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 ممخص الدراسة 
ت الدراسة الحالية إلى دراسة أنماط تعمؽ المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف وأثرىا في ىدف

تحديد نوعية أساليب تقديـ الذات واالستراتيجيات الخاصة بحؿ الصراع لدييـ، وأجريت 
أنثى ( مف المنتسبيف  ٖٔٔ –ذكر  ٜٓٔ( فرد ) ٕٓٗالدراسة عمي عينة قواميا )
( عاما،  كما تـ تطبيؽ أدوات الدراسة ٕٚ-ٕٕارىـ ما بيف )لمنقابات المينية، تتراوح أعم

( ومقياس استراتيجيات ٕٛٓٓ) مقياس استراتيجيات تقديـ الذات، إعداد :العاسمي، التالية
مقياس أنماط تعمؽ الراشديف، إعداد: أبو غزاؿ  -حؿ الصراع، إعداد: الباحثة

جزئية دالة إحصائيا بيف أبعاد  وجود عبلقة وانتيت نتائج الدراسة إلى (، ٜٕٓٓوجرادات،
كبل مف أساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ الصراع، وأنماط التعمؽ، كما كشفت 
النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى 

عف  كبل مف أبعاد مقياسي استراتيجيات تقديـ الذات وأنماط تعمؽ الراشديف، كما لـ تسفر
وجود فروؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمي أبعاد مقياس استراتيجيات حؿ 
الصراع فيما عدا بعد التنافس حيث كشفت النتائج عف وجود  فروؽ بينيما، لصالح 
اإلناث، كما أكدت النتائج عمى أف أنماط التعمؽ ليا قدرة تنبؤية بأبعاد مقياسي 

 تيجيات حؿ الصراع فيما عدا بعد التسوية .   استراتيجيات تقديـ الذات واسترا
 التعمؽ الوجداني -استراتيجيات حؿ الصراع -أساليب تقديـ الذاتالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

      The present study aims to examine the emotional attachment 

patterns in pre-marriage stage of both sexes and their effectiveness 

in determining, Dimensions of self-presentation and Conflict 

resolution strategies, the study was conducted on the sample of 240 

(109 male,131 female) between( 22- 27) years, in the professional 

Syndicates, Where it was applied the following study tools (a test of 

Self-presentation strategies, prepared by: AL asmi, 2008) and the 

test of conflict resolution strategies, prepared by: searcher- adult 

attachment patterns scale, prepared by: Abu Ghazal and Jaradat, 

2009) 

- And the results of the study ended to: the existence of a 

statistically significant Partial relationship between Dimensions of 

"Self-presentation and Conflict resolution strategies, and adult 

attachment patterns scales". 

- The results also showed that no significant differences were found 

between the degrees average of males and females on both Self-

presentation and attachment patterns. 

- - And the results also showed that no significant differences were 

found between the degrees average of males and females on 

Conflict resolution strategies scale except the competing Strategy 

were found differences between them in favor of females.  

- And the results showed that the attachment patterns have 

predictive ability of the dimensions of self- presentation and 

Conflict resolution strategies except the Compromising Strategy 

 

Key words: Self -presentation- Conflict resolution strategies -

emotional attachment. 
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  مقدمة 
تمثؿ العبلقة بيف الزوجيف عبلقة إنسانية دافئة، تتطمب أف يكوف لدى كؿ منيما      

العديد مف الميارات التي تساعدىما عمى تحقيؽ مستوى مقبوؿ مف الرضا عف حياتيما 
في مرحمتي ما قبؿ وبعد الزواج، فسوء العبلقة بيف الطرفيف يمكف أف يؤدي إلى تعرضيما 

 ديدة بينيما.إلى إحباطات وخصومة ش
ويمكف أف نعتبر أف إدراكات الطرفيف لبعضيما عممية تتأثر إلى درجة كبيرة بإشارات      

االتصاؿ غير المفظية المشتممة عمى تعبيرات الوجو وحركات الجسـ، وىنا يبرز واضحًا 
مصطمح تقديـ الذات والذي يعني تقديـ كبل مف الطرفيف أجزاء مف ذاتو يريدىا أف تنعكس 

لطرؼ اآلخر أثناء التفاعؿ االجتماعي، سواء أكاف ىذا التقديـ مخطط لو، أو في ذىف ا
 نشاط تمقائي يحدث دوف تخطيط مسبؽ.

وعمى الطرفيف في مرحمة ما قبؿ الزواج أف يسعيا إلى تقديـ كؿ منيما نفسو لمطرؼ      
مف األخر بأفضؿ الطرؽ، ويتمثؿ تقديـ الذات في "اليوية" التي نقدميا لمعالـ وألنفسنا 

 خبلؿ الممبس، والمظير، ونبرة الصوت، وانتقاء الكممات ومجموعة السموكيات االتصالية.
كما يعد تقديـ الذات ظاىرة اجتماعية ونشاطًا يتـ تشكيمو مف خبلؿ مجموعة مف      

العوامؿ الشخصية أو الموقفية بناًء عمى األخريف، وىو عامؿ ميـ في عممية التفاعػؿ 
( الكثير مف Coffman: 1959 ) ذا المفيوـ الذي جاء بواالجتماعػي وقد استقطب ى

الباحثيف النفسييف وأثار اىتماما ممحوظا لدراسات ميدانية متنوعة في مساحات واسعة مف 
فروع عمـ النفس، ويحكـ تقديـ الذات دافعيف أوليما دافع إرضاء األخريف، وثانييما مف 

جتماعي( بيدؼ نيؿ الحظوة مف خبلؿ أجؿ تثبيت صورة الفرد االجتماعية أي )مركزه اال
 (65: 7112في )النممة،                                   أسموب االنطباع المأخوذ

ولكف الحياة مميئة باليفوات واألخطاء وخاصة عندما يستعد شخصاف مف بيئتيف      
مختمفتيف لمتعايش تحت سقؼ واحد، فمف الواجب أف يسعى الطرفاف لحؿ المشكبلت التي 

والتغمب عمى الصراعات التي قد تنشأ بينيما، فالصراع عبارة عف جزء طبيعي، تواجييما 
ال مفّر منو، ومتكرر في جميع التفاعبلت بيف بني البشر يحدث عمى جميع مستويات 

 المجتمع وىو ليس باألمر المنحرؼ أو المرضي.
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طمبات لـ فقد فرضت التقاليد المستحدثة إلتماـ عممية الزواج في مجتمعاتنا قيودا ومت     
تكف موجودة في الماضي باإلضافة إلى تدخؿ عوامؿ أخرى كالمظاىر االجتماعية المبالغ 
فييا، والتي أصبحت تأخذ حيزا كبيرا مف اىتماـ الناس بيا، إضافة إلى طوؿ مدة التعارؼ 
بيف الطرفيف والتي قد تؤدى إلى زيادة المشكبلت فييا، األمر الذي يتطمب أف يكوف لدى 

استراتيجيات متنوعة لمواجية ىذه المشكبلت والصراعات والتغمب عمييا الطرفيف 
الستكماؿ حياتيما معا فقد يحدث الصراع عندما يجد الفرد نفسو محؿ جذب لعوامؿ عدة 
تحتـ عميو أف يختار إحداىا لعجزه عف تحقيقيا كميا، أو عندما يجد نفسو أماـ خياريف ال 

دت أمامو العديد مف البدائؿ ولكنيا جميعًا مكمفة يرغب بأي منيما، أو في حاؿ أف تواج
وغير مضمونة النتائج وقد يحدث أيضا الصراع بيف الطرفيف ألف كؿ شخص لو تجاربو 
دراكو لؤلمور عف الطرؼ اآلخر.                                                               وخبراتو وتختمؼ نظرتو وا 

 (72:  7111)السمطاني، 
وبا مف أساليب تقديـ الذات مف جانب وينحو كبل منيما إلي انتقاء وقد يتخذا أسم     

استراتيجية مف استراتيجيات حؿ الصراعات مف جانب آخر أثناء التفاعؿ مع الطرؼ 
 المقابؿ بناء عمي نمط التعمؽ الوجداني الذي اكتسبو منذ الصغر.

وانب التطور حيث يعد التعمؽ أحد أشكاؿ العبلقات الحميمة التي تؤثر عمى كافة ج     
االجتماعي واالنفعالي والمعرفي لمفرد، وعبلقاتو المستقبمية وتفاعبلتو اليومية وأسموبو في 

 مواجية مشكبلتو االجتماعية وتوافقو االجتماعي بشكؿ عاـ.
وتجدر اإلشارة إلى أف أنماط التعمؽ عند الراشديف تعتمد بشكؿ أساسي عمي ما       

الطفولة، فذوي التعمؽ اآلمف خبلؿ مرحمة الطفولة ىـ  اكتسبوه أو تشكؿ لدييـ أثناء مرحمة
األقدر عمى إقامة عبلقات سوية خبلؿ سف البموغ والرشد، ومواجية ما يعترضيـ مف 
صراعات في عبلقاتيـ االجتماعية، وعمى النقيض مف ذلؾ يعاني الراشدوف ذوو نمط 

 (       (Bowlby,1969:58 التعمؽ غير اآلمف في الطفولة مف صعوبة في مواجية
وبالرغـ مف األثر "المحتمؿ" ألنماط التعمؽ عمى أساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ 

عف الصراع بيف الشباب المقبميف عمى الزواج، فإف الدراسات العربية لـ تحاوؿ الكشؼ 
ىذا التأثير مما دفع الباحثة إلى إجراء ىذه الدراسة التي تناولت أنماط التعمؽ لتحديد 
نوعية العبلقة الزوجية المستقبمية، واستنادًا إلى ذلؾ جاءت فكرة الدراسة الحالية في 
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محاولة الستكشاؼ العبلقة بيف أساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ الصراع في ضوء 
 أنماط التعمؽ.

 

 مشكمة الدراسة
يعد التعمؽ الوجداني ذا طبيعة خاصة خبلؿ مرحمة الرشد، فيظير تأثير األقراف وشريؾ 
الحياة كبديؿ لموالديف، وىي مرحمة حرجة تظير حاجاتيا ومتطمباتيا بشكؿ ممّح ال يمكف 

 تجاىمو.
( إلى أف جودة العبلقات الزواجية ترتبط Butzer & Campbell,2008:147)ويشير 

ماط التعمؽ الوجداني لما ليا مف تأثير ميـ عمى السموؾ في العبلقات االجتماعية إذ بأن
أف ليا دورا في التعامؿ مع شريؾ الحب كما تتميز بإقامة عبلقات رومانسية، فالراشدوف 
ذوو األنماط المختمفة مف التعمؽ يختمفوف في خبراتيـ بالحب ولذلؾ فنمط المحب اآلمف 

لسعادة والثقة والصداقة والتواصؿ بصورة ناضجة ، أما نمط المحب لديو عبلقات تتسـ با
القمؽ فمديو عبلقات تتميز بالمشاعر المرتفعة والمنخفضة وبالغيرة واالنشغاؿ الوسواسي 
لمشريؾ، كما نجدىـ يتصرفوف بطريقة أكثر سمبية وال يقدموف المساندة لشركائيـ ، كما ال 

 ت.يساىموف بصورة بناءة في حؿ المشكبل
( فيرووا أف االنفصاؿ والصراع والخبلؼ الزواجي Lewis ,et.al,2000: 709)أما  

يرتبطاف بالتصورات غير اآلمنة عف التعمؽ الوجداني فتصورات االنفصاؿ ترجع إلى األب 
غير المتاح ووجود تفاعبلت سمبية بيف األب وابنو باإلضافة إلى ذلؾ فاالنفصاؿ يقدـ 

قات الحميمة عمى أنيا لـ تكتمؿ كما يوجد اعتقاد بأف التعمؽ لمطفؿ نموذجا لرؤية العبل
 غير اآلمف يعتبر عامؿ خطورة لؤلمراض النفسية. 

بينما يتميز التعمؽ الوجداني اآلمف بيف الطرفيف بالعديد مف المؤثرات اإليجابية لجودة 
والسعي العبلقات الزوجية كوجود مدى واسع مف أساليب االستجابة لمصراعات ومواجيتيا 

طمبا لممساندة االجتماعية وتقديمو وارتفاع الحميمية والثقة وانخفاض مشاعر الغيرة 
 (  (Millikin, 2000: 22                                     والخوؼ مف اليجر.

وقد يكوف تسميط الضوء عمى أنماط التعمؽ التي تشكمت خبلؿ فترة الطفولة وأثرىا في 
د، في غاية الضرورة، ورغـ ىذا الحظت الباحثة عدـ وجود مرحمة المراىقة وبداية الرش

االىتماـ الكافي بيا في األدبيات النفسية، حيث يشير األدب النظري إلى ندرة الدراسات 
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األجنبية، مع عدـ توافر دراسات عربية حاولت أف تستكشؼ أنماط التعمؽ الوجداني 
ىذا النقص فإف الدراسة الحالية وبصفة خاصة لدى المقبميف عمى الزواج، وانطبلًقا مف 

تسعى إلى استقصاء انعكاسات أنماط التعمؽ لدى المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف 
 ودورىا في التأثير عمى كبل مف أساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ الصراع.

  -في: تتمثل تساؤالتيا والتي الحالية الدراسة مشكمة تبمورت ىنا ومن
رتباطية بيف أساليب تقديـ الذات وأنماط التعمؽ الوجداني لدى الشباب ىؿ توجد عبلقة ا

 المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف؟
ىؿ توجد عبلقة ارتباطية بيف استراتيجيات حؿ الصراع وأنماط التعمؽ الوجداني لدى 

 الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف؟ 
ميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس ىؿ توجد فروؽ بيف كؿ مف الذكور واإلناث المقب

 استراتيجيات تقديـ الذات؟
ىؿ توجد فروؽ بيف كبل مف الذكور واإلناث المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس 

 استراتيجيات حؿ الصراع ؟
ىؿ توجد فروؽ بيف كبل مف الذكور واإلناث المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس أنماط 

 تعمؽ الراشديف؟
كف التنبؤ بأساليب تقديـ الذات لدي الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف في ىؿ يم

 ضوء أنماط التعمؽ الوجداني؟
ىؿ يمكف التنبؤ باستراتيجيات حؿ الصراع  لدي الشباب المقبميف عمى الزواج مف 

 الجنسيف في ضوء أنماط التعمؽ الوجداني؟
 

 أىداف الدراسة
دراسة أنماط تعمؽ المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف وأثرىا في تيدؼ الدراسة الحالية إلى 

تحديد نوعية أساليب تقديـ الذات واالستراتيجيات الخاصة بحؿ الصراع لدييـ، وينبثؽ مف 
  -اليدؼ العاـ عدة أىداؼ فرعية متمثمة فيما يمي:

تخدمة التعرؼ عمى أساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ الصراع المتنوعة والمس -ٔ
 لدى أفراد عينة الدراسة.
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الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف أنماط التعمؽ وأساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ  -ٕ
 الصراع.

التعرؼ عمى إمكانية التنبؤ بأساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ الصراع مف خبلؿ  -ٖ
 أنماط التعمؽ الوجداني.

 متغيرات الدراسة الثبلثمى أبعاد كشؼ الفروؽ بيف الجنسيف ع -ٗ
 

 أىمية الدراسة 
  -تتجمى أىمية الدراسة الحالية في جانبين ىما:

 األىمية النظرية
تكمف أىمية الدراسة الحالية في أىمية محاور الموضوع الذي تتناولو والتي ليا تأثير  -ٔ

 كبير في التمييد لحياة زوجية مستقرة.
حثة( أوؿ دراسة محمية وعربية تناولت تعتبر ىذه الدراسة )في حدود عمـ البا -ٕ

المتغيرات الثبلثة معا بكافة أبعادىـ، مع محاولة لتقديـ إطار نظري متسؽ ومتكامؿ لكؿ 
 مف متغيرات الدراسة الثبلث.

تتناوؿ ىذه الدراسة إحدى الموضوعات الحديثة التي قد تثري المكتبة النفسية، وىو  -ٖ
ف تناولتو  الدراسات األجنبية بالدراسة والتجريب، إال أنو في موضوع تقديـ الذات فيو وا 

 البيئة العربية ال يزاؿ في حاجة إلي مزيد مف البحث.
قد تسيـ نتائج ىذه الدراسة في تقديـ صورة عف طبيعة الفروؽ بيف الجنسيف )ذكورا  -ٗ
 إناثا( في أنماط التعمؽ وأساليب تقديـ الذات واستراتيجيات حؿ الصراع لدييـ. −
مؿ الباحثة في إثراء البحوث في ىذا المجاؿ، والتحقؽ فيما إذا كانت ىناؾ نتائج تأ -٘

مشابية لما توصمت إليو الدراسات األجنبية حيث أف الشباب في المجتمع المصري قد 
 يختمؼ عف غيره في المجتمعات األخرى. 

 

 األىمية التطبيقية
مطروؽ، وكذلؾ أىمية العينة تستمد أىمية الدراسة التطبيقية مف أىمية الموضوع ال -ٔ

 المستيدفة فالمراحؿ المبكرة مف العبلقة ليا تأثيرات ميمة عمى استمرارية الزواج فيما بعد.
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إف البحث في مجاؿ أنماط التعمؽ لدى الراشديف قد يساىـ في التغمب عمى العقبات  -ٕ
اإلرشاد  التي قد تعتري األسرة، وجعؿ اإلكمينيكييف والمرشديف المتخصصيف في مجاؿ

األسري أكثر وعًيا وتطمًعا إلى استخداـ طرؽ تعديؿ األنماط غير السوية مف أنماط التعمؽ 
 الوجداني.

يمكف أف يستفيد القائموف عمى مراكز فحص ما قبؿ الزواج مف نتائج ىذه الدراسة فبل  -ٖ
ـ يتوقؼ األمر عمى مجرد الفحوصات الطبية بؿ يتعداه إلى مساعدتيـ مف خبلؿ إرشادى

في انتقاء األساليب المناسبة والفعالة في تقديـ الذات إلى الطرؼ اآلخر، مع تنمية 
 استراتيجيات حؿ الصراعات المناسبة لما قد يواجييـ مف مشكبلت مف المحتمؿ نشوءىا.

كما يمكف لنتائجيا أف تمفت أنظار األسر إلى ضرورة احتواء أطفاليـ منذ المراحؿ  -ٗ
 تعمؽ األمثؿ لما في ذلؾ مف تأثير عمى حياتيـ المستقبمية. المبكرة لتنمية نمط ال

كما أعدت الباحثة مقياس استراتيجيات حؿ الصراع والتي تأمؿ أف يثري المكتبة  -٘
النفسية والتي ترى أنيا في حاجة ماسة إلى ىذا النوع مف المقاييس وذلؾ لما الحظتو 

 تستيدؼ ىذا المتغير.مف ندرة المقاييس التي  -في حدود عمميا -الباحثة 
 

 التعريفات اإلجرائية لمصطمحات الدراسة:
  Self – presentationتقديم الذات: 

لتقديـ الذات بأنيا محاولة  ( 027:  7112)عبد الرحمن ، تتفؽ الباحثة مع تعريؼ 
األفراد خمؽ انطباع مرغوب عنيـ لدى األخريف سواء كاف ىذا االنطباع صحيحا أو غير 

 صحيح.
د في ضوء الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس استراتيجيات تقديـ وتتحد

 (.ٕٛٓٓالذات إعداد: رياض نايؿ العاسمي،)
 Conflict resolution strategiesاستراتيجيات حل الصراع: 

( بأنو العممية التي تبدأ عندما يرى أحد الطرفيف أو يدرؾ ٖٗٙ: ٕٕٓٓالعمياف ) تعريؼ
 خر يعيؽ أو يحبط أو عمى وشؾ أف يحبط اىتماماتو.أف الطرؼ اآل

وتتحدد في ضوء الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس استراتيجيات حؿ 
 الصراع : إعداد الباحثة.
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 attachment  Emotionalالتعمق الوجداني: 
يشكميا التعمؽ الوجداني بأنو رابطة انفعالية قوية (  Lafreniere, 2000:44) ويعرؼ 

 الفرد مع شخص معيف وتصبح فيما بعد أساسًا لعبلقاتو المستقبمية.
ويتحدد في ضوء الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى مقياس أنماط تعمؽ الراشديف 

 (. ٜٕٓٓإعداد: أبو غزاؿ، وجرادات، ) 
 اإلطار النظري

 مفاىيم الدراسة أوالً 
 مفيوم تقديم الذات   -0

الذات في الحياة اليومية بصورة متكررة، فمثبًل يتـ باستخداـ تعبيرات الوجو،  يحدث تقديـ
أو نوع الموضوعات التي يطرحيا الفرد في نقاشو، وفي االنفعاالت التي يظيرىا، وأبسط 
أشكاؿ تقديـ الذات ىو الجانب الذي يتعمؽ بالمظير الخارجي مثؿ : وضع األلواف عمى 

ويرتبط تقديـ الذات بوجود األخريف أو الوعي بيـ  فما  الخ ىذا… الوجو وصبغ الشعر 
داـ الفرد يعي وجود األخريف، ويفكر دائمًا فيما يعتقدونو عنو، فإنو سيمارس تقديـ الذات 
سواء كاف واعيًا بذلؾ أو لـ يكف، أي أف تقديـ الذات يرتبط بالجانب العاـ مف الذات، 

ونو فيو كشخص، فالفرد يقدـ ذاتو بشكؿ بمعنى ما يعتقده الفرد في أف األخريف يدرك
 ((schlelker ,1975: 1031              .إيجابي حسب ما تسمح بو الظروؼ

فإذا كاف الفرد يعتقد أف األخريف لدييـ معمومات عف خصائصو قبؿ تقديمو لذاتو فسوؼ 
جابية تقديـ الذات تنخفض عندما يتفاعؿ الفرد يكوف تقديمو لذاتو أقؿ إيجابية، حيث أف إي

مع مف يرتبط بيـ، عما إذا كاف يعمـ أف األخريف ليس لدييـ معمومات مسبقة عف 
خصائصو، وىذا ربما يفسر قوة تأثير تقديـ الذات عمى االنطباع في المواقؼ التي يتفاعؿ 

 .الفرد فييا مع أشخاص لـ يسبؽ  لو التعرؼ عمييـ أو التعامؿ معيـ
وعندما يركز الفرد انتباىو عمى مظيره وعمى كيفية ظيور أفعالو في أعيف الناس فيو 
يعي ذاتو العامة، وىي ذلؾ الجزء مف مفيوـ الفرد عف ذاتو التي يعتقد أنيا مجسدة في 

 أذىاف األخريف عنو.
ويؤثر تقديـ الذات في مفيوـ الذات الفعمي، حيث أف تقديـ الذات ىو نوع مف تعريؼ 

ات. وكمما تكرر تقديـ معيف لمذات زادت احتمالية استدخالو في مفيوـ الذات الفعمي. الذ
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فتقديـ الذات الحالي بطريقة إيجابية أو سمبية ينعكس عمى تقديـ الذات البلحؽ، أي أف 
محتوى تقديـ الذات في موقؼ معيف يستمر وينتقؿ إلى مواقؼ الحقة ليصبح جزًءا مف 

 مفيـو الذات.
يـ الذات" تقديـ الفرد أثناء تفاعمو االجتماعي أجزاء مف ذاتو )خصائصو، ويعني "تقد

قدراتو، سماتو، مواىبو( التي يود أف تنعكس في أذىاف األخريف عنو، سواء كاف ىذا 
 التقديـ مخطط لو أو أنو نشاط تمقائي يحدث دوف تخطيط مقصود.

 (62: 7115)العنزي،                                                              
تقديـ الذات بأنيا المحاولة التي يقوـ بيا الفرد  ( (schlelker ,1975: 1032 ويعرؼ

 بضبط صورتو الذاتية عند مقابمة مجموعة مف الناس. 
أف أساليب تقديـ الذات تعبر عف عدة طرؽ إما أف  (Honoree,1999 : 17)ويذكر 

حراز انطباعات لدى األخريف، عبلوة عمى ذلؾ تتمثؿ في تعبيرات شفوية أو سموكيات إل
 فإف ىذه االنطباعات تتطمب مجيودا مف ىؤالء األفراد لترؾ أثر لدى األخريف.

تقديـ الذات بأنيا محاولة األفراد خمؽ  ( 027:  7112)عبد الرحمن، بينما يعرؼ 
 انطباع مرغوب عنيـ لدى األخريف سواء كاف ىذا االنطباع صحيحا أو غير صحيح.

 

 أساليب تقديم الذات
ىناؾ مجموعة مف األساليب أو الطرؽ التي يستخدميا األفراد لتقديـ ذواتيـ لآلخريف، 

 -ومف أكثرىا شيوعًا:
حيث تولد انطباعًا بأف الفرد شخص  ingratiationالحظوة " القبوؿ واالستحساف"  -

عامًا مثؿ مديح الذات محبوب، وتثير انفعااًل مماثبًل نحوه، ويتضمف ىذا األسموب سموكًا 
طرائيـ، لكف ىناؾ نتائج محتممة  غير الصريح ، تقديـ الخدمات لآلخريف، مدح األخريف وا 
ليذا األمر تتجمى في احتمالية تكويف انطباع سمبي عف الفرد بأنو غير صادؽ وغير 

 مخمص في أقوالو وانفعاالتو وخصوصًا إذا بالغ الفرد في استخداـ ىذا األسموب.
يطالب  Jonesص الذيف يستخدموف ىذا األسموب لدييـ جاذبية ومرح إال أف فاألشخا

مستخدمي ىذا األسموب ببعض الحذر ألنو ربما يعتقد الشخص المقابؿ أف مستخدميا 
 متممؽ. 



883 

وتعني أف ينظر اآلخروف لمفرد عمى أنو مقتدر  Self – promotionترقية الذات:  -
ويتضمف ىذا األسموب سموكًا إيجابيًا يستعرض  وتولد الشعور باالحتراـ عند األخريف،

مستخدمو فيو مياراتو العقمية والشخصية واالجتماعية ويمكف مف خبللو تحقيؽ قدر مف 
االحتراـ وسط األخريف والثبات في المواقؼ والسموؾ اإليجابي، وبيا يتوافر لدى األفراد 

 االستعداد لمكفاح مف أجؿ تحقيؽ األىداؼ.
أف الدرجة المرتفعة عميو تشير إلى أف مستخدمو لديو ميارة  إلى Jonesويشير 

ولكف اإلسراؼ في  اجتماعية فعالة ويتمتع باإليثار وااللتزاـ واإليجابية تجاه مشاكؿ الغير،
 استخدامو قد يؤدي إلى أف ينظر لمفرد عمى أنو مزيؼ ومغرور.

                                                         ( 248 :Jones,1982)  
ظيار الغضب،  intimidationالتخويؼ"   "التيجـ - وىو أسموب يتضمف التيديد وا 

وييدؼ إلى توليد انطباع بأف الفرد خطير وأنو يجب الخوؼ منو، ويستخدمو لعدـ إتاحة 
الفرصة لآلخريف بالتراجع، لكف عيب ىذا األسموب يكمف في النظر إلى الفرد عمى أنو 

 (011: 7112)الشختور،                             متبجح. ضعيؼ الشخصية و 
أف الصورة الشائعة لمتخويؼ ىي التيديدات الواضحة المباشرة إليذاء  Jonesويذكر 

 األخريف لذا يصبح مستخدـ ىذا األسموب مرفوض مف قبؿ ىؤالء األخريف.
                                                          ( 248 :Jones,1982)  

تيدؼ إلى تكويف انطباع عف الفرد بأنو شخص أخبلقي،  Exemplificationالمثالية:  -
كما أنيا تثير انفعاالت الشعور بالذنب عند األخريف أو أنيا تؤدي إلى تقميد األخريف لمفرد 

 ( (Anna & Joanna 2010: 198                            الذي يستخدميا. 
مضحي ومنضبط وصادؽ تجاه األخريف، وقد ينظر لمف يستخدميا عمى أنو خّير و 

ويتمتع مستخدميا بالقيادة ويتوقع المكافأة عمي سموكو كما أنو يتفانى لكسب ثقة األخريف 
يؤكد أف ىؤالء  Jonesباستخداـ أسموب اإليثار حتى يعتقد األخريف بأنو صادؽ، إال أف 

بسبلمة النية، كما  األشخاص ال يستخدمونيا إال في حاؿ إذا أدركوا أف األخريف يتمتعوف
 أف خطورة المبالغة فييا تتمثؿ في أنيا قد تؤدي إلى النظر إلى الفرد عمى أنو منافؽ. 

وتعني الظيور بمظير العاجز أو تعيس الحظ، وقد تثير لدى  Supplicationالتوسؿ:  -
ذا  األخريف الشعور بواجب رعاية الفرد، وتتضمف تقميؿ قيمة الذات وطمب المساعدة، وا 
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رؼ الفرد في استخداـ ىذا األسموب ، فإنو سينظر إليو عمى أنو كسوؿ وكثير أس
 المطالب.

ويبدو مما تقدـ أف كؿ ىذه األساليب تتضمف تقديـ الذات بطريقة توصؼ بأنيا إيجابية 
 إال أسموب التوسؿ والتي تتضمف التقميؿ مف قدر الذات أماـ األخريف.

 (010: 7112)الشختور،                                                          
أف قبوؿ ىذا األسموب يحكمو المعايير االجتماعية والمبادئ األخبلقية  Jonesويذكر 

حيث ال يستخدمو الفرد إال مع األفراد الذيف لدييـ معايير ومبادئ أخبلقية تمزميـ أاّل 
دة، ولذلؾ يشير يجدوا إنسانا ضعيفا أو في موقؼ عجز وال يمدوف إليو يد المساع

Jones  أف مستخدميو يبذلوف كثيرا مف الجيد إما عف طريؽ األلفاظ أو مف خبلؿ
  (Jones,1982: 249 )                 المظير الخارجي ليشعر األخريف بعجزىـ.

بتحديد أو تعييف بعض مف أساليب تقديـ الذات عمى  (Ted chi,1984)كما قاـ   
 -ـ الذات إلى فئتيف ىما:أساس نظرية تقديـ الذات، حيث قسـ أساليب تقدي

 األسموب الدفاعي  -ٔ
وىذا األسموب يستخدمو الفرد مف أجؿ الدفاع أو استعادة ىوية ذاتية تـ إتبلفيا، ويتضمف 

 -مجموعة مف التكتيكات ىي:
 األعذار: تصريح مف قبؿ الفرد باإلنكار عف مسؤوليتو عف األحداث السمبية. -
انفعالية( لسموؾ سمبي بداًل مف توفير أسباب عقبلنية التبريرات : توفير أسباب قيرية )  -

 عف مسؤوليتو عف ذلؾ السموؾ السمبي.
 التنكر: تعبيرات تقدـ لتفسير حدث لـ يقع بعد. -
العجز الذاتي: وضع عقبات في طريؽ النجاح مع نية أو رغبة لمنع األخريف مف القياـ  -

 باستنتاجات حوؿ فشؿ الفرد.
شخص بالمسؤولية عف أي ضرر لحؽ باألخريف نتيجة لسموكو، االعتذار: اعتراؼ ال -

 Anna & Joanna 2010: 199) )in       والتعبير عنو بالندـ والشعور بالذنب.
" ويتضمف: -ٕ  -األسموب التوكيدي" الحاـز
ض المزايا الحظوة باألخريف: وىو اإلجراء الذي يقوـ بو الفرد لمحصوؿ عمى بع -

 الشخصية مف األخريف أثناء تفاعمو معيـ.
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التخويؼ: ىي اإلجراءات التي يقوـ بيا الفرد لكي يظير قوتو وسطوتو في وجو مف  -
 يكممو، ويستخدـ ىذا التكتيؾ لمتحريض عمى تخويؼ األخريف بيدؼ زيادة قوتو وكفاءتو.

وال قوة، ويقـو بذلؾ الدعاء والتوسؿ: يدعي فيو الفرد بأنو ضعيؼ، وال حوؿ لو  -
 لمحصوؿ عمى مساعدة مف الشخص المستيدؼ.

الحؽ: مطالبة األخريف لمحصوؿ عمى حقو، وذلؾ مف خبلؿ اعتماده عمى إنجازاتو  -
 الذاتية.

 التعزيز: إقناع األخريف بأف نتائج سموكو أكثر إيجابية مما لدى األخريف. -
نظر إلى الفرد بإيجابية أو يؤكد ىذه الفرح أو التنعـ: تتمثؿ في مطالبة األخريف بال -

 الصفات عند األشخاص التي تربطو بيـ عبلقات حميمية.
 التفجير أو النسؼ: يقـو عمى تقديـ تعابير سمبية لآلخريف بعد أف كاف يمدحيـ -
ضرب المثؿ: تقديـ السموؾ بصورة أخبلقية عمى أنو جدير باالحتراـ والنزاىة، أو  -

 اإلعجاب.
عايير تقديـ الذات باختبلؼ الثقافات، فتؤَدى األدوار طبقا لممعايير ىذا، وتختمؼ م

االجتماعية التي تحكـ الموقؼ، ولكف ينبغي أف يوضع في االعتبار أف تمؾ المعايير 
تتغير مع الوقت وبالتالي فإف الطريقة التي يتصرؼ بيا الفرد لكي يقدـ صورة إيجابية عف 

 الذات تتغير أيضًا.
أثناء تقديـ أنفسيـ عمي األفكار والمشاعر كعوامؿ داخمية أو ما يحيط ويركز األفراد 

  (Jasmine&Delory, 2008: 323)                باألفراد مف عوامؿ خارجية. 
( إلى أف أساليب تقديـ الذات تختمؼ وفقا لمدور الذي يقـو (Williams,2000ويشير 

ة التفاعؿ الشخصي، حيث يقـو الفرد بو الفرد ، كما أنيا تعطي لمفرد نظرة ثاقبة إلى طبيع
في الموقؼ بأكثر مف دور، ومع كؿ دور تختمؼ أساليبو في تقديـ الذات أي أف الفرد 

 عميو أف يقدـ ذاتو بأكثر مف طريقة وفقا لما يقوـ بو مف أدوار. 
 (72: 7112في )الشختور،                                                        

 صراع مفيوم ال -7
الصراع بأنو ما ينشأ بيف فرديف أو أكثر، نتيجة  (،772: 0776)العديمي ، عرؼ 

الختبلؼ وجيات واىتمامات األشخاص وحاجاتيـ واألدوار التي يقوموف بيا أو الختبلؼ 
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شخصياتيـ واتجاىاتيـ وتقاليدىـ وقيميـ وقد ينشأ ىذا النوع مف الصراع العتبارات 
غير عقبلنية، حيث يوجد نوع مف التناقض بيف األشخاص  عقبلنية أو قد ينشأ ألسباب

وخاصة إذا كانوا مع بعضيـ لفترة مف الزمف مما يجعميـ مدركيف لنقاط الضعؼ فيما 
 بينيـ وقادريف عمى تقييميا ومف ثـ ينشأ الصراع.

( الصراع بأنو عدـ اتفاؽ بيف فرديف  ( ook & Hunsaker,2001:3ويعرؼ كبل مف 
 راكيـ بأف لدييـ اىتمامات متعارضة.أو أكثر مع إد

بأنو العممية التي تبدأ حيف يدرؾ أحد األطراؼ أف  (,Robbins :2001 73)وعرفو 
الطرؼ اآلخر يؤثر سمبًا أو يوشؾ عمى أف يؤثر سمبًا نحو شيء ما ييتـ بو الطرؼ 

 األوؿ.
لمصراع قد شمؿ معظـ ما قيؿ حوؿ مفيـو  (،Rahim,2001: 27ولعؿ تعريؼ )

راع ، بكونو عممية تفاعمية تظير في حالة عدـ االتفاؽ أو االختبلؼ والتنافر بيف الص
أفراد أو جماعات أو داخؿ المنظمات وغيرىا مف الكائنات االجتماعية، أو عند تعرض 
أحد األطراؼ إلى أىداؼ الطرؼ اآلخر ومنعو مف تحقيؽ حاجاتو وأنشطتو والتدخؿ فييا، 

الستحواذ عمي موارد يطمح كؿ منيـ في الحصوؿ خاصة في ظؿ رغبة البعض في ا
 عمييا لسد حاجاتيـ الخاصة.

بأنو حالة اضطراب وتعطؿ لعممية اتخاذ القرار بحيث  ( 52: 7117)الحمود،كما عرفو 
 يواجو الفرد صعوبة في اختيار البديؿ األفضؿ لمقرار المراد اتخاذه.

أ عندما يرى أحد الطرفيف أو يدرؾ بأنو العممية التي تبد (652: 7117)العميان ، عرفو 
 أف الطرؼ اآلخر يعيؽ أو يحبط أو عمى وشؾ أف يحبط اىتماماتو .

 

 استراتيجيات حل الصراع
تعددت تصنيفات العمماء الستراتيجيات حؿ الصراع وسوؼ تعرض الباحثة بعضا منيا 

   -عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر:
 

اتيجيات إدارة الصراع إلى بعديف والذي قسـ استر  (Rahim,2001: 48 (نموذج  
  -أساسييف ىما :

 بعد االىتماـ بالنفس ويشير فيو إلى توجو الفرد نحو إرضاء نفسو واىتماماتو. -أ
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بعد االىتماـ باألخريف ويشير فيو إلى توجو الفرد نحو إرضاء األخريف واالىتماـ  -ب
 بمصالحيـ.

 

 الصراع ىي :وينبثؽ مف ىذيف البعديف خمس استراتيجيات إلدارة 
ويشير إلى التعاوف المشترؾ بيف أطراؼ الصراع، واالنفتاح لتبادؿ Integrating التكامؿ:

المعمومات وفحص االختبلفات، ومواجية الصراع باالتصاؿ المفتوح، وتوضيح سوء الفيـ 
 لموضوع الصراع.

اـ كبير وتشير ىذه االستراتيجية إلى اىتماـ منخفض بالنفس، واىتمObliging اإلرضاء: 
باألخريف، ويمكف استخداـ ىذا األسموب عندما يكوف أحد األطراؼ راغبا في التخمي عف 

 شيء عمى أمؿ الحصوؿ عمى شيء آخر في المقابؿ مف الطرؼ اآلخر.
وتشير ىذه االستراتيجية إلى االىتماـ العالي بالنفس واالىتماـ  Dominatingالييمنة: 

باستخداـ القوة لتحقيؽ مكاسبو وأىدافو الشخصية،  المنخفض باألخريف، حيث يقوـ الفرد
مع إىمالو لحاجات األفراد األخريف ومحاولتو إخضاعيـ لو ، وتحد ىذه االستراتيجية مف 

 اإلبداع في العمؿ.
ويبدو في ىذه االستراتيجية االىتماـ قميؿ بالنفس وباألخريف ،وليذا  Avoidingالتجنب: 

رب مف المسؤولية ، ويخفؽ الشخص المتجنب في إشباع األسموب ارتباط باالنسحاب والتي
حاجاتو الشخصية فضبل عف حاجات الطرؼ اآلخر، وىذا األسموب يكوف مفيدا عندما 

 يكوف الموضوع بسيطا.
وتمفت ىذه االستراتيجية النظر إلى االىتماـ المتوسط بالنفس  Compromisingالتسوية: 

طاء، وبموجب ىذه االستراتيجية يتخمى كبل وباألخريف، وىي مقرونة بمبدأ األخذ والع
 الطرفيف عف شيء ما بغية الوصوؿ إلى قرار مقبوؿ.

 تصنيفًا يتضمف عدة استراتيجيات ىي: Sellerكما قدـ  -
أسموب التسوية )الحؿ الوسط(: أي التوصؿ إلى حؿ وسط يقبمو جميع األطراؼ  –أ 

 المتصارعة.
د المناقشات والمقترحات ويمكف أف يصؿ أسموب التفاوض: ويشمؿ تبادؿ األفرا –ب 

 األمر إلى التيديدات في أثناء عممية التفاوض.
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أسموب التوسط: وينطوي ىذا األسموب عمى إشراؾ طرؼ ثالث في المفاوضات  -ج 
وقبولو في المساعدة في حؿ الصراع ويقوـ الوسيط بدور المحفز، ولكف ليس لو صبلحية 

 اتخاذ القرار.
ـ: وىو غالبا ما يكوف األسموب األخير الذي يتـ المجوء إليو لحؿ أسموب التحكي –د 

الصراع، ويكوف المحكـ طرفا خارجيا يعَطى صبلحية اتخاذ القرار النيائي، والحكـ عمى 
                                              األطراؼ المتصارعة بما يراه مناسبا، ويجب أف يكوف المحّكـ مقبوال لدى الطرفيف.

 (26: 0772في ) زكريان، 
( عرضًا الستراتيجيات إدارة الصراع تمثمت فيما (Mary Parker Folletكما قدمت 

 يمي:
 استخداـ القوة وىي سيادة أو تغميب طرؼ في الصراع عمى الطرؼ اآلخر.  -
الحؿ الوسط وفيو يتدخؿ طرؼ ثالث يقـو بدور الحكـ لمتفاوض والفصؿ والوصوؿ إلى  -

 حؿ وسط.
التنسيؽ والتكامؿ وبموجبيما يتعاوف أطراؼ الصراع معًا لموصوؿ إلى حموؿ مبتكرة  -

 ترضي جميع األطراؼ. 
فقد اقترحا نموذجًا بخمسة أبعاد يساعد في تشخيص  (  Thomas&Kilmann)أما 

 الصراع وتضمف بعديف يشكبلف مفاىيـ الصراع ىما:
 

  Cooperativeness بعد التعاوف: -
ة غير متعاوف إلى درجة متعاوف، ويحدد ىذا البعد بالدرجة التي يصميا ويمتد مف درج

 الفرد في إشباع حاجات الطرؼ اآلخر، ويضع باعتباره حاجات األخريف ومصالحيـ.
  Assertiveness بعد الحـز التوكيدي:

، ويحدد ىذا البعد الدرجة التي يصؿ إلييا الفرد  ويمتد مف درجة غير حاـز إلى درجة حاـز
 إشباع حاجاتو، ويؤكد تحقيقيا بغض النظر عف حاجات األخريف. في

وينتج مف توحيد ىذيف البعديف خمس استراتيجيات إلدارة الصراع وىي : أسموب التعاوف، 
          أسموب التجنب، أسموب المنافسة، أسموب التسوية، أسموب المجاممة أو التنازؿ.

 (66، 66: 7115مني، )المو                                                        
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فإف الباحثة استخدمت خمسًا مف استراتيجيات إدارة الصراع، وىي  وبناء عمى ما تقدم..
استراتيجية التعاوف، التجنب، التنافس، التسوية، التنازؿ، وىي االستراتيجيات المنبثقة عف 

وىي تمؾ االستراتيجيات التي نوقشت في العديد مف  (Thomas & Kilmann)نموذج 
 دراسات التي اطمعت عمييا الباحثة والتي رأت أنيا تتناسب وعينة الدراسة الحالية.ال

 
 

 :ومن األىمية بمكان عرض شرح مفصل الستراتيجيات إدارة الصراع 
  Collaborative Strategy استراتيجية التعاوف/ المواجية ) عكس التجنب( -ٔ

لحؿ الصراع إال أنو صعب التطبيؽ وىي نمط حاـز وتعاوني، ويعد مف المداخؿ المثالية 
لمغاية مف الناحية العممية، فاعتبار التوصؿ لحؿ يرضي كافة األطراؼ مف األمور 

 الصعبة لمغاية.
عدة أساليب تستخدـ لتحقيؽ ىذه االستراتيجية تنحصر  (751: 7117)القريوتي ويحدد 

لكبل الطرفيف، في المواجية والتركيز عمى المشكمة أو اليدؼ وتبادؿ وجيات النظر 
 وتستغرؽ ىذه االستراتيجية وقتا طويبل لتنفيذىا ومستوى عالي مف االلتزاـ. 

ويقصد بيا أف يعمؿ الفرد بالتعاوف مع الطرؼ اآلخر إليجاد الحؿ الذي يمبي حاجات 
الطرفيف، ويعنى باىتمامات كٍؿ منيما، وتسمى ىذه االستراتيجية "باستراتيجية الربح "، 

 ( 22: 7116)المعشر،                            ماـٍ كبير بالطرفيف.فيي تتميز باىت
أف ىذه االستراتيجية ال يوجد بيا خسارة أحد األطراؼ (  66: 0776)زايد، ويضيؼ 

نتيجة لمكسب اآلخر، حيث أنو ينطوي عمى اكتشاؼ وتعريؼ نقاط القمؽ الكامنة لدى 
يجاد بديؿ يحقؽ المصمحة لكبل الطرفيف ، ويتفؽ ىذا مع القوؿ الشائع "رأياف األفراد وا 

 أفضؿ مف رأي واحد"
ويكوف التعاوف أنسب أداة لحؿ الصراع عندما ال تعاني األطراؼ مف ضغوط الوقت، 

 وتريد حبًل يحقؽ الفائدة، مع االقتناع بأىمية المصالح المشتركة.
  -وتنحصر مبررات استخدام ىذه االستراتيجية في عدة مواقف منيا:

 يكوف الموضوع جوىريا وال أحد لديو االستعداد لمتنازؿ عنو.عندما  -
 لمتخمص مف المشاعر السمبية التي نشأت خبلؿ الصراع . -
 لتوحيد االىتمامات المختمفة لؤلطراؼ المتنازعة . -
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 عندما يراد التعمـ واإلفادة مف األخريف . -
لمحد الذي ال يوجب إليجاد حؿ متكامؿ عندما يتبيف أف مصالح كبل الطرفيف ىامة  -

 (65: 7106)العويوي،                   التنازؿ بينما يوجب التوفيؽ بيف الطرفيف.
   Avoiding Strategyاستراتيجية التجنب:  -ٕ

األخرى،  ويقصد بيا عدـ مواجية الصراع، وتتميز باىتماـ قميؿ بالنفس وباألطراؼ
اؼ ال تعتبر وال وبموجب ىذه االستراتيجية فإف اىتمامات كؿ األطر 

 (22: 7116)المعشر،                                                       تتابع.
، وتترجـ غالبًا بتأجيؿ الصراع.  وتتسـ ىذه االستراتيجية بعدـ التعاوف وعدـ الحـز

 ( 602: 0776)المدىون والجزراوي،                                             
اـ أحد أطراؼ الصراع بمبلحقة اىتماماتو مباشرة وال اىتمامات الطرؼ اآلخر أي عدـ قي

وال يحاوؿ معالجة الصراع فصاحب ىذا النمط يتبع نمط "المسايسة" في تجنب قضية ما 
 وكذلؾ تأجيميا لوقت آخر مناسب أو االنسحاب مف موقؼ فيو تيديد.

  -ويتضمف التجنب ثبلثة أساليب رئيسية ىي:
عمى أمؿ تحسف الموقؼ تمقائيا ويتفؽ ىذا مع القوؿ الشائع "اترؾ األمور اإلىماؿ  -

 .تسير بمفردىا"
 الفصؿ المادي بحيث ينعدـ التفاعؿ بيف الطرفيف. - 
 (67: 7112)أبو عساكر،       التفاعؿ المحدود بيف الطرفيف في أضيؽ الحدود. -

تجاىؿ مواقؼ الصراع كميًة أما عف السموؾ المتبع مف مستخدميا فإنو يتسـ باإلىماؿ أو 
والتيرب مف المسؤولية واالنسحاب مف الصراع عمى أمؿ أف يتحسف الموقؼ مف تمقاء 
نفسو بمرور الزمف، كمحاولة لممحافظة عمى اليدوء النسبي ومنع تفشي الشعور الواضح 

 بالغضب.
 

 وقد يكون استخدام استراتيجية التجنب مناسبًا في الحاالت التالية :
 مواقؼ التي تكوف فييا مشكمة الصراع قميمة األىمية.في ال -
 إذا كانت األطراؼ المتصارعة قادرة عمى حؿ الصراع القائـ بفاعمية. -
 إذا كانت تكمفة التحدي أكثر مف العائد. -
 إذا تطمب األمر أخذ مزيدا مف الوقت لمتيدئة -
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 ( 722، 726: 7117)الشريف ومحمد،                                           
  Competing Strategyاستراتيجية التنافس:  -ٖ

 وتتسـ بالحـز وعدـ التعاوف وتترجـ ىذه االستراتيجية بالربح والخسارة.
 ( 602: 0776)المدىون والجزراوي،                                                

ار األطراؼ المتصارعة وبموجب ىذه االستراتيجية فإف الطرؼ المستخدـ ليا يحاوؿ إجب
لبلمتثاؿ لوجية نظره وذلؾ لما يمتمكو مف سمطة، وغالبًا ما ترى األطراؼ المتصارعة 
وجود عبلقة سمبية بيف أىدافيـ وأىداؼ ىذا الطرؼ حيث أف ىدؼ أحدىما يمكف أف 

لحاؽ اليزيمة بو وخسارتو.                 يؤثر سمبًا عمى تحقيؽ ىدؼ الطرؼ اآلخر وا 
 (2: 7112)الخشالي،                                                              

وبما أف الموقؼ يتضمف ربحًا وخسارة فإف ىذه االستراتيجية ال تحؿ الصراع غالبًا، بؿ 
 (227: 7111)مصطفى،        تضغطو وتجعمو كامنًا تحت السطح أو تحت الرماد.

وتعرؼ ىذه االستراتيجية بنمط "األثرة أو األنانية" حيث تمثؿ أقصى درجات التوجو 
 ح الخاصة بدوف أي اعتبار لمصالح الطرؼ اآلخر.الداخمي لممصال

قد تعني استراتيجية التنافس "الدفاع عف الحقوؽ،" أو الدفاع عف موقؼ يعتقد فيو أحد 
الطرفيف أنو عمى صواب، أو ىو بكؿ بساطة محاولة الوصوؿ إلى الربح أو الفوز، 

 حتمالية يجعمؾ تصيب"وينطبؽ عمى ىذه االستراتيجية القوؿ الشائع: "البقاء في إطار اال
  -ويمكف استخداميا في ضوء أسموبيف ىما:

 تدخؿ طرؼ أعمى لمعالجة الموقؼ وحؿ الصراع. -
 إعادة توزيع القوى بيف الطرفيف المتصارعيف بيدؼ الوصوؿ لحؿ.  -

 ( 62، 65: 7112)أبو عساكر،                                                    
 سة مناسبا في الحاالت التالية:ويكون استخدام المناف

 عندما يكوف ىناؾ حاجة لمحسـ واتخاذ قرارات سريعة. -
 وعندما يكوف الخبلؼ قائمًا لرغبة فرد أو أكثر في استغبلؿ اآلخر. -
 عند الرغبة في تطبيؽ إجراءات غير مستحسنة لدى البعض. -
 (727: 7117)الشريف ومحمد،          عندما يعتقد أحد الطرفيف أنو عمى حؽ. -
  Compromising Strategyاستراتيجية التسوية:  -ٗ
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ويطمؽ عمييا استراتيجية منتصؼ الطريؽ وىي االستراتيجية التي يحاوؿ فييا الفرد إيجاد 
حؿ وسط يرضي جزئيًا رغبات أطراؼ الصراع، وتتصؼ بقدر متوسط مف الحـز 

 (27: 7116)المعشر،                                                     والتعاوف.
حيث يواجو المشكمة بطريقة مباشرة أكثر مف التجنب ولكنيا ليست بعمؽ كالتعاوف وفييا 

 يتنازؿ كؿ طرؼ عف بعض مطالبو لحؿ المشكمة بدال مف عدـ الحؿ عمى اإلطبلؽ. 
وتسعى استراتيجية التسوية  لكسب الوقت حتى تيدأ عواطؼ الطرفيف وتخؼ حدة الصراع 

تسوية نقاط الخبلؼ الثانوية وترؾ النقاط الجوىرية لتتبلشى مع مرور الوقت  وتتضمف
  -ويمكف استخداميا مف خبلؿ أسموبيف ىما:

براز أوجو التوافؽ. -  التخفيؼ حيث يتـ فيو التقميؿ مف شأف نقاط الخبلؼ وا 
 التوفيؽ حيث يتـ تقسيـ الموارد محؿ الصراع بيف الطرفيف المتصارعيف. -

 (62: 7112)أبو عساكر،                                                         
 

 وتتفؽ ىذه االستراتيجية مع القوؿ شائع: "قـ بتجزئة الفْرؽ"
ويمكف النظر إلى ىذه االستراتيجية عمى أنيا استراتيجية إقناع ومناورة أو مساومة بغية 

ؼ مف األطراؼ، وفيو إيجاد حؿ وسط مبلئـ ومقبوؿ يرضي ولو بشكؿ جزئي كؿ طر 
 يربح كبل الطرفيف شيئا ما، كما يخسر كؿ منيما فييا شيئا آخر. 

 (62: 7106)العويوي،                                                             
كما يمجأ مستخدميا إلتباع سياسة األخذ والعطاء بالتعاوف مع الطرؼ األخر لموصوؿ إلى 

جزئية ترضييما، والميزة األساسية ىنا أنيا تسمح بوجود حؿ أرضية مشتركة وحموؿ 
لمعظـ الصراعات وال تنتج طرفًا رابحًا وآخر خاسرًا، ويمكف استخدميا لموصوؿ إلى 
تسوية مؤقتة لممسائؿ العالقة وحموؿ عاجمة في حاؿ ضيؽ 

 (727: 7117)الشريف ومحمد،                                             الوقت.
أف فاعمية ىذه االستراتيجية متوقفة عمى تكافؤ قوى  ( 227: 7111)مصطفى، يؤكد و 

األطراؼ المتصارعة، فوجود طرفًا قوي وآخر ضعيؼ يؤدي إلى معارضة الطرؼ القوي 
 ألٍي مف الحموؿ المطروحة، وبالتالي عدـ كفاءة ىذه االستراتيجية. 

نيا ال تحتاج إلى جيد كبير، وتكوف مناسبة في حاؿ ما إذا كانت األىداؼ ىامة لك
 وبالتالي فبل داعي الستخداـ أساليب أكثر تشددا.
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وبمعنى آخر فإنيا جيدة عندما تكوف األطراؼ المتصارعة متعادلة في درجة السمطة 
وممتزمة بأىداؼ مشتركة لموصوؿ إلى تسويات مؤقتة لممسائؿ المعقدة كأسموب بديؿ في 

 (62: 7106)العويوي،                          .حالة فشؿ أسموب التنافس والتعاوف 
  Accommodating Strategy استراتيجية التنازؿ أو المجاممة: -٘

ىو ترؾ أحد األطراؼ اىتماماتو الخاصة بو مقابؿ تحقيؽ رغبات الطرؼ اآلخر فصاحب 
ىذا النمط يضحي بنفسو مف أجؿ الطرؼ المقابؿ ويتصؼ بالطاعة ألمر األخريف وىو 

 ـز ولكنو تعاوني نمط غير حا
ويسمى ىذا المدخؿ باإليثار وعمى الرغـ مف أنو قد يبدو محاولة لمتخمي أو االستسبلـ إال 

 أنو في بعض المواقؼ يعد مدخبل إيجابيا أو مفيدا لحؿ الصراع 
ويحافظ صاحب ىذا النمط عمي العبلقات اإليجابية مع الطرؼ اآلخر ولو عمي حساب 

 (67: 7112)أبو عساكر،                   دـ االتفاؽ.تنازلو، الذي ىو أفضؿ مف ع
ويكوف فييا اىتماـ برغبات األخريف عمى حساب الحاجات الشخصية، وذلؾ مف أجؿ 

 (62: 7106)العويوي،                              .    التأقمـ والتكيؼ مع األخريف
يزوؿ بمرور الوقت، ويتصرؼ مستخدـ ىذه االستراتيجية كما لو كاف يعتقد أف الصراع س 

ويدعو الطرؼ األخر في الصراع إلى التعاوف محاواًل تقميؿ التوتر، وىذا األسموب يشجع 
األطراؼ عمى إخفاء مشاعرىـ، لذلؾ فإف فاعميتو قميمة في التعامؿ مع الكثير مف 
المشاكؿ، ويمكف المجوء إلى ىذا األسموب إذا كاف الصراع قائمًا عمى اختبلؼ الصفات 

 ( 722: 0777)العمايرة،                                 ة ألطراؼ الصراع.الشخصي
 
 

 -وتكون استراتيجية التنازل/ المجاممة مناسبة في عدة حاالت منيا:
عندما يكتشؼ أحد الطرفيف أنو عمى خطأ، ويعط لنفسو الفرصة لسماع موقؼ أو رأي 

 أفضؿ.
ر، وبالتالي فعميو عندما تكوف المسائؿ المطروحة ذات أىمية أكبر ألحد الطرفيف عف اآلخ

 إرضاء ىذا الطرؼ واإلبقاء عمى روح التعاوف، لمتقميؿ مف الخسائر.
 ·في الحالة التي يكوف التناسؽ واالستقرار ضرورييف بوجو خاص.

 إذا ما كاف المطموب ىو إنشاء درجة مف الثقة لممسائؿ التي تظير مؤخرا.
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 (67: 7106)العويوي،                                                            
ومما سبق يتضح أنو ال توجد طريقة أو سموك واحد صحيح عندما نواجو بصراع ما، 
فجميع الطرق يمكن أن تكون نافعة في مواقف محددة حيث أن كالًّ منيا يمّثل مجموعة 
من الميارات االجتماعية المفيدة. كما أن فاعميتيا تعتمد عمى ظروف الموقف 

 وعمى مدى ميارة الشخص في استخدام مختمف الطرق.ومتطمباتو 
  -مفيوم التعمق الوجداني: -6

)فرويد، أثار مفيوـ التعمؽ اىتماـ العديد مف الباحثيف والميتميف مف عمماء النفس أمثاؿ 
وغيرىـ، ويعد التعمؽ موضوعًا شديد األىمية سواء  وبولبي، واينزروث، وىارلو، ولورنز(

لراشديف، إذ أنو يمثؿ نقطة انطبلؽ لحياة الفرد االجتماعية عند األطفاؿ أو عند ا
وارتباطاتو الوجدانية مع األخريف ويساعد عمى تكويف توقعات أولية عف سموؾ األفراد 

 وتعامميـ معًا خبلؿ حياتيـ المستقبمية.
                                    (Griffin & Bartholomew,1994:102  ) 

تعمؽ اآلمنة تؤثر في جودة األوجو المختمفة لمعبلقات الوثيقة متمثمة في كما أف أساليب ال
الصداقات والعبلقات الرومانسية والحميمية وكذلؾ في العبلقات السمبية واإليجابية مقارنة 
مع األساليب غير اآلمنة، حيث يميؿ األفراد اآلمنوف إلى الشعور أكثر بالعواطؼ 

ية، ويشعروف أيضًا بثقة أكبر تجاه اإليجابية في العبلقات الرومانس
 (Mikulincer & Shaver,2005:3)                                    الشركاء.

وىناؾ اعتقاد بأف األفراد مف ذوي نمط التعمؽ اآلمف أقدر عمى إدراؾ انفعاالتيـ وانفعاالت 
ؽ الوجداني يعد األخريف مف األفراد ذوي النمطيف األخريف )القمؽ والتجنبي(، لذلؾ فالتعم

 (                (Maccoby ,1980: 53.رابطة وجدانية ثابتة نسبيا لشخص معيف
 :Boyd,1996)، مع ما أكدتو أيًضا نتائج دراسة -بشكؿ أو بآخر -ولعؿ ىذا يتفؽ

لتعمؽ، ومستوى والتي أشارت إلى دور كؿ مف : التركيب األسري، ومستوى ا (4058
الصراع األسري وعمى أسموب وقدرة الفرد عمى إنشاء العبلقات الشخصية الرومانسية في 
المستقبؿ، حيث كشفت نتائج ىذه الدراسة إلى أف مستوى التعمؽ اآلمف في الطفولة قد 
 ارتبط إيجابًيا وبشكؿ داؿ مع أسموب تكويف العبلقات الشخصية الرومانسية في المستقبؿ.
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التعمؽ الوجداني في الطفولة بأنو السعي لمحفاظ عمى ( Bowlby,1969: 53)ويعرؼ 
 البقاء بالقرب مف شخص آخر) ممثؿ العبلقة(.

( بأنو عبلقة عاطفية قوية بيف Hazan & Shaver,1987: 513كما يعرؼ )
 شخصيف تتميز بالتبادؿ الوجداني والرغبة في المحافظة عمى القرب بينيما. 

بأنو نزعة الفرد اإلنساني إلى إقامة الروابط   (Ainsworth, 1993:23)  وتعّرفو
 الوجدانية الحميمة مع أشخاص معينيف في محيطو.

أنماط التعمؽ بأنيا أنماط تصنيفية  (Shaver& Mikulincer, 2002: 135)ويعرؼ
لمتوقعات والمشاعر استراتيجيات لتنظيـ تمؾ المشاعر والسموؾ االجتماعي الناتج عف 

 مع طبيعة النظاـ السموكي لمتعمؽ الوجداني.  التفاعؿ
التعمؽ الوجداني في الرشد بأنو موضع الفرد (( Stanojevic,2004: 69بينما يعرؼ 

تجاه نفسو وأيضا تجاه العالـ مف حولو ويستند عمى خبرات الشخص مع صور التعمؽ 
 الوجداني في الطفولة .

ة نفسية مف المشاعر والجاذبية بيف التعّمؽ بأنو رابط (Kim,2005: 913) لذا يعّرؼ 
 الراشديف تأخذ شكؿ العبلقات الحميمة أو الصداقة.

بأنو رغبة قوية لدى الفرد إلى أف يكوف قريبا مف ( 061: 7100)العموان، ويعّرفو 
 شخص ما ويعّد ىذا الشخص المصدر األساسي لمراحة والسعادة واالطمئناف.

تباط انفعالي عاطفي ينشأ بيف شخص وآخر، أو كما يعرؼ التعمؽ الوجداني عمى أنو ار 
بيف الناس وبعضيـ البعض، تحت ظروؼ التواجد في إطار مكاني واحد، شريطة أف 
يتدعـ ىذا االرتباط عبر الزمف، لذا تعرؼ سموكيات التعمؽ في الطفولة عمى أنيا تمؾ 

ى رعايتو األفعاؿ التي يأتييا الطفؿ نتيجة لما يكتسبو مف خبلؿ التصاقو بمف يتول
 (0: 7100)قاسم ،                                                        وحضانتو

 أنماط التعمق الوجداني
 ;Hazan & Shaver, 1987)وثمة اتفاؽ لدى معظـ الباحثيف مف أمثاؿ،

Ainsworth, et. al., 1979 فيما يخص أنماط التعمؽ حيث قسموا أنماط التعمؽ )
 نمطاً  (Bartholomew &Horowitz, 1991)قط في حيف أضاؼإلى ثبلثة أنماط ف

 .رابعاً 
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  -وسوؼ تقـو الباحثة بعرض مفصؿ لتمؾ األنماط وىي عمى النحو التالي: 
 Secure Attachment patternنمط التعمق اآلمن:  -ٔ

ويتميز أفراد ىذا النمط بقدرتيـ عمى االقتراب مف األخريف واقتراب األخريف منيـ والثقة 
ـ واالعتماد عمييـ، ويتصفوف بأف لدييـ اتجاه إيجابي نحو ذواتيـ وفي الوقت ذاتو بي

لدييـ اتجاه إيجابي نحو األخريف، كما يتميزوف بارتفاع الثقة بالنفس والعبلقات الحميمة 
والجيدة، كما أنيـ تعمموا مف تجاربيـ الماضية أف يكونوا قادريف عمى تقييـ العبلقات 

  (Bartholomew,1990: 153)                   بصورة واقعية.الحالية والسابقة 
، التعمؽ اآلمف بأنو السعي إلى الحفاظ عمى البقاء (Bowlby,1969:141)ويعرؼ 

 بالقرب مف شخص آخر حيث الرابطة الوجدانية الثابتة نحو نفس الشخص.
 

 dismissing/ Avoidant attachment نمط التعمق الطارد/ التجنبي:  -7
pattern 

ىـ أشخاص لدييـ اتجاه إيجابي نحو ذواتيـ واتجاه سمبي نحو األخريف، وىـ عكس النمط 
السابؽ إذ يقمموف مف أىمية العبلقات باألخريف ولدييـ درجة مرتفعة مف الثقة بالنفس، 
ويتجنبوف العبلقات الحميمة ويميموف لبلعتماد عمى الذات، وىـ عقبلنييف وغير عاطفييف، 

في الضحؾ أحيانا كأسموب دفاعي عندما تواجييـ مشاكؿ أو أمور  وقد ينخرطوف
 مزعجة، ويتجنبوف السعي لمحصوؿ عمى دعـ األخريف، ونادرا ما يبكوف.

ويتصؼ ىذا النمط بشعور أفراده بعدـ االرتياح عند اقترابيـ مف األخريف واقتراب  
األمف أو الخجؿ أو  األخريف منيـ، ويشعروف بعدـ الثقة تجاىيـ، وقد تظير مشاعر عدـ

 الخوؼ أو التردد عمييـ.
، التعمؽ التجنبي بأنو ىو النمط غير الصحي ((Ainsworth, 1979: 22حيث عرؼ 

وغير المألوؼ والذي يتمثؿ في المجوء إلى الطرؼ المتعمؽ بو لطمب الحماية والرعاية 
 دوف أف يعطي ليذا الطرؼ الشعور باألماف والطمأنينة.

لفرد الذي تعرض لمرفض مف قبؿ القائـ عمي رعايتو في مرحمة الطفولة أو ىو نمط تعمؽ ا
أو انخفض احتضانو وازدادت مطالبو وتحدد سموكو مف خبلؿ اإلىماؿ أو العقوبة، كأف 
يكوف السبب ىو ظيور طفؿ جديد منافس لو مما انعكس عمى عبلقتو بالمحيطيف بو 

 .وامتد إلى مرحمة الرشد وأثر عمى عبلقتو باألخريف
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 (70:  7115في )العبيدي ،                                                       
أو ىو ذلؾ االرتباط المضطرب والمتجنب الذي  يعاني فيو الفرد مف صعوبة في الثقة 
باألخريف والخوؼ مف التقرب إلييـ، ويعاني مف الوحدة والعزلة نتيجة تاريخ عبلقاتو غير 

فضبل عف أف لديو صعوبة في تشكيؿ عبلقات المستقرة باألخريف، 
 (02:  7115)عمي ،                                                      طبيعية.

 

 preoccupied/ anxiety attachment نمط التعمق المشغول/ القمق:   -6
pattern 

األفراد ىـ أشخاص لدييـ اتجاه سالب نحو ذواتيـ واتجاه إيجابي نحو األخريف، وسمي 
تحت ىذا النمط "بالمشغوؿ" ألف عبلقاتيـ باألخريف تشغميـ إلى حد كبير والعتمادىـ 

 اعتمادا كبيرا عمى األخريف في كسب احتراميـ لذواتيـ.
كما قد يشعر أفراد ىذا النمط بعدـ االرتياح بسبب رفض األخريف التقرب منيـ بالرغـ مف 

 .رغبتيـ بأف يكونوا قريبيف مف غيرىـ
جانب أخر يبدى المصنفوف وفؽ ىذا النمط ردود أفعاؿ قوية ومبالغ فييا عندما ومف 

تواجييـ مشكبلت أو أمور مزعجة، كما أف لدييـ صعوبة في التعامؿ مع مشاكميـ دوف 
مساعدة األخريف، والذىاب فورا لآلخريف عندما تعترضيـ أي مشكمة أو مشاعر سيئة، 

 كما أنيـ حساسيف وسريعي البكاء.
د بالتعمؽ القمؽ إخفاؽ في النمو الطبيعي نتيجة لئلىماؿ الوجداني لمفرد في مرحمة ويقص

الطفولة وتكريس الشعور بالعزلة االجتماعية والتي تفضي بدورىا إلى البلمباالة وعدـ 
 ((Bartholomew ,1990: 154                                التفاعؿ اإليجابي.

نمطا رابعا ألنماط (، Bartholomew &Horowitz, 1991)  بينما أضاؼ -2
 fearful  attachment pattern التعمق الخائف:   التعمؽ أطمقا عميو نمط

وىـ أشخاص لدييـ اتجاه سالب نحو ذواتيـ واتجاه سالب نحو األخريف، ومف سماتيـ 
األساسية انخفاض الثقة بالنفس وتجنب العبلقة الحميمة بسبب الخوؼ مف الرفض، 

ارضة، وانعداـ اآلمف، والتردد، كما يخشوف دعوتيـ لمكشؼ عف بعض والدوافع المتع
أسرارىـ الشخصية مثؿ تاريخيـ مف االعتداء الجنسي، أو التعرض لبلعتداء في عبلقتيـ 

 (020: 7106محمد، وشعالن، )في                                         . الحالية
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 نظريات التعمق الوجداني
التي تناولت التعمق الوجداني بما يخدم الدراسة  ستعرض الباحثة ألىم النظريات

 :الحالية
 ((Bowlbyيعد في نمو االرتباط والتعمؽ بالوالديف( (Bowlby,1969: 103 نظرية

مف أوائؿ الذيف بحثوا في طبيعة التعمؽ الوجداني حيث أقر في نظريتو أف التعمؽ يمثؿ 
يط، والحاجة إلى الشعور باألماف التوازف بيف رغبة الطفؿ في المعب واكتشاؼ العالـ المح

واالطمئناف، فيو ال يستطيع أف يفعؿ ىذيف األمريف ما لـ يتأكد مف وجود قاعدة آمنة 
يرجع إلييا حينما يشعر بأنو خائؼ أو ميدد أو محتاج إلى عناية، ليذا يتعمؽ الطفؿ 

وأساسية بالشخص الذي يمنحو ىذا األماف، ويرى أيضا أف حاجة الطفؿ إلى التعمؽ ميمة 
كحاجتو لمطعاـ، وليست بسبب الطعاـ، كما يرى بعض المحمميف النفسييف، ويكوف ذلؾ 

 واضحا مف عمر ستة إلى سبعة أشير.
أف الطفؿ عندما يتفاعؿ مع األخريف يشكؿ ما يسمى  Bowlbyومف جانب أخر أكد 

تعمؽ وتحويميا "بالنماذج العاممة الداخمية" وأف ىذه النماذج تعمؿ عمى استمرارية أنماط ال
إلى فروؽ فردية ثابتة، وتعد ىذه النماذج أبرز المفاىيـ في نظريتو مف حيث أنيا الحمقة 
النمائية التاريخية التي تفسر كيفية تأثير ظروؼ الماضي في ظروؼ الحاضر والمستقبؿ، 

في التعمؽ كإطار نظري لدراسة العبلقات اإلنسانية  Bowlbyوليذا السبب ظيرت نظرية 
رحمة الرشد وتعرؼ ىذه النماذج العاممة الداخمية بأنيا "مجموعة مف التوقعات في م

المشتقة مف الخبرات المبكرة مع مقدـ الرعاية، تتضمف مدى وجود مقدـ الرعاية، واحتمالية 
تقديمو لمدعـ أوقات الضيؽ والتوتر، بحيث تصبح ىذه التوقعات موجيات لمعبلقات 

ؿ عقمي لعبلقة التعمؽ التي تشكؿ أساسًا لمتوقعات في الحميمة مستقببل"، أو ىي تمثي
العبلقات، كما أف ليذه النماذج جانب يتعمؽ بالذات، ويتضمف تقديرًا لمدى جدارة الذات 
 وآخر يتعمؽ باألخريف، ويتضمف تقديرا لمدى استجابتيـ، والثقة بيـ كشركاء اجتماعييف.

و وغير حساس لحاجاتو، فإف الطفؿ سوؼ فإذا كاف مقدـ الرعاية رافضًا لمطفؿ وساخرًا من
يطور نموذجًا عامبًل ُيظير فيو مقدـ الرعاية عمى أنو شخص رافض وأف الطفؿ غير 
جدير بالمحبة، وبالعكس فإف الطفؿ إذا مر  بخبرة شعر مف خبلليا أف مقدـ الرعاية 
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أف ذلؾ شخص ُمحب حساس يمكف الوثوؽ بو، فانو عندئٍذ يطور نموذجًا عامبًل ُيظير بو 
 الشخص جدير بالمحبة والثقة.

أنو رغـ بقاء النماذج العاممة الداخمية  Benjamin,2004):67)في  Bowlbyويرى 
مفتوحة أماـ الخبرات الجديدة عند تفاعؿ الطفؿ مع أشخاص جدد، إال أنيا مع ذلؾ تميؿ 

ريقة نحو االستقرار والثبات، ألف الطفؿ سيختار شركاءه ويشكؿ عبلقاتو الجديدة بط
 تنسجـ مع النموذج العامؿ الموجود لديو مسبقا.

أف النماذج العاممة ستقاوـ التغيير بمجرد تشكميا ألنيا تعمؿ خارج  Bowlbyكما يرى 
إدراؾ الفرد ووعيو، وألف المعمومات الجديدة سيتـ تمثيميا في النموذج الموجود سمفا، 

ع الفرد ىذه الخبرات والمواقؼ ولذلؾ فعندما يواجو الفرد خبرات ومواقؼ جديدة، سيخض
 لمنموذج العامؿ الموجود لديو، متجاىبل بذلؾ األدلة الواضحة التي تدحض ىذا النموذج.

 (Ainsworth, 1979)                                                     نموذج
إلى أف التعمؽ الوجداني متصبل عبر دورة الحياة ويؤثر في أوجو Ainsworth أشارت 
المختمفة وفي أنماط متباينة منيا الروابط الوجدانية فيما بعد مرحمة الطفولة  النشاط

 وأطمقت عمييا مصطمح "أنظمة السموؾ" وىذه األنظمة يمكف تصنيفيا إلى:
نظاـ الرعاية المقدـ عف طريؽ الوالديف ألبنائيـ ومقارنة ىذه الروابط بمدى تعمؽ  -ٔ

 األبناء بوالدييـ 
 ما يستتبعيا مف تناسؿ يييئ الفرصة لتعمؽ عاطفي ناجح. الروابط الزوجية و  -ٕ
أشكاؿ الصداقات في كؿ مف الطفولة والرشد واألنظمة السموكية التي تحكميا وكذلؾ  -ٖ

روابط القرابة ) األشخاص األخريف  –الظروؼ التي يمكف أف تتداخؿ مع ىذه الروابط 
تداخمة ، وبناء عمى ما أشارت إليو غير عبلقة الوالديف بالطفؿ ( ولماذا يمكف اعتبارىا م

Ainsworth نجد أف الباحثيف قاموا بتطوير دراساتيـ حوؿ التعمؽ لتمتد إلى مرحمة ،
( حيث استخدما (Hazan & Shaverالرشد وقد كانت أولى ىذه المحاوالت عمى يد 

كأساس لدراسة العبلقات الحميمة والرومانسية في Bowlby  نظرية التعمؽ الوجداني
 –) آمف  Ainsworthشد وقد عمبل عمي تحويؿ أنماط تعمؽ الرضع  التي وضعتيا الر 

قمؽ( إلى أنماط تعمؽ لمراشديف كما افترضا أف العبلقة الرومانسية في حد ذاتيا  –تجنبي 
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تصبح عبلقة تعمقية شبيية بعبلقة األـ والطفؿ، وىكذا يمكف فيـ الحب مف خبلؿ أنماط 
 ( 752: 7106طفي، )مص                التعمؽ.

 

 (Bartholomew & Horowitz, 1990) نموذج
نموذجا متقدما لمتعمؽ ينسجـ مع  (Bartholomew &Horowitz)طور كبل مف 

، فالبعد األوؿ في النموذج يتضمف  Bowlbyالنماذج العاممة الداخمية التي افترضيا 
ف التقييـ السمبي التمييز بيف الذات واآلخر، أما البعد الثاني في النموذج فيتضم

واإليجابي، وبناء عمى التقاطع بيف ىذيف البعديف ينتج أربعة أنماط لمتعمؽ: ىي تعمؽ 
"آمف" ويتميز األفراد الذيف يسود لدييـ ىذا النمط بأف لدييـ نماذج عاممة داخمية إيجابية 
نحو الذات ونحو األخريف، وتعمؽ "خائؼ" يشير إلى نماذج عاممة داخمية سمبية نحو 
الذات وكذلؾ نحو األخريف، ونمط "منشغؿ" يتميز األفراد في ىذا النمط بأف لدييـ نماذج 
يجابية نحو األخريف، وتعمؽ "طارد" ويتميز األفراد تحت  عاممة داخمية سمبية نحو الذات وا 

 ىذا النمط بأف لدييـ نماذج عاممة داخمية إيجابية نحو الذات وسمبية نحو األخريف.
، أف ُيظير كؿ فرد مف األفراد نمط Bartholomew & Horowitz)) ىذا ولـ يفترض
 تعمؽ واحد بعينو.

فيما يريا أنو لمف األفضؿ النظر إلى تعمؽ الراشديف عمى أنو متعدد األنماط، وبالتالي  
  فإف كؿ فرد قد يظير لديو نمط أو أكثر مف ىذه األنماط.

 (026: 7106ي)محمد، وشعالن، ف                                               
 

وبعد عرض اإلطار النظري السابق لمتغيرات الدراسة ستقوم الباحثة بعرض بعض 
 الدراسات السابقة ذات الصمة بالدراسة الحالية

 :دراسات سابقة
نظرا لجدة الدراسة الحالية، حيث ربطت بيف ثبلثة متغيرات لـ يسبؽ في حدود عمـ 

، لذا وجدت الباحثة صعوبة في عرض دراسات سابقة تناولت الباحثة وأف تـ تناوليا معا
عمى األقؿ متغيريف معا مف متغيرات الدراسة ومف ثـ تحتـ عمييا تقسيـ الدراسات إلى 
ثبلثة محاور منفصمة احتوى كؿ محور فييـ عمي متغير واحد مف متغيرات الدراسة 

 الحالية. 
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 تالمحور األول دراسات تناولت أساليب تقديم الذا
وىدفت لمتعرؼ عمى ميارات وأساليب تقديـ الذات  ( ( Kim. et.Al, 2003دراسة 

( طالبًا، قاموا بتقسيميـ إلى مجموعتيف، ٕٙٗلدى عينة مف الطبلب الكورييف قواميا)
نتاج  حيث تعرضت المجموعة األولى لبعض الخبرات اإليجابية مثؿ النشاط الجماعي وا 

رضت المجموعة األخرى إلى بعض الخبرات بعض المنتجات الصغيرة، في حيف تع
السمبية، فأظيرت النتائج أف الطبلب الذيف تعرضوا لخبرات إيجابية كانوا أكثر ميارة عمى 
تقديـ ذاتيـ بصورة إيجابية بما يترؾ عند األخريف انطباع جيد األثر، ويذكر الباحث أف 

خريف، كما أشار الباحث الخبرات اإليجابية تحسف مف ميارة الطبلب في تقديـ ذاتيـ لؤل
 لما لمثقافة األسيوية مف دور تأثيري في ميارات تقديـ الذات.

والتي ىدفت إلى تنمية الذكاء الوجداني وأثره عمى  (Furnham, et.Al, 2004)دراسة 
( ٜ٘استراتيجيات تقديـ الذات حيث استخدـ الباحث المنيج التجريبي مع عينة قواميا)

مجموعتيف إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة وتعرض أفراد طالبًا تـ تقسيميـ إلى 
المجموعة الضابطة لعدد مف األساليب القمعية منيا القمؽ والعبلقات القمعية، في حيف 
تعرضت المجموعة التجريبية إلى بعض األساليب المرغوبة اجتماعيًا مثؿ المشاركة 

خبرات بينيـ، وأسفرت النتائج الوجدانية بيف أفراد المجموعة وعرض لميارتيـ وتبادؿ ال
عف وجود ارتباط داؿ إحصائيا بيف تنمية الكفاءة الوجدانية وأسموب تقديـ الذات بصورة 
 إيجابية حيث أظيرت المجموعة التجريبية ميارات تقديـ الذات بأثر طيب عمى األخريف.

 التعقيب عمى دراسات المحور األول والتي تناولت أساليب تقديم الذات
أف ىدؼ الدراستيف انحصر في المنيج التجريبي الذي تمثؿ في تعريض  الباحثةالحظت 

عينة الدراسة لمتغير مستقؿ انحصر في الخبرات اإليجابية و المشاركات االجتماعية، كما 
استيدفت الدراسة عينة مف الطمبة الجامعييف، كما اتفقت نتائج الدراستيف عمى وجود داللة 

رات الوجدانية اإليجابية والمشاركات االجتماعية الجيدة وبيف إحصائية بيف تنمية الميا
 إكساب مجموعة الدراسة ميارة تقديـ ذواتيـ إلى األخريف بصورة مناسبة. 

 المحور الثاني دراسات تناولت استراتيجيات حل الصراع
والتي ىدفت إلى فحص العبلقة بيف الصراع في  (Simpson ,et.Al ,1996دراسة )

زوجا وزوجة  ٕٙٗحميمة إدراؾ التعمؽ الوالدي، وقد تكونت عينة الدراسة مف العبلقات ال
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لمذكور،  9ٜٙٔعاما بمتوسط عمري قدره ٖٕ -ٚٔبجامعة تكساس تتراوح أعمارىـ ما بيف 
لئلناث وتوصمت الدراسة إلى وجود تأثير لمنماذج التصورية لموالديف عمى انفعاؿ  9ٜٛٔو

ث كانوا أقؿ إيجابية عند قياميـ بحؿ صراعاتيـ ، وتفكير وسموؾ وعبلقات الزوجيف حي
وأف الزوج اآلمف يمثؿ "قاعدة أمف" لزوجتو، كما أشارت نتائج الدراسة إلى أف اضطراب 
العبلقة بيف الزوجيف ونشوب الصراعات بينيما قد ينشأ عف شعور أحدىما بعدـ اآلمف 

 وتضخيـ سمبيات اآلخر مع تقميؿ إيجابياتو.
( والتي ىدفت إلى البحث في العبلقة بيف الرضا الزواجي  7116دراسة )الحمد، 

واستراتيجيات حؿ الصراع لدى المتزوجيف األردنييف، كما ىدفت إلى معرفة تأثر كبل مف 
الرضا الزواجي واستراتيجيات حؿ الصراع بعمر الزواج والمستوى التعميمي لمزوجيف، 

طنيف بمدينة عماف، وأظيرت النتائج أف ( ثنائيًا، مف القأٔٔوتألفت عينة الدراسة مف )
مفيوـ "الرضا الزواجي" لؤلزواج والزوجات كاف مرتفعا كما لـ توجد فروؽ بيف كبل مف 
الرضا الزواجي واستراتيجيات حؿ الصراع بيف األزواج والزوجات، كما أشارت النتائج إلى 

قة سمبية مع كؿ مف وجود عبلقة إيجابية بيف الرضا الزواجي واستراتيجية التسوية وعبل
استراتيجيتي االنسحاب والتورط، وأشارت النتائج أيضا إلى عدـ تأثر الرضا الزواجي 
بعمر الزواج أو بالمستوى التعميمي، كما أف استراتيجيات حؿ الصراع ال تتأثر بعمر 

 الزواج لكنيا تتأثر بالمستوى التعميمي لدى الزوجات. 
 

 والتي تناولت استراتيجيات حل الصراع التعقيب عمى دراسات المحور الثاني
( قد  7116)الحمد، و (Simpson ,et.Al ,1996)الحظت الباحثة أف دراستي 

ىدفتا إلى فحص العبلقة بيف الرضا الزواجي )العبلقات الحميمة( وبيف استراتيجيات حؿ 
ت الصراعات التي قد تحدث فييا، كما استيدفت كبلىما عينة مف األزواج، في حيف أبرز 

النتائج الدراسة األولى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في استراتيجيات حؿ الصراع، في 
حيف أشارت الثانية إلى تأثير نماذج التعمؽ الوالدي عمى تفكير وسموكيات الزوجيف، وأف 
اضطراب العبلقة بينيما ونشوب الصراعات ناجـ عف تعمؽ غير آمف لدى الطرفيف أو 

 كبلىما.
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 دراسات تناولت أنماط التعمق الوجداني المحور الثالث
( دراسة ىدفت إلى فحص العبلقة بيف التعمؽ Collins & Read , 1990أجرت )

الوجداني في الرشد والنماذج العاممة لمذات ولآلخريف وأساليب الحب ودور التعمؽ 
مف طبلب الجامعة  ٙٓٗالوجداني وجودة العبلقات الزوجية وتكونت عينة الدراسة مف 

لـ يذكروا النوع( تتراوح  ٙٔمف الذكور، و ٗٛٔمف اإلناث و ٕٙٓكاليفورنيا ) في
وتوصمت الدراسة إلى أف  9ٛٛٔعاما ، بمتوسط عمري قدره  ٖٚ -ٚٔأعمارىـ ما بيف 

أنماط التعمؽ الوجداني في الرشد ارتبطت بقوة بجودة العبلقة الزوجية كما كاف التعمؽ في 
ة الزواجية لدي الجنسيف فبالنسبة لئلناث فإف إدراكيف الرشد منبئا جيدا بجودة العبلق

لمراحة والقرب مف الزوج كاف منبئا بجودة العبلقة لدييف، أما الذكور فإف إدراكيـ بأف 
الزوجة قمقة مف التخمي عنيا وىجرىا أو إحساسيا بأنيا غير محبوبة كاف منبئا لدييـ 

 بجودة العبلقة.
لتي ىدفت إلى فحص دور النماذج العاممة وا ( Kobak & Hazan, 1991)دراسة 

زوج  ٓٗوالتعمؽ الوجداني في الرشد وجودة العبلقات الزواجية وتكونت عينة الدراسة مف 
عاما، ومدة زواجيـ تتجاوز السبع  ٙٗ -ٕٗوزوجة مف دلوار، تراوحت أعمارىـ ما بيف 

مساندة واىتماما سنوات، وأشارت النتائج إلى أف األزواج ذوو نمط التعمؽ اآلمف أكثر 
واستماعا لزوجاتيـ مف األزواج ذوو النمط غير اآلمف كما أف نمط التعمؽ اآلمف يجعؿ 
األزواج أكثر قدرة عمى التنظيـ االنفعالي والتقميؿ مف حدة المشكبلت والصراعات الزوجية 

عمى  فيناؾ تفاعؿ بيف النماذج التصورية عف الوالديف وبيف جودة العبلقة الزواجية والقدرة
 التنظيـ االنفعالي.

حاولت مف خبلؿ األىداؼ الفرعية الكشؼ عف أساليب  (Schwerin,1995)دراسة 
وجود  -في ىذا الجانب -التعمؽ كمنبئ لئلشباع والتوافؽ الزواجي، حيث أثبتت النتائج

عبلقات إيجابية دالة بيف تاريخ التعمؽ اآلمف في مراحؿ الطفولة األولية ومستوى التوافؽ 
 شباع الزواجي لمفرد مستقببل.واإل

( ىدفت إلى فحص أنماط التعمؽ الوجداني وعبلقتيا (Mikulincer, 1997دراسة 
زوج  ٛٛبأنماط العبلقة الزواجية ، وقد أجريت الدراسة عمى عينة مف المتزوجيف بمغت 

( ، وقد توصمت ٖٗ-ٕٔأنثى( تتراوح أعمارىـ ما بيف )ٕٗذكر، ٙٗوزوجة مقسمة إلى)
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إلى أف التعمؽ اآلمف يزيد مف شعور الزوجيف بأف العبلقة الزوجية آمنة تنطوي  النتائج
عمى الراحة واالستقبللية والسعادة والمصارحة ، إضافة إلى أف مشاعر القريف تتميز 

 بالثبات ويمكف التنبؤ بأفعالو.
دراسة ىدفت إلى معرفة عبلقة قدرات الذكاء  (،Konstantions, 2004) وأجرى
( ٜٖٕ) امعييف، وتكونت عينة الدراسة مف ي بالتعمؽ لدى عينة مف الطمبة الجاالنفعال

( عاما، وقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود ٙٙ – ٜٔطالبًا، تراوحت أعمارىـ بيف ) 
 ارتباط، إيجابي بيف قدرات الذكاء االنفعالي والتعمؽ اآلمف.

أنماط  التعمؽ بالذكاء  بإجراء دراسة ىدفت إلى معرفة عبلقة (Qinza, 2005)وقاـ 
االنفعالي والتوافؽ الزواجي لدى عينة مف الرجاؿ والنساء الباكستانيات، تكونت عينة 

( امرأة. أشارت نتائج ٛٔٔو)  ( رجبلً ٜٔ) رجبًل وامرأة، بواقع ( ٜٕٓالدراسة مف) 
 الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية عالية بيف نمط التعمؽ اآلمف والذكاء االنفعالي.

دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف أنماط  (Matsuoka, et. Al, 2006 )كما أجرى 
( ٕٖٔٛالتعمؽ لدى المراىقيف وفقًا لمتغير النوع االجتماعي، وتكونت عينة الدراسة مف )

 -ٛٔ( إناثًا، بمغ متوسط أعمارىـ بيف )  ٖٕٙٙ( ذكورا و) ٜٗٔٔمراىقا يابانيًا، منيـ )
مستوى التعمؽ اآلمف والقمؽ لدى اإلناث أعمى منو  ( سنة، وأسفرت النتائج عف أفٖٕ

 لدى الذكور.
بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الفروقات  Karairmak & Duran, 2008))كما قاـ 

( طالبا،  ٖٔٚبيف الجنسيف في أنماط التعمؽ لدى المراىقيف، وتكونت عينة الدراسة مف)
ولى في جامعة الشرؽ األوسط ( ذكر، يدرسوف في السنة األٜٔٔ( أنثى ) ٕٕ٘منيـ ) 

لمتكنولوجيا في تركيا، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في 
أنماط التعمؽ بيف الذكور واإلناث، لصالح اإلناث في نمط التعمؽ اآلمف، بينما كانت 

 لصالح الذكور في نمط التعمؽ التجنبي. 
دراسة كاف مف بيف أىدافيا الكشؼ عف نمط  ( 7117)أبو غزال، وجرادات، كذلؾ أجرى 

التعمؽ األكثر شيوعًا، وفيما إذا كانت ىنالؾ فروؽ في أنماط التعمؽ تعزى لمتغير النوع 
( طالبًا وطالبة مف طمبة جامعة اليرموؾ  ٕٙ٘االجتماعي. تكونت عينة الدراسة مف ) 

اسة إلى أف نمط (، كما أشارت نتائج الدر  9ٕٚ٘ٓفي األردف، بمغ متوسط أعمارىـ )
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التعمؽ السائد ىو نمط التعمؽ اآلمف، ولـ تكشؼ نتائج الدراسة عف فروؽ بيف الجنسيف 
 في أنماط التعمؽ.

ىدفت إلى الكشؼ عف نمط التعمؽ السائد  ( 7100)أبو نمر ، وفي دراسة قامت بيا 
 ومستوى كشؼ الذات وفقا لمتغيري الجنس والفئة العمرية، تكونت عينة الدراسة مف

( ٛٔ -ٔٔ( طالبا وطالبة في منطقة الجميؿ األعمى، تراوحت أعمارىـ بيف )  ٚٗٙ) 
سنو، أظيرت نتائج الدراسة أف نمط التعمؽ السائد ىو نمط التعمؽ اآلمف، تبله نمط 
التعمؽ التجنبي، ثـ نمط التعمؽ القمؽ، وأظيرت الدراسة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية 

لتعمؽ اآلمف وفي نمط التعمؽ التجنبي لصالح اإلناث، وفي تعزى لجنس الطالب في نمط ا
نمط التعمؽ القمؽ لصالح الذكور، ووجود فروؽ تعزى لمفئة العمرية في نمط التعمؽ 

 (.ٗٔ -ٔٔ( في مقابؿ الفئة العمرية   )ٛٔ – ٘ٔالتجنبي لصالح المرحمة العمرية )
الذكاء االنفعالي بالميارات  ىدفت ىذه الدراسة إلى بحث عبلقة (،7100)العموان، دراسة 

( طالبا ٘ٚٗاالجتماعية وأنماط التعمؽ لدى طمبة الجامعة. وتكونت عينة الدراسة مف )
وطالبة مف طمبة جامعة الحسيف بف طبلؿ بمدينة عماف في األردف، وقد أشارت نتائج 

ناث الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بيف الذكور واإل
لصالح اإلناث، كما أشارت إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في الذكاء االنفعالي بيف 
طمبة التخصصات العممية واإلنسانية لصالح الطمبة ذوي التخصصات اإلنسانية، 
باإلضافة إلى ذلؾ، أشارت النتائج إلى وجود عبلقة ارتباطية بيف الذكاء االنفعالي وكؿ 

 ة وأنماط التعّمؽ. مف الميارات االجتماعي
 التعقيب عمى دراسات المحور الثالث والذي تناول أنماط التعمق الوجداني

الحظت الباحثة أف أغمب الدراسات انحصر ىدفيا في الكشؼ عف نمط التعمؽ          
 )ةودراس ((Mikulincer, 1997السائد لدى عينة الدراسة والتي تمثمت في دراسة 

Matsuoka, et. Al, 2006) أبو ودراسة ( 7117)أبو غزال، وجرادات،  ودراسة(
. كما ىدفت أغمب الدراسات إلى اختبار العبلقة بيف متغير أنماط  ( 7100نمر ، 

 , Collins & Read) التعمؽ وبعض المتغيرات النفسية األخرى متمثمة في دراستي
ودراسة  (Kobak & Hazan, 1991 ( )Schwerin,1995)( و1990

(Mikulincer, 1997)  ودراسة(Qinza, 2005)  والتي ىدفت جميعيا إلى فحص
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العبلقة بيف التعمؽ الوجداني وجودة العبلقات الزوجية ، والتي استيدفت جميعيا األزواج 
،كما أبرزت جميعيا وجود عبلقة إيجابية دالة بيف أنماط التعمؽ وجودة الحياة الزوجية، 

وطمبة الجامعة مف الشباب في حيف استيدفت بعض الدراسات المراىقيف 
ودراسة  Matsuoka, et. Al, 2006))ودراسة  (Konstantions, 2004)كدراسة

((Karairmak & Duran, 2008  ودراسة ( 7117)أبو غزال، وجرادات، ودراسة 
الدراسات  (، في حيف أبرزت بعض نتائج7100)العموان، ودراسة  ( 7100)أبو نمر ، 

ماط التعمق والذكاء االنفعالي متمثمة في دراسة وجود عالقة إيجابية بين أن
(Konstantions, 2004،)  ودراسة(Qinza, 2005) (، 7100)العموان، ودراسة

 ,Matsuoka))  كما أثبتت بعض الدراسات وجود فروؽ بيف الجنسيف في أنماط التعمؽ
et. Al, 2006  ودراسة((Karairmak & Duran, 2008  أبو نمر ، ودراسة(

عدـ وجود فروؽ بينيما  ( 7117)أبو غزال، وجرادات، في حيف أثبتت دراسة  ،( 7100
 .عمى أنماط التعمؽ

 

 فروض الدراسة 
وفي ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة تمكنت الباحثة من صياغة فروض الدراسة 

 عمى النحو التالي:
وأنماط التعمؽ  ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف أساليب تقديـ الذات -ٔ

 الوجداني لدى الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف.
ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف استراتيجيات حؿ الصراع وأنماط التعمؽ  -ٕ

 الوجداني لدى الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف. 
الذكور واإلناث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات كبل مف  -ٖ

 المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس استراتيجيات تقديـ الذات.
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات كبل مف الذكور واإلناث  -ٗ

 المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس استراتيجيات حؿ الصراع .
ت كبل مف الذكور واإلناث ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجا -٘

 المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس أنماط التعمؽ لمراشديف.
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يمكف التنبؤ بأساليب تقديـ الذات لدي الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف في  -ٙ
 ضوء أنماط التعمؽ الوجداني.

واج مف يمكف التنبؤ باستراتيجيات حؿ الصراع  لدي الشباب المقبميف عمى الز  -ٚ
 الجنسيف في ضوء أنماط التعمؽ الوجداني.

 

 إجراءات الدراسة
 منيج الدراسة -0

اتبعت الباحثة في ىذه الدراسة المنيج الوصفي االرتباطي، حيث أنو المنيج المبلئـ 
 لطبيعة الدراسة الحالية.

 

 مجتمع الدراسة -7
ن ٓٓٔعينة الدراسة االستطبلعية: تكونت مف ) -أ اثا " مف المنتسبيف ( فرد "ذكورا وا 

 ٕٚ -ٕٕلمنقابات المينية " نقابة المحاميف ونقابة الصحفييف"، تراوحت أعمارىـ ما بيف 
وكاف اليدؼ مف االستعانة  9ٕٓٙٔوانحراؼ معياري  ٖٔ.ٖٕعاما، بمتوسط حسابي 

 بيذه المجموعة تحديد الخصائص السيكومترية ألدوات الدراسة الحالية.
( فرد، بواقع ٕٓٗية: بينما تكونت عينة الدراسة الفعمية مف )عينة الدراسة األساس -ب

فرد مف نقابة الصحفييف،  ٖٙفرد مف نقابة المحاميف و ٙٗمف الذكور بواقع  ٜٓٔ
فرد مف نقابة  ٛٚمف اإلناث بواقع  ٖٔٔعاما و ٕٚ-ٖٕتراوحت أعمارىـ ما بيف 

عاما، مف  ٕٗ-ٕٕمف نقابة المحامييف تراوحت أعمارىف ما بيف  ٖ٘الصحفييف و
 المنتسبيف لمنقابات المينية " نقابة المحاميف ونقابة الصحفييف"

قامت الباحثة باستخراج المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمعينة الكمية وعينتي 
 .الذكور واإلناث، كما ىو موضح بالجدوؿ التالي

 

 لمعينة يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمعمر الزمنى (ٔجدوؿ )
 

 ع و ٌ انؼيُت

 9.512 73.42 901 ركىس

 9.0.5 77.20 949 إَاد

 .9.19 .74.2 730 انؼيُت انكهيت
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 أدوات الدراسة -6
 S.P.S ) :)Self-Presentation مقياس استراتيجيات تقديم الذات   أوالً 

Strategies scale 
 (ٕٛٓٓ، )إعداد: رياض نايل العاسمي                                              

س عدد مف استراتيجيات تقديـ الذات لدى األفراد معتمدا عمى ييدؼ ىذا المقياس إلى قيا
 ليذه االستراتيجيات والتي ىي:  (Jones  ،1982)تقسيـ 

حيث تولد انطباعًا بأف الفرد شخص محبوب، وتثير انفعااًل  ingratiationػ الحظوة ٔ
، عامًا مثؿ مديح الذات غير الصريحمماثبًل نحوه، وتتضمف ىذه االستراتيجية سموكًا 

طراءىـ، لكف ىناؾ نتائج محتممة ليذا األمر  تقديـ الخدمات لآلخريف، مدح األخريف وا 
يتجمى في احتمالية تكويف انطباع سمبي عف الفرد بأنو غير صادؽ وغير مخمص في 

 أقوالو وانفعاالتو وخصوصًا إذا بالغ الفرد في استخداـ ىذا األسموب.
وتعني أف ينظر اآلخروف لمفرد عمى أنو مقتدر  Self – promotionالذات:  ػ ترقيةٕ

وتولد الشعور باالحتراـ عند األخريف. وتتضمف ىذه االستراتيجية سموكًا إيجابيًا مثؿ األداء 
الحسف أو ادعاء ذلؾ. وخطر اإلسراؼ في استخداـ ىذه االستراتيجية ىو أنو قد ينظر 

 رور .إلى الفرد عمى أنو مزيؼ ومغ
ظيار الغضب ، وتيدؼ  intimindationػ التيجـ: ٖ وىي استراتيجية تتضمف التيديد وا 

إلى توليد انطباع بأف الفرد خطير والشعور بالخوؼ منو. لكف عيب ىذه االستراتيجية 
 يكمف في النظر إلى الفرد عمى أنو ضعيؼ الشخصية ومتبجح.

نطباع عف الفرد بأنو شخص أخبلقي، تيدؼ إلى تكويف ا Exemplificationػ المثالية: ٗ
كما أنيا تثير انفعاالت الشعور بالذنب عند األخريف أو أنيا تؤدي إلى تقميد األخريف لمفرد 
الذي يستخدميا، وخطورة المبالغة فييا ىي أنيا قد تؤدي إلى النظر إلى الفرد عمى أنو 

 منافؽ. 
أو تعيس الحظ، وقد تثير وتعني الظيور بمظير العاجز  Sapplicationػ التوسؿ: ٘

لدى األخريف الشعور بواجب رعاية الفرد. وتتضمف تقميؿ قيمة الذات وطمب المساعدة، 
ذا أسرؼ الفرد في استخداـ ىذه االستراتيجية، فإنو سينظر إليو عمى أنو كسوؿ وكثير  وا 

 المطالب.
لكؿ بعد فقرة موزعة عمي خمسة أبعاد بواقع عشرة فقرات  ٓ٘حيث تكوف المقياس مف  

وىي الحظوة وترقية الذات والتيجـ ) التخويؼ ( المثالية والتوسؿ، ولقد تـ توزيع الفقرات 
 وتحديدىا كما ىو موضح 
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 (ٙٗ -ٔٗ -ٖٙ -ٖٔ -ٕٙ -ٕٔ -ٙٔ -ٔٔ -ٙ -ٔبعد الحظوة فقراتو  )
 (ٚٗ -ٕٗ -ٖٚ -ٕٖ -ٕٚ -ٕٕ -ٚٔ -ٕٔ -ٚ -ٕبعد ترقية الذات فقراتو ) 
  (ٛٗ -ٖٗ -ٖٛ -ٖٖ -ٕٛ -ٖٕ -ٛٔ -ٖٔ -ٛ -ٖ)فقراتو  بعد التيجـ أو التخويؼ
 (ٜٗ -ٗٗ -ٜٖ -ٖٗ -ٜٕ -ٕٗ -ٜٔ -ٗٔ -ٜ -ٗبعد المثالية فقراتو ) 
 (ٓ٘ -٘ٗ -ٓٗ -ٖ٘ -ٖٓ -ٕ٘ -ٕٓ -٘ٔ -ٓٔ -٘بعد التوسؿ فقراتو ) 

 ٕدرجات وأحيانا والتي تقدر بػ  ٖيصحح المقياس عمي مدرج ثبلثي ) دائما والتي تقدر بػ 
 (ٔوالتي تقدر بػونادرا 

نما تستخرج الدرجة الكمية لكؿ بعد عمي حدة  ممحوظة : المقياس ليس لو درجة كمية وا 
حيث أنو مف المقاييس التي تيدؼ إلى قياس عدد مف أنماط الشخصية وقد راعت الباحثة 

 ذلؾ إحصائيا. 
 
 

 التحقق من صدق وثبات مقياس استراتيجيات تقديم الذات -
 ة التحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس عمى عينة الدراسة الحاليةقامت الباحثة بإعاد

 صدق المقياس -0
 ، واالتساق الداخمي. قارنة الطرفيةم صدق المالمتحقق من صدق المقياس تم استخد

 

 المقارنة الطرفية        -أ
قارنت الباحثة بيف مرتفعي الدرجات )األرباعي األعمى( ومنخفضي الدرجات )األرباعي 

تقديـ الذات باستخداـ اختبار "ت"  استراتيجياتعمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس  األدنى(
 لمجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ التالي يوضح الفروؽ بينيما.

 

يوضح قيمة "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات األرباعى األعمى  (ٕجدوؿ )
 تقديـ الذات استراتيجياتلمقياس  واألدنى

 
 
 
 

 ٔٓ.ٕ( = ٘ٓ.ٓمستوى الداللة عند )   ٛٙ.ٕ( = ٔٓ.ٓمستوى الداللة عند )

 األبؼـــاد

 اػً األػهًاألسب
 = ٌ(72) 

 األسباػً األدًَ
 قيًــت ث (72)ٌ = 

يسخىي 
 انذالنت

 ع و ع و

 0.09 94.929 4.071 94.329 3.075 324..7 انحظىة

 0.09 99.932 7.224 93.271 4.231 73.142 حشقيت انزاث

انخهجى أو 
 انخخىيف

75.722 3.902 95.004 7.513 90.213 0.09 

 0.09 93.395 .7.22 94.270 25..4 72.057 انًثانيت

 0.09 97.227 7.292 97.502 4.242 73.421 انخىسم
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(، مما يشير إلى ٛٙ.ٕيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" أكبر مف القيمة الجدولية )
( بيف متوسطات درجات األفراد ٔٓ.ٓ)وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

 مما يشير إلى قدرة المقياس عمى التمييز. عمى المقياس،باألرباعى األعمى واألدنى 
 
 

 االتساق الداخمي -ب
الباحثة بإيجاد التجانس الداخمي لممقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بين  تقام

رجة الكمية لمبعد الذى تنتمى عبارة من عبارات المقياس والد درجات األفراد عمى كل
 إليو.

 

يوضح معامبلت االرتباط بيف درجات عبارات مقياس استراتيجيات تقديـ  (ٖجدوؿ )
 (ٓٓٔ)ف =   الذات ودرجة البعد

 

 انخىسم انًثانيت انخهجى أو انخخىيف حشقيت انزاث انحظىة

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 ؼباسةان

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

9 0.324 7 0.321 4 0.3.. 3 0.371 5 0.3.1 

. 0.301 2 0.509 2 0.540 1 0.502 90 0.413 

99 0.592 97 0.333 94 0.557 93 0.597 95 0.332 

9. 0.427 92 0.322 92 0.391 91 0.413 70 0.429 

79 0.3.9 77 0.42. 74 0.332 73 0.322 75 0.310 

7. 0.597 72 0.3.5 72 0.535 71 0.331 40 0.522 

49 0.312 47 0.419 44 0.429 43 0.452 45 0.505 

4. 0.3.0 42 0.323 42 0.557 41 0.3.9 30 0.4.2 

39 0.541 37 0.415 34 0.573 33 0.355 35 0.342 

3. 0.3.. 32 0.302 32 0.540 31 0.301 50 0.414 

 1.072( = 1.16، )1.762( = 1.10مستوى الداللة عند )
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

 ( وىي معدالت إحصائية مقبولة.ٔٓ.ٓداللة )
س، قامت الباحثة بإيجاد مصفوفة معامبلت االرتباط بيف درجات األفراد عمى أبعاد المقيا

  :كما ىو موضح بالجدوؿ التالي
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 يوضح معامبلت االرتباط بيف أبعاد المقياس استراتيجيات تقديـ الذات (ٗجدوؿ )
 (ٓٓٔ)ف = 
 
 
 

 

 انخىسم انًثانيت انخهجى أو انخخىيف حشقيت انزاث انحظىة انبؼــذ

     - انحظىة

    - 0.502 حشقيت انزاث

   - -0.594 -0.329 انخهجى أو انخخىيف

  - -0.341 0.314 0.331 انًثانيت

 - -.0.39 0.323 -0.327 -0.302 انخىسم

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 
 (.ٔٓ.ٓداللة )

 

 ثبات المقياس: –ٕ
كرونباخ عمى العينة االستطبلعية كميا،  –لحساب ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة ألفا 

( فردا مف نفس أفراد العينة ٖٓريقة إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا )وط
بيف التطبيقيف األوؿ والثاني، والجدوؿ  بفاصؿ زمنى قدره أسبوعيفاالستطبلعية، وذلؾ 
 التالي يوضح ذلؾ.

إعادة تطبيؽ كرونباخ وطريقة  –( يوضح قيـ معامبلت االرتباط بطريقة ألفا ٘جدوؿ )
 المقياس

 
 
 

 

 ألبؼـــادا
 أنفا كشوَباخ

 = ٌ(900) 

 إػادة انخطبيق

 = ٌ(40) 

 0.205 0.214 انحظىة

 0.271 0.273 حشقيت انزاث

 0.204 0.227 انخهجى أو انخخىيف

 0.277 0.295 انًثانيت

 0.233 0.242 انخىسم

، مما يشير إلى ثبات مرتفعةيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات 
 .سالمقيا

 

 مقياس استراتيجيات حل الصراع ) إعداد الباحثة( ثانياً 
قامت الباحثة بإعداد مقياس استراتيجيات حؿ الصراع ليتناسب ومجتمع الدراسة      

الحالي حيث لمست الباحثة قصورا في المقاييس التي اطمعت عمييا فالبعض ال يتناسب 



833 

صممت لتناسب المنظمات مع العينة المستيدفة حيث أف أغمب تمؾ المقاييس قد 
والمؤسسات االجتماعية، بينما اقتصر البعض اآلخر عمى عدد مف األبعاد دوف تغطية 

 لكافة استراتيجيات حؿ الصراع،
 وقد مر إعداد المقياس بعدد مف الخطوات أىميا:

تحديد اليدؼ العاـ مف المقياس، واالطبلع عمى األدبيات التي تناولت ىذا المتغير  -
 إلى الدراسات السابقة المتاحة. باإلضافة 

 

االطبلع عمى عدد مف المقاييس العربية واألجنبية التي استيدفت قياس استراتيجيات  -
 حؿ الصراع.

ومف خبلؿ ما سبؽ تمكنت الباحثة مف تحديد مفيوـ استراتيجيات حؿ الصراع  - 
ة التي تبدأ بأنو العممي (652: 7117العميان ، ) إجرائيا، حيث تبنت الدراسة تعريؼ

عندما يرى أحد الطرفيف أو يدرؾ أف الطرؼ اآلخر يعيؽ أو يحبط أو عمى وشؾ أف 
 يحبط اىتماماتو .

وتتحدد في ضوء الدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد العينة عمى كؿ استراتيجية مف مقياس 
 استراتيجيات حؿ الصراع 

حؿ الصراع، حيث وفي ضوء ذلؾ تمكنت الباحثة أيضا مف تحديد استراتيجيات  - 
اعتمدت الباحثة استراتيجيات حؿ الصراع وفقا لتوماس وكيمماف  في إعداد المقياس 

   بالدراسة الحالية،  والتي تكونت مف خمس استراتيجيات عمى النحو التالي: 
 Collaborative Strategyاستراتيجية التعاوف   أوالً 

لتعاوف مع الطرؼ اآلخر إليجاد ىي نمط حاـز وتعاوني ويقصد بيا أف يعمؿ الفرد با
الحؿ الذي يمبي حاجات الطرفيف، ويعنى باىتمامات كٍؿ منيما، وتسمى ىذه االستراتيجية 

 "باستراتيجية الربح "، فيي تتميز باىتماـٍ كبير بالطرفيف.
 

   Avoiding Strategyاستراتيجية االنسحاب /التجنب  ثانياً 
، وتترجـ غال بًا بتأجيؿ الصراع ويقصد بيا عدـ مواجية الصراع، بعدـ التعاوف وعدـ الحـز

وتتميز باىتماـ قميؿ بالنفس وباألطراؼ األخرى، وبموجب ىذه االستراتيجية فإف اىتمامات 
 (22: 7116)المعشر،                                كؿ األطراؼ ال تعتبر وال تتابع.
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لوقت آخر  فصاحب ىذا النمط يتبع نمط "المسايسة" في تجنب قضية ما وكذلؾ تأجيميا
 مناسب أو االنسحاب مف موقؼ فيو تيديد.

ويتضمف التجنب ثبلثة أساليب رئيسية ىي اإلىماؿ عمى أمؿ تحسف الموقؼ تمقائيا ويتفؽ 
ىذا مع القوؿ الشائع "اترؾ األمور تسير لوحدىا"  والفصؿ المادي بحيث ينعدـ التفاعؿ 

 الحدود. بيف الطرفيف، والتفاعؿ المحدود بيف الطرفيف في أضيؽ 
 (26: 7112 )أبو عساكر،                                                         

 Competing Strategyاستراتيجية التنافس/ القوة واإلجبار  ثالثاً 
وتتمثؿ بالحـز وعدـ التعاوف وبموجب ىذه االستراتيجية فإف الطرؼ المستخدـ ليا يحاوؿ 

تثاؿ لوجية نظره وذلؾ لما يمتمكو مف سمطة، وغالبًا ما إجبار األطراؼ المتصارعة لبلم
ترى األطراؼ المتصارعة وجود عبلقة سمبية بيف أىدافيـ وأىداؼ ىذا الطرؼ حيث أف 
لحاؽ اليزيمة بو  ىدؼ أحدىما يمكف أف يؤثر سمبًا عمى تحقيؽ ىدؼ الطرؼ اآلخر وا 

 (2 :7112)الخشالي،                                                     وخسارتو. 
  Compromising Strategyاستراتيجية التسوية:  رابعاً 

ويطمؽ عمييا استراتيجية منتصؼ الطريؽ ففييا التعاوف والحـز بشكؿ جزئي وىي 
االستراتيجية التي يحاوؿ فييا الفرد إيجاد حؿ وسط يرضي جزئيًا رغبات أطراؼ الصراع، 

 (27: 7116، )المعشر                    وتتصؼ بقدر متوسط مف الحـز والتعاوف.
ويمكف استخداميا مف خبلؿ أسموبيف ىما التخفيؼ حيث يتـ فيو التقميؿ مف شأف نقاط 
براز أوجو التوافؽ، والتوفيؽ حيث يتـ تقسيـ الموارد محؿ الصراع بيف  االختبلؼ وا 
الطرفيف المتصارعيف، وفيو يربح كؿ طرؼ شيئا ما ، كما يخسر كؿ طرؼ فييا شيئا 

 (62: 7106)العويوي،                  ي إلى تسويات مؤقتة.آخر، وفي األغمب تؤد
كما ويمجأ مستخدميا إلتباع سياسة األخذ والعطاء بالتعاوف مع الطرؼ األخر لموصوؿ 

 (727: 7117)الشريف ومحمد،         إلى أرضية مشتركة وحموؿ جزئية ترضييما.
  Accommodating Strategyاستراتيجية التنازؿ أو المجاممة:   خامساً 

متعاوف وغير حاـز ىو ترؾ أحد األطراؼ اىتماماتو الخاصة بو مقابؿ تحقيؽ رغبات 
الطرؼ اآلخر ويحافظ صاحب ىذا النمط عمي العبلقات اإليجابية مع الطرؼ اآلخر ولو 

 (67: 7112)أبو عساكر،        عمي حساب تنازلو الذي ىو أفضؿ مف عدـ االتفاؽ.
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عمى حساب الحاجات الشخصية، وذلؾ مف أجؿ ويكوف فييا اىتماـ برغبات األخريف 
 (62: 7106)العويوي،                                 التأقمـ والتكيؼ مع األخريف. 

تـ صياغة عدد مف الفقرات داخؿ كؿ استراتيجية روعيت فييا المفيوـ العاـ  -
راعاة تدوير الستراتيجيات حؿ الصراع واالستراتيجيات الفرعية التي تندرج تحتو، كما تـ م

 الفقرات، وىي عمى النحو التالي:
 

 -ٙٗ -ٔٗ -ٖٙ -ٖٔ -ٕٙ -ٕٔ -ٙٔ -ٔٔ -ٙ -ٔفقرة وىي  ) ٖٔبعد التعاوف
٘ٔ- ٘ٙ- ٜ٘) 

 -ٚٗ -ٕٗ -ٖٚ -ٕٖ -ٕٚ -ٕٕ -ٚٔ -ٕٔ -ٚ -ٕفقرة وىي ) ٕٔبعد التجنب
ٕ٘- ٘ٚ) 

 -ٛٗ -ٖٗ -ٖٛ -ٖٖ -ٕٛ -ٖٕ -ٛٔ -ٖٔ -ٛ -ٖفقرة وىي ) ٔٔبعد التنافس
ٖ٘) 
 – ٜٗ -ٗٗ -ٜٖ -ٖٗ -ٜٕ -ٕٗ -ٜٔ -ٗٔ -ٜ -ٗفقرة وىي )    ٔٔد التسويةبع
٘ٗ) 

 -ٓ٘ -٘ٗ -ٓٗ -ٖ٘ -ٖٓ -ٕ٘ -ٕٓ -٘ٔ -ٓٔ -٘فقرة وىي )  ٖٔبعد التنازؿ
٘٘- ٘ٛ- ٙٓ) 
فقرة يتـ تصحيحو عمي مدرج  ٓٙحيث جاء المقياس في صورتو النيائية مكوف مف  - 

ما كانت إجابتو "دائما" ودرجتاف عند ثبلثي يحصؿ المفحوص عمي ثبلثة درجات إذا 
إجابتو "أحيانا" ودرجة واحدة اذا ما أجاب "نادرا" ، كما وجدت فقرة عكسية واحدة تـ 

 ( باستراتيجية التعاوفٔ٘مراعاتيا عند تصحيح المقياس وىي الفقرة رقـ )
نما الدرجة الكمية خاصة بكؿ استراتيجي ة ومف المعروؼ أف ليس لممقياس درجة كمية وا 

 عمي حدة 
قامت الباحثة بعرض المقياس في صورتو األولية عمى عدد ثبلثة أعضاء مف أساتذة  -

عمـ النفس بجامعة األزىر الشريؼ لمحكـ عمى مدى صبلحية المقياس لقياس استراتيجيات 
حؿ الصراع وذلؾ في ضوء التعريؼ اإلجرائي ليا وتحديد مفاىيـ االستراتيجيات الفرعية 

 الحكـ عمى سبلمة مفتاح التصحيح في ضوء اتجاه الفقرات.باإلضافة إلى 
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أسفرت آراء السادة المحكميف باإلجماع عمى صبلحية الفقرات وانتماءىا لؤلبعاد وبذلؾ  -
 أصبح المقياس معدًا لبلستخداـ التجريبي لمتأكد مف خصائصو السيكومترية إحصائيا.

ات األولية والتي احتوت عمى )االسـ تـ إعداد التعميمات العامة لممقياس ووضع البيان -
 والسف والنوع(.

فرد مف  ٓٓٔتـ حساب الخصائص السيكومترية لممقياس عمي عينة استطبلعية بمغت  -
الذكور واإلناث المنتسبيف لمنقابات المينية، حيث تـ استخداـ طريقة إعادة التطبيؽ عمييف 

 التطبيقيف األوؿ والثاني. بفارؽ زمني قدره أسبوعيف لمتأكد مف ثبات المقياس بيف
 التحقق من صدق وثبات مقياس استراتيجية حل الصراع -

 صدق المقياس – 0
 ، واالتساق الداخمي. قارنة الطرفيةم صدق المالمتحقق من صدق المقياس تم استخد

 المقارنة الطرفية        -أ
)األرباعى  قارنت الباحثة بيف مرتفعي الدرجات )األرباعى األعمى( ومنخفضي الدرجات

األدنى( لكؿ استراتيجية مف استراتيجيات المقياس باستخداـ اختبار "ت" لمجموعتيف 
 مستقمتيف، والجدوؿ التالي يوضح الفروؽ بينيما.

 
 

يوضح قيمة "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطي درجات األرباعى األعمى   (ٙجدوؿ )
 لمقياس استراتيجيات حؿ الصراع واألدنى

 
 
 
 
 

 ــاداألبؼـــــ
 األسباػً األػهً

 = ٌ(72) 
 األسباػً األدًَ

 قيًــت ث (72)ٌ = 
يسخىي 
 انذالنت

 ع و ع و
 0.09 92.094 7.194 372..9 4.323 47.329 انخؼاوٌ
 0.09 70.992 7.532 93.517 4.017 40.412 انخجُب
 0.09 91.053 .7.42 52..94 7.253 72.552 انخُافس
 0.09 92.111 7.531 94.072 4.099 153..7 انخسىيت
 0.09 77..95 4.002 .95.17 3.017 .49.32 انخُاصل

 ٔٓ.ٕ( = ٘ٓ.ٓمستوى الداللة عند )   ٛٙ.ٕ( = ٔٓ.ٓمستوى الداللة عند )
(، مما يشير إلى ٛٙ.ٕيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" أكبر مف القيمة الجدولية )

( بيف متوسطات درجات األفراد ٔٓ.ٓوجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
باألرباعى األعمى واألدنى عمى مقياس استراتيجيات حؿ الصراع مما يشير إلى قدرة 

 المقياس عمى التمييز.
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 االتساق الداخمي        -ب
الباحثة بتحديد مستوى التجانس الداخمي لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط  تقام

ارة مف عبارات المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى بيف درجات األفراد عمى كؿ عب
 إليو كما ىو موضح بالجدوؿ التالي.

يوضح معامبلت االرتباط بيف درجات عبارات مقياس استراتيجيات حؿ  (ٚجدوؿ )
 (ٓٓٔالصراع ودرجة كؿ بعد )ف = 

 
 
 

 انخُاصل انخسىيت انخُافس انخجُب انخؼاوٌ

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

سقى 

 انؼباسة

يؼايم 

 االسحباط

9 0.302 7 0.373 4 0.592 3 0.332 5 0.392 

. 0.327 2 0.54. 2 0.413 1 0.415 90 0.321 

99 0.591 97 0.519 94 0.334 93 0.505 95 0.502 

9. 0.422 92 0.342 92 0.325 91 0.373 70 0.3.5 

79 0.327 77 0.32. 74 0.327 73 0.422 75 0.597 

7. 0.509 72 0.331 72 0.429 71 0.399 40 0.322 

49 0.571 47 0.452 44 0.335 43 0.411 45 0.314 

4. 0.3.5 42 0.3.9 42 0.412 41 0.325 30 0.592 

39 0.4.3 37 0.355 34 0.37. 33 0.347 35 0.557 

3. 0.317 32 0.301 32 0.395 31 0.509 50 0.329 

59 0.332 57 0.504 54 0.322 53 0.577 55 0.3.. 

5. 0.411 52 0.393     52 0.422 

51 0.307       .0 0.575 

 1.072( = 1.16، )1.762( = 1.10مستوى الداللة عند )
إحصائيا عند مستوى يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة 

 ( ٔٓ.ٓداللة )
كما قامت الباحثة بإيجاد مصفوفة معامبلت االرتباط بيف درجات األفراد عمى أبعاد 

 المقياس، كما ىو موضح بالجدوؿ التالي.
 

 يوضح معامبلت االرتباط ألبعاد المقياس استراتيجيات حؿ الصراع (ٛجدوؿ )
 (ٓٓٔ)ف = 
 
 

 انخُاصل انخسىيت افسانخُ انخجُب انخؼاوٌ انبؼــــذ
     - انخؼاوٌ
    - -0.352 انخجُب
   - 0.334 -0.594 انخُافس
  - -0.359 -0.307 0.311 انخسىيت
 - -0.371 .0.42 0.507 -0.412 انخُاصل
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يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 
 (.ٔٓ.ٓداللة )

 

 ثبات المقياس –ٕ
كرونباخ عمى العينة االستطبلعية كميا،  –حساب ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة ألفا ل

( فردا مف نفس األفراد الذيف تـ ٖٓوطريقة إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا )
بيف التطبيقيف األوؿ والثاني،  بفاصؿ زمنى قدره أسبوعيفالتطبيؽ األوؿ عمييـ، وذلؾ 

 لؾ.والجدوؿ التالي يوضح ذ
إعادة تطبيؽ كرونباخ وطريقة  –يوضح قيـ معامبلت االرتباط بطريقة ألفا  (ٜجدوؿ )

 المقياس

 
 

 األبؼـــاد
 أنفا كشوَباخ

 = ٌ(900) 

 إػادة انخطبيق

 = ٌ(40) 

 0.272 0.291 انخؼاوٌ

 0.201 0.217 انخجُب

 0.240 0.279 انخُافس

 0.292 0.294 انخسىيت

 0.237 0.243 انخُاصل

، مما يشير إلى ثبات مرتفعةمف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات  يتضح
 المقياس.

 .(7117أنماط تعمق الراشدين إعداد: أبو غزال وجرادات، ) مقياس  ثالثاً  
 

 يحتوي المقياس عمى ثبلث أنماط لمتعمؽ ويمكف تحديدىا فيما يمي: 
ينظر الفرد بشكؿ إيجابي إلى نفسو  نمط التعمؽ اآلمف: يظير ىذا النمط إلى أي درجة −

لى األخريف.  وا 
نمط التعمؽ القمؽ: يظير ىذا النمط إلى أي درجة ينظر الفرد بشكؿ سمبي إلى نفسو  −

 وبشكؿ إيجابي إلى األخريف.
نمط التعمؽ التجنبي: يظير ىذا النمط إلى أي درجة ينظر الفرد بشكؿ إيجابي إلى  −

 نفسو، وبشكؿ سمبي إلى األخريف.
( فقرة، موزعة عمى الثبلثة أنماط وفيما يمي توضيح لتوزيع ٕٓحيث يتكوف المقياس مف )
 .الفقرات عمى األبعاد الثبلثة

 (  ٜٔ -ٗٔ -ٔٔ -ٓٔ -ٚ -ٗوىي الفقرة )    ٙبعد التعمؽ اآلمف وعدد فقراتو  -
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 (    ٚٔ -ٙٔ -ٖٔ -ٜ -ٙ -ٖ -ٔوىي الفقرة )  ٚبعد التعمؽ القمؽ وعدد فقراتو  -
 (ٕٓ -ٛٔ -٘ٔ -ٕٔ -ٛ -٘ -ٕوىي الفقرة ) ٚتعمؽ التجنبي وعدد فقراتو بعد ال -

ال تنطبؽ غالبا   -  ٔيصحح المقياس عمي مدرج خماسي بدءا مف:  ال تنطبؽ تماما = 
 ٘تنطبؽ تماما =   - ٗتنطبؽ غالبا =   - ٖحد ما =  تنطبؽ / ال تنطبؽ إلى  - ٕ= 

 الخصائص السيكومترية لممقياس 
طالبا  ٕٓٔكرونباخ( لحساب ثبات المقياس عمي عينة  -ستخداـ معادلة )ألفاتـ ا   

وطالبة وبمغت قيـ معامؿ الثبات لكؿ نمط مف ىذه األنماط عمى النحو التالي: النمط 
 (9٘ٙٓ(، واآلمف .) 9ٙٓٓ(، والتجنبي )  9ٚٗٓالقمؽ ) 

 

المكونات األساسية، كما استخدما معدا المقياس أسموب التحميؿ العاممي وفقًا لطريقة 
( عوامؿ ٚوأجري التدوير باستخداـ طريقة التدوير المتعامد وبينت نتائج التحميؿ وجود ) 

% مف التبايف. وبسبب وجود  9ٕٛ٘وتفسر بمجموعاتيا ٔكاف الجذر الكامف لكؿ منيا < 
عدد قميؿ مف الفقرات في غير عامؿ، فصؿ العوامؿ التي ينبغي توفرىا. وقد حددت مف 

 %. 9ٖٖٛٛؿ ىذا االختبار ثبلثة عوامؿ لمتدوير تفسر مجتمعة خبل
في حيف قامت الباحثة بإعادة التحقؽ مف صدؽ وثبات المقياس عمى عينة الدراسة  -

 الحالية. 
 

 صدق المقياس –0
 ، واالتساق الداخمي. قارنة الطرفيةم صدق الماولمتحقق من صدق المقياس تم استخد

 المقارنة الطرفية        -أ
قارنت الباحثة بيف مرتفعي الدرجات )األرباعى األعمى( ومنخفضى الدرجات )األرباعى 
األدنى( عمى كؿ بعد مف أبعاد مقياس )أ( باستخداـ اختبار "ت" لمجموعتيف مستقمتيف، 

 والجدوؿ التالي يوضح الفروؽ بينيما.
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األعمى يوضح قيمة "ت" لداللة الفروؽ بيف متوسطى درجات األرباعى   (ٓٔجدوؿ )
 لممقياس واألدنى

 
 
 

 األبؼــــــاد
 األسباػً األػهً

 = ٌ(72) 
 األسباػً األدًَ

 قيًــت ث (72)ٌ = 
يسخىي 
 انذالنت

 ع و ع و
 0.09 91.242 7.702 1.729 4.072 74.223 اآليٍ
 0.09 92.022 7.229 97.417 4.227 71.327 انقهق

 0.09 70.347 7.315 99.3.1 4.532 72.231 انخجُبً

 ٔٓ.ٕ( = ٘ٓ.ٓمستوى الداللة عند )   ٛٙ.ٕ( = ٔٓ.ٓمستوى الداللة عند )
(، مما يشير إلى ٛٙ.ٕيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ "ت" أكبر مف القيمة الجدولية )

( بيف متوسطات درجات األفراد ٔٓ.ٓوجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى داللة )
 اس مما يشير إلى قدرتو عمى التمييز.باألرباعى األعمى واألدنى عمى المقي

 

 االتساق الداخمي        -ب 
الباحثة بإيجاد التجانس الداخمي لممقياس عف طريؽ حساب معامؿ االرتباط بيف  تقام

 درجات األفراد عمى كؿ عبارة مف عبارات المقياس والدرجة الكمية لمبعد الذى تنتمى إليو.
 (ٓٓٔلعبارات المقياس )ف =   يوضح معامبلت االرتباط (ٔٔجدوؿ )

 انخجُبً انقهق اآليٍ
 يؼايم االسحباط سقى انؼباسة يؼايم االسحباط سقى انؼباسة يؼايم االسحباط سقى انؼباسة

3 0.32. 9 0.342 7 0.371 
2 0.503 4 0.597 5 0.425 

90 0.322 . 0.4.1 2 0.392 
99 0.572 1 0.390 97 0.422 
93 0.592 94 0.425 95 0.30. 
91 0.324 9. 0.392 92 0.317 
  92 0.303 70 0.507 

 1.072( = 1.16، )1.762( = 1.10مستوى الداللة عند )
يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى 

 (.ٔٓ.ٓداللة )
أبعاد عمى  ثـ قامت الباحثة بإيجاد مصفوفة معامبلت االرتباط بيف درجات األفراد

 المقياس، والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.
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 (ٓٓٔ)ف =  يوضح معامبلت االرتباط ألبعاد المقياس   (ٕٔجدوؿ )
 انخجُبً انقهق اآليٍ انبؼــــــذ

   - اآليٍ

  - -0.305 انقهق

 - 0.412 -0.425 انخجُبً

مستوى  يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت االرتباط دالة إحصائيا عند
 (.ٔٓ.ٓداللة )

 ثبات المقياس –ٕ
كرونباخ عمى العينة االستطبلعية كميا ،  –لحساب ثبات المقياس تـ استخداـ طريقة ألفا 

( فردا مف نفس األفراد الذيف تـ ٖٓوطريقة إعادة تطبيؽ المقياس عمى عينة قواميا )
يف األوؿ والثاني، بيف التطبيق بفاصؿ زمنى قدره أسبوعيفالتطبيؽ األوؿ عمييـ، وذلؾ 
 والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ.

إعادة تطبيؽ كرونباخ وطريقة  –يوضح قيـ معامبلت االرتباط بطريقة ألفا  (ٖٔجدوؿ )
 المقياس

 األبؼـــاد
 أنفا كشوَباخ

 = ٌ(900) 

 إػادة انخطبيق

 = ٌ(40) 

 0.271 0.279 اآليٍ

 0.275 0.294 انقهق

 0.249 0.291 انخجُبً
 

، مما يشير إلى ثبات مرتفعةجدوؿ السابؽ أف جميع قيـ معامبلت الثبات يتضح مف ال
 المقياس.

 اإلجراءات التنفيذية لمدراسة :
االطبلع عمى األدبيات النفسية التي تناولت متغيرات الدراسة الحالية واالطبلع عمي  - ٔ

 األطر النظرية والبحوث السابقة بغرض اإلفادة منيا في الدراسة الحالية.
تقنيف أدوات الدراسة الحالية مف خبلؿ القياـ بتطبيقيا عمي مجموعة استطبلعية مف  - ٕ

 الشباب المنتسبيف لمنقابات المينية مف الجنسيف.
تطبيؽ أدوات الدراسة الحالية عمى عينة الدراسة األساسية مف الشباب المنتسبيف  - ٖ

 لمنقابات المينية مف الجنسيف.
 ية لممقاييس لمتحقؽ مف صحة الفروض.تمت المعالجات اإلحصائ - ٗ
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تفسير نتائج الفروض ومناقشتيا في ضوء األطر النظرية، والبحوث السابقة،  - ٘
 وصياغة التوصيات الخاصة بالنتائج والبحوث المقترحة.

 عرض النتائج وتفسيرىا ثالثاً 
 عرض نتائج الفرض األول

لة إحصائيا بيف أساليب تقديـ "ال توجد عبلقة ارتباطية داينص الفرض األول عمى أنو 
 الذات وأنماط التعمؽ الوجداني لدى الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف".

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد 
عينة الدراسة عمى أبعاد مقياس استراتيجيات تقديـ الذات ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس 

 تعمؽ الراشديف كما ىو موضح بالجدوؿ التالي. أنماط 
 

( يوضح معامبلت االرتباط بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد مقياس ٗٔجدوؿ )
 ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس أنماط تعمؽ الراشديف استراتيجيات تقديـ الذات

 (ٕٓٗ)ف =  
 حشقيت انزاث انحظىة األبؼـــاد

انخهجى 

 )انخىقف(
 انخىسم انًثانيت

 ٭-0.154 ٭٭0.278 ٭٭-0.284 ٭٭0.225 ٭٭0.252 اآليٍ

 ٭٭0.169 -0.049 ٭0.154 -0.073 ٭٭-0.197 انقهق

 ٭٭0.224 -0.083 ٭0.127 ٭٭-0.192 ٭٭-0.175 انخجُبً

 (٘ٓ.ٓ( ٭ داؿ عند مستوى )ٔٓ.ٓ٭٭ داؿ عند مستوى )
 -يتضح من الجدول السابق ما يمي:

 لة إحصائيا بيف بعد اآلمف وكؿ مف أبعاد الحظوة، توجد عبلقة ارتباطية موجبة دا
ترقية الذات، والمثالية. بينما توجد عبلقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا مع بعدى التيجـ 

 والتوسؿ.
  توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف بعد القمؽ وكؿ مف بعدى التيجـ

عد الحظوة، بينما جاءت العبلقة غير دالة والتوسؿ، بينما توجد عبلقة ارتباطية سالبة مع ب
 إحصائيا مع بعدى ترقية الذات، والمثالية.
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  توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف بعد التجنبي وكؿ مف بعدى التيجـ
والتوسؿ. بينما توجد عبلقة ارتباطية سالبة مع بعدى الحظوة، ترقية الذات، بينما جاءت 

 يا مع بعد المثالية.العبلقة غير دالة إحصائ
 

 تفسير نتائج الفرض األول ومناقشتيا
أثبتت النتائج عدم صحة الفرض األول جزئيا حيث كشفت عن وجود عالقة ذات داللة 
إحصائية موجبة أو سالبة بين معظم أبعاد أساليب تقديم الذات وأنماط التعمق 

 الوجداني.
 ؽ اآلمف عمى مقياس أنماط وتفسر الباحثة تمؾ العبلقة الموجبة بيف نمط التعم

تعمؽ الراشديف مف جانب و كؿ مف بعد "الحظوة وترقية الذات والمثالية" عمى مقياس 
استراتيجيات تقديـ الذات مف جانب آخر إلى ما يتصؼ بو أصحاب نمط التعمؽ اآلمف 
مف صفات إيجابية متمثمة في أف لدييـ اتجاه إيجابي نحو ذواتيـ وفي الوقت ذاتو لدييـ 

جاه إيجابي نحو األخريف، وىو ما يتفؽ مع أصحاب أسموب الحظوة عند تقديـ ذواتيـ ات
أماـ األخريف حيث يمدحوف أنفسيـ مدحا غير صريح كما أنيـ يقوموف بمدح األخريف، 
وبالمثؿ فإف أصحاب التعمؽ اآلمف يتميزوف بارتفاع الثقة بالنفس، وىو ما يتفؽ مع 

ة الذات كأحد أساليب تقديـ الذات، في حيف نجد أف صفات الذيف يستخدموف أسموب ترقي
أصحاب نمط التعمؽ اآلمف يحرصوف عمى العبلقات الحميمة والجيدة مع األخريف مما 
يجعميـ يتفانوف لكسب ثقة األخريف باستخداـ أسموب اإليثار حتى يعتقد األخروف أنيـ 

ع ما أشار إليو صادقوف وىو ما يتصؼ بو أصحاب أسموب المثالية. وىو ما يتفؽ م
Fraley,2002: 123))  في أف األفراد ذوو التعمؽ اآلمف ال يترددوف في طمب المساندة

مف شركائيـ كما أنيـ أكثر قابمية لتقديـ المساندة لشركائيـ في أوقات الضيؽ والضغوط ، 
                                                             (Collins& Read,1990) .كما تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع دراسة

في أف أصحاب نمط التعمؽ اآلمف لدييـ شعور مرتفع بجدارة الذات وبثقة في       
النفس، ولدييـ القدرة عمى وصؼ أنفسيـ بمصطمحات أكثر إيجابية، حيث أنيـ يرووف 

حيث أف  أنيـ محببوف لمغير، كما أف لدييـ اعتقادات إيجابية عف العالـ الخارجي،
 األخريف عندىـ جديريف بالثقة.
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   بينما تفسر الباحثة العبلقة السالبة بيف كؿ مف نمط التعمؽ اآلمف مف جانب
وأسموبي التيجـ والتوسؿ مف الجانب اآلخر إلى ما يتسـ بو الجانبيف مف صفات متناقضة 
ال تتفؽ مع بعضيا البعض حيث يميؿ أصحاب أسموب التيجـ إلى جعؿ األخريف 

فضونيـ نتيجة تيجميـ عمييـ وىو ما ال يتفؽ وسمات أصحاب نمط التعمؽ اآلمف ير 
الذيف يقتربوف مف األخريف ويثقوف فييـ ويتميزوف في إقامة عبلقات ناجحة معيـ، كما 
نجد أيضا أف أسموب التوسؿ ال يتفؽ ونمط التعمؽ اآلمف، مف حيث أف األوؿ يعتمد كميا 

األخريف وطمب العوف والمساعدة المستمرة مف األخريف  عمى التقميؿ مف قدر الذات أماـ
وعمى النقيض تماما نجد ذوي نمط التعمؽ اآلمف  يميموف إلى جعؿ األخريف يعتمدوف 

والتي أشارت نتائجيا  (Collins& Read,1990)  عمييـ، وىو ما يتفؽ مع دراسة 
جتماعية، وأنيـ محبوف إلى أف ذوو التعمؽ اآلمف لدييـ توكيد لمذات أكثر في المواقؼ اال

 . لآلخريف ، كما أنيـ يدركوف جيدا أف األخريف غير متاحيف في كؿ األوقات
  بينما تفسر الباحثة العبلقة اإليجابية الدالة بيف أصحاب نمط التعمؽ القمؽ

وأسموب التيجـ ، بأف ذوو نمط التعمؽ القمؽ لدييـ اتجاه سالب نحو ذواتيـ ولدييـ حالة 
، وعدـ التفاعؿ اإليجابي مع األخريف، وىو عمى ىذا النحو يتفؽ مع مف البلمباالة

أصحاب أسموب التيجـ، كما أف أصحاب نمط التعمؽ القمؽ يعتمدوف اعتمادا كبيرا عمى 
األخريف في كسب احتراميـ لذواتيـ، وىو ما ينسحب أيضا عمى مف يستخدموف أسموب 

ظيار التوسؿ الذيف يمجؤوف دوما في معامبلتيـ مع األخ ريف إلى طمب العوف والمساعدة وا 
 (Collins& Read,1990) العوز والعجز، وىذه النتيجة جاءت بما يتفؽ ودراسة 

والذي أشار فييا إلى أف ذوي التعمؽ غير اآلمف يتسموف بعبلقاتيـ السمبية التي تتميز 
 بمساندة أقؿ لؤلخريف وصراع أكثر معيـ. 

بة الدالة بيف أصحاب النمط القمؽ ومف يستخدموف في حيف تفسر الباحثة العبلقة السال
أسموب الحظوة، في أف األوؿ يعبر دوما عف عدـ الراحة والتوتر حياؿ رفض األخريف لو، 
يجابيات األخريف، قدرتو في كسب محبة  في حيف أف الثاني يبرز دوما إيجابياتو وا 

 ( (Simpson& et.Al ,1996                  .األخريف، وىو ما يتفؽ مع دراسة
والتي تشير نتائجيا إلى أف ذوي التعمؽ القمؽ يقوموف بتضخيـ سمبيات األخريف والتقميؿ 

 مف إيجابياتيـ، وىو ما ال يتفؽ مع مستخدمي أسموب الحظوة. 
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كما تفسر الباحثة عدـ وجود عبلقة بيف النمط القمؽ مف جانب وبعدي ترقية الذات 
تناقض في الصفات المميزة لكبل الطرفيف، حيث  والمثالية مف جانب آخر لما ورد مف

يتسـ أصحاب نمط التعمؽ القمؽ الجانب األوؿ عمي صعوبة في التعامؿ مع مشاكميـ 
دوف مساعدة األخريف، والذىاب فورا لآلخريف عندما تعترضيـ أي مشكمة أو مشاعر 

ترقية الذات سيئة، كما أنيـ حساسيف وسريعي البكاء، وىو ما ال يتفؽ مع مف يستخدموف 
كأسموب مف أساليب تقديـ ذواتيـ، كما أف المثالييف يقدموف ذواتيـ بأنيـ أشخاص 
أخبلقييف، مما قد يدفع األخريف إلى تقميدىـ واتباعيـ وىو ما نفتقده في سمات أصحاب 

 نمط التعمؽ القمؽ العاجزيف عف ىذا. 
 تعمؽ التجنبي في حيف تفسر الباحثة وجود عبلقة إيجابية بيف كبل مف نمط ال

وأسموبي " التيجـ والتوسؿ" في أف األوؿ يعبر عف أشخاص يقمموف مف أىمية العبلقات 
باألخريف ويتجنبوف العبلقات الحميمة فيـ عقبلنيوف وغير عاطفييف وىو ما يتفؽ إلى حد 
كبير مع مستخدمي أسموب التيجـ، كما أف نمط التعمؽ التجنبي يتسـ أصحابو بالمجوء 

المتعمؽ بو لطمب الحماية والرعاية، دوف أف يعطي ليذا الطرؼ الشعور إلى الطرؼ 
باألماف والطمأنينة، وىو ما يتفؽ ضمنيا مع أصحاب أسموب التوسؿ في تقديـ ذواتيـ فيـ 
الذيف يحاولوف إظيار أنفسيـ بمظير سمبي متمثؿ في "الحاجة والعجز وتقميؿ قيمة 

يجبرونيـ عمى مد يد العوف ليـ باعتبار أف الذات" وفي المقابؿ يستجدوف األخريف أو 
 اآلخريف يتميزوف بالقدرة واإليجابية.

كما أظيرت النتائج وجود عبلقة سالبة دالة بيف النمط التعمؽ التجنبي وبعدي الحظوة  
والترقية الذات الذيف يعتمدوف كمية في حاؿ استخداميما عمى أف أصحابيما لدييـ قدرة 

بنجاح والحصوؿ عمي حب األخريف واحتراميـ وتقديرىـ وىو  عمي التعامؿ مع األخريف
ماال يتفؽ مع أصحاب نمط التعمؽ التجنبي الذيف يبادروف دوما إلى تجنب العبلقات 
الحميمة بؿ ربما وجود شعور مصاحب بعدـ االرتياح عند اقترابيـ مف األخريف واقتراب 

 األخريف منيـ.
تعمؽ التجنبي ومستخدمي أسموب المثالية الذي كما لـ تظير أي عبلقة دالة بيف نمط ال

يبادر مستخدميو في تنصيب أنفسيـ قدوة يتبعيا األخريف وىو ما ال يرتبط أساسا مع 
      النمط التجنبي الذي يفضؿ البقاء بعيدا عف األخريف.  
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 عرض نتائج الفرض الثاني
ئيا بيف استراتيجيات " ال توجد عبلقة ارتباطية دالة إحصا ينص الفرض الثاني عمى أنو

 حؿ الصراع وأنماط التعمؽ الوجداني لدى الشباب المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف. 
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامبلت ارتباط بيرسوف بيف درجات أفراد 
عينة الدراسة عمى أبعاد مقياس استراتيجيات حؿ الصراع ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس 

 لراشديف كما ىو موضح بالجدوؿ التالي. أنماط تعمؽ ا
 

 

يوضح معامبلت االرتباط بيف درجات أفراد عينة الدراسة عمى أبعاد مقياس  (٘ٔجدوؿ )
 استراتيجيات حؿ الصراع ودرجاتيـ عمى أبعاد مقياس أنماط تعمؽ الراشديف

 (ٕٓٗ)ف =  
 انخُاصل انخسىيت انخُافس انخجُب انخؼاوٌ األبؼـــاد

 -0.041 0.088 ٭-0.139 ٭٭-0.241 ٭٭0.208 اآليٍ

 ٭0.148 0.071 0.039 ٭0.141 ٭٭-0.169 انقهق

 0.086 -0.048 -0.038 0.023 ٭-0.152 انخجُبً

 (٘ٓ.ٓ(       ٭ داؿ عند مستوى )ٔٓ.ٓ٭٭ داؿ عند مستوى )
 يتضح من الجدول السابق ما يمي:

 اآلمف واستراتيجية  توجد عبلقة ارتباطية موجبة دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ
التعاوف. بينما توجد عبلقة ارتباطية سالبة مع استراتيجيتي التجنب والتنافس. وجاءت 

 العبلقة غير دالة إحصائيا مع استراتيجيتي التسوية والتنازؿ.
  توجد عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ القمؽ وكؿ مف استراتيجيتي

قة سالبة مع استراتيجية التعاوف. وجاءت العبلقة غير التجنب والتنازؿ، بينما توجد عبل
 دالة إحصائيا مع استراتيجيتي التنافس والتسوية.

  .توجد عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ التجنبى واستراتيجية التعاوف
 وجاءت العبلقة غير دالة إحصائيا مع استراتيجيات التجنب، التنافس، التسوية، والتنازؿ.
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 سير نتائج الفرض الثاني ومناقشتياتف
أثبتت النتائج عدم صحة الفرض الثاني جزئيا حيث كشفت عن وجود عالقة ذات داللة 
 إحصائية موجبة أو سالبة بين معظم استراتيجيات حل الصراع وأنماط التعمق الوجداني.

  وتفسر الباحثة تمؾ العبلقة الموجبة بيف نمط التعمؽ اآلمف عمى مقياس أنماط 
تعمؽ الراشديف وبيف استراتيجية التعاوف إلى أف متبعي تمؾ االستراتيجية يميموف إلي 
التعاوف مع الطرؼ اآلخر إليجاد الحؿ الذي يمبي حاجاتيـ واألخريف، ويعنى باىتمامات 
كؿ منيما باآلخر فيي تتميز باىتماـٍ كبير مف الفرد باآلخر وىو ما يتسـ بو أيضا 

ف الذيف يميموف إلى مراعاة األخريف والتقييـ الجيد لعبلقاتيـ بيـ أصحاب نمط التعمؽ اآلم
والتي  ((Millikin,2000والنظر ليـ بأنيـ محط ثقتيـ، وتتفؽ تمؾ النتيجة مع دراسة 

 .أشارت إلى أف ذوو التعمؽ اآلمف لدييـ مدى واسع مف أساليب االستجابة لمصراعات
صائيا بيف نمط التعمؽ اآلمف واستراتيجيتي كما تفسر الباحثة وجود عبلقة سمبية دالة إح

التجنب والتنافس في أف األخيرتيف تتسماف إما باىتماـ قميؿ بالنفس واآلخر كما في 
التجنب أو باالىتماـ المبالغ فيو بالنفس عمى حساب الطرؼ اآلخر كما في التنافس، 

بالنفس وباألخريف وكبلىما ال يتفؽ ونمط التعمؽ اآلمف الذي يعتمد كمية عمي االىتماـ 
والتي أشارت إلى أف  ((Mikulincer,1997وكسب محبتيـ، وىو ما يتفؽ مع دراسة 

أصحاب نمط التعمؽ اآلمف تنطوي عبلقاتيـ باألخريف عمي الراحة واالستقبللية والسعادة 
والمصارحة وىو ما يتناقض مع استراتيجيتي التجنب والتنافس ومف ثـ تتفؽ نتيجة الدراسة 

والتي أشارت نتائجيا إلى أف  ( Kobak & Hazan, 1991)أيضا مع دراسة  الحالية
ذوو نمط التعمؽ اآلمف أكثر مساندة واىتماما واستماعا لمطرؼ اآلخر مف ذوي النمط غير 

 اآلمف. 
وىو ما ينسحب أيضا عمى النتيجة الفرعية التي أثبتت عدـ وجود عبلقة دالة بيف نمط 

التسوية والتنازؿ، إلى أف أصحاب نمط التعمؽ اآلمف يتصرفوف التعمؽ اآلمف واستراتيجيتي 
بصورة أكثر إيجابية مما يقمؿ مف حجـ الصراعات بينيـ وبيف األخريف وبالتالي فإنيـ ال 
ف استوجب األمر  يمجؤوف إلى استخداـ استراتيجيتي التنازؿ والتسوية مع الغير وا 

ستراتيجية مستخدمة، وىو ما يتفؽ مع مواجيتيـ لمصراعات فإنيـ يميموف إلى التعاوف كا
والتي أشارت نتائجيا إلى أف ذوو التعمؽ اآلمف  (Collins& Read,1990) دراسة 
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 & Kobak)لدييـ توكيد لمذات أكثر في المواقؼ االجتماعية، ويتفؽ أيضا مع دراسة 
Hazan, 1991  ) والتي تشير إلى أف نمط التعمؽ اآلمف يجعؿ أصحابو أكثر قدرة عمى

 التنظيـ االنفعالي والتقميؿ مف حدة المشكبلت والصراعات. 
  وتفسر الباحثة وجود عبلقة موجبة دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ القمؽ وكؿ مف

استراتيجيتي التجنب والتنازؿ إلى أف أصحاب النمط القمؽ غير متأكديف مف أنيـ يمكنيـ 
نب والتنازؿ تخمصيـ مف االعتماد عمى األخريف ويعتبروف أف استراتيجيتي التج

ف كانت تستوجب  اإلحساس المستمر بالمشكمة مما يدفعيـ إلى إنيائيا بأي طريقة حتى وا 
منيـ تأجيؿ الصراع لوقت آخر يرونو مناسبا، أو االنسحاب مف موقؼ التيديد، كما في 
استراتيجية التجنب، وىو ما ينطبؽ أيضا عمى استخداميـ الستراتيجية التنازؿ والتي 

وف فييا اىتماـ برغبات األخريف عمى حساب الحاجات الشخصية، وذلؾ مف أجؿ يك
التأقمـ والتكيؼ مع األخريف وفي كمتا الحالتيف يكوف الدافع النفسي الخفي وراء ىذا ىو 

 خفض مشاعر القمؽ التي يعيشوف فييا بصورة مستمرة.
 لتعمؽ القمؽ وتفسر الباحثة وجود العبلقة السالبة الدالة إحصائيا بيف نمط ا

واستراتيجية التعاوف إلى ما ورد بالتفسير في الجزء األوؿ مف الفرض الحالي والذي 
يتماشى كمية مع انو إذا ما كانت العبلقة إيجابية بيف نمط التعمؽ اآلمف واستراتيجية 
والتعاوف فمف المنطقي تماما أف تكوف العبلقة سمبية بيف نمط التعمؽ القمؽ واستراتيجية 

 وف. التعا
وتفسر الباحثة عدـ وجود عبلقة دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ القمؽ واستراتيجيتي 

إجبار الطرؼ اآلخر التنافس والتسوية بأف أصحاب النمط القمؽ ليس لدييـ القدرة عمي 
لبلمتثاؿ لوجية نظرىـ كما في استراتيجية التنافس، ومف جانب آخر ال يتمتعوف بالميارة 

إلى أرضية مشتركة وحموؿ جزئية ترضي الطرفيف كما في استراتيجية لموصوؿ  الكافية 
 التسوية مما يدفعيـ إلى استبعاد ىاتيف االستراتيجيتيف في إدارة صراعاتيـ مع األخريف.

  عبلقة سالبة دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ التجنبى وتفسر الباحثة وجود
يتسـ بعدـ الشعور بالراحة عند القرب أو واستراتيجية التعاوف، إلى أف نمط التعمؽ التجنبي 

االعتماد عمى األخريف وأنيـ ال ييتموف برأي األخريف سواء بالقبوؿ أو الرفض وىذا ما 
يفسر تماما العبلقة السالبة بيف أصحاب ىذا النمط وعدـ استخداميـ الستراتيجية التعاوف، 
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 ,Collins& Read) ودراسة( (Hazan& Shaver,1987وىو ما يتفؽ مع دراسة 
1990) . 

دالة إحصائيا بيف نمط التعمؽ التجنبي وباقي وتفسر الباحثة عدـ وجود عبلقة 
، إلى أف استراتيجيات حؿ الصراع متمثمة في "التجنب، التنافس، التسوية، والتنازؿ

أصحاب نمط التعمؽ التجنبي يتسموف بالثقة بالنفس وىذا ال ينطبؽ مع مستخدمي 
وفي المقابؿ نجدىـ يقمموف مف كما أنيـ يتسموف باالعتماد عمي الذات استراتيجية التنازؿ، 

وىو ما ال يتفؽ مع التسوية والتجنب، ولدييـ اتجاه إيجابي نحو  أىمية العبلقات باألخريف
 ذواتيـ وسمبي نحو األخريف وىو ماال يتفؽ مع استراتيجية التنافس.

 
 

 عرض نتائج الفرض الثالث
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات نو" ينص الفرض الثالث عمى أ

 كبل مف الذكور واإلناث المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس استراتيجيات تقديـ الذات".
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار " ت " لمجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ 

 التالي يوضح ذلؾ. 
ؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى أبعاد يوضح داللة الفرو  (ٙٔجدوؿ )

 مقياس استراتيجيات تقديـ الذات

 
 

 األبؼـــاد

 ركــــــىس

 = ٌ(109) 

 إَـــــــــــاد

 قيًـت (131)ٌ = 

 " ث "

 يسخىي

 انذالنت
 ع و ع و

 غيش دانت 0.772 4.750 77.50 7.235 77.39 انحظىة

 غيش دانت 0.404 7.244 70.74 7.422 70.44 حشقيت انزاث

 غيش دانت 9.772 7.597 97.22 4.505 .94.7 انخهجى )انخىقف(

 غيش دانت 9.071 7.531 4..77 7.571 77.12 انًثانيت

 غيش دانت 9.022 4.2.1 94.21 4.940 93.41 انخىسم
 

 ٜٚ.ٔ( = ٘ٓ.ٓوعند )    ٜ٘.ٕ( =  ٔٓ.ٓمستوى الداللة عند )
(، مما ٜٚ.ٔ( المحسوبة أقؿ مف القيمة الجدولية )يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ )ت

يدؿ عمى عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى 
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أبعاد )الحظوة، ترقية الذات، التيجـ " التوقؼ"، المثالية، التوسؿ( لمقياس استراتيجيات 
 تقديـ الذات.
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بين متوسطات درجات الذكور واإلناث  ( يوضح الشكل البياني التالي الفروق0شكل )

 عمى أبعاد مقياس استراتيجيات تقديم الذات.
 

 تفسير نتائج الفرض الثالث ومناقشتيا
أثبتت النتائج صحة الفرض الثالث في عدـ وجود فروؽ دالة بيف درجات الذكور واإلناث 

قديـ الذات عمى مقياس استراتيجيات تقديـ الذات وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف أساليب ت
أجزاء مف ذاتو )خصائصو، قدراتو،  -أثناء تفاعمو االجتماعي-تعبر عف  تقديـ الفرد 

سماتو، مواىبو( التي يود أف تنعكس في أذىاف األخريف عنو، وبالتالي فيو عمؿ يقـو بو 
                             .               كؿ شخص باستمرار بغض النظر عف اختبلؼ الجنس، وىو ما يتفؽ مع دراسة

(Anna & Joanna 2010)  
 عرض نتائج الفرض الرابع

" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  ينص الفرض الرابع عمى أنو
اد مقياس استراتيجيات حؿ كبل مف الذكور واإلناث المقبميف عمى الزواج عمى أبع

 .الصراع"
ـ اختبار " ت " لمجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخدا

 التالي يوضح ذلؾ. 
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( يوضح داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى أبعاد ٚٔجدوؿ )
 مقياس استراتيجيات حؿ الصراع

 
 

 األبؼـــاد

 ركـــــــــــــىس

 = ٌ(901) 

 إَـــــــــــــــاد

 قيًـت (949)ٌ = 

 " ث "

 يسخىي

 انذالنت
 ع و ع و

 غيش دانت 9.5.0 4.322 71.14 4.734 9..40 انخؼاوٌ

 غيش دانت 0.100 3.093 77.95 4.120 2..79 انخجُب

 0.09 .3.03 .4.54 70.12 4.514 91.90 انخُافس

 غيش دانت 0.150 4.211 75.52 25..7 75.11 انخسىيت

 غيش دانت 0.140 3.014 .2..7 4.179 72.75 انخُاصل

 ٜٚ.ٔ( = ٘ٓ.ٓوعند )    ٜ٘.ٕ( =  ٔٓ.ٓلداللة عند )مستوى ا
( وىى ٙٗٓ.ٗيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة )ت( المحسوبة لبعد "التنافس" بمغت )

(، مما يدؿ عمى وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى ٜ٘.ٕأكبر مف القيمة الجدولية )
نجد أف المتوسط الحسابي ( بيف الذكور واإلناث، وبالرجوع لمجدوؿ السابؽ ٔٓ.ٓداللة )

( مما يشير إلى أف ٜٚ.ٕٓ( بينما بمغ المتوسط الحسابي لئلناث )ٔ.ٜٔلمذكور بمغ )
الفروؽ لصالح اإلناث. كذلؾ يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ )ت( المحسوبة ألبعاد 

(، مما يدؿ ٜٚ.ٔ)التعاوف، التجنب، التسوية، التنازؿ( جاءت أقؿ مف القيمة الجدولية )
عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى ىذه  عمى

 األبعاد.
 

0

5

10

15

20

25

30

35

التعاون التجنب التنافس التسوية التنازل

ذكور

إناث

 
( يوضح الشكل البياني التالي الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث 7شكل )

 عمى أبعاد مقياس استراتيجيات حل الصراع
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 تفسير نتائج الفرض الرابع ومناقشتيا
ابع جزئيا في عدم وجود فروق ذات داللة بين درجات أثبتت النتائج صحة الفرض الر 

وترجع الباحثة ذلؾ إلى أف كؿ الذكور واإلناث عمي مقياس استراتيجيات حل الصراع 
األشخاص معرضيف لصراعات متنوعة ينتج عنيا استخداـ استراتيجيات لمتغمب عمى تمؾ 

المشكمة المطروحة الصراعات يختمؼ انتقائيا حسب ما يراه الشخص مناسبا لمصراع أو 
أمامو وىو ما ال يختمؼ فيو األفراد مع اختبلؼ الجنس فالجميع يقرر أي االستراتيجيات 
المناسبة لحؿ الموقؼ، حيث أنو ال توجد طريقة أو سموؾ واحد صحيح عندما نواجو 
بصراع ما، فجميع الطرؽ يمكف أف تكوف نافعة في مواقؼ محددة حيث أف كبلًّ منيا 

مف الميارات االجتماعية المفيدة، كما أف فاعميتيا تعتمد عمى ظروؼ  يمّثؿ مجموعة
الموقؼ ومتطمباتو وعمى مدى ميارة الشخص في استخداـ مختمؼ الطرؽ وىو ما ال 

) أبو غزال يتفوؽ فيو الذكر عمى األنثى أو العكس، وىو ما ال يتفؽ مع نتائج دراسة
فروؽ دالة إحصائيا بيف الذكور  والتي أشارت نتائجيا إلى وجود (7117وجرادات ، 

 واإلناث في التصدي لممشكبلت االجتماعية لصالح الذكور
في حيف وجدت فروؽ بيف الجنسيف في بعد التنافس فقط لصالح اإلناث وىو ما تفسره 
الباحثة برغبة األنثى لتعويض الشعور بضعؼ البنية الجسمية مف خبلؿ استخداـ تمؾ 

نيا إلعادة توزيع القوى بيف طرفي الصراع التي ىي أحدىما االستراتيجية، فيي محاولة م
                                               بيدؼ التوصؿ إلى حؿ بمعنى إيمانيا أف البقاء في إطار االحتمالية قد يجعميا تصيب.

 (62: 7112)أبو عساكر، 
ؿ لوجية الشخص المستخدـ ليا يحاوؿ إجبار اآلخر المتصارع معو لبلمتثاحيث أف  

بأنو صاحب الحؽ، وىو ما  -قد يكوف صحيحا أو خاطئا -نظره المبنية عمى اعتقاد 
أفادت بأف اإلناث أكثر والتي ( (Zhi & Lei,2005يتفؽ ضمنيا مع نتائج دراسة 

 استخدامًا لبلستراتيجيات اإليجابية في مواجية األحداث الحياتية الضاغطة مقارنة الذكور.
 

 امسعرض نتائج الفرض الخ
" ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  ينص الفرض الخامس عمى أنو

 كبل مف الذكور واإلناث المقبميف عمى الزواج عمى أبعاد مقياس أنماط تعمؽ الراشديف".
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ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار " ت " لمجموعتيف مستقمتيف، والجدوؿ 
 التالي يوضح ذلؾ.

يوضح داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى أبعاد  (ٛٔ) جدوؿ
 مقياس أنماط تعمؽ الراشديف

 
 
 
 

 األبؼـــاد

 ركــــــــــــــــىس

 = ٌ(901) 

 إَـــــــــــــــــــــــــــــــــاد

 قيًـت (949)ٌ = 

 " ث "

 يسخىي

 انذالنت
 ع و ع و

 غيش دانت 0.993 3.431 91.27 3.992 .91.2 اآليٍ

 غيش دانت 0.399 3.252 .93.5 3.952 93.29 انقهق

 غيش دانت 9.270 14..5 92.04 5.9.3 91.75 انخجُبً

 ٜٚ.ٔ( = ٘ٓ.ٓوعند )    ٜ٘.ٕ( =  ٔٓ.ٓمستوى الداللة عند )
(، مما ٜٚ.ٔيتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ )ت( المحسوبة أقؿ مف القيمة الجدولية )

ود فروؽ دالة إحصائيا بيف متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى يدؿ عمى عدـ وج
 أبعاد )اآلمف، القمؽ، التجنبى( لمقياس أنماط تعمؽ الراشديف.
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( يوضح الفروق بين متوسطات درجات الذكور واإلناث عمى أبعاد مقياس 6الشكل )

  أنماط تعمق الراشدين
 

 تفسير نتائج الفرض الخامس ومناقشتيا
ائج صحة الفرض الخامس والذي جاءت مؤكدة عمى عدـ وجود فروؽ بيف أثبتت النت

الذكور واإلناث عمي مقياس أنماط تعمؽ الراشديف وىو ما تفسره الباحثة بأف أنماط التعمؽ 
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 Bowlbyباختبلؼ أنواعيا ترجع غالبا إلى الطفولة حيث يرى
فتوحة أماـ أنو رغـ بقاء النماذج العاممة الداخمية م Benjamin,2004):67في)

الخبرات الجديدة عند تفاعؿ الفرد مع أشخاص جدد، إال أنيا مع ذلؾ تميؿ نحو االستقرار 
والثبات، ألف الفرد سيختار شركاءه ويشكؿ عبلقاتو الجديدة بطريقة تنسجـ مع النموذج 

 العامؿ الموجود لديو مسبقا.
ميا ألنيا تعمؿ خارج أف النماذج العاممة ستقاوـ التغيير بمجرد تشك Bowlbyكما يرى 

إدراؾ الفرد ووعيو، وألف المعمومات الجديدة سيتـ تمثيميا في النموذج الموجود عنده سمفا، 
ولذلؾ فعندما يواجو الفرد خبرات ومواقؼ جديدة، سيخضع الفرد ىذه الخبرات والمواقؼ 

نموذج، لمنموذج العامؿ الموجود لديو، متجاىبل بذلؾ األدلة الواضحة التي تدحض ىذا ال
وىو ما يتفؽ مع نتائج الدراسة الحالية الذي أكد أف عامؿ الجنس ليس لو داللة في نوعية 
األنماط التي يستخدميا الذكور مثبل عف اإلناث بؿ يتعمؽ األمر أكثر بنوع خبرات التعمؽ 
التي اجتازىا الفرد في طفولتو وىذا األمر يتساوى فيو الجنسيف، وىو ما أيضا مع نتائج 

ودراسة  (Collins& Read, 1990)( ودراسة (Hazan& Shaver,1987ة دراس
والتي توصمت إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في  (7117)أبو غزال وجرادات ، 

أنماط التعمؽ الوجداني في الرشد بينما اختمفت نتائج الدراسة الحالية مع ما توصمت إليو 
أشارت نتائجيا إلى أف مستوى  والتي (Matsuoka, et. Al, 2006 ) نتائج دراسة

 7100)أبو نمر ، التعمؽ اآلمف والقمؽ لدى اإلناث أعمى منو لدى الذكور، وكذلؾ دراسة 
والتي أشارت نتائجيا إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لجنس الطالب في ( 

 نمط التعمؽ اآلمف وفي نمط التعمؽ التجنبي لصالح اإلناث، وفي نمط التعمؽ القمؽ
 لصالح الذكور.

 

 عرض نتائج الفرض السادس
" يمكف التنبؤ بأساليب تقديـ الذات لدي الشباب المقبميف ينص الفرض السادس عمى أنو

 عمى الزواج مف الجنسيف في ضوء أنماط التعمؽ الوجداني".
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخدـ تحميؿ االنحدار المتعدد بطريقة إضافة وحذؼ 

، حيث يتميز ىذا األسموب بإمكانية إدراج أقوى المتغيرات Stepwiseريجيًا المتغيرات تد
دراج ثاني أقوى المتغيرات في الحظوة  تأثيرًا عمى المتغير التابع في الحظوة األولى، وا 
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الثانية، وىكذا حتى ننتيى مف إدراج جميع المتغيرات ذات التأثير الداؿ عمى المتغير 
الضعيفة أو التي تفسر كمية أو نسبة ضئيمة مف التبايف في  التابع، وال يدرج المتغيرات

درجات المتغير التابع. ويمخص الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمتنبؤ 
 بأساليب تقديـ الذات.

يوضح نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمتنبؤ بأساليب تقديـ الذات في ضوء  (ٕٓجدوؿ )
 أبعاد أنماط التعمؽ

 انًخغيش

 انًخُبأ به

 انًخغيشاث

 انًسخقهت

 يؼايم

 االَحذاس

B 

 انخطأ

 انًؼياسي

 Bنـ 

 يؼايم

 االَحذاس

 انًؼياسي

Beta 

 قيًت

 " ث "

 قيًت

 " ف "

االسحباط 

 انًخؼذد

R 

يشبغ 

 االسحباط

 انًخؼذد

R² 

يشبغ يؼايم 

 االسحباط

 انًخؼذد

 انًؼذل

 انحظىة

 0.060 0.064 0.252 ٭٭16.141 ٭٭4.018 0.252 0.045 0.182 اآليٍ

 18.852انًقذاس انثابج = 

 ٭٭3.439 0.219 0.046 0.159 اآليٍ
 0.077 0.085 0.291 ٭٭10.948

 ٭-2.335 -0.149 0.043 -0.100 انقهق

 20.796 انًقذاس انثابج =

حشقيت 

 انزاث

 0.033 0.037 0.192 ٭٭9.090 ٭٭-3.015 -0.192 0.030 -0.090 انخجُبً

 21.948 نثابج =انًقذاس ا

انخهجى أو 

 انخىقف

 0.077 0.081 0.284 ٭٭20.901 ٭٭-4.572 -0.284 0.044 -0.202 اآليٍ

 16.987    انًقذاس انثابج =

 انًثانيت
 0.073 0.077 0.278 ٭٭19.901 ٭٭4.461 0.278 0.037 0.167 اآليٍ

 19.291انًقذاس انثابج = 

 انخىسم

 0.046 0.050 0.224 ٭٭12.574 ٭٭3.546 0.224 0.040 0.143 انخجُبً

 11.463انًقذاس انثابج = 

 ٭٭3.240 0.205 0.040 0.131 انخجُبً
 0.062 0.070 0.264 ٭٭8.907

 ٭2.242 0.142 0.049 0.109 انقهق

 10.090انًقذاس انثابج = 

 (٘ٓ.ٓ(  ٭ داؿ عند مستوى )ٔٓ.ٓ٭٭ داؿ عند مستوى )
 

 ا يمى :يتضح من الجدول السابق م
 أف متغيرات )اآلمف، القمؽ، التجنبى( ليا قدرة تنبؤية بأساليب تقديـ الذات -
(، األمر ٘ٓ.ٓ، ٔٓ.ٓأف قيمة " ؼ " وكذلؾ قيمة " ت " كانتا جوىرية عند مستوى ) -

الذى يشير إلى داللة تأثير المتغيرات المستقمة )اآلمف، القمؽ، التجنبى( في المتغير التابع 
 ـ الذات( كما يشير إلى داللة المعادالت التنبؤية.)أساليب تقدي
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يمكف التنبؤ ببعد الحظوة مف خبلؿ بعدى "اآلمف والقمؽ"، بينما يمكف التنبؤ ببعدي  -
"ترقية الذات والتيجـ" مف خبلؿ بعد التجنبى، ويمكف التنبؤ ببعد المثالية مف خبلؿ بعد 

 عدى "التجنبى والقمؽ".اآلمف، وأخيرا يمكف التنبؤ ببعد التوسؿ مف خبلؿ ب
 تفسير نتائج الفرض السادس ومناقشتيا

ويتضح مف نتائج الفرض السادس صحة الفرض كمية حيث كشفت النتائج قدرة أنماط 
التعمؽ التنبؤية بأساليب تقديـ الذات المختمفة وىو ما تفسره الباحثة بأف أنماط التعمؽ تعد 

ؾ في أساليب الفرد المستخدمة في مف سمات الشخصية والتي تتدخؿ وتؤثر ببل ش
التعامؿ مع األخريف وتحدد مدى درجة القرب أو البعد منيـ، ومف ثـ ترتبط بصورة مباشرة 

)فايد مع تقديميـ لذواتيـ بناء عمى أنماط تعمقيـ بيؤالء األخريف، وىو ما يتفؽ مع 
ر عمى نمو والذي أشار إلى أف ديناميات التعمؽ الوجداني لو تأثير مستم (20: 7115

إلى أف التعمؽ ( (Ainsworth,1989الذات والعبلقات الشخصية، كما أشارت 
الوجداني يمثؿ متصبل عبر دورة الحياة ويؤثر في أوجو النشاط المختمفة لمفرد، وىو ما 

والتي أشارت إلى أف الطبلب الذيف  ( ( Kim. et.Al, 2003اتفؽ مع نتائج دراسة 
أكثر ميارة عمى تقديـ ذاتيـ بصورة إيجابية بما يترؾ عند  تعرضوا لخبرات إيجابية كانوا

 األخريف انطباع جيد األثر مف ىؤالء الذيف تعرضوا لخبرات سمبية. 
 

 عرض نتائج الفرض السابع
" يمكف التنبؤ باستراتيجيات حؿ الصراع  لدي الشباب ينص الفرض السابع عمى أنو

 ط التعمؽ الوجداني".المقبميف عمى الزواج مف الجنسيف في ضوء أنما
والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخدـ تحميؿ االنحدار المتعدد بطريقة إضافة وحذؼ  

، ويمخص الجدوؿ التالي نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد Stepwiseالمتغيرات تدريجيًا 
 .لمتنبؤ باستراتيجيات حؿ الصراع
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تنبؤ باستراتيجيات حؿ الصراع في يوضح نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لم (ٕٔجدوؿ )
 ضوء أبعاد أنماط التعمؽ

 انًخغيش

 انًخُبأ به

 انًخغيشاث

 انًسخقهت

 يؼايم

 االَحذاس

B 

 انخطأ

 انًؼياسي

 Bنـ 

 يؼايم

 االَحذاس

 انًؼياسي

Beta 

 قيًت

 " ث "

 قيًت

 " ف "

االسحباط 

 انًخؼذد

R 

يشبغ 

 االسحباط

 انًخؼذد

R² 

يشبغ يؼايم 

 االسحباط

 انًخؼذد

 ذلانًؼ

 انخؼاوٌ

 0.039 0.043 0.208 ٭٭10.798 ٭٭3.286 0.208 0.051 0.167 اآليٍ

 26.944انًقذاس انثابج = 

 ٭٭2.783 0.180 0.052 0.144 اآليٍ
 0.051 0.059 0.243 ٭٭0.7462

 ٭-1.997 -0.129 0.048 -0.096 انقهق

 28.807 انًقذاس انثابج =

 انخجُب
 0.054 0.058 0.241 ٭٭14.706 ٭٭-3.835 -0.241 0.059 -0.227 اآليٍ

 26.433 انًقذاس انثابج =

 انخُافس
 0.015 0.019 0.139 ٭4.667 ٭-2.160 -0.139 0.056 -0.120 اآليٍ

 22.502    انًقذاس انثابج =

 - - - - - - - - - انخسىيت

 انخُاصل
 0.018 0.022 0.148 ٭5.302 ٭2.303 0.148 0.057 0.130 انقهق

 25.070نًقذاس انثابج = ا

 (0.05(      ٭ داؿ عند مستوى )0.01٭٭ داؿ عند مستوى )
 

 يتضح من الجدول السابق ما يمى :
أف متغيرات )اآلمف، القمؽ، التجنبى( ليا قدرة تنبؤية باستراتيجيات حؿ الصراع باستثناء 

 بعد التسوية.
(، األمر ٘ٓ.ٓ، ٔٓ.ٓتوى )أف قيمة " ؼ " وكذلؾ قيمة " ت " كانتا جوىرية عند مس -

الذى يشير إلى داللة تأثير المتغيرات المستقمة )اآلمف، القمؽ، التجنبى( في المتغير التابع 
 )استراتيجيات حؿ الصراع( كما يشير إلى داللة المعادالت التنبؤية .

نب يمكف التنبؤ ببعد التعاوف مف خبلؿ بعدى اآلمف والقمؽ، بينما يمكف التنبؤ ببعد التج -
مف خبلؿ بعد اآلمف، كذلؾ يمكف التنبؤ ببعد التنافس مف خبلؿ بعد اآلمف، وأخيرا يمكف 

 التنبؤ ببعد التنازؿ مف خبلؿ بعد القمؽ.
 تفسير نتائج الفرض السابع ومناقشتيا

يتضح مف نتائج الفرض السابع صحة الفرض جزئيا والتي كشفت عف إمكانية التنبؤ 
ستثناء بعد "التسوية" في ضوء أنماط التعمؽ الوجداني، با -باستراتيجيات حؿ الصراع 

وتفسر الباحثة ذلؾ بأف أنماط التعمؽ باعتبارىا مف سمات الشخصية التي تتسـ بالثبات 
واالستمرارية في حياة الفرد مما ينتج عنيا صيغة معرفية تؤثر عمى انفعاؿ الفرد وسموكو 

دعي الفرد دوما وبصورة ال شعورية نماذجو وقراراتو وتقييماتو وتفسيراتو لممواقؼ حيث يست
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التصورية السابقة لكي يحكـ عمى المواقؼ واألحداث التي يواجييا، وىو ما يتفؽ مع 
أف الفرد وفقا والذي يشيرا فييا إلى  (Collins& Read, 1990: 644)وجية نظر

ريف لنمط تعمقو السابؽ يتمكف مف االحتفاظ بوجيات نظر متماسكة تجاه الذات واألخ
حيث أثبتت نتائجيا  (Schwerin,1995)والمستقبؿ، وىو ما يتفؽ مع نتائج دراسة 

وجود عبلقات إيجابية دالة بيف تاريخ التعمؽ اآلمف في مراحؿ الطفولة األولية ومستوى 
والتي (  (Simpson& et.al ,1996كما تتفؽ مع دراسة  التوافؽ لمفرد مستقببل،

مؽ لو قدرة عمى التأثير في التعامؿ مع الصراع التي قد أشارت نتائجيا إلى أف نمط التع
كما اتفقت الدراسة الحالية مع نتائج تحدث بالعبلقات الحميمة، 

والتي أشارت إلى مدى تأثير نمطي التعمؽ التجنبي والقمؽ (Matthews,2010),دراسة
مبية وال باعتبارىما الطرؼ المقابؿ لمنمط اآلمف" بأف أصحابيـ يتصرفوف بطرؽ أكثر س –

   يساىموف بصورة بناءة في حؿ الصراعات والمشكبلت.
 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما أسفرت عنو الدراسة الحالية مف نتائج توصي الباحثة بما يمي:
تصميـ برامج إرشادية مف قبؿ المتخصصيف تيدؼ إلى تغيير أنماط التعمؽ غير  -ٔ

تعمؽ آمنة مع اشتماليا لجانب توعوي  اآلمنة لدى الشباب بشكؿ عاـ واستبداليا بأنماط
 ييدؼ إلى تبصير الوالديف والمربيف بأنماط التعمؽ السوية.

ضرورة توفير أنشطة وبرامج ودورات مف شأنيا أف تساىـ في المزيد مف الوعي  -ٕ
 بأساليب تقديـ الذات وتنوعيا وتنوع مواقؼ استخداميا.

شباب مف ذوي نمط التعمؽ القمؽ ضرورة تصميـ برامج تدريبة تستيدؼ إكساب ال -ٖ
 والتجنبي استراتيجيات مواجية الصراع وأساليب تقديـ ذات فعالة ومناسبة. 

 البحوث المقترحة:
تستيدؼ مراحؿ عمرية  الدراسة الحاليةإجراء بحوث ودراسات مشابية تجمع متغيرات  -

 متنوعة كالمسنيف. 
سية تتمثؿ في الصمود النفسي أو بحث العبلقة بيف أنماط التعمؽ ومتغيرات أخرى نف -

 عوامؿ الشخصية الكبرى.
دراسة أنماط التعمؽ لدى عينات أخرى مف ذوي االحتياجات الخاصة مف الشباب  -

 كالمكفوفيف وفئات ضعاؼ السمع.
 دراسة مقارنة بيف أساليب تقديـ الذات لدي المتزوجيف وغير المتزوجيف مف الجنسيف. -

 قائمة المراجع



838 

 جع العربيةالمرا أوالً 
أنماط إدارة الصراع وأثرىا عمى التطوير التنظيمي: دراسة (. ٕٛٓٓأبو عساكر، فوزي عبد الرحمف.) -

رسالة دكتوراه غير منشورة، قسـ إدارة األعماؿ،  تطبيقية عمى وزارة الصحة الفمسطينية قطاع غزة،
 كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.

(. أنماط تعمؽ الراشديف وعبلقتيا بتقدير الذات  ٜٕٓٓد الكريـ. ) أبو غزاؿ، معاوية وجرادات، عب -
، كمية ٚ٘-٘ٗ(، ص ص. ٔ(، عدد )٘المجمة األردنية في العمـو التربوية، مجمد)والشعور بالوحدة، 

 التربية، الجامعة األردنية.
ي الجميؿ المراىقيف ف الطمبةأنماط التعمؽ وعبلقتيا بكشؼ الذات لدى (.  ٕٔٔٓأبو نمر، منى. )  -

 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموؾ، إربد، األردف.األعمى
الرضا الزواجي واستراتيجيات حؿ الصراع لدى عينة مف األزواج (. ٖٕٓٓالحمد، باسؿ سميـ.) -

، رسالة دكتوراه غير منشورة،  قسـ عمـ لمزوجيف التعميمياألردنييف وتأثرىـ بعمر الزواج والمستوى 
  ة الدراسات العميا، الجامعة األردنية. النفس، كمي

 ، دار صفاء لمنشر والتوزيع، عماف، األردف.السموؾ التنظيمي(. ٕٕٓٓالحمود، كاظـ خضير.) -
استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي وأثرىا عمى إحساس العامميف (.  ٕٗٓٓالخشالي، شاكر .)  -

يجابية الصراع : دراسة ميدا . نية عمى عينة مف الشركات الصناعية في األردفبفعالية اإلدارة ووحدة وا 
(، كمية العمـو التطبيقية، ٕٗ-ٔ( ص. ص)ٔ(، العدد ) ٚالمجمة األردنية لمعمـو التطبيقية، المجمد ) 

 الجامعة األردنية.
دراسة العبلقة بيف استراتيجيات إدارة الصراع ومعايير النجاح (.  ٕٓٓٓالسمطاني، سعدية حايؼ .)  -

، مجمة الغري دراسة تطبيقية عمى عينة مف العامميف في شركة الصناعات الكيربائيةالتنظيمي : 
 ( المعيد التقني، بابؿ.ٖٕ(، العدد، )ٛلمعمـو االقتصادية واإلدارية، السنة، )

فعالية برنامج إرشادي لتنمية الذكاء الوجداني في تحسيف (. ٕٛٓٓالشختور، سامية خميؿ خميؿ.) -
رسالة دكتوراه غير منشورة، قسـ الصحة  تيجيات تقديـ الذات لدي المراىقيف،التفكير الخمقي واسترا

 النفسية، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.
، دار المناىج  المداخؿ اإلدارية الحديثة في التعميـ(.  ٜٕٓٓالشريؼ، عبد العميـ ومحمد، أسامة.)  -

 لمنشر والتوزيع، عماف.
أنماط تعمؽ الراشديف السابقة في فترة طفولتيـ وعبلقتيا  (.ٕٙٓٓالعبيدي، ىيثـ ضياء الديف.)  -

 ، كمية اآلداب، الجامعة المستنصرية، العراؽ.بتعمقيـ بالجماعة االجتماعية حاضرا
، معيد اإلدارة العامة ، إدارة البحوث، السموؾ اإلنساني والتنظيمي(. ٜٜ٘ٔالعديمي، ناصر محمد.) -

 الرياض.
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االنفعالي وعبلقتو بالميارات االجتماعية وأنماط التعّمؽ لدى طمبة  الذكاء(. ٕٔٔٓالعمواف، أحمد.) -
، المجمة األردنية في العمـو التربوية، الجامعة في ضوء متغيري التخصص والنوع االجتماعي لمطالب

 كمية التربية، الجامعة األردنية.  ٗٗٔ -ٕ٘ٔ(، ص ص. ٕ(، عدد )ٚمجمد )
 ، دار المسيرة، عماف، األردف.ارة المدرسية. مبادئ اإلد( ٜٜٜٔالعمايرة، محمد. )  -
، الطبعة الثالثة، دار السموؾ التنظيمي في منظمات األعماؿ(. ٕٕٓٓالعمياف ، محمود سميماف. ) -

 وائؿ لمنشر، عماف، األردف.
، الطبعة الرابعة ،مكتبة الممؾ فيد الوطنية ، عمـ النفس االجتماعي(. ٕٙٓٓالعنزي، فبلح محروث.) -

 بية السعودية.المممكة العر 
دراسة وتحميؿ إدارة الصراع التنظيمي في مديريات التربية (. ٖٕٔٓالعويوي، محمد فراس شاىر .) -

، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسـ إدارة األعماؿ، كمية الدراسات العميا، والتعميـ في محافظة الخميؿ
 جامعة الخميؿ، العراؽ.

ظيمي: دراسة السموؾ اإلنساني الفردي والجماعي في السموؾ التن(. ٜٕٓٓالقريوتي، محمد قاسـ.) -
 ، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع، عماف ، األردف.٘، ط المنظمات المختمفة

الصراع التنظيمي دراسة تطبيقية التجاىات المرؤوسيف نحو أساليب إدارة ( :  ٕ٘ٓٓالمعشر، زياد )  -
(، ٔ)ٕالمجمة األردنية في إدارة األعماؿ ،الصراع في الدوائر الحكومية في محافظات الجنوب باألردف

 (، كمية االقتصاد واإلدارة، الجامعة األردنية. ٛٙ – ٓٗ) 
داريا لمعامميف ( .  ٜٜ٘ٔالمدىوف، موسى والجزراوي، إبراىيـ. )  - تحميؿ السموؾ اإلداري سيكولوجيا وا 

 ، المركز العربي لمخدمات الطبلبية، عماف، األردف.والجميور
دارة الصراع في المؤسسات التربوية( ،  ٕٙٓٓجميؿ)  ، واصؿالمومني - ، دار المناخ التنظيمي وا 

 الحامد لمنشر والتوزيع ، عماف.
إدارة الصراع التنظيمي في المدارس الثانوية بالمممكة العربية (. ٕٚٓٓالنممة، سميماف بف إبراىيـ.) -

بوية"، كمية التربية،  جامعة الممؾ ، رسالة دكتوراه غير منشورة، قسـ الفمسفة "اإلدارة التر السعودية
 سعود.

، مجمة استراتيجيات إدارة الصراع التنظيمي في دولة اإلمارات العربية(. ٜٜ٘ٔزايد، عادؿ محمد.) -
 اإلدارة العامة، المجمد الرابع والثبلثوف، العدد الرابع،.

سس النظرية األنماط القيادية و عبلقتيا بدرجة تطبيؽ األ(. ٜٜٗٔزكرياف ، زوزيت مسروب.) -
، رسالة الستراتيجيات إدارة الصراع في المدارس األساسية الحكومية والخاصة في منطقة عماف الكبرى

 دكتوراه غير منشورة، الجامعة األردنية، عماف. 
، دار الفكر عمـ النفس االجتماعي المعاصر: مدخؿ معرفي(.ٕٗٓٓعبد الرحمف، محمد السيد.) -

 العربي، القاىرة.



833 

التعمؽ غير اآلمف وآليات الدفاع النفسي عند المراىقيف في دور الدولة (. ٕٙٓٓفاضؿ.)عمي، إلياـ  -
أطروحة دكتوراه غير منشورة، كمية التربية، قسـ عمـ النفس، جامعة  وأقرانيـ الذيف يعيشوف مع أسرىـ،

 بغداد.
ىماؿ الطفؿ(. ٕٙٓٓفايد، حسيف.) -  . مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع، القاىرة. إساءة وا 
االتجاىات الحديثة في دراسات وبحوث ظاىرة التعمؽ كأحد مظاىر نمو (. ٕٔٔٓقاسـ، نادر فتحي.) -

(، جامعة أـ القرى، المممكة العربية ٖ٘، مجمة كمية المعمميف بمكة المكرمة، عدد )الشخصية
 السعودية.

نفس لدى التعمؽ التجنبي وعبلقتو بالثقة بال(. ٖٕٔٓمحمد، عدي راشد وشعبلف، إيثار منتصر.) -
 ( جامعة بغداد.ٔ(، عدد)ٕٗمجمة كمية التربية لمبنات، المجمد) أطفاؿ الرياض

 دار النيضة العربية، القاىرة . إدارة السموؾ التنظيمي: رؤية معاصرة،( .  ٕٓٓٓمصطفى، أحمد )  -
أنماط التعمؽ الوجداني في الرشد وعبلقيا بجودة العبلقات (. ٖٕٔٓمصطفى، شيماء عزت. ) -

رابطة  ٕٖٓ -ٕٔٙ(، شير يوليو، ص.صٖ(، عدد)ٖٕ، مجمة دراسات نفسية، مجمد)الزواجية
 األخصائييف النفسييف.  
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