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 ممخص البحث

مف  المتزوجيفتـ اختيار عينة مف بانماط التعمؽ؟، ألجؿ تعرؼ ذلؾ  تالجياىؿ يمكف اف ترتبط النوس
، الذيف تـ اختيارىـ بالطريقة العشوائية ذات التوزيع متزوجا ومتزوجة( 340، تألفت مف )جامعة القادسية

، المذاف تمتعا بالصدؽ والثبات. أشارت وأنماط التعمؽ، النوستالجيااستعمؿ الباحثاف مقياس المتساوي. 
، وأف ىناؾ عبلقة ويتصفوف بنمط التعمؽ األمف، يستعمموف النوستالجيا المتزوجيفنتائج الدراسة إلى 

. وأختتـ الباحثاف ىذه الدراسة بجممة مف التوصيات النوستالجيا ونمط التعمؽ األمفإيجابية بيف 
 والمقترحات.

 .نمط التعمؽ اآلمف ،أنماط التعمؽ، لجياالنوستا الكممات المفتاحية:
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Can nostalgia be related to attachment styles? In order to know this aims, The researchers chose a 

sample of married couples at University of Al Qadisiyah, which consisted of (340) married, they are 

chosen randomly. The researchers used the nostalgia scale, and the attachment styles scale, which 

are characterized by validity and reliability. The results of the study refers to Married people use 

nostalgia, they have a secure attachment style, and there are positive relationship between nostalgia 

and secure attachment style among married. 
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 الفصل األول: االطار العام للبحث

 مشكلة البحث -

يعد الزواج مف الخبرات الحياتية التي تحمؿ الكثير مف المسؤوليات والواجبات واالدوار المجتمعية المتعددة 
مثؿ ممارسة دور األبوة وتحمؿ تكاليؼ األسرة واالطفاؿ والسكف ونفقات الغذاء..وغيرىا؛ وتشكؿ ىذه 

ارتفاع االسعار، ونفقات الخبرات مواقؼ ضاغطة وعصيبة عندما يواجو األزواج ظروؼ معيشية صعبة ك
 اإلمكانيةالمعيشة، ومسؤولية تربية االوالد، والحفاظ عمى أمور البيت، وبما أف ليس لدى جميع المتزوجيف 

والصبلبة وقوة التحمؿ، فأنيـ قد يواجيونيا بطرائؽ ىروبية مثؿ االنشغاؿ بخبرات الماضي والحنيف إلييا 
األفراط فييا، والتمسؾ بالماضي   تكوف ممتعة ومريحة، إال أف(، ورغـ أف ىذه الخبرات قد وستالجيا)الن

، لكوف التمركز حوؿ الماضي ال يحؿ المشكبلت التي يواجييا مف دوف الحاضر قد تكوف لو نتائج سمبية
المتزوجيف في الحاضر، وال يحفزىـ عمى ايجاد بدائؿ جيدة لمعيش. ويؤيد ذلؾ العديد مف الدراسات، أذ 

التي اجريت عمى مجموعة مف  (Mikulincer & Shaver,2012) مينسر وشافيرمكي دراسة توصمت
نحو الماضي بدرجات متكررة  يتوجيوف كانوا يـاألزواج الذيف يواجيوف صعوبات في التوافؽ الزواجي، أن

مؤشرا عمى عدـ االرتياح في الحاضر، ودليؿ عمى شعورىـ بعدـ الرضا عف الزواج،  ذلؾ )مفرطة( يعد
شعورىـ باالستياء مف وضعيـ الحالي، مقارنة باالزواج الذيف يستعمموف خبرات الماضي باعتداؿ والندـ، و 

.فضبل عف ذلؾ (Mikulincer & Shaver,2012,p.260)مف أجؿ دعـ عبلقتيـ الزواجية السعيدة 
التي تناولت عينة مف المتزوجيف، أف معظـ  (Mallory et.al,2018)  مالوري وزمبلؤه وجدت دراسة

توترات والصراعات التي يواجييا الراشديف المتزوجيف وحاالت االنفصاؿ تؤدي بيـ إلى تذكر الماضي ال
عندما كانوا عزاب، مما يؤدي ذلؾ إلى مراجعة زواجيـ، وتقييـ مدى رغبتيـ في استمرار ىذا الزواج مف 

قوؿ أف ، وبيذا يمكف ال(Mallory et.al,2018,p.561) دوف التوصؿ إلى حؿ جيد لمشكبلتيـ
زيد تماسكنا االجتماعي والعائمي، تدعـ مشاعرنا االيجابية و تمف جية  يسيؼ ذوي حديف، في وستالجياالن

إال أف االستغراؽ فيو يعطؿ مف رؤيتنا لمحاضر، ويعيؽ كفاءتنا االجتماعية، ويجعمنا غير راضيف عف 
داء مسؤولياتيـ، وبذؿ كافة وبما أف األزواج مطالبيف في أ .(Wildschut et.al,2010,p.573)حاضرنا

جيودىـ وطاقاتيـ في سبيؿ الحفاظ عمى أزواجيـ وأبنائيـ وكيانيـ األسري فأف التوجو المفرط نحو 
الماضي يعيؽ عممية التوافؽ الزواجي، ويعمؽ مف حدة الخبلفات والصراعات والمشكبلت الزواجية، ويزيد 

البحث الحالية قد تكوف ذات أبعاد خطيرة عمى مف شدة المشاعر السمبية الشخصية، وبيذا فأف مشكمة 
 حياة المتزوج وعائمتو.

تتوجو نحو الماضي، والبحث عف الخبرات االيجابية التي تشعر  وستالجياأف الن وفقا لما سبؽ نجد       
لو لـ يجد الفرد تمؾ الخبرات التي تشعره بالبيجة، السيما  ولكف ماذاالفرد بالراحة، والتخفيؼ مف ىمومو، 



عندما تكوف  أحداث الماضي سمبية ومؤلمة؟ وىذا ما نجده في مفيوـ التعمؽ، الذي يتشكؿ مف خبرات 
الفرد الماضية ومشاعر السعادة أو األلـ التي شعر بيا نتيجة تفاعمو مع الناس المقربيف عميو )األسرة(، إذ 

)االصدقاء  ؤسس األفراد أربعة روابط انفعالية واجتماعية مختمفة مع اآلخريفوفقا لذلؾ ي
واالزواج..وغيرىـ(، يكوف أحدىا إيجابي نتج عف مشاعر األماف والراحة والحب، في حيف نجد أف الثبلثة 

 )الرافضة، والخائفة، والمستحوذة( سمبية تشكمت مف الخبرات المؤذية التي تتسـ بعدـ الراحة األخرى
تحاوؿ مشكمة البحث الحالي معرفة ماذا  ا، لذ(Simpson,1999,p.115)والتجاىؿ واإلىماؿ واالنفصاؿ

سيفعؿ األفراد )المتزوجوف( المكروبيف بالمشكبلت واألزمات االجتماعية واالقتصادية والسياسية عندما ال 
ما أف الدراسات النفسية الماضي الكثير مف الخبرات اإليجابية في عبلقاتيـ الماضية، السي فييجدوف 

تشير إلى أف أنماط التعمؽ المضطربة لدى المتزوجيف تكوف غير تكيفية، وتعاني العديد مف المشكبلت 
( أف ىناؾ عبلقة بيف أنماط التعمؽ 0000النفسية واألسرية، فعمى سبيؿ المثاؿ وجدت دراسة )أبوسميمة،

اد إلى ضرب أزواجيـ، والتحكـ بيـ، وتوجيو كافة غير التكيفية والتنمر الزواجي، إذ يميؿ ىؤالء األفر 
دراسة  وتوصمت (،305، ص0000اتجاىيـ )أبو سميمة،أشكاؿ اإلساءة المفظية واالنفعالية 

( التي أجريت عمى عينة مف المتزوجيف أف ىناؾ عبلقة بيف نمط التعمؽ الرافض 0009)حسف،
د وفؽ ىذه األنواع الثبلثة كانوا يميموف إلى ىجر وتدني التوافؽ الزواجي، إذ أف األفرا والقمؽ والمستحوذ

أطفاليـ حديثي الوالدة  عف إىماؿ رعاية اطفة والحب، فضبلأزواجيـ، وضربيـ، وحرمانيـ مف مشاعر الع
) ,Mikulincer مكيولينسر وشافير وفي دراسة أخرى توصؿ (.035، ص0009)حسف،

Shaver&Pereg,2003) يفشموف في حؿوالرافض والمستحوذ غالبا ما  يبإلى أف أصحاب التعمؽ التجن 
المشكبلت العاطفية مع أزواجيـ بسبب ضعؼ قدرتيـ عمى التنظيـ االنفعالي، إذ نجد أف ىؤالء يعانوف 

، بنيتيـ المعرفية وطريقتيـ في معالجة المعموماتعمى  والمشاعر السمبية اليدامة مف استحواذ األفكار
طريقة سمبية مثؿ نقد الزوج وأىانتو والصراخ عميو، وبما أف ىذه وىذا ما يدفعيـ إلى االستجابة ب

االستجابات ال تحؿ المشكبلت بيف الزوجيف، فأنيا سرعاف ما تنتيي بالعراؾ واالنفصاؿ واالبتعاد العاطفي 
 .)(Mikulincer, Shaver&Pereg,2003,P.77والجسدي بينيما

ية ذات ابعاد شخصية واجتماعية متعددة ، التي تتضمف أف مشكمة الدراسة الحال افوبيذا يرى الباحث      
ذات الفرد وعبلقتو باآلخر، والتأثير المتبادؿ  بينيما، فاذا اضطربت شخصية الفرد فأنيا ستؤثر عمى 
عبلقاتو باآلخريف، وتجعمو يتصرؼ بغرابة وبطرائؽ غير سوية في محيطو االجتماعي، وبذلؾ تبرز 

ة عمى التساؤؿ االتي: ىؿ ىناؾ عبلقة ارتباطية بيف النوستالجيا وأنماط مشكمة البحث الحالي في اإلجاب
 التعمؽ لدى المتزوجيف ؟ 



 أهمية البحث -
يمارس المتزوجيف بوصفيـ شريحة اجتماعية ميمة مسؤوليات جسيمة، أىميا الحفاظ عمى تماسؾ البناء 
االجتماعي )األسري(، ودعمو، وديمومة وجوده، وتطوره، وحتى يكوف ىذا البناء سميما ومعافيا، كاف ال بد 

ساعدىـ عمى تحمؿ مف االىتماـ بسبلمة وصحة المتزوجيف، وشعورىـ بالسعادة والرخاء، لكوف ذلؾ ي
وبيذا األعباء واألدوار االجتماعية المتعددة، ويكونوف قادريف عمى إدارة عوائميـ بطريقة فاعمة وصحية. 

الصدد تشير الدراسات واألدبيات النفسية إلى أف شعور األفراد بالحيوية والصبلبة يتوقؼ عمى ما يحممونو 
مكانيات جيدة في مواجية ضغوط الحياة المتنوعة، إذ أف ىذه المكونات تزودىـ  مف خبرات وذكريات وا 

بالموارد والطاقة البلزمة لحؿ مشكبلتيـ، وتحمؿ المثيرات البيئية المجيدة، السيما عندما يواجيوف ضغوط 
التي تتمثؿ باستدعاء خبرات الماضي  وستالجياكبيرة في البيت والعمؿ والشارع ..وغيرىا، وتعد الن

النفسية التي تزود الفرد الشعور بالمعنى والراحة والقدرة في السيطرة عمى  اتاآللي، أحدى أىـ اإليجابية
عمى تعديؿ المزاج السمبي،  تعمؿ بطريقة صحية ومعتدلة وستالجياالن فأف استعماؿ البيئة، وبيذا

 & Routledge, Roylance)واإلحساس بمشاعر التماسؾ، وتحدي مواقؼ الحياة العصيبة 
Abeyta,2016,p.343) ، جوىؿ وساند وروتميدج نتائج دراسةعنو أسفرت وىذا ما (Juhl, Sand & 

Routledge,2012) ترتبط بمشاعر الرضا عف  التي أجريت عمى عينة مف المتزوجيف أف النوستالجيا
العبلقات الزوجية، وشعور المتزوجيف بالرفاىية، ألف تذكر خبرات الزواج اإليجابية في الماضي، يدعـ 

 & Juhl, Sand)العبلقة الزواجية بدرجة كبيرة، ويساىـ في تعمؽ الزوجيف ببعضيما البعض 
Routledge,2012,p.661) ، مكيولينسر وشافير توصمت دراسةوncer & Shaver,2012)(Mikuli 

إلى أف الحنيف تجاه الماضي لدى المتزوجيف يقوي العبلقة الرومانسية بيف األزواج، ويقمؿ مف حدة 
جعؿ األفراد أكثر ارتباطا، وتجعؿ  فيفائدة النوستالجيا  تكمفالخبلفات التي تظير بيف وقت وأخر، إذ 

لحب وتقديـ الدعـ، وتبادؿ المسؤوليات عبلقاتيـ مصدرا لمراحة، ويعزز المشاعر االيجابية مثؿ ا
 مالوري وزمبلؤه ، وىذا ما وجدتو أيضا دراسة(Mikulincer & Shaver,2012,p.259)األسرية

(Mallory et.al,2018) فيما التي توصمت إلى أف تذكر المتزوجيف األوقات الدافئة والمفعمة بالمحبة 
ألنشطة التي اىتموا بيا..وغيرىا( كانت تعد جدار بينيـ )مثؿ تبادؿ الحب، واألماكف التي زاروىا، وا

حصيف أماـ تزعزع عبلقاتيـ في أوقات األزمات، فكانت ىذه الذكريات كافية في الحفاظ عمى روابطيـ 
العاطفية، وشعورىـ بالتماسؾ، وعدـ التخمي عف بعض، إذف تعمؿ النوستالجيا عمى تعزيز التوازف 

وبما . (Mallory et.al,2018,p.667)باط مع الشريؾ، والرضا عنو االنفعالي الزواجي، والشعور باالرت
خوة تظير عمى شكؿ ذكريات وتجارب نفسية عاشيا األفراد مع أسرىـ )الوالديف واأل وستالجياأف الن



واالصدقاء..وغيرىـ( في الماضي، وتحمؿ المشاعر السارة وغير السارة، فأنيا تنعكس بشكؿ أو أخر في 
عية، واألنماط السموكية التي تبنوىا في التعامؿ مع اآلخريف، وحؿ المشكبلت تفاعبلتيـ االجتما

، لذلك فأنو من المحتمل أن نستطيع الكشف  (Best&Nelson ,1985,p221)االجتماعية والعاطفية
في  ليم االيجابية والسمبية التي حدثت الخبرات ءعن نوعية التعمق العاطفي لدى األفراد في ضوء استدعا

إلى عالقاتيم الرومانسية والزواجية، واستعمال أساليب  تنسحبالماضي، ال سيما أن آثار ىذه الخبرات 
المكافأة والعقاب، وكيفية تربية األبناء، وتدريبيم عمى ميارات الحياة األساسية، ونقل العادات والتقاليد 

( إلى 2014)عودة ،ة، إذ توصمت دراسة االجتماعية السائدة. وىذا ما تؤيده نتائج بعض الدراسات السابق
أشارت الدراسة إلى أف التعمؽ األمف يمارس  إذ وجود عبلقة ايجابية بيف الرضا الزواجي والتعمؽ االمف،

دورا كبيرا في كيفية تعامؿ األزواج مع أزواجيـ، فيـ كانوا يتسموف بالمودة والمحبة واحتراـ الزوج وأداء 
( 150( التي اجريت عمى )1999 ) صادق،(، وتوصمت دراسة 5،ص2014واجباتيـ األسرية )عودة،  

أف التعمؽ الزواجي اآلمف يرتبط بوجود الثقة بيف الزوجيف، إلى زوجا مف الذيف يزوروف المراكز اإلرشادية، 
وانخفاض معدؿ الصراعات الزواجية، وشيوع التفاىـ فيما بينيـ، في حيف ارتبط التعمؽ القمؽ بالصراع 

أف التعمؽ  )(Feeney,1994 فيني (، كذلؾ توصمت دراسة7، ص1999 ) صادق، الطبلؽالزواجي و 
اآلمف ارتبط مع النماذج الصحية لمتواصؿ بيف الزوجيف، الذي يحفزىـ عمى االفصاح عف الذات، وضبط 

 .(Feeney,1994,p.333)الضاغطةالمشاعر السمبية، وتجنب كبتيا عند مواجية المواقؼ األسرية 
أف التعمؽ اآلمف يعمؿ كوسيمة  )(Guerrero,1998 جيوريرو دراسة وفضبل عف النتائج السابقة وجدت

الشعور بالشؾ والتيديد مف و وقاية مف مشكبلت الغيرة العاطفية التي تنتاب الزوجيف في بعض األوقات، 
المنافسيف الذيف يحاولوف التقرب مف الزوج في أماكف العمؿ والمرافؽ االجتماعية والترفييية، إذ أف التعمؽ 

يعاني مف مشاعر الدونية والتجنب مقايسة  السمبية، وال انفعاالتواألمف يجعؿ الفرد قادرا عمى تنظيـ 
ة عند الحكـ عمى الزوج، وتقدير ظروؼ عممو، وقراراتو أكثر حكم يكونوفباألنماط األخرى، لذلؾ 

Guerrero,1998,p.273)(. مف  حمؿ الكثيرتأف أىمية البحث الحالي  افسبؽ يرى الباحث في ضوء ما
 التي تتمثؿ باآلتي الجوانب النظرية والتطبيقية

يحمبلف ابعاد وجدانية واجتماعية ف بيعد البحث الحالي محاولة عممية جديدة لبحث العبلقة بيف متغير  -1
 عميقة في شخصية المتزوجيف. 

زواجو وتمتع أفراد  النوستالجيا وانماط التعمؽ في بناء شخصية الفرد المتزوج واستقرار تساىـ كؿ مف -2
 .عائمتو بحياة صحية طيبة



مع مانسية تحسيف عبلقاتيـ الرو  لدى المتزوجيف فيالتعمؽ اآلمنة  ونماذجالنوستالجيا  تساىـ -3
 .أزواجيـ، ودعميـ أوقات الشدة والمرض

في ضوء كونو أحد مصادر البحث العممي، لباحثيف ا خطوه عممية تساىـ في دعـيعد البحث الحالي  -4
 لدى عينة المتزوجيف. النوستالجيا وانماط التعمؽ ييتماف بتعرؼ مقياسيف حديثيف وتوفير

تفسير المشكبلت التي تظير في العبلقات العاطفية بيف ميما في  ىذا البحث مرجعيشكؿ قد   - 5
 في المؤسسات االجتماعية واالكاديمية . المتزوجيف، وىذا ما يساعد الباحثيف الذيف يعمموف

عمـ النفس االجتماعي، و  ،عمـ النفس الشخصية  في العموـ النفسية مثؿ ةيعكس البحث تطبيقات ميم -6
 والصحة النفسية.

، مثؿ وزارة العدؿ والرعاية االجتماعية االجتماعية مؤسساتال البحث الحالي خدمة إلى يمكف أف يقدـ -7
 ومراكز األسرة والطفؿ، والعنؼ األسري.

 

 اهداف البحث : -
 ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ : 
 ..النوستالجيا لدى المتزوجيف0
اناث( -وفقا لمتغير النوع )ذكور لدى المتزوجيف وستالجياعمى مقياس الن اإلحصائية. داللة الفروؽ 0

 ال يممؾ سكف(.  –والسكف )يممؾ سكف 
 ..انماط التعمؽ لدى المتزوجيف3
اناث( -وفقا لمتغير النوع )ذكور لدى المتزوجيف التعمؽ أنماطعمى مقياس  اإلحصائية. داللة الفروؽ 4

 ال يممؾ سكف(.  –والسكف )يممؾ سكف 
 وانماط التعمؽ لدى المتزوجيف. جياوستال. العبلقة االرتباطية بيف الن5
 . االسياـ النسبي ألنماط التعمؽ في التنبؤ بالنوستالجيا لدى المتزوجيف.6
يتحدد البحث الحالي بالمتزوجيف مف موظفي جامعة القادسية مف الذكور واالناث في البحث : حدود  -

 . 0000العاـ 
 

 اآلتيةيتحدد البحث الحالي بالمفاىيـ  تحديد المصطمحات : -
توجو الفرد إلى الذكريات والخبرات  :Batcho (1995)باتشو يا تعرف:(Nostalgiaالنوستالجيا ) .1

 الماضية من أجل تقميل مشاعر التوتر والضغوط النفسية واإلحباط الناتجة عن مشكالت الحاضر
(.(Batcho,1995,p.131-143 ويعد ىذا التعريؼ ىو التعريؼ النظري الذي سيبني مف خبللو .



الباحثاف أداة البحث لمنوستالجيا. وتعرؼ النوستالجيا اجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المتزوج بعد 
 اجابتو عمى أداة البحث.

 بأنيا (1990Bartholomew,)بارثولوميو  عرفيا :(Attachment patternsانماط التعلق ). 0
والرغبة في التقرب منيـ والثقة بيـ أو الخوؼ  اآلخريف مععاطفية الفرد ال تعبر عف عبلقةأربعة أنظمة 
ويعد ىذا  .p.147)(Bartholomew,1990,، وتتضمف بعديف الذات واألخريف منيـ وتجنبيـ

المتزوجيف.  التعريؼ ىو التعريؼ النظري الذي سيبني مف خبللو الباحثاف أداة البحث ألنماط التعمؽ لدى
 وتعرؼ النوستالجيا اجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا المتزوج بعد اجابتو عمى أداة البحث.

بموجب عقد  مع شخص مف الجنس اآلخر)عاطفيا واجتماعيا وجنسيا(  ارتبط شخص ىو المتزوج : .3
سنة او دوف ذلؾ شرط موافقة  18مدني مف دوف موانع وبموافقتيما ورضاىما مف الذيف بمغوا عمر 

  . (3، ص2004او النائب الشرعي )وزارة العدؿ ، األبويف
 

 الفصل الثانً : االطار النظري 
 :ستالجيااوال. النو

 وتظير النوستالجيا، إليوالحنيف والعيش في ذكرياتو و  نفسي يثير خبرات الماضي االيجابية،كمفيوـ تظير 
 ،عممية يتـ فييا استرجاع مشاعر عابرة ، إذ أف النوستالجيااوقات واماكف معينة تتمركز فيعاطفة ك

، السيما عندما يواجو األفراد الضغوطات وطرد جميع المحظات السمبية ،ولحظات سعيدة مف الذاكرة
مفيـو  التزاؿالنوستالجيا  مف إفعمى الرغـ و  واالحداث التي تسبب الشعور بالضيؽ والكرب والحزف.

تذكر ب تتمثؿلو اسس معرفية  نحو الماضي، إال أف يوصؼ بانو عاطفة او شوؽ يشعر بو االفراد
كما تظير عمى شكؿ عممية تقويـ معرفي يقارف بو  ،ماكف في الماضيالاو  االشخاص واألشياء والحوادث

 قة والحيوية والنشاطالفرد وشعوره بالطاتحفيز مما يعمؿ ذلؾ عمى  الحاضر،  والفرد خبراتو في الماضي 
(Batcho ,1998 ,p.411.) مف  وبيذا تظير النوستالجيا كمفيـو حديث ومستقؿ بوصفيا مركب نفسي

واحتراـ إلى األشخاص واالشياء والبيئة التي امتناف و  التي تظير بصيغة شوؽالحاالت المعرفية والعاطفية 
لذلؾ تكوف مزيج مف الذكريات ( Frei & Shaver, 2002 ,p.121) عاش فييا الفرد في الماضي

واألفكار والحنيف اتجاه الماضي بكافة خبراتو التي تتموف بالفرح والحزف وعبلقات األخوة والصداقة 
واالنجاز والعطاء والرحمة؛ لذلؾ نجد أف جميع األفراد يشعروف بالنوستالجيا بدرجات مختمفة، كوف خبرات 

تاريخ حياتيـ وشخصيتيـ ومكانتيـ ونظرتيـ إلى ذاتيـ  الماضي تبقى مؤثرة عمى حياة األفراد، وتشكؿ
التعريفات الحديثة لمباحثيف  إذف نجد اف ، (Best &Nelson ,1985 ,p.223) والعالـ الخارجي 

الى الماضي مف خبلؿ تذكر األحداث  ترجع الفردايجابية  عمميةاف النوستالجيا  تشير الى وعمماء النفس



تساىـ  ةطبيعي وىي ممارسة (Sedikides,et,al,2004,p.304التي عاشيا الفرد في السابؽ ) اإليجابية
 (.Mills & Coleman,1994,p.203)معنى لمحياة  وتوفر لمفردفي توفير احساس متماسؾ بالذات 

يشترؾ األفراد الذيف يظيروف توجيا متكررا في الحنيف إلى الماضي خصائص نفسية واجتماعية مشتركة، و 
يمكف أف تميزىـ عف اآلخريف الذيف يتجاىموف )نسبيا( الماضي أو الذيف يتشبثوف بالماضي ويرفض 

 , Wildschut et al)وايمدشوت وزمبلؤه العيش في الحاضر )النوستالجيا المتطرفة(، ووضعت دراسة 
 خمسة خصائص مميزة لؤلفراد النوستالجيوف، التي تتمثؿ باآلتي: (2006

 . اإليجابيةضي وتذكر خبرات الماضي التوجو نحو الما -
 التي تعتبر متنفسا ليـ.، الرغبة في عودة الذكريات السابقة -
 تساىـ في حنينيـ الى الماضي. اإليجابية التيعواطؼ الب التمتع -
 . اإلبداعييتميزوف بالمتعة والترابط االجتماعي واالسترخاء واالستبطاف والتعبير  -
 (Wildschut et al , 2006,.p.976 )والثقافة الفكرية.التواصؿ مع الطبيعة  -

أنيـ يتميزوف بحب الماضي والتعمؽ بو، والشعور بالعواطؼ  (Batcho,2013) باتشو كما ذكرت دراسة
لتقديـ الدعـ االجتماعي لآلخريف،  اً فييا، ولدييـ استعداد وفااليجابية تجاه البيئة والثقافة التي يعيش

الدينية والروحية، ويستذكروف خبرات طفولتيـ بشكؿ متكرر، ولدييـ قدرة جيدة  ويتوجيوف نحو الخبرات
 ,Hunt) ىانت وجونس ، وتوصمت دراسة(Batcho,2013,P.355)عمى التعامؿ مع ضغوطات الحياة

& Johns,2013) ةيشعروف بالحنيف عند مشاىدة الصور المتعمق وستالجياإلى أف الذيف يتمتعوف بالن 
بماضييـ، ويتأثروف بالروائح واألغاني الماضية، ويشعروف بالرضا والراحة والمعنى مف الحياة، كذلؾ 

 .(Hunt, L& Johns,2013,p.14)يتسموف بخصائص الرعاية والمودة والعاطفة 
  ((Batcho, 1995باتشولـ نظرية الحنين الى الماضي  -

 وا درسمف أبرز العمماء الذيف لومويف( في نيويورؾ نفس في كمية )العمـ  أستاذه تعد كرستيف باتشو
في جوانبيا العصبية والعقمية واالنفعالية واالجتماعية المتعددة، إذ ربطت باتشو الحنيف إلى النوستالجيا 

الماضي بمنطقة الفص الجبيي )المسؤوؿ عف العمميات العقمية الواعية( والفص الصدغي )مركز الذاكرة 
 اإلنسافحماية مف أجؿ يمجأ الييا العقؿ  دفاعي ميكانـزالنوستالجيا  ورأت أفدماغ، الطويمة المدى( في 

سمبية ال باالنفعاالت اإلنساففعندما يشعر ، والتقميؿ مف الضغوط النفسية اتالتوتر االنفعاالت السمبية و مف 
 ديتزو ب يساىـ ذلؾاإليجابية، مما ذكريات الماضي  باستدعاء فأف عقمنا يقوـ بطريقة شعورية والشعورية

، ليذا حالة االحباط والفشؿتعمؿ عمى خفض التفاؤؿ و  االنفعاالت االيجابية مثؿ السعادة بشحنة مف الفرد
السبب تعتقد باتشو أف النوستالجيا ميمة في حياتنا االجتماعية، ألف استدعاء الخبرات االيجابية الماضية، 



تقوية الروابط عمؿ عمى تالجماعة التي ننتمي إلييا، التي تتضمف عبلقتنا بأفراد اسرتنا واصدقائنا و 
، وتماسؾ عبلقتنا العاطفية مع االخريف، كذلؾ تحفز لدينا االنفعاالت االجتماعية مثؿ االجتماعية
وتضيؼ باتشو اف النوستالجيا تربط االفراد معا في  ،(Batcho,2020,p.1) والمساعدة والشفقةالتعاطؼ 

عدنا عمى االحساس بما نحف عميو، وبأنفسنا، وىويتنا الشخصية، فيي ىوية اجتماعية واحدة، وتسا
 كنا بما وتذكٌرنا ،األصٌلة الذات تلك مع توحٌدنا على (الماضً تذكر على تحفٌزنا) بواسطة ناساعدت

 .)(Batcho,2018,p.2 الٌوم به نشعر بما ذلك مقارنة ثم ومن علٌه

الشخصية التي تتمثؿ باالشتياؽ إلى جوانب حياتؾ الماضية،  وبيذا الصدد ركزت باتشو عمى النوستالجيا
التي عشتيا بالفعؿ، وخزنتيا في ذاكرتؾ، إذ تعمؿ ىذه الذكريات عمى شعورؾ بالرضا عف نفسؾ وحياتؾ 
وطريقة عيشؾ، وىي تختمؼ عف النوستالجيا التاريخية التي تظير عبر توجو الفرد نحو التاريخ 

نيف الماضية والقديمة، فالحنيف التاريخي يكوف فيو ارتباط عاطفي او اشتياؽ االجتماعي لممجتمع عبر الس
و، ويتشكؿ عبر القصص واالشعار والروايات التاريخية واالفبلـ وروايات الدتيألوقات في التاريخ تسبؽ و 

. فً ضوء ما سبق حددت باتشو ستة وظائف رئٌسة تقوم بها النوستالجٌا، (Batcho,2013,p.1)االجداد

 تتمثل بـ:
 االجتماعً. تعزٌز الترابط -
 الذات. استمرارٌة -
 الذات. تقدٌر تعزٌز - 
 التكٌفٌة تعمل على خفض الضغوط. استراتٌجٌة -
  الحٌاة والحفاظ علٌه. بمعنى تزوٌد الفرد -

 (Batcho,2020,p.3) الحٌاة الخسارة فً مواجهة عند الشعور بالراحة -

 ىي: كذلؾ توصمت باتشو في ضوء دراساتيا التجريبية حوؿ النوستالجيا أنو يتكوف مف ثبلثة مجاالت،
  :استدعاء ذكريات الماضي الجميمة التي تدفع الفرد إلى التخيؿ وأحبلـ اليقظة  المجال المعرفي

 في ضوء االرتباط بكؿ ما ىو قديـ.
  :االنفعاالت السارة بيدؼ تقميؿ التوتر والضغوط شعور الفرد بمجموعة مف المجال العاطفي

 النفسية .
  :إنسانيةنوع مف المثيرات الخارجية كالصور والموسيقى واألغاني تثير مشاعر المجال التحفيزي 

وقد تعمؿ كمحفزات لتحقيؽ أىداؼ مستقبمية فشؿ الفرد في تحقيقيا سابقا  واأللـتمتزج بيف المتعة  
(Batcho, 1998, p.413) 

والطمأنينة، إذ أف تذكر الخبرات الشخصية يقع  والسيطرة والتحكـ ف ىناؾ عبلقة بيف النوستالجياأكدت او 
وقمة  باالطمئنافيمكف اف يجعؿ االنساف يشعر  ومريح ىو مألوؼ كؿ ما وأف تحت تجربتنا الواعية،

كاف  ، ألف االنتباه لوالمعرفيجزء مف الجانب عمى اىمية االنتباه كاكدت ، كذلؾ الخوؼ والقمؽ)االستقرار(



وىذا يؤثر سمبا  الماضية االيجابية، كثير مف االشياء واالشخاص واالحداثاليجعمنا نتجاىؿ فأنو ضيقا 
وتشير باتشو أف التوقؼ عف تذكر الماضي خطوة سمبية  .عمى ادراكنا ويقمؿ مف تحفيز التفكير االبداعي

 يجعمو يتجاىؿ جزء ميما في حياتو، وأف ال ماضيو شخص عف تذكرالتوقؼ  ألف وسيئة في التوافؽ،
الموسيقى والذكريات وصور  وتشير باتشو إلى أف المنبيات مثؿيخطو خطوات ىامة نحو المستقبؿ. 

عمى  تحفز القشرة العصبية والسمعية تمارس دورا كبيرا في النوستالجيا، لكونيااالشخاص واالماكف 
وتدفؽ  ،مراكز المتعة في الدماغ في الحياة الحاضرة، وتثير ميمةالذكريات الج تعمؿ عمى دمجو  التذكر،

 عمميةالنوستالجيا  فاعمية ونشاط، ليذا السبب تعدالكثير مف اليرمونات التي تجعؿ ىؤالء االشخاص اكثر 
بسبلـ والعيش سعادة المتعة و الرفع المعنويات وتحسف المزاج والحصوؿ عمى واسعة تعمؿ عمى عقمية 
ىذه  افتبنى الباحثوبيذا الصدد  .(Batcho, 1998, p. 413) و (Batcho,1995,P. 134)  نفسي

 بناء أداة البحث، وتفسير النتائج.ب ئوبوصفيا اإلطار المرجعي الذي سيقـو في ضو  النظرية
 

 ثانيا. انماط التعمق الزواجي:
( أف التعمؽ ينشأ في الطفولة المبكرة في ضوء تفاعؿ الطفؿ مع مقدـ  Bowlbyيرى عالـ النفس بولبي )

الرعاية، ويتطور وينمو عبر مراحؿ عديدة مف النمو، إذ أنو ال يتحدد بتعمؽ الفرد بوالديو فحسب، ولكنو 
يمتد ويشمؿ جميع االشخاص الذيف نتفاعؿ معيـ عبر مراحمنا العمرية المتقدمة مثؿ التعمؽ بالزوجة 

أف التعمؽ يظير بدرجة كبيرة  الى ، وتوصمت الدراسات( Bowlby , 1980 , p.39اء واالحفاد ) واالبن
في العبلقات الحميمية مثؿ عبلقات الصداقة الرومانسية والزواجية، وذلؾ عندما يعبر الزوج عف رغبتو 

 & Fraley)( ويعرؼ فريمي وشافرBowlby , 1988, p.121في التقرب العاطفي والجنسي إلى زوجو )
Shaver,2000)   وجدانية تؤثر في السموؾ العاطفي لمعبلقات  ابطةنمط التعمؽ لدى الراشديف بانو ر

 ,Fraley & Shaver)الوثيقة بيف البالغيف، وىذه العبلقات تسمى عبلقات التعمؽ الرومانسي لمراشد 
2000, p.138)يفسروف األحداث  . وىي تظير عمى أنماط )كما وضحنا سابقا(، إذ نجد أف الراشديف

ذات الصمة بالتعمؽ بطرؽ مختمفة، وذلؾ وفؽ نماذجيـ العاممة التي تتعمؽ بذواتيـ وعبلقاتيـ الوثيقة 
باألخريف، فعمى سبيؿ المثؿ نجد أف اصحاب التعمؽ اآلمف يمتمكوف افكار إيجابية حوؿ شركائيـ، مما 

مبية مثؿ الغيرة والغضب ، أما أصحاب يعمؿ ذلؾ عمى تفسير االحداث بطريقة تقمؿ مف االنفعاالت الس
التعمؽ القمؽ يكوف لدييـ معتقدات سمبية عف شركائيـ والعبلقة بينيـ، ويفسروف األحداث بصورة سمبية 
يفاء شركائيـ  عف ذواتيـ واآلخريف، إذ ينتاب ىؤالء مشاعر القمؽ والشؾ وعدـ الثقة حوؿ عدـ التزاـ وا 

( ذلؾ  Bowlby(، وعمؿ بولبي )Collins & Feeney, 2004 ,p.363لحاجاتيـ ورابطتيـ الزواجية )
في أف انماط التعمؽ تعمؿ كخرائط معرفية لنقؿ وتخزيف ومعالجة المعمومات مف أجؿ تحقيؽ أىداؼ 



 , Bowlbyالتعمؽ، وىذه النماذج تعمؿ عمى تحفيز االنفعاالت والسموكيات عند التعامؿ مع الشريؾ. )
1982,p. 80.) رت مجموعة مف الدراسات حوؿ التعمؽ لدى المتزوجيف، فعمى سبيؿ وبيذا الصدد ظي

 The marital( مقابمة  التعمؽ الزواجي Dickstein, et al , 2001) دكستيف وزمبلؤه المثاؿ طور
Attachment Interview  المتزوجيف حوؿ عبلقاتيـ  تصورات ، حيث يعبر مفيوـ التعمؽ الزواجي عف
نيـ عندما كانوا متعمقيف بوالدييـ في فترة طفولتيـ، وفترة رشدىـ؛ ووضع مع االخريف، والمعمومات ع

الباحثوف عمى أساسيا مفيـو نمط التعمؽ الزواجي كعنصر ميـ مف ضمف أنماط معقدة مف التعمؽ بالذات 
تنبأ بحالة العبلقة الزوجية، بما في ذلؾ وىو يواآلخريف. ويدرس ىذا النمط عبلقات التعمؽ بيف الزوجيف، 

دارة النزاعات الزواجية والعنؼ، والجانب الجنسي   , Dickstein  et al)رضا واستقرار العبلقة، وا 
2001,p.651)   كذلؾ ذىبت كثير مف الدراسات الى ارتباط التعمؽ اآلمف ايجابيا بالرضا والتوافؽ

، فضبل (  Senchak & Leonard, 1992,p. 51الزواجي، وارتباط التعمؽ غير اآلمف سمبيا معيا )
 Hollist & Miller , 2005 ,p.46))عف ذلؾ ارتبطت انماط التعمؽ غير اآلمنة عكسيا بجودة الزواج 

(، كما ارتبط التعمؽ اآلمف لدى المتزوجيف ايجابيا بالعبلقة الحميمية، وتدني مستوى رغبة الشركاء في 
تبط التعمؽ بصورة عامة ، وير (Senchak &  Leonard, 1992,p.54)االنسحاب مف العبلقة الزواجية 

  اآلمف عمؽتالبسيرة ونوعية العبلقات الزواجية بيف المتزوجيف فكمما كانت نوعية العبلقة متوافقة ادت الى 
Feeney,1999,p.169)) كما تميزت عبلقات المتزوجيف ذوي التعمؽ اآلمف باالستقرار عمى المدى ،

التعمؽ غير اآلمف ايجابيا مع مستويات عالية مف ، وارتبط ( Talebi, et al, 2014,p.544البعيد )
 .( Davila et al, 1998 , p. 467العاطفة السمبية )

 ( :Bartholomew, 1990نظرية بارثولوميو ) -
في التعمؽ، التي تتضمف أف  اختبار فرضية بولبي Bartholomew,1990ثولوميو ر حاوؿ عالـ النفس با  

النماذج الداخمية لمتعمؽ تبقى مستمرة طواؿ حياة الفرد، وتؤثر عمى سموكو، وطريقتو في تشكيؿ العبلقات 
ثولوميو فعبل في دراساتو عمى الراشديف، إذ توصؿ أف أنماط التعمؽ ر الحميمية مع اآلخريف. وىذا ما وجده با

  adultالسموؾ بيف االشخاص، وأطمؽ عمييا أسموب التعمؽ لدى الراشديفالمبكرة تبقى ثابتة ودائمة نسبيا في 
attachment styleالتعمؽ واستجابات الراشديف نحو االشخاص  ، وتظير ىذه األساليب في ضوء توقعات

 النفسية وترتبط ىذه األساليب بالنظـ .(Lyddon,2011,p.405) والمواقؼ الميددة في االنفصاؿ
تقييـ استجابات الراشديف االنفعالية ومعتقداتيـ المعرفية حوؿ العبلقات الحميمة، التي  نظـت التي والبيولوجية

قد تظير عمى شكؿ شعور باالرتياح والسعادة عندما يتواجد الراشد بالقرب مف شريكو ويتواصؿ معو 



لة اليجر أو السفر باستمرار، أو قد يشعر باأللـ واالكتئاب والوحدة عند االنفصاؿ واالبتعاد عنو كما في حا
 .(Kidd, Hamer & Steptoe,2011,p.772)والطبلؽ

عمى النموذجيف الذي  ، لكونو يعتمد dimensional model-twoثنائي البعد  ثولوميور باويعد نموذج 
 ، ويتمثؿ ىذاف البعداف بػ :قدميا بولبي

معتقدات الفرد الذاتية حوؿ نفسو، وتقييمو لمدى استحقاقو مشاعر  :view of self وجهة نظر الذات -
الحب والسعادة مف قبؿ الشريؾ واآلخريف. وقد تظير وجية النظر الذاتية بشكؿ ايجابي )يرى الفرد انو 

 يستحؽ مشاعر الحب( أو سمبية )يرى في ضوئيا الفرد انو شخص سمبي، وال يمتمؾ الكفاءة الذاتية(.
معتقدات الفرد حوؿ االخريف، التي تتحدد بمدى استعداد  :view of othersرخرين وجهة نظر اآل -

بشكؿ ايجابي )رؤية االخريف  وقد تظير وجية النظر باالخريف االخريف ألشباع حاجات الفرد، وثقتو بيـ.
 أنيـ اىبل لمثقة ويستطيعوف التعاوف مع الفرد( أو سمبية )عدـ الثقة بيـ وتجنبيـ والخوؼ مف رفضيـ(

(Bartholomew & Horowitz,1991,p.228). 
( بتصنيؼ انماط التعمؽ لدى 0990في عاـ ) بارثولوميو مع زميمو ىورويتزووفقا ليذه االبعاد، قاـ 

، 2000ابو غزاؿ، ) الراشديف وفقا لوجية النظر لمذات واالخريف ، وتوصؿ إلى أربعة انماط مستقمة
 ، ىي:( 040ص
يتسـ ىؤالء بكونيـ ال يعانوف مف قمؽ االنفصاؿ )قمؽ منخفض(، والميؿ الى تشكيؿ  نمط التعمق اآلمن : -

تدني مستوى التجنب(، لذلؾ تكوف لدييـ نظرة إيجابية حوؿ الذات واآلخريف، ويرجع العبلقات مع االخريف )
ظيور ىذا النمط بسبب الرعاية المتجاوبة المستمرة التي تمقوىا منذ مراحميـ االولى، لذلؾ نجدىـ يشعروف 

حؿ مشكبلتيـ باالرتياح والسعادة عند التفاعؿ مع االخريف، ويجدوف سيولة عند التعبير عف انفعاالتيـ، و 
 العاطفية مع اآلخريف.

: يتسـ ىؤالء بكونيـ يعانوف مف قمؽ االنفصاؿ )قمؽ مرتفع( بسبب نظرتيـ النمط المنشغل او المستحوذ  -
نظرة ايجابية نحو االخريف، ويظير ىذا النمط بسبب عدـ اتساؽ تقديـ  ييـالسمبية نحو أنفسيـ، إال أنيـ لد

العاطفي عمى اآلخريف، والوجداف السمبي، واليقظة المفرطة تجاه أي تيديدات يتميز باالتكاؿ  الرعاية، وىو
 وتدني احتراـ الذات. محتممة،

يتسـ ىؤالء بكونيـ ال يعانوف مف قمؽ االنفصاؿ )قمؽ منخفض( بسبب نظرتيـ االيجابية  النمط الرافض: -
اآلخريف ، ويفضموف االعتماد  نحو أنفسيـ، حيث ينظروف إلى أنفسيـ عمى أنيـ مرنوف وال يحتاجوف إلى

إلييـ.  عند التقربواالستقبللية، ورغـ ذلؾ فأنيـ ينظروف لآلخريف نظرة سمبية، وال يرتاحوف  انفسيـ عمى
 ويظير ىذا النمط  بسبب الرعاية المبكرة غير المستجيبة لحاجات الفرد.



فع( بسبب نظرتيـ السمبية نحو يتسـ ىؤالء بكونيـ يعانوف مف قمؽ االنفصاؿ )قمؽ مرت النمط الرخائف: -
أنفسيـ، وكذلؾ لدييـ نظرة سمبية نحو االخريف )تجنب مرتفع(، حيث يشؾ ىذا النمط بقدراتو وكفاءتو عمى 
اقامة عبلقات حميمة طويمة المدى، ويخاؼ مف التواصؿ االجتماعي خوفا مف الرفض، لذلؾ يتجنب 

وبيذا الصدد سيعتمد  .(Bartholomew & Horowitz,1991,p.228)التفاعبلت االجتماعية والعاطفية 
 الباحثاف عمى ىذه النظرية في بناء مقياس انماط التعمؽ وتفسير نتائج البحث.

 الفصل الثالث: إجراءات البحث
 تحدد مجتمع البحث الحالي بالموظفيف المتزوجيف في جامعة القادسية بجميعمجتمع البحث وعينتو: تاوال. 

( 1418) ويبمغ عدد الموظفيف الكمي في الجامعة ،(2021العممية واإلنسانية لمعاـ )كمياتيا و  مؤسساتيا
عينة البحث  مف االناث. وتـ اختيار   موظفة (762)مف الذكور، و ا( موظف656) بواقعموظفًا وموظفة، 
جامعة  مف الموظفيف في ومتزوجة امتزوج( 340والبالغ حجميا ) ،المتساوية الطبقية بالطريقة  العشوائية  

 .( متزوجة170، و)متزوج ( 170، بواقع )الكمي %( مف مجتمع البحث24بنسبة )، القادسية
 البحث: اأدات

وأنماط التعمؽ لدى المتزوجيف  نظرا لعدـ حصوؿ الباحثاف عمى أداتي بحث مناسبتاف لقياس النوستالجيا
 بمرحمة الرشد )المبكر والمتوسط والمتأخر( فأنيما قاما ببناء أداتي البحث وفؽ اآلتي:

التي حددت النوستالجيا  ((Batcho,1995باتشو نظرية ل اً تـ بناء ىذه األداة وفق. مقياس النوستجاليا: 1
 تمثمت باآلتي :بثبلثة مجاالت: 

ستدعاء ذكريات الماضي الجميمة التي تدفع الفرد إلى با ( فقرات، تيتـ00تـ صياغة ) أ. المجاؿ المعرفي:
 .بكؿ ما ىو قديـالتخيؿ وأحبلـ اليقظة في ضوء االرتباط 

شعور الفرد بمجموعة مف االنفعاالت السارة ب ( فقرات تيتـ00تـ صياغة تكوف مف ) ب. المجاؿ العاطفي:
 .ةدؼ تقميؿ التوتر والضغوط النفسيبي
نوع مف المثيرات الخارجية كالصور ( فقرات تيتـ بتعرؼ 00تـ صياغة تكوف مف )ج. المجاؿ التحفيزي:  

والموسيقى واألغاني تثير مشاعر انسانية تمتزج بيف المتعة وااللـ وقد تعمؿ كمحفزات لتحقيؽ أىداؼ 
 ة فشؿ الفرد في تحقيقيا سابقا. مستقبمي

بعد ذلؾ بصياغة تعميمات االجابة بطريقة واضحة، وتؤكد عمى عدـ ذكر اسـ المستجيب،  افقاـ الباحث
) عمى خمسة بدائؿ  وفؽووضع مثاؿ يوضح طريقة األجابة، واالعتماد عمى طريقة ليكرت في االجابة 

 ال تنطبؽ عمي –تنطبؽ عمي أحيانًا  تنطبؽ عمي قميبل  –تنطبؽ عمي غالبًا  –تنطبؽ عمي دائمًا 



( فقرة تيدؼ 30وبيذا تكوف المقياس مف ) .(1- 2- 3 -4 - 5التسمسؿ ) وفؽالفقرات  وتصحيح ىذه(،
 الى قياس النوستالجيا بالصورة األولية

حوؿ  .(Bartholomew,1990 بارثولوميو)نظرية ل اً تـ بناء ىذه األداة وفق. مقياس انماط التعمق: 2
 :تمثمت باآلتيالتي تحددت بأربعة انماط،  أنماط التعمؽ لدى الراشديف، 

 قائـ عمى التقييـ االيجابي لمذات ولآلخريف.ال ( فقرات ليذا النمط7تـ صياغة ) . التعمؽ اآلمف:أ
قائـ عمى التقييـ اإليجابي لمذات يقابمو تقييـ قائـ ال ( فقرات ليذا النمط7تـ صياغة ). التعمؽ الرافض: ب

 سمبي لآلخريف.
 سمبي لمذات ولآلخريف.التقييـ ال عمى قائـال ( فقرات ليذا النمط7تـ صياغة ). التعمؽ الخائؼ: ج
عمى التوجو السمبي نحو الذات واإليجابية قائـ ال ( فقرات ليذا النمط7تـ صياغة ) .التعمؽ المستحوذ:د

 نحو اآلخريف.
قاـ الباحثاف بعد ذلؾ بصياغة تعميمات االجابة، ووضع مثاؿ يوضح طريقة اإلجابة، واالعتماد عمى 

تنطبؽ عمي  –تنطبؽ عمي غالبًا  –) تنطبؽ عمي دائمًا طريقة ليكرت في االجابة وفؽ خمسة بدائؿ 
 (1- 2- 3 -4 - 5التسمسؿ ) وفؽالفقرات  وتصحيح ىذه(، ال تنطبؽ عمي –أحيانًا  تنطبؽ عمي قميبل 

( فقرة تيدؼ الى قياس 08وبيذا تكوف المقياس مف )لكؿ نمط، ويصبح التصحيح عكسيا لمفقرات السمبية. 
 أنماط التعمؽ بالصورة األولية.

 ومدى مناسبتيا لعينة المتزوجيف قاـ الباحثاف باالجراءات التالية: ىاتيف األداتيفولتعرؼ صدؽ وثبات 
( محكما 04عمى عينة مف المحكميف في عمـ النفس بمغت ) افقياسصبلحية المقياس: تـ عرض الم -

وجامعة القادسية وجامعة بابؿ، بيدؼ تعرؼ مدى صدؽ الفقرات  وجامعة المستنصرية مف جامعة بغداد
%، تبيف أف جميع الفقرات صادقة ما عدا فقرة واحدة 80مع ما تيدؼ إليو مف محتوى، وباعتماد نسبة 

، وفقرة واحدة مف النمط %78عمى نسبة  تحاز  التي مقياس النوستالجيا في مف المجاؿ التحفيزي
 %.78ايضا عمى نسبة  تالتي حاز  مف مقياس التعمؽ المستحوذ

( متزوجا مف موظفي جامعة القادسية، 00إلى ) افتـ اعطاء المقياسالتطبيؽ االستطبلعي األوؿ:  -
عمى مقياس  وتبيف أف فقرات المقياس وتعميماتو وبدائمو كانت واضحة، وكاف الوقت المستغرؽ لبلجابة

( دقيقة، في حيف تراوح مدى االجابة عمى مقياس انماط 6( دقيقة بمتوسط )8-5ف )يتراوح بي النوستالجيا
 .( دقائؽ8ط )( دقائؽ بمتوس00-7التعمؽ بيف )

بواسطة  التحميؿ االحصائي لمفقرات: ييدؼ ىذا االجراء لتعرؼ مدى قدرة الفقرة عمى التمييز -
، واالتساؽ الداخمي لمفقرات مع المقياس ومجاالتو، وعبلقة المجاالت مع بعض المجموعتيف الطرفيتيف



يف مستقمتيف بعد فرز عينة البحث استعماؿ االختبار التائي لعينتوالدرجة الكمية لممقياس، وألجؿ ذلؾ تـ 
إلى مجموعتيف طرفيتيف بأخذ نسبة  ( متزوجا مف موظفي جامعة القادسية340البالغة ) لمتحميؿ االحصائي

استمارة لكؿ مجموعة( وتطبيؽ معادلة االختبار التائي 90% مف المجموعة العميا والدنيا بواقع )07
، فضبل عف تطبيؽ معادلة مى كؿ فقرة مف فقرات المقياسيفلمقارنة متوسطات االجابة ع لعينتيف مستقمتيف

اتساؽ -بكافة أنواعو )اتساؽ الفقرة مع المقياس ارتباط بيرسوف لتعرؼ االتساؽ الداخمي لفقرات المقياس
( 3( و)0( و)0، وجدوؿ )اتساؽ المجاؿ مع الدرجة الكمية( -اتساؽ المجاؿ مع المجاؿ -الفقرة مع المجاؿ

 :( لمقياس انماط التعمؽ 4، في حيف يوضح جدوؿ )الجياالنوست لمقياس يوضح ذلؾ
لمقياس ( يوضح التمييز باسموب المجموعتيف الطرفيتيف وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية 0جدوؿ )

 النوستالجيا
 رقم

 الفقرة
القٌمة  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

التائٌة 
 المحسوبة

عالقة درجة 
الفقرة بالدرجة 

 الكلٌة

 
الوسط  النتٌجة

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 دالة إحصائٌا 0.322 4.652 0.993 4.315 0.467 4.847 1

 دالة إحصائٌا 0.431 9.691 1.052 3.054 0.854 4.423 2

 دالة إحصائٌا 0.282 5.731 1.288 3.706 0.919 4.652 3

 دالة إحصائٌا 0.329 5.766 1.146 4.119 0.390 4.847 4

 دالة إحصائٌا 0.445 7.447 1.142 3.760 0.531 4.739 5

 دالة إحصائٌا 0.467 9.695 1.266 3.315 0.543 4.714 6

 دالة إحصائٌا 0.467 11.384 1.304 2.532 0.849 4.380 7

 دالة إحصائٌا 0.337 5.566 1.123 3.478 0.873 4.304 8

 دالة إحصائٌا 0.495 7.580 1.100 3.771 0.566 4.750 9

 دالة إحصائٌا 0.420 9.995 1.402 2.478 1.102 4.337 10

 دالة إحصائٌا 0.316 4.352 1.093 4.239 0.545 4.793 11

 دالة إحصائٌا 0.289 6.027 1.322 3.250 0.884 4.250 12

 دالة إحصائٌا 0.337 6.399 1.117 3.260 0.871 4.206 13

 دالة إحصائٌا 0.450 6.650 1.221 3.815 0.531 4.739 14

 دالة إحصائٌا 0.375 8.375 1.256 2.934 0.959 4.315 15

 دالة إحصائٌا 0.495 11.574 1.201 2.913 0.618 4.543 16

 دالة إحصائٌا 0.481 13.260 1.249 2.402 0.804 4.456 17

 دالة إحصائٌا 0.310 4.630 0.947 4.260 0.471 4.771 18

 دالة إحصائٌا 0.372 5.729 1.044 4.0870 0.449 4.769 19

 دالة إحصائٌا 0.443 6.089 1.004 4.184 0.371 4.868 20

 دالة إحصائٌا 0.274 5.634 1.248 3.184 1.102 4.163 21

 دالة إحصائٌا 0.392 7.042 1.037 3.847 0.507 4.695 22

 دالة إحصائٌا 0.353 8.460 1.403 2.826 1.045 4.369 23

 دالة إحصائٌا 0.522 11.017 1.077 3.065 0.686 4.532 24

إحصائٌادالة  0.343 10.089 1.472 3.076 0.918 4.456 25  



 دالة إحصائٌا 0.370 8.507 1.233 2.576 1.259 4.413 26

 دالة إحصائٌا 0.462 9.625 1.431 2.478 0.957 4.304 27

 دالة إحصائٌا 0.443 11.155 1.386 2.173 0.952 4.434 28

 دالة إحصائٌا 0.392 4.555 0.866 3.869 1.144 4.315 29

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لكل مجال من مقٌاس النوستالجٌا وفق توزٌعها فً المقٌاس ( 2جدول )

 المجال التحفٌزي المجال العاطفً المجال المعرفً

 ت
معامل 
 االرتباط

 معامل االرتباط ت معامل االرتباط ت

 

1 0.361 1 0.421 1 0.201 

2 0.436 2 0.495 2 0.293 

3 0.431 3 0.495 3 0.525 

4 0.429 4 0.598 4 0.492 

5 0.454 5 0.569 5 0.499 

6 0.558 6 0.426 6 0.404 

7 0.567 7 0.314 7 0.571 

8 0.357 8 0.409 8 0.463 

9 0.487 9 0.456 9 0.509 

10 0.506 10 0.494 - - 

 والمجاالت االخرى والدرجة الكلٌة للمقٌاس نفسه وستالجٌامعامالت االرتباط بٌن الدرجة الكلٌة لكل مجال من الن ( 3جدول )

المجال  المجاالت
 المعرفً

المجال 
 العاطفً

المجال 
 التحفٌزي

 الدرجة الكلٌة

 0.826 0.444 0.548 1 المجال المعرفً

 المجال العاطفً
 

- 1 0.423 0.852 

 0.722 1   المجال التحفٌزي

 1 - - - الدرجة الكٌة

لمقاييس باسموب المجموعتيف الطرفيتيف وعبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية ( يوضح التمييز 4جدوؿ )
 انماط التعمؽ:

ق
عل

الت
ط 

نم
 

القٌمة  المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا رقم
التائٌة 

 المحسوبة

عالقة درجة 
الفقرة 

بالدرجة 
 الكلٌة

 
النتٌجة عند 

مستوى 
رة 0.05

فق
 ال

الوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

االنحراف  الوسط الحسابً
 المعٌاري

ن
آلم

 ا
ق

عل
الت

 

 دالة إحصائٌا 0.418 5.681 1.402 3.989 0.4342 4.858 1

 دالة إحصائٌا 0.353 4.883 1.028 4.326 0.358 4.880 2

 دالة إحصائٌا 0.300 10.745 1.157 2.021 1.091 3.804 3

 دالة إحصائٌا 0.499 13.191 1.160 2.717 0.766 4.630 4

 دالة إحصائٌا 0.427 6.277 1.559 3.750 0.467 4.815 5

 دالة إحصائٌا 0.250 6.851 0.906 1.445 1.707 2.826 6

 دالة إحصائٌا 0.449 10.911 1.077 2.934 0.760 4.434 7



ض
راف

 ال
ق

عل
الت

 

1 
3.967 1.321 1.489 0.831 15.223 

 دالة إحصائٌا 0.615

 دالة إحصائٌا 0.607 16.110 1.141 1.837 1.005 4.391 2

 دالة إحصائٌا 0.459 11.077 0.777 1.489 1.536 3.478 3

 دالة إحصائٌا 0.634 12.001 0.146 1.021 1.696 3.152 4

 دالة إحصائٌا 0.609 16.221 0.835 1.695 1.148 4.097 5

 دالة احصائٌا 0.610 14.229 0.474 1.195 1.548 3.597 6

 دالة احصائٌا 0.287 7.180 1.253 3.293 0.841 4.423 7

ف
خائ

 ال
ق

عل
الت

 

 دالة إحصائٌا 0.679 13.791 0.000 1.000 1.421 3.043 1

 دالة إحصائٌا 0.544 12.886 0.104 1.010 1.558 3.108 2

 دالة إحصائٌا 0.697 11.784 0.208 1.021 1.596 3.000 3

 دالة إحصائٌا 0.732 12.475 0.104 1.0109 1.550 3.032 4

 دالة إحصائٌا 0.658 13.669 0.146 1.021 1.541 3.228 5

 دالة إحصائٌا 0.691 12.977 0.227 1.054 1.476 3.076 6

 دالة إحصائٌا 0.598 15.471 0.338 1.130 1.401 3.456 7

وذ
ح
ست

لم
 ا
ق

عل
الت

 

 دالة إحصائٌا 0.625 19.250 0.497 1.195 1.317 4.021 1

 دالة إحصائٌا 0.581 16.753 0.759 1.576 1.198 4.054 2

 دالة إحصائٌا 0.681 13.873 0.399 1.163 1.464 3.358 3

 دالة إحصائٌا 0.645 12.088 0.364 1.097 1.482 3.021 4

 دالة إحصائٌا 0.653 13.556 0.346 1.108 1.451 3.217 5

 دالة إحصائٌا 0.637 12.345 0.490 1.152 1.474 3.152 6

فقرات لممجاؿ  10موزعة عمى ثبلثة مجاالت، بواقعفقرة،  29مقياس النوستالجيا مكوف مف  وبذلؾ بقي
ومقياس انماط التعمؽ مكوف مف  فقرات لممجاؿ التحفيزي. 9فقرات لممجاؿ االنفعالي، و10المعرفي، و

 7فقرات، والنمط الخائؼ بواقع  7فقرات، والنمط الرافض بواقع  7تمثمت بالنمط اآلمف بواقع ( فقرة. 27)
   فقرات. 6فقرات، والنمط المستحوذ بواقع 

في ضوء الصدؽ الظاىري لممحكميف، وانماط التعمؽ  تحقؽ صدؽ مقياس النوستالجيا  الصدق: -
 ومؤشرات صدؽ البناء السابقة.

طريقة اعادة االختبار، وذلؾ بعد اعادة تطبيؽ  افلغرض تعرؼ ثبات المقياس استعمؿ الباحثالثبات:  -
( متزوجا بمدة زمنية تراوحت 40مرة ثانية عمى عينة تكونت مف )وانماط التعمؽ مقياس النوستالجيا 

 قياسمؽ االوؿ والثاني، تبيف أف ثبات أسبوعيف، وبعد استعماؿ معادلة ارتباط بيرسوف بيف التطبي
 (0.753)، والمجاؿ العاطفي(0.772)، وبمغ ثبات المجاؿ المعرفي(0.787)ككؿ بمغ  النوستالجيا

، ونمط (0.720)في حيف بمغت درجة ثبات مقياس نمط التعمؽ األمف  .(0.786)المجاؿ التحفيزي و 
. وتعد ىذه (0.792)، ونمط تعمؽ المستحوذ (0.707)، ونمط التعمؽ الخائؼ (0.710)التعمؽ الرافض 



 0.70الدرجات جيدة عند مقارنتيا بمعيار الفاكرونباخ لمثبات الذي يرى أف الثبات الجيد ىو الذي يبمغ 
 فأكثر.

  وحساب الدرجة الكمية : ماوتصحيحه انوصف المقياس
( فقػرات 10فقػرة موزعػة عمػى ثبلثػة مجػاالت، بواقػع ) 29تألؼ مقيػاس النوسػتالجيا بصػورتو النيائيػة مػف أ.

ويصػحح المقيػاس وفػؽ  .فقػرات لممجػاؿ التحفيػزي (9)( فقػرات لممجػاؿ العػاطفي، و10لممجاؿ المعرفػي، و)
طريقة ليكرت في االجابة عمى البدائؿ وىي )تنطبؽ عمي دائما ،تنطبؽ عمي غالبا ، تنطبؽ عمػي احيانػا ، 

بػػذلؾ فػػأف المػػدى و  ،( درجػػة1( الػػى )5تنطبػػؽ عمػػي قمػػيبل ، التنطبػػؽ عمػػي ( وتصػػحح ىػػذه البػػدائؿ مػػف )
( وبمتوسػػػط 29( وادنػػػى درجػػػة ىػػػي )145النظػػػري ألعمػػػى درجػػػة يمكػػػف اف يحصػػػؿ عمييػػػا المتػػػزوج ىػػػي )

 (.87فرضي )
فقرات،  7تمثمت بالنمط اآلمف بواقع ( فقرة. 27مف ) بصورتو النيائيةب. تألؼ مقياس أنماط التعمؽ 

وبذلؾ   فقرات. 6فقرات، والنمط المستحوذ بواقع  7فقرات، والنمط الخائؼ بواقع  7والنمط الرافض بواقع 
ىي عمى النمط اآلمف والرافض والخائؼ  فأف المدى النظري ألعمى درجة يمكف اف يحصؿ عمييا المتزوج

عمى درجة يمكف اف يحصؿ عمييا ، في حيف أف أ(21( وبمتوسط فرضي )7( وادنى درجة ىي )35)
 (.18( وبمتوسط فرضي )6ى درجة ىي )( وادن30ىي )عمى النمط المستحوذ المتزوج 

بالحقيبة اإلحصائية لمعمـو  افلغرض التحقؽ مف أىداؼ البحث، استعاف الباحث : الوسائل االحصائية 
 ، وباستعماؿ الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:(Spssاالجتماعية )

لعينة واحدة: لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي  االختبار التائي -1
 لمنوستالجيا وأنماط التعمؽ.

البحث باسموب المجموعتيف االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الستخراج القوة التمييزية لفقرات مقاييس  -2
 الطرفيتيف.

االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة والدرجة الكمية لمقياسي ايجاد العبلقة  امؿ ارتباط بيرسوف، لتحقيؽمع -3
ايجاد العبلقة و  يجاد العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة ودرجة المجاؿ لمقياسي البحث.و ا البحث.

ستخراج وا االرتباطية بيف درجة كؿ مجاؿ والمجاالت االخرى والدرجة الكمية  لكؿ مف مقياسي البحث.
 ايجاد العبلقة االرتباطية بيف النوستالجيا وانماط التعمؽ.و الختبار لمقاييس البحث.الثبات بطريقة إعادة ا

تحميؿ التبايف الثنائي الستخراج الفروؽ عمى مقياس النوستالجيا وأنماط التعمؽ وفؽ متغير النوع  -4
 ال يممؾ سكف(. –أناث( ونوع السكف )يممؾ سكف -)ذكور



عرؼ مدى إسياـ أنماط التعمؽ بالتنبؤ في ظيور النوستالجيا لدى مف أجؿ ت المتعددتحميؿ االنحدار  -5
 المتزوجيف.

 

 تفسير نتائج البحث ومناقشتها
لغرض تحقؽ ىذا اليدؼ تـ استعماؿ االختبار التائي  الهدف االول : تعرف النوستالجيا لدى المتزوجين:

 ومقارنتو بالوسط الفرضي لدى المتزوجيف واالنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي بعد تعرؼ ةلعينة واحد
 ( يوضح ذلؾ.4(، وجدوؿ )339بدرجة حرية )( و 0,05)داللة احصائية  عند مستوى( 87)

 النوستالجٌاالفرق بٌن المتوسط الحسابً والمتوسط الفرضً لمقٌاس ( 4جدول )

 
 المتغير

عدد 
أفراد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الفرضي

 مستوى داللة درجة الحرية القيمة التائية
0.05 

 الجدولية المحسوبة

 87  16.361 111.129 340 النوستالجيا
 

27.194 
 

هدال 339 1.96  

يميموف إلى الحنيف نحو الماضي. ويمكف تفسير ىذه الجدوؿ اعبله أف المتزوجيف  يتبيف مف
( اف النوستالجيا ىي مف الوسائؿ الدفاعية التي Batcho, 1995النتيجة وفؽ نظرية كرستيف باتشو  )

يمجأ الييا )المتزوجيف( بيدؼ الحد مف التوتر والتقميؿ مف الضغوط النفسية، فعندما يشعر المتزوج 
بالضغوط واالعباء الزواجية واألسرية والمينية فأنيا تثير لديو المشاعر السمبية وتسبب االجياد والتعب، 

ال شعورية باستدعاء ذكريات الماضي اإليجابية، لتزوده بشحنة مف التفاؤؿ لمتقميؿ  لذلؾ يقوـ العقؿ بطريقة
 & Holakمف حدة اإلحباط والفشؿ. واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة )

Havlen,1998ي ( التي وجدت أف النوستالجيا تظير كخبرات سابقة تدعـ تماسؾ الفرد النفسي، وتؤد
إلى شعور متوازف وايجابي، وتتعمؽ ىذه الخبرات باألشخاص واالحداث والموضوعات المرتبطة بالماضي، 

( التي وجدت أف استعماؿ المتزوجيف لمنوستالجيا Hepper,et,al,2012كذلؾ اتسقت مع نتائج دراسة )
 لذاتية ومشاعر القمؽ.  تعد مف الميكانزمات التي تعزز النمو النفسي لمفرد، وتحافظ عميو مف الميددات ا

 

 الهدف الثاني : الفروق عمى مقياس النوستالجيا وفقا لمتغيري الجنس والسكن لدى المتزوجين:
وفػػػؽ متغيػػػر  النوسػػػتالجياعمػػػى مقيػػػاس  المتػػػزوجيفلغػػػرض تعػػػرؼ داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات  

 Towتحميؿ التبايف الثنائي   ) افاستعمؿ الباحثال يممؾ سكف(  -)يممؾ سكف والسكفالجنس)ذكور،إناث( 
way ANOVA( عمى وفؽ مستوى داللة )( يوضح ذلؾ:5وجدوؿ ) ( . 0.05 

 النوستالجيا( الفروق في الجنس والسكن على مقياس 5جدول ) 

 مصدر التباين
 

 مجموعة المربعات
S-S 

 درجة الحرية
D-F 

 متوسط المربعات
M-S 

 القيمة الفائية
F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 



 3.84 2.237 598.000 1 598.000 الجنس
 

0.05 
 0.107 28.540 1 28.540 السكن 

 2.146 573.622 1 573.622 (السكن xالتفاعل )الجنس

 267.303 336 89813.655 الرخطأ

 340 4289662.000 الكمي

 تبيف النتائج أف :
مقياس يتضح أف الفرؽ بيف الذكور واإلناث عمى  الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( : أ.

( مع 2.237ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة ) النوستالجيا
إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور  (0.05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3.84القيمة الجدولية البالغة )

الذي ال يختمؼ كثيرا عف المتوسط الحسابي لئلناث  (18.39245)اري ( بانحراؼ معي112.0882)
 . ويمكف تفسير ىذه النتيجة الى اف الذكور واالناث(14.02999)( بانحراؼ معياري 110.1706البالغ )

وىذا يرجع وفقا لنظرية باتشو في  ،تقريبا بنفس الدرجة يميموف إلى الحنيف نحو الماضي مف المتزوجيف
كوف استدعاء المتزوجيف لخبرات الحياة الماضية مثؿ الخبرات المتعمقة باالنجاز والعائمة والذكريات 
الرومانسية والبيئية )االجتماعية( تجعميـ يشعروف بالرضا، وتعزيز الذات، وتمدىـ بالقوة والسيطرة عمى 

فضال عن ذلك  .(Batcho,2013,p.3)دني الفروؽ بيف الجنسيف االوضاع الحالية، وىذا ما يؤدي إلى ت

المتزوجيف، وعيشيـ في  بيا مرتشابو الظروؼ التي أن هذه النتٌجة ٌمكن أن ترجع إلى  انٌعتقد الباحث
  تدنً الفرق االحصائًبيئة اجتماعية وثقافية مشتركة، ومرورىـ بخبرات اجتماعية عامة أدت إلى 

 Sherman & Newman( ، كذلؾ )Wildshut et al,2006) تيجة مع دراسةوتتفؽ ىذه الن بينيما.
( ، حيث اثبتت ىذه الدراسات انو ال يوجد فرؽ بيف الجنسيف مف ناحية تمتع المتزوجيف 1977,

ف النساء اكثر التي توصمت إلى أ( Holbrook, 1993دراسة )اختمفت مع نتائج بينما  بالنوستالجيا.
( اف الرجاؿ يتمتعوف بالحنيف الى الماضي Davis,1979وجد ) بالمقابؿ،  تعرضا لمحنيف مف الرجاؿ

 (.Rogers,1998,p.36اكثر مف النساء )
المتزوجيف الذيف يممكوف سكف، والذيف ال يممكوف أف الفرؽ بيف  :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكن ب. 
عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة يرقى الى مستوى الداللة االحصائية ال  وستالجيامقياس النعمى  سكف

إذ بمغ المتوسط  (0.05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )0.107)
عف  كثيرا يختمؼال الذي  (16.40546)( بانحراؼ معياري 111.4478) لمذيف يممكوف سكفالحسابي 

ويمكف . (16.32338)( بانحراؼ معياري 110.4636)البالغ  لمذيف ال يممكوف سكفالمتوسط الحسابي 
( اف المتزوجيف الذيف يممكوف سكف Batcho, 1995تفسير ىذه النتيجة وفقا إلى ما أشارت إليو نظرية )



والذيف ال يممكوف سكف يمروف بنفس الظروؼ واألعباء االسرية والمينية وبالتالي ظيرت النتيجة اف 
شعور عاـ وىذا الشعور بالنوستالجيا  ذلؾ مف النوستالجيا حيث يعتبرالمتزوجيف يتمتعوف بنفس الدرجة 

 يؤدي الى تقوية الروابط االجتماعية والتعاطؼ.
مف الذيف يممكوف او ال يممكوف الذكور واإلناث  المتزوجيفؽ بيف و أف الفر  :والسكنج. تفاعل الجنس 

( مع القيمة 2.146مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة ) إلىرقى سكف ال ت
في  السكف( ، وبذلؾ لـ يظير تفاعؿ لمجنس مع 0.05( عند مستوى داللة )3,84الجدولية البالغة )

 كما موضح في الجدوؿ السابؽ. مقياس النوستالجياالتأثير عمى 
لغرض تحقؽ ىذا اليدؼ تـ استعماؿ االختبار الهدف الثالث : تعرف أنماط التعمق لدى المتزوجين:

ومقارنتو بالوسط  لدى المتزوجيف واالنحراؼ المعياري المتوسط الحسابي التائي لعينة واحد بعد تعرؼ
 ( يوضح ذلؾ.6(، وجدوؿ )339بدرجة حرية )( و 0,05)داللة احصائية  عند مستوى الفرضي

 انماط التعلقالفرق بٌن المتوسط الحسابً والمتوسط الفرضً لمقٌاس ( 6جدول )

 
 التعلق

عدد 
أفراد 
 العينة

 المتوسط
 الحسابي
 لكل بعد

الوسط  االنحراف المعياري
 الفرضي

درجة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى داللة 
.0.0 

 الجدولية المحسوبة

 دالة 339 1,96 21.914 21 4.095 25.867 340 اآلمن

 غري دالة 339 1,96 -1.001 21 6.177 20.664 الرافض

 غري دالة 339 1,96 -15.700 21 6.476 15.485 اخلائف

 غري دالة 339 1,96 -11.176 18 5.832 14.464 ادلستحوذ

المتزوجيف يتسموف بنمط التعمؽ اآلمف في حيف نجد أنيـ ال يعانوف ومف الجدوؿ اعبله يتضح أف 
. وىذه النتيجة تتسؽ مع ما (0.05)مف التعمؽ الرافض والخائؼ والمستحوذ عند مستوى داللة إحصائية 

( التي أشارت إلى أف القسـ الكبير مف الراشديف Bartholomew,1990وجدتو نظرية بارثولوميو)
أحدى انماط التعمؽ غير التكيفية.  يتوجو نحوعمؽ اآلمف، بينما القسـ المتبقي يتمركزوف حوؿ نمط الت

وبيذا الصدد تتسـ عينة البحث مف المتزوجيف بامتبلكيـ صورة ايجابية حوؿ انفسيـ واآلخريف، فيـ 
يشعروف بالكفاءة واستحقاؽ مشاعر الحب والتقدير، ويظيروف في الوقت نفسو مشاعر الثقة واآلماف 

يـ وافراد عائمتيـ وأصدقائيـ، وىذا ما يجعميـ قريبيف منيـ، واتخاذىـ قاعدة أمنو نحو العمؿ بشركائ
( التي اشارت Mitchell & Doumas, 2004واالنجاز. وتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ميشيؿ ودوماس )

ومشاعر  كانت تتسـ بالتعمؽ اآلمف، وانيا تتمتع بالرضا الذاتي ، اف% مف عينة الباحث70الى نسبة 
( التي 2009السعادة مع المقربيف عمييـ. كذلؾ تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة ) ابو غزاؿ عبد الكريـ ،

وجدت أف نمط التعمؽ اآلمف احتؿ التسمسؿ األوؿ بيف انماط التعمؽ االخرى لدى الراشديف، ومف ثـ جاء 



االيجابي لآلخريف ، وبعد ذلؾ جاء نمط التعمؽ المشغوؿ الذي يظير عدـ الجدارة الذاتية مقابؿ التقييـ 
نمط التعمؽ الخائؼ في المرتبة الثالثة، حيث يظيروف شعورا بعدـ الجدارة الذاتية مقترف بتوقعات تشير 
إلى أف اآلخريف ال يمكف الثقة بيـ، واخيرا احتؿ النمط الرافض المرتبة اآلخيرة الذيف يتميزوف بجدارة 

  .منخفضة، وعدـ الثقة بيـالذات، مقابؿ تقييـ اآلخريف بدرجة 

 

 الهدف الرابع : الفروق عمى مقياس أنماط التعمق وفقا لمتغيري الجنس والسكن لدى المتزوجين:
 .الفروق عمى مقياس التعمق اآلمن وفقا لمتغيري الجنس والسكن لدى المتزوجين:1

 افاستعمؿ الباحث اآلمفالتعمؽ عمى مقياس  المتزوجيفلغرض تعرؼ داللة الفروؽ بيف متوسطات درجات 
( يوضح 7وجدوؿ )( . 0.05( عمى وفؽ مستوى داللة )Tow way ANOVAتحميؿ التبايف الثنائي   )

 ذلؾ:
  التعلق اآلمنالفروق في الجنس والسكن على مقياس (7جدول ) 

 مصدر التباين
 

 جمموعة ادلربعات
S-S 

 درجة احلرية
D-F 

 متوسط ادلربعات
M-S 

 القيمة الفائية
F 

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 3.84 6.221 102.802 1 102.802 الجنس
 

0.05 
 0.042 698. 1 698. السكن 

 0.158 2.616 1 2.616 (السكن xالتفاعل )الجنس

 16.526 336 5552.589 الرخطأ
 340 233193.000 الكمي

 وتبيف النتائج السابقة أف :
أف الفرؽ بيف الذكور واإلناث عمى مقياس التعمؽ اآلمف )ذكور، إناث( :الفرق وفق متغير الجنس  أ.

( مع القيمة الجدولية 6.221يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة )
إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور  (0.05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية عند 3.84البالغة )

الذي يختمؼ عف المتوسط الحسابي لئلناث البالغ  (4.27572)( بانحراؼ معياري 25.2471)
وتدؿ ىذه النتيجة عمى وجود فروؽ بيف الذكور واالناث  .(3.82028)معياري  ( بانحراؼ26.4882)

مف المتزوجيف عمى مقياس التعمؽ اآلمف ولصالح االناث. ويمكف تفسير ىذه النتيجة عمى اف االناث 
اكثر اتساما بنمط التعمؽ اآلمف مقايسة بالذكور المتزوجيف، ويمكف ارجاع ذلؾ الى الطبيعة المتزوجات 

مف  أكبر ة بشركائيـ بدرجةيالعاطفية لدى اإلناث، إذ يظير الجنس االنثوي مشاعر حب ومودة وحميم
عاطفية، في الذكور، وىذا ما يزيد مف رغبتيف بالبقاء بالقرب مف ازواجيف واطفاليف وديمومة الشحنة ال

حيف نجد اف الذكور يميموف في معظـ االحياف إلى تكويف عبلقات ارتباطية تعمقية متعددة، وال يتقيدوف 



، إذ اف الذكور يةر اف التعمؽ يتأثر باالدوار الجند افيعتقد الباحث ذلؾ بعبلقة حميمية واحدة. فضبل عف
مطالبيف دائما باالستقبللية واظيار القوة والتماسؾ اماـ المشاعر العاطفية، مما يحد ذلؾ بعض الشيء مف 

  (.Noller & Feeny, 1994)الحياة. واتسقت ىذه النتيجة مع دراسةفي  بشركائيـالمشاعر التعمقية 
مف الذكور، وىذا ما يجعؿ النساء سعيدات،  نمط التعمؽ االمف بدرجة اكبر ف  التي وجدت أف االناث يظير 

 ثقة مرتفعة باآلخريف. وراضيات، ولدييف  
أف الفرؽ بيف المتزوجيف الذيف يممكوف سكف، والذيف ال يممكوف  :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 

ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية  مقياس التعمؽ اآلمفسكف عمى 
إذ بمغ  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )0.042المحسوبة )

الذي ال يختمؼ كثيرا  (4.00808)( بانحراؼ معياري 25.8652المتوسط الحسابي لمذيف يممكوف سكف )
. وتشير (4.29232)( بانحراؼ معياري 25.8727الحسابي لمذيف ال يممكوف سكف البالغ )عف المتوسط 

ىذه النتيجة إلى انو ال يوجد فرؽ بيف المتزوجيف في نمط التعمؽ اآلمف حسب السكف، ويمكف أف يرجع 
األفراد،  ذلؾ إلى أف الجانب الكبير مف التعمؽ يتأثر بطبيعة العبلقات والخبرات العاطفية التي تنشأ بيف

فرغـ أف المكاف يمارس دورا في تشكيؿ الذكريات إال أف التعمؽ يرتبط بما يتبادؿ بو األفراد مف مشاعر 
الحب والمودة والتعاوف، وبدوره تمارس ىذه االنفعاالت عمى تشكيؿ المعتقدات االيجابية حوؿ الذات، 

 Hazan)واتسقت ىذه النتيجة مع دراسة وغرس الثقة باالخريف، وتعاونيـ عمى اشباع حاجاتيـ المتبادلة. 
& Shaver,1990)  ،التي أعطت لمرابطة العاطفية بيف األفراد أىمية كبيرة مقارنة بالمتغيرات األخرى

ألف ىذه الرابطة تعمؿ عمى تكويف عبلقات الحب، وتشجعيـ عمى عدـ الخوؼ مف الفشؿ، وامتبلؾ ثقة 
 والنفسية.عالية في مسار حياتيـ االجتماعية والمينية 

مف الذيف يممكوف او ال الذكور واإلناث  المتزوجيفؽ بيف و أف الفر  :والسكنج. تفاعل الجنس 
( 0.158مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة ) إلىرقى يممكوف سكف ال ت

( ، وبذلؾ لـ يظير تفاعؿ لمجنس مع 0,05( عند مستوى داللة )3,84مع القيمة الجدولية البالغة )
 كما موضح في الجدوؿ السابؽ. مقياس التعمؽ اآلمففي التأثير عمى  السكف

لغػرض تعػرؼ  :المتـزوجينلـدى والسـكن وفقـا لمتغيـري الجـنس التعمـق الـرافض الفروق عمـى مقيـاس .2
تحميػػػؿ  ثػػػافالباحاسػػػتعمؿ  التعمػػػؽ الػػػرافضعمػػػى مقيػػػاس  المتػػػزوجيفداللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات 

 ( يوضح ذلؾ:8وجدوؿ )( . 0.05( عمى وفؽ مستوى داللة )Tow way ANOVAالتبايف الثنائي   )

  التعلق الرافضالفروق في الجنس والسكن على مقياس (  8جدول )
 مصدر التباين

 
 جمموعة ادلربعات

S-S 
 درجة احلرية

D-F 
 متوسط ادلربعات

M-S 
 القيمة الفائية

F 

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 



 3.84 0.956 36.393 1 36.393 اجلنس
 

0.05 
 0.236 8.984 1 8.984 السكن 

xالتفاعل )اجلنس (السكن   49.575 1 49.575 1.302 

 38.080 336 12795.011 اخلطأ

 340 158126.000 الكلي

 وتبيف النتائج السابقة أف :
 مقياس التعمؽ الرافضأف الفرؽ بيف الذكور واإلناث عمى  )ذكور، إناث( :الفرق وفق متغير الجنس  أ.

( مع القيمة الجدولية 0.956ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة )
( 20.1824إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور ) (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3,84البالغة )

( بانحراؼ 21.1471الذي يختمؼ عف المتوسط الحسابي لئلناث البالغ ) (5.96704)بانحراؼ معياري 
. وترجع ىذه النتيجة الى اف الذكور واالناث مف المتزوجيف يتشابيوف في طريقتيـ (6.36155)معياري 

مف ( يروف انفسيـ محصنيف Bartholomew,1990لمتفاعؿ مع بعضيـ البعض، فيـ وفقا لنظرية )
 ,Rosswu)القمؽ وال يحتاجوف إلى عبلقات حميمة مع االخريف. واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

pierson &Woodward, 2007) .حيث أظيرت عدـ وجود فروؽ دالة إحصائيا تعزى إلى الجنس 
أف الفرؽ بيف المتزوجيف الذيف يممكوف سكف، والذيف ال يممكوف  :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 

ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية  مقياس التعمؽ الرافضسكف عمى 
إذ  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية عند 3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )0.236المحسوبة )

الذي ال يختمؼ  (6.46027)( بانحراؼ معياري 20.7652حسابي لمذيف يممكوف سكف )بمغ المتوسط ال
. (5.56139)( بانحراؼ معياري 20.4545كثيرا عف المتوسط الحسابي لمذيف ال يممكوف سكف البالغ )

مما يشير ذلؾ إلى أف المتزوجيف ممف يمتمكوف سكف والذيف ال يمتمكوف سكف ال يختمفوف فيما بينيـ عمى 
مقياس التعمؽ الرافض ، وترجع ىذه النتيجة إلى التشابو في االتجاىات ممف يميموف الى نمط التعمؽ 
 الرافض مف المتزوجيف، حيث اف المتزوجيف في ىذا النمط  يكونوف نظرة إيجابية لمذات وسمبية لآلخريف

(Bartholomew, 1990) . 
كور واإلناث مف الذيف يممكوف او ال يممكوف أف الفروؽ بيف المتزوجيف الذ :والسكنج. تفاعل الجنس 

( مع القيمة 1.302سكف ال ترقى إلى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة )
( ، وبذلؾ لـ يظير تفاعؿ لمجنس مع السكف في 0,05( عند مستوى داللة )3,84الجدولية البالغة )

 ا موضح في الجدوؿ السابؽ.التأثير عمى مقياس التعمؽ الرافض كم
 :المتزوجينلدى والسكن وفقا لمتغيري الجنس التعمق الرخائف الفروق عمى مقياس .3



 التعمػػػؽ الخػػػائؼعمػػػى مقيػػػاس  المتػػػزوجيفلغػػػرض تعػػػرؼ داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات   
( . 0.05( عمػى وفػؽ مسػتوى داللػة )Tow way ANOVAتحميػؿ التبػايف الثنػائي   ) افاسػتعمؿ الباحثػ

 ( يوضح ذلؾ:9وجدوؿ )
  التعلق الخائفالفروق في الجنس والسكن على مقياس ( 9جدول )

 مصدر التباين
 

 جمموعة ادلربعات
S-S 

 درجة احلرية
D-F 

 متوسط ادلربعات
M-S 

 القيمة الفائية
F 

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 3.84 4.995 204.268 1 204.268 اجلنس
 

0.05 
 0.294 12.041 1 12.041 السكن 

xالتفاعل )اجلنس (السكن   103.716 1 103.716 2.536 

 40.898 336 13741.660 اخلطأ

 340 95751.000 الكلي

 وتبيف النتائج السابقة أف :
 مقياس التعمؽ الخائؼأف الفرؽ بيف الذكور واإلناث عمى  الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( : أ.

( مع القيمة الجدولية 4.995يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة )
( 14.4588إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور ) (0.05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3.84البالغة )

( بانحراؼ 16.5118سابي لئلناث البالغ )الذي يختمؼ عف المتوسط الح (6.09792)بانحراؼ معياري 
. وتشير النتيجة في ىذا النمط اف المتزوجيف لدييـ فروؽ دالة احصائيا ولصالح (6.69650)معياري 

االناث ، وتعد ىذه النتيجة طبيعية وتتسؽ مع نتائج الدراسات السابقة، إذ تظير ىذه الدراسات إلى أف 
لقمؽ والخوؼ بدرجة أكبر مف الذكور، فضبل عف شعور النساء غالبية اإلناث تسجؿ درجات عمى مقياس ا

المتزوجات بالخوؼ مف مواجية الضغوط والميددات البيئة كبطالة الزوج، والخوؼ عمى األطفاؿ، والخشية 
مف المستقبؿ، مما يؤدي ذلؾ إلى ظيور الفرؽ عمى مشاعر التعمؽ الخائؼ، فرغـ أف كبل الجنسيف ال 

عمقي الخائؼ، إال أف ىناؾ فرؽ يظير لصالح اإلناث. وتتسؽ ىذه النتيجة مع دراسة يعانياف مف النمط الت
(Bartholomew, 1990،)  التي توصمت إلى وجود فرؽ احصائي يظير أف االناث يسجمف متوسط

 حسابي بدرجة أكبر مف الذكور عمى نمط التعمؽ الخائؼ.
أف الفرؽ بيف المتزوجيف الذيف يممكوف سكف، والذيف ال يممكوف  :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 

ال يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية  مقياس التعمؽ الخائؼسكف عمى 
إذ بمغ  (0.05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3.84( مع القيمة الجدولية البالغة )0.294المحسوبة )

الذي ال يختمؼ كثيرا  (6.72221)( بانحراؼ معياري 15.5783ي لمذيف يممكوف سكف )المتوسط الحساب
. ويمكف (5.95602)( بانحراؼ معياري 15.2909عف المتوسط الحسابي لمذيف ال يممكوف سكف البالغ )



تفسير ىذه النتيجة اف متوسطي الذيف يممكوف سكف والذيف ال يممكوف سكف غير داؿ احصائيا مما يعني 
اف كؿ مف المتزوجيف والمتزوجات سجموا درجات منخفضة عمى نمط التعمؽ الخائؼ، وىذا يعني أف 

تعوف بو مف متغير السكف ال يؤدي إلى ظيور ىذا النمط لدى أحدى المجموعتيف. ويرجع ذلؾ إلى ما يتم
نظرة ايجابية اتجاه ذواتيـ، وقدرتيـ عمى إعالة ازواجيف واطفاليـ، فضبل عف تمتعيـ بعبلقات حميمة 

 واجتماعية جيدة. 
مف الذيف يممكوف او ال يممكوف الذكور واإلناث  المتزوجيفؽ بيف و أف الفر  :والسكنج. تفاعل الجنس 

( مع القيمة 2.536مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة ) إلىرقى سكف ال ت
في  السكف( ، وبذلؾ لـ يظير تفاعؿ لمجنس مع 0,05( عند مستوى داللة )3,84الجدولية البالغة )

 .كما موضح في الجدوؿ السابؽ. مقياس التعمؽ الخائؼالتأثير عمى 
 :المتزوجينلدى والسكن وفقا لمتغيري الجنس تحوذ التعمق المسالفروق عمى مقياس .4
 التعمػػػؽ المسػػػتحوذعمػػػى مقيػػػاس  المتػػػزوجيفلغػػػرض تعػػػرؼ داللػػػة الفػػػروؽ بػػػيف متوسػػػطات درجػػػات   

( . 0.05( عمػى وفػؽ مسػتوى داللػة )Tow way ANOVAتحميػؿ التبػايف الثنػائي   ) افاسػتعمؿ الباحثػ
 ( يوضح ذلؾ: 00وجدوؿ )

  التعلق المستحوذالفروق في الجنس والسكن على مقياس  (01جدول ) 
 مصدر التباين

 
 جمموعة ادلربعات

S-S 
 درجة احلرية

D-F 
 متوسط ادلربعات

M-S 
 القيمة الفائية

F 

القيمة 
 اجلدولية

مستوى 
 الداللة
S-g 

 3.84 0.102 3.463 1 3.463 اجلنس
 

0.05 
 1.718 58.150 1 58.150 السكن 

xالتفاعل )اجلنس (السكن   72.418 1 72.418 2.140 

 33.845 336 11371.944 اخلطأ

 340 82670.000 الكلي

 وتبيف النتائج السابقة أف :
مقياس التعمؽ المستحوذ أف الفرؽ بيف الذكور واإلناث عمى  الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث( : أ.
( مع القيمة 0.102يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة )   ال

إذ بمغ المتوسط الحسابي لمذكور  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية 3,84الجدولية البالغة )
بالغ يختمؼ عف المتوسط الحسابي لئلناث الال الذي  (5.50037)( بانحراؼ معياري 14.2176)
مف كبل الجنسيف ال . وتشير ىذه النتيجة الى اف المتزوجيف (6.15331)( بانحراؼ معياري 14.7118)

 إلى ، وىذا يرجع إلى النظرة اإليجابية لدى المتزوجيف والمتزوجاتنمط التعمؽ المستحوذ يعانوف مف
واالعتقاد بانيا تستحؽ  إذ تظير ىذه الرؤية نتيجة المدركات االيجابية نحو الذات،، وشركائيـنفسيـ أ



نحو  الحب، والمشاركة، والعبلقة الحسنة، وبدوره تنعكس ىذه المدركات عمى شكؿ اتجاىات ايجابية
التي تظير في ضوء استعداد الفرد في اشباع حاجات شريكو، والحفاظ عمى العبلقة معو،  ،اآلخريف

وتتفؽ ىذه  لتي تظير مف شريؾ الحياة.واالخطاء ا اإلحباط والتسامح مع مشاعر، والرغبة في استمرارىا
( والتي اشارت انو ال توجد فروؽ دالة احصائيا عمى وفؽ متغير 2020النتيجة مع دراسة )ابو سميمة ، 

 الجنس )ذكور واناث ( عمى نمط التعمؽ المستحوذ .
يممكوف  المتزوجيف الذيف يممكوف سكف، والذيف الأف الفرؽ بيف  :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 
يرقى الى مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية ال  التعمؽ الخائؼمقياس عمى  سكف

إذ  (0,05)( عند مستوى الداللة اإلحصائية عند 3,84( مع القيمة الجدولية البالغة )1.718المحسوبة )
 كثيرا يختمؼال الذي  (5.912)( بانحراؼ معياري 14.756) لمذيف يممكوف سكفبمغ المتوسط الحسابي 
وتشير ىذه . (5.638)( بانحراؼ معياري 13.854البالغ ) لمذيف ال يممكوف سكفعف المتوسط الحسابي 

النتيجة الى اف المتزوجيف مف الذيف يممكوف سكف والذيف ال يممكوف سكف سجموا درجات منخفضة عمى 
ؿ كبل افراد المجموعتيف إلى ظروؼ حياتيـ نمط التعمؽ المستحوذ، وىذا يرجع بطبيعة الحاؿ إلى تقب

المعيشية والسكنية، وقدرتيـ عمى تحمؿ أعباء الحياة الزوجية والمينية، ورغبتيـ في استمرار حياتيـ 
 ,Mohammadi)الزوجية، رغـ منغصات الحياة وضغوطاتيا المستمرة. واتفقت ىذه النتيجة مع دراسة 

Arjomandnia&Razini,2016)   صؿ إلى فرؽ احصائي بيف المتزوجيف والمتزوجات وفؽ التي لـ تتو
 لمتغير مستوى المعيشة والسكف. 

مف الذيف يممكوف او ال يممكوف الذكور واإلناث  المتزوجيفؽ بيف و أف الفر  :والسكنج. تفاعل الجنس 
القيمة ( مع 2.140مستوى الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسوبة ) إلىرقى سكف ال ت

في  السكف( ، وبذلؾ لـ يظير تفاعؿ لمجنس مع 0,05( عند مستوى داللة )3,84الجدولية البالغة )
 كما موضح في الجدوؿ السابؽ. مقياس التعمؽ المستحوذالتأثير عمى 

لدى المتزوجين         النوستالجيا وانماط التعمق بين االرتباطية * الهدف الرخامس : تعرف العالقة 
النوستالجيا وانماط التعمؽ لدى المتزوجيف استعمؿ بيف االرتباطية ألجؿ التعرؼ عمى العبلقة  -:

( ودرجة 0.05مستوى داللة )و ( 1.96جدولية ) عند قيمة واختباره ،معامؿ ارتباط بيرسوف افالباحث
 ( يوضح ذلؾ:00، وجدوؿ )(338حرية )

 
المحسوبة والجدولية لدرجات النوستالجيا وانماط التعلق لدى  يوضح معامل االرتباط والقيم التائية ( 00جدول ) 

 المتزوجين
القيمة التائية  معامل االرتباط نوع العالقة

 المحسوبة
درجات  القيمة التائية الجدولية

 الحرية
 مستوى الداللة



 دالة 338 1.96 6.89 0.351 التعلق اآلمن –النوستاجليا
 غري دالة 338 1.96 1.01 0.055 التعلق الرافض -النوستاجليا

 غري دالة  338 1.96 0.51 0.028- يقظة التعلق اخلائف -النوستاجليا
 غري دالة 338 1.96 1.85 0.100 يقظة التعلق ادلستحوذ -النوستاجليا

 

ونمط  وستالجياودالة احصائيا بيف الن إيجابية متوسطةتشير ىذه النتيجة إلى وجود عبلقة 
التعمؽ اآلمف، في حيف كانت معامبلت االرتباط بيف النوستالجيا ونمط التعمؽ الرافض ونمط التعمؽ 
الخائؼ والمستحوذ غير دالة إحصائيا، مما يشير ذلؾ إلى عدـ وجود عبلقة ارتباطية عند مستوى 

ؽ االمف، . وىذا يعني أف الحنيف إلى الماضي يظير لدى المتزوجيف اصحاب التعم(0.05)داللة 
وترجع ىذه النتيجة إلى أف ذوي التعمؽ اآلمف عاشوا خبرات وذكريات ايجابية في الماضي، التي 
تتسـ بالحب والمودة والقرب مف اآلخريف، مما يدفعيـ ذلؾ إلى الحنيف إلييا، وتذكرىا، وتذوؽ 

يـ يستدعونيا خبراتيا في الماضي، وبما أف ىذه الخبرات تجعميـ يشعروف بالراحة وااليجابية فأن
ويتمتعوف بيا وتعطييـ القوة والصبلبة في مواجية الضغوط الحياتية، ليذا السبب يكونوف أكثر قدرة 
عمى تحقيؽ النجاح والحفاظ عمى العبلقات االجتماعية. في حيف نجد أف المتزوجيف مف اصحاب 

استدعائيا،  التعمؽ الرافض والخائؼ والمستحوذ ال ييتموف بخبرات الماضي، ويحاولوف عدـ
وتجاىميا، لكونيـ عاشوا في ظؿ تجارب اجتماعية وعاطفية تتسـ بالقسوة والتجاىؿ وضعؼ 
االستجابة إلى حاجاتيـ الجسمية والنفسية، وىذا ما يجعميـ ال يجدوف في الماضي الخبرات 

صيمة، االيجابية التي يمكف أف تعطييـ الثقة والكفاءة والجدارة في إقامة العبلقات الحميمة األ
 وتقوية مشاعرىـ االيجابية اتجاه اآلخريف. 
( التي وجدت أف الراشديف اصحاب التعمؽ اآلمف 1995واتسقت ىذه النتيجة مع دراسة باترسوف )

يحنوف إلى الماضي، وينجذبوف إلى خبراتو، لكونو يزودىـ بالسعادة والمتعة والقدرة عمى تحمؿ 
 الظروؼ الحالية.

 :المتزوجينلدى في التبنؤ بظهور النوستالجيا  أنماط التعمق مدى اسهام: السادسالهدف 
 االنحدار تحميؿ افالنوستالجيا، استعمؿ الباحث في ظيورلغرض تعرؼ مدى إسياـ أنماط التعمؽ 

 قيمة استخرجت عمى البيانات المستخرجة، إذ  Enter نوع مف االعتيادية الخطي المتعدد وبالطريقة
 وكاف االنحدار تبايف تحميؿ خبلؿ مف R (Coefficient of Determination) 0التحديد  معامؿ

التنبؤ، عندما نقارف القيمة الفائية  في االنحدار تحميؿ نموذج جودة عمى تدؿ وىي  (0.385)مقدارىا 



والتي تفسر  (0,05)عند مستوى داللة   ( 3,84)بالقيمة الجدولية البالغة  (14.570)المحسوبة لمنموذج 
 ( يوضح ذلؾ . 31والجدوؿ )  . التبايف المشترؾ بيف متغيرات البحثمف  (39%)ما مقداره
 
 )المتغير التابع( النوستالجيا)المتغيرات المستقمة( في درجات  أنماط التعمق درجات انحدار معامل (  12جدول)

 مصدر التباين
S-V 

 جمموعة ادلربعات
S-S 

 درجة احلرية
D-F 

ادلربعاتمتوسط   
M-S 

 القيمة الفائية
F 

 مستوى الداللة
S-g 

 14.570 3361.967 4 13447.868 االحندار

 
 دالة

 230.748 335 77300.438 البواقي

  339 90748.306 اجملموع الكلي

والخطأ  Bاالنحدار )معامبلت استخراج تـبالنوستالجيا في التنبؤ انماط التعمؽ ولمعرفة مدى اسياـ 
 ( يوضح ذلؾ :  32والقيمة التائية(. والجدوؿ ) Bateالمعياري ليا ، ومعامؿ االنحدار بيتا 

 مدى اسهام انماط التعلق في التنبؤ بالنوستالجيا ( 01جدول )
 راالحندا معامل ادلتغري ادلستقل

B 
 اخلطأ

 ادلعياري
 االحندار ادلعياري معامل

Beta 
 القيمة
 التائية

 الداللة
 االحصائية

 دالة 14.160 - 5.376 76.118 ادلقدار الثابت
 دالة 6.657 0.370 0.222 1.478 التعلق اآلمن

 غري دالة 0.268 0.017 0.173 0.046 التعلق الرافض
 غري دالة -1.829- -0.224- 0.200 -0.565- التعلق اخلائف

 دالة 2.601 0.113 0.198 0.317 التعلق ادلستحوذ

 :ويتبيف مف الجدوؿ اعبله 
المعياري  االنحدار معامؿ قيمة كانت يساىـ في زيادة ظيور النوستالجيا، إذ التعمؽ اآلمفاف  .1

(Beta) (6.657)، وىي قيمة دالة احصائيا عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة  (0.370) المقابمة ليا 
التعمؽ اآلمف لدى المتزوجيف يؤدي   زيادة اف النتيجة الى. وتشير ىذه (1.96)بالقيمة الجدولية البالغة 

 الى يؤدي واحدة قياس وحدة الى ارتفاع مستوى النوستالجيا لدييـ، إذ اف زيادة نمط التعمؽ االمف بمقدار
 وحدة قياس.  (1.478)النوستالجيا بمقدار  ارتفاع

المعياري  االنحدار معامؿ قيمة لدى المتزوجيف عند . اف التعمؽ الرافض ال يساىـ في زيادة النوستالجيا2
(Beta)  وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة (0.017)المقابمة ليا 

 .  (0.05)، عند مستوى داللة (1.96)بالقيمة الجدولية البالغة   (0.268)
المعياري  االنحدار معامؿ قيمة دى المتزوجيف عند. اف التعمؽ الخائؼ ال يساىـ في زيادة النوستالجيا ل3

(Beta)  وىي قيمة غير دالة احصائيا عند مقارنة القيمة التائية المحسوبة  (-0.224)المقابمة ليا 
 .  (0.05)عند مستوى داللة  (1.96)بالقيمة الجدولية البالغة (-1.829)



 االنحدار معامؿ قيمة لدى المتزوجيف عند ال يساىـ في زيادة النوستالجيا المستحوذ. اف التعمؽ 4
وىي قيمة دالة إحصائيا عند مقارنة القيمة التائية  0.113المقابمة ليا  (Beta)المعياري 
مما يؤكد ذلؾ عدـ اسياـ  (0,05)عف مستوى داللة  (1.96)بالقيمة الجدولية البالغة  (2.601)المحسوبة

 ىذا النوع مف التعمؽ بظيور النوستالجيا.
 اآلتي: افمف نتائج ، يستنتج الباحث افوفقا لما توصؿ إليو الباحث االستنتاجات: -
اف الغالب عمى مجتمع المتزوجيف يميموف الى الماضي  كوسيمة دفاعية لمحد مف التوتر وتقميؿ مف  -1

 الضغوط النفسية، ليذا ىـ يتمتعوف بقدر عالي مف النوستالجيا.
المتزوجيف المتمثمة باألعباء االسرية والمينية مكنت افراد العينة الظروؼ العامة التي يمر بيا  -2

 بالظيور بنفس النتائج بغض النظر عف الذيف يمتمكوف سكف او ال يمتمكوف .
أف افراد عينة البحث يتمركزوف حوؿ نمط التعمؽ اآلمف اكثر مف األنماط االخرى لكوف المتزوجيف  -3

 آلخريف وىذا يساعدىـ عمى اظيار مشاعر الحب والتقدير .يمتمكوف صورة إيجابية حوؿ انفسيـ وا
التنشئة االجتماعية والطبيعة العاطفية لدى االناث المتزوجات ساعدتيف  عمى اتساميف بنمط التعمؽ  -4

 اآلمف اكثر مف الذكور المتزوجيف .
لـ يمارس المكاف دورًا في اظيار الفروؽ في نمط التعمؽ اآلمف لكوف الرابطة العاطفية بيف االفراد   – 5

 اكثر اىمية مف المتغيرات االخرى .
ال يختمؼ المتزوجوف عف المتزوجات في طريقة التفاعؿ مع بعضيـ البعض ساىـ ىذا التشابو في  -6

عف اختبلؼ السكف لـ يشكؿ اختبلفًا عمى مقياس  عدـ اظيار الفروؽ في نمط التعمؽ الرافض فضبل
 التعمؽ الرافض .

ساىمت البيئة بشكؿ كبير في اظيار الفروؽ بيف الذكور واالناث ولصالح االناث في مقياس التعمؽ  – 7
  الخائؼ غير إف متغير السكف لـ يكف ذو تأثير داؿ عمى درجة نمط التعمؽ الخائؼ .

تزوجيف والمتزوجات مع شركائيـ ساعد عمى الغاء الفروؽ في نمط التعمؽ التفاعؿ االيجابي لدى الم – 8
 المستحوذ سواء باختبلؼ الجنس او السكف  .

توجد عبلقة إيجابية بيف النوستالجيا والتعمؽ اآلمف في حيف لـ تظير ىنالؾ عبلقة بيف النوستالجيا  – 9
ف التعمؽ اآلمف وجد إبناءًا  عمى العبلقة وانماط التعمؽ االخرى ) الرافض ، الخائؼ ، المستحوذ ( . و 

 في حيف لـ تستطع األنماط االخرى في التنبؤ بظيور النوستالجيا.اكثر إسياما في ظيور النوستالجيا 
 باآلتي: افوفقا لنتائج البحث السابقة، يوصي الباحث التوصيات: -



االجتماعية إلى المتزوجيف مف . تعزيز البرامج والخدمات التي تقدميا المؤسسات الحكومية واألىمية 1
 أجؿ مساعدتيـ عمى مواجية ضغوط الحياة وأعبائيا المستمرة.

. تطوير قدرات وميارات المتزوجيف حوؿ كيفية الحفاظ عمى عبلقتيـ االجتماعية، واستعماؿ ذكرياتيـ 2
 وذخيرتيـ المعرفية في التخفيؼ مف المشاعر السمبية.

البيئة الزوجية السميمة والصحيحة بعيدا  اىمية تبرز التي الدينية اضراتوالمح البرامج االرشادية . زيادة3
 عف الصراعات والتوترات االسرية وتوجيو االفراد نحو المستقبؿ.

. توفير فرص عمؿ مناسبة لشريحة المتزوجيف عمى مستوى المؤسسات الحكومية والمدنية بغية خمؽ  4
 مستوى اقتصادي مبلئـ لمعيش .

 الدراسات اآلتية: افاستكماال لنتائج البحث، يقترح الباحث المقترحات: -
 اجراء دراسة مشابو ليذه الدراسة عمى شريحة اخرى مثؿ )المطمقات، االرامؿ، طمبة الجامعة. -1
وبعض المتغيرات مثؿ )سمات الشخصية، االوىاـ  اجراء دراسة لمعرفة العبلقة بيف النوستالجيا – 2

 االيجابية، الحرماف العاطفي(
اجراء دراسة لمعرفة العبلقة بيف انماط التعمؽ وبعض المتغيرات مثؿ )قمؽ االنفصاؿ، التنشئة  -3 

 االجتماعية، الحضور الوجودي(.
 المصادر

 لدى الزواجي وعبلقتيا بالتنمر بالشريؾ التعمؽ (. انماط0000) محمد فتحي أبو سميمة ،  نجبلء -
 المجمد، 5 مجمة كمية التربية، المقالةإکمينيکية،  سيکومترية دراسة المتزوجيف العميا الدراسات طبلب

 . 376-305 الصفحة، 0000 الخريؼ، 4 العدد، 11
(. نظريات التطور االنساني وتطبيقاتيا التربوية، ط ح ، دار 0000ابو غزاؿ، معاوية محمود ) -
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