثهذذذذاحص فلذذذذاكم    (0,05)ضنذذذذا مهذذذذتمج  فاالفذذذذة  إلثلذذذذاجية ضنذذذذا ( 3,84 فحافغذذذذة )

ئتلذذذ  ك يذذذ   ضذذذن  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص فإلنذذذا  ي ال  فذذذاي (2.78253)حذذذانث    مميذذذا ي ( 14.2440)
ن كذذذال  ف نهذذذين حذذذأ ا   فنتي ذذذة  ميمكذذذن تصهذذذي  هذذذ(2.66741)حذذذانث    مميذذذا ي  (14.3621) فحذذذافغ 

 ي  جلذلية أل ذ    ض م  فص  متمري  مشاض هف  إئصاء  فمم ط  ضن  آلئ ين يهتمملمن مها  
حمذذا فذذص افذذك  فلطذذ  جم  إلطذذ  ء جم  فمحذذمس جم إ ذذا    فذذانال م فتمذذاط  م فغيذذ   فذذاج    فئامذذة  فا تيذذة

 . آلئ ين

 .إنساني( -)علمي ب. التخص  الدراسي
ال ضلذ  مفذق متغيذ   فتئلذم  فا  هذص  طلحذة  ف اممذةيتضح من  ف ذامع  فهذاحق جن  فصذ ق حذين     

مذذذ   فويمذذذة  (0.471)ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة 
منذاما نوذا ن  فمتمهذطاا  فثهذاحية ف(0,05)  ضنا مهتمج  فاالفة  إلثلذاجص (3,84) ف امفية  فحافغة 
حذذانث    مميذذا ي  (14.2476) فمتمهذذط  فثهذذاحص فطلحذذة  فتئلذذم  فملمذذص  ن ذذا جنفطلحذذة  ف اممذذة  

 فذذذذذاي ال يئتلذذذذذ  ك يذذذذذ   ضذذذذذن  فمتمهذذذذذط  فثهذذذذذاحص فطلحذذذذذة  فتئلذذذذذم  إلنهذذذذذانص  فحذذذذذافغ  (2.55946)
شذذكع مذذن جشذذكاع  فتذذأ ي  هذذم  فتالضذذال  فمذذاطصص  نإذ إ ،(2.87937)حذذانث    مميذذا ي  (14.3842)

فذص   النصمذافصيثذا   فتالضذال حهذا  م    ميثا  ا ئع  فهياق  الكاايمص  فملمص م إلنهانص  ال تماضص
م فوذا   ضلذ   فتذأ ي    آلئذ ين تغيي  م هذاا نرذ  حم هطة  فماطصية  م فمالقاا   م نال  فثيا   فيممية

 يذ  تثويذق هذا  ف مافذكثكف م فهذيط   ممما هة جهافيال ممها  ا ممينذة فلذت  ضل  ق   تهف  فشئلية
 .مملن
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 .ج. تفاعل الجنس والتخص  الدراسي
يتضح مذن  ف ذامع  فهذاحق جن  فصذ مق حذين طلحذة  ف اممذة مذن امي  فتئلذم  فملمذص م إلنهذانص     

مذذن  فذذاكم  م إلنذذا  ال ت توذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة 
  محذذافك فذذف يرهذذ  تصاضذذع (0,05)ضنذذا مهذذتمج االفذذة ( 3,84)مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة ( 1.547)

ممضذذذح فذذذص هذذذم مافيذذذة كمذذذا فل ذذذنس مذذذ   فتئلذذذم  فا  هذذذص فذذذص  فتذذذأ ي  ضلذذذ  ضذذذم   فمهذذذا  ا  النص
 . ف امع  فهاحق

 .لدى طلبة الجامعة أساليب الحياة: تعرف الهدف المالث
جهذذذذافيال  فثيذذذذا  فذذذذاج طلحذذذذة  ف اممذذذذة   هذذذذتئ س  فحاثذذذذ   فمهذذذذط  فثهذذذذاحص  ضلذذذذ  تمذذذذ   ففغذذذذ      

 فتالضذذال  النصمذذافص  ممذذن  ذذف تطحيذذق  مهذذا  امذذن  مهذذا  م النثذذ     فمميذذا ي م فمهذذط  فص ضذذص فكذذع 
ضنذذذا   الئتحذذذا   فتذذذاجص فمينذذذة م ثذذذا   الهذذذتئ  س االفذذذة  فصذذذ ق حذذذين  فمهذذذط  فثهذذذاحص م فمهذذذط  فص ضذذذص

( يمضذذذح 4-22م ذذذامع )   (1.96)مقيمذذذة  امفيذذذة  (399)( م حا  ذذذة ث يذذذة 0,05مهذذذتمج االفذذذة )
 افك.

 (4-22) جدول
 أساليب الحياةالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 

 
 المهارات

عدد 
أفراد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 مهارةلكل 

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
داللة 
...0 

 الجدولية المحسوبة

 لوب المسيطراألس

400 

 دالة 399 1,96 3.250 30 5.83050 30.9475

 دالة 399 1,96 -14.710 30 5.53032 25.9325 األسلوب األخذ

 دالة غير 399 1,96 0.570 30 6.05760 30.1725 األسلوب التجنبي

األسلوب المفيد 
 اجتماعيا

38.5950 6.03714 30 28.474 1,96 

 

399 

 

 دالة
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مذن  ألهذافيال  فثياتيذة ميلمن إف   هتمماع جهذلمحين  ضال  يتضح حأن طلحة  ف اممة يممن  ف امع    
فذذص  فمم قذذ   ال تماضيذذة  فمتنمضذذة  ميتم ذذع هذذا ن  ألهذذلمحان حذذذ  ألهذذلمال  فمهذذيط  م ألهذذلمال  فمصيذذا 

ذذهذذلمال  آلج  هذذتمماع  تماضيذا  فذذص ثذذين يحتمذذا طلحذذة  ف اممذة ضذذن  ا ضنذا قيمذذة تاجيذذة مثهذذمحة قذذا ها ئ 
ممهذتمج  (0.570)  م ألهلمال  فت نحص ضنا قيمة تاجيذة مثهذمحة (0.05)ممهتمج االفة  (-14.710)

 : آلتص ثهال اف آمفق نر ية  ميمكن تصهي  ها   فنتي ة ،(0.05)االفة إثلاجية 

 .سلوب الحياتي المسيطراألالع  يميل طلبة الجامعة  .ج 

ضذذن ط يذذق مي  ذذ  افذذك إفذذ  جن طلحذذة  ف اممذذة فذذص هذذا   فم ثلذذة  فمم يذذة يميلذذمن إفذذ  تأكيذذا ام تهذذف    
ا  هذذذذة  هذذذا   فنتي ذذذة مذذذ  م تهذذذوا    فهذذذيط   م فهيمنذذذة ضلذذذ   آلئذذذ ين.جهذذذلمال  فوذذذم   ممثامفذذذة فذذذ  

 نهذذف يكمنذذمن   ألهذذلمال  فمهذذيط   إا إ فتذذص م ذذاا جن طلحذذة  ف اممذذة يميلذذمن إفذذ( 2002   فشيئذذذلص)
 .  تماضيةحط يوة  ي   مفاضلين مفكن نشطذين

 ر.ما جاء به ادل وفقوذلك ال يستعمل طلبة الجامعة األسلوب األخذ  .ب 

ذذيميلذذمن إفذذ   فهذذ  فشذذحاالفذذ  ف جن     ن امن ضطذذاء يمكذذن جن ا مذذيط   إال جنهذذف يذذا كمن  يذذا  جن  آلئ 
حملذص   يت نحمن هذا   ألهذلمالفافك  ئ ين  ميث مهف  فك ي  من  فمالقاا  ال تماضية يحماهف ضن  آل

ن طلحة  ف اممة ال يتمتممن حهذا   الهذلمال ج. مي ج  فحاث  (292 :2000   ي  همي )  اف  ا هلمح  
 فتضذثية مافك ألن  فحنية  الهاهية فثياتهف قاجمة ضل   فمطاء م فتمامن م فمشا كة مها  يتطلال منهف 

 .ف  فاضف  فملمص  فكافص فهفيفتنمية قا  ا  الف  ا متش يمهف متواحافمقا م ف ها 

 .ليه ادلرإما أعار  وترجع  ذه النتيجة وفقال يستعمل طلبة الجامعة األسلوب التجنبي  .س 

 فمالقاا  ال تماضية م فماطصية   فتص تتيح فهذف  قامةججن  فشحاال يميلمن فص ها   فم ثلة إف    ف     
 الفذ  ا  فذافك يت نذال  فمايا من  فص م فص تطمي  جنصهذهف م فتمحيذ  ضنهذا  مجشذحا, ثا ذاتهف  فماطصيذة 

ن ضينذذة  فحثذ  ال تتمتذذ  حهذذا  ج ميذذ ج  فحاثذ . (222 :2000  ) افذذ ئذ ين  نصهذهف ضذذن  آل ضذذزع فذص
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 تماضيذذذذة م فتم لذذذذع م فتصاضذذذذع مذذذذ  هاهذذذذيا  فلمالقذذذذاا  الج    تمطذذذذص ام  فحيجذذذذةهذذذذلمال فكذذذذمنهف ينتمذذذذمن  أل
 ئ ين. آل

 .ايستعمل طلبة الجامعة األسلوب المفيد اجتماعي   .ا 

 يذذ  قذذاا ين ضلذذ   فتم فذذق متثويذذق   فشذذحاالفكذذمن  منطويذذة  منرذذم   افذذ  مفذذق متمذذا هذذا   فنتي ذذة    
فكنهف م   ئ ين آل ضل فتصمق  فشئلص ا جما إف   ال يهممن ف مزع ضن  فثيا   ال تماضيةحم جها فهف

 ألهذذذلمال  فذذذص ضذذذمءفذذذ  ا ن  ألج فضذذذال ضذذذن  مصيذذذا حطذذذ ق   فمشذذذكالاحذذذاال  مذذذن افذذذك يهذذذممن فثذذذع 
 88)صذذذذمن مذذذذ   فم تمذذذذ  ميتكي   ال تمذذذذاضص يكمنذذذذمن قذذذذاا ين ضلذذذذ   فتمامذذذذع مذذذذ   الئذذذذ ين حهذذذذهمفة

:Smith, 2014.)   محذاج  ف مميذة مفيهذا  اممة ينتممن ف وافذة تمتمذا ضلذ  ن طلحة  فجمي ج  فحاث
فتصاضع  ال تماضص م فتم لع م  فمنرمة تمليمية ت كز ضل    إف  ن طلحة  ف اممة ينتممنمج فص اية  

 . فحيجةتصاضلهف م  ح يلاع  فمملممااإمتم ع فص ا جهف  فج ضن ط يق امها  يكمن م ضث    ئ ين آل
 

التخصد  الدراسدي لددى مقياس أساليب الحياة وفقا لمتغيري الجدنس و : الفروق علع الهدف الرابع
 .طلبة الجامعة

 
 

االفذذة  فصذذ مق حذذين متمهذذطاا ا  ذذاا طلحذذة  ف اممذذة ضلذذ  مويذذاس جهذذافيال  ضلذذ  تمذذ   ففغذذ      
 هذذتممع  فحاثذذ    إلنهذذانص( -) فملمذذص( م فتئلذذم  فا  هذذص إنذذا  -اكذذم  فثيذذا  مفذذق متغيذذ   ف نس)

 مكما يأتص:(، 0,05ضل  مفق مهتمج االفة )( Tow way Enova)  ف ناجصن تثليع  فتحاي
 

 

الفروق علع األسلوب المسيطر وفقا لمتغيدري الجدنس والتخصد  الدراسدي لددى طلبدة الجامعدة  .1
  .(4-22وفق جدول )
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 (9-98)جدول 
 الفروق في الجنس والتخص  الدراسي وفق األسلوب المسيطر

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

 القيمة الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
26.725 1 26.725 0.785 

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
15.726 1 15.726 0.462 

 xالتفاعددددددددددددددل )الجددددددددددددددنس
 0.960 32.686 1 32.686 التخص  الدراسي(

 34.045 396 13481.744 الخطأ

 400 396663.000 الكلي

 

 :وتبين النتائج السابقة أن

 .إناث( -رق وفق متغير الجنس )ذكورالف . أ
ال ي قذ   موياس  ألهلمال  فمهذيط يتضح من  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين  فاكم  م إلنا  ضل      

مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة ( 0.785فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة )إ
إا حلذذذذغ  فمتمهذذذذط  فثهذذذذاحص فلذذذذاكم   (0,05)ضنذذذذا مهذذذذتمج  فاالفذذذذة  إلثلذذذذاجية ضنذذذذا ( 3,84 فحافغذذذذة )

يئتلذذذ  ك يذذذ   ضذذذن  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص فإلنذذذا  ال  فذذذاي  (5.96596)حذذذانث    مميذذذا ي  (30.6548)
ين يميلذذمن إفذذ  حهذذط مهذذا  يمنذذص جن كذذال  ف نهذذ، (5.73404)حذذانث    مميذذا ي  (31.1595 فحذذافغ )

حذذذذافوم  م فصاضليذذذذة م فنشذذذذاط  حاإلثهذذذذاسهذذذذيط تهف مهيمنذذذذتهف ضلذذذذ   آلئذذذذ ين  الهذذذذيما جن افذذذذك يذذذذزماهف 
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) فنوشذذذحناي ( م2013م فهذذذيط   ضلذذذ   فحيجذذذة  ال تماضيذذذة. مال تتهذذذق هذذذا   فنتي ذذذة مذذذ  ا  هذذذة )ثهذذذن 
 من  النا .ضل  ج يصضلمن  الهلمال  فمهيط   فاكم ن طلحة  ف اممة ج فتص م اا (  2010

 .إنساني( -)علمي ب. التخص  الدراسي
ال ضلذ  مفذق متغيذ   فتئلذم  فا  هذص  طلحة  ف اممذةيتضح من  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين      

مذذذ   فويمذذذة  (0.462)ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة 
إا ضنذذذاما نوذذذا ن  فمتمهذذذطاا (0,05)  ضنذذذا مهذذذتمج  فاالفذذذة  إلثلذذذاجية (3,84)  ف امفيذذذة  فحافغذذذة

حذذانث     (30.7048) فثهذذاحية فطلحذذة  ف اممذذة  إا حلذذغ  فمتمهذذط  فثهذذاحص فطلحذذة  فتئلذذم  فملمذذص 
 فاي ال يئتلذ  ك يذ   ضذن  فمتمهذط  فثهذاحص فطلحذة  فتئلذم  إلنهذانص  فحذافغ  (5.48233)مميا ي 

أن  فطلحة يميشمن فذص حيجذة ح   ميمكن تصهي  ها   فنتي ة(6.19616)حانث    مميا ي  (31.2158)
   تماضية م ثا  ت كا  فهيط   م فهيمنة ضلذ   ألئذ   م هذتمماع  فوذم  فذص تثويذق  ألهذا    فشئلذية 

. متئتلذذ  هذذا  فذذافك فذذف يذذ    نذذم,  فتئلذذم فذذص إي ذذاا فذذ ق حذذين طلحذذة  ف اممذذة مفذذق هذذا   ألهذذلمال
طلحة  ألقهاف  فملمية يتصمقمن ضل  طلحذة ن إف  ج(  فتص تمللا 2010 فنوشحناي )ا  هة  فنتي ة م  

 . ألقهاف  إلنهانية فص تصضيلهف ألهافيال  فثيا   فممتما 
 

 .ج. تفاعل الجنس والتخص  الدراسي

يتضح من  ف امع  فهاحق جن  فص مق حين طلحذة  ف اممذة مذن امي  فتئلذم  فملمذص م إلنهذانص      
مذذن  فذذاكم  م إلنذذا  ال ت توذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة 

اضذذع محذذافك فذذف يرهذذ  تص، (0,05ضنذذا مهذذتمج االفذذة )( 3,84)مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة  (0.960)
 كما ممضح فص  ف امع  فهاحق.  ألهلمال  فمهيط  فصلتأ ي  ففل نس م   فتئلم  فا  هص 

 

ا لمتغيري الجنس والتخص  الدراسي لدى طلبة الجامعدة وفدق ذ وفق  خ  الفروق علع األسلوب ا  .2
  .(4-22جدول )
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 (4-22جدول )
 ذخ  الدراسي وفق األسلوب ا  الفروق في الجنس والتخص 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
.003 1 .003 0.001 

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
55.119 1 55.119 1.798 

 xالتفاعددددددددددددددل )الجددددددددددددددنس
 0.492 15.069 1 15.069 التخص  الدراسي(

 30.658 396 12140.590 الخطأ

 400 281201.000 الكلي

 

 :وتبين النتائج السابقة أن

 .إناث( -رق وفق متغير الجنس )ذكورالف . أ

ذمويذاس  ألهذلمال  آليتضح من  ف امع  فهاحق جن  فصذ ق حذين  فذاكم  م إلنذا  ضلذ      ال ي قذ   فذ   ائ 
( مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة 0.001مهذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة )

( 25.9107)إا حلذذغ  فمتمهذذط  فثهذذاحص فلذذاكم   (0,05)( ضنذذا مهذذتمج  فاالفذذة  إلثلذذاجية ضنذذا 3,84)

 (25.9483)حص فإلنا   فحافغ   ضن  فمتمهط  فثهايئتل  ك ي   ال  فاي  (5.68202)حانث    مميا ي 
ن كذذال  ف نهذذين يميلذذمن إفذذ   فمطذذاء فذذص ج   ميمكذذن تصهذذي  هذذا   فنتي ذذة(5.43015) حذذانث    مميذذا ي

ذذف  فكذذمن  آلم فتمذذامن فذذص تحذذااع مشذذاض هف مثا ذذاتهف مجفكذذا ه ن يهذذحال فهذذف ا مذذن امن ضطذذاء يمكذذن جئ 
 فك يذذ  مذذن  فمشذذكالا  فماطصيذذة م ال تماضيذذة كافنحذذا م فذذ ف  م فصشذذع فذذص  فتم فذذق  ال تمذذاضص. متئتلذذ  
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صذمق ضلذ   النذا  فذص  ن  فذاكم  تتجرهذ ا نتاج هذا (   فتذص 2010   فنوشذحناي)ا  هذة  ها   فنتي ة مذ 
االفذة  يفذ ق ا م ذما  فذ  ضذاف  شذا ا(  فتذص 2010كذارف )م  ا  هة   الهلمال  الئا  فص ثين تتهق

 ا مفق متغي   ف نس.ئ   ثلاجية فص جهلمال  آل
 

 .إنساني( -)علميب. التخص  الدراسي
ال يتضذذح مذذن  ف ذذامع  فهذذاحق جن  فصذذ ق حذذين طلحذذة  ف اممذذة ضلذذ  مفذذق متغيذذ   فتئلذذم  فا  هذذص    

مذذذ   فويمذذذة ( 1.798)ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة 
منذاما نوذا ن  فمتمهذطاا  فثهذاحية ف (0,05) ضنا مهتمج  فاالفة  إلثلاجية (3,84) ف امفية  فحافغة 
حذذانث     (25.6048) قذذا حلذذغ  فمتمهذذط  فثهذذاحص فطلحذذة  فتئلذذم  فملمذذص ن ذذا جنفطلحذذة  ف اممذذة  

 إلنهذانص  فحذافغ   ضذن  فمتمهذط  فثهذاحص فطلحذة  فتئلذم  فاي ال يئتل  ك يذ    (4.77343)مميا ي 
أن طلحذذذة  ف اممذذذة مذذذن حذذذ ميمكذذذن تصهذذذي  هذذذا   فنتي ذذذة، (6.25452)( حذذذانث    مميذذذا ي 26.2947)

ذهذانص ي فضذمن  تحذا, جهذلمال  آل فتئلم  فملمذص م إلن ا فذص ضالقذاتهف  ال تماضيذة  ألنهذف يذا كمن ئ 
يهذحال  فنصذم  فذاج  هذلمالجن  شحا,  ثتيا اتهف مش مط حمالقتهف م  زمالجهف  فطلحة  محمذا جن هذا   أل

 نهف ال يميلمن إف   هتمماف  فص ضالقاتهف  ألكاايمية. آلئ ين فإ

 .ج. تفاعل الجنس والتخص  الدراسي
مذذن  ف ذذامع  فهذذاحق جن  فصذذ مق حذذين طلحذذة  ف اممذذة مذذن امي  فتئلذذم  فملمذذص م إلنهذذانص  لثذذري    

مذذن  فذذاكم  م إلنذذا  ال ت توذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة 
  محذذافك فذذف يرهذذ  تصاضذذع (0,05)ضنذذا مهذذتمج االفذذة  (3,84)مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة  (0.492)
 كما ممضح فص  ف امع  فهاحق. ائ   ألهلمال  آل فصلتأ ي  فنس م   فتئلم  فا  هص ل ف
 
 

الفروق علع األسدلوب التجنبدي وفقدا لمتغيدري الجدنس والتخصد  الدراسدي لددى طلبدة الجامعدة  .3
  .(4-.2وفق جدول )
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 (4-22جدول )
 الفروق في الجنس والتخص  الدراسي وفق األسلوب التجنبي

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
54.451 1 54.451 1.490 

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
77.821 1 77.821 2.130 

 xالتفاعددددددددددددددل )الجددددددددددددددنس
 0.582 21.253 1 21.253 التخص  الدراسي(

 36.543 396 14471.031 الخطأ

 400 378793.000 الكلي

 

 :السابقة أن وتبين النتائج

 .إناث( -رق وفق متغير الجنس )ذكورالف . أ
ال ي ق   موياس  ألهلمال  فت نحصمن  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين  فاكم  م إلنا  ضل   يتحين    

م   فويمة  ف امفية  (1.490) ف  مهتمج  فاالفة  الثلاجية ضناما نوا ن  فويمة  فصاجية  فمثهمحة 
إا حلغ  فمتمهط  فثهاحص فلاكم    (0,05)ضنا مهتمج  فاالفة  إلثلاجية ضنا ( 3,84 فحافغة )

حص فإلنا  يئتل  ك ي   ضن  فمتمهط  فثهاال  فاي  (5.78584)( حانث    مميا ي 29.7381)
ن طلحة  ف اممة أح  ة.  ميمكن تصهي  ها   فنتي(6.24048)حانث    مميا ي  (30.4871 فحافغ )

ثلة  فنمم ا فص م  ا مهم  يميلمن إف  إقامة  فمايا من  فمالقاا  ال تماضية م فماطصية  ميما افك مطلح  
 كافلا قة متأكيا  فا اشحا,  فمايا من  فثا اا  فنصهية  إ   يهتطيممنفاج  فشحاال  ألن فص ضمج
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 فاضف  ال تماضص  الهيما جنهف يميشمن فص حيجة  كاايمية يم    فيها  فطلحة  فمايا م فثلمع ضل  
 هة )ثهن من  فضغمط م فم  حاا  مما يتطلال افك ما جم ل   فتمامن. متتهق ها   فنتي ة م  ا  

ف نهين ضل  حين كال    فتص فف تتملع إف  جي ف ق ا ع  ثلاجيا (2010( م فنوشحاي )2013
 جهلمال  فثيا   فت نحص.

 

 .إنساني( -)علميب. التخص  الدراسي
ال يتضح من  ف ذامع  فهذاحق جن  فصذ ق حذين طلحذة  ف اممذة ضلذ  مفذق متغيذ   فتئلذم  فا  هذص     

مذذذ   فويمذذذة ( 2.130ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة )
إا ضنذذذذاما نوذذذذا ن  فمتمهذذذذطاا   (0,05) ضنذذذذا مهذذذذتمج  فاالفذذذذة  إلثلذذذذاجية( 3,84 فحافغذذذذة )  ف امفيذذذذة

حذانث    ( 30.6238 فمتمهذط  فثهذاحص فطلحذة  فتئلذم  فملمذص ) ن ا جن فثهاحية فطلحة  ف اممة  
 فاي ال يئتل  ك يذ   ضذن  فمتمهذط  فثهذاحص فطلحذة  فتئلذم  إلنهذانص  فحذافغ  (5.86665)مميا ي 

جن  فطلحذذذذذذة مذذذذذذن كذذذذذذال  هذذذذذذا   فنتي ذذذذذذةميمكذذذذذذن تصهذذذذذذي   ،(6.23939)حذذذذذذانث    مميذذذذذذا ي ( 29.6737)
 فتئللين يميلمن إف   فتأكيا ضل   فمالقاا  ال تماضية  م النهذ اف م فتمذامن ممذا  مهذا  يتهذق مذ  
شذذ مط ممتطلحذذاا  ف م نذذال  ألكاايميذذة  فتذذص ت كذذا  فتهذذامح م فمالقذذاا  ف امميذذة  فطيحذذة  ماضذذف  فطلحذذة 

 مانمن من  فمثا  م فمزفة  ال تماضية. فاين ي

 .ج. تفاعل الجنس والتخص  الدراسي
مذذن  ف ذذامع  فهذذاحق جن  فصذذ مق حذذين طلحذذة  ف اممذذة مذذن امي  فتئلذذم  فملمذذص م إلنهذذانص  يرهذذ     

مذذن  فذذاكم  م إلنذذا  ال ت توذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة 
اضذذذع محذذافك فذذف يرهذذ  تص، (0,05ضنذذا مهذذتمج االفذذة )( 3,84 فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة )مذذ  ( 0.582)

 كما ممضح فص  ف امع  فهاحق.  ألهلمال  فت نحص فصلتأ ي  ففل نس م   فتئلم  فا  هص 
 

ا لمتغيددري الجددنس والتخصدد  الدراسددي لدددى طلبددة وفق دد المفيددد اجتماعي دداالفددروق علددع األسددلوب  .4
  .(4-23الجامعة وفق جدول )
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 (4-.2جدول )
 االفروق في الجنس والتخص  الدراسي وفق األسلوب المفيد اجتماعي  

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
.459 1 .459 0.013 

3,84 

 

0.05 

 

 التخص  الدراسي
172.412 1 172.412 4.752 

 xالتفاعددددددددددددددل )الجددددددددددددددنس
 0.351 12.730 1 12.730 التخص  الدراسي(

 36.283 396 14367.876 الخطأ

 400 610372.000 الكلي

 

 :وتبين النتائج السابقة أن

 .إناث( -رق وفق متغير الجنس )ذكورالف . أ
ال  امويذاس  ألهذلمال  فمصيذا   تماضي ذمن  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين  فاكم  م إلنا  ضل   يتحين    

مذذذ   فويمذذذة ( 0.013ي قذذذ   فذذذ  مهذذذتمج  فاالفذذذة  الثلذذذاجية ضنذذذاما نوذذذا ن  فويمذذذة  فصاجيذذذة  فمثهذذذمحة )
إا حلذذذغ  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص   (0,05)ضنذذذا مهذذذتمج  فاالفذذذة  إلثلذذذاجية ضنذذذا  (3,84) ف امفيذذذة  فحافغذذذة 

يئتلذذذ  ك يذذذ   ضذذذن  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص ال  فذذذاي  (5.98515)حذذذانث    مميذذذا ي  (38.6012)فلذذذاكم  
جن طلحذذذذة  ميمكذذذذن تصهذذذذي  هذذذذا   فنتي ذذذذة ،(6.08742)حذذذذانث    مميذذذذا ي  (38.5905)فإلنذذذا   فحذذذذافغ 

يصضذذلمن  ألهذذلمال  فتمذذامنص فذذص  فثيذذا   مافذذك ألن هذذا   ألهذذلمال م مذذ  مذذن  فذذاكم  م النذذا   ف اممذذة 
ي احص  فذ   منيهذمم   حذافما إا يتهذف  فطلحذة تماضيذة حهذهمفة  المالقاا   فتكمين    ميتيح  فوا   ضل م  
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ذذذفذذذص ثذذذاما  فملذذذلثة  ال تماضيذذذة   فتثويذذذق جهذذذا فه نذذذا ثين فذذذص ثيذذذاتهف  امهذذذم مذذذا ي ملهذذذف جشئال 
 م فماطصية. كاايمية أل

 .إنساني( -)علميب. التخص  الدراسي
من  ف امع  فهاحق جن  فص ق حين طلحة  ف اممة ضل  مفذق متغيذ   فتئلذم  فا  هذص ي قذ   يح ز    

مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة ( 4.752 فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة )
إا ضناما نوا ن  فمتمهطاا  فثهذاحية فطلحذة   (0,05) ضنا مهتمج  فاالفة  إلثلاجية (3,84) فحافغة 

حذذذذذانث    مميذذذذذا ي  (37.9905) فمتمهذذذذذط  فثهذذذذذاحص فطلحذذذذذة  فتئلذذذذذم  فملمذذذذذص  ن ذذذذذا جن ف اممذذذذذة  
 (39.2632 فذذذاي يئتلذذذ  ضذذذن  فمتمهذذذط  فثهذذذاحص فطلحذذذة  فتئلذذذم  إلنهذذذانص  فحذذذافغ ) (5.80463)

ن  فطلحذذة امي إمذذن م هذذة نرذذ   فحاثذذ     ميمكذذن تصهذذي  هذذا   فنتي ذذة(6.23136)حذذانث    مميذذا ي 
مهذا    ا مذن  فتئلذم  فملمذص فتئلم  إلنهانص جك   مذيال إفذ   هذتمماع  ألهذلمال  فمصيذا   تماضي ذ

 ف انذذذال  فمذذذاطصص م ال تمذذذاضص فذذذص  فتئللذذذاا  إلنهذذذانية  إا توذذذمف هذذذا   فصذذذ ق قذذذا يتملذذذق حطحيمذذذة 
ئ  ض  م فثا اا م فهالف  م ثت  ف  آل فمشا فتئللاا م ع  فملمف  ال تماضية م ألاحية م فصنية ضل  

مئامذذة  فم تمذذ   فذذص ثذذين تكذذمن طحيمذذة  فتئللذذاا  فملميذذة ماايذذة حثتذذة كذذافت كيز ضلذذ   فم كحذذاا 
 م ي ها. م فتصاضالا  فكيمياجية م فصيزياجية م الهتماف حتئطيط  ألحنية م فمشا ي   فهناهية..

 

 .عل الجنس والتخص  الدراسيج. تفا
من  ف امع  فهذاحق جن  فصذ مق حذين طلحذة  ف اممذة مذن امي  فتئلذم  فملمذص م إلنهذانص  يكش     

مذذن  فذذاكم  م إلنذذا  ال ت توذذ   فذذ  مهذذتمج  فاالفذذة  الثلذذاجية ضنذذاما نوذذا ن  فويمذذة  فصاجيذذة  فمثهذذمحة 
  محذذافك فذذف يرهذذ  تصاضذذع (0,05( ضنذذا مهذذتمج االفذذة )3,84( مذذ   فويمذذة  ف امفيذذة  فحافغذذة )0.351)

ممضح فص  ف ذامع  هم كما انس م   فتئلم  فا  هص فص  فتأ ي  ضل   ألهلمال  فمصيا   تماضي  فل 
  فهاحق.
وأسدداليب الحيدداة لدددى طلبددة  االنفعدداليبددين التالعددب االرتباطيددة : تعددرف العال ددة الخددامسالهدددف 
 .الجامعة
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فذذذاج طلحذذذة  ف اممذذذة حذذذين  فتالضذذذال  النصمذذذافص مجهذذذافيال  فثيذذذا   ال تحاطيذذذة تمذذذ    فمالقذذذة  ذذذع أل     
( 0.05ممهذذتمج االفذذة ) (1.96)ضنذذا قيمذذة  امفيذة  م ئتحذا    هذتممع  فحاثذذ  ممامذع   تحذذاط حي هذذمن 

 (.398)ما  ة ث ية 
 (9-99)جدول 

التالعب االنفعالي وأساليب يوضح معامل االرتباط والقيب التائية المحسوبة والجدولية لدرجات 
 لدى طلبة الجامعة الحياة

 
 

 الحياةأساليب 
 التالعب االنفعالي

الميل إلع التالعب 
 االنفعالي

 المهارات االنفعاليةتدني 
 الضعيفة

 اإلخفاء االنفعالي

 المسيطر
معامل 
 االرتباط

0.467 
معامل 
 االرتباط

0.022 

 
 معامل
 االرتباط

0.167 

 3.38 القيمة التائية 0.44 القيمة التائية 10.54 القيمة التائية

 األخذ
معامل 
 االرتباط

0.163 
معامل 
 االرتباط

0.331 
معامل 
 االرتباط

0.011 

 0.22 القيمة التائية 7.00 القيمة التائية 3.30 القيمة التائية

 التجنبي
معامل 
 االرتباط

0.085 
معامل 
 االرتباط

0.237 
معامل 
 االرتباط

0.173 

 3.50 القيمة التائية 4.87 القيمة التائية 1.07 القيمة التائية

المفيد 
 اجتماعيا

معامل 
 االرتباط

0.175 
معامل 
 االرتباط

-0.242 
معامل 
 االرتباط

0.202 

 4.11 القيمة التائية 4.98 القيمة التائية 3.55 القيمة التائية

ا حذين جهذافيال  فثيذا  فذاج طلحذة يتحين من  ف امع جضال  جن هناك ضالقاا   تحاطيذة ا فذة إثلذاجي      
 :هناك فتالضال  النصمافص  إا  مها  ا ف اممة  م هتممافهف 
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 .(0.05)عال ة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة .3

حذذذذين  ألهذذذذلمال  فمهذذذذيط  م هذذذذتمماع  فميذذذذع إفذذذذ   فتالضذذذذال  النصمذذذذافص حا  ذذذذة  ي احيذذذذة )متمهذذذذطة(     
 فمهذذا  ا تذذانص   م طي( فذذص ثذذين فذذف يذذ تحط  الهذذلمال  فمهذذم الئصذذاء  النصمذذافص حا  ذذة إي احيذذة )ضذذميصة

شذكع  هذم  النصمذافص فتالضذال  أنح ميمكن تصهي  ها   فنتي ةا  حا  ة ا فة  ثلاجي   ةصيم فض النصمافية 
متغيي    ع  هتغالفهف مئا ضهفها  إف   فهيط   ضل   آلئ ين من جمي  ال تماضصمن جشكاع  فتأ ي  
إفذ   فتالضذال مذن ج ذع  ق مذ   فميذعتهذي ن جهذلمال  فذتثكف  فافك فذإق   تهف  فشئليةم م هاا نر هف 

 .تثويق  ألها   م فملافح  فئالة

 .(0.05)ا عند مستوى داللة .عال ة ارتباطية دالة احصائي  2

  فضذميصة  فمهذا  ا  النصمافيذة متذانصحين  فنمط  ألئا م فتالضال  النصمافص حا  ة  ي احية )ضذميصة(    
ا  جي   النصمافص حا  ة ا فة  ثلا م إلئصاءا ئ  طة(  فص ثين فف ي تحط  ألهلمال  آلحا  ة  ي احية )متمه

 تهف  فماطصيذذة مذذن ج ذذع جلذذثاال  ألهذذلمال  ألئذذا إفذذ   هذذتمماع قذذا   يميذذع ميمكذذن تصهذذي  هذذا   فنتي ذذة
 فتالضال حانصماالتهف  مها  ما يمكنهف من  فثلذمع ضلذ  جي شذص ي  حذمن فيذ   جم م ئ ين   فتثكف حاآل

فمتالضحذذين مذذن تمكذذن   ا  كهذذام    ضم طذذ   آلئذذ ين  فوذذا   ضلذذ  مالثرذذة جن افذذكيهذذممن إفذذ  تثويوذذ   
قذا  جيتأكيذا  م نذال ممينذة مذن  فمشذكلة. محافغة فذص  فثوذاجق م إلفذ  ط فذص  ف ضن ط يقتئمي   فناس 

يشذذم من ملهذذف   جم     آلئذذ ين إفذذ   انذذال م ثذذا فوذذط مذذن  فولذذةييئصذذمن  فثويوذذة جم يثذذامفمن تمذذ  
 .(Austin, et.al, 2007)حافانال 

 فمها  ا تانص حين  فنمط  فت نحص م  (0.05)ا عند مستوى داللة ارتباطية دالة احصائي  عال ة .2
ي احية )ضميصة( م إلئصاء  النصمافص حا  ة  ي احية )ضميصة(  فص ثين فف إحا  ة   فضميصة  النصمافية

ها  ا  ميمكن تصهي  جي  ف   فتالضال  النصمافص حا  ة ا فة  ثلاإفميع ص م حي تحط  ألهلمال  فت ن
 يةفهف إمكان لثاال  ألهلمال  فت نحص إف   فمها  ا  ال تماضية م فماطصية  فتص تتيحج حافتوا   فنتي ة

 فت اا م فنكمم  نهف يصضلمنفافك فإئ ين )ثت  فم كان افك حها  ئا ضهف(   فتم لع م   آل
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ت اي فم فت نال إلحماا جنصههف ضن  فمشكالا  مضل  ج   افك تزا ا ثا  مشاض   فنوم فايهف 
 (.Gilliland, et.al, 1989: 26-28همي ) ف ي  ها   ألهلمال  ف  تطم    حام ها

 

ا م فميع  ف  حين  فنمط  فمصيا   تماضي   (0.05)عال ة ارتباطية دالة احصائيا عند مستوى داللة .4
ة(  فص )ضميص هلحيةحا  ة  متانص  فمها  ا  النصمافيةص حا  ة  ي احية )ضميصة(  فتالضال  النصماف

ضنا مهتمج االفة  ضميصة  ي احيةحا  ة  ئصاء  النصمافصم   إل ألهلمال  فمصيا   تماضيا    تحطثين 
لااقين فص نم ياهف   ألهلمال  فتمامنصجلثاال متما ها   فنتي ة منطوية  فكمن ، (0.05)ثلاجية إ
متثا ها   فر م   ضالقاتهف  ال تماضية  ميتم همن نثم تثويق  فملافح  ال تماضية  فمتحاافة م 

م ثت  ف مشاض هف مثا اتهف  ميهاضامنهف  تملف جهمية  فمهام   م فتمامن حين  فناس  ف إ  الف  ايميع 
 .  جن فاجا  افك هينمكس ضليهف مم تممهففهف  ألنهف يا كمن  يا   ضل  تثويق جها

 

  االستنتاجات:
 :بحث الحالي، يستنتج الباحث ا تيوفقا لنتائج ال

هذاتاتهف اق ثيذاتهف  فيمميذة مضالقذاتهف مذ  جفص هي تالضال  النصمافص ف يهتمملمن طلحة  ف اممة نإ -1
 .مزمالجهف

 هفميهذتمملمنها حمضذنا  ا  اا متوا حذة ضلذ  مهذا  ا  فتالضذال  النصمذافص  يره   فاكم  م إلال  -3
 فص  فهياق  ف اممص. احمضم  

ا  ك هذذا فهف مضوذذا ضالقذذاتهف م   ص تثويذذق جفذذم فمصيذذا   تماضي ذذا يهذذتممع  فطلحذذة  الهذذلمال  فمهذذيط   -2
  فحيجة  فئا  ية.

ن امي  فتئلم  النهانص إف   هتمماع  ألهلمال  فمصيذا   تماضي ذا حا  ذة ميميع طلحة  ف اممة   -4
 كح  من  فطلحة امي  فتئلم  فملمص.ج
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 :التوصيات المقترحات
 

 :بما يأتي الباحث يوصيفي ضوء النتائج التي توصل اليها البحث الحالي  :التوصيات - أ
 فتمفي   فاضف  فنصهصإ شااية تصمذيع مذ  كز  ضن ط يق  ف ذامماا ية فطذلحةتمفذي   فذ ضاية  فنصذه -1

 فهف.
نش   فلم جح م فتمليماا  فتص ت كا تمزيز قيف  فتهامح م فمثحة  مت نال مهاجع  فئا , م فغش  -3

 .حاآلئ ينم فتالضال 
ثمع تطمي  مها  ا  فطلحة  النصمافية م ال تماضية  مزياا  قا تهف  تمضذية فح  م  م قامة  فنام ا إ -2

 .ضل   فتمامن م الثت  ف م فمالقاا  إلنهانية  فطيحة
  فئافية من  فهيمنة م فتثكف  فهذليمةم  فلثذية نثذم  ألهافيال  فثذياتية  م   شااهف  فطلحةتش ذي    -4

 فلطلحة.تصميع  فنشاطاا  ف اممية ح حاألئ   مافك يمكن جن يتف
 ام ضن  فضال  مما يت تال ضليها   تأكيا  فمثاا ا  ف جيهية فنمضية  فثيا   فتص يميشها  فص ا -5

 مهاا فص ها   ف انال. آلحاء م أل
 فتئللاا  فملمية حم   فمناه   فتص ت كا تمزيز  ف انال  تضمين  فمناه   فا  هية فص -6

 . ي  تئللية(  مم احملصها  تما, م فصن ) فماطصص م ع مم ا ضلف  فنصس م ال
م ع فمم  هة  ألهلمال  أل  هتمماعيا  م فممع ضل  كيصية نش   وافة مضص  فم تم  حأهافيال  فث -7

افح  فشئلية حميا  ضن  هتغالع  آلئ ين  ميمكن   مكيصية تلحية  فثا اا م فملضغمط  فثيا 
 .توايف  فمثاض  ا  إل شااية م فتمضمية م فاينيةح ايض  جن يتف افك ج

 

 :إجراء الدراسات ا تية يقترح الباحث :المقترحات - ب
 

 مذ   فمتذغذي  ا  ألئذ ج ممنها:مح  فتالضال  النصمافص فذمذالقة حيذن  ضل  تمذ   ف -1
 (.مجهافيال ثع  فمشكالا - فشئلية  ضط  حاام  - الحتز ز  الفكت منص)

 :ممنهاي  ا  ألئ ج  فذمالقذة حيذن جهذافيال  فثذيا  محمذ   فمتغذضل  تمذ    ف -3
 (. ال تماضص م فاضف - فا ا ممصهمف - فشئلية  فئمهة  فكح ج مم مع ف)

 فمالقة حين متغي ي  فحث  ضل  ضيناا جئ ج م ع طلحة  فما  س  ف انمية     ء ا  هة فلكش  إ -2
 م فمماها.




