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مساهمة أمناط التواصل الزوجيّ والتعلق غير اآلمن بأسرة املنشأ في التنبؤ باالنفصال العاطفي
لدى الزوجات املراجعات للمحاكم الشرعية في األردن

امللخص
الزوجي الأكرث
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف على منط التوا�صل
ّ
�شيوعا (�سوي� ،أوغري�سوي) بني الأزواج من وجهة نظر الزوجات
ً
املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن ،وم�ستوى التعلق غري الآمن
ب�أ�رسة املن�ش�أ بالن�سبة للزوجات ،وم�ستوى االنف�صال العاطفي
الزوجي والتعلّق غري الآمن ب�أ�رسة
لديهن ،وم�ساهمة �أمناط التوا�صل
ّ
املن�ش�أ يف التنب�ؤ باالنف�صال العاطفي لدى الزوجات املراجعات
للمحاكم ال�رشعية يف الأردن .ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ،مت تطوير
مقايي�س �أمناط التوا�صل الزواجي ،والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ،
واالنف�صال العاطفي ،ومت �إيجاد م�ؤ�رشات �صدقها وثباتها .تكونت
عينة الدرا�سة من (� )170سيدة من ال�سيدات املتزوجات املراجعات
للمحاكم ال�رشعية يف عمان ،ومت اختيارهن بالطريقة املتي�رسة.
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن منط التوا�صل ال�سائد بني الأزواج كان
منطً ا غري �سوي ،وكان م�ستوى تعلق الزوجات غري الآمن ب�أ�رسة
املن�ش�أ متو�سطً ا ،وم�ستوى االنف�صال العاطفي لديهن متو�سطً ا.
و�أ�شارت نتائج حتليل االنحدار املتعدد �إىل وجود قدرة ملتغريات
الزوجي والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ والعمر
منط التوا�صل
ّ
جمتمعة للتنب�ؤ باالنف�صال العاطفي؛ حيث بلغت ن�سبة التباين
الزوجي املتغري
املف�رس الرتاكمية ( ،)% 81.5وكان منط التوا�صل
ّ
تنبوا باالنف�صال العاطفي حيث ف�رس ما ن�سبته ()% 79.3
الأكرث ً
من التباين املف�رس .ويف �ضوء ما تو�صلت �إليه الدرا�سة من نتائج
ف�إنها تو�صي بتنفيذ برامج �إر�شادية وتوجيهية تهدف �إىل حت�سني
م�ستوى التوا�صل الزواجي ،وخف�ض م�ستوى االنف�صال العاطفي لدى
الأ�رس التي تعاين من هذه امل�شاكل.
الكلمات املفتاحية :االنف�صال العاطفي ،التوا�صل الزواجي،
التعلق غري الآمن.

Abstract
This study aimed to identify the most common
pattern of marital communication (normal or
abnormal), the level of insecure attachment to the
wife’s original family, and the level of emotional
separation. Also, the study purposed to explore the
contribution of marital communication and insecure
attachment to the wife’s original family in the
prediction of emotional separation. To achieve the
purpose of the study, marital communication patterns,
insecure attachment to the wife’s origin family, and
emotional separation measures were developed. The
sample of the study consisted of 170 married women
who refer to the Sharia courts in Amman. They were
chosen using a convenience sampling. The results
of the study showed that the prevailing pattern of
communication between couples was of an abnormal
pattern, and the level of the wives’ attachment to the
family of origin was medium. The level of emotional
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separation among them was medium. The results
of the multiple regression analysis indicated that
the variables of the form of marital communication
and insecure attachment to the family of origin and
age could predict emotional separation; where the
rate of explained variance was 81.5%, and marital
communication was the most predictive variable
of emotional separation, as it explained 79.3%.
The study recommends implementing counseling
and guidance programs aimed to improve the level
of marital communication and reduce the level of
emotional separation among families suffering from
these problems.
Keywords: Emotional Separation, Marital
Communication, Insecure Attachment.

املقدمة
يعد الزواج النواة الأوىل لتكوين الأ�رسة ،والتي هي �أ�سا�س بناء
املجتمع ،ويعتمد �صالح املجتمع ب�شكل �أ�سا�سي على �إيجاد �أ�رسة
�سوية و�سليمة ت�سودها �أجواء التفاهم واالتفاق فيما بني الزوجني،
الأمر الذي من �شـ�أنه �أن ينعك�س على بقية �أفرادها.
ويـُـنظر �إىل الأ�رسة ب�صفتها امل�ؤ�س�سة االجتماعية الأهم
يف حياة الإن�سان على �أنها البيئة املنا�سبة التي تلبي احتياجات
�أفرادها ال�صحية واالجتماعية واالنفعالية ،واملكان الأن�سب لتطوير
�أجيال �صحية وفعالة ميكنها بناء جمتمع �سوي ت�سوده عالقات
�إيجابية (.)Kashkoli& Baghnbashi, 2017
ولأن �أ�سا�س قيام الأ�رسة هو الزواج ف�إنه مطلب �أ�سا�سي يف
الثقافات واملجتمعات ،وواجب ديني باعتباره �ضمان �أخالقي
و�رضورة اجتماعية ()Munroe, 2003؛ لأنه ينظم رغبات الرجل
واملر�أة اجلن�سية ( ،)Esere, Yusuf, & Omotosho, 2011ويعزز
�صحة البالغني بالنظر �إىل �أن املتزوجني يعانون من م�شاكل �صحية
بدنية �أقل ،وذوو �صحة عامة �أف�ضل ،ومييلون �إىل العي�ش لفرتة �أطول،
ويعانون من م�ستويات منخف�ضة من ال�ضيق النف�سي واالكتئاب
(.)Kalmijn, 2017
لي�س من ال�رضوري �أن تكون حياة الأزواج مثالية و�سعيدة
على الدوام ،فثمة العديد من الأحداث التي من املمكن �أن مير
بها الزواج ،والتي قد ي�ؤدي بع�ضها �إىل �إحداث �أزمات وم�شاكل
(من�صور ،)2009،ورمبا الت�أثري على �أمناط توا�صل الزوجني وطرق
تعبريهم عن م�شاعرهم ،مما قد ي�ؤدي يف النهاية �إىل �إ�ضعاف
العالقة الزواجية بينها ،وحدوث االنف�صال العاطفي ك�أحد �أ�شكال
�ضعف العالقة ،والذي من املمكن �أن يتطور �إىل مرحلة الطالق.
ولأن االنف�صال العاطفي يهدد ال�شعور بالأمان ،وميكن �أن يثري
م�شاعر الهجر العاطفي �أو اجل�سدي �أو القلق ب�ش�أن امل�ستقبل (Mason,
 ،)Sbarra, Bryan & Lee, 2012زيادة على �أنه يتخذ طاب ًعا تدريج ًيا
يبد�أ بالظهور بني الزوجني نتيجة لأ�سباب ع ّدة منها خربات الطفولة
بالن�سبة لهما (الفتالوي وجبار ،)2012 ،ف�إن من املمكن �أن يكون
لنمط تعلق الفرد ب�أ�رسة املن�ش�أ ت�أثري على �شكل العالقة بني الزوجني،
عدا عن �أن التهديدات التي يتعر�ض لها ال�شعور بالأمان يف مرحلة
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البلوغ تثري �أمناطً ا من التقييم والتكيف والعاطفة ،والتي تختلف
اعتما ًدا على منط التعلق ( ،)Mikulincer& Shaver, 2007وميكن �أن
ي�ؤدي فقدان ال�شعور بالأمان املرتبط باالنف�صال العاطفي �إىل خلل
ف�سيولوجي ونف�سي (.)Mason et al., 2012
االنف�صال العاطفي ()Emotional Separation
ما من زواج مير دون حتديات �أو عقبات �أو م�شكالت �أو حتى
�أزمات ،لكن ت�أثريها خمتلف وف ًقا ملعدل تكرارها �أو �شدتها �أو
خل�صائ�ص الأزواج ال�شخ�صية �أو لعوامل بيئية �أو غريها .وميكن �أن
ت�ؤدي يف بع�ض الأحيان وبفعل بع�ض الأ�سباب �إىل انقطاع التفاعل
بني الزوجني ،وانحدار م�سار حياتهم وتعرث عالقتهم ،وحتول الزواج
�إىل معي�شة بال معنى وال مودة وال رحمة وال �سكينة� ،أو ما ميكن
الإ�شارة له باالنف�صال العاطفي.
يرى ها�شمي وهومايوين ()Hashemi & Homayuni, 2017
�أن االنف�صال العاطفي يعرب عن احلالة الزواجية التي تتال�شى فيها
امل�شاعر الإيجابية للحب واملودة ويتم �إزاحتها وا�ستبدالها مب�شاعر
الغ�ضب والأذى �أو اال�ستياء والكراهية ،والإدراك ب�أن امل�شاعر
الإيجابية بني الزوجني قد رحلت.
وترى من�صور (� )2009أن االنف�صال العاطفي بني الزوجني
يعني ا�ستمراريتهما بالعي�ش حتت �سقف واحد لكن م�سافة نف�سية
كبرية تف�صل بينهما ،فيعي�ش كل منهما منفر ًدا عن الآخر ،ويف فراغ
عاطفي يفتقر �إىل املودة واحلب واالحرتام� ،إال �أنهما غري مطلقني،
ومل يتخذا �أ ًيا من �إجراءات الطالق القانوين .بالتايل ،ميكن �أن يكون
االنف�صال العاطفي حالة كامنة يف حياة العديد من الأزواج الذين مل
ينف�صلوا ر�سم ًيا لكنهم يعي�شون م ًعا دون �أي �شعور وعاطفة لبع�ضهم
البع�ض ،والذي يـُعد ب�أنه اخلطوة الأوىل لالنف�صال الر�سمي �أو الطالق
(.)Koohshahi, Rezaie, & Najaf, 2019
هناك �أ�سباب وعوامل خمتلفة ميكن �أن ت�ؤدي �إىل االنف�صال
العاطفي ،منها اختالف امل�ستوى التعليمي للزوجني؛ �إذ �إن
االختالف يف الدرجات العلمية بني الزوجني ميكن �أن ي�سبب
فجوة فيما بينهما ،وي�ؤدي �إىل حدوث انخفا�ض يف درجة التعبري
العاطفي ،وبالتايل ارتفاع درجة االنف�صال العاطفي (Kashkoli
� ،)& Baghbanbashi, 2017أو ا�ستخدام �أمناط توا�صل غري فعالة،
�أو تدهور العالقة مع �أ�رسة الزوج �أو الزوجة(  (�Sahebihagh, Khor
� ،)shidi, Atri, Jafarabadi, & Rad, 2018أو عدد الأطفال؛ ذلك �أن
عدد الأطفال ميكن �أن ي�سبب �ضغوطات وعب ًئا على الزوجني ،وميكن
�أن ت�صبح العواطف وامل�شاعر موزعة وال تقت�رص على الزوجني ،مما
قد ي�ؤدي �إىل االنف�صال العاطفي (Kashkoli & Baghbanbashi,
� ،)2017أو اخليانة الزوجية� ،أو �أعمار الأزواج املنخف�ض� ،أو االنغالق
الذاتي وخا�صة فيما يتعلق باجلوانب العاطفية (Akbar, Hossein,
� ،)& Hengameh, 2015أو وجود فروق كبرية يف �أعمار الزوجني قد
ت�ؤثر على طريقة التعبري عن امل�شاعر ومدى التقارب العاطفي مما
قد ي�ؤدي �إىل ارتفاع درجة االنف�صال العاطفي(  (�Kashkoli& Bagh
� ،)banbashi, 2017أو نتيجة للإفراط يف العمل ،وامل�شاكل املالية،
وامل�شاكل الزوجية ،واخللفية الثقافية والتعليمية غري املنا�سبة،
واالختالف يف ق�ضاء �أوقات الفراغ والرتفيه� ،إ�ضافة �إىل بع�ض
ال�سمات ال�شخ�صية كاجل�شع ،والكربياء ،واالفتقار �إىل تقدير الذات� ،أو
ب�سبب عدم تطابق توقعات الزوجني خا�صة يف امل�شكالت الزواجية،

واالفتقار �إىل االحرتام� ،أو بفعل �إدمان الكحول ،وعدم فهم الق�ضايا
الزوجي غري ال�سو(ي(�Afrasiabi& Ja
املتعلقة بالزواج ،والتوا�صل
ّ
)farizadah, 2015
وي�ضيف الفتالوي (� )2012أن االنف�صال العاطفي يتخذ
طاب ًعا تدريج ًيا يبد�أ بالظهور بني الزوجني نتيجة جمموعة من
أول -خربات الطفولة للزوجني؛ حيث تلعب خربات
الأ�سباب منها � :اً
دورا مهما يف �أمناط
الطفولة التي عا�شها الأزواج يف �أ�رسة املن�ش�أ ً
تفاعلهما ،فالأزواج الذين عا�شوا خربات طفولة �سعيدة وكانوا
قادرين على التعبري عن م�شاعرهم �سيعك�سون ذلك على �أ�رسهم،
والعك�س �صحيح� ،أي �أن الأزواج الذين عا�شوا خربات طفولة غري
�سعيدة ،وتت�سم بعدم املقدرة على التعبري االنفعايل �سيعك�سون
ذلك على الأغلب يف حياتهم الزواجية .ثان ًيا -الوقت الذي يق�ضيه
الأزواج �سو ًيا؛ حيث ت�ؤدي قلة الوقت الذي يق�ضيه الأزواج �سو ًيا �إىل
�ضعف التعبري العاطفي فيما بينهما وحمدوديته ،وعدم املقدرة على
التفاهم واحلوار ،وبالتايل عدم املقدرة على حل امل�شكالت وكبت
امل�شاعر وهو ما قد ي�ؤدي يف النهاية �إىل االنف�صال العاطفي .ثالثًا؛
التفاوت العمري بني الزوجني؛ حيث ي�ؤدي �إىل تدين تفهم الأزواج
الحتياجات بع�ضهما بع�ضا ،وتراجع املقدرة على التعبري االنفعايل.
راب ًعا؛ العامل العاطفي واجلن�سي؛ �إذ ي�ؤدي الر�ضا عن العالقة
اجلن�سية �إىل زيادة املقدرة على التعبري العاطفي بني الزوجني
وزيادة درجة احلميمية ،وهو ما ي�ؤدي �إىل ال�شعور بالقرب بينهما،
خام�سا؛ اعتماد
وبالتايل تقليل فر�صة ظهور االنف�صال العاطفي.
ً
الزوجني على الأهل؛ حيث يتزوج بع�ض الأزواج تلبية لرغبة �آبائهم
ولي�س رغبة منهم ،وهذا قد ي�ؤدي �إىل حياة زوجية غري �سعيدة ،كما
�أن بع�ض الأزواج قد ُيعانون من تعلق نف�سي �شديد ب�أ�رسهم مما قد
يتيح املجال لآبائهم للتدخل يف حياتهم ،وهذا رمبا ي�ؤدي �إىل البعد
العاطفي بني الزوجني .فالتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ قد يحد من
االهتمام بالأ�رسة احلالية ،والعالقة مع ال�رشيك ،وبالتايل فقد يكون
من العوامل التي ت�ساهم يف االنف�صال العاطفي هو التعلق غري الآمن
ب�أ�رسة املن�ش�أ.
ُينظر �إىل التوا�صل على �أنه مهارة يتم تطويرها مع
املمار�سة امل�ستمرة؛ ويعرف على �أنه املقدرة على التعبري عن
امل�شاعر واملعتقدات والرغبات من �شخ�ص جتاه �آخر من خالل
ا�ستخدام الإ�شارات اللفظية وغري اللفظية والتي تكون مفهومة (�أبو
عطية.)2019،
ويف �سياق ا�ستمرار احلياة الزواجية ف�إنه يتعني على الأزواج
التوا�صل مع بع�ضهم بع�ضا يف حماولة لإي�صال الر�سائل و�إمكانية
ت�سوية اخلالفات ،وعادة ما يتم اكت�ساب �أمناط التوا�صل من خالل
الزوجي عن التبادل امل�ستمر
عب التوا�صل
�أ�رسة الزوجني .ويـُ رِّ
ّ
للمعلومات والر�سائل بني الزوجني عن طريق الكالم وكتابة الر�سائل
والتعبري اجل�سدي واللفظي ،وذلك بغر�ض تو�صيل املعلومات بينهما
( ,)Jent, 2012وهو عامل مهم يف جناح الزواج ،فهو قلب العالقة
احلميمية بني الأزواج والأ�سا�س الذي ُتبنى عليه العالقة بينهما ،وتعد
�أمناط التوا�صل غري الفعالة بني الزوجني املحرك الرئي�س للم�شكالت
والتي قد ت�ؤدي �إىل �رصاعات زواجية على خمتلف الأ�صعدة و�إىل
انخفا�ض املقدرة على حل امل�شكالت والتعبري عن احلميمية ،والتي
من املمكن �أن تقود بالنهاية �إىل االنف�صال االنفعايل (&Suleyiman
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)Zewdu, 2018
وحتى يكون التوا�صل �سو ًيا ف�إنه يحتاج �إىل التلقائية وعدم
الت�صنع ،وي�ستند �إىل درا�سة مت�أنية مل�شاعر كل زوج ،وقراءة ما بني
ال�سطور ،واالنتباه �إىل الطرق التي يتعامل بها كل زوج مع م�شاكل
احلياة ،فعندما يتوا�صل الأزواج ف�إنهم ي�شاركون بع�ضهم الأفكار
وامل�شاعر ،وهذه امل�شاركة �رضورية ال�ستمرار احلياة الزواجية،
زيادة على �أن التوا�صل يعمل على التقليل من �سوء الفهم الذي ُيعد
من العوامل الأ�سا�سية يف ال�رصاعات الزواجية ،وي�ؤدي �إىل ق�ضاء
الأزواج وق ًتا �أكرب من املُتعة مع بع�ضهم بع�ضا(  (�Haris& Ku
 ،)mar, 2018كما �أن التوا�صل اجليد بني الزوجني عامل حماية
للعالقات الزواجية؛ حيث ت�شري الدرا�سات �إىل وجود ارتباط وثيق
الزوجي اجليدة و�أمناطه البناءة (مثل ك�شف
بني �سلوكات التوا�صل
ّ
الذات والتوا�صل �أثناء حل امل�شكالت) والر�ضا عن العالقة الزواجية،
الزوجي غري اجليدة و�أمناطه
ووجود ارتباط بني �سلوكات التوا�صل
ّ
الزوجي ( �Bakhurst, Mc
املُدمرة وغري الوظيفية وانخفا�ض الر�ضا
ّ
)guire, & Halford, 2018; Tan, Jarnecke, & South, 2017
الزوجي بالعديد من
�إ�ضافة �إىل ما �سبق ،يرتبط التوا�صل
ّ
املتغريات ،مثل الر�ضا الزواجي ،والتوافق الزواجي ،وا�ستمرارية
الزوجي الإيجابية
العالقة ونوعيتها ،كما ترتبط �أمناط التوا�صل
ّ
مثل (الت�سوية ،واملُ�صادقة على ر�سائل الزوج) بالعديد من املفاهيم،
مثل جودة العالقة بني الزوجني ،بينما ترتبط الأمناط ال�سلبية يف
الزوجي(الهجوم اللفظي ،واالنتقاد ،والدفاعية ،واالزدراء،
التوا�صل
ّ
الزوجي و�إنهاء العالقة الزواجية ،بالتايل،
واالن�سحاب) بال�ضيق
ّ
ميكن �أن تعد جودة التوا�صل بني الزوجني و�شكله متنب ًئا جيدا
الزوجي من العوامل املهمة يف
للعالقة اجليدة مثلما يعد التوا�صل
ّ
مواجهة التحديات الزواجية وامل�ساعدة يف التقليل من ال�رصاعات
بني الزوجني (.)Spencer, Lambertsen, Hubler& Burr, 2017
ي�ؤكد املجل�س الوطني ل�ش�ؤون الأ�رسة (� )2013أن التوا�صل
أول؛ احلاجة
الزوجي يحقق جمموعة من احلاجات للزوجني �أهمها � :اً
ّ
إح�سا�سا بالتقبل مما
الزوجي �
�إىل االنتماء ،حيث يوفر التوا�صل
ً
ّ
ي�شعر الزوجني بالأمن واالنتماء للعالقة الزواجية .ثان ًيا؛ احلاجة
الزوجي يوفر للزوجني م�شاعر
�إىل الطُ م�أنينة واال�ستقرار ،فالتوا�صل
ّ
الأُلفة والتقبل واالطمئنان واال�ستقرار النف�سي .ثالثًا؛ احلاجة �إىل
توكيد الذات والذي يتحقق من خالل التعبري الناجح عن �أفكار
وم�شاعر كل طرف للطرف الآخر ،مما ي�ؤدي �إىل اقتناع كل طرف
ب�أفكار وم�شاعر الطرف الآخر ،ويقود �إىل حتقيق التفهم والت�أثري على
بع�ضا.
بع�ضهم ً
لقد تناول العديد من علماء وخمت�صو العالقات الزواجية
والأ�رسية �أمناطً ا متعددة وخمتلفة لأمناط التوا�صل الزواجي،
وظهرت العديد من امل�سميات لها .فعلى �سبيل املثال ،ناق�ش
(غومتان) (� )Gottman, 1999أربعة من �أمناط للتوا�صل الزواجي،
وهي:
الناقد ( :)Criticismيت�ضمن هذا النمط �أي عبارة ت�شري �إىل �أن
ثمة خط�أ �صدر من قبل �أحد الزوجني يف العالقة؛ بحيث توجه له
وب�شكل دائم كلمات النقد التي تت�ضمن عبارات اتهام ،مثل�“ :أنت
دائما هكذا”� ،أو “�أنت �أب ًدا ال تفعل كذا”� ،أو يتم ت�ضخيم امل�شكلة
ً
الب�سيطة والتعبري عنها للطرف املقابل ب�صورة اتهام ،وهذا من �ش�أنه
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�أن ُي�ؤدي �إىل �ضعف العالقة الزواجية و�إيجاد �شعور بالرف�ض جتاه
الطرف الآخر ،وا�ستخدام الدفاعية يف العالقة من جانب الزوج الذي
يتم انتقاده .وتالف ًيا لهذا النمط ال�سلبي ف�إنه يتعني على الأزواج
الإف�صاح عن عدم الر�ضا يف العالقة والتعبري عنه ،وعدم كبت
امل�شاعر ال�سلبية حول العالقة �إن ُوجدت ،والتعامل مع امل�شكالت
ب�شكل حمدد مع الرتكيز على امل�شكلة دون لوم.
الدفاعي (ُ :)Defensivenessيعرف جومتان النمط الدفاعي
الزوجي على �أنه �أي حماولة للدفاع عن النف�س �ضد
يف التوا�صل
ّ
الهجوم املُدرك ،م�ؤك ًدا �أن الدفاعية ت�ضعف العالقة الزواجية لكونها
تنطوي على �إنكار �أي م�س�ؤولية عن امل�شكلة .وميكن التخفيف من
هذا النمط من خالل التو�ضيح للزوجني �أن امل�س�ؤولية ُم�شرتكة يف
العالقة الزواجية ،و�أنه ينبغي على كل منهما �أن يعرتف مب�س�ؤوليته
يف امل�شكلة املطروحة.
االزدراء �أو االحتقار ( :)Contemptوي�شري �إىل �أي جملة �أو
�سلوك غري لفظي ميكن �أن ي�ضع �أحد الزوجني يف م�ستوى �أعلى من
الآخر يف العالقة ،وميكن �أن ي�أخذ االزدراء يف التوا�صل الزوجي
ي�شكل ال�سخرية يف بع�ض الأحيان والذي من املمكن �أن ي�ؤدي
�إىل تدمري العالقة الزواجية وبالأخ�ص عندما يكون الأمر �ضمن
املواقف العامة� ،أو قد يحدث من خالل ا�ستخدام تعابري الوجه؛
ف�إذا كان االزدراء من خالل ا�ستخدام تعابري الوجه �صادر من
الأزواج الرجال ف�إنه قد ي�ؤدي �إىل اعتالالت مر�ضية للزوجات خالل
ال�سنوات الالحقة ،بينما �إن كان �صدر من الزوجات فلي�س بال�رضورة
�أن يت�ضمن �أي اعتالالت لدى الأزواج يف ال�سنوات القادمة .وميكن
معاجلة �سلوك االزدراء بني الأزواج من خالل تبني �سلوك التعبري
عن الإعجاب والتقدير فيما بينهم.
رف�ض التعاون �أو املماطلة ( :)Stonewallingوي�شري �إىل
االن�سحاب من التفاعل ،والذي يت�ضمن ب�شكل رئي�س قيام �أحد
الزوجني باالن�سحاب من النقا�ش ومغادرة املكانُ .يبدي الزوج
املتعاون �أي �إ�شارات توحي ب�أنه يقوم باال�ستماع ،مبا يف ذلك
االت�صال الب�رصي و�إمياءات الر�أ�س والتعبري عن الدفء واالهتمام،
يف حني ال يبدي الزوج الذي لديه رف�ض للتعاون يف التوا�صل
الزوجي مثل هذه اال�ستجابات ،و�إمنا تظهر عليه مالمح االزدراء
ّ
كالنظرة الوجيزة واملخت�رصة ،وعدم ا�ستخدام �إمياءات الر�أ�س
أي�ضا .وميكن التخفيف من هذا
والوجه ،وال يكاد يتحدث �أو ي�ستجيب � ً
النمط من التوا�صل ب�أخذ فوا�صل �صغرية �أثناء مناق�شة �أمور النزاع
واخلالف ،وقد تكون املدة ( )20دقيقة فقط ،وذلك ح�سب احلاجة.
الزوجي
واجلدير بالذكر �أنه بغ�ض النظر عن منط التوا�صل
ّ
بني الأزواج ،ف�إن هناك �أمناطا زواجية للتوا�صل ُتعترب معقدة ،وذلك
لي�س ب�سبب حمتوى التوا�صل بل ب�سبب الطريقة التي تتم فيها �إي�صال
الر�سالة للزوج.
�أ�شارت �ساتري ( )Satirوهي من �أبرز املعاجلني الأ�رسيني
الذين تناولوا �أمناط التوا�صل داخل الأ�رسة وبني الأزواج� -إىل
خم�سة �أمناط للتوا�صل داخل الأ�رسة ،و�أ�سمتها مواقف التوا�صل
( ،)Zahnd, 2016وهي:
النمط امل�سرت�ضي (ُ :)Placaterيعرب الفرد ظاهر ًيا عن هذا
النمط من التوا�صل بـ ِ(نعم) ،بينما يف احلقيقة يقول يف داخله
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“ال” ،مبعنى �أنه يقوم �أثناء العالقة با�سرت�ضاء الطرف الآخر على
ناظرا �إىل �أحالم وتطلعات ورغبات واهتمامات
ح�ساب نف�سه،
ً
الآخر باهتمام �أكرب من اهتماماته ورغباته .ويتميز هذا النمط من
التوا�صل باالنف�صال عن امل�شاعر والرتدد وامليل �إىل االعتذار و�إنكار
وجود ال�رصاعات واملوافقة على كل �شيء؛ �أي �إعطاء اال�ستحقاق
للآخر وحجبه عن الذات ،و�إهمال ال�سياق .بالتايل ،يعد هذا النمط
من الأمناط الهدامة للعالقة بني الزوجني؛ حيث ي�ؤدي تكراره �إىل
�شعور الزوج (امل�سرت�ضي) بال�ضعف واالفتقار للقيمة ال�شخ�صية،
وبالتايل عدم التكاف�ؤ يف العالقة بني الزوجني.
النمط اللوام ( :)Blamerيت�صف هذا النمط بعدم املقدرة على
حتمل امل�س�ؤولية يف حل ال�رصاعات ،فيقوم ب�إطالق الأحكام على
الآخرين واتهامهم بالوقوع يف اخلط�أ بينما يرى نف�سه �أنه ال ُيخطئ
�شعورا
و ُينكر دوره يف حدوث امل�شكالت ،لكنه رغم ذلك ُيخفي
ً
بالنق�ص واهتزا ًزا بالثقة بالذات؛ �أي �أنه مينح اال�ستحقاق للذات
ويحجبه عن الآخر ،و�إهمال لل�سياق .ويعد اللوم من �أكرث العوامل
إ�رضارا بالعالقة الزواجية لأنه يت�ضمن �صفة التعميم بني الزوجني،
�
ً
وهو ما قد ي�ؤدي �إىل عدم التقبل فيما بعد لأي حديث بينهما.
النمط العددي �أو زائد التعقل(  (�Super Reasonable/ Com
 )putingيت�صف الفرد الذي ي�ستخدم هذا النمط من التوا�صل ب�أنه
هادئ ولديه املقدرة على �ضبط االنفعاالت لكن مقدرته على
التعبري عن م�شاعره �ضعيفة؛ لذلك يت�صف باجلمود واالبتعاد عن
الآخرين ،ويلج�أ عند التوا�صل ال�ستخدام �أ�سلوب املُحا�رضة ،ومييل
�إىل الأن�شطة الفكرية ويف�ضلها على املُتعة وال�ضحك كما �أنه معزول
عن العالقة احلميمية؛ �أي �أنه يقوم بتجاهل امل�شاعر الذاتية وم�شاعر
الآخر ويركز على ال�سياق� .إن هذا النمط الذي يت�صف باجلمود غري
�سليم لأنه يتجاهل احلميمة يف العالقة الزوجية.
النمط املُ�شتت ( :)Irrelevantيت�صف هذا النمط بت�شتيت
م�ضمون التوا�صل ،فهو ال يتوا�صل مع الآخر ح�سب م�ضمون ال�سياق
م�ستخدما عبارات مثل “ال يهم ،غري مهم،
بل يلج�أ �إىل تغيريه،
ً
الو�ضع غري مهم”؛ �أي �إهمال الآخر و�إهمال الذات وال�سياق ،وذلك
جتن ًبا لل�رصاع مما يت�سبب يف ت�شتيت الطرف الآخر يف العالقة،
و�إحداث خلل يف العالقة الزواجية؛ �إذ �إن عدم اهتمام �أحد الزوجني
بالآخر ي�ؤدي �إىل عدم االن�سجام يف العالقة ،وبالتايل �ضعف العالقة
احلميمية بينهما.
النمط املُن�سجم ( :)Congruence/Levelingيت�صف الفرد ذو
منط التوا�صل املن�سجم ب�أنه حقيقي وتكيفي ،ولديه املقدرة على
التعبري عن م�شاعره وعن االنفعاالت بكل �رصاحة مبا ُي�ساهم يف
حل ال�رصاعات ،ويظهر االن�سجام بني ر�سائله اللفظية وغري اللفظية،
ويقوم احلوار الذي ي�ستخدمه يف العالقة على ا�ستخدام لغة “الأنا”؛
لذلك فهو مبا�رش وال يقوم ب�إ�صدار الأحكام على الآخرين؛ �أي �أنه
يعطي اال�ستحقاق للذات وللآخر ولل�سياق .يعد هذا النمط من مظاهر
الزواج الناجح ،حيث يت�صف الأزواج الناجحون يف عالقاتهم
باالن�سجام ولديهم طريقة وا�ضحة للتوا�صل والتعبري عن امل�شاعر
�سواء ب�شكل لفظي �أم غري لفظي.
الزوجي غري ال�سوي فقد حدد
وبالن�سبة لأمناط التوا�صل
ّ
�سبين�سري و�آخرون ( )Spencer et al., 2017بع�ض الثنائيات
املتعلقة بذلك ،وهي:

النمط املتطلب /املن�سحب (ُ :)Demand/Withdrawيعد هذا
النمط من �أكرث الأمناط ت�سب ًبا يف امل�شكالت بني الأزواج ،ويظهر
عندما ي�أخذ �أحد الأزواج يف العالقة دور املُتطلب ()Demander؛ �أي
يقوم بالطلب الدائم للتغيري من �أجل حل امل�شكلة ،بينما يقوم الطرف
الآخر يف العالقة باالن�سحاب من التفاعل من خالل جتنب احلديث
يف املو�ضوع �أو �إنهائه ،وبالتايل فهو من الأمناط غري املُ�ساعدة يف
حل امل�شكالت بني الأزواج ،بل يعمل على زيادة االنفعاالت ال�سلبية؛
لأن الأزواج الذين يت�صفون بهذا النمط من التوا�صل ي�ستمرون يف
حلقة ُمفرغة من االختالل الوظيفي يف العالقة ،مما ي�ؤدي �إىل
انخفا�ض درجة الر�ضا عن العالقة وبالتايل الو�صول �إىل الطالق.
النمط االنتقادي/الدفاعي ()Criticism Defensiveness
يتخذ االنتقاد يف ُمعظم الأحيان �شكل اتهام وا�ستخدام عبارات
التعميم ،وي�ؤدي �إىل الدفاعية يف التوا�صل باعتبارها (الدفاعية)
ا�ستجابة حماية نتيجة لالنتقاد الذي يتعر�ض له �أحد الزوجني يف
العالقة بحيث يقوم الزوج الدفاعي بتقدمي الأعذار و�إنكار امل�س�ؤولية
يف ُمبادلة امل�شكالت التي يت�سبب بها كل طرف من طريف العالقة.
الزوجي ال�صحي يعد من الركائز
يتبني مما �سبق �أن التوا�صل
ّ
الأ�سا�سية للعالقة الزواجية الناجحة والذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إىل
الزوجي وال�سعادة ،وعلى العك�س
حتقيق م�ستويات عالية من الر�ضا
ّ
الزوجي غري ال�صحية من �ش�أنها �أن
من ذلك ،ف�إن �أمناط التوا�صل
ّ
ت�ؤدي �إىل حدوث الإخفاق يف العالقة الزواجية وتدهورها مما قد
ي�ؤدي يف النهاية �إىل االنف�صال �سواء �أكان ر�سم ًيا (الطالق) �أو كان
عاطف ًيا.
وتعد حالة التعلق ب�شكل عام لدى الرا�شدين امتدا ًدا لأمناط
التعلق التي تكونت لديهم يف طفولتهم؛ �إذ يتعر�ض الطفل �إىل �أ�ساليب
تن�شئة اجتماعية خمتلفة منها ال�سوي وغري ال�سوي ،والتي من �ش�أنها
�أن ت�ؤثر يف اجتاهاته نحو نف�سه ووالديه والآخرين ،ذلك �أن التعلق
يعد �شكلاً من �أ�شكال العالقات احلميمة بني الطفل ومقدم الرعاية
(غال ًبا ما يكون مقدم الرعاية هو الأم) (�أبو غزال وجرادات.)2009 ،
لقد اهتم الباحثون وعلماء النف�س بهذه العالقة و�سعوا للك�شف
عن طبيعتها ومدى ا�ستمراريتها و�آثارها امل�ستقبلية يف �شخ�صية
الفرد وتوافقه االجتماعي ،وقد تعددت التف�سريات النظرية املتعلقة
ب�أ�سباب ن�شوء التعلق ،فمنها ما هو مرتبط ب�إ�شباع احلاجات
البيولوجية ،و�أخرى ترى �أن لدى الطفل نزعة فطرية لت�شكيل هذه
العالقة ،وتعد نظرية جون بولبي ( )Bowlbyالإيثولوجية وجهة نظر
مقبولة يف الوقت احلا�رض ،حيث �إنها متتاز عن غريها من النظريات
التي ف�رست التعلق برتكيزها على الدور الن�شط الذي ي�ؤديه الطفل
حديث الوالدة يف ن�شوء هذه العالقة (�أبو غزال وجرادات2009،؛
املالكي ،)2010،وجاءت كنتيجة ملالحظة بولبي للأثر ال�سلبي
الناجم عن تفريق الأطفال عن �أ�رسهم خالل احلرب العاملية
الثانية يف �إجنلرتا؛ حيث �أثرت حوادث التفريق �سل ًبا على عمليات
ن�ضوج الأطفال وعلى بع�ض خ�صائ�ص منوهم ،كما �أنهم �أظهروا
ا�ستجابات �شديدة القوة خا�صة �إذا كان التفريق بني الطفل و�أمه
�أو من يقوم برعايته ،زيادة على �أن ثمة مالحظات �أخرى �أ�شار لها
بولبي تتعلق بنمو احلياة الذهنية وتكوين بنية ال�شخ�صية ،ومنها
أ�سا�سا
�أن العالقات الإن�سانية تعد عاملاً ممه ًدا للن�ضج الح ًقا ،و� ً
ا�ستجابات
تطور ًيا يخدم �أغرا�ض بقاء الإن�سان ،و�أن التفريق ُيحدث
ٍ
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�سلبية كاالحتجاج والي�أ�س واحلزن ،وتظهر مع ا�ستمراره حالة من
الإنكار وانقطاع عميلة التعلق ،و�أن من �ش�أن الطفل الذي يت�سم تعلقه
بال�ضعف �أن يعاين من خمرجات عالقات �سلبية مع الآخرين يف
�شعورا بالأمن الداخلي
امل�ستقبل ،بينما يولد التعلق الآمن ال�سليم
ً
والعاطفة الإيجابية ،واللذين يوفران الأ�سا�س القوي الذي تبنى عليه
الوظائف النف�سية التكيفية لدى الفرد (�أبو عيطة.)2019،
عرف �إينزوورث وبولبي ()Ainsworth& Bowlby, 1991
التعلق ب�أنه رابطة انفعالية قوية ي�شكلها الطفل مع مقدم الرعاية
أ�سا�سا لعالقات احلب امل�ستقبلية ،وت�ؤثر
الأ�سا�سي ،وت�صبح فيما بعد � ً
يف ال�سلوك ب�أ�شكال ال ميكن ح�رصها ،ويعرف الفرينري (Lafreniere,
 )2000التعلق ب�أنه رابطة انفعالية قوية ت�ؤدي �إىل �شعور الطفل
بال�سعادة والفرح والأمن عندما يكون قري ًبا من مقدم الرعاية،
وال�شعور بالتوتر واالنزعاج عندما ينف�صل عنه مقدم الرعاية م�ؤق ًتا،
ويعرف (بولبي) (� )Bolwlby, 1988سلوك التعلق ب�أنه “�أي �شكل من
�أ�شكال ال�سلوك الذي ي�ؤدي �إىل حتقيق ال�شخ�ص القرب من �شخ�ص
�آخر مت التماهي معه جي ًدا والذي ُينظر �إليه على �أنه �أكرث مقدرة على
التعامل مع العامل �أو احلفاظ على ذلك القبرب” .وركز بولبي (�Bolwl
 )byيف نظريته على مفهوم مناذج العمل الداخلية �أو مناذج العمل
للذات والآخر ( )Working models of self and otherباعتبارها
تف�رس كيفية ت�أثري ظروف املا�ضي بظروف احلا�رض وامل�ستقبل،
م�شريا �إىل �أن منوذج الذات ( )Model of selfومنوذج الآخرين
ً
( )Model of othersهما النموذجان العامالن اللذان يف�رسان
ومو�ضحا �أن منوذج الذات يت�ضمن
التعلق (م�صطفى،) 2013،
ً
تقديرا ملدى ا�ستحقاق الذات ،يف حني يت�ضمن منوذج الآخرين
ً
تقديرا ملدى ا�ستجابة الآخرين والثقة بهم ك�رشكاء اجتماعيني،
ً
و�ساخرا منه وغري ح�سا�س
للطفل
ا
راف�ض
الرعاية
مقدم
كان
ف�إذا
ً
ً
منوذجا عاملاً يظهر فيه مقدم الرعاية
حلاجاته ،ف�إن الطفل �سيطور
ً
على �أنه �شخ�ص راف�ض و�أن الطفل غري جدير باملحبة ،وباملقابل
مر الطفل بخربة �شعر من خاللها �أن مقدم الرعاية �شخ�ص حمب
�إذا ّ
منوذجا عاملاً يظهر فيه �أن
�سيطور
إنه
�
ف
به،
الوثوق
وميكن
ح�سا�س
ً
مقدم الرعاية جدير باملحبة ( .)Bolwlby, 1988بالتايل ،تكون نظرة
الأفراد ذوي التعلق غري الآمن القلق واملتناق�ض واملتجنب �سلبية
�سواء جتاه ذاتهم �أو جتاه الآخرين ،وتنق�صهم املهارات االجتماعية
الالزمة لت�أ�سي�س العالقات ومن ثم املحافظة عليها ،مما ي�ؤدي �إىل
زيادة �شعورهم بالوحدة النف�سية (�أبو غزال وجرادات.)2009 ،
ميكن ت�صور �أربع جمموعات من �أمناط تعلق الرا�شدين ،وهي:
التعلق الآمن :يقوم هذا التعلق على نظرة �إيجابية عن الذات
والآخر ،و�أن الأ�شخا�ص الذين لديهم �شعور �آمن ي�ستطيعون ت�أ�سي�س
عالقات وثيقة وي�ستفيدون من الآخرين كدعم لهم عند احلاجة.
تعلق م�شغول :ويقوم على منوذج �إيجابي للآخرين ،ولكنه
�سلبي عن الذات.
تعلق خائف :يدرك الفرد يف هذا النمط �أن الآخرين غري
مهتمني ،مع نظرة �إيجابية للذات ،ويتم جتنب العالقات احلميمة
ب�سبب توقع الرف�ض.
تعلق جتنبي :ويقوم على �إبعاد الذات عن الآخرين للمحافظة
على النظرة الإيجابية عنها واالعتماد على الذات القهري والتحكم
169

أ .نسيبه كايد الكايد
أ.د .حسني سالم الشرعة

الذاتي ليحقق حماية من الرف�ض (�أبو عيطة.)2019 ،
ويف �سياق العالقات الزواجية ،ف�إن من الأخطاء يف العالقة
بني الزوجني والتي من املمكن �أن ت�ؤدي �إىل االنف�صال العاطفي
تقرب االبن من والدته� ،أو الفتاة من والدتها ب�شكل �شديد مما قد ي�ؤثر
�سل ًبا على حياتهما الزوجية فقد ي�رشكان والديهما يف تدبري �أمور
حياتهم الزوجية ،وهذا ميكن �أن ي�ؤثر على ا�ستقاللية الزوجني وعلى
حتمل م�س�ؤولية م�شرتكة يف احلفاظ على الأ�رسة وحل م�شاكلهما
الزوجية بنف�سهما ،عدا عن �إمكانية ح�صول التباعد بني الزوجني
نف�س ًيا .وهذه امل�شاكل حتدث نتيجة التعلق غري الآمن الذي ن�ش�أ عليه
الفرد منذ �صغره يف �أ�رسته ،فهو ال ي�ستطيع االنف�صال نف�س ًيا عن
�أ�رسته الأ�صيلة حتى بعدما يتزوج وين�شئ �أ�رسة جديدة (ال�سدحان
�شعورا بالأمن
و�آخرون ،)2013 ،باملقابل يولد التعلق الآمن ال�سليم
ً
الداخلي والعاطفة االيجابية اللذين يوفران الأ�سا�س القوي الذي
تبنى عليه الوظائف النف�سية التكيفية لدى الفرد .وبالتايل ي�ستطيع
الفرد املوازنة بني متطلبات �أ�رسته اجلديدة وواجباتها وبني حقوق
�أ�رسته الأ�صيلة وواجباتها (�أبو عيطة.)2019 ،
وبالنظر �إىل �أهمية االنف�صال العاطفي وت�أثريه على احلياة
الزواجية وعلى الأ�رسة ب�أكملها فقد �أجريت درا�سات عديدة حاولت
تقدمي فهم لأ�سبابه ومظاهره ،ومنها �أجرت معابرة والكو�شه
( ،)Maabreh& Alkosheh, 2020درا�سة هدفت �إىل فح�ص فاعلية
منوذج (فرجينيا �ساتري) يف التقليل من �أمناط التوا�صل ال�سلبية
و�أثر ذلك على جودة احلياة .تكونت عينة الدرا�سة من (� )24سيدة
متزوجة مت اختيارها ب�شكل ق�صدي .ق�سمت عينة الدرا�سة �إىل
جمموعتني :التجريبية وتتكون من ( )12زوجة وهي التي خ�ضعت
للربنامج الإر�شادي امل�ستند �إىل منوذج فرجينيا �ساتري ،وتكونت
املجموعة ال�ضابطة من (� )12سيدة متزوجة ومل تخ�ضع �إىل �أي
برنامج �إر�شادي� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أمناط التوا�صل ال�سلبية
قد تراجعت لدى املجموعة التجريبية مقارنة باملجموعة ال�ضابطة،
و�أ�سفرت نتائج الدرا�سة �إىل �أن هناك حت�سنا يف جودة احلياة لدى
�أفراد املجموعة التجريبية مقارنة ب�أفراد املجموعة ال�ضابطة.
كما و�أجرت راجيي ودان�شبور وربورت�سون( (�Rajaei, Danesh
 )pour, 2019& Robertsonدرا�سة يف �إيران هدفت �إىل الك�شف عن
فعالية عالج الأزواج امل�ستند �إىل نظرية جومتان يف خف�ض الطالق
العاطفي وحت�سني مهارات التوا�صل اللفظي وغري اللفظي .اتبعت
الدرا�سة منهجية �شبه جتريبية من خالل عينة مكونة من ()28
زوجا قـُ�سموا بالت�ساوي �إىل جمموعتني �ضابطة وجتريبية بواقع
ً
عالجا با�ستخدام
زوجا للمجموعة .تلقت املجموعة التجريبية ً
(ً )14
طريقة (جومتان) على مدار ( )8جل�سات ومن ثم مت تطبيق مقيا�س
الطالق العاطفي (جلومتان) ومقيا�س مهارات االت�صال .وبينت
النتائج وجود فروق ذات داللة �إح�صائية يف انخفا�ض م�ستويات
الطالق العاطفي ل�صالح املجموعة التجريبية ،وحت�سن مهارات
التوا�صل اللفظي وغري اللفظي لديهم مقارنة بنظرائهم يف املجموعة
ال�ضابطة.
وقامت �أبو اجميل والرفاعي ( )2017ب�إجراء درا�سة هدفت
�إىل بيان مفهوم الفتور العاطفي وم�ؤ�رشاته ،والك�شف عن الأ�سباب
بناء على درا�سة حالة يف
امل�ؤدية �إليه ،والتدابري العالجية املقرتحة ً
الزوجي يف الأردن .وحتقي ًقا لهذه الأهداف ،اعتمدت
مكاتب الإر�شاد
ّ
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الباحثتان املنهج الكمي الو�صفي ب�أ�سلوب درا�سة حالة ،حيث
تكونت عينة الدرا�سة من (� )9أ�شخا�ص� ،أربعة رجال ،وخم�س ن�ساء،
وتراوحت �أعمار الفئتني املذكورتني على الرتتيب بني ()35 - 30
عاما� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أهم �أ�سباب الفتور
و (ً )28 - 20
العاطفي لدى عينة الدرا�سة ،وكانت� :سوء االختيار ،وق�رص فرتة
اخلطوبة ،وعالقات ما قبل الزواج التي ا�ستمرت �إىل ما بعده ،وعدم
الطاعة الزوجية ،و�إف�شاء الأ�رسار الزوجية ،والعنف اجل�سدي ،وال�سكن
مع الأهل ،والتدخل ال�سلبي للأهل� ،إ�ضافة �إىل بع�ض الأ�سباب النف�سية
كعدم التقدير والثناء ،وعدم النظافة ،والإهانة وعدم االحرتام .كما
�أ�شارت الدرا�سة �إىل عدة تدابري عالجية اقرتحها �أفراد العينة ،وكان
من �أبرزها :التقدير والثناء ،واالختيار العقالين وعدم التدخل ال�سلبي
للأهل ،والطاعة الزوجية ،واالحرتام املتبادل.
وقام ال�شوا�رشة وعبد الرحمن ( )2018ب�إجراء درا�سة هدفت
�إىل الك�شف عن م�ستوى االنف�صال العاطفي وعالقته بالأفكار
الالعقالنية لدى املتزوجني ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()242
من املتزوجني الذين مت اختيارهم بالطريقة املتي�رسة� .أظهرت نتائج
الدرا�سة �أن م�ستوى االنف�صال العاطفي؛ وم�ستوى الأفكار الالعقالنية
جاء �ضمن امل�ستوى املنخف�ض ،كما و�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن �أبرز
الأفكار الالعقالنية كانت ملجال تقييم الذات ال�سلبي ،ثم يليه العزو
أخريا ملجال النزق.
الداخلي للف�شل ،ومن ثم ملجال االعتمادية ،و� ً
كما و�أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية طردية بني م�ستوى
االنف�صال العاطفي والأفكار الالعقالنية ،كما و�أ�شارت النتائج �إىل
عدم وجود فروق يف قوة العالقة االرتباطية بني االنف�صال العاطفي
والأفكار الالعقالنية وف ًقا ملتغريي (اجلن�س ،وعدد �سنوات الزواج)،
بينما وجدت فروق ملتغري امل�ستوى التعليمي ،ول�صالح حملة درجة
ماج�ستري ف�أعلى ،ثم تاله البكالوريو�س.
و�أجرت بلعبا�س ( )2015درا�سة هدفت �إىل تقييم مدى ت�أثري
�أمناط االت�صال ال�سائدة يف الأ�رس اجلزائرية على جودة احلياة
الزوجية .تكونت عينة الدرا�سة من ( )300زوج طبقت عليهم
ا�ستمارتني ،هما :ا�ستمارة �أمناط االت�صال وا�ستمارة جودة احلياة
الزوجية� ،إ�ضافة لإجراء درا�سة عيادية لثالث �أزواج� .أ�شارت نتائج
الدرا�سة �إىل وجود عالقة ارتباطية �سالبة بني منطي االت�صال
الدكتاتوري ومنط عدم اال�ستماع بجودة احلياة الزوجية ،ووجود
عالقة ارتباطية �إيجابية بني منط االت�صال املعتدل وجودة احلياة
الزوجية.
هدفت درا�سة �صديقي وبابيي ()Sadeghi & Babaeei, 2015
الزوجي لدى
�إىل الك�شف عن العالقة بني الطالق العاطفي والر�ضا
ّ
عينة من املعلمني يف منطقة (را�شات) يف �إيران .اتبعت الدرا�سة
منهجية م�سحية من خالل عينة مكونة من ( )400معلم ومعلمة،
و�أ�شارت النتائج �إىل �أنه كلما ارتفع م�ستوى الطالق العاطفي
الزوجي بني الزوجني وتدهورت املقدرة
انخف�ض م�ستوى الر�ضا
ّ
على التوا�صل الأ�رسي الفعال وحل امل�شكالت.
وهدفت درا�سة ابراهيمي وكيميائي(  (�Ebrahimi & Kimi
� )aei, 2014إىل تقييم العالقة بني �أمناط التعلق و�أمناط التوا�صل
الزوجي لدى الأزواج ،وقد تكونت عينة الدرا�سة من ()100
والر�ضا
ّ
زوج ممن يراجعون �إحدى املحاكم يف �إيران ب�ش�أن ق�ضايا تتعلق
بالعالقة الزواجية� .أظهرت نتائج الدرا�سة �أن هناك عالقة �سلبية بني

الزوجي ال�سلبية (املن�سحب/املتطلب) وبني الر�ضا
�أمناط التوا�صل
ّ
الزواجي؛ بحيث كلما ا�ستمر الزوجان با�ستخدام �أمناط التوا�صل
الزوجي ينخف�ض ب�شكل �أكرب ،كما �أظهرت
ال�سلبية ف�إن الر�ضا
ّ
النتائج �أنه ال توجد عالقة بني �أمناط التوا�صل الإيجابية وال�سلبية
وبني �أمناط التعلق الزواجي.
و�أجرت م�صطفى ( )2013درا�سة هدفت �إىل فح�ص �أمناط
التعلق الوجداين للرا�شدين وجودة عالقتهم الزواجية .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )300من املتزوجني تراوحت �أعمارهم ما بني (- 21
عاما ،وتو�صلت نتائج الدرا�سة �إىل وجود فروق دالة �إح�صائ ًيا
ً )55
ذكورا و�إناثًا يف جودة العالقة
املتزوجني
درجات
متو�سطي
بني
ً
الزواجية ،وكانت الفروق ل�صالح الأزواج ،بينما ال توجد فروق دالة
ذكورا و�إناثًا يف منطي
�إح�صائ ًيا بني متو�سطي درجات املتزوجني
ً
التعلق يف الر�شد (النمط القلق والنمط التجنبي) ،كما توجد عالقة
�سالبة دالة �إح�صائ ًيا بني درجات منطي التعلق الوجداين يف الر�شد
(القلق والتجنبي) ودرجات جودة العالقة الزواجية لدى املتزوجني
ذكورا و�إناثًا ،وهناك قوة تنب�ؤية لنمط التعلق الوجداين ال�سوي
ً
بجودة العالقة الزواجية لدى الذكور والإناث.
و�أجرى �أبو غزال وجرادات ( )2009درا�سة هدفت �إىل بحث
�أمناط تعلق الرا�شدين بتقدير الذات وال�شعور بالوحدة ،وتكونت
عينة الدرا�سة من ( )526طال ًبا وطالبة ،مت اختيارهم من كليات
جامعة الريموك ،و�أ�شارت النتائج ب�أن منطي التعلق القلق والآمن
قد ارتبط ب�شكل دال بتقدير الذات وال�شعور بالوحدة ،ومل يظهر �أن
هناك عالقة دالة بني منط التعلق التجنبي وتقدير الذات وال�شعور
بالوحدة� ،إ�ضافة �إىل ذلك تبني �أن منط التعلق الآمن هو �أكرث �أمناط
�شيوعا.
التعلق
ً
يت�ضح من املراجعة ال�رسيعة للدرا�سات ال�سابقة �أنها ركزت
الزوجي ب�شكل عام والعوامل امل�ؤثرة به كدرا�سة �صديقي
على الر�ضا
ّ
أي�ضا على الفتور
وبابيي ( )Sadeghi & Babaeei, 2015وركزت � ً
الزوجي وم�ؤ�رشاته كدرا�سة �أبو اجميل والرفاعي ( ،)2017كما
ّ
و�أ�شارت درا�سة راجيي ودان�شبور وربورت�سون(  (�Rajaei, Danesh
� )pour& Robertson,2019إىل مدى فعالية نظرية جومتان يف
خف�ض الطالق العاطفي وحت�سني مهارات التوا�صل بني الأزواج،
لكنها مل تدر�س ب�شكل مبا�رش التنب�ؤ باالنف�صال العاطفي من خالل
�أمناط التوا�صل والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ ،وهذا ما مييز
الدرا�سة احلالية عن الدرا�سات ال�سابقة ،وا�ستفادت الدرا�سة احلالية
من الدرا�سات ال�سابقة يف بناء الإطار النظري ومقايي�س الدرا�سة.

مشكلة الدراسة وأسئلتها
لقد �أ�صبح االنف�صال العاطفي يف ال�سنوات الأخرية مو�ضع
اهتمام املخت�صني الأ�رسيني واالجتماعيني ،وكرث احلديث عنه يف
و�سائل الإعالم املرئية واملقروءة يف خمتلف الدول العربية ،حيث
يـُع ُّد االنف�صال العاطفي من امل�شاكل الكامنة والتي ي�صعب الك�شف
عموما ،ومن امل�شاكل
عنها يف جمتمعنا الأردين واملجتمع العربي
ً
امل�ؤملة التي ت�ؤرق الكثري من الأزواج وتقلب حياتهم الزوجية �إىل
بدل من �أن تكون م�ستقرة ومبنية على املحبة والتقدير
كدر وتعا�سة اً
واالحرتام ،وهذه امل�شاكل التي تهدد ا�ستقرار الأ�رسة �إن مت التغافل
عنها ومل تتم معاجلتها بالطرق ال�صحيحة فقد ت�ؤدي �إىل الطالق
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مساهمة أمناط التواصل الزوجيّ والتعلق غير اآلمن بأسرة املنشأ في التنبؤ باالنفصال العاطفي
لدى الزوجات املراجعات للمحاكم الشرعية في األردن

القانوين الذي ي�ؤدي �إىل �إنهاء احلياة الزوجية وانهيار الأ�رسة.
كمـ�صلحة �أ�رسية ومر�شدة نف�سية
ومن خالل عمل الباحثة ُ
يف مكاتب الإ�صالح التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة ،وبالنظر �إىل
امل�شاكل الزوجية التي ت�أتي للمحكمة ال�رشعية طل ًبا للطالق ،فقد
ات�ضح �أن �أغلب املتزوجني الذين ي�سعون للطالق كانوا قد مروا
مبراحل عديدة من عدم التفاهم مما �أدى �إىل تفاقم امل�شاكل الزوجية
و�صعوبة �إيجاد احللول ال�صحيحة حتى و�صلت هذه امل�شاكل لطريق
املحكمة طلب ًا للطالق.
وباال�ستناد �إىل الأطر النظرية والدرا�سات العلمية (ال�سدحان
و�آخرون2013 ،؛  )Ebrahimi & Kimiaei, 2014التي �أ�شارت �إىل �أبرز
العوامل التي �ساهمت يف زيادة امل�شاكل الزوجية ،وهي� :ضعف
الزوجي بني الزوجني ،والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ
التوا�صل
ّ
وبالذات من جانب الزوجة ،و�ضعف حتمل امل�س�ؤولية لكال الطرفني
مما �أدى �إىل تفاقم امل�شاكل بينهما حتى و�صلوا �إىل مرحلة االنف�صال
العاطفي والي�أ�س من حماولة الإ�صالح ،مع احلفاظ على ال�صورة
الزوجية ب�شكل ظاهر �أمام املجتمع حفاظً ا على اعتبارات اجتماعية،
فهذا االنف�صال العاطفي �إن مل يتم تداركه بالطرق ال�سوية ،فهو ي�ؤدي
أخريا �إىل اتخاذ قرار االنف�صال والو�صول �إىل الطالق القانوين ،ولهذا
� ً
ميكن القول �أن االنف�صال العاطفي مقدمة للطالق القانوين ،و� ّإن فِهم
العوامل التي ت�ساهم يف حدوث االنف�صال العاطفي �رضورة للحد من
هذه امل�شكلة اخلطرية التي تهدد احلياة الزواجية .ولهذا جاءت هذه
الزوجي والتعلق غري
الدرا�سة للتعرف على م�ساهمة منط التوا�صل
ّ
الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ باالنف�صال العاطفي لدى الزوجات املراجعات
للمحاكم ال�رشعية يف الأردن.
وحتاول الدرا�سة الإجابة عن الأ�سئلة التالية:
�شيوعا
الزوجي الأكرث
◄◄ال�س�ؤال الأول :ما �شكل منط التوا�صل
ً
ّ
(�سوي �أو غري �سوي) بني الأزواج من وجهة نظر الزوجات املراجعات
للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟
◄◄ال�س�ؤال الثاين :ما م�ستوى التعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ
لدى الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟
◄◄ال�س�ؤال الثالث :ما م�ستوى االنف�صال العاطفي لدى
الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟
الزوجي
◄◄ال�س�ؤال الرابع :ما م�ساهمة �أمناط التوا�صل
ّ
والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ يف التنب�ؤ باالنف�صال العاطفي لدى
الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟

أهداف الدراسة
الزوجي
�سعت الدرا�سة للتعرف على م�ساهمة منط التوا�صل
ّ
والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ باالنف�صال العاطفي لدى الزوجات
املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن.

أهمية الدراسة
تنبثق �أهمية هذه الدرا�سة من كونها تتناول م�شكلة
اجتماعية -نف�سية تعد من �أهم امل�شكالت التي تواجه الأ�رسة
الع�رصية ،والتي ت�ؤثر �سل ًبا على الزوجني وعلى الأطفال ،وهي
يوما بعد يوم يف جمتمعنا،
م�شكلة االنف�صال العاطفي التي تتفاقم ً
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وكلما ازدادت الفرتة الزمنية يف التغافل عنها كلما تطورت حلالة
م�ستع�صية ي�صعب حلها و�أثرت ب�شكل متزايد على �أفرادها وبالتايل
على املجتمع ب�شكل عام.
ولأن امل�ؤ�س�سة الأ�رسية هي امل�ؤ�رش الدقيق ملدى متا�سك
املجتمع ومتتع �أفراده بال�صحة النف�سية واالجتماعية فقد كان من
املهم االهتمام بهذه امل�شكلة وال�سعي لإيجاد طرق حللها وفق منهج
علمي مدرو�س .وتظهر �أهمية هذه الدرا�سة يف املجالني الآتيني:
الأهمية النظرية :تكمن الأهمية النظرية لهذه الدرا�سة يف
�إعادة توجيه الأنظار �إىل �رشيحة املتزوجات واملنف�صالت عاطف ًيا
الالئي يعانني من الطالق فيما بعد ،الأمر الذي يرتتب عليه من
م�شكالت نف�سية واجتماعية كثرية .وميكن �أن ت�سهم هذه الدرا�سة
يف �إثراء الأدب النف�سي واالجتماعي مبفهوم االنف�صال العاطفي،
وتعرف �شكل منط التوا�صل بني الأزواج والتعلق غري الآمن ب�أ�رسة
املن�ش�أ بالن�سبة للمتزوجات ،وم�ساهمة هذين املتغريين يف فهم
�أ�سباب االنف�صال العاطفي لديهن.
الأهمية التطبيقية :تكمن �أهمية الدرا�سة احلالية من الناحية
التطبيقية يف �إمكانية و�ضع نتائجها مو�ضع التطبيق لال�ستفادة
منها من الباحثني والعاملني يف جمال الإر�شاد الأ�رسي الزواجي،
وبناء الربامج التوعوية والوقائية والتدريبية للمقبلني على الزواج،
وبناء الربامج الإر�شادية والعالجية لهذه الفئة التي تعاين من
م�شكلة االنف�صال العاطفي ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة من املقايي�س
املطورة يف الدرا�سة احلالية ،والتي قد ي�ستفيد منها الباحثون يف
جماالت درا�سية متعددة.

حدود الدراسة وحمدداتها
اقت�رصت الدرا�سة �ضمن احلدود واملحددات التالية:
احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على الن�ساء املتزوجات
واملنف�صالت عاطف ًيا يف الأردن.
احلدود الزمانية :مت تطبيق الدرا�سة احلالية يف املنت�صف
الأول من عام .2020
احلدود املكانية :اقت�رصت الدرا�سة على املحاكم ال�رشعية يف
عمان.
وتتحدد نتائج الدرا�سة مبدى دقة �إجابة �أفراد عينتها على
املقايي�س ،ودقة متثيل العينة ملجتمعها.
التعريفات االصطالحية واإلجرائية
احتوت الدرا�سة على امل�صطلحات التالية:
االنف�صال العاطفي لدى الزوجات (:)Emotional Separation
تلك املرحلة يف العالقة الزواجية التي يتم فيها ا�ستبدال امل�شاعر
الإيجابية للحب واملودة مب�شاعر الغ�ضب �أو الإحباط �أو الأذى �أو
اال�ستياء �أو الكراهية �أو زيادة الإدراك ب�أن امل�شاعر الإيجابية بني
الزوجني قد تراجعت ب�شكل وا�ضح (.)Hashemi& Homayuni, 2017
عرف �إجرائ ًيا بالدرجة التي حت�صل عليها امل�شاركة على
و ُي َّ
مقيا�س االنف�صال العاطفي.
التوا�صل
الزوجي ( :)Marital Communicationهو عملية
ّ
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تبادل امل�شاعر واملعاين بني الزوجني وفهم كل منهما للآخر،
مت�ضمنة امل�ؤ�رشات اللفظية وغري اللفظية (.)Sadeghi et al., 2011
عرف �إجرائ ًيا ب�أن �شكل التوا�صل بني الزوجني �إما �سوي �أو
ويـُ َّ
غري �سوي وذلك من خالل الدرجة التي حت�صل عليها امل�شاركة على
الزوجي وا�ستنا ًدا �إىل درجة القطع على املقيا�س
مقيا�س التوا�صل
ّ
املعد لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
التعلق غري الآمن ( :)Insecure attachmentمنط من �أمناط
التعلق ،وهو النمط غري ال�صحي وغري امل�ألوف الذي يتمثل بلجوء
الطفل �إىل �أمه �أو مقدم الرعاية الأ�سا�سية �أو الأ�صدقاء طل ًبا للراحة،
وهو منط ال يعطي ال�شعور بالأمن والطم�أنينة ،ولذلك ي�شعر �صاحبه
باخلوف عندما يقرتب منه الآخرون ،وال يرغب باالعتماد على
الآخرين �أو اعتماد الآخرين عليه (.)Bowlby, 1988
عرف �إجرائ ًيا بالدرجة التي حت�صل عليها امل�شاركة على
و ُي َّ
مقيا�س التعلق غري الآمن.
املحاكم ال�رشعية يف الأردن :هي املحاكم التي تتويل وفق
قوانينها اخلا�صة الف�صل يف النزاعات الق�ضائية التي تتعلق مب�سائل
الأحوال ال�شخ�صية للم�سلمني وق�ضايا الدية �إذا كان الفريقان كالهما
م�سلمني �أو كان �أحدهما غري م�سلم ور�ضي الفريقان �أن يكون حق
الق�ضاء يف ذلك للمحاكم ال�رشعية التي لها وحدها �سلطة الق�ضاء
يف الأمور املخت�صة بالأوقاف الإ�سالمية ،وعلى املحاكم ال�رشعية
�أن تلتزم �أحكام ال�رشع ال�رشيف يف ق�ضائها (دائرة قا�ضي الق�ضاة).
منهجية الدراسة وإجراءاتها
منهج الدرا�سة :ا�ستخدمت الدرا�سة احلالية املنهج الو�صفي
نظرا ملالءمته ملو�ضوع الدرا�سة و�أ�سئلتها.
االرتباطي التنب�ؤي ً
جمتمع الدرا�سة وعينتها :تكون جمتمع الدرا�سة من
املراجعات للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة يف
عمان ،وذلك ملا يوجهنه من م�شكالت مع الأزواج ،ومت اختيار عينة
الدرا�سة بالطريقة املتي�رسة ،وبلغ عددهن ( )170زوجة� ،ضمن الفئة
العمرية من (� )68 - 19سنة.
أدوات الدراسة
�أولاً  -مقيا�س االنف�صال العاطفي
بهدف الك�شف عن م�ستوى االنف�صال العاطفي لدى عينة من
املتزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي
الق�ضاة يف عمان مت تطوير مقيا�س االنف�صال العاطفي من خالل
مراجعة الأدب الرتبوي والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة باملو�ضوع؛
مثل درا�سة من�صور ( ،)2009ودرا�سة ال�شوا�رشة وعبد الرحمن
( .)2018وتكون املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )29فقرة.
�صدق املقيا�س :مت الت�أكد من دالالت �صدق املقيا�س بطريقتني:
�صدق املحتوى :مت عر�ض املقيا�س على ( )10متخ�ص�صني
يف جماالت الإر�شاد النف�سي وعلم النف�س والقيا�س؛ وطلب منهم
�إبداء الر�أي مبدى �سالمة �صياغة الفقرات وو�ضوحها ،و�صالحيتها
لقيا�س ما �صممت لقيا�سه ،وتقدمي �أية اقرتاحات يرونها منا�سبة
لتطوير املقيا�س ،ومت اعتماد معيار اتفاق ( )% 80ف�أكرث على
وبناء على �آراء املحكمني مت تعديل
الفقرة كم�ؤ�رش على �صالحيتها.
ً

تكون
ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات ،وحذف فقرتني ،وبذلك فقد ّ
املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )27فقرة.
�صدق متييز الفقرة :مت ا�ستخراج معامالت ارتباط الفقرات
بالدرجة الكلية للمقيا�س من خالل عينة تكونت من ( )30امر�أة
متزوجة من املراجعات للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي
الق�ضاة يف عمان من داخل املجتمع وخارج عينة الدرا�سة ،ويبني
جدول ( )1معامالت االرتباط
جدول ()1
ارتباط فقرات مقياس االنفصال العاطفي بالدرجة الكلية للمقياس

الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

معامل االرتباط
الرقم
مع الدرجة الكلية

1

.53

15

.77

2

.65

16

.48

3

.32

17

.68

4

.44

18

.49

5

.39

19

.71

6

.64

20

.70

7

.76

21

.79

8

.52

22

.45

9

.70

23

.85

10

.81

24

.73

11

.30

25

.47

12

.80

26

.86

13

.76

27

.60

14

.85

يبني اجلدول (� )1أن معامالت ارتباط فقرات مقيا�س
االنف�صال العاطفي بالدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني (- .86
 ،).30وهي قيم �أعلى من ( ).30مما يدل على �صدق متييز الفقرات.
ثبات املقيا�س :للتحقق من ثبات املقيا�س مت ح�ساب االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) والتجزئة الن�صفية على
عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30امر�أة متزوجة من املراجعات
للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة يف عمامنن جمتمع
الدرا�سة وخارج عينتها ،وبلغت قيمة معامل ارتباط (كرونباخ �ألفا)
( ،).92وبلغت قيمة معامل التجزئة الن�صفية ( .).92وهذه م�ؤ�رشات
على ثبات املقيا�س.
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ()27
ت�صحيح املقيا�سَّ :
(دائما
آتية
ل
ا
البدائل
على
ي�شتمل
خما�سي
فقرة ُيجاب عنها بتدريج
ً
وتعطى عند الت�صحيح ( )5درجات ،وغال ًبا وتعطى عند الت�صحيح
ونادرا
( )4درجات ،و�أحيا ًنا وتعطى عند الت�صحيح ( )3درجات،
ً
وتعطى عند الت�صحيح درجتان ،و�أب ًدا وتعطى عند الت�صحيح درجة
واحدة) ،وتنطبق هذه الدرجات على الفقرات ذات االجتاه املوجب،
يف حني يعك�س التدريج على الفقرات ذات االجتاه ال�سالب .وبذلك
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ترتاوح درجات املقيا�س ككل بني ( ،)135 - 27بحيث كلما
ؤ�رشا على م�ستوى مرتفع من االنف�صال
ارتفعت الدرجة كان ذلك م� ً
العاطفي لدى عينة لدرا�سة .وللحكم على م�ستوى االنف�صال العاطفي
مت اعتماد املعادلة الآتية ،)30 ÷1-5 =3÷4 =1.333( :وبذلك
ت�صبح امل�ستويات على النحو الآتي :م�ستوى منخف�ض (،)2.33 - 1
م�ستوى متو�سط ( ،)3.67 - 2.34م�ستوى مرتفع (.)5 - 3.68
ثانيًا -مقياس التواصل الزواجي:
مت تطوير املقيا�س من خالل مراجعة الأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع �أمناط التوا�صل؛ مثل
درا�سة بني �سالمة ( ،)2014ودرا�سة االبراهيم ( .)2007وتكون
املقيا�س ب�صورته الأولية من ( )26فقرة.
�صدق املقيا�س :مت الت�أكد من دالالت �صدق املقيا�س بطريقتني:
�صدق املحتوى :مت عر�ض املقيا�س على ( )10متخ�ص�صني
يف جماالت الإر�شاد النف�سي وعلم النف�س والقيا�س؛ وطلب منهم
�إبداء الر�أي مبدى �سالمة �صياغة الفقرات وو�ضوحها ،و�صالحيتها
لقيا�س ما �صممت لقيا�سه ،وتقدمي �أية اقرتاحات يرونها منا�سبة
لتطوير املقيا�س ،ومت اعتماد معيار اتفاق ( )% 80ف�أكرث على
وبناء على �آراء املحكمني مت تعديل
الفقرة كم�ؤ�رش على �صالحيتها.
ً
تكون
فقد
وبذلك
فقرتني،
وحذف
الفقرات،
ال�صياغة اللغوية لبع�ض
ّ
املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )24فقرة.
�صدق متييز الفقرة :مت ا�ستخراج معامالت ارتباط الفقرات
بالدرجة الكلية للمقيا�س من خالل عينة تكونت من ( )30امر�أة
متزوجة من املراجعات للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي
الق�ضاة يف عمان من داخل املجتمع وخارج عينة الدرا�سة .ومت
�إيجاد معامالت ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقيا�س من خالل
ا�ستخدام معامل ارتباط ( .)Person Comواجلدول ( )2يبني هذه
املعامالت.
جدول ()2
الزوجي مع الدرجة الكلية للمقياس
معامالت ارتباط فقرات مقياس التواصل
ّ

الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

1

.31

13

.38

2

.73

14

.61

3

.31

15

.60

4

.30

16

.73

5

.54

17

.36

6

.58

18

.47

7

.52

19

.40

8

.71

20

.48

9

.73

21

.61

10

.43

22

.70

11

.78

23

.51
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الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

12

.31

24

.30

بني اجلدول (� )2أن معامالت ارتباط فقرات مقيا�س التوا�صل
الزوجي بالدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني ( ،)31.- 783.وهي
ّ
قيم �أعلى من ( )30.مما يدل على �صدق متييز الفقرات.
ثبات املقيا�س :للتحقق من ثبات املقيا�س مت ح�ساب االت�ساق
الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) والتجزئة الن�صفية على
عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30امر�أة متزوجة من املراجعات
للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة يف عمان من جمتمع
الدرا�سة وخارج عينتها ،وبلغت قيمة معامل ارتباط (كرونباخ �ألفا)
( ،)814.وبلغت قيمة معامل التجزئة الن�صفية ( .)826.وهذه
م�ؤ�رشات على ثبات املقيا�س.
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ()24
ت�صحيح املقيا�سَّ :
(دائما
فقرة يجاب عنها بتدريج خما�سي ي�شتمل على البدائل الآتية
ً
وتعطى عند الت�صحيح ( )5درجات ،وغال ًبا وتعطى عند الت�صحيح
ونادرا
( )4درجات ،و�أحيا ًنا وتعطى عند الت�صحيح ( )3درجات،
ً
وتعطى عند الت�صحيح درجتان ،و�أب ًدا وتعطى عند الت�صحيح درجة
واحدة) ،وتنطبق هذه الدرجات على الفقرات ذات االجتاه املوجب،
يف حني يعك�س التدريج على الفقرات ذات االجتاه ال�سالب .وبذلك
ترتاوح درجات املقيا�س ككل بني ( .)120 - 24وللحكم على �شكل
الزوجي (�سوي �أم غري �سوي) مت اعتماد درجة القطع
منط التوا�صل
ّ
البالغة درجتني ،وهي متو�سط الأداء على املقيا�س ب�صورته الكلية؛
بحيث ت�شري العالمة الأعلى من درجة القطع �إىل منط ات�صال غري
�سوي وت�شري العالمة الأدنى من درجة القطع �إىل منط ات�صال �سوي.
ثالثًا -مقياس التعلق غري اآلمن
مت تطوير املقيا�س من خالل مراجعة الأدب الرتبوي
والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�صلة مبو�ضوع التعلق غري الآمن ،مثل
درا�سة �أبي غزال و جرادات ( .)2009وتكون املقيا�س ب�صورته
الأولية من ( )18فقرة.
�صدق املقيا�س :مت الت�أكد من دالالت �صدق املقيا�س بطريقتني:
�صدق املحتوى :مت عر�ض املقيا�س على ( )10متخ�ص�صني
يف جماالت الإر�شاد النف�سي وعلم النف�س والقيا�س؛ وطلب منهم
�إبداء الر�أي مبدى �سالمة �صياغة الفقرات وو�ضوحها ،و�صالحيتها
لقيا�س ما �صممت لقيا�سه ،وتقدمي �أية اقرتاحات يرونها منا�سبة
لتطوير املقيا�س ،ومت اعتماد معيار اتفاق ( )% 80ف�أكرث على
وبناء على �آراء املحكمني مت تعديل
الفقرة كم�ؤ�رش على �صالحيتها.
ً
ال�صياغة اللغوية لبع�ض الفقرات ،ومل يتم حذف �أية فقرة ،وبذلك
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ( )18فقرة.
ّ
�صدق متييز الفقرة :مت ا�ستخراج معامل ارتباط الفقرات
بالدرجة الكلية للمقيا�س من خالل عينة تكونت من (� )30سيدة
متزوجة من املراجعات للمحاكم التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة يف
عمان من داخل املجتمع وخارج عينة الدرا�سة .ومت �إيجاد معامالت
ارتباط كل فقرة بالدرجة الكلية للمقيا�س من خالل ا�ستخدام معامل
ارتباط ( .)Person Comواجلدول ( )3يبني هذه املعامالت.
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الجدول ()3
معامالت ارتباط فقرات مقياس التعلق غير اآلمن مع الدرجة الكلية للمقياس

الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

الرقم

معامل االرتباط مع
الدرجة الكلية

1

.61

10

.50

2

.75

11

.34

3

.67

12

.32

4

.44

13

.73

5

.45

14

.55

6

.80

15

.87

7

.34

16

.81

8

.74

17

.30

9

.45

18

.71

يبني اجلدول (� )3أن معامالت ارتباط فقرات مقيا�س التعلق
غري الآمن بالدرجة الكلية للمقيا�س تراوحت بني ( ،)30.- 87.وهي
قيم �أعلى من ( )30.مما يدل على �صدق متييز الفقرات.
ثبات املقيا�س :وللتحقق من ثبات املقيا�س مت ح�ساب
االت�ساق الداخلي با�ستخدام معادلة (كرونباخ �ألفا) والتجزئة
الن�صفية على عينة ا�ستطالعية مكونة من ( )30امر�أة متزوجة
من املراجعات للمحاكم ال�رشعية التابعة لدائرة قا�ضي الق�ضاة
يف عمان من جمتمع الدرا�سة وخارج عينتها ،وبلغت قيمة معامل
ارتباط كرونباخ �ألفا ( ،)92.وبلغت قيمة معامل التجزئة الن�صفية
( .)95.وهذه م�ؤ�رشات على ثبات املقيا�س.
تكون املقيا�س ب�صورته النهائية من ()18
ت�صحيح املقيا�سَّ :
(دائما
فقرة يجاب عنها بتدريج خما�سي ي�شتمل على البدائل الآتية
ً
وتعطى عند الت�صحيح ( )5درجات ،وغال ًبا وتعطى عند الت�صحيح
ونادرا
( )4درجات ،و�أحيا ًنا وتعطى عند الت�صحيح ( )3درجات،
ً
وتعطى عند الت�صحيح درجتان ،و�أب ًدا وتعطى عند الت�صحيح درجة
واحدة) ،وتنطبق هذه الدرجات على الفقرات ذات االجتاه املوجب،
يف حني يعك�س التدريج على الفقرات ذات االجتاه ال�سالب .وبذلك
ترتاوح درجات املقيا�س ككل بني ( )18 - 90درجة .ولتحديد
م�ستوي التعلق غري الآمن مت اعتماد املعادلة الآتية=1.333( :
 ،)4÷1-5وبذلك ت�صبح امل�ستويات على النحو الآتي :م�ستوى
منخف�ض ( ،)2.33-1م�ستوى متو�سط ( ،)3.67-2.34م�ستوى
مرتفع (.)5 - 3.68
نتائج الدراسة ومناقشتها
● ●�أوالً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول ومناق�شتها ،ون�صه
�شيوعا بني الأزواج
«ما �شكل منط التوا�صل (�سوي ،غري �سوي) الأكرث
ً
من وجهة نظر الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية للدرجة الكلية للمقيا�س ،وبلغ املتو�سط
احل�سابي لأداء �أفراد العينة ( )3.14بانحراف معياري (،).83
وهذا يعني �أن �شكل منط التوا�صل بني الأزواج من وجهة نظر

الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن غري �سوي .تتفق
هذه النتيجة مع نتيجة درا�سة بعلبا�س ( )2015التي �أ�شارت �إىل
�أن للتوا�صل املعتدل دورا يف ا�ستمرارية جودة احلياة الزواجية،
وتتفق كذلك مع درا�سة ابراهيمي وكيميائي (Ebrahimi& Kimiaei,
 )2014والتي �أظهرت انه كلما ا�ستخدم الزوجان �أمناط التوا�صل
الزوجي ينخف�ض ب�شكل
ال�سلبية (املن�سحب واملتطلب) ف�إن الر�ضا
ّ
�أكرب .وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل فهم �أن تدهور العالقة
بني الزوجني رمبا تبد�أ من تطور حالة توا�صلية بينهما غري �سوية،
فالتوا�صل عن�رص �أ�سا�سي يف فهم كل طرف للآخر ،وبالتايل ا�ستمرار
العالقة الزواجية ب�صورة �سليمة ،وقد �أ�شارت (�ساتري) �إىل �أن �أمناط
التوا�صل غري ال�سوي تف�رس العديد من امل�شاكل الزواجية والأ�رسية
(� .)Spencer et al.,2017إن حمافظة الأزواج و�أفراد الأ�رسة على
التوا�صل املن�سجم ي�ساعد كثريًا يف جتنب هذه امل�شكالت.
● ●ثانياً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين ومناق�شتها،
ون�صه «ما م�ستوي التعلق غري الآمن ب�أ�رسة املن�ش�أ لدى الزوجات
املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية
واالنحرافات املعيارية لإجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الدرجة
الكلية ملقيا�س التعلق غري الآمن حيث بلغ املتو�سط احل�سابي
( )2.91بانحراف معياري ( ).72ومب�ستوى متو�سط .وميكن تف�سري
هذه النتيجة ب�أن التعلق ب�أ�رسة املن�ش�أ يكون �شي ًئا طبيع ًيا كونه
مرتبطً ا مب�شاعر وذكريات عزيزة على الرجل واملر�أة على �أ ّال ي�صبح
التعلق ب�أ�رسة املن�ش�أ عائ ًقا عن االندماج مع الأ�رسة احلالية �أو على
ح�ساب الأ�رسة احلالية ،كذلك ميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل
فهم �سيكولوجية املر�أة والتي تنزع �إىل �أ�رستها الأ�صلية عندما تواجه
م�شكالت وعدم تكيف مع �أ�رستها احلالية وخا�صة مع زوجها ،تتفق
هذه النتيجة مع درا�سة م�صطفى ( )2013التي �أ�شارت �إىل وجود
عالقة �سلبية بني منطي التعلق الوجداين يف الر�شد (القلق والتجنبي)
وبني جودة احلياة الزواجية ،و�أن هناك قوة تنب�ؤية لنمط التعلق
الوجداين ال�سوي بجودة العالقة الزواجية لدى الذكور والإناث.
● ●ثالثاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثالث ومناق�شتها،
ون�صه «ما م�ستوي االنف�صال العاطفي لدى الزوجات املراجعات
للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،مت ح�ساب املتو�سط احل�سابي
واالنحراف املعياري ،وحتديد امل�ستوي لأداء �إجابات �أفراد عينة
الدرا�سة على مقيا�س االنف�صال العاطفي بدرجته الكلية ،حيث بلغ
املتو�سط احل�سابي ( )2.61بانحراف معياري ( ،)1.06ومب�ستوى
متو�سط .تتفق هذه النتيجة مع درا�سة �صديقي وبابيي (&Sadeghi
 )Babaeei, 2015التي �أ�شارت �إىل �أنه كلما ارتفع م�ستوى الطالق
الزوجي بني الزوجني وتدهورت املقدرة
العاطفي قل م�ستوى الر�ضا
ّ
على التوا�صل الأ�رسي الفعال وحل امل�شكالت .ميكن تف�سري هذه
النتيجة ب�أن االنف�صال العاطفي جاء متو�سطً ا من خالل فهم �أن
الأزواج وخا�صة الزوجات لديهن ميل ال�ستمرار و�إ�صالح العالقة
الزوجية ،ولهذا ف�إن ال�صلة العاطفية بالطرف الآخر مل تنقطع نهائ ًيا،
وهذه نتيجة طبيعية لعالقة زواجية ا�ستمرت لفرتة طويلة� ،إ�ضافة
�إىل �أن مرحلة االنف�صال العاطفي ت�سبق قرار االنف�صال الكلي ،وال
زالت �إمكانية الإ�صالح موجودة.
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● ●رابعاً :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الرابع ومناق�شتها،
الزوجي والتعلق غري الآمن
ون�صه «ما م�ساهمة �أمناط التوا�صل
ّ
ب�أ�رسة املن�ش�أ بالتنب�ؤ باالنف�صال العاطفي لدى الزوجات املراجعات
للمحاكم ال�رشعية يف الأردن؟»
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت التحقق من ن�سبة م�ساهمة كل من
�أمناط االت�صال والتعلق غري الآمن والعمر والعمل وامل�ستوى التعليمي
وعدد الأبناء وعدد �سنوات الزواج بالتنب�ؤ باالنف�صال العاطفي لدى
الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن با�ستخدام حتليل
االنحدار اخلطي ،وكانت النتائج كما يف اجلدول (.)4
جدول ()4
الزوجي والتعلق غير اآلمن
نتائج تحليل االنحدار الخطي لنسبة مساهمة أنماط التواصل
ّ
بأسرة المنشأ بالتنبؤ باالنفصال العاطفي

املتغريات املتنبئة التوا�صل الزواجي
معامل االرتباط
املتعدد ()R
التباين
ن�سبة
املف�رس الرتاكمية .793
()R2
مقدار ما ي�ضيفه
املتغري �إىل التباين .793
املف�رس الكلي
معامل االنحدار
()β
املعياري
-.89
غري
الوزن
املعياري

التعلق غري الآمن

- .890

العمر

.90

.90

.81

.82

.02

.01

-.819

.15

-.80

.16

قيمة ()T

-25.12

-21.198

3.87

4.17 -20.198

الداللة الإح�صائية

.00

.00

.00

.00

.00

.07

2.03
.04

يت�ضح اجلدول رقم (� )4أن هناك قدرة تنب�ؤية لكل من
الزوجي والتعلق غري الآمن والعمر باالنف�صال
�أمناط التوا�صل
ّ
العاطفي لدى الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية يف الأردن،
حيث ف�رست هذه العوامل جمتمعه ما ن�سبته ( )%81.5من متغري
االنف�صال العاطفي لدى الزوجات املراجعات للمحاكم ال�رشعية،
وكانت �أكرث العوامل مقدرة على التنب�ؤ باالنف�صال العاطفي �أمناط
الزوجي الذي ف�رس ما ن�سبته ( )%79.3من التباين املف�رس
التوا�صل
ّ
لالنف�صال العاطفي وقد كان معامل االرتباط بينهما طرد ًيا؛ حيث
� ّإن الدرجة العليا يف �أمناط التوا�صل ت�شري �إىل التوا�صل غري ال�سوي.
العامل الثاين هو التعلق غري الآمن الذي ف�رس ما ن�سبته ( )%1.7من
التباين املف�رس لالنف�صال العاطفي وقد كان معامل االرتباط طرد ًيا
أخريا متغري العمر الذي ف�رس ما ن�سبته ( ).%5من التباين
بينهما .و� ً
املف�رس لالنف�صال العاطفي وقد كان معامل االرتباط بينهما طرد ًيا،
�أما متغريات العمل وامل�ستوى التعليمي وعدد الأبناء وعدد �سنوات
الزواج فلم تدخل يف التنب�ؤ باالنف�صال العاطفي بالنظر �إىل �أن
التباين املف�سرَّ الذي �أ�ضافته كان غري دال �إح�صائ ًيا.
اتفقت نتائج هذا ال�س�ؤال مع نتائج درا�سة ابراهيمي وكيميائي
( )Ebrahimi& Kimiaei, 2014التي �أ�شارت �إىل وجود عالقة ارتباطية
الزوجي
�سلبية دالة �إح�صائ ًيا بني �أمناط التوا�صل ال�سوية والر�ضا
ّ
ووجود عالقة �سلبية بني التعلق والر�ضا الزواجي.
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الزوجي �أكرث العوامل مقدرة على التنب�ؤ
كانت �أمناط التوا�صل
ّ
باالنف�صال العاطفي ،وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل الدور الذي
يلعبه التوا�صل يف �سوية �أو عدم �سوية العالقة الزواجية ،فالتوا�صل
غري ال�سوي بني الزوجني �سي�ؤدي بال�رضورة �إىل تطور حالة اجلفاء
تدريج ًيا حتى ي�صل الأمر بينهما �إىل االنف�صال العاطفي ورمبا حالة
الزوجي �أ�سا�س تكوين مناخ
الطالق الفعلي� ،إ�ضافة �إىل �أن التوا�صل
ّ
�أ�رسي �سوي ،وعالقة زواجية ذات جودة ،وهذا ما �أكدته (�ساتري)
التي اعتربت �أن التوا�صل مدخلاً �أ�سا�س ًيا لبناء عالقة زواجية �سوية
�أو غري �سوية ( .)Bakhurst et al., 2018ولهذا جاء منط التوا�صل
غري ال�سوي يف هذه الدرا�سة املتنبئ الرئي�س باالنف�صال العاطفي
لدي الزوجات .وجاء التعلق ب�أ�رسة املن�ش�أ باملرتبة الثانية من
حيث التنب�ؤ باالنف�صال العاطفي كون االلت�صاق ب�أ�رسة املن�ش�أ قد
يكون على ح�ساب االلت�صاق بالأ�رسة احلالية ،وقد ينتج عن ذلك
م�شكالت يف العالقة الزواجية ،ورمبا تتطور هذه امل�شكالت لت�صل
�إىل االنف�صال العاطفي ،ورمبا يكون التعلق ب�أ�رسة املن�ش�أ ناجت
عن تراجع التعلق بالأ�رسة احلالية كون �أ�رسة املن�ش�أ هي البديل
لإ�شباع امليل للتعلق .وجاء العمر يف املرتبة الثالثة من حيث التنب�ؤ
باالنف�صال العاطفي وكانت العالقة بني العمر واالنف�صال العاطفي
طردية؛ �أي �أنه كلما زاد العمر ارتفع م�ستوى االنف�صال العاطفي،
وميكن تف�سري هذه النتيجة من خالل حقيقة �أن االنف�صال العاطفي
عملية تراكمية وال حتدث دفعة واحدة ،ولهذا كلما زادت مدة الزواج
تراكمت امل�شكالت الزواجية وبالتايل تعمق االنف�صال العاطفي بني
الزوجني.

التوصيات
بناء على نتائج الدرا�سة ميكن التو�صل �إىل التو�صيات التالية:
1 .1التو�صية مل�ؤ�س�سات املجتمع املدين وامل�ؤ�س�سات احلكومية
املعنية بق�ضايا املر�أة بتطوير �أن�شطة وبرامج �إر�شادية وتنفيذها
للحد من ظاهرة االنف�صال العاطفي لدى الأ�رس الأردنية.
2 .2تنفيذ برامج توعوية ت�ستهدف حت�سني م�ستوى التوا�صل
الزوجي وخف�ض م�ستوى االنف�صال العاطفي لدى الأ�رس التي تعاين
ّ
من هذه امل�شاكل.
3 .3توجيه �أ�رس املن�ش�أ مب�ساعدة االبنة �أو االبن عند الزواج
على االنف�صال عن �أ�رسة املن�ش�أ وتوجيه تعلقهم بالأ�رسة احلالية.
�4 .4إجراء درا�سات �أخرى تتعلق باالنف�صال العاطفي وعالقته
بعوامل �أخرى كالرابطة املزدوجة والال�إن�سانية.
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