
 عمادة الدراسات العميا

 جامعة القدس

 

 

 

لدى عينة من االزواج في مدينة القدس  لعوامل المؤدية إلى الطالق العاطفيا
 وضواحييا

 

 

 أبوكف أحمد دعاء يوسف

 

 رسالة ماجستير

 

 فمسطين -القدس

 

م2017ه/1438



لدى عينة من األزواج في مدينة القدس  لعوامل المؤدية إلى الطالق العاطفيا
 احيياوضو 

 

 إعداد:

 دعاء يوسف أحمد أبوكف

 

 /فمسطينجامعة القدس -بكالوريوس المغة اإلنجميزية وادابيا

 

 

 إياد الحالق المشرف: د.

 

 

رسالة استكماال لمتطمبات درجة الماجستير في اإلرشاد النفسي قدمت ىذه ال
 جامعة القدس من عمادة الدراسات العميا/ كمية العموم التربوية/ والتربوي

 

م2017ه/1438



 جامعة القدس                                                                                        
 عمادة الدراسات العميا

 برنامج االرشاد النفسي كالتربكم
 

 

 إجازة الرسالة

 حييالدى عينة من األزواج في مدينة القدس وضوا لعوامل المؤدية إلى الطالق العاطفيا

 

 

 اسـ الطالبة: دعاء يكسؼ أحمد أبككؼ

 21320180الرقـ الجامعي: 

 ؼ: د.إياد الحبلؽالمشر 

 مف لجنة المناقشة المدرجة أسماؤىـ كتكاقيعيـ:  5/2017/  27 :نكقشت ىذه الرسالة كأجيزت بتاريخ

 ع:  التكقي        د.إياد الحبلؽ          : لجنة المناقشةرئيس  .1

 التكقيع:                       فدكل حمبية د.:  ميان . ممتحنا داخ2

 التكقيع:                     د. محمد براغيث. ممتحنا خارجيان: 3

 

 

 فمسطيف -القدس

ـ2017 / ىػ1438



 اإلىداء

 

يـ إلى قمبي .. إلى أمي الحبيبة كأبي العزيز المذاف كانا سندا كعكنا لي دكما *إلى أعز الناس كأقرب
 أداميما اهلل ذخرا لي

 *إلى مف كقؼ بجانبي كساندني طكاؿ فترة دراستي، إلى الركح التي سكنت ركحي .. زكجي الحبيب

 *إلى زىرات حياتي ابنتام رؤل ك زىراء

 اتذتي الكراـ*إلى األيادم المخمصة التي ساعدتني ..  أس

 *إلى عزكتي كسندم في الحياة .. أخكاتي العزيزات ،أخي العزيز

 *إلى أـ زكجي العزيزة

 *إلى صديقاتي كمف كانك برفقتي كمصاحبتي أثناء دراستي

 *إلى كؿ مف يفكر كيبحث لئلرتقاء بالعمـ في كؿ مكاف

 *إلى كؿ ىؤالء أىدم جيدم المتكاضع ليـ

 

 

 

 

 الباحثة: دعاء أبوكف

عة القدسجام



 أ
 

 

 

 

 

 

 إقرار

نيا نتيجة أبحاثي الخاصة،  ةأقر أنا معدّ  الرسالة أنيا قدمت لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير، كا 
لـ يقدـ لنيؿ أية درجة  ،رسالة أك أم جزء منياباستثناء ما تمت اإلشارة لو حيثما كرد، كأف ىذه ال

 عممية عميا ألم جامعة أك معيد اخر.

 

 ...................التكقيع: .......

 أبككؼ. أحمد دعاء يكسؼاالسـ: 

 2017/  5/  27 التاريخ:

 

 

 

 

 

  



ب  
 

 شكر وتقدير

 

يدنا محمد كعمى الو كصحبو الحمد هلل رب العالميف كالصبلة كالسبلـ عمى أشرؼ الخمؽ كالمرسميف س

 أجمعيف.. كبعد:

فمو الحمد أكال  ،ؿ في ىذه الصكرةبإنجاز ىذا العم أشكر اهلل سبحانو كتعالى عمى فضمو بأف أنعـ عمي

 كأخيرا.

، ففي البداية أشكر الدكتكر ثـ أشكر أكلئؾ األفاضؿ الذيف مدكا لي يد العكف كالمساندة خبلؿ ىذه الفترة

عمى دعمو  الفاضؿ إياد الحبلؽ الذم تفضؿ باإلشراؼ عمى ىذه الرسالة فجزاه اهلل عنا كؿ خير

 كامؿ التقدير كاالحتراـ.الصادؽ طيمة فترة اإلعداد، كلو مني 

 .لمعكف كالمساعدة فقد كاف أىبلن  ،الشكر لمدكتكر العزيز غساف سرحافكما أتقدـ بجزيؿ 

 كالمساعدة جزيؿ الشكر كاالمتناف ككذلؾ أشكر كؿ مف ساعد عمى إتماـ ىذا البحث كقدـ لي يد العكف

الكريـ ، كأف يككف عمما ينتفع  كفي الختاـ أسأؿ اهلل تعالى اف يجعؿ ما قدمتو مف جيد خالصا لكجيو

 بو.

 

 الباحثة

 دعاء أبككؼ

  



ت  
 

 الممخص

العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل عينة مف األزكاج في  إلى التعرؼ عمىىذه الدراسة  تيدؼ
الجنس، مدة الزكاج، المينة، المستكل التعميمي، عدد أفراد لخمس متغيرات ) كذلؾ تبعان مدينة القدس 

ألزكاج في كقتنا لكثرة الضغكط التي يكاجييا ا امت الباحثة باختيار ىذا المكضكع نظران قك  .األسرة(
, كاستخداـ قد اعتمدت الباحثة المنيج الكصفيك ، قتصادية كنفسية كاجتماعيةالحالي مف ضغكط إ

 مقياس الطبلؽ العاطفي.

اج المتكاجديف في مف األزك  ( زكج152مككنة مف ))متيسرة( ه الدراسة مف عينة متاحة تككنت ىذ
 خبلؿت طبقك كتحددت ىذه الدراسة في مدينة القدس عمى أزكاج مف مستكيات متباينة،  مدينة القدس،

بحساب معادلة كركنباخ ألفا  ألداة الدراسة تـ حساب الثبات .2016الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي  فترة
 (.0.931كىي ) تع األداة بدرجة عالية مف الثباتكقد تبيف تم

أف  كما يتضح مف النتيجةالدراسة،  درجة متكسطة مف الطبلؽ العاطفي لدل عينةب النتائج جاءت كقد
فركؽ في العكامؿ المؤدية  تأثر الزكجات بالعكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي أكبر مف األزكاج، كظيرت

االجتماعي، )العاطفي، بعاد أنفسيـ في منطقة القدس، ككذلؾ لؤلالطبلؽ العاطفي لدل األزكاج إلى 
ما عدا بعد التكافؤ، حيث كانت الفركؽ لصالح اإلناث في الدرجة الكمية لمبعديف العاطفي الجنسي( 

 جتماعي.جنسي، كلصالح الذككر في البعد اإلكال

لمتغير الجنس عمى الدرجة الكمية لمعكامؿ المؤدية  ا تبعان فركؽ دالة إحصائين  عدـ كجكد تبيفكما 
لمبعد الجنسي  كفركؽ لمبعد اإلجتماعي لصالح الذككر فركؽ ظاىريةكِجَدت بينما  لمطبلؽ العاطفي،
مع كجكد فركؽ ظاىرية في تبيف عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيان تعزل لمتغير المينة ك  لصالح اإلناث.

كما تكجد فركؽ دالة إحصائيان تعزل  األبعاد فأقميا ُبعد التكافؤ كأعبلىا البعديف اإلجتماعي كالجنسي.
التكافؤ كاالجتماعي لئلناث كالتكافؤ  ير مدة الزكاج لؤلزكاج، ككذلؾ لؤلبعاد ما عدا لمبعديفغلمت

، كما لـ تظير فركؽ دالة إحصائيا تعزل لمتغير عدد أفراد األسرة ككذلؾ لممستكل كالجنسي لمذككر
 العممي مع كجكد فركؽ ظاىرية.

عمى عكس االختبلؼ  دكث الطبلؽ العاطفيأف البعد الجنسي يمكف أف يككف عامبل رئيسيا في حتبيف 
 . أما العبلقة مع األىؿ فقد تككف عامبلن عامبلف أساسياف لحدكثو عدافالعممي كالفارؽ العمرم فبل يُ 



ث  
 

كفي ضكء .اإلنشغاؿ بمكاقع التكاصؿ اإلجتماعيلحدكث اضطراب في العبلقة الزكجية ككذلؾ  مساعدان 
كصيات تمثمت في دعكة األزكاج إلى فيـ األسباب كالدكافع ىذه النتائج خرجت الباحثة بمجمكعة مف الت
استشارة مختص في العبلقات الزكجية عند تفاقـ المشاكؿ ، ك كراء ظيكر اضطراب في العبلقة الزكجية

مف أجؿ مناقشة ىذه المشاكؿ بيدكء بيف الزكجيف  حكار كعدـ التسرع في اتخاذ القرارات، كخمؽ لغة
 .ؿ اإلختبلؼكاحتراـ لكجيات النظر كتقب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ج  
 

Factors Leading To Emotional Divorce In a Sample of Spouses In 

Jerusalem. 

Prepared by: Duaa Yousef Ahmad  Abu kaff 

Supervisor: Dr. Iyad Halaq 

Abstract 
This study discussed factors leading to emotional divorce with a sample of spouses in 

Jerusalem according to five variables (gender, duration of marriage, occupation, education 

level, number of family members).  

The researcher chose this topic due to the high pressure that spouses face in our time of 

economic, psychological and social pressures. The descriptive approach has been adopted. 

This study consisted of an available sample of (152) spouses  living in Jerusalem, and 

applied during the first semester of the academic year 2016. The reliability of the tool was 

relied on cronbach’s Alpha coefficient and showed high score of validity which is (0,931). 

The results showed a moderate degree of emotional divorce in the study sample. It also 

showed that wives are more affected by factors leading to emotional divorce than 

husbands. There were differences in the factors leading to emotional divorce among 

spouses themselves in Jerusalem as well as dimensions (emptional,social,sexual) except 

the equivalence were the differences in favor of females in the overall score of emotional 

and sexual dimentions, and in favor of males in the social dimension. There were no 

statistically significant differences depending on the gender on the total score of factors 

leading to emotional divorce, while there were apparent differences in the social dimension 

in favor of males and gender differences in  

 favor of females. There were no statistically significant differences due to the variable of 

the occupation with the presence of differences in the dimensions; the least was 

equivalence and the highest social and sexual dimensions. 

There were statistically significant differences due to the variable of duration of marriage 

as well as the dimensions except for the two dimensions of equivalence and social for 

females, and equivalence, gender for males. There were no statistically significant 

differences due to the variable number of family members as well as to the scientific level 

with apparent differences. 



ح  
 

The sexual dimension can be a major factor in emotional divorce unlike scientific 

differences and age differences.The relationship with parents may be a factor in the 

occurance of marital disturbance as well as busyness with social media. 

The researcher concluded a number of recommendations; spouses need to understand the 

reasons and motives behind the appearance of marital disorder, and to consult a specialist 

in marital relations when problems are aggravated and not to make quick decisions. Creat a 

dialogue language between the spouses in order to discuss these problems quietly and 

respect and accept each other’s views and differences. 
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 الفصل األول
______________________________________________________ 

 ار العام لمدراسةاالط
 

 مقدمة 1.1

نسانية، التي يمر بيا الرجؿ كالمرأة، فيي تشغؿ الجزء إف الحياة الزكجية مف أىـ جكانب الحياة اإل
ٍمن ًأنُفِسكْم أزواَجًا  لكم  ياتو ًأن َخَمقَوِمن آالكريـ :} في كتابو كما قاؿ تعالى  األكبر مف حياتيما

عمى  قائمة ف كانت الحياة الزكجية لدييما، فإ(21:الرـك ) م َمَودًة َو َرْحَمة{ِلَتْسكنوا إلْييا َو َجَعَل َبْينكُ 
 مفيظمميا األ ،، كانت حياتيما سعيدةكالكفاؽ التاـ، كالتفاىـ الكامؿ ، كاالنسجاـالحب الصادؽ

عبلقة كالعبلقة الزكجية  .يعرؼ قدرىا لمحياة طيبان  نيما ينشئاف جيبلن أكاالستقرار كالمكدة، كىذا يعني 
  (.1998 بناء مجتمع كامؿ )العؾ،العبلقات بيف البشر فعمييا يقكـ كئاـ كانسجاـ كىي مف أسمى 

نساف مف استقرار نفسي يا مف تمبية لحاجات اإلكالسعادة الزكجية مطمب رئيسي لكبل الزكجيف لما يتخمم
تأتي  ت التي، كمع ذلؾ يتخمؿ ىذه العبلقة بعض المشكبلت كالخبلفاكجسدم كاجتماعي كعاطفي

 ان ليما بحيث تكسبيما خبرة كتفيمكقد تككف في بعض األحياف مفيدة  ،طبيعي كتزكؿ سريعا كىذا شيء
الذم حصؿ كبالتالي زالة سكء التفاىـ تحسف العبلقة كتقكل ألنيا تؤدم إلكبعدىا ت ،لمعبلقة الزكجية
 .البدء مف جديد

لى ضعؼ كفتكر دم إستمر لفترات طكيمة مما يؤ ف ىذه الخبلفات قد ال تنتيي عند ىذا الحد، فتال أإ
ؿ كتنافر بيف الزكجيف بالرغـ مف إيجابية المظير كمدمرة مف الداخفتصبح عبلقة باردة  ،العبلقة بينيما

فيما يعيشاف تحت  طفاؿ كتشتتيـ.الخارجي ألسباب اجتماعية أك اقتصادية أك خكفا مف ضياع األ
 ،حاسيسكانفصاؿ تاـ لمعكاطؼ كاأل كمشاركة دة كاحتراـسقؼ كاحد، دكف تبادؿ لممشاعر كدكف مك 

فقداف  فقط، بؿ ك كالعكاطؼفقداف لممشاعر  نو ليسالعاطفي، ألكىذا ما يسمى بالطبلؽ النفسي أك 
 .أيضابلخر مف احتراـ كفيـ كتقبؿ لنسانية األساسية لمحياة اإل لممتطمبات
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اة الزكجية، كبحسب ما أكضحو الفتبلكم في الحي حدث اجتماعي نفسي يكما يعتبر الطبلؽ العاطف
قد  -ه المشاعر تستغرؽ كقتاحباط ،القمؽ( كىذعدة مراحؿ مف )الصدمة، الغضب، اإلبأنو يتضمف 

ضغط تتصؼ فييا المشاعر بأنيا باردة تؤدم الى التجرد العاطفي، نتيجة لمقمؽ كالك ك يقصر، يطكؿ أ
اضرا بجسده في المنزؿ كذىنو بعيد في مكاف ك كبلىما أف يككف حالنفسي، كتدفع بأحد الزكجيف أ

 .(2010 )الفتبلكم،اخر

نساني بيف الزكجيف مما يؤدم الى ظيكر لى زيادة درجة البعد العاطفي كاإلي إالعاطفيؤدم الطبلؽ 
نفعالي لكؿ مف إلالضغكط النفسية كعدـ القدرة عمى تحمميا، كبالتالي ينعكس ذلؾ عمى األداء ا

  ريقة خاطئة كميينة لبلخر مما يزيد في صعكبة الحياة بينيما كييدد استمراريتيابط فجيف فيتعامبلالزك 

ظيكر ىذا النكع مف التي تؤدم لكاليدؼ الرئيسي مف الدراسة معرفة العكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي 
ي طبلؽ العاطفتخكض في عمؽ مسببات النيا الدراسة في أ ىذه الطبلؽ بيف األزكاج، كتكمف أىمية

ظيارىا بشكؿ صريحفيا ككص  .عدـ تراكـ المشاكؿ بيف الزكجيف كبالتالي كتحميميا كا 

يساىـ في تجنب  ت الزكجية كبالتالي الطبلؽ العاطفيكال شؾ بأف معرفة العكامؿ المؤدية لمخبلفا
كعمى  ف نفسييمالتقميؿ االثار الناتجة عمى الزكجي ،الكقكع في ىذه الخبلفات كمعالجتيا قبؿ تطكرىا

 أفراد األسرة. باقي
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 مشكمة الدراسة :  2.1

تتعرض ىذه العبلقة  ،الزكاج ىك عشرة كعبلقة إنسانية بيف اثنيف تربطيـ، تبنى عمى أساسيا االسرة
الى الكثير مف المتغيرات التي تؤثر بالسمب أك االيجاب عمييما، كمف المبلحظ أف ىناؾ نمطا مف 

ـ كحب عمى حساب سعادة الزكجيف كقد تنيار تحت ام ظرؼ انماط الزكاج يستمر دكف مكدة كاحترا
ف صراعيـ بصعكبة كىنا تتكلد المشاعر السمبية كالفقداف يبقى الزكجيف تحت سقؼ كاحد يكاجياف

 .ينيـ كىذا ما يسمى بالطبلؽ العاطفيالتدريجي لمشعكر بالمكدة كالمحبة كالرغبة ب

بيف  العاطفيكامؿ التي قد تؤدم إلى ظيكر الطبلؽ األسباب كالعكتأتي مشكمة الدراسة مف أجؿ تحديد 
 زيادة الكعي كاإلستبصار بيا كتفادييا.في مدينة القدس، مف أجؿ  الزكجيف

 أسئمة الدراسة: 3.1 

 ؽ العاطفي لدل األزكاج كالزكجات؟ما نسبة الطبل -1

 ؟القدس العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج أنفسيـ في منطقةىؿ تختمؼ  -2

ىؿ تختمؼ العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس حسب متغيرات  -3 
  ؟د أفراد األسرة، كالمستكل العمميج كعداكمدة الزك  الجنس كالمينة

ما ىي العكامؿ الرئيسة في الطبلؽ العاطفي مف كجية نظر الزكجيف )البعد الجنسي، االختبلؼ  -4
 ارؽ العمرم، التغييرات الفسيكلكجية، الشعكر بعدـ التكافؤ االقتصادم كالثقافي؟العممي، الف

ما ىي العكامؿ المساعدة لمطبلؽ العاطفي )العبلقة مع األىؿ، مكاقع التكاصؿ االجتماعي،  -5
 العمؿ(؟
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 فرضيات الدراسة:

، كسكؼ يتـ اختبارىا قامت الباحثة باإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف خبلؿ تحكيمو إلى فرضيات صفرية
 عمى النحك التالي: (α ≥ 0.05)عند مستكل الداللة

( في العكامؿ α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة : الالفرضية األولى
 المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير الجنس.

( في العكامؿ α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة: ال تكجد فركؽ الفرضية الثانية
 المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج.

( في العكامؿ α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة : الالفرضية الثالثة
 األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج كالزكجة. المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل

( في العكامؿ α ≥ 0.05) : تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللةالفرضية الرابعة
 المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكج.

( في العكامؿ α ≥ 0.05) تكجد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكل الداللة : الالفرضية الخامسة
المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكج 

 كالزكجة.

 :ىداف الدراسة أ 4.1

 ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ إلى:

 .كالزكجاتمعرفة نسبة الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج  .1 

 لبعض المتغيرات.  ة لمطبلؽ العاطفيتحميؿ ككصؼ العكامؿ المؤدي .2 

استخداـ مكاقع  ،العبلقة مع األىؿ ،كالذم يتضمف )ضغكط العمؿمعرفة تأثير المستكل االجتماعي  .3
 بيف الزكجيف. الجتماعي( عمى حدكث الطبلؽ العاطفيالتكاصؿ ا

 بيف الزكجيف. ا بتطكر الطبلؽ العاطفيدم كعبلقتيماالقتصاالمستكل النفسي ك  .4
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 .المستكل التعميميك  العبلقة بيف الطبلؽ العاطفي .5

  بيف الزكجيف. الطبلؽ العاطفي كجكدعمى ( متغير الجنس، كمدة الزكاج)معرفة تأثير  .6

 

 :أىمية الدراسة 5.1

 ىمية النظرية:األ 1.5.1

 .عينة الدراسة لدل العكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفيالتعرؼ عمى  .1

كعدـ االختباء كراء المظاىر  لخكض في مكضكع الطبلؽ العاطفيا فياعد ىذه الدراسة تس .2
 الخداعة.

تظير أىمية البحث في أف الزكاج ىك األساس كيجب معرفة العكامؿ التي تؤدم الى عدـ انجاحو، .3
 .كأف عدـ انجاحو يؤدم الى عدـ التكيؼ كالتمتع بالصحة النفسية

 ىمية التطبيقية :األ 2.5.1

 .كبالتالي تجنبيا كالسيطرة عمييا بالعكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي االستبصار كزيادة الكعي .1

ذلؾ لقمة ىذا النكع مف الدراسات ك  راء دراسات تتعمؽ بالطبلؽ العاطفيجمساعدة الباحثيف إل .2
 كندرتيا. 

كجكد  فيالزكاجي لمعرفة العكامؿ التي تسيـ  كالتكافؽ النفسي رشادفعالية برامج اإل تزيد مف .3
 بشكؿ مبكر. الطبلؽ العاطفي

 عفالتعرؼ عمى ردة فعؿ األزكاج مف خبلؿ إجابتيـ عمى فقرات المقياس كطريقة تعبيرىـ  .4
 المكضكع.
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 الدراسة محددات 6.1

 سة عمى عينة مف األزكاج كالزكجات.ىذه الدرا البشرم: طبقت المحدد -1

عمى أزكاج مف مستكيات اجتماعية تـ تطبيؽ ىذه الدراسة في مدينة القدس مكاني: ال المحدد -2
 كثقافية كاقتصادية متباينة.

 . 2016فترة الفصؿ األكؿ لمعاـ الدراسي  ت ىذه الدراسة خبلؿطبقالمحدد الزماني:  -3

صائية المستخدمة المحدد اإلجرائي: تتحدد ىذه الدراسة بالمنيج المتبع كاألدكات كالمعالجات اإلح -4
 في الدراسة.

 المحدد المفاىيمي: تتحدد الدراسة بالمصطمحات كالمفاىيـ المتعمقة بالدراسة . -5

 

 مصطمحات الدراسة: 7.1

 اصطالحا: الطالق العاطفي

ك أ ،ك ىجرا في المحادثةي العبلقة العاطفية أسكاء كاف ىجرا ف ،ىك ىجر الزكج زكجتو أك العكس -
خرل كالنفقة كتأميف ة األ، مع قياـ الزكج بالحقكؽ الزكجيكف النفسي بيف الزكجيفلمكدة كالسفقداف ا

 .(2013 )الزىراني، عبلقة الزكجية كالكاقع عمى خبلفوذ يظير لمناس استقامة الالسكف، إ

 ككامبلن  تامان  نفسيان  داخميان  يتضمف انفصاالن  نوكثر صعكبة ألخيرة مف الطبلؽ كاأليمثؿ المرحمة األ -
بشكؿ مستقؿ. تقـك  عادة بناء ذات كاحدة )كليست مشتركة بيف الشريكيف(الطرفيف، الذم يتطمب إبيف 

ىذه الذات المستقمة باتخاذ القرار بنفسيا دكف االعتماد عمى طرؼ اخر كتنكب عمى كضع خططا 
 اركةنيا تعكدت عمى مشحيرة كاالرتباؾ كالخكؼ كالتردد ألشكبيا الي تخاصة بالحياة المستقبمية الت

كحده ىذه المسؤكلية بشكؿ  -نو بعد ىذا الطبلؽ تتحمؿ كحدىاطرؼ ثاني في مثؿ ىذه الخطط إال أ
 .(2016منفرد) فيرم، 

حالة مف البركد كاالنسحاب العاطفي التي تحدث  : لنظرية ستيفف ادااستن لطبلؽ العاطفياتعريؼ  -

مية الذم ىأ كثرالضاغط األثؿ الحدث كالتي تم سنكات عدة بيف الزكجيف،ل تلمدة طكيمة كربما استمر 
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مؿ مكف التنبؤ بو في إحداث خيبة أكالذم ي شاعر الزكجيف كحياتيـ بصفة عامة،يمقي بظبللو عمى م

الزكجيف  حدكالسخط بيف الزكجيف. ثـ يبدأ أكاالغتراب الزكاجي،  كعدـ الرضا الزكاجي، كالقمؽ،

كاالخر  حدىما تارؾ،أكعندىا يككف طرفي الزكاج  لـ العاطفي،مف شريكو تجنبا لؤل نسحاب عاطفيان باإل

 (.216ػص،1987الفتبلكم،  ،Stephenمتركؾ )

الزكاج لفظ عربي مكضكع القتراف أحد الشيئيف باآلخر كازدكاجيما بعد أف كاف كؿ منيما : الزواج لغةَ  

َجتْ } منفردان عف اآلخر كمنو قكلو تعالى: َذا النُُّفوُس ُزوِّ  (.1992، لقامكس المحيط)ا (7التككير:){َواِ 

تجيبيف عمى مقياس المسمف  : ىك الدرجة التي نحصؿ عميياعاطفيلمطبلؽ ال جرائيالتعريؼ اإل
 الذم تبنتو الباحثة. الطبلؽ العاطفي

تقع مدينة القدس الشريؼ في كسط فمسطيف تقريبا إلى الشرؽ مف البحر مدينة القدس:  تعريف
لى الشرؽ. كترتفع عف سطح البحر المتكسط يؿ إلى الغرب كا  جباؿ ذات سفكح تم المتكسط عمى سمسمة

 متر. 1150متر كعف سطح البحر الميت نحك  750نحك 
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 الفصل الثاني

 إلطار النظري والدراسات السابقةا
 
 

 لنظريأوال اإلطار ا 
 :الدراسات السابقة ثانيا 
 دراسات عربية -
 أجنبيةدراسات  -

 

 ثالثا: التعقيب عمى الدراسات السابقة 
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 الفصل الثاني
_____________________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 اإلطار النظري 1.2

 مقدمة

 ىناؾ العديد مف المفاىيـ المتعمقة بالطبلؽ العاطفي التي تظير ما ىيتو:

 مفيوم الطالق العاطفي 1.1.2

 ،ني كالركحي التدريجي بيف الزكجيفىك نكع مف الجفاؼ العاطفي الذم يقكد الى االنفصاؿ الكجدا -
مكر حياتيما الزكجية فتجد البلمباالة كالبركد العاطفي عميو بعد كؿ منيما عف االخر في أ مما يترتب

لفقداف التدريجي لمشعكر بالمكدة كالمحبة ىك البعد كاك  ،(2010 )الزنيدم، يسكد مشاعر كبل الطرفيف
 .(2008 ،)البكر كالرغبة بيف الزكجيف ككنيما ال يزاالف تحت سقؼ كاحد

سكء معاممة الطرؼ اآلخر عمى مستكل مشاعره كعكاطفو كتجاىؿ احتياجاتو ىك اإلىماؿ العاطفي  -
داىـ قمبو  ات إلى كؿ ماكالتي تتعمؽ برغبتو في التعبير كرغبتو في إيجاد مساحة كافية لو لئلنص

، كىك  كفكره، كىك تعاطي سمبي يعكس سكء فيـ كسكء تقدير لحاجات الطرؼ اآلخر عمى كجو العمـك
بذلؾ مصدر ىاـ كسمبي لمقمؽ كالشعكر باإلحباط كخيبة األمؿ كعدـ الشعكر باألماف. كما أنو مسبب 

 .(2014 ،بيب)الح قكم إلضعاؼ العبلقات اإلنسانية كتيديد استقرارىا كنجاحيا
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 (2014 )جبران، المؤشرات التي تسبق الطالق العاطفي 2.1.2

 :كىي معكقات التكاصؿ -1

النقد: طبيعي أف يقع خبلؼ بيف شخصيف يعيشاف تفاصيؿ الحياة اليكمية معان، كلكف ىناؾ فرقان  أ.
ماعان في مدرسة كبيران بيف انتقاد الشخص كانتقاد السمكؾ. فعندما تنتقد شريكؾ ألنو لـ يحضر اجت

فيذا «. يذا فّكت عمينا معرفة أداء الطفؿ كمشاكموبأنت لـ تحضر اجتماع المدرسة، ك »طفمؾ، بقكلؾ: 
أنت ال تيتـ بأبنائؾ كال تقـك »أمر طبيعي كمقبكؿ، كيبقى في دائرة احتراـ الشخص، أما حيف تقكؿ لو: 

 .اره مدمر لمعبلقة الزكجية، فيذا ىك النقد الذم يجرح الشخص كيشكؾ فيو، كتكر «بكاجباتؾ

االستيزاء كالتيكـّ، كىك التعميؽ التيكمي عمى الشريؾ كدكره في األسرة، كالتقميؿ مف شأف  .ب 
اىتماماتو كعممو كأصدقائو أك القضايا التي تشغمو، أماـ األطفاؿ أك اآلخريف في شكؿ مثير لمسخرية 

 .أك االنتقاص كالتشكيؾ

عة ف تحّفظو عمى مكضكع معيف، كالمسار ر دفاعي كمما عّبر الشريؾ عالدفاعية، كتعني اتخاذ دك  .ج 
 .بإلقاء المكـ عميو، بدالن مف االنفتاح عمى مناقشة األمر كحّؿ المشكمة

أم رد فعؿ، مة، كيقصد بيا عدـ إبداء الشريؾ التجاىؿ كعدـ االىتماـ، كيأتي في مراحؿ متقدّ  .د 
كيشعر بعدـ الجدكل، كينظر إلى مكاف آخر حيف كدخكؿ مرحمة التجاىؿ بحيث يرفض النقاش، 

 .يتحّدث إليو الطرؼ اآلخر، أك يطأطئ رأسو كينشغؿ بأمر آخر

االنفصاؿ العاطفي كصعكبة التعبير عف المشاعر، كىي النتيجة الطبيعية لمعبلقات التي يكثر فييا  .ق
ان، كعدـ الشعكر بالرضا النقد كال ُتحؿ فييا المشاكؿ، كيستمر فييا الطرفاف في لكـ بعضيما بعض

 (.2014 )جبراف، كاإلشباع النفسي كالجسدم

تراجع العبلقة الجنسية، كيقصد بيا فقداف الشعكر بأف العبلقة تعزز االرتباط العاطفي، كفقداف  -2
الشعكر بالمتعة كالمذة النفسية المصاحبة ليا، كتباعد فترات الممارسة، أك أف تصبح بطمب أحد 

العبلقة الجنسية مؤشرّا عمى تدىكر  غبتيما، كتراجع مدة العبلقة، حيث يعتبر تراجعالطرفيف، كليس بر 
 .في العبلقة العاطفية كاضح
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زيادة التركيز خارج الزكاج، سكاء كاف ذلؾ بالتركيز عمى األبناء أك العمؿ، كعدـ االىتماـ الكافي  -3
كعدـ التركيز عمى حؿ مشاكؿ بالعبلقة الزكجية، أك البحث عف أسباب خارجية لمشاكؿ الزكاج، 

 .العبلقة

كر العبلقات ليس مؤشران فقط عمى سكء مستقبؿ العبلقة، بؿ يرل الذكريات السمبية: إف تدى -4
غكتماف أف ماضي العبلقة أيضان أصبح في خطر، فيك يقكؿ عندما تسأؿ المتزكجيف في السنكات 

و التنبؤ بمشاكؿ. كىـ غالبان يميمكف لمنظر األكلى، عف الخطكبة تجد كبلمان جميبلن ال يمكنؾ مف خبلل
إلى األياـ األكلى بحب كفخر، كعندما يقعكف في المشاكؿ سرعاف ما ييرعكف إلى ىذه الصكر 
كالذكريات لحؿ المشكبلت، كىـ ال يدرككف أف ىذا األمر سيصبح سببان لمذكريات السيئة، كسيعكدكف 

كف إلييا، كتأخر أحدىـ أك انشغالو بأصدقائو أثناء حفؿ لتذّكر التفاصيؿ السمبية التي لـ يككنكا يتطرق
الزكاج، كالخبرات الصعبة التي لـ يكف أحدىـ داعمان فييا لآلخر، حيث تعاد كتابة تاريخ العبلقة بما 

 .(2014)جبراف،ىك سيء فييا، كبذلؾ تنيار أيضان صكرة الماضي الجميؿ

في  85ة مجتمعة بإمكاف حدكث الطبلؽ بنسبة فشؿ محاكالت اإلصبلح، إذ تسيـ العكامؿ المذككر  -5
المئة كفقان ألبحاث غكتماف كمارغكليس، إال أف فشؿ محاكالت اإلصبلح يجعؿ ىذه النسبة تتجاكز 

في المئة. كيعبر مصطمح فشؿ اإلصبلح عف استمرار التفاعبلت السمبية، كعدـ نجاح أم جيد  90الػ
، كرفض  لمتغيير في سمكؾ أحد الشريكيف، سكاء كاف ذلؾ برفض اإلصبلح كاالستمرار في إلقاء المـك

الذىاب إلى مستشار أسرم، أك عدـ نجاح اإلرشاد األسرم في إنقاذ الزكاج نتيجة مقاكمة الطرفيف أك 
 (.2014 )جبراف، أحدىما ألم تغيير أك إصبلح

 (2014)الميدي،  مراحل الطالق العاطفي 3.1.2

في طريقة المعيشة، اختبلؼ في  ،، في كجيات النظرفي الرأم مرحمة االختبلؼ، االختبلؼ -1
 .اتصكر الحياة الزكجية، في تربية األبناء، كىذا االختبلؼ يككف عميق

 مرحمة األلـ: في ىذه المرحمة تصبح الكممات مؤلمة، كالعبارات جارحة. -2

 مرحمة المرارة: كىي تراكـ لؤللـ كتراكـ لمجركح النفسية. -3
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بسبب  عند أحد الطرفيف أك كبلىما،ـ: تظير في ىذه المرحمة مشاعر عدكانية الرغبة في االنتقا -4
 عطاء دكف مقابؿ فتتكلد مشاعر إليذاء الطرؼ االخر.حساس بالظمـ كالقير كالاإل

 .امرحمة اليأس: يأس الزكجيف مف احتمالية نجاح العبلقة بينيم -5

 يف كالتعب مف كثر الشككل.مرحمة اإلجياد: ىك االستسبلـ لمكاقع السيئ بيف الزكج -6

تاـ،  ف في حالة صمت  اعر كاألحاسيس بيف الزكجيف فيصبحامرحمة اإلحتراؽ: احتراؽ المش -7
 .صمت في المشاعرك صمت في التكاصؿ، 

 

 العوامل المؤثرة في تفكك الزواج 4.1.2

 (2012)عائشة،  المفاىيم الخاطئة لدى الزوجين 

يؽ الزكاج الناجح ىذه المفاىيـ الخاطئة قد يكتسبيا الزكجيف كالتي تعتبر مف أكبر العكائؽ في طر  
خبلؿ مسيرتيما التربكية أك مف الظركؼ البيئية أك مف الكسائؿ اإلعبلمية المحيطة بيما فانطبعت في 

 .العقؿ البلكاعي عندىما حتى أصبحت ككأنيا عقيدة

 المفاىيـ الخاطئة عند الرجاؿ:أكال: 

لككنيـ رجاالن فإنو يحؽ ليـ أف يتدخمكا في كؿ كبيرة كصغيرة في شؤكف يعتقد بعض الرجاؿ أنيـ   -1
 األسرة كفي الكقت نفسو ال يسمح لزكجتو بممارسة دكرىا األسرم.

 يعتقد بعض الرجاؿ أف زكجتو ال بد أف تعطيو كؿ شيء مف غير نقاش أك محاكرة. -2

 اتيـ في حياتيـ األسرية كميا.يعتقد بعض الرجاؿ أنيـ يمكنيـ اتخاذ القرار دكف مشكرة زكج -3

كأف يمارسكا المحرمات  أخريات   مع نساء   ا عبلقات  يعتقد بعض الرجاؿ أنيـ يمكنيـ أف يككنك  -4
 معيف كلكف زكجتو ينبغي أف تككف كفية كأمينة لو فقط.
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يعتقد بعض الرجاؿ أف الزكجة ميمتيا تربية األكالد فقط كليس ليا أف تتدخؿ في أم شيء آخر   -5
 ك أف تطمب أمران آخر.أ

 يعتقد بعض الرجاؿ أف مف الخطأ االعتذار لمزكجة إف أخطأ ىك في حقيا. -6

 المفاىيـ الخاطئة عند المرأة:ثانيا:  

تعتقد بعض الزكجات أنو يجب معاممة الزكج بمثؿ معاممتو الزكجية أم السيئة بالسيئة كالحسنة  -1
 بالحسنة.

ف كاف بذلؾ معصية هلل عز كجؿ.تعتقد بعض النساء أنيف ال بد أ -2  ف يطعف أزكاجيف حتى كا 

 .ف كلد مف الزكج لتضمف بقاءىا معوتعتقد بعض النساء أنيف ال بد أف يككف لي -3

 (2012)عائشةـ  يوبالتالي حدوث الطالق العاطف العوامل المؤثرة في تفكك الزواج 5.1.2

 يما.أك كمي مف الزكجيف عدـ النضكج االنفعالي أك النفسي أك العاطفي لدل أم -1 

 ج كبالعكس كجكد اتجاه مثالي نحك الزكاج.اعدـ اتجاه كاقعي نحك الزك  -2

 ضعؼ إدراؾ مسؤكليات الزكاج ككاجباتو. -3

ثؿ كالمعايير كالعادات جراء كجكد اختبلفات في مستكل الذكاء أك الديف أك القيـ كالمُ  عدـ االنسجاـ -4
 كالتقاليد.

 لجنسي.العجز الجسمي أك ا -5

 عدـ كجكد أىداؼ مشتركة لدل الطرفيف في ما يتعمؽ باألطفاؿ أك كيفية إنفاؽ األمكاؿ. -6

 في الدخؿ المادم. ضعؼ الصحة أك قمةكجكد عكامؿ ك -7

 فشؿ آبائيـ في تدريبيـ إزاء االتجاىات الجنسية أك تككيف اتجاىات خاطئة. -8
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ير مرغكبة ككجكد تكتر كنزاع أك النبذ أك كجكد سرية مبكران كبصكرة غاألحياة الزكجية لتأسيس  -9
 .صعكبة في إعطاء الحب كاستقبالو

 (.2001)مختار، ما ىي األسباب التي تجعل الزوجين يفقدان الوالء لألسرة؟

 ىناؾ عدة أسباب منيا:  

 عدـ الثقة: - أ

القكؿ: لماذا أتعب باألسرة، كحينيا تبدأ الزكجة بإذا فقدت الثقة بيف الزكجيف ضعؼ الكالء كاالرتباط  
 مثؿ ىذا الكبلـ. نفسي كأعمؿ لزكج ال يثؽ بي؟ ككذلؾ يقكؿ الزكجكأجيد 

، كأف نتحكـ بالغيرة الزكجية كال ، كليذا ينبغي أف نتغمب عمى الشؾكعندىا تتحطـ كتفقد مصداقيتيا
بيما الثقة كإلكسا، نعطييا أكبر مف حجميا كي ال يتضايؽ أحد الزكجيف فيبدأ باليركب مف جك المنزؿ 

ال بد مف احتراـ خصكصية كفردية كؿ منيما كالدفاع عنو، كي ال يذكب طرؼ عمى حساب طرؼ 
آخر، كىذا ال يعني أف يبني كؿ طرؼ عالمو الخاص بو كيرفع األسكار كالجدراف في كجو الطرؼ 

 يؤدم إلى التعارض بينيما. اآلخر مما

 عدـ االحتراـ: -ب

ال تحطمت األسرة كأصبح يادة المحبة كذلؾ ميـ جدان لز   الزكجية كتكثيؽ العبلقة بيف الزكجيف كا 
ب عدـ كجكد االحتراـ فيما كأنيما عدكاف في البيت الكاحد يترصد كؿ كاحد منيما لآلخر بسبالزكجاف 
 كىنا تفقد العبلقة الزكجية جكىا ككدىا ككالءىا كيتمنى كؿ مف الزكجيف الفراؽ قبؿ كؿ شيء.بينيما، 

ف مف احتراـ الرجؿ لزكجتو أف يستمع إلييا إذا تكممت، كال يقاطعيا بالكبلـ كأف يستشيرىا كيأخذ  كا 
برأييا إذا كاف صكابان، كال يعطؿ أكامرىا المنزلية أك يكسر كممتيا أماـ أكالدىا. ككذلؾ مف احتراـ المرأة 

أكالده أك  ـيزئ بو أمالزكجيا أف تناديو بأحب األسماء إليو، كتقدر رجكلتو كأف تمدحو أماـ أىمو كال تست
ذا أراد  كبذلؾ يستطيع الطرفاف أف يعيشا حياة سعيدة  و.تطعف ب إذا احتـر كؿ منيما شخصية اآلخر كا 

فعدـ كجكد االحتراـ  لآلخر أف يعيش سعيدان كما يتمنى لنفسو، كأف يستمتع بالحياة الزكجية مثمو.
كيغرس في نفكسيـ ركح االستيتار منذ األطفاؿ في تنشئة تأثيران سيئان  األب كاألـ يؤثرالمتبادؿ بيف 
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 فإنيـ ينحرفكف عف الطريؽ السكم في معاممتيـ آلبائيـ كأمياتيـ يـ إذا كبركاكىذا يصاحب ،الصغر
 . مستقببل

 عدـ الشعكر باألماف: -ج

 إذا لـ يتكفر الشعكر باألماف لدل كؿ مف الزكجيف، فإف الكالء لممؤسسة الزكجية سينتيي حتمان. كذلؾ
يبث كؿ مف الزكجيف  لعدـ شعكر أحدىما باألماف تجاه اآلخر كاالطمئناف لو. كمف عبلمات األماف أف

د بيف حيف كآخر بأنو بحاجة لمطرؼ كؿ منيما عف طمكحو كأحبلمو، كيردكيتحدث  ىمكمو لآلخر
اف في كىذا مف اإلشعار باألمجمع بينيما في عبلقتيما الزكجية،  اآلخر كأنو يشكر اهلل تعالى أف

 سمان كماالن.سمعةن كا   فكاجب عمى كؿ منيما الدفاع عف االخر القكؿ. أما في العمؿ؛

فعندما يشعر الزكجاف باالرتياح كتحقيؽ األمف في حياتيما تقكل عبلقتيما بالمؤسسة الزكجية، كلعؿ  
مان كترل مقدار حاجة المرأة لمشعكر باألماف أكثر منيا بالنسبة لمرجؿ، كليذا فإنيا تحب أف تختبره دائ

فبل يتضايؽ الرجؿ مف ذلؾ كليكف صريحان معيا كليخبرىا عف  اف كالحب،مكانتيا عنده لتشعر باألم
باألماف لطرفي  فقد يسمح الشعكر حبو أك حاجتو ليا كخصكصان إذا كانت امرأة صالحة كتستحؽ ذلؾ.

ف بلقة بينيما إذ إبقاء دكاـ العف اآلالـ في سبيؿ ، حيث يتحمبلا في استمرار العبلقةالعبلقة بأف يسيم
 (.2001)مختار،لمعبلقة الزكجية  ان األماف بحد ذاتو يعد معزز 

  الجيل بأحكام األسرة: -11

حسف االختيار كذلؾ لما جاء بو نحك المسمـ بتكجيو قبؿ تككيف األسرة نفسيا تيتـ الشريعة اإلسبلمية 
يقكؿ عميو السبلـ اف ىك أغمى كأثمف ما تممؾ الحديث النبكم الشريؼ الذم يجعؿ تحمي المرأة باإليم

)البخارم،  ((ظفر بذات الدين تربت يداكلدينيا ولجماليا وحسبيا وماليا فاالمرأة ألربع  تنكح))
2002 ،12/575) 

فالتزاـ الزكجاف بالديف كتعاليمو كالسير عمى ىداه خاصة بما يتعمؽ بحقكؽ الزكجيف مف األسباب التي 
 .كجيف معان كتحقيؽ التكافؽ الزكاجي بينيماتساعد عمى تكيؼ الز 
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أما عدـ االلتزاـ بالضكابط الشرعية في الزكاج كاألمية الدينية في فيـ الحياة الزكجية فيي مف أسباب 
 (.2005 )بك دبابة،جة لمقيـ المتباينة أك المتضاربةالذم يحدث أيضان نتيك التفكؾ 

 الممؿ كالفراغ كالركتيف: -12

إذا ما لكحظت قبؿ  جاف أف الممؿ كالفتكر ليما مؤشرات قد يسيؿ التغمب عميياالزك  يجب أف يعرؼ
حيث يبدأ الممؿ بالصمت كاالنطكاء كعدـ االستماع لآلخر باىتماـ كتقمب المزاج  استفحاؿ األمر،

يصبح التقارب بحاجة إلنقاذ  كفي النياية يختار كؿ شريؾ طريقان مختمفان لطريؽ اآلخر كىنا ،كالعصبية
 .ؿعاج

فالممؿ ىك شعكر سمبي غير مريح يضغط عمى أعصاب اإلنساف كيجعمو متكتران كمتضايقان. كعندما 
كيرتبط ظيكر الممؿ بمشكمة  عكس حالة مرضية غير طبيعية.ؿ شديدان كمسيطران كمزمنان فإنو ييككف المم

راب بمغة الحكار كربما يككف اضط ،التكافؽ الزكاجي كنكعية العبلقة كأشكاؿ التكاصؿ كالتفاىـ فييا
 ذلؾ.ل عنصران أساسيان 

ككثير مف العبلقات الزكجية تعاني مف حاالت الجمكد كالكآبة كالممؿ كقد ينتج عف تمؾ المشاعر 
مشكبلت عديدة قد تككف بداية لتحطيـ العبلقة الزكجية كفشميا. كعندما يشعر أحد الزكجيف بالممؿ 

د عف زكجتو كيجد متعتو كأنسو في نو يبدأ باإلبتعاع الطرؼ اآلخر فإالشديد المسيطر عمى عبلقتو م
سيرات كلقاءات طكيمة بعيدان عف بيتو. كما يمجأ أيضان بعض األزكاج إلى التفكير في الزكاج مف ثانية 

ـ الزكاج بلقات غير شرعية تحطكثالثة كأيضان قد ينحرؼ بعض األزكاج مف الجنسيف نحك ع
 (.112، 2001كتفسده)مختار، 

 ؿ كالفراغ في العبلقة الزكجية:أسباب المم

 التكقعات الكبرل كغير المنطقية مف الشريؾ قبؿ الزكاج.-1

 النظرة السمبية إلى النفس كالشعكر باإلحباط. -2

 ضغط كانتقادات األسرة أك المحيط االجتماعي. -3
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 كثرة السير خارج المنزؿ مف قبؿ إحدل الطرفيف. -4

 رفيف أك أحدىما.طكؿ اإلقامة في البيت مف قبؿ الط -5

 االنيماؾ في القنكات التمفزيكنية. -6

 الفارؽ التعميمي أك االجتماعي الكبير. -7

 .فقداف الصراحة -8

 الرتابة في الحياة اليكمية. -9

 ان سريعان.يالخبلفات التي ال يتـ عبلج -10

 بركد المشاعر كالعيش بطريقة آلية كمبرمجة. -11

 التعب كاإلرىاؽ الدائـ. -12

 .(2001)مختار، العمؿ الزائد خارج المنزؿ -13

 

سبب الخالفات الزوجية األول وبرود  الجنس ،العوامل المؤثرة في تفكك العالقة الزوجية 6.1.2
 (.2006)الخضير، العالقة العاطفية

 إف مف النقاط الميمة في فتكر العبلقات الزكجية :

حاكركف حكاران حضاريان عف حياتيما المشتركة. إف كثيران مف األزكاج ال يت ،عدـ كجكد حكار بكجو عاـ
فتجد أف ىناؾ كثيران مف المشكبلت التي يخمقيا الزكج أك الزكجة كيككف السبب الذم أثار مف أجمو 
نما ىناؾ أشياء يتجنب األزكاج الحكار بصراحة  المشكمة ليس ىك الحقيقة كراء غضبو أك غضبيا، كا 

 . حينيا بيا



19 
 

في الخبلفات العنصر األكؿ  ألسرة كالمشكبلت األسرية في الغرب بأفّ يقكؿ الباحثكف في شؤكف ا
 ثـ يأتي في المرتبة الثانية األمكر المالية.  الزكجية ىك الجنس،

ففي جامعة أدنبرة أجريت دراسة عف أسباب الخبلفات الزكجية، فكجد أف الجنس ىك سبب الخبلفات 
 ث نقاط رئيسة في ىذا المكضكع: اتضح أف ىناؾ ثبلكمف خبلؿ البحث الزكجية األكؿ 

 انعداـ الحكار حكؿ الحياة الجنسية بيف الزكج كالزكجة: -أ 

عف العبلقة الجنسية في الزكاج مما يؤثر سمبان  كثيران ما يككف أحد األطراؼ أك كبل الطرفيف غير راض  
سية بيف الزكج عمى الحياة كالعبلقة الزكجية بكجو عاـ. فانعداـ الصراحة في مكضكع العبلقة الجن

 كالزكجة يقكد إلى تراكـ المشكبلت كمف ثـ يصعب حميا. 

كينصح العاممكف في مجاؿ اإلرشاد الزكجي أف يناقش الزكجاف حياتيما الجنسية بكؿ صراحة ككضكح 
 كعدـ المجكء إلى أساليب ممتكية أك ثانكية لخمؽ مشكبلت زكجية ليست ىي السبب الحقيقي. 

 خاطئة عند الفتاة: التربية الجنسية ال -ب 

لعائبلت عمى أف الحاؿ في مجتمعاتنا العربية كاإلسبلمية المحافظة التي تربي الفتاة في كثير مف ا إف
خاصة بالرجؿ، كأف الفتاة المحافظة يجب أف ال تتكمـ في مكضكع الجنس بصكرة  الجنس عممية 

ى الفتاة أف تككف متعة لزكجيا، قاطعة، ألف ذلؾ قد يدؿ عمى عدـ محافظتيا كسكء تربيتيا. فيجب عم
 مطيعة لو متى أراد، كتقمع ىي كؿ رغباتيا. 

ف المكاضيع الجنسية تناقش بصكرة  قد يقكؿ بعضيـ إننا في عصر الفضائيات كاالنفتاح اإلعبلمي، كا 
ف كثيران مف الفتيات أصبحف أكثر كعيان مف أمياتيف في ما يتعمؽ  كاضحة في ىذه الفضائيات كا 

س، كلكف الكاقع ال يؤيد ىذه النظرية عمى إطبلقيا إذ إف ىناؾ فتيات كنساء يجيمف كثيران بمكضكع الجن
 مف أمكر الجنس عند المرأة ككذلؾ عند الرجؿ. 

كبذلؾ فإف مجتمعاتنا العربية تعاني مف مشكبلت جنسية بيف األزكاج كلكف ال يتـ نقاشيا بيف الزكجيف 
ت أك اآلباء د كثير مف األزكاج. إنو مف الصعب عمى األمياألف النقاش في ىذه األمكر يعد عيبان عن

بنائيـ، كغالبان ما ينتيي األمر بأف يأخذ الفتى أك الفتاة معمكماتيـ الجنسية مف الحديث عف الجنس مع أ
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 ي غالبان ما تككف معمكمات مغمكطة)الخضير،الزمبلء في المدرسة أك األصدقاء خارج المدرسة، كالت
2006.) 

 الطالق العاطفي فسرت التي ظرياتنال 7.1.2

 (2013)العصفور، نظرية العالقة الزوجية.1

تتمثؿ العبلقة الزكجية لؤلزكاج اليكـ تمؾ العبلقة التي تسكدىا الركمانسية المبتذلة كالمصطنعة مف 
خبلؿ ما طبعو اإلعبلـ في عقكليـ مف عبلقات ركمانسية في الحب، تتمثؿ في تكىج عاطفي كمشاعر 

الزكجية كما  نبضات قمب ال تنتيي كغيرىا مف المشاعر كالتصكرات المخادعة، كلكف العبلقةفياضة ك 
بقكلو )إف العبلقة الزكجية الناجحة كالدائمة ىي التي ال تعتمد عمى  ،مكدمصطفى محتفضؿ بيا العالـ 
لة، كلكنيا مكلة كمؤقتة، كال تعتمد عمى الحب، فالمشاعر كالعكاطؼ متقمبة كمتحك الشيكة، فالشيكة مَ 

تعتمد عمى األخبلقيات كالتخمص مف األنانية مف أجؿ الشريؾ، كالتنازؿ كالتضحية كالتغافؿ كالتعاكف 
  كتقبؿ عيكب الشريؾ، ىذا ىك الزكاج الحقيقي كالدائـ(.

كعميو إف تمت تمؾ العممية العقبلنية النفسية بيف الزكجيف تمت العبلقة بينيما بنجاح، مبنية عمى حب 
فيـ مف مقكمات نجاح تمؾ ف ابتذاؿ أك تصنع أك تقميد، كذلؾ الصراحة كالثقة المتبادلة كالتجميؿ دك 
ر مف خبلليا العبلقة الزكجية الناجحة األبدية المميئة ا، كتمؾ ىي األخبلقيات التي تستثالعبلقة

التزيف  بالعكاطؼ كاألحاسيس الجميمة، كمف جانب آخر نجد غالبية النساء اليكـ يمجأف لممبالغة في
خشية عمى أزكاجيف مف االنحراؼ، كصرؼ أمكاؿ كثيرة مف أجؿ تغيير في شكميا لؤلفضؿ بعيدا عف 
طبيعتيا الجميمة التي خمقت عمييا، فيناؾ دراسات اثبتت أف الرجؿ يحتـر المرأة التي تثؽ بنفسيا 

كالرجؿ كلكف بعيدا عف كبجماليا، فيي دليؿ عمى رقي فكرىا كجماؿ ركحيا، فالتزيف ميـ بالنسبة لممرأة 
المبالغة كالتقميد، فامتبلؾ قمب الطرؼ اآلخر في العبلقة الزكجية مبني عمى فف التعامؿ كالتفكير مف 
أجؿ سعادة اآلخر التي ىي بالنياية أخبلقيات كؿ منيما، كتمؾ األخبلقيات البد أف تككف مبنية 

كعمييا استثمار مشاعر الحب كالعاطفة كمأخكذة مف تعاليـ ديننا الحنيؼ الجميؿ الراقي كالسامي، 
 كاالحتراـ األبدم.
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 (Gottman ،1992)لمتفكك الزواجي Gottman نظرية جوتمان .2

كقامت ىذه النظرية عمى  ،ممية طكلية مع مئات األزكاج سنيفقامت نظرية جكتماف عمى دراسات ع
 االفتراضات التالية:

التكاصؿ العاطفي ؿ العبلقة األسرية ليا تأثير عمى إف نقاط القكة كالضعؼ في إدارة الصراع داخ .1
 فيما بينيـ.

أم زكجاف يككناف راضيف عف نقطة معينة في حياتيـ الزكجية  قد يختمفكف عمى نفس النقطة فيما  .2
 بعد بغض النظر عف كجكد أطفاؿ بينيـ أك عدـ كجكدىـ.

 ج.ىناؾ عكامؿ مسؤكلة عف الزيادة الحادة في معدالت فشؿ الزكا .3

 تعاقب الصراع  بيف الزكجيف لو تأثير سمبي عمى زكاجيـ. .4

ليس كؿ زكاج طكيؿ األمد يككف قائما عمى الرضا الزكاجي بؿ يبقى الزكجاف في ىذا الزكاج  .5
 ألسباب كامنة

 نظرية الحاجات ل موراي. 3

 :الحاجات العاطفية لمزوجين

خص ذلؾ ألنيا تنتمي ف الحاجات األكلية لمشيرل مكرام أف الحاجات النفسية أكثر غمكضا كتعقيدا م
جات العاطفية جكىر اإلشباع المتبادؿ بيف الزكجيف كىي في الكقت نفسو قد تعد الحاك  لعمـ النفس.

خرل إال بعد أف تتفاقـ كتأخذ مظاىر أ تككف أساس الخبلفات الزكجية كالتي ال يدركيا الزكجاف بكضكح
طرفي العبلقة حاجات عاطفية يتكقع أف تشبع مف االخر  كجرح الكبرياء كالطمكح، فمكؿ كاحد مف

، ككذلؾ الطرفيف لمحاجات العاطفية لبلخر فعميا، فإف معرفة مدل اإلشباع الفعمي مف جانب أحد
معرفة مدل التفيـ المتبادؿ لمحاجات التي يتمناىا كؿ طرؼ مف االخر ىي الجكىر كالرابطة المتينة 

 .(2015 ،الشكيكيية)لتي تؤمف استمرار الحياة الزكجا
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 روجرز:–نظرية الذات  .4

 الذات مفيـك ففإ لذا الذات مفيـك مع متسقا الفرد يككف عندما يتكفر النفسي التكافؽ فأ ركجرز اكد
 النفسي التكافؽ عممية في رئيسيا عدابُ  يعتبر كفيميما الذات تقبؿ فكأ النفسي التكافؽ عف يعبر المكجب

 (.2008 زىراف،(
 الجميع كيسعى البشر كؿ عند عاـ مطمب نوكأ كالتقدير االحتراـ ىميةأ عمى الذات ةنظري كتركز

 ساسأ فيما لبلخر منيما لكؿ مكمبل كاالحتراـ الحب فأاالخريف، ك  مف يجابيإ تقدير عمى لمحصكؿ
 (.2010 ،العبيدم) الزكجيف بيف الزكجية العبلقة الستقامة ساسيأ شرط كىك االخريف مع التعامؿ

 كانعداـ قمة الى يؤدم كاالجتماعي كالجنسي كالجسدم المفظي شكالوأ بكافة العنؼ استخداـ ففإ لذا
 العاطفي. الطبلؽ الى يؤدم كبالتالي الزكجيف بيف كاالحتراـ الحب

 

 (Relational problems.2006) اضطراب العالقة 8.1.2

كليس كما تكصفيا  لدييـ منعطؼ مضطرب ،مف األفرادأك أكثر  اضطراب العبلقة يضـ اثنيف
أف المشكمة ال مراض النفسية عمى المستكل الفردم. كىناؾ معيار تقميدم إلضطراب العبلقة ىك األ

يمكف أف نعكزىا إلى فرد كاحد دكف االخر في العبلقة بؿ يتطمب التدخؿ في العبلج إلى كؿ األعضاء 
 في العبلقة الكاحدة.

ىناؾ سمات مميزة مف أجؿ تصنيفيا يمكنيا أف ك اصر اضطراب العبلقات تتشارؾ فيما بينيا بعدة عن
فإف التركيز يككف  لئلضطرابات النفسية مسلدليؿ التشخيص الخاكفقا  .ضعفا سريريا كاضحان تسبب 

 .تشخيصمل كليس عمى أفراد العبلقة كؿ عمى حدل في العبلقة كما ىك في الدليؿ الرابع ،عمى العبلقة
عتبلؿ المشترؾ يمكف ليا أف تستجيب لعبلجات معينة كيمكف ىناؾ عدة عناصر سريرية ممحكظة لئل

 .(2015 نزاؿ،ك  )مبارؾ منعيا قبؿ حصكليا مف خبلؿ التدخؿ المبكر
 

يكجد مياـ محددة في جدكؿ أعماؿ البحكث المقترحة كىي: كحدة تقييـ متطكرة، تحديد الخدمات 
، كالنظر في ـ أسباب األمراضاب العبلقة في عمالسريرية لمعبلقات المضطربة، تحديد دكر اضطر 

التشخيص الجديد المقترح كيعرؼ  أكجو اضطراب العبلقة الذم يمكف أف يتضمف اإلضطرابات الفردية.



23 
 

بيف اثنيف أك كالتصكرات  كالسمككيات مؤلمة مف المشاعراضطراب العبلقة عمى أنو "أنماط مستمرة ك 
 ."كجة، أك الكالديف كأطفاليماأشخاص تجمعيـ عبلقة شخصية خاصة كما الزكج كالز أكثر مف 

 تقسـ االضطرابات الزكجية إلى اضطراب الصراع الزكاجي بدكف عنؼ، كاضطراب اإلساءة الزكجية
 .(2015 نزاؿ،ك  )مبارؾ )اضطراب الصراع الزكاجي مع عنؼ(

 

 المشاكل العالئقية 9.1.2

 يما يأتي:ف (ValueOptions,2006)حسب ما كضحو مكقع ىـ المشاكؿ العبلئقية أتتمثؿ 

 مبادئ تشخيصية:أوال: 
بدقة السمات المميزة الضطراب العبلقات كذلؾ مف النفسية  لؤلمراضيكضح دليؿ التشخيص الرابع 

 فراد العبلقة مقترف بضعؼبيف أنو نمط مف التفاعؿ عمى أخبلؿ التركيز عمى االىتماـ السريرم 
 عضاء كحدة العبلقة.ك اثنيف مف أأسريرم ىاـ في كاحد 

عراض المرتبطة بالمشاكؿ في العبلقة الكاحدة. أخذ تاريخ أف يتضمف التقييـ تحقيؽ في األ جبي .1
شامؿ خبلؿ التقييـ كذلؾ مف أجؿ استبعاد تشخيص أكثر تعقيدا لمحالة النفسية، كيجب أف يتضمف 

، مشاكؿ سابقة كحالية في العمؿ كالتدخبلت السابقة بشأف العبلقاتلمعبلقات السابقة  ان تاريخ
 مشاكؿ طبية حالية.ك 

 
 خذ بعيف االعتبار ىذه السمككيات أك األعراض:األ  .2

الحجج المتكررة، كالصراع بيف اثنيف مف األفراد الذم يسبب انيماؾ أك صرؼ االنتباه ألنشطة  -
 الحياة اليكمية.

 الغضب. لتالي تككف النتيجة االحباط كفراد كباأك انسحاب بيف األ /كاصؿ كقمة الت -
اصؿ الغير الئؽ بيف األفراد كالذم يمكف أف يتضمف تكقعات غير حقيقية، انسحاب نكاع مف التك أ -

 أك انتقاد.
يقضكف كقتا طكيبل خبلؿ تجنب الفرد الذم ُينظر لو عمى أنو مسبب التكتر. األفراد  -

 المدرسة،العمؿ، أك قضاء الكقت في منازؿ االصدقاء مف أجؿ تجنب التكاصؿ مع ذلؾ الشخص.
 بتيديد االنفصاؿ سكاء باليركب لدل االطفاؿ، أك باالنفصاؿ الزكاجي لمكبار.التكتر المرتبط  -
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 زيادة التييج، النـك الخفيؼ، اكتئاب، أك انسحاب اجتماعي. -
 البكاء، طاقة ضعيفة، انسحاب مرتبط بمخاكؼ عف العبلقة. -
 صراعات لف يتـ حميا بسبب استراتيجيات غير كافية لحؿ المشاكؿ. -
 زائد في أنشطة حياة الفرد االخر، إلى الكضع الطبي أك العقمي لمفرد. حماية زائدة أك تدخؿ -
 صراعات مع الزكج التي تؤدم إلى االنيماؾ ك االنتقاص مف أداء العمؿ. -
 

 إرشادات العالجثانيا: 
األفراد المنتفعيف مف العبلج لدييـ مشكمة كاضحة كمعرفة، أك شككل، كتككف قابمة لمقرار خبلؿ  .1

يجب يشير إلى كجكد مشكمة صحية عقمية تاج لكقت أطكؿ مف العبلج فيذا إذا احعشر جمسات. أما 
، عالة تتعايش مف أجؿ تقميؿ الصراعأف تعالج. إف اليدؼ بشكؿ عاـ لمعبلج ىك تطكير تقنيات ف

 تحسيف االتصاؿ كالتكاصؿ كاالىتماـ بالعبلقات.
 . أىداؼ أخرل تتضمف:2
 ، كحؿ الصراعات.اإلعداد، المحافظة فرد ك دكره فيزيادة الفيـ الذاتي لم -
 تطكير قدرة عمى حؿ الصراع بطريقة مسيطر عمييا كغير عنيفة كحازمة. -
 تطكير ميارات تكاصؿ مرضية، فعالة كمتبادلة. -
 ة، زكج، عامؿ، طالب.\زيادة الشعكر بالكفاءة ككالد -
 إنشاء سيطرة كالدية الئقة في المنزؿ. -

 في كحدة العبلقة.ة اإليجابية زيادة األنشطة اإلجتماعي -
، كينصح باإلحالة كد إلعادة تقييـ المستكل الكظيفي. إذا لـ تنحسر األعراض، قد يحتاج مز 3

 لمستكل أعمى مف العبلج، معالج مختص أك مجمكعة داعمة.
ذا باإلمكاف معالجة كحدة العبلقة ركيز في التدخؿ عمى الشخص الكاحد، كلكف إ. عادة يككف الت4

 ككؿ.
 بعد التقييـ الكامؿ، يمكف األخذ بعيف االعتبار أنماط العبلج التالية:

 .مخاكؼ تتعمؽ باألمافالعبلج الفردم يمكف األخذ بو عند كجكد  -
 العبلج المعرفي السمككي لمسيطرة عمى الغضب، التشكه المعرفي، كميارات حؿ الصراع. -
 التثقيؼ النفسي. -
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 ند كجكد صعكبات في العبلقات كذلؾ مف خبلؿ:العبلج الجمعي يجب أخذه بعيف االعتبار ع -
 تدريب السيطرة عمى الغضب. .1
 . مجمكعة عبلجية تركز عمى العبلقات.2

الخبلفات التي . عبلج زكاجي كذلؾ مف خبلؿ التركيز عمى حؿ المشكبلت ك المساعدة في حؿ 5
 .يصعب  حميا

 الطفؿ.ي العبلقة بيف األىؿ ك د صعكبات ف. العبلج األسرم يجب أخذه بعيف االعتبار عند كجك 6
 . برامج اجتماعية:7
 . مجمكعة المساعدة الذاتية.1
 . منظمات دينية مع برامج.2
 . دائرة الخدمات اإلجتماعية.3
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 الدراسات السابقة 2.2

 الدراسات العربية 1.2.2

تماعية مختمفة في كىي دراسة بعنكاف الطبلؽ العاطفي لدل شرائح اج (2015)دراسة مبارك ونزال 
مستكل الطبلؽ العاطفي لدل شرائح اجتماعية المجتمع العراقي كىي دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى 

أنثى(، كالثاني متغير العمؿ -متغيرات األكؿ الجنس )ذكر 3مختمفة في المجتمع العراقي كذلؾ كفؽ 
أربعة فأكثر(، كانت  -ثبلث أفرادكسبة(، اما المتغير الثالث فيك عدد أفراد األسرة )أقؿ مف –)مكظفيف 

( مف 100)( مف الزكجات ك100األزكاج بحيث )( فردا مف 200عينتيما عشكائية فبمغ عددىا )
لقد تـ التكصؿ إلى عدد مف النتائج أىميا  .ف كالمكظفات كربات البيكت كالكسبةمف المكظفياألزكاج 

الكسبة، كما أف ىذه النسبة ترتفع في أف عينة الطبلؽ العاطفي كانت أكثر مف المكظفيف مقارنة ب
التي يزيد عدد أفرادىا عف أربعة، كىناؾ أثر داؿ عمى أف نسبة الطبلؽ العاطفي يكجد لدل  األسرة

 اإلناث أكثر مف الذككر.

ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادم انتقائي لتنمية  (2015)دراسة الشيبي
كذلؾ  ،ف مف طبلؽ عاطفي بجامعة أـ القرلة مف الزكجات البلتي تعانيالتعامؿ الفعاؿ لدل عين

بخفض درجة الشعكر بالطبلؽ العاطفي لدل افراد المجمكعة التجريبية التي تـ تطبيؽ البرنامج 
اإلرشادم عمييا. تـ تطبيؽ كؿ مف مقياس الطبلؽ العاطفي كمقياس التعامؿ الفعاؿ كالبرنامج 

طالبة متزكجة، تـ اختيارىف بناء عمى معيار ارتفاع درجاتيف  60مف  اإلرشادم ،عمى عينة مككنة
عمى مقياس الطبلؽ العاطفي كانخفاض درجاتيف عمى مقياس التعامؿ الفعاؿ. تـ تكزيع أفراد العينة 

طالبة ،كالمجمكعة  30الكمية عشكائيا إلى مجمكعتيف متكافئتيف، حيث تككنت المجمكعة التجريبية مف 
لبة مف خبلؿ تطبيؽ المنيج الشبو تجريبي كاستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة. طا 30الضابطة 

 ككانت النتائج كالتالي: 

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  -1
 المجمكعة الضابطة في مقياس الطبلؽ العاطفي كأبعاده في القياس البعدم لصالح المجمكعة

 الضابطة.
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  -2
المجمكعة الضابطة في مقياس التعامؿ الفعاؿ كأبعاده في القياس البعدم لصالح المجمكعة 

 التجريبية.
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط درجات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات  -3

مجمكعة الضابطة في مقياس الطبلؽ العاطفي كأبعاده لدل المجمكعة التجريبية  لصالح ال
 القياس القبمي.

بعنكاف أسباب الطبلؽ العاطفي لدل األسر العراقية كفؽ بعض المتغيرات، ( 2012دراسة أنوار ىادي)
ذككر(، –اث كىي دراسة ميدانية ىدفت إلى معرفة أسباب الطبلؽ العاطفي تبعا لمتغير الجنس )إن

( سنة. كتحددت دراستيا بأسر المكظفيف 34-25( )24- 15( )14- 5كتبعا لمتغير مدة الزكاج )
كالمكظفات المتزكجيف في القطاع العاـ كالمختمط في مدينة بغداد كالذيف مر عمى زكاجيـ خمس 

 سنكات فأكثر. 

تبعا لمتغير الجنس ما عدا انو ال يكجد فركؽ لجميع االسباب  -1كأىـ ما تكصمت إليو الباحثة : 
 )الحب( ىناؾ فركؽ لصالح الذككر.

 اف الحالة اإلقتصادية تؤثر في جميع المجمكعات العمرية الثبلثة تبعا لمدة الزكاج. -2 

 اف المجاؿ الميني يؤثر في المجمكعات الثبلثة تبعا لمدة الزكاج. -3

ثة تبعا لمدة الزكاج ككذلؾ الحالة اف المجاؿ االجتماعي ايضا يؤثر في في المجمكعات الثبل -4 
 النفسية ك العبلقة الجنسية كالحب.

 

إلى معرفة عبلقة الكدر الزكاجي ببعض سمات  ت الدراسةىدف (2011)دراسة سميمان وخديجة 
كالسمات التي تناكليا البحث ىي:اإلتزاف االنفعالي، الميؿ اإلجتماعي،  الشخصية لدل الزكجيف،
كذلؾ عبلقة الكدر الزكاجي ببعض المتغيرات الديمغرافية. استخدـ الباحثاف كالشعكر بالمسؤكلية، ك 

ناثا، كقد بمغ حجـ العينة  المنيج الكصفي االرتباطي ،كيتمثؿ مجتمع الدراسة في المتزكجيف ذككرا كا 
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ـ (ذككر، كت179( إناث، ك)153، تـ اختيارىـ بالطريقة الطبقية العشكائية بكاقع )( زكج كزكجة332)
 كمقياس الخرطـك لسمات الشخصية.  اـ مقياسي الكدر الزكاجياستخد

بينت نتائج الدراسة بأف ىناؾ كدر زكاجي بمستكل منخفض لدل مجتمع البحث ما عدا في بعد 
التكاصؿ فكاف بدرجة متكسطة . كذلؾ أظيرت النتائج عف كجكد عبلقة ارتباط دالة إحصائيا بيف 

إلتزاف االنفعالي، كأيضا بيف الكدر الزكاجي  مع سمة الميؿ درجات أبعاد الكدر الزكاجي  مع سمة ا
الزكاجي كسمة  ، كأيضا عبلقة ارتباطية بيف الكدرجميع أبعاد مقياس الكدر الزكاجي اإلجتماعي في

، كما كشفت كجكد فركؽ دالة إحصائيا في الكدر الزكاجي في جميع أبعاد مقياس الشعكر بالمسؤكلية
ير طكؿ فترة الزكاج ما عدا بعدـ الرضا عف العبلقة الجنسية ال تكجد فركؽ. الكدر الزكاجي تعزل لمتغ

كذلؾ كشفت عف كجكد عبلقة ارتباط بيف الكدر الزكاجي كالمستكل التعميمي لمزكج ،بينما ال تكجد 
عدـ الرضا عف العبلقة الجنسية مع متغير المستكل التعميمي  ،قة ارتباطية في بعدم الكدر العاـعبل

ككشفت الدراسة عف كجكد عبلقة ارتباطية دالة إحصائيا بيف الكدر الزكاجي كالمستكل التعميمي لمزكج. 
 لمزكجة.

 (2010 )دراسة الفتالوي

ىدفت ىذه الدراسة إلى قياس مستكل الطبلؽ العاطفي لدل المتزكجيف المكظفيف في دكائر الدكلة في 
طبلؽ العاطفي لدل المكظفيف المتزكجيف محافظة القادسية، كتعرؼ داللة الفركؽ اإلحصائية في ال

ظفيف لدل المك دؼ قياس مستكل أساليب الحياة أنثى( ، كما استي-اإلجتماعي )ذكر كفؽ متغير النكع
دؼ البحث إيجاد العبلقة اإلرتباطية بيف الطبلؽ العاطفي ككبل مف أساليب الحياة المتزكجيف، كما استي

سياميا في التبايف الكمي لمطبلؽ العاطفي لدل المكظفيف  )المسيطر،المتجنب، اإلعتمادم،المتعاكف(، كا 
المتزكجيف في دكائر الدكلة. تـ بناء مقياس الطبلؽ العاطفي استنادا إلى نظرية الطبلؽ العاطفي ؿ 

كمقياس أساليب الحياة بمجاالتو األربعة )أسمكب الحياة المسيطر،أسمكب الحياة  ،1987ستيفف 
( مكظؼ 300متجنب، كأسمكب الحياة اإلعتمادم(. تككنت العينة مف )المتعاكف، أسمكب الحياة ال

( مكظفة، تـ اختيارىا بالطريقة المرحمية العشكائية. بعد تطبيؽ 150( مكظؼ ك)150كمكظفة، )
المقياس اتضح كجكد مستكل منخفض مف الطبلؽ العاطفي لدييـ، إذ كاف المتكسط الحسابي لمعينة 

( درجة، كما تبيف كجكد فركؽ 112،5المتكسط الفرضي البالغ )( درجة، كىك أقؿ مف 82،5933)
ذات داللة إحصائية في الطبلؽ العاطفي تبعا لمنكع )ذكر،أنثى(، لصالح اإلناث، في قياس متغير 
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أساليب الحياة ، تبيف أف أفراد العينة ال يمتازكف باتخاذ أسمكب الحياة المسيطر سمككا عمميا ، فيما 
مكب الحياة المتجنب، ككانكا يمتازكف باستخداـ أسمكب الحياة المتعاكف، فيما لـ امتازكا باستخداـ أس

 يمتازكا باستخداـ أسمكب الحياة المعتمد أسمكبا حياتيا.

 (2010 )دراسة ىادي

 بغداد، مدينة في األسر لدل الذات بفاعمية كعبلقتو العاطفي ىذه الدراسة بعنكاف الطبلؽ 

بغداد، كقد قامت الباحثة ببناء  مدينة في كالمكظفات أسر المكظفيف مف لعينة ميدانية دراسة  كىي
التي تؤدم إلى الطبلؽ العاطفي كالمراحؿ التي يمر بيا مقياس لمطبلؽ العاطفي ،كقد تناكلت األسباب 

 150مكظؼ كمكظفة مكزعيف بالتساكم  300الطبلؽ العاطفي،كقد اختارت عينة مقصكدة مككنة مف 
فؽ المتغيرات التالية: الجنس،الحالة االقتصادية، مدة الزكاج، كقد خرجت مكظفة ك  150مكظؼ ك 

 بالنتائج التالية:

 كجكد طبلؽ عاطفي لدل األسر في مدينة بغداد مف كبل الجنسيف )إناث، ذككر(. -1
يتناسب الطبلؽ العاطفي عكسيا مع الحالة االقتصادية، فكمما ارتفعت الحالة االقتصادية قؿ  -2

 ككمما انخفضت الحالة االقتصادية زاد الطبلؽ العاطفي.الطبلؽ العاطفي، 
 يزداد الطبلؽ العاطفي كمما قمت مدة الزكاج كيقؿ كمما زادت مدة الزكاج. -3

 (2009دراسة القرني) 

فاعمية برنامج عبلجي معرفي سمككي لتخفيؼ مستكل الكدر الزكاجي في المجتمع ىذه الدراسة بعنكاف 
 :السعكدم، كىدفت الدراسة إلى

إعداد برنامج عبلجي معرفي سمككي كتطبيقو بيدؼ تخفيؼ مستكل الكدر الزكاجي كالتحقؽ  -1
 مف مدل كفاءتو مف خبلؿ تطبيقو الفعمي عمى مجمكعة ممف يعانكف مف الكدر الزكاجي . 

 التعرؼ عمى فاعمية البرنامج العبلجي المقترح في تحسيف درجة التكاصؿ العاطفي. -2
 .العبلجي المقترح في تحسيف درجة القياـ بتكجيات الدكر التعرؼ عمى فاعمية البرنامج -3
 التعرؼ عمى فاعمية البرنامج العبلجي المقترح في تحسيف درجة حؿ المشكبلت. -4
الكدر الزكاجي:  التعرؼ عمى استخداـ البرنامج العبلجي المقترح في اتجاه عينة الدراسة. -5

Marital Distress  إف أكؿ مف استخدـ مصطمح  Distress  العالـ ىانز سيمي بمعنى أسى أك
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فيا ترجمة ليذا كقد استخدـ الباحثكف العديد مف الكممات بكص  ـ(2000بؤس أك إنياؾ )سيبلني 
 (. 145ص:ـ، 1987اف، محنة )حامد زىر  المصطمح مثؿ ضيؽ، ىـ، كرب،

خبلؿ  فسية،كا مراكز العبلج األسرم كالزكاجي، كالعيادات النكيراجع  تـ اختيار العينة ممف راجعكا
زكجا  40كبمغت  كالمسجمة بياناتيـ في تمؾ المراكز الماضية مف تاريخ بداية البرنامج،الستة شيكر 

يعانكف مف الكدر الزكاجي. كجاءت النتائج كما يمي: كشفت النتائج عف ظيكر تحسف لدل األزكاج 
كاصؿ كحؿ المشكبلت مف رات التفي الجكانب المعرفية كالسمككية كاالنفعالية مف خبلؿ تعميميـ ميا

تعديؿ األفكار كمف جية أخرل تبصيرىـ بمجمكعة االعتقادات الخاطئة في العبلقة الزكجية, ك  جية،
خبلؿ التدريب كذلؾ مف  كدحضيا، كبناء أفكار جديدة، كاكتشاؼ التحريفات المعرفية, التمقائية السمبية،

كتكليد استجابات  ب المعرفية السمبية،عمى ميارات، كتحديد، كتحميؿ، كمناقشة المشكمة، كالجكان
تشير النتائج إلى مظاىر الفركؽ في الكدر بيف األزكاج  منطقية ليا باستخداـ تمرينات معدة لذلؾ.
زكاج بأنيف أعمى إحساسان بالكدر، كأقؿ قدرة عمى حؿ كالزكجات, حيث تتميز الزكجات عف األ

 فيـ أقؿ رضا عف العبلقة مع األطفاؿ.أما األزكاج  المشكبلت، كأكثر إدراكان لمعدكانية،
 

كىي دراسة بعنكاف الخبلفات الزكجية في المجتمع السعكدم مف كجية نظر  (2005دراسة الجيني) 
الزكجات المتصبلت بكحدة اإلرشاد الجماعي، تيدؼ ىذه الدراسة إلى معرفة طبيعة الخبلفات الزكجية 

كية، الجنسية، النفسية، ماعية ،العاطفية، السمك في المجتمع السعكدم التي تتعمؽ بالجكانب :اإلجت
لى معرفة الخبلفات الزكجية  ،التعميمية، الصحية اإلقتصادية، ،الكظيفية الشخصية، تعدد الزكجات. كا 

زكجة، كاقتصرت الدراسة عمى  284األكثر شيكعا في المجتمع السعكدم. كقد بمغت عينة الدراسة 
أف الخبلفات التي تحدث مف الزكج ىي  -1ئج البحث كالتالي: الزكجات فقط دكف األزكاج. فجاءت نتا

فتكر في عبلقتو العاطفية مع زكجتو كعدـ إظيار الزكج لمشاعره اإليجابية لزكجتو ،غياب الزكج عف 
أف الخبلفات التي تحدث مف  -2. باستمرار، كأف الزكج يغضب بسرعة المنزؿ كالسير خارج المنزؿ
 كر في عبلقتيما العاطفية مع الزكج،ماف مع الزكج، تشؾ في سمككو، فتألالزكجة ىي: عدـ شعكرىا با

 عدـ تقبميا زكاجو بأخرل، عبلقتيا بأىؿ الزكج سيئة.
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 الدراسات األجنبية: 2.2.2

 Amiri,S, Hekmat,M, Fadaei (2015)فاداي  بور، حكمت دراسة أميري،
، كاليدؼ Investigating Emotional Divorce on Family Performanceالدراسة بعنكاف 

. كىي دراسة مقارنة سببية، عمى األداء األسرم عرفة تأثير الطبلؽ العاطفيمف ىذه الدراسة ىك م
في طيراف، كمف عينة  8كمجتمع ىذه الدراسة يتككف مف كؿ نساء المركز الثقافي في المنطقة 

. ككانت خداـ اختبار ت اإلحصائيسرم كاستامرأة تـ تكزيع استبياف لؤلداء األ 80عشكائية تتككف مف 
عاطفي ك ثبلثة مف المتغيرات كىف: الدكر التفاعمي، عممية حؿ النتيجة في العبلقة بيف الطبلؽ ال

عاطفي ليس لدييا القدرة عمى حؿ المشاكؿ، كالمشاركة العاطفية، أف العائبلت التي لدييا طبلؽ 
ألسرة ضعيؼ كقد تبيف ذلؾ في فقرات الدكر صراعاتيا كمشاكميا، كأف التكاصؿ العاطفي بيف افراد ا

 التفاعمي كاألداء بشكؿ عاـ مقارنة باألسر العادية.
 

ىدفت الدراسة إلى معرفة العكامؿ األساسية التي  Akbar, Hossein( 2014) حسين دراسة أكبر،
اـ تؤدم إلى الطبلؽ العاطفي، مف كجية نظر المتزكجيف المتعمميف في مقاطعة كاراج . تـ استخد

المنيج الكصفي )دراسة مسحية(، باستخداـ مقياس الطبلؽ العاطفي. تككف مجتمع الدراسة مف 
( شخص. ككانت النتائج كما يمي: 200( شخص مف المتزكجيف المتعمميف كتـ اختيار عينة )453)

عمرم كاإلنفتاح كالتجارب السابقة، كالفارؽ ال ،داللة إحصائية لممتغيرات الخيانةأف ىناؾ فركؽ ذات 
، كمدة دالئؿ إحصائية لمتغيرات اإلنبساطبيف الزكجيف كمدل الطبلؽ العاطفي بينيـ. بينما لـ تظير 

 الزكاج، كالعصابية لظيكر الطبلؽ العاطفي.
 

الدراسة الطبلؽ العاطفي كشفت ىذه  Barzoki, Tavakoll (2013) دراسة برزوكي و تافاكول
أسبابو كذلؾ تيدؼ ىذه الدراسة إلى فيـ مف منظكر نسائي.  في الحياة اليكمية في إيراف بيف األزكاج 

امرأة مع كجكد عدـ رضا زكاجي شديد  22مف خبلؿ التكصؿ إلى فيـ عميؽ لو. تككنت العينة مف 
كجدت الدراسة اف مف األفكار األساسية التي تزيد مف الطبلؽ العاطفي عندما يككف مف  لدييف.

السياقات اإلجتماعية مثؿ النظاـ األبكم ككجكد أزكاج األميات  -الصعب تكفر الطبلؽ القانكني ىي: 
تـ  .الشعكر بعدـ المساكاة –لمتكافئ. التبادؿ غير ا –.كجكد الزكجة المتنافسة  –كسمبية اإلناث. 

مة باستخداـ أداة المقابمة. كجاءت النتائج مف خبلؿ اإلجابة عمى اسئ الدراسة اتباع المنيج النكعي ليذه
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امرأة مشاركة قمف أف ىناؾ شعكر باإلستبداد مف قبؿ الذككر غير  15اف  فكانت كما يمي:الدراسة ، 
قابؿ لمتفسير لدييف كىذا يسيطر عمى ثبلثة أمكر ىي: الحياة اليكمية، الحياة الجنسية، كالعبلقات 

يعتمد األمكر التي تزيد مف نسبة عدـ الرضا الزكاجي لدييف ىك السمكؾ الذم المتعمقة بالعمؿ. كمف 
 بشكؿ متحيز لمذككر.(عمى الجنس)النكع 

أما بالنسبة ألب الزكجة فميس لديو أم سمطة عمى المرأة بعد الزكاج كال رأم ، فتصبح المرأة تابعة 
سمبية الشخصية:في التربية المتبعة في إيراف فإف –لزكجيا فقط كىذا يزيد مف سمبية النظرة لمزكج. 

أك األكثر  خكفا مف العكاقب المجيكلة ر كيخفف التغيير بأم شئف مف الذكك النساء أقؿ ثقة بأنفسي
سكءا. كتأتي النظرة السمبية أيضا نتيجة المباالة اإلناث بالعبلقة الجنسية ككجكدىف تحت تأثير 

% مف استجابات النساء المشاركات كانت تؤكد كجكد طبلؽ عاطفي بينيف 75اإلعبلـ كاألصدقاء . 
مف المستقبؿ المجيكؿ كالذم يحتمؿ أف يككف أسكء مف الكضع الراىف كبيف أزكاجيف كلكف الخكؼ 

مف النتائج أيضا اتضح أف نظرة الرجؿ تختمؼ عف  ىك الذم يمنعيف مف اتخاذ قرار االنفصاؿ التاـ.
نظرة المرأة بالنسبة لمعبلقة الجنسية، فينظر الرجؿ ليا بانفصاؿ عف أمكر الحياة األخرل بينما ترل 

أساس المشاكؿ التي مرت بيا في األياـ الماضية، فكانت النتيجة بأف العبلقة الجنسية مف المرأة بأنيا 
 األسباب األكلية التي تزيد مف الطبلؽ العاطفي بيف األزكاج.

اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك : Brezsnyak,  Whisman (2004)  دراسة بريزسناك و ويسمان
مف  60كبيف الرغبة الجنسية، لدل عينة مككنة مف  الربط بيف الرضا الزكاجي، كالسيطرة الزكجية،

. لقد تـ التنبؤ بأف الرضا الزكاجي سيككف مرتبط لمعينة النيائية 57بقي منيـ  ألزكاج كالزكجاتا
، كىذا الربط سيككف أيضا لمسيطرة الزكجية، كذلؾ االرتباط القكم بيف الرضا إيجابا بالرغبة الجنسية

 .الزكاجي كالرغبة الجنسية لؤلزكاج الذيف يعدكف أنفسيـ الطرؼ األضعؼ في العبلقة
تشير النتائج إلى أف الرضا الزكاجي مرتبط بشكؿ ىاـ كممحكظ بالرغبة الجنسية ، لكف لـ يظير أم 

 عمى الرضا الزكاجي. بكافة أشكاليا جيةتأثير السمطة الزك دليؿ  ل
اف اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك الكشؼ عف   Marrow, yelsma (2003)ا مدراسة مارو و يمس

 كاج في تعبيرىـ العاطفي.الصعكبات التي يكاجييا االز 
( مف أجؿ تقييـ 1994زكجان ك زكجة كقد تـ استخداـ مقياس تكرنتك )تايمكر  66العينة مككنة مف 

الصعكبات التي يكاجييا االزكاج في كصؼ مشاعرىـ كشخصنتيا، كاستخداـ مقياس التكيؼ الثنائي 

http://www.tandfonline.com/author/BREZSNYAK%2C+MICHAEL
http://www.tandfonline.com/author/BREZSNYAK%2C+MICHAEL
http://www.tandfonline.com/author/BREZSNYAK%2C+MICHAEL
http://www.tandfonline.com/author/WHISMAN%2C+MARK+A
http://www.tandfonline.com/author/WHISMAN%2C+MARK+A
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التعبير العاطفي أدت إلى تقميؿ  لتقييـ الرضا الزكاجي. كقد أكضحت النتائج اف صعكبات الزكجيف في
 رضاىـ الزكاجي كذلؾ مف قبؿ االثنيف.  

إف صعكبة تعبير االزكاج عف مشاعرىـ لو تأثير سمبي عمى رضاه الزكاجي، كأف الصعكبات التي 
تكاجو االزكاج في كصؼ مشاعرىـ أثرت بشكؿ سمبي عمى الرضا الزكاجي لدل زكجاتيـ. كأما 

ات في التعبير عف مشاعرىف قد الحظف تأثيرا سمبيا عمى رضاىف الزكجات البلتي كجدف صعكب
الزكاجي باالضافة إلى رضا أزكاجيف. فإذا النتيجة تقكؿ أف مكاجية األزكاج كالزكجات لصعكبات في 

. المتغيرات في ىذه الدراسة ىي: ف مف حيث الرضا الزكاجي جراء ذلؾالتعبير عف مشاعرىـ يتأثرك 
 كشخصنتيا، كبمتغير تابع أال كىك الرضا الزكاجي، ،ككصفيا عر،الصعكبة في تحديد المشا

 كبالمحصمة لـ تكف ىناؾ فركؽ دالة بيف الجنسيف بشكؿ عاـ  في ىذه المتغيرات.
 

ىذه دراسة استكشافية عبر ثقافات مختمفة ،  Cohen, Savaya (2003) دراسة كوىين و سافايا
مف المسمميف العرب في "اسرائيؿ".  312مف  كتيدؼ إلى معرفة أسباب الطبلؽ لدل عينة تتككف

كتظير النتائج مزيج ما بيف أسباب تقميدية ك أسباب حديثة لكقكع الطبلؽ، كىذه االسباب تعكس 
 التحكؿ الذم يمر بو المجتمع العربي.

عمى مشكمة أشارت النتائج الى أف ثبلث أرباع العينة مف الذككر كاالناث اتفقكا ففي الجانب الحديث 
التكاصؿ بيف الزكجيف كأحد أسباب الطبلؽ، كأما عمى الجانب التقميدم فكاف ىناؾ سببيف  عدـ

ال فالحياة ستستمر  رئيسيف ىما : العنؼ الجسدم، كتدخؿ األقارب، كىنا يككف الطبلؽ الحؿ األنسب كا 
 أف ىناؾ نسبة خاصة بالذككر تشير إلى التصكر لدييـ عف الزكاج.بصعكبة. باإلضافة إلى 

 
اليدؼ مف ىذه الدراسة ىك  Feldman, Jorgensen (1974) نسة فيمدمان و جورجنسيدرا

مف الزكجات كاألزكاج عف  100تككنت العينة مف  ،معرفة تأثير التكاصؿ عمى المشاكؿ الزكجية
. تتراكح أعمارىـ 1968تـ اختيارىـ مف منطقة أككبلند كاليفكرنيا مف ربيع عاـ  طريؽ العينة العشكائية

تـ استخداـ مقياس الصراع الزكاجي ليذا الدراسة . تشير النتائج إلى أف قمة  .74-21ف ما بي
التكاصؿ بيف الزكجيف يؤدم ذلؾ إلى زيادة الصراع الزكاجي بينيما ىذا بالنسبة لفرضية الدراسة 
ؽ األكلى. أما الفرضية الثانية كىي أف ارتفاع نسبة التكاصؿ بيف الزكجيف يؤدم إلى زيادة التكاف

% مف االزكاج  لدييـ نقاط عالية لكجكد التكاصؿ في 78. أكثر مف الزكاجي بينيما كالعكس صحيح
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حياتيـ لدييـ نقاط عالية في فقرات التكافؽ الزكاجي كالعكس صحيح لدل بعض أفراد العينة. أما 
ييـ تكافؽ بالنسبة لمفرضية الثالثة كالتي تقكؿ بأف األزكاج الذيف ال يعانكف مف صراعات زكجية لد

% مف 71قرابة  ، كاالزكاج الذيف يعانكف مف صراع زكاجي يككف لدييـ قمة في التكاصؿ.زكاجي عالي
 مجمؿ العينة أثبتت كجكد عبلقة طردية بيف التكاصؿ كالمتغيريف التكافؽ الزكاجي ك الصراع الزكاجي.

 

 التعقيب عمى الدراسات السابقة: 3.2.2

 
كمف  ،ئيسيالتي تتعمؽ بمكضكع الدراسة الر  العربية كاألجنبية ابقةالدراسات الس بعد االطبلع عمى

مف ، كعف األدكات كالمناىج التي تـ استخداميا كأفكار عف الطبلؽ العاطفيصكر كنت خبلؿ ذلؾ تك
اسة بشكؿ ال يكرر ما قبؿ الباحثيف، كىذا األمر ساعد الباحثة في صياغة المشكمة كأسئمة كأىداؼ الدر 

 ا مع االستفادة منيا.تـ دراستو سابق
كما في دراسة مبارؾ في أف اإلناث أكثر تأثرا بالطبلؽ العاطفي فقد اتفقت نتائج بعض الدراسات 

( 2012(، كاختمفت دراسة ىادم)2009(، كدراسة القرني )2010(، كدراسة الفتبلكم )2015كنزاؿ )
 كؽ بيف الذككر كاإلناث.فيما يخص  اراء المبحكثيف في التأثر بالطبلؽ العاطفي فمـ يظير فر 

، كدراسة برزككي (2015(، كدراسة الشيبي)2005الجيني ) بالنسبة لمعينة فقد اتفقت دراسة أما
 كتافاككؿ

بأف العينة كانت إناثا فقط، كأما باقي الدراسات كدراسة ( 2015(، كدراسة أميرم،حكمت بكر )2013)
كدراسة أكبر كحسيف  (2010)ة ىادم(، كدراس2009راسة القرني )(، كد2013سميماف كخديجة )

جانب  بيذا كضحت النتائج الفرؽ بينيـ مففقد امتازت العينة بالتنكع بيف الذككر كاإلناث ك ( 2014)
 التأثر بالطبلؽ العاطفي.

( إلى أف العبلقة 2004) دراسة بريزسناؾ ككيسماف(، ك 2013تشير نتائج دراستي برزككي كتافاككؿ )
 مف الطبلؽ العاطفي بيف األزكاج. كلية التي تزيدالجنسية مف األسباب األ

تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة بمجتمع الدراسة )محافظة القدس( فمـ تجد الباحثة 
إضافة جديدة دراسات تطرقت لمشكمة الطبلؽ العاطفي في ىذه المحافظة كبالتالي تعد ىذه الدراسة 

 في مجاؿ الحياة الزكجية.
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 الفصل الثالث
______________________________________________________ 

 الطريقة واإلجراءات
 

 مقدمة

الفصؿ كصفان مفصبلن لمطرؽ التي اتبعتيا الباحثة في تنفيذ الدراسة، كمف ذلؾ تعريؼ منيج  يتناكؿ ىذا
عداد أداة الدراسة )االستبانة(، كالتأكد مف  الدراسة، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 

جة النتائج، صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معال
 كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 1.3

كىي كجمع المعمكمات عنيا  مشكمةالاعتمدت الباحثة المنيج الكصفي التحميمي ألنو يسعى الى كصؼ 
، كىك أسمكب المؤدية لياا كالعكامؿ ككصؼ طبيعتي ، كتحديد خصائص المشكمةىنا الطبلؽ العاطفي

 انية في جمع المعمكمات.يعتمد عمى الدراسة الميد

 مجتمع الدراسة  2.3

 30.000كىك  يتمثؿ المجتمع األصمي لمدراسة مف جميع األزكاج في مدينة القدس كضكاحييا
 . شخص

 عينة الدراسة 3.3

طريقة العينة المتيسرة كتـ اختيارىـ ب ،في مدينة القدس ( زكج كزكجة304عينة الدراسة مف ) تتككف
( 1.3كالجداكؿ ) زيع االستبانات عمى المراكز الصحية كالمدارس كالمنازؿ،مف خبلؿ تك  )المتاحة(،

 يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة.
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 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة 1.3.3
الجنس، المينة، مدة الزكاج، عدد أفراد األسرة،  (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة1.3جدكؿ )

 .كالمستكل التعميمي

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 50.0 152 ذكر الجنس

 50.0 152 أنثى

 32.2 49 أعماؿ حرة المينة لمزكج

 30.9 47 مكظفيف

 36.8 56 ميف حرفية

 4.6 7 أعماؿ حرة المينة لمزكجة

 39.5 60 مكظفيف

 3.3 5 ميف حرفية

 52.6 80 ربة منزؿ

 23.0 35 فما دكف 5 مدة الزكاج

 30.3 46 سنكات 6-10

 19.1 28 سنة 11-14

 10.5 16 سنكات 15-20

 17.1 26 سنة فما فكؽ 21

 11.2 17 اثنيف عدد أفراد األسرة

 57.9 88 افراد 5-3مف 

 22.4 34 افراد 7-6مف 

 8.6 13 افراد فما فكؽ 8

 23.7 36 أقؿ مف ثانكية عامة المستكل التعميمي لمزكج
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 27 41 مةثانكية عا

 40.1 61 بكالكريكس

 9.2 14 دبمـك عالي فما فكؽ

 13.8 21 أقؿ مف ثانكية عامة المستكل التعميمي لمزكجة

 19.7 30 ثانكية عامة

 50 76 بكالكريكس

 16.5 25 دبمـك عالي فما فكؽ

 

 داة جمع البيانات:أ 4.3

أخذه كالتعديؿ عميو مف دراسة أنكار  كىك مقياس تـ مقياس الطبلؽ العاطفي قامت الباحثة بتعديؿ
 الثقافي، كيتضمف أربعة أبعاد كىي: بعد التكافؤ )االقتصادم،فقرة  46يتككف مف  ،(2012)ىادم 
 .كالبعد الجنسي ،كالبعد العاطفي ،كالبعداالجتماعي، العمرم( العممي،

 :المقياس تصحيحمفتاح 

 .(27فقرات )الدرجة العظمى  9التكافؤ )اإلقتصادم،الثقافي،العممي، العمرم(:  -1

 .(39فقرة )الدرجة العظمى  13البعد االجتماعي:  -2

 .(33فقرة )الدرجة العظمى  11البعد العاطفي:  -3

 .(39فقرة )الدرجة العظمى  13البعد الجنسي:  -4

 .(138فقرة )الدرجة العظمى  46الدرجة الكمية : 

جيب عف كؿ فقرة جات التي يحصؿ عمييا المستُتحسب الدرجة الكمية لممستجيب مف خبلؿ جمع الدر 
(، 46(، كأقؿ درجة ىي )138ى درجة يمكف الحصكؿ عمييا ىي )، فتتمثؿ أعممف فقرات المقياس

 (.69كالكسط اإلفتراضي يبمغ)
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 (صدق األداة )مقياس الطالق العاطفي 1.4.3

صدؽ أداة الدراسة بعرضيا  االستبانة بصكرتيا األكلية، كمف ثـ تـ التحقؽ مف قامت الباحثة بتعديؿ 
 ةعمى المشرؼ كمجمكعة مف المحكميف مف ذكم االختصاص كالخبرة، حيث كزعت الباحثة االستبان

االستبانة مف حيث: مدل كضكح  عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأم في فقرات
ضافة  أم معمكمات أك تعديبلت أك الفقرات كسبلمتيا لغكيان، كمدل شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 

كما ىك مبيف فقرات يركنيا مناسبة، ككفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا النيائية 
 (.3بممحؽ رقـ )

 

 ثبات األداة 2.4.3

 ألبعاد قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات األداة، مف خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامؿ الثبات،
 ؽ العاطفيلفا، ككانت الدرجة الكمية لمعكامؿ المؤدية إلى الطبلكركنباخ ألة الثبات الدراسة حسب معاد

داة بثبات يفي بأغراض ذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه األكى ،(0.931لدل األزكاج في منطقة القدس )
 كالدرجة الكمية: الثبات ألبعاد الدراسة الدراسة، كالجدكؿ التالي يبيف معامؿ

 تائج معامؿ الثبات لؤلبعادن(: 2.3جدكؿ )

 معامل الثبات األبعاد

 0.764 التكافؤ )اإلقتصادي،الثقافي،العممي، العمري(

 0.789 جتماعيالبعد اال

 0.836 البعد العاطفي

 0.844 البعد الجنسي

 0.931 الدرجة الكمية
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 إجراءات تطبيق الدراسة 5.3

 :سةتـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجؿ تنفيذ الدرا

 .تحديد مجتمع الدراسة كعينتيا.1

 لجمع البيانات. (2012مف دراسة انكار ىادم  )مقياس الطبلؽ العاطفي أداة الدراسة . تبني كتعديؿ2

 .التأكد مف صدؽ كثبات أداة الدراسة.3

 كجمعيا. .قامت الباحثة بتكزيع مقياس الدراسة4

 استبانة. 304.حصيمة االستبيانات ىي 5

دخاليا في الحاسكب.. تـ تبكيب ال6  بيانات كترميزىا كا 

 .spssباستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية لمعمـك اإلجتماعية  . معالجة البيانات إحصائيان 7

 متغيرات الدراسة 6.3

 المتغيرات المستقمة: 1.6.3

 احتكت الدراسة عمى المتغيرات المستقمة التالية:

 .الجنس .1

 .مدة الزكاج .2

 .المينة .3

 .تكل التعميميالمس .4

 .عدد أفراد األسرة .5

 المتغيرات التابعة: 2.6.3

 .الدراسة عمى مقياس الطبلؽ العاطفي تمثمت في استجابات أفراد عينة
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 المعالجة اإلحصائية لمبيانات 7.3

 معينة(، كذلؾ تمييدان  بعد جمع االستبيانات كالتأكد مف صبلحيتيا لمتحميؿ تـ ترميزىا )إعطائيا أرقامان 
خاؿ بياناتيا إلى جياز الحاسكب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ البيانات إلد
ألسئمة الدراسة كبيانات الدراسة، كقد تمت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخراج المتكسطات  كفقان 

(، كاختبار تحميؿ t- testالحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كاختبار )ت( )
(، كمعامؿ ارتباط بيرسكف، كمعادلة الثبات كركنباخ ألفا one way ANOVAالتبايف األحادم )

(Cronbach Alpha( كذلؾ باستخداـ الرـز اإلحصائية ،)SPSS( )Statistical Package For 
Social Sciences.) 
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 نتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة
 

 تمييد  1.4

 تضمف ىذا الفصؿ عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمت إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك "

" كبياف  س وضواحييالدى مجموعة من األزواج في مدينة القد لعوامل المؤدية إلى الطالق العاطفيا

أثر كؿ مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميؿ البيانات اإلحصائية 

 التي تـ الحصكؿ عمييا.

 نتائج أسئمة الدراسة:  2.4 

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول:   1.2.4

 ؟  نسبة الطالق العاطفي لدى األزواج والزوجاتما 
االنحرافات المعيارية كالنسب عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية ك لئلجابة 

لعكامؿ المؤدية إلى ا ية الستجابات أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عفالمئك 
 لدل األزكاج في منطقة القدس.  الطبلؽ العاطفي
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جابات أفراد عينة ية الستافات المعيارية كالنسب المئك االنحر (: المتكسطات الحسابية ك 1.4جدكؿ )
 .لدل األزكاج في منطقة القدس لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيا الدراسة ألبعاد

 الرقم

 

 بعاداأل

 الزوجة الزوج

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 يةالمئو 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 ةيالمئو 

التكافؤ )اإلقتصادي،الثقافي،العممي،  1
 العمري(

14.5 3.44 
53.8 

14.56  3.786 
53.9 

 55.1 4.44 21.47 58.0 4.79 22.6 البعد االجتماعي 2

 55.1 4.12 18.19 53.2 4.14 17.5 البعد العاطفي 3

 58.9 5.714 22.98 53.6 4.36 20.93 البعد الجنسي 4

 56.0 15.44 77.21 54.8 14.54 75.59 الدرجة الكمية

 

ية االنحرافات المعيارية كالنسب المئك يبلحظ مف الجدكؿ السابؽ الذم يعبر عف المتكسطات الحسابية ك 
اج في منطقة لدل األزك  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيالستجابات أفراد عينة الدراسة عمى ا

%( لمزكجة، كىذا يدؿ عمى أف 56كنسبة )%( 54.8ية لمدرجة الكمية لمزكج )القدس أف النسبة المئك 
لدل األزكاج في منطقة القدس جاء بدرجة متكسطة. كلقد حصؿ  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيا

%(. كحصؿ البعد االجتماعي لمزكج 53.9%( كلمزكجة نسبة )53.8بعد التكافؤ لمزكج عمى نسبة )
كجة %( كلمز 53.2عاطفي لمزكج عمى نسبة )%(، كالبعد ال55.1%( كلمزكجة بنسبة )58عمى نسبة )

 %(.58.9%( كلمزكجة بنسبة )53.6لمزكج حصؿ عمى نسبة ) %(، كالبعد الجنسي55.1بنسبة )
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 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   2.2.4

 ؟  لدى األزواج أنفسيم في منطقة القدس لعوامل المؤدية إلى الطالق العاطفياىل تختمف 
السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات لئلجابة عف ىذا 

لدل  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيا أفراد عينة الدراسة عمى مجاالت االستبانة التي تعبر عف

 (. Paired Samples Statisticsاألزكاج أنفسيـ في منطقة القدس كاختبار )

( الستجابة أفراد Paired Samples Statisticsختبار "ت" لمعينات المزدكجة )(: نتائج ا2.4جدكؿ )
  .لدل األزكاج أنفسيـ في منطقة القدس لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيالعينة في ا

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

التكافؤ 
لعممي، )اإلقتصادم،الثقافي،ا

 العمرم(

 0.82 0.21 3.44 14.51 152 ذكر

 3.78 14.56 152 انثى

 0.00 4.11 4.79 22.62 152 ذكر البعد االجتماعي

 4.44 21.47 152 انثى

 0.012 2.53 4.14 17.55 152 ذكر البعد العاطفي

 4.12 18.19 152 انثى

 0.000 6.85 4.36 20.90 152 ذكر البعد الجنسي

 5.71 22.98 152 ىانث

 0.026 2.24 14.54 75.59 152 ذكر الدرجة الكمية

 15.44 77.21 152 انثى

(، أم 0.026(، كمستكل الداللة )2.24يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

طقة القدس، أنفسيـ في منلدل األزكاج  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيأنو تكجد فركؽ في ا
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 لح اإلناث في الدرجة الكمية لمبعديفبعاد ما عدا بعد التكافؤ، حيث كانت الفركؽ لصاككذلؾ لؤل

 العاطفي كالجنسي، كلصالح الذككر في البعد االجتماعي. 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:    3.2.4

ة القدس حسب متغيرات لدى األزواج في منطق لعوامل المؤدية إلى الطالق العاطفيىل تختمف ا

 ومدة الزوج وعدد أفراد األسرة، والمستوى العممي ؟ الجنس والمينة

 ولالجابة عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية:

 نتائج الفرضية األولى: 

لعوامل المؤدية إلى ( في اα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

 منطقة القدس يعزى لمتغير الجنس . ى األزواج فيلد الطالق العاطفي

تـ فحص الفرضية األكلى بحساب نتائج اختبار "ت" كالمتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة 
 متغير الجنس. لدل األزكاج في منطقة القدس حسب  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيالدراسة في ا

لعكامؿ المؤدية إلى ت المستقمة الستجابة أفراد العينة في ا(: نتائج اختبار "ت" لمعينا3.4جدكؿ )
 .لدل األزكاج في منطقة القدس حسب متغير الجنس الطبلؽ العاطفي

المتوسط  العدد الجنس األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

التكافؤ 
)اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 

 العمرم(

 0.899 0.127 3.44 14.51 152 ذكر

 3.78 14.56 152 انثى

 0.031 2.172 4.79 22.62 152 ذكر البعد االجتماعي

 4.44 21.47 152 انثى

 0.179 1.346 4.14 17.55 152 ذكر البعد العاطفي



47 
 

 4.12 18.19 152 انثى

 0.000 3.564 4.36 20.90 152 ذكر البعد الجنسي

 5.71 22.98 152 انثى

 0.348 0.941 14.54 75.59 152 ذكر ميةالدرجة الك

 15.44 77.21 152 انثى

 

(، أم 0.348(، كمستكل الداللة )0.94يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )
قدس تعزل لدل األزكاج في منطقة ال لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيأنو ال تكجد فركؽ في ا

االجتماعي كالجنسي ككانت الفركؽ لصالح الذككر في  فبعديالبعاد ما عدا لؾ لؤللمتغير الجنس، ككذ
 البعد االجتماعي كلصالح االناث في البعد الجنسي. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. 

 نتائج الفرضية الثانية: 

ى لعوامل المؤدية إل( في اα ≥ 0.05) ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 القدس يعزى لمتغير المينة لمزوج.لدى األزواج في منطقة  الطالق العاطفي

العكامؿ كلفحص الفرضية الثانية تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
 ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج. المؤدية إلى الطبلؽ العاطف
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معكامؿ ل متكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةال (:4.4)جدكؿ 
 القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج. ي لدل األزكاج في منطقةالمؤدية إلى الطبلؽ العاطف

المتوسط  العدد المينة لمزوج  األبعاد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التكافؤ 
)اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 

 مرم(الع

 3.61 14.10 49 أعماؿ حرة

 2.94 14.14 47 مكظؼ

 3.63 15.17 56 ميف حرفية

 4.52 22.77 49 أعماؿ حرة البعد االجتماعي

 4.93 22.48 47 مكظؼ

 4.98 22.60 56 ميف حرفية

 البعد العاطفي

 

 3.78 17.22 49 أعماؿ حرة

 4.18 17.29 47 مكظؼ

 4.43 18.07 56 ميف حرفية

 د الجنسيالبع

 

 3.94 20.83 49 أعماؿ حرة

 4.99 21.36 47 مكظؼ

 4.19 20.57 56 ميف حرفية

 الدرجة الكمية

 

 13.88 74.93 49 أعماؿ حرة

 14.46 75.29 47 مكظؼ

 15.38 76.42 56 ميف حرفية

 

ل ي لدالعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف( كجكد فركؽ ظاىرية في 4.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج ، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

 (:5.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )
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لعكامؿ المؤدية إلى : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في ا(5.4)جدكؿ
 .لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج  يالطبلؽ العاطف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 بةو المحس

مستوى 
 الداللة

التكافؤ 
 )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

 1.66 19.65 2 39.31 بيف المجمكعات

 

.1920 

 11.79 149 1756.6 داخؿ المجمكعات 

 151 1795.9 المجمكع 

 043. 996. 2 1.993 بيف المجمكعات البعد االجتماعي

 

.9580 

 23.3 149 3471.6 داخؿ المجمكعات 

 151 3473.6 المجمكع 

 678. 11.69 2 23.39 بيف المجمكعات البعد العاطفي

 

.5090 

 17.26 149 2572.07 داخؿ المجمكعات 

 151 2595.46 المجمكع 

 423. 8.13 2 16.26 بيف المجمكعات البعد الجنسي

 

.6560 

 19.20 149 2861.2 داخؿ المجمكعات 

 151 2877.5 المجمكع 

 150. 32.08 2 64.15 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

.8610 

 214.00 149 31886.3 داخؿ المجمكعات 

 151 31950.5 المجمكع 

 

 ≤ αكىي أكبر مف مستكل الداللة )(0.86( كمستكل الداللة )0.15مية)يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الك 
لدل األزكاج في  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ا0.05

 فرضية الثانية. بعاد. كبذلؾ تـ قبكؿ اللمتغير المينة لمزكج ، ككذلؾ لؤل منطقة القدس يعزل
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لدل األزكاج في  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفيكتـ فحص استجابة أفراد عينة الدراسة عمى ا
 منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكجة. 

معكامؿ ل (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة6.4جدكؿ )
 .لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكجة اطفيؤدية إلى الطبلؽ العالم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المينة لمزوجة األبعاد

 الثقافي، التكافؤ )اإلقتصادم،
 العممي، العمرم(

 4.27 13.71 7 أعماؿ حرة

 3.61 14.05 60 مكظؼ

 2.30 14.60 5 ميف حرفية

 3.93 15.02 80 ربة منزؿ

 البعد االجتماعي

 

 5.15 20.42 7 أعماؿ حرة

 3.98 20.95 60 مكظؼ

 4.66 21.40 5 ميف حرفية

 4.71 21.96 80 ربة منزؿ

 البعد العاطفي

 

 3.62 16.85 7 أعماؿ حرة

 4.02 17.80 60 مكظؼ

 3.64 17.60 5 ميف حرفية

 4.26 18.65 80 ربة منزؿ

 5.563 21.57 7 أعماؿ حرة البعد الجنسي

 5.05 22.25 60 مكظؼ

 6.30 21.40 5 ميف حرفية

 6.13 23.75 80 ربة منزؿ

 16.43 72.57 7 أعماؿ حرة الدرجة الكمية

 14.43 75.05 60 مكظؼ

 14.56 75.00 5 ميف حرفية

 16.07 79.38 80 ربة منزؿ
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لدل  إلى الطبلؽ العاطفيلعكامؿ المؤدية ( كجكد فركؽ ظاىرية في ا6.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكجة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ التبايف 

 (:7.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAاألحادم )

دية إلى لعكامؿ المؤ : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في ا(7.4)جدكؿ
 .لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكجة الطبلؽ العاطفي

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التكافؤ )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

 0.879 12.63 3 37.91 بيف المجمكعات

 

.4530 

 14.37 148 2127.4 داخؿ المجمكعات 

 151 2165.3 المجمكع 

 0.727 14.41 3 43.24 بيف المجمكعات البعد االجتماعي

 

.5370 

 19.82 148 2934.6 داخؿ المجمكعات 

 151 2977.8 المجمكع 

 0.786 13.40 3 40.22 بيف المجمكعات البعد العاطفي

 

.5030 

 17.05 148 2523.8 اتداخؿ المجمكع 

 151 2564.07 المجمكع 

 1.081 35.25 3 105.7 بيف المجمكعات البعد الجنسي

 

.350 

 

 

 32.60 148 4825.1 داخؿ المجمكعات

 151 4930.9 المجمكع 

 1.170 278.0 3 834.2 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

.320 

 237.70 148 35179.2 داخؿ المجمكعات 

 151 36013.8 المجمكع 
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 ≤ α( كىي أكبر مف مستكل الداللة )0.32( كمستكل الداللة )1.17يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

لدل األزكاج في  لعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في ا0.05

 بعاد. كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. لؾ لؤللمتغير المينة لمزكجة، ككذ منطقة القدس يعزل

 نتائج الفرضية الثالثة: 

 ( في العوامل المؤدية إلىα ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

 متغير مدة الزواج لمزوج والزوجة.ي لدى األزواج في منطقة القدس يعزى لالطالق العاطف

العكامؿ ساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى حك تـ فحص الفرضية الثالثة 

 ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج. المؤدية إلى الطبلؽ العاطف

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.4)جدكؿ 
 دس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج.ي لدل األزكاج في منطقة القالعاطفالمؤدية إلى الطبلؽ 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة الزواج لمزوج  األبعاد

التكافؤ )اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 
 العمرم(

 3.71 13.71 35 سنكات فما دكف 5

 2.78 14.12 46 سنكات 10-6مف 

 3.51 16.06 29 سنة 14-11مف 

 2.96 14.43 16 سنة 20-15مف 

 4.002 14.53 26 سنة فما فكؽ 21

 5.29 20.94 35 سنكات فما دكف 5 البعد االجتماعي

 5.15 22.15 46 سنكات 10-6مف 

 4.01 24.34 29 سنة 14-11مف 

 4.42 23.68 16 سنة 20-15مف 

 3.80 23.15 26 سنة فما فكؽ 21
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 4.34 15.74 35 ت فما دكفسنكا 5 البعد العاطفي

 4.08 17.21 46 سنكات 10-6مف 

 2.92 18.86 29 سنة 14-11مف 

 3.91 18.18 16 سنة 20-15مف 

 4.54 18.76 26 سنة فما فكؽ 21

 4.36 19.31 35 سنكات فما دكف 5 البعد الجنسي

 5.27 21.34 46 سنكات 10-6مف 

 3.75 21.72 29 سنة 14-11مف 

 3.23 21.68 16 سنة 20-15مف 

 3.46 20.84 26 سنة فما فكؽ 21

 16.21 69.71 35 سنكات فما دكف 5 الدرجة الكمية

 14.73 74.86 46 سنكات 10-6مف 

 12.20 81.0 29 سنة 14-11مف 

 13.03 78.0 16 سنة 20-15مف 

 13.05 77.30 26 سنة فما فكؽ 21

 

ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفاىرية في ( كجكد فركؽ ظ8.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ 

 (:9.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )
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العكامؿ المؤدية إلى بة أفراد العينة في (: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجا9.4جدكؿ)
  .ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجالطبلؽ العاطف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التكافؤ )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

 2.136 24.65 4 98.63 المجمكعات بيف

 

.0790 

 11.54 147 1697.3 داخؿ المجمكعات 

 151 1795.9 المجمكع 

 2.490 55.10 4 220.4 بيف المجمكعات البعد االجتماعي

 

.0460 

 22.13 147 3253.1 داخؿ المجمكعات 

 151 3473.6 المجمكع 

 3.310 53.61 4 214.4 بيف المجمكعات البعد العاطفي

 

.0120 

 16.197 147 2381.0 داخؿ المجمكعات 

 151 2595.4 المجمكع 

 1.696 31.73 4 126.9 بيف المجمكعات البعد الجنسي

 

.1540 

 18.71 147 2750.5 داخؿ المجمكعات 

 151 2877.5 المجمكع 

 2.785 562.6 4 2250.6 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

.0290 

 202.04 147 29699.8 داخؿ المجمكعات 

 151 31950.5 المجمكع 

  

 α( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.029( كمستكل الداللة )2.78يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
ي لدل األزكاج في مؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكا0.05 ≤

بعاد ما عدا بعد التكافؤ كالبعد الجنسي. كبذلؾ تغير مدة الزكاج لمزكج، ككذلؾ لؤلقدس يعزل لممنطقة ال
 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDتـ رفض الفرضية الثالثة. كتـ فحص نتائج اختبار )
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أفراد ( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات LSD(: نتائج اختبار )10.4الجدكؿ )
 .راسة حسب متغير مدة الزكاج لمزكجعينة الد

الفروق في  المتغيرات البعد
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 254. 1.209 سنكات 10-6مف  سنكات فما دكف 5 البعد االجتماعي

 005. *3.401 سنة 14-11مف 

 055. 2.744 سنة 20-15مف 

 072. 2.210 سنة فما فكؽ 21

 254. 1.209 سنكات فما دكف 5 سنكات 10-6مف 

 051. 2.192- سنة 14-11مف 

 263. 1.535- سنة 20-15مف 

 387. 1.001- سنة فما فكؽ 21

 005. *3.401 سنكات فما دكف 5 سنة 14-11مف 

 051. 2.192 سنكات 10-6مف 

 654. 657. سنة 20-15مف 

 350. 1.190 سنة فما فكؽ 21

 055. 2.744 نكات فما دكفس 5 سنة 20-15مف 

 263. 1.535 سنكات 10-6مف 

 654. 657.- سنة 14-11مف 

 722. 533. سنة فما فكؽ 21

 072. 2.210 سنكات فما دكف 5 سنة فما فكؽ 21

 387. 1.001 سنكات 10-6مف 

 350. 1.190- سنة 14-11مف 

 722. 533.- سنة 20-15مف 

 105. 1.474- سنكات 10-6مف  فما دكف سنكات 5 البعد العاطفي
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 002. *3.119- سنة 14-11مف 

 046. *2.444- سنة 20-15مف 

 004. *3.026- سنة فما فكؽ 21

 105. 1.474 سنكات فما دكف 5 سنكات 10-6مف 

 087. 1.644- سنة 14-11مف 

 408. 970.- سنة 20-15مف 

 118. 1.551- سنة فما فكؽ 21

 002. *3.119 سنكات فما دكف 5 سنة 14-11 مف

 087. 1.644 سنكات 10-6مف 

 591. 674. سنة 20-15مف 

 932. 0928. سنة فما فكؽ 21

 046. *2.444 سنكات فما دكف 5 سنة 20-15مف 

 408. 970. سنكات 10-6مف 

 591. 674.- سنة 14-11مف 

 650. 581.- سنة فما فكؽ 21

 004. *3.026 سنكات فما دكف 5 فما فكؽ سنة 21

 118. 1.551 سنكات 10-6مف 

 932. 092.- سنة 14-11مف 

 650. 581. سنة 20-15مف 

 108. 5.155 سنكات 10-6مف  سنكات فما دكف 5 الدرجة الكمية

 002. *11.285 سنة 14-11مف 

 055. 8.285 سنة 20-15مف 

 041. *7.593 سنة فما فكؽ 21

 108. 5.155 سنكات فما دكف 5 سنكات 10-6مف 

 071. 6.130 سنة 14-11مف 
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 449. 3.130 سنة 20-15مف 

 486. 2.438 سنة فما فكؽ 21

 002. *11.285 سنكات فما دكف 5 سنة 14-11مف 

 071. 6.130 سنكات 10-6مف 

 499. 3.00 سنة 20-15مف 

 338. 3.692 سنة فما فكؽ 21

 055. 8.285 سنكات فما دكف 5 سنة 20-15مف 

 449. 3.130 سنكات 10-6مف 

 499. 3.00- سنة 14-11مف 

 878. 692. سنة فما فكؽ 21

 041. *7.593 سنكات فما دكف 5 سنة فما فكؽ 21

 486. 2.438 سنكات 10-6مف 

 338. 3.692- سنة 14-11مف 

 878. 692.- سنة 20-15مف 

 

 سنة . 14-11مف  الزكاج ككانت الفركؽ لصالح مدة

ي لدل األزكاج في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفكتـ فحص استجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
 منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجة. 

  



58 
 

لمعكامؿ  دراسة(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة ال11.4)جدكؿ 
 .ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجةالمؤدية إلى الطبلؽ العاطف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مدة الزواج لمزوجة األبعاد

التكافؤ 
)اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 

 العمرم(

 3.527 13.7 35 سنكات فما دكف 5

 3.649 14.54 46 سنكات 10-6مف 

 4.143 16.20 29 سنة 14-11مف 

 2.365 14.43 16 سنة 20-15مف 

 4.317 14.00 26 سنة فما فكؽ 21

 5.591 20.02 35 سنكات فما دكف 5 البعد االجتماعي

 4.339 21.52 46 سنكات 10-6مف 

 3.803 22.03 29 سنة 14-11مف 

 3.947 22.37 16 سنة 20-15مف 

 3.585 22.15 26 ا فكؽسنة فم 21

 3.949 15.85 35 سنكات فما دكف 5 البعد العاطفي

 4.166 18.58 46 سنكات 10-6مف 

 3.792 19.37 29 سنة 14-11مف 

 4.098 19.43 16 سنة 20-15مف 

 3.635 18.57 26 سنة فما فكؽ 21

 4.382 20.28 35 سنكات فما دكف 5 البعد الجنسي

 6.412 24.17 46 سنكات 10-6مف 

 6.494 24.37 29 سنة 14-11مف 

 4.438 24.31 16 سنة 20-15مف 

 4.589 22.11 26 سنة فما فكؽ 21

 15.173 69.88 35 سنكات فما دكف 5 الدرجة الكمية

 16.032 78.82 46 سنكات 10-6مف 
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 16.340 82.00 29 سنة 14-11مف 

 11.407 80.56 16 سنة 20-15مف 

 13.183 76.84 26 فكؽسنة فما  21

ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف( كجكد فركؽ ظاىرية في 11.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ تحميؿ 

 (:12.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAالتبايف األحادم )

العكامؿ المؤدية إلى : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في (12.4)جدكؿ
 .ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجةالطبلؽ العاطف

مجموع  مصدر التباين بعاداأل
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التكافؤ )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

 2.006 28.02 4 112.0 بيف المجمكعات

 

.0970 

 13.968 147 2053.2 داخؿ المجمكعات 

 151 2165.3 المجمكع 

 1.374 26.83 4 107.3 بيف المجمكعات البعد االجتماعي

 

.2460 

 19.52 147 2870.5 داخؿ المجمكعات 

 151 2977.8 المجمكع 

 4.281 66.88 4 267.5 بيف المجمكعات البعد العاطفي

 

.0030 

 15.62 147 2296.5 داخؿ المجمكعات 

 151 2564.0 المجمكع 

 3.460 106.0 4 424.2 بيف المجمكعات البعد الجنسي

 

.0100 

 30.65 147 4506.6 داخؿ المجمكعات 

 151 4930.9 المجمكع 

 3.154 711.5 4 2846.3 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

.0160 

 225.62 147 33167.4 داخؿ المجمكعات 

 151 36013.8 المجمكع 
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 α( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.016( كمستكل الداللة )3.15يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

ي لدل األزكاج في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي ( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان ف0.05 ≤

بعاد ما بعدم التكافؤ كاالجتماعي. كبذلؾ تـ غير مدة الزكاج لمزكجة، ككذلؾ لؤلمنطقة القدس يعزل لمت

 لبياف اتجاه الفركؽ كىي كمايمي:  (LSDرفض الفرضية الثالثة. كتـ فحص نتائج اختبار )

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )13.4الجدكؿ )
 اسة حسب متغير مدة الزكاج لمزكجة.عينة الدر 

الفروق في  المتغيرات األبعاد
 المتوسطات

 مستوى الداللة

 002. *2.729- سنكات 10-6مف  سنكات فما دكف 5 البعد العاطفي

 001. *3.522- سنة 14-11مف 

 003. *3.580- ةسن 20-15مف 

 009. *2.719- سنة فما فكؽ 21

 002. *2.729 سنكات فما دكف 5 سنكات 10-6مف 

 399. 792.- سنة 14-11مف 

 460. 850.- سنة 20-15مف 

 992. 010. سنة فما فكؽ 21

 001. *3.522 سنكات فما دكف 5 سنة 14-11مف 

 399. 792. سنكات 10-6مف 

 962. 058.- ةسن 20-15مف 

 453. 802. سنة فما فكؽ 21

 003. *3.580 سنكات فما دكف 5 سنة 20-15مف 

 460. 850. سنكات 10-6مف 

 962. 0841. سنة 14-11مف 

 494. 860. سنة فما فكؽ 21
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 009. *2.719 سنكات فما دكف 5 سنة فما فكؽ 21

 992. 010.- سنكات 10-6مف 

 453. 802.- سنة 14-11مف 

 494. 860.- سنة 20-15مف 

 002. *3.888- سنكات 10-6مف  سنكات فما دكف 5 البعد الجنسي

 004. *4.093- سنة 14-11مف 

 017. *4.026- سنة 20-15مف 

 204. 1.829- سنة فما فكؽ 21

 002. *3.888 سنكات فما دكف 5 سنكات 10-6مف 

 876. 205.- سنة 14-11مف 

 931. 138.- سنة 20-15مف 

 132. 2.058 سنة فما فكؽ 21

 004. *4.093 سنكات فما دكف 5 سنة 14-11مف 

 876. 205. سنكات 10-6مف 

 969. 066. سنة 20-15مف 

 132. 2.263 سنة فما فكؽ 21

 017. *4.026 سنكات فما دكف 5 سنة 20-15مف 

 931. 138. سنكات 10-6مف 

 969. 066.- سنة 14-11مف 

 214. 2.197 سنة فما فكؽ 21

 204. 1.829 سنكات فما دكف 5 سنة فما فكؽ 21

 132. 2.058- سنكات 10-6مف 

 132. 2.263- سنة 14-11مف 

 214. 2.197- سنة 20-15مف 

 009. *8.940- سنكات 10-6مف  سنكات فما دكف 5 الدرجة الكمية
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 002. *12.114- سنة 14-11مف 

 020. *10.676- سنة 20-15مف 

 076. 6.960- سنة فما فكؽ 21

 009. *8.940 سنكات فما دكف 5 سنكات 10-6مف 

 374. 3.173- سنة 14-11مف 

 691. 1.73- سنة 20-15مف 

 592. 1.979 سنة فما فكؽ 21

 002. *12.114 سنكات فما دكف 5 سنة 14-11مف 

 374. 3.173 تسنكا 10-6مف 

 759. 1.437 سنة 20-15مف 

 206. 5.153 سنة فما فكؽ 21

 020. *10.676 سنكات فما دكف 5 سنة 20-15مف 

 691. 1.736 سنكات 10-6مف 

 759. 1.437- سنة 14-11مف 

 437. 3.716 سنة فما فكؽ 21

 076. 6.960 سنكات فما دكف 5 سنة فما فكؽ 21

 592. 1.979- اتسنك  10-6مف 

 206. 5.153- سنة 14-11مف 

 437. 3.716- سنة 20-15مف 

 سنة. 14-11ككانت الفركؽ لصالح مدة مف 
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 نتائج الفرضية الرابعة: 

العوامل المؤدية إلى ( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال

 لمتغير عدد أفراد األسرة لمزوج. قدس يعزىي لدى األزواج في منطقة الالطالق العاطف

ؿ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى العكامك  تـ فحص الفرضية الرابعة 

 ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكج. المؤدية إلى الطبلؽ العاطف

لمعكامؿ  نحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسةالمتكسطات الحسابية كاال (:14.4)جدكؿ 
 غير عدد أفراد األسرة لمزكج.ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتالمؤدية إلى الطبلؽ العاطف

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد عدد أفراد األسرة لمزوج  األبعاد

التكافؤ 
)اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 

 رم(العم

 2.65 14.76 17 اثناف

 3.54 14.22 88 أفراد 5-3مف 

 3.21 14.91 34 أفراد 7-6مف 

 4.38 15.07 13 أفراد فما فكؽ 8

 4.05 20.82 17 اثناف البعد االجتماعي

 5.38 22.45 88 أفراد 5-3مف 

 3.56 23.47 34 أفراد 7-6مف 

 3.68 23.92 13 أفراد فما فكؽ 8

 4.19 16.35 17 اثناف البعد العاطفي

 4.14 17.07 88 أفراد 5-3مف 

 4.02 18.76 34 أفراد 7-6مف 

 3.60 19.23 13 أفراد فما فكؽ 8

 4.71 19.64 17 اثناف البعد الجنسي

 4.75 20.88 88 أفراد 5-3مف 

 3.43 21.47 34 أفراد 7-6مف 
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 3.21 21.15 13 أفراد فما فكؽ 8

 12.93 71.58 17 اثناف الدرجة الكمية

 15.78 74.64 88 أفراد 5-3مف 

 12.16 78.61 34 أفراد 7-6مف 

 12.48 79.38 13 أفراد فما فكؽ 8

 

ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف( كجكد فركؽ ظاىرية في 14.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

معرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكج، كل

 (:15.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )

العكامؿ المؤدية إلى : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في (15.4)جدكؿ
  .ألسرة لمزكجي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد االطبلؽ العاطف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 التكافؤ )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

 0.494 5.934 3 17.80 بيف المجمكعات

 

.6870 

 12.015 148 1778.1 داخؿ المجمكعات 

 151 1795.9 المجمكع 

 1.522 34.64 3 103.9 بيف المجمكعات البعد االجتماعي

 

.2110 

 22.768 148 3369.6 داخؿ المجمكعات 

 151 3473.6 المجمكع 

 2.616 43.57 3 130.7 بيف المجمكعات البعد العاطفي

 

.0530 

 16.654 148 2464.7 داخؿ المجمكعات 

 151 2595.4 المجمكع 

 5710. 0.671 12.87 3 38.61 بيف المجمكعات البعد الجنسي
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 19.182 148 2838.9 داخؿ المجمكعات

 

  

 151 2877.5 المجمكع

 1.347 283.0 3 849.2 بيف المجمكعات الدرجة الكمية

 

.2610 

 210.14 148 31101.3 داخؿ المجمكعات 

 151 31950.5 المجمكع 

 

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.261( كمستكل الداللة )1.347ية)يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكم 

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف

بعاد. كبذلؾ تـ قبكؿ دد أفراد األسرة لمزكج، ككذلؾ لؤلاألزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير ع

 الفرضية الرابعة. 

ي لدل األزكاج في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطففحص استجابة أفراد عينة الدراسة عمى كتـ 

 منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجة. 

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:16.4)جدكؿ 
 .األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجةي لدل المؤدية إلى الطبلؽ العاطف

عدد أفراد األسرة  األبعاد
 لمزوجة

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

التكافؤ 
)اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 

 العمرم(

 3.08 14.52 17 اثناف

 3.98 14.51 88 أفراد 5-3مف 

 3.07 14.50 34 أفراد 7-6مف 

 5.12 15.15 13 أفراد فما فكؽ 8



66 
 

 5.51 21.58 17 اثناف البعد االجتماعي

 4.52 21.11 88 أفراد 5-3مف 

 3.75 21.58 34 أفراد 7-6مف 

 3.88 23.46 13 أفراد فما فكؽ 8

 3.96 16.58 17 اثناف البعد العاطفي

 4.31 18.18 88 أفراد 5-3مف 

 3.80 18.70 34 أفراد 7-6مف 

 3.52 19.07 13 راد فما فكؽأف 8

 5.02 20.47 17 اثناف البعد الجنسي

 6.23 23.46 88 أفراد 5-3مف 

 5.13 23.29 34 أفراد 7-6مف 

 3.36 22.15 13 أفراد فما فكؽ 8

 14.73 73.17 17 اثناف الدرجة الكمية

 16.79 77.27 88 أفراد 5-3مف 

 13.25 78.08 34 أفراد 7-6مف 

 12.25 79.84 13 فما فكؽأفراد  8

 

ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف( كجكد فركؽ ظاىرية في 16.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )

األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ 

 (:17.4دكؿ رقـ )( كما يظير في الجone way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )
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: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (17.4)جدكؿ
 .ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجةطبلؽ العاطفال

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التكافؤ 
 )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

0 1.64 3 4.92 بيف المجمكعات
.112 

 

.953
0 

 
 14.59 148 2160.4 داخؿ المجمكعات

 151 2165.3 المجمكع 

1.07 21.14 3 63.44 بيف المجمكعات البعد االجتماعي
4 

 

.362
0 

 
 19.69 148 2914.4 داخؿ المجمكعات

 151 2977.8 المجمكع 

1.24 20.96 3 62.88 بيف المجمكعات البعد العاطفي
0 

 

.297
0 

 
 16.90 148 2501.1 داخؿ المجمكعات

 151 2564.0 المجمكع 

1.44 46.68 3 140.0 بيف المجمكعات البعد الجنسي
2 

 

.233
0 

 
 32.37 148 4790.8 داخؿ المجمكعات

 151 4930.9 عالمجمك  

0 131.1 3 393.4 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
.545 

 

.652
0 

 
 240.67 148 3562.3 داخؿ المجمكعات

.36013 المجمكع 
8 

151 
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 ( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.652( كمستكل الداللة )0.545يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05أم أنو ال تكجد فركؽ )  ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفدالة إحصائيان في
بعاد. كبذلؾ تـ قبكؿ ذلؾ لؤلاألزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجة، كك

 الفرضية الرابعة. 

 نتائج الفرضية الخامسة: 

مل المؤدية إلى العوا( في α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 ر المستوى العممي لمزوج والزوجة.ي لدى األزواج في منطقة القدس يعزى لمتغيالطالق العاطف

العكامؿ كلفحص الفرضية الخامسة تـ حساب المتكسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
 مستكل العممي لمزكج. ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير الالمؤدية إلى الطبلؽ العاطف

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:18.4)جدكؿ 
 عزل لمتغير المستكل العممي لمزكج.ي لدل األزكاج في منطقة القدس يالمؤدية إلى الطبلؽ العاطف

المستوى العممي  األبعاد
 لمزوج 

المتوسط  العدد
 الحسابي

راف االنح
 المعياري

التكافؤ 
)اإلقتصادم،الثقافي،العممي، 

 العمرم(

 4.14 14.61 36 أقؿ مف ثانكية عامة

 3.47 14.87 41 ثانكية عامة

 3.08 14.37 61 بكالكريكس

 3.09 13.78 14 دبمـك عالي فما فكؽ

 4.19 22.38 36 أقؿ مف ثانكية عامة البعد االجتماعي

 5.37 22.36 41 ثانكية عامة

 4.95 22.96 61 بكالكريكس

 4.09 22.50 14 دبمـك عالي فما فكؽ
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 3.76 17.33 36 أقؿ مف ثانكية عامة البعد العاطفي

 4.80 17.48 41 ثانكية عامة

 3.98 17.98 61 بكالكريكس

 3.85 16.50 14 دبمـك عالي فما فكؽ

 3.80 20.19 36 أقؿ مف ثانكية عامة البعد الجنسي

 4.27 20.58 41 امةثانكية ع

 4.85 21.44 61 بكالكريكس

 3.77 21.28 14 دبمـك عالي فما فكؽ

 13.71 74.52 36 أقؿ مف ثانكية عامة الدرجة الكمية

 16.46 75.31 41 ثانكية عامة

 14.26 76.77 61 بكالكريكس

 12.89 74.07 14 دبمـك عالي فما فكؽ

 

ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفكؽ ظاىرية في ( كجكد فر 18.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكج ، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ 

 (.19.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )
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العكامؿ المؤدية إلى ألحادم الستجابة أفراد العينة في : نتائج اختبار تحميؿ التبايف ا(19.4)جدكؿ
 كج.ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمز الطبلؽ العاطف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التكافؤ 
 )اإلقتصادم،الثقافي،

 ممي، العمرم(الع

0 4.781 3 14.34 بيف المجمكعات
.397 

 

.7550 

 12.038 148 1781.6 داخؿ المجمكعات 

 151 1795.9 المجمكع 

0 4.041 3 12.12 بيف المجمكعات البعد االجتماعي
.173 

 

.9150 

 23.389 148 3461.5 داخؿ المجمكعات 

 151 3473.6 المجمكع 

0 9.580 3 28.74 المجمكعات بيف البعد العاطفي
.552 

 

.6470 

 17.343 148 2566.7 داخؿ المجمكعات 

 151 2595.4 المجمكع 

14.00 3 42.02 بيف المجمكعات البعد الجنسي
8 

0
.731 

 

.5350 

 
 19.159 148 2835.4 داخؿ المجمكعات

 151 2877.5 المجمكع 

0 53.65 3 160.9 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
.250 

 

.8610 

.31789 داخؿ المجمكعات 
5 

148 214.79 

 
.31950 المجمكع

5 
151 
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( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.861( كمستكل الداللة )0.250يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )لدل  يالعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف

األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكج، ككذلؾ لبلبعاد. كبذلؾ تـ قبكؿ 
 الفرضية الخامسة.

ي لدل األزكاج في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفكتـ فحص استجابة أفراد عينة الدراسة عمى 
 منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكجة. 

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة :(20.4)جدكؿ 
 .ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكجةالمؤدية إلى الطبلؽ العاطف

المستوى العممي  األبعاد
 لمزوجة

المتوسط  العدد
 الحسابي

 االنحراف المعياري

التكافؤ 
م،الثقافي،العممي، )اإلقتصاد
 العمرم(

 4.104 15.04 21 أقؿ مف ثانكية عامة

 3.86 14.8 30 ثانكية عامة

 4.11 14.59 76 بكالكريكس

 2.10 13.80 25 دبمـك عالي فما فكؽ

 5.18 23.0 21 أقؿ مف ثانكية عامة البعد االجتماعي

 4.09 22.46 30 ثانكية عامة

 4.27 20.63 76 بكالكريكس

 4.32 21.56 25 ـك عالي فما فكؽدبم

 4.44 18.80 21 أقؿ مف ثانكية عامة البعد العاطفي

 4.34 19.06 30 ثانكية عامة

 3.93 17.63 76 بكالكريكس

 4.10 18.36 25 دبمـك عالي فما فكؽ

 5.74 22.95 21 أقؿ مف ثانكية عامة البعد الجنسي
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 6.07 24.60 30 ثانكية عامة

 5.29 22.18 76 بكالكريكس

 6.33 23.48 25 دبمـك عالي فما فكؽ

 15.88 79.80 21 أقؿ مف ثانكية عامة الدرجة الكمية

 15.77 80.93 30 ثانكية عامة

 15.56 75.03 76 بكالكريكس

 13.93 77.2 25 دبمـك عالي فما فكؽ

 

ي لدل الطبلؽ العاطفالعكامؿ المؤدية إلى ( كجكد فركؽ ظاىرية في 20.4يبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكجة، كلمعرفة داللة الفركؽ تـ استخداـ 

 (:21.4( كما يظير في الجدكؿ رقـ )one way ANOVAتحميؿ التبايف األحادم )

ؿ المؤدية إلى العكام: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في (21.4)جدكؿ
 .ي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكجةالطبلؽ العاطف

مجموع  مصدر التباين األبعاد
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
 "ف"

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

التكافؤ 
 )اإلقتصادم،الثقافي،

 العممي، العمرم(

 48. 7.07 3 21.23 بيف المجمكعات

 

.690 

 14.48 148 2144.1 داخؿ المجمكعات 

 151 2165.3 المجمكع 

44.1 3 132.5 بيف المجمكعات البعد االجتماعي
9 

2.29 

 

.080 

 
 19.22 148 2845.3 داخؿ المجمكعات

 151 2977.8 المجمكع 
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 1.09 18.5 3 55.53 بيف المجمكعات البعد العاطفي

 

.350 

 16.9 148 2508.5 مجمكعاتداخؿ ال 

2564.0 المجمكع 
7 

151 

133.1 بيف المجمكعات البعد الجنسي
27 

3 44.3
7 

1.36 

 

.250 

 
 32.4 148 4797.8 داخؿ المجمكعات

 151 4930.9 المجمكع 

.305 3 915.8 بيف المجمكعات الدرجة الكمية
2 

1.28 

 

.280 

 
.35097 داخؿ المجمكعات

9 
148 237.1

4 

.36013 المجمكع 
8 

151 

  

( كىي أكبر مف مستكل الداللة 0.281( كمستكل الداللة )1.287يبلحظ أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)

(α ≥ 0.05 أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في )ي لدل العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطف

لمزكجة، ككذلؾ لؤلبعاد. كبذلؾ تـ قبكؿ  األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي

 الفرضية الخامسة.
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  :لإلجابة عمى السؤالين الرابع والخامس وىما

ما ىي العوامل الرئيسة في الطالق العاطفي من وجية نظر الزوجين )البعد الجنسي،  4.2.4 
ؤ االقتصادي االختالف العممي، الفارق العمري، التغييرات الفسيولوجية، الشعور بعدم التكاف

 والثقافي؟

ما ىي العوامل المساعدة لمطالق العاطفي )العالقة مع األىل، مواقع التواصل االجتماعي،  5.2.4  
 العمل(؟

 .افراد العينةتـ حساب النسب المئكية كالتكرارات إلجابات 

 بانة( تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب اجاباتيـ عمى فقرات االست22.4يمثؿ الجدكؿ )

 النسبة المئوية العدد المستوى غيرالمت

 \الفارق العمري بيني وبين شريكي
 شريكتي يؤثر عمى عالقتنا 

 62.8 191 أبدا

 26.3 80 أحيانا

 10.9 33 كثيرا

 64.1 195 ندخره معا في ادخار المال

 13.8 42 أكفر نقكدم لكحدم

 22.0 67 ال ندخر الماؿ

 51.3 156 الزكجيف معا يةتقسيم الميزانية الشيرية من مسؤول

 22.7 69 الزكج أك الزكجة

 26.0 79 نصرؼ الماؿ دكف ميزانية

إذا أسأت التصرف بالمال فإن زوجي 
 زوجتي\

 44.4 135 يكجيني كينصحني

 38.5 117 يتجاىؿ محاسبتي

 17.1 52 يكثر مف لكمي

نادرا ما يؤثر عمى عبلقتي مع زكجي  إن انخفاض الدخل المادي
 جتيزك \

96 31.6 

 52.0 158 يؤثر بشكؿ مؤقت
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 16.4 50 يؤثر بشكؿ كبير

 13.2 40 زكجتي \أسعى لشراء ىدية لزكجي عندما أحصل عمى مكافأة مالية فإنني

 71.1 216 أضيفيا إلى المصركؼ البيتي

 15.8 48 أكتـ األمر

عدم التكافؤ المادي والطموحات يؤثر 
 زوجتي\عمى عالقتي مع زوجي 

 70.7 215 داأب

 23.4 71 بعض األحياف

 5.9 18 كثيرا

أشعر باإلنزعاج بسبب اختالف 
المستوى العممي بيني وبين زوجي 

 زوجتي\

 72.0 219 ال أشعر باالنزعاج

أحيانا أشعر باالنزعاج مف ىذا 
 المكضكع

73 24.0 

 3.9 12 أشعر باالنزعاج دائما

يؤثر اختالف الثقافة بيني وبين زوجي 
 وجتي عمى عالقتناز \

 60.9 185 أبدا

 32.2 98 أحيانا يؤثر عمى عبلقتنا

 6.9 21 دائما يؤثر عمى عبلقتنا

عندما أتعرض لضغوط قوية في عممي 
 فإنني

أعزؿ ظركؼ عممي عف ظركؼ 
 عائمتي

87 28.6 

 53.6 163 أحيانا أعكس ذلؾ عمى أسرتي

 17.8 54 أعكس ذلؾ عمى أسرتي

تي عما يحدث مع أتحدث لزوجي /زوج
زمالئي في العمل او خالل ما يحدث 

 معي في النيار

 21.4 65 دائما

 47.0 143 أحيانا

 31.6 96 نادرا

زكجتي في إيجاد \يشاركني زكجي  دائما
الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجيني في 

 العمؿ

130 42.8 

يضع المـك عمي عند حدكث المشاكؿ 
 في العمؿ

75 24.7 

 32.6 99 كمي في العمؿال يشاركني ىم
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أنشغل بوسائل التواصل اإلجتماعي 
 شريكتي\عن شريكي

 29.3 89 أبدا

 63.2 192 أحيانا

 7.6 23 دائما

أنشغل بمشاىدة التمفاز عن شريكي 
 شريكتي\

 32.2 98 أبدا

 62.2 189 أحيانا

 5.6 17 دائما

 22.0 67 طرؼ كاحد اإلنشغال يكون من

 48.7 148 رفيفأحيانا يككف مف الط

 29.3 89 الطرفيف

 57.6 175 جيدة جدا زوجتي بأىمي وأقاربي\عالقة زوجي 

 32.9 100 جيدة

 9.5 29 سيئة

 \عندما يأتي أىمي لزيارتنا يبادر زوجي
 زوجتي

 80.3 244 الستقباليـ بحرارة

 17.1 52 الستقباليـ ببركد

 2.6 8 بعدـ استقباليـ

قارب أو لمتنزه عندما أخرج لزيارة األ
 زوجتي\مع زوجي 

 50.3 153 استمتع بالخركج معيـ

 42.1 128 أحيانا استمتع بالخركج

 7.6 23 يحدث بيننا شجار ثـ نعكد

 64.1 195 زكجتي قبؿ ذىابي لممكعد\أخبر زكجي  عندما يكون لدي موعد ما فإنني

 15.1 46 إخبارىا\أتردد في إخباره 

 20.7 63 بالمكعدىا كال أخبره \أتجاىمو

 25.7 78 دائما نحتفل كل عام بعيد زواجنا

 45.7 139 أحيانا

 28.6 87 نتجاىؿ ىذه المناسبة

إف زكجتي أـ كزكجة جيدة )زكجي أب زوجتي  \لو أصدرت حكما عمى زوجي
 كزكج جيد( في اف كاحد

249 81.9 
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زكجة جيدة كلكنيا ال تصمح أف تككف  فإني أقول
لكنو ال يصمح أف يككف أما )زكج جيد ك 

 أبا (

22 7.2 

تصمح أف تككف أما كال تصمح أف تككف 
زكجة )يصمح أف يككف أبا كال يصمح 

 أف يككف زكجا(

33 10.9 

 67.1 204 أبدا زوجتي لي \أشعر بقمة احترام زوجي

 28.9 88 أحيانا

 3.9 12 دائما

عندما أكون مرىقة عند إنجاز عمل ما 
 زوجتي \فإن زوجي

 31.6 96 فر ام الراحة كاليدكءيك 

يخفؼ عني بعض األعماؿ التي 
 ترىقني

168 55.3 

 13.2 40 يتجاىمني

عندما أغادر البيت لعدة أيام ألداء 
 ميمة ما فإنني

 91.1 277 أشتاؽ لعائمتي

 7.2 22 أشتاؽ ألطفالي فقط

 1.6 5 أتناسى عائمتي

 40.8 124 كثيرا زوجتي يغار عمي\أشعر بأن زوجي 

 41.8 127 أحيانا

 17.4 53 نادرا

زوجتي كالما \عندما أتحدث مع زوجي 
 رومنسيا فإنو

 36.8 112 يبادلني الكبلـ نفسو

تقكؿ بعض الكممات \يبتسـ كيقكؿ 
 المطيفة

157 51.6 

 11.5 35 تسكت\يسكت 

إذا ذىب الزوج أو الزوجة في سفرة 
 قصيرة لعدة أيام فإن

االتصاؿ زكجتي مف \يكثر زكجي 
 لئلطمئناف عمي

149 49.0 

 47.7 145 زكجتي مرة كاحدة\يتصؿ زكجي 

 3.3 10 تمتنع عف اإلتصاؿ\يمتنع 

 56.6 172 زكجتي استقبالي\يحسف زكجي  عند عودتي من العمل أو من الخارج



78 
 

 35.9 109 زكجتي بي تماما\ال ييتـ زكجي 

 7.6 23 تستقبمني ببركد\يستقبمني 

بالقمق والتوتر فإن زوجي عندما أشعر 
 زوجتي يحاول أن \

 36.5 111 يخفؼ عني بدرجة كبيرة

 54.3 165 يخفؼ عني بدرجة معتدلة

 9.2 28 تيتـ باألمر\ال ييتـ 

 58.2 177 تيدئة غضبي قدر اإلمكاف عندما أغضب ألجأ إلى

 38.5 117 أف ال أبالي باألمر

ىانة زكجي  3.3 10 زكجتي \تحقير كا 

بمشاعر وأحاسيس  باردة  تجاه  أشعر
 زوجتي \زوجي

 46.1 140 أبدا

 50.0 152 أحيانا

 3.9 12 دائما

 47.0 143 زكجتي بأنو يحبني\يؤكد لي زكجي  في كثير من المواقف

 44.4 135 ىا تحبني\أحيانا أجده

 8.6 26 زكجتي \ييممني زكجي

 22.4 68 نتبادؿ اليدايا كالتياني في أغمب المناسبات

 53.3 162 أحيانا نتبادؿ اليدايا كالتياني

 24.3 74 ال نتبادؿ اليدايا كالتياني نيائيا

زوجتي  \عندما يطمب مني زوجي
 ممارسة الجنس فإنني

 54.3 165 أرحب بشدة

 37.8 115 أرحب بدرجة قميمة

 7.9 24 أتجاىؿ الطمب

 31.9 97 نييئ أجكاء مناسبة عند التييؤ لممارسة الجنس فإننا

 51.0 155 أحيانا نييئ أجكاء مناسبة

 17.1 52 نغفؿ عف تكفير األجكاء المناسبة

 53.3 162 بمتعة كبيرة إذا مارسنا الجنس فإنني أشعر

 34.5 105 بمتعة متكسطة
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 12.2 37 ببركد جنسي

 57.2 174 تحقيؽ المتعة لمزكجيف معا اليدف من ممارسة الجنس

 33.9 103 أك الزكجة تحقيؽ المتعة لمزكج

 8.9 27 إلنجاب األطفاؿ

تساعد عمى تقكية عبلقتي بزكجي  أجد ممارسة الجنس
 زكجتي\

145 47.7 

أحيانا تساعد عمى تقكية عبلقتي 
 زكجتي \بزكجي

98 32.2 

 20.1 61 كاجبا ركتينيا في الحياة الزكجية

األوضاع التي نمارس فييا الجنس 
 عادة تكون

 47.4 144 أكضاعا مختمفة

 25.7 78 كضعيف مختمفيف

 27.0 82 كضعا كاحدا

دائما تككف المبلطفة كالمداعبة كتبادؿ  قبل البدء بممارسة الجنس
 القببلت

119 39.1 

 48.0 146 أحيانا تككف المبلطفة كالمداعبة

 12.8 39 ال يحصؿ شئ مف ىذا القبيؿ

 7.9 24 أياـ متفؽ عمييا نمارس الجنس

 89.5 272 تبعا لحاجتنا إلييا نمارسيا

 2.6 8 نعزؼ عف ممارستيا

 28.6 87 نتحدث كيغمب عمى حديثنا العاطفة بعد االنتياء من ممارسة الجنس

 57.9 176 أناـ مباشرة أك أغتسؿ

 13.5 41 أشعر بالضيؽ كعدـ االرتياح

زوجتي عمى \يؤثر سير زوجي 
 عالقتنا الحميمة

 56.9 173 أبدا

 33.6 102 أحيانا

 9.5 29 دائما

يؤثر وجود األطفال في حياتنا عمى 
 عالقتنا الجنسية بشكل سمبي

 42.8 130 أبدا

 47.0 143 أحيانا
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 10.2 31 دائما

الزوجة \السمنة أو النحافة لمزوج 
 يؤثران عمى عالقتنا

 54.6 166 أبدا

 33.9 103 أحيانا

 11.5 35 يؤثر بشكؿ كبير

ونية لمزوجة شيريا أو التغييرات اليرم
 بسبب الوالدة يؤثران عمى العالقة

يتقبؿ زكجي ىذه التغييرات ) الزكجة 
 تتفيـ كضعيا الجسدم(

159 52.3 

أحيانا تحصؿ بيننا خبلفات بسبب ىذه 
 التغييرات

100 32.9 

نتشاجر دائما في ىذه المراحؿ مف 
 حياتنا

45 14.8 
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 الفصل الخامس

 النتائج والتوصياتمناقشة 
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 الفصل الخامس
______________________________________________________ 

 مناقشة النتائج والتوصيات
 

 مناقشة النتائج 1.5

في ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي مف كجية نظر األزكاج 
الباحثة بمناقشة النتائج كفؽ الترتيب الذم عرضت فيو النتائج  الفصؿ قامت القدس، كفي ىذا مدينة

في الفصؿ الرابع، كفي نياية ىذا الفصؿ سكؼ تخرج الباحثة بعدد مف التكصيات في ضكء نتائج 
 الدراسة كمناقشتيا.

 

 مناقشة نتائج السؤال األول: 2.5 

 ؟  نسبة الطالق العاطفي لدى األزواج والزوجاتما 
 
لمزكج  لمعكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي أف النسبة المئكية لمدرجة الكمية( 1.4ضح مف الجدكؿ )يت
%( لمزكجة، كىذا يدؿ عمى أف العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل 56%( كنسبة )54.8)

 ان عددك لئلطمئناف بمعنى أف ىناؾ األزكاج في منطقة القدس جاء بدرجة متكسطة، كىذه الدرجة ال تدع
عدـ االىتماـ باالخر، كعدـ ك بينيـ كذلؾ لعكامؿ عدة طبلؽ عاطفي مف األزكاج ميددة بحدكث ان كبير 

، كسيطرة الرتابة عمى الحياة غمب األكقاتنشغاؿ بمكاقع التكاصؿ االجتماعي أاالحتراـ كالثقة كاال
كما  يرىا مف العكامؿ. لكبل الزكجيف كغ كالجسدية كتجاىؿ االحتياجات العاطفية كالنفسية اليكمية،

كما لمطبلؽ العاطفي أكبر مف األزكاج، يتضح مف النتيجة أيضا أف تأثر الزكجات بالعكامؿ المؤدية 
دراسة مبارؾ كنزاؿ  كنتائجأكثر تأثرا بالطبلؽ العاطفي  نتائج بعض الدراسات في أف الزكجات أظيرت

  (.2009(، كدراسة القرني )2010(، كدراسة الفتبلكم )2015)
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في البيت محاكلة  ة التي تقضي كقتا أكبردكف تعميـ إلى طبيعة الزكجكتعزك الباحثة السبب لذلؾ 
ممشاكؿ جعمو مكانا مريحا كمناسبا لمعيش الكريـ ليا كلزكجيا كألطفاليما، كبالتالي تككف أكثر حساسية ل

ؿ بيف الزكجيف الذم كيمكف اف يفسر كذلؾ بكجكد مشكمة في التكاص التي قد تحدث بينيا كبيف زكجيا
. كىذا ال ينفي تأثر الرجؿ بتمؾ المشاكؿ كلكف حساسية يؤدم الى الجفاء كالعزلة كحتى الشعكر بالكحدة

 المرأة قد تطغى عمى الرجؿ كىذا ما أظيرتو نتائج الدراسة الحالية كدراسات سابقة أخرل.

 مناقشة نتائج السؤال الثاني: 3.5

 ؟ الطالق العاطفي لدى األزواج أنفسيم في منطقة القدسالعوامل المؤدية إلى ىل تختمف 

(، أم أنو تكجد فركؽ في العكامؿ المؤدية إلى 0.026أف مستكل الداللة )( 3.4يتبيف مف الجدكؿ )
بعاد ما عدا بعد التكافؤ، حيث أنفسيـ في منطقة القدس، ككذلؾ لؤلالطبلؽ العاطفي لدل األزكاج 

العاطفي كالجنسي، كلصالح الذككر في البعد  فبعديلدرجة الكمية لملصالح اإلناث في ا كانت الفركؽ
 االجتماعي. 

%(، كىي نتيجة شبو 53.9%( كلمزكجة نسبة )53.8مقد حصؿ بعد التكافؤ لمزكج عمى نسبة )ف
كالثقافي كالعممي  كالذم يشمؿ العمر كالتكافؤ اإلقتصادممتساكية عند الطرفيف كبذلؾ فإف بعد التكافؤ 

نما ُيحدث بعض الخعامبل رئيسيا لحدكث الطبلال يشكؿ   بيف الزكجيف. بلفاتؽ العاطفي كا 

%(، كيتبيف مف ىذه 55.1%( كلمزكجة بنسبة )58كحصؿ البعد االجتماعي لمزكج عمى نسبة ) 
النتيجة بأف الكضع االجتماعي يؤثر عمى الزكج أكثر مف الزكجة أم تأثير النظرة المجتمعية عمى 

لخركجو لمعمؿ لساعات أطكؿ عمى األغمب كتفاعمو مع  يمة بالنسبة لمزكج نظران الحياة الزكجية م
تالي االىتماـ بنظرتيـ بشكؿ أكبر، كىذا ال ينفي تأثر الزكجة بمحيطيا الصدقاء كاألقارب كباأل

 اإلجتماعي كلكف بحسب نتائج الدراسة الحالية فقد جاءت لصالح األزكاج.

%(، كالبعد الجنسي لمزكج 55.1%( كلمزكجة بنسبة )53.2سبة )كحصؿ البعد العاطفي لمزكج عمى ن 
ؽ لصالح ك %(. يتضح مف ىذه النتيجة الفر 58.9%( كلمزكجة بنسبة )53.6حصؿ عمى نسبة )

أكثر كترجع الباحثة السبب لطبيعة المرأة التي قد تككف  ،العاطفي كالجنسي فبعديالالزكجات في 
طفي كالتي الرجؿ كبالتالي العكامؿ التي تؤدم لمطبلؽ العاأكثر مف  تحسسا كتأثرا في ىذه الجكانب

أكثر تأثيرا في عمؿ اضطراب في العبلقة الزكجية مف قبؿ الزكجة، كما  تخص ىذيف البعديف كانت
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( إلى 2004) دراسة بريزسناؾ ككيسمافنتائج (، ك 2013أشارت نتائج دراستي برزككي ك تافاككؿ )
 .د مف الطبلؽ العاطفي بيف األزكاجألكلية التي تزيأف العبلقة الجنسية مف األسباب ا

 

 مناقشة نتائج السؤال الثالث:  4.5

ىل تختمف العوامل المؤدية إلى الطالق العاطفي لدى األزواج في منطقة القدس حسب متغيرات 
 ؟ (والمستوى العممي ج، عدد أفراد األسرةا)الجنس، المينة، مدة الزو 

 ( كفيما يمي نتائج فحصيا:5-1ات الصفرية )كانبثؽ عف ىذا السؤاؿ الفرضي

 نتائج الفرضية األولى:  4.1.5 

( في العوامل المؤدية إلى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 منطقة القدس يعزى لمتغير الجنس. الطالق العاطفي لدى األزواج في

العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية فيتبيف أنو 

(  لؤلزكاج 75.5منطقة القدس تعزل لمتغير الجنس، حيث بمغ المتكسط الحسابي لمدرجة الكمية) 

عند مستكل الداللة  (0.94لمدرجة الكمية ) المحسكبة أف قيمة "ت"( لمزكجات، كما تبيف 77.2ك)

 ة الصفرية األكلى.، كبناء عميو تـ قبكؿ الفرضي(0.348)

( التي أظيرت عدـ كجكد فركؽ بيف الذككر 2012دراسة ىادم) نتائج كىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو

مشكمة بغض يعاني مف نفس الف كبل األزكاج كىذا يدؿ عمى أ الطبلؽ العاطفي.كاإلناث في التأثر في 

 طفي.بمشكمة الطبلؽ العا كفيتأثر  يـ نالنظر عف ككنيـ ذككرا أـ اناثا، كأ

لمتغير الجنس عمى الدرجة الكمية  الباحثة السبب في عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تبعان  كتفسر
لمعكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي إلى التشابو في الظركؼ المعيشية لمزكجيف مف ظركؼ إجتماعية 

 .يرىا عمى كبل الجنسيفكثقافية كأسرية كاقتصادية كبالتالي تأث
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لمبعد اإلجتماعي لصالح الذككر فإف الباحثة تفسر ذلؾ إلى طبيعة  إحصائيا الةأما عف كجكد فركؽ د
كاالىتماـ بالمكانة اإلجتماعية  التنشئة األسرية التي تربى فييا الزكج كالتي تقـك عمى العادات كالتقاليد

ف كجكد . كأما عكثر مف غيرها الجانب أيظير اىتماـ الزكج بيذ ىنابالنسبة لمرجؿ، ك  نظرة االخريفك 
ىمية الجانب العاطفي كالجنسي بالنسبة الى أ تعزك الباحثةفركؽ دالة لمبعد الجنسي لصالح اإلناث ف

كسيمة اتصاؿ ميمة مع  ككذلؾ تعتبر الرجؿ، لعاطفة مفيعتبر الكسيمة لمحصكؿ عمى ا كالذم ؤلنثىل
 .الشريؾ

 نتائج الفرضية الثانية: 4.2.5 

( في العوامل المؤدية إلى α ≥ 0.05) ند مستوى الداللةال توجد فروق ذات داللو إحصائية ع

 الطالق العاطفي لدى األزواج في منطقة القدس يعزى لمتغير المينة لمزوج.

كجكد فركؽ ظاىرية في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس تبيف 
ؤدم متكسطات كىذا يعني تأثيره البسيط كعامؿ مفبعد التكافؤ يظير أقؿ اليعزل لمتغير المينة لمزكج، 

لمطبلؽ العاطفي، كأما البعد اإلجتماعي فيظير أعمى نسب لممتكسطات الحسابية كيمكف تفسير ذلؾ 
بالتالي عائمة كاألصدقاء كالمحيط األكسع ك باىتماـ الزكج بالمكانة اإلجتماعية كقيمتو بالمجتمع أماـ ال

 االحتراـ ىميةأ عمى كما ركزت نظرية الذات لركجرز اه ىذه األمكرمف تفكيره تج ان كبير  ان أخذ حيز 
، االخريف مف ايجابي تقدير عمى لمحصكؿ الجميع كيسعى البشر كؿ عند عاـ مطمب نوكأ كالتقدير
  .76.42بنسبة  لمميف الحرفيةاألعمى  الدرجة الكميةكظيرت 

جكد فركؽ ظاىرية في المتكسطات ( ك 6.4أما بالنسبة لمتغير المينة لمزكجة فتبيف مف الجدكؿ)
الحسابية لؤلبعاد فأقميا كاف في بعد التكافؤ، كأعبلىا في البعديف اإلجتماعي كالجنسي كتحديدا لربة 

لمبعد الجنسي كىذا يدؿ عمى  23.75لمبعد اإلجتماعي ك  21.96المنزؿ حيث جاء المتكسط الحسابي 
في حياة ربة المنزؿ سير ذلؾ لكجكد أكبر لمفراغ كيمكف تف أىمية كحساسية ىذيف األمريف عمى الزكجة

ألف المرأة تفضؿ الشعكر  لمككثيا فترات طكيمة فيو، كقضاء األزكاج فترات طكيمة خارج المنزؿ، كأيضا
لكجكد نقص  ،لربات المنازؿ تحديدا حسابية باإلستقبللية كبأنيا تقكد ذاتيا لذلؾ جاءت أعمى متكسطات

 .في ىذا الشعكر
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( كىي أكبر مف 0.32( كمستكل الداللة )1.17أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 7.4ي الجدكؿ )كما تبيف ف
( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ α ≥ 0.05مستكل الداللة )

كؿ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكجة، ككذلؾ لؤلبعاد، كبذلؾ تـ قب
بمعنى أف الظركؼ أك المشاكؿ التي قد تنتج عف متغير المينة سكاء لمزكج أك الزكجة  الفرضية الثانية.

دراسة  رئيسيا لظيكر طبلؽ عاطفي بينيـ، عمى عكس نتائج يككف تأثيرىا بسيط كال يمكف عُده عامبل
 ة الدراسة.( التي أظيرت كجكد طبلؽ عاطفي كبير لدل المكظفيف مف عين2015مبارؾ كنزاؿ )

 ( نتائج الفرضية الثالثة:4.3.5)

( في العوامل المؤدية إلى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 الطالق العاطفي لدى األزواج في منطقة القدس يعزى لمتغير مدة الزواج لمزوج والزوجة.

تماعي ىك األعمى مف بيف كؿ األبعاد، أف المتكسط الحسابي لمبعد اإلج( 8.4يتبيف مف الجدكؿ )
 كخصكصا 

كىك األعمى، كىذا يعني تأثر الزكج بالعكامؿ  24.34سنة فكاف المتكسط الحسابي  14-11مف 
باىتماـ  حثة السببالمؤدية لمطبلؽ العاطفي في ىذه المرحمة مف الزكاج تأثرا اجتماعيا كتعزك البا

عمر ككصكلو لمرحمة يراجع فييا ما قد أنجز في حياتو، كىذا جتماعية نظرا لتقدمو بالالرجؿ بمكانتو اإل
. ثـ يأتي في كبالتالي اىتمامو بالجانب اإلجتماعي أكثر مف غيرهمف العمر يككف قرابة األربعيف 

كيمكف  سنة 14-11أيضا مف  21.72المرتبة الثانية البعد الجنسي حيث كاف المتكسط الحسابي 
اليكمي يحصؿ خبلؿ ىذه السنكات مف الزكاج كبالتالي ظيكر االحتياج  تفسير ذلؾ بأف الثبات كالركتيف

فيـ ليذه الحاجة لمتغيير كالتجديد في العبلقة الخاصة مع الزكجة كىنا قد تظير بعض العرقمة كعدـ الت
ظير أقؿ متكسط حسابي كىذا بعد التكافؤ الذم أ، كمف ثـ البعد العاطفي ك سييمانفمف قبؿ الزكجيف 

ره البسيط عمى الزكج مف ناحية العكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي. كظيرت الدرجة الكمية يعني تأثي
سنة كىذا يؤكد تأثر الزكج في ىذا  14-11، مف 81.0األعمى لممتكسطات الحسابية لؤلبعاد األربعة 

 بالعكامؿ التي تؤدم لمطبلؽ العاطفي كيمكف ظيكره في ىذه المرحمة.الفترة مف الزكاج 

أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل ( 9.4ف الجدكؿ)يبلحظ م
األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج حيث بمغت قيمة )ؼ( المحسكبة لمدرجة 
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 بعاد(، ككذلؾ لؤلα ≥ 0.05( كىي أقؿ مف مستكل الداللة )0.029( كمستكل الداللة )2.78الكمية)
  الثالثة.الصفرية ما عدا بعد التكافؤ كالبعد الجنسي. كبذلؾ تـ رفض الفرضية 

( التي أظيرت كجكد فركؽ دالة 2013كىذا يتفؽ مع ما كشفت عنو نتائج دراسة سميماف كخديجة )
إحصائيا في الكدر الزكاجي في جميع أبعاد مقياس الكدر الزكاجي تعزل لمتغير طكؿ فترة الزكاج، في 

التي أظيرت عدـ كجكد  Akbar, Hossein (2014)مفت مع نتائج دراسة أكبر،حسيف حيف اخت
( لممقارنات LSD( نتائج اختبار )10.4لمتغير مدة الزكاج. كأكضح جدكؿ ) فركؽ دالة إحصائيا تبعان 

البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة حسب متغير مدة الزكاج لمزكج ككانت 
 سنة. 14-11فركؽ لصالح ال

( كجكد فركؽ ظاىرية 11.4أما بالنسبة لمتغير مدة الزكاج بالنسبة لمزكجة فيبلحظ مف الجدكؿ رقـ )
في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج 

سنة كيمييا  14- 11دة الزكاج لم لمبعد الجنسي 24.37فكاف المتكسط الحسابي األعمى  لمزكجة
سنة، كتتفؽ ىذه النتيجة مع متغير الزكاج لمزكج مف ناحية مدة الزكاج كلكف  20-15مف  24.31

. كىذا يعني سنة 14-11كىي األعمى لمدة الزكاج مف  82.0ككانت الدرجة الكمية   لمبعد اإلجتماعي
 .طفيتأثر الزكجات في ىذه الفترة لمعكامؿ المؤدية لمطبلؽ العا

( كىي أقؿ مف 0.016( كمستكل الداللة )3.15( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)12.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( أم أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ α ≥ 0.05مستكل الداللة )

تغير مدة بمعنى تأثير م. لزكاج لمزكجةالعاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة ا
كيمكف لمباحثة تفسير ذلؾ لمركر سنيف طكيمة عمى الزكاج فيؤدم ذلؾ الزكاج عمى األزكاج أنفسيـ 

نشغاؿ بالعمؿ كاألطفاؿ كبمكاقع  كرتابة لظيكر بعض السمات اليكمية لحياة الزكجيف مف ركتيف كا 
في ىذه  الزكجيف التكاصؿ اإلجتماعي كقمة الحكار مف قبؿ الطرفيف فتظير النقاط الحساسة لكؿ مف

   كالتي تتمحكر حكؿ البعد اإلجتماعي لمزكج كالبعد الجنسي لمزكجة. سنة 14-11الفترة مف

( في تأثر الكضع اإلقتصادم كالمجاؿ الميني كالمجاؿ 2012كما اتفقت نتائج دراسة أنكار ىادم)
الطبلؽ ( في أف 2010لحالة النفسية بمتغير مدة الزكاج، كاختمفت نتائج دراسة ىادم)اإلجتماعي كا

 العاطفي يزداد كمما قمت مدة الزكاج كيقؿ كمما زادت مدة الزكاج.
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 نتائج الفرضية الرابعة: ( 4.4.5)

( في العوامل المؤدية إلى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 األسرة لمزوج. الطالق العاطفي لدى األزواج في منطقة القدس يعزى لمتغير عدد أفراد

كجكد فركؽ ظاىرية في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج ( 14.4يتبيف مف الجدكؿ)
 8ؿ 79.38فكانت الدرجة الكمية األعمى في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكج، 

أفراد، كىذا يعني  5-3مف  74.64أفراد كمتكسط حسابي  7-6مف  78.61أفراد فما فكؽ، يمييا 
، كباألخص في البعد التأثر العاـ لمزكج بعدد أفراد األسرة في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي

أفراد فما فكؽ، كيميو في البعد الجنسي  8ؿ  23.92اإلجتماعي فكاف المتكسط الحسابي األعمى 
كالتكافؤ أقؿ تأثرا بالعكامؿ  أفراد في األسرة، ثـ البعديف العاطفي 7-6مف  21.47متكسط حسابي 

كىذا يعني مف خبلؿ النتائج أنو كمما ازداد عدد أفراد األسرة زاد  المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لمزكج.
كما اتفقت نتائج دراسة  التأثر بالعكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي في البعديف اإلجتماعي كالجنسي.

 لعبلقة مع كجكد األطفاؿ.( بأف األزكاج ىـ أقؿ رضا عف ا2009القرني)
( كىي أكبر 0.261( كمستكل الداللة )1.34أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 15.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ α ≥ 0.05مف مستكل الداللة )

كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األسرة لمزكج،  فرادالعاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أ
 الرابعة. 

ؿ  79.84( أف الدرجة الكمية األعمى لممتكسط الحسابي 16.4أما بالنسبة لمزكجة فيتضح مف الجدكؿ)
ككاف أقميا لمبعديف العاطفي كالتكافؤ لمتكسط  أفراد فما فكؽ كىذه نتيجة تتفؽ مع نتيجة الزكج، 8

-3في البعد الجنسي لصالح  23.46فكؽ، ككاف المتكسط الحسابي أفراد فما  8حسابي أعمى لصالح 
كتعزك الباحثة السبب لحساسية كخصكصية الجانب الجنسي في الحياة الزكجية فكمما ازداد  أفراد 5

عمى الزكجيف كخصكصا الزكجة فقد يؤثر ذلؾ سمبا عمى العبلقة  ازداد العبءعدد أفراد األسرة 
كما في  طكاؿ الكقت كمشاكميـ فبل يتاح ليـ أف يعيشكا عبلقة مريحةالحميمة النشغاليـ باألطفاؿ 

( بأف الطبلؽ العاطفي يزداد كمما ازداد عدد أفراد 2015دراسة مبارؾ كنزاؿ )كما اتفقت نتائج  .السابؽ
 األسرة عف أربعة.
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بر ( كىي أك0.652( كمستكل الداللة )0.545أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)( 17.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ α ≥ 0.05مف مستكل الداللة )

العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجة، ككذلؾ لبلبعاد. كبذلؾ 
 تـ قبكؿ الفرضية الرابعة.

إلى ف عدد أفراد األسرة يؤثر في العكامؿ  المؤدية حسب ما تكصمت إليو النتائج في ىذه الدراسة أ 
فكجكد عدد كبير مف  الطبلؽ العاطفي مف قبؿ الزكجيف كباألخص الجانبيف اإلجتماعي كالجنسي.

األطفاؿ قد يككف سبب لعرقمة بعض الجكانب في الحياة الزكجية كبالتالي نشكب المشاكؿ بيف الزكجيف 
يأخذ مف طاقة الكالديف كحيز كبير مف الكقت كىذا يؤدم الى بسبب االنشغاؿ بتربيتيـ كىذا أكثر 

 تيميش العبلقة الحميمة التي تقكـ عمييا الحياة الزكجية.

 ( نتائج الفرضية الخامسة: 4.5.5)

( في العوامل المؤدية إلى α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة ال
 طقة القدس يعزى لمتغير المستوى العممي لمزوج والزوجة.الطالق العاطفي لدى األزواج في من

( كجكد فركؽ ظاىرية في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل 18.4يتبيف مف الجدكؿ رقـ )
، فكاف المتكسط الحسابي األعمى لمدرجة األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكج

لمثانكية العامة . أما بالنسبة لؤلبعاد  75.31ي البكالكريكس، ثـ يمييا لممستكل العمم 76.77الكمية 
كىذا يعني قمة تأثير التكافؤ اإلقتصادم  لمثانكية العامة 14.87عد التكافؤ لمتكسط حسابي فكاف أقميا بُ 

عد اإلجتماعي بمتكسط حسابي ، كأعبلىا لمبُ كالعممي كالثقافي كالعمرم عمى المستكل العممي لمزكج
كىذا يؤكد عمى أىمية النظرة كالمكانة اإلجتماعية عند الزكج. أما عمى الصعيد  لمبكالكريكس 22.96

لمبعد  21.44لمبكالكريكس ككذلؾ أعمى متكسط حسابي  17.98العاطفي فأعمى متكسط حسابي 
 الجنسي في البكالكريكس.

الدرجة الكمية ىك  أف أعمى متكسط حسابي في( 20.4أما بالنسبة لمزكجة فيبلحظ مف الجدكؿ )
كأما لؤلبعاد فالبعد الجنسي كاف لديو أعمى متكسطات حسابية، فالثانكية ، لمثانكية العامة 80.93

ألقؿ مف الثانكية العامة، كىذا يكضح تأثير المستكل العممي  22.95، ك24.60العامة حصمت عمى 
عكر الزكجة بالدكنية أماـ ك شعمى العبلقة الجنسية لدل الزكجة كقد تعزك الباحثة السبب في ذلؾ ى
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الزكج لعدـ إكماليا لمتعميـ كالعبلقة الحميمة تمثؿ األماف بالنسبة لمزكجة فقد يحدث خمؿ ما فييا لشعكر 
ألقؿ مف الثانكية  23.0ثـ يميو الُبعد اإلجتماعي بمتكسط حسابي  الزكجة بعدـ التكافؤ أك النقص.

رة محيطيا اإلجتماعي لمستكاىا العممي الذم قد يزيد مف العامة، كىذا يدؿ عمى مدل تأثر الزكجة بنظ
ثقتيا بنفسيا كالحصكؿ عمى مكانة مرمكقة في المجتمع كبالتالي عدـ كجكد ىذا المستكل فإنو ينعكس 

عدـ اإلحساس باإلكتماؿ كأكثر أمر حساس لالمشاكؿ نتيجة  كبعمى العبلقة بينيا كبيف زكجيا كنش
  .يمة فُتظِير ذلؾ مف خبلليابيف الزكجيف ىك العبلقة الحم

 البشر كؿ عند عاـ مطمب كانو كالتقدير االحتراـ اىمية عمى تركزكتدعـ نظرية الذات ىذا الكبلـ ف
 منيما لكؿ مكمبل كاالحتراـ الحب االخريف، كاف مف ايجابي تقدير عمى لمحصكؿ الجميع كيسعى
 .الزكجيف بيف الزكجية العبلقة امةالستق أساسي شرط كىك االخريف مع التعامؿ أساس فيما لبلخر

( كىي أكبر 0.281( كمستكل الداللة )1.287( أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)21.4يبلحظ مف الجدكؿ)
( أم أنو ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ α ≥ 0.05مف مستكل الداللة )

المستكل العممي لمزكجة، ككذلؾ لؤلبعاد. كبذلؾ  العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير
 تـ قبكؿ الفرضية الخامسة.

مناقشة نتائج السؤال الرابع وىو: ما ىي العوامل الرئيسة في الطالق العاطفي من وجية نظر 
الشعور بعدم  الزوجين )البعد الجنسي، االختالف العممي، الفارق العمري، التغييرات الفسيولوجية،

 ؟والطموحات افيالثقالتكافؤ 

( يتبيف بالتفصيؿ إجابات أفراد العينة عمى مقياس الطبلؽ العاطفي كاتضح 22.4مف خبلؿ الجدكؿ )
مف خبللو أف البعد الجنسي يمكف أف يككف عامبل رئيسيا في حدكث الطبلؽ العاطفي بيف الزكجيف 

كىي القيمة  39مف  18االجابات عمى مفتاح تصحيح المقياس فتظير النتيجة مف خبلؿ حساب 
 بريزسناؾ ك كيسمافلجنسي كبذلؾ تككف النتيجة متكسطة، كقد تكافقت نتيجة دراسة العظمى لمبعد ا

غبة ، فعدـ إشباع ىذه الر ت الرغبة الجنسية بالرضا الزكاجيمع نتيجة البحث الحالي كالتي ربط 2004
بأف العبلقة  2013دراسة برزككي ك تافاككؿلحدكث اضطراب في العبلقة الزكجية، ككذلؾ قد يؤدم 

 الجنسية مف األسباب األكلية التي تزيد مف الطبلؽ العاطفي بيف األزكاج مف كجية نظر الزكجات.

http://www.tandfonline.com/author/WHISMAN%2C+MARK+A
http://www.tandfonline.com/author/WHISMAN%2C+MARK+A
http://www.tandfonline.com/author/WHISMAN%2C+MARK+A
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% 58.9لنسبة ى الزكجات أكثر مف األزكاج إذ كانت اكقد أظيرت النتائج بأف تأثير البعد الجنسي عم
في العبلقة الحميمة تؤثر  كىذا يعني أف ىناؾ مشكمة % لصالح األزكاج،53.6لصالح الزكجات ك 

كتعزك الباحثة السبب في ذلؾ إلى حساسية األنثى تجاه األمكر  عمى الزكجات أكثر مف أزكاجيـ
ي عدـ كضكح الصكرة الجنسية كذلؾ بسبب التنشئة كالتربية الجنسية القائمة عمى مفيكـ العيب كبالتال

كبالتالي ظيكر اضطراب بيف الزكجيف،  بشكؿ يساعد الزكجة عمى التعامؿ السميـ في العبلقة الحميمة
كبيرة  ككذلؾ تعتبر العبلقة الحميمة مكانا لؤلماف كالطمأنينة بالنسبة لمزكجة فانعداـ ذلؾ يسبب فجكة

 .بينيـ
% مف إجابات 72ابة عمى الفقرة الثامنة بأف فتبيف مف خبلؿ االجأما بالنسبة لئلختبلؼ العممي 

كبالتالي ال يعتبر االختبلؼ  األزكاج كالزكجات ال يشعركف باإلنزعاج بسبب االختبلؼ العممي بينيـ
دراسة  ت بيا نتائج، عمى عكس ما جاءالعممي عامبل أساسيا لحدكث طبلؽ عاطفي بيف الزكجيف

 الزكاجي كالمستكل التعميمي بيف الزكجيف. إذ كجد ارتباط بيف الكدر 2013سميماف كخديجة 

مف خبلؿ االجابة عمى % مف إجابات أفراد العينة 62.8تبيف أف الفارؽ العمرم لـ يشكؿ عائقا أماـ 
% بأنو كاف عائقا بيف الزكجيف كبالتالي ال يعتبر الفارؽ 10.9الفقرة األكلى مف المقياس ك نسبة 

فجاءت نتيجة دراسة  ،في كلكف ال يمكف إلغاؤه تمامان عاطلحدكث طبلؽ  رئيسيان  العمرم عامبلن 
تدعـ تأثير الفارؽ العمرم بيف الزكجيف ككاف ىناؾ فركؽ ذات داللة احصائية  2014أكبر،حسيف 
 تؤكد ذلؾ.

ال % بأف السمنة أك النحافة 54.6بنسبة  45لفسيكلكجية فجاءت النتيجة لمفقرة كأما بالنسبة لمتغييرات ا
بيف الزكجيف، كعمى تأثير التغييرات اليرمكنية أك الكالدة عمى العبلقة الزكجية فكانت  تؤثر عمى العبلقة

. تعتبر النتيجة متكسطة لياتيف الفقرتيف بتقبؿ الزكج ليذه التغييرات ككذلؾ الزكجة 52.3النتيجة بنسبة 
 كبالتالي احتمالية ظيكر مشاكؿ زكجية بنسبة النصؼ تقريبا.

عمى تأثير عدـ التكافؤ المادم كالطمكحات عمى  رة السابعة كالتي نصتجابة عمى الفقأظيرت اإل
% عمى عدـ كجكد تأثير عمى العبلقة، ككذلؾ الفقرة التاسعة التي ركزت 70العبلقة مع الشريؾ نسبة 

% عمى عدـ تأثيره عمى العبلقة الزكجية 60.9كجاءت النسبة عمى االختبلؼ الثقافي بيف الزكجيف 
ت االزكاج عمى أف االختبلؼ الثقافي أحيانا يؤثر عمى العبلقة بينيـ لذلؾ ال مف إجابا% 32.2ك

 يمكف إلغاء أىمية ىذا البند.
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مناقشة نتائج السؤال الخامس وىو: ما ىي العوامل المساعدة لمطالق العاطفي ) العالقة مع األىل، 
 مواقع التواصل االجتماعي، العمل(؟

 :(22.4حسب الجدكؿ )ب المئكية لمفقرات التالية تكضيح النس لمناقشة ىذا السؤاؿ تـ

 العبلقة مع األىؿ :أكال

ظيرت نسبة  زكجتي بأىمي كأقاربي، \كالتي نصت عمى عبلقة زكجي في الفقرة السادسة عشرة
% جيدة كبالتالي 32.9% جيدة جدا أم قرابة النصؼ ك57.6االجابات مف قبؿ األزكاج كالزكجات 

في حدكث طبلؽ عاطفي بيف  قد يككف عامبل مساعدا كليس رئيسيان ؾ فإف العبلقة مع أىؿ الشري
التي أظيرت سببا مف مشاكؿ الزكجة كىي العبلقة  2005الزكجيف، عمى عكس نتيجة دراسة الجيني 

 السيئة مع أىؿ الزكج.

ألىؿ زكجتو كالعكس جاءت  تي ركزت عمى طبيعة استقباؿ الزكجأما بالنسبة لمفقرة السابعة عشرة كال
 % الستقباليـ بحرارة .80.3لنسبة ا

زكجتي"  \في الفقرة الثامنة عشرة التي نصت عمى" عندما أخرج لزيارة األقارب أك لمتنزه مع زكجي
% أحيانا أستمتع بالخركج معيـ فيذا يدؿ عمى 42.2% استمتع بالخركج معيـ ك50.3فكانت النسبة 

 بنسبة النصؼـ عند خركجيـ مع بعضيـ البعض قمة االنسجاـ بيف أفراد األسر أك بيف الزكجيف أنفسي
 .تقريبا

لحدكث اضطراب في العبلقة الزكجية كليس  مساعدان  عامبلن  عاـ إف العبلقة مع األىؿ قد تعد بشكؿ
 حسب نتائج الدراسة الحالية. رئيسيان  عامبلن 

 مكاقع التكاصؿ اإلجتماعي :ثانيا

 \نشغؿ بكسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي عف شريكيأجاءت إجابة الفقرة الثالثة عشرة كالتي نصت عمى "
أف أكثر مف النصؼ ينشغمكف أحيانا عف  أم " مف قبؿ الزكجيفأحيانا"% 63.2شريكتي" بنسبة 

اية حدكث زكجيـ بكسائؿ التكاصؿ اإلجتماعي كىذا إف دؿ عمى شيء فإنو يدؿ عمى حدكث أك بد
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عمى أيضا كيدؿ  ،مف شيء ما ربان جتماعي ىف باالنشغاؿ بكسائؿ التكاصؿ االفجكة بيف الطرفيف فيقكما
نسبة متكسطة بيف الكدر  2013دراسة سميماف كخديجة  نتائج قمة التكاصؿ بيف الزكجيف كما أظيرت

 الزكاجي ك بعد التكاصؿ.

شريكتي" فكانت \نصت عمى "أنشغؿ بمشاىدة التمفاز عف شريكيكالتي أما بالنسبة لمفقرة الرابعة عشرة 
% أحيانا، أم أكثر مف نصؼ األزكاج ينشغمكف بمشاىدة التمفاز كيمتيكف بو عف 62.2االجابة بنسبة 

لحدكث اضطراب في العبلقة الزكجية كبداية لحياة تجكبيا  مساعدان  أزكاجيـ كىذا قد يعتبر عامبلن 
 المشاكؿ بسبب ىذه االنشغاالت سكاء بالتمفاز أك بمكاقع التكاصؿ اإلجتماعي.

% مف قبؿ الطرفيف، أم 48.7رة مفسرة لنكع اإلنشغاؿ بيذه الكسائؿ بنسبة جاءت الفقرة الخامسة عش
اعي مف الزكجيف، كىذه أيضا قرابة النصؼ يككف االنشغاؿ بمشاىدة التمفاز أك بمكاقع التكاصؿ اإلجتم

 في حدكث الطبلؽ قميمة كال يمكف االستيانة بيا ألف عكاقب ىذا االنشغاؿ يككف سببان نسبة ليست 
 .النتباه لياىذه نقطة ميمة يجب اك يف الزكجيف العاطفي ب

في ظيكر  مساعدان  عامبلن  يعدكبشكؿ عاـ يمكننا القكؿ بأف اإلنشغاؿ بمكاقع التكاصؿ اإلجتماعي  فإذان 
 طبلؽ عاطفي في العبلقة الزكجية كبالتالي اضطرابيا.

 ثالثا: العمؿ

ة في عممي فإنني" عمى نسبة حصمت الفقرة العاشرة كالتي نصت عمى "عندما أتعرض لضغكط قكي
% أحيانا أعكس ذلؾ عمى أسرتي ، أم أف حكالي النصؼ مف األزكاج يعكسكف أحيانا 53.6

زكاج عمى ىذه النسبة عمى عدـ قدرة بعض األ ضغكط العمؿ عمى أسرتيـ كتدؿمشاعرىـ نتيجة 
 ألسرة .عكسيا عمى أفراد ابالتالي التعامؿ السميـ كالصحي تجاه تعرضيـ لضغكط العمؿ ك 

عمؿ ما فإف زكجي ة عند إنجاز \"عندما أككف مرىؽلثة كالعشريف كالتي كانت تنص عمىأما الفقرة الثا
 % ، كقد أظيرت ىذه االجابة بعضان 55.3بتيا نسبة إجابجاءت  يخفؼ عني بعض األعماؿ زكجتي"\

نة كما أظيرت ف بنسبة متكسطة لدل أفراد العيمف الجانب اإليجابي في حسف التعاكف بيف الزكجي
باستخداـ أسمكب الحياة المتعاكف، فيما لـ يمتازكا باستخداـ  فقد امتازكا 2010دراسة الفتبلكم نتائج 

 .أسمكب الحياة المعتمد أسمكبا حياتيان 
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الزكجة لمعائمة عند الخركج لتأدية \في الفقرة الرابعة كالعشريف ظيرت نسبة مرتفعة في اشتياؽ الزكج
ه نسبة مطمئنة كىذ كاألطفاؿ معان  ة\، أم االشتياؽ يضـ الزكج%91.1ؿ بنسبة ميمة ما خارج المنز 
 زكاج تجاه بعضيـ البعض.مف ناحية مشاعر األ

تأثيرا سمبيا متكسطا عمى عكس مشاعر ضغط العمؿ عمى في المحصمة اتضح مف عامؿ "العمؿ" 
كس مشاعر ي ععماؿ عف االخر، كنسبة عالية فة، كنسبة متكسطة في تخفيؼ بعض األاألسر 

بالتالي كانطبلقا مف إجابات أفراد العينة فإف العمؿ قد يعتبر في بعض األحياف ، االشتياؽ لمعائمة كاممة
 في جانب عكس ضغكط العمؿ عمى األسرة. في ظيكر مشاكؿ بيف الزكجيف كخصكصان  مساعدان  عامبلن 
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 توصيات الدراسة

خبلؿ الخبرة البسيطة التي اكتسبتيا الباحثة في تنفيذ ىذه  كذلؾ مف التكصياتننيي ىذا البحث ببعض 
كالتي مف شأنيا أف تساعد عمى التعرؼ عمى العكامؿ المؤدية لمطبلؽ العاطفي كبالتالي تجنبيا الدراسة 

 قدر المستطاع:

 .تكعية األزكاج بالعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي .1
 ـ المشاكؿ كعدـ التسرع في اتخاذ القرارات.العبلقات الزكجية عند تفاقاستشارة مختص في  .2
 ر السميـ عف العبلقة الحميمة الصحية لمذككر كاإلناث قبؿ اإلرتباط.االستفسا  .3
 تكعية األزكاج بأىمية الجانب العاطفي كالجنسي بما يخص الزكجات كذلؾ لتكطيد العبلقة بينيـ. .4
 كسمككيـ. أكبر لدكافعيـلتالي فيـ تكعية الزكجات بأىمية الجانب اإلجتماعي بما يخص الزكج كبا .5
اإلىتماـ بربات البيكت كتكعيتيـ في التعامؿ السميـ مع عكاطفيـ رغـ اإلنشغاؿ بتربية األطفاؿ  .6

 كبناء أسرة.
لعبلجيا كذلؾ دعكة األزكاج إلى أىمية الكعي بأسباب المشاكؿ التي تحدث في العبلقة الزكجية  .7

 ة فيما بعد.في بداية األمر كلتخطي مراحؿ حرجة كصعب
مف  نظرا لقمة الدراسات المتعمقة بيذا المكضكع إجراء المزيد مف البحكث المتعمقة بالطبلؽ العاطفي .8

المشكمة أكثر كزيادة الكعي لدل المتزكجيف  خبلؿ أخذ متغيرات جديدة كمناطؽ مختمفة لفيـ ىذه
 .كأسبابو ألعراض الطبلؽ العاطفي
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 ( محكمي االستبيان1ممحق)

 الرقـ اسـ المحكـ التخصص مكاف العمؿ

 .1 د.غساف ذكقاف االرشاد النفسي كالتربكم جامعة النجاح الكطنية

 .2 د.معركؼ الشامي االرشاد النفسي كالتربكم جامعة النجاح الكطنية

 .3 د. ىالة جرار عمـ نفس جامعة النجاح الكطنية

 .4 د.شادم أبك الكباش عمـ نفس جامعة النجاح الكطنية

 .5 د.غساف سرحاف اليب التدريسأس جامعة القدس

 .6 د.سمير شقير الصحة النفسية جامعة القدس

 .7 د.كماؿ سبلمة االرشاد النفسي كالتربكم جامعة القدس

 جامعة النجاح الكطنية عمـ نفس د.انعاـ صبرم .8

 جامعة النجاح الكطنية عمـ نفس د.عبد الكريـ أيكب .9

 اح الكطنيةجامعة النج عمـ نفس فايز محاميد .10
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 المقياس قبل التعديل:  (2ممحق )
 بصيغتو النيائية العاطفيمقياس لمطبلؽ 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 أخي الزكج / اختي الزكجة

 تحية طيبة ...........

 مف المكاقؼ التي تكاجو المتزكجيف في حياتيـ اليكمية ، يرجى التفض ؿبيف يديؾ مقياس يتناكؿ العديد 
 بؽ ا رءة كؿ فقرة مف فؽ ا رت المقياس زمف ثـ اختيار إحدل البدائؿ المتكفرة أماـ كؿ فقرة بكضع دائرة حك ؿ

 الحرؼ الذم يسبؽ البديؿ المناسب الذم تشعر بو .

 ض البحث العممي فقط .تستخدـ ألغرا ع عمييا احد ألنياإف إجابتؾ لف يطم -مبلحظة : 

 يرجى اإلجابة عمى األسئمة التالية قبؿ البدء باإلجابة عمى االستبياف .

 ذكر ) ( أنثى ) ( -الجنس :  – 1

 كـ مضى مف السنيف عمى زكاجؾ . – 2

 يرجى اإلجابة بكؿ صراحة كأمانة عمى جميع الفقرات ............

 مع الشكر كالتقدير

 الباحثة
 -عندما نشترم سمعة لمبيت فأف زكجي / زكجتي :  – 1

 يتحمؿ التكاليؼ الكحده . –أ 

 نقرر بعد مشاحنات طكيمة . –ب 

 نشترؾ معا في التكاليؼ . –ج 

 -عندما أغادر البيت لعدة أياـ ألداء ميمة ما فاني :  – 2

 

http://www.almerbad.net/showthread.php?t=9993
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 اشتاؽ لعائمتي. –أ 

 اشتاؽ ألطفالي فقط. –ب 

 أتناسى عائمتي. –ج 

 -زكجي / زكجتي بأىمي كأقاربي: عبلقة – 3

 جيدة جدا. –ا 

 جيدة. –ب 

 سيئة. –ج 

 -اشعر باف زكجي / زكجتي يغار عمي :  – 4

 كثيران . – 1

 أحيانا . – 2

 نادران . – 3

 -عندما أتحدث مع زكجي / زكجتي كبلما ركمانسيا فأنو :  – 5

 يبادلني الكبلـ نفسو . –ا 

 يفةيبتسـ كيقكؿ بعض الكممات المط –ب 

 يسكت / تسكت . –ج 

 -في ادخار الماؿ :  – 6

 ال ندخر الماؿ . –ا 

 أكفر نقكدم لكحدم . –ب 

 ندخره معا . –ج 

 -عندما أككف مرىقة عند انجاز عمؿ ما فأف زكجي / زكجتي :  – 7
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 يتجاىمني . –ا 

 يخفؼ عني بعض األعماؿ التي ترىقني . –ب 

 يكفر لي الراحة كاليدكء . –ج 

 -تكاجينا مشكمة ما فإننا : عندما  – 8

 نتركيا بؿ حؿ . –ا 

 نحميا بالحكار كالتفاىـ . –ب 

 نحميا كيغمب عمى حكارنا االنفعاؿ كالرغبة في السيطرة . –ج 

 -إذا ذىب الزكج أك الزكجة في سفرة قصيرة لعدة أياـ فاف :  – 9

 يكثر زكجي / زكجتي مف االتصاؿ لبلطمئناف عمي . –ا 

 زكجتي مرة كاحدة . يتصؿ زكجي / –ب 

 يمتنع عف االتصاؿ . –ج 

 -عندما يطمب مني زكجي / زكجتي ممارسة العممية الجنسية فاني :  – 10

 أتجاىؿ طمبو . –ا 

 أرحب بدرجة قميمة . –ب 

 أرحب بشدة . –ج 

 -تقسيـ الميزانية الشيرية مف مسؤكلية :  – 11

 الزكجيف معا . –ا 

 الزكج أك الزكجة . –ب 

 الماؿ بدكف ميزانية . نصرؼ –ج 

 -عند عكدتي مف العمؿ :  – 12

 تستقبمني زكجتي / زكجي ببركد . –ا
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 ال ييتـ زكجي / زكجتي بي تماما . –ب 

 يحسف زكجي / زكجتي استقبالي . –ج 

 -عندما يأتي أىمي لزيارتنا يبادر زكجي / زكجتي :  – 13

 الستقباليـ ببركد . –ا 

 بعدـ استقباليـ . –ب 

 ستقباليـ بحرارة .ال –ج 

 -عندما اشعر بالقمؽ كالتكتر فاف زكجي / زكجتي يحاكؿ أف :  – 14

 يخفؼ عني بدرجة معتدلة . –ا 

 يخفؼ عني بدرجة كبيرة . –ب 

 ال ييتـ باألمر. –ج 

 -عند التييؤ لمعممية الجنسية فإننا :  – 15

 نييئ أجكاء مناسبة . –ا 

 أحيانا نييئ أجكاء مناسبة . –ب 

 غفؿ عف تكفير األجكاء المناسبة .ن –ج 

 -إذا أسأت التصرؼ بالماؿ فاف زكجي / زكجتي :  – 16

 يكجيني كينصحني . –ا 

 يتجاىؿ محاسبتي . –ب 

 يكثر مف لكمي . –ج 

 -عندما أتعرض لضغكط قكية في عممي فاني :  – 17

 اعكس ذلؾ عمى أسرتي . –ا 
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 أحيانا اعكس ذلؾ عمى أسرتي –ب 

 عممي عف ظركؼ عائمتي .اعزؿ ظركؼ  –ج 

 -عندما اخرج لزيارة األقارب أك لمتنزه مع زكجي / زكجتي :  – 18

 أحيانا استمتع بصحبتو . –ا 

 يحدث بيننا شجار ثـ نعكد . –ب 

 استمتع بصحبتو . -ج 

 -عندما اغضب الجأ إلى :  – 19

 تيدئة غضبي قدر اإلمكاف . –ا 

 أف ال أبالي باألمر . –ب 

 ىانة زكجي / زكجتي .تحقير ك ا –ج 

 -إذا مارسنا العممية الجنسية فاني اشعر :  – 20

 بمتعة قميمة . –ا 

 ببركد جنسي . –ب 

 بمتعة كبيرة . –ج 

 -إف انخفاض الدخؿ المادم :  – 21

 ناد ا ر ما يؤثر عمى عبلقتي زكجتي / زكجي . -ا 

 يؤثر بشكؿ كبير جدا . –ب 

 يؤثر بشكؿ مؤقت . –ج 

 -كجي / زكجتي عما يحدث مع زمبلئي في العمؿ : أتحدث لز  – 22

 نادرا . –أحيانا . ج  –دائما . ب  –ا 
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 -في أكقات الفراغ :  – 23

 نذىب إلى المتنزىات كاألماكف العامة . –ا 

 نبقى في البيت معا . –ب 

 عف اآلخر .يجمس كؿ منا في غرفة منفردة بعيدا  –ج 

 -نمارس العممية الجنسية :  – 24

 ياـ متفؽ عمييا .أ –ا 

 نمارسيا تبعا لحاجتنا إلييا . –ب 

 نعزؼ عف ممارستيا . –ج 

 -دائما :  – 25

 يشاركني زكجي / زكجتي في إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجيني في العمؿ . –ا 

 يضع المـك عمي عند حدكث المشاكؿ في العمؿ . –ب 

 ال يشاركني ىمكمي في العمؿ . –ج 

 -دم مكعد ما فاني : عندما يككف ل – 26

 أتجاىؿ زكجي / زكجتي كال اخبره بالمكعد . –ا 

 اخبر زكجي / زكجتي فبؿ ذىابي لممكعد . –ب 

 أتردد في إخبار زكجي / زكجتي عف البعض منيا . –ج 

 -قبؿ البدء بالعممية الجنسية :  – 27

 أحيانا تككف المداعبة كالمبلطفة . –ا 

 
 ال يكجد شيء –ب 
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 كف المبلطفة كالمداعبة كتبادؿ القببلت .دائما تك –ج 

 -عندما احصؿ عمى مكافأة مالية في عممي فاني :  – 28

 أسعى لشراء ىدية لزكجي / زكجتي . –ا 

 أضيفيا إلى المصركؼ ألبيتي . –ب 

 اكتـ األمر . –ج 

 -في اغمب المناسبات :  – 29

 نتبادؿ اليدايا ك التياني . -ا 

 ا كالتياني .أحيانا نتبادؿ اليداي –ب 

 ال نتبادؿ اليدايا كالتياني نيانيا . –ج 

 -في اغمب المكاقؼ يحاكؿ زكجي /زكجتي :  – 30

 أف يككف متساىبل معي . –ا 

 السيطرة عمي بشتى الكسائؿ . –ب 

 أف يككف طبيعيا معي . -ج 

 
 -األكضاع التي نمارس فييا العممية الجنسية عادة تككف :  – 31

 .أكضاعا مختمفة  –ا 

 كضعيف مختمفيف . –ب 

 كضعا كاحدا . –ج 

 -لك أصدرت حكما عمى زكجي / زكجتي فأني أقكؿ :  – 32

 
 إف زكجتي أـ كزكجة جيدة ) زكجي اب كزكج جيد ( في آف كاحد . –ا 
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 زكجة جيدة كلكنيا ال تصمح أف تككف أما ) زكج جيد كلكنو اليصمح أف يككف أبا (. –ب 

 
 تصمح أف تككف زكجة ) يصمح أف يككف أبا كال يصمح أف يككف زكجا ( تصمح أف تككف أما كال –ج 

 -أجد الممارسة الجنسية :  – 33

 كاجبا ركتينيا في الحياة الزكجية . –ا 

 أحيانا تساعد عمى تقكية عبلقتي بزكجتي / زكجي . –ب 

 تساعد عمى تقكية عبلقتي بزكجي / زكجتي . –ج 

 -جي / زكجتي تسير : األياـ كالشيكر كالسنكف مع زك  – 34

 بسرعة . –ا 

 بممؿ كرتابة . -ب

 
 بشكؿ طبيعي . –ج 

 -نحتفؿ كؿ عاـ بعيد زكاجنا :  – 35

 دائما . –ا 

 أحيانا . –ب 

 نتجاىؿ ىذه المناسبة . –ج 

 -اليدؼ مف العممية الجنسية ىك :  – 36

 تحقيؽ المتعة لمزكجيف معا . -ا 

 تحقيؽ المتعة لمزكج أكالزكجة . -ب 

 إلنجاب األطفاؿ . –ج 
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 -في كثير مف المكاقؼ :  – 37

 يؤكد لي زكجي / زكجتي بأنو يحبني . –ا 

 أجد زكجي / زكجتي أحيانا يحبني . –ب 

 ييممني زكجي / زكجتي . –ج 

 -بعد االنتياء مف العممية الجنسية :  – 38

 اشعر بالضيؽ كعدـ االرتياح . –ا 

 أناـ مباشرة أك اغتسؿ . –ب 

 ث كيغمب عمى حديثنا العاطفة .نتحد –ج 

 كجكد األطفاؿ في حياتنا عمى عبلقتنا الجنسية بشكؿ سمبي . – 39

 دائما . –ا 

 أحيانا . –ب  

 نادرا –ج  
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 كما تم توزيعيا عمى عينة الدراسة : اإلستبانة بعد التعديل(3) ممحق

 

 العاطفي لطالقامقياس 
 الزكج المحتـر /الزكجة المحترمة

 تحية طيبة كبعد..

م مقياس يتناكؿ العديد مف المكاقؼ التي تكاجو المتزكجيف في حياتيـ اليكمية كذلؾ مف أجؿ \بيف يديؾ
، يرجى التفضؿ بقراءة كؿ فقرة مف فقرات المقياس  طفيلعكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العادراسة بعنكاف ا

كمف ثـ اختيار إحدل البدائؿ المتكفرة أماـ كؿ فقرة بكضع دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ البديؿ 
 م بو.\المناسب الذم تشعر

 عمما أف إجابتؾ لف يطمع عمييا أحد ألنيا تستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.

 مع الشكر كالتقدير

 

 المينة:: ذكر)  (  أنثى)  (                                         الجنس

 عدد أفراد األسرة:                                              مدة الزواج:

 المستوى العممي:

 *التكافؤ )اإلقتصادي،الثقافي،العممي، العمري(

 -تنا :شريكتي يؤثر عمى عالق \الفارق العمري بيني وبين شريكي-1

 أ . أبدا.

 ب . أحيانا.

 ج . كثيرا.

 -في ادخار المال: -2

http://www.almerbad.net/showthread.php?t=9993&s=48a1cf91ff9aa4fa6e6cd1c316b1fde5
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 أ .ندخره معا.

 ب. أكفر نقكدم لكحدم.

 ج .ال ندخر الماؿ.

 -تقسيم الميزانية الشيرية من مسؤولية: -3

 أ .الزكجيف معا.

 ب. الزكج أك الزكجة.

 ج. نصرؼ الماؿ دكف ميزانية.

 -ي:زوجت\إذا أسأت التصرف بالمال فإن زوجي  -4

 .يكجيني كينصحني.أ.

 ب .يتجاىؿ محاسبتي.

 ج .يكثر مف لكمي.

 -إن انخفاض الدخل المادي:  -5

 زكجتي.\أ .نادرا ما يؤثر عمى عبلقتي مع زكجي 

 ب .يؤثر بشكؿ مؤقت.

 ج. يؤثر بشكؿ كبير.

 -عندما أحصل عمى مكافأة مالية فإنني: -6

 زكجتي. \أ . أسعى لشراء ىدية لزكجي

 المصركؼ البيتي. ب .أضيفيا إلى

 ج. أكتـ األمر.

 

 زوجتي:\عدم التكافؤ المادي والطموحات يؤثر عمى عالقتي مع زوجي  -7
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 أ .أبدا .

 ب. بعض األحياف.

 ج. كثيرا.

 -زوجتي:\أشعر باإلنزعاج بسبب اختالف المستوى العممي بيني وبين زوجي  -8

 أ .ال أشعر باالنزعاج.

 المكضكع.ب .أحيانا أشعر باالنزعاج مف ىذا 

 ج . أشعر باالنزعاج دائما.

 -زوجتي عمى عالقتنا :\يؤثر اختالف الثقافة بيني وبين زوجي  -9

 أ .أبدا .

 ب. أحيانا يؤثر عمى عبلقتنا.

 ج. دائما يؤثر عمى عبلقتنا.

 *البعد اإلجتماعي

 :عندما أتعرض لضغوط قوية في عممي فإنني-10 

 .أعزؿ ظركؼ عممي عف ظركؼ عائمتي. 

 حيانا أعكس ذلؾ عمى أسرتي.ب .أ

 ج .أعكس ذلؾ عمى أسرتي.

 -أتحدث لزوجي /زوجتي عما يحدث مع زمالئي في العمل او خالل ما يحدث معي في النيار:-11

 أ .دائما.

 ب .أحيانا.

 ج .نادرا.

 -دائما:-12
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 -زكجتي في إيجاد الحمكؿ لممشاكؿ التي تكاجيني في العمؿ:\أ .يشاركني زكجي 

 عمي عند حدكث المشاكؿ في العمؿ. ب .يضع المـك

 ج .ال يشاركني ىمكمي في العمؿ.

 -شريكتي:\أنشغل بوسائل التواصل اإلجتماعي عن شريكي -13

 أ .أبدا.

 ب . أحيانا.

 ج .دائما.

 -شريكتي:\أنشغل بمشاىدة التمفاز عن شريكي -14

 أ .أبدا .

 ب .أحيانا .

 ج .دائما.

 -اإلنشغال يكون من: -15

 حد.أ .  طرؼ كا

 ب . أحيانا يككف مف الطرفيف.

 ج .الطرفيف.

 -زوجتي بأىمي وأقاربي :\عالقة زوجي -16

 أ .جيدة جدا.

 ب.جيدة.

 ج. سيئة.

 -زوجتي: \عندما يأتي أىمي لزيارتنا يبادر زوجي-17

 أ .الستقباليـ بحرارة.
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 ب. الستقباليـ ببركد.

 ج. بعدـ استقباليـ.

 -زوجتي:\تنزه مع زوجي عندما أخرج لزيارة األقارب أو لم-18

 أ .استمتع بالخركج معيـ.

 ب. أحيانا استمتع بالخركج .

 ج.يحدث بيننا شجار ثـ نعكد.

 

 -عندما يكون لدي موعد ما فإنني: -19

 زكجتي قبؿ ذىابي لممكعد.\أ .أخبر زكجي 

 إخبارىا.\ب.أتردد في إخباره 

 ىا كال أخبره بالمكعد.\ج. أتجاىمو

 -زواجنا: نحتفل كل عام بعيد -20

 أ .دائما. 

 ب.أحيانا.

 ج. نتجاىؿ ىذه المناسبة.

 -زوجتي فإني أقول : \لو أصدرت حكما عمى زوجي -21

 أ .إف زكجتي أـ كزكجة جيدة )زكجي أب كزكج جيد( في اف كاحد.

 ب. زكجة جيدة كلكنيا ال تصمح أف تككف أما )زكج جيد كلكنو ال يصمح أف يككف أبا (.

 كال تصمح أف تككف زكجة )يصمح أف يككف أبا كال يصمح أف يككف زكجا( . ج. تصمح أف تككف أما

 -زوجتي لي : \أشعر بقمة احترام زوجي -22

 أ . أبدا .
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 ب. أحيانا .

 ج. دائما.

 *البعد العاطفي

 زوجتي: \عندما أكون مرىقة عند إنجاز عمل ما فإن زوجي-23 

 ي الراحة كاليدكء.كفر لأ.ي

 ؿ التي ترىقني.ب. يخفؼ عني بعض األعما

 ج. يتجاىمني.

 -عندما أغادر البيت لعدة أيام ألداء ميمة ما فإنني: -24

 أ .أشتاؽ لعائمتي.

 ب. أشتاؽ ألطفالي فقط.

 ج. أتناسى عائمتي.

 -زوجتي يغار عمي: \أشعر بأن زوجي  -25

 أ .كثيرا.

 ب. أحيانا.

 ج. نادرا.

 -: زوجتي كالما رومنسيا فإنو\عندما أتحدث مع زوجي -26

 أ .يبادلني الكبلـ نفسو.

 تقكؿ بعض الكممات المطيفة.\ب. يبتسـ كيقكؿ 

 تسكت.\ج. يسكت 

 -إذا ذىب الزوج أو الزوجة في سفرة قصيرة لعدة أيام فإن:-27

 زكجتي مف االتصاؿ لئلطمئناف عمي.\أ .يكثر زكجي 
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 زكجتي مرة كاحدة.\ب.يتصؿ زكجي 

 تمتنع عف اإلتصاؿ.\ج. يمتنع 

  -تي من العمل أو من الخارج:عند عود-28

 زكجتي استقبالي.\أ .يحسف زكجي 

 زكجتي بي تماما.\ب.ال ييتـ زكجي 

 تستقبمني ببركد.\ج. يستقبمني 

 -زوجتي يحاول أن: \عندما أشعر بالقمق والتوتر فإن زوجي -29

 أ .يخفؼ عني بدرجة كبيرة.

 ب. يخفؼ عني بدرجة معتدلة.

 تيتـ باألمر.\ج. ال ييتـ 

 -عندما أغضب ألجأ إلى: -30

 أ .تيدئة غضبي قدر اإلمكاف.

 ب.أف ال أبالي باألمر.

ىانة زكجي  زكجتي. \ج. تحقير كا 

 -زوجتي: \أشعر بمشاعر وأحاسيس  باردة  تجاه زوجي -31

 أ .أبدا .

 ب. أحيانا .

 ج. دائما.

 -في كثير من المواقف :-32

 زكجتي بأنو يحبني.\أ .يؤكد لي زكجي 

 ىا تحبني.\هب. أحيانا أجد
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 زكجتي. \ج. ييممني زكجي

 -في أغمب المناسبات:-33

 أ .نتبادؿ اليدايا كالتياني.

 ب.أحيانا نتبادؿ اليدايا كالتياني.

 ج. ال نتبادؿ اليدايا كالتياني نيائيا.

 *البعد الجنسي

 -زوجتي ممارسة الجنس فإنني: \عندما يطمب مني زوجي -34

 أ .أرحب بشدة.

 ة.ب. أرحب بدرجة قميم

 ج. أتجاىؿ الطمب. 

 -عند التييؤ لممارسة الجنس فإننا:-35

 أ .نييئ أجكاء مناسبة.

 ب.أحيانا نييئ أجكاء مناسبة.

 ج. نغفؿ عف تكفير األجكاء المناسبة.

 -إذا مارسنا الجنس فإنني أشعر : -36

 أ .بمتعة كبيرة.

 ب. بمتعة متكسطة.

 ج.ببركد جنسي.

 -اليدف من ممارسة الجنس: -37

 تحقيؽ المتعة لمزكجيف معا.أ . 

 ب. تحقيؽ المتعة لمزكج أك الزكجة.
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 ج. إلنجاب األطفاؿ.

 -أجد ممارسة الجنس: -38

 زكجتي.\أ .تساعد عمى تقكية عبلقتي بزكجي 

 زكجتي. \ب. أحيانا تساعد عمى تقكية عبلقتي بزكجي

 ج. كاجبا ركتينيا في الحياة الزكجية.

 -س عادة تكون:األوضاع التي نمارس فييا الجن -39

 أ .أكضاعا مختمفة.

 ب. كضعيف مختمفيف.

 ج. كضعا كاحدا.

 -قبل البدء بممارسة الجنس : -40

 أ .دائما تككف المبلطفة كالمداعبة كتبادؿ القببلت.

 ب. أحيانا تككف المبلطفة كالمداعبة.

 ج. ال يحصؿ شئ مف ىذا القبيؿ.

  -نمارس الجنس: -41

 أ . أياـ متفؽ عمييا.

 سيا تبعا لحاجتنا إلييا.ب. نمار 

 ج. نعزؼ عف ممارستيا.

 -بعد االنتياء من ممارسة الجنس:  -42

 أ .نتحدث كيغمب عمى حديثنا العاطفة.

 ب. أناـ مباشرة أك أغتسؿ.

 ج. أشعر بالضيؽ كعدـ االرتياح.
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 -زوجتي عمى عالقتنا الحميمة :\يؤثر سير زوجي  -43

 أ .أبدا.

 ب. أحيانا .

 ج. دائما.

 -ثر وجود األطفال في حياتنا عمى عالقتنا الجنسية بشكل سمبي: يؤ  -44

 أ .أبدا.

 ب. أحيانا.

 ج . دائما.

 -الزوجة يؤثران عمى عالقتنا:\السمنة أو النحافة لمزوج  -45

 أ .أبدا 

 ب. أحيانا .

 ج. يؤثر بشكؿ كبير.

 -قة :التغييرات اليرمونية لمزوجة شيريا أو بسبب الوالدة يؤثران عمى العال -46

 أ . يتقبؿ زكجي ىذه التغييرات ) الزكجة تتفيـ كضعيا الجسدم(.

 ب. أحيانا تحصؿ بيننا خبلفات بسبب ىذه التغييرات.

 ج. نتشاجر دائما في ىذه المراحؿ مف حياتنا.
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 فيرس الجداول

لدراسة الجنس، المينة، مدة الزكاج، عدد أفراد (: تكزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات ا1.3جدكؿ )
 37 ..................................................................... األسرة، كالمستكل التعميمي

 39 ...................................................... نتائج معامؿ الثبات لؤلبعاد(: 2.3جدكؿ )

تكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية كالنسب المئكية الستجابات أفراد عينة (: الم1.4جدكؿ )
 44 .............. الدراسة ألبعاد العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس.

( الستجابة أفراد Paired Samples Statisticsلمزدكجة )(: نتائج اختبار "ت" لمعينات ا2.4جدكؿ )
 45 ............ العينة في العكامؿ المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج أنفسيـ في منطقة القدس

العينة في العكامؿ المؤدية إلى  (: نتائج اختبار "ت" لمعينات المستقمة الستجابة أفراد3.4جدكؿ )
 46 ........................... الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس حسب متغير الجنس.

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.4)جدكؿ 
 48 .......... الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج. المؤدية إلى

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (5.4)جدكؿ
 49 ..................... منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكج .الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في 

(: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمعكامؿ 6.4جدكؿ )
 50 .......... غير المينة لمزكجةالمؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمت

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (7.4)جدكؿ
 51 ..................... الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المينة لمزكجة.

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:8.4)جدكؿ 
 52 ...... المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج.

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى 9.4جدكؿ)
 54 ................... الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكج

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )10.4الجدكؿ )
 55 .................................................... عينة الدراسة حسب متغير مدة الزكاج لمزكج
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رية الستجابة أفراد عينة الدراسة لمعكامؿ (: المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيا11.4جدكؿ )
 58 ..... المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجة

نة في العكامؿ المؤدية إلى : نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العي(12.4)جدكؿ
 59 ................ الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير مدة الزكاج لمزكجة.

( لممقارنات البعدية بيف المتكسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )13.4الجدكؿ )
 60 .................................................. عينة الدراسة حسب متغير مدة الزكاج لمزكجة.

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:14.4)جدكؿ 
 63 لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكج. المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (15.4)جدكؿ
 64 ............ سرة لمزكج.الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األ

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:16.4)جدكؿ 
 65 ة.المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكج

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (17.4)جدكؿ
 67 ........... الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير عدد أفراد األسرة لمزكجة.

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:18.4)جدكؿ 
 68 . المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكج.

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (19.4)جدكؿ
 70 ............. الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكج.

لمعكامؿ  المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:20.4)جدكؿ 
 71 المؤدية إلى الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكجة.

: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادم الستجابة أفراد العينة في العكامؿ المؤدية إلى (21.4)جدكؿ
 72 ........... الطبلؽ العاطفي لدل األزكاج في منطقة القدس يعزل لمتغير المستكل العممي لمزكجة.
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