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 ملخص البحح:

مستوى التنظيم االنفعالي لدى أفراد عينة البحث من التعرف عمى  هدف البحث إلى      
أنماط التعمق بالشريك الشائعة لدى أفراد عينة البحث من و  ، المتزوجين حديثًا بمدينة جدة
بين درجات أفراد عينة البحث من والكشف عن العالقة  ،  المتزوجين حديثًا بمدينة جدة

المتزوجين حديثًا بمدينة جدة عمى مقياس التنظيم االنفعالي ودرجاتهم عمى مقياس أنماط 
زوجة(،  ٔٔٔزوج + ٚٔٔ( زوجة وزوجة )ٕٕٛوتكونت العينة من )، التعمق بالشريك 

ألدوات واستخدم البحث ا (، ٖٔ,٘( سنة بانحراف معياري )ٜٔ,ٖٔمتوسط أعمارهم الزمنية )
من ترجمة  Greenberg (2017)التالية: مقياس التنظيم االنفعالي من إعداد جرينبرج  

الباحث، ومقياس أنماط التعمق بالشريك وهو من إعداد الباحث، وأظهرت النتائج أن مستوى 
أن نمط التعمق اآلمن جاء في الترتيب و التنظيم االنفعالي بشكل عام جاء بمستوى متوسط، 

ارتباطية موجبة  ووجدت عالقة لدى أفراد عينة البحث، ه نمط التعمق غير اآلمن األول، يمي
( بين التنظيم االنفعالي والتعمق اآلمن، وعالقة ارتباطية ٔٓ,ٓدالة إحصائًيا عند مستوى )

 ( التنظيم االنفعالي والتعمق غير اآلمن.ٔٓ,ٓسمبية دالة إحصائًيا عند مستوى )
 المتزوجون حديثًا-أنماط التعمق بالشريك-االنفعاليالتنظيم كممات مفتاحية: 
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Relationship between Emotional Regulation and Attachment Styles for 

New Married Couples  

Abstract: 

      The aim of the research is to identify the level of emotional organization 

among the members of the research sample of newlyweds in Jeddah, the 

patterns of partner attachment common to the members of the research sample 

of newlyweds in Jeddah, and to reveal the relationship between the degrees of 

the research sample of newlyweds in Jeddah on the scale of emotional 

organization and their degrees On the scale of attachment patterns to a partner, 

The sample of the study consisted of (228) New married Couples in Jeddah 

Governorate, (117 males and 111 females; Mage = 31. 91, SD = 5.31) years, 

they were randomized method. The study used The emotional regulation scale 

(Greenberg, et al., 2016), translated by the researcher, attachment styles scale 

(prepared by the researcher). The results indicated that: 1) The level of 

emotional regulation, attachment styles among New Married Couples in 

general was average. 2) There was a positive correlation statistically significant 

at the level (0,01) between the emotional regulation and the secure attachment, 

and negative statistically significant correlation with the insecure attachment, 

3). The results were discussed according to the Literature and previous studies. 

Keywords: Emotional Regulation-Attachment Styles-married Couples. 
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 مقذمة:

كائٌن اجتماعٌي يتفاعُل مع اآلخرين، ويتعرض في حياتهه لخبهرات ومواقهف وأحهداث  اإلنسانُ     
كثيههرة تصههاحبها انفعههاالت عديههدةا فاالنفعههاالُت مكههوٌن رئههيٌس مههن مكونههات شخصههيته، وهههي ال 
تسههير بههوتيرة ثابتههة، بههل تختمههف مههن حيههث الشههدة والنههوع، ويكههون لههها ت ثيرههها السههمبي عمههى 

تتعههرض األسههرة ل ههشوط ومشههكالت عديههدة، وخاصههة فههي بدايههة شخصههية الفههرد وتوافقههه. وقههد 
الزواجا حيث يكون الزوجان في مرحمهة اختبهار، واكتشهاف كهل منهمها لوخهر، ويترتهب عمهى مها 

 األسرية. تهمايواجههما من مشكالت انفعاالت عديدة قد تؤثر عمى استقرار حيا
الحديثهة فهي المجهال االنفعهالي مهن المفهاهيم  Emotion regulationويعدُّ التنظيم االنفعالي 

، فكل فهرد لديهه مهن المههارات المعرفيهة واالنفعاليهة والسهموكية التهي ، لمشخصية في عمم النفس
نمههاذج التنظههيم االنفعههالي التههي تسههاعدى عمههى التكيههف مههع محيطههه ، و تُههنظ م الخبههرات والمواقههف 

ة الراجعهة، والمتمثمهة فهي تبحث في ميكانيزمهات قائمهة أساًسها عمهى حمقهات متداخمهة مهن التشذيه
كيفية تشيير المفاهيم في السموك أو الوظيفة المعرفيهة بشهرض الوصهول إلهى مسهتوى أعمهى مهن 

 (.  ٕٚٔٓالر ا)المري، 
لهى أن الفهرد إ Cole, Martin, & Dennis (2004)وأشار كول ومهارتين ودينهيس 

سهموكه، وسهيكون أكثهر مرونهة فهي الذي يتمتع بالقدرة عمى التنظيم االنفعالي يمكنه التحكم في 
-السههياقات المختمفههة وفههي التعامههل مههع األحههداث ال ههاغطة، وأن ذلههك يكههون لههه تهه ثير إيجههابي

 .عمى العمميات األخرى مثل االنتباى وحل المشكالت والسموك-أيً ا
عمهى أن عمميهة  Ireland, Clough, & Day (2017)ويؤكد إيرالند وكموف وداي 

همية كبرى في مواجههة االنفعهاالت المصهاحبة لم هشوط المختمفهةا ف فهراد تنظيم االنفعال ذات أ
الذين يفشمون فهي تنظهيم انفعهاالتهم، أو يسهتخدمون اسهتراتيجيات غيهر تكيفيهة، أو غيهر فعالهة 

 .Emotional Disordersيكونون عر ة وبشكل أكبر لممعاناة من اال طرابات الوجدانية 
، Gross (1998 a; 1998 bي قدمه جروس )ويعدُّ نموذج تنظيم االنفعال الذ

من أكثر النماذج النظرية   Gross & Thomson (2007)ونقَّحه جروس وطومسون
المفسرة لمتنظيم االنفعالي استخداًما عمى نطاق واسع حتى اآلن. ويميز النموذج بين خمس 

االنتباى،  عمميات لتنظيم االنفعال، وتتمثل في اختيار الموقف، وتشيير الموقف، وتوزيع
 والتشيير المعرفي، وتعديل االستجابة.
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أن تنظيم االنفعال يشير إلى تمك العمميات التي  Gross (1998 bويرى جروس )
من خاللها يستطيع الفرد أن يؤثر عمى االنفعاالت التي يشعر بها، وكيفية الشعور بها، 

ًنا لقياس استبيا Gross & John (2003والتعبير عنها. وقد طور جروس وجون )
 Cognitiveاستراتيجيات تنظيم االنفعال يت من استراتيجيتين، وهما: إعادة التقييم المعرفي 

Reappraise وقمع التعبير ،Expressive Suppression. 
أن تنظيم االنفعال يعني الوعي  Gratz & Roemer (2004)وذكر جراتز ورومير 

السموكيات االندفاعية والتصرف وفًقا ل هداف والفهم لالنفعاالت وتقبمها، والقدرة عمى  بط 
المرغوبة عند المرور بخبرة االنفعاالت السمبية، والقدرة عمى االستخدام المرن الستراتيجيات 
تنظيم االنفعال المالئمة لمموقف، من أجل تعديل االستجابات االنفعالية لتحقيق األهداف 

 الفردية والمتطمبات الخاصة بالموقف.
( إلى أن عممية تنظيم االنفعاالت تت من استخدام ٕٚٔٓوبوسعيد ) سينيبمحوأشار 

استراتيجيات يعتبر بع ها تكيفي كإعادة التقييم، وبع ها اآلخر أقل تكيًفا كاستراتيجية القمع، 
وتستخدم هذى االستراتيجيات لمتعامل مع االنفعاالت اإليجابية والسمبية عمى حد سواء مع 

قيق األمان االجتماعي في ظل الظروف ال اغطة وشدة االنفعاالت اختالف دقيق يتعمق بتح
 التي تثيرها.

ومن خالل مراجعة نتائج الدراسات السابقة، توصمت نتائج دراسة أكباري وهوسيساني 
(Akbari, M., & Hossaini, S., M. 2018 إلى أن التنظيم االنفعالي يعدُّ وسيًطا في )

الحياة، وبين الصحة الروحية والصحة النفسية، وأن هذى  العالقة بين الصحة الروحية وجودة
 ,Petrsالعالقات تت ثر بالتنظيم االنفعاليا وكشفت نتائج دراسة بيترس وتكاشنكو وسيفرز )

Franke, Tkachenko, Schiffer, & Zimmermann, 2018 عن وجود ارتباط )
الحياة، وكشفت النتائج عن أن  سالب بين االستراتيجيات الالتكيفية لمتنظيم االنفعالي وجودة

الذكور أكثر استخداًما  لالستراتيجيات الالتكيفية من اإلناثا كما أشارت نتائج دراسة الشيمي 
 ( الى وجود عالقة موجبة بين تنظيم االنفعال وجودة الحياة لدى طالب الجامعة. ٜٕٔٓ)

اعهاا فاألفراد ويعدُّ التعمق اآلمن حاجة أساسية ال يمكن إغفالها أو إهمال إشب
يولدون ولديهم حاجة لمحب واألمان واالنتماء، وتكوين عالقات اجتماعية متبادلة مع 
نما تستمر طوال مراحل  اآلخرين. ورابطة التعمق بالوالدين ال تتوقف عند مرحمة الطفولة، وا 
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الفرد، وتظل تؤثر في السموك ب شكال ال يمكن حصرها، وبذلك يشكل التعمق رابطة  حياة
وجدانية قوية ثابتة لفترة طويمة نسبًيا، يكون فيها اآلخر كفرد مهم وفريد في التعامل 

 (.مٕٗٔٓالمتبادل، وهناك رغبة في الحفاظ عمى القرب منه )بني أرشيد وجرادات، 
عن التعمق اإلنساني في الطفولة  ( ٜٜٙٔ) Bowlbyوتعدُّ نظرية بولبي 

Attachment   هناك أن مشيرًا إلى الخبرة، هذى ألهمية الباحثين انتباى توجيه األساس في 
 من األم، أو وخاصة الوالدين مع اآلخرين، وأن ومودة عالقة تعاطف إنسانًيا لتكوين استعداًدا

 لمحب حاجة ولديهم ذلكا فاألطفال يولدون تكوين في تساعد الطفل رعاية في مقامها يقوم
قامة واألمن، فالتعمق يمثل والتقبل،  بالمساندة يمدونهم دأفرا مع وآمنة حميمية عالقات وا 

التوازن بين رغبة الطفل في المعب واكتشاف العالم المحيط والحاجة إلى الشعور باألمان 
، فهو ال يستطيع أن يفعل هذين األمرين ما لم يكن مت كًدا من وجود قاعدة آمنة واالطمئنان

أو محتاًجا إلى حماية، وبالتالي فإن يرجع إليها عند شعورى بالخوف أو عندما يكون مهدًدا 
 وجدانية عالقات تكوين الطفل عن عجز إلى تؤدي قد فإنها ا طربت إذا العالقة هذى مثل

 (. ٕ٘ٔٓا وأبو راسين، مٕٗٔٓالمستقبل )العمري،  في اآلخرين  مع واجتماعية
وهذا يعني أن نظرية التعمق تهتم بطبيعة روابط العالقة بين األم والطفل، وآثارها عمى 
نمو اإلنسان عبر مراحل الحياة، وجودة العالقة بين الطفل ومانح الرعاية تعطي نموذًجا 
لمعالقة بين الذات واآلخرين، ويترتب عميها نمط العالقات التالية مع اآلخرين. ومن ثمَّ فإن 

لعالقة بين الطفل واألسرة هي التي تحدد بناءى النفسي، وخصائص شخصيته، ونوعية طبيعة ا
عالقاته مع اآلخرين، فإما أن ترسي دعائم السوية لديه، أو يؤدي ا طراب هذى العالقة إلى 
الالسواء والوقوع في اال طرابات النفسية، وأن أنماط التعمق هي الطريقة التي يرتبط بها الفرد 

في العالقات االجتماعية، وتكون امتداًدا ألنماط التعمق التي تكونت في الطفولة،  مع اآلخرين
 (.ٕٗٔٓوالتي يستمر ت ثيرها عبر مراحل النمو التالية )صابر، 

 ( أن األفراد ذوي التعمق الوجداني اآلمن يسُهل عميهم االقترابٕٔٔٓويرى العموان )
بهم،  يثقون باالرتياحا ألن اآلخرين يشعرونو  عميهم، والثقة فيهم، واالعتماد اآلخرين، من

 لدى فإن ذلك، إلى باإل افة .معهم ويتعاونون ويتقبمونهم بمرونة، اآلخرين مع ويتفاعمون
 اجتماعية ت سيس عالقات من يمكنهم وهذا اآلخرين، ونحو أنفسهم نحو هؤالء نظرة إيجابية

بسهولة، ومن جانب آخر، يتميز هؤالء األفراد بمستوى مرتفع من مهارات الكفاية  اآلخرين مع
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االنفعالية، والتي تت من: الوعي بالحالة االنفعالية لوخرين، والتمييز بين انفعاالت اآلخرين 
بناء عمى المنبهات الموقفية والتعبيرية، والقدرة عمى االندماج العاطفي مع اآلخرين، وذلك 

 راد ذوي التعمق الوجداني غير اآلمن.بعكس األف
اهتمام العديد من الباحثين والدارسين في  Attachment وقد نال مو وع التعمق 

نمو الفرد وتنشئته االجتماعية سواء أكان طفاًل أم مراهًقا أم راشًدا أم كاهاًل، حتى بات من 
خيرةا لما له من أهمية أكثر المو وعات النفسية واالجتماعية بحثًا ودراسة في السنوات األ

كبيرة في حياة الفرد االجتماعية واالنفعالية، والمتمثمة في تفاعالته االجتماعية وتوافقه 
االنفعالي. وينظر إلى أنماط تعمق الراشدين عمى أنها امتداد لتعمقهم االجتماعي الذي تشكل 

رت عمى تشكيل في مرحمة الطفولة، وما شهدته من ظروف تنشئة اجتماعية متنوعة، أثَّ 
 (.ٕٗٔٓاتجاهاتهم نحو ذواتهم واآلخرين )بشارة والعطيات وقسايمة، 

وقد أجريت دراسات عديدة تناولت أنماط التعمق لدى الكبار وخاصة لدى طالب 
الجامعة والراشدين، وأشارت النتائج إلى أهمية التعمق باآلخرين في تحقيق التوافق النفسي 

إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة ( ٜٕٓٓدراسة أبو غزال )واالجتماعيا حيث أشارت نتائج 
بين أنماط تعمق الراشدين وتقدير الذات، وعالقة ارتباطية سمبية بالوحدة النفسيةا وأشارت 

( إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين أنماط التعمق والر ا ٜٕٓٓنتائج دراسة عبد الشني )
منتصف العمرا وأشارت نتائج دراسة وريكات عن الحياة لدى عينة من الزوجات في 

( إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية بين أنماط تعمق الراشدين والقمق االجتماعي لدى ٕٕٔٓ)
 .طالب الدبموم في جامعة البمقاء التطبيقية

( أن الزواج هو الذي يشبع حاجات األفراد النفسية واالجتماعية ٕٜٜٔوذكر عمر)
(. وهو ما ت منه قول اهلل ٜٜٛٔتحقيقها بدونه )عبد الرحمن،  التي يصعب والفسيولوجية

َودًَّة  َوَرْحَمًة ِإنَّ تعالى: }َوِمْن آَياِتِه َأْن َخَمَق َلُكم م ْن َأنُفِسُكْم َأْزَواًجا ل َتْسُكُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَل َبْيَنُكم مَّ
وهذا يدل عمى أّن اهلل سبحانه وتعالى جعل ، (ٕٔ:ِفي َذِلَك آَلَياٍت ل َقْوٍم َيَتَفكَُّروَن{ )سورة الروم

مرتكزاته توافر التفاعل الثنائي اإليجابي بين في الزواج سكًنا لمنفوس، حيث إن من أهم 
الزوجين، والذي يقوم عمى صفات إنسانية راقية جًدا، مثل المودة، والرحمة، والمت منة 

الزواج المبني عمى تمك الصفات يؤدي  لمحب، والثقة، والعطف، واالحترام المتبادل. حيث إنّ 
إلى تحقيق التوازن الحيوي، الناتج عن اإلشباع المشروع لجوانب الحياة الجنسية، والعاطفية، 
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واالقتصادية، واالجتماعية، والثقافية، والذي يقود في النهاية إلى االستقرار النفسي، 
 (.ٜٕٔٓواالجتماعي لكال الزوجين )آل سويمم، 

وفي  وء ما سبق يمكن القول إن تنظيم االنفعاالت عممية مهمة في حياتنا بشكل 
عام، ويتوقف عميه التوافق النفسي واالجتماعي، وكذلك تسهم أنماط التعمق، وخاصة نمط 
التعمق اآلمن في جودة العالقات االجتماعية، وتحقيق التوافق النفسي واالجتماعي، ويعتقد 

االنفعاالت تتجمى أيً ا في مساهمتها في مساعدة المتزوجين في حل الباحث أن أهمية تنظيم 
 التعمق اآلمن. في يسهموبالتالي المشكالت الزوجية 

وهذا يعني أن التعمق اآلمن والروابط االجتماعية اإليجابية في التفاعالت االجتماعية، 
بين الزوجين، وخاصة بين الزوجين تسهم بشكل كبير في تنظيم االنفعاالت التي قد تحدث 

وخاصة المتزوجين حديثًا والناشئة عن  شوطات ومشكالت الحياةا مما يترتب عميه تحقيق 
الزواجي. من هنا يسعى البحث إلى دراسة العالقة بين التنظيم االنفعالي مع أنماط  ر اال

 التعمق بالشريك لدى المتزوجين حديثًا.
 مشللة البحح:

العديد -أسري بجمعية المودة لمتنمية األسرية من خالل عممه كمرشد - الحظ الباحث
من الخالفات الزوجية التي تحدث بين الزوجين قد يكون بسبب النقص في استراتيجية التنظيم 
االنفعالي لدى الطرفين، والتي قد ينتج عنها الصراعات بين الزوجين، خصوًصا في السنوات 

الباحث أنه يمكن تفسير بعض السموكيات األولى لقمة ت هيل و بط انفعاالت الطرفين. ويعتقد 
السمبية كالعصبية والتهديد واإلهانات وعدم االحترام عمى أن منش ها نمط تعمق غير آمن، 
فالتعمق اآلمن حاجة أساسية ال يمكن إغفالها أو إهمال إشباعهاا فالناس ينشئون وتنش  

عية المتبادلة مع اآلخرين، معهم حاجات الحب واألمان واالنتماء، وتكوين العالقات االجتما
 وعدم وجود عالقة االهتمام ورغبة القرب بين الزوجين داللة ومؤشر لتعمق غير آمن بينهما.

منشورة في الموقع اللزواج والطالق ا اتوبالرجوع إلى اإلحصائًيات، أشارت إحصائي
اإللكتروني لوزارة العدل يمكن اإلشارة إلى ارتفاع معدالت الطالق، وبخاصة في بداية الزواج، 
وهذا يشير إلى وجود مشكمة حقيقية ال بد من البحث عن أسبابها حتى يمكننا تالفيها 
ت وعالجها، والحفاظ عمى كيان األسر من التصدع المبكر، وما يترتب عمى ذلك من مشكال

عديدة. ويعتقد الباحث أن ال شوط الزواجية التي تواجه الزوجين في بداية حياتهما لها دور 
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كبير في ذلك، وعدم فهم كل منهما لوخر، وهذا يثير انفعاالت شديدة تؤثر عمى مستقبل هذا 
دارتها بشكل ي من التعبير عنها في  الزواج إذا لم يستطع الزوجان التحكم في انفعاالتهما وا 

ورة تر ي الطرفين، وتحقق المودة بينهما، وقد يكون ذلك له عالقة بنمط التعمق بينهما. ص
وهذا يعني أن عدم التفهم من جانب كل طرف لحاجات اآلخر قد يؤدي إلى سمسمة من األفعال 
وردود األفعال واالنفعاالت الشديدة من الطرفين تنتهي غالًبا بالمشاجرات والمشاحنات، 

 الطالق مبكًرا إلنهاء هذى العالقة الزوجية. وبالتالي يصبح
ويعد فهم االنفعاالت والسيطرة عميها أو  بطها أبرز مؤشرين من مؤشرات التنظيم 
االنفعالي الذي يت من إمكانية السيطرة عمى التعبيرات االنفعالية وتوجيهها لمحصول عمى 

 ,Srouf, De Hart & cooperسموك منظم عند التعرض لمواقف انفعالية شديدة )
1996.) 

وعدم القدرة وعمى الرغم من أهمية االنفعاالت لبقاء اإلنسان، فإن االنفعاالت الشديدة 
 عمى تنظيم االنفعاالت بطريقة فعالة يمكن أن يؤدي إلى عدم االتزان االنفعالي.

إلهى أن التنظهيم االنفعهالي  Gratz & Roemer (2004) ويشهير جراتهز وروميهر  
داك االنفعاالت ، والسيطرة عمى السهموك االنهدفاعي بناء متعدد األ بعاد يتميز بالقدرة عمى فهم وا 

عنهههد مواجههههة االنفعهههاالت السهههمبية ، والقهههدرة عمهههى تقبهههل االنفعهههاالت، واسهههتخدام اسهههتراتيجيات 
 مناسبة لمموقف لمسيطرة عمى تمك االنفعاالت السمبية. 

ش هب مقابههل الحهزن تهؤثر عمههى ( أن التعبيهرات االنفعاليههة مثهل الٕٚٓٓوذكهر صهالح )
األداء الزواجهيا باإل هافة إلهى بعهض المتشيهرات المعرفيهة فهي الهزواج مثهل كيفيهة فهههم األزواجا 
ألن التفاعالت الزواجية السهمبية مهن شه نها أن تهؤثر عمهى مسهتقبل الهزواج، وقهد أشهارت نتهائج 

اجههي بههالتعبير عمههى الدراسههة التههي أجراههها عمههى عينههة مههن المتههزوجين إلههى ارتبههاط الر هها الزو 
 االنفعاالت.

نجمههش وزفاتههاني  وأكههدت ذلههك نتههائج دراسههة كههل مههن فيمههوتي وبالزروتههي وتاجميههابو وا 
  & ,Velotti, Balzarotti, Tagliabue, English,  Zavattini)وجهروس       

Gross, 2016)   التههي أظهههرت عالقههة ارتباطيههة سههمبية بههين قمههع التعبيههر عههن االنفعههاالت
Emotional suppression  نتهائج توصهمت ا وكهذلك  وجودة الزواج لدى المتزوجين حديثًا
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إلهى وجهود عالقهة ارتباطيهة موجبهة بهين  (Ilyas, & Habib, 2014)دراسهة إليهاس وحبيهب 
 الذكاء االنفعالي والر ا الزواجي.

( إلى وجود عالقة سالبة دالة ٖٕٔٓتوصمت نتائج دراسة مصطفى ) ومن جانب آخر
إحصائًيا بين درجات نمطي التعمق الوجداني في الرشد )القمق والتجنبي( ودرجات جودة 
ناثًا. وهناك قدرة تنبؤية لنمط التعمق الوجداني القمق  العالقة الزواجية لدى المتزوجين ذكوًرا وا 

  .ذكور واإلناثبجودة العالقة الزواجية لدى ال
ومما سبق يت ح وفرة الدراسات التي تناولت عالقة متشير تنظيم االنفعال بالعديد من 

 المتشيرات النفسية المختمفة والتي أحدها أنماط التعمق.
ويعتقد الباحث في  وء الدراسات والبحوث السابقة أن هناك عالقة لمطريقة التي 

م بالثقة واألمان )أنماط التعمق( في قدرته عمى يرتبط بها الفرد مع اآلخرين، والتي تتس
مواجهة وتنظيم مشاعرى وانفعاالته الناتجة عن األحداث ال اغطة بشكل صحيح )تنظيم 
االنفعال(، كما أن هذى القدرة لدى الفرد تنعكس، وتؤثر بشكل وا ح في حالته االنفعالية، 

جته النفسية واالجتماعية، وتجعمه يسعى ليتعايش ويتكيف مع حاجات الشريك، ويشبع حا
ويحرص عمى تشيير أساليب تعاممه في سبيل سعادته، ويجتهد في ذلك ما أمكن فتتحول 
العالقة لمودة ورحمةا أي أن الباحث يفترض أن تنظيم االنفعال له عالقة ارتباطية مع أنماط 

 تعمق الفرد.
 تشاؤالت الذراسة:

 البحث من المتزوجين حديثًا بمدينة جدة؟ما مستوى التنظيم االنفعالي لدى أفراد عينة  .ٔ
ما أنماط التعمق بالشريك الشائعة لدى أفراد عينة البحث من المتزوجين حديثًا بمدينة  .ٕ

 جدة؟
توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجات أفراد عينة البحث من المتزوجين هل  .ٖ

عمى مقياس أنماط التعمق حديثًا بمدينة جدة عمى مقياس التنظيم االنفعالي ودرجاتهم 
 ؟بالشريك
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 منوـج البحح:

المنهج الوصفي االرتباطي المقارن، حيث يمكن من خالله قياس مستوى متشيرات البحث   
ك والتنظيم االنفعالي، يلدى أفراد العينة، كذلك التعرف عمى العالقة بين أنماط التعمق بالشر 

هذا المنهج/األسموب يعد من أساليب البحث التي  ( أنٕٓٗ، ص. ٕٓٔٓوقد ذكر العساف )
 يتم تطبيقها كثيًرا في البحوث السموكية ذات العالقة المباشرة بالسموك البشرى. 

 مجتمع البحث:
يتكون مجتمع البحث من المتزوجين حديثًا )سواء أكانوا أزواًجا، أم زوجات( بمدينة 

معياًرا لمزواج الحديث، وهو فترة الزواج  جدة بالمممكة العربية السعودية، وقد و ع الباحث
 التي ال تزيد عن سنة كاممة.

 عينة البحح:

تم اختيار عينة البحث بطريقة قصدية متيسرة، وتنقسم عينة البحث إلى عينتين 
فرعيتين، وهما: عينة البحث األولية، وعينة البحث النهائية، وفيما يمي وصف كل عينة من 

 هاتين العينين:
 :االستطالعيةالعينة -1

( فهرد مهن األزواج والزوجهات بمدينهة جهدة، ٘ٗتكونت عينة البحث االسهتطالعية مهن ) 
وقهد تهم إ هافتها عمهى  (،ٙٙ,ٗ( سهنة، وبهانحراف معيهاري )ٙٔ,ٖٔ)متوسهط أعمهارهم الزمنيهة 

في التحقق من مدى مالءمة أدوات البحهث لمتطبيهق عمهى  هاوتمثل الهدف من العينة األساسية،
 لك من خالل التحقق من صدق وثبات هذى األدوات.عينته، وذ

 عينة البحح النوائية:-2

توزيع أدوات البحث عن طريق رابط إلكتروني عمى مجتمع البحث من المتزوجين  تم      
( استجابة. وهذا يعني أن العينة النهائية تكونت من ٕٕٛبمدينة جدة، وتم الحصول عمى )

من الزوجات( بمدينة ٔٔٔمن األزواج+ ٚٔٔ( زوًجا وزوجة من المتزوجين حديثًا )ٕٕٛ)
، ٖوتو ح جداول ) ،(ٖٔ,٘( سنة بانحراف معياري )ٜٔ,ٖٔ)جدة، متوسط أعمارهم الزمنية 

 منوع، ومدة الزواج.وفًقا ل( توزيع أفراد العينة ٗ
 ( توزيع أفراد عينة البحث من المتزوجين حديثًا حسب النوعٖجدول )



 م0202( 88) -0ج-أغسطسعدد                                       ...  وعالقته بأنماط التعلق التنظيم االنفعالي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 299 - 

 النسبة % العدد الجنس
 %ٖ,ٔ٘ ٚٔٔ األزواج
 %ٚ,ٛٗ ٔٔٔ الزوجات
 %ٓٓٔ ٕٕٛ المجموع

( توزيع أفهراد عينهة البحهث مهن أفهراد عينهة البحهث مهن المتهزوجين حهديثًا حسهب مهدة ٗجدول )
 الزواج

 النسبة % العدد مدة الزواج
 %ٕٖ,ٕٙ ٓٙ أقل من ثالثة أشهر

 %ٓٓ,ٕ٘ ٚ٘ ( أشهرٙ-ٖمن )
 %ٛٙ,ٛٗ ٔٔٔ أكثر من ستة أشهر

 %ٓٓٔ ٕٕٛ المجموع
 

 أدوات البحح:
 تم االعتماد في البحث الحالي عمى األدوات التالية: 

 وترجمة )الباحث(: Greenberg, et al. (2016)مقياس التنظيه االنفعالي من إعذاد -أ
 النشخة األصلية للنقياس يف البيئة األجنبية:-1

بإعداد مقياس جديد لقياس  Greenberg, et al. (2016)قام جرينبرج وآخرون 
 Mentalizedالتنظيم االنفعالي في  وء نظرية العقل أطمقوا عميه المقياس الوجداني العقمي 

Affectivity Scale (MAS)( عبارة موزعة عمى ثالثة أبعاد، ٓٙ، ويتكون المقياس من )
 وفيما يمي التعريف اإلجرائي لها:

تحديد االنفعاالت ووصفها ويشمل ذلك  ( عبارة: يعنيٕٗ) Identifyingالتحديد  -
التعقيدات األعمق التي تنطوي عمى الشعور باالنفعاالت في سياق التاريخ الشخصي 

 لمشخص واستكشاف معنى االنفعاالت )عمى سبيل المثال لماذا أشعر بهذى الطريقة؟(
 ( عبارة: معالجة االنفعاالت تنطوي عمى تعديل وتنظيمٖٕ) Processingالمعالجة -

 االنفعاالت، وهذا يشمل تشيير االنفعال بطريقة ما، مثل المدة أو الشدة.
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( عبارة: ينطوي التعبير عن االنفعاالت عمى كيفية توصيل ٖٔ) Expressingالتعبير -
 أفكار الفرد وانفعاالته من الداخل إلى الخارج.

تصحيح العبارات في  وء مقياس متدرج خماسهي )أوافهق تماًمها، أوافهق، محايهد،  ويتم
( وذلهههك لمعبهههارات ٔ،  ٕ، ٖ، ٗ،  ٘ال أوافهههق، ال أوافهههق مطمًقههها(. ويهههتم تقهههدير الهههدرجات بهههه )

( عبهارة ٗٔالموجبة، وعكس هذا االتجاى لمعبارات السهابقةا حيهث يشهتمل المقيهاس عمهى عهدد )
(، وتشههير الدرجههة المرتفعههة ٖٓٓ-ٓٙجات عمههى المقيههاس مهها بههين )سههالبة، ويتههراوح مههدى الههدر 

 إلى ارتفاع مستوى التنظيم االنفعالي.
ومهههن أجهههل التحقهههق مهههن الخصهههائص السهههيكومترية لممقيهههاس  قهههام جرينبهههرج وآخهههرون 

Greenberg, et al. (2016)  بتطبيقهه مهن خهالل رابهط إلكترونهي عمهى عينهة كبيهرة عهددها
( ٘ٙ-ٛٔ%( من الذكور، وتراوحت أعمارهم الزمنية ما بهين )ٕٗ) ( فرًدا، منهم نسبةٕٓٗٛ)

(، وأشههارت نتههائج التحميههل العههاممي ٜٓ,ٔٔ( سههنة وانحههراف معيههاري )ٛ٘,ٖٔسههنة، بمتوسههط )
االستكشهافي إلهى أن عبههارات المقيهاس تشهبعت عمههى ثالثهة عوامهل، وأن تشههبعات العبهارات عمههى 

كانهههت هنهههاك ارتباطهههات بينيهههة بهههين أبعهههاد (،  كمههها ٛٚ,ٓ،  ٔٗ,ٓالعوامهههل تراوحهههت مههها بهههين )
المقياس، وأظهرت النتائج أيً ا وجود صدق بنائي لممقياس مهن خهالل عالقاتهه االرتباطيهة مهع 

 العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية والسعادة والر ا عن الحياة.
 إعذاد املقياس يف البيئة الشعودية:-2

 بما يمي: سعوديةالقام الباحث الحالي إلعداد المقياس في البيئة 
برسههالة بريديههة عبههر البريههد اإللكترونههي )اإليميههل( لمحصههول  Greenbergمراسههمة جرينبههرج -

 عمى موافقته عمى ترجمة المقياس وتعريبه واستخدامه في البحث الحالي.
 رجمة عبارات المقياس من المشة اإلنجميزية إلى المشة العربية.ت-
( متخصصهههين فهههي المشهههة اإلنجميزيهههة ٕالنسهههختين العربيهههة واإلنجميزيهههة عمهههى عهههدد ) عهههرض-

 لمراجعة الترجمة، والتحقق من مطابقة المعنى في المشتين العربية واإلنجميزية.
 التدقيق المشوي من قبل متخصص في المشة العربية.-
من المحكمين ( ٓٔتحكيم المقياس، وتم ذلك من خالل عرض المقياس المترجم عمى عدد )-

المتخصصين في الصحة النفسية وعمم النفس التربوي، وقد ُطِمَب منهم تحكيم  المقياس 
 في  وء ما يمي:
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 مدى مالءمة العبارات لممقياس حسب التعريف اإلجرائي لمبعد المنتمية إليه.-
 مدى مالءمة العبارات لمتطبيق في البيئة السعودية.-
 .المتزوجين حديثاً ى مدى مالءمة العبارات لمتطبيق عم-
 س.االمقي ااقتراح صياغة أف ل لبعض عبارات هذ-
 صذق وثبات املقياس يف البيئة الشعودية:-3

 )أ( صذق املقياس:

 اعتمد الباحث لمتحقق من صدق المقياس عمى الطرق التالية:
 ( الصذق الظاهري للنقياس )صذق احمللنني(.1)

يشير الصدق الظاهري إلى الحكم عمى عبارات المقياس ظاهريًا من حيث و وح 
ألفاظها ومدلولها في  وء البعد المنتمية إليه، وقد قام الباحث بعد ترجمة المقياس وتدقيقه 

وقد جاءت نتيجة التحكيم ب ن لشوًيا بعرض عبارات المقياس عمى عدد من الخبراء المحكمين، 
التنظيم االنفعالي في  وء األبعاد الثالثة، مع إجراء تعديل في  المقياس جديد، ويقيس

صياغة بعض العبارات، وقد التزم الباحث بآراء المحكمين، وأصبحت هذى النسخة جاهزة 
 لمتطبيق عمى العينة األولية. 

عمى عينة البحث وقد قام الباحث بتطبيق هذى النسخة المعدلة بعد التحكيم 
، وذلك من أجل ( فرًدا من المتزوجين حديثًا بمدينة جدة٘ٗعددها ) والتي بمغ االستطالعية

 .التحقق من الخصائص السيكومترية لها من صدق وثبات في البيئة السعودية
لمطرق التي استخدمها في حساب صدق المقياس إحصائًيا عمى فيما يمي يعرض الباحث و 

 عينة البحث االستطالعية.
 ( صذق االتشاق الذاخلي:2) 

التحقق من االتساق الداخمي لممقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين  تم
 درجة كل عبارة، والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه.
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 (5جدول )

 يؼايالث االرتباط بٍُ درجت كم ػبارة، واندرجت انكهُت نهبؼد انذٌ تُتًٍ إنُه

 انتؼبُز انًؼانجت انتحدَد

يؼايم  انًفزدة

 االرتباط

يؼايم  انًفزدة

 االرتباط

يؼايم  انًفزدة

 االرتباط

9 9699** 95 9692** 99 9699** 

9 9699** 99 9692** 92 9659** 

9 9699** 99 9699** 59 9699** 

9 9699** 99 9699** 59 9699** 

5 9699** 92 9699** 59 9659** 

9 9699** 99 9699** 59 9659** 

9 9699** 99 9699** 59 9699** 

9 9699** 99 9699** 55 9699** 

2 9695** 99 9699** 59 9659** 

99 9699** 99 9692** 59 9699** 

99 9699** 95 9699** 59 9699** 

99 9692** 99 9699** 52 9659** 

99 9695** 99 9659** 99 9699** 

99 9699** 99 9699**   

95 9699** 92 9699**   

99 9699** 99 9659**   

99 9692** 99 9699**   

99 9699** 99 9699**   

92 9659** 99 9699**   

99 9692** 99 9699**   

99 9699** 95 9699**   

99 9699** 99 9659**   

99 9699** 99 9699**   

99 9699**     

 (  9099دانت ػُد يستىي )  **

والدرجة الكمية لمبعد  ( أن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة٘يت ح من جدول )
(، ولمبعد الثاني )المعالجة( تراوحت ما بين ٕٛ,ٓ، ٜٖ,ٓاألول )التحديد( تراوحت ما بين )

(، وجميعها دالة ٗٙ,ٓ، ٔٗ,ٓ(، ولمبعد الثالث )التعبير( تراوحت ما بين )ٜٚ,ٓ، ٜٖ,ٓ)
 (. ٔٓ,ٓإحصائًيا عند مستوى )

كمية واألبعاد الفرعية لمقياس كما تم حساب معامالت االرتباطات بين الدرجة ال
 ( نتائج ذلك.ٙالتنظيم االنفعالي، ويو ح جدول )
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 (9جدول )

 يؼايالث االرتباطاث بٍُ اندرجت انكهُت واألبؼاد انفزػُت نًمُاص انتُظُى االَفؼانٍ

 انتؼبُز انًؼانجت انتحدَد انًتغُز

 **9695 **9699 **9692 اندرجت انكهُت

 (9099** دانت ػُد يستىي )

( أن هناك ارتباطات بين الدرجة الكمية واألبعاد الفرعية ٙيت ح من جدول )
، ٜٛ,ٓلممقياسا حيث ارتبطت األبعاد بالدرجة الكمية، جاءت قيم معامالت االرتباط كالتالي )

(، وتؤكد هذى النتائج عمى تمتع المقياس بدرجة ٔٓ,ٓ( عند مستوى داللة )٘ٗ,ٓ، ٓٚ,ٓ
 ي.مناسبة من االتساق الداخم

 ( الصذق التنييزي:2)

تسههتخدم هههذى الطريقههة فههي تعيههين معامههل صههدق االختبههار، وتقههوم فههي األسههاس عمههى 
مفهوم قدرة المقياس عمى التمييز بين طرفي القدرة التي يقيسهها. ويمكهن أن تهتم ههذى المقارنهة 

ويهاء عن طريق مقارنة األطراف في المقياس والمحك الخارجيا فإذا كان األقوياء فهي المحهك أق
فههي المقيههاس وال ههعاف فههي المحههك  ههعاف فههي المقيههاس، فههإن ذلههك يههدل عمههى أن المقيههاس 
صادق، وكذلك يمكن أن تتم هذى المقارنة عن طريق المقارنة بهين األطهراف فهي المقيهاس فقهطا 
حيث يمكن مقارنة درجات الثمث األعمى بدرجات الثمث األدنى في المقياس، وتهتم ههذى المقارنهة 

الداللة اإلحصائية لمفرق بين المتوسهطين. فهإذا كانهت هنهاك داللهة إحصهائية  عن طريق حساب
وا ههحة لمفههرق بههين متوسههط الثمههث األعمههى ومتوسههط الثمههث األدنههى يمكههن القههول بهه ن المقيههاس 

لعدم وجود محك خارجي فقد اعتمد الباحهث عمهى  (، ونظرًاً ٚ٘ٗ، ص. مٕٛٓٓصادق )السيد، 
 الطريقة الثانية في المقارنة بين األطراف، واتبع الخطوات التالية:

إيجاد الدرجة الكمية لكل فرد، وترتيب الدرجات التي حصهل عميهها أفهراد العينهة بعهد التصهحيح  -
 تنازلًيا.

اختيههار المجمههوعتين المتطههرفتين فههي الدرجههة الكميههة، ويههتم ذلههك مههن خههالل حسههاب اإلربههاعي  -
% مهن األفهراد الحاصهمين عمهى أعمهى الهدرجات، وأطمهق عميهها المجموعهة ٕٚاألعمى لنسهبة 

% مههن األفههراد الحاصههمين ٕٚ، وحسههاب اإلربههاعي األدنههى لنسههبة Upper Groupالعميهها 
ونظهرًا لصهشر حجهم األفهراد  .Lower Groupعة الهدنياعمى أدنى الدرجات وسميت بالمجمو 

في كل مجموعة، فقد تم االعتماد عمى اإلحصهاء الالبهارامتري، واسهتخدام اختبهار مهان وتنهي 
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لعينتين مستقمتين لمعرفة داللة الفروق بهين المجمهوعتين العميها والهدنيا فهي مجمهوع درجهات 
 (.ٚفقرات المقياس. وجاءت النتائج كما في جدول )

 (9دول )ج

دالنت انفزوق اإلحصائُت بٍُ يتىسطاث رتب درجاث األفزاد انىالؼٍُ ضًٍ انًجًىػت انؼهُا 

 وانًجًىػت اندَُا ػهً يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ

 يجًىع انزتب يتىسط انزتب انًجًىػت انًتغُزاث
 لًُت

Z انًحسىبت 

 انتحدَد

انًجًىػت انؼهُا 

=ٌ(99) 
99659 999699 

9699** 
اندَُا  انًجًىػت

=ٌ(99) 
9699 99699 

 انًؼانجت

انًجًىػت انؼهُا 

=ٌ(99) 
99659 999699 

9699** 
انًجًىػت اندَُا 

=ٌ(99) 
9659 99699 

 انتؼبُز

انًجًىػت انؼهُا 

=ٌ(99) 
92659 999699 

9695** 
انًجًىػت اندَُا 

=ٌ(99) 
9699 29699 

 اندرجت انكهُت

انًجًىػت انؼهُا 

=ٌ(99) 
99699 999699 

9629** 
انًجًىػت اندَُا 

=ٌ(99) 
9699 99699 

 ( .,.9دانت ػُد )  **

( وجههود فههروق دالههة إحصهائًيا بههين متوسههطات رتههب درجههات أفههراد ٚيت هح مههن جههدول )
المجموعة العميا والدنيا عمى مقياس التنظيم االنفعالي، وهذى الفروق فهي اتجهاى المجموعهة ذي 

المقياس له قوة تمييزية بهين المجمهوعتين، ممها يشهير إلهى أن المتوسط األعمى، وهذا يعني أن 
 المقياس صادق بصورة مقبولة.
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 ثبات املقياس:-ب

 تم استخدام الطرق التالية: لمقياسلمتحقق من ثبات ا
 ( طريقة ألفا كرونباخ:1)

سههواء ل بعههاد الفرعيههة، أو لمدرجههة الكميههة عمههى  تههم حسههاب معامههل ثبههات ألفهها كرونبههاخ        
 ( نتائج ذلك.ٛمقياس التنظيم االنفعالي، ويو ح جدول )

 (9جدول )

 يؼايالث ثباث يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ بطزَمت أنفا كزوَباخ

 يؼايــم أنفا كزوَباخ األبؼاد و

 9629 انتحدَد 9

 9699 انًؼانجت 9

 9699 انتؼبُز 9

 9692 نهتُظُى االَفؼانٍاندرجت انكهُت 

( إلى أن معامالت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد ٛتشير النتائج الواردة في جدول )
، ٔٙ,ٓمقياس التنظيم االنفعالي ودرجته الكمية جاءت قيم مرتفعة، وتراوحت ما بين )

 (ا مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجة جيدة من الثبات.ٜٗ,ٓ
 ( طريقة التجزئة النصفية:2) 

تم حساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية، وذلك بتقسيم المقياس إلى 
نصفين: األول يتكون من العبارات الفردية، والثاني يتكون من العبارات الزوجية، ثم حساب 

براون"، -معامالت االرتباط بطريقة "بيرسون"، ومعالجة النتائج باستخدام معادلة "سبيرمان
 ( نتائج ذلك.ٜ ح جدول )ومعادلة "جتمان"، ويو 

 (2جدول )

 يؼايالث ثباث يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ بطزَمت انتجشئت انُصفُت

 األبؼاد و
 انتجشئت انُصفُت

 بزاوٌ-طزَمت سبُزياٌ طزَمت جتًاٌ

 9629 9629 انتحدَد 9

 9699 9652 انًؼانجت 9

 9655 9659 انتؼبُز 9

 9695 9659 اندرجت انكهُت نهتُظُى االَفؼانٍ

( إلى أن معامالت الثبات الخاصهة بمقيهاس التنظهيم ٜتشير النتائج الواردة في جدول )
بهراون، متقاربهة مهع -األبعهاد الفرعيهة بطريقهة سهبيرمان، أو الدرجهة الكميهةسواء عمى االنفعالي 
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ههههذا  ، ممههها يشهههير إلهههى ثبهههات المقيهههاسومرتفعهههة مثيمتهههها بطريقهههة جتمهههان، وكمهههها قهههيم مقبولهههة
الهذي تمهت ترجمتهه وتعريبهه ،  ومما سبق، يمكن القهول إن مقيهاس التنظهيم االنفعهالي المقياس

يتمتههع بخصههائص سههيكومترية جيههدة مههن حيههث االتسههاق الههداخمي، والصههدق، مههن قبههل الباحههث 
والثبات، وذلهك عمهى عينهة البحهث الحهالي مهن المتهزوجين حهديثًا، ممها يعطهي الثقهة السهتخدامه 

 ية لمبحث.وتطبيقه عمى العينة األساس
 مقياس أمناط التعلق بالشريم من إعذاد الباحح.-2

 خطوات بناء املقياس:-أ

عهداد قهام الباحهث ببنهاء        فههي -ا نظههرًا لعهدم وجهود مقيهاسمقيههاس أنمهاط التعمهق بالشهريكوا 
يناسب العينة المستهدفة بالبحث، ويقيس التعمهق الزواجهي لهدى المتهزوجين -حدود عمم الباحث

 وفق الخطوات التالية:رت عممية إعداد المقياس حديثًا، وقد م
 تحديد هدف المقياس:-(ٔ)

 يهدف المقياس في هذا البحث إلى قياس أنماط التعمق بالشريك لدى المتزوجين حديثًا.      
 تحديد اإلطار النظري ومفهوم التعمق بالشريك وأنماطه:-(ٕ)

الشههروع فههي إعههداد المقيههاس، البههد مههن االسههتقرار عمههى المفهههوم المههراد قياسههه،  قبههل
مفههوم التعمهق بالشهريك، وكهذلك وتحديهد اعتمد الباحث فهي صهياغة وتحديدى بدقة وو وح وقد 

 االستقرار عمى أبعاد المقياس وصياغة عباراته عمى ما يمي:
راسهههات وبحهههوث، ومقهههاالت وكتابهههات )أ( األدبيهههات النظريهههة ذات العالقهههة بمفههههوم التعمهههق مهههن د

نظريههة، باإل هههافة لاطهههار النظههري لمبحهههث الحهههاليا ممهها كهههان لهههه األثههر فهههي تزويهههد الباحهههث 
 باألهمية النسبية لمعناصر والمفاهيم المكونة لمخاصية المراد قياسها في بنود المقياس.

 )ب( حصر المقاييس المتاحة التي استهدفت قياس أنماط التعمق:
قههام الباحههث مههن خههالل االطههالع عمههى البحههوث والدراسههات بحصههر المقههاييس التههي تناولههت       

 أنماط التعمق، ومن أهم المقاييس التي اطمع عميها ما يمي:
 (.ٕٕٓٓمقياس أنماط التعمق إعداد الشهوان )-
عبارة، والمترجم من  ٗٔ( والذي تكون من ٕٕٓٓمقياس تعمق الراشدين من إعداد العشي )-

 (.ٜٚٛٔدراسة هازن وشيفر )
 (.ٜٕٓٓمقياس اليرموك ألنماط تعمق الراشدين من إعداد أبو غزال وجرادات )-
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 The Experiences in Closeمقيههاس خبههرات التعمههق فههي العالقههات الحميميههة -
Relationships  من إعداد فرالي وآخرينFraley, et al. (2011). 

 ( والهذي Collines& Read, 1990كهولينز وريهد )مقياس أنماط التعمق في الرشهد إعهداد  -
 عبارة. ٛٔ(، وتكون من مٖٕٔٓترجمته )مصطفى، 

 (ٕٗٔٓمقياس أنماط التعمق من إعداد صابر ) -
 (.ٕ٘ٔٓمقياس التعمق الوجداني من إعداد أبو راسين ) -
 (.ٕٙٔٓمقياس تعمق الراشدين من إعداد عبد الشني ) -
 (.ٕٚٔٓمحمود )مقياس أنماط التعمق من إعداد  -
 (.ٕٚٔٓمقياس أنماط تعمق الراشدين من إعداد مباركي وسالمي وبوفاتح ) -

ويقصد التعمق الزواجي فهي البحهث الحهالي: ارتبهاط وجهداني ينشه  بهين الهزوجين، وههذا 
التعمههق يكههون مههدعوًما بالتواجههد فههي إطههار مكههاني واحههد، واالسههتمرارية عبههر الههزمن. وقههد حههدد 

 بالشريك، وهما: الباحث نمطين لمتعمق
)أ( التعمق اآلِمن: النمط الذي يظهر بهه الفهرد ارتياحهه فهي وجهود رمهز التعمهق )الزوج/الزوجهة(، 

 والثقة به، واالطمئنان في القرب منه.
)ب( التعمههق غيههر اآلمههن: يشههير إلههى عههدم شههعور الفههرد بههاألمن، وافتقههارى لمثقههة، مههع الشههعور 

 بالخوف والقمق في وجود رمز التعمق.
 تحديد طبيعة وخصائص األفراد:-(ٖ)

ُأعههّد هههذا المقيههاس لممتههزوجين حههديثًا مههن األزواج والزوجههات بمدينههة جههدة، والههذين  
م ههى عمههى زواجهههم سههنة واحههدة، وقههد اقتصههر الباحههث عمههى هههذى الفتههرة الزمنيههة كمههدة لمههزواج، 

يحهدث خهالل  ذيوذلك لما الحظه مهن خهالل اإلحصهاءات عهن ازديهاد نسهب الطهالق الحهديث واله
 السنة األولى من الزواج.

 صياغة عبارات في صورته األولية:-(ٗ)
عههداد عبههارات المقيههاس فههي صههورته األوليههة فههي ) ( ثالثههين عبههارًة ٖٓتمههت صههياغة وا 

 ( عبارة.٘ٔ( عبارة، وغير اآلمن )٘ٔموزعة عمى نمطي التعمق: اآلمن )
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 تحديد شكل االستجابة:-(٘)
مهى المقيهاس بطريقهة االختيهار بهين البهدائل بحسهب طريقهة تم تحديد شكل االستجابة ع

 مقياس ليكرت الخماسي )أوافق تماًما، أوافق، أحياًنا، ال أوافق، ال أوافق أبًدا(.
 عرض المقياس عمى المحكمين:   -(ٙ)

تههم عههرض المقيههاس فههي صههورته األوليههة عمههى مجموعههة مههن المحّكمههين مههن ذوي   
ا وذلههك إلرشههاد النفسههي، والقيههاس والتقههويملنفسههية، وااالختصههاص فههي عمههم الههنفس والصههحة ا

لمحكم عمى مدى مناسبة عبهارات المقيهاس مهن حيهث و هوح صهياغتها، ومهدى انتمائهها ألبعهاد 
 المقياس.

 الدراسة االستطالعية:-(ٚ)
قههام الباحههث بتطبيههق الصههورة األوليههة مههن المقيههاس عمههى عينههة اسههتطالعية عشههوائية 

بمدينههة جههدة، واسههتخدمت البيانههات الناتجههة عههن هههذى الدراسههة فههي ( زوًجهها وزوجههة ٘ٗبمشههت )
 التحقق من صدق وثبات المقياس.

 التحقق من صذق وثبات املقياس:-ب

 ( صدق المقياس:ٔ)
 )أ( الصدق الظاهري )صدق المحكمين(:

تهههم عهههرض الصهههورة األوليهههة مهههن المقيهههاس عمهههى مجموعهههة مهههن المحّكمهههين مهههن ذوي 
ا وذلههك والقيههاس والتقههويم ،صههحة النفسههية، واإلرشههاد النفسههياالختصههاص فههي عمههم الههنفس وال

لمحكم عمى مدى مناسبة عبهارات المقيهاس مهن حيهث و هوح صهياغتها، ومهدى انتمائهها ألبعهاد 
ٝ( فمها فهوق كمعيهار إلبقهاء ٜٓالمقياس، وبعد تحميل آراء المحكمين تهم اعتمهاد نسهبة اتفهاق )

عهادة صهياغة  العبارة، وقد اتفق المحكمون عمى اإلبقاء عمى جميع العبهارات، لكهن مهع تعهديل وا 
 بعض العبارات والتدقيق المشوي لها.

 )ب( صدق االتساق الداخمي:
تم التحقق من االتساق الداخمي لممقياس من خالل حساب معامالت االرتباط بين 

 ( نتائج ذلك.ٓٔويو ح جدول )، درجة كل عبارة، والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليه
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 (99جدول )

 يؼايالث االرتباط بٍُ درجاث كم يفزدة واندرجت انكهُت ػهً يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك

 ًَط انتؼهك غُز اِِيٍ ًَط انتؼهك اِِيٍ

 ر و ر و

9 9699** 99 9692** 

9 9699** 99 9699** 

9 9699** 99 9699** 

9 9699** 92 9699** 

5 9699** 99 9699** 

9 9699** 99 9659** 

9 9629** 99 9699** 

9 9699** 99 9699** 

2 9692** 99 9699** 

99 9699** 95 9699** 

99 9699** 99 9692** 

99 9699** 99 9699** 

99 9629** 99 9699** 

99 9699** 92 9692** 

95 9699** 99 9699** 

 6 (, 96دانت ػُد يستىي )  **

االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية ( أن معامالت ٓٔيت ح من جدول )
(، وهي دالة إحصائًيا عند مستوى ٖٜ,ٓ، ٖٙ,ٓلمبعد األول )التعمق األمن( تراوحت ما بين )

(، وأن معامالت االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكمية لمبعد الثاني )التعمق غير ٔٓ,ٓ)
 (.ٔٓ,ٓإحصائًيا عند مستوى )(، وهي دالة ٖٛ,ٓ، ٖٗ,ٓاآلمن( تراوحت ما بين )

 ( نتائج ذلك. ٔٔكما تم حساب االرتباط البيني بين بعدي المقياس، ويو ح جدول )
 (99جدول )

 يؼايم االرتباط انبٍُُ بٍُ بؼدٌ انًمُاص

 انتؼهك غُز اِيٍ األبؼـاد

 **9099- انتؼهك اِيٍ

 (9099** دانت ػُد يستىي )

( إلى وجود عالقة ارتباطية سمبية بين بعدي ٔٔ)تشير النتائج الواردة في جدول 
(ا مما يعني ارتفاع االتساق ٔٓ,ٓ(، وهو دال إحصائًيا عند مستوى )-ٙٙ,ٓالمقياس )ر=

 الداخمي بين بعدي المقياس.
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 الصدق التمييزي: -ٕ
تههههم اسههههتخدام اختبههههار مههههان وتنههههي لعينتههههين مسههههتقمتين لمعرفههههة داللههههة الفههههروق بههههين 

. وجهاءت أنمهاط التعمهق بالشهريكالمجموعتين العميا والدنيا فهي مجمهوع درجهات عبهارات مقيهاس 
 (.ٕٔالنتائج كما في جدول )

 (99جدول )

ًىػت انؼهُا دالنت انفزوق اإلحصائُت بٍُ يتىسطاث رتب درجاث األفزاد انىالؼٍُ ضًٍ انًج

 6وانًجًىػت اندَُا ػهً يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك

 يتىسط انزتب انًجًىػت انًتغُزاث
يجًىع 

 انزتب

 لًُت

Z انًحسىبت 

 انتؼهك اِيٍ

انًجًىػت انؼهُا 

=ٌ(99) 
99659 999699 

9699 
انًجًىػت اندَُا 

=ٌ(99) 
9659 99699 

انتؼهك غُز 

 اِيٍ

انًجًىػت انؼهُا 

=ٌ(99) 
99699 999699 

9629 
انًجًىػت اندَُا 

=ٌ(99) 
9699 99699 

 ( .,.9دانت ػُد )  **

( وجود فروق دالهة إحصهائًيا بهين متوسهطات رتهب درجهات أفهراد ٕٔيت ح من جدول )
المجموعهههة العميههها  ومتوسهههطات درجهههات أفهههراد المجموعهههة الهههدنيا عمهههى مقيهههاس أنمهههاط التعمهههق 

المجموعة ذي المتوسط األعمى،  وهذا يعني أن المقيهاس لهه بالشريك، وهذى الفروق في اتجاى 
 قوة تمييزية بين المجموعتين، مما يشير إلى أن المقياس صادق بصورة مقبولة.

 ثبات المقياس:-(ٕ)
 لمتحقق من ثبات المقياس تم استخدام الطرق التالية:

 ( طريقة ألفا كرونباخ:ٔ)
لبعهدي مقيههاس أنمهاط التعمههق بالشهريك، ويو ههح  تهم حسههاب معامهل ثبههات ألفها كرونبههاخ        
 ( نتائج ذلك.ٖٔجدول )

 (99جدول )

 يؼايالث ثباث بؼدٌ يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك بطزَمت أنفا كزوَباخ

 يؼايــم أنفا كزوَباخ األبؼاد و

 9029 انتؼهك اِيٍ 9

 9029 انتؼهك غُز اِيٍ 9
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( إلهى أن معهامالت ألفها كرونبهاخ لبعهدي مقيهاس ٖٔتشير النتهائج الهواردة فهي جهدول )
أنمههاط التعمههق بالشههريك جههاءت قههيم مرتفعههةا ممهها يههدل عمههى تمتههع المقيههاس بدرجههة جيههدة مههن 

 الثبات.
 ( طريقة التجزئة النصفية:ٕ)

تهههم حسهههاب ثبهههات المقيهههاس بطريقهههة التجزئهههة النصهههفية، وذلهههك بتقسهههيم المقيهههاس إلهههى 
صهفين: األول يتكهون مهن العبهارات الفرديهة، والثهاني يتكهون مهن العبهارات الزوجيهة، ثهم حسههاب ن

بههراون"، -معههامالت االرتبههاط بطريقههة "بيرسههون"، ومعالجههة النتههائج باسههتخدام معادلههة "سههبيرمان
 ( نتائج ذلك.ٗٔومعادلة "جتمان"، ويو ح جدول )

 (99جدول )

 ثباث بؼدٌ يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك بطزَمت انتجشئت انُصفُت يؼايالث

 األبؼاد و
 انتجشئت انُصفُت

 بزاوٌ-طزَمت سبُزياٌ طزَمت جتًاٌ

 9029 9029 انتؼهك اِيٍ 9

 9029 9029 انتؼهك غُز اِيٍ 9

( إلههى أن معههامالت الثبههات الخاصههة بكههل بعههدي ٗٔتشههير النتههائج الههواردة فههي جههدول )
بهراون، متقاربهة مهع مثيمتهها بطريقهة جتمهان، -مقياس أنماط التعمق بالشهريك بطريقهة سهبيرمان

وكمها قيم مناسبة، مما يدل عمهى ثبهات المقيهاس، وبشهكل عهام، تشهير النتهائج السهابقة إلهى أن 
بالشريك يتمتع بخصائص سيكومترية جيهدة مهن حيهث االتسهاق الهداخمي، مقياس أنماط التعمق 

 والصدق، والثبات عمى عينة البحث الحالي.
 الصورة النهائية لممقياس:-ج

( عبهارة موزعهة عمهى أبعهاد المقيهاس، وتهتم ٖٓتكونت الصورة النهائية لممقيهاس مهن )
التاليههة: )أوافههق تماًمهها، أوافههق، اإلجابههة عههن كههل عبههارة مههن عبههارات المقيههاس تبًعهها لالسههتجابات 

أحياًنا، ال أوافق، ال أوافق أبًدا(، وتتدرج االستجابات عمى عبارات المقيهاس عمهى النحهو التهالي: 
( لمعبههارات السههمبية، ويتههراوح مههدى ٘، ٗ، ٖ، ٕ، ٔ( لمعبههارات الموجبههة، و)ٔ، ٕ، ٖ، ٗ، ٘)

المرتفعههة عمههى كههل بعههد إلههى ( درجههة، وتشههير الدرجههة ٘ٚ-ٖٓالههدرجات عمههى كههل بعههد مهها بههين )
 ارتفاع نمط التعمق الذي يقسه هذا البعد. 
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 إجراءات البحح:

 تمثمت إجراءات تنفيذ البحث فيما يمي:
وعالقتههههه لتنظههههيم االنفعههههالي ااالسههههتقرار عمههههى مو ههههوع البحههههث فههههي العنههههوان التههههالي:  .ٔ

  نماط التعمق بالشريك لدى المتزوجين حديثًا.ب
 .عديدة مشكمة البحث وصياغتها من مصادر تحديد .ٕ
 صياغة أهمية البحث، وتحديدها في األهمية النظرية، واألهمية التطبيقية. .ٖ
تحديهههد عينهههة البحهههث بهههالمتزوجين حهههديثًا والهههذين لهههم يمهههر عمهههى زواجههههم أكثهههر مهههن -ٗ .ٗ

 سنة.
جمههههع اإلطههههار النظههههري المتعمههههق بمتشيههههرات البحههههث، وهههههي: التنظههههيم االنفعههههالي، وأنمههههاط  .٘

 تعمق بالشريك.ال
جمههههع البحههههوث والدراسههههات السههههابقة المتعمقههههة بمو ههههوع البحههههث، وتصههههنيفها، والتعقيههههب  .ٙ

عميهههها، وبيهههان أوجهههه االسهههتفادة منهههها، مهههدى اتفاقهههها، واختالفهههها عهههن البحهههث الحهههالي، 
 وما يتميز به البحث الحالي عن الدراسات السابقة.

 قيهههاس التنظهههيم االنفعهههاليإعهههداد واختيهههار أدوات البحهههثا حيهههث قهههام الباحهههث بترجمهههة م .ٚ
بعهههههد التواصهههههل مهههههع ُمِعهههههد  المقيهههههاس األصهههههمي، والحصهههههول عمهههههى موافقتهههههه السهههههتخدام 

عهههداد مقيهههاس آخهههر لقيهههاس أنمهههاط التعمهههق بالشهههريك، المقيهههاس فهههي البحهههث الحهههالي ، وا 
 وتم تحكيم هذى األدوات.

 الحصول عمى الموافقات اإلدارية التي تسمح بإجراء وتطبيق أدوات البحث. .ٛ
بههههدف التحقهههق مهههن صهههدق وثبهههات ههههذى  اسهههتطالعيةأدوات البحهههث عمهههى عينهههة  تطبيهههق .ٜ

 .( وزوًجا وزوجة٘ٗ، وقد بمغ عددها )األدوات
( ٕٕٛتطبيهههههق أدوات البحهههههث عمهههههى عينهههههة أساسهههههية مهههههن المتهههههزوجين حهههههديثًا بمشهههههت ) .ٓٔ

 .البحثالبيانات لمتحقق من فروض فرًدا بهدف معالجة 
 .معالجة البيانات باألساليب اإلحصائية المناسبة التي تتفق مع طبيعة كل فرض .ٔٔ
تفسهههير النتهههائج فهههي  هههوء اإلطهههار النظهههري والدراسهههات السهههابقة ووجههههة نظهههر الباحهههث  .ٕٔ

 وثقافة المجتمع السعودي.
 كتابة التوصيات والمقترحات البحثية المستقبمية. .ٖٔ
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 النتائج واملناقشة:

 الشؤال األول:نتائج اإلجابة عن أواًل: 

ينصَّ السؤال عمى: "ما مستوى التنظيم االنفعالي لدى أفراد عينة البحث من 
 المتزوجين حديثًا بمدينة جدة؟"

ولاجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد 
، ٕ٘، ٘ٔوتو ح جداول ) .عينة البحث عمى أبعاد مقياس التنظيم االنفعالي ودرجته الكمية

 ( نتائج ذلك.ٕٙ
 (95جدول )

( 999انًتىسطاث واالَحزافاث انًؼُارَت ندرجاث انؼُُت انكهُت يٍ انًتشوجٍُ حدَثًا بًدَُت جدة )ٌ=

 ػهً أبؼاد يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ ودرجته انكهُت

 انًتىسطاث األبؼاد
االَحزاف 

 انًؼُارٌ

 يستىي انبؼـد

 يتىسط 9099 9059 انتحدَد

 يتىسط 9059 9099 انًؼانجت

 يتىسط 9099 9029 انتؼبُز

 يتىسط 9092 9099 اندرجت انكهُت

( أن مستوى التنظيم االنفعالي سواء عمى الدرجة الكمية، أو ٘ٔيت ح من جدول )
األبعاد الفرعية لدى العينة الكمية من المتزوجين حديثًا جاء في حدود المتوسط. ويو ح شكل 

( مستويات أبعاد التنظيم االنفعالي ودرجته الكمية لدى العينة الكمية من المتزوجين حديثًا ٘)
 بمدينة جدة. 

 (99جدول )

( 999انًتىسطاث واالَحزافاث انًؼُارَت ندرجاث ػُُت األسواج انًتشوجٍُ حدَثًا بًدَُت جدة )ٌ=

 ػهً أبؼاد يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ ودرجته انكهُت

 انًتىسطاث األبؼاد
االَحزاف 

 انًؼُارٌ

 يستىي انبؼـد

 يتىسط 9099 9059 انتحدَد

 يتىسط 9099 9099 انًؼانجت

 يتىسط 9099 9029 انتؼبُز

 يتىسط 9059 9099 اندرجت انكهُت
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جاءت  ( أن مستوى التنظيم االنفعالي سواء عمى الدرجة الكميةٙٔيت ح من جدول )
كما جاءت االبعاد الفرعية بدرجة متوسطة تترواح ما  ،ٕٙ.ٖبدرجة متوسطة بمتوسط بمغ 

 ( . ٓ٘.ٖ -ٜٜ.ٕبين )
 ( 99جدول )

( 999انًتىسطاث واالَحزافاث انًؼُارَت ندرجاث ػُُت انشوجاث انًتشوجاث حدَثًا بًدَُت جدة )ٌ=

 ػهً أبؼاد يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ ودرجته انكهُت

 انًتىسطاث األبؼاد
االَحزاف 

 انًؼُارٌ

 يستىي انبؼـد

 يتىسط 9099 9099 انتحدَد

 يتىسط 9095 9099 انًؼانجت

 يتىسط 9099 9099 انتؼبُز

 يتىسط 9099 9095 اندرجت انكهُت

جاءت  ( أن مستوى التنظيم االنفعالي سواء عمى الدرجة الكميةٚٔيت ح من جدول )
كما جاءت االبعاد الفرعية بدرجة متوسطة تترواح ما  ،ٖ٘.ٖبدرجة متوسطة بمتوسط بمغ 

 ( . ٖٙ.ٖ -ٙٓ.ٖبين )
 نتائج اإلجابة عن الشؤال الجاني:

ينصَّ السؤال عمى: "ما أنماط التعمق بالشريك الشائعة لدى أفراد عينة البحث من 
 المتزوجين حديثًا بمدينة جدة؟"

واالنحرافات المعيارية لدرجات أفراد  ولاجابة عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات
( نتائج ٕٓ، ٜٔ، ٛٔعينة البحث عمى أبعاد مقياس أنماط التعمق بالشريك. ويو ح جدول )

 ذلك.
 (99جدول )

( 999بًدَُت جدة )ٌ= انًتىسطاث واالَحزافاث انًؼُارَت ندرجاث انؼُُت انكهُت يٍ انًتشوجٍُ حدَثًا

 ػهً أبؼاد يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك6

 يستىي االَحزاف انًؼُارٌ انًتىسطاث أًَاط انتؼهك

 انبؼـد
 يزتفغ 9099 9099 انتؼهك اِيٍ

 يتىسط 9099 9052 انتؼهك غُز اِيٍ

( أن نمط التعمق اآلمن جاء في الترتيب األول بمتوسط ٛٔيت ح من جدول )
 (. ٜ٘,ٕ، يميه نمط التعمق غير اآلمن بمتوسط )(ٙٚ,ٖ)
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 (92جدول )

( 999انًتىسطاث واالَحزافاث انًؼُارَت ندرجاث ػُُت األسواج انًتشوجٍُ حدَثًا بًدَُت جدة )ٌ=

 ػهً أبؼاد يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك6

 يستىي االَحزاف انًؼُارٌ انًتىسطاث أًَاط انتؼهك

 انبؼـد
 يزتفغ 9099 9099 انتؼهك اِيٍ

 يتىسط 9099 9099 انتؼهك غُز اِيٍ

( أن نمط التعمق اآلمن جاء في الترتيب األول بمتوسط ٜٔيت ح من جدول )
 (ٙٗ,ٕ(، يميه نمط التعمق غير اآلمن بمتوسط )ٗٛ,ٖ)

 (99جدول )

( 999حدَثًا بًدَُت جدة )ٌ= انًتىسطاث واالَحزافاث انًؼُارَت ندرجاث ػُُت انشوجاث انًتشوجٍُ

 ػهً أبؼاد يمُاص أًَاط انتؼهك بانشزَك6

 يستىي االَحزاف انًؼُارٌ انًتىسطاث أًَاط انتؼهك

 انبؼـد
 يتىسط 9029 9099 انتؼهك اِيٍ

 يتىسط 9099 9099 انتؼهك غُز اِيٍ

( أن نمط التعمق اآلمن جاء في الترتيب األول بمتوسط ٕٓيت ح من جدول )
 (. ٖٚ,ٕ، يميه نمط التعمق غير اآلمن بمتوسط )(ٚٙ,ٖ)

 :يةنتائج التحقق من الفرض
بين درجات أفراد عينة  إحصائًياعمى أنه: "توجد عالقة ارتباطية دالة  يةالفر تنصُّ 

البحث من المتزوجين حديثًا بمدينة جدة عمى مقياس التنظيم االنفعالي ودرجاتهم عمى 
  .مقياس أنماط التعمق بالشريك"

تم حساب معامل االرتباط )بطريقة بيرسون( بين  يةولمتحقق من صحة الفر 
الدرجات الخام ألفراد عينة البحث من المتزوجين حديثًا في التنظيم االنفعالي، ودرجاتهم في 

 .( نتائج ذلكٕٔأنماط التعمق بالشريك. ويو ح جدول )
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 (99جدول )

درجاث أفزاد ػُُت انبحث ػهً يمُاص انتُظُى االَفؼانٍ، ودرجاتهى ػهً يمُاص  يؼايالث االرتباط بٍُ

 (999أًَاط انتؼهك بانشزَك )ٌ=

 األبؼاد
 أًَاط انتؼهك بانشزَك

 انتؼهك غُز اِيٍ انتؼهك اِيٍ

ى 
ظُ

تُ
ان

ٍ
ان
فؼ

الَ
ا

 

 **9099- **9099 انتحدَد

 9092- **9099 انًؼانجت

 9099- 9099 انتؼبُز

 **9099- **9095 اندرجت انكهُت

 9095* دانت ػُد يستىي   9099** دانت ػُد يستىي 

 ( ما يمي:ٕٔيت ح من النتائج الواردة في جدول )
( بين بعد التحديد ونمط ٔٓ,ٓعند مستوى ) إحصائًياوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  -

 .بين التحديد ونمط التعمق غير اآلمن إحصائًياالتعمق اآلمن، وعالقة ارتباطية سمبية دالة 
( بين بعد المعالجة ونمط ٔٓ,ٓعند مستوى ) إحصائًياوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة  -

التعمق اآلمن، ولم تصل قيمة معامل االرتباط بين المعالجة ونمط التعمق غير اآلمن إلى 
 .مستوى الداللة اإلحصائية

 .التعبير ونمطي التعمق: اآلمن، وغير اآلمن عدم وجود عالقة ارتباطية بين بعد -
( بين الدرجة الكمية ٔٓ,ٓعند مستوى ) إحصائًياوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة   -

عند مستوى  إحصائًيالمتنظيم االنفعالي ونمط التعمق اآلمن، وعالقة ارتباطية سمبية دالة 
 .التعمق غير اآلمن(  بين بين الدرجة الكمية لمتنظيم االنفعالي ونمط ٔٓ,ٓ)

 وبذلك يقبل الفرض األول.
 ثانيًا: مناقشة نتائج البحح:

يتم في هذا المحور مناقشة النتائج التي توصل إليها البحث الحالي من خالل عرض 
 تساؤالت البحث وفر ياتها وتفسيرها في  وء اإلطار النظري والدراسات السابقة.

 مناقشة نتائج الشؤال األول:

عمى: "ما مستوى التنظيم االنفعالي لدى أفراد عينة البحث من نصَّ السؤال 
( ٚٔ، ٙٔ، ٘ٔالمتزوجين حديثًا بمدينة جدة؟" ومن خالل النتائج التي وردت في جداول )

يت ح أن مستوى التنظيم االنفعالي سواء عمى الدرجة الكمية، أو األبعاد الفرعية سواء لدى 
العينة الكمية، أو عينة األزواج، أو الزوجات من أفراد عينة البحث جاء في حدود المتوسط، 
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وجاء ترتيب أبعاد التنظيم االنفعالي وفًقا لدرجة المتوسط عمى النحو  التالي: التحديد 
وبفحص قيم المتوسطات عمى األبعاد (. ٜٛ,ٕ(، التعبير  )ٕٕ,ٖ(، والمعالجة )ٚ٘,ٖ)

 والدرجة الكمية يمكن القول إنها تقترب من مستوى االرتفاع إلى حد ما.
( التي توصمت إلى أن مستوى ٕٛٔٓواتفقت هذى النتيجة مع نتائج دراسة األطرش )

مفت هذى النتيجة مع نتائج دراسة عياش التنظيم االنفعالي كان متوسًطا لدى األزواجا واخت
( التي أظهرت أن طالب الجامعة يظهرون مستوى مرتفًعا من التنظيم مٕٙٔٓوفائق )

، كما تختمف مع نتائج دراسة االنفعالي، وتختمف عينة هذى الدراسة مع عينة البحث الحالي
اء األردنيات كان ( التي أظهرت أن مستويات التعبير االنفعالي لدى النسٕٛٔٓاإلبراهيم )
 مرتفًعا.

المستهدفة الذين يمتمكون من ويمكن تفسير هذى النتيجة في  وء خصائص العينة 
، كما أن ةاإلمكانات العقمية والمعرفية ما يجعمهم يدركون المواقف االنفعالية بصورة جيد
مكانياتهم العممية تدفعهم إلى التحكم في سموكياتهم بشكل أف ل، كذلك  يرى الباحث قدراتهم وا 

أن مدة الزواج تمعب دورًا في تنظيم هذى االنفعاالت لدى الزوجينا فإحساس كل منهما ب ن 
الزواج في بداياته، وكل منهم يكتشف اآلخر، ويحاول أن يرسم صورة طيبة له لدى الشريكا 
األمر الذي يدفعهما إلى التحكم في مشاعرهما الداخمية عند مواجهة المشكالت والصعوبات 

 .لحياتيةا
( أن التعبيرات االنفعالية مثل الش ب مقابل الحزن تؤثر ٕٚٓٓوقد ذكر صالح )

عمى األداء الزواجيا باإل افة إلى بعض المتشيرات المعرفية في الزواج مثل كيفية فهم 
األزواجا ألن التفاعالت الزواجية السمبية من ش نها أن تؤثر عمى مستقبل الزواج، وقد أشارت 

اسة التي أجراها عمى عينة من المتزوجين إلى ارتباط الر ا الزواجي أحد أهم نتائج الدر 
 مكونات التوافق الزواجي بالتعبير عمى االنفعاالت.

ويرى الباحث أن استراتيجية التعبير عن االنفعال رغم أنها جاء في المستوى 
نة البحث من المتوسط، لكنها جاءت في الترتيب اآلخير، ويمكن تفسير ذلك ب ن أفراد عي

المتزوجين حديثًا، ومازال كل طرف يحاول اكتشاف الطرف اآلخر، خاصة مع ثقافة المجتمعات 
جاى الشريك من التعبير االنفعالي تالعربية عموًما وال سيما المجتمع السعودي التي ترى أن 

من  وأنه يستحي فالرجل يرى أن التعبير هو نوع من الطعن في رجولتهالعيوب االجتماعيةا 
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ولكن من خالل  ،والمرأة ترى أن ثقافة البوح عيب التعبير عن مشاعرى بشكل مباشر لزوجته،
خبرة الباحث في العمل كمرشد زواجي في مع مجال االستشارات األسرية والزوجية فقد الحظ 

الثقافة التي جمدت جو الدفء  ىأن الكثير من المشكالت في العالقات الزوجية سببها هذ
وفر ت الصمت بين الزوجين وعدم التعبير االنفعالي، بينما الحوار  ،والتفاهم بين الزوجين

 .اتربويً  اوأسموبً  اإسالميً  ايعد أحد وسائل االستقرار والتوافق إ افة إلى كونه منهجً 
 نتائج اإلجابة عن الشؤال الجاني:

وى أنماط التعمق بالشريك لدى أفراد عينة البحث عمى: "ما مست الثانىنصَّ السؤال 
( ٕٓ، ٜٔ، ٛٔجدول )ومن خالل النتائج التي وردت في  من المتزوجين حديثًا بمدينة جدة؟"

ا وانتشاًرا لدى أفراد عينة البحث من المتزوجين األكثر شيوعً اآلمن التعمق نمط يت ح أن 
 المرتبة الثانية.التعمق غير اآلمن في نمط حديثًا، بينما جاء 

وهو امتداد لتعمق الطفولة  ،تعمق الشريك هو تعمق راشدينويمكن تفسير ذلك ب ن 
األبناء يعايش يشرس في نفوس األبناء منذ الصشر القيم اإلسالمية، و  في مجتمع مسمم

 تستمر معهم في المراحل التالية. عالقات سوية داخل األسرة 
إعداد بعد  Hazan & Shaver (1987)هازان وشيفر ويتفق ذلك مع ما ذكرى 

  Bowlbyمقياس لقياس أنماط التعمق العاطفي لدى الراشدين استنادًا إلى نظرية بولبي 
ألنماط التعمق المختمفة عند االطفال، ف فترض أن األفراد   Ainsworthومالحظات آينزورث 

 الوالدي والر ا.بمن ذوي نمط التعمق اآلمن تتصف عالقاتهم بالثقة 
( التي Feeny & Noller, 1990واتفقت النتيجة مع نتيجة دراسة فيني ونولير )

أشارت إلى أن أنماط تعمق الراشدين بشركائهم الرومانسيين كانت مماثمة ألنماط تعمقهم 
بوالديهما فاألفراد من ذوي نمط التعمق اآلمن، وصفوا عالقاتهم مع والديهم  ب نها إيجابية 

( التي أشارت إلى ٕٗٔٓما اتفقت مع نتائج دراسة بني أرشيد وجرادات )ونالوا الحب الالزما ك
أن نمط التعمق اآلمن هو أكثر أنماط التعمق شيوًعا لدى الطمبةا وكذلك نتائج دراسة أبوغزال 

  .( التي أظهرت أن نمط التعمق اآلمن هو اكثر أنماط التعمق شيوًعإٗٔٓوفموة )
( التي أظهرت أن نمط التعمق ٕٗٔٓوالعطيات ) وأيَ ا نتائج دراسة بشارة وقسايمة

( ٕٛٔٓوبالمثل فقد اتفقت مع نتائج دراسة ظهيري )اآلمن هو أكثر أنماط التعمق شيوًعا، 
 التي أظهرت أن نمط التعمق اآلمن هو أكثر أنماط التعمق شيوًعا.
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جة لحاا نظرً لدى أفراد عينة البحث من الزوجينا ويعزو الباحث وجود التعمق اآلمن 
فالتعمق اآلمن والروابط االجتماعية اإليجابية في التفاعالت  االزوجين لبع هما البعض

االجتماعية، وخاصة بين الزوجين تسهم بشكل كبير في تنظيم االنفعاالت التي قد تحدث بين 
من خالل خبرة و  الزوجين، وخاصة المتزوجين حديثًا والناشئة عن  شوطات ومشكالت الحياة.

مجال االستشارات الزوجية واألسرية فقد الحظ أنه برغم شدة بعض الخالفات بين الباحث في 
لمحفاظ عمى كيان األسرة من االنفصال مثل ا الطرفين لكن وجد أن كل طرف يحاول جاهدً 

 طبيعة المجتمع المحافظ الذي يسعى لمحفاظ عمى األسرة ك ي مجتمع مسمم.
ذى النتيجة من وجود مستوى مرتفع ويرى الباحث أنه قد يكون هناك تعارض بين ه

لمتعمق اآلمن بين الزوجين في الزواج الحديث وبين اإلحصائيات التي تشير إلى ارتفاع نسب 
يعزو الباحث ارتفاع نسب الطالق إلى عوامل أخرى غير الطالق بين المتزوجين حديثًا، ولكن 

مع أو تدخالت األقارب وعدم مثل إجبار الزوجين عمى زواج األقرباء بثقافة المجت التعمقنمط 
تحمل المسؤوليات الزوجية واإلدمان والتعاطي لمزوج واإلنششال بوسائل التواصل اإللكتروني 

 .من العوامل التي تؤدي لمطالق غير التعمق غير اآلمن وغير ذلك
 :يةنتائج التحقق من الفرضمناقشة 

عمى أنه: "توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين درجات أفراد عينة  يةالفر  تنصّ 
وجود ( ٕٔ)وتبين من النتائج الواردة في جدول البحث من المتزوجين حديثًا بمدينة جدة ". 

( بين الدرجة الكمية لمتنظيم ٔٓ,ٓعالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى )
اآلمن، وعالقة ارتباطية سمبية دالة إحصائًيا عند مستوى  االنفعالي وأبعادى ونمط التعمق

 (  بين بين الدرجة الكمية لمتنظيم االنفعالي وأبعادى ونمط التعمق غير اآلمن.ٔٓ,ٓ)
وتعني النتيجة السابقة أنه كمما ارتفع مستوى التعمق اآلمن لدى أفراد عينة البحث 

نظيم االنفعالي لديهم، وكمما ارتفع مستوى من المتزوجين حديثًا ارتفع تبًعا لذلك مستوى الت
 التعمق غير اآلمن انخفض تبًعا لذلك مستوى التنظيم االنفعالي.

 Richardsوبشكل عام، اتفقت هذى النتيجة مع نتائج دراسة ريتشاردز وهاكت 
(2012) Hackett &  التي أظهرت وجود عالقة ارتباطية بين التعمق الوجداني واستراتيجيات
والتي  Yi-Ching (2012تشنج )-االنفعالي  لدى القادةا كذلك نتيجة دراسة يالتنظيم 

أشارت إلى وجود عالقة ارتباطية دالة بين أنماط التعمق )اآلمن، والمششول، والخائف، 
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 Gresham& Gulloneوالرافض( وتنظيم االنفعالا وكذلك نتيجة جريشام وجولون )
لة إحصائًيا بين كل من أنماط التعمق وبين تنظيم والتي توصمت إلى وجود ارتباطية دا 2012)

مكانية التنبؤ بتنظيم االنفعال من خالل أنماط التعمقا وكذلك نتائج دراسة  جودال  االنفعال، وا 
(Goodall (2015 ا وكذلك التي أظهت أن أنماط التعمق تسهم في التنبؤ بتنظيم االنفعال

التي أظهرت وجود عالقة  Henschel, et al. (2020)نتائج دراسة هينشكل وآخرين 
 ارتباطية بين أنماط التعمق والتنظيم االنفعالي وصعوباته.

ويمكن تفسير هذى النتيجة ب ن التعمق اآلمن والروابط االجتماعية اإليجابية في 
التفاعالت االجتماعية، وخاصة بين الزوجين تسهم بشكل كبير في تنظيم االنفعاالت التي قد 

الزوجين، وخاصة المتزوجين حديثًا والناشئة عن  شوطات ومشكالت الحياةا أي تحدث بين 
أن وجود تعمق آمن لدى الطرفين يساعد كل منهما عمى تحديد انفعاالتها، ومعالجتها، ومن 
ثم سهولة تعبير الشريك بانفعاالته لمشريك اآلخر، وأن عدم التعبير االنفعالي ألحدهما مرتبط 

ا فاإلحساس بالخوف والشعور بالتجنب ال يولد تعبيًرا عن باآلخر بوجود تعمق غير آمن
التي أشارت إلى وجود عالقة  Lang (2010المشاعر، وهذا يتفق مع نتائج دراسة النج )

ارتباطية دالة إحصائًيا بين نمط التعمق التجنبي وبين كل من: الدرجة الكمية لصعوبة التعبير 
والتفكير الموجه نحو الخارج، وسمة القمق، ووجود عن المشاهر، وصعوبة وصف المشاعر، 

عالقة ارتباطية دالة إحصائًيا بين نمط التعمق القمق، وبين كل من: الدرجة الكمية لصعوبة 
التعبير عن المشاعر، وصعوبة وصف المشاعر، وصعوبة تحديد المشاعر، وأعراض وسمة 

 القمق. 
، وعدم قدرة كل منهما عمى تنظيم ويمكن القول إن انتشار ثقافة الصمت بين الزواج
من الشريك والحذر والخوف لتوجس انفعاالته والتعبير عنها ب ريحية لمطرف اآلخر ناتج عن ا

 والتعمق غير اآلمن سواء القمق أو التجنبي.في التعامل، 
كما يمكن تفسير هذى النتيجة المتعمقة بوجود عالقة بين نمط التعمق اآلمن والتنظيم 

نمط التعمق اآلمن يسهل عمى أفراد  ( من أن أنمٕٔٔٓي  وء ما ذكرى العموان )االنفعالي ف
هذا النمط االقتراب من اآلخرين، والثقة بهم واالعتماد عميهم، ويشعرون باالرتياح ألن 
اآلخرين يثقون بهم، ويتفاعمون مع اآلخرين بمرونة، ويتقبمونهم ويتعاونون معهم، باإل افة 

نحو أنفسهم ونحو اآلخرين،  إلى ذلك، فإن لدى األفراد ذوي نمط التعمق اآلمن نظرة إيجابية
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وهذا يمكنهم من ت سيس عالقات اجتماعية مع اآلخرين بسهولة، ويعّد بناء وت سيس 
العالقات االجتماعية والتعاون مع اآلخرين أبعاًدا رئيسة لمذكاء االنفعالي. باإل افة إلى ذلك، 

ًبا نحو اآلخرين، فان األفراد ذوي النمط اآلمن أكثر مرونة ويظهرون  بطا انفعالًيا مناس
وعمى العكس فإن األفراد ذوي نمط التعمق التجنبي يميمون إلى تجنب اآلخرين، في حين أن 
األفراد ذوي نمط التعمق القمق يصبحون متقمبين انفعالًيا في عالقاتهم المستقبمية وتفاعمهم 

دارة انفعاالتهم.  مع اآلخرين، ومن ثم يجدون صعوبة في تنظيم وا 
الميل إلقامة ( من أن مٕ٘ٔٓفي  وء ما ذكرى أبو راسين )رها أيً ا كما يمكن تفسي

بالكفاءات والمهارات  كثر في محيط البيئة يرتبط إيجابًياروابط حميمة وعالقات مع فرد أو أ
دارتها وتنظيمها والتعبير عنها، والتعاطف مع اآلخرين وتفهم  التي تتعمق بإدراك االنفعاالت، وا 

وهذا يعني أن نمط التعمق اآلمن وما يتميز به من مشاعر جتماعية. مشاعرهم والمهارات اال
إيجابية تجاى الذات وتجاى اآلخرين، وألنه يستطيع االقتراب من اآلخرين، والثقة بهم واالعتماد 
عميهم، وال يقمق من اقتراب اآلخرين منه، ونتيجة لذلك يسهل عميه معرفة وتنظيم انفعاالته، 

و بطها من أجل التكيف، ويستطيع أن يدرك المشاعر واالنفعاالت في  وفهمها والتعبير عنها
التفاعالت االجتماعية، وتكوين عالقات ناجحة مع الشير، وقد وجد ب ن الفرد من نمط التعمق 
اآلمن يتميز ب نه أكثر كفاءة وجدانية، ويكون قادررًا عمى المحافظة عمى سموكه المنظم، 

لعكس من ذلك، فإن النمط غير اآلمن، خاصة القمق، تكون و بط مشاعرى وتنظيمها. وعمى ا
لديه دفاعات انفعالية، والتي تكف أو تمنع معالجة المعمومات لمرسائل الوجدانية، وتعيق إدراك 

 المشاعر والنوايا بالنسبة لمذات واآلخرين. 
  :امةاخل

 أواًل: ملخص نتائج البحح:

 نماط التعمق بالشريك لدى ب تهعالقو لتنظيم االنفعالي اتناول البحث الحالي مو وع: "
 : إلىوهدف البحث المتزوجين حديثًا". 

التعرف عمى استراتيجيات التنظيم االنفعالي الشائعة لدى أفراد عينة البحث من المتزوجين -ٔ
 حديثًا بمدينة جدة.

لدى أفراد عينة البحث من المتزوجين حديًثا  التعرف عمى أنماط التعمق بالشريك الشائعة-ٕ
 بمدينة جدة.
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التعرف عمى العالقة االرتباطية بين التنظيم االنفعالي وأنماط التعمق بالشريك لدى أفراد  -ٖ
 عينة البحث من المتزوجين حديثًا بمدينة جدة.

من ٚٔٔ( زوًجا وزوجة من المتزوجين حديثًا ) ٕٕٛمن )وُطبق البحث عمى عينة 
( سنة ٜٔ,ٖٔ)من الزوجات( بمدينة جدة، وقد بمغ متوسط أعمارهم الزمنية ٔٔٔزواج+ األ 

 .وقد كان الهدف من هذى العينة هو التحقق من فروض البحث(. ٖٔ,٘بانحراف معياري )
  ولتحقيق أهداف البحث، تم استخدام األدوات التالية:

 وترجمة )الباحث(: Greenberg, et al. (2016)مقياس التنظيم االنفعالي من إعداد -ٔ
 أنماط التعمق بالشريك من إعداد الباحث:مقياس -ٕ

 النتائج التالية: إلىوتوصلَّ البحث الحالي 
مستوى التنظيم االنفعالي سواء عمى الدرجة الكمية، أو األبعاد الفرعية لدى العينة أن -ٔ

عينة األزواج، وعينة الكمية من المتزوجين حديثًا جاء في حدود المتوسط، وكذلك لدى 
 الزوجات.

(، يميه نمط التعمق غير ٙٚ,ٖأن نمط التعمق اآلمن جاء في الترتيب األول بمتوسط ) -ٕ
(، وذلك لدى العينة الكمية من المتزوجين حديثًا، وكذلك لدى ٜ٘,ٕاآلمن بمتوسط )

 األزواج، ولدى الزوجات.
( بين بعد التحديد ونمط ٔٓ,ٓوى )وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مست -ٖ

 التعمق اآلمن، وعالقة ارتباطية سمبية دالة إحصائًيا بين التحديد ونمط التعمق غير اآلمن.
( بين بعد المعالجة ونمط ٔٓ,ٓوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى ) -ٗ

التعمق اآلمن، ولم تصل قيمة معامل االرتباط بين المعالجة ونمط التعمق غير اآلمن إلى 
 مستوى الداللة اإلحصائية.

 من.عدم وجود عالقة ارتباطية بين بعد التعبير ونمطي التعمق: اآلمن، وغير اآل -
( بين الدرجة الكمية لمتنظيم ٔٓ,ٓوجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحصائًيا عند مستوى ) -

(  ٔٓ,ٓاالنفعالي ونمط التعمق اآلمن، وعالقة ارتباطية سمبية دالة إحصائًيا عند مستوى )
 بين بين الدرجة الكمية لمتنظيم االنفعالي ونمط التعمق غير اآلمن.
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 ثانًيا التوصيات:

 يمكن تقديم التوصيات التالية:في  وء ما توصمت إليه نتائج البحث، 
توجيه الباحثين في الجامعات ومراكز البحوث االجتماعية والنفسية إلى إجراء المزيد من -ٔ

الدراسات التي تهتم بالمشكالت األسرية والعالقات الزواجية، والمتشيرات النفسية اإليجابية 
عوامل وقائية  د التفكك األسري، والنزاعات والصراعات التي  التي يمكن أن تكون بمثابة

 تؤدي إلى مزيد من حاالت الطالق، وخاصة بين المتزوجين حديثًا.
إلى  رورة إنشاء مراكز الموارد البشرية والشؤون االجتماعية توجيه المسؤولين في وزارة -ٕ

، مة في مجال اإلرشاد النفسيلارشاد الزواجي واألسري، وتزويدها بالكوادر العممية المؤه
 وتفعيل البرامج اإلرشادية لممقبمين عمى الزواج عمى المستوى الوقائي.

من خالل االستعانة بمختصين في اإلرشاد األسري  رورة االهتمام بالبرامج اإلعالمية -ٖ
، بطبيعة الحياة الزوجيةوالزوجات بالندوات التوعوية التي تهدف إلى توعية األزواج 

واألدوار الزواجية والوالدية واالجتماعية المطموبة لنجاحهما الزواجي، وتحقيق درجات 
 التوافق النفسي لهما، وألبنائهما.تنظيم االنفعاالت و ُمر ية من 

االهتمام بالتعرف عمى المشكالت النفسية التي قد تواجه األفراد في بداية الزواج سواء -ٗ
عها في وقت مبكر من أجل الحد من ظهور هذى األزواج أو الزوجات، والتعامل م

 المشكالت والوقاية منها قبل أن تتفاقم، وتؤدي إلى انهيار األسرة، أو تنتهي بالطالق.
 رورة تبصير العاممين في مجال الصحة النفسية واإلرشاد النفسي ب همية عمم النفس -٘

المجال األسري، ومن هذى  اإليجابي ومتشيراته في حياة األفراد بصفة عامة، وتوظيفها في
 المتشيرات: التنظيم االنفعالي.

عقد دورات إرشادية وتثقيفية في الجمعيات المختصة لممتزوجين حديثًا لبيان أهمية إشباع -ٙ
الحاجات النفسية واالجتماعية والتعمق اآلمن بين الزوجين ودورى في تحقيق االنسجام 

 الزواجي. الر او 
دور المؤسسات الدينية من خالل الخطاب الديني في بناء  رورة العمل عمى تفعيل -ٚ

التسامح والتسامي قيم المودة والرحمة والسكينة و وتكوين األسرة والقيم الدينية التي تعزز  
 الزواج.تنظيم االنفعاالت في ا مما ينعكس بشكل إيجابي عمى نبين الزوجي
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 رورة حرص الزوجين عمى االطالع عمى الكتب الدينية واالجتماعية التي تمدهم -ٛ
 .التنظيم االنفعاليبالمهارات واألساليب العممية والدينية التي تساعدهم عمى تحقيق 

تكثيف البرامج اإلعالمية الموجهة لممتزوجين التي تبحث في إرشادهم ب هم الطرق لتحقيق -ٜ
 . التنظيم االنفعالي

وأسس التعامل بين الزوجين وكيفية تنظيم االنفعاالت عقد دورات تدريبية وتثقيفية عن -ٓٔ
حل المشاكل الزوجية، وأي ا عقد دورات تدريبية لتنمية مهارات التفكير وتطوير الذات 

 وكيفية تحقيق الر ا عن الحياة لدى المتزوجين.
 ثالًجا: مقرتحات البحح:

 التالية:المستقبمية يمكن اقتراح المو وعات البحثية ، في  وء نتائج البحث الحالي
دراسة ت ثير بعض المتشيرات الديموجرافية عمى التنظيم االنفعالي لدى المتزوجين مثل:  .ٔ

سنوات الزواج، ومستوى تعميم كل من الزوج والزوجة، وعدد األبناء، ومستوى الدخل، 
 .والحالة الوظيفية

 .وعالقته بعدم التوافق الزواجي لدى المتزوجين حديثًادراسة صعوبات التنظيم االنفعالي  .ٕ
 دراسة التنظيم االنفعالي وعالقته بالرفاهية النفسية لدى المتزوجين حديثًا. .ٖ
دراسة النموذج البنائي لمعالقات بين العفو والتسامح في العالقات الزوجية والتنظيم  .ٗ

 .النفسية لدى المتزوجين حديثًا االنفعالي والتعمق اآلمن والمساندة االجتماعية والرفاهية
 .دراسة بعض العوامل المسهمة في التنبؤ بالتعمق اآلمن لدى المتزوجين حديثًا .٘
 .التدريب عمى التنظيم االنفعالي لدى المتزوجين حديثًافعالية برنامج إرشادي قائم عمى  .ٙ
 والمتزوجين قديمًا في التنظيم االنفعالي. دراسة مقارنة بين المتزوجين حديثاً  .ٚ
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 عـاملراج

 أواًل: املراجع العربية:

 القرآن اللريه.

 احلذيح الشريف.

(. أنماط التعمق في عالقتيا بكل من الذكاء الوجداني واإلبداع 5102) .أبو راسين، محمد بن حسن
، 10، مصر، اإلرشاد النفسي مجمةالوجداني لدى عينة من طمبة المرحمة الثانوية. 

011-555. 
(. أنماط تعمق الراشدين وعالقتيا بتقدير الذات 5116) .أبو غزال، معاوية؛ وجرادات، عبد الكريم

 .24-12(، 0)2، المجمة األردنية في العموم التربويةوالشعور بالوحدة. 
ى عينة من األزواج الميجرين (. التوافق الزواجي وعالقتو بالتنظيم االنفعالي لد5105) .األطرش، ىبة

-001(، 25) 11، سوريا، مجمة جامعة البعث لمعموم اإلنسانيةفى مدينة ريف دمشق. 
015. 

(. تعمق الراشدين 5101) .بشارة، موفق سميم؛ والعطيات، خالد عبد الرحمن؛ وقسايمة، المثنى مصطفى
ض األطفال، جامعة ، كمية ريامجمة الطفولة العربيةوعالقتو بالمساندة االجتماعية. 

 .  512-034(، 3) 05اإلسكندرية، مصر، 
بداع(. استراتيجيات تنظيم االنفعاالت. 5104) .بمحسيني، وردة؛ وبوسعيد، سعاد ، رابطة مجمة فكر وا 

 .515-051، 000األدب الحديث، الجزائر، 
العبارات الذاتية السمبية (. أثر تعديل 5101) .بني أرشيد، عبد اهلل محمد؛ وجرادات، عبد الكريم محمد

وتحسين ميارات االتصال في تعديل أنماط التعمق غير اآلمنة لدى طمبة الصفين التاسع 
 التربوية والدراسات لألبحاث المفتوحة القدس جامعة مجمة .والعاشر في محافظة إربد

 . 551-062 (5) 5 فمسطين، والنفسية،
التعمق وعالقتيا بالكمالية وأنماط المواجية لمضغوط النفسية لدى عينة  (. أنماط5101) .صابر، سامية

، جامعة دراسات نفسية وتربوية، مجمة كمية التربيةمن طالب وطالًبات الجامعة. 
 .053-01، 51الزقازيق، 
(. الرضا الزواجي وعالقتو بالتعبير االنفعالي واالستثمار المتنوع 5114) .صالح، عواطف حسين
مجمة كمية لحياة لدى الرجال المتزوجين من نساء عامالت وغير عامالت. لشريكة ا
 .65-21، 14، جامعة طنطا، مصر، التربية



 م0202( 88) -0ج-أغسطسعدد                                       ...  وعالقته بأنماط التعلق التنظيم االنفعالي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 292 - 

أنماط التعمق وعالقتيا بالرضا عن الحياة وأساليب التعامل مع (. 5116) .عبد الغني، رباب رشاد
. المكرمة وجدةالضغوط النفسية لدى عينة من الزوجات في منتصف العمر بمدينتي مكة 

 ، المممكة العربية السعودية.رسالة ماجستير، غير منشورة، كمية التربية، جامعة أم القرى
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