
(3713) 
 

 
 Volume 19- Issue 3- September 2022 2022 ايمول – 3العدد  -19المجمد 

 الشخصية التجنبية وعالقتها بالتقمص الوجداني لدى طمبة الجامعة
 عبد الكريم عبيد جمعة  أ.م.د.  الباحثة إكرام سميم الهيتي 
  كمية التربية لمعموم االنسانية -جامعة االنبار

saadiib@yahoo.com 

 :الممخص
ييدؼ البحث الحالي الى التعرؼ عمى مستوى الشخصية التجنبية 
والتقمص الوجداني والتعرؼ عمى نوع ودرجة العالقة االرتباطية بيف 

لدى طمبة جامعة االنبار متغيري الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني 
والتعرؼ عمى الفروؽ في الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني حسب 

إنساني (,  –إناث( وحسب التخصص الدراسي )عممي  –النوع )ذكور 
( طالبا وطالبة 044وتحقيقا ألىداؼ البحث تـ اختيار عينة بمغت )

امت ( طالبة, وق400( طالبا و)651( كميات بواقع )0موزعيف عمى )
( فقرة  54الباحثة ببناء مقياس الشخصية التجنبية الذي تكوف مف )

( 99بصيغتيا النيائية, وتبني مقياس التقمص الوجداني الذي تكوف مف )
فقرة بصيغتو النيائية, واستخرجت عدة انواع مف الصدؽ والثبات 

( توصؿ   SPSSلممقياسيف, وباستخداـ الوسائؿ االحصائية في )برنامج 
 لعدد مف النتائج منيا: البحث 

 . مستوى الشخصية التجنبية لدى عينة البحث اقؿ مف المتوسط.6
توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث لصالح  .4

 االناث في الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني.
مستوى التقمص الوجداني لدى العينة مرتفع, بداللة احصائية  .9

 (4, 4 5عند مستوى )

DOI 

10.37653/juah.2022.176522 

 7/5/4446 تـ االستالـ:
 49/8/4446 قبؿ لمنشر:
 1/9/2022   تم النشر:

 الكممات المفتاحية
 الشخصية التجنبية

 التقمص
 الوجداني

 

 

 



(3713) 
 

The avoidance personality and its relationship to empathy among 

university students 

Ikram S. Yasin     Dr. Abdulkareem O. Jumaa 

University of Anbar –College of Education for Humanities 

Submitted: 07/05/2021 

Accepted: 29/08/2021 

Published: 01/09/2022 

Abstract: 

The current research aims to identify the level of 

avoidance personality among university students, as well 

as to identify the significance of the statistical 

differences in the avoidance personality according to the 

gender variable (male-female) and specialization 

(scientific-human). The study also aims to tackle the 

identification of emotional reincarnation among 

university students as well as the identification of 

statistical differences in emotional reincarnation 

according to the variable of gender (male-female) and 

specialization (scientific-human), and the identification 

of the correlational relationship between the avoidance 

personality and the emotional empathy of university 

students, and the extent of the contribution  of the 

avoidant personality in Explanation of the variation in 

emotional reincarnation among university students: The 

sample consisted of (400) male and female students they 

are divided into (4) faculties of (156) male and (244) 

female students, and the researcher built the avoidance 

personality scale, which consisted of (50) items in its 

final form, and adopted the empathy scale, which 

consisted of (39) items in its final form, and extracted 

several types By using the statistical program (SPSS), 

the research reached the following results: 

1 .The level of avoidance personality of the research 

sample is less than the average. 

2 .There are statistically significant differences between 

males and females in favor of females in the avoidance 

personality and empathy   .  

3 .The sample's level of empathy is high  
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 مشكمة البحث:
حيف ينتظـ الطالب في الحياة الجامعية يواجو مواقؼ وخبرات جديدة ومتنوعة تتطمب 
منو اساليب لمتوافؽ والتفاعؿ تضعو اماـ خيارات يكوف فييا متجنبا مبتعدا تارة او متفاعال 

في ىذا االطار   (,Harrisوالخبرات تارة اخرى , ويشير ىاريس )مشاركا في ىذه المواقؼ 
الى اف طمبة الجامعة الذيف يجدوف صعوبة في التكيؼ مع الحياة الجامعية ومواقفيا وخبراتيا 
الجديدة التي تواجييـ يمجأوف عادة الى االسموب التجنبي , مما ينعكس عمى شخصياتيـ 

 (.(Harris,2009, 380ه الضغوط الحياتية . وسموكيـ نتيجة الصعوبات في مواجية ىذ
( أف اسموب حياة المتجنب الذي Hollingis, 2004كما اشارت دراسة ىولنجز )

(. اما دراسة بالس Hollingis, 2004, p88يتبناه الفرد ىو نتيجة اتجاىاتو نحو االخريف )
(Balls, 2006فقد اشارت الى اف ىناؾ عالقة ارتباطية بيف االسموب الم ) تجنب والتحصيؿ

الدراسي لدى طمبة الجامعة وبينت النتائج اف الطالب المتجنب ذو تحصيؿ متدف وال يبحث 
 (.Balls, 2006, 57عف اسباب الفشؿ )

مف جانب آخر اصبح التجنب , والعزلة , او التباعد في عالـ اليـو منتشر عمى 
عطوه لعالقتيـ نطاؽ واسع اذ اصبح الناس يعطوف اىمية اكبر لممتمكاتيـ مما ي

(Kantor,2003 ,3.) 
فالشخصية التجنبية يمكف اف تمنع او تضعؼ مساىمة الفرد في بناء مجتمعو, وىذا 

(. وأكد ادلر اف الذي يحدد 81, 4445يؤثر في نمط استجابتو لمضغوط البشرية )أدلر, 
مية او اسموب الحياة عند الفرد ىي النقائص النوعية والتي يعانييا الشخص سواء كانت وى

حقيقية , فأسموب الحياة ىو بمثابة تعويض عف نقص معيف, فمثال الطفؿ اذا كاف عميؿ 
الجسـ فإف اسموب حياتو سيأخذ شكؿ القياـ بتمؾ االشياء والتي تؤدي الى القوة البدنية )ىوؿ 

 (.687, 6987وليندزي,
ماعية مع مما سينعكس عمى المكانة النفسية واالجتماعية لمفرد في تفاعالتو االجت

زمالئو ويظير ذلؾ عمى بعض االفراد احيانا ,انماط سموكية, يظير فييا تجنبيو وافساد 
لخبراتو السارة والمفرحة. وتكوف استجاباتو لإلنجاز والنجاح الذي يحققو في ظؿ االكتئاب 
والشعور بالذنب الذي ينتابو , وبذلؾ يستدرج نفسو ألشخاص ومواقؼ تجمب الحزف واالسى . 

معنى اف يجمب لنفسو المواقؼ الحزينة والمزعجة مع امتناعو عف تقبؿ المساعدة مف اي ب
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(. وىذا قد يفقده ايضا جانب ميـ لو دور كبير في 685 -680, 4441االخريف.)غانـ, 
اثراء شخصيتو وحياتو عموما اال وىو القدرة عمى التقمص الوجداني الذي يساعده عمى تفيـ 

 اآلخريف والتواصؿ معيـ .
فالتقمص الوجداني ال يخمو مف جوانب سمبية, في حالة تـ أساءة استخدامو او 
توجييو , فانخفاض مستوى التقمص الوجداني لدى الطمبة يؤدي الى سوء التواصؿ مع 
بعضيـ البعض, وعدـ فيـ بعضيـ لمبعض, وينظر لمتقمص الوجداني في بعض المواقؼ 

ند تبني وجية نظر او عند التعامؿ مع عمى انو عامؿ خطر لمذات ولألخريف وخصوصا ع
أشخاص غير منصفيف, وىذا بدوره يسبب مشكالت أخالقية.   فيجب اف يكوف لدى الطمبة 
رؤية واضحة لمشاعر الشخص المقابؿ والقدرة  عمى قرأتيا واالستجابة ليا وىو أمر ضروري, 

ر والعواطؼ يعتبر نقطة ذلؾ ليستطيع فيـ المشكمة الحقيقية, واف الفشؿ في أدراؾ ىذه المشاع
 (4461,4ضعؼ أساسية, كذلؾ فشؿ في تكويف عالقات ودية مع زمالئيـ.)العجيمي, 

فعند مالحظة عادات سيئة او سموكيات غير مرغوب فييا يجب االسراع في معالجتيا 
وخصوصا في بداية تكوينيا, ولكي يكوف الفرد ناجحا في قراءة مشاعر االخريف يجب اف 

بؿ قادرا عمى قراءة مشاعره وتأثيرىا عمى تصرفاتو , وبذلؾ يستطيع اف يعرؼ يكوف في المقا
مشاعر االخريف مف خالؿ تصرفاتيـ. ومف اىـ الحاجات في الوجود عند اي فرد ىو حاجتو 
الى اف تقدر مشاعره مف قبؿ االخريف. فاإلنساف الذي يجيد التقمص الوجداني مع االخريف 

ة يبحثوف عمف يتفيموف مشاعرىـ ويتعاطؼ معيـ, ففي طبيعة يجذبيـ إليو , الف الناس عاد
الحاؿ ينجذب االشخاص فطريا لمف يتفيـ مشاعرىـ ويبتعدوف عف االشخاص الذيف ال 

 ( .64, 6989يشعروف بيـ.   )حجازي 
 وبناًء عمى ماسبؽ تبرز مشكمة البحث بعدد مف التساؤالت وىي:

 طمبة الجامعة ؟ما مستوى الشخصية التجنبية التي يتسـ بيا  -
 ما مستوى التقمص الوجداني الذي يتسـ بو طمبة الجامعة؟ -
 ما طبيعة العالقة بيف الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني واتجاىيا لدييـ؟ -

 اهمية البحث:
اف السمة التي تغمب عمى الشخصية التجنبية  ىو االنزعاج االجتماعي والخوؼ   

مف التقييـ السمبي, ويبدأ بالظيور في سف الشباب الباكر, واف استخداـ اسموب حياة سميـ 
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اجتماعي غير تجنبي يساعد في اكتشاؼ اليفوات واالخطاء في وقت مبكر ومعالجتيا في 
را واقعا, ىذا بدوره يساعد الطالب عمى التخطيط الجيد لمعمؿ اسرع وقت مف قبؿ اف تصبح ام

وتشخيص اسباب النجاح والفشؿ, ونقاط القوة والضعؼ وىذا يشكؿ  لو خبرة عالية في ادارة 
 (  01,ص4445حياتو وتنظيـ ذاتو وبواسطتيا تمكنو مف تالفي االخطاء مستقبال )الفقيو, 

اىمية االنفتاح في تمقي المعمومات عف كما تبرز أىمية التقمص الوجداني مف     
االخريف, ولكف في الغالب يميؿ الى التحيز , فعندما نتفيـ شعور مف يشبيوننا أفضؿ مما 
نتفيـ شعور مف يختمفوف عنا. والتقمص الوجداني يساعد الفرد عمى اف يختبر تجارب أناس 

والكيفية التي نفيـ نوايا  فيو قدرة تسمح لنا ضبط الكيفية التي يشعر فييا فرد اخر .اخريف
االخروف وبالتالي التنبؤ بما يفعمونو وتتكوف لدينا خبرة انفعالية, باختصار التقمص يسمح لنا 

 (4468,4اف نتفاعؿ مع العالـ االجتماعي بفعالية.)نوري ,
 

 أهداف البحث:
 يهدف البحث الحالي الى:

 .التعرؼ عمى مستوى الشخصية التجنبية لدى طمبة الجامعة-6
التعرؼ عمى داللة الفروؽ االحصائية في الشخصية التجنبية لدى طمبة الجامعة -4

 أنساني(. –أناث( والتخصص )عممي  -تبعا لمتغير النوع )ذكور
 التعرؼ عمى مستوى التقمص الوجداني لدى طمبة الجامعة.-9
التعرؼ عمى داللة الفروؽ االحصائية في التقمص الوجداني لدى طمبة الجامعة -0

 أنساني(. –أناث( والتخصص )عممي  –تبعا لمتغير النوع )ذكور 
التعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني لدى -5

 طمبة الجامعة.
التعرؼ عمى مدى اسياـ الشخصية التجنبية في تفسير التبايف الحاصؿ في -1

 التقمص الوجداني  لدى طمبة الجامعة.
 ث:حدود البح

 (.4446 -4444الحدود الزمانية : في العاـ الدراسي )-
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الحدود المكانية : تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في محافظة االنبار/ قضاء الرمادي / -
 جامعة األنبار.

 الحدود البشرية : طبقت ىذه الدراسة عمى طمبة الجامعة في جامعة االنبار.-
 تحديد المصطمحات:

 اوال: الشخصية التجنبية:
" بأنيا نموذج مف االنزعاج  (:Holahan & Mose,1990هان وموس )هول .6

االجتماعي وفرط الحساسية نحو التقييـ السمبي, فيتجنب الفرد مواجية الموقؼ 
 (.Holahan & Mose,1990, 46الضاغط او المشكمة باستجابات معينة" )

"الشخصية التي تتيرب مف مواجية مشكالت الحياة, خوفًا  (:Adler, 1994أدلر ) .4
 (.52, 1994مف احتماؿ الوقوع في الفشؿ او األخفاؽ" )أدلر,

اما التعريؼ النظري لمشخصية التجنبية في البحث الحالي فقد تبنت الباحثة تعريؼ 
 ادلر ألنو يتسؽ مع االطار النظري المتبنى في البحث الحالي

" ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إستجابتو : التعريف االجرائي
 عمى فقرات مقياس الشخصية التجنبية المطبؽ في البحث الحالي".

 ثانيا: التقمص الوجداني:
( : ىو قدرة الشخص عمى Bohart & Greenberg, 1997بوهرت وجرينبيرج ) .6

 ,Bohart & Greenberg)االستجابة لما يخبره الشخص االخر عف العالـ. 
1997,16) 

: ىو استجابة وجدانية تكوف أكثر مالئمة لموقؼ  (Hoffman, 2000هوفمان ) .4
 (Hoffman, 2000,4االخر.         ) 

اما التعريؼ النظري لمتقمص الوجداني في البحث الحالي فقد تبنت الباحثة تعريؼ 
 ىوفماف النو ينسجـ مع االطار النظري المتبنى في البحث .

: " ىو الدرجة الكمية التي يحصؿ عمييا الطالب مف خالؿ إستجابتو ف االجرائيالتعري
 عمى فقرات مقياس التقمص الوجداني المطبؽ في البحث الحالي".

 إطار نظري :
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يمكف تصنيؼ االطر واالتجاىات النظرية في دراسة التجنبية الى توجييف :  التجنبية
فاعتبرىا االتجاه االوؿ انيا احد اضطراب  رئيسييف تختمؼ في ضوء تفسيراتيما التجنبية

( , الذي dmsالشخصية وفي مقدمتيا الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية )
اطمؽ عمييا اضطراب الشخصية التجنبية , واالتجاه الثاني اعتبرىا اسموب مف اساليب 

الشخصية التجنبية,  الشخصية او نمط مف انماط الشخصية او سمة مف سماتيا, واطمؽ عمييا
 عميو ستقـو الباحثة باستعراض اىـ ىذه االتجاىات التفسيرية , وكما يأتي :

يعد اضطراب الشخصية التجنبية مف ابرز ىذه اضطراب الشخصية التجنبية :  -1 
االضطرابات , واالشخاص الذيف يعانوف مف اضطراب الشخصية التجنبية يخافوف ويتوتروف 

سخرية وتيكـ االخريف, وبذلؾ تثبت شكوكيـ في تقميؿ قيمة ذواتيـ لمنقد بشكؿ زائد مما يثير 
ويعبروف عف توترىـ بالبكاء او احمرار الوجو وىذا يقمقيـ كثيرا , ويظير التجنبييف نمطا 
متكررا مف التثبيط االجتماعي , لشعورىـ بعدـ كفاءتيـ ويتجنبوف النشاطات الجماعية التي 

لخوفيـ الرفض واالستنكار مف االخريف. ولكف يمكف اف ينخرطوا   تتطمب تفاعميـ مع االخريف
ويندمجوا مع مف يحبوف ويتفاعموف معيـ , ويظير ضبط النفس في التفاعؿ الخارجي ليتجنبوا 

 (445, 4444شعور الخزي او النقد. )عبدالرحمف, 
وقد  ضـ  الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لالضطرابات العقمية والنفسية في عدده 

( اضطراب الشخصية التجنبية المجموعة الثالثة مف مجموعة (DSM-5,2013الخامس 
اضطرابات الشخصية وىو اضطراب شائع في أنحاء العالـ مقارنة مع اضطرابات الشخصية 

 %(  مف المجتمع العاـ .4,0االخرى اذ اف معدؿ انتشار ىذا االضطراب بنسبة )
خصية عف نمط الشخصية المتجنب, يختمؼ اضطراب الشالشخصية التجنبية:  - 2

لكوف ذوي الشخصية المضطربة لدييـ صعوبات اكبر في تعامميـ مع االحداث الحياتية 
لقصورىـ في القدرة عمى التعامؿ مع االحباطات, بسبب توقعاتيـ لممواقؼ قبؿ حدوثيا 

مية فيفشموف في محاولتيـ لمتغمب عمى ىذا القصور , وخبرات الطفولة تسبب ليـ عقد درا
تترصد ليـ في مواقؼ حياتيـ , كما اف الشخصية التجنبية تتمثؿ في االنتقاؿ مف طريقة 
معينة في التكيؼ الى طريقة اخرى, والتجنب ىو ابرز  صفاتيا او اعراضيا , وكؿ طريقة 
يختار الفرد استعماليا قد التكوف طريقة سوية لمتعامؿ مع االخريف او في تعاممو مع 

 (.64, 4465بو شعيرة, البيئة.)غباري وا
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, ووصؼ اوؿ مف صاغ مصطمح الشخصية التجنبية   Millon 1969ويعد "ميميف"
ىذه الشخصية  بانيا تتكوف مف نمط "النشاط المنفصؿ" ويعني عدـ الثقة والخوؼ مف 

 ,Beak et, allاالخريف وفرط في الحساسية  و حب الجماليات الذي وصفو كرتشمر. )
2004,293.) 

التجنبية ىي نمط ثابت مف الكؼ االجتماعي , والشعور بنقص الكفاية فالشخصية 
الشخصية و الحساسية الزائدة لمتقييمات السمبية , وتبرز في العديد مف المجاالت ويمكف اف 

 تتحدد بأربعة او اكثر مف الخصائص التالية:
 ؿ .يتجنب االنشطة التي تتطمب تواصال مع االخريف خوفا مف الرفض او عدـ التقب -6
 ال يندمج مع المحيطيف بو اال بعد تأكده أنيـ تقبموه. -4
 حريص في عالقاتو الحميمية لخوفو مف السخرية . -9
 يخاؼ مف االرتباؾ , ومشغوؿ الباؿ اذا تعرض لمنقد اجتماعيا. -0
 يعاني مف الكؼ في المواقؼ االجتماعية لشعوره بالدونية -5
 في المواقؼ االجتماعية ينظر لذاتو انو أقؿ شأنا مف االخريف, وانو غير كفؤ -1
يقاوـ االنشطة الجديدة خارج نطاؽ االعماؿ الروتينية التي يقوـ بيا خوفا مف  -7

 (.APA, 2007,721االحراج. )
 واهم تفسيرات عمماء النفس لمشخصية التجنبية ، هي :

 أسموب عند الحياة عند أدلر:( : Adlerأدلر )
يقصد بو طريقة  6966ر في عاـ اف مفيوـ اسموب الحياة الذي أقترحو ألفريد أدل

(. ويعتقد أدلر اف الفرد 74, 6998الفرد المميزة في تفاعمو مع بيئتو وتمبية احتياجاتو )شمتز, 
قادر عمى اف يسيطر عمى جميع اتجاىاتو التي يسير فييا ويسعى دائما الى التفوؽ, وعرؼ 

د متعددة تتخمؿ الوظيفة ( أسموب الحياة بأنو عممية ذات أبعاWillerman, 1979ويميرماف )
السموكية, فمف خالؿ ىذه االبعاد يحدد توجو الفرد نحو الثبات واالستقرار في التعبير عف 

 (.4444,68محتوى الشخصية)األزيرجاوي, 
ويتشكؿ أسموب الحياة عند أدلر في سف الرابعة أو الخامسة, بالرغـ اف الناس 

أسموبيـ حياتيـ الخاص بيـ, وىذه االساليب يستمروف في تعمـ أساليب جديدة لكي يغيروا في 
ىي مجرد تفصيالت وتوسعات لمبناء األساسي الذي تـ بنائو في المراحؿ األولى مف العمر 
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يعمؿ تنظمييا ضمف  وكؿ العمميات النفسية مثؿ )التفكير , الشعور , االستقباؿ ,......(
 .Ziegler&Hjelle,1980,81)السياؽ الخاص بأساليب الحياة.)

 :  Hornyورني ه
 ( مجموعة سمات اطمقت عمييا النمط المنعزؿ  Horny 1959قدمت ىورني) 

ووصفتيا بالنمط البيف شخصي الذي  يتميز باالبتعاد عف الناس والتوتر الزائد المرتبط بوجود 
الناس, وبذلؾ تصبح العزلة ميمة لتجنب ىذا التوتر, وتوجد لدى ىؤالء االشخاص حاجة 

يرسموف حوؿ ذاتيـ مايشبو الدائرة السحرية  –يضعوا مسافات بينيـ وبيف االخريف داخمية بأف 
فالصفات التي يكتسبونيا وحاجاتيـ كميا تتوجو نحو ىدؼ  -التي ال يستطيع احد اقتحاميا

  Mackinnon & Michels, 1971,73 )اساسي ىو عدـ التورط او االندماج مع االخريف)
عف االخريف يتمثؿ في حاجات الفرد الى االكتفاء الذاتي وترى ىورني اف ابتعاد الفرد 

وميمو الى االبتعاد عف أقامو عالقات تعاوف او حب او كره اي التزامات ميمة معيـ  والميؿ 
الى تجنب االخريف , وىذا التجنب يدفع الفرد الى االعتماد عمى إمكانياتو الذاتية ويجيد نفسو 

نو بحاجة ممحة لمخصوصية, غالبا ما يرفض التنافس مع في تنمية  مياراتو و قابمياتو  أل
زمالئو مف أجؿ التفوؽ ويعتبر اف ابتعاده عف المشكالت ىو ضروري لمتفوؽ والنجاح في 

(. كما اشارت الى اف خوؼ النجاح الذي  ترجع اصولو الى 54, 6988الحياة )صالح, 
ة التجنبية تقوـ بإلغاء ذاتي الخوؼ مف الغيرة وخوفيـ مف توقؼ العواطؼ تجاىيـ , فالشخصي

 لمنجاح وىي تؤمف بأف نجاحيا دائما يأتي بالصدفة.
 التقمص الوجداني:

يعد التقمص الوجداني مف العوامؿ التي تجعؿ المرء شخصية مؤثرة , واف يكوف 
محبوبا عند الناس ويطيعونو برغبة ىادفة, ولديو قوة تأثير في االخريف دوف قوة او غمظة, 

ب منو فعالية اجتماعية. أي اف التقمص ىو قدرة تسمح لنا ضبط الكيفية التي ولكنيا تتطم
يشعر فييا فرد اخر والكيفية التي نفيـ نوايا االخروف وبالتالي التنبؤ بما يفعونو وتتكوف لدينا 
خبرة انفعالية, باختصار التقمص يسمح لنا اف نتفاعؿ مع العالـ االجتماعي بفعالية.)نوري 

,4468 ,4.) 
 ماذج نظرية في التقمص الوجداني :ن 

 ( :Hoffman Theory 1974نموذج مارتن هوفمان ) 
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يعد )ىوفماف( مف االوائؿ الميتميف في التقمص الوجداني ويرى بأنو عبارة عف 
التفاعؿ بيف الحس المعرفي باألخريف والمشاعر العاطفية , والحس المعرفي باألخريف يتطور 

فولة المبكرة يفتقر االطفاؿ ليذا االحساس , وال يدركوف بأف بتقدـ العمر, ففي مرحمة الط
االشياء واالشخاص المحيطيف بيـ انيـ منفصميف عف ذاتيـ بسبب تمركزىـ حوؿ ذاتيـ , 

( سنوات بالتدريج بعدىا يدرؾ االطفاؿ اف لألخريف اوضاعيـ الخاصة, 8-7وىذه تقؿ بعمر )
( . Hoffman, 1975, 611اخذ االدوار . )وىذا المستوى مف االدراؾ بداية القدرة عمى 

 أشار )ىوفماف ( الى بعض اليات التقمص الوجداني :
: ىو اوؿ نوع لظيور التقمص الوجداني ويظير عندما يراقب األشراط الكالسيكي -أ 

شخص ما شخصا اخر , ويتعمـ منو إشارات تعبيرية عف الحالة التي يكوف فييا, وىذه 
 لطرؼ االوؿ تكوف محفزات تثير الطرؼ االخر.االشارات التعبيرية مف ا

: ويقصد بو مشاىدة شخصا في حالة انفعالية, فتعبيرات  االرتباط المباشر -ب 
 وجيو وحركاتو وصوتو واي اشارة اخرى , تذكرنا بالتجربة نفسيا التي مررنا بيا سابقا.

عبير عف : يعد التقمص الوجداني استجابة غير متعممة الإرادية لمت التقميد -ج
المشاعر التي يعطييا الشخص المقابؿ ,أذ يقمد شخصا اخر  تمقائيا في تعبير وجيو مف 

 حركات , وىذا يسيـ في شعوره واحساسو بالحالة التي مر بيا الطرؼ االخر نفسيا.
: ويقـو ىذا النوع عمى مدى أرتباط االشارات التأثيرية لدى  االرتباط الرمزي -د 

ي نفسو, ولكف في مثؿ ىذه الحالة االشارات التي تثير لشخص شخص ما وتجربة المتمق
المقابؿ تترؾ أثرا تعاطفيا في المتمقي نفسو ليس بسبب التعبيرات الجسمية او تعبيرات الوجو , 
بؿ تشير الى مشاعر المتمقي بشكؿ رمزي , وىذا النوع مف التقمص الوجداني مف أرقى انواع 

 مب لغة معينة .التقمص و أكثرىا تقدما لكونو ينط
: ويقصد بو تخيؿ الفرد نفسو مكاف شخص اخر, وحالة التخيؿ ىذه  أخذ الدور -و 

تكوف بقصد فيولد تأثير العاطفة عندما نتخيؿ شعورنا ,فالمثير الذي يقع شخص ما ىو نفس 
 -Hoffman, 1982 , 281المثير الذي يؤثر فينا وذلؾ لترابط المثيرات لدى الطرفيف. )

282. ) 
 راسات السابقة:الد
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والعصابية(  -االنطواء –(: "بعد الشخصية )االنبساط 2002دراسة ناصر )- 1
ىدفت الدراسة لمتعرؼ عمى وعالقتها باضطراب الشخصية التجنبية"لدى طمبة الجامعة : 

-االنطواء  -طبيعة العالقة بيف اضطراب الشخصية التجنبية وبيف ابعاد الشخصية )االنبساط
طالب  044والعصابية( لدى طالب جامعة بغداد لمدراسات الصباحية. وتكونت العينة مف 
 –االنبساط وطالبة, قامت الباحثة باختيار اداتيف لقياس لقياس ابعاد الشخصية وىما مقياس 

االنطواء ومقياس العصابية لمصورة )أ( مف قائمة أيزنؾ لمشخصية. وتـ اعداد اخرى لقياس 
اضطراب الشخصية التجنبية , وتـ تحديد مجاالت المقياس باالستناد الى معايير تشخيصية 

. وكانت نتائج ىذه الدراسة اف المصابيف باضطراب DSM-IVو ICD-10في تصنفي 
%( مف طالب الجامعة, و ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية في 68ة ىـ )الشخصية التجنبي

 (690-4444,678اضطراب الشخصية التجنبية وفؽ متغير الجنس. )ناصر ,
"التجنبية وعالقتها بالشعور بالنقص وقوة  2014دراسة أفراح محمد نجف  - 2

الشخصية التجنبية  ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى  طبيعةاالرادة لدى طمبة الجامعة" :
 454كأسموب في الحياة وعالقتيا بالشعور بالنقص وقوة االرادة, وكانت العينة متكونة مف 

طالبا وطالبة, قامت الباحثة ببناء مقاييس لمتغيرات البحث )التجنبية, الشعور بالنقص, قوة 
التجنب وىناؾ  االرادة( وبينت نتائج الدراسة انيا دالة احصائيا اي اف الطمبة لدييـ اسموب

 (.95, 4460فروؽ دالة احصائيا في التجنبية عند الطمبة لصالح االناث.)نجؼ, 
(" التقمص الوجداني وعالقته بكل من االيثار والعفو 2011دراسة منصور) - 3

تيدؼ ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى تأثير الجنس والعمر عمى التقمص لدى طمبة الجامعة ":
طالبا وطالبة(  044سة عمى عينة مف طمبة الجامعة بمغ عددىـ)الوجداني واجريت ىذه الدرا

جامعة الطائؼ في المممكة  –اناث(في قسـ التربية الخاصة  694ذكور( و ) 464منيـ )
وقد تـ تطبيؽ ادوات الدراسة عمى العينة ككؿ , مقياس التقمص الوجداني )اعداد  -السعودية

Davis,1983 وؽ دالة احصائيا بيف متوسط درجات (, واظيرت نتائج الدراسة وجود فر
مجموعة الطمبة لصالح االناث في التقمص الوجداني, والتوجد فروؽ دالة احصائيا بيف 
متوسط درجات مجموعة الذكور البدو بالنسبة لذكور الحضر في التقمص الوجداني )الشربيني 

,4466  ,999-997.) 
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فع االخالقي لدى معممات ("التقمص الوجداني وعالقته بالتر 2019دراسة محي )-0
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ عمى العالقة االرتباطية بيف التقمص الوجداني رياض االطفال": 

معممة( في 944والترفع االخالقي عند معممات رياض االطفاؿ, وكانت العينة تتكوف مف )
وكاف مقياس (, 4469-4468مديرية تربية بغداد الرصافة االولى والثانية في العاـ الدراسي )

فقرة في صيغتو النيائية اما مقياس الترفع االخالقي مكوف مف  54التقمص الوجداني مكوف 
فقرة في صيغتو النيائية . وكانت نتائج الدراسة ىي اف معممات رياض االطفاؿ تتمتع  04

بالتقمص الوجداني والترفع االخالقي, واشارت الدراسة الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية 
متوسط درجات العينة وىذا يؤكد عمى اف المعممات تتصفف بالتقمص الوجداني  في

 (.151-154, 4469.)محي,
جراءاته:  منهجية البحث وا 

اعتمدت الباحثة المنيج الوصفي االرتباطي لتحقيؽ أىداؼ دراستيا الحالية, وسيتـ 
 عرض اجراءات البحث وعمى النحو اآلتي:

 
 

 أواًل. مجتمع البحث وعينته:
مجتمع البحث الحالي ىـ طمبة جامعة االنبار لمعاـ الدراسي ) مجتمع البحث : 

( طالب وطالبة, الدراسات االولية الصباحية , 18261( والبالغ عددىـ )4444-4446
( طالبة, وبمغ عدد 11129( طالبًا, اما اإلناث فيبمغ عددىف )7132) ويبمغ عدد الذكور

( 7621بًا وطالبة, اما الكميات اإلنسانية فبمغ عددىـ )( طال10640طمبة الكميات العممية )
 طالبًا وطالبة .

مف اجؿ إختيار عينة عشوائية طبقية مف مجتمع البحث , تـ اختيار عينة البحث : 
( كميات عشوائيا , تمثؿ اثنتاف منيا الكميات اإلنسانية, واثنتاف تمثالف الكميات العممية, 0)

كػما تـ إختيار قسميف مف كؿ كمية عشوائيًا لممرحمتيف الثالثة والرابعة , ليبمغ عدد افراد العينة 
لبة, ويعد حجـ العينة مناسبًا لمجتمع البحث, وتراوحت أعمار أفراد العينة  ما بيف ( طالبًا طا044)
 ( يوضح أعداد عينة البحث موزعة وفؽ )الكمية, والنوع, والتخصص(6( سنة والجدوؿ )40- 44)

 (  يوضح العينة  موزعة وفق )الكمية، والنوع، والتخصص(1جدول)            
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 المجموع وعالن االختصاص القسـ الكمية

 اناث ذكور

  ميكانيؾ اليندسة
 

 العممي

94 44 54 

 54 44 94 كيرباء

 
 الحاسوب

 41 عمـو الحاسبات
 

40 54 

 54 44 94 نظـ المعمومات

كمية التربية لمعمـو 
 االنسانية

العمـو التربوية 
 والنفسية

 
 اإلنساني

 
04 

 
14 

 
644 

 54 54 التاريخ كمية التربية لمبنات

 عمـو القراف
 

54 54 

 044 400 651 المجموع

 (: Tools of research)  ثانيًا: أداتا البحث 
مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ البحث الحالي تطمب االمر توفير اداتي لقياس متغيري البحث 
وىما )الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني(,  وفيما يأتي عرضًا لمخطوات واالجراءات التي 

 الباحثة:اتبعتيا 
 اواًل. مقياس الشخصية التجنبية:

لتحقيؽ اىداؼ ىذا البحث في قياس الشخصية التجنبية لدى طمبة الجامعة, تطمب 
األمر توافر اداة مناسبة لذلؾ, إذ قامت الباحثة باالطالع عمى مجموعة مف مقاييس 

رى إعدادىا الشخصية التجنبية ,التي اىتمت بقياس ) الشخصية التجنبية (, والتي سبؽ وج
لقياس ىذا المفيوـ لدى فئات ومجتمعات مختمفة , ولـ تجد الباحثة ما يناسب تطبيقو عمى 
عينة البحث الحالي وذلؾ الف اغمب المقاييس اعدت لتقيس جوانب بعيدة عف اىداؼ البحث 

ة الحالي , لذلؾ قررت الباحثة اعداد مقياس الشخصية التجنبية , اعتمادا عمى المقاييس السابق
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والدراسات والبحوث واألدبيات السابقة , بعد اخذ استشارة الدكتور المشرؼ عمى البحث ,  
 وباالعتماد عمى الخطوات العممية اآلتية :

إطمعت الباحثة عمى العديد مف البحوث والدراسات واألدبيات النفسية التي  - 6
مفيوـ الشخصية  تناولت مفيوـ )الشخصية المتجنبة(, فضاًل عف أدبيات اخرى تناولت

 وانماطيا.
 ,Adlerاعتماد تعريؼ نظري لمشخصية التجنبية , وتـ ذلؾ بتبني تعريؼ أدلر ) – 4

 ( لمشخصية التجنبية1994
 تحديد مجاالت المقياس وفقراتو:  - 9

اذ حددت الباحثة مجاالت مقياس )الشخصية التجنبية( وتعريفاتيا, كما تـ جمع 
( لمبعد 60( فقرة لمبعد األوؿ )الكؼ االجتماعي(, و )66اقع )( فقرة لممقياس, بو 54وصياغة )

( لمبعد 64( لمبعد الثالث)القبوؿ االجتماعي (, و)69الثاني)ضعؼ الثقة بالنفس(, و)
 ( بدائؿ لإلجابة وىي )دائما, أحيانا, نادرا( .9الرابع)قصور الكفاءة االجتماعية(, وحددت )

الحالي بصيغتو األولية والبالغ عددىا تـ عرض فقرات المقياس  صدق المحكمين :
عمى مجموعة مف الخبراء المحكميف المتخصصيف , وبعد عرض الفقرات عمى  ( فقرة54)

الخبراء المحكميف اتفقوا عمى صالحية المجاالت والفقرات في قياس "الشخصية التجنبية ,  
 .%( مع إجراء بعض التعديالت عمى فقراتو644 - 84وبنسبة تتراوح بيف )

تـ اعداد نسخة إلكترونية مف مقياس الشخصية التجنبية إعداد تعميمات المقياس : 
مع وضع تعميمات واضحة لميدؼ مف المقياس  مع تعميمات اإلجابة والتي ركزت في الطمب 
مف افراد العينة اإلجابة عمى كافة فقرات المقياس بصدؽ وذلؾ بإختيار البديؿ المناسب 

 الموجود أماـ كؿ فقرة.
طبقت الباحثة المقياس بصورتو االولية عمى عينة لتطبيق االستطالعي لممقياس : ا

( طالبا وطالبة تـ اختيارىـ عشوائيًا, وطمب منيـ إبداء مالحظاتيـ واالستفسار 94مكونة مف )
عف أي غموض يرونو في تعميمات اإلجابة أو في فيـ  الفقرات, والحظت الباحثة بأف العينة 

أية فقرة, إذ أكدوا جميعيـ عمى وضوح كافة الفقرات وسيولة تعميمات لـ يستفسروا عف 
 اإلجابة.

 التحميل اإلحصائي لفقرات مقياس )الشخصية التجنبية(:
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 قامت الباحثة بأجراء التحميؿ اإلحصائي وفؽ األتي:
 (:Discrimination Power of Itemsالقوة التمييزية لمفقرات ) -6

 قامت الباحثة باالجراءات اآلتية :والستخراج القوة التمييزية 
( فقرة عمى افراد 54تطبيؽ مقياس الشخصية التجنبية الكترونيا الذي يتكوف مف ) -أ 

( طالب وطالبة , وىذه العينة مناسبة لتحميؿ فقرات مقياس 044عينة البحث , البالغ عددىـ )
 الشخصية التجنبية.

التميزية لكؿ فقرة مف فقرات  تصحيح استمارات اإلجابة , الستخراج القوة  -ب 
 المقياس, اذ رتبت درجات أفراد العينة مف أعمى درجة كمية إلى اقؿ درجة كمية.

 %(   47تحديد المجموعتاف المتطرفتاف بالدرجة الكمية وبنسبة ) -ج 
( لعينتيف مستقمتيف لحساب داللة الفروؽ بيف t-testاستعماؿ االختبار التائي ) -د
 المجموعتيف في درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس .متوسطي 

ومف خالؿ ىذا االجراء تبيف اف اغمبية الفقرات مميزة لكونيا دالة احصائيًا , وذلؾ 
( بدرجة حرية 6.91ألف قيمتيا التائية المحسوبة اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )

ات غير مميزة لكونيا غير دالة احصائيًا ( فقر 5(, ما عدا )4.45( وعند مستوى داللة )460)
 ( لذا سيتـ حدفيا .07, 09, 95, 66, 7وىي الفقرات ذات التسمسؿ )

 االتساق الداخمي )صدق الفقرات(:تم حساب االتساق الداخمي كاألتي: -2
 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية: -أ

 Personف"اعتمدت الباحثة في حساب صدؽ الفقرة عمى معامؿ ارتباط  "بيرسو 
correlation  بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية, الف درجات الفقرة متصمة

( طالب 044(, عممًا بأف عينة صدؽ الفقرات تتكوف مف )Dbois , 1962 , 144ومتدرجة)
وطالبة في البحث الحالي. اذ تبيف أف اغمب معامالت االرتباط  دالة إحصائيًا عند مقارنتيا 

( ودرجة حرية 4945(عند مستوى داللة )49498عامؿ االرتباط البالغة )بالقيمة الحرجة لم
( كانت غير دالو , ىي 07, 09, 95, 66, 7( فقرات ذات التسمسؿ )5( ما عدا )998)

ذات الفقرات التي كانت غير مميزة , لذا سيتـ حذفيا ألنيا ال ترتبط بالدرجة الكمية وىذا يعد 
 س الظاىرة التي وضع لقياسيا .مؤشر عمى اف المقياس صادقًا لقيا

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة بدرجة المجال الذي تنتمي اليه  :
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قامت الباحثة باستخداـ ىذا األسموب لمعرفة معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة 
ودرجة المجاؿ الذي تنتمي إليو, وذلؾ لغرض التأكد مف صدؽ فقرات مقياس الشخصية 

ـ اعتماد الدرجة الكمية لممجاؿ محكًا داخميًا, وبعد استخداـ معامؿ التجنبية في كؿ مجاؿ وت
ارتباط بيرسوف تبيف إف اغمب معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة 

( فقرات غير دالة 5( ما عدا )998( وبدرجة حرية )4945( عند مستوى داللة)49498البالغة)
( مف المكوف الثالث والفقرتيف رقـ 95لمكوف االوؿ والفقرة رقـ )( مف ا66, 7وىي الفقرتيف )

( مف المكوف الرابع اذ تـ حذؼ ىذه الفقرات الخمسة مف المقياس , ومف خالؿ ىذا 07, 09)
 المؤشر اتضح أف جميع فقرات المقياس المتبقية تعبر عف مجاالتيا.
 يسية:ج. مصفوفة االرتباطات الداخمية الستقاللية المكونات الرئ

 Personاعتمدت الباحثة في حسابيا  عمى معامؿ ارتباط " بيرسوف "  
correlation  الف  الدرجات متصمة ومتدرجة. لكوف ارتباطات المكونات بالدرجة الكمية

لممقياس ىي قياسات اساسية لمتجانس , وألنيا تساعد عمى تحديد مجاؿ السموؾ المراد قياسو  
 (Anistasi,1976,155ولكي .)  يتحقؽ ذلؾ اعتمدت الباحثة استمارات العينة السابقة

وأشارت النتائج الى أف معامالت ارتباط درجة لكؿ مكوف بالدرجة الكمية لممقياس فضاًل عف 
( وبدرجة 4945عالقة المكونات بعضيا بالبعض االخر دالة احصائيًا عند مستوى داللة )

وىذا يشير الى اف المكونات مترابطة ( , 49498( حيث القيمة الحرجة تساوي )998حرية )
 فيما بينيا وتقيس شيء واحد ويتـ التعامؿ معيا كدرجة كمية واحدة.

 : Scales Reliabilityثبات المقياس  
 لقد تـ حساب الثبات بطريقتي أعادة االختبار والفاكرونباخ وكاالتي:

 : Test-Retestإعادة االختبار  –طريقة االختبار -أ
الثبات باستعماؿ ىذه الطريقة فأنو يتطمب إعادة تطبيؽ المقياس  ولغرض استخراج

( يومًا 60( طالب وطالبة ويكوف بفاصؿ زمني بمغ )04عمى عينة الثبات التي تكونت مف )
مف التطبيؽ األوؿ. ومف ثـ يحسب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني 

اس الحالي , وتعتبر ىذه القيمة مؤشرا جيدا عمى استقرار ( لممقي4985وبمػػػغ معامؿ االرتباط )
 في إجابات األفراد عمى المقياس عبر الزمف

 :  Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ  -ب
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تعتبر الفقرة ىي عبارة عف مقياس قائـ بحد ذاتو, إذ يتـ مف خاللو حساب التباينات 
س, حيث يتـ تقسيـ المقياس إلى عدد مف بيف درجات عينة الثبات عمى جميع فقرات المقيا

(, ويستخرج الثبات بيذه الطريقة 450, 6988األفراد يساوي عدد فقراتو )عودة, والخميمي, 
( استمارة, وباستخداـ معادلة كرونباخ بمغ 044مف درجات استمارات العينة األساسية البالغة )

 .(  وىو معامؿ ثبات جيد4989معامؿ ألفا )
 التقمص الوجداني.: ثانيًا: مقياس

لغرض توفير مقياس مناسب لمتقمص الوجداني , اطمعت الباحثة عمى العديد مف 
المقاييػس التي اىتمت بقياس ىذا المفيوـ , التي سبؽ وجرى إعدادىا وتطبيقيا عمى فئات 
ومجتمعات اخرى مختمفة. وبعد االطالع عمى ىذه المقاييس المتوفرة لـ تجد ما يناسب تطبيقو 

عينة البحث وذلؾ الف اغمب اىداؼ ىذه المقاييس ال تنسجـ واىداؼ البحث الحالي ,  عمى
قررت الباحث وبموافقة الدكتور المشرؼ , بناء مقياس التقمص الوجداني , اعتمادا عمى 

 الخطوات اآلتية :
تحديد اليدؼ مف المقياس: ييدؼ المقياس الحالي الى قياس التقمص الوجداني لدى  .6

 ة , باعتبارىـ فئة ميمة في المجتمع الحالي.طمبة الجامع
( الذي يشير الى Hoffman,2000تحديد مفيوـ التقمص الوجداني: عرفو ىوفماف ) .4

انو: استجابة وجدانية تكوف أكثر مالئمة لموقؼ اآلخر, وتتضمف تفاعاًل بيف الوعي 
 المعرفي باآلخريف والمشاعر التعاطفية.

 ة .االطالع عمى المقاييس ذات العالق .9
اجرت الباحثة دراسة استطالعية وذلؾ لربط الجانب النظري لمفيوـ )التقمص  .0

الوجداني( بالواقع العممي, اذ قامت الباحثة بإجراء العديد مف المقابالت بيدؼ الكشؼ 
عف العوامؿ األكثر تأثيرًا بالطمبة ومحاولة الوصوؿ الى صياغة فقرات تقيس ىذا 

 المفيوـ .
( فقرة, وزعت 99:  اذ تكوف المقياس في صورتو األولية مف )صياغة عبارات المقياس .5

( 69( فقرة, التخيؿ )64عمى ابعاد المقياس الثالثة كاالتي: تبني وجية نظر االخريف )
 ( فقرة.60فقرة, واالىتماـ االجتماعي )
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تـ عرض فقرات مقياس التقمص الوجداني عمى مجموعة مف صدق المحكمين : 
خصصيف بعد اف وضعت الفقرات في استمارة خاصة موزعة عمى ثالثة الخبراء المحكميف المت

%(, 84ابعاد وتعريفاتيا. ومف خالؿ حساب استجابات الخبراء المحكميف باعتماد نسبة )
ظير اف جميع الفقرات صالحة في قياس التقمص الوجداني , مع تعديالت بسيطة في 

 . صياغة بعض الفقرات
الباحثة  بصياغة تعميمات المقياس كي يتسنى لمعينة قامت إعداد تعميمات المقياس: 

االجابة عمى فقرات المقياس بكؿ سيولة ووضوح. كما تـ تصميـ المقياس بصورة الكترونية اذ 
وبسبب التعميـ االلكتروني سيتـ توزيع المقياس مف خالؿ  شبكة االنترنيت , ووضعت اماـ 

غير متأكد, ال اوافؽ , ال اوافؽ تمامًا( بأوزاف الفقرات خمسة بدائؿ وىي )اوافؽ تماما, اوافؽ, 
 ( عمى التوالي .6, 4, 9, 0,  5)

 التطبيق االستطالعي لممقياس :
( طالبا وطالبة تـ 94طبقت الباحثة المقياس بصوتو االولية عمى عينة مكونة مف )

اختيارىـ عشوائيًا, وطمب منيـ إبداء مالحظاتيـ واالستفسار عف أي غموض او صعوبة 
يرونيا في تعميمات اإلجابة أو في فيـ  الفقرات او في طريقة االجابة , والحظت الباحثة بأف 
افراد العينة لـ يستفسروا عف أية فقرة, إذ أكدوا جميعيـ عمى وضوح كافة الفقرات وسيولة 

 اإلجابة.
 التحميل االحصائي لفقرات مقياس التقمص الوجداني:

 زية واالتساؽ الداخمي )صدؽ الفقرات ( وكاالتي:قامت الباحثة بحساب القوة التميي
 ( :Discrimination Power of Itemsالقوة التمييزية لمفقرات )

( طالب 044لقد تـ تطبيؽ مقياس التقمص الوجداني عمى افراد العينة البالغ عددىـ )
العينة , ثـ وطالبة ثـ تـ تصحيح استمارات اإلجابة , وحساب الدرجة الكمية لكؿ فرد مف افراد 

رتبت درجات افراد العينة مف اعمى درجة كمية الى اقؿ درجة كمية وتحددت المجموعتاف 
%( مف كؿ مجموعة ,  فبمغ عدد األفراد في كؿ  47المتطرفتاف بالدرجة الكمية وبنسبة )

( طالب وطالبة في المجموعة 648( طالب وطالبة في المجموعة العميا, و )648مجموعة )
( لعينتيف مستقمتيف في حساب داللة t-testاستعممت الباحثة االختبار التائي )الدنيا . و 

الفروؽ بيف متوسطي المجموعتيف في درجات كؿ فقرة مف فقرات المقياس , اذ تبيف أف اغمب 
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الفقرات مميزة لكونيا دالة احصائيًا , وذلؾ ألف قيمتيا التائية المحسوبة اكبر مف القيمة التائية 
(. ما عدا الفقرة 4945( وعند مستوى داللة )460( و بدرجة حرية )6.91لبالغة )الجدولية ا

 ( كانت غير مميزة النيا غير دالة احصائيًا لذا سيتـ حذفيا .6رقـ )
 االتساق الداخمي )صدق الفقرات(: تم حساب صدق الفقرات كاآلتي:

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية: -أ
 Personدؽ الفقرة عمى معامؿ ارتباط " بيرسوف " اعتمدت الباحثة في حساب ص

correlation  بيف درجات كؿ فقرة والدرجة الكمية ,وذلؾ لكوف درجات الفقرة متصمة ومتدرجة
(Dbois , 1962 , 144 وتبيف أف اغمب معامالت االرتباط دالة إحصائيا عند مستوى .)

كمية اكبر مف القيمة الجدولية البالغة ( إذ كانت قيـ معامالت ارتباطيا بالدرجة ال4945داللة )
( غير دالة لذا 6( , ما عدا الفقرة رقـ )4945( وبمستوى داللة )998( بدرجة حرية )49498)

 سيتـ حذفيا .
 عالقة درجة الفقرة بدرجة المجال :  -ب

قامت الباحثة باستخداـ ىذا األسموب لمعرفة معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ فقرة 
الذي تنتمي إليو, لغرض التأكد مف صدؽ فقرات مقياس التقمص الوجداني في ودرجة المجاؿ 

كؿ مجاؿ وتـ اعتماد الدرجة الكمية لممجاؿ محكًا داخميًا, وبعد اف تـ استخداـ معامؿ ارتباط 
بيرسوف اتضح إف اغمب معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مقارنتيا بالقيمة الحرجة 

( غير 6(. ما عدا الفقرة رقـ )998( وبدرجة حرية )4945ى داللة)( عند مستو 49498البالغة)
 دالة لذا سيتـ حذفيا.

 مصفوفة االرتباطات الداخمية الستقاللية االبعاد الرئيسية: -ج
 Person correlationاعتمدت الباحثة في حسابيا عمى معامؿ ارتباط " بيرسوف " 

تمدت الباحثة  استمارات العينة السابقة لكوف الدرجات متصمة ومتدرجة .ولكي يتحقؽ ذلؾ اع
واشارت النتائج الى أف معامالت ارتباط درجة كؿ بعد بالدرجة الكمية لممقياس فضاًل عف 

( وبدرجة حرية 4945عالقة االبعاد بعضيا بالبعض االخر دالة احصائيًا عند مستوى داللة )
ف المكونات مترابطة فيما ( , وىذا يشير الى ا49498( حيث القيمة الحرجة تساوي )998)

 بينيا وتقيس شيء واحد ويتـ التعامؿ معيا كدرجة كمية واحدة.
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لقد تـ حساب الثبات بطريقتي اعادة :  Scales Reliabilityثبات المقياس 
 االختبار والفاكرونباخ كاالتي:

 : Test-Retestإعادة االختبار  –طريقة االختبار -أ
 قة فقد أعيد تطبيؽ المقياس عمى عينة الثبات لغرض استخراج الثبات بيذه الطري

( يومًا مف مدة التطبيؽ األوؿ,  60( طالب وطالبة وبفاصؿ زمني بمغ )04والتي تكونت مف )
ثـ ُحسب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف درجات التطبيؽ األوؿ والثاني وقد بمػػػغ معامؿ االرتباط 

 ( لممقياس.4989)
 :  Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ -ب

تعتمد ىذه الطريقة عمى اف اتساؽ استجابات االفراد عبر مفردات االختبار يمكف 
(  4986يعتمد عمييا في تقدير معامؿ الثبات. وباستخداـ معادلة كرونباخ بمغ معامؿ ألفا )

 وىو معامؿ ثبات جيد.
 الوسائل اإلحصائية :

في البحث الحالي حسبت بواسطة أف معظـ الوسائؿ اإلحصائية التي استخدمت 
 ( .SPSSبرنامج الحاسوب اآللي , باستعماؿ الحقيبة االحصائية )

 
 الفصل الرابع:

 عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها:
يتضمف ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي تـ التوصؿ إلييا بناء عمى االىداؼ التي تـ 

ار النظري والدراسات السابقة وخصائص تحديدىا وتفسير ىذه النتائج ومناقشتيا بحسب اإلط
المجتمع الذي تمت دراستو في البحث الحالي, ومف ثـ الخروج بمجموعة مف االستنتاجات 

 والتوصيات والمقترحات, ويمكف عرض النتائج كما يأتي:
 الهدف االول: التعرف عمى مستوى الشخصية التجنبية لدى طمبة الجامعة:

ة مقياس الشخصية التجنبية بصورتو النيائية المكوف لتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحث
( طالب وطالبة, وأظيرت نتائج 444( فقرة عمى عينة عشوائية طبقية تتكوف مف )05مف )

( 849454البحث إلى أف المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة  عمى المقياس  قد بمغ )
اللة الفرؽ بيف المتوسط ( درجة, ولغرض معرفة د649180درجة وبانحراؼ معياري قدره )
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( درجة, استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة 94الحسابي والمتوسط الفرضي الذي بمغ )
واحدة وتبيف اف الفرؽ  داؿ احصائيًا لصالح المتوسط الفرضي, إذ بمغت القيمة التائية 

عند مستوى (, 6991( وىي اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )-669490المحسوبة )
( وىذا يعني اف عينة البحث يمتمكوف مستوى اقؿ مف 699( وبدرجة حرية )4945داللة )

 (4والجدوؿ ) المستوى المتوسط لمشخصية التجنبية
(المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس الشخصية 2جدول) 
 التجنبية
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 

 معياريال
المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (4945)

الشخصية 
 التجنبية

دالة لصالح  6991 -669490 94 649180 849454 444
 الفرضي

يتبيف مف الجدوؿ أعاله أف أفراد عينة البحث الحالي  يتمتعوف بمستوى ضعيؼ مف 
الشخصية التجنبية, واف وجود ىذا المستوى لدى عينة البحث ال يشكؿ خطورة او مشكمة ليـ 
الف المشكمة تكمف لو كاف ىناؾ مستوى مرتفع مف ىذا االضطراب لدى العينة, الف الشخص 

يكوف قمؽ وليس لديو الثقة في نفسو ويكوف لديو كبح اجتماعي  الذي يعاني ىذا االضطراب
 وبالغالب األشخاص ذوي الشخصية التجنبية يكونوف غير اجتماعييف ومنعزليف, 

الهدف الثاني : التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في الشخصية 
 التجنبيىة لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيري النوع والتخصص .

 اناث(: -لمتغير النوع )ذكور . تبعا6
لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قامت الباحثة بأخذ استجابات عينة التطبيؽ البالغة 

( طالب وطالبة عمى مقياس الشخصية التجنبية, وبعد معالجة البيانات إحصائيا, 444)
 استخرجت الباحثة متوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا لمنوع )ذكور واناث(,

( , ومتوسط 649691( بانحراؼ معياري قدره )719561وتبيف اف متوسط درجات الذكور )
( , ولمعرفة الفروؽ بيف الذكور 699944( بانحراؼ معياري قدره )899408درجات االناث )
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واالناث استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت النتائج كما موضحة في 
 (.9الجدوؿ )

( االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في الشخصية التجنبية تبعًا 3)جدول
 لمتغير النوع

 المتغير
 العدد الجنس

المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
الداللة 

(45, 4) 
 الجدولية المحسوبة

الشخصية 
 التجنبية

 649691 719561 95 ذكور
 دالة 6991 99878

 699944 899408 645 ثانا
يتبيف مف الجدوؿ اعاله وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في 

( اكبر مف القيمة 99878الشخصية التجنبية  ولصالح االناث كوف القيمة التائية المحسوبة )
وترجع (, 698( ودرجة حرية )4945( عند مستوى داللة )6991التائية الجدولية البالغة )

الباحثة ىذه النتيجة الى طبيعة مجتمعنا الحالي فاالغمب تعطي الحرية لمذكور اكثر مف 
االناث في ابداء الرأي والتعبير واتخاذ القرارات, وكذلؾ الذكور اكثر تكويف لمعالقات 
االجتماعية كونيـ اكثر اختالطًا مف االناث, اي اف مساحة الذكور في المجتمع اكبر مف 

العالقات االجتماعية مما يجعؿ خبراتيـ قد تكوف اكبر, اتفقت ىذه النتيجة مع  االناث في
( اذ توصمت الدراسة الى وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور 4460دراسة )نجؼ 

واالناث في مستوى اضطراب الشخصية ولصالح عينة االناث, وكذلؾ دراسة )الساعدي 
ية التجنبية لدى النساء اكثر مف الذكور, ( اذ توصؿ الى اف اضطراب الشخص4469

وباألخص في المجتمعات الشرقية التي ال تشجع وال تقبؿ التفاعالت لدى الفتيات منذ الصغر 
(. واختمفت مع الدراسات األخرى بسبب اختالؼ العينات التي طبقت 54, ص4461)ناصر, 

 فييا الدراسات.
 انساني(: -. تبعا لمتغير التخصص )عممي

لتحقؽ مف ىذا اليدؼ قامت الباحثة بأخذ استجابات عينة التطبيؽ البالغة لغرض ا
( طالب وطالبة عمى مقياس الشخصية التجنبية, وبعد معالجة البيانات إحصائيا, 444)
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استخرجت الباحثة متوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا لمتخصص)عممي 
( بانحراؼ معياري قدره 849689ممي )وانساني(, وتبيف اف متوسط درجات التخصص الع

( بانحراؼ معياري قدره 799991(, ومتوسط درجات التخصص االنساني )699151)
(, ولمعرفة الفروؽ بيف التخصصيف العممي واالنساني استخدمت الباحثة االختبار 669899)

 (.0التائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )
(االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في الشخصية التجنبية تبعًا لمتغير 4جدول)

 التخصص
 المتغير

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 ,45الداللة )

4) 
 الجدولية المحسوبة

الشخصية 
 التجنبية

 699151 849689 94 عممي
 غير دالة 6991 49604

 669899 799991 664 انساني
يتبيف مف الجدوؿ اعاله  عدـ وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف التخصصيف في 

( اصغر مف القيمة التائية الجدولية 49604الشخصية التجنبية كوف القيمة التائية المحسوبة )
ىذه النتيجة مع (, واتفقت 698( ودرجة حرية )4945(, عند مستوى داللة )6991البالغة )

( اذ توصمت الدراسة بأنو التوجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف طمبة 4460دراسة )نجؼ 
التخصص العممي واالدبي في مستوى اضطراب الشخصية التجنبية, واختمفت مع بقية 

 الدراسات التي طبقت عمى عينات مختمفة مف الطمبة وغيرىا مف العينات المختمفة.
 تعرف عمى مستوى التقمص الوجداني لدى طمبة الجامعة .الهدف الثالث : ال

( 98لتحقيؽ ىذا اليدؼ قامت الباحثة بتطبيؽ مقياس التقمص الوجداني المكوف مف )
( طالب وطالبة, وأظيرت نتائج البحث إلى أف 444فقرة عمى عينة التطبيؽ المتكونة مف )

( درجة وبانحراؼ 6019445غ )المتوسط الحسابي لدرجات ىذه العينة  عمى المقياس  قد بم
( درجة, ولغرض معرفة داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط 409679معياري قدره )

( درجة, استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبيف اف 660الفرضي الذي بمغ )
مف القيمة  ( وىي اكبر689808الفرؽ  داؿ احصائيا, إذ بمغت القيمة التائية المحسوبة )
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( وىذا يعني 699( وبدرجة حرية )4945(, عند مستوى داللة )6991التائية الجدولية البالغة )
 (.5اف عينة البحث يمتمكوف مستوى عالي مف التقمص الوجداني والجدوؿ )

 (المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التائية لمقياس التقمص الوجداني5جدول) 
المتوسط  العينة المتغير

 الحسابي
االنحراؼ 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

 الداللة *  tالقيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (4945)

التقمص 
 الوجداني

 دالة 6991 689808 660 409679 6019445 444

مف الجدوؿ أعاله يتبيف اف طمبة الجامعة يمتمكوف مستوى مرتفع مف التقمص 
( منيا اف التقمص الوجداني 4466الى عدة أسباب ذكرىا )منصور, الوجداني, وىذا يرجع 

المرتفع لدى األطفاؿ يعزى الى تمتع والدييـ بمستوى تقمص مرتفع, كذلؾ يزداد التقمص 
الوجداني كمما تقدـ الشخص في العمر, وىناؾ نماذج فسرت التقمص الوجداني منيا: التقمص 

ة, اذ ترى اف التقمص الوجداني يتطور في مرحمة الوجداني مف الوجية الوراثية والبيولوجي
الطفولة المبكرة وتكوف في جانب منيا محددة بعوامؿ وراثية, واف الجينات ال تعمؿ بصورة 
مباشرة في التقمص الوجداني وانما تؤثر عمى نحو غير مباشر مف خالؿ تزويد االفراد بالقدرة 

المفسرة لمتقمص الوجداني )انموذج دافيز عمى االستجابة والتواصؿ والتفاعؿ, ومف النماذج 
(. 905 – 909, 4466( اذ اكد عمى انو ىناؾ طريقاف لمتقمص الوجداني )منصور, 6989

( اكدت عمى Macaskill, Maltby,& Day, 2002    واف ىذه النتيجة اتفقت مع دراسة )
نت نتائج ىذه ( وكاStutz & Crispino,2007وجود التقمص الوجداني لدى العينة, ودراسة )

الدراسة اف جميع الطمبة في المواقؼ التجريبية لدييـ مستويات عالية مف التقمص الوجداني, 
( اذ اكدت نتيجة ىذه الدراسة عمى وجود التقمص الوجداني لدى ,Kmiec,2009ودراسة )

( والتي اكدت عمى اف معممات رياض االطفاؿ تتمتع 4469عينة البحث, ودراسة )محيي 
 الوجداني.بالتقمص 

الهدف الرابع : التعرف عمى الفروق ذات الداللة االحصائية في التقمص الوجداني  
 لدى طمبة الجامعة تبعا لمتغيرات النوع والتخصص.

 اناث(: -. تبعا لمتغير النوع )ذكور6
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لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قامت الباحثة بأخذ استجابات عينة التطبيؽ البالغة 
عمى مقياس التقمص الوجداني, وبعد معالجة البيانات إحصائيا,  ( طالب وطالبة444)

استخرجت الباحثة متوسطات درجات افراد العينة عمى المقياس تبعا لمنوع )ذكور واناث(, 
(, ومتوسط 499097( بانحراؼ معياري قدره )6049689وتبيف اف متوسط درجات الذكور )

(, ولمعرفة الفروؽ بيف الذكور 679540)( بانحراؼ معياري قدره 6099871درجات االناث )
واالناث استخدمت الباحثة االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت النتائج كما موضحة في 

 (.1الجدوؿ )
(االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في التقمص الوجداني تبعًا لمتغير 6جدول) 

 النوع
 المتغير

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 ,45الداللة )

4) 
 الجدولية المحسوبة

التقمص 
 الوجداني

 499097 6049689 95 ذكور
 دالة 6991 49418

 679540 6099871 645 اناث
يتبيف مف الجدوؿ اعاله وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذكور واالناث في 

( اكبر مف القيمة 49418التقمص الوجداني ولصالح االناث كوف القيمة التائية المحسوبة )
(, وترجع 698( ودرجة حرية )4945( عند مستوى داللة )6991التائية الجدولية البالغة )

الباحثة سبب ذلؾ الى اف التقمص يعتمد بشكؿ اساِس عمى فيـ مشاعر االخريف واالحساس 
بيـ, فسموؾ المرأة ومشاعرىا واحساسيا قد يكوف اكثر مف الرجؿ مما جعؿ الطالبات يتمتعف 

 Macaskill, Maltby,& Dayبالتقمص اكثر مف الذكور, واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )
االناث اعمى في مقياس التقمص الوجداني بالنسبة لمذكور, ودراسة ) ( اذ كانت نسبة 2002

Kmiec,2009 إذ اكدت نتائج دراستو توجد فروؽ دالة احصائيا بيف الذكور واالناث لصالح )
( واظيرت نتائج الدراسة عمى وجود فروؽ دالة 4466االناث, ودراسة )دراسة الشربيني )

 بة لصالح االناث في التقمص الوجداني.احصائيا بيف متوسط درجات مجموعة الطم
 انساني(: -. تبعا لمتغير التخصص )عممي
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لغرض التحقؽ مف ىذا اليدؼ قامت الباحثة بأخذ استجابات عينة التطبيؽ البالغة 
( طالب وطالبة عمى مقياس التقمص الوجداني, وبعد معالجة البيانات إحصائيا, 444)

العينة عمى المقياس تبعا لمتخصص )عممي  استخرجت الباحثة متوسطات درجات افراد
( بانحراؼ معياري قدره 6069617وانساني(, وتبيف اف متوسط درجات التخصص العممي )

( بانحراؼ معياري قدره 6549910( , ومتوسط درجات التخصص االنساني )489444)
ختبار (, ولمعرفة الفروؽ بيف التخصصيف العممي واالنساني استخدمت الباحثة اال699058)

 (.7التائي لعينتيف مستقمتيف, وكانت النتائج كما موضحة في الجدوؿ )
(االختبار التائي لعينتين مستقمتين لداللة الفرق في التقمص الوجداني تبعًا لمتغير 7جدول) 

 التخصص
 المتغير

 العدد التخصص
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 ,45الداللة )

4) 
 الجدولية المحسوبة

التقمص 
 الوجداني

 489444 6069617 94 عممي
 دالة 6991 49769

 699058 6549910 664 انساني
يتبيف مف الجدوؿ اعاله وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف التخصصيف العممي 
واالنساني في التقمص الوجداني ولصالح التخصص االنساني كوف القيمة التائية المحسوبة 

( ودرجة 4945( عند مستوى داللة )6991( اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة )49769)
 ( .698حرية )

الهدف السادس : التعرف عمى مدى اسهام الشخصية التجنبية في تفسير التباين 
 الحاصل في التقمص الوجداني  لدى طمبة الجامعة.

لتحقيؽ ىذا اليدؼ استعممت الباحثة تحميؿ االنحدار البسيط لمعرفة مدى إسياـ 
اىر في المتغير التابع المتنبأ بو المتغير المستقؿ ) الشخصية التجنبية( في تفسير التبايف الظ
( أما مربع معامؿ التحديد 49969) التقمص الوجداني (, واتضح اف معامؿ التحديد  بمغ )

(R2) ( 49644أي نسبة التبايف المفسر بمغ. ) 
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عمى جودة نموذج تحميؿ االنحدار في التنبؤ وتدؿ  (R2)وتدؿ قيمة معامؿ التحديد 
%( تقريبا مف التبايف الكمي لدرجة التقمص 6494عمى اف المتغير المستقؿ يفسر ما مقداره ) 

الوجداني وعند إخضاع معامؿ التحديد الى تحميؿ االنحدار, كانت النسبة الفائية دالة عند 
 (.8لجدوؿ )( و ا698( و )6( عند درجتي حرية )4945مستوى )
(النسبة الفائية لتحميل االنحدار البسيط  لدرجة المتغير المستقل ) الشخصية 8جدول)

 التجنبية( بالمتغير التابع التقمص الوجداني

( اف قيمة النسبة الفائية المحسوبة لتحميؿ تبايف االنحدار 44ويتبيف مف الجدوؿ )
وبدرجتي ( 4945( عند مستوى داللة )9980اكبر مف قيمة النسبة الفائية الجدولية البالغة )

(, وىذا يشير الى اف متغير الشخصية التجنبيىة لو تأثير في التبايف 698( و )6حرية )
 الحاصؿ لمتغير التقمص الوجداني لدى طمبة الجامعة.

والخطأ المعياري, وقيـ االسياـ النسبي ؿ  (Beta)ومف خالؿ قيـ معامؿ االنحدار
(Beta) غير المستقؿ في المتغير التابع والجدوؿ المعيارية يمكف مف خالليا معرفة داللة المت

 ( يوضح ذلؾ.9)
(قيم معامل )بيتا( والخطأ المعياري لممتغير المستقل في التباين الكمي لمتغير 9جدول) 

 التقمص الوجداني لدى عينة البحث

مصدر 
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

مستوى  النسبة الفائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 668419799 6 668419799 االنحدار

 5479809 698 6405609604 المتبقي 4945 9980 449041

  699 6619049875 الكمي

 المتغير
 معامؿ بيتا

(B) 
الخطأ 

 المعياري

معامؿ 
 بيتا

(Beta) 

مستوى  القيمة التائية
الداللة 
 الجدولية المحسوبة 4945
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 االستنتاجات:
مف خالؿ النتائج التي توصمت الييا البحث , يمكف الخروج بعدد مف االستنتاجات 

 كاآلتي:
الحالي اف عينة البحث يمتمكوف مستوى اقؿ مف المستوى ظير في البحث  - 6

المتوسط لمشخصية التجنبية , واف وجود ىذا المستوى لدى عينة البحث الحالي طمبة الجامعة, 
 ال يشكؿ خطورة او مشكمة ليـ الف المشكمة تكمف لو كاف ىناؾ مستوى مرتفع  لدى العينة.

ور واالناث في الشخصية التجنبية  وجود فروؽ ذات داللة احصائية بيف الذك  - 4
ولصالح االناث , والذي يمكف اف يرد الى طبيعة العادات والتقاليد في مجتمعنا الذي يعطي 
الحرية في تعدد وتنوع الصداقات والعالقات االجتماعية لمذكور اكثر مف االناث . وربما يعود 

 ث .الى أساليب التنشئة االسرية الصارمة  التي تمارس مع االنا
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  في مستوى الشخصية التجنبية تبعا لمتغير  – 9

 التخصص العممي واإلنساني  .
اف عينة البحث الحالي طمبة الجامعة يمتمكوف مستوى مرتفع مف التقمص    - 0

( منيا اف التقمص الوجداني 4466الوجداني, وىذا يرجع الى عدة أسباب ذكرىا )منصور, 
أ في يتطور في مرحمة الطفولة ويزداد في مرحمة المراىقة والشباب , خصوصا اذا كاف يبد

 الوالديف يمتمكوف ىذه الخاصية .
ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية في مستوى التقمص الوجداني تبعا لمتغير النوع  - 5

والتقاليد االجتماعية )الذكور واالناث( لصالح االناث, وىذا يعود الى ما تحث عميو العادات 
 وتنشأ عميو االناث بضرورة االىتماـ والعناية والمشاركة لالخريف ومنو التقمص الوجداني .

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية  في مستوى التقمص الوجداني تبعا لمتغير  - 1
 التخصص العممي واإلنساني  .

 المعياري
 دالة 6991 689747 - 649041 6909877 الحد الثابت
الشخصية 

 التجنبية
 دالة 6991 -09799 -49969 49648 -49148
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التبايف الحاصؿ لمتغير  اف متغير الشخصية التجنبيىة لو تأثير او يسيـ في  - 7
 التقمص الوجداني لدى عينة البحث طمبة الجامعة  .

 التوصيات:
 انطالقًا مف النتائج التي تـ التوصؿ الييا في البحث الحالي, فإف الباحثة توصي:

توفير الرعاية النفسية لمطمبة في الجامعات وذلؾ مف خالؿ تفعيؿ وحدات او مراكز  -6
لنفسي لمف يحتاج ذلؾ وتوضيح اساليب حياتية ايجابية ينبغي ارشادية لتوفر ليـ الدعـ ا

 اتباعيا.
االستفادة مف مقياسي الشخصية التجنبية والتقمص الوجداني في تشخيص طالب  -4

الجامعة ونسبة توافر ىذه السمتيف ضعيفة او قوية وىذا يساعد في وضع برامج ارشادية او 
 تعميمية تناسب كؿ متغير .

 ف نتائج ىذه الدراسة لوضع برامج لتعديؿ سموؾ األفراد التجنبيف.استفادة المختصيف م -9
 المقترحات:

 تقترح الباحثة بناًء عمى النتائج التي توصمت الييا:
العمؿ عمى اجراء دراسة وصفية ارتباطية لمعرفة العالقة بيف الشخصية التجنبية مع  -6

 متغيرات اخرى )خبرات الطفولة , الصحة النفسية(.
 اخرى عف التقمص الوجداني مع انواع الشخصية االخرى. اجراء دراسات -4
اجراء دراسة مقارنة بيف جامعات محافظات العراؽ في الشخصية التجنبية لمعرفة  -9

 مدى انتشار الشخصية التجنبية .
 
 
 

 :قائمة المصادر 
(: عمميات تحمؿ الضغوط وعالقتيا بعدد مف 6990أبراىيـ, لطفي عبد الباسط ) -6

(, 5(, العدد )9ة لدى المعمميف, مجمة مركز البحوث التربوية , السنة )المتغيرات النفسي
 جامعة قطر.
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( : الحياة النفسية , ترجمة محمد برداف , مطبعة لجنة التأليؼ 6990أدلر, الفريد ) -4
 والنشر, القاىرة, مصر.

(: الطبيعة البشرية, ترجمة عادؿ نجيب بشرى, المجمس االعمى 4445أدلر,)  -9
 , القاىرة.801المشروع القومي لمترجمة, العدد لمثقافة, 

(: عالقة االعتماد عمى المجاؿ مقابؿ االستقالؿ 4444اإلزيرجاوي, فاضؿ محسف ) -0
عمى المجاؿ كسمة إدراكية وأسموب االعتماد عمى المجاؿ مقابؿ االستقالؿ عمى المجاؿ كسمة 

روحة دكتوراه غير شخصية عمى وفؽ بعض المتغيرات, جامعة بغداد ,كمية اآلداب, أط
 منشورة.

( : التعامؿ مع العواطؼ, ترجمة جاكميف جموا, الموقع 4449جاف سفيمد, إيفيميف ) -5
 www.warchihdhlland.orgاإللكتروني عمى شبكة االنترنيت: 

تحقؽ مف فاعميتو في ( : بناء مقياس لمشخصية متعدد االبعاد وال4448جبارة, كوثر ) -1
التنبؤ بالتحصيؿ االكاديمي في كميات الطب واليندسة والحقوؽ , رسالة جامعية غير منشورة 

 , جامعة عماف العربية لمدراسات العميا, عماف , االردف.
, التربيعاف 6(: دائرة التعاطؼ االنساني, ط6989الحجازي, محمد عبد الواحد ) -7

 لمنشر, الكويت.
(: التقمص الوجداني وعالقتو بكؿ مف 4466منصور كامؿ  ) الشربيني, السيد -8

(, العدد 5االيثار والعفو لدى طمبة الجامعة, دراسات عربية في التربية وعمـ النفس, المجمد )
 (, جامعة الطائؼ بالمممكة العربية السعودية.9)
(: نظريات الشخصية, ترجمة حمد دلي الكربولي وعبد الرحمف 6989شمتز, داوف ) -9
 قيسي, مطبعة بغداد.ال

(: الشخصية بيف التنظير والقياس, مطبعة التعميـ 6988صالح, قاسـ حسيف ) -64
 العالي, بغداد.

(:عمـ االمراض النفسية والعقمية)االعراض , 4444عبد الرحمف , محمد السيد, ) -66
 التشخيص, العالج( , دار قباء ,القاىرة ,مصر.

الشخصية, مرجع في اإلرشاد (:تشخيص اضطرابات  4469عبد العزيز حدار, )  -64
 عمـ النفس العيادي واإلرشاد النفسي, الطبعة األولى, الجسور لمنشر والتوزيع , القاىرة

http://www.warchihdhlland.org/
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( : المساعدة الفعالة وعالقتيا بالتعاطؼ والكفاءة 4461العجيمي, زينب جواد حسيف ) -69
الجامعة  االجتماعية لدى المرشديف التربوييف, رسالة ماجستير, كمية التربية االساسية,

 المستنصرية.
( : سيكولوجيا الشخصية, 4465غباري , ثائر احمد, وأبو شعيرة, خالد محمد ) -60

 , عماف االردف .6مكتبة المجتمع العربي, ط 
(: التقمص الوجداني وعالقتو بالترفع االخالقي , رسالة 4469محي , ريياـ سالـ ) -65

 مستنصرية , بغداد.ماجستير منشورة , كمية التربية االساسية , الجامعة ال
( : الحب في الوجود البشري وعالقتو 4447المسعودي , عبد عوف عبود جعفر ) -61

بخبرات الطفولة لدى طمبة الجامعات العراقية, اطروحة دكتواة غير منشورة , كمية التربية , 
 جامعة المستنصرية , بغداد.

العصابية( و  –االنطواء  –(: بعد الشخصية )االنبساط 4444ناصر, اشواؽ صبر) -67
وعالقتيا باضطراب الشخصية التجنبية , كمية اآلداب عمـ النفس, رسالة ماجستير غير 

 منشورة, جامعة بغداد.
(: التجنبية وعالقتيا بالشعور النقص وقوة االرادة, كمية 4460نجؼ, افراح احمد ) -68

 التربية , اطروحة دكتوراه غير منشورة , الجامعة المستنصرية, بغداد.
(: التقمص الوجداني المعرفي لدى طمبة المرحمة 4468يجة حيدر )نوري, خد -69

 المتوسطة, مجمة الحكمة , بحث منشور, بغداد.
(: التقمص الوجداني المعرفي لدى طمبة المرحمة 4468نوري, خديجة حيدر ) -44

 المتوسطة, مجمة الحكمة , بحث منشور, بغداد.
فرج احمد فرج واخروف  (: نظريات الشخصية , ترجمة6987ىوؿ , ؾ, ج, لندزي ) -46
 , الييئة المصرية العامة لمتأليؼ والنشر, القاىرة.4,ط
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