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والديموغرافية النفسية ات املتغ عض  تأث

ن ج الز ن ب العاطفي ضطراب وع  

ساي بن املصلومض   ر

النفس علم ة،قسم العسكر خالد امللك السعوديةلية ية العر اململكة ،.  

  com.hotmail@alsayeer: االیمیل
اسة الد ص    :رم

العاطفي لالضطراب املصاحبة يكية لي ر املظا عن الكشف إ الية ا اسة الد  ردفت
ات املتغ عض تأث عن الناتجة ن وج امل ،العوام/ لدى النف التوافق التالية النفسية ل

ساءة و ، ا والرضا جية، الز ياة با املتعلقة الشرعية والتعاليم بالقيم ووالو
السعودية ية العر اململكة جتما التواصل ات شب واستخدام جية، عينة. والز وشملت

اسة و) 320(بواقع) 580(رالد جا العر) 260(وز اململكة جة كشفتوز وقد السعودية، ية
ياة با املتعلقة الشرعية والتعاليم بالقيم والو ، النف التوافق من ل أن إ اسة رالد
تؤثر ، جتما التواصل ات شب واستخدام جية، الز ساءة و ، ا والرضا جية، والز و

مباشر ل ش و م س مما ن، ج الز ن ب العاطفي ضطراب ع مباشر ل ش ووو ظ رأيضا
ضطراب أعراض باختالف كما. عض تختلف العاطفي ضطراب عن التعب ر مظا أن

خر الديموغرافية ات املتغ عض اختالف و س، ضطراب.ىا أن إ اسة الد روخلصت
العالقة ذه ض عر وأن جية الز ياة ا واستمرار سر البناء اختالل دو لھ والعاطفي ير

ومنل سر والتفكك الطالق إ ومنھ العاطفي ضطراب إ يؤدي قد العوامل تلك من يء
املتالحقة النفسية ضطرابات من ملة الوقوع   .زثم

املفتاحية لمات والديموغرافيةا :ال النفسية ات العاطفي،ملتغ النفضطراب التوافق ، .  
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The Effect of Some Psychological and Demographic 
Variables on Emotional Disturbance between Spouses 

Mudhi bin Sayer Al Masloukhy 
Department of Psychology, King Khalid Military College, 
KSA. 
Email: alsayeer@hotmail.com 

 

ABSTRACT 
The current study aimed to reveal the clinical features associated with 
the emotional disturbmace of married couples resulting from the 
influence of some of the following psychological factors/variables, 
psychological compatibility, awareness of legitimate values and 
teachings related to marital life, sexual consent, marital abuse, and the 
use of social networks in Saudi Arabia. The study sample included 580 
(320) couples and 260 wives in Saudi Arabia, and the study revealed 
that psychological harmony, awareness of legitimate values and 
teachings related to marital life, sexual consent, marital abuse and the 
use of social networks directly affect the emotional disorder between 
couples. The study concluded that emotional disturbance has a role in 
the disruption of family structure and the continuation of marital life 
and that exposing this relationship to some of these factors may lead to 
emotional disturbance, divorce and family disintegration and then fall 
into a class of successive psychological disorders.  

Keywords: Psychological and Demographic Variables, Emotional 
Disturbance, psychological compatibility. 
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:مقدمھ  

ض     ـــ ع ـــ ال املــشكالت أخطـــر مــن ن ج الـــز ن بـــ العاطفيــة العالقـــة باضــطراب الـــشعو وعــد ر
سـتقرار ـدد نفـسية حالـة ضـطراب ـذا باعتبـار وذلك عام؛ ل ش ة سر و جية الز ياة وا
تحــــديا ل ــــش مركبــــة واجتماعيــــة نفــــسية لة مــــش عــــد ــــ ف لــــذا ؛ ــــ واملجتم ســــر س يوالتجــــا

أوملخت يكيــــــة لي النفـــــسية وانــــــب با املعنيـــــة ســــــواء وميـــــة ا ــــــ وغ وميـــــة ا ــــــات ا لـــــف
جتماعية وانب الـنفس. با علـم أو ـي ي لي الـنفس علـم مجـال ـ البحوث أن املالحظ ن وم

الــسعودية يــة العر اململكــة ــ يــة–رشــادي العر ــ العــاطفي،–وح ضــطراب اســة د رأغفلــت
عـــد نالـــذي بـــ الـــشر الطـــالق نحـــو ا النحـــدا ا ـــ خط ومؤشـــرا ة ســـر العالقـــة لـــسوء رمقياســـا

ً

ضــطراب ــسب ــادة فز املجتمعــات داخــل ســر ــسق ال ــ ــ كب ا ــ غي ل ــش والــذي ن ج يالـز و
ا ل تجا يمكن ال ة خط مؤشرات بمثابة املجتمعات من مجتمع أي ن ج الز ن ب والعاطفي

املؤسسات قبل ةمن سر بالتنمية ع ال ي املد املجتمع ومؤسسات ومية   . ا

مـــــضامينھ ـــــ يختلـــــف وثقافيـــــا اجتماعيـــــا واقعـــــا يـــــة الغر للمجتمعـــــات أن مـــــن الـــــرغم ـــــ وع
ً ً ً

معانيــــــــھ تختلــــــــف ال العــــــــاطفي ضــــــــطراب أن إال يــــــــة العر املجتمعــــــــات عــــــــن تــــــــھ وتركي وطبيعتــــــــھ
املجتمعات وتبعاتھ   . سانيةومضامينھ

ـ املـستحدثة جتماعيـة و النفـسية املـشكالت مـن العاطفيـة العالقـة اضـطراب لة مش عد و
ن ج الـز ـا ف يفتقـد مختلفـة ة وأسـر نفسية حالة ا أل عام؛ ل ش ليجية وا السعودية ئة والب

ـــ باإل يرغبـــان ال ظـــة ال ذات ـــ مـــا لك ، ـــ ا الز والتفاعـــل العـــاطفي الـــدفء الـــشروملـــشاعر اء
فة معر غ و ت قد ألسباب العالقة ذه ول   . ن

ــــم ف جـــودة ـــ ع تتوقـــف ـــي ي لي و النفـــ التــــدخل عمليـــة جـــودة أن اعتبـــار منطلـــق ومـــن
ديثـــــة ا اســـــات الد عـــــض بـــــھ أوصـــــت مـــــا ـــــ إ واســـــتجابة املـــــشكالت، تلـــــك ـــــ إ املؤديـــــة رســـــباب

اســة اســاتRosen et al (2014)ركد د إجــراء ة ربــضر اتور ــ املتغ ضــوء ــ لة املــش ــذه تفــسر
تقـديم اليـة ا اسـة الد تحـاو التوجـھ، ذا ل وتلبية والديموغرافية، النفسية بالعوامل راملرتبطة ل
ضـوء ـ ضـطراب، ـذه طبيعـة حـو ـي ي لي التـدخل امج ل وديموغرافية نفسية لمؤشرات

السعودي املجتمع لة املش ذه ل جتماعية صوصية ليا   . وا

اسة الد لة : رمش  

مــن النفــسية ات ــ للمتغ املتعــددة ات التــأث ــ اســة الد لة مــش تتحــدد ســبق مــا ضــوء رــ
ممـا ، أخـر ـة ج مـن ن ج الز ن ب العاطفي باالضطراب املرتبطة املشكالت عض تزايد و ة ىج و

ضـط عـض بوجـود النفـسية ات ـ املتغ ـذه عـض عالقـة اسـة د نرستوجب بـ العاطفيـة رابات
عــن جابــة ــا محاول خــالل مــن اليــة ا اســة الد إليــھ ــس مــا ــو و ، أخــر ــة ج مــن ن ج رالــز ى و

التالية ساؤالت   .ال

اسة الد : رأسئلة  

بـــــــالقيم .1 والـــــــو ، النفـــــــ التوافـــــــق مـــــــن ـــــــل ل املباشـــــــرة ية الـــــــسب ات التـــــــأث مقـــــــدار مــــــا
وال جيــــة، الز يـــاة با املتعلقـــة الـــشرعية جيــــة،ووالتعـــاليم الز ســـاءة و ، ـــ ا ورضـــا

عينـــــة أفــــراد لــــدى العـــــاطفي ضــــطراب ــــ ع جتمـــــا التواصــــل ات شــــب واســــتخدام
اسة؟   رالد
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بـــــاختالف .2 العــــاطفي لالضـــــطراب يكيــــة لي ر املظـــــا عــــن ـــــ التعب ال أشــــ تختلـــــف ــــل
س اسة؟) أن/ ذكر(ا الد عينة أفراد   رلدى

عينــــة .3 أفــــراد جــــات د ــــ ق فــــر توجــــد رــــل العــــاطفيو ضــــطراب مقيــــاس ــــ ع اســــة رالد
وعـدد نـة امل وطبيعـة والعمـر الدخل ومستو التعلي املستو من ل الختالف ىعز ى ى

  بناء؟

اسة الد داف : رأ  

تية      داف تحقيق إ الية ا اسة الد    :ردفت

وا .1 ، النفـــ التوافـــق مـــن ـــل ل املباشـــرة ية الـــسب ات التـــأث مقـــدار عـــن ملـــساندةالكـــشف
والرضــــــا جيــــــة، الز يــــــاة با املتعلقــــــة الــــــشرعية والتعــــــاليم بــــــالقيم والــــــو والعاطفيــــــة،
ضــطراب ــ ع جتمــا التواصــل ات شــب واســتخدام جيــة، الز ســاءة و ، ــ وا

اسة الد عينة أفراد لدى   .رالعاطفي

يكيـــــــة .2 لي ر املظـــــــا عـــــــن ـــــــ التعب ـــــــ ن ـــــــس ا ن بـــــــ ق الفـــــــر طبيعـــــــة عـــــــن والكـــــــشف
العاطفيال   . ضطراب

الــدخل .3 ومــستو ــ التعلي املــستو مــن ــل ي متفــاو ن بــ ق الفــر طبيعــة عــن ىالكــشف ى و
العاطفي ضطراب مقياس ع بناء وعدد نة امل وطبيعة   . والعمر

اسة الد مية : رأ  

ي الية ا اسة الد مية أ ز   : رت

الــــسع -1 ئــــة الب ــــ مــــستحدثة نفــــسية لة مــــش ــــ ع تركــــز ــــا ــــأ تتمثــــل ليجيــــة وا ودية
ما بي العالقة واستقرار استمرار دد وال ن، ج الز ن ب العاطفي  وضطراب

عـــــض -2 و العـــــاطفي ضـــــطراب أســـــباب ـــــ ع كــــم ل الـــــشمولية ـــــة الر مـــــن تنطلـــــق ــــا ؤأ
والـــــوظيفي ، جتمـــــا و ، ســـــر و ، ـــــ ال املــــستو ـــــ ع الـــــسلبية ه وأثـــــا يتباعاتــــھ ى ر

جـــــــة، الز أو ج وللـــــــز ــــــــصيةو وال النفـــــــسية ات ـــــــ املتغ عـــــــض اعتبـــــــار ظــــــــل ـــــــ خاصـــــــة
جيــــــة،( الز يـــــاة با املتعلقــــــة الـــــشرعية والتعــــــاليم بـــــالقيم والــــــو ، النفـــــ وـــــالتوافق

جتمــا التواصــل ات شــب واســتخدام جيــة، الز ســاءة و ، ــ ا عــض) ووالرضــا و
الديموغرافيـــة ات ـــ والع(املتغ الـــدخل ومـــستو ـــ التعلي ىاملـــستو نـــةى امل وطبيعـــة مـــر

بنـــاء ــــو) وعـــدد و ضـــطراب، ـــذا واقــــع وتقيـــيم لفحـــص ومؤشـــرات محتملــــة أســـبابا
ئة الب نوعھ من و عد لتناو  ل

ية والعر ليجية وا  .السعودية

وميـــة -3 ا املؤســسات قبــل مــن شـــادية وإ عالجيــة بــرامج ــ تب ـــ م ــس قــد ــا نتائج رأن
ناســـب ت ي املــــد املجتمـــع وخــــصائصومؤســـسات البحثيـــة ات ــــ املتغ ومـــستو ىوطبيعــــة

ســــتقرار مــــستو ــــ ع الــــسر الفقــــد مــــن تقليــــل ــــ إ ــــدف ل ــــش ، ــــ لي ا ىاملجتمــــع
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ـــ وال ، ســـر و ـــ ا والز يالنفـــ الــــسعودية) قـــد(و ئـــة الب ـــ ســـر عـــض ـــا م ي عــــا
ليجية   .وا

اسة الد ات : رمصط  

جرائية               ات املصط يتتحدد فيما اسة   -: رللد

العــــاطفي-1 مــــا،:ضــــطراب بي املــــشاعر بخــــواء مــــا كال أو ن ج الــــز أحــــد ــــا ف ــــشعر حالــــة وــــو
العاطفيــة، جـواء و والتــودد املـودة مــشاعر غيـاب تتمثــل ، ـ واملعر ي الوجــدا التواصـل ـضعف و

ك الشر حو السلبية ار ف و اء من مجموعة وجود إ لباإلضافة   . ر

النفــال-2 نفــسھ:توافــق عــن اضــيا الفــرد ــو ي بحيــث للفــرد، الــداخ تــزان مــن حالــة ــو
ً

ر ن
الــذات عــن ســلبية بمــشاعر تــرتبط ــ ال والـصراعات التــوترات مــن ــس ال التحــر مــع ــا، ل رمتقـبال

ً

ئة والب الواقع مع ي يجا التعامل ا يصاح أن يمكن الداخ تزان   . وحالة

وا-3 بـــالقيم جيـــةالـــو الز يـــاة با املتعلقـــة الـــشرعية ـــل :ولتعـــاليم ل جـــة الز أو ج الـــز ومعرفـــة و
جيـــــة الز يـــــاة ا وأحـــــوال أوضـــــاع ك يـــــد أن لـــــھ ـــــيح ت ـــــ ال الـــــشرعية والتعـــــاليم والقـــــيم ف واملعـــــا ر ر
الــــــــشرعية والواجبـــــــات قـــــــو ا وفـــــــق ـــــــا م موقفــــــــھ حـــــــدد و ـــــــا عل حكـــــــم و ـــــــا حلل و ا قومـــــــشكال

والسنة الكتاب ا عل   .املنصوص

ا-4 سـة:الرضا مما اتجـاه الفـرد ا شعر ال يجابية الوجدانية املشاعر مجموعة رو
ـــــذه مـــــن الفـــــرد يحققـــــھ الـــــذي شـــــباع مـــــدى عـــــن ـــــ ع ـــــ وال ك، الـــــشر مـــــع ـــــسية ا العمليـــــة

  . العملية

جيــة-5 الز ا:وســاءة ســتعمال المتعمد للقوــ البالتهديد أولفيزيائية ة ــاب ضد نفــرو
ك مة، الشر أ أو ة عضو إصابة إ يؤدي   . نفسيةزبما

جتمــــــا-6 التواصـــــل ات شـــــب الفــــــرد: اســـــتخدام الســـــتخدامھ الفـــــرد تقيــــــيم مـــــدى بـــــھ يقـــــصد
ف واملعــا صــدقاء اللتقــاء جتمــا ع طــا ذات ونيــة لك ــدمات وا النظــر. رللمواقــع يطــار

اسة   :رللد

الباحـــــ اســــــتقراء خـــــالل نمـــــن بــــــ العـــــاطفي اضــــــطراب تناولـــــت ــــــ ال اســـــات الد مـــــن للعديــــــد رث
لــــم يـــة العر ئــــة الب ـــ املـــضطرب الــــسلوك ـــذا ل يكيــــة لي املعـــالم ســـم أن لــــھ ن تبـــ ن، ج رالـــز و
وثقافيـة يـة دي خـصوصية مـن لة املش ذه بھ تتمتع ما نظ وملموس؛ وا عل د بج يحظ

القـــ املمكـــن مـــن ذلـــك مـــن ـــالرغم و نواجتماعيـــة، ـــر مظ ـــ يتمثـــل العـــاطفي ضـــطراب بـــأن لو
ما   :و

ي) 1( الوجـــدا ـــر ســــواء:املظ مـــا حيا أمـــو ــــل ـــ ن ج الـــز ن بــــ املتبـــادل حـــساس ــــ تمثـــل رو و
ك ـشا أن مـا م ـل يحاو حيث ، ز با تتصف أو والسعادة ة بالب سم ت مو ذه انت رأ ل ن ر

وإحزانــھ أفراحــھ املــسان. خــر ــ عت التــا نو ج الــز شــعو عــن ــ التعب ال أشــ مــن العاطفيــة ودة ر
اجتماعيــــة، أو نيـــة م أو نفـــسية مــــشكالت ن ج الـــز أحـــد يواجـــھ حينمــــا وخاصـــة ، ســـر وبـــاألمن ي

ه يؤاز من إ بحاجة وانھ ا، مواج ع ا قاد عد لم أنھ ك د رو ر جانبـھر ـ ا قـف مـن. و ـالرغم و
ا ن بــ جتماعيــة و الثقافيــة ونــات امل ناخــتالف ج الــز ن بــ العاطفيــة املــساندة أن إال وملجتمعــات

ـ ا الز الرضـا ر مظـا مـن مـا م ـرا ومظ عـامال عـد و يدة، ا جية الز العالقة قيم م أ من وعد و
ً ً ً
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خاصـــة ن خـــر مـــن جــة الز أو ج الـــز يتلقـــاه الــذي جتمـــا الـــدعم مــستو عـــن النظـــر وغــض و ى
استق دد ملشكالت جية الز ياة ا عرض اوأثناء   . (Yan Xu & Brant 2016) ررا

ــوء مــن التقليـل ــ م ــس جيـة الز العالقــة إطــار ـ العاطفيــة املــساندة عـن ــ التعب أن وكمـا
ــ مـا بي العاطفيـة املـساندة تبـادل م ـس كمـا النفــ العـالج مراكـز ـ إ مـا كال أو ن ج الـز وأحـد

ل يـــة ان ا ثـــار تقليـــل ـــ و ، ـــ ا الز الرضـــا اليوميـــةوتحقيـــق جيـــة الز  & Wright) والفـــات
Aquilino,2018) .ـ ة ـ كب جـة بد م س جتھ لز العاطفية مساندتھ عن ج الز عب أن ن رح و و

ــــ ال املاليــــة املــــشكالت وحــــل ــــ ا الز الرضــــا تحقيــــق ــــ م ــــس و مــــا، بي الــــصراع جــــة د وتخفيــــف ر
جيـــــة الز يـــــاة ا بجـــــودة الـــــشعو مـــــن عـــــز و ة ســـــر يـــــاة ا وتواجــــھ ر  ;Mickelson; Claffey ز

Williams,2017)؛Lawrence, Erika ;et al,2016.(  

اســــة د كــــشفت عالقــــةFirouzabadi,; Hakami; Mansoobifar (2015)روقـــد وجــــود ـــ إ
العــــــاطفي النـــــ ونــــــات م ن بـــــ تباطيـــــة واملــــــساندة(را جتمـــــا والتوافــــــق العـــــاطفي، ســـــتقرار

لــــدى )العاطفيــــة ــــ ا الز املــــساندةووالرضــــا مــــستو وأن ض، التمــــر نــــة بم العــــامالت جــــات ىالز و
ـــــ ال والـــــضبط ـــــ ا الز الرضـــــا ـــــز عز ـــــ ة ـــــ كب جـــــة بد م ـــــس ن ج الـــــز ن بـــــ وجتماعيـــــة رو

ما بي النفسية الضغوط ة   ) (Peilian Chi;et al،2014 .ومواج

املعر) 2( ر واملناقـش:املظ النظـر ـات ج و ـار ف و اء مجموعة تضمن وو حـور املوضـوعية لة
ـ غ وتوقعـات اضـات اف عميمـات نتـاج عـد ـ وال جيـة، الز العالقـة مـن خـر والطرف ك والشر

يحفـــــظ ملـــــا مراعـــــاة دو واملبالغــــة ـــــل و وال الظـــــن مــــن ج مـــــز ـــــ ع يــــة مب واقعيـــــة ـــــ وغ يحة نــــ
الشرعية قو وا   . قالكرامة

مؤشــــرا مــــن عــــد ــــ التعب ــــر املظ ــــذا أن الباحــــث ــــر يو يـــــاةى ا اســــتقرار عــــدم أو اســــتقرار ت
يـاة ا ك لـشر الـسل اك فـاإلد العـاطفي؛ لالضـطراب امنـة ال ر املظـا مـن أيضا عد و جية، رالز و

جة( ز أو ج وز واملعتقدات) و ار ف منظومة إ ش ما ن. غالبا ج الـز ن ب السل اك د عت وو ر
جيـــة الز الفـــات با ـــ كب ل ـــش ـــ ا. وع د ـــش والـــصبوةركمـــا الـــسيد اك) 2014(ســـة د أن ـــ رإ

ـــــ ا الز التوافـــــق ـــــسوء ئـــــة املن والعوامـــــل ر املظـــــا مـــــن عـــــد امـــــھ اح وعـــــدم ك، للـــــشر والـــــسل
الـــصبوة،2008إســـماعيل،( أن) 2014؛ ـــ إ ديثــــة ا اســـات الد ــــش العقالنيــــةرو ـــ غ املعتقــــدات

ــــ ا الز ســــتقرار مـــــدى ــــ ع ســــل ل ــــش و يــــرتبط، وتــــدلل ـــــادةكمــــا بز ــــ التفك مــــن النــــوع ـــــذا
الطــــــــــــالق ــــــــــــ إ ه بــــــــــــدو يــــــــــــؤدي قــــــــــــد الــــــــــــذي مــــــــــــر ن ج الــــــــــــز ن بــــــــــــ اعــــــــــــات وال الفــــــــــــات را  و

Hamamci،2015)(.ن بــ تباطيــة ا عالقــة وجــود ــ إ اســات الد عــض كــشفت أخــر ناحيــة رومــن ر ى
ج للــــز الـــسل اك د وان ، ــــ ا الز الرضــــا عـــدم والــــشعو ك للــــشر الـــسل اك ود و رر جــــة/ ر والز

وجــود ــ إ إضــافة مــستقبال، ضــطراب وحــدوث جيــة الز العالقــة ــسوء جيــدا ــا بؤ ت عــامال وعــد
ــ ا الز الرضــا وعـدم ك للــشر الــسل اك د ن بـ تباطيــة ا وعالقـة ر أنــھ. ر الــسل-كمـا اك د روان

ج جــــة/ وللــــز عـــــام-والز ل ــــش جيـــــة الز العالقــــة اضــــطراب ـــــ ما مــــس عــــامال ؛(Nick,2017وعـــــد
Sarvestani, 2014؛ Mahintorabi &Mazaheri,2016(.  

العــاطفي      لالضــطراب املؤديــة النفــسية والعوامــل سـباب تنــاو عنــد أنــھ ــا ا الباحــث ـر لو ى
ـــــ متغ إغفـــــال يمكـــــن النفـــــال نظـــــراPsychological adjustment التوافـــــق مـــــستقل ـــــ كمتغ

ـش و ـة، النا جيـة الز العالقـة ـان أر مـن ه والعتبـا التوافـقPudrovska &Carr(2018(ر أن ـ إ
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الفـــــات ا وتكــــرار ن ج الــــز ن بــــ العالقـــــة لــــسوء الدافعــــة النفــــسية ات ـــــ املتغ مــــن ــــ عت والنفــــ
الحقا ضطراب إ املؤدية سباب ومن ما،   . بي

ــــش التوافــــقBorelli & Sbarra(2014)و لــــسوء س ئــــ ب مــــس ضــــطراب اعتبــــار أن ــــ رإ
لطبيعـــةالنفــ النفــ ــم الف وفــق ـــا ل منطقــي تــصو إعــادة ــ إ حاجـــة و ناقــصة معادلــة رعــد

جيــة الز بالعالقــة املرتبطــة ات القــرا اتخــاذ ــ ع النفــسية ات ــ املتغ وتــأث ديثــة،. ر ا النتــائج فمــن
لـسوء املفسرة العوامل من عد النف اق ح و النفسية والضغوط النف التوافق أن وجد

ال واملطلقـــــات،العالقـــــة ن املطلقـــــ يـــــل تأ إعـــــادة ـــــ مة املـــــسا العوامـــــل مـــــن عـــــد وأيـــــضا جيـــــة، وز
حـو اسـات الد مـن ـد املز إجـراء ة بـضر ا ومـشكال سـرة قضايا ن العامل اسة الد لوتو ر ر ور

لة املـش ات. Kulik &Heine,2016 (ذه ـا وم ـصية ال وسـمات النفـ التوافـق جـودة ـ عت رو
ب الفعال عامالتصال عد و ا الز الرضا تحقيق ي ايجا تأث ذات عوامل عد ن ج الز ون و

جيـة الز يـاة ا ض ـ ع ـ ال املـشكالت حـل ـ ما مـن. )(Blais & Boisvert،2017 ومـسا ـل ـر ىو
)Veldorale-Brogan; Bradford& Vail (2016والتواصــل جيــة الز والقــيم النفــ التوافــق وأن

نموذجا ل ش نالعاطفي وج امل لدى جية الز ياة ا جودة لتفس جيدا   .وبنائيا

املناســـــبة العوامـــــل مـــــن حـــــديثا ن وج ـــــ امل لـــــدى ـــــصية ال وســـــمات النفـــــ التوافـــــق عـــــد و
عــــدم تفــــس ــــ امــــا ا دو تلعــــب والقلــــق كتئــــاب ات مــــستو أن كمــــا ، ــــ ا الز الرضــــا رلتفــــس و

تأث وأن ، ــــــ ا الز الرضــــــا و باالســــــتقرار والــــــشعو يختلــــــفر ال جيــــــة الز يــــــاة ا ــــــ ع الــــــسل ومــــــا
مـــن جيـــة والز النفـــسية يـــاة ا ـــ ع ا تـــأث اشـــد عـــد كتئـــاب أن ـــ إ إضـــافة س، ـــ ا وبـــاختالف

بــــالقلق  ;Whisman.; Uebelacker؛Larson; Blick; Jackson &Holman,2017(رالـــشعو
Weinstock,2014 .(  

القـــــــشعان ــــــش املقابـــــــل ــــــ ــــــ) 2014(و الــــــديإ ام ـــــــ ل دو يتعلـــــــقReligiosityرأن فيمـــــــا
اســـــة الد مــــن ـــــا ال ب بالنـــــص يحــــظ لـــــم يـــــة العر ئــــة الب ـــــ جيـــــة الز ربالعالقــــة تمـــــام. و ا رجـــــع و

ـــ بمتغ اليـــة ا اســـة جيـــةرالد الز يـــاة با املتعلقـــة الـــشرعية والتعـــاليم بـــالقيم ن ج الـــز ـــ وو  و
Awareness of The values and religious Teachings related to marital lifeيؤديـھ ملـا نظـرا

عام ل ش جية الز ياة ا استقرار كب دو من الوا م والف الو وذا ش. ر  & Ellisonو
Anderson (2011)ن تحس م س إن املمكن من ال مة امل ات املتغ أحد عد التدين أن إ

بــ ن ج الــز يمــد ــو ف جيــة، الز والعالقـة والتوجيــھو ي، والوجــدا جتمــا الــدعم مــن عديـدة أنواع
ـ الرغبـة انخفـضت ن ج الـز تدين مستو اد لما ف ن، ج الز ن ب الصراع يقلل كما ، وخال ىو ز

ضطراب ر. طلب اتBaucom) 2012(ىو مـستو لتحقيـق مناسـبا نفـسيا سـياقا عد التدين أن
ا الز والتوافق العاطفي الصفاء من مومرتفعة وجا و اج ز ن زب   .و

نحـــراف عـــن بالبعـــد تـــرتبط التـــدين مــن العليـــا ات املـــستو أن ـــ إ ديثـــة ا اســـات الد ــش رو
ــ ا باإلشــباع الــشعو مــن قــدر ــ أك تحقيــق ــ م ــس ــا أ كمــا جيــة، الز يانــة وا روالــشذوذ و

ك الــشر ج. مــن الــز ن بــ التــدين جــات د اخــتالف أن ــ إ اســة د ــش وكمــا ر مفــسرةر عوامــل عــد ن
الـسعادة تحقيـق ـ م سا الدي الدافع أن ضطراب،و نحو ما احد أو ن ج الز اتجاه ادة ولز
إحــداث ــ ما مــسا عــامال ــو ي أن شــأنھ مــن مــا بي التــدين جــات د ــ خــتالف وان جيــة، نالز ر و

بامل املرتبطة ة سر بالقيم جة الز ام ال جة د وأن ما، بي الفات وا ـر ع يـؤثر ية الدي عتقدات
افتعـــال تقليـــل ـــ تحديـــدا العامــل ـــذا م ـــس كمـــا جيـــة، الز ــا حيا عـــن بالرضـــا ا شـــعو جــة ود ر ر

ج الـــز مــع واملــشكالت ومــات  & Birmhall؛Lowenstein,2015 ؛(Davidson et al،2014(ز
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Butler,2017؛ Edalati & Redzuan,2016(،ـي املغر اسـة د ت أشـا ركمـا ـ) 2014(ر عالقـةإ وجـود
ا الز ما وتوافق ن ج الز تدين مستو ن ب تباطية وا و ى   .ر

اجتماعيـــــة قيـــــود مـــــن ـــــھ تحتو بمـــــا ســـــالمية و يـــــة العر الثقافـــــات خـــــصوصية مـــــن ـــــالرغم و
لة مـش اسة د من تصعب وتقاليد ـروعادات ا مـنSexual satisfaction الرضـا ـا العتبا ر؛

يم ال انـــھ إال ــساسة، ا ضـــطرابالقــضايا حــاالت تفـــاع ا تفــس ـــ ــ املتغ ــذا دو إغفـــال ركــن ر
أثــره لتحديــد اسـتھ بد تمــام جتماعيــة و النفـسية العلــوم ــ ن للبـاحث البــد وعليــھ رالعـاطفي؛

ي يجـــا أو ضـــا/ رضـــا(الـــسل يـــر)رعـــدم حيـــث جيـــة، الز يـــاة وا العالقـــة مـــسار ـــ ىع  et alو
(2010) youngي ــ ا الرضـــا بالـــسعادة%) 65(فـــسرأن الــشعو ـــ ــساء ال ن بـــ التبــاين رمــن

جية الز بالسعادة الشعو تحقيق ما م عامال عد و ف التا و جية، والز ر   . و

اســـة     د ـــش ـــAmato & Previti (2013)رو ا التوافـــق وعـــدم جيـــة الز يانـــة ا أن ـــ وإ
شيوعا ك سباب من عد ك الشر واحتقار نوالعاطفي ج الز ن ب ضطراب   . وحدوث

اســــــــة د ــــــــش التوافــــــــقLowenstein(2015)ركمـــــــا وعــــــــدم التـــــــدين، جــــــــات د اخــــــــتالف أن ـــــــ رإ
ضطراب نحو ما أحد أو ن ج الز اتجاه ادة لز مفسرة عوامل عد   . وا

اســـــة د ـــــش باإلشـــــباLong(2015)ركمـــــا تـــــرتبط جيـــــة الز يـــــاة ا بجـــــودة حـــــساس أن ـــــ عوإ
جــــودة عــــدم بالــــشعو باالكتئــــاب والــــشعو ــــ ا مــــال يــــرتبط ن حــــ ــــ ، ــــ ا روالرضـــا ر

جية الز م ترك إ املرأة يدفع قد مما جية الز ياة وا   .   لو

اســة د ــش مــستوBaorong & Jin (2015(رو ــ ع ــ كب ل ــش يــؤثر ــ ا الرضــا أن ــ ىإ
ذا الشعو فجودة ، ا الز رالرضا جيـةو الز الفـات وا املـشكالت حـل فـرص من عز وشباع ز

نية الص   .سر

اســة د ــش انLitzingera & Gordon (2015)ركمــا ــ عت ــ ا شــباع و الرضــا أن ــ إ
ة صــعو يجـدو ــ ا بالرضـا ن ـشعر ال الــذين اج ز وان ، ـ ا الز بالرضــا جيـدين ن ئـ نمن و و و

ج الز م حيا   . يةواستمرار

اســة د ــش جــودةYeh et al (2016)رو تحقيــق ــ مــا م عــامال عــد ــ ا شــباع أن ــ إ
تحقيـــق ن بـــ وســيطا ا ـــ متغ ــ عت ـــ ا فالرضـــا التــا و ـــ ا الز ســتقرار و جيـــة، الز يــاة ا

ً ً
و و

ا الز ستقرار و ياة ا   .وجودة

اسة د ش ـإRahmani et al (2019)ركما كب ل ش يرتبط ا بالرضا الشعو رأن
ـ إ بحاجـة اج ز أن ـ إ اسـة الد ت أشـا كمـا جيـة، الز بالسعادة والشعو اج، الز ة ف وبطو و ر رو ر ل

ا شباع و بالرضا الشعو أساليب ن لتحس ية تد ربرامج   .ر

اســـة د ـــش ــــDzara (2018)رو مان ـــس ــــ ا والرضـــا شـــباع أن ــــ حــــدةإ تخفـــيض
ه العتبـــا وذلــك ن؛ ج الـــز ن بــ ضـــطراب بات مــس حـــدوث ــسب وتخفـــيض جيــة، الز راملــشكالت و و

ن ج الز ن ب العاطفية واملشاركة التواصل من يتجزأ ال   . وجزء

اسـة د ـش ـAliakbari (2018)رو عت ن ج الـز ن بـ ـ ا والرضـا باإلشـباع الـشعو أن ـ وإ ر
ال تحقيق ما م عامال

ً ً
ا الز   . وتوافق
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ــــ بمتغ اليــــة ا اســــة الد تمــــام ا رجــــع جيــــةرو الز أســــبابMarital Abuse وســــاءة كأحــــد
شـــاد مجـــال ـــ ن العـــامل تواجـــھ ـــ ال املـــشكالت ـــم أ مـــن ـــا العتبا نظـــرا العـــاطفي رضـــطراب ر

ــس. يســر ا ذى إيقــاع ــدف خــر تجــاه ن ج الــز أحــد مــن يــصدر موجــھ ســلوك ــو أووف ،
جية الز العالقات مجال و عليھ،   .والنف

اسـة د ـش مــنBramlett & Mosher (2017)ركمـا لإلسـاءة عرضـا ـ أك ـ جـة الز أن ـ وإ
ن بـــــــ ضـــــــطراب يــــــل ـــــــ مة املـــــــسا العوامــــــل مـــــــن ـــــــ عت جيــــــة الز ســـــــاءة أن ـــــــ وا ج، والــــــز و

حديثا ن وج   . امل

حــــصائيا أن الباحــــث ــــر ــــستىو ل جيــــة الز ســــاءة أن ــــ إ ــــش جتماعيــــة و النفــــسية وت
معرفـة مـن البـد التـا و متفاوتـة، ـسب ب ج الـز ـشمل ـ ح بـل جـة الز ـ ع فقـط ـ ع ومقتـصرة و
صــــادمة وحادثـــة ة ــــ خ بمثابـــة جيـــة الز ســــاءة ـــ عت و جيــــة، الز العالقـــة ـــ ع ــــ املتغ ـــذا وتـــأث و

ي أن عليــــھ املعتــــدى ــــا خالل مــــن انخفــــاضليحــــاو ــــ تتمثــــل ــــ ال ــــا آثا مــــن نفــــسھ قــــي و ــــا رتجن
جية الز العالقة من اب و بالقيمة والشعو اسـة. ر د تؤكـد الصدد ذا Chang (2013(رو

العــــــــــاطفي ضــــــــــطراب ــــــــــ بــــــــــر العامــــــــــل جيــــــــــة الز ســــــــــاءة أن ــــــــــ عت ــــــــــساء ال ــــــــــ زإ و ــــــــــش. ن و
اسـة سـرCohen & Svaya (2013)رد العنـف أن ـ ليإ ـش ضـطراب أسـباب ـم أ مـن ـ عت

حمد و ات ي عر من ل ر و خاص، ل ش والعاطفي سلطي) 2015(ىعام ال السلوك أن إ
محمد أن ن ح جة الز لدى ا الز التوافق ع سلبيا يؤثر ج وللز و أسـاليب) 2016(و أن وجـد

والعــا الفكــر التوافــق مــستو ــ ع تــؤثر والعنــف ــسلط وال يمــال اجى ز لــدى ــ وا وطفي
ســـرة محـــاكم ـــ إ ن واملحـــال ة ســـر اعـــات ال ة ـــسو اتـــب مل ن فـــإن. املتقـــدم أخـــر ـــة ج ىومـــن

وعـدم ـسية، ا اجـات ا إشـباع وعـدم ات، املخـد عـاطي و ج، الز من س املما ا الز رالعنف ور و
ـــ م تـــرك ـــ إ ـــساء ال تـــدفع ـــ ال ســـباب ـــم أ مـــن ة ســـر لية املـــسؤ ولطلـــبوتحمـــل جيـــة والز ل

الحقا ،(ضطراب   ).  2018يبدو

عرف ما أو نت باإلن املرتبطة دمات ا عت املقابل جتماو التواصل ات  Social شب
networking) املحادثـــــةChattingوالتــــــو ، Twitterبــــــوك س فــــــ ،Facebookس ســــــب ومــــــاي ،

Myspace ،ن بــو اليــف وو فــايفlive Bonnو ــاي و ،High 5كــت وأو ــا Orkutر، ابــر )وغ زمــن
مجـــال ــ التطــو ه افــر مــا ــم أ ناء اســت دو املجتمعــات ــ ع طــرأت ــ ال ات والتطــو رالتحــوالت ز نر

الدوليــة املعلومــات شــبكة ملــستخدمي ــيح ت ــ ف املعلومــات، وتقنيــة نــت(تــصال ) Internetن
وشـــــغل م، حيــــا ن شـــــؤ م ومـــــشارك صــــدقاء مـــــن ـــــد مز ـــــوكــــسب ع والتعـــــرف الفــــراغ، أوقـــــات

مـــــن تقدمـــــھ ومـــــا التطبيقـــــات تلـــــك حداثـــــة مــــن الـــــرغم ـــــ وع ـــــا ـــــتم ـــــ ال واملعلومـــــات حــــداث
ـا، وعومل والثقافـات القـيم انتقـال املشكالت من عدد أيضا تبطت ا ا أ إال يالت؛ س و رخدمات

ا يـــــــاة ا متطلبـــــــات بتلبيـــــــة يفـــــــاء عـــــــن ـــــــشغال مـــــــن بھ ـــــــس ملـــــــا ةعطفـــــــا ســـــــر و ـــــــصية ل
ـــــ با ســــ ــــان التواصــــل ات وشــــب نــــت ن اســــتخدام ســــوء أن ــــ إ اســــة د ــــش و جتماعيــــة، رو

ل%) 68( وشـ جيـة، الز الفـات ا ن،%) 52(ومـن ج الـز ن بـ ـسية ا العالقـة فتـو أسـباب ومـن ر
أن ن حــــ ك% ) 31(ـــ الــــشر ــــ إ ا أشــــار العينـــة أفــــراد جـــة(ومــــن ز أو ج وز ا) و ــــ يقــــع يانــــةــــان

نت ن لشبكة املفرط ستخدام يجة ن نت ن ع سية   . ا

لــدى الثقافيــة القــيم ــ غ ــ م ــس نــت ن ــ ع املحادثــة اســتخدام أن ــ إ اســة د ــش ركمــا
عـام ل ـش يـات العر ـا،)jemes،2013؛Schneider,2015(نـاث قـام اسـة د ـ  Engelbergرو

& Sjöberg (2014)التواصـــــلو ات ـــــا م بانخفـــــاض يتـــــصفو نـــــت ن مـــــستخدمي أن رجـــــدا ن
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النف التوافق وسوء النفسية العزلة إ ميلو و والعاطفي ب.  نجتما ش أبو اسة د ش رو
وعـــادات) 2016( قــيم ــ ع تـــأث لــھ ديثــة ا تــصاالت و املعلومـــات تكنولوجيــا اســتخدام أن ــ إ

جة والز ج والز   . و

ــــــش بكمــــــا شــــــ أبـــــــو اســــــة التواصـــــــل) 2016(رد ومواقــــــع نــــــت ن شـــــــبكة اســــــتخدام أن ــــــ إ
جتماعيـــة العزلـــة ـــا عل تـــب ي وجـــد. جتمـــا املقابـــل اســـتخدامKendall (2017)و تـــأث أن

خالفـــات وجــود ــ إ يــؤدي قــد لكنــھ ضــطراب ــ إ يــؤدي ة بالــضر س لــ نــت لإلن ن ج الــز ورأحــد و
مــا بي ن ج الــز ن ــش. وبــ اســةو ــDavies et al (2012)رد املتمثلــة اطئــة ا العــادات أن ــ إ

الرضــا ات مــستو ــ ع تــؤثر عالميــة و ونيــة لك الوســائط باســتخدام ن ج الــز أحــد واســتغراق
حديثا ن وج امل لدى ا   . والز

ضــــــطرا ــــــ مة املــــــس الديموغرافيــــــة والعوامــــــل ســــــباب تنــــــاو عنــــــد أنــــــھ الباحــــــث ــــــر لو بى
واملجــــــــال والعمــــــــر، الــــــــدخل، ومــــــــستو ن، ج للـــــــز ــــــــ التعلي ــــــــل املؤ إغفــــــــال يمكــــــــن ال ىالعـــــــاطفي و
وملــا جيــة الز العالقــة مجمــل ــ ع تــأث مــن ات ــ واملتغ العوامــل لتلــك ملــا بنــاء؛ وعــدد والــوظيفي،

جيــــة الز العالقــــة ــــاء إ أو اســــتمرار وســــائل ــــشاف واك ــــ لتغي يم ومفــــا أطــــر مــــن ــــ. وتتــــضمنھ فع
يل ــــشســــ الوضــــعEur (2014) املثــــال ب ــــس ــــشأ ت جيــــة الز الفــــات ا مــــن ــــ الكث أن ــــ وإ

ـ سـلبا يـؤثر ممـا النفـسية املعانـاة مـن ـد يز سـرة دخـل مـستو فانخفـاض لألسـرة ًقتصادي ى
ا الز التوافق ومستو   .ى

محمــد ــش ج) 2016(و بــالز يــؤدي قــد لألســرة ر الــش الــدخل مــستو ي تــد أن ــ وإ ي أنى ــ إ
م تـــ أن ـــ إ جـــة بالز يـــؤدي قـــد كمـــا ر، ـــ م دو ســـرة انيـــة م ـــ التـــصرف ـــسوء جتـــھ ز م ويـــ نو

ا شـــــؤ ـــــ بالتـــــدخل مـــــھ ت قـــــد أو بالبخـــــل، ج والـــــز ـــــش. و الوضـــــع) 2013(العمـــــرانكمـــــا أن ـــــ إ
لـسوء قـسوة ـ أك حلـو ن ج الـز لـدى يوجـد املـنخفض ما عليم ومستو ن ج للز لقتصادي وى و

اســةلعال د ت أشــا مغــاير نحــو ــ وع مــا، بي جيــة الز رقــة ر أنSingh and Sashma (2016)و ـــ إ
مـــــــع نــــــة مقا التوافــــــق مــــــن عاليــــــة ات بمــــــستو يتمــــــتعن اج ز ــــــ ع ماديــــــا املعتمــــــدات جــــــات رالز و ًو

ــ ع اصــالت ا جــات الز مــن توافقــا ــ أك كــن ميــات جــات الز وأن ماديــا املــستقالت جــات والز و ًو ً

ج د فو الت رمؤ وسق الو الب   . رة

جــان اســة د ت أشــا الــسياق ذات ــ رو ــ) 2018(ر إحــصائية داللــة ذات ق فــر وجــود عــدم ــ وإ
واملـــــــستو جتماعيــــــة الــــــة وا العمــــــر ــــــ ملتغ تبعــــــا ن ج الــــــز ن بــــــ جيــــــة الز بالــــــسعادة ىالــــــشعو ً و و ر

العمل، وطبيعة   التعلي

ـ الع اسة د ش يكما بز) 2010(ر ن وج ـ امل أن ـ بـالتوافقإ ا شـعو ـ أك عـامالت ـ غ رجـات و
ا مـستو ب تتقـا الـذين اج ز أن ـ وا عـامالت جـات بز ن وج ـ امل مـن ا رالز و و مـعتهو التعليميـة م

جـا ز علــيم ومـستو جـاتهى ز عــن يختلفــو الـذين اج ز مــن توافقـا ــ أك ــانوا وم نو املــستوتهً ــ ىم
إال ضـــــة املتعا النتــــــائج تلــــــك مــــــن ــــــالرغم و ، ـــــ ــــــرالتعلي واملتمثلــــــة اليــــــة ا اســــــة الد لة مــــــش رأن

اجيــا ز ســياقا تظــل العــاطفي والطـــالق،) قـــد(وضــطراب ــ ا الز التوافــق ســياقات عــن ويختلــف
ن، ج للـــــــز ـــــــ التعلي املـــــــستو ات ـــــــ متغ اثـــــــر استقـــــــصاء ة ضـــــــر ـــــــا ا الباحـــــــث يـــــــر التـــــــا وو ىو رى

ــش ــ ع بنـــاء وعــدد نــة، امل وطبيعـــة والعمــر، الــدخل، ممـــاىومــستو ــ ا الز الــسلوك ـــذا ول
الية ا اسة الد إلجراء منطقيا را م   . رعد
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العــــاطفي      ضــــطراب حالــــة أن ــــر يظ اليــــة، ا اســـة الد ألدبيــــات الــــسابق العــــرض خــــالل رومـــن
ئــة الب ــ حتجــا الــسلوك ــذا معــالم ســم مــا خالل مــن يمكــن ن ــام ن ــر مظ بوجــود ــ رتتم

الوجـد ـر املظ مـا و يـة مجموعــةالعر نـاك أن البحـث أدبيـات مــن ن تبـ كمـا ، ـ املعر ــر واملظ ي ا
، النفـــ ـــالتوافق ن ج الـــز ن بـــ العاطفيـــة الـــة ا ســـوء ـــ م ـــس ـــ ال النفـــسية ات ـــ املتغ ومـــن
، ــ ا الرضــا ومـستو جيــة، الز يـاة با املتعلقــة الـشرعية والتعــاليم بـالقيم الــو ىومـستو وى

واستخدام جية، الز ساءة ،وو جتما التواصل ات   شب

العـــــــاطفي ضـــــــطراب ـــــــ مة املـــــــس الديموغرافيـــــــة ات ـــــــ املتغ مـــــــن مجموعـــــــة نـــــــاك أن كمـــــــا
ــالرغم و بنــاء، وعــدد نــة، امل وطبيعــة والعمــر، الــدخل، ومــستو ن، ج للــز ــ التعلي ىاملــستو وى

علـــم حـــد ـــ فع يـــة العر املجتمعــــات ـــ جتماعيـــة رة الظـــا تلـــك حـــساسية ــــامـــن ا الباحـــث
يـة العر ئـة الب ـ املعـالم ة ـ وا ـ غ العاطفي ضطراب وأسباب ر مظا عد الوقت ذا وح
ــــذه تناولــــت إقليميــــة أو محليــــة، اســــة د توجــــد فلــــم خــــاص ل ــــش املحليــــة ئــــة والب عــــام ل رــــش
ــــساسية ا ــــ ع عطفــــا اســــة الد محــــل املــــستقلة ات ــــ للمتغ الــــشمو طــــار ــــذا وفــــق لة راملــــش
تنـاوال لة املـش ذه لتناو الك املعيقات من عت وال لة املش ذه ل صية وال لجتماعية ى

ـ ع الدالـة يكيـة لي ر املظـا أبـر عـن الكـشف ـ إ اليـة ا اسة الد س ذا ول مثمرا؛ زبحثيا ر
ال ات ــ املتغ عــض أبــر عــن الكــشف ــ وا الــسعودية، ئــة الب ــ العــاطفي ضــطراب نفــسيةزــذا

جية الز العالقة سطح ع ضطراب ذا و ظ مة املس ووالديموغرافية  .ر

ا وإجراءا اسة الد   :رمن

أوال
ً

اســـــــة:  الد اســــــــة،: رمـــــــن الد ـــــــداف أل تھ ملناســـــــ الوصـــــــفي املـــــــن باســـــــتخدام الباحـــــــث رقـــــــام
قي بدالئل الباحث يمد ل ش كميا ا عب عنھ والتعب الواقع وصف ع والعتماده

ً ً
  .مة

ثانيـــــا
ً

اســـــة:  الد اســـــة: رعينـــــة الد عينـــــة تــــــضمنت ا ـــــساؤال و اســـــة الد ـــــداف أل روفقــــــا مــــــن) 580(ر
بواقع وجات، وامل ن وج و) 320(امل جا جة) 260(وز   . وز

اسة الد   :رأدوات

العاطفي ) أ( ضطراب الباحث: (مقياس    )إعداد

تـــــ    البي ـــــ العـــــاطفي ضـــــطراب س تقـــــ س مقـــــاي وجـــــود لعـــــدم قـــــامنظـــــرا يـــــة والعر املحليـــــة ن
جتماعيـــــــة و الـــــــشرعية والـــــــسياقات النظـــــــر طـــــــار ضـــــــوء ـــــــ املقيـــــــاس ـــــــذا بإعـــــــداد يالباحـــــــث

مـن وليـة تھ صـو ـ املقيـاس ـو وت الـسعودي، املجتمع العاطفي رلالضطراب تـم) 42(ن ة رعبـا
ع ا بواقع) 11(عرض و) 5(محكما الـنفس علم علـم) 4(أساتذة أسـاتذة ومـن مـن) 3(جتمـاع

ات عبـا حـو ـم ا أ السـتطالع سـعودية جامعات ع بأ عملو ممن سالمية اسات الد رأساتذة ر ر لر ن
صـــــياغة. املقيـــــاس عـــــديل تـــــم ن املحكمـــــ أي ـــــ ع نـــــاء وحـــــذف) 14(رو ـــــا) 5(فقـــــرات) 9(فقـــــرة م

العتبــــــا ســـــالمية اســــــات الد مختـــــ مــــــن ن املحكمـــــ اء آ بحــــــسب ا صـــــالحي لعــــــدم ِحـــــذفت رِ ر
ّ راتَّ

بـــــ املحــــددة تفــــاق ــــسبة ــــ ع ا حــــصول لعــــدم حــــذفت والبقيــــة يــــة، وفق ــــذلك% 90(شـــرعية و
ــ ع للمقيــاس وليــة ة الــصو ــي) 33(راسـتقرت الثال التــدرج وفــق ــا عل جابــة تــتم دائمــا(فقــرة

ا–أحيانا–   ).رناد
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للمقياس ية السيكوم صائص   :ا

للمقيـــاس الـــداخ عـــد:ـــساق و حـــذف نعـــد املحكمـــ اء أ بحـــسب املناســـبة ـــ غ الفقـــرات ريل
مـــن ـــو امل املقيـــاس بتطبيـــق الباحـــث شـــملت) 33(نقـــام عينـــة ـــ ع وجـــة) 98(فقـــرة وم وجـــا م

تھ ـــــس مـــــا ـــــا ف و الـــــذ ل نـــــاث%) 47(رشـــــ ـــــسبة بلغـــــت ن حـــــ معامـــــل%) 53(ـــــ حـــــساب تـــــم
وتراوحـــ للمقيـــاس، ليــــة ال جـــة الد مــــع فقـــرة ـــل جــــة د ن بـــ رتبـــاط ر فقــــراتر تبـــاط ا معــــامالت رت

ن بـ للمقيـاس ليـة ال جة بالد مـستو) 0.582-0.286(راملقياس عنـد دالـة انـت ـا ) 0.05(ىوجميع
  .  فأع

املقياس الـصدق :صدق مـن التحقـق خـالل مـن املقيـاس صـدق من بالتحقق ا ا الباحث قام
التا النحو ع وذلك   : العام

العـــام ـــا:الـــصدق ا الباحـــث البالغـــةقـــام املقيـــاس لفقـــرات العـــام الـــصدق مـــن بـــالتحقق
ا مــــن) 33(عــــدد ونــــت ت عينــــة ــــ ع التحليــــل) 98(فقــــرة أســــلوب باســــتخدام وجــــة وم وجــــا م

باســــتخدام ســــتطالعية العينــــة أفــــراد جات لــــد الستكــــشاف ــــ أو كتحليــــل ستكــــشا رالعــــام
املحـــاو ر تـــدو عـــد ساســـية ونـــات امل قـــة مـــاكسPrincipal Components رطر الفا قـــة ربطر

Varimaxـــــا عل ـــــشبعت عوامـــــل ثالثـــــة وجـــــود ـــــ إ العـــــام التحليـــــل نتـــــائج ت فقـــــرة،) 33(روأشـــــا
و تفــسلفالعامــل تــم معرفتــھ و ــ املعر بالعامــل ــسميتھ ـــ%) 25.9(وتمــت الك التبــاين مــن

لــھ ــامن ال ــذر ا لــغ عليــھ) 9.56(و ــشبعت تحمــل) 8(و -8-18-12-22-14-19-28(رقــامفقــرة
معرفيــة) 32 صــيغا تمثــل ــ ال واملعتقــدات ات التــصو عــض حــو الفقــرات تلــك مــضمو ــدو رو لر ن

جــة ز أم جــا ز ــان سـواء ك بالــشر العالقــة طبيعــة وحـو و ي. ل الثــا بالعامــلالعامـل ــسميھ وتمــت
تفــــــس تــــــم معرفتــــــھ و ي، ــــــام%) 22.8(الوجــــــدا ال ــــــذر ا لــــــغ و ــــــ الك التبــــــاين لــــــھمــــــن ) 7.59(ن

عليـــــھ ــــشبعت قــــام) 10(و تحمـــــل مـــــضمو) 20-4-3-30-24-15-6-25-27-13(رفقــــرات ـــــدو نو ر
ك الـشر ميـة بأ ي الوجـدا الـشعو جوانـب عـض حو الفقرات رتلك الثالـثأمـا. ل فتمـتالعامـل

ي السلو بالعامل الفعليـة(سميتھ سـات املما تفـس) رأو تـم العامـل ـذا معرفـة مـن%) 17.62(و
لــھا ـامن ال ـذر ا لـغ و ، ـ الك عليـھ) 5.22(لتبـاين ـشبعت قــام) 10(و تحمـل -23-17(رفقـرات

ســـــــات) 10-11-9-5-7-2-1-31 واملما الـــــــسلوكيات عـــــــض حـــــــو الفقـــــــرات تلـــــــك مـــــــضمو ـــــدو ــ رو ل ن ر
جة ز أو جا ز ان سواء ك الشر مع ووالتصرفات   .و

املقياس ع:ثبات إ ثبات معامالت بإيجاد ا ا الباحث ـقام ع العـاطفي ضـطراب مقيـاس اد
ونـة م نبـاخ) 98( عينـة كر ألفـا معامــل باسـتخدام وجـة، وم وجــا معامــل،وم النـصفية التجزئــة

مان جتمـــان–ســـب معامــــل اســـتخدام و الفرعيــــة،نبـــراو عـــاد لأل الثبـــات معــــامالت قـــيم وجـــاءت
دو ا ا يو كما ل ك   .)1(لوللمقياس
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  ) 1(لجدو

ث معامالت لقيم ك واملقياس الفرعية عاد   بات

الثبات معامالت   قيم

  البعد
ألفا مان  معامل سب   نبراو–معامل

معامل
  جتمان

ي   0.852  ٠.٨٥٣  ٠.٨٢١  الوجدا

ي   0.793  ٠.٧٩٥  ٠.٨٢٢  السلو

  0.683  ٠.٦٨٥  ٠.٦٨٩  املعر

ل ك   0.857  ٠.٨٥٧  ٠.٨٩٢  املقياس

ــــدو ا مــــن ب) 1(ليتــــ املقيــــاس حيــــثتمتــــع الثبــــات مــــن مرتفعــــة جــــة بد الفرعيــــة وناتــــھ رم
ن بـــ املختلفـــة بـــالطر الثبـــات معـــامالت قـــيم الـــسابقة). 0.892-0.683(قانحـــصرت جـــراءات مـــن

البحـــــث ـــــ لالســـــتخدام وصـــــالحيتھ العـــــاطفي، ضـــــطراب مقيـــــاس وصـــــدق ثبـــــات للباحـــــث تأكـــــد
ا   . ا

العاطفي) ب( لالضطراب النفسية العوامل الباحثإعد(: قائمة   )اد

تناولــــت ـــ ال الــــسابقة اســـات والد دبيــــات عـــض تــــضمنتھ الـــذي النظــــر التـــصو ضــــوء رـــ ي ر
العــاطفي ضــطراب ــ مة املــس النفــسية العوامــل نمـــوذج، عــض اض بــاف ــا ا الباحــث قــام

أو عوامـل خمسة حو تظم ت العوامل من عدد ع العاطفي ضطراب شبع ع يقوم ح لمق
عـا داةأ ونــت ت وليــة ا ـصو و العوامــل، تلـك لقيــاس أداة ما لـد ونــت ت وعليـھ دة، مــشا َّد َّ رّ
يـــــاة) 156(مـــــن ا صـــــفو ـــــ بتعك تتعلـــــق عوامـــــل خمـــــس قيـــــاس القائمـــــة فقـــــرات دف ـــــس فقـــــرة

ــــــ و جيــــــة يــــــاة:والز با املتعلقــــــة الــــــشرعية والتعــــــاليم بــــــالقيم والــــــو ، النفــــــ التوافــــــق ســــــوء
وال جيـة، جتمــاوالز التواصــل ات شـب واســتخدام جيــة، الز سـاءة و ، ــ ا َّوللتأكــد. ورضــا

الصدق من أنواع ثالثة استخدام ع القائمة معد اعتمد ا صالحي   :َّمن

ن) 1( املحكمــ ـــ:صــدق ع القائمــة فقـــرات عــرض ـــا ا الباحــث بواقـــع ) 14( قـــام ) 7(ًمحكمــا
وا الـــــــنفس علـــــــم ن مختـــــــص ن ـــــــاديمي وأ الـــــــسعودية، امعـــــــات ا عـــــــض ـــــــ النفـــــــ ) 3(لقيـــــــاس

و اه الـدكتو جــة د حملـة مــن ن نفـسي ن رأخـصائي شــاد) 4(ر و صـالح مجــال ـ ة ــ ا ذو رمـن ي
ملــــا القائمــــة فقــــرات مناســــبة مــــن التأكــــد ــــدف وذلــــك ، املاجــــست جــــة د يحملــــو ممــــن َّســــر ر ن ي

اال و ا، صـياغ سـالمة مـن وللتأكـد أجلھ، من َّأعدت ُ
اتفـاق ـسبة ـ ع لقبـو% ) 94(عتمـاد لكحـد

صــــــياغة عـــــديل تــــــم القائمـــــة ـــــ الفقــــــرة ـــــ ع حــــــذف) 19(بقـــــاء وتـــــم لعــــــدم) 24( فقـــــرة فقـــــرة
ــ ع للقائمــة وليــة ة الــصو اســتقرت ــذلك و ن، املحكمــ اء آ بحــسب ا رصـالحي ِ

ّ
ر تــتم) 132(َّ فقــرة

ي الثال التدرج وفق ا عل ا –أحيانا–دائما(جابة   ).رناد

العــــام) 2( ن:الــــصدق املحكمــــ اء أ بحــــسب املناســــبة ــــ غ الفقــــرات عــــديل و حــــذف قــــام.   رعــــد
ا عــدد البالغــة القائمــة لفقــرات العــام الــصدق مــن بــالتحقق ــا ا ــ) 132(الباحــث ع فقــرة

شـــــملت العـــــام) 235(عينــــة التحليــــل أســـــلوب باســــتخدام وذلـــــك وجـــــة، وم وجــــا  Factorم
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Analysis املحــــاو ر تـــــدو مـــــع ساســـــية ونـــــات امل قــــة قـــــةPrincipal Components ربطر بطر
ماكس أنVarimaxرالفا عن النتائج وأسفرت مـن) 111(، ـ أع ا ـشبعا انـت القائمة فقرة

ــــا عل ف املتعــــا حــــصائية بعاد) 0.35(رالقيمــــة اســــ ــــ إ أدى ــــذا و ســــالبة، بقــــيم ــــا ) 21(ولتمتع
القائمة من افقرة صالحي ع، لعدم شبعت وال القائمة فقرات بقية ع بقاء تم ن ح

فــــسرت عـــاد أ ــــا %) 74.8(خمـــسة م ـــل ل ــــامن ال ـــذر ا قيمـــة ت تجــــاو كمـــا ــــ الك التبـــاين زمـــن
ي النحو ع العام التحليل من املستخلصة النتائج انت و يح، ال   :الواحد

و جيـــــ (لالعامــــل الز العامــــل) ةوســــاءة ـــــذا ـــــذر%) 5.61(وفــــسر ا لــــغ و ، ـــــ الك التبــــاين مـــــن
لـــــھ ـــــامن عليـــــھ) 5.10(ال ـــــشبعت ن) 17(و بـــــ ا ـــــشبعا تراوحـــــت ) 5(عـــــدا) 0.610-0.335(فقـــــرة

مسة ا العوامل من عامل أي ع ى د د ل ا شبع يصل لم   .فقرات

ي الثـــــا ـــــ (العامـــــل ا العامـــــل) الرضـــــا ـــــذا ـــــذرمـــــن%) 6.73(وفـــــسر ا لـــــغ و ، ـــــ الك التبـــــاين
لــــــھ ـــــامن ــــــشبعت) 6.12(ال ا) 19(عليـــــھو ـــــشبعا تراوحــــــت نفقــــــرة ) 3(عــــــدا) 0.726-0.300(بــــــ

مسة ا العوامل من عامل أي ع ى د د ل ا شبع يصل لم   .فقرات

الثالـــــــث جيـــــــة (العامـــــــل الز يـــــــاة با اصـــــــة ا الـــــــشرعية بالتعـــــــاليم العامـــــــل) والـــــــو ـــــــذا وفـــــــسر
لـــھ%) 6.10( ـــامن ال ـــذر ا لـــغ و ، ـــ الك التبـــاين عليـــھ) 5.55(مـــن ـــشبعت تراوحـــت) 18(و فقـــرة

ن ب ا عامل) 5(عدا) 0.655-0.322(شبعا أي ع ى د د ل ا شبع يصل لم   . فقرات

ـــــع الرا النفــــ (العامــــل العامــــل) التوافـــــق ـــــذا ـــــذر%) 6.73(وفـــــسر ا لـــــغ و ــــ الك التبـــــاين مـــــن
لــــھ ــــامن عليــــھ) 6.12(ال ــــشبعت ن) 42(و بــــ ا ــــشبعا تراوحــــت عــــدا)0.638-0.326(فقــــرة ،)5 (

مسة ا العوامل من عامل أي ع ى د د ل ا شبع يصل لم ن   . فقرت

ــــــامس ا جتمــــــا (العامــــــل التواصــــــل ات شــــــب العامــــــل) اســــــتخدام ــــــذا مــــــن%) 5.46(وفــــــسر
لــــھ ــــامن ال ـــذر ا لــــغ و ــــ الك عل) 4.97(التبـــاين ـــشبعت ن) 15(يــــھو بــــ ا ــــشبعا تراوحـــت فقــــرة

عـــــدا)0.368-0.631( العوامـــــل) 3(، مـــــن عامـــــل أي ـــــ ع ـــــى د ـــــد ل ا ـــــشبع يـــــصل لـــــم فقـــــرات
مسة   . ا

بة:القائمةثبات) ب( املس النفسية العوامل قائمة ثبات معامالت بإيجاد ا ا الباحث   قام

عينــة ــ ع العــاطفي ونــةلالضــطراب وجــا) 235(م ثبــاتوجــة،ومم معــامالت قــيم وتراوحــت
ن بـ نبـاخ كر ألفـا قـة طر باسـتخدام القائمـة عـاد عــاد)0.82-0.76(وأ أ ثبـات قـيم تراوحـت نمـا ب ،

مان ســــــب معامــــــل النـــــصفية التجزئــــــة باســــــتخدام ن–القائمـــــة بــــــ ن)0.82-0.74(نبـــــراو حــــــ ــــــ ،
ن ب جتمان معامل باستخدام القيم ذه ن) 0.83-0.74(تراوحت القائمـةح ثبـات معامـل بلغ

نبـــــاخ كر ألفـــــا قـــــة طر ـــــل النـــــصفية) 0.82(وك التجزئـــــة اســـــتخدام معامــــــل) 0.79(و اســـــتخدام و
مستو) 0.81(جتمان عند إحصائيا دالة انت املعامالت   ). 0.01(ىوجميع
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ا ومناقش اسة الد   :رنتائج

ــ ع اليــة ا اســة الد مــن و الــسؤال ريــنص التــأث: ل مقــدار مــنمــا ــل ل املباشــرة ية الــسب ات
، ـ ا والرضـا جيـة، الز يـاة با املتعلقـة الـشرعية والتعـاليم بالقيم والو ، النف والتوافق
أفــراد لـدى العــاطفي ضـطراب ــ ع جتمـا التواصــل ات شـب واســتخدام جيـة، الز سـاءة وو

اسة؟ الد   رعينة

ب الباحـث قـام ـساؤ ال ـذا ـ ع املـسارلولإلجابـة تحليـل أسـلوب ـPath Analysisاسـتخدام ع
رل ل برنامج   ).Lisrel8.8 (8.8حزمة

  )2(لجدو

، النف التوافق من ل ل املسار تحليل ا يتضم ال لية وال املباشرة وغ املباشرة ات التأث
و ، ا والرضا جية، الز ياة با املتعلقة الشرعية والتعاليم بالقيم جية،ووالو الز وساءة

العاطفي ضطراب ع جتما التواصل ات شب   واستخدام

العاطفي امن  ضطراب ال     املتغ

التأث   ت  خ  التأث  نوع

  **4.70  0.06  0.28  مباشر

مباشر   *3.22  0.02  0.10  غ

  

النف   التوافق

  *2.15  0.07  0.19  ك

  *2.88  0.07  0.36  مباشر

مباشر   **3.22  0.03  0.12  غ

  

جية الز   وساءة

  *3.44  0.07  0.15  ك

جتما التواصل ات شب   *3.14  0.06  0.31  ك  استخدام

ا   **2.86  0.06  0.22  ك  الرضا

الشرعية والتعاليم بالقيم الو
جية الز ياة با   واملتعلقة

  **2.33  0.06  0.19  ك

دو ا من ن ب ي) 2(لي   : ما

العاطفي) أ( ضطراب ع النف التوافق لتأث سبة   : بال

ــدو ا مــن ن بــ عنــد) 2(لي إحــصائيا ودال مباشــر ي ايجــا تــأث للتوافــق) 0.01(ىمــستووجــود
التـــأث مقـــدار بلـــغ حيـــث العـــاطفي، ضـــطراب ـــ ع ت) 0.28(النفـــ قيمـــة لغـــت أمـــا) 4.70= (و

ه مقدا فبلغ املباشر غ التائية) 0.10(رالتأث قيمتھ بلغت ي ايجا التـأث) 3.22= (وتأث بلغ ن ح
العـــــاطفي ضــــطراب ـــــ ع النفــــ للتوافـــــق ــــ قيمتـــــھ) 0.17(الك بلغــــت حيـــــث ي ايجــــا تـــــأث ــــو

مــستو) 2.15(التائيــة عنـــد إحــصائيا دالــة انـــت ــا ـــذا). 0.01(ىوجميع وجــود ب ســ يرجـــع وقــد
جا والز اج ز أن إ والتأث سـاليبو مـن مجموعـة ـستخدمو قد النف التوافق مرتف نت



 

 جامعة األزھر
القاھرةكلیة التربیة ب  
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العـــاطفي ـــ التعب ات ـــا امل مـــن مجموعــة ـــ تب ـــ م ـــس أن ا شــأ مـــن ـــ ال جيـــة الز روالــسلوكيات و
أو نفـــسية مـــشكالت يواجـــھ حينمـــا خاصـــة ، ســـر بـــاألمن ك الـــشر وإشـــعار العاطفيـــة ياملـــساندة

اجتماعية أو نية   .م

يجـــ الن ـــسنوتؤكـــد الدافعـــة النفـــسية ات ـــ املتغ مـــن ـــ عت النفـــ التوافـــق أن الـــسابقة ة
حـــل وســائل إحــدى ـــا اعتبا يمكــن التــا و مـــا، بي الفــات ا تكــرار وعـــدم ن ج الــز ن بــ رالعالقــة و
ــــــ التعب ه بمقـــــدو أنـــــھ نفـــــسيا املتوافـــــق جـــــة الز أو ج فـــــالز ن، ج الـــــز ن بـــــ العاطفيـــــة راملـــــشكالت و و و

املسان تلك عن ك عميمـاتللشر عن البعيد الوا م الف يمتلك ألنھ واملعرفية، الوجدانية دة
عـد ـ وال واملبالغـة، ـل و وال الظـن مـن ج مـز ـ ع يـة مب واقعيـة وغ يحة غ اضات ف و

جية الز ياة ا ا تتطل امة ات ا وم   . ر

ال التوافق ات مستو ن تحس برامج دو مية أ يجة الن ذه تؤكد ضمنركما ع كمشر ونف
ــ ع ن ج الـز مــساعدة كيفيـة ـ مباشــر ل ـش و ذلـك تــ و عـام ل ـش ة ســر التنميـة وبـرامج

يــــة البي ات ــــ املث مــــع والتعامــــل ات املــــدر ن ــــو وت ــــار ف ــــة ومعا م تــــوافق ات مــــستو ن تحــــس
النفـــسية الــضغوط ــة مواج ــ الفاعلـــة اتيجيات ســ واســتخدام جيــة، اتف. ووالز ـــذهوقــد قــت

مـن ـل اسـة د نتـائج مـع يجـة  & Claffey Blais ; ؛Williams,2016 ;؛(Yan Xu & Brant,2016رالن
Boisvert 2017 Pudrovska &Carr,2018 (Veldorale-Brogan; Bradford& Vail،2017, 

Larson; Blick; Jackson &Holman,2017( .  

ا) ب ( ضطراب ع جية الز ساءة لتأث سبة   : لعاطفيوبال

دو      ا من ن ب عند) 2(لي احصائيا دال وك مباشر تأث وجود
ً

  لإلساءة) 0.01(ىمستو

املباشـــر التـــأث مقـــدار بلـــغ حيـــث اســـة، الد عينـــة أفـــراد لـــدى العـــاطفي ضـــطراب ـــ ع جيـــة رالز و
ت) 0.36( قيمــة لغــت ــ)2.88= (و ع جيــة الز ســاءة لعــدم املباشــر ــ غ التــأث أمــا ضــطرابو،

لــغ و ي ايجــا ــو ف مــستو) 0.12(العــاطفي عنــد إحــصائيا ــ). 0.01(ىودال الك التــأث بلــغ ن حــ ــ
التائيـة) 0.15( قيمتـھ لغـت مـستو) 3,22(و عنـد إحـصائيا وجــود). 0.05(ىودال ب سـ يرجـع وقـد

بــدنيا، أو نفــسيا العنيفــة الـــسلوكيات ملجموعــة ن ج الــز تجنــب ـــ إ أن ــ إ التــأث حةوــذا الـــصر
ــ م ــس أن شـــأنھ مــن مـــا.والــضمنية حيا أمــو ـــل ــ ن ج الــز ن بـــ املتبــادل حــساس رعميـــق و

ــــ ا الز املــــسلك ــــذا ف ، ز بــــا تتــــصف أو والــــسعادة ــــة بالب ــــسم ت مــــو ــــذه انــــت أ وســــواء نر
الـــصادمة ـــوادث وا ات ـــ ا العاطفيـــة جيـــة الز العالقـــة تتجنـــب ـــسلط ال عـــن البعيـــد والـــرحيم

ـــوالع ال ات ـــ ا تلـــك آثـــار مـــن نفـــسھ قـــي و يتجنـــب، أن عليـــھ املعتـــدى ك الـــشر ـــ تج ـــ ال نيفـــة
بإفـــساد كفيــل نحــو ــ ع جيــة الز العالقــة مــن اب ــ و بالقيمــة الــشعو انخفــاض ــ وتتمثــل ر

العاطفيــــــة واملــــــساندة ــــــ ا الز والتوافــــــق العــــــاطفي، بــــــأن. وســـــتقرار القــــــو يمكــــــن عــــــام ل ــــــش لو
الــسابقة يجــة مـــنالن ــل اســة د نتـــائج مــع ؛Cohen & Svaya،2013 ؛Chang،2013(راتفقـــت

حمد، و ات ي محمد،2015عر ،2016، بدو   ). 2018ي؛
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العاطفي) ج ( ضطراب ع جتما التواصل ات شب استخدام لتأث سبة   :بال

ــدو       ا مــن ن بـ مــستو) 2(لي عنــد إحــصائيا دال ـ ك تــأث ات) 0.05(ىوجــود شــب الســتخدام
التــأث مقــدار بلــغ حيــث العــاطفي ضــطراب ــ ع جتمــا ت)0.31(التواصــل قيمــة لغــت و ، =

نــــت). 2.10( ن اســــتخدام وســــوء الزائــــد ــــشغال أن ــــ إ التــــأث ــــذا وجــــود ب ســــ يرجــــع وقــــد
جـة بد ن ج الـز ن بـ العـاطفي التواصـل مـستو يـضعف أن شـأنھ مـن التواصـل ات روشـب و ة،ى ـ كب

وإيجـاد ن ج الـز أحـد ـوء مـا بي الوجدانيـة واملشاركة لتقاء مساحات من التقليل ع ووذلك
حـو ـار ف من بمجموعة و م مستقر غ مناخ إيجاد ع عطفا النفسية، العزلة إ لميل ن

نت ن لشبكة املفرط الستخدام ذا ل يجة ن نت ن ع سية ا يانة   .   ا

خـــدمات     مـــن تقدمـــھ ومـــا املعلومـــات وتقنيـــة تـــصال مجـــال ـــ التطـــو ـــذا أن الباحـــث ـــر رو ى
الدوليـــة املعلومـــات شـــبكة ملـــستخدمي أتـــاح مجانيـــة يالت ـــس نـــت(و ن) Internetن ج الـــز ومـــن

مبـــالغ نحــو ــ ع م أوقـــا وشــغل م، حيــا ن شـــؤ م ومــشارك صــدقاء مـــن ــد مز كــسب مــا ووغ
ــش و أثــر ممــا عطفــافيــھ املجتمــع شــرائح مختلــف ن بــ العــاطفي التواصــل مــستو ــ ع ــ وا ىل

الثقافـــات عوملـــة ـــ وع ـــ قي وانـــدماج انتقـــال حـــدوث ـــ إ ـــش ممـــا ـــو و الـــشباب ن وج ـــ امل ـــ ع
مـــــن بھ ــــس ملــــا عطفــــا ة، ســـــر و جيــــة الز يــــاة ا اســــتقرار ـــــدد ــــ ال والــــسلوكيات ســــات وواملما ر

بتلبيــــة يفـــاء عــــن جتماعيـــةـــشغال و ة ســــر و ــــصية ال يـــاة ا عــــام. متطلبــــات ل ــــش و
مــن ــل اســة د نتــائج مــع عــام ل ــش اتفقــت يجــة الن ــذه بــأن القــو ريمكــن ؛Schneider,2015(ل

jemes,2013؛ Engelberg & Sjöberg 2014ب،؛ شــ  Davies et ؛Kendall,2017؛2016أبــو
al،2012.(  

ع) د( ا الرضا لتأث سبة العاطفيبال    :ضطراب

مــن      ن بــ ــدوي مــستو) 2(لا عنــد إحــصائيا دال ــ ك تــأث ات) 0.05(ىوجــود شــب الســتخدام
التــأث مقــدار بلــغ حيــث العــاطفي ضــطراب ــ ع جتمــا ت)0.22(التواصــل قيمــة لغــت و ، =

م). 2.86( عــــامال عـــد ــــ ا الرضـــا أن ــــ إ التــــأث ـــذا وجــــود ب ســـ يرجــــع تحقيــــقوقـــد ــــ مـــا
جــودة تحقيــق ن بــ وســيط ــ متغ وكــذلك ــ عت جيــة، الز ن ج الــز ن بــ العاطفيــة العالقــة وجــودة و
عــامال ـو ي أن شـأنھ ومـن جيـة، الز بالـسعادة بالـشعو ـ كب ل ـش يـرتبط و جيـة،ف الز يـاة نا و ر و
ن بـــ ضــطراب بات مــس حــدوث ــسب وتخفــيض جيــة، الز املــشكالت حــدة تخفــيض ــ ما ومــس

ج ن،والز ج الـز ن بـ العاطفيـة واملشاركة التواصل من يتجزأ ال جزء ه اعتبا عت و ف لذلك ون؛ ر
يـــدة ا جيـــة الز العالقـــة قـــيم ومـــن ن ج الـــز ن بـــ العاطفيـــة املـــساندة ال أشـــ مـــن كـــذلك ـــ عت وو و
ـشعر ـ ال يجابيـة الوجدانيـة املـشاعر مجموعـة ـو ـ ا الرضـا بـأن حاطـة تم إذا خاصة

ال الــــذيــــا شــــباع مــــدى عــــن ــــ ع ــــ وال ك، الــــشر مــــع ــــسية ا العمليــــة ســــة مما اتجــــاه رفــــرد
العمليـــــة ـــــذه مـــــن الفـــــرد العوامـــــل. يحققـــــھ مـــــن عـــــد ـــــ ا الرضـــــا أن القـــــو يمكـــــن التـــــا لو

ن ج الز ن ب العاطفية العالقة مستو أو عميق امة ال والنفسية   .ى

ــا بم ة الــضر مــن أنــھ الباحــث يــر وروعليــھ اجيــةى الز ة ســر التنميــة بــرامج ن تــضم يــتم أن ون
مقتــــــضيات وفــــــق ن ج الــــــز ن بـــــ ــــــ ا والرضــــــا شــــــباع تحقيـــــق وســــــائل ر بتطــــــو ــــــ ع وبـــــرامج
ـي العر للمجتمـع جتماعيـة و الثقافيـة لألطر مناسب و تر نف نحو وع سالمية عة يالشر

ا. والـسعودي يجــة الن ـذه بــأن القــو يمكـن عــام ل ــش ــللو اســة د نتـائج مــع عــام ل ـش رتفقــت
 Baorong ؛Long,2015 ؛Lowenstein,2015 ؛Amato & Previti،2013؛et al،2013) young من
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& Jin,2015؛ Litzingera & Gordon،2015؛ Yeh et al،2016؛ Rahmani et al 2018؛ 
Dzara,2010؛Aliakbari,2018 .(  

والتعـــا) ــــ ( بـــالقيم الـــو لتـــأث ـــسبة ـــبال ع جيـــة الز يـــاة با املتعلقـــة الـــشرعية وليم
العاطفي   : ضطراب

ـــدو    ا مـــن ن بـــ مـــستو) 2(لي عنـــد إحـــصائيا دال ـــ ك تـــأث ات) 0.05(ىوجـــود شـــب الســـتخدام
التــأث مقــدار بلــغ حيــث العــاطفي ضــطراب ــ ع جتمــا ت)0.19(التواصــل قيمــة لغــت و ، =

ا). 2.33( ذا وجود ب س يرجع والتعـاليموقد بـالقيم جـة الز أو ج الز و مستو أن إ ولتأث و ى
ـــــ م ــــس إن املمكــــن مــــن ـــــ ال مــــة امل ات ــــ املتغ أحــــد عـــــد جيــــة الز يــــاة با املتعلقــــة والــــشرعية

مــــن ة ــــ كب بمجموعــــة ما يمــــد ــــو ف جيــــة، الز ن بــــ العاطفيــــة العالقــــة مــــستو ي تــــد أو ن وتحــــس ى
والت ي، والوجــــــــدا جتمــــــــا الــــــــدعم ال الــــــــشرعيةأشــــــــ النــــــــصوص مــــــــن ــــــــث املن ــــــــ خال وجيــــــــھ

وفـق وجـل عـز هللا أمـام ليتھ ومـسؤ الفـرد محاسـبة بمبـادئ الشعو ظل هللا طاعة واملستوجبة ر
قــــد الــــو ــــذا مــــن العليــــا ات فاملـــستو التــــا زاء،و وا ــــساب وا والعقــــاب، الثــــواب منطلقـــات

س اح معاي ظل ن ج الز ن ب الصراع تقليل م لمـاوس ف كھ، شـر ـ ع ه وصـ ما احـد اب
ظــــل ـــ خاصــــة ، ـــ ا ز كـــسلوك إليــــھ ـــوء ال ــــ الرغبـــة انخفـــضت ن ج الــــز تـــدين مـــستو واد و ى ز

الشرعية والواجبات قو ل يح وال امل ال م   .قالف

جيـــة     الز يـــاة با املتعلقـــة الـــشرعية والتعـــاليم بـــالقيم الـــو مـــستو ي تـــد أن الباحـــث ـــر وو ى ى
ـش أن شــأنھ ــذامـن و ن، ج الـز ن بــ العاطفيـة العالقــة سـوء مناســب ـ غ نفــسيا سـياقا عــد ول

ـــ ع العاطفيـــة العالقــة ونـــات م مــن قـــدر ـــ أك تحقيــق ـــ م ــس أن أيـــضا شـــأنھ مــن ـــ الك التــأث
ج مـز ـ ع يـة مب واقعيـة وغ يحة غ ار ف و اء مجموعة من جة الز أو ج الز رتخليص و و

وا ـــل و وال الظـــن كمـــن الـــشر حـــو الـــشرعية قـــو وا الكرامـــة يحفـــظ ملـــا مراعـــاة دو لملبالغـــة ق ن
ك الــشر مــن ــ ا باإلشــباع يتعلــق وفيمــا جيــة، الز العالقــة مــن خــر يــر. ووالطــرف التــا ىو

مناسـبا نفـسيا مـدخال عـد جيـة الز يـاة با يتعلـق ملا والشر الدي السياق أن ا ا والباحث
العاط العالقــة ــلتعميـق ف الــشر النبــو ــدي وال النمــوذج استحــضار ظـل ــ ن ج الــز ن بــ يفيــة و

اج ز ن بـــ نتـــائج. والتعامــل مـــع عـــام ل ـــش اتفقـــت يجـــة الن ـــذه بـــأن القـــو يمكـــن عـــام ل ـــش لو
مـــن ــــل اســـة ؛Davidson et al،2014؛Baucom، 2012؛Ellison & Anderson،2011 (رد

ي،   ). Edalati & Redzuan,2016 ؛Birmhall & Butler,2017 ؛Lowenstein,2015 ؛2014املغر

ـــ ع اليـــة ا اســـة الد مـــن ي الثـــا الـــسؤال عـــن :ريـــنص ـــ التعب ال وأشـــ ر مظـــا تختلـــف ـــل
س ا باختالف العاطفي اسة؟) أن/ ذكر(ضطراب الد عينة أفراد   رلدى

اختبـــار اســـتخدام تـــم ـــساؤ ال ـــذا ـــ ع الفـــر) ت(لولإلجابـــة داللـــة نقـــساب املتوســـط ن بـــ
ن سابي   .  ا
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  ) 3(لجدو

باختالف العاطفي ضطراب عن التعب ال وأش ر مظا ع اسة الد عينة استجابات رالفر ق
س   )أن/ ذكر(ا

  رالذكو

 )320=ن(

  ناث

 )260=ن(
مقياس عاد   أ

ضطراب
 املتوسط العاطفي

نحراف
 ياملعيار

 املتوسط
نحراف

 ياملعيار

ت  قيمة
ىمستو

 الداللة
اتجاه

ق  والفر

ي الوجدا البعد
العاطفي   لالضطراب

20.88 4.70 25.03 4.56 3.37 0.01  
اتجاه
 ناث

ي السلو البعد
العاطفي   لالضطراب

دالة 1.78 4.37 24.45 4.30 22.38   غ
توجد ال

ق  وفر

املعر البعد
العاطفي   لالضطراب

23.48 5.58 21.69 5.25 2.41 0.01  
اتجاه

و  رالذ

دو ا من ن ب ي) 3(لي   : ما

العاطفي) أ( لالضطراب ي الوجدا البعد ع ناث و و الذ ن ب للفر سبة ربال   :  ق

مــستو عنــد إحـصائيا دال فــر وجــود ن ىتبـ اتجــاه) 0.01(ق ــ الفــر ـان و س ــ ا ــ ملتغ قعـز ى
نــــاث ـــــ. عينــــة أك نــــاث أن الباحـــــث يــــر نىكمـــــا ـــــو ــــ ع العـــــاطفي ضــــطراب عـــــن ا ــــ ؤعب

بالوحـــدة والـــشعو معـــھ، التعـــاطف وعـــدم ج، الـــز مـــن بامللـــل الـــشعو مثـــل وجدانيـــة رلـــسلوكيات و ر
املـــشاعر عــن ــ التعب عــن والبعــد جيــة، الز يــاة ا تابــة مــن والــسأم باليــأس والــشعو والنفــسية، رر

املرت تلـــــك أو العاديـــــة املـــــشاعر تلــــــك ســـــواء ك للـــــشر ولــــــذلكالعاطفيـــــة ـــــسية؛ ا بالعالقـــــة بطــــــة
ـد فر ي وجـدا نـاء ب هللا اختصھ ائن فاألن ا، هللا ا اختص وال لألن النف البناء لطبيعة

ــــذه ي وتــــأ للرجــــل النفــــ البنــــاء عــــن ــــ ي .متم الوجــــدا الفطــــر ســــاس مــــع مة ــــ م يجــــة ين
  . للمرأة

البعد) ب( ع ناث و الذكو ن ب للفر سبة ربال العاطفيق لالضطراب ي   :     السلو

ـدو ا مـن ن بـ يجـة) 3(لي الن ـذه ـش و س ـ ا ـ ملتغ عـز إحـصائيا دال فـر وجـود ىعـدم ق
ـــ إال ـــديث ا عـــدم ـــ وإ منفـــردة، غـــرف ـــ النـــوم ـــ إ غالبـــا ئـــو ي اســـة الد ـــ عين كـــال أن ـــ نإ ر

امل عــدم عــن تــنم ــ ال الــسلوكيات بــبعض والقيــام ــدود، ا عــضأضــيق كإصــدار ش مــ وال بــاالة
البصر التواصل وعدم سم ا ات وحر بالوجھ اصة ا ات الطعـام، يالتعب تنـاو تفـضيل لوإ

وعـــــدم واملداعبــــة، والغـــــز ــــب ا كـــــالم وتجنــــب لـــــھ، اجــــة ا عـــــدم ك الــــشر وإشـــــعار لمنفــــردين،
أوقـــات وقـــضاء ك، للـــشر ين ـــ ال مــــال وإ ستحـــسان، و ـــب وا ـــاب عـــن لــــةفـــصاح طو

فيمـــا ســـواء جيـــة الز املـــشاركة تتطلـــب ـــ ال عمـــال عـــن والبعـــد ، ـــ وا ر ـــ م دو ـــ امل وخـــارج ن ل
بنـاء يــة وتر ـ امل ن شـؤ ة بـإدا ليتعلـق و الــسلوكية. ر سـات املما بـأن يجـة الن ــذه الباحـث فـسر رو

لـد ـ واملع الـدال واملؤشـر املفـضل سـلوب ـ ـو ت قـد ـسية ا باالسـتجابة نناملتمثلة ج الـز وى
احتجاجيـــــــة وعالمــــــات مؤشــــــرات ــــــا أل بــــــاآلخر؛ العاطفيــــــة عالقتــــــھ اضــــــطراب مــــــدى عــــــن ــــــ للتعب
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ـــ ع ا تلمــس آلخــر ك الــشر ــ ع ل ــس و ـــ والتعب ــا ا إظ ك الــشر ــ ع ل ــس ملموســة ــة ر روظا
مباشر   . نحو

العاطفي) ج( لالضطراب املعر البعد ع ناث و الذكو ن ب للفر سبة ربال   :  ق

ــــدو   ا مــــن ن بــــ مــــستو) 3(لي عنــــد إحـــــصائيا دال فــــر ىوجــــود س) 0.01(ق ـــــ ا ــــ ملتغ ىعــــز
والبحـث م، جا بز التفك عدم خالل من م جا ز عن عاطفيا م انفصال عن ون ع اج وفاألز و و
ـــسائر، ا بأقـــل الـــشر بـــالطالق ـــ والتفك جـــة، بالز تمـــام مـــن فائـــدة ـــ أك أخـــر أمـــو وعـــن ىر

بال ـــ جـــاتوالتفك الز ـــ ـــ. وتعـــدد املعر ـــ والتفك البنـــاء طبيعـــة ـــ إ يجـــة الن ـــذه الباحـــث رجـــع و
العاطفي باالضطراب شعر الذي ج   .وللز

ـــــ ع اليــــة ا اســـــة الد مــــن الثالـــــث الــــسؤال عينـــــة: ريــــنص أفــــراد جـــــات د ــــ ق فـــــر توجــــد رــــل و
التعل املـــستو مـــن ـــل الخـــتالف عـــز العـــاطفي ضـــطراب مقيـــاس ـــ ع اســـة ىالد ى ومـــستور ـــ ىي

بناء؟ وعدد نة امل وطبيعة والعمر   الدخل

حاديو التباين تحليل اختبار استخدام تم السؤال ذا ع   . One-Way ANOVAلإلجابة

  ) 4(لجدو

بناء وعدد نة امل وطبيعة العمر حة والشر الدخل ومستو التعليمي املستو من ل ق ىالفر ى و
ضط مقياس جات د العاطفيرع   راب

التباين  املتغ عات  مصدر املر متوسط  ح0د  مجموع
عات   املر

  قيمة

  )ف(

ىمـستو
  الداللة

املجموعات ن ىاملستو  30.546  2  61.092  ب
  التعليمي

املجموعات   3.382  577  673.01  داخل

9.32  0.05 

املجموعات ن الدخل  46.131  2  93.466  ب   ىمستو

املجموعات   6.289  577  1251.5  داخل

7.43  0.05 

املجموعات ن حة  96.565  2  193.13  ب الشر
ة   العمر

املجموعات   7.656  577  1523.5  داخل

12.63  0.05 

املجموعات ن نة  288.957  2  577.92  ب امل   طبيعة

املجموعات   11.990  577  2386.1  داخل

24.1  0.01  

  

املجموعات ن بناء  122.720  2  245.44  ب   عدد

املجموعات   23.927  577  4761.4  داخل

5.13  0.05  
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   )5(لجدو

العاطفي ضطراب مقياس ع شيفيھ قة بطر البعدية نات   راملقا

  3  2  1  املتوسط  العدد  املجموعات  املتغ

املتوسطة املرحلة ل   -  -  -  36.18  138  مؤ

ة الثانو املرحلة ل   -  -  -  35.56  227  مؤ

  

التعليمي   ىاملستو

الب ل فمامؤ وس رالو
  قفو

215  46.31  *  *  -  

املنخفض   -  -  -  34.70  102  ىاملستو

املتوسط   -  -  *  37.42  301  ىاملستو

  

الدخل ىمستو
ر املرتفع  يالش   -  *  *  52.43  177  ىاملستو

ة   -  -  -  31.69  119  ال

والتعليم بية   -  *  *  59.61  324  ال

  

الوظيفي   املجال

والفنية ة دا دمات   -  -  -  32.39  137  را

  -  -  -  37.66  151  سنة33-28من

  -  -  *  38.90  289  سنة39-34من

  

ة العمر حة   الشر

  -  *  *  49.75  140  سنة45- 40من

  -  -  -  37.01  172  أطفال0-3

  -  *  *  49.24  316  أطفال7 -4

  

بناء   عدد

من   -  -  -  36.19  92  أطفال8أك

ن دول ا من ن ب ي) 5(و) 4(ي   : ما

ـــ-1 التعلي ـــل املؤ ي متفـــاو ن بـــ العـــاطفي ضـــطراب مقيـــاس ـــ ع إحـــصائيا دالـــة ق فـــر ووجـــود
مستو مقيـاس) 0.05(ىعند ع م جا د متوسط بلغ حيث امعية ا الت املؤ اب أ رلصا

العـــاطفي ه) 46.31(ضـــطراب مقـــدا معيـــار بـــانحراف جـــة رد فـــر، )2.11(ير وجـــود عـــدم قوكـــذلك
ع إحــــــصائيا مــــــستودال مقيــــــاس) 0.01(ىنــــــد ــــــ ع ــــــة والثانو املتوســــــطة الت املــــــؤ اب ــــــ أ ن بــــــ

ــــ العل التحـــصيل مـــستو تفـــاع ا أن ــــ إ الفـــر ـــذا ب ســـ جــــاع إ مكـــن و العـــاطفي ىضـــطراب رق ر
الفــــات ا مــــن ــــد ا محاولــــة ــــ م ــــس أن شــــأنھ مــــن ــــ معر تقــــاء ا يــــصاحبھ جــــة الز أو ج رللــــز و و

الــشر الطــالق نحــو نحــدار مــن جيــة اوالز ســلو ه باعتبــا العــاطفي ضــطراب ــ إ ــوء ال ــ رع
جيـة الز العالقـة حـسابات إعـادة ـ ـ أك مـساحة وإعطائھ ك بالشر حتفاظ مدى عن ع وقد
العـــــاطفي ضـــــطراب أن ون ـــــ عت العليـــــا اســـــية الد ادات الـــــش اب ـــــ فأ ـــــ الطبي ـــــا منحا ـــــ رإ

وقــد الــشر الطـالق مــن اقعيــة و قيــا ــ أك ا وسـلو ــذهر وجــود أســباب أحــد املالحظـة ــذه ــو نت
العاطفي باالضطراب يتعلق فيما اسية الد الت املؤ ي متفاو ن ب ق رالفر   . و
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مــــستو-2 ي متفــــاو ن بــــ العــــاطفي ضــــطراب مقيــــاس ــــ ع إحــــصائية داللــــة ذات ق فــــر ىوجــــود و
مــــــستو عنــــــد ر الــــــش ىالــــــدخل متوســــــط) 0.05(ي بلــــــغ حيــــــث ، ر الــــــش الــــــدخل ــــــ مرتف يلــــــصا

جــ العــاطفيرد ضــطراب مقيــاس ــ ع م ذو)52.43(ا ن بــ إحــصائيا دال فــر وجــود وكــذلك ي، ق
الباحــث نظـر ـة وج ومــن املتوسـط الـدخل ذو لـصا املــنخفض الـدخل وذو املتوسـط يالـدخل ي

املــــــستو تفــــــاع با ر الــــــش الـــــدخل مــــــستو تفــــــاع ا تبـــــاط ا ــــــ إ الفــــــر ـــــذا ب ســــــ ــــــم ف ىيمكـــــن ي ى رق ر ر
الــسعودية ئــة الب ــ ــ ـــالتعلي ، الفــر ــذا تفــس ــ با ســ النظــر ان ــ ق ــذا ــو ي فقــد ق، ي ن

مــن ر الــش الــدخل مــستو انخفـاض أن ــ إ ــش ــ ا الز التوافـق ســوء أدبيــات واقــع أن ن يحـ ى و
عكـــس ـــر يظ الـــسابقة يجـــة الن ـــ ولكـــن للطـــالق، املؤديـــة جيـــة الز الفـــات ا مـــن ـــد يز أن وشــأنھ

ضــ أن ـ إ يؤكـد مـا ـو و الواقـع، املــشكالتـذا بقيـة عـن مختلـف وسـياق حالـة العـاطفي طراب
جية الز ياة با عصف   . وال

املجــــــال-3 ي متفـــــاو ن بـــــ العـــــاطفي ضـــــطراب مقيـــــاس ـــــ ع إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر ووجـــــود
مستو عند ـ) 0.05( ىالوظيفي ع م جـا د متوسـط بلـغ حيـث التعلـيم قطـاع ن العامل رلصا

العـــاطفي ضـــطراب ن) 59.61( مقيـــاس بــــ إحـــصائيا دال فـــر وجـــود عـــدم ــــ إ باإلضـــافة جـــة، قد ر
تتفـق يجـة الن ـذه أن ـظ و عام ل ش و ة، دا دمات ا وقطاع ة ال قطاع ن رالعامل
تختلــف العــاطفي ضـطراب جــة د أن ــ إ تا أشـا ن واللتــ والثانيــة ـ و ن الــسابقت ن يجتــ الن رمـا ر

والد التعلي ل املؤ رباختالف الش   .يخل

حة-4 الـــشر ي متفـــاو ن بـــ العـــاطفي ضـــطراب مقيـــاس ـــ ع إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر ووجـــود
مــستو عنــد ــة ــة) 0.01(ىالعمر العمر الفئــة متوســـط) ســنة45 –ســـنة35مــن(لـــصا بلــغ حيــث

العـاطفي ضـطراب مقيـاس ـ ع م جـا جـة) 49.75(رد إحـصائيا، رد دال فـر وجـود ـ إ قباإلضـافة
ال ن ةب العمر ة) سنة33 –28من(فئة العمر ة) سنة39 –34من(والفئة العمر الفئة لصا

ـــذه)ســـنة39–34مـــن( اج ألز النفـــسية ـــصائص ا وفـــق يجـــة الن ـــذه وتفـــس ـــم ف مكـــن و و،
خاصـة ية املـص ات بـالقرا فـة املجا وعـدم سـتقرار مناخـات إيجاد بمحاولة تتم وال راملرحلة، ز

و جيـــــة حافلـــــةوالز مرحلـــــة ـــــة العمر املرحلـــــة ـــــذه ـــــ عت الـــــسابقة يجـــــة الن فـــــق و ـــــا، م ة وســـــر
أو الرجـــل مـــستو ـــ ع ســـواء مزاجيـــة ات ـــ غ مــن ـــا ـــق ت ومـــا النمائيـــة ات ـــ التغ مـــن ىبالعديــد
اليـــــأس ســــن كمرحلــــة الفــــسيولوجية التعبــــات مــــن مجموعـــــة وطــــأة تحــــت ــــو ي مــــا فكال ناملــــرأة،

تل ومرحلــة ــساء، لل ــسبة املرحلــةبال ــذه أن املعلــوم ومــن بنــاء، مــستقبل ن تــأم احتياجــات بيــة
ا مــصد ل ــش مــا ــو و والبنــات، بنــاء ــ لك حتميــة يجــة كن جيــة الز الفــات ا ــا ــ تك ـة رالعمر و
واملحبـــــة التــــواد ــــار إظ ــــ النفــــسية مــــا غب فقــــدان ــــ إ باإلضــــافة ، ــــ الز ــــالف ا مــــصادر رمــــن و

ما بي ميمة ا الوالديةوالعالقة يبة وال صوصية ا ع املحافظة من كنوع بناء ر. أمام ىو
ــ ع املحافظــة بموضــوع ـ ع يــة تد بــرامج تـصميم ــا خالل مــن يمكـن يجــة الن ــذه أن رالباحـث

التنميـــــة بــــرامج مــــن كنــــوع ـــــة، العمر املرحلــــة ــــذه ــــ ن ج الـــــز ن بــــ العاطفيــــة العالقــــات ــــة وحيو
ة   . سر

ذات-5 ق فـر بنــاءووجـود عـدد ي متفــاو ن بـ العــاطفي ضـطراب مقيـاس ــ ع إحـصائية داللــة
مــستو تمتلـك) 0.05(ىعنـد ــ ال الفئــة ــ) أبنـاء7–ابنــاء4( لـصا ع م جــا د متوسـط بلــغ رحيــث

العاطفي ضطراب جة) 49.24(مقياس فئة.رد ن ب إحصائيا دالة ق فر وجود عدم إ وباإلضافة
أبناء( وو) أطفال3-نبدو يمتل من فئة من(نن ي) أبناء8أك تـأ ـا أ يجـة الن ـذه مـن ظ و
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قــم الــسابقة يجــة الن ن مــضام مــع ومتفقــة مة ــ ومــا)4(رم اج والــز العمــر ــسنوات فالتقــدم و،
العالقـــة وفتـــو إضـــعاف عوامــل مـــن ـــو ت أن ا شــأ مـــن بنـــاء، مـــن ايــد م إنجـــاب مـــن مــا بع ري ن

فوجــو ن، ج الــز ن بــ ووالعاطفيـة التــد مــن جيــة الز العالقــة وقايــة ــ مـا م عــامال عــد بنــاء رد و
ــم أ مــن عــد آخــر جانــب ومــن جانــب، مــن الــشرعية ــا إجراءا وفــق جيــة الز العالقــة يــار ا ونحــو
أن ـــ إ باإلضـــافة والتواصـــل، التفاعــل ات مـــستو ـــي أد ـــ العالقــة ـــذه ـــ ع للمحافظـــة ســباب

مصادر من و ي قد بناء ـنوجود وال ة سـر ليات املسؤ حو خاصة العام، الز الف وا لو
ــــ ــــر تظ ا بــــدو ــــ وال ، ــــ الز ن بــــ العــــاطفي التواصــــل ــــة حيو مــــستو ــــ ع تــــنعكس ا ربــــدو و ىر

العاطفي ضطراب جدانيات و   .وسلوكيات

اسة      الد   : رتوصيات

بالتنميــة-1 ــ ع ــ وال وميــة ا ــ وغ وميــة ا ــات ا ــ تن ة ســرةورضـر ومــشكالت ة ســر
تنميــة نـاو ت اج الــز ـ ع ن وللمقبلــ ن وج ـ للم ــة والتوعو شـادية امج ــ ال مـن لملجموعـة و ر
اســـتخدام تنظــيم ات ـــا وم ــ ا والرضـــا العاطفيــة واملـــساندة ، النفــ التوافـــق ات ــا رم ر

ب ـــ ع ــــ ال ســـالمية والقــــيم املبـــادئ تكثيـــف ظــــل ـــ جتمــــا التواصـــل ات نظــــيمشـــب
جية الز ياة   .وا

النفـــ-2 التعامــل ات ــا م ن بتــضم ـــ ع ن ــس ا لكــال جامعيــة اســـية د ات مقــر ــ تب ة رضــر ر رر و
ق والفــــر ــــصائص ا ــــ يرا فاعــــل وشــــر ــــ عل نحــــو ــــ ع جيــــة الز العالقــــة ضــــغوط ومــــع و

السعودي املجتمع ألفراد الشرعية واملتطلبات سية   . ا

الــ-3 وأقـسام وحــدات تفعيــل ة نفــورضـر تخصــ نحـو ــ ع ة ســر والرعايـة النفــسية ة
السعودية سرة تواجھ ال النفسية التحديات ة ملواج وملزم فاعل   .واجتما

ع-4 الطـــا ذات ة ســـر و النفــسية ـــدمات ا اتـــب م عمــل لتنظـــيم نيـــة م عات ــشر ـــ تن ة ورضــر
شار   . يس

ا-5 مؤســــسات ن بــــ وفاعلــــة حقيقيــــة ات شــــرا عقــــد ة ةورضــــر ســــر و النفــــسية والرعايــــة دمــــة
ـ ع بـرامج ر لتطـو العا التعليم ومؤسسات الشرعية املحاكم سر صالح اتب يوم
ــ ة سـر التنميـة بــرامج متطلبـات وفـق جيــة الز يـاة ا ـ العاطفيــة ضـطرابات وبجانـب

السعودية ية العر   . اململكة

وإعال-6 اجتماعية ات مباد تب ة رضر ـاتور والتوج بالرسـائل ـ ع النفـسية باملـشكالت ع مية
جية الز العالقة قيم ز عز و لتحقيق   . والساعية

العيـــــادي-7 العمـــــل مجـــــال ـــــ شـــــادية و يكيـــــة لي النفـــــسية ـــــدمات ا قطـــــاع تلبيـــــة ة رضـــــر ور
ـــــ أك مـــــا دعـــــم آليـــــات إيجـــــاد ـــــ ع باألســـــرة، عـــــصف ـــــ ال النفـــــسية باالضـــــطرابات املتعلـــــق

اوا ا بتعاث و ب التد املجال ذا العاملة وادر لل الفرصة وإتاحة رشمل   ر
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 املراجع

أوال
ً

ية:  العر املراجع   : قائمة

محمـــــــــد جمـــــــــال ب، شـــــــــ املعلومـــــــــات). 2016(أبـــــــــو تكنولوجيـــــــــا باســـــــــتخدام اصـــــــــة ا الـــــــــسياسات
ة ســــر العالقـــــات تحـــــديث ـــــ ـــــا ودو تــــصاالت الـــــ–رو ـــــ ميدانيـــــة اســـــة سياساترد

املعرفة دار   .عالمية،

ـــــ مر صــــفاء بـــــاالختالالت) 2008(إســــماعيل، املرتبطــــة جتماعيـــــة و النفــــسية ات ـــــ املتغ عــــض
رة القا جامعة داب، لية ة، شو م غ اه دكتو سالة جية، رالز ر   . رو

حــسن هللا عبـد أمينــة ، ــ). 2018(يبـدو والطـالق ــ ا الز سـتقرار اء و امنــة ال والـدوافع ئــةر الب
ة بية. املصر ال لية ا(مجلة ب مج-) جامعة ص، 78ع، 19مصر،   .325  - 296ص

ـــ)2018(ناديـــة. جــان ا الز والتوافـــق جتمـــا والــدعم بالتـــدين وعالقتـــھ بالــسعادة الـــشعو و، ر
نفـــسية، اســـات د مجلـــة ية، الـــ الـــة وا قتـــصادي رواملـــستو ع١٨م– ٦٤٨ى ،٤،

ر ص2018أكتو   .٦٠صم،

مر إسماعيل صفاء نجيب؛ السيد، محمد مـن). 2014(الصبوة، ـل ب ـ ا الز ختالل وعالقة
ياة ا ك لشر ي يجا اك د و ن ج الز ن ب رالتعاطف علـم. و ـ يـة عر اسات د رمجلة

مج-النفس ص2ع، 3مصر، ص ،31 – 58  

عــزت محمــد ، ــات ــي أمــل؛ عر وأثــره). 2015(حمــد، ج الــز ــوــسلط ا الز التوافــق اســة: وــ رد
دمشق مدينة النفس. ميدانية وعلم بية لل ية العر امعات ا اتحاد ا،-مجلة رسو

ص،2ع، 3مج ص ،137 – 139 .  

طالبــــات) 2013(نــــاء. العمــــران مــــن عينــــة لــــدى ــــ ا الز بــــالتوافق ــــا وعالق النفــــسية والــــضغوط
سـعود بـن محمــد مـام غ(جامعـة ماجـست ةرســالة ــشو م العلــوم)رـ ليـة ـاض، الر ،

سالمية–جتماعية سعود بن محمد مام   .جامعة

ســـالم فرحـــان، ، ـــ ات). 2010(يالع ـــ املتغ عـــض و ك الـــشر اختيـــار ومعـــاي ـــ التفك أســـاليب ردو
ا مـن عينـة لـدى ـ ا الز التوافق مستو تحقيق والديموغرافية الـسعودي،لمجى تمـع

غ( اه دكتو رسالة ةر شو بية)رم ال لية املكرمة، مكة القر–، ام   .ىجامعة

د ف حمود ـ. القشعان، ات ـ املتغ عـض تـأث ومـدى ـ ا الز والرضـا التـدين ن بـ تبـاط ومـدى ر
مــــا م ــــو: ــــل ال املجتمــــع ــــ نــــاث و و الــــذ ن بــــ نــــة مقا ميدانيــــة اســــة رد ر اســــات. ر رد

مج-الطفولة ع11مصر، ص)2014(،39، ص ،41 -57. 

دســـو محمـــد ممـــدوح ـــ). 2016(محمـــد، ا الز بـــالتوافق ـــا وعالق اجيـــة الز املعاملـــة وأســـاليب : و
املتقدمــة ســر مــن عينــة ـ ع مطبقــة الفــرد خدمــة منظـو مــن نــة مقا تحليليــة اسـة رد ر ر

ســــرة ملحكمــــة املحولــــة ســــر و ة ســــر عــــات املنا ة ــــسو اتــــب ــــ. زمل اســــات د رمجلــــة
جتماع دمة سانيةا والعلوم ع-ية ص، 1ج، 21مصر،   .317 - 277ص
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