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The effectiveness of a counseling program It is based on positive
interventions in reducing emotional divorce among the workless spouses
in the light of the prevalence of corona virus
Marwan Musaad Abu Samhadana
Queen Rania Center for Psychological Counseling || Mutah University || Jordan
Abstract: The current study aimed to reveal the effectiveness of a counseling program based on positive psychology in
reducing emotional divorce among a sample of the unemployed during the Corona virus, and to achieve the objectives of
the study, a random sample was chosen available from unemployed parents with a medium or high level of emotional
divorce. Where the study sample consisted of (18) fathers and they were divided into two groups: an experimental group, in
which the number of fathers was (9) fathers who underwent the current study, and a control group in which the number of
fathers was (9) fathers who did not undergo any therapeutic intervention, and a measure of emotional divorce was
developed. And the preparation of a counseling program based on positive psychology, and after applying the counseling
program to the members of the experimental group for a month, the results of the study concluded that the experimental
group had a lower level of emotional divorce compared with the control group, and it was also found that the members of
the experimental group retained the effect of the program after a month From the end of the program, the study came out
with some recommendations, including: Attempting to implement the extension program on other categories of the
unemployed through the Family Protection Centers and the counselors.
Keywords: positive psychology, emotional divorce, unemployed, counseling program.

فعالية برنامج إرشادي قائم على التدخالت الجيجابية في خفض الطالق العاطفي
لدى املتزوجين العاطلين عن العمل في ظل انتشار فيروس كورونا
مروان مسعد أبو سمهدانه
مركز امللكة رانيا لالستشارات النفسية || جامعة مؤتة || ا ألرن أ
 هدفت الدراسة الحالية للكشف عن فعالية برنامج إرشاني مستند إلى التدخالت ا ألجياابية في خفض الطالق العاطفي لدى:املستخلص
 ولتحقيق أهداف الدراسة تم اختيار عينة قصدجيه متاحة من املتزوجي،املتزوجي العاطلي عن العمل في ظل انتشار فيروس كورونا
 حيث تكونت عينة، وتم استخدام املنهج شبه التاريبي،العاطلي عن العمل لديهم مستوى مت أوسط او مرتفع من الطالق العاطفي
، خضعوا للدراسة الحالية.)9(  وبلغ عدنهم، ماموعة تاريبية: ) متزوجا عاط أال عن العمل وتم تقسيمهم إلى ماموعتي18( الدراسة من
 وإعدان برنامج إرشاني، وقد تم تطوير مقياس للطالق العاطفي، لم جيخضعوا لي تدخل عالجي.)9( وماموعة ضابطة وبلغ عدنهم
 توصلت نتائج الدراسة إلى أ، و عد تطبيق البرنامج ا ألرشاني على أفران املاموعة التاريبية ملدة شهر،مستند إلى علم النفس ا ألجياا ي
 كما تبي أ أعضاء املاموعة التاريبية،املاموعة التاريبية قد انخفض لديهم مستوى الطالق العاطفي مقارنة مع املاموعة الضابطة
 محاولة تطبيق البرنامج ا ألرشاني على: وقد خرجت الدراسة ببعض التوصيات منها،احتفظوا بالثر للبرنامج بعد شهر من انتهاء البرنامج
.فئات أخرى من العاطلي عن العمل من خالل مراكز حماجية السرة واملرشدجين
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الكلمات املفتاحية :علم النفس ا ألجياا ي ،الطالق العاطفي ،العاطلي عن العمل ،برنامج إرشاني.

املقدمة والخلفية النظرية.
جيتااوز علم النفس ا ألجياا ي بتااوز الدعوة إلى السعانة والتفاؤل وحب الحياة ،إنه يسعى إلى تقدجيم بدجيل
أفضل ملا سبق من سيكولوجية املرض ،ويمكن أ يساعد علم النفس ا ألجياا ي خصوصا مع التطورات الحالية في
املاتمع ككل واالسرة بشكل خاص ،حيث تغيرت السر وأصبحت تميل إلى بعض السلوكيات غير املناسبة ومنها
الطالق العاطفي ،الذي قد جيزيد مع وجون ضغوط معينة كالبطالة التي زانت في اآلونة الخيرة.أ
ولعلم النفس ا ألجياا ي له عمر طويل وقدجيم ،أريما جيكو قدجيما قدم البشرية ،ولكن له تاريخ شدجيد القصر،
لقد بدأ عام  .1998بعد أ تم تنصيب مارتن سيلجما رئيسا للجمعية المريكية لعلم النفس ،ويسعى إلى االهتمام
بتخليص الفران من اضطراباتهم النفسية وحل مشكالتهم السلوكية ،نو االلتفات إلى تنمية خصالهم الشخصية
الطيبة ومهاراتهم ا ألجياابية وتطويرها (الصبوة.)2008 ،
ومنذ ظهور هذا العلم في عام  1998على جيد مارتن سلياما  M. Seligmanوزميله ميهالي سكيزجينتميهالي
 ،Mihali Csikszentmihalyiبرزت محاوالت جانة عبر بحوثهما وبحوث عدن كبير من تالميذهما لتوظيف مفاهيم هذا
ي ،في الوقاجية ضد الصابة بالمراض الجسمية
العلم وأساليبه العلمية التطبيقية التي نتات عن إطاره النظر أ
واالضطرابات النفسية ،وفي تخليصه من املعاناة منها أو التخفيف من حدتها (الصبوة.)2010 ،
ويسعى علم النفس ا ألجياا ي من أجل تاويد الحياة النفسية من خالل االهتمام باملستوى الذاتي للفرن،
والذي جيرتبط بالخبرة التي لها قيمة مثل السعانة والرضا واالرتياح ،وهي قيم تتعلق بالزمن املاض ي للفرن ،كما جيرتبط
بالخبرة الذاتية والسعانة االنفعالية الحالية املرتبطة بالزمن الحاضر الذي يعيشه الفرن ،إضافة إلى ارتباطه املتكامل
بكل من بعدي اآلمل والتفاؤل بما جيتعلق بزمن املستقبل (مصموني وباشا.)2016 ،
بدأ اهتمام علماء النفس جيتوجه نحو مواطن القوة –ال الضعف-في الشخصية ،الستثمارها لصالح جونة
حياة الفرن وتنمية املاتمعات ،وذلك في إطار ما يعرف بعلم النفس ا ألجياا ي (باشا ومصموني.)2017 ،
حيث جيتضح هذا في طريقة تعزيز الصحة النفسية ،وذلك ّ
بتبني أسلوب جيرتكز على رؤية إجياابية للصحة
النفسية ،أكثر من التأكيد على العيوب والنقائص واالعتالالت النفسية ،وكذلك بدراسة القوى والقيم وتنمية
واملاتمعات من التقدم واالزنهار فهو علم الخبرات الذاتية ا ألجياابية ،والسمات الفرنجية
القدرات التي تمكن الفر َان
ِ
ا ألجياابية ،واملؤسسات ا ألجياابية التي تتعهد بتحسي نوعية الحياة ،وتحاول منع املرض من الظهورأ ،عندما تكو
الحياة فارغة وبال معنى (شريفي.)2016 ،
وتعرف البطالة بأنها حالة عدم وجون عمل لطالبه رغم الرغبة فيه والبحث عنه أي وجون ماموعة
أشخاص ال يعملو وهم جيدخلو في مفهوم قوة العمل ،ولكنهم ال جيحصلو على عمل رغم أنهم قانرو على العمل،
وراغبو به وبالتالي هم متعطلو عن ممارسة العمل (رفاعي.)2013 ،
ً
بالنسبة للطالق العاطفي فهو الطالق غير املعلن وأحيانا جيكو من طرف واحد ،وتختلف خطورة هذا
ً
الطالق باختالف أسبابه ،ويسمى أحيانا الطالق الغير ممارس ونعني به ذلك الزواج املستمر بدو املعاشرة الزوجية،
ويحدث الطالق العاطفي نتياة الضغوط املتتالية للحياة الزوجية وتحمل املسئوليات (مصطفى وخليل ومحمد،
 .)2016حيث أ استمرار الزوجي بالعيش تحت سقف واحد ولكل منهما حياته الخاصة التي ال يعرف عنها شريكه إال
ً
القليل هو طالق نو شهون وهو من أكثر أنواع الطالق خطورة وأشد أملا على العالقة بي الزوجي من الطالق
الشرعي (الحسي .)2013 ،
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()163

فعالية برنامج إرشادي قائم على التدخالت االيجابية
في خفض الطالق العاطفي لدى المتزوجين العاطلين عن العمل

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد السادس والثالثون ــ سبتمبر 2021م

ويعد الطالق العاطفي واحدا من أهم جوانب التوتر في العالقة ونوعيتها بي الزواج ،وقد جيكو االنفصال
العاطفي الخطوة الولى في تراجع العالقة الزوجية ،والشعور باالغتراب النفس ي والعاطفي وفقدا الصراحة والثقة
املتبانلة بي الزوجي (،Hijaziأ)2000
ً
وتتميز ظاهرة الطالق العاطفي التي تنشأ بي الزوجي بماموعة سمات تعتبر مؤشرا لبروز هذه الظاهرة
بينهما بشكل واضح ،ومن أهم تلك السمات ،هي وجون انفصال ماني واضح بي الزوجي  ،وعدم وجون رغبة في
ً
ممارسة العالقة الحميمة بي الزوجي واالنسحاب من املعاشرة الزوجية ،فضال عن تغيير كل من الزوجي أنواره مع
شريكه اآلخر ،وجمون العواطف وانطفائها ،والهروب املتكرر من املنزل أو جلوس الزوجي في أماكن منفصلة ناخل
البيت (الفتالوي وجبار.)2012 ،
هناك مظاهر للطالق العاطفي منها :جيقلل كل طرف من شأ اآلخر (أفكاره ،مشاعره ،تصرفاته أو
شخصيته) ،ويقلل من قيمة كل ما هو مهم بالنسبة للشريك من منطلق عدم حساسية أو ازنراء ،واالنسحاب
والتانب حيث ُجيظهر أحد الشريكي عدم الترحيب بالدخول في مناقشات مهمة أو االستمرار فيها (جورنو أ.)2005 ،
ً
وال جيدركا مشاعر بعضهما ،وكثيرا ما يشعرا بأ أحدهما ال جيحظى بمحبة اآلخر (كوفالوف.)2005 ،
أما النظريات التي فسرت الطالق العاطفي فيمكن استعراض البعض منها :حيث ترى نظرية التفاعل الرمزي
ً
ً
أنه كلما كا العالم الرمزي مختلفا ومتباجينا كلما جيحدث في الزياات بي أفران جينتمو أ إلى بيئات لغوية وثقافية
ً
مختلفة ،كلما تبلورت توقعات النوار بينهما بشكل ضعيف وبطيء ،المر الذي جياعل التفاعل بينهما جيحمل ضروبا من
التوتر والصراع ،بينما جيحدث العكس في حالة اشتراك الطرفي في عالم رمزي واحد (شكريأ .)2009 ،مما جيزيد في
التباعد بي الزوجي  ،المر الذي يعمل على اتساع الهوة بينهما وبالتالي فتور العالقة الزوجية.
ً
أما نظرية الذات فقد أكد روجرزأ ( )Rogersأ التوافق النفس ي جيتوفر عندما جيكو الفرن متسقا مع مفهوم
ذاته ،أوهو شرط أساس ي الستقامة العالقة الزوجية وبالعكس ،وتركز نظرية الذات على أهمية االحترام والتقدجير وأنه
مطلب عند كل الناس ويسعى الجميع للحصول على تقدجير إجياا ي من اآلخرين ،لذا فإ استخدام العنف بكافة
اشكاله ،جيؤني إلى قلة وانعدام االحترام بي الزوجي  ،مما جينتج عنه ضعف العالقة العاطفية بينهما (بانوبال ،
.)2009
وترى نظرية أريكسو في النمو النفس ي االجتماعي في الزواج الناجح بأ اللفة تاعل الزواج ذو املعنى ،ذلك
أ اللفة تولد الحب وتؤني إلى الفشل في تأمي عالقة تعاونية وثيقة مع الزوج ،وأ كل أزمات النمو موجونة في
الزوأاج من بداجيته وفي كل مرحلة تظهر أزمة وتسيطر مشكالتها على الزوجي وتحمل إمكانية التفاعل ا ألجياا ي فتقوي
النمو إذا تم حل الزمة بشكل مناسب أو إمكانية التفاعل السلبي فتضعف هذه العالقة بالزمة بي الزوجي ظهور
عائق جيمنعهما أو جيمنع أحدهما من إشباع الحاجات الساسية أو تحقيق أهداف ضرورية ،فيشعر بالحرما والحباط
ويدرك التهدجيد وعدم الما في عالقته الزوجية فيسوء توافقه مع الطرف مما جيصل بالطرفي إلى مرحلة تظهر فيها
مظاهر االنفصال العاطفي (الي .)2010 ،
بينما ترى نظرية التفكير الالعقالني أ هناك إحدى عشرة فكرة ال عقالنية أو خاطئة جيفترض بها أنها
مسؤولة عما جيصيب الفران من اضطرابات في تفاعالتهم العامة مع اآلخرين فقد تنشا أفكار غير عقالنية بي الزواج
تتخلص في مقارنة الشريك اآلخر ،مما قد جيؤني إلى عدم القناعة بالشريك وإثارة الشعور بالحساسية الزائدة اتااه
هذا الشريك كذلك الشعور بالحب املثالي بي الزواج قد جيؤني إلى آثار سلبية في العالقات السرية (.)Corey, 2013
أما نظرية التفاعل االجتماعي فتهتم بتطور العالقة إلى ا ألجياابية أو السلبية وفق الربح والخسارة ،فيتاه إلى
ا ألجياابية عندما يسون ويظهر التعاو والتماسك أ أو إلى السلبية فيظهر الصراع والتفكك ،وهذا مرتبط بإثابة السلوك
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الذي يعمل على تقوية العالقة ،وعدم إثابته تضعفها وتطفئها لكنه اشترط في الثواب أ جيكو ذا قيمة نفسية عند
الشخص املثاب حتى يشعر بالربح النفس ي وال يشعر بالخسارة النفسية التي جيتعرض لها عندما يعاقب أو جيحصل على
ي.)2009 ،
ثواب بسيط من التفاعل مع اآلخرين (شكر أ
ً
وأ الزوجي يستمرا في التفاعل معا ويشعرا بالتعاو والتماسك ،عندما جياد كل منهما نفسه رابحا في
ً
ً
تفاعله مع اآلخر فإنه يستمر في التفاعل معه ،ويتوقفا عن التفاعل أو جيأخذ تفاعلهما شكال عدائيا عندما جياد
ً
ً
أحدهما أو (كالهما) نفسه خاسرا نفسيا من هذا التفاعل (العبيدي.)2015 ،
مشكلة البحث:
نعيش في وقتنا الحالي أزمة عاملية وليست عربية أو محلية فقط ال أحد جيدري ما نهاجيتها ،أزمة قد تتااوز
مسالة الصحة البدنية وتتعدى حدونها حتى تصل إلى مسالة الصحة واالضطرابات النفسية ،فال شك أ هذه الزمة
قد أثرت على العالم بأكمله سواء من الناحية االقتصانجية وحتى االجتماعية إذ أننا نقف على أعتاب مرض اجتماعي
وليس وبائيا فقط.
وتعد مترتبات مرض كورونا ذات مؤثرات مختلفة على كل املاتمع والتي حدثت في الوقت الحالي فهي تعتبر
جائحة عاملية اجتاحت العالم بأكمله وكا لها تأثيرا كبيرا على جميع فئات املاتمع املحلي والعر ي والعالمي من نو
تحدجيد ،وهذا التأثير لم جيقف على ناحية واحدة بل تعدى إلى النواحي النفسية ،لذلك وجب علينا نراسة االثر النفس ي
لهذا املرض على املاتمع بشكل عام وعلى االسرة بشكل خاص ،ومن الدراسات الحدجيثة في هذا الصدن نراسة قريريأ
( )2020حول آثار كورونا على الفرن واالستراتيايات املستخدمة في التعامل معه.
كما أ املاتمع ا ألرنني كغيره من املاتمعات تعرض وال جيزال لجملة من التغيرات االجتماعية واالقتصانجية
والنفسية والثقافية وحتى السياسية واالمنية ،والتي مست في املقام االول خريطة الصحة ،حيث تكمنت من تغييرها
باتااه االمراض العصرية (كفيروس كورونا) ،وذلك بعدما تعرض املاتمع ا ألرنني في العدجيد من املرات في وقت مض ى
إلى االوبئة الفتاكة واالمراض املعدجية واستطاع أ جيتااوزها بتعاو الشعب مع القيانة ،وبفضل مؤسساته املختلفة
(فتيحة.)2017 ،
لقد بلغ معدل انتشار البطالة في ا ألرن من حملة الشهانات الجامعية في الر ع الول من عام ()2016
( )%14.6حيث بلغ معدل الذكورأ ( )%12.7مقابل ( )%23.7لإلناث ،وبحسب التقرير السنوي الصانر عن نائرة
الحصاءات العامة فإ معدل البطالة ارتفع بنسبة ( )0.6%مقارنة مع الر ع الرابع من العام 2014م (نائرة
الحصاءات العامة .)2014 ،و سبب انتشار فيروس كورونا في ا ألرن زانت السنة الحالية نسبة البطالة في اململكة
ا ألرننية الهاشمية العام الحالي ( )2020من ( )%18إلى ( )%24وهو ما يشكل عبئا كبيرا على السر ،ويؤني إلى شعور
الفرن بانخفاض في مستوى معيشته وجونة حياته بشكل عام ،وتعامله مع أفران السرة بشكل خاص (نائرة
الحصاءات العامة.)2020 ،
إ فقدا الزواج للحوار الهانف وظهور مستوى مرتفع من املواجهات والصدامات ،وعدم التكيف مع
متطلبات العصر أنى إلى تنامي ظاهرة االنفصال العاطفي بي ا ألزواج ،وكذلك عدم إشراك كل من الزوجي لآلخر في
مواجهة املشاكل الحياتية ،مما جيؤني إلى فقدا االنتماء النفس ي بينهما ،حيث أ الرضا الزواجي جيرتبط باالنسجام
العاطفي بي الزوجي  ،والذي جيضفي مالمح من االستقرار الزواجي ،في حي جيكو الطالق العاطفي نتياة لغياب الحب
واملونة بي الزواج ))Amiri, 2015
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وحاولت نراسة الناداويأ ( )2018بمحاولة فهم ظاهرة الطالق العاطفي في املاتمع ا ألرنني ،باعتباره من بي
املشكالت التي تواجه بعض السر ا ألرننية ،وقد توصلت أ الطالق العاطفي موجون في ا ألرن  ،وال جيمكن أنكاره ،ولكن
من الصعب التعرف على أرقامه بدقة.
ومن خالل مالحظات الباحث كونه يعمل لدى مركز امللكة رانيا العبد هللا لالستشارات النفسية فقد تبي له
من خالل مراجعة العدجيد من املتزوجي العاطلي عن العمل وجون مشكالت أسرية ،وكانت تعزىأ إلى الط أالق العاطفي
بي الزوجي  ،ولذلك قام الباحث باستطالع آراء عدن من املتزوجي العاطلي عن العمل وقد وجه لهم سؤال حول
وجون اعراض الطالق العاطفي الرئيسية ،وقد تبي انتشار معظم العراض الرئيسية للمتزوجي بعد سنوات من
الزواج ،ولذلك ارتأى الباحث القيام بهذا البحث امليداني ،ملساعدة هذه الفئة من املراجعي للمركز .أ
أسئلة الدراسة:
بناء على ما سبق؛ تتحدن مشكلة البحث في السؤال الرئيس ي التالي :هل هناك فعالية للبرنامج الرشادي
القائم على فنيات علم النفس الجيجا ي بين رتب درجات املجموعة التجريبية ورتب درجات املجموعة الضابطة
في خفض الطالق العاطفي واالحتفاظ بمستوى االنخفاض لدى املتزوجين العاطلين عن العمل في فترة انتشار
فيروس كورونا؟ ويتفرغ عن هذا السؤال ما جيلي:
 .1هل هناك فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوىأ ( )0.05=αبي رتب متوسطات املاموعة التاريبية ورتب
متوسطات املاموعة الضابطة في خفض الطالق العاطفي لدى املتزوجي العاطلي عن العمل في فترة فيروس
كورونا؟
 .2هل هناك فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوىأ ( )0.05=αبي رتب متوسطات املاموعة التاريبية في
االحتفاظ بمستوى االنخفاض في الطالق العاطفي لدى املتزوجي العاطلي عن العمل في فترة انتشار فيروس
ك أورونا؟
أهمية البحث:
تكمن أهمية البحث في اآلتي:
 الهمية النظرية:
 تنبثق أهمية الدراسة الحالية من تناولها متغير الطالق العاطفي والذي يعد له قيمة إجياابية في التخفيف مناملشكالت الزوجية.
 تبرز أهمية الدراسة الحالية أجيضا من أهمية استخدام متغيرات علم النفس ا ألجياا ي كطريقة ملساعدة السرةبشكل حدجيث.
ً
 كما تستمد الدراسة أهميتها أجيضا من أهمية متغير اجراء برامج إرشانجية املتزوجي العاطلي عن العملاملطلقي عاطفيا في ظل انتشار كورونا.
 تتمثل أهمية الدراسة من أهمية الفئة التي جيتناولها وهي فئة املتزوجي العاطلي عن العمل. الهمية التطبيقية:
 تنبثق الهمية التطبيقية لهذه الدراسة من أهمية اعدان الباحث ملقياس الطالق العاطفي كطريقة من طرقالكشف عن الظاهرة لدى املتزوجي العاطلي عن العمل.
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 جيمكن االستفانة من البرنامج ا ألرشاني في خفض الطالق العاطفي لدى فئة تتعرض لكم كبير من الضغوطنتياة فقدا فرصة العمل.
 جيمكن أ يستفيد منها املرشدجين السريي في مساعدة أولياء المور ذوي الوضع النفس ي غير املستقر.حدود البحث:
جيتم تعميم نتائج البحث الحالي في ضوء الحدون اآلتية:
 الحدون املوضوعية :ويتحدن البحث الحالي باستاابات أفران العينة على فقرات املقياس ،وقد أتبع البحث
الحصائية التي طبقت لدراسة الفروق في مقياس :الطالق العاطفي بي
املنهج شبه التاريبي ،والساليب أ
املاموعة التاريبية والضابطة.
 الحدون البشرية :املتزوجي املراجعي للمركز الذجين لديهم مستوى متوسط أو مرتفع من الطالق العاطفي
ويبلغ أو أ من العمر ( )50-30سنة ،ال يعمل أو أ حاليا ،حيث تم التطبيق عليهم معا وليس كل شخص على حدة
 الحدون املكانية :تم تطبيق البحث في املعهد الوطني لتأهيل املاتمعي /جامعة مؤته.
شهرا واحدا.
 الحدون الزمانية :تم تطبيق البحث الحالي خالل عام ، 2020حيث استغرق تطبيق البرنامج أ
مصطلحات الدراسة:
تضمنت الدراسة املصطلحات اآلتية:
 علم النفس الجيجا ي :جيمكن تعريف علم النفس ا ألجياا ي ،بأنه الدراسة املوضوعية للخصال ا ألجياابية فيالنسا  ،وللمؤسسات النفسية واالجتماعية التي تعمل على ترقية هذه الخصال وتنميتها لعدان شخصيات
إجياابية .لقد أولى علم النفس اهتمامه طيلة عقون من الزمن بالنماذج السيئة من الناس واملرض ى والعاجزين،
واآل جيتاه إلى االهتمام بالقوياء والطيبي والحياة الطيبة ،أ موضوع علم النفس ا ألجياا ي هو الشخصية
الطيبة الفاضلة القوية (معمرية.)2010 ،
 مكونات علم النفس الجيجا ي املرتبطة بجودة الحياة الذاتية والتي يستهدفها البرنامج العالجي الحالي: -1االمتنان Gratitude :االمتنا هو مكو متعدن البعان يشتمل على مكونات انفعالية (مشاعر الشكر أو
االعتراف بالجميل لكو الشخص مستقبال لفعال الخير من قبل الخرين) ،ومكونات طبيعة الفرن الذي جيقدر
الجوانب ا ألجياابية في الحياة والعالم من حوله،Wood, Froh, & Geraghty( .أ)2010
 -2سمات القوة الشخصية Character strengths :تشير سمات القوة الشخصية إلى مكو من  24سمة
إجياابية فرنجية (مثل فعل الخير ،والتواضع) وهي مصنفة إلي ست فئات واسعة من الفضائل ( Park, Peterson,
،& Seligmanأ ،)2004ويمتلك كل فرن سمات شخصية مميزة له ويكو منها بروفيال فريدا جيميزه عن الخرين
()Peterson & Seligman, 2004
 -3أفعال الخير Kindness :تشير أفعال الخير إلي سمة شخصية ذات طبيعة متعدنة البعان ،تتضمن ثالث
مكونات هي :الدافعية نحو التصرف بطيبة نحو الخرين ،التعرف على مواضع الخير لدي الخرين ،التصرف
بطيبة وإحسا مع الخرين ،Otake Otsui, & Frederickson, 2006), Shimai, Tanaka-Mastumi( ،وعند أناء
أفعال الخير ،فإ الفران جيتصرفو بطريقة تفيد الخرين حتى علي حساب راحتهم الخاصة ( Lyubomirsky,
.)2006 Sheldon, & Schkade, 2005; Otake et al

أبو سمهدانه

()167

فعالية برنامج إرشادي قائم على التدخالت االيجابية
في خفض الطالق العاطفي لدى المتزوجين العاطلين عن العمل

المجلة العربية للعلوم ونشر األبحاث ــ مجلة العلوم التربوية والنفسية ــ المجلد الخامس ــ العدد السادس والثالثون ــ سبتمبر 2021م

 -4التفاؤل Optimism :يعرف التفاؤل على أنه كال من توقع عام على سبيل املثال ،امليل إلي توقع حدوث نتائج
إجياابية (،Boman, Furlong, Shochet, Lilles, & Jonesأ )2009وتوقع معرفي وهو عزو مواجهة الفرن للخبرات
ي إلى عوامل نائمة شخصية متعلقة
الخبرات ا ألجياابية فتعز أ
السلبية إلى عوامل خارجية مؤقتة ومحدونة ،أما أ
بالفرن (،Seligmanأ.)1991
 -5األمل Hope :المل هو حالة نافعية إجياابية تتضمن كال من مكو معرفي ومكو سلوكي ،أما املكو املعرفي
فيشير إلى تفكير الفرن املوجه نحو الهدف ،أما املكو السلوكي لألمل فهو التخطيط ثم سلك الطرق لتنفيذ
أ
وتحقيق الهداف التي جيضعها الفرن لتحقيقها (،Snyder, Irving, & Andersonأ.)1991
 فيروس كورونا :هي فصيلة كبيرة من الفيروسات التي قد تسبب املرض االنسا  .ومن املعروف أ عدنا منفيروسات كورونا تسبب لدى البشر حاالت عدوى الجهاز التنفس ي التي تتراوح حدتها من نزالت البرن الشائعة إلى
االمراض االشد وخامة مثل متالزمة الشرق االوسط التنفسية واملتالزمة التنفسية الحانة الوخيمة (السارس).
ويسمى فيروس كورونا املكتشف مؤخرا مرض فيروس كورونا كوفيد – ( 19نليل منظمة الصحة العاملية،
.)2020
 الطالق العاطفي  :Emotional Divorceيعرف كليمورأ )2004( Gilmourالطالق العاطفي Emotional Divorceعل أنه "عيش الزوجي في بيت واحد لكنهما منفرنجين ومنعزلي عن بعضهما البعض ،ولم جيص أال إلى مرحلة
الطالق القانوني" .ويعرف إجرائيا للطالق العاطفي بالدرجة الكلية التي جيحصل عليها املتزوجي عن طريق
االستاابة على فقرات مقياس الطالق العاطفي املطور لغراض البحث الحالي.
 العاطلين عن العمل :بحسب تعريف منظمة العمل الدولية ( )ILO) (International Labor Organizationأالعاطل عن العمل هو الفرن البالغ من العمر (ً )65-15
ً
عاما وال يعمل رغم أنه ً
وراغبا فيه ،ويبحث
قانرا عليه،
عنه ،ويقبله عند مستوى الجر السائد ،ولكن نو جدوىأ (،Dunodأ .)1999وياب أ جيتوفر عند الفرن شرطا
ً
وراغبا به ،وأ جيبحث عن
أساسيا حتى جيدرج ضمن قائمة العاطلي عن العمل وهما :أ جيكو قانرا على العمل
فرصة للعمل (،Probestأ .)2005ويعرف اجرائيا بأنه ماموعة من املتزوجي والذجين ليس لديهم عمل حالي ملدة
تزيد عن ستة أشهر ،وتتراوح أعمارهم بي ( )50-30سنة ،ويعيشوا بأسر وقد شخصوا بأ لديهم مستوى طالق
عاطفي متوسط أو مرتفع.

 -2األبحاث والدراسات السابقة:
تناولت الدراسات السابقة العدجيد من املتغيرات املرتبطة بالطالق العاطفي واستخدم بعضها برامج عالجية،
ولكن الدراسة الحالية تتناول فعالية برنامج عالجي في خفض الطالق العاطفي لدى فئة املتزوجي العاطلي عن
العمل ،وفيما جيلي أبرزأ الدراسات السابقة ذات الصلة:
 فقد أجرى كل من كارل وتيان ( )1999،Karl & Tianنراسة هدفت إلى التنبؤ بتكرار البحث عن العمل والصحةالنفسية عند العاطلي عن العمل في استراليا ،هدفت إلى التعرف على االختالف بي ماموعة من العاطلي عن
العمل وماموعة من االفران العاملي على متغيرات الصحة النفسية والكفاءة الذاتية وااللتزام باملهنة ،تكونت
ً
ً
عينة الدراسة من ( )238فرنا منهم ( )118عاطال عن العمل و ( )120من االفران العاملي  .أظهرت نتائج الدراسة
ً
ً
أ االلتزام بالبحث عن الوظيفة يعتبر مؤشرا جيدا للنااح في العثور على وظيفة ،وأ الكفاءة الذاتية وااللتزام
ً
احتماال أ
أ
يشير إلى أ العاطلي عن العمل الذجين لديهم رغبة قوية بالحصول على الوظيفة أقل
بالبحث عنها أ
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-

-

-

-

-

يعانوا من انخفاض في تقدجير الذات ،وا االفران العاملي لم جيكن لديهم التزام باملهنة حيث لم جيكونوا في
الوظيفة التي جيطمحو اليها.
أجرى كل من جنيفر ودونالد ( )2007 ،Jennifer & Donaldنراسة بهدف معرفة فاعلية برنامج لتنمية الجانب
ً
(السلوكي ،املعرفي ،الوجداني) لدى ( )25زوجا يعانو من اضطراب في العالقة ،وتم تطبيق البرنامج ،وأظهرت
نتائج الدراسة فاعلية البرنامج في تعدجيل السلوك بي الزوجي  ،وقدرتهما على الوصول بالعالقة للطريق ا ألجياا ي
كما أجرت الشحات ( )2012نراسة هدفت إلى التعرف على فعالية برنامج ا ألرشان باملعنى في تنمية مستوى
الطاقة النفسية الفعالة لدى عينة من الخرياي العاطلي عن العمل .وتكونت العينة من ( )15خريج عاطل عن
العمل منهم ( )9ذكور و ( )6إناث .وتم استخدام مقياس الطاقة النفسية الفعالة ،والبرنامج ا ألرشاني ،أشارت
النتائج إلى وجون فروق نالة إحصائ ًيا بي متوسطي نرجات أفران العينة على مقياس الطاقة النفسية الفعالة
قبل و عد تطبيق البرنامج ا ألرشاني لصالح التطبيق البعدي ،ال توجد فروق بي متوسطات نرجات أفران العينة
من الذكور والناث بعد تطبيق البرنامج ا ألرشاني باملعنى على مقياس الطاقة النفسية الفعالة.
ومن جهة أخرى فقد أجرى بلومر ونميك ويرتلين وروجرز وويكز وبترسون وفاجيف ( Blumer, Nemecek,
 )2014 ،Hertlein, Rogers, Weeks, Petrson, & Fifeنراسة هدفت إلى معالجة الركون الكبير في الوالجيات
املتحدة بسبب البطالة والصعوبات االقتصانجية ،والعمل على تقدجيم املساعدة والدعم للعاطلي عن العمل ،وقد
ي ،وركز البرنامج
طبقت الدراسة على ( )16مستشار من القائمي على تقدجيم االستشارة في ا ألرشان والعالج السر أ
على أر عة محاور هي عرض املشاكل املشتركة واالختالفات في الجوانب النفسية والتاارب العالجية املفيدة عن
العمل وكيفية تقدجيم املشورة للعاطلي عن العمل ،وقد اظهر البرنامج فعالية مع املشاركي الخاضعي له.
وهدفت نراسة مصطفى ومحمد وخليل ( )2016للتعرف على العالقة بي الضغوط السرية والطالق العاطفي
لدى املتزوجي  .عينة الدراسة :تتكو عينة الدراسة من ( )60من الزواج والزوجات ( 30زوجا "  30زوجة) .تم
تطبيق مقياس الضغوط السرية إعدان الباحثة ومقياس الطالق العاطفي في صورته النهائية .نتائج الدراسة:
أظهرت النتائج وجون عالقة ارتباطيه موجبة بي الضغوط السرية والطالق العاطفي لدى املتزوجي  ،أي كلما
زانت الضغوط السرية زانت ظاهرة الطالق العاطفي بالسرة ،أوكذلك توجد فروق ذات ناللة إحصائية بي
الزواج والزوجات لصالح الزوجات في الشعور بالضغوط السرية والطالق العاطفي ،وانه جيمكن التنبؤ بمستوى
الطالق العاطفي من حجم الضغوط السرية
وقد تناولت دراسة الريماوي والشويكي ( )2017التعرف إلى مستوى الطالق العاطفي لدى الزواج في محافظة
الخليل في ضوء متغيرات الدراسة ،وتكونت عينة الدراسة من ( )400زوج وزوجة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم
تطبيق مقياس الطالق العاطفي من إعدان منصورأ ،وأظهرت النتائج وجون فروق ذات ناللة إحصائية في كل من:
مستوى الطالق العاطفي لدى الزواج يعزى ملتغير الجنس وكانت الفروق لصالح الناث ،وملتغير العمر كانت
الفروق لصالح عمر ( ،)36-44وملتغير مكا السكن كانت الفروق لصالح السكن مع أهل الزوجة ،وملتغير مدة
الزواج كانت الفروق لصالح الفئة (من  18-9سنة) ،وملتغير الوظيفة كانت لصالح ال أعمل.
كما أجرى الجوازنة ( )2018تحدجيد مستوى الطالق العاطفي لدى الزوجي ومستوى التوافق النفس ي لألبناء،
ومستوى ما جيتنبأ به الطالق العاطفي لدى الزوجي في التوافق النفس ي لألبناء .استخدمت الدراسة املنهج
الوصفي التحليلي املسحي ،وتم إعدان مقياسي موجهي لعينة الدراسة ،املقياس الول :الطالق العاطفي لدى
الزوجي  ،واملقياس الثاني :التوافق النفس ي لألبناء ،وتم التحقق من صدق اثبات املقياسي بعد عرضهما على
املحكمي وإجراء التعدجيالت .تكونت عينة الدراسة من ( )110حالة من الزواج ،وعينة من أبنائهم البني بلغت
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-

-

-

-

ً
( )110طالبا .أظهرت النتائج أ املتوسطات الحسابية جاءت مرتفعة لألزواج من حيث الطالق العاطفي،
ً
وأظهرت الدراسة وجون توافق نفس ي متوسط لدى أبناء املطلقي عاطفيا في مااالت التوافق النفس ي .وأظهرت
النتائج أ املتغيرات املستقلة ماتمعة (سمات نفسية وشخصية ،السمات االجتماعية ،السمات الجنسية،
السمات االقتصانجية) فسرت ما قيمته  %78,2من التوافق النفس ي لألبناء بفقرات سلبية ،حيث أظهرت النتائج
تأثير الطالق العاطفي لدى الزوجي على التوافق النفس ي لألبناء بدرجة عالية و شكل سلبي.
وهدفت دراسة النجداوي ( )2018إلى محاولة فهم ظاهرة الطالق العاطفي في املاتمع ا ألرنني ،باعتباره من بي
املشكالت التي تواجه بعض السر ا ألرننية .حيث أجريت الدراسة على عينة قصدجية مكونة من ( )17امرأة من
اللواتي خبر الطالق العاطفي ،وقد توصلت الدراسة إلى ماموعة من النتائج ،التي كا من أهمها :أ الطالق
العاطفي موجون في ا ألرن  ،وال جيمكن أنكاره ،ولكن من الصعب التعرف على أرقامه بدقة .وقد عرفت املشاركات
الطالق العاطفي بأنه جيتمثل في أ يعيش الزوجا تحت سقف واحد ،ولكن ببرون عاطفي وأقرب للطالق
الصامت .وعن أسباب هذا النوع من الطالق من وجهة نظر املشاركات ،فقد تبي أ هناك أسبابا متعدنة
ومتداخلة ،ومن الصعب حصرها بدقة.
وهدفت دراسة الحميري ( )2019الكشف عن فعالية برنامج إرشاني انتقائي تكاملي للحد من الصمت الزوجي
وتحسي التوافق النفس ي لدى عينة من املتزوجات حدجيثاّ .
وطبق هذا البحث على عينة مكونة من ( )100طالبة
من الطالبات املتزوجات حدجيثا .واستخدمت الباحثة مقياس الصمت الزوجي ومقياس التوافق النفس ي من
إعدانها ،وكشفت نتائج الدراسة عن وجون فروق ذات ناللة إحصائية بي متوسطي نرجات الطالبات في
املاموعة التاريبية في القياسي القبلي والبعدي للحد من الصمت الزوجي لصالح القياس البعدي.
وتناولت دراسة العمرو ( )2019الكشف عن فاعلية برنامج إرشاني وجوني في زيانة التسامح وتخفيض الطالق
العاطفي لدى النساء في مرحلة اليأس في ا ألرن  .وتكونت عينة الدراسة من ( )30امرأة ممن جيترنن على مركز
ا ألرشان السري في الزرقاء ،ومركز مؤسسة الحسي في عما  .وتم اختيارها بطريقة قصدجية ،حيث وزعت إلى
ماموعتي متكافئتي  ،تاريبية وضابطة ،تكونت كل منهما من ( )15امرأة ،ولتحقيق أهداف الدراسة تم اعتمان
مقياس التسامح املعد من قبل هيرتلند ،وتطوير مقياس للطالق العاطفي ،وبناء برنامج إرشاني وجوني مستند
إلى العالج الوجوني ،ثم التحقق من خصائصهم السيكومترجية بقياس الصدق والثبات لكل منها .وأظهرت النتائج
وجون فروق ذات ناللة إحصائية بي متوسطي أناء املاموعتي التاريبية والضابطة ،على مقياس التسامح
تعزى للبرنامج ا ألرشاني ،ولصالح املاموعة التاريبية ،كما أظهرت النتائج وجون فروق ذات ناللة إحصائية بي
متوسطي أناء املاموعتي التاريبية والضابطة ،على مقياس الطالق العاطفي البعدي تعزى للبرنامج ا ألرشاني
ولصالح املاموعة التاريبية بي متوسطي أناء املاموعتي .
وتناولت دراسة مصطفى ،وعويضة ،ومحمود ،وعبد الرحمن ( )2019معرفة مستوي الطالق العاطفي لدي
عينة من املتزوجات في ضوء متغيرات عدن سنوات الزواج واملؤهل الدراس ي .وتكونت العينة من ( )35امرأة
متزوجة ،وتم استخدام مقياس الطالق العاطفي إعدان الشواشرة ،وعبد الرحمن ( ،)2018وأظهرت النتائج
وجون مستوي متوسط من الطالق العاطفي لدي عينة الدراسة ،وعدم وجون فروق ذات ناللة إحصائية تعزي
ملتغير عدن سنوات الزواج واملؤهل الدراس ي .وانتهت الدراسة لبعض التوصيات مثل ضرورة عمل برامج إرشانجية
للمقبلي على الزواج واملتزوجي وتوعيتهم بخطورة الطالق العاطفي ،وكيفية عالجه ،واقتراح تقدجيم برامج
ا ألرشان الزواجي ناخل موان الدراسة بالجامعة وبالتعليم ما قبل الجامعي.
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 كما تناولت دراسة شويخ ( )2020انراك جائحة كوفيد  19كحدث صدمي وأثره في بعض االختالالت النفسيةلدى عينة من املصريي  ،تكونت عينة الدراسة من ( )247مشاركا ،ويتراوح اعمارهم بي  55-18سنة ،وتم تطوير
مقياس انراك جائحة كوفيد  19كحدث صدمي ،وأناة مسح للمساندة االجتماعية ،وقائمة كرب ما بعد
الصدمة ،ومقياس شدة االكتئاب املختصر ،واشارت نتائج الدراسة إلى أ االناث اكثر انراكا لجائحة كوفيد 19
كحدث صدمي من الذكو أر ،وكشفت الدراسة أ انراك جائحة كوفيد  19كدث صدمي له تأثير في حدوث بعض
االختالالت النفسية املتمثلة في كرب ما بعد الصدمة واالكتئاب.
التعقيب على األبحاث والدراسات السابقة:
جيالحظ من استعراض الدراسات والبحاث السابقة تنوع تطرقها ملتغيرات البحث فبعضها ركز على نراسة
الطالق العاطفي سواء كدراسة وصفية او تاريبية ،ومن الدراسات التاريبية في هذا املاال نراسة العمروأ (،)2019
بينما ركزت نراسات أخرى للتوجه لفئة العاطلي عن العمل و عضها اهتم بمتغيرات نفسية في ظل جائحة كورونا،
ويأتي البحث الحالي ليامع متغيرات الطالق العاطفي في ضوء علم النفس ا ألجياا ي لدى فئة املتزوجي العاطلي عن
العمل ،ويستفيد البحث الحالي من البحوث والدراسات السابقة في تطوير املنهجية وتطوير املقياس ،وفي اعدان
البرنامج ا ألرشاني ،وعند مناقشة النتائج.

 -3منهجية البحث وإجراءاته.
منهجية البحث:
تم استخدام املنهج شبه التاريبية ملناسبته للدراسة الحالية
مجتمع البحث:
تكو ماتمع الدراسة من جميع املتزوجي العاطلي عن العمل من املراجعي لدى املركز ،حيث تصل نسبة
املتزوجي غير العاملي من املراجعي لدى املركز بي (.)%20-15
عينة البحث:
تم اختيار عينة للبحث االستطالعية للتأكد من مناسبة أنوات الدارسة ويبلغ عدنها ( )30متزوج عاطل عن
العمل وعمره بي ( )50-30سنة ،بينما تم اختيار عينة مقدارها ( )18متزوج من مراجعي املركز العاطلي عن العمل
بعد تطبيق مقياس الطالق العاطفي على ( )66متزوج عاطل عن العمل من مراجعي املركز والذجين حصلو على
تشخيص مقياس الطالق العاطفي عالمة بي متوسطة إلى مرتفعة ،والراغبي باالنضمام إلى برنامج البحث الحالي.
أدوات البحث:
أوال :مقياس الطالق العاطفي اعداد الباحث
تم تطوير مقياس الطالق العاطفي ،ويهتم املقياس بالتعرف على انتشار ظاهرة الطالق العاطفي لديهم وتم
الرجوع لألنب النظري والدراسات السابقة التالية عند تطويره (الناداويأ2018 ،؛ العمروأ2019 ،؛ والحسي 2013 ،
والجوازنة ،)2018 ،وعدن فقرات املقياس بالصورة الولية هو ( )32فقرة وتقيس البعان الر عة التالية:
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 -1الوضع الشخص ي واالجتماعي ناخل الحياة السرية :ويهتم بالصفات والسمات النفسية االنفعالية اثناء وجون
الزوجة في املنزل وعالقة السرة مع اآلخرين وعدن فقراته ( )8فقرات.
 -2أساليب التنشئة السرية :تهتم بشؤو الزوج والوالن والقارب والتعامل معهم في السرة .وعدن فقراته ()8
فقرات.
 -3الحياة الحميمية :طبيعة الرضا عن الحياة العاطفية والرضا عنها .وعدن فقراته ( )8فقرات.
 -4الحياة االقتصانجية ووقت الفراغ :يهتم بالجوانب االقتصاني املاني مع الزوج ،وكيفية قضاء الوقت مع
الشريك ،وعدن فقراته ( )8فقرات .وتم التحقق من الخصائص السيكومترجية للمقياس من صدق وثبات من
خالل ما جيلي:
وتم التحقق من نالالت صدق بطريقتي هما:
 .1الصدق الظاهري:
تم عرض مقياس الطالق العاطفي بصورته الولية على ( )10محكمي من املتخصصي في ا ألرشان النفس ي
في الجامعات ا ألرننية ،للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم حول مالئمة فقرات املقياس وسالمة صياغته اللغوية وقياسه
ملا من اجله .وقد تم اعتمان نسبة االتفاق ( %0.80فأعلى) بي املحكمي لإلبقاء على الفقرة أو حذفها ،وقد أبدى
ً
املحكمو عدنا من املالحظات ،حيث تم تعدجيل ( )3فقرات وبقي عدن الفقرات ( )32فقرة.
 .2صدق البناء الداخلي:
تم التحقق من صدق البناء الداخلي ملقياس الطالق العاطفي باستخدام طريقة البناء الداخلي حيث تم
تطبيق املقياس على عينة استطالعية تكونت من ( )30متزوج من العاطلي عن العمل من ناخل املاتمع وخارج
العينة ،وتم إجياان معامل االرتباط بي كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ،ومعامل ارتباط الفقرة مع البعد وتراوحت
القيم بي الفقرة والدرجة الكلية للمقياس بي ( ،)0.71-0.33وتراوحت القيم بي الفقرات والبعان بي (،)0.62-0.30
وهذا مؤشر على الصدق البناء الداخلي للمقياس.
ثبات مقياس الطالق العاطفي:
 -1معامل الفا كرونباخ :حيث تم حساب الثبات الكلي للمقياس وأبعانه املختلفة عن طريق حساب معامل ألف
كرونباخ وبلغ للدرجة الكلية ( ،)0.89ولألبعان الوضع الشخص ي االجتماعي ( )0.84وأساليب التنشئة السرية
( )0.88والحياة الحميمة ( ،)0.85والحياة االقتصانجية ووقت الفراغ ()0.89
 -2التازئة النصفية :تم حساب الثبات الكلي ملقياس الطالق العاطفي وأبعانه املختلفة بي الفقرات الزوجية
والفقرات الفرنجية عن طريق حساب معامل الثبات املعدل ،وقد تبي أ معامل الثبات بطريقة التازئة النصفية
بلغ ( ،)0.86ولألبعان الوضع الشخص ي االجتماعي ( )0.82ولساليب التنشئة السرية ( )0.86وللحياة الحميمة
( ،)0.84وللحياة االقتصانجية (.)0.85
 -3طريقة إعانة االختبار :كما تم حساب الثبات بطريقة العانة من خالل تطبيقه على العينة االستطالعية
()30متزوج عاطل عن العمل وتم اختيارهم بطريقة قصدجيه ،وكانوا خارج عينة الدراسة وناخل املاتمع ،وإعانة
تطبيقه بعد أسبوعي  ،وقد تبي أ الثبات بطريقة إعانة االختبار بلغ ( ،)0.90ولألبعان :للوضع الشخص ي
االجتماعي ( )0.90ولساليب التنشئة السرية ( )0.85وللحياة الحميمة ( ،)0.84وللحياة االقتصانجية ( )0.84مما
جيدل على وجون نرجة مناسبة من الثبات.
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تصحيح وتفسير املقياس:
جيتكو املقياس من أر عة أبعان وجميع الفقرات ذات اتااه سلبي تدل على وجون طالق عاطفي ،ويتم االجابة
على فقرات املقياس باختيار خيار من خمسة خيارات وهي :أبدا ( ،)1قليال ( ،)2احيانا ( ،)3غالبا ( ،)4نائما ( ،)5ويتم
تفسير الدرجات حسب املعانلة التالية لكل بعد :املدى= أكبر قيمة – أقل قيمة /عدن الفئات ،فاملدى = ،3/1-4
املدى =  ،1ويمكن تفسير الدرجات التي جيحصل عليها الكبير في السن على مستوى الفقرة على النحو اآلتي :الدرجة (-1
 )2.33مستوى منخفض من الطالق العاطفي ،و ( )3.66-2.34مستوى متوسط من الطالق العاطفي ،و ()5-3.67
مستوى مرتفع من الطالق العاطفي.
ثالثا :البرنامج الرشادي املستند إلى علم النفس الجيجا ي
ً
مستندا إلى النبيات السابقة املتعلقة بموضوع الدراسة وعينتها،
أ
قام الباحث ببناء وإعدان البرنامج العالجي،
ً
وفقا للعالج علم النفس ا ألجياا ي ،وتكو البرنامج العالجي من أر عة عشر جلسة إرشانجية ،مدة كل منها ( )60نقيقة .أ
وقد تم االعتمان على الفنيات التالية :املرونة والمل ،والكفاءة الذاتية ،والتفاؤلأ ،والخبرة ا ألجياابية،
والتدفق النفس ي ،والصالبة النفسية.
خطوات بناء البرنامج العالجي:
ً
استنانا إلى النب النظري والتربوي املتعلق بعلم النفس ا ألجياا ي ،ومن خالل رجوع
أ
 -1تم إعدان البرنامج العالجي،
الباحث إلى النب التربوي والنفس ي في هذا املاال ،مثل (معمرية2010 ،؛ العمروأ2019 ،؛ والشحات2012 ،؛
والحميري وقطحا .)2019 ،
 -2تم تحدجيد الهدف العام من البرنامج ،والتأكد من شمولية ونقة البرنامج ا ألرشاني في علم النفس ا ألجياا ي ،وذلك
من خالل عرض البرنامج العالجي على ( )6من املحكمي ذوي االختصاص ممن جيحملو نرجة الدكتوراه في
ا ألرشان النفس ي ،وتم الخذ بمالحظاتهم ،للتأكد من صدق املحتوى للبرنامج املعد لهذه الدراسة ،وتم الخذ
بمالحظاتهم.
تم تطبيق البرنامج العالجي املستند إلى علم النفس ا ألجياا ي وقد تكو البرنامج في صورته النهائية من ()14
جلسة مدة كل جلسة ( )45نقيقة ،وتشتمل الجلسات على ماجيلي.
التعارف وتقوية العالقة وتحدجيد التوقعات من البرنامج ،والحدجيث عن علم النفس ا ألجياا ي.
 -1التعرف على مفهوم الطالق العاطفي وابعانه واعراضه واثاره على حياة االسرة
 -2التعرف على أسباب الطالق العاطفي واالستراتيايات املناسبه ملواجهته
 -3العوامل املرتبطة بالبطالة واثارها وكيفية تأثيرها على الفرن واالسرة
 -4تنمية السلوك ا ألجياا ي في الشخصية والتفاؤل من اجل الوصولأ إلى الحل السليم للمشكلة
 -5االستماع لآلخرين بانفتاح ومرونة
 -6تطوير قدرة املشاركي على ممارسة التفكير ا ألجياا ي
 -7تنمية املهارات ا ألجياابية للعناجية بالوقت لدى املشاركي
 -8غرس المل والخبرة ا ألجياابية الذاتية
 -9تدريب املشاركي على الرضا عن الحياة
 -10تمكي املشاركي من إجياان طرق تساعد في الوصول الرفاهية النفسية أوإلى السعانة بالحياة
 -11تدريب املشاركي على الوصولأ إلى التدفق النفس ي
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 -12تدريب املشاركي على الوصولأ إلى املرونة النفسية التحكم وااللتزام والتحدي للضغوطات
 -13انهاء البرنامج وتقييمه من قبل املشاركي
إجراءات البحث:
تم القيام بالخطوات التالية لتنفيذ البحث:
 .1تم االطالع على النب النظري والدراسات السابقة حول موضوع الدراسة الحالية.
 .2تم اخذ املوافقة من مدجير املركز الوطني لتأهيل املاتمعي لجراء تطبيق البرنامج.
 .3تم تطوير مقياس الطالق العاطفي بالرجوع لألنب النظري السابق.
 .4تم التحقق من الخصائص السيكومترجية من صدق وثبات للمقياسي .
 .5تم بناء البرنامج الخاص بالدراسة بالرجوع إلى االنب والدراسات السابقة بالصورة الولية.
 .6تم حصر ( )18متزوج عاطل عن العمل وهم الذجين حصل أوا على نرجات عالية ومتوسطة على مقياس الطالق
العاطفي وتم توزيعهم عشوائيا مناصفة إلى ماموعتي ضابطة وتاريبيه وتم التحقق من تكافؤ املاموعتي
قبل التطبيق في القياس القبلي في املقياسي .
 .7تم بناء وتحكيم البرنامج ا ألرشاني الذي جيتكو من ( )14جلسة إرشانجيه بصورته النهائية بواقع ( )45نقيقه
لكل جلسة إرشانجيه.
 .8تم تطبيق البرنامج ا ألرشاني بعد تهيئة املكا وتاهيزه.
 .9كما تم اجراء القياس البعدي على افران املاموعتي التاريبية والضابطة.
 .10تم اجراء القياس التتبعي بعد مرور شهر من تطبيق البرنامج على املاموعة التاريبية.
 .11تم تحليل البيانات املتامعة وتفسيرها ومناقشتها والوصولأ إلى التوصيات املناسبة.

 -4نتائج البحث ومناقشتها:
فيما جيلي استعراضا لنتائج الدراسة ومناقشتها:
قبل البدء بتنفيذ تطبيق البرنامج العالجي املستند إلى علم النفس ا ألجياا ي تم التحقق من تكافؤ توزيع أفران
عينة الدراسة على املاموعتي (التاريبية ،الضابطة) ملستوى الطالق العاطفي ،وفحص الفروق بينهما باستخدام
اختبار ( )Mann-Whitneyالالمعلمي والجدولأ ( )1جيوضح نتائج ذلك.
جدول ( :)1نتائج اختبار ( )Mann-Whitneyللتعرف على داللة الفروق بين املجموعتين التجريبية والضابطة
على مقياس ي الطالق العاطفي في القياس القبلي
مستوى
مجموع
متوسط
Z
مان وتني U
املجموعة العدد
املجال
الداللة
الرتب
الرتب
102.00
11.33
9
الوضع النفس ي التاريبية
0.16
1.4724.00
االجتماعي
89.00
7.67
9
الضابطة
105.00
11.67
9
أساليب التنشئة التاريبية
0.09
1.7821.00
السرية
66.00
7.33
9
الضابطة
78.00
8.67
9
التاريبية
0.55
0.6833.00
الحياة الحميمية
93.00
10.33
9
الضابطة
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مستوى
الداللة

مجموع
متوسط
املجموعة العدد
املجال
الرتب
الرتب
96.00
10.67
9
التاريبية
الحياة
0.39
0.9430.00
االقتصانجية
75.00
8.33
9
الضابطة
107.00
11.89
9
التاريبية
0.07
1.8919.00
الطالق العاطفي
64.00
7.11
9
الضابطة
جيالحظ من خالل الجدولأ ( )1عدم وجون فروق بي املاموعتي التاريبية والضابطة في مستوى الطالق
العاطفي على االختبار القبلي ،ويتبي من مالحظة قيمة  Zللطالق العاطفي أنها كانت غير نالة إحصائيا وبلغت ()0.07
كذلك كانت لجميع البعان غير نالة إحصائيا ،أنها كانت غير نالة إحصائيا وبلغت ( )0.05كما كانت لألبعان الر عة
غير نالة إحصائيا .مما جيظهر تكافؤ املاموعتي في القياس القبلي.
 نتيجة السؤال األول :هل هناك فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوىأ ( )0.05=αبي رتب متوسطات
املاموعة التاريبية ورتب متوسطات املاموعة الضابطة في خفض الطالق العاطفي لدى املتزوجي العاطلي
عن العمل في فترة انتشار فيروس كورونا؟
أولإلجابة عن السؤال الحالي تم فحص الفروق بينهما باستخدام اختبار ( )Mann-Whitneyالالمعلمي للتأكد
من وجون فروق ذات ناللة إحصائية بي اعضاء املاموعة التاريبية واعضاء املاموعة الضابطة على القياس
البعدي في تحسن الطالق العاطفي ،والجدولأ ( )2جيوضح نتائج ذلك.
جدول ( :)6نتائج اختبار ( )Mann-Whitneyللتعرف على داللة الفروق بين املجموعتين التجريبية والضابطة
على مقياس الطالق العاطفي في القياس البعدي
مستوى مر ع حجم
متوسط مجموع مان وتني
Z
املجموعة العدد
املجال
األثر
الداللة
U
الرتب
الرتب
59.50
6.61
9
الوضع النفس ي التاريبية
0.35
0.02
*2.2914.50
االجتماعي
111.50
12.39
9
الضابطة
50.50
5.61
9
أساليب التنشئة التاريبية
0.46
0.00
**3.105.50
السرية
120.50
13.39
9
الضابطة
48.00
5.33
9
التاريبية
0.55
0.00
**3.323.00
الحياة الحميمية
123.00
13.67
9
الضابطة
45.00
5.00
9
التاريبية
الحياة
0.83
0.00
**3.580.00
االقتصانجية
126.00
14.00
9
الضابطة
46.00
5.11
9
التاريبية
0.59
0.00
**3.491.00
الطالق العاطفي
125.00
13.89
9
الضابطة
**نالة إحصائيا عند مستوى ناللة (≤αأ* )0.01نالة إحصائيا عند مستوى ناللة ()α≤ 0.05
جيالحظ من خالل الجدو أل ( )2وجون فروق بي املاموعتي التاريبية والضابطة في مستوى الطالق العاطفي
على االختبار البعدي ،ويتبي من مالحظة قيمة  Zللطالق العاطفي أنها كانت نالة إحصائيا وبلغت ( )3.49وهي قيمة
مان وتني U
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نالة إحصائيا ،كذلك كانت لجميع البعان ذات ناللة إحصائيا ،مما جيظهر فعالية البرنامج ا ألرشاني املستند إلى علم
النفس ا ألجياا ي في خفض الطالق العاطفي لدى املتزوجي العاطلي عن العمل.
وتتفق نتياة الدراسة الحالية مع ما أشارت له نظرية اريكسو في النمو النفس ي االجتماعي ونظرية الذات
لروجرزأ ،ونظرية التفاعل الرمزيأ ،ونظرية التفكير الالعقالني ونظرية التفاعل االجتماعي ،التي أكدت كلها على انه
البرنامج ا ألرشاني
جيمكن أ تتغير الجانب السلبي في الطالق العاطفي ويمكن أ جيتحسن ويتغير ،وهذا ما تم خالل أ
الحالي املستند إلى علم النفس ا ألجياا ي.
ويتفق كذلك مع نتياة نراسة جنيفر ونونالد ( ،Jennifer & Donaldأ ،)2007ونراسة الناداويأ ()2018
ونراسة الحميريأ ( ،)2019ونراسة العمروأ ( ،)2019ونراسة بلومر ونميك ويرتلي وروجرز وويكز وبترسو وفاجيف
(،Blumer, Nemecek, Hertlein, Rogers, Weeks, Petrson, & Fifeأ )2014والتي أكدت كلها إمكانية خفض الطالق
العاطفي من خالل البرامج ا ألرشانجية.
ويعزى تحسن أعضاء املاموعة التاريبية مقارنة مع املاموعة الضابطة نظرا لطبيعة البرنامج ا ألرشاني
املستند إلى علم النفس ا ألجياا ي والذي تضمن التركيز على الجانب ا ألجياا ي بعيدا عن الجوانب السلبية لدى
املشاركي  ،مما ساعد في تحسي وتنمية الحياة السرية لدى املشاركي  ،وربما انعكس ذلك على حسن إنارة
املتزوجي لحياتهم ،فمن يستطيع أ جينظر للحياة بطريقة إجياابية يستطيع إنارة حياته وإجياان عمل مناسب له ،وهذا
ما تم في الدراسة الحالية.
ويعزو الباحث النتياة الحالية نظرا لطبيعة التفاعل بي املشاركي  ،وطبيعة الواجبات املقدمة ،وطبيعة
الحياة االجتماعية التي أوجدت ألفة بي املشاركي وجعلتهم جيبقوا على تواصل لدعم ومساندة بعضهم.
 نتيجة السؤال الثاني :هل هناك فروق ذات ناللة إحصائية عند مستوىأ ( )0.05=αبي رتب متوسطات
املاموعة التاريبية في االحتفاظ بمستوى االنخفاض في الطالق العاطفي لدى املتزوجي العاطلي عن العمل في
فترة انتشار فيروس كورونا؟
ولإلجابة على السؤال؛ تم تطبيق مقياس ي الدراسة الطالق العاطفي على أعضاء املام أوعة التاريبية بعد
انتهاء البرنامج بشهر ،ولإلجابة عن السؤال املتعلق بذلك التطبيق ،تم استخدام اختبار ( )Wilcoxonوهو أحد
االختبارات الالمعلمية املالئمة للكشف عن الفروق بي التطبيقي البعدي والتتبعي في حالة العينات الصغيرة الحجم
التي ال تتناسب مع افتراضات االختبارات املعلمية ،والجدو أل ( )3جيبي النتائج
جدول ( )8اختبار ( (Wilcoxonلفحص الفروق في التطبيقين البعدي والتتبعي ألفراد املجموعة التجريبية على
مقياس الطالق العاطفي
البعد

توزيع الرتب

عدد الرتب

متوسط الرتب

مجموع
الرتب

سالبة

2

8.50

17.00

موجبة

7

4.00

28.00

تساوي

0

الوضع النفس ي االقتصادي

أساليب التنشئة األسرية
الحياة الحميمة
أبو سمهدانه

سالبة

1

7.00

7.00

موجبة

8

4.75

38.00

تساوي

0

سالبة

1

5.50
()176

5.50
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0.66-

1.841.77-

مستوى
الداللة
0.51

0.07
0.08
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البعد

توزيع الرتب

عدد الرتب

متوسط الرتب

مجموع
الرتب

موجبة

7

4.36

30.50

تساوي

1

الحياة االقتصادجية

الطالق العاطفي

سالبة

3

5.00

15.00

موجبة

6

5.00

3.00

تساوي

0

سالبة

5

6.30

31.50

موجبة

4

3.38

13.50

تساوي

0

قيمة )(Z

0.89-

1.07-

مستوى
الداللة

0.37

0.29

تظهر النتائج الوارنة في الجدولأ ( )3عدم وجون فروق نالة إحصائيا عند مستوى ناللة ( )0.05 =αبي
يشير إلى استمرار
التطبيقي البعدي والتتبعي على مقياس الطالق العاطفي سواء بالدرجة الكلية أو البعان ،مما أ
تحسن أناء افران املاموعة التاريبية بأثر البرنامج العالجي املستند إلى علم النفس ا ألجياا ي بعد مرور شهر على
تنفيذه.
وتظهر نتياة السؤال الحالي االستمرار بالتحسن لدى أفران املاموعة التاريبية رغم انتهاء البرنامج العالجي،
جيظهر أ البرنامج الحالي قد استخدم مهارات طويلة املدى ولم جيكن مارن معلومات سرعا ما تم نسيانها،
أ
مما
وبنفس الوقت مما ساعد في تحسن افران املاموعة التاريبية على املدى الطويل هو طبيعة العالقة بي املتزوجي
انفسهم والتواصل القائم بينهن كأفران ماموعة تاريبية من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،حيث أنهم شكلوا
ماموعة الكترونية معا بسبب الحظر وتواصلوا معا ويحثوا بعضهم على االستفانة من املهارات التي تم التدريب عليها.
وتتفق نتياة الدراسة الحالية مع نتائج نراسة العمروأ ( .)2019ويعزو الباحث النتياة الحالية نظرا للعدجيد
من املهارات ا ألجياابية التي اكتسبها اآلباء وكانت نافعا لهم للمحافظة على الجانب ا ألجياا ي في حياتهم ،واالبتعان عن
املشاكل والسلبية ،مما جيظهر فعالية علم النفس ا ألجياا ي في مساعدة السر ،وخاصة اآلباء في خفض الطالق
العاطفي.

التوصيات واملقترحات.
.1
.2
.3
.4
.5

بناء على نتائج الدراسة جيوص ي الباحث ويقترح بما جيلي:
االهتمام بظاهرة الطالق العاطفي لدى املتزوجي العاطلي عن العمل عموما ملا لها من أهمية في حياتهم.
توجيه البرنامج الحالي ملراكز حماجية السرة واملرشدجين للعمل على خفض الطالق العاطفي لدى املتزوجي
العاطلي عن العمل.
العمل على مساعدة املتزوجي في تادجيد االنفعاالت بحياتهم لكي جيصبحوا أكثر تكيفا مع التغيرات التي ترافق
حياتهم نتياة التغيرات في طبيعة العمل.
مراعاة فئة املتزوجي العاطلي عن العمل عموما وخاصة في الجوانب النفسية كالطالق العاطفي.
تقدجيم خدمات إرشانجية فرنجية لفئة املتزوجي العاطلي عن العمل لسرعة اشراكهم باملاتمع وتقليل مخاطر
االصابة عليهم من الناحية النفسية وخاصة فيما جيتعلق بالطالق العاطفي.
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