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 االىداء
 
 

ىدي ن لأ صل الى ما أنا عليو اآلأنا أبعد الجهد واالصرار والطموح وبفضل اهلل وحمده ىا 
لى من كانوا يضيئون الدرب لي في حلكة الظلمات .. والدّي رحمهما اهلل إثمرة جهدي ىذا 

 فسيح جناتو .واسكنهم 
 والضراء إلكمال ىذا الجهد العلمي.الى شريكة حياتي التي كانت تدعوا لي في السراء  -
 
 . ىديهم ثمرة جهدي العلمي ىذاأأ سيل أ  مير , أ  ,  ةسامأأ ,  يهابإفلذات كبدي  -
 
 . كل من وقف معي وساندني بالتوجيو والمساعدة اىديهم ىذا الجهد العلمي  -

 
  .جميعااخواني واخواتي  -

 
 الكرام . كل من اكتسبت منهم علما وخبرًة اساتذتي -
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 شكر وامتنان
 

كصحبق أجمعيف ,فاني  شرؼ خمؽ اهلل محمد كآلقأالحمد هلل رب العرش الكريـ كالصبلة كالسبلـ عمى 

اشكر اهلل تعالى عمى فضمق حيث اتاح لي انجاز هذا البحث بفضمق , فمق الحمد اكالن كآخران , ثـ اشكر 

     تهـ االستاذ المساعد كالمساعدة خبلؿ هذ  الفترة , كفي مقدماكلئؾ االخيار الذيف مدكا يد العكف لي 

تسهيؿ ( المشرؼ عمى رسالتي الذم لـ يٌدخر جهدان في مساعدتي كتكجيهي ك  عمي عبد الرحيم صالح  

ككذلؾ حثق المستمر لي كتقكية  ألصؿ مف خبللق الى هذا الجهد العممي ,كؿ المصاعب التي كاجهتني 

 كمتعق بالصحة كالعافية .عزيمتي فمق مف اهلل األجر كمني كؿ تقدير , حفظق اهلل 

اتقدـ بخالص الشكر كاالمتناف الى السيد رئيس قسـ عمـ النفس الدكتكر فارس هاركف رشيد كاألساتذة كما 

المحكميف لما بذلك  مف جهد عممي في تقكيـ مقاييس البحث , كذلؾ اقدـ شكرم كامتناني الى لجنة 

 .احمد عبد الكاظـ جكني الدكتكرالمساعد السمنار المتمثمة باألستاذ 

 شكرم كامتناني لكؿ اساتذتي في قسـ عمـ النفس كمية اآلداب جامعة القادسية .

امعة كتقديرا كاعترافا مني بالجميؿ أتكجق بخالص الشكر كاالمتناف الى كؿ مف مد يد العكف مف مكظفي ج

عينة البحث( لتسهيؿ مهمتي اثناء   ك ا ككمياتها العممية كاإلنسانيةبرئاسته القادسية المتزكجيف متمثمقى 

 تطبيؽ مقاييس هذا البحث العممي .

مني الى كؿ االصدقاء الذيف آزركني كقدمكا لي ا  .الدراسة مدةؿ الدعـ كالمساندة طك ككفاءن كتقديرا ن

 كمف اهلل التكفيؽ

 

                              
 حامد                                         
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 البحثممخص 

مف  العديدالحياتية المستمرة, كيتحممكف  كالضفكطفي العراؽ كثير مف األعباء  المتزكجكفيكاجق 
العمؿ, مما متطمبات كتربية األطفاؿ ك اك الزكجة  المسؤكليات مثؿ رعاية األسرة كتكفير متطمبات الزكج 

, كألجؿ ذلؾ يستعمؿ فيما بينهـ يؤدم ذلؾ إلى الشعكر بالتعب كالقمؽ كالتكتر ككثرة الصراعات 
 كستالجياالدفاعية التي تخفؼ عنهـ هذ  االنفعاالت المزعجة كالمقمقة؛ كتعد الن األساليبالمتزكجيف بعض 

الدفاعية, التي تعمؿ عمى استرجاع الذكريات الحياتية الطيبة, كالشعكر بالراحة  األساليبأحدل هذ  
بعبلقاتهـ كخبراتهـ  ترتبطكبما أف استرجاع هذ  الذكريات  , كتعزيز العبلقات الزكاجية,كاإليجابية

لذات با يتعمقافمعرفييف  تتككف مف بعديفالماضية, فمف الممكف أف يككف لها عبلقة بأنماط التعمؽ, التي 
 كاألخريف. كفقا لذلؾ يحاكؿ الباحث التحقؽ مف بعض األهداؼ البحثية المهمة, التي تمثمت بتعرؼ : 

 لدل المتزكجيف . النكستالجيا -1
 كالسكف لدل المتزكجيف . عمى مقياس النكستالجيا كفؽ متفيرم الجنس اإلحصائية الفركؽداللة  -2
 أنماط التعمؽ لدل المتزكجيف . -3
لدل  داللة الفركؽ االحصائية عمى مقياس أنماط التعمؽ لدل المتزكجيف كفؽ متفيرم الجنس كالسكف -4

 .المتزكجيف
 االرتباطية بيف النكستالجيا كأنماط التعمؽ لدل المتزكجيف .العبلقة  -5
 مدل إسهاـ أنماط التعمؽ بالتنبؤ بظهكر النكستالجيا لدل المتزكجيف . -6

( متزكجا كمتزكجة مف المكظفيف في جامعة 343األهداؼ قاـ الباحث باختيار    كألجؿ تحقيؽ هذ
ة ذات التكزيع المتساكم, الذيف طبؽ عميهـ مقياس النكستالجيا الذم تـ يالقادسية, بالطريقة العشكائية الطبق

( فقرة مكزعة 29المقياس بصيفتق النهائية مف   ا( كتككف هذ Batcho ,1998نظرية باتشك  لبناؤ  كفقا 
عمى ثبلثة مجاالت هي  المجاؿ المعرفي ,المجاؿ العاطفي ,المجاؿ التحفيزم (, كذلؾ قاـ الباحث ببناء 

(, الذم تككف بصيفتق النهائية مف Bartholomew,1990نظرية بارثكلكميك  ل قان اس انماط التعمؽ كفمقي
( فقرة, كقد تحقؽ الباحث مف صدؽ المقياسيف بكاسطة الصدؽ الظاهرم كمؤشرات صدؽ البناء, في 27 

تالجيا بطريقة اعادة حيف استدؿ عمى ثباتق بكاسطة إعادة االختبار كالفاكركنباخ, إذ بمغ ثبات مقياس النكس
( درجة, اما ثبات مقياس أنماط التعمؽ فقد بمغ 0.722( درجة ,كبطريقة الفا كركنباخ  0.787االختبار 

( درجة, كالنمط 0.701( درجة, كالنمط الرافض  0.720طريقة أعادة االختبار لكؿ مف  النمط اآلمف  ب
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بطريقة الفاكركنباخ , فبمغ ثبات النمط  ( درجة, أما0.792( درجة, كالنمط المستحكذ 0.707الخائؼ 
( درجة ,كالنمط 0.776( درجة, كالنمط الخائؼ 0.753( درجة, كالنمط الرافض 0.701اآلمف 

 درجة. (0.776المستحكذ 

بة االحصائية يكبعد تحميؿ بيانات البحث الحالي التي تـ جمعها مف عينة المتزكجيف بكاسطة برنامج الحق
 , تبيف لمباحث اآلتي:SPSSلمعمـك االجتماعية 

 يميؿ المتزكجيف الى استعماؿ النكستالجيا التي تتمثؿ بالحنيف الى الماضي. -1
 -ال تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المتزكجيف في النكستالجيا عمى كفؽ متفيرم الجنس  ذككر -2

لتأثير عمى ال يممؾ سكف( كلـ يظهر تفاعؿ لمجنس كالسكف في ا –إناث(, كالسكف  يممؾ سكف 
 النكستالجيا .

اتسمت عينة المتزكجيف بنمط التعمؽ اآلمف في حيف ال يعانكف مف نمط التعمؽ الرافض كالتعمؽ  -3
 الخائؼ كالتعمؽ المستحكذ .

تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المتزكجيف عمى كفؽ متفير الجنس  ذككر _ إناث( في النمط اآلمف  -4
في حيف لـ يسجؿ النمط الرافض كالنمط المستحكذ أم فركؽ إحصائية  ث؛كلصالح االنا كالنمط الخائؼ,

كفقا لمتفير الجنس, كذلؾ لـ تظهر فركؽ احصائية عمى مقاييس أنماط التعمؽ كفؽ متفير السكف  يممؾ 
سكف _ ال يممؾ سكف(, كلـ يظهر تفاعؿ لمجنس كالسكف في التأثير عمى أنماط التعمؽ  اآلمف , الرافض 

 المستحكذ( لدل المتزكجيف . , الخائؼ ,

تكجد عبلقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف النكستالجيا كنمط التعمؽ اآلمف, بينما ال تكجد عبلقة  -5
 ارتباطية دالة إحصائيان بيف النكستالجيا كنمط التعمؽ الرافض كالخائؼ كالمستحكذ.

ساهـ نمط التعمؽ يل المتزكجيف بينما لـ يساهـ نمط التعمؽ اآلمف في زيادة ظهكر النكستالجيا لد -6
 الرافض كالخائؼ كالمستحكذ في ظهكر ذلؾ.

 مف التكصيات منها: عددكاستكماالن لمجكانب المتعمقة بالبحث الحالي فقد اكصى الباحث ب

. تعزيز البرامج كالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحككمية كاألهمية االجتماعية إلى المتزكجيف مف 1 
  ساعدتهـ عمى مكاجهة ضفكط الحياة كأعبائها المستمرة.أجؿ م
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. تطكير قدرات كمهارات المتزكجيف حكؿ كيفية الحفاظ عمى عبلقتهـ االجتماعية, كاستعماؿ ذكرياتهـ 2
 كذخيرتهـ المعرفية في التخفيؼ مف المشاعر السمبية.

 كما اقترح الباحث عدد مف المقترحات منها :

 اخرل مثؿ  المطمقات, االرامؿ, طمبة الجامعة(. فئةاجراء دراسة مشابق لهذ  الدراسة عمى  -1 

اجراء دراسة لمعرفة العبلقة بيف النكستالجيا كبعض المتفيرات مثؿ  سمات الشخصية, االكهاـ  – 2
 االيجابية, الحرماف العاطفي(.
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 مشكمة البحث:

مف المسؤكليات كالكاجبات كاالدكار المجتمعية  كثيريعد الزكاج مف الخبرات الحياتية التي تحمؿ       
كتحمؿ تكاليؼ األسرة كاالطفاؿ كالسكف كنفقات الفذاء..كغيرها؛  الكالديفالمتعددة مثؿ ممارسة دكر 

كتشكؿ هذ  الخبرات مكاقؼ ضاغطة كعصيبة عندما يكاجق األزكاج ظركؼ معيشية صعبة كارتفاع 
االسعار, كنفقات المعيشة, كمسؤكلية تربية االكالد, كالحفاظ عمى أمكر البيت, كبما أف ليس لدل جميع 

كالصبلبة كقكة التحمؿ, فأنهـ قد يكاجهكنها بطرائؽ هركبية مثؿ االنشفاؿ بخبرات  اإلمكانيةالمتزكجيف 
األفراط   (, كرغـ أف هذ  الخبرات قد تككف ممتعة كمريحة, إال أفكستالجياالماضي كالحنيف إليها  الن

يحؿ  , لككف التمركز حكؿ الماضي الفيها, كالتمسؾ بالماضي مف دكف الحاضر قد تككف لق نتائج سمبية
كيؤيد ذلؾ  ,المشكبلت التي يكاجهها المتزكجيف في الحاضر, كال يحفزهـ عمى ايجاد بدائؿ جيدة لمعيش

أف التعمؽ بالماضي بطريقة مبالفة  الى (Tierney,2013) تيرني مف الدراسات, أذ تكصمت دراسة عدد
كتئاب, كيقيـ أكقاتق فيها يعيؽ الفرد في التكافؽ مع الحاضر, كما أنق يعد مؤشرا عمى الشعكر باال

 فكدكر , كهذا ما يؤكد  عالـ النفس التحميمي(Tierney,2013,p.16)الحاضرة بطريقة سمبية كمتشائمة 
Fodor, 1950) النق  الحنيف الشديد إلى الماضي قد يصاب باالكتئاب كالتعاسة لديق( أف الشخص الذم

 جكهؿ , كما كجدت دراسة(Andersson,2011,p.3)سمكؾ عصابي غير تكيفي مع مشكبلت الحاضر
بدرجة متكررة,  كستالجياالتي اهتمت بدراسة األفراد الذيف يستعممكف الن (Juhl et al., 2010) كزمبلؤ 

  االجتماعي بالكاقع كاآلخريفك أنهـ كانكا يعانكف مف تدني تقدير الذات, كضعؼ االهتماـ الشخصي 
(Juhl et al,2010,p.304)  مكيمينسر كشافير دراسة نتائجكأسفرت (Mikulincer & 

Shaver,2012)  ,التي اجريت عمى مجمكعة مف األزكاج الذيف يكاجهكف صعكبات في التكافؽ الزكاجي
مؤشرا عمى عدـ االرتياح في  يعد مما نحك الماضي بدرجات متكررة  مفرطة( يتكجهكف كانكا هـأن

الحاضر, كدليؿ عمى شعكرهـ بعدـ الرضا عف الزكاج, كالندـ, كشعكرهـ باالستياء مف كضعهـ الحالي, 
مقارنة باالزكاج الذيف يستعممكف خبرات الماضي باعتداؿ مف أجؿ دعـ عبلقتهـ الزكاجية السعيدة 

(Mikulincer & Shaver,2012,p.260) مالكرم كزمبلؤ  اسة.فضبل عف ذلؾ كجدت در  (Mallory 
et.al,2018)  التي تناكلت عينة مف المتزكجيف, أف معظـ التكترات كالصراعات التي يكاجهها الراشديف

المتزكجيف كحاالت االنفصاؿ تؤدم بهـ إلى تذكر الماضي عندما كانكا عزاب, مما يؤدم ذلؾ إلى 
 لزكاج مف دكف التكصؿ إلى حؿ جيد لمشكبلتهـمراجعة زكاجهـ, كتقييـ مدل رغبتهـ في استمرار هذا ا
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(Mallory et.al,2018,p.561)مف جهة  يسيؼ ذكم حديف, فه كستالجيا, كبهذا يمكف القكؿ أف الن
يعطؿ مف رؤيتنا  هازيد تماسكنا االجتماعي كالعائمي, إال أف االستفراؽ فيتدعـ مشاعرنا االيجابية ك ت

 Wildschut)جعمنا غير راضيف عف حاضرنالمحاضر, كيعيؽ كفاءتنا االجتماعية, كي
et.al,2010,p.573).  كبما أف األزكاج مطالبيف في أداء مسؤكلياتهـ, كبذؿ كافة جهكدهـ كطاقاتهـ في

سبيؿ الحفاظ عمى أزكاجهـ كأبنائهـ ككيانهـ األسرم فأف التكجق المفرط نحك الماضي يعيؽ عممية التكافؽ 
الصراعات كالمشكبلت الزكاجية, كيزيد مف شدة المشاعر السمبية الزكاجي, كيعمؽ مف حدة الخبلفات ك 

كفقا , الشخصية, كبهذا فأف مشكمة البحث الحالية قد تككف ذات أبعاد خطيرة عمى حياة المتزكج كعائمتق
تتكجق نحك الماضي, كالبحث عف الخبرات االيجابية التي تشعر الفرد  كستالجياأف الن لما سبؽ نجد

لك لـ يجد الفرد تمؾ الخبرات التي تشعر  بالبهجة, السيما  كلكف ماذابالراحة, كالتخفيؼ مف همكمق, 
عندما تككف  أحداث الماضي سمبية كمؤلمة؟ كهذا ما نجد  في مفهكـ التعمؽ, الذم يتشكؿ مف خبرات 

 األسرة(,  منقالمقربيف  االفرادية كمشاعر السعادة أك األلـ التي شعر بها نتيجة تفاعمق مع الفرد الماض
 االصدقاء  لذلؾ يؤسس األفراد أربعة ركابط انفعالية كاجتماعية مختمفة مع اآلخريف كفقان ف

الثبلثة  كاالزكاج..كغيرهـ(, يككف أحدها إيجابي نتج عف مشاعر األماف كالراحة كالحب, في حيف نجد أف
 الرافضة, كالخائفة, كالمستحكذة( سمبية تشكمت مف الخبرات المؤذية التي تتسـ بعدـ الراحة  األخرل

معرفة ماذا سيفعؿ األفراد  يحاكؿ الباحث ا, لذ(Simpson,1999,p.115)كالتجاهؿ كاإلهماؿ كاالنفصاؿ
 فيالسياسية عندما ال يجدكف بالمشكبلت كاألزمات االجتماعية كاالقتصادية ك  فالمثقمي المتزكجكف( 

مف الخبرات اإليجابية في عبلقاتهـ الماضية, السيما أف الدراسات النفسية تشير إلى أف  كثيرالماضي 
أنماط التعمؽ المضطربة لدل المتزكجيف تككف غير تكيفية, كتعاني العديد مف المشكبلت النفسية 

( أف هناؾ عبلقة بيف أنماط التعمؽ غير 2323كاألسرية, فعمى سبيؿ المثاؿ كجدت دراسة  أبكسميمة,
, كتكجيق كافة أشكاؿ بهاالتكيفية كالتنمر الزكاجي, إذ يميؿ هؤالء األفراد إلى ضرب أزكاجهـ, كالتحكـ 

( التي 2319دراسة  حسف, كتكصمت (,335, ص2323اتجاههـ  أبك سميمة,اإلساءة المفظية كاالنفعالية 
كتدني  كالقمؽ أجريت عمى عينة مف المتزكجيف أف هناؾ عبلقة بيف نمط التعمؽ الرافض كالمستحكذ

التكافؽ الزكاجي, إذ أف األفراد كفؽ هذ  األنكاع الثبلثة كانكا يميمكف إلى هجر أزكاجهـ, كضربهـ, 
, 2319أطفالهـ حديثي الكالدة  حسف, عف إهماؿ رعاية اطفة كالحب, فضبلكحرمانهـ مف مشاعر الع

التي   Kirkpatrick,1997) & (Sharpsteenكجدت دراسة شاربستيف ككريكباتريؾ   (.135ص
تعاني مف كانت طبقت عمى عينة مف المتزكجيف الشباب كالراشديف إلى أف أنماط التعمؽ المضطربة 
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األنماط عف هذ  المشاعر السمبية بسمككيات عبر هذ  الشؾ كالفيرة كالقمؽ بدرجة أكبر مف النمط األمف, كتي 
كاالنعزاؿ  ,كالشعكر بتدني تقدير الذات ,سيئة التكيؼ مثؿ الشجار, كالتنافس السمبي, كالفضب الشديد

مكيكلينسر  . كفي دراسة أخرل تكصؿ,p(Sharpsteen&Kirkpatrick,1997(627.عف اآلخريف 
ي كالرافض كالمستحكذ بأصحاب التعمؽ التجن إلى أف )(Mikulincer, Shaver&Pereg,2003 كشافير

المشكبلت العاطفية مع أزكاجهـ بسبب ضعؼ قدرتهـ عمى التنظيـ االنفعالي, إذ  يفشمكف في حؿغالبا ما 
بنيتهـ المعرفية كطريقتهـ في عمى  كالمشاعر السمبية الهدامة نجد أف هؤالء يعانكف مف استحكاذ األفكار

, كهذا ما يدفعهـ إلى االستجابة بطريقة سمبية مثؿ نقد الزكج كأهانتق كالصراخ عميق, معالجة المعمكمات
كاالنفصاؿ  بالمشاجرةكبما أف هذ  االستجابات ال تحؿ المشكبلت بيف الزكجيف, فأنها سرعاف ما تنتهي 

 .),pMikulincer, Shaver&Pereg,2003(77.كاالبتعاد العاطفي كالجسدم بينهما
يرل الباحث أف مشكمة الدراسة الحالية ذات ابعاد شخصية كاجتماعية متعددة , التي تتضمف كبهذا       

ذات الفرد كعبلقتق باآلخر, كالتأثير المتبادؿ  بينهما, فاذا اضطربت شخصية الفرد فأنها ستؤثر عمى 
ذلؾ تبرز كبطرائؽ غير سكية في محيطق االجتماعي, كب سمؾ سمككا غريباعبلقاتق باآلخريف, كتجعمق ي

ما عبلقة النكستالجيا بأنماط التعمؽ لدل مشكمة البحث الحالي في اإلجابة عمى التساؤؿ االتي: 
 المتزكجيف ؟ 

 أىمية البحث
اجتماعية مهمة مسؤكليات جسيمة, أهمها الحفاظ عمى تماسؾ البناء  فئةبكصفهـ  يمارس المتزكجكف     

, كاف ال كمعافى االجتماعي  األسرم(, كدعمق, كديمكمة كجكد , كتطكر , كحتى يككف هذا البناء سميما 
بد مف االهتماـ بسبلمة كصحة المتزكجيف, كشعكرهـ بالسعادة كالرخاء, لككف ذلؾ يساعدهـ عمى تحمؿ 

 بطريقة فاعمة كصحية.  شؤكف أسرهـدكار االجتماعية المتعددة, كيككنكف قادريف عمى إدارة األعباء كاأل
كبهذا الصدد تشير الدراسات كاألدبيات النفسية إلى أف شعكر األفراد بالحيكية كالصبلبة يتكقؼ       

مكانيات جيدة في مكاجهة ضفكط الحياة المتنكعة,  إذ أف هذ  عمى ما يحممكنق مف خبرات كذكريات كا 
المككنات تزكدهـ بالمكارد كالطاقة البلزمة لحؿ مشكبلتهـ, كتحمؿ المثيرات البيئية المجهدة, السيما عندما 

التي تتمثؿ باستدعاء خبرات  كستالجيايكاجهكف ضفكط كبيرة في البيت كالعمؿ كالشارع ..كغيرها, كتعد الن
كد الفرد الشعكر بالمعنى كالراحة كالقدرة في السيطرة النفسية التي تز  اآلليات, أحدل أهـ اإليجابيةالماضي 

عمى تعديؿ المزاج السمبي,  تعمؿ بطريقة صحية كمعتدلة كستالجياالن فأف استعماؿ عمى البيئة, كبهذا
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 & Routledge, Roylance)كاإلحساس بمشاعر التماسؾ, كتحدم مكاقؼ الحياة العصيبة 
Abeyta,2016,p.343) كزمبلؤ  كايمدشكت ما تؤيد  نتائج دراسة هك, ك  Wildschut et al, 2006)( 
تخدـ عددا مف الكظائؼ النفسية, فهي تعمؿ عمى زيادة المشاعر  كستالجياالتي تشير إلى أف الن

عمى العكس  كهك, كتقدير الذات, كمشاعر الترابط االجتماعي, كمف ثـ تعزيز الصحة النفسية, اإليجابية
الحاضر  يث نجدهـ خائفيف في مكاجهة ضفكطكف بالماضي بدرجة مفرطة, حمف الذيف يحتم

Wildschut et al, 2006,p.975)(باتشك , ككجدت دراسة (Batcho ,1995)  أف األفراد الذيف
يمجؤكف إلى ذكرياتهـ اإليجابية الماضية عند الشعكر بالضيؽ كاف يساعدهـ عمى خبرة االنفعاالت 
اإليجابية كالتخفيؼ مف حدة التكتر النفسي, كهذا ما يجعمهـ يشعركف بالتفاؤؿ كالتعاطؼ كتعزيز احتراـ 

 .((Batcho ,1995,p.132الذات 

التي  (Juhl, Sand & Routledge,2012) جكهؿ كساند كركتميدج ةكذلؾ أسفرت نتائج دراس      
أجريت عمى عينة مف المتزكجيف أف النكستالجيا ترتبط بمشاعر الرضا عف العبلقات الزكجية, كشعكر 
المتزكجيف بالرفاهية, ألف تذكر خبرات الزكاج اإليجابية في الماضي, يدعـ العبلقة الزكاجية بدرجة كبيرة, 

, فضبل (Juhl, Sand & Routledge,2012,p.661)عمؽ الزكجيف ببعضهما البعض كيساهـ في ت
إلى أف الحنيف تجا   (Mikulincer & Shaver,2012) مكيكلينسر كشافير  عف ذلؾ تكصمت دراسة

الماضي لدل المتزكجيف يقكم العبلقة الركمانسية بيف األزكاج, كيقمؿ مف حدة الخبلفات التي تظهر بيف 
جعؿ األفراد أكثر ارتباطا, كتجعؿ عبلقاتهـ مصدرا لمراحة,  فيفائدة النكستالجيا  تكمفذ كقت كأخر, إ

 & Mikulincer)عزز المشاعر االيجابية مثؿ الحب كتقديـ الدعـ, كتبادؿ المسؤكليات األسريةتك 
Shaver,2012,p.259)مالكرم كزمبلؤ  , كهذا ما كجدتق أيضا دراسة (Mallory et.al,2018)  التي

بينهـ  مثؿ تبادؿ الحب, كاألماكف  فيما تكصمت إلى أف تذكر المتزكجيف األكقات الدافئة كالمفعمة بالمحبة
التي زاركها, كاألنشطة التي اهتمكا بها..كغيرها( كانت تعد جدار حصيف أماـ تزعزع عبلقاتهـ في أكقات 

لعاطفية, كشعكرهـ بالتماسؾ, كعدـ األزمات, فكانت هذ  الذكريات كافية في الحفاظ عمى ركابطهـ ا
التخمي عف بعض, إذف تعمؿ النكستالجيا عمى تعزيز التكازف االنفعالي الزكاجي, كالشعكر باالرتباط مع 

تشكؿ النكستالجيا مؤشرا مهما عمى جكدة  بهذا. ك (Mallory et.al,2018,p.667)الشريؾ, كالرضا عنق 
عب األسرية, كأف تعرفها لدل عينة مف المتزكجيف في الخبرات الماضية, كمكاجهة الضفكطات كالمصا

العراؽ يككف دليبل عمى تمتعهـ بالصحة النفسية, كالشعكر بالراحة كالهناء, كتدني مستكل الكدر الزكاجي, 



6 

 ذؼش٠فتاٌثحث......................................................................................اٌفصًاالٚي
 

 

مما يعمؿ ذلؾ عمى زيادة كفايتهـ الزكاجية, كالحفاظ عمى تماسكهـ األسرم, كبذؿ المزيد مف الجهد في 
 جهـ كأبنائهـ, كتكفير مناخ أسرم إيجابي يخمؽ الذكريات الصحية. تمبية متطمبات أزكا

تظهر عمى شكؿ ذكريات كتجارب نفسية عاشها األفراد مع أسرهـ  الكالديف  كستالجياكبما أف الن     
خكة كاالصدقاء..كغيرهـ( في الماضي, كتحمؿ المشاعر السارة كغير السارة, فأنها تنعكس بشكؿ أك كاأل
تفاعبلتهـ االجتماعية, كاألنماط السمككية التي تبنكها في التعامؿ مع اآلخريف, كحؿ المشكبلت خر في آ

، لذلك فأنو من المحتمل أن نستطيع  (Best&Nelson ,1985,p.p.221-233 )االجتماعية كالعاطفية
 ة التي حدثتااليجابية والسمبي الخبرات ءالكشف عن نوعية التعمق العاطفي لدى األفراد في ضوء استدعا

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

 عكدة الدراسات السابقة، إذ توصمت دراسة والتقاليد االجتماعية السائدة. وىذا ما تؤيده نتائج بعض 
أشارت الدراسة إلى أف التعمؽ  إذ ( إلى كجكد عبلقة ايجابية بيف الرضا الزكاجي كالتعمؽ االمف,2014,

األمف يمارس دكرا كبيرا في كيفية تعامؿ األزكاج مع أزكاجهـ, فهـ كانكا يتسمكف بالمكدة كالمحبة كاحتراـ 
( التي اجريت 1999 ) صادق،(, كتكصمت دراسة 5,ص2314الزكج كأداء كاجباتهـ األسرية  عكدة, 

أف التعمؽ الزكاجي اآلمف يرتبط بكجكد الثقة إلى ادية, ( زكجا مف الذيف يزكركف المراكز اإلرش150عمى  
بيف الزكجيف, كانخفاض معدؿ الصراعات الزكاجية, كشيكع التفاهـ فيما بينهـ, في حيف ارتبط التعمؽ 

 فيني (, كذلؾ تكصمت دراسة7, ص1999 ) صادق، القمؽ بالصراع الزكاجي كالطبلؽ
Feeney,1994)(  أف التعمؽ اآلمف ارتبط مع النماذج الصحية لمتكاصؿ بيف الزكجيف, الذم يحفزهـ

عمى االفصاح عف الذات, كضبط المشاعر السمبية, كتجنب كبتها عند مكاجهة المكاقؼ األسرية 
, كهذا ما كاف يساهـ في زيادة الرضا الزكاجي كالعكاطؼ الحميمية (Feeney,1994,p.333)الضاغطة

, كديمكمة العبلقات الزكاجية لمدة طكيمة, كالتعبير عف االمتناف لمزكج, كتقديـ الدعـ بيف الزكجيف 
 . (Kirkpatrick&Davis,1994,p.502)االجتماعي كالرعاية لق, كالمحافظة عمى الرابطة الزكاجية 

أف التعمؽ اآلمف يعمؿ ككسيمة  )(Guerrero,1998 جيكريرك دراسة كفضبل عف النتائج السابقة كجدت
الشعكر بالشؾ كالتهديد مف ك كقاية مف مشكبلت الفيرة العاطفية التي تنتاب الزكجيف في بعض األكقات, 

المنافسيف الذيف يحاكلكف التقرب مف الزكج في أماكف العمؿ كالمرافؽ االجتماعية كالترفيهية, إذ أف التعمؽ 
يعاني مف مشاعر الدكنية كالتجنب مقايسة  السمبية, كال انفعاالتقاألمف يجعؿ الفرد قادرا عمى تنظيـ 
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أكثر حكمة عند الحكـ عمى الزكج, كتقدير ظركؼ عممق, كقراراتق  يككنكفباألنماط األخرل, لذلؾ 
Guerrero,1998,p.273)(.  ,حكؿ منظكر التعمؽ في 2004كهذا ما أكدتق دراسة  ككلينز كفريني )

ة أشياء مهمة, كتتمثؿ بجعؿ الزكجيف يكشفاف عف الزكاج, إذ تكصمت إلى أف التعمؽ األمف يحقؽ ثبلث
أفكارهما كمشاعرهما كمخاكفهما الحقيقة, كيجعمهما أكثر استعدادا لتقديـ الرعاية كالدعـ العاطفي, 

في عبلقة حميمية جسدية تتسـ بالحب كالركمانسية, كهك ما يؤدم إلى نجاح الزكاج كاستمرار   مشاركةكال
) & Collinsية, كمشكبلت العمؿ كاألطفاؿ, كالمفريات الجنسية كالتفمب عمى المعكقات الماد
Freeney,2004,p.163).

مف الجكانب النظرية كالتطبيقية,  كثيرحمؿ تسبؽ يرل الباحث أف أهمية البحث الحالي  في ضكء ما     
 التي تتمثؿ باآلتي:

 اوال. األىمية النظرية، تتمثل األىمية النظرية لمبحث الحالي باآلتي:

يحمبلف ابعاد كجدانية كاجتماعية  متفيريفيعد البحث الحالي محاكلة عممية جديدة لبحث العبلقة بيف  -1
 حيث اف لمتفيرم البحث تاثير بالغ عمى حياة الفرد .عميقة في شخصية المتزكجيف. 

النكستالجيا كانماط التعمؽ عمى  لـ يجد الباحث دراسات نظرية كاجرائية سابقة تهتـ بدراسة العبلقة بيف -2
 الباحث . إطبلع حد

زكاجق كتمتع أفراد  النكستالجيا كانماط التعمؽ في بناء شخصية الفرد المتزكج كاستقرار تساهـ كؿ مف -3
 .عائمتق بحياة صحية طيبة

 معتحسيف عبلقاتهـ الركمانسية  لدل المتزكجيف فيالتعمؽ اآلمنة  كنماذجالنكستالجيا  تساهـ -4
 .أزكاجهـ, كدعمهـ أكقات الشدة كالمرض

اف متفيرم البحث يساهماف في نجاح الزكاج  السابقةمراجعة االدبيات  عف طريؽكجد  الباحث(  -5
 كاستمرار  لدل المتزكجيف مف خبلؿ حؿ المعكقات المادية كمشكبلت العمؿ كتربية االطفاؿ.

المشكبلت التي تظهر في العبلقات العاطفية بيف مهما في تفسير  اى هذا البحث مرجعيشكؿ قد   - 6
 في المؤسسات االجتماعية كاالكاديمية . المتزكجيف, كهذا ما يساعد الباحثيف الذيف يعممكف
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 ثانيا. الجوانب التطبيقية، تتمثل األىمية التطبيقية لمبحث الحالي باآلتي:

أحد مصادر البحث في ضكء ككنق لباحثيف ا خطك  عممية تساهـ في دعـيعد البحث الحالي  -   1
 لدل عينة المتزكجيف. النكستالجيا كانماط التعمؽ بتعرؼ افيهتم مقياسيف حديثيف , كتكفيرالعممي

عمـ النفس االجتماعي, ك  ,عمـ النفس الشخصية  في العمـك النفسية مثؿ ةيعكس البحث تطبيقات مهم -2
 كالصحة النفسية.

في ديمكمة المجتمع كالحفاظ  ان كبير  ان اجتماعية مهمة  المتزكجيف( لها دكر  فئةيتناكؿ البحث الحالي  -3
 .عميق

, مثؿ كزارة العدؿ كالرعاية االجتماعية االجتماعية مؤسساتال يمكف أف يقدـ البحث الحالي خدمة إلى -4
 كمراكز األسرة كالطفؿ, كالعنؼ األسرم.

 ىداف البحث :أ
 يهدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ : 

 النكستالجيا لدل المتزكجيف . -1
 كالسكف لدل المتزكجيف . عمى مقياس النكستالجيا كفؽ متفيرم الجنس اإلحصائية الفركؽداللة  -2
 أنماط التعمؽ لدل المتزكجيف . -3
لدل  داللة الفركؽ االحصائية عمى مقياس أنماط التعمؽ لدل المتزكجيف كفؽ متفيرم الجنس كالسكف -4

 .المتزكجيف
 العبلقة االرتباطية بيف النكستالجيا كأنماط التعمؽ لدل المتزكجيف . -5
 مدل إسهاـ أنماط التعمؽ بالتنبؤ بظهكر النكستالجيا لدل المتزكجيف . -6

 البحث :حدود 

( كنكع الذككر كاالناث كبل الجنسيف   يتحدد البحث الحالي بالمتزكجيف مف مكظفي جامعة القادسية مف
 . 2321في العاـ  اليممؾ سكف (السكف  يممؾ سكف , 
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 تحديد المصطمحات :
 :  يتحدد البحث الحالي بالمفاهيـ اآلتية

                                                                      ::   عرفيا كل من(Nostalgiaالنوستالجيا )  -اوال
محاكلة الفرد المعرفية  طريؽعف الحنيف الى الماضي  هي)): Cavanaugh  1989كافانو ) -

 .(Cavanaugh,1989,p.597)((الستعادة كقت كانت فيق الحياة جيدة كامنة لمفرد 

توجو الفرد إلى الذكريات والخبرات الماضية من أجل تقميل مشاعر التوتر  :Batcho (1995)باتشو  -
 .Batcho,1995,p.131-143)) والضغوط النفسية واإلحباط الناتجة عن مشكالت الحاضر

التي تحمؿ في  األماكف أك األشخاص أك إلى األشياءشكؽ عاطفي  : 1998قاموس اكسفورد )  - 
 .(Oxford Dictionary ,1998)طياتها ذكريات سعيدة  

" فشل االنسان في ايجاد معنى لحاضره ومستقبمو وىروبو لمماضي نتيجة لعدم  : 2000)جمعة  - 
 ،2333مشاعر اليأس والحزن )جمعة،والتقميل من قدرتو عمى مواجية المواقف الجديدة واالزمات 

                                                                                  .(68ص
ايقاظ الذكريات القديمة الجيدة داخؿ عقؿ الفرد   :Sprengler (2009)سبينكمرعرفيا  - 

Sprengler,2009,p.15)) 

بكصفق التعريؼ النظرم لممقياس المعد  Batcho (1995)تبني الباحث تعريف باتشو التعريف النظري : 
 في البحث الحالي, إذ يرل الباحث أف هذا التعريؼ يتسـ:

بكافة ابعادها مثؿ الحنيف كالتكجق نحك الماضي كالتكافؽ مع  كستالجياالن بالشمكلية في تعريؼ أ.
 الضفكط.

 يتيح لنا األمكانية في قياس كتعرؼ هذا المفهـك .. ب
 يمكف أف ينطبؽ عميق عينة البحث الحالي..ج

مقياس النكستالجيا  ىو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا المتزوج بعد أجابتو عمى التعريف االجرائي:
 في البحث الحالي . بنيالم
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  : عرفيا كل من  Attachment patternsانماط التعمق ) -ثانيا 
في اقامة  مجمكعة مف النماذج العاطفية التي تحدد نزعة االفراد : Bowlby  (1988بولبي )    -

كتتعمؽ هذ  النماذج بالذات كاالخريف مف  ,الركابط العاطفية الحميمة مع اشخاص معينيف في محيطق
 ( .Bowlby,1988,p. 35حيث مدل استجاباتهـ كالثقة بهـ كشركاء اجتماعييف  

 اآلخريف مععاطفية الفرد ال تعبر عف عبلقة: أربعة أنظمة   1990Bartholomew,)بارثولوميو  -
التي  كتتضمف بعديف الذات كاألخريف, كالرغبة في التقرب منهـ كالثقة بهـ أك الخكؼ منهـ كتجنبهـ

تقسمهـ الى اربعة انماط هما نمط التعمؽ اآلمف كنمط التعمؽ الرافض كنمط التعمؽ الخائؼ كنمط 
 .p.147)(Bartholomew,1990, التعمؽ المستحكذ

هي عبارة عف نماذج ترتبط بمظاهر سمككية  : Shaver ,& Brennan (1992شافر وبرنان )   -
 كالتي تؤدم الى تكيفهـ االجتماعي كالنفسي . ,كانفعالية تساهـ في تككيف عبلقات االفرادكمعرفية 

Shaver ,& Brennan,1992,p.536 ) ). 

ضي الى االرتباط فهي مجمكعة مف النماذج كاالساليب التي ت : Cassidy (1999كاسيدي )  -
 .(Cassidy,1999,p.12)االنفعالي بالذات كاالخريف . 

اساليب التفكير الخاصة المتعمقة بقدرة الذات كاالخريف عمى  : Weinfield (2000واينفيمد )  -
 .(Weinfield, 2000,695-702مساعدة الفرد في تحقيؽ االماف   

التي مجمكعة مف االنظمة المحفزة  : Guedeney.,Guedeney. (2005) جيدناي وجيدناي -
             تفاعمق مع محيطة كترجمة دالالتق  عف طريؽتؤدم الى الشعكر بالحماية كاالمف لمفرد 

Guedeney.N,Guedeney.A,2005,15). 

  Bartholomew,1990) بارثولوميو  لمعالمتبني الباحث تعريؼ  التعريف النظري : -

 اذ يرل الباحث اف هذا التعريؼ:بكصفق التعريؼ النظرم لممقياس المعد في البحث الحالي , 

 مف المتزكجيف كغير المتزكجيف. يفأ. أشتؽ مف عينة الراشد

 ب. يتناكؿ ابعاد التعمؽ المتمثمة بالذات كاالخريف .



00 

 ذؼش٠فتاٌثحث......................................................................................اٌفصًاالٚي
 

 

 نماط التعمؽ .أقياس كتعرؼ مفهـك ل بق االستضاءةج. يمكف 

 الباحث أداة بحثق. قعف طريقد. أنق التعريؼ الذم سيبني 

 عمى  مقياس انماط التعمق تزوجىو مجموع الدرجات التي يحصل عمييا الم االجرائي :التعريف  -
                                                                              المبني في البحث الحالي .

بمكجب عقد  مع شخص مف الجنس اآلخر عاطفيا كاجتماعيا كجنسيا(  ارتبط شخص المتزوج : -ثالثا 

ك دكف ذلؾ شرط مكافقة أسنة  18مدني مف دكف مكانع كبمكافقتهما كرضاهما مف الذيف بمفكا عمر 

 . (3, ص2334ك النائب الشرعي  كزارة العدؿ ,أ األبكيف
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 Nostalgiaاوال. النوستالجيا: 
 مقدمة تاريخية : .1 

في اإلرث النفسي, إذ اشتؽ هذا المفهكـ مف المصطمحات القديمة يعد مفهكـ النكستالجيا مف        
 ـ بكصفق1732عاـ  (Scheuchzer  "شكشزار اللمانيب ابيطلادراسات الطب النفسي, كقدمق 

 كطلضفا عفتظهر كرد فعؿ مرضي ستالجيا كلنا أف شكشزار"فكجد " ,نفسيا لق كظائؼ عديدة اضطرابا
لى ب القمف امدـ لافع ديك ,ـلمجس الداخميط لضفافي دة ياراط اك زفا الناتجة في البيئة, التي تسبب

اعتقادا  القرف السادس عشر(  الكجداف, كظهر في ذلؾ الكقت فيانفعاليا  المان عنق  مما ينتج ,غمادلا
 األذل الذم يسبب,  في جباؿ األلبف ييريسكلسا يظهر لدلرض ستالجيا مكلنا اف بيف األطباءسائدا 
 (Marchegiani& phau, 2007,.p. 23)   لدماغفي ا
 هكفر""السكيسرم  الطبيب كاألعراض حتى جاء  ذاتقكبقي هذا المفهكـ يحمؿ المعنى      

 Hofer,1934)ف يذلف اييريسكلسا المحاربيف لدل تظهر كيةكلسما , الذم كجد أف أعراض النكستالجيا
 تدني مستكل كحدد  كاضطراب يتسـ بمجمكعة مف األعراض, منها:,  اكطانهـف عدا بعيكف يقاتم

 الشهيةداف فقك , ف الحزف كالكآبةمت باكلى نكط القنس كاليأف ابيراكح يت الذمالنفعالي رار االستقا
لعصبية ا الفسيكلكجيةرات لتفسيا ءضك ( في  Hoferهكفر"  تكصؿ "ك ر. النتحاافي كالرغبة  العصبي,

لتي غ امادلؼ الياؼ امنتصااليعازات العصبية بدرجة كبيرة في  تردد سببقاف  التي اجراها عمى الجنكد
, لذلؾ أطمؽ كيشعركف باالشتياؽ اليها بهاف متشبثي زالكالتي ما داد االجأرض ا حكؿر الجنكد بأفكار تتأث

 ( Hofer,1934,p. 376)  )Fodor,1950,p. 25 عميق بالحنيف إلى الكطف
ر عشف لثامف  انيرلقا فما بيلمفترة بيعي ر طغيء شي نهاأستالجيا عمى كلنرت النظرة الى اكاستم     

إذ الحظها األطباء كعمماء , كما كاف سابقاف فقط ييريسكلساعمى  رال تقتص كاصبحتر( , لتاسع عشكا
 , Rosen ).يكية,رالمب اك ر لحاك نسية, رلفكش الجيافي ف لمقاتميد اعن اخرلت مجتمعافي  النفس

1975 , p. 340)  ,تؤدمب التي الكتئاؿ اشكاف أم الى شكعدكها  كقدكالمهاجريف كالمسجكنيف كاألسرل 
ستالجيا في كلمنر الخيا المفهكـرؼ عي . ك ((Sohn,1983,p. 203بالكحدة كالسأـإلى الشعكر الفرد ب
رغبة الشعكرية بالعكدة إلى  انهأبالمحممكف النفسيكف  ميبلني كبليف(  االنفسي, إذ كصفهالتحميؿ ظكر من

كسكاسية لمجمكعة مف األفكار, تتجق  ةذهانيمتبلزمة  كخسرنا  في الماضي, كما تـ كصفق بأنق نا ما فقد
لى كدة امععي لكالبلؽ االشتياف اع ةمناجكدة , لسعادـ ابع الحاد الشعكرب تسبك بالفرد نحك الماضي,
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شكؿ بديؿ  ابأنه اف, كما تـ كصفهفي العقؿ الباط مكبكت اضطراب قهرمسبب تالتي لجنينية , ؿ احرالما
 التي  الذم يحفز الناس عمى تذكر خبراتهـ الماضية البلكعيالتفكير  ظهر في ضكءت, ك ب النفسيلبلكتئا

 .(Fodor, 1950,p. 25) العقمي تؤدم إلى الشعكر باأللـ
 إذ كجدف(, يرلعشرف القف  امر الخيزء الجافي تفيرت مساراتها البحثية  قد التصكرات ٘زٖاف      
لمذات بكاسطة ربط يعزز االحساس باالستمرارية  شعكر هيستالجيا كلناف ا( (Kaplan,1987 ف""كاببل

في ضكء تذكر  االحساس بالترابط االجتماعي عمؿ عمى زيادةتك  شخصية الفرد بالماضي كالحاضر,
اف فكرة الحنيف ليست مجرد عاطفة  خبرات الماضي الجميمة كالدافئة مع اآلخريف, كبهذا نادل "كاببلف"

 (.( Kaplan,1987,p.465  الى المستقبؿ   هي امتدادا منفحسب, كا   مكجبة نحك الماضي
لنفسية, إذ كجد أدل هذا التكجق البحثي الجديد إلى دراسة فكائد النكستالجيا عمى الصحة ا     

 Davis,1977 تقدير الذات االنسانية  عف طريؽ( اف النكستالجيا تساعد عمى التأقمـ مع تفيرات الحياة
 Davis,1977,p.214 . )كاستيمنكفا كتيدسكك كصنفها  Castelnuovo-Tedsco,1980 )  بأنها

-Castelnuovo) مشاعر ايجابية يظهرها الفرد تجا  كطنق كعائمتق كأسمكب حياتق في الماضي
Tedsco,1980,p.110)بيترز , ككجد Peters,1985  أف الحنيف الذم يظهر في النكستالجيا ال

نما   كممتمكاتهـالى منازلهـ  أف يحف الناسيمكف يتحدد في مشاعر الفرد إلى كطنق فحسب, كا 
بمشاعر األمف, كبهذا الصدد كجدت الدراسات أف النكستالجيا تتعمؽ  (Peters,1985,p.135 كمعارفهـ

 ةحياال ساعد عمى دعـ الحاضر, كذلؾ تنعكس عمىت هاكمحاكلة األفراد في الحصكؿ عمى المعنى, كأن
كبتقدـ االهتماـ بدراسة  ,( Sedikides et al.2004,p.207 , عبلقات االجتماعيةالاليكمية ك 

النفسية  في الحياة ان إيجابي ان النكستالجيا في عمـ النفس أصبح هذا المفهكـ لق جانب
 .(Peters,1985,p.135 كالعاطفية

  
 مفيوم النوستالجيا :.2 

  ,تعني العكدة الى الكطف كالشكؽ اليقالتي ( nostos  "نكستا" النكستالجيا مف كممتيف هي تشتؽ     
 مف ممحمة المستمدالنكستالجيا في االدب الكبلسيكي مفهكـ  كنجد( معناها االلـ, algos  ك"لجيا"
 إيثاكاذكريات  (اكديسيكس  الممحمة بطؿ يسترجعحيث , الذم يشير إلى الحنيف نحك الكطف, اكديسة

كبقيت النكستالجيا تعبر عف معناها  ؛حرب طركادة بعد عكدتق مف كطنقكعائمتق طكاؿ رحمتق الشاقة الى 
في تكجق األفراد نحك الماضي محفز الداعـ ك تعد ال ذكرياتككف الالحنيف الى الماضي, في الحقيقي 
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كاصبح  , اكاخر القرف العشريف في االدب الحديث , كتطكر هذا في(Austin,2010,p. 37  كشكقهـ
شكؽ عاطفي , الذم يظهر عمى شكؿ الحنيف الى الماضيبعرؼ مف قبؿ قامكس اكسفكرد االنكميزم يي 

 .(Kaplan ,1987 ,p.465 نحك خبراتقحزيف 
نفسي يثير كمفهكـ أما مفهكـ النكستالجيا في عمـ النفس ال تختمؼ كثيرا عف اآلدب, إذ تظهر       

 تتمركز فيعاطفة ك كتظهر النكستالجيا, إليقالحنيف كالعيش في ذكرياتق ك  خبرات الماضي االيجابية,
سعيدة مف  كلحظات ,عممية يتـ فيها استرجاع مشاعر عابرة , إذ أف النكستالجيااكقات كاماكف معينة

كاالحداث التي تسبب  يما عندما يكاجق األفراد الضفكط, السكطرد جميع المحظات السمبية ,الذاكرة
ك أمفهكـ يكصؼ بانق عاطفة  التزاؿالنكستالجيا  مف إفعمى الرغـ ك  الشعكر بالضيؽ كالكرب كالحزف.

 االشخاص كاألشياء كالحكادثتذكر ب تتمثؿسس معرفية أي لق  نحك الماضي, إال أف شكؽ يشعر بق االفراد
 ككما تظهر عمى شكؿ عممية تقكيـ معرفي يقارف بق الفرد خبراتق في الماضي  ,ماكف في الماضيالاك 

 Batcho ,1998  الفرد كشعكر  بالطاقة كالحيكية كالنشاطتحفيز مما يعمؿ ذلؾ عمى  الحاضر, 
,p.411.) 

مف الحاالت المعرفية  بكصفها مركب نفسيكبهذا تظهر النكستالجيا كمفهكـ حديث كمستقؿ       
كاحتراـ إلى األشخاص كاالشياء كالبيئة التي عاش فيها الفرد امتناف ك  التي تظهر بصيفة شكؽكالعاطفية 

الذكريات كاألفكار كالحنيف  لذلؾ تككف مزيج مف( Frei & Shaver, 2002 ,p.121  في الماضي
ح كالحزف كعبلقات األخكة كالصداقة كاالنجاز كالعطاء الماضي بكافة خبراتق التي تتمكف بالفر  تجا 

كالرحمة؛ لذلؾ نجد أف جميع األفراد يشعركف بالنكستالجيا بدرجات مختمفة, ككف خبرات الماضي تبقى 
 حياة األفراد, كتشكؿ تاريخ حياتهـ كشخصيتهـ كمكانتهـ كنظرتهـ إلى ذاتهـ كالعالـ الخارجي  فيمؤثرة 

(Best &Nelson ,1985 ,p.223) , 
التي  اإليجابيةتذكر األحداث  عف طريؽالى الماضي  ترجع الفردايجابية  عممية النكستالجيا  فأإذف نجد 

 كهي ممارسة (batcho, 1998),      sedikides,et,al,2004,p.304 عاشها الفرد في السابؽ  
 & Mills معنى لمحياة  كتكفر لمفردتساهـ في تكفير احساس متماسؾ بالذات  ةطبيعي

Coleman,1994,p.203) 
 اف النكستالجيا تتمثؿ باآلتي. ما سبؽيستنتج الباحث في ضكء     
 .سعيدةالحظات الممشاعر ك الذكريات كاالفكار كال مركب نفسي معقد يتضمف مجمكعة مف -
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التي يمر بها  الضاغطة تساهـ في طرد المحظات السمبيةك  ,الذاكرة الماضيةخبرات  إنها تعتمد عمى -
 .في الحاضر األفراد

كتظهر عمى شكؿ شعكر , بالراحة كالطاقة لمشعكرتؤدم باألفراد عممية محفزة تعمؿ الخبرات الماضية ك -
 . كالرفاهية كاالحتراـ باالمتناف

 .الحياةمعنى , كالشعكر بتساهـ النكستالجيا بتكفير احساس متماسؾ بالذات -
  
 : nostalgia componentsمكونات النوستالجيا .3

أساسية, اربع مككنات يتفؽ أغمب الباحثيف أف النكستالجيا بكصفها عممية نفسية تتشكؿ مف       
خبرات الماضي, كالعيش مؤقتا في ظؿ األحداث السابقة  مثؿ أحداث لى إتتضمف استرجاع األفراد 

 مثؿ خبرات التعمـ  الفرد شخصيةالطفكلة كخبرات الدراسة كالصداقة(, كتذكر التجارب التي شكمت 
 الجمعية التي تشكؿ الهكية االجتماعية كخبرات الجماعة فضبل عف تذكر الخبرات, كالمهارات كالهكايات(

النكستالجيا عبلقة دينامية  تتضمف, كفقا لذلؾ (Jenkins, 1996,p.33-50  التي ينتمي إليها الفرد
المككنات المعرفية  كتتفاعؿر بيف الماضي كالحاضر, مشتركة بيف ذات الفرد كالجماعة, كتكاصؿ مستم

كالعاطفية كاالجتماعية معا, في ضكء خبرة الذكريات كالخياالت كالمشاعر المعقدة التي تثيرها تجربة 
الحنيف إلى الماضي, مثؿ الشعكر بالدؼء كالفرح كالمكدة كاالمتناف, كتعزيز تجارب األبداع كاالنفتاح 

 ك (Holaka&Havlenab,1998,p.217)كالتكيؼ مع الشدائد النفسيةعمى الخبرات الحالية, 
(Tilburg, Sedikides & Wildschut,2015,p.1). :كتتمثؿ مككنات النكستالجيا باآلتي 

 و التجربة : أالخبرة  .أ
 ظهركت ,الشخصية السابقة هـتجاربب التي ترتبط الذكريات كالمشاعراسترجاع االفراد  تتمثؿ في

مثؿ  التي تككف محددة بزماف كمكاف معينيف االشخاص كاالماكف كالتجارب الماضية إلىحنيف  عمى شكؿ
 كغيرها كاالحداث االجتماعية أماكف العمؿك أ الذكريات المتعمقة باألسرة كالدراسة

 Fairley,2003,p.284 ,)أك المثيرات  هذ  التجارب عند التعرض إلى الضفكط كغالبا ما تستدعى
 ,الرائحةبخبرات الطفكلة, كسكف الفرد القديـ, ك  ةالمرتبطمشاهدة المنبهات  باألحداث مثؿالمتعمقة 
كبالتالي , كالعبلمات كالرمكز االجتماعية المتعمقة بالحكادث االجتماعية كالتاريخية كالدينية, كالمكسيقى

ؽ كالرغبة في العكدة مشاعر االرتباط كالشك  عنقكينتج  ,تزيد هذ  المكاقؼ مف حالة الحنيف الى الماضي
 . (Wallendorf & Arnould, 1988,p.1) إلى الماضي
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 :االجتماعيةالتنشئة  .ب
تتمثؿ في استرجاع الفرد لخبرات التنشئة كالتعمـ االجتماعي السابقة, مثؿ الخبرات المتعمقة بعبلقة 

التربكية السابقة المسؤكلة عف الفرد بكالديق كمدرسيق كمربيق كأفراد عائمتق كأصدقاء , فضبل عف البرامج 
تدريب األفراد كتعميمهـ المبادئ كالقيـ االجتماعية. كتمارس التنشئة االجتماعية هنا أثرا كبيرا عمى 

جديدة مع االخريف, اك الصداقات شخصية األفراد كميمهـ االجتماعي, كقدرتهـ عمى التفاعؿ كتككيف ال
كانت خبرات التنشئة االجتماعية ثرية كغنية كايجابية  ككمما ,شبكات التكاصؿ االجتماعي في مشاركة 

 في تعزيزتساهـ  فأف األفراد يستدعكنها , كتككف قاعدة مهمة في تشكيؿ العبلقات االجتماعية, إذ أنها
 ق,اثارة العكاطؼ لدي عف طريؽكتجعؿ الفرد يميؿ الى اف يككف سعيدا  ,تذكر االشياء االيجابيةك العبلقات 

  كاف جميبل نكعا ما مستقبمق الف الماضيحاضر  ك  تجا متفائبل  قكبالتالي تجعم
(Fairley&Gammon,2005,p.182) (Faieley,2003,p.287). 

 الحنين لميوية الشخصية : .ج
في ضكء ركز عمى الكصؼ الذاتي لسمات االفراد يك  فكرة هذا المككف الى نظرية الهكية, تعكد  

 مشاركتهـ في المناسباتالتي صقمت شخصيتهـ في الماضي, ك باألحداث كالخبرات  خبراتهـ المتعمقة
إذ تعمؿ هذ  االحداث عمى تحفيز الفرد, كالشعكر باإلنجاز كالدافعية نحك العمؿ,  الشخصية كاالجتماعية.

ككف  اكد. كبهذا الصدد (Stryker,1987,p.89  تدعـ هكية الفرد كاستمرار جهكد  كطاقاتقكبالتالي 
التي صكر كالكعكاطفق  تقشخصي فيؤثر ت الفرد هكيةف إ Wann&Branscombe,1993)  كبرانسككبي

كتجعمق يشعر  يحممها حكؿ ذاتق, كبما أف هذ  الهكية تشكمت في الماضي, فأنها تحممق إلى الحنيف إليق,
 (Cho,et al ,2014,p.145) متفائمة( –غير عقبلنية( أك  متشائمة  -كيفكر بطريقة معينة  عقبلنية 

. 
 جماعية:اليوية الالحنين الى .د
الذم كانت تحفؿ بق جماعتق مف ذكريات كاحداث كمناسبات  الى الماضي يتمثؿ في حنيف الفرد     

اجتماعية تتعمؽ بهكية الجماعة, لذلؾ تككف هذ  الذكريات مشتركة بيف أفراد الجماعة الكاحدة, كتختمؼ 
  عف الجماعات األخرل. كغالبا ما تتضمف هذ  الذكريات بعض الخصائص كالرمكز كاالغاني المميزة 

 ,ع أبناء الجماعة, كتشحنهـ باالنفعاالت كالعكاطؼ الجياشةالتي تثير جميكالفريدة,
 Tajfel,1981,p.369 )ك Fairley&Gammon,2005,p.182 , ) كذلؾ تعمؿ هذ  الخبرات عمى

تحفيز األفراد كأثارة طاقاتهـ كقكتهـ, كتحافظ عمى تماسؾ الجماعة, كديمكمة كجكدها, كتعديؿ مزاج 
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 , Wann et al ,1996  ك (Cho et al ,2014,p.146  يةاألفراد, كشعكرهـ بالتفكؽ كااليجاب
p.995). 

 

 انواع النوستالجيا :.4
في ضكء مراجعة األدبيات كالدراسات النفسية المتعمقة بالنكستالجيا, تكصؿ الباحثكف إلى أف هناؾ      

تتعمؽ  أنكاع كمسميات مختمفة تتعمؽ بمكاضيع كمجاالت خاصة, إذ هناؾ النكستالجيا الفردية التي
كاالفتراضية التي تشترؾ بالرمكز  ,بخبرات الفرد, كالجمعية كالثقافية التي يشترؾ بها أبناء الجماعة

كالخياالت االجتماعية, كالدينية التي تجمع أبناء االدياف كالمذاهب في خبرات كتصكرات كأحداث مميزة, 
 األنكاع اآلتية:  عمىكبذلؾ تنقسـ النكستالجيا 

  : Reconcilable nostalgiaالنوستاليجيا المتصالحة   -أ
عادة ربطي ،لتفكير في الماضيبا تتمثؿ اعادة بناء األشياء القديمة وفقا  ، مثلالواقعب اموا 

 لوجيا الحديثة.                                                                                                      و لمتكن
 : Reflexive nostalgia النوستالجيا المنعكسة  -ب
أو السيطرة عميو.  رهيتغي فال يمك ، إذ أن الماضيالماضي كما ىو تأمل الفرد فيتشير الى   

وىي حيمو يسعى  ،الشخص عمى رفع حالتو المعنوية وتحسين نفسيتو ومزاجو وتساعد ىذه النوستالجيا
تذكر  ، في ضوءيحتاجيا عندما يمر في حالة من الضيقالتي سعادة المتعة و الالعقل لمحصول عمى  الييا

 & Havlenaالسالم النفسي )ب في السابق، مما يشعره ذلك الخبرات السعيدة التي كان يعيشيا
Holak,1998 p. 217). 

 Personal nostalgia  :        النوستالجيا الشخصية  -ج
رتبط ارتباطا كثيقا بالدائرة االجتماعية تالسابقة ك   الفردية يستند هذا النكع مف الحنيف الى الخبرة

( ,لذلؾ يمكف لمتجربة الفردية السابقة اف تكفر االساس لمحنيف Stern ,1992,p.p11-22الفردية  
بيف األفراد في الحنيف الى الماضي, كمثاؿ ذلؾ ,  االختبلفاتالشخصي الذم يككف قادرا عمى تفسير 

االجازات العائمية مف مشاعر الترابط العائمي كاالصالة الشخصية كاحتراـ الذات كترصيف معنى تزيد 
 ( .Holak, Havlena, Mateev,2006,p.195   الحياة لدل الفرد
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 :  Collective nostalgiaالنوستالجيا الجماعية  -د
خبرة الجماعة ك  ,كثقافة المجتمع في عبلقة الفرد مع أبناء جماعتق,يككف الحنيف مرتبطا ارتباطا كثيقا    

السابقة التي تساهـ في اكتشاؼ , مما يؤكد عمى العبلقة بيف االفراد كخبراتهـ مع الجماعات األخرل
استراتيجيات الحنيف الى الماضي الجماعي, حيث اف استدعاء ذكريات الحنيف الجماعي تساهـ في زيادة 

 (.Baker, Kennedy, 1994,p. 169  كالشعكر بالتفكؽ مشاعر التماسؾ االجتماعي كالثقة بالنفس
 Cultural Nostalgia :الثقافية النوستالجيا  -ه

كالمشتركة مع أبناء ثقافتق لؤلعياد مباشرة العف طريؽ خبرة االفراد  هذ  النكستالجياتظهر 
 مثؿ االعياد كالمناسبات التي تحمؿ طابع تقميدم.كالمناسبات كالرمكز 

 Virtual Nostalgia :االفتراضية وستالجيانال -و

 الكتب مف تنشأ كقد شخصية,ال تجربةال مف بدالن  المباشر غير الخبرة كالخياؿ تعتمد عمى 
 الفرد عمى معرفة تامة بها يككف  كلكف الكاقع, في تحدث لـ التي الخيالية كاألساطير كالقصص

(Justina Gineikien,2013,p.116). 
 

 النوستالجيا وعققتيا ببعض المتغيرات :.5
مف المتفيرات كالعمميات النفسية التي تعمؿ عمى شعكر  بعددالنكستالجيا كمتفير ايجابي  ترتبط     

التي اجريت عمى  (Baldwin, 2015 دكف بالاألفراد بالصحة كالسعادة كالرضا, إذ كجدت دراسة 
سنة( أف ذكريات النكستالجيا االيجابية تساهـ في كضكح مفهكـ 31مجمكعة مف الراشديف بعمر  

الشخص لذاتق, إذ تعمؿ النكستالجيا عمى استمرارية الذات كتماسؾ أبنيتها المعرفية كمشاعرها 
إلى أف النكستالجيا  كتكجهاتها النفسية نحك محتكيات العالـ الخارجي, فضبل عف ذلؾ تكصمت الدراسة

كانت سببا في شعكر الناس بالرفاهية النفسية, ألف استعادة الذكريات االيجابية يؤدم الى شعكر 
 .(Baldwin , 2015 ,p. 35)األفراد بالراحة كالمعنى 

تدريسيا كتدريسية في  (250)  قكامها عينة عمى (2317 , ـجاسدراسة   نتائج كتكصمت 
المستديـ,  االكتئاب كاضطرابستالجيا كلنف ابيالجامعات العراقية, إلى كجكد عبلقة ارتباطية سمبية 

كهذا يعني أف استدعاء الذكريات االيجابية كالحنيف إليها يعمؿ كاستراتيجية انفعالية تخفؼ مف حدة 
زف لحايعمؿ عمى الحد مف مشاعر  التكترات كالضفكطات التي يشعر بها اساتذة الجامعة, مما
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, 2317, ـ  جاس االكاديميؽ فكالتاعمى  كالقدرةلنفسية ابالصحة كاالتساـ , أللـب كاالكتئاكا
 (. 337ص

التي تكصمت ( Wildshut et al,2006  كايمدشكت كزمبلؤ  ةدراس كاتسقت هذ  النتيجة مع 
( التي اجريت 2323, كدراسة  حسف,االنفعاليبيف النكستالجيا كالتعبير إلى عبلقة طردية مكجبة 

عبلقة ارتباطية مكجبة بيف  , إذ كجدتكطالبة مف جامعة ديالى اطالب( 433  عينة بمفت عمى
, حيث تعمؿ هذ  العبلقة عمى تحسيف المزاج, كزيادة اليقظة العقمية لدل النكستالجيا كالتفكير المتفتح

 Routledge,et) ركتيمدج كزمبلؤ  دراسة بينت كذلؾ(, 3, ص2323 حسف , طمبة الجامعة
al.,2011) تعزيز الذات, كتعمؿ عمى السمبية االستجاباتلى إف النكستالجيا تقمؿ مف ميؿ الناس أ ,

كيجعؿ الحياة ذات  ,يحمي الفرد مف التهديدات المكجهة نحك احتراـ الذات إلى الماضي الحنيفلككف 
 باألمف أف النكستالجيا تعمؿ عمى زيادة شعكر األفراد , كتكصمت الدراسة أيضامعنى كعادلة كمنظمة

 Routledge,et). الشعكر بالكحدة تقميؿساهـ في ت االجتماعي, لككنهاالنفسي كالترابط 
al.,2011.p.638) 

التي أظهرت  (Hepper et al, 2012) هيبر كزمبلؤ  دراسةكمف الدراسات السابقة ايضا, 
االيجابي, لككنها تعمؿ كميكانزيـ يدفع الفرد نحك الحفاظ  بالنمك النفسي ترتبط النكستالجيا  أف نتائجها

 نتائج , كهذا ما كجدت(Hepper,et,al,2012,p.102  عمى كيانق الشخصي كزيادة قدراتق الذاتية 
, إذ كجدت جامعة سرم في لندف في التي اجريت (Routledge et al ,2013) ركتيمدج كزمبلؤ  دراسة

الشعكر باالنتماء ك شحف الدماغ بطاقة ايجابية, ك  مثؿ المحافظة عمى الذات,فكائد صحية   اف لمنكستالجيا
بالقدرات كالمهارات كض تجارب جديدة  تمد االنساف الرغبة في االستمرار بالحياة كخك كالرضا النفسي, 

   (Routledge et al ,2013,p.808) الشخصية كاالجتماعية كالكظيفية

كتكصمت دراسات عمـ النفس االيجابي إلى أف النكستالجيا ترتبط مع سمككيات التعاطؼ كالرحمة 
مف جنسيات مختمفة تتراكح  عينةلدل (  Zhou et al , 2012  دراسة زك كزمبلؤ  كالمساعدة, إذ كجدت

 فحسب,يجعؿ الناس يشعركف باالرتباط  ف الحنيف الى الماضي الأ  ا(عام 62  - 15  مف ااعماره
االخريف   إلى مساعدةفي تقديـ الاكثر استعدادا  كيككنكفنما يجعمهـ يشعركف بالتعاطؼ مع األخريف, ا  ك 
 Zhou et al , 2012,p.39 , )كايمدشكت كزمبلؤ  كذلؾ اختبر (Wildschut et al , 2006) عبلقة 

قدمت لهـ  إذ, األكلى الجامعية عينة مف الطمبة الصينيف في المرحمة لدلالنكستالجيا بالسمكؾ االجتماعي 
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, التي تثير لديهـ مجمكعة مف الذكريات الخاصة التي قامكا بها بمساعدة األخريف كمماتال مجمكعة مف
منظمة خيرية غير إلى  كتابة عدد الساعات كالمبمغ المالي الذم يرغبكف بالتبرع بقطمب مف المشاركيف ك 

مف  يزيدالماضي  إلىف الحنيف إلى أشارت نتائج الدراسة كأ, الزؿز المساعدة ضحايا مف أجؿ ربحية 
 .(Wildschut et al , 2006,p.975) الرغبة الذاتية في التبرع بالكقت كالماؿ 

حيث يساهـ الحنيف  ,اف هناؾ عبلقة بيف النكستالجيا كالتعبير االبداعي كجد اخرلكفي دراسات 
 Kaplan 1987  كاببلف كدعـ العمميات االستكشافية, الى الماضي بزيادة التعبير االبداعي لدل الناس

,p.470 الحنيف الى الماضي ذكريات  إلى أف( 2002  كمهكلينج كسيبركتباسكاؿ (, كتكصمت دراسة
كنكعية  لئلعبلفكجدت الدراسة اف  إذنية الشراء لدل المستهمؾ, ك التسكيؽ سمككيات   تثير  يمكف اف

 ,العبلمة التجارية اثر عمى زيادة احتمالية شراء المستهمؾ لمحاجات كاالشياء المعركضة في السكؽ
كالعارضيف الى زيادة دخؿ االفراد المنتجيف  الحنيف الى الماضي بالسكؽ التجارم ربط كبالتالي يؤدم

 .  Reisenwitz, Iyer & Cutler, 2004,p.14) لمسمع

 : الجيونخصائص األفراد النوست .6
يشترؾ األفراد الذيف يظهركف تكجها متكررا في الحنيف إلى الماضي خصائص نفسية كاجتماعية        

يتشبثكف بالماضي مشتركة, يمكف أف تميزهـ عف اآلخريف الذيف يتجاهمكف  نسبيا( الماضي أك الذيف 
كايمدشكت كزمبلؤ  كضعت دراسة حيث العيش في الحاضر  النكستالجيا المتطرفة(,  ضكفكيرف

(Wildschut et al , 2006)  ,تتمثؿ باآلتي: اذخمسة خصائص مميزة لؤلفراد النكستالجيكف 

 . اإليجابيةالتكجق نحك الماضي كتذكر خبرات الماضي  -
 متنفسا لهـ. تعدالتي , السابقةالرغبة في عكدة الذكريات  -
 تساهـ في حنينهـ الى الماضي. اإليجابية التيعكاطؼ الب التمتع -
 . اإلبداعييتميزكف بالمتعة كالترابط االجتماعي كاالسترخاء كاالستبطاف كالتعبير  -
 (Wildschut et al , 2006,.p.976   التكاصؿ مع الطبيعة كالثقافة الفكرية -

أنهـ يتميزكف بحب الماضي كالتعمؽ بق, كالشعكر  (Batcho,2013) باتشك دراسةكما ذكرت      
لتقديـ الدعـ االجتماعي  ان فيها, كلديهـ استعداد كفبالعكاطؼ االيجابية تجا  البيئة كالثقافة التي يعيش

هـ لآلخريف, كيتكجهكف نحك الخبرات الدينية كالركحية, كيستذكركف خبرات طفكلتهـ بشكؿ متكرر, كلدي
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 هانت كجكنس , كتكصمت دراسة(Batcho,2013,p.355)التعامؿ مع ضفكط الحياة فيقدرة جيدة 
(Hunt, & Johns,2013) يشعركف بالحنيف عند مشاهدة الصكر  كستالجياإلى أف الذيف يتمتعكف بالن

بماضيهـ, كيتأثركف بالركائح كاألغاني الماضية, كيشعركف بالرضا كالراحة كالمعنى مف الحياة,  ةالمتعمق
 . ككجدت دراسة(Hunt, L& Johns,2013,p.14)كذلؾ يتسمكف بخصائص الرعاية كالمكدة كالعاطفة 

,  يتميزكف برؤية الماضي كقكة إيجابية جيكفأف النكستال )(Mallory et.al,2018 مالكرم كزمبلؤ 
يميمكف إلى الذهاب نحك األماكف التي ألفكها,  كذلؾ كالتعمؽ باألماكف كاألشياء التاريخية, كحب التراث,

كاالستمتاع بالمكسيقى القديمة, كيكرركف مشاهدة المسمسبلت كالبرامج السابقة, كيحبكف زيارة اصدقائهـ 
يتسمكف بتدني الحاالت المزاجية السمبية مثؿ الدراسة أف النكستالجيكف  كذلؾ كجدت كقضاء الكقت معهـ,

الكحدة كالتشاـؤ كالقمؽ, كالميؿ الى مشاركة اآلخريف مناسباتهـ, كاالستجابة إلى حاجاتهـ, كيشعركف 
 )(Mallory et.al,2018,p.575 باحتراـ الذات, كالسعادة

 نظريات النوستالجيا: .7

النفس بمفهكـ النكستالجيا ظهرت هناؾ مجمكعة مف النظريات كالنماذج التي نتيجة اهتماـ عمماء   
حاكلت أف تقدـ تفسيرات حكؿ كيفية ظهكرها, كالعمميات النفسية الكاعية كالبلكاعية التي تتحكـ بها, 

 كاالنفعاالت المرتبطة بها, ككيفية تكجق األفراد كتعمقهـ بالماضي, كهذ  النظريات هي:

 .  1900) في التحميل النفسي والقوعينظرية التفكير الواعي  -أ
تعد نظرية فركيد مف أكلى النظريات التي يمكف أف تفسر النكستالجيا لدل األفراد كفؽ التراكيب   

, الذم يتضمف ثبلث الجبؿ الجميدمأشبق بالعقؿ أف "سيفمكند فركيد"  العقمية لمشعكر, إذ يفترض
في حيف يمثؿ البلشعكر الجزء الكبير الفاطس الجبؿ,  قمة الشعكر, حيث يشكؿ الشعكرمستكيات مف 

, كتعتقد النظرية أف النكستالجيا تظهر في ضكء تعرض ((Wildschut,et,al,2006,p.975 في المحيط
االنا لمضفكط كالصراعات النفسية التي تسبب القمؽ كالتكتر, أم عندما يكاجق اإلنساف مكاقؼ تثير لديق 

كبالكقت نفسق ليست لديق حمكؿ جاهزة نحك معالجة  (Carrera,et,al,2000,p.92   بعدـ األماف شعكر
كحؿ هذ  المكاقؼ, مما يدفعق ذلؾ إلى استعماؿ ميكانزمات نفسية تخفؼ عف االنا شدة القمؽ, كبهذا 

مكب دفاعي يمارس التفكير البلكعي الدكر الكبير في حؿ المهاـ المعقدة, كاستعماؿ النكستالجيا كأس
 فكرم نحكالجترار الاهركبي يحتمي بق الفرد, مف أجؿ الشعكر بالراحة. كتتـ هذ  العممية في ضكء 



23 

......................................................................................االغاسإٌظشٞاٌثأٟاٌفصً
 

 

الماضية التي تخزف في  المشاعر كاألفكار كالحكافز كالذكريات , كاالعتماد عمى مخزفالماضي خبرات
معتقداتنا, كعاداتنا, هذا المخزكف هك الذم يشكؿ . لككف (Arnold,1960, p.74) ذاكرة الفرد
المشاعر, كالعكاطؼ, كاألحبلـ, كاألحاسيس   فركيد  عف طريؽكيتكاصؿ البلكعي مع الكعي  ,كسمككياتنا

 (169, ص1915,
  Cottle,et,al,1974 كوتل واخرون ) ـل نظرية المنظور الزمني -ب 
 تاريخ زمنييمتمؾ ك , كائف يتعامؿ مع الزمف منذ تككينقاإلنساف أف  (1 يرل عالـ النفس ككتؿ  

كيحتفظ بسجؿو خاص لخبراتق كما يراها  في مراحؿ متقدمة مف عمر  , اريخالت اكيختبر هذ عف حياتق ,
كفقا ك  , كالمستقبؿ(الماضي كالحاضراألبعاد الزمنية الثبلثة جميعها   نحكيسمؾ كيتجق بأنظار   كأنق هك,

 تجعؿ فأنهابة الحياتية المتعاقبة كالضفكط المختمفة طبيعة التجر بسبب  يعتقد ككتؿ أنق حيثلهذ  التكاريخ,
 ,ر عمى حركاتهـ كافكارهـ كمشاعرهـبآخ اككتؤثر بشكؿ  ,بعد زمني مف دكف غير  كف إلىيميم األفراد

 (.38ص  ,2313عمي , كيتداخؿ ذلؾ مع مككنات شخصيتهـ  
لها تأثير مباشر عمى سمككيات شكؿ تككينات معرفية في البلكعي يككف بحيث تككف المنظكرات الزمنية 

كبهذا تفترض هذ   Boniwell &Zimbardo,2003,p.13) كافكار االنساف كالتي تساهـ في تكيفق  
 , الذمالترابط الزمنيمفهـك ل قان يتفير بشكؿ مرف كفهذا العالـ  تكجهنا الشخصي الزمني فيإف النظرية 

 كانتقاؿ الفرد فيما بينها كفقا لما يخدـ حاجاتق كأهدافق كحالتق النفسية االرتباط بيف المناطؽ الزمنية, يمثؿ
التي نجد أنفسنا فيها في تمؾ  المكقؼ كالضفكط كالصراعاتعتمد عمى يال كبهذا فأف تكجهنا الزمني 

 المستقبؿفي تكقعاتنا ك  في الماضي التي عشناها الخبراتالمحظة فحسب, بؿ تعتمد أيضان ,عمى كؿ 
اآلني سمككق  فأإال  ,كيتفاعؿ معق الفرد يعيش في الحاضرأف  مف فعمى الرغـ (38ص  ,2313عمي , 

قد يرتد إلى الماضي  مف فالحاضر  تيرجعق إلى ما مضى أك إلى ما سكؼ يحدث, التي نشاطاتقب يتأثر
كفقا لذلؾ تظهر النكستالجيا, ك كينطمؽ نحك المستقبؿ  مف أجؿ تحقيؽ األهداؼ(, , اجؿ أخذ الخبرة منق(

نتيجة االستجابة إلى مطالب المكاقؼ الحاضرة, كضفكطاتها,  ,عبر الزمف الفرد النفسي تحكـعبر 
فهي تظهر كحؿ لهذ  التفيرات, في ضكء الذهاب نحك الماضي, كالتجكؿ في الذاكرة , تفيراتهاتعاقب ك 

 عادة كالفخر كاالحساس بقيمة الذاتمف أجؿ الشعكر باالنفعاالت االيجابية مثؿ الراحة كالس
(Cottle,1976,p.88)  كيرل ككتؿ أف النكستالجيا تتـ في ضكء مجمكعة مف العمميات العقمية ,

                                                 
 (38, ص  2313عمي , التربٌة فً جامعة بوستن االمرٌكٌة  فً كلٌة استاذوعالم نفس  ( 1)
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كالنفسية, إذ أنها تعتمد عمى الذاكرة, كالقدرة عمى االسترجاع, كالتخيؿ, كعيش الماضي, كذلؾ تتأثر 
طمكحق, كاالنجاز, كدرجة االحباط كالقمؽ الذم بمجمكعة مف المتفيرات مثؿ تكقعات الفرد, كمستكل 

, كبهذا الصدد تكصؿ "ككتؿ" في دراستق (38, ص2313عمي ,   يتعرض لق, كالعمر , كالترابط الزمني
التي اجراها عمى عينة مف طمبة البحرية األمريكية اهتمت بدراسة الترابط الزمني, كتكجق األفراد نحك 

مكاجهة ضفكط الحاضر, أف األفراد يستعممكف النكستالجيا كمما  ذكريات الماضي مف أجؿ تكظيفها في
, كذلؾ (23, ص2335  بكسيؿ , تقدمكا بالعمر, كأنها ترتبط ايجابيا مع الحاجة إلى االنجاز كالذكاء

أف األفراد ذكم الترابط الزمني المرتفع ال يعانكف مف المستكيات المرتفعة لمقمؽ,  الى تكصؿ ككتؿ
ة عمى مكاجهة الضفكط, كتحمؿ المثيرات المتعبة كالمجهدة, كقميبل ما يعانكف مف كيككنكف أكثر قدر 

 .(33ص , 2331ابك حميداف , (االضطرابات النفسية
   Buss, 1980"باس " ) ـــنظرية الشعور بالذات ل -ج

في نظريتق محكريف هما الشعكر بالذات الخاصة كالعامة كيعد  ( Buss طرح المنظر "باس"        
كقدراتق اما الشعكر بالذات العامة  بإمكانياتقالشعكر بالذات الخاصة خبرة ذاتية داخمية لمفرد مرتبطة 

 كيككف فيقصد بها الجكانب الكجدانية التي تركز عمى العبلقات االجتماعية بيف الفرد كالمحيطيف بق
 الكاطئمقارنة بذكم الشعكر  العامةر كعيا بذكاتهـ الخاصة اشخاص اكثر كعيا بذكاتهـ االشخاص االكث

كيعد الحنيف الى  .بالذات الخاصة, كتتدرج الذات الخاصة مف المثيرات الجسمية كتبنى في التأمؿ الذاتي
الفرد  الماضي مف ضمف التأمبلت الداخمية التي تقع ضمف الشعكر بالذات الخاصة, كهي تشكؿ كؿ قيـ

اك  باأللـاسترجاع الذكريات يشعر الفرد  عف طريؽك  ,كمفاهيمق عف نفسق كتجاربق عمى مركر الزمف
مثؿ  ,السعادة  اك كبلهما في الكقت ذاتق كهي تجربة تمتزج بيف الفرح كالحزف كتسبب لق انشطارا ذاتيا

كحد ,  يشعر بها الفرد ذاتية كهي خبرة حسية انفعالية ,تذكر مكاقؼ جميمة مع شخص عزيز قد تكفى
كردكد االفعاؿ االنعكاسية  الجسميةتعابير الكجق كالحركات  عف طريؽاف يبلحظها االخريف  كلكف يمكف

اثارة  استجابة( ازاء ما يحدث لمفرد في بيئتق الخاصة كالعامة ك التي ترتبط فيما بينها كسبب  منبق( 
 Carrera,et,al,2000,p. 131طاف الذاتي كهك بالماضي حالة مف االست الحنيف الى نجد أف ( اذف

الذكريات كاحداث الطفكلة كالميكؿ كالرغبات المكنكنة داخؿ النفس  كاستعادةجزء مف الذات الخاصة 
اف يقدر اهميتها في حياتق الماضية كالحالية  بإمكانقكلها قيمة خاصة لدل الفرد الذم  ,البشرية

كما انها تحدد هكيتق الخاصة كفؽ منظكر زمني محدد, اما الجكانب العامة لمذات فتمثؿ بما  ,كالمستقبمية
كتتمثؿ خصائص الذات العامة بالمظهر , خصائص ظاهرة يمكف اف تككف تحت انظار الناس  مفتحممق 
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 Appearanceاالسمكب, ك التي تظهر عمى شكؿ انفعاالت جسمية كنفسية ,( كمعالـ الحزف كاالشتياؽ 
 Style  ) يتمثؿ بالكيفية التي يتعامؿ بها الفرد مع االحداث كالناس ك  ,الفرد في الحياة طريقة يعدالذم

 . (Buss,1980,p. 173المحيطيف بق   
   Kaplan,et,al,1987) كابقننظرية  -د

خبرة انفعالية ذات  أف النكستالجيا 1987Harvey A. Kaplan , (هارفي أم كاببلف يفترض      
مميء بالذكريات ال سيما عندما يككف مشاعر دافئة نحك الماضي,  جكانب متعددة, تظهر عمى شكؿ

. ((Kaplan ,1987,p.465المذة  الراحة ك مشاعر  عمى أثارةالمشاعر  إذ تعمؿ هذ السعيدة كالممتعة, 
ة عميقة, كمزاج عنها حالة عقمي كتظهر كيعتقد كاببلف أف هذ  الخبرة عالمية يشترؾ فيها جميع األفراد,

متفائؿ كمعدؿ يتعمؽ بذكريات معينة في الماضي مثؿ العبلقات العائمية الركمانسية, كالصداقة, كخبرة 
 .(Kaplan,1987,P.465)االنجاز, كانجاب االطفاؿ, كالنجاح الدراسي, كاالحداث الرياضية..كغيرها 

, الرفاهية تعمؿ عمى زيادة مشاعر لككنهاعممية محفزة, كتتعمؽ بصحة الفرد النفسية,  النكستالجيا كتعد 
 إيجابيةتكلد نتائج عاطفية  النكستالجيااف , إذ تكجيق االهداؼ اك االفعاؿ تعمؿ عمى فعؿتشكؿ ردكد ك 

 كتظهر النكستالجيا بفعؿ عمميتيف نفسيتيف هما: .اكثر مف الكجدانات السمبية اإلنسانيةداخؿ النفس 
 الفرد مف ذكريات ماضية ايجابية تسبب لق السعادة كالراحة.حكؿ ما يمتمكق التقييـ المعرفي  -
 االسترجاع المعرفي لهذ  الخبرات المرغكبة مف الذاكرة في الحاضر. -
 (Wallbott&Scherer, 1989,p.p.55-82). 

نما تتـ  كيؤكد كاببلف اف النكستالجيا قد ال تثار بطريقة طكعية كمقصكدة في اغمب االحياف, كا 
ؼ نتيجة مكاجهة الفرد مجمكعة مف المنبهات التي تثير ذكريات الفرد مثؿ سماعق أغنية في بعض المكاق

أك مكسيقى أك رائحة تثير لديق تجارب الماضي, إذ أننا عندما نقكـ بتخزيف الخبرات في الذاكرة, نعمؿ 
ريعة عمى ربطها بمجمكعة مف المثيرات كالصكر كالركائح كاالصكات, مما يسهؿ استرجاعها بطريقة س

 .(Kaplan,1987,p.465)ككاضحة 
المرضية  كستالجياالسكية  السابقة(, كالن كستالجيا, إذ هناؾ النكستالجيابيف نكعيف مف الن (كاببلف  كيميز

pathological nostalgia قد انتهت, مثؿ اعتقاد الفرد  بأنهاحنيف إلى خبرة يرفض بالقبكؿ  التي هي
أك المسف الذم اف زكجتق السابقة التي قاـ بتطميقها ما زالت تحبق, فهك ال يريد االعتراؼ بخبرة الطبلؽ, 

مما ينتج عف هذ  , الذم يعتقد أف أكالد  مازالكا يحبكنق كيرغبكف في عكدتق,  رما  اكالد  في دار العجز 
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, كمنع حركة الشخصية في التكجق نحك كأنكار الخبرة الحقيقة, الخبرة حالة مزاجية تتسـ باالكتئاب
 .(Kaplan,1987,p.466) المستقبؿ

باختبار هذيف النكعيف مف النكستالجيا  (Holak &Havlena, 1998)  (هكالؾ كهافمف  كبهذا الصدد قاـ
التي قدمها كاببلف في نظريتق, إذ قاما بتقديـ مجمكعة مف الحكادث الحنينية التي تتعمؽ بالخبرات العامة 
التي عاشتها العينة في الماضي, كمدل ارتباطها باالنفعاالت االيجابية كالسمبية, ككانت هذ  الحكادث 

ذشذثػمكضكعات القديمةباألشخاص كاألحداث كال ترتبط اٌس٠ٛح ٚذٛصًاٌثاحثاْإٌٝأْإٌٛسراٌد١ا ،

 االٔفؼاالخ ِغ في حيف ارتبطت النكستالجيا كاالمتناف,  ةيجابية مثؿ الدؼء كالفرح كالنشك االغشد٠ا
كالخكؼ    كالفضبالحزف ب تمثمت المرضية بثبلثة انكاع مف االنفعاالت السمبية

Holak&Havlen,1998,.p217)). 
 في التوجو الزمني لمشخصية:  Zimbardo,1998)نظرية زمباردو -ه

حاكؿ عالـ النفس  فيميب زمباردك( تقديـ نظرية تربط ما بيف التكجق الزمني كخصائص الشخصية,       
إذ كجد  زمباردك( أف لكؿ فرد معتقدات كتفضيبلت شخصية في التكجق نحك احد أبعاد الزمف, نتيجة 

رات القائمة عمى أساس زمني, فعمى سبيؿ المثاؿ نجد أف بعض االشخاص يذكر تعمقهـ بالقيـ كالخب
الماضي بدرجة كبيرة, كهناؾ أفراد أخريف يتجاهمكف الماضي كيعيشكف متعة الحاضر, في حيف هناؾ 

  & ,Zimbardo)أفراد يحصركف تفكيرهـ كطاقاتهـ في تحقيؽ أهدافهـ المستقبمية
Boyd,2015,p.1271) كأف  أف شكؿ الزمف يعتمد عمى طريقة تفكيرنا فيق, . كبهذا يفترض زمباردك

, كاطمؽ عمى هذا الشكؿ كتربيتنا كخبرتنا الحياتية بشخصيتنا الطريقة التي نفكر بها في الزمف مرتبطة
المستقبؿ, بالمنظكر الزمني, الذم يظهر في ضكء التكجق نحك التركيز عمى الماضي أك الحاضر أك 

يمق بطريقة إيجابية أك سمبية, كبهذا تظهر النكستالجيا مف خبلؿ كيفية تكجق الفرد نحك الماضي, كتقي
 مشاهد, كاالصكات, كالركائح ..كغيرها. كاستدعاء خبراتق المتمثمة بال

 نكعيف مف التكجق الزمني نحك الماضي, هما : (زمباردك ككضع 
 الماضي أياـ الماضي, إذ يستدعي األفراد نحك االيجابيةالناس  كمشاعر اتجاهات  االيجابي: الماضي -

استذكار هذ  االحداث  فأف كبهذا .كالناس كاالماكف, االحداث, حكؿ الذكريات  الجميمة التي تتضمف
 ف,يمبدع لمذات, كذلؾ يككنكف ان مرتفع ان تقدير  كلديهـ كقمقا, اكتئابا, كالحنيف إليها يجعؿ األفراد أقؿ

  كثيقة مع أسرهـ, كيميمكف إلى تشكيؿ الكثير مف العبلقات االيجابية.كيتمتعكف بعبلقات 
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كهك منظكر يتسـ بالنظرة التشاؤمية كالسمبية لمماضي, كيفمب عميها طابع األسى,  الماضي السمبي: -
كالضرر كاأللـ نتيجة أحداث الماضي السيئة, كبهذا يميؿ األفراد اصحاب هذا التكجق إلى أف يككنكا أكثر 

القميؿ مف  االنفعالي, كلديهـ كتدني في التحكـ لمذات, ان منخفض كيككف لديهـ تقدير كقمقا, كاكتئابا, ,عنفا
العبلقات االجتماعية, كيظهركف انسجاما قميبل مع أفراد أسرهـ كزمبلئهـ في الدراسة كالعمؿ محمد, 

 (.52ص ,2315
كالذكريات التمثيبلت كبهذا تتحدد النكستالجيا في ضكء نظرية زمباردك في ضكء استرجاع الفرد      

كحنينق إليها, إذ تؤدم هذ  الذكريات إلى شعكر الفرد بالسعادة كالراحة, كتحفز  عمى  لمماضيالمجردة 
 لحياتيةتجاكز العقبات, كتخطي المحف, كتشجيعق عمى االستمرار في العمؿ, كتحدم الصعكبات ا

 ( Zimpardo& Boyd,2007,p.343). 
   (Batcho, 1995- 1998باتشولـ نظرية الحنين الى الماضي  -ح

مف أبرز العمماء الذيف نفس في كمية  لكمكيف( في نيكيكرؾ العمـ  أستاذ  (كرستيف باتشك تعد 
في جكانبها العصبية كالعقمية كاالنفعالية كاالجتماعية المتعددة, إذ ربطت باتشك الحنيف النكستالجيا  كا درس

إلى الماضي بمنطقة الفص الجبهي  المسؤكؿ عف العمميات العقمية الكاعية( كالفص الصدغي  مركز 
حماية جؿ مف أيمجأ اليق العقؿ  دفاعي ميكانـزالنكستالجيا  كرأت أفالدماغ, الذاكرة طكيمة المدل( في 

 باالنفعاالت اإلنساففعندما يشعر , كالتقميؿ مف الضفكط النفسية اتالتكتر االنفعاالت السمبية ك مف  اإلنساف
 اإليجابية, مما يساهـ ذلؾذكريات الماضي  باستدعاء فأف عقمنا يقكـ بطريقة شعكرية كالشعكريةسمبية ال
حالة االحباط تعمؿ عمى خفض التفاؤؿ ك  دةاالنفعاالت االيجابية مثؿ السعا بشحنة مف الفرد ديتزك ب

أف النكستالجيا مهمة في حياتنا االجتماعية, ألف استدعاء الخبرات  (باتشك , لهذا السبب تعتقد كالفشؿ
عمؿ ت ك االيجابية الماضية, التي تتضمف عبلقتنا بأفراد اسرتنا كاصدقائنا كالجماعة التي ننتمي إليها,

, كتماسؾ عبلقتنا العاطفية مع االخريف, كذلؾ تحفز لدينا االنفعاالت االجتماعيةتقكية الركابط عمى 
كتضيؼ باتشك اف النكستالجيا  ،(Batcho,2020,p.1) كالمساعدة كالشفقةالتعاطؼ االجتماعية مثؿ 

تربط االفراد معا في هكية اجتماعية كاحدة, كتساعدنا عمى االحساس بما نحف عميق, كبأنفسنا, كهكيتنا 
،األص١ٍحاٌزاخذٍهِغذٛح١ذٔاػٍٝ(اٌّاظٟذزوشػٍٝذحف١ضٔا)تٛاسطحٔاساػذذالشخصية, فهي 

.)(Batcho,2018,p.2ا١ٌَٛتٗٔشؼشتّارٌهِماسٔحثُِٚٓػ١ٍٗوٕاتّاٚذزو١شٔا
عمى النكستالجيا الشخصية التي تتمثؿ باالشتياؽ إلى جكانب حياتؾ  (باتشك كبهذا الصدد ركزت 

الماضية, التي عشتها بالفعؿ, كخزنتها في ذاكرتؾ, إذ تعمؿ هذ  الذكريات عمى شعكرؾ بالرضا عف 
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نفسؾ كحياتؾ كطريقة عيشؾ, كهي تختمؼ عف النكستالجيا التاريخية التي تظهر عبر تكجق الفرد نحك 
لممجتمع عبر السنيف الماضية كالقديمة, فالحنيف التاريخي يككف فيق ارتباط عاطفي اك  التاريخ االجتماعي

ق, كيتشكؿ عبر القصص كاالشعار كالركايات التاريخية كاالفبلـ الدتاشتياؽ ألكقات في التاريخ تسبؽ ك 
تٙا(Batcho,2013,p.1)كركايات االجداد ذمَٛ سرحٚظائفسئ١سح سثكحذدختاذشٛ ِا فٟظٛء .

إٌٛسراٌد١ا،ذرّثًتـ:

االخرّاػٟ.ذؼض٠ضاٌرشاتػ-

اٌزاخ.اسرّشاس٠ح-

 اٌزاخ.ذمذ٠شذؼض٠ض-

اٌرى١ف١حذؼًّػٍٝخفطاٌعغٛغ.اسرشاذ١د١ح-

اٌح١اجٚاٌحفاظػ١ٍٗ.تّؼٕٝذض٠ٚذاٌفشد-

.(Batcho,2020,p.3)اٌح١اجاٌخساسجفِٟٛاخٙحػٕذاٌشؼٛستاٌشاحح-

 هي: باتشك في ضكء دراساتها التجريبية حكؿ النكستالجيا أنق يتككف مف ثبلثة مجاالت,كذلؾ تكصمت 
  :استدعاء ذكريات الماضي الجميمة التي تدفع الفرد إلى التخيؿ كأحبلـ اليقظة  المجال المعرفي

 في ضكء االرتباط بكؿ ما هك قديـ.
  :هدؼ تقميؿ التكتر كالضفكط شعكر الفرد بمجمكعة مف االنفعاالت السارة بالمجال العاطفي

 النفسية .
  :إنسانيةنكع مف المثيرات الخارجية كالصكر كالمكسيقى كاألغاني تثير مشاعر المجال التحفيزي 

كقد تعمؿ كمحفزات لتحقيؽ أهداؼ مستقبمية فشؿ الفرد في تحقيقها  كاأللـتمتزج بيف المتعة  
 .(Batcho, 1998, p.413)سابقا 

كالطمأنينة, إذ أف تذكر الخبرات الشخصية يقع  كالسيطرة كالتحكـ بيف النكستالجياف هناؾ عبلقة أاكدت ك 
كقمة  باالطمئنافيمكف اف يجعؿ االنساف يشعر  كمريح هك مألكؼ كؿ ما كأف تحت تجربتنا الكاعية,

 ك, ألف االنتبا  لجزء مف الجانب المعرفيعمى اهمية االنتبا  كاكدت , كذلؾ الخكؼ كالقمؽ االستقرار(
كهذا يؤثر  الماضية االيجابية, كثير مف االشياء كاالشخاص كاالحداثاليجعمنا نتجاهؿ فأنق كاف ضيقا 

أف التكقؼ عف تذكر الماضي خطكة  (باتشك كتشير  .سمبا عمى ادراكنا كيقمؿ مف تحفيز التفكير االبداعي
مهما في حياتق, كأف  اى ز يجعمق يتجاهؿ ج شخص عف تذكر ماضيقالتكقؼ  ألف سمبية كسيئة في التكافؽ,

المكسيقى كالذكريات كصكر  كتشير باتشك إلى أف المنبهات مثؿنحك المستقبؿ.  مهمقيخطك خطكات  ال
عمى  تحفز القشرة العصبية كالسمعية تمارس دكرا كبيرا في النكستالجيا, لككنهااالشخاص كاالماكف 
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كتدفؽ  ,مراكز المتعة في الدماغ في الحياة الحاضرة, كتثير الذكريات الجميمة تعمؿ عمى دمجك  التذكر,
 عمميةالنكستالجيا  فاعمية كنشاط, لهذا السبب تعدكثير مف الهرمكنات التي تجعؿ هؤالء االشخاص اكثر 

بسبلـ كالعيش سعادة المتعة ك الرفع المعنكيات كتحسف المزاج كالحصكؿ عمى كاسعة تعمؿ عمى عقمية 
تبنى الباحث هذ  كبهذا الصدد  .(Batcho, 1998, p. 413) ك (Batcho,1995,p. 134)  نفسي

 بناء أداة البحث, كتفسير النتائج.ب ئقبكصفها اإلطار المرجعي الذم سيقـك في ضك  النظرية
 

 مناقشة النظريات : . 8
, الذم الجبؿ الجميدمأشبق بالعقؿ أف  نظرية فركيد ترلالنظريات السابقة نجد اف  راجعةعند م      

في حيف يمثؿ البلشعكر الجزء الكبير الجبؿ,  قمة الشعكريشكؿ  إذ, الشعكرمستكيات مف يتضمف ثبلث 
, كتعتقد النظرية أف النكستالجيا تظهر في ضكء تعرض االنا لمضفكط كالصراعات الفاطس في المحيط

كبهذا  ,شعكر  بعدـ األماف النفسية التي تسبب القمؽ كالتكتر, أم عندما يكاجق اإلنساف مكاقؼ تثير لديق
يمارس التفكير البلكعي الدكر الكبير في حؿ المهاـ المعقدة, كاستعماؿ النكستالجيا كأسمكب دفاعي 

 هركبي يحتمي بق الفرد, مف أجؿ الشعكر بالراحة. 
يتفير بشكؿ مرف كفؽ مفهـك هذا العالـ  تكجهنا الشخصي الزمني فيإف  (ككتؿ  بينما ترل نظرية

كانتقاؿ الفرد فيما بينها كفقا لما يخدـ حاجاتق  هك االرتباط بيف المناطؽ الزمنية, , الذمالزمني الترابط
نتيجة  ,عبر الزمف الفرد النفسي تحكـكفقا لذلؾ تظهر النكستالجيا, عبر ك كأهدافق كحالتق النفسية, 

  .تفيراتهاتعاقب , ك هااالستجابة إلى مطالب المكاقؼ الحاضرة, كضفكط
كأف الطريقة  أف شكؿ الزمف يعتمد عمى طريقة تفكيرنا فيق, في نظريتق  (زمباردك كذلؾ افترض 

 بالمنظكر , كاطمؽ عمى هذا الشكؿكتربيتنا كخبرتنا الحياتية بشخصيتنا التي نفكر بها في الزمف مرتبطة
 المستقبؿ, كتقييمق أك الحاضر أك الماضي عمى التركيز الزمني, الذم يظهر في ضكء التكجق نحك

كبهذا تتحدد النكستالجيا في ضكء نظرية زمباردك في ضكء استرجاع الفرد , سمبية أك إيجابية بطريقة
كحنينق إليها, إذ تؤدم هذ  الذكريات إلى شعكر الفرد بالسعادة  لمماضيالمجردة كالذكريات التمثيبلت 

كتشجيعق عمى االستمرار في العمؿ, كتحدم كالراحة, كتحفز  عمى تجاكز العقبات, كتخطي المحف, 
 الصعكبات الحياتية.

كيعد الحنيف , في نظريتق محكريف هما الشعكر بالذات الخاصة كالعامة (باس مقابؿ ذلؾ كضع 
الى الماضي مف ضمف التأمبلت الداخمية التي تقع ضمف الشعكر بالذات الخاصة, كهي تشكؿ كؿ قيـ 
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اك  باأللـاسترجاع الذكريات يشعر الفرد  عف طريؽك  ,ق عمى مركر الزمفالفرد كمفاهيمق عف نفسق كتجارب
خبرة انفعالية ذات جكانب  هياف النكستالجيا  فأفترض كاببلف أما,  السعادة  اك كبلهما في الكقت ذاتق
مميء بالذكريات ال سيما عندما يككف مشاعر دافئة نحك الماضي,  متعددة, التي تظهر عمى شكؿ

أف هذ  الخبرة  (كاببلف , كيعتقد المذة الراحة ك مشاعر  عمى أثارةالمشاعر  إذ تعمؿ هذ السعيدة كالممتعة, 
عالمية يشترؾ فيها جميع األفراد, يظهر عنها حالة عقمية عميقة, كمزاج متفائؿ كمعدؿ يتعمؽ بذكريات 

, كالصداقة, كخبرة االنجاز, كانجاب االطفاؿ, معينة في الماضي مثؿ العبلقات العائمية الركمانسية
كالنجاح الدراسي, كاالحداث الرياضية كيؤكد كاببلف اف النكستالجيا قد ال تثار بطريقة طكعية كمقصكدة 
نما تتـ في بعض المكاقؼ نتيجة مكاجهة الفرد مجمكعة مف المنبهات التي تثير  في اغمب االحياف, كا 

 ك رائحة تثير لديق تجارب الماضي.أك مكسيقى أ ذكريات الفرد مثؿ سماعق أغنية
مف أجؿ يمجأ اليق العقؿ  دفاعي ميكانزيـالنكستالجيا  أف (كرستيف باتشك في حيف فسرت نظرية 

 اإلنساففعندما يشعر  , كالتقميؿ مف الضفكط النفسية اتالتكتر االنفعاالت السمبية ك مف  اإلنسافحماية 
اإليجابية, مما ذكريات الماضي  باستدعاء يقكـ بطريقة شعكرية كالشعكرية قفأف عقمسمبية ال باالنفعاالت
 (باتشك , كما ربطت التفاؤؿك  االنفعاالت االيجابية مثؿ السعادة بشحنة مف الفرد ديتزك ب يساهـ ذلؾ

الحنيف إلى الماضي بمنطقة الفص الجبهي المسؤكؿ عف العمميات العقمية الكاعية كالفص الصدغي مركز 
تعتقد أف النكستالجيا مهمة في حياتنا االجتماعية, ألف استدعاء  إذ, الدماغرة طكيمة المدل في الذاك

الخبرات االيجابية الماضية, التي تتضمف عبلقتنا بأفراد اسرتنا كاصدقائنا كالجماعة التي ننتمي إليها, 
كما تعد النكستالجيا حسب  , كتماسؾ عبلقتنا العاطفية مع االخريف,تقكية الركابط االجتماعيةيعمؿ عمى 

سعادة المتعة ك الرفع المعنكيات كتحسف المزاج كالحصكؿ عمى كاسعة تعمؿ عمى عقمية  عممية (باتشك 
 .  بسبلـ نفسيكالعيش 

   
 

 Attachment Patternsانماط التعمق  ثانيا.
 التعمق : لمفيومالتطور التاريخي  . 1

ظهر مفهكـ التعمؽ في ضكء الدراسات االيثكلكجية التي اهتمت بدراسة سمكؾ الحيكانات في       
دراسة السمكؾ الحيكاني مف اجؿ ب Lorenz,1950 (لكرينز ظركفها الطبيعية, إذ قاـ العالـ االيثكلكجي 
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التحقؽ في تجارب الحياة المبكرة, كقدرة الكائنات الحية عمى تشكؿ الركابط االنفعالية منذ كالدتها مع 
أف الحيكانات بعد أف تكلد أك تفقس مف البيض  (لكرينز كالديها, ككيؼ يساعدها ذلؾ عمى البقاء, ككجد 

ساس بيكلكجي لمتعمؽ, الذم تتبع أكؿ جسـ متحرؾ, كاطمؽ عميق مصطمح االقتفاء, مما يدعـ ذلؾ كجكد أ
 .(Hess,1973,p.87)ألنق يساعد عمى بقاء الكائف كالحفاظ عمى حياتق  ان تكيفي ان يعد أمر 
في تجربتق عمى قركد  ((Harlow ,1958 (هارم هارلك تمى هذ  الدراسة ما قاـ بق عالـ النفس      

ة مف الدمى كاالسبلؾ الريسكس, التي تمت تنشئتها في ظؿ كجكد نكعيف مف االمهات المصنكع
ككف مممس األـ الثانية يالكهربائية, تحتكم األـ المصنكعة مف األسبلؾ عمى رضاعة حميب, في حيف 

أف تعرض القركد لمخكؼ كاف يدفعها  (هارلك المصنكعة مف القماش كالقطف ناعـ كدافئ,  كجد 
الحميب, كهذا ما يدؿ عمى أف باالحتماء إلى األـ المصنكعة مف القماش, كليست تمؾ التي تحتكم عمى 

القركد تشكؿ الرابط االجتماعي كالعاطفي مع الكائف الذم يبعث عمى مشاعر الدؼء كليست التي تزكدها 
 . )(Crnic et.al,1982,p.31بالطعاـ

بدراسة مفهكـ التعمؽ لدل االطفاؿ في  John Bowlby (جكف بكلبي بعد ذلؾ قاـ الطبيب النفسي 
خمسينات القرف العشريف, كذلؾ بعدما الحظ في عيادتق لمتكجق النفسي لبلطفاؿ في لندف, أف االطفاؿ 
المحركميف مف رعاية الكالديف امثاؿ اطفاؿ مؤسسات االيكاء االجتماعية كالمبلجئ كانكا يعانكف مف 

 كالعاطفي االجتماعي نمك  حيث مف بكالدتق الطفؿ عبلقة المشكبلت االنفعالية, ذلؾ سببها يكمف في
كالمعرفي, إذ يؤدم انفصاؿ الرضيع المبكر عف األـ إلى سكء تكيفق فيما بعد 

(Bowlby,1982,p.664) الصحة . كبسبب هذ  الدراسة المهمة في عمـ نفس االطفاؿ, قامت منظمة
 ,النفسية لؤلطفاؿ الذيف حرمكا مف أمهاتهـبدراسة الصحة  (بكلبي  يؼبتكم( 1953 العالمية عاـ 

فقداف  كاألثار المدمرة التي تركتها الحرب العالمية الثانية,  , نتيجةككضعكا في مراكز خاصة لمرعاية
عدة  كجمع  درس "بكلبي" انماط التعمؽ  مف مصادرهذا الدعـ,  بسبب, ك كثير مف األطفاؿ ألسرهـ

كمف هذ  المصادر سجبلت  ,يهـ أك فصمكا عنهـ لفترات طكيمةمعمكمات عف األطفاؿ الذيف فقدكا كالد
عبلجية المقاببلت ال, كما اطمع عمى تقارير كمبلجئ االيتاـكدكر الحضانة  ,مبلحظة في المستشفياتال
كتكصؿ "بكلبي" إلى كجكد  .يعانكف مف متاعب نفسية أك انحرافات سمككية الذيف راشديفالمراهقيف أك مل

لدل  يظهركف كانكا إذ السيما لدل االطفاؿ, ككيات لدل األفراد الذيف تمت دراستهـ,السم مشابق مفنمط 
يشعرهـ باألمف,  مكاف إلىالهرب  محاكلةثـ كمف نكبات بكاء شديدة, مشاعر الخكؼ كالهياج ك انفصالهـ 

بل , فضعبلقات اجتماعية مستقرةكذلؾ ذكر األفراد الذيف درسهـ بكلبي أنهـ يجدكف صعكبة في تككيف 
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كقد سمى "بكلبي" هذ  الحالة بالبلتعمؽ متبنيا في ذلؾ  باالكتئاب كاليأس, كعدـ البلمباالة, هـعف شعكر 
 (Bowlby,1951,p.335تظهر في المرحمة المبكرة مف النمك  كجهة نظر تطكرية 

إذ تكصمت  ,(Mary Ainsworth) مارم أينسكرث"  "تطكرت دراسة التعمؽ فيما بعد عمى يد العالمة     
تحت مسمى  مكقؼ  1973- 1963في ضكء الدراسات التجريبية التي اجرتها عمى االطفاؿ بيف عاـ 

الفريب( أف هناؾ عدة أنماط لمتعمؽ, تظهر بيف انفصاؿ الطفؿ عف أمق كبقاء  مع شخص غريب كحتى 
شئة كالمعاممة التي خبرات التنل قان عكدتها إليق, إذ كاف االطفاؿ يظهركف أشكاؿ مختمفة مف التعمؽ كف

إلى  أينسكرث, كتكصمت (O’Connell& Russo,1983,p.200)يتمقكنها مف قبؿ القائميف بالرعاية 
كجكد نمط تعمقي أمف مقابؿ ظهكر ثبلثة انماط تعمقية تتسـ باالضطراب, ككجدت أف هذ  االنماط تظهر 

يشكؿ القاعدة األساسية لمتطكر ك , أف التعمؽ اآلمف هك األكثر شيكعاك جميع الثقافات في العالـ, في 
 (Fraley,2018,p.64  االجتماعي

نتيجة ألهمية دراسة التعمؽ في الصحة النفسية كتشكيؿ العبلقات االجتماعية, ظهر مجمكعة مف      
نسكرثالباحثيف في دراسة التعمؽ لدل الراشديف, كذلؾ كفقا لفرضية بكلبي  التي تفترض أف النماذج  كا 

المعرفية  العاممية( لمتعمؽ التي يفسر في ضكئها الفرد العبلقات كالركابط االنفعالية مع االخريف تبقى 
 (كفميب شيفر  Cindy Hazan (سيندم هازاف مستمرة كدائمة عبر العمر, كهذا ما حفز كؿ مف العالـ 

Phillip Shaver   العبلقات بيف الراشديف, كالحظا أف التفاعبلتفي دراسة التعمؽ  بشكؿ عاـ( حكؿ 
 الشركاء يرغب , المثاؿ الرعاية, فعمى سبيؿ كمقدمي األطفاؿ بيف لمتفاعبلت مشابهة كانت البالفيف بيف

 مف قريبيف يككنكا أف في األطفاؿ رغبة غرار عمى, بعض بعضهـ مف قريبيف يككنكا أف الركمانسيكف
في تسعينات   Horowitzكهكركيتز   Bartholomew العالـ بارثكلكميك قاـالرعاية, كمف ثـ  مقدمي

, إذ إينسكرثأف هذ  االنماط مشابهة مع انماط  ,, ككجدلدل الراشديف القرف العشريف بدراسة أنماط التعمؽ
مع  اشكؿ العبلقات العاطفية أف السهؿ كاف الراشديف يذكركف االنماط االربعة مف التعمؽ مثؿ قكلهـ  مف

خريف( ك اشعر بالفضب اذا تركني شريكي لكحدم( ك اشعر بالخكؼ عندما ال أككف بقرب االشخاص اآل
القائميف عمى الرعاية,  مع كالمتجاكبة الدافئة التفاعبلت المقربيف عمٌي(, كتنتج هذ  االنماط عف تاريخ

 & Bartholomew)كعبلقاتهـ باالخريف  أنفسهـ حكؿ إيجابية نظر كجهات يمتمككف التي تجعؿ البالفيف
Horowitz,1991,p.226). 
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 مفيوم التعمق : .2
كالقائـ عمى رعايتق, إذ تتضمف هذ  الرابطة مجمكعة  الفرد بيف العاطفية الرابطة يشير التعمؽ إلى      

كاشباع الحاجات شخصيف مثؿ الحب كالمكدة  بيف متبادلة مف العبلقات االجتماعية كالمشاعر االنفعالية
اشباع متطمباتق. ك  لذلؾ يككف التعمؽ قاعدة أساسية لمبقاء االنساني, كالحفاظ عمى أمنق كسبلمتق كالحماية,

بطريقة  الرعاية بمقدمي يرتبطكف الطفكلة, كذلؾ عندما نجد األطفاؿ مرحمة في أساسي كيعد التعمؽ أمر
كيظهر تقديـ الطفؿ مجمكعة مف االستجابات الفطرية مثؿ االبتسامة كالمناغات كالتحديؽ في  غريزية,

. كبهذا يعد التعمؽ ذك قيمة اجتماعية كنفسية كبيرة لمكائف (Schaffer,2007,p.83)كجق القائـ بالرعاية 
تككيف العبلقات البشرم, ألف في ضكئها يككف الفرد مدركاتق كمعارفق االجتماعية, كتتشكؿ قدرتق عمى 

تمؾ العبلقات ها كتعزيزها, كهك يشكؿ ر الدافئة كالمنتجة مع االخريف, ككيفية الحفاظ عميها كاستمرا
ففي سياؽ هذ  الدائرة مف العبلقات الحميمة  ,التفاعمية مع االسرة كاالصدقاء كاالشخاص الذيف نحبهـ

ؤدم الى التعمؽ كالتكاد االنفعالي بشكؿ ما يسمى بالرابطة االنفعالية بما ي , تحتببعضرتبط  بعضنا ن
  (Bruce perry ,2006,p.180)شامؿ  

كالصحة  ,بصكرة متكررة مف قبؿ المتخصصيف في عمـ نفس النمك (التعمؽ مفهكـ هذا اليستخدـ ك 
لدل االطفاؿ,  مفهـك التعمؽ السيما بعد الدراسة التي قدمها بكلبي حكؿكالعبلقات االجتماعية, النفسية, 

التعمؽ عبارة عف نظاـ تحكـ  إلى أف" بكلبي" : كأشار التي فتحت أفاؽ جديدة في البحث النفسي النمائي,
رابطة خاصة تتميز بمكاصفات فريدة إلى كيشير  ,مف عمر الطفؿ األكلىمتقدـ يتطكر خبلؿ السنة 

في ظهكر  التعمؽ عنصر أساسيتقد أف كاعلعبلقات شديدة التميز بيف الطفؿ كمقدمي الرعاية األكلية لق, 
عبلقة برابطة التعمؽ  إذ تتميز مفاهيـ عاطفية كاجتماعية أخرل مثؿ األمف كالحب كاإلدراؾ االجتماعي,

في العبلقة  متعة لمطرفيفالهدكء ك الراحة ك كال األمفتجمب التي انفعالية لها طابع الدكاـ مع شخص معيف, 
التكتر عندما يفيب عنق االشخاص الذيف يرتبط معهـ في عبلقات كشعكر الفرد بالضيؽ ك  ,االجتماعية

 (.Werner&Davenport,2003,p.179 , مما يدفعق ذلؾ إلى تعزيز هذ  العبلقة كالحفاظ عميها دافئة
في  (كهازاف  (كشيفر  (أينسكرث الباحثكف الذيف دعمكا هذا المفهكـ ككسعكا دراستق مثؿ كيؤكد       

, ألف تطكر التعمؽ األمف لمفردثمانينات كتسعينات القرف العشريف أف التعمؽ يرتبط بالحياة الصحية 
تشكيؿ شخصية تتسـ بالصحة كالتفاؤؿ كالحب كالتعاكف مع اآلخريف, كحياة اجتماعية مفعمة ليؤسس 

تسـ بالقسكة كالتجاهؿ بالعديد مف العبلقات الحميمة كالدافئة, في حيف أف تنشئة الفرد في ظؿ رعاية ت
حكؿ كيفية استجابة اآلخريف لق, كهذا ما  تكيفيةكالحرماف يؤدم بق إلى تبني تكقعات كمعتقدات غير 
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أف النماذج المعرفية  لؤلمريساهـ في ظهكر العديد مف المشكبلت العاطفية كالسمككية, كمف المؤسؼ 
جميع عبلقاتق, كتستمر معق في  فيثر التي تتحكـ بمخطط التعمؽ لدل الفرد تككف راسخة كصمبة كتؤ 

يعرؼ التعمؽ بانق رابطة كجدانية دائمة نسبيا يككنها الفرد بينق كبيف بهذا , ك  مرحمة المراهقة كالرشد
ؿ اطك , لذلؾ تظهر لدل الفرد نزعة داخمية تستمر معق Maccoby, 1980,p. 53)محدد   شخص

عبلقات عاطفية مع االشخاص  إقامةفي أك يبتعد تجعمق يرغب ك المختمفة,  نمك حياتق كعبر مراحؿ 
 .(Sillamy , 2003 ,.p30  بحسب نكعية التعمؽ الذم تشكؿ لديق االكثر اهمية

 اف انماط التعمؽ تتمثؿ باالتي : ما سبؽكبذلؾ يستنتج الباحث في ضكء 
 اعية مع اآلخريف.يعد التعمؽ القاعدة األساسية التي يشكؿ في ضكئها الفرد عبلقتق العاطفية كاالجتم -
يرتبط التعمؽ بمدركات الفرد حكؿ نفسق, كتقدير  لها, فضبل عف تكقعاتق حكؿ كيفية استجابة اآلخريف  -

 لق. 
 الفرد سمككياتتنظـ  مجمكعة مف المعتقدات كالنماذج المعرفية التي في ضكءالتعمؽ  يظهر  -

 االخريف . مع االجتماعية, كاستجاباتق عند التفاعؿ
الفرد عبلقاتق االجتماعية منذ طفكلتق كحتى مراحؿ متقدمة  قعف طريقيعد التعمؽ االساس الذم يبني  -

 مف عمر  .
 طرابات سمككية شديدة.ضيعاني مف اك في جعؿ الفرد غير متكيؼ  غير اآلمنةتساهـ انماط التعمؽ  -
  الذات واآلخر: التعمق بين  . 3

مفهكـ التعمؽ, التي تتمثؿ بمفهكـ الفرد حكؿ ذاتق, الذم يتشكؿ بفعؿ تعد الذات المككف األكؿ في       
خبرات الفرد مع اآلخريف, كعممية تفاعمق معهـ, إذ تنتج عف هذ  العبلقة الصكر كالمعتقدات كاالفكار 

ذم المتعمقة بالذات, كاكتشاؼ الفرد لقدراتق كامكانياتق كمميزاتق, كمدل تقبمق لها, كذلؾ ينشأ ذلؾ الجانب ال
كفقا لفهـ الفرد الذاتي سيتكجق  إذ, نمك شخصية الفردكيرفضق, كبما أف الذات تشكؿ بعد أساسي في  قيحب

نحك عقد الركابط االنفعالية, كمدركاتق االيجابية كالسمبية حكؿ العالـ الخارجي, فإذا تشكمت الذات بطريقة 
تعاكف معق, في حيف اذا تشكمت بطريقة ايجابية فأف الفرد سينظر الى العالـ كمكاف رحب, كسيثؽ بق, كي

 &Alexander)سمبية فأف الفرد سيككف عدائيا كناقما أك سينسحب منق, كسيرفض التفاعؿ معق 
Shelton,2014,p.107) ان كناجح ان يرل نفسق قكيككمما رأل الفرد أف ذاتق جديرة بحب االخريف, فأنق س 

, كستككف الصراعات التي تهدد حالة الفرد النفسية الذات تككف خالية مف فمثؿ هذ   كفاية مرتفعة, كذك
 ,Mikulincer, & Doron, 2016)  قدرتها عمى التكافؽ جيدة, كسيتمتع الفرد بصحة نفسية كبدنية جيدة
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p.19)   , كبهذ  الطريقة سيختبر الفرد ذاتق, كسينطمؽ منها في تشكيؿ عبلقاتق, كمدل تقبمق إلى نفسق
الصحي ف التقبؿ بعبلقة طردية, إذ أتقبؿ الذات كتقبؿ االخر (. كيرتبط 2, ص2316كاآلخريف  النمر, 

حب الفرد لذاتق  عف طريؽال يتأتى إال تقبؿ اآلخر  نجد أف , كبدكر آلخراتقبؿ  في ظهكر يساهـ لمذات
في حيف أف تقبؿ الذات المفرط يؤدم بق إلى النرجسية, كاعطاء الذات مكانة تفكؽ  كرضا  عنها 
فراط العبلقة معقاآلخريف, كح  جـ نفسق الحقيقية, كهذا ما يبعد اآلخريف عف الفرد كالنفكر منق, كا 

(Williams &Lynn, 2010,p. 5).  كيشترط العالـ "فكنج" أف تقبؿ الذات يجب أف ال يككف مشركط
بمجمكعة مف االحكاـ المشكهة, مثؿ اعتقاد الفرد أنق يجب أف يككف جيدا في كؿ شيء, كأف ذاتق يجب 

ف تتصؼ بالكمالية كالمثالية, ألف مثؿ هذ  االحكاـ تضر بذات الفرد, كتؤدم بق إلى االصابة بالقمؽ ا
كاالكتئاب, السيما عندما تتعارض هذ  المعتقدات مع صكرة الفرد لذاتق, لذلؾ يجب اف يككف تقبؿ الذات 

  Fung , 2011,p.4)  مف أية شركط كاعتبارات مسبقة ان خالي
سات النفسية حكؿ التعمؽ أف اعتقاد الفرد بأنق جدير بالحب كاإلعجاب كالتقبؿ, يأتي في كتظهر الدرا     

ع الطفؿ, ألف معتقدات مضكء العبلقات االجتماعية التي شكمت شخصية الفرد, السيما العبلقات االكلى 
الحماية كالدعـ , كهذا ما يكفر لق مف اآلخريف في االقتراب ق كتزيد رغبتقتحثالطفؿ اإليجابية حكؿ ذاتق 

, كتشكيؿ معتقدات إيجابية (Mikulincer,& Doron , 2016,p.19  كاألمافالسعادة بشعكر كالالكافي 
حكؿ ضركرة التقرب مف اآلخريف, كالعيش معهـ, كطمب مساعدتهـ, فمثؿ هذ  المعتقدات مهمة في 

جابية التي تتسـ بالتسامح , كظهكر االتجاهات االجتماعية االيالتقدير كالحب مف اآلخريفالحصكؿ عمى 
فهك (  Milliren , & ,Messr, 2009,p.19  كالعفك كالتعاطؼ, كخاصة في أكقات الشدائد كاألزمات

يمنح الفرد االستعداد العاطفي كاالجتماعي في التفاعؿ معهـ, كتجنب معاقبتهـ اك انتقادهـ, كيجنبق عدـ 
تقبؿ اآلخر عمى تهـ, كاالنتبا  إلى اهتماماتهـ, ك خدمالسعي لك  هـ,احتراـ معتقداتانتهاؾ حقكؽ اآلخريف, ك 

 ( .(Lopez, 2011, p. 285ك  Clark, 2007,p.1737)هك عميق   ما
 

 

 :انماط التعمق. 4
 إذ لمذات, محكرية بأهداؼ المرتبطة كالتصكرات االستراتيجيات مف كمجمكعة التعمؽتظهر انماط      

 االنفعاالت بتنظيـ ي تمثمتتال العاطفية كالحاجات لمتكقعات تنظيمية كأنماط التعمؽ أساليب اعتبرت
سمككيات   تنظـالتي  كالسمككية اإلنفعالية كاالستراتيجيات التصكرات تشمؿ فهي االجتماعية, اتيكالسمكك
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 التصكراتمع االخريف. كتنشأ هذ   القريبة عبلقاتق في ضكئها يختبر التي قعكاطفالفرد االجتماعية ك 
 عف طريؽكالمقربيف عميق  مثؿ الكالديف( , ألف  الفرد بيف المبكرة التفاعبلت في ضكء كاالستراتيجيات

 إٌما نفسق الفرد يدرؾ الذم الذات, نمكذجأرعايتهـ كحبهـ كسرعة استجاباتهـ لحاجات الفرد يظهر 
 غيرك  بالحب, جدير غير كشخص نفسق يدرؾ أك ء,ك ككف اجتماعيا ناجحك  بالحب, جدير كشخص

, كنتيجة (( Guedeney, Guedeney, 2006,p.235 يتمتع بخصائص الجدارة كالقكة مرغكب بق, كال
تزايد خبرة الفرد مع االخريف, كما يكاجهق مف اشباعات كنتائج أك رفض كعقكبات, يظهر النمكذج الثاني 

كمتعاطفيف   حساسيف ادأفر  (, الذم هك ادراؾ الفرد إلى اآلخريف بكصفهـاآلخريف نمكذجالذم يتمثؿ في  
تظهر  التعمؽ فأف انماط كبهذا ,أنهـ أفراد معاقبيف كقاسيف كمهمميف أك لق كداعميف حاجاتقكمشبعيف ل

 .(Conway, 2005 ,p.594)المذاف يحدداف تقبؿ الفرد لذاتق كمدل ثقتق  كفؽ هذيف النمكذجيف
, الذم كجد أف عيش الفرد في بيئة دافئة تظهر أف اآلخريف يمكف الثقة بهـ, (بكلبي كهذا ما حدد       

سيطكر نماذج ذهنية يظهر في ضكئها كفرد محبكب كجدير بالراحة ك كأنهـ يتسمكف بالحب كالحساسية 
كالسعادة, كسيشعر بالتعمؽ اآلمف, في حيف إذا كاف االشخاص المقربيف عمى الفرد رافضيف كساخريف 

شخاص عدائييف كال يمكف الثقة بهـ أيظهر بق هؤالء المقربيف  اآلخريف( ك ان ذهني ان سيطكر نمكذجمنق, فأنق 
(. 234,ص2337كاالعتماد عميهـ, كسيظهر لدل الفرد أحدل نماذج التعمؽ المضطربة   أبك غزاؿ, 

كتكجهاتق االجتماعية كصحتق النفسية العبلقات ك  شخصية الفرد تبنى لنكع التعمؽ كبهذا فأنق كفقان 
 .,p.593)  (Moghadam et al,2016 . المستقبمية

الراشديف باهتماـ كبير مف المختصيف في اغمب مياديف عمـ  لدل تعمؽال أنماط كقد حظيت      
كطريقتق في العيش, كعقد العبلقات  االنسافبشخصية  كثيقةاالنماط  لها صمة  النفس, الف هذ 

 , Simpson , 1990)النفسي بشكؿ عاـ  ق, كتكافقة مع الشركاءاالجتماعية مع االخريف, كالركمانسي
p. 971), الداخمية  نمكذج الذات كاآلخريف(, العاممةمنماذج ل كفقا كصنفت انماط التعمؽ لدل الراشديف 

 أبك  سمبيالك البعد االيجابي البعد الثاني يتضمف  أما كاآلخريف,فالبعد األكؿ يتضمف التميز بيف الذات 
, التي تتمثؿ لمتعمؽ أنماط تظهر أربعةكبناء عمى التقاطع بيف هذيف البعديف (, 242,ص2337غزاؿ,
 :باآلتي

 : Secure attachmentنمط التعمق اآلمن  أ.
 نمط التعمؽ اآلمف أف لديهـ نماذج عاممة داخمية ايجابية نحك الذات ب يتصفكفاألفراد الذيف  يتسـ   

عبلقاتهـ بالحب إذ يتقبؿ األفراد ذكاتهـ, كيعتقدكف أنهـ جديريف بالحب كالرعاية, كتتشبع كاآلخريف, 
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بأفراد عائمتهـ عبلقاتهـ  الحفاظ عمى فياكثر قدرة  كيككنكف, لمكدة مما يزيد مف ثقتهـ بأنفسهـكا
 & Noller  (كفيني  (نكلير كيضيؼ (. 113ص ,2318كأصدقائهـ  عدة كدحماني كماحي,

Feeny,1994)  , اف اصحاب النمط االمف يككنكف اكثر انضباطا في مشاعرهـ كعبلقاتهـ مع اآلخريف
 ,كيشعركف بالسعادة كالثقة كالقيمة العالية في مكاجهة الضفكط النفسية كاقؿ خكفا مف االرتباط باآلخريف

(Noller & Feeny, 1994,p.199) ف لديهـ قدرة اف اصحاب النمط اآلم) كستانتكف  (راجا , كيرل
 ,Raja & Stanton,1992عالية عمى االرتباط مع اآلخريف كانهـ ذك شخصية اجتماعية متفتحة  

p.481في تفسير األشياء  ان معرفي ان (. كذلؾ تتميز خصائص االفراد في نمط التعمؽ اآلمف اف لديهـ جانب
مهـ االجتماعي مع االخريف ك طرؽ مرنة تتميز بااليجابية كالكفاءة االجتماعية العالية اثناء تفاع

 Urban,Carlson,Engelan&Sroufe,1991,p.2494).  
  : Denied attachment styleنمط التعمق الرافض  ب.

تككف نظرة الفرد في هذا النمط مف التعمؽ ايجابية نحك الذات كسمبية نحك اآلخريف, إذ يجد الفرد 
الراحة في ضكء االبتعاد عف اآلخريف, كاالكتفاء بذاتق, كاالستقبلؿ عنهـ, فهـ ال يظهركف االهتماـ 

ا غير مهمة, كحتى بمشاعر الناس, كال يحتاجكف إليها, كينظركف الى العبلقات الكثيقة كالحميمة أنه
عندما تظهر لديهـ المشاعر االيجابية, فأنهـ يحاكلكف قمعها كاخفائها, كبهذا فأنهـ يفضمكف االبتعاد, 

 .)(Ambruster,2016,p.105كالعيش لكحدهـ 
 : Frightened attachment styleنمط التعمق الخائف ج. 
العبلقات كلآلخريف, فهـ يتسمكف بالسمبية, كتدني اصحاب هذا النمط نظرة سمبية لمذات  يمتمؾ    

يثقكف  فهـ يشككف باألخريف, كال آلخريف,السمبية مف ا النتائجيتكقعكف ك الى األلفة,  االجتماعية, كاالفتقار
مف نتائج عقد العبلقات الخكؼ ك  االجتماعي, االتصاؿ كهذا ما يمنعهـ مف بمشاعرهـ كنكاياهـ,

مف االكتئاب, كعدـ الرضا عف االفراد في هذا النمط  كيعاني(,  25, ص 2338  فكرم ,  االجتماعية
معهـ  الصداقة كاقامة عبلقات إليهـ,بسبب شعكرهـ بالقمؽ كالخكؼ مف التقرب العبلقات االجتماعية, 

(Griffin, & Bartholomew, 1994, p.179) 
 :The pattern of acquired attachmentنمط التعمق المستحوذ د. 

يميؿ االفراد في هذا النمط الى تبني نظرة سمبية اتجا  الذات مقابؿ التقرب مف اآلخريف, فهـ 
ينظر لذاتق نظرة سمبية,  الفرد يرغبكف باالقتراب مف االخريف كعقد عبلقات الحب كالصداقة معهـ, إال أف

االعتقاد اف الناس مثؿ االعتقاد بأنق شخص غير كفكء, مما يجعمق ذلؾ يخشى االقتراب مف الناس, أك 
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كيحترمكنق,  كنتيجة رغبة الفرد الشديدة في االقتراب مف اآلخريف, فأف هذا يجعمق يميؿ  قسكؼ ال يقدركن
 ما إلى مسايرة المكاقؼ االجتماعية, كمكافقة االخريف, فضبل عف االعتماد عميهـ بشكؿ مفرط, كغالبنا

تنظيـ االنفعالي, كالقمؽ, كاالندفاع في العبلقات يظهر الراشد في هذا النمط مستكيات مرتفعة مف عدـ ال
 .(Ambruster,2016,p.105)العاطفية 

 

 : انماط التعمق وعققتيا ببعض المتغيرات. 5
قاـ   إذ تشير الدراسات اف هناؾ عبلقة كاضحة بيف انماط التعمؽ كالعديد مف المتفيرات األخرل

 هدفت التحقؽ مف العبلقة بيف انماط تعمؽ( بدراسة Mitchell & Doumas,2004ميشيؿ كدكماس  
 16-55( طالبا جامعيا تراكحت اعمارهـ بيف  1058 الراشديف كالتكتر النفسي لدل عينة تألفت مف لدل

اف ذكم النظرة السمبية لمذات  الى الدراسية نتائجالاشارت , مراشديفلتعمؽ الؽ مقياس يطبكبعد ت( سنة . 
كاف  االكتئاب, في حيفمستكيات مرتفعة مف  كانهـ يعانكف مفلديهـ نمط مف التعمؽ المنشفؿ كالخائؼ , 

كما قاـ   (Lyddon &Sherry, 2001.P.405) لمذات لديهـ نمط تعمؽ آمف اإليجابيةالنظرة  اصحاب
الراشديف كعبلقتها بتقدير الذات كالشعكر بالكحدة, (, بدراسة انماط تعمؽ 2339ابك غزاؿ ك عبد الكريـ  

اف كؿ مف كتكصمت الدراسة إلى  ,( طالبا كطالبة مف كميات جامعة اليرمكؾ526  مف لدل عينة تككنت
نمطي التعمؽ القمؽ كاآلمف ارتبطا بشكؿ داؿ احصائيا مع تقدير الذات كالشعكر بالكحدة بينما اتضح عدـ 

اتضح اف نمط التعمؽ اآلمف , كذلؾ عمؽ التجنبي كتقدير الذات كالشعكر بالكحدةكجكد عبلقة ترتبط بيف الت

 كتكصمت دراسة  ,(45, ص2339هك االكثر شيكعا بيف افراد العينة   ابك غزاؿ, عبد الكريـ , 
يرتبط  الكبار لدل اآلمف التعمؽ إلى أف (Bartholomew & Horowtiz,1991) بارثكلكميك كهكريتز

, كبهذا الصدد أسفرت   (Bartholomew & Horowtiz,1991,p.266) كاالستقبلليةالذات  بتقبؿ
التي    (Rosswurm, Pierson and Woodword, 2007) دراسة ركسكـر كبيرسكف ككدكارد  نتائج

 بيف إحصائية داللة ذات ارتباطيق عبلقة هناؾ أف فردا(  (497  اجريت عمى عينة مف الشباب بمفت
 كنمط التعمؽ االنطكائية الشخصية نمط بيف عبلقة كجكدك  اآلمف, التعمؽ كنمط بساطيةالشخصية االن نمط
 تعزل الشخصية كنمط التعمؽ أنماط في إحصائيا دالة فركؽ كجكد عدـ إلى الدراسة تكصمت كما ,القمؽ

تكصؿ محمدم كزمبلئق    ,Rosswurm ,pierson ,& Woodward,2007,p.109)لمجنس 
 Mohammadi, Arjomandnia & Razini, 2016 متزكجا كمتزكجة ( 127  عمى(  في دراستهـ

 التعمؽ اآلمف أف بينت إذ, كالسعادة اآلمف التعمؽ نمطبيف  إحصائيةعبلقة مكجبة ذات داللة  إلى كجكد
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الرضا العاـ عف ك السعادة  كهذا ما يعزز مشاعر النفسية,الصحة دعـ في تككيف الشخصية ك يمارس دكرا 
 & Mohammadi, Arjomandnia)عمى مكاجهة التحديات , كيزكدهـ بالقدرة الحياة

Razini,2016,p.8) . 

مف  متزكجا (150  التي اجريت عمى (Refahi,2016) رفاعي مف ناحية أخرل تكصمت دراسة
في نمط التعمؽ اآلمف ارتباطا سمبيا, يرتبط مع الصراع الزكاجي  , أفالذيف يزكركف المراكز االرشادية

يجابيانمط التعمؽ القمؽ ارتباطنا مباشرا  حيف ارتبط مع , كأكدت الدراسة أف التعمؽ اآلمف يؤدم  إلى  كا 
ظهار المع  كبلتالشعكر بالثقة بالنفس كالمخاطرة كالبحث عف حمكؿ مختمفة لحؿ المش تفاؤؿ بالنتائج كا 

عمؽ غير اآلمف إلى انعداـ الت  نمط  يؤدم المزيد  مف الدؼء كالكد كالرضا عف الطرؼ اآلخر, بينما
الثقة بيف  الطرفيف مع  عدـ كجكد انسجاـ عاطفي  كاالفتقار إلى الرضا عف العبلقات الركمانسية 

 Refahi,2016,p.643)  , هكنتسنجر كلككف   دراسةكذلؾ كجدتHuntsinger & Luecken , 
, أف نمط التعمؽ أريزكنا كالية مف جامعة شابا  ( 793)  مف مؤلفة عينةالتي اجريت عمى ( 2004

 الدراسة نتائج كشفتك  الرافض ارتبط بدرجة سمبية مع استعماؿ أسمكب الحياة الصحي, كتقدير الذات, 
 الخائؼ التعمؽ ذكم مف أعمى ذات تقدير لديهـ كاف كالرافض اآلمف التعمؽ ذكم األفراد أف ايضا

 Huntsinger ). الصحي كالسمكؾ التعمؽ أنماط بيف العبلقة جزئيا يتكسط الذات أف تقديرك  كالمنشفؿ,
& Luecken , 2004 ,p.526 ) 

 التعمق لدى المتزوجين :. 6

( أف التعمؽ ينشأ في الطفكلة المبكرة في ضكء تفاعؿ الطفؿ  Bowlbyيرل عالـ النفس بكلبي            
مع مقدـ الرعاية, كيتطكر كينمك عبر مراحؿ عديدة مف النمك, إذ أنق ال يتحدد بتعمؽ الفرد بكالديق 
فحسب, كلكنق يمتد كيشمؿ جميع االشخاص الذيف نتفاعؿ معهـ عبر مراحمنا العمرية المتقدمة مثؿ 

أف التعمؽ  الى , كتكصمت الدراسات( Bowlby , 1980 , p.39اء كاالحفاد   التعمؽ بالزكجة كاالبن
يظهر بدرجة كبيرة في العبلقات الحميمية مثؿ عبلقات الصداقة الركمانسية كالزكاجية, كذلؾ عندما يعبر 

( كيعرؼ فريمي Bowlby , 1988, p.121ق  تالزكج عف رغبتق في التقرب العاطفي كالجنسي إلى زكج
كجدانية تؤثر في السمكؾ  ابطةنمط التعمؽ لدل الراشديف بانق ر   (Fraley & Shaver,2000)كشافر

 Fraley)العاطفي لمعبلقات الكثيقة بيف البالفيف, كهذ  العبلقات تسمى عبلقات التعمؽ الركمانسي لمراشد 



41 

......................................................................................االغاسإٌظشٞاٌثأٟاٌفصً
 

 

& Shaver, 2000, p.138)ف . كهي تظهر عمى أنماط  كما كضحنا سابقا(, إذ نجد أف الراشدي
ؽ مختمفة, كذلؾ كفؽ نماذجهـ العاممة التي تتعمؽ بذكاتهـ ائيفسركف األحداث ذات الصمة بالتعمؽ بطر 

كعبلقاتهـ الكثيقة باألخريف, فعمى سبيؿ المثؿ نجد أف اصحاب التعمؽ اآلمف يمتمككف افكار إيجابية حكؿ 
السمبية مثؿ الفيرة كالفضب , شركائهـ, مما يعمؿ ذلؾ عمى تفسير االحداث بطريقة تقمؿ مف االنفعاالت 

أما أصحاب التعمؽ القمؽ يككف لديهـ معتقدات سمبية عف شركائهـ كالعبلقة بينهـ, كيفسركف األحداث 
يفاء  بصكرة سمبية عف ذكاتهـ كاآلخريف, إذ ينتاب هؤالء مشاعر القمؽ كالشؾ كعدـ الثقة حكؿ عدـ التزاـ كا 

(, كعمؿ بكلبي Collins & Feeney, 2004 ,p.363شركائهـ لحاجاتهـ كرابطتهـ الزكاجية  
 Bowlby  ذلؾ في أف انماط التعمؽ تعمؿ كخرائط معرفية لنقؿ كتخزيف كمعالجة المعمكمات مف أجؿ )

تحقيؽ أهداؼ التعمؽ, كهذ  النماذج تعمؿ عمى تحفيز االنفعاالت كالسمككيات عند التعامؿ مع الشريؾ. 
 Bowlby , 1982,p. 80.) ظهرت مجمكعة مف الدراسات حكؿ التعمؽ لدل  كبهذا الصدد

( مقابمة  التعمؽ Dickstein, et al , 2001  دكستيف كزمبلؤ  المتزكجيف, فعمى سبيؿ المثاؿ طكر
 تصكرات يعبر مفهكـ التعمؽ الزكاجي عف إذ,   The marital Attachment Interviewالزكاجي 

المتزكجيف حكؿ عبلقاتهـ مع االخريف, كالمعمكمات عنهـ عندما كانكا متعمقيف بكالديهـ في فترة طفكلتهـ, 
كفترة رشدهـ؛ ككضع الباحثكف عمى أساسها مفهـك نمط التعمؽ الزكاجي كعنصر مهـ مف ضمف أنماط 

تنبأ بحالة كهك ييف, معقدة مف التعمؽ بالذات كاآلخريف. كيدرس هذا النمط عبلقات التعمؽ بيف الزكج
دارة النزاعات الزكاجية كالعنؼ, كالجانب الجنسي  العبلقة الزكجية, بما في ذلؾ رضا كاستقرار العبلقة, كا 

(Dickstein  et al , 2001,p.651)   كذلؾ ذهبت كثير مف الدراسات الى ارتباط التعمؽ اآلمف
 ,Senchak & Leonardمف سمبيا معها  ايجابيا بالرضا كالتكافؽ الزكاجي, كارتباط التعمؽ غير اآل

1992,p. 51  فضبل عف ذلؾ ارتبطت انماط التعمؽ غير اآلمنة عكسيا بجكدة الزكاج , ) (Hollist & 
Miller , 2005 ,p.46  كما ارتبط التعمؽ اآلمف لدل المتزكجيف ايجابيا بالعبلقة الحميمية, كتدني ,)

, (Senchak &  Leonard, 1992,p.54)قة الزكاجية مستكل رغبة الشركاء في االنسحاب مف العبل
كيرتبط التعمؽ بصكرة عامة بسيرة كنكعية العبلقات الزكاجية بيف المتزكجيف فكمما كانت نكعية العبلقة 

, كما تميزت عبلقات المتزكجيف ذكم التعمؽ ((Feeney,1999,p.169  اآلمف عمؽتالمتكافقة ادت الى 
, كارتبط التعمؽ غير اآلمف ( Talebi, et al, 2014,p.544البعيد  اآلمف باالستقرار عمى المدل 

 .( Davila et al, 1998 , p. 467ايجابيا مع مستكيات عالية مف العاطفة السمبية  
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 Attachment النظريات التي فسرت التعمق.7

 : 1939-1856) نظرية التحميل النفسي  -أ
في عبلقة الطفؿ المبكرة مع األـ, إذ يعتقد فركيد  نظرية سيجمكند فركيد يظهر التعمؽ في ضكء

, لئلشباع أف التعمؽ ينشأ في المرحمة الفمية األكلى عند تشكيؿ الشخصية, إذ يعد الفـ المصدر االكؿ 
الذم يستمد منق الطفؿ الطعاـ كمشاعر الحب كالمكدة كاالماف, لذلؾ نجد أف الطفؿ في هذ  المرحمة 

 ,Barrett,2006)المألكؼ لق  األـ( حتى يشبع حاجتق كالتفذية كالحب يحاكؿ البقاء بقرب الشخص 
p.3) .  تطكر هذ  العبلقة, إال أنق يتعمؽ بدرجة اساسية  في الرئيسيكيرل فركيد أف الحب هك العامؿ

بإشباع الحاجات الحيكية, كاإلشباع الفمي, ككمما كاف مقدمي الرعاية حساسيف لحاجات الطفؿ, كسريعي 
 باألشخاصاالستجابة لما يشعر بق مف جكع كضيؽ, فأنق سيشعر بالمزيد مف الحب كالرضا, كسيتشبث 

 (12,ص2323, كآخركف جاب اهلل الذيف يشبعكف حاجتق بدرجة كبيرة 
ينشأ التعمؽ في ضكء العبلقة بيف الطفؿ كأمق , فإذا أشبعت حاجة الطفؿ, كشعر بالمذة  كبهذا

يجعمق يثؽ بالعالـ كاالخريف, كسيككف راشدا متفائبل كمتعاكنا,  ان تعمقي ان كاالماف فأف الطفؿ سيككف نمكذج
في حيف أف انفصاؿ الطفؿ عف أمق سيؤدم إلى شعكر  باأللـ كالتكتر كعدـ االرتياح, كهذا ما يجعمق 

 لآلخريف اى رافض ان تعمقي ان نمكذجإشخصا قمقا كعدائيا كساخرا مف اآلخريف, كسيشكؿ 
Holmes,1993,p.62)(. 

   :1913)السموكية النظرية -ب
تفترض النظرية السمككية كفقا لمبادئ االشتراط الكبلسيكي كاالجرائي أف التعمؽ عادة متعممة, إذ       

العبلقة التي تحدث بيف الطفؿ  عف طريؽكفقا لبلقتراف الكبلسيكي الذم قدمها بافمكؼ يظهر التعمؽ 
خفض التكتر الناتج عف حاجة الطفؿ, فاألـ تككف في  معكأمق, فنجد أف الشخص القائـ بالرعاية يقترف 

البداية مثيرا محايدا بالنسبة لمطفؿ, كلكف نتيجة اقترانها عدة مرات باألحداث السارة لدل الطفؿ كالتفذية 
زالة األلـ, تكتسب األـ الخاصية االيجابية,  , كآخركفجاب اهلل ) كتصبح مرغكبة كمشبعة لحاجة الطفؿكا 

كاستجابة متعممة, كيكتسبها الرضيع  التعمؽ في ضكء االقتراف االجرائي فأنق يظهر أما . 13,ص2323
في ضكء عبلقتق بأمق, كذلؾ عندما تبادر باالستجابة إلى سمككياتق الفطرية مثؿ البكاء كالجكع كالضيؽ, 

ية بيف إذ تعمؿ سمككيات االـ التي تتمثؿ بالطعاـ كمشاعر الحب كالنظافة كمعززات لمعبلقة االرتباط
 الطريقة يتشكؿ األماف العاطفي, كالعبلقات االيجابية بيف الرضيع كأمق كمما كاف  الرضيع كأمق, كبهذ
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 ينتج عنق شعكر  باألماف كتقميؿ البكاء الذمسريع التعزيز كاالستجابة لسمككيات الرضيع,  الرعاية مقدـ
. كقد أكد هذ  النظرية التجارب التي اجراها العالـ (Karen,1998,p.66)كالصراخ لدل االطفاؿ 

, إذ كجد أف األـ كالطفؿ يزكداف بعضهما البعض بخبرات التعزيز 1969في عاـ  Gerwitz غيركيتز 
البعض,  بعضهما مف مقربة عمى االهتماـ المتبادؿ بينهما, مما يعممهما ذلؾ البقاء عف طريؽااليجابية 

كيبتسـ لها كيحرؾ ذراعيق كساقيق كمما شاهدها, كهذا ما يعزز سمكؾ األـ, إذ نجد أف الطفؿ يناغي أمق 
زالة الضيؽ الذم يشعر بق,  كجعمها تستجيب لق بمشاعر الحب كالمكدة, فضبل عف اشباع حاجاتق كا 

 .(Gewirtz,1969,p.3)كبهذ  الطريقة تتشكؿ رابطة التعمؽ كتزدهر 
   :1973)النظرية البيولوجية  -ج

ترجع اصكؿ هذ  النظرية إلى االعماؿ التي قدمها عالـ النفس الحيكاني ككنراد لكرنز الذم حصؿ      
, كذلؾ الكتشافق أف هناؾ مجمكعة مف 1973عمى جائزة نكبؿ في عمـ كظائؼ االعضاء كالطب عاـ 

ككانت  ,اإلنسافاالنماط السمككية لها جكانب كراثية كبيكلكجية بدرجة كبيرة, كمهمتها الحفاظ عمى بقاء 
. تفترض هذ  النظرية أف التعمؽ سمكؾ (Hess,1989,p.86)أهـ هذ  السمككيات تتمثؿ بالتعمؽ

بيكلكجي, كيظهر أثناء تقدـ الطفؿ بالعمر, إذ نجد أف التعمؽ يظهر لدل جميع األفراد بفض النظر عف 
ية في السنكات الخمسة الثقافة التي ينتمكف إليها, إال أنق يتشكؿ كفؽ العبلقة مع مقدمي الرعا

. كتكصمت الدراسات في هذا المنحى النظرم أف جكدة (Landers& Sullivan,2012,p.101)األكلى
التحكـ  نداألنظمة العصبية التي تككف مسؤكلة ع فيالرعاية التي يتمقاها الفرد تؤثر بشكؿ مباشر 

 أك القمب ضربات معدؿ كية مثؿباالنفعاؿ كتنظيـ الضفكط, السيما التي تتعمؽ باالستجابات السمبثا
الضفكط  تجا  الجسـ فعؿ رد عف مسؤكلتاف المتاف تككناف كالكظرية النخامية الفدد كنشاط, التنفس

 انفصاؿ الشخص عف شركاء (, كهذ  يمكف قياسها بكاسطة األجهزة الطبية المسؤكلة عف قياس 
أداء الجهاز النفسي كالمناعي, إذ  فيكجدت الدراسات أف التعمؽ يؤثر  كذلؾ االستجابات الفسيكلكجية.

كجدت اف خبرات التعمؽ األكلى المؤذية تنتج خبليا تحفز عمى ظهكر االلتهابات في الجهاز المناعي, 
 مف معينة كأنكاع الذاتية المناعة كأمراض الدمكية كاألكعية القمب كالتي ترتبط بشكؿ مباشر بأمراض

. فضبل عف ذلؾ ينتج األفراد أصحاب التعمؽ القمؽ مستكيات )(Chung et.al,2009,p.18السرطاف
كمما مركا بخبرة تتسـ بالضفكط الشخصية كتدهكر  لبللتهابات, كالككرتيزكؿ المحفز السيتككيف مف مرتفعة

العبلقات االجتماعية, مما يعمؿ ذلؾ عمى ضعؼ مناعة الجسـ, كتعرض الفرد لئلصابة باألمراض, كهذا 
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 Gouin)ما يشكؿ دليبل عمى أف التعمؽ ذك جانب بيكلكجي أكثر مما هك اجتماعي
et.al,2009,p.898). 

  1969-1980)نظرية بولبي التطورية  -د
( نظريتق في التعمؽ, التي أكدت عمى 1980-1969 بيف عامي   Bowlbyقدـ جكف بكلبي        

 الفطرية السمككيات مف كجكد عبلقة عاطفية ذات أساس تطكرم, إذ يكلد البشر كهـ يمتمككف مجمكعة
كهذ   بقاء الرضيع, مف فرص تزيد كهذ  ضركرية جدا لككنها,  منق بالقرب الرعاية مقدمي تجعؿ التي

كبهذ  الطريقة , كعيكنها كجهها في كالتحديؽ باألـ كاإلمساؾ كاالبتساـ الرضاعة بسمكؾ السمككيات تتمثؿ
 كيرل, االنفعالية الخاصة بالتعمؽ الفعؿ كردكد السمكؾ أنماط يقدـ تعمقيان  سمككيان  ينشأ لدل اإلنساف نظامان 

 :يه أساسية كظائؼ ثبلث النظاـ لهذا بكلبي أف
مقدـ الرعاية, كاظهار سمككيات القمؽ كاالنزعاج كالبكاء عند االنفصاؿ عف مقدـ  مف القرب أ. تحقيؽ
 الرعاية.

 كالشعكر بالتهديد كاالكتئاب عند ابتعاد  عف أمق. ,لمطفؿ آمف مبلذ ب. تكفير
 ج. اتخاذ مقدـ الرعاية قاعدة أمنق الكتشاؼ البيئة.

كهذا ما يجعؿ التعمؽ يظهر كحاجة عاطفية تجعؿ األفراد يبلصقكف مقدمي الرعاية أك شركائهـ,  
 & Alloy)كيستمدكف مف كجكدهـ مشاعر الحب كاألماف, كاكتشاؼ أنفسهـ كقدراتهـ 

Scott,1999,p.41) إذ أف األفراد ال يستطيعكف الشعكر بالطمأنينة مالـ تكف لديهـ قاعدة أمنق ,
ها عند شعكرهـ بالقمؽ كالتهديد, كبذلؾ فأف كجكد شخص أخر يتعمؽ بق الفرد ضركرم لمنمك يرجعكف إلي

 (.335,ص2315كالشعكر بالصحة النفسية  العبيدم كالساعدم, 
العاممة الداخمية,  بالنماذج يسمى ما يشكمكف اآلخريف مع يتفاعمكف كتكصؿ بكلبي أف االفراد عندما     

الخبرات  مف المشتقة التكقعات مف لتعمؽ, كهذ  النماذج عبارة عف  مجمكعةا استمرارية عمى التي تعمؿ
 الضيؽ أكقات لمدعـ تقديمهـ كاحتمالية, كجكدهـ بالقرب مف الفرد مدل كتتضمف, االشخاص مع المبكرة

كالتكتر, لذا تظهر عمى شكؿ تمثيبلت عقمية تعمؿ عمى تكجيق العبلقات الحميمة في المستقبؿ. كيذهب 
بكلبي بالقكؿ إلى أف هذ  النماذج تتككف مف جانبيف, يتمثؿ الجانب األكؿ بالذات كيتضمف تقدير الفرد 

الذم يتضمف تقدير  لمدل جدارتق بحب كثقة اآلخريف, في حيف يتمثؿ الجانب الثاني بنمكذج اآلخريف
مدل استجابة اآلخريف لحاجات الفرد كالثقة بهـ كشركاء اجتماعييف, ككفقا لهذيف النكعيف يتشكؿ نمط 

 (.76-75, ص2315التعمؽ لدل الفرد يمينة, 
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كتكصؿ بكلبي إلى شكميف مف النماذج احدهما آمف يظهر في شعكر الفرد بأف الشخص اآلخر 
تعمؽ  بصيفةي حيف يتمثؿ الشكؿ الثاني بالمضطرب الذم يظهر أما يستجيب لحاجتق كسهؿ المناؿ, ف

أك  ,الفرد أف اآلخر غير مستجيب كصعب المناؿ أم عدـ الثقة في تكاجد اآلخر ضكئققمؽ يشعر في 
. تعمؽ تجنبي يظهر في شعكر الفرد بأف اآلخر يميؿ الى الرفض كتتصؼ ردكد األفعاؿ بالتجنب كالدفاع

مف التعمؽ تظهر الفركؽ الفردية بيف الناس, كتختمؼ استجاباتهـ إلى شركائهـ ككفقا لهذ  االنكاع 
 (.55,ص2313كطريقتهـ في تشكيؿ عبلقاتهـ الحميمة مع اآلخريف يكسؼ كابراهيـ,

   :Bartholomew, 1990نظرية بارثولوميو )  -ىـ
اختبار فرضية بكلبي في التعمؽ, التي تتضمف  Bartholomew,1990ثكلكميك ر حاكؿ عالـ النفس با     

سمككق, كطريقتق في تشكيؿ العبلقات  فيأف النماذج الداخمية لمتعمؽ تبقى مستمرة طكاؿ حياة الفرد, كتؤثر 
ثكلكميك فعبل في دراساتق عمى الراشديف, إذ تكصؿ أف أنماط التعمؽ ر الحميمية مع اآلخريف. كهذا ما كجد  با

  adultة كدائمة نسبيا في السمكؾ بيف االشخاص, كأطمؽ عميها أسمكب التعمؽ لدل الراشديفالمبكرة تبقى ثابت
attachment styleالتعمؽ كاستجابات الراشديف نحك االشخاص  , كتظهر هذ  األساليب في ضكء تكقعات

 النفسية كترتبط هذ  األساليب بالنظـ .(Lyddon,2011,p.405) كالمكاقؼ المهددة في االنفصاؿ
تقييـ استجابات الراشديف االنفعالية كمعتقداتهـ المعرفية حكؿ العبلقات الحميمة, التي  تنظـ التي كالبيكلكجية

قد تظهر عمى شكؿ شعكر باالرتياح كالسعادة عندما يتكاجد الراشد بالقرب مف شريكق كيتكاصؿ معق 
تعاد عنق كما في حالة الهجر أك السفر باستمرار, أك قد يشعر باأللـ كاالكتئاب كالكحدة عند االنفصاؿ كاالب

 .(Kidd, Hamer & Steptoe,2011,p.772)كالطبلؽ
, لككنق يعتمد عمى النمكذجيف الذم  dimensional model-twoثنائي البعد  ثكلكميكر باكيعد نمكذج 

 قدمها بكلبي سابقا, كيتمثؿ هذاف البعداف بػ :
معتقدات الفرد الذاتية حكؿ نفسق, كتقييمق لمدل استحقاقق مشاعر  :view of self وجية نظر الذات -

الحب كالسعادة مف قبؿ الشريؾ كاآلخريف. كقد تظهر كجهة النظر الذاتية بشكؿ ايجابي  يرل الفرد انق 
 يستحؽ مشاعر الحب( أك سمبية  يرل في ضكئها الفرد انق شخص سمبي, كال يمتمؾ الكفاءة الذاتية(.

معتقدات الفرد حكؿ االخريف, التي تتحدد بمدل استعداد  :view of othersخرين وجية نظر اآل -
كقد تظهر كجهة النظر باالخريف بشكؿ ايجابي  رؤية االخريف  االخريف ألشباع حاجات الفرد, كثقتق بهـ.

 رفضهـ(أنهـ اهبل لمثقة كيستطيعكف التعاكف مع الفرد( أك سمبية  عدـ الثقة بهـ كتجنبهـ كالخكؼ مف 
(Bartholomew & Horowitz,1991,p.228). 
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( بتصنيؼ انماط التعمؽ لدل 1991بارثكلكميك مع زميمق هكركيتز في عاـ  ككفقا لهذ  االبعاد, قاـ 
, 2333ابك غزاؿ,   الراشديف كفقا لكجهة النظر لمذات كاالخريف , كتكصؿ إلى أربعة انماط مستقمة

 , هي:( 242ص
يتسـ هؤالء بككنهـ ال يعانكف مف قمؽ االنفصاؿ  قمؽ منخفض(, كالميؿ الى تشكيؿ  نمط التعمق اآلمن : -

العبلقات مع االخريف  تدني مستكل التجنب(, لذلؾ تككف لديهـ نظرة إيجابية حكؿ الذات كاآلخريف, كيرجع 
دهـ يشعركف ظهكر هذا النمط بسبب الرعاية المتجاكبة المستمرة التي تمقكها منذ مراحمهـ االكلى, لذلؾ نج

باالرتياح كالسعادة عند التفاعؿ مع االخريف, كيجدكف سهكلة عند التعبير عف انفعاالتهـ, كحؿ مشكبلتهـ 
 العاطفية مع اآلخريف.

: يتسـ هؤالء بككنهـ يعانكف مف قمؽ االنفصاؿ  قمؽ مرتفع( بسبب نظرتهـ النمط المنشغل او المستحوذ  -
نظرة ايجابية نحك االخريف, كيظهر هذا النمط بسبب عدـ اتساؽ تقديـ  يهـالسمبية نحك أنفسهـ, إال أنهـ لد

يتميز باالتكاؿ العاطفي عمى اآلخريف, كالكجداف السمبي, كاليقظة المفرطة تجا  أم تهديدات  الرعاية, كهك
 كتدني احتراـ الذات. محتممة,

ؽ منخفض( بسبب نظرتهـ االيجابية يتسـ هؤالء بككنهـ ال يعانكف مف قمؽ االنفصاؿ  قم النمط الرافض: -
 ينظركف إلى أنفسهـ عمى أنهـ مرنكف كال يحتاجكف إلى اآلخريف , كيفضمكف االعتماد عمى إذنحك أنفسهـ, 

إليهـ. كيظهر  عند التقربكاالستقبللية, كرغـ ذلؾ فأنهـ ينظركف لآلخريف نظرة سمبية, كال يرتاحكف  انفسهـ
 غير المستجيبة لحاجات الفرد. هذا النمط  بسبب الرعاية المبكرة

يتسـ هؤالء بككنهـ يعانكف مف قمؽ االنفصاؿ  قمؽ مرتفع( بسبب نظرتهـ السمبية نحك  النمط الخائف: -
 فيأنفسهـ, ككذلؾ لديهـ نظرة سمبية نحك االخريف  تجنب مرتفع(, حيث يشؾ هذا النمط بقدراتق ككفاءتق 

اقامة عبلقات حميمة طكيمة المدل, كيخاؼ مف التكاصؿ االجتماعي خكفا مف الرفض, لذلؾ يتجنب 
  .(Bartholomew & Horowitz,1991,p.228)التفاعبلت االجتماعية كالعاطفية 

 
 
 مناقشة النظريات :. 8

مراجعة النظريات السابقة يجد الباحث اف فركيد يعتقد اف التعمؽ ينشأ في المرحمة الفمية  عف طريؽ      
يعد الفـ المصدر االكؿ لئلشباع لذلؾ نجد اف الطفؿ يحاكؿ البقاء  إذاألكلى عند تشكيؿ شخصية الطفؿ ,
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العبلقة , كبالتالي بقرب االـ الشخص المألكؼ لق , كيرل فركيد اف الحب هك العامؿ الرئيسي في تطكر هذ  
اذا اشبعت حاجة الطفؿ كشعر بالمذة كاألماف فأنق سيٌككف نمكذج تعمقي يجعمق يثؽ بالعالـ كاآلخريف كهذا 

 النمكذج االمف يساعد  عندما يصبح راشدا كالعكس صحيح .
عادة اما النظرية السمككية تفترض كفقا لمبادئ االشتراط الكبلسيكي كاالجرائي , اف التعمؽ يككف 

متعممة كفقان لبلقتراف الذم يحصؿ بيف الطفؿ كامق حيث أف الشخص القائـ بالرعاية يقترف مف خفض التكتر 
الناتج عف حاجة الطفؿ , كنتيجة اقتراف االـ باألحداث السارة لدل الطفؿ تكتسب االـ الخاصية اإليجابية 

تعمؿ سمككيات االـ التي  إذ ,اف االجرائيكتصبح مرغكبة كمشبعة لحاجة الطفؿ , اما التعمؽ في ضكء االقتر 
يتشكؿ األماف فتتمثؿ بالطعاـ كمشاعر الحب كالنظافة كمعززات لمعبلقة االرتباطية بيف الرضيع كامق , 

عف العاطفي اإليجابي كمما كاف مقدـ الرعاية سريع التعزيز كاالستجابة لسمكؾ الرضيع فتتشكؿ رابطة التعمؽ 
 كازالة الضيؽ مف قبؿ مقدـ الرعاية . اشباع حاجات الرضيع  طريؽ

 إذفي حيف افترضت النظرية البيكلكجية اف التعمؽ سمكؾ بيكلكجي كيظهر اثناء تقدـ الطفؿ بالعمر , 
تؤكد اف التعمؽ ك الثقافة التي ينتمي لها الفرد ,  النظر عف تؤكد أف التعمؽ يظهر لدل جميع األفراد بفض

ي الرعاية في السنكات الخمسة االكلى كما اكدت اف جكدة الرعاية تؤثر يتشكؿ كفؽ العبلقة االكلى مع مقدم
التحكـ باالنفعاؿ كتنظيـ الضفكط التي تتعمؽ باالستجابات  فياالنظمة العصبية التي تككف مسؤكلة  في

السمبثاكية, مثؿ ضربات القمب كالتنفس كنشاط الفدد النخامية كالكظرية , المتاف تككناف مسؤكلتاف عف رد 
عؿ الجسـ في الضفكط النفسية , اذ كجدت اف خبرات التعمؽ األكلى المؤذية تنتج خبليا تحفز ظهكر ف

 االلتهابات في الجهاز المناعي كهذا يدؿ عمى اف التعمؽ ذك جانب بيكلكجي اكثر مما هك اجتماعي .
السمككيات , اذ يكلد البشر كهـ يمتمككف مجمكعة مف جكف بكلبي اف لمتعمؽ اساس تطكرم كذلؾ اكد

, بلث كظائؼ, كاكد بكلبي إف لئلنساف نظاـ تعمقي يتككف مف ثتجعؿ مقدمي الرعاية بالقرب منهـ الفطرية
رعاية قاعدة آمنة الكتشاؼ هي تحقيؽ القرب مف مقدـ الرعاية كتكفير مبلذ آمف لمطفؿ كاعتبار مقدـ ال

نب الذات الذم يتمثؿ بتقدير الفرد لذاتق , كتكصؿ بكلبي الى ما يسمى بالنماذج العاممة كتتمثؿ بجاالبيئة
لحاجات الفرد  كحبق كثقتق باآلخريف, اما الجانب اآلخر هك اآلخريف الذم يتضمف مدل استجابة اآلخريف

, كما تكصؿ الى شكميف مف النماذج احداهما آمف يظهر في شعكر الفرد باف اآلخر كالثقة بهـ كشركاء
تعمؽ قمؽ كمضطرب يشعر في ضكئق الفرد اف اآلخر غير  يستجيب لق في حيف الشكؿ الثاني يككف

 مستجيب لق .
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حاكؿ اختبار فرضية بكلبي في التعمؽ, التي تتضمف أف النماذج الداخمية لمتعمؽ تبقى اما بارثمكمكيك 
أنماط  تكصؿ الى اف  إذ, شكيؿ عبلقاتق الحميمة مع اآلخريف, التي تساهـ في تمستمرة طكاؿ حياة الفرد

اطمؽ عميها اسمكب تعمؽ الراشديف, ك , التعمؽ المبكرة تبقى ثابتة كدائمة نسبيا في السمكؾ بيف االشخاص
كهذ  االساليب ترتبط بالنظـ النفسية كالبيكلكجية التي تنظـ استجابات الراشديف االنفعالية التي تظهر عمى 

عند , اك يشعر باأللـ كاالكتئاب ف شريكةدما يككف الراشد بالقرب مشكؿ شعكر بالسعادة كاالرتياح عن
كما قدـ بارثمكلكميك بعديف هما الذات التي تمثؿ معتقدات الفرد الذاتية  ,االنفصاؿ اك الهجر اك الطبلؽ
, فيما قدـ بارثكلكميك كزميمق هكركيتز فيمثؿ معتقدات الفرد نحك اآلخريفحكؿ نفسق اما بعد االخريف 
تككف لديهـ نظرة ايجابية نحك انفسهـ كنحك  إذ ,مثمت بنمط التعمؽ اآلمفاربعة انماط لتعمؽ الراشديف ت

اآلخريف اما النمط الرافض فيككنكف نظرة ايجابية نحك انفسهـ كسمبية نحك اآلخريف اما الخائؼ فيككنكف 
نظرة سمبية نحك انفسهـ كنحك اآلخريف اما المنشفؿ اك المستحكذ فيككنكف نظرة سمبية نحك انفسهـ 

كقد تبنى الباحث نظرية بارثكلكميك بكصفها النظرية التي سيقـك في ضكئها بية نحك اآلخريف .كايجا
 الباحث ببناء مقياس بحثق كتفسير النتائج.

 

 العققة النظرية بين النوستالجيا وانماط التعمق :
 اف العبلقة النظرية بيف النكستالجيا كانماط التعمؽ تتمثؿ باالتي :

الحنيف الى الماضي بالتالي  عندما بالنكستالجيا تعني  كق المتغيرين يتعمقان بخبرات الفرد الماضية : – 1
عممية الشعكر اك  عف طريؽيتعرض الفرد الى الضفكط كمصاعب الحياة فانق يسترجع ذكرياتق اإليجابية  

البلشعكر مما تساهـ بتزكيد الفرد بشحنة مف االنفعاالت االيجابية لخفض التكتر كاالحباط , اما التعمؽ 
االبتعاد مف اآلخريف ,  أكفيرتبط بمعتقدات الفرد االيجابية التي ككنها حكؿ ذاتق التي تحثق عمى االقتراب 

ى مف حياتق يككف اثرها كاضحا في حياة الفرد االجتماعية ككيفما تشكمت هذ  المعتقدات في المراحؿ االكل
عندما يككف راشدان حيث اف كؿ ما كانت تمؾ المعتقدات ايجابية حكؿ الشريؾ ساهمت بتشكيؿ اتجاهات 

 اجتماعية ايجابية لمفرد .
لكف  نفسق بالكقتفالنكستالجيا لها جانب انفعالي ايجابي كسمبي  كق المتغيرين ليما جوانب انفعالية : -2

عندما يمر الفرد بمكقؼ اجتماعي ضاغط كصعب يرجع الفرد الى ذكرياتق االنفعالية االيجابية المتمثمة 
كبالتالي تساهـ هذ   ,بالسعادة كالتفاؤؿ كالتعاطؼ كالمساعدة التي تثيرها المكاقؼ االيجابية الماضية لمفرد

استجابات االفراد  عف طريؽاالنفعاالت االيجابية بتكيؼ الفرد , اما متفير التعمؽ فيككف لق جانب انفعالي 
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االنفعالية حكؿ العبلقات الحميمة مع الشريؾ التي تظهر عمى شكؿ شعكر باالرتياح كالسعادة عندما يككف 
 ندما يككف  في حالة االنفصاؿ عنق.الفرد بالقرب مف الشريؾ , كيشعر باالكتئاب ع

فالنكستالجيا التي تتمثؿ بذكريات  كق المتغيرين النوستالجيا والتعمق يشتركان بالجانب المعرفي : – 3
الماضي التي خزنت في الذاكرة عمى شكؿ ترميز لمصكر كالمكاقؼ كاالشياء كاالشخاص داخؿ العقؿ 

عندما يتعرض لممكاقؼ االجتماعية كالنفسية الصعبة كالضاغطة كبالتالي يقكـ الفرد باستدعائها  ,االنساني
شخصية الفرد كالكصكؿ الى حالة االرتياح كاالمف , اما التعمؽ في حتى تتـ عممية التكيؼ  ,لمتقميؿ منها

فالفرد يقـك بتشكيؿ نماذج ذهنية يظهر الفرد مف خبللها كفرد محبكب كجدير بالراحة كالسعادة كيشعر بالتعمؽ 
خبراتق المعرفية التي تشكمت في الطفكلة مع الشريؾ فكمما كانت ايجابية ساهمت بتككيف  عف طريؽف اآلم

عبلقة ايجابية مع نفسق كاالخريف اما الخبرات المعرفية السمبية فتشكؿ لمفرد عدـ االماف كيحاكؿ تجنب 
 االخريف اك االبتعاد عنهـ .

فالنكستالجيا تساهـ في زيادة الدعـ النفسي كالتكيفي  كق المتغيرين يساىمان في حياة الفرد الصحية : – 4
لتخمص مف االنفعاالت السمبية , في اتذكر االحداث الماضية االيجابية التي تساعد الفرد  عف طريؽلمفرد 

ذم يككف فيق الفرد ذات عبلقة مط التعمؽ اآلمف الن عف طريؽاما التعمؽ فإنق يشكؿ بيئة صحية لمفرد 
 ايجابية مع نفسق كاالخريف . 

اظهر الجانب النظرم لمنكستالجيا اف  النوستالجيا وانماط التعمق يرتبطان من الناحية االجتماعية : – 5
كهذا دليؿ عمى اف النكستالجيا لها  ,الذيف لديهـ حنيف الى الماضي  يفضمكف التكاجد كاالتصاؿ االجتماعي

التعمؽ اآلمف ارتباطا ايجابيا مع الجماعة في حيف يشكؿ ذكم جانب اجتماعي في تاريخ الفرد الشخصي 
 اجتماعيا .  ايتكاصؿ معه يتال
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 

 انفصم انثانث
 منهجية انبحث واجراءاته _أوال

 جمتمع انبحث _     ثانيا    

 عينة الثحث     _   ثانثا     

 أداتا انبحث     _ رابعا    

 انتطبيق اننهائي     _خامسا   

 انىسائم اإلحصائية  _ سادسا   
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 البحثً  مكضكعً  ث في معالجةً ػكاإلجراءات التي اتبعها الباح البحثً  هذا الفصؿ كصفان لمنهجً  يتضمفي  
عداد أدكات البحثً  ,العينةً  اختيار كأسمكبً  ,المجتمع األصمي لمبحثً  بكصؼً  ما يتعمؽي كؿ  فيكالسيما   ,كا 

 كأسمكب تحميؿ النتائج كالكسائؿ اإلحصائية المستخدمة في استخراج نتائج البحث كعمى النحك اآلتي:

 منيج البحث:أواًل: 

اعتمدى الباحث عمى المنهًج الكصفي في اجراء البحث, الذم يسعى الى تحديًد الكضًع الحالي        
لمظاهرًة المدركسًة, كمف ثـ كصفها, كبالنتيجًة فهك يعتمد دراسة الظاهرة عمى ما هي عميق في الكاقع 

ـي بدراسًة متفيراًت البحًث بكصؼ 324ص ,2332 ممحـ,  الظاهرًة كصفان دقيقان ( إذ أف هذا المنهج يهت
كالتعبيًر عنها تعبيران كيفيان ككميان, فالتعبير الكمي يعطينا كصفان رقميان يكضحي مقدار هذ  الظاهرة أك 
حجمىها كدرجاتها, أما التعبيري الكيفًي فيصؼي لنا الظاهرًة كيكضحي لنا خصائصها  عبيدات كآخركف, 

ؼ العبلقة االرتباطية بيف متفيرم الدراسة, فأنق (, كبما أف البحث الحالي يهتـ بتعر 286,ص1999
أستعمؿ الطريقة االرتباطية, بكصفها أنسب كسيمة لتعرؼ ذلؾ. كهك ما يتناسب كمتفيرات البحث 

 الحالي كاألهداؼ المراد تحقيقها.

 ثانيًا: مجتمع البحث

الكمية التي يسعى الباحث إلى أف  بأنق جميع أفراد الظاهرة Population)يقصد بمجتمع البحث         
كيتحدد مجتمع البحث  ,(159ص ,1998 عكدة,  الحالية يعمـ عميها النتائج ذات العبلقة بالمشكمة

كمياتها العممية كاإلنسانية لمعاـ ك  مؤسساتها الحالي بالمكظفيف المتزكجيف في جامعة القادسية بجميع
( 656( مكظفان كمكظفة, إذ بمغ عدد الذككر  1418  كيبمغ عدد المكظفيف الكمي في الجامعة ,(2021 

%( مف حجـ المجتمع, 54كبنسبة بمفت   مكظفة (762بينما بمغ عدد االناث   ,%(46كبنسبة   امكظف
 ( يكضح مجتمع البحث الكمي كأسماء الكميات مكزعة بحسب الجنس.1كالجدكؿ  
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   6) جدول 

   6)جنسحسب الكميات والبمجتمع البحث موزعًا 

 الجنس الكمية ت
 المجمكع

 الذككر اإلناث
 447 202 245 رئاسة الجامعة 1
 25 13 12 كمية االثار 2
 62 50 12 كمية اآلداب 3
 66 42 24 كمية اإلدارة كاالقتصاد 4
 105 77 28 كمية التربية 5
 48 26 22 كمية التربية البدنية كعمـك الرياضة 6
 30 18 12 كمية التربية لمبنات 7
 37 24 13 كمية التقانات االحيائية 8
 37 24 13 كمية التمريض 9
 59 15 44 كمية الزراعة 10
 26 9 17 كمية الصيدلة 11
 129 84 45 كمية الطب 12
 71 45 26 كمية الطب البيطرم 13
 63 37 26 كمية العمـك 14
 30 14 16 كمية الفنكف الجميمة 15
 41 16 25 كمية القانكف 16
 52 22 30 كمية الهندسة 17
 36 21 15 كمية طب االسناف 18
 54 31 23 كمية عمـك الحاسكب 19

 1418 656 762 المجمكع
 

                                                 
كتاب تسهٌل بموجب  .0201للعام شعبة االحصاء فً رئاسة الجامعةتم الحصول على احصائٌة مجتمع الموظفٌن من  ( 1)

 (1ملحق رقم ) 9203معاون العمٌد العلمً ذو العدد  مكتبالمهمة الصادر من 
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 ثالثا : عينة البحث

زئية كمميزة منتقاةو مف مجتمع البحث, فهي مميزة مف حيث أف لها  تيعرؼ العينة بأنها مىجمكعة جي
نفًس خصائص المجتمع, كمنتقاةو مف حيث إنق يتـ انتقاؤها مف مجتمع الدراسة كفؽ إجراءات كأساليب 

الكًؿ,  ( أك هي الجزء الذم ييستعمؿ في الحكـً عمى97-96 , ص2337محددة  البطش, أبك زينة, 
كلكي تككف العينًة ممثمةو لمجتمعها يجبي اعتماًد الطيرؽ كالكسائًؿ الصحيحة في اختياًر العينًة, كلهذا عمدى 

 (Equal Random Sample)(1 المتساكية الطبقية الباحثي إلى اختياًر عينة البحث بالطريقًة العشكائيةً 
مف المكظفيف في جامعة القادسية  كمتزكجة امتزكج( 340( كالبالغ حجمها  251ص ,2332 ممحـ, 
 كيعد حجـ العينة مناسبا   ( متزكجة.170, ك متزكج ( 170%( مف مجتمع البحث, بكاقع  24بنسبة  

حيث  (Krejcie&Morgan,1970,p.608)كفؽ الجدكؿ االحصائي الختيار العينات الذم كضعق 
 بمقدار يجب اختيار حجـ العينة منق شخصا (1500)الى  (1400)لمجتمع الذم يتككف مف ا اف يذكراف
. كبهذا فأف الباحث اختار أكثر مف %95كمستكل ثقة  (0.05)كفؽ مستكل داللة احصائية فردا  (306)

( يكضح 2جدكؿ  هذا العدد مف أجؿ تجنب الخطأ المعيارم لممعاينة, كالقدرة عمى تعميـ نتائج البحث ك 
 ذلؾ: 

  2جدول )
 الكميات والجنسعينة البحث موزعة وفق 

 الجنس الكمية ت
 المجمكع

 االناث الذككر
 40 20 20 رئاسة الجامعة 1
 14 7 7 كمية االثار 2
 18 9 9 كمية اآلداب 3
 18 9 9 كمية اإلدارة كاالقتصاد 4
 18 9 9 كمية التربية 5
 18 9 9 كمية التربية البدنية كعمـك الرياضة 6

                                                 
لم ٌتوصل الباحث وفق اإلحصائٌة المزودة من قبل شعبة االحصاء فً رئاسة الجامعة على أعداد الموظفٌن  ( 1)

متاح من ، وذلك وفقا لما هو الباحث باختٌار العٌنة بصورة عشوائٌة ) المتاحة ( وبالطرٌقة المتساوٌةالمتزوجٌن لذلك قام 
وظفٌن متزوجٌن فً جامعة القادسٌة، فبعد أن ٌقوم الباحث باعداد قائمة من الموظفٌن المتزوجٌن المتاحٌن فً اماكن م

 عملهم لكل كلٌة، ٌقوم بسحب عشوائً من هذه العٌنة بطرٌقة متساوٌة. 
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 16 8 8 كمية التربية لمبنات 7
 18 9 9 كمية التقانات االحيائية 8
 18 9 9 كمية التمريض 9
 18 9 9 كمية الزراعة 10
 10 5 5 كمية الصيدلة 11
 18 9 9 كمية الطب 12
 18 9 9 كمية الطب البيطرم 13
 18 9 9 كمية العمـك 14
 10 5 5 كمية الفنكف الجميمة 15
 18 9 9 كمية القانكف 16
 18 9 9 كمية الهندسة 17
 16 8 8 كمية طب االسناف 18
 18 9 9 كمية عمـك الحاسكب 19

 340 170 170 المجمكع
 

 رابعا : اداتي البحث

تيعد أداةي البحًث طريقةه مكضكعيةه مقننةو لقياًس عينة مف السمكًؾ, كاف اختيارى األداًة لقي أهميةه كبيرةه        
( فالمقيػػاس هك أداة بحث رئيسة Anastasi,1976, p.15في التعرًؼ عمى الخاصيًة المراد قياسها  

لجمع البيانات في البحكث التربكية, كهذ  األداة يقكـ بأعدادهػػػػػا باحثػػػػػكف, كتستخدـ لتشخيص المشكػػػػبلت 
(. كقد تطمب تحقيؽ أهداؼ البحث بناء 133, ص 2338النفسيػػػػة كاالجتماعيػػة كالتربكيػػػػة   االسدم , 

 أداة لقياس النكستالجيا كأخرل لقياس انماط التعمؽ كفيما يمي إجراءات بناء المقياسيف: 
 االداة االولى : مقياس النوستالجيا 

بعد اطبلع الباحث عمى األدبيات النفسية المتعمقة بالنكستالجيا , كجد أف هذ  الدراسات تناكلت 
ثؿ طمبة الجامعة, كالمرضى المصابيف باالكتئاب, كالمهجريف, كالسجناء..كغيرهـ, كلـ عينات مختمفة م

يتكصؿ إلى مقياس يتعمؽ بالمتزكجيف  االسكياء( في مرحمة الرشد, لذلؾ لـ يكف أماـ الباحث سكل 
ء هذا التكجق نحك بناء مقياس لمنكستالجيا ينسجـ مع النظرية المتبناة في البحث الحالي. كحتى يككف بنا
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, "ألف كيف" يالمقياس صحيحا كخاليا مف العيكب, فأف الباحث اعتمد عمى خطكات عالمي القياس النفس
 Allen & yen , 1979 المذاف أشارا إلى أف عممية بناء إم مقياس البد إف تمر بعدة خطكات تتمثؿ )

 باآلتي: 
 التخطيط لممقياًس لتحديًد المجاالًت التي تيفطيها فقراتق. -
 معي الفقراًت كصياغًتها. ج -
 عرضي الفقراًت عمى مجمكعةو مف المحكميًف ذكم االختصاص.  -
 تطبيؽ الفقرات عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث.  -
 ( . Allen & yen, 1979, p.118إجراء التحميؿ اإلحصائي لمفقرات   -

 كلذلؾ تـ بناء المقياس عمى كفؽ الخطكات التالية :
 النوستالجيا:تحديد مفيوم  -6

التي ( (Batcho,1995لمعالمة باتشك  الحنيف الى الماضي( المتبناة  أعتمدى الباحث عمى نظرية     
توجو الفرد إلى الذكريات والخبرات الماضية من أجل تقميل مشاعر التوتر بأنها:  النكستالجياعرفت 

ذا التعريؼ إطاران نظريان في بناء اعتبر هك  والضغوط النفسية واإلحباط الناتجة عن مشكقت الحاضر  .
 المقياس . 

 تحديد مجاالت المقياس:  -2  
 مجاالت, تمثمت باآلتي : ةالنكستالجيا بثبلث Batcho,1995باتشك  تحدد    

استدعاء ذكريات الماضي الجميمة التي تدفع الفرد إلى التخيؿ كأحبلـ اليقظة في  أ. المجاؿ المعرفي:
 قديـ . ضكء االرتباط بكؿ ما هك

 شعكر الفرد بمجمكعة مف االنفعاالت السارة بهدؼ تقميؿ التكتر كالضفكط النفسية . ب. المجاؿ العاطفي:
نكع مف المثيرات الخارجية كالصكر كالمكسيقى كاألغاني تثير مشاعر انسانية ج. المجاؿ التحفيزم:  

 فشؿ الفرد في تحقيقها سابقا .  ةتمتزج بيف المتعة كااللـ كقد تعمؿ كمحفزات لتحقيؽ أهداؼ مستقبمي
 أعداد فقرات المقياس بصياغتيا االولية:  -1

بعد تحديد المجاالت التي يتككف منها المقياس, كتعريؼ كؿ مجاؿ, اشتؽى الباحثي فقراتو عف هذ      
, بحيًث تككفي معبرةن عف المجاًؿ, كمنسجمةو مع طبيعًة المجتمًع الذم  التعريفات بما يتناسبي مع كؿ مجاؿو

مجاؿ م( فقرات ل10( فقرة تفطي المجاالت جميعها, بكاقع   30سيطبؽي عميق المقياس, فقد تـ صياغة   
بأسمكًب العباراًت ( فقرات لممجاؿ التحفيزم, ميصاغة 13( فقرات لممجاؿ العاطفي, ك 13المعرفي , ك 



55 

 ...................................................................................اخشاءاخاٌثحثاٌثاٌثاٌفصً
 

 

التقريريًة كركعي في هذ  الفقرات أف تككف كاضحة كمفهكمة, كال تجمع بيف فكرتيف, كتككف مختصرة بقدر 
 ( .                                                          259, ص 2333ما تسمح بق المشكمة المدركسة, كأف ال تككف قابمة ألكثر مف تفسير   ممحـ , 

 بدائل اإلجابة :  -4
( في بناًء المقياس إذ تضمف المقياس خمسة بدائؿ عمى كفؽ   Likertأعتمد الباحث أسمكب ليكرت  

 –تنطبؽ عمي أحيانان  تنطبؽ عمي قميبل  –تنطبؽ عمي غالبان  –أسمكب ليكرت كهي   تنطبؽ عمي دائمان 
 (3( عمى التكالي, كالجدكؿ  1- 2- 3 -4 - 5التسمسؿ   كفؽالفقرات  كتصحيح هذ (, ال تنطبؽ عمي

 يبيف ذلؾ .
  3جدول  )

 بدائل االستجابة عمى مقياس النوستالجيا وأوزانيا  

 

 المقياس:اعداد تعميمات  -5
تعد تعميمات المقياس بمثابة الدليؿ الذم يكٌضح لممستجيب كيفية االجابة عف الفقرات, لذا ركعي 
في أعداد تعميمات المقياس أف تككف كاضحة كسهمة الفهـ مع ذكر مثاؿ تكضيحي يمثؿ كيفية االجابة 

ال يتأثر  حتىياس عف الفقرات مما يساعد المستجيب عمى االجابة, كأخفى الباحث الهدؼ مف المق
المستجيب بق عند االجابة,  فضبلن عف تنبيق المستجيب لعدـ كجكد أجابق صحيحة أك خاطئة  كذلؾ 
اإلشارة بأنق ال حاجة لذكر االسـ, كاف االجابة لف يطمع عميها سكل الباحث, كهي ألغراض البحث 

 ( .  234ص, 1982العممي بهدؼ تكفير الطمأنينة عمى سرية االجابة  جكف كركبرت, 

 صقحية المقياس:-6

تشير هذ  العممية الى مدل تمثيؿ المقياس لممتفير المراد قياسق إذ يعد التحميؿ المنطقي ضركرم       
في بدايات إعداد الفقرات, ألنق يؤشر مدل تمثيؿ الفقرة لمسمة التي أيعدت لقياسها كألجؿ التحقؽ مف 

 (3( فقرة ممحؽ  30المقياس بصيفتق االكلية المتككف مف  صبلحية فقرات مقياس النكستالجيا عرض 
 . (2( محكمان ممحؽ  14عمى مجمكعة مف المتخصصيف في العمـك النفسية, الذيف بمغ عددهـ  

تنطبؽ عمي       بدائؿ اإلستجابة
 دائمان 

تنطبؽ عمي 
 غالبان 

تنطبؽ عمي 
 أحيانان 

تنطبؽ عميَّ 
 قميبل

ال تنطبؽ 
 عمي 

 1 2 3 4 5 الفقرات االيجابية
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كقد تضمف ذلؾ عرضان لمتعريؼ النظرم لمنكستالجيا الذم اعتمد  الباحث, كتعريؼ كؿ مجاؿ عمى      
حدة, كعرض الفقرات, كبدائؿ االجابة كالتعميمات. كطمب مف المحكميف أبداء مبلحظاتهـ كآرائهـ في 

مي اليق, كترؾ مدل صبلحية الفقرات لقياس ما كضعت ألجمق, كمدل مبلئمة كؿ فقرة لؤلسمكب الذم تنت
لممحكميف أمكانية أضافة فقرة أك حذؼ كاقتراح التعديؿ المناسب ألم فقرة تحتاج الى ذلؾ بما يجعؿ 

قياـ عدد مف  عف طريؽالمقياس مبلئمان لعينة البحث الحالي, كهذا يعد كسيمة لقياس الصدؽ الظاهرم, 
, 2313 راد قياسها  الكبيسي ,المحكميف المتخصصيف بتقدير مدل تمثيؿ فقرات المقياس لمصفة الم

 ( .265ص
( فأكثر في %80كتفريغ بياناتها كتحميمها, تـ اعتماد نسبة اتفاؽ   كبعد استرجاع استبانة آراء المحكميف,

الحكـ عمى صبلحية المقياس, كتبيف أف فقرات المقياس كفؽ مجاالتها كانت مقبكلة كفؽ معيار الحكـ 
, كبهذا اصبح %80اؿ التحفيزم التي اخذت نسبة قبكؿ اقؿ مف ( مف المج1السابؽ, ماعدا الفقرة  
مقياس ( يكضح نسبة المكافقة كالرفض لممحكميف عمى 4. كجدكؿ   ( فقرة29المقياس مككف مف  

 ( الفقرات التي تـ تعديمها مف قبؿ المحكميف .5في حيف يكضح جدكؿ  النكستالجيا 
   4جدول )

 مقياس النوستالجياآراء المحكمين في صقحية الفقرات 

 نسبة الرافضيف عدد الرافضيف  نسبة المكافقيف عدد المكافقيف الفقرات            المجاؿ 

 المعرفي

2  ,3  ,4  ,5  ,
6 ,9 

14 %100 ___ ___ 

1 ,7  ,10 13 93% 1 7% 

8 12 86% 2 14% 

 العاطفي

2 ,3  ,4 , 6 , 7 ,
9 

14 100% ___ ___ 

1  , 5 , 8 13 93% 1 7% 
10 12 86% 2 14% 

 ___ ___ %100 14 9 , 8,  5, 4 التحفيزم
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   5جدول )

 فقرات مقياس النوستالجيا قبل وبعد تعديل صياغتيا من قبل المحكمين
 
 الفقرة بعد التعديؿ          الفقرة قبؿ التعديؿ    الفقرة المجاؿ

أقرر العكدة الى منطقتي  10 المعرفي
 التي كلدت فيها

أفكر في العكدة الى منطقتي التي كلدت 
 فيها

 العاطفي

 أرتبط بعائمتي بشكؿ اكثر أشعر باالنتماء لعائمتي 1
 حياتيفي أشعر باالستمتاع  أشعر باالستمتاع كالسعادة 5
في أشعر بالحنيف كالرغبة  6

 زيارة اصدقاء الطفكلة
أشعر بالرغبة في زيارة اصدقاء الطفكلة 

 كالتكاصؿ معهـ
أنجذب لممباني كالسيارات  7

 القديمة
أنجذب لممباني كالسيارات كلكؿ ما هك 

 قديـ
أكثر تفاعبل كتفهما لمعاناة  9

 اآلخريف
 اتفاعؿ كاتفهـ مع معاناة االخريف

 
 
 . التطبيق االستطقعي األول :7

 (163, ص1983ال بد ألم باحث أف يتحقؽ مف مدل فهـ أفراد العينة لفقرات المقياس  فرج,      
كلفرض التعرؼ عمى مدل كضكح فقرات المقياس مف حيث الصياغة كالمعنى, كمدل كضكح بدائمق 
ة كتعميماتق, كحساب متكسط الزمف المستفرؽ في االجابة عمى المقياس؛ طبؽ المقياس عمى عينة عشكائي

( متزكجا كمتزكجة مف مكظفي جامعة القادسية. كتبيف لمباحث اف تعميمات اإلجابة 40بمغ عددها  
كاضحة, كطريقة اإلجابة سهمة, كتخمكا فقرات المقياس مف الفمكض, كبمغ مدل االجابة عمى المقياس 

جيبيف في االجابة دقائؽ(, كبعد جمع األكقات الزمنية التي استفرقها المست 7-4بمدل زمني يتراكح بيف  

10 13 93% 1 7% 
2 , 3  ,6  ,7 12 86% 2 14% 

1 11 78% 3 22% 



58 

 ...................................................................................اخشاءاخاٌثحثاٌثاٌثاٌفصً
 

 

( 6بي لكقت اإلجابة بمغ  ( متزكجا, ظهر أف المتكسط الحسا43عمى المقياس, كقسمتها عمى عددهـ  
 دقائؽ. 

 التطبيق االستطقعي الثاني )التحميل االحصائي لمفقرات  -8

 إف الهدؼ مف أجراء تحميؿ الفقرات هك استخراج القكة التمييزية لمفقرات كاإلبقاء عمى الفقرات
,  1993(  عبد الرحمف, Ebel 1972: p. 392المميزة في المقياس كاستبعاد الفقرات غير المميزة  

يقصد بالقكة التمييزية لمفقرات مدل قدرة الفقرة عمى التمييز بيف ذكم المستكيات العميا كذكم  إذ( 85ص
( كيعد Shaw , 1967 : p. 450 .  المستكيات الدنيا مف األفراد بالنسبة لمسمة التي تقيسها الفقرة

تمييز الفقرات جانبان مهمان مف التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس ألف مف خبللق تتأكد مف كفاءة فقرات 
 , Ebelالمقاييس النفسية, إذ أنها تؤشر قدرة فقرات المقياس عمى الكشؼ عف الفركؽ الفردية بيف األفراد  

1972 : p. 399 كيؤكد جيزلي كآخركف )Chiselli, et .al  عمى ضركرة إبقاء الفقرات ذات القكة
التميزية في الصكرة النهائية لممقياس كاستبعاد الفقرات غير المميزة أك تعديمها أك تجربتها مف جديد 

 Chiselli , et,al., 1981: p. 434 كيعد أسمكب المجمكعتيف الطرفيتيف , كعبلقة درجة الفقرة )
المجاؿ بالدرجة الكمية, كعبلقة كؿ مجاؿ بالمجبلت االخرل مف بالدرجة الكمية لممقياس, كعبلقة 

 . االساليب المناسبة في عممية تحميؿ الفقرات كقد استعممها الباحث لهذا الفرض

 Contrasted Groupsأ ـ المجموعتين الطرفيتين . 

لحساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس النكستالجيا, قاـ الباحث بسحب عينة عشكائية 
( متزكجا كمتزكجة مف 340ذات التكزيع المتساكم, كبمفت عينة التحميؿ   الطبقيةبالطريقة العشكائية 

استمارة عمى مكظفي جامعة القادسية, كبعد تصحيح استجابات المفحكصيف كحساب الدرجة الكمية لكؿ 
النكستالجيا, تـ ترتيب الدرجات تنازليان ابتداءن مف أعمى درجة كانتهاء بأدنى درجة التي تراكحت مف 

%( مف االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات 27( درجة, كتـ اختيار نسبة  46( درجة الى  145 
( 124( الى  145درجاتها بيف  استمارة( كتراكحت  92لمقياس النكستالجيا كسميت بالمجمكعة العميا  

%( مف االستمارات الحاصمة عمى أدنى الدرجات كسميت بالمجمكعة الدنيا 27درجة, كاختيار نسبة  
 ( درجة.46( الى  107استمارة أيضان( كتراكحت درجاتها بيف   92 
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% العميا كالدنيا مف الدرجات تمثؿ أفضؿ نسبة يمكف أخذها في تحميؿ 27كهكذا فأف نسبة 
لفقرات, كذلؾ ألنها تقدـ لنا مجمكعتيف بأقصى ما يمكف مف حجـ كتمايز, حينما يككف تكزيع الدرجات ا

 ( .74, ص1981عمى المقياس عمى صكرة منحنى التكزيع االعتدالي  الزكبعي كآخركف , 
كبعد استخراج الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لكؿ فقرة في كبل المجمكعتيف العميا كالدنيا   

لعينتيف مستقمتيف الختبار داللة  (t. test)عمى مقياس النكستالجيا, قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار التائي 
كة التمييزية لمفقرة بيف الفركؽ بيف أكساط المجمكعتيف, كذلؾ ألف القيمة التائية المحسكبة تمثؿ الق

عف ( . كعيٌدت القيمة التائية المحسكبة مؤشران لتمييز كؿ فقرة 35, ص1993المجمكعتيف  مايرز , 
كيكضح  182كبدرجة حرية .0.05عند مستكل داللة  1.96البالفة  بالقيمة الجدكلية مقارنتها طريؽ

 بطريقة المجمكعتيف الطرفيتيف : ( درجات القكة التمييزية لفقرات مقياس النكستالجيا6 جدكؿ  
   6 جدول )

 بطريقة المجموعتين الطرفيتين نوستالجياالقوة التمييزية لفقرات مقياس ال
 رقم

 الفقرة
القيمة التائية  المجموعة الدنيا المجموعة العميا

 المحسوبة

 
الوسط  النتيجة

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 دالة إحصائيا 4.652 0.993 4.315 0.467 4.847 1

 دالة إحصائيا 9.691 1.052 3.054 0.854 4.423 2

 دالة إحصائيا 5.731 1.288 3.706 0.919 4.652 3

 دالة إحصائيا 5.766 1.146 4.119 0.390 4.847 4

 دالة إحصائيا 7.447 1.142 3.760 0.531 4.739 5

 دالة إحصائيا 9.695 1.266 3.315 0.543 4.714 6

 دالة إحصائيا 11.384 1.304 2.532 0.849 4.380 7

 دالة إحصائيا 5.566 1.123 3.478 0.873 4.304 8

 دالة إحصائيا 7.580 1.100 3.771 0.566 4.750 9

 دالة إحصائيا 9.995 1.402 2.478 1.102 4.337 10

 دالة إحصائيا 4.352 1.093 4.239 0.545 4.793 11

 دالة إحصائيا 6.027 1.322 3.250 0.884 4.250 12
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 دالة إحصائيا 6.399 1.117 3.260 0.871 4.206 13

 دالة إحصائيا 6.650 1.221 3.815 0.531 4.739 14

 دالة إحصائيا 8.375 1.256 2.934 0.959 4.315 15

 دالة إحصائيا 11.574 1.201 2.913 0.618 4.543 16

 دالة إحصائيا 13.260 1.249 2.402 0.804 4.456 17

 دالة إحصائيا 4.630 0.947 4.260 0.471 4.771 18

 دالة إحصائيا 5.729 1.044 4.0870 0.449 4.769 19

 دالة إحصائيا 6.089 1.004 4.184 0.371 4.868 20

 دالة إحصائيا 5.634 1.248 3.184 1.102 4.163 21

 إحصائيادالة  7.042 1.037 3.847 0.507 4.695 22

 دالة إحصائيا 8.460 1.403 2.826 1.045 4.369 23

 دالة إحصائيا 11.017 1.077 3.065 0.686 4.532 24

 دالة إحصائيا 10.089 1.472 3.076 0.918 4.456 25

 دالة إحصائيا 8.507 1.233 2.576 1.259 4.413 26

 دالة إحصائيا 9.625 1.431 2.478 0.957 4.304 27

 دالة إحصائيا 11.155 1.386 2.173 0.952 4.434 28

 دالة إحصائيا 4.555 0.866 3.869 1.144 4.315 29

 
 عققة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس) االتساق الداخمي  -ب 

يشير ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس إلى أف الفقرة تقيس المفهكـ نفسق الذم تقيسق 
كفي ضكء هذا المؤشر يتـ اإلبقاء عمى الفقرات بكصفها فقرات صالحة لمقياس الدرجة الكمية, 

 .Lindauist , 1957: p. 286 معامبلت االرتباط الدالة إحصائيا  عف طريؽ( كيتـ قياس هذ  العبلقة
 Anastasi , 1976 : p. 154  كقد استعمؿ معامؿ ارتباط بيرسكف ,)Pearson Correlation )

( استمارة التي 340االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف فقرات المقياس كالدرجة الكمية لػ   الستخراج العبلقة
خضعت لتحميؿ الفقرات في ضكء المجمكعتيف الطرفيتيف, كاتضح اف قيـ معامبلت االرتباط لجميع 

 (338), كدرجة حرية (0.113)بالقيمة الجدكلية الحرجة البالفة الفقرات دالة إحصائيا عند مقارنتها 
 ( يكضح ذلؾ. 7, كجدكؿ   (0.05)كمستكل داللة إحصائية 
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   7جدول )
 وستالجيامعامقت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكمية عمى مقياس الن

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

 الفقرة
معامل 
 االرتباط

1 0.322 11 0.316 21 0.274 

2 0.431 12 0.289 22 0.392 

3 0.282 13 0.337 23 0.353 

4 0.329 14 0.450 24 0.522 

5 0.445 15 0.375 25 0.343 

6 0.467 16 0.495 26 0.370 

7 0.467 17 0.481 27 0.462 

8 0.337 18 0.310 28 0.443 

9 0.495 19 0.372 29 0.392 

10 0.420 20 0.443 -  

 
( مدل ارتفاع كانخفاض درجات معامبلت االرتباط بيف درجة الفقرة كالدرجة الكمية  1كيكضح الشكؿ   

, إذ يكضح الخط السيني ارقاـ فقرات المقياس في حيف يكضح الخط الصادم درجات معامبلت لممقياس
 :االرتباط

                         
 

 الكمية لممقياس  يوضح معامقت االرتباط بين درجة الفقرة والدرجة 1شكل ) 
 
 عققة درجة الفقرة بدرجة المجال الذي تنتمي اليو في المقياس ) االتساق الداخمي  : -ج

استخداـ هذا المؤشر لمتأكد مف أف فقرات المقياس تسير في المسار نفسق الذم يسير فيق المجاؿ, كقدتـ 
استخراج العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممجاؿ, كلتحقيؽ ذلؾ حسبت الدرجة الكمية 

0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
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راج معامؿ ارتباط بيرسكف بيف لممقياس, كبعد ذلؾ تـ استخ الثبلثةألفراد العينة عمى كفؽ المجاالت 
درجات أفراد العينة عمى كؿ فقرة مف فقرات كؿ مجاؿ كدرجاتهـ الكمية عمى ذلؾ المجاؿ, كظهر أف 

, كدرجة (0.113)قيمة القيمة الجدكلية الحرجة البالفة  عند معامبلت االرتباط جميعها دالة إحصائيان 
 ( يكضح ذلؾ:8 , كجدكؿ  (0.05)كمستكل داللة إحصائية  (338)حرية 

    8جدول ) 

 توزيعيا في المقياسعققة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لكل مجال من مقياس النوستالجيا وفق 

 المجال التحفيزي المجال العاطفي المجال المعرفي

 ت
معامؿ 
 االرتباط

 ت معامؿ االرتباط ت
معامؿ 
 االرتباط

 

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 - - 
 

 عققة درجة المجال بالدرجة الكمية لممجاالت االخرى والدرجة الكمية لممقياس  -د
 االتساق الداخمي  :)  

استعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف إليجاد العبلقة بيف درجات األفراد  عف طريؽتـ التحقؽ مف ذلؾ 
عمى كؿ مجاؿ كالدرجة الكمية لممقياس, كذلؾ ألف ارتباطات المجاالت الفرعية ببعضها البعض كبالدرجة 
الكمية لممقياس هي قياسات أساسية لمتجانس كتساعد عمى تحديد مجاؿ السمكؾ المراد قياسق 

 Anastasi,1976:155). 

( استمارة, كأشارت النتائج إلى أف معامبلت ارتباط درجة كؿ 340كلتحقيؽ ذلؾ اعتمد الباحث  
 (338), كدرجة حرية (0.113)القيمة الجدكلية الحرجة البالفة مجاؿ بالدرجة الكمية دالة إحصائيان عند 
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 ( يكضح ذلؾ.9كالجدكؿ    . (0.05)كمستكل داللة إحصائية 

   9جدول )

والمجاالت االخرى والدرجة الكمية  وستالجيااالرتباط بين الدرجة الكمية لكل مجال من النمعامقت 
 لممقياس نفسو

 الوجاالت
الوجال 

 الوعرفي
الوجال 

 العاطفي
المجال 
 التحفيزي

 الذرجة الكلية

 0.826 0.444 0.548 1 الوجال الوعرفي

 الوجال العاطفي

 - 1 0.423 0.852 

 0.722 1   الوجال التحفيزي
 1 - - - الذرجة الكية

 
بكاقع , ثبلثة مجاالتفقرة مكزعة عمى  29المقياس بعد استعماؿ االجراءات السابقة مككف مف  بقيكبذلؾ 

 .فقرات لممجاؿ التحفيزم (9)لممجاؿ االنفعالي, ك( فقرات 10, ك لممجاؿ المعرفيت ا( فقر 10 
 النوستالجيا:خامسا. الخصائص القياسية ) السيكومترية   لمقياس 

يرل المختصكف بالقياس النفسي ضركرة التحقؽ مف بعض الخصائص القياسية في أعداد 
,  1986المقياس الذم يتـ بناء  اك تبنيق مهما كاف الفرض مف استخدامق مثؿ الصدؽ كالثبات  عبلـ , 

كقياسق   عبد ياس بمعرفتق ( , إذ تكفر هذ  الخصائص شركط الدقة كالصبلحية لما يهتـ المق239ص
لقياسق أك يحقؽ الفرض الذم يقيس ما أعد  ( فالمقياس الصادؽ هك المقياس159, ص1983, الرحمف

 , 2332الذم أعد ألجمق , كأف المقياس الثابت هك المقياس الذم يقيس بدرجة مقبكلة مف الدقة   عكدة , 
 ( . 335ص
 Validityـ الصدق .  6

إلى أف الصدؽ يدؿ عمى قياس الفقرات لما يفترض اف تقيسق  Oppenheimيشير أكبنهايـ 
 Oppenheim , 1973 : p. 69-70 كالمستكل أك الدرجة التي يككف فيها قادران عمى تحقيؽ أهداؼ )

( كهناؾ عدة أساليب لتقدير صدؽ األداة إذ يمكف Stanley & Hopkins , 1972 : p. 101معينة   
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,  1983ت أخرل يتـ الحصكؿ عمى تقدير كيفي لمقياس  فرج , الحصكؿ عمى تقدير كمي كفي حاال
 ( كبهذا الصدد استعمؿ الباحث عدة مؤشرات لمصدؽ كهي:363ص
 
 Face Validityـ الصدق الظاىري  -

إف أفضؿ طريقة لحساب الصدؽ الظاهرم عبر عرض الباحث فقرات المقياس قبؿ تطبيقق عمى 
مجمكعة مف المحكميف الذيف يتصفكف بخبرة تمكنهـ مف الحكـ عمى صبلحية فقرات االختبار في قياس 

معظمهـ تجعؿ الباحث مطمئنان إلى آرائهـ كيأخذ باألحكاـ التي يتفؽ عميها  مماالخاصية المراد قياسها , 
(. كقد تحقؽ هذا النكع مف الصدؽ في المقياس 256,ص2313%( فأكثر   الكبيسي ,80أك بنسبة  

الحالي كذلؾ عندما عرض المقياس كفقراتق عمى مجمكعة مف المحكميف المتخصصيف في ميداف عمـ 
 النفس. كما ذكر سابقان.

 . مؤشرات صدق البناء :-
أكثػر أنػكاع الصػدؽ قبػكالن , إذ يػرل عػدد كبيػر مػف المختصػيف  (Constract Validity)د صػدؽ البنػاء عٌ يه 

لمصػػػدؽ مػػػف حيػػػث تشػػػبع المقيػػػاس بػػػالمعنى العػػػاـ  األمػػػاـ ,  Ebel,  (أيبػػػؿ أنػػػق يتفػػػؽ مػػػع جػػػكهر مفهػػػـك 
( , كيتحقػػؽ هػػذا النػػكع مػػف الصػػدؽ , حينمػػا يكػػكف لػػدينا معيػػار نقػػرر عمػػى أساسػػق أف 131, ص 1993

عػػف المقيػػاس يقػػيس بنػػاءن نظريػػان محػػددان . كقػػد تػػكفر هػػذا النػػكع مػػف الصػػدؽ فػػي هػػذا المقيػػاس  النكسػػتالجيا( 
  -المؤشرات اآلتية : طريؽ

 .طرفيتينوعتين المأ. اسموب المج

 كمية لممقياس.ب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة ال
 ج. ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال.

 د.ارتباط درجة المجال بدرجات المجاالت االخرى.

 دـ. ارتباط درجة المجال بالدرجة الكمية لممقياس.
كتهتـ الطرائؽ السابقة بمعرفة أف الفقرة اك المجػاؿ تقػيس المفهػـك نفسػق الػذم يقيسػق المقيػاس ككػؿ, كيػكفر 

 .   (Lindquist, 1951, p. 282)هذا أحد مؤشرات صدؽ البناء 
 

 مؤشرات الثبات  - 2
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يعنػػي دقػػة المقيػػاس , كأنػػق يعػػرؼ إحصػػائيان بنسػػبة التبػػايف الحقيقػػي  (Reliability)إذا كػاف الثبػػات 
 2335إلى التبايف الكمي , أك مربع معامؿ االرتباط بيف العبلمات الحقيقية كالعبلمػات الظاهريػة  عػكدة , 

( , فأنػػػق يعنػػػي أيضػػػان الدقػػػػة كاالتسػػػاؽ فػػػي أداء األفػػػراد كاالسػػػػتقرار فػػػي النتػػػائج عبػػػر الػػػػزمف , 429, ص
 .Baron, 1981, P)س الثابت يعطي النتائج نفسها إذا تـ تطبيقق عمى األفراد أنفسػهـ مػرة ثانيػة فالمقيا
418)  . 

كلقد أشارت أدبيات القياس النفسي إلػى إمكانيػة قيػاس الثبػات بعػدة طرائػؽ, إذ يػرل  كركنبػاخ( أف 
 Internal)اتسػػػػاؽ درجػػػػات االسػػػػتجابات يػػػػتـ عبػػػػر سمسػػػػمة مػػػػف القياسػػػػات منهػػػػا: االتسػػػػاؽ الػػػػداخمي 

Consistency)  كالػػػػذم يتحقػػػػػؽ إذا كانػػػػػت فقػػػػػرات المقيػػػػػاس تقػػػػيس المفهػػػػػـك نفسػػػػػق, كاالتسػػػػػاؽ الخػػػػػارجي
(External Consistancy)  كالػػذم يتحقػػؽ حينمػػا يسػػتمر المقيػػاس فػػي إعطػػاء النتػػائج نفسػػها إذا مػػا تػػـ
 .  (Holt & Irving, 1971, P. 60)إعادة تطبيقق عبر مدة زمنية 

عػادة االختبػار  االتسػاؽ الخػارجي(, هػك أف كهكذا يبدك أف ال فرؽ بيف طريقتي االتساؽ الػداخمي كا 
يقصػد بالتجػانس أف الفقػرات تقػيس  إذمعامؿ الثبات فػي الطريقػة األكلػى يشػير إلػى التجػانس بػيف الفقػرات  

فػػػي مفهكمػػػان كاحػػػدان( , فػػػي حػػػيف يشػػػير معامػػػؿ الثبػػػات بطريقػػػة إعػػػادة االختبػػػار إلػػػى درجػػػة اسػػػتقرار األفػػػراد 
 (. 33, ص 1981إجاباتهـ عمى المقياس عبر فترة مناسبة مف الزمف  الزكبعي كآخركف , 

  -مقياس بتمؾ الطريقتيف ككما يأتي :الكعميق قاـ الباحث باستخراج ثبات 
  Retest  -(Test) إعادة االختبار طريقة االتساق الخارجي  -: أ

تتضمف هذ  الطريقة تطبيؽ المقياس عمى عينة ممثمة مف األفراد, ثـ إعادة تطبيؽ المقياس عميها 
أف إعػادة تطبيػؽ المقيػاس لمتعػرؼ  (Adams)مرة أخرل بعد مركر فترة مناسػبة مػف الػزمف, إذ يػرل آدمػز 
 .  (Adams, 1964, p. 58)عمى ثباتق, يجب أف يككف خبلؿ فترة ال تقؿ عف أسبكعيف 

كلقد قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس النكستالجيا الستخراج الثبات بهذ  الطريقػة عمػى عينػة مككنػة مػف 
( متزكجا مف مكظفي جامعة القادسية, كبعد مركر أسػبكعيف مػف التطبيػؽ األكؿ لممقيػاس قػاـ الباحػث 40 

اط بيرسػػػػكف بإعػػػػادة تطبيػػػػؽ المقيػػػػاس ذاتػػػػق مػػػػرة أخػػػػرل عمػػػػى العينػػػػة ذاتهػػػػا , كبعػػػػد اسػػػػتعماؿ معامػػػػؿ ارتبػػػػ
(Person Correlation Cofficient)  , لمتعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف درجات التطبيؽ األكؿ كالثاني

 ( : 10ظهر أف قيمة معامؿ الثبات لممقياس كمجاالتق كما مبيف في جدكؿ    
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  10جدول ) 

 االختبار إعادة بطريقة نوستالجيا،درجات معامل الثبات لمقياس ال
 معامل الثباتدرجة  المجال

 0.772 الوجال الوعرفي
 0.753 الوجال العاطفي
 0.786 الوجال التحفيزي

 0.787 الذرجة الكية
 
ػػػدت هػػػذ  القيمػػػة مؤشػػػران عمػػػى اسػػػتقرار اسػػػتجابات األفػػػراد عمػػػى النكسػػػتالجيا,  إذ أف معامػػػؿ    كقػػػد عي

 ,Lazarous)( 0.93 – 0.62يكػكف مػف   (Likert)الثبات الذم يمكف االعتماد عميق كما يرل ليكرت 
1963, P. 228)  في حػيف يشػير كركنبػاخ إلػى أنػق إذا كػاف معامػؿ االرتبػاط بػيف التطبيػؽ األكؿ كالثػاني

 ( . 58, ص 1985( فأكثر , فأف ذلؾ يعد مؤشران جيدان لثبات االختبار  عيسكم , 0.70 
 : )معامل الفاكرونباخ االتساق الداخمي  -: ب

يشير معامؿ الثبات المستخرج بهذ  الطريقة إلى االرتبػاط الػداخمي بػيف فقػرات المقيػاس  فيركسػكف 
( , إذ يعتمػػػد هػػػذا األسػػػمكب عمػػػى اتسػػػاؽ أداء الفػػػرد مػػػف فقػػػرة إلػػػى أخػػػرل  ثكرنػػػدايؾ 533, ص 1991, 

 ( . 79, ص 1989كهيجف , 
مقيػػػػػاس ككػػػػػؿ كلممجػػػػػاالت كلحسػػػػػاب الثبػػػػػات بهػػػػػذ  الطريقػػػػػة تػػػػػـ اسػػػػػتعماؿ معادلػػػػػة الفاكركنبػػػػػاخ لم

 ( يكضح ذلؾ 11المستخرجة لممقياس , كالجدكؿ   
   11جدول ) 
 الفاكرونباخ بطريقة وستالجيادرجات معامل الثبات لمقياس الن

 درجة معامل الثبات المجال

 0.727 الوجال الوعرفي
 0.726 الوجال العاطفي
 0.713 الوجال التحفيزي

 0.722 الذرجة الكية
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 ثبات المقياس كمجاالتق جيدة عند مقارنتها بمعيار الفاكركنباخ لمثبات. كتعد درجات

 
 سادسا. وصف المقياس وتصحيحو وحساب الدرجة الكمية :

( 10بكاقع  ثبلثة مجاالت, فقرة مكزعة عمى  29تألؼ مقياس النكستالجيا بصكرتق النهائية مف 
كيصحح المقياس  .فقرات لممجاؿ التحفيزم (9)( فقرات لممجاؿ العاطفي, ك10فقرات لممجاؿ المعرفي, ك 

تنطبؽ عمي دائما ,تنطبؽ عمي غالبا , تنطبؽ عمي   كهيبدائؿ الكفؽ طريقة ليكرت في االجابة عمى 
( درجة كبذلؾ فأف 1( الى  5كتصحح هذ  البدائؿ مف   تنطبؽ عمي (الاحيانا , تنطبؽ عمي قميبل , 

( كبمتكسط 29( كادنى درجة هي  145عميها المتزكج هي  المدل النظرم ألعمى درجة يمكف اف يحصؿ 
 (.87فرضي  

 

 :  وستالجياالمؤشرات اإلحصائية لمقياس الن سابعا.
إف مػػػف المؤشػػػرات اإلحصػػػائية التػػػي ينبفػػػي أف يتصػػػؼ بهػػػا أم مقيػػػاس تتمثػػػؿ فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى 

همػػػا الكسػػػط الحسػػػابي  طبيعػػػة التكزيػػػع االعتػػػدالي , الػػػذم يمكػػػف التعػػػرؼ عميػػػق بكاسػػػطة مؤشػػػريف أساسػػػييف
كاالنحراؼ المعيارم , كأنق كمما قمت درجة االنحراؼ المعيارم كأقتربت مػف الصػفر , دؿ ذلػؾ عمػى كجػكد 

 ( . 168, ص 1977نكع مف التجانس أك التقارب بيف قيـ درجات التكزيع  البياتي كأثناسيكس , 
ييعػػداف مػف خصػائص التكزيعػات التكراريػػة , إذ  (Kurtosis)كالتفػرطح  (Skewness)كػذلؾ فػأف االلتػكاء 

يشػػير معامػػؿ االلتػػكاء إلػػى درجػػة تركيػػز التكػػرارات عنػػد القػػيـ المختمفػػة لمتكزيػػع كمعامػػؿ التفػػرطح إلػػى مػػدل 
( , فمػػػف الممكػػػف 81, ص1988تركيػػػز التكػػػرارات فػػػي منطقػػػة مػػػا لمتكزيػػػع االعتػػػدالي  عػػػكدة كالخميمػػػي , 

جػػة كنػػكع االلتػػكاء كالتفػػرطح , إذ يسػػتعمؿ عػػادة مؤشػػرات إحصػػائية در  عػػف طريػػؽالتمييػػز بػػيف التكزيعػػات 
 ( . 247, ص2332لمتعبير عنهما  عكدة, 

كهكػذا نجػد أف معرفػة درجػة تفػرطح أم تكزيػع كنكعػػق ينبفػي أف يقػارف هػذا المعامػؿ بمقيػاس يتخػػذ 
عػػػي القياسػػػي, أساسػػػان لػػػذلؾ, كمػػػف المتبػػػع أف يقػػػارف هػػػذا بمعامػػػؿ التفػػػرطح المقابػػػؿ لػػػق فػػػي المنحػػػى الطبي

(, فػػػإذا زاد هػػػػذا 0.263كبحسػػػاب هػػػذا المعامػػػػؿ فػػػي المنحنػػػى الطبيعػػػػي القياسػػػي نجػػػد أف قيمتػػػػق تعػػػادؿ  
ذا قؿ عنها كاف التكزيػع مػدببان  العػاني كالفرابػي ,   1977المعامؿ عف هذ  القيمة يككف التكزيع مسطحان كا 

 ( . 66, ص
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كالركػكف إلػى نتػائج التطبيػؽ فيمػا بعػد ,  يالمنكسػتالجإف حساب المؤشرات اإلحصائية اآلنفة الػذكر 
 Statistical Package For)تطمبػػت مػػف الباحػػث اسػػتعماؿ الحقيبػػة اإلحصػػائية لمعمػػكـ االجتماعيػػة 

Social Science)  أك مػػا يسػػمى اختصػػاران(SPSS)   فػػي اسػػتخراج تمػػؾ المؤشػػرات اإلحصػػائية كجػػدكؿ
 يكضح ذلؾ:  (  12

   12جدول ) 
 النوستالجياالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 القيم المؤشرات اإلحصائية ت

 87 الوسط الفرضي 1

 111.129 الوسط الحسابي 2

 0.887 الخطم المعياري لموسط 3

 113.000 الوسيط 4

 124.00 المنوال 5

 16.361 االنحراف المعياري 6

 267.694 التباين 7

 -0.727- االلتواء 8

 0.736 التفرطح 9

 99.00 المدى 10

 46.00 أقل درجة 11

 145.00 أعمى درجة 12

 

كعند مبلحظة قيـ المؤشرات اإلحصائية األنفة الذكر لمقياس النكستالجيا  , نجد أف تمػؾ المؤشػرات تتسػؽ 
مػع معظػـ مؤشػرات المقػػاييس العمميػة , إذ تقتػرب درجػػات مقيػاس النكسػتالجيا كتكراراتهػػا نسػبيان مػف التكزيػػع 

 ضح ذلؾ بيانيان :( يك  2االعتدالي , مما يسمح بتعميـ نتائج تطبيؽ هذا المقياس كشكؿ   
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  2الشكل )

 يعتدالتوزيع درجات افراد العينة عمى مقياس النوستالجيا وىو يقترب من التوزيع اال

 :: مقياس انماط التعمقاألداة الثانية

بعد اطبلع الباحث عمى مقاييس انماط التعمؽ لدل الراشديف, كجد أف هذ  المقاييس تناسب عمر 
المتزكجيف كغير المتزكجيف, كلـ يتكصؿ إلى مقياس يمكف أف يمتد إلى مرحمة الشباب الجامعي مف 

الرشد المتكسط كالمتأخر فضبل عف ذلؾ أف االعتماد عمى مقاييس انماط التعمؽ لدل الراشديف الشباب 
يمكف اف يتجاهؿ بعض االختبلفات العمرية المهمة لدل الراشديف الكبار, لذلؾ كاف ال بد لمباحث مف 

( حتى السف مقياس انماط التعمؽ لدل الراشديف المتزكجيف بمختمؼ المراحؿ العمرية  شباب ككباربناء 
يتناسب مع عينة الدراسة الحالية. كألجؿ ذلؾ قاـ الباحث بتبني خطكات عالمي القياس النفسي, "ألف كيف" 

 Allen & yen , 1979 في بناء المقاييس النفسية ) 
 لخطكات التالية :تـ بناء المقياس عمى كفؽ اك 
 .(Bartholomew,1990 بارثكلكميك أعتمدى الباحث عمى نظرية  انماط التعمق:تحديد مفيوم  -6

 مععاطفية الفرد ال تعبر عف عبلقةأربعة أنظمة حددها بأنها   التيحكؿ أنماط التعمؽ لدل الراشديف, 
, كتتضمف بعديف الذات كاألخريف كتجنبهـكالرغبة في التقرب منهـ كالثقة بهـ أك الخكؼ منهـ  اآلخريف

,1990,p.147)(Bartholomew ،. كاعتبر هذا التعريؼ إطاران نظريان في بناء المقياس  



71 

 ...................................................................................اخشاءاخاٌثحثاٌثاٌثاٌفصً
 

 

أربعة انماط لمتعمؽ  Bartholomew,1990)حدد الباحث بارثكلميك  تحديد مجاالت المقياس:  -2  
 التي تمثمت بػ 

 االيجابي لمذات كلآلخريف.تعمؽ قائـ عمى التقييـ . التعمؽ اآلمف: أ
 تعمؽ قائـ عمى التقييـ اإليجابي لمذات يقابمق تقييـ سمبي لآلخريف.. التعمؽ الرافض: ب
 تقييـ سمبي لمذات كلآلخريف.. التعمؽ الخائؼ: ج
 تعمؽ قائـ عمى التكجق السمبي نحك الذات كاإليجابية نحك اآلخريف. .التعمؽ المستحكذ:د
 

 فقرات المقياس بصياغتيا االولية: أعداد  -1
قاـ الباحثي باشتقاؽ فقراتو تنسجـ مع التعريفات السابقة لكؿ نمط مف انماط التعمؽ, بما يناسب      

( فقرة تفطي جميع انماط التعمؽ لدل 28المقياس, كتـ صياغة   اطبيعًة العينة التي سيطبؽي عميه
 صاغة بأسمكًب العباراًت التقريرية.( فقرات لكًؿ مجاؿ,  مي 7الراشديف , بكاقع  

 بدائل اإلجابة :  -4
( في بناًء المقياس إذ تضمف المقياس خمسة بدائؿ عمى كفؽ   Likertأعتمد الباحث أسمكب ليكرت  

 –تنطبؽ عمي أحيانان  تنطبؽ عمي قميبل  –تنطبؽ عمي غالبان  –أسمكب ليكرت كهي   تنطبؽ عمي دائمان 
 ( 13ال تنطبؽ عمي (, كيتـ تصحيح الفقرات كما في الجدكؿ   

 
  13جدول  )

 أوزانياانماط التعمق و عمى مقياس االستجابة بدائل 

 
 :صقحية المقياس -5

تـ هذا االجراء في ضكء عرض فقرات مقياس انماط التعمؽ لدل الراشديف المتزكجيف عمى       
( محكمان مف مختمؼ الجامعات العراقية 14العمكـ النفسية الذيف  بمغ عددهـ  مجمكعة مف المحكميف في 

 ( .3ممحؽ  

 االستجابةبدائؿ 

تنطبؽ 
     عمي 
 ان دائم

تنطبؽ عمي 
 غالبان 

تنطبؽ عمي 
 أحيانان 

تنطبؽ عميَّ 
 قميبل

ال تنطبؽ 
 عمي 

5 4 3 2 1 
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كتفريغ بياناتها كتحميمها, تبيف أف فقرات كؿ نمط مف انماط  كبعد استرجاع استبانة آراء المحكميف,     
ي نمط التعمؽ ( ف6ماعدا الفقرة رقـ  % فأكثر, 80التعمؽ نالت مكافقة المحكميف بنسبة قبكؿ بمفت 

, فضبل عف ذلؾ نالت بدائؿ اإلجابة عمى المقياس ( فقرة27اصبح المقياس مككف مف  المستحكذ, كبهذا 
( يكضح نسبة المحكميف المكافقيف  13مكافقة جميع الخبراء, كاعتبركها صالحة لمقياس. كجدكؿ  

التعديبلت المفكية التي أجراها ( 15في حيف يكضح جدكؿ   مقياس انماط التعمؽكالرافضيف لفقرات 
 المحكميف عمى فقرات المقياس .

   14جدول )
 آراء المحكمين في صقحية الفقرات لمقياس أنماط التعمق

   15جدول )                                  

 فقرات مقياس انماط التعمق قبل وبعد صياغتيا من قبل المحكمين

 الفقرة بعد التعديؿ الفقرة قبؿ التعديؿ الفقرة المجاؿ
 

 التعمؽ اآلمف
اشعر باالرتياح عندما أككف    1  

 قريبا مف زكجي كأطفالي 
باالرتياح عندما أككف قريبا اشعر 

 مف زكجي / زكجتي كأطفالي

 نسبة الرافضيف عدد الرافضيف  نسبة المكافقيف عدد المكافقيف الفقرات            المجاؿ 
التعمؽ 
 االمف 

1  ,2 ,4  ,5 , 7 14 %100 ___ ___ 
3  ,6 13 93%    

 
1          

 
7% 

التعمؽ  
 الرافض

1 , 2  ,4 14 100% ___ ___ 

3 , 5 , 7 13 93% 1 7% 
6 12 86% 2 14% 

التعمؽ 
 الخائؼ 

2 , 4   ,6 14 100% ___ ___ 
1 , 3 , 5  , 7 13 93% 1 7% 

التعمؽ 
 المستحكذ

1  ,3  ,5 , 7 14 100% __ __ 
2  ,4 13 93% 1 7% 

6 11 79% 3 22% 
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تتسـ عبلقتي بالطيبة مع زكجي    5    
 كأبنائي

تتسـ عبلقتي بالطيبة مع زكجي / 
 زكجتي كأبنائي

 
التعمؽ 
 الرافض

    

رغـ أف مشاعرم صادقة تجا     4
زكجي كعائمتي اال أنهـ ال 

 يستحقكف ذلؾ

رغـ أف مشاعرم صادقة تجا  
زكجتي كعائمتي اال انهـ زكجي / 

 ال يستحقكف ذلؾ
رغـ أني متعاطؼ مع زكجي    6

 كعائمتي اال أنهـ ال يقدركف ذلؾ
رغـ أني متعاطؼ مع زكجي / 

زكجتي كعائمتي اال أنهـ ال يقدركف 
 ذلؾ

 
التعمؽ 
 الخائؼ

    
    

عندما يقترب زكجي مني فأني    3  
 أشعر بالقمؽ

 عندما يقترب زكجي / زكجتي مني
 فأني أشعر بالقمؽ

بسبب نزاعات اآلخريف معي ,    6
جعمني ذلؾ أتسـ بالكسؿ 

 ز مسؤكلياتياكالتثاقؿ في أنج

نزاعي مع اآلخريف جعمني ذلؾ 
أتسـ بالكسؿ كالتثاقؿ في أنجاز 

 مسؤكلياتي
التعمؽ 

المستحكذ 
 المنشفؿ

ال استطيع االستقرار عندما    1
 يفيب عني زكجي في العمؿ 

ال استطيع االستقرار عندما يفيب 
 عني زكجي / زكجتي في العمؿ 

            
  اعداد تعميمات المقياس: -6

اعتمد الباحث في أعداد تعميمات المقياس عمى نفس القكاعد كالشركط التي ذكرها عالما القياس 
خفاء الهدؼ مف المقياس, 1982 جكف كركبرت, ( التي تؤكد عمى سهكلة الفهـ, كذكر مثاؿ تكضيحي, كا 

تنبيق المستجيب حكؿ عدـ كجكد أجابق صحيحة أك خاطئة,  كعدـ ذكر االسـ عمى المقياس  جكف ك 
 ( .  234, ص:1982كركبرت, 

 :التطبيق االستطقعي االول -7
متزكجا  كمتزكجة, كتبيف لمباحث أف فقرات ( 43طبؽ المقياس عمى عينة عشكائية بمغ عددها       

مقياس انماط التعمؽ كانت كاضحة, كأف التعميمات تبيف طريقة االجابة, كبمغ المدل الزمني لئلجابة عمى 
  ( دقائؽ.8دقائؽ( بمتكسط حسابي   9-5المقياس  
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اعتمد الباحث في استخراج التحميؿ  :حميل االحصائي لمفقرات )التالتطثيق االصتطالعي الثاني  -8
 اإلحصائي عمى : 

 Contrasted Groupsأ ـ المجموعتين الطرفيتين . 
لحساب القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات مقياس انماط التعمؽ, قاـ الباحث بتطبيؽ المقياس 

 هاكمتزكجة مف مكظفي جامعة القادسية, كبعد( متزكجا 340( عمى عينة التحميؿ البالفة   7رقـ   ممحؽ
 92%( مف االستمارات الحاصمة عمى أعمى الدرجات  27تـ ترتيب الدرجات تنازليان, كاختيار نسبة  

تبيف أف حدكد درجات إجابة المتزكجيف مف مكظفي ك استمارة( أيضان.  92استمارة( , كأدنى الدرجات  
 (:16كما في جدكؿ    جامعة القادسية عمى مقياس انماط التعمؽ

  16جدول )
في المجموعة العميا والدنيا عمى مقياس  المتزوجين من موظفي جامعة القادسيةحدود درجات إجابة 

 انماط التعمق
 حدود المجموعة الدنيا حدود المجموعة العميا االستراتيجية

 الدرجة الدنيا الدرجة العميا الدرجة الدنيا الدرجة العميا
 11 24 28 35 النمط اآلمن
 7 15 22 35 النمط الرافض
 6 10 15 35 النمط الخائف

 6 10 16 30 النمط المستحوذ
 

كبعد تحديد درجات المجمكعة العميا كالدنيا عمى المقياس, قاـ الباحث باستخراج الكسط الحسابي 
كعيٌدت القيمة , لعينتيف مستقمتيف (t. test)كاالنحراؼ المعيارم لكبل المجمكعتيف, كتطبيؽ االختبار التائي 

عند مستكل  (1.96)مقارنتها بالقيمة الجدكلية البالفة  عف طريؽالتائية المحسكبة مؤشران لتمييز كؿ فقرة 
( درجات القكة التمييزية لفقرات مقياس انماط التعمؽ بطريقة 17. كيكضح جدكؿ   (0.05)داللة احصائية 

 المجمكعتيف الطرفيتيف :
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  17)جدول 

 القوة التمييزية لفقرات مقياس انماط التعمق بطريقة المجموعتين الطرفيتين

مق
لتع

ط ا
نم

 

القيمة التائية   المجموعة الدنيا  المجموعة العميا رقم
 المحسوبة

 
عند  النتيجة
قرة 0.05مستوى 

الف
 

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

تعم
ال

مف
 اآل

ؽ
 

 دالة إحصائيا 5.681 1.402 3.989 0.4342 4.858 1

 دالة إحصائيا 4.883 1.028 4.326 0.358 4.880 2

 دالة إحصائيا 10.745 1.157 2.021 1.091 3.804 3

 دالة إحصائيا 13.191 1.160 2.717 0.766 4.630 4

 دالة إحصائيا 6.277 1.559 3.750 0.467 4.815 5

 دالة إحصائيا 6.851 0.906 1.445 1.707 2.826 6

 دالة إحصائيا 10.911 1.077 2.934 0.760 4.434 7

ض
لراف

ؽ ا
تعم
ال

 

 دالة إحصائيا 15.223 0.831 1.489 1.321 3.967 1

 دالة إحصائيا 16.110 1.141 1.837 1.005 4.391 2

 دالة إحصائيا 11.077 0.777 1.489 1.536 3.478 3

 دالة إحصائيا 12.001 0.146 1.021 1.696 3.152 4

 دالة إحصائيا 16.221 0.835 1.695 1.148 4.097 5

 دالة احصائيا 14.229 0.474 1.195 1.548 3.597 6
 دالة احصائيا 7.180 1.253 3.293 0.841 4.423 7

ئؼ
لخا

ؽ ا
تعم
ال

 

 دالة إحصائيا 13.791 0.000 1.000 1.421 3.043 1

 دالة إحصائيا 12.886 0.104 1.010 1.558 3.108 2

 دالة إحصائيا 11.784 0.208 1.021 1.596 3.000 3

 دالة إحصائيا 12.475 0.104 1.0109 1.550 3.032 4
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 دالة إحصائيا 13.669 0.146 1.021 1.541 3.228 5

 دالة إحصائيا 12.977 0.227 1.054 1.476 3.076 6

 دالة إحصائيا 15.471 0.338 1.130 1.401 3.456 7

حكذ
مست

ؽ ال
تعم
 ال

 دالة إحصائيا 19.250 0.497 1.195 1.317 4.021 1

 دالة إحصائيا 16.753 0.759 1.576 1.198 4.054 2

 دالة إحصائيا 13.873 0.399 1.163 1.464 3.358 3

 دالة إحصائيا 12.088 0.364 1.097 1.482 3.021 4

 دالة إحصائيا 13.556 0.346 1.108 1.451 3.217 5

 دالة إحصائيا 12.345 0.490 1.152 1.474 3.152 6

 
 ب / عققة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لكل نمط)االتساق الداخمي 

استعمؿ الباحث معامؿ ارتباط بيرسكف الستخراج العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة مف انماط 
 ( استمارة, كأظهرت النتائج أف جميع معامبلت االرتباط دالة340عمى  التعمؽ كالدرجة الكمية لكؿ نمط 

 (0.05)عند مستكل داللة إحصائية  (0.113)عند مقارنتها بالقيمة الحرجة لمعامؿ االرتباط البالفة 
لكؿ ( يكضح معامبلت ارتباط بيرسكف بيف درجة الفقرة كالدرجة الكمية  18, كجدكؿ (338)كدرجة حرية 
 :اطنمط مف أنم

   18جدول ) 
 في مقياس انماط التعمق نمطمعامقت ارتباط بيرسون بين درجة الفقرة والدرجة الكمية لكل 

النوط  النوط اآلهن

 الرافض

النوط 

 الخائف

النوط 

 الوضتحور

معامل  ت

 االرتباط

معامل  ت

 االرتباط

معامل  ت

 االرتباط

معامل  ت

 االرتباط

1 0.418 1 0.615 1 0.679 1 0.625 

2 0.353 2 0.607 2 0.544 2 0.581 

3 0.300 3 0.459 3 0.697 3 0.681 

4 0.499 4 0.634 4 0.732 4 0.645 

5 0.427 5 0.609 5 0.658 5 0.653 
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6 0.250 6 0.610 6 0.691 6 0.637 

7 0.449 7 0.287 7 0.598 7 - 
 
 

اربعة انماط مستقمة, التي مكزعة عمى ( فقرة 27المقياس بعد استعماؿ اإلجراءات السابقة مككف مف  بقي 
 (7)فقرات, كالنمط الخائؼ بكاقع  (7)فقرات, كالنمط الرافض بكاقع  (7)تمثمت بالنمط اآلمف بكاقع 

  فقرات. (6)فقرات, كالنمط المستحكذ بكاقع 
 .الخصائص القياسية ) السيكومترية   لمقياس انماط التعمق:4

 لمقياس انماط التعمؽ في ضكء استخراج: الخصائص القياسية تـ التحقؽ مف
 استعمؿ الباحث عدة مؤشرات لمصدؽ, هي ::  Validityأ ـ الصدق . 

عمى مجمكعة مف  المقياس عرض فقرات ضكءتحقؽ هذا النكع مف الصدؽ في  الصدق الظاىري :-
 المحكميف المتخصصيف في ميداف عمـ النفس . كما ذكر سابقان .

المؤشػػػرات  عػػف طريػػؽ( أنمػػاط التعمػػؽالنػػػكع مػػف الصػػدؽ فػػي هػػذا المقيػػػاس   تػػكفر هػػذا:  صــدق البنــاء-
  -:اآلتية

 استخراج التمييز بكاسطة اسمكب المجمكعتيف الطرفيتيف.أ. 
 .لكؿ نمط مف أنماط المقياسب. ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية 

 

  -قاـ الباحث باستخراج ثبات المقياس بالطريقتيف اآلتيتيف ::   مؤشرات الثبات -ب 

قػػاـ الباحػػث بتطبيػػؽ مقيػػاس :  Retest  -(Test  إعػػادة االختبػػار طريقػػة االتسػػاؽ الخػػارجي  -أواًل :
( متزكجػػا كمتزكجػػة مػػف مػػكظفي 40انمػػاط التعمػػؽ السػػتخراج الثبػػات بهػػذ  الطريقػػة عمػػى عينػػة مككنػػة مػػف  

جامعة القادسية, كبعد مركر اسبكعيف مف التطبيؽ األكؿ لممقياس قاـ الباحث بإعادة تطبيؽ المقياس ذاتق 
 Person Correlation)مػػػرة أخػػػرل كعمػػػى العينػػػة ذاتهػػػا, كبعػػػد اسػػػتعماؿ معامػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػكف 

Cofficient) ؽ األكؿ كالثػػاني , ظهػػر أف قيمػػة معامػػؿ لمتعػػرؼ عمػػى طبيعػػة العبلقػػة بػػيف درجػػات التطبيػػ
 . ( 19الثبات لممقياس كما في الجدكؿ   
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  19جدول )
 اعادة االختبار درجات معامل الثبات لمقياس انماط التعمق بطريقة   

 درجة معامل الثبات النمط

 0.720 التعلق اآلهن
 0.701 التعلق الرافض
 0.707 التعلق الخائف

 0.792 التعلق الوضتحور
 

يكػػػكف مػػػف  (Likert)تعػػػد درجػػػات الثبػػػات فػػػي الجػػػدكؿ اعػػػبل  جيػػػدة عنػػػد مقارنتهػػػا بمعيػػػار ليكػػػرت   
 0.62 – 0.93 )(Lazarous, 1963, P. 228)   فأكثر  عيسػكم , 0.70كالفا كركنباخ الذم يبمغ )

 ( . 58, ص 1985
لحسػػػاب الثبػػػات بهػػػذ  الطريقػػػة تػػػـ اسػػػتعماؿ معادلػػػة  :)معامـــل الفاكرونبـــاخ االتســـاق الـــداخمي  -: ثانيـــاً 

 ( 20الفاكركنباخ لممقياس , كبمغ ثبات انماط التعمؽ كفؽ طريقة الفا كركنباخ كما مبيف في الجدكؿ   
  20جدول )

 الفا كرونباخ درجات معامل الثبات لمقياس انماط التعمق بطريقة
 درجة معامل الثبات انماط التعمق

 0.701 التعلق اآلهن
 0.753 التعلق الرافض
 0.776 التعلق الخائف

 0.776 التعلق الوضتحور
 

 تها بمعيار الفا كركنباخ لمثبات.( جيدة عند مقارن20كتعد درجات الثبات في الجدكؿ  
 

 وصف المقياس وتصحيحو وحساب الدرجة الكمية :
انماط مستقمة, التي  أربعةمكزعة عمى ( فقرة 27تألؼ مقياس انماط التعمؽ بصكرتق النهائية مف  

 (7)فقرات, كالنمط الخائؼ بكاقع  (7)فقرات, كالنمط الرافض بكاقع  (7)تمثمت بالنمط اآلمف بكاقع 
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 ,يستجيب في ضكئها المفحكص عمى خمسة بدائؿ لئلجابة فقرات. (6)فقرات, كالنمط المستحكذ بكاقع 
( يعطي , ال تنطبؽ عمي عمي احيانا, تنطبؽ عمي قميبلطبؽ عمي دائما , تنطبؽ عمي غالبا, تنطبؽ تن 

تنطبؽ  درجات( كالبديؿ  4درجات( كالبديؿ   تنطبؽ عمي غالبا5تنطبؽ عمي دائما مف خبللها لمبديؿ  
كيصبح  درجة1درجة( كالبديؿ   ال تنطبؽ عمي  2تنطبؽ عمي قميبل    ,درجات( كالبديؿ 3 عمي احيانا 

لذا تتراكح مدل اإلجابة عمى انماط  تصحيح المقياس عكسيان لمفقرات ذات التكجق السمبي النماط التعمؽ
 . ( 21التعمؽ كفؽ عدد الفقرات المككنة منها, ككما في جدكؿ    

  21جدول )
 االجابة عمى مقياس أنماط التعمق مدى

عدد  انماط التعمق
 الفقرات

المتوسط  اعمى درجة
 الفرضي

 ادنى درجة

 7 21 35 7 التعلق اآلهن
 7 21 35 7 التعلق الرافض
 7 21 35 7 التعلق الخائف

 6 18 30 6 التعلق الوضتحور

 
 المؤشرات اإلحصائية لمقياس انماط التعمق :  -

إف مػػػف المؤشػػػرات اإلحصػػػائية التػػػي ينبفػػػي أف يتصػػػؼ بهػػػا أم مقيػػػاس تتمثػػػؿ فػػػي التعػػػرؼ عمػػػى 
     مجمكعػػػة مػػػف المؤشػػػرات كمػػػا فػػػي جػػػدكؿ  طبيعػػػة التكزيػػػع االعتػػػدالي , الػػػذم يمكػػػف التعػػػرؼ عميػػػق بكاسػػػطة 

  22 . ) 
  22جدول ) 

 التعمق  أنماطالمؤشرات اإلحصائية لمقياس 

 التعمق المستحوذ التعمق الخائف  التعمق الرافض التعمق اآلمن

المؤشرات 
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

المؤشرات  القيم
 اإلحصائية

 القيم

الوسط 
الوسط  21 الفرضي

الوسط  21 الفرضي
الوسط  21 الفرضي

 18 الفرضي
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الوسط 
الوسط  25.867 الحسابي

الوسط  20.664 الحسابي
الوسط  15.485 الحسابي

 14.464 الحسابي

الخطم 
المعياري 
 لموسط

0.222 
الخطم 

المعياري 
 لموسط

0.335 
الخطم 

المعياري 
 لموسط

0.351 
الخطم 

المعياري 
 لموسط

0.316 

 14.000 الوسيط 14.000 الوسيط 20.000 الوسيط 26.000 الوسيط

 14.00 المنوال 13.00 المنوال 19.00 المنوال 26.00 المنوال
االنحراف 
االنحراف  4.095 المعياري

االنحراف  6.177 المعياري
االنحراف  6.476 المعياري

 5.832 المعياري

 34.019 التباين 41.950 التباين 38.159 التباين 16.776 التباين

 0.649 االلتواء 0.809 االلتواء 0.418 االلتواء -0.488- االلتواء

 -0.266- التفرطح 0.206 التفرطح -0.509- التفرطح 0.569 التفرطح

 24.00 المدى 29.00 المدى 28.00 المدى 24.00 المدى

 6.00 أقل درجة 6.00 أقل درجة 7.00 أقل درجة 11.00 أقل درجة
أعمى 
أعمى  35.00 أعمى درجة 35.00 أعمى درجة 35.00 درجة

 30.00 درجة

 

, نجد أف تمؾ انماط التعمؽ كاستراتيجياتقعند مبلحظة قيـ المؤشرات اإلحصائية األنفة الذكر لمقياس      
المؤشرات تتسؽ مع معظـ مؤشرات المقاييس العممية, إذ تقترب درجات انماط التعمؽ كتكراراتها نسػبيان مػف 

 ( يكضح ذلؾ بيانيان :  3التكزيع االعتدالي, مما يسمح بتعميـ نتائج تطبيؽ هذا المقياس كشكؿ  
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   3شكل )

 التوزيع االعتدالي عمى مقياس أنماط التعمق
 التطبيق النيائي:خامسا : 

جامعة القادسية المتزكجيف كالمتزكجات مف مكظفي قاـ الباحث بتطبيؽ اداتي البحث عمى عينة مف     
 لمتساكمذات التكزيع ا الطبقيةتـ اختيارهـ بالطريقة العشكائية  كمتزكجة متزكجا( 340حجمها   الغالب

, كبعد االنتهاء مف التطبيؽ صححت اإلجابات  (4-1-2021( الى   2-12-2020  لمفترة مف
 كحسبت الدرجات الكمية لكؿ منها مف اجؿ استخراج نتائج البحث . 

 : الوسائل االحصائيةسادسا : 

( في Spssاستعاف الباحث بالحقيبة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية  لفرض التحقؽ مف أهداؼ البحث, 

 معالجة البيانات احصائيا بالحاسبة االلكتركنية, كباستعماؿ الكسائؿ اإلحصائية اآلتية:

االختبار التائي لعينة كاحدة: لمتعرؼ عمى داللة الفرؽ بيف المتكسط الحسابي كالمتكسط الفرضي  -1
 عمؽ.لمنكستالجيا كأنماط الت

البحث باسمكب االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف الستخراج القكة التمييزية لفقرات مقاييس  -2
 المجمكعتيف الطرفيتيف.

 معامؿ ارتباط بيرسكف, لتحقيؽ اآلتي: -3
 ايجاد العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ فقرة كالدرجة الكمية لمقياسي البحث. أ .

 بيف درجة كؿ فقرة كدرجة المجاؿ لمقياسي البحث. ب. ايجاد العبلقة االرتباطية
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ج. ايجاد العبلقة االرتباطية بيف درجة كؿ مجاؿ كالمجاالت االخرل كالدرجة الكمية  لكؿ مف مقياسي 
 البحث.

 ق.الستخراج الثبات بطريقة إعادة االختبار لمقاييس البحث.
 ؽ.ك. ايجاد العبلقة االرتباطية بيف النكستالجيا كانماط التعم

(الستخراج Alpha Formula For Internal Consistencyمعادلة الفاكركنباخ لبلتساؽ الداخمي   -4
 الثبات لمقياس النكستالجيا كانماط التعمؽ.

تحميؿ التبايف الثنائي الستخراج الفركؽ عمى مقياس النكستالجيا كأنماط التعمؽ كفؽ متفير النكع  -5
 ال يممؾ سكف(. – أناث( كنكع السكف  يممؾ سكف- ذككر

مف أجؿ تعرؼ مدل إسهاـ أنماط التعمؽ بالتنبؤ في ظهكر النكستالجيا لدل  المتعددتحميؿ االنحدار  -6
 المتزكجيف.

 

 
 

 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 انفصم انرابع

 عرض اننتائج وتفسريها
 

 عرض اننتائج وتفسريها-  

 انتىصيات  -  

 املقرتحات -  
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 اليدف االول : تعرف النوستالجيا لدى المتزوجين:

( كانحراؼ معيارم 111.129ظهر المتكسط الحسابي لدل المتزكجيف عمى مقياس النكستالجيا   
( كعند مقارنة المتكسط الحسابي لعينة البحث 87( , فيما كاف المتكسط الفرضي  16.361قدر   

الفرضي لممقياس كباستعماؿ االختبار التائي لعينة كاحدة . ظهر اف القيمة التائية المحسكبة بالمتكسط 
كتشير تمؾ النتيجة الى كجكد فرؽ ذك داللة احصائية  (1,96)مف القيمة الجدكلية  أكبر( كهي 27.194 

 ( يكضح ذلؾ. 23(, كجدكؿ  339( ك بدرجة حرية  0,05عند مستكل داللة  

  23 جدول)

 النوستالجياالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 
 

 المتغير

عــــــــدد 

أفــــــــراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

االنحـــــــــــراف 

 المعياري

الوســـــــــط 

 الفرضي

درجــــــــــــــة  القيمة التائية

 الحرية

 مستوى داللة 

 الجدولية المحسوبة 0.05

 16.361 111.129 340 وستالجياالن
  

 87  

 
27.194 

 

 
1.96 

 

 

339 

 

 قدال

يميمكف إلى الحنيف نحك الماضي. كيمكف تفسير هذ  كمف الجدكؿ اعبل  يتضح بأف المتزكجيف 
( اف النكستالجيا هي مف الكسائؿ الدفاعية التي Batcho, 1995   (كرستيف باتشك نظرية ل قان النتيجة كف

 المتزكجيف( بهدؼ الحد مف التكتر كالتقميؿ مف الضفكط النفسية, فعندما يشعر المتزكج يمجأ اليها 
بالضفكط كاالعباء الزكاجية كاألسرية كالمهنية فأنها تثير لديق المشاعر السمبية كتسبب االجهاد كالتعب, 

ة مف التفاؤؿ لذلؾ يقكـ العقؿ بطريقة ال شعكرية باستدعاء ذكريات الماضي اإليجابية, لتزكد  بشحن
لمتقميؿ مف حدة اإلحباط كالفشؿ. كاتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة كدراسة 

 Holak & Havlen,1998 التي كجدت أف النكستالجيا تظهر كخبرات سابقة تدعـ تماسؾ الفرد )
االحداث كالمكضكعات النفسي, كتؤدم إلى شعكر متكازف كايجابي, كتتعمؽ هذ  الخبرات باألشخاص ك 

( التي كجدت أف استعماؿ Hepper,et,al,2012المرتبطة بالماضي, كذلؾ اتسقت مع نتائج دراسة  
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المتزكجيف لمنكستالجيا تعد مف الميكانزمات التي تعزز النمك النفسي لمفرد, كتحافظ عميق مف المهددات 
 الذاتية كمشاعر القمؽ.  

 

ــاس  ــى مقي ــروق عم ــاني : الف ــدى اليــدف الث ــري الجــنس والســكن ل ــا لمتغي النوســتالجيا وفق
 المتزوجين:

كفؽ متفير  النكستالجياعمى مقياس  المتزكجيفلفرض تعرؼ داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات  
اسػػتعمؿ الباحػػث تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي   ال يممػػؾ سػػكف(  - يممػػؾ سػػكف كالسػػكفالجنس ذككر,إنػػاث( 

 Tow way ANOVA يكضح ذلؾ:24كجدكؿ   ( . 0.05داللة  ( عمى كفؽ مستكل ) 
  24 جدول )

 النوستالجيامقياس عمى والسكن الفروق في الجنس 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
598.000 1 598.000 2.237 

3.84 

 

0.05 

 

 السكن
28.540 1 28.540 0.107 

  السكن xالتفاعل )الجنس
573.622 1 573.622 2.146 

 267.303 336 89813.655 الخطم

 340 4289662.000 الكمي

 تبيف النتائج أف :( 24مف مبلحظة الجدكؿ  

 الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث  : أ.
ال يرقى الى  مقياس النكستالجيايتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف الذككر كاإلناث عمى 

( مع القيمة الجدكلية البالفة 2.237مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  
( 112.0882إذ بمغ المتكسط الحسابي لمذككر   (0.05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3.84 

الذم ال يختمؼ كثيرا عف المتكسط الحسابي لئلناث البالغ  (18.39245)بانحراؼ معيارم 
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مف  . كيمكف تفسير هذ  النتيجة الى اف الذككر كاالناث(14.02999)( بانحراؼ معيارم 110.1706 
في ككف  (باتشك كهذا يرجع كفقا لنظرية  ,تقريبا بنفس الدرجة يميمكف إلى الحنيف نحك الماضي المتزكجيف

استدعاء المتزكجيف لخبرات الحياة الماضية مثؿ الخبرات المتعمقة باالنجاز كالعائمة كالذكريات الركمانسية 
كالبيئية  االجتماعية( تجعمهـ يشعركف بالرضا, كتعزيز الذات, كتمدهـ بالقكة كالسيطرة عمى االكضاع 

٠ؼرمذ.(Batcho,2013,p.3) الحالية, كهذا ما يؤدم إلى تدني الفركؽ بيف الجنسيف رٌه فعالػٓ

إٌٝ ٠ّىٓأْذشخغ إٌر١دح المتزكجيف, كعيشهـ في بيئة  بها مرتشابق الظركؼ التي اٌثاحثأْ٘زٖ
 بينهما.  ذذٟٔاٌفشقاالحصائٟاجتماعية كثقافية مشتركة, كمركرهـ بخبرات اجتماعية عامة أدت إلى 

( Sherman & Newman ,1977( , كذلؾ  Wildshut et al,2006  كتتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة
بينما  اثبتت هذ  الدراسات انق ال يكجد فرؽ بيف الجنسيف مف ناحية تمتع المتزكجيف بالنكستالجيا. إذ, 

ف النساء اكثر تعرضا لمحنيف مف التي تكصمت إلى أ( Holbrook, 1993دراسة  اختمفت مع نتائج 
( اف الرجاؿ يتمتعكف بالحنيف الى الماضي اكثر مف النساء Davis,1979كجد   بالمقابؿالرجاؿ,  

 Rogers,1998,p.36.)

 :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكن ب. 
 المتزكجيف الذيف يممككف سكف, كالذيف ال يممككف سكفيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف 

االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة يرقى الى مستكل الداللة ال  كستالجيامقياس النعمى 
إذ بمغ المتكسط  (0.05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3,84( مع القيمة الجدكلية البالفة  0.107 

عف  كثيرا يختمؼال الذم  (16.40546)( بانحراؼ معيارم 111.4478  لمذيف يممككف سكفالحسابي 
. (16.32338)( بانحراؼ معيارم 110.4636البالغ   سكفلمذيف ال يممككف المتكسط الحسابي 

( اف المتزكجيف الذيف Batcho, 1995كيمكف تفسير هذ  النتيجة كفقا إلى ما أشارت إليق نظرية  
يممككف سكف كالذيف ال يممككف سكف يمركف بنفس الظركؼ كاألعباء االسرية كالمهنية كبالتالي ظهرت 

شعكر عاـ كهذا الشعكر  ذلؾ يعد إذنفس الدرجة مف النكستالجيا النتيجة اف المتزكجيف يتمتعكف ب
 بالنكستالجيا يؤدم الى تقكية الركابط االجتماعية كالتعاطؼ.
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 :والسكنج. تفاعل الجنس 

مف الذيف يممككف اك ال الذككر كاإلناث  المتزكجيفؽ بيف ك يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفر 
( مع 2.146مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة   إلىرقى يممككف سكف ال ت

 السكف( , كبذلؾ لـ يظهر تفاعؿ لمجنس مع 0.05( عند مستكل داللة  3,84القيمة الجدكلية البالفة  
 كما مكضح في الجدكؿ السابؽ. مقياس النكستالجيافي التأثير عمى 

 لدى المتزوجين:اليدف الثالث : تعرف أنماط التعمق 

لفرض تعرؼ انماط التعمؽ لدل المتزكجيف, استخرج الباحث الكسط الحسابي كاالنحراؼ 
المستحكذ( , كمف -الخائؼ-الرافض-المعيارم كالكسط الفرضي لكؿ نمط مف أنماط التعمؽ  اآلمف

سط ثـ تطبيؽ االختبار التائي لعينة كاحدة, الستخراج داللة الفرؽ بيف الكسط الحسابي كالك 
 ( يكضح ذلؾ. 25كجدكؿ  , ( 339( ك بدرجة حرية  0.05عند مستكل داللة   الفرضي

   25 جدول)

 انماط التعمقالفرق بين المتوسط الحسابي والمتوسط الفرضي لمقياس 
 

 التعلق
عدد 

أفراد 

 العينة

 المتوسط

 الحسابي
 لكل بعد

االنحراف 

 المعياري

الوسط 

 الفرضي

درجة  القيمة التائية

 الحرية

مستوى 

داللة 

0.05 
 الجدولية المحسوبة

 اآلمن

340 

25.867 4.095 
21 

21.914 
 داٌح 339 1,96

 غ١شداٌح 339 1,96 -1.001 21 6.177 20.664 الرافض

 غ١شداٌح 339 1,96 -15.700 21 6.476 15.485 الخائف

 5.832 14.464 المستحوذ
 غ١شداٌح 339 1,96 -11.176 18

المتزكجيف يتسمكف بنمط التعمؽ اآلمف في حيف نجد أنهـ ال كمف الجدكؿ اعبل  يتضح أف 
. كهذ  النتيجة تتسؽ (0.05)يعانكف مف التعمؽ الرافض كالخائؼ كالمستحكذ عند مستكل داللة إحصائية 

( التي أشارت إلى أف القسـ الكبير مف الراشديف Bartholomew,1990مع ما كجدتق نظرية بارثكلكميك 
أحدل انماط التعمؽ غير التكيفية.  يتكجق نحكعمؽ اآلمف, بينما القسـ المتبقي يتمركزكف حكؿ نمط الت
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كبهذا الصدد تتسـ عينة البحث مف المتزكجيف بامتبلكهـ صكرة ايجابية حكؿ انفسهـ كاآلخريف, فهـ 
يشعركف بالكفاءة كاستحقاؽ مشاعر الحب كالتقدير, كيظهركف في الكقت نفسق مشاعر الثقة كاآلماف 

هـ كافراد عائمتهـ كأصدقائهـ, كهذا ما يجعمهـ قريبيف منهـ, كاتخاذهـ قاعدة أمنق نحك العمؿ بشركائ
( التي اشارت Mitchell & Doumas, 2004كاالنجاز. كتتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة ميشيؿ كدكماس  

شاعر % مف عينة البحث كانت تتسـ بالتعمؽ اآلمف, كانها تتمتع بالرضا الذاتي , كم73الى نسبة 
( التي 2009السعادة مع المقربيف عميهـ. كذلؾ تتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة   ابك غزاؿ عبد الكريـ ,

كجدت أف نمط التعمؽ اآلمف احتؿ التسمسؿ األكؿ بيف انماط التعمؽ االخرل لدل الراشديف, كمف ثـ جاء 
يجابي لآلخريف , كبعد ذلؾ جاء الذم يظهر عدـ الجدارة الذاتية مقابؿ التقييـ اال ستحكذنمط التعمؽ الم

يظهركف شعكرا بعدـ الجدارة الذاتية مقترف بتكقعات تشير إلى  إذنمط التعمؽ الخائؼ في المرتبة الثالثة, 
أف اآلخريف ال يمكف الثقة بهـ, كاخيرا احتؿ النمط الرافض المرتبة اآلخيرة الذيف يتميزكف بجدارة الذات, 

 ( يمثؿ انماط التعمؽ لدل المتزكجيف .4كالشكؿ    مقابؿ تقييـ اآلخريف بدرجة منخفضة, كعدـ الثقة بهـ,

  

 
  4الشكل )

 نماط التعمق لدى المتزوجينيوضح المتوسطات الحسابية ال 
 

 

0

5

10

15

20
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30

 المستحوذ الخائف الرافض اآلمن

 انماط التعلق لدى المتزوجين

 انماط التعلق لدى المتزوجٌن
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اليــدف الرابــع : الفــروق عمــى مقيــاس أنمــاط التعمــق وفقــا لمتغيــري الجــنس والســكن لــدى 
 المتزوجين:

 .الفروق عمى مقياس التعمق اآلمن وفقا لمتغيري الجنس والسكن لدى المتزوجين:6
كفؽ  التعمؽ اآلمفعمى مقياس  المتزكجيفلفرض تعرؼ داللة الفركؽ بيف متكسطات درجات   

استعمؿ الباحث تحميؿ التبايف الثنائي   ال يممؾ سكف(  -كالسكف  يممؾ سكفإناث(  متفير الجنس ذككر,
 Tow way ANOVA  يكضح ذلؾ:26كجدكؿ   ( . 0.05( عمى كفؽ مستكل داللة ) 

  26 جدول )
  التعمق اآلمنمقياس عمى والسكن الفروق في الجنس 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
102.802 1 102.802 6.221 

3.84 

 

0.05 

 

 السكن
.698 1 .698 0.042 

  السكن xالتفاعل )الجنس
2.616 1 2.616 0.158 

 16.526 336 5552.589 الخطم

 340 233193.000 الكمي

 كتبيف النتائج السابقة أف :

 متغير الجنس )ذكور، إناث  :ل قاً الفرق وف أ.
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف الذككر كاإلناث عمى مقياس التعمؽ اآلمف يرقى الى 

( مع القيمة الجدكلية البالفة 6.221االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  مستكل الداللة 
( 25.2471إذ بمغ المتكسط الحسابي لمذككر   (0.05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3.84 

 ( بانحراؼ26.4882الذم يختمؼ عف المتكسط الحسابي لئلناث البالغ   (4.27572)بانحراؼ معيارم 
كتدؿ هذ  النتيجة عمى كجكد فركؽ بيف الذككر كاالناث مف المتزكجيف عمى  .(3.82028)يارم مع
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ف االناث المتزكجات اكثر اتساما بنمط بأمقياس التعمؽ اآلمف كلصالح االناث. كيمكف تفسير هذ  النتيجة 
لدل اإلناث, إذ يظهر التعمؽ اآلمف مقايسة بالذككر المتزكجيف, كيمكف ارجاع ذلؾ الى الطبيعة العاطفية 

مف الذككر, كهذا ما يزيد مف رغبتهف  أكبر ة بشركائهـ بدرجةيالجنس االنثكم مشاعر حب كمكدة كحميم
ف الذككر يميمكف في إ, في حيف نجد االستقرار االنفعاليبالبقاء بالقرب مف ازكاجهف كاطفالهف كديمكمة 

 دة, كال يتقيدكف بعبلقة حميمية كاحدة. فضبل عفمعظـ االحياف إلى تككيف عبلقات ارتباطية تعمقية متعد
ية, إذ اف الذككر مطالبيف دائما باالستقبللية كاظهار ر يعتقد الباحث اف التعمؽ يتأثر باالدكار الجند ذلؾ

في  بشركائهـالقكة كالتماسؾ اماـ المشاعر العاطفية, مما يحد ذلؾ بعض الشيء مف المشاعر التعمقية 
 فَّ التي كجدت أف االناث يظهر   (.Noller & Feeny, 1994 لنتيجة مع دراسةالحياة. كاتسقت هذ  ا

ثقة مرتفعة  نمط التعمؽ االمف بدرجة اكبر مف الذككر, كهذا ما يجعؿ النساء سعيدات, كراضيات, كلديهفَّ 
 باآلخريف.

 :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف المتزكجيف الذيف يممككف سكف, كالذيف ال يممككف سكف 

ال يرقى الى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  مقياس التعمؽ اآلمفعمى 
إذ بمغ المتكسط  (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3,84( مع القيمة الجدكلية البالفة  0.042 

الذم ال يختمؼ كثيرا عف المتكسط  (4.008)( بانحراؼ معيارم 25.865الحسابي لمذيف يممككف سكف  
. كتشير هذ  النتيجة إلى (4.292)( بانحراؼ معيارم 25.872الحسابي لمذيف ال يممككف سكف البالغ  

مكف أف يرجع ذلؾ إلى أف انق ال يكجد فرؽ بيف المتزكجيف في نمط التعمؽ اآلمف حسب السكف, كي
الجانب الكبير مف التعمؽ يتأثر بطبيعة العبلقات كالخبرات العاطفية التي تنشأ بيف األفراد, فرغـ أف 
المكاف يمارس دكرا في تشكيؿ الذكريات إال أف التعمؽ يرتبط بما يتبادؿ بق األفراد مف مشاعر الحب 

عمى تشكيؿ المعتقدات االيجابية حكؿ الذات, كغرس كالمكدة كالتعاكف, كبدكر  تمارس هذ  االنفعاالت 
 & Hazan)الثقة باالخريف, كتعاكنهـ عمى اشباع حاجاتهـ المتبادلة. كاتسقت هذ  النتيجة مع دراسة 

Shaver,1990)  التي أعطت لمرابطة العاطفية بيف األفراد أهمية كبيرة مقارنة بالمتفيرات األخرل, ألف
ف عبلقات الحب, كتشجعهـ عمى عدـ الخكؼ مف الفشؿ, كامتبلؾ ثقة عالية تككي عمى هذ  الرابطة تعمؿ

 في مسار حياتهـ االجتماعية كالمهنية كالنفسية.
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 :والسكنج. تفاعل الجنس 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ بيف المتزكجيف الذككر كاإلناث مف الذيف يممككف اك ال 

( مع 0.158االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  يممككف سكف ال ترقى إلى مستكل الداللة 
( , كبذلؾ لـ يظهر تفاعؿ لمجنس مع السكف 0,05( عند مستكل داللة  3,84القيمة الجدكلية البالفة  

 في التأثير عمى مقياس التعمؽ اآلمف كما مكضح في الجدكؿ السابؽ.

 :المتزوجينلدى والسكن وفقا لمتغيري الجنس التعمق الرافض الفروق عمى مقياس .0

كفػؽ  التعمػؽ الػرافضعمػى مقيػاس  المتػزكجيفلفرض تعرؼ داللػة الفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات   
اسػػتعمؿ الباحػػث تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي   ال يممػػؾ سػػكف( -كالسػػكف  يممػػؾ سػػكفمتفيػػر الجنس ذككر,إنػػاث( 

 Tow way ANOVA  يكضح ذلؾ: 27كجدكؿ  . ( 0.05( عمى كفؽ مستكل داللة ) 
   27جدول )

  التعمق الرافضمقياس عمى والسكن الفروق في الجنس 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
36.393 1 36.393 0.956 

3.84 

 

0.05 

 

 السكن
8.984 1 8.984 0.236 

  السكن xالتفاعل )الجنس
49.575 1 49.575 1.302 

 38.080 336 12795.011 الخطم

 340 158126.000 الكمي

 كتبيف النتائج السابقة أف :

 الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث  : أ.
ال يرقى الى  الرافضمقياس التعمؽ يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف الذككر كاإلناث عمى 
( مع القيمة الجدكلية البالفة 0.956مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  

( بانحراؼ 20.1824إذ بمغ المتكسط الحسابي لمذككر   (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3,84 
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( بانحراؼ معيارم 21.1471ث البالغ  الذم يختمؼ عف المتكسط الحسابي لئلنا (5.96704)معيارم 
. كترجع هذ  النتيجة الى اف الذككر كاالناث مف المتزكجيف يتشابهكف في طريقتهـ لمتفاعؿ (6.36155)

( يركف انفسهـ محصنيف مف القمؽ كال Bartholomew,1990مع بعضهـ البعض, فهـ كفقا لنظرية  
 Rosswu, pierson)يحتاجكف إلى عبلقات حميمة مع االخريف. كاتفقت هذ  النتيجة مع دراسة 

&Woodward, 2007) أظهرت عدـ كجكد فركؽ دالة إحصائيا تعزل إلى الجنس. إذ 

 :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 
تزكجيف الذيف يممككف سكف, كالذيف ال يممككف سكف يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف الم

ال يرقى الى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  مقياس التعمؽ الرافضعمى 
إذ بمغ  (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,84( مع القيمة الجدكلية البالفة  0.236 

الذم ال يختمؼ كثيرا  (6.46027)( بانحراؼ معيارم 20.7652المتكسط الحسابي لمذيف يممككف سكف  
. مما (5.56139)( بانحراؼ معيارم 20.4545عف المتكسط الحسابي لمذيف ال يممككف سكف البالغ  

فيما بينهـ عمى  يشير ذلؾ إلى أف المتزكجيف ممف يمتمككف سكف كالذيف ال يمتمككف سكف ال يختمفكف
مقياس التعمؽ الرافض , كترجع هذ  النتيجة إلى التشابق في االتجاهات ممف يميمكف الى نمط التعمؽ 

 في هذا النمط  يككنكف نظرة إيجابية لمذات كسمبية لآلخريف المتزكجيفاف  إذالرافض مف المتزكجيف, 
(Bartholomew, 1990) . 

 :والسكنج. تفاعل الجنس 
الجدكؿ السابؽ أف الفركؽ بيف المتزكجيف الذككر كاإلناث مف الذيف يممككف اك ال يتضح مف 

( مع 1.302يممككف سكف ال ترقى إلى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  
سكف ( , كبذلؾ لـ يظهر تفاعؿ لمجنس مع ال0,05( عند مستكل داللة  3,84القيمة الجدكلية البالفة  

 في التأثير عمى مقياس التعمؽ الرافض كما مكضح في الجدكؿ السابؽ.
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 :المتزوجينلدى والسكن وفقا لمتغيري الجنس التعمق الخائف الفروق عمى مقياس  .3
كفػؽ  التعمػؽ الخػائؼعمػى مقيػاس  المتػزكجيفلفرض تعرؼ داللػة الفػركؽ بػيف متكسػطات درجػات   

اسػػتعمؿ الباحػػث تحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي   ال يممػػؾ سػػكف( -كالسػػكف  يممػػؾ سػػكفإنػػاث(  متفيػر الجنس ذكػػكر,
 Tow way ANOVA  يكضح ذلؾ:28كجدكؿ   ( . 0.05( عمى كفؽ مستكل داللة ) 

  28 جدول )
  التعمق الخائفمقياس عمى والسكن الفروق في الجنس 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 المربعاتمتوسط 

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
204.268 1 204.268 4.995 

3.84 

 

0.05 

 

 السكن
12.041 1 12.041 0.294 

 xالتفاعل )الجنس
 2.536 103.716 1 103.716  السكن

 40.898 336 13741.660 الخطم

 340 95751.000 الكمي

 السابقة أف :كتبيف النتائج 

 الفرق وفق متغير الجنس )ذكور، إناث  : أ.
يرقى الى  مقياس التعمؽ الخائؼيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف الذككر كاإلناث عمى 

( مع القيمة الجدكلية البالفة 4.995مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  
( بانحراؼ 14.4588إذ بمغ المتكسط الحسابي لمذككر   (0.05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3.84 

( بانحراؼ معيارم 16.5118الذم يختمؼ عف المتكسط الحسابي لئلناث البالغ   (6.09792)معيارم 
ناث , . كتشير النتيجة في هذا النمط اف المتزكجيف لديهـ فركؽ دالة احصائيا كلصالح اال(6.69650)

, إذ تظهر هذ  الدراسات إلى أف غالبية اإلناث تسجؿ النها تتسؽ مع النظريةكتعد هذ  النتيجة طبيعية 
درجات عمى مقياس القمؽ كالخكؼ بدرجة أكبر مف الذككر, فضبل عف شعكر النساء المتزكجات بالخكؼ 
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كالخشية مف المستقبؿ, مما مف مكاجهة الضفكط كالمهددات البيئة كبطالة الزكج, كالخكؼ عمى األطفاؿ, 
يؤدم ذلؾ إلى ظهكر الفرؽ عمى مشاعر التعمؽ الخائؼ, فرغـ أف كبل الجنسيف ال يعانياف مف النمط 
التعمقي الخائؼ, إال أف هناؾ فرؽ يظهر لصالح اإلناث. كتتسؽ هذ  النتيجة مع دراسة 

 Bartholomew, 1990,) اث يسجمف متكسط التي تكصمت إلى كجكد فرؽ احصائي يظهر أف االن
 حسابي بدرجة أكبر مف الذككر عمى نمط التعمؽ الخائؼ.

 :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 
يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف المتزكجيف الذيف يممككف سكف, كالذيف ال يممككف سكف 

ال يرقى الى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  مقياس التعمؽ الخائؼعمى 
إذ بمغ المتكسط  (0.05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3.84( مع القيمة الجدكلية البالفة  0.294 

الذم ال يختمؼ كثيرا عف  (6.72221)( بانحراؼ معيارم 15.5783الحسابي لمذيف يممككف سكف  
. كيمكف (5.95602)( بانحراؼ معيارم 15.2909الحسابي لمذيف ال يممككف سكف البالغ  المتكسط 

تفسير هذ  النتيجة اف متكسطي الذيف يممككف سكف كالذيف ال يممككف سكف غير داؿ احصائيا مما يعني 
اف كؿ مف المتزكجيف كالمتزكجات سجمكا درجات منخفضة عمى نمط التعمؽ الخائؼ, كهذا يعني أف 

ير السكف ال يؤدم إلى ظهكر هذا النمط لدل أحدل المجمكعتيف. كيرجع ذلؾ إلى ما يتمتعكف بق مف متف
نظرة ايجابية اتجا  ذكاتهـ, كقدرتهـ عمى إعالة ازكاجهف كاطفالهـ, فضبل عف تمتعهـ بعبلقات حميمة 

 كاجتماعية جيدة. 

 :والسكنج. تفاعل الجنس 
مف الذيف يممككف اك ال الذككر كاإلناث  المتزكجيفؽ بيف ك يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفر 

( مع 2.536مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة   إلىرقى يممككف سكف ال ت
 السكف( , كبذلؾ لـ يظهر تفاعؿ لمجنس مع 0,05( عند مستكل داللة  3,84القيمة الجدكلية البالفة  

 .كما مكضح في الجدكؿ السابؽ. عمؽ الخائؼمقياس التفي التأثير عمى 

 

 :المتزوجينلدى والسكن وفقا لمتغيري الجنس التعمق المستحوذ الفروق عمى مقياس .4
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التعمػػػػؽ عمػػػػى مقيػػػػاس  المتػػػػزكجيفلفػػػػرض تعػػػػرؼ داللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػيف متكسػػػػطات درجػػػػات   
اسػتعمؿ الباحػث ال يممػؾ سػكف( -كالسػكف  يممػؾ سػكفإنػاث(  كفؽ متفيػر الجنس ذكػكر, المستحكذ

(  29كجػػدكؿ  ( . 0.05( عمػػى كفػػؽ مسػػتكل داللػػة  Tow way ANOVAتحميػػؿ التبػػايف الثنػػائي    
 يكضح ذلؾ:

  29 جدول )
  التعمق المستحوذمقياس عمى والسكن الفروق في الجنس 

 مصدر التباين

 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

القيمة 
 الجدولية

مستوى 
 الداللة

S-g 

 الجنس
3.463 1 3.463 0.102 

3.84 

 

0.05 

 

 السكن
58.150 1 58.150 1.718 

  السكن xالتفاعل )الجنس
72.418 1 72.418 2.140 

 33.845 336 11371.944 الخطم

 340 82670.000 الكمي

 كتبيف النتائج السابقة أف :

 الجنس )ذكور، إناث  :متغير ل قاً الفرق وف أ.
يرقى    مقياس التعمؽ المستحكذ اليتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف الذككر كاإلناث عمى 
( مع القيمة الجدكلية البالفة 0.102الى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة  

( بانحراؼ 14.2176لمتكسط الحسابي لمذككر  إذ بمغ ا (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية 3,84 
( بانحراؼ 14.7118يختمؼ عف المتكسط الحسابي لئلناث البالغ  ال الذم  (5.50037)معيارم 
نمط التعمؽ  مف كبل الجنسيف ال يعانكف مفف المتزكجيف ألى إ. كتشير هذ  النتيجة (6.15331)معيارم 
إذ تظهر , كشركائهـنفسهـ أ إلى إلى النظرة اإليجابية لدل المتزكجيف كالمتزكجات عكد, كهذا يالمستحكذ

هذ  الرؤية نتيجة المدركات االيجابية نحك الذات, كاالعتقاد بانها تستحؽ الحب, كالمشاركة, كالعبلقة 
كء التي تظهر في ض ,نحك اآلخريف الحسنة, كبدكر  تنعكس هذ  المدركات عمى شكؿ اتجاهات ايجابية
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كالتسامح مع , استعداد الفرد في اشباع حاجات شريكق, كالحفاظ عمى العبلقة معق, كالرغبة في استمرارها
كتتفؽ هذ  النتيجة مع دراسة  ابك سميمة ,  كاالخطاء التي تظهر مف شريؾ الحياة. اإلحباط مشاعر
ككر كاناث ( عمى نمط متفير الجنس  ذل قان ( كالتي اشارت انق ال تكجد فركؽ دالة احصائيا كف2020

 التعمؽ المستحكذ .

 :ال يملك سكن( -)يملك سكنالسكنب. 
 المتزكجيف الذيف يممككف سكف, كالذيف ال يممككف سكفيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الفرؽ بيف 

يرقى الى مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة ال  التعمؽ الخائؼمقياس عمى 
إذ بمغ  (0,05)( عند مستكل الداللة اإلحصائية عند 3,84( مع القيمة الجدكلية البالفة  1.718 

عف  كثيرا يختمؼال الذم  (5.912)( بانحراؼ معيارم 14.756  لمذيف يممككف سكفالمتكسط الحسابي 
كتشير هذ  . (5.638)( بانحراؼ معيارم 13.854البالغ   لمذيف ال يممككف سكفالمتكسط الحسابي 

النتيجة الى اف المتزكجيف مف الذيف يممككف سكف كالذيف ال يممككف سكف سجمكا درجات منخفضة عمى 
نمط التعمؽ المستحكذ, كهذا يرجع بطبيعة الحاؿ إلى تقبؿ كبل افراد المجمكعتيف إلى ظركؼ حياتهـ 

كرغبتهـ في استمرار حياتهـ المعيشية كالسكنية, كقدرتهـ عمى تحمؿ أعباء الحياة الزكجية كالمهنية, 
 ,Mohammadi)الزكجية, رغـ منفصات الحياة كضفكطاتها المستمرة. كاتفقت هذ  النتيجة مع دراسة 

Arjomandnia&Razini,2016)   التي لـ تتكصؿ إلى فرؽ احصائي بيف المتزكجيف كالمتزكجات كفؽ
 لمتفير مستكل المعيشة كالسكف. 

 :والسكنج. تفاعل الجنس 
مف الذيف يممككف اك ال الذككر كاإلناث  المتزكجيفؽ بيف ك مف الجدكؿ السابؽ أف الفر يتضح 

( مع 2.140مستكل الداللة االحصائية عندما نقارف القيمة الفائية المحسكبة   إلىرقى يممككف سكف ال ت
 السكف ( , كبذلؾ لـ يظهر تفاعؿ لمجنس مع0,05( عند مستكل داللة  3,84القيمة الجدكلية البالفة  

 كما مكضح في الجدكؿ السابؽ. مقياس التعمؽ المستحكذفي التأثير عمى 

         :لدى المتزوجين النوستالجيا وانماط التعمق بين االرتباطية * اليدف الخامس : تعرف العققة 
النكستالجيا كانماط التعمؽ لدل المتزكجيف بيف االرتباطية ألجؿ التعرؼ عمى العبلقة 

مستكل داللة ك ( 1.96جدكلية   عند قيمة كاختبار  ,معامؿ ارتباط بيرسكفاستعمؿ الباحث 
 :( 338( كدرجة حرية  0.05 
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   30جدول ) 
يوضح معامل االرتباط والقيم التائية المحسوبة والجدولية لدرجات النوستالجيا وانماط التعمق لدى 

 المتزوجين
 نوع العالقة

معامل 
 االرتباط

ية ئالقيمة التا
 المحسوبة

القيمة التائية 
 الجدولية

درجات 
 الحرية

 مستوى الداللة

 التعلق اآلمن –النوستالجٌا
0.351 

 دالة 338 1.96 6.89

 التعلق الرافض -النوستالجٌا
0.055 

 غٌر دالة 338 1.96 1.01

 ٌقظة التعلق الخائف -النوستالجٌا
-0.028 

 غٌر دالة  338 1.96 0.51

 ٌقظة التعلق المستحوذ -النوستالجٌا
0.100 

 غٌر دالة 338 1.96 1.85
 

 

كنمط  كستالجياكدالة احصائيا بيف الن إيجابية متكسطةتشير هذ  النتيجة إلى كجكد عبلقة 
التعمؽ اآلمف, في حيف كانت معامبلت االرتباط بيف النكستالجيا كنمط التعمؽ الرافض كنمط 
التعمؽ الخائؼ كالمستحكذ غير دالة إحصائيا, مما يشير ذلؾ إلى عدـ كجكد عبلقة ارتباطية عند 

ؽ . كهذا يعني أف الحنيف إلى الماضي يظهر لدل المتزكجيف اصحاب التعم(0.05)مستكل داللة 
االمف, كترجع هذ  النتيجة إلى أف ذكم التعمؽ اآلمف عاشكا خبرات كذكريات ايجابية في الماضي, 
التي تتسـ بالحب كالمكدة كالقرب مف اآلخريف, مما يدفعهـ ذلؾ إلى الحنيف إليها, كتذكرها, كتذكؽ 

هـ يستدعكنها خبراتها في الماضي, كبما أف هذ  الخبرات تجعمهـ يشعركف بالراحة كااليجابية فأن
كيتمتعكف بها كتعطيهـ القكة كالصبلبة في مكاجهة الضفكط الحياتية, لهذا السبب يككنكف أكثر 
قدرة عمى تحقيؽ النجاح كالحفاظ عمى العبلقات االجتماعية. في حيف نجد أف المتزكجيف مف 
 اصحاب التعمؽ الرافض كالخائؼ كالمستحكذ ال يهتمكف بخبرات الماضي, كيحاكلكف عدـ
استدعائها, كتجاهمها, لككنهـ عاشكا في ظؿ تجارب اجتماعية كعاطفية تتسـ بالقسكة كالتجاهؿ 
كضعؼ االستجابة إلى حاجاتهـ الجسمية كالنفسية, كهذا ما يجعمهـ ال يجدكف في الماضي 
الخبرات االيجابية التي يمكف أف تعطيهـ الثقة كالكفاءة كالجدارة في إقامة العبلقات الحميمة 

 صيمة, كتقكية مشاعرهـ االيجابية اتجا  اآلخريف. األ
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( التي كجدت أف الراشديف اصحاب التعمؽ اآلمف 1995كاتسقت هذ  النتيجة مع دراسة باترسكف  
يحنكف إلى الماضي, كينجذبكف إلى خبراتق, لككنق يزكدهـ بالسعادة كالمتعة كالقدرة عمى تحمؿ 

 الظركؼ الحالية.

 :المتزوجينلدى بظيور النوستالجيا  التنبؤفي  أنماط التعمق مدى اسيام: السادساليدف 

 االنحدار النكستالجيا, استعمؿ الباحث تحميؿ في ظهكرلفرض تعرؼ مدل إسهاـ أنماط التعمؽ 
 قيمة استخرجت عمى البيانات المستخرجة, إذ  Enter نكع مف االعتيادية الخطي المتعدد كبالطريقة

 ككاف االنحدار تبايف تحميؿ عف طريؽ R (Coefficient of Determination) 2التحديد  معامؿ
التنبؤ, عندما نقارف القيمة الفائية  في االنحدار تحميؿ نمكذج جكدة عمى تدؿ كهي  (0.385)مقدارها 

كالتي  (0,05)عند مستكل داللة   ( 3,84)بالقيمة الجدكلية البالفة  (14.570)المحسكبة لمنمكذج 
 ( يكضح ذلؾ . 31كالجدكؿ    . التبايف المشترؾ بيف متفيرات البحثمف  (39%)قدار تفسر ما م
 

    31جدول)

 )المتغير التابع  النوستالجيا)المتغيرات المستقمة  في درجات  أنماط التعمق درجات انحدار معامل

 مصدر التباين

S-V 

مجموعة 
 المربعات

S-S 

درجة 
 الحرية

D-F 

 متوسط المربعات

M-S 

القيمة 
 الفائية

F 

مستوى 
 الداللة

S-g 

 االنحدار
13447.868 4 3361.967 

14.570 

 
 البواقي دالة

77300.438 335 230.748 

 المجموع الكمي
90748.306 339  

كالخطأ  Bاالنحدار  معامبلت استخراج تـبالنكستالجيا في التنبؤ انماط التعمؽ كلمعرفة مدل اسهاـ 
 ( يكضح ذلؾ :  32كالقيمة التائية(. كالجدكؿ   Bateالمعيارم لها , كمعامؿ االنحدار بيتا 
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   32جدول )
 مدى اسيام انماط التعمق في التنبؤ بالنوستالجيا

 معامؿ المتفير المستقؿ
 االنحدار

B 

 الخطأ
 المعيارم

االنحدار  معامؿ
 Beta المعيارم
 

 القيمة
 التائية
 

 الداللة
 االحصائية

 دالة 14.160 - 5.376 76.118 المقدار الثابت

 دالة 6.657 0.370 0.222 1.478 التعلق اآلمن
 غٌر دالة 0.268 0.017 0.173 0.046 التعلق الرافض
 غٌر دالة -1.829- -0.224- 0.200 -0.565- التعلق الخائف

 دالة 2.601 0.113 0.198 0.317 التعلق المستحوذ

 :كيتبيف مف الجدكؿ اعبل  

المعيارم  االنحدار معامؿ قيمة كانت يساهـ في زيادة ظهكر النكستالجيا, إذ التعمؽ اآلمفاف  .1
(Beta) (6.657), كهي قيمة دالة احصائيا عند مقارنة القيمة التائية المحسكبة  (0.370) المقابمة لها 

التعمؽ اآلمف لدل المتزكجيف يؤدم   زيادة اف النتيجة الى. كتشير هذ  (1.96)بالقيمة الجدكلية البالفة 
 الى يؤدم كاحدة قياس كحدة الى ارتفاع مستكل النكستالجيا لديهـ, إذ اف زيادة نمط التعمؽ االمف بمقدار

 كحدة قياس.  (1.478)النكستالجيا بمقدار  ارتفاع
المعيارم  االنحدار معامؿ قيمة كجيف عند. اف التعمؽ الرافض ال يساهـ في زيادة النكستالجيا لدل المتز 2

(Beta)  كهي قيمة غير دالة احصائيا عند مقارنة القيمة التائية المحسكبة (0.017)المقابمة لها 
 .  (0.05), عند مستكل داللة (1.96)بالقيمة الجدكلية البالفة   (0.268)

المعيارم  االنحدار معامؿ قيمة المتزكجيف عند. اف التعمؽ الخائؼ ال يساهـ في زيادة النكستالجيا لدل 3
(Beta)  كهي قيمة غير دالة احصائيا عند مقارنة القيمة التائية المحسكبة  (-0.224)المقابمة لها 

 .  (0.05)عند مستكل داللة  (1.96)بالقيمة الجدكلية البالفة (-1.829)

 االنحدار معامؿ قيمة المتزكجيف عندال يساهـ في زيادة النكستالجيا لدل  المستحكذ. اف التعمؽ 4
كهي قيمة دالة إحصائيا عند مقارنة القيمة التائية  0.113المقابمة لها  (Beta)المعيارم 
مما يؤكد ذلؾ عدـ  (0,05)عف مستكل داللة  (1.96)بالقيمة الجدكلية البالفة  (2.601)المحسكبة

 اسهاـ هذا النكع مف التعمؽ بظهكر النكستالجيا.
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 االستنتاجات:

 كفقا لما تكصؿ إليق الباحث مف نتائج , يستنتج الباحث اآلتي:
اف الفالب عمى مجتمع المتزكجيف يميمكف الى الماضي  ككسيمة دفاعية لمحد مف التكتر كتقميؿ مف  -1

 النكستالجيا.بالضفكط النفسية, لهذا هـ يتمتعكف 
فراد العينة أالظركؼ العامة التي يمر بها المتزكجيف المتمثمة باألعباء االسرية كالمهنية مكنت  -2

 . أك عدـ امتبلكقسكف ال امتبلؾالنتائج بفض النظر عف  ذاتبالظهكر ب
أف افراد عينة البحث يتمركزكف حكؿ نمط التعمؽ اآلمف اكثر مف األنماط االخرل لككف المتزكجيف  -3

 ة إيجابية حكؿ انفسهـ كاآلخريف كهذا يساعدهـ عمى اظهار مشاعر الحب كالتقدير .يمتمككف صكر 
كالطبيعة العاطفية لدل االناث المتزكجات  كالتنميط الجنسي لؤلدكار االجتماعية  التنشئة االجتماعية -4

 اتسامهف بنمط التعمؽ اآلمف اكثر مف الذككر المتزكجيف . فيساعدت  
دكران في اظهار الفركؽ في نمط التعمؽ اآلمف لككف الرابطة العاطفية بيف االفراد لـ يمارس المكاف   – 5

 اكثر اهمية مف المتفيرات االخرل .
ال يختمؼ المتزكجكف عف المتزكجات في طريقة التفاعؿ مع بعضهـ البعض ساهـ هذا التشابق في  -6

ـ يشكؿ اختبلفان عمى مقياس عدـ اظهار الفركؽ في نمط التعمؽ الرافض فضبل عف اختبلؼ السكف ل
 التعمؽ الرافض .

ساهمت البيئة بشكؿ كبير في اظهار الفركؽ بيف الذككر كاالناث كلصالح االناث في مقياس التعمؽ  – 7
  الخائؼ غير إف متفير السكف لـ يكف ذك تأثير داؿ عمى درجة نمط التعمؽ الخائؼ .

مع شركائهـ ساعد عمى الفاء الفركؽ في نمط التعمؽ التفاعؿ االيجابي لدل المتزكجيف كالمتزكجات  – 8
 المستحكذ سكاء باختبلؼ الجنس اك السكف  .

تكجد عبلقة إيجابية بيف النكستالجيا كالتعمؽ اآلمف في حيف لـ تظهر هنالؾ عبلقة بيف النكستالجيا  – 9
ف التعمؽ اآلمف اكثر كجد إعمى العبلقة  , الخائؼ , المستحكذ ( . كبناءكانماط التعمؽ االخرل   الرافض 

 في حيف لـ تستطع األنماط االخرل في التنبؤ بظهكر النكستالجيا.إسهاما في ظهكر النكستالجيا 
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 التوصيات:

لممؤسسات الحككمية ذات العبلقة مثؿ كزارة العمؿ كالشؤكف  كفقا لنتائج البحث السابقة, يكصي الباحث
 االجتماعية كمنظمات المجتمع المدني باآلتي :

. تعزيز البرامج كالخدمات التي تقدمها المؤسسات الحككمية كاألهمية االجتماعية إلى المتزكجيف مف 1
 أجؿ مساعدتهـ عمى مكاجهة ضفكط الحياة كأعبائها المستمرة.

قدرات كمهارات المتزكجيف حكؿ كيفية الحفاظ عمى عبلقتهـ االجتماعية, كاستعماؿ ذكرياتهـ . تطكير 2
 كذخيرتهـ المعرفية في التخفيؼ مف المشاعر السمبية.

البيئة الزكجية السميمة كالصحيحة بعيدا  اهمية تبرز التي الدينية كالمحاضرات البرامج االرشادية . زيادة3
 سرية كتكجيق االفراد نحك المستقبؿ.عف الصراعات كالتكترات اال

المتزكجيف عمى مستكل المؤسسات الحككمية كالمدنية بفية خمؽ  فئة. تكفير فرص عمؿ مناسبة ل 4
 مستكل اقتصادم مبلئـ لمعيش .

 
 المقترحات:

 استكماال لنتائج البحث, يقترح الباحث الدراسات اآلتية:
 .( طمبة الجامعةاك االرامؿ اك اخرل مثؿ  المطمقات  فئةلهذ  الدراسة عمى  هةاجراء دراسة مشاب -1
اجراء دراسة لمعرفة العبلقة بيف النكستالجيا كبعض المتفيرات مثؿ  سمات الشخصية, االكهاـ  – 2

 .االيجابية, الحرماف العاطفي(
التنشئة اجراء دراسة لمعرفة العبلقة بيف انماط التعمؽ كبعض المتفيرات مثؿ  قمؽ االنفصاؿ,  -3 

 االجتماعية, الحضكر الكجكدم(.
 

 

 
 



 

 

 

 
 املصادر

 

 املصادر انعربية 
 األجنبيةاملصادر  
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 المصادر العربية :

 القرآف الكريـ -
 

تطكر الضفكط النفسية عبر األبعاد الزمنية  .( 2331أبك حميداف , يكسؼ, كمحمد الياس العزاكم,  -
 67مجمة جامعـة دمـشق ، المجمد  , الماضي, الحاضر, المستقبؿ( لدل المعمميف في جامعة مؤتق 

 . 2،العدد 
 لدل الزكاجي كعبلقتها بالتنمر بالشريؾ التعمؽ (. انماط2323  محمد فتحي أبك سميمة ,  نجبلء -

، 5 مجمة كمية التربية، المقالةإکمينيکية,  سيکكمترية دراسة المتزكجيف العميا الدراسات طبلب
 . 376-335 الصفحة, 4 العدد، 68 المجمد

انماط تعمؽ الراشديف كعبلقتها بتقدير الذات .( 2339ابك غزاؿ ,معاكية ,جردات , عبد الكريـ   -
 .6،عدد  5المجمة االردنية لمعموم التربوية والنفسية ،مجمد , كالشعكر بالكحدة

(. نظريات التطكر االنساني كتطبيقاتها التربكية, ط ح , دار 2333ابك غزاؿ, معاكية محمكد   -
 ماف االردف .المسيرة ,ع

, دار 2, ط  نظريات التطور اإلنساني وتطبيقاتيا التربوية( . 2007ابكغزاؿ , معاكية محمكد ,  -
 المسيرة , عماف االردف .

 أخققيات البحث العممي في العموم اإلنسانية والتربوية واالجتماعية .(2338, سعيد جاسـ  االسدم -
 , مؤسسة كارث الثقافية , البصرة , العراؽ . 2, ط

 . جامعة بفداد , مطبعة التعميـ العالي.التقويم النفسي .(1993اإلماـ, مصطفى محمكد كآخركف   -
مناىج البحث العممي : تصميم البحث ( . 2337البطش , محمد كليد , ابك زينة , فريد كامؿ ,   -

 , دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة , عماف ك االردف .  1, طالعممي والتحميل االحصائي 
 ,1, ترجمة  محمد نديـ  خشفة, مركز االنماء الحضارم, طالزمان .(2335بكسيؿ , جاف    -

 .القاهرة
اإلحصاء الوصفي واالستداللي في التربية  .(1977  ,البياتي , عبد الجبار تكفيؽ كزكريا اثناسيكس  -

 . , الجامعة المستنصرية , بفداد وعمم النفس
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,  ترجمة: عبد القياس والتقويم في عمم النفس والتربية). 1989,  هيجف كالزيت, ركبرت ثكرندايؾ -
 . اهلل زيد الكيبلني كعبد الرحمف عدس(, عماف: مركز الكتب األردني

 بقوة التنبؤ(. 2323  محمد بسمة كالطنطاكم, سيد نيفيف كالصبكر, الخالؽ عبد مناؿ اهلل, جاب -
. بنها جامعة في التربية كمية منشكرات.  الوالدي التعمق أنماط ضوء في الجامعة طالب لدى االنا
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   1ممحق ) 

 كتاب تسييل ميمة
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    2ممحق ) 

 حسب المقب والحروف اليجائية اسماء السادة المحكمين في تقويم مقياسي البحث

 مكاف العمؿ     التخصص              اسـ الخبير كلقبق العممي   ت
كمية  –جامعة المستنصرية  عمـ النفس االجتماعي أ . د  ابتساـ لعيبي شريجي 1

 اآلداب
كمية  –جامعة المستنصرية  عمـ النفس المعرفي  أ . د خديجة حيدر نكرم 2

 اآلداب 
 كمية اآلداب  -جامعة بفداد  عمـ النفس االجتماعي أ. د سناء عيسى الداغستاني 3
القياس النفسي   –عمـ النفس  أ. د سناء مجكؿ فيصؿ  4

 كالتربكم 
 كمية اآلداب  –جامعة بفداد 

كمية التربية  –جامعة بابؿ  عمـ نفس النمك  أ. د عماد حسيف المرشدم   5
 االساسية

كمية التربية  –جامعة بابؿ    مناهج كطرائؽ تدريس عامة أ. د رياض كاظـ عزكز  6
 االساسية 

كمية  –جامعة المستنصرية  عمـ نفس الشخصية  أ. ـ. د احبلـ لطيؼ عمي  7
 اآلداب

أ. ـ. د احمد عبد الكاظـ  8
 جكني 

 كمية اآلداب –جامعة القادسية  عمـ نفس الشخصية 

 كمية التربية –جامعة القادسية  عمـ النفس التربكم أ. ـ. د ارتقاء يحيى حافظ  9

 كمية التربية –جامعة القادسية  عمـ النفس التربكم أ. ـ . د  خالد ابك جاسـ عبد 10
 كمية اآلداب –جامعة القادسية  عمـ نفس الشخصية  أ. ـ. د سبلـ هاشـ حافظ  11
 كمية اآلداب  –جامعة بفداد  الصحة النفسية  –عمـ النفس  أ. ـ. د عمي تركي نافؿ  12
كمية التربية  –جامعة بابؿ  عمـ النفس العاـ  أ.ـ عقيؿ خميؿ ناصر  13

 االساسية 
كمية التربية  –جامعة بابؿ    مناهج كطرائؽ تدريس عامة ـ. د رحيـ كامؿ خضير  14

 االساسية
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  3رقم )  ممحق
 مقياس النوستالجيا بصيغتو األولية

 جامعة القادسية       
 / قسـ عمـ النفس كمية اآلداب

 الماجستير –الدراسات العميا 
 استطبلع اراء المحكميف لصبلحية مقياس النكستالجيا            

/ المحترمة -------------------------------الدكتكرة:   -االستاذ الدكتكر  المحتـر

 تحٌة طٌبة :

كلفرض , (النكستالجيا كعبلقتها بأنماط التعمؽ لدل المتزكجيف  ػالمكسـك ب بحثق إجراءركـ الباحث ي
المتبناة  (الحنيف الى الماضي  كفؽ نظرية النكستالجياقاـ الباحث ببناء مقياس  ,البحث أهداؼتحقيؽ 

 النكستالجيا بأنها: التي عرفت( Krystine Batcho , 1995-1998كرستيف باتشك ,  معالمة ل
تكجق الفرد إلى الذكريات كالخبرات الماضية مف أجؿ تقميؿ مشاعر التكتر كالضفكط النفسية كاإلحباط  

 ( .الناتجة عف مشكبلت الحاضر
 كيتألؼ هذا المقياس مف عدة مجاالت, تتمثؿ بػ : 
المعرفي: استدعاء ذكريات الماضي الجميمة التي تدفع الفرد إلى التخيؿ كأحبلـ اليقظة في . المجاؿ 1

 ضكء االرتباط بكؿ ما هك قديـ .
 . المجاؿ العاطفي: شعكر الفرد بمجمكعة مف االنفعاالت السارة بهدؼ تقميؿ التكتر كالضفكط النفسية .2
صكر كالمكسيقى كاألغاني تثير مشاعر انسانية . المجاؿ التحفيزم: نكع مف المثيرات الخارجية كال3

 تمتزج بيف المتعة كااللـ كقد تعمؿ كمحفزات لتحقيؽ أهداؼ مستقبمية فشؿ الفرد في تحقيقها سابقا . 
, تنطبؽ عمي  غالبا, تنطبؽ عمي  دائما  تنطبؽ عمي  هيبدائؿ  كتتـ االجابة عمى المقياس كفؽ خمسة

 ,كنظرا لما تتمتعكف بق مف خبرة كدراية في هذا المجاؿ .(عمي  نطبؽ, تنطبؽ عمي قميبل , ال تاحيانا
ة الفقرات كالبدائؿ إلى متفير البحث مدل مبلئم حكؿ رأيكـعرض الباحث عميكـ المقياس راجيا بياف ي

بداء  .تعديؿ تركنق مناسبا  أك ةأم مبلحظ كعينتق, كا 
 مع جزيؿ الشكر كاالمتناف

 الشهادة:                              المقب العممي:       أسـ المحكـ:                  
 الجامعة:                            الكمية:                                 رقـ المكبايؿ:

 

 الوشرف                                                            الثاحث

     عبد حامد عاجل                                   أ.م عمي عبد الرحيم صالح          
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 ( Cognitive fieldالمجاؿ األكؿ. المجاؿ المعرفي   
استدعاء ذكريات الماضي الجميمة التي تدفع الفرد الى التخيؿ كأحبلـ اليقظة في ضكء االرتباط بكؿ ما هك 

 قديـ
 الفقرات           ت

 ........الحنيف إلى الماضي يجعمني 
 تحتاج الى تعديؿ غير صالحة صالحة    

ادرؾ أف الحياة تستحؽ العيش مع  1
 العائمة.

   

استرجع عبلقتي مع زمبلء الدراسة  2
 كالمعب.

   

أرل أف الحياة سابقا اجمؿ مع األهؿ  3
 كاألقارب.

   

أدرؾ أف ركابطنا األسرية كانت  4
 حميمية اكثر.

   

    الممتعة مع اآلخريف.أتذكر المكاقؼ  5

أقارف بيف العبلقات االجتماعية مع  6
 الجيراف سابقا كفي الحاضر. 

   

    افكر في اقتناء األشياء القديمة.  7
    أحدد نكع عبلقتي مع الزمبلء الجدد.  8
أميز بيف القيـ كالتقاليد االجتماعية  9

 قديما كحديثا.
   

كلدت  اقرر العكدة إلى منطقتي التي 13
 فيها.
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 ( Emotional fieldالمجاؿ الثاني . المجاؿ العاطفي           
 شعكر الفرد بمجمكعة مف االنفعاالت السارة بهدؼ تقميؿ التكتر كالضفكط النفسية

 الفقرات           ت
 الحنيف الى الماضي يجعمني ........

 تحتاج الى تعديؿ غير صالحة صالحة 

    باالنتماء لعائمتياشعر  1

    اشعر بالطمأنينة كاالستقرار النفسي    2

    اعدؿ مف مزاجي السيء  3

    اشعر بالسعادة كالمتعة مع احبائي  4
    اشعر باالستمتاع كالسعادة  5

اشعر بالحنيف كالرغبة في زيارة  6
 أصدقاء الطفكلة 

   

7 
 

    انجذب لممباني كالسيارات القديمة

    أتعاطؼ مع الناس.  8

    اكثر تفاعبل كتفهما لمعاناة اآلخريف  9

أتشكؽ لبلجتماع مع عائمتي عمى  13
 مائدة كاحدة
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 ( The motivational fieldالمجاؿ الثالث . المجاؿ التحفيزم   
المتعة كاأللـ كقد  نكع مف المثيرات الخارجية كالصكر كالمكسيقى كاألغاني تثير مشاعر إنسانية تمتزج بيف

 تعمؿ كمحفزات لتحقيؽ أهداؼ مستقبمية فشؿ الفرد في تحقيقها سابقا .
 الفقرات          ت

 الحنيف الى الماضي يجعمني ....... 
 تحتاج إلى تعديؿ  غير صالحة صالحة 

    أحاكؿ أف أعكض ما فشمت بتحقيقق  1

    اكثر تفاؤال بالمستقبؿ  2

اعمؿ جاهدا عمى تكظيؼ خبراتي  3
السابقة لبلستفادة منها في تجارب 

 الحياة المستقبمية 

   

    استمتع بالمكسيقى كاألغاني القديمة  4

استذكر بعض األحاديث الماضية مع  5
 أصدقائي. 

   

    أعيد سماع األغاني القديمة  6
منقادا نحك رغبات كميكؿ عاطفية  7

 نحك مف احب 
   

أشاهد األفبلـ كالمسمسبلت التي  8
 شاهدتها عندما كنت صفيرا. 

   

أتمتع بزيارة األماكف التراثية  9
 كالمتاحؼ كاألثار 

   

أتقمص سمككيات بعض األشخاص  13
 الذيف أعجبت بهـ في الماضي. 
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  4ممحق ) 
 مقياس النوستالجيا الموزع عمى عينة التحميل االحصائي

 كمية اآلداب  -جامعة القادسية 
 الماجستير –قسـ عمـ النفس : الدراسات العميا 

 

 اخي المكظؼ ....... اختي المكظفة 
 -تحية طيبة :

اجػابتكـ عميهػا  عػف طريػؽنضع بيف يديكـ مجمكعة مف الفقرات التي تعكس آرائكـ التي يسػتهدؼ الباحػث 
مهمػػة  فػػي  فئػػةالكقػػكؼ عمػػى مػػكاقفكـ بشػػأنها , لمػػا لػػذلؾ مػػف اهميػػة كبيػػرة لمبحػػث العممػػي كػػكنكـ تمثمػػكف 

( تحػػت البػػديؿ  الػػذم يعبػػر عػػف  √المجتمػػع , يرجػػى قراءتهػػا بدقػػة كاالجابػػة عميهػػا كذلػػؾ بكضػػع عبلمػػة   
  , عممػػا انػػق ال تكجػػد هنػػاؾ اجابػػة رأيكػػـ , كستحضػػى اجابػػاتكـ بتقػػدير الباحػػث كلػػف يطمػػع عميهػػا احػػد سػػكا

صػػحيحة اك خاطئػػة , كنظػػرا لمػػا نعهػػد  فػػيكـ مػػف صػػدؽ كصػػراحة , لػػذا يأمػػؿ الباحػػث تعػػاكنكـ معػػق فػػي 
 االجابة عمى جميع هذ  الفقرات كستككف المعمكمات محدكدة ألغراض البحث العممي .

 المثال/ االتي يوضح كيفية االجابة عمى فقرات المقياس. 
 

 

 /معمومات عامة
 النكع :   ذكر               انثى 

 
 / هؿ تمتمؾ سكف:    نعـ                 ال االقتصاديةالحالة 

 مع كافر الشكر كاالحتراـ لتعاكنكـ                                          
 الباحث                                                                            

 حامد عاجؿ عبد                                                                        
 

 الفقرات ت

 بدائل االجابة
تنطبق 
عمي 
 دائما

تنطبق 
عمي 
 غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق عمي 
 قميق

ال تنطبق 
 عمي

 
1 
 

 الحنيف الى الماضي يجعمني .....
 احاكؿ اف اعكض ما فشمت بتحقيقق 

   
   √ 
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 ت
 الفقرات

الحنين الى الماضي يجعمني 
...... 

تنطبق 
 عمي دائما

تنطبق 
 عمي غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي قميق

ال تنطبق 
 عمي

1 
ادسنأْاٌح١ااااااااااااجذسااااااااااارحك

اٌؼ١شِغاٌؼائٍح



2 
اسااارشخغػاللرااااِٟااااغصِااااالء

اٌذساسحٚاٌٍؼة



3 
أسٜأْاٌح١ااااااجسااااااتمااخّاااااً

ِغاألً٘ٚاأللاسب



4 
أدسنأْسٚاتطٕاااااااااألساااااااش٠ح

وأدح١ّ١ّحاوثش



5 
أذاااازوشاٌّٛالاااافاٌّّرؼااااحِااااغ

ا٢خش٠ٓ



6 

ألااااااااااااسْتااااااااااا١ٓاٌؼاللااااااااااااخ

االخرّاػ١اااااااحِاااااااغاٌد١اااااااشاْ

ساتماٚفٟاٌحاظش



7 
افىااااااشفااااااٟالرٕاااااااءاأل اااااا١اء

اٌمذ٠ّح



8 
ػاللراااااااِٟاااااااغأحاااااااذدٔاااااااٛع

اٌضِالءاٌدذد



9 
أ١ِااااااضتاااااا١ٓاٌماااااا١ُٚاٌرما١ٌااااااذ

االخرّاػ١حلذ٠ّاٚحذ٠ثا



10 
افىاااشفاااٟاٌؼاااٛدجإٌااإِٝطمراااٟ

اٌرٌٟٚذخف١ٙا



اسذثػتؼائٍرٟتشىًاوثش 11

12 
ا ااااؼشتاٌطّة١ٕٔااااحٚاالساااارمشاس

إٌفسٟ



اػذيِِٓضاخٟاٌسٟء 13

14 
تاٌسااااؼادجٚاٌّرؼااااحِااااغا ااااؼش

احثائٟ



ا ؼشتاالسرّراعتح١اذٟ 15

16 

ا اااااؼشتاٌشغثاااااحفاااااٟص٠ااااااسج

أصاااااذلاءاٌطفٌٛاااااحٚاٌرٛاصاااااً

ِؼُٙ
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17 
أدااااازبٌٍّثاااااأٟٚاٌسااااا١اساخ

ٌٚىًِا٘ٛلذ٠ُ



أذؼاغفِغإٌاط 18

19 
اْاواااْٛاوثاااشذفااااػالٚذفّٙاااا

ٌّؼأاجا٢خش٠ٓ



20 
أذشاااٛقٌالخرّااااعِاااغػاااائٍرٟ

ػٍِٝائذجٚاحذج



اوثشذفاؤالتاٌّسرمثً 21

22 

اػّااااًخا٘ااااذاػٍااااٝذٛظ١ااااف

خثشاذااااااٟاٌساااااااتمحٌالساااااارفادج

ِٕٙااااااافااااااٟذداااااااسباٌح١اااااااج

اٌّسرمث١ٍح



23 
اساااارّرغتاٌّٛساااا١مٝٚاألغااااأٟ

اٌمذ٠ّح



24 
اسااااااارزوشتؼاااااااطاألحاد٠اااااااث

اٌّاظ١حِغأصذلائٟ



أػ١ذسّاعاألغأٟاٌمذ٠ّح 25

26 
ِٕمااااادأحااااٛسغثاااااخ١ِٚااااٛي

ػاغف١حٔحِٛٓاحة



27 

أ اااااا٘ذاألفاااااالَٚاٌّسٍساااااالخ

اٌراااااٟ اااااا٘ذذٙاػٕاااااذِاوٕاااااد

صغ١شا



28 
أذّراااااااااغتض٠ااااااااااسجاألِااااااااااوٓ

اٌرشاث١حواٌّراحفٚاألثاس



29 

أذمّااااااااساااااااٍٛو١اختؼاااااااط

األ اااخالاٌاااز٠ٓأػدثااادتٙاااُ

اٌّاظٟفٟ
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   5ممحق )  
 مقياس النوستالجيا بصيغتو النيائية

 كمية اآلداب  -جامعة القادسية 
 الماجستير –قسـ عمـ النفس : الدراسات العميا 

 

 اخي المكظؼ ....... اختي المكظفة 
 -تحية طيبة :

اجػابتكـ عميهػا  طريػؽ عػفنضع بيف يديكـ مجمكعة مف الفقرات التي تعكس آرائكـ التي يسػتهدؼ الباحػث 
مهمػػة  فػػي  فئػػةالكقػػكؼ عمػػى مػػكاقفكـ بشػػأنها , لمػػا لػػذلؾ مػػف اهميػػة كبيػػرة لمبحػػث العممػػي كػػكنكـ تمثمػػكف 

( تحػػت البػػديؿ  الػػذم يعبػػر عػػف  √المجتمػػع , يرجػػى قراءتهػػا بدقػػة كاالجابػػة عميهػػا كذلػػؾ بكضػػع عبلمػػة   
د سػػكا  , عممػػا انػػق ال تكجػػد هنػػاؾ اجابػػة رأيكػػـ , كستحضػػى اجابػػاتكـ بتقػػدير الباحػػث كلػػف يطمػػع عميهػػا احػػ

صػػحيحة اك خاطئػػة , كنظػػرا لمػػا نعهػػد  فػػيكـ مػػف صػػدؽ كصػػراحة , لػػذا يأمػػؿ الباحػػث تعػػاكنكـ معػػق فػػي 
 االجابة عمى جميع هذ  الفقرات كستككف المعمكمات محدكدة ألغراض البحث العممي .

 المثال/ االتي يوضح كيفية االجابة عمى فقرات المقياس. 
 

 

 /معمومات عامة
 نكع :   ذكر               انثى ال

 / هؿ تمتمؾ سكف:    نعـ              ال  االقتصاديةالحالة 

 مع كافر الشكر كاالحتراـ لتعاكنكـ       
 الباحث                                                                            

 عاجؿ عبدحامد                                                                              
 

 الفقرات ت

 بدائل االجابة
تنطبق 
عمي 
 دائما

تنطبق 
عمي 
 غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق عمي 
 قميق

ال تنطبق 
 عمي

 
 
1 

 الحنيف الى الماضي يجعمني .....
احاكؿ اف اعكض ما فشمت 

 بتحقيقق 

   
   √ 
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 ت
 الفقرات

الحنين الى الماضي يجعمني 
...... 

تنطبق 
 عمي دائما

تنطبق 
 عمي غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي قميق

ال تنطبق 
 عمي

1 
ادرك أن الحٌااااااااااااة تساااااااااااتحق 

 العٌش مع العائلة
     

2 
اساااترجع عيقتاااً ماااع زمااايء 

 الدراسة واللعب
     

3 
أرى أن الحٌااااااة ساااااابقا اجمااااال 

 األهل واألقاربمع 
     

4 
أدرك أن روابطناااااااا األسااااااارٌة 

 كانت حمٌمٌة اكثر
     

5 
أتااااذكر المواقااااف الممتعااااة مااااع 

 اآلخرٌن
     

6 

أقااااااااااارن بااااااااااٌن العيقااااااااااات 

االجتماعٌاااااااة ماااااااع الجٌاااااااران 

 سابقا وفً الحاضر

     

7 
افكاااااار فااااااً اقتناااااااء األشااااااٌاء 

 القدٌمة
     

8 
أحااااااادد ناااااااو  عيقتاااااااً ماااااااع 

 الزميء الجدد
     

9 
أمٌااااااز بااااااٌن القااااااٌم والتقالٌااااااد 

 االجتماعٌة قدٌما وحدٌثا
     

10 
افكاار فااً العااودة طلااى منطقتااً 

 التً ولدت فٌها
     

      ارتبط بعائلتً بشكل اكثر   11

12 
اشاااعر بالطمننٌناااة واالساااتقرار 

 النفسً   
     

      اعدل من مزاجً السًء 13

14 
اشااااعر بالسااااعادة والمتعااااة مااااع 

 احبائً
     

      اشعر باالستمتا  بحٌاتً 15

16 

اشاااااعر بالرغباااااة فاااااً زٌاااااارة 

أصاااادقاء الطفولااااة والتواصاااال 

 معهم

     

     انجاااااذب للمباااااانً والساااااٌارات  17
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 ولكل ما هو قدٌم

      أتعاطف مع الناس 18

19 
اتفاعااااال واتفهااااام ماااااع معانااااااة 

 االخرٌن
     

20 
أتشاااوق ليجتماااا  ماااع عاااائلتً 

 على مائدة واحدة
     

      اكثر تفاؤال بالمستقبل 21

22 

اعماااال جاهاااادا علااااى توظٌااااف 

خبراتااااااً السااااااابقة ليسااااااتفادة 

منهااااااا فااااااً تجااااااارب الحٌاااااااة 

 المستقبلٌة

     

23 
اساااتمتع بالموساااٌقى واألغاااانً 

 القدٌمة
     

24 
اساااااااتذكر بعاااااااض األحادٌاااااااث 

 الماضٌة مع أصدقائً
     

      أعٌد سما  األغانً القدٌمة 25

26 
منقااااادا نحااااو رغبااااات ومٌااااول 

 عاطفٌة نحو من احب
     

27 

أشااااااهد األفااااايم والمسلسااااايت 

التاااااً شااااااهدتها عنااااادما كنااااات 

 صغٌرا

     

28 
أتمتاااااااااع بزٌاااااااااارة األمااااااااااكن 

 التراثٌة كالمتاحف واألثار
     

29 

أتقماااااااا سااااااالوكٌات بعاااااااض 

األشااخاا الااذٌن أعجباات بهاام 

 فً الماضً
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 (  6هلحق ) 

 هقياس انواط التعلق تصيغته االولية                            

 كلية اآلداب -جاهعة القادصية       

 الواجضتير –قضن علن النفش : الذراصات العليا 

 استطبلع اراء السادة المحكميف عمى مقياس انماط التعمؽ          

/ المحترمة -------------------------------الدكتكرة:   -االستاذ الدكتكر  المحتـر

 تحية طيبة ........

يركـ الباحث إجراء بحثق المكسـك بػ  النكستالجيا كعبلقتها بأنماط التعمؽ لدل المتزكجيف(, كلفرض 
 Attachmentتحقيؽ أهداؼ البحث, قاـ الباحث ببناء مقياس أنماط التعمؽ كفؽ نظرية  التعمؽ النفسي 

ryTheo)1990,    بارثكلكميك لمعالـBartholomew ):الذم عرؼ أنماط التعمؽ بأنها 
 مجمكعة مف النماذج التي تعبر عف عبلقة الفرد العاطفية مع اآلخريف كالرغبة في التقرب منهـ كالثقة 

 بهـ أك الخكؼ منهـ كتجنبهـ( .
 كيتألؼ هذا المقياس مف عدة مجاالت, تتمثؿ بػ : 
 تعمؽ قائـ عمى التقييـ االيجابي لمذات كلآلخريف. . التعمؽ اآلمف:1
 . التعمؽ الرافض: تعمؽ قائـ عمى التقييـ اإليجابي لمذات يقابمق تقييـ سمبي لآلخريف.2
 . التعمؽ الخائؼ: تقييـ سمبي لمذات كلآلخريف.3
 . التعمؽ المستحكذ: تعمؽ قائـ عمى التكجق السمبي نحك الذات كاإليجابية نحك اآلخريف.4

التي تتـ االجابة عنها كفؽ خمسة بدائؿ هي   تنطبؽ عمي دائما , تنطبؽ عمي غالبا, تنطبؽ عمي احيانا 
, تنطبؽ عمي قميبل , ال تنطبؽ عمي(. كنظرا لما تتمتعكف بق مف الخبرة كدراية في هذا المجاؿ, يعرض 

ئؿ إلى متفير البحث كعينتق, الباحث عميكـ المقياس راجيا بياف رأيكـ حكؿ مدل مبلئمتق الفقرات كالبدا
بداء أم مبلحظة أك تعديؿ تركنق مناسبا .  كا 

 مع جزيؿ الشكر كاالمتناف
 أسـ المحكـ:                         الشهادة:                              المقب العممي:

 رقـ المكبايؿ:الجامعة:                            الكمية:                                 
 

 الوشرف                                                            الثاحث

               عبد حامد عاجل  أ.م عمي عبد الرحيم صالح                                              
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 (  Security Attachmentالتعمؽ األمف   المجاؿ األكؿ 
 .كلآلخريفتعمؽ قائـ عمى التقييـ االيجابي لمذات 

 تحتاج الى تعديؿ غير صالحة صالحة  الفقرات           ت
اشعر باالرتياح عندما أككف قريبا مف  1

  زكجي كأطفالي
   

سعادتي في حبي لعائمتي كأصدقائي,  2
   كحبهـ لي

   

اشعر بالقمؽ عندما أتعامؿ مع زمبلئي  3
  ع(

   

عندما احتاج إلى المساعدة, فأني  4
 أطمبها مف عائمتي كزمبلئي

   

تتسـ عبلقتي بالطيبة مع زكجي   5
  كأبنائي

   

اشعر باالنزعاج عندما أككف مع  6
 شريؾ حياتي  ع(

   

7 
 

سعادتي عندما يقترب مني زمبلئي في 
 العمؿ

 

   

 
 

 ( Dismissive Attachmentالتعمؽ الرافض   المجاؿ الثاني. 
 لآلخريفلمذات يقابمق تقييـ سمبي  اإليجابيتعمؽ قائـ عمى التقييـ 

 تحتاج الى تعديؿ صالحةغير  صالحة     الفقرات           ت
رغـ اني شخص طيب فأف اآلخريف  1

 ينزعجكف مني 
   

تتسـ شخصيتي بالمثابرة إال أف  2
  زمبلئي ال يقدركف ذلؾ
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    اآلخريفحبي لذاتي يفكؽ حبي إلى  3

رغـ أف مشاعرم صادقة تجا  زكجي  4
 كعائمتي إال أنهـ ال يستحقكف ذلؾ

   

رغـ أني منفتح كسمح في عبلقاتي,  5
 إال أني ال أثؽ باآلخريف

   

رغـ أني متعاطؼ مع زكجي كعائمتي  6
 إال أنهـ ال يقدركف ذلؾ

   

اتسـ بالتسامح رغـ كثرة األخطاء التي  7
 تصدر مف زمبلئي 

   

. 
 

 ( Afraid Attachmentالتعمؽ الخائؼ   .المجاؿ الثالث 
 كلآلخريفتقييـ سمبي لمذات 

 تعديؿ إلىتحتاج   غير صالحة صالحة  الفقرات           ت
اجد صعوبة فً الثقة بنفسً   1

 واآلخرٌن )عائلتً وزميئً(
   

احب أن أكون منقادا طلى اآلخرٌن  0
 حتى لو كانوا ٌستغلونً

   

عندما ٌقترب زوجً منً فنن اشعر  9
 بالقلق

   

اجد ضعفً فً شخصٌتً، وهذا ما  2
 ٌجعلنً ال أثق باآلخرٌن 

   

أجد أن العنف وسٌلة لمنع اآلخرٌن  5
 من استغيلً 

   

بسبب نزاعات االخرٌن معً  6
،جعلنً ذلك أتسم بالكسل والتثاقل 

 فً أنجاز مسؤولٌاتً

   

وانكساري، حتى أغٌر من ضعفً  7
 البد من االبتعاد عن اآلخرٌن
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 ( Acquisition or Busy Attachmentالتعمؽ المستحكذ اك المنشفؿ   .المجاؿ الرابع 
 كاإليجابية نحك اآلخريفتعمؽ قائـ عمى التكجق السمبي نحك الذات 

 تعديؿ إلىتحتاج  غير صالحة  صالحة  الفقرات         ت
ال استطيع االستقرار عندما يفيب  1

 عني زكجي في العمؿ 
   

ال يمكنني العمؿ مف دكف االشتراؾ  2
  مع اآلخريف

   

اقمؿ مف اعتمادم عمى نفسي كاكثر  3
 مف اعتمادم عمى زكجي / زكجتي

  كزمبلئي 

   

يراكدني الشؾ في نفسي, كهذا ما  4
 يدفعني إلى التعمؽ باآلخريف

   

أطمب المساعدة مف اآلخريف حتى لك  5
 كاف العمؿ بسيطا 

   

ال استطيع إخفاء أسرار أصدقائي مف  6
  البكح بها إلى شريؾ حياتي

   

يجب أف أغير مف شخصيتي حتى  7
 تبلئـ رغبات اآلخريف 
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   7ممحق )  

 الموزع عمى عينة التحميل االحصائيمقياس انماط التعمق 

 كمية اآلداب  -جامعة القادسية 
 الماجستير –قسـ عمـ النفس : الدراسات العميا 

 

 اخي المكظؼ ....... اختي المكظفة ..
 -تحية طيبة :

 عػػػػػػف طريػػػػػػؽنضػػػػػع بػػػػػػيف يػػػػػػديكـ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الفقػػػػػػرات التػػػػػػي تعكػػػػػس آرائكػػػػػػـ التػػػػػػي يسػػػػػػتهدؼ الباحػػػػػػث 
اجػػػػػابتكـ عميهػػػػػا الكقػػػػػكؼ عمػػػػػى مػػػػػكاقفكـ بشػػػػػأنها , لمػػػػػا لػػػػػذلؾ مػػػػػف اهميػػػػػة كبيػػػػػرة لمبحػػػػػث العممػػػػػي كػػػػػكنكـ 

(  √مهمػػػػة  فػػػػي المجتمػػػػع , يرجػػػػى قراءتهػػػػا بدقػػػػة كاالجابػػػػة عميهػػػػا كذلػػػػؾ بكضػػػػع عبلمػػػػة    فئػػػػةتمثمػػػػكف 
تحػػػػت البػػػػديؿ  الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف رأيكػػػػـ , كستحضػػػػػى اجابػػػػاتكـ بتقػػػػدير الباحػػػػث كلػػػػف يطمػػػػع عميهػػػػا احػػػػػد 

  , عممػػػػػا انػػػػػق ال تكجػػػػػد هنػػػػػاؾ اجابػػػػػة صػػػػػحيحة اك خاطئػػػػػة , كنظػػػػػرا لمػػػػػا نعهػػػػػد  فػػػػػيكـ مػػػػػف صػػػػػدؽ سػػػػػكا
كصػػػػػػػراحة , لػػػػػػػذا يأمػػػػػػػؿ الباحػػػػػػػث تعػػػػػػػاكنكـ معػػػػػػػق فػػػػػػػي االجابػػػػػػػة عمػػػػػػػى جميػػػػػػػع هػػػػػػػذ  الفقػػػػػػػرات كسػػػػػػػتككف 

 المعمكمات محدكدة ألغراض البحث العممي .
 المثاؿ االتي يكضح كيفية االجابة عمى فقرات المقياس . 

 /معمومات عامة
 النكع :   ذكر               انثى 

 
 / هؿ تمتمؾ سكف:    نعـ                 ال االقتصاديةالحالة 

 مع كافر الشكر كاالحتراـ لتعاكنكـ       
 الباحث                                                                        

 حامد عاجؿ عبد                                                                       
 

  ت
 الفقرات            

 بدائل االجابة
تنطبق 
عمي 
 دائما

تنطبق 
عمي 
 غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي قميق

ال تنطبق 
 عمي

ال استطيع إخفاء أسرار أصدقائي  1
 لذلؾ ابكح بها لزكجي / زكجتي

 
 

  
     √ 
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تنطبق  الفقرات ت
 عمي دائما

تنطبق 
عمي 
 غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي قميق

ال تنطبق 
 عمي

اشـــــــعر باالرتيـــــــاح عنـــــــدما أكـــــــون  1
قريبـــــــــا مـــــــــن زوجـــــــــي / زوجتـــــــــي 

 وأطفالي

     

ـــــــــائمتي  2 ـــــــــي لع ـــــــــي حب ســـــــــعادتي ف
 وأصدقائي، وحبيم لي  

     

اشــــعر بــــالقمق عنـــــدما أتعامــــل مـــــع  3
 زمقئي 

     

عنـــــــدما احتـــــــاج إلـــــــى المســـــــاعدة،  4
 فمني أطمبيا من عائمتي وزمقئي

     

تتســـم عققتــــي بالطيبــــة مــــع زوجــــي  5
 / زوجتي وأبنائي

     

اشـــعر باالنزعـــاج عنـــدما أكـــون مـــع  6
 شريك حياتي 

     

ــــــــي  7 ــــــــرب من ــــــــدما يقت ســــــــعادتي عن
 زمقئي في العمل

     

رغـــــــم انـــــــي شـــــــخص طيـــــــب فـــــــمن  8
 اآلخرين ينزعجون مني

     

ــــــابرة إال أن  9 تتســــــم شخصــــــيتي بالمث
 زمقئي ال يقدرون ذلك

     

      حبي لذاتي يفوق حبي لآلخرين 10
رغــــــم أن مشــــــاعري صــــــادقة تجــــــاه  11

زوجــــي / زوجتــــي وعــــائمتي إال أنيــــم 
 ال يستحقون ذلك

     

رغـــــــم أنـــــــي منفـــــــتح وســـــــمح فـــــــي  12
ـــــــــــــق  ـــــــــــــي ال أث ـــــــــــــاتي، إال أن عقق

 باآلخرين

     

رغـــــم أنـــــي متعـــــاطف مـــــع زوجـــــي /  13
زوجتـــــــــــي وعـــــــــــائمتي إال أنيـــــــــــم ال 
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 يقدرون ذلك
اتســـم بالتســـامح رغـــم كثـــرة األخطـــاء  14

 التي تصدر من زمقئي
     

اجـــــد صـــــعوبة فـــــي الثقـــــة بنفســـــي   15
 واآلخرين )عائمتي وزمقئي 

     

ـــــــــى  16 ـــــــــادا إل ـــــــــون منق احـــــــــب أن أك
 اآلخرين حتى لو كانوا يستغموني

     

ــــــي  17 ــــــرب زوجــــــي / زوجت ــــــدما يقت عن
 مني فمن اشعر بالقمق

     

اجــــد ضــــعفي فــــي شخصــــيتي، وىــــذا  18
 ما يجعمني ال أثق باآلخرين

     

ــــــــع  19 ــــــــف وســــــــيمة لمن أجــــــــد أن العن
 اآلخرين من استغقلي

     

أتســــم بالكســــل والتثاقــــل فــــي أنجــــاز  20
مســـــــــــؤولياتي، بســـــــــــبب نزاعـــــــــــات 

 االخرين معي

     

ـــر مـــن  21 ضـــعفي وانكســـاري، حتـــى أغي
 البد من االبتعاد عن اآلخرين

     

ال اســــتطيع االســــتقرار عنــــدما يغيــــب  22
 عني زوجي / زوجتي في العمل

     

ال يمكننــــــــــــي العمــــــــــــل مــــــــــــن دون  23
 االشتراك مع اآلخرين

     

اقمـــــل مـــــن اعتمـــــادي عمـــــى نفســـــي  24
واكثـــر مـــن اعتمـــادي عمـــى زوجـــي / 

 زوجتي وزمقئي

     

الشــك فــي نفســي، وىــذا مــا يراودنــي  25
 يدفعني إلى التعمق باآلخرين

     

أطمـــــــب المســـــــاعدة مـــــــن اآلخـــــــرين  26
 حتى لو كان العمل بسيطا

     

يجـــــــب أن أغيـــــــر مـــــــن شخصـــــــيتي  27
 حتى تقئم رغبات اآلخرين
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  8 ممحق رقم )

 مقياس انماط التعمق بصيغتو النيائية

 كمية اآلداب  -جامعة القادسية 
 الماجستير –النفس : الدراسات العميا قسم عمم 

 

 اخي الموظف ....... اختي الموظفة ..
 -تحية طيبة :

 عػػػػػػف طريػػػػػػؽنضػػػػػع بػػػػػػيف يػػػػػػديكـ مجمكعػػػػػػة مػػػػػػف الفقػػػػػػرات التػػػػػػي تعكػػػػػس آرائكػػػػػػـ التػػػػػػي يسػػػػػػتهدؼ الباحػػػػػػث 
اجػػػػػابتكـ عميهػػػػػا الكقػػػػػكؼ عمػػػػػى مػػػػػكاقفكـ بشػػػػػأنها , لمػػػػػا لػػػػػذلؾ مػػػػػف اهميػػػػػة كبيػػػػػرة لمبحػػػػػث العممػػػػػي كػػػػػكنكـ 

(  √مهمػػػػة  فػػػػي المجتمػػػػع , يرجػػػػى قراءتهػػػػا بدقػػػػة كاالجابػػػػة عميهػػػػا كذلػػػػؾ بكضػػػػع عبلمػػػػة    فئػػػػةتمثمػػػػكف 
تحػػػػت البػػػػديؿ  الػػػػذم يعبػػػػر عػػػػف رأيكػػػػـ , كستحضػػػػػى اجابػػػػاتكـ بتقػػػػدير الباحػػػػث كلػػػػف يطمػػػػع عميهػػػػا احػػػػػد 
سػػػػػكا  , عممػػػػػا انػػػػػق ال تكجػػػػػد هنػػػػػاؾ اجابػػػػػة صػػػػػحيحة اك خاطئػػػػػة , كنظػػػػػرا لمػػػػػا نعهػػػػػد  فػػػػػيكـ مػػػػػف صػػػػػدؽ 

ؿ الباحػػػػػػػث تعػػػػػػػاكنكـ معػػػػػػػق فػػػػػػػي االجابػػػػػػػة عمػػػػػػػى جميػػػػػػػع هػػػػػػػذ  الفقػػػػػػػرات كسػػػػػػػتككف كصػػػػػػػراحة , لػػػػػػػذا يأمػػػػػػػ
 المعمكمات محدكدة ألغراض البحث العممي .

 المثاؿ االتي يكضح كيفية االجابة عمى فقرات المقياس . 

 /معمومات عامة
 النكع :   ذكر               انثى 

 
 / هؿ تمتمؾ سكف:    نعـ                 ال الحالة االقتصادية

                                                               لشكر كاالحتراـ لتعاكنكـ       مع كافر ا
 الباحث                                                                            

 حامد عاجؿ عبد                                                                           
 

  ت
 الفقرات            

 بدائل االجابة
تنطبق 
عمي 
 دائما

تنطبق 
عمي 
 غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي قميق

ال تنطبق 
 عمي

ال استطيع إخفاء أسرار أصدقائي  1
 لذلؾ ابكح بها لزكجي / زكجتي

 
 

  
     √ 
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تنطبق  الفقرات ت
 دائماعمي 

تنطبق 
عمي 
 غالبا

تنطبق 
عمي 
 احيانا

تنطبق 
 عمي قميق

ال تنطبق 
 عمي

اشـــــــعر باالرتيـــــــاح عنـــــــدما أكـــــــون  1
قريبـــــــــا مـــــــــن زوجـــــــــي / زوجتـــــــــي 

 وأطفالي

     

ـــــــــائمتي  2 ـــــــــي لع ـــــــــي حب ســـــــــعادتي ف
 وأصدقائي، وحبيم لي  

     

اشــــعر بــــالقمق عنـــــدما أتعامــــل مـــــع  3
 زمقئي 

     

عنـــــــدما احتـــــــاج إلـــــــى المســـــــاعدة،  4
 فمني أطمبيا من عائمتي وزمقئي

     

تتســـم عققتــــي بالطيبــــة مــــع زوجــــي  5
 / زوجتي وأبنائي

     

اشـــعر باالنزعـــاج عنـــدما أكـــون مـــع  6
 شريك حياتي 

     

ــــــــي  7 ــــــــرب من ــــــــدما يقت ســــــــعادتي عن
 زمقئي في العمل

     

رغـــــــم انـــــــي شـــــــخص طيـــــــب فـــــــمن  8
 اآلخرين ينزعجون مني

     

ــــــابرة  9 إال أن تتســــــم شخصــــــيتي بالمث
 زمقئي ال يقدرون ذلك

     

      حبي لذاتي يفوق حبي لقخرين 10
رغــــــم أن مشــــــاعري صــــــادقة تجــــــاه  11

زوجــــي / زوجتــــي وعــــائمتي إال أنيــــم 
 ال يستحقون ذلك

     

رغـــــــم أنـــــــي منفـــــــتح وســـــــمح فـــــــي  12
ـــــــــــــق  ـــــــــــــي ال أث ـــــــــــــاتي، إال أن عقق

 باآلخرين

     

رغـــــم أنـــــي متعـــــاطف مـــــع زوجـــــي /  13
زوجتـــــــــــي وعـــــــــــائمتي إال أنيـــــــــــم ال 
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 يقدرون ذلك
اتســـم بالتســـامح رغـــم كثـــرة األخطـــاء  14

 التي تصدر من زمقئي
     

اجـــــد صـــــعوبة فـــــي الثقـــــة بنفســـــي   15
 واآلخرين )عائمتي وزمقئي 

     

ـــــــــى  16 ـــــــــادا إل ـــــــــون منق احـــــــــب أن أك
 اآلخرين حتى لو كانوا يستغموني

     

ــــــي  17 ــــــرب زوجــــــي / زوجت ــــــدما يقت عن
 مني فمن اشعر بالقمق

     

اجــــد ضــــعفي فــــي شخصــــيتي، وىــــذا  18
 ما يجعمني ال أثق باآلخرين

     

ــــــــع  19 ــــــــف وســــــــيمة لمن أجــــــــد أن العن
 اآلخرين من استغقلي

     

أتســــم بالكســــل والتثاقــــل فــــي أنجــــاز  20
مســـــــــــؤولياتي، بســـــــــــبب نزاعـــــــــــات 

 االخرين معي

     

ـــر مـــن  21 ضـــعفي وانكســـاري، حتـــى أغي
 البد من االبتعاد عن اآلخرين

     

ال اســــتطيع االســــتقرار عنــــدما يغيــــب  22
 عني زوجي / زوجتي في العمل

     

ال يمكننــــــــــــي العمــــــــــــل مــــــــــــن دون  23
 االشتراك مع اآلخرين

     

اقمـــــل مـــــن اعتمـــــادي عمـــــى نفســـــي  24
واكثـــر مـــن اعتمـــادي عمـــى زوجـــي / 

 زوجتي وزمقئي

     

الشــك فــي نفســي، وىــذا مــا يراودنــي  25
 يدفعني إلى التعمق باآلخرين

     

أطمـــــــب المســـــــاعدة مـــــــن اآلخـــــــرين  26
 حتى لو كان العمل بسيطا

     

يجـــــــب أن أغيـــــــر مـــــــن شخصـــــــيتي  27
 حتى تقئم رغبات اآلخرين

     



 

A 

 

Summary 

In Iraq, married couples face many continuous life stresses and burdens. They 

assume many new responsibilities like family care, husband's requirement, 

raising child, and workloads, which lead to fatigue, anxiety, tension and 

recurrent marital conflicts. Therefore, married couples use some defensive 

mechanisms that alleviate these intensified feelings. Nostalgia is one of these 

defensive mechanisms, which recall the good memories to feel comfortable and 

positive, and improve marital relationships. Since recalling memories is related 

to their past relationships and experiences, it can be related to attachment 

patterns, which consists of two cognitive dimensions related with the self and 

the others. Based on this, the researcher is trying to verify some of the important 

study goals represented by: 

 

1- Nostalgia of married couples.  

2- The significance of differences on Nostalgia scale according to sex variables 

(male-female) and residence (have house – do not have house). 

3- Attachment patterns of married couples. 

4- The significance of statistical differences on the scale of attachment patterns 

of married couples according to sex variables (male-female) and residence 

(have house – do not have house). 

5- Correlation between nostalgia and attachment patterns of married couples.  

6- The extent attachment patterns contribution to predict the appearance of 

nostalgia of married couples.  

To fulfill these goals, the researcher selected (340) married couples from the 

employees of Qadisiyah University using stratified random sample of equal 

distribution to whom the researcher applied Nostalgia scale that built according 

to Batcho theory. (1998, Batcho) The final version of scale includes (29) items 

distributed on three domains: (cognitive domain, emotional domain, 

motivational domain). Furthermore, the researcher constructed attachment 

patterns scale based on Bartholomew’s theory (Bartholomew, 1990). The final 

version of the scale consists of (27) items. The researcher has verified the two 



 

B 

 

scales validity by face validity and indications of construct validity. The 

researcher used Cronbach’s Alpha to verify the scales reliability.  

Nostalgia scale reliability using retest method is (0.787) degree, by Alpha 

Cronbach method is (0.722). The reliability of attachment pattern scale using re-

test method is (0.720 for safe pattern), (0.701 for rejection pattern), (0.707 for 

fear pattern), and (0.792 for obsessive pattern). In Cronbach Alpha, the 

reliability of safe pattern is (0.701), the rejection pattern is (0.753), fear pattern 

is (0.776), and obsessive pattern is (0.776). 

         After analyzing the data of the current study collected from married 

couples using SPSS software, the study reveals the following: 

1- Married couples tend to use nostalgia to recall happy memories of the 

past. 

2-  There are no differences of statistical significance between married 

couples in Nostalgia according to sex variables (male-female), housing 

(have house – do not have house). There is no interaction between sex 

and housing that have effect on Nostalgia.  

3- The sample of married couples is characterized by a pattern of safe 

attachment but they do not suffer from rejection, fear, and obsessed 

attachment pattern. 

4- There are differences of statistical significance among the married 

couples according to sex variable (Male- female) in the safe and fear 

patterns. The rejection and possessive patterns did not refer to any 

statistical differences according to sex variable. In addition, there are no 

statistical differences on the scale of attachment patterns according to 

the housing variable. Also, there is no interaction between sex and 

housing that affects the attachment patterns of married couples. 

5-  There is a positive correlation of statistical significance between 

nostalgia and the safe attachment pattern. But there is no correlation of 

statistical significance between nostalgia and rejection, fear, and 

obsession patterns of attachment.  

6- The safe pattern of attachment contributes to increase nostalgia of 

married couples, while the rejection, fear and obsession patterns have 

not contributed to this emergence.  

 

The researcher introduces several recommendations as the following: 

 



 

C 

 

1. Enhance the programs and services provided by governmental and 

social institutions to married couples to help them adapt the pressures 

and burdens of new life.  

2. Develop the married couples’s abilities and skills to maintain their 

social relationships, and use their memories and knowledge to mitigate 

negative feelings. 

 

The researcher proposes some suggestions include: 

1- Conduct a similar study on other sectors like (the divorced women, 

widows, and university students). 

2- Conduct a study of the relationship between nostalgia and certain 

variables like (personal traits, positive illusions, and emotional 

deprivation). 
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