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     هلخص الذراسح:
ىدؼ البحث الحالي إلي الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف التوجو نحو الحياة واضطراب      

 امرأة 75مف المطمقيف ) 57الشخصية التجنبية لدى المطمقيف، وذلؾ عمى عينة تكونت مف 
( عامًا بمتوسط 26-42جؿ مطمؽ(، وقد تراوحت األعمار الزمنية لمعينة ما بيف )ر  77مطمقة، 

نحراؼ معياري قدره )73.75عمري قدره ) (. طبقت عمييـ الباحثة مقياس التوجو 5.47( عاـ، وا 
( وكذلؾ مقياس 4772)إعداد: األنصاري، Scheier&Carverنحو الحياة لػ شاير وكارفر 
إعداد: الباحثة(. وتوصمت النتائج إلي وجود مستوى متوسط مف إضطراب الشخصية التجنبية )

التوجو نحو الحياة وكذلؾ مف إضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقيف مف أفراد عينة البحث، 
في مقياس التوجو نحو الحياة،  45.735حيث أقتربت قيمة متوسط درجات أفراد عينة البحث )

لمتوجو نحو  77جنبية( مف قيمة المتوسط الفرضي )في مقياس إضطراب الشخصية الت 47.452
إلضطراب الشخصية التجنبية(، كذلؾ وجدت عبلقة إرتباطية قوية سالبة دالة  34الحياة، 

( بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث مف المطمقيف والمطمقات 7.72إحصائيًا عند مستوى )
س إضطراب الشخصية التجنبية )ر= عمى مقياس التوجو نحو الحياة ومتوسط درجاتيـ عمى مقيا

( بيف المطمقيف والمطمقات في 7.72(، كذلؾ وجدت فروؽ دالة إحصائيًا عند مستوى )7.772-
( وكانت الفروؽ لصالح المطمقيف، كذلؾ وجدت فروؽ دالة 7.622التوجو نحو الحياة )ت= 
التجنبية )ت= ( بيف المطمقيف والمطمقات في إضطراب الشخصية 7.72إحصائيًا عند مستوى )

( وكانت الفروؽ لصالح المطمقات، كما أشارت النتائج إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا عند 7.457
( بيف منخفضي ومرتفعي إضطراب الشخصية التجنبية في التوجو نحو الحياة 7.72مستوى )

  ( وكانت الفروؽ لصالح منخفضي إضطراب الشخصية التجنبية. 23.322حيث بمغت قيمة ت )
د فسرت النتائج في ضوء نظريات الطبلؽ واإلطار النظري إلضطرابات الشخصية، كما وق

 وضعت توصيات البحث بناء عمى ىذه النتائج. 
 . الكممات المفتاحية: التوجه نحو الحياة، إضطراب الشخصية التجنبية، المطمقين والمطمقات
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 هقذهح الثحث: 
سعادتنا في الحياة تعتمد عمى مستوى نجاح عبلقتنا مع اآلخريف، فالعبلقات الجيدة تؤدي     

تساعًا وعطاءًا، وعمى  إلى إثراء حياتنا واإلرتقاء بيا وتجعؿ العالـ بالنسبة لنا أكثر إشراقًا وا 
يؽ بالكآبة والحزف. فالحياة العكس عندما نشعر بعدـ الرضا عف عبلقتنا، ينتابنا شعور عم

شباعًا لحاجاتو يكوف توجيو نحو ىذه الحياة إيجابيًا  التي يعيشيا الفرد كمما كانت أكثر دعمًا وا 
ألف المنافع التي يحصؿ عمييا أكثر مف التكمفة، والعكس سيكوف صحيح،  وذلؾ في ضوء 

 نظرية التبادؿ اإلجتماعي.
ف عائد الحياة الزوجية مرغوبًا ومساندًا لمزوج أو الزوجة وفي إطار العبلقة الزوجية، إذا كا    

فإنو يقوي العبلقة ويزيد الرضا ويحقؽ اإلستقرار الزواجي لطرفي العبلقة الزوجية ، أما إذا 
كانت الحياة الزوجية يسودىا العقاب واإلساءة والخسارة النفسية ألحد الزوجيف فإف ىذا مف 

ارض المصالح والدوافع وال تتحقؽ األىداؼ وال تشبع شأنو أف يخمؽ الصراع النفسي وتتع
الحاجات ويحدث الشقاؽ والنزاعات وعدـ اإلستقرار ويحدث الطبلؽ سواء العاطفي أو 
الحقيقي وتنتيي حياتيما الزوجية بالفشؿ، وذلؾ ألف اإلنساف يبحث عف المذة ويتجنب األلـ، 

بتعد عف العبلقات التي تزيد تكاليفيا يبحث عف العبلقات التي تزيد عوائدىا عف خسائرىا، وي
 عف عوائدىا.  

ويعتبر الطبلؽ قديـ قدـ اإلنسانية ذاتيا عرفتو شريعة حمورابي، وأقرتو مختمؼ األدياف      
ىتمت بالحديث عنو وسائؿ اإلعبلـ، في حيف نجد االسماوية الييودية والمسيحية واإلسبلـ. و 
. ومف خبلؿ مسح البحوث والدراسات السابقة التي أف ىناؾ محدودية مف إىتماـ الباحثيف بو

أجريت في ىذا الموضوع وجدت الباحثة إىتماـ قميؿ بدراستو وخاصة تمؾ الدراسات 
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ىتمت بالكشؼ عف آثاره المترتبة عمى المطمؽ نفسو بينما ىناؾ إىتماـ كبير بتأثيره ا    التي 
إىتماـ كبير وواضح بدراسة عمى شخصية األبناء، في حيف نجد البحوث األجنبية وجيت 

الطبلؽ مف حيث أثاره عمى المطمؽ أو عمى األبناء وكذلؾ بالدراسات التجريبية التي تناولت 
أثر البرامج اإلرشادية والعبلجية لخفض أثار الطبلؽ وىذا األمر لـ تيتـ بو البحوث 

 والدراسات العربية . 
اء تشريع الطبلؽ مف خبلؿ آيات وال شؾ أف ىناؾ حكمة يجزؿ فييا الخير تكمف ور      

القرآف الكريـ والسنة النبوية الشريفة ، فرغـ أنو أبغض الحبلؿ عند اهلل إال أنو أحيانًا قد يمبي 
إحتياجات جميع األطراؼ ، ولواله لوقع بعض الناس في حرج ومشقة بالغة، عكس ما يعتقده 

وىذا ال يعني الدعوة  -مو البعض بأف فيو الطبلؽ ظمـ لممرأة ولؤلبناء ولممجتمع بأكم
فقد يكوف الطبلؽ إجراء ىاـ إلنياء معاناة طرفي العبلقة الزوجية أحدىما أو كمييما  -لمطبلؽ

مف حياة زوجية مميئة بالتوترات والمشاحنات والتعاسة والمعاناة والحزف. وليس ىناؾ سبب 
جميعيا لوقوع  واحد لمطبلؽ بؿ ىناؾ مجموعة مف األسباب المتداخمة فيما بينيا تؤدي

الطبلؽ. وقد يتـ الطبلؽ برغبة الطرفيف أو أحدىما، وبإتفاؽ بينيما أو يتـ بموجب حكـ 
 قضائي وفي ىذه الحالة يسمى تطميقًا. 

وفي كؿ األحواؿ فإف الطبلؽ يضاؼ ضمف قائمة األحداث الحياتية الضاغطة في حياة     
( حوؿ أحداث ,Holmes&Rahe) 1967اإلنساف ، ففي الدراسة التي قاـ بيا ىولمز وراىي 

حدثًا ضاغطًا،  27الحياة المسببة لمتوتر، حيث قاـ فييا الباحثاف بترتيب التأثير النسبي لػ 
% . ولذلؾ يؤثر الطبلؽ عمى طرفي  57جاء في المرتبة الثانية بينيا الطبلؽ بمتوسط قدره 

ة عمى المرأة مف الرجؿ، العبلقة الزوجية خاصة بالوصمة اإلجتماعية التي تكوف أكثر قسو 
 ويترتب عمى ذلؾ مزيدًا مف األعباء عمى المرأة المطمقة وعمى أسرتيا. 

اإلستيداؼ، وىو أحد النماذج المفسرة لنشأة اإلضطرابات  –وفي ضوء نموذج الضغط     
النفسية، يفترض أف العديد مف اإلضطرابات النفسية تنتج عف تأثيرات األحداث البيئية 

لضاغطة( عمي الفرد الذي يكوف لديو االستعداد لمقابمية لئلصابة أو االستيداؼ. )المواقؼ ا
فذوي االستعداد المنخفض قد يظيروف اإلضطراب النفسي فقط إذا تعرضوا لضغوط بالغة، 
بينما ذوو القابمية المرتفعة قد يظيروف اإلضطراب حتى عند تعرضيـ لمستوي متوسط أو 

، وعميو قد يتجاوز البعض ىذا الضغط وينجو بنفسو  (4772)أرنوط ،  معتدؿ مف الضغوط
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مف كثير مف المشكبلت واآلالـ والمتاعب، في حيف يقع البعض اآلخر في دائرة مغمقة مف 
األلـ واإلضطراب وسوء التوافؽ النفسي ألف الضغط الذي وقع عميو يفوؽ قدراتو ولعؿ ىذا ما 

 نسبة لؤلزواج. ( يصؼ الطبلؽ بالموت بالfisher,1973جعؿ فيشر 
( إلى أف توافؽ المطمقيف والمطمقات عممية صعبة يعانوف 2772وعميو فقد أشار مرسي )    

قتصادية وصحية ونفسية عديدة، قد تستمر لعدة سنوات، وال  فييا مف مشاكؿ إجتماعية وا 
يعودوف لممارسة حياتيـ اإلجتماعية العادية إال بعد مدة قد تمتد ما بيف سنة إلى ثبلث 

نوات، تواجييـ فييا كثير مف العوائؽ النفسية واإلجتماعية التي تحرميـ مف إشباع كثير مف س
 حاجاتيـ وتمنعيـ مف تحقيؽ أىدافيـ، فيعيشوف في صراعات مع أنفسيـ ومع الناس.

حيث تتبدؿ الخطط واإلستراتيجيات التي كانت محددة بصورة واضحة أو ضمنية لموصوؿ     
يار وحدة األسرة وما يرتبط بو مف مشكبلت وضغوط وصراعات تقؿ إلى األىداؼ، ومع إني

القدرة عمى إتخاذ القرارات الصائبة، كما تقؿ القدرة عمى إيجاد الحموؿ الفعالة وتظير مشكبلت 
 (.725، 2774مف نوع جديد وتتضارب التوجيات وتسوء المقاصد ) الرشيدي، 

الحياة فقد يتكوف لدييـ إما توجو إيجابي أو وىذا قد يؤثر عمى توجو المطمقيف والمطمقات نحو 
( ,Eastman,1994&Moran,1991;Brownسمبي. حيث أشارت نتائج الدراسات )دراسة

إلى أف المطمقيف يزداد تمركزىـ حوؿ ذواتيـ وتختؿ وجية الضبط وينتابيـ الشعور بالعجز 
نطواء. كذلؾ وعدـ القدرة عمى السيطرة في األمور التي تحدث ليـ ويصبحوف شديدي اإل

(، وعدـ الرضا )دراسة 2774يعانوف مف القمؽ )الحالة أو السمة( )دراسة دسوقي، 
Lucas,200  (، والغضب واإلكتئاب واإلرتباؾ واألزمات العاطفية والتفكير اإلنتحاري )دراسة

Lawson,1996&Thmpson, (، ومف المشكبلت العاطفية والمادية )دراسة
Bohlmannm2000ني المطمقة مف الخوؼ مف المستقبؿ ومف نظرة المجتمع (، وكذلؾ تعا

(، وقصور األداء الوظيفي 4774السمبية ليا بؿ ومف المعاناة مف األىؿ )دراسة حمواني، 
اإلجتماعي والميوؿ العدوانية وصعوبة التركيز الذىني والنسياف المتكرر والمخاوؼ المرضية 

 (.  2774لبيجة )دراسة الرشيدي ،وكذلؾ نوبات الغضب المتكررة وفقداف الشعور با
وعميو فالمطمقوف يحتاجوف لفترة طويمة إلعادة التكيؼ مع ما أستجد مف ظروؼ بعد      

الطبلؽ وإلستعادة ثقتيـ بأنفسيـ وتضميد الجراح والتخمص مف لـو الذات والشعور بالنقص 
حتقار الذات، فإف نجحوا في ىذا بإستخداـ األساليب التوافقية السوي ة فقد نجوا وا 
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وحظوا بالقبوؿ اإلجتماعي وكاف توجييـ إيجابي تفاؤلي نحو الحياة ، ولكف إف ضعفت قواىـ 
ولـ يتمكنوا مف تجاوز ىذه األزمة ولـ يستطيعوا التوافؽ معيا بسبب إستخداميـ ألساليب 
 توافقية غير سوية قد يكونوف إتجاه سمبي نحو حياتيـ، ومف ثـ يتجنبوف الحياة اإلجتماعية
ويتعامموف مع اآلخريف بحذر شديد وينسحبوف إجتماعيًا ويشعروف بالرفض اإلجتماعي 
وخاصة النساء . وذلؾ إنطبلقًا مف كوف السموؾ الذي يصدر عف الفرد ليشبع حاجاتو يقع 

 الرفض( مف اآلخريف .  –عمى متصؿ )القبوؿ 
آمف أكثر خطرًا ،  واألشخاص ذوي إضطراب الشخصية ينظروف لمعالـ بأنو مكاف غير      

ولذلؾ نظرتيـ لمعالـ عدائية وينظروف لآلخريف إما أعداءىـ أو حمفائيـ. والطبلؽ بالنسبة ليـ 
قد يواجيونو بالرفض حيث تبقى خبرة الطبلؽ عالقة في مرحمة اإلنكار ومرحمة اإلكتئاب أو 

ولة مرحمة الغضب والحزف ، ونتيجة لذلؾ فإنيـ يرفضوف قبوؿ الطبلؽ مف خبلؿ محا
السيطرة عمى الشخص اآلخر باألكاذيب لئلبقاء عمى شريؾ الحياة وأحيانًا يعاقبو ، وما زاؿ 
ىناؾ حاجة ماسة لمدراسات حوؿ ذلؾ، إذ توجد ندرة في الدراسات التي أجريت حوؿ 
إحتماالت وقوع الطبلؽ بيف الرجاؿ والنساء ذوي إضطرابات الشخصية خاصة في الدوؿ 

الباحثيف إىتماميـ لمكشؼ عف توجو المطمقيف نحو الحياة ، ومف ىنا  العربية. كما لـ يوجو
  .جاء اإلىتماـ بدراسة التوجو نحو الحياة وعبلقتو بإضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقيف

 هشكلح الثحث وتساؤالته: 
يعد الطبلؽ مشكمة متعددة الجوانب تقوض األسرة وتؤدي إلى إنييار الحياة الزوجية       

األسرية بكامميا، وال تترتب آثار الطبلؽ عمى الزوجة فقط بؿ كذلؾ عمى الزوج واألبناء و 
 والمجتمع بأكممو . 

ويعتبر الطبلؽ مجاؿ ىاـ مف مجاالت البحث وذلؾ لما لو مف آثار سمبية مؤكدة عمى      
ط بالمعاناة طوؿ العمر اإلنساف ورفاىيتو، فقد أثبتت الدراسات أف إنياء العبلقة الزوجية إرتب

نخفاض الشعور الذاتي بالرفاىية ، ومستوى مرتفع مف القمؽ  رتفاع نسب الوفاة، وا  الصحية وا 
 (.,Emery,Shim,& Horn  (2012واإلكتئاب وقصور في مستوى األداء الوظيفي لمفرد 

وفي السنوات األخيرة تزايدت معدالت إنتشار الطبلؽ بصورة تيدد أمف المجتمع وتماسكو 
ستقرار  ه، سواء كاف ذلؾ في الدوؿ األجنبية أو العربية عمى حد سواء، مما ينذر بكثير مف وا 
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 المخاطر والمشكبلت النفسية والتربوية واإلجتماعية لممطمقيف أنفسيـ أو أبناءىـ وأسرىـ .
ورغـ وجود عدد مف الدراسات حوؿ الطبلؽ وخاصة تمؾ التي تناولت آثاره عمى أبناء      

ما زاؿ في المجتمع المصري حاجة ماسة لدراسات تيتـ بالكشؼ عف اآلثار  المطمقيف إال أنو
السمبية لمطبلؽ عمى الصحة النفسية لممطمقيف ، وذلؾ لتقديـ المساعدة المتخصصة التي 
يحتاجوف إلييا بناء عمى نتائج ىذه الدراسات ، وخاصة بعد أف أكد الجياز المركزي أف ىناؾ 

ألؼ حالة زواج ، بما يعني أف حاالت الطبلؽ  737واقع  حالة طبلؽ سنويًا مف ألؼ 247
 2.7بمغت نسبة الطبلؽ  4727، 4724، 4722تتزايد كؿ عاـ بنسب متزايدة ، ففي عاـ 

% )كتاب اإلحصاء  4.2فقد إرتفعت النسبة إلى  4722في كؿ عاـ منيا ، أما في عاـ 
ر إلى إرتفاع نسب الطبلؽ ( ، وىذا المعدؿ لكؿ ألؼ نسمة مما يشي4723السنوي، سبتمبر 

في المجتمع المصري، وىكذا تبرز مشكمة الطبلؽ ككابوس يدؽ ناقوس الخطر ويستمـز 
 تجميع جيود الباحثيف في كافة التخصصات لوضع الحموؿ والخطط لمواجيتيا.

ف لـ يفصحوا       وتعتبر إضطرابات الشخصية مف أكثر اإلضطرابات إنتشار بيف األفراد وا 
ب المساعدة المتخصصة المباشرة، إال أف أعراضيا تظير عمى سموكيـ عف ذلؾ بطم

وتصرفاتيـ في المواقؼ المختمفة، ومف خبلؿ إحتكاؾ الباحثة وتعامميا مع بعض الزمبلء 
واألصدقاء المطمقيف مف الجنسيف الحظت أف معظميـ يتغير سموكيـ وبشكؿ واضح ، حيث 

مقًا وخوفًا مف التفاعؿ اإلجتماعي سواء في يصبحوف أكثر إنطواء وعزلة عف اآلخريف ، وق
مجاؿ األسرة أو العمؿ ومف ثـ يصعب عمييـ التوافؽ مع الذات أو اآلخريف، وبمراجعة ىذه 
األعراض مع ما جاء في الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لئلضطرابات النفسية وجدت أنيا 

 تتفؽ مع أعراض إضطراب الشخصية التجنبية.   
بلؽ تزداد لدى ذوي إضطراب الشخصية البارنوية واليستيرية، في حيف أف ومعدالت الط     

أعراض إضطراب الشخصية التجنبية قد إرتبط سمبيًا بإحتماؿ وقوع الطبلؽ، إذ أف المعدالت 
المرتفعة مف أعراض الشخصية التجنبية تنبأت بمعدالت منخفضة مف الخبلفات الزوجية. 

ستمرارية الحياة الزوجية، فذوي  وذلؾ ألف إضطراب الشخصية التجنبية ترتبط بطوؿ وا 
الشخصية التجنبية ال يشجعوف فسخ الزواج ويفضموف البقاء في عبلقتيـ مع شريؾ حياتيـ 
بداًل مف الدخوؿ في عبلقة سمبية جديدة ، وليذا يكوف مف الصعب جدًا عمييـ المضي قدمًا 
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إلستمرار في العبلقة الزوجية في الطبلؽ، ألىـ يحافظوف عمى شعورىـ باألمف مف خبلؿ ا
(Disney et al.,2012  .) 

ولكف ىييات، فالحياة ال يمكف اعتبارىا رحمة مستقيمة، فيي تقدـ لنا أشياء جيدة وأخرى       
سيئة . إذ أنيا مجموعة مف العواصؼ والضغوط والمد والجزر لؤلشياء االيجابية والسمبية ال 

 يا لحظات تراجيدية صعبة وأخرى ال تقدر بثمف. يمكف تجنبيا بأي حاؿ مف األحواؿ، ب
ومف ثـ فإف وقع الطبلؽ لذوي إضطراب الشخصية التجنبية يرفضونو ألنو أمر غير مرغوب، 
ومف ثـ قد يترتب عميو مزيدًا مف اإلضطراب وسوء التوافؽ، وقد تبدء أعراض إضطراب 

 . الشخصية التجنبية في الظيور عمى السطح بعد ىذا الحدث الضاغط
فعمى الرغـ مف أف إضطرابات الشخصية سمات ثابتة منذ فترة طويمة في حياة الفرد ،       

إال أنو مف المحتمؿ أف تكوف ىذه السمات المرضية الحالية لمشخصية ىي نتيجة لمطبلؽ 
والظروؼ المحيطة بو ، فإتجاه العبلقة اإلرتباطية بيف الشخصية والطبلؽ ال يمكف تحديدىا 

(Disney et al.,2012  .) 
نطبلقًا مما سبؽ، تتضح مشكمة البحث الحالي في محاولة التعرؼ عمى طبيعة العبلقة       وا 

ضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقيف.   بيف التوجو نحو الحياة وا 
 وعميو يحاوؿ البحث الحالي اإلجابة عف التساؤالت التالية: 

ما مستوى التوجو نحو الحياة لدى المطمقيف؟ 
ما مستوى إضطراب الشخصية التجنبية بيف المطمقيف؟ 
 ضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقيف ؟  ما طبيعة العبلقة بيف التوجو نحو الحياة وا 
 ىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف المطمقيف والمطمقات في كؿ مف التوجو نحو الحياة

ضطراب الشخصية التجنبية ؟   وا 
 ومنخفضي أعراض إضطرابات الشخصية التجنبية ىؿ توجد فروؽ جوىرية بيف مرتفعي

 مف المطمقيف والمطمقات في التوجو نحو الحياة ؟ 
 أهذاف الثحث: 

 ييدؼ البحث الحالي إلي: 
 التعرؼ عمى مستوى التوجو نحو الحياة لدى المطمقيف وتفسير ذلؾ في ضوء نتائج

 الدراسات السابقة والنظريات المفسرة لمطبلؽ. 
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ضطراب الشخصية التجنبية بيف المطمقيف وتفسير ذلؾ في ضوء الكشؼ عف مستوى إ
 التراث النظري والدراسات السابقة.

 ضطراب الشخصية التجنبية لدى التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التوجو نحو الحياة وا 
 المطمقيف وتفسيرىا.

ضطرا ب فيـ وتفسير الفروؽ بيف المطمقيف والمطمقات في كؿ مف التوجو نحو الحياة وا 
 الشخصية التجنبية وتفسير ذلؾ في ضوء اإلطار النظري والدراسات والبحوث السابقة .

 الكشؼ عف الفروؽ بيف مرتفعي ومنخفضي إضطراب الشخصية التجنبية مف المطمقيف
 والمطمقات في التوجو نحو الحياة . 

 أهوُح الثحث: 
شير إلى وجود خمؿ إرتفاع معدالت الطبلؽ في المجتمع العربي عامة والمصري خاصة ي

 في األسرة والمجتمع مما يحتـ عمى الباحثيف ضرورة  دراسة ظاىرة الطبلؽ. 
 كما تكمف أىمية البحث الحالي في قمة الدراسات السابقة التي تناولت إضطرابات

في الدوؿ العربية حيث لـ  -إف جاز القوؿ  -الشخصية لدى المطمقيف بؿ وعدـ وجودىا 
حثيف، وكذلؾ وجود ندرة في الدراسات التي إىتمت بالكشؼ عف تكف مجاؿ إىتماـ البا

آثار الطبلؽ عمى المطمقيف أنفسيـ إذ أف ىناؾ ما ال يتجاوز عدد أصابع اليد مف 
الدراسات العربية ، وبالتالي فإف ىذا البحث سوؼ يثري المكتبة العربية في ذلؾ ، كما 

قًا لمدليؿ التشخيصي أنو يضيؼ مقياس جديد إلضطراب الشخصية التجنبية وف
 .DSM-5واإلحصائي الخامس 

 قد تسيـ نتائج البحث الحالي في معرفة مستوى إضطراب الشخصية التجنبية بيف
المطمقيف وكذلؾ مستوى توجييـ نحو الحياة مما يتيح الفرصة أماـ المرشديف النفسييف 

ى توجييـ نحو إلعداد وتخطيط البرامج اإلرشادية والعبلجية والتدريبية لتحسيف مستو 
 الحياة وخفض ما لدييـ مف مظاىر إضطراب الشخصية التجنبية.

 كما تتحدد األىمية التطبيقية لمبحث في أنو يميد لدراسات في المستقبؿ تكشؼ عف آثار
الطبلؽ النفسية وكذلؾ لدراسات آخرى لمتعرؼ عمى تأثير البرامج اإلرشادية والعبلجية 

عدىـ عمى تحقيؽ مستويات أفضؿ مف التكيؼ لدى المطمقيف والمطمقات مما يسا
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اإلجتماعي والشخصي والميني مف خبلؿ رفع مستوى توجييـ نحو الحياة وخفض 
 مظاىر إضطراب الشخصية التجنبية لدييـ. 

 هصطلحاخ الثحث : 
  Life Orientationالتوجه نحو الحياة : 

نو )التوقع العاـ لمفرد لحدوث تعرؼ الباحثة التوجو نحو الحياة في البحث الحالي إجرائيًا بأ
أشياء أو أحداث حسنة بدرجة أكبر مف حدوث أشياء أو أحداث سيئة ، ويقاس بالدرجة الكمية 
التي سيحصؿ عمييا المطمؽ أو المطمقة عمى مقياس التوجو نحو الحياة إعداد شاير 

 ( . 4772وترجمو وقننو لمبيئة العربية االنصاري  Scheier  &Carver,1985وكارفار
  A avoidant Personality Disorderإضطراب الشخصية التجنبية: 

اإلصدار الخامس  DSMيعرؼ الدليؿ التشخيصي واإلحصائي لئلضطرابات النفسية 
إضطراب الشخصية التجنبية بأنو " نمط سائد مف الكؼ اإلجتماعي، ومشاعر النقص، وفرط 

ألعراض فى مرحمة الرشد المبكر" . الحساسية لمتقييـ السمبي مف اآلخريف، وتظير ىذه ا
 وسوؼ تتبني الباحثة ىذا التعريؼ في البحث الحالي. 

 Divorced المطمقين:
ىـ النساء والرجاؿ الذيف إنتيت حياتيـ الزوجية بالطبلؽ مف شريؾ حياتيـ، سواء تـ ىذا     

بموجب حكـ الطبلؽ برغبتيـ وموافقتيـ، أو تـ بناء عمى رغبة الطرؼ اآلخر وبدوف عمميـ، 
 قضائي، ومر عمى طبلقيـ مدة تزيد عف عاـ .

 اإلطار النظرٌ والذراساخ الساتقح : 
 Life Orientationالتوجه نحو الحياة : 

يعتبر التوجو نحو الحياة مف الموضوعات اليامة التي تناولتيا العمـو النفسية، كعمـ     
سواء بإعتباره عبلمة ىامة تدلؿ عمى  الصحة النفسية، وعمـ األمراض النفسية والعقمية عمى حد

مدى تمتع اإلنساف بالصحة النفسية السميمة، إذ أف التوجو نحو الحياة يعني تحمس الفرد 
 (.2776،4لمحياة، واإلقباؿ عمييا، والرغبة الحقيقية في أف يعيشيا ) الدسوقي، 

ذا أراد الفرد أف يتقف الحياة بكؿ ما فييا ما عميو إال أف يأتي الي وية والكينونة قبؿ القياـ وا 
بالفعؿ نفسو. فعندما ييتـ بشئ ما نجد أف كؿ حياتو تتمحور بأكمميا نحو ىذا الشئ . ولكى 



 التىجه حنى احلُاج وعالقته تاضطراب الشخصُح التجنثُح لذي املطلقني  

 6102َناَر ،  54جملح اإلرشاد النفسٍ، هركس اإلرشاد النفسٍ، العذد                 
   (24 ) 

يحقؽ الفائدة مف حياتو يجب أف يكوف كؿ شيء في حياتو بقدر وبتوازف، فيو بحاجة إلي 
ئمًا ما بيف حالة توازف التوازف لكى يتقدـ لؤلماـ . ولكف البد أف يكوف واعيًا بأف واقع الحياة دا

وعدـ توازف، حالة السعادة والحزف، ما عميو إال أف يقؼ عمي قدـ واحدة. فالتوازف ال يتعمؽ 
نما يتعمؽ بتوجيو نحو الحياة )  (.Maxwell,J,2006باألنشطة التي يقـو بيا فقط ، وا 

نما يتضمف وتوجو الفرد نحو الحياة ينبع مف داخمو وال يقتصر عمي رؤيتو لؤللـ ، وا      
باإلضافة لذلؾ رؤيتو لممواقؼ التى يمر بيا ولتصرفات اآلخريف . وال يعي الكثير مف األفراد 
الطبيعة الحقيقية لمتوجو الذي يتعامموف بو مع مختمؼ مراحؿ حياتيـ فقد اعتادوا أف يتصرفوا 

فشميـ في  بالطريقة نفسيا في مختمؼ مراحؿ حياتيـ دوف معرفة األسباب الحقيقية لنجاحيـ أو
 دورة حياتيـ .

( أف كؿ فرد يمر باليزيمة Seligman,1991وىذا ما سبؽ وأف أكده سيمجماف )     
والرفض والفشؿ لدرجة ما في حياتو ، وبالرغـ مف الرفض والفشؿ فإف بعض الناس يسعوف 
غمى بذؿ جيودىـ بينما يستسمـ اآلخروف ، وىكذا يرى سيمجماف أف كيفية تفسير الناس 

 بينيـ في التفاؤؿ والتشاـؤ .  االختبلؼة جوىرية لفشميـ وىزائميـ ىي التي تحقؽ بصور 
وكؿ إنساف يمر بمحظات الحزف الممزوجة بالسعادة في حياتو، فبل يحاوؿ تجنب المخاطر، 
ألنو ليس في مأمف مف العقبات والمحف فالغيب ال يعممو إال اهلل سبحانو وتعالى ، فالحياة رحمة 

حداث التغيير اإليجابي وليست وجية م عينة. فالسر في تمتعو بالثقة وكسب التقدير واالحتراـ وا 
 وتحقيؽ أىدافو يكمف في تطوير توجو ايجابي نحو ذاتو واآلخريف والعالـ بأكممو. 

والتوجو نحو الحياة يحدث فارقًا كبيرًا، فيو يعد ميزة لدى الفرد، ويعطيو أفضمية، ولكف مع    
كاف الفرد يعتقد أف بإمكانو  فإذايكوف بديبًل عف الميارة والخبرة لديو.  كؿ ذلؾ ال يمكف أف

أما إذا كاف بإمكانو  –التي ىي أحد أوجو التوجو  –القياـ بشئ ما، فيذا ينبع مف ثقتو بنفسو 
القياـ بيذا الشئ، فيذه ىي الكفاءة، وكبلىما يعد الزمًا لمنجاح . فتبنى توجو ايجابي يساعده 

الشخصي وقد يجعمو أكثر شعورًا بالرضا ، ولكنو ال يساعده عمى المستوى  عمى المستوى
 (. Maxwell,J,2006المينى، فإذا لـ يكف يتمتع بالكفاءة سيقع في مشكمة )

ويمكف القوؿ بأف القرف الحادي والعشريف ىو عصر عمـ النفس اإليجابي، وتعتبر     
لحياة وغيرىا مف المصطمحات، مف المفاىيـ موضوعات األمؿ والتفاؤؿ والسعادة والتوجو نحو ا

الميمة في عمـ النفس اإليجابي. وعمـ النفس اإليجابي نما اإلىتماـ بو منذ توجيو 
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( لعمماء النفس إلى ضرورة اإلىتماـ بو والبحث في القوى والعوامؿ 2777مارتف سيمجماف )
 (.4727وغيرىا ) أرنوط ،  اإليجابية بداًل مف البحث في القوى السمبية كاألمراض اإلنسانية

(عمى أف ترسيخ توجو إيجابي نحو الحياة يبدأ بالثقة بالنفس Fritz,R,2008وأكد فريتز)    
وتزيد مف مستوي الطاقة العقمية وتعزز أفكاره . فإذا حممنا اإلنجازات  ألنيا تؤكد قدرة الفرد

ـ ىي التوجو اإليجابي العظيمة واألشخاص الذيف يقوموف بيا سنجد أف أبرز صفة تظير لديي
، فذوي اإليماف المطمؽ بقدرتيـ عمى تحقيؽ ما يريدونو ىـ أولئؾ الذيف لدييـ فرص أعمى في 

 تحقيؽ النجاح .
( التوجو بأنو شعور داخمي يتـ التعبير عنو Maxwell,J,2006وعرؼ ماكسويؿ)     

األفراد يحاولوف  بسموكيات خارجية، فاألفراد يسقطوف ما بداخميـ عمى ما حوليـ . وبعض
إخفاء توجياتيـ ولكنيـ ال يستطيعوف ذلؾ لؤلبد ألف التوجو دائمًا ما يجد طريقو لمتعبير عف 
نفسو ويضفي لونًا عمى كؿ جانب مف جوانب حياة الفرد، فيو أشبو بفرشاة طبلء عقمية، 

كانيا أف بألواف زاىية مبيجة مميئة بالحيوية ، كذلؾ بإم الحياةبإمكانيا طبلء كؿ شيء في 
تحوؿ كؿ شيء كئيبًا حزينًا مف حولنا. فيو واجية حقيقية ، جذوره داخمية ولكف ثماره خارجية 
وأكثر صراحة وأمانة مما تقولو الكممات، وىو ما يجذب اآلخريف إليؾ أو يبعدؾ عنو وال ييدأ 

يو إال اذا تـ التعبير عنو صراحة، وقد يكوف صديؽ اإلنساف الصدوؽ أو عدوه المدود، ف
 المعبر عف ماضي اإلنساف والمتحدث عف حاضره والمتنبئ بمستقبمو.

في الشخصية وليس  Traits( فقد عرؼ التوجو نحو الحياة بأنو سمة 4776،7أما ىادي )    
لمختمؼ األفراد درجات عمييا ) الفروؽ الفردية ( . وعمى الرغـ مف أف ىذه السمة  Stateحالة 

في الحاضر. فسمة التوجو نحو  اإلنسافإنيا تؤثر في سموؾ تتوجو عادة نحو المستقبؿ ، ف
ومختمؼ جوانب شخصيتو، كما أنيا تؤثر  اإلنسافالحياة ترتبط بالجوانب اإليجابية في سموؾ 

 تأثيرًا طيبًا في الصحة النفسية والجسمية لمفرد . 
خرجات ( بأنو ىو النزعة نحو توقع المChristina,2008,32كذلؾ عرفتو كريستينا )    

 اإليجابية في حياة الفرد . 
( أف التوجو نحو الحياة سمة في الشخصية تتميز برؤية ذاتية 463، 4727وعرفو عمي )

ستعداد كامف لدى الفرد يمكنو مف توقع البشر ،   -غير محدود بشروط معينة  -إيجابية وا 
دراؾ كؿ ما ىو إيجابي مف أمور الحياة الجيدة وغير الجيدة ، وذلؾ بال نسبة لمحاضر الحالي وا 
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 والمستقبؿ القادـ .
وقد أوضحت بعض الدراسات أف التوجو نحو الحياة عبارة عف عامؿ واحد مثؿ دراسة      

( ، في حيف أف البعض اآلخر مف الدراسات توصؿ إلي أنو يتكوف مف 4774) االنصاري،
( ، وعرؼ عبد Mook etal.,1992عامميف ىما التفاؤؿ والتشاـؤ ) مثؿ دراسة موؾ وآخروف

( التفاؤؿ عبارة عف نظرة إستبشار نحو المستقبؿ تجعؿ الفرد يتوقع 2776،23الخالؽ )
االفضؿ وينتظر حدوث الخير ويرنو إلي النجاح ويستبعد ما خبل ذلؾ ، أما التشاـؤ ىو توقع 
سمبي لؤلحداث القائمة يجعؿ الفرد ينظر إلي حدوث االسوأ ويتوقع الشر والفشؿ والخيبة 

 تبعد ما عدا ذلؾ إلي حد بعيد.ويس
كتساب       ويتسـ الشخص ذو التوجو االيجابي نحو الحياة بالمبلمح العقمية السميمة وا 

األنماط العقمية والمعمومات الصحيحة والصائبة وليس عف طريؽ الوقوؼ عمى األنماط العقمية 
ف المبلمح العقمية ، والشائعة والخاطئة ويميؿ الى إتخاذ الموقؼ التقبمي والى أكبر حد م

وينظر الى فكر اآلخريف مف حيث ىـ ال مف حيث ىو ، كذلؾ المتفائؿ عمى إستعداد لمحذؼ 
واإلضافة العقمييف ، فيو ينظر ألفكاره بمثابة كائنات حية تتبلقح فيما بينيا لكي تتوالد وتتكاثر 

أنو سيكوف أفضؿ سواء وتخرج أفكارًا جديدة ، وكذلؾ مف مبلمحو العقمية اإليماف بالمستقبؿ ب
 كأفراد أو كجماعات.

( أنو عند تحميؿ السمات الشخصية لؤلفراد ذوي Fellman,2010وفي ىذا أشار فيمماف )     
 الحياةالتوجو االيجابي نحو 

وجد أنيـ لدييـ القدرة عمى مواجية المشكبلت، ويحاولوف حميا بداًل مف  –المتفائميف  – 
ينظروف ليذه المشكبلت بأنيا شيء مؤقت، ويتغمبوف عمييا  االنتظار لمتوصؿ إلي حؿ، حيث

 ببذؿ الجيد .
فاإلتجاه اإليجابي نحو الحياة ىاـ لصحة اإلنساف ويساعده عمى إقامة عبلقات إجتماعية      

حميمية جيدة، ويجعمو يستخدـ أساليب توافقية مناسبة ويمتمؾ عادات صحية سميمة ، أما 
 Brissetteيجعؿ الفرد ييرب مف المواقؼ الضاغطة)اإلتجاه السمبي نحو الحياة 

etal.,2002.) 
( عمى أف المجتمع الذي يعيش فيو الفرد يؤثر عمى Chang et al,.4777وأكد شانج )     

طبيعة التوجو نحو الحياة وما إذا كاف الفرد سيكوف توجيو إيجابي تفاؤلي أو سمبي 
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( أف أحداث الحياة Whelen etal.,1997تشاؤمي تجاه حياتو. كذلؾ أكد ويميف وآخروف ) 
 الضاغطة تؤثر عمى توجو الفرد نحو الحياة. 

ولذلؾ يرى فرويد أف التفاؤؿ ىو القاعدة العامة في الحياة وأف التشاـؤ ال يقع في حياة      
الفرد إال إذا تكونت لديو عقدة نفسية ، والعقد النفسية إرتباط وجداني سمبي شديد التعقيد 

حياؿ موضوع ما مف الموضوعات الخارجية أو الداخمية ، فالفرد المتفائؿ إذا لـ تقع والتمسؾ 
في حياتو حوادث تجعؿ نشوء العقدة النفسية لديو أمرًا ممكنًا ولو حدث العكس لتحوؿ الفرد إلى 

( أف المتفائميف يتوافقوف      4777(. وأضاؼ حسف وكاظـ )4774شخص متشائـ ) األنصاري ، 
 ؿ في حياتيـ أكثر مف المتشائميف.بصورة أفض

( 2745ولكف في ضوء ما يراه فرويد وما سبؽ وأف توصمت إليو دراسة ىولمز وراىي )     
أف الطبلؽ حدث ضاغط ويحتؿ المرتبة الثانية مف األحداث المسببة لمتوتر لدى الفرد ، تصبح 

ة لدى المطمقيف مف لدينا حاجة ماسة لبحوث ودراسات لمكشؼ عف مستوى التوجو نحو الحيا
 الجنسيف. 

 A Avoidant Personality Disorderإضطراب الشخصية التجنبية : 
يعد إضطراب الشخصية التجنبية أحد إضطرابات الشخصية التي تقع في المجموعة الثالثة    

( وفقًا لتقسيـ الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الخامس Anxious)المجموعة القمقة 
 .  إلضطرابات الشخصية

( عمى أف إضطراب الشخصية التجنبية يبدأ في بواكير طور 325، 2776وأكد حمودة )
الرشد، والكثيروف منيـ يستطيعوف العمؿ في جو يوفر حماية، وبعضيـ يتزوج ويكوف أسرة 

ذا إنيارت المساندة مف حولو يصاب باإلكتئاب والقمؽ والغضب .  يرتبط بيا، وا 
-DSMي لئلضطرابات النفسية اإلصدار الخامس )وعرؼ الدليؿ التشخيصي واإلحصائ

( إضطراب الشخصية التجنبية بأنو عبارة عف نمط سائد مف الكؼ 5,4724-4727,543
اإلجتماعي، ومشاعر النقص، وفرط الحساسية لمتقييـ السمبي، وتظير أعراض ىذا 
 اإلضطراب قبؿ سف البموغ، وحاليًا تظير في مجموعة متنوعة مف السياقات، ويمكف

 اإلستدالؿ عميو بوجود أربعة أو أكثر مف األعراض التالية: 
 تجنب األنشطة المينية التي تنطوي عمى إتصاؿ كبير بيف األشخاص بسبب مخاوؼ

 مف اإلنتقادات، وعدـ القبوؿ والرفض . 
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 . عدـ الرغبة في اإلنخراط مع الناس إال بعد أف يتأكد مف حبيـ لو 
عبلقات الحميمية بسبب الخوؼ مف الخزي أو يظير الحذر والحيطة في إطار ال

 السخرية . 
. ينشغؿ بإمكانية تعرضو لئلنتقاد أو الرفض في المواقؼ اإلجتماعية 
 . ال يشترؾ في المواقؼ البينشخصية الجديدة بسبب مشاعر النقص 
 . يرى نفسو أنو غير كفؤ إجتماعيًا 
ي أي أنشطة جديدة ألنيا قد متردد في الدخوؿ في المغامرات الشخصية أو اإلنخراط ف

 (. PP,543-544تسبب لو اإلحراج والخزي )
 المظاهر التشخيصية: 

-DSM-5,2012يشير الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الخامس لئلضطرابات النفسية )    
( أف الميزة األساسية إلضطراب الشخصية التجنبية نمط مف الكؼ اإلجتماعي 2013

لمتقييـ السمبي، واألفراد ذوي إضطراب الشخصية التجنبية ، ومشاعر النقص وفرط الحساسية 
 ويظيروف ما يمي: 

 يتجنبوف األنشطة التي تتضمف التفاعؿ البينشخصي بسبب خوفيـ مف النقد، وعدـ
 التقبؿ، والرفض مف اآلخريف. 

 يحجموف عف عروض التميز والترقيات بسبب المسؤوليات الجديدة التي قد ينتج عنيا
 زمبلء العمؿ.  إنتقادات مف

 يتجنبوف عقد صداقات جديدة ما لـ يكونوا متأكديف مف أنيـ سوؼ يتمقوف الحب دوف
 نقد.

 األشخاص الذيف يعانوف مف ىذا اإلضطراب ال يشاركوف في األنشطة الجماعية ما لـ
تكف ىناؾ عروض سخية متكررة لمدعـ والحنو. باإلضافة إلى أف إقامة عبلقات حميمية 

ي كثير مف األحياف تكوف صعبة، عمى الرغـ مف قدرتيـ عمى تكويف مع اآلخريف ف
عبلقات حميمية  خاصة ورغبتيـ في ذلؾ، عندما يكوف ىناؾ ضماف لمقبوؿ دوف 

 تمحيص.
 قد يتصرؼ ذوي إضطراب الشخصية التجنبية بحذر وحيطة ، ويجدوف صعوبة في
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عرض لمسخرية أو الخزي الحديث مع أنفسيـ ، ويحجبوف المشاعر الحميمية خوفًا مف الت
 والفضيحة . 

 وألف ىؤالء األشخاص منشغميف بما قد يتعرضوف لو مف نقد أو رفض في المواقؼ
اإلجتماعية، قد تكوف لدييـ عتبة منخفضة بشكؿ ممحوظ لمكشؼ عف ردود أفعاليـ في 
مثؿ ىذه المواقؼ، فإذا ما أنتقده شخص ما أو شعر بعدـ اإلستحساف حتى لو بسيط 

ة لطيفة ، فإنو قد يشعر بضرر وألـ بالغ ، ونتيجة لذلؾ يشعر بالخجؿ، والكؼ، وبطريق
والتبمد ، واإلختفاء مف الموقؼ بسبب خوفيـ مف إحتماؿ أف يكوف رد الفعؿ مف اآلخريف 
سيكوف اإلىانة والرفض . فيـ يتوقعوف أف ال أحد ييتـ بقوليـ ، وأف ما يقولونو يراه 

يصمتوف وال يتكمموف ، وحساسيف جدا لممنبيات التي قد اآلخريف خاطئ، ولذلؾ نجدىـ 
 توحي بالسخرية أو باإلستيزاء ليـ .

 ورغـ توقيـ لممشاركة في الحياة اإلجتماعية إال أنيـ يخشوف أف تكوف سعادتيـ
 ورفاىيتيـ ودعميـ في أيدي اآلخريف . 

الجديدة  وذوي إضطراب الشخصية التجنبية يمنعوف أنفسيـ مف المواقؼ البينشخصية
بسبب شعورىـ بالنقص والعجز ولدييـ تقدير لذواتيـ منخفض . كذلؾ لدييـ شكوؾ 
بشأف الكفاءة اإلجتماعية والجاذبية الشخصية وأنيـ أقؿ شأنًا مف اآلخريف ، وشعورىـ 
 بالقصور الشخصي وخاصة في المواقؼ اإلجتماعية التي تتضمف التفاعؿ مع الغرباء .

 عادي في الخوض في المغامرات الشخصية، أو اإلنخراط في كما أف لدييـ تردد غير
أنشطة جديدة ألنيا قد تكوف محرجة ليـ ، ويبالغوف في الخطر المتوقع مف المواقؼ 
العادية، كما أف أسموب حياتيـ مقيد وىذا بسبب حاجتيـ لمتأكيد ولمشعور باألمف . 

إرتداءه لمبلبس أنيقة،  فنجده يمغي مقابمة عمؿ خوفًا مف أف يشعر باإلحراج مف عدـ
كما قد تظير عميو أعراض جسمية ىامشية ، أو مشاكؿ أخرى تتسبب في تجنبو 

 ( PP.543-544لؤلنشطة الجديدة )
عمى أف إضطراب الشخصية التجنبية لـ يحظ  (Alden et al.,2002وأكد ألديف )     

ت والبحوث السابقة في باإلىتماـ البحثي الكافي. وىذا ما وجدتو الباحثة عند جمع الدراسا
 موضوع البحث الحالي وبخاصة في الدراسات والبحوث العربية والتي سيتـ عرضيا. 
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 البحوث والدراسات السابقة في موضوع البحث الحالي: 
 أواًل: دراسات ىدفت إلى الكشؼ عف اآلثار النفسية لمطبلؽ عمى المطمقيف مف الجنسيف:

رنة بيف المتزوجات والمطمقات مف المصريات ( إلى المقا2774ىدفت دراسة دسوقي )
( أمرأة مصرية نصفيف 47والسعوديات في الميؿ العصابي ، وذلؾ عمى عينة مكونة مف )

( نساء سعوديات نصفيف متزوجات ، والنصؼ 4متزوجات والنصؼ اآلخر مطمقات ، كذلؾ )
ستمارة اآلخر مطمقات ، طبؽ عمييـ قائمة ويمبي لمميؿ العصابي وقائمة القمؽ ك حالة وسمة وا 

ختبار تفيـ الموضوع ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى  ستمارة مقابمة شخصية وا  بيانات شخصية وا 
أف المرأة المطمقة أكثر إستعدادًا لمميؿ العصابي وأكثر قمقًا ) الحالة والسمة ( مف المرأة 

المطمقة المصرية المتزوجة سواء مف المصريات أو السعوديات ، كما أوضحت أيضًا أف المرأة 
عادة تنظيـ حياتيا العاطفية بعد الطبلؽ.  تعاني مف المشكبلت المادية ورعاية األبناء وا 

( إلى الكشؼ عف مستوى األعراض Thuen,2000في حيف حاولت دراسة ثويف )      
( مف المطمقيف والمطمقات ، طبؽ عمييـ قائمة األعراض 436السيكاترية لدى عينة قواميا ) 

ترية واستمارة بيانات شخصية، وقارف بيف مستوى ىذه األعراض بما لدى غير المطمقيف، السيكا
وأوضحت النتائج أف المطمقيف أظيروا مستويات مرتفعة مف األعراض السيكاترية مقارنة 

 بالمتزوجيف. 
( دراسة لمكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف القمؽ واإلكتئاب 4774كذلؾ أجرت صابر )    

ات الديموجرافية لدى المطمقيف والمطمقات في محاكـ شؤوف األسرة بوالية ببعض المتغير 
، وذلؾ عمى عينة مكونة مف ) ( مطمؽ ومطمقة، طبقت عمييـ الباحثة استمارة 437الخرطـو

المعمومات األساسية، ومقياس بيؾ لئلكتئاب ومقياس تايمور لمقمؽ، وتوصمت نتائج الدراسة إلى 
لقمؽ واإلكتئاب لدى المطمقيف والمطمقات، كذلؾ وجدت فروؽ أنو يوجد مستوى منخفض مف ا

دالة إحصائيًا في القمؽ واإلكتئاب لدى المطمقيف والمطمقات تبعًا لمتغير النوع، وتبعًا لمتغير 
المينة ومستوى التعميـ وعدد األطفاؿ، بينما لـ تجد فروؽ دالة إحصائيًا تبعًا لسبب الطبلؽ أو 

 ا أفراد عينة الدراسة .  لممعتمدية التي تسكف فيي
( دراسة حاوؿ فييا التعرؼ عمى مستوى الرضا عف  Lucas,2005كذلؾ أجرى لوكس ) 

الحياة لدى عينة مف المطمقيف بالواليات المتحدة األمريكية ، طبؽ عمييـ مقياس الرضا عف 
الحياة وأشارت نتائج التحميؿ اإلحصائي إلى أف الرضا عف الحياة ينخفض بشكؿ 
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بعد وقوع الطبلؽ، ويحاوؿ المطمؽ بعده إستعادة شعوره بالرضا ولكف ال يعود لنفس كبير 
 المستوى الذي كاف عميو قبؿ حدوث الطبلؽ.  

( دراسة لمتعرؼ عمى الظروؼ المرتبطة بحدوث الطبلؽ 4774كذلؾ أجرت حمواني )     
( 236لدراسة مف )وأىـ التأثيرات التي تعاني منيا المرأة نتيجة الطبلؽ، وتكونت عينة ا

 7مطمقة سعودية ، وأوضحت النتائج أف ما يقارب نصؼ أفراد العينة طمقت قبؿ مرور 
سنوات عمى الزواج ، لعدة أسباب منا سوء خمؽ الزوج وعدـ تقديره لمحياة الزوجية 
ومسئولياتيا، أو بسبب وجود عبلقات غير شرعية بالنساء ، كذلؾ أوضحت النتائج معاناة 

عديد مف المشكبلت منيا المرتبطة باألبناء وصعوبة اإلنفاؽ عميـ أو الحرماف  المطمقيف مف
منيـ أو الخوؼ عمى مستقبميـ كذلؾ يعانيف مف نظرة المجتمع ليف فضبًل عف المشكبلت 

 مع األىؿ. 
( إلى معرفة السمات العامة لئلكتئاب واألمف النفسي 4775كذلؾ ىدفت دراسة األسيد )     

، ومعرفة العبلقة بيف لدى النساء الم طمقات بمحاكـ األحواؿ الشخصية بوالية الخرطـو
اإلكتئاب واألمف النفسي وبيف المستوى التعميمي والعمر الزمنى وعمر الزواج ، والتعرؼ عمى 
الفروؽ في اإلكتئاب واألمف النفسي تبعًا لمتغير العمؿ واإلنجاب، كما حاولت التعرؼ عمى 

( إمرأة مف النساء 477السوداني، وذلؾ عمى عينة مكونة مف )أسباب الطبلؽ في المجتمع 
المطمقات بمحاكـ األحواؿ الشخصية بوالية الخرطـو ، طبقت عمييـ مقياس روزنج لمتقدير 
الذاتي لئلكتئاب، ومقياس األمف النفسي واستمارة البيانات األولية ، ومف أىـ ما توصمت إليو 

ية ذات داللة إحصائية بيف اإلكتئاب واألمف النفسي، الدراسة مف نتائج ىو وجود عبلقة عكس
ومستوى التعميـ، بينما كانت العبلقة بالعمر الزمنى وعمر الزواج غير دالة إحصائيًا، كذلؾ 
توجد فروؽ ذات داللة إحصائية في اإلكتئاب لدى النساء المطمقات تبعًا لمتغير العمؿ 

إحصائية في األمف النفسي تبعًا لمتغير  لصالح الغير عامبلت، كما توجد فروؽ ذات داللة
العمؿ لصالح العامبلت، كما وجدت فروؽ ذات داللة إحصائية في كؿ مف اإلكتئاب واألمف 
النفسي بيف النساء المطمقات في محاكـ األحواؿ الشخصية تبعًا لمتغير اإلنجاب ، وكانت 

 الفروؽ لصالح غير المنجبات . 
( أجروا دراسة ,Whisman,Tolejko,2007&Chatavا )أما وايسماف وتوليجكو، وشت    

ىدفت إلي الكشؼ عف طبيعة العبلقة بيف إضطرابات الشخصية كما وردت في الدليؿ 
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 27,777التشخيصي واإلحصائي الرابع والخبلفات الزوجية ، وذلؾ عمى عينة مكونة مف 
، وطبؽ عمييـ  عاـ وما فوؽ وتـ إجراء دراسة مسحية عمييـ 26فرد ممف بمغت أعمارىـ 

مقياس إلضطرابات الشخصية وتـ جمع بيانات ديموجرافية وبيانات عف الشقاؽ الزواجي ، 
رتفاع  وقد أشارت النتائج إلى وجود إرتباط موجب داؿ بيف كؿ مف إضطرابات الشخصية وا 

 الخبلفات الزوجية .  
النفسية ( إلى إستكشاؼ كؿ مف اآلثار 4777في حيف ىدفت دراسة عبد المنعـ )    

والجسمية التي تترتب عمى الطبلؽ ومشكبلت التفاعؿ اإلجتماعي التي تعاني منيا المطمقات 
في عبلقتيف بأفراد أسرىف وأصدقائيف وأبنائيف واألشخاص اآلخريف ، وذلؾ لدى عينة 

( أمرأة مطمقة ، موزعيف عمى 237عشوائية مف المطمقات المصريات والكويتيات قواميا )
( مف الكويتيات ، تـ تطبيؽ إستبياني لمدراسة عمييف 57( مف المصريات و)67مجموعتيف )

خبلؿ مقابمة فردية قامت بيا الباحثات المساعدات ، وتمثمت أىـ النتائج في تماثؿ ترتيب 
ف كانت المصريات أكثر شعورًا بالوحدة  اآلثار النفسية التي تعاني منيا المطمقات وا 

حساسًا بالضيؽ وا لممؿ والخوؼ مف المستقبؿ ، وكذلؾ تماثمت المشكبلت واإلكتئاب، وا 
الجسمية بيف المجموعتيف ، ولكف المصريات كانت أكثر معاناة مف الصداع وضغط الدـ 
وآالـ المفاصؿ وسقوط الشعر ، وبالنسبة لمشكبلت التفاعؿ اإلجتماعي كانت المصريات 

ضًا لمشائعات، وكانت مشكمة أكثر عرضة لصراعات العمؿ ، بينما كانت الكويتيات أكثر تعر 
الحرية الشخصية والمراقبة الدقيقة لسموؾ المطمقة أكثر مشكبلت التفاعؿ مع أفراد األسرة 
أىمية لدى المجموعتيف، وكانت المصريات أكثر معاناة مف تعمؽ األبناء بوالدىـ وعدـ القدرة 

النفاؽ مف مثؿ األصدقاء  عمى تمبية إحتياجاتيـ ومتابعتيـ خارج األسرة، وأخيرًا كانت مشكمة
 أكثر مشكبلت التفاعؿ مع األصدقاء أىمية لدى المجموعتيف . 

( فقد حاولت ,Whisman,&Schonbrun 2009أما دراسة وايسماف وسكونبروف )    
الكشؼ عف العبلقة اإلرتباطية بيف إضطراب الشخصية الحدية والخبلفات الزوجية والعنؼ 

اشديف المتزوجيف بالواليات المتحدة األمريكية ، طبؽ عمييـ الزواجي وذلؾ عمى عينة مف الر 
مقياس أعراض إضطراب الشخصية الحدية ومقياس الخبلفات الزوجية ومقياس العنؼ 
الزواجي، وكشفت نتائج الدراسة عف أف أعراض إضطراب الشخصية الحدية إرتبط إيجابيًا 

 مع الخبلفات الزوجية والعنؼ الزواجي الشديد.
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( دراسة لرصد التوافؽ وتحميمو لدى عينة مف 4722أجرى الناصر والبمياف ) كذلؾ    
( 437المطمقيف الكويتييف مع المقارنة بعينة أخرى مف المتزوجيف ، وبمغت عينة الدراسة )

( عاـ ، وطبؽ عمييـ 33 – 47فرد، جميعيـ مف الكويتييف الذيف تراوحت أعمارىـ بيف )
ة المباشرة مع المفحوصيف. وأظيرت النتائج وجود إنخفاض مقياس التوافؽ مف خبلؿ المقابم

في التوافؽ الذاتي لدى المطمقيف ، أما توافؽ المطمقيف مع أسرىـ كاف متوسط ، ووجدت 
كذلؾ إنخفاض في توافؽ المطمقيف مع المجتمع ، كذلؾ وجدت فروؽ دالة إحصائيًا بيف 

مطمقيف أقؿ توافقًا، كذلؾ وجدت فروؽ المطمقيف والمتزوجيف في التوافؽ باألسرة حيث كاف ال
جوىرية في التوافؽ تعزى إلى الجنس والعمر والمستوى التعميمي ومستوى الدخؿ وبمد اإلقامة 
حيث يزيد التوافؽ لدى الذكور واألصغر سنًا واالقؿ تعميمًا واالقؿ دخبًل والمقيميف في 

 المحافظات الخارجية مف المطمقيف.
( فقد ىدفت الى تقييـ الوضعية النفسية والسكوسوماتية لدى 4724أما دراسة العيد )     

المطمقيف والمطمقات، ومعرفة أي مف الجنسيف أكثر تأثرًا بالطبلؽ مف حيث الصحة النفسية، 
وتوضيح الفروؽ بيف المطمقيف مف حيث المشكبلت النفسية الناجمة عف الطبلؽ في مرحمة 

 44مطمقًا ، و 27و ، وذلؾ عمى عينة قواميا )مبكرة مف الزواج أو في مرحمة متأخرة من
مطمقة( في الجزائر، طبقت عمييـ قائمة كوريؿ الجديدة ومقياس الثقة بالنفس، وأوضحت 
نتائج الدراسة أف المشكبلت السيكوسوماتية واإلضطرابات اإلنفعالية شغمت الصدارة في قائمة 

ومستوى الثقة منخفض لدييـ، مختمؼ المشكبلت التي يعاني منيا المطمقوف والمطمقات، 
والطبلؽ في مرحمة متأخرة مف الزواج أكثر تأثيرًا عمى الشخصية إذا ما قورف بالطبلؽ في 
المرحمة المبكرة مف الزواج، كذلؾ توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف الجنسيف مف المطمقيف مف 

اء المطمقات أكثر حيث اإلضطرابات السيكوسوماتية واإلنفعالية لصالح اإلناث، أي أف النس
تعرضًا لئلضطرابات السيكوسوماتية واإلنفعالية إذا ما قورنوا بالرجاؿ المطمقيف ، كذلؾ توجد 
فروؽ دالة إحصائيًا بيف الجنسيف مف المطمقيف مف حيث مستوى الثقة بالنفس وكانت الفروؽ 

 لصالح الذكور. 
عبلقة أعراض  ( ىدفت الكشؼ عفDisney,2012كذلؾ دراسة ديزني وآخروف )    

( فرد ممف 2422إضطرابات الشخصية بمعدؿ حدوث الطبلؽ وذلؾ عمى عينة مكونة مف )
( عاـ بالواليات المتحدة األمريكية، وأجريت معيـ مقابمة 42 – 33تراوحت أعمارىـ بيف )
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مكونة مف عدة أسئمة مف الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الرابع إلضطرابات الشخصية، 
المرضية، وأوضحت نتائج تحميؿ اإلنحدار أف أعراض إضطراب ومقياس الشخصية 

الشخصية البارانوية واليستيرية أرتبطت إيجابيًا وبشكؿ داؿ إحصائيًا مع عدد مرات حدوث 
الطبلؽ، في حيف أف أعراض إضطراب الشخصية التجنبية عمى العكس أرتبط سمبيًا بعدد 

ت الشخصية لدى المطمقيف وأشارت إلى مرات الطبلؽ، وأوصت بدراسة العبلقة بيف إضطرابا
إمكانية أف تكوف إضطرابات الشخصية نتيجة لمطبلؽ والظروؼ المحيطة بو واكدت عمى أف 

 تحديد إتجاه العبلقة بيف الطبلؽ واضطرابات الشخصية أمر غير ممكف. 
 ثانيًا : دراسات تناولت التوجه نحو الحياة لدى المتزوجين:

( إلى التعرؼ عمى الفروؽ في الشعور بالوحدة والتوجو 4727) ىدفت دراسة أبو أسعد     
الحياتي بيف المتزوجيف والعازبيف واألرامؿ، مف مستويات إقتصادية مختمفة ، تألفت عينة 

( مف مدينة الكرؾ بسوريا ، 27 – 77فردًا ممف تراوحت أعمارىـ بيف ) 772الدراسة مف 
( والتوجو نحو Russel et al.1980وف )واستخدـ مقياسي الوحدة النفسية لراسؿ وآخر 

(، وقد أشارت نتائج التحميؿ 4774الحياة لشاير وكارفر )تعريب: بدر األنصاري، 
اإلحصائي إلى وجود فروؽ بيف المتزوجيف والعازبيف واألرامؿ في الشعور بالوحدة النفسية 

كما تبيف وجود  والتوجو الحياتي ، وفروؽ تعزى لممستوى اإلقتصادي في التوجو الحياتي ،
تفاعؿ بيف الحالة اإلجتماعية والمستوى اإلقتصادي في الشعور بالوحدة النفسية والتوجو 

 الحياتي ، ولـ يكف ىناؾ فروؽ تعزى إلى الجنس.
( دراسة لمتعرؼ عمى العبلقة بيف التوجو نحو الحياة 4724كذلؾ أجرى عمي )    

( موظفًا وموظفة مف 447ينة مكونة مف )واإلستقرار الزواجي لدى الموظفيف ، وذلؾ عمى ع
موظفي الجامعة المستنصرية  في العراؽ، طبؽ عمييـ مقياس التوجو نحو الحياة واإلستقرار 
األسري كبلىما مف إعداد الباحث وتوصمت نتائج الدراسة إلى أف أفراد عينة الدراسة أظيروا 

الزواجي ، كما وجدت عبلقة قوية  توجييًا إيجابيًا نحو الحياة ومستوى عاليًا مف اإلستقرار
 بيف التوجو نحو الحياة واإلستقرار الزواجي لدى عينة البحث . 

 تعلُق عام علً الذراساخ الساتقح : 
 يتضح مف عرض الدراسات السابقة ندرة البحوث والدراسات سواء في البيئة العربية
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ية لمطبلؽ عمى المطمقيف مف واألجنبية وبخاصة في الدوؿ العربية التي تناولت اآلثار النفس
 الجنسيف. 

 تأكيد الدراسات عمى أف الطبلؽ لو آثار نفسية سمبية عمى المطمقيف مف الجنسيف وليس
؛ 4777، ثويف ،2774عمى المطمقة فقط كما كاف يعتقد البعض ) دراسة كؿ مف دسوقي ،

؛ وايسماف  4775؛ األسيد ،  4774؛ حمواني  4773؛ لوكس ، 4774صابر ، 
، الناصر  4777؛ عبد المنعـ ، 4777؛ وايسماف وسكونبروف ، 4775وليجكو وشتا ، وت

 (.  4724؛ العيد ، 4722والبمياف ، 
 ندرة واضحة في الدراسات العربية واألجنبية التي إىتمت بدراسة إضطرابات الشخصية

 – في حدود عمـ الباحثة –لدى المطمقيف ، وبخاصة في البيئة العربية حيث ال توجد 
 دراسة واحدة  في ذلؾ رغـ أىمية الموضوع .

 سواء في المجتمع األجنبي أو العربي  –في حدود عمـ الباحثة  –لـ تتناوؿ دراسة واحدة
ضطرابات الشخصية عامة ولدى المطمقيف مف الجنسيف  العبلقة بيف التوجو نحو الحياة وا 

دًا إلجراء الدراسات خاصة ، وىو ما تحاوؿ الدراسة الحالية الكشؼ عنو وذلؾ تميي
التجريبية حوؿ فاعمية البرامج اإلرشادية والعبلجية لتحسيف التوجو نحو الحياة وخفض 
إضطرابات الشخصية التجنبية لدى المطمقيف وىو مجاؿ البحوث المستقبمية لئلرشاد 
الزواجي في الدوؿ العربية واألجنبية رغـ أف البيئة االجنبية أجريت فييا عدد كبير مف 

دراسات التجريبية لمكشؼ عف فاعمية البرامج اإلرشادية والتدريبية لتحسيف التكيؼ ال
اإلجتماعي وخفض القمؽ واإلكتئاب لدى المطمقيف ، ولكف مع ذلؾ أيضًا ال توجد دراسة 

 واحدة لخفض إضطرابات الشخصية التجنبية أو تحسيف التوجو نحو الحياة . 
 العربية لمتعرؼ عمى التوجو نحو الحياة لدى ندرة الدراسات التي أجريت في البيئة

بؿ أيضًا غياب تمؾ التى تكشؼ عف مستوى  –في حدود عمـ الباحثة  –المتزوجيف 
 التوجو نحو الحياة لدى المطمقيف . 
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 فروض الثحث : 
بناء عمى اإلطار النظري وكذلؾ نتائج الدراسات والبحوث السابقة حوؿ موضوع البحث 

 الحالي، صاغت الباحثة الفروض التالية: 
 ضطراب الشخصية توجد عبلقة إرتباطية دالة إحصائيًا بيف التوجو نحو الحياة وا 

 التجنبية لدى المطمقيف والمطمقات. 
والمطمقات في كؿ مف التوجو نحو الحياة  توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف المطمقيف

ضطراب الشخصية التجنبية.  وا 
 توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف مرتفعي ومنخفضي إضطرابات الشخصية التجنبية مف

 المطمقيف والمطمقات في التوجو نحو الحياة . 
 هنهج الثحث وإجراءاته : 

 منهج البحث:
لمتحقؽ مف فروض البحث واإلجابة عف إعتمد البحث الحالي عمى المنيج الوصفي     

ضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقيف  تساؤالتو، وذلؾ لمكشؼ عف مستوى جودة الحياة وا 
مف الجنسيف ومحاولة التعرؼ عمى طبيعة العبلقة بيف التوجو نحو الحياة وأعراض إضطراب 

بيف الجنسيف مف الشخصية التجنبية لدى المطمقيف والمطمقات، وكذلؾ لمكشؼ عف الفروؽ 
ضطراب الشخصية التجنبية، والفروؽ بيف منخفضي  المطمقيف في التوجو نحو الحياة وا 

 ومرتفعي إضطراب الشخصية التجنبية في التوجو نحو الحياة .  
 مجتمع البحث: 

المطمقوف والمطمقات بجميورية مصر العربية مف الذيف إنتيت حياتيـ الزوجية بالطبلؽ    
، سواء تـ ىذا الطبلؽ برغبتيـ وموافقتيـ ، أو تـ بناء عمى رغبة الطرؼ  مف شريؾ الحياة

 اآلخر وبدوف عممو بموجب حكـ قضائي.
 عينة البحث: 

( مطمؽ ومطمقة مف جميورية مصر العربية والمقيميف 57تكونت عينة البحث مف )   
ؽ مدة عاـ بمحافظة الشرقية ممف تـ تطميقيـ بموجب حكـ قضائي وقد مر عمى وقوع الطبل

عاـ  26،   42رجؿ مطمؽ، ممف تراوحت أعمارىـ بيف  77أمرأة مطمقة و 75أو أكثر، 
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( عاـ ، وبانحراؼ 73,75ممف يحمموف شيادة التعميـ الجامعي. وقد بمغ متوسط أعمارىـ )
 (. 5,47معياري )

 أدوات البحث : 
  Life Orientation Scaleأواًل : مقياس التوجه نحو الحياة 

(، أعده لمبيئة العربية Scheier&Carver,1985و كؿ مف شاير وكارفر ( وضع   
( . وىو مقياس شائع اإلستخداـ في الدراسات العربية مع عينات مختمفة مف 4772األنصاري )

عبارة يجاب عنيا عمى أساس خمسة  24الطمبة والراشديف ، ويتكوف في النسخة األجنبية مف 
، كثيرًا ، كثيرًا جدًا ( ، وطبؽ شاير وكارفر ىذا المقياس عمى  إختيارات )ال ، قميبًل ، متوسط
( طالب وطالبة مف جامعة أمريكية ، وقد إستخرج معامؿ 2777أربع عينات مستقمة ، بمغت )

( ، عمى حيف كاف 7.57الثبات بطريقة إعادة األختبار بعد أربع أسابيع وبمغ معامؿ الثبات )
معامبلت الصدؽ بطريقة اإلرتباطات بعدد مف المقاييس (، كما إستخرجت 7.54معامؿ ألفا )

( ، ووجية 7.36( ، وتقدير الذات )7.52، فبمغ اإلرتباط بمقياس التوقع العاـ لمنجاح ) 
(، كذلؾ تـ حساب الصدؽ العاممي لمنسخة األجنبية عمى عينة مكونة مف 7.77الضبط )

 ( مف طبلب الجامعة األمريكييف. 442)
( مف طبلب الجامعة 437ي فقد طبؽ المقياس عمى عينة مكونة مف )أما األنصار      

نحراؼ  42.63عاـ ، بمتوسط عمري قدره  75 – 25الكويتييف ممف تراوحت أعمارىـ بيف  وا 
عامًا . وكذلؾ تـ حساب اإلتساؽ الداخمي لممقياس بحساب معامبلت إرتباط  4.56معياري 

، وأسفر ذلؾ  7.57الى  7.22مقياس وتراوحت بيف بيرسوف بيف درجة العبارة والدرجة الكمية لم
 27عف حذؼ عبارتيف مف عبارات المقياس بعد تقنينو، وأصبح في صورتو النيائية مكونًا مف 

عبارات ، وقاـ بحساب التحميؿ العاممي وحساب الصدؽ التقاربي واالختبلفي لممقياس مع 
 -، اليأس= 7.35غير الواقعي =  ، التفاؤؿ 7.46-، التشاـؤ =  7.54مقاييس ) التفاؤؿ = 

 ( .  7.44-، واالكتئاب =  7.57-، سمة القمؽ =  7.54
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 ثبات وصدق مقياس التوجه نحو الحياة في البحث الحالي : 
 أواًل : الثبات     

مطمؽ ومطمقة حيث بمغ  77تـ حساب الثبات بطريقة ألفا كرونباخ عمى عينة تقنيف مكونة مف 
براوف –التجزئة النصفية حيث بمغ معامؿ ثبات سبيرماف  . وكذلؾ تـ حساب7.577

 . 7.464(، أما معامؿ جوتماف بمغ 7.472)
 

 ثانيًا : الصدؽ 
كذلؾ تـ التحقؽ مف الصدؽ بحساب االتساؽ الداخمي لمعبارات مع الدرجة الكمية لممقياس ،  

 ويمكف توضيح النتائج في الجدوؿ التالي : 
 ( 2جدوؿ )

 بيف عبارات مقياس التوجو نحو الحياة والدرجة الكمية لممقياس وداللتيامعامبلت اإلرتباط 
 معامل االرتباط العبارة

1 6.736** 
2 6.711** 
3 6.645** 
4 6.496** 
5 6.611** 
6 6.531** 
7 6454** 
8 6.623** 
9 6.684** 

16 6.614** 
 

مقياس التوجو نحو الحياة  ( أف معامبلت إرتباط مفردات2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )    
( وقد تراوحت معامبلت اإلرتباط بيف 7.72بالدرجة الكمية لممقياس دالة احصائيًا عند مستوى )

( ، مما يشير إلى تمتع المقياس بصدؽ اإلتساؽ الداخمي وبذلؾ يصبح 7.574الي  7.232)
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 جاىزًا ومناسبًا لتطبيقو عمى عينة البحث الحالي. 
 Avoidant Personality Disorderاب الشخصية التجنبية:  ثانيًا : مقياس إضطر 

scale 
قامت الباحثة بإعداد المقياس الحالي بعد اإلطبلع عمى األدبيات النظرية حوؿ     

إضطراب الشخصية التجنبية ومحكاتو التشخيصية كما جاءت في الدليؿ التشخيصي 
ذلؾ اإلطبلع عمى وك DSM-5واإلحصائي لئلضطرابات النفسية اإلصدار الخامس 
 الدراسات والبحوث السابقة التي أجريت في ىذا المجاؿ. 

عبارة ، تتوزع ىذه العبارات  46ويتكوف المقياس الحالي إلضطراب الشخصية التجنبية مف 
عبارات . وفيما يمي ىذه األبعاد  5عمى أربعة أبعاد بالتساوي ، كؿ منيا يتكوف مف 

 وتعريفاتيا اإلجرائية:
 ول: الكف اإلجتماعي : البعد ال 

ويشير إلي تجنب الفرد لؤلنشطة التى تتضمف التفاعؿ البينشخصي الواضح بسبب     
خوفو مف النقد وعدـ اإلستحساف والرفض، فبل ينخرط مع أحد فى عبلقة إال بعد أف يتأكد 
مف حبو لو، كما أنو حذر فى عبلقاتو الحميمة ويمتنع عف التعبير عف أيو مشاعر نتيجة 

وفو مف الرفض، ويخشى مف التميز الدراسي أو الميني بسبب المسؤوليات الجديدة التي خ
سوؼ تمقى عمى عاتقو وتجنبًا إلنتقاد اآلخروف لو ، كما أنو ال يشترؾ فى األنشطة 
الجماعية إال إذا كانت ىناؾ مميزات مغرية لو ، ويتصرؼ بحذر ويصعب عميو الحديث مع 

 .  5-2ف العبارات التي أرقاميا مف نفسو ، ويتكوف ىذا البعد م
 البعد الثاني: نقص الكفاءة اإلجتماعية 

ىو رؤية الفرد لنفسو بأنو غير كفؤ إجتماعيًا، وغير جذاب شخصيًا، وأنو أقؿ شأنًا مف     
 .  22-6اآلخريف، ويتكوف ىذا البعد مف العبارات أرقاـ 

 لحساسية لمتقييم السمبي البعد الثالث: اإلنشغال بإمكانية التعرض لمنقد وا 
يقصد بو إنشغاؿ الفرد بإمكانية إنتقاده أو رفضو فى المواقؼ اإلجتماعية، وشعوره باأللـ     

البالغ حتى ولو تعرض لنقد أو رفض بسيط فى أحد المواقؼ، وتوقعو بعدـ إىتماـ اآلخروف 
قوؿ شيء بؿ يفضؿ لما يقولو وأنو إذا تحدث سيحكـ عميو اآلخروف بالخطأ ولذلؾ نجده ال ي

الصمت، كما أنو يتصؼ بالحساسية مف المثيرات التى قد توحي بالسخرية واإلستيزاء، 
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 . 42 – 23ويخشى مف أف تكوف رفاىيتو بيد غيره ، ويتكوف مف العبارات التي أرقاميا مف 
 البعد الرابع : التردد عن الدخول فى المغامرات الشخصية والنشطة الجديدة : 

بو تردد الفرد غير العادي فى الخوض فى المغامرات الشخصية أو اإلنخراط ويقصد     
فى األنشطة الجديدة وخاصة فى وجود الغرباء ، وذلؾ لما تسببو لو مف خزي وحرج ، ومف 
ثـ يبالغ الفرد فى الخطر المتوقع مف المواقؼ العادية ويكوف أسموب حياتو مقيد غير منفتح 

 .  46 – 44باألمف ، ويتكوف ىذا البعد مف العبارات أرقاـ  بسبب حاجتو لمتأكيد ولمشعور
ويتـ اإلجابة عمى بنود المقياس بإختيار واحد مف خمسة بدائؿ ىي )كثيرًا ، أحيانًا ، قميبًل ، 

، قميبًل  7، أحيانًا = 2نادرًا  ، أبدًا( . وتصحح العبارات بإعطاء الدرجات التالية )كثيرًا =
 = صفر( .  ، أبداً  2، نادرًا = 4=

ولممقياس درجة كمية ىي مجموع درجات الفرد عمى العبارات المكونة ألبعاد المقياس     
درجة (.  224األربعة معًا ) وبذلؾ تتراوح الدرجة الكمية لمفرد عمى المقياس بيف صفر إلي 

كما أف المقياس يعطى درجة فرعية وىى مجموع إستجابات الفرد عمى العبارات المكونة 
 درجة ( .                               46عد ) وبذلؾ تتراوح الدرجة عمى أحد األبعاد المكونة لممقياس بيف صفر إلي لمب

وبعد وضع المقياس في صورتو األولية تـ إرسالو لمتحكيـ مف عدد مف األساتذة 
ف المتخصصيف في االرشاد النفسي والصحة النفسية والقياس والتقويـ النفسي وكذلؾ م

أطباء نفسييف ، لمحكـ عمى مناسبة الصياغة المغوية ووضوحيا ومدى إنتماء العبارة لمبعد 
 وقد أجرت الباحثة بعض التعديبلت في صياغة بعض العبارات وفقًا ألراء المحكميف. 

 ثبات وصدق المقياس:
ى قامت الباحثة بإعداد نسخة مف المقياس بعد إجراء تعديبلت المحكميف وتطبيقيا عم   

 ( مطمؽ ومطمقة لتقنيف المقياس والتحقؽ مف ثباتو وصدقو . 77عينة مكونة مف )
 أوال: ثبات المقياس: 

، إلي  7.325تـ حساب ثبات ألفا كرونباخ وتراوحت معامبلت الثبات لؤلبعاد بيف    
 والجدوؿ التالي يوضح النتائج . 7.675
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(4جدوؿ )  
إضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكمية معامبلت ثبات ألفا كرونباخ ألبعاد مقياس   

 معامبلت ثبات ألفا كرونباخ  األبعاد
 7.537 األوؿ
 7.372 الثاني
 7.564 الثالث
 7.543 الرابع 

 7.724 المقياس الكمي
ألبعاد مقياس إضطراب الشخصية  بحساب ثبات التجزئة النصفية قامت الباحثة كذلؾ   

  . وؿ التالي يوضح النتائجولممقياس ككؿ والجد التجنبية
(7جدوؿ )  

معامبلت ثبات التجزئة النصفية ألبعاد المقياس والدرجة الكمية   
 جتماف براوف-سبيرماف  األبعاد

 7.627 7.625 األوؿ
 7.242 7.247 الثاني
 7.574 7.674 الثالث
 7.642 7.677 الرابع 

 7.744 7.777 المقياس الكمي
 . تمتع مقياس إضطراب الشخصية التجنبية بالثبات (7السابؽ ) ويتضح مف الجدوؿ

 ثانيًا: صدؽ المقياس:  
تـ التحقؽ مف صدؽ اإلتساؽ الداخمي بحساب معامبلت اإلرتباط بيف العبارات والدرجة    

الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو وكذلؾ حساب معامبلت إرتباط األبعاد بالدرجة الكمية لممقياس 
 انت النتائج كما ىو موضح بالجدوليف التالييف: عمى عينة التقنيف وك
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 ( 2جدوؿ )
معامبلت اإلرتباط بيف عبارات مقياس إضطراب الشخصية التجنبية والدرجة الكمية لمبعد 

 الذي تنتمي إليو وداللتيا
معامؿ  العبارة البعد

 اإلرتباط
معامؿ  العبارة  البعد 

 اإلرتباط
 **7.376 23   البعد الثالث  **7.574 2 البعد األوؿ

 4 7.527**  24 7.423** 
 7 7.457**  25 7.527** 
 2 7.425**  26 7.757* 
 3 7.277*  27 7.437** 
 4 7.544**  47 7.547** 
 5 7.444**  42 7.442** 

 **7.577 44 البعد الرابع  **7.362 6 البعد الثاني 
 7 7.427**  47 7.574** 
 27 7.357**  42 7.447** 
 22 7.362**  43 7.544** 
 24 7.263**  44 7.324** 
 27 7.343**  45 7.443** 
 22 7.342**  46 7.377** 

 7.73* معامؿ اإلرتباط داؿ عند مستوى     7.72** معامؿ اإلرتباط داؿ عند مستوى 
ت ( أف معامبلت إرتباط العبارة بالبعد الذي تنتمي إليو تراوح2يتضح مف الجدوؿ السابؽ )

( وكانت جميعيا دالة، وىذا يشير إلي اإلتساؽ الداخمي لممقياس، 7.544إلي  7.757بيف )
 ( عبارة . 46وبذلؾ يتكوف المقياس في صورتو النيائية مف )
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 (3جدوؿ )
 معامبلت إرتباط أبعاد مقياس إضطراب الشخصية التجنبية بالدرجة الكمية لممقياس  

 معامؿ اإلرتباط األبعاد
 **7.747 وؿالبعد األ

 **7.652 البعد الثاني  
 **7.777 البعد الثالث 
 **7.742 البعد الرابع  

 7.73* معامؿ اإلرتباط داؿ عند مستوى 7.72** معامؿ اإلرتباط داؿ عند مستوى 
( إرتباط األبعاد مع الدرجة الكمية لممقياس إرتباط داؿ إحصائيًا ، 3يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 س يتمتع بصدؽ اإلتساؽ الداخمي . وىكذا فإف المقيا
وبعد التحقؽ مف الخصائص السيكومترية لمقياس إضطراب الشخصية التجنبية عمى أفراد 
عينة التقنيف حيث يتمتع بدرجة كبيرة مف الثبات والصدؽ ؛ يصبح بذلؾ معدًا لمتطبيؽ بكؿ 

 ثقة واطمئناف عمي أفراد عينة البحث.
 األسالُة االحصائُح :

 يؿ نتائج البحث وفقًا ألىدافيا وفروضيا ، استخدمت الباحثة األساليب التالية : مف أجؿ تحم
.المتوسط واالنحراؼ المعياري 
  . معامؿ إرتباط بيرسوف 
 " إختبار " تT test  . 

 نتائج الثحث وهناقشتها: 
 نتائج التساؤل الول ومناقشته:     

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ قين ؟" " ما مستوى التوجه نحو الحياة لدى المطمينص عمى 
إستخداـ المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري والمتوسط النظري. والجدوؿ التالي يوضح 

 النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا . 
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 ( 4جدوؿ )
 يوضح المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري لمتوجو نحو الحياة لدى المطمقيف 

المتوسط  األبعاد
 الحسابي   

االنحراؼ  القيمة المحكية 
 المعياري 

مستوى  "  قيـ " ت
 الداللة 

الدرجة الكمية لمتوجو 
 نحو الحياة

 غير دالة 2.542 24.642 77 45.735

 ( أف الدرجة الكمية لمتوجو نحو الحياة لدى المطمقيف جاءت متوسطة 4يتبيف مف الجدوؿ )
مف قيمة المتوسط النظري الذي  وىي قيمة قريبة جدا  45,735ب  بمتوسط حسابي يقدر 

، وباستخداـ إختبار )ت( لعينة واحدة لمقارنة 24,642ب ، وانحراؼ معياري يقدر 77ب يقدر 
المتوسط الحسابي بالمتوسط النظري اتضح عدـ داللة الدرجة الكمية لمتوجو نحو الحياة حيث 

 .2.542بمغت قيمة )ت( 
( مف وجود عبلقة قوية بيف 4724عمي ) وىذا يتفؽ مع ما توصمت إليو نتائج دراسة   

التوجو نحو الحياة واإلستقرار الزواجي ، وأف مرتفعي اإلستقرار الزواجي إيجابييف في توجييـ 
 نحو الحياة، والعكس صحيح . 

وتشير نتيجة ىذا التساؤؿ إلى أف المطمقيف مف الجنسيف لدييـ مستوى متوسط مف     
ع، ويمكف تفسير نتيجة ىذا الفرض في ضوء نظرية التبادؿ التوجو نحو الحياة وىذا أمر متوق

اإلجتماعي مف أف حدوث الطبلؽ يعني أف المزايا التي يجنييا الفرد مف حياتو الزوجية أقؿ 
بكثير مف العيوب، فعدـ إشباع حاجات الفرد في حياتو الزوجية مف قبؿ الطرؼ اآلخر وعدـ 

رة عمى تحقيؽ التوقعات الزوجية والشعور الرضا عف مكونات الحياة الزوجية وعدـ القد
بالتعاسة الزوجية والفشؿ في تحقيؽ أىداؼ الفرد بسبب الطبلؽ فإف ىذا سيؤدي إلى عدـ 

 إقباؿ المطمؽ أو المطمقة عمى الحياة ويجعمو نظرتو سوداوية تشاؤمية . 
واب مف كذلؾ في ضوء مبادئ نظريات التعمـ ، فإف عدـ حصوؿ المطمقيف عمى التدعيـ والث

شريؾ الحياة ومعاناتيـ مف الحرماف العاطفي وعدـ إشباع حاجتيـ مف الزواج ، وتعرضيـ 
لئلساءة والتعنيؼ والعقاب البدني والنفسي أحيانًا ، يجعميـ يشعروف بالقمؽ واإلكتئاب والتوتر 
وعدـ األمف بسبب خبرة الزواج األليمة التي عاشوىا ، يؤدي إلى اف المطمؽ أو المطمقة 

كًوف وجية سمبية تجاه أنفسيـ بؿ وتجاه واآلخريف والحياة عامة . وىذا ما أكدتو ت
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،  Lucas,2005،  2774، الرشيدي 2774الدراسات السابقة ) أنظر دراسة دسوقي 
( مف معاناة المطمقيف مف الجنسيف مف 4724، العيد ، 4777،عبد المنعـ  4774حمواني 

 .  اآلثار النفسية واإلجتماعية السمبية
 نتائج التساؤل الثاني ومناقشته: 
ما مستوى إضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقين؟" ينص التساؤؿ الثاني عمى" 

ولئلجابة عف ىذا التساؤؿ تـ إستخداـ المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والمتوسط 
 النظري،  والجدوؿ  التالي يوضح النتائج التي تـ الحصوؿ عمييا . 

 ( 5جدوؿ )
 يوضح المتوسط الحسابي واإلنحراؼ المعياري لمدرجة الكمية إلضطراب الشخصية التجنبية

المتوسط  األبعاد
 الحسابي   

القيمة 
 المحكية 

اإلنحراؼ 
 المعياري 

 مستوى الداللة  "  قيمة " ت

 غير دالة  2.772 47.467 34 47.452 إضطراب الشخصية التجنبية 
( أف الدرجة الكمية إلضطراب الشخصية التجنبية جاءت متوسطة 5يتبيف مف الجدوؿ رقـ )    

، 34ب وىي قيمة أقتربت مف المتوسط النظري الذي يقدر   47,452ب  بمتوسط حسابي يقدر 
، وباستخداـ إختبار )ت( لعينة واحدة لمقارنة المتوسط 47,467ب وانحراؼ معياري يقدر 

فروؽ لمدرجة الكمية إلضطراب الشخصية بيف الحسابي بالمتوسط النظري اتضح عدـ داللة ال
المتوسطة الحسابي والمتوسط الفرضي، مما يؤكد أف المطمقيف لدييـ مستوى متوسط مف 

  إضطراب الشخصية التجنبية.
يمكف تفسير ىذه النتيجة مف إتجاىيف، أوليما أف الطبلؽ خبرة مؤلمة وضاغطة عمى    

داـ أو باإلحجاـ وىذا يتوقؼ عمى نمط شخصيتو المطمؽ، وىذه يمكف أف يواجييا إما باإلق
وظروفو المحيطة بو، وثقافة المجتمع التي يعيش فيو. فقد يقدـ المطمؽ عمى اآلخريف كمصدر 
لتخفيؼ الضغط ويشكو ليـ حالو ويطمب منيـ العوف والمساعدة لتجاوز ىذه األزمة ، في حيف 

خريف ، ويقطعوف تواصميـ حتى مع نجد أف البعض مف المطمقيف يحجموف عف التعامؿ مع اآل
األصدقاء والزمبلء رغبة منيـ بأال يطمع أحد عمى أخبارىـ ، أو ظنا منيـ بالشماتة ، أو خوفًا 
مف رفض اآلخريف وعدـ تقبميـ، أو إحساسيـ بأف اآلخريف ينظروف إلييـ عمى أنيـ فاشميف ، 

تماعي ، ويشعروف بالوحدة فينطووف عمى أنفسيـ، ويصابوف بقصور في األداء الوظيفي اإلج
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لخوفيـ مف نظرة المجتمع السمبية، ويعانوف مف مشاعر الظمـ وتتسمط عمييـ أفكار العداوة 
والتشاـؤ واإلنيزامية ، فيثبت المطمؽ أو المطمقة عند مرحمة الحزف والخسارة التي أشار إلييا 

ف المطمؽ أو ( وىي أحد المراحؿ النفسية لمطبلؽ وفييا يكو Neumann,2006نيوماف )
المطمقة نظرتو تشاؤمية لممستقبؿ وحساس لمتعميقات التي قد توجو إليو، وكؿ تعميؽ أو 
مبلحظة توجو لو يفسره إنتقاد لو، فينشغؿ في مشاعره ومشاكمو ويصعب عميو التعامؿ مع 
أبناءه وتتكوف لديو مشاعر النقص وعدـ الكفاءة اإلجتماعية ومف ثـ يتجنب بدرجة ما التفاعؿ 

ع اآلخريف والمجتمع مف حولو. وىذا قد أكدتو الدراسات التي أجريت حوؿ اآلثار النفسية م
 السمبية لمطبلؽ عمى المطمؽ .

ومف ناحية آخرى قد يكوف المطمؽ مف ذوي اضطراب الشخصية التجنبية ، إذ نجده      
التفاعبلت يعاني مف نقص في القدرة عمى التأقمـ اإلجتماعي والحذر والحيطة الشديدة في 

اإلجتماعية والكؼ اإلجتماعي والحساسية لمنقد والتقييـ السمبي مف اآلخريف نجد أف كؿ ىذه 
األعراض قد تزداد بحدوث الطبلؽ ويزداد تجنبيـ لمحياة اإلجتماعية بؿ ويتجنبوف إقامة أي 
عبلقة إجتماعية أو زوجية جديدة ، وليذا فإف الطبلؽ زاد مف مظاىر أعراض إضطراب 

صية التجنبية لدى المطمقيف وليذا كانت نسبة إنتشار إضطراب الشخصية التجنبية لدى الشخ
المطمقيف متوسطة في البحث الحالي مقارنة مع أورده الدليؿ التشخيصي واإلحصائي الخامس 

DSM-5  ( 2.7 – 7.3حيث اقر أف نسبة انتشاره بيف مجموع السكاف العاـ ما بيف  ) %
 (.APA,2013لمراجعيف لمعيادات النفسية )% مف المرضى ا27وحوالي 
فعمى الرغـ مف أف إضطرابات الشخصية كما أكد التراث النظري أنيا سمات ثابتة منذ      

فترة طويمة في حياة الفرد ، إال أنيا مف المحتمؿ أنيا يمكف أف تكوف ىذه السمات المرضية 
فإتجاه العبلقة بيف الشخصية الحالية لمشخصية ىي نتيجة لمطبلؽ والظروؼ المحيطة بو ، 

(. وما زاؿ ىذا األمر يحتاج لمزيد مف Disney et al.,2012والطبلؽ ال يمكف تحديدىا ) 
 الدراسات في المستقبؿ لتحديد وجية العبلقة وأييما يمكف اف يكوف السبب وأييما النتيجة .   

 نتائج الفرض الول ومناقشتها: 
جد عالقة إرتباطية دالة إحصائيًا بين التوجه نحو أنه " تو  ينص الفرض األوؿ عمى    

ضطراب الشخصية التجنبية لدى المطمقين والمطمقات " .   الحياة وا 



 أ.د. تشري إمساعُل أرنىط                                                                     

 6102  َناَر،54نفسٍ، العذد جملح اإلرشاد النفسٍ، هركس اإلرشاد ال
)   47) 

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ حساب معامؿ اإلرتباط ) بطريقة بيرسوف( بيف الدرجات 
لحياة مطمقة( عمي مقياس التوجو نحو ا 75مطمؽ،  77، 57الخاـ ألفراد عينة البحث )ف=

ودرجاتيـ عمي مقياس إضطراب الشخصية التجنبية ، والجدوؿ التالي يوضح النتائج التي تـ 
 التوصؿ إلييا:

 ( 6جدوؿ )
ضطراب الشخصية التجنبية  معامبلت اإلرتباط ومستوى داللتيا بيف التوجو نحو الحياة وا 

 التوجو نحو الحياة     األبعاد
 **7.772- بية  الدرجة الكمية إلضطراب الشخصية التجن

 ( .  7.72** داؿ عند مستوي ) 
( وجود إرتباط قوي سالب داؿ إحصائيًا عند مستوى 6يتضح مف الجدوؿ السابؽ )      

( بيف درجات أفراد عينة البحث  في مقياس التوجو نحو الحياة ودرجاتيـ عمي مقياس 7.72)
 إضطراب الشخصية التجنبية.

( مف أف مظاىر التوجو اإليجابي نحو Franken,1994نكيف )وىذا يتفؽ مع ما أكده فرا     
الحياة يتمثؿ في السعادة ، العبلقات االجتماعية، الطمأنينة، واالستقرار االجتماعي )والذي 
يتضمف إستقرار الحياة الزوجية( ، والتقدير االجتماعي، ألف مف يشعر بيذه األشياء ويعمؿ 

شباع رغبتو منيا يكوف راضيًا عف حياتو بصورة إيجابية، حيث أف السعادة  عمى تحقيقيا، وا 
 ىدؼ لؤلفراد برغـ تبايف إدراؾ ما يجمب لمفرد السعادة.

ويمكف تفسير نتيجة ىذا الفرض في ضوء نظرية التبادؿ اإلجتماعي مف أف حدوث      
دـ الطبلؽ يعني أف المزايا التي يجنييا الفرد مف حياتو الزوجية أقؿ بكثير مف العيوب ، وع

إشباع حاجات الفرد في حياتو الزوجية مف قبؿ الطرؼ اآلخر وعدـ الرضا عف مكونات الحياة 
الزوجية وعدـ القدرة عمى تحقيؽ التوقعات الزوجية والشعور بالتعاسة الزوجية والفشؿ في 
تحقيؽ أىداؼ الفرد بسبب الطبلؽ كؿ ىذا سيؤدي إلى عدـ إقباؿ المطمؽ أو المطمقة عمى 

 عؿ نظرتو سوداوية تشاؤمية . الحياة ويج
وكذلؾ في ضوء نظريات التعمـ حيث نجد أف إنخفاض مستوى التوجو نحو الحياة لدى      

المطمقيف شيء متوقع وذلؾ ألف المطمقيف لـ يحصموا عمى التدعيـ والثواب مف شريؾ الحياة 
والتعنيؼ والعقاب  وأنيـ عانوا مف الحرماف وعدـ إشباع حاجتيـ مف الزواج ، وتعرضوا لئلساءة
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البدني والنفسي أحيانًا ، مما جعؿ شعورىـ بالقمؽ واإلكتئاب والتوتر وعدـ األمف بسبب خبرة 
الزواج األليمة التي عاشوىا شيء مؤكد، كؿ ىذا مف شأنو أف يجعؿ نظرتيـ لذواتيـ سمبية بؿ 

، 2774دسوقي ولآلخريف ولمحياة عامة . وىذا ما أكدتو الدراسات السابقة ) أنظر دراسة 
( 4724، العيد ، 4777،عبد المنعـ  4774، حمواني  Lucas,2005،  2774الرشيدي 

 مف معاناة المطمقيف مف الجنسيف مف اآلثار النفسية واإلجتماعية السمبية لمطبلؽ. 
( فإف  Neumann,2006وبالنظر إلى المراحؿ النفسية لمطبلؽ التي حددىا نيوماف )      

ة الحزف والخسارة يشعروف بالحزف الشديد وغير قادريف عمى تمالؾ أنفسيـ، المطمقيف في مرحم
، ويعتبروف المستقبؿ عديـ الفائدة، وعديـ المعنى، ويصبح  وينظروف لممستقبؿ بعيف التشاـؤ

 المطمؽ شديد الحساسية إلى التعميقات التي قد توجو إليو. 
ة يمتازوف بمشاعر التوتر والقمؽ ىذا باإلضافة إلى أف ذوي إضطراب الشخصية التجنبي    

وعدـ األماف وبالشعور بالنقص، وبرغبة مستمرة ألف يكونوا محبوبوف ومقبولوف مف اآلخريف، 
قامة إرتباط مع أشخاص بعينيـ،  كما أف لدييـ حساسية زائدة لرفض اآلخروف ونقدىـ ، وا 

اليومية  وتجنب أنشطة محددة، والمبالغة في تقدير المخاطر الكامنة في الحياة
(WHO,1999 وبالكؼ اإلجتماعي ومشاعر النقص وفرط الحساسية لمتقييـ السمبي .)
(DSM-5,2013.) 

وبناء عمى ىذه األعراض فإف الفرد يكَوف إتجاىا سمبيا نحو ذاتو واآلخريف والحياة عامة     
نتباىو في اإلحتماالت السمبية لممستقبؿ  ويصبح متشائمًا. وينحصر إىتمامو وا 

(Showers,1992( ويؤدي بو إلي التوقع السبي لؤلحداث ، )Marshall,1992 وينتظر ، )
حدوث األسوء ويتوقع الشر والفشؿ وخيبة األمؿ ويستبعد ما خبل ذلؾ )عبد الخالؽ 

 (. 2777، شكري ، 2773واألنصاري، 
( أف ذلؾ التوجو السمبي لمحياة أو ما Showers&Ruben,1990ويرى شاورز وروبف )      

طمؽ عميو التشاـؤ الدفاعي يعد الفرد ويييئو لمواجية األحداث السيئة الكارثية ولذلؾ يرى أف أ
التوجو السمبي نحو الحياة إستراتيجية لدفاع الفرد عف ذاتو وحمايتيا مف المخاطر، كما أنو يزيد 

 . األحداثمف جيود الفرد لتعزيز وتدعيـ أداءه الجيد في مواجية ىذه 
ضطراب الشخصية التجنبية قوية سمبية ، ولذلؾ جاءت ا    لعبلقة بيف التوجو نحو الحياة وا 

وىذا يعني أنو كمما زادت أعراض إضطراب الشخصية التجنبية )الكؼ اإلجتماعي، 
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اإلنشغاؿ بإمكانية التعرض لمنقد والرفض والتقييـ السمبي مف اآلخريف، ومشاعر النقص، 
أو األنشطة الجديدة ( كاف توجو المطمؽ والمطمقة  والتردد في الدخوؿ في المغامرات الشخصية

نحو الحياة سمبيًا متشائمًا حيث نجده يرفض اإلصرار ويبتعد عنو إلفتقاده لثقتو بنفسو ، 
والعكس حيث كمما قمت ىذه األعراض منفردة أو مجتمعة كاف توجو المطمؽ نحو حياتو إيجابيًا 

حالة بأنو يتجنب الشكوى والتذمر مف ( في ىذه ال More,2002متفائبًل ووصفو مور ) 
المتاعب واإلحباطات التي تواجيو في حياتو ويشعر بالمرح وبالثقة في النفس مف أجؿ تحقيؽ 

 أىدافو وطموحاتو.
 نتائج الفرض الثاني ومناقشتها: 

أن " توجد فروق دالة إحصائيًا بين المطمقين والمطمقات في كل ينص الفرض الثاني عمى 
ضطراب الشخصية التجنبية ".من التوجه نح  و الحياة وا 

ختبار" ت" ، وكانت النتائج  لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ المتوسطات الحسابية وا 
 كما ىو مبيف في الجدوؿ التالي: 

 (7جدوؿ )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت " لدرجات المطمقيف والمطمقات مف أفراد عينة  

ضطراب الشخصية التجنبيةالبحث عمى مقي  اس التوجو نحو الحياة وا 
 العينة              

 المتغيرات
 مستوى "  ت " قيمة المطمقات المطمقيف

 ع ـ ع ـ الداللة  
 7.72 7.45 43.355 52.676 46.243 26.232 إضطراب الشخصية التجنبية 

 7.72 7.653 27.643 44.427 24.373 77.77 التوجو نحو الحياة 
( بيف 7.72( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )7يتضح مف الجدوؿ السابؽ )     

متوسطات درجات المطمقيف والمطمقات مف أفراد عينة الدراسة في إضطراب الشخصية 
التجنبية وكانت الفروؽ لصالح المطمقات حيث كانوا أكثر إضطرابًا مقارنة بالمطمقيف الرجاؿ، 

( في التوجو نحو الحياة ، 7.72يما دالة إحصائيًا عند مستوى )كذلؾ كانت الفروؽ بين
 وكانت الفروؽ لصالح المطمقيف حيث كاف توجييـ نحوى الحياة أفضؿ مقارنة بالمطمقات.

تتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع نتائج بعض البحوث والدراسات السابقة التي أجريت لمكشؼ عف 
كذلؾ الفروؽ في التفاؤؿ والتشاـؤ مثؿ دراسة كؿ الفروؽ بيف الجنسيف في التوجو نحو الحياة و 
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( حيث 4727( ، عمي )4775( ، األنصاري )4772( ، إسماعيؿ )2774مف شقير )
أشارت نتائجيا إلى وجود فروؽ بيف الجنسيف في التوجو نحو الحياة والتفاؤؿ والتشاـؤ وكانت 

( ، سبلمة 4777مشعاف )الفروؽ لصالح الذكور . بينما تختمؼ مع ما توصمت إليو دراسة ال
( والتي أشارت نتائجيا 4722( ، ودراسة تانكماني وآخروف ) 4724( ، أبو أسعد )4772)

إلى عدـ وجود فروؽ بيف الجنسيف في التوجو نحو الحياة وكذلؾ في التفاؤؿ والتشاـؤ . 
( حيث وجدت فروؽ في 4727وكذلؾ تختمؼ نتيجة ىذا الفرض مع نتائج دراسة جوندافديو )

 لتوجو نحو الحياة لصالح اإلناث . ا
ويمكف تفسير نتيجة ىذا الفرض في ضوء البناء النفسي لكؿ مف الجنسيف والفروؽ في     

التنشئة االجتماعية والتنميط الجنسي . فالرجاؿ أكثر تقببًل لذواتيـ ولمحياة التي يعيشوىا 
كما أف الرجاؿ أكثر رضًا  وألسرىـ وعمميـ وأصدقاءىـ ولمظروؼ الحياتية مقارنة بالنساء ،

وقناعة عف إنجازاتيـ الماضية في حياتيـ الخاصة والزوجية وراضيف بقضاء اهلل وقدره ميما 
حدث ليـ ولذلؾ توجييـ نحو الحياة إيجابيًا متفائبًل وىذا قد يكوف ألنيـ أكثر قدرة عمى 

لبيئة التي يعيش مواجية ضغوط الحياة وظروفيا وتوتراتيا وأكثر قدرة عمى السيطرة عمى ا
فييا ولذلؾ أكثر قدرة عمي تحقيؽ االىداؼ وتفاعبًل مع البيئة وتحقيؽ النجاح والتكيؼ مع 
مستجدات ىذه الحياة مقارنة بالنساء في نفس المجتمع نجدىف يتوقعف الشر واألسوء 
وسيطرتيف عمى البيئة واألحداث مف حوليف أقؿ وذلؾ بسبب التنشئة اإلجتماعية والظروؼ 

ياتية لممجتمع التي تعيش فيو إذ يفرض عمييا اسموب حياة محدد مختمؼ عف الرجاؿ بؿ الح
باإلضافة ليذا فإف المرأة المطمقة يفرض عمييا المجتمع وأسرتيا قيود ال تستطيع تجاوزىا مما 

 يجعؿ توجييا سمبي تشاؤمي نحو الحياة . 
ت أكثر معاناة مف اآلثار النفسية وىذا ما أكدتو نتائج الدراسات السابقة مف أف المطمقا    

، عبد المنعـ، 4774، حمواني،  2774واإلجتماعية لمطبلؽ مف المطمقيف ) دراسة دسوقي، 
 ( . 4722، الناصر والبمياف، 4777
فالمرأة المطمقة معاناتيا مف الطبلؽ أكثر مف الرجاؿ، وذلؾ ألنيا تتحمؿ أعباء إقتصادية     

دي مف شريؾ حياتيا، كما أنيا أصبحت تتحمؿ في بعض بسبب حرمانيا مف الدعـ الما
األحياف رعاية األبناء فأصبحت ىي األـ واألب بنفس الوقت ىذا باإلضافة إلى ما قد يقع 
عمييا مف مسؤوليات قضائية مف شريؾ حياتيا ، ومعاناتيا المستمرة مف نظرة 
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بب الخبلفات الكثيرة المجتمع السمبية ليا ، ووصميا بالمطمقة ، كذلؾ نجد المطمقة بس
واإلساءة مف شريؾ حياتيا فقدت الثقة باآلخريف ، ىذا باإلضافة لقيود األىؿ وتقييد تصرفاتيا 
، ونظرة جيرانيا وأصدقائيا وزمبلئيا في العمؿ ليا بأنيا فاشمة في حياتيا الزوجية ، ال شؾ 

ا نحو الحياة ويجعميا أف كؿ ىذا يمقي بظبللو السوداء عمى المطمقة ويؤثر سمبًا عمى توجيي
أكثر سوداوية مف الرجاؿ المطمقيف ، فتنطوي عمى ذاتيا وتصاب باإلحباط والعجز المكتسب 
، واإلكتئاب وقد يحاوؿ البعض منيف التخمص مف حياتيف باإلنتحار ولكف ليذا كمو محدداتو 

 الكثيرة الشخصية واإلجتماعية والديموجرافية .   
 تها: نتائج الفرض الثالث ومناقش

أن " توجد فروق دالة إحصائيًا بين مرتفعي ومنخفضي ينص الفرض الثالث عمى    
 إضطرابات الشخصية التجنبية من المطمقين والمطمقات في التوجه نحو الحياة ". 

ختبار" ت "، وكانت النتائج  لمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض تـ استخداـ المتوسطات الحسابية وا 
 لتالي:كما ىو مبيف في الجدوؿ ا

 ( 27جدوؿ )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت " لدرجات مرتفعي ومنخفضي أعراض إضطرابات 

 الشخصية التجنبية مف أفراد عينة الدراسة عمى التوجو نحو الحياة
 العينة              

 المتغيرات
منخفضي إضطراب 
 الشخصية التجنبية

مرتفعي إضطراب 
 الشخصية التجنبية

 مستوى الداللة  "  ت " قيمة

 ع ـ ع ـ
 7.72 23.322 7.266 24.22 5.74 76.47 التوجو نحو الحياة

( بيف 7.72( وجود فروؽ دالة إحصائيا عند مستوى )27يتضح مف الجدوؿ السابؽ )     
متوسطات درجات مرتفعي ومنخفضي إضطراب الشخصية التجنبية مف أفراد عينة البحث 

نحو الحياة وكانت الفروؽ لصالح منخفضي إضطراب الشخصية التجنبية عمى مقياس التوجو 
حيث كاف المطمقيف األقؿ في أعراض إضطراب الشخصية التجنبية توجييـ نحو حياتيـ 

 أفضؿ والعكس صحيح.
ضطراب  ويمكف تفسير ذلؾ إستنادًا لئلطار النظري لطبيعة إضطرابات الشخصية عامة وا 

ضيا، فالطبلؽ يؤثر عمى األداء الوظيفي اإلجتماعي الشخصية التجنبية خاصة وأعرا
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( ، وعمى 4774(، والمعاناة مف نظرة المجتمع واألىؿ لممطمؽ )حمواني،2774)الرشيدي،
( . ىذا 4722التوافؽ في العبلقات اإلجتماعية في إطار األسرة وخارجيا ) الناصر، البمياف ، 

لمضطربة تكوف عمى غير وعي بنمط ( بأف الشخصية ا2774باإلضافة إلى تأكيد مميكة ) 
الحياة البلتواؤمي في سموكو ويشكو عادة مف عدـ الرضا وفي الوقت نفسو يبرر سموكو 

 البلتواؤمي . 
فالمطمؽ مف ذوي اضطراب الشخصية التجنبية ، نجده يعاني مف نقص في القدرة عمى      

جتماعية والكؼ اإلجتماعي التأقمـ اإلجتماعي والحذر والحيطة الشديدة في التفاعبلت اإل
والحساسية لمنقد والتقييـ السمبي مف اآلخريف ، وىذا يجعمو يكًوف إتجاه سمبي نحو ذاتو 

 والمجتمع واآلخريف والحياة عامة ويتشاءـ مف حاضره ومستقبمو .
وعميو فكمما زادت أعراض إضطراب الشخصية التجنبية ظيورًا لدى المطمؽ زاد توجيو السمبي 

ة وكاف متشائمًا بدرجة كبيرة ويتجنب التفاعؿ اإلجتماعي مع اآلخريف ، بينما كمما نحو الحيا
قمت أعراض إضطراب الشخصية التجنبية ظيورًا لدى المطمؽ كاف توجيو أفضؿ شيئًا مما 

 مقارنة بذوي إضطراب الشخصية التجنبية الشديد . 
 التىصُاخ: 

 وصي الباحثة بما يمي :في ضوء ما توصؿ إليو البحث الحالي مف نتائج ، ت
 توجيو إىتماـ الباحثيف إلجراء الدراسات التجريبية لمكشؼ عف فاعمية البرامج اإلرشادية

لزيادة مستوى التوجو اإليجابي التفاؤلي نحو الحياة لدى المطمقيف مف الجنسيف وخفض 
التوجو السمبي التشاؤمي وكذلؾ الكشؼ عف فاعمية العبلج النفسي في خفض أعراض 

 طراب الشخصية التجنبية لدييـ . إض
 توجيو إىتماـ المرشديف النفسييف في مراكز تقديـ خدمات اإلرشاد والعبلج النفسي إلعداد

مزيد مف البرامج اإلرشادية والعبلجية الخاصة بالمطمقيف والمطمقات لخفض اعراض 
قيؽ إضطراب الشخصية التجنبية وخفض مستوى توجييـ السمبي نحو الحياة سعيًا لتح

 مزيدًا مف جودة حياة ىذه الفئة مف المجتمع ورفاىيتيـ النفسية. 
 ضرورة إجراء المزيد مف البحوث والدراسات حوؿ أعراض إضطرابات الشخصية لدى

 المطمقيف والمطمقات . 
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 في ضوء نتائج البحث الحالي والدراسات والبحوث السابقة ، توصي الباحثة بضرورة
انية في السواء واإلضطراب( كمتطمب أساسي لطمبة تدريس مقرر )الشخصية اإلنس

الجامعة مف الجنسيف في كافة الكميات والتخصصات ليزيد مف وعًييـ بالشخصية 
اإلنسانية ومتى تكوف الشخصية التي يتعامؿ معيا الفرد سوية أو مضطربة والتعرؼ 

مميـ عمى اضطرابات الشخصية المختمفة ومظاىر كؿ منيا وىذا يحسف مف طريقة تعا
مع اآلخريف سواء زمبلء في الدراسة أو العمؿ أو الوالديف واالخوة  وغيرىـ مف أفراد 

 المجتمع ومف ثـ تزداد الصحة النفسية لممجتمع بأكممو . 
 ،ضرورة إنشاء مراكز لئلرشاد األسري في كؿ محافظة ومدينة لمتوعية بخطورة الطبلؽ

ف لزيادة إندماجيـ مع المجتمع وتقبميـ وتقديـ الدورات التدريبية واإلرشادية لممطمقي
 لمحياة . 
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Abstract:  
     The goal of current research to reveal the nature of the relationship 

between life orientation and a avoidant personality disorder among 

divorced . The sample consisted of 70 of divorced (37 female and33 

male), and ages ranged between 24 to 48 years old with an average 

age of (35.37) year, and a standard deviation (7.69). They applied : 

life orientation scale (Prepared by: Al Ansari, 2001), as well as 

avoidant personality disorder Scale (Prepared by the researcher). the 

results refers to There is an average level of life orientation as well as 

avoidant personality disorder among divorced average score value of 

the research sample on scales (27.357 to life orientation, and 60.671 

avoidant personality disorder) be equal to the average value of the 

premise (30 to life orientation  and 56 to avoidant personality 

disorder), and the results also found negative strong statistically 

significant correlation at the level (0.01) between the average scores 

of the research sample of divorced men and women members on the 

life orientation scale and avoidant personality disorder Scale (r = -

0.934), also found differences significant statistically at the level of 

(0.01) among divorced men and women in the life orientation (t = 

3.841) and the differences in favor of  divorced men, also found 

differences significant statistically at the level of (0.01) between 

divorced men and women in the  avoidant Personality Disorder (t = 

3.670) and the differences in favor of divorced women, also referred 

Results to the presence of differences significant statistically at the 

level (0.01) between the low and high avoidant personality disorder in 

life orientation as the value of (t=15.514) and the differences in favor 

of low-avoidant personality disorder  . 

Key Words: Life Orientation, Avoidant Personality Disorder, 

Divorced  


