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:اىميخص

الَقِمق والمتجنب ي التعمق بالشريك اآلخر نمطالتعرف عمى مدى إسيام ىدف البحث إلى 
 زوجةً  9;5زوجًا و 9;5، وتكونت العينة من الزواجفي التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى حديثي 

لم يمر عمى زواجيم أكثر من خمس سنوات، وباستخدام مقياسي نمط التعمق بالشريك اآلخر، 
سيام دال في إ ماخر ليالتعمق بالشريك اآل نمطيأن والتوافق الزواجي، توصمت النتائج إلى 

% من  =:ذه اإلسيامات مجتمعة تفسر ن ىأالتنبؤ بالتوافق الزواجى لدى حديثي الزواج، و 
تجنب لو المساىمة مالالتعمق  نمط ، وكانمتنبؤ بالتوافق الزواجىلنسبة تباين الدرجة الكمية 

 . قمِ القَ  نمط التعمقويميو  ،األكبر فى التنبؤ بالتوافق الزواجى
 الكممات المفتاحية: أنماط التعمق، التوافق الزواجي، حديثي الزواج.

 
 

Abstract of the study: 

 The study aimed to identify how much the two patterns of  

attachment  to a life partner (anxiety and avoidance) contribute in 

predicting of marital adjustment to of the new married couples. The 

sample consisted of 175 husbands and 175 wives who had not been 

married for more than five years. By using a measure of pattern of 

attachment to a life partner and a measure of marital adjustment, 

the study found the two patterns of  attachment  to a life partner 

have a significant contribution to predicting the marital adjustment 

of the total sample members, that these combined contributions 

explains for 69% of the total degree variance rate for predicting of 

marital adjustment, and avoidance had the greatest contribution to 

predicting marital adjustment, followed by anxiety. 

Key words: Attachment patterns, marital adjustment, new 

married couples. 

 
 
 
 
 



  ................................ق ل  نمطا التعلق بالشريك اآلخر الق  

- 6611 - 

مقذمةاىثحج:

شخص؛ حيث يصير أي فرد متعمقًا بشخص  ييعتبر التعمق الوجداني ميم جدًا في حياة أ
ما أو عدة أشخاص، ويبدأ التعمق في السنة األولى من حياة الطفل، ويستمر معو خبلل 
مراحل حياتو المختمفة؛ ففي مرحمة الطفولة تظير رابطة التعمق بوضوح في التعمق بالوالدين، 

عبلقات التعمق واالرتباط  وعندما ينتقل الفرد من مرحمة الطفولة إلى مرحمة المراىقة تمتد
الوجداني لديو لتشمل األقران، وتتسع دائرة عبلقاتو وال تقتصر عمى الوالدين فقط، ولكن تبقى 
رابطة التعمق الوجداني بالوالدين من أىم الروابط في ىذه المرحمة؛ ألنيا تنبئ بسموك الفرد في 

اعتمادىم عمى اآلباء في ىذه  المستقبل، وال تفتقد ىذه الرابطة أىميتيا؛ فالمراىقون يقل
المرحمة؛ ألنيم يحاولون الوصول إلى االستقبلل الذاتي، ولكن يبقى اآلباء في نفس الوقت ىم 

، أما عند الوصول إلى مرحمة الرشد نرى التعمق من يقدمون الدعم النفسي والوجداني ليم
 ذ دوره في الظيور. بشريك الحياة قد أخ

لتعمق اآلمن في الطفولة يمعب دورًا ميمًا في النمو االنفعالى وطبقًا لنظرية التعمق فإن ا
واالجتماعي لمفرد بشكل سميم، وبالتالى القدرة عمى تكوين عبلقات ناجحة، والتوافق مع الذات 
ومع اآلخرين في المستقبل، وعدم وجود روابط التعمق اآلمن يعرض الفرد لمشكبلت نفسية 

واآلخرين مستقببًل، كما أن التعمق غير اآلمن يعد من  واجتماعية، وسوء التوافق مع الذات
العوامل الرئيسية المؤثرة في تطوير العبلقات غير السوية واألمراض النفسية والعقمية، ولقد 

 "Francis-Sharnowski"أثبتت العديد من الدراسات النفسية ىذا الرأي، كدراسة 
 "Surcinelli"، ودراسة Browen" (2010)"، ودراسة Boo" (2010)"، ودراسة (2009)

et al. (2010) ودراسة ،"Kamkar" et al. (2012) ودراسة ،"Teeruthroy" and 
"Bhowon" (2012) ودراسة ،" Khledian" et al. (2013) ودراسة ،"Tamaki" and 

"Takahashi" (2013). 
عمى  Carr" and " Fitzpatrick" (2011)"و  Carr" (2009)"كما أشارت دراستا 

فريق رياضي من المراىقين إلى أن تعمق المراىقين األكثر أمنًا بالوالدين ارتبط بصداقات أكثر 
إيجابية بين أعضاء الفريق، كما ارتبط تعمق المراىقين األكثر أمنًا بالوالدين بخبرات أكثر 

 .إيجابية من تعمق أقرانيم األقل أمنًا بالوالدين
ي غاية األىمية لمحفاظ عمى االستقرار العاطفي، " أن نظام التعمق ف"Bowlbyويرى 

ووضع صورة إيجابية عن الذات، وتكوين اتجاىات إيجابية نحو شركاء العبلقة، وتكوين 
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وتوفر نظرية التعمق أساسًا ( Gillath et al., 2005:123) عبلقات وثيقة بشكل عام
تمفة؛ حيث اعتمدت عمييا في مراحل الحياة المخ –نوعيتيا واستمرارىا  –لدراسة العبلقات 

كثير من الدراسات في دراسة العبلقات االجتماعية، بل وقد أثبتت بعض الدراسات كدراسة 
"Noftle" and "Shaver" (2006)  أفضمية قدرة أنماط التعمق عمى التنبؤ بنوعية العبلقات

 الكبرى.  من مقاييس سمات الشخصية الخمسة -وكان التجنب أقوى عوامل التنبؤ -واستمرارىا
، وأحد العوامل التي تؤثر عمى وتعد العبلقة الزوجية من أىم الروابط في مرحمة الرشد 

مدى نجاح الميام في العبلقة الزوجية، الحفاظ عمى عبلقات الزوجين التي تتم من خبلل 
، ليذا السبب ُاستخدمت  (Mikulincer and Shaver; 2007: 142)عممية التعمق 

 نطاق واسع لفيم وتفسير العبلقات العاطفية والزوجية.نظرية التعمق عمى 
مشنيةاىثحج:

الدراسات إلى دراسة العبلقة بين نمط التعمق والعبلقات الزوجية، فيذكر  بعض تاتجي
"Davila" et al. (1998)  أن نمط تعمق الفرد بزوجو )اآلمن أو غير اآلمن( يمكن أن يؤثر

ارتباط  Vorria" et al. (2007)"عمى العبلقات الزوجية إيجابيًا أو سمبيًا، كما أثبتت دراسة 
ق المتناقض بعبلقات رومانسية طويمة األمد، وصفات إيجابية مِ نمط التعمق بالزوج اآلمن والقَ 

 Alfasi" et al. (2010)"كما بينت دراسة  مق المتجنب الخائف،لمشركاء مقارنة بنمط التع
 ق والمتجنب بالزوج يتنبآن بعدم االستقرار في تقدير الشريك اآلخر.مِ أن نمط التعمق القَ 

أن توجيات تعمق الشريك تشكل سموك الصراع في عبلقات  Feeney" (2011)"ويذكر
من، وتفاعبلت الزوجين في ظل ىذا الصراع وىذا السموك يتبناه ذوو التعمق غير اآل األزواج،

تُبقي عمى أو تزيد من انعدام األمن، وكل من: انعدام األمن واستجابات الصراع التدميرية، 
تعمل عمى تأجيج عدم الرضا عن العبلقة، كما يكون ليا دور الوساطة في العبلقة بين التعمق 

 غير اآلمن وعدم الرضا عن العبلقة. 
إلى وجود عبلقة بين التعمق غير  Scott" and "Cordova" (2002)" وأشارت دراسة  

اآلمن بالزوج، واالستعداد ألعراض االكتئاب في العبلقات الزوجية، حيث أن التعمق يتوسط 
 العبلقة بين التوافق الزواجي وأعراض االكتئاب بين الزوجين.

ر بالوالدين واألقران إلى ارتباط أنماط التعمق المبك Yassin" (2014)" وأشارت دراسة 
بالرضا الزواجي في الرشد، كما أن ليا تأثير مباشر عمى التعمق بالشريك اآلخر، وتأثير غير 

 مباشر عمى االتصال والرضا الجنسي.
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أن التعمق اآلمن بالوالدين يرتبط سمبيًا بجميع  Nia" et al. (2017)"وأكدت دراسة  
  ، ويتنبأ بقوة بالضعف الجنسي.جوانب الضعف الجنسي لدى النساء المتزوجات

وىكذا ربطت العديد من الدراسات بين أنماط التعمق في مراحل الحياة المختمفة والعبلقات  
 العاطفية والزوجية، حيث يؤثر نمط التعمق عمي ىذه العبلقات.

يتضح من العرض السابق أن التعمق يمتد ويستمر مع الفرد في جميع مراحل حياتو، 
مرحمة الرشد ما ىو إال امتداد لمتعمق في المراحل السابقة ؛ فالتعمق من أىم والتعمق في 

الظواىر النفسية االجتماعية التي ليا تأثيرات غاية في األىمية تمتد مع الفرد خبلل مراحل 
وذلك لما ليا من فعالية  ؛عمره المتتابعة؛ حيث أنيا تمعب دورًا ميما في الصحة النفسية لمفرد

قدرة الفرد عمى  –بشكل كبير  –باالضطرابات النفسية المختمفة، كما أنيا تحدد في اإلصابة 
 التواصل والتفاعل مع اآلخرين، مما يؤثر في تمتعو بالتوافق النفسي واالجتماعي. 

والتعمق بشريك الحياة طور ميم جدًا من أطوار ظاىرة التعمق يظير بوضوح في مرحمة  
 في المراحل السابقة.الرشد، وىو امتداد لنمط التعمق 

تتركز مشكمة البحث في الكشف عن أنماط التعمق بالشريك اآلخر المنبئة بالتوافق وبذلك 
 :ما، وىماسعى لئلجابة عنيي، و ينبحثي ينالبحث سؤال اثير ىذيوبالتالي  الزواجي،

ىل يسيم نمط التعمق بالشريك اآلخر الَقِمق في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى حديثي  -
 الزواج؟

ىل يسيم نمط التعمق بالشريك اآلخر المتجنب في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى حديثي  -
 الزواج؟

أهذافاىثحج:

 :األىداف اآلتية ىدف البحث الحالي إلى
نمط التعمق بالشريك اآلخر الَقِمق في التنبؤ بالتوافق الزواجي التعرف عمى مدى إسيام  -

 لدى حديثي الزواج.
نمط التعمق بالشريك اآلخر المتجنب في التنبؤ بالتوافق التعرف عمى مدى إسيام  -

 الزواجي لدى حديثي الزواج.
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أهمَةاىثحج:

 األىمية النظرية: -
 البحث إلى األسباب اآلتية: ايذالنظرية لىمية األترجع 

حيث يؤثر التعمق في النمو النفسي واالجتماعي لمفرد،  ؛تناولويأىمية الموضوع الذي  -
 وتكوين شخصيتو، وتواصمو االجتماعي.

حيث ركزت كثير من  بالشريك اآلخر؛معرفة نظرية عن أنماط التعمق  بحثال اوفر ىذي -
ىذه المعرفة من شأنيا الدراسات العربية عمى التعمق باألم فقط أو التعمق بالوالدين، و 

ن والمختصين بأىمية تحقيق التعمق اآلمن وكيفيتو، وتجنب غير اآلمن منو؛ إفادة الوالدي
ألن نمط التعمق بالوالدين في الطفولة ىو الذي يستمر مع الفرد طيمة حياتو، ويحدد نمط 

 عبلقاتو وتعمقو باآلخرين.
 ببعض أنماط التعمق المسببة لمتوافق الزواجي أو عدمو. بحثال انبئنا ىذي -
فئة حديثي الزواج، وىذه الفئة انتقمت لحياة مختمفة عن حياتيا  بحثال اتناول ىذي -

مقي الضوء لي بحثال االسابقة، وقد تواجييا بعض المشكبلت في بداية حياتيا؛ فجاء ىذ
 عمى ىذه الفئة، ولعميا تفيد في مجال اإلرشاد الزواجي.

 األىمية التطبيقية: -
 يمكن: بحثحيث أنو في ضوء نتائج ال

  نظرية التعمق في اإلرشاد األسري.توظيف 
  تصميم برامج إرشادية وقائية أو عبلجية قائمة عمى نظرية التعمق في زيادة مستوى

 التوافق الزواجي.
:اىثحجمصطيحات

 Attachment Pattern to a life partner :رالتعمق بالشريك اآلخنمط 
وجدانية ثابتة تؤثر في  ابطةر " :نمط التعمق بأنو "Fraley" and "Shaver" عرف

 Fraley" and "Shaver" (2000; 138)". "السموك العاطفي لجميع العبلقات الوثيقة
التعريف اإلجرائي: "ارتباط وجداني ينشأ بين الزوج وزوجو، ويؤثر في سموكياتيما نحو  

بعضيما البعض، ويتعمق بكيف يرى الزوج نفسو وزوجو في عبلقتيما الزوجية معًا، وكيف 
طبقًا لنتائج مقياس نمط التعمق بالشريك اآلخر المستخدم في ىذا ، وذلك "رى ىذه العبلقةي
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ق مَ مقياس، وىما: القَ المن خبلل مجموع استجابات الفرد عمى ُبعدي البحث )إعداد: الباحثة( 
 .والتجنب"

  Marital Adjustmentالتوافق الزواجى: 
اآلخر ومع مطالب الزواج، ونستدل عميو من ىو قدرة كبل من الزوجين عمى التواؤم مع 

أساليب كل منيما في تحقيق أىدافو من الزواج، وفي مواجية الصعوبات الزواجية، وفي 
)كمال إبراىيم  .التعبير عن انفعاالتو ومشاعره، وفي إشباع حاجاتو من تفاعمو الزواجي

 (.7=5: 9==5مرسي،
زوجين عمى كل ما يخص حياتيما، وتحقيق "ىو االتفاق النسبي بين الالتعريف اإلجرائي: 

المشكبلت عند ظيورىا، ومدى ، والعمل عمى حل الحب والود والتفاىم والعبلقة الطيبة بينيما
التعاون والمشاركة فيما بينيما في األعمال واألنشطة المختمفة، وأن يجد كبل الزوجين في 

، وذلك "عية والجنسية والجسميةالزواج إشباع لمختمف حاجاتو النفسية والعاطفية واالجتما
من خبلل طبقًا لنتائج مقياس التوافق الزواجي المستخدم في ىذا البحث )إعداد: الباحثة( 

مقياس، وىي: التوافق العاطفي، والتوافق الجنسي، والتوافق المجموع استجابات الفرد عمى 
 االقتصادي، والتوافق الثقافي واالجتماعي.

:اىثحجمحذدات

 : المكانيالمحدد  -
 تحدد البحث بمحافظة سوىاج.     
 : المحدد الزماني -

 .:615إلى شير ديسمبر  :615من شير أغسطس  تحدد زمن البحث     
 : المحدد البشري -

( 9;5من محافظة سوىاج، بواقع ) متزوجاً  ( فرداً 791)تحدد زمن البحث بعينة قواميا 
وكان الزواج األول ليم، ، خمس سنوات( زوجًة، لم يمر عمى زواجيم أكثر من 9;5زوجًا و)

 ولم يكن أحد األزواج متزوجًا بأكثر من زوجة.
 : المحدد اإلجرائي -

تحدد البحث بتناول متغيري نمط التعمق بالشريك اآلخر، والتوافق الزواجي، وتحددت   
 :أدوات البحث باألدوات اآلتية
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 )إعداد: الباحثة(      استمارة البيانات األولية.  -5
 )إعداد: الباحثة(. بالشريك اآلخر.       التعمق  نمط مقياس – 6
 مقياس التوافق الزواجي.                   )إعداد: الباحثة(. -7
 اإلحصائية اآلتية في ضبط أدواتو، ومعالجة بياناتو: الحالي باألساليب بحثتحدد الو 
 معامل ارتباط بيرسون. -
 تحميل االنحدار المتعدد المتدرج. -

:اراىنظرًاإلط

 أواًل: نمط التعمق بالشريك اآلخر:
" محور تدور حولو حياة الشخص، حيث ينمو التعمق ويتطور Bowlbyيعد التعمق عند "

عبر مراحل النمو، وىو نتاج لمتفاعبلت المستمرة بين الطفل ومن يرعاه، وال يقتصر عمى 
مرحمة الطفولة، ولكنو يمتد ليشمل مرحمة المراىقة حيث التعمق باألقران ورفاق المرحمة 

حيث التعمق بشريك الحياة، كما يمتد في ليشمل مرحمة الرشد  –أيضًا  –العمرية، ويمتد 
 ;Bowlby, 1980: 39)مرحمة الشيخوخة حيث التعمق بالزوجة واألبناء واألحفاد. 

Bowlby, 1988: 121) 
" أنو نتيجة العمميات التدريجية من مرحمة الطفولة حتى نياية مرحمة Ainsowrthوتذكر "

ن حتى الدرجة المثمى من االستقبللية ال المراىقة يبدأ شعور من االستقبلل عن الوالدين، ولك
ختفاء التعمق بالوالدين، انقطاع التعمق بالوالدين، كما أن إقامة روابط زوجية ال تعني اتعني 

ن يستمرون في عبلقة ذات معنى مع والدييم بغض النظر عن أن اآلباء يفمعظم الراشد
 :Ainsworth, 1989)يخترقون جوانب أقل في حياة أبنائيم عما كانت عميو من قبل.

710; Ainsworth, 1991: 36) 
نمط التعمق بأنو: "روابط وجدانية ثابتة تؤثر في  "Fraley" and "Shaver"ويعرف 

السموك العاطفي لجميع العبلقات الوثيقة"، كما عرفا التعمق الرومانسي في الرشد بأنو: 
التي تشكل عبلقات التعمق  ،"استمرار سموكي ووجداني لعبلقات الرضع بمقدمي الرعاية

والجنس".  ،وتقديم الرعاية ،التعمق :وىى ،الذي يتضمن ثبلثة أنظمة ،الرومانسي لمراشد
(Fraley and Shaver; 2000: 138) 



  ................................ق ل  نمطا التعلق بالشريك اآلخر الق  

- 6616 - 

التعمق لدى الراشد بأنو: "رابطة وجدانية مستمرة وطويمة نسبيًا،  "Ainsworth"وتعرف 
و وال يقبل تبديمو بغيره، ويشتمل عمى يكون فييا الشريك شخص ميم كفرد فريد من نوع

مشاعر الرغبة فى الحفاظ عمى القرب من الشريك، حتى أثناء الغياب والبعد، يستمر التقارب 
إلى حد ما مع مرور الوقت، مع رغبة دائمة إلعادة التقارب والتفاعل والسرور والفرح والمتعة 

 ;Ainsworth)زن عند الفقد". بجمع الشمل مرة أخرى، ومشاعر الضيق عند االنفصال والح
1989: 711)  

ويعد التعمق من أىم مظاىر التنشئة االجتماعية، ويعرف بأنو: "السعي لمتقرب من شخص 
 (.5:7: 1>=5آخر والميل لممحافظة عمى ىذا الجوار عندما يتحقق". )فؤاد السيد، 

من  -حد االلتصاق  إلى -كما يعرف بأنو: "الرغبة الشديدة لؤلفراد في أن يكونوا قريبين  
 (.585: :>=5أفراد آخرين لدييم مكانة معينة لديو". )محمد إسماعيل، 

" وجود نظام تحكم خاص داخل الجياز العصبي المركزي مشابو Bowlbyويفترض "
كضغط الدم  ،ألنظمة التحكم الفسيولوجية المسئولة عن الحفاظ عمى اإلجراءات الفسيولوجية

ويعزز البقاء  ،ظ ىذا النظام عمى عبلقة الشخص بشخصية التعمقودرجة حرارة الجسم، ويحاف
من المعمومات حول  ياً كاف اً في البيئة، ولكي يعمل نظام تحكم التعمق بكفاءة البد أن يمتمك قدر 

الذات وشخصية التعمق )اآلخر( في عبلقتيما مع بعضيما البعض، وخاصًة فيما يتعمق بكيفية 
المعمومات يتم تنظيميا لتشكل ما يسمى بالنماذج العاممة استجابة كل منيما لآلخر، ىذه 

في نياية العام األول وتستمر باستمرار الحياة.  (Internal Working Models)الداخمية 
(Bowlby, 1988: 123; Bowlby, 1989: 248) 

وتتكون النماذج العاممة من توقعات الشخص عن ذاتو وعن اآلخرين، وتقوم بتوجيو 
األفراد إلى إنشاء توقعات حول المواقف المختمفة مع اآلخرين في المستقبل، ووضع خطط 

 (Pietromonaca and Barrett, 2000: 159)لمتعامل مع ىذه المواقف. 
تنمو في سياق  ،ت معرفية أو وجدانيةوتعرف النماذج العاممة الداخمية بأنيا بنيا 

 :Crowell and Treboux, 1995)التفاعبلت السموكية بين الرضع أو األطفال والوالدين. 
أو بنيات مستقرة نسبيًا تعمل خارج الوعي، وتوجو السموك في العبلقات مع الوالدين،  (296

 Crowell and)البلحقة. وتؤثر عمى التوقعات واالستراتيجيات، وكذلك السموك في العبلقات 
Treboux, 2001: 31) 
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ويشكل الراشدون ذوو أنماط التعمق المختمفة نماذج عقمية تختمف عن نماذج بعضيم 
البعض، فذوو التعمق اآلمن أكثر ثقة بأنفسيم وباآلخرين، ويرون أنفسيم محبوبين من معظم 

عادًة يكونون حسني  ويسيل عمييم تكوين عبلقات ومعارف، كما يرون أن اآلخرين ،الناس
التعمق المتناقض لدييم المزيد من الشك بالذات التي ُيساء  والنوايا وطيبي القمب، أما ذو 

منيم لبللتزام بالعبلقة،  قدرةً و  فيميا وال تقدر حق قدرىا، ويرون أن اآلخرين أقل استعداداً 
عمق المتجنب فكانت الت وويتصفون بالتبعية والرغبة القوية في االلتزام بالعبلقات، أما ذو 

نماذجيم بين النمطين السابقين، وفي معظم الحاالت كانت أقرب إلى المتناقض من اآلمن، 
كما يرون أن العبلقة العاطفية نادرًا ما تستمر، وأن العبلقة العاطفية المفرطة ال وجود ليا في 

، ويتجنبون الواقع، ومن النادر الحصول عمى شخص واحد يمكن أن يقيم عبلقة عاطفية معو
 "Feeney" ;(Hazan and Shaver, 1994: 16)إقامة عبلقات وثيقة مع اآلخرين. 

and "Noller" (1990); "Collins" and "Read" (1990) 
فكرة أن اختبلفات النماذج المعرفية المرتبطة بأنماط Collins" (1996)" ودعمت دراسة  

استجابًة ألحداث العبلقة؛  ،كل مختمفالتعمق تييئ األشخاص لمتفكير والشعور والتصرف بش
حيث أثبتت أن الراشدين ذوي أنماط التعمق المختمفة يفسرون األحداث ذات الصمة بالتعمق 
بطرق تتفق مع نماذجيم العاممة عن ذواتيم وعن العبلقات الوثيقة، عمى سبيل المثال: ذوو 

إلى تفسير األحداث  التعمق اآلمن لدييم معتقدات إيجابية عن شركائيم وعبلقاتيم، فيم يميمون
بطرق تقمل التأثير السمبي، في المقابل ذوو التعمق القمق لدييم معتقدات سمبية عن شركائيم 

حتى ولو  ،وعن العبلقة، ويفسرون األحداث بطرق تزيد التأثير السمبي عمى ذواتيم واآلخرين
 Collins" and "Feeney" (2004)"كما دعمت دراسة  كانت عبلقتيم تسير عمى ما يرام،

فكرة أن األفراد لدييم استعداد لتقييم خبرات دعميم بطرق تنسجم مع النماذج العاممة المزمنة 
ليم، فيميل ذوو التعمق غير اآلمن إلى إدراك رسائل الدعم من شركائيم عمى أنيا أقل فائدًة 

ا كم ،ودعمًا من إدراك ذوي التعمق اآلمن، وخاصًة عندما تكون رسالة الدعم غير واضحة
النماذج العاممة اآلمنة إيجابيًا  إلى ارتباط Fraley" and "Davis" (1997)"أشارت دراسة 

" أن أنماط التعمق ىي نماذج داخمية عاممة Bowlbyولذلك يرى "؛ بالثقة والرعاية المتبادلين
تعمل كخرائط معرفية لنقل وتخزين ومعالجة المعمومات، والتنبؤ بكيفية تحقيق أىداف التعمق. 

(Bowlby, 1982: 80). 
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بالرغم من بقائيا مفتوحة أمام الخبرات الجديدة عند  –وتعد النماذج ثوابت مستقرة نسبيًا  
حيث أن المعمومات الجديدة تعمل وفقًا لمنماذج الداخمية الموجودة  ؛التعامل مع أشخاص جدد

وعي وبشكل تمقائي، تعمل خارج ال - وتتأثر بمزيج معقد من العبلقات الحالية والماضية ،سمفاً 
وتوجو السموك في العبلقات مع اآلباء واألميات وتؤثر عمى التوقعات واالستراتيجيات 
والسموكيات في العبلقات البلحقة، ومن المرجح أن يعاد تنظيم النماذج العاممة السيما في 

 الحياة،أو تحوالت  ،أو تطورات أخرى ،مثل تشكيل أو خسارة عبلقة التعمق ،األوقات الدرامية
(Crowell and Treboux, 1995: 319; Hazan and Shaver, 1994: 16; 
Gaffal, 2010: 140; Bowlby, 1988: 65; Bowlby, 1991: 307); 

"Bretherton" (1990). 
عن أنفسنا واآلخرين والمستقبل؛ فإذا كانت ىذه  أفكارناوبذلك فإن ىذه النماذج تحدد  

ذا كانت سمبية تجعل نظرة الفرد النماذج إيجابية تجعل نظرة الف رد لذاتو ولآلخرين إيجابية، وا 
لذاتو ولآلخرين سمبية، وىذه النظرة اإليجابية أو السمبية لمذات ولآلخرين ىى التي تضع 

 األساس لعبلقات الفرد المستقبمية مع أقرانو، وزوجو، ومع اآلخرين بشكل عام.
عمى استمرارية أنماط التعمق وتحويميا إلى " أن ىذه النماذج تعمل Bowlbyوبذلك يؤكد " 

" من حيث أنيا Bowlbyفروق فردية ثابتة، وتعد ىذه النماذج أبرز المفاىيم في نظرية "
الحمقة النمائية التاريخية التي تفسر كيفية تأثر الحاضر والمستقبل بخبرات الماضي، وليذا 

ة العبلقات اإلنسانية في " في التعمق كإطار نظري لدراسBowlbyالسبب ظيرت نظرية "
 مرحمة الرشد.

تطبيق نظرية التعمق في الطفولة عمى  Hazan" and "Shaver" (1987)"ولقد حاول 
 ،" باستمرارية نمط التعمقBowlbyعبلقات الراشدين الرومانسية مستندين عمى فرضية "

ألنماط "، وركزا عمى ا"Ainsowrth" وBowlbyواعتمدا في ذلك عمى اإلطار النظري لـ "
ق المتناقض(، وعمى مِ القَ  -ق المتجنبمِ القَ  -)اآلمن Ainsowrth"الثبلثة الرئيسية لمتعمق لـ "

فكرة أن استمرارية نمط التعمق ترجع في جزء منيا إلى النماذج العقمية )النماذج الداخمية 
نسبية وتوصبل إلى  ،( عن الذات واآلخرين، وفي سبيل ذلك أجرا دراستين"Bowlby"العاممة لـ

% :9انتشار أنماط التعمق الثبلث في مرحمة الرشد كما ىي في مرحمة الطفولة تقريبًا )اآلمن 
 %(.=5المتناقض  -% 69المتجنب  -
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ويستند نمطا التعمق المتناقض والمتجنب عمى النماذج العاممة الداخمية التي نشأت عن  
قض يعكس تاريخ االستجابة غير من الوالدين، فالتعمق المتنا تجربة التعمق الفعمي بدايةً 

المتناسقة، فيتوقع ذوو التعمق المتناقض أنو ال يمكنيم االعتماد عمى شركائيم، كما يعكس 
التعمق المتجنب الرفض المتكرر، مما يؤدي بذوي التعمق المتجنب إلى تجنب التقارب، 

من السموكيات  واالعتماد الشديد عمى الذات، فقد يكون التعمق غير اآلمن في جذور العديد
 (Hazan and Shaver, 1994: 16)المختمة المساىمة في عدم الرضا عن العبلقة. 

فئتين ألنماط تعمق الراشد، وىما: التعمق المقاوم،  Goerge" et al. (1996)"وأضاف  
ووصفوا  ،ظم، حيث أظير الراشدون ذوو التعمق المقاوم انشغال بالتعمقتوالتعمق غير المن

طفولتيم بالتناقض والخوف والسمبية والغضب، وأظير الراشدون ذوو التعمق غير  تعمقات
يعانون من آثار استمرار أنيم ظم االفتقار إلى القرارات الخاصة بالصدمات النفسية، كما تالمن

 ىذه الصدمات في عبلقاتيم البلحقة.
ألنماط نموذج رباعي الفئة  Bartholomew" and "Horowitz" (1991"كما اقترح )

التعمق في مرحمة الرشد مأخوذ من بعدين: نموذج لمذات بوصفيا إيجابية أو سمبية )تستحق 
)يمكن الثقة ق، ونموذج لآلخر بوصفو إيجابيًا أو سمبيًا مَ الحب والدعم أو ال( ويسمى بعد القَ 

يجاده دائمًا مقابل الرفض وعدم إمكانية االعتماد عميو( ويسمى بعد التجنب  ، وذلكبو وا 
ونموذج  ،، نموذج داخمي لمذات"Bowlby"استنادًا عمى نوعين من نماذج العمل الداخمية لـ 

وبذلك  ،واآلخر سمبي ،كل نموذج إلى نموذجين، أحدىما إيجابيوينقسم داخمي لآلخرين، 
التعمق  -ذات إيجابية واآلخر إيجابي(، بالاآلمن ) -: أ، وىييمكن تحديد أربعة أنماط لمتعمق

ذات سمبية الالتعمق الخائف التجنبي ) -ذات سمبية واآلخر إيجابي(، جـ الال )مشغول الب
ذات سمبية واآلخر سمبي(، ويرتبط نموذج الذات الالتعمق الطارد التجنبي ) -واآلخر سمبي(، د

، ويعكس بعد التجنب إلى أي مدى ال يثق الشخص في بالقمق ويرتبط نموذج اآلخر بالتجنب
والحفاظ عمى االستقبلل السموكي ومسافة عاطفية من  ،لشركاء العبلقةالنوايا الحسنة 

الشركاء، ويعكس بعد القمق إلى أي مدى يقمق الشخص من عدم وجود شريكو بجانبو وقت 
 .(Gillath et al., 2005: 123) .الحاجة إليو

دراستين لمتحقق من  Bartholomew" and "Horowitz" (1991)"ىذا وقد أجرى 
 ;7طالبة جامعية و 81وذج المقترح، استخدمت الدراسة األولى عينة تتألف من صحة النم
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( ، وعدد متساٍو من :9=5عامًا، بمتوسط  ) 66: >5طالبًا جامعيًا، تتراوح أعمارىم من 
(، >9=5عامًا، بمتوسط = )67:>5أصدقاء العينة من نفس الجنس تتراوح أعمارىم من 

لناتجة عن أوصاف العينة عن صداقاتيم الوثيقة، وفحصت ىذه الدراسة أنماط التعمق ا
النموذج المقترح، كما  تتفق مع أساليب لمتعمق ةأربعوعبلقاتيم الرومانسية، ونتج عنيا 

 ،نموذجين لكٍل من الذات واآلخر، أحدىما إيجابي واآلخر سمبي توجد حيثدعمت النتائج، 
طالبًا جامعيًا، تتراوح  :7طالبة جامعية و  77 تتكون من وكانت عينة الدراسة الثانية

(، وُأجريت لمتحقق من نتائج الدراسة األولى، 99=5( عامًا، بمتوسط )68: ;5أعمارىم من )
وتمديد نموذج التعمق لمعبلقات العائمية، ودراسة العبلقات بين التعمق بالعائمة واألقران، وجاءت 

 ح ألنماط تعمق الراشدين عمى العبلقات األسرية.النتائج تتفق مع النموذج الرباعي المقتر 
بأن ىناك أربعة أنماط  "Bowlby"إذن النتائج دعمت الفرضية المترتبة عمى نظرية  

مختمفة لمتعمق، كما دعمت النتائج أيضًا ارتباط كل نمط من أنماط التعمق بنوع مميز من 
بشكل مفرط، أما النمط الطارد المشاكل الشخصية؛ فالنمط الخائف أعطى تقريرًا عن السمبية 

أظير مشاكل تتعمق بنقص الدفء في العبلقات االجتماعية، بينما اختمف النمط المشغول عن 
 الفرضية وأعطى مشاكل تتعمق بدرجة كبيرة من سيطرة الدفء.

ثبلث دراسات لتقييم صحة  Griffin" and "Bartholomew" (1994)"كما أجرى  
قمق والتجنب( المفترض لنموذج الذات واآلخرين الخاص بالنموذج النموذج ثنائي البعدين )ال

 عمربمتوسط  طبلب المرحمة الجامعية طالباً من =:رباعي الفئة، وكانت عينة الدراسة األولى 
بمتوسط  طالبًا من طبلب المرحمة الجامعية ;;عامًا، وكانت عينة الدراسة الثانية  99=5
وقد كانوا  -زوجًا من جنسين مختمفين >;الدراسة الثالثة عامًا، وكانت عينة  :9=5 عمر
 ، ودعمت النتائج صحة تركيب النموذج ثنائي البعدين. دراسة طولية من اجزءً 
أدلة نموذجية لدعم نموذج التعمق  Hollist" and "Miller" (2005)"وتوفر دراسة  

المتجنب( معروف،  –القمق  –رباعي الفئة، وعمى الرغم من أن نموذج األنماط الثبلثة )اآلمن 
إال أن ىناك أدلة عمى أن تعمق الراشدين من األفضل أن يتصف بأربعة أنماط تشمل وجيات 

 ومعتقدات سمبية عن الذات واآلخرين. ،نظر إيجابية
النماذج المعرفية  Collins" (1996)"و  Collins" and "Read" (1990)"واستخدم  

أبعاد لمتعمق تكمن وراءىا أساليب التعمق، وىي: التقارب،  عن الذات واآلخرين لتطوير ثبلثة
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واالعتماد، والقمق، فإذا حصل الشخص في بعدي التقارب واالعتماد معًا عمى درجة أعمى من 
ذا  المتوسط وحصل في بعد القمق عمى درجة أقل من المتوسط كان من ذوي التعمق اآلمن، وا 

درجة أعمى من المتوسط وحصل في بعد القمق حصل في بعدي التقارب واالعتماد معًا عمى 
ذا حصل في بعدي  عمى درجة أعمى من المتوسط كان من ذوي التعمق مشغول البال، وا 
التقارب واالعتماد معًا عمى درجة أقل من المتوسط وحصل في بعد القمق عمى درجة أقل من 

االعتماد معًا عمى المتوسط كان من ذوي التعمق الطارد، أما إذا حصل في بعدي التقارب و 
درجة أقل من المتوسط وحصل في بعد القمق عمى درجة أعمى من المتوسط كان من ذوي 

 التعمق الخائف.
ن يق، وىذان البعدمَ ويوضح معظم الباحثين أنماط التعمق ببعدين، ىما: التجنب، والقَ  

، (Slade, 2008: 766)ان أربعة أنماط لمتعمق مستمدة من درجات ىذين البعدين نَ وِ كَ يُ 
ق بالجوانب الذاتية، مثل: الكفاءة الذاتية واحترام الذات، ويرتبط بعد التجنب مَ ويرتبط بعد القَ 

 ;Griffin" and "Bartholomew" (1994)"باالبتعاد عن اآلخر بسبب التوقعات السمبية. 
"Bartholomew" and "Horowitz" (1991). 

 The Maritalالتعمق الزواجي مقابمة  Dickstein" et al. (2001)"وطور 
Attachment Interview  لتقييم تصورات الراشدين عن عبلقاتيم الحالية مع اآلخرين

الميمين بالنسبة ليم بالمقارنة بالمعمومات المتوفرة عن تصورات تعمقيم بوالدييم عندما كانوا 
وم نمط التعمق أطفااًل وتعمقاتيم بوالدييم عند رشدىم، ووضع الباحثون عمى أساسيا مفي

كعنصر ميم من ضمن أنماط معقدة من التعمق   marital attachment styleالزواجي 
بالذات واآلخرين، حيث اعتبروا أن مفيوم نمط التعمق الزواجي يختمف قميبًل عن نمط تعمق 
الراشد في أنو يدرس فقط عبلقات التعمق الحالية بين الزوجين بداًل من جميع العبلقات 

كما أشاروا إلى أن دراسة نمط التعمق الزواجي ميم من الناحية النظرية ألنو من ، الماضية
  .المتوقع أن يمعب دورًا في تعمق الرضع اآلمن أو غير اآلمن بالوالدين عبر األجيال

وتعرضت الكثير من الدراسات لدراسة العبلقة بين أنماط التعمق والعبلقات بين المتزوجين، 
دارة ومدى تنبؤ نمط التع مق بحالة العبلقة الزوجية، بما في ذلك رضا واستقرار العبلقة، وا 

النزاعات الزواجية والعنف، والجانب الجنسي، فذىبت كثير من الدراسات إلى ارتباط التعمق 
 "Senchak"وارتباط التعمق غير اآلمن سمبيًا بيما  ،اآلمن إيجابيًا بالرضا والتوافق الزواجي
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and "Leonard" (1992); "Ewing" (1994); "Fuller" and "Fincham" (1995); 
"Hibbard" (1999); "Meyers" and "Landsberger" (2002); "Banse" 
(2004); "Crowley" (2006); "Gouin" et al. (2009); "Little" et al. (2010); 
"Ozmen" and "Atik" (2010); "Awuah" (2013); "Bano" et al. (2013); 
"Motlagh" et al. (2013); "Bandarypour" and "Samavi" (2014); "Cho" 
(2014); "Hasanvand" and "Merati" (2014); "Tulum" (2014); "Salcuni" 
et al. (2015); "Rajaei" et al. (2007); "Butzer" and "Campbell" (2008); 

"Hirschberger" et al. (2009); "Kobak" and "Hazan" (1991)  وكان التعمق
كما ارتبطت  Haseley" (2006)"القمق والمتجنب مؤشران سمبيان قويان لمرضا الزواجي 

 Hollist" and "Miller" (2005)" كافة األنماط غير اآلمنة عكسيًا بجودة الزواج
وأقل تعرضًا النسحاب الشركاء منيا ، التعمق اآلمن إيجابيًا بعبلقة أكثر حميميةكما ارتبط  

"Senchak" and "Leonard" (1992) وسموكيات عاطفية أقل سمبية ،"Ewing" 
عبلقات ذوي التعمق اآلمن كما اتسمت "، Hibbard" (1999، وأقل توتر زواجي )(1994)

التعمق غير اآلمن إيجابيًا وارتبط  ،Talebi" et al. (2014)" باالستقرار عمى المدى الطويل
  Davila" et al. (1998)".يةمع مستويات عالية من العاطفة السمب

ارتبط  األزواج األكثر أمنًا لدييم سموكيات أكثر فاعمية في التعامل مع النزاع؛ حيثوكان  
ق والمتجنب سمبيًا مع أساليب حل النزاع اإليجابية، وارتبطا إيجابيًا مع مِ كٌل من التعمق القَ 

صعوبات إدارة النزاع في إيجابيًا ب ، وارتبط التعمق الطارد والمشغولةأساليب حل النزاع السمبي
كما  ،";Creasey" (2002) "Tulum" (2014) Ewing" (1994)" العبلقات العاطفية

التعمق اآلمن إيجابيًا بانخفاض النزاع الزواجي، وكانت الثقة في حل المشكبلت بين ارتبط 
يًا بشكل كبير بالنزاع ق إيجابمِ قين، وارتبط التعمق القَ مِ األزواج اآلمنين أعمى بكثير من القَ 

التعمق القمق لدييم مستويات أكبر من النزاع في العبلقة مع  وحيث كان األفراد ذو الزواجي؛ 
شركائيم، وكانت ىذه الصراعات تميل إلى الشدة، وتؤثر سمبًا عمى التقارب ورضا العبلقة 

"Campbell" et al. (2005) "Talebi" et al. (2014); "Belsky" (1997);، ذلك ك
" بينما ارتبط Senchak" and "Leonard" (1992)ارتبط التعمق اآلمن بعدوان لفظي أقل 
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وازدراء الزوجات.  ،واالستبداد الزواجي ،غير اآلمن إيجابيًا )المشغول والطارد( بالعنف التعمق
"Babcock" et al. (2000) 

العبلقة، ومشاعر حب وتتميز التجارب الجنسية لدى ذوي التعمق اآلمن بالتزام أكبر نحو 
كما ارتبط التعمق  Belsky" (1997)"( نقبًل عن: Owens, 1993أقوى نحو الشريك. )

 Butzer" and "Campbell" (2008)"ق سمبيًا بالرضا الجنسي. مِ المتجنب والقَ 
وبناًء عمى ما سبق يتضح أن نمط التعمق يتحدد خبلل مرحمة الطفولة، وغالبًا ما يستمر 

الفرد في مراحل حياتو المختمفة؛ بسبب النماذج العاممة الداخمية، وتتحدد نفس النمط مع 
أنماط التعمق ببعدين أساسيين، ىما: الَقَمق، والتجنب، حيث يرتبط القمق بالنظرة إلى الذات، 
ويرتبط التجنب بالنظرة إلى اآلخر، كما أن العبلقة بين نمط التعمق الزواجي والعبلقات الزوجية 

 يؤثر نمط التعمق الزواجي عمى نوعية ىذه العبلقات، وجودتيا.واضحة؛ حيث 
 : التوافق الزواجي:ثانياً 

ومع مطالب الزواج،  ،ُيقصد بالتوافق الزواجي قدرة كبل من الزوجين عمى التواؤم مع اآلخر
ونستدل عميو من أساليب كل منيما في تحقيق أىدافو من الزواج، وفي مواجية الصعوبات 

التعبير عن انفعاالتو ومشاعره، وفي إشباع حاجاتو من تفاعمو الزواجي.  الزواجية، وفي
 (.7=5: 9==5)كمال مرسي،

بأنو: "وجود شخصين لدييما ميل  Locke" and "Williamson" (1958)"وقد عرفو  
، والشعور بالرضا عن الزواج مع كل منيما اآلخر، والمشاركة صراعاتلتجنب أو إعادة حل ال

 Locke" and"واألنشطة المشتركة، وتحقيق التوقعات الزواجية لكل منيما".  في االىتمامات
"Williamson" (1958: 562). 

 ،( أن التوافق الزواجي يتضمن التحرر النسبي من الصراع6>=5وتذكر "سناء الخولي" ) 
 واالتفاق النسبي بين الزوجين عمى الموضوعات الحيوية المتعمقة بحياتيما المشتركة، وكذلك

 (.;=5: 6>=5سناء الخولي، )المشاركة في أعمال وأنشطة مشتركة، وتبادل العواطف. 
ويعني التوافق الزواجي قدرة الزوجين عمى حل الصراعات، والذي يعني تحقيق السعادة  

 –أيضًا  –كما يعني  ،والرضا الزواجي والتوافق في االختيار المناسب لمزواج بالنسبة لؤلبناء
أن يجد الزوج والزوجة في العبلقات الزوجية ما يشبع حاجاتيما الجسمية والعاطفية 
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ن وودوام العشرة بينيما، وأبناء صالح ،مما ينتج عنو حالة من الرضا الزواجي ،واالجتماعية
 (.5>5، 1>5: 6156يمثمون قرة عين ليما. )إبراىيم المغازي، 

( عدة تعريفات لمتوافق الزواجى من بينيا: "التوافق 6119) وتورد "سناء سميمان" 
حالة وجدانية تشير إلى مدى تقبل العبلقة الزوجية، وتعد محصمة لطبيعة ىو الزواجي 

التفاعبلت المتبادلة بين الزوجين في جوانب متعددة، منيا: التعبير عن المشاعر الوجدانية 
فيو، ومقدار التشابو أو التقارب في القيم واألفكار لمطرف اآلخر، واحترامو ىو وأسرتو، والثقة 

والعادات، ومدى االتفاق حول أساليب تنشئة األطفال، وأوجو االتفاق عمى ميزانية األسرة، 
 (.=6-:6: 6119باإلضافة إلى الشعور باإلشباع الجنسي لمعبلقة. )سناء سميمان، 

ي والوجداني والعاطفي والجنسي ( بأنو: "درجة التواصل الفكر ===5ويعرفو"محمد خميل" ) 
بين الزوجين بما يحقق ليما اتخاذ أساليب توافقية سوية، تساعدىما في تخطي ما يعترضيما 
في حياتيما الزوجية من عقبات، وتحقيق أقصى قدر معقول من السعادة والرضا". )محمد 

 (.65: ===5خميل، 
لمعبر عن المحبة والود واالتفاق ( بأنو: "الميل النفسي ا6==5ويعرفو "أحمد الكندري" ) 

: 6==5والعبلقة الطيبة الحسنة السميمة بين الزوجين وبقية أفراد األسرة". )أحمد الكندري، 
5<6.) 

أن التوافق الزواجي أو الديناميكي يمكن النظر إليو عمى أنو  Spanier" (1976)"ويرى 
اره تقييم نوعي لمحالة، مؤكدًا عمى مسألتين متميزتين، األولى باعتباره عممية، والثانية باعتب

قد تتغير في أي وقت  -وليس حالة ثابتة  -قبولو فكرة أن التوافق الزواجي عممية ديناميكية 
من األوقات مع بعدًا نوعيًا يمكن تقييمو في أي وقت من األوقات من متوافق إلى غير 

 :Spanier" (1976"محصمة أداء الزوجين عمى حد سواء.  -أيضاً –متوافق، بل ويعتبره 
16) 

كما يذكر "عبلء الدين كفافي" أن التوافق الزواجي يعني أن كل من الزوج والزوجة يجدان 
في العبلقة الزواجية ما يشبع حاجاتيما الجسمية والعاطفية واالجتماعية، مما ينتج عنو حالة 

، وىنا يثير "كفافي" نقطة Marital Satisfactionالرضا عن الزواج أو الرضا الزواجي 
الفرق بين التوافق الزواجي وبعض المصطمحات األخرى؛ كالرضا الزواجي والسعادة الزواجية، 
حيث فرق بين ىذه المصطمحات؛ فذكر أن التوافق الزواجي يندرج تحت التوافقات االجتماعية، 
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حاجاتو، وىذا  وىو ييدف إلقامة عبلقة منسجمة مع الشريك اآلخر، ويجد كبلىما ما يشبع
يؤدي في النياية إلى الرضا الزواجي والسعادة الزواجية التي ال تحدث مصادفًة أو بعشوائية، 
نما ىي ثمرة سموك قصدي وعمدي في معظمو يصدر من كل زوج بيدف إسعاد الزوج  وا 

ل من العوام ،والقيام بيا بكفاءة ومرونة ،اآلخر، فمعرفة كل زوج لواجباتو وأدواره في الحياة
وما ينتج عنو من الرضا الزواجي والسعادة الزواجية.  ،الميمة التي تؤدي إلى التوافق الزواجي

 (.871، =86: ===5)عبلء الدين كفافي، 
ويحدد التوافق الزواجي باعتباره مفيوم متعدد األبعاد نوعية العبلقة، ويوصف بأنو خاصية 

الزوجين باعتباره محصمة أبعاد مختمفة، أما ديناميكية، حيث يعد خاصية أكثر استقرارًا لعبلقات 
فيو مفيوم شخصي ومشاعر شخصية تجاه  ،الرضا الزواجي باعتباره مفيوم ذو بعد واحد

الزواج في لحظة محددة، فيو تقييم شخصي لمفرد، وبالرغم من أنو ال يسمح بالتداخل أو 
صغيرة في عبلقات الزوجين. الخمط بينو وبين مفاىيم أخرى، إال أنو أكثر تأثرًا بالتغيرات ال

(Iafrate et al., 2014: 3777) 
يتضح مما سبق أن التوافق الزواجي أشمل وأعم من الرضا الزواجي والسعادة الزواجية؛  

فالرضا الزواجي والسعادة الزوجية يحدثان نتيجة لحدوث التوافق الزواجي، كما أن التوافق 
ومراحمو ليصل في النياية بالزوجين إلى الرضا يشمل جميع خطوات التوافق الزواجي وعواممو 

 الزوجي.
كما يتضح أن التوافق الزواجي مفيوم متعدد األبعاد والجوانب، وتتمثل أبعاد التوافق الزواجي 

  فيما يمي:
 التوافق العاطفي: -

كل منيما نحو  شعرمن الضروري أن يكون بين الزوجين توافق عاطفي، بمعنى أن ي
اآلخر بشعور الحب والمودة والتقدير واالعتبار واالرتباط النفسي والعاطفي؛ كي تؤدي العبلقات 

 (.78: 6119الزوجية واألسرية دورىا في حياتيما المشتركة. )سناء سميمان، 
فالحب المتبادل بين الزوجين والعاطفة الجياشة تؤثر عمى التوافق الزواجي، ويعد من أىم  
شباع العبلقة بين الزوجين، بل إن الحب المتبادل بين الزوجين يعد ال عوامل الضرورية إلثراء وا 

 بمثابة وثيقة أمان الستمرار الزواج. 



  ................................ق ل  نمطا التعلق بالشريك اآلخر الق  

- 6616 - 

كما أن وجود قدر من العبلقات العاطفية المتبادلة يسمح بتوافر الراحة والطمأنينة بين  
حقيق االستقرار األسري. )سناء الزوجين ، تدفعيما نحو البذل والعطاء، وتساعدىما عمى ت

 (. 78: 6119سميمان، 
 التوافق الجنسي: -

تتداخل العوامل البيولوجية واالجتماعية والنفسية في ىذا الجانب، واإلنسان بتساميو  
جعل االتصال بالجنس اآلخر عبلقة  ،بالعبلقة الجنسية من حيوانية الغريزة إلى عاطفة الحب

ولذلك تحاط الحياة الجنسية بالحياء والتعفف والتمنع، والناس  رومانسية أكثر منيا طبيعية؛
في مقدار  –زوج وزوجة  –ميما تساوت رغبتيم في إشباع الزواج لمجنس إال أنيم مختمفون 

 (.:;7 -7:9: 9>=5حاجة كل منيما لئلشباع. )كمال دسوقي، 
ارب الجنس يعزز التق إلى أنFinkel" and "Eastwick" (2015)"  وقد أشار  

 والروابط الدائمة بين الشركاء، ويغذي عبلقة عاطفية بينيما.
دراكًا لمعنى الجنس ودوافعو وأىدافو وغاياتو   ويقتضي التوافق الجنسي فيمًا ومعرفة وا 

دون زيادة أو نقصان في تقدير أىميتو، وعادًة يتطمب تحقيق التوافق تعديبًل لمسموك إذا لزم 
لزوجين لتعرف الطريق الذي يرضى شريكو، ويعمل دومًا عمى األمر، والبد أن يسعى كل من ا

أن يكون ىناك مفيوم مشترك وأسموب متناسب وتقدير لوضع كل منيما بالنسبة لآلخر، وعدم 
شباع رغباتيما الجنسية.  إىمال الطرف اآلخر، وكل ذلك يؤدي لصحة نفسية لمزوجين وا 

 (.78: 6119)سناء سميمان، 
 التوافق االقتصادي: -

يعد الجانب االقتصادي ميم في الحياة الزوجية واألسرية، فبينما الروابط العاطفية قد  
تكون مستمرة، أو طارئة، فإن األمور االقتصادية معامبلت مستمرة وواقعية بين الزوجين، فقد 
تظير الخبلفات حول المال حين ال يقوم الزوجان بالتشاور واالتفاق عمى كيفية اإلنفاق، 

القتصادية والمادية شديدة اإللحاح عمى الشريكين، وبخاصة بالنسبة لمزوج الذي فالمطالب ا
 (.78: 6118يتحمل عبء الكسب وتوفير الدخل. )حسن عبدالمعطي، 

والبد أن يتوافر اإلدراك والتفاىم والتوافق والقبول والرضا والقناعة والتواضع بين الزوجين؛  
مقتضاه تعيش األسرة سعيدة بما يتوافر ليا من مال، حتى يصبل إلى التوافق االقتصادي الذي ب

وتسعى إلى تحقيق مزيد من التوافق االقتصادي بطريق مشروع عمى أساس من الشعور 
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بالمسئولية، وعمى قدر من الواقعية، وقدرة عمى تحقيق الموازنة السميمة بين المتطمبات 
 (.79، 78: 6119المادية وموارد األسرة. )سناء سميمان، 

 التوافق الثقافي واالجتماعي:  -
تؤثر الخمفية الثقافية واالجتماعية لكٍل من الزوجين في حياتيما المشتركة؛ لذا البد أن  

يتوافقا في المستوى الثقافي واالجتماعي، ويعدال اتجاىاتيما الثقافية حتى يحدث التوافق 
رار بالقيم واالتجاىات المشتركة في الثقافي بينيما، ويتم ىذا التوافق بالتقارب والتسامح، وباإلق

 (.79: 6119حياتيما، ويعد من األمور الضرورية في الحياة الزوجية. )سناء سميمان، 
( إلى أن البعد الثقافي يؤثر عمى التوافق بين 6111وتشير دراسة "عثمان العامر" ) 

قافي األسري لدي الزوجين، ومن أىم المعوقات الثقافية لمتوافق الزواجي: انخفاض الوعي الث
الزوجين، والتفاوت الشديد في مستوى ثقافة الزوجين، كما أشارت إلى التأثير الممحوظ لمبعد 
االجتماعي عمى التوافق الزواجي، ومن أىم المعوقات االجتماعة لمتوافق الزواجي: تدخل األىل 

 ج.ل الزو بَ والجيران واألصدقاء في شئون األسرة، والمغاالة في السيطرة من قِ 
حيث أن  ؛يعد الجانب الجنسي من أىم جوانب التوافق الزواجي ،عمى ما سبق وبناءً  

الزواج ىو اإلطار الشرعي واالجتماعي الوحيد إلشباع دافع الجنس، فبل تجد العبلقة الجنسية 
ليا إال في إطار الزواج، وليذا كان التوافق في الجانب  شرعياً  بين الرجل والمرأة متنفساً 

ن أىم جوانب التوافق الزواجي، وبالتالي تؤثر درجة إشباع الدافع الجنسي عمى الجنسي م
 درجة التوافق الزواجي بين الزوجين.

وفرضااىثحج:دراساتساتقة

ىناك عدد من الدراسات التي تناولت متغيري الدراسة أحدىما أو كبلىما لدى المتزوجين، 
العبلقة بين نمط التعمق وجوانب الحياة  توسيقتصر العرض التالي عمى الدراسات التي تناول

 ، ومنيا:بيامدى إمكانية تنبؤ التعمق و  الزوجية المختمفة،
إلى فحص العبلقة بين أنماط التعمق  Gallo" and "Smith" (2001)"ىدفت دراسة 

وأشارت النتائج إلى ارتباط نمط وبعدين من أبعاد األداء الزواجي )تصور الدعم والنزاع(، 
باألداء الزواجي، حيث ارتبط التعمق القمق إيجابيًا بالنزاع الزواجي والسمات السمبية التعمق 

ولم يرتبط بالدعم لؤلزواج، كما ارتبط  ،وسمبيًا بالدعم الزواجي لمزوجات ،لؤلزواج والزوجات
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ي، ولم يرتبط بالنزاع الزواج ،وسمبيًا بالدعم الزواجي ،التعمق المتجنب إيجابيًا بالسمات السمبية
 ق أكثر تنبوًءا باألداء الزواجي من التجنب.مَ وكان القَ 

ىدفت إلى فحص دور االلتزام الديني والتعمق في فقد  Haseley" (2006)"أما دراسة 
ق والمتجنب مِ من التعمق القَ  بلً إلى أن ك -فيما ذىبت إليو  -الرضا الزواجي، وذىبت النتائج 

 مؤشران سمبيان قويان لمرضا الزواجي.
إلى دراسة العبلقة بين نمط تعمق  Ozmen" and "Atik" (2010)"ًا ىدفت دراسة أيض

التعمق القمق والمتجنب سمبيًا ، وأشارت النتائج إلى ارتباط الراشد والتوافق الزواجي لممتزوجين
بشكل كبير في التباين  - ةئكمتغيرات منب - التجنب والجنسكما ساىم بالتوافق الزواجي، 

 افق الزواجي.الواضح في التو 
 Slavinskiene" and "Zardeckaite-Matulaitiene" (2012)"بينما ىدفت دراسة

، إلى دراسة العبلقات بين المعتقدات غير العقبلنية لمزوجين ونمط تعمقيما ورضاىما الزواجي 
وقد أظيرت النتائج ارتباط تجنب األزواج والزوجات سمبيًا بالرضا الزواجي، وارتباط قمق 

بانخفاض مستوى الرضا  ئاً ت سمبيًا بالرضا الزواجي، في حين أن قمق األزواج ليس منبالزوجا
الزواجي، كما كان التجنب أكثر شيوعًا بكثير لدى األزواج عنو لدى الزوجات، وعدم وجود 

 فروق ذات داللة إحصائية في القمق بين األزواج والزوجات.
فقد ىدفت إلى معرفة العبلقة بين أنماط  Raeisipoor" et al. (2012)"أما دراسة 

التعمق وأنماط التواصل والرضا الزواجي، وأشارت النتائج إلى وجود عبلقة إيجابية ذات داللة 
إحصائية بين أنماط التعمق والرضا الزواجي، وبين أنماط التواصل والرضا الزواجي؛ حيث تبين 

% من =7تنبؤي أنماط التعمق، وحوالي % من الرضا الزواجي يتحدد بالمتغير ال=8أن حوالي 
 الرضا الزواجي يتحدد بالمتغير التنبؤي أنماط التواصل.

يدفت إلى التعرف عمى العبلقة " فGhotbaldinianyazd" et al. (2012)أما دراسة  
بين أنماط التعمق وقيمة التوجو والتوافق الزواجي بين المتزوجين، وأشارت النتائج إلى وجود 

إيجابية ذات داللة إحصائية بين أنماط التعمق والتوافق الزواجي، وأن عنصري التعمق عبلقة 
%، وتحدد أنماط التعمق :859ق والمتجنب( قادران عمى تفسير الرضا الزواجي بنسبة مِ )القَ 

% من تباين التوافق الزواجي، كما أنو توجد عبلقة إيجابية ذات داللة إحصائية =8حوالي 
والتوافق الزواجي، وأن عنصري قيمة التوجو قادران عمى تفسير الرضا  بين قيمة التوجو
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% من تباين التوافق الزواجي، وكانت =7%، وتحدد قيمة التوجو حوالي 71الزواجي بنسبة 
 لمتوافق الزواجي. اً أنماط التعمق أفضل مؤشر 
عمق، إلى فحص الدور التنبؤي لنمط الت Motlagh" et al. (2013)"بينما ىدفت دراسة 

وتمايز الذات، والعجز الجنسي عمى الرضا الزواجي، وأشارت النتائج إلى عبلقة موجبة بين 
التعمق اآلمن وأبعاد الرضا الزواجي، وعبلقة سالبة بين التعمق غير اآلمن وأبعاد الرضا 

 ق المتناقض بالرضا الزواجي، في حين أن التعمقمِ الزواجي، كما يتنبأ نمطا التعمق اآلمن والقَ 
% من 85لمرضا الزواجي، وعمومًا فإن نمط التعمق يتنبأ ب  اً ميم ئاً المتجنب لم يكن منب

 الرضا الزواجي.
إلى التعرف عمى  -فيما ىدفت إليو –( فقد ىدفت 6158أما دراسة "ياسمين عودة" )

من الرضا الزواجي وأنماط التعمق وتقدير الذات والخضوع والمساندة االجتماعية  مستويات كلٍ 
دى عينة من الزوجات، كما بحثت إمكانية التنبؤ بالرضا الزواجي من خبلل العوامل النفسية ل

 –واالجتماعية )أنماط التعمق، تقدير الذات، الخضوع، المساندة االجتماعية(، وأظيرت النتائج 
إمكانية التنبؤ بمستويات الرضا الزواجي من خبلل التعمق التجنبي،  -فيما يخص الدراسة

 ق.مِ مكانية التنبؤ بو من خبلل التعمق اآلمن والقَ وعدم إ
ىدفت إلى فحص دور الوساطة ألساليب حل التي Tulum" (2014)" وكذلك دراسة 

النزاع في العبلقة بين أبعاد التعمق )القمق والتجنب( والتوافق الزواجي لدى المتزوجين حديثًا، 
والتوافق الزواجي، وأشارت النتائج إلى وأيضًا العبلقة بين أبعاد التعمق وأساليب حل النزاع 

ق والمتجنب والتوافق الزواجي، وارتباط كل من التعمق مِ ارتباط سمبي بين كل من التعمق القَ 
ق والمتجنب سمبيًا مع أساليب حل النزاع اإليجابية، وارتباطيما إيجابيًا مع أساليب حل مِ القَ 

العبلقة  جابية والسمبية لحل النزاعات جزئياً النزاع السمبية، كما تتوسط كٌل من األساليب اإلي
العبلقة بين  –جزئيًا  -ق والتوافق الزواجي، وتتوسط أساليب حل النزاع السمبية مِ بين بعد القَ 

 بعد التجنب والتوافق الزواجي.
فيدفت إلى استكشاف ما إذا كان نمط تعمق  Salcuni" et al. (2015)"أما دراسة 

تأثير التوافق الزواجي عمى ضغوط الوالدية، وأثبتت النتائج  انيتوسط ق والمتجنبمِ الراشد القَ 
لدى األميات وجود عبلقة سمبية مباشرة بين التوافق الزواجي وضغوط الوالدية، وارتباط 

ق والتي بدورىا كانت مرتبطة بانخفاض مِ التوافق الزواجي بمستويات منخفضة من التعمق القَ 
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ط ارتفاع التوافق الزواجي بمستويات منخفضة من التعمق ارتبضغوط الوالدية، ولدى اآلباء ا
 المتجنب والتي بدورىا كانت مرتبطة بانخفاض ضغوط الوالدية.

إلى دراسة العبلقة بين أنماط التعمق  Aminpour" et al. (2016)"وىدفت دراسة  
 51 تقل عن زوجًا تزوجًا لمدة ال 8=والتوافق الزواجي بين األزواج الشباب، وبمغت العينة 

الرضا الزواجي، وأشارت سنوات، واستخدمت الدراسة مقياس نمط تعمق الراشد، واستبيان 
النتائج إلى ارتباط إيجابي بين التعمق اآلمن والرضا الزواجي، وارتباط سمبي بين التعمق 
 المتجنب والرضا الزواجي، وعدم وجود عبلقة بين التعمق المتناقض والرضا الزواجي، كما كان

< 98=5كما يفسر التعمق اآلمن والمتجنب ، التعمق اآلمن لدى الذكور أكبر منو لدى اإلناث
 من تباين الرضا الزواجي.
إلى دراسة العبلقة بين أنماط التعمق  Salmabad" et al. (2017)"وكذلك ىدفت دراسة 

تجنب يتنبآن التعمق القمق والم يوالرضا الزواجي لدى ربات المنزل، وأثبتت النتائج أن نمط
لو، في حين لم يتنبأ التعمق اآلمن بالرضا  ئبالرضا الزواجي، وكان التعمق القمق أقوى منب

ق سمبيًا بالرضا الزواجي، بينما ارتبط التعمق المتجنب إيجابيًا مِ الزواجي، كما ارتبط التعمق القَ 
 بو.

خالصةوتعقَة:

 ة ممخًصا لبعض المبلحظات:بعد االنتياء من عرض الدراسات السابقة، تورد الباحث
 اتفقت الدراسات السابقة في إمكانية تنبؤ أنماط التعمق بجوانب الحياة الزوجية المختمفة. -
 "Gallo"؛ فذىبت دراسة اً اختمفت الدراسات السابقة في تحديد نمط التعمق األكثر تنبؤ  -

and "Smith" (2001) ودراسة ،"Motlagh" et al. (2013) ودراسة ،
"Salmabad" et al. (2017)  َبنوعية العبلقة  اً ق أكثر تنبؤ مِ إلى أن نمط التعمق الق
"ياسمين ، ودراسة Ozmen" and "Atik" (2010)"الزوجية، بينما ذىبت دراسة 

إلى أن التعمق المتجنب ىو األكثر قدرة عمى التنبؤ، في حين ذىبت  (6158عودة" )
بؤ التعمق اآلمن بنوعية الحياة ، إلى إمكانية تنMotlagh" et al. (2013)"دراسة 
 الزوجية.

معظم الدراسات السابقة فحصت نمط تعمق الراشد عمومًا، وعدد قميل منيا فحص نمط  -
 تعمق الراشد بشريكو.
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تعددت أدوات قياس نمط التعمق، ولكن لم تشتمل عمى أداة تقيس نمط التعمق بالزوج،  -
ق بالزوج، وىو مقياس نمط التعمق ولذا أعدت الباحثة مقياسًا خاصًا لقياس نمط التعم

 ق والتجنب.مَ عدي القَ بالشريك اآلخر، ويشتمل عمى بُ 
ثحج:اىافرض

 حديثي الزواج.ق في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى مِ يسيم نمط التعمق بالشريك اآلخر القَ  -
حديثي في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى  المتجنبيسيم نمط التعمق بالشريك اآلخر  -

 الزواج.
ىثحج:إجراءاتا

 :بحثأواًل: منيج ال
أو  ،أو الظواىر ،الذي يدرس الظروف ي،وصفالمنيج ال بحثاستخدمت الباحثة في ىذ ال

 أو العبلقات كما ىي موجودة في الواقع. ،المواقف
 :بحثثانيًا: عينة ال

زوجًة( من محافظة  9;5زوجًا  9;5ًا متزوجًا )فرد( 791من ) بحثتكونت عينة ال
سوىاج، لم يمر عمى زواجيم أكثر من خمس سنوات، وكان الزواج األول ليم، ولم يكن أحد 

 األزواج متزوجًا بأكثر من زوجة.
 :بحثثالثًا: أدوات ال

 :مقياس نمط التعمق بالشريك اآلخر )إعداد الباحثة( -5
تم إعداد مقياس نمط التعمق بالشريك اآلخر؛ ليتناسب مع عينة البحث، حيث تكون المقياس 

 لبعد لتجنب(.  69ق ومَ عبارة لبعد القَ  69( عبارة )91في صورتو األولية من )
  :الخصائص السيكومترية لممقياس

 : االتساق الداخمي لممقياس:أوالً 
لمتأكد من االتساق الداخمي لممقياس، بما يحقق أحد شروط االختبار الجيد قامت الباحثة  

بحساب االتساق الداخمي لممقياس بطريقة صدق المفردات؛ حيث تم حساب معامبلت االرتباط 
( من األزواج >51بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليو عمى عينة قواميا )

عند مستوى  دالة إحصائياً  البعد األولميع معامبلت االرتباط بين عبارات والزوجات، وكانت ج
( عبارة، كما كانت جميع معامبلت االرتباط ;5، وبيذا أصبح عدد عبارات البعد األول ) 1915
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، وبيذا أصبح عدد عبارات البعد  1915دالة إحصائيا عند مستوى  البعد الثانيبين عبارات 
 ( عبارة .>5الثانى )

 نيًا: ثبات المقياس:ثا
كرونباخ" وطريقة -قامت الباحثة بحساب معامل ثبات االختبار بطريقتين وىما: طريقة "ألفا 

 التجزئة النصفية، وذلك كما يمي:
 كرونباخ": -معادلة "ألفا -أ

كرونباخ"، وذلك لممقياس -قامت الباحثة بحساب ثبات المقياس باستخدام معامل "ألفا 
(، وكانت قيمة ألفا لمتجنب >51عينة االستطبلعية البالغ عددىا )ككل وأبعاده عمى ال

تدل عمى ثبات عالي ًا ائيص(، وىى معامبلت دالة إح55>19ق )مَ (، وقيمة ألفا لمقَ ;5>19)
 .لممقياس

  :التجزئة النصفية -ب
وتم ذلك من خبلل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة لمعبارات الفردية 
والعبارات الزوجية عمى أبعاد مقياس نمط التعمق بالشريك اآلخر، ثم تم معادلة ىذه المعامبلت 

براون لحساب معامبلت ثبات االختبار عمى درجات أفراد العينة  -باستخدام معادلة سبيرمان
(، وكانت قيم معامل الثبات مرتفعة تدل عمى ثبات االختبار؛ حيث بمغت قيمة >51)ن= 

 (.57>19(، ولبعد القمق )9>:19معامل الثبات لبعد التجنب )
 :المقياس صدق ثالثًا:

 الصدق الظاىري : -أ
عمى  ( محكمين، وبناءً 51تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين، بمغ عددىم )

رأييم تم حذف وتعديل بعض العبارات، كما تم إضافة بعض العبارات حتى تم الحصول عمى 
عبارة لبعد  >5ق، ومَ عبارة لبعد القَ  ;5عبارة ) 79الصورة الثانية لممقياس، وتتكون من 

 التجنب(.
 :التحميل العاممي -ب

 عن العاممي التحميل جنتائ وأسفرت األولى، الدرجة من العاممى التحميل أسموب تم استخدام
(، وتم اإلبقاء عمى 197) من أكبر امتشبعاتي جميع ،المقياس مايتضمني عاممين استخبلص

( 77( وبمغ بذلك عدد عبارات المقياس )197) العبارات التى تشبعت بقيمة تشبع حدىا األدنى
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(، ويمكن =6و ;وىما ) ،تم حذف عبارتين ، حيثعبارة، وفى ضوء نتائج التحميل العاممى
 وصف العاممين كالتالي:

  :العامل األول -5
(، 6;:19:  ;1979( عبارة، ترواحت ىذا التشبعات ما بين )=5تشبعت بالعامل األول ) 

( من نسبة التباين العاممى لممصفوفة 9779;5وقد استوعب ىذا العامل نسبة تباين مقدارىا )
نظرة سمبية ظم عبارات ىذا العامل تدور حول (، حيث أن مع>759:6ككل، والتى بمغت )

لمزوج، فيو يعكس إلى أي مدى يكون الفرد آراء سمبية عن زوجو في عبلقتيما معًا، فيرى 
الفرد زوجو غير جدير بالثقة والحب والدعم، ويتجنب الفرد إقامة عبلقة وثيقة مع زوجو أو 

وال يثق بو أو بوجوده عند  تماد المتبادل،الَتقَّرب إليو، وال يرتاح مع العبلقة الوثيقة أو االع
 لذلك سمى ىذا العامل )التجنب(. الحاجة إليو؛ 

  :العامل الثانى -6
:  19717( عبارة، ترواحت ىذه التشبعات ما بين )58تشبعت بالعامل الثانى ) 

 ( من نسبة التباين العاممى7=5896(، وقد استوعب ىذا العامل نسبة تباين مقدارىا )7:;19
نظرة (، حيث أن معظم عبارات ىذا العامل تدور حول >759:6لممصفوفة ككل، والتى بمغت )

سمبية لمذات، فيو يعكس إلى أي مدى يكون الفرد آراء سمبية عن ذاتو، فيرى الفرد نفسو 
غير جدير بالثقة والحب والدعم، ويقمق من تخمي زوجو عنو، ويخشى الرفض واليجر من 

 ق(. مَ لعامل )القَ لذلك سمى ىذا ازوجو؛ 
مما سبق يتضح أن مقياس نمط التعمق بالشريك اآلخر يتمتع بمعامبلت ثبات وصدق 

 عالية ودالة، مما يدفع نحو الثقة في المقياس والوثوق بو عمميًا.
 الصورة النيائية لممقياس:

( عبارة، ويقيس نمط التعمق بالشريك اآلخر، 77ىو مقياس تقرير ذاتي يتكون من ) 
ق الذي يمثل النظرة إلى الذات )تستحق الحب والدعم أو مَ ويتألف من بعدين، وىما: بعد القَ 

ال(، وبعد التجنب الذي يمثل النظرة إلى الشريك اآلخر )يستحق الحب والدعم ويمكن الثقة بو 
( عبارة، =5( عبارة، وبعد التجنب من )58و أو ال(، ويتألف بعد القمق من )واالعتماد عمي

نادرًا  -وُصمم المقياس بتدرج االستجابة عمى فقرات المقياس بين خمسة مستويات ىي )أبدًا 
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 5دائمًا(، وتم تصحيح المقياس بمقابمة االستجابات الخمسة بالدرجات ) -غالبًا  –أحيانًا  –
 ى التوالي مع مراعاة بعض العبارات العكسية.( عم9 -8 – 7 -6 –
 :مقياس التوافق الزواجي )إعداد الباحثة( -6

في صورتو تم إعداد مقياس التوافق الزواجي؛ ليتناسب مع عينة البحث، حيث تكون المقياس 
 .( عبارة;9األولية من )

 :الخصائص السيكومترية لممقياس
 : االتساق الداخمي لممقياس:أوالً 
لمتأكد من االتساق الداخمي لممقياس، بما يحقق أحد شروط االختبار الجيد قامت الباحثة  

بحساب االتساق الداخمي لممقياس بطريقة صدق المفردات؛ حيث تم حساب معامبلت االرتباط 
بين درجة كل عبارة ودرجة البعد المنتمية إليو، ودرجة العبارة والدرجة الكمية لمقياس التوافق 

( من األزواج والزوجات، وفى ضوء معامبلت االرتباط تم >51جى عمى عينة قواميا )الزوا
استبعاد العبارات التي لم تصل معامبلت ارتباطيا إلى مستوى الداللة، وكانت جميع معامبلت 

(، ماعدا العبارة 1915عند مستوى ) االرتباط بين عبارات المقياس لمبعد األول دالة إحصائياً 
( عبارة، كما 57غير دالة إحصائيًا، وبيذا أصبح عدد عبارات البعد األول )( فيى 7رقم )
جميع معامبلت االرتباط بين عبارات المقياس لمبعد الثاني دالة إحصائيًا عند مستوى كانت 

( عبارة، كما كانت جميع معامبلت 56(، وبيذا أصبح عدد عبارات البعد الثاني )1915)
وبيذا أصبح  ، 1915عند مستوى  اً لمبعد الثالث دالة إحصائي االرتباط بين عبارات المقياس
( عبارة، وكانت جميع معامبلت االرتباط بين عبارات المقياس 57عدد عبارات البعد الثالث )
( 57، وبيذا أصبح عدد عبارات البعد الرابع )(1915)عند مستوى  لمبعد الرابع دالة إحصائياً 

 عبارة .
 ثانيًا: ثبات المقياس:

كرونباخ" وطريقة  -قامت الباحثة بحساب معامل ثبات االختبار بطريقتين وىما: طريقة "ألفا 
 التجزئة النصفية، وذلك كما يمي:
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 كرونباخ": معادلة "ألفا -أ
وأبعاده  ،كرونباخ"، وذلك لممقياس ككل-تم حساب ثبات المقياس باستخدام معامل "ألفا 

، وترواحت قيمة ألفا بين ( زوجًا وزوجةً >51ىا )عمى العينة االستطبلعية البالغ عدد
 .(، وىى معامبلت دالة إحصائيًا تدل عمى ثبات عالي لممقياس>7=19و ;1>19)
  :التجزئة النصفية -ب

وتم ذلك من خبلل حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات أفراد العينة لمعبارات الفردية 
والعبارات الزوجية عمى أبعاد مقياس التوافق الزواجي، ثم تم معادلة ىذه المعامبلت باستخدام 

براون لحساب معامبلت ثبات االختبار عمى درجات أفراد العينة )ن=  -معادلة سبيرمان
قيم معامل الثبات مرتفعة تدل عمى ثبات االختبار؛ حيث بمغت قيمة معامل  (، وكانت>51

(، و لبعد التوافق =6>19(، ولبعد التوافق الجنسي )79;19الثبات لبعد التوافق العاطفي )
(، ولمدرجة الكمية 8>>19(، ولبعد التوافق الثقافي واالجتماعي )17>19االقتصادي )

(19=15.) 
 :المقياس صدقثالثًا:  
 الصدق الظاىري : -أ

( محكمين، وبناء عمى >تم عرض المقياس عمى مجموعة من المحكمين، بمغ عددىم )
رأييم تم حذف وتعديل بعض العبارات، حتى تم الحصول عمى الصورة الثانية لممقياس، والتي 

 ( عبارة.96تتكون من )
 صدق المحك: -ب

 ( عمى المقياس>51ة )ن = تم حساب معامبلت االرتباط بين درجات األزواج الكمي
(، 6159)إعداد/ أماني قاسم  )المحك( ، ودرجاتيم الكمية عمى مقياس التوافق الزواجيالحالي

، وىذا يعني أنو دال إحصائيًا (5==19اسين )يوبمغ معامل االرتباط لمدرجة الكمية بين المق
صدق المحك (، وىذا يعني أن المقياسين مرتبطان، مما يدل عمى 1915عند مستوى )

 لممقياس الذي تم إعداده في الدراسة الحالية.
مما سبق يتضح أن مقياس التوافق الزواجي يتمتع بمعامبلت ثبات وصدق عالية ودالة، 

 مما يدفع نحو الثقة في المقياس والوثوق بو عمميًا.
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 الصورة النيائية لممقياس:
التوافق الزواجي، ويتألف من ( عبارة، ويقيس 95ىو مقياس تقرير ذاتي يتكون من )

أربعة أبعاد، وىي: بعد التوافق العاطفي، وبعد التوافق الجنسي، وبعد التوافق االقتصادي، وبعد 
التوافق الثقافي واالجتماعي، وُصمم المقياس بتدرج االستجابة عمى فقرات المقياس بين 

 7 -6 – 5وتقابميا الدرجات ) دائمًا( -غالبًا  –أحيانًا  –نادرًا  -خمسة مستويات ىي )أبدًا 
( عمى التوالي مع مراعاة بعض العبارات العكسية، ثم يتم جمع درجات كل بعد عمى 9 -8 –

(، وأعمى درجة 95حدة وتحديد درجة التوافق الزواجي، حيث تبمغ أقل درجة عمى المقياس )
(699.) 

ثحج:نتائجاى

 عمى أنو:  بحثال انصَّ فرض
 .حديثي الزواجيسيم نمط التعمق بالشريك اآلخر الَقِمق في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى  -
حديثي يسيم نمط التعمق بالشريك اآلخر المتجنب في التنبؤ بالتوافق الزواجي لدى  -

 .الزواج
ولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم استخدام تحميل انحدار متعدد لمقياس )نمط التعمق  

( لتحديد مدى إمكانية التنبؤ بالتوافق يعمى )الدرجة الكمية لمتوافق الزواجخر( بالشريك اآل
خر، والنتائج الخاصة بذلك موضحة كما يمي في الزواجى من خبلل نمطي التعمق بالشريك اآل

 (.6و ) ،(5) جدولي
خرعييإمنانَةاىتنثؤتاىتوافقنتائجتحيَواالنحذارىنمطٌاىتعيقتاىشرٍلاُ(1جذوه)

اىثحجىذىأفرادعَنةٌىزواجا

اىمتغَرات

 اىمستقية

االرتثاط

 Rاىمتعذد

اىتثاٍن

R2 

S . R

 اىخطأاىمعَارً

Bمعامو

االنحذار

 اىمتعذد

F اىذالىة 

 2322 0306,, ,0,6300 1130,000 236,0 238,0 نمطااىتعيق

ر
0
=236,  

يتضح من الجدول السابق أن نمطي التعمق بالشريك اآلخر ليما إسيام دال في التنبؤ  
% من  =:لدى أفراد العينة الكمية، وأن ىذه اإلسيامات مجتمعة تفسر  يبالتوافق الزواج

 .يمتنبؤ بالتوافق الزواجلنسبة تباين الدرجة الكمية 
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طٌاىتعيقتاىشرٍلاُخرىذىأفرادعَنةنتائجتحيَواالنحذاراىمتعذدىمتغَراتنم(0جذوه)

اىثحج

اىمتغَرات

 اىمستقية

Bمعامو

 االنحذاراىمتعذد

S . Rاىخطأ

 اىمعَارً

B

 تَتا
اىذالىة اختثارت

 2321 **163100 23611- 23116 13860- اىتجنة

 2321 **83226 ,23,2- 23126 23808- اىقيق

ر
0
=236,

حيث  ة؛إحصائي ليما داللةيتضح من الجدول السابق أن نمطي التعمق بالشريك اآلخر  
حيث بمغت  ؛وجد أن نمط التعمق المتجنب كان لو المساىمة األكبر فى التنبؤ بالتوافق الزواجى

(، وأن 19717حيث بمغت قيمة بيتا لو ) ؛(، ويميو نمط التعمق الَقِمق19:55قيمة )بيتا( لو )
غيرين متجمعين ليما إسيامات في التنبؤ بالتوافق الزواجى لدى أفراد العينة الكمية، ىذين المت

% من نسبة تباين الدرجة الكمية لمتنبؤ بالتوافق  =:وأن ىذه اإلسيامات مجتمعة تفسر 
 الزواجى.

التي  Haseley" (2006)"وتؤيد ىذه النتيجة نتائج بعض الدراسات السابقة؛ كدراسة  
 "Hatch"ق والمتجنب مؤشران سمبيان قويان لمرضا الزواجي، ودراسة مِ مق القَ أثبتت أن التع

لزواجي، ودراسة المرضا  اً التي أثبتت أن التعمق المتجنب أقوي مؤشر  (2008)
"Ghotbaldinianyazd" et al. (2012)  َق مِ التي أشارت إلى أن عنصري التعمق )الق

%، كما أن أنماط التعمق تحدد :859نسبة والمتجنب( قادران عمى تفسير الرضا الزواجي ب
 "Teeruthroy" and "Bhowon"% من تباين التوافق الزواجي، ودراسة =8حوالي 

ق والمتجنب سمبيًا باحترام ورضا العبلقة، وكان مِ التي أشارت إلى تنبؤ التعمق القَ  (2012)
ق معًا مَ تجنب والقَ حيث فسر ال Ng" et al. (2013)"من القمق، ودراسة  اً التجنب أكثر تنبؤ 

% من التباين في الرضا الزواجي، وكان لبعد التجنب المساىمة األكبر في التنبؤ 57,:
 بالرضا الزواجي. 

ينمو ويستمر في و بين األزواج ينشأ  غير اآلمنويمكن تفسير ىذه النتيجة بأن التعمق 
أن الحرمان النفسي ظل الحرمان من اإلشباع النفسي واالفتقار إلى الرعاية النفسية؛ حيث 

والعاطفي من أىم األشياء التي تيدد حدوث التعمق اآلمن وبقاءه؛ ولذلك فمن الطبيعي أن نجد 
 ق والمتجنب بالشريك اآلخر يرتبط سمبيًا بالتوافق العاطفي بين الشركاء. مِ أن التعمق القَ 

ويوفر  ،ريكوفالعبلقات العاطفية تتميز بالشعور باألمن عندما يستجيب الشريك اآلخر لش
لو الرعاية، ومن ثم يحدث التعمق اآلمن، في حين تتميز ىذه العبلقات بالشعور بعدم األمن 
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عندما يفتقد الشريك من شريكو اآلخر الرعاية واالىتمام المتبادل، ومن ثم يحدث التعمق غير 
 .(Fraley et al, 2005: 731)اآلمن. 

ميم جدًا في الحد من  –قات الزوجية كما يعد السموك الجنسي _ وىو عامل مميز لمعبل
 ,Birnbaum and Finkel)التعمق غير اآلمن، وبالتالي تطوير العبلقة بين األزواج 

فالتزاوج الجنسي يعد من أىم وظائف التعمق في مرحمة الرشد، مما يعني أن  ،(30 :2015
موك الجنسي يؤثر كٌل التعمق بالشريك اآلخر لو تأثير كبير عمى الحياة الجنسية، فالتعمق والس

 منيما في اآلخر.
كما أن النظرة السمبية إلى الذات والزوج قد تؤدي إلى تجنب المشاركة في الرأي فيما 
يخص األسرة من النواحي المالية، وعدم مصارحة الزوج زوجو باألمور االقتصادية التي تخص 

 األسرة. 
بين الزوجين يرتبط بمستويات  تجنبلَقِمق والميمكن تفسير تمك النتيجة بأن التعمق اكما 
بيًا في توافقيما االجتماعي سمة من الدعم والثقة المتبادلين بينيما، وىذا بدوره يؤثر منخفض

 بطريقة خاطئة االستماع إلى تدخل األىل واألقاربو القدرة عمى حل المشكبلت، عدم من حيث 
 .لجميع أمور حياتيماالمناقشة اإليجابية الفعالة عدم في حياتيما الزوجية، و 

حيث  (Bowlby, 1988: 120) أن نمط التعمق ينعكس عمى السموك االجتماعي كما
 Mikulincer and)يعد التعمق من أىم الروابط التي تؤثر عمى مدى نجاح العبلقة الزوجية 

Shaver; 2007: 142)  ويذكر ،"Davila" et al. (1998)  أن نمط تعمق الفرد بزوجو
 ر اآلمن( يمكن أن يؤثر عمى العبلقات الزوجية إيجابيًا أو سمبيًا.)اآلمن أو غي

ق يعني نظرة سمبية إلى الذات، فضعف الثقة بالذات، واعتقاد مِ كما أن نمط التعمق القَ 
الشخص بأنو غير جدير باىتمام وثقة ورعاية زوجو، يؤثر عمى أدائو الزواجي نحوه، كما أن 

يؤدي إلى عدم الرضا  الزوجبضعف الثقة ، فبية إلى اآلخر نمط التعمق المتجنب يعني نظرة سم
، وكمما كانت نظرة الشخص إلى ذاتو وزوجو سمبية، كمما أدي ذلك إلى ووتصرفات وعن صفات

مما يؤثر بدوره في كافة التعامبلت مع زوجو، ومنيا  ،عدم توافق نفسي مع ذاتو وزوجو
 تماعية.التعامبلت العاطفية، والجنسية، والمالية، واالج

يمكن تفسير ىذه النتيجة في ضوء األدبيات والدراسات التي توضح ارتباط التعمق كما  
التي أشارت نتائجيا إلى  Difilippo" (2000)"بالعبلقة الزوجية، كدراسة ق والمتجنب مِ القَ 
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بانخفاض الرضا الزواجي، ودراسة  الَقِمق والمتجنبارتباط أعمى مستويات التعمق الرومانسي 
"Schmitt" (2002)  حيث توصمت إلى ارتباط التعمق المتجنب برضا عبلقة أقل، وكذلك

إلى عبلقة  اأشارت ينتمال Ng" et al. (2013)"دراسة و ، Gouin" et al. (2009)"دراسة 
 التجنب والرضا الزواجي.ي الَقَمق و عدسمبية بين بُ 

والمتجنب سمبًا بدرجة كبيرة بالتوافق  الَقِمق كل ذلك يوفر تفسيرًا منطقيًا لتنبؤ نمطي التعمق
 الزواجي.

كما يمكن تفسير أن المساىمة األكبر في التنبؤ بالتوافق الزواجي كانت لمتجنب بأن  
، حيث النظرة  السمبية لمذات النظرة السمبية لمزوج تتسبب في سوء التوافق الزواجي أكثر من

ضعف العاطفة والحب و ي الزوج، نمط التعمق المتجنب بين الزوجين ضعف الثقة فيعني 
، وعدم العمل الزوج، ويؤدي ذلك إلى عدم الرضا عن صفات وتصرفات الزوجين المتبادل بين

عمى حل ىذه المشكبلت قبل تفاقميا، بالعكس يتجنب الزوج زوجو، كما يتجنب الدخول معو 
شاركة زوجو فالزوج المتسم بالتجنب يتجنب م فى نقاشات، مما يؤدي إلى تفاقم المشكبلت،

 .لزواجيسوء التوافق ايحدث وبالتالي  ،في أمور حياتيما المختمفة
يمكن تفسير ىذه النتيجة بأن الشخص المتجنب يتصف بارتقاع معدل انحبلل العبلقة، كما 

والميل لمحفاظ عمى مسافات في العبلقة الوثيقة مع والخوف من العبلقة العاطفية وتجنبيا، 
، كما وتذبذب العبلقة بين االرتفاع واالنخفاض، والغيرةلعبلقات، وجيات نظر متشائمة عن ا
تجنب المرتفع في عبلقات تعارفيم محيث يتصف ذوو الشريكو، أنو ال يرتاح في تجاربو مع 

 .Simpson" et al"  ، ودراسةFeeney" and "Collins" (2001)"طبقًا لدراسة 
 كما تتسم عبلقاتيم بالتفكك. ،بأنيم أقل التزامًا وأقل ثقةً (1992)

 "Gallo"كدراسة  ؛في حين أن ىذه النتيجة تدعم نتائج بعض الدراسات األخرى جزئياً 
and "Smith" (2001)  َق والتجنب يتنبآن باألداء الزواجي، مَ التي أشارت إلى أن كٍل من الق

 .Bayrami" et al"ولكن كان القمق أكثر تنبوًءا باألداء الزواجي من التجنب، ودراسة 
لمرضا الزواجي، ودراسة  اً التي قالت أن التعمق المتناقض أفضل مؤشر  (2012)

"Slavinskiene" and "Zardeckaite-Matulaitiene" (2012)  التي توصمت إلى أن
 ئاً قمق الزوجات يتنبأ بشكل كبير برضا زواجي منخفض، في حين أن قمق األزواج ليس منب

التي أشارت إلى أن  Motlagh" et al. (2013)"جي، ودراسة بانخفاض مستوى الرضا الزوا
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ن بالرضا الزواجي، في حين أن التعمق المتجنب لم آق المتناقض يتنبمِ التعمق اآلمن والقَ  نمطي
% من الرضا الزواجي، ودراسة 85 ـميم لمرضا الزواجي، ونمط التعمق يتنبأ ب ئيكن منب

"Cho" (2014) ق اآلمن إيجابيًا بالرضا الزواجي، وتنبؤ التعمق التي أشارت إلى تنبؤ التعم
المتجنب سمبيًا بالرضا الزواجي، بينما لم يرتبط الرضا الزواجي بالتعمق القمق كمتغير تنبؤي، 

( التي خمصت إلى إمكانية التنبؤ بمستويات الرضا الزواجي 6158ودراسة "ياسمين عودة" )
ق، ودراسة مِ ؤ بو من خبلل التعمق اآلمن والقَ من خبلل التعمق التجنبي، وعدم إمكانية التنب

"Salmabad" et al. (2017)  َق والمتجنب بالرضا مِ التي توصمت إلى تنبؤ نمطي التعمق الق
لو، في حين لم يتنبأ التعمق اآلمن بالرضا  ئق أقوى منبمِ الزواجي، كما كان التعمق القَ 

 الزواجي.
إلى اختبلف العينة واألعراق والثقافات وقد يرجع االختبلف في نتائج ىذه الدراسات 

 والمجتمعات.
:توصَاتاىذراسة

في ضوء ما توصمت إليو الباحثة من نتائج، وما ىو مشاىد في البيئة المحيطة، توصي 
 الدراسة الحالية بما يمي:

 .توظيف نظرية التعمق في اإلرشاد األسري 
 األسرة من  نُ ك  سرية آمنة، ُتمَ لجوء المرشدين األسريين لنظرية التعمق؛ إلنشاء قاعدة أ

 التعاون واستكشاف حمول لممشكبلت األسرية التي تواجييا.
 أطفاليم؛ حيث أن ىذه العبلقات ىي التي تحدد نمط  عتوعية اآلباء بأىمية عبلقاتيم م

 تعمقيم الذي يستمر معيم ويؤثر عمى حياتيم المستقبمية بشكل عام. 
  َالعبلجية لؤلطفال الذين يعانون من اإلرشادية و ي نظرية التعمق في التدخبلت نِ بَ ت

 المشكبلت السموكية.
:اىثحوثاىمقترحة

 فعالية برنامج إرشادي قائم عمى نظرية التعمق في زيادة مستوى التوافق الزواجي. -
 فاعمية برنامج إرشاد بالمعني في خفض مستوى التعمق غير اآلمن بالشريك اآلخر. -
 فاعمية برنامج إرشادي ديني في زيادة مستوى التعمق اآلمن بالشريك اآلخر. -
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:ىمراجع
(. مقدمة في عمم نفس المرأة "ىل تحتاج شخصية المرأة إلى عمم 6156إبراىيم محمد المغازي )

 نفس أم لزوج عصري أم إلى االثنين معًا؟" المنصورة: مكتبة اإليمان.
 . الكويت: مكتبة الفبلح.6(. عمم النفس األسري. ط6==5)أحمد محمد مبارك الكندري 
الزواجى.  بالتوافق وعبلقتيا الزوجين لخبرات اإليجابية (. األفكار6159أماني محمد رفعت قاسم )

األجتماعيين(. العدد  لؤلخصائيين المصرية االجتماعية )تصدر عن الجمعية الخدمة مجمة
 .=65 -9;5الثالث والخمسون. ص ص 

 (. األسرة ومشكبلت األبناء. القاىرة: دار السحاب.6118صطفى عبدالمعطي )حسن م
 (. الزواج والعبلقات األسرية. بيروت: دار النيضة العربية.6>=5سناء الخولي )

(. التوافق الزواجي واستقرار األسرة من منظور إسبلمي نفسي 6119سناء محمد سميمان )
 اجتماعي. القاىرة: عالم الكتب.

(. معوقات التوافق بين الزوجين في ظل التحديات 6111ن صالح بن عبدالمحسن العامر )عثمان ب
جامعة  -الثقافية المعاصرة لؤلسرة المسممة. مجمة كمية التربية )تصدر عن كمية التربية

 .5; -69اإلمارات العربية المتحدة(. السنة الخامسة عشر. العدد السابع عشر. ص ص 
(. اإلرشاد والعبلج النفسي األسري "المنظور النسقي االتصالي". القاىرة: ===5عبلء الدين كفافي )

 دار الفكر العربي.
 . القاىرة: دار الفكر العربي.6(. عمم النفس االجتماعي. ط5>=5فؤاد البيي السيد )

(. العبلقة الزوجية والصحة النفسية في اإلسبلم وعمم النفس. الكويت: 9==5كمال إبراىيم مرسي )
 القمم.دار 

 . مطابع جامعة الزقازيق.7(. عمم النفس ودراسة التوافق. ط9>=5كمال محمد دسوقي )
(. نظريات النمو "عمم نفس النمو المتقدم". القاىرة: مكتبة زىراء 6115محمد السيد عبدالرحمن )

 الشرق.
لمطفل في (. األطفال مرآة المجتمع " النمو النفسي االجتماعي :>=5محمد عماد الدين إسماعيل )

سنواتو التكوينية". سمسمة كتب ثقافية شيرية يصدرىا المجمس األعمى لمثقافة والفنون 
 واآلداب بالكويت. الكويت: عالم المعرفة.

 (. سيكولوجية العبلقات األسرية. القاىرة: دار قباء.===5محمد محمد بيومي خميل )
كما تتنبأ بو بعض العوامل النفسية  (. الرضا الزواجي لدى الزوجات6158ياسمين إبراىيم عودة )

 واالجتماعية والديموغرافية. رسالة ماجستير. كمية اآلداب. جامعة عمان األىمية.
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