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  ملخص

طبیعة العالقة الزوجیة وما یؤثر فیها من متغیرات وخاصة  إلى الكشف عنالدراسة الحالیة  دفته     
جیة والطالق العاطفي  من خالل االعالقة الزو  نوعیةاألزواج ، وهل یمكن التنبؤ ب التضحیة بینأهداف 
  .الزوجین بین  تضحیةالأهداف 

جیة ومقیاس اة العالقة الزو مقیاس نوعیهداف التضحیة من إعداد الباحثة و طبقت الدراسة مقیاس أ     
عدد األزواج وكان  ،وزوجة  اً ) زوج٢٠١بلغ عددهم (الزوجات ق العاطفي على عینة من األزواج و الطال

ود وجأشارت نتائج الدراسة إلى و  .) سنة٥٦-٢٢(  بینأعمارهم  تراوحت)  ١٦٧) وعدد الزوجات ( ٣٤(
التضحیة ، وتعزى هذه  هدفلى متغیر إجیة ترجع اة العالقات الزو نوعیفروق ذات داللة إحصائیة في 

 فروق ذات داللة إحصائیة في الطالق دتوجكما . مجموعة التضحیة من أجل االقتراب إلىالفروق 
. مجموعة التضحیة من أجل التجنب إلىالتضحیة ، وتعزى هذه الفروق  هدفلى متغیر إالعاطفي ترجع 

ة العالقات نوعیو  لالقتراب التضحیة هدفبین حصائیًا دالة إوجود عالقة ارتباطیة وأشارت النتائج إلى 
عالقة ارتباطیة توجد  كذلك ؛ المساندة المتبادلة)و الثقة و  التواصلو وأبعادها ( الحب وتبادل المشاعر جیة االزو 

سلبیة التواصل بین الزوجین وأبعاده ( الطالق العاطفيو لتجنب ل التضحیة هدف دالة إحصائیا بین
لى إمكانیة . كما أشارت نتائج الدراسة إاألعراض النفسیة والجسمیة )و جیة االصراعات والمشكالت الزو و 

مكانیة التنبؤ و  .لالقتراب التضحیة هدفجیة من خالل االعالقات الزو  نوعیةالتنبؤ ب من بالطالق العاطفي إ
  .للتجنبالتضحیة  هدفخالل 

  مقدمة 
 .على المجتمع ككل اً األخیرة مما یشكل خطر تنتشر ظاهرة الطالق في مجتمعنا المصري في السنوات      

جنبیة التي اهتمت جیة نجد العدید من األبحاث األاالزو  عالقةة النوعیمجال البحوث في وبمراجعة الدراسات و 
حة النفسیة والجسدیة للزوجین جیة بالعدید من المتغیرات األخرى مثل (الصاالزو  عالقةة النوعیبفحص عالقة 

داء واأل،عراض الشیخوخة أوتأخر ،ة للزوجین الضغوط النفسیو ،واالستجابة لالحتیاجات ،الضغوط النفسیة و  ،
ودراسة تروكسیل ، Barnett et al., (2005)نیالوظیفي األسري )  ومن هذه الدراسات دراسة بارنیت وآخر 

Troxel, (2006) ،ودراسة فرانسیسFrancis, (2012) ، وریتشارد وجوزیف ومیجانودراسة ثیودور 
(Theodorm. Richard, Josseph, &Meghan, (2016)   . الدراسات بتقدیم كما اهتمت مجموعة من

  وموین ورحمي ودراسة یادول ،) ٢٠١٥( رضوانمنصور و جیة مثل دراسة االزو  عالقةة النوعیبرامج لتحسین 
.Yadoo., Moein, Rahimi,( 2016)  
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لى الطالق إب السلبیة التي تؤدي الزواجي على الجوانالبحوث في مجال اإلرشاد بعض  في حین ركز     
ن االتجاه أ الإ، Neff, & Harter, (2002)مثل دراسات نیف وهارتر   من ،الخالفات بین الزوجینو حل أ

 جیةایجابیة في العالقات الزو إجوانب  فحصلى إیجابي بدأ یوجه الدراسات والبحوث الحدیث لعلم النفس اإل
ة ماتینجلي مثل دراس،من جیة والتضحیة بین الزوجیناة العالقات الزو نوعیمثل السعادة والرضا الزواجي و 

 ,Impett( وكوجان ولي واسیبي ودراسة امبیت وجافام ، Mattingly,& Clark, (2012) وكالرك 

Javam, Le, Asyabi,& Kogana, (2013) ، مبیت وجیر وكونج وجوردون وكلتنیر إ دراسةو 
.Impett, Gere, Kogan, Gordon, &Keltner, (2014)    

حد أبدراسة تتناول  البحوث العربیةالبحث الحالي في محاولة إلثراء إجراء لى إولعل هذا ما دفع الباحثة      
ة العالقة الزواجیة كمنبئ بنوعیى األزواج دالتضحیة ل هدافجیة في محاولة لفهم أامتغیرات العالقة الزو 

  العاطفي .الطالق و 
العالقات  مر ال مفر منه في العالقات الوثیقة وطویلة األمد  وخصوصاً أفتضارب المصالح والرغبات      
جیة. ومن السمات الممیزة لنجاح مثل هذه العالقات طویلة األمد هو مدى استعداد الشركاء للتضحیة االزو 

كثیر من في هذه الحاالت وفي  ظ علیها.من أجل نجاح عالقتهم والحفا بعضابمصالحهم ورغباتهم لبعضهم 
ین نقضي المساء)   یجب أن یتعلم أو أالیومیة  مثل (اختیار أي نوع من الطعام نتناوله  أحداث الحیاة

رادوا استمرار  عالقاتهم والحفاظ علیها. أبنجاح إذا هذه األحداث الیومیة األزواج كیفیة التفاوض حول 
حدى الطرق التي تمكن الشركاء    لتضحیة .امن التعامل بنجاح  مع المصالح المتضاربة هي وإ

شریك لسعادة الحه الخاصة من أجل تعزیز مصلحة و بأنها "تخلي المرء عن مصا ١ تعرف التضحیةو      
  .)(Impett & Gordon,2010 "  اآلخر 
آخر  اً شخص أن تحب حقاً  وما یعنیه ، والوالء ، الرعایة واالحترام تشمل التضحیةو      

Noller,1996)(یتجزأ من قدرات األزواج على  أن التضحیة جزء ال  إلى . وتشیر نتائج الدراسات السابقة
 الذيالسلوك  هي لتضحیةفا ). (Impett & Gordon,2008 وأبدیة  ةجیة سعیداالحفاظ على عالقات زو 

 أشارت نتائج الدراسات إلىتنازل الفرد مباشرة عن المصالح الذاتیة من أجل شریك الحیاة. ولقد  یتضمن 
 ,Impettدراسة امبیت مثلارتباط االستعداد للتضحیة  مع زیادة كل من الرضا عن  العالقة وااللتزام بها 

ودراسة ماتینجلي وبرینت  ، Mattingly,& Clark, (2012)ماتینجلي وكالركودراسة  ، (2004)

Mattingly,& Brent, (2008)  أهداف التي درست األجنبیة من البحوثعدد قلیل وجود على الرغم من 
فإن   (Impett, Gable, &Peplau, 2005; Neff & Harter, 2002)مثل دراسة  األفراد للتضحیة

التي تناولت مفهوم أهداف التضحیة في العالقة  –في حدود علم الباحثة  - عربیة هناك ندرة في الدراسات ال
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وهذا ما تهدف إلیه الدراسة ة العالقة الزواجیة والطالق العاطفي بین األزواج وعالقتها بكل من نوعی الزواجیة
  .الحالیة 
   الدراسة مشكلة 

جیة اة العالقة الزو نوعیبفحص متغیر  البحوث األجنبیةفي الدراسات  عدید من اهتمام  على الرغم من     
ومازال  الدراسات العربیة مازالت محدودة في هذا المجال . فإن،  بهومحاولة اكتشاف المتغیرات المنبئة 

و أجیة اة العالقة الزو نوعیبحاث حول المتغیرات المنبئة بعدید من الدراسات واأللى إالمجال في حاجة 
  بالطالق العاطفي .

أهداف وخاصة  ،جیة وما یؤثر فیها من متغیراتاوتهتم الدراسة الحالیة بفهم  طبیعة العالقة الزو      
أهداف جیة والطالق العاطفي  من خالل اة العالقة الزو نوعین األزواج ، وهل یمكن التنبؤ بالتضحیة بی

   أم ال ؟الزوجین بین  تضحیةال
  التالیة : سئلةجابة عن األسة الحالیة اإلتحاول الدرا

 هدفالتضحیة من أجل التجنب ومجموعة األزواج ذوي  هدفزواج ذوي ما الفروق بین مجموعة األ -١
 جیة؟االعالقات الزو  نوعیة التضحیة من أجل االقتراب في 

 هدفالتضحیة من أجل التجنب ومجموعة األزواج ذوي هدف زواج ذوي ما الفروق بین مجموعة األ -٢
 التضحیة من أجل االقتراب في الطالق العاطفي؟

 جیة ؟االعالقات الزو  نوعیةالتضحیة بین األزواج و  هدفما العالقة بین  -٣
 الطالق العاطفي ؟و التضحیة هدف ما العالقة بین  -٤
 التضحیة؟ هدفجیة من خالل اة العالقات الزو نوعیهل یمكن التنبؤ ب -٥
  التضحیة ؟هدف هل یمكن التنبؤ بالطالق العاطفي  من خالل  -٦

     الدراسة أهداف 
  :  تحدیدلى  إتهدف الدراسة الحالیة    

زواج ذوي أهداف التضحیة من أجل تجنب  الصراع ومجموعة األزواج الفروق بین مجموعة األ -١
 جیة.االزو  ةة العالقنوعیف التضحیة من أجل االقتراب في ذوي أهدا

زواج ذوي أهداف التضحیة من أجل التجنب ومجموعة األزواج ذوي أهداف الفروق بین مجموعة األ -٢
 االقتراب في الطالق العاطفي.التضحیة من أجل 

 جیة .االزو  ةة العالقنوعیالتضحیة بین األزواج و  أهدافالعالقة بین  -٣
 الطالق العاطفي وأبعاده المدروسة .و العالقة بین أهداف التضحیة  -٤
 .لالقتراب جیة وأبعادها المدروسة من خالل أهداف التضحیةاالزو ة ة العالقنوعیمكانیة التنبؤ بإ -٥
  . للتجنب بالطالق العاطفي  وأبعاده المدروسة من خالل أهداف التضحیة مكانیة التنبؤإ -٦
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   الدراسة أهمیة
من خالل ندرة الدراسات والبحوث العربیة التي  ةالحالی دراسةللتحدد األهمیة النظریة ت  األهمیة النظریة :

  .الطالق العاطفي بین األزواجة العالقة الزواجیة و بنوعی وقدرتها على التنبؤالتضحیة  فحص أهداف  تناولت
في تصمیم البرامج  العاملین في مجال اإلرشاد الزواجي ةالحالی دراسةتفید نتائج القد   األهمیة التطبیقیة :

  . جیةاة العالقات الزو نوعیجیة وتحسین االصراعات الزو اإلرشادیة لحل 
  االطار النظري والدراسات السابقة :

  : وأهدافهاالتضحیة بین الزوجین  أهداف:  المفهوم األول
و المصلحة في سبیل اآلخرین من غیر بذل النفس أو العمل أو المال أ في اللغة بأنها " ٢ تعرف التضحیة

   ) . ٢٠٠٢مقابل " ( البعلبكي، 
التضحیة بأنها  Impett & Gordon,(2010) امبیت وجوردون تعرفف ،أما التعریف االصطالحي للتضحیة

 ". اآلخرشریك لسعادة امصلحة و تخلي المرء عن مصالحه الخاصة من أجل تعزیز  "
إما عن طریق فعل شيء  ، ما یقصد بالتضحیة  سلوك الرعایة الذي یتطلب من مقدم الرعایة تكبد تكلفةو    

  . (Van Lange, Rusbult, et al., 1997)ال یرید فعله أو التخلي عن شيء ما یرغب فیه شخصیاً 
) التضحیة بأنها سلوك إیجابي یقدمه الفرد ٢٠١٤وتعرف أماني عبد المقصود وصفاء صدیق خریبة(    

دراك معاناته و و  تجاه اآلخر ناتج عن شعور الفرد باآلخر التخلي عن أشیاء بقصد وبدون التعاطف معه وإ
المصلحة الذاتیة ضغط أو منفعة من أجل إسعاده وتعزیز العالقة معه حتى عندما تتناقض هذه األشیاء مع 

  للفرد .
من أشكال السلوك اإلجتماعي  ویمكن التمییز بین التضحیة واإلیثار من حیث أن اإلیثار یعد شكالً      

ي تهدید أو ضغط خارجي لتحقیق النفع لفرد آخر بدون التطلع ي الذي یقدمه الفرد طواعیة ودون أاإلیجاب
اإلیثار یخاطر بتضحیة محتملة لرفاهیة اآلخر وسعادته (عبد إلى فائدة أو منفعة تعود علیه ، فالفرد في 

یجابیة أو اإلیثار هو أحد أشكال التضحیة اإلوعلى هذا ترى الباحثة أن  .)٢٠١٤ة ، المقصود & وخریب
التضحیة التي تهدف إلى تحقیق االقتراب والرفاهیة والسعادة للطرف اآلخر. وال یتضمن اإلیثار النوع الثاني 

ة الذي یدرسه البحث الحالي وهو التضحیة بهدف تجنب الصراع و الخالف مع  شریك الحیاة ، من التضحی
ألمه وقهره فقط لتجنب وفي مثل هذه الحاالت  یبذل الزوج أو الزوجة التضحیة مجبرًا أو مرغمًا رغم 

. ألن یكون إیثار  وهذا النوع ال یمكن أن یرقى أبداً  الصراعات مع شریك حیاته ،المشكالت و    ًا
أن التضحیة جزء ال یتجزأ من قدرات األزواج على الحفاظ على  إلىالدراسات بعض تشیر نتائج و      

أیضًا الدراسات  نتائج بعض أظهرتكما  ). (Impett & Gordon, 2008وأبدیة  ةجیة سعیداعالقات زو 
كثر األزواج  فاأل واالستقرار ، جیةاالزو  أن رغبة المتزوجین للتضحیة ترتبط مع زیادة الرضا عن العالقة
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جیة  االزو  كالتلمشا في القدرة على حل للتضحیة من أجل شركائهم أظهروا ألفة  أكثر، وهم أفضل  استعداداً 
على الحفاظ على األزواج والزوجات االستعداد للتضحیة بقدرة ویتنبأ  وتربطهم بشركائهم  أنشطة مشتركة.
ن ألى إتشیر  كل التضحیات مفیدة للعالقات فقد بدأت البحوث مؤخراً  عالقاتهم بنجاح طوال الوقت. فلیست

 (,Impett, Gable  الزواجیة  استقرار العالقاتة و نوعیتضحیة تؤثر على ء تقدیم الالدوافع الكامنة ورا
&Peplum, 2005; Neff & Harter, 2002(.  

والتضحیة مفهوم موجود في جمیع الثقافات والدیانات یدل على الرشد والمعرفة اإلنسانیة والوصول إلى      
المقاصد  ات، فالتضحیة في اإلسالم هي العطاء والمبادلة ذاإلنسانىدرجة عالیة من النضج والكمال 

القیمة  أي أن لفظ تضحیة في اإلسالم لیس له أي قیمة بحد ذاته ولكن ما یضفي علیه الشرعیة والمشروعة ،
  ).١٩٩٨،( هاشم  االتجاهالهدف و هو 

إذن األهداف التي تبذل من أجلها التضحیة هي التي تحدد قیمة التضحیة بل هي التي تحدد ما إذا      
ذا ما جعل البحث الحالي یركز على أهداف وه جیة أو ضارة .اكانت هذه التضحیات مفیدة للعالقة الزو 

ویمكن أن تحدد أنواع التضحیة حسب نوع السلوك الذي یبذله الفرد أو حسب  التضحیة بین الزوجین .
 الهدف و االتجاه الذي تبذل من أجله التضحیة .

  التضحیة :  أنواع  
 : مثل  االنخراط في نشاط ال ترغب  ال ترغبه وأنت  ما یئاً تفعل شنواع التضحیة أن أحد النوع األول  : أ 

  خر .في القیام به من أجل الشریك اآل شخصیاً 
 یقصد به التخلي عن األنشطة التي كنت مهتماً  وأ : ترغبه هو التخلي عن شيء ما : النوع الثاني  

 نخراط بها (قضاء الوقت مع أصدقائك) من أجل شریك حیاتك.االب شخصیاً 
  : التضحیةأهداف 

  لتضحیة هما :   ا أهدافیمكن التمییز بین نوعین من 
وتتضمن أهداف التضحیة التي تركز على خبرات االقتراب اإلیجابیة  :٣ جل االقترابأالتضحیة من  -١

الحتیاجات  "واحتراماً  - " اً وتحدد من خالل اختیارات مثل  ( "لجعل شریكي سعید بین األزواج .
  .)شریكي"

 التجنب السلبیة. من األهداف التي تركز على خبراتوتتض : ٤الصراع جل  تجنبأالتضحیة من   -٢
شریكي، " "لتجنب الصراع  مع في مل خیبة األاالحساس بوتحدد من خالل خیارات مثل ( "لتجنب 

 ). بالذنب" " لتجنب الشعور و  شریكي"
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 أو نمو بین الزوجین  الحمیمةیجابیة لالقتراب على نتائج مثل الحفاظ على العالقة حیث تركز األهداف اإل
 .بینهما هداف التجنب السلبیة على نتائج مثل الصراع أو الرفضأ، في حین تركز یجابیة بینهما اإل العالقة

  خصائص التضحیة .
  تمیز التضحیة بعدة خصائص منها : ت

فائدة  بالنسبة للمستقبل توجدو  .( المضحي ) والمستقبل التضحیة التي تعم بالفائدة على المانح -١
مكانیة التبادل حیة إأما بالنسبة لمانح التضحیة فتحقق له التض ،مباشرة تتوجه من أجلها التضحیة

 .حتیاجاتهالمهارة في تلبیة انجاز و اإلضا و الشعور بالر مع شخص ما و 
 ال تغتصب .و ال تعد التضحیة فضیلة إذا كانت مفروضة على الفرد فالهدایا تمنح  -٢
 التلقي .یحتاج الفرد المشاركة في المنح و تساعد التضحیة في جعلنا بشر حیث  -٣
ات بشكل مفرط لدرجة لبعض المساوئ منها التضحیة بالذ التضحیة تجعل الفرد المضحي معرضاً  -٤

خالقیات التضحیة بمساواة الذات ولذلك تقر أباآلخرین على حساب اهتمامه بذاته ،  أن الفرد یهتم
 ) ٢٠١٤إدراج الذات في نطاق التضحیة ( عبد المقصود& وخریبة،  اآلخر من خاللو 

إذا كانت أهدافها من أجل  یة إالجاأن التضحیة ال تكون مفیدة للعالقة الزو بمما سبق یمكننا القول 
الحفاظ على العالقة واستمرار نجاحها . كما أن التضحیة اجیة و سعاد الطرف اآلخر أو شریك الحیاة الزو إ

 وسعادةً  نما یجد في إسعاد اآلخر إرضاءً ال یهدم الفرد فیها ذاته من أجل إسعاد اآلخر ، وإ المفیدة هي التي 
  لذاته .

  .المتلقيو  التضحیة بین المانح
 بحیث تخطت التركیز التضحیة التي تناولت  البحوث من النوع هذا في حاسمة قدمت الدراسات خطوة     
  . هذا األمر من شریكه  خر المتلقي للتضحیةیدرك الطرف اآل كیف لفهم یقدم التضحیة الذي الشخص على
 كل من العواطف اإلیجابیة لى تأثیرإباإلضافة  أنه Impett,et al.,(2014)تفترض امبیت وآخرونو      

أیضا تعود  االقتراب سوف أهداف أجل من التضحیات ن تقدیمعن العالقة على متلقى التضحیة فإ والرضا
وبرضا  أكثر إیجابیة بعاطفة الناس یشعرون أن األبحاث أظهرت نتائج  التضحیة. وقدبالفوائد على مانح 

 العالقة في اإلیجابیة لالستمرار  التجارب خلقب اً مهتم اً شریك ن لدیهمكون أكبر عن العالقة عندما یدر أ
Impett et al., 2010).(    

 دوافع جل من أ التضحیة من المستفیدین أن نحن نتوقع  التضحیة، مجال في العمل هذا بتطبیق     
 نهم أكثرأ نسیستشعرو  لیسوا فقط متلقي التضحیة ولكن أیضًا مانحي التضحیة. فمتلقي التضحیة االقتراب

شباع احتیاجاتهم ولدیه أولویة للحفاظ على سعادتهم في ألنهم یدركون أن شریكهم مهتم بإ العالقة عن رضا
الذي ینعم مانح التضحیة العالقة الزوجیة وعلى على مما ینعكس  ،العالقة على حساب مصلحته الذاتیة 

 بعالقة ایجابیة مع شریك حیاته .
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 الوحید مستفیدالهو فإن متلقي التضحیة  أما في حالة التضحیة لتجنب األلم أو الصراع مع شركائهم ،     
یظل الشخص المانح یرید من خالل التضحیات التي یقدمها له شریك حیاته  ولكن  ألنه سیحصل على ما

  استمر. فإذا  في كل مرة یضحي فیها لتجنب الصراع مع شریك حیاته  للتضحیة یشعر باأللم والقهر
فإن هذا یشعره باأللم  لحه الذاتیةلمصالح المتلقي على حساب مصا الشخص  المضحي یعطي األولویة دائماً 

 األزواج  أن إلى  األبحاث نتائج وتشیر . أبدا لتضحیاته على عالقته بشریكه  والقهر حیث ال یجد مردوداً 
قل عن یشعرون برضا أ الصراع مع شركاء حیاتهم  تجنبالذین یقدمون تضحیاتهم من أجل  نسیینالروما
 ,.Impett et al( احتیاجاتهم لتلبیة ءهم بأنهم  أقل استجابةنهم قدروا شركاهم بشركائهم كما أعالقت

ن كانت تحافظ على السالم في لحظة معینة إال إن التضحیة من أجل تجنب الصراع وإ وبالتالي ف .)2010
ب ن المتلقي للتضحیة من أجل تجنوعلى هذا فإ  .عن العالقة مع الوقتأنها تعمل على انخفاض الرضا 
 عن العالقة مثل العواطف السلبیة و الرضا األقل ته مع شریك حیاته عالقاأللم سیشعر بنتائج سلبیة في 

  .مما یجعل هذه العالقات معرضة لخطر الطالق العاطفي
   - أھداف التضحیة: تقییم
مــا التضـحیة بعــدة تطـورات خـالل األبحـاث السـابقة وكــان مـن ضـمن هـذه الجهـود أهـداف مـرت مقـاییس      

حیث طلبت من الزوجین أن یكتبـا تقـاریر یومیـة عـن   Impett, et al. , (2005قامت به امبیت وآخرون (
.  ١٤التضحیات التي یقـدمها كـل زوج لشـریكه خـالل  مـوجز كـل  خبارمـلء اسـت المشـاركین  طلـب مـنو یومـًا

في كـل و  . جیةاي العالقة الزو بعض األسئلة تتعلق بالتضحیات فوكانت متتالیة.  لةً لی ١٤لیلة قبل النوم لمدة 
 تحدد التضحیة بطریقتین:و بها خالل الیوم لشریك حیاتك.  اماأي التضحیات التي ق اصفیأن  امهبند طلب من

 غیر مهتم بالقیام بها . نت شخصیاً أ، إما نعم أو ال مع شریك حیاتك، و ا. األشیاء التي قمت به١
 . القیام بهانت  ترغب في أ. األشیاء التي تخلیت عنها و ٢

مقیاس للتضحیة لدى  تم تصمیم حیث Impett et al., (2013(طورت امبیت وآخرون المقیاس   
 المستجیبیكون فیه  اً موقف حوار، یصف كل  للمشاركینافتراضیة  حوارات ةاألزواج یتضمن تقدیم ثالث

    .مصالح متضاربة اوشریكه لدیهم
ذا كنت ستتخلى عن قضاء صباح السبت إن تقرر ما أنت في موقف تحتاج أاألول،  الحوارفي  

  طویلة بالسیارة.  صدقائك لتخرج مع شریكك في نزهةأمع 
ذا كنت ستحضر عشاء عمل مع شریكك إن تقرر ما أنت في موقف تحتاج أالثاني، الحوار في و 

   للبقاء في المنزل ومشاهدة التلفاز .  نت تخططأو 
حدهما أالتخاذ قرار بین اثنین من عروض العمل،اج فیه نت في موقف تحتأ، الثالث الحوارفي و 

   عن المنزل وهذا یزعج شریكك. اً یتطلب البقاء بعید
للتضحیة ، وطلبت  من المشاركین اتخاذ  قرار حول  التضحیة  الثالثة الحوارات للمشاركینقدمت 
وفق المقیاس م المشاركون بتقدیر  دوافعهم للتضحیة اة الخاصة بهم لصالح الشریك ، ثم قبمصالحهم الذاتی
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جل االقتراب من خالل اختیارین هما ( "لجعل أ، وقد تم قیاس نمط  التضحیة من  المستخدم في الدراسة
 ةجل التجنب من خالل ثالثأكما تم قیاس التضحیة من  . "واحتراما الحتیاجات شریكي" " اً شریكي سعید

  بالذنب"). و" لتجنب الشعورأ" لتجنب الصراع  مع شریكي"، أو( "لتجنب خیبة اآلمال لشریكي،"، هي خیارات
استفادت الباحثة من االطالع على هذه المقاییس في تصمیم المقیاس المستخدم في البحث الحالي     

 لتحدید أهداف التضحیة لالقتراب أو التضحیة للتجنب أو عدم التضحیة .
  : ٥جیةاالزو  عالقةة النوعی: المفهوم الثانى

رأي الزوج جیة بأنها "اة العالقة الزو نوعی  Fancham &Bradbury, (1987)یعرف فنشام وبرادبري      
أو هي التقییم الشامل  ،أو الزوجة الذي یعكس األحكام التقییمیة الذاتیة عن الزواج أو الشریك في العالقة

  ." أو سلبیاً  یجابیاً جیة سواء كان إاللعالقة الزو 
) بأنها الخاصة الممیزة للعالقة القویة وهي التي تبقي وتصمد ٢٠١٥مصطفى ( كما تعرفها شیماء عزت     

الرغبة في استمرارها ومدى اشتراك الزوجین في اجیة و بمرور الوقت ، وهي الشعور بالسعادة في العالقة الزو 
  األفكار .

تضمن الرضا عن مفهوم متعدد الجوانب ی“بأنها  Joshi, et al., (2017)شي وزمالؤه ویعرفها جو      
  المشاركة في األنشطة المشتركة" زواج والتواصل و المودة والتفاهم بین األو الحب و الزواج 

    ة العالقة الزواجیة : عاد نوعیأب
  لحالیة بأربعة مجاالت فرعیة هي :ة العالقة الزواجیة  في الدراسة اتقاس نوعی

شباع وتبادل ومشاركة مشاعر الحب واالحترام یعني إدراك الزوجین لإل: المشاعرالحب وتبادل  -١
 بینهما والشعور بالراحة مع الشریك أثناء تبادل األفكار  والمشاعر . 

التفاهم واالنسجام في وجهات النظر الخاصة بأمور  ربدو ویعبر عن إدراك الزوجین  التواصل : -٢
 ومدى التشاجر بینهما . اتهماواهتمام احیاتهم

وحفظ  الكذب والغیرة دون داعٍ و  إدراك الزوجین للثقة المتبادلة والصراحة وعدم الشك الثقة : -٣
 األسرار الخاصة بهما .

وتعني إدراك الدعم والمشاركة والتعاون والمؤازرة الوجدانیة والمادیة بین  المساندة المتبادلة : -٤
 الزوجین .

  :٦الثالث : الطالق العاطفي  المفهوم
تعرف رابطة علم النفس األمریكیة الطالق العاطفي بأنه " عالقة زوجیة یعیش فیها الشریك حیاة      

   )(APA, 2007:326منفصلة عن شریكه مع غیاب الحیاة الطبیعیة بینهما "
                                                             

5 Marital Quality 

6 Emotional Divorce 
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سلبیة تجاه بمشاعر  ) بأنه "حالة نفسیة یشعر فیها أحد الزوجین أو كلیهما٢٠٠٨یعرفه محروس(و     
وینفرد كل منهما بحیاة ،الجسمي بینهما مكانیة التواصل العقلي والنفسي و الطرف اآلخر بما یؤدي إلى عدم إ

".   عقلیة ونفسیة خاصة فیستمر الزواج شكًال وینتهي مضمونًا
الطالق العاطفي بأنه "حالة الالإحساس التي یحدث فیها توقف المشاعر )  ٢٠٠٩یعرف صادق(و      

وقد یحدث هذا في الیوم األول للزواج ،وتجمد العواطف وتصلب الوجدان وال تحدث فیها حتى مشاعر سلبیة 
  عدة سنوات."أوبعد سنة ، أوبعد وقد یحدث بعد شهر،

تمرار األزواج في الحیاة والعیش تحت سقف واحد ) فیعرف الطالق النفسي بأنه " اس ٢٠١٠أما هالل(      
وغیاب الشعور باألمن   ،حیث یحدث اضطراب في التواصل بین الزوجین ،ولكن كل منهما له حیاته الخاصة

  والحب واالنسجام بینهما ."
كن قائهما معًا في مس) الطالق العاطفي بأنه " انفصال الزوجین وجدانیًا مع ب٢٠١٢تعرف الشعراوي (و      

خفاء العالقة السلبیة ي وعدم اللجوء للطالق الفعلي مع إبقاء على العالقة الزوجیة بشكل قانونالزوجیة واإل
 ،الجوفاء بینهما المتمثلة في اضطراب التواصل وغیاب الحب واألمن والدفء واالنسجام والتنافر عاطفیاً 

ور بعض األعراض النفسیة والجسمیة مما یترتب علیه ظه ،وكثرة الخالفات والنزاعات الزوجیة بینهما
جیة والیأس واضطرابات الجهاز الهضمي اكالشعور بالقلق والتوتر واالكتئاب وفقدان معنى الحیاة الزو 

  والتنفسي واضطرابات النوم واضطرابات جنسیة دون مبرر أو أسباب عضویة واضحة."
) الطالق العاطفي بأنه " حالة تصف التباعد النفسي بین الزوجین مع اإلبقاء  ٢٠١٣ویعرف سعفان (     

على المعیشة معًا في منزل واحد وهو الوجه اآلخر للطالق القانوني ، فالطالق القانوني یترتب علیه إنهاء 
النفسي، الهجر الجسدي و  یترتب علیهفلنفسي أما الطالق ا،العالقات الزوجیة بشكل شرعي معلن وبشهود 

  وقد یتم الهجر النفسي دون الهجر الجسدي ویصبح الزوجان في حالة منفردة ومنعزلة ."
ج عندما آلیة نفسیة یستخدمها بعض األزوا الطالق العاطفي بأنه " Meyer) (2016 تعرف مایرو      

  یشعرون بأن الزواج أصبح  یمثل تهدیدا لرفاهیتهم النفسیة ". 
وترى الباحثة أن ظاهرة الطالق العاطفي من الظواهر االجتماعیة المنتشرة في المجتمعات العربیة      

والشرقیة بوجه خاص ، نظرا لطبیعة هذه المجتمعات التي تقدس الحیاة الزوجیة وتبقي على استمرارها رغم 
  تجاه كل منهما لآلخر . المشكالت والخالفات التي تحدث بین الزوجین وتجعل تواصلهما ومشاعرهما سلبیة 

  أبعاد الطالق العاطفي : 
  ویمكن من خالل التعریفات السابقة للطالق العاطفي تلخیص أبعاده فیما یلي:  

أو  معرفیاً  یجابي سواءً ن على التفاعل اإلوهي عدم قدرة الزوجی:  سلبیة التواصل بین الزوجین -١
على تحاورهما و المشاركة في المیول و االهتمامات والخبرات  وینعكس ذلك سلباً  ،وجسدیاً  وجدانیاً 

 وعدائیًا ومنفرًا ومزعجاً  والتعبیر عن المشاعر مما یترتب علیه أن یكون سلوك كل منهما سلبیاً 
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یصل بالزوجین إلى الخرس  متجاهالً، للطرف اآلخر مماو  ومهمالً  ومتصلبًا ومنتقداً  ومعانداً 
 .الزواجي

 تتمثل الصراعات بین الزوجین في عدة مجاالت منها :  : المشكالت الزوجیةالصراعات و  -٢
ساءة معاملة كل طرف ألسرة الطرف إ ،و : مثل الحرمان من زیارة األهل مشكالت اجتماعیة  - 

االختالف في االتجاهات نحو تربیة ،و  تدخل األهل و األقارب،و مشكالت مع األهل ،و اآلخر  
 اختالف العادات والمیول واالتجاهات بین الزوجین.،و االتجاهات نحو األصدقاء ،و األبناء 

تحمل  عدم،و الشكوى المستمرة من بخل أحدهما ،و : مثل الخالفات المالیة مشكالت اقتصادیة  - 
 هل مادیاً مساعدة األ،و االهتمام بالحاجات الشخصیة على حساب األسرة ،و المسئولیة المادیة 

 دون علم الطرف اآلخر .على حساب األسرة وب
عدم الثقة في قدرة وتفكیر الطرف ،و : االختالف في المستوى الثقافي و العلمي مشكالت ثقافیة  - 

 خالفات حول تحدید مستقبل األبناء .،و اآلخر 
: وتعني اتجاهات الزوجین نحو المعاشرة الجنسیة والخالفات الناتجة عن مشكالت جنسیة  - 

 ع الجنسي لكل منهما .التفاوت في مدى تحقیق االشبا
 :وتنقسم الى: األعراض النفسیة و الجسمیة -٣

یقصد بها مجموعة المشاعر واالنفعاالت السلبیة المضطربة التي تتمثل : األعراض النفسیة  - 
في ( الشعور بالتوتر و الیأس من الحیاة و القلق و االنزعاج والحزن والضیق والعزلة و فقدان 

وبالحیاة والتعاسة والتشاؤم من المستقبل والندم والرغبة في البكاء آلخرین ااالهتمام بالذات و ب
مان وتمني الموت وفقدان ر وفقدان المتعة وعدم الشعور باألدون سبب والشعور بالملل والفتو 
 جیة .االشعور بالرضا عن العالقة الزو 

بدون ض عضویة : یقصد بها أن یصاب أحد الزوجین بأعرااألعراض العضویة ( الجسمیة )  - 
ارتفاع مثل اضطرابات في الجهاز الهضمي والتنفسي والصداع و  أسباب عضویة حقیقیة،

مراض القلب وفقدان الشهیة ونقص الوزن الملحوظ واضطرابات ضغط الدم وقرحة المعدة و أ
  النوم واالضطرابات الجنسیة كالفتور  والبرود الجنسي. 

  مراحل الطالق العاطفي :
الخالفات  انتشار من بدءً  العاطفي لالنفصال مراحل وجود لىإ) ٢٠٠٩( الكرداشة أشارت نتائج دراسة     

 التواصل في بعدم الرغبة الزوجین من كل وشعور المتبادلة االنتقادات ثم ومن ،الزوجین بین والنزاعات
بعدة مراحل  جیة تمرافالعالقة الزو ،  العاطفي والجسدي االنفصال مرحلة إلى یصل أن إلى االحترام وفقدان

  ، وتتلخص هذه المراحل فیما یلي:لى الطالق العاطفيومحطات حتى تصل إ
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: وهي مرحلة یعیش فیها الشریكان في بدایة حیاتهما الزوجیة حلم السعادة الزوجیة  Dreamالحلم  -١
 والحب العنیف والرمانسیة المزیفة  .

الزوجان في تحقیق توقعاتهما : وتبدأ هذه المرحلة عندما یفشل  Disappointmentخیبة األمل  -٢
ویصطدموا بواقع الحیاة الملئ بالضغوط و اإلحباطات وقد ینجح الزوجان في  ،من العالقة الزوجیة

یزید وافق الزواجي وقد یفشالن في ذلك فیجابیة فیحققان التالزوجیة بطرق إ التعایش مع واقع الحیاة
 مواقف الصادمة في الحیاة الزوجیة .حباط مع تجدد الیهم الشعور بالقلق و التوتر و اإللد

: تبدأ هذه المرحلة مع شعور أحد طرفي العالقة الزوجیة  Disarrangementالخذالن والیأس  -٣
بعدم اشباع للحاجة للحب من الطرف اآلخر وعندما یكون أحد األطراف أناني فیشبع احتیاجاته 

 على حساب احتیاجات شریك حیاته .
شباع احتیاجاته بعیدا عن الطرف كل طرف في تحقیق أهدافه وإ  ینشغل:   Distanceالتباعد  -٤

 مما یبعدهم عن حیاتهم الزوجیة و األسریة . ،اآلخر 
 لكنهما ینفصالن نفسیاً  في هذه المرحلة یعیش الزوجان معا جسدیاً :   Disconnectاالنفصال  -٥

 المعنوي.سالیب التواصل و االتصال النفسي و ویفقدان أ بعضا،عن بعضهما  وعاطفیاً 
مع طول فترات االنفصال العاطفي والنفسي بین الزوجین تبدأ مرحلة الخالف  : Discordالشقاق  -٦

 عمالً  في هذه المرحلة تصبح ممارسة العالقة الجنسیة .و قلة االحترام و االحتقار بین الزوجین
نفسي مما  دون استمتاع ودون إشباعأشبه بأداء وظیفة خالیة من أي مشاعر حمیمیة و  روتینیاً 
 لى االنفصال الجسدي. یؤدي إ

یعیش الزوجان في هذه المرحلة تحت سقف واحد  : Emotional Divorceالطالق العاطفي  -٧
 لكنهما متباعدان عن بعضهما البعض وكأنهما غریبان یعیشان في بیت واحد .

  أسباب الطالق العاطفي : 
إلى هناك مجموعة من األسباب التي تؤدي في النهایة إلى الطالق العاطفي تختلف تلك األسباب من حالة 

  ولعل من أهمها :  أخرى
 االختیار الخاطئ لشریك الحیاة  -١
 اختالف المیول و االهتمامات المشتركة بین الزوجین . -٢
 . كلیهماالملل و الفتور و الروتین المتكرر ألحد الزوجین أو  -٣
 ب الرومانسیة  وفقدان الحب في العالقة الزوجیة .غیا -٤
 األنانیة واهتمام كل طرف بمصالحه على حساب الطرف اآلخر . -٥
 فقدان الثقة بین الزوجین ووجود اتجاهات سلبیة نحو شریك الحیاة. -٦
 الصمت الزواجي وسلبیة التواصل بین الزوجین  -٧
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 العنف المتبادل بین الزوجین . -٨
 وعدم االستمتاع بالعالقة الحمیمة .سوء التوافق الجنسي  -٩

 ؛ ٢٠١٠ هالل، ؛٢٠٠٨(محروس،  الطرفین عالقة غیر شرعیة مع طرف ثالث حدإقامة أ - ١٠
  .)٢٠١٣سعفان،  ؛٢٠١٢، هادي

  لتوجهات النظریة المفسرة لمتغیرات العالقة الزوجیة  : ا
 نظریة التحلیل النفسي :   - ١

ق العاطفي ترجع التي تؤدي إلى الطالالتعاسة التي یخبرها الزوجان و ن وفقا لنظریة التحلیل النفسي فإ     
لى االختالف بین المطالب الشعوریة و المطالب الالشعوریة ،وتؤكد النظریة على دور العوامل الالشعوریة إ

ام القی في دفع الفرد الختیار شریك حیاته فقد یحب الشاب فتاة ألنها تشبه أمه ، فإذا لم تتمكن الزوجة من
هایة هذا الزواج بالطالق الضجر وتكون نلرغبات الزوج یشعر باالستیاء و  المشبع بدور األم الكامل

 ) ٢٠١٢،كفافي( العاطفي
 نظریة التعلق : - ٢

القائمین على رعایته خالل مراحل حیاته المختلفة، تفسر هذه النظریة الروابط والعالقات بین الطفل و      
التعلق التي یتعلمها الفرد مع أمه في فترة طفولته یمكن تعمیمها في مراحل وتفترض النظریة أن أشكال 

  . الحقة ألشكال العالقات االجتماعیة األخرى
وقد قدم  الرعایة . تعلق الرضع بمقدمي هي بدایة نظریة،في أبحاثه    Bowlby  یعتبر ما قدمه بولبيو     

باعتبار  ،لتشرح تعلق الكبار في العالقات الرومانسیةتطویرًا للنظریة   Hazan and Shaverهازان وشیفر
یمكن أن تشكل أهداف الفرد للتفاعل ومدركاته  وأرجاعهأن الشریك یمثل رمزًا للتعلق و أن استجابة الشریك 

كثر تحدیدًا فإن رموز التعلق في العالقات في العالقة الرومانسیة . وبشكل أ حول العالقة و سلوكه
یجابیة، و  ٧ ة إلى أن یطوروا مع الوقت نماذج عملالرومانسیة في حاج نماذج العمل هذه تمثل آمنة وإ

. وعلى العكس فإن روابط التعلق من قبل رموز التعلقتوقعات ذهنیة حول كیف تعالج التفاعالت داخل 
وال یمكن الوثوق بهم یفشلون في تكوین روابط تعلق آمنة مع شركائهم ویطورون  ،األفراد الذین ال یستجیبون

 وبالتالي لدیهم احتماالت أقل لمواجهة المواقف الضاغطة  ،بدًال من ذلك نماذح داخلیة سلبیة للعالقة
(Impett & Gordon, 2010).  

فالعالقة  ،لدى المتزوجینیجابي على الرضا الزواجي فإن أنماط التعلق لها تأثیرها اإلومن ثم 
في  ،الزوجیة التي تعتمد على التعلق اآلمن تتضمن روابط وجدانیة ملیئة بالحب والتقدیر والمشاركة العاطفیة

تقوم على ثنائیة المشاعر حیث التجنب والنفور والقلق  حین أن العالقات الزوجیة ذات نمط القلق أو التجنب
  لى الطالق العاطفي بین الزوجین .یؤدي إ العدائیة مماوالمشكالت االنفعالیة و 
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تسمى  یطورون خططا ثانویة غیر ناجحة للتعلقفاألزواج الذین یتعاملون مع شریك غیر مستجیب      
یسعى الفرد  باستمرار إلى النشاط الزائد لتحقیق االهتمام و  الخطةفي هذه و  ٨ السعي لالقتراب خطط

ویرتبط ،٩ االقتراب من رمز التعلق، وغالبًا ما ینتج عن هذا النشاط الزائد ما یسمى الحاجة إلى وسواس األلفة
 وفیها، ١٠ التعطیل خططالثانویة شكالً آخر وهو  الخططالتعلق بالتعلق القلق .وقد تأخذ  خطهذا النوع من 

وبهذا یكون الفرد نمط  یحاول الفرد أن یغلق نظام التعلق لدیه مما ینتج عنه تجنب الحمیمیة و التقارب ،
  تعلق تجنبي .ویعتبر كل من نمط التعلق التجنبي ونمط التعلق القلق من أنماط التعلق غیر اآلمن .

وتقدیم  ،مكونات هي (التعلق ةثالثزواج تتضمن تفترض نظریات التعلق أن العالقة الرومانسیة بین األو      
وتشیر نتائج الدراسات والبحوث السابقة إلى تقارب أنماط التعلق مع أنماط الرعایة .  .و الجنس ) ،الرعایة 

وخصوصًا األبحاث التي ركزت على كیف تؤثر أنماط التعلق على قدرات األفراد على توفیر الرعایة أو خلق 
   (Collins & Feeney, 2000; Simpson, Rholes, Ori˜na, & Grich, 2002) مالذ آمن لعالقتهم بشركائهم

من أقدر على منح الرعایة لشركائهم مقارنة إلى أن األفراد ذوي التعلق اآلوقد أشارت نتائج األبحاث  هذا     
 (&Mikulincer بالفاعلیة نفسهافهم غیر قادرین على توفیر الرعایة ، باألفراد ذوي التعلق غیر اآلمن

Shaver, 2007 (.  فاألفراد ذوو الدرجات المرتفعة في نمط التعلق القلق كانوا أكثر احتماًال من نظرائهم
وعندما یكون شریكهم في  ،ذوي الدرجات المنخفضة في نمط التعلق القلق في أن یخبروا ضغوطًا شخصیة

في حاجة إلى المساعدة ونتیجة أن یستوعبوا أن شریكهم  وال یستطیعون العالقة في حاجة إلى المساعدة .
لذلك فإن األفراد ذوي نمط التعلق القلق یمیلون إلى أن یكونوا قهریین في نمط رعایتهم نتیجة لشعورهم 

التعلق التجنبي فغالبًا ما یحافظون على المسافة  أما األفراد ذوو ).(Kunce & Shaver, 1994بالضغط 
ط . وبالنسبة لألفراد ذوي التعلق التجنبي فهم أقل احتماًال بینهم وبین شركائهم خاصة عندما یمرون بضغو 

  لالستجابة لمساعدة شركائهم فهم یمیلون إلى عدم االستجابة لطلبات الرعایة من شركائهم.
 لتعلق التجنبي تجعلهم ال یستجیبونمما سبق یمكن القول أن الدرجات المرتفعة لألفراد ذوي نمط ا     

لطلبات شركائهم لتقدیم الرعایة و المساعدة ، في حین أن الدرجات المرتفعة لنمط التعلق القلق تجعل 
  استجابة األفراد  ثابتة لتقدیم الرعایة من شركائهم ولكنها أقل فاعلیة .

هم على فراد وقدرتالتجنبي التؤثر فقط على رغبة األ توجهات األفراد للتعلق القلق أو التعلقلوحظ أن و      
فقد أشارت نتائج األبحاث إلى أن سلوكیات  مساعدة شركائهم ولكنها تؤثر أیضًا في دوافعهم للمساعدة .

األفراد ذوي التعلق القلق تمیل إلى تأیید أهداف لتقدیم الرعایة تركز على الحمیمیة و االقتراب والحفاظ على 
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 (& Collins, Guichard, Feeneyالعالقة استمراریة العالقة مع الشریك اآلخر وزیادة االلتزام نحو
(Collins, 2003.  

غالبًا ما یظهرون سلوكیات تهدف إلى تجنب األفراد ذوي نمط التعلق التجنبي وهذا على العكس من      
أن توجهات األفراد نحو التعلق بشریك الحیاة تؤثر أي الحمیمیة والحصول على شئ في مقابل تقدیم االلتزام. 

في رغبة األفراد ودوافعهم للتضحیة من أجل شریك الحیاة . فالمواقف التي تتطلب التضحیة  بدرجة كبیرة
ة تحدث عادة عندما یكون لدى الشریكین احتیاجات أو رغبات متعارضة. هذه المواقف یمكن أن تكون مؤلم

یجاد  أفضل طریقة لحل الموقف أو مواجهة الضغوط، وقد تكون الضغوط لكال الشریكین أثناء محاولتهم إ
 .أقوى  بشكل خاص لألفراد الذین یتعلقون بشكل غیر آمن بشركائهم 

 النظریة السلوكیة : - ٣
، ویحفزه لالستمرار فیه ثابة الفرد على سلوك ما یدعم هذا السلوكفترض أصحاب النظریة السلوكیة أن إی

على هذا المبدأ فإن مسارات التفاعل الزواجي یحدده ما  السلوك یضعفه ویطفئه .وبناءً ثابة في حین أن عدم إ
فعندما یثیب أحدهما اآلخر ویشبع له  بعضا،یتلقاه الزوجان من ثواب وعقاب على سلوكیاتهما مع بعضهما 

ما یعاقب عنداحتیاجاته فإنه یحفزه على التفاعل معه ویجعله یعتمد علیه ویجد في قربه منه األمن .أما 
إنه یشعره بعدم االرتیاح ویدفعه إلى النفور واالبتعاد عنه ، فالثواب تدعیم حدهما اآلخر ویحرمه من الثواب فأ
یجابي للتفاعل الزواجي یحفز كال الزوجین على عمل مایرضي اآلخر ویشجعهما على تعدیل سلوكیاتهما إ

ة العالقة فیحققان بهذا نوعی، واحدة هما لألمور شابه، وتصبح نظرتوأفكارهما ومشاعرهما حتى تتقارب وتت
 استجاباتهماجیة .أما العقاب فهو تدعیم سلبي للتفاعل بین الزوجین یشعرهما باالحباط والتوتر ویجعل االزو 

 لى الطالق العاطفيویدفعهما الى االنفصال مما یؤدى إوینفرهما من الزواج  بعضا،عدائیة تجاه بعضهما 
 ) ٢٠١٢، (كفافي
 نظریة التبادل االجتماعي : - ٤

فراد في العالقات التبادلیة ذه النظریة رؤیة العالقات بین األفراد على أنها تبادل للفوائد فاألتفترض ه
ة یعتبر حقیقة نفسیة تقوم علیها الخسار ا في الوقت نفسه ، ومبدأ الربح و یقومون بتقییم الفائدة مع توقع تلقیه

التفاعالت الزواجیة بصفة خاصة . فالفرد یقبل على التفاعل الذي بصفة عامة و لتفاعالت االجتماعیة غلب اأ
یحقق له أهدافه ویشبع حاجاته النفسیة واالجتماعیة والجسمیة ویفیده في تنمیة نفسه وتحسین حیاته ویحقق 

قه عن تنمیة األذى ویعو ویسبب له  اً نفسی اً ، وینفر من التفاعل الذي ال یحقق له ربح نفسیاً  له بهذا ربحاً 
من الزوجین یستمران في التفاعل  وعند تطبیق مبدأ الربح والخسارة في العالقة الزوجیة نجد أن كالً نفسه ، 

 .في تفاعله مع اآلخر االجتماعي ویشعران بالمودة والتماسك و التعاون عندما یجد كل منهما نفسه رابحاً 
من هذا  نفسیاً  و كالهما نفسه خاسراً عندما یجد أحدهما أ عدائیاً  ویتوقفان عن التفاعل أو یأخذ تفاعلهما شكالً 

  التفاعل .
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منهما یعدل سلوكیاته وأفكاره ومشاعره  فإن كالً  ،عندما یشعر الزوجان بالربح النفسي في التفاعل بینهماو 
له  التضحیات لتحقیق القرب ویتعلم كیف یرضیه فیبذل  ،حتى یقترب من سلوكیات ومشاعر شریك حیاته

جیة اة العالقة الزو وبهذا یحققان درجات مرتفعة من نوعی. سعاده والحفاظ على استمرار عالقتهما معاً وإ منه 
الحرمان وعدم ، و حباط المتكررفسیة في التفاعل بینهما نتیجة اإل.أما عندما یشعر الزوجان بالخسارة الن

  .)١٩٩٥، مرسي(  الطالق العاطفيلى العاطفیة فإن هذا یدفعهما ال محال إاالحتیاجات النفسیة و اشباع 
جیة هي ات یقدمها كل طرف لآلخر في العالقة الزو أنواع من المكافآ ةوحدد لویس وسبانیر خمس

فعالیة  ،والذي یتضمن التعبیر عن الحب و العاطفة  العاطفىشباع اإلو  ،یجابي لشریك الحیاة (االنتباه اإل
مشاركة األدوار وتكاملها ،و التواصل غیر اللفظي والتعاطف و فصاح عن الذات التواصل والتي تتضمن اإل

  .(Feeney et al ,1997)نشطة المشتركة ) واأل التفاعل في حل المشكالت،و 
        نظریة العالج بالواقع : - ٥

تدمیر العالقة  أن استخدام الضبط الخارجي في الزواج هو سبب  Glasser,(1985)یرى جالسر
الطالق العاطفي ویقصد بالضبط الخارجي االعتقاد بأن ما نختار أن نفعله صواب  إلى  الزوجیة والوصول

للضبط الخارجي  ویحدد جالسر سبع عادات .وما یفعله اآلخرون خطأ مما یؤثر على التواصل بین الزوجین
الرشوة أو ،و العقاب ،و التهدید ،و التذمر ،و الشكوى المستمرة ،و لقاء اللوم إ ،و جیة وهي ( النقد اتدمر العالقة الزو 

ة العالقة ق التوافق الزواجي أو تحسن نوعیعادات تساعد على تحقی ثابة بهدف السیطرة) ، یقابلهااإل
  التفاوض عند االختالف).،و االحترام ،و الثقة ،و القبول ،و االستمتاع ،و التشجیع ،و جیة وهي ( الدعم االزو 

لى السلطة لدى شباع الحاجة إعظمها بدافع إن الزوجین تكون في مأن الخالفات بیإلى یشیر جالسر و 
خضاعه لطاعته ، فال یكون أمام هذا یة فرض سیطرته على الطرف اآلخر وإ أحد الزوجین الذي یحاول بأنان

ن یكون قد فقد جیة غیر سعیدة بعد أان یستمر في عالقة زو رف الضعیف  في العالقة خیار سوى أالط
فهو یصارع بطریقة مؤلمة وذاتیة التدمیر للخروج من هذه العالقة فتظهر األمل في تحسینها أو تغییرها . لذا 
الصداع وغیرها من األمراض النفسیة و الجسمیة نتیجة الكتئاب والقلق و لدیه األمراض النفسجسمیة فیشعر با

النفصاله العاطفي عن شریك حیاته وفقدانه األمل في تحسین عالقته به. وهنا تظهر التضحیات من أجل 
  نب الصراع كطریقة للتوافق السلبي أو لتجنب غضب الشریك اآلخر أو االختالف معه .تج

سریة للزوجین تختلف صورة الزواج لدى كل من الزوج نه بسبب اختالف الخلفیة األیرى جالسر أو     
قریبة من  والزوجة ، ویحدث التوافق الزواجي عندما تكون العالقة الزوجیة القائمة بالفعل في العالم الحقیقي

ن یحمل أمع العلم أن من المستحیل ي ، المثال في عالمه ،كونها كل زوج عن الزواجالصورة الذهنیة التي ی
ن من خلفیات اجتماعیة وثقافیة مختلفة ، عن الزواج فهما شخصان مختلفا ن صورتین متماثلتین تماماً الزوجا

غضب و االستیاء بال اواقعي لدى أحد الزوجین  شعر وبالتالي كلما تباعدت صورة الزواج المثالي عن الزواج ال
مما یدفعهما  لى الشجار والتذمریؤدي هذا االختالف إلى كثرة انتقاده للطرف اآلخر وإ ن ما أوإ ، و اإلحباط
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لناتجة عن االنفصال العاطفي . أو أن یحاول كال الزوجین  معالجة المشكالت الى الطالق و إ الحقاً 
لى حل هذه ابي والتفاوض والتعاون مما یؤدي إیجاالجتماعیة في جو من التواصل اإلالثقافیة و  ااختالفاتهم

  ة العالقة الزوجیة . المشكالت وتحقیق نوعی
  االلتزام الزواجي : جیة والرضا و اة العالقة الزو التضحیة بنوعیعالقة 

هداف اهتمت بفحص أجنبیة التي راسات األمن الد عدیدامراجعة  الباحثة للتراث البحثي وجدت ب     
 : اآلتى ومن هذه الدراسات ،جیةاة العالقات الزو لتضحیة بین الزوجین وأثره على نوعیا

ا العالقة وااللتزام. في ن لفحص تأثیر التضحیة على رضیدراست Mattingly,(2008)جرت ماتینجليأ    
المتعلقة بنوعیة العالقة والدوافع الكامنة وراء التضحیة.  خباراتاالست مشاركاً  ١٤٨أكمل  األولى ةالدراس

العالقة، في حین أن  دوافع تجنب ة نوعییجابیا مع إدوافع نحو التضحیة ارتبطت اللى أن وأشارت النتائج إ
سعت الدراسة الثانیة  لتحدید ما إذا كان (أ) و التضحیة لم ترتبط  إلى حد كبیر بالرضا وااللتزام في العالقة. 

العالقة. و (ب) تأثیر توسط العالقة بین نجاح  ةنوعینجاح التضحیة یتوسط  العالقة بین دوافع التضحیة و 
من   ١٨١على عینة مكونة من جریت هذه الدراسة أالعالقة.  ةنوعیافع التضحیة في  التضحیة ودو 

التضحیة ، فشل  ات تجریبیة: نجاحإلى واحدة من خمس مجموع عشوائیاً  المشاركین الذین تم تقسیمهم
السیطرة على التضحیة . وفقا للظروف و فشل تجنب  التضحیة ، تجنب التضحیة الناجح و و التضحیة 

أجابوا عن مع شریك الحیاة ثم افتراضیة عن الصراعات  حواراتالتجریبیة تخیل المشاركون في كل مجموعة 
التضحیة وال النجاح في التضحیة  دوافعالعالقة . وأشارت النتائج إلى أن ال ة نوعیعن  استخبارات بنود

   .تزام بها لعلى الرضا عن العالقة أو  اال انؤثر ی
بعنوان الحفاظ على العالقات  دراسة  Mattingly& Clark,(2012 ) ماتینجلي وكالرك كما أجرت    

ترتبط دوافع األفراد  للتضحیة  وافترضت الدراسة أن ، ة العالقةنوعییة والتعلق و التضح الضعیفة : دوافع
الحفاظ على العالقة  تؤدي إلى زیادة الرضا، في لى  االقتراب و إالعالقة،  فالتضحیات التي تهدف  بنتائج

أن أنماط التعلق ترتبط و . رضاالحین أن التضحیات التي تهدف الى تجنب الصراع  تؤدي إلى انخفاض 
و دوافع التضحیة أذا كانت دوافع التضحیة لالقتراب إحث  ما الدراسة بوحاولت  .العالقة الرضا عنیضا بأ

الرضا الزواجي . وتشیر نتائج الدراسة إلى أن دوافع التضحیة نماط التعلق و أبین  للتجنب تتوسط العالقة
فإن  دوافع التضحیة للتجنب  ،كومع ذل لتعلق التجنبي  والرضا الزواجي .للتجنب لم تتوسط العالقة  بین ا

قمع تلك العالقة  لعالقة بین التعلق القلق واالرضا الزواجي ، في حین أن دوافع التضحیة لالقتراب تتتوسط ا
التعلق  وأن التضحیات التي یقدمها األفراد ذو ، فإن هذه النتائج توحي بلى هذه النتائج مجتمعة معاً إوبالنظر 

 عالقاتهم بأزواجهم من غیر قصد . فالقلق تضع
تناولت . بعنوان تصورات التضحیة في العالقات العاطفیة  بدراسة  Porter,(2013)بورتر وقام      

هدفت ، دراسة طولیة لألزواج ، من خالل الدراسة العالقة بین التضحیة والرفاهیة الشخصیة واالجتماعیة
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. التضحیة ترتبط بالرفاهیة الشخصیة واالجتماعیة للفرد ما إذا كانت ،. أوالً فروض  ثالثة لى اختبارإالدراسة 
ن أ، تفترض الدراسة ثانیاً  یتأثر  بإدراك الفرد للتضحیة الذي یتلقاه من شریكه. ذا كان هذا االرتباطإوما 

دراك إن هذه العالقة تتأثر بأاالجتماعیة لشریك حیاته .و تضحیة الفرد سوف ترتبط بالرفاهیة الشخصیة و 
دراك الشریك للتضحیة یتنبأ بالتضحیة وأن هذه إو أر تفترض الدراسة أن تصو  ،الثاً ث، شریك الحیاة للتضحیة 

شارت أ .أو نتائج التضحیة  هذه العالقة بتكلفة  التضحیة كما تتأثر، الترابط المعرفي وااللتزامبالعالقة تتأثر 
عدید من اك الشخصیة واالجتماعیة للفرد وحده بل هن ن التضحیة ال ترتبط بالرفاهیةأإلى  الدراسة نتائج

دراكها  والتضحیات التي یتم إوالشریك بین التضحیات التي یتم  التفاعالت بین المتغیرات على مستوى الفرد
سلبي بالرفاهیة  حیاناً أتضحیة الفرد ارتبطت بشكل ضعیف و  نأشارت نتائج الفرض الثاني أو ویتها .قت

شارت نتائج الفرض  الثالث أو دراك الفرد للتضحیة . إللشریك وهذه العالقة لم تتأثر ب الشخصیة واالجتماعیة
ن هذه العالقة أال إ ،نه على الرغم من ارتباط تصورات الشریك للتضحیة بالتضحیة من الطرف اآلخرأإلى 

  .ال تتأثر بالترابط وااللتزام بین الشریكین 
ان عنو دراسة بب  Impett, Gere, Kogan, Gordon,& Keltner,(2014)امبیت وآخرونكما قامت    

لى التحقق إالتجنب .هدفت الدراسة القتراب و المتلقى : رؤیة لنظریة دوافع اكیف تؤثر التضحیة في المانح و 
جل التجنب في مشاعر أو عواطف  المانح أجل االقتراب والتضحیة من من أمن  كیف تؤثر التضحیة 

تم  )١جزاء للدراسة  (الجزء أ ةعلى مدار ثالث اً زوج ٨٠شارك في الدراسة  .العالقة ةنوعیوالمتلقى وفي 
 ١٤دة ن تقاریر عن التضحیات الیومیة لمو )،قدم المشارك٢لمشاركین. (الجزء مناقشة قضایا التضحیة مع ا

 قدموان ن المشاركین الذیألى إأشهر . وتشیر النتائج  ٣بعد   اتتبعی اكمل المشاركون مسحأ) ٣یوما . (الجزء
 قدمواة العالقة مقارنة بالمشاركین الذین في نوعی التحسنعن  كثر تعبیراً أالتضحیات بهدف االقتراب كانوا 

وتم مقارنة هذه التقاریر مع تقاریر  ة العالقة.نوعیفي  ضعفاً ظهروا أالذین و التضحیات بهدف التجنب 
من أجل أهداف االقتراب یشهد كل  األزواجنه في األیام التي یضحى ألى إشارت أالتي  ،المراقبین الخارجیة

من أجل أهداف التجنب، یشهد  كیشر لالعالقة، ولكن في األیام التي یضحى ا ةفي نوعی اً تحسن الزوجینمن ا
ثرت هذه العالقة بالعواطف اإلیجابیة والسلبیة، على أالعالقة. ت ةنوعیفي  اً المانح للتضحیة انخفاض

ة العالقة ، في حین أن تحسن نوعیل أهداف االقتراب تتنبأ بجأالتوالي.وتلخص النتائج أن  التضحیة من 
أشهر  ٣بعد  لزوجینالعالقة، كما ذكرت من قبل انوعیة جل التجنب تنبأت  بانخفاض في أالتضحیة من 

، ولكن الزواجیة  لدراسة أن التضحیة بحد ذاتها ال تساعد أو تضر العالقاتمن المتابعة . وتستنتج ا
ة نوعیخلون عن مصالحها هي التي تشكل لى تحقیقها عندما یضحون أو یتإاألهداف التي یسعى الناس 

  روابط الثقة بین األزواج .
) دراسة بعنوان التضحیة وعالقتها بالرضا عن الحیاة لدى المرأة ٢٠١٤(، خریبةو أجرت عبد المقصود و      

. هدفت الدراسة العربیة السعودیة : دراسة مقارنةالمملكة المتزوجة بجمهوریة مصر العربیة و المتزوجة وغیر 
یر غ السعودیة سواء المتزوجة أوین التضحیة لدى المرأة المصریة و إلى محاولة الوقوف على طبیعة العالقة ب
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ونت عینة الدراسة من ، تكذلك على شعورهن بالرضا عن الحیاةالمتزوجة من المطلقات و األرامل وأثر 
مقیاس اس التضحیة الزوجیة و ) مصریات، طبق علیهن مقی١٥٠) سعودیات و ( ٢٠٠منهن (ة ) إمرأ ٣٥٠(

الرضا عن الحیاة تضحیة و حصائیا بین الرتباط دال إأشارت نتائج الدراسة إلى وجود ا،و الرضا عن الحیاة 
لدى المرأة المتزوجة وغیر المتزوجة .وأشارت النتائج إلى عدم وجود فروق في التضحیة لدى المرأة المصریة 

احصائیا في الرضا عن الحیاة لصالح المرأة  روق دالةالمتزوجة وغیر المتزوجة .في حین وجدت بینهن ف
د فروق في التضحیة لدى المرأة السعودیة المتزوجة وغیر أشارت النتائج إلى وجو ،كما المصریة المتزوجة 

 .حیاةفي حین لم توجد فروق دالة بینهن في الرضا عن ال المتزوجة لصالح المرأة السعودیة غیر المتزوجة .
تضحیة الشخصیة،  فكلما ارتفعت مكانیة التنبؤ بالرضا عن الحیاة من خالل الالنتائج إلى إ خیرا أشارتوأ

كلما ارتفعت التضحیة الزوجیة انخفض الرضا  صحیح العكسو  ،یة ارتفع الرضا عن الحیاةالشخصالتضحیة 
  عن الحیاة .

التضحیات وعالقتها مع االلتزام الیومي  فحصعنوان دراسة ب Corkery,(2015) كروكیري وأجرى    
التضحیات  وااللتزام الیومي لى فحص االرتباط بین إهدفت الدراسة والرضا وخبرات االلتزام الثالثیة. 

الشخصي واألخالقي والهیكلي). وتسترشد هذه المجموعة من الدراسات (األبعاد الثالثیة من االلتزام فحصت و 
تصورات فحص  ولالفرض األ: فروض ةوقد اختبرت الدراسة ثالثوااللتزام . علق بنظریات الت ونظریاً  تجریبیاً 

التقاریر وجمعت ذاتیا عن التضحیات  وارتباطها بالرضا الیومي  وااللتزام. األفراد والشركاء التي یتم تقریرها 
المتغیر المستقل والرضا الیومي هو المتغیر  ووعي الشریك بالتضحیات هوكان ، والشریك  زوجالمتكررة لل

لى أن الدرجات المرتفعة في إأشارت النتائج و ،ةزوجو  اً زوج 140 ) ( الدراسة من  التابع . تكونت عینة 
 رتبط بالدرجات المرتفعة في الرضان والشركاء امضحیدراك  التضحیات الیومیة من قبل كل من الإ و وعي 

راك التضحیات هو دإكان  الثالثالثاني و  الفرضفي و الیومي لألفراد والدرجات المرتفعة في  االلتزام الیومي. 
(الشخصي واألخالقي والهیكلي) هو المتغیر التابع.  ،الثالثیة لاللتزاماألبعاد  المتغیر المستقل وكان متغیر

أشارت وجود ارتباط بین التضحیات وااللتزام ویأتي االلتزام األخالقي في المقام األول. و  لىإشارت النتائج أو 
أعلى لدى   ارتبطت بوعي  األكثر تواتراً ذوي التضحیات تقاریر األفراد  أن  إلىعلى وجه التحدید، النتائج 

 ن تقاریرإلألفراد. وعلى النقیض من ذلك، ف الشریك عن التضحیات المتصورة  مع التزام أخالقي أعلى 
شارت أن التقاریر التي أارتبطت مع التزام أخالقي أقل  للشركاء. كما   التضحیات األكثر تواتراً  األفراد ذوي 

ر و الهیكلي المرتفع ، ولم تشأارتبطت مع التزامهم البنائي قد وعي مرتفع من الشریك بالتضحیات  لىإ
  االلتزام الشخصي.و  بین التضحیة  لى وجود ارتباط كبیرإالنتائج 

  :وبتحلیل نتائج هذه الدراسات نستخلص مایلي
أن التضحیة بحد إلى  Impett,et al.,(2014) امبیت تشیر نتائج الدراسات السابقة مثل دراسة -١

عندما یضحون لى تحقیقها إ، ولكن األهداف التي یسعى الناس أو تضر العالقاتذاتها ال تساعد 
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 جلأالتضحیة من ف ؛ األزواجة روابط الثقة بین نوعیهي التي تشكل  مأو یتخلون عن مصالحه
بأت  نجل التجنب تأ، في حین أن التضحیة من جیةاالزو ة العالقة تحسن نوعیأهداف االقتراب تتنبأ ب

ن كانت تحافظ  ،جیةاالزو  ة العالقةنوعیبانخفاض في  كما أن التضحیة من أجل تجنب الصراع وإ
 Impett(على السالم في لحظة معینة إلى أنها تعمل على انخفاض الرضا عن العالقة مع الوقت 

et al., 2010( وعلى هذا فإن المتلقي للتضحیة من أجل تجنب األلم سیشعر بنتائج سلبیة في .
 ن یكون هذا النوع من أهداف التضحیةالرضا األقل. ومن المتوقع أبیة و العواطف السلالعالقة مثل 

 ُ  .ةالحالی بالطالق العاطفي وهذا ما تختبره الدراسة منبئ
تعارضت نتائج الدراسات السابقة فیما یتعلق بعالقة التضحیة بالرضا الزواجي وااللتزام الزواجي فقد  -٢

 األزواج للتضحیةدوافع إلى أن  Impett et al., (2005)امبیت وآخرین  دراسةأشارت  نتائج 
لى االقتراب والحفاظ على إفالتضحیات التي تهدف  ،جیة االزو  عالقةیجابیة للاإلنتائج الب ترتبط

تؤدي إلى  لى تجنب الصراعإ، في حین أن التضحیات التي تهدف تؤدي إلى زیادة الرضا العالقة
لى وجود عالقة بین إ )(Corkery,2015 ىكیر ور ك نتائج دراسةواتفقت معها . رضاال في انخفاض

  ویأتي االلتزام األخالقي في المقام األول. فتقاریر األفراد  األكثر تواتراً التضحیة وااللتزام الزواجي 
خالقي األ االلتزامللتضحیات، ارتبطت بوعي أعلى لدى  الشریك عن التضحیات المتصورة  مع 

تزام لارتبطت مع اال  ن تقاریر التضحیات األكثر تواتراً إالنقیض من ذلك، فلألفراد. وعلى  أعلى 
ه على الرغم من أنلى إ Porter,(2013)دراسة بورتر في حین أشارت  خالقي أقل  للشركاء.األ

لترابط ن هذه العالقة ال تتأثر باأال إارتباط تصورات الشریك للتضحیة بالتضحیة من الطرف اآلخر 
 (& Mattingly دراسة ماتینجلي وكالركوبشكل مشابه أشارت نتائج  .االلتزام بین الشریكین و 

Clark,2012 ( أن دوافع التضحیة للتجنب لم تتوسط العالقة  بین التعلق التجنبي  والرضا إلى
لرضا وسط العالقة بین التعلق القلق وافإن  دوافع التضحیة للتجنب تت الزواجي . ومع ذلك،

لى هذه النتائج مجتمعة إتراب تقمع تلك العالقة  وبالنظر ، في حین أن دوافع التضحیة لالقالزواجي
عالقاتهم  فالتعلق القلق تضع ولتضحیات التي یقدمها األفراد ذو معا، فإن هذه النتائج توحي بأن ا

أشارت التي  Mattingly,(2008) ماتینجليواتفقت معها نتائج دراسة . بأزواجهم من غیر قصد
. تزام بهالااللرضا عن العالقة أو على ا انؤثر یالتضحیة وال النجاح في التضحیة  إلى أن ال دوافع

تضحیة للتجنب بالرضا هذا التناقض في نتائج الدراسات السابقة عن عالقة التضحیة لالقتراب و ال
بار ماإذا كان ألهداف یوحي بأهمیة الدراسة الحالیة الخت ،ة العالقات الزواجیةالزواجي ونوعی

ة العالقة الزواجیة والطالق العاطفي لحسم و التجنب ) دورًا في التنبؤ بنوعی التضحیة ( لالقتراب
 في نتائج الدراسات السابقة . هذا التناقض
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٤٣٤ 
 

  الدراسات السابقة :اإلطار النظري و تعقیب على 
  الدراسة الحظت الباحثة ما یلي : في ضوء تحلیل نتائج الدراسات السابقة التي تناولت متغیرات

لرغم من  اهتمام جین على امجال فحص أهداف التضحیة بین الزو ندرة الدراسات العربیة في   -١
ماتینجلي  جیة مثل( دراسة اة العالقة الزو تأثیرها على نوعیودراسة  هاصجنبیة بفحبعض الدراسات األ

Mattingly,(2008)  ماتینجلي وكالركودراسة Mattingly & Clark(,2012 )   امبیت ودراسة
هذه وأشارت نتائج  Corkery(,2015) كروكیريودراسة   Impett, et al.(,2014)نیو آخر 

في حین أن ة العالقات الزواجیة ة من أجل االقتراب في التنبؤ بنوعیلى أهمیة التضحیالدراسات  إ
كما أن التضحیة من  ،جیةاالزو  ة العالقةنوعیتنبأت  بانخفاض في قد جل التجنب أالتضحیة من 

ن كانت تحافظ على السالم في لحظة معینة إلى أنها تعمل على تآكل ،أجل تجنب الصراع  وإ
الرضا عن العالقة مع الوقت .وعلى هذا فإن المتلقي للتضحیة من أجل تجنب األلم سیشعر بنتائج 

ا النوع من أهداف هذن یكون أقع ومن المتو  الرضا األقل.ي العالقة مثل العواطف السلبیة و سلبیة ف
  بالطالق العاطفي وهذا ما یختبره البحث الحالي . نبئالتضحیة م

ة العالقة الزواجیة مثل دراسة  الدراسات العربیة التي تناولت نوعیعلى الرغم من وجود بعض  -٢
نها ركزت على فحص فإ،) ٢٠١٦( اسماعیلو  راضي)؛ و ٢٠١٤ (الشعراوي و  )؛٢٠١٣(مصطفى، 

جیة ة الحیاة الزواوعالقة نوعی جیة،اة العالقة الزو الزوجات في تقییم نوعیبین األزواج و  الفروق
لدراسات األخرى الصمود النفسي .  كما هدفت بعض انماط التعلق و ببعض المتغیرات النفسیة مثل أ

).  ٢٠١٥(رضوان و ة العالقة الزواجیة مثل دراسة منصوررشادیة لتحسین نوعیإلى تقدیم برامج إ
 ة العالقة الزواجیةهداف التضحیة في عالقتها بنوعیي من هذه الدراسات العربیة بفحص أم أولم تهت

لتضحیة توجد أي دراسة عربیة سابقة تناولت  موضوع أهداف ا  فالكما في الدراسات األجنبیة. 
وبالتالي هناك فجوة في  -في حدود علم الباحثة  -ة العالقة الزواجیة لدى األزواج وعالقتها بنوعی

  . تغطیتها ةالحالی تحاول الدراسةالدراسات العربیة في هذا الموضوع 
، الحلوبفحص أسباب الطالق العاطفي مثل دراسة  جنبیةاألعدید من الدراسات العربیة و م اهت -٣

 ودراسة هادي ؛ Gharaibeh, (2009)ودراسة غرایبة  ؛)٢٠٠٩( الكرداشةدراسة و  ؛) ٢٠٠٩(
 ). ٢٠١٥(نزال و ودراسة مبارك ؛ )٢٠١٢(
 عبد اهللاودراسة  )؛٢٠٠٩( الكرداشةدراسة  في حین اهتمت بعض الدراسات األخرى مثل     
ودراسة أمیر  ؛  Piramon,& Siahpoush(,2014)ودراسة بیرامون وسیفوش  ؛ )٢٠١٢(

) بتحدید اآلثار السلبیة للطالق العاطفي Amiri, Hekmat, & Fadaei, (2015)وحكمت وفادیة 
أن الطالق العاطفي یؤدي الى نتائج سلبیة أهمها االضطرابات  ، وأشارت نتائجها إلىعلى الزوجین 

والشعور بالوحدة النفسیة وعدم الرضا الزواجي والقلق واالكتئاب وسوء التوافق  النفسیة الجسمیة،
  الزواجي.
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٤٣٥ 
 

ن تتنبأ بالطالق العاطفي من خالل حاولت أ -في حدود علم الباحثة –عربیة د أي دراسة توجال  -٤
  . ةالحالی لیه الدراسةهدف إالتضحیة وهذا مات أهداف

  : دراسةفروض ال
التضحیة من أجل التجنب ومجموعة  هدفزواج ذوي بین مجموعة األ  حصائیاً إتوجد فروق دالة  -١

 زواج ذوياأل في اتجاهجیة اة العالقات الزو نوعیب في التضحیة من أجل االقترا هدفاألزواج ذوي 
 ". التضحیة من أجل االقتراب هدف

التضحیة من أجل التجنب ومجموعة هدف زواج ذوي بین مجموعة األ  حصائیاً إد فروق دالة توج -٢
 هدفزواج ذوي األ فى اتجاهالتضحیة من أجل االقتراب في الطالق العاطفي  هدفاألزواج ذوي 

 التضحیة من أجل التجنب. 
 جیة.اة العالقات الزو نوعیلتضحیة و ا هدفبین  توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیاً  -٣
  الطالق العاطفي.و التضحیة  هدفبین  توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیاً  -٤
 التضحیة لإلقتراب. هدف جیة من خاللاة العالقات الزو نوعییمكن التنبؤ ب -٥
  .التضحیة لتجنب الصراع هدفیمكن التنبؤ بالطالق العاطفي  من خالل  -٦

    :  دراسةمنهج ال
االرتباطي والمقارن  التصمیمتم استخدام المنهج الوصفي  وتحدیدًا  اوفروضه ضوء أهداف الدراسة في   

  .ء على العالقة بین متغیرات الدراسةوذلك من أجل إلقاء الضو 
  :  دراسةعینة ال

 عدد الذكور كان  ،وزوجة  اً ) زوج٢٠١على عینة من األزواج و الزوجات بلغ عددهم ( الدراسةطبقت     
) . وقد جاء عدد الزوجات المشاركات في ٥٦- ٢٢أعمارهم من (  تتراوح)  ١٦٧) وعدد اإلناث ( ٣٤( 

واعتبروا  الدراسةور االشتراك في تطبیق أدوات أكثر من األزواج نظرًا لرفض كثیر من األزواج الذكالدراسة 
  تبین مواصفات العینة .)  5 -٤ -٣-٢-١ول( اوالجد .هذا من خصوصیة الحیاة الزواجیة

  ) ١جدول ( 
   في ضوء متغیر العمر عینة ال وصف
 النسبة المئویة التكرار الفئة العمریة

٢١- ٣٠  ١٤,٩ ٣٠ 
٤٠- ٣١  ٥٠,٢ ١٠١ 
٥٠- ٤١  ٢٢,٩ ٤٦ 
٦٠- ٥١  ١١,٩ ٢٤ 

 ١٠٠,٠ ٢٠١ المجموع
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 )  ٢جدول ( 
  العینة في ضوء متغیر عدد سنوات الزواج وصف

  النسبة المئویة  التكرار  عدد سنوات الزواج
 ٣٦,٣ ٧٣ ١٠ من اقل

 ٤٨,٨ ٩٨ ٢٠ الى ١٠ من
 ١٤,٩ ٣٠ ٢٠ من أكثر

 ١٠٠,٠ ٢٠١  المجموع
  )   ٣جدول ( 

  العینة في ضوء متغیر األبناء وصف
  النسبة المئویة  التكرار  بناءد األعد

 ٤٧,٨ ٩٦  ٣أقل من 
 ٥٢,٢ ١٠٥ فأكثر ٣  

 ١٠٠,٠ ٢٠١  المجموع
  ) ٤جدول (  

  العینة في ضوء متغیر مستوى التعلیم  وصف
  النسبة المئویة  التكرار  المؤهل
 ١٠,٠ ٢٠ متوسط
 ٤٦,٣ ٩٣ جامعي

 ٤٣,٨ ٨٨ الجامعي فوق
 ١٠٠,٠ ٢٠١ المجموع

  :  دراسةأدوات الثالثًا : 
 أهداف التضحیة بین الزوجین (إعداد الباحثة ) استخبار - ١

 : أهداف  التضحیة منهاطلعت الباحثة على عدد من مقاییس ا
 Approach and Avoidance Romantic أهداف االقتراب والتجنب في العالقة الرومانسیة مقیاسأ_ 

Relationship Goals عداد امبیت وآخرین إ(Impett, Strachman, Finkel, & Gable, 2008; 
Impett et al.,2010)  

 Approach and Avoidance Sacrificeوالتضحیة للتجنب أهداف التضحیة لالقتراب  مقیاسب_ 
Goals  آخرین إعداد امبیت و( Impett et al.2005)   
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٤٣٧ 
 

 (Impettإعداد امبیت وآخرین  Motives for Sacrifice Questionnaire دوافع التضحیة استخبار -ج
et al. 2005 .(  

  )   (Impett,2004إعداد امبیت  Sacrifice Questionaire التضحیةاستخبار  -د
ألهداف التضحیة لألسباب  استخبارضرورة تصمیم  االستخباراتوقد رأت الباحثة بعد االطالع على هذه 

  التالیة:
والمصري عدم مناسبة مقاییس التضحیة األجنبیة  لطبیعة العالقة الزوجیة في المجتمع العربي  - 

 تحدیدًا .
 –التضحیة لالقتراب  –على ثالثة أنواع  للتضحیة هي ( عدم التضحیة االستخبار أن یشتمل  - 

 التضحیة للتجنب ).و 
األزواج و الزوجات یتطلب كل موقف ) موقفًا للتضحیة بین  ١٥من ( االستخبار: تكون  االستخباروصف 

التضحیة بهدف االقتراب أو التضحیة بهدف تجنب  :تتضمن /الزوجة واحدًا من ثالثة بدائل، ن یختار الزوجأ
  ) أوعدم التضحیةالصراع 

حیث أعطي البدیل  ،بحیث تحدد هدف التضحیة على استخبار المواقفتم تقدیر الدرجات :  تقدیر الدرجة
 ،)٢وأعطي البدیل الثاني التضحیة من أجل تجنب الصراع الدرجة ( )١ألول وهو عدم التضحیة الدرجة (ا

تهم على ا) .وتم تصنیف العینة بناءً على إجاب٣وأعطي البدیل الثالث التضحیة من أجل االقتراب الدرجة (
  وفق درجاتهم الكلیة على مجموع المواقف وفق التوزیع التالي: االستخبار
 )  ٤٥ - ٣٠هدف التضحیة من أجل االقتراب درجاتهم من(  األزواج ذوو - 
 ) ٢٩ - ١٥التجنب  درجاتهم من(  هدف التضحیة من أجل ذوو األزواج - 

  : لالستخبارالخصائص السیكومتریة 
  باستخدام عدة طرق منها : االستخبارتم التحقق من صدق :  االستخبارصدق 

من المتخصصین في مجال القیاس  ١١على خمسة االستخبار: تم عرض صدق المحكمین  - 
من حیث المحتوى ومن حیث  االستخبارالنفسي ، وذلك للحكم على مدى مالءمة مواقف 

الصیاغة لقیاس أنماط التضحیة لدى األزواج .وقد تراوحت نسب االتفاق بین السادة المحكمین 
%) . وتم إجراء بعض التعدیالت في صیاغة ١٠٠ -%٨٠من ( االستخبارعلى مواقف 

 بعض المواقف وفقا آلراء المحكمین .
األقران (الزوج أو الزوجة ) كمحك  اعتمدت الباحثة على رأيالصدق المرتبط بالمحك : - 

) زوج وزوجة من نفس عینة  ٥٠حیث تم توزیع استمارة  على ( ،الختبار هدف التضحیة
عطاء درجة (الدراسة توضح المقصود بكل هدف من أهداف التضحیة  ) إذا كان الشخص ٣وإ

                                                             
)١أسماءالسادة المحكمین بالملحق رقم ( 11  
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٤٣٨ 
 

التجنب  لتضحیة من أجل) إذا كان ذا هدف ل٢االقتراب ، ودرجة ( لتضحیة من أجلذا هدف ل
عدم التضحیة ، وتم حساب معامل االرتباط بین هدف ل) إذا كان ذا هدف ١، ودرجة (

التضحیة لألشخاص كما حدده المقیاس  ، و هدف التضحیة كما حدده الشریك ، وقد بلغ 
، مما یشیر إلى  ٠,٠١وهي قیمة دالة إحصائیًا عند مستوى  ٠,٧٨٩معامل االرتباط بینهما 

  خدام المحك.صدق االختبار باست
على العینة  االستخبارتم حساب الثبات باستخدام معامل الفا كرونباخ وذلك بعد تطبیق  : االستخبار ثبات 

 .االستخبارع ؛ مما یشیر إلى ثبات وهو معامل ثبات مرتف ٠,٨٩٩ لهوقد بلغ معامل الثبات  ،االستطالعیة
بعد حذف  ، لالستخبارالدرجة الكلیة  و المفردةتم حساب معامل االرتباط بین درجة  :االتساق الداخلي 

یمثلون  فرداً  ٥٠على العینة االستطالعیة والتي بلغ عدد أفرادها  االستخباروذلك بعد تطبیق  ،درجة المفردة 
  .یوضح ذلك  ) ٥(التالي  نفس أفراد المجتمع األصلي لعینة الدراسة ، والجدول

  )٥جدول ( 
  )٥٠التضحیة (ن= الستخبارمعامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكلیة 

رقم 
  المفردة

معامل 
  االرتباط

  معامل االرتباط  رقم المفردة

٠,٦٥٠  ٩  ٠,٧٠٣  ١  
٠,٥٧٩  ١٠  ٠,٦٩٥  ٢  
٠,٥٥٥  ١١  ٠,٦١٣  ٣  
٠,٦٣١  ١٢  ٠,٦٧٧  ٤  
٠,٦٠١  ١٣  ٠,٥٩١  ٥  
٠,٧٠٨  ١٤  ٠,٦٢٢  ٦  
٠,٥٨٩  ١٥  ٠,٦٣٥  ٧  
٠,٧١٠  ٨      

أن معامالت االرتباط بین درجة المفردة والدرجة الكلیة للمقیاس تراوحت ما یتضح من الجدول السابق      
  . االستخبار اتساقمما یشیر إلى  ، مرتفعة) وهي قیم  ٠,٧١٠ – ٠,٥٥٥بین (
 ).٢٠١٢(شعراويالإعداد من الطالق العاطفي  مقیاس -٢

سلبیة التواصل والصراعات :هي ،أبعاد  ة) عبارة تقیس ثالث ٩٥یتكون المقیاس من (  :  وصف المقیاس
  والمشكالت الزوجیة واألعراض النفسیة والجسمیة .

 ،جابات هي ( تنطبق جابة واحدة من ثالث إابة على عبارات المقیاس باختیار إجتتم اإلتقدیر الدرجة : 
حیث تأخذ االختیارات الثالثة الدرجات  فراد العینةال تنطبق ) ویتم تصحیح استجابات أ ،لى حد ما تنطبق إ

ویتم عكس هذه  ،) على الترتیب عندما تكون العبارات موجبة بالنسبة للطالق العاطفي١-٢-٣التالیة ( 
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. وتتراوح السالبة بالنسبة للطالق العاطفي الدرجات لنفس االستجابات الثالثة السابقة في حالة العبارات
) حیث تشیر الدرجة المرتفعة إلى ارتفاع الطالق العاطفي لدى الزوج ٢٨٥-٩٥الدرجة الكلیة للمقیاس من ( 

  أو الزوجة .
  الخصائص السیكومتریة للمقیاس : 

) ٧٥بتطبیقه على عینة مكونة من () بحساب الخصائص السیكومتریة للمقیاس ٢٠١٢(قامت الشعراوي 
) وتم ٥٠-٢٥عمارهم من ( أ تراوحت ،الزقازیق وزوجة من طالب الدراسات العلیا بكلیة التربیة جامعة اً زوج

  حساب صدق وثبات المقیاس على النحو التالي : 
 :  صدق المقیاس

المقیاس على سبعة عشر محكما من أعضاء هیئة التدریس  تم عرض:   صدق المحكمین - 
مة األبعاد لقیاس الطالق العاطفي ومدى فس بكلیات التربیة للتأكد من مالءقسام علم النبأ

یعكس صدق هذا  مین اتفاقاً وأظهرت آراء المحكذي تنتمي إلیه، انتماء كل عبارة للبعد ال
 .المقیاس

تم تطبیق مقیاس وزوجة كما  ) زوجاً ٧٥تم تطبیق المقیاس على عینة قوامها (صدق المحك :  - 
) على نفس العینة وتم حساب معامالت ١٩٩٩عداد محمد بیومي خلیل ( إ ،التوافق الزواجي

) لكل من األزواج  ٠,٨٥١- ، ٠,٨٨٤ - ،   ٠,٧٨-وكانت (  ،اط بین درجات المقیاسیناالرتب
 و الزوجات و العینة الكلیة وهو ارتباط سالب مرتفع مما یضمن صالحیة المقیاس لالستخدام .

لفا كرونباخ لكل بعد فرعي على حدة (بعدد عبارات كل تم حساب الثبات باستخدام معادلة أثبات المقیاس: 
للبعد الفرعي الذي  حدى العبارات من الدرجة الكلیةقیاس ) وفي كل مرة یتم حذف درجة إفرعي للم بعد

حیث تراوحت معامالت الثبات من ، ن جمیع عبارات المقیاس ثابتةوأسفرت تلك الخطوة عن أ ،تنتمي الیه
 ) مما یدل على ارتفاع نسب ثبات المقیاس .٠,٩٥ -٠,٨٤(

لفا لمقیاس الطالق االنفعالي بطریقة أحساب ثبات األبعاد الفرعیة و الثبات الكلي قامت معدة المقیاس بكما 
   )٦(وكانت البیانات كما هو موضح في الجدول ،كرونباخ وبطریقة التجزئة النصفیة لسبیرمان براون

  ) ٦جدول ( 
  )٧٥ن(  ات الكلي لمقیاس الطالق العاطفيمعامالت ثبات األبعاد الفرعیة و الثب

عدد   األبعاد الفرعیة  م
  العبارات

  معامل الثبات
معامل الفا 

  كرونباخ
معامل الثبات 
  بالتجزئة النصفیة

  ٠,٨٦٥  ٠,٨٥٣  ٣٣  سلبیة التواصل بین الزوجین  ١
  ٠,٩٤٣  ٠,٩٢٤  ٢٦  الصراعات و المشاكل الزوجیة  ٢
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  ) ٦جدول ( تابع 
  ٠,٩٢٧  ٠,٩٦٣  ٣٦  األعراض النفسیة و الجسمیة  ٣

  ٠,٩٤٣  ٠,٩٦٨  ٩٥  الكلیة للمقیاسالدرجة 
حساب معامالت االرتباط بین درجة كل عبارة والدرجة الكلیة قامت معدة المقیاس ب :االتساق الداخلي 

مما یدل على االتساق  حصائیاً انت جمیع معامالت االرتباط دالة إللبعد الفرعي الذي تنتمي إلیه العبارة وك
 .الداخلي وثبات عبارات مقیاس الطالق العاطفي

عبارات مقیاس الطالق العاطفي عن طریق حساب معامل االرتباط  ثباتحساب ب قامت معدة المقیاس      
لیه العبارة في حالة حذف درجة العبارة من الكلیة للبعد الفرعي الذي تنتمي إبین درجة العبارة و الدرجة 

وأشارت  ،لیه العبارة باعتبار بقیة عبارات البعد الفرعي محكا للعبارةالكلیة للبعد الفرعي الذي تنتمي إرجة الد
مما یدل على  ٠,٠٥أو مستوى  – ٠,٠١عند مستوى  حصائیاً إ دالةى أن جمیع معامالت االرتباط النتائج إل

 االتساق الداخلي وثبات جمیع عبارات المقیاس .
حساب معامالت االرتباط بین درجة كل بعد فرعي و الدرجة الكلیة للمقیاس فوجد قامت معدة المقیاس  و     

مما یدل على صدق األبعاد الفرعیة للمقیاس  ٠,٠١عند مستوى  حصائیاً مرتفعة ودالة إ أن معامالت االرتباط
  كما هو موضح بالجدول التالي .

  )  ٧جدول ( 
  ) ٧٥(ن=  درجة الكلیة لمقیاس الطالق العاطفياألبعاد الفرعیة و المعامالت االرتباط بین درجة 

  معامل االرتباط   األبعاد الفرعیة   م
  **٠,٧٣٩  سلبیة التواصل بین الزوجین  ١
  **٠,٩٥٨  الصراعات و المشاكل الزوجیة  ٢
  **٠,٩٤٩  األعراض النفسیة و الجسمیة   ٣

 ) ٢٠١٥ ،مصطفى(جیة : إعداد اة العالقة الزو مقیاس نوعی - ٣
لى ) بإعداد  أداة للتقریر الذاتي تهدف إ٢٠١٥مصطفى ( قامت شیماءعزتوصف المقیاس: 

لتواصل اوذلك من خالل ة العالقة بین الزوجین، دراك نوعیإالحصول على تقدیر كمي لمدى 
) ٣١ن المقیاس من (، یتكو  بعضاالتفاهم والحب والثقة والمساندة المتبادلة في عالقتهم ببعضهم و 

  السابقة . ةبعاد األربععبارة تقیس األ
  الخصائص السیكومتریة للمقیاس 

جیة بعدة طرق اة العالقة الزو حساب صدق مقیاس نوعی: قامت معدة المقیاس ب صدق المقیاس
  هي:



٤٥٦ – ٤١٥، ٢٠١٨أكتوبر )،  ٤( ٦المجلة المصریة لعلم النفس اإلكلینیكى واإلرشادى،   
------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------  

٤٤١ 
 

ساتذة علم النفس بكلیة قیاس على ثالثة  من المحكمین من أ: تم عرض الم صدق المضمون - 
اتفاق  ، وتراوحت نسببهدف التأكد من دقة صیاغة البنود التربیة بجامعة حلواناآلداب و 

 % ).١٠٠ - %٨٠المحكمین للعبارات ما بین ( 
جیة اة العالقة الزو رجة االرتباط بین درجات مقیاس نوعیتم حساب د:  الصدق التالزمي - 

وقد بلغ معامل االرتباط بین درجات  .)٢٠٠٣(جابر عداد ومقیاس الرضا الزواجي من إ
) وهو مؤشر لصدق  ٠,٠١) وهو معامل ارتباط موجب ودال عند مستوى (٠,٥٤( المقیاسین 
 المقیاس .

و الصدق البنائي عاملي للتحقق من صدق التكوین أتم استخدام التحلیل ال:  الصدق العاملي - 
لمقیاس . وتوصل التحلیل العاملي إلى تسعة عوامل تم حذف عاملین تشبع علیهما أقل من ل

عوامل بلغ الجذر الكامن لكل منها أكثر من  ةسفر التحلیل العاملي عن سبعوأ، ثالثة بنود 
. باطي الكلي للمصفوفة% من قیمة التباین االرت ٩,٣٥٠واحد صحیح .واستقطبت هذه العوامل 

لى صدق مضمون المقیاس واتساق بنوده وكفاءتها في قیاس ما وضعت لقیاسه مما یشیر إ
  وصالحیة المقیاس لالستخدام .

جیة بعدة طرق اة العالقة الزو حساب ثبات مقیاس نوعیب معدة المقیاس قامت  ات المقیاس :ثب
  هي:

لكلیة حساب التجانس الداخلي للمقیاس بحساب معامالت االرتباط بین درجة كل بند و الدرجة ا - 
یجاد معامل االرتباط بین مجموع درجات كل مقیاس فرعي لمكونه الفرعي الذي ینتمي إلیه ثم إ

 وأشارتتبادلة للمقاییس الفرعیة ، موكذلك معامالت االرتباط ال ،ومجموع درجات المقیاس ككل
بعضها رجات المجاالت الفرعیة لمقیاس نوعیة العالقة و معامالت االرتباط المتبادلة بین د

مما یشیر إلى مرتفعة ،وهي معامالت ارتباط )  ٠,٧٦ -   ٠,٥٧ما بین (  بعضا إلى تراوحها
بعض وتجانسها الداخلي .كما تراوحت معامالت ارتباط مكونات المقیاس بعضها بارتباط 

مما  ) وهي معامالت مرتفعة أیضاً  ٠,٩١ ، ٠,٨١المجاالت الفرعیة بالدرجة الكلیة ما بین (
 .نفسه یشیر إلى أن مفردات المقیاس تقیس المضمون 

جیة واألبعاد اة العالقة الزو عیرونباخ  للدرجة الكلیة لمقیاس نو لفا كتم حساب معامل ثبات أ - 
 ، ٠,٧٠لفا كرونباخ للمجاالت الفرعیة ما بین ( ة للمقیاس وتراوحت معامالت ثبات أالفرعی
 ) .٠.٩٢) وهي معامالت مرتفعة . كما أن معامل ثبات المقیاس ككل (  ٠,٨٣
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  :الدراسة  عرض نتائج 
التضحیة من أجل التجنب  هدف زواج ذويبین مجموعة األ  حصائیاً إتوجد فروق دالة "الفرض األول:  

زواج ذوي األ فى اتجاهجیة االزو  ةة العالقنوعین أجل االقتراب في التضحیة م هدفومجموعة األزواج ذوي 
  ."  التضحیة من أجل االقتراب هدف
ب االقترالمعرفة الفروق بین مجموعتي التضحیة من أجل قامت الباحثة بحساب قیمة ( ت )      

وكانت البیانات كما هو موضح بالجدول ( جیة وأبعادها .االزو  ةة العالقنوعیوالتضحیة من أجل التجنب  في 
٨(  

  ) ٨جدول (
ب والتضحیة من أجل التجنب  قیمة (ت) لمعرفة الفروق بین مجموعتي التضحیة من أجل االقترا

  جیة وأبعادها االزو  ةة العالقنوعیفي 
المتوسط   العدد  المجموعة  األبعاد

  الحسابي
االنحراف 
  المعیاري

  مستوى الداللة  قیمة (ت)

الحب وتبادل 
  المشاعر

 ٣,٤١٣ ٣١,٢٢٧ ١٥٨ االقتراب اجل من التضحیة
٤,٣٣٠ 

٠,٠١ 
 ٤,٠٣١ ٢٨,٨٥١ ٤٣ التجنب اجل من التضحیة

 ٦,٠٤٧ ٢٨,٨٧٩ ١٥٨ االقتراب اجل من التضحیة  التواصل
٣,٥٨٥ 

٠,٠١ 
 ٣,٥٤٧ ٢٥,٤١٨ ٤٣ التجنب اجل من التضحیة

 ٤,٣٢٩ ٢٤,٧٥٣ ١٥٨ االقتراب اجل من التضحیة  الثقة
٠,٠١ ٢,٦٧٦ 

 ٤,٠٠٣ ٢٢,٧٩٠ ٤٣ التجنب اجل من التضحیة
 ٣,٣٥١ ٢٤,١٠٧ ١٥٨ االقتراب اجل من التضحیة  المساندة المتبادلة

٠,٠٥ ١,٩٦٠ 
 ٣,٩٧٢ ٢٢,٩٣٠ ٤٣ التجنب اجل من التضحیة

 ١٢,٣٩٣ ١٠٨,٩٦٨ ١٥٨ االقتراب اجل من التضحیة  الدرجة الكلیة
٠,٠١ ٤,٣٩٨ 

 ١١,٥٦٢ ٩٩,٧٢٠ ٤٣ التجنب اجل من التضحیة

  یتضح من الجدول السابق ما یلي :
التضحیة من أجل االقتراب ،ومجموعة  هدفي و أن قیمة (ت) لمعرفة الفروق بین مجموعة األزواج ذ     

جیة وأبعادها المدروسة اة العالقات الزو نوعیالتجنب في الدرجة الكلیة لأجل التضحیة من  هدف يو األزواج ذ
ة نوعیود فروق ذات داللة إحصائیة في ؛ مما یشیر إلى وج ٠,٠٥،  ٠,٠١عند مستوى  دالة إحصائیاً 
 فى اتجاههذه الفروق  وكانتالتضحیة ،  هدفلى متغیر إجیة وأبعادها المدروسة ترجع االعالقات الزو 

مجموعة التضحیة من أجل االقتراب ؛ حیث كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة أعلى من المتوسط 
االقتراب له تأثیر  التضحیة من أجل هدف الحسابي لمجموعة التضحیة من أجل التجنب ، وهذا معناه أن

 جیة .اة العالقات الزو نوعیإیجابي في 
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التضحیة من أجل التجنب  هدفزواج ذوي بین مجموعة األ  حصائیاً إتوجد فروق دالة الفرض الثاني "
 هدفزواج ذوي األ فى اتجاهتراب في الطالق العاطفي التضحیة من أجل االق هدفومجموعة األزواج ذوي 

  التضحیة من أجل التجنب." 
لمعرفة الفروق بین مجموعتي التضحیة من أجل االقتراب والتضحیة قامت الباحثة بحساب قیمة ( ت ) 

  ) ٩وكانت البیانات كما هو موضح بالجدول ( وأبعاده. الطالق العاطفي من أجل التجنب  في 
  )٩جدول ( 

تجنب  في الطالق قیمة (ت) لمعرفة الفروق بین مجموعتي التضحیة من أجل االقتراب والتضحیة من أجل ال
  العاطفي وأبعاده

المتوسط   العدد  المجموعة  األبعاد
  الحسابي 

مستوى   قیمة (ت)  المعیارياالنحراف 
  الداللة

 اجل من التضحیة  سلبیة التواصل بین الزوجین
 ٦,٦١٧ ٦١,٧٨٤ ١٥٨ االقتراب

٠,٠١ ٤,٠٠٥ 
 اجل من التضحیة
 ٨,٦٥٩  ٦٦,٦٧٤ ٤٣ التجنب

 اجل من التضحیة  الصراعات و المشكالت الزوجیة
 االقتراب

٨,٣٨٠ ٤١,٠٨٨ ١٥٨ 
٥,٦٧١ 

٠,٠١ 

 اجل من التضحیة
 التجنب

١٤,٦٦٩ ٥٠,٨٨٣ ٤٣ 

 اجل من التضحیة  الجسمیةاألعراض النفسیة و 
 ١٤,٨٧٤ ٥٦,٢٧٢ ١٥٨ االقتراب

٤,٥٥٣ 

٠,٠١ 

 اجل من التضحیة
 ٢٤,٥٨٥ ٦٩,٨٨٣ ٤٣ التجنب

 اجل من التضحیة  الدرجة الكلیة
 االقتراب

٢٣,٩٧١ ١٥٩,١٤٥ ١٥٨ 
٦,٣٣٦ 

٠,٠١ 

 اجل من التضحیة
 ٣٢,٣٥٠ ١٨٧,٤٤١ ٤٣  التجنب

  یتضح من الجدول السابق ما یلي :
التضحیة من أجل االقتراب ،ومجموعة  هدفي و أن قیمة (ت) لمعرفة الفروق بین مجموعة األزواج ذ     

التضحیة من أجل التجنب في الدرجة الكلیة للطالق العاطفي وأبعاده المدروسة دالة  هدفاألزواج ذي 
، ؛ مما یشیر إلى وجود فروق ذات داللة إحصائیة في الطالق العاطفي وأبعاده  ٠,٠١إحصائیا عند مستوى 

مجموعة التضحیة من أجل  فى اتجاههذه الفروق  وكانتالتضحیة ،  هدفالمدروسة ترجع الى متغیر 
التجنب ؛ حیث كان المتوسط الحسابي لهذه المجموعة أعلى من المتوسط الحسابي لمجموعة التضحیة من 

  قتراب .أجل اال
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ة العالقات نوعیو لالقتراب التضحیة  هدف " توجد عالقة ارتباطیة دالة إحصائیا بینالفرض الثالث 
وكانت النتائج كما هو ، والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بیرسون  جیة"االزو 

  ) التالي : ١٠موضح بجدول ( 
  )١٠جدول ( 

  )٢٠١جیة (ن=االزو  ةة العالقنوعیالتضحیة و  هدفمعامالت االرتباط بین 
  معامل االرتباط  األبعاد

  ٠,٢٩٣  الحب وتبادل المشاعر
  ٠,٢٤٦  التواصل
  ٠,١٨٦  الثقة

  ٠,١٣٨  المساندة المتبادلة
  ٠,٢٩٨  الدرجة الكلیة

  یتضح من الجدول السابق ما یلي:
( الحب جیة وأبعادهااة العالقات الزو نوعیوالدرجة الكلیة ل لالقتراب التضحیة هدفأن معامالت االرتباط بین  

؛ مما یشیر إلى ٠,٠١عند مستوى  ة ) دالة إحصائیاً المساندة المتبادل والثقة  والتواصل  ووتبادل المشاعر 
  جیة .اة العالقات الزو نوعیو  لالقتراب التضحیةهدف وجود عالقة ارتباطیة بین 

  .الطالق العاطفي و  للتجنب التضحیة هدف بین ارتباطیة دالة إحصائیاً توجد عالقة  الفرض الرابع "
وكانت النتائج كما هو موضح  ،والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام معامل ارتباط بیرسون

  ) التالي : ١١بجدول (
  )١١جدول ( 

  )٢٠١والطالق العاطفي وأبعاده المدروسة(ن= للتجنب التضحیة هدف معامالت االرتباط بین
  معامل االرتباط  األبعاد

  ٠,٢٧٣  سلبیة التواصل بین الزوجین
  ٠,٣٧٤  المشكالت الزوجیةالصراعات و 

  ٠,٣٠٧  الجسمیةاألعراض النفسیة و 
  ٠,٤١٠  الدرجة الكلیة

  
  
  



٤٥٦ – ٤١٥، ٢٠١٨أكتوبر )،  ٤( ٦المجلة المصریة لعلم النفس اإلكلینیكى واإلرشادى،   
------- ------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------  

٤٤٥ 
 

  یتضح من الجدول السابق ما یلي:
والدرجة الكلیة للطالق العاطفي وأبعاده ( سلبیة  للتجنب التضحیة هدفأن معامالت االرتباط بین      

عند  األعراض النفسیة والجسمیة ) دالة إحصائیاً  والصراعات والمشكالت الزوجیة  والتواصل بین الزوجین 
  التضحیة والطالق العاطفي  . هدف؛ مما یشیر إلى وجود عالقة ارتباطیة بین  ٠,٠١مستوى 

التضحیة  هدفجیة وأبعادها المدروسة من خالل اة العالقات الزو نوعییمكن التنبؤ ب"  الفرض الخامس
  ."لالقتراب

 ةة العالقنوعیمكانیة  التنبؤ بإتحلیل االنحدار البسیط لمعرفة والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام 
  ) التالي. ١٢وكانت النتائج كما هو موضح بجدول ( ،لالقترابالتضحیة  هدفجیة من خالل االزو 

  )١٢جدول ( 
 هدفجیة من خالل االزو  ةة العالقنوعیمكانیة  التنبؤ بإج تحلیل االنحدار البسیط لمعرفة نتائ

  لالقتراب  التضحیة 
مستوى   ف  ٢ر  ر  األبعاد 

  الداللة
B  الخطأ

  المعیاري
ثابت 
  االنحدار

قیمة 
  (ت)

مستوى 
  الداللة

وتبادل الحب 
  المشاعر

٠,٠١  ٤,٣٣٠  ١٣,٢٥٨ ٠,٦١١ ٢,٦٤٦  ٠,٠١ ١٨,٧٥٢  ٠,٠٨٦  ٠,٢٩٣  

  ٠,٠١  ٣,٥٨٥  ١١,١٢٣  ٠,٩٦٦  ٣,٤٦١  ٠,٠١  ١٢,٨٤٩  ٠,٠٦١  ٠,٢٤٦  التواصل
  ٠,٠١  ٢,٦٧٦  ١٨,٤٥٣  ٠,٧٣٣  ١,٩٦٢  ٠,٠١  ٧,١٦٣  ٠,٠٣٥  ٠,١٨٦  الثقة

  ٠,٠١  ٢,٩٦٠  ١١,١٣٣  ٠,٦٠١  ١,١٧٧  ٠,٠١  ٧,٨٤٣  ٠,٠١٩  ٠,١٣٨  المساندة المتبادلة
  ٠,٠١  ٤,٣٩٨  ٣٣,١٢٣  ٠,٧٦٥  ٩,٢٤٧  ٠,٠١  ١٩,٣٤٧  ٠,٠٨٩  ٠,٢٩٨  الدرجة الكلیة

  یتضح من الجدول السابق ما یلي :
 هدفجیة والدرجة الكلیة بمعلومیة اة العالقات الزو نوعیلمعرفة امكانیة التنبؤ بأبعاد أن قیمة (ف)      

 هدفكما یتضح من الجدول أیضا أن القیمة التنبؤیة ل،  ٠,٠١عند مستوى  حصائیاً إدالة  لالقترابالتضحیة 
جیة االعالقات الزو  ةنوعیلى إمكانیة التنبؤ بإ؛ مما یشیر  ٠,٠١عند مستوى  حصائیاً إدالة لالقتراب  التضحیة

  . لالقتراب  التضحیة هدفمن خالل 
  ویمكن كتابة معادالت التنبؤ على النحو التالي :

  .١٣,٢٥٨+لالقترابالتضحیة هدف × ٢,٦٤٦الحب وتبادل المشاعر = 
  ١١,١٢٣+لالقتراب التضحیة هدف×  ٣,٤٦١التواصل =

  ١٨,٤٥٣+لالقتراب  التضحیة هدف×  ١,٩٦٢الثقة =
  ١١,١٣٣+ لالقتراب التضحیة هدف× ١,١٧٧المساندة المتبادلة =

  ٣٣,١٢٣+ لالقتراب التضحیة هدف×٩,٢٤٧جیة = اة العالقات الزو نوعی
  "للتجنب التضحیة هدفیمكن التنبؤ بالطالق العاطفي  وأبعاده المدروسة من خالل "  الفرض السادس 
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مكانیة  التنبؤ بالطالق إتحلیل االنحدار البسیط لمعرفة والختبار صحة هذا الفرض قامت الباحثة باستخدام 
)  ١٣( وكانت النتائج كما هو موضح بجدول. للتجنبالتضحیة  هدفالعاطفي وأبعاده المدروسة من خالل 

  التالي :
  )١٣جدول ( 

مكانیة  التنبؤ بالطالق العاطفي وأبعاده المدروسة من خالل إة نتائج تحلیل االنحدار البسیط لمعرف
  .للتجنب التضحیة  هدف

مستوى   ف  ٢ر  ر  األبعاد 
الخطأ  B  الداللة

  المعیاري
ثابت 
  مستوى الداللة  قیمة (ت)  االنحدار

سلبیة 
التواصل بین 

  الزوجین
٠,٠١  ٤,٠٠٥  ٦,٣٧٣ ١,٢٢١ ٤,٨٩٠  ٠,٠١ ١٦,٠٤٣  ٠,٠٧٥  ٠,٢٧٣  

الصراعات 
المشكالت و 

  الزوجیة
٠,٠١  ٥,٦٧١  ٤,١٤١ ٠,٧٢٧ ٩,٧٩٥  ٠,٠١  ٣٢,١٦٣  ٠,١٤٠  ٠,٣٧٤  

األعراض 
النفسیة 

  الجسمیةو 
٠,٠١  ٤,٥٥٣  ١,١٣٦ ٠,٩٩٠  ٣,٢١٢  ٠,٠١  ٢٠,٧٢٨  ٠,٠٩٤  ٠,٣٠٧  

  ٠,٠١  ٦,٥٤٥  ١١,٣٤٥  ٠,٧٧٨  ٢,١٢٣  ٠,٠١  ٤٠,١٤٠  ٠,١٦٨  ٠,٤١٠  الدرجة الكلیة

  یتضح من الجدول السابق ما یلي :
التضحیة   هدفمكانیة التنبؤ بأبعاد الطالق العاطفي والدرجة الكلیة بمعلومیة إمة (ف) لمعرفة أن قی    
التضحیة دالة  هدف، كما یتضح من الجدول أیضا أن القیمة التنبؤیة ل ٠,٠١عند مستوى  حصائیاً إدالة 

التضحیة  هدفمن خالل  بالطالق العاطفي لى إمكانیة التنبؤ إ؛ مما یشیر  ٠,٠١عند مستوى  حصائیاً إ
  .للتجنب

  ویمكن كتابة معادالت التنبؤ على النحو التالي :
  .٦,٣٧٣+ للتجنب التضحیة هدف × ٤,٨٩٠سلبیة التواصل بین الزوجین = 

  ٤,١٤١+ للتجنب التضحیة هدف×  ٩,٧٩٥جیة =االصراعات والمشكالت الزو 
  ١,١٣٦+ للتجنب التضحیة هدف×  ٣,٢١٢األعراض النفسیة والجسمیة =

  ١١,٣٤٥+ للتجنب التضحیة هدف× ٣,٢١٢الطالق العاطفي =
  : الدراسةمناقشة نتائج 

ة العالقة في نوعی في الدراسة الحالیة  بأن وجود فروق بین األزواج تفسر الباحثة نتائج الفرض األول
لى أهداف التضحیة لصالح األزواج ذوي أهداف التضحیة من أجل االقتراب یشیر إلى الزواجیة یرجع إ

ة العالقة الزواجیة لدى األزواج ذوي أهداف التضحیة من أجل االقتراب مقارنة باألزواج ذوي تحسن نوعی
تقدیم التضحیات إلسعاد شركائهم في الحیاة  مما یعكس أن األزواج الذین قرروا ،تجنبالتضحیة من أجل ال
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یجابي والحب المتبادل والثقة والمساندة المتبادلة مما یقوي من بعالقات زوجیة یسودها التواصل اإلیتمتعون 
  تهم بشركائهم ویدعمها .اعالق

نخفض زاعات مع شركائهم تن األزواج الذین قرروا أنهم یضحون فقط لتجنب الصراعات والنوعلى العكس فإ
ة العالقات الزواجیة مما یعكس انخفاض في تواصلهم وثقتهم ومساندتهم وحبهم ألزواجهم .وتدعم لدیهم نوعی

، ولكن األهداف التي یسعى أن التضحیة بحد ذاتها ال تساعد أو تضر العالقاتنتائج هذا الفرض استنتاج 
 ،كل جودة روابط الثقة بین األزواجلى تحقیقها عندما یضحون أو یتخلون عن مصالحها هي التي تشإالناس 

 ذا كان هدفأما إ ،هاا یحقق قوة العالقة وتحسن نوعیتسعاد شریك الحیاة فهذفإذا كان هدف التضحیة إل
لى خطر اجیة ویجعلها أقرب إالنزاع مع شریك الحیاة فهذا یضعف العالقة الزو التضحیة لتجنب الصراع و 

  .Cares(2005)لى ذلك دراسة كاریز ارت إالطالق كما أش
 Impett,et(ن یآخر امبیت و مع نتائج الدراسات األجنبیة مثل دراسة  الفرض األولتتفق نتائج و     

al.,2014  (هداف االقتراب یشهد كل من من أجل أ زواجنه في األیام التي یضحى األلى أالتي أشارت إ
من أجل أهداف التجنب، یشهد  األزواجولكن في األیام التي یضحى جیة االزو  العالقة ةتحسن نوعی زواجاأل

 تتأثر العالقةلى أن هذه إ وأشارت النتائج أیضاً  ،جیةاالزو  العالقة ةنوعیفي  اً المانح للتضحیة انخفاض
  بالعواطف اإلیجابیة والسلبیة، على التوالي.

المرتفعة في أن الدرجات لى التي أشارت إ Corkery(2015) كیريور دراسة ككما تتفق مع نتائج      
دراك  التضحیات الیومیة من قبل كل من الفاعلین والشركاء ارتبط بالدرجات المرتفعة في الرضا  إ سهولة و 

 االلتزام الیومي.في  الیومي لألفراد والدرجات المرتفعة
لى التي أشارت إ  Mattingly(2008)ماتینجلي في حین تختلف نتائج البحث الحالي  مع نتائج دراسة     
كما تختلف نتائج  .تزام بهااالتؤثر على الرضا عن العالقة أو ال النجاح في التضحیة دوافع التضحیة و أن 

هداف التضحیة لم ترتبط التي أشارت إلى أن أ Porter (2013) بورترالبحث الحالي مع نتائج دراسة 
  االلتزام بین الشریكین .بالترابط و 

الذین یظهرون  هم بأن األزواج األكثر عرضة للطالق العاطفي  وتفسر الباحثة نتائج الفرض الثاني
أعراض نفسیة  من ویعانون ،جیةاعات زو ادرجات مرتفعة في سلبیة التواصل ویواجهون مشكالت وصر 

وجسمیة هم في الغالب الذین یبذلون التضحیات فقط بهدف تجنب الصراعات والنزاعات مع شركاء حیاتهم 
وتدعم نتائج هذا الفرض  ،ضعاف عالقاتهم بشركاء حیاتهم ساهم في انهیار وإ وع من التضحیات وهذا الن
لى تحقیقها إ زواجي یسعى األأن التضحیة بحد ذاتها ال تساعد أو تضر العالقات، ولكن األهداف التاستنتاج 

. وتؤكد أن  روابط الثقة بین األزواج نوعیةهي التي تشكل  معندما یضحون أو یتخلون عن مصالحه
لى تقویتها مما اجیة أكثر مما تؤدي إضعاف العالقات الزو تؤدي إلى إالتضحیة من أجل تجنب الصراع  

  یجعل هذا النوع من التضحیات منتشر أكثر لدى األزواج الذین یعانون من الطالق العاطفي.
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 .Bodenman,et al،  نبودنمان  وآخریفالدراسات التي فحصت أسباب الطالق العاطفي مثل دراسة      
في  استمروان األزواج الذین أشارت إلى أ ) ٢٠١٢ (هاديودراسة  ؛ )٢٠٠٩ (ودراسة الحلو -  )(2006

على االستقالل المادي قد عنهم ألسباب تتعلق بوجود أطفال أو لعدم قدرتهم  عالقتهم الزوجیة رغماً 
جیة ویحمیها من امنهم أن هذا یحافظ على عالقتهم الزو  لى بذل التضحیات لشریك حیاتهم ظناً یضطرون إ

ولكن في الحقیقة هم ببذلهم هذا النوع من التضحیات التي یتجنبون بها الصراعات مع شركائهم  ،االنهیار
جیة مما یجعلهم أكثر عرضة لخطر الطالق العاطفي وأثاره السلبیة اتهم الزو ایسهمون أكثر في تدمیر عالق

  یة والجسمیة.على صحتهم النفس
العالقة الزواجیة  نوعیةبین  ئیاً حصار إلى وجود عالقة ارتباطیة دالة إالتي تشی أما  نتائج الفرض الثالث

فاألزواج الذین یتمتعون بعالقات زوجیة جیدة یسودها الحب  والدعم والمساندة  أهداف التضحیة لالقتراب ،و 
قات ودعمها والحفاظ على بهدف تقویة هذه العالنهم یبذلون التضحیات المشاركة والتواصل والثقة ال شك أو 

سعاد شریك حیاته والتقرب منه حتى لو بالتضحیة بما یحبه أو یرغبه سواء فیعمل كل زوج على إ ،استمرارها
بالوقت أو المال أو الجهد أو الممتلكات كما ورد في المواقف التي تضمنها المقیاس في الدراسة الحالیة 

قد  جیة المرتفعةاة العالقات الزو لى أن نوعیئج الدراسات السابقة التي أشارت إتتفق نتائج هذا الفرض مع نتاو 
 ، منالبدنیة للزوجین على مدار مراحل الحیاة الزوجیةو  بكل جوانب الصحة النفسیة موجباً  اً ارتباط ارتبطت

ة نوعیموجبة بین إلى وجود عالقة ارتباطیة  التي أشارت Troxel (2006وآخرین ( تروكسیلمثل دراسة 
ن یثیودور وآخر واتفقت مع تلك النتائج دراسة  النفسیة لألزواج ، الصحة البدنیة و جیة و االحیاة الزو 

Theodore et al., (2014)  ة الزوجیة عالقة النوعیإلى وجود عالقة ارتباطیة بین  هاأشارت نتائجالتي
. حصائیة دالة بین األزواج و الزوجات (الذكور واإلناث)إدون وجود فروق من دنیة لدى األزواج والصحة الب

لى وجود عالقة ارتباطیة التي توصلت نتائجها إ Choi et al., (2006)ن یتشیو وآخر كما اتفقت مع دراسة 
یجابیة لكل من الزوجین وتحسن صحتهم في كل من مرحلة جیة اإلاة الحیاة الزو تحسن نوعیین موجبة ب

  .منتصف العمر والشیخوخة وانخفاض العجز في سن الشیخوخة
بین الطالق العاطفي  حصائیاً لى وجود عالقة ارتباطیة دالة إتشیر إف نتائج الفرض الرابعل وبالنسبة

 وتفسر الباحثة هذه النتیجة بأنه عندما  یقرر أحد الزوجین  أن یطلق نفسهوأهداف التضحیة للتجنب  ، 
فصل مشاعره من شریكه. وبالنسبة لبعض األزواج، یحدث ذلك قبل عاطفیًا من زوجه، فإنه یكون قد 

، ما  بفترة . فمعظم حاالت الطالق تكون القانوني الطالق یجلس الزوجان من طرف واحد. ونادرًا جدًا
بفترة الطالق العاطفي قبل . وعادة ما یمر الزوج الذي قرر أنه یرید الطالق ویصالن إلى  قرار الطالق معاً 

نفصال العاطفي قبل أن یتوصلوا ألزواج یعانون لسنوات من مشاعر االبعض او  حدوث الطالق القانوني.
  جیة. اإلى استنتاج مفاده أن الطالق هو الحل للمشاكل الزو 
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نفصال قد یعیش أحد الزوجین حالة الطالق العاطفي  ألسباب  عاطفیة عدیدة . وقد یكون هذا االو      
العاطفي وسیلة للحفاظ على المسافات بین الزوجین عندما یشعرون أنهم یتعرضون لألذى من الطرف 

عن شریك الحیاة یمثل حمایة للطرف  أو أن  الزواج أصبح غیر آمن بالنسبة لهم. فاالنفصال عاطفیاً  ،اآلخر
أحد الزوجین إلى ما تدفع  غالباً  والمشاكل الزوجیة هذه الصراعاتاآلخرمن مشاكل الزواج وصراعاته.

وهذا یفسر ارتباط درجات  التضحیة من أجل تجنب المزید من الصراعات والخالفات مع شریك حیاته .
  .ةالحالی ق العاطفي لدى عینة الدراسةجل تجنب الصراع والخالف مع شریك الحیاة بالطالأالتضحیة من 

ة العالقات من أهداف التضحیة لالقتراب بنوعیؤ مكانیة التنبإلى إ أشارت نتائج الفرض الخامسو      
هذا الفرض مع تنائج نتائج  تتفق و  الثالث .متسقة مع نتائج الفرضین األول و  وتأتي هذه النتیجةالزواجیة. 

یتجزأ من  أن التضحیة جزء ال  إلىالتي أشارت   Impett & Gordon(2008)دراسة امبیت وجوردن 
  .وأبدیة ةجیة سعیداعالقات زو قدرات األزواج على الحفاظ على 

لتفسیر أصحاب النظریة السلوكیة فإن مسارات التفاعل الزواجي یحدده ما یتلقاه الزوجان من ثواب  ووفقاً 
فعندما یثیب أحدهما اآلخر ویشبع له احتیاجاته فإنه یحفزه على  بعضا،وعقاب على سلوكیاتهما مع بعضهما 

یجابي للتفاعل الزواجي یحفز فالثواب تدعیم إ .مد علیه ویجد في قربه منه األمن التفاعل معه ویجعله یعت
یرضي اآلخر ویشجعهما على تعدیل سلوكیاتهما وأفكارهما ومشاعرهما حتى  كال الزوجین على عمل ما

 جیة . (كفافي،اة العالقة الزو بهذا تحسن نوعیتتقارب وتتشابه وتصبح نظرتهما لألمور واحدة. فیحققان 
على  الحفاظو سعاد الزوج اآلخر من الزوجین بهدف إ ا كل) وعلى هذا تكون التضحیات التي یبذله٢٠١٢

وبقوة  یتنبأنوع من التضحیات یجابي للتفاعل بین الزوجین مما یجعل هذا الاالقتراب منه بمثابة تدعیم إ
 جیة .اة العالقة الزو بنوعی

كل من الزوجین   یقبلففي التفاعالت الزواجیة  ،والخسارةووفقا لنظریة التبادل االجتماعي ومبدأ الربح 
 ،على التفاعل الذي یحقق له أهدافه ویشبع حاجاته النفسیة واالجتماعیة والجسمیة ویفیده في تنمیة نفسه

ماعي من الزوجین یستمران في التفاعل االجت نجد أن كالً ، لذا  نفسیاً  یاته ویحقق له بهذا ربحاً وتحسین ح
عندما یشعر و  ،في تفاعله مع اآلخر التعاون عندما یجد كل منهما نفسه رابحاً بالمودة والتماسك و ویشعران 

منهما یعدل سلوكیاته وأفكاره ومشاعره حتى یقترب من  فإن كالً  ،الزوجان بالربح النفسي في التفاعل بینهما
سعاده والحفاظ القرب منه وإ التضحیات لتحقیق له سلوكیات ومشاعر شریك حیاته ویتعلم كیف یرضیه فیبذل 

  جیة .االعالقة الزو  في نوعیة. وبهذا یحققان درجات مرتفعة على استمرار عالقتهما معاً 
 مكانیة التنبؤ من أهداف التضحیة للتجنب بالطالق العاطفي.إلى إ  أشارت نتائج الفرض السادسو      

   وتأتي هذه النتیجة متسقة مع نتائج الفرضین الثاني والرابع .
ووفقا لنظریة  ،ویمكن تفسیر تنبؤ التضحیات بهدف تجنب الصراع  بالطالق العاطفي بین األزواج

 ولقاء اللوم إ وفإن استخدام أحد الزوجین لعادات الضبط الخارجي مثل النقد   Glasser (1985)جالسر
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تدمیر العالقة  هو سبب ثابة بهدف السیطرةالرشوة أو اإل والعقاب  والتهدید  والتذمر  والشكوى المستمرة 
ن الزوجین تكون في معظمها یشیر جالسر إلى أن الخالفات بیو  .لى الطالق العاطفي إالزوجیة والوصول 

لى السلطة لدى أحد الزوجین الذي یحاول بأنانیة فرض سیطرته على الطرف اآلخر بدافع إشباع الحاجة إ
ن یستمر في عالقة ي العالقة خیار سوى أرف الضعیف  فواخضاعه لطاعته ، فال یكون أمام هذا الط

ن یكون قد فقد األمل في تحسینها أو تغییرها . لذا فهو یصارع بطریقة مؤلمة وذاتیة اجیة غیر سعیدة بعد أزو 
التدمیر للخروج من هذه العالقة فتظهر لدیه األمراض النفسجسمیة فیشعر باالكتئاب و القلق و الصداع 

و الجسمیة نتیجة النفصاله العاطفي عن شریك حیاته وفقدانه األمل في تحسین وغیرها من األمراض النفسیة 
عالقته به. وهنا تظهر التضحیات من أجل تجنب الصراع كطریقة للتوافق السلبي أو لتجنب غضب الشریك 

  اآلخر أو االختالف معه .
تنبؤ بالطالق العاطفي  كما تفسر نظریة التبادل االجتماعي قدرة التضحیة من أجل تجنب الصراع على ال

فالزوجان یتوقفان عن التفاعل أو یتجنبان التفاعل عندما یجد أحدهما أو كالهما نفسه خاسرًا نفسیًا من هذا 
التفاعل . وعندما یشعر الزوجان بالخسارة النفسیة في التفاعل بینهما نتیجة االحباط المتكرر و الحرمان 

  لى الطالق العاطفي .یة فإن هذا یدفعهما ال محال إالعاطفالحتیاجات النفسیة و اوعدم اشباع 
 تحسن نوعیةقتراب تتنبأ باال جل أهدافأمن  في أن التضحیة الدراسة الحالیة  لخص نتائجتوت

  جیة. االزو  العالقة نوعیةفي  تنبأت بانخفاضجل التجنب أ، في حین أن التضحیة من جیةاالزو العالقة 
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Abstract: 
  The current study aims to understanding the marital relationship 
specially goals of the sacrifice between the husbands, as predictors of marital 
quality and the emotional divorce. The study applied scale of the goals of  
sacrifice, marital quality scale,  and emotional divorce scale, on sample of 
husbands and wives N.= (201) husbands N.= (34  ) wives N.= (167)  aged 
from (22-56).   

The Results indicated that there are statistically significant differences 
in the marital quality and their studied dimensions due to the variable of the 
goals of sacrifice. These differences are attributed to the sacrifice group in 
order to approach. There are statistically significant differences in emotional 
divorce and its studied dimensions due to the variable of the goal of sacrifice, 
and these differences are attributed to the group of sacrifice in order to 
avoidance.  

The results indicated that there are statistically significant correlations 
between the goal of sacrificing to approach and the marital quality and its 
dimensions (love and exchange of feelings - communication - trust - mutual 
support). 

There is also a significant correlation between the goal of sacrifice in 
order to avoidance and emotional divorce (negative communication between 
spouses - conflicts and marital problems - psychological and physical 
symptoms). The results of the study also indicate the possibility of predicting 
the marital quality through the goal of sacrifice to approach. And the 
possibility of predicting emotional divorce through the goal of sacrifice to 
avoidance. 


