
 

  جمهوریة العراق      

  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي    

  الهیثم ابن -جامعة بغداد / كلیة التربیة للعلوم الصرفة      

  العلوم التربویة والنفسیةقسم      

  الدراسات العلیا / الدكتوراه    
    

االنحیاز المعرفي وعالقتهما بالمسؤولیة  االبتزاز العاطفي و

  المعلمین الشخصیة لدى

  إلى مقدمةأطروحة 

جامعة بغداد  -ابن الهیثم  - للعلوم الصرفةمجلس كلیة التربیة 

  وهي جزء من متطلبات نیل درجة دكتوراه فلسفة 

  في (علم النفس التربوي)
  

  من

  لفتأعاشور موسى 
  

  إشراف

  األستاذ الدكتور

  جمال حمید قاسم الذهبي

  

 م 2018                                                   ه 1439



 ب 
 

  

  

  ِبْسِم اللَِّه الرَّْحَمِن الرَِّحيمِ 

          

ُء َيْوَمِئٍذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ ِإالَّ اْلُمتَِّقيَن  ((   ))اْألَِخالَّ

  

  َصَدَق اهللاُ العليُّ الَعظيم

    ] 67: اآلية  الزخرف  سورة[                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ج 
 

  اإلهداء

 الى:

  به الغاليتراجل أمن  ستشهدامن العزیز الجریح وكل ... بلدي 

  استاذي أ. د. عبدالعزیز البسام رحمه اهللا 

  استاذي جبار معلمي في الصف الرابع ابتدائي رحمه اهللا 

  من حملتني وهنًا على وهٍن 

  رحمها اهللا جلي  أميأمن سهرت اللیالي من 

  رحمه اهللا من ینبض قلبي بحبه... أبي

  جمعة وجواد ومحسن إخوتي ...ابض..العطاء الدائمالن نهر الحنان

  اهللا بفسیح جناته تغمدهم

  منصور أخيمن عاشوا معي الحیاة حلوها ومرها...

  حیاتي... زوجتيشریكة 

  ...القادم ومستقبلي الحیاة في أملي

  .  ..مصطفى وضحى وتقىأوالدي األعّزاء 

            دعا لي في ظهر الغیب وتمنى لي النجاحمن كل 

                        

       

  

                           الباحث                        

  

 

  

  



 د 
 

  إقرار المشرف

االبتـزاز العـاطفي واالنحیـاز المعرفـي ( بـــــ شهد أن إعداد هذه األطروحـة الموسـومة أ  

عاشـــور موســـى الطالـــب ( قـــدمهاالتـــي ) وعالقتهمـــا بالمســـؤولیة الشخصـــیة لـــدى المعلمـــین

، الهیـثم ابـن/ للعلـوم الصـرفةكلیـة التربیـة  -جامعـة بغـداد مـت تحـت إشـرافي فـي) قـد تالفت

  ).وهي جزء من متطلبات نیل درجة دكتوراه فلسفة في (علم النفس التربوي

  

  

  

  

  

  

  

  

  .بناًء على التوصیات المتوافرة، أرشح هذه األطروحة للمناقشة

  

  

  

  

  

  

  

  

  التوقیع

  الذهبي جمال حمید قاسمأ. د.  مشرف:ال

  2018/  6التاریخ :    /  

  التوقیع

  أ. د. إسماعیل إبراهیم علي

  والنفسیة التربویة رئیس قسم العلوم

  2018/ 6 /:    التاریخ



 ه 
 

  

  إقرار المقوم اللغوي

االبتـزاز العـاطفي واالنحیـاز المعرفـي وعالقتهمـا الموسـومة بــــــ ( طروحـةاال ان قرأت أشهد

الــى  ) لفــتأعاشــور موســى الطالــب ( المقدمــة مــن) بالمســؤولیة الشخصــیة لــدى المعلمــین

وهي جزء مـن متطلبـات نیـل ،  /جامعة بغداد مجلس كلیة التربیة للعلوم الصرفة ابن الهیثم

  .قد وجدتها صالحة من الناحیة اللغویة ، و)ويعلم النفس الترب(درجة دكتوراه فلسفة في 

  

  

  

                                                              

                                                          

  احمد عیسى دهیم .م                                                 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

  التوقیع

  حمد عیسى دهیمأم. د . 

  2018التاریخ:    /   /   



 و 
 

  

  

  العلمي إقرار الخبیر

ــــــ ( طروحـــــةأشـــــهد أن هـــــذه اال   االبتـــــزاز العـــــاطفي واالنحیـــــاز المعرفـــــي الموســـــومة بــــ

عاشـــور موســـى الطالـــب ( والمقدمـــة مـــن) وعالقتهمـــا بالمســـؤولیة الشخصـــیة لـــدى المعلمـــین

وهــي جــزء مــن ، / جامعــة بغــدادالــى مجلــس كلیــة التربیــة للعلــوم الصــرفة ابــن الهیــثم) الفــت

قـــد وجـــدتها صـــالحة مـــن )، علـــم الـــنفس التربـــوي(اه فلســـفة فـــي متطلبـــات نیـــل درجـــة دكتـــور 

  .لمناقشةواالناحیة العلمیة 

  

  

  

  التوقیع:                                                  

  

     2018/   /   تاریخ:ال                                            

  

  

  

  

  

  

  

  



 ز 
 

  قرار لجنة المناقشةإ

االبتـزاز (بـــ اطلعنا على األطروحة الموسومة  قد ،المناقشة نشهد نحن أعضاء لجنة  

المقدمـة مـن  )العاطفي واالنحیـاز المعرفـي وعالقتهمـا بالمسـؤولیة الشخصـیة لـدى المعلمـین

جامعـة  /وم الصـرفة ابـن الهیـثمالى مجلس كلیـة التربیـة للعلـ )عاشور موسى الفت( الطالب

، وقــد ناقشــنا  اه فــي علــم الــنفس التربــويوهــي جــزء مــن متطلبــات نیــل درجــة دكتــور بغــداد، 

ــم بوجــدنا و ، فــي محتویاتهــاالطالــب  أنهــا جــدیرة بــالقبول لنیــل درجــة دكتــوراه فلســفة فــي (عل

  ).             (   النفس التربوي) بتقدیر

   

جامعــة  /الهیــثم  ابــن – للعلــوم الصــرفة مجلــس كلیــة التربیــةقبــل مــن  االطروحــة تُصــِدق

  بغداد.

  

  

  
  علي خالد فھد د.  أ.

  الھیثم أبن – للعلوم الصرفة عمید كلیة التربیة
/     /2018 



 ح 
 

 تنانُشكر وام

الحمــــد هللا رب العــــالمین ، الشــــافي ، الكــــافي ، الُمعــــافي ، والصــــالة والســــالم علــــى ســــید 

  الخلق محمد بن عبد اهللا (صلى اهللا علیه واله وسلم).

متن به مـن التوفیـق إلتمـام هـذا الجهـد العلمـي المتواضـع، ابعد شكر اهللا والثناء علیه لما 

 الـــذهبي جمـــال حمیـــد قاســـم أ.د.الفاضـــل  يأســـتاذقـــدم بالشـــكر والعرفـــان الـــى ن أتأیســـرني 

ــــه  العلمیــــة المســــتمرة  طروحــــة والهتمامــــه الصــــادق ومتابعتــــهعلــــى هــــذه األف اشــــر االلقبول

، عنـي خیـر الجـزاء ن یجزیـهُ أسـأل اهللا أهاته القیمة فـي انجـاز األطروحـة فته وتوجیومالحظ

ي یــة والنفســیة فــالعرفــان أن أتقــدم بخــالص شــكري وامتنــاني لرئاســة قســم العلــوم التربو ومــن 

  الهیثم وأساتذتها الكرام وباألخص أساتذتي الكرام في السنة التحضیریة .  ابن كلیة التربیة

 أ.د. احسـان علیـوي(إلـى أعضـاء لجنـة السـمنار عرفانني أن أتقدم بجزیل الشكر والویسر 

 د.أ.م.، ، أ. د جمـال حمیـد الــذهبيد. فاضـل جبـار جـودة .أ، د. اسـماعیل ابـراهیم علـي أ.

لجهــودهم فــي إثــراء مقتــرح البحــث وتوجیهــاتهم الســدیدة، جــزاهم اهللا  )عبــد الصــاحبمنتهــى 

  كل خیر وأمد في أعمارهم .

ـــانيوأقـــدم شـــكري و  ـــداء مالحظـــاتهم وآرائهـــم  أمتن ـــذین تفضـــلوا بإب ـــراء ال ـــى األســـاتذة الخب إل

  العلمیة السدیدة.

ــــى متنــــانياشــــكري و  یســــرني ان اقــــدمكمــــا  الــــذي  ادي بــــاهضو أ.م.د. جبــــار  اســــتاذي إل

ســـیما  الو والـــزمالء الـــذین قـــدموا المســـاعدة والعـــون  لإلخـــوةوالشـــكر واجـــب ، ســـاعدني كثیـــرا

د. حســن ، لــيید صــادق العك ، أ.م.د. بلقــیس حمــود، األخــوان أ.م.د. حیــدر كــریم الجزائــري

ــــــد، د. هبــــــة ، د. عبیــــــر، و، د. مهنــــــد،  د عایــــــد الطــــــائي ،عبــــــداالمیر  د. انــــــس ، د. خال

  .ظر رعد)تعلي ثابت، ومنو ، حسین قاسمو  صطفى صالح ، وایاد جبار،االصدقاء( م

یــد العــون والمســاعدة فــي  مــن مــدَ  كــللوفــي الختــام ال یســعني إال أن أقــدم امتنــاني وثنــائي 

  مل أن تكون نواة علمیة ألعمال مستقبلیة أخرى.آإنجاز هذه األطروحة التي 

  ما التوفيق إال من عند اهللاو 

                     

  الباحث                                                      
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  المستخلص

  :تعرف الى الحاليالبحث  هدفستی  

  االبتزاز العاطفي  لدى المعلمین. )1

 االنحـیاز المعرفي لدى المعلمین. )2

 المسؤولیة الشخصیة لدى المعلمین. )3

ـــة بـــین الفـــروق  )4 ـــة االحصـــائیة فـــي العالقـــة االرتباطی  واالبتـــزاز العـــاطفي ذات الدالل

بكـالوریوس  –( دبلـوم  المؤهـلالجنس (ذكـور، إنـاث) و  ي، تبعًا لمتغیر االنحـیاز المعرفي 

  فما فوق).

ـــة بـــین  )5 ـــة االحصـــائیة فـــي العالقـــة االرتباطی  واالبتـــزاز العـــاطفي الفـــروق ذات الدالل

 –( دبلــــــوم  المؤهــــــلالجــــــنس (ذكــــــور، إنــــــاث) و  يلمتغیــــــر  ، تبعــــــاً  المســــــؤولیة الشخصــــــیة

  بكالوریوس فما فوق).

 واالنحــــیاز المعرفـــي الفـــروق ذات الداللـــة االحصـــائیة فـــي العالقـــة االرتباطیـــة بـــین  )6

 –( دبلــــــوم  المؤهــــــلالجــــــنس (ذكــــــور، إنــــــاث) و  ي، تبعــــــًا لمتغیــــــر  المســــــؤولیة الشخصــــــیة

  بكالوریوس فما فوق).

 نیبحــــث الثالثــــة؟ ومــــدى اســــهام المتغیــــر طیــــة بــــین متغیــــرات الالعالقــــة االرتبا تعــــرف) 7

) لـــــدى لمســـــؤولیة الشخصـــــیة ا لمتغیـــــر (ا االنحیـــــاز المعرفـــــي)، فـــــيو  ،االبتـــــزاز العـــــاطفي(

  المعلمین.

نـــت مـــدیریات تربیـــة مـــن  معلمـــةٍ و  مٍ معلـــ) 400مـــن (( البنـــاء والتطبیـــق) عینـــة البحـــث  تكوَّ

 معلمـا )83( بواقـع الجـنسمدیریة التربیـة و  حسببالطریقة العشوائیة الطبقیة اختیروا  ،بغداد

    .معلمة )317( و

ببنائـه  الذي قام الباحـثاالبتزاز العاطفي ، األولى: مقیاس ) أدوات3في البحث ( عملُاست

 درجــات مــن درجــةمثــل یبــدیل وكــل  بــدائل) 3درج تحتهــا(نــی عبــارة موقفیــة) 30وتكــّون مــن (

مــن  اعــدّ مُ  االنحیاز المعرفــيمقیاســقــد تبنــى الباحــث فأمــا األداة الثانیــة: ،  عــاطفياالبتــزاز ال

أمـــا األداة  ،) بـــدائل5درج تحتهـــا(نـــتقریریـــة ی ) فقـــرة11كـــون مـــن (یت) و 2015قبـــل (العـــاني 



 ك 
 

 ) فقــرة22الــذي قــام الباحــث ببنائــه وتكــّون مــن (المســؤولیة الشخصــیة مقیــاس  فكــان الثالثــة:

  ) بدائل5درج تحتها(نتقریریة ی

وصـدق الصـدق الظـاهري، مـن  ةلمقـاییس الثالثـلخصـائص السـایكومتریة التم التحقق من 

  كرونباخ) ،  االتساق الداخلي( الفاو طریقة االختبار وٕاعادة االختبار ، البناء، والثبات ب

ار التـائي لعینـة االختبـو ، نسـبة المئویـةاإلحصائیة اآلتیة: (الریاضیة و تم استعمال الوسائل 

و  ،الزائــي اختبــارو ، معامــل ارتبــاط بیرســونو لعینتــین مســتقلتین ، ر التــائي االختبــاو دة ، واحــ

  ).متعددتحلیل االنحدار الو  ،المتعددمعامل ارتباط 
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 مشكلة البحث:

عـــة اإلنســـان، وهـــو یعـــیش وســـط مجتمـــع تحكمـــه الطبی الىوتعـــمنـــذ أن خلـــق اهللا ســـبحانه  

سـلوكیة مختلفـة فـي  اوأنماطـ تأخذ أشكاال، إال أن میوله واتجاهاته االجتماعیة  والحضاریة 

 ،المصــالح شخصــیة فــي هــذا التعامــل أو ،التعامــل معهــم، وغالبــا مــا تطغــي المنــافع المادیــة

ـــافع یلجـــأ بعـــض  أســـلوب اســـتغالل عاطفـــة أحـــدهما لآلخـــر  إلـــى االفـــرادولتحقیـــق هـــذه المن

 Emotional( لتحقیـــــق مـــــا یصـــــبوا الیـــــه وهـــــذا مـــــا یطلـــــق علیـــــه بـــــاالبتزاز العـــــاطفي

Blackmail( ،أهدافـــه  لتحقیـــقذا الســـلوك الـــذي  ینتهجـــه شـــخص مـــا، وعـــادًة مـــا یكـــون هـــ

من ممارسات العنـف  اً یعد نوعو  ،العاطفي للطرف االخر والتالعبالشخصیة على حساب 

 واضـحا اً ألنـه یتـرك أثـر  ،من العنـف الجسـدي و اللفظـي ، وغالبا ما یكون أكثر ایذاءً النفسي

اذ بسبب االهمال النفسـي الـذي یتعـرض لـه الضـحیة  )،لضحیةا(في وجدان الطرف االخر 

وهـو مـا یعـرف فـي علـم الـنفس  ،وانـه ال یسـتحق أي شـيء ،ال قیمة لهاأن ذاته یبدأ یشعر ب

اذ یصـــاب بـــبعض  ،الضــحیةالــذات ممـــا یــؤثر علـــى خصــائص شخصـــیة  بانخفــاض تقـــدیر

یاع للطـرف األقـوى فـي النفسیة كالخوف والشعور بالذنب واالنصـ أواالضطرابات السلوكیة 

  ). 45: 2015ي ( فوروارد: اطفـــحالة تعرضه لالبتزاز الع

المجتمــع ككــل بحكــم  أومــن قبــل األبنــاء والتالمیــذ  العــاطفي االبتــزاز وقــد یتعــرض المعلــم

المدرســة، لهــذا نجــد  أواألســرة  أومكانتــه و مســؤولیته الشخصــیة داخــل المؤسســة التربویــة 

ایقــاع  إلــىممارســة هــذا االســلوب، الــذي یــؤدي  إلــىن قصــد بــدو  أوهنــاك مــن یعمــد بقصــد 

م الطمأنینــــة اعــــدانو ، النحرافــــات بســــبب القلــــقلربمــــا یصــــبح ضــــحیة ل الــــذي ،االذى بــــاآلخر

االنحیـاز المعرفـي، الـذي یحیـد عـن  ضـمناتخـاذ قـرارات تـدخل فـي  ؤدي الـىالداخلیة مما یـ

اذا كانـت فـي مجـال السـلوك لمـا  والسـیمااتخاذ القـرار النـاجح ممـا یزیـد مـن حجـم المشـكلة، 

والجماعـات وتكـون  االفـرادإذ تنتج أفكارًا یأخذ بهـا كبیر في المجاالت األخرى،  لها من أثرٍ 

 علـى وجـه الخصـوص مثـل هـذه القـراراتو  ،(Centeno , 2001:2)نشـأة قـراراتهم مخفقـة 
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، وهــي ابهــقــد تــرتبط بمجموعــة مــن المعتقــدات حــول النتــائج التــي یحتمــل أن تكــون مرتبطــة 

 أوارتبـاط كـل نتیجـة بقیمـة معینـة  اذون ذات طابع شخصـي لصـانع القـرار، معتقدات قد تك

ــدًا لصــانع القــرار، ولكــيبتفضــیل معــین، ممــا یجعــل  ناجحــًا فــي یصــبح الفــرد  منــه أمــرًا فری

 ارمثمواجهــة هــذه التحــدیات ال یعتمــد علــى الكــم المعرفــي بقــدر مــا یعتمــد علــى كیفیــة اســت

یقها، إذ یعد التفكیر من العملیات العقلیة العلیـا التـي بوسـاطتها یـدرك اإلنسـان المعرفة وتطب

تــدریب وتوجیــه، وتعــد عملیــة اتخــاذ القــرار  إلــىالعالقــة القائمــة بــین األشــیاء، وهــي تحتــاج 

إحــدى العملیــات المنطقیــة العقلیــة التــي تتبــع طریقــًا یبــدأ مــن تحدیــد المشــكلة حتــى الوصــول 

  ).  2: 2015الحل(العاني ، إلى

لـــذا یفتـــرض ان یكـــون لصـــانع القـــرار قـــدر مـــن المســـؤولیة الشخصـــیة التـــي لهـــا دور فـــي 

ال یتحمـــل المســـؤولیة  االفـــرادمـــن  ابعضـــ نّ لحیـــاة والحفـــاظ علـــى توازنهـــا، غیـــر أاســـتمرار ا

الشخصیة و یشبع حاجاته على حساب اآلخرین بغض النظر عما إذا كانت طریقتـه تضـر 

ــــنقص الظــــاهر فــــي  تشــــكل لهــــم ضــــررًا وال نفعــــًا، ال أوتــــنفعهم  أواآلخــــرین  وقــــد أصــــبح ال

المســـؤولیة الشخصـــیة أمـــرًا ظـــاهرًا لكـــل مالحـــظ لشـــؤون المجتمـــع علـــى  مختلـــف االصـــعدة 

ن مـــــن بعـــــض األفـــــراد فـــــي عـــــدم تحمـــــل و ا)، وان مثـــــل هـــــذا التهـــــ18 :2005(الرشـــــیدي، 

ویمـــزق الـــروابط  ،اتســـاع الفجـــوة بـــین العالقـــات اإلنســـانیة إلـــىالمســـؤولیة الشخصـــیة یـــؤدي 

عـــدم احتـــرام حقـــوق اآلخـــرین النهـــم ال یـــأبهون لشـــيء ســـوى رغبـــاتهم  عـــن طریـــقاإلنســـانیة 

ومیــولهم الخاصــة، وغالبــا مــا ینتهــي الحــال بمثــل هــؤالء األفــراد الخاضــعین للقــوى الخارجیــة 

ي على األفراد اآلخرین فـ أوبها  (تربوا) انشؤ الطریقة التي  أوم على الظروف إلقاء اللو  إلى

  ). 20: 1990(طاحون،  ما یحدث لهم

داني إلداء ومــن خــالل عمــل الباحــث وخبرتــه بوصــفه مدرســا ورئــیس لجنــة التطــویر المیــ

الضـعف  یةو لدى بعض المعلمین والعاملین في المؤسسة الترب تجستنالمعلمین والمدرسین، أ

علـى  اً ، مما قد ینعكس ذلك سلبPersonal Responsibility)(في المسؤولیة الشخصیة 
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، وهـــذا یتنـــافى وقـــدرتهم علـــى التعامـــل مـــع التالمیـــذ )self-Assessment(تقـــدیرهم لـــذاتهم 

أهــداف العملیــة التربویــة فــي مســاعدة التالمیــذ علــى اكتشــاف قــدراتهم وٕامكانــاتهم الدراســیة و 

الســـلوك  إلـــىوالتغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــي تعتـــرض مســـیرتهم الدراســـیة بهـــدف الوصـــول 

  من النجاح وتحقیق أهداف الحیاة داخل المدرسة وخارجها. ماألمثل الذي ُیمكنه

ان أي خلـــل او اضــطراب فـــي الجانـــب العـــاطفي قــد یـــؤثر علـــى الجانـــب  المفتـــرضومــن 

    ، وكالهما قد یؤثر على قدرة الفرد على تحمل المسؤولیة الشخصیة. المعرفي

  :السؤال اآلتي إلىثار انتباه الباحث ستا قد وكل ما تقدم

المسـؤولیة الشخصـیة  وواالنحیاز المعرفـي  ،االبتزاز العاطفي بین العالقة طبیعةما  -1

  ؟لدى المعلمین

واالنحیاز المعرفي في المسؤولیة الشخصیة لـدى  ،االبتزاز العاطفي سهامإما مدى   -2

  المعلمین؟

  أهمیة البحث : 

جاحهـــا المدرســة، فـــان ن محوریــة واساســـیة فـــي العملیـــة التربویــة والتعلیمیـــة وظیفـــة تعــد   

كل عنصـر ذا أهمیـة بالغـة لیتوقف على عناصرها الرئیسة، وهي المعلم والتلمیذ والمنهج، و 

، المنـاهج المتطـورة، و الوسـائل الفنیـة أنغیر أن المعلم یعد من العناصر المهمـة وقائـدها، فـ

هـو ، ولكن یبقى المحور االسـاس فـي العملیـة التربویـة ایضا كلها لها اثر اإلدارة الناجحة و

  .)Parke,1986: 579(لمعلم ا

التعلیم، التي تعد مـن المهـن الفنیـة الدقیقـة التربیة و وتبرز أهمیة المعلم من أهمیة مهنة   

المهــن، ألنهــا  ســائر إلــىإعــداد جیــد ، وتــزداد أهمیتهــا وخطورتهــا بالنســبة  إلــىالتــي تحتــاج 

فمهنــة التعلــیم فـــي قــه، خالاو  ،وســلوكه ،عقلـــه ،الطبیعــة البشــریة، وتعنــى باإلنســانو تتعامــل 
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واقعهـــا مهنـــة صـــنع اإلنســـان وتشـــكیله والتـــأثیر فـــي تفكیـــره واتجاهاتـــه وفـــي تهـــذیب عاداتـــه 

  .)5: 2006(الزهیري،  وعواطفه وقیمه

للتعبیـــر عـــن نفســـه فـــي ســـلوك متعـــدد  االنســـان داخـــل هـــو شـــعور ینبـــع مـــنل ن االنفعـــااو 

كـان  اً االنفعـاالت أیِـ إلـىي تـؤدي بالتنبهـات التـ ن ذوي التأثر السـریعوإ ، نوع انفعالهو نسجم ی

الــذین یفتقــرون للقــدرة علــى ضــبط انفعــاالتهم، یعــانون مــن عجــز فــي الســیطرة علــى و  نوعهــا،

االنفعال التي تعد أساس اإلدارة والشخصیة ومشـاعر التـآلف الـذي یكمـن فـي التعـاطف مـع 

  ).47: 2004( الخوالدة ،  والوعي بها اآلخرین أي القدرة على تشخیص انفعاالتهم،

أن النجــاح  إلــى Ted Huston)( تیــد هاستـــونمنهــا دراســة  ولقـــد أشــارت نتــائج البحــوث

أماكن العمل وفي الحیاة العامة یعتمد بقدر كبیر على الذكاء العـاطفي بنسـبة  أوفي األداء 

، وعلى الرغم من ذكاء بعض االفراد اال انهـم قـد اكبر منه على غیره من الذكاءات االخرى

)، فقـدرة اإلنسـان علـى التعامـل مـع 191: 2000(جولمـان،  االبتزاز العـاطفي یكون ضحیة

ـــق  إلــىوالتــوترات، تــؤدي  صــعوباتالمشــاعر والعواطــف، والقــدرة علــى التكیــف مــع ال تحقیـــــ

  ).15: 2004ي ، ( العتیواالسرة  العــــــملالمجتمع و ـاح فـــــــي النجـــ

فمــن الضــروري عــدم ن االهتمامــات اإلنســانیة، ومــع ســیطرة الحیــاة المادیــة علــى كثیــر مــ

صــل كــي ال یإهمــال الجانــب العــاطفي، الــذي هــو مــن المكونــات األساســیة للنفـــس البشــریة، 

، وعـدم )Emotional & Sentiment(عدم الوعي بانفعاالته ووجدانـه  إلىلبعض مر لاأل

 )Depression( آبـةوقوعـه فریسـًة لضـغوطه النفسـیة، فیستسـلم للكالقدرة على إدارة ذاتـه، و 

، وكــل ذلــك یكــون لــه أثــره الواضــح علــى عــدم التعــاطف مــع اآلخــرین،  (Anxiety)والقلــق

صـــل )، حتـــى ال ی48: 2009(عجـــین، عهـــم اصـــل موفهـــم مشـــاعرهم ومـــن ثـــّم ضـــعف التو 

  ).57: 2000ة (جولمان ،عاطفال انعدام إلىما حَذر منه جولمان  إلىالحال 

الــذي قــد یجنبنــا الوقــوع فیــه، و Emotional Blackmail) ( البتــزاز العــاطفيادراكنــا لو 

الـذي یسـتعمله المبتـز  (Psychological Violence) نـوع مـن انـواع العنـف النفسـي یعـد
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ـــه فـــي إذعـــان الضـــحیة ـــذلك العدیـــد مـــن ع امـــرهوجعلهـــا طـــو  )(Victim لرغبت ، ویســـتعمل ل

ما تكـون غیـر مسـتوعبة والضحیة غالبا  ،األسالیب كـالتلمیحات العدوانیة والكذب واالهانات

 Blackmailer)(ما یحدث ودائمة السؤال واالستفسار عما یحـدث ولمـاذا یحـدث؟ فـالمبتزل

 أولصــالحه فیصــبح هــو الضــحیة  مــرإذ انــه یقلــب اال ،غالبــا یســتعمل اســلوبا غیــر مباشــر

 إلــىیصـل المبتـز  وبعــدهاشـتى طـرق ل الضـحیة إرضــاءه بو االمجنـي علیـه والمضــطهد وتحـ

ذي عاشـــه المبتـــز فـــي بیئتـــه المســـتوى االقتصـــادي المتـــدني الـــ إلـــىا قـــد یعـــود ، وهـــذمبتغـــاه

بــان االطفــال الــذین عاشــوا فــي االســرة  bowlby, 1969)( بــولبي، وهــذا مــا اكــده األسـریة

ــــي جــــو الحرمــــان  ــــذین اضــــطروا للعــــیش ف ــــال ال ــــق اآلمــــن ، وكــــذلك االطف ــــیس فیهــــا التعل ل

ــــدالمؤس ــــرهم قــــد یصــــبحو كِ  ســــات، عن ــــزین لعوا نب ــــدالرحمن، مبت  2001طــــف اآلخــــرین (عب

:63(.     

صـورة مـن صـور العنـف  أوهـو شـكل  Emotional Blackmail)( واالبتـزاز العـاطفي

ـــــي ال یعاقـــــب علیهـــــا القـــــانون ـــــى العالقـــــات اإلنســـــانیة  ،الت ـــــه عواقـــــب مـــــدمرة عل ولكـــــن لدی

(Atudore,2011: 2) 

عمـاقهم مشـاعر العنـف االبتـزاز العـاطفي یحملـون فـي أ إلـىن و أواغلب اإلفـراد الـذین یلجـ

هــــذا وان كــــانوا ال یفصــــحون عنهــــا وفــــي مثــــل  Aggression)  &(Violenceوالعــــدوان 

)، وتنــتج هــذه 1: 2010علــى اســتقراره واتزانــه (الخشــاب، تصــبح قــوة تحــد مــن قــدرة الفــرد 

مخفیـة یقـوم  أوتصرفات عدوانیة واضـحة  عن طریق  واعٍ  ال نفسياالعتداءات عن تدمیر 

كلمــات غیــر  أوالتلمــیح  أواء الضــحیة، فمــن الممكــن ان تكــون عبــر الســكوت بهــا المبتــز از 

وهكـذا یسـتطیع  أنبـهت أومؤذیة ظاهریا اال أنها في حقیقة االمر قادرة على ان تزعزع انسانا 

    ).9-8:  2010(هیریجوبان،  )Victim(المبتز ان یسیطر عبر تحقیر الضحیة 

لـم یأخـذ (Emotional Blackmail Concept)  ان مفهـوم االبتـزاز العـاطفيفـوعلیـه 

حســب ب -المحلیــة ،  العربیــة وحتــى أوحیــزًا واســعا ســواء علــى مســتوى الدراســات األجنبیــة 
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تعرف االبتزاز العـاطفي  بـین  إلى) هدفت 2016قیة لــ (یونس دراسة عرا اال -علم الباحث

عینتهـا مـن انـت ك، و ابتـزاز عـاطفي ال تشكو مـن عن الدراسة أن العینة  تالمتزوجین ونتج

یحــدث االبتــزاز  اذعــام  نحــو، اال ان البحــث الحــالي یــدرس االبتــزاز العــاطفي  بالمتــزوجین

 مفــي العالقـات االجتماعیـة ســواء بـین االصــدقاء أ Emotional Blackmail)(العـاطفي 

هـذا و  ، بعضالعكـس وعالقـات االخـوة بعضـهم بـ مفي نطاق االسرة كعالقة االباء باالبناء ا

ــــــــر   أكــــــــدهمــــــــا  ــــــــزاز إلــــــــى )(Engler1983انكل التفاعــــــــل  عــــــــن طریــــــــقیحــــــــدث  ان االبت

 Behavioral) وبمالحظة بعض النماذج السلوكیة   (Social Interaction)االجتماعي

Models)   وبالتالي تقلیدها(Engler, 1983: 147).  

، فــبعض ممــن یتصــفون بالســلوك المنحــرف لجانــب العــاطفي فــي حیاتنــا الیومیــةوألهمیــة ا

حیاتنــا العاطفیــة بوســائل شــتى فیزعــزع ثقتنــا ، وقــد یغیــر مــن  إلــىل التــأثیر والــدخول و ایحــ

  قناعاتنا وآرائنا واحكامنا.  

ویبدو أن االنحـیاز المعرفي ضد الموضوعیة، فـإن مـا أثبتتـه تطـورات البحـث العلمـي فـي 

الصــماء العلــوم اإلنســانیة واالجتماعیــة هــو االعتــراف بالذاتیــة والخصوصــیة، فالموضــوعیة 

ٕان تــــاریخ و  ،ل نقیصــــة لــــدعوة الموضــــوعیة العلمیــــةأو وٕانكــــار الخصوصــــیة واالنحـــــیاز هــــي 

هـــو الفكـــر العـــالمي یكشـــف عـــن أن شـــرط اإلبـــداع هـــو المراجعـــة ومراعـــاة الخصوصـــیة بـــل 

العقلـي  والنظرة السائدة قدیما بان االنحیاز)، 2االنطالق من الخصوصیة (نسیرة، ب ت : 

یشــیر  اذبــان العقــل میــال بطبیعتــه نحــو الحیــاد والنزاهــة فــي الحكــم، اعتقــدوا  اذامــر طــارئ، 

ة فــي العقــل یلان التعصـب العقلــي صــفة اصــ إلــى )1994(عـالم االجتمــاعي علــي الــوردي ال

 نّ ســــبق أ التــــي بعــــض المقــــاییس والمعلومــــات إلــــى البشــــري، والعقــــل یفكــــر ویحكــــم اســــتناداً 

  ).135-134: 1994( الوردي،  ، واصبحت مخزونة في الذاكرةتعلمها

بإیضـــاحات حـــول االبتعـــاد عـــن الخصوصـــیة واالنحــــیاز، ففـــي  وءملـــمفـــالتراث اإلســـالمي 

 الــرحمن اهللا بســمالقـران الكــریم الكثیــر مــن اآلیــات التــي تــدل علــى اهمیـة الشــورى منهــا : 
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ـالَة َوَأمـُرُهْم ُشـوَرى بَ َتَجاُبوا لـَربِّهِ الرحیم  " َوالَِّذیَن اس ـا َرَزْقنـْم َوَأَقـاُموا الصَّ اُهْم ُیْنِفقُـوَن" یـَنُهْم َوِممَّ

 تْ َقالــ) " قصــة ملكــة ســبأ وقومهــا والنبــي ســلیمان ( ، وكــذلك)38( ســورة الشــورى ، ایــة 

ِحیِم ْسـِم اللَّـِه الـرَّْحَمِن الـرَّ ) ِإنَّـُه مـْن ُسـَلْیَماَن َوإِنَّـُه ب29یا َأیُّها المأل ِإنِّي ُأْلقَي ِإليَّ ِكتاٌب كِریٌم (

 ا ُكنــتُ ) َقالــْت یــا َأیُّهــا المــأل َأْفتُــوِني فــي َأمــِري مــ31ْأتُــوِني ُمْســِلِمیَن (يَّ وَ الَّ َتْعُلــوا َعلــ) أَ 30(

اَألمـُر ِإَلیـِك فَـانُظِري  لُـوا بـْأٍس شـِدیدٍ أو لُـوا قُـوٍَّة وَ أو َنحـُن اُلوا ) قـ32َقاِطعًة َأمرًا َحتَّى تْشـَهُدوِن (

استشارت الملكة بلقـیس مستشـاریها  فقد، )33-29، ایة ) " ( سورة النمل 33ْأُمِریَن (ماَذا ت

وهنـاك  الروایـات الـواردة عـن الرسـول ) ، وقادة الجـیش فـي امـر رسـالة النبـي سـلیمان (

  في باب المشورة ، نذكرها منها:  )(وأهل بیته  )لهوآ(األكرم 

األمــوِر"  َر فیــِه وقضــى، هــدي ألرشــدِ و ا): "َمــن أراد أمــرًا فشــلــهوآ( عــن الرســول محمــد

ــــ106: 1983لســــیوطي، (ا ــــهوآ( ه)  ، وعن ــــا)ل ــــاركم ، وأغنی كم ءُ : "إذا كــــان أمــــراؤكم خی

كم ءُ كم ، وأمــركم شــورى بیــنكم ، فظهــر األرض خیــر لكــم مــن بطنهــا، وٕاذا كــان أمــراءُ ســمحا

كــم ، ولـم یكــن أمــركم شـورى بیــنكم، فــبطن األرض خیـر لكــم مــن ءُ كم بخالءُ شـراركم ، وأغنیــا

)، وعـــــــن االمـــــــام علـــــــي بـــــــن ابـــــــي طالـــــــب أمیـــــــر 126: شه  1384، ظهرهـــــــا"( الـــــــرازي 

: 2002قال: "اضربوا بعض الرأي بـبعض یتولـد منـه الصـواب" (التمیمـي،  )( المؤمنین

  رة محمودة والسیما في األمور المصیریة.   و ایؤكد ان المشما وهذا  )،36

هــذه النظــرة أن  عقالنیــین، وتعنــي االفــرادن المختصــین فــي السیاســة واالقتصــاد یعــّدون إ

یعرفـــون مـــاذا یریـــدون تحقیقـــه، وأنهـــم قـــادرون علـــى تقـــدیر  االفـــرادأصـــحابها یفترضـــون أن 

ن المختصـو  وّضـحلیتمكنوا من تحقیـق غایـاتهم، و  مختلفة المتاحة أمامهم وتقییمها،البدائل ال

أن هذه الفرضیة غالبًا ما تكون غیر صحیحة، هـذا  من الزمنبعلم النفس منذ عقود طویلة 

خــــرون آفریــــزر و ((ت نتــــائج بعــــض الدراســــات منهــــا دراســــة توصــــل، فقــــد ا لــــم یكــــن دائمــــاً إذ

لغـــــرب یعتقـــــدون أن وضـــــعهم المـــــالي هـــــو الـــــذي یحـــــدد مســـــتوى فـــــي ا االفـــــرادأن  ))2012

ـــ ـــك إذ اســـعادتهم، غی ـــر ذل ـــات أظهـــرت غی ـــر ر أن البیان ـــة أكث ن وجـــود العالقـــات االجتماعی
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اءات االنتقـاء والتعیـین فـي الوظـائف علـى الـرغم أهمیة للسعادة، وهناك مثال آخر وهـو إجـر 

غالبیتهـا  أو، فـإن معظـم إجـراءات االنتقـاء والتعیـین االفـرادمن وجود فروق فردیة كبیرة بـین 

تعتمـــد أســـلوب المقابلـــة غیـــر الرســـمیة علـــى الـــرغم مـــن انخفـــاض مســـتوى صـــدقها ودقتهـــا، 

المعلومـات وموازنتهـا والحكـم ویعتقد القـائمون علـى االنتقـاء أن أسـلوبهم فـي الحصـول علـى 

للوظیفـة  المعـاییر أنسب هي من  )(Competency & Efficacyة والفاعلیة ءاكفال على

أنهـم یتـأثرون بدرجـة كبیـرة فـي تحیـزاتهم  إلىمخالفین البیانات واألدلة التي تشیر  ،العمل أو

  . ) 488-478: 2012( فریزر، وآخرون،الشخصیة والعشوائیة 

التفكیـــر حـــول  إلـــىكامـــًا وقـــرارات حـــول العـــالم مـــن حولنـــا فـــنحن نمیـــل فعنـــدما نتخـــذ أح 

التفكیـر فـي المنطـق والقـدرة علـى إصـدار وتقـویم األحكـام  إلـىموضوعات شـتى، مثـل میلنـا 

مـن حولنـا، اذ إن  هـاكل لألحكام تشمل المعلومـات المختلفـة نالذا فعملیة تقویم ،التي نتخذها

 Dilemma)( تخـــاذ القـــرار غالبـــًا مـــا تكـــون معضـــلةاالحكـــام التـــي نصـــدرها والقـــدرة علـــى ا

ٕان و  فــي مجموعــة واســعة مــن االنحـــیازات، لحــدوث أخطــاء نقــع فیهــا، و ســیؤثر هــذا العامــل

ن هـذا العقـل یتعـرض وبـال شـك أ ،ئعـة ولكـنقـوة را (The human mind)العقـل البشـري 

  ).    Centeno , 2001 : 1عدد من المعوقات (  إلى

 الســـتراتیجیةأن تبنینـــا  إلـــى Kahneman, et.al) 1974(آخـــرون أشـــار كانمـــان و  اذ 

ـــا نبحـــث فـــي تـــوفیر الوقـــت فـــي عملیـــة االختصـــارات العقلیـــة، لتســـاعدنا فـــي  معرفیـــة تجعلن

التصـور  أوالتفكیـر الكامـل  عن طریقإصدار األحكام ، فكل اعتقاداتنا االجتماعیة تتشكل 

االختصـارات المعرفیـة تتطلـب بـذل قلیـل إن عملیـة  كانمـانوأكـد  ،الحـل إلـىالكامل وصـوًال 

مـــن التفكیـــر، فـــاألفراد یأخـــذون بالحســـبان االختصـــارات العقلیـــة وصـــدور األحكـــام، وٕاحـــدى 

  )السلوك المكرروك النمطي (ـــــلـــــــــــــــــــاالختصارات العقلیة: الس

)A stereotype،(  ذ فكــل مــن الســلوك النمطــي واالختصــارات العقلیــة یســمحان باتخــا

ـــقالســـرعة فـــي إصـــدار األحكـــام االجتماعیـــة  ـــر مـــع  عـــن طری المعلومـــات تجاهـــل قـــدر كبی
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 Intuition)(الحـدس  وقـد یعتمـدون علـىقد تكون هذه المزیـة عائقـًا، المرتبطة في بیئتنا، و 

فـــي  مخطـــؤة أوفینـــتج عملیـــة غیـــر دقیقـــة  المعرفـــي االنحــــیاز إلـــىالحـــدس غالبـــًا مـــا یـــؤدي و 

 De) بونــو دي عبــر عنــه)، وهــذا مــا  Kassin , 2001:269معالجــة المعلومــات ( 

)onob  1967(" صــاحب نظریــة االبــداع الجــاد Serious creativity(   الجهــل النــاتج"

   .)45: 2012،باودونعن االنماط الراسخة" ( 

وعلى الرغم من كون االختصارات العقلیـة طریقـة سـریعة و مختصـرة لتمییـز شـخص مـا  

ـــــب  ، إال أنهــــا ال تعــــّد وصــــفاً  ــــق بنســـــــ مهمــــًا للمعلومــــات، فمعظــــم المعلومــــات المهمــــة تتعل

 ,Larsen , et.al( االفــرادالــنمط عنــد عامــة  أواالنحـــیاز، ویحــدث هــذا تكــرار الحــدث 

2009 : 317.(   

أخطـاء فـي التفكیـر غیـر  إلـىأن االنحـیاز المعرفي في اتخاذ القـرار قـد یـؤدي  فضال عن

ننا ال نملك مبالغـة فـي اهذه الحقیقة في ظروف خاصة، إذ ذي أهمیة یمكن االعتماد على 

 :Bernstein ,et.al, 2006التحلیل المنطقي لكل المعلومات وٕایجاد الخیـارات المتنوعـة( 

289 .(  

یكـــون االنحــــیاز المعرفـــي ســـببًا لعـــدد مـــن األفكـــار المختلفـــة بـــین األفـــراد مثـــل: عملیـــة قـــد 

اصـــدار  إلــىالختصــارات العقلیــة ممــا یــؤدي وعملیــة ا (Reasoning)الحــدس واالســتدالل 

ــــر( ). ومـــن ابـــرز هـــذه االخطـــاء فـــي Centeno, 2001:1-2أخطـــاء فـــي عملیـــة التفكیــــــــ

الموقـف ویترتـب علـى  أوللقضیة  (Gestalt)ضعف النظرة الكلیة  أوالتفكیر هو االنحـیاز 

  هذا الخطأ خطأ في :

  استیعاب خصائص الموقف ومكوناته -1

خــال ُمــدخالت وتنظیمهــا بطریقــة غیــر متســقة مــع المنطــق، ویتحــدد دامتضــمن الفهــم ال-2

  اسباب هذا التفكیر بعوامل مثل : 
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 نقص المعرفة .  - أ

  غموض المعرفة وعدم اكتمالها .  - ب

 نقص الخبرة .  - ت

 ).88: 2015جزئیة ما یصل إلیه المفكر في قضیة ما ( العیاصرة ،   - ث

ل النشـــاط الفعـــال و ااذ القـــرار وتنـــتعبـــر عملیـــة االنحــــیاز المعرفـــي عـــن خاصـــیة فـــي اتخـــ

(Effective activity) جانــب اكتســاب محــدود لمعالجــة المعلومــات ومنفعــة ذاتیــة  إلــى

مــع  الســیماخبــرات الماضــي مــن تــاریخ الحیــاة الشخصــیة  إلــىواللجــوء  ،وفــرط الثقــة بالــذات

 عملیة اتخاذ القرارات المهنیة، ویأتي االنحـیاز المعرفي نتیجة لـ: 

  . لإلدراك هتحریف وتشوی أو Misconception  خاطئالاإلدراك  )1

    التفسیر. أو Errors of interpretationیل أو تاخطاء ال )2

 باتخاذ خطة خاطئة .  Wrong provisions  احكام خاطئة )3

 أي تبدأ خارج الحقیقة تماما .  Irrational ideas األفكار الالعقالنیة )4

                                       )Taylor , 2014: 10.( 

ـــة  ـــؤدي الضـــغوط االجتماعی ـــة  (Social Stresses)وكـــذلك ت ـــة وعملی ـــة الفردی والدافعی

 فـــي معالجـــة المعلومـــات (Mental Capacity) االنفعـــال فـــي تحدیـــد قابلیتنـــا العقلیـــة

(Information processing) اذ  ئن یكــون االنحـــیاز المعرفــي ســیأ، فلــیس بالضــرورة

ان بعـــض هـــذه االنحــــیازات تســـتهدف عملیـــة التكیـــف الشخصـــي ألنهـــا  یعتقـــد علمـــاء الـــنفس

، وقــــد تكــــون لهــــذه القــــرارات معالجــــة ســــریعة نحــــو ســــریعلــــى معالجــــة المعلومــــات بتعمــــل ع

 التكیــف الشخصــي إلــىللمعلومــات الحیویــة والفعالــة والســیما اذا ادت القــرارات التــي نتخــذها 

(Centeno, 2001:1-2) علـــى  في واالنحــــیاز المعرفـــي اثـــرالبتـــزاز العـــاطقـــد یكـــون ا، و

  .غیر مباشر أونحو مباشر المسؤولیة الشخصیة ب التكیف الشخصي وبضمنها
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قضــیة حیویــة الرتباطهــا  )Personal Responsibility(تعــد المســؤولیة الشخصــیة  اذ

 أونتــائج ایجابیــة ، وقــد یترتــب علــى أفعــال اإلنســان هــذه فعــال والممارســاتبمهمــة تحدیــد األ

أفعـال  أوان تربیة الفرد على تحمل مسؤولیاته تجاه ما یصدر عنـه مـن أقـوال لهذا ، و سلبیة

ـــــراد  ـــــاة داخـــــل المجتمـــــع اإلنســـــاني ، وتحمـــــل األف ـــــة لتنظـــــیم الحی ـــــة األهمی ـــــي غای مســـــألة ف

الطمأنینــة التــي تســود فــي مــا بیــنهم  إلــىلمســؤولیاتهم الشخصــیة ونتــائج أعمــالهم قــد تــؤدي 

ن النفســــي واالجتمــــاعي فــــي حیــــاتهم الخاصــــة والعامــــة فیتمتعــــون بالعــــدل ویشــــعرون بــــاألم

)، والمســــؤولیة الشخصـــیة أحــــد جوانـــب الوجــــود اإلنســـاني ، وتعنــــي 45: 1987(الخوالـــدة، 

مســــؤولیة الفــــرد عــــن ذاتــــه أي إنهــــا مســــؤولیة ذاتیــــة تتضــــمن أخالقیــــة المراقبــــة والمحاســــبة 

أن یتطــور وینمــو الن  الداخلیــة ، وینبغــي لكــل فــرد أن یتحلــى بهــا فــي المجتمــع الــذي یریــد

  .)34 :1986، لمجتمع تتوقف على أفراده (عثماننهضة ا

والمسؤولیة الشخصیة شعور بالفخر تجاه األشیاء التي تسیر بشكل جید في حیاة الفـرد ، 

خـاطئ ، وان الفـرد الـذي یتحمـل المسـؤولیة  نحـووعدم تقبل اللوم على األشیاء التـي تسـیر ب

ر بالســعادة ، ویتطلــب تحمــل المســؤولیة الشخصــیة مــن هــو فــرد مســیطر علــى حیاتــه ویشــع

                                                                                                                              ). 32 - 31: 2012الفرد الشجاعة وقوة اإلرادة والشعور بالسیطرة والتحكم بالحیاة (حنا، 

إن المسؤولیة الشخصیة لیست مجرد لفظ وٕانما شعور الفـرد بالمسـؤولیة نحـو نفسـه ونحـو 

الشـــــعور  تنمیــــةاآلخــــرین ، فــــالفرد الـــــذي یشــــعر بالمســـــؤولیة فــــرد ایجـــــابي عملــــي، وال یـــــتم 

بالمسؤولیة الشخصیة إال عن طریق الممارسة واإلشعار الفعلي  وهي احد أنواع االسـتقالل 

 ،لنفسـه اومحترمـ ،فـي عملـه اُمجـد یعـدّ الذاتي ، فالفرد الذي یشعر بقیمته ویعرف قدر نفسه 

ــــه اومنجــــز  ــــى نفســــه مــــن دون أن یســــبب متاعــــب ،اللتزامات ــــاة   امســــتمتعو  ،ویعتمــــد عل بالحی

  ) .10 – 9:  1994، تر(فوس
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ـــدى األفـــراد طریقـــة Galvez , 1975( زجـــالف یـــرىو  ـــة المســـؤولیة الشخصـــیة ل ) أن تنمی

 78:( فعالـــــة فــــــي إكســـــابهم النضــــــج االنفعـــــالي ویمكــــــن أن ُتجنـــــبهم الشـــــــــــعور باالغتـــــــــراب

Galvez , 1975  .(  

ســاعدهم علــى وُتعــد المســؤولیة الشخصــیة مــن األهــداف التــي یســعى لهــا االفــراد لكونهــا ت

وتحقیــــق الحاجــــات والشــــعور بقیمــــة  (Happiness) البقــــاء قیــــد الحیــــاة والشــــعور بالســــعادة

 , Glasser). الــذات، والفــرد المتمتــع بالمســؤولیة الشخصــیة یكــون محبوبــًا مــن اآلخــرین

1965: 13-14)     

مؤشـــر علـــى الصـــحة النفســـیة التـــي یتمتـــع بهـــا الفـــرد ، تعطـــي وٕان المســـؤولیة الشخصـــیة 

 یعــاني مــن االضــطرابات النفســیة شــخص الــذي یتحمــل المســؤولیة الشخصــیة  شــخص الوال

  . )( Glasser , 1992 :275 ومتكیف مع نفسه واآلخرین

) التـــي 1995دراســـة الحـــارثي (لـــت المســـؤولیة  منهـــا و اوهنـــاك بعـــض الدراســـات التـــي تن

والمهنــة ومراقبــة ى التعلــیم هــدفت لمعرفــة عالقــة المســؤولیة بمتغیــرات العمــر الزمنــي ومســتو 

ــــذات ــــة یتمتعــــون ب إلــــىوتوصــــلت الدراســــة ، ال مســــتوى عــــاٍل مــــن المســــؤولیة أن أفــــراد العین

، كمــــا تبــــین وجــــود عالقــــة ارتباطیــــة بــــین المســــؤولیة الشخصــــیة والعمــــر الزمنــــي الشخصــــیة

ــــى) 2003اشــــارت دراســــة  الشــــایب (و  )، 34:  1995، الحــــارثيوالمســــتوى التعلیمــــي (  إل

المسـؤولیة وٕادارة الوقـت، وقـد ُصـنفت عینـة البحـث علـى وفـق متغیـرات الكشف العالقة بـین 

الجـــنس وســـنة الدراســـة ونـــوع التخصـــص، وكشـــفت نتـــائج الدراســـة أنـــه ال توجـــد عالقـــة ذات 

، كمــا ال ( طلبــة الجامعــة)داللــة إحصــائیة بــین المســؤولیة وٕادارة الوقــت لــدى عینــة البحــث 

نس و التخصـــص (الشـــایب بعـــًا لمتغیـــر الجـــتوجـــد فـــروق فـــي المســـؤولیة لـــدى أفـــراد العینـــة ت

،2003  :51(  .  

) أن المســــؤولیة الشخصــــیة تعنــــي النضــــج بمعنــــى أن یكــــون الفــــرد 2002( رمــــو یــــرىو  

ضـــاعه وعـــن أو مســـؤوًال تجـــاه نفســـه وتجـــاه المجتمـــع ، ومســـؤوًال عـــن جمیـــع جوانـــب حیاتـــه و 
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ـــة،  ـــه وأفكـــاره وتصـــرفاته ( صـــمادي، وعثامن االرتبـــاط  اً وهـــي ایضـــ)،  277:  2008مواهب

بالحقوق والواجبات ، فإشباع الحاجـات وحـل المشـكالت البـد مـن أن یـرتبط بمـدى مسـاهمة 

ري ، و ااألفراد واشـتراكهم فـي إشــباع حاجـاتهم وحــل مشكالتهــم معتمــدین عــلى أنفسـهم ( مغـ

1984  :41. (  

 ءشـتى سـوا صـورٍ  فـي بالمسـؤولیة الفـرد شـعور السـویة للشخصـیة المهمـة ومـن الصـفات

 وجیرانـه وأصـدقائه زمالئـه نحـو مأ بهـا یعمـل التـي المؤسسة نحو مأ ذاته نحو كانت مسؤولیة

 المجتمـع فـرد فـي كـل شـعر ، ولـو همجتمعـ نحـو أو بهـم یخـتلط الـذین االفـراد وغیـرهم مـن

 بهـم ، والعنایـة برعـایتهم ُیكلف الذین االفراد من غیره وتجاه تجاه نفسهبالمسؤولیة الشخصیة 

 ،المجتمـع  أفـراد جمیـععلـى  رالخیـ وعـم وارتقـى المجتمـع بـه لتقـدم الـذي یقـوم لالعمـ ونحـو

 وتقـدیم اآلخـرین مسـاعدة إلى دائماً  الشخصیة یمیل یشعر بالمسؤولیة السوي الذي والشخص

  .) 21:  2010ذیاب ، ( المجتمع  بأفراد عالقته إلیهم وتقویة ید العون

الضــطراب والمتاعــب وذلــك بفعــل عوامــل الیــوم یعــیش فــي عصــر یســوده القلــق وا فردفــال

یــرات الحاصــلة فــي القــیم ة تتمثــل بــالتغییرات االقتصــادیة والسیاســیة والتكنولوجیــة والتغیكثیــر 

، إذ إن مـن غیـر الــواقعي تجاهـل أحـداث الحیــاة والظـروف االجتماعیـة والسیاســیة األخالقیـة

ذه المتغیــرات الموجــودة ٕان اإلنســان ضــمن هــو التــي تشــكل اإلطــار الــذي یتواجــد فیــه الفــرد ، 

فـي الطبیعـة البــد مـن أن تعترضـه ضــغوط فـي مواقـف مختلفــة ألن هـذه الضـغوط أصــبحت 

ظــاهرة مــن ظــواهر الحیــاة اإلنســانیة، وهــذه التغییــرات البــد أن تــؤثر علــى تكــوین شخصــیة 

ألن أحـداث الحیـاة تحمـل فـي طیاتهـا ضـغوطًا أیـًا كـان مصـدرها  ،الفرد وخصائصه النفسیة

، د و ادالمواكبـــة لغـــرض التوافـــق النفســـي ( درجـــة أعلـــى مـــن إلـــىأم خارجیـــا وتحتـــاج داخلیـــًا 

2015 :12.(  

فمســـؤولیة المعلـــم هـــي رعایـــة النمـــو المتكامـــل للتالمیـــذ، أي نمـــوه االجتمـــاعي واالنفعـــالي 

والفكري والدیني، فیعمل مع التلمیذ كفرد یقـدم لـه المسـاعدة التـي تعینـه علـى التكیـف السـلیم 
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)، والقیـــام 88: 1989الجماعـــة  (یعقـــوب،  إلـــىي الـــوطني والقـــومي واالنتمـــاء وتنمـــي الـــوع

عـن كونهـا قیمـة سـلوكیة وٕانسـانیة والشـعور  بهذه المسؤولیة من قبل المعلم تعد مهارة فضـالً 

بهــذه المســؤولیة، هــي اســـتعداد فطــري لقــدرة المــرء علـــى أن یلــزم نفســه وأن یعتنــي بالتزامـــه 

)، وما یلمسه المجتمع مـن خلـل واضـطراب یرجـع فـي 35: 1973بجهده الشخصي (دراز، 

الــنقص فــي نمــو المســؤولیة عنــد االفــراد العــاملین فــي مختلــف نــواحي  إلــىجانــب كبیــر منــه 

) فمؤشـــر المســـؤولیة للفـــرد دلیـــل علـــى قدرتـــه علـــى التـــأثیر فـــي 4: 2008النشـــاط (شـــریت، 

 ،)37: 1982افعي، ســلوكه العملــي فــي اســتمرار البــذل والعطــاء (الشــ عــن طریــقاآلخــرین 

ذ ان لــــه میــــادین مختلفــــة، فهنالــــك شــــعور المــــرء افشـــعوره بالمســــؤولیة لــــیس لفظیــــًا حســــب، 

)، 4: 2008بالمســؤولیة نحــو نفســه، ونحــو أســرته، ونحــو مهنتــه، ونحــو مجتمعــه (شــریت، 

الفرد المتســم بتحمــل المســؤولیة یحقــق فائــدة للمجتمــع فــ ،والمســؤولیة مــن الصــفات اإلنســانیة

ومــن  ،)7: 1973ه علــى أحســن وجــه (عثمــان، تمــع الجیــد هــو الــذي یعمــل أفــرادالن المج

االحسـاس بالمسـؤولیة، ولكـن درجـة المسـؤولیة  إلـىالمؤكد أنـه ال یوجـد مجتمـع یفتقـر أفـراده 

)، لـــــذا 69: 1995ت فـــــي مســــتواها بمقـــــدار التــــزام المجتمعـــــات وأفرادهــــا (الحـــــارثي، و اتتفــــ

 ،بعض خصـائص الشخصـیة التـي تمیـزه عـن غیـرهیتصف الشخص ذو المسـؤولیة العالیـة بـ

، فمثــل هــذا الشــخص یمكــن أن ســعادةً وهــي قدرتــه علــى ان یبــذل جهــدًا ویعطــي وقتــًا ویمــنح 

یسهم في خدمة المجتمع بما یستطیع ویعمـل علـى تقدمـه ویسـهم فـي تحقیـق السـعادة ألكبـر 

ؤدي كــل فــرد ویعمــل علــى توعیــة أفــراد المجتمــع الــذي یعــیش فیــه لكــي یــ االفــرادعــدد مــن 

  ). 27: 1989واجبه ویتحمل مسؤولیاته المختلفة على أكمل وجه (الدلیمي، 

فالمدرســة بمكوناتهـــا المختلفــة تـــؤدي دورًا كبیــرًا فـــي تفاعــل الفـــرد مــع البیئـــة المحیطــة بـــه 

ـــدريفیشـــیر ، واالجتمـــاعيوهـــذا شـــرط ضـــروري للنمـــو الخلقـــي  ـــى ان 1996( الب ل و امـــ) ال

)Maul ( دة بقـاء التالمیـذ فـي المدرسـة ومسـتوى نمـوهم الخلقـي مـع تقـدم بین م ارتباطاوجد

نموذجًا لكیفیـة تطبیـق االعمر، فالمناقشات األخالقیة التي تحصل داخل غرفة الصف تمثل 
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القیم والمبادئ الخلقیة التي یلتزم بها التالمیذ، وهذا النـوع مـن المناقشـات ال ینمـي فـي نفـس 

كیفه ولسـالمة المجتمـع فقـط وٕانمـا تنمـي روح الدیمقراطیـة الطلبة القیم والمبادئ الضروریة لت

اة والوالء وغیرها مـن القـیم التـي یحـرص علیهـا المجتمـع ویغرسـها فـي نفـوس و اوالعدل والمس

حســنًا أمــام تالمیــذه فیواجــه  نموذجــاً ان یكــون أ)، فعلــى المعلــم 6: 1996التالمیــذ (البــدري، 

ي أال تــرد منـــه أي تناقضــات تتــأرجح بــین مـــا یكـــون حریصــًا فــ اذل، بــأو ًال بــأو نفســه بنفســه 

  ).99: 2009یقوله وما یفعله (أبو أسعد، 

  ومن هنا تبرز أهمیة البحث: 

  األهمیة النظریة :- أ    

 االبتـزاز العـاطفيونتـائج  وبیـان مجـاالت، واسـباب، یسهم البحث في شـرح مفـاهیم  - 1

  .وكذلك المسؤولیة الشخصیة  ،عن االنحـیاز المعرفي فضالً 

ُیمثـــل البحـــث الحـــالي مســـاهمة وٕاثـــراء للمكتبـــة العراقیـــة والعربیـــة ، إذ لـــم یـــتم إجـــراء  - 2

  الباحث. -علم حسبب -ل متغیرات البحث الثالث معًا و ابحث تن

  اعطاء بیانات كاملة لوزارة التربیة فیها نسب عن المتغیرات الثالثة  -3

  :األهمیة التطبیقیة -ب

  ،متغیــرات البحــث (االبتــزاز العــاطفين أدوات لقیــاس یــوفر البحــث الحــالي للبــاحثی  - 1

  ).  لمسؤولیة الشخصیةاو  ،نحیاز المعرفيواال

زاز مساعدة المسؤولین بـوزارة التربیـة علـى إعـداد البـرامج والنشـاطات للحـد مـن االبتـ - 2

عـــن الـــتحكم بعواطفنـــا وعقولنـــا  تجعلنـــا اكثـــر حكمـــة، فضـــالً العـــاطفي واالنحــــیاز المعرفـــي، ل

  .وأهداف سلوكیة للمسؤولیة الشخصیةوجه األمثل وتبني معاییر واقعیة على ال
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  اهداف البحث: 

  :تعرف الحاليالبحث  ستهدفی   

  االبتزاز العاطفي  لدى المعلمین. )1

 االنحـیاز المعرفي لدى المعلمین.  )2

 المسؤولیة الشخصیة لدى المعلمین.  )3

 واالبتــــزاز العــــاطفي الفــــروق ذات الداللــــة االحصــــائیة فــــي العالقــــة االرتباطیــــة بــــین  )4

 –( دبلـــــوم  المؤهـــــلالجـــــنس (ذكـــــور، إنـــــاث) و  ي، تبعـــــًا لمتغیـــــر االنحــــــیاز المعرفـــــي 

  بكالوریوس فما فوق).

 واالبتــــزاز العــــاطفي فــــي العالقــــة االرتباطیــــة بــــین الفــــروق ذات الداللــــة االحصــــائیة  )5

 –( دبلــــوم  المؤهــــلالجــــنس (ذكــــور، إنــــاث) و  ي، تبعــــًا لمتغیــــر  المســــؤولیة الشخصــــیة

  بكالوریوس فما فوق).

ـــة االحصـــائیة فـــي العالقـــة االرتباطیـــة بـــین  )6  واالنحــــیاز المعرفـــي الفـــروق ذات الدالل

 –( دبلــــوم  المؤهــــل، إنــــاث) و الجــــنس (ذكــــور ي، تبعــــًا لمتغیــــر  المســــؤولیة الشخصــــیة

  بكالوریوس فما فوق).

 نیمــــدى اســــهام المتغیــــر و  ،العالقــــة االرتباطیــــة بــــین متغیــــرات البحــــث الثالثــــة تعــــرف )7

) لـــدى المســـؤولیة الشخصـــیة(لمتغیـــراعرفـــي)، فـــي الم االنحیـــازالعـــاطفي، و االبتـــزاز (

  .المعلمین
  

   :حدود البحث

  یتحدد البحث الحالي بـــ : 

لكــال الجنســـین " الــذكور واإلنـــاث " فــي مـــدیریات التربیــة فـــي  المــدارس االبتدائیـــة معلمــي

 )االولـى والثانیـة والثالثـة ، والكـرخالرصـافة االولـى والثانیـة والثالثـةلمدیریات (محافظة بغداد 

  .)2017 – 2016 (  للعام الدراسي
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  تحدید المصطلحات :

  )Emotional blackmailاالبتزاز العاطفي   (ال)  أو 

  االصطالحيالتعریف  –أ

  :(Emotional Blackmail)االبتزاز العاطفي   Forward) 1997(فورواردعرفت 

األشـــــخاص المقـــــربین احـــــد العـــــب بـــــاآلخرین مـــــن قبـــــل بأنـــــه احـــــد األشـــــكال الفعالـــــة للت 

واالم ، واالبـــن، والبنـــت، والصـــدیق، والقریـــب، والحبیـــب ، ورب العمـــل...وعلى  مثـــل(االب،

غیــــر مباشــــر ویعــــاقبون اذا لــــم یفعلــــوا مــــا یریــــدون  أومباشــــر  نحــــونحــــو ذلــــك) ویهــــددون  ب

(Forward, 1997:5) ،فـــوروارد ویتبنـــى الباحـــث تعریـــف Forward 1997)(  تعریفـــًا

  .نظریاً 

    التعریف اإلجرائي : - ب 

الدرجة الكلیة التي یحصل علیها المستجیب على فقـرات مقیـاس االبتـزاز العـاطفي  الـذي 

  اعده الباحث.

  )Cognitive Bias(ثانیا ) االنحـیاز المعرفي:  

       االصطالحيالتعریف  –أ

  : ) (Kahneman,& Tversky , 1974 وآخرون عرفه كانمان

تشـویه  إلـىأنه  نمط من االنحراف فـي اتخـاذ األحكـام یحـدث فـي حـاالت معینـة ویـؤدي ب

  .تفسیرات غیر منطقیة أواعطاء احكام غیر دقیقة  أولإلدراك الحسي 

(Kahneman,& Tversky, 1974 : 430)   .  

  .تعریفًا نظریاً  ) (Kahneman, et.al, 1974كانمان ویتبى الباحث تعریف     
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  االجرائي :التعریف  -ب

الدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا المســتجیب عنــد اجابتــه علــى فقــرات مقیــاس االنحـــیاز 

  المعرفي المعد من قبل العاني.

  )   (Personal  Responsibilityثالثا) المسؤولیة الشخصیة 

  االصطالحيالتعریف  –أ

  )( Glasser, 1999كالسر  عرفه

بطریقـــة ال تحـــرم اآلخـــرین مـــن قـــدرتهم علـــى  القـــدرة علـــى تحقیـــق حاجـــات الفـــرد :بانهـــا 

تحقیق حاجاتهم وحقوقهم، والشخص المسؤول هو شخص مستقل فردیـًا ولدیـه شـعور كـامن 

ــــــة  ( بقدرتـــــه علـــــى تحدیـــــد مـــــا یریـــــد مـــــن الحیـــــاة ویشـــــبع حاجاتـــــه وأهدافـــــه بطـــــرق مسؤولــــــــ

Glasser, 1999 : 5 (،   كالســر یتبنــى الباحــث تعریــفGlasser, 1999 )( عریفــًا ت

  نظریًا.

  التعریف اإلجرائي: -ب

الدرجــة الكلیــة التــي یحصــل علیهــا المســتجیب عنــد اجابتــه علــى فقــرات مقیــاس المســؤولیة 

  الشخصیة الذي اعده الباحث.

    رابعا) المعلم

كل مـن یتـولى التعلـیم  )1994) لسنة 3قانون التربیة والتعلیم رقم ((بحسب عرف المعلم یُ 

، وفـي البحـث  ،خاصـة أومؤسسة تعلیمیة حكومیـة  أيصة في خدمة تربویة متخص أي أو

 الحالي یتحدد بكل من یقوم بالتدریس في المدارس االبتدائیة.

  

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  الفصل الثاني

  إطار نظري

  

  ًال: االبتزاز العاطفي.أو           

  ثانیًا: االنحیاز المعرفي.        

  ثالثًا: المسؤولیة الشخصیة.        
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االبتـزاز هـي: ونظریـات فسـرت متغیـرات البحـث و معـاني ومفـاهیم  الثـاني الفصـل عرضی 

وتفسـیر  األدواتمنها في بناء  لإلفادةولیة الشخصیة، لمعرفي، والمسؤ العاطفي، واالنحیاز ا

   . الحالي نتائج البحث

   )Emotional Blackmail( ال: االبتزاز العاطفيأو 

  مقدمة

فـــي اإلقبـــال علـــى األشـــیاء ســـواء أكانـــت  أساســـیاً  المیـــول واالتجاهـــات النفســـیة دوراً  تـــؤدي

تمركــز االنفعــاالت حــول تلــك  مادیــة، أم معنویــة بســبب العاطفــة اإلنســانیة، التــي تنشــأ عــن

فـــي  هــذه المشـــاعر إال أن تأثیرهــا فعـــالٌ األشــیاء ، ولكـــن اإلنســان قـــد یكــون فـــي غفلــة عـــن 

یعطــي  بعــض  وعلــى نحــو ذلــك، اذ....ائهســلوكه الیــومي حتــى مــع أبنائــه، وأســرته، وأصــدق

ــلا حتــرامفقــط لیكتســبوا منــه الحــب واالاألشــخاص مكانــًا لشــخص مــا فــي حیــاتهم  ن لــیس یذل

النقص بـ شـعوره شخص الذي ُوضع علـى عاتقـه مـلء وال ،ا لذواتهممدیهم القدرة ان یؤمنوهل

وسـیلة بوصـفه الـذي قلـب األدوار و ، المشـاعر عن طریق لالشخص المستغَ على  ویتعدى ،

تتســم بتعرجیــة  العالقــةهــذه … نفســه بهــا ببطولــة وجــوده فــي حیــاة غیــره هــمأو دفــاع نفســیة 

ل یقتــرب حــین یحتــاج مــا یمــأل نقصــه، ویبتعــد حــین یعبــر . الشــخص المســتغِ "بعــد -القــرب"

أهمیـــة مـــدى  یـــدرك (الُمســـتَغل) عـــن حاجاتـــه الحقیقیـــة،  فـــالمبتز العـــاطفي خـــرالشـــخص اآل

ولـیس فقـط الحاجـات التـي یسـمح لـه المسـتِغل ان  لتلك العالقة) Victim(وتقدیر الضحیة 

  .Forward, 1997:192-193)(یعبر عنها
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  )(Emotional Blackmailسرت االبتزاز العاطفي النظریات التي ف

  (Social ExchangeTheory1959) بالولـ بیتر  تبادل االجتماعينظریة ال -الأو 

تعــد نظریــة التبــادل االجتمــاعي مــن النظریــات التــي فســرت العالقــات االجتماعیــة، ومــن  

 أفرادبین  العالقات نّ أضحا أو  اذ  Thibout & Kelley (1959)مؤسسیها كیلي وثیبوت

ي المجتمـــع تقـــوم علـــى اســـاس التبـــادل االجتمـــاعي الـــذي یعتمـــد التـــوازن الكمـــي والنـــوعي فـــ

یــــونس یــــؤثر ذلــــك فــــي شــــكل العالقــــة واســــتمرارها ( نّ أالحقــــوق والواجبــــات ومــــن الطبیعــــي 

،2016 :25.(  

 Thibout    ثیبـوت كیلـي وما أكده  یؤیدالذي  Homans (1961)وأضاف "هومانز" 

& Kelley (1959) نشـــأة  إلـــىیـــؤدي  واألفـــرادن االتصـــال المســـتمر بـــین الجماعـــات أ

ن وبالتـــالي ســـیزید حجـــم التفاعـــل بـــین الجماعـــات ویـــرى و امشـــاعر الحـــب والعواطـــف والتعـــ

مـن ن یكافـأ بحسـب مـا یقـدم مـن نشـاط، و أن الشخص ینبغـي أ Homans (1961)هومانز

 ،ر ذلــك الفعــلفانــه ســیكر  معنویــة أوة مادیــة مكافــأاذا اعطیــت لــه صــاحب النشــاط  نإ ثــم

ألن اخـتالل  ،مبدأ العدالة التوزیعیة في العالقات االجتماعیة تباعاویرى أیضًا أنه البد من 

 إلــىالتــوازن فــي مــا یقدمــه الشــخص ومــا یحصــل علیــه ســواء كــان معنویــًا أم مادیــًا ســیؤدي 

  ).Homans,1961:22-23سیطال الظلم أحد اطراف العالقة ( من ثمو خلل في العالقة 

ان اخـــتالل التـــوازن فـــي العالقـــات  Peter Blau (1964)  بـــالوبیتـــر بینمـــا یـــرى 

دیمومــة  إلــىقطــع العالقــة بــین االفــراد بشــكل عــام، وٕانمــا یــؤدي  إلــىاالجتماعیــة ال یــؤدي 

یمــارس شــخص واحــد  اذالطــرف اآلخــر،  إلــىطرفــي العالقــة بحاجــة  مــن ن كــالً أل ،العالقــة

ـــى  ـــىخـــر، ممـــا یـــؤدي االالقـــوة عل حرمـــان الطـــرف اآلخـــر، وهـــذا ال یعنـــي أن العالقـــات  إل

االجتماعیة هي عملیة ناتجهـا صـفر دائمـا، أي لیسـت متكافئـة الـربح فاحـدهما یكسـب اكثـر 

 بـالوبیتـر وبهـذا یّعـد ، (Blau, 1964:15) مـن اآلخـر  أكبـرتكلفـة احـدهم  أومـن اآلخـر، 

Peter Blau (1964) ى فـرض االذعـان والخضـوع مفهوم القوة في نظریته بأنه: القدرة عل
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ب فـــي حـــال عــدم امتثـــال الطـــرف انهـــا نــوع مـــن العقــا أي:عــن طریـــق االجــراءات الســـلبیة، 

للطــرف اآلخــر هــي التــي  ة المبتــز (الضــحیة))، وان حاجــ382: 1977 ،ماشــیفت (اآلخــر

: 2012تضــعهم فــي موضــع الخضــوع واإلذالل إلشــباع حاجــاتهم العاطفیــة (والــس، وولــف، 

552.(  

ان عــدم التكــافؤ والتبــادل غالبــا مــا نجــده  فــي  Peter Blau (1964) بــالو بیتــر ؤكــدی

الزوجــة یحــب احــدهما الطــرف /قــة الحــب)، فعنــدما نجــد ان الــزوج العالقــات العاطفیــة (عال

 لغــرضحبهـا ب /اآلخـر اكثـر فنجـده یقـدم كـل التنـازالت والمكافـآت مـن أجـل أن یحظـى بحبـه

الـروابط ألفـة كالحـب،  أكثـراس التبادل وهـي تتخلـل ن القوة هي اسأ یرىو  العالقة،استمرار 

    ). 146: 1989الزواج، الصداقة (زایتلن، 

 ن یسـتمر فـي فـرض القـوةأالشخص  أراد إذاانه  Peter Blau (1964) بالوبیتر یرى و 

  :  اآلتیةالبدائل  أبوابن یغلق أالبد من ف ،االخر على

  .الظاهریة شكل التبادلیة المتكافئةتأخذ  ةعالقالتبقى و  ما، یمكن ان یقدم خدمةٍ  -1

  من مصدر آخر. رادعلى الخدمات الم الحصولیمكن  -2

  ).151-150: 1989عنها(زایتلن، یالیجد بدفعن الخدمة  عاضیمكن ان یست -3

  
  

  )1997، در روافو ( االبتزاز العاطفي لـ انموذج -ثانیا

 (Forward Model , 1997)   

بوصــفها  عملهــا عــن طریــق االبتــزاز العــاطفيت فرضــیا إلــى )1997( فــوروارد  توصــلت

بیة بجامعـة كالیفورنیــا فــي لــوس أنجلــوس. والــذي فــي معهــد عــالج األمــراض العصــ ةتطوعـم

لعمــــــل ل درجــــــة الماجســــــتیر فـــــي العــــــالج النفســــــيعلــــــى  حصــــــلت" فـــــوروارد " هعـــــن طریقــــــ

 االجتمـــاعي، ثـــم علـــى الـــدكتوراه مـــن جامعـــة كالیفورنیـــا فـــي لـــوس أنجلـــوس، بعـــدها مارســـت

كثیــر مــن  فــيعملهــا  فضــال عــن، لاعلــى مــدار ســنوات طــو  العــالج فــي عیادتهــا الخاصــة

عملهــا  عــن طریــقو ، المؤسســات الطبیــة، ومؤسســات العــالج النفســي فــي جنــوب كالیفورنیــا
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البـــراءة (  (Betrayal of Innocence) 1978ل و ف كتابهـــا األیتـــأل إلـــىهـــذا عمـــدت 

ش باألطفـــال وٕاســـاءة معـــاملتهم، ثـــم أعقبتـــه الـــذي كـــان مرجعـــًا فـــي مجـــال التحـــر  )المخدوعـــة

فــي كتابهــا االخیــر الــذي حمــل مفهــوم مقتــرح  إلــىالوصــول  هــاعــن طریقبكتــب عــده تمكنــت 

  ).117: 2012دون، و ا(ب )1997عام االبتزاز العاطفي  (عنوان

بالمهـارة  ونیتمیـز الـذین مـن  اً بعضـأن  إلـى(كتـاب االبتـزاز العـاطفي) ه طریقـ عـنأشارت 

ــاته ةكثیــر مجــاالت والنجــاح فــي  بــالحیرة وانعــدام القــوة أمــام هــؤالء  ونیشــعر  م، فــإنهمفــي حی

فــإنهم یــدخلونهم حالــة مــن الحمیمیــة المریحــة عنــدما  ،)Blackmailers ( المبتــزین االفــراد

 شــــعرونهمیریــــدون شــــیئًا، ولكــــنهم كثیــــرًا مــــا یهددونــــه حتــــى یحصــــلوا علــــى مــــا یریدونــــه. وی

ـــالخب لیتالعبــوا بــه،  )Guilty(والشــعور بالــذنب  Obligation)( تـــزامــــــــــــــــواالل )Fear(وفـــــ

لالبتــزاز العــاطفي، فقــد التواصــل مــع  الضــحیة كلمــا استســلم هوربمــا كــان أســوأ شــيء هــو انــ

ــــة التــــي تحــــدد لــــه مــــا ینبغــــي أن تكــــون سلوكیات ه ــــــــشخصــــیته المتكاملــــة وبوصــــلته الداخلی

  ).113: 2012دون، و ا(ب

هناك كـم لـیس بالقلیـل مـن االشـخاص االذكیـاء المـاهرین الـذین ) 1997(" فورواردوترى "

 ةبـــدو واضـــحتعالقـــة اجتماعیـــة  أو ،مـــا ق لفهـــم ســـلوكٍ ائـــیجـــدون انفســـهم یبحثـــون عـــن طر 

ـــــــة ـــــــك یجـــــــدون  ،للغای ـــــــي تفســـــــیره ومـــــــع ذل ـــــــز أوصـــــــعوبة ف ـــــــك بســـــــبب المبت  ادراكـــــــه، وذل

)Blackmailer(  تمكــن الضــحیة مــن  مخفــاء فعلــه، ویحــرص علــى عــداالــذي یعمــل علــى

) التـــي یمـــر بهـــا FOGالحالـــة الضـــبابیة ( إلـــى) 2015( فـــورواردوتشـــیر  ،رؤیـــة مـــا یحـــدث

والشـــــعور  Obligation)) وااللتـــــزام ( Fearالخـــــوف ( عـــــن طریـــــق )Victim(الضـــــحیة 

هـذه العوامـل لیتأكـد  ةثـار اتز فـي  عالقتـه مـع الضـحیة فـي یعمل المب اذ)، Guiltyبالذنب (

، وشـعور منه داالمكانة، وبااللتزام بما یر  أوة عر بخوف من فقد العالقن الضحیة سیشأمن 

ـــذ مـــا  ـــم ینف ـــذنب اذا ل ـــر بال كـــذلك یحـــدث االبتـــزاز العـــاطفي )، 6: 2015رد ،ا(فـــورو منـــه  دای

یــاتهم فقــط لیكتســبوا منــه الحــب عنــدما  یعطــي  بعــض األشــخاص مكانــًا لشــخص مــا فــي ح

ـــــــــرامواال ـــــــــدرة  اذ ،حت ـــــــــدیهم الق ـــــــــیس ل ـــــــــى ل ـــــــــالمبتز العـــــــــاطفيان یؤ عل ـــــــــذواتهم، ف  منوهـــــــــا ل
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)Blackmailer( عالقــة ال ال مثــل هــذه مــدى أهمیــة وتقــدیر الضــحیة لتلــك العالقــة ، یــدرك

الــوعي  إلــىیمكــن لهــا ان تســتمر طــویًال وتنتهــي حــین یصــل الشــخص الُمستَغل(الضــحیة) 

  (Forward, 1997 :19)الذاتي 

ـــودور( شـــیریو  ـــان  Atudore )2011ات ـــر االحی ـــىفـــي أكث ـــر  أن إل االبتـــزاز العـــاطفي غی

ن جمیـع االمـور علــى أإذ  ،مالحـظ ویحصـل اثنـاء العالقـة االجتماعیـة بطریقــة غیـر مباشـرة

ن الطــرف اآلخــر محــب ویــراه فــي أالزوج أو الزوجــة أو الصــدیق یعــرف خیــر بــل وایجابیــة فــ

علــى ، وتســیطر علیــه الــذكریات الجمیلــة االیجابیــة، لكــن قــيأحســن صــورة بــل فــي قمــة الر 

یــأتي  نحــو اوبهــذ ئــًا،طابــان هنــاك أمــرًا خ ،ههــذا فــإن هنــاك احساســًا یتغلــب علیــمــن غم ر الــ

صــفقات تكــون فــي  إلــىاالبتــزاز تــدریجیا ویتقــدم بصــورة هادئــة، فهــو ســلوك مقبــول یتحــول 

 الســــعادةمة وتنــــازل شــــیئًا فشــــیئا عــــن و االبدایــــة مخلوطــــة وبعــــد ذلــــك یتخللهــــا عناصــــر مســــ

Atudore,2011: 3)(، تتمثل باآلتي: خطواتاالبتزاز العاطفي على وفق  ینتقل اذ  

غیــر  أو مباشــر نحــوب( : عنــدما یطلــب المبتــز مــن الضــحیة(The demand) الطلــب -1

  من أجله. ئا ما) القیام بفعل شیمباشر

: عنـدما یظهــر/ تظهــر (الضـحیة) رفضــه وقلقــه بشــأن )(The Resistance مـةو االمق -2

  هذا الطلب.

یـــة و اعنـــدما ُیضـــیق علـــى الضـــحیة الخنـــاق و یجعلـــه فـــي ز  :(The stress) الضـــغط -3

  أناني. بأنه )Victim( الضحیة )Blackmailer(یصف المبتز :ضیقة مثال

         مــــن الضــــحیة، یبــــدأ المبتـــــز ةمــــو ا:عنــــدما یجــــد المبتــــز المق(The threat)التهدیــــد -4

  إن عدم قیام بما یریده سیكون له عواقب وخیمة.  :بالقول

ل و ا: عنــدما ال تریــد / یریــد الضــحیة خســارة العالقــة، ویحــ(The bowing) اإلذعــان -5

  اقناع نفسه بانه كان مخطئا في االعتراض، هنا یبدأ االستسالم و القیام بما یریده المبتز.

د، و ا(فـــورو  رىـأخـــالســـابقة مـــرة تعـــاد الخطـــوات عنـــدما :(The duplication)التكـــرار -6

2015 :18-21.(  
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یمكـن ة أنواع من المبتزین عاطفیا، و وجود اربع إلى Forward )1997( ردافورو وتشیر 

یمكن أن یكون لشخص واحد أكثر مـن وجـه، ونـوع  اذأن تتناسق هذه االنواع في ما بینها، 

  :اآلتیةویتمثلون بصور 

: یقــول بوضــوح مــاذا یریــد، وبمــاذا یهــدد إذا لــم یحصــل (The punisher) المعاقــب – 1

ــالهروب مــن المنــزل اذا لــم علیــه، مثــال علــى ذلك(الطفــل  مــا یریــد)،  لــه فعــلیالــذي یهــدد ب

أّن كلمــــــا كانــــــت العالقــــــة وطیــــــدة زادت المخــــــاطر وزاد  إلــــــى Forward) 1997(وتشــــــیر 

نـدرج فـي یللرضـوخ ، و  اداً سـتعداأكثـر الضـحیة كـون ت امام المعاقب، مما یعنـي أن ضعفال

بـــالعنف الجســـدي، وهنـــا  ةالضـــحییهــدد المعاقـــب  اذهــذا الســـیاق أمثلـــة جدیـــة وخطـــرة جـــدا، 

 إلـى Forward) 1997( ردافورو تشیر و  ،مساعدة من اختصاصیینحاجة لطلب الیكون ال

اعــز أصــدقائك هــو شــریكك فــي العمــل هنــا :ان الضــحیة قــد تقــع فــي العقــاب المــزدوج مــثال 

 أخـــرى إلـــىاحتمالیـــة تزایـــد العقـــاب والمعانـــاة فالمعاقـــب یمكنـــه ان ینقـــل التـــوتر مـــن عالقـــة 

)Forward  ،1997 :34-35.(  

جـو الـدراما "ألشخاص هـو  : ما یحیط بهؤالء(The self-punisher) معاقب الذات – 2 

ولـــدیهم میـــل نحـــو االعتمـــاد العـــاطفي ویحتـــاجون دائمـــا للتأكیـــد بـــأنهم  ،"والهســـتیریا واألزمـــة

محبوبون، لدیهم مشكلة في تحمل مسؤولیة أنفسـهم، وهـم كالطفـل الكبیـر فـي أسـوأ الحـاالت 

  .رالنتحاهددون بای

، ال یقولـــون ماآلخـــرین مســـؤولیة مآســـیه ونیحّملـــهـــم الـــذین : (The poor) الُمعـــاني – 3

ــــــــى یجــــــــب بوضــــــــوح مــــــــاذا یریــــــــدون، ف ــــــــك عل ــــــــلالضــــــــحیة أن تعــــــــرف ذل م وحــــــــدها، وٕاذا ل

 "   مسـتعمال مـثال هـذه العبـارات بـالي بـهیبأنـه ال  همـن ذلـك یسـتمر اتهامـ )الضـحیة(تمكنی

  ."مكترثا بي، ال ترید مساعدتي بأنك ال تفهمني، لست

 أوالمتحـان یوعـد الضـحیة بالحـب  ضـحایاه المبتزخضع ی :(The tempter)الُمغري – 4

مـا یریـده المبتـز، نحصـل علـى  لـه عنـدما ُیفعـلأي ، طلـٍب مـاالمال كمكافـأة (اغـراء) مقابـل 
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د، ار فــورو (، حتـى لــو كــان ذلــك أمـرا بــدیهیا، كــالقبول بـالطرف اآلخــر شــریكاالضــحیةریــد تمـا 

2015 :52-57(.  

لكیفیـــــة  تاســـــتراتیجیاوضـــــع اربـــــع  إلـــــى Forward) 1997( فـــــورواردوعمـــــدت ســـــوزان 

لــــیس  وأشــــارت بأنــــه ،ائیــــاالتعامــــل إذا لــــم نكــــن راغبــــین فــــي فقــــدان الشــــخص المتالعــــب نه

تمكنون تالمبتــزین، لكــن فـي النهایــة ســ األشـخاصمــع  االســتراتیجیةأن تــنجح هـذه  بالضـرورة

  :كاآلتي، وهي تكمعالق إنقاذمن 

المبتـّزون عاطفیـا لیسـوا أشخاصـا عقالنیـین وال یتصـرفون بشـكل  :تواصل غیر دفـاعي – 1

بـأنهم فـي الغالـب أشـخاص "فـي هـذا السـیاق  Forward) 1997( فـورواردمنطقي، وتشـیر 

ربمــا عــانوا فــي  ،یشــعرون منــذ زمــن بعیــد، ولســبب مــا، بالضــیق وحالــة مــن عــدم الطمأنینــة

هــذا مــا  ،)106 :2015د، ار فــورو ( "لون الیــوم تعــویض ذلــكو احبــاط، ویحــالماضــي مــن اإل

 اآلمـنعدم وجود التعلـق  عانوا منلذین بان االطفال ا ) 1969bowlby(بولبي  شار الیها

، ( دار االیتـام مـثال)، وكذلك الذین اضطروا للعـیش فـي جـو الحرمـان المؤسسـاتفي ُأسرهم

ـــد كبـــرهم   زبتفـــالم ،)63 :2001(عبـــدالرحمن، خـــرینمبتـــزین لعواطـــف اآل نقـــد یصـــبحو عن

)blackmailer( ــــه بالصــــراخ الفــــي بعــــض ا ــــه وطلبات ــــان یفــــرض رغبات ــــوس  أوحی  أوالعب

وان  هـذا الموقـف ال نواجهـه بالمعاتبـة ،ي ، فـیجعله نفسـه هـو الضـحیة  أواللوم  أوالتهدید 

اعیـة ، مــثال ، بـل نتواصــل معـه بطریقـة غیــر دفور سـوءاً مــ، فقـد تزیـد االال نبـین انـه مخطــئ

" )" انــــت محــــق تمامــــا( حتـــى لــــو لــــم تكــــن تعنیهــــا أو نقـــول لــــه " انــــا اســــف انـــك منــــزعج " 

    ) 236 -235 :2015د، ار فورو (

 بتزـــالممعلومـات مـن  أواقتراحـات  أوطلـب المسـاعدة أي : االستعانة بـالمبتز كحلیـف – 2

)blackmailerالفرد، فـنیةة االنسـاكانـات لـم تفكـر بهـا، وبحكـم الطبیعـ)، یمكن ان تفـتح ام 

: عبـارات اسـتفهام مـعنقـدم اداة  :فمـثالسیشعر بالسعادة في تنفیذ القرارات التي ساهم فیهـا، 

اص مستعدین لمساعدة شخص ما فـي االشخ عادًة یكون؟ "." انا اتسأل ماذا سیحدث اذا..

   (Forward, 1997 : 249-250) الهجوم أومشكلٍة ما، وال یتقبلون تعرضهم للوم  حل
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العملیة ال یوجد عطـاء دون اخـذ ، ومـن ثـم ال یوجـد خاسـر، فأنهـا  هفي هذ: المقایضة – 3

    .تقضي على فكرة ان یقع عبء التغیر على احد الطرفین

ســـوى ا هـــیوجـــد مـــا هـــو اكثـــر حمیمیــة مـــن مشـــاركة نكتـــة ال یفهم ال :اســتخدام الدعابـــة – 4

كرة االنفعالیة السارة فینبعث شـعور الطرفین ، فالدعابة هي رابطة بین االشخاص فتثیر الذا

یمكـن ان یضـع  )blackmailerالمبتز(مسألٍة ما مع  ألثارةباالرتیاح، ان استخدام الدعابة 

         الطرفین في حالة من االسترخاء.

عــن  ســیكون مــن األفضــل عندئــذ البحــثفیــة، خطــرا للغااالبتــزاز العــاطفي أصــبح  امــا اذا

    ). 260 -254 :2015د، ار فورو ( مساعدة اختصاصي

  مناقشة نظریات االبتزاز العاطفي

اســتخدام مفهــوم القــوة  اذعــرض النظــریتین اخــتالف فــي وجهــات النظــر  عــن طریــقنجــد 

 Peter) بــالوبیتــر  المبتــز لإلیقــاع بالضــحیة علــى وفــقالتــي یســتخدمها  ةالوســیلة الوحیــد

Blau 1964)  ال یتخـــذ مـــع وجـــود حاجـــة لشـــخص آخـــر فانـــه ســـوف یـــدفع مقابلهـــا شـــكال

القبول والموافقة وانما االذعان لرغباته، والخاضعون للقـوة علـى اسـاس العاطفـة ال یشـعرون 

  .هویةال إلىبالضرورة بسوء وضعهم وافتقاره 

الحـد  إلـىان یصـل  إلىووفقًا لهذه النظریة فان المتزوجین یستمرون في العالقة الزوجیة 

ـــذي یثـــور فیـــه الضـــحیة علـــى المبتـــز بســـبب القهـــر  ـــذي یعـــاني منـــهال  فـــاالبتزاز ،والظلـــم ال

انمـا هذا المنظور ال یقوم على التوازن فـي التبـادل فـي العالقـة الزوجیـة وفق على  العاطفي

   .عاطفیا ، أي ان القوي هو الذي یبتز الضعیفیقوم على طرف قوي وآخر خاضع

 العـاطفي زن االبتزاأ إلى اشارت اذ بالوسع من أو ها بشكل أنموذجب ردافورو بینما تذهب 

القـوة مـن قبـل  عمالر، كاسـتغیـر مباشـ أو مباشـر نحواثناء العالقة االجتماعیة ب یحصلقد 

ذكــاء یتمیــزون بالمهــارة  اذ اان المبتــزین كــونهم اشخاصــ ردافــورو  اذ تــرى بــالوالمبتــز عنــد 

ان یشـــــــعر  غیـــــــرتهم مـــــــن أجـــــــل تحقیـــــــق حاجـــــــاتهم ومـــــــن والنجـــــــاح فـــــــي االیقـــــــاع بضـــــــحی

ضـــحت ان أو وقـــد  كـــون الضـــعیف هـــو الـــذي یبتـــز القـــوي عاطفیـــا،وقـــد ی، الضـــحیة)(المبتـــز
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 إلـىوتطرقـت ، واعطـت وصـفا لكـل نـوع ، عـدة بـل انـواع ااالبتزاز العاطفي لیس نوعا واحـد

 فـــوروارد انمـــوذجوبهـــذا تكـــون الحـــد مـــن اثـــار االبتـــزاز العـــاطفي،  أوللـــتخلص  تاســـتراتیجیا

 نحـــوب االبتـــزاز العـــاطفي مفهـــوملهـــا لو اتن اذوال لـــدى الباحـــث مـــن اكثـــر قبـــ لالبتــزاز العـــاطفي

النظریـة المتبنـاة فـي  هـا، هذا ما دفـع الباحـث لجعلاالبعاد واالنواع التي ذكرتها اذسع من أو 

  بناء المقیاس وتفسیر نتائجه.

  

  )Cognitive Bias(ثانیا: االنحیاز المعرفي : 

  -المقدمة :

لمــا لهــا مـن اثــر علــى ســلوك االنحیــاز المعرفــي مـن المفــاهیم المهمــة فــي علـم الــنفس عـد ی

 یمیــز أن للفــرد البــد لهــذا االفــراد، لــدى القــرار اتخــاذ فــي المعرفــي االنحیــاز یــؤثر اذ، الفــرد

 نفسـیة لمـؤثرات الخضـوع دون السـلیمة القـرارات اتخـاذ عـن الالعقالنیـة المعرفیـة االنحیازات

راتیجیات یســــــتخدم اإلنســــــان مجموعــــــة مــــــن االســــــتاذ  ،خارجیــــــة بیئیــــــة مــــــؤثرات أو داخلیــــــة

قـــات تكـــون و واإلجـــراءات  للتفاعـــل مـــع بیئتـــه الكتســـاب المعـــارف وتنظیمهـــا وفـــي معظـــم األ

قـات أخـرى، وتسـمى هـذه االخطـاء بـالتحیزات المعرفیـة أو نها عرضة للخطـأ فـي أنافعة، اال 

)Cognitive Bias( الحمــوري، وهــي نتــاج ســلبي ل) ویعــد 1: 2017عملیــات اســتداللیة ،(

 نحـوأنموذٍج من الحـدس المهنـي، وهـو قـدرة الفـرد لحـل مشـكالت األفـراد باالنحیاز المعرفي 

  ).Bless , 2004 : 4غیر منطقي (

تشـــویه اإلدراك الحســــي، والحكــــم غیــــر الــــدقیق  إلــــىتـــؤدي االنحیــــازات المعرفیــــة أحیانــــًا و 

ن االنحیـازات المعرفیـة قـادرة أسع، اال أو والتفسیر غیر المنطقي وغیر العقالني على نطاق 

 أكبـریأخذ وقتا وجهدا عندما یكون توثیقها  السیماى مساعدة الفرد التخاذ قرارات سریعة عل

وقـد )، Kahneman & Tversky, 1974: 1124-1125وكمـا هـو واضـح فـي الحـدس(

تكـــون االنحیـــازات المعرفیـــة مـــن جهـــة أخـــرى نتیجـــة ثانویـــة فـــي حـــدود معالجـــة المعلومـــات 

ــــىلإلنســــان عنــــدما یفتقــــر  ــــة لحــــدود العقا إل فــــي معالجــــة  ببســــاطة هــــي قــــدرة محــــدودة أولی
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التشــــویه الــــذهني وبــــرزت  أوالمعلومــــات فــــي العقــــل وقــــد تكــــون بســــبب الضوضــــاء العقلیــــة 

ــم الــ نفس االنحیــازات المعرفیــة علــى مــدى الســنوات األخیــرة فــي مجــال العلــوم المعرفیــة وعل

   .Kassin, 2001:273) ( االجتماعي واالقتصاد السلوكي

 معینــة حــاالت فــي یحــدث القــرارات اتخــاذ فــي االنحــراف مــن انمطــ معرفــيال االنحیــاز یعــد

 و الموضـوعیة تشـویه إلـى ویـؤدي المـرض)، أو التعب أو معلومات أو خیارات وجود عدم(

 ،القـرار صـناعة علـى یـؤثر مومـاع فاالنحیـاز المنطقـي، غیـر التفسیر أو الدقیق غیر الحكم

 ةمنزلــب تكــون التــي االنحیــاز موروثــات علــى بنــاء الصــحیحة الفكــرة إلغــاء إلــى یــؤدي وأحیانــاً 

 تـذكر دومـاً  یـتم اذ( األشـیاء علـى الخاطئ الحكم وأحیاناً  األشیاء على واألخیر لو األ الحكم

 أو أخالقیـــة أو عاطفیـــة حـــوافز بببســـ حاضـــره) مـــع یتشـــابه خصكشـــ مـــا شـــخص ماضـــي

  .),Centeno 001:12-2( األسباب أهم أحیاناً  دتع واألخیرة االجتماعي التأثیر

 وافتراضـات معتقـداتو  تتناسب بطریقة المعلومات وتذكر تفسیرالو  للبحث األفراد یمیل اذ

 هـــذا األفـــراد ظهـــری اذ ،لهـــا المعاكســـة للمعلومـــات ممـــاثًال  انتباًهـــا یـــوّلى ال بینمـــا الشـــخص،

 تـأثیر اذ المعرفـي االنحیـاز یكـونو  ،انتقـائي بشـكل وتفسـیرها المعلومـات جمـع عند االنحیاز

 الثقــــــة التأكیــــــدي االنحیــــــاز ویــــــدَعم ،الراســــــخة والمعتقــــــدات العاطفّیــــــة المســــــائل فــــــي كبــــــرأ

   )Franzol,2003:139(  مخالفةال األدّلة بوجه  عنها ویدافع بالُمعتقدات  العمیاء
  

  )(Kinds of Biases :أنواع االنحیازات 

ت وقــرارات اختیــارا إلــىوقــد تــؤدي احیانــا تــؤثر االنحیــازات علــى كیفیــة إصــدار أحكامنــا 

 Mccusker( ماكوسـكریفسـر  اذوهنـاك انحیـازات تـؤثر فـي الـذاكرة والـتعلم،  غیر سـلیمة،

ارتبــاط تمثیــل لســلوك وذاكــرة المعــاني طویلــة  عــن طریــقحــدوث االنحیــاز المعرفــي  2001)

انـــواع االنحیـــازات  وعلـــى وفـــق هـــذه التـــأثیرات تتشـــكل)، Mccusker, 2001:47االمـــد (

  باآلتي:  المعرفیة والتي تتمثل
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 مـــا تـــذكر الشـــخص لشـــيء إلـــى: یشـــیر )Consistency Bias(االنحیـــاز االتســـاقي  -1

یشـترط تشـابه السـلوك حدث في الماضي ویشترط وجود تشابه بین الشخص والموقف أي " 

  ".للموقف في الماضي والحاضر

: یحــدث عنــدما یكــون هنــاك ) Hot Perception Bias( انحیــاز اإلدراك الســاخن -2

 باإلثارة والعاطفة.  اللمعلومات ذات العالقة مثل تجاهل االحتمالیة ویكون مصحوبتجاهل 

الســـاخن،  كاالنحیـــاز: وهـــو ) Cold Perception Bias ( انحیـــاز اإلدراك البـــارد -3

العاطفــة  إلــىیفتقــر  نــهأاال المعلومــات ذات العالقــة مثــل تجاهــل االحتمالیــة ،ایضــا تجاهــل ی

 االنفعال.  أو

دون  مثیــر معــینلاالنتبــاه   إلــى: ویشــیر ) Intentional Bias ( النتبــاهيا االنحیــاز -4

یصـــرفون االنتبـــاه أكثـــر للمثیـــرات بالریاضـــة  هتمـــونالـــذین ی :مـــثال المثیـــرات االخـــرىســـائر 

  . )Field , et.al ,2003: 1ات والبرامج الریاضیة (یبمواقیت المبار المتعلقة 

أحــــداث  إلــــى: هــــو المیــــل للنظــــر ) Hindsight Bias (انحیــــاز اإلدراك المتــــأخر  -5

  ) .Jensen, 1966 :55متوقعة الحدوث اآلن ( االماضي بوصفها أحداث

فقـدان قـدرتنا  وهـو :) Underrated Prospect Bias (انحیـاز احتمـال االسـتخفاف  -6

المبالغــة فــي تقــدیر  إلــىعلــى الفهــم الصــحیح لمعنــى الخطــر والمخــاطرة والــذي یقودنــا عــادة 

اطات غیــر مؤذیـة نسـبیا فــي حـین یجبرنــا علـى االسـتخفاف بــأمور أكثـر خطــورة مخـاطر نشـ

  ).  Tversky 3-1 :1996 ,منها (

ه أن یعتمــد الشــخص دافــم :)Bias Anchoring( التركیــز وهــم أو االرتســاء انحیــاز -7

جــزء بســیط مــن  أول معلومــة أو  مــنتشــكیل وجهــة النظــر  أوكبیــر فــي اتخــاذ القــرار  نحــوب

 إلـىمسامعه، وتسیطر تلك المعلومة على صناعة القـرار دون النظـر  إلى المعلومات تصل

وأحیاًنـــا  -یرَســـخ هـــذا التـــأثیر یبـــدأ بتشـــكیل انحیـــاز نحـــو تفســـیر  مـــا انالجوانـــب األخـــرى، ف

    اـــلى وتؤكِّدهو المعلومة األو   المعلومات األخرى لكي تتماشى -تعدیل

)Zoltán,2013:83 (.  
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الـــذین  إلـــىیشـــیر  :)Bias euristicH Availability( ياإلرشـــاد التـــوافر انحیــاز -8

وضــع توقُّعــات  إلــىفُهــم یمیلــون  ،هم فقــطدیلــ متــوافریبــالغون فــي تقــدیر أهمیــة المعلومــات ال

مــثًال قــد  ،) Esgate,2005:201ا (تنفــي شــیًئا مــ أووتعمیمــات لیحصــلوا علــى أمثلــة تــدعم 

ًنا َشــِرًها عــاش لـــ تجــد شخًصــا یظــن أن التــدخین ال یضــر بصــحته ألن جــده الــ ذي كــان ُمــدخِّ

ن االشــخاص ذوي االضــطرابات النفســیة أبــ تشــان وآخــرون، هــذا مــا أكدتــه دراســة عاًمــا 89

المعلومـــــات التـــــي تفیـــــد ســـــالمتهم  إلـــــىالمرتبطـــــة بـــــالقلق واالكتئـــــاب یفشـــــلون فـــــي االنتبـــــاه 

  .)2: 2017(الحموري ، 

هـذا التـأثیر هـو أحـد :)asBi effect Bandwagon( الموسـیقى عربـة تـأثیرب انحیـاز -9

أساسـي علـى  نحـوه أن یتبنـى الفـرد اعتقـاًدا یعتمـد فیـه بدافـأقوى أشكال التفكیر الَجمعي، وم

كثــــرة عــــدد المــــؤمنین بهــــذا االعتقــــاد، وقــــد أظهــــرت األبحــــاث كیــــف ُیمكــــن لهــــذا االنســــجام 

ـــر ویتصـــرَّف بهـــا  لـــك اشـــكال مثـــال علـــى ذ، االفـــراداالجتمـــاعي أن ُیشـــكِّل الطریقـــة التـــي یفكِّ

مـة مثـل عملیـة التصـویت علـى ، وقـد تصـل إلـى قضـایا مهةیبعض البدع الشعب أوالموضة 

المرشــحین فقــد وجــد بعــض النــاخبین یفضــلون محاكــاة اآلخــرین بــدال مــن دراســة االختیــارات 

  .) Asch, 1955:31-32( وجمع المعلومات قبل التصویت

 كإدراك انحیازات عن عجزالإن  :)Bias potS Blind( العمیاء النقطة انحیاز -10

رفیة في تلك االنحیازات المع االفرادحظ في حد ذاته، وفي العادة یل انحیازالمعرفیة هو 

إمیلي هذا المصطلح من قبل  وضعتم  اذ، حظونها في أنفسهمغیرهم أكثر بكثیر مما یل

دانیال ، مع زمالئه، بجامعة برینستون من قسم علم النفس عالم النفس االجتماعي برونین

نقطة العمیاء إلى  وقد ُسمي هذا التحیز باسم بقعة التحیز العمیاء نسبة ،لین ولي روس

 600ففي عینة أكثر من  ،یظهرون نقطة عمیاء للتحیز االفرادویبدو أن معظم  ،بالعین

٪ أنهم أقل انحیازا من األمریكیین 85من سكان الوالیات المتحدة، اعتقد أكثر من 

ویختلف  خرین،كیین االواعتبر مشارك واحد فقط أنه أكثر تحیزا من األمری خرین،اال



 33

 )Han, 2011:  فیما یتعلق بالمدى الذي یظهرون فیه نقطة التحیز العمیاء االفراد

 )www/  

 االفـرادعنـدما یختـار :)iasB upportiveS Choice( االختیـار إلیجابیـات االنحیـاز -11

كیــر فــي إیجابیــات اختیــارهم ویغضــون الطــرف عــن ســلبیاته، التف إلــىشــیًئا مــا فــإنهم یمیلــون 

ــــر فــــي اقتنــــاء واحــــ مــــن ســــیارات اخاصــــ انوعــــفمــــثًال لــــو كنــــت تحــــب  فإنــــك  منهــــا، ةدوتفكِّ

  :psycnet.APA www. (Bensley,1998(استتغاضى عن بعض عیوبه

نحــو ســماع  االفــرادَمیــل  إلــىویشــیر  :)iasB Confirmation( التأكیــدي االنحیــاز -12

ــــد أفكــــارهم المع فرضــــیاتهم وقناعــــاتِهم فقــــط بغــــض النظــــر عــــن كونهــــا  أولومــــات التــــي تؤكِّ

حضـــرون المعلومـــات تمعلومــات صـــحیحة أم ال، وكنتیجـــة لـــذلك فـــإنهم یجمعـــون األدلـــة ویس

ــدوا ِصــحة أفكــارهم بصــورة متحیِّــزة، ویتجــاهلون البحــث وراء  مــن الــذاكرة بشــكل انتقــائي لیؤكِّ

  .)Lewicka,1998:233( ُتعارضها أولك األفكار المعلومات التي قد ُتضِعف ت

ـــل  :)iasB Conservatism( الُمحافَظـــة نحـــو االنحیـــاز -13  إلـــىالركـــون  االفـــرادُیفضِّ

المعلومات الجدیدة التي ظهرت حدیثًا، والتـي  أواألدلة السابقة القدیمة على تصدیق األدلة 

فـــي العصـــور  االفـــرادا الَصـــدد: مـــن أشـــهر األمثلـــة بهـــذ، و ربمـــا ُتخـــالف تلـــك األدلـــة القدیمـــة

روبیــة الــذین اســتغرقوا وقًتــا طــویًال وواجهــوا صــعوبة بالغــة لالعتقــاد فــي كرویــة و الوســطى األ

  .) 8: 1994(الوردي،  األرض، وهو ما ُیخِالف االعتقاد القدیم بأن األرض ُمسطَّحة

ر كبیـر معرفـة قـد إلـىهو سعي البشـر :)Bias Information( المعلوماتي االنحیاز -14

كثــرة المعلومــات لیســت فمــؤثِّر فــي أفعــالهم،  انعكــاسمــن المعلومــات حتــى لــو لــم یكــن لهــا 

علـى اتخـاذ  االفـراددائًما شیًئا جیًدا، بل أحیاًنا تكـون المعلومـات القلیلـة أفضـل فـي مسـاعدة 

  .)Anderson,1980:1037قرارات أكثر دقة وتنفیذها في الواقع العملي(

یمكـــن أن یـــتلخَّص هـــذا النـــوع فـــي مقولـــة :)Bias Outcome( للنتـــاِئج االنحیـــاز -51

، "الغایة تُبـرر الوسـیلة": )األمیر(في كتابه المشهور  میكیافیللي) قوالنی(الفیلسوف اإلیطالي 

اتخاذ القرارات بناًء على النتاِئج التي سُتحققها بغض النظر عن الكیفیـة  إلىیمیل البشر  اذ
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، )91: 2004(میكیــافیللي،  لطریــق الــذي سیســلكه لتنفیــذهاالتــي ســتتم بهــا تلــك القــرارات وا

  :  هي المعرفيالعوامل التي تؤثر في االنحیاز ومن 

إعطـــاء وزن كبیـــر لمیـــزة غیـــر : وهـــي مســـألة (Carefully illusion) وهـــم التركیـــز -1

    .مهمة ولكنها ملحوظة

ات لیســت وهــي قـرارات وأحكــام متـأثرة بمعلومــ :(Pessimism Factor)عامـل التطیــر -2

  ).Jensen, 1966:60( لها عالقة قویة بالمعرفة

): إن التـأثیرات األخـرى فـي تقـویم اآلخـرین وغیرهـا هـو Effect of aura( تأثیر الهالة -3

إیجابـًا فـي  أوالعملیة التي یؤثر فیها انطبـاع شـخص مـا سـلبًا  إلىتأثیر الهالة إذ ُیشاُر هنا 

ویمكن تفسیر أسباب تأثیرات الهالة عن طریـق  مجال ما على تقییمه له في مجاالت أخرى

   )165:  2009نظریة التبریر ( العبیدي ، 

ل أو ، عـالم الـنفس األمریكــي، )Edward L. Thorndike ( إدوارد لـي ثورنـدایك یعـد 

طلـب  اذ ، م1920من دعم تأثیر الهالة باألبحـاث التجریبیـة، وذلـك فـي دراسـة ُنِشـَرت عـام 

بنیة الجسم والـذكاء،  ،عسكریین أن یقّیموا جنودهم في ُمختلف النواحيمن القادة ال ثورندایك

ــیم بــین كــل الصــفاتو  والشخصــیة ــادة ، الحــظ وجــود ارتبــاط عــاٍل فــي التقی  القــدرة علــى القی

 االفـرادیبـدو هنـاك شـریحة كبیـرة مـن ف ،السـیئة والسـمات الجیدة وبین كـل الصـفات والسمات

 إلــىعنــد الحكــم علــى غیــرهم، بــدال مــن ذلــك یمیلــون  تباینهــاال یعترفــون بنســبیة الصــفات و 

 ,Rosenzweig(المقیــاس الســـيء عبــر كـــل درجـــات أوالتصــنیف الحاســـم ناحیــة الجیـــد 

2007:53(.   

 ،وطلـب مـن المشـاركین التعلیـق علـى شخصـیتهما ،قدم سولومون آش توصیفا لشخصـین

 ؟  X & Y  ما رأیك في 

X ، حسود. : ذكي ، مجتهد ، مندفع ، ناقد ، عنید  

Y .حسود، عنید ، ناقد ، مندفع ، مجتهد ، ذكي :  
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)) X))، فننظــر إلــى عنــاد((Y)) محببــة اكثــر مــن صــورة ((Xن صــورة ((أفمعظمنـا یــرى 

 سنفســـرها))، Y(( إلـــىاالحتـــرام، والعكـــس صـــحیح بالنســـبة  ربمـــا یثیـــر مشـــاعر اً مبـــرر  اً امـــر 

 علـى تـأثیر لالنحیاز یكونو  ،)113-112:  2015بطریقة متوافقة مع السیاق ( كانمان ، 

  : منها  ةكثیر  نواحٍ 

  )level Financial( المالي الصعید أ)

 أن إلـى تشـیر أدلَّـة تجاُهـل ظـل فـي هـا،فی مبـالغ بثقـة لیشـعروا المسـتثمرین االنحیـاز یقود قد

 األشخاص یجني اذ السیاسي الرهان بورصة دراسات أو خسارتهم في ستتسبب مخّططاتهم

 التحییــــز إلــــى یمیلــــون الــــذین غیــــرهم مــــن أكثــــر اأرباحــــ لهــــم منهجــــاً  دیــــةالحیا اتخــــذوا الــــذین

)2000:195 David,(  

  )psychological and Mental (health والنفسیة العقلیة الصحة ب)

 دراســـةو  ، Macleod & Mathews )2005 ( دراســـة منهـــا الدراســـات نتـــائج تؤكـــد

)2006( Lovibond, & Salmon Reid, التحیــزات بــین ســببیة عالقــة هنــاك ان 

 واالدمـــان والعـــدوان واالكتئـــاب كـــالقلق النفســـیة باتااالضـــطر  مـــن وعـــدد جهـــة مـــن المعرفیـــة

  .)2 :2017 الحموري، ( اخرى جهة من القهري سو اوالوس

  )law and Policy( والقانون. السیاسة مجال جـ)

 یـؤدي قـد یـازاالنح بسـببو  شـعورًیا، ال باالنحیـاز أحیاًنـا یتَّصـف والسیاسـي القضـائي العمل

 المفرطـة بالثقـة فریـق كـل یحـاز حینمـا ،الحـروب حتـى الُمشاحنات ِمن بدایةً  صراعات، إلى

ـــدان انفـــ القضـــاء مجـــال وفـــي ،الـــرأي فـــي تعتمـــد علـــى األفـــراد إلصـــدار أحكـــام  بعـــض البل

أن یتجاهــل  ینالُمحلفـمـن طلــب یُ  :علـى ســبیل المثـال المحاكمـة أمــام هیئـة محلفـین ،منطقیـة

المعلومـــات التـــي لهـــا عالقـــة  خـــذأطلـــب أیضـــًا یُ عالقـــة لهـــا بالقضـــیة، و  لتـــي الالمعلومـــات ا

االنحیــــازات ف ،العاطفــــة إلــــىاالحتكــــام  مــــة المغالطــــات مثــــلو امناســــب، ومق نحــــوبالقضــــیة ب

سوف یفشلون دومـًا فـي فعـل  االفرادالمختلفة الموضحة في هذه التجارب النفسیة تقول بأن 
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هـم یفشـلون فـي فعلهـا ذلـك فمـن رغم الـ علـى  ، (Sutherland, 2007:7)كل هـذه األشـیاء

  .(Ariely, 2008 : 304) بطریقة منهجیة وموجهة ومتوقعة

  )Science of Field( :العلم مجال )د

 و ،المرغوبـة غیـر البیانـات تجاهـل أو االنتقـائي التفسـیرب العلمي البحث في العلماء ومیق 

 ال التــي تلــك مــن أفضــل نحــوب معتقــداتهمو  تتوافــق التــي بالتجــارب یقومــون العلمــاء أن ثبــت

 االنحیــاز عــدم قائــطر  تعلــیم علــى العلمــي التمــرین یقــوم النزعــة تلــك لمحاربــةو  ،معهــا تتوافــق

 مخالفـــة نتـــائج یخرجـــون الـــذین األفـــراد یالقـــي العلمیـــة ســـاطو األ فـــي حتـــى ولكـــن المعرفـــي،

  .)135-134: 1994( الوردي، األقران من اً الذع انقد السائد لالعتقاد

  )Self (Image :الذات صورة )ه

 االنحیـاز ویتحقق االیجابیة الفعل لردود والسعي تحسینها في الرغبة هو الذات اثبات یعد

 صـــورتهمو  تتعـــارض التـــي األفعـــال لـــردود االفـــراد تـــذكر عـــدم خـــالل مـــن المجـــال هـــذه فـــي

 عـــن ارهمأفكـــ و تـــتالءم ال ألنهـــا وثیقـــة غیـــر أنهـــا علـــى المعلومـــات هـــذه ویفســـرون ،الذاتیـــة

 یــؤثر ذلــك الن األفــراد بــین األخــر وتقبــل التعددیــة فكــرة زرع لــةو امح نبغــيی لــذلكو  ،ذواتهــم

  .) 49  :1988 ، قاسم ( كافة الحیاة مناحي على حكمهم على

  

  النظریات التي فسرت االنحیاز المعرفي: 

               (Social Comparison Theory): نظریة المقارنة االجتماعیة  )الأو 

مســلمة نظریـــة المقارنـــة  بحســـب، Leon Fistinger (1954(ســتنكریفلیـــون  فتــرضا

عــن االجتماعیــة، وهــي أن األفــراد لــدیهم دافــع لتقیــیم آرائهــم واتجاهــاتهم ومشــاعرهم وقــدراتهم 

وطالمــا إن  ،بســلوك اآلخــرین (واقــع اجتمــاعي) أومقارنتهــا، أمــا بمعــاییر موضــوعیة  طریــق

ــــر متا ــــب المعــــاییر الموضــــوعیة غی حــــة وان العــــالم االجتمــــاعي متخــــبط وغــــامض فــــي أغل

ن النظریــة تقــرر أن األفــراد لــیس أمــامهم ســوى توظیــف ســلوك اآلخــرین مصــدرًا ااألحیــان فــ

انـه یتمثــل  اذهــذه النظریـة تقـدم دافعــًا آخـر لالنتمــاء  وبالنتیجـةللمعلومـات ومعیـارًا للمقارنــة، 
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مـــات وغیرهـــا مـــن المقارنـــات التـــي المعلو  عـــن طریـــقوذلـــك  ،تقیـــیم الـــذات إلـــىفـــي الحاجـــة 

( الممیــزة وتمكننــا مــن بنــاء هویتنــا أوتســاعدنا فــي تقیــیم أنفســنا وتحدیــد خصائصــنا البــارزة 

لجماعتِه من منطلقـات ایجابیـة  أو)، وغالبًا ما یكون تقییم الفرد لذاته 39: 1996 التمیمي،

مقارنـة االجتماعیـة ن مـن أهـداف الاالـى  )2006(زایـدیشـیر (( أنا كفء، أنـا علـى حـق)) و 

 فرد هو أن یحافظ علـى مسـتوى تكیفـه وتفاعلـهالعقلي لدى ال أوحتى على المستوى الذهني 

مع الظروف البیئیة المحیطة به، وان هدف المقارنة االجتماعیة هو الرغبة في تقییم الـذات 

 ویظهر أن المقارنات على األغلـب تجـري مـع ،)211: 2006إقامة عالقات قویة (زاید، أو

أفــراد یتشــابهون مــع الــذات وتتوقــع أن مثــل هـــذِه المواقــف تعـــزز الســلوك مـــن جـــراء المقارنـــة 

نـه باالعتمـاد علـى أ )Fistinger( ستنكریفوادعى  )،53:  2000ة (السلطاني ،االجتماعی

ــــة یضــــفر  ــــة المقارنــــة االجتماعی ــــرأن تفســــر ال فباإلمكــــانات نظری ــــب الســــلوك  كثی مــــن جوان

ًال المســـایرة، واالرتبـــاط االجتمـــاعي، ونقـــص الجدیـــة فـــي العمـــل وهـــي االجتمـــاعي للفـــرد مـــث

    -تتعلق باآلتي:

  تقییم آرائه ومعتقداتِه ومشاعرِه. إلىن للفرد حاجة ا .1

 اجتماعیة. أوفتكون أما موضوعیة  ،انه یبحث عن مصادر هذا التقییم .2

 ). 43:  2015( العاني ، انه یختار الشخص المناسب للمقارنة .3

ممـن هـم  أویاز المعرفي في كیفیة تقییم األشخاص لمـن هـم فـي مجمـوعتهم ویدخل االنح

یـــتم تقیـــیم  اذ" تجـــانس الجماعـــة الخارجیـــة "  امعرفیـــ اخـــارج مجمـــوعتهم ویســـمى هـــذا انحیـــاز 

مجموعـــة أفضـــل مـــن األشـــخاص خـــارج المجموعـــة  وصـــفهااألشـــخاص بـــداخل المجموعـــة ب

   .) Jensen , 1966 : 35خلیة (الذین یبدون متجانسین ومختلفین عن المجموعة الدا
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  ) (Rational ChoiceTheory1989نظریة االختیار العقالني ) ثانیا

ــ تحــت  ) Parsons ( بارســونزـ ظهــر احــد ردود الفعــل علــى النظریــة الوظیفیــة البنائیــة  ل

اســم نظریــة التبــادل وأصــبحت مهمــة فــي الوالیــات المتحــدة وارتبطــت منــذ الخمســینات باســم 

وقـــد  ) George Humans) & Peter Blau  بــالورج هومـــانز، وبیتـــر جــو كــل مـــن  

بنـــاء  )Humans( هومـــانز لو اانطـــوت نظریـــة التبـــادل علـــى رفـــض النظریـــة الكبـــرى، وحـــ

لیـــة لعلــم الــنفس الســـلوكي وتــدعي النظریــة فـــي و نظریــة اســتنباطیة انطالقـــا مــن المبــادئ األ

ویــؤمن  ،"همنــافع ویشــبع حاجــاتمنطلقهــا األســاس "أن البشــر یمارســون ســلوكا یجلــب لهــم م

ویتخـــذونها  ،حـــد التعصـــب إلـــىأصـــحاب نظریـــة االختیـــار العقالنـــي بفكـــرة وجـــود المجتمـــع 

بیــد أن الثمانینــات  سیاســيفــي بعــض أشــكالها بتیــار الیمــین ال منطلقــا وتــرتبط هــذه النظریــة

علــى وجــه التحدیــد شــهدت ظهــور مدرســة ماركســیة تــؤمن بنظریــة االختیــار الحــر العقالنــي 

  ).101: 1999(كریب، 

أصـبحت    James Coleman (1989) جـیمس كولمـانوبفضـل الجهـود التـي قـام بهـا 

نظریــة االختیــار العقالنــي مــن النظریــات المهمــة للعلــوم االجتماعیــة وغیرهــا، وكــذلك هنــاك 

جـاءت بنـاء علـى   Friedman & Hechter (1998)رفریدمان وهیكت جهود أخرى قدمها

هــا الخصــائص الممیــزة لنظریــة االختیــار طریق عــن اضــحأو و  ،لمتغیــرةمجموعــة مــن النمــاذج ا

موقـف لة بناء لما یقوم به الفرد إذا ما تصرف بعقالنیة فـي و االعقالني هو التركیز على مح

عرف ما السلع والخدمات المتاحة لي واعـرف ترتیـب أخلي و عرف ما هو دأإنا  :معین مثال

وفقــًا  ســتطیع ترتیـب البــدائل المتاحـة لــي أفـاني  األشـیاء التــي ارغـب فــي الحصـول علیهــا لــذا

  ).101: 1999لألفضل (كریب ،

ألنه لن تتوافر لدیهم مصادر غیـر محـدودة  ،قیدینل المثال یعد متخذو القرار مفعلى سبی

على األفراد أن یخصصوا مصادرهم ألفضـل  نبغيالمال وغیرها، ومع ذلك ی أومثل الوقت 

وبأقــل الكلــف المتاحــة هــي المحــددة علــى  كبــرذات النفــع األن النتیجــة ا :أي ،نتیجــة متاحــة

حـد األفـراد باختیـار سـیارة لشـرائها مـن بـین مجموعـة متاحـة لـدى بـائعي أیقـوم  :سبیل المثال
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كل المنافع المتوقعة لكل خیـار مثـل المظهـر  قیمسیارات مستعملة یجب على المشتري أن ی

هـــذه المنـــافع بالتكـــالیف  ثـــم یقـــایض ،لةالخـــارجي واألداء والعمـــر وأي أبعـــاد أخـــرى ذات صـــ

وعلى وفق أسـس هـذه األحكـام الموازنـة سـیكافح الفـرد الـذي یقـوم باالختیـار لیقـرر  ،الموازنة

الخیــــار الــــذي یــــوفر القیمــــة القصــــوى بأقــــل كلفــــة ممكنــــة، إن عمــــل هــــذه المقایضــــات بــــین 

ادة بمتخـذ القـرار وقـد تـؤدي عـ ،التكالیف والمنافع المصحوبة ببدائل مختلفة قد یكـون صـعبا

ن بإمكـان متخـذ القـرار أن ا اذوقد تـم التشـدید علـى هـذا  ،لیخبر درجة من الصراع المعرفي

ــافع المحتملــة للخیــارات المختلفــة، وفــي هــذا الصــدد تحــدث عملیــة اتخــاذ القــرار  یتخیــل المن

انطبـاع كـل خیـار ن متخذ القرار ال یستطیع معرفة مـدى تحت ظروف الالیقین " الشك " أل

  ).  60-59:  2013الصالحي ،في ضوء توقعاته (

وبنـــاء علـــى ذلـــك تعـــد نظریـــة االختیـــار العقالنـــي هـــي نظریـــة معیاریـــة كمـــا یقـــدمها جـــون 

هــدف معــین فــي وقــت  إلــىأكفــأ وســیلة للوصــول  إلــىشــیر ی اذ)  John Alastr(الســتر 

  ). 102:  1999معین (كریب ، 
     

  :  Expectancy Theory 1964نظریة التوقع  )ثالثا

، و  Victor Vroom (1964)فیكتــور فــروم إلــىقیمــة التوقــع  أو التوقــع تعــود نظریــة

ــــــة عناصــــــر وهــــــيتتكــــــون  ــــــعبشــــــكل أنمــــــوذجي مــــــن ثالث ) والقیمــــــة Expectancy(: التوق

)Value) " والمنفعة " الفائدة ،(Benefit) (Karau, et.al, 1993: 684(.  

بمعنــى آخــر كلمــا كــان  ،د یــوازي الجهــداإلدراك بــأن أداء الفــر  إلــىویشــیر عنصــر التوقــع 

نـــه كلمـــا عمـــل أتوقـــع الطالـــب  اكانـــت النتـــائج أفضـــل، فعلـــى ســـبیل المثـــال إذ أكبـــرالجهـــد 

وعلــى النقــیض مــن  ،علــى نتیجــة ممتــازة (توقــع الجهــد العــالي) انــه سیحصــلف أكبــرباجتهــاد 

 يذ ة غیــرنتیجــ حصــلز قدراتــه فسیو ایتجــ أكبــرذلــك إذا اعتقــد الطالــب بــأن العمــل باجتهــاد 

اإلدراك بـأن تـزامن نـاتج أداء  إلـىقیمة (توقع جهـد واطـئ)، أمـا عنصـر المنفعـة فأنـه یشـیر 

فــــأن  ،ن األداء ســــیحدد النــــاتج، ومــــن جهــــة أخــــرىا :الفــــرد هــــو مصــــادقة مــــع النتیجــــة، أي
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المــدرس علــى انــه مزاجــي ولــذلك فأنــه ســوف ال یــدرك العالقــة بــین  إلــىالطالــب ربمــا ینظــر 

  ).Shepperd,1993: 72-73( ة (منفعة واطئة)والنتیجة الممتاز  كبرأالعمل باجتهاد 

التكـــافؤ  ویعنــي قـــوة میـــل أفضـــلیة الفـــرد تجـــاه نتیجـــة  أوعنصـــر القیمـــة  إلـــىأمــا بالنســـبة 

ویفضل الفرد هـذه  ،عائد مرغوب من الفرد ویعطیه أهمیة كبیرة أوجاذبیة النتیجة  أومعینة 

 ،مـا اعائـد أو النتیجة على غیرها ویكون التكافؤ سالبًا إذا لـم یفضـل الفـرد مكافـأةً  أوالعوائد 

هـذا ویفضل عدم تحقیقه ویكون التكافؤ " صفرا " إذا كان الفرد حیادیا بالنسبة لعائد معـین و 

وفیمـا یلـي  ،)116:  2009فـرد وال یهمـه تحقیقـه ( حـریم ، ال إلـىالعائد ال قیمة له بالنسـبة 

  : اه العناصر الثالثة والعالقة بینهم هذیقد مخطط

  عناصر نظریة التوقع )1رقم ( مخطط

  

  

  

  

  

  )7: ب ت حانیان،أو (

  

بــرز أنصــار هــذه النظریــة التــي تقــوم أمــن  et.al Vroom  (1964)فــروم وآخــرونویعــد 

علــــى افتــــراض أن ســــلوك الفــــرد مبنــــي علــــى عملیــــة إدراك وتحلیــــل ومفاضــــلة بــــین البــــدائل 

ویســـلك بعـــد تلـــك  ،تاحـــة، والموازنـــة بـــین الكلفـــة والفائـــدة المتوقعـــة لكـــل مـــن تلـــك البـــدائلالم

 ،العملیــة العقالنیــة الســلوك الــذي یتوقــع أن یحقــق لــه أكثــر الفوائــد ویجنبــه أكثــر الصــعوبات

ویمثـل التوقـع درجــة احتمـال تحقـق تلــك الفائـدة والفوائـد المباشــرة أي المرتبطـة بالعمـل وغیــر 

تـــي تـــأتي مـــن البیئـــة الخارجیـــة، ویختـــار اإلنســـان ســـلوكا یســـتجیب فیـــه للعوامـــل المباشـــرة ال

  لقیمةا
ما قیمة ما حصلت علیھ 

 من نتائج ؟

  التوقع
 إلىالحتمال أن أصل ا ما

 ؟لت أواألداء المطلوب إذا ح

  المنفعة
األھداف التي أرغب  ما

 بالحصول علیھا

المحصالت ( مكافآت ، 
 تقدیر لإلنجازات )

 الجھد األداء
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األقوى ویدخل اإلدراك هنـا، الن رغبـة الفـرد فـي القیـام بسـلوك معـین تتـأثر بإدراكـه لألهمیـة 

  ).   64:  2009تي، و یر لمتوقعة لنتائج ذلك السلوك ( القالنسبیة ا

أكثــر واقعیــة لنظریــة  فها بــدیالنظریــة التوقــع بوصــ Kahneman (1974) كانمــان طــور

وتــرى نظریـة التوقــع أن األشـخاص یقیمــون خیـاراتهم علــى أسـاس الــربح  ،االختیـار العقالنـي

نقطــة مرجعیــة إذ یصــعدون ویهبطــون وأعیــنهم علــى هــذه  إلــىالخســارة نســبة  أوالكســب  أو

النظریـة النقطة ویحسبون ناتج المكسب والخسـارة معـا انطالقـا منهـا ورجوعـا إلیهـا، تفتـرض 

حـد كبیـر علـى جاذبیـة البـدائل  إلـىه یـؤثر عن طریقن االطار الذهني الذي ندرك الموقف أ

نـرى انفسـنا  أونفسنا نعمـل فـي وضـع الخاسـر أنرى  اذالمختلفة التي یأخذها صناع القرار، 

)، لـو ادركنـا riskفي وضع الرابح، وهذا االدراك للموقف یحدد درجـة اسـتعدادنا للمخـاطرة (

ـــا فـــ للمخـــاطرة عمـــا نكـــون فـــي الوضـــع الـــرابح  أكبـــري وضـــع الخاســـر یكـــون اســـتعدادنا انن

الـــذي ربـــح وامتلئـــت  Gamester)( نبـــا للمخـــاطرة، مثـــال علـــى ذلـــك المقـــامرتوســـیكون مج

یكــــون  باألعــــداءجیوبــــه بالفیشــــات یســــارع باالســــتبدال بــــالنقود، وكــــذلك الجنــــدي المحاصــــر 

 كانمــان دّعــو  ، (Kahneman &Tversky,1974: 430-431)أكبــرویقظتــه  مســتعدا

عملیــــات  ألربــــعهــــي نتــــاج ســــلبي  )Cognitive Bias(التحیــــزات المعرفیــــة   )1974(

    :وهي) Inference( استداللیة

): ویقصد به أنه عند الرغبة في الحكـم Evaluation Inference(تقویم االستدالل    -1

فیهـا فـي ضـوء احتمـاالت  امرغوبـ اتسـتعمل أحكامـ ةلى األشیاء في ضـوء اختبـارات ممكنـع

  .  ةممكن

المرونــة لفكــرة  أو: وتعنــي الســهولة )Availability Inference( تــوفیر االســتدالل  -2

الـــــذهن  إلـــــىكیفیـــــة اســـــتدعاء فكـــــرة معینـــــة  أوالـــــذهن بســـــهولة أكثـــــر،  إلـــــىمعینـــــة وجلبهـــــا 

 إلـىن و ؤ الحدث على أساس تـوافره فـإنهم یلجـما مدى تكرار  االفرادومعالجتها، عندما یقدر 

الــذهن مــا لــم  إلــىح و ضــو اســتعمال وفــرة االســتدالل، إذ ال یمكــن أن یتحقــق حــدث بســهولة و 

فـــي  االفـــراداحتمالیـــة حدوثـــه، فمـــثال عنـــدما یبـــالغ  أویكـــن هنـــاك تقـــدیر عـــاٍل لهـــذا الحـــدث 
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عنــف داًم ووفیــات كثیــرة تحــدث  أوإرهــاب  أوأحــداث درامیــة مثــل وجــود إعصــار ســیحدث 

االستدالل تكون أعلـى، ومـن جهـة أخـرى قـد توجـد أحـداث متسـارعة  ومن ثًم فإن نسبة وفرة

 إلـــىالـــذهن، لـــذلك تمیـــل احتماالتهـــا أي احتمالیـــة جلبهـــا  إلـــىولكنهــا عادیـــة یصـــعب جلبهـــا 

حد االستهانة بها مثل أمراض السكر، هذه االحتمالیة هي إحـدى األسـباب التـي  إلىالذهن 

تفسـیره للنتـائج  عـن طریـق) كانمـان، لـذا أكـد (یتحققون بـأكثر قـدر مـن األدلـة  االفرادتجعل 

مــدى وفــرة االســتدالل والــوفرة یمكــن أن  إلــىتســتند  االفــرادالبحثیــة أن األحكــام الصــادرة مــن 

 ,Kahneman,& Tverskyالـذهن  إلـىجلبهـا  أوتتـأثر فـي كیفیـة اسـتدعاء المعلومـات 

1974: 185-189).(  

ـــــل االســـــتدالل  -3 ): وهـــــو اســـــتعمال (Representative ness Inferenceتمثی

االختصارات العقلیة عندما تصدر أحكام حول وقوع الحـدث فـي ظـل افتقـاد الیقـین بهـا، لـذا 

أي مــدى تتشــابه التوقعــات عنــد األفــراد وهــو مــا یحملــه الشــخص  إلــىیســتند وضــع أحكامنــا 

مــع شــخص آخــر، وأكــدت دراســاته وجــود احتمــاالت وجــود حــدثین ال  متشــابه اســتیعابمــن 

 لـــذلك یعـــد تمثیـــل االســـتدالل هـــو ،ن یكـــون احتمـــال وجـــود حـــدث علـــى حـــدث آخـــریمكـــن أ

 أواقتـران فكـرة خاطئـة  أو)، Tversky, et .al,1996:103أنمـوذج مـن تـزامن المغالطـة (

 تنـوع سـاذج السـیما عنـدما یطلـب مـنهم إجـراء خیـارات إلـى االفـرادمظهر خادع ، وقد یمیل 

ـــون  عـــدة ـــىفـــي آن واحـــد، فیمیل أكثـــر ممـــا كانـــت علیـــه بـــالنوع نفســـه مـــن تتـــابع تنویعهـــا  إل

القرارات فیستعمل هنا تمثیل االستدالل وهو نوع من الخـرائط المعرفیـة التـي تشـكل تمثـیالت 

الســیما تلــك التــي تــرتبط بهــا عالقــات مكانیــة، ففــي و الفیزیائیــة  أوداخلیــة فــي البیئــة المادیــة 

ة و امفحوصــون بمفهـومین همــا: العــددراسـة إكمــال مواضــیع لجمـل ناقصــة، وفیهــا قـد ُأخبــر ال

تمثیــل  عــن طریــقالجانــب العــاطفي المتمثــل بالمحبــة  إلــى االفــرادوالمحبــة، فانحــاز أغلــب 

وصـــف ســـلوك رجـــل ذي قامـــة قصـــیرة وســـلوك غـــامض، فعنـــدما ســـئل المفحوصـــون حـــدثت 

" تشـــوهات مرتبطـــة بخیـــالهم " اتخـــذت هـــذه التشـــوهات واالنحیـــازات أوتشـــوهات فـــي خیـــالهم 
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تنظیم للصور أي: تمثیل الصـورة بشـكل أكثـر مـن الصـورة النقیـة الهندسـیة المجـردة بشكل ال

  . )Tversky,& Kahneman ,1996 : 108على الرغم من أنها غیر منتظمة (

نقطـــة البـــدء مـــن نقطـــة  إلـــى)  كتقـــدیر احتمـــال الوصـــول  (Adjustment التوافـــق  -4

یبــــدو هــــو األســــلوب المالئــــم. إن لیــــة ثــــم إجــــراء التعــــدیالت فــــي االتجــــاه الــــذي أو مرجعیــــة 

االســتدالل یمكننــا مــن العمــل بفاعلیــة فــي مواجهــة كمیــات كبیــرة مــن المثیــرات والمعلومــات 

منهجیــــة تســــمى:  إلــــىالتــــي تــــدور مــــن حولنــــا، فاالعتمــــاد علــــى هــــذه االختصــــارات یــــؤدي 

انحیــــازات معرفیــــة منهجیــــة، وهــــي میــــول  إلــــىباالنحیــــاز المعرفــــي أي: انهــــا أنظمــــة تــــؤدي 

الســـلوكیات واتخـــاذ القـــرارات التـــي تكـــون منحـــازة فـــي ضـــوئها  أوعــات لتقیـــیم المعلومـــات ونز 

)Tversky ,& Kahneman, 1996 : 108( .  

 اذمفهــوم االنحیــاز المعرفــي،  Kahneman, et .al,(1974" (اخــرونو  ،كانمــانقــدم "

ـــر الغریـــز  أوفـــي الحســـاب والریاضـــیات  االفـــرادانبثقـــت عـــن خبراتهمـــا فـــي ضـــعف   يالتفكی

جـــه المتكـــررة و مـــن األ كثیـــرضـــحا الأو لقـــد  ،(قیم رقمیـــة مرفوعـــة)باســـتخدام قـــیم أّســـیة أعلـــى

هـــذه  لألحكـــام والقـــرارات البشـــریة التـــي تختلـــف بهـــا عـــن نظریـــة االختیـــار العقالنـــي، وشـــرح

ها ولكنهـــا عمالللقواعـــد الـــذي یســـهل علـــى العقـــل اســـتالحـــدس المهنـــي  و  الفـــروق علـــى وفـــق

وقــــد نمــــت هــــذه التجــــارب فــــي برنــــامج أبحــــاث االستكشــــاف  تنطــــوي علــــى أخطــــاء منهجیــــة

خرجـت مـن نطـاق  اذ  (heuristics and biases research program)واالنحیـاز

مجاالت أخـرى بمـا فیهـا الطـب والعلـوم السیاسـیة وكانـت عـامًال أساسـیًا فـي  إلىعلم النفس 

  .(Kahneman, et .al, 1974 : 430 - 434)ظهور االقتصاد السلوكي 

 وجود ثالثة أنـواع مـن الحـدس ( إلى)   (kaheneman et.alشار "كانمان"  وآخرون  ا

 2015(سـتیرنبرج، و كوفمـان ، )شـاملة  أوتتبعـي و كلیـة  أوداخلیة و ارشـادیة  أووجدانیة 

ن نتـــائج أبحـــاثهم فـــي هــــذا االتـــي تعـــد مجموعـــة واســـعة مـــن األحكـــام البدیهیـــة إذ  ) 598:

م التـــي توضـــح بـــان العناصـــر البشـــریة هـــي عناصـــر عقالنیـــة المجـــال ُیَعـــد تحـــدي ألفكـــاره

ــ ــا تحــدي لبحــوثهم النظریــة فــي معالجــة المعلومــات لــدى ةفعال ، وفــي الوقــت نفســه وفــرت لن
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تفضــیل خیــاراتهم الخاصــة  االفــرادهــا عــن طریقاإلنســان، القائمــة علــى الكیفیــة التــي یســتطیع 

 االفـرادقـرار أي كیـف یسـتطیع عملیـة صـنع ال إلـىبهم، وقد توجهت أبحاثهم بصورة خاصـة 

معالجــة المعلومــات واتخــاذ قــرارات صــائبة بحــق أنفســهم وقــد ركــزت أبحــاثهم علــى كیفیــة أن 

أخطـاء أال انـه یمكـن أن ینظــر إلیـه بـالمعنى األسـاس بأنـه عقالنـي وهــو  إلـىالحـدس یـؤدي 

 , Haseltonأفضل طریقة في معالجة المعلومات رغم الوقوع في بعض األخطاء أحیانًا (

2005: 729 .(  

هــو خطــأ فــي التفكیـــر  )1974( ویعــد االنحیــاز المعرفــي علــى وفـــق مــا جــاء بــه كانمـــان

واتخــاذ القــرارات،  میلهأو عملیــة تفســیر العــالم مــن حــولهم وتــ إلــىویحــدث عنــدما یلجــأ األفــراد 

االنحیـــاز المعرفـــي، لمعالجـــة المعلومـــات التـــي یریـــدونها، وٕاصـــدار  إلـــىلهـــذا یلجـــأ األفـــراد 

قـرارات بشـأنها، وغالبـًا مـا تكـون  إلـىكام التي یتخذونها في معالجـة المعلومـات وصـوًال األح

هــذه القـــرارات ســریعة وال تخضـــع للتــأني، وفـــي أحیــان أخـــرى یكــون هـــذا االنحیــاز المعرفـــي 

ـــــؤدي  ـــــي عملیـــــة اتخـــــاذ القـــــرار ممـــــا ی ـــــىفـــــائق الســـــرعة ف ـــــر صـــــائبةٌ قـــــرارات  إل ـــــا غی  احیان

)Centeno, 2001: 1-2ــ م یحــدث انحیــاز معرفــي فــي بعــض األحیــان نتیجــة )، ومــن ث

(نظریـــة للخطـــأ الـــذي یقعـــون فیـــه فـــي تحدیـــد هـــذه النقطـــة، وقـــد تبنـــى الباحـــث هـــذه النظریـــة 

  لمسوغاتها اآلتیة :   )1974(كانمانالتي طورها Expectancy Theory 1964) التوقع 

  .  ةیالمعرف اتالنظریة أكثر موضوعیة ومقبولیة في تفسیر االنحیاز  تعد.1

  نظریة التوقع. وفق في تفسیره لالنحیاز المعرفي على واضح  نحوبد (كانمان) .اعتم2

-لـت اتخـاذ القـرارات وحـل المشـكالت و االتـي تن والبحـوث كثیر من الدراسات تد.اعتم3

  على نظریة التوقع .    -الباحث  علمبحسب 

  :مناقشة نظریات االنحیاز المعرفي

یم آرائهـــم واتجاهـــاتهم و أن األفـــراد لـــدیهم دافـــع لتقـــبـــماعیـــة المقارنـــة االجتنظریـــة  افترضـــت

غیــر متــوافر فــي موضــوعیة المعــاییر الان مــا وبمقارنتهــا،  عــن طریــقرهم وقــدراتهم ومشــاع

 للمعلومـــات ومعیـــار مصـــدر فهـــي ،بســـلوك اآلخـــرینالغالـــب، مـــا علینـــا اال مقارنـــة ســـلوكنا 
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، خصائصـنا وتمكننـا مـن بنـاء هویتنـا یم أنفسـنا وتحدیـدو التـي تسـاعدنا فـي تقـ وهيللمقارنة، 

نظریة المقارنة االجتماعیة بإمكانها أن تفسر العدیـد مـن جوانـب السـلوك االجتمـاعي للفـرد و 

أن البشــر بــ العقالنــي نظریــة االختیــار فتــرضتبینمــا مــثًال المســایرة، واالرتبــاط االجتمــاعي، 

یة لتحقیق أهـدافهم. فـي عـالم ما یرون انه أكثر الوسائل فعال ىعقالنیون ویبنون أفعالهم عل

المسـتمر لخیـارات الوسـائل فـي مقابـل خیـارات الغایـات  یمتقـو نادر الموارد  فان ذلك یعني ال

 أوویمكـــــن أن یســـــتنتج الباحـــــث مـــــن ذلـــــك أن متخـــــذي القـــــرارات  ،ثـــــم االختیـــــار مـــــن بینهـــــا

لــك أن یقعــوا فــي االنحیــاز المعرفــي، وذ األشــخاص الــذین یضــعون حلــوًال للمشــكالت یمكــن

  تیة : البواعث آلل

  وجود إدراك خاطئ في اختیار المنافع .  .1

وقــوع هــذا اإلدراك الخــاطئ فــي المقایضــات بــین التكــالیف والمنــافع المصــحوبة بالبــدائل  .2

 المختلفة . 

 التشویه الذي یحدث لدیه عند تحدید المنافع .3

راد وتوقعـاتهم من أكثر النظریات منطقیـة ألنهـا تـربط بـین جهـد األفـ نظریة توقعبینما تعد 

ل مـــن أرســـى أو  فیكتـــور فـــرومویعـــد  ،فـــي تحقیـــق الكســـب والتقـــدیر فـــي حالـــة نجـــاح أدائهـــم 

، )1964(قواعــد نظریــة توقــع األداء التــي تــدرس دافعیــة العمــل فــي المنظمــات وذلــك ســنة 

ن األفـراد سـیكونون مـدفوعین للقیــام ا، )1964( فـرومأسـاس فكـرة نظریـة التوقـع التـي قـدمها 

ارتفـــاع مســـتوى أدائهـــم ، ومـــن ثـــم  إلـــىدما یتوقعـــون بـــأن بـــذلهم الجهـــد یـــؤدي بعمـــل مـــا عنـــ

أن المكافـأة لـن تكـون ذات قیمـة تـذكر بالنسـبة لهـم ، لـذلك ركـزت  أوحصولهم على مكافـأة 

، و منفعـة: التوقـع والقیمـة والالعالقات القائمة بین عناصـر التوقـع  عن طریقعلى التحفیز 

 فـــراداأل  الحـــظ  اذتفســـیر نتـــائج تجاربـــه  عـــن طریــق )1974(طــور كانمـــان نظریـــة التوقـــع 

نســـبة  إلـــى، أي نقطـــة مرجعیـــة إلـــىالخســـارة نســـبة  أویقیمـــون خیـــاراتهم علـــى أســـاس الـــربح 

    .خیاراتهم مرتبطة بالجانب العاطفي كذلك، و الخسارة لخیار ما أوالربح 
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  (Personal  Responsibility) المسؤولیة الشخصیة ثالثا:

القـدرة علـى الـدفع،  هـيالمسـؤولیة،  إلـى) Responsibilityاالنكلیزي ( یشیر المصطلح

قــادر علــى  أومســؤول  أو)، أي شــخص موثــوق بــه Responsibleویشــتق منــه مصــطلح (

هــو المســؤول عــن أداء مهامــه التربویــة والتعلیمیــة   علــموالم ،دفــع دیونــه  أوالوفــاء بالتزاماتــه 

   ).30: 1980(العناتي،  داخل المدرسة
  

  .الشخصیة لت المسؤولیةو النظریات التي تنا

    (Existential Theory)النظریة الوجودیة:  )الأو 

یعــد العــالج الوجــودي أســلوب فــي التفكیــر أكثــر مــن كونــه ممارســة عالجیــة ، وهــو مبنــي 

على فرضیة، أننا أحرار ولذلك نحن مسؤولون عن خیاراتنا وأعمالنا، نحن مـن نكتـب قصـة 

)، 186: 2011طریــق الممــرات التــي ســوف نمشــي علیهــا (جیرالــد، حیاتنــا ونصــمم خارطــة 

 هــو أحــد مؤسســي العــالجو  Victor Frankel )1938( فكتــور فرانكــلومــن ابــرز روادهــا 

مكـین الفـرد  لیكـون واعیـا ت ن الهـدف الوجـودي هـوأیؤكـد  اذ)،  herapyTLogoعنى(بـالم

  بمسؤولیته، فطبیعة اإلنسان مكونة من مظاهر ثالثة:

  المظهر البدني. .1

  المظهر النفسي والعقلي. .2

  .) 39:  2015( الدراجي ،  المظهر الروحي .3

ل والثــاني، و هتمــا بالجــانبین األان یذلــال فرویــد وآدلــرعلــى  )1938( فرانكــلوهنــا یعتــرض 

وجودیــة فــان الروحیــة تعــد مــن أهــم جوانــب الوجــود اإلنســاني امــا ال، همــال الجانــب الروحــيأو 

لجـذور للجانـب الشـعوري وهو ما یمیزه عن الحیوانات، فروحیة الضمیر هي األساس وهي ا

 لــیس محكومــا بوســاطة األنــا ولكنــه مســیر بــروح الضــمیر، فالضــمیر ))الهــوو(( الضــمیري،

حـر لیقـرر  ان االنسـانجمـال، سـتمد الحـب والتـذوق بالیهو األسـاس المسـیر لإلنسـان ومنـه 

مــــاذا ســــیكون، ومــــاذا ســــیكون علیــــه وجــــوده، هــــو حــــر فــــي مواجهــــة أشــــیاء ثالثــــة (الغرائــــز 
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ن اإلنســان فــي نمــوه یقــع تحــت تــأثیر هــذه أواالســتعدادات الموروثــة والظــروف البیئیــة) مــع 

جــاه المســؤولیة ات لفرانكــ ســماه، وهــذا مــا االــرفض أوالظــروف، اال أنــه یملــك الحریــة للقبــول 

وتقـوم فلسـفة النظریـة الوجودیـة علـى عـدت ، )280 -279: 2008(الزیـود، نفسه وضـمیره 

  فرضیات:

 سـتمر فـي ثـم ی مـا مـن مكـانٍ  وجـودال إلـىالوجود اإلنساني یسبق الماهیة، یأتي اإلنسان  -1

المـوت والـذي هـو أیضـًا غیـر معـروف، فالشـيء الوحیـد الـذي یعرفـه اإلنسـان  ثـم ة الدنیاحیا

  .هو نفسه

  .ن یختار قراراتهأ فینبغي، هو حراإلنسان   -2

انمـــوذج الفریـــد الـــذي ســـیعرفه ه یختـــار ّنـــإف بـــه، یختـــار اإلنســـان حریتـــه الخاصـــة حینمـــا -3

  .دائما

  . نشاطاته وأعماله عن طریقیدافع اإلنسان عن نفسه  -4

س والمسترشــد هــو األســا/المربي الوصــل فــي التعامــل واالحتكــاك بــین المرشــد حلقــةان  -5

  اإلرشادیة. ملیةفي الع

  عالم الحقیقة الموضوعیة وعالم الذات الموضوعیة. ، هماعالمان  وجود -6

  الفرضیات السابقة ما یأتي: إلى )1938( وقد أضاف فرانكل

  الدافع األساس لحیاة اإلنسان. هوبحث عن المعنى ال .1

 معنى وجود من قبل اإلنسان نفسه. اكتشاف .2

 ).Arietis, 1977: 868 ( لحریة اإلنسانیةإن السرور هو تأثیر جانبي ل .3

ـــــى للعـــــالج الوجـــــودي هـــــي تقبـــــل األفـــــراد و ان الخطـــــوة األ إلـــــى) 2003( یـــــالومأشـــــار   ل

یعــرف األفــراد دورهــم فــي خلــق وضــع أزمــات حیــاتهم ومشــكالتها یعرفــون  فكمــاالمســؤولیة، 

 التوقــف فــي هماألفــراد ألنفســ ادراكر حیــاتهم، إذ إن اأیضــًا أنهــم یملكــون القــدرة لتغییــر مســ

مــا یحصــل لهــم وكــذلك  اتجــاهبضــعف شــعورهم بالمســؤولیة  یخــصعــن خــداع أنفســهم فیمــا 

 أكــدت نفســه وفــي الســیاق، خــرآل ولــیس لهــا أو تهم مــن الحیــاة التــي ال تنتهــي فلهــا احتیاجــا
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 هممــــن أمراضــــ االفــــراد عــــالج إلــــىالوجــــودي ال یهــــدف  عــــالج) ان ال2002(فــــان دورزیــــن 

فـــي  متكاســـلونانهـــم و  "مرضـــى مـــن الحیـــاة"ضـــى نفســـیین وٕانمـــا هـــم لیســـوا مر  هـــمالنفســـیة، ف

ن الهدف من العـالج الوجـودي أو  ،منتجةو ن یحیوا حیاة خصبة أ على غیر قادرینالحیاة، و 

أن و ، معنـى اذ حیـاتهموجعـل  ،ن یكتشفوا ویبحثوا عن البدائل المتـوافرة لـدیهمأهم على حفیز ت

مخططـین وصـانعین ن نكون أ نبغيف، وانما ین ال نبقى ضحایا سلبیین للظرو أال أو نعرف 

  ).187: 2011لحیاتنا (جیرالد، 

فــي  عجــزوان ال هــا،القــیم التــي نــؤمن بهــا هــي مــا نختار  Sartre (1945( ســارتر عــدیو 

االنفعالیــة التــي نعــاني  كالتالمشــ إلــىیــؤدي االعتــراف بأننــا أحــرار ونملــك حریــة االختیــار 

ان نقـول "ال اسـتطیع االن ان أتغیـر بسـبب  ر، مـثالان نختـرع األعـذا إلـىمنها، لذلك نمیـل 

ـــق  والظـــروفالعوامـــل  ـــي حـــدثت فـــي الماضـــي" وأطل ـــى مثـــل هـــذه ) Sartre( ســـارترالت عل

 إلــــى دعــــاقــــدرهم وال منــــاص منهــــا، و  ذاوهــــ احــــرار االفــــرادوان ، (اإلیمــــان الســــیئ)األعــــذار 

 لـــم تفـــيتعـــرف بأنـــك  نأ الشـــعور بالـــذنب هـــوان و  ،االلتـــزام لالختیـــار الـــذي قررنـــاه ألنفســـنا

 والحـد مـنالمسـتوى المطلـوب  إلى قينرت كينا لعجز  إلىالشعور بالذنب أشارة و ، اتكلتزاماب

  ).41: 2015الدراجي، القلق (

االعتراف بالمسـؤولیة  ، وهي تعنياألصالة مفهوم إلى )2008( وشنایدر ،مندلویتز اشار

، المكاناتـــك وفقـــامقـــدر لـــك  تكـــون مـــا هـــو الكفـــاح كـــيو ،بفردیتـــك  واالعتـــرافعـــن حیاتنـــا، 

ـــة والمســـؤولیة)،  نقطـــةن الأنالحـــظ  ـــة هـــي (الحری ان األفـــراد أحـــرار  اذالمهمـــة فـــي الوجودی

، وتحمــل المســؤولیة شــرط اســاس مصــائرهم تقریــر، ولهــم دور كبیــر فــي عــدة بــدائل ولــدیهم

الـد، (جیر للتغیر، والذین یعجزون عن تحمـل المسـؤولیة ویخلقـون االعـذار ال یـنفعهم العـالج 

2011 :195- 196( .  

أهمیة تمتع الفرد بالمسؤولیة الشخصیة حتـى یـتمكن مـن اتخـاذ قـرارات مهمـة  فرانكل وأكد

ولبیــان أهمیــة المســؤولیة الشخصــیة ألقــى  وصــعبة فــي أســوء المواقــف ویكــون مســؤوًال عنهــا،

رارًا انــه عــدَّ المســاجین ُأناســًا أحــ(فــي أمیركــا مفادهــا  ســان كــوینتنخطبــة فــي ســجن  فرانكــل
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(بـادون ، ) حیـث هـم اآلن إلـىومسؤولین مسؤولیة شخصیة لكونهم اتخذوا قرارات أدت بهـم 

2012  :120 .(  

ضمن النظریة الوجودیة التـي أكـدت علـى مبـدأین أساسـیین  علمعلى المأّن ویرى الباحث 

هــي مســاعدة التالمیــذ فــي معرفــة الطرائــق التــي تعیــنهم  ))والمســؤولیة ،الحریــة(متالزمــین (

لــــى حیـــــاتهم األصـــــیلة ذات المعنـــــى ومواجهـــــة حــــاالت القلـــــق والوحـــــدة والخـــــوف والعزلـــــة ع

واالنغمــاس فــي العمــل وتــوفیر البــدائل ومســاعدتهم فــي التعــرف علیهــا، النهــم غــافلون عنهــا 

ن یوضـح أر مسـتقبلهم، و یـتقبـل المسـؤولیة لتغی عـن طریـق ،حیاتهمنمط ر یوان بإمكانهم تغی

  . ن منها، هي سبب اختیارهم هم ولیس بسبب اآلخرینن األزمات التي یعانو ألهم 

وهنـــا تقـــع علـــى المعلـــم مســـؤولیته األصـــیلة الصـــادقة بمســـاعدة التالمیـــذ علـــى ان یعرفـــوا 

عالقــة التواصــل واالحتــرام واالهتمــام والصــدق والتعــاطف  عــن طریــق ،أنفســهم ویعــوا ذواتهــم

  . التي یبدیها المربي حیال تالمیذه

  

   )Gestalt Theory( نظریة كشطلت: )نیاثا

 ،التنظـیم االدراك، واعـادة مفهوم الكلیة، و  كشطلتنظریة  علیها تأهم المفاهیم التي ركز 

وأكـد  ،بالنمو وطریقة حـل المشـكالت أیًضات والمسؤولیة. واهتم ،واآلن ،واالستبصار، وهنا

علــــــى مســــــؤولیة الفــــــرد وانــــــه كــــــائن یتحمــــــل المســــــؤولیة ولدیــــــه قــــــدرات أكثــــــر ممــــــا یعتقــــــد 

)Patterson, 1986: 152.(  

  هي: تشطلكنظریة العالج بالمفاهیم التي أكدت علیها  

 ،عادة تنظیم خبراتـهإ بوصفه كائنا حّیا على: یعني قدرة اإلنسان )Insight() االستبصار1

كلمــــا كــــان أدراك الكــــائن الحــــي واضــــحا، كــــان االستبصــــار فا ، بحیــــث یأخــــذ معنــــى جدیــــدً 

 للتوصــــــل للحلــــــول والمشــــــكالت التــــــي قــــــد تواجــــــه الفــــــردللمواقــــــف أكثــــــر فعالیــــــة وٕامكانیــــــة 

ن الســـبب أ إلـــى )Fredriek Perls( فردریـــك برلـــز، وقـــد أشـــار )261: 2005(عـــدنان،

نــاتج عــن قلــة الــوعي واإلدراك لمشــاعرهم، وتركــز  االفــراداألســاس وراء ســوء التكیــف لــدى 
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غیـــر  أوهیـــة النظریـــة علـــى الوجـــود الحـــالي للفـــرد وتعـــد الماضـــي أعمـــال ومواقـــف غیـــر منت

ن كــل أتركــز علــى خلــق الــوعي المســتمر والتواصــل لــدى الفــرد الــذي یعنــي  فهــيمكتملــة، 

لحظة یمر بها یكون أكثر اطالعا على األمور السابقة ، إذ ان الفرد عنـدما یـدرك الخبـرات 

المؤلمــة الســابقة یضــعها تحــت الدراســة والمناقشــة العقالنیــة للتبصــر بهــا واحــدة تلــو اُألخــرى 

)Patterson, 1986: 152.(  

مســاعدة  إلــىكشــطلت تهــدف نظریــة ن أ رلــزبضــح أو :  (Her & Now)) هنــا واألن2

األفــراد علــى االتصــال المباشــر والــوعي التــام بخبــراتهم الحاضــرة وفــي اللحظــة التــي یكونــون 

 رلـزب)، وقـد أهـتم  Here  &Nowهنـا واآلن ( ة بـــــالحاضـر  علـى الخبـراتطلـق بهـا، وقـد أُ 

ــ ــام یعــط بالحاضــر ول ریــة نظمرشــد النفســي فــي عمــل الإذ ان  ،بالماضــي والمســتقبل اهتماًم

ـــى، استحضـــار الماضـــي كشـــطلت الحاضـــر ومناقشـــة المسترشـــد لتصـــبح المواقـــف غیـــر  إل

 أوالمنتهیــة فـــي الماضـــي موقــف منتهیـــة فـــي الحاضـــر (اآلن)، وذلــك یجعـــل هـــذه المواقـــف 

نـــاء وبـــذلك یـــتخلص الفـــرد مـــن الـــوعي وتصـــقل بشـــكل ب إلـــىعـــي و الخبـــرات تنتقـــل مـــن الال

  .)143: 1997(القذافي،  المشاعر والعواطف التي كانت مكبوتة ومعطلة

 برلـــزویقصــد بهــا  أبــرز مفـــاهیم الكشــطلت هــي مــن:  (Responsibility)) المســؤولیة3

 )(اآلن)(ویعــد  ،بــالوعي وهــي عملیــة التعریــف علــى مــا نفكــر بــه ومــا نشــعر بــه ومــا نفعلــه

 ،انهـــا تغطـــي كـــل مـــا هـــو موجـــود إلـــىأســـاس الـــوعي ویعـــود ذلـــك  اآلن هـــي، فـــ) )كیـــف(و(

) )المسـؤولیة(له عالقة بالعملیات الجاریـة، ویتبلـور مفهـوم ( تغطي السلوك وما )(كیف)(ماأ

التـي یشـعر الفــرد بـأن كـل مــا یقـوم بـه مــن عملیـات فكریـة وســلوكیة هـو جـزء منــه، وانـه هــو 

ولكــي یكــون ناجحــا  ،حمــل مســؤولیة ذلــك) وعلیــه ان یت)االن(الــذي یمــر بخبــرات مختلفــة (

ان یعــیش طموحــات وتوقعــات  علیــه ان یكــون صــادقا مــع نفســه ولــه طموحــات وتوقعــات ال

 )120غانم ، ب ت : ( اآلخرین
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النظــرة الكلیــة  نّ إجزائــه، لــذا أمــن مجموعــة  أكبــرالكــل  عنــي انّ تو : (Gestalt)  ) الكلیــة4

    لكــــــل هــــــو ســــــابق ألدراكنــــــا للجــــــزءلكنــــــا افــــــي ســــــلوك الكــــــائن ككــــــل ولــــــیس أجــــــزاء وان ادر 

 )304: 2004محمد،(

فــي مســاعدة  علــمالم ان مســؤولیةشــطلت كاســتعراض نظریــة ال عــن طریــقیالحــظ الباحــث 

مـن رده مسـؤولیة سـلوكه  عـدم رغبتـه فـي تحمـلتوجیه لـه االسـئلة وتبیـان  عن طریق التلمیذ

ؤول عمـا یحـدث لـه وعلیـه انـه هـو المسـ تلمیـذكـي یـدرك ال، باإلحبـاطللجواب فیشعره المعلـم 

تحمــل مســؤولیة مــا هــو علیــه االن، لیكــون واعیــا بذاتــه وان مــا یقــوم بــه مــن عملیــات فكریــة 

  وسلوكیة هي جزء منه وان یتحمل مسؤولیة ذلك كي یكون ناجح.

 

   (Theory of Realistic Therapy1957) نظریة العالج الواقعي )ثالثا

یقــدم  ان اإلرشــاد William Glasser, (1957( كالســر ولــیمیــرى صــاحب النظریــة 

بحیـث یـتمكن مـن المسترشـد  إلـىمـن تقـدیم المسـاعدة  المربـيما یقـوم بـه  عن طریقللطلبة 

المســـؤولیة  وٕاشـــباع الحاجـــات فـــي إطـــار مفـــاهیم ،المواجهـــة االیجابیـــة للواقـــع والتكیـــف معـــه

بوصـفه قعي العـالج الـوا كالسـر عملوقـد أسـت، )89: 2005والواقعیة والصواب (الرشـیدي، 

لفئــة المعرفیــة الســلوكیة لمــدارس ا إلــى ان نعــده منتمیــا إذ یمكــن ا،عالمیــإ أو اإرشــادی امنهجــ

العالج الواقعي یعتمد نظریة الخیار المهني، فقـد قـدم  نّ إف )،كالسرلـ(العالج التقني، وطبقا 

فیهـــا متحـــدًیا مـــن تأســـیس العـــالج كمـــنهج أعالمـــي مفیـــد،  إطـــار نظریـــة الخیـــار بعـــد حـــینٍ 

، واهتمـت بكیفیـة عملیـة التفاعـل بـین )36: 2015( الـدراجي،  التفكیر والممارسة التقلیدیین

فشــل  أوالتالمیــذ والمعلمــین، وربــط الــتعلم بحیــاة التالمیــذ، وكیــف تســهم المــدارس فــي نجــاح 

    .)124: 2014المتعلمین ( التمیمي،

هــــا مســــؤولیة علــــى المســــؤولیة الشخصــــیة، التــــي تضــــم بــــین طیات 1957)( كالســــرأّكــــد 

ن كـــل أاالنســـحاب مـــن العـــالج، و  أوســـؤولیة ن یختـــار المسترشـــد تحمـــل المأ االختیـــار، أي
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ن علیــه تحمــل مســؤولیة تغیرهــا أو  ،نمــا هــي ســلوكیات مختــارةإ ،مرغوبــةالالســلوكیات غیــر 

  ).Lenon, 2002: 3( منها والحدّ 

بسـبب انتشـارا سـریعا، وانتشرت  ،بین المرشدین التربوییناهتماما واسعا نظریته  تنالوقد 

ذلـــك االهتمــام متـــأتٍّ مــن اعتمـــاد یكــات فیهــا، نلـــة التكســهولة فهمهــا وســـهولة اســتخدامها وق

، وان اكثـــر مجـــال التفكیـــر الســـلیم والتركیـــز علـــى الكفـــاءة فـــي الجهـــد والوقـــت نظریتـــه علـــى

  ) .326: 2009(أبو اسعد،  المدارس هيلتطبیقها 

بســـیطة مـــن القواعـــد الملموســـة فـــي الحیـــاة  مجموعـــة إلـــى 1957)(كالســـرتســـتند نظریـــة 

اســـتخدامها فـــي  المعلـــمویمكـــن اســـتخدامها لكـــل االضـــطرابات النفســـیة، ویســـتطیع  ،الیومیـــة

معالجـــة مشـــكالت الطلبـــة ســـواء كانـــت مشـــكالت ســـلوكیة أم مدرســـیة أم فـــي حالـــة التـــأخر 

  .  )242 :1994، الشناوي (الدراسي واضطرابات العالقات والخجل والقلق والعدوان

 لتربیـة والتعلـیموُتعد أكثر النظریات فاعلیة في الجانـب الوقـائي لإلرشـاد النفسـي، وهـدف ا

السـلوك المسـؤول وهـو  إلـىعلى تحمل المسـؤولیة الشخصـیة، والوصـول بـه  طلبةمساعدة ال

الـتفهم، والهدف الشامل للنظریة، والعالقة فیها تمتاز بالدفء والتقبل و  العملیة التربویةغایة 

  . )244، 1994، الشناوي(كز على السلوك الحاليوتر 

ن الفـرد یسـعى دائمـا لإلفـادة مـن طاقتـه الشخصـیة فـي الـتعلم وفـي أ 1957)(كالسـریرى 

 إلـىیمتلك التعلـیم النفسـي بكامـل أبعـاده، وبهـذا یشـیر  )بحسب نظریة كالسر(فالفرد  ،النمو

مـا یریـدون مـن الحیـاة  إلـىول ن هدف الواقعیة هو تعلیم األفراد أكثر الطـرق فاعلیـة للوصـأ

  ).307: 2000(الخواجا، 

ــــــواقعيوباألســــــاس تقــــــوم نظریــــــة  ــــــى فرضــــــیة  العــــــالج ال  للبشــــــر خمــــــس حاجــــــات نّ أعل

، فالســـلوك الـــراهن للفـــرد هـــو الهویـــة، االنتمـــاء، الحریـــة، المـــرح، البقـــاء) إلـــى(الحاجة أســـاس

ف فقـــط مـــن أفعـــال ن الســـلوك لـــم یتـــألأأكثـــر مـــن تلـــك الحاجـــات، و  أوشـــباع واحـــد إلـــة و امح

جمــالي ألنــه یتــألف بصــورة متزامنــة مــن مكونــات ااألفــراد، بــل انــه یوصــف علــى أنــه ســلوك 

  . )Perkins, 2002: 3التفكیر والفعل والشعور والفسلجة (
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ع یمنح الفرد  القدرة على التوجیه الـذاتي فاالد نّ على أ العالج الواقعيوبهذا تنص نظریة 

لـة متواصـلة و االسلوك یختار فـي مح نّ إ ،تیة، ونتیجة لذلكالحاجات الحیا المطلوب إلشباع

    تكون علیه حیاة جدیدة نْ ألجعل الحیاة ونوع الخبرة التي یریدها الفرد 

Funder Standing, 2001, ww..)(  

، فیختـارون فهم مخیرونمن طالب ومدرسین  )العالج الواقعيحسب نظریة (األفراد  نّ فإ

ب، وما ان ینخرطون في نشاط حتى یقلبوا مشـهد األحـداث العمل والمهنة والتخصص واللع

 ،من حولهم، بجمع المعلومات بأذانهم وأنوفهم وأعینهم وغیر ذلك بمساعدة جهازهم الحسـي

ویستعملون هذه المدخالت لمساعدتهم علـى تحدیـد مـا یحـدث مـن حـولهم قـد یلبـي حاجـاتهم 

دث مثــل هــذا االنزعــاج یكــون وحینمــا ال تنطبــق هــذه الصــور، یحــدث االنزعــاج وحینمــا یحــ

بطریقـــــة مختلفــــة، طریقـــــة  لالختیــــار االفــــرادحــــادا، فــــان اإلحســـــاس بعــــدم االرتیــــاح یحـــــرك 

  .(Crawford & er.al, 2006: 2) أكبر نحورضیة بللتصرف إلنتاج صور مُ 

هــو عملیــة تعلــم الحــوار  العــالج الــواقعينظریــة  االرشــاد وفــق )، أن2008یــرى الزیــود (

، وتركـز طالـب، فهـو یسـأل أسـئلة كثیـرة عـن الحیـاة الحالیـة لل طالـبالو  لـممعالالمنطقي بین 

عن سلوكه والقیام بـالحكم القیمـي علـى ذلـك  أكبروعي  إلى طالباالسئلة على الوصول بال

ن نشــیطون فــي مجــاالت یــو الواقع نبو المر فــ ،وثــم التخطــیط لســلوك أكثــر مســؤولیة ،الســلوك

فـــي محادثـــات ممتعـــة ومثیـــرة، ویســـتعملون  البطـــال ُأخـــرى، فهـــم ال یتـــرددون علـــى أشـــغال

  .)368: 2008النقاش الحاد(الزیود، النكتة وحتى 

بالمســـؤولیة   تتمثـــل ،تحكـــم الســـلوك اإلنســـانيیة، ثالثـــة مفـــاهیم أساســـ تقـــوم النظریـــة علـــى

ـــ )كالســـر(وقـــد رمـــز  ،والواقـــع والصـــحیح (الصـــواب) ) والمـــأخوذة مـــن الحـــروف 3R(ـلهـــا ب

) وهــي تعمــل علــى وفــق  Responsibility , Reality , Rightلــى للكلمــات (و األ

  :تياال مخططال
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  لنظریة العالج الواقعي المفاهیم األساسیة )2( مخطط

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )6: 2010 ،( ال غالب

  

   :المفاهیم األساسیة في العالج الواقعي

  ) Responsibility(المسؤولیة:   – 1

باع حاجاتــه بوســائل ال بــه الفــرد إلشــســلوك یقــوم  )حســب كالســر (المســؤولیة الشخصــیة 

قاللیة سعي اآلخرین إلشباع حاجـاتهم، وان الفـرد المسـؤول هـو الـذي یسـعى باسـتو  تعارضی

: 2015د، و اد(تحقیقهــا عــن طریــق وضــعها موضــع التنفیــذفــي إلنجــاز أهدافــه التــي یرغــب 

 ن المســــؤولیة الشخصــــیة أســـــاس وجــــوهر اإلرشــــاد بـــــالواقع، وأنأ كالســــرورأى ، )37-38

ولدیــه دعــم نفســي  ،ي الــذي یتحمــل المســؤولیة الشخصــیة هــو الشــخص المســتقل فردیــاً بــالمر 

علــى اختیــار الســلوك األمثــل  الفــرد تســاعدفالمســؤولیة داخلــي لتحدیــد مــاذا یریــد مــن الحیــاة، 

ربــــي مســــؤول عــــن الســــلوك الحــــالي ولــــیس الســــلوك الماضــــي لكــــون موتقریــــر المصــــیر، وال

ه أن یتحمـل المسـؤولیة الشخصـیة عـن أفعالـه والطریقـة التـي ، وعلیـالماضي ال یمكن تغییـره

تغییـر األفعـال على  لتربویةوعلیه أن ُیركز في عملیة ا یفكر بها والمشاعر التي یشعر بها،

المسؤولیة
Responsibility  

  Reality  الواقع

    Rightالصواب

3R 

  Assimilation  استیعاب
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( تغییـــــــر المشـــــــاعر إلـــــــىبـــــــدورها ســـــــتؤدي  فهـــــــيكثـــــــر قابلیـــــــة للتغییـــــــر واألفكـــــــار ألنهـــــــا ا

   ).125: 2014التمیمي،

  )Reality(الواقع:   – 2

والظـروف  لواقعیـة الشـعوریة فـي الحاضـرالسـلوك الحـالي للفـرد والخبـرات الحقیقیـة ا یعني

العـــالم الـــذي یعیشــون فیـــه بمـــا فیــه مـــن مشـــكالت وعقبـــات،  االفــرادن یفهـــم أالمحیطــة بـــه، و 

أن الواقــع یملــي  كالســر یــرىوتحقیــق حاجــاتهم بصــورة مســؤولة فــي إطــار حــدود الواقــع ، و 

  .على السلوك تربویةلعملیة العلینا أن نركز في ا

  ) (Right:  ( الصواب) الصحیح – 3

غیــر صــحیح،  أومقیــاس مقبــول ومتفــق علیــه یقــاس بــه الســلوك كونــه صــحیحًا  أومعیــار 

 وهـو سـلوك ن الفـرد یقـوم بتقـویم سـلوكها :والفـرد نفسـه یحـدد معـاییر الصـواب والخطـأ، أي

  .(Glasser , 1999:1-2) معیاري متى ما احترمه الفرد حقق له حیاة اجتماعیة ناجحة

أن الفرد مسؤول عن إشباع حاجاتـه ومسـؤول عـن سـلوكه وعلیـه أن ُیحسـن  كالسرویرى 

ن یتحمل المسؤولیة الشخصیة في اتخـاذ القـرارات أاالختیار ویكون اختیاره أكثر مسؤولیة، و 

ریـق من واقع تقدیره الشخصي، والمسؤولیة الشخصـیة ٌتعلـم الفـرد تقیـیم الموقـف واختیـار الط

  ).34 – 33: 1978(كالسر،  الصحیح له ولآلخرین

  ین الواقعیین وهي:ربالخصائص التي یتطلب توافرها في الم كالسروقد حدد 

  ن یكون مسؤوال، قویا، مهتما،إنسانیا،حساسا .أ .1

ـــادر أ .2 ـــه الخاصـــة و  ان یكـــون ق ـــق حاجات ـــى تحقی ـــة فـــي مشـــاركة اآلخـــرین فـــي لدیـــعل ه رغب

 .صراعاتهم وال سیما المسترشدین

 . ةن یمارس التعاطف من أجل قبول المسترشد ذي الشخصیة المنعزلأ .3

 ن یكون قادرا على االندماج شعوریا مع المسترشد، مما یسهل األمور بینهما.أ .4
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 إلــىن، یأخــذون بأیـدي طالبهــم مــن الضــعف والالمســؤولیة و ن هــم معلمــو ن الواقعیــو ربفـالم

 :Shilling, 1985)االنجـاز  إلـىإنجـاز االالسـرور ومـن  إلىالقوة والمسؤولیة، ومن األلم 

ربــي الــذي ال یتحمــل المســؤولیة شــخص ُمعتــل یقــوم بتلبیــة حاجاتــه م، كمــا رأى أن ال)117

  Glasser, 1998 : 101)(على حساب حاجات اآلخرین

أكـــد علـــى اهمیـــة اله اهتمامـــا، اذ أو التواصـــل فـــي نظریتـــه، بـــل  1957)(كالســـرلـــم یهمـــل 

في مـا یتعلـق  السیماتجعل التالمیذ یتحدثون عما في داخلهم و  وطرح أسئلة واقعیة التواصل

 ,Glasser) ســـلوكهم بتقـــویم ســـلوكیاتهم وتصـــرفاتهم وتحمـــل المســـؤولیة الشخصـــیة عـــن

ــــرد أن یتحمــــلاذ ا، (2000:55 ــــق  ن الســــلوك المســــؤول یســــمح للف ــــه ویحق مســــؤولیة أعمال

 ول بدیلـــــــــةحاجاتـــــــــه بطریقـــــــــة ال تحـــــــــرم اآلخـــــــــرین مـــــــــن تحقیـــــــــق حاجـــــــــاتهم ویـــــــــأتي بحلـــــــــ

)Gladding,1996:282.(  

تحمـل المسـؤولیة  المـربینعلـى أن  Edward & Watts  (2004( ادوارد ووتـسرى یـو 

ـــیم الى علـــســـیطرة فـــي الالشخصـــیة ألنهـــا تســـاعدهم  تحمـــل المســـؤولیة  طلبـــةســـلوكهم، وتعل

  الشخصیة حتى یكونوا أكثر فاعلیة في التعلم وتحسین نتائجه

 .(Edward & Watts , 2004 : 28 )  

ن على بناء العالقات االیجابیة مع اآلخرین والـتخلص ربیمالمسؤولیة الشخصیة التساعد 

من السیطرة الخارجیة، ومساعدتهم على اختیار أفضل الحلول والعیش بسعادة بهـدف خلـق 

هـادف وینبـع مـن داخـل الفـرد  أن السـلوك البشـري )، السیماKoh , 2013 :2 حیاة فعالة (

ن سـلوكنا مـدفوع أى الخارجیـة علـى قراراتنـا، و على الـرغم مـن تـأثیر القـو ال من قوى خارجیة 

ن الفـرد یسـعى لإلفـادة مـن طاقتـه أبدوافع داخلیة وهو موجه في األساس إلشباع حاجاتنـا، و 

الشخصــیة فــي التعلــیم والنمــو ویمتلــك التصــمیم النفســي (أي یتحمــل المســؤولیة الشخصــیة) 

ن قیمـة الفـرد فـي مـا یفعلـه وهـو یفعـل أعلـى الموقـف، و ه أكثر من اعتمـاده ویعتمد على قرار 

یملیــــه علیــــه عقلــــه، والمســـؤولیة الشخصــــیة معیــــار ومؤشــــر للصــــحة النفســــیة،  أومـــا یقــــرره 

تحقیــق الســعادة،  إلــىفعــال وتــؤدي  نحــووالمســؤولیة الشخصــیة ُتعلــم الســیطرة علــى الحیــاة ب
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یة وفهـم الواقـع ( الخواجـا ، اإلحسـاس بالمسـؤولیة الشخصـ بینوان هدف النظریة تعلـیم المـر 

2009  :307 – 320 .(  

ب مــــن اجــــل التقــــدم لإلمــــام واســــتخدام و اوالمســــؤولیة الشخصــــیة دلیــــل علــــى القــــدرة للتجــــ

اإلمكانیــات والقــدرات مــن اجــل النجــاح وهــي إحــدى صــفات الشخصــیة الناجحــة والمســتقلة 

 2007والمنطـق ( حسـین ،  واإلدارة الذاتیة، والتعامل مع األمور بمهنیة وبالحقائق واألرقـام

 :72   . (  

ي أن یكون شخصـًا نشـطًا یتحمـل المسـؤولیة الشخصـیة، وینشـئ عالقـة دافئـة مربوعلى ال

ویجلـــس أمامـــه وینـــدمج فـــي  ،ویشـــجعه علـــى النجـــاح ویتعامـــل معـــه عـــن قـــرب تلمیـــذمـــع ال

فـة عكس مشاعره ویسانده في تقویم سلوكه والحكم علـى هـذا السـلوك ومعر یتقبله و یمشكلته و 

 ,Hansen(.وتنفیــذها والوفــاء بهــذه الخطــط ،البــدائل لحــل مشــكالته وتنمیــة خطــط واقعیــة

تلــــزم المســــؤولیة الشخصـــیة إقــــرار الفــــرد بمــــا یصـــدر عنــــه مــــن أفعــــال )، و  161 :1980

ـــه بجهـــوده  ـــزام الفـــرد تجـــاه نفســـه والوفـــاء بالتزامات واســـتعداد لتحمـــل نتـــائج هـــذه األفعـــال والت

وتسقط عـن  على الحریة الشخصیة ، وتقوم المسؤولیةنتجاه اآلخریاالخاصة وبإرادته الحرة 

  ).  93: 2002( رزق ،  صاحب اإلرادة المسلوبة

الثقــة بــالنفس والــوعي بالــذات  :همهــاأ ،مــن االبعــاد كثیروتــرتبط المســؤولیة الشخصــیة بــال

اه بعـاد ذات طـابع  أخالقـي تجـأراك هدف اإلنسان مـن الحیـاة، وهـي واإلحساس بالهویة وٕاد

الفرد نفسه وتجـاه اآلخـرین، والفـرد الـذي یتحمـل المسـؤولیة الشخصـیة تتـوافر فیـه خصیصـة 

  ) .  9 – 8: 1995النضج النفسي بالقیم الذاتیة ( عثمان ، 

وهناك عدد من المؤشرات والمظاهر یمكن أن نسـتدل بهـا علـى ضـعف تحمـل المسـؤولیة 

  الشخصیة لدى األفراد منها : 

ثــر األعــراض داللــة علــى ضــعف تحمــل المســؤولیة الشخصــیة ، وهــو :  أك نو االتهــ   – 1

اعــتالل عمیــق ومهــین فــي أخالقیــة المســؤولیة الشخصــیة عنــد الفــرد ، ودلیــل علــى ضــعف 

  البنیان النفسي األخالقي في الشخصیة ككل عند الفرد . 
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ن دائمـــــا، وُتعبـــــر عـــــن تهالـــــك وحـــــدة و ان وتصـــــاحب التهـــــو ا: مرادفـــــة للتهـــــ الالمبـــــاالة – 2

  شخصیة وتشتت وجهتها.ال

  الداللة على ضعف المشاركة مع اآلخرین .   :التفكك    – 3

: اإلعــالن عــن عــدم  تحمــل المســؤولیة الشخصــیة   الفــرار مــن المســؤولیة الشخصــیة  – 4

  ). 18 – 17:  2001(الحارثي ، 

ه الحـالي للمبـررات بحثـللمسـؤولیة الشخصـیة فـي ) 1957( كالسروتبنى الباحث نظریة  

 إلــــىالحــــالي، وتســــتند بحــــث لمتهــــا لءوضــــوحًا فــــي مكوناتهــــا ومالتیــــة: علــــى أنهــــا أكثــــر اآل

وهـذا األمـر یعـود  ،علـى المسـؤولیة الشخصـیة ركزمجموعة من المفاهیم والقواعد العلمیة وت

ـــى الفـــرد والمجتمـــع،  ـــدة عل الســـیما أّن اإلرشـــاد الـــواقعي أســـلوب معرفـــي یعتمـــد علـــى و بالفائ

ن المواجهــة المباشـرة لمشــكلة الفــرد والتركیـز علــى الســلوك الحــالي، اإلدراك والتفكیـر ویتضــم

، وأكثــــر وحتـــى االبـــاء  المعلمـــینوســـهولة الفهـــم واالســـتخدام ویمكـــن تطبیقهـــا بســــهولة مـــن 

فعــال ومــؤثر، وهــدف  علــمالنظریــات فاعلیــة فــي الجانــب الوقــائي لإلرشــاد النفســي، ودور الم

ن أرها فاعلیة للحصول على ما یریـد مـن الحیـاة و أفضل الطرائق وأكث نالمربیالنظریة تعلیم 

ســــلوكًا مســــؤوًال وواقعیــــًا وصــــحیحًا، والعالقــــة اإلرشــــادیة فیهــــا تمتــــاز  بــــيیكــــون ســــلوك المر 

  بالدفء والتقبل والتفهم .

  

  :الشخصیة مناقشة النظریات التي فسرت المسؤولیة

والتـي   Responsibility)( المسـؤولیة إلىض النظریات التي أشارت اعر است عن طریق

أحد المفاهیم الرئیسة في النظریة، ان أغلب هؤالء المنظرین كانت أفكارهم متقاربـة فـي  تعد

كمــل بعضــها الــبعض، وكــان تكیــد علــى أهمیتهــا، وهــي وجهــات نظــر تفســیر المســؤولیة والتأ

وقــد وجــه  (Glasser)ر كالســ هــوالشخصــیة ائــل الــذین بحثــوا فــي أهمیــة المســؤولیة أو مــن 

البحــــــث فـــــــي هــــــذا المفهــــــوم والتركیـــــــز علیــــــه فــــــي مســـــــاعدة  إلــــــىالعلمـــــــاء  رســــــائأنظــــــار 
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تحمـل  عن طریـقواألزمات التي یعانون منها  تكالللتخلص من المش /التالمیذالمسترشدین

  مسؤولیة أعمالهم والنتائج المترتبة على هذه األعمال.

ر بالثقــة ن اإلنسـان كــائن عقالنـي واجتمــاعي وجـدیأوالحـظ الباحـث تأكیــد المنظـرین علــى 

ویمیــل للتفاعــل مــع البیئــة واآلخــرین وبــذلك یمكنــه تحمــل المســؤولیة تجــاه نفســه وتجــاه بیئتــه 

  وتجاه اآلخرین.

المسترشـــدین فـــي معرفـــة  ةســـاعدم إلـــى ي تشـــیر، فهـــةالوجودیـــ نظریـــةال إلـــىامـــا بالنســـبة 

وف حیــاتهم ذات المعنــى ومواجهــة حــاالت القلــق والخــ إلــىق واألســالیب التــي تعیــدهم ائــالطر 

االنغمــاس فــي العمــل وتــوفیر البــدائل ومســاعدتهم علــى تقبــل  عــن طریــقوالوحــدة والعزلــة، 

ن األزمـــات التـــي یعـــانون منهـــا، هـــي ســـبب أن یوضـــح لهـــم أالمســـؤولیة لتغیـــر مســـتقبلهم، و 

  اختیاراتهم ولیس بسبب اآلخرین.

ـــا تقـــع مســـؤ  ،الحریـــة والمســـؤولیةوقـــد أكـــدت النظریـــة الوجودیـــة مبـــدأین أساســـین  ولیة وهن

ن یعرفــــوا أو  ،بمســــاعدة التالمیــــذ علــــى تحمــــل المســــؤولیة، لتغیــــر ســــلوكهم االســــمىالمربــــي 

عالقــة التواصــل واالحتــرام واالهتمــام والصــدق والتعــاطف  عــن طریــقأنفســهم ویعــوا ذواتهــم 

  التي یبدیها المرشد الوجودي تجاه مسترشدیه.

ان علـــى الفـــرد  ، اذدیـــةبمفـــاهیم المســـؤولیة الوجو  Gestaltمـــا تـــأثرت نظریـــة كشـــتطلت فی

ولـیس بسـبب اآلخـرین وهنـا  ،تحمل مسؤولیة مشاعره وسـلوكه وان مـا یعانیـه بسـبب سـلوكه 

ـــيتكمـــن مســـؤولیة المر  ـــه وان یتحمـــل مســـؤولیة  ب ـــا بذات فـــي مســـاعدة المسترشـــد لیكـــون واعی

  سلوكه وما یترتب على ذلك من نتائج.

 Theory of Realistic) اقعيیكون المربي والمرشد النفسي ضمن نظریة العالج الو  و

Therapy (ن یكــون المربــي مســؤوال أو  ،العالقــة اإلنســانیة بینــه وبــین المسترشــد التــي اكــدت

االلتـزام باألسـالیب اإلرشـادیة والتربویـة التـي  عـن طریـقتالمیـذ علـى مسـاعدة ال اوقویا وقـادر 

ــــذوهــــي االنــــدماج مــــع المسترشــــد )كالســــر(أكــــد علیهــــا  ــــرات ، ورفــــض أعــــذار و / التلمی تبری

المسترشد، وتقبل المسترشد ورفض سلوكه، مواجهة المسترشد بواقـع سـلوكه، تجنـب العقـاب 
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وتأكیــــد تحمــــل النتــــائج والتركیــــز علــــى األفعــــال ولــــیس األســــباب والتركیــــز علــــى الحاضــــر، 

  فالمرشد هو معلم یدعم المسترشد ویحترم ذاته.

  .سانیة وصدق وكفاءة وفاعلیةكل إنالواقعي مسؤوال عن أداء عمله ب ربيوبذلك یكون الم
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   منهج البحث واجراءاته

  ًال: منهجیة البحث:أو 

نتــائج البحــث  إلــىللتوصــل  )الدراســات االرتباطیــة(الباحــث مــنهج البحــث الوصــفي  تبــعا

وُیعــّد المــنهج الوصــفي مــن أكثــر منــاهج البحــث  اســة العالقــة بــین المتغیــرات،مــن خــالل در 

ن أ وأكثرهــا انتشــارًا اذ ال یمكــن االســتغناء عنــه، ألنــه فــي دراســة اي ظــاهرة البــد الً اعماســت

تعـرف مـدى ، وعندما یبغي ل دراستهاو اصاف وقیمة للظاهرة التي یحأو تتوافر لدى الباحث 

وعبــــد  ،ودو ا(د الدراســــات االرتباطیــــة إلــــىاكثــــر یلجــــأ  أوغیــــرین العالقــــة االرتباطیــــة بــــین مت

اسـالیب البحـث العلمـي الـذي یعتمـد علـى دراسـة الواقـع  ىاحـد ي)، وهـ159:1990الرحمن،

ــًا وكیفیــًا، فــالتعبیر الكمــي  أو الظــاهرة كمــا هــي، ووصــفها وصــفًا دقیقــًا، والتعبیــر عنهــا كمی

حجمهـا ودرجـات ارتباطهـا مـع الظـواهر  أوة یعطینا وصـفًا رقمیـًا یوضـح مقـدار هـذه الظـاهر 

 االخرى، اما التعبیر الكیفي یصف لنا الظاهرة ویوضح خصائصها ووصفها وصفًا تفسیریاً 

 .)271:1998(عبیدات وآخرون، 

ویستهدف البحث الحالي معرفة عالقة المتغیرات (االبتزاز العاطفي و االنحیاز 

) وهي أحدى أنواع دراسات المنهج الوصفي لدى المعلمین المعرفي و المسؤولیة الشخصیة

 معرفة حجم ونوع العالقات بین متغیرات البحث، إلى)، التي تهدف ةالرتباطیاالدراسات (

، ومدى إسهام المتغیرات فیما بینها أي حد ترتبط المتغیرات مع بعضها إلى بمعنى آخر

  غیرات الثالثة.، اذ یكون لزاما على الباحث توفر مقاییس لقیاس المتمن جهة اخرى
  

  

 ثانیًا: مجتمع البحث:

 ،لـىو رصـافة األال(  مـدیریات تربیـة محافظـة بغـداد بمعلمـي الحـالي یتمثل مجتمع البحـث

 و الكــرخ الثالثــة) ،و الكــرخ الثانیــة ،لــىو و الكــرخ األ ،رصــافة الثالثــةالو  ،رصــافة الثانیــةالو 

 )14249بواقـع (، معلمـًا ومعلمـة) 68925والبـالغ عـددهم ( )2017-2016للعام الدراسـي(
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)  1ول (علــى المــالك الــدائم وجــد %)79) معلمــة بنســبة (54676%) و(21معلمــًا بنســبة (

    .یوضح ذلك

  ) 1جدول ( 
  مجتمع البحث من المعلمین والمعلمات موزعین على

  في محافظة بغداد مدیریات التربیة 

 جموعالم    المعلمات المعلمین  مدیریة التربیة  

 12420 10390  2030 1/   الرصافة

 14314 11496 2818 2  الرصافة /

 7818 5507 2311 3الرصافة /  

 10438 8434 2004 1الكرخ /  

 14538 11864 2674 2الكرخ  /  

 9397 6985 2412 3   الكرخ /

 68925  54676  14249 المجموع الكلي
  

   االساسیة: عینة البحث ثالثًا:

ــمٍ 400تألفــت عینــة البحــث مــن(  الطبقیــة العشــوائیةومعلمــة، تــم اختیــارهم بالطریقــة  ) معل

) مـدیریات تربیـة 6مـن ( ناسـبذات التوزیـع المت الجنس ومـدیریات التربیـة فـي بغـدادبحسب 

 ،لـىو و الكـرخ األ ،الثالثـةرصـافة الو  ،رصافة الثانیـةالو  ،لىو رصافة األالفي محافظة بغداد (

) یوضــح 2جــدول () معلمــةً ، و 317) معلمــا و(83( الكــرخ الثالثــة)  بواقــعو  ،الكــرخ الثانیــةو 

  ذلك:
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  )2جدول (

  الجنس و مدیریات التربیة في بغداد حسباالساسیة  عینة البحث

 المجموع    المعلمات المعلمین  مدیریة التربیة  

 72 60 12 1/   الرصافة

 83 67 16  2  افة /الرص

 46 32 14 3الرصافة /  

 61 49 12  1الكرخ /  

 84 69 15  2الكرخ  /  

 54 40 14  3   الكرخ /

 400 317 83 المجموع الكلي
  

  

   رابعًا: أدوات البحث:

و االنحیـاز المعرفـي وعالقتهمـا  تعـرف االبتـزاز العـاطفي إلـىالبحـث الحـالي یهـدف  كانما ل

مقـاییس وهـي مقیـاس (االبتـزاز  ةبالمسؤولیة الشخصیة لدى المعلمین فقد تطلب ذلك توافر ثالثـ

المســؤولیة الشخصــیة) لــذلك قــام الباحــث ببنــاء مقیــاس االبتــزاز و االنحیــاز المعرفــي، و العــاطفي، 

یـاس المسـؤولیة مق بنـاء ) و2015(مقیاس االنحیاز المعرفي المعد من قبل العاني العاطفي وتبنى 

    الشخصیة ،

  . سلكل مقیااالجراءات ي توضیح أتوفیما ی

  (Emotional Blackmail scale)مقیاس االبتزاز العاطفي   -1

بعد االطالع على االدبیات المتعلقة باالبتزاز العاطفي لم یجد الباحث مقیاسًا یالئم 

المحلیة والعالمیة، ولتحقیق اهداف  في البیئة -على حد علم الباحث –اهداف بحثه 
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ئم المعلمین على وفق الخطوات واء مقیاس االبتزاز العاطفي بما یالبحث قام الباحث ببنا

  :اآلتیة

 تحدید المفهوم المراد قیاسه. -1

 .( ان وجدت مجاالت) تحدید مجاالت المفهوم المراد قیاسه -2

 صیاغة الفقرات وصالحیتها.  -3

 التحلیل االحصائي.  -4

 وم الباحث بتفصیل الخطوات كاآلتي:وسوف یق

 (Emotional Blackmail Concept): مفهوم االبتزاز العاطفيتحدید   - أ

لغرض تحدید المراد قیاسه قام الباحث باالطالع على االدبیات والدراسات السابقة  

ن الباحث أل)1997(سوزان فوروارد تعریف  واالطر النظریة، وفي ضوء ذلك تبنى الباحث

   :هوالتي عرفتنه تبنى نظریتها، بأ أن ذكرسبق 

األشـــــخاص المقـــــربین  احـــــد حـــــد األشـــــكال الفعالـــــة للتالعـــــب بـــــاآلخرین مـــــن قبـــــلأبأنـــــه 

مثـــل(االب، واالم ، واالبـــن، والبنـــت، والصـــدیق، والقریـــب، والحبیـــب ، ورب العمـــل...وعلى 

  نغیر مباشر ویعاقبون اذا لم یفعلوا ما یریدو  أومباشر  نحونحو ذلك) ویهددون  ب

 (Forward, 1997:5).  

 :مفهوم االبتزاز العاطفي مجاالتتحدید   - ب

االبتزاز  في البحث فقد تم تحدید مجاالت  بنى الباحثاالطار النظري المتفي ضوء 

) یحدث من خالل ثالثة مجاالت هي: 1997( سوزان فوروارد نظر ا لوجهةوفق العاطفي

)، حیث یعمل Guiltyذنب (والشعور بال Obligation)) وااللتزام ( Fearالخوف (

المبتز في  عالقته مع الضحیة في أثارت هذه العوامل لیتأكد من انه(الضحیة) سیشعر 

المكانة، وبااللتزام بما یریده، وشعور بالذنب اذا لم ینفذ ما یریده  أوبخوف من فقد العالقة 

  ف كل مجال من المجاالت:)، وسوف نعرّ 6: 2015رد، ا(فورو 
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نویة من فقد :تقصد به الخشیة بأشكالها المادیة والمعFear Field  مجال الخوف -1

جهه االوظیفة من خالل ما یو  أوفقد المكانة  أو األسریة اصرو األ أوالعالقة الحمیمیة 

  ).Forward 1997:17(المقربین منه احد الشخص من قبل 

ب وتقصد به الوفاء لمطالب اآلخرین بسب Obligation Field مجال االلتزام -2

  ).Forward 1997:17(الحكیم والوفي و  الملتزم الشخص هبأن الفردالشعور 

شعور الفـرد بتأنیـب الضـمیر فـي   Feeling guilty Field مجال الشعور بالذنب -3

  ).Forward 1997:17(حالة عدم تنفیذ  طلبات اآلخرین 

   : صیاغة الفقرات وصالحیتها -ج

بتــزاز العــاطفي قــام الباحــث بــاالطالع علــى لغــرض صــیاغة الفقــرات المناســبة لقیــاس اال 

منهـا فـي صـیاغة  واإلفـادة) 2015( یـونس  دراسـة فلـم یجـد االاالدبیات والدراسات السـابقة 

مـــوظفي جامعـــة ) خـــاص ب2015( قـــرات المقیـــاس اال ان المقیـــاس المعـــد مـــن قبـــل  یـــونسفِ 

قــــد قــــرات ف، ولغــــرض صــــیاغة الفِ وال یصــــلح للبحــــث الحــــالي ،المتــــزوجینالمستنصــــریة مــــن 

  اآلتي: تهاروعي في صیاغ

  تجنب الفقرات التي تحمل أكثر من معنى.   -1

  أن تكون لغة الفقرات سهلة ومفهومة.   -2

  تجنب نفي النفي في الجملة الواحدة.    -3

   .أن ال تحمل الفقرات أي تضمینات باإلجابة    -4

 أن ال توحي بالتطرف مثل دائمًا، وغالبًا. -5

 لبحث.أن تحقق الفقرات أهداف ا - 6

  ). 69: 1981( الزوبعي، وآخرون ، أن تنتمي إلى البناء النظري للنظریة المتبناة  - 7 

قـرات الموقفیـة والتـي تمثـل كـل منهـا قـرة مـن نـوع الفِ ) فِ 30تم صـیاغة ( وعلى ضوء ذلك 

) تمثـل حالـة الفـرد علـى الموقـف، وكـل بـدیل یمثـل لإلجابـةموقف (ینـدرج تحتـه ثالثـة بـدائل 

قــرات لكــل مجــال مــن المجــاالت الثالثــة ) فِ 10االبتــزاز العــاطفي بواقــع ( اتدرجــمــن  درجــة

لغــرض التحقــق مــن صــالحیة الفقــرات عــرض مقیــاس االبتــزاز و ) یوضــح ذلــك، 2والمحلــق (

) یوضـح 1( من المختصین في العلوم التربویـة والنفسـیة ملحـق ) محكماً 16العاطفي على (
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للتحقــق مــن  ریاضــیةالنســبة المئویــة وســیلًة م اعتمــاد وتــ ،ذلــك، لمعرفــة مــدى صــدق فقراتــه

) یبـین 3جدول (% ، و 80 أكبرصالحیة الفقرة، وقد تبّین أن النسبة المئویة لجمیع الفقرات 

    .ذلك

  )3جدول(
  

  العاطفي نتائج آراء المحكمین على فقرات مقیاس االبتزاز
  

 النسبة المئویة غیر الموافقین الموافقین الفقرات المجاالت

 الخوف
 %100 صفر 16 10، 8، 7، 5، 4، 3، 2 ،1

6 ،9 14 2 87% 

 مااللتزا
 %100 صفر 16 9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1

8 ،10 13 3 81% 

الشعور 

 بالذنب

 %100 صفر 16 8,9، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1

7 ،10 14 2 87% 

  

  

 مفـــــرداتلــــبعض فــــي العلـــــوم التربویــــة والنفســـــیة  المختصـــــین قبــــل مـــــن فیمــــا تـــــم تعــــدیل

  ):4(جدول في ، كما هو موضح )التعدیل في المفردات التي تحتها خط(فقراتال
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  )4جدول (

  التعدیل في مفردات بعض الفقرات

 المجال
تسلسل 
 الفقرة

 بعد التعدیل قبل التعدیل

ف
خو

ال
 

3 
 حینما  یمتنع أصدقائي من استحساني

 ، وھذاال أذعن لھم

عندما  یمتنع أصدقائي من استحساني

 ن غیر متوافق معھماكو

5 
ان كف تقدیم الدعم من قبل المقربین 

امر تكاد أولي في الوظیفة لعدم تلبیة 

 ... إلىیؤدي بي تكون صعبة جدا 

ان كف تقدیم الدعم من قبل المقربین 

امر تكاد أولي في الوظیفة لعدم تلبیة 

 یجعلني تكون صعبة جدا

6 

معي  الخروج ان امتناع عائلتي من

خاص بي بسبب عدم في محفل 

 معھم في وقت مضى، فذلك خروجي

 ...یشعرني

معي في  الذھاب ان امتناع عائلتي من

 ذھابي محفل خاص بي بسبب عدم

 :یجعلني معھم في وقت مضى، فذلك

ام
تز

الل
ا

 

10 

حینما یطلب مني المدیر االنصیاع 

امره حتى خارج حدود وأل دائما

و  املتزم لكوني العمل الرسمي

 ..إلىذا یدفعني ، فھ امنضبط

حینما یطلب مني المدیر االنصیاع 

امره حتى خارج وأل على نحو مستمر

و  املتزم كوني حدود العمل الرسمي

 ..إلى، فھذا یدفعني  امنضبط

ب
ذن

بال
ر 

عو
ش

ال
 

2 
ان عدم رد التحیة من قبل احد 

زمالئي لعدم تلبیة ما طلبھ لنسیاني ، 

 یشعرني....

زمالئي  ان عدم رد التحیة من قبل احد

فھذا یؤدي لعدم تلبیة ما طلبھ لنسیاني، 

 ان: إلىبي 

7 

 ل ان یوقع اللوم عليّ واھناك من یح

أمام زمالئي ألني لم أقف  دائما

بجانبھ فیما مضى ، فھذا یؤدي بي 

 .. إلى

ل ان یوقع اللوم علّي واھناك من یح

أمام زمالئي ألني لم  على نحو مستمر

یؤدي بي أقف بجانبھ فیما مضى ، فھذا 

 .. إلى

 

  إعداد تعلیمات مقیاس االبتزاز العاطفي: -ـ د

 خــذأكیفیــة اإلجابــة، لــذا  إلــىالــدلیل الــذي یرشــد المســتجیب  نزلــةتعــد تعلیمــات المقیــاس بم

وســـهلة  ،ودقیقـــة ،ویســـیرة ،فـــي إعـــداد التعلیمـــات أن تكـــون واضـــحةبعـــین االعتبـــار الباحـــث 

مــن المقیـاس كــي  سرئیفـى الباحـث الهــدف الـحوصـین، وقــد أخومناسـبة لمســتوى المف ،الفهـم

، وتضـمنت تعلیمـات المقیـاس كیفیـة اإلجابـة، وطلـب االسـتجابةجیب بـه عنـد ستال یتأثر الم
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العلمیــة، وتــم الطلــب مــن  فائــدةمــن المســتجیبین اإلجابــة عنهــا بصــدق وصــراحة مــن اجــل ال

الحــرج، وتــم  المســتجیبین عــدم ذكــر أســمائهم للتغلــب علــى عــاملي المیــل لالستحســان وعــدم

ن أو  ،على سریة اإلجابة وعدم اطالع احد علیها سوى الباحـثبالحفاظ طمأنة المفحوصین 

  .فقط المقیاس معد ألغراض البحث العلمي

  لیة:و الدراسة االستطالعیة األ  -ه

إّن الهدف من الدراسة االستطالعیة هو التعرف على مدى وضوح التعلیمات والفقرات 

، والوقت الذي یستغرقه المستجیب في استجابته لفقرات من حیث الصیاغة والمعنى

المقیاس، لذلك طبق المقیاس على عینة تم اختیارها بالطریقة القصدیة من كال الجنسین 

ومعلمة من مدیریة تربیة بغداد الرصافة الثالثة، وقد ناقش الباحث مع  ا) معلم30بواقع (

تبّین من التطبیق أّن التعلیمات والفقرات المستجیبین وضوح التعلیمات والفقرات للمقیاس، و 

  ) دقیقة.12(كانت  لإلجابةالوقت متوسط كانت واضحة، و 

  تصحیح المقیاس:  - و 

قرة من النوع الموقفي ، ویندرج تحت كل ) فِ 30یتكون مقیاس االبتزاز العاطفي من (

المستجیب  االبتزاز العاطفي ویختار درجاتمن  درجة ثالثة بدائل كل منها یمثل  موقف

بدیًال واحدًا من بین البدائل الثالثة، وعند التصحیح تأخذ البدائل( أ، ب، ج) على التوالي 

)3 ،2 ،1.(   

  التحلیل اإلحصائي لفقرات المقیاس: -ز

 عینة التحلیل االحصائي: 

تم اختیارها بالطریقة ) معلم ومعلمة، 400( تألفت عینة التحلیل االحصائي من

من مدیریات  ناسبذات التوزیع المتالجنس ومدیریات التربیة بحسب  الطبقیة العشوائیة

رصافة الثالثة و الكرخ الرصافة الثانیة و اللى و و رصافة األالالتربیة في محافظة بغداد (
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 )5جدول () معلمةً ، و 317) معلما و(83( لى و الكرخ الثانیة و الكرخ الثالثة) بواقعو األ

  یوضح ذلك:

 )5جدول (
  (التحلیل االحصائي) ث البح عینة

 المجموع    المعلمات المعلمین  مدیریة التربیة  

 72 60 12 1/   الرصافة

 83 67 16 2  الرصافة /

 46 32 14 3الرصافة /  

 61 49 12 1الكرخ /  

 84 69 15 2الكرخ  /  

 54 40 14 3   الكرخ /

 400 317 83 المجموع الكلي

  

إن الهدف من تحلیل فقرات المقیاس هو اإلبقاء على  :القوة التمییزیة للفقرات -1

الخاضعین للقیاس، إذ إن من الشروط المهمة لفقرات  فرادالفقرات الجیدة التي تمیز بین األ

 رادفبین األ ) (Discrimination powerالمقاییس النفسیة هو أن تتصف بقوة تمییزیة 

السمة المراد  أومن ذوي الدرجات الواطئة في الصفة  فرادمن ذوي الدرجات العالیة واأل

ن حجم العینتین الطرفیتین في أ إلى انستازي، وتشیر )Gronlund,1981:253(قیاسها 

مما  (Anastasi,1976:208) ارد) ف400عددها ( من عینة أن یكون یفضل االستجابة

  یتطلَّب إجراء:

  مارات مقیاس االبتزاز العاطفي لعینة التحلیل االحصائي.تصحیح است   - أ

 من درجة یاً نازلالعینة ترتیبًا ت أفرادترتیب الدرجـــــــــــــات الكلیة التي حصل علیها   -  ب

 .األدنى إلى األعلىالعكس من على  أو،  اعلى درجة في المقیاس إلىدنى أ
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%) من 27ت، و(%) من االستمارات الحاصلة على اعلى الدرجا27اختیار(  -  ت

االستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات كون هذه النسبة تعد افضل النسب بالمقارنة 

بین المجموعتین الطرفیتین في االستجابة، وتكــونـان اقــصى ما یمكن من الحجم 

وفي ضوء هذه النسبة بلغ عدد االستمارات في كل  ،)1979:349 والتمییز(ابو لبدة،

 ة.) استمار 108مجموعة (

لعینتین   )t-Test( ت المقیاس باستعمال االختبار التائياتحلیل كل فقرة من فقر   -  ث

مستقلتین، وعدت القیمة التائیة المحسوبة مؤشرًا لتمییز الفقرة من خالل مقارنتها بالقیمة 

)، 214) ودرجة حریة (0.05) عند مستوى داللة (1.96ي (و االتائیة الجدولیة التي تس

من القیمة التائیة الجدولیة وهي  أكبرائیة المحسوبة لجمیع الفقرات ن القیم التأوتبین 

) فقرة 30وبذلك تم االبقاء على جمیع الفقرات البالغة   (دالة إحصائیًا اي ممیزة، 

 ) یوضح ذلك:6جدول(و 

   )6جدول (
  القوة التمییزیة لفقرات مقیاس االبتزاز العاطفي 

رقم الفِقَرة
 

  دنیاالالمجموعة  المجموعة العلیا
القیمة التائیة 

  المحسوبة
T-test 

لة
دال

ال
 

المتوسط 
 الحسابي 
Mean 

  االنحراف المعیاري
Std. Deviation 

المتوسط 
  الحسابي 
Mean 

  االنحراف المعیاري
Std. Deviation 

 دالة 5.104 0.525 1.80 0.515 2.16 1

 دالة 2.765 0.510 1.96 0.420 2.14 2

 دالة 3.454 0.555 2.03 0.466 2.27 3

 دالة 3.776 0.809 2.00 0.620 2.37 4

 دالة 5.066 0.660 1.56 0.709 2.04 5

 دالة 8.598 0.624 1.68 0.610 2.40 6

 دالة 9.024 0.743 1.50 0.750 2.42 7

 دالة 3.399 0.618 1.97 0.582 2.25 8

 دالة 9.508 0.523 1.31 0.683 2.10 9
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 دالة 4.403 0.595 1.60 0.610 1.96 10

 دالة 4.368 0.915 2.15 0.652 2.62 11

 دالة 4.684 0.475 1.79 0.484 2.09 12

 دالة 7.039 0.588 1.51 0.591 2.07 13

 دالة 5.544 0.904 1.88 0.704 2.49 14

 دالة 2.209 0.721 2.15 0.631 2.35 15

 دالة 7.783 0.707 1.62 0.674 2.35 16

 دالة 5.619 0.502 1.83 0.562 2.24 17

 دالة 4.057 0.612 1.41 0.853 2.55 18

 دالة 8.092 0.601 1.44 0.643 2.13 19

 دالة 6.320 0.803 1.91 0.603 2.52 20

 دالة 5.476 0.598 1.75 0.544 2.18 21

 دالة 8.871 0.544 1.32 0.717 2.09 22

 دالة 9.354 0.603 1.46 0.716 2.31 23

 دالة 8.003 0.590 1.63 0.549 2.25 24

 دالة 6.649 0.698 1.59 0.735 2.24 25

 دالة 7.652 0.604 1.49  0.708 2.18 26

 دالة 6.337 0.627 1.79 0.551 2.30 27

 دالة 11.061 0.791 1.52 0.640 2.60 28

 دالة 8.580 0.627 1.33 0.791 2.17 29

 دالة 8.651 0.538 1.53 0.737 2.29 30

 

  درجة الفقرة بـ : ارتباطأسلوب  -2

  الدرجة الكلیة للمقیاس   ) أ

 بین درجة كل فقرة من فقرات المقیاس، ارتباطالداخلي هو معامل  تجانسالإن معامل 

بیرسون  ارتباطمعامل  استعمال) لذلك فقد تم 1998:57درجة الكلیة للمقیاس (عوض،الو 
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العینة على المقیاس،  فرادمعامل االرتباط بین درجة كل فقرة والدرجة الكلیة أل الستخراج

وقد تبین أن جمیع معامالت االرتباط دالة إحصائیا عند مقارنتها بالقیمة الجدولیة 

)، وهذا مؤشر على صدق 398) وبدرجة حریة(0.05) عند مستوى داللة (0.098(

    ):7الفقرات وأن المقیاس صادق لقیاس الظاهرة، وكما هو موضح في الجدول (

  )7جدول (

  درجة الفقرة بالدرجة الكلیة لمقیاس االبتزاز العاطفيمعامل ارتباط 

 الفقرة المجال
معامل 
 االرتباط

 الفقرة المجال
معامل 
 االرتباط

 الفقرة المجال
معامل 
 االرتباط

ف
خو

ال
 

1 0.135  

ام
تز

الل
ا

 

1 .185 0 

ب
ذن

بال
ر 

عو
ش

ال
 

1 .160 0 

2 .271 0  2 .120 0 2 .306 0 

3 .412 0 3 .409 0 3 .229 0 

4 .396 0 4 .274 0 4 .291 0 

5 .263 0 5 .347 0 5 .238 0 

6 .265 0 6 .342 0 6 .287 0 

7 .384 0 7 .284 0 7 .331 0 

8 .357 0 8 .385 0 8 0 .476 

9 .327 0 9 .348 0 9 .395 0 

10 .348 0 10 .461 0 10 .368 0 
  

  یة للمقیاسدرجة المجال بالدرجة الكل ارتباطب) 

یطلــق علــى هــذا اإلجــراء طریقــة صــدق المفــردات، ویكــون اجــراؤه عــن طریــق اســتخراج 

ت مـن ) ولغـرض التثبـ307: 1996حبیب ، العالقة بین مجاالت المقیاس والدرجة الكلیة (

صـــدق أبعـــاد المقیـــاس، اعتمـــد الباحـــث علـــى الدرجـــة الكلیـــة لكـــل بعـــد مـــن أبعـــاد المقیـــاس 

یعـــده محكــًا داخلیــًا یمكــن مـــن خاللــه اســتخراج معــامالت صـــدق  والدرجــة الكلیــة للمقیــاس،

) واسـتعمل لـذلك معامـل ارتبـاط بیرسـون بـین درجـة كـل 370 :1980فـرج، المجال الواحد (

مجـــال والدرجـــة الكلیـــة للمجیـــب فـــي المقیـــاس، وبعـــد استحصـــال النتـــائج ومقارنـــة معـــامالت 

ـــاط ـــة لمعامـــل االرتب ـــاط المحســـوبة بالقیمـــة الجدولی ـــین ) 0.098(البالغـــة  االرتب ن جمیـــع أتب
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وكمـــا هـــو ) 398و بدرجـــة حریـــة () 0.05المجـــاالت دالـــة إحصـــائیا، وعنـــد مســـتوى داللـــة (

  ):8جدول (موضح ب

  )8جدول (

  معامالت ارتباط درجة المجال بالدرجة الكلیة لمقیاس االبتزاز العاطفي قیم

 الداللة االرتباطقیم معامل  المجاالت

 لةدا 0 784. مجال الخوف

 دالة 0 768. االلتزاممجال 

 دالة 0 769. مجال الشعور بالذنب

  

  :االبتزاز العاطفيالخصائص السیكومتریة لمقیاس . 3

ینبغـــي أن تتـــوافر بعـــض الخصـــائص الســـیكومتریة األساســـیة فـــي المقیـــاس، ومـــن أهمهـــا 

ـــــه ، وفیمـــــا یـــــأتي توضـــــیح للتثبـــــت مـــــن هـــــذه )2000:184(عـــــالم،  صـــــدقه وثبـــــات درجات

  ص لمقیاس االبتزاز العاطفي :الخصائ

   Validity  ًال)  الصدقأو ( 

یعد الصدق من الخصائص األساسیة للحكم على صالحیة المقیاس، ومن أهم  

الشروط الواجب توافرها في المقیاس النفسي قبل الشروع بتطبیقه، كونه یعكس جودته 

   ،)Fongy & Higgitt,1984:21(وصدقه بوصفه أداة لقیاس ما وضع من أجل قیاسه

  اآلتي: ن وهي یمن الصدق استخرج الباحث منها نوععدة وهناك انواع 

یقوم هذا النوع من الصدق على مدى تمثیل  Face Validity الصدق الظاهري .1

السمة التي یقیسها، وُیَقرر هذا النوع من  أوالمقیاس للمیادین والمجاالت المختلفة للقدرة 

السمة التي یقیسها المقیاس (عبد  أوالقدرة  الصدق مجموعة من المختصین في مجال

)، وقد تحقق هذا النوع من الصدق لمقیاس االبتزاز العاطفي ، إذ تم 1998:185الرحمن،
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) وقد تم التحقق منه في الفقرة " 1المختصین، ملحق( المحكمینعرضه على مجموعة من 

  (جـ). صالحیة الفقرات ".

  Indicators Validity Construct صدق البناءمؤشرات  .2

ن هذا النوع من الصدق مدى العالقة بین األساس النظري للمقیاس وبین فقرات یبیّ    

أي مدى یقیس المقیاس الفرضیات النظریة التي بني علیها المقیاس،  إلىالمقیاس، 

 ارتباطویمكن التحقق من دالالت صدق البناء للمقیاس بإتباع أسلوب الفقرات، أي مدى 

بقدرة المقیاس على التمییز  أون ِفقرات المقیاس بالدرجة الكلیة للمقیاس، كل ِفقرة مدرجة 

المجموعات المتباینة في أدائها على مظهر من مظاهر السلوك (أبو  أوبین الفئات 

صدق البناء بأنه أكثر أنواع الصدق تمثیًال لمفهوم الصدق،  عد)، ویُ 440:2000جادو،

وقد  ،)1994:98صدق التكوین الفرضي (ربیع، أوالذي یسمى أحیانًا بـ صدق المفهوم 

 :  تیةتوافر للمقیاس الحالي مؤشرات صدق البناء اال

 )  (Discrimination powerالقوة التمییزیة للفقرات(أ)  

  درجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس ارتباطأسلوب (ب)   

  لمقیاس: القوة التمییزیة". التحلیل االحصائي لفقرات ا"(و)  وقد تم التحقق منهما في الفقرة

  ) Reliability(  (ثانیًا) الثبات

في تقدیر الدرجة الحقیقیة التي یقیسها المقیاس  االتساقمدى  إلىیشیر مفهوم الثبات  

لذا یعد الثبات من الخصائص التي ینبغي التحقق منها  ،)1992:194ي،أو (عودة وملك

ن المقیاس الصادق ال كثر أهمیه منه، ألفي المقاییس النفسیة على الرغم من ان الصدق أ

ن یكون ثابتًا في حین ان المقیاس الثابت ال یكون صادقا بالضرورة غیر أن حساب أبد 

المقیاس وتجانسه في قیاس الخاصیة فضال عن ذلك  ةخر على دقآمؤشرًا  الثبات یعطیناً 

 ،)Zellwr & Carmines,1980:77(فانه ال یوجد مقیاس نفسي یتسم بالصدق التام 

االختبار تقریبا في المرات المختلفة التي یطبق  أوثبات نتائج المقیاس  لذلك فالثبات یعني
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 أوهو اعطاء النتائج نفسها تقریبا عندما تطبق صور متكافئة  أوانفسهم،  فرادفیها على األ

 اختیارقام الباحث ب الثبات)، ولغرض تحقیق 2005:145متماثلة فیه (الزیود وعلیان،

  ) یوضح ذلك:9جدول (، و ) معلما و معلمة 60ة من مجتمع البحث یتكون من (عین

    )9جدول  (
  عینة الثبات 

 المجموع معلمة معلم مدیریة تربیة بغداد

 30 15 15  2الرصافة /

 30 15  15 3الرصافة /

 60 30 30 المجموع الكلي

  

  :وقد استعمل الباحث طریقتین لحساب الثبات هما

  )( test- Retest االختباروٕاعادة  باراالخت طریقة -1

فترة عبر وتسمى بطریقة االتساق الخارجي أي درجة استقرار االشخاص في اجابتهم 

اعادة االختبار اجراء االختبار على مجموعة و  االختبار طریقة تطلبزمنیة مناسبة، وت

وعة نفسها واستخراج نتائجها، ثم اعادة االختبار نفسه على المجم مفحوصینمعینة من ال

بعد مدة زمنیة، ثم نستخرج نتائجها في المرة الثانیة، وایجاد معامل االرتباط بین 

االختبارین، ویسمى معامل االرتباط بهذه الطریقة بمعامل الثبات، كما یسمى ایضا 

الن لو قمنا  بتربیعها یكون  )0.70بمعامل االستقرار، الذي یفضل ان یكون اكثر من (

مستقرة خالل مدَّتي التطبیق  بینیمستجان نتائج ال وهذا یعني مقبولة، او اكثر فتكون 50

) ولتحقیق الثبات بهذه الطریقة قام الباحث بتطبیق 2014:206،يو اوالمهد ،(الدلیمي

ذاته بعد مضي مدة  لمقیاسمقیاس االبتزاز العاطفي على عینة الثبات ثم اعید تطبیق ا

، اذ یفضل أن یكون الفاصل )188: 1977 سیوس،واثنا ( البیاتي،) یوما14زمنیة تبلغ (

لفة في المرة الثانیة باأل فرادثر األالزمني بین التطبیقین مناسب ال هو بالقصیر بحیث یتأ

 االختبار(الغریب والتمرین على االختبار وال هو بالطویل یباعد بین المختبرین ووقت
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رات حتى یتسنى له إعادة ستعمل الباحث رموزًا لمجموعة من االستمااو )، 1981:671،

وقد صححت االجابات في التطبیقین وّتم ایجاد معامل االرتباط بین التطبیق علیهم 

 ل ودرجاتهم في التطبیق الثاني وذلكو درجات المعلمین/المعلمات في التطبیق األ

  ).0.80معامل ارتباط "بیرسون" فبلغ ( باستعمال

 Alpha Cronbach formal for): معادلة الفا كرونباخ لالتساق الداخلي -2

internal consistency)   
 

 إلىاخرى، وتستند  إلىتعتمد هذه الطریقة على االتساق في اداء الفرد من فقرة 

 وهیجن، ،(ثورندایك رافات المعیاریة للفقرات المفردةاس واالنحیاالنحراف المعیاري للمق

للقیمة التقدیریة لمعامل ثبات (ألفا كرونباخ) تعطي الحد األدنى  معادلة)، وٕان 79: 1989

مقیاس الدرجات المقیاس، فإذا كانت قیمة ألفا مرتفعة، فهذا یدل بالفعل على ثبات 

معادلة ( ألفا كرونباخ) للحصول على معامل  استعماللذلك تم  ،)2004:284(النبهان، 

مقیاس (ألفا كرونباخ) ل ي ، وقد أظهرت النتائج، أن معاملثبات مقیاس االبتزاز العاطف

  .المقیاس وثبات المقیاس قراتفِ  تساقاعلى  جید )، وهذا مؤشر0.78االبتزاز العاطفي(
  

  المؤشرات اإلحصائیة لمقیاس االبتزاز العاطفي

أوضـــحت اذ  تیـــة لمقیـــاس االبتـــزاز العـــاطفي،تـــم التحقـــق مـــن المؤشـــرات االحصـــائیة اآل

أن یتصف بهـا المقیـاس تتمثـل أدبیات القیاس النفسي أّن المؤشرات اإلحصائیة التي ینبغي 

في التعـرف علـى طبیعـة التوزیـع االعتـدالي، الـذي یمكـن التعـرف علیـه مـن خـالل مجموعـة 

مجمــــوع قــــیم  یمثــــل مــــن المؤشــــرات أهّمهــــا الوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري، فــــاألول

الـــدرجات مقســـومًا علـــى عـــددها، والثـــاني یعبـــر عـــن مقـــدار انحـــراف الـــدرجات عـــن الوســـط 

ي، وكّلمـــا اقتربـــت درجـــة االنحـــراف مـــن الصـــفر، دّل علـــى وجـــود تقـــارب بـــین قـــیم الحســـاب

كذلك ُیعّد كل من االلتواء والتفـرطح و  ،)167: 1977درجات التوزیع (البیاتي واثناسیوس، 

خاصیتین أو مؤشرین للتوزیع االعتدالي فاألوّل یشیر إلى درجة تركیـز التكـرارات عنـد القـیم 
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ني یشیر إلى مدى تركیـز التكـرارات  فـي منطقـة مـا للتوزیـع االعتـدالي المختلفة للتوزیع والثا

) ویعد كل من المتوسط الحسابي الوسیط والمنـوال مـن حیـث 81: 1988عودة والخلیلي، (

)، وهـو األمـر 78: 1991فیركسـون، التطابق والتماثل مؤشرًا إحصـائیا للتوزیـع االعتـدالي (

جــدول و  ،االبتــزاز العــاطفيحصــائیة  لمقیــاس الــذي دفــع الباحــث إلــى حســاب المؤشــرات اإل

التوزیــع  ، وتتطلــب مــن الباحــث وبــالركون إلــى نتــائج التطبیــق إیجــاد شــكل) یوضــح ذلــك10(

  .)1وكما موضح في الشكل ( مقیاس،لل

  )10جدول (

 المؤشرات اإلحصائیة لمقیاس االبتزاز العاطفي 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )1الشكل(
  التوزیع االعتدالي لعینة مقیاس االبتزاز العاطفي.

  

 القیمة     المؤشرات اإلحصائیة

 Mean 59.16          المتوسط الحسابي 

 Median 59.00       الوسیط            

 Mode    60المنوال                     

 Std. Deviation 7.039االنحراف المعیاري 

 Skewness  0.356االلتواء                 

 Kurtosis 0.317التفرطح                 

 Minimum 35أقل درجة              

 Maximum 78درجة            أعلى 
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  مقیاس االبتزاز العاطفي بصیغته النهائیة:

یتكون مقیاس االبتزاز العاطفي بصورته النهائیة من ثالثة مجـاالت ( الخـوف ، وااللتـزام  

قـــرة مـــن النـــوع ) فِ 30كـــون المقیـــاس مـــن (رات فیقـــ) فِ 10ال (، والشـــعور بالـــذنب ) ولكـــل مجـــ

زاز المـــوقفي ویتكـــون كـــل موقـــف مـــن ثالثـــة بـــدائل كـــل منهـــا یمثـــل مرحلـــة مـــن مراحـــل االبتـــ

)، فالدرجـــة 1،  2،  3البـــدائل ( أ ، ب، ج ) الـــدرجات ( العـــاطفي، وعنـــد التصـــحیح تأخـــذ 

) درجــة، 60( ، وبمتوســط فرضــيدرجــة )30) درجــة، وفــي حــدها االدنــى (90العلیــا تكــون (

ـــــى المقیـــــاس بتسلســـــل متفـــــ ، كـــــي ال تكـــــون اجابـــــة  تو اوتـــــم توزیـــــع فقـــــرات كـــــل مجـــــال عل

  ) یوضح ذلك:11جدول (و  المستجیبین نمطیة

  )11جدول (

   مقیاس االبتزاز العاطفيفقرات كل مجال على  تسلسل توزیع

مقیاس 

االبتزاز 

 العاطفي

  تسلسل الفقرة في المقیاس المجال

 28 25 22 19 16 13 10 7 4 1 الخوف

 29 26 23 20 17 14 11 8 5 2 االلتزام

الشعور 

 بالذنب
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 
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 scale)  (Cognitive Bias مقیاس االنحیاز المعرفي: -2

، وان /جامعة بفداد المعد لألستاذة الجامعیین )2015العاني (مقیاس  الباحث لقد تبنى 

بأنه  نمط :  والذي عرف االنحیاز المعرفي) 1974( ) تبنى نظریة كانمان2015لعاني(ا

من االنحراف في اتخاذ األحكام یحدث في حاالت معینة ویؤدي إلى تشویه لإلدراك 

ي بناء مقیاس االنحیاز ف الحسي أو اعطاء احكام غیر دقیقة أو تفسیرات غیر منطقیة.

 في البحث الحالي. )1974( ظریة كانمانالمعرفي ، وكذلك تبنى الباحث  ن

ن المقیاس من ( :وصف المقیاس  - أ ة في عملن البدائـل المستأقرة ، علمـًا ) فِ 11یتكوَّ

تنطبق علّي ،  تنطبق علّي أحیاناً ،  تنطبق علّي غالباً ،  تنطبق علّي دائماً المقیاس (

) ، وُعدت  1،  2،  3، 4، 5زان ( و )، وعند التصحیح تأخذ األال تنطبق علّي ابدآً ، نادراً 

، البدائل بطریقة عكسیة/ درجات زان و أي تـأخذ األ ) في المقیاس فقرة سلبیة4ة رقم (فقر 

ي ف ، ولكنفي الفقرة الموجبة 5الدرجة /تأخذ الوزن   تنطبق علّي دائماً (البدیل  مثال

  .)4، وكما موضح في ملحق(وهكذا بقیة البدائل) 1قرة السلبیة تأخذ الفِ 

تم عرض فقرات المقیاس على مجموعة من المحكمین : فقرات المقیاس صالحیة  -  ب

)، من المختصین في العلوم التربویة والنفسیة للحكم 1) محكمًا، ملحق (16بلغ عددهم (

ان نسبة موافقة  :، أيقرات المقیاس صالحةفِ  جمیعن أعلى مدى صدق فقراته، وقد تبین 

العینة  أفرادبعض الفقرات لتتناسب مع مفردات اال تغیر في  %)،100هي ( محكمینال

 :)12) كما موضح في جدول (تعدیل في المفردات التي تحتها خطال(
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 ) 12جدول ( 

  مقیاس االنحیاز المعرفي تعدیل المفردات في بعض الفقرات

  ت   

 الفقرة 
 الفقرات   بعد التعدیل     الفقرات   قبل التعدیل      

2 

  اقعیة ھي أفضلاقر ان أفكاري الو

 مجموعتي  أفرادمن أفكار  

  اقر ان أفكاري الواقعیة ھي أفضل من

 زمالئي أفكار  

3 

  الحقیقة  إلىأرى ان أفكاري اقرب 

 المجموعة من أفكار 

  الحقیقة  إلىأرى ان أفكاري اقرب 

 زمالئيمن أفكار 

  زمالئيانزعج من االختالف مع  جماعتي أفرادانزعج من االختالف مع  6

 اما اراه عقالنیابني أفكاري على اساس  عقالنيابني أفكاري على اساس  8

  

  : تعلیمات المقیاس إعداد-جـ

ــیّ یتــم اعــداد تعلیمــات للمقیــاس  ن فیهــا للمســتجیب الغــرض مــن المقیــاس وكیفیــة االجابــة ب

ومفهومــة، واكــد فیهــا  ،وواضــحة ،فــي اعــدادها ان تكــون بلغــة بســیطةواخــذ باالعتبــار علیــه 

) امـــــام البـــــدیل البـــــدائل الخمســـــة بوضـــــع عالمـــــة ( إلحـــــدىة اختیـــــار المســـــتجیب ضـــــرور 

  لإلجابة.المناسب 

ف  مدى تعرّ هدف من الدراسة االستطالعیة هو إّن ال: لیةو الدراسة االستطالعیة األ  -د

قرات من حیث الصیاغة والمعنى، والوقت الذي یستغرقه المستجیب ات والفِ وضوح التعلیم

ات المقیاس، لذلك طبق المقیاس على عینة تم اختیارها بالطریقة القصدیة في استجابته لفقر 

) معلما ومعلمة من مدیریة تربیة الرصافة الثالثة، وقد ناقش 30من كال الجنسین بواقع (

لمقیاس، وتبّین من التطبیق أّن التعلیمات اقرات الباحث مع المعلمین وضوح التعلیمات والفِ 

  .دقائق )3( الوقت االجابة  متوسط والفقرات كانت واضحة، وكان
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  :التحلیل اإلحصائي لفقرات مقیاس االنحیاز المعرفي -هـ

     القوة التمییزیة لفقرات مقیاس االنحیاز المعرفي: -1    

المعرفي تم تطبیقه على نفس  لغرض حساب القوة التمییزیة لفقرات مقیاس االنحیاز

ومن ثم  فرادعینة التحلیل االحصائي لمقیاس االبتزاز العاطفي ، وبعد تصحیح اجابات األ

العینة، تم  أفرادالدرجة الكلیة لكل فرد من  الستخراججمع درجات اجابات فقرات المقیاس 

من االستمارات %) 27أدنى درجة، ثم اختیرت نسبة ( إلىترتیبها تنازلیًا من أعلى درجة 

) استمارة لتمثل المجموعة العلیا، واختیرت 108الحاصلة على أعلى الدرجات، وكانت (

) استمارة ایضًا 108طأ الدرجات، وكانت (أو %) من االستمارات الحاصلة على 27نسبة (

حجم وأقصى تباین  أكبربلتمثل المجموعة الدنیا، وذلك بهدف تحدید مجموعتین تتصفان 

  ). Anastasi ,1976:208ممكنین (

 )t-Test(القوة التمییزیة لكل فقرة من الفقرات تم استعمال االختبار التائي  وإلیجاد

لـعینتین مستقلتین، وظهر ان القیمة التائیة المحسوبة لجمیع فقرات مقیاس االنحیاز 

 المعرفي دالة إحصائیًا، إذ انها حصلت على قیم تائیة محسوبة اعلى من القیمة التائیة

)، الجدول 1.96)، والبالغة (214)، وبدرجة حریة (0.05الجدولیة عند مستوى داللة (

  ) یوضح ذلك: 13(

  )13جدول (
  القوة التمییزیة لفقرات مقیاس االنحیاز المعرفي

  رقم
 الفِقَرة

القیمة التائیة  المجموعة الدنیا المجموعة العلیا 
  المحسوبة 
T-test 

وسط متال الداللة
  لحسابيا

Mean 

  المعیاري االنحراف
Std. Deviation 

المتوسط 
  الحسابي 
Mean 

  المعیاري االنحراف
Std. Deviation 

 دالة 11.164 1.000 3.01 0.820 4.40  1

 دالة 12.565 1.067 2.96 0.677 4.49 2

 دالة 9.207 0.974 3.12 0.887 4.29 3

 دالة 3.156 1.309 2.12 1.447 2.71 4

 دالة 7.291 1.264 3.69 0.687 4.70 5
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 دالة 8.002 1.381 3.41 0.758 4.62 6

 دالة 11.082 1.368 2.25 1.111 4.13 7

 دالة 7.001 1.345 3.68 0.690 4.69 8

 دالة 9.262 1.172 2.52 1.164 3.99 9

 دالة 8.906 1.108 3.07 0.863 4.28 10

 دالة 9.980 1.172 3.36 0.708 4.68 11
  

  رجة الفقرة بالدرجة الكلیة للمقیاس  د ارتباطأسلوب  -2

ـــم   معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الســـتخراج معامـــل االرتبـــاط بـــین درجـــة كـــل فقـــرة  اســـتعمالت

 اسـتمارة) 400الخاضـعة للتحلیـل ( االسـتماراتالعینـة علـى المقیـاس.  فـرادوالدرجة الكلیة أل

ــــة إحصــــائیا عنــــد مقارنتهــــا بالق ــــاط دال ــــع معــــامالت االرتب ــــة وقــــد تبــــین أن جمی یمــــة الجدولی

)، وهـــذا مؤشـــر علـــى صـــدق 398( وبدرجـــة حریـــة )0.05( ) عنـــد مســـتوى داللـــة0.098(

 ):14جدول (لقیاس الظاهرة، وكما موضح في  الفقرات وأن المقیاس صادقاً 

  )14جدول (

  درجة الِفقرة بالدرجة الكلیة لمقیاس االنحیاز المعرفي ارتباطقیم معامالت 

ت 

 الفقرة
 الداللة االرتباطقیمة معامل 

  ت

 الفقرة
 الداللة االرتباطقیمة معامل 

 دالة 0.475 7 دالة 0.521 1

 دالة 0.390 8 دالة  0.541 2

 دالة 0.483 9 دالة 0.413 3

 دالة 0.475 10  دالة 0.205 4

 دالة 0.506 11 دالة 0.398 5

  دالة 0.371 6
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   الخصائص السیكومتریة لمقیاس االنحیاز المعرفي -ز

 ســــیماالو ، د حســــاب الخصــــائص الســــیكومتریة مــــن متطلبــــات بنــــاء المقــــاییس المهمــــةیعــــ   

التــي ینبغــي ان تتــوافر فــي المقیاس(عبــد  المهمــةخاصــیتي الصــدق والثبــات مــن الخصــائص 

یــأتي توضــیح للتثبــت مــن هــذه الخصــائص لمقیــاس االنحیــاز  وفــي مــا ،)1998:16الــرحمن،

  المعرفي: 

  

  :(Validity)الصدق ًال. أو 

الصدق أهم الخصائص القیاسیة السیكومتریة التي یجب أن تتوافر في المقاییس  یعد  

والمقیاس الصادق هو المقیاس الذي یقیس ما وضع المقیاس  ،)1980:275النفسیة (فرج ،

  ).1983:538من أجل قیاسه (دافیدوف،

  ن وهي كاآلتي:یعدة من الصدق استخرج الباحث منها نوعانواع هناك 

   ) (Face Validity الصدق الظاهري -1

هذا النوع من الصدق یعني عرض فقرات المقیاس على مجموعة من المحكمین للحكم 

)، وقد تحقق الصدق 1985:679(الغریب، على مدى صالحیتها في قیاس مایراد قیاسه

في علم  االختصاصیینالظاهري للمقیاس من خالل عرضه على مجموعة من المحكمین 

  صالحیة الفقرات).  -صالحیة الفقرات، وكما ورد في فقرة (بالنفس التربوي للحكم على 

 (Indicators  Validity Construct) صدق البناءمؤشرات   -2

یبین هذا النوع من الصدق مدى العالقة بین األساس النظري للمقیاس وبین فقرات 

ویمكن  أي مدى یقیس المقیاس الفرضیات النظریة التي بني علیها المقیاس، إلىالمقیاس، 

 ارتباطتباع أسلوب فاعلیة الفقرات، أي مدى امن دالالت صدق البناء للمقیاس ب التحقق

بقدرة المقیاس على التمییز  أوكل ِفقرة من ِفقرات المقیاس بالدرجة الكلیة على المقیاس، 

المجموعات المتباینة في أدائها على مظهر من مظاهر السلوك (أبو  أوبین الفئات 

)، ویوصف صدق البناء بأنه أكثر أنواع الصدق تمثیًال لمفهوم 2000:440جادو،
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 )1994:98(ربیع،الفرضي صدق التكوین أوالصدق، الذي یسمى أحیانًا بـ صدق المفهوم 

درجة الِفقرة بالدرجة الكلیة لمقیاس االنحیاز  ارتباطقیم معامالت  استخراجتم ، وقد 

جدول في  هو موضح، كما الة إحصائیاد االرتباطن أن جمیع معامالت المعرفي، وتبیّ 

  ) وهذا مؤشر على صدق البناء.14(

 

      ) (Reliability الثباتثانیًا: 

یعني الثبات أن المقیاس موثوق به ویعتمد علیه في إعطاء النتائج نفســـــها عنـد تطبیقـه   

همـة )، فالثبات یعد من الخصائص السیكومتریة الم1978:286أكثر من مرة (جابر وكاظم،

مجموعــة معینــة علــى اختبــار معــین كمــا فــي  أفــرادل تطــابق درجــات و اللمقیــاس الجیــد، إذ یتنــ

االستقرار في درجـات الفـرد الواحـد علـى االختبـار نفسـه  إلىكل مرة یعاد اختبارهم، إذ یشیر 

 یقتین)، لــــذلك تــــم التحقــــق مــــن ثبــــات مقیــــاس االنحیــــاز المعرفــــي بــــالطر 1996:22(عبــــاس،

  :  تیناآلتی

  : test) –(Retest االختباروٕاعادة  االختبارریقة ط) 1(

إن معامل الثبات وفق هذه الطریقة هو عبارة عن قیمة معامل االرتباط بین درجات 

انفسهم  فرادتطبیق المقیاس على األ وٕاعادة، لو تي نحصل علیها من التطبیق األال فراداأل

 ).Anastasi,1976:115وبفاصل زمني مالئم بین التطبیقین(

الثبات مقیاس  عینةنفس لحساب معامل الثبات بهذه الطریقة تم تطبیق المقیاس على و 

بفاصل  )9، كما هو موضح في جدول (معلمة) معلما و 60مؤلفة من ( االبتزاز العاطفي

االنحیاز  وظهر أن معامل الثبات للمقیاس ل والثانيو األ بین التطبیق ) یوما14(زمني 

، الن )0.71تزید عن ( أوي و امعامل الثبات مقبولة حینما تسعد قیمة ، وتُ )0.72( المعرفي

   تكون مقبولة.فاو اكثر  50لو قمنا  بتربیعها یكون 
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 Alpha Cronbach) ألفا كرونباخ )معادلة الداخلي ( االتساقطریقة  )2(

formal for internal consistency)   
 

أجزاء  إلىن تجزئة المقیاس یمثل معامل (ألفا كرونباخ) متوسط المعامالت الناتجة ع

 عبدبین أي ُجْزَأین من أجزاء المقیاس( االرتباطبطرائق مختلفة، وبذلك فانه یمثل معامل 

هذه المعادلة الستخراج  استعمالتقدم فقد تم  )، وبناًء على ما172: 1998،الرحمن

وهذا  )0.70(ي و امعامل ثبات ألفا كرونباخ لمقیاس االنحیاز المعرفي، وقد ظهر بأنه یس

  الفقرات وتجانسها. أتساقمؤشر على 

  المؤشرات اإلحصائیة لمقیاس االنحیاز المعرفي 

أوضحت اذ تم التحقق من المؤشرات االحصائیة اآلتیة لمقیاس االنحیاز المعرفي، 

أدبیات القیاس النفسي أّن المؤشرات اإلحصائیة التي ینبغي أن یتصف بها المقیاس تتمثل 

عة التوزیع االعتدالي، الذي یمكن التعرف علیه من خالل مجموعة في التعرف على طبی

من المؤشرات أهّمها الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري، فاألول یمثل مجموع قیم 

الدرجات مقسومًا على عددها، والثاني یعبر عن مقدار انحراف الدرجات عن الوسط 

على وجود تقارب بین قیم  الحسابي، وكّلما اقتربت درجة االنحراف من الصفر، دلّ 

  ).167: 1977درجات التوزیع (البیاتي واثناسیوس، 

كذلك ُیعّد كل من االلتواء والتفرطح خاصیتین أو مؤشرین للتوزیع االعتدالي فاألوّل   

یشیر إلى درجة تركیز التكرارات عند القیم المختلفة للتوزیع والثاني یشیر إلى مدى تركیز 

ویعد كل من  )81: 1988(عودة والخلیلي، ما للتوزیع االعتدالي التكرارات  في منطقة 

المتوسط الحسابي الوسیط والمنوال من حیث التطابق والتماثل مؤشرًا إحصائیا للتوزیع 

، وهو األمر الذي دفع الباحث إلى حساب المؤشرات )78: 1991(فیركسون، االعتدالي 

تتطلب من الباحث و  ،) یوضح ذلك15الجدول (االنحیاز المعرفي  اإلحصائیة  لمقیاس

   .)2(وكما موضح في الشكل  شكال التوزیع لكل مقیاس،إیجاد أنتائج التطبیق  إلىوبالركون 
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  ) 15جدول (

  االنحیاز المعرفيالمؤشرات اإلحصائیة لمقیاس 

 القیمة المؤشرات اإلحصائیة

 Mean  40.1            المتوسط الحسابي 
 Median                           40.00   الوسیط 

 Mode 42                         المنوال

 Std. Deviation 5.556االنحراف المعیاري  
 Skewness 0.005                   االلتواء

 -Kurtosis                    0.451   التفرطح 

 Minimum 27                أقل درجة 
 Maximum 53             أعلى درجة 

  

  
  )2الشكل(

  التوزیع االعتدالي لعینة مقیاس االنحیاز المعرفي
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 مقیاس االنحیاز المعرفي بصیغته النهائیة:

تقریریة وكانت البدائل  ) فقرة11تكون مقیاس االنحیاز المعرفي بصورته النهائیة من (

تنطبق ،  تنطبق علّي أحیاناً ،  باً ینطبق علّي غال،  ینطبق علّي دائماً المستخدمة في المقیاس (

 اال)،  1،  2،  3، 4، 5زان ( و )، وعند التصحیح تأخذ األال تنطبق علّي ابدآً ،  علّي نادراً 

زان / درجات البدائل بطریقة عكسیة، و تـأخذ األ :أي) في المقیاس فقرة سلبیة 4فقرة رقم (

قرة في الفقرة الموجبة، ولكن في الفِ  5تأخذ الوزن /الدرجة   تنطبق علّي دائماً مثال (البدیل 

وبذلك تكون أعلى درجة یمكن الحصول علیها في ، وهكذا بقیة البدائل) 1السلبیة تأخذ 

) درجة، ملحق 33) درجة وبمتوسط فرضي (11) درجة وأدنى درجة (55هذا المقیاس (

)5 .(  
  

  

  

  )scale) Personal Responsibilityمقیاس المسؤولیة الشخصیة:  -3  

ــــة واألجن   بیـــة التـــي درســـت بعــــد اطـــالع الباحـــث علـــى بعـــض المقایــــیس المحلیـــة والعربی

، لم یتمـكن الباحث من الحصول على األداة المناسـبة لتحقیـــق أهـداف المسؤولیة الشخصیة

البحث ألن هذه المقاییس ال تقیس المسؤولیة الشخصـیة لـدى المعلمـین، وٕانمـا تتحـدث بلغـة 

المعــد للمرشــدین التربــویین ) 2015د (و اكدراســة د المرشــد التربــوي أوالطالــب  أوالموظــف 

حیــث تبــین عــن طریــق  ،ایضــا المعــد للمرشــدین التربــویین )2015دراســة الــدراجي ( كــذلكو 

الباحــث بنــاء مقیــاس  قــاملــذلك تكــون مــن مجــال واحــد،  المســؤولیة الشخصــیةالدراســتین ان 

  : متبعـًا الخطوات اآلتیةن علمیالم مع عینة بما یتالئم المسؤولیة الشخصیة

   تحدید المفهوم  -أ

ضــرورة تحدیــد الباحــث األســس النظریــة  إلــىیشــیر المتخصصــون فــي القیــاس النفســي    

والعلمیــة التــي اعتمــد علیهــا فــي بنــاء أدوات بحثــه ، لــذلك اعتمــد الباحــث تعریــف المســؤولیة 

  :وعرفها بأنها) ( Glasser, 1999 السركالشخصیة على وفق نظریة 
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القــــدرة علــــى تحقیــــق حاجــــات الفــــرد بطریقــــة ال تحــــرم اآلخــــرین مــــن قــــدرتهم علــــى تحقیــــق 

حاجاتهم وحقوقهم، والشخص المسؤول هو شخص مستقل فردیـًا ولدیـه شـعور كـامن بقدرتـه 

  على تحدید ما یرید من الحیاة ویشبع حاجاته وأهدافه بطرق مسؤولـــــــــة

)Glasser, 1999 :5(.  

مجـــال العلـــوم التربویـــة المختصـــین فـــي  بـــآراءاخـــذ و  بدقـــةة النظریـــة وعـــن طریـــق دراســـ    

ـــــى الدراســـــات الســـــابقة  والنفســـــیة، ـــــدراجي  ،)2015د (او كدراســـــة دواطـــــالع عل و دراســـــة ال

  تضح أن مقیاس المسؤولیة الشخصیة  یتكون من مجال واحد.ا ، )2015(

  

   وصالحیتهافقرات الصیاغة  -ب

 قــرة) فِ 22ي البحــث صــیغت فقــرات المقیــاس البــالغ عــددها(النظریــة المعتمــدة فــ إلــىاســتنادًا  

) بــدائل لإلجابــة عنهــا ( تنطبــق علــيَّ دائمــًا ، تنطبــق علــيَّ غالبــًا ، تنطبــق 5، وحــددت (تقریریــة

  :وقد روعي في صیاغة الفقرات اآلتي، )عليَّ أحیانًا ، تنطبق عليَّ نادرًا ، ال تنطبق عليَّ أبداً 

  معنى.كثر من تجنب الفقرات التي تحمل أ  -1

  ومفهومة.سهلة  الفقراتأن تكون لغة      -2

  الواحدة.تجنب نفي النفي في الجملة      -3

   .أن ال تحمل الفقرات أي تضمینات باإلجابة       -4

 وغالبًا. دائمًا،أن ال توحي بالتطرف مثل      -5

 أن تحقق الفقرات أهداف البحث.   - 6

   ).  69: 1981( الزوبعي، وآخرون ، المتبناة البناء النظري للنظریة إلىأن تنتمي    - 7 

) 16لغرض التحقق من صالحیة الفقرات عرض مقیاس المسؤولیة الشخصیة على (

)، لمعرفة مدى صدق فقراته، 1محكما من المختصین في العلوم التربویة والنفسیة ملحق(

كما ، تفقرات المقیاس صالحة، اال التعدیل في صیاغة بعض الفقرا اغلبن أوقد تبین 

  ):16موضح في جدول (
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  )16جدول(

  المسؤولیة الشخصیةمقیاس  التعدیل في صیاغة بعض الفقرات

  ت   
 الفقرة 

 الفقرات   بعد التعدیل     الفقرات   قبل التعدیل     

 اجد ان مواعیدي دقیقة في حضور الدرس  مواعیدي دقیقة في حضوري للدرس 2

 معھ ئأقدم االعتذار ألي شخص اخط ذار لھمع أي شخص أقدم االعت ئعندما اخط 3

 اسلم األمانات بید أصحابھا شخصیا   شخصیا   ال اسلم األمانات اال بید أصحابھا  10

  ال أتحجج باإلجازات المرضیة  16
 والسیما في ایام االمتحانات

  أتحجج باإلجازات المرضیة والسیما
 االمتحانات  في ایام 

 الحاجة لذلك بالدم عندما تدعو أتبرع ما تدعو الحاجة لذلكأقوم بالتبرع بالدم عند 21

22 
قب���ل ب���دء المحاض���رة اخص���ص دق���ائق م���ن 
الوق���ت عل���ى ح���ث الطلب���ة ف���ي العم���ل عل���ى 

 المواطنة 

اخص��ص دق��ائق م��ن الوق��ت عل��ى ح��ث التالمی��ذ 
 للعمل على المواطنة 

  

    إعداد  تعلیمات المقیاس  -د

لـذي یسترشـد بـه المسـتجیب ، لـذا روعـي فـي إعـداد ة الـدلیل انزلُتعد تعلیمات المقیاس بم 

) تحـت تعلیمات المقیاس أن تكون واضـحة وبسـیطة ومفهومـة ، والتأشـیر یكـون بعالمـة (

االختیار الذي ینطبـق علـى المسـتجیب مـن بـین االختیـارات الخمسـة ( تنطبـق علـيَّ دائمـًا ، 

ادرًا ، ال تنطبــق علــيَّ أبــدًا)، وقــد تنطبــق علــيَّ غالبــًا ، تنطبــق علــيَّ أحیانــًا ، تنطبــق علــيَّ نــ

ســریة اإلجابــة، ولــم ُیطلــب مــن المســتجیب ذكــر اســمه ووضــح لــه أن الحفــاظ علــى ُأكــدت 

    ) یوضح ذلك.7البحث العلمي ، وملحق ( ألغراضاإلجابة 

  :لیةو األ الدراسة االستطالعیة   - ه

لفقـــرات مـــن مـــدى وضـــوح التعلیمـــات وا فتعـــرّ هـــدف مـــن الدراســـة االســـتطالعیة هـــو إّن ال

حیث الصیاغة والمعنى، والوقـت الـذي یسـتغرقه المسـتجیب فـي اسـتجابته لفقـرات المقیـاس، 

( من خالل دورة فـي االعـداد لذلك طبق المقیاس على عینة تم اختیارها بالطریقة القصدیة 

ومعلمـة ،  ا) معلمـ30مـن كـال الجنسـین بواقـع (والتطویر في مدیریة تربیة الرصافة الثالثة) 
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ناقش الباحث مع المستجیبین وضوح التعلیمات والفقـرات للمقیـاس، وتبـّین مـن التطبیـق وقد 

  .قائق) د4(هي  لإلجابةالوقت متوسط أّن التعلیمات والفقرات كانت واضحة، و 

       تصحیح المقیاس  - و

ُیقصـــد بــه االســتجابة لكــل مســتجیب علــى كــل فقــرة مــن فقــرات المقیــاس ، واســتخراج      

عــن طریــق جمــع درجــات االســتجابة علــى المقیــاس ، ولتحقیــق هــذا الغــرض  الدرجــة الكلیــة

حـــدد الباحـــث لكـــل فقـــرة خمســـة بـــدائل وهـــي (  تنطبـــق علـــيَّ دائمـــًا ، تنطبـــق علـــيَّ غالبـــًا ، 

زان اآلتیــة و تنطبــق علــيَّ أحیانــًا ، تنطبــق علــيَّ نــادرًا ، ال تنطبــق علــيَّ أبــدًا ) ، وحــددت األ

)،  فــــإذا  اظهــــر المســــتجیب تقبلــــه للفقــــرة بالتأشــــیر علــــى  1 ،  2،  3،  4،  5للبــــدائل ( 

) ، وٕاذا اشـر علـى االختیـار ( ینطبـق  5االختیــار ( تنطبق عليَّ  دائمـًا ) ُیعطـى الدرجـة ( 

ـــًا )  ُیعطـــى الدرجـــة (  ـــيَّ غالب ـــًا )  4عل ـــيَّ أحیان ـــق عل ـــار ( تنطب ـــى االختی ) ، وٕاذا اشـــر عل

)  2االختیـار( تنطبـق علـيَّ نـادرًا ) ُیعطـى الدرجـة (  ) ، وٕاذا اشـر علـى 3ُیعطى الدرجة ( 

)، ماعـدا الفقـرة رقــم  1، وٕاذا اشـر علـى االختیـار ( ال تنطبـق علـيَّ أبـدًا ) ُیعطـى الدرجـة ( 

ومـــن الناحیـــة النظریـــة فـــإن أعلـــى درجـــة  كونهـــا فقـــرة ســـلبیة، ) تعطـــى الدرجـــة بـــالعكس16(

جــة یمكــن أن یحصــل علیهــا المجیــب  )، واقــل در  110یمكــن أن یحصــل علیهــا المجیــب  ( 

  ) متوســــطًا فرضــــیًا . 66) ، وبذلك ُعدت الدرجة (  22( 

  

   التحلیل اإلحصائي لفقرات المقیاس: -ز

 :  عینة التحلیل االحصائي

مقیــاس االبتــزاز العــاطفي لنفســها التحلیــل اإلحصــائي هــي عینــة  اإلحصــائيعینــة التحلیــل 

  ).5الجدول (وكما هو موضح في ، ةٍ ومعلم ) معلمٍ 400( ؤلفة منمال
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  القوة التمییزیة للفقرات:  -1

إن الهدف من تحلیـل فقـرات المقیـاس هـو اإلبقـاء علـى الفقـرات الجیـدة التـي تمیـز بـین   

الخاضـــعین للقیـــاس، إذ إن مـــن الشـــروط المهمـــة لفقـــرات المقـــاییس النفســـیة هـــو أن  فـــراداأل

مــن ذوي الــدرجات العالیــة  فــرادین األبــ  Discrimination powerتتصــف بقــوة تمییزیــة 

الســــــــــــمة المــــــــــــراد قیاســــــــــــها  أومــــــــــــن ذوي الــــــــــــدرجات الواطئــــــــــــة فــــــــــــي الصــــــــــــفة  فــــــــــــرادواأل

)Gronlund,1981:253( ان حجـــــــم العینتـــــــین الطـــــــرفیتین فـــــــي إلـــــــى، وتشـــــــیر انســـــــتازي 

   ) فرد400(عن  عددها من عینة ال یقل أن یكون یفضلاالستجابة 

(Anastasi ,1976 : 208 )  االتي ب إجراءیتطلَّ مما:  

  .اإلحصائيلعینة التحلیل  المسؤولیة الشخصیةتصحیح استمارات مقیاس  .1

 أدنىا من درجة نازلیالعینة ترتیبًا ت أفرادترتیب الدرجـــــــــــــات الكلیة التي حصل علیها  .2

 .العكس ترتیبیا تنازلیاعلى باإلمكان ان تكون و ، درجة في المقیاس أعلى إلى

من  %)27و( الدرجات، أعلىمن االستمارات الحاصلة على  %)27اختیار(   .3

النسب بالمقارنة بین  أفضلاالستمارات الحاصلة على أدنى الدرجات كون هذه النسبة تعد 

ما یمكن من الحجم والتمییز(ابو  أقصىالمجموعتین الطرفیتین في االستجابة، وتكــونـان 

) 108الستمارات في كل مجموعة (وفي ضوء هذه النسبة بلغ عدد ا ،)1979:349لبدة،

 استمارة.

لعینتین   )t-Test( ت المقیاس باستعمال االختبار التائياتحلیل كل فقرة من فقر  .4

مستقلتین، وعدت القیمة التائیة المحسوبة مؤشرًا لتمییز الفقرة من خالل مقارنتها بالقیمة 

)، 214درجة حریة () و 0.05) عند مستوى داللة (1.96ي (و االتائیة الجدولیة التي تس

من القیمة التائیة الجدولیة وهي دالة  أكبروتبین ان القیم التائیة المحسوبة لجمیع الفقرات 

 ) یوضح ذلك:17جدول(ممیزة، و  أي:إحصائیًا 
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   )17جدول (

   المسؤولیة الشخصیةالقوة التمییزیة لفقرات مقیاس 
رقم الِفقَرة

 

 المجموعة الدنیا المجموعة العلیا 
ة التائیة القیم

  المحسوبة
T-test 

لة
دال

ال
 

المتوسط 
 الحسابي 
Mean  

  االنحراف المعیاري
Std. Deviation 

المتوسط 
  الحسابي 
Mean 

  االنحراف المعیاري
Std. Deviation 

 دالة 5.412 0.978  3.42 0.268 4.94  .1

 دالة 2.743 0.893 3.07 4.829  4.37  .2

 دالة 9.761 0.971 3.97 0.297 4.93  .3

 دالة 6.853 1.129 4.16 0.342 4.94  .4

 دالة 11.933 0.919 3.84 0.247 4.94  .5

 دالة 7.174 0.942 3.17 0.389 4.87  .6

 دالة 7.423 0.996 3.08 0.406 4.85  .7

 دالة 12.061 1.033 3.79 0.096 4.99  .8

 دالة 10.694 1.078 3.81 0.252 4.95  .9

 دالة 7.627 1.012 3.18 0.268 4.94 .10

 دالة 8.791 1.093 3.04 0.165 4.97 .11

 دالة 12.167 1.016 3.44 0.548 4.79 .12

 دالة 9.560 0.947 3.10 0.135 4.98 .13

 دالة 9.641 0.976 3.02 0.252 4.95 .14

 دالة 10.685 0.960 3.89 0.278 4.92 .15

 دالة 2.981 1.468 3.70 1.408 4.29 .16

 دالة 12.060 1.063 3.47 0.456 4.81 .17

 دالة 11.980 1.308 2.99 0.653 4.68 .18

 دالة 14.260 1.051 3.32 0.398 4.86 .19

 دالة 12.149 1.276 3.13 0.562 4.76 .20

 دالة 10.750 1.206 2.85 1.000 4.47 .21

 دالة 12.839 1.261 3.29 0.333 4.90 .22
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    مقیاس المسؤولیة الشخصیة:الخصائص السایكومتریة ل

واهـم الخصـائص ناء المقاییس المهمـة، یعد حساب الخصائص السیكومتریة من متطلبات ب

  .خاصیتي الصدق والثبات التي ینبغي ان تتوافر في المقیاس

  وفي ما یأتي توضیح للتثبت من هذه الخصائص لمقیاس المسؤولیة الشخصیة: 

    )Validity( لصدقًال. اأو 

  عدة من الصدق استخرج الباحث منها نوعین هما: أنواعهناك 

    ) (Face Validity الصدق الظاهري -1

هــذا النــوع مــن الصـــدق یعنــي عــرض فقــرات المقیـــاس علــى مجموعــة مــن المحكمـــین     

)، وقــد تحقــق 1985:679(الغریــب، یــراد قیاســه للحكــم علــى مــدى صــالحیتها فــي قیــاس مــا

ـــذین بلـــغ  الصـــدق الظـــاهري للمقیـــاس مـــن خـــالل عرضـــه علـــى مجموعـــة مـــن المحكمـــین ال

تربویـة والنفسـیة للحكـم علــى مختصـین فــي العلـوم ال) مـن ال1) محكمـًا، ملحـق (16عـددهم (

، وبـذلك اصـبح المقیـاس یتكـون المقیـاس فقـراتفقراته، وقد تـم الموافقـة علـى  الحیةمدى ص

  :)18كما هو موضح في جدول ( ) ِفقرة بصورته االولیة، 22من (

  )18جدول (

  المسؤولیة الشخصیة نتائج آراء المحكمین على فقرات مقیاس

 النسبة المئویة غیر الموافقین وافقینالم الفقرات

1 ،2 ،3 ،4 ،5،6، 7 ،8،9 ،10،11 ،

12 ،13 ،14 ،15 ،16 ،17 ،22 
 %100 صفر 16

18  ،19  ،20 ،21  14 2 87% 

  (Indicators  Validity Construct) صدق البناءمؤشرات   -2

وبــین فقــرات یبــین هــذا النــوع مــن الصــدق مــدى العالقــة بــین األســاس النظــري للمقیــاس   

أي مدى یقیس المقیاس الفرضیات النظریة التي بني علیها المقیـاس، ویمكـن  إلىالمقیاس، 

 ارتبــاطالتحقــق مــن دالالت صــدق البنــاء للمقیــاس بإتبــاع أســلوب فاعلیــة الفقــرات، أي مــدى 
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بقـدرة المقیـاس علـى التمییـز  أوكل ِفقـرة مـن ِفقـرات المقیـاس بالدرجـة الكلیـة علـى المقیـاس، 

ـــی ـــات ب ـــو  أون الفئ ـــى مظهـــر مـــن مظـــاهر الســـلوك (أب ـــة فـــي أدائهـــا عل المجموعـــات المتباین

هـــــوم )، ویوصــــف صــــدق البنــــاء بأنـــــه أكثــــر أنــــواع الصــــدق تمثــــیًال لمف2000:440جــــادو،

ــــــًا بـــــــصدق الصــــــدق، ــــــذي یســــــمى أحیان ــــــع، الفرضــــــي صــــــدق التكــــــوین أوالمفهــــــوم  ال  (ربی

جـــة الِفقـــرة بالدرجـــة الكلیـــة لمقیـــاس در  ارتبـــاطقـــیم معـــامالت  اســـتخراجتـــم ، وقـــد )1994:98

عنـــد مقارنتهـــا  دالـــة إحصـــائیًا، االرتبـــاطالمســـؤولیة الشخصـــیة، وتبـــین أن جمیـــع معـــامالت 

كمـــا هـــو  )398( ) وبدرجـــة حریـــة05.0( ) عنـــد مســـتوى داللـــة098.0بالقیمـــة الجدولیـــة (

  :) 19جدول (موضح  في 

  )19جدول (
  معامل ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلیة

  المسؤولیة الشخصیةلمقیاس  

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط الفقرة

1 0.415 
00 

9.  0.552  16.  0.236  

2 0.463  10.  0.554  17.  0.569 

3 0.449  11.  0.572  18.  0.124  

4 0.482  12.  0.556  19.  0.620  

5 0.612  13.  0.564 20.  0.547  

6 0.593  14.  0.581  21.  0.457  

7 0.615  15.  0.576  22.  0.607  

8 0.643  

   

   )  (|Reliabilityلثباتا .ثانیاً 

تسـاق فـي تقـدیر الدرجـة الحقیقیـة التـي یقیسـها المقیـاس مـدى اال إلـىیشیر مفهـوم الثبـات  

، لــذا یعــد الثبــات مــن الخصــائص التــي ینبغــي التحقــق منهــا )1992:194ي،أو (عــودة وملكــ

ن المقیـاس الصـادق ال نه، ألفي المقاییس النفسیة على الرغم من ان الصدق أكثر أهمیه م

ن یكــون ثابتــًا فـي حــین ان المقیــاس الثابـت ال یكــون صــادقا بالضـرورة غیــر أن حســاب أبـد 
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المقیاس وتجانسـه فـي قیـاس الخاصـیة فضـال عـن ذلـك  ةالثبات یعطینا مؤشرًا اخر على دق

 ،)Zellwr & Carmines,1980:77(فانـه ال یوجــد مقیــاس نفســي یتســم بالصــدق التــام 

االختبار تقریبا فـي المـرات المختلفـة التـي یطبـق  أوثبات نتائج المقیاس  فالثبات یعني لذلك

 أوهو اعطاء النتائج نفسها تقریبا عندما تطبق صور متكافئـة  أوانفسهم،  فرادفیها على األ

باختیـــار )، ولغــرض تحقیــق الثبــات قــام الباحــث 2005:145وعلیــان، ،متماثلــة فیــه (الزیــود

  .)9جدول (كما في ، ) معلم و معلمة 60مجتمع البحث یتكون من (عینة قصدیة من 

  :وقد استعمل الباحث طریقتین لحساب الثبات هما  

  ) (test- Retest الخارجي) االتساق( االختباروٕاعادة  االختبار طریقة -أ

عبـــر مـــدة  إجـــابتهمفـــي  األشـــخاصتســـمى بطریقـــة االتســـاق الخـــارجي أي درجـــة اســـتقرار 

االختبــار علــى مجموعــة معینــة مــن  إجــراءاالختبــار  إعــادةوتقتضــي طریقــة زمنیــة مناســبة، 

االختبـار نفسـه علـى المجموعـة نفسـها بعـد مـدة زمنیـة،  إعـادةالطلبة واسـتخراج نتائجهـا، ثـم 

، ویسـمى معامـل تطبیقـینمعامل االرتباط بین ال وٕایجادثم نستخرج نتائجها في المرة الثانیة، 

بمعامل االستقرار، الذي یفضـل ان  أیضامل الثبات، كما یسمى االرتباط بهذه الطریقة بمعا

وهـــذا  او اكثـــر فتكـــون مقبولـــة، 50الن لـــو قمنـــا  بتربیعهـــا یكـــون ) 0.70مـــن ( أكثـــریكـــون 

) 2014:206،يو اوالمهـد مستقرة خالل مـدَّتي التطبیـق (الـدلیمي نمستجیبیالان نتائج  یعني

علـى عینـة المسـؤولیة الشخصـیة بیـق مقیـاس ولتحقیق الثبـات بهـذه الطریقـة قـام الباحـث بتط

ســـتعمل او ) یومـــا، 14تطبیـــق االختبـــار ذاتـــه بعـــد مضـــي مـــدة زمنیـــة تبلـــغ ( أعیـــدالثبـــات ثـــم 

وقـد صـححت الباحث رموزًا لمجموعة من االستمارات حتى یتسنى له إعادة التطبیق علیهم 

ــم ایجــاد معامــل االرتبــاط بــین درجــات المعلمــ المعلمــات فــي و  یناالجابــات فــي التطبیقــین وّت

ل ودرجاتهم فـي التطبیـق الثـاني وذلـك باسـتعمال معامـل ارتبـاط "بیرسـون" فبلـغ و التطبیق األ

وهــذا یــدل علــى ان  ) 0.64وذلــك فــي حالــة تربیــع معامــل االرتبــاط یكــون النــاتج ( ،)0.80(

  .االرتباط جید
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  )internal consistencyلالتساق الداخلي  :(معادلة الفا كرونباخ  -ب
 

 إلـــى، وتســـتند أخـــرى إلــىتعتمــد هـــذه الطریقـــة علــى االتســـاق فـــي اداء الفــرد مـــن فقـــرة   

اس واالنحرافـــــــــات المعیاریـــــــــة للفقـــــــــرات المفـــــــــردة (ثورنـــــــــدایك یـــــــــاالنحـــــــــراف المعیـــــــــاري للمق

)، وٕان طریقـــــة (ألفـــــا كرونبـــــاخ) تعطــــي الحـــــد األدنـــــى للقیمـــــة التقدیریـــــة 1989:79وهــــیجن،

عــة، فهــذا یــدل بالفعــل علــى ثبــات انــت قیمــة ألفــا مرتفلمعامــل ثبــات درجــات المقیــاس، فــإذا ك

سـتعمال معادلـة ( ألفـا كرونبـاخ) للحصـول علـى اذلك تم ) ل2004:284ختبار (النبهان، اال

، وقد أظهرت النتـائج، أن معامـل (ألفـا كرونبـاخ)  المسؤولیة الشخصیةمعامل ثبات مقیاس 

فقـــرات المقیـــاس وثبـــات  اقاتســـ)، وهـــذا مؤشـــر علـــى 0.78( المســـؤولیة الشخصـــیةلمقیـــاس 

  .المقیاس

  المسؤولیة الشخصیةالمؤشرات اإلحصائیة لمقیاس 

أوضــحت اذ  ،المســؤولیة الشخصــیةاآلتیــة لمقیــاس  اإلحصــائیةتــم التحقــق مــن المؤشــرات 

أدبیات القیاس النفسي أّن المؤشرات اإلحصائیة التي ینبغي أن یتصف بهـا المقیـاس تتمثـل 

یـع االعتـدالي، الـذي یمكـن التعـرف علیـه مـن خـالل مجموعـة في التعـرف علـى طبیعـة التوز 

مــــن المؤشــــرات أهّمهــــا الوســــط الحســــابي واالنحــــراف المعیــــاري، فــــاألول یمثــــل مجمــــوع قــــیم 

الـــدرجات مقســـومًا علـــى عـــددها، والثـــاني یعبـــر عـــن مقـــدار انحـــراف الـــدرجات عـــن الوســـط 

ود تقـــارب بـــین قـــیم الحســـابي، وكّلمـــا اقتربـــت درجـــة االنحـــراف مـــن الصـــفر، دّل علـــى وجـــ

  ).167: 1977درجات التوزیع (البیاتي واثناسیوس، 

كــذلك ُیعــّد كــل مــن االلتــواء والتفــرطح خاصــیتین أو مؤشــرین للتوزیــع االعتــدالي فــاألوّل   

یشیر إلى درجة تركیز التكرارات عنـد القـیم المختلفـة للتوزیـع والثـاني یشـیر إلـى مـدى تركیـز 

) ویعــد كــل مــن 81: 1988عــودة والخلیلــي، یــع االعتــدالي (التكــرارات  فــي منطقــة مــا للتوز 

المتوســط الحســابي الوســـیط والمنــوال مـــن حیــث التطـــابق والتماثــل مؤشـــرًا إحصــائیا للتوزیـــع 

، وهو األمـر الـذي دفـع الباحـث إلـى حسـاب المؤشـرات )78: 1991(فیركسون، االعتدالي 
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تتطلـب مـن الباحـث و  ،ذلـك ) یوضـح20الجـدول ( المسـؤولیة الشخصـیة اإلحصائیة  لمقیاس

   .)3(وكما موضح في الشكل  مقیاس،لالتوزیع ل إیجاد شكلنتائج التطبیق  إلىوبالركون 

  )20جدول (
  المسؤولیة الشخصیةالمؤشرات اإلحصائیة لمقیاس 

 القیمة        المؤشرات اإلحصائیة

  Mean 96.47                المتوسط الحسابي 

 Median                            99.00   الوسیط 

 Mode 104                         المنوال

 Std. Deviation 10.205نحراف المعیاري  اال 

 Skewness 1.123                   لتواءاال 

 Kurtosis                    0.936   التفرطح 

  Minimum 65                أقل درجة 

 Maximum 110             أعلى درجة 

  

  )3الشكل(
  

  .التوزیع االعتدالي لعینة مقیاس المسؤولیة الشخصیة

  



 99

 بصیغته النهائیة: المسؤولیة الشخصیةمقیاس 

) بــدائل لإلجابـــة  5، وحــددت ( تقریریـــة ) فقــرة22صــیغت فقــرات المقیــاس البـــالغ عــددها(

أحیانـًا ، تنطبـق علـيَّ نـادرًا ،  عنها ( تنطبق عليَّ دائمًا ، تنطبق علـيَّ غالبـًا ، تنطبـق علـيَّ 

ـــدًا) ـــى التـــوالي ( و وتعطـــى األ، ال تنطبـــق علـــيَّ أب ) 16قـــرة (فِ  إال، )1، 2، 3، 4، 5زان عل

ن أن یحصــل علیهــا ن  أعلــى درجــة یمكــوا بــالعكس، زانو األقــرة ســلبیة، أي تعطــي دت فِ ُعـــ

ك ُعـدت الدرجـة ( ) ، وبـذل 22(   فـرد)، واقل درجة یمكن أن یحصل علیها ال110(  الفرد

  .   )7كما هو في ملحق (، ) متوســــطًا فرضــــیاً  66

  :التطبیق النهائي ألدوات البحثرابعًا:  

ن استكمل الباحث االجراءات الضروریة لتبني وبناء أدوات البحـث (مقیـاس االبتـزاز أبعد 

مــــن العــــاطفي ومقیــــاس االنحیــــاز المعرفــــي ومقیــــاس المســــؤولیة الشخصــــیة) وبعــــد التحقــــق 

وبهــــدف تحقیــــق أهــــداف البحــــث الحــــالي طبــــق الباحــــث الصــــدق والثبــــات لجمیــــع االدوات، 

)، 2األدوات بصیغتها النهائیـة معـا علـى عینـة البحـث األساسـیة والمشـار إلیهـا فـي جـدول (

علـى وفـق اإلجـراءات وذلـك للمـدة  مـدیریات تربیـة بغـداد ة مـنومعلمـ امعلم) 400والبالغة (

  ).2017 - 5 -8 /   2017 -2 -6الواقعة بین (
  

 خامسًا: الوسائل االحصائیة:

وذلــــك لمعالجــــة بیانــــات البحــــث ،  اآلتیــــة اإلحصــــائیةالریاضــــیة و تــــم اســــتعمال الوســــائل 

 Statistical Package For Socialباسـتعمال الحقیبـة اإلحصـائیة للعلـوم االجتماعیـة 

Science:والوسائل اإلحصائیة هي ،  

مقیــاس االبتــزاز فقــرات علــى صــالحیة  ق آراء المحكمــینالســتخراج اتفــا النســبة المئویــة: .1

  العاطفي ، واالنحیاز المعرفي، والمسؤولیة الشخصیة.
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ــین مســتقلتین .2 ــائي لعینت ــار الت :  Two Independent Sample t-Test االختب

واالنحیــــاز المعرفــــي والمســــؤولیة  القــــوة التمییزیــــة لفقــــرات مقیــــاس االبتــــزاز العــــاطفي إلیجــــاد

 الشخصیة.

واالنحیــاز المعرفــي  االبتــزاز العــاطفي اییسمقــال ثبــاتلتحقــق مــن  بــار الفــا كرونبــاخاخت .3

 والمسؤولیة الشخصیة

: لحسـاب عالقـة  Pearson Correlation Coefficientبیرسـون ارتبـاطمعامـل  .4

 االختبـاردرجة الفقرة بالدرجة الكلیة لمقیاس االبتزاز العـاطفي، والتحقـق مـن الثبـات بطریقـة 

 تبار لمقیاس االبتزاز العاطفي، واالنحیاز المعرفي والمسؤولیة الشخصیة.وٕاعادة االخ

إلیجـاد العالقـة بـین متغیـرات :  Multiple Correlationمعامـل االرتبـاط المتعـدد  .5

  البحث الثالثة معًا.

: للتحقـق مـن معرفـة الفـروق  One Sample t-Testاالختبـار التـائي لعینـة واحـدة  .6

 و واالنحیـاز المعرفـي وسـط الحسـابي لمقیـاس االبتـزاز العـاطفيبین المتوسـط الفرضـي والمت

 .معلمینالمسؤولیة الشخصیة لدى ال

لتحلیل البیانـات  : Multiple Regression Coefficientالمتعدد االنحدارتحلیل  .7

 لمعرفة مدى إسهام االبتزاز العاطفي واالنحیاز المعرفي في المسؤولیة الشخصیة.النهائیة 

 



  

  

  

  الفصل الرابع:

  

 .النتائـج وتفسیرها ومناقـشتهــا  

 . االستنتاجات  

 والتوصیات.   

 .المقترحات  
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  ومناقشتهانتائج الأوًال: عرض 

  : یهدف البحث الحالي تعرف الى ما یأتي
  

  .  المعلمینلدى  االبتزاز العاطفي الهدف األول: تعّرف

، و معلمــة امعلمــ) 400( البحــث البالغــةعلــى عینــة  االبتــزاز العــاطفيبعــد تطبیــق مقیــاس 

)، وبــانحراف 59.16رت النتــائج أن المتوســط الحســابي لــدرجات أفــراد العینــة قــد بلــغ (ظهــأ

متوسـط الحسـابي بالمتوسـط الفرضـي للمقیـاس الـذي بلغـت )، وعند مقارنـة 7.039معیاري (

یمـــــة التائیـــــة أن الق تبـــــین) درجـــــة، وباســـــتعمال االختبـــــار التـــــائي لعینـــــة واحـــــدة، 60قیمتـــــه (

ــــة (جدولمــــن القیمــــة التائیــــة  كبــــر)، وهــــي ا2.394المحســــوبة ( )، لــــذلك هــــي دالــــة 1.96ی

ــــد مســــتوى ( ــــة (0.05إحصــــائیا عن لصــــالح المتوســــط االكبــــر، وهــــو  )،399) وبدرجــــة حری

  أي ان العینة ال تعاني مـن االبتـزاز العـاطفي، المتوسط الفرضي لمقیاس االبتزاز العاطفي،

   :لكیوضح ذ )21( جدولو 

  ) 21 جدول (

االختبار التائي للفرق بین المتوسط الحسابي للعینة والمتوسط الحسابي الفرضي 

  المعلمین لدى االبتزاز العاطفيلمقیاس 
  

 ینةالع المتغیر

المتوسط 

الحسابي 

  للعینة

االنحراف 

  المعیاري

المتوسط 

 الفرضي

 للمقیاس

مستوى  القیمة التائیة

 الداللة

داللة 

 یةجدولال محسوبةال الفرق

االبتزاز 

 العاطفي
 دال  0.05 1.96  2.394  60 7.039 59.06 400

  

البتــزاز العــاطفي لــدى عینــة البحــث ن المتوســط الحســابي لأأعــاله فــي یتبــین مــن جــدول   

وهــذا یعــود الــى طبیعــة المــواد ،(المعلمــین والمعلمــات) أقــل مــن المتوســط الفرضــي للمقیــاس 

فـي  المعلمـین امسواء كانـت فـي معاهـد  ،سوها في مراحل الدراسیةالتربویة والنفسیة التي در 

ارســتهم لمهنــة التعلــیم التــي حصــلوا علیهــا كلیــات التربیــة، وكــذلك الخبــرة العملیــة خــالل مم
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، ممــا حصــنتهم مــن الوقــوع فــي االبتــزاز العــاطفي فضــًال عــن طبیعــة خــالل ســنوات الخدمــة

 ،القـات التـي تـربطهم مـع محـیط العمـلذلك العاالجواء التربویـة واالنسـانیة المحیطـة بهـم وكـ

ف علـى ثقافـات لتعـرّ التطورات التكنولوجیة التي أتاحت الفرصة  نتیجة الى وهذا یعود أیضاً 

  الشعوب االخرى والتأثر بها.   

ــور  تشــیر اذ،  النظــري طــارمــع اال فقــةهــذه النتیجــة مت العــاطفي ینتهــي  ان االبتــزاز اردو ف

لهــذا تعــد الخبــرات ، Forward, 1997:192)(ي الــذاتي الــى الــوعحینمــا یصــل الشــخص 

ــة العمریــة التــي فیهــا المعلمــین ســاهمت  ــیم فضــال عــن المرحل المتراكمــة خــالل ســنوات التعل

  ،بنحـــو كبیـــر الن یكونـــوا علـــى وعـــي باالســـالیب التـــي یســـتخدمها المبتـــز لالبتـــزاز العـــاطفي

  )2016دراسة (یونس  نتائج مع ایضا فقةمتهي و 
  

  .المعلمین لدى االنحیاز المعرفيف تعرُّ اني : الهدف الث

ــــة (      ــــائج أن قیمــــة المتوســــط الحســــابي للعین ــــاري 40.10أظهــــرت النت ــــانحراف معی ) ب

ــة الفــرق بــین المتوســط الحســابي للعینــة والمتوســط الفرضــي الــذي 5.556( )، ولمعرفــة دالل

ن أن القیمـــة التائیـــة وتبـــی  ،)  تـــم اســـتعمال االختبـــار التـــائي لعینـــة واحـــدة33بلغـــت قیمتـــه (

) عنـــد مســـتوى داللـــة 1.96یـــة (جدول) وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة 25.567المحســـوبة (

احصـــائیا بـــین المتوســـطین  ة)، وهـــذا یعنـــي وجـــود فـــروق دالـــ399) وبدرجـــة حریـــة (0.05(

 ، أي ان العینـــة تتســـم باالنحیـــاز المعرفـــي، الحســـابیین، لصـــالح المتوســـط الحســـابي للعینـــة

  :یوضح ذلك )22(جدولو 
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  )22جدول(

االختبار التائي للفرق بین المتوسط الحسابي للعینة والمتوسط الحسابي الفرضي 

  االنحیاز المعرفيلمقیاس 

  ینةلعا  المتغیر
المتوسط 

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

المتوسط 

 الفرضي

 القیمة التائیة
مستوى 

 الداللة

داللة 

 یةجدول المحسوبة الفرق

حیاز االن

 المعرفي
 دال  0.05 1.96  25.567 33 5.556 40.20 400

     

درجـــة االنحیـــاز المعرفـــي لعینـــة البحـــث أعلـــى مـــن متوســـط أن   )22(یتبـــین مـــن جـــدول 

ن عینــــة البحــــث تكونــــت مــــن الــــى أ ویعــــود الســــبب فــــي ذلــــكالمتوســــط الفرضــــي للمقیــــاس 

ــذلك نجــدهم  ،مجتمــعمــن مكانــه واضــحة فــي ال/ المعلمــة المعلمــین ومــا یمتــاز بــه المعلــم  ل

وهـــذه النتیجـــة متفـــق مـــع  ،لتثبیـــت مكـــانتهم االجتماعیـــة فـــي المجتمـــع رائهـــمآینحـــازون الـــى 

ــــ االطـــار النظـــري شـــخاص یقیمـــون خیـــاراتهم علـــى أســـاس النظریـــة قیمـــة التوقـــع " بـــأن ا" ل

رأي او  إبــداءومــن ثــم یحــدث عنــدهم انحیــاز معرفــي عنــد  ،الــربح الخاصــة بهــمالخســارة او 

 ،)1973وتتفق هـذه النتیجـة مـع مـا توصـلت إلیـه دراسـة " كانمـان واخـرون ( ،قرار تخاذ الا

  . )2015دراسة العاني (نتائج وكذلك متفقة مع 
   

  .المعلمینلدى  المسؤولیة الشخصیة الهدف الثالث : تعرف

) بــــــانحراف معیــــــاري 96.47أظهــــــرت النتــــــائج أن قیمــــــة المتوســــــط الحســــــابي للعینــــــة (  

داللــة الفــرق بــین المتوســط الحســابي للعینــة والمتوســط الفرضــي الــذي  )، ولمعرفــة10.205(

ـــه ( ـــة واحـــدة 66بلغـــت قیمت ـــائي لعین ـــار الت ـــم اســـتعمال االختب ـــة  )  ت ـــین أن القیمـــة التائی وتب

) عنـــد مســـتوى داللـــة 1.96یـــة (جدول) وهـــي اكبـــر مـــن القیمـــة التائیـــة 59.718المحســـوبة (

د فـــروق دالـــة احصـــائیا بـــین المتوســـطین )، وهـــذا یعنـــي وجـــو 399) وبدرجـــة حریـــة (0.05(

  ) یوضح ذلك:23(جدولو ، الحسابیین، لصالح المتوسط الحسابي للعینة
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  )23جدول(

االختبار التائي للفرق بین المتوسط الحسابي للعینة والمتوسط الحسابي الفرضي 

  لمقیاس المسؤولیة الشخصیة

 ینةالع  المتغیر
المتوسط 

 الحسابي

  االنحراف

 المعیاري

وسط المت

 الفرضي

مستوى  القیمة التائیة

 الداللة

داللة 

 یةجدولال المحسوبة الفرق

المسؤولیة 

 الشخصیة
 دال 0.05 1.96  59.718 66 10.205 96.07 400

  

ــــین مــــن الجــــدول ــــي یتب ــــة البحــــث متوســــط أعــــاله أن  ف درجــــة المســــوؤلیة الشخصــــیة لعین

المعلمــین یتمتعــون  نا :، أيقیــاس) أعلــى مــن المتوســط الفرضــي للمالمعلمــاتو  (المعلمــین

كیفیـة إلى أن أول مـا یفكـر بـه المعلـم فـي المدرسـة هـو ویعود السبب  المسؤولیة الشخصیةب

ویشـعرهم  ، ومراعاتـه للفـروق الفردیـةطبیعـة تالمیـذه فتعـرّ اء الواجبات الموكل بهـا، منهـا اد

بالمســـــؤولیة علـــــم وُیعـــــد هـــــذا مؤشـــــرًا علـــــى تمتـــــع الم ،روغیرهـــــا مـــــن االمـــــو  ،بـــــاالمن والثقـــــة

والمســؤولیات الملقــاة علــى عــاتقهم تجعلهــم مــؤهلین لتحمــل المســؤولیة فــي تربیــة  ،الشخصــیة

ــــد ــــل الجدی دون أن یحرمــــوا مــــن ق مســــؤولة ائــــیســــتطیعون إشــــباع حاجــــاتهم بطر فهــــم  ،الجی

كمـا یشـعرون بـاحترام اآلخـرین  اآلخرین من إشـباع حاجـاتهم ، ویشـعرون بـاالحترام ألنفسـهم

ون بواجباتهم ومسؤولیاتهم الشخصـیة نحـو أنفسـهم ونحـو اآلخـرین ، ویسـتطیعون ، ویقوملهم

اختیــار الســـلوك االمثــل وتقویمـــه والســـیطرة علیــه ومســـؤولین عنـــه واتخــاذ القـــرارات المناســـبة 

  .والتواصل مع اآلخرین ، والمسؤولیة الشخصیة مظهر من مظاهر الصحة النفسیة
 

مــــن أن الفــــرد  ) 1978الســــر ، كأكــــده (  اذ، مــــع االطــــار النظــــري ةوهــــذه النتیجــــة متفقــــ

مسؤول عن إشباع حاجاته ومسـؤول عـن سـلوكه وعلیـه أن ُیحسـن االختیـار ویكـون اختیـاره 

 – 33: 1978، رالســكأكثــر مســؤولیة وتحمــل المســؤولیة الشخصــیة فــي اتخــاذ القــرارات ( 

ی���رى  ).2015( دراســـة الـــدراجينتـــائج )، و 2015( دراســـة داود  نتـــائج متفقـــة مـــع، و ) 37
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الباحــث ان انتشــار المظــاهر الســلوكیة الســلبیة بــین طلبــة محافظــة بغــداد وضــعف المســتوى 

العلمي، ال یعود سببه الى قصور المعلم في اداء مهامه التربویة والتعلیم ، وانمـا یعـود الـى 

عوامــل اخــرى قــد تتعلــق بالطالــب نفســه وبالمدرســة والمجتمــع وان مــا یمــر بــه بلــدنا الحبیــب 

  هور امني قد انعكس سلبا على جمیع مرافق الحیاة وفي مقدمتها المدرسة.من تد

ــین  الهــدف الرابــع : ــة ب ــة االحصــائیة فــي العالقــة االرتباطی ــزاز الفــروق ذات الدالل االبت

 –(دبلـوم  المؤهـل، تبعـًا لمتغیـري الجـنس (ذكـور، إنـاث) و االنحــیاز المعرفـي  والعاطفي 

  بكالوریوس فما فوق).

حساب معامل ارتباط بیرسون  تم هذا الهدفإلى النتائج المرجوة من  بغرض الوصول

بین درجات أفراد عینة البحث في مقیاس االبتزاز العاطفي  ودرجاتهم في مقیاس االنحـیاز 

 ذكورالمعرفي لل واالنحیاز العاطفي االبتزاز( بینإذ بلغت قیمة معامل االرتباط  المعرفي،

و بین  ،) 0.020=  ناثلإل المعرفي واالنحیاز لعاطفيا االبتزاز(بین و  ،) 0.002= 

 العاطفي االبتزاز(بین) و  0.063المعرفي لمؤهل الدبلوم=  واالنحیاز العاطفي االبتزاز(

)، ولمعرفة داللة الفرق في العالقة 0.004 -=  بكالوریوسلمؤهل  المعرفي واالنحیاز

تبعًا لمتغیر الجنس (ذكور، إناث)  المعرفي واالنحیاز العاطفي االبتزازاالرتباطیة بین 

الباحث االختبار الزائي لعینتین مستقلتین، وجدول  استعمل، )بكالوریوسوالمؤهل (دبلوم ، 

  ) یوضح ذلك.24(
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  )  24جدول( 

  القیمة الزائیة لداللة الفروق في معامالت االرتباط  بین االبتزاز العاطفي

  الجنس والمؤهلو االنحیاز المعرفي تبعًا لمتغیر  

ت
رنا

مقا
ال

  

  العدد  فئات العینة

قیمة معامل 

االرتباط بین 

االبتزاز العاطفي و 

  االنحیاز المعرفي

قیمة فیشر 

المعیاریة 

  المقابلة

  القیمة الزائیة
مستوى 

الداللة 

  الجدولیة  المحسوبة  )0,05(

  الجنس
  0.208  0.205  83  الذكور

0.298  

1,96  

  دالغیر 
  0.245  0.240  317  اإلناث

  المؤهل
  0.282  0.275 113  دبلوم

  دالغیر   0.305
  0.311  0.305  287  بكالوریوس

  

لالبتـزاز العـاطفي واالنحیـاز المحسـوبة   القیمـة الزائیـةأن  )24فـي جـدول(وأظهرت النتـائج 

عنـد  )1.96جدولیـة (الزائیـة مـن القیمـة ال صـغر، وهـي أ)0.298(في الجـنس هـي  المعرفي

دالـة إحصـائیًا بـین الـذكور غیـر ) وهذه النتیجة تشیر إلى وجـود فـروق 0.05لة (مستوى دال

  .: أي ال یوجد فرقواإلناث في االبتزاز العاطفي

فــي  واالنحیــاز المعرفــيالبتــزاز العــاطفي لالمحســوبة  زائیــةالقیمــة الأن الــى النتــائج  شــارتأو  

) وهـــذه 1.96جدولیـــة (ال زائیـــة مـــن القیمـــة ال صـــغروهـــي أ ،)0.305الدراســـي هـــو ( المؤهـــل

: أي  بكـالوریوس) –المؤهـل ( دبلـوم وجود فروق دالـة احصـائیًا بـین  عدم النتیجة تشیر إلى

، وان االبتــــزاز العــــاطفي واالنحیــــاز المعرفــــي قــــد یتســــم بــــه كــــال مــــن الــــذكور( المعلمــــین)  ال یوجــــد فــــرق

       ولیس لنوع الجنس والمؤهل الدراسي تأثیر كبیر.واالناث (المعلمات) 

  

االبتــزاز الفــروق ذات الداللــة االحصــائیة فــي العالقــة االرتباطیــة بــین خــامس: الهــدف ال

( دبلـوم  المؤهـلالجنس (ذكـور، إنـاث) و  ي، تبعًا لمتغیر  المسؤولیة الشخصیة والعاطفي 

 بكالوریوس فما فوق). –

حساب معامل ارتباط بیرسون  تم هذا الهدفبغرض الوصول إلى النتائج المرجوة من 

المسؤولیة ودرجاتهم في مقیاس  االبتزاز العاطفيبین درجات أفراد عینة البحث في مقیاس 
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 المسؤولیة الشخصیة و العاطفي االبتزاز( بینإذ بلغت قیمة معامل االرتباط  ،الشخصیة

)، 0.048 -= ناثلإل المسؤولیة الشخصیةو  العاطفي االبتزاز(بین و  )،0.027-= ذكورلل

 االبتزاز(بین) و  0.097لمؤهل الدبلوم=  المسؤولیة الشخصیة و اطفيالع االبتزازو بین (

)، ولمعرفة داللة الفرق في 0.014=   بكالوریوسلمؤهل  المسؤولیة الشخصیة و العاطفي

تبعًا لمتغیر الجنس  المسؤولیة الشخصیة و العاطفي االبتزازالعالقة االرتباطیة بین 

الباحث االختبار الزائي لعینتین  استعمل)، وسبكالوری(ذكور، إناث) والمؤهل (دبلوم ، 

  ) یوضح ذلك.25مستقلتین، وجدول (

 )25جدول (

  القیمة الزائیة لداللة الفروق في معامالت االرتباط  بین االبتزاز العاطفي

  تبعًا لمتغیر الجنس والمؤهل المسؤولیة الشخصیةو  

ت
رنا

مقا
ال

  

  العدد  فئات العینة

قیمة معامل 
االرتباط بین 

  البتزاز العاطفيا
المسؤولیة و  

  الشخصیة

قیمة فیشر 

المعیاریة 

  المقابلة

  القیمة الزائیة
مستوى 

الداللة 

  الجدولیة  المحسوبة  )0,05(

  الجنس
  0.239  0.235  83  الذكور

0.175  

1,96  

  دالغیر 
  0.261  0.551  317  اإلناث

  المؤهل
  0.299  0.290 113  دبلوم

  دالغیر   0.088
  0.310  0.300  287  یوسبكالور

  

ـــــائج  ـــــي جـــــدول(وأظهـــــرت النت ـــــةأن  )25ف ـــــزاز العـــــاطفي المحســـــوبة   القیمـــــة الزائی  ولالبت

جدولیــة الزائیــة مــن القیمــة ال صــغر، وهــي أ)0.175(فــي الجــنس هــي  المســؤولیة الشخصــیة

ــــة ( )1.96( ــــد مســــتوى دالل ــــروق 0.05عن ــــى وجــــود ف ــــر ) وهــــذه النتیجــــة تشــــیر إل ــــة غی دال

  .: أي ال یوجد فرقن الذكور واإلناث في االبتزاز العاطفيإحصائیًا بی

 المســؤولیة الشخصــیةوالبتــزاز العــاطفي لالمحســوبة  زائیــةأن القیمــة الالــى النتــائج  شــارتأو  

) وهـذه 1.96جدولیـة (ال زائیـة مـن القیمـة ال صـغروهـي أ ،)0.088الدراسي هـو ( في المؤهل

: أي  بكـالوریوس) –المؤهـل ( دبلـوم وجود فروق دالـة احصـائیًا بـین  عدم النتیجة تشیر إلى
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قـــد یتســـم بـــه كـــال مـــن الـــذكور( المعلمـــین)   وان االبتـــزاز العـــاطفي والمســـؤولیة الشخصـــیة، ال یوجـــد فـــرق

      ولیس لنوع الجنس والمؤهل الدراسي تأثیر كبیر. ،واالناث (المعلمات)

االنحــیاز صـائیة فـي العالقـة االرتباطیـة بـین الفروق ذات الداللة االحالهدف السادس: 

( دبلـوم  المؤهـلالجنس (ذكـور، إنـاث) و  ي، تبعًا لمتغیر  المسؤولیة الشخصیة والمعرفي 

  بكالوریوس فما فوق). –

حساب معامل ارتباط بیرسون  تم هذا الهدفبغرض الوصول إلى النتائج المرجوة من 

ودرجاتهم في مقیاس  حیاز المعرفياالنبین درجات أفراد عینة البحث في مقیاس 

المسؤولیة  و االنحیاز المعرفي( بینإذ بلغت قیمة معامل االرتباط  ،المسؤولیة الشخصیة

 -= ناثلإل المسؤولیة الشخصیةو  االنحیاز المعرفي(بین و  )،0.027-= ذكورلل الشخصیة

)  0.097لمؤهل الدبلوم=  المسؤولیة الشخصیة و االنحیاز المعرفي)، و بین (0.048

)، ولمعرفة 0.014=   بكالوریوسلمؤهل  المسؤولیة الشخصیة و االنحیاز المعرفي(بینو 

تبعًا  المسؤولیة الشخصیة و االنحیاز المعرفيداللة الفرق في العالقة االرتباطیة بین 

الباحث االختبار  استعمل)، بكالوریوسلمتغیر الجنس (ذكور، إناث) والمؤهل (دبلوم ، 

  ) یوضح ذلك.26ین مستقلتین، وجدول (الزائي لعینت
  

 )26جدول (

  القیمة الزائیة لداللة الفروق في معامالت االرتباط  بین االبتزاز العاطفي

  تبعًا لمتغیر الجنس والمؤهل المسؤولیة الشخصیةو  

ت
رنا

مقا
ال

  

  العدد  فئات العینة

قیمة معامل 

االرتباط بین 

  االنحیاز المعرفي

المسؤولیة و  

  الشخصیة

مة فیشر قی

المعیاریة 

  المقابلة

  القیمة الزائیة

مستوى 

الداللة 

  الجدولیة  المحسوبة  )0,05(

  الجنس
  0.250  0.240  83  الذكور

0.208  

1,96  

  دالغیر 
  0.224  0.220  317  اإلناث

  المؤهل
  0.271  0.265 113  دبلوم

  دالغیر   0.040
  0.266  0.260  287  بكالوریوس
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 و االنحیـــــاز المعرفـــــيالمحســـــوبة   القیمـــــة الزائیـــــةأن  )26فـــــي جـــــدول(وأظهـــــرت النتـــــائج 

جدولیــة الزائیــة مــن القیمــة ال صــغر، وهــي أ)0.208(فــي الجــنس هــي  المســؤولیة الشخصــیة

ــــة ( )1.96( ــــد مســــتوى دالل ــــروق 0.05عن ــــى وجــــود ف ــــر ) وهــــذه النتیجــــة تشــــیر إل ــــة غی دال

  .ال یوجد فرق : أيإحصائیًا بین الذكور واإلناث في االبتزاز العاطفي

 المســؤولیة الشخصــیةوالبتــزاز العــاطفي لالمحســوبة  زائیــةأن القیمــة الالــى النتــائج  شــارتأو  

) وهـذه 1.96جدولیـة (ال زائیـة مـن القیمـة ال صغروهي أ ،)0.040الدراسي هو ( في المؤهل

ي : أ بكـالوریوس) –المؤهـل ( دبلـوم وجود فروق دالـة احصـائیًا بـین  عدم النتیجة تشیر إلى

، وان االنحیــاز المعرفــي والمســؤولیة الشخصــیة قــد یتســم بــه كــال مــن الــذكور( المعلمــین)  ال یوجــد فــرق

      ولیس لنوع الجنس والمؤهل الدراسي تأثیر كبیر.واالناث (المعلمات) 

ث الثالثـة؟ ومـدى اسـهام العالقة االرتباطیة بـین متغیـرات البحـ تعرف الهدف السابع : 

المسـؤولیة (  )، في التباین الكلـي للمتغیـراالنحیاز المعرفيو العاطفي االبتزاز (ن یالمتغیر 

  .المعلمین) لدى الشخصیة 

 )االنحیـاز المعرفـيو االبتـزاز العـاطفي ( لمعرفة العالقة االرتباطیة بین المتغیرات المسـتقلة

 ) تـــم اســـتخدام معامـــل(المســـؤولیة الشخصـــیة بـــالمتغیر التـــابع وكـــذلك عالقتهمـــا فیمـــا بینهـــا

 االبتــزاز العــاطفيبــین احصــائیا ســلبیا عالقــة دالــة  وجــودوأظهــرت النتــائج المتعــدد رتبــاط اال

مــن قیمــة معامــل  كبــروهــي أ )-0.112 (اذ بلغــت قیمــة معامــل االرتبــاط االنحیــاز المعرفــيو 

 و)، 0.098( ) والبالغــة398( ) وبدرجــة حریــة0.05( یــة عنــد مســتوى داللــةجدولرتبــاط اال

، المسـؤولیة الشخصـیة و االبتـزاز العـاطفيبـین احصـائیا دالـة ود عالقـة أظهرت النتـائج وجـ

یــة عنــد جدولمــن قیمــة معامــل االرتبــاط  كبــر) وهــي أ0.099إذ بلغــت قــیم معامــل االرتبــاط (

وجـــود واظهـــرت النتـــائج  )،0.098( ) والبالغـــة398( ) وبدرجـــة حریـــة0.05( مســـتوى داللـــة

إذ بلغــت قــیم معامــل  ،والمســؤولیة الشخصــیةعرفــي االنحیــاز المبــین احصــائیا عالقــة دالــة 

عنــــد )0.098( البالغـــةمــــن قیمـــة معامـــل االرتبــــاط جدولیـــة كبـــر ) وهـــي أ0.107االرتبـــاط (

  .)27( جدولكما موضح في  ،) 398( ) وبدرجة حریة0.05( مستوى داللة
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  )27جدول (

  )لمعرفياالبتزاز العاطفي، و االنحیاز ان(یم معامالت االرتباط بین المتغیر قی

  المسؤولیة الشخصیةغیر والمت فیما بینها

 المتغیرات
المسؤولیة 

  الشخصیة
 االنحیاز المعرفي االبتزاز العاطفي

المسؤولیة 

 الشخصیة
 ------   

  ------  0.099 االبتزاز العاطفي

 ------  -0.112 0.107 االنحیاز المعرفي

        

ة بداللــــة متغیــــري االبتــــزاز العــــاطفي المســــؤولیة الشخصــــیولغــــرض التنبــــؤ بمتغیــــر        

 Multiple Regressionالمتعـــدد  االنحـــدارتحلیـــل  عمل الباحـــثســـتأ المعرفـــي االنحیـــاز

Analysis، ) یوضح ذلك.28وجدول (  

  )28جدول (

االبتزاز نتائج االختبار الفائي لتحلیل االنحدار المتعدد لمعرفة مدى اسھام متغیري 

  المسؤولیة الشخصیة في النحیاز المعرفيا و العاطفي

     

هنـاك مؤشـرات إحصـائیة إیجابیـة إلسـهام المتغیـرین  )28(فـي جـدول وأشارت نتائج االنحدار

من القیمـة  اكبر) 4.249( والبالغة ،ن القیمة الفائیة المحسوبةأ ، اذالمستقلین بالمتغیر التابع

 )2 - 397( ) وبدرجـــة حریـــة0.05( ) عنـــد مســـتوى داللـــة3.84الفائیـــة جدولیـــة والبالغـــة(

في تفسیر التبـاین للمتغیـر  انفرادكًال على نبئ) (مت نیلمستقلا ینمتغیر لولمعرفة اإلسهام النسبي ل

مصدر 

 التباین
 مجموع المربعات

درجة 

 الحریة

متوسط 

 المربعات

 القیمة الفائیة

 الداللة یةجدولال المحسوبة

 435.350 2 870.700 االنحدار

 102.466 397 40678.940  الباقي دالة 3.84  4.249

  399  41549.640 الكلي
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تعكسـه معـامالت االنحـدار فـي معادلـة التنبـؤ مـا  مـن خـالل المسؤولیة الشخصـیةلمتغیر  التابع

لإلســهام النســبي  )Betaومــا یقابلهــا مــن قــیم معیاریــة تعكســه قــیم ( )Bفــي صــیغة درجــات خــام (

   : )29( موضح في جدول وكماقیم، والخطأ المعیاري، واالختبار التائي لهذه ال

  )29جدول (

  المسؤولیة الشخصیةفي  المعرفي نحیازال او االبتزاز العاطفي سهامإ
  

  المتغیرات

  المعامالت الالمعیاریة

 Betaمعامل 

  المعیاري

  مستوى  القیم التائیة

  الداللة
) Bقیم (

لإلسھام 

  النسبي

الخطأ 

  الجدولیة  المحسوبة  المعیاري

 13.367  5.943 79.435  الثابت الحد

 1.972 0.098 0.072 0.143  االبتزاز العاطفي  0.05 1.96

 2.337 0.117 0.092 0.214  االنحیاز المعرفي
  

للمتغیـــرین المســـتقلین وأبعادهمـــا فـــي نســـبیًا یتضـــح مـــن الجـــدول أعـــاله أن هنـــاك إســـهاما  

قــد بلغــت  للحــد الثابــت إلســهام النســبي) لBقیمــة ( ذ تشــیر النتیجــة إلــى أنّ إالمتغیــر التــابع، 

) ، حیـث بلغـت القیمـة التائیـة المحسـوبة 0.05) ، وهي دالة عند مستوى داللـة (79.435(

وهـــذا یشـــیر الـــى وجــــود ) ، )1.96كبـــر مـــن القیمـــة التائیــــة الجدولیـــة (أ)، وهـــي 13.367(

البحــث غیــر ) لــم یشــملها المس��ؤولیة الشخص��یةمتغیــرات أخــرى لهــا عالقــة بــالمتغیر التــابع (

  المتغیرات المستقلة.

) لإلســهام النســبي لالبتــزاز العــاطفي بلغــت Bان قیمــة ( )29وتشــیر النتیجــة فــي جــدول (

) وهـي اكبـر مـن 1.972، اذ بلغت القیمة التائیـة المحسـوبة (وهي دالة احصائیاً ) 0.143(

لقیمـة بیتـا )، وكان مقـدار اإلسـهام المعیـاري 0.05) عند مستوى الداللة (1.96( الجدولیة 

%)، تقریبــًا مــن التبــاین المفســر فــي 1) أي أن (0,010)، وبلــغ مربــع قیمــة بیتــا (0.098(

  یعود الى االبتزاز العاطفي. المسؤولیة الشخصیةدرجات 
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، وهــي دالــة احصــائیاً ) 0.214) لإلســهام النســبي لالنحیــاز المعرفــي بلغــت (Bن قیمــة (او 

) عنــــد مســــتوى 1.96(اكبــــر مــــن الجدولیــــة  ) وهــــي2.337( القیمــــة التائیــــة المحســــوبة  اذ

، وبلغ مربـع قیمـة بیتـا )0.117وكان مقدار اإلسهام المعیاري لقیمة بیتا ( )،0.05الداللة (

یعـود  المسـؤولیة الشخصـیة، تقریبًا من التباین المفسر في درجـات %)1) أي أن (0,013(

    ،بمعزل عن تأثیر المتغیرات األخرى  االنحیاز المعرفيالى 

ن هنـاك عالقـة عكسـیة بـین االبتـزاز العـاطفي واالنحیـاز بـأ ضوء ما تقدم یرى الباحثفي 

 االبت�زاز الع�اطفي انو  ،قـل االنحیـاز المعرفـيكلما زاد االبتـزاز العـاطفي  هان :المعرفي، أي

، بـــل هنالـــك عوامـــل  المســـؤولیة الشخصـــیةفـــي  انســـهمی مالـــیس وحـــده االنحیـــاز المعرفـــيو 

لــــم یحصــــل الباحــــث علــــى دراســــات تناولــــت اســــهام ، اذ الحــــالي اخــــرى لــــم یتناولهــــا البحــــث

في المتغیرات االخـرى لمقارنتهـا  المسؤولیة الشخصیةو  االنحیاز المعرفيو  االبتزاز العاطفي

  الحالي. بحثمع ال

  

 

  Conclusion: االستنتاجات  ثانیاً 

تنتاجات البحث وتحلیل نتائجه وتفسیرها تم التوصل الى االسبعد قیام الباحث بتطبیق 

  -اآلتیة:

تكون ضحیة االبتزاز  الوعي الذاتي والخبرات المتراكمة جعلت عینة البحث ال -1

في االبتزاز كثیرا  الدراسي المؤهل قللوقد ال ی،  وهذا یعد مؤشرا ایجابیا ،العاطفي 

  .وكذلك الجنس العاطفي

اتخاذ  یتسمون باالنحیاز المعرفي عند إعطاء رأي او والمعلمات المعلمینعینة ان  -2

 الدراسي المؤهلان و ، اس الخسارة او الربح الخاصة بهمیقیمون خیاراتهم على أسالقرار، و 

 .منه كثیرا قللقد ال ی
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ن البیئة التربویة والعلمیة واالجتماعیة تظافرت لتنتج لنا معلما یتحمل مسؤولیة ا -3

وال یوجد یة، ومدركا لواجباته وحقوقه، ویحظى المعلمون (عینة البحث) بالمسؤولیة الشخص

 في المسؤولیة الشخصیة.او الجنس الدراسي  مؤهلاثر كبیر لل

ان كلما زاد  :ان هناك عالقة عكسیة بین االبتزاز العاطفي واالنحیاز المعرفي، أي -4

 االبتزاز العاطفي قل االنحیاز المعرفي.

لیس وحدهما یسهمان في المسؤولیة واالنحیاز المعرفي  االبتزاز العاطفي وان -5

 صیة ، بل هنالك عوامل اخرى لم یتناولها البحث الحاليالشخ

 

  ثالثًا : التوصیات 

    في ضوء نتائج البحث الحالي، یوصي الباحث بما یأتي:

على وزارة التربیة دعم شریحة المعلمین معنویا ومادیا وتوفیر المستلزمات الضروریة -1

  راحة عند القیام باداء مهامهم . التي تساعدهم في اداء مسؤولیاتهم تشعرهم باالستقاللیة وال

تركز على كیفیة التعامل مع التالمیذ  علیمیةهیئة التالعمل دورات تدریبیة العضاء  -2

  وربطها مع نشاطات التعلم والتعلیم في الجامعات العراقیة.

   .صدار مزید من القرارات الوزاریة التي تدعم المعلم  وتحدد مسؤولیاته الشخصیةا-3

ن وزاریة واشراك ذوي الخبرة  من المشرفین  التربویین من اساتذة الجامعة عداد لجاا-4

للقیام بزیارات دوریة لتعرف على واقع الحال  المتخصصین وحملة الشهادات العلیا

  لمعلمین ورفع التقاریر الى الوزارة التخاذ اإلجراءات الالزمة .ا

  ومادیًا ومعاقبة المقصرین منهم. مكافأة المعلمین المتمیزین حسب مدیریاتهم معنویًا  -5

 توفیر مراكز متخصصة یقوم علیها مختصون في مجاالت عدة في اتخاذ القرارات. -6

، هو الشورى لتقلیل التفكیر الجمعيترسیخ مبدأ رئیسي من مبادئ الدین اإلسالمي و -7

،  من خالل ما یطرح من أفكار نظریة للمسؤولین في المراكز العلیا في اتخاذ القرار

 واستشارة أصحاب الشأن في بعض القرارات المتخذة . 
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  رابعًا: المقترحات

  في ضوء نتائج البحث :یقترح الباحث 

أساتذة و ، المدرسي المتوسطة واالعدادیة  مماثلة على عینات أخرى مثل (  بحوث  -1

 الموظفین ) و الجامعة 

 لقرار لدى المعلمین.االبتزاز العاطفي وعالقته باستیراتیجیات التعلم وأتخاذ ا بحوث -2

 . لدى المعلمین وعالقته بالثقة بالنفساالنحیاز المعرفي  بحوث  -3

أخرى االنحیازات منها (االنحیاز السلبي ، االنحیاز االیجابي مقارنة بین أنواع  بحوث -4

 . ثرها على العملیة التعلمیةمین وأ) لدى المعل

 لمعلمین.المسؤولیة الشخصیة وعالقته باالسالیب المعرفیة ل بحوث -5

  الحالي أخرى تتناول عالقة المسؤولیة الشخصیة بمتغیرات لم یتناولها البحثبحوث  -6

 مثل ( الكفاءة الشخصیة ، واتخاذ القرار ). 

االنحیاز المعرفي وعالقته بالدافعیة االكادیمیة الذاتیة لدى طلبة الجامعة  بحوث -7

 الطالبة

خرى تتعلق بمفهوم الذات لدى حول االبتزاز العاطفي وعالقتها بمتغیرات أ بحوث -8

 اخرى . عینة

بناء برنامج تدریبي الستعمال فنیات العالج المعرفي السلوكي العقالني لالبتزاز  -9

 العاطفي واالنحیاز المعرفي  لدى المعلمین .
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    العربیةوالمراجع  المصادر      

 القران الكریم 

  نظریـــات االرشـــاد النفســـي  : )2012واخـــرون،(،  عبـــداللطیفأبـــو اســـعد ، احمـــد

 ، دار المسیرة للنشر واإلعالن ، األردن.  والتربوي

 .......... دار المسـیرة للنشـر، المدرسـياإلرشـاد : )2009(، احمد عبد اللطیـف ،

  عمان.

  دار المسـیرة للنشـر علم النفس التربوي: )2000(أبو جادو ، صالح محمد علي ،

  والتوزیع  والطباعة، عمان، االردن.

 2ط ،مبـادئ القیـاس النفسـي والتقیـیم التربـوي: )1979، (أبو لبـدة، سـبع محمـد ،

  جمعیة عمال المطابع التعاونیة، َعمَّان، االردن.

 القاهرةالعالج الواقعي ضمن اإلرشاد النفسي: )2010( ،آل غالب، لیلى ،.  

  ، بحــــث ماجســــتیر منشــــور الكترونیــــا إدارة األعمــــالأوحانیــــان، دانیــــال: التحفیــــز ،

 كلیــــــــــة االقتصــــــــــاد، الجمهوریــــــــــة العربیــــــــــة الســــــــــوریة، -جامعــــــــــة دمشــــــــــق

ww.tahasoft.com/books/  

  ،ــ 50اهــم :  )2012(بــاودون، تــوم بــاتلر ــنفسكت ، مكتبــة جریــر  اب فــي علــم ال

  للنشر والتوزیع، السعودیة.

  ـــة كـــریم ـــدري، نادی ـــة المرحلـــة )1996(الب ـــدى طلب ـــزام الخلقـــي ل ـــاس االلت : بنـــاء مقی

  ، كلیة التربیة، جامعة البصرة.رسالة ماجستیر غیر منشورةالمتوسطة، 

  ، عرفــة ، دار الم المجتمــع والمشــكالت االجتماعیــة ):1975(بــدوي ، ســید محمــد

  الجامعیة للنشر والتوزیع، القاهرة. 

 ) ،االحصـاء الوصـفي ): 1977البیاتي، عبدالجبار توفیق، واثناسیوس، زكریا زكـي

  ، جامعة المستنصریة، العراق.واالستداللي في التربیة وعلم النفس 

 د.  :، ترجمـةنظریة علـم اإلجتمـاع، طبیعتهـا وتطورهـا ):1977( ،تماشیف، نیقـوال

ري، ومحمد علي محمد، و محمود عودة، و السید محمد الحسـیني، و محمد الجوه

 ، دار المعارف، القاهرة. 4ط ،محمد عاطف غیث

  ،االنتمــاء االجتمــاعي بـبعض العــاملین فــي )1996(التمیمـي، بشــرى عنــاد مبـارك :
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، كلیـة  رسالة ماجستیر غیـر منشـورةمؤسسات الدولة وعالقتها ببعض المتغیرات،

 النفس، جامعة بغداد. ، قسم علماآلداب

 ترتیـب حسـین  غـرر الحكـم ودرر الكلـم: )2002(مـدي ، التمیمي، عبدالواحـد اآل ،

 لبنان . ،االعلمي ن مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بیروت

  ،و  ، دار صـــفاء للنشـــرعلـــم الـــنفس المعرفـــي: )2014(التمیمـــي، محمـــود كـــاظم

  والتوزیع ، االردن.

  ، ـــم : )1989( ،ألیزابـــثثورنـــدایك ، روبـــرت ، وهـــیجن ـــي عل ـــویم ف ـــاس والتق القی

، عمــان، 4عبــداهللا زیــد الكیالنــي، وعبــدالرحمن عــدس، ط :، ترجمــةالــنفس والتربیــة

  االردن. 

 ـــد، وكـــاظم، أحمـــد خیـــري ـــاهج البحـــث فـــي : )1978( ،جـــابر، جـــابر عبدالحمی من

  دار النهضة المصریة، مصر. التربیة وعلم النفس، 

 ، ترجمـة: لیلـى الجبـالي، سلسـلة عـالم الذكاء العاطفي:  )2000(جولمان، دانییـل ،

  )، إصدار المجلس الوطني للثقافة والفنون، الكویت.262( العددالمعرفة 

 النظریــــة والتطبیــــق فــــي اإلرشــــاد والعــــالج النفســــي: )2011( ،جیرالـــد، كــــوري ،

 ودیع الخفش ، دار الفكر للنشر، عمان، االردن.  ،سامح :ترجمة

  ، میــة نــایف العربیــة ی، اكاد واقــع المســؤولیة الشخصــیة ):2001(الحــارثي، زایــد

     .للعلوم األمنیة للطبع والنشر، السعودیة

  ،ــــاء مقیــــاس علــــى الشــــباب المســــؤولیة الشخصــــیة: )1995(الحــــارثي، زایــــد ، بن

  السعودي ، مركز البحوث التربویة، جامعة ام القرى. 

 ) ،اد والجماعــــات فــــي الســــلوك التنظیمــــي ســــلوك االفــــر ): 2009حــــریم، حســــین

  ، دار حامد، عمان. 3، طمنظمات العمل

  ، دار النــدى  كیــف تســیطر علــى انفعــاالت اآلخــرین  ):2007(حسـین ، ضــیاء ،

 للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت. 

  ، التحیـــزات المعرفیـــة لـــدى طلبـــة جامعـــة الیرمـــوك : )2017(الحمـــوري ، فـــراس

لیــة التربیــة، جامعــة الیرمــوك، إربــد، ك  ،وعالقتهــا بــالجنس والتحصــیل األكــادیمي

 ، 1 - 14 عدد13، المجلة األردنیة في العلوم التربویة، مجلد.األردن
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  ، مكتبــة جریــر للنشــر  9، ط تریــد ثــق بنفســك وحقــق مــا :)2012(حنــا ، بــول ،

  والتوزیع، السعودیة. 

 الـدار  النظریة االجتماعیـة ودراسـة االسـرة ):2010،(الخشاب، سامیة مصطفى ،

  ت الثقافیة، القاهرة ، مصر.االدولیة لالستثمار 

  ، اإلرشاد النفسـي والتربـوي بـین النظریـة   ):2009(الخواجا ، عبد الفتاح محمد

 ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، األردن .  التطبیق و

 ......اإلرشـــاد النفســـي والتربـــوي بـــین النظریـــة : )2000( ،، عبـــد الفتـــاح محمـــد

  ، دلیل اآلباء والمرشدین، األردن.ت وواجباتوالتطبیق، مسؤولیا

  ، مفهــوم المســؤولیة الشخصــیة االجتماعیــة  ):1987(الخوالــدة ، محمــد محمــود

، بحــث منشــور ، جامعــة الكویــت ،  جتمــع االردنــيمعنــد الشــباب الجــامعي فــي ال

  .26المجلة العربیة للعلوم االنسانیة ،  العدد 

 ........ ،دار كاء العــــاطفي الــــذكاء االنفعــــاليالــــذ: )2004(، محمــــد محمــــود ،

  الشروق، عمان.

 ترجمــة ســید الطــواب، ومحمــود مــدخل علــم الــنفس: )1983( ،دافیــدوف ، لنــدال ،

  عمر، ونجیب خزام، دار ماكجروهیل للنشر، القاهرة، مصر. 

 ، ــــف : المســــؤولیة الشخصــــیة والمقاومــــة النفســــیة  )2015(داود ، احمــــد عــــودة خل

 اطروحة دكتوراه غیـر منشـورةات لدى المرشدین التربـویین ، وعالقتهما بتوكید الذ

  ، كلیة التربیة ، جامعة مستنصریة ، بغداد، العراق.

 منـاهج البحـث التربـوي: )1990( ،داوود، عزیز حنا وعبـد الـرحمن، أنـور حسـین ،

  العراق. ،جامعة بغداد

 ،األخالقـــي  : المســـؤولیة اإلرشـــادیة وااللتـــزام)2015(زینـــب صـــبري حـــاتم، الـــدراجي

اطروحة دكتـوراه  وعالقتهما باألحكام التلقائیة عن الذات لدى المرشدین التربـویین،

 ، كلیة التربیة /ابن رشد، الجامعة بغداد. غیر منشورة

 ،االختبــارات  ):2014(الــدلیمي، احســان علیــوي ناصــر، والمهــداوي، عــدنان محمــود

  ة،  بغداد، العراق.والمقیاس التربویة والنفسي

 قیـاس المسـؤولیة االجتماعیـة لـدى طلبـة )1989، (لیمي، حسن محمود إبـراهیمالد :
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، كلیـة اآلداب، أطروحـة دكتـوراه غیـر منشـورةالجامعة في مرحلة ما بعد الحرب، 

  جامعة بغداد. 

  ،منشـورات جامعـة القـدس  دلیـل المسـؤولیة المجتمعیـة: )2010(ذیاب، یوسـف ،

  .، فلسطین المفتوحة

 روض الجنان و روح الجنـان هـ ش :  )1384(لي ابو الفتوح ، الرازي ، حسین ع

 . ، ایراننشر قم المقدسة  5، ج  في تفسیر القران

 دار المعرفة، القاهرة. ،قیاس الشخصیة: )1994( ،ربیع ، محمد شحاته  

  ، دور بعــض الوســائط التربویــة فــي تنمیــة   : )2002(رزق ، حنــان عبــد الحلــیم

 ،لــدى الشــباب فــي ظــل مالمــح النظــام العــالمي الجدیــد وتأصــیل القــیم األخالقیــة

 . 48بحث منشور ، جامعة المنصورة  ، مجلة كلیة التربیة ، العدد 

  ،اإلرشاد النفسـي وفـق نظریـة العـالج الـواقعي: )2005(الرشیدي، بشیر صالح  ،

  ، مكتبة مجموعة انجاز العالمیة للنشر والتوزیع، الكویت. 2ط

 ،ــم االجتمــاع ):1989(زایــتلن، ارفــنج ــي عل ــة المعاصــرة ف عــودة،  :ترجمــة ،النظری

 ، دار ذات السالسل، الكویت.  ،وعثمان، ابراهیم ،محمود

 ،سـیكولوجیة العالقـات بـین الجماعـات، قضـایا فـي الهویـة : )2006(احمـد،  زاید

 ، كویت.326، سلسلة عالم المعرفة العدد  االجتماعیة وتصنیف الذات

 ،اثــــر المشــــاركة الوجدانیــــة لتالمیــــذ الصــــف )2006( الزهیــــري ، عاشــــور موســــى :

رسـالة ماجسـتیر  ،السادس االبتدائي في تحصیلهم الدراسي واضطراباتهم السلوكیة

  ابن رشد ، جامعة بغداد.-،كلیة التربیة غیر منشورة

 الزوبعـــي، عبـــد الجلیـــل إبـــراهیم ، وبكـــر ، محمـــد إلیـــاس ، والكنـــاني ، إبـــراهیم عبـــد 

، جامعـة الموصـل، مطـابع دار ختبارات والمقـاییس النفسـیةاال: )1981( ،الحسـن

  الكتب للطباعة والنشر، الموصل، العراق. 

  دار الفكـر 2، طنظریات اإلرشاد والعالج النفسـي: )2008،(الزیود، نادر فهمي ،

 للطباعة والنشر، عمان.

 مبــادئ القیــاس والتقــویم فــي: )2005( ،الزیــود، نــادر فهــیم، وعلیــان هاشــم عــامر 

  عمان، األردن. ، دار الفكر للطباعة والنشر،2، طالتربیة
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  ، دلیل جامعـة كمیربـرج : )2015(ستیرنبرج، روبرت ج  ، كوفمان ، سكون بـاري

مؤسســة الملــك  لــهاال ، ترجمــة داود ســلیمان القرنــة ، و عنتــر صــلحي عبــدللــذكاء

 عبدالعزیز ورجاله للموهبة واالبداع، السعودیة.

 ــالتوافق االســري )2000(د علــي كــاظم، الســلطاني، سوســن عبــ : الغیــرة وعالقتهــا ب

، اآلداب، جامعـة بغـداد، كلیـة ةرسـالة ماجسـتیر غیـر منشـور لدى طلبـة الجامعـة، 

 .، العراققسم علم النفس

  ،ــــنفس االنســــاني: )1978(ســــیفرین، فرنــــك ــــم ال ، ترجمــــة طلعــــت منصــــور،  عل

  وآخرون ، مكتبة االنجلو للنشر والتوزیع، القاهرة.

  ،ــور فــي تفســیر المــأثور: )1983(الســیوطي، جــالل الــدین ،   2، ط الــدر المنث

 دار الفكر.

  مطبعـة السـنة المسـؤولیة والجـزاء فـي القـران الكـریم: )1982،(الشافعي، محمد ،

  المحمدیة، القاهرة.

 تعریـــب عبـــد دســـتور األخـــالق فـــي القـــرآن: )1973( ،، محمـــد عبـــد اهللا الشـــافعي ،

  الرسالة، بیروت. الصبور شاهین، مؤسسة

  ،رسـالة : المسـؤولیة االجتماعیـة وعالقتهـا بتنظـیم الوقـت، )2003(الشایب، ممتاز

  ، جامعة دمشق.ماجستیر غیر منشورة 

 كیـــــف تعـــــدل ســـــلوك طفلـــــك : )2008( ،شـــــریت، أشـــــرف وهـــــدى إبـــــراهیم بشـــــیر

  .، مصر، برنامج تطبیقي ، مؤسسة حورس الدولیة، اإلسكندریةاالجتماعي

  ،ـــات االرشـــاد والعـــالج النفســـي: )1994(محمـــد محـــروس، الشـــناوي ، دار  نظری

 غریب للنشر والتوزیع، السعودیة.

  ،ــة اتجاهــات : )2005(صــالح ، ســامیة خضــیر المشــاركة السیاســیة والدیمقراطی

  www. Kotobarabia.com، نظریة ومنهجیة حدیثة

  ،ار بحدیه االقصى : التفكیر المغایر لدى متخذي القر )2013(الصالحي، حسنین امیر

  ، قسم علم النفس.اآلدابجامعة بغداد، كلیة  رسالة ماجستیر غیر منشورة،والمقنع، 

  ،دار الكتاب ، بیروت، لبنان. 2، جالمعجم الفلسفي: 1982صلیبا، جمیل ، 

  ،دراســـــة تطویریـــــة : )2008(صـــــمادي، احمـــــد عبـــــد المجیـــــد، وعثامنـــــة، صـــــالح
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، بحـــث منشـــور، مجلـــة جامعـــة ردنیـــة لمقیـــاس المســـؤولیة لطلبـــة الجامعـــات األ 

  . 3، العدد  6الشارقة للعلوم االنسانیة واالجتماعیة ، المجلد 

  ، ــة المســؤولیة ):1990(طــاحون ، حســین حســن ، بحــث منشــور ، جامعــة  تنمی

  .  ، مصرعین شمس ، مجلة كلیة التربیة 

 ،ــــر ــــدي وعالق)2015(العــــاني، ذر منی ــــي واالنحیــــاز التوكی تهمــــا : االنحیــــاز المعرف

، جامعـة بغـداد،  اآلداب، كلیـة اطروحـة دكتـوراه  غیـر منشـورةبالتفكیر الجمعـي، 

  .العراق

  دار الفكــر النفســیة : تقنیاتهــا وٕاجراءاتهــا االختبــارات: )1996(عبــاس، فیصــل ،

  العربي، بیروت، لبنان.  

  دار الفكـر القیاس النفسي بین النظریة والتطبیـق: )1998(،عبد الرحمن، سعد ،

  ربي، القاهرة، مصر. الع

 ،علــم نفـس النمـو المتقــدم -نظریـات النمـو : )2001(عبـدالرحمن، محمـد السـید ،

  .مكتبة زهراء الشرق، القاهرة

 البحــــث : )1998(، عبیــــدات، ذوقــــان وعــــدس، عبــــد الــــرحمن وعبــــد الحــــق، كایــــد

ـــع، عمـــان، 6، طالعلمـــي، مفهومـــه وادواتـــه واســـالیبه ، دار الفكـــر للنشـــر والتوزی

  االردن.

  ،دار المیسرة، عمان.علم النفس التربوي وتطبیقاته: )2009(العبیدي، محمد جاسم ، 

  ، االنجلــو  ، مكتبــة التحلیــل األخالقــي للمســؤولیة،  )1995(عثمــان ، ســید احمــد

 للنشر والتوزیع، القاهرة .

 ، ـــة والشخصـــیة الســـلیمة: )1986(عثمـــان ، ســـید احمـــد  ،المســـؤولیة االجتماعی

  للنشر والتوزیع، القاهرة.مكتبة االنجلو 

 ،اجتماعیـة نفسـیة دراسـة االجتماعیـة المسـؤولیة: )1973(احمـد  سـید عثمـان ،

  .القاهرة المصریة، األنجلو مكتبة

  ،ــه فــي : )2009(عجــین ، علــي إبــراهیم ســعود ــذاتي وتطبیقات ــذكاء العــاطفي ال ال

 .، السعودیة2العدد ،15، المجلد للنشر المنارةدار ، السنة النبویة 

  ، دار البدایة، عمان. علم النفس المدرسي: )2005(عدنان، رانیا ، 
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 ــــدین محمــــود ــــوي والنفســــي : )2000(عــــّالم ، صــــالح ال ــــاس والتقــــویم الترب القی

، دار الفكـر العربـي للطباعـة والنشــر، ،أساسـیاته وتطبیقاتـه وتوجهاتـه المعاصـرة 

  القاهرة، مصر.

 ةمطبعـ ،اإلسـالم فـي والمسـؤولیة تیةالذا التنمیة: )1980(صـالح  العناتي، حسن 

 .، مصراإلسالمیة للبنوك االتحاد الدولي

 ) االحصـــاء للباحـــث فـــي ): 1988عـــودة، احمـــد ســـلیمان والخلیلـــي، خلیـــل یوســـف

 دار الفكر العربي للنشر والتوزیع. ،االردن -، عمانالتربیة والعلوم االنسانیة

  اســیات البحــث العلمــي أس: 1992عــودة، احمــد ســلیمان، وملكــاوي، فتحــي حســن

  مكتبة الكتاني، أربد، االردن. في التربیة والعلوم اإلنسانیة،

  دار بــین النظریــة والتطبیــق القیــاس النفســي: )1998(عــوض، عبــاس محمــود ،

  المعرفة الجامعیة، اإلسكندریة ، مصر. 

 ) ،دار  اســـتراتیجیات تعلــیم التفكیـــر ومهاراتـــه) : 2015العیاصــرة ، ولیــد رفیــق ،

  مة ، االردن.اسا

 ) ، ـــي، یاســـر دار الفكـــر،  الـــذكاء العـــاطفي فـــي اإلدارة والقیـــادة،):  2004العیت

  دمشق.

  :ـــــــالج النفســـــــيغـــــــانم ، محمـــــــد حســـــــن ، ب ت ـــــــي الع ـــــــة ف  اتجاهـــــــات حدیث

www.kotobarabia.com  

  ـــوي: )1981(الغریـــب، رمزیـــة ـــاس النفســـي والترب ـــویم والقی ، مكتبـــة االنجلـــو التق

  صر.المصریة، القاهرة، م

  ، مكتبـــة ، 2ط ، التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي: )1985(الغریـــب ، رمزیـــة

  االنجلو المصریة، القاهرة، مصر.

  القاهرة، دار الفكر العربي.القیاس النفسي: )1980(فرج، صفوت ،  

  ،ترجمة فارس حلمـي ، علم النفس االجتماعي: )2012(فریزر، كوان، وآخرون ،

  دار المسیرة ، عمان. 

  ،ترجمــــــة ونشــــــر مكتبــــــة جریــــــر االبتــــــزاز العــــــاطفي: )2015(فـــــوروارد، ســــــوزان ،

    .السعودیة
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 ،ترجمــة تربیــة الشــعور بالمســؤولیة عنــد االطفــال: )1994(فوســتر، كونســتانیس ،

، مكتبـة النهضـة للنشـر والتوزیـع،  4خلیل كامل ابراهیم، وعبـد العزیـز القوصـي، ط

  القاهرة. 

 ) ترجمـة: هنـاء یل اإلحصائي في التربیة وعلم الـنفسالتحل): 1991فیركسون، جورج ،

 العقیلي، منشورات الجامعة المستنصریة، بغداد.

  ، بنــاء مقیــاس مفهــوم الــذات ادى االطفــال الــذكور )1988(قاســم ، جمــال حمیــد :

، جامعــة بغــداد، كلیــة االداب، قســم علــم رســالة ماجســتیر غیــر منشــورةالعــراقیین، 

 .، العراقالنفس

  ـــه واالرشـــاد النفســـي: )1997(، رمضـــان محمـــد، القـــذافي ـــل،  التوجی ، دار الجی

 بیروت ، لبنان .

  ،الفـــردي  دراســـة الســـلوك التنظیمـــي االنســـاني: )2009(القریـــوتي، محمـــد قاســـم

 ، دار وائل للنشر ، االردن. 5طوالجماعات في منظمات العمل، 

  ،ترجمـة شـیماء طـه الریـدي، التفكیر السریع والبطيء: )2015(كانمان ، دانیال ،

 .، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة ، القاهرةمحمد سعد طنطاويو 

 ، ترجمـة النظریة االجتماعیة من بارسـونز الـى هابرمـاس: )1999(كریب، ایـان ،

كتـب ثقافیـة یصـدرها  (عالم المعرفـة)محمد حسین غلوم و محمد عصفور ، سلسـلة

 كویت. –المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب 

  ، ترجمـة محمـد منیـر مرسـي ، عـالم  مـدارس بـال فشـل، )1978(كالسر ، ولـیم ،

  الكتب للنشر والتوزیع، القاهرة.

  ، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان. نظریات التعلم: )2004(محمد، جاسم ، 

  ،الحاجــــة لالنتمــــاء والحاجــــة لالنجــــاز وعالقتهمــــا  :1984مغــــاوري ، عبــــد الحمیــــد

، بالمســؤولیة، اطروحــة دكتــوراه غیــر منشــورة ، جامعــة قنــاة الســویس ، كلیــة التربیــة

  .               مصر

 )،2011موســـــى، رشـــــا علـــــي عبـــــد العزیـــــز، والعمروســـــي، نیللـــــي حســـــین كامـــــل :(

  ، االسكندریة، مصر.سیكولوجیة الغضب

  ،ترجمــة اكــرم مــؤمن، مكتبــة ابــن ســینا للنشــر المیــر: ا)2004(میكیــافیللي، نیقــوال ،
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 والتوزیع، القاهرة. 

  دار الشــروق أساســیات القیــاس فــي العلــوم الســلوكیة: )2004(النبهـان، موســى ،

  للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

 :معهـد ز المعرفـي والتحیـز اإلیـدیولوجي: سـمات فارقـةالتحیـ نسـیرة، هـان ب ت ،

  www.siiroiin .org       واشنطن  ، -االمام الشیرازي الدولي للدراسات

 ترجمـــة أبـــو فخـــر،  العنـــف الیـــومي الفاســـد ):2010( ،هیریجوبـــان، مـــاري فـــرانس

  سهیل، دمشق، سوریا.

  ــ :)2012(رث والســون و وولــف،  ،والــس ، م االجتمــاعالنظریــة المعاصــرة فــي عل

الحــــوراني، محمــــد عبــــد الكــــریم ، دار مجــــدالوي للنشــــر والتوزیــــع، عمــــان،  :ترجمــــة

 االردن.

  ،دار كوفان، بیروت، لبنانمهزلة العقل البشري: )1994(الوردي، علي ،  

  المؤسســة العربیــة للدراســات، أزمــة المراهقــة والشــباب: )1989(یعقــوب، غســان ،

  بیروت.

 ،االبتزاز العـاطفي وأسـالیب التنشـئة االجتماعیـة )2016(یونس، سماهر مصطفى :

وعالقتهمـــا بتكـــوین اإلنطبـــاع لـــدى المتـــزوجین مـــن مـــوظفي جامعـــة المستنصـــریة، 

  ، كلیة التربیة / جامعة المستنصریة.اطروحة دكتوراه غیر منشورة
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  المحكمین لتقویم مقاییس البحث اسماء

  ت
اللقب 
  العلمي

  مكان العمل  التخصص  محكماسم ال

  احسان علیوي الدلیمي أ. د .1
قیاس 
  وتقویم

قس�م  –كلیة التربیة ابن ھی�ثم  -جامعة بغداد 
  العلوم التربویة والنفسیة

  ناجي محمود النواب أ. د .2
 علم النفس

  العام
قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -جامعة بغداد 

  العلوم التربویة والنفسیة

  حبیب صفاء طارق أ. د .3
قیاس 
 وتقویم

 –كلی��ة التربی��ة اب��ن الرش��د  -جامع��ة بغ��داد 
  قسم العلوم التربویة والنفسیة

  اسماعیل ابراھیم علي  أ. د .4
علم النفس 

  التربوي
قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -بغداد جامعة 

  العلوم التربویة والنفسیة

  محمد انور محمود أ. د .5
قیاس 
 وتقویم

 –كلی��ة التربی��ة اب��ن الرش��د  -جامع��ة بغ��داد 
  قسم العلوم التربویة والنفسیة

  فاضل جبار جودة أ. د .6
علم النفس 

 التربوي
قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -جامعة بغداد 

  التربویة والنفسیة العلوم

  خالد جمال جاسم أ. د .7
قیاس 
 وتقویم

 –كلی��ة التربی��ة اب��ن الرش��د  -جامع��ة بغ��داد 
  قسم العلوم التربویة والنفسیة

 د م.أ. .8
منتھ����������������ى مطش����������������ر 

  عبدالصاحب
علم النفس 

 التربوي
قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -جامعة بغداد 

  العلوم التربویة والنفسیة

  باھض جبار وادي أ.م. د .9
ارشاد 
النفسي 
  والتربوي

قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -جامعة بغداد 
  العلوم التربویة والنفسیة

 أ.م. د .10
طال��������ب عل��������ي مطل��������ب 

  الساعدي
علم النفس 

  التربوي
قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -جامعة بغداد 

  العلوم التربویة والنفسیة

  بلقیس حمود الحجامي أ.م. د .11
قیاس 
 وتقویم

 –كلی��ة التربی��ة اب��ن الرش��د  -امع��ة بغ��داد ج
  قسم العلوم التربویة والنفسیة

  انتصار ھاشم أ.م. د .12
علم النفس 

  النمو
 –كلی��ة التربی��ة اب��ن الرش��د  -جامع��ة بغ��داد 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة

  حیدر كریم الجزائري أ.م. د .13
علم النفس 

  التربوي
  -ع-كلیة االمام الكاظم 

  ملي معارجرحیم ھ أ.م. د .14
علم النفس 

  التربوي
 –كلی��ة التربی��ة اب��ن الرش��د  -جامع��ة بغ��داد 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة

  عفاف زیاد وادي أ.م. د .15
علم النفس 

  التربوي
قسم  – الھیثمكلیة التربیة ابن  -جامعة بغداد 

  العلوم التربویة والنفسیة

  صادق عبدالنور عزیز م.  د .16
قیاس 
  وتقویم

مدیری���ة تربی���ة الرص���افة  –بی���ة وزارة التر
  االولى
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  یةمقیاس االبتزاز العاطفي بصورته األول

  جامعة بغداد 

  كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ ابن الهیثم 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة

    دكتوراه الالدراسات العلیا / 

  ))ینأراء المحكمین في صالحیة مقیاس االبتزاز العاطفي لدى المعلم((

  یةبصورته األول

  .....  المحترم...................الدكتور............  الفاضلـــ  األستاذ           

  تحیة طیبة :           

یـــروم الباحـــث إجـــراء بحثـــه الموســـوم ((االبتـــزاز العـــاطفي واالنحیـــاز المعرفـــي وعالقتهمـــا بالمســـؤولیة 

 Emotional)االبتــزاز العــاطفيالبحــث بنــاء مقیــاس  نجــازاالشخصــیة لــدى المعلمــین)) ومــن متطلبــات 

Blackmail)  ولتحقیق ذلـك تبنـى الباحـث نظریـة (Susan Forward 1997) وقـد عرفـت سـوزان االبتـزاز ،

ن مثــل ( یاألشــخاص المقــرب احــد مــن قبــل بــاآلخرینالفعالــة للتالعــب  شــكالاأل إحــدى (( هــابأن العــاطفي

 نحـو) ویهددون  بوعلى نحو ذلكالقریب، الحبیب ، رب العمل... االب، االم ، االبن، البنت، الصدیق،

 (Forward, 1997:5)))  ما یریدون وافعلیمباشر أو غیر مباشر ویعاقبون اذا لم 

 – 1  : ثالثـة مجـاالت رئیسـة هـي مـن لالبتـزاز العـاطفي (Susan Forward 1997)  تكـون نظریـةیو 

   guilty Feelingالشعور بالذنب  - Obligation     3االلتزام  -Fear  2    الخوف

ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة علمیتــین، یأمــل الباحــث تفضــلكم بــاإلطالع علــى المواقــف    

، راجیًا الحكم على صالحیة المواقـف اللفظیـة وبـدائل المقیـاس ومـا وضـعت مـن المقیاساللفظیة وبدائل 

ألي موقـــف او بـــدیل یحتــــاج إلـــى تعــــدیل ، وأود  جــــدتان و  أجـــل قیاســـه، واقتــــراح التعـــدیالت المناســـبة

) بـــدائل متدرجــــة  3 ( يإحـــاطتكم علمـــا أن بــــدائل اإلجابـــة علــــى المقیـــاس لكــــل موقـــف مــــن مواقفـــه هــــ

  .)  1،  2 ،  3وستعطى هذه البدائل الدرجات اآلتیة (

  تقبلوا شكري وامتناني.

  طالب الدكتوراه
 عاشور موسى الفت
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نویة من فقد العالقة الحمیمیـة مادیة والمعالخشیة بأشكالها ال به :تقصد Fear مجال الخوف -اوال      

 المقـربین منـه احـد الشخص من قبـل جههاما یو  االواصر االسریة او فقد المكانة او الوظیفة من خالل او

)Forward 1997:17.(  

  صالحة  المواقف وبدائلھا  ت
غیر 
  صالحة

المالح

  ظات

 حینما یتجاھلني احد أفراد أسرتي، اجد ان ذلك یجعلني   1
 باالنتقاص من ذاتي.  اشعر   ) أ

أحاول ان اعرف سبب التجاھل وأتحاور معھ.                                                                       ) ب
  ج) أتجاھلھ.

      

  ان لم أقم بما یطلبھ مني بعض المقربین، فإنھ...  2
 جدا. صعب  درك ان موقفيأ  ) أ

تنفیذه حتى وإن كان ضد توجھاتي                                                                            حاول أ  ) ب
  ج) أتجاھلھم.

      

  یمتنع أصدقائي من استحساني  عندما اكون غیر متوافق معھم، فذلك    3
 یجرني الى الخوف من فقدانھم .  ) أ

 یدعوني الى ان استسلم وأذعن لھم .  ) ب
  ني الى تجاوزھم .ج) یدعو 

      

ان كانت عالقة المدیر بي عالقة سؤال وجواب (تحقیق)، عندما یحصل   4
  امر ما بیننا، وھذا یجعلني ان...

 أخشى ان افقد ثقتي بنفسي.  ) أ
 اجنب نفسي في ان اكون بھذا الموقف .  ) ب

  ج) اتقبل طریقة السؤال

      

تلبیة بعض  ان كف تقدیم الدعم من قبل المقربین لي في الوظیفة لعدم  5
  الطلبات الصعبة جدا، یجعلني: 

 اشعر بالضعف.  ) أ

انصاع وابذل الجھد على حساب وقتي وصحتي ألداء ما طلب مني.                                                                        ) ب
  ج) اتجاھل ما یطلب مني.

      

ب معي لحفل خاص بي بسبب عدم ذھابي ان امتناع عائلتي عن الذھا  6
  معھم في وقت مضى، فذلك یجعلني

 اشعر باأللم واألسى.  ) أ

 یتملكني الشعور بالضیق والتوتر.  ) ب

  ج) أتجاھلھم واذھب بمفردي.

      

ان تعمد مقاطعتي من احد أفراد عائلتي بسبب مشكلة حدثت سابقا،   7
  یجعلني 

 أ) اشعر بالخوف والقلق لفقدانھ. 
 أجد من یساعدني لحل الخالف.ب) أحاول ان 

  ج) اتركھ لفترة من الزمن. 
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یلومني (صدیقتي/صدیقي) المقرب عندما تكون عالقتي جیدة مع شخص   8
  آخر، وھذا یؤدي بي ان 

 اشعر بالضیق والضجر.  ) أ

 أتوتر لفترة من الزمن.  ) ب

  ج) أتجنب  لومھ.    

      

دیث یھم مستقبلي ، ان امتناع احد افراد عائلتي من االستماع الى ح  9
  یدفعني الى...ان 

 اشعر بالحزن لتجاھلھم أمري.  ) أ

 احاول معھم مرة أخرى.  ) ب

  ج) أجد شخصا آخرا  یھمھ أمري.    

      

1
0  

امتناع احد زمالئي من إعطائي ما یخصني، ویستعملھ كأداة ضغط كي 
  ألبي ما یرید ، فاني أجد....

 ذلك مؤلما جدا.  ) أ

 ان أتجنب الصراع وألبي ما یرید.  ) ب

  ج)  ان اترك األمر.   

      

  

 الشــخص بأنــكب الشــعور ببســ اآلخــرینوتقصــد بــه الوفــاء لمطالــب  Obligation مجــال االلتــزام -ثانیــا

  .)Forward 1997:17( الحكیم والوفيالملتزم و 

  صالحة  المواقف وبدائلھا  ت
غیر 
  صالحة

  المالحظات

ب��ون من��ي ح��ل ك��وني ملتزم��ا ومتعاون��ا م��ع اإلدارة، ف��ان بع��ض ال��زمالء یطل  1
  مشكالتھم معھا، وھذا یشعرني...

  بالتعب واإلحراج .  ) أ
 بضرورة التوسط لھم على الرغم مما سأعانیھ.  ) ب
  ج) بمحاولة االعتذار منھم.  

      

 اوفیّ� یحرجني بعض زمالئي في طلب قرض مني بشكل مستمر كوني زم�یال  2
  لى انلھم على الرغم من كون إمكانیتي المادیة المحدودة، وھذا یدفعني ا

  أقرضھم المال على حساب احتیاجاتي الھامة.  ) أ

 أعطیھم جزء من مبلغ القرض.  ) ب

  ج) أقدم اعتذاري.        

      

ان محاولة بعض المقربین لي في س�رد أح�داث حیات�ھ وإعطائھ�ا بع�دا درامی�ا   3
  كوني استمع لھ دائما، یؤدي بي الى ...

  االنزعاج لحواراتھ الستغالل التزامي معھ.  ) أ

 ھ من غیر اھتمام.ان استمع ل  ) ب

  ج) التفكیر في شيء آخر وال أصغي لھ.

      

  عندما یتشكى أمامي من ھم بقربي كوني شخص وفّي ،فھذا یدفعني الى ان  4
  أ) احاول معرفة سبب شكواه وأقدم المساعدة. 

  ب) انزعج واتذمر.
  ج) اقنعھ باني سأتفرغ لھ في وقت آخر.
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خر كونھ یحسن الظن آف مع زمیل یلجأ بعض زمالئي الى إدخالي في موق  5
  بي ،وذلك لمساعدتھ في كل حین، وھذا یؤدي بي الى ان
  أ)  أقدم لھ المساعدة على الرغم من صعوبتھا عندي.

  ب) انزعج وافرغ انفعاالتي أمام أسرتي.
  ج) اعتذر لعدم مساعدتي لھ  .

      

ھ��م یط��البني أف��راد أس��رتي بال��ذھاب معھ��م لغ��رض م��ا ، عل��ى ال��رغم م��ن علم  6
  بانشغالي ،مما یجعلني

أ) اشعر بالضعف والت�وتر لع�دم انتھ�ائي م�ن واجب�اتي وإص�رارھم عل�ى 
  الذھاب معھم.

  ب) ابرر لھم انشغالي الضروري.
  ج) امتنع عن الذھاب دون االھتمام بالموضوع     

      

عن�دما یط�البني الم��دیر باس�تمرار بس�د ش��واغر للحص�ص ك�وني ش��خص   7
  دي بي الى انملتزم ومتعاون ، فھذا یؤ

  أ) اشعر باأللم في داخل نفسي. 
  ب)  أجد لھ من یسد الشاغر.

  ج)  اعتذر عن تنفیذ ما طلبھ مني. 

      

ھناك بعض المقربین یحاولون اخذ المزید من�ي عل�ى ال�رغم م�ن تع�اوني   8
  المستمر، وھذا یجعلني

  أ) اشعر بضرورة  تقدیم المزید لھم على نحو مستمر.
  ضغط.ب) انزعج واشعر بال

  ج)  أتجاھل الموضوع دون أعطاء الموضوع أھمیة.

      

9  
  

حینما أرى أشخاصا مقربین لي في العم�ل یح�اولون ان یحقق�وا أھ�دافھم عل�ى 
  معطاء، فھذا یؤدي بي الى ..ان احسابي كوني شخص

  أ) یتملكني رغبة التعاون معھم.
  ب) اشعر بالتوتر والضیق.

  المشاركة ج) استمر بعطائي دون منحھم مجال     

  
  

    

حینم��ا یطل��ب من��ي الم��دیر االنص��یاع عل��ى نح��و مس��تمر ألوام��ره حت��ى خ��ارج   10
  ، فھذا یدفعني الى ان او منضبط احدود العمل الرسمي كوني ملتزم

  أ) انصاع لھ وان تعدى الموضوع حدود العمل.
  ب) اشعر باالنزعاج وتفریغ ھذه الضغوطات على من ھم اضعف مني.

  التي تتعدى حدود العمل ج) أتجاھل أوامره 

      

حالـة عـدم تنفیـذ   شـعور الفـرد بتأنیـب الضـمیر فـي  Feeling guiltyمجال الشـعور بالـذنب  -ثالثا

  ).Forward 1997:17اآلخرین (طلبات 

  صالحة  المواقف وبدائلها  ت
غیر 

  صالحة
  المالحظات

ان عدم ذھابي مع زمالئي لزیارة اح�د زمالئن�ا الراق�د ف�ي المستش�فى   1
  نشغالي ، فھذا یدفعني الى ان ال

  أ)اشعر بالندم واألسف.

  ب)اذھب لزیارتھ في وقت آخر.

  ج) اترك الموضوع.  

      

ان عدم رد التحیة من قبل احد زمالئي لع�دم تلبی�ة م�ا طلب�ھ لنس�یاني،   2
  فھذا یؤدي بي الى ان 

  أ) اشعر بالضیق والحزن. 
  ب) ابرر نسیاني وألبي طلبھ.
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  تم لسلوكھ.ج) اجد أني غیر مھ

حینما یصفني احد المقربین لي باني أناني كوني لم استطیع مس�اعدتھ   3
  ، فھذا یؤدي بي الى ..ان

  أ) اشعر بالذنب والتعاسة .
ب) اطل�����ب من�����ھ فرص�����ة أخ�����رى لك�����ي أق�����دم ل�����ھ المس�����اعدة.                                                                                   

  ج) أتجاھل ما یقول عني.

      

بع�ض المق�ربین م�ن زمالئ�ي ی��روق ل�ھ ب�ان یتظ�اھر ب�اني جرح��ت   4
  مشاعره أمام بقیة الزمالء ، وھذا یدفعني الى ان 

  أ) اشعر بالحزن على نفسي. 
  ب)  أبین لھ موقفي .

  ج)  اتركھ وأغادر.

      

ن لم أنفذ ل�ھ نفسھ اإیذاء حینما یحاول احد أفراد أسرتي اللجوء الى   5
  ان... طلباتھ ، فھذا یجعلني

  أ) اشعر بالتوتر والتقصیر. 
  ب) أحاول ان أعتذر منھ.

  ج) ادعھ الى إیذاء نفسھ     

      

ھناك من یحاول ان یشعرني باني مدین لھ ویجب ان افعل م�ا یری�د ،   6
  ولذلك  فاني 

  أ) اشعر  بتأنیب الضمیر.
ب) افع�������������������ل م�������������������ا یری�������������������د ألغی�������������������ر رأی�������������������ھ.        

  ج) ادعھ یقول ما یشاء عني.

      

ھناك من یحاول ان یوقع اللوم علّي عل�ى نح�و مس�تمر أم�ام زمالئ�ي   7
  ألني لم أقف بجانبھ فیما مضى ، فھذا یؤدي بي الى ان

  أ)اشعر بالذنب لعدم وقوفي معھ.
  ب) احاول الدفاع عن نفسي.

  ان زمالئي لم یستمعوا لھ.ج) أتأكد ب

      

ان تلمیح احد المقربین لي بأنھ س�یھمل نفس�ھ او یش�عر بالوح�دة   8
  النفسیة او االكتئاب، ان لم افعل ما یریده، یجعلني ان...

  أ) اشعر بالتوتر والقلق .
  ب)  أحاول ان أقدم لھ أي شيء یرضیھ.

  ج)  اھمل تلمیحاتھ.       

      

اع اح�د أف�راد أس�رتي لزی�ارتي لخ�الِف م�ا، عندما یصلني خبر بانقط  9
  لیس لي فیھ شأن، یؤدي بي ھذا الى ان

  أ) اشعر بالذنب لعدم تبیان وجھھ نظري في وقتھا.
  ب) احاول زیارتھ

  ج) اتركھ وشأنھ.         

      

ل��و قام��ت اإلدارة بم��نح اغل��ب ال��زمالء ش��ھادات تقدیری��ة ول��م   10
  فعني الى انتمنحني على الرغم من نشاطاتي، فھذا ید

  أ) اشعر بالندم وتأنیب الضمیر في حق نفسي
  ب) احتج وأقدم شكوى

  ج) اجد اني غیر مھتم بالشھادات التقدیریة 
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  )3( ملحق

  نهائیةمقیاس االبتزاز العاطفي بصورته ال

  جامعة بغداد

  كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ ابن الهیثم 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة

    دكتوراه السات العلیا / الدرا

  عزیزي المعلم ....    عزیزتي المعلمة....     

الرجاء  اختیارات 3یضع الباحث بین یدیك مجموعة من المواقف اللفظیة ولكل موقف تحیة طیبة...

الموجــودة تحــت  ختیــاراتامــام أحــد اال) (بوضــع عالمــة  ختیــار مــا یناســبك قــراءة كــل موقــف بدقــة وا

وال داع  لـــذكر االســـم وان هـــذه الدراســـة ألغـــراض  ،تـــرى أّنهـــا تتفـــق مـــع اســـتجابتككـــل موقـــف والـــذي 

   .البحث العلمي ولن یطلع علیها أحد سوى الباحث

  ..مع خالص شكري وتقدیري...

  ظة : یرجى تدوین المعلومات اآلتیة :و ملح

  

  انثى                          الجنس    ذكر                            

  

                 فما فوق  بكالوریوس                      / معهد: إعدادیة تحصیلال 

 امـــام)  ینطبـــق علیـــك فضـــع إشـــارة ( احـــد اختیـــارات الموقـــفطریقـــة اإلجابـــة: إذا شـــعرت مـــثال بـــأن 

  أدناه:  المثال كما في ختیاراال

  اجد ان ذلك یجعلني أسرتي، أفرادما یتجاهلني احد حین  

 االنتقاص من ذاتي .  اشعر ب  ) أ

 أحاول ان اعرف سبب التجاھل وأتحاور معھم.  ) ب

 ج) اتجاھلھم.                    

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث

 عاشور موسى الفت
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  المواقف وبدائلها  ت

1.  

 حینما یتجاھلني احد أفراد أسرتي، اجد ان ذلك یجعلني 
 اشعر باالنتقاص من ذاتي.    ) أ

 أحاول ان اعرف سبب التجاھل وأتحاور معھ.  ) ب

  ج) أتجاھلھ.

2.  

  ملتزما ومتعاونا مع اإلدارة، فان بعض الزمالء یطلبون مني حل مشكالتھم معھا، وھذا یشعرني... كوني
  بالتعب واإلحراج .  ) أ

 بضرورة التوسط لھم على الرغم مما سأعانیھ.  ) ب
  ج) بمحاولة االعتذار منھم.    

3.  

  یدفعني الى ان  ان عدم ذھابي مع زمالئي لزیارة احد زمالئنا الراقد في المستشفى النشغالي ، فھذا
  اشعر بالندم واألسف.  ) أ

 اذھب لزیارتھ في وقت آخر.  ) ب

  ج) اترك الموضوع.

4.  

  ان لم أقم بما یطلبھ مني بعض المقربین، فإنھ... 
 جدا. صعب ادرك ان موقفي  ) أ

 احاول تنفیذه حتى وإن كان ضد توجھاتي .  ) ب
  ج) أتجاھلھم.  

5.  

لھم على الرغم من كون إمكانیتي  اوفیّ  یالیحرجني بعض زمالئي في طلب قرض مني بشكل مستمر كوني زم
  المادیة المحدودة، وھذا یدفعني الى ان

 أقرضھم المال على حساب احتیاجاتي الھامة.  ) أ

 من مبلغ القرض. اً أعطیھم جزء  ) ب

  ج) أقدم اعتذاري.  

6.  

  ان عدم رد التحیة من قبل احد زمالئي لعدم تلبیة ما طلبھ لنسیاني ، فھذا یؤدي بي الى ان 
  شعر بالضیق والحزن.أ) ا 

  ب) ابرر نسیاني وألبي طلبھ.
  ج) اجد أني غیر مھتم لسلوكھ.

7.  

  یمتنع أصدقائي من استحساني  عندما اكون غیر متوافق معھم، فذلك  
 یجرني الى الخوف من فقدانھم .  ) أ

 یدعوني الى ان استسلم وأذعن لھم .  ) ب
  یدعوني الى تجاوزھم .  ) ج
  

8.  

  حیاتھ وإعطائھا بعدا درامیا كوني استمع لھ باستمرار، یؤدي بي الى ان ان محاولة بعض المقربین سرد أحداث
  انزعج من حواراتھ واستغالل التزامي معھ.  ) أ

 استمع لھ من غیر اھتمام.  ) ب

  ج) افكر في شيء آخر دون االصغاء لھ.

9.  

  حینما یصفني احد المقربین لي باني أناني كوني لم استطیع مساعدتھ ، فھذا یؤدي بي الى ..ان
  اشعر بالذنب والتعاسة .أ) 
  ب) اطلب منھ فرصة أخرى لكي أقدم لھ المساعدة.  
  ج) أتجاھل ما یقول عني.   

10.  

  ان كانت عالقة المدیر بي عالقة سؤال وجواب (تحقیق)، عندما یحصل امر ما بیننا، وھذا یجعلني ان...
 أخشى ان افقد ثقتي بنفسي.  ) أ

 اجنب نفسي في ان اكون بھذا الموقف .  ) ب
  تقبل طریقة السؤال ج) ا  
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11.  

  ،فھذا یدفعني الى ان اوفیّ  اعندما یتشكى أمامي من ھم بقربي كوني شخص
  أ) احاول معرفة سبب شكواه وأقدم المساعدة. 

  ب) انزعج واتذمر.
  ج) اقنعھ باني سأتفرغ لھ في وقت آخر. 

12.  

  زمالء ، وھذا یدفعني الى ان بعض المقربین من زمالئي یروق لھ بان یتظاھر باني جرحت مشاعره أمام بقیة ال
  أ) اشعر بالحزن على نفسي. 

  ب)  أبین لھ موقفي .
  ج)  اتركھ وأغادر.

13.  

  ان كف تقدیم الدعم من قبل المقربین لي في الوظیفة لعدم تلبیة بعض الطلبات الصعبة جدا، یجعلني: 
 اشعر بالضعف.   ) أ

 انصاع وابذل الجھد على حساب وقتي وصحتي ألداء ما طلب مني.  ) ب

  ج) اتجاھل ما یطلب مني.

14.  

یلجأ بعض زمالئي الى إدخالي في موقف مع زمیل أخر كونھ یحسن الظن بي ،وذلك لمساعدتھ في كل حین، 
  وھذا یؤدي بي الى ان

  أ)  أقدم لھ المساعدة على الرغم من صعوبتھا عندي.
  ب) انزعج وافرغ انفعاالتي أمام أسرتي.

  ج) اعتذر لعدم مساعدتي لھ  .

15.  

  حینما یحاول احد أفراد أسرتي اللجوء الى إیذاء نفسھ ان لم أنفذ لھ طلباتھ ، فھذا یجعلني ان...
  أ) اشعر بالتوتر والتقصیر. 

  ب) أحاول ان أعتذر منھ.
  ج) ادعھ الى إیذاء نفسھ  

16.  

  ان امتناع عائلتي عن الذھاب معي لحفل خاص بي بسبب عدم ذھابي معھم في وقت مضى، فذلك یجعلني
 شعر باأللم واألسى.ا  ) أ

 یتملكني الشعور بالضیق والتوتر.  ) ب

  ج) أتجاھلھم واذھب بمفردي.   

17.  

  یطالبني أفراد أسرتي بالذھاب معھم لغرض ما ، على الرغم من علمھم بانشغالي ،مما یجعلني
  أ) اشعر بالضعف والتوتر لعدم انتھائي من واجباتي وإصرارھم على الذھاب معھم.

  الضروري. ب) ابرر لھم انشغالي
  ج) امتنع عن الذھاب دون االھتمام بالموضوع     

18.  

  ھناك من یحاول ان یشعرني باني مدین لھ ویجب ان افعل ما یرید ، ولذلك  فاني 
  أ) اشعر  بتأنیب الضمیر.

  ب) افعل ما یرید ألغیر رأیھ.
  ج) ادعھ یقول ما یشاء عني. 

19.  

  لة حدثت سابقا، یجعلني ان تعمد مقاطعتي من احد أفراد عائلتي بسبب مشك
 أ) اشعر بالخوف والقلق لفقدانھ. 

 ب) أحاول ان أجد من یساعدني لحل الخالف.
  اتركھ لفترة من الزمن. ج) 

20.  

  ، فھذا یؤدي بي الى ان اومتعاون اعندما یطالبني المدیر باستمرار بسد شواغر للحصص كوني شخص ملتزم
  أ) اشعر باأللم في داخل نفسي. 

  من یسد الشاغر.ب)  أجد لھ 
  ج)  اعتذر عن تنفیذ ما طلبھ مني. 

21.  

ھناك من یحاول ان یوقع اللوم علّي على نحو مستمر أمام زمالئي ألني لم أقف بجانبھ فیما مضى ، فھذا یؤدي 
  بي الى ..ان

  أ)اشعر بالذنب لعدم وقوفي معھ.
  ب) احاول الدفاع عن نفسي.

  ج) أتأكد بان زمالئي لم یستمعوا لھ.
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22.  

  ومني (صدیقتي/صدیقي) المقرب عندما تكون عالقتي جیدة مع شخص آخر، وھذا یؤدي بي ان یل
 اشعر بالضیق والضجر.  ) أ

 أتوتر لفترة من الزمن.  ) ب

  ج) أتجنب  لومھ.    

23.  

  ھناك بعض المقربین یحاولون اخذ المزید مني على الرغم من تعاوني المستمر، وھذا یجعلني
  م على نحو مستمر.أ) اشعر بضرورة  تقدیم المزید لھ

  ب) انزعج واشعر بالضغط.
  ج)  أتجاھل الموضوع دون أعطاء الموضوع أھمیة.

  

24.  

ان تلمیح احد المقربین لي بأنھ سیھمل نفسھ او یشعر بالوحدة النفسیة او االكتئاب، ان لم افعل ما یریده، یجعلني 
  ان...

  أ) اشعر بالتوتر والقلق .
  ھ.ب)  أحاول ان أقدم لھ أي شيء یرضی

  ج)  اھمل تلمیحاتھ.    

25.  

  ان امتناع احد افراد عائلتي من االستماع الى حدیث یھم مستقبلي ، یدفعني الى...ان 
 اشعر بالحزن لتجاھلھم أمري.  ) أ

 احاول معھم مرة أخرى.  ) ب

  أجد شخصا آخر  یھمھ أمري.  ) ج
  

26.  

، فھذا معطاءً  اوني شخصحینما أرى أشخاصا مقربین لي في العمل یحاولون ان یحققوا أھدافھم على حسابي ك
  یؤدي بي الى ..ان

  أ) یتملكني رغبة التعاون معھم.
  ب) اشعر بالتوتر والضیق.   

  ج) استمر بعطائي دون منحھم مجال المشاركة    

27.  

  عندما یصلني خبر بانقطاع احد أفراد أسرتي لزیارتي لخالِف ما، لیس لي فیھ شأن، یؤدي بي ھذا الى ان
  تبیان وجھھ نظري في وقتھا.أ) اشعر بالذنب لعدم 

  ب) احاول زیارتھ
  ج) اتركھ وشأنھ.

28.  

  امتناع احد زمالئي من إعطائي ما یخصني، ویستعملھ كأداة ضغط كي ألبي ما یرید ، فاني أجد....
 ذلك مؤلما جدا.  ) أ

 ان أتجنب الصراع وألبي ما یرید.  ) ب

  ان اترك األمر.    ) ج

29.  

و  اخارج حدود العمل الرسمي كوني ملتزممره حت�ر ألواحینما یطلب مني المدیر االنصیاع على نحو مستم
  ، فھذا یدفعني الى ان امنضبط

  أ) انصاع لھ وان تعدى الموضوع حدود العمل.
  ب) اشعر باالنزعاج وتفریغ ھذه الضغوطات على من ھم اضعف مني.

  ج) أتجاھل أوامره التي تتعدى حدود العمل 

30.  

  دات تقدیریة ولم تمنحني على الرغم من نشاطاتي، فھذا یدفعني الى انلو قامت اإلدارة بمنح اغلب الزمالء شھا
  أ) اشعر بالندم وتأنیب الضمیر في حق نفسي

  ب) احتج وأقدم شكوى
  ج) اجد اني غیر مھتم بالشھادات التقدیریة 
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  مقیاس االنحیاز المعرفي بصورته االولیة

  جامعة بغداد      

  م كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ ابن الهیث    

  قسم العلوم التربویة والنفسیة    

  دكتوراه اللدراسات العلیا / ا

  ))لدى المعلمین  راء المحكمین في صالحیة فقرات مقیاس((االنحیاز المعرفيآ

  المحترم                                  الدكتور  ـاألستاذ  الفاضل

                      : ةطیب ةتحی  

ــــه الموســــوم بحیــــروم الباحــــث إجــــراء  ــــي وعالقتهمــــا بالمســــؤولیة ث ــــاز المعرف ــــزاز العــــاطفي واالنحی  ((االبت

    مقیاس االنحیاز المعرفياو تبنى نجاز البحث بناء اومن متطلبات  لدى المعلمین)) الشخصیة

 ذالذي عرفه بأنه: " نمط من االنحراف فـي اتخـا   Kahneman , 1974وقد تبنى الباحث نظریة كانمان 

ث فــي حــاالت معینــة ویــؤدي إلــى تشــویه لــإلدراك الحســي أو اعطــاء احكــام غیــر دقیقــة او األحكــام یحــد

،علمـا ان الباحـث تبنـى مقیـاس ( العـاني ) Kahneman , 1974 : 430 - 454تفسـیرات غیـر منطقیـة"  (

  ) المعد لالساتذة الجامعیین .2015

 حــث تفضــلكم بــاإلطالع علــى فقــراتونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة علمیتــین ،  لــذا یأمــل البا

صالحیتها لقیاس ما وضعت من أجله واقتراح التعدیالت المناسـبة ألي فقـرة على ، راجیًا الحكم المقیاس 

:(تنطبـق علـّي  ) بدائل هي5( يفقرات المقیاس هل اإلجابة، علما أن بدائل  ان وجدتتحتاج إلى تعدیل 

ــداً  اً دائمــًا/تنطبق علــّي غالبــًا/تنطبق علــّي أحیانــ ) وســتعطى هــذه  /تنطبــق علــّي نــادرًا/ ال تنطبــق علــّي أب

  ...) تقبلوا شكري وامتناني  1،  2 ،  3،  4،  5 البدائل الدرجات (

  

                                                                               

  

  

  

  

  

  طالب الدكتوراه
 عاشور موسى الفت
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 الفقرات  ت
  صالحة

غیر 

  صالحة
  التعدیل

        اآلخرین أفكارصحة من  األكثري ه أفكاري أن أرى   .1

      اقر ان أفكاري الواقعیة هي أفضل من أفكار أفراد مجموعتي    .2

        أرى ان أفكاري اقرب الى الحقیقة من أفكار المجموعة    .3

        أتنازل بسهولة عن رأي في حالة عدم صحته   .4

        أتجنب األفراد الذین یجعلوني اشعر بافتقادي األمان   .5

        االختالف مع افراد جماعتيانزعج من    .6

        اتخذ القرار على اساس منفعتي   .7

        اابني أفكاري على اساس عقالنی   .8

        ن باني سریع في قراراتي یصفني اآلخرو    .9

        أفسر أفكاري طبقا لما تملیه علّي مدركاتي   .10

        اتخذ قراراتي وفقا لتفسیراتي للموقف    .11
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  )5ملحق ( 

  .معرفي بصورته النهائیةاالنحیاز المقیاس 

  جامعة بغداد 

  كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ ابن الهیثم 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة

   دكتوراه الالدراسات العلیا / 

                فما فوقبكالوریوس          / معهد: إعدادیة تحصیلذكر           انثى        ال :الجنس  

  علمة                       عزیزي المعلم / الم

نظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن وعــي وٕادراك عــالیین ، نرجــو مــنكم التعــاون مــع الباحــث باإلجابــة عــن هــذا 

المقیـاس الــذي یتــألف  مجموعـة مــن الفقــرات ، علیـك قــراءة كــل فقـرة بدقــة وٕامعــان متوسـما فــیكم الصــراحة 

دون إجابة الن إجابتك فیها خدمة للعلم والمعرفة ،  واألمانة في اإلجابة عنها ، وان ال تترك أي فقرة من

علمـــًا انـــه ال توجـــد إجابـــة صـــحیحة وأخـــرى مخطئـــة كـــل إجاباتـــك تعـــد ضـــروریة ومقبولـــة وال تســـتعمل إال 

إلغراض البحث العلمـي الحـالي ، وال یطلـع علـى إجابتـك سـوى الباحـث ، لـذلك فـال داعـي لـذكر االسـم ، 

عد ومعــین فكــل مــا هــو مطلــوب منــك أن تقــرأ كــل فقــرة واختیــار احــد وانــي علــى ثقــة كبیــرة بأنــك خیــر مســا

  البدائل الخمسة الموجودة أمام كل فقرة ، 

  ) تحت البدیل الذي تشعر انه ینطبق علیك بوضع عالمة (
  

  تحت البدیل ( تنطبق علّي دائمًا )  فإذا كانت الفقرة تنطبق علیك ( دائمًا ) ضع عالمة    

 تحت البدیل ( تنطبق علّي غالبًا )     طبق علیك (غالبًا ) ضع عالمة    وٕاذا كانت الفقرة تن

 تحت البدیل ( تنطبق علّي أحیانًا )      وٕاذا كانت الفقرة تنطبق علیك ( أحیانًا ) ضع عالمة  

 تحت البدیل ( تنطبق علّي نادرًا )       وٕاذا كانت الفقرة تنطبق علیك ( نادرًا ) ضع عالمة    

 علّي أبدا )  قتحت البدیل ( ال تنطب     علیك ( أبدا ) ضع عالمة    قا كانت الفقرة ال تنطبوٕاذ

  واالحترام شكرمع خالص ال

  

  

  طالب الدكتوراه                                                                

  اشور موسى الفتع                                                             
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 الفقرات  ت

  تنطبق

  عليّ 

  دائماً 

 تنطبق

  عليّ 

  غالباً 

  تنطبق

  عليّ 

  أحیاناً 

 تنطبق

  عليّ 

  نادراً 

ال 
  تنطبق

علّي 
  ابدآً 

1.   
  صحة من األكثرهي  أفكاري أن أرى

  اآلخرین أفكار 

          

2.   
  اقر ان أفكاري الواقعیة هي أفضل من

  أفكار زمالئي  

          

3.   
  ى الحقیقة أرى ان أفكاري اقرب ال

  من أفكار زمالئي

          

            أتنازل بسهولة عن رأي في حالة  عدم صحته   .4

5.   
  أتجنب األفراد الذین یجعلوني اشعر بافتقادي

  األمان 

          

            انزعج من االختالف مع زمالئي   .6

            اتخذ القرار على اساس منفعتي   .7

            اابني أفكاري على اساس ما أراه عقالنی   .8

            اآلخرین باني سریع في قراراتي  یصفني   .9

            أفسر أفكاري طبقا لما تملیه علّي مدركاتي   .10

            اتخذ قراراتي وفقا لتفسیراتي للموقف    .11
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  بصورته األولى مقیاس المسؤولیة الشخصیة

  جامعة بغداد      

  كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ ابن الهیثم      

  العلوم التربویة والنفسیة قسم     

  الدراسات العلیا / الدكتوراه       

  لدى المعلمین )) أراء المحكمین في صالحیة فقرات مقیاس(( المسؤولیة الشخصیة

  بصورته األولیة

  المحترم                                             الدكتور  ـاألستاذ  الفاضل   

                       : ةطیب ةتحی    

    ((االبتــزاز العــاطفي واالنحیــاز المعرفــي وعالقتهمــا بالمســؤولیة بحثــه الموســوم یــروم الباحــث إجــراء    

 Personal المسـؤولیة الشخصـیةنجـاز البحـث بنـاء مقیـاس اومـن متطلبـات   لدى المعلمین)) الشخصیة

of Responsibility     جالسـر تبنــى الباحـث نظریــة قـد وGlasser , 1999)( المســؤولیة  والــذي عـرف

بانهــا: القــدرة علــى تحقیــق حاجــات الفــرد بطریقــة ال تحــرم اآلخــرین مــن قــدرتهم علــى (بأنهــا  الشخصــیة

تحقیق حاجاتهم وحقوقهم، والشخص المسؤول هو شخص مستقل فردیًا ولدیه شـعور كـامن بقدرتـه علـى 

                                                              ).Glasser, 1999 :5( ـــة )تحدید ما یرید من الحیاة ویشبع حاجاته وأهدافه بطرق مسؤولــــــ

 ونظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن خبــرة ودرایــة علمیتــین ،  لــذا یأمــل الباحــث تفضــلكم بــاإلطالع علــى فقــرات

لمناسـبة ألي فقـرة صالحیتها لقیاس ما وضعت من أجله واقتراح التعـدیالت اعلى ، راجیًا الحكم المقیاس 

:(تنطبـق علـّي  ) بـدائل هـي5( يفقرات المقیاس هل اإلجابة، علما أن بدائل  ان وجدتتحتاج إلى تعدیل 

) وســتعطى هــذه  /تنطبــق علــّي نــادرًا/ ال تنطبــق علــّي أبــداً  دائمــًا/تنطبق علــّي غالبــًا/تنطبق علــّي أحیانــاً 

  ...وامتناني  ) تقبلوا شكري 1،  2 ،  3،  4،  5 البدائل الدرجات (

  

                                                                               

  

  

  

  

  

  

  طالب الدكتوراه
 عاشور موسى الفت
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  صالحة  الفقرات  ت
غیر 

  صالحة
  التعدیل

        أنجز أعمالي بأتم وجه لما یملیه علّي ضمیري تجاه العمل.1

        للدرس مواعیدي دقیقة في حضوري .2

        عتذار لهمع أي شخص أقدم اال ئعندما اخط.3

        اندم حینما اقصر بواجباتي تجاه وظیفیتي وأسرتي.4

        الضعاف واقدم المساعدة لهم تالمیذأساعد في تشخیص ال.5

        أحافظ على العالقة بین زمالئي في المدرسة.6

7.
اعمــل علــى إیجــاد أفضــل الطــرق والوســائل إلیصــال المعلومــة 

  تالمیذإلى ال

      

        ظ على ممتلكات المدرسةاقدم ید المساعدة للحفا.8

        أنفذ كل التعلیمات الصادرة من اإلدارة بوقتها.9

          شخصیا ال اسلم األمانات اال بید أصحابها.10

        أحث الطلبة على التقدم العلمي ورفع مستواهم.11

        أساهم في اللجان لخدمة مدرستي.12

        أحافظ على اسرار زمالئي.13

        أقدمها لآلخرین أفي بجمیع االلتزامات التي.14

15.
احتــــرم وجهــــات النظــــر المختلفــــة بــــین زمالئــــي واعمــــل بــــالرأي 

  الصائب

      

        ال أتحجج باإلجازات المرضیة والسیما في ایام االمتحانات.16

        احرص على حضور اجتماع مجالس اآلباء.17

        أشارك معنویا ومادیا لخدمة الحي الذي اسكن فیه.18

        الراقد في المستشفى  ة زمیلي/زمیلتيعیادأقوم ب.19

20.
ــــي اثنــــاء الكــــوارث  أســــاهم فــــي رفــــع العــــبء عــــن المحیطــــین ب

  كالفیضانات

      

        أقوم بالتبرع بالدم عندما تدعو الحاجة لذلك.21

22.
قبـــل بـــدء المحاضــــرة اخصـــص دقـــائق مــــن الوقـــت علـــى حــــث 

  الطلبة في العمل على المواطنة 
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  معلمین بصورته النهائیةمقیاس المسؤولیة الشخصیة  لدى ال

  

  جامعة بغداد 

  كلیة التربیة للعلوم الصرفة/ ابن الهیثم 

  قسم العلوم التربویة والنفسیة

      دكتوراه الالدراسات العلیا / 

  

               فما فوقبكالوریوس            / معهد: إعدادیة تحصیلال انثى           ذكر            :الجنس

  / المعلمة            عزیزي المعلم

نظــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن وعــي وٕادراك عــالیین ، نرجــو مــنكم التعــاون مــع الباحــث باإلجابــة عــن هــذا 

المقیـاس الــذي یتــألف  مجموعـة مــن الفقــرات ، علیـك قــراءة كــل فقـرة بدقــة وٕامعــان متوسـما فــیكم الصــراحة 

جابة الن إجابتك فیها خدمة للعلم والمعرفة ، واألمانة في اإلجابة عنها ، وان ال تترك أي فقرة من دون إ

علمـــًا انـــه ال توجـــد إجابـــة صـــحیحة وأخـــرى مخطئـــة كـــل إجاباتـــك تعـــد ضـــروریة ومقبولـــة وال تســـتعمل إال 

إلغراض البحث العلمـي الحـالي ، وال یطلـع علـى إجابتـك سـوى الباحـث ، لـذلك فـال داعـي لـذكر االسـم ، 

ین فكــل مــا هــو مطلــوب منــك أن تقــرأ كــل فقــرة واختیــار احــد وانــي علــى ثقــة كبیــرة بأنــك خیــر مســاعد ومعــ

  البدائل الخمسة الموجودة أمام كل فقرة ، 

  ) تحت البدیل الذي تشعر انه ینطبق علیك بوضع عالمة (  

  تحت البدیل ( تنطبق علّي دائمًا )  فإذا كانت الفقرة تنطبق علیك ( دائمًا ) ضع عالمة    

 تحت البدیل ( تنطبق علّي غالبًا )     لیك (غالبًا ) ضع عالمة    وٕاذا كانت الفقرة تنطبق ع

 تحت البدیل ( تنطبق علّي أحیانًا )      وٕاذا كانت الفقرة تنطبق علیك ( أحیانًا ) ضع عالمة  

 تحت البدیل ( تنطبق علّي نادرًا )       وٕاذا كانت الفقرة تنطبق علیك ( نادرًا ) ضع عالمة    

 علّي أبدا )  قتحت البدیل ( ال تنطب     علیك ( أبدا ) ضع عالمة    قت الفقرة ال تنطبوٕاذا كان

  واالحترام مع خالص الشكر

  

  طالب الدكتوراه

  عاشور موسى الفت
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  الفقرات  ت

 تنطبق
 عليّ 
  دائماً 

 تنطبق
 عليّ 
  غالباً 

  تنطبق

  عليّ 

  أحیاناً 

 تنطبق

 عليّ 
  نادراً 

  ال تنطبق

  علّي ابدآً 

1.
الي ب��أتم وج��ھ لم��ا یملی��ھ عل��ّي ض��میري أنج��ز أعم��
  تجاه العمل

          

            اجد ان مواعیدي دقیقة في حضور الدرس .2

            معھ أقدم االعتذار ألي شخص اخطئ.3

            اندم حینما اقصر بواجباتي تجاه وظیفیتي وأسرتي.4

5.
أس���اعد ف����ي تش���خیص التالمی����ذ الض���عاف واق����دم 

  المساعدة لھم
          

            قة بین زمالئي في المدرسةأحافظ على العال.6

7.
اعمل على إیجاد أفضل الطرق والوس�ائل إلیص�ال 

  المعلومة إلى التالمیذ
          

            اقدم ید المساعدة للحفاظ على ممتلكات المدرسة.8

            أنفذ كل التعلیمات الصادرة من اإلدارة بوقتھا.9

            اسلم األمانات بید أصحابھا شخصیا  .10

            میذ على التقدم العلمي ورفع مستواھمأحث التال.11

            أساھم في اللجان لخدمة مدرستي.12

            أحافظ على اسرار زمالئي.13

            أفي بجمیع االلتزامات التي أقدمھا لآلخرین.14

15.
احترم وجھات النظر المختلفة بین زمالئي واعم�ل 

  بالرأي الصائب
          

16.
ای���ام أتحج���ج باإلج���ازات المرض���یة والس���یما ف���ي 

  االمتحانات
          

17.
اح���رص عل���ى حض���ور اجتم���اع مج���الس اآلب���اء 

  والمعلمین
          

            أشارك معنویا ومادیا لخدمة الحي الذي اسكن فیھ.18

            ازور  زمیلي/زمیلتي الراقد في المستشفى .19

20.
أس��اھم ف��ي رف��ع الع��بء ع��ن المحیط��ین ب��ي اثن��اء 

  الكوارث كالفیضانات
          

            الحاجة لذلك تدعواتبرع بالدم عندما .21

22.
اخصص دقائق من الوقت على حث التالمیذ للعمل 

  على المواطنة 
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Abstract 
  The research aimed to identify  
1- Emotional Blackmail of teachers 
2- Cognitive Bias  of teachers 
3- Personal Responsibility of teachers. 
4- Statistical differences in the correlation between Emotional 

Blackmail  and Cognitive Bias , depending on gender (male, 
female) and qualification (Diploma - Bachelor and above). 

5- Statistical significance differences in the correlation between 
Emotional Blackmail  and Personal Responsibility, depending on 
gender (male, female) and qualification (Diploma - Bachelor and 
above). 

6- Statistical significance differences in the correlation between 
Cognitive Bias  and Personal Responsibility, depending on the 
sex variables (males, females) and the qualification (Diploma - 
Bachelor and above). 

7- Identify the correlation between the three search variables? And 
the extent to which t variables (Emotional Blackmail , Cognitive 
Bias ) contribute to the total variation of the (Personal 
Responsibility) of teachers. 

The sample of the study (construction and application) consisted of 
(400) teachers from the Baghdad education districts. They were 
chosen according to the random stratified method according to the 
Directorate of Education and Gender with (83) teachers( male) and 
(317) teachers ( female). 

Three tools have been used in this research ; first: Emotional 
Blackmail  Scale that the researcher has built, Emotional Blackmail  
Scale that the researcher has built, consists of (30) alternatives and 
each alternative represents a degree of Emotional Blackmail , while 
the second tool: the researcher adopted a measure of Cognitive Bias  
prepared from (5) alternatives, and the third tool: was a measure of 
Personal Responsibility that the researcher built it and it consists of 
(22) report section under which (5) alternatives 
The cykometric properties of the three measures of veracity, 
veracity of the construction, consistency in testing and retesting, and 
internal consistency (Alpha Kronbach) 



C  
 

 
   The results of the research showed the following: 

1 - The research sample (teachers) do not suffer from Emotional 
Blackmail , and does not reduce or limit the achievement of the 
academic much in Emotional Blackmail . 

2 - The research sample (teachers) are characterized by Cognitive 
Bias , does not reduce or limit the educational achievement of it 
much. 

3 - The research sample (teachers) have Personal Responsibility, 
and there is no significant impact on the achievement of the 
school in Personal Responsibility. 

4 - There is an inverse relationship between Emotional Blackmail  
and Cognitive Bias , that is, the more Emotional Blackmail  the 
less Cognitive Bias . 

5 - The variable of Emotional Blackmail  contributes to the variable 
of Personal Responsibility, and there is a correlation between the 
two variables (0.099). 

6. The variable of Cognitive Bias  contributes to the variable of 
Personal Responsibility, and there is a correlation between the 
two variables (0.101). 

 
The researcher made a number of recommendations and 

suggestions. 
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