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ملخص:
هدفت الدراسة الحالية إلى التحقق من فعالية برنامج ارشادي زواجي للتخفيف من
العالقة المقلقة والعمى االنفعالي لدى الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية  ،قامت الباحثة
ببناء برنامج إرشادي مقترح قائم على عدد من األنشطة الرياضية والفنية والقصصية وغيرها
صممت لهذا الغرض وتم تطبيقه على مدار  12جلسة متتالية بعدها قامت الباحثة بتطبيق
أدوات الدراسة على عينة البحث والبالغ عددهم ( )21ممن تعرضن للخيانة الزوجية بعدياً

وكذلك تتابعياً بعد شهر من تطبيق البرنامج ومقارنتها بالقياس القبلي أشارت نتائج الدراسة
الحالية إلى كفاءة وفعالية البرنامج المصمم في الدراسة الحالية والقائم على اإلرشاد الزواجي
في التخفيف من العالقات المقلقة والعمى االنفعالي لدى عينة الدراسة الحالية من ضحايا
الخيانة الزوجية .

الكلمات المفتاحية  :ضحايا الخيانة الزوجية – العمى االنفعالي -العالقة المقلقة –
ارشاد زواجي
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مقدمة
لإلرشاااد الزواجااي أهميااة بالغااة عنااد التعام ا مااج المشااكالت الزوجيااة كسااوء التوافااق
الزواجي والنزاعات الزوجية والخيانة الزوجية  ،وغيرها من المشاكالت التاي قاد تواجاه الازوجين
لما يتسم به من أساليب ممنهجاة فاي التعارف علاى تلاك المشاكالت ووضاج الخطاوات المالئماة
لحلها ،هاذا باإلضاافة إلاى الادور المحاوري الاذي يلعباه المرشاد فاي تهدئاة الخالفاات والنزاعاات
بين الزوجين إلعادة بناء الثقة بينهم واستعادة البناء األسري كما كان عليه من قب .
وال شك أن االنفعاالت تحتا مكانااً مرموقااً فاي علام الانفس  ،وفاي علام الطاب أيضااً ،

وبخاصاااة فاااي الطاااب السيكوساااوماتي  ،ولهاااا مثااا هاااذ المكاناااة فاااي أذهاااان النااااس أيضااااً .

فاالنفعاالت جزًء مهماً في بناء الفرد النفساي  ،فهاى تحادد معاالم الشخصاية اإلنساانية وترساي
األساس لهاا وذلاك لماا تلعباه مان دور مهام فاي التعاايم ماج ايخارين ()Woods, 2011,15
وذلااك ألنهااا تزودنااا بالمعلومااات الضاارورية لنجاااح األنشااطة اليوميااة ()Banner,2009,53
فعندما يجد الفرد صعوبة في التعارف علاى انفعاالتاه ووصافها فاكن ذلاك يا دي إلاى مشاكلة فاي
عملياااااة التعاااااايم  ،كماااااا تلعاااااب دور حياااااوي فاااااي التكياااااف الشخصاااااي واالجتمااااااعي لدياااااه
( .)Lee,2010,3فاالنفعاالت جزء مهم من عملية النمو الشاملة والمتكاملة ألنها أحاد األساس
التي تعم على بناء الشخصية السوية كما أنها تسااهم فاي توجياه الفارد نحاو المساار النماائي
الصحيح .
هاذا باإلضاافة إلاى أنهاا تعاد مان أهام عواما بنااء العالقاات االجتماعياة بصافة عاماة
والزوجية بصفة خاصة  ،فقدرة الفرد على التعبير عن انفعاالته وتنظيمهاا باإلضاافة إلاى قدرتاه
علاى التعاارف علاى انفعاااالت ايخارين وفهمهااا يساااهم فاي بناااء العالقاات االجتماعيااة والزوجيااة
الدافئة الناجحاة مماا يسااهم ذلاك فاي تيساير عملياة التواصا والتفاعا االجتمااعي األمار الاذي
ينتج عنه تكيف الفرد نفسياً واجتماعياً مج من حوله .

هذا وتعد العالقات المقلقة بين الزوجين أحد األساباب التاي تا دي إلاى تصاده وانهياار

األسرة وتفككها  ،مما ي ثر بالسلب على جميج أطرافها  ،كما تعاد مشاكلة الخياناة الزوجياة مان
المشكالت التي شاه انتشاارها فاي ايوناة األخيارة ماج االنفتااح الثقاافي وساهولة التواصا مان
خال شبكة اإلنترنت والهواتف النقالة  ،والتي قد تكاون سابباً رئيسااً مان األساباب التاي تا دي
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إلى كثرة الخالفات والنزاعات الزوجية األمر الذي غالباً ما ينتهي بالطالق وهاذا ماا أشاارت إلياه
نتائج بعض الدراسات كدراسة ( ، )Steiner et al.,2011ودراسة (.)Spence,2012

مشكلة الدراسة
إنطالقااا ممااا ساابق تتضااح ضاارورة تحسااين حالااة الزوجااات ضااحايا الخيانااة الزوجيااة ،
وانطالقاا ممااا كشاافت عنااه الدراساات والبحاوث عاان أهمياة اإلرشاااد الزواجاي  ،وكااذلك أهميااة
التخفيف من العالقاات المقلقاة والعماى اإلنفعاالي لادى الزوجاات ضاحايا الخياناة الزوجياة  .كا
هذ األمور دفعت الباحثة لمحاولة التخفيف من العالقة المقلقة والعمى االنفعالي لدى الزوجاات
ضحايا الخيانة الزوجية مان خاال برناامج إرشاادي زواجاي  .ومان هناا تتبلاور مشاكلة الدراساة
في التسا

الرئيسي التالية :

ما فعالية برنامج ارشادي زواجي للتخفيف من العالقة المقلقة والعمى االنفعالي

لدى الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية ؟
ويتفره من التسا

الرئيسي السابق مجموعة من التسا الت الفرعية التالية :

 ه يوجد فرق دا إحصائيا باين متوساطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساين القبلايالبعدي؟
البعدي على مقياس العالقات المقلقة في االتجا َ
وَ
 ه يوجد فرق دا إحصائيا باين متوساطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساين القبلايالبعدي؟
البعدي على مقياس تورنتو للعمى اإلنفعالي في اتجا القياس َ
وَ
البعادي
 ه يوجد فرق دا إحصائيا بين متوسطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساين َوالتتبعى (بعد مرور شهر من انتهاء البرناامج) علاى مقيااس العالقاات المقلقاة لادى عيناة
الدراسة؟
البعادي
 ه يوجد فرق دا إحصائيا بين متوسطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساين َوالتتبعى (بعد مرور شهر من انتهاء البرناامج) علاى مقيااس تورنتاو للعماى اإلنفعاالي لادى

عينة الدراسة؟

هدف الدراسة
تهدف الدراسة الحالية إلى:
 تصميم برنامج ارشادي زواجي للتخفيف من العالقة المقلقة والعمى االنفعالي لادى الزوجااتضحايا الخيانة الزوجية.
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 التعرف على الفارق الادا إحصاائيا باين متوساطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساينالبعدي على مقياس العالقات المقلقة .
القبلي و َ
 التعرف على الفارق الادا إحصاائيا باين متوساطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساينالبعدي.
البعدي على مقياس تورنتو للعمى اإلنفعالي في اتجا القياس َ
القبلي و َ
 التعرف على الفارق الادا إحصاائيا باين متوساطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساينالبعدي والتتبعى (بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج) على مقياس العالقات المقلقاة لادى
َ
عينة الدراسة.
 التعرف على الفارق الادا إحصاائيا باين متوساطي رتاب درجاات عيناة الدراساة فاي القياساينالبعااادي والتتبعاااى (بعاااد مااارور شاااهر مااان انتهااااء البرناااامج) علاااى مقيااااس تورنتاااو للعماااى
َ
اإلنفعالي لدى عينة الدراسة.

أهمية الدراسة :
يمكن للباحثة توضيح هذ األهمية من خال نقطتين رئيستين:

أ -األهمية النظرية :
 -2تتضااح فااي الموضااوه الااذي تتصاادى لااه وهااو التخفيااف ماان العالقااة المقلقااة والعمااى
االنفعالي لدى الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية.
 -1إلقاااء الضااوء علااى أهميااة اإلرشاااد الزواجااي فااي تحسااين حالااة الزوجااات ضااحايا
الخيانة الزوجية.
 -3عااارض الخلفياااة النظرياااة لكااا مااان اإلرشااااد الزواجاااي  ،العالقاااة المقلقاااة ،العماااى
االنفعالي والخيانة الزوجية.

ب -األهمية التطبيقية:
 -2إعداد مقياس للعالقات المقلقة  ،واستبيان للخيانة الزوجياة ،وترجماة وتعرياب مقيااس
تورنتو للعمى اإلنفعالي .
 -1تصميم وتطبيق والتحقق من فعالية برنامج إرشاد أسري زواجي للتخفيف مان العالقاة
المقلقة والعمى االنفعالي لدى الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية.
 -3تعد الدراسة الحالية نواة بحثية للباحثين المهتمين بالمشكالت األسرية .
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مصطلحات الدراسة
اإلرشاد الزواجي Counseling Program
تلااك الممارسااة اإلرشااادية المتخصصااة الهادفااة إلااى تاادعيم الاازواو وصاايانته وتحقيااق
التوافق وحسن التكيف بين األزواو بما يجع الحياة الزوجية ساعيدة  ،األمار الاذي يتادعم معاه
نظاام الازواو  ،وبالتااالي تتادعم معااه األسارة كنظااام اجتمااعي بحيااث تا دي وظائفهااا علاى أكما
وجه( .المالكي )266 ،1112 ،

العمى اإلنفعالي Alexithymia
بنية نفسية متعددة األبعاد تشير إلى األفراد الذين لديهم صعوبة في تحدياد مشااعرهم،
ووصااافها لآلخااارين ،والتميياااز بينهاااا وباااين األحاسااايس الجسااادية Goerlich et al., ( .
)2017,2235; Byrne et al., 2016,600
واجرائيا الدرجة التي تحص عليهاا المفحوصاة علاى مقيااس تورنتاو للعماى اإلنفعاالي (.ترجماة
وتعريب الباحثة)

العالقة املقلقة Disturbing Relationship
تعرفهاا الباحثااة علااى أنهااا سااوء توافااق وانسااجام بااين الاازوجين ممااا يا دي إلااى تشااويه
العالقة القائمة بينهما وتهديد الكيان األسري .
واجرائيا الدرجة التي تحص عليها المفحوصة على مقياس العالقة المقلقة من إعداد الباحثة.

اخليانة الزوجية Marital Infidelity
مشااااركة سااارية أو رومانساااية أو عاطفياااة سااارية تنتهاااك االلتااازام بالعالقاااة الزوجياااة.
() Jeanfreau,2009,1

اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوالً  :اإلرشاد الزواجي
يحت ا اإلرشاااد مكانااة مرموقااة كدحااد التاادخالت التااي تهاادف إلااى تحسااين واعااادة بناااء
األسرة  ،فاإلرشاد لام يكان ولياد العصار  ،با قاائم مناذ القادم  ،فقاد ورد فاي القار ن الكاريم لفاظ
َ
اي أَهنااه
اي إَلَا ه
اإلرشاااد والرشااد فااي العديااد ماان اييااات  ،فعلااى ساابي المثااا قولااه تعااالى " قا أ أوحا َ
الر أ َ
ش َار َك
س َام أع َنا ق أر ًناا َع َج ًباا (َ )2ي أه َادي إَلَاى ْ
نم هناا َب َاه َولَان ْن أ
أ
استَ َم َج َنفٌَر ِّم َن ا أل َج ِّن فَقَالوا إَهناا َ
شاد فَ َ
َح ًدا)( "(2سورة الجن  ، )1-2 ،وكذلك قوله تعالى " َوتََرى ال ه
طلَ َعت ته َاز َاور َعان
س إَ َذا َ
َب َرِّب َنا أ َ
ش أم َ
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َٰ
اك َم أان ي َ
ات ا أل َي َم َ
ات ِّ
اات الله َاه َمان
الش َما َ َوه أم َفي فَ أج َوٍة ِّم أنه َذلَ َ
ين َوَا َذا َغ َرَبت ته أق َرضه أم َذ َ
َك أه َف َه أم َذ َ
َ
ضلَ أ َفلَن تَ َج َد لَه َولَيًّا ْم أر َش ًدا" (سور الكهف . )26 ،
َي أه َد اللهه فَه َو ا ألم أهتََد َو َمن ي أ
هااذا ويعاارف اإلرشاااد الزواجااي هااو تلااك الممارسااة اإلرشااادية المتخصصااة الهادفااة إلااى

تدعيم الزواو وصيانته وتحقيق التوافق وحسن التكياف باين األزواو بماا يجعا الحيااة الزوجياة
سعيدة  ،األمر الاذي يتادعم معهاا نظاام الازواو  ،وبالتاالي تتادعم معاه األسارة كنظاام اجتمااعي
بحيث ت دي وظائفها على أكم وجاه ( الماالكي  .)266 ،1112 ،كماا يعارف أيضااً علاى أناه
هﻭ عملية مساعﺩﺓ ﺍلفﺭﺩ على ﺍختياﺭ ﺍلﺯﻭجة لالستعﺩﺍﺩ للحياﺓ ﺍلﺯﻭجية .ﻭﺍلﺩخﻭ فيها

ﻭﺍالستقﺭﺍﺭ والسااااعادة ﻭتحقيﻕ ﺍلتﻭﺍفﻕ ﺍلﺯﻭﺍجي ﻭح ما قﺩ يﻁﺭﺃ مﻥ مشﻜالﺕ زواجيااااة قباااا
الزواو وأثناء وبعد (بورقيبة .)16 ، 1121،
وكذلك يعرف على أنه السبي لتحقيق ساعادة األسارة الصاغيرة والمجتماج الكبيار ،وذلاك
بتعلاايم الشااباب أصااو الحياااة الزواجيااة السااعيدة  ،والعما علااى الجمااج بااين أنسااب الاازوجين ،
وذلك بهدف وقائي  ،والمساعدة في ح وعالو ما قد يط أر مان مشاكالت أو اضاطرابات زواجياة
( أحماد  .) 66 ،1126 ،كماا يعارف علاى أناه عباارة عان تقاديم مسااعدة متخصصاة مان قبا
المعالج األسري للزوجين لكي يكونا متوافقين من الناحية الزوجية ،حيث يدرس أسبابه من حياث
العملية الجنسية واختالف الثقافات والعادات والتقالياد باين الازوجين والسامات الشخصاية وغيرهاا
من أسباب ت دي إلى سوء التوافق ويقوم بتدريبهما على وساائ االتصاا وطارق حا المشاكالت
وغير من أساليب إرشادية تسااعدهم علاى حادوث االنساجام والوئاام لصاالح األسارة التاي يعيشاان
فيها ولصالح أطفالهما ولتحقيق أهدافها المنشودة  ( .الطراونة )26-26 ، 1126 ،

أهداف اإلرشاد الزواجي
لإلرشاد الزواجي مجموعة من األهداف يمكن توضيحها على النحو التالية :
 -2مساعدة األزواو على معرفة الخل في العالقات األسرية وأثر السيئ عليهم.
 -1مساعدة الزوجين على تبني طرق جديدة في االتصاالت بينهما تقوم على التفاهم والحب.
 -3مساعدة أفراد األسرة على تحقيق النمو النفسي والجسمي واألخالقي.
 -4مساعدة الزوجين على خلق عالقات متوازنة مج أطفالهم ومج ايخرين.
 -2مساعدة أعضاء األسرة على تقب الفروق المختلفة فيما بينهم.
 -6إضفاء جو نفسي مريح بين الزوجين لتحقيق النجاح واإلنجاز والتوافق في المحيط األسري.
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 -6مسااعدة الازوجين علاى االبتعااد عان القلاق والخاوف واالكتئااب المسا و عان عادم التوافاق
الزواجي.
 -6تدكيد واظهار الفروق بين أفراد األسرة وتنمية إحساس ك فرد باالستقاللية.
 -6التدكيد على تدرو السلطة داخ األسارة واعاادة بنااء االنقساامات باين أعضااء األسارة واعاادة
تشكي وصياغة المشكالت حتى يمكن حلها .
 -21مسااعدة الازوجين علاى التعاما ماج الضاغوط التاي يمارساها أعضااء األسارة ماج بعضاهم
البعض وكذلك الضغوط الخارجية التي ت ثر على األسرة( .ابن سعيد )364 ، 1124 ،

خدمات اإلرشاد الزواجي
تقسااام خااادمات اإلرشااااد الزواجاااي إلاااى ناااوعين هماااا :الخااادمات اإلرشاااادية الرئيساااة ،والخااادمات
اإلرشادية المساعدة كما يلي :

أوالً اخلدمات اإلرشادية الرئيسة  ،وتتمثل يف النقاط التالية :
 -2يستعان به قب الازواو حياث يكاون لادى الفارد نقا

معلوماات عان العالقاة الزوجياة  ،أو

قلة ثقة في النفس أو حاالت التخوف والتشكك في الجواز .
 -1مساعدة الفرد في اختيار شريك الحيااة فاي ضاوء القايم والتكااف باين الطارفين سانا وثقافاة
ومسااتوى اجتماااعي ممااا يسااتلزم دراسااة شخصااية زوو المسااتقب بحيااث يعاارف ك ا منهمااا
نفسه وايخر.
 -3التركيااز لحااا المشاااكالت الزوجيااة التاااي تطااا أر فااي بااادء وأثنااااء الاازواو كاضاااطراب العالقاااة
الزواجياااة اجتماعيااااً ،وانفعاليااااً  ،تااادخ األهااا واألقاااارب والمشاااكالت الجنساااية مثااا ساااوء

التوافق الجنسي  ..إلخ.

ثانياً اخلدمات اإلرشادية املساعدة  :وتتمثل يف اآلتي :
 -2الخدمات النفسية مث إجراء الفحو

وتحديد أنمااط السالوك الساوي والمنحارف واألماراض

النفسية المرتبطة باضطراب العالقات الزوجية.
 -1الخدمات االجتماعية المتعلقة بشخصاية الازوجين وأسارتيهما والعالقاات  ،وتنظايم التواصا
والمشاركة بين الزوجين .
 -3الخدمات الصحية كاالفح

الطباي الادوري ماج بداياة فتارة الخصاوبة  ،العالقاة الجنساية ،

تنظيم األسرة  ،الرعاية الصحية لألبناء.
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 -4خاادمات البحااث العلمااي تخاات

بالدراسااات والبحااوث الميدانيااة ،لدراسااة الحاااالت الفرديااة

للمشكالت واالضطرابات الزوجية  ( .أحمد ) 66 ، 1126 ،

النظريات املفسرة لإلرشاد الزواجي
هناك مجموعة من النظريات التي اهتمات باإلرشااد الزواجاي  ،ومان تلاك النظرياات ماا
يلي :
 -1نظرية بوين
تنسب هذ النظرية إلى ميرى بوين  Bowen Mالذي يعد أحاد الارواد الاذين أساهموا
في تطاور حركاة اإلرشااد الزواجاي  ،حياث ينظار إلاى نظريتاه فاي النساق الزواجاي  -التاي تعاد
بمثابااة نمااوذو نظااري /إكلينيكااي  Theoretical/clinicalتضاام مبااادت التحلي ا النفسااي و
تطبيقاتاه  -علاى أنهاا إرشااد زواجاي متعادد األجيااا يقاوم علاى االفتاراض القائا بكمكانياة فهاام
األسرة عبر تحليلها طبقاً لمنظور أجيا ثالثة  .وبذلك  ،يتضح أن هذ النظرياة تمتاد بجاذورها

إلى التحلي النفسي  ،حيث ينظر أنصار هاذ النظرياة إلاى أن ماا يعانياه الفارد مان أعاراض ماا
هااو إال انعكاااس لتجساايدات أو تشاابيهات مجازيااة لنااوه العالقااة الوالديااه  ،والتااي ال تخاارو عاان
كونها نتاجاً لصاراعات ايبااء التاي لام تحا ماج األسارة األصا  ،وهناا يتعااظم دور المرشاد فاي

تحليااا المعااااني الالشاااعورية للتواصااا الزواجاااي والكشاااف عااان العوامااا الالشاااعورية المرتبطاااة
بالمشكلة.
إن ممارسة اإلرشاد الزواجي طبقاً لنظرية بوين ترتبط بهدفين رئيسيين هما :

 -2تقلي ظهور أعراض القلق الزواجي.

 -1العم على زيادة مستوى تمايز الذات لدى ك فرد من أفراد األسرة.
إن نظرية بوين تهدف إلى تشجيج ك فرد من أفاراد األسارة للتحارك نحاو التفارد بشاك
يسه على ك فارد أن يصاير متمااي ازً عان أسارته غيار ملتصاق بهاا  ،و العما علاى تجناب أو
تقليا الشااحنات االنفعاليااة التااي تظهاار فااي التواصا بااين أفاراد األساارة و المساائولة عاان القلااق

األسري.
و من أهم فنيات نظرياة باوين  :الرسام البيااني ،طارح األسائلة .وي كاد ميارو وكوتماان
على أن دور المرشد األسري يقوم على إقناه الوالدين بتقب فكرة وقوه المشكلة األساسية فاي
األسااارة علاااى عااااتقهم  ،وأن يكاااون هاااو -أي المرشاااد -والوالااادان مثلثااااً عالجيااااً ماااج التزاماااه
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بالحيادية (الموضوعية) وعدم تورطه عاطفياً في المشكلة أو المثلث ،وفاي هاذ العالقاة ،يعما

المرشد كاستشاري أو مدرب لمساعدة ك طرف على أن يصير أكثر تمااي ازً عان الطارف ايخار
وعن األسرة كك  .هكذا ،يرى بوين أن المرشد ال ينبغي أن يتورط فاي نساق األسارة االنفعاالي ،
وانمااا عليااه أن يبقااى غياار مناادمج مااج هااذا النسااق ليسااتطيج أن يعم ا معااه و يوجهااه الوجهااة
الصحيحة(.أبو أسعد والختانة)226-226،1124،
النظرية البنائية
ترجج هذ النظرية إلى بداية الستينات من القرن العشارين ماج أبحااث العاالم مينوشان
 ، minuchinوتنظار تلااك النظريااة الاى الفاارد صاااحب المشاكلة علااى أنااه بمثاباة م شاار لبناااء
زواجي يعانى من خل  ،و إلحداث تغيير لدى الفرد ينبغى أن يحدث التغيار ضامن بنااء األسارة
وما يتضمنه من أنساق فرعية .ومن أهداف التوجه الزواجي البنائى ما يلى :
 -2زيااادة التفاعا بااين أفاراد األساارة عاان طريااق فااك الحاادود الجاماادة بااين أعضاااء النسااق
الزواجي .
 -1العم على خلق بناء هرمى فعا  ،يتحم فيه الوالادان مسائولية أبنائهماا  ،ماج إتاحاة
الفرصة له الء األبناء للتعبير عن رائهم .
 -3تحسين األداء الاوظيفى الزواجاي عان طرياق إحاداث تغييار فاى بنااء النساق الزواجاي،
وتغيير النماذو التفاعلية والحاكمة للقواعد .
فالهدف االساسى في تلك النظرية هو إعادة بناء النساق الزواجاي مان خاال تغييار تنظايم
األساارة وتغيياار وظائفهااا  ،حيااث يعتباار ذل اك الساابي الوحيااد لتنميااة قاادرة األساارة علااى مواجهااة
مشكالتها  ،ولكى يتحقق ذلك يجب أن تكون التدخالت مباشرة و عملية وموجهة بالفع .ومان
أهاام فنيااات اإلرشاااد الزواجااي البنااائى  :الخريطااة األساارية  ،تمثي ا األدوار  ،إعااادة الصااياغة.
وفيمااا يتعلااق باادور المرشااد الزواجااي فااى النظريااة البنائيااة ،فاناادماو المرشاادين فااى العم ا مااج
األساار يساااعدهم علااى رساام خريطااة للبيئااة األساارية تحاادد فيهااا أوال العوام ا التااى تسااهم فااى
اضطراب األداء الزواجي  ،ثم بعاد ذلاك توظياف الفنياات التاى تسااعد علاى تغييار الطرائاق التاى
يتعاملون بها ( .أبوالعال ) 446-442 ، 1126 ،
نظرية التواصل
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تعد فريجينا ساتير ) (Satir ,1983رائدة هذ النظرية فاي اإلرشااد الزواجاي م كادة علاى
أهميااة الت ارابط الزواجااي فااي نمااوذو أطلقاات عليااه "اإلرشاااد الزواجااي المشااترك"  ،وت كااد هااذ
النظريااة علااى التواص ا و الخباارة االنفعاليااة لألساارة  ،والطالقااة فااي التعبياار واالبتكااار و انفتاااح
الفرد على ايخرين وخوض المخاطر  ،مما يشك محاور أساسية في نظرية التواص .
وتهاااتم ساااااتير بتاااادريب األسااار علااااى الساااايطرة علاااى المشاااااعر الشخصااااية  ،واالسااااتماه
إلااى بعضااهم الاابعض  ،وتاادعيم الصاالة  ،وابااداء الوضااوح  ،ومناقشااة االختالفااات بموضااوعية ،
فضالً عن تدكيدها على مهارات التواص لمساعدة أعضاء األسر ليصبحوا أكثر وعيااً ،وبالتاالي

يتضااح أن إتباااه األساارة والمرشااد السااتراتيجيات ساااتير  ،وتحرياار أعضاااء األساارة أنفسااهم ماان
الماضااي ،وتحسااين العالقااات فيمااا بياانهم  ،يسااهم فااي تكااوين أساارة ذات تفاعا إيجااابي يضاافي
علااااى أعضااااائها  -أو بمعنااااى خاااار أنساااااقها الفرعيااااة  -مناخاااااً صااااحياً ياااانعكس علااااى ذوات
أعضائها.

لااذلك ياارى أصااحاب هااذا االتجااا  ،أن اإلسااتراتيجية الجوهريااة لفهاام كيفيااة تفاع ا أعضاااء
األسرة يتم من خال تحلي عملية التواص بين أعضاء األسرة  ،ويركز المرشد الزواجي على:
 -2كيفية إرسا واستقبا أعضاء األسرة الرسائ .
 -1طرق التواص داخ النسق األسري ذاته.
وياذهب ميارو وكوتماان ) Murro& Kottman (1995إلاى أن اتجاا سااتير يهادف
إلااى إعااادة بناااء أساااليب التواص ا األساارية السااالبة  ،المتمثلااة فااي أساالوب المصاالح  ،الل اوام
المحل للمسئولية  ،المثير للربكاة والتاي توصاف بدنهاا غيار فعالاة  ،وتعاوق التواصا المباشار
المفتوح  ،وحث األسرة على تقلي الرسائ الخفية .
إن األهااداف األساسااية لهااذا االتجااا تتمثاا  ،فااي حااث األساارة علااى التواصاا الواضااح ،
وانتشااار الااوعي  ،وتعزيااز احتماااالت النمااو  ،وخاصااة تقاادير الااذات  ،والتوافااق مااج المتطلبااات
الحياتيااة  ،وتسااهي عمليااات التغياار  ،هااذا باإلضااافة إلااى األهااداف التاليااة التااي حااددتها ساااتير
( )2663وهى كما يلي :
 -2يجب أن يكاون كا عضاو فاي األسارة قااد ارً علاى تادوين ماا يا ار  ،أو ماا يسامعه أو ماا
يشعر به أو ما يفكر فيه بدمانة.
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 -1يج اب أن تتخااذ شاائون األساارة ماان خااال احتياجااات األف اراد  ،واتخاااذ رائهاام فااي تلااك
االحتياجات.
 -3التمايز  ،يجب االعتراف به صراحة  ،و استخدامه للنمو داخ األسرة 1
 -4تقوية وتعزيز مهارات التكيف في األسرة .
ومااان أهااام فنياااات نظرياااة التواصااا لسااااتير :تجسااايد األسااارة  ،إعاااادة بنااااء األسااارة ،
الجينااوجرام  ،تحلي ا األج ازاء .وفيمااا يتعلااق باادور المرشااد فااي نظريااة التواص ا ،ي كااد كااورى
Coreyعلااى أن المرشااد يلعااب دو ارً هامااً فااي توجيااه وارشاااد أعضاااء األساارة  ،خااال عمليااة

التغير  ،فالمرشد يعم كمسه وأداة للتغير في العملية اإلرشادية ،لذلك يعد المرشد مان وجهاة
نظاار ساااتير نموذج ااً للتواص ا الفعااا و مصااد ارً شخصااياً لنمااو هااذا التواص ا فااي األساارة ،و ذا
قدرات خاصة في مالحظة الموقف الزواجي .وأن حدوث التغيار فاي العالقاات األسارية مسائولية

المرشد وأعضاء األسرة أيضاً (.حنفي)236-236 ، 1112 ،

ثانياً  :العالقة املقلقة
تعد العالقة بين الزوجين أساس استمرار الحياة الزوجية بيانهم  ،وان حادوث اضاطراب
أو تشااويم فااي تلااك العالقااة يا ثر علااى طبيعااة الحياااة القائمااة بياانهم  ،األماار الااذي قااد ينتهااى
بالطالق .فالزواو كما ذكر فاي القار ن الكاريم قاائم علاى الماودة والرحماة باين الازوجين ويتضاح
اق لَكام َم أان أَأنف َساكم أ أَزو َ
ساكنوا إَلَ أي َهاا َو َج َعا َ َب أيا َنك أم
ذلك في قوله تعالى ﴿ َو َم أن ََي َات َاه أ أ
أ َ ً
اجاا لتَ أ
َن َخلَ َ أ
اك َيَي ٍ
َ َ
ون( ( ) ﴾12ساورة الاروم ايياة  ، )12كماا جعا
اات لَقَ أاوٍم َيتَفَ هكار َ
َم َوهدةً َو َر أح َما ًة إَ هن فاي َذل َ َ
المولى عز وج كالهما سكناً وموطناً لآلخر  ،وان غابت الماودة والرحماة باين الازوجين غابات
معهماااا العالقاااات الدافئاااة القائماااة بينهماااا مماااا أدى ذلاااك إلاااى وجاااود عالقاااات تتسااام باااالقلق

واالضطراب.

العوامل املؤدية إىل العالقة املقلقة
هناك مجموعة من العوام التي ت ثر على العالقة بين الازوجين  ،وبالتاالي تتادثر تلاك
العاقة وتتسم بالق  ،ومن تلك العوام ما يلي :
 -1العوامللل اإلنفعاليللة  :تتمث ا تلااك العوام ا اإلنفعاليااة فااي التعاااطف القااائم ب اين الاازوجين ،
والذي يعد هدفا أساسيا مان أهاداف الازواو ،فبادون هاذا التعااطف يتحاو التفاعا الزواجاي إلاى
الكياد والشاقاق والصاراه ،وتفقاد الحيااة الزوجياة أهام أهادافها ،ويعايم الزوجاان معاا بجساميهما
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متباعدين بروحيهما ،وقد تنقلاب حياتهماا جحيماا بسابب نفورهماا العااطفي ،والتادثير متبااد باين
الحب والتعاطف ،فتعاطف الزوجين ينمي الحب بينهماا ،والحاب ينماي التعااطف بينهماا  ( .قادور
)116 ، 1121 ،
 -2األساليب اخلاطئة يف التعامل  :وتتمث فيما يلي :
أ -أسلللوب التسلللل والقسللوة :هااذا األساالوب فااي التعام ا فااي الحياااة الزوجيااة ي ا دي إلااى النفااور
والكراهيااة .غالب ااً م اا يكااون فااي شااك إصاادار أواماار للزوجااة باادن تفع ا أو ال تفع ا كااذا .فااكن

تقاعساات أو حاولاات االحتجاااو نالهااا السااباب أو حتااى الضاارب .ومهمااا حاولاات الزوجااة إرضاااء
زوجها ال تجد منه إال العبوس والجفاء .هاذ المعاملاة ليسات لتقصاير مان الزوجاة ،با وسايلة
إلفهامها بدنه هو المسايطر وعليهاا اال نصاياه واال نالهاا ماا نالهاا .وألن الزوجاة هاي األضاعف،
فلها هي كذلك أسلوبها فاي إباداء سايطرتها فاي الحيااة الزوجياة ،أو أسالوب ردهاا علاى زوجهاا
إذا شاعرت أنااه ال يساتجيب لرغباتهااا .فهناا تعمااد إلااى السالوك الساالبي ،ماثالً أن ال تلبااي طلبااات
الاازوو ،حتااى البساايطة منهااا ،أو تتباطااد وتتلك اد فااي االسااتجابة،أو تاادعي النساايان .وقااد تمنااج
نفسها عنه ،أو ال تتجاوب معه .وأحياناً تجادله وتسخر منه .وفي حااالت ليسات بالقليلاة توجاد
الزوجة العنيفة المسيطرة على الزوو التي ال تتوقف عند استعما سالح لسانها فقاط ،با تلجاد

إلااى اسااتعما كا مااا تصا إليااه ياادها ماان أدوات منزليااة  ،ك ا هااذ األساااليب التااي يقصااد بهااا
السايطرة فاي الحياااة الزوجياة لهااا ماردود ساالبي علاى مساتقب العالقااة .فهاي تزيااد مان الكراهيااة
وت دي في النهاية إلى االنفصا .
ب -أسلللوب النبل  /اإلهمللا  :بعااض األزواو يلجئااون إلااى طريقااة أخاارى ساالبية ولكنهااا جااد قاسااية
لعقاب الزوجة وحملها على االنصياه لهم وعدم مخالفتهم .الزوجة تكر تجاها ونباذ أو إهماا
الزوو لها .مشاعرها المرهفاة وكرامتهاا تضاطرانها لالنصاياه أو المعاملاة بالمثا  .وهناا تتضاخم
األمور إلى ما ال يحمد عقبا .
ج -أسللللوب التلللدليل /واحلمايلللة الزائلللدة :أسااالوب خااار يفساااد الزوجاااة ويجعلهاااا تنساااى واجباتهاااا
الزوجياة ويشااجعها علااى عاادم االسااتقامة ،ألن الاازوو ال يبااالي أو يقبا منهااا أي تبرياار لساالوك
شائن .واألدهى في األمر أن سلوك هذا الازوو قاد يجعلهاا تعتقاد أناه ال شخصاية أو كراماة لاه.
وأنه ال ينطبق مج صورة الزوو الذي كانت تحلم به ،ماثالً الازوو الغياور ،القاوى والمهااب .وقاد
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تفكر في أن تتركه يخار تنطباق فياه تلاك الصافات أو تادخ فعاالً فاي عالقاة عاطفياة ماج رجا
خر بدون أي اكتراث للزوو .وهنا يصحو الزوو وتدب الخالفات.

د -أسلللوب االعتمللاد واخلاللوم التللا  :بعااض األزواو أو الزوجااات الااذين لااديهم ساامات" الشخصااية
االعتمادياة" يتركاون عان طواعياة مسا ولياتهم للطارف األخار ليقارر وينفاذ ماا يرياد ،أو يوجهاه
كيفما شاء بدون إبداء أي تذمر ،ب برضااء تاام .ومان الم كاد أن المعتماد علياه أو المخضاوه
له قد يبتادت فاي التاذمر شايئاً فشايئاً مان سالبية الشاريك فتبادأ المشااك ( .بورقيباة ، 1121 ،

)32-34

النظريات املفسرة للعالقة املقلقة
 -1نظرية األنظمة يف العالقات الزوجية:
تارى" لاين " Lynneم لفاة نظرياة األنظماة أن جمياج األزواو يتمناون العايم فاي
عالقات سعيدة ولكن القلي منهم يعرف كيفية الوصو إلى ذلاك فاالزواو م سساة لهاا نظام تقاوم
عليها ومعرفة هذ النظم يساعد األزواو فاي الوصاو إلاى عالقاات حميماة ،فالنظاام فاي العالقاة
الزوجية يكون بين اثنين أو أكثر من األشاخا

الاذين يتفااعلون ماج بعضاهم الابعض والزوجاان

هماا مان أعضااء النظاام ،وكا شاريك يا ثر باايخر فاي طريقاة تعبيار وتفاعلاه وسالوكه ،وتادتي
األنظمة في هذ النظرية على نوعين كالتالي:
االحتارم
ا
أ -األنظماة المفتوحاة :فاي هاذا الناوه يكاون التعاما باين األعضااء مبناي علاى الحاب ،و
واالهىتمام ،فك شريك يعارف حاجاات الشاريك الثااني ،وياتعلم كا شاريك كياف يعبار عان مشااعر
التازم
وتعتماد األنظماة المفتوحاة علاى الحاوار والثقاة باالنفس وباالطرف ايخار ويكاون هنااك ا
بالمس ولية وبالدور.
ب -األنظماة المغلقاة :فيهاا تكاون سايكولوجية الشاريكين فاي األنظماة المغلقاة معاكساة تمامااً
لسايكولوجية الشاريكين فاي األنظماة المفتوحاة حياث تركاز علاى الحاوار السالبي ،وعادم تحما
مس ولية الدور واساءة التعام بين الشريكين ( .ضرار وفرح )11-26 ، 1126 ،
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 -2النظرية التفاعلية الرمزية
يعد من أشاهر الارواد الم سساين فاي االتجاا التفااعلي الرمازي جاورو هربارت  ،وتركاز
النظرية التفاعلية الرمزية علاى أن التغيار فاي األسارة يكاون عاامالً داخلياا ،بسابب التغيارات التاي
تحدث في المراكز واألدوار لألفراد داخ األسرة .فاألسارة بماا فيهاا مان عملياات كاالزواو والتنشائة

اإلجتماعية وغيرهاا ال تادرس إال فاي ضاوء المحاددات الداخلياة لسالوك األعضااء فيهاا ،ور ياتهم
الخاصة ،وليس في أطر مفروضاة مان الخاارو .وفاي ضاوء هاذا الفهام فاكن أدوار أعضااء األسارة
تفهم بشك يختلف عان الفهام النساقي أو النظاامي الاذي يرسام حادود الادور فاي إطاار التوقعاات
النظامياة لاألدوار أي فاي ضاوء معاايير خارجياة عان ذات مماارس الادور .إن التفاعلياة الرمزياة
تدرس األدوار في نطاق عملياة التفاعا  ،وهاي نفساها التوقعاات المتبادلاة ،فاكن العالقاات المقلقاة
هى نتيجة لعوام داخلية وتغير األدوار (.القطاونة )16 ،1126 ،

ثالثاً  :العمى اإلنفعالي
ال شك أن إحساس الفرد بمشاعر والتعرف عليها والتعبيار عنهاا والتميياز بينهاا  ،تعاد
خاصااية إنسااانية  ،وأن افتقاااد تلااك القاادرة أو قصااورها يعااد عائق ااً ماان عوائااق تحقيااق الصااحة

النفسااية فماان بااديهيات الصااحة النفسااية التعبياار عاان االنفعاااالت والعواطااف التااي تنتاااب الفاارد
ومشاركة ايخرين في انفعاالتهم والتعرف عليها حيث يساعد ذلك على تنمية وتطاوير العالقاات
الشخصااية والتااي تعطااي معنااى وتااوازن للحياااة  ،أمااا األفااراد الااذين نضاابت مشاااعرهم وجفاات
إحساساتهم ونضبت منهم انفعاالتهم فقست قلوبهم  ،وتجمدت عواطفهم  ،أنهام المتبلادون فاي

مشاعرهم والذين ضاقت قلوبهم بما شعرت وأ ّنت مشاعرهم بما وعت حين ضااقت عان اإلفضااء

وعجزت  ،أنهم األفراد ذوي العمى اإلنفعالي  .إن ه الء األفراد ال يذكرون أياة مشااعر  ،ولايس
لديهم مخيلة وليس ألحالمهم أي مضمون وجداني لعدم وجاود حيااة وجدانياة يتكلماون عنهاا ،
وتباارز خاصااية إكلينيكي اة لاادى هااذ الفئااة هااى صااعوبة وصااف مشاااعرهم أو مشاااعر غياارهم ،
لوجااود قصااور شااديد فااي مفااردات الوجاادان لااديهم ممااا ي ا ثر ذلااك علااي التعااايم أو مواجهااة
المواقااااااااف الضاااااااااغطة ( عباااااااادالعا  426 ،1122،روبنااااااااز وساااااااااكوت226 ،1111 ،
.)Dennison,2000,26,McGinley,2007,26
قاادم ساايفنيوس فااي عااام 2661م مصااطلح العمااى اإلنفعااالي للطااب النفسااي ،والااذي
يشااتق ماان اللغااة اليونانيااة  ،فااالمقطج " "Aيعنااي نق ا
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االنفعااا " "Emotionوالمقطاااج " "lexisيعنااي كلماااة " "Wordليصاابح المعناااى نقاا

وجاااود

كلماات للتعبيار عان للعواطاف "Naghavi et al., ( . "Lack of words for emotion
)2017,198-199 ; Sampogna et al., 2017,1196

تعددت التعريفات التي تناولت مفهوم العمى اإلنفعالي من َقب الباحثين نظا ارً الخاتالف

البنية النظرية التي تناولو من خاللها هذا المفهوم  ،فعلى سبي المثا عارف العماى اإلنفعاالي
على أنه بنية نفسية متعددة األبعاد تشير إلى األفراد الذين لديهم صعوبة في تحدياد مشااعرهم،
ووصااافها لآلخااارين ،والتميياااز بينهاااا وباااين األحاسااايس الجساااديةGoerlich et al., ( .
.)2017,2235; Byrne et al., 2016,600
ويعرف على أنه إعاقاة فاي التواصا الوجاداني-المعرفاي الاذي يناتج عناه صاعوبة فاي
تحديااد المشاااعر والتعبياار عنهااا لآلخاارين ماان خااال عمليااة التواصا اللفظااي ( Way et al
. ),2007,130;Fores,,2009,2
كما يعرف العمى االنفعاالي علاى أناه سامة شخصاية تتسام بعادم قادرة الفارد علاى فهام
وتفسااير مااا لديااه ماان انفعاااالت والتعبياار عنهااا لفظي ااً باإلضااافة إلااى االعتماااد علااى األحااداث

الخارجيااااة مااااج سااااعة محدوديااااة ماااان التخياااا ( .

;

al,2009,884

et

Ferguson

.)Hesse&Floyd,2008,796
ويعرف أيضاً بدنه صعوبة استخدام الكلماات المناسابة للتعبيار عان المشااعر ووصافها

والتميياااز بينهاااا وباااين األحاسااايس البدنياااة وافتقاااار القااادرة علاااى التخيااا وساااطحية التفكيااار.
)Considine,2011,5;Mamatova&Wille,2012,196
ويعرف كذلك بدنه قصور في بعاض المهاارات الشخصاية التاي تتعلاق بقادرة الفارد علاي
إقاماة العالقاات وتحما الضاغوط ،ونقا

القادرة علاي فهام وضابط الاذات ( Berthoz et

. )al,2007,341
كمااا يعاارف بقصااور فااي المحتااوى الخبراتااي المعرفااي لنظااام االسااتجابة لالنفعااا األماار
الذي ي دي إلى قصور لتنظايم باين الشخصاي  Interpersonalلالنفعاا ( Venta et al.,
.)2012, 2
يتضح مان العارض الساابق للتعريفاات التاي تناولات مفهاوم العماى اإلنفعاالي أن هنااك
اخااتالف بااين الباااحثين فااي تحديااد طبيعااة المفهااوم وذلااك الخااتالف الاار ى البحثيااة بياانهم التااي
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تناولو فيها هذا المصطلح  .ويتضح أيضاً عادم وجاود اتفااق باين البااحثين علاى تحدياد طبيعاة
مفهوم العمى اإلنفعاالي فمانهم مان يارى أناه سامة شخصاية  ،والابعض ايخار يارى أنهاا مهاارة
شخصية ،والبعض ايخر ينظر إليها على أنها إعاقة التواص الوجداني-المعرفي  ،وكماا ينظار
إليهاااا بعاااض البااااحثين علاااى أنهاااا قصاااور فاااي المحتاااوى الخبراتاااي المعرفاااي لنظاااام االساااتجابة
لالنفعا .

مكونات العمى اإلنفعالي
يتكااون العمااى اإلنفعااالي ماان مكااونين إحااداهما وجااداني وايخاار معرفااي علااى النحااو
التالي:
 -1املكون الوجداني Affective Component
يرتبط المكون الوجداني للعماى اإلنفعاالي بقصاور فاي قادرة الفارد علاى التمثيا العقلاي
لما لديه من انفعاالت  ،األمر الذي ينتج عنه عدم قدرة الفرد على تنظيم ما لدياه مان انفعااالت
.هذا ويمكن تصانيف االضاطراب الوجاداني للعماى اإلنفعاالي إلاى صاعوبة فاي تحدياد االنفعااالت
والتمييااز بينهااا وبااين األحاساايس الجساادية  ،وصااعوبة فااي وصااف العواطااف لآلخاارين ،وأن تلااك
الصااعوبات تا دي إلااى صااعوبة فااي تواص ا الفاارد مااج ايخاارين ممااا يا دي إلااى انخفاااض الاادعم
االجتماعي لديهم.
 -2املكون املعريف Cognitive Component
يتمثااا المكاااون المعرفاااي للعماااى اإلنفعاااالي فاااي نماااط التفكيااار الموجاااه خارجيااااً ونااادرة

العمليات التخيلياة والخياا  ،لاذا فااألفراد ذوي العماى اإلنفعاالي يعاانون مان قصاور فاي تفكيارهم
يااارتبط باااالمواقف والعواطاااف الداخلياااة ،كماااا يتضااامن قصاااور فاااي القااادرات المعرفياااة ،وأن هاااذا

القصاااور يرجاااج إلاااى صاااعوبة التعااارف علاااى االنفعااااالت ووصااافهاHerbert et al.; ( .
)2011,1153; Bermond et al., 2010,227-228; Swart et al., 2009,2

اآلثار املرتتبة على العمى اإلنفعالي
هناك مجموعة من ايثار السلبية التي تترتب على معاناة الفرد من العماى اإلنفعاالي ،
ومن تلك ايثار ما أشارت إليه نتاائج دراساة ) (Tychey et al,2010حياث أشاارت إلاى عادم
قااادرة األفاااراد ذوي العماااى اإلنفعاااالي علاااى التمثيااا العقلاااي  Mentalizeللصاااراعات المرتبطاااة
باالواقج الخاارجي  External Realityوالصاراعات النفساية الداخلياة . Intrapsychicكماا
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أشااار ) )Halt,2009إلااى أن ماان ضاامن ايثااار المترتبااة علااى العمااى اإلنفعااالي ضااعف تقاادير
الاااذات وذلاااك العتماااادهم فاااي التنظااايم الاااذاتي  Self-Regulationعلاااى المصاااادر الخارجياااة
للتغذية الراجعة  ،ونتيجة لذلك أيضاً فكن ه الء األفراد أكثار حساساية لالنفصاا والضاياه ،كماا

أشااار أيضااً إلااى أن العمااى اإلنفعااالي يجعا ها الء األفاراد يتجنبااون العالقااات القريبااة باإلضااافة
إلى تمييز غير مناسب بين النفس وايخرين) .)Halt,2009,57كما يانعكس ذلاك علاى تفاعا
الفرد وتعامله مج بيئته االجتماعية ()Grynberg et al,2010,845
كماا أشاارت نتاائج دراساة ) (Persue et al,2012أن العماى اإلنفعاالي يا ثر علااى
ساالوكيات التواصا بااين الاازوجين .كااذلك يسااتخدمون اللغااة لاايس للتواصا

مااج ايخاارين ولكاان

إلخفاء وتحوي مشاعرهم كما تجع كالمهم وسيلة إلهاناة أنفساهم مان االتصاا باين الشاخ
غياااار ذى معنااااى عنااااد محاولااااة ايخاااارين الاااادخو إلااااى عااااالمهم لتقريااااب المسااااافات بياااانهم.
( )Carlstedt, 2009,249-250كاذلك أشاارت نتاائج دراساة ( )Feldman et al., 2013
أن العمى اإلنفعاالي يعما علاى خفاض اإليثاار فاي القا اررات االجتماعياة ،ويا ثر العماى إنفعاالي
على المواجهة باعتبارها اساتجابة لالنفعاا  .كماا أن األفاراد ذوي العماى اإلنفعاالي أقا اساتفادة
من الدعم االجتماعي.
كماا يا دي إلاى صااعوبة فاي تنظايم االنفعااالت المضااطربة األمار الاذي يمكان أن يا دى
إلى سوء الصحة إذا لام يساتطيج الفارد معالجاة المعلوماات االنفعالياة بطريقاة مناسابة .كماا أن
األف اراد ذوي العم اى اإلنفعااالي يعااانون ماان صااعوبات فااي الثقااة بااايخرين ،دائم ااً مااا يرتبكااون

باااالردود االنفعالياااة لآلخااارين ودائمااااً يعتقاااد ايخااارون أن هااا الء األفاااراد يتميااازون بااادنهم أكثااار
منطقية( .)Shepphiod, ,2010,81

هااذا باإلضااافة إلااى صااعوبة فااي إدراك معالجااة االنفعاااالت فااكدراك االنفعاااالت يشااك
معلومااات هامااة للمعالجااة واالسااتجابة للمواقااف االجتماعيااة .فهااذ المعلومااات ذات مغاازى فااي
تقياايم المواقااف وكوساايلة لطلااب المساااعدة فااي تخفيااف اإلجهاااد لااذا نجااد أن األفاراد ذوي العمااى
اإلنفعااالي يتمياازن بااالبرود واالنسااحاب االجتماااعي وانخفاااض االسااتمتاه باألنشااطة االجتماعيااة
واالعتماد على الغير ،وانخفاض الدعم االجتماعي .كاذلك يا دي إلاى انخفااض الدقاة فاي الحكام
علاااى وجااادان ايخااارين فاااالحكم الوجاااداني يااارتبط بصاااعوبة معالجاااة المعلوماااات االجتماعياااة،
فالمعلوماات يمكاان فهمهاا ماان خااال التعبيار عنهااا بصاورة لفظيااة أو غياار لفظياة أو ماان خااال
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نغمة الصوت  ، intonationكما يتميز ه الء األفراد بانخفاض التعبير االنفعالي والذي يارتبط
بانخفاااض مساتويات الحساسااية للساالوكيات غياار اللفظيااة لآلخاارين (Palmer, 2001, 11-
).13
هاذا وقاد أشاارت نتاائج دراساة ( )Vanheule et al,2010إلاى أن العماى اإلنفعاالي
يتساابب فااي حاادوث مشااكالت فااي المهااارات البينشخصااية . Interpersonal problems
كااذلك ي ا دي إلااى انخفاااض مسااتويات الساالوك التعبيااري التلقااائي  ،كمااا يجع ا األف اراد دائم ااً مااا

يرتبكون بالردود االنفعالية لآلخرين.)Shepphiod, 2010,81( ،

رابعاً  :اخليانة الزوجية
لاام تكاان الخيانااة ظاااهرة حديثااة ضاائيلة االنتشااار ،ب ا ظاااهرة قديمااة شاااه انتشااارها ،
فالخيانااة فااي حقيقااة األماار لاام تقتصاار علااى جاانس دون ايخاار بمعنااى أنااه ال يمكاان أن نقتصاار
الخيانااة علااى الرجاا فقااط أو الم ارأة فقااط  ،فالخيانااة تشاام االثنااين باا وتااتم برضااا الطاارفين
وموافقتهمااا .فالخيانااة الزوجيااة تعاارف علااى أنهااا فعاا عاادم اإلخااال
شااااااريكك ،ماااااان خااااااال ممارسااااااة الجاااااانس مااااااج شااااااخ

خاااااار (

لزوجتااك أو زوجااك أو
;Schalk,2006,5

 ، )McCray,2015,47كما تعرف على أنها مشاركة جنسية أو عاطفية إضافية مج شاخ
خاااارو عالقاااة الااازواو ( .)Turner,2013,10وتعااارف أيضااااً علاااى أنهاااا مشااااركة سااارية أو
رومانسية أو عاطفية سرية تنتهك االلتزام بالعالقة الزوجية)Jeanfreau,2009,1(.

أنوام اخليانة الزوجية
للخيانة الزوجية أنواه متعددة يمكن توضيحها على النحو التالي :
 -1اخليانة اجلسدية  :وهى أن تتمنى الزوجة رجالً غير زوجها  ،وأن يتمناى الازوو امارأة غيار

زوجتاه  ،وقاد تكاون الخياناة قابالت أو لقااءات وقاد تكاون خياناة الزناا كماا فاي الحاديث ) كتاب
علااى اباان دم نصاايبه ماان الزنااا ال محالااة ،فااالعين تزنااي وزناهااا النظاار ،واألذن تزنااي وزناهااا

الساامج ،واليااد تزنااي وزناهااا الاابطم ،والقلااب يشااتهي ويتمنااى والفاارو يصاادق هااذا أو يكذبااه(
(صحيح مسلم. )1626 :
 -2اخليانللة ال هنيللة  :تكااون باادن يقااوم أحااد الاازوجين بااالتمني والتخي ا والتفكياار بماان يرغااب
ويشتهي ويزداد األمر خطورة إذا كان ذلك عندما يتخي الزوو أن امارأة ماا هاي التاي تناام معاه
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،أو تتخي الزوجاة كاذلك  ،وان هاذا التفكيار والتخيا إذا تمكان مان خياا اإلنساان ووجداناه قاد
يتحو في المستقب إلى سلوك خيانة.
 -3اخليانلة العاطفيلة  :وفاي هاذ الحالاة قاد ال تم ّكان المارأة شخصااً مان نفساها أي ال تمنحاه
جساادها ولكنهااا تمنحااه عواطفهااا وكالمهااا الرقيااق وكلمااات الحااب والغ ارام ..فتشااكو لااه المهااا
وتشاارح لااه مالهااا وقااد تمااارس معااه الخيانااة الجنسااية بشااك لفظااي علااى الهاااتف أو بلقاااء أو
باجتماه دون أن يكون بينهما لقاء جسدي.
 -4اخليانة عرب االنرتنت  :وهاذا ناوه جدياد مان أناواه الخياناة الزوجياة  ،عنادما تتعارف الزوجاة
علااى رجا وتغازلااه ويغازلهااا عباار الشااات أو الماساانجر أو يفعا الاازوو كااذلك نااوه ماان التساالية
وقضاء الوقت في اللهو باألعراض والمحرمات(.ربيج وحبيب)361 ، 1116 ،
بينما يشير ( )Turner,2013,23-24إلى أن أنواعه الخيانة الزوجية تتمث في ايتي:
 -1اخليانة العرضية  accidental infidelityويعرف بدنه حاوادث تقاج خاارو أنمااط السالوك
المعتادة ،تحدث في حاالت غير عادية ،أو غير مرغوب فيها ودون النظر في العواقب.
 -2اخليانلللة الرومانسلللية  : romantic infidelityوهاااو أخطااار أناااواه الخياناااة الزوجياااة
باإلضافة إلى أنه مدمر للعالقة الزوجياة  ،ألن الازوو يكاون قاد وقاج فاي عالقاة رومانساية ماج
شريك خر.
 -3الرتتيبلللات الزوجيلللة  : marital arrangementsويتااايح الترتياااب الزوجاااي لكااا زوو
للحصو على إشباه جنسي خارو زواجهما .
 -4املغازلة  : philanderingويحدث هذا النوه عندما يصابح النشااط الجنساي خاارو الازواو
هواية ،عادة من قب أحد الزوجين ،وينظر شريك العالقة على أنها أق شدنا منهم.

املراحل اليت مير بها املصدو باخليانة الزوجية
هناك مجموعة من المراح التي يمر بهاا المصادوم بالخياناة الزوجياة  ،والتاي يمكان توضايحها
على النحو التالي :
املرحللة األوللي  :مرحلاة الصادمة التاي يصااحبها مجموعاة مان المشااعر حازن وغضاب وحيارة
وتشوم ذهني.
املرحللة الثانيلة  :مرحلاة اإلدراك واإلفاقاة مان الصادمة التاي تصااحبها مشااعر الرغباة باالنتقاام
واإلحساس بالذنب والدونية والعار والخج والغيرة.
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املرحللة الثالثلة :مرحلاة التفكيار العقالناي وهاي المرحلاة التاي تهادأ فيهاا المشااعر ويبادأ التفكيار
الموضاوعي ال تخااذ القارار المناساب للحادث وتقادير المصاالح والمضاار التاي تترتاب علاى اتخااذ
القرار ( .الحمادي)142، 1122 ،

اآلثار املرتتبة على اخليانة الزوجية
هناك مجموعة من ايثار التي تترتب على حدوث الخيانة الزوجية والتي يمكن
توضيحها على النحو التالي :
 -1التأثري البدني :ألن الخيانة يمكن أن تكون ضارة جداً ،قد يحم بعض األفراد أعراض
فسيولوجية نتيجة لذلك .إذا كان المرء لديه عالقة جسدية مج شخ

ليس شريكا له ،فكنها

تزيد من احتماالت اإلصابة بدمراض منقولة جنسيا أو عدوى ،ويمكن أن تنتق إلى شريك
الحياة .ويمكن أيضا أن يتسج التدثير البدني للخيانة إلى أعراض نفسية،مث االكتئاب والقلق،
والتي يمكن أن تسهم في تطوير مشاك صحية خطيرة .في بعض األحيان،تكون االستجابة
للخيانة شديدة لدرجة أنه من المعروف أنها تشم أعراض اضطراب اإلجهاد الالحق للصدمة"
هناك ثار نفسية لك من له عالقة وشريكه".
 -2التأثري العالئقي  :فالخيانة يمكن أن ت ثر بشك كبير على العالقات ،وهي واحدة من أكثر
أسباب الطالق التي تم اإلبالغ عنها  ،وليس فقط في الثقافة الغربية ،ولكن عبر ثقافات
مختلفة كثيرة .ويمث السلوك غير المتعمد خيانة لاللتزام والتفرد في إطار العالقة ويمكن أن
يثير عواقب ضارة لألزواو مما ي ثر على الثقة والحميمية العاطفية والجسدية واالتصا
والنزاه بين األشخا

 .يمكن أن يسبب التدخ خارو نطاق الصدمة صدمة داخ العالقة،

ويمكن في كثير من األحيان تحفيز األزواو لالنفصا  ،الطالق،أو طلب خدمات المشورة .إذا
قرر الزوجان االنفصا كنتيجة للخيانة ،فكن التجربة مج الخيانة قد ت ثر على العالقات
المستقبلية.
 -3التأثري العاطفي :التدثير العاطفي للخيانة يمكن أن ت ثر على ك من الشريك الذي كان
غير مخل

باإلضافة إلى الشريك الذي تم خداعه .فالخيانة يمكن أن ت دي إلى فقدان الثقة،

والشعور باألذى ،وكما ت ثر على تقدير الذات .كما ت دي إلى الشعور بالخسارة والحزن .على
غرار وفاة أحد أفراد أسرته ،كما ت دي إلى الشعور بالغيرة ،والغيرة قد تصعد إلى السلوك
العنيف)Schonian,2010,16-18 ; Lalasz , 2013 , 15-17( .
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النظريات املفسرة للخيانة الزوجية
 -1النهج التطوري Evolutionary Approach
يعااود الاانهج التطااوري إلااى كا ماان دريجاااتوس وبارتااا  Drigotas & Bartaحيااث
اهتما بوصف االفتراضات الرئيسية الثالثة لعلم النفس التطوري فيما يتعلق بعدم اإلخال

باين

الزوجين  ،ويمكن توضيح تلك االفتراضات على النحو التالي :
أ -الدافع اخليانة : Infidelity motivationويفترض علم النفس التطوري أن الرجا
والنساء لديهم دوافج مختلفة لعدم اإلخال

 ،فيتمث قصد الرجا في زيادة احتما نجاح

اإلنجاب  ،بينما قد ال تحقق اإلناث اإلستفادة من الحصو على شريك خر مث ما يحققه
الرجا .
ب -اليقني األبوي  : Paternal certaintyإن سبب االختالفات في استراتيجيات التزاوو،
الخيانة مما ي دى إلى عواقب مختلفة على الذكور واإلناث ،فيواجه الرجا مشكلة عدم اليقين
من األبوة فمج التزاوو على المدى الطوي  ،يجب على الرجا العثور على النساء الذين لديهم
قيمة إنجابية ومهارات أمومة جيدة ،ومج ذلك ،تتمتج المرأة باليقين في األمومة .فالخيانة
تهدد قدرتها على أن تصبح أحد الوالدين .وبدال من ذلك ،قد ي دي عدم رضا الشركاء إلى
تهديد البقاء على قيد الحياة .وين

الزواو على أنه يتعين على المرأة أن تجد الرجا

الراغبين في االلتزام والحماية والقدرة على اكتساب الموارد.
ج -االستثمار األبوي  : Parental investmentيسهم االستثمار األبوي في حدوث الخيانة
الزوجية )Schalk,2006,6-8( .

 -2نظرية اإلنصاف Equity Theory
ويلخا

سبريشاار ( )Sprecher,1998فااي استعراضااها لنظريااة اإلنصاااف ماان حيااث

عالقتهااا بااالجنس ،المساااواة باعتبارهااا مسااتوى التااوازن المتصااور فااي العالقااة بااين ماادخالت
الشركاء المساهمات اإليجابية والسلبية في التباد الم دي إلى المكافنت أو العقوبات والنتاائج
( المكافدة أو العقوباة الاواردة فاي العالقاة) .وبغاض النظار عان ماا يسااهم فاي العالقاة ،إذا كاان
كال األفراد يتلقون نفس المستوى من المكافنت والعقوبات ،فكن العالقة ستعتبر متساوية.
وفقا لنظرية اإلنصاف ،فكن المشاركة في عالقة غير عادلة سوف يسبب الضيق لك من
الشركاء .وكلما زاد عدم اإلنصاف كلما زاد الضيق .فكال الشريكين يبدأ في تجربة عالقتها مج
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وجود عدد أق من عوام الجذب والمزيد من التنافر .كما أن العالقة التي تعاني من الضيق،
فكن كال الشريكين يريدون القضاء على الضيق  .ووفقا لنظرية اإلنصاف ،يختار األفراد إحدى
الطرق الثالث الستعادة اإل نصاف وتقلي الضائقة في العالقة )2(:استعادة اإلنصاف الفعلي
عن طريق تغيير السلوك ومن األمثلة على ذلك البحث عن العالو الزوجي لتسهي التغيي ارت
السلوكية الالزمة لكال الزوجين ،أو ( )1استعادة العدالة النفسية عن طريق تغيير إدراكهم
للظلم ( مث تغيير تفكيرهم حو ما هي المساهمات أو التضحيات التي يتم تقديمها للعالقة
واتخاذ قرار بشدن ما يحم المزيد من اإلنصاف مث التقلي من أهمية اإلخال

الجنسي

وتعظيم أهمية تحقيق الذات الشخصية) ،أو ()3التخلي عن العالقة (وذلك من خال عالقة
خارو نطاق الزواو))Jeanfreau,2009,27-28( .

الدراسات السابقة
دراسة هوناري وشامولي ()Honari & Shamoli,2017
عنوان الدراسة  :فعالية العالج املعريف السلوكي عللى الالغوط الزوجيلة واملهلارات العاطفيلة للززواج
اخلائنني يف شرياز.
Title : The Effectiveness of Cognitive Behavioural Couple Therapy on
Marital Stress and Emotional Skills of Infidel Couples in Shiraz.
هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف فعاليااة العااالو المعرفااي الساالوكي علااى الضااغوط الزوجيااة
والمهارات العاطفية لألزواو الخائنين في شيراز  .تكونات عيناة الدراساة مان ( )41مان األزواو
 ،وتضمنت األدوات المستخدمة مقياس الضغوط الزوجية  ،والمهاارات االنفعالياة  .تمثا مانهج
الدراسااة فااي الماانهج التجريبااي .أشااارت نتااائج الدراسااة إلااى كفاااءة و فعاليااة العااالو المعرفااي
السلوكي على الضغوط الزوجية والمهارات العاطفية لدى عينة الدراسة.

دراسة عبيدي وآخرون ()Abadi et al, 2016
عنوان الدراسة  :فعالية اإلرشاد املوجه للتسامح على أساس املنظور اإلسالمي الستعادة عالقة الزواج
بعد اخليانة الزوجية.
Title : Effectiveness of Forgiveness-oriented Group Counseling based
on Islamic Perspective to Restore the Marriage Relationship after
Marital Infidelity.
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هاادفت الدراسااة إلااى تقياايم فعاليااة اإلرشاااد الجماااعي الموجااه للتسااامح علااى أساااس
المنظااور اإلسااالمي السااتعادة العالقااة الزوجيااة بعااد الخيانااة الزوجي اة فااي النساااء المتزوجااات
الالتااي أشارن إلااى مراكااز اإلرشاااد فااي طهاران .وبلااغ متوسااط أعمااار المشاااركين فااي مجموعااات
التاادخ والساايطرة  33.42و  32.31علااى الت اوالي ،وبلااغ متوسااط فت ارات زواجهمااا  6.22و
 21.33سااانة علاااى التاااوالي .أشاااارت نتاااائج الدراساااة إلاااى فعالياااة اإلرشااااد الجمااااعي الموجاااه
للتسااامح علااى أساااس المنظااور اإلسااالمي ،وأن لااه تاادثير كبياار علااى زيااادة رغبااة الم ارأة فااي
الغفران.

دراسة حممود وجنيب ( ) Mahmood & Najeeb,2013
عنوان الدراسة  :السمات الشخصية ،واخليانة والرضا الزواجي بني املتزوجني من الرجا والنساء.
Title : Personality traits, Infidelity and Marital Satisfaction among
Married men and women.
أجريت هذ الدراسة لتقيايم العالقاة باين السامات الشخصاية والخياناة والرضاا الزواجاي
بااين الرجااا والنساااء المتاازوجين .تكوناات عينااة الدراسااة ماان  42رجااال متزوجااا و  42ام ارأة
متزوجااة وتاام أخااذ العينااات بصااورة مقصااودة .اشااتملت أدوات الدراسااة علااى مقياااس الساامات
الشخصية  ،وقياس الرضا الزواجي  ،ومقياس الخيانة الزوجاي.تام اساتخدام ارتبااط واختباار T
لمعرفة الداللة اإلحصائية للبيانات .وكاان مساتوى الخياناة مرتفعاا باين الرجاا مقارناة بالنسااء،
حيث كان مستوى الرضا الزوجي لدى النساء أعلاى مان الرجاا فاي مساتوى( )0.05.كماا تباين
وجااود عالقااة ارتباطيااة بااين الساامات الشخصااية والخيانااة  ،وكااذلك وجااود عالقااة ارتباطيااة بااين
ساامات الشخصااية والرضااا الزواجااي باإلضااافة إلااى وجااود عالقااة عكسااية بااين الرضااا الزواجااي
والخيانة الزوجية.

دراسة لي وآخرون () Lee et al., 2013
عنللوان الدراسللة  :رضللاء العالقللة لللدر الكللوريني األصللليني واألمللريكي ني الكللوريني كدالللة مللن العمللى
االنفعالي ،ال كاء العاطفي ،وتوجيه العهود الزوجية.
Title : Relationship Satisfaction in Native Koreans and Korean
Americans as a Function of Alexithymia, Emotional Intelligence, and
Marital Vows Orientation.
هادفت الدراساة إلاى التعاارف علاى العالقاة باين الرضااا عان العالقاة  ،والعماى االنفعااالي
والاااذكاء العااااطفي وتوجياااه العهاااود الزوجياااة لااادى عيناااة مااان الكاااوريين األصاااليين واألماااريكين
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الكاااوريين .تكونااات عيناااة الدراساااة مااان ( )22مااان الكاااوريين األصاااليين واألماااريكين الكاااوريين.
اشااتملت أدوات الدراسااة علااى مقياااس تورنتااو للعمااى اإلنفعااالي  ،ومقياااس الااذكاء العاااطفي ،
ومقياااس الرضااا عاان العالقااة  ،ومقياااس توجيااه العهااود الزوجيااة .تمث ا ماانهج الدراسااة فااي
المنهج االرتباطي .أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ارتباطية سالبة بين العماى اإلنفعاالي
والذكاء العاطفي  ،وكذلك وجود عالقة ارتباطية موجبة بين الرضا عن العالقة والذكاء العااطفي
 ،وكذلك وجود عالقة ارتباطية سالبة بين العمى اإلنفعاالي والرضاا عان العالقاة  ،وكاذلك وجاود
عالقة ارتباطية موجبة بين الرضا عن العالقة والوفاء بالعهود الزوجية.

دراسة عبيدي وآخرون ( ) Abdi et al , 2012
عنوان الدراسة  :اخليانة عرب اإلنرتنت  :التعرف على املواقف اجتاه سلوك اإلنرتنت لدر الشركاء.
Title : Internet Infidelity: Exploration of Attitudes towards Partners
Internet Behaviors.
هدفت الدراساة إلاى التعارف علاى راء الزوجاات واألزواو فاي الخياناة عبار اإلنترنات ،
كمااا هاادفت إلااى المقارنااة بااين اتجاهااات  .تكوناات عينااة الدراسااة ماان ( )462ماان الزوجااات
واألزواو اإليرانيين  ،واشتمتلت أدوات الدراسة على استبيان الخيانة عبر اإلنترنات المكاون مان
( )43فقرة  ،وتمث منهج الدراسة في المنهج الوصافي .أشاارت نتاائج الدراساة إلاى أن النسااء
أو الرجا يعتبرون األنشطة الجنسية عبر اإلنترنت من شاركائهم خياناة بحقهام  .كماا أشاارت
النتائج إلى أن موقف النساء مقارنة مج موقف الرجا تجا نشاط شركائهم على اإلنترنات كاان
أكثر سلبياً.

دراسة هيسي وفلويد ()Hesse& Floyd, 2011
عنوان الدراسة  :تأثري العمى اإلنفعالي على العالقات األولية.
Title : The impact of alexithymia on initial interactions.
هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى تاادثير العمااى اإلنفعااالي علااى طبيعااة العالقااة بااين
الشاريكين  .تكونات عيناة الدراساة مان ( )41مان الاذكور و( )41مان اإلنااث  .اشااتملت أدوات
الدراساااااة علاااااى مقيااااااس تورنتاااااو للعماااااى اإلنفعاااااالي  ،ومقيااااااس الجاااااذب باااااين الشخصاااااي
 .Interpersonal Attraction Scaleأشارت نتائج الدراسة إلى وجود تدثير سالبي للعماى
اإلنفعااالي علااى العالق اات بااين الاازوجين ،وأنااه يمكاان التنب ا بطبيعااة العالقااة بااين الاازوجين ماان
خال التعرف على مستوى العمى اإلنفعالي.
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دراسة همفريس وآخرون ()Humphreys et al., 2009
عنوان الدراسة  :العمى اإلنفعالي والرضا عن العالقات احلميمة.
Title : Alexithymia and satisfaction in intimate relationships.
هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى طبيعااة العالقااة بااين العمااى اإلنفعااالي والرضااا عاان
العالقاات الحميمااة لاادى عيناة ماان طلبااة الجامعاة  .تكوناات عينااة الدراساة ماان ( )26ماان طلبااة
الجامعااة  .اشااتملت أدوات الدراسااة علااى مقياااس تورنتااو للعمااى اإلنفعااالي ومقياااس الرضااا عاان
العالقات  ،وتمث منهج الدراسة في المنهج االرتباطي .أشارت نتائج الدراسة إلاى وجاود عالقاة
ارتباطية ساالبة باين العماى اإلنفعاالي والرضاا عان العالقاات الحمياة لادى عيناة الدراساة بمعناى
أنه كلما انخفض معد العمى اإلنفعالي زاد معد الرضا عن العالقات الحميمة.

دراسة فينشا وآخرون ()Fincham et al., 2007
عنوان الدراسة  :العالقات الطولية بني التسامح وحل النزاعات يف الزواج.
Title : Longitudinal Relations Between Forgiveness and Conflict
Resolution in Marriage.
هاادفت الدراسااة إلااى التعاارف علااى العالقااة بااين التسااامح وحا النزاعااات الزوجيااة لاادى
عينااة ماان المناازوجين .تكوناات عينااة الدراسااة ماان ( )66ماان األزواو  .اشااتملت أدوات الدراسااة
على اختباار التوافاق الزواجاي  ، Marital Adjustment Testومقيااس التساامح  ،وتمثا
منهج الدراسة في المنهج االرتباطي  .أشارت نتائج الدراسة إلاى وجاود عالقاة ارتباطياة موجباة
بين التسامح وح النزاعات الزوجية بين أفراد عينة الدراسة.

التعليق على الدراسات السابقة
يتضح من العرض السابق للدراسات السابقة أن العمي اإلنفعالي والخالفاات والنزاعاات
بااين ال ازوجين وسااوء التوافااق بياانهم ي ا ثر علااى طبيعااة العالقااات بااين الاازوجين ممااا ينااتج عنااه
عالقات تتسم بالقلق  ،كما يتضح أيضاا أن الخياناة الزوجياة تا ثر أيضاا علاى طبيعاة العالقاات
بينهمااا  .ويتضااح ماان العاارض السااابق أن هناااك بعااض المااداخ التااي يمكاان تحسااين طبيعااة
العالقات بين الزوجين والتخفيف من حدة العماى االنفعاالي  ،كالتادريب علاى الاذكاء العااطفي ،
حياث وجااد فاي إحاادى الدراسااات عالقاة ارتباطيااة ساالبة بااين العمااى اإلنفعاالي والااذكاء العاااطفي
بمعنى أنه كلما زاد معد الذكاء العاطفي انخفاض معاد العماي االنفعاالي لادى الازوجين  ،كماا
يتضح أيضا كفاءة وفعالية العالو المعرفي السلوكي في تحسين حالة األزواو الخائنين.
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فروض الدراسة احلالية :
مااان خاااال اإلطاااار النظاااري للدراساااة الحالياااة والدراساااات الساااابقة ،صااااغت الباحثاااة
الفروض التالية لتكون بمنزلة إجابات محتملة لما أثير في مشكلة هذ الدراسة من تسا الت.
 يوجد فرق دا إحصائيا بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة فاي القياساين القبلايالبعدي.
البعدي على مقياس العالقات المقلقة في االتجا َ
وَ
 يوجد فرق دا إحصائيا بين متوسطي رتب درجات عينة الدراسة فاي القياساين القبلايالبعدي.
البعدي على مقياس تورنتو للعمى اإلنفعالي في اتجا القياس َ
وَ
 ال يوجااد فاارق دا إحصااائيا بااين متوسااطي رتااب درجااات عينااة الدراسااة فااي القياسااينالبعدي والتتبعى (بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج) علاى مقيااس العالقاات المقلقاة
َ
لدى عينة الدراسة.
 ال يوجااد فاارق دا إحصااائيا بااين متوسااطي رتااب درجااات عينااة الدراسااة فااي القياسااينالبعادي والتتبعاى (بعاد ماارور شاهر مان انتهااء البرنااامج) علاى مقيااس تورنتاو للعمااى
َ
اإلنفعالي لدى عينة الدراسة.

املنهجية واإلجراءات املتبعة يف املتبعة الدراسة
 منهج الدراسةتعتمد الدراسة الحالية على المنهج التجريبي ذي المجموعة الواحدة .

 عينة الدراسة :اعتمدت الباحثة على عينة استطالعية مان النسااء المتزوجاات بلاغ عاددهم  62ممان
تتراوح أعماارهم ماا باين ( )26 -41سانة وكاان الهادف مان اساتخدام هاذ العيناة التحقاق مان
الخصااائ

الساايكومترية ألدوات الدراسااة  ،فااي حااين تاام انتقاااء العينااة التجريبيااة مكونااة ماان

( )21ماان النساااء المتزوجااات ضااحايا الخيانااة الزوجيااة مماان يرتفااج لااديهم العمااى اإلنفعااالي
والشاااعور بالعالقاااات المقلقاااة طباااق علااايهم البرناااامج اإلرشاااادي المقتااارح القاااائم علاااى اإلرشااااد
الزواجي من واقج عينة كلياة  12زوجاة تام تطبياق االساتبيان علايهم  ،وتام عما تجاانس باين
المشاااركين فااى هااذ المجموعااة ماان حيااث العماار والمسااتوى االجتماااعي االقتصااادي ودرجاااتهم
على مقياس العالقات المتبادلة ومقياس العمى االنفعالي لتورنتو.

أدوات الدراسة :
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وتمثلت أدوات الدراسة في التالي :
 -2استبيان ضحايا الخيانة الزوجية .

(إعداد  :الباحثة)

 -1مقياس العالقات المقلقة .

(إعداد  :الباحثة )

 -3مقياس تورنتو للعمى االنفعالي.

(تعريب :الباحثة)
(إعداد  :الباحثة)

 -4البرنامج اإلرشادي المقترح .

وفيما يلاي عارض للخطاوات التاي تام إتباعهاا فاي إعاداد هاذ األدوات والتحقاق مان الخصاائ
السيكومترية لها :
 -استبيان ضحايا اخليانة الزوجية

(إعداد  :الباحثة)

إلعداد استبيان ضحايا الخياناة الزوجياة قامات الباحثاة بعقاد نادوة عاماة لعيناة مكوناة
مان  62ماان المتزوجااات وكااان الهادف منهااا تعريااف العينااة بمفهاوم الخيانااة الزوجيااة ودوافعهااا
وعوام وأسبابها  ،ثم أجرت الباحثة مقابلة مج بعض أعضاء هيئاة التادريس الساتطاله أرائهام
حو ما األسئلة التي يمكان وضاعها فاي اساتبيان ضاحايا الخياناة الزوجياة  ،ثام قامات الباحثاة
بتحلي اساتجابات أعضااء هيئاة التادريس ووجادت الباحثاة أناه يمكان طارح ( )6أسائلة لتحدياد
الضحايا خيانة الزوجية تمثلت هذ األسئلة في األتي :
 ما هو مفهوم الخيانة الزوجية من وجهة نظرك؟
َ
تعرضت لتجربتك مج الخيانة الزوجية؟
 ه
َ
علمت بخيانة زوجك؟
 كيف
 ما هو رد فعلك عند اكتشافك لخيانة زوجك؟
 كياااف أثااارت تجرباااة الخياناااة الزوجياااة علاااى حياتاااك اجتماعيا،عاطفياااا وعقلياااا
ومالياً؟

 ما هي الخدمات اإلرشادية التي قدمت َ
لك في تلك الحالة ؟
ثم قامت الباحثة بعرض أسئلة االستبيان على عينة أخر مان أسااتذة القيااس والتقاويم
بهاادف معرفااة سااالمة الصااياغة وماادى مناساابتها للقياااس  ،وجاااءت نتااائج ذلااك بتعاادي السا ا
التااالي ماان  :مااا هااى تجربتااك مااج الخيانااة الزوجيااة؟ إلااى ه ا تعرضااتي لتجربتااك مااج الخيانااة
الزوجية؟
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واعتبرت الباحثة عرض االستبيان هذا على عينة المحكماين شاك مان أشاكا الصادق
الظاااهري حيااث أجمعات عينااة المحكمااين علااى مناساابته وسااالمه أغلااب عباراتااه لقياااس الهاادف
الموضوه له.

 مقياس العالقات املقلقة .

(إعداد  :الباحثة )

تم اتباه الخطوات المعتاد عليها في إعداد المقاييس واالختبار وهي :
 اإلطاله على بعض المقاييس الخاصاة باالتوافق الزواجاي وساوء التوافاق الزواجاي والنزاعااتالزوجية واضطراب العالقات االجتماعية .
 صياغة بعض العبارات تحت مجموعاة مان أربعاة مكوناات أساساية تمثا المكوناات الرئيسايةلمقياس العالقات المقلقة.
الاري فاي المكوناات
 عرض المقياس في صورته األولية على مجموعة من المحكمين الباداء أومدى انتماء العبارات لهذ المكونات والي أي مدى تقيس الظاهرة .
 تم إجراء االتساق الداخلي للمقياس بهدف التحقق من تجانس عبارات المقياس ومعرفاة هاكافة العبارات تتكام سويا لبناء الظاهرة  ،وكانت نتائج االتساق الداخلي كما هاي بالجادو
التالي:
جدول ( )1معامل ارتباط كل عبارة من عبارات مقياس العالقات المقلقة بالبعد الذي تنتمي له
رقم العبارة
1
2
1
1
.
.
0
.
0
17
11
12

قيمة معامل االرتباط
**75..0
**75...
**75..0
**7..0
**75...
**75.1.
**75..0
**75.0.
**75.11
**75.17
**75...
**75..1

رقم العبارة
11
11
1.
1.
10
1.
10
27

قيمة معامل االرتباط
**75..7
**75..0
**75.0.
**75..0
**75007
**750.0
**750.0
**75.10

** جميع معامالت االرتباط دالة عند .7571

يتضح من الجدو السابق أن جميج معاامالت االرتبااط دالاة عناد  ،1.12ومان ثام لام
يتم حذف أي مفردة من مفردات المقياس.
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الصدق التمييزي:
قام ات الباحث اة بحساااب معام ا الصاادق هااذا لهاادفين ،األو  :لحساااب معام ا الصاادق
لظااهرة العالقاات المقلقاة

للمقياس ،والثاني :لحساب اإلرباعي األعلاى واعتباار محاك تشاخي

علااى هااذا المقياااس ،وذلااك كمااا يلااي :تاام اسااتخدام اختبااار (ت) الختبااار داللااة الفااروق بااين
متوسطات درجات اإلرباعي األعلى واإلرباعي األدنى والمقارنة بينهما  ،ويوضاح الجادو ايتاي
نتائج هذ المقارنة:
جدول ( )2قيمة اإلرباعي األعلى واألدنى لنتائج العينة االستطالعية على مقياس العالقات
المقلقة
قيمة
اإلرباعي
األعلى
..

قيمة
اإلرباعي
األدنى
12

قيمة
اإلرباعي
المتوسط
0.

المتوسط
الحسابي
.051

المنوال الوسيط الخطاء
المعياري

االلتواء التفرطح

17521

75.01 75.2.

.0

07

جدول ( )1الصدق التمييزي لمقياس العالقات المقلقة
البيانات
المجموعة
مرتفعي الشعور
بالعالقات المقلقة
منخفضي الشعور
بالعالقات المقلقة

العدد
(ن)
11

المتوسط
الحسابي (م)
0251

االنحراف
المعياري (ع)
1510

11

115.

1

قيمة
(ت )

درجة
الحرية

1.512

01

مستوى
الداللة
75771

يتضح من النتائج الموضحة بالجدو السابق أن للمقياس قوة تمييزية .

ب -ثبات املقياس:
الثبات بالتجزئة النصفية:
تاام حساااب معاما االرتباااط بااين جزئااي المقياااس ككا (أحااد الجاازئين تضاامن المفااردات
ذات االرقام الفردية ،واألخار ذات االرقاام الزوجياة) ،وكاان معاما االرتبااط باين جزئاي المقيااس
قب التصاحيح ( ،)1.644وبعاد التصاحيح بمعادلاة سابيرمان  Speirmanكانات قيماة معاما
الثباااات فاااي حالاااة عااادم تسااااوي الجااازءين ( )1.626وهاااو دا عناااد مساااتوى  ،1.12ومعامااا
التصااحيح باسااتخدام معادلااة جتمااان  Getmanفااي حالااة عاادم التساااوي ( ،)1.626وجميعهااا
تشير إلى معام ثبات مرتفج.
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 مقياس تورنتو للعمى االنفعالي.

(ترمجة وتعريب :الباحثة)

تم تعريب مقياس تورنتو للعمى االنفعالي والمكون من  11عبارة موزعة على أربعاة أبعااد
وهم :
 صعوبة تحديد المشاعر . صعوبة وصف المشاعر. التوجه الخارجي في التفكير . ندرة إحالم اليقظة.تم عرض المقياس بعد ترجمته على عينة من اعضاء هيئة التدريس للتعرف على
مدى موافقة الترجمة مج طبيعة العبارة .
 تم التحقق من معايير الصدق والثبات لهذا المقياس باستخدام الصدق التمييزي أيضامن خال حساب معام (ت) للتميز بين مرتفعي ومنخفض العمي االنفعالي :
جدول ( )4الصدق التمييزي لمقياس تورنتو للعمى االنفعالي
البيانات

العدد
(ن)

المتوسط
الحسابي (م)

االنحراف
المعياري
(ع)

مرتفعييييييييييي العمييييييييييي
االنفعالي

1.

0150

1510

منخفضاااااااي العماااااااى

31

44.21

1.31

المجموعة

قيمة
(ت )

درجة
الحرية

مستوى
الداللة
75771

10522

00

االنفعالي
يتضح من النتائج الموضحة بالجدو السابق أن للمقياس قوة تمييزية .
ثبات املقياس:
الثبات مبعامل ألفا كرونباخ:
تم حساب الثبات بمعادلة كرونباخ والتي نطلق عليها أسم معام ألفاا كرونبااخ  ، Alphaوقاد
تبين أن معام ثبات ألفا للمقياس كك ( )1.641وهو معام ثبات مرتفج .

الربنامج اإلرشادي املقرتح .

( إعداد  :الباحثة)

 -1األسس الفلسفية والنفسية واالجتماعية والرتبوية للربنامج:
تتمث األسس الفلسفية والنفسية واالجتماعية والتربوية للبرنامج فيما يلي:
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(أ) األسس الفلسفية :وتتمثل فيما يلي:
( )2ضرورة نظر الفرد للموقف من جميج جوانبه مج تفهم وجهات نظر ايخرين.
( )1حاجة الفرد إلى تعلم طرق مناسبة إلشباه حاجاته في حدود عالمه.
( )3يجااب أن يحاااو الفاارد إشااباه حاجاتااه بمااا يتفااق مااج نظااام القاايم والمعااايير السااائد فااي
مجتمعه.
( )4كا الناااس لااديهم نفاس الحاجااات النفسااية األساساية ولكاان لكا فارد طريقتااه الخاصااة فااي
إشباه هذ الحاجات.
( )2يستطيج الفرد التحكم في سلوكه ولكن ليس له سيطرة على سلوك ايخرين.
( )6ليس من حق الفرد محاسبة أحد إال نفسه فقط.
( )6التخطيط الجيد يمكن الفرد من التحكم في حياته.
( )6ك إنسان لديه القدرة على توجيه حياته من خال الق اررات التي يتخذها.
( )6ال أعذار للفرد في حالة فشله في إشباه حاجاته بطريقة مسئولة.
( )21معظم المشكالت التي يعاني منها الفرد سببها نق

العالقات المشبعة.

( )22يعود جانب كبير من معاناة الفرد إلى اإلدراك المشو للواقج أو الهروب منه.
(ب) األسس النفسية :وتتمثل فيما يلي:
( )2تميز السلوك اإلنساني بالمرونة والقابلية للتعدي .
( )1حق ك فرد في تلقي النصح والتوجيه واإلرشاد في مراح حياته المختلفة.
( )3حاجة المشارك إلى من يناقشه ويتعرف على أفكار وحاجاته ومشكالته.
( )4ضااارورة تشاااجيج المشااااركين علاااى مواجهاااة الواقاااج وتقبلاااه وعااادم إنكاااار  ،والتفاعااا معاااه
بكيجابية.
( )2مراعاة حاجة المشارك إلى تكوين عالقات جيدة مج رفاقه.
( )6حاجة المشارك إلى اإللمام بمعايير السلوك المقبو اجتماعياً وااللتزام بها.
( )6تشجيج المشارك على ممارسة األدوار االجتماعية بشك مناسب.

( )6حاجااة المشااارك إلااى الشااعور بالنضااج االجتماااعي ،والقاادرة علااى تكااوين عالقااات اجتماعيااة
جديدة.
( )6حاجة المشارك إلى التدريب على ضبط انفعاالته.
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( )21مي المشارك في هذ المرحلة إلى تقديم المساعدة لآلخرين.
( )22حاجة المشارك في هذ المرحلة لقبو دور في المجتمج.
(ج) األسس االجتماعية :وتتمثل فيما يلي:
( )2اإلنسان بطبيعته كائن اجتماعي ،ال يستطيج أن يعيم وحيداً ،فهو في حاجاة إلاى جماعاة
يعيم فيها ويقضي معظم وقته.

( )1ضاارورة االهتمااام بااالفرد كعضااو فااي جماعااة ،وتاادثر ساالوكه بقاايم ومعااايير الجماعااة التااي
ينتمي إليها.
( )3حاجااة الفاارد إلااى وجااود وسااط جماعااة ال يعنااي إهاادار قيمااة الفاارد أو التقليا منهااا ولكنااه
يفيد كالً من الفرد والجماعة معاً ،وفيه تدكيد على أهميتهما معاً.

( )4هناك حاجات أساسية لدى الفارد ال يساتطيج إشاباعها إال مان خاال التفاعا اإليجاابي ماج
ايخاارين مثااا  :الحاجاااة إلاااى الحاااب ،واألماااان ،والمشااااركة ،والتقبااا  ،واالنتمااااء ،والتقااادير
االجتماعي.
( )2هناااك مهااارات ال يمكاان للفاارد اكتسااابها وممارسااتها إال ماان خااال الجماعااة مثا  :التحاادث
أمام ايخرين ،وافشاء الذات ،والتعبير عن الرأي.
( )6يجب على الفرد تفهم معايير السلوك المقبو في المجتمج وااللتزام بها.
( )6يجب على الفرد إظهار االهتمام بدفكار و راء ايخرين ،ومناقشتها معهام ،واظهاار االهتماام
بها.
( )6يجب أن يحر

الفرد على تفهم وجهات نظر ايخرين.

( )6ثقافااة المجتمااج ذات تاادثير واضااح علااى التفاااعالت االجتماعيااة بااين األف اراد ،كمااا أن هااذ
التفاعالت االجتماعية مسئولة عن استمرار ثقافة المجتمج.
( )21يكتسب الفرد المهارات المطلوبة للتوافق مج ايخرين من خال التنشئة االجتماعية.
( )22يكتسب الفرد أنماطاً من السلوكيات المقبولة من خال تفاعله مج ايخرين.
(د) األسس الرتبوية :وتتمثل فيما يلي:
( )2يحتاو الفرد إلى فهم البيئة االجتماعية المحيطة به ،والتوافق السليم معها.
( )1ضرورة تقب الفرد للمشورة والنقد واالقتراحات من ايخرين.
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( )3حاجااة المشااارك الجااامعي بصاافة خاصااة إلااى السااعي نحااو تحسااين وتطااوير عالقاتااه مااج
المحيطين به.
( )4يجب أن يحر

المشارك على إقامة عالقات اجتماعية ناضجة مج رفاقه.

( )2يجب أن يحر

المشارك على ممارسة دور في المجتمج بكيجابية.

( )6ضرورة وجود نموذو يعد بمثابة قدوة للطالب في هذ المرحلة.
( )6ك ا فاارد لديااه مجموعااة ماان الساالوكيات اإليجابيااة التااي يقااوم بهااا ،فيجااب تشااجيعه علااى
االستمرار في ممارستها.
 -5األنشطة اليت يتامنها الربنامج:
تضاامن البرنااامج تنفيااذ بعااض األنشااطة التااي تساااعد فااي تحقيااق أهدافااه مثا  :األنشااطة
الرياضااااية ،والفنيااااة ،والقصصااااية ،والتمثيليااااة ،والثقافيااااة ،والمناقشااااات الجماعيااااة ،واأللغاااااز،
واأللعاب التربوية ،وممارسة الهوايات المفضلة ،وغيرها.
 -6األدوات املستخدمة يف الربنامج:
تاام اسااتخدام بعااض األدوات والوسااائ فااي تنفيااذ البرنااامج مث ا  :مجموعااة ماان النش ارات
اإلرشااادية التااي تاام توزيعهااا أثناااء بعااض الجلسااات ،وبعااض القص ا

والحكايااات ،وتسااجيالت

لااابعض البااارامج اإلذاعياااة ،وبعاااض المقااااالت مااان الجرائاااد ،وبعاااض الجاااوائز والهااادايا الرمزياااة،
وسابورة بيضاااء ،ومجموعااة مان األقااالم الملونااة ،وبطاقاات ورقيااة ،ونماااذو لتقيايم الجلسااة ماان
قب ك من الباحث واألعضاء ،وجهاز كاسيت ،وجهاز كمبيوتر.
 -7الفنيات املستخدمة يف تنفي الربنامج:
اعتمد البرنامج على استخدام الفنيات ايتية:
(أ) الفنيات األساسية :وتتامن كالً من:
( )1االندماو
( )2التركيز على السلوك أكثر من المشاعر
( )1التركيز على الحاضر أكثر من الماضي
( )1الحكم على السلوك وتقييمه
( ).التخطيط للسلوك المسئو
( ).االلتزام
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( )0عدم قبو األعذار
( ).استبعاد العقاب ،تدعيم بوادر أي سلوك مسئو .
(ب) الفنيات املساعدة :وتتامن كالً من:
( )1لعب األدوار:

تم استخدامه باعتباار أحاد أسااليب الاتعلم حياث يتضامن التادريب علاى أداء جواناب مان
السلوك واتقانها واكتساب المهارة فيها ،واكتساب العديد مان المهاارات االجتماعياة التاي تسااعد
في تحقيق التفاع االجتماعي السليم ،ومواجهة المواقاف واألشاخا

بشاك أفضا  ،وممارساة

جوانااب الساالوك االجتماااعي بطريقااة مناساابة( ،وسااوف يتضااح عنااد عاارض الجلسااات كيااف تاام
تطبيق هذ الفنية في البرنامج).
( )2املواجهة واملناقشة املنطقية:

تاام اسااتخدامها فااي البرنااامج لزيااادة وعااي العضااو بمشااكلته ،وأبعادهااا المختلفااة ،وزيااادة
إدراكه للواقج( ،وسوف يتضح عند عرض الجلسات كيف تم تطبيق هذ الفنية في البرنامج).
( )3الفكاهة واملرح:

تم استخدامها لزيادة التفاع باين الباحاث واألعضااء وبيانهم وبعضاهم الابعض ،وتخفياف
التوتر لديهم ،واشباه حاجتهم إلى المتعة والمرح .وقد راعى الباحاث أن تكاون الدعاباة طبيعياة
وغياار مصااطنعة ،وأن تااتم بدرجااة معقولااة ،وأن تسااتخدم فااي أوقاتهااا المناساابة أثناااء الجلسااات،
ودون ساااخرية مااان أحاااد ،واذا تناولااات العضاااو فكنهاااا يجاااب أن تاااتم بصاااورة تتنااااو معتقداتاااه
وسلوكه ،وال تتناو شخصه( ،وسوف يتضح عند عرض الجلسات كيف تام تطبياق هاذ الفنياة
في البرنامج).

 أسلوب سري العمل يف اجللسات:اعتمد الباحث على األسلوب ايتي في سير جلسات البرنامج:
(أ) الترحيب باألعضاء وتقديم الشكر لهم على الحضور وااللتزام بموعد الجلسة.
(ب) مناقشااة الواجااب المنزلااي للجلسااة السااابقة وتحديااد مااا تاام إنجاااز ومااا لاام يااتم ،والصااعوبات
التي حالت دون إتمامه لدى بعض األعضاء ،وكيفية مواجهتها.
(و) التقديم لموضوه الجلسة الحالية.
(د) عرض محتوى الجلسة الحالية ،مج استخدام الفنيات المناسبة لهذا المحتوى.
(ها) ممارسة األنشطة والتدريبات الخاصة بالجلسة الحالية.
- 666 -

فعالية برنامج ارشادي زواجي للتخفيف من العالقة المقلقة والعمى االنفعالي .......

(و) قيام األعضاء باإلجابة على نموذو تقييم الجلسة.
(ز) قيام الباحث باإلجابة على نموذو تقييم الجلسة ،وتسجي مالحظاته بشدنها.
(ح) التكليف بالواجب المنزلي للجلسة الحالية.
(ط) التنويه عن هدف الجلسة القادمة.

 األساليب املستخدمة يف تنفي الربنامج:اعتمد البرنامج على استخدام جلسات العالو الجماعي ،وذلك من خال األساليب ايتية:
(أ) أسلوب احملاضرة:
تم استخدام هاذا األسالوب مان خاال تقاديم معلوماات سايكولوجية بطريقاة علمياة منظماة
ومبسااطة لألعضاااء ،ماان أج ا زيااادة معاارفتهم بمشااكلة العمااي االنفعااالي والعالقااات المتبادلااة
وأعراضااها ومظاهرهااا ومكوناتهااا وأساابابها ،وأهميااة مواجهتهااا ،والطاارق المختلفااة التااي يمكاان
اسااتخدامها للتغلااب علااى هااذ المشااكلة ،وكااذلك دورهااا فااي الخيانااة الزوجيااة وكااذلك تعااريفهم
بالمهارات االجتماعية ومكوناتها وأهميتها في زيادة التفاع بين األفاراد ،وكياف يمكان للفارد أن
يتفهم وجهات نظر ايخرين ،وكيف يمكنه تحقيق االندماو معهم وأهمية هاذا االنادماو ،وكياف
يمكاان للفاارد االسااتفادة ماان أوقااات فراغااه فااي القيااام بعما مفيااد ،وكيااف يمكاان أن يقااوم بكعااداد
خطة لتحسين عالقاته مج ذاتاه وماج ايخارين .وقاد راعاى الباحاث عناد اساتخدام هاذا األسالوب
أن تكون المعلومات المقدمة لألعضاء وثيقة الصلة بمشاكالتهم مماا يثيار رغباتهم فاي متابعاة
المحاضااارة ،ويااادفعهم إلاااى معرفاااة المعلوماااات المقدماااة لهااام ،ويسااااعد فاااي زياااادة استبصاااارهم
بدنفسااهم وتصااحيح األفكااار الخاطئااة لااديهم واسااتبدالها باادخرى صااحيحة األماار الااذي يساااعدهم
فااي حاا مشااكالتهم( .وسااوف يتضااح كيااف تاام اسااتخدام هااذا األساالوب عنااد عاارض جلسااات
البرنامج).
(ب) أسلوب املناقشة اجلماعية:
يعااد أساالوب المناقشااة الجماعيااة مكم االً ألساالوب المحاضاارة حيااث يعتمااد علااى التفاع ا

المتباد والمشاركة الفعالة بين الباحث واألعضاء أو بيانهم وبعضاهم الابعض ،وذلاك فاي ضاوء
المعلومااات التااي يااتم تقااديمها فااي المحاضاارة ،فتصاابح المااادة العلميااة المقدمااة فااي المحاضاارة
بمثابااة المثياار لموضااوعات المناقشااة الجماعيااة .وتاام اسااتخدام هااذا األساالوب فااي البرنااامج ماان
خاال إتاحااة الفرصااة أمااام األعضاااء للمناقشااة وتباااد ايراء واألفكااار حااو الموضااوه الااذي تاام
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تناولاه فاي المحاضارة ،ويقااوم الباحاث بتنظايم عملياة المناقشااة ،وحاث األعضااء علاى الحااديث،
والتوفياق بااين رائهاام ،واتاحااة الفرصاة لكا عضااو للتعبياار عان وجهااة نظاارة بحريااة تامااة ودون
مصادرة على رأي أحد واحترام وجهات نظرهم .وتمت االساتفادة مان اساتخدام هاذا األسالوب فاي
زيااادة ثقااة األعضاااء فااي قاادرتهم علااى تحقيااق التفاعا اإليجااابي مااج ايخاارين حيااث شااعر كا
عضو بدن ايخرين يطلبون رأياه ومشاورته ،ويحترماون راء وأفكاار  ،وأناه يتسااوى معهام مان
حيااث الفاار

المتاحااة للتحاادث واالسااتماه ،وأن هناااك ماان يسااتمج إلااى رأيااه ويحترمااه ويقاادر .

(وسوف يتضح كيف تم استخدام هذا األسلوب عند عرض جلسات البرنامج).
(ج) أسلوب العصف ال هين:
تم استخدام هذا األسالوب فاي البرناامج فاي بداياة بعاض الجلساات مان خاال طارح سا ا
علااى األعضاااء واالسااتماه السااتجاباتهم ،للتعاارف علااى مااا لااديهم ماان معلومااات بشاادن موضااوه
معااين ،أو إلثااارة وجااذب انتباااههم نحااو الموضااوه الااذي ساايتم تناولااه فااي المحاضاارة( .وسااوف
يتضح كيف تم استخدام هذا األسلوب عند عرض جلسات البرنامج).
(د) أسلوب حل املشكالت:
تااام اساااتخدام هاااذا األسااالوب فاااي البرناااامج لتعلااايم األعضااااء طرقااااً جديااادة للتغلاااب علاااى

المشكالت والصعوبات التي تواجههم ،وادراك أن هناك بدائ متاحة أماام الفارد لتحقياق أهدافاه،

وعليااه أن يختااار الباادي المناسااب ماان بينهااا فااي ضااوء مفاااهيم الواقااج والمساائولية والص اواب.
(وسوف يتضح كيف تم استخدام هذا األسلوب عند عرض جلسات البرنامج).
(هل) التغ ية املرتدة:
تام اساتخدام هاذا األسالوب فاي البرناامج مان أجا تصاحيح األداء وتوجياه انتباا العضااو
نحاااو جواناااب القصاااور لياااتم تعاااديلها ،وكاااذلك نحاااو جواناااب القاااوة أو الجواناااب الصاااحيحة لياااتم
تدعيمها ،سواء فيما يتعلق بدداء الواجبات المنزلية ،أو فيما يتعلق بالمهاارات االجتماعياة التاي
يااتم التاادريب عليهااا ،أو المهااام واألنشااطة المطلااوب ماان األعضاااء القيااام بهااا أثناااء الجلسااات.
(وسوف يتضح كيف تم استخدام هذا األسلوب عند عرض جلسات البرنامج).
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(و) الواجبات املنزلية:
تم استخدامها من أج مساعدة األعضاء على تعميم التغيارات اإليجابياة التاي اكتسابوها
أثناااء الجلسااات فااي حياااتهم العمليااة ،وقااد حاار

الباحااث فااي نهايااة ك ا جلسااة علااى تكليااف

األعضاااء باادداء بعااض الواجبااات والتاادريبات المنزليااة المرتبطااة بدهااداف هااذ الجلسااة ،والتااي
تتضاامن مجموعااة ماان األنشااطة الساالوكية والعقليااة واالجتماعيااة واالنفعاليااة بهاادف ممارسااة
السلوك المرغوب والذي تم التدريب عليه أثناء الجلسة في مواقاف الحيااة الفعلياة ،وأن يساجلوا
ذلااك فااي صااورة تقااارير مكتوبااة( .وسااوف يتضااح كيااف تاام اسااتخدام هااذا األساالوب عنااد عاارض
جلسات البرنامج).

التخطيل العا جللسات الربنامج:
يوضااح الجاادو التااالي التخطاايط العااام لجلسااات البرنااامج متضاامناً عناااوين الجلسااات،

والهدف العام لك جلسة ،والفنيات واألساليب المستخدمة في تنفيذها:

جدول ( ).يوضح التخطيط العام لجلسات للبرنامج اإلرشاد الزواجي
رقم
الجلسة

عنوان الجلسة

الهدف العام للجلسة

1

تعارف وتمهيد.

التعييارف بييين البااييض واألعضيياء
وبييييييييينهم وبعضييييييييهم الييييييييبع ،
والتمهيد لبدء تنفيذ البرنامج.

االندماج.

2

ماهييييييية الخيانيييييية
الزوجية

إكسيا األعضيياء بعي الجوانييب
المعرفييييية عيييين مشيييي لة الخيانيييية
الزوجية

اعادة البناء المعرفي

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعييييييييية ،والعصيييييييي
الذهني.

1

ماهيييييية العالقيييييات
المقلقة

إكسيا األعضيياء بعي الجوانييب
المعرفية عن العالقات المقلقة

اعادة البناء المعرفي

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعييييييييية ،والعصيييييييي
الذهني.

1

ماهييييييييية العمييييييييى
االنفعالي

إكسيا األعضيياء بعي الجوانييب
المعرفيييييية عييييين مشييييي لة العميييييى
االنفعالي

اعادة البناء المعرفي

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعييييييييية ،والعصيييييييي
الذهني.

.

التعييييييييرف علييييييييى
اإلرشاد الزواجي

إكسيا األعضيياء بعي الجوانييب
المعرفية عن اإلرشاد الزواجي

اإلرشاد الجماعي

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعيييييييييية ،والتغذيييييييييية
المرتدة.

.

التعييييييييرف علييييييييى
اإلرشاد الزواجي

إكسيا األعضيياء بعي الجوانييب
المعرفييية عيين اإلرشيياد الزواجييي
ودورة في ال المش الت

اإلرشاد الجماعي

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعيييييييييية ،والتغذيييييييييية
المرتدة.

0

تنمية القيدرة عليى
مواجهة الواقع.

تنميييييية قييييييدرة األعضيييييياء علييييييى
مواجهة الواقع.

عيييييدم قبيييييول األعيييييذار،
والتركيييز علييى الحاضيير
أكثيييييير ميييييين الماضييييييي،
والتركيييز علييى السييلو

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعيييييييييية ،والتغذيييييييييية
المرتدة.
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أكثر من المشاعر.
.

التركيييييييييز علييييييييى
السلو الحاضر.

زيييادة وعييي األعضيياء بسييلوكهم
الحاضر.

التركييييز عليييى الحاضييير
أكثيييييير ميييييين الماضييييييي،
والتركيييز علييى السييلو
أكثر من المشاعر.

العصيييييييييييي اليييييييييييييذهني،
والمحاضيييرة ،والمناقشييية
الجماعيييييييييية ،والتغذيييييييييية
المرتدة.

0

التيييييييدريب عليييييييى
المهييييييييييييييييييييييييارات
االجتماعية

تنمييييييييييية بعيييييييييي المهييييييييييارات
االجتماعية لدى األعضاء.

المواجهييييية والمناقشييييية
المنطقييييييية ،والتخطيييييييط
للسيييييييييلو المسييييييييي ول،
وتدعيم بوادر أي سلو
مس ول.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

17

تابع التدريب على
المهييييييييييييييييييييييييارات
االجتماعية

تنمييييييييييية بعيييييييييي المهييييييييييارات
االجتماعية لدى األعضاء.

التخطيييييييييييط للسييييييييييلو
المس ول ،وتدعيم بوادر
أي سلو مس ول.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

11

تابع التدريب على
المهييييييييييييييييييييييييارات
االجتماعية

تنمييييييييييية بعيييييييييي المهييييييييييارات
االجتماعية لدى األعضاء.

التخطيييييييييييط للسييييييييييلو
المس ول ،وتدعيم بوادر
أي سلو مس ول.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

12

العيييييييالم الميييييييدر
والعالم النوعي.

مسيييياعدة األعضيييياء علييييى تفهييييم
وجهات نظر اآلخرين.

التركيييييز علييييى السييييلو
أكثر من المشاعر.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

11

تنمية القيدرة عليى
االنيييييييييدماج ميييييييييع
اآلخرين.

مسييياعدة األعضييياء عليييى تحقيييي
االندماج مع اآلخرين.

االنيييدماج ،وعيييدم قبيييول
األعذار.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

11

مساعدة اآلخرين.

إقنييياع األعضيييياء بقييييدرتهم علييييى
تقديم المساعدة لآلخرين.

االنييييييدماج ،والتخطيييييييط
للسلو المس ول.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

1.

االسيييييييتفادة مييييييين
وقت الفراغ.

مساعدة األعضاء على االسيتفادة
من أوقات فراغهم بش ل إيجابي.

التخطيييييييييييط للسييييييييييلو
المسييييييي ول ،والتركييييييييز
علييى السييلو أكثيير ميين
المشاعر.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

1.

دعوة إلى المرح.

مسيياعدة األعضيياء علييى ممارسيية
المرح من أجل تخفيي بالعالقيات
المقلقة

االنيييييييدماج ،والف اهييييييية
والمرح.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

10

النظيييرة اإليجابيييية
إلى المستقبل.

مسيياعدة األعضيياء علييى التفييا ل
والنظرة اإليجابية إلى المستقبل.

التخطيييييييييييط للسييييييييييلو
المس ول ،وتدعيم بوادر
السلو المس ول.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

1.

التخطيط للتحسين
والتطور.

تدريب األعضاء على إعداد خطط
واقعية لتحسين وتطوير الذات.

التخطيييييييييييط للسييييييييييلو
المس ول ،واالندماج.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعيييييييييية ،والتغذيييييييييية
المرتدة.

10

االلتييييييزام بخطيييييية
التحسيييييييييييييييييييييييييين
والتطور.

مسييياعدة األعضيييياء فيييي تحقييييي
االلتزام بخطة التحسين والتطور.

االلتييييزام ،وعييييدم قبييييول
األعييييييييذار ،واسييييييييتبعاد
العقا .

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعيييييييييية ،والتغذيييييييييية
المرتدة.

27

الجلسة الختامية.

إنهاء البرنامج ،وإجيراء التطبيي
البعدي لمقاييس الدراسة

االلتزام.

المحاضيييييرة ،والمناقشييييية
الجماعية.

21

جلسييييية التطبيييييي
التتبعي

إجراء التطبيي التتبعيي لمقياييس
الدراسة

الح يييييم عليييييى السيييييلو
وتقييمه.

المناقشة الجماعية.
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 إجراءات الدراسة:مر إعداد الدراسة الحالية باإلجراءات ايتية:
ه

أ -مسح الدراسات والبحوث السابقة واألدبيات التي تناولت متغي ارت الدراسة.
ب -إعداد اإلطار النظري للدراسة.
و -إعداد البرنامج االرشادي المستخدمين في الدراسة.
د -الحصو على أدوات الدراسة ،والتدكد من صدقها وثباتها.
و -تطبيق األدوات على أفراد العينة األساسية ،وذلك لتحديد عينة الدراسة التجريبية.
ط -التطبيق القبلي ألدوات الدراسة على أفراد عينة الدراسة التجريبية.
ك -تطبيق البرنامج اإلرشاد على أفراد عينة الدراسة التجريبية.
 التطبيق البعدي ألدوات الدراسة على أفراد عينة الدراسة التجريبية.ن -التطبيق التتبعي ألدوات الدراسة على أفراد عينة الدراسة التجريبية.
م -تفريغ البيانات وجدولتها وفقاً لمتغيرات الدراسة.

س -المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.
ت -استخال

وعرض النتائج ومناقشتها وتفسيرها.

ذ -تقديم توصيات الدراسة ومقترحات بشدن البحوث والدراسات المستقبلية.

سابعاً :األساليب اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة:
تااام إجاااراء المعالجاااة اإلحصاااائية للبياناااات فاااي هاااذ الدراساااة باساااتخدام برناااامج الحااازم
اإلحصااائية للعلااوم االجتماعيااة  SPSSاإلصاادار التاسااج عشاار ،وكاناات األساااليب اإلحصااائية
المستخدمة في الدراسة هي:
 معام ألفا لحساب ثبات أدوات الدراسة. اختبار "ت". معام ارتباط بيرسون . اختبار ويلكوكسن  Wilcoxon - testللمجموعات المرتبطة للتحقق من داللاة الفاروق باينمتوسطات رتب درجات القياسين القبلاى والبعادي والقياساين البعادي والتتبعاي فاي كا مجموعاة
من المجموعات التجريبية.
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نتائج الدراسة :
نتائج الفرض األو :
 ونصااه يوجااد فاارق دا إحصااائيا بااين متوسااطي رتااب درجااات عينااة الدراسااة فااي القياسااينالبعدي.
البعدي على مقياس العالقات المقلقة في االتجا َ
القبلي و َ
وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اساتخدام اختباار ويلكوكسان لحسااب الفاروق باين القياساين
القبلي والبعدي على مقياس العالقات المقلقة والجدو التالي يوضح نتائج هذا االختبار.
جدول ().
نتائج اختبار ول وكسون لحسا الفروق بين القياسين القبلي والبعدي على
مقياس العالقات المقلقة
المجموعات

القياس

الرتب

ن

العالقات
المقلقة

البعدي-
القبلي

الموجبة
السالبة
المتعادلة

7
17
7

متوسط
الرتب
صفر
.5.
-

مجموع
الرتب
صفر
..
-

قيمة
Z
25121

مستوى
الداللة
7577.

يوضااح الجاادو السااابق وجااود فااروق دالااة إحصااائيا عنااد مسااتوى داللااة ( )1،12بااين
متوساطات رتاب درجاات أفاراد المجموعاة التجريبياة فاي القياساين القبلاي والبعادي علاى مقيااس
العالقاات المقلقاة فااي اتجاا القيااس البعاادي ،وأن مجماوه رتاب الفااروق الموجباة ( )2Tتساااوي
(صاافر) ،ومجمااوه رتااب الفااروق السااالبة ( )1Tتساااوي ( )22وبدخااذ قيمااة ( )Tالصااغرى وهااي
) )2Tومقارنتهااا بالقيمااة الحرجااة الجدوليااة عنااد (ن) (عاادد األزواو بعااد اسااتبعاد األزواو التااي
لهاااا فاااروق متعادلاااة إن وجااادت) =  21ومساااتوى داللاااة  1,12وقيمتهاااا ( )21نجاااد أن )(T
المحسوبة أق من ) (Tالجدولية ،وقيمة ( )Zللدرجة الكلية للمقياس تسااوي ( )1.213-وهاي
قيمة دالة عند مستوى  1,12كما نجاد أن كافاة قايم ( )Zعلاى األبعااد الفرعياة دالاة أيضااً عناد

مستوى  1،12مماا يشاير إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين التطبيقاين القبلاي وبهاذا
يكون قد تحقق الفرض.
الفااارض الثااااني ونصاااه  :يوجاااد فااارق دا إحصاااائيا باااين متوساااطي رتاااب درجاااات عيناااة

البعادي علاى مقيااس تورنتاو للعماى اإلنفعاالي فاي اتجاا القيااس
الدراسة في القياسين القبلي و َ
البعدي.
َ
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وللتحقق من صحة هذا الفرض تم اساتخدام اختباار ويلكوكسان لحسااب الفاروق باين القياساين
القبلي والبعدي على مقياس العالقات المقلقة والجدو التالي يوضح نتائج هذا االختبار.
جدول ()0
نتائج اختبار ويل وكسن لحسا الفروق بين القياسين القبلي والبعدي على
مقياس العمي االنفعالي
المجموعات

القياس

الرتب

ن

العمى
االنفعالي

البعدي-
القبلي

الموجبة
السالبة
المتعادلة

7
17
7

متوسط
الرتب
صفر
.5.
-

مجموع
الرتب
صفر
..
-

قيمة
Z
25012-

مستوى
الداللة
7577.

يوضح الجادو الساابق وجاود فاروق دالاة إحصاائيا عناد مساتوى داللاة ( )1،12باين
متوساطات رتاب درجاات أفاراد المجموعاة التجريبياة فاي القياساين القبلاي والبعادي علاى مقيااس
العالقاات المقلقاة فاي اتجاا القيااس البعاادي ،وأن مجماوه رتاب الفااروق الموجباة ( )2Tتساااوي
(صاافر) ،ومجمااوه رتااب الفااروق السااالبة ( )1Tتساااوي ( )22وبدخااذ قيمااة ( )Tالصااغرى وهااي
) )2Tومقارنتهااا بالقيمااة الحرجااة الجدوليااة عنااد (ن) (عاادد األزواو بعااد اسااتبعاد األزواو التااي
لهاااا فاااروق متعادلاااة إن وجااادت) =  21ومساااتوى داللاااة  1,12وقيمتهاااا ( )21نجاااد أن )(T
المحسوبة أق من ) (Tالجدولية ،وقيمة ( )Zللدرجة الكلية للمقياس تسااوي ( )1.641-وهاي
قيمة دالة عند مستوى  1,12كما نجاد أن كافاة قايم ( )Zعلاى األبعااد الفرعياة دالاة أيضااً عناد

مستوى  1،12مماا يشاير إلاى وجاود فاروق ذات داللاة إحصاائية باين التطبيقاين القبلاي وبهاذا
يكون قد تحقق الفرض.
نتائج الفرض الثالث " ال يوجد فرق دا إحصائيا بين متوسطي رتب درجاات عيناة الدراساة فاي

البعدي والتتبعى (بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج) على مقياس العالقاات المقلقاة
القياسين َ
لدى عينة الدراسة.
جدول ( ).يوضح نتائج اختبار ويل وكسن لحسا الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي على
مقياس العالقات المقلقة
المجموعات

القياس

الرتب

N

العالقات
المتبادلة

البعدي-
التتبعي

الموجبة
السالبة
المتعادلة

1
1
0

متوسط
الرتب
25.
25.
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يتضاااح مااان الجاااو الساااابقة اناااه ال يوجاااد فاااروق دالاااة إحصاااائية باااين متوساااط رتاااب
الدرجات في التطبيقين البعدي والتتبعي على مقياس العالقات المقليقة.
الفااارض الراباااج :ال يوجاااد فااارق دا إحصاااائيا باااين متوساااطي رتاااب درجاااات عيناااة الدراساااة فاااي
البعدي والتتبعى (بعد مرور شهر من انتهاء البرنامج) علاى م مقيااس تورنتاو للعماى
القياسين َ
اإلنفعالي لدى عينة الدراسة.
جدول ()0
نتائج اختبار ويل وكسن لحسا الفروق بين القياسين البعدي والتتبعي على
مقياس العمى االنفعالي
المجموعات
العمى
االنفعالي

القياس

الرتب

البعدي -الموجبة
التتبعي السالبة
المتعادلة

N
1
2
0

قيمة
متوسط مجموع
Z
الرتب
الرتب
1.
15.
75.1. 225. 252.

مستوى
الداللة
غير دالة

يتضااح مااان الجااادو السااابق اناااه ال يوجاااد فااروق دالاااة إحصاااائية بااين متوساااط رتاااب
الدرجات في التطبيقين البعدي والتتبعي على مقياس العمي االنفعالي.
أشارت نتائج الدراسة الحالية إلى كفاءة وفعالية البرنامج المصمم في الدراساة الحالياة
والقااائم علااى اإلرشاااد الزواجااي فااي التخفيااف ماان العالقااات المقلقااة والعمااى اإلنفعااالي ( نتااائج
الفرض األو والثاني) لدى عيناة الدراساة الحالياة مان ضاحايا الخياناة الزوجياة  ،فكماا أشاارت
إلياااه األدب النظاااري والدراساااة الساااابقة أن الخياناااة الزوجياااة تااا ثر بالسااالب علاااى الزوجاااات
وتجعلهاان عرضااة لإلنفصااا عاان أزواجهاان أو فااي حااا بقاااء العالقااة خوفااا علااى األوالد وخوفااا
على الموارد المادية والتي يكون المساهمة بالجزء األكبر فيها من َقب الزوو ي دي إلى حادوث
مااا يساامى بااالطالق العاااطفي بااين الاازوجين وبالتااالي تضااطرب العالقااات القائمااة بياانهم وتتساام
بالقلق وانخفاض جودتها عما كانت عليها سابقا كما ت دي كذلك إلى عادم قادرة الزوجاات علاى
التعبير عما بداخلهن وعدم إيجاادهن للكلماات المالئماة وفقادان الثقاة فاي الطارف ايخار  .كماا
يتضح أيضااً مان نتاائج الدراساة الحالياة اساتمرارة كفااءة وفعالياة برناامج الدراساة الحالياة حتاى
بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج مما يد ذلك على تحقق
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توصيات الدراسة
تتمث توصيات الدراسة الحالية في ايتي :
 -2ضرورة االهتمام بمراكز اإلرشاد وتفعيلها .
 -1ضرورة إعداد برامج إرشادية زواجية لدى الفتيات المقبلن على الزواو.
 -3تنمية الوازه الدينى لدى الذكور واإلناث المقبالت على الزواو.
 -4توعية الذكور واإلناث بالمسئوليات الجديدة المتطلبة منهم بعد الزواو.

البحوث املقرتحة:
اسااتكماالً للجهااد الااذي بدأتااه الدراسااة الحاليااة ،وفااي ضااوء مااا انتهاات إليااه ماان نتااائج،

تقترح الباحثة بعض الموضوعات التاي تارى أنهاا ال زالات فاي حاجاة لمزياد مان البحاث والدراساة
في هذا الميدان وهي:
 -2فعاليااة برنااامج تاادريبي قااائم علااى الااذكاء اإلنفعااالي فااي خفااض العمااي اإلنفعااالي لاادى
الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية.
 -1فعالية برنامج قائم علاى العاالو المعرفاي السالوكي فاي تنمياة المهاارات العاطفياة لادى
الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية.
 -3فعاليااة التاادريب علااى اإلفصاااح الكتااابي فااي التخفيااف ماان حاادة العمااى اإلنفعااالي لاادى
الزوجات ضحايا الخيانة الزوجية.
 -4فعالية برنامج تدريبي في خفض النزاعات الزوجية بين الزوجين.
 -2فعالية برنامج تدريب فاي خفاض حادة الضاجر وساوء التوافاق لادى الزوجاات الزوجاات
ضحايا الخيانة الزوجية.
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قائمة املراجع
أوالً  :املراجع العربية
ابن سعيد ،النا بنت حسن بن سعد .)1124( .دور المرشد األسرى فى التعام مج حاالت الخيانة

الزوجية  :دراسة وصفية مطبقة على مراكز االرشاد األسرى بالرياض .مجلة دراسات في
الخدمة االجتماعية والعلوم االنسانية  -مصر.466-362 ،)1( 36 ،

أبو العال  ،تركي حسن عبداهلل  . )1126( .دور برنامج اإلرشااد األساري الهااتفي فاي تعادي أسااليب

التنشائة االجتماعياة الخاطئاة لألطفاا  .مجلاة الخدماة األجتماعياة  ( -الجمعياة المصارية

لألخصائيين األجتماعيين )  -مصر . 462-416 ، )4( 26 ،

أبوأساااعد  ،أحماااد عباااداللطيف والختاتناااة  ،ساااامي محسااان  . )1124( .سيكولوجيساااة المشاااكالت
األسرية  .األردن  :دار المسيرة للنشر والتوزيج .

أحمد ،رندا محمد سيد .)1126( .عالقة بعض المتغيرات بتعزيز التوافق الزواجى  :دراسة لبناء برنامج

إرشادى زواجى للمتزوجات حديثا .مجلة الخدمة األجتماعية  ( -الجمعية المصرية

لألخصائيين األجتماعيين )  -مصر.64-26 ، 22 ،

بورقيبة ،داود .)1121( .اإلرشاد الزواجي .دراسات -الجزائر.21-16 ، 23 ،

الحمادي ،حماد .)1112 ( .الخيانة الزوجية  :دوافج ومحفزات لالستمرار أم االنفصا ) دلي اإلرشاد

األسري مشكلة الخيانة الزوجية( .مشروه أبن باز الخيري ،الرياض ،مكتبة الملك فهد
الوطنية ،الجزء(. )2

حنفي  ،علي عبادالنبي محماد  . )1112( .اإلرشااد األساري كاساتراتيجية وقائياة للحاد مان مشاكالت

المعاوقين سامعيا  .نادوة تطاوير األداء فاى مجاا الوقاياة مان االعاقاة -الساعودية -216،

. 266

ربيج ،هبة بهي الدين و حبيب ،نشوى زكي .)1116( .بعض السمات الشخصية والديموجرافية المنبئة

بالخيانة الزوجية عبر اإلنترنت .مجلة دراسات عربية في علم النفس  -مصر،)1(6 ،

.426-366

روبنز ،بان وسكوت ،جان )1111( .الذكاء الوجداني  .ترجمة صفاء األعسر وعالء كفافي .القاهرة
 :دار قباء للطباعة والنشر .

ضرار ،أماني حسين و فرح ،علي فرح .)1126( .التوافق الزواجي وعالقته ببعض المتغيرات لدى

عينة من المغتربين السودانيين بالمملكة العربية السعودية  -الرياض .مجلة الدراسات العليا -
كلية الدراسات العليا  -جامعة النيلين  -السودان.31-2 ،)13( 6 ،
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 الرضا المهنى لدى الممرضات العامالت فى مديرية صحة محافظة.)1126( . خلود خلف،الطراونة
 عمادة،  رسالة ماجستير غير منشورة.الكرك وعالقته بالتوافق الزواجى ومستوى الطموح
. جامعة م تة،الدراسات العليا

 ذكاء المشاعر الذات الحائرة بين فيض اإلحساسات (القوى.)1121( . تحية محمد أحمد، عبدالعا

 م تمر اكتشاف ورعاية الموهوبين بين الواقج.)الناعمة) غضبة االنفعاالت (القوى الثائرة

.416-412 ،  جامعة بنها،  كلية التربية، والمدمو

. العالقة الزوجية المتكدرة و ثارها على الصحة النفسية للزوجين واألبناء.)1121( .  نويبات، قدور
.133-126 ، 6 ، مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية

 مستوى استخدام االنترنت وعالقته بالتوافق الزواجي لدى المعلمين.)1126( . يات موسى،القطاونة

، عمادة الدراسات العليا،  رسالة ماجستير غير منشورة.في مدارس لواء المزار الجنوبي
.جامعة م تة

.  اإلرشاد الزواجي واألسري واتجاهات المواطنين القطريين نحو.)1112( . موزة عبداهلل، المالكي
.116-264 ،)221( 34 ، قطر-مجلة التربية

 املراجع األجنبية: ًثانيا
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استبيان اخليانة الزوجية
العبارة
 .2ما هو تعريفك للخيانة الزوجية؟

 .1ما هى تجربتك مج الخيانة الزوجية؟
َ
علمت بخيانة زوجك؟
 .3كيف

 .4ما هو رد فعلك عند اكتشافك لخيانة زوجك؟
 .2كيف أثرت تجربة الخيانة الزوجية على حياتك اجتماعيا،عاطفيا وعقليا ومالياً؟
 .6ما هي الخدمات اإلرشادية التي قدمت َ
لك في تلك الحالة ؟

مقياس تورنتو للعمى االنفعالي ( ترمجة وتعريب الباحثة)
غير

العبارة

موافق
بشدة

صعوبة تحديد المشاعر Difficulty identifying

feelings

 -ال يمكننى أن أعرف ما إذا كنت حزيناً أم خائفاً أم

غضباناً.

 ال يمكنني التعرف على مشاعري. ال يمكنني أن أعرف ما بداخلي. دائماً ما تربكني إحساساتي. -دائماً ما تحيرني مشاعري.

 ال يمكنني أن أعرف سبب غضبي.صعوبة وصف المشاعر Difficulty Describing

Feelings

 يطلب مني ايخرين توضيح طبيعة مشاعري. -يصعب علي اإلفصاح عن مشاعري .

 -يصعب علي وصف مشاعري نحو ايخرين.

 -يصعب علي إيجاد الكلمات المالئة للتعبير عن

مشاعري.
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غير

موافق

ال أدري

موافق
بشدة

موافق
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 -يسه علي التعبير عن مشاعري.

التفكير الموجه خارجياً Externally Oriented

Thinking

 أرى أن التعرف على مشاعري مفيد. -أفض تحلي المشكالت.

 أفض أن اترك األمور تحدث كما هى. ابحث عن استخراو المعاني الخفية. -أفض التسلية الخفيفة.

 من الضروري أن أكون على دراية بمشاعري. -أشعر أني قريب من شخ

ما في صمت.
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مقياس العالقة املقلقة ( من إعداد الباحثة)
العبارة

غير موافق
بشدة

غير موافق

البعد األو  :التواص والتفاع بين الزوجين.


اتحدث مج زوجي بهدوء وال انفع عليه.



اساتمج إلاى ماا يقولاه زوجاي وال أعتاارض



اختار الوقت المناسب للتحدث مج زوجاي



اشارك زوجي في الحديث عن موضوعات



أعرف حقيقة ماا يقولاه زوجاي مان خاال

حديثه .

حو موضوه ما.

متنوعة ومختلفة .

نبااارات صاااوته والنظااار إلاااى عينياااه أثنااااء

الحديث معه.

البعاااااد الثااااااني القااااادرة علاااااى حااااا الخالفاااااات

الزوجية.


اتناقم بهدوء ماج زوجاي لحا الخالفاات



اتباد ايراء واألفكار مج زوجي مان أجا

التي تعترض مسير حياتنا اليومية.
مواجهة مشكالتنا اليومية .


ادعااام زوجاااي للتغلاااب علاااى المحااان التاااي

تواجهه .


ابتعااااد عاااان األشااااياء التااااي تعكاااار صاااافو



ارفاااض تااادخ كااا مااان األهااا واألقاااارب

عالقتنا الزوجية.

واألصااادقاء فاااي حااا الخالفاااات التاااي قاااد

تنشد بيننا .

البعد الثالث القدرة على المشاركة العاطفية.


اساااااتخدم الكلماااااات العاطفياااااة المالئماااااة
للتحدث مج زوجي.
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ال أدري

موافق
بشدة

موافق

فعالية برنامج ارشادي زواجي للتخفيف من العالقة المقلقة والعمى االنفعالي .......


عناااادما يماااار زوجااااي بمواقااااف ضاااااغطة

اساااااتخدم الكلماااااات العاطفياااااة لمحاولااااااة
إسعاد .


عناااادما يغضااااب زوجااااي ويثااااور أحاااااو

تهدئته .



اشااااااجج زوجااااااي ماااااان خااااااال الكلمااااااات



عناادما ياادتي زوجااي ماان العم ا اسااتخدم

والتعبيرات الرومانسية.

الكلماااات الرقيقاااة محاولاااة التخفياااف مااان
ضغوط العم .

البعد الرابج المشاركة المادية.


أسااااااهم بمرتباااااي فاااااي تلبياااااة احتياجاااااات
أسرتى.



ادخر جازء مان المرتاب تلبياة لالحتياجاات

المستقبلية والطواريء.



اشارك زوجي في شراء متطلبات المنز .

احتفظ بجزء من المرتب لتلبية احتياجاتي

الشخصية.



أضاااااااج احتياحاااااااات أسااااااارتي األو ثااااااام
احتياجاتى الشخصية.
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