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 ممخص:ال

 تعرف: إلىاستيدف البحث الحالي   

 .االبتزاز العاطفي عند الطالبات المتزوجات-1
 .عند الطالبات المتزوجات نفسيرأس المال ال-2
 .نفسيالعبلقة االرتباطية بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال-3
ا تبعً  نفسيالفروق في العبلقة بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال-4

 .(إنساني -لمتخصص)عممي

تحدد البحث الحالي بالطالبات المتزوجات في كميتي التربية والعموم لمبنات ولكبل 
ولتحقيق ؛ ( طالبة متزوجة184غت عينة البحث)بم إذ؛ (إنسانيالتخصصين)عممي, 

( فقرة ومقياس 34الباحثة مقياس االبتزاز العاطفي المتكون من )عدت أ , البحث أىداف
وذلك  , تم تطبيق المقياسين عمى عينة البحث.( فقرة33المتكون من ) نفسيرأس المال ال

ن أالنتائج  أظيرتين من صدق وثبات. بعد التحقق من الخصائص السيكومترية لممقياس
 أظيرت, كما نفسينيم يتمتعون برأس مال أو  ,البحث لم تتعرض لؤلبتزاز العاطفيعينة 

, ووجود فروق في العبلقة نفسيوجود عبلقة عكسية بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال
وفي ضوء نتائج  .ياإلنسانولصالح التخصص  نفسيبين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال

 عدد من التوصيات والمقترحات. إلىتوصمت الباحثة  , البحث
 

 

 

 
 نفسيرأس المال ال الكممات المفتاحية:االبتزاز العاطفي,
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Abstract: 

The present research aims at knowing: 

- The emotional blackmailing of female married students. 

- The psychological capital of female married students.  

- The Correlational relationship between emotional blackmailing 

and psychological capital. 

- The differences in relationship between blackmailing and 

psychological capital according to specialization 

(scientific/humanity). 

The current research is limited to the female married students 

from the colleges of Sciences and Education for women and for both 

specializations (scientific/humanity). However, the sample consists of 

(184) female married students. In order to achieve the afore-

mentioned objectives, the researcher has constructed a scale for 

measuring emotional blackmailing that consists of (34) items and 

prepared another scale for measuring psychological capital that 

consists of (30) items. After ascertaining the psychometric properties 

of the two scales such as validity and reliability, they have been 

administered on the sample of the research. The results show that the 

sample didn’t expose to emotional   blackmailing and they have 

psychological capital. Moreover, the results show that there is a 

reversal relationship between the emotional blackmailing and 

psychological capital and there are statistically significant differences 

in the relationship between emotional blackmailing and psychological 

capital for the benefit of humaniterian specialization. Finally, in the 

light of the afore-mentioned results, the researcher has put forward a 

number of recommendations and suggestions. 
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 ولالفصل األ 

 مشكمة البحث:

وىو يعيش في بيئة اجتماعية تتكون من  اإلنسانمنذ خمق اهلل سبحانو وتعالى  
ن يتفاعل أويتطمب منو ذلك  ,مو الطبيعة االجتماعية والحضاريةاالسرة والمجتمع وتحك

فسو حداث في بيئتو االجتماعية ويعبر من خبلل ىذا التفاعل عن نمع المثيرات واأل
؛ سموكية مختمفة انماطً أو  شكااًل أن تفاعمو ىذا يأخذ إال إين اآلخر ومشاعره وعواطفو نحو 

و المنافع أالمصالح الشخصية في ىذا التفاعل. ولتحقيق ىذه المصالح  ىتطغ ا ماغالبً  إذ
م لآلخر لتحقيق غاية ما ولتحقيق حدىأاستغبلل عاطفة  أسموب إلى األفراديمجأ بعض 

 اثرً أيترك ذلك  إذ؛ و االبتزاز العاطفيأوىذا مايسمى بالتبلعب العاطفي  ,و الشخصيةأىداف
 (. 2315)فورورد,اآلخرا في مشاعر ووجدان الطرف واضحً 

ىو المسيطر  األحيانفي كثير من  أصبحواالبتزاز العاطفي بين الزوجين 
حدىما عندما يصبح كل منيما غير أ وأليو الزوجان إفيمجأ  ,عمى العبلقة الزوجية

 أصبحالذي  األمر ,التمرد والتيكم والقسوة إلىويميل  ,اآلخرقناع الطرف إر عمى قاد
 (.2312ييدد العبلقة الزوجية)ىادي,

لكثير من الضغوط االجتماعية  وقد تتعرض الطالبة المتزوجة بشكل خاص
ومنيا  ,بناءمتعددة منيا ما يتعمق بالزوج واألحيث تقع عمييا مسؤوليات  ,ةاألكاديميو 

عن ما قد يشوب عبلقتيا بزوجيا من مشكبلت تيدد استقرار  فضبًل  ,ق بالدراسةمايتعم
القطيعة العاطفية, ويتحول ذلك  إلىة مما يؤدي نفسيحياتيا الزوجية وانعدام الطمأنينة ال

 .نفسيلمحياة وتناقص رصيدىا ال يجابياإلفقد الزوجة المعنى  إلىة تؤدي نفسيجراح  إلى

ن قدرتنا عمى التأقمم مع حياة مميئة بالتغيرات والتناقضات ىي التي ستقرر إ
م أا كنا سنتصرف بضعف إذوما  ,نو سيتغمب عميناإم أا كنا سنتعايش معيا إذما 
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فيذا يتوقف عمى ما لدينا من رصيد  ,ستكون لدينا القوة والقدرة عمى المواجية
 (.2337)كروز,ويغشايدر,نفسي

س الوقت في نفو الجامعات  إحدىفي بالتدريس احثة البومن خبلل عمل 
طبلعيا المستمر عمى مشكبلت ا  و  ,لكميةفي ا رشاديةعضو ارتباط في المجنة اإل

العنف و  را لمتيديد واليجوتعرض الطالبات المتزوجات خصوصً  ا,الطالبات عمومً 
 فقد انبثقت الحاجة لمثل ىذه الدراسة.      ,زواجيمأبأشكالو من قبل 

 ومما تقدم يمكن تحديد مشكمة البحث بالتساؤل االتي:  

 ؟نفسيما طبيعة العالقة بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال

 البحث: أهمية

نيا مرحمة تتسم بالنضج العقمي أل ؛تعد المرحمة الجامعية مرحمة ميمة  
عند الطالب,وتتبمور فييا شخصيتو من خبلل عبلقاتو  نفسيواالنفعالي واالجتماعي وال

الشرائح  أكثر, فطمبة الجامعة بشكل عام والطالبة المتزوجة بشكل خاص ىم ةياإلنسان
التوافق مع متطمبات الحياة الجامعية واالجتماعية لما تحتاجو  إلىاالجتماعية بحاجة 

 حداث الطارئة.ة لمواجية التوترات واألنفسيدرات في ىذه المرحمة من ق

تبنى من  ة ىي ليست مجرد معرفة واضحة وميارات وقدراتنفسين القدرة الإ
ن يمتمك الطمبة رأس مال أبل يتطمب  ,و من خبلل البرامج التدريبيةأخبلل التعميم 

الكافية لمواجية ظروف الحياة المضادة   ةيجابياإللغرض تمكينيم بالقوة  نفسي
Riolli,& Ricchards ,2012).) 

ان قدرة الفرد عمى التعامل مع المشاعر والعواطف والقدرة عمى التكيف مع 
, فالجانب سرة والجامعة والمجتمعتحقيق النجاح في األ إلىالصعوبات والتوترات تؤدي 

فيو يساعد الفرد في الوعي  ,لمنفس البشرية الرئيسةالعاطفي يعد من المكونات 
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وعو فريسة لمضغوط التي يتعرض تو وعدم وقدارة ذاإنفعاالتو ووجدانو وقدرتو عمى اب
(, 2333الوقوع فيو )جولمان, من األفراديجنب اطفي  دراك االبتزاز العإن إولذا ف ,ليا

تيم وقدر  ةيجابياإليزيد من طاقتيم  نفسيمن الرصيد  ن امتبلكيم لمستوى عال  إكما 
ية لمواجية وذلك من خبلل تنشيط الفاعمية الذات ,يناآلخر عمى التوافق مع ذاتيم ومع 

 (.2339)عجين, ةإيجابيالتحديات والمنغصات ب

ترى الباحثة ضرورة استثمار ما لدى الطمبة بشكل عام والطالبة  ,وعميو
ن ذلك يساعد في التركيز عمى أل ,نفسيالمتزوجة بشكل خاص من رأس مال 

 .والمرونة والتركيز عمى جوانب القوة لدييم األملكالسعادة و  ةيجابياإلالمشاعر 
 البحث الحالي بما يأتي: أهميةوتتجمى 

 ندرة الدراسات العراقية في تناوليا االبتزاز العاطفي لعينة من الطالبات المتزوجات. -1
 ا.ثراء المكتبات بدراسة المتغيرين معً إيسيم البحث الحالي في  -2
 .يجابياإلضافة عممية في مجال عمم النفس إيعتبر البحث الحالي  -3
مما يجعميا مشكمة جديرة  ,االبتزاز بأشكالو بشكل واضح في المجتمعاتبروز  -4

 باالىتمام والدراسة.      
 البحث: أهداف -

 تعرف: إلىييدف البحث الحالي 
  .االبتزاز العاطفي عند طالبات كميات التربية والعموم لمبنات -1
 .عند طالبات كميات التربية والعموم لمبنات نفسيرأس المال ال -2
 .نفسيالعبلقة االرتباطية بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال -3
لمتغير  وفًقا نفسيالفروق في العبلقة بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال -4

 .(إنساني -التخصص )عممي 
  



 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

-600- 

 حدود البحث: -

جامعة بغداد في كميتي يتحدد البحث بالطالبات المتزوجات المتواجدات في 
 .ياإلنسانولمتخصص العممي و  2319-2318)العموم والتربية لمبنات( لمعام الدراسي 

  تحديد المصطمحات: -
 Emotional blackmailاالبتزاز العاطفي  -1

 0212عرفته فورورد  -

المقربين منا  األشخاصشكال التبلعب الفعالة الذي ييددنا فيو أحد أنو إ  
 (2315ا لم نفعل ما يريدونو )فورورد ,إذسواء بطريقة مباشرة او غير مباشرة ليعاقبونا 

 التعريف النظري: -

كونيا تبنت نظريتيا في بناء مقياس  2315تبنت الباحثة تعريف فورورد 
 .االبتزاز العاطفي

 جرائي:التعريف اإل -

و غير مباشرة أالزوجة بصورة مباشرة -خدمو الزوجنوع من االستغبلل يست
ا لم يفعل مايريده منو إذو الضغط أمصالحو الشخصية من خبلل التيديد لتحقيق 
عمى فقرات من خبلل استجابتيا الدرجة الكمية التي تحصل عمييا الطالبة ويقاس ب

 .عدتو الباحثةأبتزاز العاطفي الذي اال

   psychological capital نفسيرأس المال ال-0
 luthans , 2003-عرفه    

ى الفرد والتي تعزز ثقتو بنفسو القابمة لمتطوير لد ةيجابياإلة نفسينو الحالة الإ
لييا وتحقيقيا والتعافي من العقبات إو لموصول أىدافا تجاه ليكون حافزً مكانياتو ا  و 

 (luthans , 2003) ت التي تظير في طريق تحقيقياوالمشكبل
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 :0212العزاوي -    

ا عمى ما موجود لديو من رصيد موجب في اعتمادً  ةيجابياإلة نفسيالحالة ال
 .(2314,القابمة لمتطوير)العزاوي  ةيجابياإلالخصائص 

 كونيا اعتمدت عمى luthans, 2003بنت الباحثة تعريف ت التعريف النظري: -
 .المقياس إعدادنظريتو في 

تدفع الفرد ألستثمار طاقاتو لتحقيق  ةإيجابية نفسيحالة  جرائي:التعريف اإل -
عمى الطالبة من خبلل استجابتيا التي تحصل عمييا الكمية الدرجة و,ويقاس بأىداف

  .المعد من قبل الباحثة نفسيمقياس رأس المال ال

 

 الفصل الثاني

  :طار النظرياإل -

 :0212نظرية سوزان فورورد  -

يؤدي ضباب الطرق  الحوادث بين إلىالضباب  و كما يؤدينإترى فورورد 
ا في عمق تأثيرً وىو األ ,نفسياالبتزاز العاطفي لمحوادث بين العبلقات وااليذاء ال

نواع أي نوع من أفي قمب  وتقول ي شخصين تربطيما عبلقة حميمة,أالعبلقة بين 
ز العاطفي لو واالبتزا ي واحد يمكن التعبير عنو بعدة طرق مختمفة.أساساالبتزاز تيديد 

؛ يعرفون مدى تقديرنا لعبلقتنا بيم عاطفيًّافالمبتزون  شخصي وحميمي كبير, تأثير
أعمق أسرارنا.وبغض النظر  األحيانويعرفون نقاط ضعفنا. ويعرفون في كثير من 

فعندما يشعرون بأنيم لن يحصموا عمى مايريدون, يستخدمون  عن مقدار اىتماميم بنا,
ال وىي أي تعطييم النتيجة التي يريدونيا لتشكيل التيديدات التمعرفتيم الحميمة 
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ل, فأنيم ييددون بأن و القبو أالحب  إلىننا نحتاج أألنيم يعرفون ؛ امتثالنا لرغباتيم
 ن نسعى لمحصول عميو.أو يجعمونا نشعر بأننا يجب أو يسمبوه بالكامل, أيمنعوا ذلك 

األرض ما لم نمد ن االبتزاز العاطفي لن يضرب بجذوره في إ :تقول فورورد
عن مجموعة كامنة من مثيرات  ة, يكشف كل مناإنسانيي عبلقة ألو يد العون. ففي 

االنفعال, فمخزوننا من االستياء والندم وعدم الثقة والخوف والغضب, ىي نقاط 
 الإبتزاز العاطفي يظير اال الضعف الخاصة بنا, جروح تؤلمنا حين ينكؤىا احدىم,وال

خرين معرفة مفاتيح مثيرات االنفعال لدينا, ومن ثم نرتعد كمما ضغطوا حين نتيح لآل
 عمى ىذه الجروح.

ويمكن  نو ينتشر مثمما تنتشر فروع المببلب,أوتنظر فورورد لبلبتزاز العاطفي 
 إلىون ئممن يمج والكثير من جوانب حياتنا. ن تمتف حول كل جانبألفروعو المولبية 

أن قارب لنا تربطنا بيم عبلقات وثيقة نريد أصدقاء وزمبلء و أاالبتزاز العاطفي ىم 
ألنيم ييددون بشكل ؛ ما يكون بعضيم واضحين بتيديداتيمفبين.نحافظ عمييا ونقوييا

ن إف ,ويذكرون عواقب عدم االمتثال ليم ,ا لم تستجاب رغباتيمإذ مباشر ومستمر
مما يجعل من  و بشكل غير مباشر,أشارات مختمطة إاآلخر ربما يبعثون بعضيم 

شكال أوميما يكن  ثناء العبلقة.أنماط التبلعب التي تتطور في أالصعوبة مبلحظة 
ا لم إذالعواقب التي ييدد بيا المبتز ن إنو عندما تتصاعد وتيرتو فإف ,االبتزاز العاطفي

مداد بالمال االمتناع عن اإلو أو القطيعة العاطفية أ اليجرة, ,نمتثل لو قد تكون مرعبة
و ينفجرون بثورة عارمة من الغضب الموجو نحو الطرف أ خرى.أو بأي موارد أ

وتتحول كون ىناك تيديدات تسبب ضرر جسدي الحاالت شراسة ت أكثروفي  .اآلخر
 .كامبًل  كًمايتحكم طرف واحد في العبلقة تح وبالتالي ,يذاء عاطفيإ إلىبالتأكيد 

الذين يعمييم اىتماميم الشديد  عاطفيًّاالمبتزون أن ضح يت ,ومن خبلل ذلك
 .رفاتيموغير مدركين لتص اآلخربتمبية احتياجاتيم يبدون غافمين عن مشاعر الطرف 
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بصحة ما يفعمونو وصواب مايريدونو.وليذا يتطمب من الفرد  اا راسخً يمانً إوىم يؤمنون 
 (.2315فورورد,اليتم استغبللو )لمواجيتيم طاقة داخمية ىائمة لكي 

يوجد مفيوم  نو الإالعاطفي والتيديد الوجداني نجد  وعند المقارنة بين االبتزاز
-Selfعرف تيديد الذاتيبينما  بعاد لما يسمى بالتيديد الوجداني.تعريف واضح األ وذ

threat   وجان مشاركان في بوصفيا تيديدات لتقدير الذات عمى سبيل المثال ز
وبالتالي  ,نو يعاني من مرض خطيرأو الشخص الذي يعمم أمخاض جدال ساخن 

وىنا يختمف عن االبتزاز العاطفي بعدم وجود الطرف  يواجو احتمال الوفاة,أن يجب 
ىي بسبب مواقف  ؛مايتعرض لو من تيديداتأن و  ,الذي ييدد ذات الشخص اآلخر

 (.Boucher,2011) الحياة اليومية

نكار إألن ؛ (Self-denialنكار الذات)إاالبتزاز العاطفي يختمف عن ن إكما 
رب شخصية في الخضوع لتجا وأعداد لمتخمي عن الممذات الشخصية االست الذات ىو

حتى وأن  يحقق مصالحو الشخصية  عاطفيًّا زالمبتف خرى,أالسعي لتحقيق مصمحة 
بينما الفرد عندما يكون لديو  ,عمى الضحية نفسيى الجسدي والذاأل تسبب بوقوع

ن لم ا  ين حتى و اآلخر نكران الذات يؤخر تحقيق حاجاتو الضرورية وتقديم حاجات 
ادتو, ر إىو بيذا يتخمى عن ممذاتو بو  ,عبلقة رحم وأو مصمحة أتربطو بيم صبلت 

االختبلف يكون بيذا و  ,ام بذلكبتزاز يكون مجبر عن القيبينما الفرد التي يتعرض لبل
 .(David,1999)بينيما اواضحً 

 :الدراسات التي تناولت االبتزاز العاطفي

 :0213دراسة يونس 

التنشئة االجتماعية وعبلقتيما بتكوين االنطباع لدى  أساليباالبتزاز العاطفي و 
  .المتزوجين من موظفي الجامعة المستنصرية
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التنشئة االجتماعية  أساليبتعرف االبتزاز العاطفي و  إلىىدفت الدراسة 
وتعرف داللة  ,جين من موظفي الجامعة المستنصريةوتكوين االنطباع لدى المتزو 

 المتغيرات المستقمة: إسيامومدى  لمتغيرات الجنس والشيادة والعمر, وفًقاالفروق 
التنشئة االجتماعية لؤلب واألم في المتغير التابع تكوين  أساليباالبتزاز العاطفي و 

 (233) بواقع وموظفة موظف (433تكونت عينة البحث من )االنطباع, 
البحث  أىدافولتحقيق  ناث اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية ,إ (233ذكورو)

 التنشئة االجتماعية وتكوين االنطباع, أساليبمقياس االبتزاز العاطفي و  عدت الباحثةأ
ن العينة لدييا أالنتائج  أظيرت ثبات,الصدق وال إلىخضعت الباحثة جميع المقاييس أو 

لمتسمط اليسيم في ا سموبالبلمباالة واأل أسموبن االبتزاز العاطفي و أو  ,ابتزاز عاطفي
الحب  أسموبالديمقراطي و  سموبمن االبتزاز العاطفي واأل ن كبًل أو  ,تكوين االنطباع

 المفرط لؤلب يسيم في تكوين االنطباع.
 :0215دراسة ألفت 

 :واالنحياز المعرفي وعالقتهما بالمسؤولية الشخصية لدى المعمميناالبتزاز العاطفي 

تعرف االبتزاز العاطفي واالنحياز المعرفي والمسؤولية  إلىىدفت الدراسة 
الشخصية لدى المعممين, وتعرف الفروق في العبلقة االرتباطية بين االبتزاز العاطفي 

الفروق في العبلقة بين االبتزاز  ا لمتغيري)الجنس, المؤىل(,واالنحياز المعرفي تبعً 
العبلقة  العاطفي والمسؤولية الشخصية تبعا لمتغيري)الجنس, المؤىل العممي(,

العاطفي واالنحياز  )االبتزاز المتغيرين إسيامومدى  ,ةاالرتباطية بين المتغيرات الثبلث
 (433تكونت عينة البحث من ) لدى المعممين. (في)المسؤولية الشخصية المعرفي(

 اختيروا بالطريقة العشوائية الطبقية, ,معممة (317) امعممً  (83معمم ومعممة بواقع )
وبناء  حياز المعرفي وبناء مقياس المسؤولية الشخصية,نتبنى الباحث مقياس اال

استخرج الباحث  ( بدائل,3)( فقرة يندرج تحتيا33ي تكون من )االبتزاز العاطفي الت
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ن أالنتائج  أظيرت .ةبات لممقاييس الثبلثالخصائص السيكومترية من صدق وث
اليعانون من االبتزاز العاطفي ويتسمون باالنحياز المعرفي والمسؤولية  ينالمعمم

ن أو  توجد عبلقة عكسية بين االبتزاز العاطفي والمسؤولية الشخصية, الشخصية,
 االبتزاز العاطفي يسيم بالمسؤولية الشخصية وتوجد عبلقة ارتباطية بينيما.

     Luthans,2003 :نفسينظرية رأس المال ال

من السموك مثل السعادة والحب  ةيجابياإلفي الجوانب  Luthans,2003اىتم 
رأس  Luthansويصف .والثقة وتقدير الذات وغيرىا من جوانب السموك السوي األملو 

النجاح في  أجلقصى الجيود من أمتبلك الثقة لبذل إ بمواصفات ىي: نفسيالمال ال
المثابرة  مكانية النجاح اآلني والمسقبمي,إحول  يجابياإلتوفر العزو و  تحدي الميام,

وعند  عادة توجيو المسارات لتحقيق النجاح المنشود,إوعند الضرورة  ىدافلتحقيق األ
الفرد بالقدرة عمى التحمل ليتمكن  نفسيزمات يزود رأس المال الحدوث المشاكل واأل

 Luthans(. ويرى Luthans   2333الوضع الطبيعي بعد الصدمة  ) إلىمن العودة 
 يتكون من: نفسين مفيوم رأس المال الأ

 Resilienceالمرونة  -1

و التوافق مع ألمفرد يتمكن من خبلليا المواجية ا نفسيا تمثل المرونة تكوينً 
نيا طريقة فعالة لتوظيف أكما  حداث الصادمة التي يتعرض ليا,الضغوط واأل
فظة عمى اليدوء واالتزان ة واالجتماعية لتساعده عمى المحانفسيالمصادر ال

 (.2313بو حبلوة,أ)نفسيال

عمى التكيف والتعامل بنجاح مع الذين يمتمكون المرونة لدييم القدرة  األفرادن إ
وكذلك الثبات مع  ,نفسيمألما يتميزون بو من ثقة عالية في ا حداث الضاغطة  نظرً األ

د لصياغة استراتيجيات ن لدييم استعداإكما  ,الطارئة التي قد تواجييمالمواقف 
حيث يظيرون  ,كاسة قد يتعرضون لياثار السمبية المصاحبة ألي انتلمواجية اآل
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يمانيم الدائم إ إلىضافة في مواجية الشدائد باإل نفسيال قصى درجات االستقرارأ
 (.Trunk,2007) يجاد البدائل لتحقيق النجاحإبقدرتيم عمى 

عتباره القدرة عمى االغموض ب (Resilience) لقد اكتنف مصطمح المرونة
التحمل ومواجية الشدائد والمصاعب بصبلبة والتجاوز السريع لمتأير السمبي لمحن 

ن ىذه الكممة إ إذ ؛(Resilienceوىذا يتسق مع المعنى المغوي لمصطمح ) الحياة,
نجميزي الذي صل اإلن األإ إذ ؛و يتجاوز(أصل التيني يعني )يقفز عمى أمشتقة من 

ي االنتقال ا و يقفز(أوتعني )يثب  ((Resileىو كممة (Resilienceاشتقت منو كممة)
تفضيل  إلى (2313عسر)بينما ترى صفاء األ.منوالقفز والنجاة  إلىمن الغرق 

حد البناءات الكبرى في عمم النفس أوتعتبره  )الصمود( إلى (Resilience)ترجمة
ن الصعاب التي تمثميا ىذه التركيبة السيكولوجية فيما يتعمق أ إلىوتشير  .يجابياإل

 مقاومة االنكسار, مرادفات عديدة منيا, إلىفقد توقفت  ,العربية إلىبترجمتيا 
المعنى ل منيا قصور عن احتواء فكان في ك ,التعافي المرونة, التصالحية, صبلبة,ال
,وفي  فرأت في الصاد صبلبة ,مصطمح الصمود إلىن أعادت النظر أ إلىصمي األ

وبالتالي تجاوز الصمود كمصطمح  الدال دافعية,وفي  وفي الواو وقاية , الميم مرونة,
نو ال يتعارض مع إال إورغم االختبلف في الرؤى  .نفسيالمدلول ال إلىالمدلول المغوي 

 (.2313بو حبلوة,أوىو تحقيق جودة الحياة) ,وحدة اليدف

بما يسمى  (Psychological flexibilityة)نفسيارتبط مصطمح المرونة ال وقد
 أساسالنموذج النظري القائم عمى  إلىخيرة ونة األفقد توصمت البحوث في اآل ,(ACTبال)
ي ىذا النموذج تتمثل فو  ,سم القبول وااللتزامايبي لعمم النفس المرضي المعروف بتجر 

عمى  اواعتمادً  ن نكون مدركين لؤلفكار والمشاعر التي تنكشف دون دافع لو,أالمرونة في 
 ىدافلمتابعة المصالح واأل و السموك المستمرأما يتيحو الموقف 

(Hayes,Strosahl&Wilson,1999), وقد ميز كل من (Kashdan & Rottenberg, 
وبين  (Resilience)ة نفسيغمبية المرونة الكما يترجميا األو أة نفسيبين الصبلبة ال (2010
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الذين  األشخاصبأن  (ACTالتي ظيرت في بحوث) (flexibility) ةنفسيالمرونة ال
  ما المرونةأت. جراءالقرارات واإلعمى القيم لتوجيو  resilienceيتمتعون بالمرونة 

flexibility  الدوافع الخارجية نحو تقرير عمال ذات من األ األشخاصتبدو أنيا تنقل
 .(Kashdan&Rottenberg,2010) والفوائد الصحية المتعمقة بالفرد المصير

    Hope:األمل-0

ا تجاه المستقبل من خبللو نتوقع حدوث أشياء إيجابي اموقفً  األمليمثل 
ويصنع , ويحافظ عمى الروح المعنوية العالية ,الجميمة والجيدة والتخطيط لممستقبل

ة لتحقيق إيجابيويقدم مساىمة  ,ةيجابياإلحداث داخمية مستقرة فيما يتعمق باألات سم
ويجعل  ,نجاز الميمة بنجاحنقاط القوة إل إلىشارة واإل ,ن وفي المستقبلالنجاح اآل
 (. 2312 , ومعنى نتجو نحوه)معمرية االحياة ىدفً 

تحقيق متطمبات ة عمى بسعادة الفرد ليتمتع بشخصية  قادر  األمليرتبط مفيوم 
في التوجو نحو  األفرادمثابرة  األملويمثل  ,قبال عمييا لتحقيق طموحاتوالحياة  واإل

ن شعور إ إذ؛ ذلك األمرن تطمب إقدرتيم لتغيير خططيم  إلىضافة إيم أىدافتحقيق 
ىو توقع  األملف ,ىدافيجعمو يستثمر طاقاتو وجيوده لتحقيق تمك األ األملالفرد ب

ا اىتمامً  أكثر األفرادنو يجعل إ إذ ؛رغبة ما في المستقبل سوف تتحققن موثوق بو بأ
ن نعزو شعور الفرد أويمكن  المستقبمية. ىدافا بالنتائج المرتبطة باألتطمعً  أكثرو 
ومن خبلل ىذه الصفات  ,لديو امستقرة نسبيًّ  ةإيجابيوجود خصائص وصفات  األملب

دائو وشعوره أوىذا يؤثر عمى  ,ان فرصة االنطبلق موجودة ومتاحة دائمً أيدرك 
 (. Luthan,Avey&Norman,2007)بالسعادة

 :Self-Efficacyفاعمية الذات  -0

لميام الموكمة وتتمثل بثقة الفرد بتقديمو لمجيود الضرورية لمنجاح في تحدي ا
 ,بسبب اختبلف البيئة االجتماعية؛ خرآ إلىوىي متغير نسبي يختمف من فرد  .لو



 0202 نوفمبر( الثانيوالخمسون )الجزء الثامن  لعددا                          مجمة بحوث الشرق األوسط

-662- 

في المواقف  األفرادا في اختبلف استجابات يًّ أساسا عنصرً  وىذا االختبلف يمثل
يفسر نتائج سموكو وبشكل مترابط  اإلنسانوألن  ؛المتشابية,ومنيا المواقف االجتماعية

خبلل المعتقدات التي يحمميا  ن خياراتو وسموكياتو من الممكن التنبؤ بيا منإف ,لذا
 األداءألن الكفاءة في ؛ نجازه فعبًل إا ماىو قادر عمى تحديدً  أكثروبشكل  ,نجازاتوإعن 

تتطمب الموازنة بين مايمتمكو الفرد من معتقدات عن ذاتو وما يمتمكو من ميارات 
 (.fave & Massimini,2003ومعرفة )

 فمثبًل  ,ية ليا تأثير كبير عمى سموكياتيمتجاه فاعمتيم الذات األفرادن شعور إ
ق من مدى ثقتو بكفاءتو الذاتية اختيار الفرد لنوع معين من العمل الذي يقوم بو ينطم

وكذلك ىذا الشعور يؤثر عمى مدى صبر وتحمل الفرد, وىل  ,نجاز ذلك العملإل
 (.2313نو يستسمم وينسحب بسرعة )الصالحي,أمراده أم  إلىيصل 

 ناء المقياس.طار نظري لبإ( كluthans,2003لقد تبنت الباحثة نظرية)
 :نفسيالدراسات السابقة التي تناولت مفهوم رأس المال ال

وعبلقتو بالمعرفة  يجابياإل نفسيرأس المال ال :0213دراسة السمماوي  -
 الضمنية لدى طمبة الجامعة.

والمعرفة الضمنية لدى طمبة  نفسيىدفت الدراسة تعرف درجة رأس المال ال
والمعرفة الضمنية.تكونت  يجابياإل نفسيالمال الوتعرف العبلقة بين رأس  الجامعة,

عدت أ قة الطبقية العشوائية المتساوية.وطالبة اختيروا بالطري ا( طالبً 273العينة من )
النتائج  أظيرتومقياس المعرفة الضمنية. يجابياإل نفسيالباحثة مقياس رأس المال ال

عينة البحث معرفة ضمنية  وتمتمك ,يجابياإل نفسين عينة البحث لدييم رأس المال الأ
 يجابياإل نفسيتوجد عبلقة ارتباطية بين رأس المال ال النتائج ال أظيرتكما  عالية,

 .(2316والمعرفة الضمنية لدى طمبة الجامعة )السمماوي 
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 (Liran,Miller,2017دراسة ليران وميمر) -
The Role of Psychological Capital in Academic Adjustment 

among University Students    

طمب  ,األكاديميفي التوافق  نفسيمال التعرف دور رأس ال إلىىدفت الدراسة 
عمى مقياس رأس  اإلجابةوريوس الا في مرحمة البكا جامعيًّ طالبً  (253من عينة بمغت )

تم حساب متوسط  الذي قام الباحثان بتبنييما, األكاديميومقياس التوافق  نفسيالمال ال
خر لمتوافق آضافي إياس تحصيل درجاتيم عمى المقياس عند نقطتين من الزمن كق

ن رأس المال أ (SEMوكذلك تحميبلت ) ,وتفترض التحميبلت االرتباطية ,األكاديمي
وقد وسعت .لمطمبة األكاديميي في التوافق أساسولو دور  إيجابيىو مصدر  نفسيال

من  يجابياإلعمى السموك التنظيمي  نفسيىذه الدراسة المعرفة حول تأثير رأس المال ال
 .(Liran,Miller,2017خبلل تعميمو عمى التعميم العالي )ليران وميمر
 

 الفصل الثالث

البحث  أىدافات التي اعتمدتيا الباحثة لتحقيق جراءيتضمن ىذا الفصل اإل
البحث  أدوات إعدادوتتمثل بتحديد مجتمع البحث وعينتو والخطوات التي اتبعت في 

 ات:جراءالصدق والثبات وفيما يمي عرض اإل والتعرف عمى مؤشرات
 مجتمع البحث وعينته:

الذين يقوم الباحث بدراسة  األفرادلمبحث جميع  اإلحصائييقصد بالمجتمع 
و الدرجات التي يرغب الباحث أشياء و األأ األفرادفيو مجموعة من  ,الظاىرة لدييم

ن أاضطرت الباحثة  ,وبالنظر لقمة حجم مجتمع البحث ,(2333دراستيما )ممحم , في
بالطالبات المتزوجات المتواجدات في كمية التربية والعموم تأخذ المجتمع ككل والمتمثل 

 ضح ذلك.( يو 1( وجدول )184والبالغ عددىم ) ,لمبنات في جامعة بغداد
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 (1جدول )

 مجتمع البحث وعينته
 

 

 البحث: أدوات -

 :مقياس االبتزاز العاطفي -1

ا يبلئم عينة لم تجد الباحثة مقياسً  ,بعد االطبلع عمى الدراسات السابقة 
مقياس لذا قامت الباحثة ببناء  ,ختبلف عينات الدراسات السابقةالالبحث الحالي 

 تية: لبحث الحالي وعمى وفق الخطوات اآلم عينة اءاالبتزاز العاطفي بما يتبل

 ويتضمن:التخطيط لممقياس  -

زان تحديد مفيوم االبتزاز العاطفي من خبلل التعريف الذي تبنتو الباحثة لسو  -1
شكال التبلعب الفعالة الذي ييددنا فيو أحد أنو أ( والذي عرفتو )2315فورورد)

ا لم نفعل إذو غير مباشرة ليعاقبونا ألمقربون منا سواء بطريقة مباشرة ا األشخاص
 .ما يريدونو(

 .طار نظري لبناء المقياسإك 2315نظرية سوزان فوروردلباحثة اعتمدت ا -2
ويقصد  ,ول: االبتزاز العاطفي المباشرلمنظرية المتبناة األ وفًقاتحديد مجالي المقياس  -3

 ساليبومن ىذه األ ,اآلخرتيسر لو ابتزاز الطرف  أساليببو استخدام المبتز وسائل و 
التيديد وكذلك استخدام  ,و الماديأو المعنوي أو المفظي أالتيديد بالعقاب سواء البدني 

الوعود  وألحاح بصفة مستمرة و اإلأنفس يذاء الإالتيديد ب وأنياء العبلقة الزوجية إب
الحالمة والجميمة لمطرف الواقع تحت االبتزاز في حال تنفيذ مطالبو. والثاني:االبتزاز 

 المجموع              التخصص            الكمية            
 53               عممي            عموم            
 65               إنساني            تربية           

  152                المجموع         
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بالذنب  شعارهإب اآلخروفيو يستدرج المبتز مشاعر الطرف  العاطفي غير المباشر,
ا في ذلك النصوص الدينية والمقارنة رضائو مستخدمً إوالتقصير في حقوقو وعدم 

ن يخضع لمطالب أمامو سوى أبحيث لم يجد  ,الواقع تحت التيديدالسمبية لمطرف 
ن أب الصامت والبقاء في المنزل دون و يكون االبتزاز من خبلل الغضأالمبتز 
 .و يتجاىل مشاعره وحقوقو الزوجيةأمور المنزل أو يستشيره في أيحادثو 

وزان أا( وتعطى ليا بدً أا ,ا, نادرً حيانً أا, ا, كثيرً استخدام سمم بدائل خماسي )دائمً  -4
 .( عمى التوالي1,2,3,4,5)

 ولية:فقرات المقياس بصورته األ  إعداد

لمتعريف  وفًقاقامت الباحثة بصياغة فقرات تغطي المجالين التي تم تحديدىا 
( 18( فقرة بصورتيا االولية موزعة عمى مجالين بواقع)35) إعدادتم  إذ؛ والنظرية المتبناة 

 .( تمثل االبتزاز العاطفي غير المباشر17فقرة تمثل االبتزاز العاطفي المباشر و)

 التحميل المنطقي لمفقرات:

فقرة عمى ( 35عرضت الباحثة فقرات المقياس بصيغتيا االولية البالغ عددىا )
ة لمحكم عمى صبلحية الفقرات وسبلمة نفسيعدد من المختصين في العموم التربوية وال

, وفي ضوء اراء المحكمين تم االتفاق عمى ا ومدى مبلئمة الفقرات لمجاالتياصياغتي
%( 83اعتمدت نسبة ) إذ ؛قرات صالحة مع تعديل بعض الفقراتان جميع الف

 .لبلبقاء عمى الفقرةأكثر ف

 التجربة االستطالعية:

طالبة من كبل  (23طبقت الباحثة المقياس عمى عينة عشوائية تكونت من )
التخصصين لغرض معرفة مدى وضوح تعميمات المقياس والفقرات ,وبعد االنتياء 
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تمت مراجعة االستجابات ,أتضح ان فقرات المقياس وتعميماتو واضحة عند الطالبات 
 .المقياس جاىزا أصبحوبيذا 

  :لممقياس اإلحصائيالتحميل 

 اتبعت الباحثة ما يأتي: اإلحصائيالتحميل  إجراءلغرض 
  :حساب القوة التمييزية - أ

لحساب القوة التمييزية طبقت الباحثة مقياس االبتزاز العاطفي عمى عينة  
م المجتمع من كبل وىي نفسيا عينة التطبيق النيائي لصغر حج ,( طالبة184بمغت )

ن تم تطبيق المقياس صححت استجابات أوبعد  ,(إنساني ,التخصصين )عممي
, وتم درجة أدنى إلىدرجة  أعمىا من ا تنازليًّ الطالبات, ورتبت الدرجات الكمية ترتيبً 

%( من 27و) أعمى الدرجات%( من االستمارات الحاصمة عمى 27اختيار)
ن عدد االستمارات الخاضعة لمتحميل إالدرجات, وبما  أدنىعمى  االستمارات الحاصمة

فكانت استمارات  ,( استمارة53%( ىي )27ن نسبة )إف ,( استمارة184)اإلحصائي
لعينتين مستقمتين  T-   testستعمال اختبار اارة, وب( استم133المجموعتين تساوي )

النتائج  أظيرتوعتين العميا والدنيا لكل فقرة, لحساب داللة الفروق بين متوسطي المجم
ى ( عند مستو 1,96عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ) ,احصائيًّ إن جميع الفقرات دالة أ

وفي ضوء ذلك  (2جدول ) (28)ستثناء فقرة رقما(, ب98( وبدرجة حرية )3,35داللة )
 (.1( فقرة ممحق)34المقياس بصورتو النيائية يتكون من ) أصبح
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 (0) جدول
 القوة التمييزية لفقرات مقياس االبتزاز العاطفي

االنحراف  المجموعة العميا ت
 المعياري

االنحراف  المجموعة الدنيا
 المعياري

القيمة التائية 
 المحسوبة

 النتيجة
المتوسط  المتوسط الحسابي 

 الحسابي
 دالة 64435 24653 04012 24565 04626 1
 دالة 144256 24412 14530 24534 04643 0
 دالة 124566 24451 04212 24443 04636 6
 دالة 124656 24422 14636 24516 04653 2
 دالة 154040 24420 14525 24465 04643 2
 دالة 24152 24360 04222 24522 04033 3
 دالة 164121 24432 04224 24532 0.600 4
 دالة 124235 24436 04262 24452 04623 5
 دالة 124236 24402 14633 24525 04666 6

 دالة 134143 24442 14633 24463 64223 12
 دالة 114166 24433 14646 24660 04454 11
 دالة 24246 24422 14660 24522 04033 10
 دالة 104262 24424 14646 24620 04522 16
 دالة 124642 24426 14643 24525 04620 12
 دالة 144256 24335 14525 24522 04626 12
 دالة 124451 24361 14610 24522 04616 13
 دالة 24243 24426 14610 24512 04036 14
 دالة 54456 24346 14542 24463 04224 15
 دالة 24331 24461 14626 24512 04022 16
 دالة 44023 24422 14530 24462 0.623 02
 دالة 54263 24346 14532 24526 04222 01
 دالة 44263 24636 14561 24542 04613 00
 دالة 64242 24461 14505 24663 04212 06
 دالة 124226 24344 14525 24664 04565 02
 دالة 64611 24366 14525 24632 04260 02
 دالة 04626 24343 14511 24462 14626 03
 دالة 164562 24342 14522 24602 04434 04
 غير دالة 14526 24522 14620 24460 04232 05
 دالة 24144 24351 14521 24542 04142 06
 دالة 04456 24526 14552 24525 04242 62
 دالة 34665 24412 14550 24562 04626 61
 دالة 44226 24344 14442 24612 04062 60
 دالة 54402 24361 14444 24616 04632 66
 دالة 34666 24414 14515 24522 04033 62
 دالة 04622 24332 14522 24442 14646 62
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 االتساق الداخمي: أسموب

 تم استخراج االتساق الداخمي لمقياس االبتزاز الداخمي من خبلل مايمي:
 :ة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياسعالقة درج - أ

ستخراج العبلقة ارتباط بيرسون الت الباحثة معامل استعمم ,لتحقيق ذلك
 أظيرت االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكمية لممقياس,

لية البالغة ا عند مقارنتيا بالقيمة الجدو حصائيًّ إن جميع معامبلت االرتباط دالة أالنتائج 
 .( يوضح ذلك3( والجدول )182( ودرجة حرية )3,35( عند مستوى )3,398)

 (6جدول )
 معامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لممقياس

 النتيجة معامل االرتباط ت النتيجة معامل االرتباط ت
 دالة 24045 15 دالة 24624 1
 دالة 24600 16 دالة 24236 0
 دالة 24226 02 دالة 24264 6
 دالة 24226 01 دالة 24226 2
 دالة 24226 00 دالة 24236 2
 دالة 24256 06 دالة 24663 3
 دالة 24624 02 دالة 24212 4
 دالة 24064 02 دالة 24261 5
 دالة 24266 03 دالة 24652 6
 دالة 24260 04 دالة 24211 12
 دالة 24640 05 دالة 24665 11
 دالة 24260 06 دالة 24200 10
 دالة 24624 62 دالة 24626 16
 دالة 24220 61 دالة 24243 12
 دالة 24664 60 دالة 24265 12
 دالة 24213 66 دالة 24645 13
 دالة 24264 62 دالة 24265 14
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 الثبات:

 تم استخراج ثبات المقياس بطريقة 
 الفا كرونباخ: -

ا طبقت الباحثة معادلة الفا كرونباخ عمى عدد من االستمارات بمغ عددى
االبتزاز العاطفي قد بمغ ن قيمة ثبات مقياس أالنتائج  أظيرت( استمارة ف133)
 .( وىو مؤشر جيد3,78)
 الصيغة النهائية لمقياس االبتزاز العاطفي: -

تراوحت .(1( فقرة ممحق )34المقياس بصورتو النيائية يتكون من ) أصبح
 .(132( وبوسط فرضي )173 -34درجات االستجابة بين )

 :نفسيمقياس رأس المال ال   -0

 لخصائص مجتمع البحث اتبعت الباحثة مايمي:ا ن يكون المقياس مبلئمً أأجل من 
  :التخطيط لممقياس: ويتضمن مايمي -

( والذي عرفو luthans ,2003لنظرية ) وفًقا نفسيتحديد مفيوم رأس المال ال  -1
ن يكون أل ؛القابمة لمتطوير والتي تزود الفرد بالميل ةيجابياإلة نفسينو الحالة الأ

يمان بالنجاح في الوصول المسار لتحقيقو واإلدراك ا  نجاز اليدف و إا تجاه محفزً 
 .من العقبات التي تظير في طريق تحقيقو يليو والتعافإ
طار نظري تم من خبللو بناء إ( كluthans ,2003اعتمدت الباحثة نظرية ) -2

 .المقياس
( ودراسة )السمماوي 2313االطبلع عمى الدراسات السابقة كدراسة )الكرداوي , -3

2316). 
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, الفاعمية األملوىي )المرونة,  نفسيمقياس رأس المال ال تحديد مجاالت -4
 .الذاتية(

عمى فقرات المقياس بصيغة مدرج خماسي وىي )تنطبق  اإلجابةاعتماد بدائل  -5
 ا, التنطبق عمي نادرً  ا,حيانً أتنطبق عمي  ا,تنطبق عمي كثيرً  ا,عمي دائمً 
 .( عمى التوالي1,2,3,4,5( وتعطى ليا درجات )ابدً أتنطبق 

  :نفسيفقرات مقياس رأس المال ال إعداد -
فقرة تغطي مجاالت  (33اعتمدت الباحثة عمى النظرية المتبناة في صياغة )

اعتمدت ( فقرات, 13يتضمن كل مجال ) إذ ؛وموزعة بالتساوي نفسيأس المال الر 
 .الباحثة عمى مقاييس الدراسات السابقة التي تناولت المفيوم

 التحميل المنطقي لمفقرات  -
( فقرة عمى 33ولية البالغ عددىا )لباحثة فقرات المقياس بصيغتيا األعرضت ا

ة لمحكم عمى صبلحية الفقرات وسبلمة نفسيعدد من المختصين في العموم التربوية وال
راء المحكمين تم االتفاق عمى آجاالتيا, وفي ضوء صياغتيا ومدى مبلئمة الفقرات لم

 أكثر%( ف83اعتمدت نسبة ) إذ ؛الفقرات ن جميع الفقرات صالحة مع تعديل بعضأ
 .بقاء عمى الفقرةلئل
 :التجربة االستطالعية -

 ,عميمات المقياسمن الضروري التحقق من مدى فيم العينة المستيدفة لت
ى عينة عشوائية بمغت لذا قامت الباحثة بتطبيق المقياس عم ,ومدى وضوح فقراتو

 .والفقرات واضحة ومفيومة لدى العينةن التعميمات أ(  طالبة, وقد تبين 23)
  :لممقياس اإلحصائيالتحميل  -

 اتبعت الباحثة ما يأتي: اإلحصائيالتحميل  إجراءلغرض 
  :حساب القوة التمييزية - أ
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عمى عينة  نفسيطبقت الباحثة مقياس رأس المال ال ,لحساب القوة التمييزية
من كبل  وىي نفسيا عينة التطبيق النيائي لصغر حجم المجتمع ,( طالبة184بمغت )

المقياس صححت استجابات  ن تم تطبيقأوبعد  ,(إنساني ,التخصصين )عممي
, وتم درجة أدنى إلىدرجة  أعمىا من ا تنازليًّ , ورتبت الدرجات الكمية ترتيبً الطالبات
%( من 27و) الدرجات أعمىمارات الحاصمة عمى %( من االست27اختيار)

ن عدد االستمارات الخاضعة لمتحميل أ, وبما الدرجات أدنىعمى  ستمارات الحاصمةاال
 فكانت استمارات ,( استمارة53%( ىي )27ن نسبة )إف ( استمارة184)اإلحصائي

لعينتين مستقمتين  T-   testستعمال اختبار ا( استمارة, وب133المجموعتين تساوي )
أظيرت النتائج , جموعتين العميا والدنيا لكل فقرةلحساب داللة الفروق بين متوسطي الم

( عند مستوى 1,96عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية ) ا,حصائيًّ إن جميع الفقرات دالة أ
ا وفي ضوء ذلك بقي المقياس محتفظً  (,4( جدول )98( وبدرجة حرية )3,35داللة )
 .(2( فقرة بصورتو النيائية ممحق )33تكون من ) إذ بفقراتو
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 (2جدول )
 نفسيالقوة التمييزية لفقرات مقياس رأس المال ال

 
 ت

القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
 المحسوبة

 النتيجة
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي االنحراف المعياري المتوسط الحسابي 

 دالة 9.615 1.397 3.259 3.837 4.539 1
 دالة 8.135 1.339 2.639 3.998 3.778 2
 دالة 13.314 1.362 2.649 1.346 4.393 3
 دالة 13.937 1.227 2.938 3.833 4.435 4
 دالة 11.636 1.266 2.797 3.823 4.426 5
 دالة 13.6 1.349 2.676 3.835 4.444 6
 دالة 9.321 1.332 2.797 1.313 4.132 7
 دالة 13.379 1.362 2.454 1.148 3.937 8
 دالة 12.876 1.237 2.654 3.813 4.444 9

 دالة 12.1 1.383 2.519 3.967 4.213 13
 دالة 11.823 1.372 3.139 3.695 4.676 11
 دالة 11.638 1.142 3.148 3.598 4.657 12
 دالة 12.323 1.114 3.346 3.631 4.648 13
 دالة 8.827 1.271 3.346 1.328 4.373 14
 دالة 13.567 1.339 3.167 3.663 4.435 15
 دالة 8.546 1.319 3.373 3.693 4.481 16
 دالة 11.323 1.372 3.139 3.667 4.611 17
 دالة 9.786 1.154 2.565 3.933 3.935 18
 دالة 11.677 1.159 3.356 3.726 4.574 19
 دالة 7.533 1.256 3.111 3.994 4.241 23
 دالة 13.323 1.237 2.981 3.533 4.713 21
 دالة 8.929 1.214 3.278 3.742 4.528 22
 دالة 5.56 1.238 3.437 1.313 4.241 23
 دالة 8.664 1.261 3.287 3.848 4.5 24
 دالة 9.521 1.263 3.337 3.953 4.373 25
 دالة 7.121 1.399 3.269 3.973 4.266 26
 دالة 13.25 1.217 2.935 3.781 4.373 27
 دالة 11.115 1.138 3.111 3.631 4.556 28
 دالة 9.457 1.293 3.287 3.681 4.611 29
 دالة   7.9      1.397 2.861 1.383 4.346 33



 أ.م.د. سالي طالب عموان       )المتزوجات( الجامعياتاالبتزاز العاطفي وعالقته برأس المال النفسي عند الطالبات  

-621- 

فضل أو  ارتباط الفقرة بمحك, ويتم عن طريق حساب قوة معامل االتساق الداخمي: - ب
تم ايجاد  نفسيوفي مقياس رأس المال الداخمي ىو الدرجة الكمية لممقياس, محك 

 االتساق الداخمي كما يمي:

 عالقة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس -

المقياس  ستخراج العبلقة االرتباطية بين درجة كل فقرة من فقراتال   
 person correltionاستعمل معامل ارتباط بيرسون ) ,والدرجة الكمية لممقياس

coefficient), ا حصائيًّ إت االرتباط لجميع الفقرات دالة ن معامبلأالنتائج  أظيرت
( ودرجة 3,35( عند مستوى داللة )3,398عند مقارنتيا بالقيمة الجدولية البالغة )

 .( يوضح ذلك5( والجدول )182حرية )
 (2جدول )

 نفسيمعامالت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لمقياس رأس المال ال
الفقرة بالدرجة عبلقة  ت

 الكمية لممقياس
 عبلقة الفقرة بالدرجة ت

 الكمية لممقياس
 عبلقة الفقرة بالدرجة الكمية ت

 لممقياس
1 3.49 11 3.61 21 3.61 
2 3.44 12 3.58 22 3.45 
3 3.49 13 3.61 23 3.33 
4 3.53 14 3.47 24 3.45 
5 3.54 15 3.52 25 3.42 
6 3.56 16 3.49 26 3.41 
7 3.52 17 3.59 27 3.49 
8 3.49 18 3.51 28 3.57 
9 3.59 19 3.58 29 3.43 

13 3.58 23 3.42 33 3.35 

  :عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال-

, استعمل ليوإومجموع درجات المجال الذي ينتمي لحساب درجة الفقرة   
ميع ن جأ اإلحصائينتائج التحميل  أظيرتوقد  ,(personمعامل ارتباط بيرسون )
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وذلك عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة بالقيمة الجدولية  ,احصائيًّ إالفقرات دالة 
( يوضح 6( والجدول )182( ودرجة حرية )3,35( عند مستوى )3,398البالغة )

 .ذلك
 (3جدول )

 ليهإالفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي معامل ارتباط درجة 
 قيم معامل ارتباط الفقرة  بدرجة المجال ت المجال بدرجة المجال قيم معامل ارتباط الفقرة ت المجال

 1 2.26  11 2.36 
 2.22 10 األمل 2.22 0 المرونة

 6 2.22  16 2.34 
 2 2.32  12 2.20 
 2 2.30  12 2.30 
 3 2.24  13 2.23 
 4 2.22  14 2.33 
 5 2.22  15 2.23 
 6 2.31  16 2.36 
 12 2.36  02 2.25 
 01 2.22    
 00 2.25    

    2.25 06 الفاعمية 
    2.22 02 الذاتية

 02 2.32    
 03 2.35    
 04 2.32    
 05 2.30    
 06 2.31    
 62 2.34    
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 الثبات:

ا ما أعيد تطبيقو عمى إذ ,ن االختبار يعطي نفس النتائجأ إلىيشير الثبات  
, لقد تم استخراج ثبات مقياس رأس (2318)العزاوي , في نفس الظروف األفرادنفس 

 بطريقة: نفسيالمال ال
 معامل الفا كرونباخ: -

طبقت معادلة الفا  ,اتعكس ىذه الطريقة مدى اتساق وتجانس الفقرات داخميًّ 
فتبين معامل الثبات لممقياس  ,( استمارة133من االستمارات بمغ )كرونباخ لعدد 

 .( وىو معامل ثبات جيد3,83)
 :نفسيالصيغة النهائية لمقياس رأس المال ال -

( فقرة وببدائل استجابة )تنطبق عمي 33تكون المقياس بصورتو النيائية من )
ا( ممحق بدً أتنطبق  ا,الا, تنطبق عمي نادرً حيانً أتنطبق عمي  ا,تنطبق عمي كثيرً  ا,دائمً 
 .(93( عمى التوالي وبوسط فرضي)1,2,3,4,5( وبدرجات )2رقم)

 التطبيق النهائي:

 , داتي البحث والتحقق من الخصائص السيكومتريةأ إعدادبعد االنتياء من 
داتين عمى عينة البحث من الطالبات البحث طبقت الباحثة األ أىدافولتحقيق 

 .(إنساني ,كبل التخصصين )عمميالمتزوجات من 
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 الفصل الرابع

لييا البحث عمى وفق إيتضمن ىذا الفصل عرض النتائج التي توصل  
 ,طار النظري والدراسات السابقةتمك النتائج ومناقشتيا في ضوء اإلوتفسير , وأىداف

 ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات.
 :تعرف االبتزاز العاطفي عند الطالبات المتزوجات -ولالهدف األ 

( 184عددىن)لمتحقق من ذلك تم تطبيق المقياس عمى عينة البحث والبالغ 
نحراف معياري ا( وب133,3333ل متوسط حسابي بمغ)حصموا ع إذ؛ طالبة

ستعمال االختبار ا( درجة وب132سط الفرضي لممقياس )( بينما كان الو 15,312)
التائي لعينة واحدة لمعرفة داللة الفروق بين المتوسطين كانت القيمة التائية المحسوبة 

( 3,35(عند مستوى داللة)1,96لية البالة )صغر من القيمة الجدو أ( وىي 3,936)
االبتزاز  إلى( وىذه النتيجة تؤكد عدم تعرض عينة البحث 183ودرجة حرية )
 ( يوضح ذلك.7)العاطفي وجدول 

 (4جدول )
 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمقياس االبتزاز العاطفي

عدد 
 العينة

االنحراف  الوسط الحسابي
 المعياري

التائية  الفرضيالوسط 
 المحسوبة

القيمة 
 الجدولية

 الداللة

 غير دالة 1463 24623       120 124210 12646226 152

نو رغم الضغوط والتيديدات التي تتعرض ليا أ إلىوتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
يا تتمتع بطاقة داخمية ألن ؛رض صمبةأنيا تقف عمى إال إ ,الطالبة المتزوجة

ال نسمح لعادة االبتزاز العاطفي بأن أنو من الضروري أوترى فورورد  ,لمواجيتيا
اة من خبلل التفاوض تسحبنا وتسحب من حولنا لتبتمعنا دوامتيا ولكي تمضي الحي

وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة  (.2315و صدامات)فورورد,أبدون مشكبلت 
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عرض عينات دراستيم التي تؤكد عمى عدم ت (2316ودراسة يونس) (2318ألفت)
 لبلبتزاز العاطفي.

 :عند الطالبات المتزوجات نفسيتعرف رأس المال ال -الهدف الثاني

( 184لمتحقق من ذلك تم تطبيق المقياس عمى عينة البحث البالغ عددىا )
نحراف معياري ا( وب122,53مى متوسط حسابي قدره )حصموا ع إذ ؛طالبة

ستعمال االختبار التائي ا( وب93المتوسط الفرضي لممقياس ) ( بينما كان14,382)
ختبار داللة الفروق بين المتوسطين كانت القيمة التائية المحسوبة ال لعينة واحدة

( 3,35(عند مستوى داللة)1,96من القيمة الجدولية البالة ) أكبر( وىي 21,735)
 .يوضح ذلك (8)( وجدول 183ودرجة حرية )

                                           
 (5جدول)

 نفسينتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمقياس رأس المال ال       
المتوسط  عدد العينة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

التائية 
 المحسوبة

التائية 
 الجدولية

 الداللة

 دالة 1463 014422 62 124250 110426 152

,وتعزو الباحثة  نفسين عينة البحث يتمتعون برأس مال أ إلىتشير النتيجة 
نيا تعمل بكفاة وكياسة وفاعمية كبيرة أالبة المتزوجة لدييا القدرة عمى ن الطأ إلىذلك 

 ,حداث والمواقف الضاغطةحياتيا جعميا تتمكن من مواجية األفي جوانب كثيرة من 
لتجاوز الصعوبات وتخطي  نفسينيا تمتمك رصيد أالتي تتعرض ليا مما ساعد في 

نو المكنون أ نفسي( رأس المال الluthansويرى ) صرار.ا  عزيمة و العقبات بصبلبة و 
 ميمًّاا مثل لقدراتو ويعتبر محركً فرد الذي يساعده في االستثمار األلدى ال يجابياإل

نو يعمل في التقميل من مستوى التوتر والضغوط لدى الفرد إلمواجية التحديات كما 
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(luthans,2007وتتفق نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة د )( 2316راسة السمماوي )
 .نفسين طمبة الجامعة لدييم رأس مال أالتي أكدت 

 نفسيتعرف طبيعة العالقة االرتباطية بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال الهدف الثالث:
 , لتحقيق اليدف تم استعمال معامل ارتباط بيرسون بين درجات المتغيرين

من القيمة  أكبر( وىي 3,421ن قيمة معامل االرتباط بمغت )أالنتيجة  أظيرتف
وىذه  ,(182( ودرجة حرية )3,35( عند مستوى داللة )3,146االرتباطية الجدولية )

كمما  نفسيكمما ازداد رأس المال ال يأن العبلقة بين المتغيرين عكسية أالنتيجة تؤكد 
          .( يوضح ذلك9عينة البحث وجدول )قل االبتزاز العاطفي عند 

 (6جدول )
 قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين

 الداللة درجة الحرية القيمة الجدولية قيمة معامل االرتباط عدد العينة
 دالة 150 2.123 24201 152

ن الفرد الذي يمتمك رأس إ إذ ي,مر طبيعأنو أ إلىوتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
يمتمك السعادة العاطفية التي تعتمد عمى المواجية والتصدي وفيم النفس  نفسيمال 
يجابو  ين من حولنا بشكل واع  اآلخر الذي نتعامل بو مع  سموباأل لتغيير أكثر لكي  يا 
يرتفع  ,واالبتزاز العاطفي نفسيعبلقة بين رأس المال الفعندما توجد  ,يتم استغبللنا ال

 مان والحميمية في العبلقة الزوجية.مستوى األ
 نفسيتعرف الفروق في العالقة بين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال الهدف الرابع:

 (.إنساني, لمتغير التخصص)عممي وفًقا
بمغت قيمة معامل  إذ ؛لتحقيق اليدف تم استعمال معامل ارتباط بيرسون

( في حين بمغت قيمة معامل االرتباط 3,367) ياإلنساناالرتباط لمتخصص 
(, وعند تحويل قيم معامل االرتباط بما يقابميا من عبلمات 3,147لمتخصص العممي)

( عمى 3,146,  3,383ين )فيشر المعيارية ليذين االرتباطين نحصل عمى القيمت
متي االرتباط لعينتين مستقمتين استعممت الباحثة ولمعرفة الفروق بين قي ,التوالي
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بمغت القيمة الزائية  إذ ؛( لداللة الفروقZ-TESTاالختبار الزائي )
وجود  إلى( مما يشير 1,96من القيمة الجدولية) أكبروىي  ,(13,772المحسوبة)

 .( يوضح ذلك13وجدول) ياإلنسانفروق في العبلقة ولصالح التخصص 
 (12جدول )

 االختبار الزائينتائج 
قيمة معامل  عدد العينة التخصص نوع االرتباط

 االرتباط
القيمة 
 المعيارية

القيمة  القيمة الزائية
 الجدولية

 الداللة

 124440 24656 24634 65 إنساني االبتزاز العاطفي
 
 

دالة عند مستوى  1463
2.22 

رأس المال 
 نفسيال

    24123 24124 53 عممي

طبيعة المواد التربوية التي درسوىا والخبرة التراكمية  إلىوتعزو الباحثة النتيجة 
ي مرحمة عمرية تتسم بالنضج نيم فأبل عن التي اكتسبوىا خبلل المرحمة الجامعية فض

 االبتزاز مماحصنيم من الوقوع فيو. أساليبن يكونوا عمى وعي بأ جعميم

 االستنتاجات:
 النتائج مايمي:استنتجت الباحثة بعد عرض 

لرفع رصيد  إيجابيوىذا يؤثر بشكل  يبتزاز العاطفان عينة البحث لم تتعرض لبلأ
 ا في عبلقاتيم الزوجية.توافقً  أكثرمما يدفعيم ليكونوا  نفسيالمال ال

  تعمل مكوناتو عمى بناء المشاعر  إذ؛ نفسيتمتمك عينة البحث رأس مال
 الطبيعية الصحية.ا من الحياة عتبارىا جزءً اب ةيجابياإل

  نفسيبين االبتزاز العاطفي ورأس المال ال يد عبلقة تأثير وفي االتجاه العكسوجو 
 .نفسينيا تمتمك رصيد مال أل ؛بتزاز العاطفيفالطالبة المتزوجة لم تتعرض لبل

  جواء التربوية ن األإ ,ياإلنسانوجود فروق في العبلقة ولصالح التخصص
ن أساىم في  ياإلنسانواالجتماعية التي تعيشيا الطالبة المتزوجة ذات التخصص 

 ال تكون ضحية لبلبتزاز العاطفي.
 التوصيات:
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 عدد من التوصيات وىي كما يمي: إلىفي ضوء النتائج توصمت الباحثة 
 داء أمطالبات المتزوجات لمساعدتيم في االستمرار في تقديم الدعم المعنوي ل

 ة.األكاديميسرية و مسؤولياتيم وواجباتيم األ
 لدى الطالبات المتزوجات لتكون لدييم القوة التي تدفعيم  نفسيتنمية رصيد المال ال

 .لمكفاح وعدم االستغبلل
  الرصين  ساسألنيا األ ؛ةيجابياإلتشجيع الطالبات عمى ضرورة االستمرار في النظرة

 حداث الضاغطة في الوقت الحالي.الذي يجب توفره في ظل الظروف واأل
  



 أ.م.د. سالي طالب عموان       )المتزوجات( الجامعياتاالبتزاز العاطفي وعالقته برأس المال النفسي عند الطالبات  

-626- 

 المقترحات:
 تية:الدراسات المستقبمية اآل إجراءتقترح الباحثة 

  خرى.أوعبلقتو بتنظيم الذات لدى عينات االبتزاز العاطفي 
 وعبلقتو بالذكاء الوجداني. نفسيرأس المال ال 
  كرادبين العرب واأل نفسيرأس المال الدراسة مقارنة في. 
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 االبتزاز العاطفي بصورته النهائيةمقياس 

 اابدً  انادرً  احيانً أ اكثيرً  ادائمً  العبارات          
      ييددني بترك المنزل 1
      ستجب لمطالبوأا لم إذيذاء نفسو إييددني ب 2
      يشكو ألىمو انشغالي بأمور البيت وعدم اىتمامي بو 3
      سبابيخاصمني لفترات طويمة ألتفو األ 4
      سرةمتنع عن القيام بواجباتو تجاه األي 5
      رضائيإ يستطيع نو الأيخبرني  6
      يرفض تنفيذ متطمباتي 7
      خرىأمد االبتعاد عني والنوم في غرفة يتع 8
      ىلييدد بتدخل األ 9

      يريد لحاح لمحصول عمى مايستخدم اإل 13
      يحرمني من زيارة صديقاتي 11
      و اىتمام ليأي مشاعر حب أاليظير  12
      حبياأشياء التي يحرمني من األ 13
      ىميأيتجنب استقبال  14
      ييددني بالطبلق 15
      الدوام إلىيمنعني من الذىاب  16
      يمتنع عن تناول الطعام معي 17
      متناعي عن تنفيذ طمباتويؤنبني ال 18
      يقمل من مصروف البيت 19
      يتجاىل شؤوني الخاصة والصحية 23
      ياتاآلخر قربائو من الزوجات أوبين  يقارن بيني 21
      طمبو منكأا كنت تحبينني لفعمت كل ما إذيقول لي  22
      ييددني باستخدام العنف 23
      يحطم ممتمكاتي الخاصة 24
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قرارات تخص شؤون  ذاتخارائي وينفرد بآيتجاىل  25
 البيت

     

      ىميأييددني بعدم السماح لزيارة  26
      حبياأشياء ال أيرغمني عمى عمل  27
      يشعرني بالتقصير في حقوقو وواجباتو 28
ستمرار ضرورة تنفيذ مطالبو ألن اهلل أمر ايردد ب 29

 الزوجة بطاعة زوجيا
     

      الزوجيةييددني بأنيا عبلقتنا  33
      يمتنع عن الكبلم معي 31
      قاربي أنزعاجو عندما يزوروني ايشعرني ب 32
      ا حصل عمى ما يريدإذيعدني بتنفيذ مطالبي  33
      ييددني باالنتحار 34
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بصورته النهائية نفسيمقياس رأس المال ال  

تنطبق  العبارات        ت
 اعمي دائمً 

تنطبق 
 اعمي كثيرً 

تنطبق 
 اعمي احيانً 

تنطبق 
 اعمي نادرً 

التنطبق 
 اعمي ابدً 

ستطيع مناقشة زميبلتي في حوار مفيد أ 1
 لي وليم

     

ي مشكمة ألدي العديد من البدائل لحل  2
 قد تواجيني

     

متمك الثقة لحل المشاكل التي أ 3
 تواجيني

     

ستطيع تغيير قراري عندما تكون أ 4
 تناسبني الحمول ال

     

      تقبل وجيات النظر المخالفة لرأيأ 5

      مأزق أقع فيو أيستطيع الخروج من أ 6

حداث لدي القدرة عمى مواجية األ 7
 الضاغطة

     

ا في حياتي شعر بأنني حققت نجاحً أ 8
 الجامعية

     

تعافى منيا أعندما تواجيني العقبات  9
 اسريعً 

     

 نفسيمور اعتمد عمى عندما تسوء األ 13
 لمواجيتيا

     

ستطيع التفكير بطرق كثيرة لتحقيق أ 11
 يأىداف

     

      داء الميام الصعبةأتحمل مسؤولية أ 12

      يأىدافمتمك الثقة لتحقيق أ 13
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لدي المرونة العالية لمواجية المواقف  14
 الصعبة

     

      أقوم بو تمكن من النجاح بكل ماأ 15
سيطر عمى مشاعري تجاه شخص قد أ 16

 يغضبني
     

      ي في المستقبلأىدافسأحقق كل  17
راء زميبلتي عندما تعترضني آستعين بأ 18

 مشكمة
     

لدي العزيمة القوية لضمان استمراريتي  19
 ي أىداففي تحقيق 

     

      عمالي في موعدىاأياء نثابر إلأ 23
داء أمن الثقة في  شعر بمستوى عال  أ 21

 ميامي الدراسية
     

      متمك القدرة لمنجاح في دراستيأ 22
حداث ستطيع التعامل بسيولة مع األأ 23

 الجديدة
     

لدي القدرة عمى تكوين صداقات جديدة  24
 بسيولة

     

      حداث السارة توقع األأ عادًة ما 25
      لدي القدرة عمى تقريب وجيات النظر 26

      نني حققت ذاتيأشعر أ 27
ألحقق  ةيجابياإلفكاري أاستثمر  28

 نفسيالسعادة ل
     

ا تعرضت إذ نفسيأجيد الدفاع عن  29
 لبلتيام 

     

      ن قراراتي صحيحةأأجد  33
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