
 اإليثاريتالسلىك  اأنماط التعلق وعالقته

  اإلعذاديةالمرحلة ت  نمراهقياللعينة من 

 إعداد
 )*(زكى عبد الجواد ميرفت عزمي .د

 مقذمة ومشكلة الذراسة : أولً 

تعتبر أنمػطط التعمػؽ ااسػطس الػذي تبنػي عميػو العلحػطت الاميمػا وا جتمطعيػا ب ػكؿ عػطـ 
فيػػي تسػتمر اتػػى طػػواؿ ايػطة الر ػػد وتظػػؿ    تنصمـػ عراىػػط  ايػث أف رابطػػا التعمػػؽ فيمػط بعػػد  

ا حويػا وثطبتػا لصتػرة تؤثر في السموؾ بأ كطؿ   يمكف امرىط   وبذلؾ ي كؿ التعمؽ رابطا وجدانيػ
وفريػػد فػػي التعطمػػؿ المتبػػطدؿ   وىنػػطؾ ر بػػا فػػي  طويمػػا نسػػبًيط يكػػوف فييػػط الصػػرد اهمػػر كصػػرد ميػـػ

 (.791: 7991  كصطفي يفالاصطظ عمى القرب منو ) علء الد
( إلػي أىميػا التعمػؽ ايػث أف 71:  7911إسمطعيؿ وحد أ طر ) مامد عمطد الديف 

علحا انصعطليا اجتمطعيا وثيقا آمنػا مػب بعػض  تكويف فيطصولتو  فيلـ ينجح  الذيالصرد 
 فػػي السػػويأفػػراد مجتمعػػو فسػػوؼ يسػػتايؿ عميػػو أف يكػػوف الثقػػا واهمػػطف اللزمػػيف لمنمػػو 

 اللاقا .المرااؿ 
وي ػػير ممػػطمح التعمػػؽ إلػػي رابطػػا مطمػػا تتميػػز بموامػػصطت فريػػدة لعلحػػطت  ػػديدة 

لػػو   ولرابطػػا التعمػػؽ عنطمػػر أسطسػػيا عديػػدة  ااوليػػاالرعطيػػا  ومقػػدميالتميػػز بػػيف الطصػػؿ 
الدواـ مب  ػمص معػيف   تجمػب العلحػطت  بليط ططبعلحا انصعطليا  ىيمنيط رابطا التعمؽ 
  لمطػرفيف مػف ورااػا وىػدوء ومتعػاأ اإليجػطبيلا المجسػدة لرابطػا التعمػؽ ا نصعطليا المتبطد
ا ( أو مجرد التيديد بطلغيػطب ين ػط تػوترً ممثؿ التعمؽ الرئيس 0ل مص اهمر ا فتقطد إلي ا

مػػػف اضػػػطرابطت نصسػػػيا وسػػػموكيا  ػػػديدة  معطنػػػطة ط نصسػػػًيط  ػػػديًدا حػػػد يصضػػػي إلػػػىوضػػػيقً 
(Werner&Davenport,2003,179-193). 

التعمػؽ   (Ainsworth &Bowlby ,1991 ,336)رؼ كؿ مػف اينػزوورث وبػولبى ويع
لعلحػطت  وتمبح فيمط بعػد أسطًسػط ااسطسيي كمو الصرد مب مقدـ الرعطيا  بأنو ارتبطط انصعطلي حوي
 السموؾ بأ كطؿ   يمكف امرىط .  فيالاب المستقبميا وتؤثر 
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 انصعطليػا حويػا تػؤدي إلػى ابطػاالتعمػؽ بأنػو ر  ( Lafreniere,2000, 22)ويعػرؼ 
  وال ػعور بػطلتوتر ط مف مقدـ الرعطيا عور الصرد بطلسعطدة والصرح واامف عندمط يكوف حريبً 

 .مؤحتًطوا نزعطج عندمط ينصمؿ عف مقدـ الرعطيا ولو 
ميػػطديف عمػػـ الػػنصس  فػػيكبيػػر مػػف المتمممػػيف  بطىتمػػطـوحػػد اظيػػت أنمػػطط التعمػػؽ 

 ,Markewicz, Lawford ,Doyle)  (124, 2006, وآمروففيرى كؿ مف مطركيوز 
&Haggart   ايػػطة المراىػػؽ .  فػػيف موضػػوع التعمػػؽ يظيػػر لػػو أىميػػا مطمػػا وارجػػا بػػأ

والعقمػػي وا جتمػػطعي لػػو  التغيػػر البيولػػوجيفطلمراىقػا ىػػي الصتػػرة المطمػػا التػػي يكػػوف فييػػط 
عمؽ الذي يبدأ موؾ التىذه الصترة مب النظراء ليط ااولويا . فس في  وتمبح العلحا ااولويا

    تأثيره طواؿ الايطة . في  ربمط يستمر ملؿ فترة الطصولا
ػًط منػط آالػذيف يطػوروف تعمًقػ ؿأف ااطصػط (  Bowlby,1988,123) ويؤكػد بػولبي

ف يقيمػوا علحػطت مػايا أكثػر مػلؿ سػف البمػوغ والر ػد   وسػوؼ ملؿ الطصولا يمكػنيـ أ
ف . وعمػى النقػيض مػف ذلػؾ فػ  كؿ أفضػؿايطتيـ ب كلت فييكوف بمقدورىـ مواجيا الم 
علحػػطتيـ وسػػوؼ  مػػؽ  يػػر آمػػف يعػػطنوف مػػف الم ػػكلت فػػياافػػراد الػػذيف يتطػػوروف بتع

 يواجيوف م كلت في علحطتيـ ملؿ فترة البموغ والر د .
تمثػؿ أنمػطط السػموؾ  والتػيوحد ارتػبط تػأثير أنمػطط التعمػؽ مػب الكثيػر مػف المتغيػرات 

 التصطعػؿ ا جتمػطعي والتمتػب بػطلتوافؽ النصسػي ايطة الصرد والتي تسػيؿ عمميػا فييجطبي اإل
والتػػي تسػػيؿ مػػف عمميػػا التصطعػػؿ   لمصػػرد افػػي مقدمػػا السػػموكيطت اإليجطبيػػ رويػػأتي اإليثػػط.

  ا جتمطعي والتكيؼ مب اهمريف .
نػػو يعػػد   ايػػث إبػػطهمريف اإلنسػػطفبعلحػػطت  Altruismايػػث يػػرتبط مصيػػـو اإليثػػطر 

  وتعتمػػد درجػػا وا رتبػػطط بيػػـ والتضػػايا مػػف أجميػػـالاقيقيػػا لمتعػػططؼ مػػب الغيػػر  ةالمػػرآ
  كمط يرتبط مصيـو اإليثػطر عمى درجا القرب في العلحطت Degree of Altruismاإليثطر 

كرامػو والػدفطع عنػو   ايػث سموؾ تقديـ ال ػمص لغيػره عمػى نصسػوفي الثقطفا العربيا ب   وا 
لصػػظ اإليثػػطر عمػػى كػػؿ فعػػؿ    وحػػد يطمػػؽلسػػموؾ ااملحػػي لمصػػردليعبػػر عػػف ا يسػػتمدـ اإليثػػطر

  فطإليثطر بيذا المعنى   يػدؿ عمػى ميػؿ مػف ميػوؿ الػنصس بػؿ يػدؿ نصب اهمريف ييدؼ إلى
 (.77: 7991  سوزاف أامد فتايعمى نمط مف أنمطط السموؾ )

لتعػػططؼ بػػيف ا Morgan& sharton) (1989,144,وحػػد ربػػط مورجػػطف و ػػطرتوف 
   أي مرامميا والمطرجيا بينؾ وبيف اه  فصي التعططؼ تتل ى الاواجز الداإليثطري والسموؾ



 212 

 مر وكأنيط مأسطتيط .بمأسطة  اه اانطاانت وت عر  –تزوؿ الادود بيف اانط 
مػر بمػط ة والاطسا ااملحيا واست عطر لآلمف التعططؼ والمسطعدىو تركيبا  واإليثطر

التعػططؼ و  اإليثػطرالعلحػا بػيف  (Cialdini,R, 1997, 490) ويصسر سػطلدينى  ياتطجو 
  ايػػث يػػرى أف التعػػططؼ يػػرتبط ب ػػكؿ كبيػػر لمب ػػريا والم ػػطركا مػػف المنطمػػؽ اإلنسػػطني

يصػػرض عمينػػط ا لتػػزاـ ف ؛ مػػر  والػػوعي بػػألـ ال ػػمص اهالم ػػترؾ بػػطإلدراؾ الواسػػب لمممػػير
  بتقديـ المسطعدة .

ف مصيػػـو التعمػػؽ لػػو اسػػا الاطليػػا ايػػث إإلجػػراء الدر  وىػػذا يوضػػح ااسػػطس المنطقػػي
وىػذا مػط حطمػت بػػو   ط وعػف علحتيػػط بػطلمتغيرات اامػرىأنمػطط  متعػددة ينبغػي الك ػؼ عنيػ

 التعمػؽ والسػموؾ اإليثػطري أنمططالباث الاطلي ايث تنطولت العلحا بيف كؿ مف  فيالبطاثا 
عطـ مؤداه " مػط طبيعػا وذلؾ مف ملؿ تسطؤؿ  اإلعداديالدى عينا مف المراىقيف بطلمراما 
لػدى عينػا مػف المػراىقيف مػف طػلب المرامػا  اإليثػطريالعلحا بيف أنمػطط التعمػؽ والسػموؾ 

 ؟ ويتصرع مف ىذا التسطؤؿ العطـ التسطؤ ت التطليا :اإلعداديا "
 الدراسا ؟ لعينا اإليثطريىؿ توجد علحا بيف أنمطط التعمؽ والسموؾ ػ 7
 ؟مف عينا الدراسا في كؿ مف أنمطط التعمؽكور واإلنطث امتلفطت بيف الذ ىؿ توجدػ 3
 ؟ اإليثطريفي السموؾ عينا الدراسا امتلفطت بيف الذكور واإلنطث مف  ىؿ توجدػ 2
 ؟ لدى عينا الدراسا اإليثطريبطلسموؾ في التنبؤ التعمؽ  أنمطط مط مدى إسيطـػ 1

 هذاف الذراسة :أ:انيً ثا

ااربعػا )التعمػؽ اامػف   أنمػطط التعمػؽ  قمي العلحا بػيفت إلى الاطلياتيدؼ الدراسا      
 طػلباللدى عينا مف   اإليثطريالتعمؽ التجنبي( والسموؾ     التعمؽ القمؽ المن غؿالتعمؽ 

مف الجنسيف  ومعرفا تأثر متغيرات الدراسا بمتغيػر الجػنس   اإلعدادياطلمراما ب المراىقيف
 .أنمطط التعمؽ في ضوء  اإليثطريبطلسموؾ ومدى إمكطنيا التنبؤ 

 همية الذراسة:أ :اثالثً 

 همية النظرية:األ-أ
الدراسػا العربيػا ااولػى التػي تػربط بػيف ىػذه  –عمى اد عمـ البطاثا  –تمثؿ الدراسا   -7

ط عػف يـ نتطئجيػط فػي تقػديـ مػورة أكثػر وضػواً   ومف ىنػط فمػف المتوحػب أف تسػانبالجو 
 . مف جوانب النمو  ىذه الجوانب الميما طبيعا العلحا بيف
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  ذات المما بطلممطرسػطت الوالديػا اإلر طداتيمكف أف تقدـ النتطئج لموالديف العديد مف  -3
تمػطيز  فػيلمػط لمممطرسػطت الوالديػا مػف أىميػا كبيػرة ؛  ابنػطئيـ مػفاهتعزز التعمػؽ  التي

 .أمنػًطتعمؽ أكثر  أنمططناو أنمطط التعمؽ 
والعلجيػػا ايػػث أكػػدت  اإلر ػػطديامج لبنػػطء البػػرا أسطسػػياحطعػػدة  النظػػريحػػد يكػػوف التمػػور  -2

اإلر ػػطد  وضػػرورة مسػػطعدة المر ػػد  فػػيالعديػػد مػػف الدراسػػطت ضػػرورة تطبيػػؽ نظريػػا التعمػػؽ 
 لدامميا بطريقا أكثر مرونا وتوافؽ.لممستر د في إعطدة بنطء نمطذجو العطمما ا

 التطثيقية: األهمية -ب

ا   ناػػو التقػػدـ لتمػػميـ بػػرامج تدريبيػػا وعلجيػػا مطػػوة تمييديػػ الاطليػػاتعػػد الدراسػػا  -7
 .النصسي  بيدؼ زيطدة توافقيـ بممتمؼ أ كطلو لدى المراىقيف السموؾ اإليثطريلتنميا 

جػػراء إ فػػيالبيئػػا الماميػػا  فػػي اإليثػػطريانمػػطط التعمػػؽ والسػػموؾ عػػداد مقػػطييس يسػػيـ إ-3
 لدى  رائح أمرى . ثطرياإليانمطط التعمؽ والسموؾ   لمستقبمياالمزيد مف الباوث ا

ط فػي امػطئيً إإذا اتضح مف نتػطئج الدراسػا أف متغيػر أنمػطط التعمػؽ أسػيـ بنسػبا دالػا -2
يصيػا ف ذلػؾ يصيػد فػي إر ػطد القػطئميف عمػى رعطيػا المػراىقيف بكفػ  اإليثػطريالتنبؤ بطلسػموؾ 

 يسػطعد   كمػططط تعمؽ آمنػا سػويا  ومف ثـ يطور اابنطء أنمممطرسا أنمطط التعمؽ الجيدة
حبػؿ  يػتـ تقػديـ اإلر ػطد والتوجيػو ليػـ   و مفعمى ا نتبطه إلى الطلب ذوى التعمؽ  ير اه

 أف يقعوا في ا ضطرابطت النصسيا .
 الذراسة: مصطلحات :راتًعا

   أنمطط تعمؽ المراىقيف-1
 طنموذجػػ (Bartholomew & Horowitz,1991)وىػػوروفتز  طػػور بػػطرثولوميو      

. وينسػػجـ ىػػذا النمػػوذج مػػب النمػػطذج ىقيف والرا ػػديف يتضػػمف بعػػديفالمػػرامتقػػدمط لتعمػػؽ 
 فػي(. فطلبعػد ااوؿ اهمػريف)نمػوذج الػذات ونمػوذج  طمما الدامميا التي افترضػيط بػولبيالع

  بينمط يتضمف البعد الثػطني إيجػطبي / سػمبي. تضمف التمييز بيف الذات واهمريفيالنموذج 
 : ىي  ف ف النطتج أربعا أنمطط مف التعمؽ فعمى التقططب بيف ىذيف البعدي وبنطءً 

يتميػز اافػراد الػذيف يسػود لػدييـ ىػذا الػنمط  Secure Attachmentمػف التعمػؽ اه - أ
 د  فػطافرايجطبيػا ناػو الػذات وناػو اهمػريفؽ بأف لدييـ نمطذج عطممػا دامميػا إمف التعم

 نيـ يثقوف بطهمريف.كمط أ مف يثقوف بأنصسيـذوو التعمؽ اه



 213 

نمطذج عطمما دامميا سمبيا ناو  ي ير إلى Fearful Attachmentمؽ المطئؼ التع -ب
   إلػىالنمط ب ػعورىـ بعػدـ الكصػطءةالذات وكذلؾ ناو اهمريف   إذ يتميز اافراد في ىذا 

 جطنب اعتقطدىـ أف اهمريف  ير جديريف بطلثقا .
الػنمط بػأف يتميػز اافػراد فػي ىػذا   Preoccupied Attachmentالتعمػؽ المن ػغؿ -ج

  ويتمثػػؿ ذلػػؾ يجطبيػػا ناػػو اهمػػريفعطممػػا دامميػػا سػػمبيا ناػػو الػػذات وا   لػػدييـ نمػػطذج
يجػػطبي لآلمػػريف   كمػػط أنيػػـ دـ جػػدارتيـ بمابػػا اهمػػريف   وبتقيػػيميـ اإلب اسطسػػيـ بعػػ

 حبوؿ اهمريف . ىيمتمكوف ر با حويا بت كيؿ علحطت اميما كي يامموا عم
ط بػأف لػدييـ ىػذا الػنم فػييتميز اافراد  Dismissive Attachmentمؽ الرافض عالت-د

  ويعػد تجنػبيـ لمعلحػطت اهمػريفيجطبيػا ناػو الػذات وسػمبيا ناػو نمطذج عطمما دامميا إ
وتتبنػى البطاثػا النمػػوذج اامػؿ .وسػيما لموحطيػا الذاتيػا مػػف الػرفض وميبػا  اهمػريفمػب 

فػي  Bartholomew & Horowitz,1991)المطور لكػؿ مػف بػطرثولوميو وىػوروفتز 
ط فػػػي الدراسػػػا الاطليػػػا بطلدرجػػػا التػػػي يامػػػؿ عمييػػػط ويعػػػرؼ إجرائًيػػػ .الدراسػػػا الاطليػػػا

 .المصاوص في المقيطس المعد و المستمدـ في الدراسا الاطليا

 Altriusm Behavior اإليثطريالسموؾ  -3
 إلػىيرجػب  اإليثػطر فأ (Keskin & Jones, 2011:126)يػرى كسػكيف وجػونز       
عػدـ توحػب  مػب اهمػر بقمػد مسػطعدة الصػرد أديتيطتو  ت كيميطيتـ  التي اان طا أو اافعطؿ

  .فطئدة أو تعويض أي
( اإليثػطر بأنػو " ىػو فعػؿ 31: 3073  ؼ كؿ مف )أاػلـ اسػف وسػار ال ػروبجيوتعر          

و ط فيػو ممػماا اهمػريف عمػى ممػماتمقدمً   ط برضط وحنطعايقـو بو الصرد مف تمقطء نصسو وتطوعً 
 ال مميا بيدؼ تمصيؼ آ ميـ وزيطدة سعطدتيـ دوف مقطبؿ أو مكطفأة ينتظرىط ".

مييط المصاوص فػي المقيػطس ويعرؼ إجرائيط في الدراسا الاطليا بطلدرجا التي يامؿ ع
 .المستمدـ في الدراسا الاطلياالمعد و 

  خامسًا: اإلطار النظري

 Attachment Styles   التعلقأنماط  -7
بأنو رابطا انصعطليا حويا تنمػو بػيف فػرد وآمػر  التعمؽ (Kenny ,1994 : 400عرؼ كيني )
 النمو ا جتمطعي وا نصعطلي  ىالصرد ممط يسطعد عم ىالنصسي لد واامفتعزز ا ستقلؿ 
 السميـ فيمط بعد .
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مػيغا لعلحػا انصعطليػا وديػا  أف التعمػؽ( Cassidy 1999.12وذكػر كطسػيدي )
وتتضػمف مجموعػا مػف   طبو انصعطليً  طيكوف مرتبطً  أفضرورة ليس بطل مروآاميما بيف فرد 

 . بطهمريفا رتبطط ا نصعطلي  إلىالسموكيطت التي تقضي 
الرابطػا  بأنػوVgink 2004 :128 &  (Benjamin) وعرفػو بنجمػطيف وفينػؾ

المػيلد يمػبح مػف  بعػد ااولػىرعطيتػو فػي ال ػيور  ىي ينمييط الطصؿ تجطه القطئميف عمػالت
 . تكويف علحطت اجتمطعيا سويا في المرااؿ التطليا ىحطدر عمملليط 

 ى( إلKiston, 2006 :110&Eleanorلينور وكسيتف )افي ايف نظر كل مف 
الصرد في بذؿ المزيد مف الجيود الاقيقيػا فػي الباػث عػف  ىأف التعمؽ ىو الميؿ الثطبت لد

 .والسلما اامف
القػدرة  إلػيطؿ المػاا النصسػيا لي ػير أو ا رتبػطط فػي مجػ عمػؽويستمدـ مصيـو الت

 ( . Bruce p, 2006:5)  اهمريفالكميا عمي تكويف العلحطت مب 
يػػرتبط بيػػط الصػػرد مػػب  التػػيالطريقػػا  ( بأنػػو32  3072وتعرفػػو سػػطميا مامػػد مػػطبر )

طط التعمػػؽ التػػي نمػػا   وتكػػوف امتػػدادا   والػػزواجوالمػػداحطت  اهمػػريف فػػي العلحػػطت ا جتمطعيػػا
  ف مػػط يكػػوف النمػػو النصسػػي يسػػتمر تأثيرىػػط عبػػر مرااػػؿ النمػػو التطليػػا ي  والتػػف الطصولػػاتكونػػت مػػ
حطمالسوي  .ا ضطرابطت النصسيا ي  أو يكوف الوحوع فا علحطت اجتمطعيا نطجاا ووطيدة  وا 

 ن ػأة وتطػور حػدرات التعمػؽ ىط عمػا واضػاً تػؤثر تػأثيرً  أفنطؾ عػدة عوامػؿ يمكػف وى
 نوجزىط في اهتي : 

ا رتبػػطط  ىبمػػورة كبيػػرة عمػػ المزاجيػػا وممطئمػػو ممػػيا الطصػػؿ  تػػؤثر :ؿ نصسػػوالطصػػ -7
 يػػر متجػػطوب  أوسػػريب الغضػػب  يػػر اسػػطس  أو تيدئتػػووالتعمػػؽ فطلطصػػؿ الػػذي يمػػعب 

طبيعػا الاػطؿ لمواجيػا ب اعرض أكثر وتيدئتوالذي يسيؿ ترضيتو  ئمقطرنا بطلطصؿ اليطد
 . اهمريفمب  مفاهمعوبطت في نمو التعمؽ 

 الرعطيػا لمطصػؿ تعمقػو وارتبططػو يت مقػدمتعيػؽ سػموكيط أفيمكػف :ـ الرعطيا لمطصػؿ مقد -3
يتجنبوف  أطصط ً النطحضوف والرافضوف والمتسمطوف والسمبيوف ينتجوف  فطهبطء  يفبطهمر 

عػف المبػرات ا جتمطعيػا الممتمصػا  أنصسػيـبػؿ حػد يعزلػوف  مرييفاهالتواد ا نصعطلي مب 
 .التصطعؿ ا جتمطعي في المرااؿ العمريا وينسابوف مف كطفا مواحؼ

  اهمػػريفا رتبػطط السػػوي مػػب  أولمتعمػػؽ  العػػطئؽ الػػرئيس يىػ ()بيئػػا المػػوؼالموؼ :البيئػا  -2
 أووالتيديػد العػطـ واضػطرابطت البيئػا  االـػط لػو نتيجػا ف ف عطش ااطصطؿ في بيئا مكػدرة انصعطلًيػ
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فػػي علحػػطت  ىاتػػغػػا فػػي ا  ػػتراؾ يواجيػػوف مػػعوبطت بطل أفموائيػػط وعػػدـ اتسػػطحيط يمكػػف 
الػػذيف يعي ػػوف فػػي بيئػػا منزليػػا ي ػػيب فييػػط  ااطصػػطؿ  طعػػؿ الوديػػا مػػب مقػػدمي الرعطيػػا ليػـػالتص

 ااروب والنزاعطت المسػماا أكثػر عرضػ  وبيئا منططؽ ال  بيئا منططؽ اللجئيفااسريالعدواف 
 .اهمريفو ا رتبطط مب ألن أة وتطور م كلت التعمؽ 

 أفمػػف لفطصػػطؿ همػػف الميػػـ لن ػػأة وتطػػور علحػػطت التعمػػؽ ادـ التطػػطبؽ التطػػطبؽ وعػػ -1
والتنطسػؽ بػيف حػدرات الطصػؿ وتكوينػو المزاجػي وحػدرات  التطػطبؽمف  ىيكوف ىنطؾ اد أدن

حػػد يكػػوف أسػػموب  ااايػػطفوفػػي بعػػض   وجػػو الممػػوص ىوتكوينيػػط المزاجػػي عمػػ ااـ
 يػر  ااسػرةلتعطمػؿ مػب طصميػط فػي فػي ا ااـالتوامؿ وا ستجطبا الذي أو اعتػطدت عميػو 

المتبطدؿ لمتنطفر النصسي  واإلابططنصسيط  ااسرةفي  آمر ير مططبؽ مب طصؿ  أومنطسب 
 . وااـيعيؽ بطبيعا الاطؿ ا رتبطط والتعمؽ بيف الطصؿ 

نمػو التعمػؽ  وحػدـ نظريػا فػي بولبي مػف أوائػؿ الػذيف باثػوا فػي طبيعػا التعمػؽجوف  يعدو         
فػػي المعػػب واكت ػػطؼ البيئػػا   وىػػو يوضػػح أف التعمػػؽ يمثػػؿ التػػوازف بػػيف ر بػػا الطصػػؿ بطلوالػػديف
يسػتطيب أف يصعػػؿ    فيػػو  و إلػػى ال ػعور بطامػػطف وا طمئنػطف  وفػػي نصػس الوحػػت اطجتػالمايطػا
مػطئؼ أو ميػدد أو اينمط ي ػعر بأنػو  إلييطمط لـ يتأكد مف وجود حطعدة آمنا يرجب  اامريفىذيف 

   ليػػػػػػػذا يتعمػػػػػػػؽ الطصػػػػػػػؿ بطل ػػػػػػػمص الػػػػػػػذي يمناػػػػػػػو ىػػػػػػػذا اامػػػػػػػطفاماتػػػػػػػطج إلػػػػػػػى امطيػػػػػػػ
(Bowlby1988,121).  ًربتػو ط إلى أف الطصؿ مب نموه وزيػطدة عمػره تبػدأ تجوي ير بولبي أيض

  وعمػػى اسػػب نوعيػػا التعمػػؽ يتكػػوف فػػي داممػػو مػػب ال ػػمص الػػذي يقػػـو برعطيتػػو  مطمػػا ااـ
ف وط ويػػرى اهمػػر رى نصسػػو مابوًبػػ  فطلطصػػؿ اهمػػف يػػفو  كمػػط يػػرى اهمػػر وذج يػػرى بػػو نصسػػونمػػ

عمػػى رعطيتػػو   أمػػط الطصػػؿ الػػذي لػـػ يتكػػوف عنػػده تعمػػؽ بطلقػػطئـ ويمكػػف ا عتمػػطد عمػػييـ  مابػػيف
 ػػػكلت ا جتمطعيػػػا   فيػػػو يتعػػػرض إلػػػى كثيػػػر مػػػف ا ضػػػطرابطت والمبطل ػػػكؿ اهمػػػف والمػػػايح

طصػػطؿ يكونػػػوف   ولػػيس كػػػؿ ااطالمطمئنػػػيف والمسػػتقريف عططصًيػػػ كطاطصػػطؿ  لكػػف لػػػيس والعططصيػػا
لػو عنػدمط كطلطصؿ الذي مر بتجربا تعمؽ آمنا ومطمئنا يستطيب أف يعيش فػي تنػط ـ مػب مػف او 

  ويسػتطيب أف يتعطمػؿ مػب إموانػو المػغطر واستجطبا مب والديو وىو طصؿ طيكبر ويكوف أكثر تعطونً 
مػػؽ   أمػػط الطصػػؿ الػػذي مػػر  بتجربػػا تعف  ويكػػوف علحػػطت آمنػػا مػػب أحرانػػوب ػػكؿ ىػػطدئ ومطمػػئ

نػػده   وفػػي فتػػرة الطصولػػا المتوسػػطا تظيػػر عفيكػػوف ذا مػػزاج عكػػر وىػػو طصػػؿ مػػغيرمضػػطربا 
كتئطبيػػػػا افتػػػػرة المراىقػػػػا تظيػػػػر عنػػػػده أعػػػػراض    وفػػػػيأعػػػػراض اضػػػػطراب التاػػػػدي المعػػػػطرض

(Bowlby,1981,220-221.) 
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عػػف علحػػطت التعمػػؽ  ا  عػػطدة مػػط يمػػرج بعيػػدً ف المراىقػػااينمػػط يبمػػط الطصػػؿ سػػو           
ثػػر الػػروابط   وبػػطلر ـ مػػف ذلػؾ تعػػد الرابطػػا الوجدانيػا بػػيف اهبػػطء والمػراىقيف مػػف أكيػاااول

العلحػا بػيف و   ىػذه العلحػا بسػموؾ المراىػؽ مسػتقبلً  تنبػ . ايػث أىميا في ىػذه المرامػا
اهبطء والطصؿ لف تمػبح أحػؿ أىميػا فػي ىػذه المرامػا فػطلمراىؽ فقػط فػي ىػذه المرامػا حػد 

مػػى اهبػػطء اف فػػي ىػػذه المرامػػا ياػػطوؿ المراىقػػوف الومػػوؿ إلػػى ا عيمػػبح أحػػؿ اعتمػػطدً 
  يزالػوف يقػدموف ليػـ الػدعـ ىـ ءكنيـ في نصس الوحت يعرفوف أف آبطا ستقلؿ الذاتي ول

 (.32: 3001)أميرة فكرى مامد عطيد    طدومً 
لموازنػا التعمؽ  ير اهمف بأسػرىـ سػيكوف لػدييـ مػعوبطت كثيػرة فػي ا ووذ فوالمراىقو          

يتسموف بضػعؼ الثقػا الذاتيػا وي ػكوف فػي أف تسػتمر و   واطجطت ا رتبطط بيف ا ستقلؿ الذاتي
ـ يميمػػوف إلػػى تصػػطدي علحػػطت التعمػػؽ وعنػػدمط تكػػوف ىنػػطؾ ملفػػطت وم ػػطكؿ مػػب أسػػرىـ فػػ ني

 يكػوف لػدييـ واامػطف اامػف. أمط المراىقوف الذيف يعي وف فػي بيئػا أسػريا يسػودىط طالم طكؿ كميً 
  سػػئوليا المنطسػػبا لعمػػرىـ وميػػطرتيـ  ولػػدييـ القػػدرة عمػػى ا ضػػطلع بطلم ػػعور بطلقيمػػا الذاتيػػا

درة عمػى المثػطبرة فػي   ولػدييـ القػى التغمػب عمػى المػعوبطت والمعوحػطتولدييـ المرونا والقدرة عم
كمػط   وال ػعور بطلتصػطؤؿ ب ػأف المسػتقبؿ   ولدييـ المرونا والقدرة عمػى بػذؿ الجيػداؿ الم كلت

التجنب مف حبؿ المراىقيف  ير اهمنيف يمكف أف يسبب ليـ م ػطكؿ مسػتقبميا ضػمف علحػطت إف 
 Kern)  ا رتبطط والتعمؽ ويمكف أف يؤدي إلى ا كتئطب واكتئػطب ااـ يػرتبط بػطلتعمؽ  يػر اهمػف

& stevens ,1996 :323). 
 : أنمطط التعمؽ الممتمصا 

 : secure Attachment( التعلق اآلمن  : Aالنمط )-1

لمعلحطت اهمنػا بأنيػط التصػطعلت  طتعريصً   (Allen & Bell,1998:1410)ويقدـ آلف وبؿ      
ط ط لففػراد تضػب أسطًسػوحطئًيػ لموليد مف علحطت بمثطبا حطعدة تمثػؿ عػطملً  اهبطءبيط  بيستجيالتي 

مبكػػرة يسػػطعد عمػػى فطإلاسػػطس بػػطامف منػػذ مرااػػؿ عمريػػا    العلحػػطت ناػػو اهمػػريفلمػػروابط و 
 .بطهمريفالطمأنينا في علحطتو  عور الصرد بطامف و ا جتمطعي و التكيؼ 

التعمػػؽ اهمػػف  أمػػاطبأف  (Noller &Feeny,1994:200)ويضػػيؼ نػػولر وفينػػى 
حنطًعػط في م طعرىـ و أكثر انضبططً  بطلسػعطدة والثقػا والقيمػا والصطعميػا فػي  ا ػعورً ط فػي علحػطتيـ و ا 

 .مف ا رتبطط مب اهمريف طوؿ العمر  لموحب في الموؼ ااتمط ً ؿ أحمواجيا الضغوط و 
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( أف لػدييـ  حػدرة عطليػا (Raja&Stanton ,1992:481ويػرى راجػط وسػتطنتوف 
ث ينػػػدمجوا فػػي اان ػػطا المدرسػػيا وأنيػػـ ذو  ممػػػيا عمػػى ا نػػدمطج مػػب اهمػػريف ايػػ

يمتمكػػوف  فيػػـ   ائيػػـأدأحػػؿ اسطسػػيا حػػطدرة عمػػى القيػػطـ بأ ػػيطء تميػػز اجتمطعيػػا منصتاػػا و 
نصسػػيـ وذلػػؾ يعكػػس الثقػػا بػػطلنصس القػدرة عمػػى التسػػميـ بوجػػود أوجػػو الػػنقص العطديػا فػػي أ

 .جوانب الضعؼ في أنصسيـ لقوة و القدرة عمى ك ؼ جوانب او 
  : Fearful Attachment( التعلق الخائف Bالنمط )-2

عؼ يتسػػػموف بطلضػػػ ( بطلمػػػطئؼ اف اافػػػراد ذوي التعمػػػؽ المػػػطئؼBسػػػمي الػػػنمط )        
مػريف مػف اها والتوحعطت السمبيا لمذات و ا فتقطر إلى االص عفبطلتجنب ا جتمطعي النطتج و 

ايػث  ف لماػب ودعػـ اهمػريف وعنػدىـ  ػكوؾ كثيػرة اػوؿ  ممػيتيـ  أنيـ  ير مسػتاقي
  .)أميرة فكػرىلكػف يمػنعيـ المػوؼ مػف عواحبيػطبطلر با في ا تمطؿ ا جتمطعي و  يتميزوف

3001:31.) 
أف  (Griffin &Baratholomew,1994:230)ويضػػػيؼ جػػػريصف وبػػػطراثولـو       

تئبوف بنقص القرب مف اهمريف  لكنيـ مكنبوف و ف مثؿ الططرديف مجتوىؤ ء اافراد المطئص
 ال عور بطلقمؽ .ط فتقطر في علحطتيـ مب اهمريف  و يعطنوا مف ال عور بو 

 (Bartholonew & Horowitze,1991,235)ويضػػيؼ بػػطراثولـو وىػػوارتز 
يميمػوف إلػى في تنميػا ميػطراتيـ ا جتمطعيػا و  عندىـ ممداحياو   فيط اسطسبأنيـ اجتمطعيً 

أنيػػط   العلحػػطت تيػػدد إاسطسػػيـ بػػطلتاكـ و يػػروف أف  نيػػـإعػػف اهمػػريف ايػػث  ؿا سػػتقل 
 .تستاؽ بذؿ مجيود في تكوينيط

 Preoccupied( التعلقق مشقلىا الثقاا : Cالنمط ) -3
Attachment  : 

الصػػرد ذي التعمػػؽ  فأ( West & George,2002,287) ج ر وجػػو  يػػري وسػػت       
مسطيرة المواحؼ الضػط طا ويسػعي  ىذلؾ ال مص الذي يتسـ بطلقدرة عم م غوؿ البطؿ ىو

ربمػط  اهمػريف أفا مف ط مستمرً ولديو حمقً  واامدحطءالوالديف  اهمريفالعنطيا مف جطنب  إلي
 إلػػىط بسػػيولا ويبػػدي م ػػطعر الغضػػب عنػػدمط يكػػوف تعمقػػو فػػي اطجػػا وياػػب    يابػػونيـ
 )    ويضػػػيؼ جػػػورج ويسػػػت  .ولديػػػو مػػػوؼ مػػػف فقػػػد ال ػػػمص المتعمػػػؽ بػػػو اهمػػػريف

George&West,2001225 )العنطيػػػا وا ىتمػػػطـ وانسػػػجطـ  إلػػػىكقمقػػػيف يسػػػعوف  أنيػػػـ
ريا تجعميـ  يػر طديا حيلدييـ م طعر اعتم اهمريف إلىنتيجا  نجذابيـ الجزئي  اهمريف
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اكت ػطؼ عػطلميـ  ىمػف موضػوع التعمػؽ و يػر حػطدريف عمػ بأنصسػيـا ستقلؿ  ىحطدريف عم
مثػؿ   و تاػدث اا ػيطءيجعمػوا  أفيمكػف  بػأنيـالداممي وىـ يتمرفوف مب حميؿ مف ا تيػطـ 

 تدفعيـ في الوحوع في ايز م كلت سوء التوافؽ . اامورىذه 
  Dismissing Attachment(  النمط الطارد : Dالنمط ) -4

ياػطوؿ مػريف و النمط التجنبي الطػطرد سػمي الطػطرد انػو ياػد مػف أىميػا ا اتيػطج إلػى اه        
ستاقوف علحا وثيقػا مػب أف ينصي أىميا الاب مف عقمو ايث ي عر أماطب ىذا النمط بأنيـ ي

لوجػػو  طػً ت وجيػػيتصػػطدوف التصػػطعلمػػب ذلػػؾ يتجنبػػوف ا حتػػراب ال ػػديد مػػف اهمػػريف و اهمػػريف و 
 (.31: 3001)أميرة فكرى   مثؿ البريد اإللكتروني يصضموف اتمط ً 

أف  (Rosenstein & Horowitize,1996:250) ىػورتزو و تييضيؼ روسينو 
لػػنمط القػدرة عمػػى اا ضػطرابطت السػػموكيا مرتبطػا بػػطلنمط الطػطرد ايػػث يصتقػر أمػػاطب ىػذا 

سا لمم كلت السػموكيا كطلعػدواف لوحوع فريالتوامؿ مب اهمريف ممط يدفعيـ في االتصطىـ و 
 .الجنوحو 
 Altruismاإليثطر  -3

ييػدؼ  الػذي السػموؾ" بأنػو اإليثػطر  (Cialdini, et al,1997:481)عػرؼ سػيطلدينى
 ".دوف ا ىتمطـ بمط سيعود عمى ال مص مف مكطسب مطرجيا لآلمريف لتاقيؽ منصعا

اعتبػطر  يػر  أو اىتمػطـ "بأنػو اإليثػطر (Myers, 1998:585) كمػط عرفػو مػطيرز
 . "يجطبيالمتصطعلت ا جتمطعيا اإل مرآ يىو مثطؿ حو و   اهمريف لرفطىا أنطني

ين ػد  الػذي السػموؾ ( اإليثػطر بأنػو "732: 3002وتعػرؼ تيػطني مامػد عثمػطف )
 اد ذاتيط في كغطيا لآلمريف تاقيؽ السعطدة والرفطىيا والنصب إلى بو الصرد مف مللو القيطـ

 ".عطدة والرضط عف نصسوسعكس بدوره عمى  عوره بطلين الذي
 أ يطء فعؿ "بأنو " اإليثطريالسموؾ  ( Fujiwara,2007:224)فورجيوارويعرؼ 

 ."وليس ب كؿ مطص لقريب أو نسيب أفضؿ لمجتمب
 اإليثػطريالسػموؾ  (Fujiwara & Lee, 2008:29)  كمط عرؼ فورجيوارا ولػى          

 أو اتػى عنػدمط يمػططر بتضػايا ماتممػا مػراه فطئػدة أو صػبالسػموؾ المقمػود لن بأنػو "
 اهمر ". لرفطىيا ممكنا

 لمسػطعدة  ػمص  ػي أيفعػؿ  " بأنػو اإليثطر (Morris,2009:82) ويعرؼ موريس
 إيثطري.عف كونو  طنطتجً  اامد ط طويؿط دائمً يجطبيً إا التجطرب المتكررة  عورً  أظيرت ولقد  مرآ
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 إلىيرجب  اإليثطر فأ (Keskin & Jones, 2011:126) ويرى كسكيف وجونز
بينمط عػدـ توحػب  اهمر مسطعدة الصرد بقمد أديتيطتو  ت كيميطيتـ  التي اان طا أو اافعطؿ

  .فطئدة أو تعويض أي
( اإليثػطر بأنػو " ىػو فعػؿ 31: 3073وتعرؼ كؿ مف )أاػلـ اسػف وسػار ال ػروبجى  

ط فيػو ممػماا اهمػريف عمػى ممػماتو طعػا مقػدمً ط برضط وحنيقـو بو الصرد مف تمقطء نصسو وتطوعً 
 ".تيـ دوف مقطبؿ أو مكطفأة ينتظرىطال مميا بيدؼ تمصيؼ آ ميـ وزيطدة سعطد

مػػف مجموعػػا  فػػي   ت ػػترؾوتنوعيػػطيػػط عمػػى امتلف ييثػػطر وؾ اإلالسػػم أنػػواع وكػػؿ     
 : (13: 3000ي ير إلييط)ميط مبري أامد   ييثطر الممطئص توضح طبيعا السموؾ اإل

 أف عنمر التضايا يجػب فأ أي  يعنى التضايا والعططء بأنواعو ييثطر السموؾ اإل إف-7
 .  بطلجيد الوحت  تكوف التضايا بطلمطؿ دفق  يتوفر فيو

  .ولكنو متدفؽ وممتد لاظي تمقطئي  ير ممطط فيو لمصعؿ ولكنو سموؾ-3 
 . واإلليطـ كطلواي يتصجر ابتكطري سموؾ -2
 (.القوؿ ال طئب )   كر عمى واجب في منصعا فيو متمثؿ يأ  يتوحب مف ورائو  -1
 المؤثر لو يتواد فيو المؤثر مب وجداني تقمص إلى يبمط التعططؼ فيو حمتو متاو ً  -3
 . جموأيتـ التضايا مف  الذي عظما اليدؼ ـأمط تتضطءؿ فيو الذات-1
سػعطدة  فأعظـ  مططر ط عف طيببؿ يقدمو ال مص متطوعً   يتـ بنطء عمى طمب أاد  -1

 وأروع ذاتػو فػي اػدىػدؼ    فطإليثػطراهمػريف نصسو مف ملؿ مسطعدة في لممؤثر تتمثؿ
 والسعطدة المتولدة مف مسطعدة  نصسو اإليثطر في تتمثؿو  ومنصعا يتمقطىط المؤثر  مكطفأة
 . وسعطدتيـ فقط اهمريف
   (Batson,1991,58)يوردىػػط بتسػػوف  اإليثػػطريىنػػطؾ ثػػلث مظػػطىر لمسػػموؾ و         
ايػث يتمثػؿ سػموؾ المسػطعدة حمػا  Helping Behavior :سػموؾ المسػطعدة : وىػى أو ً 

يقػـو فيػو  الػذي فيػو ذلػؾ السػموؾ  الكطمػؿ اإليثػطر   ايػث يمثػؿاإليثػطريمسػتويطت السػموؾ 
 اإلفػطدة وتاقيػؽ اهمػريف ةطمعطنػ وعف حمد بيدؼ التمصيػؼ مػف تطوعيالصرد بمجيود مط 

 سػموؾ الم ػطركا : طثطنًيػ . المقطبؿ في اهمريف منصعا مف أيتمقى  في ر با أيليـ دوف 
Sharing Behavior   مػف السػموؾ  الثػطني يمثػؿ سػموؾ الم ػطركا المسػتوى ايػث

احتسػطـ الصػرد مػط  أسػطس فيػو ذلػؾ السػموؾ القػطئـ عمػى الجزئػي اإليثطر   ايث يمثؿاإليثطري
 – وف بيط سواء كطف مط يمتمكو )نقودي عر  التي   وذلؾ لتمصيؼ المعطنطةآمريف يمتمكو مب
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منصعػا  أيتمػؽ  في ر با أيمف  ًيط  وذلؾ السموؾ يكوف طواعيا ومطلعمـ( – وحت – طعطـ
ويمثػؿ السػموؾ التعػططؼ المسػتوى الثطلػث  سموؾ التعػططؼ : طثطلثً . المقطبؿ في اهمريف مف

فيػو  اإليثػطريؾ السػمو  إتيػطف فػي المصػي ايػث يمثػؿ التعػططؼ البعػث  اإليثػطريمف السػموؾ 
  اإليثػطريكبير عمى ظيور السموؾ  تأثير ولكنو لو  و  يظير مصي (وجداني) داممي مظير

مػب  وآ مػو ومعطنطتػو اهمر بم طعر ال مص يحو  ييكوف لدى الصرد وع أف فطلتعططؼ ىو
  ورطتػو فػي اهمػر تمصيػؼ عػف ال ػمصمل اللزمػا عمػطؿاا وجود ر با لديو لمقيػطـ بكطفػا

نيطء  اد الم طركا الصعميا . إلى ولكنو لـ يمؿ بعد  مو آ وا 
السػموؾ  فػي العوامػؿ المػؤثرة أىػـ فأ (Wilson,2000,46)  يػرى ويمسػوف

ايػث يػزداد الصعػؿ    المينػااإليثطري  العمر   طبيعا الموحؼ النوع في الصروؽ ىي اإليثطري
طدثػا عمػى الطريػؽ وبتقػدـ العمػر واسػب الموحػؼ أو التجربػا مثػؿ ا ااسػرة دامػؿ اإليثطري
وتػتممص   النصسػي   وكممػط زاد العطئػداإلطصػطء   اسب المينا مثؿ رجطؿلمرجؿ اإليثطر يكوف

 : يمي فيمط اإليثطر في تؤثر التي العوامؿ
 يتزايد بمورة أكيػدة مػلؿ السػنوات الع ػر اإليثطريفطلسموؾ : السف أو العمر الزمني  -7

 مب التصطعؿ كممط زادت حدرتيـ عمى  طكبر سنً أ ؿااطصط أمبح مف ايطة الطصؿ فكممط ااولى
  . اهمريف  كؿ ميطرات توامؿ مب في   وىذه الكصطءة يعبر عنيطبيئطتيـ

ال ػواىد  فأ ايث   اإليثط في واإلنطث أنو   توجد فروؽ بيف الذكورايث يرى   :النوع -3
 بططليطأ واإليثطر عدةالمجتمعطت تمتم  بنمطذج المسط أف الايطة اليوميا توضح في الواحعيا

 واإلنطث عمى اد السواء. مف  الذكور
 السػموؾ ت ػكيؿ فػي ميمػا عمميػا التن ػئا ا جتمطعيػا بمصيوميػط الواسػب إف: ااسرة -2

مػػف مػػلؿ التعزيػػز  اإليثػػطرينػػو يمكػػف التػػأثير عمػػى معػػدؿ السػػموؾ أومػػف الواضػػح   اإليثػػطري
التن ئا ا جتمطعيا الممتمصا تؤثر عمى  يبأسطل إف   كمطمـالمبط رة لمتع وااسطليب والعقطب

عػزو  إلػى ااطصػطؿ ياػث ا جتمػطعي الػدعـ أف   ايث يتضػحاإليثطرينوعيا وكميا السموؾ 
 . تغير طرؽ تصكيرىـ في تصيد يجطبياإدوافب  إلى سموكيـ

 ا جتمػطعي تنميػا السػموؾ فػي طأسطسػيً  االمعرفيػا تمعػب دورً  القػدرات والعمميػطت إف: الػذكطء  -1 
 ويرجػب ذلػؾ  يجػطبي تتغيػر بطػرؽ منظمػا مػب العمػراإل ا جتمطعي ف نوعيا السموؾا    و يجطبياإل
ويكػوف   يجػطبياإل ا جتمػطعي ط ويػؤثر عمػى نمػو السػموؾلمطصؿ ينمو سػريعً  المعرفي النمو أف إلى

 . مراما البموغ إلى وبدايا مف الطصولا المبكرة  مراما ال بطب في طذلؾ واضاً 
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 اسات الساتقة : الذر اسادسً 

  اإليثطريأنمطط التعمؽ والسموؾ دراسطت تنطولت العلحا بيف   - أ
ط أف افترضت الدراسػا نظرًيػ (.(Mikulincer, &Shaver,2005دراسا مكمنسر و طفير 

مػػف يجػػدوف سػػيولا فػػي اإلدراؾ وا سػػتجطبا لمعطنػػطة اهمػػريف وأكثػػر ذوى التعمػػؽ اه داافػػرا
لدي عينا كبيرة مػف  مف التعمؽ  ير اه قطرنا بيؤ ء مف ذويكا لآلمريف  مط وم طر تعططصً 

والقػػيـ حػػد ارتبطػػت  ؼلػػى أف م ػطعر الرامػػا والتعػػطط. وتومػػمت الدراسػػا إحططعػطت ال ػػبطب
التي م طعر التعططؼ والراما تاصز الميوؿ والمبرات السطرة  . وأفاإليثطرييجطبيط بطلسموؾ إ

 .  ىنمطط التعمؽ اامر مف مقطرنا بأمف  أنيط أف تاصز التعمؽ اه
حػػراف عمػػى المسػػطعدة ىػػدفت الدراسػػا إلػػى تػػأثير الوالػػديف واا (Bartel,2006)دراسػػا بطرتيػػؿ     

فػػي المػػراىقيف والمراىقػػطت  مػػف ا( فػػردً 701يػػت عمػػى عينػػا مكونػػا مػػف ). وأجر لػػدى المػػراىقيف
المسػػػطعدة  طًمػػػمػػػى المسػػػطعدة لػػػدى المػػػراىقيف ممو ع اوبينػػػت النتػػػطئج أف لآلبػػػطء تػػػأثيرً  .أمريكػػػط
  ولـػ تظيػر فػروؽ مػدحطء مػف  يػر اامػدحطء والغربػطءوأف المػراىقيف أكثػر مسػطعدة لف  العصويا

  عمى الر ـ مػف وجػود فػروؽ بػيف الجنسػيف ايػث إامطئيا في المسطعدة تعزى لمعمر ذات د لا
 .لذكورلتقديـ المسطعدة أكثر مف ا اكطف لدى اإلنطث استعدادً 

التعرؼ عمى سموؾ المسطعدة لػدى إلى ( ىدفت الدراسا 3001طني )دراسا انطف العن      
ر والتصطعؿ بينيـ عمػى ىػذا   وأثر متغيري الجنس والعمعينا مف معممي ااطصطؿ في ااردف

ط ومعمما مػف ( معممً 711  عمى عينا مف )ااإليثطري  وأثرىمط عمى درجا المسطعدة السموؾ
حد أظيرت نتطئج الدراسا وجود فروؽ في درجا . و ريطض ااطصطؿ والتعميـ ااسطسيمدارس 

روؽ فػػي درجػػا المسػػطعدة تعػػزي   وعػػدـ وجػػود فػػلمسػػطعدة تعػػزي لمجػػنس لمػػطلح الػػذكورا
   ووجود فروؽ في درجا اإليثطر تعزى لمجنس لمطلح الذكور .لمعمر
( ىػػدفت الدراسػػا إلػػى باػػث العلحػػا بػػيف الاػػب 3070طبر مػػطدؽ )دراسػػا ىيػػطـ مػػ       

عػػف    فضػػلً اإليثػػطريواامػػوي ( كمػػط يدركػػو طمبػػو الجطمعػػا وبػػيف السػػموؾ  بػػويالوالػػدي )اا
 –بػػطمتلؼ بعػػض المتغيػػرات الديموجرافيػػا ) النػػوع  اإليثػػطريالك ػػؼ عػػف امػػتلؼ السػػموؾ 

 وططلبػػػػا بمتوسػػػػط عمػػػػري ( ططلًبػػػػط210التعمػػػػيـ (  لعينػػػػا مػػػػف )نػػػػوع  –الثقطفػػػػا الصرعيػػػػا 
 ط بػػيف الاػػب الوالػػدييجطبيػػا دالػػا إامػػطئيً حػػا إوأ ػػطرت النتػػطئج إلػػي وجػػود عل .(37.21)

ؼ   يمتمػػػؼ بػػػطمتل اإليثػػػطري  كمػػػط أسػػػصرت النتػػػطئج عػػػف أف السػػػموؾ اإليثػػػطريوالسػػػموؾ 
 (.المتغيرات الديموجرافيا )النوع  الثقطفا الصرعيا  نوع التعميـ
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 ,Richman, S, B, DeWall, C. ,Nathan W مػروفدراسػا ريت ػمطف وآ       
&Michelle N.(2015)  ىدفت الدراسا إلى فاص العلحا بػيف التعمػؽ المػطئؼ التجنبػي

. ( ططلػب جػطمعي792دة لدى عينا مػف )مف في ارتبططو بسموؾ المسطعؽ اهمقطرنا بطلتعم
اهمػريف مسػطعدة إلػى  أحػؿ مػيلً  ى أف أماطب التعمؽ المطئؼ التجنبػيوتوممت الدراسا إل

ف ر أمػػاطب التعمػػؽ المػػطئؼ التجنبػػي فػػ ظػػ  ومػػف وجيػػا نمػػفمقطرنػػا بأمػػاطب التعمػػؽ اه
. فػي اػيف ارتػبط التعمػؽ ي   يسػتطيعوف أداءىػطالمسطعدة تتطمب بعض الجيد والتكمصا الت

 لدى عينا الدراسا . اإليثطريط بسموؾ المسطعدة كأاد أبعطد السموؾ يجطبيً اهمف إ
 تعقية على الذراسات الساتقة 

  فػيجريػت أ اإليثػطريالتعمػؽ والسػموؾ  أنمػططالعلحػا بػيف تنطولػت  التػيمعظـ الدراسػطت 
حريبتػطف  تطفعربي تطفدراس إلى –ادود عمميط  في –  ولـ تتومؿ البطاثا جنبيابيئطت أ

 .الاطلي ممط يبيف الجدة النسبيا لمباث؛ الاطلي متغيرات الباث مف
 ا ط بكػؿ مػف ا سػتجطبا والتعػططؼ والم ػطركا لآلمػريف مقطرنػيجطبًيػارتبط التعمؽ اهمػف إ

 ,Mikulincerدراسػػػػػػا مكمنسػػػػػػر و ػػػػػػطفير  فػػػػػػيكمػػػػػػط  ىاامػػػػػػر بأنمػػػػػػطط التعمػػػػػػؽ 
&Shaver,2005). وآمػروف( دراسػا ريت ػمطف Richman, S, B, DeWall, C. 

,Nathan W, &Michelle N.(2015). 
  ًدراسػػا  فػػيكمػػط  اهمػػريفط بسػػموؾ المسػػطعدة والم ػػطركا مػػب ارتػػبط التعمػػؽ التجنبػػي المػػطئؼ سػػمبي

 .Richman, S, B, DeWall, C. ,Nathan W, &Michelle N.(2015)  وآمروفريت مطف 
  دراسػػػػا بطرتيػػػػؿ أ ػػػػطرت  اإليثػػػػطريوبطلنسػػػػبا لمصػػػػروؽ بػػػػيف الجنسػػػػيف فػػػػي السػػػػموؾ

(Bartel,2006 ثاإلنػطاتجػطه  فػي اإليثػطريالسػموؾ  أبعػطدالمسطعدة كأاػد  فيفروؽ  إلى  
تعزى لمجػنس  اإليثطر فيوجود فروؽ  إلى( 3001ايف توممت دراسا انطف العنطني ) في

( أسػصرت عػف أف السػموؾ 3070أف  دراسا ىيطـ مطبر مػطدؽ ) ايف في  لمطلح الذكور
   يمتمؼ بطمتلؼ النوع . اإليثطري
 التاقؽ مف ماا الصروض اهتيا : إلى الاطلياتسعى الدراسا ومف ثـ       
مقيػطس أنمػطط   توجد علحػا ارتبططيػو ذات د لػا إامػطئيا بػيف درجػطت العينػا عمػى  -7

 .اإليثطريالتعمؽ ودرجطتيـ عمى مقيطس السموؾ 
عينػا الباػث عمػى مقيػطس  درجػطت متوسػطي بػيف إامطئيا د لا ذات فروؽ توجد   -3

 . أنمطط التعمؽ  تعزى لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(
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عينػا الباػث عمػى مقيػطس  درجػطت متوسػطي بػيف إامطئيا د لا ذات فروؽ توجد   -2
 تعزى لمتغير الجنس )ذكر/ أنثى(.  يثطرياإلالسموؾ 

   .لدى عينا الدراسا اإليثطريبطلسموؾ  امطئًيط فيإداً   تسيـ أنمطط التعمؽ إسيطًمط -1 
اتبعت البطاثا المنيج الومصي التاميمي فػي ىػذه  منهج الذراسة : -اساتعً 

يػتـ مػف مللػو جمػب   والػذي الاطلياالدراسا؛ ايث إنو ىو المنيج الملئـ لطبيعا الدراسا 
   ومف ثـ توميصيط وتاميميط.معمومطت عف الظطىرة موضب الدراساال

 عينة الذراسة  -اثامنً 

( 700تكونت عينا الدراسا ا ستطلعيا مف ) عينة الذراسة الستطالعية: -أ
مدينػػػا المنيػػػط بنػػػيف وبنػػػطت   بمػػػدارس اإلعػػػداديالثطلػػػث ط وططلبػػػا مػػػف طػػػلب المػػػؼ ططلًبػػػ

ذكػػور( وذلػػؾ  13+  إنػػطث 33)(0.139( واناػػراؼ معيػػطري )71.110بمتوسػػط عمػػري )
 اتى يمكف تطبيقيط في الدراسا ااسطسيا. الاطليالمتأكد مف مدؽ وثبطت أدوات الدراسا 

( مػف 230سػيا مػف )سطتكونػت عينػا الدراسػا اا عينة الذراسة األساسقية:-ب
مػدارس العينػا  مػف  يػر المنيػط بنػيف وبنػطت بمػدارس مدينػاالثطلث اإلعدادي  طلب المؼ

 ( واناػػراؼ معيػػطري71.110) ذكػػور ( بمتوسػػط عمػػري 730+ إنػػطث 300ا سػػتطلعيا )
(0.193.) 

 تاسعا : أدوات الذراسة

 ( 3073)إعداد البطاثا   أنمطط التعمؽ مقيطس -)أ(
 مطوات إعداد المقيطس 

ا مػف جػدً  ادودً ماػ االمكتبػا العربيػا والنصسػيا وجػدت البطاثػا عػددً  فيمف ملؿ الباث  -7
طػػلع عمػػى عػػدد مػػف المقػػطييس . ايػػث تػػـ ا أنمػػطط التعمػػؽوضػػعت لقيػػطس  التػػيالمقػطييس 
إعػداد  فػي؛ وذلؾ بيدؼ ا سػتصطدة منيػط أنمطط التعمؽمممت مف أجؿ حيطس  التيالسطبقا 
ومقيػطس اليرمػوؾ  (Huntsinger &Luecken,2004)ومنيط مقيػطس  الاطلي المقيطس

  ومقيػػطس ويػػا أبػػو  ػػزاؿ وعبػػد الكػػريـ جػػراداتإعػػداد معط (3009)انمػػطط تعمػػؽ الرا ػػديف 
 (.3070أنمطط التعمؽ إعداد انطف عبد الرايـ المطلكي )

اسػػتطلعيا عػػف طريػػؽ ااسػػئما المصتواػػا وتطبيقيػػط عمػػى عػػدد حبػػؿ حطمػػت البطاثػػا بدراسػػا  -3
تطلعيا يػػر عينػػا الدراسػػا ا سػػمػػف   اإلعػػداديالثطلػػث ( ططلػػب وططلبػػا مػػف طػػلب المػػؼ 20)

 .أنمطط التعمؽ. وبعد جمب ا ستمطرات وتاميميط تـ ميط ا عبطرات مقيطس سطسياواا
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؛ ايػث تكػوف مػف أنمطط التعمػؽبنطء عمى مط سبؽ تـ وضب المورة المبدئيا لممقيطس  -2
مػػف  التعمػػؽ المػػطئؼ  التعمػػؽ التعمػػؽ اهلمتعمػػؽ ) أنمػػططأربعػػا ا موزعػػا عمػػى ( بنػػدً  31)

 .(عمؽ الرافضالمن غؿ البطؿ  الت
تنطبػؽ (   1) اتنطبػؽ كثيػرً (  3)تنطبػؽ تمطمػطبدائؿ لإلجطبا عمى كؿ بنػد   ستوضعت -1

 .(0) اأبدً     تنطبؽ (7) اتنطبؽ نطدرً   (3) تنطبؽ حميلً (   2)طأايطنً 
يػا عمػى ممسػا ماكمػيف مػف السػطدة الممتمػيف ااولمػورتو  فػيتـ عرض المقيطس  -3
  كمػػط تػػـ تكرارىػػطلعػػدـ وضػػوح المػػيط ا و  ؛د( بنػػ 1اػػذؼ )  وتػػـ التربيػػا وعمػػـ الػػنصس فػػي

  ا( بنػدً 11بعض البنود بنطء عمى توجييطت سيطدتيـ   فأمبح عػدد البنػود )تعديؿ ميط ا 
 لمتطبيؽ عمى العينا ا ستطلعيا .  طوأمبح المقيطس مطلاً 

( ططلػػب وططلبػػا مػػف طػػلب 700الدراسػػا ا سػػتطلعيا ) اطبػػؽ المقيػػطس عمػػى عينػػ -1
 بنيف وبنطت . اإلعداديالثطلث ؼ الم
وذلػؾ   Construct Validityتػـ التأكػد مػف المػدؽ التكػوينى أو البنػطئى لممقيػطس -1

ذا البنػػد مػػف بعػػد اسػػتبعطد درجػػا ىػػ إليػػو تنتمػػي الػػذيباسػػطب ارتبػػطط درجػػا كػػؿ بنػػد بطلبعػػد 
قيػطس بعػد لمم   كمط تـ اسطب ارتبطط بعدى المقيػطس مػب الدرجػا الكميػاالدرجا الكميا لمبعد
 ( 0.07عند مستوى ) إامطئًيط  وكطنت جميب معطملت ا رتبطط دالا استبعطد درجا البعد
 . حيطس مط وضب لقيطسو فياتسطؽ المقيطس ومدؽ ماتوى بنوده  إلىوت ير 

 أنمطط التعمؽتـ التاقؽ مف مدؽ وثبطت مقيطس  -1
 لمتاقؽ مف مدؽ المقيطس تـ استمداـ : مدؽ المقيطس  -أ
 تاميؿ العطممى مدؽ ال (3)

مػػف مػػلؿ المػػدؽ العػػطممي   ايػػث تػـػ  إامػػطئًيطحطمػػت البطاثػػا بػػطلتاقؽ مػػف مػػدؽ المقيػػطس      
( عبػطرة بطسػتمدـا طريقػا المكونػطت ااسطسػيا ليػوتمنج 11التاميؿ العطممي لبنود المقيػطس وعػددىط )

Hotleling ط إذا العطمػؿ جوىرًيػ   واتبعت البطاثا معيطر " جتمطف " لتاديد عػدد العوامػؿ   ايػث يعػد
ا بطريقػػػا الصطريمػػػطكس ا متعطمػػػدً   ثػػـػ أديػػػرت العوامػػػؿ تػػػدويرً كػػػطف جػػػذره الكػػػطمف وااػػػد مػػػايح فػػػأكثر

Varimax  لكطيزرKaiser ( 23.133) وااسػتوعب عوامػؿ أربعػا  وحد أسػصر التاميػؿ العػطممي عػف
وبػذلؾ أمػبح  ( 0.20ماؾ الت بب ) إلى( بنود لـ تمؿ ت بعطتيط 9مف التبطيف الكمى وتـ استبعطد )

 0  كمط تراوات الدرجا الكميػا لممقيػطس مػف )( عبطرة29عدد عبطرات المقيطس في مورتو النيطئيا )
 وتوضح الجداوؿ التطليا نتطئج التاميؿ العطممي .. ( درجا793  -
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 دويرالت سطسيا بعدبطريقا المكونطت اا مف عبطرات العطمؿ ااوؿ : التعمؽ اه( 7جدوؿ )
 التشبعات منطوق العبارة العبارة

 785.0 ا من اآلخرٌن ا عندما أكون قرٌب  أكون مرتاح   1

 783.5 أشعر أن عبلقتً مع اآلخرٌن جٌدة  2

 78564 ا كثٌر   اآلخرٌن ًٌقترب منقلق عندما أال  3

 78615 المساعدة  إلىحتاج أعندما  ٌساعدنًننى سأجد من أأعرف  4

 .7846 ( باطمئنانبدون خوف ) اآلخرٌنلخاصة مع ا مشاكلً أناقش 5

 78307   اآلخرٌنعبلقات حمٌمة مع  أكونمن السهل على أن  6

 ..783 لً  اآلخرٌن، وحب  لآلخرٌن حبً فًشعر بسعادة وثقة أ 0

 78500 حبهم لً  اآلخرٌنن ٌظهر أ، و لآلخرٌنظهر حبً أ أن أحب .

 783.7   ًاالقتراب من فًا رغبتهم غالب  تفوق  اآلخرٌناالقتراب من  فً رغبتً .

 784.6   اآلخرٌنا ( عن ا )وحٌد  بعٌد   أكون أنشعر بالقلق والخوف من أ 17

 .3877 الجذر الكامن

 .6826 نسبة التباٌن

 ( عبطرات العطمؿ الثطني : التعمؽ المطئؼ  بطريقا المكونطت ااسطسيا بعد التدوير3جدوؿ )
 تشبعات ال منطوق العبارة  العبارة

 78577   ًاالقتراب من فًال ٌرغبون  اآلخرٌن أن أالحظ 1

 78613   ًٌجعلهم ٌفضلون البقاء بعٌدٌن عن ا ،كثٌر   اآلخرٌنمن  اقترابً 2

 78400   اآلخرٌنستطٌع التوافق مع أال  ألننً األحٌانبعض  فًقلق أ 3

 ..785 واحترمهم  مأقدرها كما ال ٌقدروننً أو ٌحترموننً تمام   اآلخرٌن أنشعر أ 4

 78464 ا حق   ٌحبوننًال  اآلخرٌن أنالقلق من  ًٌساورن 5

 78436   اآلخرٌنعن  مستقبل   أكونلً أن  بالنسبةمن  المهم  6

 78402   ًمستقلٌن عن اآلخرٌنٌكون  أن أفضل 0

 .7851 شعر بالخوف من الرفض أولكن  اآلخرٌنعبلقات وثٌقة مع  إقامة أرٌد .

 .7857   اآلخرٌنبالقرب من  وأناالراحة  شعر بعدمأ .

 78645   اآلخرٌنا من قرٌب   أكوننه من الصعب أن أأجد  17

 78456 اآلخرٌنبدون عبلقات وثٌقة مع  كونً فًشعر بالراحة أ 11

 .7842   اآلخرٌنا عن بعٌد   أكونلً أن  بالنسبةمن المهم  12

 78512 نسحاب عنهم اال فًستمر أ ًولكن اآلخرٌناالقتراب من  أرٌد 13

 78521   ًالتقرب من اآلخرونشعر باالنزعاج والتوتر عندما ٌحاول أ 14

 78647 ًغٌر جدٌرٌن بالتقرب من اآلخرٌن أن أري 15

 68527 الجذر الكامن

 1385.3 نسبة التباٌن
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 بطريقا المكونطت ااسطسيا بعد  المن غؿ البطؿ : التعمؽ  الثطلث( عبطرات العطمؿ 2جدوؿ )
 التدوير

 التشبعات  منطوق العبارة  العبارة

 78415  باآلخرٌناخسر عبلقتً  أنشعر بالقلق من أ 1

 78505 شكوك داخلٌة كثٌرة تجاه مشاعر اآلخرٌن تجاهً  ًتتنابن 2

 78302 من قبل اآلخرٌن  احتاج الكثٌر من الثقة كً أكون محبوب  أ 3

 783.0 من اآلخرٌن  أفضل أن أقوم بواجباتً بنفسً دون مساعدة 4

 78622 ال ٌمكننً أن أبوح بأسراري لآلخرٌن  5

أكثرر أهمٌرة مرن الردخول فرً عبلقرات  وأعمالً أهدافًنجاز إأري أن  6
 مع اآلخرٌن 

78645 

 .7867  شك فً نواٌا اآلخرٌن إذا حاولوا االقتراب منى أ 0

 .2852 الجذر الكامن

 .5826 نسبة التباٌن

 بطريقا المكونطت ااسطسيا بعد التدوير  الرافض: التعمؽ  لراببالعطمؿ ا( عبطرات 1جدوؿ )
 التشبعات  منطوق العبارة  العبارة

 78613 اتمام   باآلخرٌن أثق أنمن الصعب على  1

 784.1  اآلخرٌناالعتماد على  فًصعوبة  أجد 2

سمحت لنفسً براالقتراب بشركل كبٌرر   إذا لؤلذى سأتعرض أننًشعر أ 3
  آلخرٌنامن 

78522 

 784.3 الخاصة  شئونًفً  اآلخرونا عندما ال ٌتدخل مرتاح   أكون 4

 78574  ًمن اآلخرٌنلدي مشاعر متباٌنة حول قرب  5

 78675 على  نٌاآلخراعتماد  أوعدم االعتماد على الغٌر ،  أفضل 6

ال  أننرًشرعر أ، ولكرن  اآلخررٌنمع  عبلقتً فًا منفتح   أكون أن أحب 0
 الوثوق بهم  ستطٌعأ

78600 

 38012 الجذر الكامن

 08033 نسبة التباٌن

 ( ثبطت المقيطسب) 
طريقػػا ألصػػط كرونبػػطخ   أنمػػطط التعمػػؽاسػػتمدمت البطاثػػا لمتأكػػد مػػف ثبػػطت مقيػػطس        

وجػدوؿ  اإلعػداديالثطلػث ( مػف طػلب المػؼ 700والتجزئا النمصيا عمػى عينػا التقنػيف )
 ( يوضح ذلؾ 3)



 219 

لصط كرونبطخ والتجزئا بطريقتي أ  أنمطط التعمؽملت الثبطت لمقيطس ( معط3جدوؿ )
 (700النمصيا                       )ف=

عررررررررررررردد  بعاد المقٌاسأ
 العبارات

 التجزئة النصفٌة لفا كرونباخأ

 جتمان سبٌرمان

 .7860 .7860 786.6 17 من التعلق اآل

 780.1 780.2 .78.2 15 التعلق الخائف 

 78561 78566 78646 0 المنشغل البال التعلق 

 786.0 .7802 .7803 0 التعلق الرافض 

 78615 78626 78.12 .3 الدرجة الكلٌة 

مػف المػدؽ والثبػطت تمكػف  عطليػابدرجػا  أنمػطط التعمػؽوبيذا يتضح تمتب مقيػطس 
 مف استمدامو في الدراسا ااسطسيا .

 : (3073إعداد البطاثا ) إليثطرمقيطس ا )ب(
 ات إعذاد المقياس خطى

ا مػف جػدً  اماػدودً  االمكتبا العربيػا والنصسػيا وجػدت البطاثػا عػددً  فيمف ملؿ الباث  -7
. ايػث النصسػيالتراث  فيلاداثا ىذا المصيـو  انظرً  اإليثطروضعت لقيطس  التيالمقطييس 

؛ وذلػؾ  اإليثػطرمممت مف أجؿ حيػطس  التيطلع عمى عدد مف المقطييس السطبقا تـ ا 
إعػداد  اإليثػطريالسػموؾ ومنيػط مقيػطس  الاػطلي إعداد المقيػطس فيدؼ ا ستصطدة منيط بي

   مقيػطس اإليثػطر(3007)مقيطس اإليثطر إعػداد آمػطؿ زكريػط النمػر  (3000مبري )ميط 
( 3070  ومقيػػطس اإليثػػطر إعػػداد ىيػػطـ مػػطبر مػػطدؽ )(3001إعػػداد انػػطف العنػػطنى )

 (.3073ال روبجى )مقيطس اإليثطر إعداد أالـ اسف وسار 
اسػػتطلعيا عػػف طريػػؽ ااسػػئما المصتواػػا وتطبيقيػػط عمػػى عػػدد  حبػػؿ حطمػػت البطاثػػا بدراسػػا -3
يػر عينػا الدراسػا ا سػتطلعيا مػف   الثطلػث اإلعػدادي( ططلب وططلبا مػف طػلب المػؼ 20)

 .اإليثطر. وبعد جمب ا ستمطرات وتاميميط تـ ميط ا عبطرات مقيطس سطسياواا
 .ا( بندً 33) ؛ ايث تكوف مفاإليثطر لمقيطسمط سبؽ تـ وضب المورة المبدئيا  بنطء عمى -2
  (2  متػردد)(1موافػؽ )  (3موافػؽ ب ػدة)وضعت ممػس بػدائؿ لإلجطبػا عمػى كػؿ بنػد -1

 (.7  معترض ب دة )(3معترض )
يػا عمػى ممسػا ماكمػيف مػف السػطدة الممتمػيف ااولمػورتو  فيتـ عرض المقيطس  -3

  كمط تـ تعػديؿ في المعنى والماتوى لمتكرار ا( بندً 1  وتـ اذؼ )النصسالتربيا وعمـ  في
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  ا( بنػػدً 37  فأمػػبح عػػدد البنػػود )البنػػود بنػػطء عمػػى توجييػػطت سػػيطدتيـمػػيط ا بعػػض 
 لمتطبيؽ عمى العينا ا ستطلعيا .  طوأمبح المقيطس مطلاً 

مػػف طػػلب  وططلبػػا ط( ططلًبػػ700الدراسػػا ا سػػتطلعيا ) اطبػػؽ المقيػػطس عمػػى عينػػ -1
 بنيف وبنطت . الثطلث اإلعداديالمؼ 

وذلػؾ   Construct Validityتػـ التأكػد مػف المػدؽ التكػوينى أو البنػطئى لممقيػطس  -1
   وكطنػت جميػب معػطملت ا رتبػطط كؿ بنػد بطلدرجػا الكميػا لممقيػطس باسطب ارتبطط درجا

ومػدؽ ماتػوى (  وبػذلؾ تػـ اسػطب اتسػطؽ المقيػطس 0.07عند مستوى ) إامطئًيطدالا 
 . حيطس مط وضب لقيطسو فيبنوده 

 اإليثطرتـ التاقؽ مف مدؽ وثبطت مقيطس  -1
 مدؽ المقيطس  -أ

 لمتاقؽ مف مدؽ المقيطس تـ استمداـ 
  مدؽ التاميؿ العطممي (7)

مف ملؿ المدؽ العطممي   ايػث  إامطئًيطحطمت البطاثا بطلتاقؽ مف مدؽ المقيطس      
( عبػػػطرة بطسػػػتمداـ طريقػػػا المكونػػػطت 37ود المقيػػػطس وعػػػددىط )تػػػـ التاميػػػؿ العػػػطممي لبنػػػ

  ايػث ؿ" لتاديد عدد العوام  واتبعت البطاثا معيطر "جتمطفHotlelingااسطسيا ليوتمنج 
ا   ثػػـ أديػػرت العوامػػؿ تػػدويرً كػػطف جػػذره الكػػطمف وااػػد مػػايح فػػأكثرط إذا يعػػد العطمػػؿ جوىرًيػػ

  وحد أسػصر التاميػؿ العػطممي عػف Kaiser لكطيزر Varimaxا بطريقا الصطريمطكس متعطمدً 
لـ تمؿ ت بعطتيط عبطرة واادة ( مف التبطيف الكمى وتـ استبعطد 23.317) طاستوعب يفعطمم
( 30وبذلؾ أمبح عدد عبطرات المقيطس في مػورتو النيطئيػا ) ( 0.20ماؾ الت بب ) إلى

ح جػػػدوؿ ( درجػػػا ويوضػػػ700-30  كمػػػط تراواػػػت الدرجػػػا الكميػػػا لممقيػػػطس مػػػف ) عبػػػطرة
 . نتطئج التاميؿ العطممي (1و)(1)
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( عبطرات العطمؿ ااوؿ : المسطعدة والم طركا  بطريقا المكونطت ااسطسيا بعد 1جدوؿ )
 التدوير

 التشبعات  منطوق العبارة  العبارة

ً لآلخرٌن إذا طلب منى ذلك حتى لو 1  كنت محتاجا إلٌها أفضل إعطاء أشٌائ
8 

78070 

 .7853 نه من ٌحتاجنً حتى لو لم ٌطلب من ذلك 8 أسارع بمعاو 2

 78352 أري األعمال التطوعٌة أفضل من األعمال اإلجبارٌة 3

 78533 أفضل مصلحة اآلخرٌن إذا تعارضت مع مصلحتً الشخصٌة  4

 .7853  لآلخرٌنعمل الخٌر وتقدٌم المساعدة  فً اآلخرٌنمع  أتنافس 5

 783.0 قاء نفسً دون أي ضغوط خارجٌة قبل على مساعدة اآلخرٌن من تلأ 6

 786.0 ستمر فً معاونه اآلخرٌن مهما تكن الظروف أ 0

 78561 من خدمات اآلخرون ما أقدمهنتظر أن ٌرد ال أ .

 78544 أحب أن أشارك اآلخرٌن أفراحهم وآالمهم على حد السواء .

 38.45 الجذر الكامن

 .1.837 نسبة التباٌن

 عطمؿ الثطني : التعططؼ   بطريقا المكونطت ااسطسيا بعد التدوير( عبطرات ال1جدوؿ )
 التشبعات  منطوق العبارة  العبارة

 78435 أحس بمعاناة اآلخرٌن وأتعاطف معهم  1

 .7865 ٌسعدنً أن أري البهجة والسعادة فً وجوه اآلخرٌن  2

 78453 للناس نفعهم أخٌر الناس  أنأومن  3

 78463 تعساء  اآلخرٌن ىأرا اشعر باالنزعاج عندم 4

 78600  اآلخرٌنهتم بشدة بمراعاة مشاعر أ 5

 78420 معهم  تعاملً أثناء اآلخرٌنجرح مشاعر أأال حرص على أ 6

 78544 بها  ٌعاملوننً أن أحب التًبالطرٌقة  اآلخرون أعامل أن أحب 0

 78403 ٌرتاح أصدقائً بسرد مشاكلهم الخاصة ل8ً .

 78.75 ا  عن حدٌثً مع اآلخرٌن خشٌة أن أجرحهم8أتلطف كثٌر   .

 78420 ا  ال أستطٌع النوم عند مشاهدة مناظر مؤلمة فً التلفزٌونأحٌان   17

 78532 أشعر بالضٌق عندما أحس بأننً أسأت لشخص ما8 11

 38556 الجذر الكامن

 168.32 نسبة التباٌن

 : مط يمي (1و) ( 1يتضح مف جدوؿ ) 
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المسػطعدة   تػدور عبطراتػو اػوؿ ( عبػطرات9: ت ػبب عميػو )وؿ لمقيطس اإليثطرالعطمؿ اا  -أ
 . المسطعدة والم طركا "  لذا أطمقت البطاثا عمى ىذا البعد " والم طركا

  تػػػدور عبطراتػػػو اػػػوؿ ات( عبػػػطر 77: ت ػػػبب عميػػػو )اإليثػػػطرالعطمػػػؿ الثػػػطني لمقيػػػطس  -ب 
 .طؼ "التعطلذا أطمقت البطاثا عمى ىذا البعد "  التعططؼ

يثػػطر  طريقػػا ألصػػط س اإلاسػػتمدمت البطاثػػا لمتأكػػد مػػف ثبػػطت مقيػػط: )ب( ثبػػطت المقيػػطس
 اإلعػدادي( مػف طػلب المػؼ الثطلػث 700كرونبطخ والتجزئا النمصيا عمى عينا التقنػيف )

 ( يوضح ذلؾ 1وجدوؿ )
 (700)ف=ي ألصط كرونبطخ والتجزئا النمصيا بطريقت  اإليثطر( معطملت الثبطت لمقيطس 1جدوؿ )

عررررررررررررردد  أبعاد المقٌاس
 العبارات

 التجزئة النصفٌة ألفا كرونباخ

 جتمان سبٌرمان

 78027 78033 78065 . المساعدة والمشاركة 

 780.6 78.12 ..780 11 التعاطف

 .7805 .7805 78.56 27 الدرجة الكلٌة

 بدرجػػا عطليػػا مػػف المػػدؽ والثبػػطت تمكػػف مػػف يثػػطراإلوبيػػذا يتضػػح تمتػػب مقيػػطس 
 .استمدامو في الدراسا ااسطسيا

 نتائج الذراسة ومناقشتها : اعاشرً 

توجد علحا ارتبططيا ذات  عمى أنو "  ااوؿينص الصرض  :ااوؿنتطئج الصرض  -(7) 
ودرجطتيـ عمى مقيطس  التعمؽ أنمططامطئيا بيف درجطت العينا عمى مقيطس د لا إ
 معطمؿ ا رتبطط المطي بطستمداـ البطاثا حطمت الصرض ىذا مف ولمتاقؽ" .اإليثطريالسموؾ 
 ذلؾ يوضح التطلي والجدوؿ لبيرسوف

 نمطط التعمؽف درجطت عينا الدراسا عمى مقيطس أ( معطملت ا رتبطط بي9جدوؿ )
 اإليثطريالسموؾ ودرجطتيـ عمى مقيطس 

 ٌثارالدرجة الكلٌة لئل التعاطف المشاركة والتعاون المتغٌرات 

 *78204 *78276 *78240 منالتعلق اآل

 *78327- *78230- *782.7- التعلق الخائف

 ..787- 78736- 78173- التعلق المنشغل البال

 787.7- 78725- 787.0- التعلق الرافض

مسػػتوى  ط عنػػدإامػػطئيً دالػػا  موجبػػا  ( وجػػود علحػػا ارتبططيػػا9يتضػػح مػػف جػػدوؿ )       
والدرجػػػا الكميػػػا  والتعػػػططؼ  ػػػطركاالمسػػػطعدة والم   وبعػػػديمػػػف التعمػػػؽ اهبػػػيف  ( 0.07)
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 بػػيف التعمػػؽ المػػطئؼ (0.07مسػػتوى ) ط عنػػدإامػػطئيً   ووجػػود علحػػا سػػطلبا دالػػا  لإليثػػطر
اػيف لػـ توجػد علحػا بػيف التعمػؽ    فػيلإليثػطروالتعططؼ والدرجػا الكميػا وبعدي المسطعدة 
والدرجػػا طركا والتعػػططؼ المسػػطعدة والم ػػ والتعمػػؽ الػػرافض وكػػؿ مػػف بعػػديالمن ػػغؿ البػػطؿ 

 ,Mikulincerمػب دراسػا مكمنسػر و ػطفير  وتتصػؽ نتيجػا ىػذه الدراسػا يثػطر .الكميػا لإل
&Shaver,2005).دراسػا ريت ػمطف وآمػروف ) Richman, S, B, DeWall, C. 

,Nathan W, &Michelle N.(2015) ط يجطبًيػوالتي أ طرت إلى ارتبطط التعمػؽ اهمػف إ
 . ىا لآلمريف مقطرنا بأنمطط التعمؽ اامر بكؿ مف ا ستجطبا والتعططؼ والم طرك

أف  فػػي يثػػطرياإلمػػف والسػػموؾ  رتبططيػػا الموجبػػا بػػيف التعمػػؽ اهويمكػػف تصسػػير العلحػػا ا
رة يسػطعد عمػى التكيػؼ ا جتمػطعي و ػعور الصػرد بػطامف اإلاسطس بطامف منذ مرااؿ عمريا مبك

أف  (Noller &Feeny,1994:200)ويضػيؼ نػولر وفينػى  بػطهمريف.الطمأنينا في علحطتو و 
بطلسػعطدة والثقػا  ا ػعورً في علحطتيـ و  طفي م طعرىـ و إحنطعً  طالتعمؽ اهمف أكثر انضبططً  أماطب
لموحػب فػي المػوؼ مػف ا رتبػطط مػب اهمػريف  أحؿ ااتمػط ً الصطعميا في مواجيا الضغوط و والقيما و 

( أف لػػدييـ  حػػدرة  (Raja&Stanton ,1992:481 ويػػرى راجػػط وسػػتطنتوف    .طػػوؿ العمػػر 
عطليػػا عمػػى ا نػػدمطج مػػب اهمػػريف ايػػث ينػػدمجوا فػػي اان ػػطا المدرسػػيا و أنيػـػ ذو  ممػػيا 

يمتمكػوف القػدرة  فيـػ  أدائيـػ اجتمطعيػا منصتاػا و أحػؿ اسطسػيا حػطدرة عمػى القيػطـ بأ ػيطء تميػز 
لقػدرة عمػى انصسػيـ و ذلػؾ يعكػس الثقػا بػطلنصس و عمى التسميـ بوجود أوجػو الػنقص العطديػا فػي أ

ىػػذا الػػنمط مػػف التعمػػؽ  فػػي اافػػراد أفكمػػط  .ب القػػوة و جوانػػب الضػػعؼ فػػي أنصسػػيـك ػػؼ جوانػػ
ف   ا د عمػػػييـ  وي ػػػعروف بط رتيػػػطح  والثقػػػا بيػػـػ وا عتمػػػطاهمػػػريفا حتػػػراب مػػػف  إلػػػىيميمػػػوف 
  سػييجرونيـ ويتممػوف عػنيـ اهمػريفأف يثقوف بيـ ويعتمدوف عمييـ  و  يقمقوف مف  اهمريف

 فػي المتػوفرةوكػؿ ىػذه المػصطت مط أنيـ   يقمقوف مف احتراب اهمريف منيـ أو م ػطركتيـ ليـػ .ك
 لمصرد. اإليثطريتدعـ السموؾ  أفمف مف  أنيط نمط التعمؽ اه

 ,Richman, S, B وتتصػػؽ نتيجػػا الدراسػػا الاطليػػا مػػب دراسػػا ريت ػػمطف وآمػػروف       
DeWall, C. ,Nathan W, &Michelle N.(2015)أ ػطرت إلػي ارتبػطط التعمػؽ  .  والتػي

ويمكف تصسػير العلحػا السػطلبا ط بسػموؾ المسػطعدة والم ػطركا مػب اهمػريف.التجنبي المػطئؼ سػمبيً 
ف اافػراد ذوي التعمػؽ المػطئؼ يتسػموف بطلضػعؼ و بػأ اإليثػطريبيف نمط التعمؽ المػطئؼ والسػموؾ 

مػف أنيـػ  اهمػريفتوحعطت السمبيا لمذات و بطلتجنب ا جتمطعي النطتج مف ا فتقطر إلى االصا و ال
 ير مستاقيف لماب و دعـ اهمريف و عندىـ  كوؾ كثيرة اػوؿ  ممػيتيـ    و أكثػر ااتمػطً  
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ايث يتميزوف بطلر با فػي ا تمػطؿ ا جتمػطعي و لكػف يمػنعيـ  المطرجيافي استجطبتيـ لمعلحطت 
 Griffin)ف وبػػػطراثولـو ويضػػػيؼ جػػػريص (.3001:31.)أميرة فكػػػرى   المػػػوؼ مػػػف عواحبيػػػط

&Baratholomew,1994:230)  لكػنيـ المطئصيف مثػؿ الطػطرديف مجتنبػوف و أف ىؤ ء اافراد
تقػطر فػي علحػطتيـ مػب اهمػريف  يعػطنوا مػف ال ػعور بط فتئبوف بػنقص القػرب مػف اهمػريف  و مك
 & Bartholonew)ويضػػػػػػػػيؼ بػػػػػػػػطراثولـو وىػػػػػػػػوارتز ال ػػػػػػػػعور بػػػػػػػػطلقمؽ .و 

Horowitze,1991,235) عنػػدىـ ممػػداحيا فػػي تنميػػا ميػػطراتيـ ف و يط اسطسػػبػػأنيـ اجتمطعًيػػ
العلحػطت تيػدد إاسطسػيـ يػروف أف  أنيـػعف اهمريف ايث  ؿا جتمطعيا و يميموف إلى ا ستقل 

 .أنيط   تستاؽ بذؿ مجيود في تكوينيطو   بطلتاكـ
ط مػف طح لبقطئػو حريًبػالمطئؼ يتمؼ ب حرار مطابو بعدـ  عوره بط رتي وأماطب التعمؽ التجنبي   

وىػذا مػف  .ريفا عػف اهمػ  ويصضؿ البقطء بعيدً الثقا بيـ وا عتمطد عمييـاهمريف ويمعب عمييـ 
 . اإليثطرينمط التعمؽ المطئؼ والسموؾ  فسطلبا بييدعـ وجود علحا  أف أنو 

يرجػب  اإليثػطريويمكف تصسير عدـ وجود علحا بيف نمط التعمػؽ المن ػغؿ البػطؿ والسػموؾ 
 وجػػػورج  يػػػري وسػػػتايثنمػػػط التعمػػػؽ المن ػػػغؿ البػػػطؿ  أمػػػاطبيتسػػـػ بيػػػط  التػػػيالسػػػمطت  إلػػػي
(West,2002,287 )ذلػؾ ال ػمص الػذي يتسـػ بطلقػدرة  الصرد ذي التعمؽ م غوؿ البطؿ ىػو فأ
ولديػو  واامػدحطءالوالػديف  اهمريفالعنطيا مف جطنب  إلىمسطيرة المواحؼ الضط طا ويسعي  ىعم
ربمػػط   يابػػونيـ وياػػبط بسػػيولا ويبػػدي م ػػطعر الغضػػب عنػػدمط  اهمػػريف أفط مسػػتمرا مػػف حمًقػػ

 .ولديو موؼ مف فقد ال مص المتعمؽ بو اهمريف إلىيكوف تعمقو في اطجا 
يرجػب إلػي  اإليثػطريويمكف تصسير عػدـ وجػود علحػا بػيف نمػط التعمػؽ الػرافض والسػموؾ 

مػف أىميػا ا اتيػطج ياد مط الرافض الن اف  الرافضنمط التعمؽ  أماطبالسمطت التي يتسـ بيط 
ياػػطوؿ أف ينصػػي أىميػػا الاػػب مػػف عقمػػو ايػػث ي ػػعر أمػػاطب ىػػذا الػػنمط بػػأنيـ إلػػى اهمػػريف و 

همػريف و يتصػطدوف مب ذلؾ يتجنبػوف ا حتػراب ال ػديد مػف استاقوف علحا وثيقا مب اهمريف و ي
 (.31: 3001رة فكػػرى  )أميػػمثػػؿ البريػػد اإللكتروني لوجػػو ) يصضػػموف اتمػػط ً  طالتصػػطعلت وجًيػػ

أف ا ضػطرابطت  (Rosenstein & Horowitize,1996:250 )ىػورتزو و تييضػيؼ روسػينو 
التوامػؿ مػب لػنمط القػدرة عمػى التصػطىـ و االسموكيا مرتبطا بطلنمط الططرد ايث يصتقر أماطب ىذا 

طت وكميػػط سػػم الجنػػوحسػػا لمم ػػكلت السػػموكيا كطلعػػدواف و اهمػػريف ممػػط يػػدفعيـ فػػي الوحػػوع فري
 . اإليثطريوممطئص   تنبأ بطلسموؾ 
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 د لػػا ذات فػػروؽ توجػػد عمػػى أنػػو   الثػػطنييػػنص الصػػرض  :الثػػطنينتػػطئج الصػػرض  -(3)  
تعػػزى لمتغيػػر   مقيػػطس أنمػػطط التعمػػؽعينػػا الباػػث عمػػى  درجػػطت متوسػػطي بػػيف إامػػطئيا

 T.test امتبػطر بطسػتمداـ البطاثػا حطمػت الصػرض ىػذا مف .ولمتاقؽ الجنس )ذكر/ أنثى( "
 ذلؾ يوضح التطلي لاسطب الصروؽ بيف المجموعطت المستقما والجدوؿ

 

 أنمطط التعمؽ فيمف عينا الباث  واإلنطث( الصروؽ بيف الذكور 70) جدوؿ
قٌمة  157ذكور= 277إناث= المتغٌرات 

 "ت "
مستوى 
 ع م ع م  الداللة

 7871 3870 5837 47811 6836 3.827 منالتعلق اآل

 7871 3832 14840 2.8.2 13841 348.5 ائفالتعلق الخ

 غٌر داله  78442 ..58 278.0 .687 .2786 التعلق المنشغل البال

 غٌر داله 18.1 6844 10863 0876 1.872 التعلق الرافض

  ورػلمػػطلح الذكػػ مػػفاهالتعمػػؽ أظيػػرت النتػػطئج وجػػود فػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي   
يجػا وترجب البطاثا ىذه النت .اإلنطثئؼ لمطلح التعمؽ المط فيووجود فروؽ بيف الجنسيف 
لػذي يتمثػؿ فػي بطلارمػطف العػططصي وا فمػف بطلوالػديف و ػعورىإلى افتقػطر اإلنػطث لمتعمػؽ اه

لػو كطنػت م ػروعا  عمػى  اتػى الوحوؼ أمػطـ ر بػطتيف والايمولػا دوف تاقيػؽ ااتيطجػطتيف
يرجػب إلػى أسػموب  ثنػط  وحد يكوف سبب التعمؽ المػطئؼ أو التجنبػي لػدى اإل عكس الذكور

ء في التصرحا والتصضيؿ والتمييز بيف اابنطء الذكور واإلنطث التي ينتيجيط الوالديف مب اابنط
كمط أكدت كثير مف الدراسطت أف عػدـ تصيػـ اهبػطء لاطجػطت  .المعطمما اسبطب  ير منطقيا

لي وا جتمطعي   أو عدـ التوامؿ ا نصعطنطث أو عدـ مسطعدتيـ عند الاطجاأبنطئيـ مف اإل 
 ط بطلتعمؽ المطئؼ التجنبي .مف وال عور دائمً بط بعدـ التعمؽ اهمعيـ يرت

 د لا ذات فروؽ توجد :ينص الصرض الثطلث عمى أنو   الثطلثنتطئج الصرض  -(3) 
تعزى لمتغير   اإليثطريعينا الباث عمى مقيطس السموؾ  درجطت متوسطي بيف إامطئيا

 T.test امتبطر بطستمداـ البطاثا حطمت الصرض ىذا مف متاقؽ.ول الجنس )ذكر/ أنثى ( "
 ذلؾ يوضح التطلي لاسطب الصروؽ بيف المجموعطت المستقما والجدوؿ

 
 
 

  اإليثطريالسموؾ ( الصروؽ بيف الذكور واإلنطث مف عينا الباث في 77) جدوؿ



 211 

 حيما 730=ذكور 300إنطث= المتغيرات 
 "ت "

مستوى 
 ع ـ ع ـ الد لا

 0.07 3.11 70.10 22.77 9.71 31.71 م طركا والمسطعدةال
 0.07 1.31 1.01 21.11 1.31 23.17 التعططؼ

 0.07 1.71 73.01 10.11 72.71 39.13 الدرجا الكميا لإليثطر
المسطعدة والم طركا والتعططؼ والدرجا  أظيرت النتطئج وجود فروؽ بيف الجنسيف في

جب ذلؾ إلى الوسط الذي ين أ فيو الطصؿ وأسطليب تن ئتو . وير مطلح الذكورل لإليثطرالكميا 
 يجطبي ومنيط اإليثطر .كيؿ سموكو وتعمـ أنمطط السموؾ اإلا في ت ا كبيرً تمعب دورً 
فعطدات وتقطليد المجتمب الممري في تن ئا الذكور مط زالت تمتمؼ عف اإلنطث           

طعدة ليـ وتكويف المداحطت مف ايث اث الذكور عمى م طركا اهمريف وتقديـ المس
واإلسراع في القيطـ بطادوار ا جتمطعيا والمنطسبطت باريا أو ا لتزاـ عند القيطـ بيط عمى 

اادوار  ير المنطسبا ولذلؾ عكس اإلنطث ايث يتـ الاد مف دائرة علحتيف ا جتمطعيا و 
 (.11: 3073 أالـ اسف مامود وسار ال روبجى ا مف الذكور )حؿ إيثطرً فيف أ

إسػيطًمط داً   أنمطط التعمؽسيـ ت( نتطئج الصرض الرابب : ينص الصرض الرابب عمى أنو " 1)
 لدى عينا الدراسا.   اإليثطريالسموؾ  إامطئًيط في

مػػف مػػاا ىػػذا الصػػرض حطمػػت البطاثػػا بػػ جراء تاميػػؿ ا ناػػدار البسػػيط   ؽولمتاقػػ        
 مطص بيذا الصرض.ويوضح الجدوؿ التطلي نتطئج تاميؿ ا نادار ال

مف التعمؽ اهمف ملؿ كؿ مف  اإليثطريبطلسموؾ ( نتطئج تاميؿ ا نادار لمتنبؤ 73جدوؿ )
 والتعمؽ المطئؼ

المتغيرات 
 المستقما 

المتغير 
 التطبب 

R R2  حيماF  الد لاF    حيما الثطبت
Constant 

د لا  Tحيما  Bمعطمؿ
T 

التعمؽ 
وؾ  مفاه

سم
ال

ري
إليثط

ا
  

0.311 0.01 31.23 0.07 21.11 0.31 3.23 0.07 

التعمؽ 
  المطئؼ

-0.390 0.01 27.91 0.07 21.11 -0.39 3.13 0.07 

لعينا الدراسا مف المراىقيف  اإليثطريبطلسموؾ يمكف يتضح مف الجدوؿ السطبؽ أنو      
 .والتعمؽ المطئؼ مفاهالتعمؽ مف ملؿ كؿ مف 
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لدى عينا الدراسا مػف مػلؿ درجػطتيـ عمػى كػؿ  ثطرياإليبطلسموؾ ونجد أنو يمكف التنبؤ    
وىػػذا يؤكػػد مػػدى ا رتبػػطط بػػيف ىػػذه  والتعمػػؽ المػػطئؼ. مػػفلمتعمػػؽ اه الصرعػػيالمقيػػطس مػػف 

   ااوؿ .المتغيرات كمط في نتيجا الصرض 
 وبذلؾ تمبح معطد ت التنبؤ عمى الناو التطلى :

 لمستقؿ *المتغير ا B= حيما الثطبت + حيما  اإليثطريالسموؾ 
 مفالتعمؽ اه* 0.31+21.11= اإليثطريالسموؾ 
 التعمؽ المطئؼ( *0.39-)+ 21.11=  اإليثطريالسموؾ 

  لػػدييـ تمػػور موجػػب عػػف بػػطف المراىقػػوف ذوو التعمػػؽ اامػػفؾ ويمكػػف تصسػػير ذلػػ
   وتوافػؽ ممػػط يػػؤثر عمػػىوعػػف اهمػػريف وعػف العػػطلـ  ولػػدييـ تنظػيـ انصعػػطؿ مرتصػػب أنصسػيـ

  اهمػػريف فػػي. كمػػط أف أفػػراد التعمػػؽ اهمػػف لديػػو ثقػػا ا جتمطعيػػا لػػدييـ جػػودة العلحػػطت
 فػي  ويستجيبوف ليـ عندمط يكونوف ويعتمدوف عمييـ  ويباثوف عف التدعيـ مف اهمريف

اف يجعػػؿ نمػػط التعمػػؽ اهمػػف ينبػػأ بػػبعض السػػموكيطت    كػػؿ ىػػذا مػػف  ػػأنو إلػػييـاطجػػا 
 ( .33:  3072   )سطميا مامد مطبر اإليجطبيا ومنيط اإليثطر

ـ عػدـ ثقػا فػي أنصسػيـ وفػى وعمى النقيض مػف ذلػؾ نجػد أف أفػراد التعمػؽ المػطئؼ لػديي         
حػػطت القريبػػا والوثيقػػا مػػب اهمػػريف  وينكػػروف   وعػػدـ ارتيػػطح ومػػوؼ وانزعػػطج مػػف العلاهمػػريف

ت الماػف     وليس لدييـ حمؽ تجطه ادوث اليجر والتممي مف اهمريف . وفػى أوحػطالاطجا إلييـ
  مػعوبا فػي ا عتمػطد عمػى اهمػريف  وىـػ لػدييـ عػف المسػطعدة والتػدعيـ مػف اهمػريفيباثوف 

 ف اهمريف  ير جديريف بذلؾ ىذا كمو مف  أنو أف ينبأ الػنمط المػطئؼ سػمبيط بطلسػموؾ ا يثػطرى 
 (  .31:  3072)سطميا مامد مطبر    لدى المراىقيف ويرتبط بو سمبيطً 

 يات الذراسة عشر :تىص أحذ

 الدراسا مف نتطئج ومنطح تيط ف ف البطاثا تومي بمط يمي : إليوفي ضوء مط توممت  
 ا .اإليثطريالدافعيا اانطنيا والدافعيا  فيإجراء دراسا لمصروؽ بيف النوع وااعمطر -7
يجػػطبي وكػػؿ مػػف جػػودة كأاػػد مجػػط ت عمػػـ الػػنصس اإل اإليثػػطردراسػػا لمعلحػػا بػػيف إجػػراء -3

 .لدى فئطت عمريا ممتمصا  المداحا
مػف  ىالعلحا بيف أنمطط التعمؽ الممتمصا والمور اامػر إجراء مزيد مف الدراسطت عمى  -2

 .يجطبيا مثؿ المدؽ واامطنا والتسطمح والتصطؤؿ السموكيطت اإل
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عمػػى فئػػطت كمينيكيػػا ممتمصػػا بطسػػتمداـ نصػػس  الاطليػػاإجػػراء دراسػػا ممطثمػػا لمدراسػػا  -1
 غيرات جديدة .المتغيرات أو مت

ممط حد يسطعد الطػلب عمػى التوافػؽ الجيػد  اإليثطريالسموؾ ر طديا لتنميا إ عمؿ برامج-3
 عمى كؿ النوااى .

عمػؿ بػػرامج إر ػػطديا بطسػػتمداـ فنيػػطت اإلر ػطد ااسػػري لتوعيػػا اهبػػطء واابنػػطء بأنمػػطط  -1
 ا .التعمؽ اهمنا و ير اهمنا ممط يسطعد في تن ئا اابنطء تن ئا سميم

دراسا تطور أنمػطط التعمػؽ مػلؿ المرااػؿ النمطئيػا الممتمصػا وكػذلؾ دراسػا مستصيضػا  -1
  في ظيور وتطور أنمطط التعمؽ .حد تؤثر  التيلمماددات النصسيا وا جتمطعيا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع 
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ا بعػػػض أ ػػػكطؿ السػػػموؾ (. برنػػػطمج مقتػػػرح لتنميػػػ3007النمػػػر ) يآمػػػطؿ زكريػػػط منسػػػ-7
لتربويػا  جطمعػا   معيد الدراسطت ارسطلا مطجستير  الروضا ؿيجطبي لطصعي اإلا جتمط
 .القطىرة

(. اإليثطر لدى ااطصطؿ المـ والمكصػوفيف فػي  3073أالـ اسف مامود وسار ال روبجى )-3
 .93-79 ( 1)   ع2مج   أمطربطؾ  واإلسكندريا "دراسا عبر ثقطفيا "مسقط 

أنمػطط التعمػؽ وعلحتيػط بط كتئػطب النصسػي لػدى المػراىقيف  (.3001أميرة فكرى مامػد عطيػد )-2
   جطمعا الزحطزيؽ .  كميا التربيارسطلا مطجستير  كمينيكيا( –)دراسا سيكومتريا 

(. اإليثػػػطر والمسػػػتوى ا حتمػػػطدي والثقػػػطفي وعلحتيػػػط 3002تيػػػطني مامػػػد عثمػػػطف )-1
مجما كميا دراسا تنبؤيا    – بطلدافعيا وا تجطه ناو التبرع بطلدـ لدى ال بطب الجطمعي

 .337- 771  13  التربيا  جطمعا الزحطزيؽ
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أنمػطط التعمػؽ )اهمػف   المػطئؼ  المن ػغؿ  ىدفت الدراسػا إلػى فاػص العلحػا بػيف 
( 230  التعػػططؼ( لعينػػا مػػف ))المسػػطعدة والم ػػطركا اإليثػػطري  الػػرافض ( والسػػموؾ البػػطؿ

( 71.110ططلب وططلبا مف طلب المؼ الثطلث اإلعدادي بمدينا المنيط بمتوسط عمػري )
(   ومقيػػػطس 3073(. طبػػػؽ عمػػػييـ مقيػػػطس أنمػػػطط التعمػػػؽ )0.193)واناػػػراؼ معيػػػطري 

. وتوممت الدراسا إلى وجػود علحػا ارتبططيػو ( مف إعداد البطاثا3073) اإليثطريالسموؾ 
 اإليثػػطريمػػف والسػػموؾ ( بػػيف نمػػط التعمػػؽ اه0.07مسػػتوى ) موجبػػا دالػػا إامػػطئيط عنػػد

( بيف نمط التعمػؽ 0.07عند مستوى )  ووجود علحا ارتبططيو سطلبا دالا إامطئيط ببعديو
ط بػيف كػؿ   في ايف لـ توجد علحا ارتبططيػو دالػا إامػطئيً ببعديو اإليثطريالمطئؼ والسموؾ 

. وتومػمت لػدى عينػا الدراسػا اإليثػطريمف التعمؽ المن غؿ البطؿ والتعمؽ الرافض والسػموؾ 
  وفػى نمػط الػذكورمػف لمػطلح وؽ بػيف الجنسػيف فػي نمػط التعمػؽ اهالدراسا إلي وجود فر 

مػػؽ   فػػي اػػيف لػػـ توجػػد فػػروؽ بػػيف الجنسػػيف فػػي نمػػط التعطثالتعمػػؽ المػػطئؼ لمػػطلح اإلنػػ
. وتوممت الدراسا أيضط إلي وجود فروؽ بيف الجنسػيف فػي المن غؿ البطؿ والتعمؽ الرافض

ا يسػيـ كػؿ مػف   وأميػرً  طركا   والتعططؼ ( لمطلح الذكورالمسطعدة والم) اإليثطريالسموؾ 
 لدى عينا الدراسا . اإليثطريؽ اامف والتعمؽ المطئؼ في التنبؤ بطلسموؾ التعم
 
 
 
 

   المراىقيف  اإليثطريالكممطت المصتطايا : أنمطط التعمؽ   السموؾ 
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 This study aimed at investigating the relationship between 
attachment  styles (secure attachment , Fearful, Dismissive and 
Preoccupied )and altruistic behavior(helping and sharing , 
sympathy) among a sample of (350) girls and boys students  of the 
third preparatory stage in Minia with average (14,064) and 
Standard deviation (SD) (0.892) The attachment styles scale (2015) 
and the altrustic behaviour  scale (2015) prepared by the researcher 
were used in the research . The study proved that there was 
positive statistically significant correlation between the secure 
attachment style  and the dimensions of altruistic behavior , and 
there was negative statistically significant correlation between the 
fearful attachment style and the dimensions of altruistic behavior , 
while there wasn't  statistically significant correlation between the 
dismissive and preoccupied attachment styles and altruistic 
behavior among the study sample . The study proved also that  
there were differences between males and females  in the secure 
attachment style  for males ,and in the fearful attachment style for 
females whereas there weren't any differences between males and 
females  in the dismissive and preoccupied attachment styles . The 
study also proved that there were differences between males and 
females  in altruistic  behavior(helping and sharing , sympathy) for 
males .Finally the secure and fearful attachment styles contribute in 
the prediction of altruistic behavior among the study sample .   
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