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 ديةاعدالالمرحلة الدى طلبة  التفكير  بأساليبقته طفي وعالالعاز ابتزالا

 دياظم هاء كام . م ند

 لبصرة افظة امة لتربٌة محالعالمدٌرٌة ا

 لملخص:ا

 لى8التعرف الً الحالبحث ا ٌتضمن      

 دٌة.اعدالالمرحلة اطلبة  طفً لدىالعا زابتزالالتعرف على مستوى ا -1

 دٌة.اعدالالمرحلة الدى طلبة  التفكٌر لٌب اسالتعرف على مستوى ا -2

لمرحلة الدى طلبة  التفكٌر لٌب اساطفً والعاز ابتزالالة بٌن لعالالتعرف على ا -3

 دٌة.اعدالا

م ادٌة للعاعدالالمرحلة ا( من طلبة 222كونة من )لبحث ماعٌنة  نتاحٌث ك       

 وئٌة، العٌنة بطرٌمة عشوار اختٌاتم و ، لبصرةافظة افً مح2221 -2222سً الدرا

وتحلٌل  ،التفكٌر لٌب اساطفً والعاز ابتزالاسً اٌبعد تطبٌك مم ات وفرزهانالبٌاجمع 

 تً.اٌ ائج كمالنتاوظهرت SPSS عٌة اجتمالائٌة للعلوم احصالالحمٌبة ام استخدات بانالبٌا

 دٌة.اعدالالمرحلة ا طفً لدى طلبةاز عابتزا وجود -1

 دٌة.اعدالالمرحلة اطلبة لٌب تفكٌر لدى اساوجود  -2

رتفع ا اي كلما التفكٌر لٌب اساطفً والعاز ابتزالان طٌة عكسٌة بٌارتبالة وجود عال -3

 لعكس صحٌح.او التفكٌر لٌب اساللت طفً العاز ابتزالا

 المرحلة االعدادٌة ،أسالٌب التفكٌر  ، االبتزاز العاطفً 8  المفتاحيةالكلمات 

Emotional blackmail and its relationship with thinking styles 

of preparatory school students 

Assist. L.Nedaa kadhim  Hadi 

The General Directorate of Education in Basra  

Abstract 

           The aim of the current research is to emotional blackmail 

and its relationship to the thinking styles of preparatory school 

students to identify: 

1- Recognizing the level of emotional blackmail among middle 

school students. 

2- Identifying the level of thinking styles among middle school 

students. 

3- Identifying the relationship between emotional blackmail and 

thinking styles among middle school students. 
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Where the research sample consisted of (200) middle school 

students for the academic year 2020-2021 in Basra Governorate. 

Where the sample was chosen randomly, the data was collected 

and sorted after applying the two measures of emotional 

blackmail and methods of thinking. The data was analyzed using 

the statistical era of social sciences SPSS, and the results 

appeared as follows. 

1- The presence of emotional blackmail among middle school 

students. 

2- The existence of thinking styles among middle school 

students. 

3- There is an inverse correlative relationship between emotional 

blackmail and thinking methods, that is, the higher the emotional 

blackmail, the lower the thinking methods, and vice versa. 

Keywords: emotional blackmail ,thinking styles ,preparatory 

stage 

 لبحث:امشكلة 

 لتيوترات الامجموعي  مين حي اتتخللهي اميليب الغافيً لبشير ابيٌن بنيً  نٌةانسالات اللعالان ا

 اهيي لتييً تييإثر علييى ات الفجييوات والثغييرا جييزء ميينلتييً تعمييل علييى فييتح امييل العوابعيي  ن اوهنيي

لتيً تحيدث هيً اميل العواهي ه هيم ابيٌن نٌة ومين انسيالالة لعالاف ه ه اطرافك بٌن التوام وانسجالا

 طفً.العا زابتزالا

ليى اليدعوة ام باهتمالا اه  لم حٌث تمثلالعافً   ام كبٌر جداهتماز بابتزالاوحظً موضوع         

لتوعٌيية ابمصييد لمجتمييع اصيية فييً ارٌع خام بمشييالمٌيياجهتيي ، والييى مواجيية الحا، وبؤخطييارهلتوعٌيية ا

جية الحاصيبحت او لٌي .ارت اشيالتيً امٌية وعالالامج البيرالتيً عميدت حولي ، وا تالنيدوا، وبآثاره

ميدى ودرجية هيً موجيودة ي اليى انً وانسيالالمجتميع از فيً ابتزالالع مشكلة اسة والى دراملحة 

 (8237 2211لدغٌثر، ا) لمجتمع.الدٌنً للفرد واعً واجتمالالنفسً وامن الاي شكل ٌهدد اوب

مين  اصياخ ان لبل شيخ  ٌمتلين نوعيل مستغالالارسة واممالطفً نوع من العاز ابتزالاو

لمنيع او ان الحرميالتهدٌد باخرى اوٌة امن زو. ات مالخر ضمن منظومة عالاعلى شخ   التؤثٌر

ظ بشيً مين احتفيالاليى اجة لدى طيرف الحالشعور  الستغالاو المختلفة اب العمائل اوسم استخداو ا

 (812 2218)دحبور، خر.ارف لبل ط
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 ء اسيو الممربيون منيا  اشيخالا ابهي اٌهيددنلتيً اسيٌلة لوا وهيطفً ليد ٌكيون العا زابتزالاو         

 .اٌردونيييييي  منيييييي اميييييي انييييييعلف  اميييييي ا ا البونيييييياشييييييره لٌعاو غٌيييييير مباه شييييييرابطرٌميييييي  مبنييييييت اكا

 (7، 2215)فورورد،

 هميةالمرافيً مرحلية ص  طلبة اخبصورة لً والعرالمجتمع ا انً منهالتً ٌعا  لمشكلةان ا         

لدور اسٌن ال  متناعمالغو  فً اطفً والعاز ابتزٌصبحون عرض  لال اطف وبه العواب هً تغل

ضيييعف ن ليييدٌهم ا لمبتيييزٌن ممتنعيييون ان ا و (192 22168،)سيييلومً .نيييً فيييً تفكٌيييرهملعمالا

ليدٌهم  ءةالبنيار افكيالاتنكمش ل لن  وٌودي  لن بنتٌجة نٌةالوجداتهم ادة تنظٌم خبراعامدرتهم على ب

 (.p226 .2001. Frederickson) .عٌن ب لناوهم غٌر و

  اٌحدث كم مرالاف  ،خرلالطفٌ  الشخ  رهٌن  عاطفً ٌصبح العاز ابتزلتعر  لالاوعند  

 ري.انهٌيالمسإول عين انت اف الم تمدم لً ك  ا ابمول  JeanBaudrilad) ) رودٌالاوضح  جٌن با

(Baudrillar.1999.p174 وتكون .)طفً،العيا زابتيزالاخير مشيتمل  عليى ان وانسيابيٌن  لةلعالا 

ن ان فيورورد اتمول سوزل لن  ئالاه ارانتشا نٌةانسالات اللعالاطفً فً العا زابتزالابحٌث ٌنتشر 

وٌمكين لفروعي   ب،للبالاتنتشر فروع شجرة  امثلم نٌةانسالات اللعالاطفً منتشر فً العا زابتزالا

  (.  ،2215،)فوورود .ةالحٌانب انب من جوان تلتف حول كل جا للولبٌةا

ن فيً اطفً ٌحدث كل ٌيوم وفيً كيل مكيالعا زابتزالان ا Yuchen) (2010وٌرى ٌوشٌن          

ٌتهم اتهيم وحمياس عليى فهيم  الناعدة الحلول لمسالنفسٌون ٌعملون على توفٌر الجون المعاو لم،العا

 لموضيييوع.ا اوليييت هييي التيييً تنات اسيييالدرالملٌيييل مييين ان الييين هنيييطفً، وميييع  العيييا زابتيييزالامييين 

(p295.2010.Yuchen.) 

رب وحتييى الييالاو ا خييوةالاو ان الجٌييراو اء اصييدلالاٌن ء بييات سييوالييلعالان بعيي  اوهنيي        

ز ابتزاٌعود  اطفٌ  وربماعً عاز  بدواتزباي الح شخصٌ  ادٌ  ومصافع ما  على منئمال لزوجٌنا

ت ارني  بسينوات ممالموظفالموظفٌن واتب افً رو صلةالحادة اللزٌ ا  نظرلبعاج لبعضهم ازوالا

دٌي  افع مالتحمٌك من خرالا احدهماطفة ال عستغالالى ات ٌسعون الفتٌاب والشباجعل  ار ممالحصا

لسعرفيػػق  ػػن   شػػ  اليب اسػالانػػ  اوك،  (123 ، 2212 ،ق وسييلٌمالييرزا)عبييد . لح شخصييٌ او مصييا

لسختمفػػق مػػؽ  يػػ  اة الحيػػا ػػ  ائق  ػػ  مؾ الحقػػات و السعمؾمػػاممػػو مػػ  اوطريقػػق  عالتفكيػػر لفػػرف  ػػ  اسػػمؾ  ا

لتػػػػ  السختمفػػػق ا يػػػق الحيات لسذػػػػ اا ػػػ  و ػػػ  السؾ اصػػػػر اؼ لعشخػػػتاالالذػػػوو و انػػػػب الجؾ  او فدػػػيرى ا يسيػػػ
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 التفكيػر سػمؾ اس سشعرؼ اسالا اسو عمى صيغ عنينة وعمى ىذاسام  يعتسن    التعا اف ىذا,  ا عترضي

 (.459:871: )شريف, لسختمفقا   السؾ اممو م  الفرف     عالذي يعتسنه ا

ختمفؾف     فكيرىؼ مؽ  ي  ي  األ راف, افىابعا ا و عسميق عقميق ونفديق وليا    ن ذ التفكير ف او        
عؽ  لوح اجق لمتفكير    ابح  األ رافر و, اء  فكيرىؼ وغز اف بعزيؼ يتسيزوف بثر ا ا, كسالتفكير نؾعيق 

ت لسذ االجق ات    معالسعمؾماـ ىذه استخنا   و ازمق لمسؾ لاات السعمؾمار اختيات و السعمؾمافر امر
 (.6::591لذرينة,الزع   و ا).  ز  وجو مس ؽاعمى 

ف اندالاة اعمق     يالفات التغير ا إل ناثسيق اساوركيزة  ا يؾي امؾضؾع التفكير ليب اساو عت ر       
 و ف مذ ااندالا ز , وبو يح  الالتظؾير نحؾ الى الظرؽ لمؾصؾؿ الد   و اىؼ ا لسجتس , وىؾ مؽ او 

ى   لإلندافرزة الوالدسق اف ا و, و اجاج   م يق  الظ يعيق مؽ ارف السؾ الو يتؼ  دخير ه, ومؽ خااياو ز
مختمفق.  اياـ    شؤوف و زا  الاط استشولعقميق الاكسق السحاو  التفكير  نر و عمى 

  (.6::891:::ت,ا)برك
   الذالسعر   اط الشذار انحداىزة, و الجافيسيق اكالات الجرعاف عمى اعتسالانو    ع  الى ا

التفكير ليب اسالى  يؼ اجق الحاين السعمؼ,  تز اج     فور اتر لات, و السثير ات و السعمؾمافة  ن ق المستعمؼ, وزي
 (.                                              2::1:191خروف,اشرة و ا)شؾ 

       

 همية:الا

لييم تمييوم وتتصييرف  ا اخييرون الارسيي  اعييب ٌمليية للتالالفعال اشييكالاحييد از هييو ابتييزالان ا 

ت وصيور عين ام معلومياتخدسيالمبتيز بالمجرم اولد ٌهدد . ان تتصرف بهارد منن التً الطرٌمة اب

طفً فلي  العياز ابتزالا اما. ائ  سرافشانظٌر عدم  الاموالب او ٌطامعت ، لشخ  لتدمٌر ساضً ام

ن احٌيالا. وٌعرفون فً كثٌر مين اط ضعفنانمٌعرفون  اطفٌالمبتزون عاكثر، فاثر شخصً اثٌر وات

ليي ي ٌييردوهن ليين ا ناٌشييعرون بيي ا، فعنييدمامهم بنيياهتمييالنظيير عيين مييدى اوبغيي   ارناسييراعمييك 

 الا التيً ٌردونهيا لنتٌجيةالتً تعطٌهم ات التهدٌداٌل كم بتشاعلٌ ، ٌستخدمون معرفتهم للمٌ اٌحصلو

 (8238 2211لدغٌثر،ا) لرغبتهم. النامتثاوهً 

 انعيون ٌماٌهيددون بي نهمالمبول، فاو الحب الى اسة اجة مابح اننا ٌشعرون  اشخالان وال 

 ا ا، نسيعى للحصيول علٌي . فميثالان  ان  ٌجب علٌنابنشعر  او ٌجعلونامل، الكاو ٌسلبوه باكل  لن 

ع انيين غٌيير مييراو انً انييانيين اب ٌصييفن المبييز ا، فربمييبييارخرٌنومهييتم  تعتييز بكونيين كييرٌمكنييت 
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 لمبييزاٌفيير   اميين، فربمييالال والمييالييى اج اكنييت تحتيي ا اتهم. الييى رغبييالييم تسييتجب  ا ا لألخييرٌن

فيً جمٌيع ن ٌيتحكم اح ل  بياللسم المبز، فمد تلجادلت ص ا او. او ٌهدد بسلبها اٌجب توفره اشروط

ط انميالات والخطيوا از، وهيً عملٌية تتنيوع فٌهيابتيزالارتن وسلوكن. نحين نتيورط فيً عملٌية الر

 (833 2215)فورورد،  لعملٌة.اء اوشر

تهم اع حجياشيبال ٌن لم ٌتم اد افرالان الى ا( (Kembeng.1994سة كمٌبٌنناوتوصلت در 

  .خرىات العٌة وعالاجتمات المة عالالانهم ٌفشلون فً اف نالحنالحب وامن 

 التفكير لػػػػػػػػػػػػيب اساـ استخنا يؼ عمػػػى اوبقنر  افىا ر اػػػؾؿ بػػػػتظؾر عقػػػػ الا تػػػػػػظؾر  ت الالسجتسعا         
سيق اسالسذ مق ا, وعم  ىذه بظرؽ عقميق متظؾرة ايولػػق  ماومحلسجتس  ات عمػػػق  ػػػ   حنين مذ االفا

لشغريق الوحؾث ات و اسالنر ا ق الرغؼ مؽ كثالتعميسيق, بالتربؾيق و الشدوق لمعسميق ار باستسر ائسق باو 
لعسميق لتظؾير ات ارسالسسات  ؾؿ ؤالالتدالكثير مؽ اؾ انو ىشا الالسؾضؾع  ا ات ىذافبيا ريكيق    مالاو 

 شرةار.)شؾ السزسا السقتر ق    ىذالتنري يق و امج ال ر اؾ  قر     ؾ ير اؿ ىشاز  اليب, وماسالاىذه 
 (2::1:191,خروف او 

عؽ شخريتو ومؽ ثؼ  الفرف يعن  ع ير الذي يتوعو او  لظموقالنى  التفكير ليب اسا ؼ   اختالاف او        
 (.459:871:)شريف, ا و و ن يوعنه عؽ  حكيقياىنا لى  حقيق اف يقؾف ايس ؽ 

  اكتدا يؼ و اف     ؾعيف  نر ا ر فزمق لالساليب اسالاظرؽ و لالى ا التفكير ليب اساو ذير  
 التفكير  سمؾ ا لفرف, الت   عتر ا   السؾ ات و السيساءـ م  يتا ابس التع ير عشيارىؼ و ا كار يؼ و شغيؼ امع

 العمسيق, مسائ  السداعشن     التفكير سمؾ  اعيق  ن يختم  عؽ اجتسالا   السؾ ام  م  التعالستو  عشن ا
,الزمؽ.)اليب م  اسالا, و ن  تغير ىو التفكير ليب    اسالفرف  ن يدتخنـ عنة اف ايعش   9 3::1لعتـؾ
1::) 

ئ  الؾسالظرؽ و اعن عمى معر و ايد التفكير ليب اساف  فزي  ا (:93 5::1لظيب,اويؤكن )  
 لتعميس .السدتؾى التعميسيق و العسميق اء بار قلتقييؼ لااسوق لمتعمؼ و السشا

لفرف اعؽ طريقق  كفير  ابرفتو  ع ير  التفكير لى  عريف ا   نغريتو  884:ستير  يرغ ر اشاو ن  
ف بعض ايرى  اسمؾكيق معيشق, ولذ اطانساف  ي   سم  عمييؼ ا ر الا    اك ير  اثر اف لم يئق اى السفزمق, ور ا
 اطمقيارة استعا لح ؾمق ليع ر عؽاـ كمسق استخنا, و ن امعيشق فوف غيرىليب  فكير اسالى ات  ؤفي ا الثقا

لنييؼ طرؽ عنينة  فا ر  السجتس , اسيق لتشغيؼ اسالائق الظر ا ا  " م يشالذالح ؼ اعمى نغريتو "عقميق 
ؼ احق ليؼ. يزمري انيالت  يذعروف باليب اسالاؿ , وىؼ يقؾمؾف بذلػ مؽ خااغيسيو  شانذظتيؼ ارة افال
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نيق ام ايؾ   ب الق معيشق, وىذا     لبالسظاو ت اجالمح ا ختم   وع فا ر الا فكير ط انساف الى ذلػ ا
 امعرفي اساسا الت   عس  بؾصفيانفديؼ ا يؼ وصؾر يؼ عؽ السر وظق بذو ات السعتقنانب الى جا ا عنيمي
ت  حرض عمى جع  السعتقناصؾرة. وىذه   ز اب التفكير  ـاستخناعمى  و حرصييؼ    حفيزىؼ  اونفدي

 حالشجاو  زانجالاـ لمح ؼ عمى مدتؾى اف  ي  مرنر ىا ر الاة ا يؿ فورة خا امؤثر  امرنر  تالذاعميق ا 
ف. ا ر الا ءىؤالير ك   طريقق  ف اثرىا لت  يغيراو   يقالحياو لعمسيق ات السدتؾيا ق اعمى ك ءافالا   

 يق الذاعميق الفا,  ءافالاو لسعر ق اسيق بيؽ اسا مقق وص   تالذاعميق ا عن   (Bandura)اننور اوبحدب ب
 Bandura,1995, p2443)). ءار قالاو  ايس ؽ  ظؾيرى ػو مدتقرة, ولذلاتق باليد  سسق ث

    ميسا اسيق فور لتعميا اتلسؤسدااو خارج خ  اف فا ر الا الت  يدتخنميا التفكير ليب اساو ؤفي         
ء اثشا يق الحيا   السؾ او  تار اختوالاو لتعميسيق افيسيق اكالات السيساءىؼ    افاف و قنميؼ ال فا ر الاح انج

 (. 6::691لذرينة,ا)  يؼاخفاو ا يؼ ايتحنف منى نج اج  فكيرىؼ وبسؾج ياى  نت ائيانتياسق وبعن النر ا
 
 :لبحثاف اهجا

 لتعرؼ عمى9ال  الحا لوح ايينؼ 
 .فيقاعنالالسر مق اطف  لنى طموق العا زابتز الالتعرؼ عمى مدتؾى ا -:
 .فيقاعنالالسر مق النى طموق  التفكير ب لياسالتعرؼ عمى مدتؾى ا -1
 .فيقاعنالالسر مق النى طموق  التفكير ليب اساطف  و العا زابتز الابيؽ   قلعاالتعرؼ عمى ا -2
 :لبحثاحجود 

 9ل الحا لوح ايتحنف  
 .:1:1-:1:1س  النر ا ـالعابلزمشيق9 يتحنف ا لحنوفا -:
 .فيقاعنالاسر مق لابظموق لوذريق9 يتحنف ا لحنوفا -1
 .لوررةا غق اسق بسحالنر اف انيق9 يتحنف م الس ا لحنوفا -2
 :تالسرظمحاتحجيج 

 ( Forward) تعرٌف فورورد 

 امنيي لممربييونا  اشيخالا افٌي  ٌهييددن ليي ياوعيب للتال لييةالفعا لاشيكالا حييداهيو  :طفيالعززا زابتززالا

. اٌرٌدونيييييي  منيييييي الييييييم نفعييييييل ميييييي ا ا البونيييييياشييييييره لٌعاو غٌيييييير مباشييييييره اء بطرٌميييييي  مباسييييييو

 (5، 2215)فورورد،
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 لمسيتجٌب التيً ٌحصيل علٌي  الكلٌية ا لدرجيةاحٌث ٌتمثل فً  طفي:العاز ابتزلال ئياجرالا لتعريفا

 .لًالحا لبحثالمستخدم فً اطفً العا زابتزالاس اعلى ممٌ

 (Gregorc,1993)اعخفه
 التفكير ليب اساؽ  حمي  ػػػ رف, لك  يتس ؽ بديؾلق مؿ لك  اسمؾ  مسيز و عا انياب :التفكيخ ليب اسا
كثر اليروح  ,لسعر قاو  لسرونقا ز , وي دوو مزين مؽ اعمى نحؾ  خريؽالاعن عمى  يؼ ايد امس خرى,الا

        (Gregorc,1993) ق معو.الت   تؾ ا التفكير لتعمؼ و اليب اسا ز  اب اوعي
لمسيتجٌب اصيل علٌي  ٌحلتيً الكلٌية الدرجية احٌث ٌتمثل فً  : التفكير ليب اسائي اجرالالتعريف ا

 .لًالحا لبحثا لمستخدم فًا التفكٌر لٌب اساس اعلى ممٌ

 لنظريار اطالا

 Emotional blackmailطفي العا زابتزالا -:والا

 طفي:العا زابتزالامفهوم 

  اشييخالابعي   بني  اعطياءطفً العيا زابتيزالان فيورورد النفسيٌة سيوزالطبٌبية اتصيف  

 ان ٌإمنوهيالميدرة التمدٌر لل ٌن لٌست لدٌهم الحب وامن   اتهم فمط لٌكتسبوافً حٌ الشخ  م انامك

جي  اٌحت ان وجيوده ٌتعيدى ميا  النم  اتم  ملء شيعوره بيال ي وضع على عاوللشخ  تهم ، ال و

 وهيم نفسي اع نفسيٌة ار كوسيٌلة دفيادوالاني  لليب ال ي ٌحتميل المستغل من وجهة نظره، الشخ  ا

لمسيتغل الشيخ  ا لبعيد (ا -لميربا) بتعرجٌي لة تتسم لعالا. ه ه ة غٌره.اوجوده فً حٌ ببطولة ابه

تيي  اجال( عيين حلُمسييتغ  اخيير ) الالشييخ  انمصيي ، وٌبتعييد حييٌن ٌعبيير  ٌمييال اج مييا  ٌحتيياٌمتييرب 

ت اجالحالة ولٌس فمط لعالالمٌمة لتلن اهمٌة وتمدٌر اطفٌون ٌدركون مدى العالمبتزون الحمٌمٌة، فا

ٌصيل   اوتنتهيً  ن تسيتمر طيوٌالا اٌمكن لهي لة كه ه ال. عالان ٌعبر عنهالمستغل التً ٌسمح ل  ا

)  .ميلالاوخٌبية  بيارلمتنتهيً تكيون موصيوف  ن اليى اتً، لكين الي اليوعً اليى المسيتغل الشخ  ا

 ( 21،    2216 ،ٌونس

 : Emotional Blackmail Theoryطفي العا زابتزالانظرية  -1

لممربون ا  اشخالا ال ي فٌ  ٌهددناعب وللتال لةالفعال اشكالاحد اطفً هو العا زابتزالان ا   

ي نيوع ا. وفيً لليب امني دوني ٌٌر املم نفعل  ا ا البوناشرة لٌعاو غٌر مباشرة اء بطرٌمة مباسو امن

لييم تتصييرف  ا اق مختلفيية لتعبٌيير عنيي  بعييدة طييرا حييد ٌكييوناسييً واساز تهدٌييد ابتييزالاع انييواميين 

ت عن امعلوم ماستخدابز تلمبالمجرم انً. ولد ٌهدد افستع ان تتصرف بهارٌد منن التً الطرٌمة اب

ً فلي  طفالعيا زابتيزالا اميا. اسير هافشاعدم  انظٌر الامواو ٌطلب الشخ  لتدمٌر سمعت ، اضً ام
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بهيم، وٌعرفيون  التنيلعال اميدٌرنٌعرفيون ميدى ت اطفٌيالمبتزون عاكثير، فياشخصيً وصيمٌمً  تؤثٌر

 اهم بنياهتميار النظير عين مميداوبغ   ارناسراعمك ان احٌالا، وٌعرفون فً كثٌر من اط ضعفنانم

لحمٌمٌيية لتشييكٌل اٌرٌييدون، ٌسييتخدمون معييرفتهم  اعلييى ميي انهم ليين ٌحصييلواٌشييعرون بيي افعنييدم

 تهم. الرغب النامتثاوهً   الا التً ٌرٌدونهالنتٌجة التً تعطٌهم ات التهدٌدا

ن اددون بيينهم ٌهييالمبييول، فيياو الحييب الييى اج انحتيي اننيياٌعرفييون  لمبتييزٌنا  اشييخالان وال        

ن نسيييعى للحصييييول علٌيييي . اٌجييييب  اننيييانشييييعر ب او ٌجعلونيييامييييل، الكاو ٌسيييلبوه با ليييين  اٌمنعيييو

 ( 6 ،2215،)فورود

 طفي (العا زابتزالاوجه اطفي ) العا زابتزالاع انوا

ليى عيدة السلون ٌنمسم احد من ان  نوع واٌبدو وكن  اطفً ، فالعا زابتزالالنظر فً ابتدلٌك         

 -ٌل8ً اخر و لن كمالاعن  ال ٌختلف كل منهاشكا

جه  اتولتً سالب العوالتحدٌد، واٌرٌدون ب اخر بمالالطرف ال ٌن ٌخبرون ابون8 هم لالمعا -1

نفسيهم اٌعبيرون عين  اوربم اكثر وضوحالالمبتزٌن هم النوع من ا الم ٌستسلم لهم. وه  ا ا

لغضيب ان التٌن ، فيالحيا اصبون غضبهم فً صيمت، لكين فيً كلتيٌ او ربمانً اعدوبشكل 

 شرة.اخر مبالالطرف الى اٌوج   ام ائماومة دالمماجه  ال ي ٌشعرون ب  عند موا

 ا ا بؤنفسيهمسيٌفعلون   امي ان ٌإكيدواب اخلٌات دالتهدٌدال ٌن ٌمولون ات8 وهم البون لل المعا -2

 ٌرٌدون  من . اخر مالالطرف اٌتخ   لم

لي نب ارهم باشيعاخيرٌن والالليوم عليى اء الميا  ٌمتلكيون موهبية فيً اشخاهم  -نون8المعا -3

 ي ٌرٌدوني ، وٌسيتنتج ليالشيًء اخر ٌستنبط الالطرف اٌجعلون  ادة مالولت، وهم عاطول 

ع انيوا كيى النيوع مين ا الشيًء. ولي لن ٌعيد هي ا المسإول عن حصولهم على ه ان  ا ائماد

ب ٌطل ي الاٌرٌده )  ال نب وٌجعل  ٌكتشف ماللوم واخر بالاف لطراٌشعر   ال ن، زابتزالا

ل زوجتي  لي  وشيعوره اهميامين  ائميالي ي ٌشيكو داليزوج اشرة( . مثل اٌرٌده بصورة مب ام

لتيً تصيٌب  تكيون ا  اميررالحسيرة وحتيى الم وراٌسبب ل   ام وه اهتمالالوحدة وعدم اب

مي  بي  اهتمادت مين از اه ومهميالي نب مين كثيره شيكوابه  اتشعر تج ابسبب زوجت  لٌجعله

 ت .انالتحدث عن معافهو ٌبمى على ت مره و

لوعيود اطوٌلية مين وسلسيلة  ةنيالرنالوعيود الي ٌن ٌسيتخدمون المبتيزون اوهيم  --لمغرون8ا -4

خر ٌتحمل الالطرف ال ي ٌرٌدون  لٌجعل الشًء ال حصولهم على افً ح لمةالحالجمٌلة وا

ئي  اعطاوجتي  لي ي ٌطليب مين زاليزوج امثيل  ابيداحمك لوعود منسٌة لن تتئلة ات هاصعوب
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 ان ٌعٌر لها، و اكبٌر او لٌشتري لصرا ارٌاتج الٌنشئ مشروع ةصالخا اتهاوممتلك الهاموا

ت الصيعوبالطلب  وتحميل  بةاستجالالى الزوجة ال ي ٌدفع امر الاعفة، امض افاضعا الاموا

 لبعٌد.الحلم ا اجل تحمٌك ه الكثٌرة من ا

ل ي امت والصالغضب ال خر من خالالالطرف ال ٌن ٌبتزون المبتزون اوهم  -متون8اصلا -5

رة اثيياكثيير ا زابتييزالا الجبييٌن ، وٌكييون هيي ابس وتمطٌييب العييالوجيي  ال عنيي  ميين خييال ٌعبيير

 ( 35-33،  2215) فورود ، . لصرٌحالهجوم اللغضب من 

 Thinking Style.التفكيخ ليب اسا: انياث

 :التفكيخ سمؾب اريخي لفكخة التالتظؾر ا

 بأسمؾ فلر اه اسس امس :82:ـ اه    عو ا :81:ـ اعير ع اوؿ مالتسيز لمفرف اعير مفيؾـ           
, ائفياووع اىالفرف بسقتزارس شخريق الذي يساـ الشغا اة ىؾ م نالحياسمؾ  ا فافلر ا ترض ا ي   ة.الحيا

لذي ا الس نألفرفي وىؾ ا س اسالا الس نأة ىؾ الحياسمؾ  ا فايرى  اء, كساجز الامر الذي يالك  ا انياويرى ب
 .سمؾ الانفس  اف ليسا ؾجن شخريت نو الا الاة اسمؾ   ياف لك  شخص الذخص با فرف  ايفدر لش

 و  يؾ يشتوو وينرؾ ويتعمؼ ويحتفظ اسمؾ   يالفرف معغسو يشو  مؽ اسمؾ  ا فا Adlerفلر اويفترض       
 (.:88:,4::م 9اذلػ.) ظ اعن اى  ك  ما و ويتجاسمؾ   يايتفق و  ابس

 لىالفرف يسي  ا فاوىؾ يرى  التفكير سمؾ  استخنـ مرظمح اوؿ مؽ ا Toranceنس اوكذلػ  ؾر       
ـ السياقق بلستعمات السعمؾما يدرالالشر  الج ات  ي  يعالسعمؾمالجق اغ    معالنما ن نرف  اـ استخنا
لعقم  بظريقق الزوط او  باإلفراؾلستعمقق ات السعمؾمالج افيع يسؽالالشر  ا اماوكميق.  قلمغؾيق بظريقق مشظكيا

لتش ؤ اف الرعؾبق بس اومؽ  التفكير لتفزي  و اص    الخاسمؾبو الك   رف  فايؤكن  ام ا حميميق مجزئق, وىذ
لسرونق ات السعرفيق ومدتؾيالمغؾيق و اس الشات يكيس  فزيا التفكير سمؾ  ا فا ا. كسخريؽالابظريقق  فكير 

9ا).خريؽالام  م  التعالعس  و ا  لنييؼ    (3::1:1,1لعتـؾ

ت اعسمي خرالايدتخنـ بعزيؼ  ائيق بيشساستقر ات ايجروف عسمي فا ر الابعض  فاويرى جريجؾرؾ       
 العس  برؾرة جينة عشنما لىاويسي  بعزيؼ  امع سمؾبيؽالال  الثا    يؽ يدتعس  بعزيؼ  جيواستشتا

 ءافاوى ايتد اعيق بيشسات جساطايعسمؾف    نذ اعشنم كثرابرؾرة  خروف الاي نع  ايعسمؾف بسفرفىؼ. بيشس
 ال يئيق. ويدتشن م نام  العؾ ات ام  مؤثر  غالنمام  ايتع اع  كسالجسالفرفي و ا السؾ فيؽ كمييسا    خريؽا
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عن مؽ ذلػ ا ن ثق  عنة  ؾ الفرفيق و ن الرئيد  ىؾ  حقيق اة الحياىنؼ  فالذي يرى ا الس نأ لىاجريجؾرؾ 
 .الس نأ

 .اليانفعاو  اوعقمي ا و مسيز عؽ غيره جدسيا رين بذ فانداك   -

 لفرفيق.ا و ايحقق صف امجيز بس فانداك   -

 .ف يتوانفر ال فاندالايحوط  حقيق  وايذج   فارج  ومؾضؾع  بؾسعو الؼ خايؾجن ضسؽ ع فاندا  ك -

لقرن ائص و تزسؽ اوى   تكؾف مؽ خر egoت الذا يق  نعى اخميق ذاف ة سي ؾلؾجيقا ي فاندالك   -
 لفيؼ.او  ؾافر الاو 

 رج .الخالسو اخميق وعالنالدي ؾلؾجيق ا و التؾ يق بيؽ  يار و القر اذ ا خاعق  يعس  عمى  فاندالك   -

       رج .الخالؼ العايؤفيو     ار ذلػ فيساعياة ويتؼ رس  جربق وخ ر ا و ويسا    ي فانداك   ؼاىنا  تحقق  -
 .(6::7,1:لغريري9ا) 
 

 

 :التفكيخ ئص اخر     
 التفكير ف الى ا( 25:2008) نؾ  ,1999ف ايخمص جرو  التفكير لتعرض لسفيـؾ اؽ ا   سي              

 ليق9التائص الخرايتسيز ب
  معيشق.ايحنث    مؾ  انساو ىنؼ  و با غ  ا يحنث     ر  فؼ,  يؾ الاسمؾؾ ى التفكير    
  و.اكؼ خ ر الفرف و ر التظؾر  ا وع اونؾع اسمؾؾ  ظؾري يتغير كس التفكير  
  لت  يس ؽ ات السعمؾمان  و السعا  ز ا لىالذي يؾص  ا التفكير ؿ ىؾ الفعا التفكير

 .ا   مؾ   م اصيستخاا
  ف يحقق ا, و التفكير ؿ    الكسافرجق  لىاير   فا ايعق  لفرف م مزسؾف ند    ا التفكير

 .التفكير ع ا نؾ ارس جسي  اويس
    لخ رة.ا   و السؾ ا الت   جري  ييال يئق اصر اخ  عشامؽ  ن التفكير يتذ 
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  نيق او م اق و مشظكياو كسيق او رمزيق اط مختمفق  ن  كؾف وعيفيق انساو  بأش اؿ التفكير يحنث
 .(7::1491)نؾ  ,خرؾصيق او  ذ يميق لك  مشيسا

 :التفكيخ ت ار امه
لخسس وى  اس الحؾ اكثر مؽ او ا نة ات عؽ طريق و امؾملسعات و انال يارة جس  اميحغة: لسالا -1

و ىنؼ يدتنع   ركيز اة بد ب  ؾي فا, و قترف عؾافر الاو قوق السر اىنة و السذاعسميق  فكير  تزسؽ 
  غق.لسااه وف ق انتوالا
 راطالاء ال شسيق اسارة ا, وى  مياو قؾيسي ات و شغيسيالسعمؾما رشيف  اويقرن بي لترشيف:ا -2
 انشاذىاـ معيؽ    ات و ق نغا   مجسؾع انزعي انشاء  اشيالانرش   السعر   لمفرف, وعشنمالسرجع  ا
 .ازل  وغيرىالتشاو اعني الترالتر يب او الذ   او الحجؼ او المؾف الترشيف  دب اك
لوح  او  ؼختاالاوجو الذوو و اوجو اث و ق ا نالار و ا كالاء و اشيالا ربق بيؽالسقاو عش  ربة: السقا -3

 (.:9:2ص1::1فة , ا)سع ومفقؾف. ا نىساىؾ مؾجؾف     اؼ ورؤيق مختاالاط اؽ ونقا فالاط اعؽ نق

 1891بشدؽ انغخية ج 
وىذه لسعرفيق اف اعبالا ات يغمب عمييامدتؾي  تزسؽ س  التفكير ت امرفؾ ق لعسميبشدؽ ا نـ ج      

 9ت ى السدتؾيا
, و ؾضيح السذ مق و حنينىالتعرؼ عمى ات مث  الخظؾ الذي يذس  بعض ات9 و لسذ اامدتؾى     -:
لحمؾؿ اغق السذ مق, صيالسر وظق بار ا كالاج اتناسوق, السشالحمؾؿ اوصيغق  لفروض,اغق السذ مق, وصيا
  ئيق.الشيائج الشتا لىالؾصؾؿ الذي  ؼ   ؾلو, الح  الحمؾؿ,  ظ يق ا ز  ا راختوال نيمق, ا

لت  ات السعؾ ات و الرعؾبا راعيالسؾضح فيو و ؾضيحو, الينؼ اغق ار9 يذس  صيالقر ا ذا خامدتؾى  -1
ئ  ال نائ ,  ر يب ال ناسق اوفر  راختيا, التعرؼ عمييالسس شق و ائ  ال نالينؼ م   حنين ا ا عترض  حقيق ىذ

   ,السؾ ا,  قؾيؼ ا زميا راختياو 
 .ط استشوالا التفكير و  ئ استقر الا التفكير ك  مؽ  ا, يشنرج  حتيتاجاستشتا لىالؾصؾؿ امدتؾى  -2
ر ا كالاج انتاث, ا نالاء و اشيالات ائؼ برفالقؾ ا9 يتزسؽ عس  عنيالتوا التفكير مدتؾى  -3
لسظؾرة) ار اك الاج انتالق(, اصالالفرينة)ار ا كالاج انتالسرونق(, الستشؾعق)ار ا كالاج انتا ق(, لظاالستعنفة)ا
 ت(.التحديشا
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لسرج , السرنر و اقيق الح ؼ عمى مرنا, و ءار الاو ئق الحقالتسييز بيؽ التقؾيس 9 يذس  ا التفكير مدتؾى -4
لتش ؤ ات, انال يالفروض,  رشيف ا,  قؾيؼ ات و حميميلسذ االتعرؼ عمى ا, اريرىالح ؼ عمى  قا غق و لساا
 ئج.الشتاب
 فلػػػػػػػق.الستوات ا ذػػػػػػػالسشالجنليػػػػػػػق و اخ  السػػػػػػػنا ـاسػػػػػػػتخناؿ ؿ9 يػػػػػػػتؼ مػػػػػػػؽ خػػػػػػػاسػػػػػػػتنالالالفمدػػػػػػػفق و امدػػػػػػػتؾى -5

 (.,55:1997لظؾي ا)

 

 (  Chen 2009 سة شيؽ )ادر 

 ول ( ال الخط الخجمة في اء مؽ مؾعفي طفي لمعسالالعاز ابتد الا) 

لػػذيؽ يت شػػؾف اليػػق السات الخػػنمات الاء  ػػ  مجػػلعسػػااع ا نػػؾ الػػى  حنيػػن اسػػق النر اىػػن   ىػػذه          

 يؼ اجػػػػا  يتعمػػػػق بتم يػػػػق اء فيسػػػػلعسػػػػااطف  نحػػػػؾ مػػػػؾعف  خنمػػػػق العػػػػا زابتػػػػز الاط مختمفػػػػق مػػػػؽ انسػػػػا

ليػػق. السات الخػػنماؿ امميؽ  ػػ  مجػالعػػاص اشػخالا( مػػؽ  23سػق مػػؽ )النر ا يؼ. و كؾنػػ  عيشػػو اورغوػ

سػػق النر ات. و ؾصػػم  انػػال يالجسػػ  و حميػػ   فاسػػت يالاو لستعسقػػق الذخرػػيق ات  باالسقػػاط ػػق عمػػييؼ 

ء لظمػب, ولعسػااء كثيػري لعسػااو  التػأثيرت ا ػعا طانس اللسدتخنميؽ اء سالعاط مؽ انسالى  سق ا

ء وعسػالؾ ػ , السدتخنمؾف ضغط اء لعساا, و فلقالعا ممقالسعابل ؾف السظاء لعساالظمب, و اكثيري 

ت الخػنماؿ  دػؾيق ا ػ  مجػ طرأتلت  اعيق اجتسالات الى لتغير ائج الشتامدتخنمؾف لمتينين. و ذير 

لعذريؽ افي و الحالقرف اء    لعساامؽ  مختمفق ألنساط اجنين ارسيؽ مشغؾر السساو   ثيؽالمونقنـ  اكس

.(Chen,2009,p.825-899 .) 

 

 

 

  (Farooq &Regnier,2011)روق وريجشخاسة كل مؽ فادر       
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لستؾس  ط انؾي و الث  التعم  يؼ اء ف  ي مد  تؾ  ادالاف  ي تحد  يؽ ج  ؾدة  السفز  مة ودوره  ا التفكي  خ ليب اس  ا") 

 (ت مختمفةالالمغة مؽ ست مجاب ج  طالمعي لالجاو 

 يؼ السر وظػػػػق بدػػػػسا  لظػػػػااليب  فكيػػػػر اسػػػػالفػػػػروؽ  ػػػػ  ا ػػػػق و لعااؼ استكذػػػػالػػػػى اسػػػػق النر اىػػػػن         

ت انػال ياؿ  حميػ  سػق مػؽ خػاالنر الوػق.  ؾصػم  اوط الوػا( ط1:7ق مػؽ )سػالنر افيق.  كؾن  عيشػق النيسؾغر ا

كثػر ا ق  ىػ  التػؾ ا ػ  و خاالاسػمؾ  الاف ا اعيرو اعيشق لات    الالسجالعغسى مؽ جسي  ال يق الغاف الى ا

مػ  اكعؾ لسشػزؿ السػتعمؼ وط يعػق بيئػق ات نػؾع اف متغيػر ائج الشتػاعيػرت ا السفزػمق ليػؼ. كسػا التفكيػر ليب اسا

طيػو ار وا ػق ي عااخػرى الات الستغيػر اخر لػؼ  غيػر الانب الجاعمى  .التفكير ليب اسا زميق امؤثرة عمى 

لتػ  ات الػنرجالمغػق با  ليب  فكيػر طػااسػاط ار وات عنـ لتحمياائج اعيرت نتا اكس .التفكير ليب اسام  

  (Farooq & Regnier,2011:15)بقق.الدات ار اختوالاؿ خا اعميي ا رمؾ 

 ءتهالبحث وجخ امشهج 

 ػػ   التفكيػػر ليب اسػػا تػػو بطف  وعاالعػػاز ابتػػز الالتعػػرؼ عمػػى الػػى ال  ييػػنؼ الحػػالوحػػ  اف ا ابسػػ     

ء استقرػانػو "كػ  الػذي يعػرؼ بالؾصػف  السػشيج الوحػ  ىػؾ ا ات ىػذاءاجػر سػب الالسشالسشيج اف ارة,  لورا

 ق لعااو حنين  ان ياوكذ  جؾ  ا   بقرن  ذخيريالؾ ائسق    اى    اىر كسا لغؾ اىرة مؽ ايشرب عمى ع

 (.182 8839:ليؽ, اننا)  .خرى"اعيق اجتساىر  عميسيق و ا وبيؽ عؾ  او بيشيا اصرىابيؽ عش

 

 لبحث:امجتسع 

( :1:1-:1:1سػػػ  )النر اـ المعػػػفيػػػق اعنالاسر مػػػق لات ال  عمػػػى طموػػػالحػػػا  لوحػػػايذػػػتس  مجتسػػػ         

 لوررة.ا غق السح

 لتظبيق :اعيشة 

لسجتسػػ  السؾجػػؾفة  ػػ  ائص الخرػػائيق كػػ   سثػػ  بعػػض العذػػؾ الظريقػػق الوحػػ  بار عيشػػق اختيػػا ػػؼ          
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(Robson,1999, P138) ,ئيق اعذػؾ رىؼ برػؾرة اختيػا ػؼ  .لظموػقا( مػؽ ::1 لعيشق )اف ا ر ابمغ عنف  اذا

 لوررة.ا غق ارس    محامؽ عنة من

 لبحث:ا اتادا

طف  العػاز ابتػز الاس متغيػر الكيػ ا ػنىسا ػيؽ افامػر وجػؾف الال   ظمػب الحػالوحػ  اؼ اىػنا جػ   حقيػق امؽ 

 .التفكير ليب اسال رخالاو 

 ئية وهي :احرالات اءاجخ الاحثة ببعض البامت اوقج ق 

 هخي:الغالرجق ا -1

لػػػشفس ا  ذة عمػػػؼاسػػػالسح سػػػيؽ مػػػؽ اشػػػق مػػػؽ سػػػيؽ عمػػػى عيالسكيات ا ثػػػق بعػػػرض  قػػػر الوامػػػ  ا         

لػى اجػق التػ  بحات الفقػر ا %و ػؼ  عػنيميؼ87 قػق عميػو بشدػوق السؾ التربيق, و ن  ػؼ ا   كميق  لتربؾي ا فارشالاو 

 .  ي عن

 

 ت :الثبا -2

عمػى مجسؾعػق سػيؽ السكيا سػ ؾعيؽ مػؽ  ظ يػق ار بعن مز  اختوالافة اعا بظريقق ت الثواستخرج ا     

 ط بيرسؾف.ار وام  اـ معاستخنات بالثواج استخر ا, و ؼ  الوا( ط4:) ىؼفلظموق بمغ عنامؽ 

 ئية :احرالائل الؾسا

ط بيرسػػػؾف ار وػػػامػػػ  اري ومعالسعيػػػاؼ انحػػػر الالفرضػػػ  و الؾسػػػط اب  و الحدػػػالؾسػػػط ا ثػػػق الواسػػػتخنم  ا

  نة مدتقمق .ائ  لعيشق و التار اختوالاو 

 :البحث وتفسيرهاج انت

 :لتحقق منالبحث ليتم اصمم 

 .ديةاعجالالسخحمة اطفي لج  طمبة العاز ابتد الالتعخف عمى مدتؾ  ا -:
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لحزمق اـ استخناوب ,فيقاعنالالسر مق ا ظموقلالنى  طف العاز ابتز الا سا ظ يق مكي بعج        
ف ائ  ا رالالتحمي  ائج اعيرت نتا نة  و ائ  لعيشق و التار اختوالاـ استخناو ؼ  (SPSS)  ئيقا رالا
( 24:.:3 ن بمغ ) لظموقالنى  طف العاز ابتز الاس الوح  عمى مكيات عيشق اب  لنرجالحدالستؾسط ا

ؿ استعسا ؼ  الفرؽ بيشيسالق ( فرجق , ولغرض معر ق فال584.:: ري  نره )اؼ معيانحر افرجق, وب
م   ايدتيا( فرجق , وعشن مق:38.51لسحدؾبق )ائيق التالكيسق اذ بمغ  ا نة, ائ  لعيشق و التار اختوالا
لق فالذات  انيا( عير 68:)( وبنرجق  ريق 4:.:لق )(عشن مدتؾى فال85.:لغق )الوالجنوليق الكيسق ا
 ( يؾضح ذلػ.:لجنوؿ )ائيق, و ا را

 (1ججول)
عمى  ةلظمبالججولية لعيشة السحدؾبة و ائية التالقيسة اري و السعياف انحخ ال ابي و الحدالستؾسط ايؾضح   

 طفيالعاز ابتد الاس امقي

 دافخ الاعجد 
 

لستؾسط ا
 بيالحدا

ف انحخ ال ا
 ري السعيا

مدتؾ   ئيةالتالقيسة ا
 لةلجال ا

 ئيةاحرالالة لجال ا

 لججوليةا لسحدؾبةا

 لقاف 4:.: 85.: :38.51 584.:: 24:.:3 ::1

ف ا ر اليق لنى اف عمى فرجق عاك  طف العاز ابتز الاف مدتؾى ال  الحالوح  ائج ا ي  يتزح مؽ نت      
لسجتس  مث  اف    ا ر الا الت  يسر بيا يق الحيات الزغؾطالى الشتيجق ا ثق ىذه الوالعيشق, و فدر ا
لمزغؾط  اضكثر  عر الالفئق الظموق وىؼ الوح  ىؼ  ئق اف عيشق فيق والا ترالاعيق و اجتسالات الزغؾطا
 لفئق.الك ير عمى ىذه اثير التات السيسق ذا  اسوالاسيق وىذه  عت ر مؽ النر ا
 دية.اعجالالسخحمة الج  طمبة  التفكيخ ليب اسالتعخف عمى مدتؾ  ا -2

  ئيقا رالالحزمق اـ استخناوب ,لسر مقا لنى طموق التفكير ليب اسا سا ظ يق مكي بعج        
(SPSS) لستؾسط اف ائ  ا رالالتحمي  ائج اعيرت نتا نة  و ائ  لعيشق و اتلار اختوالاـ استخناو ؼ

ري اؼ معيانحر ا( فرجق, وب36.8:4 ن بمغ ) التفكير ليب اساس الوح  عمى مكيات عيشق اب  لنرجالحدا
ذ ا نة, ائ  لعيشق و التار اختوالاؿ استعسا ؼ  الفرؽ بيشيسالق فال( فرجق , ولغرض معر ق 5:3.::  نره )
(عشن 85.:لغق )الوالجنوليق الكيسق ام   ايدتيا( فرجق , وعشن مق47.233لسحدؾبق )ائيق التاق لكيسابمغ  

 ( يؾضح ذلػ.:لجنوؿ )او  .ئيقا رالق فال انيا( عير 68:( وبنرجق  ريق )0:4:ق )لمدتؾى فال
 (2ججول)                                    

ت عمى الظمبالججولية لعيشة السحدؾبة و ائية التالقيسة اري و السعياف انحخ ال ابي و الحدالستؾسط ايؾضح  
 التفكيخ ليب اسا سامقي
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عجد 
 دافخ الا

 

لستؾسط ا
 بيالحدا

ف انحخ ال ا
 ري السعيا

لة لجال ا لةلجال امدتؾ   ئيةالتالقيسة ا
 لججوليةا لسحدؾبةا ئيةاحرالا

 لقاف 4:.: 85.: 47.233 5:3.:: 36.8:4 ::1
      

شين و ا السجتس  ومالت   نث     الجذريق ات التغير الى الشتيجق  ن  عؾف اف ىذه ا ثق الواو فدر            
 السجتس  ومشيات ار عمى جسي  مؤسداثا فرزه مؽ  اة ومالحيات الات  كشؾلؾجيق    مختم  مجاؾر مؽ  ظ

ـ اىتسالالظموق و ات التعميؼ ور   مدتؾيا   الت   شيض بؾ ا لتربؾيقات السؤسدالت   عن مؽ ارس السنا
ليب  عمؼ اسالسعرفيق  ر وط بتفزي  اليب اسالاف اوندتخمص مؽ ذلػ  ونسؾ  فكيرىؼ. لعقميقا يؼ ابقنر 

لسجتس  ا ختم  ط يعق  فكير ك  مجتس  عؽ   ي ر لتفكاليب اساؼ ختااويس ؽ  فدير  .مظموقمعيشق ل
لت  اسيق النر اىج السشاؼ ختااب ايس ؽ  فديرى ا, كسالتفكير لت   ؤثر    ا م العؾ اؼ ختااخر و الا

 .خرى الاليب اسالاكثر مؽ اسمؾ   فكير معيؽ ا شسيق ن   ركز عمى اك اذا اف وفيسا ر الاء ىؤال ايتعرض لي
 .ديةاعجالالسخحمة الج  طمبة  التفكيخ ليب اساطفي و العاز ابتد الاقة بيؽ لعالالتعخف عمى ا -3

لسر مق ا لظموقالنى  التفكير ليب اسا تو بطف  وعاالعاز ابتز الا ق بيؽ لعاابينؼ  عرؼ     
 ق بيؽ لعااف ايجط بيرسؾف الار وام  اؿ معاستعسالفرضيق  ؼ ار ولمتحقق مؽ صحق اختوا ؼ  .فيقاعنالا
لكيسق ام   ارنتياعشن مق ائيا رالق اف انياعير  (,48:2.:-) اط بيشيسار والام  الستغيريؽ, و ن بمغ معا
لق بيؽ ك  اطيق فار وا ق لى وجؾف عاايذير  امس (,4:.:لق )شن مدتؾى فال(,وع85.:لغق)الوالجنوليق ا

لفرضيق الرفريق ور ض الفرضيق ايعش    ؾؿ  ا, وىذظمبةلالج   التفكيخ ليب اساطف  والعاز ابتز الامؽ 
 ( يؾضح .2لجنوؿ  )ال نيمق, و ا

 (3ججول)
 طفي العاز ابتد الاط بيخسؾن بيؽ ارتبامل ائية لسعشؾية معالتار اختبالاط بيخسؾن و ارتبامل امع    

  التفكيخ  بأساليبقته وعال

عجد افخاد 
 العيشة

قيسة معامل ارتباط بيؽ 
 اليقغة الحهشية وقؾة االنا  

 الشتيجة االحرائية مدتؾ  الجاللة

 فالق 4:.:  48:2.:- 222
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طف  العاز ابتز الا ق ع ديق بيؽ ؾ عااف ىشا ثق الوا الييالت   ؾص  ائج الشتا ي  يتزح مؽ       
نخفز  ا اطف  كمسالعاز ابتز الار ف  ا اي بسعشى كمسافيق, اعنالالسر مق النى طموق  التفكير ليب اساو 
بع س  ليب  فكيره مشخفزق وسم يقاسالس تز  كؾف الذخص اف اي الع س صحيح. او  التفكير ليب اسا
 .التفكير ليب اسالذي  ر ف  لنيو الذخص ا

 ت :التوصيا- 

 -تي:ال احثة البالتي تقتخح ا لبحثا ئجافي ضؾء نت
 اتجة منهالنالخطٌرة ائج النتاطفً والعاز ابتزالالطلبة بامج بتعرٌف اعمل برن. 

 طفً.العاز ابتزالاطر التلفزٌون مخاعً واجتمالاصل التوائل ال وستوعٌة من خال 

 الطلبة وتطوٌرهالدى  التفكٌر لٌب اسالعمل على تنمٌة ا. 

 لتث ػػ  مشػػو ويعظيػػو ذلػػػ  ػػنرة او لغيػػر سػػميؼ ا التفكيػػر ت السعؾ ػػا ىػػؼا  ؼاستكذػػالػػب عمػػى الظاعنة امدػػ

 لرحيح.اـ  فكيره اما ائقا, و روح عاف يق  بياء     اخظالاؾ استنر ا عمى

 ت:المقترحا

 طفًالعاز ابتزلال حل مختلفة للطلبةاسة تتضمن مرادر. 

 لمجتمع.اخرى من ات الدى فئطفً العاز ابتزالاسة ادر 

  خرى .اعيق اجتساخرى, و   بيئق ات ابستغير  ا تيوعا التفكير ليب اساسق افر 

 

 در:المصا

 

-( تؾزيع عيشة مؽ طمبة جامعة القجس السفتؾحة عمى نسط التفكيخ السجخد6::1بركات, زياف )
مقاؿ مشذؾر, مج  ,العياني وعالقة ذلػ بالتحريل االكاديسي والتفكيخ االبجاعي لجيهؼ

 , مجمق الجامعق االساميق لموحؾث االندانيق, الجامعق االساميق غزة,  مدظيؽ.1,ع4:
 , الحنث لمظواعق والشذر,راـ هللا, مدظيؽ.االبتداز العاطفي(7::1ف  ؾر,رائن)
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دراسة استظالعية في مجيشة  -واقع االنتداز ومسؤشخاته( :::1النغيثر,مؾض  بش  دمحم )
العاج, مركز با ثات لنراسق -االسوا -السفيـؾ -  مشذؾر    ننوة االبتزاز, بحالخياض

 السراة بالتعاوف م   دؼ الثقا ق االساميق بجامعق السمػ سعؾف, الرياض.
أساليب التفكيخ الذائعة لج  طمبة جامعة الحديؽ "( 6::1الزع   طاؿ ع ن هللا, والذرينة دمحم.)

مجمق ا حاف الجامعات  ",التخرص والسدتؾ  الجراسيبؽ طالل وتأثخها بكل مؽ الجشذ و 
 العربيق لمتربيق وعمؼ الشفس, السجمن الخامس, كميق التربيق, جامعق الحديؽ بؽ طاؿ. األرفف.

. الذخوق لمشذخ تجريذ مهارات التفكيخ مع مئات االمثمة التظبيقية (1::1سعافة, جؾفت ا سن)
 والتؾزيع , االردن.

، بحث مجلة االستا  العيدد الخضوع العاطفي لدى طلبة االعدادية، صالح عدنان ناصر ،  سلومً

 .2216المجلد الثانً  – 217

(8"اسالٌب التفكٌر  الشائعة لدى طلبة جامعة 7005وطالل عبد هللا الزعبً.) الشرٌدة دمحم،
مجلة  الحسٌن بن طالل وتاثرها بكل من الجنس والتخص  والمستوى الدراسً"،

جامعة  كلٌة التربٌة، المجلد الخامس، ،اتحاد الجامعات العربٌة للتربٌة وعلم النفس
 االردن. الحسٌن بن طالل.

( االساليب السعرفيق االفراكيق وعا تيا بسفيـؾ التسايز الشفد ,مج 871:شريف , نافيق محسؾف )
 , فار السشغؾمق,الكؾي .1,ع2:

المعرفٌة االدراكٌة وعاللتها بمفهوم التماٌز "االسالٌب (27678الشرٌف، نادٌة محمود)
 (، عالم الفكر الكوٌت.77(، العدد)21دراسات فً الشخصٌة، المجلد) النفسً"،

التسوٌف االكادٌمً وعاللت  (70218تغرٌد) فٌصل وحجازي، عمر والربٌع، شواشرة،
 لٌرمون،(،جامعة ا2(،العدد)70المجلد) ، المجلة التربوٌة االردنٌة،باسالٌب التفكٌر 

 االردن.

( "ال شاء ألعامم  ألساليب التفكير وعا تيا بوعض الستغيرات الشفديق 886:الظؾي  ,  يسق  تح  )
 (, جامعق األزىر, كميق النراسات اإلندانيق.)رسالق فكتؾراه غير مشذؾرة و النيسؾغرافيق"

نظرٌيات ودراسيات وبحيوث معاصيرة،  "اسيالٌب التفكٌير "،(8 7004الطٌب، عصام عليً )

 عالم الكتب.

دار المسٌرة  عمان8 النظرٌة والتطبٌك. "علم النفس المعرفً"،(70028عدنان ) العتوم،
 .7002للنشر والتوزٌع،

،بغييداد، مطبعيية  تعلييٌم الفكيير8 مفهوميي  وتوجهاتيي  المعاصييرة(. 7005الغرٌييري، سييعدي جاسييم عطٌيية)

 المصطفى.
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لتفكير ألسفزمق وفورىا     حديؽ جؾفة ا( أساليب :::1 اروؽ, دمحم شيين وريشجر, جاف كؾف)
لمغق مؽ س  مجاالت الجامع  لنى طا  الستؾسط و الثانؾي و التعميؼ ااألفاء    مدتؾى 

 (.3,عجد )11, مج مجمق انفؾرماني ا اال ترافيق ,بح  مشذؾر  مختمفق,
، ترجمية نوفيل، دمحم نبٌيل واخيرون، المياهرة8 فً التربٌية وعليم الينفسمناهج البحث (. 1994فان دالٌن. )

 .293-292(.    5مكتبة االنجلو المصرٌة،) ط، 

االبتييزاز العيياطفً حٌنمييا ٌسييتخدم ميين حوليين الخييوف (. 2215فييورود ، سييوزان ، فراٌييز دونييا .)

 . الرٌا  . مكتبة جرٌر. وااللزام والشعور بال نب للتالعب بن 

،عميييان، دار االهلٌييية للنشييير 2ط"تفكٌييير االطفيييال تطيييوره وطيييرق تعلٌمييي "،(8 2770لطامً،ٌوسيييف )

 والتوزٌع.

(8اسالٌب التفكٌير  الشيائعة فيً ضيوء نظرٌية حكومية 7027فلاير) ابو عواد، محمود، نوفل،

مجليييية النجيييياح لالبحيييياث)للعلوم  اليييي ات العملٌيييية لييييدى طلبيييية الجامعييييات االردنٌيييية،

 (.3(،العدد)74،مجلد)االنسانٌة(

االبتييزاز العياطفً واسييالٌب التنشيئة االجتماعٌيية وعاللتهييا  -( 8 2216ٌيونس ، سييماهر مصيطفى )

اطروحة  دكتوراه غٌر  , بتكوٌن االنطباع لدى المتزوجٌن من موظفً الجامعة المستنصرٌة

 الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة التربٌة. منشورة
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