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 المستخلص 

"قياس مستوى الحب على وفق نظرية ستيرنبرغ لدى طالبات كلية التربية 

 للبنات/الجامعة العراقية" أ.د كفاح يحيى صالح العسكري     م.رقية رافد شاكر

 هدف البحث  الحالي:

التعرف على مستوى  مثلت الحب لدى طالبات كلية التربية للبنات الهدف األول: -

 حسب  :

 مكون االلتزام. -4مكون العاطفة -3مكون االلفة  -2المقياس ككل -1

التعرف على الفروق في مستوى مثلث الحب على وفق متغير   الهدف الثاني:

 -4مكون العاطفة -3مكون االلفة  -2المقياس ككل-1حسب :الرابع(–المراحل )الثاني 

 مكون االلتزام.

للبنات الجامعة العراقية  للعام الدراسي يتكون مجتمع البحث من طالبات كلية التربية 

كلية التربية للبنات  واختيرت  طالبات   تكونت عينة البحث من   2112  -2112

 %7،2( طالبة بطريقة عشوائية من األقسام الخمسة  أي اختيرت العينة بنسبة 22)

اعتمد الباحثان على  مقياس ستيرنبرغ  لمثلث الحب  لكشف عن مستوى الحب لدى 

سية ( فقرة تقيس المكونات الثالثة  االسا47طالبات الكلية  ، ويتكون المقياس من )

 -3( فقرة 21العاطفة والمتكونة من ) -2 ( فقرات 11االلفة والمتكونة من ) -1وهي:
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تم وضعها في لكل بعد من اإلبعاد الثالث ( فقرة  و17وااللتزام والمتكونة من )

صورة مقياس  ثالثي االبعاد تندرج عبارته من) الينطبق  ابدا ، ينطبق بصورة 

( على التوالي .فتكون  3، 2،  1منها درجة  ) متوسطة ، ينطبق دائما ( واعطي لكل

( درجة 21( درجة والمتوسط النظري )47( درجة واقل درجة )137اكبر درجة )

وبعد ان حصل المقياس على خصائصه السايكومترية  من صدق وثبات  تم توزيع 

المقياس على الطالبات واستخدم الوسائل االحصائية : معامل ارتباط بيرسون 

 التائي لعينة واحدة واالختبار التائي لعينتين  واالختبار

واظهرت نتائج البحث بان عينةة البحةث لةديها مسةتوى عةالي مةن الحةب  وفقةا لنظريةة 

مثلث الحب الكلي والتوجةد فةرق فةي مسةتوى مثلةث الحةب وفقةا علةى متغيةر المرحلةة 

 الرابع(–)الثاني 

 واوصى الباحثان :

شاديةلطلبة  الكلية حول الحب وانواعةه لكةي اإلر االهتمام بتقديم البرامجضرورة  -1

 نحصنهم من االخطاء التي يقع فيها الطالب والطالبات . 

ضةةرورة التوجيةةه لنشةةر بةةرامج  تثقيفيةةة عةةن الحةةب فةةي الم سسةةات اإلعالميةةة  -2

 والتربوية .

 واقترح الباحثان :

 إجراء دراسة لتعرف مستوى مثلث الحب لدى طالب الجامعات .-1

 مماثلة للدراسة الحالية على عينة الموظفين والموظفات .إجراء دراسة -2

 

Measuring the level of love according to a Sternberg's  

theory that will be excluded by a sample of the College of 

Education for Women/ Al-Iraqia University 

Proof dr. KIFAH Y ALASKARI /AL-IRAQIA 

UNIVERSITY/COLLEGE FOR EDUCATION 

L. RUQAYYA  RAFID SHAKIR / AL-IRAQIA 

UNIVERSITY/COLLEGE FOR WOMEN 

 

Abstract:  

The researchers based the Sternberg scale on the love triangle to 

reveal the level of love among the college students. The scale 

consists of (45) paragraphs that measure the three basic 

components: 1 - Intimacy  consists of (10) paragraphs 2 - 

Passion consisting of (20) Paragraph - 3 Commitment  and 

composed (15) for each of the three dimensions of the 

dimensions of the three dimensional dimensions were put in the 

form of a three-dimensional scale of the term (never applied, 

applies moderately, always applies) and gave each of them 
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degrees (1, 2, 3), respectively. (45 degrees) and the theoretical 

average (90) degrees. After the scale obtained its psychometric  

characteristics of the validity and stability Scale female students 

used statistical methods: Pearson correlation coefficient and test 

T- Test  for one sample and test samples for T-Test  The results 

showed that the research sample has a high level of love 

according to the theory of the triangle of love total and there is 

no difference in the level of love triangle according to the 

variable stage (II – IV) 

The researchers recommended: 

1-the need to pay attention to provide guidance programs for 

students of the college on love and types in order to protect them 

from the mistakes that occur students and students.. 

2-The need for guidance to disseminate educational programs on 

love in media and educational institutions.. 

The researchers suggested: 

1-Conduct a study to know the level of the triangle of love 

among university students.. 

2-Conduct a similar study of the current study on the sample of 

employees and employees. 

 

 لة البحث:كمش

تغيةرات مختلفةة المسةت  شهد نهايةة القةرن العشةرين وبدايةة القةرن الحةادي والعشةرين

االجتماعيةة واالنفعاليةة والثقافيةة واألخالقيةة والقيميةة،  جميع جوانب شخصية اإلنسان

حياتةةةه االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والسياسةةةيةوالروحية جميةةةع جوانةةةب  كمةةةا المسةةةت

الفةرد والمجتمعةات والةدول.  والثقافية، وأسفرت عن صةراعات انةدلعت علةى مسةتوى

صةةدمات لرفةةراد، وحملةةت فةةي طياتهةةا الكثيةةر مةةن  جلبةةت هةةلت التغيةةرات المتالحقةةة

 .والشقاء والضغط النفسي له مصادر األلم

حملةةت فةةي طياتهةةا الكثيةةر مةةن  التغيةةرات المتسةةار أن هةةلت ( 2112وتةةرى )جةةودة ،   

الشقاء اإلنساني، األمةر الةلي يجعةل الوصةول إلةى  نكثير ماأللم والمتاعب النفسية وال

 (.2: 2112المنال،)جودة ،بعيد السعادة أمرا

مةةع بدايةةة القةةرن الحةةادي والعشةةرين تبلةةورت النظةةرة نحةةو دراسةةات علةةم الةة نفس       

وأصةبح تركيةز هةلت الدراسةات علةى تنةاول جوانةب القةوة فةي بصةفة عامةة،  اإليج ابي

على معاناته وجوانب الضعف المرتبطة بةه، وفةي هةلا السةياق  الفرد بدالً من التركي ز

لقةةوى بضةةرورة دراسةة ةخصائ  ا( (park&others,2004بةةارو واخةةرون نةةادي 

 اروالمشاعر اإليجابيةةة لرفةة راد التةة ي تةة نعكس فةة ي األفكةةاإلنسةةانية المتعلقةةة بالخصةةال 

 .(park&others,2004:(605،والسلوكيات
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علةةةةى (seligman.&Csikszentmihali, 2000 )واكةةةةد سةةةةلجمان وزميلةةةةه     

ترتبط أيضا بالقدرةعلى االستخدام المرن ألكبر قدر من المهةارات التةي الخصال التي 

مةةا، كمةةا دعةةا إلةةى أهميةةة دراسةةة العوامةةل  تتطلةةب حةةل مشةةكلة مةة ا أو تحقيةة ق هةة دف

علةى أهميةة  انعيشةها وحةث أيضة المجتمعية والشخصية التي تجعل الحياة ج ديرة بة نن

المتعلقة بالرضا، واألمل، والتفاؤل، والسعادة، والحةب، والمثةابرة،  دراسة المتغي رات

والحساسةةية الجماليةةة ، والحكمةةة وكةةللا دراسةةة العوامةةل التةةي تةة دي إلةةى  والتسةة امح

 .Csikszentmihali, 2000:12)(Seligman&.،الشعور بحسن الحال

وبمةةا ان الحةةب مةةن المتغيةةرات المهمةةة لحيةةاة االنسةةان والسةةيما لف ةةة الطالبةةات فةةي  

المرحلة الجامعية فهن  االمل المنشود  لكونهن امهات المستقبل وبناة الحضةارات كمةا 

 قليلة جدا .مستوى الحب لدى الطالبات تناولت  يالت العربية  ان  الدراسات

ويثير ستيرنبرغ  تساؤالت عن  الحب فيلكر " ما اللي يعني أن يحب شخ  شخصا 

باية طةرق يختلةف حةب آخر ؟ هل ان الحب دائما هو الشيء نفسه ، وان لم يكن كللا 

عن حب ، ولماذا تبدو انوا  معينة مةن الحةب تسةتمر لفتةرة طويلةة وبصةورة دائميةة ؟ 

بسةةةةرعة تقريبةةةةا كسةةةةرعة تشةةةةكيلها بينمةةةةا هنةةةةاو انةةةةوا  اخةةةةرى مةةةةن الحةةةةب تختفةةةةي 

  (Sternberg,1986: 119)؟

 مسةتوى التسةاؤل اتتةي :مةا  في ضوء ماتقدم انفا تظهر مشةكلة البحةث الحاليةة فةي    

 ؟الحب حسب نظرية ستيرنبرغ لدى طالبات الكلية مثلث

 

 اهمية البحث:

 هة لا المفهة ومفيما يخت  بمفهوم الحب كان يعتقد منل فترة زمنيةة طويلة ة أن دراسة ة 

 ,Sternberg &Grajek)مقتصرة على اهتمامات الفالسة فة والشة عراء والكتة اب ) 

1984. 

أصةةةبح لهةةةلا المفهةةةوم دراسةةة اته العلميةةة ة  واليةةةوم تغيةةةر الموقةةةف بشةةةكل سةةةريع اذ 

 & Barnes).(37 :1997,وأصةبح لةه تعريفاتةه ونظرياتةه المختلفةة   المتخصصة ة،

Sternberg  نية قويةةة وأساسةةية لخبةةرة الوجةةود اإلنسةةاني، ولةةه فالحةةب عاطفةةة إنسةةا

طبيعةةة خاصةة ة ويقةةع الحةةب ضةةمن منظومةةة أكبةةر هةةي الوجةةدان، ويضةةفي نوعةةا مةة ن 

النفسي واالجتماعي لإلنسان، وينظم جميع تفاعالته مع العالم الخةارجي، كمةا  التكام ل

قبةل ذاتةه على األزمات والضغوط الحياتية التةي تواجهةه، ويجعلةه يت يمكنه من التغل ب

 .(22: 2112)غانم ،  ،بالسعادة والرضا مما ينعكس عل ى ش عورت

 ومما أسهم في إضفاء األهمية على دراسة مفهوم الحب ظهور عدة نظرية ات حاولة ت

إلقةةاء الضةةوء علةةى تفسةةيرت، وتحديةةد أبعةةادت وأنواعةةه المختلفةةة، ومنهةةا: نظريةةة التعلةةق 

ونظريةة األنمةاط Mikulicer& Shaver, 2007: 6)، (وشةيفر  مةايكلرل الوجة داني

:   (160التي افترضةةةةة ها ديفيةةةةة زلةةةةةي، والنظريةةةةةة العنقوديةةةةةة لجةةةةة ون السةةةةةتة للحةةةةةب

.(Sternberg, 1987ألرون وأرون ) ونظري ة امت دادال لات (Aron, Mashek& 

Aron, 2004)وحب العشرة لهاتفيلد العاطفي ونظري ة الع املين للح ب((Hatfield 

&Walster, 1985: 9محةل اهتمةام دراسةتنا  -لستيرنبرج  نظريةمثلث الحب اوأخير

للحةب هةي: الحميميةة، واالنجةلاب العةاطفي،  التي افترضةت ثالثةة مكونة ات -الراهنة 
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والحرص على اسةتمرار العالقةة وتعةد نظريةة سةتيرنبرج تكامليةة  ألنهةا تضةم أغلة ب 

أن هلت النظرية تةم التحقة ق  فضال عن الواردة في النظريات السابقة،  عناص ر الح ب

 ( .2: 2112، ) عبد العال ،الدراس ات البحثي ة منه ا عل ى مس توى

ويةةلكر سةةتيرنبرغ : " ان مقةةدار الحةةب الةةلي يعيشةةه شةةخ  مةةا يعتمةةد علةةى القةةوة     

التامة  لهلت العناصر المكونة الثالثة ، وهو يعتمد على نقاط القةوة النسةبية  للشخصةين 

بعض وهةةلت العناصةةر المكونةةة الثالثةةة تتفاعةةل مةةع بعضةةها الةةبعض الةة تجةةات بعضةةهما 

وتتفاعل مةع االفعةال التةي تنةتج انةوا  مختلفةة مةن تجةارب الحةب، ولةللا فةان نظريةة 

التةةي تتضةةمن العالقةةة الوثيقةةة بةةين مثلةةث الحةةب توضةةح لنةةا الكثيةةر مةةن نةةواحي الحةةب 

 (Sternberg,1986: 119)للنظرية  ةاالضال  الثالث

 الحب أهميته من تناوله عبر الثقافات المختلفة، فال تخلو ثقافة من مفهةومكللا اكتسب 

 & Beall),الحةب  وذلةةا ألن األفةراد يحتةةاجون إلةى الحةةب وتبةادل مشةةاعر الحةب 

Sternberg ( .1995 وبالتالي فالحب مفهوم يوجد في كل ثقافة، لكن أنماطه وطريقةة

انسةي يةتم التنكيةد علةى وجةودت فةي من ثقافة ألخرى. فالحةب الروم التعبير عنه تختلف

العوامةل الضةرورية للةزواج وخاصةة فةي المجتمعةات  الثقافات الفردية، ويعد مةن أهةم

ال  وبريطانيةا وغيرهةا ،ففةي هةلت الثقافةات الصناعية المتقدمة مثل: أمريكا، وأستراليا،

مثةل الجماعيةة  توجد قيود مجتمعية أو أسرية النغماس الشخ  في الحب أما الثقافةات

لالنغمةاس  الصين واليابان والهند ففيها قيةود مجتمعيةة وأسةرية ترمةارس علةى الشةخ 

 حةةب لحةةب فةةي هةةلت المجتمعةةات، إذ يعةةدون فةةي العالقةةات العاطفيةةة، ويختلةةف شةةكل ا

انسةي فلةه مكانةة هو الشكل المفترض اقترانه أمةا الحةب الروم العشرة أو الحب العملي

أن يهةدد تماسةا االسةرة ووحةدتها ، امةا فةي يمكةن محفوفًةا بةالخطر، و أدنى، إذ يعدونه

بةةين الرجةةل والمةةرأة لةةيس لةةه غيةةر طريةةق واحةةد هةةو الةةزواج،  ثقافتنةةا العربيةةة فالحةةب

واألعراف والتقاليد. ويمر الزواج بةثالث خطةوات رئيسةة:  ويخضع ذلا ألحكام الدين

ف ويةةنظم كةةل مجتمةةع هةةلت الخطةةوات وفةةق أعةةرا الخطبةةة، وعقةةد القةةران، ثةةم الةةزواج،

 .(21: 1221،)مرسي،معينة أو قوانين تشرعها الجهات المختصة

 

 اهداف البحث :

 يهدف البحث الحالي :

علةةى مسةةتوى مثلةةت الحةةب لةةدى طالبةةات كليةةة التربيةةة للبنةةات  التعةةرفالهةةدف األول: -

 حسب :

 مكون االلتزام. -4مكون العاطفة -3مكون االلفة  -2المقياس ككل -1

التعةةرف علةةى الفةةروق فةةي مسةةتوى مثلةةث الحةةب علةةى وفةةق متغيةةر   الهةةدف الثةةاني:

 -4مكون العاطفة -3مكون االلفة  -2المقياس ككل-1حسب :الرابع(–المراحل )الثاني 

 مكون االلتزام.

 

 حدود البحث : 

للعةةام  للبنةةات وللمةةرحلتين الثانيةةة والرابعةةة  ةيتحةةدد البحةةث بطالبةةات كليةةة التربيةة   

 2112-2112الدراسي 
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 تحديد المصطلحات 

 عرفهالحب: -

(: بننه تنظيم وجداني ثابةت نسةبياومركب مةن عةدة اسةتعدادات انفعاليةة 1221راجح)-

،)راجةةح  قةةد يكةةون شةةي ا أو شخصةةا أو جماعةةة أو فكةةرة تةةدور حةةول موضةةو  معةةين

،1221 :23.) 

أن الحةةةب الحقيقةةةي يسةةةتلزم التةةةوازن المثةةةالي بةةةين (: sternberg,1986سةةةتيرنبرغ )

قةد تكةون أو قةد  ةاألضال /العناصر الثالثة المكونة للمثلث الحب. هلت المكونات الثالث

ال تكون كلها موجودة في العالقة الخاصة. ويشير ستيرنبرغ إلى أن كميةة الحةب التةي 

وحجةةم أضةةالعه. أذن نظريةةة  لةة حجم المثلةةث نحملهةةا نحةةو بعضةةنا الةةبعض تتحةةدد وفقةةا

وإنمةا هنالةا العديةد مةن األشةكال لهةلا المثلةث، فهنالةا  المثلثات ال تتضمن مثلثاً واحداً 

على سبيل المثال المثلث الصغير، أو المثلث الكبير أو المتوسةط، وهنالةا ايضةاً مثلةث 

متساو الساقين او مختلف بحجم أضالعه الثالثة، وغيرها من األشكال. وكل شكل مةن 

 125يكين،)هةةةةةلت األشةةةةةكال يعب ةةةةةر عةةةةةن درجةةةةةة العالقةةةةةة التةةةةةي تةةةةةربط بةةةةةين الشةةةةةر

:sternberg,1986.) 

كائننو موضو  ما، مصحوبا بفكرة عن الكائن  ل(: اتجات وجداني حو1222الوقفي )-

 ويشةةكل عمليةةة تملكيةةةAssimilationأو الموضةةو . وقةةديغلب عليةةه طةةابع التمثيةةل 

 اسةةةةةةتحواذية، وهةةةةةةو مةةةةةةن أقةةةةةةوى العواطةةةةةةف لةةةةةةدى الفةةةةةةرد وأكثرهةةةةةةا سةةةةةةيطرة

 (1222)الوقفي ، على النفس

(: الحب ممارسة تشمل خبرة اإلحساس بحالة الطرف اتخراللاتيةة 2111جولمان ) -

المتةزامن لإلثةارة  التصةعيد وبالرغبة المشتركة، وبتوافق النوايا، وحاالت مشتركة من

يستجيب كةل منهةالرخر، فةي تةزامن يعطةي اإلحسةاس الضةمني بعمةق  مع المحبين اذ 

العةاطفي المتبةادل بةين  هي فعةل االنةدماج إن ممارسة الحب في أفضل حاالتها.العالقة

،)جولمةةان هةةلا االنةةدماج العةةاطفي المتبادل شخصةةين، وفةةي اسةةوأ حاالتهةةا تفتقةةد مثةةل

،2111 :171.) 

 1222التعريف النظري: سيعتمد الباحثان على تعريف ستيرنبرغ 

التعريف االجرائي : هي الدرجة الكلية التي تحصةل عليهةا الطالبةات فةي كليةة التربيةة 

 للبنات من خالل مقياس مستوى الحب حسب نظرية مثلث الحب لستيرنرغ .

 

 الفصل الثاني 

 االطار النظري ودراسات سابقة 

حةةب بوصةةفه أعلةةى نمةةوذج ومحتةةوى دائمةةين مةةن اإلحسةةاس والمشةةاعر، والتةةي ال       

. فهةةو عاطفةةة فريةةدة مةةن حةةد سةةواء وأسةةرتها ومنةةلر عةةدة قةةرون حيةةرت اإلنسةةانية علةةى 

نوعها، فةي ذات الوقةت هةلت العاطفةة تعنةي شةي ا مختلفةا بةاختالف الجميةع، كمةا أنةه ال 

زال الفةةرض األسةةمى فةةي أنقةةى أشةةكاله ومعانيةةه، والةةلي تسةةعى البشةةرية لتحقيقةةه فةةي 

حياتهةةا القصةةيرة الفانيةةة. ودائمةةا، هةةو الخطةةوة األولةةى فةةي مسةةار البشةةرية نحةةو إثبةةات 

كثيةراً مةا يسةنل النةاس عةن الفةرق وأرض الواقع، بدون زيف أو خدا .  إنسانيتها على

بين حةب شةخ  والوقةو  فةي الحةب، أو كيةف يمكةن أن نعةرف علةى وجةه اليقةين أن 
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تكون حقا في الحب مع شخ  ما. ومع ذلا، بةدال مةن أن تسةنل عةن الفةرق بةين حةب 

اف مةا يعنيةه فعةال أن شخ  والوقو  في الحب مع شخ  ما، ينبغي أن تسعى الكتش

 .ومعرفة ما إذا كانت حالة من "الوقو  في الحب" موجود فعالتحب شخ  ما، 

 

 النظريات التي فسرت الحب:

 نظرية انماط الحب أو عجلة االلوان : -1

هناو العديد من النظريات النفسية واالجتماعية عن الحةب، والتةي حاولةت تفسةير ذلةا 

مةن قبةل  1221النظريةة المقترحةة للحةب فةي عةام إحدى تلا النظريات، هةي .السلوو

والتةي بلورهةا وتطورهةا  (John Allen Lee)عةالم االجتمةا  الكنةدي جةون آالن لةي

(، ومةن ثةةم بعةد ذلةا توسةةعت وتطةورت بواسةةطة 1222( و)1223فةي العةوام التاليةةة)

والةةةةةلين يشةةةةةار إلةةةةةيهم  Clyde & Susan (Hendrick))العةةةةةالمين

. نظرية أنماط الحةب هةلت، هةي نمةوذج 1222عام في  (Hendrick&Hendrick)ب 

( أنةةوا  أو تصةةنيفات للكيفيةةة التةةي يحةةب النةةاس بهةةا بعضةةهم بعضةةا، والتةةي هةةي 2لةة )

وعلى الرغم من أن مفاهيم الحب تختلف علةى نطةاق  مستقلة نسبيا عن بعضها البعض

األلةةوان لتطةةوير مفهومةةه  واسةةع، إال أن )لةةي( اسةةتخدم فةةي تصةةنيفه اسةةتعارته لعجلةةة

هنةاو عةدد مةن أنمةاط الحةب متةوفرة بةنلوان مختلفةة وجميلةة وعلةى قةدم مةن  للحب، اذ

المسةةاواة. وهةةي علةةى غةةرار ألةةوان عجلةةة األلةةوان. وهةةلت األنمةةاط متشةةابهة أيضةةاً مةةع 

األنوا  اليونانية للحب، وأسماءها علةى أسةاس الجةلر اليونةاني لتلةا الكلمةات. نظريةة 

ب أو نمةةوذج عجلةةة ألةةوان الحةةب أو مصةةفوفة الحةب هةةلت يمكةةن أن نسةةميها بننمةةاط الحة

الحب. استخدم )لي(عجلة اللون للمساعدة في شرح نظريته حول أنماط الحب، مشةيراً 

إلى أن األنماط الستة هةي مشةابهة لمةا موجةود مةن ألةوان أساسةية وثانويةة علةى عجلةة 

أن عجلةة األلوان، أو القطع الست التي تشبه في تشكيلتها فطيرة كاملة)شةكل الةدائرة(. 

األلةوان تشةير إلةى أن هنةاو ثالثةة ألةوان أساسةية هي)األحمةر، واألزرق، واألصةةفر(، 

وحينمةةا نمةةزج هةةلت األلةةوان مةةن الطةةالء يمكننةةا أنشةةاء أي لةةون مةةن ألةةوان قةةوس قةةزح. 

وبللا تصور )لي( الحب بهلت الطريقة. وشملت األنماط األولية أو األساسية كةال مةن: 

طفي، الحةةب الرومانسةةي، ويمثلةةه اللةةون األحمةةر هةةو العةةا) (Eros Love)إيةةروس

Love)  Lauds( وهةو شةبيه بنلعةاب لعبةة الحةب، ويمثلةه اللةون األزرق Storage(

Love)  الصةةداقة القائمةةة علةةى الحةةب، ويمثلةةه اللةةون األصةةفر(. كمةةا يمكةةن أن يكةةون

وا مجرد مزج األلوان األساسية للحب إلنشاء العديد من األشكال المختلفة، وقد افترضة

)لي( أن هلت العناصر من األنماط الرئيسة الثالثة للحب يمكن الجمع بينها إلنشاء عدد 

للحةب، واقتةرح )لةي( أن هنةاو عةدة  تركيبةات  يمكننةا إيجةاد اذكبير من أنمةاط الحةب. 

ثالثة أنماط هةي األكثةر شةيوعا. وقةد تشةكلت منهةا األلةوان الثانويةة للحةب، والتةي هةي 

األنماط الثالثة السابقة، حيث يتم إنشاء أنماط الحةب الثانويةة  نتاج من عملية مزج لتلا

 mania)مةن خةالل الجمةع بةين أسةلوبين مةن ألةوان الحةب األوليةة. يةتم إنشةاء الهةوس

love)  اللةةةون األرجةةةواني، وهةةةو حةةةب غيةةةور، اعتمةةةادي( عةةةن طريةةةق الجمةةةع بةةةين

)ove) L Pregameاألحمر واألزرق، علةى التةوالي(. و)lauds (و (Eros)إيروس

األصةةفر )lauds(و )storage (األخضةةر، وهةةو الحةةب العملةةي( هةةو نتيجةةة لتجميةةع(
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البرتقةال، وهةةو الحةب اإليثةةار هةو نمةةط  (agape Love)واألزرق، علةى التةوالي، و

 ،األحمةر واألصةفر، علةى التةوالي)storage (و  (Eros)المحبة التي تنبثق مةن مةزيج

: 2112محمةةةود ،).وأنمةةةاط الحةةةب الثانويةةةة خصائصةةةها فريةةةدة وذات ميةةةزات خاصةةةة

http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=292924&r=0) 

 :نظرية مثلث الحب لستيرنبرغ-2

قسم ستيرنبرغ  الحب الى ثالثة مكونات مجتمعة مع بعضها ويمكن النظةر علةى شةكل 

ضةها التةي تشةكل المثلةث واجةزاءت مةن مثلث وهلت المكونات هي العالقة الوثيقة مع بع

رأس المثلةةةث وجهتةةةه اليمنةةةى واليسةةةرى رأس المثلةةةث فةةةي االلفةةةة أو العالقةةةة الوثيقةةةة 

intimacy ويسةةمى بةة )قمة المثلةةث( الةةدافءWarm   المثلةةث تتمثةةل فةةي والةةى يمةةين

والى يسار المثلث تتمثةل فةي القةرار /  hotويسمى العنصر الحار   passionالعاطفة 

ويسةةةةةةةةةةةةةةةةمى بالعنصةةةةةةةةةةةةةةةةر البةةةةةةةةةةةةةةةةارد  commitment  /Desinااللتةةةةةةةةةةةةةةةةزام 

cold(،Stenberg,1986: 119.) 

 خصائص مكونات الحب

المشاركة مثال تختلف مكونات الحب الثالثة فيما  بينها في عدد من الخصائ 

لمكون القرار /  المعرفي مشاركة أخرى لمكون العالقة الحميمة والتزام مع العاطفية 

بينما تختلف عند مكون العاطفة والتي مستقرة نسبيا في العالقات الحميمة ،  االلتزام

ة نسبيا والتي ال يمكن التنب  بها نوعاً ما غير مستقر تظهر فيها الدافعية واالثارة

 عندما تكون موجودة أو غير موجودة لدى كل فرد.

مكون ضمن التي تدخل  مشاعرالمن التحكم الواعي على ما  درجة  ان الفرد لديه 

التي تدخل ضمن  تزاملدرجة عالية من السيطرة على االو اللي يواجهه المرء األلفة

 سيطرةلديه ، ولكن االنسانية مكون القرار / االلتزام اللي يستثمرت المرء في العالقة 

التي يشهدها ويشعر  العاطفةمكون واإلثارة األخرى من واعية قليلة جدا من الدافعية 

 (Stenberg,1986: 120)بها نتيجة وجودت مع الشخ  اتخر والنظر له ،

وعي بالعاطفة وتختلف عن المكونين ويكون الفرد كالعادة واعي جداً وذات    

في بعض األحيان ، االخرين حيث لديه معرفة متنوعة تتضمن بااللتزام  وااللفة و

بهلت دون أن يكونوا على دراية ب في الحميمية واأللفةبدفء مشاعرت  يشعر المرء 

 المشاعر وعدم قدرته على تسمية تلا المشاعر 

بعالقة وبالمثل ، فإن المرء في كثير من األحيان غير متنكد من مدى التزام المرء 

 المتجه نحوت وتحدي االلتزام  أو األحداث  االفراد حتى يتدخل معينة 

، كدالة على المتوسط  درجة  الحب الثالثة ،فيتختلف أهمية كل مكون من مكونات 

كات القصيرة رشتمعلى المدى القصير أو الطويل. في العالقة الحب ما إذا كانت 

دور  إلى لعبتميل  عنصر العاطفة  فان الرومانسية ، العالقات األمد ، وخاصة تلا 

اللتزام اليمكن ان تلعب دورا بصورة معتدلة بللا ، وا فننهاكبير في ذلا ، اما االلفة 

في مقابل ذلا فان االلفة وااللتزام وبصورة اعتيادية  يلعبان ويلعب دورا له اهمية ، 

 :Stenberg,1986،)ادوارا كبيرة نسبيا في عالقة وثيقة متينة طويلة االمد

 ( 1(.وتتوضح خصائ   مثلث الحب في الجدول )120
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 (2جدول)

 خصائص مثلث الحب

 االلتزام العاطفة  االلفة الخاصية 

عالي  قليل عالي االعتدال استقرار

 االعتدال

 عالي قليل معتدل  القدرة على السيطرة الواعية

 متغير عالي متغير البصيرة التجريبية 

االهمية االعتيادية في العالقات قصيرة 

 االمد

 قليل عالي معتدل

االهمية االعتيادية في العالقات طويلة 

 االمد

 عالي متوسط عالي

 معتدل فليل عالي الحالة المشتركة عبر عالقات الحب

 قليل عالي معتدل المشاركة النفسية الجسدية  

معتدل بصورة  الشا نحو المعرفة الواعية

 قليلة 

 عالي باعتدال عالي

 

 ظريَّة الحب في رسٍم بياني مثلثين

نات وأطلق على قام روبرت ستيرنبرغ بتشكيل مفاهيم الحب وفق ثالثة أسس أو  مكو 

 نظريته تسمية "نظرية مثلث الحب".

هلت النظرية تحاول أن توضح طبيعة الحب، وشكل العالقات المختلفة بين طرفين.  

يمكننا فهم نظرية مثلث الحب من خالل معرفة مكوناتها األساسية الثالثة، والتي 

   تشكل قمم لمثلث متساوي األضال . هلت المكونات الثالثة هي: 

 ( وتشكل القمة العليا للمثلثIntimacy( الحميمية )1

 ( وهي الجهة اليسرى من قاعدة المثلثPassionالعشق ) ( 2

 (، الجهة اليمنى من قاعدة المثلثCommitment( االلتزام )3

هلت المكونات الثالثة يمكن أن تصاغ في عدد من الطرق المختلفة لتشكل عدد من 

اإلنسانية، نعب ر عنها أو نصفها بننها أنوا  من الحب. كما األنوا  المختلفة للعالقات 

نات الثالثة، هي أقل احتما كب أو عنصر واحد من المكو  الً أن العالقة المبنية على مر 

بين أو ثالثة. لالستمرار والبقاء بالموازنة    مع العالقة المبنية من مرك 

اإلنسانية التي تنتج من هنالا أنوا  وأشكال مختلفة من تجارب الحب والعالقات 

 خالل تفاعل هلت المكونات الثالثة: الحميمية، العشق وااللتزام.

 وااللتزامالدمج بين المركبات الثالثة: الحميمية، العشق 

 ة(: وهو يشير ببساطة إلى غياب المكونات الثالثNon-loveالال حب ) .1

جود حب يميز غالبية )الحميمية، العشق وااللتزام( ويقع خارج المثلث. أن عدم و

كبيرة من عالقتنا الشخصية، والتي تحدث في التفاعالت اليومية العادية والتي ال 

تتعلق بمشاعر الحب مطلقا، أو قد تكون في عالقة ما في مراحلها األخيرة. هلا النو  

 في عالقاتنا بين الغرباء والمعارف البعيدين. باألساسمن العالقات موجود 
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(: هو مشاعر تنطوي على األلفة والحميمية، في غياب كل من Likingالميل ) .2

مكون االلتزام الدائم والعشق. هلا النو  من الحب يمي ز عالقات الصداقة القوية، 

الداف ة والقريبة. ه الء األصدقاء ينتون ويلهبون ويتغيرون بتغير الظروف، الزماني ة 

 لقوية والمتقاربة.والمكاني ة. فالميل هو من سمات معظم الصداقات ا

تغيب فيه  (: هو الحب من أول نظرة، اذInfatuation Loveالهيام واالفتتان ) .3

ليس بطويل واألمد وقد يختفي   هلا النو  من الحب . وااللتزاممكونات الحميمية 

شون هلا يخالل وقت قصير في غياب باقي مركبات الحب. يشعر األشخاص اللين يع

والتي قد تنعكس في تزايد   عالية من اإلثارة النفسية والجنسيةالنو  من الحب بدرجة 

 نبضات القلب، زيادة اإلفرازات الهرمونية

ل الحب القوي الى  من (: في كثير Empty Love. الحب الفارغ )4  األحيان، يتحو 

مجتمعات في  اذ انه حب فارغ، تغيب به مركبات العشق والعاطفة والحميمية، 

بعضهما البعض، يكثر هلا النو  من العالقات.هلا النو   الشريكانمحافظة ال يختار 

من الحب يمكن اكتشافه في العالقات الراكدة التي استمرت لسنوات وفقدت كالً من 

اإلثارة العاطفية المتبادلة والجاذبية الطبيعية التي كانت تميزها لسنوات سابقة 

لا النو  من الحب قد يتطور لدى وااللتزام هنا هو نتيجة ألدراو واِ  للشريكين. ه

الكثير من األزواج في المراحل النهائية لعالقة طويلة األمد، لكن هناو دائما الوقت 

لمحاولة إشعال النيران مرة ثانية في هلا النو  من العالقات وإرجا  أو تطوير 

 المركبات األخرى.

ضلع  (: يقع هلا الحب على منتصفRomantic Loveالحب الرومانسي ) .7

المثلث الممتد بين العشق والحميمية، أي في الجهة اليسرى من المثلث. األحباء 

الرومانسيون يرتبطون مع بعضهم البعض عاطفياً وجسدياً في غياب مستوى 

. هلا النو  من العالقات قد يجعل الحب يبدو وكننه مشابها لما هو موجود في االلتزام

 ، مثل روميو وجوليت وغيرهما.القص  واألعمال الكالسيكية من األدب

(: يقع هلا النو  من الحب على الضلع Companionate Loveالحب الرفاقي ) .2

وهو جوهريا عبارة عن صداقة  األيمن من المثلث والممتد بين الحميمية وااللتزام. 

ملتزمة طويلة المدى. هلا النو  من الحب يحدث كثيرا في الزيجات التي فيها جاذبية 

)والتي هي مصدر رئيسي للعشق( وقد خمدت تلا الجاذبية نتيجة لعوامل  طبيعية

كثيرة، منها التقدم بالسن، ضغوط الحياة واإلنشغال الكثير، أو بسبب الملل والروتين 

في العالقة. الحب هنا هو صداقة لمدى الحياة، وهلت العالقة هي أقوى من الصداقة 

االلتزام. فالمحبة المشتركة المثالية بين العادية بسبب عنصر أضافي موجود بها وهو 

أفراد األسرة هي شكل من أشكال الحب الرفاقي أو النضالي كما هو موجود في 

الحياة السياسية، وكما هو الحب العميق بين األصدقاء أو أول ا اللين يقضون الكثير 

 من األوقات معا في عالقة ودي ة ولكنها ال جنسي ة.

(: أن موقع هلا النو  من الحب هو في منتصف Fatuous Loveالحب األحمق ) .2

ن الحميمية. فالشخ  يجتمع مع  قاعدة المثلث بين االلتزام والعشق ويغيب به مكو 

الشريا في يوم، ثم تتم الخطوبة بعد أسبو ، ويتزوجون بعد شهر. ويسمى هلا الحب 

تان بدون عنصر باألحمق كداللة على أن االلتزام هنا يتم على أساس العشق واإلفت
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الحميمية واللي يمثل االستقرار العميق في العالقة. هلا النو  من العالقات مستند 

 على إجراءات وأفكار تتميز بالحمق، والحب هنا معر ض لالنتهاء في أي لحظة.

(: هلا النو  من الحب هو نتيجة لمجموعة Consummate loveالحب الكامل ) .2

)الحميمية، العشق وااللتزام(. انه النو  اللي يسعى الجميع المكونات الكاملة للمثلث 

من اجل تحقيقه وقالئل ينجحون بالوصول اليه. هلا هو الحب المثالي للجميع، للا 

نفسا محظوظا جدا إذا كنت حصلت على هلا النو  من الحب، وتمس ا  عد يجب أن ت

ت، وحاذر التخلي عن ذلا الشخ  ا لممي ز اللي يشاركا به واعمل على تطويرت ونمو 

 هلا الحب.

يشير ستيرنبرغ الى أن الحفاظ على هلا النو  من الحب وعلى استمراريته قد و     

يكون أصعب من تحقيقه. وهو يشدد على أهمية ترجمة مكونات مثلث الحب إلى 

 ممارسة عملية والعمل الدائم على تطويرها والحفاظ عليها

أن الحب الحقيقي يستلزم التوازن المثالي بين  االفتراض األساسي لهلت النظرية هو

األضال /العناصر الثالثة المكونة للمثلث الحب. هلت المكونات الثالث قد تكون أو قد 

ال تكون كلها موجودة في العالقة الخاصة. ويشير ستيرنبرغ إلى أن كمية الحب التي 

ه. أذن نظرية وحجم أضالع ل حجم المثلث نحملها نحو بعضنا البعض تتحدد وفقا

المثلثات ال تتضمن مثلثاً واحداً وإنما هنالا العديد من األشكال لهلا المثلث، فهنالا 

على سبيل المثال المثلث الصغير، أو المثلث الكبير أو المتوسط، وهنالا ايضاً مثلث 

متساو الساقين او مختلف بحجم أضالعه الثالثة، وغيرها من األشكال. وكل شكل من 

ال يعب ر عن درجة العالقة التي تربط بين هلت األشك

 ينظر المثلث.(-124Stenberg,1986: 123)،الشريكين

 ن على هلت النظرية في بحثهما الحالي.اويعتمد الباحث 
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 :دراسات سابقة 

نظرا  لقلة االهتمام بدراسات الحب ومقاييسةه فلةم يعثرالباحثةان علةى دراسةات عربيةة 

.( أما في مجال الدراسات األجنبيةة فقةد أجريةت اطالعهمافي هلا المجال )ضمن حدود

 :منها العديد من الدراسات

( : هدفت الدراسة لمعرفة  صدق بنةاء  Sternberg, R.(1997)دراسة ستيرنبرغ-1

حيةةث تكونةةت عينةةة ( (Triangular Love Scale, TLSمثلةةث الحةةب  مقيةةاس

منطقةة )(  شخ  نصفهم من اللكور والنصف اتخر من اإلناث من 24الدراسة من )

سةنة، ويرتبطةون بعالقةات عاطفيةة متوسةط 1(22وكان متوسط أعمارهم ) ) نيوهيفين

( سةةةنة، وطبةةةق علةةةيهم مقيةةةاس مثلثالحةةةب، ومقيةةةاس تقةةةدير المشةةةاعر. 4،2عمرهةةةا ) 

( كمةا وجةد  1،22ب مرتفع بين المقياسةين )ارتباط موج وتوصلت الدراسة إلى وجود

يتكون من ثالثة عوامةل هةي: TLS) (لتحليل العاملي أن مقياس مثلث الحبا باستخدام

 العالقةةةةةةةةةةةةةةةةةة الحميمةةةةةةةةةةةةةةةةةة، والحةةةةةةةةةةةةةةةةةب، وااللتةةةةةةةةةةةةةةةةةزام. كمةةةةةةةةةةةةةةةةةا وجةةةةةةةةةةةةةةةةةد

باستخدام االتساق الداخلي وجود ارتباط إيجابي دالبين فقرات المقياس والدرجة الكليةة 

الفرعية الثالثة وكان معامل الثبات لالتساق الداخلي باسةتخدام والدرجة على المقاييس 

 (1،27  (معادلة كرنباخ الفا 

: هةةدفت Matte,M and Lafontaine,M.(2012))مةةاتي والفةةونتين )دراسةةة -2

للتعةةةرف علةةةى سةةةيكومترية لمقياسةةةالعالقات الرومانسةةةيةوتكونت عينةالدراسةةةة مةةةن 

الكندية، وكانالمشاركون ممن يرتبطون بعالقةة حةب ( طالباً وطالبة من الجامعة 121)

( شةةهرا وبعةةد تطبيةةق 12مةةدة ارتبةةاط الشةةريكين عةةن )  مةةع شةةركائهم بحيةةث ال تقةةل
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وايجةةاد خصائصةةه السةةيكومترية تبةةين وجةةود دالالت جيةةدة للصةةدقالتمييزي  المقيةةاس

 .والتالزمي والثبات

 langeslag, S.Muris, P.andfranken ,Iدراسة النجيسلج وموريس وفرانكن-3

: هدفتلقياس الحةب مةن خةالل ايجةاد الخصةائ  السةيكومترية لمقاييسةالتعلق .(2013)

(فةةرداً ممةةن يتكلمةةون 122واإلنجةةلاب، حيةةث أجريةةت الدراسةةة علةةى عينةةة مكونةةة مةةن)

( فردا ممن يتكلمون اللغةة االنجليزيةة، وقةد 13اللغة األلمانية، وعينة أخرى مكونةمن)

وجةةود دالالت سةةيكومترية جيةةدت للصةةدق )التميزيةةوالتالزمي( نتةةائج الدراسةةة  أظهةةرت

 والثبات باإلعادة وباالتساق الداخلي.

 

 الفصل الثالث 

 منهجية البحث وإجراءاته-

منهجية البحث: اسةتخدم الباحثةان فةي هةلت الدراسةة األسةلوب الوصةفي التحليلةي -أوال:

دقيقةة وتفصةيلية عةن لمناسبة هلا األسةلوب فةي مسةاعدة الباحةث للتوصةل إلةى معرفةة 

عناصر الظاهرة موضو  الدراسة )قياس مستوى الحب ( تفيد فةي فهةم أفضةل وضةع 

 سياسات أو إجراءات مستقلة خاصة بها

 مجتمع البحث  -ثانياً:

يتكون مجتمع البحث من طالبات كلية التربية  للبنات الجامعة العراقية  للعام الدراسي 

التاريخ ،  ةاالنكليزياللغة اللغة العربية ،  )أقسام خمسة والمتوز  على 2112-2112

من وللمرحلتين الثاني والرابع  ( للدوام الصباحيرياض االطفالعلوم القران الكريم ،

 (2الجدول )طالبة   277

 ( 5جدول )

 مجتمع البحث لطالبات كلية التربية للبنات

 للمرحلتين الثاني والرابع

طالبات  القسم  ت

 المرحلة الثانية 

طالبات 

المرحلة 

 الرابعة 

 المجمو  

 121 117 27 اللغة العربية 1

قسم اللغة  2

 االنكليزية  

222 114 332 

 112 22 71 قسم الشريعة 3

 122 22 23 التاريخ  4

 127 77 21 رياض االطفال 7

 277 422 722 المجمو   

 : ثالثا: عينة البحث

( طالبة بطريقة 22واختيرت  )  للبنات كلية التربية   طالبات تكونت عينة البحث من 

% وتوزعت كما في 7،2أي اختيرت العينة بنسبة   الخمسةعشوائية من األقسام 

 (3الجدول )
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 (3جدول )

 عينة البحث حسب القسم والمرحلة 

طالبات  القسم  ت

 المرحلة الثانية 

طالبات المرحلة 

 الرابعة 

 المجمو  

 14 2 2 اللغة العربية 1

 27 2 12 قسم اللغة االنكليزية   2

 2 7 4 قسم الشريعة 3

 14 2 2 التاريخ  4

 11 4 2 رياض االطفال 7

 22 32 41 المجمو   

 

 :رابعاً:أداة البحث 

مسةتوى الحةب لكشةف عةن   لمثلةث الحةب سةتيرنبرغعلى  مقيةاس  اناعتمد الباحث     

المكونةةةات الثالثةةةة  ( فقةةةرة تقةةةيس 47مةةةن ) المقيةةةاس، ويتكةةةون  لةةةدى طالبةةةات الكليةةةة 

( 21العاطفة والمتكونةة مةن ) -2( فقرات 11االلفة والمتكونة من ) -1:االساسية وهي

تةم وضةعها لكل بعةد مةن اإلبعةاد الةثالث ( فقرة و17والمتكونة من ) وااللتزام -3فقرة 

رة في صورة مقياس  ثالثي االبعاد تنةدرج عبارتةه مةن) الينطبةق  ابةدا ، ينطبةق بصةو

فتكةون علةى التةوالي .(  3، 2،  1متوسطة ، ينطبق دائما ( واعطي لكل منها درجة  )

( درجةة  21( درجةة والمتوسةط النظةري )47( درجة واقةل درجةة )137اكبر درجة )

وقد قاما الباحثان بترجمة المقياس من اللغة االنكليزية والحصول على صدق الترجمةة 

 اللغة االنكليزية.بعرض المقياس على خبراء اساتلة 

 : صالحية الفقرات

 .( 227: 1223،  ) عةةةودة،تعةةةد صةةةالحية الفقةةةرة مةةةن متطلبةةةات المقيةةةاس الجيةةةد     

( إلى ) أن أفضل طريقة للتنكيد من صالحية الفقرات هي عرضها  علةى  Ebel)أشار

 ،مجموعةةة مةةن الخبةةراء للحكةةم علةةى صةةالحيتها فةةي قيةةاس الخاصةةية المةةراد قياسةةها ( 

(Ebel , 1972 , : 555 ).  إذ يمكةن تقةيم درجةة صةالحية وصةدق الفقةرة مةن خةالل

(  11عةةرض المقيةةاس علةةى )  جةةرى  توافةةق بةةين تقةةديرات المحكمةةين ولهةةلا الغةةرض

خبةةراء أسةةاتلة فةةي التربيةةة وعلةةم الةةنفس ليبةةدوا آراءهةةم حةةول صةةالحية كةةل فقةةرة مةةن 

 فقرات المقياس .

 -التحليل اإلحصائي للفقرات :

ن خصةةائ  المقيةةاس تعتمةةد إلةةى حةةد كبيةةر علةةى الخصةةائ  القياسةةية لفقةةرات              إ     

المقياس ، فكلما كانت الخصائ  القياسية للفقرات عالية في درجتها أو قوتهةا أعطةت 

 , Ellis)  ،م شةراً علةى دقةة المقيةاس وقدرتةه علةى قيةاس مةا وضةع مةن أجةل قياسةه

للفقة رات هةو ( أن الهةدف مةن التحليةل اإلحصةائي  Ebellويشير ) ( . 189 :  1976

الجيدة في المقياس التةي تكشةف عةن الدقةة فةي قيةاس مةا وضةعت اإلبقاء على الفقرات 

ةEbell , 1972 : 392) ،مةن أجةل قياسةه د القةوة التميزيةة للفقةرات ( . ويمكةن أن تع 

رات مقيةاس ومعامالت صدقها  أهم الخصائ  القياسية التي ينبغي التحقق منها في فق
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مةن خاصةيتين همةا القةوة التميزيةة ومعةامالت  اأن يتحققة انالشخصية للا ارتنى الباحثة

 .صدق الفقرات بعد تطبيقها على عينة التحليل اإلحصائي للفقرات 

 -ولتحقيق ذلا قام الباحث باإلجراءات اتتية :

 الكلي مجتمع الكلية من المن  ة( طالب   211اختيار عينة مكونة من )  -أ

جات الكليةةة التةةي حصةةل بترتيةةب الةةدر انالباحثةة ابعةد تصةةحيح إجابةةات الطةةالب قامةة-ب

 العينة المشار إليها تنازلياً من أعلى الدرجات إلى أدناها .عليها أفراد 

( %22على أعلى الدرج ات وال  ) % ( من االستم ارات الحاصلة22اختيار ال  )  -ج

كةون هةلت النسةبة تمثةل تلمقيةاس فةي امن االسةتمارات الحاصةلة علةى أدنةى الدرجة ات 

النسةةة ب للمقارنةةة ة بيةةة ن المجموعتيةةة ن ، إذ أنهةةةا تعطةةة ي أعلةةةى معام ةةة الت  أفضةةةل

 .في كل مجموعة ة( طالب 74) أف راد المجموعتي ن المتطرفتي ن تمي  زوبللا بلغ ع دد

 دت لعينتين مستقلتين وع ( t.testباستخدام االختبار التائي )  تحليل كل استبانة  -د

ن خالل مقارنتها بالقيمة التائي ة المحسوب ة م شراً لتميز كل فقرة مالقيم ة 

وكان ت جميعها دالة عن د مستوى داللة .(  272: 1221الجدولي ة ،) مايرز ، التائية

 ( . 4% ( وكماموضح في جدول ) 1،17) 

 ( 4جدول ) 

 مثلث الحب القوة التميزية لكل فقرة من فقرات مقياس

القيمة التائية  تسلسل 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

القيمة التائية  تسلسل 

 المحسوبة

مستوى 

 الداللة

 دالة 11،73 27 دالة 11،21 1

 دالة 14،24 22 دالة 12،73 2

 دالة 12،72 22 دالة 12،32 3

 دالة 13،21 22 دالة 12،74 4

 دالة 22،73 22 دالة 2،43 7

 دالة 12،21 31 دالة 14،74 2

 دالة 12،73 31 دالة 14،32 2

 دالة 14،11 32 دالة 12،23 2

 دالة 2،47 33 دالة 21،21 2

 دالة 12،72 34 دالة 12،21 11

 دالة 12،42 37 دالة 12،71 11

 دالة 13،27 32 دالة 2،23 12

 دالة 17،42 32 دالة 11،43 13

 دالة 21،24 32 دالة 2،23 14

 دالة 2،23 32 دالة 11،22 17

 دالة 2،27 41 دالة 2،21 12

 دالة 21،37 41 دالة 17،22 12

 دالة 13،27 42 دالة 2،23 12
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 دالة 17،42 43 دالة 2،23 12

 دالة 21،24 44 دالة 11،43 21

 دالة 2،23 47 دالة 2،23 21

 دالة 11،22 22

 دالة 2،21 23

 دالة 17،22 24

 -الخصائص السيكومترية للمقياس :

تتضمن الخصائ  السيكومترية للمقياس ، قدرة المقياس على ما أعد لقياسه  كما      

) عةودة ، ،تضمنت بنن هلا المقياس يقيس درجة مقبولةة مةن الدقةة وبنقةل خطةن ممكةن 

الصةةةدق  ويتفةةةق المختصةةةون فةةةي القيةةةاس والتقةةةويم النفسةةةي علةةةى أن .( 337: 1222

 Zeller)  ،ومترية للقيةاس النفسةي والثبات هما أهةم خاصةتين مةن الخصةائ  السةيك

and Comines , 1978:77 يقةيس مةا  هلت اإلجراءات مقياسةاً  ( . إذ ي مل أن توفر

( كما أن توفر هةلت اإلجةراءات  مقياسةاً  Valiodأعد لقياسه بمعنى أن يكون صادقاً ) 

) عةودة ،(  Reliableيقيس بدرجة من الدقة وبنقل خطن ممكن بمعنى أن يكون ثابتاً ) 

ائ  السةةةيكومترية علةةةى النحةةةو مةةةن الخصةةة انوقةةةد تحقةةةق الباحثةةة .( 337: 2112، 

 -:اتتي

 -وقد تم استخراج صدق المقياس عن طريق : -: صدق المقياس -أ

يعد ص دق المحت وى م شراً جيداً لمدى تمثيل عينة فقرات  -:صدق المحتوى  -

يكون المقياس قادراً على قياس للسلوو المراد قياسه ، بمعنى إلى أي حد  المقياس

السلوو ويهدف هلا النو  من الصدق إلى الفح  المنطقي المنظم  مجال محدد من

ه في مدى تمثيلها للسمة أو المفهوم اللي أعد المقياس لقياس وتقدير لفقرات المقياس

ا الصدق هما الصدق البناء وهناو نوعان من هل ضوء السم ة وتحديد مكوناتها

 ( . 321: 2112) عودة ، ،الظاهري والصدق 

يعرف الصدق الظاه ري بننهر المظهر العام لالختبار مةن حيةث  -:الصدق الظاهري  -

نةةو  المفةة ردات وكيفيةة ة صةةياغتها ومةةدى وضةةوح هةةلت المفةةردات وتعليمةةات المقيةةاس 

وقةد توفة ر هةلا .(  221: 1222) أبةو حطةب ، ،ودقتها ومةاتتمتع بةه مةن موضوعية ة 

في البحث الحةالي مةن خةالل عرضةه علةى  مثلث الحب  الصدق في مقياس الن و  من

مجموعةةة مةةن الخبةة راءالمختصين فةةي التربيةةة وعلةةم الةةنفس وبصيغتةة ه النهائيةة ة للحكةةم 

وتغطي مجاالت ه النظرية ة إذ أشةاروا جمةيعهم إلةى  مثلث الفقرات تقيس  فيما إذا كانت

 ذلا وهلا م شرللصدق الظاهري .

 صدق مؤشرات البناء:  -

ويقصد به تحليةل درجةات المقيةاس اسةتنادا الةى البنةاء النفسةي للظةاهرة المةراد قياسةها 

(stanliay and hopkius , 1972 . p. 111) 

ويمكةةن التحقةةق مةةن م شةةرات صةةدق البنةةاء  عةةن طريةةق )االتسةةاق الةةداخلي للفقةةرات( 

ق الةداخلي  للفقةرات ( أي ويمكن التحقق من م شرات صدق البناء عن طريق )االتسا

 ايجاد القوة التمييزية للفقرات وعالقة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس وهي كما ينتي:

 (4القوة التمييزية للفقرات : وقد تم ذلا كما في جدول ) -1
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عالقةةة الفقةةرة بالدرجةةة الكليةةة للمقيةةاس : مةةن الطةةرق االخةةرى لتحليةةل فقةةرات  -2

الفقةةرة بالدرجةةة الكليةة للمقيةةاس والةلي يعبةةر عةةن االختبةارات هةةو ايجةاد عالقةةة درجةة 

مدى صدق الفقرة وذلا بإيجاد معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية في 

من أجل التنكد من ذلا قةام المقياس ، إذ تعبر الدرجة الكلية عما يقيسه المقياس بالفعل 

تةم ايجةاد  ( اسةتمارة ، اذ211الباحثان باستخدام استمارات عينة التمييز المكونةة مةن )

معامل ارتباط بيرسون بين درجات العينة على كل فقةرة  وبةين درجةاتهم الكليةة  علةى 

( فةةإن قيمةةة معامةةل االرتبةةاط تسةةاوي 211المقيةةاس ، وعنةةدما يكةةون مقةةدار العينةةة )

 (.132: 1222( )عوض ، 11113)

ت االرتبةاط جميعهةا وعلى هلا االساس فقد أظهرت المعالجة االحصةائية أن معةامال   

( يوضةح 7( الجةدول )122ودرجة حريةة )( 1117دالة إحصائية  عند مستوى داللة )

 ذلا 

 ( معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس مثلث الحب2جدول )

 الداللة معامل االرتباط تسلسل الداللة  معامل االرتباط تسلسل 

 دالة 11213 -24 دالة 11272 -1

2- 11322  = 27- 11212 = 

3- 11322 = 22- 11122 = 

4- 11242 = 22- 11144 = 

7- 11227 = 22- 11147 = 

2- 11272 = 22- 11247 = 

2- 11122 = 31- 11347 = 

2- 11312 = 31- 11332 = 

2- 11417 = 32- 11374 = 

11- 11211 = 33- 11243 = 

11- 11223 = 34- 11232 = 

12- 11272 = 37- 11342 = 

13- 11421 = 32- 11237 = 

14- 11332 = 32- 11234 = 

17- 11312 = 32- 11314 = 

12- 11231 = 32- 11312 = 

12- 11327 = 41- 11211 = 

12- 11377 = 41- 11333 = 

12- 11277 = 42- 11231 = 

21- 11211 = 43- 11332 = 

21- 11222 = 44- 11222 = 

22- 11332  47- 11337 = 

23- 11377     

( تساوي 122( ودرجة حرية )1117قيمة معامل االرتباط عند مستوى داللة ) 

(11113) 
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 -ثبات المقياس : -ب

كلةي ، أي كةم مةن التبةاين يعرف الثبةات إحصةائياً بننةهر نسبة ة التبةاين إلةى التبةاين ال     

 ( . 332: 2112) عودة ، ،العالقات يمكن أن يكون تبايناً حقيقياً الكلي في 

د حساب الثبات من خصةائ  المقيةاس الجيةد ألنةهر ي شةر علةى اتسةاق فقةرات ويع       

) عةةودة ، ،المقيةاس فةي قيةاس مةةا يفتةرض أن يقيسةهر المقيةاس درجةةة مقبولةة مةن الدقةة 

 انوهنةةاو م شةةرات عديةةدة إليجةةاد ثبةةات المقيةةاس وقةةد ارتةةنى الباحثةة .( 237: 1223

 -ثبات لغرض التحقيق بشكل أكثر دقة ومنها :استعمال أكثر من م شر لحساب ال

 :-طريقة إعادة االختبار : -2

ة إعةةةادة االختبةةةار معامةةةل الثبةةةات يكشةةةف معامةةةل الثبةةةات الةةةلي يةةةتم حسةةةابهر بطريقةةة

(Stability  أي اسةةةتقرار اسةةةتجابات المفحوصةةةين علةةةى القيةةةاس عبةةةر الةةةزمن . إذ )

يفترض  أن السمة ثابتة مستقرة خالل هلت المدة. وتقوم فكرة هلا العامةل علةى حسةاب 

) مجموعةة الثبةات ( علةى اختبةار عنةد  الطالبةات االرتباط بين عالمات مجموعةة مةن 

طبيةق فةي المةرة األولةى ، وذلةا تطبيقه وإعادة تطبيقه بعد مةرور فتةرة زمنيةة علةى الت

 المةةدة،يكشةةف هةةلا النةةو  مةةن المعةةامالت عةةن درجةةة ثبةةات السةةمة المقاسةةة خةةالل هةةلت 

لهةةلا قةةام الباحثةةان بحسةةاب الثبةةات بهةةلت الطريقةةة بعةةد إعةةادة  .( 347: 2112عةودة ، )

( يومةاً  17بعةد مةرور )  ة( طالبة 71تطبيق المقياس على عينة الثبات البالغ عةددها ) 

حساب معامل ارتباط بيرسون بين التطبيقةين األول والثةاني  جرىلتطبيق األول ومن ا

)االلفةةة، لكةةل مكةةون مةةن مكونةةات مقيةةاس مثلةةث الحةةب  وبلغةةت قيمةةة معامةةل االرتبةةاط

 (7كما في الجدول ) العاطفة ، االلتزام( ثم معامل ارتباط المقياس ككل

 (2الجدول )

 معامل الثبات )اعادة االختبار(

عدد  المكون

 الفقرات

 معامل الثبات

 1122 11 االلفة

 1122 21 العاطفة

 1122 17 االلتزام

 1121 47 الكلي

 وهي معامالت ثبات عالية  

طريقة ألفا كرونباخ : استعمل الباحثان ألفا كرونباخ كطريقة ثانية لقياس الثبات  -ب

 ( ان معامالت الثبات مرتفعة لفقرات المقياس 2وقد بين جدول )

 

 

 

 

 

 

 



   0202لسنة  اذار ثمانون .وال الحادي ........ العدد......................................مجلة الفتح ......................... 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

  

-12- 
 

 (6الجدول )

 (الفا كرونباخمعامل الثبات )

 معامل الثبات عدد الفقرات المكون

 1122 11 االلفة

 1122 21 العاطفة 

 1122 17 االلتزام

 .1222 47 الكلي 

جاهزاً  مثلث الحب لستيرنبرغواستناداً الى االجراءات السابقة أصبح مقياس 

 .للتطبيق

 الدراسة االستطالعية  -1

 :هدفت الدراسة االستطالعية للتعرف على ما ينتي 

 االستبانةوضوح التعليمات للطالبات وفهمهن لعبارات -أ

 االستبانةالوقت المستغرق في اإلجابة عن فقرات -ب

( طالبةةة اختيةةروا 21المقيةةاس علةةى عينةةة مكونةةة مةةن ) انومةةن اجةةل ذلةةا طبةةق الباحثةة

فةةي هةةلا التطبيةةق إن التعليمةةات  لهمةةا  ، وقةةد تبةةينللبنةةات كليةةة التربيةةة  مةةنعشةةوائيا 

( 21( دقيقةة وبمتوسةةط قةةدرت )27(و)17واضةحة وقةةد اسةةتغرقت وقةت  اإلجابةةة بةةين )

 مهين للتطبيق على عينة البحث  االستبانةدقيقة وهكلا أصبحت 

الوسةائل اإلحصةائية اتتيةة مسةتعيناً  ان: اسةتعمل الباحثة خامساً :الوساائل اإلحصاائية 

 : spssبالحقيبة اإلحصائية   

: السةةتخراج الثبةةات  (Person Correlation)معاماال ارتباااط بيرسااو   -1

 .  مثلث الحببطريقة إعادة االختبار لمقياس 

 اخ : الستخراج الثبات بطريقة التكاف  الداخلي.بكرون–معامل الفا  -2

: اسةتخدم فةي t- test For one Sampleاالختباار التاائي لعيناة واحادة  -3

والمتوسةةط النظةةري  مثلةةث الحةةب معرفةةة داللةةة الفةةرق بةةين متوسةةط درجةةات مقيةةاس 

 للمقياس

: اسةتخدم فةي معرفةة t- test For two Sampleاالختباار التاائي لعينتاين  -4

 مثلث الحب لمرحلتين الثاني والرابع داللة الفرق بين متوسط درجات مقياس 

 نتائج البحث ومناقشتها والتوصيات والمقترحات 

 اوال:نتائج البحث : في ضوء أهداف البحث سيعرض الباحثان نتائج الدراسة

علةةى مسةةتوى مثلةةت الحةةب لةةدى طالبةةات كليةةة التربيةةة للبنةةات  التعةةرفالهةةدف األول: 

 حسب:

 مكون االلتزام -4مكون العاطفة -3مكون االلفة  -2المقياس ككل -1

 -خالل التحقق من الفرضية اتتية:وذلا من 

( بةين المتوسةط الحسةابي 1117داللةة إحصةائية بنسةبة ) اتال توجد فروق ذو -1

 حسب المقياس ككل لالستبانةوالمتوسط الفرضي  االستبانةالستجابات الطالبات على 

فكةان  االستبانةولتحقيق هلت الفرضية قام الباحثان  بإجراء حساب درجات العينة على 

( وعنةةد موازنتةةه 211422( درجةةة وبةةانحراف معيةةاري )114127الوسةةط الحسةةابي )
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( وباسةةتعمال االختبةةار التةةائي لعينةةة واحةةدة أظهةةرت 21بالمتوسةةط الفرضةةي البةةالغ )

( وهةةي اكبةةر مةةن القيمةةة الجدوليةةة البالغةةة 71243النتةةائج أن القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة )

 (2( وكما في جدول )21)( وبدرجة حرية 1117( عند مستوى )2)

 

 (7جدول)

 االختبار التائي لعينة واحدة مستقلة
الوساااااااااااا   العدد  المكو  العينة

 الحسابي

االنحاااااراف 

 المعياري

الوسااااااا  

 الفرضي 

درجااااة 

 الحرية

الداللااااااااة  القيمة التائية   

عنااااااااااااااد 

مسااااتوى 

(1012) 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 

المقيااااااااس  الطالبات 

 الكلي

 دالة 5 20643 72 21 520452 214052 75

 دالة 5 20474 72 51 20263 530.47 75 االلفة الطالبات 

 دالة 5 30272 72 41 220242 440736 75 العاطفة الطالبات 

 دالة 5 202.6 72 31 03.6. 320227 75 االلتزام الطالبات 

 

داللةة  اتوبللا ترفض الفرضية الصفرية وتقبل الفرضةية البديلةة إي توجةد فةروق ذو

 االسةتبانة( بين المتوسط الحسابي الستجابات الطالبات علةى 1117وبنسبة )  إحصائية

ولصةالح المتوسةط الحسةابي للعينةة وهةلا يعنةي أن عينةة  لالستبانةوالمتوسط الفرضي 

 البحث لديها مستوى عالي من الحب وفقا لنظرية مثلث الحب الكلي

( بةةةين المتوسةةةط الحسةةةابي 1117داللةةةة إحصةةةائية بنسةةةبة ) اتال توجةةةد فةةةروق ذو -2

 حسب مكون االلفة لالستبانةوالمتوسط الفرضي  االستبانةالستجابات الطالبات على 

فكةان  االستبانةولتحقيق هلت الفرضية قام الباحثان  بإجراء حساب درجات العينة على 

د موازنتةةه ( وعنةة71223( درجةةة وبةةانحراف معيةةاري )231242الوسةةط الحسةةابي )

( وباسةةتعمال االختبةةار التةةائي لعينةةة واحةةدة أظهةةرت 21بالمتوسةةط الفرضةةي البةةالغ )

( وهةةي اكبةةر مةةن القيمةةة الجدوليةةة البالغةةة 71424النتةةائج أن القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة )

( وهةلا يعنةي ان 2( وكمةا فةي جةدول )21( وبدرجةة حريةة )1117( عند مسةتوى )2)

 مكون  االلفة .العينة لديها مستوى عالي من 

( بةةةين المتوسةةةط الحسةةةابي 1117داللةةةة إحصةةةائية بنسةةةبة ) اتال توجةةةد فةةةروق ذو-3

حسةةةب مكةةةون  لالسةةةتبانةوالمتوسةةةط الفرضةةةي  االسةةةتبانةالسةةةتجابات الطالبةةةات علةةةى 

ولتحقيةةق هةةلت الفرضةةية قةةام الباحثةةان  بةةإجراء حسةةاب درجةةات العينةةة علةةى  العاطفةةة

( 111141( درجةةة وبةةانحراف معيةةاري )441232فكةةان الوسةةط الحسةةابي ) االسةةتبانة

( وباستعمال االختبار التائي لعينةة واحةدة 41وعند موازنته بالمتوسط الفرضي البالغ )

( وهةي اكبةر مةن القيمةة الجدوليةة 31727أظهرت النتائج أن القيمة التائية المحسةوبة )

 ( وهةةلا2( وكمةةا فةةي جةةدول )21( وبدرجةةة حريةةة )1117( عنةةد مسةةتوى )2البالغةةة )

 يعني ان العينة لديها مستوى عالي من مكون  العاطفة .

( بةةةين المتوسةةةط الحسةةةابي 1117داللةةةة إحصةةةائية بنسةةةبة ) اتال توجةةةد فةةةروق ذو-4

حسةةةب مكةةةون  لالسةةةتبانةوالمتوسةةةط الفرضةةةي  االسةةةتبانةالسةةةتجابات الطالبةةةات علةةةى 

لةةى ولتحقيةةق هةةلت الفرضةةية قةةام الباحثةةان  بةةإجراء حسةةاب درجةةات العينةةة ع االلتةةزام
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( 21322( درجةةة وبةةانحراف معيةةاري )371212فكةةان الوسةةط الحسةةابي ) االسةةتبانة

( وباستعمال االختبار التائي لعينةة واحةدة 31وعند موازنته بالمتوسط الفرضي البالغ )

( وهةي اكبةر مةن القيمةة الجدوليةة 71243أظهرت النتائج أن القيمة التائية المحسةوبة )

( وهةةلا 2( وكمةةا فةةي جةةدول )21بدرجةةة حريةةة )( و1117( عنةةد مسةةتوى )2البالغةةة )

 يعني ان العينة لديها مستوى عالي من مكون  االلتزام .

التعةةرف علةةى الفةةروق فةةي مسةةتوى مثلةةث الحةةب علةةى وفةةق متغيةةر   :الهاادف الثاااني

المقيةةةاس ككةةةل: وذلةةةا مةةةن خةةةالل التحقةةةق مةةةن -1حسةةةب :الرابع(–المراحةةةل )الثةةةاني 

 -الفرضية اتتية:

( بةين المتوسةط الحسةابي السةتجابات 1117داللةة إحصةائية بنسةبة )ال توجد فروق ذو 

الطالبات للمراحل الثانية والرابعة  على المقياس  ولتحقق هلت الفرضةية  قةام الباحثةان 

بحسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية للطالبةةةات  فةةةي المرحلةةةة الثانيةةةة لكافةةةة االقسةةةام فبلةةةغ 

سةةةط الحسةةةابي للمرحلةةةة ( والمتو121723( درجةةةة وبةةةانحراف معيةةةاري )114147)

( وعنةةد 231222( درجةةة وبةةانحراف معيةةاري )1141243الرابعةةة لكافةةة  لرقسةةام )

اسةةتعمال االختبةةار التةةائي لعينتةةين مسةةتقلتين أظهةةرت النتةةائج القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة 

( 1117( عنةةةد مسةةةتوى )2( وهةةةي اصةةةغر القيمةةةة التائيةةةة الجدوليةةةة البالغةةةة )11122)

لا تقبل الفرضةية وتةرفض الفرضةية البديلةة أي انةه ال توجةد ( وبل21وبدرجة حرية )

فروق بين الطالبات في المرحلة الثانية والرابعة على مقيةاس مثلةث الحةب الكلةي  كمةا 

 (2في الجدول )

 (.جدول )

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين
 العينة

 

الوساااااااااااااااااا   العدد  المكو 

 الحسابي

االنحاااااااااااااااااااراف 

 المعياري

درجااااااااة 

 الحرية

الداللاااااااااااة  القيمة التائية   

عناااااااااااااااااد 

 مساااااااتوى

(1012) 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 

 المقياس الثاني

 ككل

41 214042 220273 71 

 

 غير دالة 5 ..101

 530.62 .23204 35 الرابع

مكااااااااااااااو   الثاني

 االلفة 

41 530652 20314 71 

 

 غير دالة 5 10322

 60776 540252 35 الرابع

مكااااااااااااااو   الثاني

 العاطفة

41 4402. 210227 71 

 

 غير دالة 5 20216

 5..20 47042 35 الرابع

 مكو  الثاني

 االلتزام

41 36053 70622 71 

 

 غير دالة 5 10347

 20332 32023 35 الرابع

 

 :حسب مكو  االلفة-5

( بةةةةين المتوسةةةةط الحسةةةةابي 1117داللةةةةة إحصةةةةائية بنسةةةةبة ) اتال توجةةةةد فةةةةروق ذو

الستجابات الطالبةات للمراحةل الثانيةة والرابعةة  علةى المقيةاس ولتحقةق هةلت الفرضةية  

قام الباحثان بحساب المتوسطات الحسابية للطالبات  في المرحلة الثانيةة لكافةة االقسةام 

ط الحسةةابي للمرحلةةة ( والمتوسةة71314( درجةةة وبةةانحراف معيةةاري )231227فبلةغ )

( وعنةد اسةتعمال 21221( درجة وبانحراف معياري )241127الرابع لكافة االقسام )

( 11371االختبار التةائي لعينتةين مسةتقلتين أظهةرت النتةائج القيمةة التائيةة المحسةوبة )

( وبدرجةة حريةة 1117( عنةد مسةتوى )2وهي اصغر القيمة التائيةة الجدوليةة البالغةة )
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بةةل الفرضةةية وتةةرفض الفرضةةية البديلةةة أي انةةه ال توجةةد فةةروق بةةين ( وبةةللا تق21)

الطالبات في المرحلة الثانية والرابعة على مقياس مثلث الحةب لمكةون االلفةة  كمةا فةي 

 (2الجدول )

 حسب مكون العاطفة:-3

( بةين المتوسةط الحسةابي السةتجابات 1117ال توجد فروق ذو داللةة إحصةائية بنسةبة )

الثانية والرابعة  على المقياس ولتحقةق هةلت الفرضةية  قةام الباحثةان الطالبات للمراحل 

بحسةةةاب المتوسةةةطات الحسةةةابية للطالبةةةات  فةةةي المرحلةةةة الثانيةةةة لكافةةةة االقسةةةام فبلةةةغ 

( والمتوسط الحسابي للمرحلةة الرابةع 111722( درجة وبانحراف معياري )44172)

وعند استعمال االختبةار  (21222( درجة وبانحراف معياري )42141لكافة االقسام )

( وهةةي 11112التةةائي لعينتةةين مسةةتقلتين أظهةةرت النتةةائج القيمةةة التائيةةة المحسةةوبة )

( 21( وبدرجةة حريةة )1117( عنةد مسةتوى )2اصغر القيمة التائية الجدولية البالغةة )

وبللا تقبل الفرضية وترفض الفرضية البديلة أي انه ال توجد فروق بين الطالبات في 

 (2الثانية والرابعة على مقياس مثلث الحب لمكون االلفة  كما في الجدول ) المرحلة

 حسب مكون االلتزام:-4

( بةين المتوسةط الحسةابي السةتجابات 1117ال توجد فروق ذو داللةة إحصةائية بنسةبة )

الطالبات للمراحل الثانية والرابعة  على المقياس ولتحقةق هةلت الفرضةية  قةام الباحثةان 

طات الحسةةةابية للطالبةةةات  فةةةي المرحلةةةة الثانيةةةة لكافةةةة االقسةةةام فبلةةةغ بحسةةةاب المتوسةةة

( والمتوسةط الحسةابي للمرحلةة الرابةع 21271( درجة وبةانحراف معيةاري )32123)

( وعند استعمال االختبةار 21337( درجة وبانحراف معياري )37173لكافة االقسام )

( وهةةي 11342المحسةةوبة )التةةائي لعينتةةين مسةةتقلتين أظهةةرت النتةةائج القيمةةة التائيةةة 

( 21( وبدرجةة حريةة )1117( عنةد مسةتوى )2اصغر القيمة التائية الجدولية البالغةة )

وبللا تقبل الفرضية وترفض الفرضية البديلة أي انه ال توجد فروق بين الطالبات في 

المرحلة الثانية والرابعةة علةى مقيةاس مثلةث الحةب لمكةون االلتةزام   كمةا فةي الجةدول 

(2) 

 

 التوصيات : 

لطلبة  الكلية حول الحب وانواعه لكي  اإلرشادية االهتمام بتقديم البرامجضرورة  -3

 نحصنهم من االخطاء التي يقع فيها الطالب والطالبات .

فةةي الم سسةةات اإلعالميةةة تثقيفيةةة عةةن الحةةب  ضةةرورة التوجيةةه لنشةةر بةةرامج  -4

 والتربوية .

 ج اإلرشادية .في الدراسات والبرام الحب اإلفادة من مقياس  -7

 الحب والسعادة . في والنشراتوالدراسات  بإجراءالبحوث االهتمام-4

 

 المقترحات :

 . مستوى مثلث الحب لدى طالب الجامعاتإجراء دراسة لتعرف -1

 .  والموظفات إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية على عينة الموظفين-2

 حب .والطالب على مقياس مثلث الالبات الفروق بين الطإجراء دراسة لتعرف  -3
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 المصادر

، مكتبة االنجلو ،  3، ط التقويم النفسي( : 1222أبو حطب ، ف اد عثمان )  .1

 القاهرة .

(:مستوى التوتر النفسي وعالقتها ببعضالمتغيرات النفسية 2112جودة، آمال ) .2

غير منشورة،  رسالة ماجستير،لدى معلمي المرحلة الثانوية في محافظاتغزة، 

 .جامعة األقصى، فلسطين

،اإلسكندرية، المكتب 2، ط ،أصول علم النفس( : 1221راجح، أحمد عزت) .3

 المصري الحديث

، ترجمة ليلى الجبالي،الكويت: سلسلة اللكاء العاطفي(:2111جولمان، دانيال )-

 .2عالم المعرفة،  

اني والحب بين اللكاء الوجد(: 2112عبد العال ، نصرة  منصر عبد المجيد ) .4
/ قسم علم  اتداب، اطروحة دكتورات ، كلية الزوجين كمنب ين بالرضا الزواجي 

 النفس.

،  القياس والتقويم في العملي ة التربوي ة( : 1223عودة ، أحمد سليمان ، )  .7

 المطبعة الوطنية ، عمان .

 7، ط بوي ةالقي اس والتقوي م في العملي ة التر( : 2112.................... ، )  .2

 ،عمان .

، دار المعرفة  علم النفس االحصائي ،مصر( : 1222عوض، عباس محمود )- .2

 الجامعة االسكندرية .

، ترجمة خليل إبراهيم البياتي ،  علم النفس التجريب ي(: 1221مايرز ، آن ، )  .2

 مطبعة جامعة بغداد ، بغداد .

العالقة الزوجية والصحة النفسية في االسالم (: 1221مرسي، كمال ابراهيم)- .2
 ، الكويت ،دار القلم .وعلم النفس 

عمان، دارالشروق 3، ط ،مقدمة في علم النفس(: 1222الوقفي، راضي)- .11
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 ( مقياس مثلث الحب لستيرنبرغ2ملحق )

الينطبق  الفقرة ت

 ابدا

ينطبق 

بصورة 

 متوسطة

ينطبق 

 دائما

انا مساند بشكل فاعل مع تعاملي ورفاهية  -1

 الحبيب .

   

    امتلا عالقة داف ة مع الحبيب. -2

ان اجد الحبيب واعتمد عليه  وقت  بإمكاني -3

 الشدة.

   

ان يجدني كحبيبة ويعتمد علي وقت  باإلمكان -4

 الشدة.

   

انا على استعداد بالمشاركة في ممتلكاتي  -7

 الخاصة مع الحبيب. 

   

    اتلقى  اسناد  عاطفي  كبير وجدير باالعتبار -2

    االسنادالعاطفي . بإعطائهانا اقوم  -2

    اتواصل مع الحبيب بطريقة جيدة. -2

    اقدر وجودت معي بشكل كبير وبطريقة جيدة. -2

    اشعر انني قريبة منه. -11

    امتلا الراحة في عالقتي مع الحبيب. -11

    شعوري بفهم الحبيب بشكل كبير. -12

    ل كبير.يفهمني بشك اشعر بان الحبيب -13

    اشعر باني استطيع ان اثق به. -14

    اشاركه بعمق  في تفاصيل حياتي الشخصية. -17

    مجرد النظر الي من قبل الحبيب افكر كثيرا. -12

    اجد نفسي افكر فيه بشكل متكرر طوال اليوم .  -12

    عالقتي معه رومانسية .  -12

    شخصية جلابة جدا.ارات بعيني   -12

    ارات شخ  مثالي جدا. -21

ال استطيع ان اتخيل ان هناو شخ  آخر  -21

 يجعلني سعيدة بقدر سعادتي معه.

   

    افضل ان اكون معه من ان اكون مع غيرت. -22

    .أهم بالنسبة لي بقدر عالقتي معه شيءال يوجد  -23

    احبه بشكل خاص. -24

    معه تفوق  السحر والخيال معه.عالقتي   -27

    انا مغرمة به واحترمه . -22

    ال استطيع ان اتخيل الحياة بدونه. -22

    عالقتي معه تمتزجها المشاعر الداف ة.  -22

عندما أشاهد أفالم أو روايات رومانسية فإني  -22

 .أتلكرت

   

    .أنا أهوات بكل ما فيه -31

     لدى اهتمام نحوتأنا أعرف أني  -31
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    اتعهد  بان احافظ على عالقتي معه. -32

    ال أسمح ألحد أن ي ثر بعالقتنا  -33

     لدي ثقة نحو استقرار عالقتي معه -34

لن أسمح بني شيء يعترض طريق ارتباطي  -37

 معه

   

     اتمنى  ان يدوم حبي له لمدى الحياة  -32

معه صعب، أظل أريد أن حتى لو كان التعامل  -32

 أبقي بنواصر عالقتي معه.

   

    .أرى ارتباطي معه متنصل و راسخ -32

    المس ولية نحوتوكبر  اشعر دائما بقوة   -32

    .ال يمكن أن أتخيل أن عالقتي معه ستنتهي -41

    من حبي له. متنكدةانا  -41

    ارى عالقتي به دائمة ومستمرة. -42

    ارتباطي بالحبيب افضل قرار.ان  -43

    اشعر بمعنى كبير تجات مس وليتي نحوت. -44

    اخطط في متابعة واستمرار ارتباطي معه. -47

 

 


