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 :البحث ملخص
والتعرف على مستوى اسلوب يهدف البحث اىل قياس أسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية،          

الفروق يف مستوى احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية وفقا" دلتغري)اجلنس والتخصص ومدة الزواج(، وكذلك 
( مدرس ومدرسة ، 9446جلنس، والتخصص، ومدة الزواج(، بلغ رلتمع البحث )اسلوب احلياة العاطفي وفقا" دلتغري)ا

ومن متطلبات الدراسة أداة  ( مدرس ومدرسة موزعني على مدارس مركز زلافظة نينوى،366وبلغت العينة االساسية )
لعاطفي ( لراندي لقياس اسلوب احلياة العاطفي لذلك قامت الباحثتان برتمجة وتعريب وتكييف مقياس )اسلوب احلياة ا

( ادلكون من 9651(  ادلعد عام ) (David.M,Buss( ، وديفيد بوس Randy ,J ,larsen 1984الرسني )
( 4رلاالت وقد مت ) 3( فقرة وقد مت تطويره إبجراءات التميز والتحليل العاملي ووجد ان فقرات ادلقياس تتشعب ب 16)

( رلاالت، ومن مث عرضو على اخلرباء 3( فقرة موزعة على )33فقرات غري مشبعة ابجملاالت فأصبح عدد الفقرات )
( فقرة، ولكل فقرة سبعة بدائل 41ادلختصني ابللغة االنكليزية للتحقق من صدق الرتمجة ، علما" ان ادلقياس متكون من )

افق اىل حد ما ، ) ارفض بشدة، ال اوافق ، ال او  ويتطلب من ادلستجيب اختيار البديل الذي ينطبق عليو، والبدائل ىي:
واعادة االختبار  -مت حساب الثبات بطريقة اعادة االختبار، و زلايد ، اوافق نوعا" اىل حد ما،  اوافق، اوافق بشدة (

طبق ادلقياس  (63( وبوسط فرضي )41( وادىن درجة للمقياس )935وبطريقة الفا كرونباخ . وان اعلى درجة للمقياس )
، ث االساسية ووجد ان االداة صادقة واثبتة وتتمتع فقراهتا ابلتمييز وصاحلة للتطبيقبصورتو النهائية على عينة البح

واستنتجت الباحثتان ان مدرسي ادلرحلة االعدادية يتمتعون مبستوى عال يف اسلوب احلياة العاطفي ، وال توجد فروق دالة 
امو على اجلهات ادلعنية االستفادة من نتائج اوصتا ابستخدكما احصائيا" وفقا" دلتغري اجلنس، والتخصص، ومدة الزواج.  

اجراء دراسة ارتباطية عالقة اسلوب احلياة العاطفي بنمطي البحث من اجل تعزيز اسلوب احلياة العاطفي، واقرتحتا 
 .  لدى اساتذة اجلامعة  (A-Bالشخصية )

 العدادية مدرسي ادلرحلة ا –اسلوب احلياة العاطفي  –: اسلوب احلياة  الكلمات ادلفتاحية
 Abstract  

          The research aims to measure the emotional life style of middle 

school teachers, and to identify the level of emotional life style of middle 

school teachers according to the variable (gender, specialization, and 

duration of marriage), as well as the differences in the level of emotional 

life style according to the variable (gender, specialization,  the duration of 

marriage).  The research community reached (1779) male and female 

teachers, and the main sample was (600) male and female teachers 

distributed among the schools of the center of Nineveh Governorate, and 

one of the requirements of the study is a tool to measure the emotional 
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lifestyle, so the two researchers translated, Arabized and adapted the scale 

(emotional lifestyle) by Randy Larsen (Randy,  J, Larsen 1984), and David 

Buss (David.M, Buss), prepared in (1984), consisting of (40) items, and it 

was developed by excellence and factor analysis procedures.  The number 

of paragraphs became (33) paragraphs distributed over (6) fields, and then 

presented to experts specialized in the English language to verify the 

veracity of the translation, noting that "the scale consists of (24) 

paragraphs, and each paragraph has seven alternatives and requires the 

respondent to choose the alternative that applies to him  The alternatives 

are: (Strongly disagree, disagree, no  I somewhat agree, neutral, somewhat 

agree (somewhat, agree, strongly agree). Reliability was calculated using 

test-retest and Cronbach's alpha method.  The highest score for the scale is 

(168) and the lowest score for the scale is (24) with a hypothetical mean 

(96). The scale was applied in its final form to the basic research sample 

and it was found that the tool is honest and consistent and its paragraphs 

are distinguished and valid for application. The researchers concluded that 

middle school teachers have a high level of emotional life style.  There are 

no statistically significant differences according to the variables of gender, 

specialization, and duration of marriage.  They also recommended its use to 

the concerned authorities to benefit from the results of the research in order 

to enhance the emotional lifestyle, and they suggested conducting a 

correlative study of the relationship of the emotional lifestyle with the two 

personality types (A-B) among university professors. 

 Keywords: lifestyle, emotional lifestyle, middle school teachers  

 مشكلة البحث:
تعددد ارسددرة ىددي احللددن االول للرتبيددة والنبددع اخلددالص للعاطفددة ، وىددي اوىل اجلماعددات ذات   ددري يف مسددري العالقددات       

رية واالجتماعية ، فمن خالذلا يكتسب الفرد امناط التفكري والسلوك ادلختلفة وعرب ما ميارسو ويالحظدو مدن سدلوكيات ارس
، اذ يطلق عليها مفهوم العالقات االسرية ، فارسرة تتكون من رلموعة متشابكة ومتكاملة ومتفاعلة من العالقات ارسرية 

تفاعل عند توافقهدا مدع افرادىدا فيندتج عدن ذلدك حن يصدبح اجلميدع مدن ادلواقدف وتتداخل ىذه العالقات وتؤدي إىل زايدة ال
االجيابية والسلبية لدى افرادىا ، وأن ىذه العالقات ودميومتها مطلب وغاية االسرة جلميدع افرادىدا وان احلاجدة ال جيداد ندو  

االسدري مدن الدود والددفء واالحدرتام  من ادلوائمة والتقدارب واالنسدجام وميكدن ان يكدون ذلدك مدن خدالل مدا يسده  بدو اجلدو
(                        11: 4666والتفاى  ودلا كان التوافق واالنسجام مها الركندان االساسديان يف بنداء ارسدرة يف االسدالم . )اخلالددي وسدعد،
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قتصدددادية و دددات وان اسدددلوب احليددداة العددداطفي يعدددد طريقدددة الفدددرد يف حياتدددو ومدددن خاللدددو تتحددددد العوامدددل االجتماعيدددة واال
الشخصدددية اذ ان ىدددذه الطريقدددة وارسدددلوب الدددذي يعددديو الفدددرد مدددن خاللدددو ، ويف دول متقدمدددة توجدددد منظمدددة  بعدددة دلنظمدددة 

 9656:456الصددحة العادليددة ومددن خالذلددا توجددو الفددرد خددالل أسدداليب حياتددو الصددحيحة ليكددون متوافقددا  ددا يف حياتددو. ) 
.Abel et al . ) 

ان التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية ومقارنة ادلسدتوايت لذا ار ت الباحثت      
وفقا" دلتغري) اجلنس والتخصص ومدة الزواج (، كوهن  ميثلون شرحية مهمة يف رلتمع مدينة ادلوصل فلال" عن ان كون ىذه 

 العينة لديه  مستوى من الوعي الثقايف .
 امهية البحث:

شك أن الزواج من أقدم العالقات اإلنسانية، وقد اطلق عليو القرآن الكرًن " ادليثاق الغليظ " ، فهو تلك العالقدة ال       
بددني رجددل وامددرأة بنيددت علددى الرضددا يف االختيددار مددن أجددل االسددتقرار واالسددتمرار، وشلددا يعددزز الرضددا الزواجددي أمهيددة االسددتعداد 

جيايب عند التدخل من أجل استقرار الزواج، وكذلك أمهية قيام العالقة الزوجية على ادلادي يف احلياة الزوجية ودور ارىل اإل
أسس من االحرتام وحتمل ادلسؤولية لتعزيدز التفداى  بدني الطدرفني يف حدال حددوث خالفدات زوجيدة، ومدا للددور الدذي حيد دو 

. ولكددن طبيعددة اجملتمعددات العربيددة الرضددا اجلنسددي بددني الطددرفني وتفددادي ادلشددكالت الدد  حتدددث وطرحهددا يف وضددوح لعالجهددا
عامددة تفددرف اخفدداء وعدددم عددرف ادلشددكالت الزوجيددة، وال سدديما مددا يتصددل ابلعالقددة احلميميددة بددني الددزوجني علددى الددرغ  مددن 

 (. 3: 4692  ريىا اخلطري يف استقرار احلياة الزوجية )البلوشي وآخرون، 
ة ليست ىبة أو عطاء لبعض البشر من دون غريى  ، وإمنا ىي جهود وإن العالقة الزوجية الناجحة وادلستقرة وادلرضي         

منظمة واعية وقصدية يبذذلا الزوجان للوصول إىل حالدة الرضدا ، وحتتداج قددرا عاليدا مدن الرعايدة ، واالنتبداه، واكتسداب عددد 
ور إجيدايب وانفعداالت سدارة من ادلهارات وتعلمها ، وعلى الرغ  من أن معظد  ادلتدزوجني يبددؤون حيداهت  الزوجيدة ولدديه  شدع

مصددحوبة برغبددة قويددة حتقيددق االسددتمتا  ، وتوقددع السددعادة والنجدداح ، واالسددتقرار ارسددري واحليددا ، قددد تتبدددل ىددذه ادلشدداعر 
والتوقعات إىل حالة السخط ، وسيطرة التفاعل السليب ، وغياب ادلودة واحلميمية ، واالستياء ، والغلب ، وخيبة ارمل ، 

 (.3: 4649ريىا من االنفعاالت السلبية والسلوكيات اذلدامة )اذلدايب وعبدالرمحن، والندم ، وغ
ويعدددد االىتمدددام حسدددلوب احليددداة العددداطفي أمدددرا" ضدددروراي" ومهمدددا" يف الوقدددت احلاضدددر دلدددا يشدددكل مدددن ركدددن اسددداس لفهددد     

طددور العلدد  والتكنولوجيددا وان اختيددار الشخصددية ونتيجددة التغددريات السددريعة الدد  تواجددو اجملتمددع ، واحددداث احليدداة السددريعة وت
الشخص رسلوب احلياة العاطفي وادلناسب لو واكتسابو ادلهارات ادلناسبة واالدارة يف حياتو بفاعلية يسداعده ااافظدة علدى 
الصددحة النفسددية وزايدة كفدداءة الشخصدددية ويف رلددال العمددل واالسدددرة سدديكون دجحددا" عندددما يكدددون لديددو اسددلوب عددداطفي 

 (.13:  3122يداين، وصحي ) الع
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فطدرة بشدرية، فقدد خلدق ن اإلنسدان مدن جسدد وروح، وشدر  لدو قدوانني العاطفة جزء ال يتجزأ من طبيعة اإلنسان وىدي و    
تلددبط تصددرفاتو ادلاديددة والروحيددة، فددال يشددذ العقددل، وال تنددد العاطفددة، وال تشددط اجلددوارح، والعاطفددة أحددد مكددودت اإلنسددان 

سددي يف تكويندون رن العاطفددة ىدي الدد  تعددرب عدن كنددو اإلنسدان، واإلميددان زللددو القلدب، فدد ذا  كددن الرئيسدة، بددل ىدي جددزء أسا
والعاطفدة مدن لدوازم الفطدرة االنسدانية ، اذ  اإلميان من القلب ف نو يلبط ادلشاعر ويوجهها  ضلو الغاية ال  خلق من أجلهان 

تسدمو ابإلنسدان وترتقدي بدو اىل الكمداالت البشدرية وقدد كدان كانت منلبطة بلوابط العقل السلي  ااكوم بشدر  ن فأهندا 
ة نبينا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص ( خري قدوة يف االىتمام ابجلانب العاطفي عامة ومع اىل بيتو خاصة ، فهو مل يتوقدف عدن العاطفدة الزوجيد

 (.994:  4691بل تعداىا ابدلودة والرمحة ال  اشار اليها القران الكرًن )الزعيب ، 
والعواطف لدى اإلنسان كثرية، فهي بعدد دوافعو وغرائدزه ورغباتدو، سدواء يف ذلدك الفرديدة منهدا أو اجلماعيدة، وسدواء يف     

والكبددت ذلددذه  .ذلددك مددا يدددعوه إىل البهيمددة أو ادلالئكيددة، ورجددل ىددذا كددان جهدداد الددنفس يف اإلسددالم ىددو اجلهدداد اركددرب
هنددا تنددتج شخصددا غددري متددزن وال سددوي، كمددا أن االصلددراف وراء  ددورات العواطددف العواطددف عنددد علمدداء الددنفس تعددد جرميددة ر

يلغدي العقدل وحيجدب الرؤيدة عندو، فددال بدد مدن االتدزان، وذلدك ابلدتحك  يف ىددذه العواطدف ومعرفدة الرسدائل الد  حتملهددا، وال 
مدع أنفسدنا وارخدرين. والعواطدف ميكن ىذا إال بفه  ىذه ادلشاعر آلهنا ىي ادلفتاح لشخصياتنا، وىي الوسيلة يف التواصدل 

يف احلقيقة ىدي مدا يشدعر اإلنسدان ابلسدعادة أو الشدقاء يف ىدذه احليداة الددنيا فاإلنسدان ادلتدزن عاطفيدا" ىدو اإلنسدان النداجح 
ادلثمر، أما اإلنسان ذو الفراغ العداطفي أو اإلنسدان ادلكت دب أو القلدق أو االهنزامدي فهدذا لدن يكدون دجحدا" بطبيعدة احلدال، 

 (.https://mawdoo3.comىو إنسان مريض حباجة إىل عالج نفسي  ) االنرتنيت :  بل
 اعطدداء نظدرة شدداملة حدول اسددلوب احليداة العدداطفي لدددى مدرسدي ادلرحلددة االعداديدة دلددا لدو ا ددر علددى  االمهيةة النرريةةة :

 ورة عامة .احلياة الزوجية وبصورة خاصة واحلياة العملية بص
 مت اعداد مقياس لقياس أسلوب احلياة العاطفي لالستفادة منو ابلبحوث والدراسات .: االمهية التطبيقية 

 اىداف البحث:
 قياس مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية بشكل عام.  -4
 وفقا" دلتغري اجلنس     ) ذكور/ إدث (.التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية  -2
 التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي  لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية وفقا" دلتغري التخصص )علمي/ انساين(. -3
سنوات فأقدل  2التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي  لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية وفقا" دلتغري مدة الزواج ) -4

 فأكثر(. سنوات 3/ 
 التعرف على الفروق يف مستوى اسلوب احلياة العاطفي وفقا" دلتغري )اجلنس ، والتخصص ، ومدة الزواج(. -5

 

https://mawdoo3.com/


 مجلة درادات موصلية
 تعنى ببحوث الموصل االكاديمية في العلوم االندانية ،ية رلمية محكمةفصلمجلة 

ISSN. 1815-8854 

 هـ4444 ذعبان -2023ذباط (، 66مجلة درادات موصلية، العدد )

 
 

 
(409) 

 حدود البحث:
 : يقتصر البحث على مدرسي ادلرحلة االعدادية ادلتزوجون حصرا".احلدود البشرية -4
 انبيها            )االمين وااليسر(.: يقتصر البحث على ادلدارس االعدادية دلدينة ادلوصل جباحلدود ادلكانية  -2
 (.4644 -4649: العام الدراسي )احلدود الزمانية  -3
 قياس أسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية.: احلدود ادلعرفية -4

 حتديد ادلصطلحات :
 

  (Emotional life style ) اسلوب احلياة العاطفي
 عرفو كل من :

السلوب الذي يعرب عن زلتوى احلياة ا حنو (:(Randy,Larsen&Buss,2011 راندي الرسني وبوس  -4
 العاطفية للفرد ، وكيفية التعبري عن مشاعره من خالل التفاعل مع احداث احلياة اليومية

Randy,Larsen&Buss,2011:438-439)   (  
بة لألحداث (: ىو ردود الفعل ال  مير  ا البشر استجاKandra &Goldman,2022كاندرا وجودلان) -2

أو ادلواقف. يت  حتديد نو  العاطفة ال  مير  ا الشخص من خالل الظروف ال  تثري ىذه ادلشاعر. على سبيل ادلثال 
 ) ، يشعر الشخص ابلسعادة عندما يتلقى أخبارًا جيدة. يشعر الشخص ابخلوف عندما يتعرف للتهديد .

Kandra &Goldman,2022:1)   
 (4699الباحثتان التعريف النظري لكل من) راندي الرسني وبوس، : تبنت  التعريف النرري -3

 Randy,Larsen&Buss,2011)) 
: ىددددددي الدرجددددددة النهائيددددددة الدددددد  حيصددددددل عليهددددددا مدرسددددددي ادلرحلددددددة التعريةةةةةةف االجراوةةةةةةي اسةةةةةةلوب احليةةةةةةاة العةةةةةةاطفي -4

 . اسلوب احلياة العاطفي االعدادية من خالل االجابة على فقرات مقياس
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 بقة : الدراسات السا
 الدراسات اليت تناولت اسلوب احلياة العاطفي :

 مل جتد الباحثتان اىل حد علمهما اي دراسة عربية لألسلوب احلياة العاطفي. الدراسات العربية: -اوال
 الدراسات االجنبية: -اثنيا"

 :((Davidson& Begley,2012دراسة ديفيدسون وبكلي  -4
 قياس اسلوب احلياة العاطفي

Emotional lifestyle measure 
ىدفت الدراسة اىل احلصول على عدد كبري من الفقرات السيكومرتية اخلاصة حسلوب احلياة العاطفي وابستخدام طرق     

القياس وكذلك للحصول على اختبار ذو بناء جيد وللحصول على الفقرات. مت تطبيق االستبيان على عينة كبرية.  ومت 
ب العاطفي، وبعد تنظي  الفقرات كل رلال من رلاالت االسلوب العاطفي ، وجد لكل ( ابعاد دلقياس االسلو 3حتديد )
( كما 6.566( فقرات ولكل فقرة اجابتني )نع  / ال( . وقد مت حساب الثبات إبعادة االختبار ووجد يساوي )96رلال )

صرية ومفهومة وسهلة وواضحة (، ومت اجراء بعض التعديالت لتكون الفقرات ق36مت حساب االتساق الداخلي للفقرات )
لكل الطبقات الثقافية. وقد سقط عدد من الفقرات وكذلك مت اضافة عدد  اخر من الفقرات ووجد حن ىدف البناء قد 

( 3( سقطت )33حصل على معامل ارتباط عايل وبعد االنتهاء من التمييز والصدق والثبات اصبح عدد الفقرات الكلي )
( الذكور 463من ذلك بعد اجراء التحليل العاملي للفقرات ادلقياس . طبق ادلقياس على )لكل بعد . وبعد االنتهاء 
( سنة ومت 34 -94( من االمريكان واالمزونيني واالتراك وى  حعمار )315( والذكور )325واالدث وبلغ عدد االدث)

دة اىل غري موافق بشدة( وكانت نتائج ( يف الصورة النهائية للمقياس وترتاوح ما بني)موافق بش4-9وضع البدائل من )
 (Davidson& Begley,2012) ( من افراد العينة لديه  اسلوب حياة عاطفي وصحي.6.644الدراسة حن )

 :((Pelin& Agata ,2019دراسة بيلني& أغاات واخرون   -2
 استبيان اسلوب احلياة العاطفي: مقياس متعدد اابعاد للعاطفية الصحية

Emotional lifestyle Questionnaire : A Multidimensional 
Measure of Healthy Emotionality 

( علدى ان تكدون االجابدة مقابدل ادلدال on line( من االمريكان اذ وجو اليه  استبيان )944مت اجراء الدراسة على )     
( ابعداد 3ابعداد وابقداء ) (3اط )، وقدد مت اختيدارى  عشدوائيا" ومت تطبيدق اسدتبيان مفتدوح مدن خدالل مجدع االجداابت مت اسدق

( من الدذكور وحعمدار تدرتاوح 946( من االدث و)464( ادلتكون من )344اخرى . وقد مت تطبيق الصورة االولية على )
( سنة وبعد االجابة على ادلقياس مت اجراء الصدق التقاريب مدع مقيداس اخدر اضدافة اىل الصددق التمييدزي كمدا مت 95-36)
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( موافدق بشددة 4-9( فقرة ولكل فقرة سل  اجابة يرتاوح بدني )41ىذه االجراءات مت احلصول على ) حساب الثبات وبعد
( فقددرة كددون 46اىل غددري موافددق بشدددة . وعنددد تطبيددق التحليددل العدداملي دلعرفددة مدددى تشددبع الفقددرات ابجملدداالت  مت حددذف )

ة بدني أسدلوب احليداة العداطفي الصدحي مرتبطدا"  ( وتوصدلت النتدائج اىل وجدود عالقدات اجيابيد3ارتباطها ضعيف ابجملداالت )
( 6.93( ، كمدا وجدد حن اجملددال االول الشدعور ابلدذات كددان معامدل االرتبدداط )43مدع العمدر وكددان اكثدر داللدة اىل العمددر )

 (، كمدا توصدلت الدراسدة اىل فدروق يف6.44( وكدان رلدال االنتبداه )6.49بينما احلساسية االنفعالية كان معامل االرتباط )
 اجلنس مع اهنا قليلة التأ ري وخاصة يف رلال اسلوب احلياة العاطفي الصحي .

(Pelin& Agata ,2019)  
 السابقة : االفادة من الدراسات 

ان االفدددادة مدددن الدراسدددات السدددابقة سددداعدت الباحثتدددان يف تدددوفري قاعددددة معلومدددات اساسدددية ، والتعدددرف علدددى منهجيدددة      
ات ادلفيدة بقدر ما يتعلق االمر ابلبحث احلايل من حيث االىداف ، العينة االدوات ، البحث واستخالص عدد من ادلؤشر 

 الوسائل االحصائية ، والنتائج .
  اجراءات البحث: 
يتلددمن ىددذا الفصددل عرضدداً لاجددراءات ادلتبعددة والدد  تتمثددل بوصددف رلتمددع البحددث وعينتددو وارداة ادلسددتخدمة وإجددراءات   

 حصائية ادلستخدمة يف معاجلة البيادت إحصائياً وكما يلي:الصدق والثبات والوسائل اإل
 : Research population اواًل: رلتمع البحث

( إذ بلغ عدد 4644-4649يتألف رلتمع البحث من مدرسي ادلرحلة اإلعدادية يف مدينة ادلوصل للعام الدراسي )  
( مدرسة اعدادية  64صل جبانبيها ارمين وااليسر من)(  يف ادلدارس االعدادية دلدينة ادلو 1779ادلدرسني وادلدرسات )

 ( يوضح ذلك 1واجلدول )
 ( رلتمع البحث الكلي دلدرسي ادلرحلة االعدادية حسب متغري اجلنس 4اجلدول)

 االيسر(  مدينة ادلوصل –يف اجلانبني )االمين 
 عدد ادلدرسني وادلدرسات

 النسبة اجملموع
 االيسر االمين اجلنس
 % 56.244 4000 653 347 ذكور
 % 43.788 779 642 437 اانث

 % 400 4779 4295 484 اجملموع
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  :Research sampleاثنياً: عينات البحث 
 وىي جزء من اجملتمع يت  انتقاؤىا وفق قواعد خاصة إذ تكون العينة ادلسحوبة شلثلة قدر اإلمكان جملتمع  عينة البحث :

اهنا رلموعة جزئية من رلتمع البحدث، وشلثلدة لعناصدر اجملتمدع افلدل  ثيدل  ( .45:4692الدراسة. )النعيمي وآخرون :
حبيددث ميكددن تعمددي  نتددائج تلددك العينددة علددى اجملتمددع حكملددو وعمددل اسددتدالالت حددول معددامل اجملتمددع. )عبدداس واخددرون، 

4691 :495) 
 العينة االستطالعية: -4

( مددددرس مدددن 92سدددة للمرحلدددة االعداديدددة و لفدددت مدددن )( مددددرس ومدر 30مت اختيدددار عيندددة اسدددتطالعية مكوندددة مدددن )     
 ( مدرسة من اعدادية خدجية الكربى للبنات.92اعدادية دار السالم للبنني و)

 عينة التحليل االحصاوي:  -2
تعد خطوة اختيار العينة يف غاية االمهية عند اجراء اية دراسة، وجيب على الباحث التفكري ملياً لدى اختياره لعينة حبثو،    
(. و ذا فقد تكونت عينة التحليل االحصائي 22: 4666ن تعمي  النتائج يتوقف على حسن اختيار العينة.)الشايب، ال

واجلدول ( مدرس ومدرسة من ادلدارس االعدادية يف مدينة ادلوصل جبانبيها االمين وااليسر للمتزوجني حصرا". 426من )
   ( يوضح ذلك.4)

 وي يف ادلدارس االعدادية يف مركز زلافرة نينوىعينة التحليل االحصا (2اجلدول )

 العدد ادلوقع اجلانب اسم ادلدرسة ت
 25 حي البلدايت االيسر اعدادية محص للبنات 4
 45 حي النجار االمين اعدادية ابن االثري للبنات 2
 20 حي احلدابء االيسر اعدادية الصديق للبنني 3
 27 حي السكر االيسر عمر بن عبدالعزيز 4
 25 متوز 47حي  االمين اعدادية الشهاب للبنني 5
 30 حي ادليثاق االيسر اعدادية النيل للبنني 6
 30 ادلصارف االيسر اعدادية الزىور للبنات 7
 33 حي ابب الطوب االمين اعدادية الشرقية للبنني 8
 45 حي الغزالين االمين اعدادية الكفاح للبنات 9

 30 حي ابب جديد االمين اعدادية الغربية للبنني 40
 250 اجملمو  
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: مت اخذ عينة قصدية رهنا تقتصر على ادلدرسني وادلدرسات ادلتزوجني حصرا" . إذ ينصح )ملح ،  العينة االساسية -3
%( مدددن أفدددراد رلتمدددع صدددغري نسدددبياً اذا كدددان بلدددع 46( يف الدراسدددات الوصدددفية االرتباطيدددة ابسدددتخدام نسدددبة )4699

%( جملتمددددددع كبددددددري جددددددداً اذا كددددددان عشددددددرات اآللددددددف 2تمددددددع كبددددددري اذا كددددددان بلددددددعة آالف، و)%( جمل96م ددددددات، و )
( يوضددددددح عدددددددد ادلدرسددددددني 3( مدددددددرس ومدرسددددددة كمددددددا يف اجلدددددددول )366(، ومت اختيددددددار )922:  4699)ملحدددددد ،

 وادلدرسات حسب متغريات البحث
 يوضح عدد ادلدرسني وادلدرسات حسب متغريات البحث  (3اجلدول )

 اجملموع عدد االانث ورعدد الذك اجلنس

400 200 600 

 اجملموع االنساين العلمي التخصص
348 282 600 

 اجملموع سنوات فأكثر 6 سنوات فاقل5 مدة الزواج

277 323 600 
 

 اداة البحث Instrumentation : 
 لغرض حتقيق اىداف البحث قامت الباحثتان مبا يلي :

 سي ادلرحلة االعدادية .* قياس اسلوب احلياة العاطفي لدى مدر 
 * وفيما يلي وصفاً رداة اسلوب احلياة العاطفي واإلجراءات ادلتبعة يف التحقق من صدقها و باهتا:

 خطوات مقياس أسلوب احلياة العاطفي :  -9
 

( ، وديفيددددد بددددوس 1984 وRandy ,J ,larsenاطلعددددت الباحثتددددان علددددى مقيدددداس راندددددي والرسددددني )     
David.M,Buss)( فقرة وقد مت تطويره إبجدراءات التمييدز والتحليدل العداملي 16( ادلكون من )9651عد عام ) (  ادل

( فقرة 33( فقرات غري مشبعة ابجملاالت فأصبح عدد الفقرات )4رلاالت وقد مت ) 3ووجد ان فقرات ادلقياس تتشعب ب 
غددا  جاسوروفسددكا  روبددن جولدددمان  )بيلددني كيسددبري   أ :( رلدداالت مث قددام رلموعددة مددن البدداحثني ىدد 3موزعددة علددى )

، وإبعددادة تطبيددق ادلقيدداس علددى عينددات مددن معظدد  دول العددامل  (4696مددا يو جيددو ىريشددربج  ريتشددارد جيددو ديفيدسددون، 
( تشبعت ابجملاالت 41)روسيا/ امريكا /جنوب افريقيا / اسيا( ومت اعادة اجراءات حتليل العاملي على الفقرات ووجد ان )

ولغةةةرض جعةةةل ادلقيةةةاس صةةةاحلا" للبي ةةةة ات مت حدددذفها كوهندددا مل تكدددن مشدددبعة ابجملددداالت لدددذا مت حدددذفها ، ( وبقيدددة الفقدددر 3)
 العراقية لقياس اسلوب احلياة العاطفي دلدرسي ادلرحلة االعدادية قامت الباحثتان ابإلجراءات التالية :
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 : مت ترمجة ادلقياس من قبل احد ادلرتمجني ادلعتمدين .ترمجة ادلقياس -أ
: بعد ان مت ترمجة ادلقياس من قبل مرتج   ومت عرضو على خبريين متخصصني بعل  النفس  لرتمجةصدق ا - ب

وجييدون اللغة االنكليزية ) د. ري يونس زلمود، د. شعيب سعيد عبدالفتاح( . كما مت التأكد من صدق الرتمجة بعرف 
ية يف كلية الرتبية للعلوم االنسانية /جامعة ادلوصل ادلقياس ادلرتج  مع الصورة االجنبية على اساتذة قس  اللغة االنكليز 

علما" ان  ( فقرة41وبذلك اصبح ادلقياس بصيغتو النهائية احلديثة ))وى : ) د.حسن دمحم صاحل ، د.زلمود دمحم حسن
د ما ،  ( بدائل وىي ) ارفض بشدة، ال اوافق ، ال اوافق اىل حد ما ، زلايد ، اوافق نوعا" اىل ح4ىذه الفقرات لديها )

( بعد اطال  الباحثتان على ىذا ادلقياس واخذ اراء 4-9اوافق ، اوافق بشدة ( وترتاوح الدرجات  على ىذه الدرجات )
 اخلرباء الذين وافقو على ان تتبىن الباحثتان ىذا ادلقياس .

 :  Validityصدق ااداة  -1
لصدددق ىددو صدددق اسددتخدام درجددات ادلقيدداس، إن يددرتبط الصدددق بدددرجات ادلقيدداس  واالسددتخدامات ادلختلفددة، لددذا فا     

 (.326:4662صدق ادلقياس مشكلة ليست بسهلة، فالصدق مفهوم نسيب ال يوجد صدق مطلق.  )مراد وامني :
 :  Face Validityالصدق الراىري  - أ
ادة ميثددل الصدددق الظدداىري مددا يبدددو االختبددار انددو يقيسددو مددن حيددث ادلظهددر العددام ويسددتخدم ىددذا ادلصددطلح لوصددف مدد    

 (  .                            434: 4664تقيس ما يرغب مصم  االختبار قياسو )ربيع ، االختبار ال  يبدو أهنا
 التحليل االحصاوي لفقرات مقياس اسلوب احلياة العاطفي:   -2
( مدددرس 426) بعددد التحقددق مددن الصدددق الظدداىري دلقيدداس اسددلوب احليدداة العدداطفي وتطبيقددو علددى عينددة البندداء البالغددة     

 ومدرسة للتحقق من القوة التمييزية للفقرات على النحو اال : 
 حساب القوة التمييزية : -3
( القوة التميزية حهنا " قددرة الفقدرة علدى التمييدز بدني ادلفحوصدني مدن ف دة ذوي ارداء ادلدنخفض 4661ويعرف النبهان)  

 ( 131: 4661بهان، وف ة ذوي ارداء ادلرتفع يف إجاابهت  على الفقرة" .)الن
 (423:  4666وتشري داللة التميزية بني االفراد الذين ميتلكون مستوايت سلتلفة من الصفات ادلقاسة. )اخلياط ،

 ولغرض حساب قوة متييز الفقرات دلقياس اسلوب احلياة العاطفي اتبعت الباحثتان اإلجراءات اآلتية:   
 ( مدرس ومدرسة.426اختيار عينة عشوائية مكونة من ) -أ

 (20/3/4644( لغاية )15/2/4644)مت تطبيق مقياس اسلوب احلياة العاطفي على عينة التمييز  -ب
بعدد تصدحيح ارداة وحتويدل االسددتجاابت اىل الصديغة الرقميدة ومددن مث حسداب الدرجدة الكليدة لكددل فدرد مدن أفددراد  -ت

%( مددن الدددرجات العليددا والدد  44اس مددن أعلددى درجددة اىل أقددل درجددة، ومت حتديددد نسددبة )العينددة، مت ترتيددب درجددات ادلقيدد
 ( مدرس ومدرسة. 35%( من الدرجات الدنيا ال  بلغت )44( مدرس ومدرسة، وحتديد )35بلغت عدد افرادىا )
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العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات  وبعد تطبيق االختبار التائي لعينتني مستقلتني الختبار داللة الفروق بني اجملموعتني       
( وىددي أعلددى مددن القيمددة التائيددة اجلدوليددة   94.636 -3.965ادلقيدداس تبددني ان القيمددة التائيددة ااسددوبة تراوحددت بددني ) 

( تبددني أن مجيددع الفقددرات شليددزة  ومبوجددب ذلددك  بددت عدددد 931( ودرجددة حريددة )6.62( عنددد مسددتوى داللددة )9.636)
 ( فقرة.41لنهائي )فقرات ادلقياس بشكلو ا

 : Reliabilityثبات ااداة   -4
يعد الثبات شرطاً اساسياً من شروط البحث، ويقصد بو ان يعطي ادلقياس النتائج نفسها او قريباً منها إذا ما اعيد تطبيقو  

ورجدددل حسددداب معامدددل الثبدددات  (،454: 4662علدددى ادلفحوصدددني انفسددده  يف الظدددروف نفسدددها. )عددددس وزلدددي الددددين، 
 اسلوب احلياة العاطفي . دلقياس

  حتققت الباحثتان من الثبات بطريقتني مها:
 : Test-Retest Method: طريقة اعادة االختبار  5-4

تعد ىذه الطريقدة اعدادة تطبيدق ادلقيداس مدرة اخدرى علدى ادلفحوصدني انفسده  بعدد فدرتة زمنيدة مالئمدة، مث حتسدب بعدد       
حصل عليها ادلفحوصني يف ادلرة اروىل والثانية، ويسمى معامل االرتباط ادلستخرج  ذلك معامل االرتباط بني الدرجات ال 

: 4694 دددذه الطريقدددة مبعامدددل االسدددتقرار، اي اسدددتقرار نتدددائج ادلقيددداس خدددالل الفدددرتة بدددني التطبيقدددني للمقيددداس . )الرميددداوي، 
944) 
ومدرسة من مدرسي ادلدارس االعدادية بتاريخ  ( مدرس36إذ مت تطبيق ادلقياس على عينة الثبات والبالغ عددىا )      

( يوم ومت استخدام معامل ارتباط 92مث أعيد تطبيقو مرة اثنية على ارفراد انفسه  بفاصل زمد )(  4644 / 1 / 1)
( 6.59بريسون دلعرفة درجة  بات ادلقياس، تبني أن قيمة االرتباط بني نتائج التطبيق ارول ونتائج التطبيق الثاين تساوي )

( وىي اعلى 96.423دلعرفة داللة معامل الثبات مت حساب االختبار التأ  اخلاص مبعامالت االرتباط ووجد انو يساوي )
 ( .6.62( ومستوى داللة )25( عند درجات حرية )4من اجلدولية البالغة )

 :  Alpha Cronback: معادلة الفا كرونباخ 5-2
دى تبدداين الفددرق بددني الوحدددات او البنددود او الفقددرات مددع بعلددها الددبعض داخددل تكشددف معادلددة )الفددا كرونبدداخ(عن مدد     

( ، ومددن أجددل اسددتخراج معامددل الثبددات مت 464: 9653ادلقيدداس وتدددل علددى التجددانس الددداخلي للمقيدداس .)عبدددالرمحن ،
التطبيدق االول ( مدرس ومدرسة وىي نفسدها مدن نتدائج 36تصحيح درجات ادلقياس لعينة خاصة ابلثبات والبالغ عددىا )

 ( شلا يدل على ان ادلقياس يتصف بثبات عاٍل. 6.52للمقياس، إذ بلغت قيمتو )
 

 :( Intrinsic validityالصدق الذايت )
( فأن 6.59يستخرج الصدق الذا  من اجلذر الرتبيعي دلعامل الثبات اعادة االختبار وكان معامل الثبات االختبار  )

 امل  بات صدق عاٍل ين  عن صالحية ادلقياس للتطبيق.( وىو مع0.90الصدق الذا  لو)
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 معامل الصدق الذا   =                              

 
 ( 6859إذ أن معامل  بات ادلقياس  = )

 
 (936: 9666)العجيلي وآخرون،          0,90=        فالصدق الذا  ىو =                     

 : تصحيح ادلقياس -5
نتهاء من االجراءات السيكو مرتية على مقياس اسلوب احلياة العاطفي اصبح ادلقياس بصورتو النهائيدة مكدون مدن بعد اال  
ائل الفقدددرات وىدددي علدددى النحدددو ( فقدددرة، ومت تصدددحيح اسدددتجابة كدددل مفحدددوص مدددن خدددالل حتديدددد اوزان درجدددات لبدددد41)

نوعا" اىل حد ما ،  اوافق ، اوافدق بشددة ( ومت إعطداء  :)ارفض بشدة، ال اوافق ، ال اوافق اىل حد ما ، زلايد ، اوافقاال 
( درجدة وبعددد ذلدك دمددع درجددات أفدراد العينددة علدى كددل فقددرة، وبدذلك يكددون مقيداس اسددلوب احليدداة 4 -9الددرجات مددن )

( والوسدددط الفرضدددي 41( وأددىدددا )935العددداطفي بصدددورتو النهائيدددة جددداىز للتطبيدددق، علمددداً ان أعلدددى درجدددة للمقيددداس ىدددي )
(63.) 

 وتتوزع درجات ادلقياس على ثالثة مستوايت :
 ( درجة. 935-  934لألسلوب العاطفي يرتاوح بني )العايل ادلستوى -9
 ( درجة.934   - 63لألسلوب العاطفي يرتاوح بني )ادلتوسط ادلستوى -4
 ( درجة. 36    -41لألسلوب العاطفي يرتاوح بني )ادلتدين ادلستوى -3

 









 معامل ثبات اعادة االختبار

 0,84      
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 : ويالتطبيق النها -6
  

بعد التأكد من صدق و بات أداة البحث من خالل اإلجراءات ال  سبق ذكرىا ، مت تطبيق ادلقياس على عينة       
(  وبعد االنتهاء من 46/1/4644( مدرس ومدرسة من ادلدارس االعدادية ، بتاريخ )366البحث البالغ عددىا )
 اابت أفراد عينة البحث وفقاً للمفتاح اخلاص ابدلقياس.( صححت الباحثتان إج92/2/4644عملية التطبيق بتاريخ )

 : الوساول اإلحصاوية -7
 مت استخدام الوساول اإلحصاوية االتية يف معاجلة البياانت :

 النسبة ادل وية حلساب نسبة اتفاق اخلرباء على فقرات ادلقياسني وحلساب نسبة اافراد للعينة . -4
 

011 نسببببالتاق =بببب   


                                (260: 4977)البياتي وزكريا ، 
 
 
 
 
 

 Person Correlation Coefficientمعامل ارتباط بريسون  -2
 T-test for on sampleاالختبار التاوي لعينة واحدة     -3
 (52: 4696)ادلنيزل وعددن،    T-test for two one samplsاالختبار التاوي لعينتني مستقلتني:   -4
 :الصدق الذايت  -2

 ( الثبات حتت اجلذر الرتبيعي :اسلوب احلياة العاطفيإلجياد الثبات للمتغري )
 

 الصدق الذاتي =           معامل ثبات اعادة االختبار 
 ( 447: 2040) كوافحة ،                                                                 

 عرض النتاوج ومناقشتها
 

يتضمن الفصل عرض ومناقشة النتاوج اليت مت التوصل إليها، وسيتم عرض النتاوج وفقًا اىداف البحث وكما   
 موضح أدانه.

 
 

 الفقرة عذد الخبراء الذين اتفقوا على

 العذد الكلي للخبراء
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 نتاوج اذلدف ااول:
 لعاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية بشكل عام.قياس مستوى اسلوب احلياة ا 

ورجل حتقيق ىذا اذلدف مت تطبيق أداة البحث ادلستخدمة لقياس مستوى اسلوب احلياة العاطفي على أفراد عينة    
( مدرس ومدرسة ، ولغرف التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى أفراد العينة 366البحث والبالغ عددى  )

وأظهرت النتائج إن درجات أفراد عينة البحث  (SPSS)الباحثتان بربدمج احلقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  استعانت
( درجة ، ووجد ان ادلتوسط احلسايب رفراد العينة يساوي 63( درجة ومبتوسط قدره ) 933_  65ترتاوح بني)  

( وجد ان القيمة التائية 63ابدلتوسط الفرضي البالغ )( درجة، وعند مقارنتو 93.492( و ابضلراف معياري )935.362)
( ودرجة حرية 6.62)( عند مستوى داللة 9.636( وىي اكرب من اجلدولية البالغة ) 56.543ااسوبة تساوي )

ويشري ذلك إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية وىذا يعد إن مدرسي ادلرحلة االعدادية لديه  اسلوب حياة (، 266)
   ( يوضح ذلك1ايل . واجلدول )عاطفي ع

 (4اجلدول )
 نتاوج االختبار التاوي لعينة واحدة لقياس مستوى اسلوب احلياة العاطفي للعينة الكلية

ادلتوسط  العدد
 احلسايب

ادلتوسط 
 االفرتاضي

االحنراف 
 ادلعياري

 الداللة القيمة التاوية
 اجلدولية احملسوبة

600 438.605 96 43.245 80.823 
4.960 

(0.05()599) 
 يوجد فرق 

 دال
 
 

( من افراد العينة كان 6.44( ال  توصلت اىل )4694وقد اتفقت ىذه النتيجة مع دراسة )ديفيدسون وبكلي،     
% من افراد العينة كان اسلوب 966اسلو   حياهت  العاطفي )صحي( او اجيايب علما" ان دراستنا احلالية وجدت حن 

ي واجيايب . وجد من خالل النتائج ان افراد العينة يتمتعون مبستوى صحي من اسلوب احلياة حياهت  العاطفي صح
الزوج ومراعاة  العاطفي وقد يعزو ذلك اىل ان ادلستوى الثقايف رفراد العينة يؤىله  دلعرفة كيفية التعامل مع الشريك أو

 .مشاعرى  وعواطفه 
 نتاوج اذلدف الثاين :

  ذكور/    ب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية وفقا" دلتغري اجلنس التعرف على مستوى اسلو (
 إانث (.

ضمت عينة البحث مدرسي ادلرحلة االعدادية ومن كال اجلنسني، وعليو فقد مت حساب مستوى اسلوب احلياة        
( يف حني 93.966معياري ) ( وابضلراف916.464) للذكورغ ادلتوسط احلسايب لالعاطفي حسب متغري اجلنس، إذ ب
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( ، وابستخدام االختبار التائي لعينتني 93.333( وابضلراف معياري )935.446) لإلانثبلغ ادلتوسط احلسايب 
( وىي أصغر من القيمة التائية اجلدولية والبالغة 9.596مستقلتني يف ادلعاجلة اإلحصائية تبني إن القي  التائية ااسوبة )

( وىذا يعد عدم وجود فرق دال إحصائياً ، أي مبعىن اخر انو 56.6( ومستوى داللة )265ية )( عند درجة حر 9.636)
وىذا يعد  تع الذكور مبستوى صحي يف  ،مدرسي ادلرحلة االعداديةال توجد فروق ميكن أن تعزى دلتغري اجلنس بني 

 ( يوضح ذلك2واجلدول) لوب احلياة العاطفي،اسلوب حياهت  العاطفية وان االدث وقعوا ايلا" يف ادلستوى العايل يف اس
 ( 5اجلدول )

 نتاوج االختبار للفرق بني ادلتوسط احلسايب وادلتوسط الفرضي دلستوى اسلوب احلياة العاطفي  وفقا" دلتغري اجلنس  )ذكور/ اانث(
 

 ادلتوسط احلسايب العدد اجلنس
االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التاوية
 (0.05مستوى الداللة عند )

 اجلدولية احملسوبة
 
 ذكور

400 440,297 43,400  
4,849 

 
 

4,960 
(0,05()598) 

 
 ال يوجد فرق 

 دال 
  

 43,366 438,220 200 اانث  

 
 نتاوج اذلدف الثالث :

  التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية وفقا" دلتغري التخصص
 )علمي/ انساين(:

قامدددت الباحثتدددان أيلددداً حبسدددداب مسدددتوى اسدددلوب احليدددداة العددداطفي لددددى مدرسدددي ادلرحلددددة االعداديدددة حسدددب متغددددري       
( 93.942( وابضلدراف معيداري بلدغ )936.116التخصص)علمي / انساين( إذ بلغ ادلتوسط احلسدايب لتخصدص العلمدي)

( وابسدتخدام االختبدار 93.459يداري بلدغ )( وابضلراف مع936.456يف حني بلغ ادلتوسط احلسايب للتخصص االنساين)
( عندد 9.636( وىي اصغر من القيمة اجلدولية والبالغة )6.362التائي لعينتني مستقلتني تبني أن القيمة التائية ااسوبة )

( ، تشري ىذه النتيجة إىل ال توجد فروق ذات داللة إحصدائية بدني التخصدص 6.62( ومستوى داللة )265درجة حرية )
 ( يوضح ذلك3مي / االنساين ( واجلدول ))العل
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نتاوج االختبار للفرق بني ادلتوسط احلسايب وادلتوسط الفرضي دلستوى اسلوب احلياة العاطفي  وفقا" دلتغري  (6اجلدول )
 التخصص)علمي/ انساين(

 ادلتوسط احلسايب العدد التخصص
االحنراف 
 ادلعياري

 القيمة التاوية
 (0.05مستوى الداللة عند )

 اجلدولية احملسوبة
 
 علمي

348 439.449 43.475  
0.305 

 
 

4.960 
(0.05()598) 

 
 ال يوجد فرق 

 دال 
  

 43.284 439.780 282 انساين

 

 نتاوج اذلدف الرابع :
 ( 5التعرف على مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية وفقا" دلتغري مدة الزواج 

 . سنوات فأكثر( 6/  سنوات فأقل
مدة  قامت الباحثتان أيلًا حبساب مستوى اسلوب احلياة العاطفي لدى مدرسي ادلرحلة االعدادية حسب متغري      

( 936.219سنوات فأقل( ) 2إذ بلغ ادلتوسط احلسايب مدة الزواج ) سنوات فأكثر( 3سنوات فأقل /  2الزواج )
( وابضلراف 936.326سنوات فأكثر(  ) 3لغ ادلتوسط احلسايب مدة الزواج) ( يف حني ب93.494وابضلراف معياري بلغ )

( وىي 6.362( وابستخدام االختبار التائي لعينتني مستقلتني تبني أن القيمة التائية ااسوبة )93.433معياري بلغ )
تشري ىذه النتيجة إىل ( ، 6.62( ومستوى داللة )265( عند درجة حرية )9.636اصغر من القيمة اجلدولية والبالغة )

 ( يوضح ذلك4واجلدول ) سنوات فأكثر( 3سنوات فأقل /  2)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني مدة الزواج 
سنوات  5نتاوج االختبار للفرق بني ادلتوسط احلسايب وادلتوسط الفرضي دلستوى اسلوب احلياة العاطفي  وفقا دلتغري مدة الزواج  )  (7اجلدول ) 

 سنوات فأكثر( 6/  فأقل 
 

االحنراف  ادلتوسط احلسايب العدد مدة الزواج 
 ادلعياري

مستوى الداللة عند  القيمة التاوية
 اجلدولية احملسوبة (0.05)

 
سنوات  5

 فأقل 
277 439.544 43.247 

 
 
 

0.409 
 

4.960 
(0.05()598) 

 
 
 

 ال يوجد فرق 
 دال 

  

سنوات  6
 43.233 439.659 323 فأكثر 
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 نتاوج اذلدف اخلامس:
 

 )اجلنس ، والتخصص ، ومدة الزواج(.وب احلياة العاطفي وفقا" دلتغري التعرف على الفروق يف مستوى اسل
 للةةةةةذكورالفدددددروق يف مسدددددتوى اسدددددلوب احليددددداة العددددداطفي وفقدددددا" دلتغدددددري اجلدددددنس )ذكدددددور/ ادث( وجدددددد الوسدددددط احلسدددددايب  - أ

( وابضلدراف 935.446البدالغ ) لةإلانثقارنتو ابلوسط احلسدايب ( وعند م93.966( وابضلراف معياري )916.464)
( وىددي 9.596( وابسددتخدام االختبددار التددائي لعينتددني مسددتقلتني وجددد حن القيمددة التائيددة ااسددوبة )93.333معيدداري )

( وىذا يعد عدم وجود فروق 265( ودرجات حرية )6.62( عند مستوى داللة )9.636اصغر من اجلدولية البالغة )
( وقدددددد اختلفدددددت ىدددددذه النتيجدددددة مدددددع دراسدددددة )ديفيدسدددددون 5دالدددددة احصدددددائيا" بدددددني الدددددذكور واالدث كمدددددا يف اجلددددددول) 

 ( ال  توصلت اىل وجود فروق دالة احصائيا" بني الذكور واالدث لصاحل االدث. 4694وبكلي،
 وب احلياة العاطفي وفق متغريي البحثنتاوج االختبار التاوي لعينتني مستقلتني  لداللة الفرق يف مستوى اسل ( 8اجلدول ) 

 العدد المتغيرات
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة

 الجنس
 57254411 58426049 844 ذكور

52150 
520:4 

 
 

(4249) 
 
 

(901) 

 ال يوجد فرق
 :9::5727 57126644 644 إناث دال  

 التخصص
 57254964 57028804 751 يعلم

42749 
 ال يوجد فرق

 :5726159 57024145 616 انساني دال  

 مدة الزواج 
 57265404 57029859 644 سنوات فأقل 9

42540 
 ال يوجد فرق

 57267761 5702:908 767 سنوات فأكثر : دال  

ادلتوسددط احلسددايب للتخصددص العلمددي يسدداوي  ابلنسددبة للفددروق علددى اسدداس التخصددص )العلمددي/ االنسدداين( وجددد حن  - ب
( 936.456( بينمددددا ادلتوسدددددط احلسددددايب لتخصدددددص االنسدددداين يسددددداوي )93.942( ابضلددددراف معيددددداري )936.116)

( وىدددي اصدددغر مدددن القيمدددة 6.362( وعندددد حسددداب القيمدددة التائيدددة وجدددد ابهندددا تسددداوي )93.459ابضلدددراف معيددداري )
( وىدددذا يعدددد ان الفدددروق غدددري دالدددة 6.62( ومسدددتوى داللدددة )265ة )( عندددد درجدددات حريددد9.636اجلدوليدددة البالغدددة  ) 

 ( .5احصائيا" كما يف اجلدول )
سددنوات فدداكثر( وجددد حن الوسددط  3سددنوات فأقددل /  2الفددروق يف مسددتوى اسددلوب احليدداة العدداطفي وفقددا" دلدددة الددزواج)  - ج

سنوات  3الوسط احلسايب لف ة )( بينما 93.494( ابضلراف معياري )936.219سنوات فأقل ( يساوي ) 2احلسايب )
(  وىي اصغر من 6.966( وجد ان القيمة التائية ااسوبة )93.433( ابضلراف معياري )936.326فأكثر( يساوي )

( لدذا فدأن الفدروق غدري دالدة احصدائيا" 265( ودرجات حريدة )6.62( ومستوى داللة )9.636القيمة اجلدولية البالغة )
لنتائج عددم وجدود فدروق يف اسدلوب احليداة العداطفي وفقدا" دلتغدري اجلدنس والتخصدص ومددة بني لف تني .وجد ومن خالل ا

( 4694الزواج . وعند مقارنة ىذه  النتيجة مدع دراسدات السدابقة وجدد حهندا اختلفدت مدع دراسدة )ديفيدسدون وبكلدي ، 
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اهنددا اختلفددت مددع دراسددة فقددد توصددلت بعدددم وجددود فددروق اذ يتمتددع افددراد العينددة حسددلوب حيدداة عدداطفي )صددحي( ، كمددا 
( ال  توصلت اىل وجود فروقا" يف اجلنس يف اسلو   العاطفي الصحي . وتدرى الباحثتدان 4696)بيلني واغا  واخرون، 

ان  تدع افدراد العيندة يف كدال اجلنسددني حسدلوب عداطفي صدحي نتيجدة" اىل الثددورة التقنيدة والتكنولوجيدا الد  ا حدت الفرصددة 
ثقافدددات العربيدددة واالجنبيدددة مدددن خدددالل وسدددائل التواصدددل االجتمددداعي وا حدددة الفرصدددة ذلددد  للتواصدددل للتواصدددل مدددع سلتلدددف ال

والتساؤل واخذ ادلشورة من ادلتخصصني يف االرشاد الزواجي وعل  الدنفس والطدب النفسدي حدول اىد  االسداليب العاطفيدة 
لسالت ال  تعرف مواقدف زوجيدة حياتيدة يتخللهدا الصحية وشلارستها يف حياهت  اليومية ، كما ان الربامج التلفزيونية وادلس

 اسلوب عاطفي صحي جعل افراد العينة منفتحني عاطفيا" لذا كان اسلوب حياهت  عاطفي وصحي . 
   :االستنتاجات 

 توصلت الباحثتان يف هناية البحث اىل:
 ان مدرسي ادلرحلة االعدادية يتمتعون مبستوى عال يف اسلوب احلياة العاطفي . -1
 جد فروق دالة احصائيا" وفقا" دلتغري اجلنس )ذكور / ادث( .ال تو - -2
 ال توجد فروق دالة احصائيا" وفقا" دلتغري التخصص )علمي / انساين(.  -3
 سنوات فأكثر(. 3سنوات فأقل /  2ال توجد فروق دالة احصائيا" وفقا" دلتغري مدة الزواج ) -4
 وجية مستقرة ويشعرون ابلرضا عن احلياة والزواج. وتدل النقاط االربعة  تع ادلدرسني وادلدرسات حبياة ز  -5
 التوصيات: 

 توصي الباحثتان مبايلي : 
 على اجلهات ادلعنية االفادة من نتائج ىذا البحث من أجل تعزيز اسلوب احلياة العاطفي . -9
 أعداد برامج خاصة لتنمية أسلوب احلياة العاطفي لدى ادلقبلني على الزواج . -4

 ادلقرتحات  : 
 باحثتان :تقرتح ال

 ( لدى اساتذة اجلامعة.A-B)عالقة اسلوب احلياة العاطفي بنمطي الشخصية ) اجراء دراسة ارتباطية -9
 .()ا ر بردمج ارشادي يف تنمية اسلوب احلياة العاطفي لدى ادلقبلني على الزواج اجراء دراسة دريبية -4
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 ادلصادر العربية واالجنبية :
 ادلصادر العربية -اوال
عهدددددود ،عايددددددة الندددددبالوي، مليكدددددة البوسدددددعيدي ، صلددددداح البوسدددددعيدي، عبددددددن ادلعدددددد ، هتددددداين احلوسدددددد  البلوشدددددي، -1

، دراسة ميدانية ، مركز الدراسات العمانية ، جامعة السلطان قابوس  واقع الطالق يف اجملتمع العماين(: 4692)
 ، وزارة التنمية االجتماعية ، مسقط . 

، االحصاء الوصفي واالستداليل يف الرتبيةة وعلةم الةنفس (: 9644راي ا ناسيوس )البيا  ،عبداجلبار توفيق ، زك -2
 مطبعة مؤسسة الثقافة ، بغداد، العراق.

، دار  9،طالصحة النفسية وعالقتها ابلتكيف والتوافق(: 4666اخلالدي، عطا ن فؤاد وسعد الدين العلمي ) -3
 الصفاء للنشر والتوزيع ، عمان .

، دار الرايددة للنشددر والتوزيددع، عمددان، 9، طأساسةةيات القيةةاس والتقةةورت يف الرتبيةةة:(4666) اخليدداط ، ماجددد دمحم -4
 ارردن. 

 ، مكتبة اصللو ادلصرية ،القاىرة، مصر . 4، طspssالتحليل االحصاوي ابستخدام (: 4664ربيع ، اسامة ) -5
، دار ارلدد للنشدر  9،ط بويةبناء وتصميم االختبارات وادلقاييس النفسية والرت (: 4694الرمياوي، عمر طالب ) -6

 والتوزيع ، عمان ، االردن .
رللةةةة (: اجلانددب العدداطفي وأ ددره يف اسددتقرار احليددداة الزوجيددة يف ضددوء السددنة النبويددة،  4691الددزعيب ،دمحم مصددلح )  -7

 . جامعة ال البيت 4، العدد 46، اجمللد ادلنارة للبحوث العلمية
 ، دار وائل للنشر، عمان.9، طبوياسس البحث الرت (:4666الشايب، عبد احلافظ ) -8
، دار ادلسددرية  2، ط مةةدخل اىل منةةاىج البحةةث يف الرتبيةةة وعلةةم الةةنفس (:4691عبدداس، دمحم خليددل واخددرون ) -9

 للنشر والتوزيع ، عمان.
 ، مكتبة الفالح ، الكويت . 9، طالقياس النفسي(: 9653عبدالرمحن ، سعد ) -11
، دار احلكمدددة للطباعدددة والنشدددر، جامعدددة بغدددداد ،  التقةةةورتالقيةةةاس و (: 9666العجيلدددي، صدددباح حسدددني وآخدددرون) -11

 العراق .
، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،  3، طادلدخل اىل علم النفس (: 4662عدس، عبد الرمحن وزلي الدين ) -12

 عمان . 
ية ااسةةاليب اإلحصةةاوية االسةةتداللية يف حتليةةل بيةةاانت البحةةوث النفسةة(: 4662عددالم، صددالح الدددين زلمددود) -13

 ، القاىرة.9، دار الفكر العريب، طوالرتبوية واالجتماعية) البارامرتية والالابرامرتية(
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االسةةةتقرار ادلهةةةت وعالقتةةةو صيةةةاط الشخصةةةية والتوافةةةق االسةةةري (: 4699العيدددداين عبددددالكرًن غدددايل زلسدددن ) -14
 ، كلية الرتبية ، اطروحة دكتوراه ، غري منشورة ، العراق .،جامعة ادلستنصرية

،  3،   ط القيةاس والتقيةةيم وأسةاليب القيةةاس والتشةخيص يف الرتبيةةة اخلاصةةة(: 4696حدة، تيسدري مفلددح)كواف -15
 دار ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة ، عمان ، ارردن .

االختبةارات وادلقةاييس يف العلةةوم النفسةية والرتبويةة خطةةوات (، 4662مدراد، صدالح امحدد وامدني دمحم سددليمان ) -16
 ، دار الكتاب احلديث، القاىرة .4ط ،اعدادىا وخصاوصها

 ، دار ادلسرية ،عمان االردن.3، ط  مناىج البحث يف الرتبية وعلم النفس(: 4699ملح ، سامي دمحم ) -17
، دار  9، طوالنفسةية منةاىج البحةث يف العلةوم الرتبويةة(: 4696ادلنيزل، عبدن فالح ،عدددن يوسدف العتدوم) -18

 ، عمان ، االردن .ادلسرية للنشر والتوزيع والطباعة 
، دار الشدددروق للنشدددر والتوزيدددع، عمدددان 9، طأساسةةةيات القيةةةاس يف العلةةةوم السةةةلوكية(: 4661النبهدددان، موسدددى) -19

 ،ارردن.
 ، مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع.9ط طرق ومناىج البحث العلمي،(، 4692النعيمي، دمحم عبد العال واخرون ) -21
( : مسدتوى الرضدا الزواجدي لددى ادلتدزوجني يف زلافظدة 4649 السديايب)اذلدايب، داؤد عبدادللك وعبددالرمحن بدن دمحم -21

كليددة الرتبيددة ، جامعددة السددلطان رللةةة الدراسةةات الرتبويةةة العربيةةة اخلاصةةة يف مةةاليزاي، الداخليددة بسددلطنة عمددان ، 
 قابوس وجامعة االسالمية يف ماليزاي .

 awdoo3.comhttps://mاالنرتنيت :  -22
 ادلصادر االجنبية -اثنيا 
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