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 مستخلص البحث

غير المعلن و غير السويالتنافس  و نمط من التفاعل السلبي ،" هو االبتزاز العاطفي 

، للنيل من الطرف اآلخر باستخدام أسلوب الحرب الباردة  ويكون بصورة مباشرة أو 

 اآلخرين" .غير مباشرة لتحقيره  وإذالله وزعزعة الثقة بنفسه واالنتقاص منه أمام 

 -:  إلىيهدف البحث الحالي أهداف البحث 

 التعرف على االبتزاز العاطفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة . - 1

 األولفي االبتزاز العاطفي  تبعا لمتغير الصف )  اإلحصائيةالفروق ذات الداللة  - 0

 ، الثاني ، الثالث ( لدى طالبات المرحلة المتوسطة .

استخدام المنهج البحث الحالي قامت الباحثة  أهدافولتحقيق  إجراءات البحث 

والذي خضع بناء مقياس االبتزاز العاطفي  إلى النتائج ، فقد جرى الوصفي للتوصل

النتائج  إلىللتوصل   spss اإلحصائي، واستخدام البرنامج الصدق والثبات  إلى

والثانية  األولىوجود ابتزاز عاطفي بين الطالبات للمرحلة  - 1 -وكانت كما يلي : 

 والثالثة 

والثانية والثالثة  األولىمتغير الصف للمرحلة ل اوفق إحصائيةتوجد فروق دالة  ال - 0

 وان االبتزاز العاطفي موجود بنفس المستوى للمراحل الدراسية الثالثة .

توصلت الباحثة خالل البحث الحالي إلى أن أولياء األمور الذين  -االستنتاجات : 

إلى أسلوب االبتزاز العاطفي في  يلجئونيبتعدون عن العنف في توجيه أبنائهم فأنهم 

المشكالت مما يؤثر بشكل  المناقشة لحل أسلوبالتربية بشكل مفرط ويبتعدون عن 

 . ن لآلخرين أيضا ليصبحوا مبتزيفي المستقبل  األبناءتربية  سلبي في

 -استنادا إلى نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي . التوصيات /

http://www.umtahamajed@gmail.com/
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على ضرورة بث ثقافة التسامح والتآخي بين الطالبات من خالل البرامج  التأكيد- 1

 اإلرشادية التي يقيمها المرشدين التربويين في المدارس .

لظاهرة االبتزاز الموجودة لدى زيادة وعي األهل بمتابعة بناتهن والتصدي  - 0

 بعض الطالبات والتعاون مع المرشدة التربوية لتحقيق ذلك .

القيام بدراسات مماثلة لمراحل أخرى في المدارس االبتدائي  - رحاتالمقت 

 واإلعدادي ولكال الجنسين .

 

Emotional blackmail of middle school students 

Anwar M. Hadi 

Research abstract:  

Emotional blackmail: is a pattern of negative interaction, and the 

unfair and undeclared competition, to get the other side using 

the Cold War method and is directly or indirectly to humiliate 

and undermine self-confidence and Derogating in front of 

others." 

Research Objectives: The current research aims to: 

1 - Identify the emotional blackmail among students of 

secondary school. 

2 - Statistically significant differences in emotional blackmail 

according to the grade variable (first, second, third) among 

middle school students. 

Research procedures: To achieve the objectives of the current 

research, the researcher used the descriptive approach to reach 

the results, has been built the scale of emotional blackmail, 

which was subject to honesty and consistency, and the use of 

statistical program spss to reach the results which were as 

follows: - 

1 - The presence of emotional blackmail between students for 

the first, second and third stage 

2 - There are no statistically significant differences according to 

the grade variable for the first, second and third stages and that 

emotional blackmail exists at the same level for the three stages 

of study. 

Conclusions: - The researcher concluded during the current 

research that parents who are away from violence in directing 

their children resort to the method of emotional blackmail in 

education excessively and don’t use the method of discussion to 
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solve problems, which negatively affects the education of 

children in the future. 

Recommendations: Based on the results of the current research, 

the researcher recommends the following. 

1 - Emphasis on the need to spread the culture of tolerance and 

fraternity among students through counseling programs 

conducted by educational counselors in schools. 

2 - Increase the awareness of parents to follow up their 

daughters and address the phenomenon of extortion found in 

some students and cooperate with the educational counselor to 

achieve this. 

Proposals : Carry out similar studies for other stages in primary 

and preparatory schools and for both sexes 

 

 مشكلة البحث  الفصل األول ) التعريف بالبحث (
 لألجيالالحاجة لتقديم تعليم منظم ضروري  أوجدتهاالمدرسة هي تلك البيئة التي 

بهم المعارف والقيم التي يرتضيها وإعدادهم للحياة عن طريق اكتساالجديدة ، 

 أعداداعد يصبح الطفل بعد ذلك م جتماعي أيمع التطور اال يتالءمالمجتمع وبما 

المدرسة حلقة متوسطة  يمر فيها الطفل في دور  أن أيصالحا للحياة االجتماعية ، 

 يقع عادة بين مرحلة 

التي يقضيها في المنزل ، ومرحلة اكتمال نموه التي ) المبكرة ( األولىالطفولة 

   ( . 3:  0222يضطلع فيها بمسؤولياته في المجتمع ) ابراهيم ، 

وفي عمر السادسة يلتحق األطفال بالمدرسة ) المؤسسة االجتماعية الثانية ( بعد   

دينية ومعايير وهو يحمل معه كل ما تعلمه في البيت من عادات وقيم    البيت ،

المحلة التي البيت وتعود رؤيتهم في  نوفيها يلتقي بأصدقاء جدد غير الذي اجتماعية 

، فيبدأ الطفل ببناء عالقات اجتماعية جديدة مع أشخاص جدد مستعينا بما يعيش فيها 

وحقد  من خير وشر وصدق وكذب ناآلخريتعلمه في البيت من أخالقيات للتعامل مع 

ويعد ، البيت  بى عليه داخل.... الخ فالتلميذ يصبح مرآة عاكسة لكل ما تر وتنافس 

كون على نوعين ويفي الصف الواحد ،   ياً بين الطلبة أمراً طبيعفي المدرسة التنافس 

النجاح  إلىتؤدي  أو منافسة غير شريفة ، فالمنافسة الشريفة أما منافسة شريفة 

زرع بذور  ؤدي إلى والذي ت ، أو منافسة غير شريفة بين الطالبات  واإلبداعالتفوق و

، ويرجع  الطالباتة بين , فيصبح التنافس هداماً في العالقبينهما النزاع والشقاق 

من زميالتهن ، والتنافس  أكثرذلك نبوغ بعض الطالبات في المادة العلمية  إلىالسبب 

, وهنا سيصل تنافس المراهقة إلى الحد  من قبل المدرساتعلى االهتمام والمحبة 

وتحقير الطرف اآلخر  وإذاللوالحسد  الذي ال يدفعها إلى التنافس بل إلى القهر

 ا, ولن تطمئن نفسه األسباب وألقل األخريات أمامزميلتها   رية منوالسخواالنتقاص 

 نن وكأنهيظهر األخرياتحكم في جعل إال بالسيطرة والت اويدخل السرور إلى قلبه
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من خالل اللجوء إلى بعض األساليب الالاخالقية لتحقيق ماتصبوا إليه ا دون مستواه

                  ويسمى باالبتزاز العاطفي              بالحرب الباردة  وهذا يشبه إلى حد كبير

 (  (Emotional Blackmail. 

والتدددي  ، لكنهدددا تبدددرز فدددي المدرسدددة  , جددداالت الحيددداةوقدددد تشدددمل المنافسدددة كافدددة م

والتنددددافس علددددى التفددددوق فددددي الدراسددددة الددددذات  تظهددددر بسددددبب الحاجددددة إلددددى إثبددددات

بسددددددبب التنشددددددئة   وسددددددد مشدددددداعر الددددددنق المراتددددددب ،  أعلددددددىللحصددددددول علددددددى 

مثدددل المبالغدددة فدددي مدددنح تجددداه أبندددائهم لخاطئدددة للوالددددين االجتماعيدددة, والممارسدددات ا

اضدددطرابات فدددي  إلدددىالعددداطفي فكالهمدددا يدددؤدي  أو الحرمدددانلحدددب والددددالل ا أبندددائهم

فددددي وأحيانددددا يسددددتخدم الوالدددددان هددددذا األسددددلوب تجدددداه بعضددددهم الددددبعض السددددلو  

فدددي واالبتدددزاز العددداطفي التندددافس والصدددراع أن المسدددتويات العاليدددة مدددن ، التعامدددل 

متعددددددددددة مشدددددددداكل   ولدددددددددي يمكددددددددن أن عالقددددددددة الطالبددددددددات بعضددددددددهم بددددددددبعض 

 .( (zastrow:2012,p11بينهن

وتدددزرع فددديهم  تحقدددق الطمأنيندددة واألمدددن لطالباتهددداإلدددى  تسدددعى فالمدرسدددة   

بددددالعلوم والمعددددارف  فضددددال عددددن تزويدددددهم واألخددددوةوالتسددددامح المددددودة والرحمددددة 

بندددداء نفسددددي سددددليم  وممارسددددة الطالبددددات لهوايدددداتهن المختلفددددة ولبندددداء شخصددددياتهن

 خالي من العقد واالضطرابات النفسية .

 تتضح مشكلة البحث الحالي  من خالل عرض السؤال التالي 

للمرحلددددة المتوسددددطة  في بددددين طالبدددداتإلددددى أي مدددددى يوجددددد االبتددددزاز العدددداطس / 

 والثالثة .األولى والثانية 

 

 : أهمية البحث 

الستمرار حياته في  اإلنسانالمؤسسات االجتماعية التي أقامها  أهممن  األسرة

باستمرار إال تستمر  ال نهاإ إذالمؤسسات  قاعدة لكل أنهاالجماعة وتنظيمها ، بل 

وباقي  األسرةكمؤسسة اجتماعية ولذلك نجد هنالك تبادالً في العالقة بين  األسرة

فالمدرسة هي مؤسسة تعليمية تربوية ، المؤسسات االجتماعية وفي مقدمتها المدرسة

، لها نصوص وأحكام وقوانين  ثر وتتأثر بالبيئة المحيطة بهاواجتماعية مهمة ألنها تؤ

 وقيم تختلف عن البيت الذي نشأ وترعرع فيه الطفل .

علددى العلددوم يحصددل  امددن خاللهدد، ف الطفددل نقطددة تحددول فددي حيدداة مدرسددة  هدديالو

 أقرانددهوالمسدداواة بيندده وبددين  واألنظمددةالقددوانين  إطاعددةوالمعددارف المختلفددة ويددتعلم 

وتقاليد المجتمدع والشدعائر  واألعراقفضال عن تعلم القيم  الموجودين معه في الصف 

العديددد مددن الحاجددات  وإشددباعالمهددارات االجتماعيددة المختلفددة  أو فضددال عددنالدينيددة 

 .النفسية 

المسددلم بهددا هددو حدددو  منافسددة بددين الطلبددة فددي المدرسددة وخاصددة فددي  األمددورمددن 

 أسدتاذهليندال رضدا  أقرانهتفوق جاهدا على ال إلىيسعى كل طالب  أوالمستوى العلمي 

تكون المنافسة غيدر شدريفة  أحيانا، ولكن  أكثروليزداد ثقة بنفسه والمحيطين به  وأهله

الطالبدة عليها التربية الخاطئة التي نشأت  أسلوبيعكس  ا  سلبي ا  بين الطلبة وتأخذ اتجاه

 .في البيت 
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 بددأي أهدافددهورغبددة الفددرد فددي الحصددول علددى  األنانيددة إلددىوان التربيددة السدديئة تددؤدي 

 ويرجدعبغض النظر عن النتائج التي تسدببها هدذه الطريقدة إلدى اآلخدرين طريقة كانت 

 . األبناءالوالدين في تربية  أسلوب إلى ذلك

وتكمدن أهميتده ،  علميدا  متواضدعا   إسدهاما  قدم ، فان هذا البحث ، يعد ت وتأسيسا على ما

 -النظرية والتطبيقية من خالل األمور اآلتية :

 لمرحلة المتوسدطةالمجتمع لطلبة ا حة مهمة من شرائحمحاولة علمية جادة لشري .1

لدم يتناولهدا البداحثون مدن قبدل –والفنيدة والعلميدة  اإلدارية واألمورتسيير المهمات في 

 بالبحث والتقصي مع متغيرات هذا البحث .

ومددن الضددروري   األسددرةجتماعيددة بعددد مؤسسددات التنشددئة اال المدرسددة  أهددم  .0

 من هذا الجانب المهم .في المدرسة دراسة سلو  الطالبات 

وفقدا لهدذا ا البحدث تناولدت مجتمدع هدذ أجنبيدة أوعربية  أوتوجد دراسة محلية  ال .3

 (.لدى طلبة المرحلة المتوسطة)االبتزاز العاطفي المتغير

 

 -البحث الحالي إلى :  يهدف/   أهداف البحث

 التعرف على االبتزاز العاطفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة . - 1

 األولتبعدا لمتغيدر الصدف )  االبتزاز العاطفيفي  اإلحصائيةالفروق ذات الداللة  - 0

 لدى طالبات المرحلة المتوسطة . ، الثاني ، الثالث ( 

 

مديندة الرصدافة األولدى  فدي يتحدد البحث الحالي بمديرية تربية بغدداد  / حدود البحث 

لمرحلددة األولددى والثانيددة لطالبددات ا  0212/  0212للدراسددة المتوسددطة لعددام بغددداد 

 .والثالثة 

 

 Emotional Blackmail االبتزاز العاطفي / تحديد المصطلحات

"هو شكل قوي من االستغالل بحيث إن الناس المقربين منا  Forwardعرفته   -1

يعملوا على ابتزازنا أما بصورة مباشرة. أو غير مباشرة ويتوعدوننا بالعقاب إذا لم 

 نفعل ما يريدون "  

     Forward , 2001  ,P 5 )                               )   

   0210ي هاد -0

يلجأ الفرد إلى استغالل القوة التي يمتلكها في  إذ" هو نمط من التعامل السلبي      

الجوانب الشخصية واالقتصادية واالجتماعية والدينية والسياسية إلجبار الطرف 

 (  .2 :  0210 ،اآلخر على الرضوخ واالستسالم وإخضاعه لسيطرته " ) هادي 

  نظرية القوة ) وايت ميلزو(حثة حسب اوقد عرفته الب

غير المعلن ، للنيل من و غير السويالتنافس و نمط من التفاعل السلبي ،"     

أسلوب الحرب الباردة    إلىالقوة التي يمتلكها الفرد واللجوء  الطرف اآلخر باستخدام

سه ويكون بصورة مباشرة أو غير مباشرة لتحقيره  وإذالله وزعزعة الثقة بنف

 من نظرية القوة .وهذا هو التعريف المتبنى في البحث واالنتقاص منه أمام اآلخرين" 
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الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس  التعريف اإلجرائي : هو -

 االبتزاز العاطفي.

 

 الفصل الثاني ) اإلطار النظري ( 

 Emotional  Blackmail  concept مفهوم االبتزاز العاطفي   

 األجنبيةسواء على مستوى الدراسات كافيا أن مفهوم االبتزاز العاطفي لم يأخذ حيزاً 

العربية وحتى المحلية .على الرغم من أهميته في العالقات االجتماعية سواء بين  أو

 األخوةات العكس وعالق أو باألبناء األبكعالقة  األسرةأم في نطاق  األصدقاء

 . اآلخربعضهم بالبعض 

او المعنددوي كمددا تناولتدده بعددض الدراسددات بمسددميات  مددن العنددف النفسددي ا  نوعدد ويعددد

الضدحية وجعلهدا طدوع  إذعدانفدي   بكدل جهددها للعمدلالطالبة المبتزة  سعىت ، أخرى

، وتستخدم لذلك العديد مدن التقنيدات كدتالتلميحات العدوانيدة والكدذب واالهاندات  اأمره

ودائمددة السددؤال فددي بدايددة االمددر، يحددد   مددا تكددون غيددر مسددتوعبة والضددحية غالبددا مددا

 غيددر مباشددر أسددلوباسددتخدم ة غالبددا تواالستفسددار عمددا يحددد  ولمدداذا يحددد   فددالمبتز

المجنددي  أوالضددحية  ا فتصددبح هدديقلددب الطاولددة لصددالحهت إنهدداإذ  الضددحية  السددتفزاز

الطالبددة صددل ت بشددتى الطددرق ومددن ثددم أرضددائهاحدداول الضددحية وت ةعليدده والمضددطهد

 واالبتدددزاز العددداطفي هدددو( 2 :0211 ،)موسدددى والعمروسدددي   مبتغاهدددا إلدددى ةالمبتدددز

يعاقب عليها القانون ولكن لديده عواقدب مددمرة علدى  التي ال من صور العنف  ةصور

 إلددى يلجئددونالددذين  األفددراداغلددب  ، إذ ان(Atudore,2011:p2) اإلنسددانيةالعالقددات 

 يفصدحون عنهدا مشداعر العندف والعددوان وان كدانوا ال أعمداقهماالبتزاز يحملون فدي 

 اواتزانهدد اوتعمددل علددى عددم اسددتقراره وفدي مثددل هدذا تصددبح قددوة تددمر الطالبددة نفسديا

 تداءات تنتج عدن تددمير سديكولوجي هذه االع أنوفي الحقيقة ، (1 : 0212 ،)الخشاب

 إزاء ةالمبتددزالطالبددة قددوم بهددا مسددتورة ت أومكددون مددن تصددرفات عدوانيددة واضددحة 

ظاهريدا كلمدات بالتلمديح  التجاهدل أو أوتكون عبدر السدكوت  أنفمن الممكن  الضحية،

ا وهكدذا تحطمهد و ألضحية تزعزع  أنقادرة على  األمرأنها في حقيقة  إال غير مؤذية

 ظاهريدا  لهدا عمدا يحدد  ةغيدر مسدؤول تحقيدر الضدحية وهدي  ةالمبتدزالطالبة ستطيع ت

 (.  2-2 :0212،)هيريجوبان

فيما عرضة للتنافس  وايكون إذ سلو  االبتزاز األطفاليتعلم  األسرةوفي داخل      

وهو شكل من أشكال ،  إرضاءا لوالديهم  األقارب وأالجيران  أبناءمع بينهم أو 

أصبح حب األم مشروطًا على إظهار السلو  الذي يحقق أهداف  إذ االبتزاز العاطفي

والديهم وعلى نطاق أوسع، في الجو األسري... يتوقع من كل شخ  أن يتم التحكم 

به، وأن يتحكم في اآلخرين، عن طريق التأثير المتبادل الذي يمتلكه كل واحد على 

از، االمتنان، الشعور االبتزء إلى إجبار اآلخرين )بالتعاطف، اآلخر... ثم اللجو

والنشأة في عائلة مثل هذه سوف يخلق وعيًا  ) بالذنب، والعرفان أو العنف المجرد

 -و يستخدمون تكتيكات للمقاومة تتراوح بين   وحساسية تجاه المعنى الضمني

حققون قدًرا من السيطرة على ي إذ -المتعمد، واالبتزاز العاطفي الخداع، والتجاهل 

 ( . www. org . P 2) سرةحياة أفراد األ
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بين على العالقة الودية  وما يحد فحسب  األسرةداخل  يقتصر تأثيره االبتزاز ال أن 

العمل  والجامعة وفي مكانمثل المدرسة   األسرةخارج  إلىيتعدى  وإنما،  أفرادها

 .وفي كل العالقات اإلنسانية 

 

 النظريات التي فسرت االبتزاز العاطفي 

يعد ) فرويد ( مؤسس مدرسة التحليل النفسي ، وتعد   -التحليل النفسي :نظرية -- 1

هذه النظرية من النظريات الرائدة في مجال الشخصية لبنائها المحكم وتنظيمها في 

منحت نظرية التحليل النفسي  ، إذاإلنسانمراحل متباينة فترة طويلة نسبياً من عمر 

على أنه مخلوق ضعيف مقهور قد أولوية على المجتمع ونظرت اليه  لإلنسان

) فرويد (  تتعرض طبيعته البدائية لالنفجار فتتخذ شكل السلو  المضطرب، وقد عبر

الجنس البشري  أفرادالدوافع البدائية الشريرة التي يتصف بها  أنعن ذلك حين قال ) 

الفرص   ولكنها استمرت في وجودها رغم عمليات الكبح ، وهي تتحين لم تختف

، وتعبر عن نفسها في ضروٍب مختلفة من السلو  (، وقد اهتمت هذه للظهور 

 وأسباب اإلنسانيالنظرية بالتفصيالت الدقيقة التي تحاول تفسير دوافع السلو  

أثر العوامل الفطرية والدوافع   تأكيد إلىانحرافه ، واتجهت نظرية التحليل النفسي 

الدوافع  إلىتشير النظرية  فسية ،وارتباطها بشحنات نالطبيعية كالرغبات والحاجات 

وراثي  ال دخل للظروف البيئية في نشوئها ، وان هدفها هو حث  أصلذات  بأنها

 إذ( ، 23ص : 0221،القذافي حاجاته ) إلرضاءالفرد وتوجيهه للقيام  بسلو  معين 

من زاوية الغرائز الفطرية  اإلنسانيهذه النظرية مع السلو   أصحابيتعامل 

 ،والدوافع المكتسبة والحاجات الفسلجية ودوافع الجنس والكبت والعدوان ) المراياتي

ويؤكد ) فرويد ( أن الغرائز البشرية تتألف من فئتين أساسيتين  ( 21 : 0222

        غريزة الحياة  أونزوة الحياة  األولىوتمدانه بالطاقة الحيوية .  اإلنسانتوجهان 

أو غريزة الموت ) ويطلق عليها أسم تاناتوس (  ونزوة) ويطلق عليها أسم أيروس ( 

، أما نزوة الحياة فهي منبع الطاقة الجنسية ، المسؤولة عن كل رباط ايجابي مع 

، وعن كل عالقة عاطفية متعاطفة ، وهي المسؤولة عن تكوين وحدات حية  اآلخرين

تفكيك  إلىالتدمير ،  إلىة الموت التي تهدف اكبر فاكبر ،  على العكس منها نزو

تدميره وإفنائه ،  إلىأو ترتد اليه تؤدي  اإلنسانالكائن الحي ، وهي حين تتركز في 

العنف والعدوانية والحقد والتدمير .  أشكالكل  تأخذ فإنهاالخارج  إلىأما أذا توجهت 

الذات  وإدانة اإلثمطابع مشاعر  تأخذ فإنهاالذات بشكل مخفف  إلىوعندما تتوجه 

أألعلى القاسي ( على العكس منها نزوة الحياة التي  األناوالقسوة عليها ) فيما يسمى 

،  0222 ،إذا ما تركزت في الذات تشكل أساس ومصدر كل اعتبار ذاتي ) حجازي 

( ، وبموجب هذه النظرية فأن الظروف السيئة االقتصادية أو االجتماعية ماهي 122

االنحرافات ولكن العامل المسبب هو االضطراب  أعقابهالة تندلع في عوامل معج إال

العاطفي في عهد الطفولة المبكرة ويوضح ذلك فرويد بقوله )) أن االضطراب في 

          شديد في الكبر ((  إحباطالشخصية نتيجة كبت عنيف في الطفولة المبكرة مع 

 اإلنسانتدميرية تتولد لدى الطاقة ال أنوبالرغم من  ( ، 22 : 1222 ،) غيث 

يكون تدمير الشئ هو الهدف الوحيد  أنأنه ليس بالضرورة  إالبصورة مستمرة ، 
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، تعمل على تغيير وقع العدوانية باالنتقال  اآللياتهنا  بعض  أن إذلعدوانية الفرد . 

تحويل الطاقة  ا: التسامي الذي يتم خالله اآلليات، ومن هذه  آخر إلىمن شئ 

 : 1221 ،) األسود  ددمة أغراض الفرخ باتجاهطاقة محايدة تعمل  إلىالعدوانية 

الكثير من المخاوف والصراعات الالشعورية الموجودة  إنويرى فرويد ، (  222

مشتقة من عالقات الطفولة المبكرة ، فالماضي مهم جدا  باآلخرينفي عالقة الفرد 

تحد   فهي ال وأفكاره اإلنسانقات الحاضرة ومشاعر وله تأثيره القوي على العال

فالماضي جزء من ، في تاريخ وخبرات الفرد  وأصولها اعشوائيا ولكن لها جذوره

ولعل أهم دور يقوم به الوالدان هو تنشئة  (  22، 22 :1223 ،الحاضر )عثمان

من  الفرد، اذ من خاللهما يصبح عضواً مقبوالً في مجتمعه يتصرف بشكل مناسب.

هادي خاللهما يعرف اللغة، ويمتلك المهارات ويعتنق االعتقادات السائدة والمواقف )

، 0212 :00 .) 

تعد نظرية أدلر من النظريات النفسية /  علم النفس الفردي ) الفريد آدلر ( - 0

 اإلنسانككل وأن كل أبعاد  اإلنساناالجتماعية,وركزت نظريته على ضرورة فهم 

هي مكونات مترابطة مع بعضها البعض, ومتوحدة لوصول الفرد إلى تحقيق هدفه 

في الحياة, وركز على فهم الشخ  ككل ضمن تفاعالته االجتماعية داخل األسرة 

أدلر على أنه ال يمكن فهم سلو   وأكد( 122،  0212،والمدرسة والعمل)كوري

ال يتصرفون بمعزل عن  األشخاصويرى أن  مبعيداً عن عالقاته األشخاص

ويشير إلى أن ذلك يمكن أن يستخدم لتحديد  ، اآلخرين, إنما بعالقاتهم مع اآلخرين

أنه  (.ويرى أدلر032 ،0212 ،أهداف سوء التصرف أو السلو  غير المقبول)نستل

جزء من الحالة أو الطبيعة  اإلحساسأن تشعر بالنق  فهذا  البد من أنسانالكي تكون 

ن هذه المشاعر لها جذورها في تلك المواجهات التي تحد  مع البيئة أل اإلنسانية

ويرى أدلر أنه من (، 122: 1221،االجتماعية منذ أيام الرضاعة األولى)انجلر

وتعاملنا مع  أشقائناخالل فترة الطفولة نشعر بالنق  في عالقاتنا مع الوالدين ومع 

من أجل تحقيق البقاء  اآلخرينالعالم ففي هذه الفترة نصبح خاللها اتكاليين نعتمد على 

عادة بضعفه وعجزه  (.ويرى بأن االبن يشعر122: 1221،والعيش بأمان)انجلر

ووالديه البالغين عموماً الذين يتمكنون بسهولة من قضاء  وأخواتهقياساً إلى إخوته 

,أن هذا الشعور يتأصل في النفس أنفسهم باتهم وما تهفو إليه حاجاتهم وتحقيق رغ

للتغلب  ول القيام بعدة محاوالتيوماً بعد يوم,وهو يحا وتنغمس أثاره في جذورها

 على هذا الشعور السلبي عن طريق تقوية الروابط التي تجمعه مع الناس المحيطين به

 (.122: 1222 ،)الهيتي

عور بدددددالنق  الدددددذي يعدددددود نتيجدددددة لوجدددددود سدددددلو  التندددددافس بسدددددبب الشددددد وينشدددددأ 

المتاعدددب والصدددعوبات التدددي يشدددعر بهدددا االبدددن كإسددداءة الوالددددين لددده وحرمانددده مدددن 

يحددداول دائمددداً أن يعدددوض مدددا  اإلنسدددانأن  الحدددب والعطدددف والتشدددجيع, ويدددرى أدلدددر

بددددده مدددددن ضدددددعف وأن يخفدددددي شدددددعوره بدددددالنق  بمدددددا يبديددددده مدددددن مظددددداهر القدددددوة 

يدددددددده مددددددددن وسددددددددائل وحيددددددددل إلقددددددددرار والسدددددددديطرة والتعددددددددالي, وبمددددددددا يلجددددددددأ إل

 (. 22 :0222،ذاته)الزبيدي
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, والتددددي هددددي عدددداجزون وضددددعفاء فددددي عدددددة نددددواحيولددددذلك يشددددعر األفددددراد بددددأنهم 

تجليددددات للشددددعور بددددالنق , وهددددذه المشدددداعر ليسددددت عددددامالً سددددلبياً فددددي الحيدددداة, 

وانسددددجاماً آلراء أدلددددر فددددأن اللحظددددة التددددي نشددددعر بهددددا بالدونيددددة أو الددددنق  نجددددد 

منددددفعين للكفددداح للوصدددول إلدددى التفدددوق والتمييدددز علدددى مدددن هدددم مميدددزون أنفسدددنا 

(.ويبدددددين أدلدددددر بوضدددددوح شدددددديد أنددددده ال يعندددددي 122: 0212،أكثدددددر مندددددا)كوري

بددددددددالتفوق االمتيدددددددداز االجتمدددددددداعي, أو الزعامددددددددة أو المنزلددددددددة المرموقددددددددة فددددددددي 

المجتمع,وإنمدددا يعندددي أدلدددر بدددالتفوق شددديئاً يشدددبه كثيدددراً فكدددرة يدددونج عدددن الدددذات, انددده 

")هددددول  األمددددامإلددددى  األعظددددمل مددددن أجددددل بلددددوغ الكمددددال التددددام, إندددده "الدددددافع عمدددد

المفددددداهيم التدددددي  أهدددددمهدددددو احدددددد وأن الحدددددافز للتفدددددوق (، 122: 1222،ي  ولينددددددز

يتضدددمن الرغبدددة فدددي أن يكدددون الفدددرد منافسددداً وفعددداالً فدددي أي آدلدددر، والدددذي  هاأكدددد

مدددددع أن نكدددددون متفدددددوقين ونتندددددافس إلدددددى شددددديء يريدددددد أن يفعلددددده, ونحدددددن نسدددددعى 

والمنافسددددة مددددع  األشددددياءعلددددى  السدددديطرة , ونجددددد أن الفددددرد دائمدددداً يسددددعىاآلخددددرين

يشدددير هندددا  فالهددددف هندددا يمكدددن أن يددددخل نزعدددة عدوانيدددة فدددي حياتندددا وكدددذلك النددداس

إلدددى نقطدددة مهمدددة هدددي أن التعبيدددر عدددن التفدددوق أو التمييدددز ال يعندددي بالضدددرورة أن 

المقصددود هددو االنتقددال مددن , و أنمددا قددد يكددون اآلخددريننكددون فددي مرتبددة أعلددى مددن 

-122: 122،موقدددددف الشدددددعور بالدونيدددددة إلدددددى موقدددددف الشدددددعور بدددددالتفوق)انجلر

122.) 

لديدددده الفرصددددة ألن يصددددبح أفضددددل وأحسددددن مددددن خددددالل  اإلنسددددانأن  يددددرى آدلددددر

(.إذ إن نوعيددددددة العالقددددددات 22: 0222 ،اقفدددددده مددددددع الحيدددددداة والمجتمع)الزبيددددددديمو

ي, والددذي يسدداعد فددي تحديددد مددا العاطفيددة بددين أعضدداء األسددرة تعكددس الجددو األسددر

إذا كدددان االبدددن سدددوف يسدددتجيب بحيويدددة أو سدددلبية, بطريقدددة بنددداءة أو هدامدددة, فدددي 

 (.113: 1221،بحثه عن التفوق واالستعالء)انجلر

 

 إلىوالعدوان ) دوالر وميلر (  اإلحباطتنتمي نظرية  /  والعدوان اإلحباطنظرية  -3

العدوان ، ويعرف  أسبابهو احد  اإلحباطالمدرسة السلوكية والتي تتلخ  بان 

ويمنعه من تحقيق  اإلنسانعائق يقف في وجه  أي بأنه اإلحباطدوالرد وزمالئه 

واعتدى  باإلحباطمن تحقيق هدف ضروري له شعر  اإلنسانمنع  فإذا،  أهدافه

صدر بديل ، أو بطريقة غير مباشرة من خالل م إحباطهبطريقة مباشرة على مصدر 

، (  0222:122 ،) سوالمة  األصلي اإلحباطمن مصدر  أمنا وسهولة آخر أكثر 

نحلم  وأحيانا،  أنفسنانصمت أو نلوم  وأحياناالنفعل شيئا  أحيانا باإلحباطعندما نشعر 

 اإلحباط أننسعى جاهدين للتغلب على العقبات ، فمن الواضح  وأحيانابالثار واالنتقام 

 إلىكلما زاد الميل  اإلحباطاستجابات عديدة مختلفة ، وكلما زاد  إلىيمكن ان يؤدي 

 ( . 320 : 0222 ،التصرف بعدوانية ) معوض 

يرى روجرز أن هنا  مبررات الرتكاب العنف   -نظرية الذات )روجرز ( :  - 3

ده من صفاته اإلنسانية ضد اآلخر وتتمثل هذه المبررات بإلغاء قيمة الفرد وتجري

شرطا أوليا لقيام أي فعل ضده ، وهذه المبررات تحقق نوعا من التكيف  وهذا يعد

النفسي للتعامل القاسي مع الضحية ، أن التهديد الموجه ضد احترام الذات يثير 
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الشعور بالعداوة ، فالكائن الحي يتصف بنزعة وسعي أساسين لتحقيق كيانه 

لكيان وللحياة يستدعي بذل والمحافظة عليه والرفع من شأنه ، وان أي تهديد لهذا ا

أقصى جهد إلنقاذ النفس ، وقد يكون العنف هو احد الخيارات األكثر استحضارا لرد 

 ( . Gladding , 1996 , P 243االعتبار لهذه الذات    ) 

ترى هذه النظرية أن سلو  العنف  -نظرية التعلم االجتماعي ) باندورا (  :  - 4

خالل عملية التنشئة االجتماعية التي تقوم بها  يتعلم بشكل مباشر أو غير مباشر

األسرة ، وان تعلمه بشكل مباشر يكون من خالل تقليد النماذج العنيفة وحصول هذه 

النماذج على تعزيز لسلو  العنف ،  فالمثير يؤدي إلى االستجابة بوجود التعزيز 

  العنف من ويؤدي إلى تكرار السلو  ، عندها يثبت ويتكرر ويستمر الفرد في سلو

خالل وجود العمليات العقلية تبدأ باالنتباه ومن ثم التذكر ثم الترميز وأخيرا وجود 

:  0222،الدافعية ، علما أن الذخيرة المعرفية متباينة بين األفراد ) قطامي 

 .(122ص

هنا  عدة عوامل تزيد من فعالية  -العوامل التي تزيد من فعالية النمذجة  :   

 -النمذجة هي : 

ما زاد انتباه الطفل للنموذج زادت قدرته على كل-:  انتباه الطفل إلى النموذج - 1

 قل انتباه الطفل للنموذج كلما قلت قدرته على تقليده . تقليده

وهو من العمليات العقلية التي تتعلق باالستبقاء ، فاذا لم يكن الشخ   -التذكر :  - 9

 قادرا على تذكر السلو  فانه لن يكون بمقدوره محاكاته أو تقليده .

من العوامل الحاسمة والتي تؤثر بشكل مباشر في دافعية الطفل  -:  دافعية الطفل - 9

بية ، ولكنه سيقلده اذا كان يتوقع لتقليد سلو  النموذج هو توقع نتائج سلوكه ستكون سل

ان النتائج ستكون ايجابية ) الن دافعية الطفل تتاثر بعمر النموذج وجنسه ومكانته 

  .(00:  0213،وخاصة اذا كان النموذج ذا مكانة مرموقة وهيبة () صالح

ويكون التعلم بشكل غير مباشر عندما يتعلمون األطفال المعايير والقيم التي تعرف    

العنف على اعتبار انه شيء طيب في مواقف محددة ، ويشعرون بان العنف وسيلة 

لحل المشكالت والصراعات ، والطريقة الوحيدة للحصول على االحتياجات ، وأداة 

فيتم تعليم األوالد سلو  العنف عندما يتم ضرورية للمعيشة والنجاح في الحياة ، 

 0222،تشجيعهم على الخشونة ، بينما يتم تعليم اإلنا  الطاعة والتبعية) شكري

:122  ) 

 ايت ميلزو () و نظرية فرض القوة –5

إن القوة هي فرض اإلرادة سواء تم ذلك من خالل شخ  أو  ميلزو اكد        

ويشير  ، على اآلخرين باستخدام وسائل معينة جماعة و ذلك للتأثير وممارسة الضغط

إلى القدرة على فرض قبول اآلخرين لألوامر الن من  االبتزاز العاطفيمفهوم 

الجوانب في  يملكون القوة لهم تأثير واضح وواسع في المجتمع وفي إحدا  التغير

هذه النظرية على تقوم  (Wikpedia .org)االقتصادية واالجتماعية والسياسية 

  -ألسس التالية : ا

نتشر في شبكة العالقات االجتماعية ومستوياتها المختلفة ي االبتزاز العاطفيإن  – 1

بمعنى ان العالقات االجتماعية هي في جوهرها  عالقات سيطرة وخضوع مع 
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اختالف في طبيعة هذه السيطرة وذلك الخضوع من حيث نطاقه ومداه واألسس التي 

البناء االجتماعي يعبر عن شبكة العالقات الثابتة والمنظمة ، يقوم عليها ، وإذا كان 

فأن بناء القوة يشير إلى عالقات القوة النظامية التي تكتسب قدرا من االستمرار 

 والثبات .

ويشير  درهم منهايختلف األفراد في درجة القوة التي يتمتعون بها باختالف مصا – 0

القوة ، فالقوة تستمد من الصفات الشخصية األساس الذي تبنى عليه  إلىمصدر القوة 

للفرد أو من خصائصه االجتماعية أو من خصائصه االقتصادية ،ولذلك فأن مصادر 

القوة تنتشر على متصل يبدأ بالخصائ  الشخصية وينتهي بالخصائ  االقتصادية 

 واالجتماعية والسياسية والدينية .

السلطة والتأثير واإلقناع ( وحجم  المستخدمة في ممارسة القوة ) ليبإن األسا – 3

القوة المتداولة في العالقات ، ففي األسرة والعالقات االجتماعية يكون التأثير 

واإلقناع أكثر شيوعا من األساليب الرسمية المتصلة بالسلطة كما يكون حجم القوة 

 المتداول اقل .

رجه أيضا فالقرارات للقوة آثار بعيدة المدى في النطاق الذي تمارس فيه وفي خا – 2

تختلف درجة التأثير  التي تصدر عن ممارسة القوة تؤثر في األفراد والجماعات أو

 ( . 22: 0222 ،وآخرون  باختالف القرار من حيث األهمية ونطاق تأثيره) شكري

السلطة بناء على  تلك الطالبة التي تملكمن نصيب  الصفتكون القوة داخل      

،  ) المادي الجيد (االقتصاديمستوى الاعتبارات معينة مثل الوضع االجتماعي ، 

، تأثير التنشئة االجتماعية  ، شكل الطالبة وجمالها مكانة الطالبة عند المدرسات 

بقدر ما تتوافر أكثر لدى  طالبةال.......الخ مثل هذه االعتبارات تزيد من سيطرة 

وإشباع  داخل الصف وخارجهبالطرف اآلخر ، فالعالقات  نةموازطرف معين 

 ،) الرشيدي  اكبرتضفي قوة على المصدر الذي يؤثر فيها بدرجة  الطالباتحاجات 

والقوة المتحققة ، فاألولى  ( .هنا  نوعان من القوة هي القوة الكامنة 32:  0222

عد استثمار الفرد لها ، توجد في أعماق الفرد والثانية التي تظهر على سطح الواقع ب

ولكل قوة محيط ومجال ، ويؤكد دال على ان القوة الجماعية أكثر تأثيرا من القوة 

 ( .  ( Alshamsi  .   netالفردية  

أن مفهوم العنف المدرسي يستعمل لوصف مجموعة من األفعال    العنف المدرسي

يصلوا إلى إجماع حول ، ولكنهم لم التي تحد  داخل المدرسة  والسلوكياتواألحدا  

التي تؤدي إلى  السلوكياتيتم من خالل  يجب أن المدرسي"  طبيعة ومجال" العنف

يعرف "شيلدر" العنف المدرسي بأنه:" السلو  العدواني  .اعتقال وجروح فقط

والعدوان هنا هو  "اللفظي وغير اللفظي نحو شخ  آخر يقع داخل حدود المدرسة

 غدنز،)نويا ن، وقد يتخذ شكال ماديا او شكال معكل سلو  يستهدف حقوق اآلخري

0222  :022).  

من خالل عمل أو االمتناع عن القيام بعمل وهذا وفق مقاييس  يجري  العنف النفسي

أو  وقد يحد  تلك األفعال على يد طالبة ومعرفة علمية للضرر النفسي، مجتمعة

، مما يطرة لجعل طالبة متضررة ن القوة والستي  يمتلكالمن الطالبات ال مجموعة

يضم هذا التعريف و  الوجدانية، الذهنية والجسدية،السلوكية،  اوظائفه يؤثر في
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، اهانة، عدم قبول الطالبة تعاريف أخرى قائمة بأفعال تعتبر عنفا نفسيا مثل: رفض و

ة ، كمتهم يب الطالبة، تذنزلة، استغالل ، برود عاطفي، صراختخويف، تهديد، ع

فرض اآلراء على اآلخرين بالقوة هو أيضا نوع  . ويعد بها  راتالمباالة وعدم االك

 ( . 30:  0222ابراهيم ،   (من أنواع العنف النفسي

وفقًا لما ذكرته الطبيبة النفسية سوزان فوروارد، التي ساهمت بالكثير في دراسة 

قوم خاللها المبتز الذي "االبتزاز العاطفي" هو أحد أشكال التالعب القوية ي االبتزاز

بالعقاب إذا لم  هديده، بطريق مباشر أو غير مباشرتربطه صلة قوية بالضحية بت

يحصل على ما يرغب. حيث يكون على علم بنقاط ضعف ضحاياه وأدق أسرارهم. 

ألصدقاء، والزمالء وأفراد العاطفي هم من ا "فاألشخاص الذين يلجأون لالبتزاز 

اآلباء، أو الشركاء، في تعزيزها مثل  تربطنا بهم عالقات قوية ونرغب الذين  األسرة

، فإنه  . فمهما بلغ مقدار اهتمام المبتز بضحيته واألصدقاء أو الرؤساء أو األزواج

 ( (Forward , 2001 , p 32  عرفته القوية به للفوز بإذعانهيستفيد من م

قامت الباحثة  إذعلى عينة الطلبة ،لم تعثر الباحثة على دراسات سابقة لهذا المتغير 

، وقامت الدكتورة سماهر يونس  0210بدراسة هذا المتغير على المتزوجين عام 

على عينة المتزوجين العاملين في الجامعة المستنصرية ، ولم  أخرىبدراسة  0212

 لهذا المتغير على عينة الطلبة ، وعليه أجنبية أوتعثر الباحثة على دراسة عربية 

 بتزاز العاطفي على عينة الطلبة الر هذا البحث هو أول دراسة ليعتب

 

 الفصل الثالث ) إجراءا البحث ( 

يشمل مجتمع البحث طالبات المرحلة المتوسطة للبنات في مديرية   -مجتمع البحث : 

( 22تربية بغداد الرصافة األولى ، حيث بلغ عدد المدارس المتوسطة والثانوية )

 ( طالبة . 32223مدرسة في المديرية ، وعدد طالبات المرحلة المتوسطة )

للمدارس المتوسطة طبقية تم اختيار عينة البحث بصورة عشوائية   -عينة البحث  : 

  ،األولى الثانية والثالثة طالبة للمرحلة  222عينة من الوالثانوية للبنات ، وتألفت 

 ك( يوضح ذل 1وجدول رقم ) 
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 ( 1جدول ) 

 المدارس التي تم تطبيق المقياس بها 

 عدد الطالبات الثالث الثاني األول اسم المدرسة ت

متوسطة  1

 اإلستبرق

12 12 12 22 

ثانوية الكوثر  - 0

 للبنات

12 12 12 22 

ثانوية  - 3

القاهرة 

 للبنات

12 12 12 22 

ثانوية  - 2

الرشيد 

 للبنات

12 12 12 22 

ثانوية  - 2

 االعتزاز

 للبنات

22 22 22 122 

متوسطة ثغر  - 2

 العراق

02 11 11 22 

 222 133 133 132 المجموع 

 

بناء مقياس ) نظرية القوة ( الباحثة وفق النظرية المتبناة قررت  -أدوات البحث   . 

  بدائل وهي  ةويحتوي على ثالث( فقرة 12والذي يحتوي على )  االبتزاز العاطفي

 ( 1وزنها  أبدا) ( 0وزنها  أحيانا) ( 3) كثيرا وزنها  وأوزانها(  أبدا،  أحياناكثيرا ، )

النوع من الصدق للتحقق من ارتباط يهتم هذا  -التحليل اإلحصائي للمقياس  : 

 -درجات المقياس وقد تحقق ذلك من خالل ما يأتي : 

 -تمييز الفقرات وفق الخطوات التالية :  - 1

لحساب القوة التمييزية لفقرات المقياس باستخدام أسلوب المجموعتين المتطرفتين  -أ 

 -، ولتحليل فقرات المقياس تطلب إجراء الخطوات التالية : 

تطبيق المقياس على عينة من الطالبات مديرية تربية بغداد الرصافة األولى  - 1

 ( طالبة ،  222ومجموعهم    ) 

وإيجاد (  1،  0،  3تصحيح استجاباتهم حسب األوزان المعطاة للبدائل وهي)   - 0

 ثم ترتيبها تنازليا من أعلى درجة إلى أدنى درجة . الدرجة الكلية لكل استبانة

( 122الحاصلة على أعلى درجات بلغت )  االستبانات % ( من02ار )اختي - 3

( 122الحاصلة على أدنى الدرجات بلغت )  %( من االستبانات 02استمارة و )

 ( التي خضعت للتحليل اإلحصائي .122) استمارة حيث بلغ عدد االستبانات

مستقلتين ، لذا  تحليل كل استمارات المقياس باستخدام االختبار التائي لعينتين - 2 

عدت القيمة التائية  مؤشرا لتمييز كل فقرة من خالل مقارنتها بالقيمة التائية الجدولية 
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( ، وقد أظهرت  012( وبدرجة حرية )  2.  22( عند مستوى داللة )  1.  22) 

 ( يوضح ذلك  0النتائج أن جميع الفقرات مميزة ، والجدول )  

 ( 9جدول ) 

 لعينتين مستقلتين لتمييز فقرات االبتزاز العاطفي  قيم االختبار التائي

القيمة التائية  الدنيا المجموعات العليا المجموعات ت

الوسط  المحسوبة *

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

1 5333 .1 57577 . 1123 .1 47354. 157 .3 

9 5111 .1 74351. 1743 .1 54213. 729. 5 

3 4315 .1 55514. 2217. 43393. 231 .7 

4 4217 .1 51994. 1741 .1 59495. 274 .5 

5 5135 .1 59197. 1741 .1 54173. 142 .7 

7 4731 .1 53737. 1123 .1 43393. 919 .7 

7 5473 .1 71123. 1135 .1 57332. 753 .7 

3 777 .1 53114. 1914 .1 71712. 779 .3 

2 7927 .1 55721. 1557 .1 79413. 133 .2 

11 5473 .1 74734. 2174. 71492. 243 .7 

11 5557 .1 77141. 7523. 72533. 792 .3 

19 5135 .1 71355. 3157. 31955. 249 .7 

13 7137 .1 55193. 3157. 73239. 571 .11 

14 5333 .1 52732. 3941. 73377. 113 .2 

15 5557 .1 74711. 3497. 72292 . 739 .7 

17 4799 .1 77917. 2359. 74593. 137  .7 

17 3231 .1 77977. 7777. 73794. 193 .7 

( وبدرجة  1. 15( عند مستوى )  1. 27* القيمة التائية الجدولية تساوي)  

 (914حرية )

 صدق مقياس االبتزاز العاطفي  

لى لجنة متخصصة من الخبراء لقد تم عرض المقياس ع -:  الصدق الظاهري - 1

في مجال اإلرشاد النفسي وعلم النفس ، وفي ضوء آراء السادة الخبراء والمحكمين 

% (  22تمت الموافقة على جميع فقرات المقياس وقد اعتمدت الباحثة نسبة اتفاق ) 

 ( يوضح ذلك .  1) ملحق 

الدرجة الكلية للمقياس بمثابة  صدق البناء وقد تحقق ذلك من خالل ارتباط  - 0

قياسات محكية آنية من خالل ارتباطها بدرجات األفراد على فقرات المقياس ، وان 

ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس يعني إن الفقرة تقيس المفهوم نفسه الذي 

في ضوء هذا المؤشر تم ( و1 22:  0222 ،تقيسه الدرجة الكلية للمقياس )مجيد 

فقرات المقياس الذي تكون معامالت ارتباط  درجاتها بالدرجة الكلية  إلجابة عنا

للمقياس دالة إحصائيا والمقياس الذي تنتمي فقراته على وفق هذا المؤشر يمتلك 
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صدقا بنائيا وحسب معامل االرتباط لدرجات أفراد العينة على كل فقرة من فقرات 

معامل ارتباط بيرسون ، وقد ظهر أن جميع المقياس وبين درجاتهم الكلية باستخدام 

         نتها بالقيمة التائية الجدولية التي تساوي الرتباط دالة إحصائيا عند موازمعامالت ا

( وان جميع الفقرات 322( وبدرجة حرية  ) 2،  22(  عند مستوى )  2ر222)   

 (  3في الجدول)    دالة كما هو موضح

 (  3جدول )   

 رتباط بيرسون بين الفقرات والدرجة الكلية للمقياسمعامل قيم ا

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 

 بالدرجة الكلية

رقم 

 الفقرة

معامل ارتباط الفقرة 

 بالدرجة الكلية

1 222. 12 322. 

0 322. 11 222. 

3 222. 10 321. 

2 302. 13 202. 

2 322. 12 222. 

2 022. 12 322. 

2 322. 12 302. 

2 322. 12 322. 

2 322.   

بالثبات هو أن تكون أدوات القياس على درجة عالية  يقصد /   Reliabilityالثبات 

:  0222 ،من الدقة واإلتقان واالتساق من بيانات عن السلو  المفحوص ) مجيد 

111 . ) 

الثبات يعني استقرار  / stability  Reliability indexesالثبات ومؤشراته : 

النتائج واتساقها ، والمقياس الثابت هو مقياس موثوق فيه ويعتمد عليه  

Kerlinger,1973,p429) إذ يقال أن االختبار ثابت إذا قاس الصفة بدقة وثبات )

من مرة إلى أخرى وفي ظروف مماثلة ، ولغرض تحقيق هذا األجراء لهذا المقياس 

  -ب التالي  :فقد تم حساب الثبات باألسلو

لغرض استخراج معامل الثبات بطريقة االختبار وإعادة االختبار / إعادة االختبار  

تم تطبيق المقياس في متوسطة اإلستبرق مرتين وكانت بينهما مدة أسبوعين حيث تم 

 (.  2. 22طالبة ، وقد بلغت معامل الثبات) 22التطبيق على عينة مكونة من 

 Alpha coefficient for internal -خلي :معامل الفا لالتساق الدا

consistency 
تم تقسيم المقياس إلى أجزاء وعن طريق الحاسب اآللي تم استخراج الثبات      

طالبة ، وعدد فقرات  ( 22العينة ) بلغت ، إذ  باستخدام معامل الفاكرونباخ

 ( . 1. 39واتضح أن معامل الثبات بهذه الطريقة يساوي )( فقرة 12المقياس)
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المؤشرات 

 اإلحصائية

 القيمة

 91. 3275 الوسط الحسابي

 91. 1111 الوسيط

 91. 11 المنوال

 4. 93145 االنحراف المعياري

 .374 االلتواء

 . 139 التفرطح

 94. 11 المدى

 17. 11 اقل درجة

 51. 11 أعلى درجة

 

    بصيغته النهائية جاهز للتطبيق االبتزاز العاطفي أصبح مقياس / التطبيق النهائي 

، وتحسب الدرجة الكلية للمستجيب من خالل جمع الدرجات التي (  0) ملحق 

يحصل عليها عن كل فقرات المقياس لذلك فان أعلى درجة يمكن الحصول عليها هي 

                                                     .     0212وتشرين الثاني (    12) ( درجة واقل درجة يحصل عليها 21)

 

 الفصل الرابع ) نتائج البحث ( 

 على االبتزاز العاطفي لدى طالبات المرحلة المتوسطة ،/ التعرف  األولالهدف 

، وقد  لتحقيق هذا الهدف قامت الباحثة باستخدام العمليات اإلحصائية المناسبة        

( درجة 02. 2222أشارت نتائج التحليل إلى أن متوسط درجات أفراد العينة بلغ )

لجأت   T - test( د رجة ومن اجل اختبار معنوية 2. 03222وبانحراف معياري )

( لعينة واحدة ، وظهر نتيجة التحليل أن الوسط الحسابي أعلى  tالباحثة إلى اختبار)

وباستخدام االختبار التائي لعينة واحدة تبين أن  ( 12الفرضي الذي بلغ )  من الوسط

وكما  (322درجة حرية )(  2ر 22الفروق بين المتوسطين دالة عند مستوى ) 

  ( يوضح ذلك 2  بالجدول )

 (  4جدول )  

 االختبار التائي لعينة واحدة

الوسط  العدد المتغير

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

 الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

االبتزاز 

 العاطفي

 دالة 1. 22 12. 202 12 2. 03222 02. 2222 222

( وبدرجة حرية 1. 15( عند مستوى ) 1. 27* القيمة التائية الجدولية تساوي ) 

 (322  . ) 
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درجة االبتزاز العاطفي لدى عينة البحث الحالي أعلى  أن  أعالهيتبين من الجدول  

 ويعود عينة البحث الحالي لديها ابتزاز عاطفي  أنمن المتوسط الفرضي بمعنى 

تكون القوة داخل الصف من نصيب  "  حسب نظرية القوة ) وايت ميلزو (سبب ذلك 

ي ، ذلك الشخ  مصدر السلطة بناء على اعتبارات معينة مثل الوضع االجتماع

 ، مكانة الطالبة عند المدرسات ، شكل الطالبة وجمالها  ،الجيد المستوى االقتصادي 

تأثير التنشئة االجتماعية .......الخ مثل  قوة شخصيتها ومدى تأثيرها على الطالبات ، 

بقدر ما تتوافر على زميالتها الطالبات الطالبة  تأثيرتزيد من التي هذه االعتبارات 

نة بالطرف اآلخر ، فالعالقات داخل الصف وخارجه موازعين أكثر لدى طرف م

        وإشباع حاجات الطالبات تضفي قوة على المصدر الذي يؤثر فيها بدرجة اكبر 

ولكل قوة محيط ومجال ، وان الميدان الذي تمارس فيه (  32:  0222 ،) الرشيدي 

القوة سواء كان ماليا أو عضليا أو اقناعيا هو محيط هذه القوة أي إن مجال القوة ) أ 

 أن، ويؤكد دال على الفردمحيطه على سبيل المثال المال الذي يمتلكه  وه(و ) ب ( 

عزل  إلىلجأ الطالبة المبتزة دائما لهذا تالقوة الجماعية أكثر تأثيرا من القوة الفردية  

، وتحاول ان تكون هي محور انتباه جميع الطالبات عن بقية الطالباتالطالبة الضحية 

  ( . 022: 0222) غدنز، 

فالوالدان ، ها الطالبة التي نشأت ب األولىالبيئة البيت هو  أن وترى الباحثة      

والطفولة خالل مرحلة الطفولة  أبنائهم االبتزاز العاطفي في تربية أسلوبيستخدمان 

 إكمالحبه إال بعد ي تالذالمفضل  احرم من مشاهدة برنامجهة تالطفلفالمبكرة ، 

مدينة  إلىحرم من الذهاب تشرب الحليب وت أنإال بعد  احرم من لعبها وتدروسه

 اأخوانهباالتفاق بينهما مع  اوالده امنه إال بعد تنفيذ ما يطلب ابصحبة عائلته األلعاب

فالكبار  عليها ،وابتزاز وسيلة ضغط  األسلوبهذا  ان نظرية القوةوترى  ، الكبار

وتلبية ما يطلب لسلطتهم  إلخضاعها القوةفي كل شيء، ويستخدمون هذه  امنه أقوى

شروطه  اوالكل يفرض عليه ا سنامنه األكبر اأخوانهصبح محط سخرية فت،  منها 

ان رفضت ،  اضغط عليهلل ةوالبذيئة كوسيلالكلمات الغير الالئقة  اوإسماعه

 ألنها الكل ما يطلب منه الطفلة ستجيبت في هذه الحالة االنصياع لرغبة الكبار 

في هذا  منها في كل شيء أقوىفالكل تتحدى الكبار  أنال تستطيع ة ضعيف إنسانة

والتقرب منهم حتى وان كان هذا على حساب نفسها وان  التملق لهم إلىالعالم فتلجأ 

التصرف بهذا االتجاه فتصبح هنا   إلىكانت هي ترفضه ضمنيا لكنها مضطرة 

، وهذا يجعلها تشعر باالغتراب وتلجأ فجوة كبيرة بين الذات الحقيقية والذات الواقعية 

في  اإلفراط أن،فسيا نالذي تفتقده  باألمانمن الكبار لتشعر  وأكثر أكثرالتقرب  إلى

الضعيف  أن يعلم األطفالمع األوالد في التربية في التعامل  األسلوباستخدام هذا 

والقبول  وتلميحاتهم السخيفةوكالمهم الجارح  يخضع دائما البتزاز الكبار أنيجب 

ا في البيت منه األصغر أخوانهاعمل على ابتزاز ا تفنراه، م له باستهزاء اآلخرين

راهقة فيحد  تبادل وخاصة في مرحلة الم اوحتى والديهفي المدرسة  اهيقاتصدو

في موقف  اآلن هم ألنهموالوالدان هم الضحية  ةالمبتز ة هيفالمراهق لألدوار

والعقلية  جسمية والنفسية والنضج بكافة جوانبه ال بالقوةتتمتع  ةوالمراهق،  الضعيف

 بأنها ارى نفسهوت األخرياتا على فرض شروطهت أنا الحق في ولهوالوجدانية 
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قل من احد ت أليسهي وواللباقة  والجمال  األنوثة الكبار في وأخواتهاوالدتها  وازيت

ترفض ذلك إال بعد  فإنهامثال السوق  إلى ايرسالنهيكلفانها بعمل ما أو فعندما منهما ، 

هي ترغب  ال أو أي شيء آخرمبلغ من المامتيازات معينة مثل  أن تحصل على 

 المعلمة عدالمدرسة ، ففي المدرسة ت إلىا نقله معه، وهذا السلو  ت بالحصول عليه 

مكانة وهي من تحدد درجات  الطالبات اليومية والشهرية  واألعلىعلميا  األقوى هي

 أي إزاحةحاول ا وتللحصول على القرب منه اوالتملق له االتقرب منه إلىسعى فت

هنا  منافسة في بشتى الوسائل ، ونفس الشيء عندما تكون  احاول التقرب منهة تطالب

 فسة غير الشريفةالمنا أسلوباستخدام  إلى ةالمبتز ةجأ الطالبالبات فتلالدراسة بين الط

ا ولتفوز هي بحب المدرسة أو الحصول على المركز الجميع من طريقه إلزاحة

 األول على الشعبة  .

في االبتزاز  اإلحصائيةالفروق ذات الداللة معرفة على )  وبن / الهدف الثاني 

، الثاني ، الثالث  ( لدى طالبات المرحلة  األولالعاطفي تبعا لمتغير الصف ) 

، تحقيقا لهذا الهدف قامت الباحثة تطبيق مقياس االبتزاز العاطفي  على (المتوسطة 

لالتي ا األولىالمرحلة  وان عدد طالبات ( من اإلنا 222وقدرها )البحث عينة 

إلى أن  نتيجة التحليل  ( وقد أشارت 132بلغ عددهن )  اإلحصائيللتحليل  خضعن

( درجة وبانحراف 02. 2222بلغت  )  األولمتوسط درجات أفراد العينة الصف 

الالتي  بات المرحلة الثانية حيث بلغ عدد، أما طال( درجة 2. 02022معياري )

 2222بلغ المتوسط الحسابي لهن)  استبانة إذ(133) اإلحصائيخضعن للتحليل 

المرحلة الثالثة بلغ عدد  أما( درجة ،  2.  02222( وبانحراف معياري قدره ) 02.

  ( حيث بلغ المتوسط الحسابي  133)  اإلحصائيالطالبات الالتي خضعن للتحليل 

(   2( درجة والجدول )   2.  12200( وبانحراف معياري قدره)  02. 2222)

              يوضح ذلك 

 (5جدول ) 

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لالبتزاز العاطفي لدى طالبات المرحلة 

 ، الثاني ، الثالث ( األولالمتوسطة تبعا لمتغير الصف ) 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الصف

 4. 93934 91. 3757 134 األول

 4. 94422 91. 2474 133 الثاني

 4. 12499 91. 2727 133 الثالث

والثانية  األولىاالبتزاز العاطفي في المرحلة  أعاله أن(  2يتبين من الجدول ) 

على وجود  لوهذا يدوالثالثة نفس المستوى في المتوسطات واالنحراف المعياري 

والثاني ، والثالث ( بنفس المستوى ، وقد  األولابتزاز عاطفي للمراحل الثال  ) 

الختبار الفروق بين متوسطات االبتزاز  األحادياستخدمت الباحثة تحليل التباين 

                  ( يوضح ذلك  2)  العاطفي للمراحل الثال  ، والجدول
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 ( 7جدول  )  

 األحاديتحليل التباين 

مصدر 

 التباين

مجموع 

 المربعات

درجة 

 الحرية 

متوسط 

 المربعات

 الداللة النسبة الفائية 

بين 

 المجموعات

 غير دالة  2. 212 2. 022 0 2. 222

داخل 

 المجموعات

022 .

2122 

322 222 .12 

. 222 الكلي

2122 

322  

. .( وبدرجة حرية         15عند مستوى ) (  3لنسبة الفائية الجدولية تساوي )*ا

 (9 .327  ) 

لمتغير االبتزاز العاطفي  إحصائيةتوجد فروق ذات داللة  ال أعالهيتبين من الجدول 

(  3)  الجد وليةبلغت القيمة الفائية  إذ، الثاني ، الثالث (  األولفي المراحل الثال  ) 

( أي غير دالة إحصائيا ، وحسب  322. 0( وبدرجة حرية )  2. 22عند مستوى )

نظرية القوة ) وايت ميلزو ( أن االبتزاز العاطفي في المراحل الدراسية الثال  ( 

في خفض هذا األسلوب الغير  المدرسة لم يكن لها أي دور أنبنفس الدرجة يدل على 

 ينفذ إلى أعماق الطالبة في التعامل بين الطالبات وان تأثيرها أصبح سطحيا ال السوي

، الن سلو  االبتزاز الذي يكون معها من المرحلة االبتدائية ينتقل ليعدل سلوكها 

تغير أو تعديل في سلوكها للمرحلة  يمعها إلى المرحلة  المتوسطة وال يحد  معها ا

 .األولى والثانية والثالثة 

 

ن أولياء األمور الذين توصلت الباحثة خالل البحث الحالي إلى أاالستنتاجات : 

في توجيه أبنائهم فأنهم يلجئون اللفظي والجسدي واإلهمال ....الخ يبتعدون عن العنف 

إلى أسلوب االبتزاز العاطفي في التربية بشكل مفرط ويبتعدون عن أسلوب المناقشة 

ألنهم سيصبحوا تربية األبناء في المستقبل  المشكالت مما يؤثر بشكل سلبي في لحل

 .لآلخرين لهم ومبتزين 

 

 -نتائج البحث الحالي توصي الباحثة بما يلي .  إلىاستنادا : التوصيات 

ضرورة بث ثقافة التسامح والتآخي بين الطالبات من خالل البرامج على  التأكيد- 1

 التي يقيمها المرشدين التربويين في المدارس . اإلرشادية

بمتابعة بناتهن والتصدي لظاهرة االبتزاز الموجودة لدى  األهلزيادة وعي  - 0

 بعض الطالبات والتعاون مع المرشدة التربوية لتحقيق ذلك .

اآلباء طريقها لنشر ثقافة التسامح واالبتعاد عن ابتزاز  اإلعالموسائل  تأخذ أن - 3

  هذا السلو  طريقا لحل المشكالت . األوالدكي ال يتخذ ل ألوالدهن
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 :رحات المقت

ولكال  واإلعداديفي المدارس االبتدائي  أخرىالقيام بدراسات مماثلة لمراحل  - 1

 الجنسين .

وبالعكس في مراحل العمر  ألبنائهنإقامة دراسات مماثلة البتزاز اآلباء  - 3

 .المتقدمة

 

 : المصادر

،  1، ط العنف في المدرسة العربية،  0222ابراهيم ، مجدي احمد محمود ،  .1

  المكتبة العصرية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، مصر .

، ترجمة فهد بن عبد  مدخل الى نظريات الشخصية،  1221انجلز ، باربرا ،  .0

 هللا بن ديلم ، دار الحارثي للنشر ، الطائف ، السعودية .

، بغداد ،  علم االجتماع السياسي وأبعاده وأسسه،  1221األسود ، صادق ،  .3

 مة .دار الحك

، األسرةالنظرية االجتماعية ودراسة (.0212الخشاب، سامية مصطفى.)  .2

 الثقافية. لالستثمارات، الدار الدولية 1مصر، القاهرة، ط

الشخصية ) نظرياتها واختباراتها وأساليب ،  0221ألقذافي ، رمضان محمد ،  .2
 ، المكتب الجامعي الحديث ، اإلسكندرية . (قياسها

تخلف الوعي المعرفي ودوره في نهج ،  0222المراياتي ، كامل جاسم ،  .2
 ، مجلة الحكمة ، بيت الحكمة،  بغداد . العنف

، المركز الثقافي العربي ،  التخلف االجتماعي،  0222حجازي ، مصطفى ،  .2

 بيروت لبنان .

 األسرةسيكولوجية ،  0222الرشيدي ، بشير صالح وابراهيم محمد الخليفيي ،  .2
 ، شركة انجاز االعالمية للنشر والتوزيع ، الكويت .  والوالدية

 الصحة النفسية من وجهة نظر علماء النفس،  0222الزبيدي ، كامل علوان ،  .2

 ، دار عالء الدين للنشر والطباعة والتوزيع بغداد . 1، ط

، الخصائ  السايكومترية لمقياس ) باص وبيري (  0222سوالمة ، جمال ،  .12
    02، المجلد  3) مجلة دراسات العلوم التربوية ، العدد  األردنيةالمعدل للبيئة العدوان 

 . األردنيةتصدر عن عمادة البحث العلمي ، الجامعة 

 ، الكويت.في علم االجتماع األصول(.1223عيسى.) إبراهيمعثمان،  .11

، المنظمة  االجتماع علم،  0222، ترجمة فايز الصياع ، غدنز ، انتوني - .10

 العربية للترجمة ، بيروت ، لبنان .

،   والعالج النفسي اإلرشادالنظرية والتطبيق في ،  0212كوري ، جيرالد ،  .13

 ، دار الفكر ، عمان  1ترجمة سامح وديع خفش ، ط

،  3ط ، سيكولوجية النمو الطفولة والمراهقة 0221معوض ، خليل ميخائيل ، .12

  . اإلسكندريةدار الفكر الجامعي ، 

، ط  أسس بناء االختبارات النفسية والتربوية، ( 0222مجيد، سوسن شاكر.) .12

  .، ديبونو للطباعة والنشر والتوزيع، األردن1
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موسى والعمروسي رشا علي عبد العزيز، نيللي حسين  .12

 ، مصر.اإلسكندرية، سيكولوجية الغضب(.0211كامل.)

مساهمة العلوم ،  0222محمود شريف ،  أميننيو كمب ، الن ، ترجمة  .12
   ، المجلة الدولية للعلوم االجتماعية ، السنة السابعة  لسلوكية في دراسة العنف

 . ، مصر 122والثالثون ، العدد 

، ترجمة مراد علي سعد  النفسي اإلرشاد إلىالمدخل ،  0212نستل ، ميشيل  .12

 ، دار الفكر ، عمان . 1واحمد عبد هللا الشريفين ، ط

بحث ،  االبتزاز االنفعالي لدى المتزوجين،  0210مجيد ،  أنوارهادي ،  .12

الجامعة المستنصرية ، العدد التاسع والخمسون ، ،  منشور في مجلة كلية اآلداب 

 بغداد ، العراق .

، مكتبة اليمامة ،  بين النظرية والتطبيق اإلرشاد،  0212مجيد ،  أنوارهادي ،  .02

 باب المعظم ، بغداد ، العراق 

، مكتبة الشرق الجديد  عالم الشخصية،  1222الهيتي ، مصطفى عبد السالم ،  .01

 ، بغداد .

، العنف المعنوي(.ترجمة أبو فخر، سهيل، 0212هيريجوبان، ماري فرانس.) .00

 دمشق، سوريا.

، ترجمة فرح  نظريات الشخصية، 1222كالفن وليندزي ، جاردنر هول ،  .03

 احمد وآخرون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة .

،  االبتزاز العاطفي وعالقته بالتنشئة االجتماعية،  0212يونس ، سماهر ،  .02

 اطروحة دكتوراه ، كلية التربية ، الجامعة المستنصرية ، بغداد العراق .
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 (1ملحق)

 الخبراء والمحكمين على مقياس االبتزاز العاطفي أسماء السادة 

 الجامعة الكلية اللقب العلمي  االسم  ت

أستاذ / اإلرشاد   د . صالح مهدي صالح  1

 النفسي

 ديالىجامعة  اساسية تربية

أستاذ / اإلرشاد  د. هناء المشهداني   0

 النفسي

 المستنصرية تربية 

أستاذ القياس  د.نبيل عبد الغفور   3

 والتقويم 

 مستنصرية  تربية 

مشرف  مدرس د . احمد عودة    2

 تربوي 

الرصافة 

 الثالثة 

الرصافة  مرشد تربوي مدرس د . رعد عبد هللا عبد  2

 الثانية 

 بلدروز/ ديالى مرشد تربوي مدرس السعديد . عقيل  2

 المستنصرية  تربية مدرس  د . سماهر يونس  2

مشرف  مدرس د . مزهر مطر  2

 تربوي 

الرصافة 

 الثالثة 

الكلية  مدرس نها العيبيد .  2

 المفتوحة  

 في بغداد

 مستنصرية تربية مدرس يوسفد . نيران  12
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 (   9ملحق )  

 مقياس االبتزاز العاطفي بصيغته النهائية

ها تعاملك معكون يعندما تكون هناك منافسة بينك وبين طالبة أخرى في الصف  

 كاآلتي  

 أبدا  أحيانا كثيرا الفقرات  ت

    أتعمد أن اعبس في وجهها عند رؤيتي لها  1

    أحاول أن أثير الطالبات ضدها 0

عندما يثني عليها االستهزاء بها بصوت منخفض  3

 اآلخرون

   

    اسمعها ألفاظ غير مهذبة عند المرور بجانبها  2

    الطالبات أمامصدر منها خطأ  أنفي لومها  أبالغ 2

    اآلخرين أمامتسفيه آرائها واالنتقاص منها   2

قبل االمتحان الشهري بعدة أيام اعمل على سرقة   2

 الدفتر أو الكتاب المخص  لمادة االمتحان 

   

اذهب إلى المرشدة التربوية مباشرة أن شكتني لها  2

 لتبرير موقفي

   

أحاول تشويه سمعة الطالبة قدر اإلمكان ليبتعد عنها   2

 الطالبات

   

    شخ  من أهلهااالستهزاء باسمها أو أبيها أو أي   11

    اعمل على تضخيم عيوبها  10

    وصفها بالقبيحة الغير جميلة  13

اكتب تعليقات استفزازية لها على مواقع التواصل   12

 االجتماعي 

   

    انتهز كل مناسبة  لالنتقاص منها أمام الطالبات 12

    اختلق األعذار للشجار معها   12

    صفاتها الجيدةاعمل على تصغير  12

عندما تتحد  مع الطالبات اعمل على مقاطعتها  12

  وإسكاتها

   

 


