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 الملخص

لدى الطلبة في مدينة القدس،  األسريةسلوك الغيرة وعالقته بالتنشئة  لتعرف علىهدفت الدراسة الى ا

ة الثانوية في مدارس اختيار عينة عشوائية من طلبة المرحلالوصفي االرتباطي، و اتباع المنهج ولتحقيق ذلك تم 

بًا وطالبة من الصف الحادي ( طال139)%( من المجتمع، إذ بلغ عدد أفراد العينة 10مدينة القدس نسبتها )

كون من وتم تطوير مقياسين هما: مقياس الغيرة الذي تم، 2016/2017عشر في مدينة القدس للعام الدراسي 

( فقرة، موزعة إلى مجالين: مجال بعد العالقات مع اآلخرين، ومجال تقبل الذات ومقياس أنماط التنشئة 22)

( فقرة موزعة إلى ثالثة أنماط، هي: النمط الديمقراطي، والنمط التسلطي، والنمط 41األسرية الذي تكون من )

 مقياسين.التسيبي، وتم تحقيق معامالت مقبولة من الصدق والثبات لل

س جاء بالمستوى وأظهرت النتائج أن مستوى سلوك الغيرة لدى طلبة الصف الحادي عشر في مدينة القد

أما بالنسبة ألنماط التنشئة األسرية، فجاء النمط الديمقراطي بالمرتبة األولى، والنمط التسلطي بالمرتبة  ،المتوسط

يع المستويات بمستوى متوسط، وكشفت النتائج عن وجود الثانية، والنمط التسيبي بالمرتبة األخيرة، وجاءت جم



ة في الدرجة الكلية لمستوى سلوك الغيرة تبعًا لمتغير الجنس، وجاءت الفروق لصالح إحصائيذات داللة فروق 

 عالقة ارتباطية بين الغيرة وأنماط التنشئة األسرية.الذكور. ولم تظهر النتائج وجود 
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Abstract  

The study aimed to study jealousy behavior and its relationship with family 

socialization patterns among Students at the City of Jerusalem to achieve the 

objective of the study, a descriptive method was used.  A random sample of high 

school students from the eleventh grade in the schools of Jerusalem, during the 

academic year 2016/2017 was selected (n=139). The sample represents 10% of 

population. Two measures were used: The jealousy scale, which contained 22 items, 

covering two fields: relationships with others and self-acceptance, and the scale of 

family upbringing were applied; which contained 44 items, covering three patterns; 

namely democratic pattern and dictatorial pattern and anarchism pattern. Validity 

and reliability measured of tests were acceptable. After extraction of validity and 

reliability of the two measures. Means, standard deviations, (t-test), correlation 

coefficient, and Cronbach alpha were calculated. Results revealed that the behavior 

of jealousy among students in the city of Jerusalem was moderate as for socialization 

patterns; democratic patterns was ranked first, dictatorial pattern was second and 

anarchism pattern came third. All levels were at moderate level. There were 

statistically significant differences in the total score of the behavior of jealousy 



according to gender in favor of males. No significant correlations were found 

between jealousy behavior and family socialization patterns.  

 


