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  لدى املتزوجني االنفصال العاطفي وعالقته باألفكار الالعقالنية
  

  * هبه عبد الرحمنوعمر الشواشرة 

 12/4/2018 تاريخ قبوله                                         21/12/2017 تاريخ تسلم البحث
  

ــص ــدفت الدراســـة   :ملخـ ــة ل هـ ــال العـــاطفي    الحاليـ ــن مســـتوى االنفصـ  ،لكشـــف عـ
ــار ا و ــه باألفكــ ــة مــــن       عالقتــ ــت عينــــة الدراســ ــدى المتــــزوجين. تكونــ لالعقالنيــــة لــ
ــراد  242( ــن األفـــ ــزوجينال) مـــ ــث  ،متـــ ــرة.   حيـــ ــة المتيســـ ــارهم بالطريقـــ ــم اختيـــ تـــ

تــــم اســـتخدام مقيــــاس االنفصـــال العــــاطفي المطــــور     ،ولتحقيـــق أهــــداف الدراســـة  
ــة ــاس ،لهـــذه الغايـ ــة   ومقيـ ــار الالعقالنيـ ــم لألفكـ ــد تـ ــات    وقـ ــدق وثبـ ــن صـ ــق مـ التحقـ

مســـــتوى ، ونتـــــائج الدراســـــة أن مســـــتوى االنفصـــــال العـــــاطفي  أظهـــــرت. األدوات
ــمن     ــة جــــاء ضــ ــار الالعقالنيــ ــتوى المــــنخفض "األفكــ ــين أظهــــرت   "المســ ــي حــ . فــ

 ،نتــائج الدراســـة أن أبــرز األفكـــار الالعقالنيـــة كانــت لمجـــال تقيــيم الـــذات الســـلبي     
ــل   ــداخلي للفشـ ــزو الـ ــه العـ ــم يليـ ــة   ،ثـ ــال االعتماديـ ــم لمجـ ــن ثـ ــال  ،ومـ ــرًا لمجـ  وأخيـ

ــذلك  النـــزق. ــرت كـ ــة   نتـــائجالأظهـ ــود عالقـ ــ ةارتباطيـــ"وجـ ــائي  ة"طرديـ ــة إحصـ  ًادالـ
ــار الالعقالنيـــة . وأخيـــر   ــائج  ًابـــين مســـتوى االنفصـــال العـــاطفي واألفكـ أشـــارت النتـ

ــة        ــوة العالقـ ــي قـ ــائية فـ ــة إحصـ ــروق ذات داللـ ــود فـ ــدم وجـ ــى عـ ــةإلـ ــين  االرتباطيـ بـ
ــة    ــار الالعقالنيـــ ــاطفي واألفكـــ ــال العـــ ــًا ، االنفصـــ ــري (لمتغوفقـــ ــنسيـــ ــدد  ،الجـــ وعـــ

ــزواج ــر     )،ســـــنوات الـــ ــًا لمتغيـــ ــة إحصـــــائية وفقـــ ــروق ذات داللـــ ــا وجـــــدت فـــ بينمـــ
ــالح  ،المســــــتوى التعليمــــــي ــتير فــــــأعلىحملــــــة درجــــــة ولصــــ ــاله  ،ماجســــ ثــــــم تــــ

   البكالوريوس.

 .)االنفصال العاطفي ، األفكار الالعقالنية الكلمات المفتاحية:( 

حيث تتحدد  ،يعد الزواج عقدًا منظماًً بين الجنسين: مقدمة
 عليهوالقيم االجتماعية، ويترتب  ،والعادات ،الشرعية مشروعيته في نطاق

هو إحداث  همجموعة من الحقوق والواجبات لكال الطرفين، والهدف من
تعتمد الحياة األسرية على العالقة و .بين أفراد األسرة المودة والسكينة

د يحقق التوافق والتكافل األسري، وهذا ما ق ،العاطفية واالجتماعية
مما قد يؤدي إلى الصحة النفسية للجميع. ولكن ؛ ألسرياالنفسي و

ما تحدث  وكثيرًا ،هي سمة البشرية ،ومنهم األزواج ،االختالف بين الناس

وقد تغير هذه الخالفات ، الخالفات التي قد تعكر صفو هذه العالقات
لعاطفي أوال، ثم وقد تؤدي إلى االنفصال ا ،العالقة العاطفية بين األزواج

ن االنفصال العاطفي قد إتنتهي العالقات بالطالق الشرعي والقانوني، حيث 
قد و بين األزواج. تهاجوانب التوتر في العالقة ونوعي من أهم ايكون واحد

والشعور  ،االنفصال العاطفي الخطوة األولى في تراجع العالقة الزوجية يكون
والمساءلة  ،والثقة المتبادلة الصراحة باالغتراب النفسي والعاطفي وفقدان

  .التي تسبق الطالق الشرعي أو القانوني
ن فقدان األزواج ألسلوب الحوار الهادف، وظهور مستوى مرتفع من إ

وسائل  ،وعدم التكيف مع متطلبات الحياة ، والسعي الستخدام الصدامات،
أدى الحياة ،  مناحي الحياة الحديثة لمواكبة التطورات المتالحقة في جميع

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

 فقدان االنتماء النفسي والفكري بينهما. حيث إن الرضا ألزواجي يرتبط
 المح من االستقراربالتالقي العاطفي بين الزوجين، والذي يضفي م

لغياب الحب المتبادل بين  نتيجة لزواجي، في حين يكون الطالق العاطفيا
  )Amiri, Hekmatpour & Fadaei, 2015( األزواج
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Emotional Separation and its Relationship With Irrational 
Thinking Among Married People 
 
Omar Alshawashereh & Heba Abdel Rahman, Department 
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University, Irbid, Jordan. 
 

Abstract: The purpose of the study was to examine emotional 
separation and its relationship with irrational thinking among 
married people. The sample consisted of (242) married people 
selected through accessible sampling technique. an Emotional 
separation scale, and an irrational thinking scale were used. 
The results indicated that emotional separation, and irrational 
beliefs were both in the low level. The most irrational beliefs 
were negative self- assessment, then internal attribution for 
failure, dependency, and irritability in order. Moreover, a 
statistically significant positive relationship between 
emotional separation, and irrational beliefs was found. Finally, 
no statistically significant differences in the magnitude of the 
relationship between emotional separation, and irrational 
beliefs were found, due to the variables of (gender and years 
of marriage). However, statistically significant differences 
were found due to educational level, in favor of MA degree 
holders, and above, then BA degree holders in order.  

(Keywords: Emotional Separation , Irrational Beliefs). 
  

  
  

  
أي خلل في العالقات  أنإلى   Hobert, 2007)(أشار هوبرت وقد 

وإن  ،يؤدي إلى حالة من عدم االستقرار النفسي داخل األسرة ،األسرية
عدم اهتمام األزواج في معالجة هذا الخلل يؤدي إلى فقدان العديد من 

يجابية بينهم. حيث تصل بهم الحالة إلى االنفصال االحترامات والعواطف اإل
الكثير من االنقسامات بين األزواج، في ظل يحدث والذي  عاطفي، ال

  ل من التوافق العاطفي بينهم. مما يقّل ،يةاستمرار الحياة الزوج

 ؛مشكلة االنفصال العاطفي مشكلة العصر عند الكثير من األمم وتعد
 ،التي تهدد المجتمع بأسره، فضًال عن األسرةكالت ألنها من أعظم المش

العاطفي يؤدي إلى ة األولى أو اللبنة األولى في صرح المجتمع وهي الخلي
 ،وغضب ،نكسة عاطفية تؤثر على الصحة العقلية والنفسية من اكتئاب

والقلق، كما يؤدي إلى صعوبة التكيف مع  ،وانخفاض في تقدير الذات
 ًان المرأة هي األكثر تأثرإ .واألبناء معًا ،الواقع، وتؤثر على نفسية األزواج

ألنها العنصر األساسي في األسرة، ولالعتقاد أن أي  ؛باالنفصال العاطفي
لحق يلذا يرى أن االنفصال هو فشل  ؛خطأ في األسرة هي المسئولة عنه

  ).Sharma, 2011( الضرر بالنساء أكثر من الرجال
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ــر      و ــاك عوامــل تســبق االنفصــال العــاطفي، وهــي الشــريك غي هن
 ،أو همــوم ،ديــون ثقيلــة ان يكــون لديــهكــ ،قــادر علــى تلبيــة حاجاتــه ال

ــى الطــرف اآلخــر.     كالتومشــ ــا إل ــة    ال يتحــدث به ــذلك وجــود عالق ك
أو  ،وجود شـريك غافـل عمـا يجـري مـن حولـه       سرية غير شرعية، مع

للحالـة النفسـية للـزوجين تـأثير علــى     و .يشـك فيمـا يحـدث دون دليـل    
ات تــؤدي إلــى حــدوث اضــطراب  فــاألمراض النفســية العالقــة الزوجيــة،
وفــي القــدرة العقليــة األساســية للتمييــز  ، والتفكيــر ،حــادة فــي اإلدراك

   ).2012(هادي،  بين الواقع والخيال

ــر واقعيـــ     ــار غيـ ــدات وأفكـ ــى معتقـ ــل األزواج إلـ ــر  ةإن ميـ أو غيـ
وسلوك غير فعال، ويقود إلى  ،يؤدي بهم إلى مشاعر سلبية ة،عقالني

ــذات، بســب     ــة ال ــة، وتــدني قيم ــات وتعميمــات  القلــق والعدواني ب توقع
، والمبالغة والتهويل بدرجة ال تتفق واإلمكانات الفعليـة للفـرد   ،خاطئة
صـعوبة فـي مواجـه     وتحـدث  يشـجع التفكيـر السـلبي والعـاطفي،     وهـذا 

  ).2007(خطاب،  في األسرةمشاكل الحياة 

النفصال العاطفي لدى األزواج، المالزمة لهناك بعض العوامل و
ــعوريةكـــ ــعورية والال األحالم الشـ ــويض   ،شـ ــان بتعـ ــدأ الزوجـ حيـــث يبـ

فيهــا  االـنقص فــي العالقــة الزوجيــة بــاللجوء إلـى األحــالم، حيــث يجــد   
ــد   ــه    ،الراحــة والســعادة، وعــدم الجه ــى الســعادة بطريق والحصــول عل

تـراكم  فتالمشـاكل بصـورة واقعيـة،     هةمواج الزوجينسهلة، مما يفقد 
صـوًال إلـى االنفصـال    و ،سببًا مباشرًا في فتور العالقة الزوجية لتصبح

  ).  2004 العاطفي (المخزومي،

ــعور بخيبــــة األمــــل ، و وعنــــدما يســــود اإلحبــــاط اليــــأس والشــ
كـان متوقعـًا    ن لتنـاقض الواقـع مـع مـا    يوالتذمر، والتباعد لدى الـزوج 

يؤدي إلى ؛ عدم قدرة األزواج على فهم الواقع الجديدبقبل الزواج، و
انشغال األزواج فـي التفكيـر    فإن كذلك اضطراب في العالقة الزوجية.

اجتماعيًا ووظيفيًا، وعدم تبادل اآلراء فيمـا بيـنهم    ةالذاتي مبنجاحاته
ــى إهمــال األســرة،    ــات  تصــبحفيــؤدي إل ــب   العالق ــى جوان مقتصــرة عل

   ).2008تخلو من المشاعر واألحاسيس (موسى،  سطحية

ــببات  و ــي تناولـــت مسـ ــات التـ ــن النظريـ ــد مـ ــاك العديـ ــاهرة  هنـ ظـ
  : لعل أبرزهاالعاطفي  االنفصال

) أن الفــرد Bowenلعـالم بـوين (  ا يفتـرض  نظريـة تعـدد األجيـال:    -
ــة     ــام واألنظمـ ــاطفي ،وأن المهـ ــام عـ ــمن نظـ ــون ضـ ــرته يعيشـ وأسـ

ويـتم   ،األسرية تقوم علـى نظـام معـين مـن المشـاعر واألحاسـيس      
ــة داخــل األســرة،   ويعتقــد أنهــا تنتقــل مــن    تنميتهــا ســنوات طويل

ــل إلــى جيــل.   ــد غ جي يــاب هــذا النســق العــاطفي بــين أفــراد      فعن
ثـار سـلبية   آمما لـه   األسرة، يشعر أفرادها بضعف العاطفة بينهم،

  .)Glade,2005(على األسرة برمتها 

: حيــث لالنحــالل الزواجــي )(Gottman,1999نظريـة جوتمــان   -

يعتمـد علـى    أن الـزواج الـذي يـدوم فتـرة طويلـة،      جوتمـان  يـرى 
التـي ال يمكـن تفاديهـا، كمـا      قـدرة الـزوجين علـى حـل الصـراعات     

السلبية تـؤدي إلـى التعاسـة الزوجيـة، وحـدد       ترأى أن السلوكيا

ــرة    أربـــع ســـلوكيات تـــدفع بـــالزواج نحـــو عـــدم الرضـــا، وهـــي: كثـ
االنتقادات التي تؤدي لالحتقار، الذي يولد بـدوره اتخـاذ موقـف    
دفاعي، وفي النهاية إلـى عـدم الرغبـة فـي البقـاء، وغيـاب العاطفـة        

 ا.بينهم

تتنبـأ هـذه النظريـة بـأن الـزواج سـوف        :االجتماعينظرية التبادل  -
أو عند  ينتهي عندما ال تعطي العالقة جذبًا مستمرًا للبقاء فيها،

أو وجـود بـدائل خـارج     ،لخروج من عالقة ضـعيفة لوجود عوائق 
ــن االســتمرار في   ــل الزوجــان   و. هــاالعالقــة أقــوى م ــدما ال يتقب عن

 ،تفاعلهمـا معــًا إلـى حلقـة مـن الصــراع     يتحـول  الخسـارة النفسـية،  
وعنـدما ال يسـتطيع أي مــن    يسـعى كـل منهمـا إلـى هـدم اآلخـر،      و

فإنه يضطر إلى مهادنة الزوج اآلخر كـي   الزوجين حسم الصراع،
أو توقف عن  نفصل عنه،اال يتعرض لخسائر مادية أو نفسية إن 

ــاطفي      ،التفاعــل الزوجــي معــه  ــى االنفصــال الع ــا يــؤدي إل وهــذا م
)Wilson, & Waaddoups, 2002.(    

 Ellisأليس"لبرت ُا: لقد قدم نظرية التفكير الالعقالني -
Albertإحدى عشرة فكرة  " صاحب نظرية التفكير الالعقالني
أو خاطئة يفترض أنها مسئولة عما يصيب األفراد من  ،العقالنية

فقد تنشأ أفكار  .في تفاعالتهم العامة مع اآلخريناضطرابات 
عقالنية بين األزواج، تتلخص في مقارنة الشريك باآلخرين، غير 

مما قد يودي إلى عدم القناعة بالشريك و إثارة الشعور 
بالحساسية الزائدة اتجاه هذا الشريك. كذلك الشعور بالحب 

ر سلبية في العالقات آثاقد يؤدي إلى  المثالي بين األزواج
تقييم لألحداث وال ،والتفسير ،طرق اإلدراك حيث إن األسرية.

 ،من قبل الزوجين معًا لها دور في الكشف عن طبيعة عالقتهم
حيث يولد اإلنسان ولديه . وتؤثر على نوعية هذه العالقة

أو غير عقالني للحفاظ والدفاع  استعدادات أن يكون عقالنيًا،
عن الذات، والتفكير، والعاطفة، من أجل تحقيق الذات. وفي 

النزعة إلى تدمير الذات، وتجنب  الوقت نفسه يمتلك اإلنسان
التفكير العقالني، فيحاول الكفاح للوصول إلى الكمال، ولكن 

 دالخزعبالت، وعدم التسامح ، تنتهي بلوم الذات. إن اإلنسان ق
 فمعصوما عن ارتكاب األخطاء، ولكنه يتعلم كيف يتكي ال يكون

ية بسالم مع نفسه ومع اآلخرين. فنحن نتعلم معتقدات غير عقالن
من ذوي األهمية في حياتنا من خالل التنشئة االجتماعية، 
 فتصبح هذه المعتقدات غير العقالنية عقيدة، وأسلوب حياة

نتمسك بها مع أن هذه االعتقادات غير فاعلة، في حياتنا 
ويعتقد "ألبرت أليس" على أن لوم الذات هو السبب   اليومية.

الناس، فمن المهم  األساسي لمعظم االضطرابات االنفعالية بين
وكثرة أخطائنا،  اأن نتعلم تقبلنا ألنفسنا، بالرغم من عثراتن

 ,Corey( ونتقبل أننا بشر ال نمتلك الكمال فالكمال لله وحده
2013.(  
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 السمات المميزة لألفكار الالعقالنيةإلى أن  أليسألبرت وأشار 
  هي:

رة، لديه مطالب كثي الفرد : أي أن)Demanding( المطالبة -  
ورغبات، يفرضها على نفسه، وعلى اآلخرين من حوله، دون 

  منطق، أو تقدير حكيم للواقع.

): أي أن الفرد يعمم األحداث Generalization( التعميم الزائد -
كأن يقول الفرد جميع البشر هم  بطريقة ال تخضع للمنطق

  جيدون أو سيئون.

  :Self awareness and appraisal)( التقدير الذاتيالوعي و -
إدراك عام الفرد لديه حيث إن التعميم الزائد،  يشبهوهو 

 التيو ية،عالواقغير  تهمطالبك لذاته، ولألحداث من حوله،
ولذا فعلى  أدائه الفعلي على أرض الواقع؛تتعارض مع و تختلف

تقييمه لذاته إلى أن يتقبل ذاته، من  يتكيف، ويعدلالفرد أن 
   قدر نفسه. منطلق رحم الله امرءأ عرف

 (Emotional exaggerating) :والتهويل االنفعالي الفظاعة -
 مما سمات انفعالية لتهويل األمر؛ لديه وتشير إلى أن الفرد

القدرة على التعامل ، وبالتالي عدم يؤدي إلى االنفعالية الزائدة
حداث بطريقة منطقية، كمن يخسر مبلغًا قليًال من مع األ

  تهيت اقتصاديا.المال، فيقول: أنا ان

 Error in judgment(األخطاء في الحكم على قواعد الفشل - 
of failure events( ينسب يتهم أو الفرد إلى أن  يعمد: حيث

وهي تخصه، أو إلى  إلى اآلخرين أو المشينة أفعاله الخاطئة
يؤدي مما لوم نفسه، واألحداث سببها اآلخرون، أو تخصهم ؛ 

حالته من حوله، وتضعف اث إدراكه لألحد إلى خلل في
  والسلوكية. االنفعالية 

وقد تم دراسة موضوع االنفصال العاطفي لدى المتزوجين، 
 وقانبريبانه ،شيريأجرى  وعالقته بمتغيرات ذات الصلة، فقد

)(Shiri, & Ghanbaripanah, 2016  بحثت في الخالفات دراسة
تكونت عينة . إيرانوالطالق العاطفي لدى المتزوجين في  ،الزوجية

اختيرت بالطريقة المتيسرة. تم  ،) امرأة متزوجة400الدراسة من (
 أشارتالخالفات الزوجية.  استبانةو ،الطالق العاطفياستبانة استخدام 

التواصل الروحي، و النتائج إلى أن عدم إنكار فضل الشريك،
المصداقية، والضبط الداخلي، والتعامل بلطف، كانت من أهم العوامل و

وللخالفات الزوجية لدى عينة  ،للطالق العاطفي القدرة التنبؤيةفي 
  الدراسة.

 ,Gonji) كوشوكونيش وبورإبراهيمو "جونجيىكما أجر
Khoshkonesh & Pourebrahim, 2016)  هدفت إلى دراسًة

مقارنة العالقة الزوجية، والمعتقدات غير العقالنية للنساء مع وبدون 
تشمل أشخاصً ) (208 الدراسة من عينةتكونت   .جميليهتجراحة 
) امرأة بدون جراحة 108امرأة مع جراحة تجميليه، و( (100)

 ،لزواجي اإلسبانياالباحثون مقياس التكيف  استخدمو .تجميليه
حيث أظهرت النتائج  .عقالنية لجونز داسالوالمعتقدات الزوجية غير 

يات تجميليه أن المعتقدات غير العقالنية للنساء اللواتي خضعن لعمل
عقالنية لدى النساء اللواتي لم الهي أكثر من المعتقدات غير 

أشارت النتائج إلى  ،باإلضافة إلى ذلكة. يخضعن للعمليات التجميلي
 ةبين النساء اللواتي لم يخضعن لعمليات تجميلي الزواجيأن التكيف 

   .ةأكثر من النساء اللواتي خضعن لعمليات تجميلي

 & ,Akber, Hossein( هين وهينقامـ أجـرى أكبـر وحسـ    كمـا 
Hengameh, 2014 دراسة حالة في محافظة كراج بالعراق، هدفت (

ويشير هـذا  إلى التَّعرف على العوامل المؤثرة في االنفصال العاطفي. 
والعمر بين  ،واالنفتاح ،أن متغيرات الخيانة الذاتيةالبحث النوعي إلى 

  عاطفي. لها أثر كبير على االنفصال ال ،الزوجين

ــرى ــادي ( وأجـ ــة )2010هـ ــدفت  دراسـ ــي  هـ ــى تقصـ ــالق إلـ الطَّـ
فاعليــة الــذَّات لــدى األســر فــي مدينــة بغــداد تبعــًا   ب العــاطفي وعالقتــه

تكونـت عينـة    .)ومدة الـزواج  ،الجنس، والحالة االقتصادية( لمتغيرات
اختيرت بصورٍة قصديه مـن دوائـر    ة،) زوج وزوج300الدراسة من (
لنتائج إلى وجود طَّالق عاطفي لدى األسـر، ووجـود   ا الدولة. أشارت

 ،مــن الــذكور واإلنــاث بالدرجــة نفســها   طــالق عــاطفي لــدى الجنســين 
وجود عالقة عكسـية بـين الطـالق العـاطفي والمسـتوى االقتصـادي،       و

-5مــن  اوارتفـاع الطــالق العـاطفي لــدى األسـر التــي مـر علــى زواجهـ     
ــن(24 ــا مــــن ( ة) ســ ــن34-25، أمــ ــديه ة ) ســ ــنخفض لــ ــالم فيــ  االنفصــ

  العاطفي.

بدراســة هــدفت إلــى التعــرف علــى   )2009قامــت منصــور (كمــا 
ومراحل االنفصال العاطفي وآثاره من وجهة نظر  ،واألسباب المظاهر

سـيدة متزوجـة    )20الزوجات في األردن. تكونت عينـة الدراسـة مـن (   
يعشــن  مــن مختلــف المســتويات االجتماعيــة واالقتصــادية والتعليميــة  

ــًا انفصــاًال ــة   ،عاطفي والمالحظــة لجمــع   ،تــم اســتخدم أســلوبي المقابل
ــاطفي       ــى أن أســباب االنفصــال الع ــائج الدراســة إل ــات. أشــارت نت البيان

 ،والجسدي ،الخيانة الزوجية، والعنف اللفظي متغيرات ( تتلخص في
ــين الـــزوجين،    ــاعي بـ ــادي والتعليمـــي واالجتمـ ــافؤ االقتصـ ــدم التكـ وعـ

كـذلك   ).والصـفات الشخصـية للـزوج    ،بكـر والزواج الم ،وتدخُّل األهل
 منهـا  ،أشارت نتائج الدراسة إلى وجود آثار سلبية لالنفصال العـاطفي 

 ،واللجوء إلى تنـاول الكحـول والمهـدئات    والفزع، ،تدني تقدير الذات
مــن  االنفصــال العــاطفي أضــف إلــى ذلــك الخيانــة الزوجيــة. ولــم يخــلُ  

جـة المنفصـلة عاطفيـًا فـي     يجابيات التـي كـان منهـا، قيـام الزو    بعض اإل
ــل   ــراط بالعمـ ــة، واالنخـ ــة الدراسـ ــك    ،متابعـ ــى ذلـ ــف إلـ ــاج ، أضـ واإلنتـ

  .والعمل التطوعي ،بالنوادي الرياضية التحاقهن

 )Modi& Thingujam , 2007مودي وذينجيجوم ( وأجرى
العالقة بين الغضب، والتفكير الالعقالني ، إلى تقصي هدفت  دراسة

ة والجسديراسة والمشاكل الصحينة الدنت عية بين الزوجين . تكو
) من األزواج في الهند، أظهرت نتائج الدراسة أن هناك 152من (

بين الغضب، والتفكير الالعقالني، والحالة الصحية،  اارتباطًا ملموس
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والجسدية على وجه التحديد ، وأشارت النتائج إلى أن مفهوم 
ع سمة الغضب/ مزاجه/ رد الصحة البدنية ارتبط بشكل ملحوظ م

الفعل والغضب التدريجي، والحاجة للراحة، الطلب على اإلنصاف، 
وغيرها، والتفكير غير العقالني الشامل، والحاجة إلى اإلنجاز، 

رتبط اوأن التفكير غير العقالني الشامل قد  ،والحاجة إلى التقدير
  إيجابيًا مع سمة الغضب.

إلى التعرف  )Hamamci, 2005هدفت دراسة حمامصي (و
. زواجيلاعلى مستوى األفكار الالعقالنية وعالقتها بالرضا والتوافق 

وزوجة في تركيا. أشارت نتائج  ًا) زوج85تكونت عينة الدراسة من (
الدراسة إلى وجود ارتباٍط عال بين مستوى اعتناق األفكار 

 لزواجي، وأن ارتفاعاالالعقالنية، وانخفاض الرضا، والتوافق 
مستوى المعتقدات الالعقالنية حول العالقة الزوجية، والتوقعات غير 

  الواقعية من الشريك، يسهم في النتائج السلبية للعالقة الزوجية.

ومن خالل اإلطالع على األدب النظري، والدراسات السابقة، 
يمكن القول إن االنفصال العاطفي يعني غياب العاطفة بين الزوجين، 

عدم مشاركة الشريك مشاعره  سباب كثيرة منها:أو تضاؤلها أل
الداخلية، فيبالغ في ردود أفعال غاضبة، أو سلسلة ال تنتهي من 
الصراعات. فعدم احترام الشريك هي أولى مراحل االنفصال العاطفي، 
واالبتعاد، والهروب من المواجهة؛ مما يزيد األمر تعقيدا، وفي 

االنفصال العاطفي هو الواقع  النهاية يفتقد األزواج المودة، ويصبح
الجديد لحياتهم األسرية. وفي كثير من األحيان تستمر العالقة 
الزوجية من أجل سمعة العائلة، واألبناء، والظروف االقتصادية. 
وينتهي األمر بعدم االستقرار النفسي، والشعور بعدم األمن واألمان. 

إلى حيل  وهناك من يحاول إصالح الوضع وينجح، وهناك من يلجا
الدفاع األولية لتبرير أو تسويغ األخطاء اتجاه شريكه. وخير وقاية 
وعالج لالنفصال العاطفي هو معرفة األسباب وراء هذه الظاهرة، 
ومعرفة جوانب القوة والضعف في مواجهتها. فالحوار البناء، في 
معرفة األسباب الكامنة لهذه الظاهرة قد تعيد المياه لمجاريها، 

لعالقات الزوجية، بسبب عدم السماح للتدخالت وتتحسن ا
بخصوصيات الزوجين، وخاصة األهل واآلخرين من حولهم. فعلى 
األزواج تقدير أهمية الحوار، ومواجهة الخالفات كي ال تتراكم عبر 
الزمان، والسعي الحترام الشريك وخصوصياته؛ مما يساهم في 

يقص إال معرفة قيمة الشريك، وأهميته، حيث إن المقص ال 
 والزوجة. بعضدين: الزوج

التي تناولت الطالق العاطفي  السابقة ن معظم الدراساتإ
واألفكار  االنفصال العاطفي،بين ة الرتباطياأغفلت البحث عن العالقة 

الالعقالنية. كذلك أغفلت أغلب الدراسات التي تناولت األفكار 
هامًة لهذا أبعادًا  في عالقته مع االنفصال العاطفي الالعقالنية

االضطراب مثل العزو الداخلي للفشل، واالعتمادية، وسرعة الغضب، 
 وبهذا تتميز الدراسة الحالية بتناولها لهذه العالقة، وفًقا لمتغيرات

حيث يعد . )والمستوى التعليمي لألزواج ،مدة الزواجو ،الجنس(
العزو الداخلي للفشل، هو لوم الذات، وتقريعها، أما االعتمادية 

شير إلى عدم القدرة على تحمل المسؤولية واالعتماد على فت

اآلخرين في صنع القرارات، في حين تشير سرعة الغضب إلى أنماط 
التواصل البناء والعقالني؛ مما  في شخصية الشريك، والتي قد تعوق

  يؤدي إلى الشعور باالغتراب العاطفي عن الشريك. 

  مشكلة الدراسة وأسئلتها

ــاقي المجتمعــات   ال يختلــف المجتمــع  ــرًا عــن ب مــن  ،األردنــي كثي
والتي  ،العاطفي، ومسببات هذه الظاهرة االنفصال ظاهرة وجود حيث

وسـوء التوافـق الجنسـي،     العاطفة بـين الـزوجين،  منها فتور قد يكون 
 والقدرة على المسايرة بين األزواج ،كما أن فقدان االحترام النفسيو

المجتمع األردنيإ ؤدي إلى االنفصال العاطفي.قد ي يسـتنفذ معظـم    ن
وقته في العمل، كما يعاني من ضغوط نفسية نتيجة لعوامـل متعـددة،   

 أمور تتعلـق بـإدارة األسـرة،    حول االتفاق مما قد يوّلد حالًة من عدم
يصبح التفاهم بين األزواج صعبًا، مما يحرم األزواج من حدوث قد و

الفــات الزوجيــة فــي ووجــداني. كمــا أن الخ يوروحــ ينفســ انسـجام 
 السن فارق المجتمع األردني لها أسباب اجتماعية قد تظهر من خالل

 الـزوجين  بـين  والعنـف  الـزوج،  أهـل  مـع  السـكن و الـزوجين،  بـين  الكبيـر 
 مهارات استخدام إلى كليهما أو ،الزوجين أحد أشكاله، مع افتقار بكافة

   .المشكالت حل مهارات أو ،التواصل

، والمتمثلة في عـدم  اجه العالقات الزوجيةإن التحديات التي تو
التوافق بـين األزواج قـد تـؤدي إلـى االنفصـال العـاطفي، وقـد يتطـور         

قــانوني. ومــن هنــا جـــاء     أو ،شــرعي  إلــى طــالق  االنفصــال العــاطفي   
واألفكـار الالعقالنيـة بـين     ،بمفهوم االنفصال العـاطفي  الدراسةاهتمام 
ــة الدراســات الســ    .األزواج ــت هــذا   ومــن خــالل مراجع ــي تناول ابقة الت

هـــذه المشــــكلة  قلـــة الدراســــات التـــي تناولــــت    الموضـــوع ، يالحــــظ 
والعمل على إيجـاد حلـول لهـا، ومـن هنـا جـاءت الدراسـة         ،وتفسيرها
ــة  ــيالحاليــ ــاطفي  لتقصــ ــال العــ ــتوى االنفصــ ــار   ،مســ ــتوى األفكــ ومســ

الالعقالنيــة والعالقــة بينهمــا، لتــوفير قاعــدة بيانــات حــول حجــم هــذه   
 األســئلةوتتحــدد مشــكلة الدراســة باإلجابــة عــن   .األردن فــي الظـاهرة 
  اآلتية:

 ما مستوى االنفصال العاطفي لدى المتزوجين السؤال األول: -
    ؟ين في جامعة اليرموكعاملال

 ما مستوى األفكار الالعقالنية لدى المتزوجينالسؤال الثاني:  -
  ين في جامعة اليرموك؟عاملال

بين مستوى االنفصال  رتباطيةاهل توجد عالقة  :الثالثالسؤال  -
ين عاملال العاطفي ومستوى األفكار الالعقالنية لدى المتزوجين

  في جامعة اليرموك؟

بين االنفصال  االرتباطيةقوة العالقة  تختلفهل : الرابعالسؤال  - 
مدة  (الجنس، متغير باختالفواألفكار الالعقالنية  ،العاطفي
ين في جامعة عاملالى لد والمستوى التعليمي لألزواج) ،الزواج

 ؟اليرموك
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  أهمية الدراسة  
علـى مظـاهر االنفصـال    هـا  فـي تركيز  هـذه الدراسـة  تكمن أهمية 

يشـكلون   الـذين األزواج ،  لدىوعالقته باألفكار الالعقالنية  ،العاطفي
ــرة  ــية لألسـ ــع ،اللبنـــة األساسـ ــه. كـــذلك والمجتمـ ــة  برمتـ ــوفر الدراسـ تـ

ولة لالنفصال العاطفي، يمكـن  مقياسًا يتمتع بدالالت صدق وثبات مقب
ــاد    ــين فـــي اإلرشـ ــاحثين والمهتمـ ــن البـ ــًا مـ ــتخدامه الحقـ ــي ااسـ لزواجـ

ستفضي الدراسة إلى صياغة إطار نظري عملي يمهـد   كما واألسري.
السبيل أمـام بـاحثين آخـرين للقيـام بدراسـات علميـة وميدانيـة تسـهم         

ن فـي  في توفير قاعدة بيانات حول هذا الموضوع، الذي يهـم العـاملي  
، والمجتمـع العربـي   ةمجال الزواج واألسرة في المجتمع األردني خاص

  .ةعام
إن المنهج الوقائي الذي يسعى إليه خبراء الصـحة النفسـية مـن    

يعانون من بعض االضطرابات االجتماعية  الذين خالل تأهيل األزواج
والنفســية، يتطلــب مــن المعنيــين تــوفير بــرامج ذات طــابع تــوجيهي،        

 ،اآلثــار النفســية المترتبــة علــى االنفصــال العــاطفي  اخاللهــتوضــح مــن 
وكيـــف تســـهم األفكـــار الالعقالنيـــة فـــي اتســـاع الفـــراغ العـــاطفي بـــين  

لكشف عن الجوانب النظرية ل الحالية من هنا جاءت الدراسة .األزواج
والتطبيقيـــة لهــــا. وتســــتمد الدراســــة الحاليــــة أهميتهــــا مــــن أهميــــة   

العالقة بين االنفصال العاطفي واألفكـار  وهو  ،الموضوع الذي تتناوله
االنفصال العاطفي، بوصفه ب الالعقالنية بين األزواج، وما لها من دور

  ظاهرة نفسية انفعالية واجتماعية يعاني منها األزواج.
ــائج    كمـــا تنبثـــق أهميـــة الدراســـة مـــن خـــالل مـــا تقدمـــه مـــن نتـ

ضـــع وتوصــيات للقــائمين علــى شــؤون األســرة واألزواج مــن أجــل و       
العالقـة بـين االنفصــال    مقيــاس الدراسـة  تـوفير ، وبـرامج إرشـادية لهــم  

ــد       ــة ق ــائج الدراســة الحالي ــا أن نت ــة . كم ــار الالعقالني العــاطفي واألفك
يكــون لهــا دور فــي تزويــد العــاملين فــي المراكــز االجتماعيــة ومراكــز    

وتــدريبهم علــى التعامــل مــع الظــروف   ،بأهميــة توعيــة األزواج األسـرة 
 ،يــة، ومســاعدتهم علــى تكــوين مفهــوم إيجــابي للعالقــة الزوجيــة  الحيات

، وذلـك  ةمـ ءمال أكثـر  مما يوفر لهم فرصة التواصل مع الحيـاة بطريقـة  
للوصـول بالعالقـة    تـوفير بـرامج إرشـادية بهـذا الخصـوص،      مـن خـالل  

 الزوجية إلى المستوى المطلوب من االستقرار النفسي واالجتماعي.
  الدراسة  حدود

ــة  راســةالد تقتصــر ــن الهيئ   الحالي ــزوجين م ــن المت ــة م ــى عين ــينعل  ت

ــة  التدريســية ــة    العــاملين واإلداري فــي جامعــة اليرمــوك فــي المملكــة األردني
ومقيـاس األفكـار    ،مقياس الطالق العاطفي ، واستخدمت الدراسةالهاشمية

 ن خصـائص سـيكومترية.  مـ  لهمـا  مـا تـوافر  تتحـدد نتائجهـا ب  و ،الالعقالنية
ــي  تـــــم تطبيـــــق أدوات و ــام الدراســـ الدراســـــة خـــــالل الفصـــــل األول للعـــ
)2016/2017.( 

  اإلجرائية التعريفات

 الحقوق في العدالة وسوء ،التوازن اختالل :االنفصال العاطفي
فتـور   ، وبالتـالي التواصـل  فـي  سـلباً  يـؤثر  ومـا  ،الزوجين بين والواجبات
الدرجـة التـي يحصـل عليهـا     بإجرائيـا  ويعـرف   .بـين األزواج  المشـاعر 

ستجيب عند إجابته على فقـرات مقيـاس االنفصـال العـاطفي المعـد      الم
  . الحالية ألغراض الدراسة

غيــر المنطقيــة التــي  مجموعــة مــن األفكــار األفكــار الالعقالنيــة:
ــدم الموضـــــوعية ــات  ،تتصـــــف بعـــ ــة علـــــى توقعـــ ــؤات ،والمبنيـــ  ،وتنبـــ

والتهويـل   ،والمبالغـة  ،تعتمـد علـى الظـن والتنبـؤ    ووتعميمات خاطئـة،  
الدرجـة التـي يحصــل   بوتعـرف إجرائيــا  توافـق مــع الواقـع .   ال بدرجـة  

ــد      ــة المعـ ــار الالعقالنيـ ــاس األفكـ ــرات مقيـ ــى فقـ ــتجيب علـ ــا المسـ عليهـ
  .الحالية ألغراض الدراسة

  الطريقة 

   تهاعينومجتمع الدراسة 

 الدراسة من المتزوجين األكاديميين واإلداريين تكون مجتمع
لجامعة بوصفها مجتمعا في جامعة اليرموك، إذ اختيرت هذه ا

الدراسة، واإلمكانات  متيسرا، وألسباب عملية منها توفر أفراد
وتم اختيار عينة  ،المتاحة وتعاون الهيئة اإلدارية والتدريسية

) بعد إعطاء أرقام خاصة ألفراد مجتمع 250الدراسة، والبالغة (
ن أن وبعد فرز االستجابات على فقرات أداتي الدراسة، تبي الدراسة،

) 4) استبانة، وتم استبعاد (246عيدت (اعدد االستجابات التي 
الدراسة  وبالتالي أصبح عدد أفراد .منها لعدم اكتمالها اتستبانإ
) 1والجدول ( .)، فردا ممن انطبقت عليهم جميع الشروط242(

  يبين توزيع أفراد الدراسة حسب متغيراتها.

 الدراسة حسب الجنس ومدة الزواج والمستوى التعليمي: توزيع أفراد عينة )1جدول (ال     

  المئوية النسبة المجموع الزواج سنوات عدد  التعليمي المستوى  الجنس
  فأكثر10   10-6  )5-1(  سنة من اقل

 ذكر
  

  %10.7  26 7 9 9 1 بكالوريوس من أقل

  %35.5  86 26  18  32  10 بكالوريوس

  %14.4  35 23  3  6  3  فأعلى ماجستير

  أنثى
  

 %11.5  28  10  7  8  3 بكالوريوس من أقل

  %16.5  40  1 11 24  4 بكالوريوس

 %11.4  27  13  4 6  4  فأعلى ماجستير

  %100  242  80  52  85 25  الكلي      
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  الدراسة اأدات

  مقياس االنفصال العاطفيأوًال: 

ــوير  ــم تطـــ ــتناد    تـــ ــاطفي  باالســـ ــال العـــ ــاس االنفصـــ ــى مقيـــ  إلـــ
ــريا ــة هـــــــــادي (   ،ألدب النظـــــــ ومنصـــــــــور   ،)2010مثـــــــــل دراســـــــ
ــورته    2009( ــاس فــــي صــ ــون المقيــ ــد َتكــ ــة ). وقــ ) 37مــــن (  النهائيــ

ــرة ــزوجين،      فقـ ــاطفي لـــدى المتـ ــتوى االنفصـــال العـ وتـــم   تقـــيس مسـ
ــة     ــاييس الفرعيـــــ ــّكل المقـــــ ــاالت، ُتشـــــ ــة مجـــــ ــيمها إلـــــــى ثالثـــــ تقســـــ

  .للمقياس

 دالالت الصدق والّثبات للمقياس

  المحتوى صدق

الية وللتأكد من صدق المقياس ألغراض الدراسة الح
) 37الظاهري، تم عرض المقياس بصورته األولية، والمكون من (

) محكمين من ذوي االختصاص في مجال اإلرشاد (10فقرة، على 
وعجلون  ،وعلم النفس اإلكلينيكي في جامعتي اليرموك ،النفسي

 ،الحكم على دقة الصياغة اللغوية إليهم الوطنية. حيث ُطلب
ومناسبتها للهدف النهائي من  ،متها، وعلى وضوح الفقرةوسال

المقياس. وقد تم اعتماد إجماع تسعة من المحّكمين لقبول 
وتعديلها في )  %90واإلبقاء عليها كما هي بنسبة اتفاق ( ،الفقرات

من المحّكمين الّتعديل. ولم يتم حذف أي فقرة،  اثنانحال اقترح 
  على رأي المحّكمين . وجرى تعديل بعض الفقرات بناًء

  صدق البناء

تم حساب دالالت صدق البناء للمقياس من خالل تطبيقه على 
) متزوجًا، تم اختيارهم من مجتمع 30( استطالعية تضم عينة

ومن خارج عينتها، وقد تم حساب معامالت االرتباط بين  ،الدراسة
تنتمي  الذيوالمجال  ،الدرجة على كّل فقرة بالدرجة الكلية للمقياس

قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس مع الدرجة الكلية وإليه. 
ومعامل ارتباط الفقرات بمجاالتها  ،)0.84 - 0.48( قد تراوحت بين

جميعًا قيم دالة إحصائيا عند مستوى  ،) وهي0.89 - 0.41(
)0.05=α( ،انظر  مؤشرات جيدة للحكم على صدق األداة تعدو)

 ،تم حساب معامالت االرتباط بين المجاالت ببعضها . كما)1ملحق 
  .) يوضح ذلك2وبالدرجة الُكلية للمقياس، والجدول (

  وبالدرجة الكلية البعض ببعضها العاطفي االنفصال مقياس مجاالت بين االرتباط معامالت قيم: )2( الجدول            

  الكلي  العاطفي  النفسي  االجتماعي المجال
  **0.79  *0.77 *0.66 -  ماعيالمجال االجت

 *0.68  0.80* -    المجال النفسي
 *0.56  -     المجال العاطفي

  ). α  =0.05عند ( * ذات داللة إحصائية      ). α  =0.01عند مستوى ( ** ذات داللة إحصائية  

االرتباط بين  ت) أن جميع قيم معامال2 (يتضح من جدول 
، بينما )0.66-0.80( ت بيندالًَّة إحصائيا، وتراوح المجاالت

-0.79( والمقياس بين المجاالتتراوحت معامالت االرتباط بين 
ً إحصائيا، وهذا مؤشر على صدق البناء  )،0.56 وجميعها دالَّة

  للمقياس.

  

  

  ثبات مقياس االنفصال العاطفي 

استخالص مؤشرات ثبات المقياس باستخدام أسلوبي تم 
تم تطبيق المقياس على حيث ادته، االتساق الداخلي واالختبار وإع

) متزوجًا من مجتمع الدراسة، ومن خارج 30عينة مكونة من (
العينة، وإعادة تطبيقه على نفس العينة بفاصل زمني بلغ أسبوعين، 
وتم إيجاد معامالت االرتباط بين التطبيقين، كذلك تم حساب قيم 

االته باستخدام ولكل مجال من مج ،االتساق الداخلي للمقياس ككل
  ) يبين نتائج الثبات.3وجدول ( معامل كرونباخ ألفا،

  معامالت الثبات للمقياس بأبعاده الفرعية وداللته الكلية باستخدام معادلة كرونباخ ألفا  ):3الجدول (

 كرونباخ الفا  إعادة االختبار عدد الفقرات المجال
  0.82  0.86 11  المجال االجتماعي

 0.83  0.77 13  المجال النفسي
 0.77  0.66  13  المجال العاطفي

 0.74  0.77 37  الكلي

إلى أن معامالت الثبات باستخدام  )3نتائج جدول ( تشير
)، وعلى الدرجة 0.83 - 0.74  (معادلة كرونباخ ألفا تراوحت بين

، (0.05) )، وجميعها دالًَّة إحصائيا عند مستوى الداللة0.74الكلية (
)، وبلغت 0.86-0.77باط إعادة االختبار بين (وتراوحت معامالت ارت

  .ثبات المقياسوهذا مؤشر على  .)0.77للدرجة الكلية (

  تصحيح مقياس االنفصال العاطفي
) فقرة، موزعًة على 37من ( المقياس بصورته النهائية يتكون

) 13) فقرة، والمجال النَّفسي (11المجال االجتماعي ( ؛) مجاالت3(
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كل فقرة وفق  عن) فقرة، تتم اإلجابة 13اطفي (والمجال الع .فقرة
، =3أحيانًاو، 4غالبًا=و، 5سلَّم إجابات خماسي (دائمًا=

)، وذلك حسب انطباق محتوى الفقرة على 1أبدا=و، 2نادرًا=و
، والتي تشير إلى وجود انفصال سالبةالمتزوج في حال الفقرات 

تكون الفقرة العاطفي. ويتم عكس الدرجات لسلَّم اإلجابات عندما 
؛ أي تشير إلى عدم وجود انفصال عاطفي، وبذلك فإن موجبة

الدرجة الكلية التي يمكن أن يحصل عليها المتزوج على المقياس 
) فما 122.6) درجة. وتم اعتبار الدرجة (185 37 -تتراوح بين (

لمستوى االنفصال العاطفي، والتي تمّثل  اومؤشر ،فوق درجة القطع
ولتصنيف مستوى االنفصال ، الدرجة الكلية للمقياس من %33.4)(

متوسط، والعاطفي بداللتها الكلية إلى ثالثة مستويات (عالي، 
  منخفض)، فقد تم اعتماد معادلة المدى:و

  

المقياس تكون علـى   عنوبناًء على ذلك، فإن مستويات اإلجابة 

 ، ) فاقــل2.33( اطفيمســتوى مــنخفض مــن االنفصــال العــ  األتــي: النحــو

 مسـتوى مرتفــع  ،) 3.67-2.34( مسـتوى متوسـط مـن االنفصــال العـاطفي    

  ) فما فوق.  3.68( االنفصال العاطفي من

  مقياس األفكار الالعقالنية :ثانيًا

 تم ،للتعرف على مستوى األفكار الالعقالنية لدى المتزوجين
ذي قام )، الKlagesمقياس األفكار الالعقالنية لكالقس ( استخدام
 . وهذا) بترجمته من اللغة األلمانية إلى اللغة العربية2006جرادات (
أصبح ف ،) فقرات4إضافة ( ت، تم) فقرة30من ( تكون المقياس

تقييم السلبي ال) فقرة موزعة على أربعة مجاالت هي: 34يتكون من (
لذات، والعزو الداخلي للفشل، واالعتمادية، والنزق (سرعة ل

  ب). ضالغ

      ت الصدق والثبات للمقياسدالال

  صدق المحتوى

للتأكد من صدق المقياس الظاهري، تم َّعرض المقياس 
) محّكمين من ذوي االختصاص في مجال 10بصورته األولية على (

في جامعتي اليرموك  ،وعلم النفس التربوي ،اإلرشاد النفسي
 ،يةالحكم على دقة الصياغة اللغوإليهم لب طوعجلون الوطنية. حيث 

ومناسبتها للهدف النهائي من  ،وسالمتها، وعلى وضوح الفقرة
المقياس. وقد تم اعتماد إجماع تسعة من المحّكمين لقبول 

)، وتعديلها في %90واإلبقاء عليها كما هي بنسبة اتفاق ( ،الفقرات
من المحكمين التعديل. ولم يتم حذف أي فقرة، اثنان حال اقترح 

  ناًء على رأي المحّكمين.وجرى تعديل بعض الفقرات ب

  صدق البناء
قام بحساب صدق وثبات لهذا االختبار،  2006)( مع أن جرادات 
لكون العينة مختلفة، ولوجود  تم َّ حساب دالالت صدق البناءإال انه 

على  المقياس من خالل تطبيق فارق زمني بين التطبيقين، حيث تم ذلك
ومن خارج عينتها، ، دراسةمن مجتمع ال انة استطالعية، تم اختيارهيع

وقد تم حساب معامالت االرتباط بين الدرجة على كل فقرة بالدرجة 
أظهرت نتائج التحليل أن  تنتمي إليه. الذي الوالمج ،الكلية للمقياس

قيم معامالت االرتباط بين فقرات المقياس مع الدرجة الكلية قد تراوحت 
 )،(0.42-0.84اط الفقرات بمجاالتها ارتب التومعام ،)0.88 -  (0.44بين

مؤشرات  تعدو ،)05α.= وهي جميعا قيم دالًة إحصائيا عند مستوى (
حساب تم  . كما)2(انظر ملحق جيدة للحكم على صدق األداة 

وبالدرجة الكلية للمقياس، ببعضها، بين المجاالت  االرتباطمعامالت 
  ) يوضح ذلك4والجدول (

  قيم معامالت االرتباط بين مجاالت مقياس األفكار الالعقالنية ببعضها البعض وبالدرجة الكلية.: )4الجدول (             
لذات لتقييم السلبي ال المجال  الكّلي االعتمادية العزو الداخلي للفشل 

لذات لتقييم السلبي ال  -   **0.80 

 00.65*  - 0.55* العزو الداخلي للفشل

 0.71** - 0.50* 0.66* االعتمادية

 0.66* 0.71** 0.70** 0.66* النزق ( سرعة الغضب)

).α  =0. 05عند ( ). * ذات داللة إحصائيةα  =0.01عند مستوى ( * ذات داللة إحصائية*
  

) أن جميع قيم معامل االرتباط بين 4يتضح من الجدول (
ً إحصائيا، وتراوحت بين  ، بينما تراوحت )(0.55-0.71المجاالت دالَّة

وجميعها  )،(0.65-0.80بين  والمقياس الت االرتباط بين المجاالتمعام
  دالًة إحصائيا، وهذا مؤشر على صدق البناء للمقياس. 

  ثبات مقياس األفكار الالعقالنية
تم استخالص مؤشرات ثبات المقياس باستخدام أسلوبي االّتساق 

نة وإعادته، وتم تطبيق المقياس على العي، واالختبار ،الداخلي

االستطالعية من مجتمع الدراسة، ومن خارج العينة، حيث تم تطبيق 
بفاصل زمني بلغ أسبوعين،  هاوإعادة تطبيقه على العينة نفس ،المقياس

وتم إيجاد معامالت االرتباط بين التطبيقين، كذلك تم حساب قيم 
ولكل مجال من مجاالته باستخدام  ،االّتساق الداخلي للمقياس ككل

  ) يبين نتائج الثَّبات.5مل كرونباخ ألفا، والجدول (معا
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معامالت الثَّبات للمجاالت الفرعية وداللته الكلية  ):5الجدول (
  الفاباستخدام معادلة كرونباخ 

 كرونباخ الفا  إعادة االختبار عدد الفقرات  البعد
لذات لتقييم السلبي ال  7  0.82  0.88 

 0.79  0.75  9 العزو الداخلي للفشل

 0.75  0.74  9 االعتمادية
 0.80  0.77  9 النزق (سرعة الغضب)

 0.73  0.77 34 الكلي
  

إلى أن معامالت الثبات باستخدام معادلة  )5نتائج جدول ( تشير
)، 0.73، وعلى الدرجة الكلية () (0.75-0.88كرونباخ ألفا تراوحت بين 

تراوحت و) (a= 0.05وجميعها دالًَّة إحصائيا عند مستوى الداللة 
، وبلغت للدرجة )0.82-  (0.74 معامالت ارتباط إعادة االختبار بين

  المقياس.ثبات ). وهذا مؤشر على 0.77الكلية (

  تصحيح مقياس األفكار الالعقالنية

) فقرة، موزعة على 34يتكون المقياس بصورته النهائية من (
لذات ، العزو الداخلي للفشل، لالسلبي  التقييم) مجاالت، 4(
كل فقرة وفق  عنالعتمادية، النزق (سرعة الغضب). تتم اإلجابة ا

، 3أحيانا=و، 4غالب=و، 5سلم إجابات خماسي (دائما=
)، وذلك حسب انطباق محتوى الفقرة على 1أبدا=و، 2نادرا=و

، والتي تشير إلى وجود األفكار السالبةالمتزوج في حال الفقرات 
جابات عندما تكون الفقرة الالعقالنية. ويتم عكس الدرجات لسلم اإل

، أي تشير إلى عدم وجود األفكار الالعقالنية، وبذلك فإن الموجبة
الدرجة الكلية التي يمكن أن يحصل عليها المتزوج على المقياس 

) فما 133.6درجة. وتم اعتبار الدرجة ( )(34-170تتراوح بين 
مثل فوق درجة القطع ومؤشر لمستوى األفكار الالعقالنية، والتي ت

ولتصنيف مستوى األفكار ) من درجة الكلية للمقياس. 33.4(
متوسط، والالعقالنية بداللتها الكلية إلى ثالثة مستويات (عالي، 

  منخفض)، فقد تم اعتماد معادلة المدى:و

  

المقياس تكون علـى   عنوبناًء على ذلك، فإن مستويات اإلجابة 

ــل2.33( االنفصــال العــاطفي مســتوى مــنخفض مــن   اآلتــي: النحــو  ،) فأق

 مسـتوى مرتفــع  ،) 3.67-2.34( مسـتوى متوسـط مـن االنفصــال العـاطفي    

  ) فما فوق.  3.68( االنفصال العاطفي من

  منهج الدراسة 

الرتباطي، االمنهج الوصفي  استخدام تم لتحقيق أهداف الدراسة
 وذلك لقدرته على المساهمة بالمعلومات الالزمة للتعرف على مستوى
االنفصال العاطفي لدى المتزوجين، ومستوى األفكار الالعقالنية لدى 

وتفسيرها  ،بينهما، ثم تحليل هذه البيانات ةالرتباطياوالعالقة  ،هذه الفئة
  للوصول إلى النتائج التي تسهم في تحقيق أهداف الدراسة الحالية.

  اإلجراءات

الدراسة  العينة بعد شرح موضوع أفراد تطبيق المقاييس على تم -
غراضها، وتوضيح أن نتائج الدراسة التي سيتم الحصول أو

غراض البحث العلمي وستكون بغاية أل إالعليها لن تستخدم 
  .السرية

جابة على كافة ، والتحقق من اإللإلجابةإعطاء ما يكفي من الوقت  -
إدخال البيانات تم ثم من  ،اإلحصائيغراض التحليل الفقرات أل

لتحليل  SPSSحصائيالتحليل اإل خدامواستلى الحاسوب إ
  البيانات.

  نتائج الدراسة

مــا " النتـائج المتعّلقــة بالســؤال األول الــذي يــنص علــى:   -أوال 
    ؟مستوى االنفصال العاطفي لدى المتزوجين

 ،المتوســطات الحســابية تــم حســابلإلجابــة عــن هــذا الســؤال،  
االنفصال  مقياسالستجابات أفراد العينة على  ،واالنحرافات المعيارية

  ) يوضح ذلك.6جدول (الو ،والمقياس ككل ،العاطفي لكل مجال

 ،االنفصال العاطفيكل مجال من مجاالت مقياس  الستجابات أفراد العينة على المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية :)6جدول (ال
  وعلى المقياس ككل مرتبة تنازليا

  المستوى  النسبة المئوية  عيارياالنحراف الم  الوسط الحسابي  المجال
  منخفض 42% 0.68 2.11 االجتماعي
 منخفض 38.1% 0.63 1.95 العاطفي
 منخفض 38.02% 0.62 1.91 النفسي

 منخفض  %38.01 0.98 1.99 كليال
  

لدى  مستوى االنفصال العاطفي) أن 6يالحظ من جدول (
 والعاطفي، االجتماعي،( مجاالته المختلفةو ،المقياسعلى  المتزوجين

  ." منخفضة") ككل كانت لنفسياو
  

  

ما " النتائج المتعّلقة بالسؤال الثاني الذي ينص على: - انياث
  ؟مستوى األفكار الالعقالنية لدى المتزوجين

 ،المتوسطات الحسابية تم حسابلإلجابة عن هذا السؤال، 
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األفكار  الستجابات أفراد العينة على مقياسواالنحرافات المعيارية 
أن  الى . حيث أشارت النتائجككل لمقياسلو ،لالعقالنية لكل مجالا

على المقياس ككل كانت  مستوى األفكار الالعقالنية لدى المتزوجين
  .)7( جدولانظر المنخفضة 

  ياس ككلوعلى المق األفكار الالعقالنيةمقياس  مجاالتمن  مجالالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على كل  :)7جدول (ال

  المستوى    النسبة المئوية  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  المجال
  منخفض  41.12% 0.68 2.16  العزو الداخلي للفشل

 منخفض  41.8% 0.77 2.14 لذات لتقييم السلبي ال
 منخفض  40.06% 0.60 2.03 االعتمادية

  منخفض  40.06% 0.62 2.03 (سرعة الغضب) النزق
 منخفض  40.18% 0.47 2.09 كليال

هل توجد عالقة : "الثالثالنتائج المتعّلقة بالسؤال  -ثالثا
بين مستوى االنفصال العاطفي ومستوى األفكار الالعقالنية  يةارتباط

  لدى المتزوجين؟"

حسب معامل ارتباط بيرسون بين  تم لإلجابة عن هذا السؤال
معامل  حيث بلغ مستوى االنفصال العاطفي واألفكار الالعقالنية،

وهي قيمة دالة إحصائيا عند مستوى داللة  ،)0.59االرتباط (
)α=0.05(،  بين  ةموجبة طردي ارتباطيهمما يدل على وجود عالقة

أي  مستوى االنفصال العاطفي واألفكار الالعقالنية لدى المتزوجين،
    إلى الزيادة. االنفصال العاطفييميل كلما ازدادت األفكار الالعقالنية 

الـذي يـنص علـى:     الرابـع، النتائج المتعّلقة بالسـؤال   -رابعا

 ،بــين االنفصــال العــاطفي  ةالرتباطيــاهــل تختلــف قــوة العالقــة   "

متغيــر (الجــنس، ومــدة الــزواج،  فبــاختال ،واألفكـار الالعقالنيــة 

  والمستوى التعليمي لألزواج)؟"

ــؤال     ــذا السـ ــن هـ ــة عـ ــاط    لإلجابـ ــامالت االرتبـ ــاب معـ ــم حسـ ، تـ
ــل ــين  باســــتخدام معامــ ــبيرمان للرتــــب بــ ــاس الــــدرجات علــــى  ســ مقيــ

  ) يبين ذلك. 8االنفصال العاطفي، واألفكار الالعقالنية، والجدول (

 الزواج، مدة الجنس، اتتبعا لمتغير مقياس االنفصال العاطفي واألفكار الالعقالنيةالدرجة على : معامالت االرتباط بين )8جدول (ال
                                      التعليمي المستوى
 معامل االرتباط  المستوى  المتغير 

 0.32* ذكور  الجنس

 0.42*  إناث  
 0.47**  أقل من سنة مدة الزواج

 0.39*  من سنة إلى أقل من خمسة
 0.51**  من خمسة إلى عشر سنوات

 0.46**  أكثر من عشر سنوات
 0.41*  اقل من بكالوريوس  المستوى التعليمي

 0.47*  بكالوريوس
 0.57*  ماجستير فأعلى

  )α= 0.01)                              **دال عند (α= 0.05*دال عند (           

معامالت بين  ةق ظاهريو) وجود فر8يتضح من الجدول (
 وفقًا االنفصال العاطفي واألفكار الالعقالنية يمقياس بين االرتباط
التعليمي. وللكشف عن الجنس ومدة الزواج والمستوى  اتلمتغير

عديم التفاعل  األحادياستخدام تحليل التباين داللة الفروق تم 
)ANOVA) يبين ذلك.9) والجدول (  

 الزواج، مدة الجنس، اتتبعا لمتغير مقياس االنفصال العاطفي واألفكار الالعقالنيةعلى  ).ANOVAتحليل التباين األحادي (): 9جدول (ال
                                     التعليمي     المستوىو

  مستوى الداللة  قيمة (ف)  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  مصدر التباين
 666. 187. 037. 1 037.  الجنس

 018. 4.088 819. 2 1.638  المستوى التعليمي

 847. 270. 054. 3 162.  مدة الزواج

   200. 220 44.081  الخطأ
    242 1114.771  الكلي

    241 54.629  الكلي المعدل
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وجود فروق ذات داللة ) إلى عدم 9( الجدول تشير نتائج
الجنس ومدة الزواج،  ي) لمتغير α=0.05إحصائية عند مستوى (

لمتغير المستوى التعليمي فروق ذات داللة إحصائية بينما وجدت 

استخدام تم  ،الفروق اإلحصائية ولتحديد مواقع .) α=0.05عند (
  .) يبين ذلك10فية للمقارنات البعدية والجدول (ياختبار ش

  للمقارنات البعدية لمتغير المستوى التعليمي  Scheffe) فية (ينتائج اختبار ش ):10جدول (ال     

  ماجستير فأعلى  بكالوريوس  بكالوريوس اقل من  معامل االرتباط  المستوى التعليمي

 0.57 0,47 0.41   معامل االرتباط

  0.21  0.85  ------  0.41 بكالوريوس من اقل
  0.55 ------  *0.00 0.47  بكالوريوس

  ------  *0.01 *0.03 0.57  ماجستير فأعلى

) وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 10يتضح من الجدول (
معامالت االرتباط بين مقياس ) في  α=0.05مستوى داللة (

 لمتغير المستوى التعليمي يةاالنفصال العاطفي واألفكار الالعقالن
مقارنًة مع من هم أقل من بكالوريوس،  ماجستير فأعلى،ولصالح 

  ولصالح من هم بكالوريوس مقارنة مع من هم أقل من بكالوريوس.

  مناقشةال

جاء ضمن  ،أظهرت النتائج أن مستوى االنفصال العاطفي
المستوى المنخفض، حيث حصل المجال االجتماعي على أعلى 

حسابي، وجاء في المرتبة األولى ضمن المستوى متوسط 
ثم المجال النفسي على التوالي  ،المنخفض، تاله المجال العاطفي

 ضمن المستوى المنخفض. ويعزى ذلك إلى أن االنفصال العاطفي
من أهم األسباب النفسية التي قد تسبب خلل في النظام األسري، 

وفقدان األمل في  ،شعور بالعجزالوعدم االرتياح لدى األزواج، و
وتشتت األبناء، مما يدفع معظم األزواج  ،استمرار الحياة الزوجية

إلى إخضاع القيم واالتجاهات نحو النزعة إلى تسيير الحياة الزوجية 
بعيدا عن المشاكل. ويعزى المستوى المنخفض لالنفصال العاطفي 

دية لدى المتزوجين إلى تكيف األزواج مع الظروف االقتصادية والما
عاني منه معظم األزواج، وتجاوزهم الكثير من ي التيالصعبة 

نوعًا من الفراغ العاطفي، والتي تقف عائًقا  ُتحدثالخالفات التي قد 
والعالقة الزوجية  وآمالهم، والسير باألبناء ،أمام تحقيق طموحاتهم

إلى بر األمان. وقد يعزى إلى ارتفاع مستوى القيم االجتماعية لدى 
قد ساهم بشكل مباشر  الذي وكذلك المستوى التعليمي ،جاألزوا

  في تدّني مستوى االنفصال العاطفي.

هادي  تختلف نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسةو
أشارت إلى وجود طالق عاطفي لدى الجنسين من  التي) 2012(

يمكن تفسير ذلك بأن المجتمع و .واإلناث بالدرجة نفسها ،الذكور
مع أسري متماسك يعلق أهمية كبيرة على التزام األزواج األردني مجت

وما يترتب على هذه األدوار من واجبات، وأن  ،بأدوارهم الزوجية
والتوافق مع ظروفهم االقتصادية للحفاظ  ،باألسرة معنيوناألزواج 

  .على كيان هذه األسرة، بغض النظر عن توافقهم العاطفي

ن المستوى المنخفض، مستوى األفكار الالعقالنية ضم وجاَء
حيث حصل مجال العزو الداخلي للفشل على أعلى متوسط حسابي، 
وجاء في المرتبة األولى ضمن المستوى المنخفض، تاله مجال 

ثم مجال االعتمادية، ثم مجال النزق (سرعة  ،لذاتلتقييم السلبي ال
الغضب) على التوالي ضمن المستوى المنخفض. وتعزى هذه 

ك األزواج خطورة األفكار الالعقالنية على العالقة النتيجة إلى إدرا
وتربية األبناء، وكذلك الهروب من حالة الفشل من خالل  ،الزوجية

مواجهة المشاكل التي قد تعترضهم، وعدم التعصب لألفكار، 
وإمكانية التغيير لألفضل، حتى في مجال الشخصية، مما يمّكن 

أن بتفسر هذه النتائج و األزواج من السيطرة على حياتهم الخاصة.
الفرد يسعى إلى تحقيق الذات وامتالكه اإلرادة والتفكير بصورة 

به يستحقون  ونلتقبل الواقع كما يريد، واعتقاده أن من يحيط
كما يشعر بحتمية عدم تقدير كل الناس له، واالهتمام به،  ،التقدير

خلص األمل في حالة فشله في نيل احترام اآلخرين، والتبوالشعور 
من حالة الضعف في حالة عدم الوصول بذاته إلى نيل واستحسان 

  من حوله.

ــة      و ــة دالَّ ــه إيجابي ــائج الدراســة وجــود عالقــة ارتباطي أظهــرت نت
ــتوى   ــين مســـ ــاطفيًإحصـــــائيًا بـــ ــار  ،االنفصـــــال العـــ ــتوى األفكـــ ومســـ

إلــى أن وجـــود   وتعــزى هــذه النتيجـــة   .الالعقالنيــة لــدى المتـــزوجين  
ــين األزواج، مشـــكالت ــرين،     بـ ــو القـ ــلبي نحـ ــر السـ ــة التفكيـ تنمـــي حالـ

ــة فــي         ــاة الزوجي ــى الحي ــى اإلبقــاء عل ــد عل ــادات والتقالي وتســاعد الع
فـي نمـو ظـاهرة االنفصـال العـاطفي،       يسهم منظورها التقليدي، وهذا

أو ، تقّل فرصة االنفصال العاطفي كلما سيطرت األفكار العقالنيـة  كما
إلى التكيف ضـمن الواقـع    مستوى منخفض منها، حيث يسعى األزواج

 واالسـتقرار داخـل األسـرة.    ،والوضع الراهن، للبقاء على حالة األمـان 
 ,Hamamciدراســة حمامصــي (   وتتفــق نتــائج هــذه الدراســة مـــع    

ــى التـــي )2005 ــار    دلـــت علـ ــتوى األفكـ ــين مسـ ــال بـ ــاط عـ ــود ارتبـ وجـ
ــودي     ــة مــ ــع دراســ ــا تتفــــق مــ ــاطفي. كمــ ــال العــ ــة واالنفصــ الالعقالنيــ

أن  إلـى  ) التـي أشـارت  Modi, & Thingujam, 2007( وثينجيجـام 
ــ ــاك ارتباطـ ــ اهنـ ــة    املموسـ ــر الالعقالنـــي والحالـ ــين الغضـــب والتفكيـ بـ

  والجسدية على وجه التحديد بين األزواج. ،الصحية

وكذلك أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية 
لة لمتغير الجنس، ومدة الزواج، بينما وجدت فروق ذات دال
 ،إحصائية لمتغير المستوى التعليمي، ولصالح ماجستير فأعلى

لصالح من هم بكالوريوس ومع من هم أقل من بكالوريوس،  ُةمقارن
قل من بكالوريوس. وتعزى هذه النتائج إلى أن أمقارنة مع من هم 

 المستوى التعليمي يزيد من ثقافة األزواج، ويجعلهم أكثر قدرة
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نظرًا للوضع االجتماعي لهم، كما أن األشخاص ، اعاطفي ًاواستقرار
في وظائف أعلى يشعرون باستقرار مادي أكثر من غيرهم،  العاملين

من االنفصال العاطفي،  ًامنخفض مما يضفي على حياتهم مستوى
 ويستمر باالنخفاض نظرًا لتدني مستوى التفكير الالعقالني بينهم.

زواج تتشابه فيما بينهم بمرور والعاطفية لأل بينما الجوانب النفسية
الزمن نتيجة اهتمامهم باألسرة، والتشارك في تحمل مسؤوليات 

نوعًا من االنسجام، والتقارب في التفكير  أوجدالحياة بينهم، مما 
    .نفسها والعواطف، مما جعل الذكور واإلناث يحملون االهتمامات

  التوصيات

ورا وإناثا واألزواج ذكورا رفع مستوى التعليم لدى األبناء ذك -
وإناثا لما له من تأثير جوهري على التقليل من ظاهرة 

  االنفصال العاطفي بين األزواج.

بناء برامج إرشادية، تتضمن الجوانب المعرفية السلوكية،  -
  .لتعديل ومنع تأثير األفكار الالعقالنية على الحياة الزوجية

الالعقالنية ر األفكار وتوضيح مخاط ،على الزواج المقبلينتوعية  -
  . الزوجيةوتعليم بعض المهارات  ،بين األزواج

  المراجع

ــريم  ــد الكـــ ــرادات، عبـــ ــذات   2006( .جـــ ــدير الـــ ــين تقـــ ــة بـــ ). العالقـــ

المجلة األردنيـة  . واالتجاهات الالعقالنية لدى الطلبة الجامعيين
   153.- 3 ).143(2 في العلوم التربوية،

. عقالنية وعالقتها بالغضب). األفكار الال2007( .خطاب، محمود
  .129-107. )36(10  دراسات الطفولة.

لبنان،  بيروت، ١.ط). دليل العائلة النفسي2004( .المخزومي، أمل
  دار العلم للماليين للتأليف والترجمة والنشر. 

). العوامل المؤثرة في االنفصال العاطفي 2009منصور، عايده . (
من وجهة نظر عينة من  المترتبة عليه واآلثاربين الزوجين 

ه غير منشورة، ، جامعة ا. رسالة دكتورالزوجات في األردن
  عمان ، األردن ..عمان العربية 

، 1طسيكولوجية القهر األسري.). 2008موسى، عبد العزيز. (
  دار عالم الكتيب للنشر والتوزيع، : القاهرة

 ). الطالق العاطفي وعالقته بفاعلية الذات2010أنوار .( هادي،
لدى األسر في مدينة بغداد، رسالة ماجستير، الجامعة 

  المستنصرية ،العراق.

الطالق العاطفي وعالقته بفاعلية الذات لدى ). 2012(.هادي، أنوار
  دار النهضة العربية.  : بيروت:1ط، األسر

Akbar, T.; Hossein, V. & Hengameh, M. (2014). 
Evaluation affecting factors of emotional divorce 
(Case study: The perspective of higher education 
married staffs in Karaj Province in 2014). MAGNT 
Research Report, 3 (3), 459-467. 

Amiri, S.; Hekmatpour, M. & Fadaei, M. (2015). 
Investigating emotional divorce on family perfor-
mance. Journal of Applied Environmental and 
Biological Sciences, 5(11),782-786. 

Corey, G. (2013). Theory and practice of counse-
ling and psychotherapy. Australia;  Belmont, CA : 
Brooks.                      

Glade,A. (2005). Differentiation, marital satisfaction 
and depression: An application of Bowen Theory. 
The Ohio University Doctoral Dissertation.,23-25 

Gonji, S.; Khoshkonesh,A. & Pourebrahim,T. (2016). 
Relationship between marital adjustment and 
irrational beliefs in women and non-cosmetic 
surgery. Electronic Journal of Biology, 12(2),196-
201.  

Gottman, J.(1999). The seven principles for making 
marriage work .New York : Three River Press. 

Hamamci, Z. (2005). The level of irrational thoughts 
and their satisfaction and marital compatibility. 
Social Behavior personality, 33 (4), 313-328. 

Hobert,D. (2007). Current patterns of parental authority. 
Developmental Psychology Monographs, 4(1),1-
103. 

Hori, M. & Shimazu, A. (2007). A stress management 
program for university student, The Japanese 
Journal of Psychology,8(3), 284-289. 

Modi, D., & Thingujam, N. (2007). Role of anger and 
irrational thinking on minor physical health 
problems among married couples. Journal of the 
Indian Academy of Applied Psychology, 33(1), 
119-128. 

Sharma, B. (2011). Mental and emotional impact of 
divorce women .Journal of the Indian Academy of 
Applied Psychology, 37(1),125-131. 

Shiri,M. & Ghanbaripanah, A. (2016). Predict marital 
conflicts and emotional divorce based on the 
character strengths among spouses. International  
Journal of Fundamental Psychology and Social 
Sciences , 6( 2), 15-22. 

Wilson, S. &Waddoups, S,(2002). Good marriages gone 
bad: Health mismatches as a cause of later-life 
marital dissolution. Population Research and 
Policy Review. 21,(6), 505-533. 



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

312 
 

  )1( رقم ملحق

 التحكيم بعد العاطفي االنفصال مقياس
 

في (×) ع إشارة بوض وذلك "، " االنفصال العاطفي وعالقته باألفكار الالعقالنية لدى المتزوجيندراسة بعنوان يان لاالستب ارجو التكرم باإلجابة على هذن
) بحيث تأخذ دائمًا 1-5وتدرج العالمة من ( ،أبدًا )والمكان المناسب بجانب كل فقرة، بحيث سيتم اعتماد التدريج التالي فيها (دائمًا، غالبًا، أحيانًا، نادرًا، 

   .     ولكم جزيل الشكر لن تستخدم إال ألغراض الدراسة.و ،علمًا بأن إجاباتكم ستعامل بالسرية الَتامة ،)1وأبدًا العالمة األقل ( ،)5العالمة األعلى (
  .يرجى اإلجابة على األسئلة التالية قبل البدء باإلجابة على االستبيان

عدد  .)     )  ماجستير فأعلى (   ) بكالوريوس ((     المستوى التعليمي: أقل من بكالوريوس . معلومات عامة: الجنس: ذكر (   )     أنثى (   )
  )       وات الزواج (سن

 الرقم  الفقرة  دائمًا  غالبًا أحيانًا نادرًا أبدًا
 1  أشعر بعدم االستمتاع عند الخروج مع زوجي / زوجتي  في المناسبات االجتماعية     
 2 بزوجي / زوجتي العاطفية قلة الدخل المادي يؤثر على عالقتي     
 3 ت التصرف بالماليكثر زوجي / زوجتي من لومي إذا أسأ     
 4 أشعر أن عالقة زوجي / زوجتي بأهلي وأقاربي سيئة     
 5 أوفر نقود بدون علم زوجي / زوجتي      
 6 أتناسى عائلتي عندما أغادر البيت لعدة أيام     
 7 عندما يأتي أهلي لزيارتنا ال يبادر زوجي / زوجتي باستقبالهم     
 8 تمرار العالقة الزوجية من أجل أطفالي فقطأشعر بأني مرغم على اس     
 9 يظهر زوجي / زوجتي جوانب شخصيتي السلبية أمام اآلخرين     
 10 يقارنني زوجي/ زوجتي باآلخرين ويشعرني بالدونية مقارنة معهم     
 11 ال أثق بزوجتي/ زوجي مع اآلخرين     
 12 ي عندما أشعر بالغضب أقوم بتحقير زوجي / زوجت     
 13 فإن زوجي / زوجتي ال يهتم ألمري ،والتوتر ،عندما أشعر بالقلق     
 14 يحاول زوجي / زوجتي أن يكون غير مبالي بي أغلب المواقف     
 15 .والعطل أجلس في غرفة منفردة بعيدًا عن زوجي ،في أيام الفراغ     
 16 جتيتسير األيام والشهور والسنين بملل  مع زوجي / زو     
 17 ننا ال نحاول حلها سويًاأعندما نواجه مشكلة ما ف     
 18 تراودني فكرة الطالق من زوجي/ زوجتي     
 19 أشعر أن زوجي / زوجتي ال يشاركني همومي في العمل      
 20  في العمل  أتجاهل أخبار زوجي / زوجتي وأنا     
 21 أو المكافآت) لبا( مشاكل العمل) أو إيجابا(الترقياتال أشارك زوجي/زوجتي في هموم العمل س     
 22 ال أتحدث لزوجي / زوجتي عما يحدث لي مع زمالئي في العمل     
 23 عند العودة من العمل ال نهتم لبعضنا البعض     
 24 ال يتعاطف زوجي/ زوجتي  معي عندما أتعرض لضغوط قوية     
 25 زوجة  أب /أم وليس زوج / زوجي / زوجتي يصلح أن يكون     
 26 اشعر أن مشاعري باردة تجاهي زوجي / زوجتي      
 27 ال نتبادل التهاني في المناسباتو زوجي / زوجتي  انأ     
 28 الكثير  الجهد يتجاهلني زوجي/ زوجتي بعد انجاز عمل جيد كلفني     
 29 أشعر بالتعاسة حيال حياتي الزوجية      
 30 عر بالضجر عندما أسمع زوجي / زوجتي يتكلم / تتكلمأش     
 31 غير راض عن زواجي آنا     
 32 أشعر أن زوجي / زوجتي غير قادر على إسعادي     
 33 أشعر أن العالقة بيني وبين زوجي / زوجتي أيله للفراق     
 34 عالقتنا الجنسية شبه معدومة     
  35  زوجي / زوجتي مني أشعر بالضيق عند اقتراب     
  36  أشعر بأن زوجي / زوجتي ال يغار/ ال تغار علي كما يجب     
  37  أشعر بخيبة أمل مع زوجي/ زوجتي     
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  )2ملحق رقم (
  مقياس األفكار الالعقالنية بعد التحكيم

 الرقم الفقرة دائمًا غالبًا أحيانًا نادرًا أبدًا
 1 مشاكلي  أشعر بالفشل عندما ال أستطيع حل     
 2 أعتقد أنه من غير الممكن أن أغير شخصيتي         
 3 أعتقد بأنني لست مسيطرًا على حياتي بشكل صحيح       
 4 أشعر أنني عديم القيمة       
 5 أشعر أن  إرادتي ضعيفة      
 6 أشعر بأنني شخص ذو قيمة عند تحقيق انجاز كبير فقط      
 7 ن أفضل منياشعر أن اآلخري     
 8 ال أشعر باالرتياح، عندما تسير األمور على غير ما أريد       
 9 أشعر بالحرج إذا سألني الساخرون عن بعض األمور الشخصية     
 10 أشعر بالحرج إذا ارتكبت  خطأ بحضور اآلخرين       
 11 أفضل تجنب تجريب األشياء عندما أكون لست  متأكدًا من النتيجة     
 12 أشعر بالقلق عندما ارتدي مالبس غير مناسبة        
 13 أفكر باألخطاء التي ارتكبتها سابقًا     
 14 أتجنب القيام بأعمال قد تبدو لآلخرين سخيفة        
 15 م على نفسي إذا لم تتم األمور بشكل مناسب وألقي الل     
 16 يء ما ألوم نفسي عندما ال أستطيع الوصول إلى ش     
 17 يجب أن يسر الناس اآلخرين بما أعمله     
 18 أشعر انه ال توجد لدي القدرة على صنع القرار     
 19 انه من الضروري إن يحبني اآلخرين     
 20 نرومن الواجب أن تكون أفكاري مطابقة ألفكار اآلخ     
 21 من الواجب على اآلخرين أن يساعدوني دائما     
 22 من الواجب أن ال يتخلى عني اآلخرين     
 23 من الواجب أن يتحمل اآلخرين المسؤوليات عني     
 24 من الواجب على أفراد أسرتي أن يعيلوني حتى بعد الزواج     
 25 من الواجب على اآلخرين أن يحترموني ويعطفوا علي     
 26 أفهمه جيدًا أشعر باالرتباك عندما أناقش اآلخرين بموضوع ال     
  27  أتذمر من الواجبات غير السارة التي يجب أن أقوم بها     
  28  يصعب علي أن أطلب من الناس اآلخرين أن يقدموا لي معروفًا     
  29  ال أطيق أن يراقبني اآلخرون      
  30  ال أستطيع أن أتحمل الظروف الصعبة      
  31  تثير المشكالت الصغيرة غضبي      
  32  أحزن عندما أفكر كم هنالك من ظلم في العالم         
  33  تجرح مشاعري بسهولة     
  34  أشعر بالغضب عندما أنتظر شخص ويتأخر     

 

 

  
  


