قيا�س ال�شخ�صية اال�ستغاللية
لدى الطالبات

أ.د.نرباس جمبل صالح

اجلامعة العراقية /كلية الرتبية للبنات

قسم رياض األطفال والرتبية اخلاصة

أ.د.نرباس جمبل صالح

مقدمة
تعد الشخصية أنموذج حياة الفرد ،أو هي مبدأ

يستخلص من مالحظة أحداث سلوكه املتكررة،
ويتفق علامء النفس عىل أن الشخصية كل متكامل،

تتضمن قدرات الفرد واستعداداته ،وميوله ،وآرائه،

م�شكلة البحث
تضعنا أمهية الشخصية االستغاللية يف هناية

مرحلة املراهقة وبداية مرحلة الرشد أمام تساؤل

يتحدد يف قياس الشخصية االستغاللية لدى
الطالبات؟

واجتاهاته ،ودوافعه ،وانفعاالته ،وإرادته ،وخصائص
جسمية وعقلية ونفسية وأخالقية وروحية وفكرية
وعقائدية ومهنية ،فهذه السامت هي التي متيز شخصا

ما عن غريه حيث توجد يف صورة متفاعلة ،مما يؤدي إىل
معرفة شخصية الفرد من خالل معرفة نامذج سلوكه،
وترصفاته املميزة له والتي متكن من التنبؤ باستجاباته

يف املواقف املتباينة (مصطفى .)295 :2012 ،كام
يتفق أغلب املربني واملشتغلني يف جمال إعداد الطالب

املعلم عىل رضورة أن يكون هذا اإلعداد مرتبطا بام
ينبغي عليه عمله بعد خترجه ،وما تتطلبه مهنته من
كفايات تعليمية وسامت شخصية معينة يستطيع تأدية

أدواره التي ستوكل إليه تنفيذها يف مهنته التدريسية
املستقبلية .ومن أجل ذلك يتفق الرتبويون عىل املعامل

الرئيسة إلعداده املتمثلة باإلعداد العلمي األكاديمي

التخصيص ،واإلعداد املهني ،واإلعداد الثقايف،
فضال عن اإلعداد الشخيص املتضمن هتيئة الطالب

املعلم الكتساب سامت الشخصية السوية والسلوك

الشخيص املتميز واالجتاهات والقيم واالهتاممات

املرغوب فيها (اخلزاعلة وآخرون-341 :2012 ،
.)348

�أهمية البحث
تربز أمهية البحث من أمهية:

 -1مفهوم الشخصية بوصفه أكثر مفاهيم علم

النفس تعقيدا ألهنا تشمل الصفات اجلسمية والعقلية
والوجدانية كافة املتفاعلة مع بعضها داخل سامت

الفرد (العبيدي.)17 :2011 ،

 -2وجود التوجه االستغاليل يف املجتمعات

التي تعاين من االستبداد واستغالل املوارد البرشية
والطبيعية من خالل القوة والتنافس وعدم الرمحة
والتسلط وحق القوة(كفايف وآخرون:2010 ،

.)334-333

-3استخدام مقياس الشخصية االستغاللية عند

انتقاء خرجيي اجلامعة للوظائف واملهن التي تتطلب

عدم اتسام شخصياهتم بسمة االستغالل.

-4الطالب بوصفه حمور العملية التعليمية وحجر

الزاوية فيها وجودته تعني مدى تأهيله علميا وثقافيا
ونفسيا حتى يتمكن من استيعاب دقائق املعرفة

وتكتمل متطلبات تأهيله ليكون من صفوة اخلرجيني
القادرين عىل اإلبداع واالبتكار (احلريري ودروش،

(،)231 :2010العبادي وآخرون.)527 :2008 ،
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هدف البحث
هيدف البحث إىل قياس الشخصية االستغاللية

لدى الطالبات تبعا ملتغريي التخصص والصف.
حدود البحث

يتحدد البحث احلايل بطالبات كلية الرتبية

للبنات يف اجلامعة العراقية للسنة الدراسية (-2017
2018م) ويستثنى منهن الطالبات غري العراقيات
وطالبات الدراسات العليا.

حتديد امل�صطلحات
الشخصية االستغاللية

()Exploitative Personality

تعريف (فروم)1947 ،

نمط من أنامط الشخصية غري املنتجة ترى أن

خمتلف مصادر اخلري تقع خارج ذات الفرد تنتزع
ما تريده بالقوة أو املكر والدهاء ويمتاز توجهها
باخلطف والرسقة والتالعب يف الوقت الذي تشعر
فيه بالشك والريبة والغرية والعدوانية وبينام تستخف

بام متلكه وتقلل من قيمته فإهنا تزيد يف تقدير ما يملكه
اآلخرون غري قادرة عىل العمل حلساب نفسها تسعى
إىل احلصول عىل ثامر جهود اآلخرين بام يف ذلك

اجلهود الذهنية وال حتصل عىل أية إثارة من إبداع
نتاجها اخلاص ولكنها تشعر بفورة الفرح والرسور
عندما تأخذ من اآلخرين (كفايف وآخرون:2010 ،

.)333 -332

وتتحدد الشخصية االستغاللية إجرائيا يف البحث
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احلايل بـ :الدرجة التي حيصل عليها املستجيب من

خالل اختياره البدائل التي تنطبق عليه املوجودة أمام

الفقرات التي حتتوهيا أداة البحث.

الإطار النظري
اعتمدت الباحثة نظرية (فروم) ()Fromm

إطارا نظريا للبحث احلايل ،ألنه أول من استخدم

مفهوم الشخصية االستغاللية ليعني هبا نمطا
من أنامط الشخصية غري املنتجة اخلمسة وهي:

االستقبايل ،االستغاليل ،االكتنازي ،التسويقي،
املنشغل باملوت .هذه األنامط تعرب عن نفسها من

خالل الطريقة التي يتصل هبا األفراد مع األشياء ومع

الناس بام فيهم أنفسهم .وهي التي تؤدي يف أحسن
األحوال إىل االتصال الزائف باآلخرين بينام تؤدي يف

أسوأ األحوال إىل العالقات التدمريية مع اآلخرين
إهنا مشوهة وناقصة وغري مشبعة عىل اإلطالق ويف

املقابل فان النمط السادس هو املنتج ويقوم عىل احلب
واأللفة املتبادلة التي حتفظ عىل الفرد تكامله.

وعىل الرغم من أن هذه األنامط أنامطا فكرية

ذهنية فان احتامل أن تسود لدى الفرد يعتمد عىل القيم
الثقافية والن هناك تفاعال بني الفرد والثقافة فانه من

املحتمل دائام أن يؤثر األفراد يف جمتمعهم.

ويتناول فروم كل نمط من زاويتني :األوىل

التمثل أو االستيعاب وتشري إىل كيفية اكتساب الناس

لألنامط والثانية التطبيع االجتامعي وهي كيف يتصل

الناس بعضهم ببعض.

أ.د.نرباس جمبل صالح
وكذلك فان أربعة من اخلمسة أنامط غري املنتجة

صدقها وثباهتا .وحلساب املؤرشات اإلحصائية

املشاركني يف هذه األنامط ينخرطون يف عالقات يكون

املقياس عىل عينة مكونة من ( )1200طالبا وطالبة

تنقسم إىل زوجني :األول التكافيل الن الناس
فيها أحد األعضاء خاضع الستغالل العضو اآلخر.
والثاين االنسحايب الن الناس يف هذه األنامط يرون

اآلخرين مهددين وينبغي أن يعاملوا بشكل تدمريي
أو االحتفاظ بمسافة كافية فيام بينهم.

أما النمط اخلامس غري املنتج فينظر إليه عىل نحو

مستقل(كفايف وآخرون.)331-330 :2010 ،

درا�سات �سابقة

للمقياس ومقاييسه الفرعية واشتقاق املعايري طبق

اختريوا باألسلوب املرحيل العشوائي من طلبة كليات
جامعة بغداد.

جمتمع البحث

لغرض معرفة جمتمع البحث املتمثل بالطالبات

املوجودات يف الصفني األول والثالث يف كلية الرتبية
للبنات-اجلامعة العراقية البد من معرفة التخصصات

املوجودة يف الكلية ومن مراجعة شعبة الدراسات

والتخطيط واملتابعة يف الكلية املذكورة تم احلصول عىل

دراسة (فروم وماكويبFromm &()1970 ،

أعداد التخصصات ،إذ بلغ عددها ( )6ختصصات،

هدفت الدراسة قياس الطابع االجتامعي كانت

( )1294طالبة موزعني بحسب التخصصات (علوم

راشدا يف قرية مكسيكية عن طريق توزيع استبيان

التاريخ ،اللغة االنكليزية ،رياض األطفال والرتبية

)1970,Maccoby

الشخصية االستغاللية إحدى أنامطه لدى ()406
مفتوح من حوايل ( )90بندا أظهرت النتائج أن
الطابع االجتامعي هو نتيجة لتكيف الطبيعة اإلنسانية
ألحوال اجتامعية واقتصادية معينة (كفايف وآخرون،

.)344-343 :2010

دراسة (حسون)1998،

هدفت الدراسة إىل بناء مقياس مقنن للشخصية

االستغاللية لدى طلبة اجلامعة .حددت حسون

مفهوم هذه الشخصية وسامهتا الفرعية وأعدت
املقياس وطبقته عىل عينة مكونة من ( )600طالبا

وطالبة حلساب القوة التمييزية للفقرات ومعامالت

وبذلك يتكون املجتمع اإلحصائي للبحث احلايل من

القران والرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ،الرشيعة،

اخلاصة) .بواقع (،266 ،213 ،155 ،234 ،255
 )171طالبة وبنسبة (،%16 ،%12 ،%18 ،%20
)%13 ،%21عىل التتايل .وبحسب الصفني الدراسيني
(األول ،الثالث) بواقع ( )543 ،751طالبة وبنسبة

( )%42 ،%58عىل التتايل.

عينة البحث
اقترصت عينة البحث عىل ( )60طالبة من

طالبات كلية الرتبية للبنات يف اجلامعة العراقية اخرتن
باألسلوب املرحيل العشوائي وفقا للخطوات اآلتية:
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 -1اختريت عشوائيا شعبة واحدة من كل صف من الصفوف الدراسية (األوىل ،الثالثة) من التخصصات (علوم

القران والرتبية اإلسالمية ،اللغة العربية ،الرشيعة ،التاريخ ،اللغة االنكليزية) يف حني اختريت شعبة الصف األول يف

قسم رياض األطفال والرتبية اخلاصة بصورة قصدية لعدم توافر شعبة أخرى يف القسم املذكور .

-2أختريت عشوائيا من كل شعبة من شعب الصفني الدراسيني (األول ،الثالث) جمموعة من الطالبات موزعات

بالتساوي عىل التخصص والصف (ينظر اجلدول .)1

اجلدول()1

توزع أفراد العينة عىل التخصصات والصفوف التي اخرتن منها
الكلية

الرتبية للبنات

التخصص

األول
5

علوم القران

5

اللغة العربية

5

الرشيعة

5

التاريخ

اللغة االنكليزية

5

املجموع

30

5

رياض األطفال

�أداة البحث
اعتمدت الباحثة مقياس (حسون)1998 ،

املتكون من ( )43فقرة ( )5فقرات منها مكررة

للكشف عن دقة املستجيب وجديته يف اإلجابة
صيغت عىل شكل مواقف لفظية لكل موقف بديالن

لإلجابة عىل شكل عبارات ترتبط باملوقف أحدمها
يقيس الشخصية االستغاللية واآلخر ال يقيسها هلام

مرغوبية اجتامعية متقاربة ومع كل بديل من بدييل
اإلجابة وضعت ( )3اختيارات متدرجة لإلجابة

هي ( دائام ،أحيانا ،نادرا) (ينظر امللحق  )1خيتار
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الصف

املجموع
الثالث
5
5
5
5
5
5

30

10
10
10
10
10
10
60

املستجيب منها البديل الذي يتفق معه أو ينطبق
عليه .والتعليامت اخلاصة باإلجابة عنها .املتحقق

من ثباته بطرائق إعادة االختبار فكان معامل الثبات
للمقياس ( .)0.79والتجزئة النصفية باستخدام
معامل ارتباط بريسون وتصحيحه بمعادلة سبريمان

– براون فكان ( .)0.88وحتليل التباين باستخدام

معادلة هويت فكان ( .)0.83واملتحقق من صدقه
بمؤرشين مها صدق املحتوى من خالل حتليل اخلرباء

للفقرات منطقيا وتقدير مدى صالحيتها للمكونات

التي أعدت لقياسها وصدق البناء من خالل بعض

أ.د.نرباس جمبل صالح
املؤرشات التجريبية لفقرات املقياس مثل معامالت
متييزها وجتانسها ،فضال عن حساب معامل حساسية

املتوسط النظري للمقياس يتكون من ( )57درجة.

الو�سائل الإح�صائية

املقياس الذي كان بداللة إحصائية عند مستوى

(.)0.05

طبقت األداة عىل ( )60طالبة من طالبات الصفني

األول والثالث من املرحلة اجلامعية وبشكل مجاعي .

ت�صحيح الأداة و�إعطاء الدرجة
أعطيت التدرجات ( دائام ،أحيانا ،نادرا) عند

التصحيح الدرجات ( )1 ،2 ،3عىل التتايل عند اختيار
املستجيب البديل الذي يقيس الشخصية االستغاللية

يف حني تعطى يف البديل الذي ال يقيس الشخصية
االستغاللية (صفر) ألي تدرج من التدرجات

الثالث.

حتسب الدرجة الكلية للمستجيب من خالل مجع

الدرجات التي حيصل عليها يف كل فقرة من فقرات
املقياس لذلك فان أعىل درجة كلية يمكن أن حيصل

عليها ( )114درجة وأقل درجة كلية (صفر) وان

اعتمدت الوسائل اإلحصائية اآلتية يف البحث:

-1املتوسط احلسايب حلساب متوسط درجات

الطالبات عىل مقياس الشخصية االستغاللية.

-2حتليل التباين الثنائي ملعرفة داللة الفرق تبعا

ملتغريي التخصص والصف يف درجة الشخصية

االستغاللية لدى الطالبات.

نتائج البحث

حتقيقا هلدف البحث الذي خصص لقياس

الشخصية االستغاللية لدى الطالبات تبعا ملتغريي

التخصص (علوم القران والرتبية اإلسالمية ،اللغة
العربية ،الرشيعة ،التاريخ ،اللغة االنكليزية ،رياض
األطفال والرتبية اخلاصة) والصف (األول ،الثالث)

استعمل حتليل التباين الثنائي مثلام هو مبني يف
اجلدول(.)2

اجلدول()2

ملخص حتليل التباين الثنائي لدرجات الشخصية االستغاللية لدى الطالبات تبعا ملتغريي التخصص والصف
مصدر التباين

جمموع املربعات

درجات احلرية

متوسط املربعات

النسب الفائية املحسوبة

الصف

546.016

1

546.016

*4.794

التخصص
التفاعل

التخصص × الصف
املتبقي
الكيل

924.683

5

184.936

660.683

5

132.136

5466.799

48

113.891

7598.183

59

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول

1.623
1.160

179

البحوث املحكمة

قياس الشخصية االستغاللية لدى الطالبات
القيمة الفائية اجلدولية عند مستوى ()0.05

داال إحصائيا بني متوسط درجات طالبات الصف

القيمة الفائية اجلدولية عند مستوى ()0.05

لصالح طالبات الصف الثالث.

وحتت درجات حرية (.)2.37( = )48 ،5
وحتت درجات حرية (.)4.00( = )48 ،1

القيمة الفائية اجلدولية عند مستوى ()0.05

وحتت درجات حرية (.)2.37( = )59 ،5

األول ومتوسط درجات طالبات الصف الثالث
علام أن:

قيمة شيفيه عند مستوى (.)5.483( = )0.05

متوسط درجات طالبات الصف األول =

(.)13.6

فكانت النتائج على النحو الآتي:

متوسط درجات طالبات الصف الثالث =

أظهرت نتائج حتليل التباين أن ال أثر ذا داللة

.3أثر التفاعل بني متغريي التخصص والصف

.1أثر متغري التخصص

إحصائية يف درجة الشخصية االستغاللية لدى
الطالبات تبعا ملتغري التخصص (علوم القران والرتبية
اإلسالمية ،اللغة العربية ،الرشيعة ،التاريخ ،اللغة
االنكليزية ،رياض األطفال والرتبية اخلاصة) ،إذ

بلغت القيمة الفائية املحسوبة ( )1.623وهي أقل

من القيمة الفائية اجلدولية البالغة ( )2.37عند

مستوى ( )0.05وحتت درجات حرية ( .)48 ،5
.2أثر متغري الصف

أظهرت نتائج حتليل التباين يف اجلدول( )2فرقا

ذا داللة إحصائية يف درجة الشخصية االستغاللية
لدى الطالبات تبعا ملتغري الصف (األول ،الثالث)

 ،إذ بلغت القيمة الفائية املحسوبة ( )4.794وهي
أكثر من القيمة الفائية اجلدولية البالغة ( )4.00عند

(.)19.63

أظهرت النتائج أن ال أثر ذا داللة إحصائية

للتفاعل بني متغريي التخصص والصف يف درجة
الشخصية االستغاللية لدى الطالبات  ،إذ بلغت

القيمة الفائية املحسوبة ( )1.160وهي أقل من

القيمة الفائية اجلدولية البالغة ( )2.37عند مستوى

( )0.05وحتت درجات حرية ( )48 ،5واجلدول
( )2يوضح ذلك.

تف�سري النتائج
أظهرت النتائج أن الفروق بني متوسطات

درجات الطالبات يف قياس الشخصية االستغاللية

وفقا ملتغري:

 .1التخصص كانت ضئيلة مل ترق إىل مستوى

مستوى ( )0.05وحتت درجات حرية (.)48 ،1

الداللة اإلحصائية.

استعملت الباحثة اختبار شيفيه فأظهرت النتائج فرقا

النتيجة مع ما وجده فروم وماكويب ( )1970يف أن

وملعرفة مصدر الفروق عرب الصفني (األول ،الثالث)،
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 .2الصف كانت دالة إحصائيا وتتفق هذه

أ.د.نرباس جمبل صالح
الطابع االجتامعي هو نتيجة لتكيف الطبيعة اإلنسانية
ألحوال اقتصادية واجتامعية معينة.

اال�ستنتاجات

املقرتحات
استكامال ملا توصل إليه البحث احلايل وتطويرا

له تقرتح الباحثة:

إجراء دراسة تتقىص العالقة بني الشخصية

بنا ًء عىل النتائج التي توصل إليها البحث احلايل

االستغاللية ومتغريات أخرى مثل أساليب التنشئة

 .1تتسم شخصية الطالب اجلامعي بسمة

امل�صادر

يمكن استنتاج اآليت:
االستغالل.

 .2ال تتأثر سمة االستغالل بمتغري التخصص.
 .3تتأثر سمة االستغالل بمتغري الصف.

 .4تظهر سمة االستغالل وفقا ألحوال اجتامعية

واقتصادية تتعرض هلا الطبيعة اإلنسانية يف جمتمع ما.

التو�صيات
يف ضوء ما توصلت إليه الباحثة من نتائج يف هذا

البحث فإهنا تويص بـ:

االجتامعية ،املعاملة الوالدية.

 .1احلريري ،رافدة عمر ودروش ،سعد زناد.

( .)2010القيادة وإدارة اجلودة يف

التعليم العايل .ط ،1عامن :دار الثقافة.

 .2حسون ،أزهار عبود .)1998( .بناء مقياس

مقنن للشخصية االستغاللية لطلبـــة

جامعة بغداد .رسالة ماجستري غري منشورة.

جامعة بغداد ،كلية الرتبية – ابن رشد.

 .3اخلزاعلة ،حممد سلامن فياض وآخرون.

( .)2012إدارة الصف واملخرجات

رضورة أال يقترص دور اجلامعة عىل التدريس

الرتبوية .ط ،1عامن :دار صفاء.

املسامهة يف بناء واستقرار شخصية الطالب اجلامعي

إدارة التعليم اجلامعي مفهوم حديث

والبحث العلمي بل واىل توفري الربامج واألنشطة

 .4العبادي ،هاشم فوزي وآخرون.)2008(.

املعرفية واالجتامعية واالنفعالية واحلد من نمو

يف الفكر اإلداري املعارص .ط ،1عامن:

السامت السلبية ومتكنها من شخصيته فسمة

 .5العبيدي ،حممد جاسم .)2011(.علم نفس

وحتول دون استثامر الطاقات واإلمكانات لدى دخول

 .6كفايف ،عالء الدين وآخرون.)2010(.

االستغالل تضعف دور الشخصية يف العطاء واإلنتاج

الشخصية .ط ،1عامن :دار الثقافة.

ميدان العمل وحتمل املسؤولية.

نظريات الشخصية االرتقاء النمـو التنوع .ط،1

عامن :دار الفكر.

 .7مصطفى ،أسامة فاروق .)2012(.مدخل إىل

العدد الثامن  -ال�سنة اخلام�سة2018 -م  -اجلزء الأول

181

البحوث املحكمة

قياس الشخصية االستغاللية لدى الطالبات
االضطرابات السلوكية واالنفعالية

األسباب التشخيص العالج .ط ،2عامن :دار املسرية.

امللحق()1
اجلامعة العراقية

كلية الرتبية للبنات

قسم رياض األطفال والرتبية اخلاصة

م /استبانه
عزيزيت الطالبة

أمامك مواقف حياتية قد متر هبا كل طالبة جامعية ،وكل موقف له اختياران لإلجابة (أ  ،ب) أحدمها قد تتفقني

معه أكثر من اآلخر ،نرجو وضع عالمة للبديل الذي تتفقني معه أو تؤيدنه أكثر من البديل الثاين وحتت االختيار

املناسب له (دائام ،أحيانا ،نادرا).

مالحظة :ال يرتك أي موقف بدون إجابة وتذكري أن لكل موقف إشارة واحدة فقط.
ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وإنام ختتارين البديل الذي تتفقني

معه أكثر من اآلخر.

تستخدم اإلجابة ألغراض البحث العلمي وال يطلع عليها أحد.
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الباحثة

أ.د.نرباس جمبل صالح
علم النفس الرتبوي

أ.د.نرباس جمبل صالح

ت
1

املواقف السلوكية

عندما يرى البعض حاجة ما عند شخص فإهنم:

دائام

أحيانا

نادرا

أ .يعجبون هبا أكثر مما لو كانت عندهم

ب.يرون ما يملكونه مثل ما يملكه اآلخرون
عندما يعجب الفرد برأي معني فمن األفضل أن ينسبه إىل:

2

قائله.

نفسه.
إذا أعجب الفرد بحاجة معينة تعود لشخص آخر فانه قد:

3

حياول احلصول عليها.

يتمنى اخلري هلذا الشخص.
عندما يكلف األستاذ طالبا مع جمموعة من زمالئه النجاز بحث فعليه أن:

4

5

جيعل زمالئه يكتبون البحث.
يساهم يف كتابة البحث.
كل فرد يريد عادة أن يكون:
قانعا بام لديه.

أفضل شأنا من اآلخرين.

إذا مل يتمكن الفرد من احلصول عىل ما يريد من شخص آخر فانه قد:
6

يسخر منه ويتهمه بالبخل.
حيرتم هذا الشخص.

إذا وجد الفرد إمكانات مفيدة له عند اآلخرين فعليه أن:
7

8

يستثمرها لنفسه.

يصارحهم هبا ويقدرهم.
إذا انتزع الفرد حاجة من اآلخرين فانه يشعر بـ:
االرتياح.
الذنب.
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قد يشعر الفرد أن ما يملكه اآلخرون:
9

مثل ما يملكه.

أفضل مما يملكه.
حيق للفرد الذي حيتاج إىل يشء معني أن حيصل عليه:

10

بمجهوده.

من أصدقائه.
حيرتم الفرد األشخاص الذين :

11

ينفذون له طلباته.

يساعدونه يف بعض حاجياته.
إذا وجد الفرد شيئا حيبه عند صديقه ويريد احلصول عليه فمن األفضل له أن:

12

حياول إلغاء فكرة احلصول عليه من ذهنه.
يستخدم أي أسلوب للحصول عليه.

إذا التحق شخص بعمل لقاء أجر حمدد فمن حق صاحب العمل أن يطلب منه
13

أن:

يعمل كل الوقت وبأقىص جهد.
يكون جهده موازيا ألجره.
يشعر البعض عندما يمتلك اآلخرون شيئا معينا يشبه ما يملكه بأنه:

14

15

أمجل من اليشء الذي يملكه هو.
مساويا لليشء الذي يملكه هو.

يعتقد البعض أن كل ما حيتاجه الفرد يمكن احلصول عليه من:
بعض الناس.

االقتصاد والتوفري.
إن الصديق الذي يستخدم الود واالحرتام أكثر من اآلخرين هو الذي:
16
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يبني لآلخرين أخطائهم.

يعطي لآلخرين كل ما حيتاجون إليه.
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قد يشعر الفرد باالرتياح إذا أعجب بفكرة قاهلا شخص آخر ومتكن من أن:
17

يتعرف عىل هذا الشخص.
حيورها لنفسه.

إذا أراد فرد حاجة معينة من شخص آخر ومل يعطها له فعليه أن:
18

يظهر له الود أو احلب أو يستخدم القوة.
يعد الرفض حالة طبيعية.

19

حينام يكون الفرد مع أحد أصدقائه لتنفيذ نشاط معني فعليه أن:
يسهم يف ذلك النشاط.

يسيطر عليهم لينجزوا النشاط.
إذا الحظ الفرد شخصا آخر يملك كل يشء وهو ال يملك شيئا فمن حقه أن:
20

يتمنى أن يكون ما لدى هذا الشخص له هو.
ينظر إىل ذلك بأنه حالة طبيعية.

حيق للفرد الذي يطلب شيئا من صديقه ويرفض طلبه أن:
21

يتفهم موقف صديقه.
يظهر عيوب صديقه.

حياول البعض يف عالقاته باآلخرين أن:
22

23

يقدم لآلخرين ما يريدون غري مقابل.

حيصل منهم عىل ما يريد من غري مقابل.
يرى البعض أن معظم ما يريده ويتمناه قد:
حيصل عليه من اآلخرين.
يصعب احلصول عليه.

يقيم الفرد عالقاته مع اآلخرين عىل أساس:
24

مدى االنتفاع واالستفادة منهم.
وجود قيم ومعايري مشرتكة.

25

عندما يرى الطالب زميال له قام بنشاط متميز عليه أن:
يمتدح نشاط زميله أمام اآلخرين.

حياول وضع اسمه مع اسم زميله يف ذلك النشاط.
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عندما يريد الشخص حاجة معينة من شخص آخر ومل تنفع معه أساليب الرتجي
26

والعطف لتقديمها له فيحق له أن:
يستخدم القوة معه.
يندم عىل ترصفه.

عندما ال يعطي اآلخرون للفرد ما يريده منهم فمن حق الفرد:
27

التشهري هبم.

إجياد األعذار هلم.
إن اليشء الصحيح هو الذي:

28

يفيد الفرد شخصيا.
يفيد اآلخرين.

لكي يعيش اإلنسان عليه أن يأخذ:
29

بقدر ما يعطي.
أكثر مما يعطي.

يشعر الفرد باالرتياح عندما يتناول الطعام مع أصدقائه يف املطعم ويتمكن من:
30

جعل أصدقائه يدفعون حسابه.

إقناع أصدقائه بدفع كال حسابه.
يرى اآلخرون الشخص مهام هلم إذا متكنوا من:
31

32

استخدامه ملصلحتهم.
اإلفادة من خرباته.

إذا مل يتمكن الفرد من احلصول عىل حاجة معينة من شخص آخر فعليه أن:
يقدم له أية تربيرات كي حيصل عليها.
يعتذر لذلك الشخص.

تعد عالقة الفرد باآلخرين مهمة ما دامت:
33
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مفيدة للجميع.
نافعة له.
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34

عىل الفرد أن هيتم:

بأمور اآلخرين أكثر من أموره اخلاصة.
بأموره اخلاصة دون مراعاة لآلخرين.
يصادق البعض الشخص الذي:

35

ينفذ طلباهتم مجيعا.

تبدو شخصيته قوية.
إذا حقق الفرد كسبا عىل حساب اآلخرين فانه يشعر بـ:

36

الذنب.

االرتياح.
يظهر البعض التودد لآلخرين لكي:

37

يصادقوهنم.

ينالوا منهم ما يريدون.
38

ينظر البعض إىل املحتالني لدرجة يتمنى فيها أن يكون:
مثلهم.

مصريهم السجن.
عندما يكلف األستاذ طالبا مع جمموعة من زمالئه النجاز بحث فعليه أن:
39

جيعل زمالئه يكتبون البحث.
يساهم يف كتابة البحوث.

إذا مل يتمكن الفرد من احلصول عىل ما يريد من شخص آخر فانه قد:
40

يسخر منه ويتهمه بالبخل.
حيرتم هذا الشخص.

إذا التحق شخص بعمل لقاء أجر حمدد فمن حق صاحب العمل أن يطلب منه
41

أن:

يعمل كل الوقت وبأقىص جهد.
يكون جهده موازيا ألجره.
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عندما يرى الطالب زميال له قام بنشاط متميز عليه أن:
42

يمتدح نشاط زميله أمام اآلخرين.

حياول وضع اسمه مع اسم زميله يف ذلك النشاط.
يشعر الفرد باالرتياح عندما يتناول الطعام مع أصدقائه يف املطعم ويتمكن من:

43

جعل أصدقائه يدفعون حسابه.

إقناع أصدقائه بدفع كال حسابه.
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