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 على الشريك ستحواذتكتيكات اال سبناء مقيا
 واج يف فلسطنيزلدى األ 

 
 () د. حممد أمحد شاهني

 ()د. عمر الرمياوي 
 :امللخص

اجملتمع الفلسطيين،  هدفت الدراسة إىل بناء مقياس تكتيكات وأفعال االستحواذ على الشريك لدى األزواج يف
، وفق مقياس ( فقرة لإلانث38للذكور، و ) ( فقرة38ية للمقياس من )يت الصورة األولبنولتحقيق هدف الدراسة؛ فقد 

 .( جماالا 61رابعي مقسم على )
والباقي إانث من  ( ذكور،643، منهم )( زوجا وزوجة801وقد طبق املقياس على عينة متيسرة مكونة من )

 األزواج يف فلسطني.
مقياس الذكور ومقياس  لكل من لى ستة عشر جماالا فقرة ع (30نت النتائج بعد إجراء التحليل العاملي تشبع )يب

، حيث بلغ ثبات املقياس للصدق والثبات ، وبذلك يكون املقياس قد متتع بصورته النهائية بدالالت متعددةاإلانث
(09.8.) 

االستحواذ على  يكات وأفعالت، يف متوسطات تكإىل وجود فروق ذات داللة إحصائيةوقد أشارت النتائج 
قابلية تطبيق تكتيكات  هذه النتيجة حنو ، ولصاحل الذكور. وتؤشرواج يف فلسطني تعزى ملتغري اجلنساألز  الشريك لدى

ة اليت يؤدون فيها حتديد الفروقات بني الذكور واإلانث يف الدرج اذ على الشريك يف البيئة العربية، وقدرهتا علىاالستحو 
 .هذه السلوكيات

 ة:مقدم
، بسبب وجود الزوجية على درجة كبرية من األمهية يف العالقات العاطفية ومن مثاالحتفاظ ابلشريك هو مشكلة 

ظيم العالقة بني تناالستحواذي قادر على  وميكن االفرتاض أبن السلوك .فسني أو اخليانة أو خطر االنفصالمنا
 ضمن عالقة توصف أبهنا رومانسية. ساعدة يف احتفاظ كل منهما ابآلخر، واملنيالشريك

ألسباب تتعلق  ،عبا وحمفوفا ابلصراعات والتحدايتالحتفاظ بعالقة رومانسية بني األزواج عمال صويعد ا
ا واليت ميكن أن يشكل أي منها مصدر  ، أو اخلالفات الشخصية،غري املستقر، أو تداخل العالقات ابلوضع االقتصادي

 (.Buss, 2000 بني أي زوجني هي اخليانة )الرومانسية  ، ولعل أهم هتديد للعالقةللصراع يف العالقة بني الزوجني

                                                            

()جامعة القدس املفتوحة 
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"تكتيكات  ، على وجه التحديد ، تولد السلوكيات اليت ختدمالدراسات السابقة إىل أن الغرية وقد أشارت
الشريك من اخليانة أو اخلروج عن  املنافسني ومنع " ، وهي مصممة للعمل على إبعاد التحول حنولشريكاالستحواذ على ا
 .(Buss 1988 شراكة )إطار العالقة وال

يكات ت( تك.6) وابستخدام إجراءات التنافس وسلوكيات الغرية اليت مت حتديدها وتصنيفها، فقد صنف
، حيث ميكن اليقظة واحليطة وبني العنف متنوعة ترتاوح ما بني ةأفعال سلوكي( 604، تتضمن )لالستحواذ على الشريك

 Mate Retention Inventory (MRI) االستحواذ يكاتتتكتقييم األداء ألي من الشريكني من خالل قائمة 
:"تقدمي  " ، مثلة، استخدام "إشارات احليازة اللفظيواالسرتاتيجيات ذات العالقة ومن األمثلة على تكتيكات االستحواذ

تمام اه "، واستخدام تكتيكات "تعزيز املظهر"، مثل: "ألبس لباسا لطيفا ألبقى علىشريك رومانسي الزوج ابعتباره
اخل ... " اجتماعية " ، من مثل: "أحتكر وقت الزوج حني نتواجد يف مناسبةزوجي" ، واالستئثار بوقت الشريك

((Buss and Shackelford, 1997. 
فإنه من الطبيعي  ، وبغية إجناز اإلمكانية التكاثرية،فاظ ابلشريك الذي مت احلصول عليهوحيث أنه يتعني االحت

، واليت يطورها كل من لالستحواذ على الشريك يكاتت، وخمرجاهتا كتكة املعرفية/ االنفعاليةأن تظهر سلوكيات الغري 
 Schmitt and)واليت ختتلف على بعض الصعد بني الرجال والنساء  الشريكني للتعامل مع هذه املشكالت التكيفية،

Buss, 2001). 
، التكيفية، ويف حال الغرية حتل فعليا املشكلة وميكن أن تتطور اآلليات النفسية فقط إذا أتيحت خمرجات سلوكية

واحلد من فرص ، الشريك عن اإلقدام على اخليانة يتوجب أن تقوم املخرجات السلوكية مبا يلي: ردع املنافسني ، وردع
السلوكيات على شكل تكتيكات استحواذ على الشريك ترتاوح بني اليقظة  ، وقد تظهر هذههجر الشريك للعالقة

 اجتماعيا أن تتساهل الزوجة مع زوج خائن ، إال أنه من غري وبينما من املمكن أن يكون مقبوالا  بني العنف.واحليطة و 
للسخرية ابعتباره يتصرف  ، حىت لو فعل هو ذلك، وسيتعرضن يتساهل الزوج بصدد خيانة زوجيةاملقبول اجتماعيا أ

 (.Reichard 2002 بطريقة تفتقر إىل الرجولة )
أكثر مما  ت أن من املرجح أن يستعمل الرجال عدة تكتيكات لالستحواذ على الشريكوكشفت الدراسا

الزوجات ضمن العالقات  دة من األسباب احملورية للعنف ضدتستعمله النساء ، وأن غرية الرجل اجلنسية هي واح
، وليس كل النساء غايةيستعملون العنف هلذه ال ، مع اإلشارة إىل أنه ليس كل الرجاليكات االستحواذ القسريةتوتك

ملرأة يف يفتقرون إىل املوارد االقتصادية اليت كان إبمكاهنا احلفاظ على ا يف تعرضهن له، وأن الرجال الذين متساوايت
 ، والنساء األكثر جاذبية للرجال اآلخرين هن معرضات بشكل خاصميال حنو استعمال العنف العالقة طوعا هم األكثر

 (.Palteck and Shackelford, 2000 قبل شركائهن ) ألن يكن ضحااي العنف من
وكذلك فإن الرجال  ني أيضا اإلقرار أبن كال من الرجال والنساء يستفيدون من اسرتاتيجيات اجلنس األخر.ويتع

ا كما ميكن لكل من أيب املرأة وأشقائه يوفرون موارد لبعض النساء ، مثل : زوجاهتم ، وشقيقاهتم ، وبناهتم ، وأمهاهتم،
 وموارد. يعا من انتقائها لقرين ذي مكانةوأبنائها أن يستفيدوا مج
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األوىل هي مشكلة  ويواجه األفراد أثناء حماولتهم البحث عن الشريك املناسب مشكلتني تكيفيتني حرجتني،
، نظرته جتاهه تلف يفالشريك احملتمل قد خي نتحواذ على الشريك واحملافظة عليه، ذلك أ، والثانية هي االساختيار الشريك
، خاصة إذا لى العالقة املستقبلية مع الشريكفوائد تكيفية وتوافقية ع االختيار احلكيم قادرا على توفريوابلتايل يكون 

لى املوارد اليت ميكن أن (. ويشمل هذا احلصول ع Buss, 2003; Andersson, 1994) تباط الزواجير انتهت ابال
النسل )األبناء(. ذلك  ، وكذلك اجلينات ذات اجلودة العالية اليت ميكن أن تنتقل إىلةالزوجي فرص استمرار احلياة تزيد من

ي من املنافسني الذين أقرب إىل بعضهم من أاا مع الصفات املرغوب فيها، هم دائم، أن األزواج أو الشركاء احملتملني
 Schmitt and) ليات الشريك ضرورية يف حتديد ميول وأفض يكات االستحواذت، وتكون تكج معهمو ايسعون للتز 

Buss, 1996). 
من بني ما  ج طويلة األمد ، إال أن البشر همن عالقات زوا و وعلى الرغم من أن العديد من أنواع الطيور تك

اسرتاتيجياهتم وسلوكهم اجلنسي  ( من الثدايت اليت تشكل عالقات طويلة املدى وملتزمة كجزء من%8يقرب من )
(Reichard, 2002) .بل يصبح اإلبقاء على الشريك شريك أو قرين ال يكفي جة لذلك ، فإن اختيار أو جذبونتي ،

ويصبح من األمهية استخدام تكتيكات استحواذ انجحة ألبعاد املنافسني عن هذا  الذي مت اختياره مصدر قلق رئيس،
 ,Buss) و االنفصال(، وحبيث يبعد عن الشريك أي تفكري جتاه اخليانة أ(Schmitt and Buss, 2001 الشريك

2003) . 
احلاجة إىل محاية  ستحواذ طويلة األمد تواجه مشكلةيكات االتري من املخلوقات احلية اليت تفتقر إىل تكثإن الك

وعلى سبيل  ة.حجعلى استكمال عالقة ان د املنافسني لفرتة كافية لإلبقاءالشريك ، والذي يشمل عادة السعي إىل ص
ادة اجلسدية ، والقيعزل الشريك، وابعاده من منطقة املنافسني اية لدى بعض احلشرات تشملات احلم، فإن تكتيكاملثال

حىت البقاء ملتصقا جسداي ، و لبية للمنافسنيروائح ختفي جاذبية الشريك كإشارات س بعث منهاتنأمام املنافسني ، و 
 (.Thornhill and Alock, 1983 لفرتة زمنية طويلة وكافية لضمان جناح احلمل ) ابلشريك

هو مفهوم أوسع  ، فإن االحتفاظ ابلشريكا مشكلة احلاجة إىل محاية الشريكوحيث أن البشر يواجهون أيض
، فإن االستحواذ الناجح على لذلك (. ونتيجةBuss, 1988 يشمل احلفاظ على عالقة الزواج لفرتة زمنية طويلة )

بات ، من مثل توفري املوارد واملتطلتطلب محاية الشريكي يكات جدية عندما يكون الوقتتالشريك حيتاج عادة إىل تك
 ، وعلى مدى فرتة طويلة من الزمن.وتفضيالت الشريك ذات الصلة اليت تفي أبولوايت

الدراسات اليت  الشريك وجذب الشريك ، إال أن عددورغم أن الكثري من الدراسات كرست لدراسة اختيار 
 ,.Goetz et al) التجريبية منها  لدى البشر هي حمدودة ، خاصةشريك يكات االستحواذ على التركزت على تك

، حيث أجريت دراسة حصراي على عينات أمريكية راسات ، فإن هذه الدراسات استندت. وابستثناء ثالث د(2005
، ودراسة على عينة من مثليي Kardum, Hudek Knezevix and Gracanin, 2006)على عينة كرواتية )

 ,de Miguel and Buss)، ودراسة دي ميجويل وابس (Vander Laan and Vasey, 2008) اجلنس يف كندا 

 على الشريك لدى عينة من اإلسبانيني العزاب واملخطوبني واملتزوجني ذيكات االستحواتتقصت تك اليت (2011
 واملطلقني.
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 ة:الدراسات السابق
الشريك، فقد قام ابس  يكات االستحواذ علىتقدمت العديد من الدراسات دليال على صحة قابلية التطبيق لتك

(Buss, 1988بتقييم أداء وفاعلية التك )ة اليت الذكور خيتلفون عن اإلانث يف الدرج نيكات التسعة عشرة، ووجد أت
س وفقا لنظرية علم االفرتاضات حول االختالفات حبسب اجلن يؤدون فيها هذه السلوكيات، ووثق "ابس" العديد من

، يكات عرض املوارد، وحجب الشريكتسبيل املثال أن الذكور أكثر ميال الستخدام تك ي، حيث ذكر علىالنفس التطور 
 اثرة الغرية لالحتفاظ ابلشريك.إفضلن تكتيكات مثل تعزيز املظهر و ي بينما اإلانث

الشريك  ، فقد استخدما قائمة االستحواذ علىBuss and Shackelford, 1997) أما ابس وشاكلفورد )
(MRIالختبار فرضيات إضافية مستمدة من نظري )أن الذكور أكثر اهتماما ابإلبقاء  ة التطور النفسي ، حيث تبني هلما

كن يف املقابل أكثر اهتماما ابلشريك الذي لديه موارد   تكون لديها قدرة إجنابية عالية، بينما اإلانثعلى الشريكة حني
يزداد عند . كما وجدا أيضا أن اهتمام الذكر ابالحتفاظ ابلشريكة طموح تملة ، ويتمتع بدخل مرتفع ولديهحالية أو حم

 .ه إىل أحد غريهتظر شريكتنألن  شعوره بزايدة االحتمال
(، فوجدا MRI) أيضا قائمة االستحواذ على الشريكGoetz et al., 2005) وقد استخدم جويتز وزمالؤه )

، يسعون وقدرات جتذب املنافسني اآلخرين تع بشخصيةة جسداي وتتمأن الذكور الذين ينجذبون حنو األنثى األكثر جاذبي
بون إىل مثل هذا النوع من متكرر أكثر من الذكور الذين ال ينجذ م تكتيكات االحتفاظ ابلشريك بشكلإىل استخدا

 .اإلانث
االستحواذ  ، ومن خالل استخدام قائمةSchackelford and Buss, 2000) واستنتج شاكلفورد وابس )

درجة الرضا الزواجي بني  سلبا مع يكات االستحواذ على الشريك يرتبطت(، أن تواتر استخدام تكMRIلى الشريك )ع
ل رضا ، هم أقعب مهم عاطفيا، على سبيل املثالوقتهم والتال ذين يقوم شركاؤهم ابلسعي الحتكار، وأن األفراد الالزوجني

سلوكيات االستحواذ على . هذه النتائج تشري إىل أن تالسلوكيا الذين ال يقومون مهذه عن زواجهم مقارنة ابألشخاص
اهلدف أكثر  بعض األحيان تكون على حساب األهداف اليت تسعى هذه اجلهود إىل حتقيقها، ورمبا جعل الشريك يف
 لبية مؤقته أو دائمة على الشريك.له انعكاسات س صعوبة أو

تقييم أداء  ، ومن خاللSchackelford, Goetz, and Buss 2005) أما دراسة شاكلفورد وجوتز وابس )
االستحواذ على الشريك  ( من األزواج ابستخدام قائمة107السلوكيات والتكتيكات للحفاظ على الشريك على )

(MRIفقد قدموا مزيدا من األد ،)وأبهنا تربط يكاهتا، وفئاهتا، وجماالهتا، وسلوكياهتاتبتك لة على موثوقية هذه القائمة ،
ة بني تقارير كل من الزوج وزوجته، . ومن خالل املقارنيكات االحتفاظ ابلشريكتتك يا بني النظرية والتطبيق يف جمالفعل

مبعرفة موثوقة  ، مما يؤشر إىل أن كل من الزوج والزوجة ميكنه أن حيتفظالك تطابقا بني التقريرين تقريباهن نفقد تبني أ
 الستحواذ على الشريك.حول الطرف اآلخر من خالل تطبيق قائمة ا

ستحواذ اال يكاتتاليت تقصت تكde Miguel and Buss, 2011) وكانت دراسة دي ميجويل وابس )
( فردا من إسبانيا، وابعتبارها 3.8) ماعية لدى، واحلالة االجتواختالفاهتا حبسب الشخصية، والفروق بني اجلنسني
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، قد أظهرت نتائجها أبن هنالك اختالفات بني الذكور واإلانث اجملال ذاالدراسة األوىل اليت جتري يف البيئة اإلسبانية يف ه
راد الذين . كما أن األفز املظهر، والعنف جتاه املنافسني، واالنتقاص من الشريكوتعزي يف جماالت عرض املصادر،

واحلب واالهتمام،  ملظهر،، أظهروا مستوى أعلى يف جماالت عرض املصادر، وتعزيز ايف العالقات اليت فيها التزام ينخرطون
أقل، فقد أفادوا أبهنم يستثريون الغرية لدى  ن اخنرطوا يف عالقات فيها التزام، أما أولئك الذيواشارات احليازة اللفظية

والتقبل قد ارتبطت الدراسة أبن بعض اخلصائص الشخصية مثل العصابية  . كما أظهرت نتائجشريكهم عن قصد وتعمد
 ات االستحواذ على الشريك ، ودعمت ابلتايل اثنتني من النظرايت القائمة على التطور.يكتتك بطرق متسقة مع

، اذ على الشريكاالستحو  يكاتتومن خالل استعراض نتائج الدراسات واألحباث السابقة اليت أجريت حول تك
، حيث حبثت ت أمريكيةدراسات اقتصرت على عينافال جند أن هذا املوضوع هو حديث العهد حىت يف الثقافات الغربية،

، ودراسة Buss, 1988)، مثل: دراسة ابس )الستحواذ على الشريك على التطبيقا يكاتتالدراسات يف قابلية قائمة تك
 ينما بعض الدراسات اهتمت ابلفروق، ب Shackelford , Goetz,  and Buss, 2005)وجوتز وابس ) شاكلفورد

 ,Buss and Shackelford) على الشريك ، كدراسة ابس وشاكلفورد  االستحواذ تكتيكاتبني اجلنسني على قائمة 

 & Shackelford)شاكلفورد وابس  ، بينما ربطت دراسةGoetz et al. , 2005)، ودراسة جوتز وزمالؤه )(1997

Buss, 2000)  وتقصت دراسة ودرجة الرضا الزواجي بني الزوجني االستحواذ على الشريك تكتيكاتبني استخدام ،
االختالف يف تكتيكات االستحواذ على الشريك حبسب  de Miguel and Buss, 2011)ميجويل وابس )دي 

 واحلالة االجتماعية لعينة من اإلسبانيني. الشخصية ، والفروق بني اجلنسني،
كأحد اجملتمعات  على الشريك يف اجملتمع الفلسطييناالستحواذ  تكتيكاتوقد هدفت هذه الدراسة إىل تقصي 

، ومهدف بناء مقياس حسب علم الباحثني من اجملتمعات العربية، حيث مل يطبق مثل هذا القياس مسبقا يف أي يةالعرب
 العربية. تحواذ على الشريك وتقنينه للبيئةتكتيكات االس

 ة: الدراس ةمشكل
عالقات الزوجية استدامة ال بار دور االستحواذ على الشريك يفتربز مشكلة الدراسة احلالية كما أشري سابقا ابعت

وكذلك ابعتبار أن الفروق بني اجلنسني يف التكتيكات  وعالقته ابلتوافق الزواجي كما أشارت بعض الدراسات السابقة،
وهي رغم حداثتها ،  .النفس واإلرشاد الزواجي واألسري مفاهيم حديثة يف علم ستخدمة لالستحواذ على الشريك هيامل

أخرى  تعاملت مع عينات أمريكية على وجه اخلصوص ، إضافة إىل دراسات ثالثبعض الدراسات اليت  إال أن هنالك
، وال دراسات يف هذا اجملال ا يف البيئة العربية ، فلم يكن أيفقط تعاملت مع عينات من إسبانيا ، وكندا ، وكرواتيا. أم

يف هذا اجملال  ه ، ونتيجة للقصور. وعليعلى الشريك تطوير ألي من املقاييس للتعامل مع متغريات وتكتيكات االستحواذ
االستحواذ على الشريك،  تكتيكاتالدراسة احلالية إىل تطوير مقياس ل ته يف العالقات بني األزواج، فقد سعتوألمهي

 .اجلنسني على املقياس والتعرف إىل الفروق بني
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 ة:الدراس ةأهمي
 أمهية نظرية وعملية. ئة العربية ، وهي ابلتايل تكسببيتربز أمهية الدراسة يف البيئة اليت ستطبق فيها ، أال وهي ال

 اليت ميارسها الزوجان تكتيكات، فتتمثل يف مسامهة الدراسة ونتائجها يف الكشف عن طبيعة الفأما األمهية النظرية
ات من خالل املمارسة كيتلقياس هذه التك يف فلسطني لالستحواذ على الشريك، والتوصل إىل أداة قياس موضوعية

 عملية واملنهجية.ال
، الزواجي واألسري ه دالالت تربوية يف جمال اإلرشادبينما تتمثل األمهية العملية يف أن هذا القياس قد يصبح ل

، ومن مث التخطيط لتطوير برامج إرشاد األسرية التعامل مع املشكالت واالضطراابتابعتباره أداة تشخيصية تساهم يف 
العالقة الزواجية وحتقيق وأصحاب االختصاص ملساعدة األزواج على إدامة  نفسينيزواجي وأسري من قبل املرشدين ال

 التوافق الزواجي. ة منجأقصى در 
 ة: الدراسف أهدا

 :هدفت الدراسة احلالية إىل
 .والثبات للمقياس بية، وحتديد معايري الصدقاالستحواذ على الشريك للبيئة العر  تكتيكاتبناء مقياس  .6

األجنبية يف البيئة  ت االستحواذ على الشريك للبيئة العربية املطور عن النسخةتطبيق مقياس تكتيكا .8
 الفلسطينية.

، الشريك يف البيئة العربية االستحواذ على تكتيكاتحتديد قدرة املقياس على التفريق بني الذكور واإلانث يف  .8
 ومنها البيئة الفلسطينية خباصة.

 ةالدراسة أسئل
 اإلجابة عن السؤالني اآلتيني: هدفت الدراسة احلالية إىل

األزواج يف  : ما هي اخلصائص السيكومرتية ملقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك لدىالسؤال األول
 ده كافة؟فلسطني، وجماالته ، وأبعا

على الشريك  االستحواذ تكتيكاتات داللة بني الذكور واإلانث على مقياس ق ذ: هل توجد فرو السؤال الثاين
 زواج يف فلسطني؟لدى األ

 ة:واإلجرائية التعريفات االصطالحي
األفعال  الستحواذ على الشريك يف قائمة من:تتمثل تكتيكات اتكتيكات االستحواذ على الشريك 

الشريك عن اإلقدام على  املتعلقة بردع املنافسني أو ردع واملخرجات السلوكية اليت تستخدم حلل املشكالت التكيفية
بعاد إوالعنف، وتستعمل لإلبقاء على الشريك و  يك للعالقة ، وترتاوح بني اليقظةد من فرص هجر الشر اخليانة ، أو احل

 املزامحني من نفس اجلنس.
عليها املفحوص على مقياس   حيصلوتعرف تكتيكات االستحواذ على الشريك إجرائيا من خالل الدرجة اليت

 راسة.الد حواذ على الشريك الذي بين ألغراضتكتيكات االست
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اليت تعطي  ت الصدق والثبات ملقياس اإلرهاق النفسيالال: وتتمثل بداخلصائص السيكومرتية للمقياس
 الباحثني الثقة يف استخدامه مستقبال.

 ة:حمددات الدراس
 تتحدد نتائج الدراسة وتعميماهتا يف اجلوانب اآلتية:

  توزيعها، وابلتايل فإن إمكانية  األداة عند واج الذين جتاوبوا معاقتصرت الدراسة على عينة متيسرة من األز
 لألزواج يف فلسطني. ثيل هذه العينةتعميم النتائج تتحدد مبدى مت

  اإلجرائية. هذ الدراسة ، حمددة يف التعريفاتاملفاهيم واملصطلحات املستخدمة يف 
 :ات واإلجراءة ريقطال

اتبعت جلمع بياانت الدراسة  ، واإلجراءات اليتمن الدراسة وصفا جملتمع الدراسة، وعينتها يتناول هذا اجلزء
 وحتليلها.

 :وعينتهاة اسردجمتمع ال
 النصف الثاين من العام سطني خالل فرتة إجراء الدراسة يفيتكون جمتمع الدراسة من مجيع األزواج يف فل

ل إىل األزواج لصعوبة الوصو  اا ر ظ، ن"Available Sample" ، وقد اختريت من بينهم عينة متيسرة  8064/ 8068
فرت لدى الباحثني عرب الربيد اإللكرتوين على عدد من األزواج الذين توا املباشر معهم ، حيث وزعت األداة والتواصل

، وأثر غريهم وكل مباشر سواء ألي من الباحثني أهر االستجاابت ألي منهم بشظمعهم ، وحىت ال ت عناوين التواصل
، ( زوجة653( زوجا، و )643( ، منهم )801) وقد بلغ حجم عينة الدراسة ا.ذلك على طريقة االستجابة ومصداقيته

 ( زوج وزوجة أرسلت هلم األداة عرب بريدهم اإللكرتوين.400) بوا لتعبئة أدوات الدراسة من بنياستجا
 ة: اسروير مقياسي الدطإجراءات ت

، قام الباحثان الشريك حواذ علىاألزواج يف فلسطني لالستمهدف الكشف عن طبيعة التكتيكات اليت يتبعها 
إىل املقياس األساس  اا لتايل ابلبيئة العربية ،واستناد، وابالدراسة ( خاصني مهذهللذكور وآخر لإلانث ببناء مقياسني )مقياس

(MRIوالذي تضمن ، ) ( جماالا .6( فقرات موزعة على )107يف أساسه )اليت  إىل جمموعة من اخلطوات اا ، واستناد
 واليت تتلخص يف اآليت: (،Hullin, Drasgow,  and Parsons, 1983 ني ودراسجو وابرسونز )حددها هيول

 قياسملحتديد أبعاد ا: وة األوىلخلطا
تعريف ملفهوم االستحواذ على  تعد عملية حتديد أبعاد )جماالت( املقياس نقطة ارتكاز رئيسة ، وفيها يتم حتديد

قد استفاد الباحثان من . و وأي من املقاييس ذات العالقة ري،ظاألدب الن الشريك وتكتيكاته وأبعاده ،وابلرجوع إىل
، حجازييف كتابه "علم النفس التطوري"، الذي ترمجه مصطفى حجازي ) "Buss" ري الذي وضعه ابسظاألدب الن

، الشريكثار بوقت االستئ ، حجب الشريك،ة واحليطةظملكوانت االستحواذ على الشريك، واليت تتضمن : اليق (.800
هر، ظاملنافسني، عرض املصادر، اإلغراءات اجلنسية، تعزيز امل ، التالعب العاطفي ، االنتقاص منإاثرة الغرية ، والتهديد

جتاه  ية، الزخرفات التملكية، االنتقاص من الشريك، العنفظوالتذلل، إشارات احليازة اللف احلب واالهتمام ، الرضوخ
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فقط، هي:  ( جماالا 61احلايل إىل ) اهلا يف الصورة النهائية للمقياسك ، واليت جرى اختز املنافسني ، والعنف جتاه الشري
الشريك، إاثرة الغرية، التهديد، التالعب العاطفي، االنتقاص من  ة واحليطة، حجب الشريك، االستئثار بوقتظاليق

، يةظاحليازة اللف لرضوخ والتذلل، إشاراتاحلب واالهتمام ، ا، تعزيز املطهر، املصادر، إغراءات جنسية ، عرضاملنافسني
 زخرفات متلكية ، االنتقاص من الشريك ، والعنف جتاه املنافسني.

 قياسملفقرات اة كتابة:  وة الثانياخلط
، والقائمة واخلربة للباحثني " املشار إليه سابقا بشكل خاص،Buss، واملرجع لباس "على األدب السابق اا اعتماد

ة العربية وما يرافقها من الشريك مبا يتوافق مع البيئة والثقاف ، حددت سلوكيات االستحواذ علىات األجنبية للتكتيك
تتكون من  تة عشر، حيث كانت الصورة األوليةصورة فقرات لكل جمال من جماالت املقياس الس حمددات، وصيغت يف

 فقرة مناظرة ملقياس اإلانث.( 38( فقرة ملقياس الذكور و )38)
 :دق للمقياسدالالت الص

اهري لكل ظمن الصدق ال لتحقيق هدف الدراسة ، مت التحقق : للتأكد من مالءمة املقياسنياهريظالصدق ال
الت اإلرشاد من احملكمني مكونة من عشر متخصصني يف جما املقياس بصورته األولية على جلنةمقياس من خالل عرض 

مالءمتها للبعد  يف سالمة الصياغة اللغوية ، ومدىث أبدوا رأيهم . حيالرتبوي، والقياس والتقومي النفسي ، وعلم النفس
 أفضل. ة من شأهنا تعديل املقياس بشكلظضافة أية مالحإتمي إليه ، و تنالذي 

كمني، وكان حملمن ا (%35، أجريت التعديالت املقرتحة اليت أمجع عليها )ات احملكمنيظويف ضوء مالح
حها وغموضها وعدم مناسبتها للبعد، املقياس وعدم وضو  مع فقرات أخرى يف ت بسبب تداخلهافقرا (8)أبرزها: حذف 

 (30أكثر وضوحا واختصارا للمعلومة ، حيث بلغ عدد فقرات كل مقياس بعد التحكيم ) وتعديل بعض الفقرات لتصبح
 .فقرة

 50و  زوجا 50من ) بناء طبق املقياس على عينة مكونة: مهدف التحقق من صدق المؤشرات صدق البناء
لك ، وكذعلى الفقرة والدرجات على اجملال الدرجات سة ، وحسبت معامالت االرتباط بني( من خارج عينة الدرازوجة

 ( يبني ذلك.6، واجلدول )الفقرة والدرجات على املقياس ككلعلى  معامالت االرتباط بني الدرجات
تمي إليها تراوحت بني تن االت اليت( أن قيم معامالت ارتباط الفقرات ابجمل6يالحظ من خالل اجلدول )

( ، 09331 -09886تمي إليها بني )تنابجملاالت اليت  اوحت قيم معامالت ارتباط الفقرات( ، وتر  09331 -09661)
 اا (، وقد اعتمد الباحثان معيار 093.0 -098.3بني الفقرات واملقياس ككل بني ) نما تراوحت قيم معامالت االرتباطبي

وبناء على هذا املعيار،  (.0940تمي إليه ، واملقياس ككل عن )تنال يقل معامل ارتباطها ابجملال الذي  الفقرة أبن لقبول
حملكمون حذفها ابستخدام الفقرات ذاهتا اليت اقرتح ا ( فقرات من املقياس وهي8د حذفت )ويف ضوء هذه القيم فق

 معامالت االرتباط. كما حسبت قيم ( فقرة30) ستحواذ على الشريك منمقياس االن اهري ، وابلتايل تكو ظالصدق ال
ابملقياس ككل ، كما هو موضح يف  الت ارتباط اجملاالتالبينية جملاالت مقياس االستحواذ على الشريك ، وقيم معام

 (.8اجلدول )



 بناء مقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك لدى األزواج يف فلسطني

 626    / شؤون اجتماعية22السنة  2162، صيف 621العدد 

 الفقرة  طارتبا الفقرة ابجملال الذى تنتمي إليه وقيم معامل طقيم معامل ارتبا (:6) دولجلا
 لكل مقياس ةيالكل ةابلدرج

 مقياس التكتيكات
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقر 
 الفقرة

 مقياس التكتيكات
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقر 
 الفقرة

ط االرتبا
مع 

 سااملقي
 ككل

ط االرتبا
 مع اجملال

ط االرتبا
مع 

 ساملقيا
 ككل

ط االرتبا
 مع اجملال

ط االرتبا
مع 

 سااملقي
 ككل

ط االرتبا
 لمع اجملا

ط االرتبا
مع 

 ساملقيا
 ككل

ط االرتبا
 مع اجملال

0913** 0918** 0913** 0918** 48 0904** 0915** 0944** 0955** 6 

 

0908** 0915** 0918** 0915** 44 0901** 0906** 0951** 0916** 8 

0915** 0918** 0915** 0918** 45 0918** 0958** 0908** 0916** 8 

0911** 0950** 0911** 0950** 41 0908** 091.** 0958** 095.** 4 

0905** 0911** 0905** 0911** 40 0904** 0908** 0918** 0938** 5 

0901** 0903** 0901** 0903** 43 0908** 0918** 091.** 0938** 1 

0953** 094.** 0953** 094.** 4. 0908** 0918** 0914** 095.** 0 

095.** 0951** 0916** 0951** 50 0918** 0958** 091.** 0900** 3 

0916** 0918** 0910** 0918** 56 0904** 0958** 0910** 0938** . 

0913** 0915** 0908** 0915** 58 0908** 0958** 0900** 0951** 60 

0915** 0918** 0906** 0918** 58 0908** 0918** 0951** 0916** 66 

0916** 0950** 0906** 0950** 54 0908** 0918** 0908** 0918** 68 

0908** 0911** 0908** 0911** 55 0938** 0901** 0904** 0901** 68 

093.** 0933 093.** 0933** 51 0908** 0918** 0955* 098.** 64 

0986 098. 0984 0966 50 0908** 0918** 0956** 0913** 65 

0916** 0951** 0916** 0951** 53 0908** 0918** 0908** 0911** 61 

0900** 0918** 0900** 0918** 5. 0908** 0908** 0953** 0900** 60 

0905** 0915** 0915** 0915** 10 0908** 0916** 0918** 0910** 63 

0900** 0918** 0911** 0918** 16 0908** 0908** 0918** 094.** 6. 

0918** 0950** 0918** 0950** 18 0908** 0918** 091.** 095.** 80 
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 مقياس التكتيكات
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقر 
 الفقرة

 مقياس التكتيكات
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقر 
 الفقرة

ط االرتبا
مع 

 سااملقي
 ككل

ط االرتبا
 مع اجملال

ط االرتبا
مع 

 ساملقيا
 ككل

ط االرتبا
 مع اجملال

ط االرتبا
مع 

 سااملقي
 ككل

ط االرتبا
 لمع اجملا

ط االرتبا
مع 

 ساملقيا
 ككل

ط االرتبا
 مع اجملال

0903** 0918** 0903** 0911** 18 0905** 0908** 0956** 0983** 86 

0908** 0953** 0908** 0913** 14 0908** 09180** 0918** 0910* 88 

0914** 094.** 0954** 094.** 15 0908** 0918** 0910** 0913** 88 

0918** 0951** 0918** 0951** 11 0908** 0908** 0981** 0948** 84 

0910** 0918** 0910** 0918** 10 0938** 0908** 0958** 0904** 85 

0915** 0915** 0905** 0915** 13 0913** 0938** 0963** 0936** 81 

0910** 0911** 0908** 0911** 1. 0938** 0938** 0918** 0936** 80 

0900** 091.** 0903** 091.** 00 0904** 0908** 0910** 0904** 83 

0916** 0955** 0916** 0955** 06 0901** 0915** 0911** 091.** 8. 

0901** 0900** 0951** 0900** 08 0900** 0910** 095.** 0948** 80 

0908** 0911** 0938** 0936** 08 0908** 0914** 0983** 0904** 86 

0915** 095.** 0915** 095.** 04 0934** 0938** 0954** 0936** 88 

091.** 0918** 090.** 0918** 05 0988 0988 098. 0988 88 

0900** 0905** 0900** 0905** 01 0938** 0905** 0958** 0908** 84 

0914** 0913** 0904** 0913** 00 090.** 0903** 0916** 0901** 85 

0913** 0918** 0913** 0918** 03 093.** 0934** 0950** 0936** 81 

0918** 0918** 0908** 0911** 0. 0918** 0914** 0956** 0918** 80 

0916** 0905** 0916** 095.** 30 093.** 0930** 0958** 0930** 83 

0956** 0948** 0936** 0905** 36 0918** 0958** 0950** 0956** 8. 

0988 0988 0988 0988 38 0908** 0918** 0910** 0953** 40 

0906** 0906** 0908** 0918** 38 095.** 094.** 091.** 094.** 46 

     0910** 0951** 0910** 0951** 48 

 



 بناء مقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك لدى األزواج يف فلسطني

 622    / شؤون اجتماعية22السنة  2162، صيف 621العدد 

 اجملاالت ابملقياس ككل طعلى الشريك وارتبا تيكات االستحواذتكجملاالت مقياس  ةالبيني طقيم معامالت االرتبا : (2) دولجلا
الدرجة 
 الكلية

العنف 
جتاه 

 املنافسني

االنتقاص 
من 

 الشريك

زخرفات 
 متلكية

إشارات 
احليازة 
 اللفظية

الرضوخ 
 والتذلل

احلب 
 املظهرتعزيز  واالهتمام

 إغراءات
 جنسية 

عرض 
 املصادر

االنتقاص 
من 

 املنافسني

التالعب 
 العاطفي

العنف 
جتاه 

 الشريك

إاثرة 
 الغرية

االستئثار 
بوقت 
 الشريك

حجب 
 الشريك

اليقظة 
 اجملال واحليطة

0900.** 094.3** 09118** 09100** 09400** 09550** 09454** 09388** 09466** 0900** 09135** 09160** 09004** 09561** 09416** 09500** 6 

ظة اليق
 ةاحليطو 

 

09481** 09864** 09800** 090.0- 0983.** 09688- 09886-** 09001- 09840** 09080 09808** 09803** 09481** 09854** 09488** 6  
حجب 
 الشريك

095.1** 09460** 09835** 09860* 09646 09618* 09030- 090.3 09815** 09886** 09856** 09458** 09400** 09858** 6   

 ثارتئاالس
 بوقت

 لشريكا
 رة الغريةإاث    6 **09508 **09868 **.0940 -09084 **09858 -09080 *09805 -09685 **09844 **09868 **09408 **09888 **09558

09110** 09166** 09548** 09888** 09680 096..- 09413-** 09888-** 09805** 09040- 09454** 09148** 6     
 العنف جتاه

 الشريك

09055** 09540** 09844** 09463** 0983.** 09613** 09660- 09650- 0940.** 09886** 09404** 6      
 التالعب

 فيالعاط

09158** 09808** 09551** 09880** 09805** 09660 09680- 09000 09416** 09016 6       

 النتقاصا
من 

 ملنافسنيا

09440** 09685 0908.- 098.6** 098.8** 09433** 09436** 09586** 09438** 6        
عرض 
  دراملصا

09088** 09885** 09883** 09483* 09406** 0940.** 09801** 09564** 6         
 راءاتغإ

 جنسية 
 رظهاملتعزيز           6 **09151 **09844 ***09853 **098.8 -09658 ..090 **09480
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الدرجة 
 الكلية

العنف 
جتاه 

 املنافسني

االنتقاص 
من 

 الشريك

زخرفات 
 متلكية

إشارات 
احليازة 
 اللفظية

الرضوخ 
 والتذلل

احلب 
 املظهرتعزيز  واالهتمام

 إغراءات
 جنسية 

عرض 
 املصادر

االنتقاص 
من 

 املنافسني

التالعب 
 العاطفي

العنف 
جتاه 

 الشريك

إاثرة 
 الغرية

االستئثار 
بوقت 
 الشريك

حجب 
 الشريك

اليقظة 
 اجملال واحليطة

09558** 09033- 
098.6-
** 09846** 09611* 09443** 6           

 احلب
 متماهاالو 

09514** 09605 09008 098.4** 09415** 6            
وخ الرض

 التذللو 

09651** 09635* 098.1** 09536** 6             

إشارات 
 ةز حلياا
 ظية للفا

09538** 09618* 09834** 6              
 زخرفات

 ية متلك

09530** 09810** 6               
 النتقاصا

 لشريكامن 

09155** 6                
ه العنف جتا
 املنافسني

6                 
 الدرجة
 ةالكلي



 بناء مقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك لدى األزواج يف فلسطني

 622    / شؤون اجتماعية22السنة  2162، صيف 621العدد 

 :(ةالطرفية صدق التمايز )املقارن
، اليةأصحاب القدرة الع قام الباحثان إبجياد هذا النوع من الصدق اتفاقا مع أن قدرة املقياس على التمييز بني

ميكن أن تشري إىل صدق املقياس وكلما زادت هذه  وأصحاب القدرة املنخفضة يف مسة أو صفة ما من الدالئل املهمة اليت
 .قدرة كلما زادت درجة صدق املقياسال

قاما إبجياد املتوسط  وقد قام الباحثان برتتيب أفراد عينة البحث ترتيبا تنازليا من حيث الدرجة الكلية للمقياس مث
 متوسطي ، مث قاما إبجياد الفرق بني(643) ر وعددهااحلسايب واالحنراف املعياري للربيع األعلى والربيع األدىن لعينة الذكو 

 ( توضحان ذلك.8، )(8الربيعني واجلدوالن )
 (611=  ن) تيكات االستحواذ على الشريك للذكورتكصدق التمايز ملقياس  (1) دولجلا

 قيمة )ت( الداللة
 الربيع األدىن ألعلىالربيع ا

 احملاور
 املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف

 اليقظة واحليطة 650985 63986 900..6 88930 900.- **0900
 حجب الشريك 650938 6.960 638961 81933 5981- **0900
 لشريكا االستئثار بوقت 686950 61904 6.09.0 80980 4914- **0900
 ااثرة الغرية 618985 80941 6.3915 80910 1986- **0900
 العنف جتاه الشريك 610964 .8496 888985 66914 1950- **0900
 يالعاطف التالعب 610913 84938 868905 849.3 5960- **0900
 املنافسني االنتقاص من 658988 6.935 808950 86980 948.- **0900
 درعرض املصا 650910 60908 856903 80988 5968- **0900
 اغراءات جنسية 636980 84968 680900 889.1 ..89- **0900
 ملظهرتعزيز ا 645964 85900 .60598 88945 4948- **0900
 ماحلب واالهتما 601983 88961 600908 84910 8904 **0900
 والتذلل خالرضو  686911 66966 61.900 809.0 89.4- **0900
 للفظيةا اشارات احليازة 655986 6.965 6.6918 80980 1984- **0900
 زخرفات متلكية 650950 88954 634955 85956 8918- **0900
 االنتقاص من الشريك 618908 88988 866900 .6895 19.8- **0900
 العنف جتاه املنافسني .64391 60918 6.3945 65936 66984- **0900
 الدرجة الكلية 68.905 19.8 800940 60904 .6190- **0900

 (641*بدرجة حرية ) (   0.01** دال إحصائيا عند مستوى )
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 (621=  انث )نلإل تيكات االستحواذ على الشريكتكصدق التمايز ملقياس مقياس (: 2) دولجلا

 قيمة )ت( الداللة
 الربيع األدىن الربيع األعلى

 احملاور
 املتوسط االحنراف املتوسط االحنراف

 اليقظة واحليطة 688913 84941 6.1936 80988 .93.- **0900
 حجب الشريك 6569.0 84954 865946 85930 60911- **0900
 الشريك االستئثار بوقت 666988 65986 8609611 81935 3933- **0900
 ااثرة الغرية .65.90 8.958 80.905 48906 4940- **0900
 العنف جتاه الشريك 614936 .8390 848911 8.953 .194- **0900
 يالتالعب العاطف 6189.4 80940 881950 80956 0918- **0900
 املنافسني االنتقاص من 616908 80968 804968 81984 5946- **0900
 عرض املصادر 684946 889.0 608904 83956 1900- **0900
 اغراءات جنسية 6666900 .8093 638901 .8098 1963- **0900
 تعزيز املظهر 68.980 80918 .63898 80908 0938- **0900
 ماحلب واالهتما 680981 .8190 638986 81980 39.0- **0900
 والتذلل خالرضو  0900. 8941 808906 8.955 5980- **0900
 للفظيةا اشارات احليازة 68.900 86941 634930 86980 1951- **0900
 زخرفات متلكية 601900 65954 .60.98 83910 09.4- **0900
 االنتقاص من الشريك 614941 88988 880988 489.0 4901- **0900
 العنف جتاه املنافسني 68.933 84958 886911 .8195 0910- **0900
 الدرجة الكلية 663916 64980 804915 88981 60900- **0900

 (651* بدرجة حرية ) (   0.01)** دال إحصائيا عند مستوى 
األعلى واألدىن يف  د فرق دال إحصائيا وبيانيا بني متوسطي الربيعني( وجو 8( واجلدول )8يتضح من اجلدول )

 .عشر وىف الدرجة الكلية لكل مقياساحملاور الستة 
 :بات املقياسث

على عينة  : مهدف التحقق من ثبات املقياس املستخدم ودقة فقراته قام الباحثان بتطبيقهبات اإلعادةث
مث أعيد تطبيقه على العينة  ، من خارج أفراد عينة الدراسة الرئيسة، (زوجة 50زوجا و  50عية مكونة من )استطال

، حيث بلغت (Test Retest ثبات اإلعادة ) ، وحسب معاملها بعد أسبوعني من التطبيق األولاالستطالعية نفس
 (.4موضح يف اجلدول ) الفرعية كما هو قيمة معامل ثبات اإلعادة لكل مقياس ككل وللمجاالت



 بناء مقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك لدى األزواج يف فلسطني

 621    / شؤون اجتماعية22السنة  2162، صيف 621العدد 

كرونباخ  ام معادلةدرت قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس ابستخد: قق الداخليبات االتساث
ككل وللمجاالت الفرعية  ، حيث بلغت قيمة معامل ثبات االتساق الداخلي لكل مقياس (Cronbach Alpha)ألفا

 (.4موضح يف اجلدول ) كما هو
 ةلكل مقياس ككل وللمجاالت الفرعي يبات االتساق الداخلثقيم معامل  (:1) دولجلا

 تكتيكات االستحواذ للذكور انثتكتيكات االستحواذ لإل
 اجملال

 بات اإلعادةث بات التجانسث بات اإلعادةث بات التجانسث
 اليقظة واحليطة 09.06 09350 ..093 .0900
 حجب الشريك 09.08 09345 09.06 09368
 وقت الشريكاالستئثار ب 09.08 09340 09.04 09364
 إاثرة الغرية 09.00 09361 09.06 09085
 العنف جتاه الشريك ..093 09365 09.00 .0908
 يالتالعب العاطف 09300 .0934 ..093 09060
 االنتقاص من املنافسني 09316 09380 09.00 09018
 عرض املصادر 09358 09385 ..093 09080
 إغراءات جنسية 09351 09384 09.04 09085
 ملظهرتعزيز ا 09311 ..093 09348 09084
 ماحلب واالهتما 09314 09330 .0935 ..090
 الرضوخ والتذلل ..093 093.0 09310 09030
 إشارات احليازة اللفظية ..093 .0936 09351 090.0
 زخرفات متلكية 09.06 09316 09355 .0908
 االنتقاص من الشريك .0933 09080 09384 09330
 العنف جتاه املنافسني 09361 09385 09315 09353

 ة: الدراس جتائن
لإلجابة عن تساؤالت  يتضمن هذا اجلزء من الدراسة عرضا كامال ومفصال لنتائج الدراسة ومناقشتها، وذلك

 هلذه النتائج: ، وفيما يلي عرضاالدراسة
االستحواذ على الشريك  تيكاتتكملقياس ة صائص السيكومرتيخلما هي ا :ولألعلى السؤال ا ةجابلإل

 ؟ةده كاف، وجماالته، وأبعانيزواج يف فلسطأللدى ا
 ,Hulin, Drasgow and Parsons)وبريسونس  ، اليت حددها هيولني ودراسجوطبقت اخلطوة الثالثة

 املقياس على عينة الدراسة . فقد طبقد للبياانت املتحققة على املقياس، وهي: اختبار افرتاض أحادية البع (1983
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مهدف إجراء حتليل لتلك  يف ذاكرة احلاسوب ( زوجا وزوجة. وأدخلت بعد ذلك البياانت 306املتيسرة واملكونة من )
فقرة وجود قدرة واحدة البعد، حيث تفرتض نظرية االستجابة لل التحقق من أحادية ، وكان اإلجراء األول هوالبياانت

 ,Hattie) ( ، اعتمد على بعض املؤشرات اليت اقرتحها هيت بعدهذا االفرتاض )أحادية ال )مسة واحدة(. وللتحقق من

( 09.8) حيث قدر ثبات االتساق الداخلي ابستخدام معادلة كرونباخ ألفا على عينة الدراسة ، وبلغت قيمته ،(1985
 مؤشر قوي على أحادية البعد. وهو

الفقرة نفسها من  س الكلي ، بعد حذفكما حسب معامل االرتباط بني األداء على الفقرة ، واألداء على املقيا
عامل مجيع الفقرات يزيد م ن( ، وقد أشارت نتائج التحليل أCorrected Item Total Correlation املقياس )

، وهذا يدل على أن الفقرات ال (   0.01) ات داللة إحصائية عند مستوى الداللة( وكانت ذ0980ارتباطها عن )
 ، وميكن اعتباريس تكتيكات االستحواذ على الشريكالكلية اليت تق واحد تعرب عنه العالمة( تتشارك يف قياس بعد 30)

 البعد ملقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك يف فلسطني. هذه النتيجة مؤشرا على أحادية
 Indices based on) الة على أحادية البعد مؤشرات تعتمد على املكوانت الرئيسة  ومن املؤشرات الد

principal Components)  وهي مؤشرات تعتمد على التحليل العاملي ، (Indices based on factor 

analyzes)  لذا استخدم أسلوب التحليل العاملي ، (Factor Analysis)  ابستخدام أسلوب املكوانت
االستحواذ يكات تالستجاابت األزواج على مقياس تك وذلك (، (Principal Component Analysisاألساسية

 ، كما جرى تدوير احملاورباين املفسر لكل عامل من العواملاجلذور الكامنة ونسب الت على الشريك ، واستخرجت قيم
(، 6الكامن هلا أكرب من ) ( للعوامل اليت كانت قيم اجلذرVarimax Rotationابستخدام طريقة التدوير املتعامد )

، ونسب ( يبني قيم اجلذور الكامنة5التباين . واجلدول ) من( %0895فسرت ما نسبته ) ( عامالا 61وكان عددها )
 الرتاكمية لكل عامل. التباين املفسر ونسب التباين

 ةيف حالة وليألبصورته ا تيكات االستحواذتكيوضح معامالت ألفا لكل فقرة من فقرات مقياس  :(2دول )جلا
 (611= املقياس ككل )ن  ةدرجتها من درج فحذ

 يكاتمقياس التكت
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقياس التكتيكات الفقرة مقر 
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقر 
 الفقرة
ط االرتبا
مع 
 اجملال

ط مع االرتبا
 سااملقي

 ككل

مع ط االرتبا
 اجملال

ط مع االرتبا
 ساملقيا

 ككل

مع ط االرتبا
  اجملال

ط االرتبا
 سااملقيمع 

 ككل

ط االرتبا
 سااملقيمع 

 لكك

ط االرتبا
 مع اجملال

ط االرتبا
 ساملقيمع ا

 ككل

.9470 .5360 .9150 .3750 41 .9470 .4400 .9150 .4510 1 

.9470 .4700 .9180 -.4920 42 .9470 .3750 .9180 -.5200 2 

.9480 .4440 .9150 .3930 43 .9470 .3320 .9170 -.4880 3 

.9480 .0870 .9140 .5120 44 .9480 .3730 .9150 .4160 4 

.9470 .3630 .9160 .4870 45 .9470 .4610 .9160 .3060 5 

.9480 .3040 .9140 .5590 46 .9470 .4120 .9200 .3520 6 
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 يكاتمقياس التكت
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 الفقرة مقر  للذكور

 مقياس التكتيكات
 انثلإل

 مقياس التكتيكات
 للذكور

 مقر 
 الفقرة
ط االرتبا
مع 
 اجملال

ط مع االرتبا
 سااملقي

 ككل

مع ط االرتبا
 اجملال

ط مع االرتبا
 ساملقيا

 ككل

مع ط االرتبا
  اجملال

ط االرتبا
 سااملقيمع 

 ككل

ط االرتبا
 سااملقيمع 

 لكك

ط االرتبا
 مع اجملال

ط االرتبا
 ساملقيمع ا

 ككل

.9470 .5090 .9140 .5910 47 .9470 .3980 .9140 .4910 7 

.9460 .6410 .9150 .3350 48 .9480 .4970 .9170 .4300 8 

.9460 .5920 .9140 .4570 49 .9470 .4620 .9180 .3790 9 

.9480 .4990 .9160 .4600 50 .9470 .4090 .9160 .4100 10 

.9470 .5230 .9130 .5260 51 .9470 .4800 .9180 -.3840 11 

.9470 .5250 .9130 .5440 52 .9470 .5460 .9160 .3530 12 

.9480 .4560 .9130 .6000 53 .9470 .4970 .9170 .3680 13 

.9470 .4100 .9160 .4450 54 .9470 .4500 .9150 .4070 14 

.9460 .5940 .9150 .4690 55 .9480 .4270 .9140 .5180 15 

.9460 .6050 .9160 .4230 56 .9480 .4350 .9150 .4350 16 

.9470 .5370 .9190 -.4880 57 .9470 .4700 .9150 .3070 17 

.9470 .3470 .9170 -.3440 58 .9470 .3430 .9160 .3910 18 

.9470 .4050 .9160 .3190 59 .9470 .4550 .9150 .3000 19 

.9460 .5880 .9140 .5360 60 .9470 .4570 .9150 .3580 20 

.9480 .4300 .9150 .3500 61 .9480 .4740 .9140 .5290 21 

.9480 .4560 .9140 .5360 62 .9470 .5250 .9140 .4510 22 

.9470 .5390 .9130 .6320 63 .9490 .4270 .9180 .4130 23 

.9460 .6070 .9130 .5600 64 .9470 .4130 .9150 .3970 24 

.9470 .5230 .9140 .4570 65 .9460 .6380 .9140 .4960 25 

.9470 .4930 .9140 .5130 66 .9470 .5210 .9160 .3470 26 

.9470 .5720 .9170 .3040 67 .9470 .3920 .9150 .3260 27 

.9470 .4890 .9170 .3610 68 .9480 .4730 .9160 .3280 28 

.9470 .5510 .9160 .3930 69 .9470 .4340 .9150 .3170 29 

.9470 .3810 .9160 .3180 70 .9470 .3720 .9140 .4740 30 

.9460 .6920 .9150 .3920 71 .9480 .4520 .9150 .3750 31 

.9470 .5480 .9140 .4910 72 .9470 .5350 .9140 .5440 32 

.9470 .3370 .9140 .4430 73 .9460 .6810 .9140 .5350 33 

.9470 .4820 .9130 .6640 74 .9470 .5620 .9140 .4230 34 

.9470 .4660 .9130 .6300 75 .9480 .4510 .9130 .6080 35 

.9470 .3910 .9130 .5800 76 .9470 .3890 .9130 .5280 36 

.9480 .4850 .9150 .3130 77 .9470 .4370 .9140 .4430 37 

.9470 .3650 .9130 .5780 78 .9470 .4110 .9140 .5310 38 

.9470 .4410 .9140 .5030 79 .9480 .4470 .9150 .3390 39 

.9470 .3630 .9140 .5040 80 .9460 .6600 .9130 .5780 40 
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يقل معامل ارتباطها عن  ير وعزل التشبعات اليت(، فيوضح تشبعات الفقرات على اجملاالت بعد التدو 1أما اجلدول )
(0980.) 

 1102قل من ألالتشبعات ا وعزل ( بعد التدويرالفقرات على العوامل )اجملاالت تشبعات(: 1) دولجلا
خامس  سادس عشر

 اثين عشر اثلث عشر رابع عشر عشر
حادي 
 عشر

 األول ينالثا الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر
 اجملال
 الفقرة

               0.577 1 

              0.529  2 

             -.5480   3 

            0.763    4 

           0.555     5 

          0.529      6 

         0.554       7 

        -0.795        8 

      0.621          9 

       0.662         10 

     0.711           11 

    0.712            12 

   -0.610             13 

  0.558              14 

 0.569               15 

               0.676 16 

               0.557 17 

              -0.601  18 

             0.712   19 

            0.714    20 

           -0.534     21 

          -0.698      22 

         0.694       23 

        0.719        24 

       0.567         25 

      0.445          26 

     0.541           27 

    0.657            28 

   0.546             29 

  0.601              30 

 0.670               31 

               0.558 32 

              0.677  33 

             -0.628   34 

            0.661    35 

           0.622     36 

          0.729      37 

         -0.606       38 

        0.621        39 

       0.532         40 

      -0.425          41 

     0.537           42 
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خامس  سادس عشر
 اثين عشر اثلث عشر رابع عشر عشر

حادي 
 عشر

 األول ينالثا الثالث الرابع اخلامس السادس السابع الثامن التاسع العاشر
 اجملال
 الفقرة

    -0.689            43 

   0.674             44 

  0.813              45 

 0.511               46 

               0.832 47 

              0.532  48 

             -0.712   49 

            0.612    50 

           0.676     51 

          -0.631      52 

         0.522       53 

        -0.663        54 

       0.572         55 

      0.631          56 

     0.436           57 

    0.619            58 

   0.561             59 

                60 

-0.641 0.605               61 

             0.624   62 

               0.795 63 

           0.623     64 

               0.578 65 

          0.621      66 

      -0.543          67 

     0.696           68 

    0.544            69 

  0.779              70 

0.533                71 

               0.748 72 

0.499                73 

          0.660      74 

               0.732 75 

           -0.714     76 

          -0.593      77 

-0.683                78 

-0.719                79 

          0.780      80 

تشبعت بعد  ( قد05،08،15،18،40،88،60،61،6( أن الفقرات اليت أرقامها )1) يتضح من اجلدول
، 63، 8والفقرات ذات األرقام ) (،09388، 09553عملية التدوير على احملور األول وبقيم تشبعات تراوحت ما بني )

ات ابألرقام والفقر  (.0958، 09110) بني ما ور الثاين وبقيم تشبعات تراوحت( قد تشبعت على احمل43، 88
(، والفقرات 09068، 09543وبقيم تشبعات تراوحت ما بني ) ( قد تشبعت على احملور الثالث8،.84،6،.18،4)
( ، والفقرات 09016، 09116احملور الرابع وبقيم تشبعات تراوحت ما بني ) ( قد تشبعت على50، 85، 80، 4)
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(، 09064، 09584-شبعات تراوحت ما بني )قد تشبعت على احملور اخلامس وبقيم ت (01،14،56،81،86،5)
 سادس وبقيم تشبعات تراوحت ما بني( قد تشبعت على احملور ال30،00،04،11،58،80،88،1) والفقرات

تراوحت ما بني  ( قد تشبعت على احملور السابع وبقيم تشبعات58، 83، 88، 0(، والفقرات )09030، .0958)
-تشبعات تراوحت ما بني ) د تشبعت على احملور الثامن وبقيم( ق54، .8، 84، 3( ، والفقرات )091.4، 09588)

 التاسع وبقيم تشبعات تراوحت ما بني ) ( قد تشبعت على احملور55، 25،40 ،10 ( ، والفقرات )09186، 090.5

تشبعت على احملور العاشر وبقيم تشبعات تراوحت ما بني  ( قد.،10،51،46،81(، والفقرات ) 0.532، 0.662
عشر وبقيم تشبعات  ( قد تشبعت على احملور احلادي13، 50، 48، 80، 66) (، والفقرات0.631 ،0.425)

 بعت على احملور احلادي عشر وبقيم( قد تش13،50،48،80،66(، والفقرات )0.696 ،0.537 ) تراوحت ما بني
الثاين عشر  بعت على احملور( قد تش69 ،58 ،43 ،28 ،12 ( ، والفقرات )091.1،09580تشبعات تراوحت ما بني )

تشبعت على احملور الثالث  ( قد.5، 44، .8، 68(، والفقرات ) 09068، 09544وبقيم تشبعات تراوحت ما بني )
( قد تشبعت على احملور 00، 45، 80، 64) (، والفقرات0.561،0.674 عشر وبقيم تشبعات تراوحت ما بني )

 ( قد تشبعت على16، 41، 86، 65، والفقرات )(09553، 09368الرابع عشر وبقيم تشبعات تراوحت ما بني )
، 03، 08، 06، 10، أما الفقرات ابألرقام )(09100، 09566تراوحت ما بني ) احملور اخلامس عشر وبقيم تشبعات

دا إىل ما أشار ( .واستنا..094 -.0906احملور السادس عشر وبقيم تشبعات تراوحت ما بني ) ( فقد تشبعت على.0
 Cited in Abed - Gaid Trueblood, and) كومري املشار إليها يف عبدغيد وتروبلود وشريغلي  إليه

Shrigley, 1986) املقياس مكون من  بقي، وعليه ت العامل عن ثالث فقرات يتم حذفه، أنه يف حال قلت عدد فقرا
اعتمد الباحثان على  (Factor Load)  ( بعدا. ولتفسري تشبعات الفقرات على العوامل61( فقرة موزعة على )80)

 ,Abed – Gaid, Trueblood and Shrigley) توصيات كومري املشار إليها يف عبد غيد وتروبلود وشريغلي

فأكثر( يكون ممتازا، والتشبع بني  0906عندما يكون التشبع مبقدار ) آليت:كاالذي يعطي رتب هلذه األوزان   (1986
، يف حني أن ( يكون جيداا 0918وأقل من  0955ا، بينما التشبع ما بني )يكون جيد جد (0906وأقل من  0918)

ولتحديد  ( يعترب ضعيفا.0945وأقل من  0988، بينما التشبع ما بني )مقبوالا  ( يكون0955وأقل من  0945) التشبع بني
 – Abed) ك الوزن األكربحم ( ، اتبع( على أحد العاملني0945إذا كان تشبعها أكثر أو يساوي )انتماء الفقرة للعامل )

Gaid, Trueblood, and Shrigley, 1986 عامل الذي يكون اعتربت هذه الفقرة منتمية لل ذ( إ1989 ،اخلليلي
 فقرة. (80) ظهرت تشبعاأ ، وقد بلغ عدد الفقرات اليتتشبعها عليه أعلى

 لمالعوا نم لملكل عا اكميالتباين املفسر والتباين املفسر الرت  ةذر الكامن ونسبجلقيم ا : (1دول )جلا
 العامل اجلذر الكامن نسبة التباين املفسر نسبة التباين املفسر الرتاكمية

 األول 18.562 23.203 23.203

 الثاين 7.431 9.288 32.491

 الثالث 4.217 5.271 37.762
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 العامل اجلذر الكامن نسبة التباين املفسر نسبة التباين املفسر الرتاكمية

 الرابع 3.230 4.037 41.799

 اخلامس 2.945 3.681 45.480

 سالساد 2.662 3.327 48.807

 السابع 2.442 3.052 51.859

 الثامن 2.305 2.881 54.740

 التاسع 2.197 2.746 57.487

 العاشر  2.132 2.665 60.152

 حادي عشر 2.003 2.504 62.656

 اثين عشر 1.775 2.218 64.874

 اثلث عشر 1.672 2.090 66.964

 رابع عشر 1.589 1.987 68.951

 خامس عشر 1.507 1.884 70.835

 سادس عشر 1.388 1.735 72.570

نسبته  ، وهي تفسر ما 6( أن مجيع العوامل زادت قيمة اجلذر الكامن هلا عن 0يالحظ من اجلدول )
، وذلك قبل حذف األولية االستحواذ على الشريك يف صورته تكتيكات( من تباين الدرجات على مقياس 0895%)

( ، وهي 6395قيمة اجلذر الكامل للعامل األول ) للنموذج املستخدم. وبلغت ت غري املطابقةاألفراد غري املطابقني والفقرا
عد، . وابعتماد حمك اجلذر الكامن كمؤشر على أحادية البلبقية العوامل ا ما قورنت بقيم اجلذور الكامنة ، إذقيمة مرتفعة

 ، وهذا مؤشر على أحادية البعد8ن م الكامن للعامل األول إىل اجلذر الكامن للعامل الثاين أكرب فقد بلغت نسبة اجلذر
واعتمادا على حمك  (Albanese and Forsyth, 1984 وفق ما ذكر لورد املشار إليه يف دراسة ألبانيز وفورسيث )

، مما يؤكد وجود عامل من التباين الكلي (%8898نسبة التباين املفسر، فقد بلغت نسبة التباين املفسر للعامل األول )
( %80ا أمكن أن يفسر العامل األول )( من أنه إذRechase) هو ما يتماشى مع ما اقرتحه ريكاس، و  يف املقياس غطا 

 (.Hattie, 1985 ذلك يعد مؤشرا على أحادية البعد ) التباين املفسر على األقل ، فإن من
ياس أو ما للمق ( للمجاالت املكونةEigen Valuesوعند استخدام التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة )

 قيم اجلذر الكامن على اإلحداثي ( ، وفيه يتم رسم بياين للمنحىن الذي ميثلScree Plotيسمى مبخطط سكري )
( ميثل خمطط سكري 6على اإلحداثي األفقي. والشكل ) ازليا حسب جذورها الكامنةتنالرأسي املناظرة للعوامل مرتبة 

 للعوامل املستخلصة ابلتحليل العاملي.
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على  : التمثيل البياين لقيم اجلذور الكامنة للعوامل املكونة ملقياس تكتيكات االستحواذ(6) لشكال

 الشريك
، الثالث والرابع ( أن اخلط املنحين بدأ يغري ميله بشكل مفاجئ بني النقطتني املناظرتني للمجالني6يالحظ من الشكل )

أبن االستدالل على عدد  وجدير القول .أصبحت متقاربةالرابع  من اجملال اا قيم اجلذور الكامنة للعوامل بدء ويالحظ أن
يعتمد على تقدير تقرييب للموقع  ، ألنهطط سكري ال يكون ابلدقة الكافيةاجملاالت اليت ميكن أن تعتمد داللتها من خم

 .املار ابلنقاط املناظرة للمجاالتالذي يتم فيه التحول يف ميل اخلط 
 الشيوع لكل منها. عاملي لفقرات مقياس تكتيكات االستحواذ على الشريك وقيم( البناء ال3ويوضح اجلدول )

 وقيم الشيوع على كل منها تيكات االستحواذ على الشريكتكالبناء العاملي لفقرات مقياس  : (8) دولجلا
تكتيكات 
االستحواذ 

 لإلانث

تكتيكات 
االستحواذ 

 للذكور
 الفقرة

تكتيكات 
االستحواذ 

 لإلانث

تكتيكات 
ستحواذ اال

 للذكور
 الفقرة

تكتيكات 
االستحواذ 

 لإلانث

تكتيكات 
االستحواذ 

 للذكور
 الفقرة

 قيم الشيوع قيم الشيوع قيم الشيوع قيم الشيوع قيم الشيوع قيم الشيوع

.7080 .7270 .55 .6960 .7800 .28 .6520 .7020 1 

.6610 .7030 .56 .5820 .7220 .29 .7020 .6520 2 

.6710 .6710 .57 .6410 .7350 .30 .7060 .6460 3 

.6970 .6750 .58 .7310 .7960 .31 .7890 .6740 4 

.7750 .6710 .59 .6240 .7230 .32 .7140 .7150 5 

.6920 .6730 .60 .7800 .6880 .33 .6610 .7320 6 

.7680 .7570 .61 .6590 .7300 .34 .7020 .5990 7 

.7580 .6320 .62 .8300 .8330 .35 .6370 .6940 8 

.7810 .7600 .63 .7920 .7880 .36 .7130 .7190 9 

.7640 .7820 .64 .7660 .7700 .37 .6990 .7170 10 

.7800 .7270 .65 .7060 .8640 .38 .7880 .7710 11 

.7410 .6900 .66 .6180 .6330 .39 .7030 .7060 12 

.7680 .7730 .67 .7030 .7540 .40 .7220 .7550 13 

.7370 .6370 .68 .7380 .7640 .41 .6810 .6200 14 
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.7090 .6000 .69 .5290 .7380 .42 .7220 .7440 15 

.7020 .6720 .70 .6590 .6050 .43 .5620 .7270 16 

.7540 .8290 .71 .7450 .7070 .44 .7270 .6980 17 

.7560 .8630 .72 .7790 .7040 .45 .5780 .7720 18 

.7580 .7400 .73 .7680 .8660 .46 .6730 .7400 19 

.6590 .7200 .74 .7070 .8510 .47 .7020 .7870 20 

.6180 .7320 .75 .7670 .7690 .48 .7430 .7990 21 

.6280 .7270 .76 .6800 .6610 .49 .6700 .7320 22 

.6600 .7240 .77 .5990 .6780 .50 .7130 .8030 23 

.8260 .8370 .78 .7240 .7350 .51 .6780 .6380 24 

.8570 .8150 .79 .5020 .7240 .52 .6380 .7110 25 

.6240 .7640 .80 .6070 .7600 .53 .5670 .6480 26 

   .6930 .6100 .54 .6260 .6660 27 

تشبعت على  االستحواذ للذكور ولإلانث قد تكتيكات( أن مجيع الفقرات على مقاييس 3يوضح اجلدول )
 ت فيها قيم الشيوع مرتفعة على العوامل.العوامل الستة عشر، وكان

يكات تتكعلى مقياس  يف الذكور واإلانث ةهل توجد فروق ذات دالل :ابلسؤال الثاينة املتعلق جالنتائ
 ؟نيزواج يف فلسطألاالستحواذ على الشريك لدى ا

 تكتيكاتل t- test، حسبت املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية واختبار لإلجابة على هذا السؤال
( يوضح هذه .، واجلدول )اجلنس االستحواذ على الشريك لدى األزواج يف فلسطني يف كل مستوى من مستوايت متغري

 القيم.
 تيكاتلتك ت اختبار جونتائ ةواالحنرافات املعيارية سابيحلاط وساألا: (1دول )جلا

 نسجلحبسب ا االستحواذ على الشريك
 اجملال اجلنس العدد املتوسط احلسايب حنراف املعيارياال قيمة ت الداللة اإلحصائية

**0.00 6.224 
 أزواج 148 1.6712 624640.

 اليقظة واحليطة
 زوجات 158 1.7525 596430.

**0.00 4.776 
 أزواج 148 2.1520 678660.

 حجب الشريك
 زوجات 158 1.6709 673120.

0.29 1.054 
 أزواج 148 2.2189 574440.

 ار بوقت الشريك االستئث
 زوجات 158 2.1063 532110.

*0.05 1.959 
 أزواج 148 1.7264 662620.

 إاثرة الغرية
 زوجات 158 1.4146 468580.

0.67 .4180 
 أزواج 148 1.8243 750350.

 العنف جتاه الشريك
 زوجات 158 1.8671 643650.
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 اجملال اجلنس العدد املتوسط احلسايب حنراف املعيارياال قيمة ت الداللة اإلحصائية

0.19 1.295- 
 أزواج 148 2.1146 519210.

 لعاطفيالتالعب ا
 زوجات 158 2.0491 565540.

**0.00 4.613- 
 أزواج 148 1.7432 548610.

 االنتقاص من املنافسني
 زوجات 158 1.7437 482120.

**0.00 3.033 
 أزواج 148 2.7804 586050.

 عرض املصادر
 زوجات 158 2.6403 660070.

0.24 1.165- 
 أزواج 148 2.5574 546400.

 يةإغراءات جنس
 زوجات 158 2.6930 747550.

**0.00 6.224 
 أزواج 148 3.0297 415590.

 تعزيز املظهر
 زوجات 158 3.0025 681320.

**0.00 4.776 
 أزواج 148 2.9946 485960.

 احلب واالهتمام
 زوجات 158 3.0532 642220.

0.29 1.054 
 أزواج 148 2.2027 417960.

 الرضوخ والتذلل
 زوجات 158 2.2734 526670.

*0.05 1.959 
 أزواج 148 1.8480 614200.

 إشارات احليازة اللفظية
 زوجات 158 2.1677 598190.

0.67 .4180 
 أزواج 148 2.3277 623960.

 زخرفات متلكية
 زوجات 158 2.5095 709850.

**0.00 4.613- 
 أزواج 148 1.2196 498220.

 االنتقاص من الشريك
 زوجات 158 1.2025 407090.

**0.00 2.373- 
 أزواج 148 1.9730 829600.

 العنف جتاه املنافسني
 زوجات 158 1.7139 659420.

**0.00 3.033 
 أزواج 148 2.1490 323770.

 الدرجة الكلية
 زوجات 148 2.1163 395380.

  ( 0.01 )( ** دال إحصائيا عند مستوى  0.05 * دال إحصائيا عند مستوى )
 تكتيكات ( يف مستوى 0.05 )( وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى الداللة .يالحظ من اجلدول )

دالة يف اجملاالت كافة ابستثناء  ولصاحل الذكور. وكانت الفروق ،الشريك بصورته الكلية تعزى للجنساالستحواذ على 
، العاطفي، اإلغراءات اجلنسية، والرضوخ والتذلل ، التالعبك ، العنف جتاه الشريك جماالت االستئثار بوقت الشري
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لى الشريك هذه النتيجة على موثوقية مقياس تكتيكات االستحواذ ع حيث تساوى فيها الذكور مع اإلانث. وتؤشر
 الزوج ، أي أن كل من جمال تكتيكات االحتفاظ ابلشريكوابلتايل الربط بني النظرية والتطبيق يف مبجاالهتا وسلوكياهتا،

االستحواذ على الشريك  تكتيكاتوالزوجة ميكنه أن حيتفظ مبعرفة موثوقة حول الطرف اآلخر من خالل تطبيق أداة 
 املصممة للبيئة العربية.

، وكذلك األزواج تكتيكات اليقظة واحليطة أكثر من وقد دلت النتائج أن من املرجح أن تستخدم الزوجات
، بينما تفوق األزواج على الزوجات اللفظية شارات احليازةإ، واحلب واالهتمام ، و افسنيلتكتيكات االنتقاص من املن احلال

، زيز املظهر، واالنتقاص من الشريك، وعرض املصادر، وتعالغرية  استخدامهم لتكتيكات حجب الشريك، وااثرةيف
 والعنف جتاه املنافسني.

على قابلية تطبيق  ( اليت قدمت دليالBuss, 1988وقد اتفقت نتائج الدراسة احلالية مع نتائج دراسة ابس )
ون فيها هذه الدرجة العامة اليت يؤد اختالفات بني الذكور واإلانث يف االستحواذ على الشريك ، ووجود تكتيكات

عرض املوارد وحجب الشريك ، بينما اختلفت معها يف جمال  تكتيكات، ويف أن الذكور أكثر ميال الستخدام السلوكيات
. كما توافقت النتائج مع نتائج دراسات كل من دي ميجويل لالحتفاظ ابلشريك ت تعزيز املظهر وااثرة الغريةيكاتكت

 س، وشاكلفورد واب (Goetz et al. 2005) ، وجوتز وزمالؤه (de Miguel and Buss, 2011) وابس 
(Shackelford and Buss, 2000)  ذكور واإلانث يف االستحواذ ال، يف قدرة األداة على التفريق بني تكتيكات

خاصة ابلبيئة العربية  إمنا يؤكد على ضرورة تصميم أداة ،ن اختالف لصاحل الذكور أو اإلانثالشريك ، وما كان م على
 الثقافية. ون الناحية الرتبوية أو النفسية أخلصوصيتها يف هذا اجملال سواء م

 والتوصيات جالنتائ
االستحواذ على الشريك  تكتيكاتت أمهية يف توفري مقياس قابل للتطبيق لقدمت نتائج هذه الدراسة بياانت ذا

، إضافة الت صدق وثبات كافيةالاملقياس بد يف البيئة العربية عموما، ويف البيئة الفلسطينية بشكل خاص، وقد متتع
صرت على عينة متيسرة من ، إال أن الدراسة اقتحواذ على الشريكتاالس تكتيكاتلبياانت تتعلق ابلفروق بني اجلنسني يف 

 البيئة الفلسطينية.
 لذا يوصي الباحثان ابآليت:

أخرى من اجملتمع  إجراء املزيد من الدراسات ابستخدام املقياس الذي وفرته الدراسة احلالية على عينات .6
 الفلسطيين واجملتمعات العربية.

قد  اليت قد ترتبط أو ة واالجتماعية واملهنيةمل النفسيإجراء دراسات أخرى تتناول املتغريات الدميوغرافية والعوا .8
 تؤثر يف تكتيكات االستحواذ على الشريك لدى أي من اجلنسني.

 :املراجع واملصادر 
 مصطفى  ، لديفيد ابس، ترمجة(. علم النفس التطوري: العلم اجلديد للعقل.800، )مصطفى حجازي

 : املركز الثقايف العريب.حجازي، بريوت
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Constructing Mate Retention of the Partner T- actics Scale 

Among Palestinian Couples 

 

Dr . Mohammed Ahmed Shaheen (*) 
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Introduction 

The study aimed to build a mate retention of the partnertactics scalein the 

Palestinian society. To achieve the goal of the study,an initial image of the scale was 

built with (83) paragraph for males, and (83) for females, according to a quadrant 

scale divided into (16) fields. 

It has been applied to anavailable sample consisting of (306) couples (148 

male, and the rest were females)of the couples in Palestine . 

The results of the factor analysis showed laoding of(80) paragraphs in the 

(16)fields of the scale, and thus the scale has several indications of validity, as the 

stability of the scale was (0.93). 

The results indicated the presence of statistically significant differences in the 

averages of the tactics and actions of mate retention due to sex variable, and in favor 

of males. This indicates the applicability of the mate retention tactics of the partner in 

the Arab environment, and their ability to determine the differences between males 

and females in the degree in which they do these behaviors. 
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