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 الخالصة

زوجة والتعرف على تاثير متغيرات هدف البحث الى التعرف على العالقة بين الطالق العاطفي وتقدير الذات للمرأة المت

الدراسة ) المستوى التعليمي ، العمر ، مدة الزواج ، عدد افراد االسرة ، الدخل الشهري ( على الطالق العاطفي وتقدير الذات 

ج الفراد عينة البحث إضافة الى التعرف على أسباب الطالق العاطفي من وجهة نظر افراد عينة البحث واتبعت الدراسة المنه

 الوصفي التحليلي وتم استخدام االستبيان كأداة للبحث وكانت من اهم نتائج البحث مايلي:

وفقا لمتغيرات الدراسة عند  الطالق العاطفيوجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في  -1

 53صالح عينة البحث الالتي كانت أعمارهم ( لصالح افراد العينة ذوات المستوى التعليمي المنخفض ول0,1,مستوى داللة ) 

 7سنوات فأكثر ولصالح افراد العينة التي بلغ عدد اسرهم  ,1سنة فاكثر و لصالح افراد العينة الالتي كانت مدة زواجهم من 

 أفراد فأكثر ولصالح افراد عينة البحث ذوات الدخل المتوسط .

الذات وفقا لمتغيرات الدراسة عند مستوى  اد العينة في تقديروجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفر -2

سنة  53( لصالح افراد العينة ذوات المستوى التعليمي المرتفع ولصالح عينة البحث الالتي كانت أعمارهم 0,1,داللة ) 

ي بلغ عدد اسرهم أقل من سنوات فأكثر ولصالح افراد العينة الت ,1فاكثر و لصالح افراد العينة الالتي كانت مدة زواجهم من 

 أفراد ولصالح افراد عينة البحث ذوات الدخل المرتفع  . 4

 . تقدير الذاتو  الطالق العاطفيبين  1,.,وجود عالقة ارتباطية عكسية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  -5

 % .35.5العمر بنسبة  ا% ، يليه95.5بنسبة  الطالق العاطفيمدة الزواج كان من أكثر العوامل المؤثرة علي   -4

 %.73.7%، يليه العمر بنسبة 33.2بنسبة  تقدير الذاتالمستوي التعليمي كان من أكثر العوامل المؤثرة علي  -3

أمام الناس أو أمام   التقليل من شأن اآلخر بالقول أو الفعل بسبب أكثر أسباب الطالق العاطفي ألفراد عينة البحث كان -6

والمغاالة فى تقدير المشكالت واللجوء للصوت العالي  ، في المرتبة الثانية الكآبة و سوء العشرة% ، يليها 16.3األوالد بنسبة 

و تعاليه على الطرف اآلخر ، وتذكيره دائما أنه  % ، ويأتي في المرتبة الثالثة غرور أحد األطراف13.1فى الحوار بنسبة 

وغالء  يأتي في المرتبة األخيرة الضغوط المادية% ، و15.3األفضل وأنه كان ينبغي أن يتزوج شخص أفضل بنسبة 

 % .6.3المعيشة مع الطلبات المتكررة بنسبة 

 وكان من اهم التوصيات:

لتهيئتهم لمواجهة روتين الحياة وكيفية اسعاد الشريك وضمان استقرار  وذلك مستمرة للمتزوجين دورات تنظيم -1

 االسرة.

على دراسات علمية خاصة بالعالقات الزوجية تعنى بتقديم خدمات العمل على انشاء مراكز ارشادية مختصة قائمة  -2

 ارشادية قبل وبعد الزواج لتحسين ورفع مستوى التوافق بين الزوجين.
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Emotional Divorce and its Reflection on the 

Self-Esteem of Married Women 
 

 

ABSTRACT 

The aim of the research was to identify the relationship between emotional divorce and self-

esteem of married women and to identify the effect of study variables (educational level, age, 

duration of marriage, number of family members, monthly income) The view of the members 

of the research sample and followed the study descriptive analytical method and the 

questionnaire was used as a tool for research and the most important results of the research are 

as follows: 

1. There were statistically significant differences between the average scores of the sample in 

the emotional divorce according to the variables of the study at the level of significance (0.01) 

for the sample members with low educational level and for the benefit of the research sample 

who were 35 years of age and older and for the sample members who were married Of 10 

years and above and for the benefit of the sample members whose families numbered 7 

individuals or more and for the benefit of the members of the sample with middle income. 

2 - There are statistically significant differences between the average scores of the sample in 

the self-assessment according to the variables of the study at the level of significance (0.01) for 

the benefit of the sample members with a high level of education and for the benefit of the 

research sample who were 35 years of age and more and for the benefit of the sample members 

who were the duration of their marriage Of 10 years and above and for the benefit of the 

sample members whose families numbered less than 4 individuals and for the benefit of the 

members of the sample of the high income. 

3 - There is a relationship of adverse correlation of statistical significance at the level of 

significance of 0.01 between emotional divorce and self-esteem. 

4 - The duration of marriage was one of the most influential factors on emotional divorce by 

93.3%, followed by age by 83.3%. 

5. The educational level was one of the most important factors affecting self-esteem by 88.2%, 

followed by age by 78.7%. 

6 - The most reasons for emotional divorce of members of the research sample was because of 

underestimating the other by saying or acting in front of people or in front of children by 

16.5%, followed by second place depression and bad ten, and excessive in the assessment of 

problems and the use of high voice in dialogue by 15.1% In third place, the ego of one of the 

parties is superior to the other, always reminding him that it is better and that he should have 

married a better person by 13.5%. 

The most important recommendations were: 

1 - Organizing continuous courses for married couples to prepare them to face the routine of 

life and how to make the partner happy and ensure the stability of the family. 

2. Work on the establishment of specialized guidance centers based on scientific studies on 

marital relations, which provide guidance services before and after marriage to improve and 

raise the level of compatibility between spouses. 
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 مقدمة ومشكلة البحث:   

 نجد وانتشار ، فال عمومية االجتماعية الظواهر أكثر وهي المجتمع منها يتكون إنسانية جماعة أول هي األسرة       

 ، لألسرة نواة فالزواج هو ، والمجتمع االجتماعية للحياة االستقرار يحقق ما وهذا األسري النظام من يخلو مجتمع

 ويسوده مستقرا الجو األسري كان عالقتهما في ومستقران متفاهمان الزوجان فاذا كان. للمجتمع نواة هي واألسرة

 النفسية للحاجات إشباع من لما يحققه األزواج لدى النفسية الصحة تدعيم في ايجابي بشكل الزواج ويساهم" ، التفاهم

 والرضا الجيد التفاعل ذوي األزواج إن ( إلى,,,2ديفيد وبروك )  دراسة نتائج أشارت فقد ، واالجتماعية والبيولوجية

 ( 6,,2بالسعادة ) محمود ،  العام واإلحساس بالبهجة والتفاعل شعور لهم كان النقد وتجنب الجنسي الدور عن

( الى ان العالقة الزوجية أحوج ما تكون للعاطفة، فهي مبنية على المودة والرحمة، فالعالقة 2,14ويشير الزعبي )    

قائمة على الحب والتسامح أكثر من قيامها على الحقوق والواجبات، ولها مقاصد وأهداف عاطفية ونفسية بين الزوجين 

أهم بكثير من العالقة الجنسية القائمة على الغريزة والشهوة، والجانب العاطفي هو الذي يميز اإلنسان عن الحيوان في 

 يها الزواج الناجح، وأحد أهم أسباب استمراره.قضاء الوطر؛ فالوفاق العاطفي؛ من أهم األسس التي يقوم عل

العاطفي؛ يؤدي إلى بناء شخصية إسالمية ربانية، فاضلة، خالية  سلوكه في ( ان االقتداء بالنبي3,,2ويذكر السيد )    

 من العقد واألمراض النفسية، إيجابية؛ تبني وال تهدم.

ونظام حياتي واجتماعي لتنظيم الحياة االنسانية، جوهره  ( الى ان لزواج هو رابطة اجتماعية2,11ويشير جبار)     

 التبادل العاطفي بين الزوجين، لذا ينبغي ان يكون تنظيما نفسيا له صفة الدوام والثبات . 

ا والزواج هذه العالقة المقدسة التي ذكرها الباري عز وجل في كتابه  العزيز)ًوًجعلنا ِمن أنفُِسكم أزواجاً لتًسٍكنوا إليه    

قد تتعرض لمتغيرات عديدة تؤثر عليها سلبا وإيجابا وتدفعها في  ٣وًجعلنا بًًينكم َمودَةً ًوًرحًمة ( سورة الروم آية 

اتجاهات مختلفة فأما لمزيد من االنسجام والحب والمودة ، أو لمزيد من الكره والبغضاء والحقد والذي يؤدي بدوره إلى 

يعرف بالطالق العاطفي أي أن يعيش الزوجان تحت سقف واحد وكأنهم غرباء وهم االنفصال التام والنهائي أو إلى ما 

مضطرين إلى تحمل هذا الوضع أما من اجل المحافظة على الشكل االجتماعي أمام الناس أو من اجل المحافظة على 

 ( 2,12األطفال من الضياع واالهتمام بهم ورعايتهم أو لمصالح مالية مشتركة ) هادي ، 

( ان الزواج والطالق متغيران بهما يتم بناء االسرة او انحاللها فهما ركناها 2,12يذكر الفتالوي و جبار )و     

االساسيان ، واالسرة هي اللبنة االصلية التي ال يمكن االستغناء عنها عند بناء المجتمع القوي المتحضر ، لذا فان شكل 

ان توافر عملية الزواج على قدر كبير من االنسجام العاطفي ، الحياة الزواجية امر مهم وضروري في ذلك ، بمعنى 

يغذيه مستوى مناسب من المودة والتوافق امرا ضروريا ، اال ان من المالحظ وجود نمط من أنماط الزواج يستمر بدون 

اتية الحب والمودة ، على حساب سعادة الزوجين التي قد تنهار في أي لحظه وتحت تأثير الظروف والمواقف الحي

المختلفة وهذا الشكل من اشكال الزواج قد يخلق نمطا اخر من أنماط الطالق يعرف بالطالق العاطفي او النفسي 

Emotional Divorce . 

 وتحمل المسؤوليات الزوجية الحياة ضمن المختلفة لألعمال المتتالية الضغوط نتيجة العاطفي الطالق ويحدث    

 على يؤثر الذي االتصال االيجابي تآكل مع عددا وأقل كمية أقل تكون ما عادة جنسيةال العالقة طبيعة في والتغييرات

 (.2,12الجنسي )هادي،  كامل لالتصال قطع أو بانخفاض مصحوبا يكون كثيرا ما والذي وإجهاده استقرار الزواج

مدة طويلة وقد ال يأتي، أي انه ويعد هذا النوع من الطالق أسرع أنواع الطالق حدوثا، وقد يأتي الطالق الرسمي بعد    

موجود حتى وان لم يكن هناك طالقا رسميا فيصبح هنا الزواج شكليا ال ينطوي على التواصل العاطفي واداة اجتماعية 

ال غير، ويكون ارتباط الزوجين ميكانيكا خاليا من العاطفة وان بقائهما في هذه الحالة من دون طالق رسمي يرجع ربما 

 (.3,,2بمواصلة رعاية ابنائهما ليس اال )عمر،  الى اعتقادهما

 متطلبات مع التكيف وعدم من الصدامات، مرتفع مستوى وظهور الهادف، الحوار ألسلوب األزواج ولقد ادى فقدان     

 ةظاهر نمو إلى الحياة، مناحي جميع في المتالحقة التطورات لمواكبة الحديثة وسائل الحياة الستخدام، والسعي الحياة،

 مما الحياتية؛ المشاكل مواجهة في لآلخر منهما كل لعدم إشراك األزواج يدفع ما وهذا .األزواج بين العاطفي االنفصال

 الزوجين، بين العاطفي يرتبط بالتالقي الزواجي الرضا ن إ حيث .بينهما والفكري النفسي االنتماء إلى فقدان يؤدي
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بين األزواج  المتبادل الحب لغياب نتيجة العاطفي الطالق يكون حين يف االستقرار الزواجي، من مالمح يضفي والذي

((Amiri, Hekmatpour & Fadaei,2015 

( الى ان الطالق العاطفي من أصعب السلوكيات التي يختبرها الزوجين، ألنه يجعل 2,,7) Lucasوأشارت دراسة     

 سة.الزواج يتغير من الشعور بالرضا والسعادة الى الشعور بالتعا

 المجتمع تهدد التي المشكالت أعظم من األمم ألنها من الكثير عند العصر مشكلة العاطفي االنفصال مشكلة وتعد     

 إلى نكسة عاطفية العاطفي ويؤدي المجتمع صرح في األولى اللبنة أو األولى الخلية األسرة، وهي عن فضالً  بأسره،

 صعوبة إلى يؤدي كما والقلق، الذات، تقدير في وغضب، وانخفاض اكتئاب، من والنفسية العقلية الصحة على تؤثر

 العنصر ألنها العاطفي؛ تأثرا باالنفصال األكثر هي معاً والمرأة واألبناء األزواج، نفسية على وتؤثر مع الواقع، التكيف

 يلحق الضرر فشل هو االنفصال أن يرى عنه لذا المسئولة هي األسرة في أن أي خطأ ولالعتقاد األسرة، في األساسي

 ( .,(sharma,2011 الرجال من أكثر بالنساء

 على على المحافظة يعمل هو بذلك و يعيشه، الذي الواقع االجتماعي و الفرد ذات بين كوسيط يقع الذات تقدير إن      

 الفرد بنية في تحدث تغيرات عندما انه وبذلك لها، يتعرض التي االيجابية أو األحداث السلبية تلك خالل من الذات

 لذلك، فقد تبعا لذاته الفرد تقييم في ستحدث التي التغيرات نوعية يحدد الذي العامل هو تقدير الذات االجتماعية فان

يعيش فيه الفرد ) اسماعيلي ،  الذي المجتمع و الذات تقدير بين متباينة أثار وجود إلى الدراسات من العديد أشارت

2,14) 

 هذه الجوانب هو نذكر ان من اهم أن يفوتنا ال لها النفسي الجانب في المرأة يمس الذي السلبي راألث عن وبالحديث    

 (2,13عليه ) عتروس ،  التأثير للطالق العاطفي يمكن والذي الذات تقدير

 االستقرار موانعدا بالنفس، الثقة وفقدان الذات احتقار نوع من لديها ويخلق سوداوية افكار في تعيش يجعلها ما وهذا    

 (2,14ذاتها )اسماعيلي ، تقدير في الى انخفاض هذا كل يؤدي وبالتالي النفسي،

 تناول إلى واللجوء والفزع، الذات، تقدير تدني منه العاطفي، لالنفصال سلبية آثار وجود إلى (9,,2) منصور واشارت

  .الزوجية الخيانة إضافة الى والمهدئات، الكحول

 مشكلة البحث في التساؤالت التالية: مما سبق يمكننا بلورت

 ما العالقة بين الطالق العاطفي وتقدير الذات. -1

 ماهي أسباب الطالق العاطفي. -2

 المستوى التعليمي( على الطالق العاطفي. –الدخل الشهري -ما تأثير العوامل الديموغرافية )مدة الزواج _  -5

المستوى التعليمي( على تقدير  –الدخل الشهري -نسالج–ما تأثير العوامل الديموغرافية )مدة الزواج _السن  -4

 الذات.

 اهمية البحث:

 العاطفي موضوع الطالق ان حيث االسري التفكك حاالت من العديد انقاذ في نظرا ألهميته الموضوع اختيار تم -1

 الق العاطفي.الط تناقش التي والدراسات البحوث الى العربية المكتبة وتفتقر الحالي عصرنا في كثير االنتشار بات

 الطالق العاطفي. انتشار من للحد المعنية للجهات بتوصيات الخروج -2

 .من الطالق العاطفي تعاني التي لألسر العون تقديم -5

 منها. محاولة للتقليل في اسبابه على والتعرف العاطفي الطالق مشكالت لحل مقترحات تقديم -4

 

 اهداف البحث:

ق العاطفي وفقا لمتغيرات الدراسة )المستوى التعليمي، العمر، مدة إيجاد الفروق بين افراد العينة في الطال -1

 الزواج، عدد افراد االسرة، الدخل الشهري(.

إيجاد الفروق بين افراد العينة في تقدير الذات وفقا لمتغيرات الدراسة )المستوى التعليمي، العمر، مدة الزواج،  -2

 عدد افراد االسرة، الدخل الشهري(.

 قة بين الطالق العاطفي وتقدير الذات.الكشف عن العال -5
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 .الدراسة التوصل للعالقة بين الطالق العاطفي وتقدير الذات ومتغيرات -4

 التعرف على العوامل المؤثرة على الطالق العاطفي. -3

 التعرف على العوامل المؤثرة على إدارة الذات. -6

 الكشف عن أسباب الطالق العاطفي من وجهة نظر افراد العينة . -7

 

 :لبحثا فروض

تبعا لمتغيرات الدراسة  الطالق العاطفيتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في  -1

 )المستوى التعليمي، العمر، مدة الزواج، عدد افراد االسرة، الدخل الشهري(.

رات الدراسة لمتغي تبعا الذات تقدير في العينة أفراد درجات متوسط إحصائية بين داللة ذات فروق توجد -2

 )المستوى التعليمي، العمر، مدة الزواج، عدد افراد االسرة، الدخل الشهري(.

 .بين استبيان الطالق العاطفي واستبيان تقدير الذات ارتباطية عالقة توجد -5

  الدراسة بين استبيان الطالق العاطفي واستبيان تقدير الذات ومتغيرات ارتباطية عالقة توجد  -4

 .العاطفي الطالق على المؤثرة العوامل مشاركة نسبة تختلف -3

 .الذات تقدير على المؤثرة العوامل مشاركة نسبة تختلف -6

 .عينة البحث ألفراد العاطفي الطالق أسباب ألكثر النسبية األوزان تختلف -7

 

 منهج البحث:

تحليل بعض جوانبه، بما اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وهو "الذي يهتم بتحديد الواقع وجمع الحقائق عنه و   

يساهم في العمل على تطويره"، وقد استخدمت الباحثة أسلوب الوصف الكيفي والكمي معاً، ألن هذا األسلوب يجمع بين 

 (4,,2مميزات الدراسات الكيفية والكمية، ويتجنب عيوبهما. )أبو النصر ،

 

 حدود البحث:

 ي من الطالق العاطفي.( زوجة تعان,13الحدود البشرية: عينة قصدية قوامها )

 الحدود المكانية: منطقة مكة المكرمة )مكة، جدة، الطائف، المدينة(.

 هـ.1453أشهر في العام  4الحدود الزمانية: استغرقت الدراسة 

 

 مصطلحات البحث: 

 الطالق العاطفي: 

 الجانب على سلبا يؤثر يالزوجين والذ بين والواجبات الحقوق في التوزيعية العدالة وسوء التوازن اختالل هو   

 في الزوجان ويعيش بينهما العاطفة وفقدان الزوجية والتنافر الحياة تصدع إلى يؤدي والذي الذرائعي والجانب التعبيري

 (,2,1مستمر )هادي ،  وبشكل غرباء كأنهم واحد بيت

 الق العاطفي.استبيان الط الزوجة عينة البحث على عليها تحصل التي الدرجة االجرائي: هي التعريف

 تقدير الذات: 

 الفرد اتجاهات التقييم هذا عليه، ويتضمن الحفاظ على ويعمل وبنفسه لنفسه الفرد يضعه تقييم بأنه سميث كوبر يعرفه    

 به، المحيط العالم يواجه عندما الفرد يستدعيها التي االتجاهات والمعتقدات مجموعة وهو ذاته، نحو والسلبية اإليجابية

 ( 3,,2الشخصية. )سعيد ، وقبول النجاح والفشل بتوقعات يتعلق مافي وذلك

مجموعة العبارات  على إجابتها خالل من لنفسها الزوجة عينة البحث تضعه الذي التقسيم هو :التعريف االجرائي

 .استبيان تقدير الذات الواردة في

 أدوات البحث:
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 الخصائص االجتماعية تفيد في تحديد معلومات على الحصول اعدادها بهدف استمارة البيانات العامة: تم -1

 والثقافية. واالقتصادية

استبيان الطالق العاطفي: اعد االستبيان بعد االطالع على العديد من الدراسات والبحوث السابقة والتي لها صلة  -2

ل واشتمل االستبيان وثيقة بموضوع البحث حيث امكن االستفادة منها في بناء واعداد االستبيان من حيث المحتوى والشك

( عبارة واستخدمت الباحثة الستبيان الطالق العاطفي المقياس المتدرج من ثالث درجات ) موافق ، الى حد 23على ) 

( 5،2،1( للعبارات اإليجابية و) 1،2،5ما ،غير موافق ( وقد أعطت الباحثة لكل استجابة من هذه االستجابات درجات )

 للعبارات السلبية .  

ن تقدير الذات : اعد االستبيان بعد االطالع على العديد من الدراسات والبحوث السابقة والتي لها صلة استبيا -5

وثيقة بموضوع البحث حيث امكن االستفادة منها في بناء واعداد االستبيان من حيث المحتوى والشكل واشتمل االستبيان 

لمقياس المتدرج من ثالث درجات ) موافق ، الى حد ما ( عبارة واستخدمت الباحثة الستبيان تقدير الذات ا,1على )

( 5،2،1( للعبارات اإليجابية و) 1،2،5،غير موافق ( وقد أعطت الباحثة لكل استجابة من هذه االستجابات درجات )

 للعبارات السلبية . 

والثبات الصدق  

 استبيان الطالق العاطفي : 

  : صدق االستبيان

 على قياس ما وضع لقياسه .يقصد به قدرة االستبيان     

 :  صدق االتساق الداخلي

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معاملل االرتبلاط ) معاملل ارتبلاط  بيرسلون ( بلين درجلة كلل 

 عبارة والدرجة الكلية لالستبيان )الطالق العاطفي( ، والجدول التالي يوضح ذلك :

 ط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان(  قيم معامالت االرتبا1جدول ) 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- ,.329 ,.,1 14- ,.723 ,.,1 

2- ,.953 ,.,1 13- ,.337 ,.,1 

5- ,.736 ,.,1 16- ,.6,2 ,.,3 

4- ,.712 ,.,1 17- ,.731 ,.,1 

3- ,.365 ,.,1 13- ,.3,3 ,.,1 

6- ,.615 ,.,3 19- ,.92, ,.,1 

7- ,.917 ,.,1 2,- ,.339 ,.,1 

3- ,.31, ,.,1 21- ,.653 ,.,3 

9- ,.797 ,.,1 22- ,.379 ,.,1 

1,- ,.64, ,.,3 25- ,.744 ,.,1 

11- ,.763 ,.,1 24- ,.351 ,.,1 

12- ,.393 ,.,1 23- ,.935 ,.,1 

15- ,.629 ,.,3  

( القترابها من الواحد الصحيح  3,., – 1,.,لة عند مستوى ) يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دا      

 مما يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .
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 الثبات :

واتساقه  واطراده فيما ،  ، وعدم تناقضه مع نفسه دقة االختبار في القياس والمالحظة reabilityيقصد بالثبات      

و النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء الفعلي يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وه

 ، و تم حساب الثبات عن طريق : للمفحوص

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfطريقة التجزئة النصفية   -2

 Guttmanجيوتمان    -5

 ( قيم معامل الثبات الستبيان الطالق العاطفي 2جدول ) 

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا البيان 

 732., 311., – 724., 779., ثبات استبيان الطالق العاطفي

معامل الفا ، التجزئة النصفية ، جيوتمان دالة عند يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات :         

 مما يدل على ثبات االستبيان .  1,.,مستوى 

 تقدير الذات : استبيان 

  : صدق االستبيان

 يقصد به قدرة االستبيان على قياس ما وضع لقياسه .    

 :  صدق االتساق الداخلي

تم حساب الصدق باستخدام االتساق الداخلي وذلك بحساب معاملل االرتبلاط ) معاملل ارتبلاط  بيرسلون ( بلين درجلة      

 ت( ، والجدول التالي يوضح ذلك :كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان )تقدير الذا

 ( قيم معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة والدرجة الكلية لالستبيان )تقدير الذات( 3جدول ) 

 الداللة االرتباط م الداللة االرتباط م

1- ,.753 ,.,1 6- ,.9,, ,.,1 

2- ,.346 ,.,1 7- ,.619 ,.,3 

5- ,.941 ,.,1 3- ,.331 ,.,1 

4- ,.779 ,.,1 9- ,.312 ,.,1 

3- ,.65, ,.,3 1,- ,.7,7 ,.,1 

( القترابها من الواحد الصحيح مما  3,., – 1,.,يتضح من الجدول أن معامالت االرتباط كلها دالة عند مستوى )      

 يدل على صدق وتجانس عبارات االستبيان .

 الثبات :

واتساقه  واطراده فيما ،  ، وعدم تناقضه مع نفسه لمالحظةدقة االختبار في القياس وا reabilityيقصد بالثبات      

يزودنا به من معلومات عن سلوك المفحوص ، وهو النسبة بين تباين الدرجة على المقياس التي تشير إلى األداء الفعلي 

 ، و تم حساب الثبات عن طريق : للمفحوص

 Alpha Cronbachمعامل الفا كرونباخ      -1

    Split-halfالنصفية  طريقة التجزئة  -2

 Guttmanجيوتمان    -5
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 ( قيم معامل الثبات الستبيان تقدير الذات 4جدول ) 

 جيوتمان التجزئة النصفية معامل الفا البيان

 ,34., 9,9., – 315., 362., ثبات استبيان تقدير الذات

التجزئة النصفية ، جيوتمان دالة عند مستوى  معامل الفا ،يتضح من الجدول السابق أن جميع قيم معامالت الثبات :      

 مما يدل على ثبات االستبيان .  1,.,

 البيانات العامة 

 المستوى التعليمي : -1

 ( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير المستوى التعليمي .1 ( والشكل البياني رقم )  3 يوضح الجدول )     

 ا لمتغير المستوى التعليمي( توزيع أفراد عينة البحث تبع    جدول )

 النسبة% العدد المستوى التعليمي

 %9.4 9 الشهادة االبتدائية

 %14.6 14 الشهادة المتوسطه

 %27.1 26 الشهادة الثانوية

 %43.9 47 الشهادة الجامعية

 %,,1 96 المجموع

 

 ر المستوى التعليمي( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغي 1 شكل ) 

 

علي الشهادة الجامعية بنسبة  حاصالتمن أفراد عينة البحث  47( أن  1( وشكل بياني )  3يتضح من جدول )      

، ثم يأتي في المرتبة الثالثة % 27.1بنسبة  الثانويةالشهادة علي  حاصالتمن أفراد عينة البحث  26، يليهم % 43.9

من أفراد  9 األخيرة، ويأتي في المرتبة % 14.6بنسبة  هعلي الشهادة المتوسط حاصالتمن أفراد عينة البحث  14

 % .9.4الشهادة االبتدائية بنسبة  علي حاصالتعينة البحث 

 العمر :  -2
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 .( توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر   2 ( والشكل البياني رقم )6يوضح الجدول ) 

 نة البحث تبعا لمتغير العمر( توزيع أفراد عي  6جدول ) 

 النسبة% العدد العمر

 %19.3 19 سنة  23أقل من 

 %55.5 52 سنة 53سنة ألقل من  23من 

 %46.9 43 سنة فأكثر 53من 

 %,,1 96 المجموع

 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة البحث تبعا لمتغير العمر  2شكل ) 

    

، % 46.9سنة فأكثر بنسبة  53من  نأعماره كانتمن أفراد عينة البحث  43( أن   2وشكل )  (  6يتضح من جدول )  

، وأخيرا كان عدد % 55.5سنة بنسبة  53سنة ألقل من  23من  نأعماره تراوحتمن أفراد عينة البحث  52يليهم 

 .% 19.3بنسبة  "19"سنة  23من أقل  نأفراد عينة البحث الالتي كانت أعماره

 الزواج : مدة -5

 ( توزيع أسر عينة البحث تبعا لمتغير مدة الزواج  5 ( والشكل البياني )7 يوضح الجدول )     

 ( توزيع أسر عينة البحث تبعا لمتغير مدة الزواج 7  جدول )

 النسبة% العدد مدة الزواج

 %23 24 واتسن 3أقل من 

 %34.2 32 واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من 

 %3.,2 ,2 فأكثر واتسن ,1من 

 %,,1 96 المجموع



 

 
1,3 

 

 

 ( يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعا لمتغير مدة الزواج 3 شكل )

    

 ,1إلي أقل من  واتسن 3من  نمدة زواجه تراوحتأسرة بعينة البحث  32( أن 5( وشكل ) 7 يتضح من جدول )

، % 23بنسبة  "24"حيث بلغ عددهم  واتسن 3أقل من  نمدة زواجه تكان، يليهم األسر الالتي % 34.2بنسبة  واتسن

 .%3.,2" بنسبة ,2فأكثر " واتسن ,1من  نوأخيرا كان عدد األسر الالتي كانت مدة زواجه

 عدد أفراد األسرة : -4

 ( توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها  4( والشكل البياني رقم )  3يوضح الجدول )      

 توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفرادها  (  8 جدول )

 النسبة% العدد عدد أفراد األسرة

 %51.5 ,5 أفراد 4أقل من 

 %42.7 41 أفراد 6أفراد الي  4من 

 %26 23 أفراد فأكثر 7من 

 %,,1 96 المجموع

 

 ا( يوضح توزيع أسر عينة البحث تبعاً لعدد أفراده 4 شكل )
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أفراد بنسبة  6أفراد الي  4أسرة بعينة البحث تراوح عدد أفرادها من  41( أن  4( وشكل )   3يتضح من جدول )    

، وأخيرا كان عدد % 51.5بنسبة  ",5"أفراد وبلغ عددهم  4، يليهم األسر الالتي كان عدد أفرادها أقل من % 42.7

 .% 26" بنسبة 23أفراد فأكثر " 7األسر الالتي كان عدد أفرادها من 

 :  دخل الشهريال -3

 عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة أسر( توزيع  3 ( والشكل البياني رقم ) 9 يوضح الجدول )   

 ( توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة 9 جدول )

 النسبة% العدد دخل الشهري ال

 %12.3 12 لاير ,,,3اقل من 

 %13.3 13 لاير ,,,9لى اقل من لاير إ ,,,3من 

 %2.,5 29 لاير ,,,15لاير إلى اقل من  ,,,9من 

 %22.9 22 لاير  ,,,17لاير إلى اقل من  ,,,15من 

 %13.6 13 لاير فأكثر ,,,17من 

 %,,1 96 المجموع

شكل 

 ( يوضح توزيع أسر عينة البحث وفقا لفئات الدخل المختلفة   )

 

عينة البحث كان في الفئة )من  ألسر( أن أكبر فئات الدخل الشهري  3( والشكل البياني )  9 يتضح من جدول )     

لاير( ، تليها الفئة )من  ,,,17لاير إلى اقل من  ,,,15لاير( ، تليها الفئة )من  ,,,15لاير إلى اقل من  ,,,9

، ويأتي بعد ذلك %( 13.3% ، 22.9، % 2.,5على التوالي )لاير( ، فقد بلغت نسبتهم  ,,,9لاير إلى اقل من  ,,,3

ذوي الدخل )اقل من العينة  أسر، وأخيرا % 13.6لاير فأكثر( حيث بلغت نسبتهم  ,,,17ذوي الدخل )من العينة  أسر

 .% 12.3لاير( حيث بلغت نسبتهم  ,,,3

 

 النــتـــــائـــــــج 

 :        الفرض األول

 تبعا لمتغيرات الدراسة الطالق العاطفيات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في توجد فروق ذ          
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والجداول التالية توضح  الطالق العاطفيوللتحقق من هذا الفرض تم حساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في     

 ذلك:

 اطفي تبعا لمتغير المستوى التعليمي( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في الطالق الع11جدول ) 

 متوسط المربعات مجموع المربعات المستوى التعليمي
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 323.333 1,31.117 بين المجموعات
 دال 1,., 57.137

 95 14.155 1514.567 داخل المجموعات

   93  2563.434 المجموع

( ، مما يدل 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )57.137مة ) ف( كانت )( إن قي  ,1يتضح من جدول )       

تبعا لمتغير المستوى التعليمي ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم  الطالق العاطفيعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة  11جدول ) 

 المستوى التعليمي
 منخفض 

 524.,7م = 

 متوسط 

 33.539م = 

 عالي 

 35.2,2م = 

   - منخفض

  - **14.953 متوسط

 - *2.137 **17.122 عالي

 

 ليمي( فروق درجات العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير المستوى التع 6شكل )  

 

بين أفراد العينة في المستوى التعليمي  الطالق العاطفي( وجود فروق في  6( وشكل )  11يتضح من جدول )      

لصالح أفراد  العاليوكال من أفراد العينة في المستوى التعليمي المتوسط وأفراد العينة في المستوى التعليمي  المنخفض

توجد فروق بين أفراد العينة في المستوى  بينما( ،  1,.,مستوى داللة ) عند  المنخفضالعينة في المستوى التعليمي 

لصالح أفراد العينة في المستوى التعليمي المتوسط عند  العاليالتعليمي المتوسط وأفراد العينة في المستوى التعليمي 

( ، يليهم أفراد 524.,7) فضالمنخ( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة في المستوى التعليمي  3,.,مستوى داللة ) 

بمتوسط  العالي( ، وأخيرا أفراد العينة في المستوى التعليمي 33.539العينة في المستوى التعليمي المتوسط بمتوسط )

الطالق العاطفي لديهم حيث كان  المنخفض( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة في المستوى التعليمي 35.2,2)

في  العاليعينة في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة في المستوى التعليمي ، ثم أفراد الأكثر 
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 واستقراراً  قدرة أكثر ويجعلها الزوجة، ثقافة من يزيد التعليمي أن المستوى إلى النتيجة هذه المرتبة األخيرة وتعزى

قدرة على تفهم طبيعة الحياه الزوجية وتحمل مسئولياتها وتجاوز لها ويجعلها اكثر  االجتماعي للوضع نظراً  عاطفيا،

ً  تُحدث قد التي من الخالفات الكثير العاطفي وتتفق هذه النتيجه مع دراسة ) شواشره ، وعبد الرحمن ،  الفراغ من نوعا

مي لصالح ( والتي اسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في االنفصال العاطفي وفقا للمستوى التعلي2,13

 المستوى التعليمي المرتفع .

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير العمر 12جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات العمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 473.3,2 931.6,3 بين المجموعات
 دال 1,., 52.322

 95 14.496 1543.169 داخل المجموعات

   93  2299.774 المجموع

( ، مما يدل 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )52.322( إن قيمة ) ف( كانت )12يتضح من جدول )         

تبعا لمتغير العمر ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  الطالق العاطفيعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك : اختبار

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 13جدول )  

 العمر
 سنة 23من أقل 

 53.1,5م = 

 سنة 53سنة ألقل من  23من 

 447.,4م = 

 سنة فأكثر 53من 

 69,.31م = 

   - سنة  23من أقل 

  - *2.544 سنة 53سنة ألقل من  23من 

 - **622.,1 **12.966 نة فأكثرس 53من 

    

 

 ( فروق درجات العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير العمر  7شكل ) ال

     

 سنة فأكثر 53السن من  اتبين أفراد العينة ذو الطالق العاطفي( وجود فروق في  7( وشكل )  15يتضح من جدول ) 

السن من  اتلصالح أفراد العينة ذو" سنة 23من أقل  ، سنة 53سنة ألقل من  23من "السن  اتأفراد العينة ذووكال من 

 53سنة ألقل من  23السن من  اتتوجد فروق بين أفراد العينة ذو بينما( ،  1,.,سنة فأكثر عند مستوى داللة )  53

سنة عند  53سنة ألقل من  23ن من الس اتسنة لصالح أفراد العينة ذو 23من أقل السن  اتسنة وأفراد العينة ذو
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( ، يليهم أفراد 69,.31سنة فأكثر ) 53السن من  ات( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة ذو 3,.,مستوى داللة ) 

سنة  23من أقل السن  ات( ، وأخيرا أفراد العينة ذو447.,4سنة بمتوسط ) 53سنة ألقل من  23السن من  اتالعينة ذو

الطالق العاطفي سنة فأكثر حيث كان  53السن من  اتفيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذو ( ،53.1,5بمتوسط )

أقل السن  اتسنة في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة ذو 53سنة ألقل من  23السن من  ات، ثم أفراد العينة ذولديهم أكثر 

قدم الزوجة في العمر تشعر بالملل من روتين الحياة وقد يرجع ذلك الى انه مع تسنة في المرتبة األخيرة  23من 

الخالفات المستمرة وتتراجع لغة الحب وتتحول الحياة إلى روتين قاس فال حوار وال  الزوجية وهذا الملل يؤدي الى

 تواصل حقيقي وهنا تزداد المشكالت ويحدث الطالق العاطفي .

 الطالق العاطفي تبعا لمتغير مدة الزواج ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في 14جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات مدة الزواج
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 431.147 9,2.294 بين المجموعات
 دال 1,., 39,.43

 95 6,,.,1 351.,95 داخل المجموعات

   93  1352.323 المجموع

( ، مما يدل على 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )39,.43انت )( إن قيمة ) ف( ك14يتضح من جدول )   

تبعا لمتغير مدة الزواج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  الطالق العاطفيوجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك 

 للمقارنات المتعددة( اختبار شيفيه   1جدول )  

 مدة الزواج
 واتسن 3أقل من 

 33,.53م = 

 ,1إلي أقل من  واتسن 3من 

 واتسن

 34.396م = 

 فأكثر  واتسن ,1من 

 62.249م = 

   - واتسن 3أقل من 

  - **16.353 واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من 

 - **7.635 **24.191 فأكثر واتسن ,1من 

 

 ( فروق درجات أفراد العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير مدة الزواج 8شكل )  

    

 ,1من  نبين األسر الالتي كانت مدة زواجه الطالق العاطفي( وجود فروق في  3( وشكل )  14يتضح من جدول )  

 وات"سن 3، أقل من وات سن ,1إلي أقل من  واتسن 3من " نفأكثر وكال من األسر الالتي تراوحت مدة زواجه واتسن
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( ، كما توجد فروق بين األسر  1,.,فأكثر عند مستوى داللة )  واتسن ,1من  نلصالح األسر الالتي كانت مدة زواجه

 واتسن 3أقل من  ناألسر الالتي كانت مدة زواجهوات وسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  نالالتي تراوحت مدة زواجه

( ، حيث  1,.,عند مستوى داللة )  واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  ندة زواجهلصالح األسر الالتي تراوحت م

( ، يليهم األسر الالتي تراوحت مدة 62.249فأكثر ) واتسن ,1من  نبلغ متوسط درجة األسر الالتي كانت مدة زواجه

 3أقل من  ندة زواجه( ، يليهم األسر الالتي كانت م34.396بمتوسط ) واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  نزواجه

فأكثر حيث كان  واتسن ,1من  ن( ، فيأتي في المرتبة األولى األسر الالتي كانت مدة زواجه33,.53بمتوسط ) واتسن

في المرتبة  واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  ن، ثم األسر الالتي تراوحت مدة زواجه الطالق العاطفي لديهم أكثر

في المرتبة الثالثة وقد يرجع ذلك الى انه ومع مرور عدة  واتسن 3أقل من  نمدة زواجه الثانية ، ثم األسر الالتي كانت

سنوات على الزواج يتسرب الملل والرتابة وبقوة داخل المناخ األسري ويواكب ذلك مرور الزوج أو الزوجة بأزمة 

ية بين الزوجين ، وتتفق هذه منتصف العمر وعدم إدراك الطرف اآلخر لطبيعة هذه المرحلة مما يزيد الفجوة النفس

فروقا ذات داللة إحصائية في الطالق  ( والتي اسفرت عن وجود ,2,1النتيجة مع دراسة )العبيدي ، العباسي ، 

( والتي أظهرت نتائجها ان  2,13وال تتفق هذه النتيجة مع دراسة )العبيدي ،قديما ،  المتزوجين لصالح العاطفي 

 اكبر لدى االفراد اللذين تقل مدة زواجهم عن خمس سنوات .الطالق العاطفي موجود بنسبة 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة 1جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات عدد أفراد األسرة
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 ,317.53 1,54.7,1 بين المجموعات
 دال 1,., 33.972

 95 9.245 339.6,9 داخل المجموعات

   93  ,1394.51 المجموع

( ، مما يدل 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )33.972( إن قيمة ) ف( كانت ) 13يتضح من جدول )     

بعا لمتغير عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم ت الطالق العاطفيعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 16جدول )  

 عدد أفراد األسرة
 أفراد 4أقل من 

 46,.54م = 

 أفراد الي 4من 

 أفراد 6 

 49.736م = 

 ثرأفراد فأك 7من 

 66.513م = 

   - أفراد 4أقل من 

  - **,13.74 أفراد 6أفراد الي  4من 

 - **16.352 **52.272 أفراد فأكثر 7من 
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 ( فروق درجات أفراد العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة 9شكل )  

  

أفراد فأكثر وكال من األسر  7بين األسر من  الطالق العاطفيروق في ( وجود ف 9( وشكل ) 16يتضح من جدول )   

( ، كما توجد  1,.,أفراد فأكثر عند مستوى داللة )  7لصالح األسر من  "أفراد 4، أقل من  أفراد 6أفراد الي  4من "

أفراد عند مستوى  6 أفراد الي 4أفراد لصالح األسر من  4األسر أقل من و أفراد 6أفراد الي  4فروق بين األسر من 

أفراد  6أفراد الي  4( ، يليهم األسر من 66.513أفراد فأكثر ) 7( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر من  1,.,داللة ) 

أفراد  7( ، فيأتي في المرتبة األولى األسر من 46,.54أفراد بمتوسط ) 4( ، وأخيرا األسر أقل من 49.736بمتوسط )

أفراد في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر أقل  6أفراد الي  4، ثم األسر من ي لديهم أكثر الطالق العاطففأكثر حيث كان 

، ويرجع ذلك الى ان زيادة عدد افراد االسرة يزيد من أعباء ومسئوليات الزوجة في متابعة وتربية األبناء  أفراد 4من 

احتياجات االسرة واهمال كال منهم لالخر وقلة والقيام بمسئولياتها الزوجية وفي المقابل انشغال الزوج في تلبية 

 التواصل اللفظي والجسدي مما يؤدي للطالق العاطفي .  

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير الدخل الشهري17جدول )

 متوسط المربعات مجموع المربعات دخل الشهري ال
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 ,26.,43 321.,96 بين المجموعات
 دال 1,., ,47.41

 95 ,15.,1 39,.942 داخل المجموعات

   93  ,19,2.61 المجموع

( ، مما يدل على 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ),47.41( إن قيمة ) ف( كانت ) 17يتضح من جدول ) 

تبعا لمتغير الدخل الشهري ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  اطفيالطالق العوجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

  : اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة18دول )ج

 دخل الشهري ال
 منخفض

 33,.42=  م

 متوسط

 72.611=  م

 مرتفع 

 39.9,5=  م

   - منخفض

  - **325.,5 متوسط

 - **12.7,3 **17.313 مرتفع 
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 ( فروق درجات أفراد العينة في الطالق العاطفي تبعا لمتغير الدخل الشهري 11شكل )  

   

 المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينةبين  الطالق العاطفي( وجود فروق في ,1( وشكل ) 13يتضح من جدول )    

عند  المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينةلصالح  والمنخفض المرتفعذوي الدخل باألسر  العينة أفرادوكال من 

ذوي الدخل باألسر  وأفراد العينة المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينةتوجد فروق بين  كما( ،  1,.,مستوى داللة ) 

أفراد ( ، حيث بلغ متوسط درجة  1,.,مستوى داللة ) عند  المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينةلصالح  المنخفض

( ، 39.9,5بمتوسط ) المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينة( ، يليهم 72.611) المتوسطذوي الدخل باألسر  العينة

سر باأل أفراد العينة( ، فيأتي في المرتبة األولى 33,.42بمتوسط ) المنخفضذوي الدخل باألسر  أفراد العينةوأخيرا 

في المرتبة  المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينة، ثم الطالق العاطفي لديهم أكثر حيث كان  المتوسطذوي الدخل 

( ودراسة  ,2,1، وتختلف هذه النتيجة مع دراسة ) هادي ،  المنخفضذوي الدخل باألسر  أفراد العينةالثانية ، وأخيرا 

 لألسرة .  االقتصادية الحالة مع يتناسب عكسيا العاطفي طالقال ان( والتي اسفرت عن 2,13) العبيدي ، 

 ومما سبق يتضح لنا تحقق الفرض األول في الدراسة.

        : الثانيالفرض 
        

 تبعا لمتغيرات الدراسة . تقدير الذاتتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد العينة في     

 والجداول التالية توضح ذلك : تقدير الذاترض تم حساب تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في وللتحقق من هذا الف    

 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير المستوى التعليمي 19جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات المستوى التعليمي
درجات 

 الحرية
 ةالدالل قيمة ) ف(

 2 ,464.35 ,929.66 بين المجموعات
 دال 1,., 36.391

 95 3.214 765.391 داخل المجموعات

   93  1695.331 المجموع

( ، مما يدل على 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )36.391( إن قيمة ) ف( كانت )19يتضح من جدول )

تبعا لمتغير المستوى التعليمي ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  تقدير الذاتوجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :
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 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 21جدول )  

 المستوى التعليمي
 منخفض 

 14.337م = 

 متوسط 

 521.,2م = 

 عالي 

 23.319م = 

   - منخفض

  - **3.764 متوسط

 - **3.193 **15.962 عالي

 

 ( فروق درجات العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير المستوى التعليمي  11شكل ) 

بين أفراد العينة في المستوى التعليمي العالي  تقدير الذات( وجود فروق في 11( وشكل )  ,2يتضح من جدول )       

لعينة في المستوى التعليمي المتوسط وأفراد العينة في المستوى التعليمي المنخفض لصالح أفراد العينة وكال من أفراد ا

( ، كما توجد فروق بين أفراد العينة في المستوى التعليمي  1,.,في المستوى التعليمي العالي عند مستوى داللة ) 

أفراد العينة في المستوى التعليمي المتوسط عند مستوى المتوسط وأفراد العينة في المستوى التعليمي المنخفض لصالح 

( ، يليهم أفراد العينة في 23.319( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة في المستوى التعليمي العالي ) 1,.,داللة ) 

ط ( ، وأخيرا أفراد العينة في المستوى التعليمي المنخفض بمتوس521.,2المستوى التعليمي المتوسط بمتوسط )

، ثم أفراد أكثر تقديرا للذات  وا( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة في المستوى التعليمي العالي حيث كان14.337)

العينة في المستوى التعليمي المتوسط في المرتبة الثانية ، ثم أفراد العينة في المستوى التعليمي المنخفض في المرتبة 

 على نفسه المجال في تعمل والتي غيرها، من اكثر بثقة العالي التعليم ذي المراه ورالى شع  ذلك األخيرة وقد يرجع 

ً  اكثر ادراكا األعلى يعتبرون التعليمي المستوى الى ان االفراد ذوي السبب يعود وقد لديها، الذات قيمة تعزيز  ووعيا

ً  األدنى المستويات من الذات بتقدير ساعدها على التغلب على المحن والصعاب وإيجاد وذلك الن تعليمها وثقافتها ت تعليميا

حلول لما تتعرض له حياتها من مشاكل وبالتالي تكون اكثر معرفة بالنواحي اإليجابية لذاتها وتعمل على تطويرها مما 

ينعكس إيجابيا على تقديرها لذاتها على عكس الزوجة ذات التعليم المنخفض ، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )إبراهيم 

( والتي اسفرت عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات تعزى الى المستوى 2,13( و ) سمور ، 2,13،

  التعليمي لصالح المستوى التعليمي العالي .

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير العمر 21جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات العمر
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 426.335 335.166 بين المجموعات
 دال 1,., 59.969

 95 675.,1 992.371 داخل المجموعات

   93  1343.757 المجموع
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( ، مما يدل 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )59.969( إن قيمة ) ف( كانت ) 21يتضح من جدول )       

تبعا لمتغير العمر ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق اختبار  تقدير الذاتق بين درجات أفراد العينة في على وجود فرو

 شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 22جدول )  

 العمر
 سنة 23من أقل 

 71,.17م = 

 سنة 53سنة ألقل من  23من 

 ,19.35م = 

 سنة فأكثر 53من 

 26.624م = 

   - سنة  23من أقل 

  - *2.439 سنة 53سنة ألقل من  23من 

 - **94,.7 **9.335 سنة فأكثر 53من 

17.071

19.53

26.624
              

                       

               

 

 ( فروق درجات العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير العمر 12شكل )  

 سنة فأكثر 53السن من  اتبين أفراد العينة ذو تقدير الذاتق في ( وجود فرو 12( وشكل ) 22يتضح من جدول )      

السن من  اتلصالح أفراد العينة ذو" سنة 23من أقل  ، سنة 53سنة ألقل من  23من "السن  اتأفراد العينة ذووكال من 

 53نة ألقل من س 23السن من  اتتوجد فروق بين أفراد العينة ذو بينما( ،  1,.,سنة فأكثر عند مستوى داللة )  53

سنة عند  53سنة ألقل من  23السن من  اتسنة لصالح أفراد العينة ذو 23من أقل السن  اتسنة وأفراد العينة ذو

( ، يليهم أفراد 26.624سنة فأكثر ) 53السن من  ات( ، حيث بلغ متوسط درجة أفراد العينة ذو 3,.,مستوى داللة ) 

سنة  23من أقل السن  ات( ، وأخيرا أفراد العينة ذو,19.35سنة بمتوسط ) 53سنة ألقل من  23السن من  اتالعينة ذو

أكثر تقديرا للذات  واسنة فأكثر حيث كان 53السن من  ات( ، فيأتي في المرتبة األولى أفراد العينة ذو71,.17بمتوسط )

 23من أقل السن  اتد العينة ذوسنة في المرتبة الثانية ، ثم أفرا 53سنة ألقل من  23السن من  ات، ثم أفراد العينة ذو

سنة فما فوق بانها  53، وقد يرجع ذلك الى طبيعة المرحلة العمرية حيث تتسم مرحلة ال سنة في المرتبة األخيرة 

مرحلة النضج والنظره اإليجابية للذات وللحياة ومرحلة االستقرار وتطوير الذات ،وتختلف هذه النتيجة مع دراسة 

 اسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات للمرأة تعزى لمتغير العمر ( والتي  2,13)سمور ، 

 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير مدة الزواج 23جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات مدة الزواج
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 444.437 333.914 بين المجموعات
 دال 1,., 43.295

 95 9.2,5 333.9,7 داخل المجموعات

   93  1744.321 المجموع
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( ، مما يدل 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )43.295( إن قيمة ) ف( كانت )25يتضح من جدول )     

دة الزواج ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق على وجود فروق بين درجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير م

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 24جدول )  

 مدة الزواج
 واتسن 3أقل من 

 39,.13م = 

 ,1إلي أقل من  واتسن 3من 

 واتسن

 25.523م = 

 فأكثر  واتسن ,1من 

 27.111م = 

   - واتسن 3أقل من 

  - **3.266 واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من 

 - **5.736 **32,.12 فأكثر واتسن ,1من 

 

 ( فروق درجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير مدة الزواج 13شكل )  

 

 ,1من  نبين األسر الالتي كانت مدة زواجه الذاتتقدير ( وجود فروق في  15( وشكل )  24يتضح من جدول )     

 وات"سن 3، أقل من وات سن ,1إلي أقل من  واتسن 3من " نفأكثر وكال من األسر الالتي تراوحت مدة زواجه واتسن

( ، كما توجد فروق بين األسر  1,.,فأكثر عند مستوى داللة )  واتسن ,1من  نلصالح األسر الالتي كانت مدة زواجه

 واتسن 3أقل من  ناألسر الالتي كانت مدة زواجهوات وسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  نتراوحت مدة زواجه الالتي

( ، حيث  1,.,عند مستوى داللة )  واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  نلصالح األسر الالتي تراوحت مدة زواجه

( ، يليهم األسر الالتي تراوحت مدة 27.111)فأكثر  واتسن ,1من  نبلغ متوسط درجة األسر الالتي كانت مدة زواجه

 3أقل من  ن( ، يليهم األسر الالتي كانت مدة زواجه25.523بمتوسط ) واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  نزواجه

فأكثر حيث  واتسن ,1من  ن( ، فيأتي في المرتبة األولى األسر الالتي كانت مدة زواجه39,.13بمتوسط ) واتسن

في المرتبة الثانية  واتسن ,1إلي أقل من  واتسن 3من  ن، ثم األسر الالتي تراوحت مدة زواجها للذات أكثر تقدير واكان

ويرجع ذلك الى ان الزوجات الالتي قد مضى في المرتبة الثالثة  واتسن 3أقل من  ن، ثم األسر الالتي كانت مدة زواجه

ارب والمواقف الحياتية واالسرية التي تصقل سنوات فاكثر يكن قد مررن بعدد اكبر من التج ,1على زواجهن 

 مهاراتهن في إدارة شئون الحياة وبذلك يكن قد اكتسبن ثقة اكبر بالنفس مما يؤثر إيجابا على تقدير الذات لديهن  .
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة  2جدول )  

 متوسط المربعات مجموع المربعات رةعدد أفراد األس
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 495.372 937.743 بين المجموعات
 دال 1,., 54.275

 95 ,14.41 129.,154 داخل المجموعات

   93  2527.374 المجموع

( ، مما يدل على 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى )54.275( إن قيمة ) ف( كانت )23يتضح من جدول )

تبعا لمتغير عدد أفراد األسرة ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  تقدير الذاتوجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

 اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك 

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة 26جدول )  

 عدد أفراد األسرة
 فرادأ 4أقل من 

 29.2,5م = 

 أفراد الي 4من 

 أفراد 6 

 21.941م = 

 أفراد فأكثر 7من 

 19.573م = 

   - أفراد 4أقل من 

  - **7.262 أفراد 6أفراد الي  4من 

 - *2.365 **9.323 أفراد فأكثر 7من 

 

 ر عدد أفراد األسرةتبعا لمتغي تقدير الذات( فروق درجات أفراد العينة في  14شكل )  

    

 4من "أفراد وكال من األسر  4بين األسر أقل من  تقدير الذات( وجود فروق في 14( وشكل )   26يتضح من جدول )  

توجد فروق  بينما( ،  1,.,أفراد عند مستوى داللة )  4لصالح األسر أقل من  "أفراد فأكثر 7، من  أفراد 6أفراد الي 

أفراد عند مستوى داللة )  6أفراد الي  4أفراد فأكثر لصالح األسر من  7األسر من و أفراد 6لي أفراد ا 4بين األسر من 

أفراد بمتوسط  6أفراد الي  4( ، يليهم األسر من 29.2,5أفراد ) 4( ، حيث بلغ متوسط درجة األسر أقل من  3,.,

أفراد  4ي المرتبة األولى األسر أقل من ( ، فيأتي ف19.573أفراد فأكثر بمتوسط ) 7( ، وأخيرا األسر من 21.941)

 . أفراد فأكثر 7أفراد في المرتبة الثانية ، وأخيرا األسر من  6أفراد الي  4، ثم األسر من أكثر تقديرا للذات  واحيث كان
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 ( تحليل التباين لدرجات أفراد العينة في تقدير الذات تبعا لمتغير الدخل الشهري27جدول )   

 متوسط المربعات مجموع المربعات دخل الشهري ال
درجات 

 الحرية
 الداللة قيمة ) ف(

 2 323.333 1,31.117 بين المجموعات
 دال 1,., ,,33.5

 95 13,.9 353.567 داخل المجموعات

   93  1339.434 المجموع

( ، مما يدل 1,.,( وهى قيمة دالة إحصائيا عند مستوى ),,33.5( إن قيمة ) ف( كانت )27يتضح من جدول )      

تبعا لمتغير الدخل الشهري ، ولمعرفة اتجاه الداللة تم تطبيق  تقدير الذاتعلى وجود فروق بين درجات أفراد العينة في 

  :اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة والجدول التالي يوضح ذلك

 ( اختبار شيفيه للمقارنات المتعددة28جدول )

 دخل الشهري ال
 منخفض

 53,.15=  م

 متوسط

 ,19.63=  م

 مرتفع 

 24.233=  م

   - منخفض

  - **6.613 متوسط

 - **4.6,3 **11.225 مرتفع 

 

 تبعا لمتغير الدخل الشهري تقدير الذات( فروق درجات أفراد العينة في   1شكل ) 

 المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينةن بي تقدير الذات( وجود فروق في  13( وشكل ) 29يتضح من جدول )       

عند  المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينةلصالح  والمنخفض المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينةوكال من 

ذوي باألسر  وأفراد العينة المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينةتوجد فروق بين  كما( ،  1,.,مستوى داللة ) 

( ، حيث بلغ متوسط درجة  1,.,عند مستوى داللة )  المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينةلصالح  نخفضالمالدخل 

بمتوسط  المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينة( ، يليهم 24.233) المرتفعذوي الدخل باألسر  أفراد العينة

أفراد ( ، فيأتي في المرتبة األولى 53,.15ط )بمتوس المنخفضذوي الدخل باألسر  أفراد العينة( ، وأخيرا ,19.63)

في المرتبة  المتوسطذوي الدخل باألسر  أفراد العينة، ثم أكثر تقديرا للذات  واحيث كان المرتفعذوي الدخل باألسر  العينة

تشعر  وقد يرجع ذلك الى ان المرأة ذات الدخل المحدود المنخفضذوي الدخل باألسر  أفراد العينةالثانية ، وأخيرا 

من غيرها وتشعر بالعجز وقلة الحيلة مما ينعكس سلبا على تقديرها لذاتها ، وتختلف هذه النتيجة باالضطهاد وبانها اقل 

( والتي اسفرت عن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في تقدير الذات تعزى لمتغير 2,13مع دراسة ) سمور ،

 الدخل الشهري .
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 ني للدراسة.مما سبق يتضح تحقق الفرض الثا

      : الثالثالفرض 

 تقدير الذاتواستبيان  الطالق العاطفيتوجد عالقة ارتباطية بين استبيان     

والجلدول  تقلدير اللذاتواستبيان  الطالق العاطفيوللتحقق من صحة هذا الفرض تم عمل مصفوفة ارتباط بين استبيان    

 التالي يوضح قيم معامالت االرتباط:

 وفة االرتباط بين استبيان الطالق العاطفي واستبيان تقدير الذات( مصف31جدول )

 تقدير الذات البيان

 **339., -  الطالق العاطفي

عند مستوى  تقدير الذاتواستبيان  الطالق العاطفيبين استبيان  عكسي( وجود عالقة ارتباط ,5يتضح من الجدول )    

 العاطفي وبعد الطالق وقوع فبعدل تقدير الذات للمرأة المتزوجة قكلما  زاد الطالق العاطفيفكلما  ،1,.,داللة 

 في ودخولها أسرة تكوين في فاشلة أفكار، وتهاجمها والوحدة واإلحباط الشديد بالحزن المرأة تشعر ومعاناة صراعات

تؤثر سلبا على  ةعميق فجوة العاطفة في تصبح وفجأة واالهتمام الحب قلبها يشغل ذاتها حيث كان فيه تحتقر مؤلم عالم

 أمام التكيف واعاقتها للمرأة النفسية الحالة تدني في مهم دور يلعب الطالق العاطفي  ونستنتج من ذلك أن تقديرها لذاتها

 للذات وبذلك يتحقق الفرض الثالث للدراسة . تقدير سوء عنه ينتج مما الطالق، وضع مع الشخصي

      :الرابعالفرض 

 متغيرات الدراسةتقدير الذات وواستبيان  الطالق العاطفية بين استبيان توجد عالقة ارتباطي    

تقللدير الللذات واسللتبيان  الطللالق العللاطفيوللتحقللق مللن صللحة هللذا الفللرض تللم عمللل مصللفوفة ارتبللاط بللين اسللتبيان    

 متغيرات الدراسة والجدول التالي يوضح قيم معامالت االرتباط :و

 استبيان الطالق العاطفي واستبيان تقدير الذات ومتغيرات الدراسة ( مصفوفة االرتباط بين  31جدول ) 

 تقدير الذات الطالق العاطفي البيان 

 **959., **367., -  المستوى التعليمي

 **337., **915., -  العمر

 **352., **966., -  مدة الزواج

 1,7., 136., عدد أفراد األسرة

 **779., **313., -  الدخل الشهري

تقدير الذات وبعض ( وجود عالقة ارتباطية طردية ذات  داللة إحصائية  بين استبيان  51يتضح من الجدول )      

، ذلك ان المستوى تقدير الذات  المستوى التعليمي كلما زاد ارتفعفكلما (،  1,.,متغيرات الدراسة عند مستوى داللة )

 وال لمشكالته الحلول إيجاد ،و الثقة بقدراته لديه وتنمو بالتقدير يرجد ناجح إنسان بأنه يشعر الفرد التعليمي المرتفع 

فيها مما يجعل الزوجة عينة البحث  سينجح وبافتراض أنه يواجهها بكل ارادة بل حوله يجدها التي المواقف من يخاف

ذاتها ،  ونالحظ من الجدول اكثر قدرة على تفهم واشباع احتياجاتها واكثر ثقة في نفسها مما ينعكس إيجابا على تقديرها ل

 أثناء تمر بها المرأة يمر التي والخبرات المعارف في زيادةتقدير الذات وذلك نتيجة  العمر كلما زادزاد السابق انه كلما 

مما يزيد من قدرتها على مواجهة احداث الحياة المختلفة وينعكس ذلك إيجابا  فيها تعيش التي البيئة مع محاولتها للتكيف

تقدير الذات للمرأة ويرجع ذلك الى  كلما زاد زادت مدة الزواجكما يوضح الجدول السابق انه كلما قديرها لذاتها ، على ت

ان مدة الزواج كلما طالت تواجهه عدة  مواقف وخبرات في الحياة الزوجية وتربية األبناء وتتجاوز الكثير من 

ها على إدارة شئون االسرة مما يؤثر إيجابيا على تقديرها لذاتها المشكالت مما ينعكس إيجابا على ثقتها في نفسها وقدرت
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تقدير الذات ويرجع ذلك الى ان الدخل الجيد  كلما زادالدخل الشهري  ارتفعونالحظ من الجدول السابق انه  كلما  ،

 يحسن جودة الحياة للمرأة المتزوجة ويؤدي الى زيادة تقديرها لذاتها .

متغيرات الطالق العاطفي وبعض ه ذات داللة إحصائية بين استبيان عكسيعالقة ارتباطية  ويتضح من الجدول وجود    

قل الطالق العاطفي ويرجع ذلك الى ان المستوى التعليمي كلما  ارتفعفكلما ، (  1,.,الدراسة عند مستوى داللة ) 

رة على حل المشكالت، ولديها ينعكس على كل تفاصيل حياتها ، حيث تصبح قادارتفاع المستوى التعليمي للزوجة 

مهارات في إدارة منزلها، وإدارة عالقتها مع زوجها، وهذا يجعل عالقتها مع زوجها متينة ومع الوقت يندمجون سويًا 

قل الطالق العاطفي العمر كلما زاد ( انه كلما 51وتقل المشكالت من خالل التفاهم والتحاور ، كما نالحظ في الجدول ) 

تكون شخصيتها اكثر نضجا وادراكا للحياة الزوجية واكثر جدية وقدرة على ان الزوجة األكبر سنا ويرجع ذلك الى 

بالنضج و الصبر و القدرة على تحمل و مواجهة اي مشكله قد تصادفها في كما تتسم شخصيتها تحمل المسؤوليات 

كما يتضح من لية حدوث الطالق العاطفي ، حياتها الزوجية بكثير من الرزانة و المسؤولية و التعقل مما يقلل من احتما

 والعاطفية النفسية حيث انه وبمرور الوقت تتشابه الجوانبقل الطالق العاطفي كلما  زادت مدة الزواجالجدول انه كلما 

ً  مما يوجد بينهم، الحياة مسؤوليات تحمل في والتشارك باألسرة، اهتمامهم نتيجة بينهم فيما لألزواج  ،االنسجام من نوعا

 ( ،,2,1وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) هادي ، نفسها االهتمامات ويجعلهم يحملون التفكير والعواطف في والتقارب

 على تحصل التي فالزوجةقل الطالق العاطفي كلما الدخل الشهري  ارتفعكذلك يتضح من الجدول السابق انه كلما 

العالقة  فأن زوجها قبل من العيش مقومات على حصولها إلى افةإض زوجها من تقدم واالمتيازات المالية التي االحترام

مما يؤثر سلبا على  والوحدة والتكاتف التعاون من بدرجة وتتميز متماسكة العالقة تزدهر وتكون و تنموا سوف الزوجية

 مع عكسيا سبيتنا( والتي أظهرت ان الطالق العاطفي   ,2,1الطالق العاطفي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) هادي ،

عدد أفراد األسرة بين ( عدم وجود عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية ,5، بينما يتضح من الجدول ) االقتصادية الحالة

 . تقدير الذاتواستبيان  الطالق العاطفياستبيان و

 مما سبق يتضح تحقق الفرض الرابع للدراسة جزئيا.

 : الخامسالفرض 

 وامل المؤثرة علي الطالق العاطفي تختلف نسبة مشاركة الع      

وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(  للعوامل المؤثرة     

 علي الطالق العاطفي والجدول التالي يوضح ذلك :

 المتدرجة إلى األمام( ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة 32جدول ) 

 للعوامل المؤثرة على الطالق العاطفي 

ع
ر التاب

المتغي
ي 

طف
ق العا

ال
ط

ال
 

 الداللة قيمة ) ت( معامل االنحدار الداللة قيمة ) ف( نسبة المشاركة معامل االرتباط المتغير المستقل

 1,., 19.773 753., 1,., 591.179 955., 966., مدة الزواج

 1,., 11.356 353., 1,., 33,.,14 355., 915., العمر

 1,., 9.2,1 4,9., 1,., 34.662 731., 367., المستوى التعليمي

 1,., 7.326 296., 1,., 36.642 669., 313., الدخل الشهري

 اهل% ، يلي95.5بنسلبة  الطالق العلاطفييتضح من الجدول السابق إن مدة الزواج كان من أكثر العوامل المؤثرة علي     

% ، وأخيلرا فلي المرتبلة الرابعلة اللدخل 73.1% ، ويأتي في المرتبة الثالثة المستوى التعليملي بنسلبة 35.5العمر بنسبة 

مما يؤكد أهمية حضور الزوجين خالل فترة زواجهم لعدد من البرامج والدورات التي تسلاعدهم % 66.9الشهري بنسبة 

تلؤثر عللى تواصللهم اللفظلي والجسلدي مملا يجنلبهم الوقلوع فريسلة على التغلب على المشلكالت التلي تعتلرض حيلاتهم و

 للصمت الزواجي والطالق العاطفي . 
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 : السادسالفرض 

 تختلف نسبة مشاركة العوامل المؤثرة علي تقدير الذات     

مام(  للعوامل المؤثرة وللتحقق من هذا الفرض تم حساب األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األ    

 علي تقدير الذات والجدول التالي يوضح ذلك :

 ( األهمية النسبية باستخدام معامل االنحدار )الخطوة المتدرجة إلى األمام(  33جدول ) 

 للعوامل المؤثرة على تقدير الذات

ع
ر التاب

المتغي
 

ت
ر الذا

تقدي
 المتغير المستقل 

معامل 

 االرتباط
 الداللة ) ف(قيمة  نسبة المشاركة

معامل 

 االنحدار
 الداللة قيمة ) ت(

المستوي 

 التعليمي
,.959 ,.332 2,9.246 ,.,1 ,.626 14.463 ,.,1 

 1,., 165.,1 462., 1,., 1,5.291 737., 337., العمر

 1,., ,7.93 527., 1,., 65.2,1 695., 352., مدة الزواج

 1,., 6.332 ,22., 1,., 45.523 6,7., 779., الدخل الشهري

%، يليه 33.2بنسبة  تقدير الذاتيتضح من الجدول السابق إن المستوي التعليمي كان من أكثر العوامل المؤثرة علي     

% ، وأخيرا في المرتبة الرابعة الدخل الشهري 69.5% ، ويأتي في المرتبة الثالثة مدة الزواج بنسبة 73.7العمر بنسبة 

 . % 7.,6بنسبة 

 : بعالساالفرض 

 تختلف األوزان النسبية ألكثر أسباب الطالق العاطفي ألفراد عينة البحث   

 وللتحقق من هذا الفرض تم إعداد جدول الوزن النسبي التالي :     

 ( الوزن النسبي ألكثر أسباب الطالق العاطفي ألفراد عينة البحث34جدول )  

 الترتيب النسبة المئوية% الوزن النسبي أسباب الطالق العاطفي

 التاسع %6.3 1,6 غالء المعيشة مع الطلبات المتكررة ، الضغوط المادية

 فينظر الرجل أو المرأة لمتطلباته الشخصية ، أنانية أحد األطراف

 فقط دون اإلحساس بالطرف اآلخر
 الرابع 12.1% 193

فال يستطيع الحل أو الربط فى أي  ،فى مواجهة الطرف اآلخر  اإلحساس بالضعف

 سألةم
 الثامن 7.4% 119

على  بمعنى أن يفضل الرجل أهله أو أصدقائه ، تفضيل اآلخرين على الطرف اآلخر

 أو أن تفضل المرأة أهلها أو صديقاتها على زوجها ،زوجته 
 السادس 9.5% 132

 األول %16.3 267 أمام الناس أو أمام األوالد  التقليل من شأن اآلخر بالقول أو الفعل

 السابع %3.3 153 بالمال أو بالمشاعر أو حتى بالوقت على أهل بيته بخل الرجل

وتذكيره دائما أنه األفضلوأنه كان  ،و تعاليه على الطرف اآلخر  غرور أحد األطراف

 ينبغي أن يتزوج شخص أفضل
 الثالث 15.3% 213

 والمغاالة فى تقدير المشكالت واللجوء للصوت العالي فى ، الكآبة و سوء العشرة

 الحوار
 الثاني 13.1% 244

 أيوإتمام العملية الجنسية على إنها واجب وروتين يومي مثلهمثل  ،  البرود الجنسي

 عمليه حيوية أخرى خاليه من المشاعر
 الخامس 11.1% 179

  %,,1 1613 المجموع
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 عينة البحث ( الوزن النسبي ألكثر أسباب الطالق العاطفي ألفراد 16شكل ) 

التقليل من  بسبب ( أن أكثر أسباب الطالق العاطفي ألفراد عينة البحث كان 16( والشكل )  54يتضح من الجدول )     

 ، % ، يليها في المرتبة الثانية الكآبة و سوء العشرة16.3أمام الناس أو أمام األوالد بنسبة   شأن اآلخر بالقول أو الفعل

% ، ويأتي في المرتبة الثالثة غرور أحد 13.1شكالت واللجوء للصوت العالي فى الحوار بنسبة والمغاالة فى تقدير الم

و تعاليه على الطرف اآلخر ، وتذكيره دائما أنه األفضل وأنه كان ينبغي أن يتزوج شخص أفضل بنسبة  األطراف

رأة لمتطلباته الشخصية فقط دون فينظر الرجل أو الم ، % ، ويأتي في المرتبة الرابعة أنانية أحد األطراف15.3

وإتمام العملية الجنسية على إنها  ،  % ، ويأتي في المرتبة الخامسة البرود الجنسي12.1اإلحساس بالطرف اآلخر بنسبة 

% ، ويأتي في المرتبة السادسة 11.1واجب وروتين يومي مثله مثل أي عمليه حيوية أخرى خاليه من المشاعر بنسبة 

بمعنى أن يفضل الرجل أهله أو أصدقائه على زوجته ، أو أن تفضل المرأة أهلها  ، لى الطرف اآلخرتفضيل اآلخرين ع

بالمال أو بالمشاعر أو  % ، ويأتي في المرتبة السابعة بخل الرجل على أهل بيته9.5أو صديقاتها على زوجها بنسبة 

فى مواجهة الطرف اآلخر ، فال يستطيع الحل  ف% ، ويأتي في المرتبة الثامنة اإلحساس بالضع3.3حتى بالوقت بنسبة 

وغالء المعيشة مع الطلبات المتكررة  % ، ويأتي في المرتبة األخيرة الضغوط المادية7.4أو الربط فى أي مسألة بنسبة 

 % .6.3بنسبة 

 التوصيات: 
 اإلسالم وتأكيد أةالرجل والمر بين العالقة مخصصة لدراسة المدرسية المناهج إلى تدريسية مادة إضافة ضرورة -1

 لتأهيلهم وذلك األسرية الثقافة في والكليات لطالب الجامعات إجباري مساق هناك يكون وأن المرأة مكانة احترام على

 .الزوجية للحياة

لتهيئتهم لمواجهة روتين الحياة وكيفية اسعاد الشريك وضمان استقرار  وذلك مستمرة للمتزوجين دورات تنظيم -2

 االسرة.

انشاء مراكز ارشادية مختصة قائمة على دراسات علمية خاصة بالعالقات الزوجية تعنى بتقديم خدمات  العمل على -5

 ارشادية قبل وبعد الزواج لتحسين ورفع مستوى التوافق بين الزوجين.

 برامج لإلرشاد  التركيز على تقديم والمقروءة والمسموعة المرئية اإلعالم وسائل على -4

 .الناس بين الوعي لنشر المجال هذا في أخصائيون البرنامج ويقدم الزوجي 
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