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صرِة
أ
صرة حٍل البحٍث والشّاصات ال

أ
ُ لل : المؤثمر الشوٍي لمػٌد الدوحة الدول  

صرِة
أ
زو الرثكاء بالشّاصات ال

أ
 البحٍث من ا

صرة الػربّة فُ مرحلة الجحٍل
أ
الجحدِات والكدرة غلَ البكاء: ال  

  

 

 بعنوانبحث  

 م  2015/ 5/ 2-4

محددات الطالق العاطفي في ضوء بعض 
المتغيرات النفسية واالجتماعية لدى 

 .المرأة السعودية 
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:يقذيت   
 ٌاَعذاو انحىاس انحضاسي بٍٍ انضوجٍٍ وكثشة انصذاياث بٍُهًا أو إصابت أحذ إ

انضوجٍٍ أو كالهًا بحانت يٍ انفخىس وانًهم يٍ انحٍاة انضوجٍت انشوحٍٍُت 
انٍىيٍت انخً ال حخغٍش أو حخبذل أحىانها ونزنك ٌهجأ بعض يٍ األصواج إنى انخضاو 

 (5: 2008حسٍ ،)انصًج وانهذوء وانفخىس انُفسً

 ٌحفاقًج االسباب انخً حؤدي انى صٌادة حاالث انطالق ٌىيا بعذ ٌىو اال ا
انطالق االَفعانى اصبح يشكهت حالصو انكثٍش وانكثٍش يٍ انًُاصل انعشبٍت نضف 

حىكٍذٌت انضوجت او نعذو عًهها فخجبش اٌ حسخًش فً حٍاِ ال حشغبها خشٍت 
عهى ضٍاع االبُاء او نفخىس انعاطفت  وانكثٍش وانكثٍش يٍ االسباب وسىف 
َحاول فً انذساست انحانٍت يحاونت انىقىف عهى اهى يحذداث انطالق 

 .انعاطفً فً انًجخًع انسعىدي 

  



هما ثرى الباحدة ان مشجحدخات الػطر من برامذ الجٍاضو الزجماغُ من 
الفّس بٍك والجٍِجر والهشجررام هذلم برامذ الٍاثس اب وبرامذ المحادخات لد 
اطلكت الػوان للن دّر من الباحدّن غن الشباع الػاطفُ باللرٍء لمدو ًذى 

البرامذ للجػارف والدردشة وومما ِدفع الشخاص الَ اخطاء زدّمة والبػد غن 
ُ والبحح فُ ًذا الػالم الفجراعُ غما ِفكدى الزوج او  الجٍاضو الزجماغ

 الزوزة بػّدان غن زدران الموزل       

 



 
 

هظرا لزِادة مػدلت الط ل  ف ُ ال ٍطن الػرب ُ -
بشنو غام وهظرا لمشجحدخات الػطر وما لٌا م ن 
دور ف  ُ زِ  ادة المش  نلت الزوزّ  ة هظ  را للهفج  اح 
غلَ الػالم بشنو اهبر مما ِش جدغُ دراص ة مد و 
صباب المؤدِة 

أ
ًم ال

أ
ًذى الظٍاًر والٍلٍف غلَ ا

 .إلٌّا 

ًمّة الدراصة
أ
 ا

الطل  الػاطفُ إن  Emotional Divorce 

مطدرًا رئّشّا لمػاهاة الزوزّن مما ِوػنس غلَ زمّع 
صرة بشنو صلبُ ، ولشم فدراصجي بشنو غلمُ 

أ
فراد ال

أ
ا

والصجػاهة بالمرشدِن الوفشّّن خاضة فُ مرال اإلرشاد 
فراد 

أ
الزوزُ ثؤدي إلَ ثكلّص مشنلت الػدِد من ا

.المرجمع ممن ِػاهٍن من ذلم   

 



 
ًم المجؾّرات الوفشّة والزجماغّة الجُ ثشٌم  -2

أ
 ثحدِد ا

صر الشػٍدِة 
أ
 .بالجوبؤ بالطل  الػاطفُ فُ ال

ًداف الدراصة
أ
 ا

 للباحح ِغئ الذي الشراج بمدابة ِػد الٌدف وًذا إلٌّا للٍضٍل ثٌدف وؽاِة لجحكّكي ثشػَ ًدف غلمّة دراصة لنو
 ثحكّق إلَ ثشػَ الدراصة ًذى فان ثكدم ما عٍء فُ و الموشٍدة ؽاِجي إلَ الوٌاِة فُ ِطو حجَ بحدي رحلة فُ الطرِق
ًداف

أ
 :الجالّة ال

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الجػرف غلَ الػللة ما بّن الطل  الػاطفُ وغدد من المجؾّرات الوفشّة  -1   
هّد الذات ) 
أ
والمجؾّرات الزجماغّة ( الجٍافق الزوازُ  –ثا  

خرى  –غمو الزوزة  -مشجٍى الدخو ) 
أ
ة الشػٍدِة ؟ ( الزواج من ا

أ
.لدى المرا  





ة الشػٍدِة و 
أ
ًو  ثٍزد غللة دالة الطل  الػاطفُ  لدى المرا

ٍهّدي ، وفكا لمجؾّرات  مشجٍى   -غمو الزوزة )الشلٍك الج
 ؟("غدد صوٍات الزواج  -الدخو  



ة لدى  الػاطفُ الطل  دالة غللة ثٍزد ًو
أ
 ، الزوازُ الجٍافق و الشػٍدِة المرا

 .؟(" الزواج صوٍات غدد -  الدخو مشجٍى  - الزوزة غمو) لمجؾّرات وفكا

 



ة الش  ػٍدِة ف  َ ع  ٍء بػ  ظ 
أ
ً  و  ِمن  ن الجوب  ؤ ب  الطل   الػ  اطفُ ل  دى الم  را

ٍهّ  دي)المجؾّ  رات الوفش  ّة  ، والزجماغّ  ة  ( الجٍاف  ق الزواز  ُ   -الش  لٍك الج
 ؟("غدد صوٍات الزواج  -مشجٍى الدخو   -غمو الزوزة  )
 



 موٌذ الدراصة

اصجخدمت الباحدة  الموٌذ الٍضفُ اإلرثباطَ 
 بمجؾّر الطل   ةّارثباطن الدراصة إحّح 

أ
ثجوبا

 .الػاطفُ  فَ عٍء مجؾّرات الوفشّة والزجماغّة
  



الدراصة غّوة  

صاصّة، والجُ من خللٌا ثم ثطبّق ث
أ
م إخجّار غّوة البحح ال

الخجبارات واخجبار ضحة الفروض، وبلؼ الحرم النلَ للػّوة 
ضبحت الػّوة الوٌائّة  ،زوزة صػٍدِة  ( 200)المبدئّة 

أ
وبذلم ا

(200  ) 

 



الدراصة غّوة  

 النسبة المئوية التكرارات مدى الفئة المتغير

 مدة الزواج

أقل من سنة إلى أقل من 
 سنوات 10

120 60% 

 %40 80 سنة   20إلى  10من 

 مستوى الدخل 

 %30 60 متوسط 

 %70 140 اعمى من المتوسط 

 عمل الزوجة 

 %40 80 تعمل 
 %60 120 ال تعمل 



 
أ
 الباحدة : مكّاس الطل  الػاطفُ     إغداد(ا

ٍهّد( ب َ ثكوّن الباحدة : إغداد      يمكّاس الشلٍك الج رشادمٍص  

 

رواِة دصٍلُ : مكّاس الجٍافق الزوازُ       إغداد( ج  

 



 :المػالرة اإلحطائّة  

صالّب اإلحطائّة الملئمة لطبّػة الدراصة هما ِلُ    
أ
 :ثم اصجخدام ال

 مػامو ارثباط بّرصٍن-1

لفا هروهباخ-2
أ
 مػامو ا

ثحلّو الهحدار مجػدد الخطٍات لجحدِد المجؾّرات المشٌمة فَ الجوبؤ بالطل  -3
 .الػاطفُ لدى المجزوزات الشػٍدِات 

 



رثباطّةصالبة غللة وزٍد
أ
ُ لدى الزوزات  0.01غود مشجٍى  دالة  ا ٍهّدي والطل  الػاطف بّن الشلٍك الج

ُ اهي هلما  خر بالحالة بمدة الزواج ومشجٍى الدخو  وغمو الزوزة وًذا ِػو
أ
الشػٍدِات  وًذى الػللة ثجا

ٍهّدِة مما ِكلو  ة هاهت اه در لدرة غلَ اثخاذ الكرارات الصرِة وهاهت اه در ث
أ
ازدادت الصجكللّة لدى المرا

ٍهّدِة صٍاء هاهت ثػمو او ل ثػمو  ُ بّن الزوزات المرثفػات فُ مشجٍى الج من هشبة الطل  الػاطف
ة غلَ مٍازٌي مشنلثٌا والجػامو باِرابّة فّما 

أ
لمر ِجػلق بكدرة المرا

أ
ومٌما زدات مدة الزواج او لطرت فا

 .ِجػلق بحكٍلٌا ووازباثٌا 



  
بّن الطل  الػاطفُ   0.01دالة غود مشجٍى  وزٍد غللة ارثباطّي صالبة” 

خر بالمجؾّرات 
أ
ُ لدى الزوزات الشػٍدِات  وًذى الػللة ثجا والجٍافق الزواز

".مدة الزواج  –مشجٍى الدخو  –غمو الزوزة )الزجماغّة   



   
ة الشػٍدِة  فَ عٍء بػظ 

أ
ِمنن الجوبؤ بالطل   الػاطفُ لدى المرا

ٍهّدي )المجؾّرات الوفشّة  الجٍافق الزوازُ  –الشلٍك الج  
   ”(مشجٍى الدخو -الػمو )، والزجماغّة  (  

ٍهّدي   28.367+  99.020= الطل  الػاطفُ   الجٍافق  0.043+ الشلٍك الج
مشجٍى الدخو  0.01+غمو الزوزة  0.015+ الزوازُ    

 

 



 شنر و ثكدِر



 
صاثذثُ وزملئُ وزمّلثُ وزمّع الحغٍر 

أ
 ل

 عظيم الشكر واالمتنان






