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ال الدوجماتية بالطالق ئة من كعوامل يميا لكسي ن لدى عاطفيو وج   امل

عطايا أحمد معوض مضان رعمر   و

شادي النفس علم بيةلية،رقسم لل العليا اسات رة،رالد القا   .جامعة

ي و لك يد  com.gmail@amrramadanataya :ال

ص   :امل

بــــ العالقــــة ــــ ع التعــــرف ــــ ا اســــة الد بــــالطالقرــــدفت يميا لكــــسي و الدوجماتيــــة مــــن ــــل ن

ن وج ــــ امل لــــدي الدوجماتيــــ،العــــاطفي خــــالل مــــن بــــؤ الت معرفــــة بــــالطالقوكــــذا يميا لكــــسي و ة

تبـاطيالعاطفي الوصفي املن الباحث واستخدم مـن،ر، سـة الدا عينـة ونـت جـا ) 322( روت وز

ة ا محافظة من وجة مقيا،زو اسة الد العاطفيرواستخدمت والطالق مـن( الدوجماتية

يميا) الباحـث: إعـداد لأللكـسي نتــو تو ــ،)الباحـث: ترجمـة( رومقيـاس إ اسـة الد نتـائج ت روأشــا ر

العـاطفي بـالطالق يميا لكسي و الدوجماتية من ل ن ب موجبة تباطية ا عالقة أنـھ،روجود كمـا

الدوجماتية خالل من العاطفي بالطالق بؤ الت يميايمكن لكسي ضـوء،و ـ النتـائج تفس وتم

السابقة اسات والد النظر رطار التوصيات،ي من بمجموعة ج ر   .ووا

يميا،الدوجماتية:فتاحيةامللماتال العاطفي،لكسي وجو،الطالق   .نامل
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Dogmatism and Alexithymia as Predictors of Emotional 
Divorce among the Married 

Amr Ramadan Moawad Ahmad Ataya 
Faculty of Graduate Studies of Education, Cairo 
University. 
Email: amrramadanataya@gmail.com 
ABSTRACT 
This study aimed at identifying the relationship of both dogmatism 
and and alexithymia with emotional divorce among the married, and 
the posiibility of predicting emotional divorce through dogmatism and 
alexithymia. The researcher used the correlative descriptive approach. 
The study sample consisted of (322) couples from Giza. The study 
used dogmatism scale (prepared by the researcher), Tornoto 
alexithymia scale (translated by the researcher) and emotional divorce 
scale (prepared by the researcher). The results refered to a positive 
correlative relationship between both dogmatism and alexithymia with 
emotional divorce. The results also refered to the possibility of 
predicting emotional divorce through dogmatism and alexithymia. The 
results were interpreted in terms of the previous research of the same 
field; thus, the researcher presented some recommendations and 
suggested research. 
Keywords: Dogmatism, Alexithymia, Emotional Divorce, the Married. 
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اسة مقدمة    :رالد

اج عـد    قـة والـز ـي الفـرد طر ـ ل ش أسـرة يب ـا عـ قـ حياتـھ ف ـا و  ـان مـا وإذا ،أوقاتـھ ف
ام توافق ناك ن وا ن ب ج م ذلك فإن والز ـل لنفـا الرفـاه تحقيق  س ن مـن ل ج  وال ،والـز

ن خالفات وجود عدم التوافق ذا ع ن ب ج الفـات ذه ولكن ،والز جيـة ا  بحـسب تختلـف والز
ا ا شـد لة عاديـة خالفـات نـاك أن حيـث ،ومـد ـا التعامـل يمكـن وسـ ـا والتغلـب مع نـاك ،عل  و

ا التعامل يصعب خالفات ا مع التا  ،وحل ن العالقة تفسد و نوالز ب ختـل ج ـ التوافـق و ا  .والز
نـاك  ـذا أسـباب و ن العالقـة ـ حـدث الـذي خـتالل ل ن بـ ج ـا والـز  لـدى العاطفيـة ميـة م

ج جة أو والز ج ز إ ش وال  ،والز جة أو والز اك عن والز ا والتعب نفعاالت رإد ة ع  ربصو
يحة ك ـ يـاة لـشر التـا ،ا الفـات حـدة تـزداد و ـ التوافـق غيـبو ا ا  الرفـاه يتحقـق وال والز

ل والسعادة النف ن من ل ج اك ،والز ا نفعاالت رفإد ة وتمي ا التعب ع روالقد أمـرا عد ع
ً

 
ـ ائنـات جملـة مـن وحـده ـسان بـھ يتم ـ ،ىخـر ال ة ف ـا ات مـن أساسـية رم ـا  التواصـل رم

ي ة ـذه وجـود وعـدم ،ـسا ـا ة رامل ا أو روالقـد حـائال عـد رقـصو
ً

جيـة تحقيـق ندو  الز  ،والـسعادة
الـسعادة أساسـيات فمـن ة ـذه ـ رالقـد ـ ع نفعـاالت املـشاعر عـن التعب ـ و تـاب ال  ،ـسان ت

ن مـشاركة وكذلك م ـ خـر م مـشاعر ـا وانفعـاال اك ة روإد ـ روالقـد ـا التعـرف ع ـل ؛ عل  ذلـك ف
ـ يـؤدي ـصية العالقـات تنميـة إ ـو البي ا مـن ال ـ تـضفي أن شـأ يـاة وقيمـة مع عـد .ل  و

ـصية العالقـات ـ املجـاالت مـن البي ا باالنفعـاالت تتـأثر ال تـأث
ً

ا  ـ ا مـن فاالنفعـاالت ،كب  أن شـأ
ية تحدد ـ وتـؤثر العالقات تلك ما عـد ،ـسان حيـاة جـودة ع اج و ـم أحـد والـز  العالقـات رصـو أ

ـصية ـ البي س وال اج فيـھ ريمـا م وز ة وعـدم ،والعاطفيـة نفعاليـة حيـا ـ رالقـد  تحديـد ع
ـا نفعـاالت ـذه اك ـ روإد ـا والتعب ـسة العوامـل مـن ع ـ الرئ ـا يـنجم ال ـ ع  املـشكالت مـن الكث

الفـات ـ .(Lee, 2010, 2) وا ع ة عـن َّو ـا نفعـاالت تحديـد صـعو اك ـ روإد ـا والتعب  لآلخـر ع
يميا" بمصط   ."لكسي

التنــافر         مــن حالــة ـسود أن ــ إ يــؤدي ذلـك فــإن جيــة الز واملـشكالت الفــات ا ت ــ ك مـا ووإذا
العالقــــة ــــ والتمــــز جيــــة،قوالــــشقاق الطــــالقوالز ــــ إ الــــشقاق ذلــــك يــــؤدي أن ة بالــــضر س ورولــــ

، ــسالرسـ مــا ــر يظ العــاطفي"بـــفقــد ا"الطــالق الــز اســتمرار ــ إ العــاطفي الطــالق ــش و جو،
التوافق عدم الشعو وجود مع متنوعة غزالة،(والسعادةرألسباب   ). 2008،334أبو

ج الـــــز مــــن ـــــل ــــ ع والنفــــسية جتماعيـــــة ثــــار مـــــن ــــ الكث العــــاطفي الطـــــالق عــــن ــــنجم وو
حد ع جة ثارسواء،ووالز ذه النـوم: ومن واضـطرابات الـذات، تقـدير وانخفـاض كتئـاب،

أفـراد). 62،2008،مر(ومشكالتھ ن بـ ابط الر تفكك أيضا العاطفي الطالق عن تج ي قد وكما ً

داخــــلســــرة، ــــب وا املــــودة بنــــاء يفتقــــد ــــت؛فقــــد تجــــاهالب بنــــاء مــــشاعر تتــــصدع التــــا و
ن، خربو الطرف تجاه الود مشاعر جة والز ج الز من ل فتقد وو ،(و   ).78، 2001ىعرجاو

العــاطفي أســباب ومـن      م فقـدان الطـالق  خـر الطــرف ومـشاعر النفعـاالت املتبــادل التفـا
ة وضـعف ـ رالقـد ـا التعـرف ع ا عل ج ،وتقـدير ـ وفـالز جـة يتم ـم وز ك مـشاعره تف  انفعاالتـھ روتـد

شبع جـة فإن كذلك ،رغباتھ و ا يقـدر بمـن تحلـم والز ـا مـشاعر م تف م و ـ ح ا، و  لـم فـإذا خـصوصي
ج ـستطع م أن ـ وجـةالز أو والـز ك وانفعـاالت مـشاعر يـتف ـ ولـم ،الـشر مـا ـل ع  مـشاعره عـن م

سع فسوف واحتياجاتھ ن الفجوة ت ن ب ج د والز ز تعمق الشقاق و الف و    .ا
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مـن             ل شـ ـ إ ـش حيـث فـراد ن بـ العالقـات قـضية بالغة مية أ الدوجماتية وم وملف
مــود وا غـــالق ال ،الفكـــأشــ ـــير ع منغلــق عقـــل ي الـــدجما تقبـــلنفــسھ،فالعقــل يمكنـــھ ال

ــار ن،أف تقبــلخــر ال ثابتــة ه ــا أف ــ عت أنــھ مــعالنقــاش،ركمــا ش يتعــا أن ــستطيع ال أنــھ كمــا
ــار نأف ــذا) Widom , 2001( .خـــر يمياو باألكـــسي ي الـــدوجما الفكــر ـــذا يـــرتبط قــد ـــ املع

الفر ة قد عدم إ ش مشاعرهروال عن التعب ع ه،د ا حـدوثروأف م س قد الذي مر
يالطالق   .الوجدا

والطـالق            يميا لكـسي مـن ـل و الدوجماتيـة ن بـ العالقـة اسـة د ـ ا الباحـث س نا رومن
ن وج امل من عينة لدى ي   .الوجدا

لة اسة مش  :رالد

ميـة التلالنفعـا أن منطلـق مـن الباحـث انطلـق          جيـة العالقـة ـ بالغـة أ  فيمـا وخاصـة ،والز
ة يخص ا واملشاعر نفعاالت ذه ع التعرف ع رالقد ا والتعب وتحديد قـة ع  مناسـبة، بطر

ة وكـذلك ـ رالقـد ك النفعـاالت سـتجابة ع يـاة شـر ة وعـدم ،معـھ والتعـاطف ا ـ رالقـد اك ع  رإد
ا نفعاالت ذه كـدر سـرة ـذة صـفو عكـر أن املمكـن من اع والتعب وتحديد ا و ـش مـر ،ع

حـــدوث عنـــھ ـــتج ي قـــد لةالــذي نمـــش ج الـــز ن بـــ العـــاطفي أصـــبحت،والطـــالق ـــ ال لة املـــش ـــذه
ســــرة أفـــراد ـــل ل ديـــدا ل ـــش

ً
ــــ، الفع الطـــالق مـــن ا ضـــر ـــ أك حقيقيــــة مـــة أ تمثـــل ـــا أ ًركمـــا ز

ي وا سر ستقرار دد خطرا ل ش يو اً بأسر جية الز ـ،واة الكث العـاطفي للطـالق أن حيـث
السلبية ثار وسوماتية،من السي ضطرابات ا كتئـاب،م و القلـق مستو ادة ىو قـد،ز كمـا

عــن ــ التعب ــ ع الفــرد ــز ــ إ مــود وا غالق بــاال ــسم ي والــذي ي الــدوجما ــ التفك نمــط يـؤدي
حــدو،مـشاعره ــ أيــضا م ــس الــذي مــر

ً
العــاطفي الطــالق اســة الباحــث رأى نـا ومــن ،ث  رد

ا الدوجماتية من وعالق ل وذلك ب ي الوجدا والطالق يميا ات ـذه  ملا لكسي ـ  تـأث مـن املتغ
ا سرة كيان  كب  . وتماسك

مكن التاليةصياغةو ساؤالت ال اسة الد لة   :رمش

العــــاطفي -1 والطــــالق الدوجماتيــــة ن بــــ العالقــــة العليـــــامــــا اســــات الد طــــالب مــــن عينــــة رلــــدى
ن؟ وج   امل

العليــــا -2 اســـات الد طــــالب مـــن عينــــة لـــدى العــــاطفي والطـــالق يميا لكــــسي ن بـــ العالقــــة رمـــا
ن؟ وج   امل

العليــــا -3 اســــات الد طــــالب مــــن عينــــة لــــدى العــــاطفي بــــالطالق ئــــة املن الدوجماتيــــة عــــاد أ رمــــا
ن؟ وج   امل

بـــالطال -4 ئـــة املن يميا لكــــسي عـــاد أ العليــــامـــا اســـات الد طـــالب مــــن عينـــة لـــدى العــــاطفي رق
ن؟ وج   امل
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داف اسة أ  :رالد

اسة دف الية رالد  :ي ما إ ا

ن العالقة ع التعرف -1 العاطفي ب والطالق ن من عينة لدى الدوجماتية وج  .امل

عن -2 ن العالقة الكشف العاطفي ب والطالق يميا ن من عينة لدى لكسي وج  .امل

من معرفة -3 عينة لدى العاطفي بالطالق ئة املن الدوجماتية عاد ن أ وج  .امل

عاد ع التعرف  -4 يمياأ منلكسي عينة لدى العاطفي بالطالق ئة ن املن وج  .امل

مية اسة أ  :رالد

ميـة تكمـن             اسـة ـذه أ ـا ـ رالد ات لـبعض تناول ـ ـ النفـسية املتغ ا مـن ال ـ تـؤثر أن شـأ  ع
يـاة قراراسـت جيـة ا ة، والز سـر ـ سـرة فـسالمة و ـا ،بأسـره املجتمـع سـالمة ع ـ وتفكك  ع

ه، لـھ املجتمـع تـصدع يـا ـب وال  روا نفعـاالت املـشاعر جمـود أن ر ة سـرة داخـل و  وصـعو
ا ة وعـدم تحديـد ـ رالقـد ـ ع ـا التعب ة املؤشـرات أحـد عـد ع ـ ط ـ ا ـا يـنجم قـد وال  تـصدع ع

ـا، سـرة ـذه بنـاء يا ـان ميـة مـن أنـھ الباحـث رأى ولـذلك روا اسـة بم الدوجماتيـة رد ـ  يمتغ
العـاطفي الطـالق ـو و ـام ـ بمتغ مـا عالق ـ يميا لكـسي ة ،و ـصو ميـة إيجـاز يمكـن عامـة رو  أ

اسة  : التا النحو ع رالد

أوال
ً

ة مية  : اسة النظر  :رللد

م قد -1 ـ التوصـل ـ اسـةرالد ـذه نتـائج ـس حـات التوصـيات عـض إ ـ واملق  سـتفادة يمكـن ال
ا ا ستقرار تحقيق  م سر والز  .يو

اسـة ـذه تـوفر قـد-2 ـوم عـن املعلومـات عـض رالد و مف يمياالدوجماتيـة الطـالقوكـذل لكـسي ك
  .العاطفي

ثار-3 الفرتوضيح ع ي الدجما التفك عن تج ت ال سرةالسلبية و تـبواملجتمـع،د ي ومـا
ونبذ لآلخر فض من  .لھرعليھ

ثانيا
ً

اسة التطبيقية مية :   :رللد

س أدوات إعـداد .1 و لقيـاس تــص مقننــة ومقــاي يمياالدوجماتيــة الطــالقوكــذل لكــسي ك
  .العاطفي

ن وقائيـة بـرامج إعـداد .2 ـ للمقبلـ اج ع م والـز ميـة لتـوعي ـ بأ  جابيـةي املـشاعر عـن التعب
ك ياة لشر ا نفعاالت ع التعرف وكذلك ا ا والتعب وتحديد ة ع  .يحة ربصو

شـادية يـصية بـرامج إعـداد .3 ن روإ وج ـ اجيـة املـشكالت لـبعض التـصدي أجـل مـن للم  والز
الف الشقاق إ تؤدي قد وال ن وا ن ب ج   .والز
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ات اسة مصط    :رالد

   : ( DOGMATISM ) الدوجماتية

ـاBernard, M ) 2000(عـرف           بأ أو"  الدوجماتيــة ر ــ م أي إبــداء دو برأيــھ الفــرد نتمــسك
عليــــــــھ ند ــــــــس لمــــــــة ،"أســــــــاس أن ــــــــ) Dogmatic(كمــــــــا ــــــــسلط( ع بــــــــالرأي، ال بداد ســــــــ ، ) و

ائـــــھ آ فــــــرض ـــــ إ يميــــــل ي الـــــدوجما ص أو، روالـــــ ن خــــــر ـــــار أف قبــــــو ـــــ ع تــــــھ قد عـــــدم لمــــــع ر
ا   .مناقش

ا عرف إجرائياو ـالدوجماتية الدوجماتيـة:بأ مقيـاس ـ ع املفحـوص ـا عل يحـصل ـ ال جـة رالد
الية ا اسة الد   .راملستخدم

يميا       (Alexithymia): لكسي

ة عـدم ـا يقـصد       ـ رالقـد ـ ع ـ أو الوصـف أو التعب ن التمي  مـا وعـادة ،الفـرد لـدى نفعـاالت بـ
ما ،النفسية للضغوط املستمر التعرض أو ،النفسية طراباتض من مجموعة  تحدث و رو  نت

   (APA, 2015)  .بذاتھ قائم اضطراب

مكـن       ـف و يميا عر اسـة ـ لكـسي اليـة رالد ـ ا ـا ع ات ـ شـديد نقـص " :أ ـا  نفعاليـة رامل
ة من وحالة ـة  الصعو  وال انفعاالتـھ تحديـد ردالفـ ـستطيع ال بحيـث ،لالنفعـاالت املعرفيـة املعا
ـ ـا التعب ة ع ـ ـ وصـعو ـارج نحـو املوجـھ التفك  وتتمثـل    (Taylor,Bagby&Parker, 2016) ا
عاد يميا أ  :ي فيما لكسي

ة .1 ـ :نفعـاالت تحديـد ـ الـصعو ع ـ يتعـرف أن يمكنـھ ال الفـرد أن و   أن أو مـشاعره ع
ا    .يدرك

ة .2 ـ ـ الـصعو ـ :عـاالتنف عـن التعب ع ـ أن يمكنـھ ال الفـرد أن و  مـشاعره عـن ع
ن يجابية  .لآلخر

ارج نحو املوجھ التفك .3 ع :ا  .الفرد لدى التأملية الكفاءة  الوا النقص و

عــرف يميا و ــا إجرائيــا لكــسي جــة بأ ــ رالد ــا يحــصل ال ــ املفحــوص عل  مقيــاس ع
يميا اسة  املستخدم لكسي   .اليةا رالد

العاطفي   :)Emotional divorce(الطالق

اليـــة ا اســـة الد ــــ العـــاطفى الطـــالق ن " :بأنـــھ رعـــرف ج الــــز ن بـــ ي وجـــدا وانفــــصال
ب ـس أو طفـال ـ ع خوفـا الفع الطالق إ أن ي وال واحد م ا سو شان ع ذلك ومع

ً ل
ً

ك لـــــشر املاليــــة يــــاة،التبعيــــة نظـــــرةا مــــن ــــوف ا ب ـــــس مــــناملجتمــــع،أو ـــــا غ ســـــباب،أو
التالية عاد باأل العاطفي الطالق قاس   :و

نالسلالتواصل .1 ج الز ن ن: وب ب م والتفا وار ا لغة ضعف بھ قصد نو ج  .والز

ا .2 شباع ام: عدم ـ عـدم أو ـا غيا أو ميمـة ا العالقـة فتـو بـھ قـصد رو
ا   ف



  واأللكسیثیمیا كعوامل منبئة بالطالق العاطفي الدوجماتیة
  المتزوجین لدى 

عمرو رمضان معوض أحمد عطایا                     / د
 

 

 

230 

املالية .3 الفات املت: ا الفات باألموا أحداملالية،رعلقة بخل نأو ج  .والز

ن .4 ج للـــــز ة ســـــر لفيـــــة ا واملـــــستو: وتبـــــاين جتماعيـــــة الطبقـــــة تبـــــاين بـــــھ قـــــصد ىو
ل ل ماالثقا   .م

ــــسمية .5 وا النفــــسية مــــن: عـــراض العــــاطفي الطــــالق ـــذا جــــراء جــــان الز ي عــــا وقـــد
واليــــأس كتئـــاب و ـــز ا النفــــسية عـــراض مـــن أعــــراضـــا،وغنمجموعـــة وكـــذلك

از ا واضطرابات النوم اضطرابات ضجسمية   .ال

إجرائيا العاطفي الطالق عرف الطـالق:بأنھو مقيـاس ـ ع املفحـوص ـا عل يحـصل ال جة رالد
الية ا اسة الد املستخدم   .رالعاطفي

اسات يالنظر طار    :السابقة روالد

م            ثالثة إ النف اث ال تقسيم النحويمكن ع وذلك    :التارحاو

  ( Dogmatism ): الدوجماتية:لوراملحو

الدوجماتية ف    :عر

ــا  Bernard, M (2000)عــرف بأ ر" الدوجماتيــة ــ م إبــداء دو برأيــھ الفــرد نتمــسك
، ـــ عليـــھوا تقـــوم أســــاس ـــ ع ناد ســـ دونمــــا معينـــة نظـــر ــــة وج ـــ تب ــــ،أو التفك ـــ نظــــام أو

ع ند امس ل ش مفحوصة أو منطقية غ يم ومفا   " .أسس

و السالمو عبد ق العقـل)1978(وفار منغلـق أو ي دوجمـا بأنـھ مـا فرد نصف عندما أننا
من معينة بمجموعة إيمانھ أساس ع و ي خاللاملعتقدات،نال من بالدوجماتية نصفھ ولكن

ــذه مـــع التعامــل ــ ھ أنـــھاملعتقــدات،أســلو ــ نظـــامبمع خــالل مــن املعتقـــدات ــذه تنــاو ليــتم
عق نظام خالل من ا تناول يتم أو منفتح   .منغلقعق

حدد الستاروقد عبد يم عناصر)1984( إبرا الثالثة الدوجماتية وم    :التاليةمف

ا:لوالعنصر - نا ت ال املعتقدات غالق سمةالفرد،ا ا عل يضفي   .طالقوأن

ـــسلطية:يالثـــاالعنـــصر - ال يـــاة،النظـــرة ســـلوبل ـــ القـــوة بـــأن ـــ الرا عتقـــاد و
للتغي   الوحيد

ــ:الثالــثالعنـصر - الفــرد يخـالفو مــن تجــاه العــام والنفـو العــداء نمــشاعر معتقداتــھ،ر
مشاعر تجاه دفا فعل كرد ديدوذلك   .ال

نظر مRoger, W  ( 2006 )و جـا اعتقاد ا أ ع الدوجماتية أوزإ ناد سـ دو مطلـق ن قـ نو
ية يقي ن را و إ مطلق،الرجوع باطل ه باعتبا فضھ و لآلخر ار إن عملية ا أ ركما   .ر

ببعض ا وعالق اتالدوجماتية   :املتغ

وذلـك منـھ بـة قر ـ عت ـ ال ات ـ واملتغ يم املفـا بـبعض وثيقـا تباطـا ا الدجماتية وم مف يرتبط
ً ً

ر
النحو     :التاع
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مود وا   :Dogmatism &Rigidity الدوجماتية

ـــــار باألف املتعلقـــــة املعرفيـــــة ر املظـــــا ـــــ ـــــس ال غـــــالق مـــــود ا ـــــوم مف ـــــ ع واملعتقـــــدات،و
مـــود ا مـــن ن نـــوع ـــ إ ـــش أن مكـــن حلــــوRigidityو إيجـــاد ـــ ع ة بالقـــد وثيـــق اتـــصال مــــا لل ر

  :للمشكالت

التكيفي مود     Adaptive Rigidityا

ف والظــر املتطلبــات مــع التوافـق يمكنــھ ــ ح اتـھ اتجا ــ غي ــ ع الفــرد ة قـد عــدم ــ إ ـش وو ر
التغي دائمة ل املشا ا تفرض   .ال

الذ مود  Mental Rigidityا

حــــل ـــ إ الوصـــو أجــــل مـــن متنوعـــة أو مبتكــــرة ـــار أف إيجـــاد ــــ ع الفـــرد ة قـــد عــــدم ـــ إ ـــش لو ر
مـا لة وجـد،مـش الــذPayne1960 بــاينوقــد مود بـا ــسمو ي مـا عــادة ن العـادي فــراد نأن

ضــــاغطة ف بظــــر ا مــــر مــــا إذا وخاصــــة و
ً

الفكــــر، مــــود ا ــــ إ امليــــل ــــ إ فــــراد تــــدفع يفالــــضغوط
منطقيــــة ــــار أف ــــ إ الوصــــو دو يحــــو لوالــــذي ن ــــ ،ل والتفك ي الــــدوجما الفكــــر ن بــــ ش كــــ ر ــــ م وو

ل يبـــدو أنـــھ مـــن الـــرغم ـــ ع امـــد ادفـــانا م مـــا أ ـــ و لـــة ـــ،لو إ امـــد ا ـــ التفك ـــش حيـــث
عـــــادة أو نظـــــر ـــــة وج أو يح ـــــ ـــــ غ واحـــــد معتقـــــد أو ـــــا عي فكـــــرة ـــــ غي ـــــ مقاومـــــة ع نمـــــا ب

يا ـس مغلـق ـسق ـ املنظمـة ـار ف أو املعتقدات من سق غي مقاومة فاطمـة  ( الدوجماتية
   .)1990: خفا

وال-    Dogmatism & Prejudices: تعصبالدجماتية

أو ـــانوا ن ظـــامل تھ عـــص نـــصرة ـــ إ الرجـــل يـــدعو أن ـــ و العـــصبة ـــ إ التعـــصب ـــوم مف يرجـــع
ن، النحومظلوم ع وذلك مقومات عدة التعصب وم مف حو   :التايو

املوضوعية- الدالئل لھ يتوفر ال حيث ة، ال من أساس لھ س ل   .حكم

سق- ت سلبية مشاعر كموجود ا ذا   .مع

ية- الكرا موضوع ماعة ا أعضاء نحو السلوكية ات التوج من مجموعة   .وجود

تـــوفر دو ـــام أح إصـــدار عمليـــة بأنـــھ الدوجماتيـــة مـــع ك ـــش التعـــصب ـــوم مف أن يتـــ ـــذا نو
ــــ ال املوضــــوعية والــــدالئل ن ا ــــ ــــا،ال ب عـــــنت ة عبــــا الدوجماتيــــة أن ــــ إ ة شــــا يمكــــن رولكـــــن ر

و معقدتركيب معر هللا (.سق عبد   )1997: مع

سلطية- وال   Dogmatism & Authoritarianismالدوجماتية

أحــد ــ إ ــة املوج الــشدة العــداء كبــت ــ ع عتمــد ــ ال ــصية ال أنمــاط أحــد ــسلطية ال عــد
خــــر الـــسلطة صــــو مـــن ة صــــو أي أو ىالوالـــدين ر ك ســـمية(ر ــــ،)2009 :رملبــــا ف الدوجماتيــــة أمـــا

أوأســــــلوب لــــــھ املغــــــاير الفكــــــر اب ــــــ أ مــــــع ــــــشدد بال ــــــسم ي للعقــــــل ــــــ التفك أنمــــــاط مــــــن ونمــــــط
م لتفك املختلفة   ).1989 :يالبحالرقيبعبد(املعتقدات
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  :والتصلبالدوجماتية-

تتطلــب عنــدما اتــھ اتجا أو لــسلوكھ ص الــ ــ غي عــن ــس ال ــز ال التــصلب ــوم مف ـ ع و
يتمــــ حيــــث ذلــــك، املوضــــوعية ف فوالظــــر الظــــر مــــع للتعامــــل مناســــبة ــــ غ بطــــر وسك ة،ق ــــ املتغ

، ــ التغي مقاومـة ــ و أساسـية خاصـية ــ التـصلب ــوم ومف الدوجماتيـة ـوم مف مــن ـل ك ـش و
والـــذين املنخفـــضة العقليـــة ات القـــد ذو مـــن فـــراد أن اســـات الد عـــض نتـــائج ت ـــ أو روقـــد ير

بالتـــصلب ـــسمو ي مـــا عـــادة الـــدماغ ـــ إصـــابات ـــم ل نحـــدثت ً
منغلقـــي ـــسوا ل م ن،لكـــ ـــالـــذ و

واحـدة لعملـة ـان وج مـا باعتبا والدجماتيـة التصلب استخدام يتم ية العر ـ(رالبحوث عبـدمع
  ).1997 :هللا

الغموض- من والنفو   :رالدوجماتية

اجتماعيــــــة موضــــــوعات الفــــــرد يواجــــــھ عنــــــدما بالـــــضيق الــــــشعو الغمــــــوض تحمــــــل عــــــدم ـــــ رع
الغمــوضمعقـدة، تحمــل عــدم عــد يفو تــص يــتم أن يمكــن ــ وال الدوجماتيــة ر مظــا مــن ــر مظ

ا أساس ع   ).1997: هللاعبدمع(فراد

ــــو بمــــا الفــــرد يــــرتبط حيــــث ي دوجمــــا اتجــــاه ــــ إ الغمــــوض مــــن النفــــو يــــؤدي أن يمكــــن ركمــــا
النمطيةمألوف، والنماذج باملعاي تمسك   ).1990: خفافاطمة(و

العـــــ ـــــذا ايـــــة ـــــ يتـــــ كـــــذا ـــــذهو ن بـــــ نظـــــر ـــــ تمي نـــــاك أن مـــــن الـــــرغم ـــــ ع أنـــــھ يرض
تباطـــــا ا ـــــا بي فيمـــــا مرتبطـــــة ـــــا أ إال يم، املفــــا
ً

وثيقــــا،ر
ً

ـــــق طر عـــــن ـــــا بي العالقـــــة توضـــــيح مكـــــن و
  :التااملخطط

عصب                سلطية جمود الغموض دجماتية تحمل   .عدم

عنالدوجماتية- والفكر ي الوجدا عزال ئةيو   :الب

أندر ماك بحث ـH.MC Andrieu 1948وعد ع ت أجر ال البحوث أوائل الدوجماتيـة،من
موضـوع البحـث ـذا تنـاو الدوجماتيـة، لوقـد ـ ع ئـة الب عــن عـزال البحــث أثـر ـذا إجـراء وتـم

مـن عـدد تطبيـق وتـم ن، املكفـوف ومـن الـصم من ن مجموعت اتع س رختبـا تقـ ـ ال املناسـبة
البحث نتائج ع عليقھ أندر ماك أشار وقد نتائج: " والدجماتية، من ـدة يبدو مؤ ا أ البحث

العزلــــة جــــة لد إيجابيــــا دالــــة الدوجماتيــــة أن رلفــــرض
ً

ادت" .  الفــــرد عزلــــة ادت لمــــا أنــــھ ــــ زبمع ز
جـة جتمالدوجماتيـة،رد ئـة الب ـ الفــرد انخـرط لمـا لمــاو ـا ونا م مـع بإيجابيـة وتفاعــل اعيـة

الدوجماتية جة د انخفاض إ ذلك   ) (Ram, N., 2004  .لديھرأدى

العق- والضعف   :الدوجماتية

ـــونن و ن ليفـــ مـــن ـــل تـــرتبطk.Levnin and J.S.Koouninينظـــر ـــا أ ـــ ع الدوجماتيـــة ـــ إ
ـــ العق الـــضعف مـــع طرديـــا تباطـــا ا

ً ً
ـــان،ر لمـــا أنـــھ ـــ العقليـــةبمع ات القـــد ـــ محدوديـــة رنـــاك

لديـھ الدوجماتيــة ـسبة تفــاع ا ـ إ ذلــك أدى العقــو،رللفـرد ضــعاف فـإن ــة النظر ـذه حــسب لو
اء ســو عـــن تكيفــا أقــل ونــوا ي

ً
مــع، طرديـــا تباطــا ا تــرتبط الدوجماتيـــة أن كمــا

ً ً
ـــ" ر الزم " العمــر

السن الك مع تزداد الدوجماتية أن   .بمع
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يخصائص الدوجما   : الفكر

النحو ع وذلك صائص ا من مجموعة الدوجماتية   :التايتحو

o عن النظر غض أيدلوجية بأية ترتبط ًما عادة التفك منغلقة قة اطر  .مضمو

o ـــسلطية ال والنظــرة يــاة،التــصلب مثـــلل ســلوب ـــ القــوة بــأن العميـــق يمــان و
  .للتغيوالوحيد

o غالق طالقعتقدات،املا سمة اوإضفاء   .عل

o ـــم مع يختلفــو أو م ضـــو عا الـــذين فـــراد تحمــل ـــ ع ة القـــد نعــدم ر ـــ(ر  :هللاعبـــدمع
2000(  

للدوجماتية سة الرئ   :املكونات

ك،(تــذكر           ملبــا بــن ــ) 37: 2009رســمية ع وذلــك ات مــستو ثــالث مــن ــو تت الدوجماتيــة نأن
  :التاالنحو

التفك:املعرىاملستو-1 ع ة القد عدم تمثل   .والتأملرو

يىاملستو-2 ندفاع:الوجدا تمثل   .السلوكو

يىاملستو-جـ ن:السلو خر مع العنف سة مما تمثل   .رو

الدوجماتيو فراد   :نخصائص

النحو ع وذلك صائص ا من عدد الدوجماتيو فراد   :التانيتصف

أل-1 ر م غ الفردرفض معتقدات مع ض تتعا أن يمكن مناقشة أو دليل   .ري

لغة-2 القطعيةاستخدام إ    .واملغاالةتميل

أو-3 بالعقالنية ي الدوجما ص ال يتصف الذاملنطقية،ال مود وا بالتصلب سم ي و   .ف

ـل-4 ل جوابا لديھ بأن انطباعا ي الدوجما عطيك
ً ً

السـؤال، ـ مـشاركتھ ـ إ يرجـع تحـدثوذلـك
سارع و قلب ر ظ عن ا يحفظ ومحددة زة جا يم امفا   .استخدام

صــاحبال-5 ــيميـل إ املنغلــق ،الفكــر ــ بــدائلالتغي عــن يبحــث وال ــو بمــا يحــتفظ أن ـد ير ــو ف
نفعا أك
ً

ك،. ( ملبا بن   )46: 2009رسمية

يراملحو يميا :الثا    ( Alexithymia) . لكسي

فات تنوعت يميالك عر   :التا النحو ع وذلك سي

ف تم     يميا عر سة أو لكسي ـم خالل من (نفعالية ا ـ النفـ والطـب الـنفس علـم م  ع
ـا يـال مـن حالـة" :أ ة وحيـاة الفـرد لـدى املحـدود ا ـ ـ ،نفعاليـة الناحيـة مـن فق  ال فاملر

أن م ع يتعرفوا نستطيعو ا وايقوم وأن نفعالية حال م كما ،بوصف م ًانطباعا نعطو أ  بـأ
موا لن ميد عبد ( ) "مشاعر لمة مع يف    )124 :1990 ،وكفا ,ا
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ـا فقـد النفـ والتحليـل الـنفس علـم موسـوعة عـن أمـا      ـا عرف  املـشاعر ـ الـشديد الـنقص " بأ
س حاسـ ا أو و م يـصدر بحيـث فـراد عـض عنـد ضـعف ـ اسـتجابة عـ  أو للموقـف سـبةمنا غ

ـ طبيعـة الـة ـذه تـصاحب وقـد ،املث كتئـاب القلـق مثـل ،النفـسية مـراض عـض وجـود ا  و
مراض وسوماتية و ميد، عبد ،طھ( "السي     )857:  2003قنديل، محمد، ا

ـم عـرف كمـا      ات م يميا النفـ الطـب مـصط ـا " لكـسي ـ ـز( بأ  ،الالوصـفية ،التعب
ش ة عـدم إ و ـ الفـرد رقـد ة ،والعواطـف نفعـاالت وصـف ع  مـشاعره عـن الكـشف ـ والـصعو

ي ( ) "الداخلية     )7 : 2003 ،وصادق ,الشر

يميا (Sifneos,1988,138)سـيفنيوس عـرف وقـد      ـا لكـسي  الوظـائف عـض ـ  اضـطراب" : بأ
ة ـ متمثلـة واملعرفيـة الوجدانيـة ـ املـشاعر تحديـد صـعو ـا والتمي ن بي ـ س و ـسمية حاسـ  ا
ـا، املـصاحبة ـ عـالوة ل ة ع لمـات اسـتخدام صـعو ـ ال  ونقـص ،الفـرد مـشاعر وصـف تناسـب ال

يال ارج نحو املوجھ التفك ونمط ،ا    ."ا

ا      عرف ش و ا (Burch,1995,13) ب ة نقص " :بأ يال روقصو املشاعر تحديد ع الفرد رقد  .ا

ـا      عرف ـا )188 :2007( مـرع و ـصائص عـض " بأ ـا مـن ،الـسلبية واملعرفيـة الوجدانيـة ا م  :أ
ة ـ ُّالتعـرف ـ الـصعو س املـشاعر ع حاسـ ة ونقـص ،الذاتيـة و ـ رالقـد ا ع ـ أو وصـف ـا التعب  ع

ة وضـعف ،بـالكالم ـ رالقـد ـ ع ن التمي ـاالت بـ ة ونقـص ،املتنوعـة نفعاليـة ا ـ رالقـد  تنظـيم ع
 .اللفظية وغ اللفظية نفعالية اتاملث

ـا      عرف ـ و ـا)823 – 822 :2009(ىالبح جدانيـة معرفيـة سـمة " بأ ـر وو  ـ نقـص وجـود ـ تظ
ة ـ وتتـ ،واملـشاعر نفعـاالت مـع التعامـل ة رصـو ـ ُّالتعـرف ـ الـصعو  الذاتيـة املـشاعر ع

ا والتمي ة وكذلك،بي  .يالوجدا اللفظى التواصل  صعو

ـ     ب ـف الباحـث و يميا رتـايلو عر اسـة ـ لأللكـسي اليـة رالد ـا والـذي ا ـ كمـا عرف  أو سـمة" :ي
ـ ـش حالـة ة إ ـة ـ صـعو ا لالنفعـاالت املعرفيـة املعا وقـصو

ً
شـديدا ر

ً
ات ـ  ـا ـ نفعاليـة رامل  ال

ة تتـضمن ـ رالقـد ـ التعـرف ع ا نفعـاالت ع ـالت وكـذلك ،وتحديـد ـا عب ـ ع  نحـو املوجـھ والتفك
ارج   ." ا

شتمل              عاد و يميا أ  :ي ما ع لكسي

ة .1 ـ :نفعـاالت تحديـد ـ الـصعو ع ـ الفـرد أن البعـد ـذا و ـ قـادر غ  مـشاعره عـرف أن ع
ا أن أو   .يدرك

ة .2 ـ ـ الصعو ـ :نفعـاالت عـن التعب ع ة نقـص و ـ الفـرد رقـد ـ ع  هتجـا مـشاعره عـن التعب
ن  .خر

ارج نحو املوجھ التفك .3 ش :ا ص لدى التأملية الكفاءة ضعف إ البعد ذا و   .ال

يميا وذو فراد سمات   :  لكسي

ـوم يتـضمن يميا مف عـة لكـسي عـاد رأ ـ ،أساسـية أ ة :و ـ صـعو ن التمي ن نفعـاالت بـ ـ  و
س سدية حاس تج ال ا ة عن ت ثا ة كذلك ،ليةنفعا رس  ،نفعاالت عن التعب  الصعو

يال ارج نحو املوجھ والتفك ،املحدود ا صائص ذه تفصيل ي وفيما (Taylor,2016) ا   :ا
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ة  -1  :نفعاالت تحديد صعو

ي يميا وذو فراد عا ة  ضعف لكسي م ع رالقد الة ف ن ال الوجدانية ا  حيث ،ا ويمر
ـ ُّالتعـرف ميمكـ ال ـ املـشاعر ع ـا والتمي ن بي ـ س و ـسمية حاسـ  حيـث ،(Hesse,2009,1) ا

لة من نعانو ـ مش ن التمي ن املختلفـة نفعـاالت بـ ـ ـسدية ضـطرابات و ا ا ـ  :نيقولـو مـا فكث
م ـم أو ،املعدة  ألم من نعانو أ م ،ـشدة نعرقـو أ و ال لكـ  القلـق ـو منـھ نعـانو مـا أن نيـدر

   )80 – 79 : 2000 ، جوملان(

ة  -2   :نفعاالت عن التعب صعو

سم         يميا يذو فراد ي ة بضعف لكسي ـ رالقد م وصـف ع ـ مـشاعر ـا والتعب ن، ع  لآلخـر
م إن حيـث ضـعفا لـد

ً
ـة واملفـردات ياللغـو لاملحـصو ـ لمـات ـ نقـص وكـذلك ،اللغو ـ ال  ال

ا مع عن التعب  ستخدمو    .(Terry,2009, 43) .واطف

ك ال ولـذلك         ميـة فـراد ـؤالء ريـد يـاة ـ نفعـاالت تلعبـھ الـذي رالـدو أ  حيـث ،ـسانية ا
ة من نعانو م  صعو ا ا م رإد ن واستجابا  عنـھ يـنجم قـد وذلـك ،جتماعيـة املواقـف ـ لآلخر
ؤدي وال جتما التوافق سوء ة ضعف إن حيث ؛العزلة إ م و ـ رالقـد ـ ع  عـن التعب

ن نحو يجابية املشاعر ن عيق خر و ة اجتماعية عالقات ت   ).20 :2003 البنا،(  .نا

ت وقـد         اسـة رأشـا اسـة ،(yelsma, et al. , 2003) رد ـ )2007(صـا رود ـ أن إ  عـن التعب
ـ وكـذلك يجابيـة نفعـاالت ـ التوافـق ـ ـام ردو لـھ املـودة عـن التعب ا  مـن حالـة وتحقيـق ،والز

ام الرضا ن و ن ب ج  .والز

ارج نحو املوجھ التفك  -3   :ا

يميا وذو فـراد يقـوم م بتوجيـھ لكـسي ـارج نحـو أنفـس تمـو ا جيـة باملوضـوعات نو ا  را
نظــرا وذلـك املــادى، والعـالم

ً
م لــضعف  ـ رقـد ــم ع م ف  رواملـشاع نفعــاالت عــالم ـ أنفــس

(Thompson, 2009, 11).. 

م أنـك كمـا      ـ رمـو بتفاصـيل نتمـو تجـد امـة غ ـ وذلـك ال م مـن أك تمـام ف ا  وبـالظر
سـباب امنـة و اء ال ـم كمـا،شـياء رو ن أ ـ ويركـز س ع ـسدية حاسـ ـ ا انـب مـن أك  ا

ي نفعـا يميا الفـرد يـصف كمـا ،والوجـدا لكـسي ـسدية حالتـھ ذو ـل ا ـ ،ولةسـ ب  ال أنـھ غ
ن أو قلـق وأنـھ نفعاليـة حالتـھ وصـف يمكنـھ ـذا ،حـز ـ يرجـع و ة غيـاب إ ـ رالقـد ـ ع  عـن التعب

س املشاعر ا املشاعر غياب ول   .(Sifnoeos, 1996 ,140) .ذا

ة التخيل محدودية -4  :حالم روند

امـة الوظـائف عـض بـأداء التخيـل يقـوم ا وكيفيـة تنـارغبا تخيـل مثـل ،حياتنـا ـ ال  أو إشـباع
ا، وكيفية انفعاالتنا ان أنفسنا تخيل وكذلك عديل و آخر، ص م ر و ـوم جـو  .التعـاطف مف

ي عـا اص و يميا يذو ـ ـ ضـعف مـن لكـسي م ـ وا ـ رقـد ة وكـذلك ،التخيـل ع  ـ رنـد
  .(Thompson, 2009 , 12) حالم
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ق توجد ال أنھ إ (2000) عام باركر أشار وقد ن وفر ن فراد ب يمي م لكسي  ،حالم  وغ
قة  ختالف ولكن لم سرد طر ة واملفردات ا  فـراد لـدى إنـھ حيـث ،لوصفھ املستخدمة اللغو

يميو ة نلكسي م سرد  أقل رقد  .(Timoney, Holder, 2013,2)  .أحالم

ن فــراد بـأن لالقـو يمكــن ولـذلك يمي ات نـسموي لكـسي وانـب ــ بـصعو  املعرفيـة ا
ـ يخـص فيمـا وكـذلك والوجدانيـة م عـن التعب م مـشاعر ـم ،وانفعـاال م ف ر نقـص لـد  ـ ظـا

ات ا صية رامل ن، مع النا والتواصل ،الداخلية ال م حيث خر م ال إ  الدقيق التحديد يمك
م ـم كمـا ،الذاتيـة ملـشاعر ات نيفتقـدو أ ـا ن هتجـا التعـاطف رم ـم ،خـر م ال ف ـم يمكـ الـة ف  ا
نفعالية الوجدانية ن ا يمر ال و   )27-26 :2003 ،البنا( .وخر

الفقـيتـذك كمـا  ـ التوافـق سـوء مـن نعـانو فـراد ـؤالء أن )219 :2012(ر ا  واسـتخدام والز
ـة، سـلبية قطـر ب وذلـك التجنـب، مثـل للمواج ات نقـص ـس ـا م رامل ة مثـل لـد ـا  تـصال رم

ة ،اللفظى وغ اللفظى ا   .والتعاطف نفعال تقدير روم

يميا مكونات   : لكسي

موند أشار        ست ،Bermondب ن ناك أن إ Vorst روفو ون يميا، م ما لأللكسي ي أحد  وجدا
خر ، و   :التا النحو ع وذلك معر

ي ناملكو -   :Affective Component .  الوجدا

تمثـل ـ و ي نوامل يميا الوجـدا ة نقـص ـ لأللكـسي ـ رالقـد ـ ع ن التمي ن نفعــاالت بـ ــ  و
س سدية حاس ة ضعف وكذلك ،ا ن، املـشاعر عـن التعب ع رالقد التـا لآلخـر م فـإن و  لـد

ن مع التواصل  مشكالت م النا جتما والتفاعل خر   .مع

  :Cognitive Component .املعر ناملكو -

ـو يـرتبط ـ نامل يميا املعر ة بـضعف لأللكـسي ـ رالقـد ـذا التخيليـة، العمليـات ع  فـراد فـإن ول
يميو م نلكـسي ر نقـص لـد ـم كمـا ،بـداع ـ ظـا اك ـ ضـعف مـن نعـانو أ ـ رد  املعر

ة ة ملعا   (Timoney, 2015,3) .نفعالية ا

يف يميا تص  : لكسي

يفات تنوعـت           يميال تـص ـ تـصنف نـاك أن حيـث ،كـسي ـا ع ـة أوليـة، أ  وكـذلك ،وثانو
يف ناك ا ع تص   : التا النحو ع وذلك وسمة، حالة أ

يميا .1 ة ولية لكسي  : (Primary & Secondary Alexithymia) والثانو

يميا ـ وليـة لكـسي ـ و ـا ال ـشأ ل ـشأ م ـي م ا يميا :ىالثـا والنـوع ،بيولـو أو رو  لكـسي
ـة، ـشأ الثانو ب وت ات ـس ـ يجـة وذلـك الفـرد ـا يمـر سـلبية خ ن

ً
مـا أو ،نفـسية صـدمة  ـشأ ر  ت

يميا ة لكسي اطئـة سـاليب عض من الثانو ـشئة ـ ا  املعاملـة أنمـاط عـض أو ،جتماعيـة الت
   .(Timoney, 2015,7,8) القاسية الوالدية
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يميا  .2   :وكسمة كحالة لكسي

اسـات البحـوث ـ جـدل وجـود املالحظ من     ـوم ـان إذا مـا لحـو روالد يميا مف  سـمة عـد لكـسي
مــا أم ،رخــا حــدث تجـاه حالــة أنــھ أم دائمـة، ــ حيــث .ل ن رتـايلو يم  Taylor et) ووآخـر

al.,1997,37) ن يميا ب شأ صية كسمة لكسي يجة ت اك وظـائف  خلل وجود ن ـ رد  املعر
ـ خلـل عـن نـاتج نفعـاالتلال ن ،ـوادث التعـرض أو جي ـ يميا و ضـة كحالـة لكـسي ـتج رعا  عـن ت

ر ات الفرد ومر ا إال ومؤملة سلبية بخ  .الضاغط املوقف  غ حدوث عد تختفي أ

ات  ة التوج يميا املفسرة النظر   :  لأللكسي

ات تنوعت           ة التوج يميا املفسرة النظر    : التا النحو ع وذلك ؛ لأللكسي

ة-1  يولوجية النظر و   :Neurobiological Theory رالنيو

ـة ـذه تقـدم ن النظر ن انفـصال بوجـود ليقـو لو :اتجـا ـاز بـ ـو ا   The) للمـخ ا
Limbic System) ديدة والقشرة ـصوص وجھ وع ،(Neo Cortex) ا  بـالكالم املعنيـة املراكـز ا

يجـة ـذا يحـدث فقـد , ن تـصال ـذا قطعـت جراحـات إجـراء ن ـاز بـ ـ ا  والقـشرة للمـخ الطر
ديـدة ود العمليـات إجـراء عـد فـراد ـؤالء يـصاب فقـد ،ا ـم حيـث ،العـاطفي بـال م ال أ  يمكـ

م عن التعب م كما , مشاعر ة  ضعف من نعانو أ يال ع رالقد    )81 : 2000 ،جوملان . ( ا

ى تجـاه أمـا   التحليليـة العمليـات عـن لاملـسئو ـو ـسر املـخ نـصف بـأن نالبـاحثو لفيقـو الثـا
نما ،واللفظية ـ عن لاملسئو و يمن النصف ب ـ التعب يـال عـن اللفظـى غ ِوترجـع ،واملـشاعر ا ْ ُ 

ـة ـذه ب النظر يميا سـ ـ لكـسي ن املوجـود نقطـاع إ ية ليـاف بـ ابطيـة العـص ن ال  نـصفى بـ
ذا املخ، ة ع و ن املعلومات تدفق صعو  . (Spfinos,1988,289) املخ نصفي ب

ة -2    :Multiple Code Theory املتعدد الكود نظر

ـة 1997 عـام (Bucci) بوكـ قـدمت ـود نظر ـ املتعـدد ال ـر نفعـاالت بـأن لتقـو وال  مـن تظ
ن خـالل ما املعرفيـة املخططـات مـن نـوع خـر (Verbal Schemas) لفظيـة أحـد ـ ىو  لفظيـة غ

(Nonverbal Schemas)، كال أن بوك ىوتر
ً

 ًمعـا ترتبطـان اللفظيـة وغ اللفظية املخططات من 
ـق عـن ابـط طر ات مرجعيـة ور ـسية ـا ة ،ا ثا سـ اديـة، رو جـب رالالإ ابط ـذه تمـر أن و  والـر

ل ن ـش ـ املجـال داخـل معـ  ,.Taylor, et al) اللفظـى جـالامل ـ باللغـة تـرتبط أن قبـل اللفظـى غ
2016)  

ة-3   :Emotional Awareness Theory نفعا الو نظر

فقا   و
ً

ذه و ة ل س الن حدد النظر وا ات خمس روس  :التا النحو ع وذلك نفعا للو مستو

طلـق :لو ىاملـستو - ـ ىاملـستو عليـھ و ا ـس ع ـي ا اك يمكنـھ فـالفرد ،حر ـسھأحا رإد  س
سدية يجة ا تھ ن ثا ادة مثل فقط نفعالية راس ات معدل ز  سـؤالھ تـم ما إذا لكنھ القلب، ضر

ـدال مـشاعره وصـف يمكنـھ ال فإنـھ نفعاليـة حالتـھ عـن و
ً

ـ ذلـك مـن  ه عـن ع س رشـعو  بأحاسـ
التا ،فقط جسدية و و ن بمشاعر الو  ضعف لديھ ني م والتعاطف خر  .مع
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ىال ىاملستو - طلق  :ثا ـس الكـسل عليـھ و ـي ا ـ ،(sensormotor enactive) حر  ال ىاملـستو ـذا و
اك للفـرد يمكـن امنـة نفعاليـة الـدوافع رإد اء ال ـسھ رو ـسدية أحاس  مـا وعـادة ،وأفعالـھ ا

ي وعامة محددة غ لمات ستخدم  .جيدة بحالة بأن أشعر :مثل) نفعالية حالتھ يصف ل

طلق :الثالث ىاملستو - مكن ،(Preopertional) العمليات قبل ما ىمستو عليھ و  خالل من للفرد و
ـ أن ىاملـستو ـذا لمـات مـشاعره عـن ع ي نفعـا الـو ىمـستو يظـل ولكـن مناسـبة، ب  الـذا

باألفراد وذلك ًمحدودا نة مقا
ً

يميا من نعانو ال الذين ر  .لكسي

ـع ىاملـستو - ك ،(Operational Concrete) واقعيـةال العمليـات ىمـستو سـ  :الرا ـد  ـ الفـرد رو
ن بمشاعر وعيھ يظل ولكن ،واحد وقت  املختلفة عواطفھ ىاملستو ذا مشوشا خر

ً
.  

ـامس ىاملـستو - طلـق  : ا ك ،(Formal Operational) الرسـمية العمليـات ىمـستو عليـھ و ـد  الفـرد رو
ـو كمـا ،املتباينـة مـشاعره ىاملـستو ـذا ـ ة لديـھ ني ـ رالقـد ـ ع ن التمي ة، عواطفـھ بـ ـشا  امل

ا التعب وكذلك و أنھ كما ،ع ايـة ع ني ن، بمـشاعر تامـة رد ـ وال خـر  .الذاتيـة ملـشاعره يتح
(Holder, Timoney,2015) 

ستال نموذج -4   :ومكدوجال كر

ـستال مـن ـل أكـد ـ ومكـدوجال كر ات ردو ع ـ ـو ـ املبكـرة الطفولـة خ يميا،ل رظ  كـسي
التـا ـ اعتمـدا فقـد و ـة ع يميا، تفـس ـ النفـ التحليـل نظر  ماكـدوجال ليقـو حيـث لكـسي

يميا أن ة لكـسي ي ال اضـطراب عـن رعبـا تـدادي طفـو رشـعو ـ ،را ـ ف  الكبـت مـن حالـة عـن ع
ى ات املـرتبط الوجـدا ـ ـا وتـم الفـرد ـا مـر ومحبطـة سـلبية بخ ـا أو تخز  مـر ،رشـعوالال ـ كب

تج الذي ة ضعف عنھ ي ـ رالقد ـا مـشاعره وصـف ع اك ل روإد ـو ـ املـشاعر وتبـدأ ،يسـو ـش  رالظ
ر يئة ع وسوماتية مظا فقان مثل ،متعددة سي ـا الوجھ واحمرار ا  (Karukivi,2014). وغ

                                                                      

   :Social Learning Theory جتما التعلم ةنظر -5

ـ    ب ـة ـذه وت ـا فكـرة النظر ة مـن نعـانو اللـذين الوالـدين أن مؤدا ـ ـ صـعو  عـن التعب
ما م ال لفظيا مشاعر ما، مشاعر تفس يمك  عالقات إقامة فراد ؤالء يتجنب ما وعادة أطفال
ـم ،اجتماعيـة ـ نيفتقـدو ف ـم كمـا ،نخـر مـع والفعـال االنـ التواصـل إ أيـضا نيفتقـدو أ

ً
ـ   إ

ات ا ن، مـع التعـاطف رم ـم حيـث خـر م ال إ ـم يمكـ الـة ف ـ والوجدانيـة العاطفيـة ا ن ال  ويمـر
م ال ولذلك،ا م بالتبعية يمك الة ف ن ا يمر ال الوجدانية ا        (Shishido,2011) .وخر

ة -6   :Emotional Attachment Theoryيالوجدا التعلق نظر

ر    يميا وتظ ة ذه وفق لكسي يجة النظر  ،أمھ مع للطفل من للتعلق نموذج وجود عدم ن
التا اجات إشباع يتم فلن و ة والدوافع ا مان من إ كحاجتھ ،الفرد لدى الثانو  أن حيث ،و

اجة س مطلب من إ ا ا تلعب فاألم ،النف للنمو رئ دو
ً
ا ر حيو

ً
 خصائص تنمية  

يميا ة خالل لكسي ق عن الطفولة ف ن فالتفاعل ،الطفل مع العاطفي التعب  السلبية طر  ب
م الطفل ة ع يؤثر و ا والتعب مشاعره تنظيم ع الطفل رقد  (Bagby& Taylor,2004, 69).ع
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ة -7 املية النظر ي التنظيم نموذج( الت    :Integrated Theory )الوجدا

ـة ىتـر           امليـة النظر ـ الت ـ وال ، عت ـاركر، رتـايلو ـاج و ـا زأبـر و اد يميا أن ور  ـ لكـسي
ـسبة لعوامـل نتـاج اثيـة أو مك ـا أطلـق فقـد ولـذلك ،رو ـة" عل امليـة النظر ـا حيـث "الت  ـإ تنظـر أ

يميا ا ع لكسي امل بناء أ ا أن يمكـن وال عـاد متعـدد مت ـ نقـسم  املحتمـل مـن وأنـھ ،أنـواع إ
جـات وجـود يميا مـن متباينـة رد اوح لكـسي ـ اك مجـرد مـن ت ـسدية حـساسات رإد ـ ا  الـو إ

ل باالنفعاالت    .(Taylor, Bagby, 2004, 97)  امل ش

ب وسوف            ة باحثال ي املية النظر يميا تفس عند الت  .لكسي

 ( Emotional Divorce )   :العاطفيالطالق:الثالثراملحو

العاطفى الطالق ف   :عر

كيـــة مر الـــنفس علـــم جمعيـــة قـــاموس بأنـــھ ) APA(عـــرف العـــاطفي جيـــة: " الطـــالق ز وعالقـــة
عـــن وجــــدانيا منفـــصلة حيـــاة جـــة الز أو ج الـــز ـــا ف يحيـــا

ً
و كھو يــــاة، شـــر ا افتقـــاد ـــ إ باإلضـــافة

ما بي   ).APA, 2007, 326"(الطبيعية

بلود ر الطـالق) "Blood, 1988, 55(ىو عـن مختلـف العـاطفي الطـالق ،أن ـ شالفع عـ حيـث
ســـقف تحـــت جــان مـــسافةواحـــد،والز ما تفـــصل نظـــرانفـــسية،ولكــن معـــا البقـــاء يفـــضالن ًولكــن ً

معينة   ".ألسباب

عرفــــھ ــــ(و مـــــع"بأنــــھ) 229، 1995، مر جيــــة الز العالقــــة فيـــــھ ــــستمر حيــــث ســــعيد ـــــ غ اج وز و
ن ب والشقاق والصراعات الفات ا نوجود ج    .والز

عرفـــــھ س(و تجــــــاه" بأنـــــھ) 60، 2008، ومحــــــر ســـــلبية بمــــــشاعر مـــــا كال أو ن ج الــــــز أحـــــد وشــــــعو ر
ونفسيةخر،الطرف عقلية بحياة منفردا ما م ل ش ع و

ً
  .خاصة

ــو) 14، 2010، ــالل(أشــارو العـــاطفي الطــالق أن ـــ ســقف"إ تحـــت جــان الز ش عـــ واحـــد،وأن
حياتھ ما م ل ل اصة،ْولكن نا ج الز ن ب ام و ب وا التواصل غيب   ".وحيث

اليــة ا اســة الد ــ العــاطفي الطــالق عــرف والعــاطفي" بأنــھرو ي الوجــدا نفــصال مــن حالــة
مـــع ن ج الــــز ن ــــوبـــ الفع للطـــالق ــــوء ال وعـــدم واحــــد ســـقف تحــــت معـــا ــــشة املع ـــ ًســــتمرار

أو ن ج الــز بأحــد تتعلــق ــ ال ســباب عــض لوجــود نظــرا ووذلــك
ً

مــا، صــابةل عنــھ ــتج ي ممــا
مثل سمية وا النفسية ضطرابات ،ببعض ز كتئاب، نا ا و وغ النوم،   .واضطرابات

الطالق    :العاطفيمراحل

جيــــ ـــــ ر مـــــن) Roseberg(وزصف بجموعـــــة جــــان الز يمـــــر الرحلـــــة تلــــك وخـــــالل برحلـــــة اج والــــز و
الـــسعادة ـــ إ مـــا تقر أن إمـــا ـــ ال واملراحـــل جيـــة،املحطـــات الطـــالقوالز ـــ إ وتتمثـــلالعـــاطفي،أو

فيما املراحل    :يتلك

لم .1 حالمو ):Dream(ا ش والع سية ما الر ديةومرحلة  .رالو
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لـم .2 ا مـلمـن خيبـة ـ خيبـة : (From Dream to Disappointment)إ مرحلـة ـر وتظ
يـــاة ا ك شـــر تجـــاه مـــا م ـــل توقعـــات ـــ إ الوصـــو ـــ جـــان الز يفـــشل عنـــدما لمـــل و

جية الز العالقة الدخو وقبل حباطات،ل وتبدأ بالواقع  .فيصطدما

ـذالن .3 ا ـ إ مـل خيبـة ):From Disappointment To Disarrangement(واليـأسمن
خر حاجات بإشباع اث ك وعدم نا ع ك ال يتم عندما ر  .وتظ

التباعـد .4 ـ إ اليـأس طـرف): From Disarrangement To Distance(مـن ـل ـتم حيـث
ة سر و جية الز حياتھ متناسيا وظيفيا نفسھ ناء وب

ً ً
. 

نفـصال .5 ــ إ التباعـد ش): From Distance To Disconnect(مـن عــ املرحلـة تلــك ـ
جان نفسياًمعا،والز متباعدين ما ولك

ً
جدانيا و
ً

     .و

الـشقاق .6 ـ إ نفـصال ة): From Disconnect To Discord(مـن ـ بك املرحلـة تلـك ـ تتم
العالقة وغياب لآلخر طرف ل واحتقار الفات ميمةا    .ا

العــاطفي .7 الطــالق ــ إ الــشقاق حيــث): From Discord To Emotional Divorce(مــن
ســــــقف تحـــــــت معـــــــا جـــــــان الز ش ًعــــــ النفـــــــواحـــــــد،و التباعـــــــد مـــــــن حالــــــة وجـــــــود مـــــــع

ي، والــشقاقوالوجـدا بالتباعــد اليوميــة ما ســلوكيا ــ  ,Roseberg & Rosberg)وتتم
2002, 19-39).  

فيما العاطفي الطالق مراحل حدد فقد س محر اتھ    :يوأما

م نقص:واملرحلة .1 يلتمـسان:التفا فـال ن ج الـز ن بـ الفكر ختالف مرحلة وو ي
ما لبعض للطرفالبعض،العذر خطاء ما م ل تصيد   .خرو

حالـــة:يالفكـــرنفــصال:الثانيـــةاملرحلــة .2 يحـــدث الفكــر نفـــصال اســتمرار حالـــة يــ
ن ب الصمت ن،من ج نوالز ب للمناقشة موضوعات أية تطرح َفال ْ نالزُ   .وج

كمــــــــا:الثالثــــــــةاملرحلـــــــة .3 املــــــــشكالت ـــــــادة الفــــــــات:ًونوعـــــــاز ا تــــــــزداد املرحلـــــــة ــــــــذه ــــــــ و
ن ب نوالصراعات ج   .والز

عـــةاملرحلـــة .4 ـــسدينفـــصال:الرا عمـــال:ا تـــصبح أو ميميـــة ا العالقـــة غيـــب حيـــث
ً

بأداء أشبھ يا تي نالوظيفة،ور ب النفو من د يز نرمما ج   .والز

امـــساملرحلــة .5 ــ :العـــاطفيالطــالق:ةا ش و عــ ـــتمرحلـــة ب ــ ـــاء كغر جــان الز ـــا وف
عنواحد، منفردا ما م ل ش فيع

ً
البعـدخر، ـل عيـدا ـاص ا عاملـھ ـ منغمـسأ

ً

خر الطرف س(عن   ).62-61، 2008، ومحر

ليلـــة) 543-443، 2012، ـــادى(ىوتـــر ن بـــ يحـــدث ال العـــاطفي الطـــالق ا،أن ا ـــ ـــوو وإنمـــا
مــدىنتــ ــ ع جيــة الز الفــات وا ل املــشا مــن لسلــسلة ن،واج ــاالــسن تمــر ــ ال املراحــل وتتمثــل

فيما العاطفي الطالق إ لتصل جية الز    :يوالعالقة

الثقــة .1 ازعزعـة جيــة:وفقــدا الز العالقــة أسـاس الثقــة عــد ــة،وحيــث تــمالنا مــا فــإذا
ن ب الشقاق مراحل أو ذلك ان ا لعزع نز ج   .والز

ب .2 ا ن:وفقدانھرفتو ب يجابية واملشاعر الود غياب نوتتمثل    .الطرف
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عن:نانية .3 الطرف غض و فقط تھ ومص نفسھ طرف ل يفكر كھحيث   .شر

االصمت .4 الفجوة:والز سع وت ن ج الز ن ب والتواصل وار ا غيب ماوحيث   .بي

ت:العاطفيالطالق .5 ب شان بمواحد،ع عنولكن طرفخر،لعز ل فينغمس
الطرف إ النظر دو اليومية شطتھ وأ   .خرنحياتھ

الطالق    :العاطفيأسباب

فيما) 236، 2013، سعفان(أشار العاطفي الطالق أسباب م أ    :يإ

اج .1 الز قبل ن ك الشر ألحد ر والق بداد  .وس

مخادع .2 بأنھ ك الشر نحو السلبية ات اذبتجا  .و

ألحد .3 شرعية غ عالقة نوجود ج  .والز

العالقة .4 والرحمة املودة جيةغياب  .والز

وجمود .5 جية الز ياة ا والرتابة وامللل ن ت والر   .دوارو

خر .6 للطرف ن الطرف ألحد املا  .ستغالل

مــا .7 ســو يما م فــإ ون ــ يك وعنــدما بنــاء ــ إ الوالــدين ن بــ العالقــة اضــطراب تقــل ني ر
  .علموه

فيما العاطفي الطالق أسباب س محر ذكر    :يوو

ن .1 ج الز ن ب النفسية الفجوة د يز مما خر، بالطرف تمام  .وعدم

ه .2 و ظ منذ عليھ بالقضاء ن ج الز تمام ا دو جية الز العالقة وامللل رالفتو و و  .نر

ك .3 لــشر ــاطئ ا يــاةختيــار خــ:ا الطــرف ســمات ــ العقــل إعمــال ومعرفــةعــدم ر
ــھ،مزايــاه ــصلوعيو و ــ ا الز التوافــق ــ ع ســلبا يــؤثر ا وحــد بالعاطفــة ــشغال وو

ً

الطالق إ ن اسةالعاطفي،بالطرف د اليھ ت أشا ما ذا رو  ).Fazel, 2015(ر

ن .4 بـ م التفا سوء إ يؤدي ن ج الز ن ب كة املش وامليو تمامات وتباين ن،ل ج والـز
ا د إليھ ت أشا ما ذا رو  ).2012ادى،(سةر

ن .5 ب التواصل ن،ضعف ج فقـدوالـز النقـاش، ـ إ تحتـاج ـ ال املوضـوعات فـتح وتجنـب
اسـة د نتـائج ت رأشـا اسـة،)Arfa-ee, etal, 2015(ر عالقـة) Fazel, 2015(رود وجـود ـ إ

الفعال والتواصل العاطفى الطالق ن ب  . سالبة

تـــــدم .6 ـــــ إ يــــؤدي ممـــــا ن ج الـــــز ن بـــــ متبـــــادل عنـــــف مـــــاووجــــود بي س. (العالقـــــة ، ومحـــــر
2008 ،60-61.( 

ـــــو لظ مؤشـــــرا عـــــد ـــــ ا شـــــباع وعـــــدم ميمـــــة ا العالقـــــة ـــــ التوافـــــق ســـــوء أن ركمـــــا ً

العاطفي ا،الطالق وناد جية، الز العالقات من كث لإلخفاق ا ر وجو خفيا با س بمثابة و ًرف و
ً ً ً
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جان الز عنھ يتحدث أ، وما اسات الد عض ت أشا روقد اءر و يكمـن ب الس ذا مـن% 90-70رن
الطـــالق ـــدى(حـــاالت اســـة،)174، 2007، امل د ت أشـــا رحيـــث ، )Bodenmann, et al, 2006(ر

اسة اسة، )Barzoki, et al, 2014(رود اسـة، )Afrasiabi, Jofarizadeh, 2015(رود  Afra- ee, et(رود
al, 2015 (الطــــال حــــدوث أســــباب أحــــد ــــ ا شــــباع عــــدم أن ــــ العــــاطفيإ ت،ق أشــــا ركمــــا

اسـة العــاطفي) Eskafi, Torkman & Saroukhani, 2014(رد الطـالق ن بــ دالـة عالقــة وجـود ــ إ
صــدقاء مـــع ن ج الــز قبــل مــن جتمـــا التواصــل ات شــب ـــ ع ــ كب وقــت مـــا،ووقــضاء وعــادة

ً

شــ مــع يفتقــده الــذي مــر صــدقاء ــؤالء قبــل مــن عاطفيــا دعمــا ك الــشر يتلقــى
ً يــاةً ا ك ، ر

العاطفي الطالق حدوث ثم ومن ما بي ميمة ا العالقة ع سلبا ذلك فيؤثر
ً

.  

للطالق املفسرة ة النظر ات    :العاطفيالتوج

النحو ع وذلك العاطفي، الطالق رة ظا تفسر ال ات النظر    :التاتنوعت

التحليل .1 ة   :النفنظر

ســـــرة مجــــــال ـــــ ن املنظــــــر ــــــhomeostasisنالتـــــوازمــــــصطوـــــستخدم يو كمــــــصط
داخــل التــواز ة ناســتمرا مــنســرة،ر نوعــا جيــة الز العالقــة تتــضمن ًحيــث ،و ــرنالتــواز يظ وقــد

النحو ع جية الز العالقة من جوانب التواز وذا    :التان

ياة  .أ  ا ك منخفضةالذيشر ذات ة صو   :القيمةريمثل

ــو تت قــد النمــو عمليــة عــننأثنــاء للمــرء ســلبية ذات ة فإنــھذاتــھ،رصــو ــا يقوم أن مــن ــدال و
ً

ع نفسھ ھ يكر ما ل كھ،سقط العالقةشر اضطراب يحدث التا جيةو    .والز

كأنا  .ب  ياة ا ك   :مثاشر

حياتـھ ك شـر الفـرد يـر ـسية ما الر العاطفيـة العالقـة ىبداية الوقـتمثاليـا،و ر مـر مـع وولكـن
وتوقعــاتأحــدافـإن أمنيــات ــ ع ســلبا تـؤثر الواقعيــة يــاة ا ث

ً
محــاوالتالفـرد، تفــشل مــا ا ــ ًوكث

مثاليا أنا ك الشر   ).72-71، 2004، مؤمن. (جعل

ياة  .ج  ا ك   :املسيطرشر

ك لـــشر ن ج الـــز أحـــد ســـھ يما الـــذي ـــسلط وال الـــسادية ـــ الـــنمط ـــذا بـــدو وو وقـــدحياتـــھ،ر
اسة د ت رأشا ،(ر جيـةإ) 2012ىالشعراو الز املعاملـة أسـاليب العـاطفي الطـالق أسباب من وأن

ا م وال ة السو سلطغ    .ال

ة الالشـعو العوامـل ـ ع العـاطفي الطـالق لة ملـش ـا تناول ـ النفـ التحليـل ـة نظر ،روتركز
ن بـــــ خـــــتالف ـــــ تكمـــــن العـــــاطفي الطـــــالق ـــــ إ تـــــؤدي ـــــ ال جيـــــة الز الـــــسعادة غيـــــاب أن وحيـــــث

ةاملطالــب الالشــعو واملطالــب ة رالــشعو معظــم، ر ــ ع الــصعب مــن أنــھ ــ إ ــة النظر ــش حيــث
جعــل ـ ة الالشــعو العوامـل دو ــر يظ حيـث ؛ ــم اج ز مـن دونــھ ير الـذي مــا عرفـوا أن رالنـاس ر و

مطلقـــا ھ ـــش ال أو تمامـــا ھ ـــش حيـــاة ك شـــر يختـــار ًالفـــرد ـــ،ً أم عـــن الـــشاب يبحـــث قـــد فمـــثال
ً

جــة الز ص ر،فــإ،وــ والـــ ياء باالســ ــشعر فإنــھ م بـــدو القيــام مــن جــة الز تـــتمكن لــم رذا و
العاطفي والطالق بالفشل اج الز ت   ).429-428، 2012، كفا(وو
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ى-2 الوجدا التعلق ة   :Attachment Theoryنظر

القلــق ــ التجن والــنمط مــن الــنمط ــ تتمثــل ــ ال التعلــق أنمــاط أن ــ إ ــة النظر ــذه ـش و
ن بـ ا الز التوافق ع السل أو ي يجا ا تأث ا ن،ول ج عتمـدوالـز ـ ال جيـة الز وفالعالقـة

ــب با املفعمــة الوجدانيـــة والعالقــات ابط الــر ـــا ثنايا ن بــ تحمــل مـــن التعلــق ــ والتقـــدير،وع
التجنب ع يقوم فإنھ القلق التجن النمط العاطفي، أما   ).59، 2007، صا(روالنفو

التكميلية-3 اجات ا ة    :Theory Of Complementary Needنظر

ك الشر عن يبحث فرد ل فإن ة النظر لتلك ـشبعالـذيًطبقا و تھ ـص حاجاتـھ،يكمـل
اجــات ا إشــباع ملبـدأ وفقــا يــتم اج للــز ختيـار أن نجــد نــا ًومـن يميلــوالـذيو فــراد أن ــ نع

شب الذين فراد اختيار مإ حاجا   ).425، 2012، كفا(نعو

عـدم ـو ن ج الز ن ب العاطفي الطالق حدوث ب س فإن ة النظر ذه ل وفقا أنھ الباحث ر وو
ً

ى
ك شــر حاجــات يــاة،إشــباع اســةا د اليــھ توصــلت مــا ــذا ،(رو اســة)1986دســو ود ، صــا(ر،

اســــة،)1989 اســـــة،) 1993، ودســــومــــصطفى،(رود  ,Dimock(راســــةود، )2004، صــــا(رود
اسة، )2013 اسة، )Piramon, Siahpoush, 2014(رود   ).Arfa- ee, et al, 2015(رود

السلوكية-4 ة    : Behavioral Theoryالنظر

الــسلوك ــ ع ص الـ إثابــة أن ــ إ الـتعلم ــة نظر اب ــ أ يــضعفيدعمـھ،ىيـر إثابتــھ وعــدم
املبـد ــذا جيـة الز العالقـة وتتــأثر طفـؤه، و كوالـسلوك الــشر ـا يتلقا ــ ال فاإلثابـة بـالغ، ل ــش أ

ـــب ا أواصـــل تـــدعم أن ا شـــأ مـــن خـــر الطـــرف مـــن ســـلوكياتھ ـــ مـــا،ع عاقـــببي عنـــدما أمـــا
حبــاط ــ إ يــؤدي ذلــك فــإن الثــواب مــن حرمــھ و خــر ما مــاوالتــوتر،أحــد أفعال دود جعــل رو

نفــــصال ــــ إ ما يــــدفع وقــــد الــــبعض، ما عــــض تجــــاه العــــاطفيعدائيـــة الطــــالق ــــ إ الوصــــو لأو
  ).96-95، 1995، مر(

ــــو ن ج الـــز ن بـــ العـــاطفي الطـــالق حـــدوث ب ســـ فـــإن ـــة النظر ـــذه ل وفقـــا أنـــھ الباحـــث ـــر وو
ً

ى
التدعيم ثابة، غياب العالقـةو واملادي املعنو شقيھ ز التعز وجود عدم جيـة،يوكذلك والز

يؤديمر التوافقالذي سوء إ ه الطالقربدو وحدوث ا   .العاطفيوالز

وصراع-5 الدو ة   :رالدورنظر

ومـا منـھ متوقـع ـو ملـا ن ج الـز مـن ـل بتـصو يتـأثر ـ ا الز التفاعل فإن ة النظر ذه وو ر ٍو
ّ

فـإن خـر الطـرف منـھ ـا يتوقع ـ ال بـاألدوار طـرف ـل قـام مـا فـإذا خر، الطرف من متوقع و
التوافـــق ـــ إ يـــؤدي ،الذلـــك ـــ ا الطـــرفوز منـــھ يتوقعـــھ الـــذي بالـــدو طـــرف ـــل يقـــم لـــم إذا رأمـــا

نخــر، بــ الــشقاق وحــدوث جيــة الز الــصراعات ــ إ يــؤدي ذلــك ن،وفــإن ج قــدوالــز الــذي مــر
الطالق حدوث عليھ تب    .العاطفيي

ة-6  Gottman Theoryجوتماننظر

ســـــلبية ســـــلوكية انفعاليـــــة أنمـــــاط عـــــة أ نـــــاك أن جوتمـــــان ريـــــر مـــــاتى أ عـــــن ـــــ تن أن زيمكـــــن
العالقة جية،ومشكالت النحووالز ع وذلك العاطفي الطالق حدوث م س    :التاوقد
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  :Criticismالنقد-

العالقـة يفـسد الذي مر ن الطرف أحد ذات حو السلبية والتعليقات املستمرة اجمة امل ع لو
ما   .بي

  :Contemptحتقار-

إ بھ عواملقصود ك وال إيجابياتھ وإغفال خر الطرف  .سلبياتھانة

  :Defensivenessالدفاعية-

فيعمـل خـر، تجـاه جيـة الز العالقـة ـ طر أحـد ا سـ يما ـ ال انـة لإل فعـل كـرد الدفاعية ر وتظ ر
عذار وخلق املسئولية، ار إن خالل من نفسھ حماية   .ع

  : Stone Wallingاملراوغة-

امل الوتأخذ أش عدة اراوغة أثنـاء:م خـر بكـالم ن الطـرف أحـد اث ـ اك والـنمطحديثـھ،عدم
ى اب: الثـــا ـــ باال ـــو في الثالـــث الـــنمط أمـــا خـــر، الطـــرف مـــع ائيـــا التفاعـــل عـــدم ـــ ـــر نيظ

مـــــن امـــــل ـــــة،ال مليئـــــةاملواج أصـــــبحت جيـــــة الز العالقـــــة أن ـــــ ع املرحلـــــة تلـــــك ـــــ إ ووالوصـــــو ل
حيـانوباملشكالت، عـض ـ العاطفي بالطالق ت ت ).( Gottman, Silver, 1999,27-33(قد

والنيال ،   ).392 ،2014،ومحمد،كفا

اك-7 إد ة   :خررنظر

فـإن إليـھ اجة ا عند سانده س خر أن الفرد ك أد ما إذا أنھ فكرة ع ة النظر ذه روتقوم
واملــشاعر والرضــا بالــسعادة ــشعره يجابيــة،يجابيــةــذا املــشاعر ــذه عــن لــھ ــ ع التــا ،و

العالقــة ســوء ــ إ ســيؤدي ذلــك فــإن بجانبــھ يقــف ولــن ســيخذلھ خــر أن الفــرد ك أد مــا إذا رأمــا
ـا انقطاع مــا و مـا اك،ربي إد أن نجــد فإننـا جيــة الز العالقـات مجــال ـ ــة النظر تلـك تطبيــق رو و

ذ سيؤثر ي إيجا ل ش ما عض ن ج مـاوالز بي العالقـة جودة ع إيجابا لك
ً

اختـل، مـا إذا نمـا ب
ســـــلبيا ـــــان و اك د ـــــذا
ً

الطـــــالق،ر يحـــــدث مـــــا و مـــــا بي العالقـــــة ســـــوء ـــــ إ ســـــيؤدي ذلـــــك رفـــــإن
،(العاطفي   ).95-94، 2008مر

الطالق    :العاطفينتائج

عنـ الناتجـة جتماعيـة و النفـسية ثـار مـن العديـد العـاطفي نللطـالق ج الـز كـال ـ ع ،وھ
ثـــار ـــذه ر: ومـــن و القـــرار، اتخـــاذ عـــن ـــز وال ومـــشكالتھ،قكتئـــاب، النـــوم واضـــطرابات

)، ــ اســة،)62،2008مر د ت أشــا رحيــث الطــالق) Kier, lewis & Hay, 2000(ر ة ــ خ أن ــ إ
الز أو اج ز مــــن ســـــواء ــــا ن يمــــر ملـــــن معانــــاة ب ـــــس ة ســــا ــــ غ ة ـــــ خ ــــ والعــــاطفى و و ً ،جـــــاترَّ

املؤملة ة ا ذه تأثرا أك جات الز أن إ النتائج ت ًوأشا و العديـد،ر العـاطفي للطالق أن كما
والـــشعو والتـــوتر والقلــق كتئـــاب مثــل وسوماتية الـــسي ضــطرابات ـــا م النفــسية ثـــار رمــن

النفسية ذ،بالوحدة ـ بمـا سـرة أفـراد ـل ـشمل ل العـاطفي الطـالق أثـر يمتـد بنـاءوقـد لـك
ســـرة أفـــراد ن بـــ ابط الـــر تتفكـــك اســـة،وحيـــث د ت أشـــا رحيـــث  Amiri, Hekmat Pour)(ر

&Fadaei,2015 ســـــر الـــــوظيفى داء و العــــاطفى الطـــــالق ن بـــــ ســــالبة عالقـــــة وجــــود ـــــ ، ىإ
ا مـشكال حـل ـا يمك ال العـاطفي الطـالق مـن ي عـا ـ ال سـر أن ـ إ النتـائج ت أن،روأشـا كمـا
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ضــع ـانـاك أفراد ن بــ العـاطفي التواصــل ـ فعالــة، ف ــ غ ـو ت ــا داخل التفـاعالت أن ،نكمــا
العادية باألسر نة مقا وذلك

ً
  .ر

وذلــك العـاطفي الطــالق ـ ع تـب ت ــ ال النتـائج عـض نــاك بـأن القـو يمكننــا سـبق لوممـا
النحو   :التاع

أمام .1 انتھ إ عمد و ك للشر ئة الس ناملعاملة   .خر

ك .2 شــر تجــاه ي بــد أو لفظــي عنــف يــاة،وجــود وعــدما ز بــال صــفھ و بــھ ــش ال وأو
ة   .رالقد

دام .3 ال والنقد املستمرة كامات  .للشر

املواقع .4 يتصفح وقد جتما التواصل ات شب إ ب ر سيةوال   .ا

إدمان .5 إ جة الز أو ج الز ووء ات،و ةراملخد مخد ة أدو تناو رأو  .ل

اسات    :ابقةس رد

النحو           ع وذلك ن محو إ السابقة اسات الد تقسيم ريمكن    :التار

أوال
ً

العاطفية: العالقات ما ودو والدوجماتية يميا لكسي تناولت اسات رد جيةر     :ووالز

ات بر اد اسة زد   ):2008(ر

حــ ــ ع ة والقــد الــذ مــود ا ن بــ العالقــة معرفــة ــ إ اســة الد رــدفت املــشكالتر ونــت،ل وت
من اسة الد م) 240(رعينة مـ وطالبـة طالبـا

ً
و) 120( و الـذ مـن رطالبـا

ً
نـاث) 120( مـن ،طالبـة

املــشكالت وحــل ، الــذ مــود ا ــ مقيا تطبيــق عالقــة،وتــم وجــود ــ إ اســة الد نتــائج ت روأشــا ر
بمع املــــشكالت حــــل ــــ ع ة والقــــد الــــذ مــــود ا مــــستو ن بــــ ســــالبة تباطيـــة را ادىر لمــــا أنــــھ زــــ

م لـد املــشكالت حـل ـ ع ة القــد تناقـصت لمــا فـراد لـدى الــذ مـود ا رمـستو ــرت،ى وأظ
س ــ ا ـ ملتغ عـز الـذ مـود ا مـستو ـ إحـصائيا دالـة ق فـر وجـود عـدم أيـضا يالنتـائج ي ى

ً ً
و

التعليمية   .واملرحلة

اسة ك سمية رد    ):2009(رملبا

اسةتناولت الد اتالدو رذه املتغ ببعض ا وعالق ـسلطمثلجماتية وال مـود،التعصب وا
اسـة الد عينـة ونـت امعـة، 150مـنروت ا طلبـة ن مـن ي مقـسم سياسـية(ـاآل / طالبـا39علـوم

بيولوجيــــة إســــالمية/ طالبــــا61علــــم عــــدم،)طالبــــا 50علــــوم ــــ إ اســــة الد نتــــائج ت روأشــــا وجــــودر
ق ن وفر س ا ن أنإ،الدوجماتيـة  ب قـا نـاك ال ـسبة ىمـستو ـ وفر بال للتخصـصات، الداللـة

دوجماتية أك الفرد جعل دو للتخصص أن ع   . رمما

كرس اسة    ):Chris , 2010(رد

؟ الدوجماتية يصدقوا أن العقو منفح ع يجب ملاذا حو يدو ا ّوموضوع ُْ َ
ل ل ـ،ر أو وقـد

ــــــسم ت معرفيــــــة عقليــــــة عمليــــــة الدوجماتيــــــة ــــــشددأن وال ن،بالتعــــــصب الــــــدوجماتي فــــــراد وأن
محاولـــــة أيــــة دو وذلــــك ــــم، ل ــــضة املنا املعتقــــدات اب ــــ أ مــــع والتعــــصب ــــشدد بال ــــسمو ني ن
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ـــــم ل املخالفـــــة اء و واملعتقـــــدات ـــــار ف تلـــــك ـــــ ع ن،رللتعـــــرف الـــــدوجماتي ـــــؤالء تجـــــد ولكـــــن
ـم ل ة املـشا املعتقـدات اب ـ أ مـع ـسامح بال ـسمو ـ،ني البحثيـةوأو قـة الو ـذه ـدف ِأن ر

الدوجماتيــة حــو بمعلومــات النــاس ــد لتز و َ
تــوكر، كــرس ــضيف الدوجماتيــةChris Tuckerو أن

ب واملـــــذا واملعتقـــــدات ـــــار باألف العنيـــــد التمـــــسك نحـــــو ـــــ،اتجـــــاه وغ املنطقـــــي ـــــ غ يـــــر للت ـــــة ؤ ِو ر
ير للت لة و ألو تكفي ب التجا أن ير ي فالدوجما تا لست   .ري

ـــــد ي يــــــلراســـــة ــــــم" :عنـــــوان )Heather,M,F.&Daniel,O. )2012ودان ف ـــــ العالقــــــات ردو
يميا   ". لكسي

ــــــ املمثلــــــة ــــــصية البي للعالقــــــات الوســــــيط الــــــدو معرفــــــة ــــــ إ اســــــة الد رـــــدفت العالقــــــة( ر
ميمـــــة جتمـــــا،ا الـــــدعم ـــــ ع ـــــصو ـــــ، لا ا الز يميا) والرضــــــا لكــــــسي ن بـــــ العالقـــــة ـــــ

مـن،كتئابو اسـة الد عينـة ن ) 104( روتألفت وج ـ امل مـن أن،فـرد ـ إ اسـة الد نتـائج ت روأشـا ر
لألفــــراد ــــصية البي العالقــــات ــــ ع التــــأث خــــالل مــــن كتئــــاب ــــ إ تــــؤدي يميا وأن، لكــــسي

كتئــــاب و يميا لكــــسي ن بــــ العالقــــة تتوســــط ــــصية البي تــــؤدى،العالقــــات يميا فاأللكــــسي
أقــــلبــــا إجتمــــا دعــــم ــــ ع ــــصو ا ــــ إ جيــــة، للفرد الز العالقــــة عــــن الرضــــا وضـــــعف،ووعــــدم

ميمة ا كتئاب، العالقة من حالة إ الفرد وصو ا ع تج ي قد التا النتـائج،لو ـذه ش و
ــــــ ا الز الرضـــــا عــــــدم ـــــم لف ئــــــات املن ـــــم أ أحــــــد يميا لكـــــسي اعتبــــــار يمكـــــن أنــــــھ ـــــ وضــــــعف،وإ

الز   .  وجيةالعالقات

ــد فلو و س ــ اسـة ن :" عنــوان) Hesse,c.floyd,k.) 2016رد بــ وســيط ــ كمتغ العاطفيــة ة ــ ا
صية ال ن ب العالقات و يميا   ". لكسي

ونوعية يميا لكسي ن ب العالقة للعاطفة الوسيط الدو معرفة إ اسة الد ذه دفت رو ر
ـــــ، املتجنــــب، القلـــــق( التعلــــق إ اجـــــة ميمـــــةا ا ميمـــــة، ) العالقــــة ا العالقـــــة مــــرات ،وعـــــدد

مــن اســة الد عينــة م) 921(روتألفـت ن،إمــرأة) 553(، رجــال) 332(مــ بــ مــا م أعمــا اوح ــ ت رممــن
عمـــر) 17-50( بمتوســـط مختلفـــة) 20.77(ىعامــا ـــسيات ج مـــن اســـة،عامـــا الد اســـتخدمت روقـــد

يميا لكـــسي لتقيـــيم نتـــو تو املـــودة، )(TAS:Bagby,Taylor,Parker,1994رمقيـــاس ســـمة ومقيـــاس
ك الـــــــــشر مــــــــن التعلـــــــــق، ) TAS-R,Floyed,2002(املقدمــــــــة نوعيــــــــة ، ) Guerrero,1996(ومقيــــــــاس

العالقة مرات عدد ع للتعرف الباحـث( مقياس املـودة) . إعداد أن ـ إ اسـة الد نتـائج ت روأشـا ر
يميا لكـــسي ن بـــ العالقـــة مباشـــر ـــ وغ مباشـــر ل ـــش ىالقلـــق،(والتعلـــقتتوســـط كمـــا) نطـــوا

مــرات عــدد وكــذلك ميمــة ا العالقــة ــ إ اجــة وا يميا لكــسي ن بــ مباشــر ــ غ ل ــش تتوســط
يمكـــنالعالقــة، التــا و العالقــات نــاء و ـــداف تحقيــق ــ ــ كب ل ـــش العاطفــة ــساعد حيــث

يت التـــا و م ــــ غ مــــع مــــودة ـــ أك ونــــوا ي ــــ ح ن يمي لكــــسي ب تفــــاعالترتـــد إقامــــة مــــن مكنــــوا
مــع ــة ن،نا الفــسيولوجيةخــر النتــائج تخفيــف وكــذلك ــا عل املحافظــة ــ ع م قــد ــادة رو ز

يميا لأللكسي   . والنفسية

رالند وســــــــو حمــــــــن لــــــــز، و اســـــــة زد ر :" عنــــــــوان)Wells,R.Rehman,U,S&Sutherland,S.)2016ر
العاطفية العالقات جتما والدعم يميا    ".لكسي

العاطفيــــة العالقــــة ــــ جتمــــا الــــدعم ــــ ع يميا لكــــسي أثــــر معرفــــة ــــ إ اســــة الد ،رــــدفت
مـــن اســـة الد عينـــة ا) 96(روتألفـــت ن،شـــر بـــ مـــا م أعمـــا اوح ـــ ت بمتوســـط) 65-21(رممـــن عامـــا

ن، ) 38.7(ىعمــر وج ــ امل اء الــشر ن، ) 48(عــدد وج ــ امل ــ غ اســة،)21(وعــدد الد رواســتخدمت
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يميامقيـــ لأللكـــسي نتــــو تو جتمــــا، )(TAS:Bagby,Taylor,Parker,1994 راس الــــدعم ومقيـــاس
)BSSS: Scullz& Schwarzer,2003 ( ،الــدعم توقــع  &SSICS: Pasch,Harris,Sullivan(مقيــاس

Bradbury, 2002 ( ،والـــــدعم يميا لكـــــسي ن بـــــ ســـــلبية عالقـــــة وجـــــود النتـــــائج ت ـــــ أو وقـــــد
العالقــــ ــــ العاطفيــــةجتمــــا ـــــ، ات م ا لــــشر أقــــل دعمــــا يقــــدمو ن يمي لكـــــسي فــــاألفراد

ً
ن

العاطفيـــة فـــراد، العالقــة بـــأن والعدالـــة املـــساواة ـــة نظر ضـــوء ــ يجـــة الن ـــذه تفـــس مكـــن و
العاطفية العالقة أثناء ك الشر من أقل دعما يتلقو الذين

ً
م،ن ا لشر أقل دعما سيقدمو

ً
  . ن

قاسم أمل اسة   ):2016(شمانارد

طلبـة لـدى الدوجماتيـة ـصية ال أنماط شيوع جة د ع التعرف إ اسة الد ذه دفت رو ر
الطلبـــــة ـــــؤالء لـــــدى الفكـــــر مـــــود وا ـــــصية ال أنمـــــاط ن بـــــ العالقـــــة وكـــــذلك مؤتـــــة ،ىجامعـــــة

مـــــن اســـــة الد عينـــــة ونـــــت امعـــــة995روت ا طـــــالب مـــــن وطالبـــــة مقيـــــاس،طالبـــــا اســـــتخدام وتـــــم
الفكــــر مــــود نــــھىا وتقن بـــــھ بتعر وقــــام ش كي ـــــ(ولـــــر ومو يــــة نا نتـــــائج،)1987أبـــــو وكــــشفت

متوسـطا مؤتـة جامعـة طلبــة لـدى الفكـر مـود ا مـستو أن عـن اسـة الد
ً

ى ى النتــائج،ر ت أشـا ركمـا
الفكــــر مــــود وا ــــصية ال أنمــــاط جميــــع ن بــــ إحــــصائية داللــــة ذات ســــلبية عالقــــة وجــــود ــــ ىإ

املخلـــــــــصة ـــــــــصية ال نمـــــــــط نمـــــــــا،ماعـــــــــدا يب إيجـــــــــا تبـــــــــاط ا ذات املنفـــــــــردة ـــــــــصية ال رانـــــــــت
الدوجماتية صية أنـھ،بال النظر طار استعرضناه ما مع يجة الن ذه ادتيوتتفق زلمـا

لديھ الدوجماتية جة د ادت الفرد رعزلة   . ز

ثانيا
ً

ات: املتغ ببعض وعالقتھ العاطفي الطالق تناولت اسات    :النفسيةرد

اسة   ) :Eskafi, Torkman & Saroukhani, 2014(رد

العـاطفي الطــالق ـ ع جتمــا التواصـل ات شــب أثـر معرفــة ـ إ اســة الد ت،رـدفت روأشــا
ات الـــــشب ـــــ ع ـــــ كب وقــــت قـــــضاء ن بـــــ إحــــصائية داللـــــة ذات طرديـــــة عالقــــة وجـــــود ـــــ إ اســــة رالد

العـــــاطفي والطـــــالق ن ج الـــــز قبـــــل مـــــن ـــــ، وجتماعيــــة ن ج الـــــز أحـــــد ك ـــــش ـــــشطةوحيــــث
جتما التواصل ات شب ع صدقاء مع صـدقاء،املختلفة ؤالء من ا معنو دعما تلقى ًو

يـــاة ا ك شـــر مـــن بـــدال
ً

ثـــم،  ومـــن مـــا بي ميمـــة ا العالقـــة ـــ ع ثـــر بـــالغ لـــھ ـــو ي الـــذي نمـــر
العــــاطفي الطــــالق ــــ إ عــــد،لالوصــــو ــــ ا شــــباع عــــدم أن اســــة الد نتــــائج ــــرت اروأظ ــــ ًمتغ

العاطفي والطالق جتما التواصل ات شب ع كب وقت قضاء ن ب وسيطا
ً

.  

اسة    ):Afrasiabi, Jofarizadeh,2015(رد

والطـالق ـصية ال العوامل عض ن ب العالقة تق إ اسة الد ونـتالعـاطفي،ردفت وت
مـــــن اســـــة الد جـــــا)200(رعينـــــة وجـــــة،وز العزو ـــــ مقيا اســـــة الد ـــــصيةرواســـــتخدمت ال وامـــــل

املـــشاعر عـــن ـــ التعب نقـــص أن ـــ إ اســـة الد نتـــائج ت وأشـــا العـــاطفي، روالطـــالق عـــدر نفعـــاالت و
العــاطفي للطـالق س ئــ ب الطــالق،رسـ ــدوث ـسة الرئ ســباب أحـد أن أيــضا النتــائج ـرت وأظ

ً

ج الــز قبــل مــن تمــام وعــدم العواطــف فقــر ــو ــساء ال عنــد وخاصــة والعــاطفي
ً

إشــب، اعوعــدم
ن ج للز العاطفية   .وحتياجات
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اسة    :Amiri, Hekmat Pour &Fadaei,2015)(رد

سـر الـوظيفي داء و العـاطفي الطـالق ن بـ العالقـة معرفـة ـ إ اسـة الد ـدفت يو ونــت،ر وت
مـــــن اســـــة الد وجـــــة ) 300( رعينـــــة و جـــــا زز العــــــاطفي،و الطـــــالق ـــــ مقيا اســـــة الد رواســـــتخدمت

سر الوظيفي داء الباحث ( يو ن،)إعداد بـ سـالبة عالقـة وجـود إ اسة الد نتائج ت روأشا ر
سر الوظيفى داء و العاطفي العـاطفي، يالطالق الطالق من اج ز ا ف ي عا ال وفاألسر

ا ل تتعرض ال واملشكالت اعات ال حل ستطيع ن،ال بـ العـاطفي التواصـل بـضعف وتتصف
ا التفاع، أفراد أن العاديةكما باألسر نت قو ما إذا بالسلبية سم ي سر ذه داخل   . رل

اسة    ) : (Arfa-Ee, S Fallahi, A. M. &Biglary, M. , 2015رد

العاطفي والطالق التواصل ات ا م ن ب العالقة اق لالح الوسيط الدو معرفة إ دفت رو ر
ن وج ــــــــ امل ن املــــــــوظف مــــــــن مجموعــــــــة الد،لــــــــدى عينــــــــة ونــــــــت مــــــــنوت اج ) 250( راســــــــة ز ومــــــــن

ول ـــــ الب ات شـــــر أحـــــد ـــــ ن العـــــامل جـــــات شـــــباع،ووالز عـــــدم أن ـــــ إ اســـــة الد نتـــــائج ت روأشـــــا ر
العـــاطفي الطـــالق حـــدوث أســـباب ـــم أ أحـــد عـــد ـــ عالقـــة،ا نـــاك أن النتـــائج ـــرت أظ كمـــا

العــــاطفي والطــــالق التواصــــل ات ــــا م ن بــــ ــــا،رعكــــسية م وضــــعفت تناقــــصت لمــــا أنــــھ راتحيــــث
ن ج الــز ن بــ العــاطفي،والتواصــل الطــالق معــدل تفــع ا اق،رلمــا ــ ح أن النتــائج ت أشــا روأيــضا

ً

العاطفي والطالق التواصل ات ا م ن ب العالقة الوسيط دو يلعب رالنف   ر

نة وا ا اسة زد    ):2018(ر

ـــا   لألبنـــ:عنوا النفـــ التوافــــق ـــ ع وأثـــره ج الـــز لــــدى العـــاطفي الطـــالق ومـــستو املرحلــــةى ـــ اء
بمحافظــة املفككــة ســر ذو مــن ـة الطــالق.الكــركيالثانو مــستو تحديــد ــ إ اســة الد ــدفت ىو ر

النفـ التوافق ومستو ن ج الز لدى ىالعاطفي مقيـاسلألبنـاء،و مـا و ن مقياسـ اسـتخدام وتـم
لألبنــاءالعــاطفي،الطــالق النفــ مـــن)الباحــث :إعـــداد(والتوافــق اســة الد عينــة ونــت )110( روت

مــن اج،حالـة بلغــتوز ن البــالغ م أبنـا مــن طالبــا، )110(وعينــة
ً

ــسبة تفــاع ا النتــائج ـرت روأظ
ن بــ العــاطفي اج،الطــالق عاطفيــاوز ن املطلقــ أبنــاء لــدى متوســط نفــ توافــق وجــود وكــذلك

ً

التوافق   .النفمجاالت

عايد اسة    ):2019(رد

ا ن بــــــ العالقــــــة معرفــــــة ــــــ إ ــــــدفت التواصـــــــلو ات شــــــب اســــــتخدام ومــــــستو العــــــاطفي ىلطـــــــالق
ساء ال من عينة لدى وجات،جتما منامل اسة الد عينة ونت وجة،امرأة)30(روت وتمم

العــاطفي الطـــالق مقيـــاس وجـــود،)2014 ـــاج،أبـــو:إعـــداد(اســتخدام اســـة الد نتـــائج ــرت روأظ
اســ ـادة ن بــ إحـصائيا دالــة طرديـة تباطيــة ا زعالقـة ر

ً
والطــالق جتمـا التواصــل ات شـب تخدام

التواصــلالعــاطفي، ات شــب اســتخدام معــدل اد لمــا أنــھ ــ ،زبمع ــجتمــا إ ذلــك أدى لمــا
داخل العاطفي الطالق سبة تفاع   .سررا

ي ا و ا اسة رد    ):2020(ر

ــا    ســرة:عنوا ــ جــة الز منظــو مــن ن ج الــز ن بــ العــاطفي والطــالق ر او ــذهتيــة،رما ــدفت و
سرة العاطفي الطالق عن الكشف إ اسة اتية،رالد مـنرما اسـة الد عينة ونت  ) 30( روت

قة الــشا ة إمــا مــن رإمــرأة اســة،ر للد أداة املعمقــة املقابلــة رواســتعملت
ً

أن، اســة الد نتــائج ــرت روأظ
ســـر التواصـــل وعـــدم ج الـــز غيـــاب ـــ العـــاطفي الطـــالق يمؤشـــرات يانـــ،و وعـــدموا جيـــة الز وة
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ـــسية ما والر العاطفيــــة اللمـــسة لــــة،ووجـــود طو ات ـــ لف ميمــــة ا العالقـــة ــــ،وانقطــــاع ود ـــ وال
  العالقة

اسات والد النظر طار ع رعقيب  :السابقةي

تــــبط -1 العــــاطفيرا الــــسلبية الطــــالق النفــــسية ات ــــ املتغ مــــن يميا بالعديــــد لكــــسي  ،مثــــل
ت أشـــا كمـــا اســـةروذلـــك العالقـــة )Afrasiabi, Jofarizadeh,2015(رد ـــ إ ت أشـــا ـــ روال

نفعـاالت و املـشاعر عـن ـ التعب ونقـص العاطفي الطالق ن ب الدالة وكـذلك ،رتباطية
اســة عالقــة Amiri, Hekmat Pour &Fadaei,2015)(رد وجــود ــ إ أيــضا ت أشــا ــ وال

ً
ر

سر الوظيفى داء و العاطفي الطالق ن ب  . يسالبة

تبط - 2 صـلةرا ـ ع ـ عت ـ ال ات ـ واملتغ يم املفـا بـبعض وثيقا تباطا ا الدوجماتية وم مف
ً ً

ر
و مود،ا سلطية،التعصبا إليھ،التصلب،ال ت أشا ما ذا اسةرو  سمية رد

ك تناولـــــت )  2009( رملبـــــا ـــــ ات وال ـــــ املتغ بـــــبعض ـــــا وعالق التعـــــصبمثـــــلالدوجماتيـــــة
مود وا سلط  .وال

فـــات -3 عر يميا تنوعــت ـــلكـــسي إ ـــا مجمل ـــ ت أشــا ـــا ـــرلك التعب ـــ ع ة القـــد رضــعف
ا وصــف أو املــشاعر الداخليــة،عـن س حاســ عــن الكــشف ــ ة الــصعو وعــدم،وكــذلك

العــــــــــــــــاطفي ـــــــــــــــديث با ك الــــــــــــــــشر ــــــــــــــــ إ اســــــــــــــــة،التـــــــــــــــودد د إليــــــــــــــــھ ت أشــــــــــــــــا مـــــــــــــــا ــــــــــــــــذا رو ر
Wells,R.Rehman,U,S&Sutherland,S.)2016( أن ـــــــــــــــا نتائج ــــــــــــــــرت أظ ـــــــــــــــ فــــــــــــــــرادوال

العاطفيـــــة العالقـــــة ـــــ م ا لـــــشر أقـــــل دعمـــــا يقـــــدمو ن يمي لكـــــسي
ً

عنـــــھ،ن ـــــتج ي ممـــــا
ن ج الــــز ن بـــــ والتفــــاعالت التواصـــــل الطـــــالق،وضــــعف حـــــدوث عليــــھ تـــــب ي الــــذي مـــــر

إليـھ،العـاطفي ت أشـا مـا ـذا اسـةرو  (Arfa-Ee, S Fallahi, A. M. &Biglary, M. , 2015رد
إ)  ـــــــا نتائج ت أشـــــــا ـــــــ والطـــــــالقروال التواصـــــــل ات ـــــــا م ن بـــــــ عكـــــــسية عالقـــــــة وجـــــــود رـــــــ

ن،العاطفي ج الـز ن بـ التواصـل ات ـا م وضـعفت تناقصت لما أنھ وحيث تفـع،ر ا رلمـا
العاطفي الطالق  . معدل

ـــــ - 4 ع يميا لكـــــسي و الدوجماتيـــــة مـــــن ـــــل ل الـــــسلبية النتـــــائج اســـــات الد عـــــض رتناولـــــت
جية الز ت،والعالقة أشا اسـةرحيث د اسة رد يـلر دان و ـ  .Heather,M,F.&Daniel,Oي

جيـــــــة) 2012( الز العالقــــــة عــــــن الرضــــــا عــــــدم ــــــ إ بــــــالفرد تــــــؤدى يميا لكــــــسي أن ــــــ ،وإ
ميمـــــة ا العالقـــــة ـــــات،وضــــعف بر ـــــاد اســــة د اســـــة د زوكـــــذلك ر ت) 2008(ر أشـــــا ـــــ روال

حـل ـ ع ة والقـد الـذ مـود ا مـستو ن بـ سـالبة تباطيـة ا عالقـة وجـود ـ إ ا رنتائج ىر
تناقـــــصت،ملــــشكالتا لمـــــا فــــراد لـــــدى الــــذ مـــــود ا مــــستو اد لمـــــا أنــــھ ـــــ ىبمع ز

م لـد املـشكالت حـل ـ ع ة وحـدوث،رالقد جيـة الز العالقـة سـوء عنـھ ـتج ي الـذي ومـر
العاطفي  . الطالق

الطــــالق -5 تفــــس حاولــــت ــــ ال ــــات النظر ــــةالعــــاطفي،عــــددت نظر ــــات النظر ــــذه ومــــن
وال النف ةالتحليل الشـعو عوامـل ـ إ العاطفي الطالق رعز ـةي النظر ـش حيـث

من دونھ ير الذي ما عرفوا أن الناس معظم ع الصعب من أنھ ـم،إ اج وكـذلك وز
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أن تـر وال السلوكية ة غيـابىالنظر ـو ن ج الـز ن بـ العـاطفي الطـالق حـدوث ب وسـ
ثابة،التدعيم تـرو ـ وال ي الوجـدا التعلـق ـة والـذيونظر القلـق ـ التجن الـنمط أن ى
ع العاطفيالتجنب،يقوم الطالق حدوث سا ئ با س عد العاطفي والنفو

ً ً
ر  . ر

ض اسة وفر   :رالد

طــالب .1 مــن عينــة لــدى العــاطفي والطــالق الدوجماتيــة ن بــ إحــصائيا دالــة عالقــة توجــد ال
ن وج امل العليا اسات   .رالد

بـ .2 إحصائيا دالة عالقة توجد طـالبال مـن عينـة لـدى العـاطفي والطـالق يميا لكـسي ن
ن وج امل العليا اسات   .رالد

العليـــــــات .3 اســـــــات الد طــــــالب مـــــــن عينـــــــة لــــــدى العـــــــاطفي بـــــــالطالق الدوجماتيــــــة عـــــــاد أ ــــــ رن
ن وج   .امل

العليــــــات .4 اســــــات الد طــــــالب مــــــن عينــــــة لــــــدى العــــــاطفي بــــــالطالق يميا لكــــــسي عــــــاد أ ـــــ رن
ن وج  .امل

اسةإجراءات   :رالد

أوال
ً

اسة:  الد   : رمن

ـــداف أل وفقـــا وذلـــك بـــؤ الت تبـــاطي الوصـــفي املـــن الباحـــث ًاســـتخدم ي اســـةر اليـــة، رالد ا

ـــــــدفت اســـــــةحيـــــــث والطـــــــالقرالد الدوجماتيـــــــة مـــــــن ـــــــل ن بـــــــ العالقـــــــة تقـــــــ ـــــــ العـــــــاطفي،إ
والطــــــالق يميا لكـــــسي بــــــاالعــــــاطفي،و يميا لكــــــسي و الدوجماتيــــــة مـــــن ــــــل بــــــؤ ت جـــــة لطالقرود

ن وج امل العليا اسات الد طلبة لدى   .رالعاطفي

اسة: ًثانيا الد   : رعينة

مــــن اســــة الد عينــــة ونــــت ليــــة) 322(رت مــــن العليــــا اســــات الد طلبــــة مــــن ن وج ــــ امل مــــن رفــــردا ً

بيــــة لل العليــــا اســــات رة-رالد القــــا ن، جامعــــة بــــ م أعمــــا اوح ــــ ت بمتوســــط) 52-21(رممــــن ًعامــــا

م) 31.02( ن،)6.75(ىعيـــــاروانحـــــراف بـــــ اج الـــــز عنــــــد م أعمـــــا تراوحـــــت ووقــــــد ًعامــــــا،) 30: 20(ر

ن بـ ن ج الـز ن بـ العمـر فـار ووتـراوح ن،أعـوام) 10  : 1( ق بـ اج الـز مـدة ًعامـا،) 18 : 5(ووتراوحـت

اسـات الد ـ جـاء ملـا طبقـا ألنـھ ؛ واحـد عـام ـم اج ز ـ ع مـر الذين اج ز الباحث بعد اس روقد
ً و و

فـــإن مـــنالـــسابقة ـــل ـــصية الخـــتالف اج الـــز مـــن و العـــام ـــ تـــزداد اجيـــة الز واملـــشكالت لو
التوافــق يــتم ــ ح اج الــز بدايـة ــ مــا بي صــدام فيحــدث الـبعض، ما عــض عــن جــة والز ج والـز و و

العاطفي الطالق تحت ذلك يندرج وال ما ن ،بي ب ما م لد طفال عدد تراوح طفال) 3: 1(وقد
ً
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ثالثا
ً

اسةا أدوات:     :رلد

الدوجماتية -1   :)الباحث إعداد( مقياس

بناء       :املقياسمراحل

العلميـة طـوات ا مـن عـدد ـق طر عـن وذلـك الدوجماتيـة مقيـاس بإعداد الباحث قام
النحو ع   :التاوذلك

من .1 دف ال قيـاس:املقياستحديد و و املقياس من دف ال بتحديد الباحث قام حيث
مـــــن عينــــة لـــــدى العليــــاالدوجماتيــــة اســـــات الد ن،رطلبــــة وج ـــــ ـــــقامل طر عـــــن وذلــــك

اسـة الد ـ املـستخدم الدوجماتيـة مقياس ع املفحوص ا عل يحصل ال جة رالد ر
الية  ا

ا .2 ال وأشـــــــ ـــــــا بجوان الدوجماتيـــــــة ــــــوم مف تنـــــــاو والـــــــذي النفــــــ اث ـــــــ ال ـــــــ ع لطــــــالع
اساتاملختلفة، الد مراجعة طالعالنفسية،روكذلك مـنمجعو البحـوث،موعة

الدوجماتية لقياس وأداة نظر إطار ن و ت  .يدف

ــا .3 م واســتفاد الدوجماتيـة، ــصية ال تناولـت ــ ال س املقـاي عــض ـ ع الباحــث اطلـع
عــاد أ ــ ع ات العبــا ــع تو رــ مـــااملقيــاس،ز الباحــث ــا عل اطلــع ــ ال س املقــايي ومــن

 : ي

املتواز - الدوجماتية اي(نمقياس رجو كJohn Ray) ن مبا سمية    ) 2009( رترجمة

ومو - ية نا أبو لصالح الفكر مود ا   ) .١٩٨٧(يمقياس

الدوجماتية - شD.Scaleمقياس ك   .1960 ولر

شق - ب املستقبل قلق   .2005زمقياس

ي - القحطا محمد الدوجماتية سمات   .2007مقياس

راو - الط جميل ية التعص ات تجا   .٢٠٠٥يمقياس

راومقياس - الط جميل سلطية وال   . ٢٠٠٥يالدوجماتية

ــع بتو الباحـــث ــ)37(زقــام و أساســـية عوامــل خمـــسة ــ ا ــ( بنـــدا املعر والعامـــل،العامـــل
ي الوجـدا ي،النفـ الـسلو ـ،العامــل ال جتمـا،العامــل النحــو،)العامــل ـ ع وذلــك

  : التا
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  )1(لجدو

البنودالعوامل ع  زوتو

البنود عاملال مسلسل ع  زتو

املعر 1  1،6،11،16،21،35 العامل

ي 2 الوجدا النف  2،7،12،17،25،28،36 العامل

ي 3 السلو  3،8،13،18،22،26،29،32 العامل

ال 4  4،9،14،19،23،30،33،37 العامل

جتما 5  5،10،15،20،24،27،31،34 العامل

املقياس   : وصف

من املقياس و س) 37(نيت تق عاد،الدوجماتية،ًبندا أ خمسة ع عة   :وزمو

الفكر:املعرالبعد-1 مود ا شمل بالرأي-يو ديـدة -التمسك ا ار ف تقبل ـسلط-عدم ال
مــــــن.يالفكـــــر البعـــــد ــــــذا ـــــو ت ـــــبنـــــود،) 6(نو ــــــ، 1،6،11،16،21،35: و ع ـــــد ا ــــــ ع و

جـــــة تفـــــاع) 30(رللد ا نمـــــاالدوجماتيـــــة،رعـــــن جـــــةب للد ـــــى د ـــــد ا ـــــ انخفـــــاض) 6(رع عـــــن
 .الدوجماتية

النفــ-2 يالبعــد ــشمل:الوجــدا ــو حبــاط و اب، ــ غ ياتيــة، ا باملــشكالت املتعلــق القلــق
ـــداف ،،تحقيــق النفـــ مــن ـــوف ضـــعف ا مــن قلـــقمـــشاعر ـــو، ت و ـــذاناملــستقبل،

مــــــن ــــــبنــــــود،) 7(البعــــــد جــــــةو، 2،7،12،17،25،28،36: و للد ــــــ ع ــــــد ا ــــــ عــــــن) 35(رع
تفاع جةالدوجماتية،را للد ى د د ا ع نما الدوجماتية) 7(رب انخفاض   . عن

ي-3 الـسلو الـسيطرة،: البعـد ــشمل ـ،العدوانيــةو التغي ــصية،،مقاومـة لل العدائيـة ر املظــا
ة املــــــــــــــــــــــــضطر الــــــــــــــــــــــــضبط ــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــن. وج البعــــــــــــــــــــــــد ــــــــــــــــــــــــذا ــــــــــــــــــــــــو ت ـــــــــــــــــــــــــبنــــــــــــــــــــــــود،) 8(نو : و

جــة، 3،8،13،18،22،26،29،32 للد ــ ع ــد ا ــ ع تفــاع) 40(رو ا نمـــاالدوجماتيــة،رعــن ب
جة للد ى د د ا الدوجماتية) 8(رع   .انخفاض

ــــ-4 ال ــــشمل: البعــــد ــــو ع غــــالق ، الــــسل الــــذات تقــــدير ، ــــ ال الــــذات،التــــصلب
،التعــــصب ــــ ــــوال ت مــــننو البعــــد ــــ) 8(ــــذا و ، 4،9،14،19،23،30،33،37: بنــــود،

جــة للد ــ ع ــد ا ــ ع الدوجماتيــة) 40(رو تفــاع ا جــة، رعــن للد ــى د ــد ا ــ ع نمــا ) 8(رب
الدوجماتيةعن   .انخفاض

ـــشمل:جتمـــاالبعــد-5 الـــوو ،ضــعف جتمـــا جتمـــا اب ألســـاليب،ــ التعـــرض
التعلــــــيم ئــــــة و جتماعيــــــة ــــــشئة الت ــــــ ــــــوخاطئــــــة ت و مــــــنن، البعــــــد ــــــ) 8(ــــــذا و : بنــــــود،

جة ، 5،10،15،20،24،27،31،34 للد ع د ا ع تفاع) 40(رو ا نمـاالدوجماتية،رعن ب
جة للد ى د د ا انخفاض) 8(رع   .الدوجماتيةعن
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املقياس يح   : ت

النحو ع وذلك نقاط خمس من ملتصل وفقا املقياس يح ت يتم
ً

   -: التا

بقوة فض يجابية1 = رأ ة للعبا جة رد ة5، ر للعبا جات رد   .السلبيةر

باعتدال فض يجابية2= رأ ة للعبا جة رد ة4، ر للعبا جات رد     .السلبيةر

أوافق وال فض أ ة3= رال وللعبا يجابية ة للعبا جات رد ر       .السلبيةر

باعتدال يجابية4= أوافق ة للعبا جات رد ة2، ر للعبا جة رد      .ةالسلبير

بقوة يجابية5= أوافق ة للعبا جات رد ة1، ر للعبا جة رد      .السلبيةر

جــة للد ـ ع ــد ا ـ ع تفــاع) 185(رو ا جــةالدوجماتيـة،رعـن للد ـى د ــد ا ـ ع نمــا رب
الدوجماتية) 37( انخفاض   . عن

الدوجماتية ملقياس ية السيكوم صائص   : ا

أوال
ً

املقياس:  صد: صدق حساب قتم طر عن املقياس   : ق

ستكشا) أ( العام التحليل   : صدق

بلغــــت عينــــة ــــ ع املقيــــاس الباحــــث العليــــا) 100(طبــــق اســــات الد طــــالب مــــن وطالبــــة رطالــــب
ن، وج ـــــ قـــــةامل بطر العـــــام التحليـــــل بـــــإجراء وقـــــام للمقيـــــاس، العـــــام التحليـــــل إجـــــراء ـــــدف

ساسية ونات خمس،امل الباحث للمقياسواستخلص عوامل التا،ة النحو ع   :وذلك

  )2(لجدو

الدوجماتية ملقياس العام التحليل من املستخرجة   عاد

امن البعد ال ذر املفسرة ا التباين اكمية سبة ال التباين  سبة

 10.431 10.431 3.859 املعر

ي الوجدا  19.016 8.586 3.177 النف

ي  26.631 7.616 2.819 السلو

 32.659 6.029  2.230 ال

 38.609 5.950 2.201 جتما

ماكس الفا قة بطر املتعامد ر التدو عد املستخرجة عاد ي   ).(Varimaxروفيما
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  ) 3(لجدو

والثالث ى والثا و البعد مفردات شبع ي-املعر( لمعامالت الوجدا ي-النف ملقياس) السلو
  الدوجماتية

ا شبع ملفردةرقم ال  معامل

و البعد مفردات شبع  )املعر(لمعامالت

1 .328 

6 .302 

8 .359 

16 .344 

21 .463 

27 .361 

29 .467 

35 .499 

ى الثا البعد مفردات شبع ي(معامالت الوجدا  )النف

2 .673 

12 -.357 

25 .663 

36 .594 

الثالث البعد مفردات شبع يا(معامالت  )لسلو

3 .470 

13 .340 

22 .448 

26 .623 

32 .510 

البنود أن السابق دو ا و و) 8،27،29(لو بالبعد شبعا أك لانت ـ(ً مـن)املعر ـ أك
خر عاد باأل ا   .ىشبع
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  )4(لجدو

امس وا ع الرا البعدين مفردات شبع الدوجمات) جتما-ال(معامالت   يةملقياس

املفردة شبع رقم ال  معامل

ع الرا البعد مفردات شبع  )ال(معامالت

4 .317 

7 .305 

9 .486 

14 .629 

18 .595 

19 .651 

23 .391 

30 .378 

33 .560 

37 .320 

امس ا البعد مفردات شبع  )جتما(معامالت

5 .653 

10 .365 

11 .305 

15 .423 

17 .440 

20 .386 

24 .631 

28 .569 

31 .565 

34 .545 

البنــود أن الــسابق ــدو ا ــ ــع) 7،18(ليو الرا بالبعــد ــشبعا ــ أك ــ(ًانــت مــن) ال ــ أك
، خـــر عـــاد باأل ا ـــامس) 11،17،28(والبنـــودىـــشبع ا بالبعـــد ـــشبعا ـــ أك ) جتمــــا(ًانـــت

خر عاد باأل ا شبع من   .ىأك
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املقا)ب ( الطرفيةصدق   :رنة

أفــــراد يف تـــص ـــ ع يقـــوم والـــذي للمقيـــاس، الطرفيـــة نـــة املقا صـــدق بحـــساب الباحـــث رقـــام
ن مجموعت إ داء(العينة ى وأد النحو)أع ع وذلك ما، بي الفر وحساب   :التاق،

  )5(لجدو
جات د متوسطي ن ب الفر لداللة ت اختبار رنتائج دق ى وأد أع ن عاملجموعت اء

الدوجماتية   مقياس

 العدد املجموعة املتغ
املتوسط
ي سا  ا

نحراف
 ياملعيار

قيمة
 "ت"

جات رد
ة ر  ا

الداللة
 حصائية

داءدأ مقياس 4.64372 149.2222 27 ى
اجات  ا

داء  7.22842 119.6000 25 أع
17.716  50  .01 

داللة مستو عند دولية ا ت ة05.ىقيمة حر جات   1.671 )= 50( رود

داللة مستو عند دولية ا ت ة01.ىقيمة حر جات   2.390 )= 50( رود

داء ــ أع مجموعــة جــات د متوســطي ن بــ إحــصائيا دال فــر وجــود الــسابق ــدو ا ــ ريو ق ل
املخت ات املـستو ن بـ ـ التمي ـ ع ختبـار ة قــد ـ إ ـش ممـا داء، ـ أع لـصا داء ـى لفــةروأد

الألفراد، ا البحث لالستخدام وصالحيتھ صدقھ ثم   .ومن

املقياس   :ثبات

عينــة ــ ع ختبــار طبــق حيــث التطبيــق، إعـادة قــة بطر ختبــار ثبــات بحــساب الباحــث قـام
ا ن،من) 37(قوام وج صدامل و ختبار يح بت جات،روقام عـدرالد التطبيـق أعـاد رثم ومـر

ن،ًيوما) 15( التطبيقـ ـ الطـالب جـات د ن بـ سـو لب سيط ال طي ا تباط معامل روحساب نر
ي والثا النـصفية،لو التجزئـة قـة بطر الثبـات بحـساب الطـو،وقـام يح تـ معادلـة لوتطبيـق

مان( بمعادلــة)نبــراو-ســب النــصفية التجزئــة وكــذلك نبــاخ–ألفــا"و" جوتمــان"، ــ" وكر ع وذلــك
التا   :النحو

  )6(لجدو
الدوجماتية مقياس ثبات معامالت   نتائج

 البعد
عدد

 املفردات
معامل

مان"التجزئة  "سب
معامل

 "جوتمان"التجزئة

معامل
-ألفا

نباخ  وكر

معامل
 ستقرار

 **648.  785.  732.  744. 8 املعر

ي الوجدا  **861. 755.  716.  728. 4 النف

ي  **821.  748.  748.  757.  5  السلو

 **886.  808.  839.  845. 10 ال

  *395.  722.  747.  751. 10 جتما

ل ك   **808.  740.  738.  739. 37 املقياس
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املقيــاس ثبـات معــامالت جميــع أن الـسابق ــدو ا ـ و املقيــاسمرتفعـة،لو ثبــات ـ إ ــش ممــا
ا ا البحث لالستخدام   .وصالحيتھ

املقياس ائيةوصف ال تھ   : رصو

الدوجماتيــة مقيــاس ــو مــن نيت ائيــة ال تھ صــو خمــسة) 37(رــ ــ ع ن ع مــو زبنــدا عــاد،ً وذلــكأ
النحو    :التاع

  )7(لجدو

ائية ال ة للصو وفقا الدوجماتية مقياس عاد أ من عد ل ل ات العبا قام رأ ً
ر   ر

ات البعد العبا قام رأ ات ر العبا  رعدد

 8 27،29،35*،1،6،8،16،21 املعر

ي الوجدا  4 36،*12،25،*2 النف

ي  5 *32،*22،26،*3،13 السلو

 10 4،7،9،14،18،19،23،30،33،37 ال

 10 31،34،*5،10،11،15،17،20،24،28 جتما

ات للعبا الك  37 راملجموع

ات* العبا إ   .السالبةرش

القــيم ات العبــا أعطيــت ــ) 5-4-3-2-1(روقــد ما ا التقــدير مقيــاس وفــق التــوا ــ فــض(ع رأ
باعتـدال-ـشدة فــض أوافـق-رأ وال فــض أ باعتـدال-رال ـشدة-أوافــق ات،)أوافــق العبــا حالـة ــ رو

القـــيم فتعطـــى التـــدرج) 1-2-3-4-5(الــسلبية وفـــق التـــوا ــ ن، ع بـــ و البعـــد جـــات د اوح ــ لوت ر
ى) 8-40( ع) 25-5(والثالث) 20-4(والثا امس) 50-10(والرا يمكـن، )50-10(وا جـة د روأقـ

ــ الدوجماتيـة مقيـاس ات عبــا جميـع ـ ع املفحــوص ـا عل يحـصل جـة) 185(رأن ــش، رد حيـث
املفحـــوص لـــدى الدوجماتيـــة تفـــاع ا ـــ إ املقيـــاس ـــ ع العاليـــة جـــة رالد أن،ر يمكـــن جـــة د أقـــل رأمـــا

عل ـيحصل الدوجماتيـة مقيـاس ـ ع املفحوص جـة) 37(ا املنخفـضة، رد جـة الد ـش رحيـث
املفحوص لدى الدوجماتية انخفاض    .إ

ثميا -2 لأللكـــس نتــــو تو ــــاركر، بـــاج، رتــــايلو: إعــــداد((TAS-20)رمقيـــاس ترجمــــة(  )1994، و
 ) : الباحث

املقيــــــــاس اســــــــتخدام رات ـــــــ ب:م ــــــــاركر و ــــــــاج و تـــــــايلو مــــــــن ــــــــل نتــــــــورقــــــــام تو مقيــــــــاس رنــــــــاء
يميا، اساتلأللكسي الد من العديد ية وم السي خصائصھ اختبار بحاث،روتم ـتو أث وقـد

قيـاس يميا،فعاليتھ مـنلكـسي العديـد ـ إ ترجمتـھ مـناللغـات،وتمـت املقيـاس ترجمـة وتـم
خالل من ية العر اللغة إ ية نجل   .الباحثاللغة
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صو املقياس    :وليةتھروصف

مــن وليـــة تھ صــو ــ يميا لكــسي مقيــاس ــو رت س) 20(ن تقــ يميا،ًبنــدا تمـــتلكــسي وقــد
وأخــــــر إيجابيـــــة ات عبــــــا ل شـــــ ــــــ ع البنـــــود ىصـــــياغة و) 15(بواقــــــعســـــلبية،ر إيجابيــــــة، ة ) 5(رعبـــــا

النحو ع وذلك عاد أ ثالثة من املقياس و ت وقد سلبية، ات نعبا    -: التار

ة-1 مـشاعره:نفعاالتتحديدصعو ـ ع التعـرف ـ للفـرد املحـدودة ة القد البعد ذا ع رو
ا، اك منروإد البعد ذا و ت البنود) 7(نو ذه و   .       14،13،9،7،6،3،1: بنود،

عن-2 التعب ة ن،:نفعاالتصعو لآلخـر مـشاعره عـن ـ التعب ـ ع الفـرد ة قـد ضـعف ع رو
املقياس و ت البنود) 5(مننو ذه و   . 12،17 ،2،4،11: بنود،

نحو-3 املوجھ ارجالتفك لدى:ا التأملية الكفاءة نقص ع مـنالفرد،و البعد ذا و ت نو
البنود) 8( ذه و   .18،19،20 ،5،8،10،15،16: بنود،

تــــــــايلو قبــــــــل مــــــــن يميا لأللكـــــــسي نتــــــــو تو مقيــــــــاس صــــــــدق حــــــــساب روتـــــــم ن،ر وذلــــــــكوآخــــــــر
التحليــــلباســـت صــــدق ،خدام مــــي،والــــصدقالعـــام خــــاللزالتال مــــن املقيـــاس ثبــــات حــــساب وتـــم

نباخ كر ألفا قة وطر ختبار، إعادة قة طر   .واستخدام

املقياس يح   : ت

النحو ع وذلك نقاط خمس من متصل ع املقياس     :التاي

بقوة فض يجابية1= رأ ة للعبا جة رد الس5، ر ة للعبا جات رد   .لبيةر

باعتدال فض يجابية2= رأ ة للعبا جة رد السلبية4، ر ة للعبا جات رد   .  ر

أوافق وال فض أ السلبية3= رال ة وللعبا يجابية ة للعبا جات رد ر   .    ر

باعتدال يجابية4= أوافق ة للعبا جات رد السلبية2، ر ة للعبا جة رد   .   ر

بقوة يجابية5= أوافق ة للعبا جات رد السلبيةرد1، ر ة للعبا   .   رجة

جة للد ع د ا ع تفاع) 100(رو ا يميا،رعن جـةلكسي للد ـى د ـد ا ـ ع نمـا رب
يميا) 20( لكسي انخفاض   . عن

اسة الد يميا لكسي ملقياس ية السيكوم صائص اليةرا   :ا

املقياس   : صدق

الطر باستخدام املقياس صدق حساب    - :تيةقتم

ستكشا) أ( العام التحليل   : صدق

ا قوام عينة ع املقياس بتطبيق الباحث العليـا) 60(قام اسـات الد طلبـة من رفردا ن؛ً وج ـ امل
ستكـــشا العـــام التحليـــل إجـــراء العـــامللمقيـــاس،ـــدف التحليـــل بـــإجراء الباحـــث قـــام ثـــم

ونــات امل قــة الباحــثساســية،بطر اســتخلص للمقيــاسوقــد ــسة ئ عوامــل ــ،رثالثــة ع وذلــك
التا   :النحو
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  )8(لجدو

يميا لأللكسي نتو تو ملقياس العام التحليل من املستخرجة   رعاد

امن البعد ال ذر املفسرة ا التباين اكمية سبة ال التباين  سبة

تحديد ة صعو
 نفعاالت

4.067 20.333 20.333 

عن التعب ة صعو
 التنفعا

2.307 11.536 31.868 

نحو املوجھ التفك
ارج   ا

1.907 9.533 41.401 

املفــردات حـذف تــم أنــھ الــسابق ــدو ا ـ و عــن)18-12(لو ا ــشبع معامــل ،30.±النخفــاض
بنــوده عـدد أصـبح والـذى للمقيــاس ائيـة ال ة الـصو مـن املفــردات تلـك بعاد اسـ تـم التـا ) 18(رو

ي وفيما ماكسًبندا، الفا قة بطر املتعامد ر التدو عد املستخرجة   ).(Varimaxرعاد

  )9(لجدو

يميا لأللكسي نتو تو مقياس عاد أ مفردات شبع   رمعامالت

املفردة شبع رقم ال  معامل

و البعد شبع نفعاالت(لمعامالت تحديد ة  )صعو

1 .590 

6 .591 

7 .671 

8 .466 

9 .808 

13 .627 

14 .634 

ى الثا البعد شبع نفعاالت(معامالت عن التعب ة  )صعو

2 .470 

3 .495 
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املفردة شبع رقم ال  معامل

4 .615 

11 .733 

20 .405 

الثالث البعد شبع ارج(معامالت ا نحو املوجھ  )التفك

5 .611 

10 .680 

15 .610 

16 .309 

17 .477 

19 .668 

البنـــــــد أن الـــــــسابق ـــــــدو ا ـــــــ و ـــــــشبع) 8(لو ـــــــ أك وًـــــــان بالبعـــــــد تحديـــــــد(لا ة صـــــــعو
الثالث،) نفعاالت بالبعد شبعھ ي) 3،20(والبندانمن الثـا بالبعـد ـشبعا أك ة(ًانوا صـعو

نفعاالت عن عاد) التعب باأل ما شبع ،من الثالـث) 17(والبنـدىخر بالبعـد ـشبعا ـ أك ًـان

ارج( ا نحو املوجھ بالبع) التفك شبعھ يمن الثا   .د

الطرفية) ب ( نة املقا   :رصدق

الطرفيـــة نــــة املقا صــــدق بحــــساب الباحــــث يفللمقيــــاس،رقـــام تــــص ــــ ع عتمــــد والــــذي
ن مجمـــوعت ـــ إ العينـــة ـــ(أفـــراد ـــىأع وحـــساب)أداءوأد ـــى، د ـــا و ـــ ع ـــا لال رطبقـــا ر

ً

عل حصل ال النتائج التا دو ا و و ما، بي لالفر    :الباحثاق

  )10(لجدو

جات د متوسطي ن ب الفر لداللة ت اختبار رنتائج داءق ى وأد أع ن مقياس املجموعت ع
يميا   لكسي

 العدد املجموعة املتغ
املتوســـط
ي سا  ا

نحـراف
 ياملعيار

قيمـــــــــــــــــــــة
 "ت"

جات رد
ة ر  ا

الداللـــــــــــــــــــــــــة
 حصائية

ىدأ
 داء

17 68.7059 4.75348 
مقياس

يميا أع لكسي
 داء

16 47.6875 4.15883 

13.483 

 

31 

 
.01 

داللة مستو عند دولية ا ت ة05.ىقيمة حر جات   1.684 )= 31( رود
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داللة مستو عند دولية ا ت ة01.ىقيمة حر جات     2.423)= 31( رود

ـ أع مجموعـة جـات د متوسـطي ن بـ إحـصائيا دال فـر وجـود الـسابق دو ا و رو ق داءل
ات املـــستو ن بـــ ـــ التمي ـــ ع ختبـــار ة قـــد ـــ إ ـــش الـــذي مـــر داء، ـــ أع لـــصا داء ـــى روأد

صدق ع يدل مما لألفراد    .املقياساملختلفة

املقياس   :ثبات

ـق طر عــن ختبـار ثبـات بحــساب الباحـث التطبيــققـام ــ،إعـادة ع ختبـار تطبيــق تـم حيـث
ا قوام جات ) 37( عينة الد صد وتم رطالبا، ر ر،ً مـر عـد التطبيق إعادة وحـساب ) 15( وثم ًيومـا،

وكـذلك ي، والثـا و التطبيـق ـ الطـالب جـات د ن ب سو لب سيط ال طي ا تباط لمعامل رن ر
قة بطر الثبات النصفيةحساب نالتجزئة نـصف ـ إ املقيـاس تجزئـة ـ ع تقوم وال –فـردي(،

ــــ معامــــل) وز الطــــووحــــساب يح تــــ معادلــــة وتطبيــــق مــــا، بي لتبــــاط مان(ر ،)نبــــراو–ســــب
بمعادلة النصفية التجزئة نباخ–وألفا" جوتمان"وكذلك ذلك،وكر يو التا دو   :لوا

  )11(لجدو

يميا لكسي مقياس ثبات معامالت   نتائج

 البعد
عدد

 املفردات
معامل

مان"التجزئة  "سب
ألفا -معامل

نباخ  وكر
لمعام

 ستقرار

نفعاالت تحديد ة  7 صعو
.724 
 

.740 
.971** 

 
عن التعب ة صعو

 نفعاالت
5 

.725 
 

.771 
.915** 

 

ارج ا نحو املوجھ  6 التفك
.695 
 

.678 
.773** 

 

ل ك  18 املقياس
.677 
 

.672 .772** 

جــدو نتــائج مــن ــش) 4(ليتــ ممــا مرتفعــة املقيــاس ثبــات معــامالت جميــع صــالحيةأن ــ إ
  .املقياس

الداخ   :ساق

سـو لب ـسيط ال طـي ا تبـاط معامـل حـساب ق طر عن الداخ ساق حساب نتم ر
النحو ع وذلك لية، ال جة الد وكذلك إليھ، ت ت الذي والبعد مفردة ل جات د ن رب   :التار

  

  

  

  

  



  واأللكسیثیمیا كعوامل منبئة بالطالق العاطفي الدوجماتیة
  المتزوجین لدى 

عمرو رمضان معوض أحمد عطایا                     / د
 

 

 

262 

  )12(لجدو

و البعد س ة (لتجا نفعاالتصعو يميا)تحديد لأللكسي نتو تو   رملقياس

املفردة  رقم
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للبعد
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للمقياس

1 .578** .411** 

6 .625** .484** 

7 .746** .614** 

8 .585** .472** 

9 .803** .757** 

13 .623** .499** 

14 .637** .465** 

نتـــائج مــن ـــ) 5(لجــدويتــ إ ــش الـــذي مــر إحــصائيا، دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع رأن
البعد س   .تجا

  )13( لجدو

ى الثا البعد مفردات شبع ة (معامالت نفعاالتصعو عن نتو) التعب تو رملقياس
يميا   لأللكسي

املفردة للبعد رقم لية ال جة بالد تباط رمعامل  ر
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 لمقياسل

2 .575** .569** 

3 .579** .368** 

4 .588** .428** 

11 .516** .588** 

20 .409** .423** 

جــدو نتـــائج مــن ـــ) 6(ليتــ إ ــش الـــذي مــر إحــصائيا، دالـــة تبــاط معـــامالت جميــع رأن
البعد س   .تجا
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  )14(لدوج

الثالث البعد س نحوالتفك(تجا ارجاملوجھ يمياملقياس)ا لأللكسي نتو   رتو

املفردة  رقم
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للبعد
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للمقياس

5 .522** .357** 

10 .645** .257* 

15  .643** .381** 

16 .484** .352** 

17 .623** .428** 

19 .575** .484** 

جــدو نتـــائج مــن معـــامالت) 7(ليتــ جميــع ـــأن إ ــش الـــذي مــر إحــصائيا، دالـــة رتبــاط
البعد س   .تجا

ائية ال تھ صو املقياس   : روصف

نتـو تو ملقياس ائية ال ة الصو ونت رت يميار ـاركر: إعـداد(لأللكـسي و ، ـاج و ، ترجمـة) " رتـايلو
عـًبندا،) 18(من" الباحث عـن العـام التحليـل حـساب أسـفر ـ ال ات العبا حذف عد دمروذلك
ا ــا،ــشبع تباط ــروا و عـــاد أ ثالثــة ـــ ع املقيــاس بنـــود ــع تو نفعـــاالت( زوتـــم تحديــد ة ، صـــعو

نفعاالت عن التعب ة ارج، صعو ا نحو املوجھ التا) التفك النحو ع   :وذلك

  )15(لجدو

ال ة للصو وفقا يميا لأللكسي نتو تو مقياس عاد أ من عد ل ل ات العبا قام رأ ًر
ر   ائيةر

ات البعد العبا قام رأ ات ر العبا  رعدد

املشاعر اك إد ع ة القد رعدم  7 13،14، 9، 8، 7، 6، 1 ر

املشاعر عن التعب ع ة القد  5 20، 11،*4، 3، 2 رعدم

ارج ا نحو املوجھ  6 *17،18، 16، 15، *10، *5 التفك

ات للعبا الك  18 راملجموع

السالبة* ات العبا إ   .رش

القــيم ات العبـا أعطيــت ــ) 5-4-3-2-1(روقـد ما ا التقـدير مقيــاس وفــق التـوا ــ فــض(ع رأ
باعتــدال-ــشدة فــض أوافــق-رأ وال فــض أ باعتــدال-رال ــشدة-أوافــق ات). أوافــق العبــا حالــة ــ رو

القـــيم فتعطـــى وفـــق) 1-2-3-4-5(الـــسلبية التـــوا ـــ نالتـــدرج،ع بـــ و البعـــد جـــات د اوح ـــ لوت ر
ى) 7-35( ــــ،) 30-6(والثالـــث) 25-5(والثـــا ع املفحـــوص ـــا عل يحـــصل أن يمكـــن جـــة د روأقـــ
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ـ يميا لكـسي مقيـاس ات عبـا جـة) 90(رجميع ـ، رد إ املقيـاس ـ ع العاليـة جـة الد ـش رحيـث
املفحـــــوص لـــــدى يميا لكـــــسي تفــــاع ـــــ،را ع املفحـــــوص ـــــا عل يحـــــصل أن يمكـــــن جــــة د أقـــــل رأمـــــا

ي لكــسي ــمقيــاس جــة) 18(ميا يميا، رد كــسي انخفــاض ــ إ املنخفــضة جــة الد ــش رحيــث
املفحوص    .لدى

الطالق-3 الباحث (:العاطفيمقياس   ) إعداد

املقياس إعداد   : خطوات

لدى- )أ(   العاطفي الطالق قياس و و املقياس من دف ال تحديد اجتم    .وز

امل - )ب( مــن عــدد ــ ع بــاالطالع الباحــث اثقــام ــ ال ــ املوجــودة س ،قــاي ــالنفــ ع وذلــك
     :التاالنحو

ا- الز للرضا شنايدر البـبالو: إعـداد(ومقياس مـن،)1987، ىفيـوال ـو ت عـة) 280(نو مو زبنـدا ً

عـــدا، عـــشر أحـــد ـــ ـــًع ـــل:و املوجـــھ وقـــتاملـــشكالت،تـــصال قـــضاء ـــ الفـــراغ،املـــشاركة
الفات اتاملالية،ا لالضـطرابدوار،توج العـائ خ ،رالتـا ـ ا العالقـةوالز عـن الرضـا عـدم

الوالــدين ن طفـــال،بــ ـــشئةو ت بأســاليب املتعلقـــة ـــالتآلفيـــة، طفــال،الــصراعات الك الــضيق
اج، ى،التواصــلوبــالز الرضــاالوجــدا ــعــدم تقــدير.ا خــالل مــن املقيــاس ــ ع جابــة ــتم و

ى  ).خطأ-(ثنا

شواست- الدين عز عادل ،للتوافق) 1989(ليان ا منوالز و ت ع) 157(نو عة مو زبندا ً

عداأث موالسمات، العصابية،السمات:وًعشر ة رإدا ، طفال، املالية،ر وانـبلامليـو ا
سمية، ات، ا ـسية،رمـورالقد ة،العالقـاتا ،عـدمالـسيطرة، سـر بالنـ ـ. رالتقـا تمو

ــي ثال تقــدير خــالل مــن املقيــاس ــ ع ج(جابــة الــز ــ ع جــة-وتنطبــق الز ــ ع تنطبــق-وتنطبــق
جة والز ج الز وع  ).و

بنـاء- يدركـھ كمــا العـاطفي الطـالق املجيـد: إعـداد(مقيـاس عبـد مرتـ ــو،)2006، رانيــا ت نو
عـــــــاد،) 26(مــــــن أ ثالثــــــة ــــــ ع عـــــــة مو زبنــــــدا ــــــً ،عـــــــد: و ـــــــل،التجعــــــدرالنفــــــو املـــــــشكالتا عــــــد

الفات ي. وا ثال تقدير خالل من املقياس ع جابة تم  ).ال-ًأحيانا-عم(و

النف- الطالق الـسيد: إعداد(مقياس محمود مـن،)2012، بة ـو ـ) 95(نوت ع عـة مو زبنـدا ً

عـــــــاد أ ــــــــثالثـــــــة واملــــــــشكالت:و جيـــــــة،الـــــــصراعات النفــــــــسيةوالز ـــــــسمية،عـــــــراض ســــــــلبيةوا
نا بــ نلتواصــل ج ــي،)والــز ثال لتقــدير طبقــا املقيــاس ــ ع جابــة ــتم و

ً
حــد-تنطبــق( ــ إ تنطبــق

تنطبق-ما  ).ال

العـاطفي- الطالق جمعـة: إعـداد(مقياس أحمـد مـن،)2013، أمـل ـو ـ) 99(نوت ع عـة مو زبنـدا ً

عــــــاد أ ــــــخمــــــسة الكــــــسب:و وأنظمـــــــة قتــــــصادية د نفــــــاق،راملــــــوا الو شــــــباع عـــــــاطفىعــــــدم
، ـــــ ـــــوا الرغبـــــة عـــــدم ن، ج للـــــز الـــــذات تمـــــايز مـــــستو وتبـــــاين املـــــستوالتواصـــــل،ى ىتبـــــاين

ـي.والثقـاجتمـا ثال لتقـدير طبقـا املقيـاس ــ ع جابـة ـتم و
ً

مــا-تنطبــق( حـد ـ إ ال-تنطبـق
  .)تنطبق

س-)ج( املقـــاي مـــن أيـــا ـــستخدم ولـــم العـــاطفي الطـــالق مقيـــاس بإعـــداد الباحـــث قـــام
ً

ســـالفة
عينــة مــع ناســب ت ال الــسابقة س املقــاي ألن وذلــك اســة،الــذكر البنــودرالد عــدد ة ــ لك وكــذلك
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تكمـــــل وال بامللــــل العينـــــة ـــــشعر مــــا عليـــــھاملقيـــــاس،فر ـــــت بن الــــذي النظـــــر طـــــار يوالخــــتالف
س    .السابقةاملقاي

النظــر- لإلطـار وفقــا وذلــك العــاطفي الطـالق مفــردات بــصياغة الباحــث يقـام
ً

اســة الد ــ راملقــدم
للطــالق متعــددة يم مفــا مــن عليــھ احتــو وليـــةالعــاطفي،ىومــا ة الــصو بإعــداد الباحــث روقــام

ــو ت والـذي خمــسة)64(مـننللمقيـاس ـ ع عــة مو زبنـدا عـادً ن:أ بـ الــسل ن،التواصـل ج والــز
شــباع ،عــدم ــ املاليــةا الفــات ن، ا ج للــز ة ســر لفيــة ا النفــسية، وتبــاين عــراض

التا النحو ع وذلك سمية   :وا

ن- بــــ الــــسل نالتواصــــل ج نفعــــا:والــــز التجــــاوب ضــــعف ــــ إ ــــش ،و مــــنيوالفكــــر ــــو ت نو
  .ًبندا) 17(

شباع- ـعدم والعالقـة:ا ـ ا التواصـل ـ الرغبـة عـدم ـ إ ـش ميمـة،و ـوا ت نو
  .ًبندا) 12(من

الفــــــات- تمـــــــام:املاليـــــــةا أو ن ج الـــــــز أحـــــــد كبخــــــل املاليـــــــة مـــــــو ـــــــ إ البعــــــد ـــــــذا ـــــــش وو ر
حساب ع صية ال اجات منسرة،با و ت   .ًبندا) 11(نو

ة- ســــر لفيــــة ا نتبـــاين ج جتماعيــــة:وللـــز الطبقـــة اخــــتالف ــــ إ ــــش ىواملــــستولألســــرة،و
ن،الثقا ج ذلكوماوللز بع واضطرابات،مني ت   .بنود) 10(من نو

ـــسمية- وا النفـــسية ــــا: عـــراض ل يتعـــرض ـــ ال والنفـــسية ـــسمية ا ضــــطرابات ـــ إ ـــش و
ــض ال ــاز ا اضــطرابات مثــل العــاطفي الطــالق يجــة ن جــان واليــأسوالز ، والغــضبوالتنفــ

كتئاب، وو ت و ا،   .ًبندا) 14(مننوغ

الطالق ملقياس ية السيكوم صائص    :فيالعاطا

املقياس   : صدق

ستكشا) أ( العام   :الصدق

ــا قوام عينــة ــ ع املقيــاس بتطبيــق الباحــث العليــا)  150 (قــام اســات الد طــالب مــن رطالبــا ً

ن وج ـــــ للمقيـــــاس،امل العـــــام التحليـــــل إجـــــراء العـــــام،ـــــدف التحليـــــل بـــــإجراء الباحـــــث وقـــــام
ساسية ونات امل قة الباح،بطر للمقياسواستخلص عاد أ خمسة التا،ث النحو ع   :وذلك
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   )16( لجدو

العاطفي الطالق ملقياس العام التحليل من املستخرجة   عاد

 البعد
ذر ا
امن  ال

التباين سبة
 املفسرة

اكمية ال التباين  سبة

نالسلالتواصل ج الز ن  14.316 14.316 8.589 وب

ا شباع  25.579 11.263  6.758 عدم

املالية الفات  35.823 10.244 6.146 ا

ن ج للز ة سر لفية ا  45.744 9.921 5.953 وتباين

سمية وا النفسية  49.453 3.709 2.225 عراض

املفردات حذف تم قد أنھ السابق دو ا من ن ا) 47-15 ( لتب ـشبع معامـل النخفـاض ًنظـرا

ال،30.±عـــن بعد اســـ التـــا للمقيـــاسو ي ـــا ال ل الـــش مـــن املفـــردات تلـــك عـــدد،باحـــث وأصـــبح
قـــــــــــــــة،ًبنـــــــــــــــدا) 58(البنـــــــــــــــود بطر املتعامـــــــــــــــد ر التـــــــــــــــدو عـــــــــــــــد املـــــــــــــــستخرجة عـــــــــــــــاد ـــــــــــــــ ي وفيمـــــــــــــــا

ماكس   ). (Varimaxرالفا

  )17(لجدو

ى والثا و البعدين مفردات شبع نالتواصل(لمعامالت ج الز ن ب شباع-والسل عدم
العاطفيملقي)ا الطالق   اس

املفردة شبع رقم ال  معامل

و البعد مفردات شبع نالسل التواصل(لمعامالت نب ج   )والز

1 .466 

4 .396 

6 .394 

11 .615 

16 .692 

21 .527 

28 .562 

32 .679 

36 .586 

41 .654 
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املفردة شبع رقم ال  معامل

46 .666 

51 .436 

55 .476 

57 .552 

59 .692 

60 .607 

يمعامالت الثا البعد مفردات ا( شبع شباع   )عدم

3 .630 

8 .359 

13 .575 

18 .740 

23 .673 

29 .462 

33 .423 

38 .513 

43 .523 

48 .544 

53 .621 

البنــد أن الــسابق ــدو ا ــ و و) 4(لو بالبعــد ــشبعا ــ أك لــان نالــسل التواصــل(ً بــ
ن ج مــــن) والـــز ـــ أك بالبعــــدوذلــــك ــــع،ـــشبعھ يالرا الثــــا البعـــد بنــــود ـــشبع يتــــ وأيـــضا

ً
عــــدم(

ا ليا) شباع   .                                بھ
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  )18(لجدو

الثالث البعد مفردات شبع الفات(معامالت العاطفي)املالية ا الطالق   ملقياس

املفردة شبع رقم ال  معامل

البعد مفردات شبع املالية(الثالثمعامالت الفات  )ا

2 .368 

5 .493 

7 .479 

12 .665 

17 .623 

22 .307 

26 .528 

37 .561 

42 .573 

52 .551 

ع الرا البعد مفردات شبع ن(معامالت ج للز ة سر لفية ا  )وتباين

9 .318 

10 .338 

14 .342 

19 .396 

24 .385 

25 .408 

27 .512 

30 .488 

34 .389 

39 .380 

40 .538 

44 .405 

49 .409 
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البنــد أن الـــسابق ـــدو ا ــ و الثالـــث) 5(لو بالبعـــد ــشبعا ـــ أك املاليـــة(ًـــان الفــات عـــن) ا
امس،البعد البنودا أن يت وأيضا

ً
ـع) 5،27،40 ،10( الرا بالبعـد ـشبعا ـ أك تبـاين(ًانـت

ة سر لفية خر) ا عاد   .ىمن

    )19 ( لجدو

امس ا البعد مفردات شبع سميةعراض(معامالت   ) ا

املفردة شبع رقم ال  معامل

20 .632 

31 .648 

35 .608 

45 .550 

50 .618 

54 .528 

56 .621 

58 .398 

التمي) ب (   :ىالصدق

الطــالق ملقيـــاس ــ التمي الـــصدق حــساب حيـــثىتــم مقيـــاالعــاطفي، بتطبيــق الباحـــث سقــام
العاطفي الباحـث"الطالق إعـداد أعـده"من الـذي ـ ا الز التوافـق ومقيـاس الـدين" و، عـز عـادل

بلغــت" لشـو عينــة ــ ع العليــا) 40(وذلــك اســات الد طــالب مــن وطالبـة رطالبــا ن،ً وج ــ وقــامامل
صــــــد و ن املقياســـــ يح بتــــــ جات،رالباحـــــث جــــــاترالـــــد د ن بــــــ تبـــــاط معامــــــل حـــــساب تــــــم رثــــــم ر

ن، تباطاملقياس معامل بلغ روقد
ختبـار ،).**683-(- أن ـ إ ـش يجـة الن ـذه فـإن التـا و

مقبو تمي صدق بمعامل ليتمتع   .ى

الطرفية) ج( نة املقا   :رصدق

الطرفيـــة نــــة املقا صـــدق حـــساب ــــللمقيـــاس،رتـــم إ العينـــة أفـــراد يف تــــص خـــالل مـــن وذلــــك
ن آداء(مجموعت ى وأد الفر)أع وحساب النحو، ع وذلك ما، بي   :التاق
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  )20(لجدو

جات د متوسطي ن ب الفر لداللة ت اختبار رنتائج عق داء ى وأد أع ن املجموعت
العاطفي الطالق   مقياس

 العدد املجموعة املتغ
املتوســــــــــــــط

ي سا  ا
نحــراف

 ياملعيار
قيمـــــــــــــــــــــة

 "ت"
جات رد
ة ر  ا

الداللـــــــــــــــــــــــــة
 حصائية

داء ى مقيـــــــــــــــــــــــاس 8.50943 115.1027 39 أد
الطــــــــــــــــــــــــالق

داء اطفيالع  3.65594 83.0000 42 أع
22.339  79  .01 

داللة مستو عند دولية ا ت ة05.ىقيمة حر جات    1.658)= 79( رود

داللة مستو عند دولية ا ت ة01.ىقيمة حر جات   2.358 )= 79( رود

بـــ إحـــصائيا دال فـــر وجـــود الـــسابق ـــدو ا ـــ و قو داءل ـــ أع مجموعـــة جـــات د متوســـطي رن
ــ أع لــصا داء ــى اتداء،وأد املــستو ن بــ ــ التمي ــ ع ختبــار ة قــد ــ يو ــذا املتباينــةرو

البحثلألفراد، لالستخدام وصالحيتھ صدقھ ثم اومن   .ا

  :املقياسثبات

إعادة ق طر عن ختبار ثبات حساب قامالتطبيق،تم ـحيث ع ختبـار بتطبيـق الباحث
بلغــت الطـــالب مــن التطبيـــق)37(عينــة وأعــاد م، جـــا د صــد و ختبــار يح بتـــ قــام ثـــم رطالبــا ر ً

رعد الطـالبًيومـا، )15(ومر جـات د ن بـ سـو لب ـسيط ال طـي ا تبـاط معامـل حـساب روتـم نر
و ن التطبيقــ ي،لـ التجزئــةوالثــا قــة بطر الثبـات حــساب معادلــةلنــصفية،اوكــذلك وتطبيــق

الطو يح مان(لت بمعادلة)نبراو-سب النصفية التجزئة وكذلك نباخ-وألفا" جوتمان"، وكر
النحو ع   :التاوذلك

   )21(لجدو

العاطفي الطالق مقياس ثبات معامالت   نتائج

 البعد
عدد

 املفردات
معامل

مان"التجزئة  "سب
معامل

 "جوتمان"التجزئة
ألف -امعامل
نباخ  وكر

إعادة
 التطبيق

السلالتواصل
ن ج الز ن  وب

16 
.888 

 

.875 

 

.863 

 

.867** 

 

شباع عدم
 ا

11 
.843 

 

.839 

 

.863 

 

.875** 

 

املالية الفات  10 ا
.777 

 

.745 

 

.718 

 

.933** 

 

لفية ا  **952. 800. 829. 857. 13تباين
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 البعد
عدد

 املفردات
معامل

مان"التجزئة  "سب
معامل

 "جوتمان"التجزئة
ألف -امعامل
نباخ  وكر

إعادة
 التطبيق

ن ج للز ة      وسر

عراض
سمية ا

 لنفسيةوا
8 

.843 

 

.836 

 

.882 

 

.941** 

 

ل ك  58 املقياس
.897 

 

.893 

 

.876 

 

.966** 

 

املقياس ثبات معامالت جميع أن السابق دو ا ثبـاتمرتفعة،ليو إ النتائج ذه ش و
ا ا البحث لالستخدام وصالحيتھ  .املقياس

  :الداخساق-

ملق الــداخ ــساق حــساب الطــالقتــم معامــلالعــاطفي؛يــاس حــساب ــق طر عــن وذلــك
ــــ ت ت الــــذي والبعــــد مفــــردة ــــل جــــات د ن بــــ ســــو لب ــــسيط ال طــــي ا رتبــــاط وكــــذلكإليــــھ،نر

جة لية،رالد النحوال ع   :التاوذلك

  )22(لجدو

و للبعد الداخ نالسلالتواصل(لساق نب ج العاطفي)والز الطالق   ملقياس

امل  فردةرقم
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للبعد
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للمقياس

1 .658** .646** 

4 .562** .538** 

6 .655** .568** 

11 .682** .681** 

16 .399** .486** 

21 .719** .674** 

28 .386** .513** 

32 .361** .434** 

36 .584** .588** 



  واأللكسیثیمیا كعوامل منبئة بالطالق العاطفي الدوجماتیة
  المتزوجین لدى 

عمرو رمضان معوض أحمد عطایا                     / د
 

 

 

272 

امل  فردةرقم
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للبعد
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للمقياس

41 .234** .302** 

46 .348** .482** 

51 .607** .757** 

55 .684** .536** 

57 .659** .613** 

59 .593** .544** 

60 .596** .558** 

إحـــــصائيا دالــــة تبــــاط معـــــامالت جميــــع أن الـــــسابق ــــدو ا ــــ ريو س،ل تجـــــا ــــ إ ذلـــــك ــــش و
  .البعد

    )23(  لجدو

ي الثا للبعد الداخ ا (ساق شباع العاطفي) عدم الطالق   ملقياس

املفردة  رقم
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للبعد
للمقياس لية ال جة بالد تباط رمعامل  ر

3 .608** .461** 

8 .337** .492** 

13 .359** .485** 

18 .593** .584** 

23 .632** .552** 

29 .528** .467** 

33 .583** .230** 

38 .625** .292** 

43 .486** .390** 

48 .593** .592** 

53 .601** .619** 
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إحصائيا دالة تباط معامالت جميع أن السابق دو ا ريو البعد،ل س تجا إ ش   .مما

    )24(  لجدو

الثالث للبعد الداخ املالية(ساق الفات العاطفي) ا الطالق   ملقياس

املفردة  رقم
بالد تباط رمعامل ليةر ال جة

 للبعد
للمقياس لية ال جة بالد تباط رمعامل  ر

2 .629** .542** 

5 .591** .735** 

7 .600** .551** 

12 .765** .575** 

17 .764** .621** 

22 .382** .497** 

26 .572** .464** 

37 .601** .414** 

42 .754** .616** 

52 .607** .444** 

ج أن السابق دو ا و إحصائيالو دالة تباط معامالت البعد،رميع س تجا إ ش   .مما

    )25(  لجدو

ع الرا للبعد الداخ جتماعية(ساق لفية ا العاطفي) تباين الطالق   ملقياس

املفردة للبعد رقم لية ال جة بالد تباط رمعامل  ر
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للمقياس

9 .689** .638** 

10 .561** .589** 

17 .631** .586** 

19 .340** .216** 

24 .215** .284** 
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املفردة للبعد رقم لية ال جة بالد تباط رمعامل  ر
لية ال جة بالد تباط رمعامل ر

 للمقياس

25 .637** .642** 

27 .216** .285** 

30 .637** .642** 

34 .414** .373** 

39 .486** .406** 

40 .696** .619** 

44 .656** .661** 

49 .577** .534** 

معامال جميع أن السابق دو ا إحصائياليو دالة تباط البعد،رت س تجا إ ش   .مما

    )26(  لجدو

امس ا للبعد الداخ والنفسية (ساق سمية ا العاطفي)  عراض الطالق   ملقياس

املفردة  رقم
جة بالد تباط رمعامل ر

للبعد لية  ال
للمقياس لية ال جة بالد تباط رمعامل  ر

20 .598** .578** 

31 .682** .574** 

35 .595** .413** 

45 .283** .245** 

50 .774** .681** 

54 .664** .663** 

56 .735** .623** 

58 .646** .618** 

دالة تباط معامالت جميع أن السابق دو ا ريو البعدإحصائيا،ل س تجا إ ش   .مما
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تھ صو العاطفي الطالق مقياس ائيةروصف    :ال

ــــ مــــنت ائيــــة ال تھ صــــو ــــ العــــاطفي الطــــالق مقيــــاس رو خمــــسة) 58(ن ــــ ع عــــة مو زبنــــدا عــــاد،ً أ
ذلك يو التا دو   : لوا

   )27( لجدو

ائية ال ة للصو طبقا العاطفي الطالق مقياس عاد أ من عد ل ل ات العبا قام رأ
ً

ر   ر

ات البعد العبا قام رأ ات ر العبا  رعدد

نالسلالتواصل ب
ن ج  والز

1، 4،6،11،16،21،28،32،36،41،46،
51،55،57،59،60 

16 

ا شباع  عدم
3،8،13،18،23،29*،33*،38*،43*،

48،53 
11 

املالية الفات  10 26،37،42،52، *2،5،7،12،17،22 ا

ة سر لفية ا تباين
ن ج  وللز

9،10،14،19*،24*،25،27،30،34،
39،40،44،49 

13 

النفسية عراض
سمية  .وا

20،31،35،45،50،54،56،58 8 

ات للعبا الك  58 راملجموع

السالبة* ات العبا إ   .رش

املقيـاس بنود من بند ل ل واحدة إجابة املفحوص ختار القـيم،و ات العبـا أعطيـت ) 1-2-3(روقـد
ــــي الثال التقــــدير مقيــــاس وفــــق التــــوا ــــ مــــا-تنطبــــق ( ع حــــد ــــ إ تنطبــــق-تنطبــــق عطــــى،)ال و

القــيم الـسالبة ات التــدرج) 3-2-1(رالعبـا ن، وفـق بـ و البعــد جـات د اوح ـ لوت ي) 80-16( ر والثــا
ــــــع) 50 -10(والثالــــــث) 11-55(  ـــــــامس ) 65-13( والرا جـــــــة،  ) 40- 8(وا د أقــــــ فـــــــإن ــــــذلك رو

ـــــ املفحـــــوص ـــــا عل يحـــــصل أن جـــــة)174(يمكـــــن ـــــ، رد جـــــة د أقـــــل جـــــة) 58(رأمـــــا ـــــش، رد و
املفحـوص لـدى العاطفي الطالق تفاع ا إ املقياس ع العالية جة رالد املنخفـضة، ر جـة الد رأمـا

لديھ العاطفي الطالق انخفاض إ ش   .ف
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اسة الد ارنتائج    :ومناقش

الفرض) 1(  :لواختبار

أنــــــھ ــــــ ع و الفــــــرض ع: " ليــــــنص توجــــــد والطــــــالقال الدوجماتيــــــة ن بــــــ إحــــــصائيا دالــــــة القــــــة
ن وج امل العليا اسات الد طالب من عينة لدى   ". رالعاطفي

ـسيط ال طى ا تباط معامالت باستخدام قام الفرض ذا الباحث يخت ي سـو"رول " نلب
الدوجم مقيــاس ــ ع اسـة الد عينــة ألفــراد ـام ا جات الــد ن بــ العالقـة واتجــاه قــوة رلفحـص اتيــةر

الطالق مقياس ع ا جا عماالعاطفي،رود النتائج يوأسفرت    :يأ

  )28(لجدو

تباط معامالت مقياسرنتائج ع جات الد ن عينةالدوجماتيةرب ألفراد العاطفي والطالق
اسة   .رالد

الدوجماتية         عاد   أ

  

العاطفى الطالق عاد  أ

 املعر
النف

ي  الوجدا
ي  جتما ال السلو

لية ال جة رالد
 للدوجماتية

نالــــــــــسلالتواصــــــــــل بــــــــــ
ن ج  والز

.085 .119* .086 .171** .529** .201** 

ا شباع  **152. **430. **155.  028. *115. 029. عدم

املالية الفات  **158. **386. **186. 082. *113. 081. ا

ة سر لفية ا  **208. **445. **152. 016. **172. 015. تباين

ـــــــــــــــــــــسمية ا عـــــــــــــــــــــراض
 والنفسية

.119* .133* .118* .189** .473** .170** 

للطــــــالق ليــــــة ال جــــــة رالد
 العاطفى

.085 .158** .087 .205** .551** .218** 

داللة*  مستو عند   05.ىدالة

داللة**  مستو عند  01.ىدالة

ما السابق دو ا   : يليو

إحــــــصائي - دالــــــة عالقــــــة الطــــــالقوجــــــود ومقيــــــاس الدوجماتيــــــة مقيــــــاس ــــــ ع جات الــــــد ن بــــــ را
ن وج ــ امل العليـا اســات الد طـالب مــن عينـة لــدى يـتم،رالعـاطفي فإنــھ ذلـك ــ ع نـاء رفــض و

إحصائيا دالة موجبة عالقة وجود ع ينص الذى البديل الفرض وقبو الصفر لالفرض ى
مـــــستو( الطــــالق) 0.01ىعنــــد جـــــات ود الدوجماتيــــة جـــــات د ن ربــــ مـــــنر عينـــــة لــــدى العـــــاطفي

الدوجماتيــــة مقيــــاس ــــ ع املرتفعــــة جــــة الد إن حيــــث ؛ ن وج ــــ امل العليــــا اســــات الد رطــــالب ر
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والتصلب مود ا ادة إ الدوجماتيـة، زش جة د تفعت ا لما أنھ نقو أن يمكن ذا رول ر ل
العينة أفراد لدى العاطفي للطالق لية ال جة الد تفعت را  .ر

دالـــــــ - موجبـــــــة عالقـــــــة إحـــــــصائيانـــــــاك مـــــــستو(ة ـــــــ) 0.05ىعنـــــــد املعر البعـــــــد جـــــــات د ن ربـــــــ
 للدوجماتية

ـ املعر البعـد جـة د تفعـت ا لمـا أنـھ أى والنفـسية، سمية ا عراض جات رود ر واملتمثـل(ر
والتـــــــصلب مــــــود ا جـــــــة د ــــــادة رــــــ ـــــــسمية،)يالفكــــــرز ا عــــــراض تفـــــــاع ا ــــــ إ ذلـــــــك رأدى

 .والنفسية

إحـــــــصائ - دالـــــــة موجبـــــــة عالقـــــــة مـــــــستو(يانــــــاك مـــــــستو0.01ىعنـــــــد البعـــــــد) 0.05ىأو ن بـــــــ
ي( الوجدا لـھ) النف ليـة ال جـة والد العـاطفي الطـالق عـاد أ وجميـع أنـھ، رللدوجماتيـة أى

للدوجماتيـة ي الوجـدا النفـ البعد جة د تفعت ا رلما جـة(ر د ـادة ـ رواملتمثـل ابز ـ ،غ
ــداف تحقيـق ــ حبـاط النفـ ،و مــن ــوف ،ضـعف ا مـن املــستقبل،مــشاعر ) قلـق

العينة أفراد لدى عاده وأ العاطفي للطالق لية ال جة الد تفعت را  .ر

إحـــصائيا - دالـــة موجبـــة عالقـــة مـــستو(نـــاك البعـــد) 0.1ىعنـــد ن ي(بـــ للدوجماتيـــة) الـــسلو
لـــھ ليـــة ال جـــة والد العـــاطفي الطـــالق عـــاد أ البعـــد، روجميـــع جـــة د تفعـــت ا لمـــا أنـــھ ـــ ربمع ر

للدوجماتيـةالـ ي جـة(سلو د ـادة ـ رواملتمثـل ـ ،العدوانيـةز التغي العدائيـة ،مقاومـة ر املظـا
صية العينة ) لل أفراد لدى عاده وأ العاطفي للطالق لية ال جة الد تفعت را  .ر

إحـصائيا - دالة موجبة عالقة مـستو(ناك البعـد) 0.01ىعنـد ن ـ(بـ للدوجماتيـة) ال
الطـــالق عـــاد أ لـــھوجميـــع ليـــة ال جـــة والد البعـــد، رالعـــاطفي جـــة د تفعـــت ا لمـــا أنـــھ ـــ ربمع ر

للدوجماتيــة ـ جــة(ال د ـادة ــ رواملتمثـل الـذاتز ــ ع ــ،غـالق ال ) التعــصب
العينة أفراد لدى عاده وأ العاطفي للطالق لية ال جة الد تفاع ا إ ذلك رأدى  .ر

إحـصائيا - دالـة موجبة عالقة مـستو(ناك البعـد) 0.01ىعنـد ن للدوجماتيـة) جتمـا(بـ
لـــھ ليـــة ال جـــة والد العـــاطفي الطـــالق عـــاد أ البعـــد، روجميـــع جـــة د تفعـــت ا لمـــا أنـــھ ـــ ربمع ر

للدوجماتيــــــة جــــــة(جتمــــــا د ــــــادة ــــــ رواملتمثــــــل جتمــــــاز الــــــو اب ،ضــــــعف ــــــ
ا ،جتمــا ئــة و جتماعيــة ــشئة الت ــ خاطئــة ألســاليب ــ،)لتعلــيمالتعــرض إ ذلــك أدى

العينة أفراد لدى عاده وأ العاطفي للطالق لية ال جة الد تفاع را  .ر

الفرض نتائج    :لومناقشة

جـــــات د ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة موجبـــــة تباطيـــــة ا عالقـــــة وجـــــود ـــــ إ و الفـــــرض نتـــــائج ت رأشـــــا ر لر
عينـة أفـراد لدى العاطفي الطالق جات ود اسـة،رالدوجماتية البارالد فـسر ـو النتـائج ـذه حـث

ما    :يضوء

اســـة د مـــع يجـــة الن ـــذه ي،(رتتفـــق ا ـــو ضـــعف)2020 را بـــأن اســـة الد تلـــك توصـــلت رحيـــث
،التواصل جيسر الز ن ب يجابية التفاعالت جة،ووغياب وعـدمووالز برأيھ ك الشر وتمسك

الطـــرف الدوجماتيـــةخـــر،مــشاركة ــوم مف ـــا يحو ـــ ال الـــسمات مــن ـــا ـــوغ إ ا بـــدو رتـــؤدي



  واأللكسیثیمیا كعوامل منبئة بالطالق العاطفي الدوجماتیة
  المتزوجین لدى 

عمرو رمضان معوض أحمد عطایا                     / د
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ن بـــ العالقـــة د ن،وبـــر ج العالقـــةوالـــز ميمـــة،وانقطـــاع نا بـــ العـــاطفي الطـــالق حـــدوث التـــا و
ن ج اســة.والـز د ـش و املــشكالت مـن تخلــو ال جيـة ز عالقــة أي فـإن ركــذلك ـاد(و ــات، ز )2008 بر

ــ ــإ ع ة القــد تناقــصت لمــا فــراد لــدى الــذ مــود ا مــستو اد لمــا رأنــھ املــشكالتىز حــل
م، ؤالءلد لدى العاطفي الطالق حدوث فرص تزداد ثم مفراد،ومن لـد س ل م أل وذلك

م مـشكال ــة مواج ـ ع ة ياتيـة،رالقـد ـذها تفـاقم ــ إ سـيؤدي الـذي قــداملــشكالت،مــر ممـا
الطالق حدوث م   .العاطفيس

ت أشــا اسـةركمـا نــاك ) (Arfa-Ee, S Fallahi, A. M. &Biglary, M. , 2015رد أن ــ إ
العــــاطفي والطـــــالق التواصـــــل ات ـــــا م ن بـــــ عكـــــسية وضـــــعفت،رعالقــــة تناقـــــصت لمـــــا أنـــــھ حيـــــث

ن ج الــز ن بــ التواصــل ات ــا وم العــاطفي،ر الطــالق معــدل تفــع ا ــ،رلمــا ع الدوجماتيــة يوتنطــو
خــر الطـــرف اء وآ ــار أف ملناقـــشة فــضھ و برأيـــھ الفــرد رتمــسك يــؤدي،ر التواصـــلممـــا ضــعف ـــ إ

ن ج الـــز ن مـــا،وبـــ بي والـــشقاق النفـــو مـــن حالـــة حـــدوث عليـــھ تـــب ي قـــد الـــذي فعنـــدما،رمـــر
ال ثــــم ومــــن خــــر، الطــــرف حاجــــات اك إلد مـــة الال ات ــــا امل ــــ إ مــــا كال أو ن ج الــــز أحــــد ريفتقـــر ز ر و

ـ أنواع افــة ب املـشكالت ـو ظ ــ إ ذلـك سـيؤدى ذلــك فـإن اجـات ا لتلــك إشـباع وتبــادلريحـدث ا
مـــــال باإل الطــــــالق،امـــــات ـــــ إ ن ج بـــــالز لتـــــصل وتتفــــــاقم ـــــو الظ ـــــ ل املـــــشا تبــــــدأ ئـــــذ وحي ر

  . العاطفى

هللا عبـــد ــــ مع ـــش ــــ) 2000(و ع ة القــــد لديـــھ س لــــ بالدوجماتيـــة ــــسم ي الـــذي ص الــــ رأن
يختلفــــو أو ضــــونھ عا الـــــذين فــــراد نتحمــــل القــــمعـــــھ،ر بـــــأن عميــــق إيمــــان لديـــــھ أن ـــــكمــــا وة

والوحيد مثل ،سلوب يـاةللتغي ا مع تتفق ال مو ذه جيـة،رو أحـدوالز اتـصف مـا فـإذا
ـــذه ن ج محلـــھالـــصفات،والـــز وســـيحل مــــا بي التوافـــق ســـيغيب ،فإنــــھ عنــــھرالنفــــو يـــنجم ممـــا

الطالق و  .العاطفيرظ

ـــوفيمــا مــني عـــد ـــل عالقــة يتعلـــق فيمـــا و الفـــرض نتــائج مـــعلتفـــس الدوجماتيـــة عـــاد أ
مفصل ل ش عاده وأ العاطفي للطالق لية ال جة   : رالد

إحـصائيا- دالة موجبة عالقة مـستو(ناك للدوجماتيـة) 0.05ىعنـد ـ املعر البعـد جـات د ن ربـ
ــسمية ا عــراض جــات ــوالنفــسية،رود املعر البعــد جــات د تفعــت ا لمــا أنــھ رأى ــواملتمثــل(ر

مو ا جة د رادة والتصلبز والنفسية،)يالفكرد سمية ا عراض تفاع ا إ ذلك   .رأدى

والتــصلب مــود ا بــأن يجــة الن ــذه الباحــث فــسر ،و ــيالفكــر ــاراملعتقــدات،والغلــو ف و
واليــأسالرجعيـة، كتئـاب و ز ـا النفــسية عـراض مـن بمجموعــة صـابة ـ إ بــالفرد نيـؤدى

ا، جـسوغ أعراض عـادوكذلك أ أحـد ـ و ـض ال ـاز ا واضـطرابات النـوم اضـطرابات مية
العاطفى   .الطالق

إحـــــــصائيا - دالـــــــة موجبـــــــة عالقـــــــة مـــــــستو(نــــــاك مـــــــستو0.01ىعنــــــد البعـــــــد) 0.05ىأو ن بـــــــ
ي( الوجـدا ليــة) النفـ ال جـة والد العــاطفي الطـالق عــاد أ وجميـع أنــھلـھ،رللدوجماتيــة أى

الن البعــد جــة د تفعــت ا رلمــا ير الوجــدا جــة(فــ د ــادة ــ رواملتمثــل اب،ز ــ حبــاطغ و
تحقيـــق مـــن ـــداف،ـــ ،ضـــعف مـــن النفـــ ـــوفمـــشاعر تفعـــت)املـــستقبلقلـــق،ا را

العينة أفراد لدى عاده وأ العاطفي للطالق لية ال جة  .رالد
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الســــــتمرا ســـــاس ــــــ يجابيــــــة املـــــشاعر وجــــــود بــــــأن يجـــــة الن ــــــذه الباحــــــث فـــــسر يــــــاةو ا ر
ــــــسانية،والعالقـــات ش العـــ مـــن ليـــتمكن الفـــرد ـــا يحتاج ـــ ال الطاقـــة بمثابـــة ـــ يـــاة،و ا

وغيـــاب والقلـــق ـــوف ا مـــشاعر ـــا محل وحـــل يجابيـــة املـــشاعر ـــذه غابـــت مـــا فـــإنمـــان،فـــإذا
واملــــودة ســــتقرار و والراحــــة لفـــة و باألمــــان ن ج الــــز شــــعو مــــن ســــيقلل وذلـــك ام،ر ــــ ح مــــر و

الطالق و ظ إ ه بدو يؤدي رالذي    .العاطفير

إحـــصائيا - دالـــة موجبـــة عالقـــة مـــستو(نـــاك البعـــد) 0.1ىعنـــد ن ي(بـــ للدوجماتيـــة) الـــسلو
لـــــھ ليـــــة ال جـــــة والد العـــــاطفي الطـــــالق عـــــاد أ البعـــــد، روجميـــــع جـــــة د تفعـــــت ا لمـــــا أنـــــھ رأى ر

للدوجماتيـة ي جـة(السلو د ـادة ـ رواملتمثـل ـ ،ةالعدوانيـز التغي العدائيـة ،مقاومـة ر املظـا
ــــصية ا، )لل للطـــــالق ليـــــة ال جـــــة الد تفـــــاع ا ـــــ إ ذلـــــك رأدى أفـــــرادر لـــــدى عـــــاده وأ لعـــــاطفي

 .العينة

تلك الباحث فسر أنھو يجة نالن ج الـز أحـد مـن والـسيطرة والـسلطة العنـف سـة مما وعنـد ،ر
الطرف ن و نھ ب م والتفا املحبة عدام ا ذا ع تب ـذا،خـرسي ل افـض عـدو ـ إ تحـو رو ل

لــــــھ بالقــــــسر ــــــسلم مس أو العــــــاطفي، العنــــــف الطــــــالق حالــــــة حــــــدوث ــــــ إ حتمــــــا ذلــــــك وســــــيؤدي
ً

،
ن ج الز ن ب النفسية   .ووالقطيعة

إحـصائيا - دالة موجبة عالقة مـستو(ناك البعـد) 0.01ىعنـد ن ـ(بـ للدوجماتيـة) ال
ال جـــة والد العـــاطفي الطـــالق عـــاد أ لـــھروجميـــع البعـــد، ليـــة جـــة د تفعـــت ا لمـــا أنـــھ ـــ ربمع ر

للدوجماتية خـر(ال بـالطرف تمـام وعـدم الـذات حـب جـة د ادة رواملتمثل  ،ز
الــــذات ــــ ع ــــ،غـــالق ال للطــــالق،)التعــــصب ليــــة ال جــــة الد تفــــاع ا ــــ إ ذلــــك رأدى ر

العينة أفراد لدى عاده وأ  .العاطفي

الن ــذه الباحــث فــسر فقــطو بنفــسھ جيــة الز العالقــة ي شــر أحــد تمــام ا عنــد أنــھ ــ ويجــة
للطــرف تــام مــال ا بــھخــر،مــع اث ــ ك ــره،وعــدم كمظ فقــط ــصية ال ه بــأمو عتــداد ،رو

سھ ا،واحتياجاتھ،ومل اشـباع ـ ع عمـل ولم خر الطرف احتياجات ه،وأغفل بـدو ذلـك رفـإن
ن ج الز ن ب العالقة سوء إ ما،وسيؤدي بي العاطفي الطالق ر يظ ما  .  رو

إحـصائيا - دالـة موجبة عالقة مـستو(ناك البعـد) 0.01ىعنـد ن للدوجماتيـة) جتمـا(بـ
ليـــة ال جـــة والد العـــاطفي الطـــالق عـــاد أ البعـــدلـــھ،روجميـــع جـــة د تفعـــت ا لمـــا أنـــھ ـــ ربمع ر

للدوجماتيـــــــة جــــــة(جتمــــــا د ـــــــادة ـــــــ رواملتمثــــــل الــــــوز ،ضـــــــعف اب جتمـــــــا ـــــــ
التعلـيم ،جتما ئـة و جتماعية شئة الت خاطئة ألساليب جـة) التعرض الد تفعـت را ر

العينة أفراد لدى عاده وأ العاطفي للطالق لية  .ال

ـ خاطئـة أسـاليب ـ إ ـشأتھ ـ الفـرد عـرض مـا إذا أنـھ ضـوء ـ يجـة الن ذه الباحث فسر و
القـسوة بيـة التعامـلطـة،املفرال ـ ــسدي ا مـا و اللفظـي العنــف اسـتخدام ـ إ معــھ،روامليــل

ي يجـــــا التفاعــــل وعـــــدم ــــل التجا مـــــعمعــــھ،أو التعامـــــل ــــ ســـــاليب ذات ــــستخدم قـــــد فإنـــــھ
ك ياة،شر با ل املشا احتدام عنھ تج ي قد الذي العاطفيمر الطالق وحدوث ن ج الز   .ون
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يالفرضاختبار) 2(   :الثا

أنـــــھ ـــــ ع ي الثـــــا الفـــــرض والطـــــالق ال" يـــــنص يميا لكـــــسي ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة عالقـــــة توجـــــد
ن وج امل العليا اسات الد طالب من عينة لدى   ". رالعاطفي

ــسيط ال طــى ا تبــاط معــامالت باســتخدام قــام الفــرض ــذا الباحــث ــ يخت ــي ســو"رول " نلب
ـا ا جات الد ن ب العالقة واتجاه قوة يميارلفحص لكـسي مقيـاس ـ ع اسـة الد عينـة ألفـراد رم

الطالق مقياس ع م جا ماالعاطفي،رود النتائج رت   :يوأظ

   )29(لجدو

تباط معامالت لدىرنتائج العاطفي الطالق ومقياس يميا لكسي مقياس ع جات الد ن رب
اسة الد   .رعينة

عاد                       أ
يميا   لكسي

الطالق عاد   أ

 العاطفى

تحديد ة صعو
 نفعاالت

التعب ة صعو
نفعاالت  عن

املوجھ التفك
ارج ا  نحو

لية ال جة رالد
يميا  لأللكسي

نالــــــسلالتواصــــــل بــــــ
ن ج  والز

.337** .222** .221** .282** 

ا شباع  **321. **263. **270. **344. عدم

املالية الفات  **332. **231. **264. **361. ا

ة سر لفية ا  **382. **252. **252. **428. تباين

ـــــــــــــــسمية ا عـــــــــــــــراض
 والنفسية

.349** .210** .213** .278** 

للطـــالق ليـــة ال جــة رالد
 العاطفي

.441** .295** .287** .388** 

مستو** =  عند إحصائيا   ).0.01(ىدال

عالقـــــــــة نـــــــــاك أن الـــــــــسابق ـــــــــدو ا ـــــــــ مقيــــــــــاسليو ـــــــــ ع جات الـــــــــد ن بـــــــــ إحـــــــــصائيا ردالـــــــــة
العليــا اسـات الد طــالب مـن عينـة لــدى العـاطفي الطــالق ومقيـاس يميا ن،رلكـسي وج ـ نــاءامل و

يــــتم ذلــــك ــــ البــــديل ع الفــــرض وقبــــو الــــصفر الفــــرض لفــــض ى عالقــــةالــــذير وجــــود ــــ ع يــــنص
إحــصائيا دالــة مــستو(موجبــة ن) 0.01ىعنــد يميابــ لكــسي جــات العــاطفيرد الطــالق جــات رود

ن وج امل العليا اسات الد طالب من عينة  .رلدى

إحصائيا - دالة موجبة عالقة عـد)0.01ىمـستوعنـد(ناك ن ة(بـ )نفعـاالتتحديـدصـعو
ليـــھ ال جــــة والد العــــاطفي الطـــالق عــــاد أ ةلــــھ،روجميـــع صــــعو جــــة د تفعـــت ا لمــــا أنــــھ ـــ ربمع ر

ــنفعــاالت،تحديــد إ ذلـــك أفـــرادأدى لــدى عـــاده وأ العــاطفي للطـــالق ليــة ال جــة الد تفـــاع را ر
 .العينة
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إحــــــصائيا - دالــــــة موجبــــــة عالقــــــة مــــــستو(نــــــاك عــــــد) 0.01ىعنــــــد ن ة(بــــــ عــــــنصــــــعو ــــــ التعب
ليــة)نفعـاالت ال جـة والد العـاطفي الطــالق عـاد أ جــةلـھ،روجميـع د تفعـت ا لمـا أنــھ ـ ربمع ر

عــن ــ التعب ة عــادهأدىنفعــاالت،صـعو وأ العــاطفي للطــالق ليــة ال جــة الد تفــاع ا ــ إ رذلــك ر
العينة أفراد  .لدى

إحــصائيا - دالـة موجبــة عالقــة مـستو(نـاك عــد) 0.1ىعنــد ن ـ(بــ نحــوالتفك ــارجاملوجــھ )ا
ليــــة ال جــــة والد العــــاطفي الطــــالق عــــاد أ ــــلــــھ،روجميــــع التفك جــــة د تفعــــت ا لمــــا أنــــھ ــــ ربمع ر

نحــو ــارج،املوجــھ أفــرادأدا لــدى عــاده وأ العــاطفي للطــالق ليــة ال جــة الد تفــاع ا ــ إ ذلــك رى ر
 .العينة

الفرض نتائج يمناقشة    :الثا

إحـصائية           داللـة ذات موجبـة تباطيـة ا عالقـة نـاك أن ي الثـا الفـرض نتـائج ت ـ عنــد(رأو
ن) 0.01ىمــستو عيبـــ أفـــراد لـــدى العـــاطفي الطـــالق جــات د ن ـــ و يميا لكـــسي عـــاد أ جـــات رد نـــةر

اسة،   رالد

ذه الباحث فسر فيماو يجة    :ي الن

اسـات الد ـذه ومـن الـسابقة، اسات الد عض نتائج مع ي الثا الفرض نتائج ن ب اتفاق رناك ر
اســة اســة،)Hesse, 2015(رد ــ،)Wells, et al, 2016(رود إ اســات الد ــذه نتــائج ت أشــا رفقــد ر

والرضــــــا يميا لكـــــسي ن بـــــ ســــــالبة عالقـــــة ؛ وجـــــود ـــــ ا ــــــوالز ع ســـــل تـــــأث ــــــا ل يميا فاأللكـــــسي
العالقــــة وخاصــــة ــــصية البي العالقـــات

ً
ــــسية، امــــةا ال عــــاد أحــــد ــــ ا الرضــــا عــــد و

الرضا التحقيق    .والز

بانفعاالتــھ ج ز ـــل ـــ و بــأن ذلـــك الباحـــث فــسر ل،وو ـــش ـــا ع ـــ والتعب ــا اك إد ـــ ع تـــھ روقد ر
يـــاة ا ك لــشر ـــ ومر كھ،مناســب شـــر عـــن بالرضــا ج ز ـــل شــعو ـــ ــة ر جو عوامـــل ــ وعت ر

عامــة ة بــصو يــاة ا ا، روعــن وتقــدير كھ شــر مــشاعر ــم ف ــ ع ة قــد لديــھ الــذي ج رفــالز فإنــھ،و
إيجابيــــة عالقــــة ــــ يــــاة ا ك شــــر مــــع والــــدخو معــــھ النــــا جتمــــا التواصــــل أيــــضا ليمكنــــھ ً

تفــــــاع ا مـــــن عــــــانو الـــــذين فــــــراد و ـــــة، رنا من انفعــــــاال اك إد م علـــــ يــــــصعب يميا ، رلكـــــسي
نفعاالت تلك عن التعب أيضا ة صعو م ولد

ً
ك،  شـر مـع م عـاطف عـن ون ـ ع ال التا و

بـــالفرد اصـــة ا املـــشاعر اك إد ـــ ع ـــ أسا ل ـــش يقـــوم الـــذى يـــاة واعيـــا،را الفـــرد ـــان لمـــا ًف

ك شـــــر مــــشاعر قــــراءة ــــ اتــــھ ا م دادت ا رملــــشاعره ــــاز مع والتفاعــــل يــــاة ـــــ،ا ع ة القــــد روعــــدم
جيـــة الز العالقــة فـــشل ــ إ ه بـــدو يــؤدي بإيجابيـــة ــا مع والتفاعـــل يــاة ا ك شـــر مــشاعر اك وإد ر ،ر

العاطفي الطالق و ظ ثم   .رومن

ــــــــوفيمــــــــا           يي الثــــــــا الفــــــــرض نتــــــــائج عــــــــادتفــــــــس أ مــــــــن عــــــــد ــــــــل عالقــــــــة يتعلــــــــق فيمــــــــا
عا وأ العاطفي الطالق مع يميا للكسي ش    :مفصلده

إحــصائيا - دالــة موجبــة عالقــة نــاك أن النتــائج ت ــ مــستو(أو عــد) 0.01ىعنــد ن ة(بــ صــعو
نفعاالت ليـة) تحديد ال جـة والد العاطفي الطالق عاد أ تفعـتلـھ،روجميع ا لمـا أنـھ ـ ربمع
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تحديــــــد ة صــــــعو جــــــة العــــــاطنفعــــــاالت،رد للطــــــالق ليــــــة ال جــــــة الد تفــــــاع ا ــــــ إ ذلــــــك رأدى فير
عاده   .وأ

وتحديــــــــد م مـــــــشاعر عـــــــن ــــــــ التعب ـــــــستطيعو ال الـــــــذين فـــــــراد بــــــــأن ذلـــــــك الباحـــــــث فـــــــسر نو
الوجدانيـة م وحـال م ـ،انفعـاال وا العـاطفي ســتمتاع تحقيـق ـم ل يمكــن يتحقــق، ال وال

ــــ ا الز والتوافـــق الرضــــا ـــم وتحديــــد،ول انفعاالتــــھ اك إد ـــ ع ة قــــد الفـــرد لــــدى ـــان مــــا رفـــإذا ار
إيجابية ة بصو ا ع اللفظيـة،روالتعب ـ وغ اللفظيـة املفـاتيح ـم ف النجاح لھ تحقق س ا حي

حياتـــھ ك ـــ، لــشر ا الز بـــالتوافق ـــنعم و ياتيـــة ا واملـــشكالت الـــصراعات حـــل مـــن تمكن ، ووســـ
الوجدانيـة ة القـد ـ ا ـ وا ا قـصو نفعـاالت اك إد ـ الفشل عت نا رومن ًر يـؤث، ًر سـلباممـا ًر

جية الز ياة ا   ). 77، 2000، جوملان(وع

إحــصائيا - دالــة موجبــة عالقــة نــاك أن النتــائج ت ــ مــستو(أو عــد) 0.01ىعنــد ن ة(بــ صــعو
نفعـــاالت عـــن ـــ ليـــة) التعب ال جـــة والد العـــاطفي الطـــالق عـــاد أ لمـــالـــھ،روجميـــع أنـــھ ـــ بمع

عـــن ــــ التعب ة صـــعو جــــة د تفعـــت را للطــــالقأدنفعــــاالت،ر ليــــة ال جـــة الد تفــــاع ا ـــ إ ذلــــك رى ر
العينة أفراد لدى عاده وأ  .العاطفي

عـــــن ـــــ التعب ـــــ ن ج الـــــز أحـــــد ـــــا م ي عـــــا قـــــد ـــــ ال ات الـــــصعو أن ـــــ ذلـــــك الباحـــــث فـــــسر وو
يجابيـــة نفعـــاالت عـــن فـــالتعب مـــا، م ـــل ل ـــ ا الز الرضـــا ـــ ع ســـل ل ـــش تـــؤثر وانفعاالتـــھ

مــ عــن ــ التعب حالــةوكــذلك ــ إ والوصــو جيــة الز العالقــة ن تحــس ــ ــ كب دو لــھ لفــة لشاعر و ر
الرضــــا ـــــسةوالتوافــــق،مــــن الرئ ســــباب ــــم أ أحــــد عــــد العــــاطفي انـــــب ا عــــن ــــ التعب فــــنقص

ن ب العاطفي الطالق ندوث ج   .والز

ل ــــــش جتماعيــــــة العالقــــــات نجــــــاح ــــــ امــــــا عــــــامال ــــــ عت الفعــــــال فالتواصــــــل
ً

القــــــةوالععــــــام،
ل ـش جيـة اسـةخـاص،والز د إليـھ ت أشـا مـا ـذا رو  , .Arfa-Ee, S Fallahi, A. M. &Biglary, Mر

العـاطفي ) (2015 والطـالق التواصـل ات ـا م ن بـ عكـسية عالقـة نـاك أن ا نتائج رت أظ ،روال
ن ج الـــز ن بــــ التواصـــل ات ــــا م وضـــعفت تناقــــصت لمـــا أنــــھ وحيـــث الطــــالق،ر معــــدل تفـــع ا رلمــــا

  . يالعاطف

إحـصائيا- دالــة موجبـة عالقـة نـاك أن النتـائج ت ـ مـستو(أو عـد) 0.01ىعنـد ن ــ(بـ التفك
ــارج ا نحــو ليــة) املوجـھ ال جـة والد العــاطفي الطــالق عــاد أ تفعــتلــھ،روجميـع ا لمــا أنــھ ـ ربمع

نحو املوجھ التفك جة ارج،رد العاطفىا للطالق لية ال جة الد تفاع ا إ ذلك رأدى عادهر  . وأ

ــا ع ــ والتعب مــشاعره اك إد ــ ع الفــرد ة قــد عــدم حالــة ــ أنــھ يجــة الن ــذه الباحــث فــسر رو ر
ـــارج ا نحـــو يتوجـــھ ه ـــ تفك فـــإن يـــاة ا ك وحـــل،لـــشر ســـلوكھ توجيـــھ ـــ ن خـــر ـــ ع فيعتمـــد

إليـــھ، مــشكالتھ ت أشــا مــا ــذا اســةرو ـــ) Eskafi, Torkman & Saroukhani, 2014(رد وال
ســرةأشــ داخــل الفعـــال التواصــل غيــاب أن ــ إ ت ـــشطة،را ــ ك ــش ن ج الــز أحـــد ويجعــل

جتما التواصل ات شب ع صدقاء مع صـدقاء،املختلفة ؤالء من ا معنو دعما تلقى ًو

ياة ا ك شر من بدال
ً

الت،  وع ما بي ميمة ا العالقة ع ثر بالغ لھ و ي الذي وافقنمر
عام ل ش ا   . والز
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الفرض) 3(    :الثالثاختبار

أنــــھ ــــ ع الفــــرض طــــالبت"يــــنص مــــن عينــــة لــــدى العــــاطفي بــــالطالق الدوجماتيــــة عــــاد أ ــــ ن
ن وج امل العليا اسات   ".رالد

مـــا النتـــائج ـــرت وأظ املتعـــدد، نحـــدار تحليـــل بــإجراء قـــام الفـــرض ـــذا الباحـــث ـــ يخت ــي ول
  :ي

الباحــــــ التــــــداســــــتخدم ختيــــــار قــــــة طر إضــــــافة،Stepwiseرث ــــــ ع تقــــــوم قــــــة الطر ــــــذه و
ات ــ املتغ ـل ب امــل نمـوذج بنــاء ـ ع عتمــد و خـر، تلــو واحـدا النمــوذج ـ إ املــستقلة ات ـ ًاملتغ

خــــــالل ومــــــن خــــــر، تلــــــو واحــــــدا ــــــة املعنو ــــــ غ مة املــــــسا ذات ات ــــــ املتغ تلــــــك وحــــــذف ًاملـــــستقلة ْ َ

قــــة الطر ـــــذه نمـــــوذجاســــتخدام أفــــضل ـــــ ع الباحــــث ي،حـــــصل الثـــــا البعـــــد ــــ ع أبقـــــى والــــذي
ي( الوجــدا الثالــث) النفــ ي(والبعــد ــامس) الــسلو ا بعد،للدوجماتيــة) جتمــا(والبعــد واســ

ع التــا ــ املتغ ــ املعنــو ــ غ ا ام إســ ــ إ يرجــع ــذا و ؛ الدوجماتيــة عــاد أ عــرض،يبــا ــ ي وفيمــا
يجة الن ذه   : ل

ا ـ العــاطفي) 38(لــدويو الطــالق ـ ع الدوجماتيــة تــأث اسـة د عنــد التبــاين تحليـل رنتــائج
العينة أفراد   لدى

  )30(لجدو

العينة أفراد لدى العاطفي الطالق ع الدوجماتية تأث اسة د عند التباين تحليل   رنتائج

مصدر
 التباين

مجموع
عات  املر

جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

 الداللة ف

 7622.722 3 22868.167 نحدار

 139.413 318 44333.463 البوا

  321 67201.630 الك

54.678  

 

 

.000d 

 

 

أنــھ ـ ع يــنص الـذي الفــرض تحقــق الـسابق ــدو ا ـ دو "ليو الدوجماتيــة عــاد أ عـض ــ نتن
العـاطفي بـالطالق ـا فغ قيمـة بلغـت فقــد عنـد)54.678(؛ دالـة قيمــة ـذه و داللــةىمـستو( ،

.01.(  

ـــدو ا ــ و الطـــالق) 39(لو ـــ ع الدوجماتيـــة تـــأث اســـة د عنـــد املتعـــدد نحـــدار تحليـــل رنتـــائج
العينة أفراد لدى   .العاطفي

  

  

  

  



  واأللكسیثیمیا كعوامل منبئة بالطالق العاطفي الدوجماتیة
  المتزوجین لدى 

عمرو رمضان معوض أحمد عطایا                     / د
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  )31(لجدو

لدى العاطفي الطالق ع الدوجماتية تأث اسة د عند املتعدد نحدار تباين تحليل رنتائج
العينة   أفراد

 البعد

رتباط
سيط   ال

R 

ان زو
ة   رنحدا

Beta 

معامالت
 نحدار

ت اختبار
ة ملعنو
معامل

 نحدار

ثابت
 نحدار

معامل
رتباط

 Rاملتعدد

معامل ع مر
رتباط

 R2 املتعدد

النف
ي  الوجدا

.552 

 
.492 1.888 10.301 

ي  السلو
-.292 

 
-.188 -.606 -3.946 

 جتما
.158 

 
.093 .296 1.991 

78.414 

 

.583c 

 

.340 

 

بلــغ املتعــدد تبـــاط معامــل أن الـــسابق ــدو ا ــ ريو ـــ،)583.(ل أع ــ القيمـــة ــذه انـــت و
النماذج افة املتعدد تباط معامل التحديد،رقيم معامل بلغ نما أن)   340.(ب ـ إ ـش مما

املـــستقلة ات ـــ جتمـــا(املتغ ي،البعـــد الـــسلو يالب،البعـــد الوجـــدا النفـــ للدوجماتيـــة) عـــد
العــاطفي%  34حــواتفـسر الطــالق ــ متغ ــ ع البحــث عينــة أفــراد ألداء ـ الك التبــاين أمــا،مــن

تــــا ب قـــــيم ـــــة" عــــن نحدا ان رو ي"  ز الثـــــا البعــــد أن ـــــ إ ــــش ـــــ ف ـــــا معنو النفـــــ( وكــــذلك
ي العــاطف) الوجــدا بــالطالق بــؤ الت ــ عــاد أفــضل معامــل،يــو لداللــة ت قيمــة ذلــك وتؤكــد

قيمتـــھ بلغـــت والـــذي ي)  10.301(نحـــدار الثـــا للبعـــد ـــسبة مـــستو،بال عنـــد دالـــة قيمـــة ـــ ىو
حقيقيـــة،)(01.داللـــة عالقـــة ين ـــ املتغ ن بـــ العالقـــة أن ـــ ع ـــب،وتـــدل ت ال ـــ ي يـــأ ـــو ف كـــذلك

ع التا املتغ مع تباط حيث من رو العاطف( ل   ).يالطالق

التا نحدار معادلة تاج است يمكننا السابق دو ا خالل   :لومن

 

  

  

كما املعادلة   -: يلتصبح

ا بأ املت العاطفي الطالق جة ا ( 1.888  =) ص(رد جة يرد الثا   +) لبعد

جة( 606. -  الثالثرد امس ( 296. +) البعد ا البعد جة   78.414 +) رد

  

  

املتعدد نحدار ملعادلة العامة  الصيغة

=َص أ+4س3ب + 2س2ب +1س1ب  
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الفرض نتائج    :الثالثمناقشة

ي الوجـدا النفـ البعـد ـ و الدوجماتيـة عـاد أ عض أن إ الفرض ذا نتائج البعـد،ش
ي جتما،السلو ن،البعد ج الز ن ب العاطفي بالطالق بؤ الت ا خالل من خالل، ويمكن ومن

الدوج ن بـــــ إحـــــصائيا دالـــــة تباطيـــــة ا عالقـــــة وجـــــود ـــــ إ ت أشـــــا ـــــ وال و الفـــــرض رنتـــــائج ر ماتيـــــةل
العـــاطفي العــــاطفي،والطـــالق الطـــالق ــــ ع ات ـــ املتغ ـــذه ل تــــأث حـــدوث ــــ الطبي مـــن أنـــھ ،نجــــد

اب ــــ غ و مــــان وغيــــاب والقلــــق ــــوف ا مــــشاعر أن املــــستقبل،حيــــث وقلــــق نطــــواء ،وكــــذلك
ي الدوجما ص ال ا سم ي ال السلبية والوجدانية النفسية ات املتغ من ا تن،وغ ا ل

العاطفي ي،بالطالق ا ـو ا اسـة د إليھ ت أشا ما مع يجة الن تلك روتتفق ر أكـدت ) 2020( ر ـ وال
العـــــاطفي انـــــب ا غيــــاب أن ـــــ إ ت وأشـــــا ، ــــ ا الز بالرضـــــا بـــــؤ الت ــــ ه ودو ـــــب ا ميـــــة أ ــــ رع و ر
ــــدوث ئــــا ومن امــــا مؤشــــرا ــــ عت جيــــة الز العالقــــة ــــ انيــــة ا اللمــــسة وافتقــــاد ــــ ما ًوالر ً ً

و و
العاطفيا   .لطالق

الفرض) 4( عاختبار    :الرا

أنھ ع ع الرا الفرض طـالبت" ينص مـن عينـة لـدى العاطفي بالطالق يميا لكسي عاد أ ن
ن وج امل العليا اسات   ".رالد

نحدار تحليل بإجراء قام الفرض ذا الباحث يخت ي مااملتعدد،ول النتائج رت   :يوأظ

طر الباحــــــث التـــــداســـــتخدم ختيــــــار إضــــــافة،Stepwiseرقـــــة ـــــ ع تقــــــوم قـــــة الطر ــــــذه و
ات ــ املتغ ـل ب امــل نمـوذج بنــاء ـ ع عتمــد و خـر، تلــو واحـدا النمــوذج ـ إ املــستقلة ات ـ ًاملتغ

خــــــالل ومــــــن خــــــر، تلــــــو واحــــــدا ــــــة املعنو ــــــ غ مة املــــــسا ذات ات ــــــ املتغ تلــــــك وحــــــذف ًاملـــــستقلة ْ َ

حــص قـــة الطر ـــذه نمـــوذجاســتخدام أفــضل ـــ ع الباحـــث و،ل البعـــدين ـــ ع أبقــى ( لوالـــذي
نفعــاالت تحديـد ة ي) صـعو نفعـاالت( والثـا عـن ــ التعب ة الثالــث،)صـعو البعـد بعد ( واســ

ــارج ا نحــو املوجــھ ــ ع) التفك التــا ــ املتغ ــ املعنــو ــ غ امھ إســ ــ إ ذلــك رجــع و ــ،ي؛ ي وفيمــا
حص ال يجة للن الباحثعرض ا عل   :ل

  )32(لجدو

العينة أفراد لدى العاطفي الطالق ع يميا لكسي تأث اسة د عند التباين تحليل   رنتائج

مصدر
 التباين

عات املر  مجموع
جات رد
ة ر  ا

متوسط
عات  املر

 الداللة ف

 7856.462 2 15712.924 نحدار

 161.408 319 51488.709 البوا

  321 67201.630 الك

48.675 

 

 

.000c 

 

 

أنـــــــھ ـــــــ ع يـــــــنص الـــــــذي الفـــــــرض تحقـــــــق الـــــــسابق ـــــــدو ا ـــــــ مقيـــــــاس "ليو عـــــــاد أ عـــــــض ـــــــ تن
يميا نلكـــسي وج ــــ امل العليـــا اســـات الد طـــالب مـــن عينـــة لـــدى العـــاطفي بـــالطالق ـــا غ ردو ؛ن

ف قيمة بلغت عند)48.675(حيث دالة قيمة و داللة(،   ).01.ىمستو
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  )33(لجدو

العاطفين الطالق ع يميا لكسي تأث اسة د عند املتعدد نحدار تحليل العينة رتائج أفراد   لدى

 البعد

رتباط
سيط   ال

R 

ان زو
ة   رنحدا

Beta 

معامالت
 نحدار

ت اختبار
ة ملعنو
معامل

 نحدار

ثابت
 نحدار

معامل
رتباط

 Rاملتعدد

ع مر
معامل

رتباط
 املتعدد

R2 

ة صعو
تحديد

 نفعاالت

.442 

 
.394 

.932 

 
7.814 

ة صعو
عن التعب
 نفعاالت

.295 

 
.203 

.744 

 
4.033 

59.228 

 

.484b 

 

.235 

 

بلـغ املتعـدد تبــاط معامـل أن الــسابق ـدو ا ـ ريو قــيم،) 484.(ل ـ أع القيمــة ـذه انــت و
النمـــاذج افــة ــ املتعـــدد تبــاط ن،رمعامــل التحديــدب معامــل بلـــغ أن،) 235.(مــا ـــ إ ــش ممـــا

املــستقلة ات ــ معــا(املتغ ي والثــا و ًالبعــدين حــوا) ل ألداء % 23يفــسران ــ الك التبــاين مــن
العـــــاطفي الطــــــالق ـــــ متغ ـــــ ع البحــــــث عينـــــة تـــــا،أفـــــراد ب قــــــيم ـــــة" أمـــــا نحدا ان رو وكــــــذلك" ز

ع و البعــد أن ــ إ ــش ــا العــاطفيلمعنو بــالطالق بــؤ الت ــ عــاد أفــضل ــ ذلــك،ت وتؤكــد
قيمتھ بلغت والذي نحدار، معامل لداللة ت لل)7.814(قيمة ـسبة قيمـة،لوبعـدبال ـ و

داللة مستو عند حقيقيـة ) 01.(ىدالة عالقـة ين املتغ ن ب العالقة أن ع ـ،وتدل إ باإلضـافة
من و ب ت ال ي يأ علأنھ التا املتغ مع تباط العاطفي(رحيث   ).الطالق

جدو خالل التا) 36(لومن نحدار معادلة تاج است   :يمكننا

 

  

  

ي كما املعادلة   -:لتصبح

ا بأ املت العاطفي الطالق جة لية( 932.) =ص(رد ال جة يميارالد لأللكسي و   +) لللبعد

ي) 744. الثا للبعد لية ال جة يميارالد   59.228  +) لأللكسي

الفرض نتائج عمناقشة    :الرا

يميا لكـــسي عـــاد أ عــــض أن ـــ إ الفـــرض ــــذا نتـــائج نفعــــاالت،ـــش اك إد ة صـــعو ــــ ، رو
نفعــاالت عــن ــ التعب ة ن، وصــعو ج الــز ن بــ العــاطفي بــالطالق بــؤ الت ــا ق طر عــن ، وــستطيع

ــــ وال ي الثـــــا الفــــرض نتــــائج خــــالل نومــــن بـــــ إحــــصائيا دالــــة تباطيــــة ا عالقـــــة وجــــود ــــ إ ت رأشــــا ر

املتعدد نحدار ملعادلة العامة  الصيغة

=َص أ +2س2ب +1س1ب  
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العـاطفي والطـالق يميا الطــالق، لكـسي ـ ع ات ـ املتغ ـذه ل تـأث حـدوث ـ الطبي مـن أنـھ نجـد
ـــــ ين يـــــاة ا ك لـــــشر ـــــا ع ـــــ التعب ـــــ ع ة القـــــد وعـــــدم نفعـــــاالت تحديـــــد ة فـــــصعو ؛ رالعـــــاطفي

العــــاطفي د،بـــالطالق مــــع يجـــة الن تلــــك يـــلوتتفــــق دان و ــــ ي  .Heather,M,F.&Daniel,Oراســــة
أقـــل) 2012( إجتمــا دعــم ــ ع ــصو ا ــ إ بـــالفرد تــؤدى يميا لكــسي أن ــ إ ت أشــا ــ لوال ، ر

جيـــة الز العالقـــة عـــن الرضـــا ميمـــة،ووعـــدم ا العالقـــة وصـــو، وضـــعف ـــا ع ـــتج ي قـــد التـــا لو
كتئـــاب مـــن حالـــة ـــ إ ـــ،الفــرد إ النتـــائج ـــذه ـــش ـــمو أ أحـــد يميا لكـــسي اعتبـــار يمكـــن أنـــھ

ــــــ ا الز الرضــــــا عــــــدم ــــــم لف ئـــــات جيــــــة،واملن الز العالقـــــات الطــــــالق،ووضــــــعف حــــــدوث ثــــــم ومــــــن
  . العاطفي

حوث و حةتوصيات  :مق

مــــــن              موعــــــة بم ج ــــــر ا ــــــ الباحــــــث ــــــا إل توصــــــل ــــــ ال النتــــــائج مــــــن ســــــتفادة ويمكــــــن
النحو ع وذلك  :التاالتوصيات

نتا .1 للفكرتوظيف أدق م ف إ الوصو ا م ستفادة و اسة الد ذه لئج ير  .الدوجما

الفكر .2 مع للتعامل املدى عيدة اتيجيات واس خطط يوضع  .الدوجما

مبكـــرة .3 ـــة عمر مراحـــل ـــ س املـــدا ـــ للطـــالب شـــادية وإ يـــة تد بـــرامج بتـــصميم رتمـــام ر ر
ات ا م ر  .التفكرلتطو

استخد .4 مية بأ سر ذلـكتوعية ـ ملا جتماعية، و ة سر شئة الت ة سو أساليب ام
م ومشاعر فراد تفك ع كب تأث  .من

ك .5 شـــر مـــع التعامـــل وطـــر جيـــة، الز يـــاة ا بطبيعـــة اج الـــز ـــ ع ن املقبلـــ توعيـــة ة قضـــر و و رو
يـــاة، أثنـــاءا تحـــدث قـــد ـــ ال املـــشكالت مـــع يح الـــ التعامـــل اج،وكيفيـــة ةوالـــز وروضـــر

العالقـةالتع تـدعيم ـ بالغة مية أ من ذلك ملا ياة ا ك لشر ما والر العاطفي وب
جيـــــة ـــــا،والز الطـــــالقونجاح حـــــدوث فـــــرص والرضـــــاالعـــــاطفي،وتقليـــــل التوافـــــق وتحقيـــــق

ا   . والز

حةبحوث   :مق

اســات               الد عــض نتــائج مــن اليــة ا اســة الد إليــھ توصــلت مــا ضــوء ــ الباحــث ح ــ ريق ر
وذ النحووالبحوث ع   :التالك

الفكر .1 غي أجل من تدخلية رامج و اسات د يراجراء   .الدوجما

ملـا .2 ـا م عانو الذين فراد لدى يميا لكسي فض تدخلية رامج و اسات د ناجراء ر
صية ال م حيا ع ي إيجا أثر جتماعيةذلك  .و

لطبي .3 السب البناء من للتحقق عامليھ اسات د يراجراء الدجما الفكر صيةعة  .لل

ســـباب .4 أدق ـــ ع للوقـــوف العـــاطفي الطـــالق حـــو متعمقـــة يكـــة لي إ اســـات د لإجـــراء ر
م س    .حدوثھال
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