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 الرياضاألزواج بمدينة عينة من عقالنية لزيادة التوافق الزواجي لدى لافكار غير تعديل األفي  نفسي فاعلية برنامج إرشادي

 عبد اهلل بن عبد العزيز مناحي المناحي
 جامعة شقراء  -كلية العلوم والدراسات اإلنسانية حبرميالء 

 هـ8331/ 2/6 وقبل - هـ72/3/8331 للنشرقدم 

 

عقالنية  وأثر ذلك غري الفكار  ين انانفعا ي السلوكي لتعديل األقائم على العالج العقال نفسي هدفت الدراسة إىل تصميم برنامج إرشادي: تخلصالمس
لدى عينة من زواج مبدينة الرياض, والتحقق من مدى استمرار فعالية الربنامج اإلرشادي بعد مرور شهرين من تطبيقه. يف حتسني التوافق الزواجي لدى األ

 غري العقالنيةفكار األ اتني جتريبية وضابطة. وطُبق مقياس( سنة, قسموا بالتساوي إىل جمموع36-72( زوجاً, وقد تراوحت أعمارهم ما بني )77)
اسة إىل وجود فروق يف رشادي فطُبق على اجملموعة التجريبية فقط. وتوصلت الدر على اجملموعتني, أما الربنامج اإلوالتوافق الزواجي )قبلي/ وبعدي( 

والتوافق الزواجي لصاحل القياس البعدي, وكذلك يف مقياس التوافق الزواجي بني  غري العقالنيةمتوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف مقياسي األفكار 
عن عدم وجود فروق دالة إحصائيًا يف اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية, كما كشفت الدراسة 

 متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي بني القياس البعدي والتتبعي.
 

 عقالنية, التوافق الزواجي, اخلالفات األسرية.غري الالعالج العقال ين انانفعا ي السلوكي, األفكار  الكلمات المفتاحية:
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 المقدمة:

عن ن احلياة الزوجية تستمد سعادهتا واستقرارها إ
التسامح والعطاء, وحسن الظن, والتعاون واناحرتام  طريق
إنا إذا كانت مبنية  يأيتالتفاهم, وهذا التفاهم نا و  ,املتبادل
 .انانسجام الفكري بني الزوجني على

من عدم القدرة على حتقيق  ونيعاناألزواج  معظم
عل بعضهم مما جي ياهتم الزوجية,التفاهم وانانسجام يف ح

يف  الشروعاناستشارات األسرية والنفسية قبل  يستعني مبراكز
الطالق, حلل اناضطرابات واخلالفات واليت يصعب التعامل 

 معها.
أن هناك أفكاراً  Albret Ellis)وقد ذكر ألربت إليس ) 

, ةة, تنشأ من خالل الرتبية الوالديومعتقدات غري منطقي
يزيد تأثريها باحلديث و والثقافة السائدة يف اجملتمع,  واملدرسة,

فيصبح  ول دون حتقيق الصحة النفسية.حتالذايت السليب, و 
نه سلوكيات سلبية تؤثر على عمتوترًا مضطربًا يصدر الفرد 

 (.Ellis,1986عالقته مع اآلخرين )
 عقالنية اليت تغذيالاألفكار غري  ويرى الباحث أن

 نيحفمثاًل من التنشئة اناجتماعية,  لداتو املشاكل الزوجية ت
أنه صاحب الكلمة يف يرتىب انابن على أفكار غري عقالنية 

, فينقل النافذة, ويتدخل يف شؤون أخواته دون وجه حق
 ة إىل بيت الزوجية.بيخربته السل

لذا فإن تغيري أساليب التعامل السلبية يتطلب أفكاراً 
 ,مع ضغوط احلياة على التعاي  نيعقالنية تساعد الزوج

 (.7187واليت قد تؤثر على توافقهم الزواجي ) قاسم, 
 & Moller)وهذا ما أكدته كثري من الدراسات كدراسة 

Vanzyl, 1991( ؛)Jane & Michael, 2002( )(Burleson 

& Denton, 2014 (7111, )أبو تركي؛. 

عقالنية لدى الاألفكار غري  أنوعليه يرى الباحث 
دي إىل اخلالفات يف احلياة الزوجية, ألن بعض األزواج تؤ 

الزوج يدرك بطريقة خاطئة سلوكيات زوجته فتكون ردة فعله 

نابد من ولتحقيق التوافق الزواجي واستمراره  .سلبية وعنيفة
ني السلوكيات والتفاعالت حسبذل اجلهود والتخطيط لت
 اليومية بني الشريكني.

يك, على كل زوج العمل على إشباع حاجات الشر و 
ل ما وإشعاره حبرصه على سعادته واجتهاده يف عمل ك

 (.7187يساعد على ذلك )كفايف, 
ويف املقابل جند أن العديد من األزواج يسعون 

  ومهاراهتم إلجناح الزواج تطوير أساليب تفكريهمناكتساب و 
 بية أو احملاضراتالتدري الربامجحضور اإلعالم و من خالل 
كما   .(7111, لصغري)ا لزواجيالتوافق ا حسنونفي وغريها,

 (؛8817)إبراهيم,  ثبت ذلك الكثري من الدراسات كدراسةأ
(Kalkan; Ersanli, 2008)  (؛ )أبو غا ي, 7187الربي, )؛

 (؛7183(؛ )عبدالقوي, 7183(؛ )بدوي و بنيس, 7183
(Kavitha et.al, 2014)؛ (et.al, 2015  (Najafi. 

 مشكلة الدراسة: 

منطقيًا يف تفكريه مما يكفل له  ما أن يكونإالفرد 
يكون نا  وإما أناناستقرار والتوافق النفسي واناجتماعي, 

عقالنياً مما يؤدي إىل كثري من اناضطرابات النفسية والسلوكية 
(Ellis,1991.) 

لألفكار العقالنية دورًا حامسًا يف حتقيق فإن وعليه      
أسرته نفسياً الزوج وتوافقه مع  ناستقراراملستوى اإلجيايب 

فقد ربطت الكثري من الدراسات بني  ًا وسلوكياً.انفعاليو 
كدراسة  , وسوء التوافق الزواجي غري العقالنيةاألفكار 

(Moller & Vanzyl, 1991 ,؛7117(؛ )حافظ)  أبو(
)قاسم,  ؛Burleson & Denton, 2014)) ؛(7111تركي, 
أو ما يتبعه من سوء يف التكيف األسري (, 7187
جتماعي, والعنف األسري, والشعور باناضطرابات وانا

 & Jane)؛ Cummings, 2011  &(Du Rocher) النفسية

Michael, 2002؛) (Serni, 2009). 
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ن عن الزواج ومتطلباته افاألفكار اليت يتبناها الزوج 
وتوقعات أدوارمها يف احلياة الزوجية ترتبط بالتوافق الزواجي, 

دور الذي يقوم به اآلخر أو فإذا بالغ أحد الشريكني بال
ينشأ خالفات وسوء  ,طالب بالكمال والدقة ومل يكن مرناً 

 Cummings, 2011  &(Du) ؛(Ellis, 1986توافق بينهما )

Rocher.  
( يف أن رد فعل Ells, 1986وهذا ما أكده إليس )

الشريك جتاه السلوك الصادر عن اآلخر, نا ينشأ بسبب هذا 
 لشريك اليت يؤمن هبا. السلوك بل من معتقدات ا

عقالنية الويرى الباحث أنه بسبب األفكار غري 
واجلفاف  التنافرعات, و االزوجية النز يسود حياهتما للزوجني 
 غيريهاكن توأنه نا مي الزواج.حىت لو استمر  ,العاطفي

 .هلما لألفضل إنا بتعديل تلك األفكار غري املنطقية
تغيري  ية منالربامج اإلرشادية والعالج متكنتفقد 

حتسني التوافق الزواجي.  من مثتلك املعتقدات السلبية, و 
كثري من الدراسات كدراسة )إبراهيم,   توصلت إليهوهذا ما 
 ,Ahmady et.al(؛  )Kalkan; Ersanli, 2008(؛ )8817

(؛ )بدوي و 7183(؛ )أبو غا ي, 7187(؛ )الربي, 2009
 ,Kavitha et.al(؛ )7183(؛ )عبدالقوي, 7183بنيس, 

مما يؤيد أمهية الربنامج  et.al, 2015   (Najafi(؛ )2014
 اإلرشادي يف الدراسة احلالية.

فالدراسة احلالية تسعى إىل كشف األفكار غري 
عقالنية لدى الزوج املتعلقة بالزواج بشكل عام والزوجة ال

تنمية البناء املعريف و  ,بشكل خاص, ومهامجتها وتفنيدها
ياة الزوجية, مما يزيد من التوافق السليم حول جمانات احل

 الزوجي. 
ونظرًا حلجم الدور الذي يلعبه إدراك الزوج لوظيفته 
الفعلية يف بناء األسرة, وطبيعة التفاعالت اليومية مع 
شريكته, فيكتسب الزوج املهارات واناجتاهات اإلجيابية حنو 
مواقف احلياة الزوجية. مما قد حيقق اناستقرار األسري وحيد 

ن املشاكل الزوجية وارتفاع عدد حانات الطالق, ففد أشار م

)التقرير اإلحصائي,  م7187/هـ8333التقرير الصادر عام 
( إىل أن إمجا ي صكوك الطالق واخللع والفسخ املثبتة 7187

( أربعة وثالثني ألفاً 33,381يف حماكم السعودية قد بلغ )
, مما دفع ( صكًا يومياً 86وأربعمائة وتسعني صكًا مبعدل )
 الباحث إىل القيام هبذه الدراسة.

: يتة مشكلة الدراسة يف التساؤل اآلولذا ميكن صياغ
غري ما مدى فاعلية برنامج إرشادي يف تعديل األفكار 

لزيادة التوافق الزوجي لدى األزواج؟ وإىل أي مدى  العقالنية
 ميتد تأثري الربنامج اإلرشادي لديهم إىل ما بعد انتهاء التطبيق

 املتابعة؟ وقتيف 

 أسئلة الدراسة:

زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -8
بني القياسني  غري العقالنيةالتجريبية يف مقياس األفكار 

 القبلي والبعدي؟
زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -7

التجريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني القبلي 
 ي؟والبعد
زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -3

بني القياسني  غري العقالنيةالضابطة يف مقياس األفكار 
 القبلي والبعدي؟

زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -3
الضابطة يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني القبلي 

 والبعدي؟
ج بني اجملموعة زوا هل توجد فروق يف درجات األ -7

التجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي ملقياس التوافق 
 الزواجي؟

زواج لدى اجملموعة هل توجد فروق يف درجات األ -6
التجريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني البعدي 

 والتتبعي )بعد مرور شهرين( من تطبيق الربنامج؟
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 أهداف الدراسة: 

برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي لتنمية وحتسني  إعداد -8
التوافق الزواجي استنادًا على تعديل بعض األفكار غري 

سوء التوافق العقالنية لدى األزواج الذين يعانون من 
 .الزواجي
الكشف عن أثر تعديل األفكار غري العقالنية بأفكار  -7

 عقالنية  يف حتسني التوافق الزواجي.
استمرار فعالية الربنامج اإلرشادي يف التحقق من مدى  -3

بعد مرور شهرين من  األزواجحتسني التوافق الزواجي لدى 
 تطبيقه.

  أهمية الدراسة:

 ن أمهيتها يف جانبني مها:تكم   
 همية النظرية:أ/ األ
غري  األفكار يف املتمثل املعريف البناء م منهم جانب إثراء -8

   احلياة الزوجية,يف بني املواقف وسيط كعامل العقالنية

سوء التوافق  يف املتمثلةو  ,هلا املصاحبة انانفعالية النتائجو 
 .الزواجي
إىل  يف الوطن العريب علم النفس اإلجيايب حبوثحاجة  -7

 .هودمزيٍد من اناهتمام واجل
توضيح بالعالج األسري و  الوقاية, سهام نظرياً يف جمالاإل -3
 وافق الزواجي.على الت غري العقالنيةثر األفكار أ
اليت  -على حسب علم الباحث –قلة الدراسات  -3

يف تها أمهيو يف البيئة السعودية  الدراسة احلالية تناولت متغريات
 بشكل خاص واجملتمع بشكل عام. األسريحتقيق اناستقرار 

 ب/األهمية التطبيقية:
تقدمي برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي ميكن استخدامه  -8

 .تنمية التوافق الزواجيته يف إذا ثبت فعالي

إىل تدريب وتعليم  الربنامج يف الدراسة احلالية يسعى -7
ودحض األفكار غري  ,الفرد الطريقة العقالنية يف التفكري

يساعد ف .اناستمرارية يف فعالية الربنامج مما يؤمنالعقالنية, 
 .لدى األزواجعلى استمرار حتسن التوافق 

    حدود الدراسة:

 ية:تدد الدراسة باحلدود اآلتتح    
اقتصرت الدراسة احلالية على  الحدود الموضوعية:  -1

 ةومعرف ,غري العقالنيةتطبيق برنامج إرشادي لتعديل األفكار 
يف حتسني التوافق الزواجي لدى األزواج الذين يعانون  اأثره
األسرية, كما تتحدد باملقاييس النفسية  اناضطراباتمن 

 املستخدم فيها. 
يف مدينة الرياض مبركز واعي  طُبقت الحدود المكانية: -2

  .لالستشارات األسرية
طُبق الربنامج اإلرشادي يف الدراسة الحدود الزمنية:  -3

 هـ. 8332/8331احلالية خالل الفصل الدراسي األول لعام 

 مصطلحات الدراسة:

 Counseling programالبرنامج اإلرشادي:  -1

اإلجرائيـــة, تـــتم  مـــن اجللســـات عـــددأنـــه يعرفـــه الباحـــث ب     
جمموعــة مــن التــدريبات  ىعلــ وفقــاً خلطــة زمنيــة حمــددة, تشــتمل

, وفقـــاً لنظريـــة العـــالج العقـــال ين انانفعـــا ي الســـلوكي واألنشـــطة
, وكيفيــة تفنيــدها لــدى األزواج غــري العقالنيــةاألفكــار  لكشــف

حتسـني  علـى , للمسـاعدةودحضها واستبداهلا بأفكار عقالنيـة
   .حتقيق اناستقرار النفسي واناجتماعيو  وافق الزواجي هلم,الت
 Irrational Thoughtsعقالنية: غير ال األفكار -2

( بأهنا جمموعة املعتقدات واملفاهيم Ellis,1991عرفها إليس )يُ 
, واليت تتصف بعدم موضوعيتها, واملبنية واقعيةالالسلبية وغري 

هويل بدرجة نا تتفق غة والتعلى تعميمات خاطئة وعلى املبال
 ات الفعلية للفرد. مكانمع اإل
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إجرائياً: بأهنا الدرجة  غري العقالنيةويعرف الباحث األفكار 
التفكري  مقياس بنود يفالزوج  عليها حيصل اليت املرتفعة

 .احلالية الدراسة يف املستخدم الالعقال ين
 Marital Adjustmentالتوافق الزواجي:  -3
لة املشاركة يف اخلربات, واناهتمامات, عرف بأنه حمصيُ     

خر وحاجاته, ومزاجه, والقيم, واحرتام أهداف الطرف اآل
والتعبري التلقائي عن املشاعر, وتوضيح األدوار واملسؤوليات, 
والتعاون يف وضع القرار, وحل املشكالت وتربية األبناء, 

 (.7187واإلشباع اجلنسي املتبادل املتزن )كفا ين, 

الباحـــث إجرائيـــاً: بأنـــه الدرجـــة الــــيت حيصــــل عليهــــا  هويعرفـــ    
 مقياس التوافق الزواجي املستخدم يف هذه الدراسة. يف الزوج

 اإلطار النظري:

 Rationalأواًل/ العالج العقالني االنفعالي السلوكي: 
Emotive Behavior Therapy 

 سيةنفالضطرابات انامن  الفرد معاناةأن  إليس يرى
نا يكون بالضرورة سببها األحداث  ,سلوكيةالو  نفعاليةاناو 

 هوإمنا ترجع إىل أفكار  .املباشرة اليت تقع يف البيئة اخلارجية
العناصر األساسية لنظريته يف النموذج  حدد ومن هنا, هاجتاه

 :على النحو اآليت (ABC)املسمى التشخيصي 

 A بـــــــــــ  ويرمــــــــــز لــــــــــه املــــــــــؤثر يف الفــــــــــرد, وقــــــــــفامل -8
(ACTIVATING) :املؤديــــــــة إىل اناضــــــــطرابات  داثاألحــــــــ

أو خارجيـــــــة   ,األفكـــــــار واملشـــــــاعركتكـــــــون داخليـــــــة   النفســـــــية
 بيئته.املواقف اليت يتعرض هلا الفرد يف ك
: B (BELIEF)ا بــ ويرمـز هلـ ,وقفاملتعلقة بـامل املعتقدات -7
بصـورة رغبـات وأمنيـات وتفضـيالت وتتمثـل تكون جامدة  قد
نا تتحول إىل شروط مرنة أو تكون  .األفكار غري العقالنيةيف 

 .األفكار العقالنية مطلقة نازمة وتتمثل يف
 Cبـــــ ويرمــــز لــــه  علــــى األفكــــار, املرتتــــب نــــاتج النهــــائيال -3
(Consequence): جتـــــاه احلـــــدثالفـــــرد  ســـــلوك(A)   ًطبقـــــا

 لحدث حبد ذاته. لليس و ملعتقداته, 

 (ABCDEF) الســابق ليصــبح منــوذج نمــوذجالور مث طُــ
لثالثــة اجلديــدة األســلوب اإلرشــادي العالجــي ثــل احلــروف امتُ و 

 : على النحو اآليت
(D) جمادلــــــة :Debate اخلاطئــــــة وتعــــــديلها  مناقشــــــة األفكــــــار

 معارضـــــة, وفيهــــا يــــتعلم الفــــرد الســـــلبية للــــتخل  مــــن  ثارهــــا
 معتقداته غري العقالنية. 

(E التفنيــــــد :)Enactment األفكــــــار غــــــري العقالنيــــــة  دحــــــض
 عقالنية.ظيماً و تنأكثر  خرىبأوإحالهلا 

(F ـــــة الراجعـــــة ـــــ Feedback(: التغذي تفكـــــري الفـــــرد فيهـــــا ع اب  يُت
 (.Ellis, 1991) .منطقيةم حىت يصبح أكثر ويُقو  
حدى عشرة فكرة غري عقالنية إم إليس يف نظريته وقد       

, مث خلصها بعد ذلك والسلوكي تسبب اناضطراب النفسي
 هي: ((Ellis,1994يف ثالثة معتقدات 

معتقـــــدات تتعلـــــق بالـــــذات: يفـــــرض الفـــــرد علـــــى نفســـــه  -8
ممــا ضــرورة اإلتقــان والنجــاح يف كــل شــيء. ك مطلقــةمطالــب 
   كثري من اناضطرابات النفسية.  إىلبه  يؤدي
معتقـــدات تتعلـــق بـــاآلخرين: يفـــرض الفـــرد علـــى اآلخـــرين  -7

يطلــب احلــب والتقــدير  كــأنبــه   هأســلوباً معينــاً جيــب أن يعــاملو 
 .مل غري ذلكمن اجلميع ونا يتح

تســري الفــرد أن  نا يُطيــقمعتقــدات تتعلــق بظــروف احليــاة:  -3
 .كما يريد حياته إنا

حددها  املسلمات من عدد على يقوم العالج: مسلماتأ/ 
((Ellis, 1991( ؛(Ellis, 2001 يأيت فيما: 
 ,اإلنسان عاقل متفرد يف كونه عقال ين أو غري عقال ين -8

يصبح ذا فاعلية ويشعر بطريقة عقالنية  فكروهو حني يُ 
 .بالسعادة والكفاءة

لتفكري غري من ا ةالنفسي اتاناضطرابتنشأ معظم  -7
 .العقال ين
تفكري متعلم, يكتسبه الفرد من   غري العقال ينريالتفك -3

  والديه أو من ثقافة اجملتمع أو من بيئته.
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تظهر انانفعانات واضطرابات الفرد على هيئة سلوكيات  -3
 لفظية سلبية. لفظية أو غري 

بسبب األحداث  نا يضطرب الفرد ونا يتصرف سلبياً  -7
 ا.هملعتقداته جتاهبل نتيجة 

فيما ( 7111؛ عبداهلل,8887خلصها )الشناوي,: هأهدافب/ 
 :يأيت
للمسرتشد واليت  املنطقية وغري اخلاطئة املعتقدات رصد -8

 تعوقه عن النظرة العقالنية جملريات األحداث.
منطقية  بأفكار عتقدات اخلاطئة للمسرتشداستبدال امل -7

ها وتفنيد هاوحتليل هامناقشتعن طريق  ,إجيابية أكثر منظمة
 ومهامجتها.

 يف التوافق على املنطقية واملعينة األفكاراملسرتشد ب تزويد -3
 .حياته
 .واملنطقي العلمي للتفكريو  تقبل املسرتشد لذاته -3
أنه لتحقيق تلك   (Ellis & Lega, 2001)يذكر إليس وليقاو 

 :يأيت على مااألهداف حيث املعاجل املسرتشد, 
الربط بني اناضطرابات النفسية وانانفعالية والسلوكية  -8

مهما كان سببها باملعتقدات غري العقالنية اليت يتمسكون 
 هبا.
 انانفعال املالئم لظروف املوقف. -7
دات غري فكري والسلوك اإلجيايب ملقاومة املعتقممارسة الت -3

 .احلياتية املشكالت واناضطراباتاحلد من  من مثو العقالنية, 
؛ عبد اهلل, 8887)الشناوي,  أوجزها كل من :هفنيات /ج

 :يأيت فيما( 7111
  :غري الفرد على تغيري أفكاره  ملساعدةالفنيات املعرفية

املناقشة,  هاومن بأفكار عقالنية منطقية, واستبداهلا العقالنية
التدريب على التفكري , قناعاإل, اء والتلقنياإلحيالدحض, 
 حل املشكالت. العقال ين,

  :املواقف  حنوالفرد  تتعلق مبشاعرالفنيات انانفعالية
 السخرية ,املرح والتسلية ,التقبل غري املشروط هااملختلفة, ومن

, التدريب على التعبري عن املشاعرو  غري العقالنية األفكار من
 لقص  واألمثال واألشعار.اوالتخيل, اناستشهاد ب

  :سلوكيات إجيابية يُظهر املسرتشد الفنيات السلوكية
التعزيز , الواجبات املنزلية, لعب الدور ,النمذجة هاومن

 التغذية الراجعة. ,أسلوب التدريب على اناسرتخاء, والعقاب
 /األفكار غير العقالنية:ثانياً 

 اراألفك من جمموعة ( بأهنا7183يعرفها عبد القوي )
 الكاملة احللول كابتغاء املوضوعية, تتميز بعدم واليت اخلاطئة

 واناستنتاجات والتعميمات ملشكالت,اواملثالية يف حل 
 عن الناس حيمله ما إدراك يف والتشويه والتهويل, السلبية,

 .السوي عن التكيف الفرد يعيق الشخ , مما
( بأهنا جمموعة من 7117كما عرفها الشربيين )

ليفسر املثريات اليت  ت اليت يستخدمها الشخ املعتقدا
 دي إىل الشعور باحلزن.يتلقاها وتؤ 

( بأهنا جمموعة من 7116عرفها جرادات ) يف حني
املعتقدات غري املنطقية اليت يتبناها الفرد وتؤثر يف مشاعره 

 وسلوكه.
ويعرفها الباحث بأهنا تلك األفكار املشوهة غري 

عريف السليب, يفسر من خالهلا الفرد مصدرها البناء امل ,واقعيةال
 تأحداث حياته املرتبطة بذاته وباآلخرين, ينتج عنها اضطرابا

تؤثر على توافق الفرد النفسي  انفعالية وأمناط سلوكية سلبية,
 واناجتماعي.

 اً/ التوافق الزواجي:ثالث
التوافق الزواجي ركيزة أساسية يف بناء األسرة  يُعد
متاسك النسيج اجملتمعي,  من مثهامها, و والقيام مب واستقرارها,
يظلل بآثاره السلبية على أفراد األسرة متجسدة يف  وغيابه

 اناضطرابات النفسية واملشكالت السلوكية.
 / مفهومه:أ

( بأنه مدى الرضا والتقبل والفهم 7118العنزي ) عرفه      
واملشاركة بني الزوجني يف اجلوانب الشخصية والعاطفية 
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ة واناجتماعية, مبا حيقق استمرارية العالقة الزوجية والثقافي
 بدرجة عالية من الثبات أمام املشكالت.

 ,Sinha & Mukerjeeرجى )كسينها ومو  عرفه يف حني

والتكيف  القبول( بأنه حالة من اإلحساس بالسعادة و 2007
, بعضهما ولعالقتهما الزوجية حنو الشريكنيمن جانب 
الرضا  وصونًا إىل ,اناجتماعيةحاجتهما النفسية و  وإشباع
 الزواجي.

( بأنه قدرة أي من 7111الداهري ) كما عرفه
تدل الزوجني على التوائم مع اآلخر ومع مطالب الزواج, ويس

هدافهما, والقدرة على مواجهة عليه من أساليبهما يف حتقيق أ
الصعوبات يف احلياة الزوجية, والتعبري عن انانفعانات 

 حلاجات. واملشاعر وإشباع ا
مستوى تقدير واحرتام الزوجني  ويعرفه الباحث بأنه 

كل منهما لآلخر, يف ظل الفهم املناسب للمهام واحلقوق 
واألهداف الزوجية املشرتكة. ونا تتأثر قوته بتقادم العالقة 
الزوجية, مبا يعرتضها من مشكالت, والقدرة على مواجهتها 

 جتماعي.ا يكفل منو التوافق النفسي وانامبوحلها, 
؛ 7116)محدان,  خلصها / مظاهر التوافق الزواجي:ب

 :يأيت فيما( 7111الداهري, 
يف أداء  املشاركة -7يف العالقة الزوجية.  ءاحلب والدف-8

الدعم  -3تقبل كل من الزوجني لآلخر.  -3األدوار.
اناتزان العاطفي  -6إشباع احلاجات.  -7واملساعدة. 

 حل املشكالت. هارةم -2وانانفعا ي بني الزوجني. 
؛ 7116)محدان,  خلصها / مظاهر سوء التوافق الزواجي:ج

 :يأيت فيما( 7111الداهري, 
النفقة  القصور يف-7إمهال املسؤوليات والواجبات.  -8

 قضاء وقت طويلتكرار  -3اجلفاف العاطفي.  -3املادية. 
صدقاء على حساب انانشغال مع األ -7خارج املنزل. 
العنف  -2أحد الزوجني على اآلخر.  تسلط -6األسرة. 
 بني الزوجني. اتكثرة اخلالف  -1. األسري
 

 في التوافق الزواجي:  ةد/ المتغيرات المؤثر 
يرى الباحث أن من أهم العوامل املساعدة على رفع 

 :ما يأيت أو خفض درجة التوافق الزواجي
الواضح يف املستوى الديين واناجتماعي والثقايف  التفاوت -8
للمسؤوليات و الفهم القاصر للمشاركة  -7 الزوجني.بني 

عقالنية اليت الاألفكار غري  -3 .وإمهاهلا ,واحلقوق الزوجية
الرتكيز  -3 .املطلق الكمال واإلتقان ن كطلبتبناها الطرفاي

القصور يف إشباع  -7على السلبيات, وجتاهل اإلجيابيات. 
بشكل  تدخل األهل - 6 والعاطفية. احلاجات الفسيولوجية

سوء التخطيط املا ي  -2 غري مناسب يف احلياة الزوجية.
اخنفاض مستوى املهارات اناجتماعية   -1 مليزانية األسرة.

القدرة على مواجهة وحل احلوار واناتصال, ومهارة مهارة ك
ومهارة إدارة الضغوط ا, اهله, ومبادرهتا وعدم جتاملشكالت
العنف -81توكيد الذات. مهارات  -8. وانانفعانات

الغرية الزائدة, والشك -88األسري اللفظي أو اجلسدي. 
التدخل يف  -87املرضي من قبل أحد الزوجني. 
 خصوصيات الشريك, وعدم احرتامها.

 سابقة:ال تدارساال

 ن األفكار غير العقالنيةأواًل/ دراسات تناولت العالقة بي
 :ومتغيرات ذات صلة التوافق الزواجيو 

( Moller & Vanzyl, 1991قام مولر وفانزيل )
الزواجي,  قالتوافو بدراسة ملعرفة ارتباط األفكار غري العقالنية 

عن ( زوجًا وزوجة. وكشفت الدراسة 87من ) لدى عينة
األفكار غري العقالنية لألزواج بني  ةدال يةارتباط عالقة وجود

, كما وجد أن األزواج والزوجات والزوجات والتوافق الزواجي
من  إصدار األحكام يف أكثر تطرفاً ملتد ين كانوا ذوي التوافق ا

 ذوي التوافق املرتفع.
دراسة  الدراسة السابقة مع تويف املقابل تعارض

العالقة بني  نوعمعرفة إىل ( واليت هدفت 8887القوامسي )
عينة من لدى , غري العقالنيةالتوافق الزواجي واألفكار 
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العالقة بني  أظهرت النتائج أن ( معلمًا ومعلمة. وقد777)
 والتوافق الزواجي ضعيفة وغري دالة. غري العقالنيةاألفكار 

 & Janeدراسة جان وميشيل ) اتفقت معها يف حني

Michael, 2002 بني كل عالقة ال إىل فح ( واليت هدفت
التوافق الزواجي, من األفكار غري العقالنية والقلق والغضب و 

الدراسة إىل  توصلت إذ .( زوجًا وزوجة68من ) لدى عينة
 .التوافق الزواجيمتغريات الدراسة و بني  عكسيةوجود عالقة 
غري أهم األفكار  عن( 7117دراسة حافظ ) وكشفت

وعالقتها بالتوافق  ,زواج والزوجاتالسائدة لدى األ العقالنية
وأظهرت ( زوجًا وزوجة. 761من  ) لدى عينةالزواجي, 
غري فكار بني األ عكسية دالةعن وجود عالقة النتائج 
 لدى الزوجني والتوافق الزواجي. العقالنية

عالقة التفاؤل  عن( 7111) تركي أيبوأسفرت دراسة 
بالرضا عن احلياة والتوافق الزواجي لدى األزواج والزوجات, 

بينت النتائج  إذ( زوجة. 771, و)اً ( زوج738عينة من )لدى 
ى عن وجود عالقة دالة بني التفاؤل والتوافق الزواجي لد

 األزواج والزوجات. 
عرفة أثر العنف مل( دراسة Serni, 2009وأجرى سري ين )

 غري العقالنيةاألفكار مستوى التكيف األسري, و األسري يف 
النتائج  . وقد بّينت( امرأة معنفة771عينة من )لدى واليأس, 

عات تفتقر إىل التوافق والشعور ايكثر فيها النز أن األسر اليت 
غري األفكار  ا يشجع على رفع درجةمم ,األمن النفسيب

 نتحار.لإلحباط وانا العقالنية
 ,Cummingsز )قمينتشري وكدورو  وتناولت دراسة 

2011  &(Du Rocher  تأثري الصراعات والعنف الزواجي
والتكيف  على الشعور باألمن النفسي والعاطفي,

( 767عينة من )لدى , غري العقالنيةاناجتماعي, واألفكار 
والعنف الزوجي  اخلالفاتأشارت النتائج إىل أن أسرة. و 
, واإلحساس باألمن النفسي يف التكيف اناجتماعي يؤثران

لدى هذه  غري العقالنيةاألفكار  انانفعا ي, ويرفع من مستوى
 األسر.

 & Burleson)وسعت دراسة بريلسون ودنتون )

Denton, 2014  العالقة بني الثقة املتبادلة طبيعة معرفة إىل
 الزوجني )كمسار لألفكار العقالنية( وأساليب مواجهة بني

توصلت و . املتزوجنيمن ( 61) من عينةلدى املشكالت, 
الدراسة إىل أن الثقة املتبادلة بني الزوجني ترتبط بالتوافق نتائج 

 .والرضا عن الشريك السعادةالشعور بالزواجي و 
( فتناولت األفكار اإلجيابية 7187أما دراسة قاسم )

ربات الزوجني يف عالقتها بالتوافق الزواجي, لدى عينة من خل
( زوجة. وتوصلت النتائج إىل وجود عالقة 77( زوجًا و)83)

طردية بني درجة األفكار اإلجيابية والتوافق الزوجي, وكذلك 
بني درجة األفكار اإلجيابية املستمدة من اجلماعات املرجعية 

 ة.ومهارة الزوجني يف حل املشكالت الزوجي

ثانياً/ دراسات تناولت فاعلية العالج العقالني االنفعالي 
 : أخرى ذات عالقةمتغيرات في تنمية التوافق الزواجي, و 
إىل التعرف  ( بدراسة هدفت8817قام إبراهيم )

 يف السلوكي انانفعا ي مدى فاعليه العالج العقال ين على
 , والكشف عن الفروقالزوجيه لدى الزوجني احلياةتوافق 
وزوجة.  اً زوج (73)من  ةعينلدى  ينهما يف فعاليته,ب

فاعلية الربنامج يف حتقيق التوافق  وتوصلت الدراسة إىل
 الزواجي.

 ,Kalkan; Ersanliرسانلي )إكما أجرى كالكان و 

تنمية ثر برنامج معريف سلوكي على أ لفح دراسة  (2008
. زواج( من األ31عينة من )لدى التوافق الزواجي,  درجات
وجود فروق دالة لصاحل اجملموعة إىل الدراسة  سفرتأو 

, مما يدل على فاعلية الربنامج التوافق الزواجي منوالتجريبية يف 
 .املستخدم يف الدراسة

 ;Ahmady; Karami)وخلصت دراسة أمحدي و خرين       

Noohi; ., Gholampour & Rahimi , 2009)  إىل معرفة
التوافق  تنميةعا ي سلوكي يف تأثري برنامج إرشادي عقال ين انف

 تعرضوا ناضطراب ما جندياً ( 61من ) لدى عينةالزواجي, 
. عن ون من اضطراب يف التوافق الزواجيبعد الصدمة, ويعان
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فروق بني اجملموعة التجريبية والضابطة يف القياس البعدي, مما 
 فاعلية الربنامج يف زيادة التوافق الزواجي. يدل على 

( فاعلية برنامج 7187الربي )وتناولت دراسة 
 على , والتعرفاجيو الز توافق العقال ين انفعا ي يف إرشادي 

( زوجة غري 77من ) لدى عينة, غري العقالنية أثر املعتقدات
 دالةوجود فروق  إىل زواجياً, وتوصلت الدراسة اتمتوافق
 التوافق الزواجي مقياسي يف اجملموعة التجريبيةلصاحل 

 .ةواألفكار العقالني
الكشف عن إىل ( 7183غا ي ) يبأوهدفت دراسة 

 زيادةفاعلية برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي سلوكي يف 
( طالبة متزوجة. 73لدى عينة من )التوافق الزواجي, 

, لصاحل اجملموعة التجريبيةدالة وأظهرت النتائج وجود فروق 
 .فاعلية الربنامج املستخدم من مثو 

 إىل( 7183بنيس ) دراسة بدوي و هدفت يف حني
اليب معرفة فاعلية برنامج عقال ين انفعا ي سلوكي لتحسني أس

( زوجة 71عينة من )لدى  مواجهة املشكالت وخفض القلق
الربنامج يف حتسني أساليب  عن تأثريالنتائج  سفرتمعنفة. وأ

 مواجهة املشكالت وخفض القلق لدى اجملموعة التجريبية.
فاعلية برنامج  (7183وبينت دراسة عبد القوي )

فض الضغوط النفسية يف خ سلوكي إرشادي عقال ين انفعا ي
وحتسني مستوى الرضا عن احلياة,  غري العقالنيةواألفكار 
عن أثر وأسفرت النتائج ( طالبة جامعية. 31من ) لدى عينة

والضغوط النفسية,  غري العقالنيةالربنامج يف خفض األفكار 
,  دى اجملموعة التجريبيةل وحتسني مستوى الرضا عن احلياة

 .تتبعييف القياس ال فاعليته تكما امتد
 & Kavitha; Rangan)ا و خرين ثوسعت دراسة كافي

Nirmalan, 2014)  فاعلية برنامج عقال ين انفعا ي  إىل فح
من  لدى عينة ,جودة احلياة والتوافق الزواجيسلوكي على 

. يعانون من اضطرابات القلقممن  ( زوجًا وزوجة37)
جودة  رفع مستوىوكشفت الدراسة عن فاعلية الربنامج يف 

 احلياة والتوافق الزواجي لدى اجملموعة التجريبية.

 Najafi; Soleimani)و خرين  ناجايفدراسة  وهدفت

)& Ahmadi, 2015 العقال ين التحقق من فعالية العالج  إىل
حتسني نوعية , و التوافق الزواجي السلوكي يف تنمية انانفعا ي
وزوجة ممن  ازوجً  (61)لدى عينة من , األزواج لدى ياةاحل

فاعلية  النتائجوأظهرت  .واخلالفات الزوجية يعانون من العقم
 عات الزوجيةاالنز  خفضالربنامج يف حتسني التوافق الزواجي, و 

 .لدى اجملموعة التجريبية

 الدراسات السابقة: ىعلالتعقيب 

مبتغريات الدراسة علقة بعد تناول عرض للدراسات السابقة املت
 :ما يأيتالزمين يتضح  لهالتسلساحلالية وفقاً 

يف القسم األول,  الوصفيةالدراسات  مجيعنتائج  اتسقت -8
 يف وجود عالقة ارتباطية وأدواهتا, على اختالف عيناهتا

والتوافق الزواجي,  غري العقالنيةفكار األ مستوى بني عكسية
عدم توصلت إىل واليت ( 8887ماعدا دراسة )القوامسي, 
 والتوافق الزواجي. غري العقالنيةوجود عالقة بني األفكار 

بأهنا تشمل  يف دراسات القسم األول متيزت العينات -3
( فتناولت Serni, 2009ماعدا دراسة ) األزواج والزوجات,

 Cummings, 2011  &(Duالزوجات املعنفات, أما دراسة )

Rocher  املعنفةفكانت عينتها من األسر . 
 ,Cummings(؛ )Serni, 2009)أكدت نتائج دراسيت -3

2011  &(Du Rocher  على ارتباط األفكار غري العقالنية
الزواجي واألسري, وسوء التكيف األسري  فبالعن

 الشعور باألمن النفسي. أما دراستاواناجتماعي, ونق  
((Burleson & Denton, 2014 ,( فربطت 7187؛ )قاسم

ر العقالنية وبني مهارة مواجهة وحل املشكالت بني األفكا
 الزوجية.
أيدت نتائج دراسات القسم األول األثر السليب لألفكار  -7

غري العقالنية على التوافق النفسي واناجتماعي كالشعور 
 Janeدراسة )كوالغضب واإلحباط والرضا عن احلياة   قبالقل
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& Michael, 2002 ,؛(7111(؛ )أبو تركي (Serni, 

  .Cummings, 2011  &(Du Rocher) (؛2009
تباين حجم العينات يف دراسات القسم األول فكان -6

 (؛Moller & Vanzyl, 1991)كما يف دراسة   بعضها قلياًل 
(Jane & Michael, 2002 ؛)((Burleson & Denton, 

)أبو , وبعضها متوسطاً كدراسة (7187؛ )قاسم, 2014
(؛ Serni, 2009؛ )(7117)حافظ, ؛ (7111تركي, 

(Cummings, 2011  &(Du Rocher وأخيراً كان الحجم ,

 (.8887)القوامسي, كبيراً كما في دراسة 
أما حجم العينات يف القسم الثا ين من الدراسات فكان      

 دوات املستخدمةاألقلياًل, وهذا يرجع إىل أهداف الدراسة و 
 Kavitha) (؛Ahmady et.al, 2009فيها, فيما عدا دراسة  )

et.al, 2014) .ً؛ فكان حجم العينة كبيرا 

عينة من  بني تنوعت عينات دراسات القسم الثا ين ما -2
(؛ 8817كدراسة )إبراهيم,   املتزوجني )ذكور, وإناث(

(Kalkan; Ersanli, 2008( ؛)Kavitha et.al, 2014( ؛)et.al, 

2015  (Najafi, الربي, )كدراسة   تزوجاتأو عينة من امل
(؛ 7183؛ )بدوي و بنيس, (7183)أبو غا ي, (؛ 7187

(, Ahmady et.al, 2009) أما دراسة, (7183)عبدالقوي, 
 .فكانت عينتها من األزواج

تجريبية يف القسم الشبه جاءت نتائج مجيع الدراسات  -1
الثا ين على اختالف عيناهتا وأدواهتا, يف فاعلية العالج 

غري يل األفكار العقال ين انانفعا ي السلوكي يف دحض وتعد
 ورفع مستوى التوافق الزواجي. العقالنية
( دور املعتقدات 7183أثبتت دراسة )بدوي و بنيس,  -8

يف حني أضافت العقالنية يف حل املشكالت وخفض القلق, 
(؛ Kavitha et.al, 2014(؛ )7183دراسة )عبدالقوي, 

(et.al, 2015  (Najafi ,فأثبتت دورها يف إضافات جديدة
 نوعية احلياة, وجودهتا, والرضا عنها.حتسني 
 

 فروض الدراسة:

يف ضوء اإلطار النظري وما توصلت إليه الدراسات 
السابقة من نتائج, ومن خالل التصميم املستخدم يف هذه 

 :يتاسة احلالية على النحو اآلالدراسة مت صياغة فروض الدر 
توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب اجملموعة  -8
بني القياسني  غري العقالنيةاألفكار جريبية يف مقياس الت

 القبلي والبعدي.
توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب اجملموعة  -7

التجريبية يف مقياس الذكاء التوافق الزواجي بني القياسني 
 القبلي والبعدي.

نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب  -3
بني  غري العقالنيةاألفكار مقياس اجملموعة الضابطة يف 
 القياسني القبلي والبعدي.

نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب  -3
اجملموعة الضابطة يف مقياس التوافق الزواجي بني القياسني 

 القبلي والبعدي.
توجد فروق دالة إحصائياً يف مقياس التوافق الزواجي بني  -7

عة الضابطة يف القياس البعدي اجملموعة التجريبية واجملمو 
 لصاحل اجملموعة التجريبية.

نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب  -6
اجملموعة التجريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني القياس 
 البعدي والتتبعي )بعد مرور شهرين( من تطبيق الربنامج.

 منهج وإجراءات الدراسة

 أواًل/ منهج الدراسة:
تجرييب ال هدت الدراسة احلالية على املنهج شبتماع    

Experimental Method  Quasi- فاعلية  للكشف عن
لزيادة التوافق  غري العقالنيةفكار برنامج إرشادي لتعديل األ
اجملموعة كما تظهره درجات أفراد , الزوجي لدى املتزوجني
جي والتوافق الزوا غري العقالنيةفكار التجريبية يف مقياسي األ
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يف الدراسة احلالية, كما اعتمدت الدراسة على  نياملستخدم
التصميم ذي اجملموعتني ومها: اجملموعة التجريبية واجملموعة 

 الضابطة بقياس قبلي وبعدي وتتبعي.
 ثانياً/ العينة:

 )أ( العينة االستطالعية )عينة التقنيين(:
اجي والتوافق الزو  غري العقالنيةاألفكار  :ناطُبق مقياس    

( زوجاً, ملعرفة مدى وضوح تعليمات املقياس 877على )
وفهم فقراته إلجراء التعديالت املناسبة, وحساب معاملي 

 الثبات والصدق للمقياسني.
 )ب( العينة األساسية: 

( 77اختربت العينة بطريقة عشوائية بسيطة, ومت اختيار )
عن زواجهم أالذين يعانون من مشاكل أسرية مع من  ازوجً 
من اتصاهلم مبركز واعي لالستشارات األسرية, ووقعوا ض ريقط

والتوافق  غري العقالنيةفكار املستوى املنخفض يف مقياسي األ
( سنة 36-72الزواجي, وقد تراوحت أعمارهم ما بني )

(, وقسموا 8,73( واحنراف معياري )33,8مبتوسط عمري )
 بالتساوي إىل جمموعتني جتريبية وضابطة.

 العينة:)ج( تجانس  
متت اجملانسة بني اجملموعتني يف متغريات الدراسة )األفكار 

والتوافق الزواجي( وبعض املتغريات الدميوجرافية  غري العقالنية
)العمر الزمين, املستوى التعليمي, املستوى اناقتصادي(. 

 ( نتائج ذلك.8ويوضح اجلدول رقم )
 1جدول 

 طة في متغيرات الدراسة وبعض المتغيرات الديموجرافية.وعتين التجريبية والضابميوضح تجانس المج 
 مستوى الداللة U)قيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المجموعة المتغيرات

غير فكار األ
 العقالنية

  1,1288 811,11 81,18 88 جتريبية
 813,1 81,31 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

 
 التوافق الزواجي

  1,1263 813.2 81,32 88 جتريبية
 87.81 8,78 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

 
 العمر الزمني

  1.168 727.11 82.88 88 جتريبية
 371.11 82.21 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

المستوى 
 التعليمي

  871,61 87,67 88 جتريبية
1.618 

 
 838,28 88,18 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

المستوى 
 دياالقتصا

  877,8 87,11 88 جتريبية
1,886 

 
 831,7 87,38 88 ضابطة غري دالة إحصائياً 

ريبية ويتضح من اجلدول السابق تكافؤ اجملموعتني التج
والتوافق  غري العقالنيةفكار والضابطة يف املتغريات )األ

الزواجي, والعمر الزمين, واملستوى التعليمي, واملستوى 
دنالة يف هذه املتغريات غري دال اناقتصادي(, فمستوى ال

 إحصائياً.
 ثالثاً/ أدوات الدراسة: 

:  )تعريب: عبد الكريم غير العقالنيةمقياس األفكار -1
 (2002جرادات, 

 أ/وصف المقياس:
 ,مقاييس تقدير ة( عبارة لكل منها مخس31يتكون من )   

درجات,  3= درجات, تنطبق غالباً  3هي: )تنطبق دائمًا =
نطبق ت, تنطبق نادرًا = درجة, نا نا= درجتتنطبق أحياناً 

مطلقًا = صفر(. وبذلك تكون أعلى درجة حيصل عليها 
 ( درجة, وأدىن درجة )صفر(.871س )املفحوص يف املقيا

 غري العقالنيةوالدرجة املرتفعة تدل على ارتفاع األفكار 
 والعكس صحيح, ويتكون املقياس من أربعة أبعاد هي:
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( عبارات, والدرجة 2ليب: ويتكون من )تقييم الذات الس -8
املرتفعة تدل على النظرة السلبية للذات, واناعتقاد بالفشل 

 الدائم, وأنه نا قيمة له.
( عبارات, 8العزو الداخلي للفشل: ويتكون من )-7

فالدرجة املرتفعة تدل على أن الفرد يعزو فشله لنفسه أو اللوم 
 القاسي للذات.

( عبارات, فالدرجة املرتفعة 3ن )اناعتمادية: ويتكون م-3
أن الفرد يهتم كثريًا بآراء اآلخرين, واناعتقاد بأن  على تدل 

 كل الناس جيب أن حيبوه, واناعتماد عليهم.
( عبارات, فالدرجة املرتفعة تعين 81النزق: ويتكون من ) -3

احلساسية العالية للمثريات اخلارجية, وانانفعال للمشكالت 
ح املشاعر, والتذكر من الواجبات اليت البسيطة, وسرعة جر 
 جيب أن يقوموا هبا.

ب املقياس وتقنينه على البيئة ( بتعري7116وقام جرادات )   
عرضه على جمموعة  عن طريقردنية, ومت حساب صدقه األ

معادلة  عن طريقمن احملكمني, ومت حساب معامل الثبات 
بلغت  إذ اماًل لفا كرونباخ بني أبعاد املقياس واملقياس كأ
(, يف حني كانت معامالت الثبات لألبعاد: تقييم 1,13)

(, العزو الداخلي 1,67(, اناعتمادية )1,67الذات السليب )
 (, وهي قيم دالة إحصائياً.1,61(, والنزق )1,27للفشل )

 ب/ صدق المقياس في الدراسة الحالية:
( مـــــــــن 2صـــــــــدق احملكمـــــــــني: ُعـــــــــرض املقيـــــــــاس علـــــــــى ) -8

الـــنفس والصـــحة النفســـية, للتأكـــد مـــن  املتخصصـــني يف علـــم
مناسبتها لألهداف اليت وضعت من أجلها الدراسـة, وعليـه مت 

 إعادة صياغة بعض العبارات لتناسب البيئة السعودية.
صـــدق البنـــاء: مت حســـاب معامـــل انارتبـــاط بريســـون بـــني  -7

كــــل بعــــد مــــن  ىية علــــدرجــــات األفــــراد يف العينــــة اناســــتطالع
جة الكليـة للمقيـاس, وتراوحـت معـامالت ربعة والدر األبعاد األ
( وهي دالة إحصائياً عند 1.818( و)1.178بني ) انارتباط ما
( وهــــــذا يؤكــــــد أن املقيــــــاس يتمتــــــع 1.18( و)1,17مســــــتوى )

ــــداخلي, كمــــا هــــو موضــــح بدرجــــة عاليــــة مــــ  يفن اناتســــاق ال

 :يتاجلدول اآل
 2جدول 

 ة للمقياسيوضح معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلي
 معامالت االرتباط العبارات بعاداأل المقياس

ار 
ألفك
س ا
مقيا

غري 
النية
لعق
ا

 

 **1,838 2 تقييم الذات السليب
 *1777 1 العزو الداخلي للفشل
 **1,818 3 اناعتمادية
 **1,178 81 النزق

مت حساب قيمة )ت( ملعرفة  صدق المقارنة الطرفية:-3
الدرجات على املقياس  الفروق بني مرتفعي ومنخفضي
( وهي دالة إحصائيًا عند 31,31وبلغت قيمة )ت( تساوي )

(1.18.) 

 ج/ ثبات المقياس في الدراسة الحالية:
مت حسابه بطريقتني : ثبات المقياس في الدراسة الحالية
  (:1.18ومجيع القيم دالة إحصائياً عند )

( للعينة 1.16التجزئة النصفية: بلغ معامل الصدق) -8
 لكلية, باستخدام معادلة سبريمان براون.ا
معادلة ثبات ألفا كرونباخ: وذلك حبساب الدرجة الكلية  -7

( مما 1,13بلغ معامل الثبات ) إذوكل بُعد من أبعاد املقياس, 
  يوضح ذلك:يتإىل ثبات املقياس, واجلدول اآل يشري

 3جدول 
 دكرونباخ للدرجة الكلية وكل بُع  يوضح معامالت ثبات ألفا

 للمقياس 
 معامل ألفا كرونباخ األبعاد

 1.21 تقييم الذات السليب
 1.68 اناعتمادية

 1.76 العزو الداخلي للفشل
 1,63 النزق

 3..0 الدرجة الكلية للمقياس
مقياس التوافق الزواجي:  )تعريب: عبد اهلل  -2

 (2012الشمراني, 
 أ/وصف المقياس:
مقاييس  ة( عبارة لكل منها مخس38يتكون من )
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 3ًا= درجات, تنطبق غالب 3هي: )تنطبق دائمًا = ,تقدير
تنطبق نادرًا = درجة, نا  ن,ادرجات, تنطبق أحيانًا=درجت

بداً = صفر(. وبذلك تكون أعلى درجة حيصل عليها أنطبق ت
( درجة, وأدىن درجة )صفر(. 873املفحوص يف املقياس )

اجي, والعكس والدرجة املرتفعة تدل على ارتفاع التوافق الزو 
, 83عدا ) صحيح , ومجيع عبارات املقياس كانت موجبة ما

 (, ويتكون املقياس من أربعة أبعاد هي:38, 71, 88
اناتفاق الزواجي: وهو مدى تقبل الزوجني لعالقتهما, -8

إىل  8من وقبوهلما لألدوار, واملسؤوليات, ومتثله العبارات )
83.) 
من  همان جتاه بعضازوجضاء الزواجي: وهو ما حيمله الالر -7

مشاعر واجتاهات إجيابية, ومدى اشباعهما حلاجاهتما ومتثله 
 (.73إىل  83من العبارات )

التماسك الزواجي: وهو قوة انارتباط والتعاون بني -3
من الزوجني, والقدرة على مواجهة املشاكل, ومتثله العبارات )

 (.71إىل  73
مشاعر الود هار ظإلتعبري العاطفي: وهو القدرة على ا -3

 (.38إىل  78من جتاه اآلخر, ومتثله العبارات )واحملبة 
ب املقياس وتقنينه على بتعري (7186وقام الشمرا ين )     
عرضه على عن طريق ردنية, ومت حساب صدقه البيئة األ

جمموعة من احملكمني, ومت حساب معامالت ارتباط الفقرات 
(.  كما مت 1,831 -1,838بني ) ما اماًل مع املقياس ك

لفا كرونباخ بني أمعادلة  عن طريقحساب معامل الثبات 
(, يف حني  1,836بلغت ) إذ اماًل أبعاد املقياس واملقياس ك

(, 1,116كانت معامالت الثبات لألبعاد: اناتفاق الزواجي )
(, 1,117(, التماسك الزواجي )1,171الرضاء الزواجي )
 لة إحصائياً.(, وهي قيم دا1,661والتعبري العاطفي )

 ب/ صدق المقياس في الدراسة الحالية:
( مـــــــــن 2صـــــــــدق احملكمـــــــــني: ُعـــــــــرض املقيـــــــــاس علـــــــــى ) -8

املتخصصـــني يف علـــم الـــنفس والصـــحة النفســـية, للتأكـــد مـــن 
مناسبتها لألهداف اليت وضعت من أجلها الدراسة, ومناسبته 

 للبيئة السعودية.
 صـــدق البنـــاء: مت حســـاب معامـــل انارتبـــاط بريســـون بـــني -7

كــــل بعــــد مــــن  ىألفــــراد يف العينــــة اناســــتطالعية علــــدرجــــات ا
ربعة والدرجة الكليـة للمقيـاس, وتراوحـت معـامالت األبعاد األ
( وهي دالة إحصائياً عند 1.776( و)1.311بني ) انارتباط ما
( وهـــذا يؤكـــد أن املقيـــاس يتمتـــع بدرجـــة عاليـــة 1.18مســـتوى )

 :يتاآل اجلدول يفاناتساق الداخلي, كما هو موضح  من
 3جدول 

 يوضح معامالت االرتباط بين درجة البعد والدرجة الكلية للمقياس 
 معامالت االرتباط العبارات بعاداأل المقياس
مقياس 
التوافق 
 الزواجي

 **1,311 83 اناتفاق الزواجي
 **1,716 81 الرضاء الزواجي
 **1.338 7 التماسك الزواجي
 **1,776 3 التعبري الزواجي

 ثبات المقياس في الدراسة الحالية:ج/ 
مت حسابه بطريقتني ثبات المقياس في الدراسة الحالية: 

 : (1.18دالة إحصائياً عند )ومجيع القيم 
( للعينة 1.77التجزئة النصفية: بلغ معامل الصدق)  -8

 الكلية, باستخدام معادلة سبريمان براون.
جة الكلية معادلة ثبات ألفا كرونباخ: وذلك حبساب الدر  -7

( مما 1,71بلغ معامل الثبات ) إذوكل بُعد من أبعاد املقياس, 
  يوضح ذلك:يتإىل ثبات املقياس, واجلدول اآل يشري

 5جدول 
يوضح معامالت ثبات ألفا كرونباخ للدرجة الكلية وكل بُعد  

 للمقياس 
 معامل ألفا كرونباخ األبعاد

 **1,72 اناتفاق الزواجي
 **1,28 الرضاء الزواجي
 **1,31 التماسك الزواجي
 **1,33 التعبري الزواجي

 **.055 الدرجة الكلية للمقياس
)من  غير العقالنيةفكار لتعديل األ/ البرنامج اإلرشادي 3

 إعداد الباحث(:
استند الربنامج على فنيات اإلرشاد أ/ وصف البرنامج: 



 (7182يونيو  /هـ8331الرياض )رمضان    – 72العدد  –جملة رسالة الرتبية وعلم النفس 
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 انانفعا ي العقال ين السلوكي, لتحسني التوافق الزواجي لدى
األزواج الذين يعانون من مشاكل أسرية, من خالل التعرف 

ومهامجتها, واستبداهلا بأفكار  غري العقالنيةعلى األفكار 
 عقالنية.

 غري العقالنيةتعديل األفكار م للبرنامج: همب/ الهدف ال
لدى جمموعة من املتزوجني الذين يعانون من التوافق الزواجي 

لتحسني التوافق  النيةغري العقتعديل األفكار  عن طريق
 داخل األسرة. 

تتمثل أن يتعرف أفراد  هداف اإلجرائية للبرنامج:ج/ األ
 : أيتي اجملموعة التجريبية على ما

ودورها يف  غري العقالنيةطبيعة العالقة بني املعتقدات  -8
التمييز بني األفكار العقالنية  -7ظهور اخلالفات األسرية. 

. غري العقالنيةواجهة األفكار كيفية م-3. غري العقالنيةو 
املواجهة اإلجيابية  -7جيايب. تنمية احلوار الذايت اإل -3

ياة والتكيف مهارة تغيري أسلوب احل -6للمواقف الضاغطة. 
 معها بطريقة سليمة.
 د/أهمية البرنامج:

أشارت معظم نتائج الدراسات اليت تناولت فاعلية 
الزواجي فاعليته يف العالج العقال ين انانفعا ي يف التوافق 
 ;Kalkan(؛ )8817حتسني التوافق الزواجي كدراسة )إبراهيم, 

Ersanli, 2008(؛  )Ahmady et.al, 2009 ,(؛ )الربي
  et.al, 2015  (Najafi(؛ )Kavitha et.al, 2014(؛ )7187

وهذا يؤكد الدور الفعال للعالج العقال ين انانفعا ي يف جماهبة 
دحضها واستبداهلا بأفكار عقالنية و  غري العقالنيةاألفكار 

تؤدي إىل حتسني التوافق الزواجي. ومن هذا املنطلق طبق 
الربنامج اإلرشادي على املتزوجني الذين يعانون من خالفات 
وعدم توافق مع زوجاهتم, هبدف مساعدهتم على حتقيق 

 مستوى مرتفع يف التوافق الزواجي.
 ج/ إعداد البرنامج اإلرشادي:

على األسس النظرية والدراسات السابقة طالع بانا 
كي واليت طبقت برامج العالج العقال ين انانفعا ي السلو 

ختفيف اناضطرابات النفسية, لتحسني التوافق الزواجي, أو 
 : أيتي ومن أمهها ما

توافق احلياة الزوجية  يف انانفعا ي / فاعلية العالج العقال ين8
 (.8817)إبراهيم, 

/ فاعلية الربنامج يف حتقيق توافق احلياة الزوجية )الربي, 7
7187.) 
ني التوافق الزواجي )أبو غا ي, حس/فاعلية الربنامج لت3

7183.) 
غري /فاعلية الربنامج خلفض الضغوط النفسية واألفكار 3

 (.7183وحتسني الرضا عن احلياة )عبد القوي,  العقالنية
سني أساليب مواجهة / فاعلية برنامج خلفض القلق وحت7

 (.7183املشكالت لدى الزوجات )بدوي و بنيس, 
 د/ تحكيم البرنامج اإلرشادي:

بعد بناء جلسات الربنامج يف صورته املقرتحة, مت   
عرضها على سبعة من املتخصصني يف جمال علم النفس 
والصحة النفسية, إلبداء املقرتحات من حيث األسس 

اليت تسعى إىل حتقيقها, وقد النظرية واألهداف اإلجرائية 
حدد  إذ٪( 811٪ إىل 11بني ) حصلت على نسبة اتفاق ما

٪ فأكثر لإلبقاء على اجللسة ضمن 11الباحث نسبة 
 جلسات الربنامج.

( زوجاً 88) هـ/ الفئة املستهدفة من الربنامج: طُبق على عينة 
ويعانون من مشاكل يف التوافق  غري العقالنيةاألفكار  رتفعيم
غري األفكار واجي, كما تظهرها درجاهتم يف مقياسي الز 

 والتوافق الزواجي يف هذه الدراسة.   العقالنية
 ن أسبوعياً(. اجلسة )جلست 86 و/ عدد الجلسات:

 ( دقيقة. 71 - 37بني ) يرتاوح ما ز/ زمن الجلسة:
 ح/ اناسرتاتيجيات والطرق املستخدمة يف الربنامج من أمهها:

 -3ســـرتاتيجية املناقشـــة واحلـــوار. ا -7 إشـــباع املطالـــب. -8
فنيــة التخيــل.  -7احلــوار الــذايت. -3. وتأجيلهــاوقــف الفكــرة 

التشـجيع والتعزيـز.  -2تصحيح بعض األفكـار اخلاطئـة.  -6
 النموذج. -8الواجبات املنزلية.  -1
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  جلسات البرنامج:مضامين ط/  
بناء اجملموعة التجريبية, و  أفراد التعرف على الجلسة األولى:
واناتفاق على أهداف الربنامج توضيح لفة, األعالقة تسودها 
تطبيق مث , للجلسات, ومناقشة توقعاهتمة الرئيس اإلجراءات

 .عليهم والتوافق الزواجي غري العقالنيةمقياسي األفكار 
التعرف على طبيعة العالقة بني احلدث الجلسة الثانية: 
 األفكار العقالنية (, التمييز بنيA.B.Cوانانفعال والتفكري )
 وغري العقالنية.

 غري العقالنيةالتعرف على طبيعة األفكار الجلسة الثالثة: 
بشكل عام,  والسلوكية يف اناضطرابات النفسيةالسليب وأثرها 

تكليفهم بواجب منز ي و والتوافق الزواجي بشكل خاص, 
إىل سوء التوافق  املؤديةاألفكار غري العقالنية  أهم تحديدب
 اجي.الزو 

 رصدالتدريب على كيفية الجلستان الرابعة والخامسة: 
 السلوكياتحتديد املشاعر, و التعبري عن وتقييم األفكار, و 

دحض املعتقدات غري املنطقية, حتليل و , وكيفية السلبية
والربط واستبداهلا مبعتقدات منطقية حتقق اناطمئنان النفسي, 

وكية باملعتقدات بني اناضطرابات النفسية وانانفعالية والسل
الكشف عن تكليفهم بواجب منز ي عن كيفية غري املنطقية, و 
 .ومواجهتها غري العقالنيةفكار بعض األ

العالج  توضيح ماهيةالجلستان السادسة والسابعة: 
فكار التدريب على استبدال األ, والعقال ين انانفعا ي السلوكي

وتزويدهم  نطقيةعقالنية املرتبطة باحلياة الزوجية بأفكار مالغري 
عن انانفعا ي , وتشجيعهم على احلديث والتنفيس هبا

مشكالهتم وأفكارهم ومشاعرهم, وتدريبهم على تغيري 
, مبا يالئم املوقف املثري والتحكم فيه السليب انانفعال
ملوقف  , وتكليفهم بواجب منز يورصد نتائجه لالنفعال,

 انفعا ي أسري ومواجهتها باناسرتخاء.

 غري العقالنيةفكار مناقشة وحتليل األثامنة: الجلسة ال
ثارها السلبية يف احلياة  املصاحبة لسوء التوافق الزواجي, و 

بفنيات مثل  غري العقالنيةاألفكار  ومواجهةاألسرية, 
 مهامجتها.وكيف ميكن  ,السخرية

التعريف مبفهوم احلوار الذايت, الجلستان التاسعة والعاشرة: 
السليب إىل حوار الداخلي وارهم وتشجيعهم على تعديل ح

 زواجإجيايب, وتعميق اناقتناع باألفكار العقالنية لدى األ
قدرة على والتدريب على التحليل املنطقي لألفكار, وتنمية ال

, لدحض األفكار السلبية وممارسة التفكري بطريقة عقالنية
 السلوك اإلجيايب.

إجيابيات التدريب على الرتكيز على  عشرة: ةالجلسة الحادي
عناصر احلوار الزوجة واألبناء, والتدريب على استخدام 

اناستماع/ اناستجابة املناسبة  الفعال )انانتباه/واناتصال 
 للموقف(.

التدريب على كيفية  الجلستان الثانية عشرة والثالثة عشرة:
ومهارة مواجهة وحل املشكالت, مواجهة ضغوط احلياة, 

للضغوط النفسية,  ةاملسبب السلبية األفكارورصد مزيد من 
احلوار الناجح مع الزوجة واألبناء,  مقوماتالتدريب على و 

 . عن ذلك وتكليفهم  بالتدرب عليها كواجب منز ي

التعرف على  الجلستان الرابعة عشرة والخامسة عشرة:
التدريب على كيفية عات, و اة األزمات والنز ساليب مواجهأ
حل  وات مهارةتطبيق خط , مع تشجيعهم علىهتاإدار 

 املشكالت.

 مراجعة وتلخي  الجلسة السادسة عشرة )الختامية(:
ما دار يف اجللسات السابقة, وتطبيق القياس البعدي,  ألهم

 لقياس التتبعي.إلجراء اواناتفاق على موعد 
ملعرفــة مــدى حتقيــق أهــداف  ق/ تقووويم البرنووامج اإلرشووادي:

 :آليتميكن أن يكون عن طريق االربنامج, وفعاليته 
التعرف على استجابات أفراد اجملموعة التجريبية يف  -8

 استمارات تقييم اجللسات.
التقومي البعدي: بعد انانتهاء من تطبيق الربنامج يُقاس  -7
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الذكاء الوجدا ين والتوافق الزواجي للمجموعتني الضابطة 
 والتجريبية.

 التقومي التتبعي: بعد مرور شهرين من التقومي البعدي, مت -3
 تطبيق مقياس التوافق الزواجي على اجملموعة التجريبية.

 رابعاً/ األساليب اإلحصائية:
املتوسطات واناحنرافات املعيارية: لوصف اخلصائ    -8

 العمرية لعينة الدراسة.
: لفح  الفروق Test Wilcoxonاختبار ولكوكسن  -7

 بني القياسني القبلي والبعدي لكل جمموعة. 
: Mann-Whitney-U Testوتين  –اختبار مان  -3

لفح  دنالة الفروق بني متوسط درجات اجملموعتني 
 ضابطة يف القياس القبلي والبعدي.التجريبية وال

 نتائج الدراسة وتفسيرها: 

نتائج اختبار الفرض األول: ين  هذا الفرض على أنه:  -8
توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات رتب اجملموعة ))

 بني القياسني غري العقالنية مقياس األفكار التجريبية يف
 القبلي والبعدي((.

مت استخدام األسلوب اإلحصائي الالبارامرتي املتمثل يف 
للعينات املرتابطة   Test Wilcoxonاختبار ولكوكسن 

)غري املستقلة( لدنالة الفروق يف متوسطات رتب أفراد 
 اجملموعة التجريبية بني القياسني كما هو موضح يف

 :يتاآل (6رقم ) اجلدول

 2جدول 
 .غير العقالنيةبين القياسين القبلي والبعدي في مقياس األفكار  يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجريبية 

 متوسط الرتب القياس غير العقالنيةفكار أبعاد مقياس األ
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 قبلي / بعدي تقييم الذات السليب
  **1.117 7.187- 1.11 7.71 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي
 قبلي / بعدي العزو الداخلي للفشل

 لصاحل القياس البعدي *1.138 7.878- 7.77 7.28 88ن = 

 قبلي / بعدي اناعتمادية
  **1.113 7.133- 1.11 7.71 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي
 / بعدي قبلي النزق

  *1.133 7.878- 3.71 3.71 88ن = 
 لصاحل القياس البعدي

 قبلي / بعدي الدرجة الكلية
 لصاحل القياس البعدي **1.117 7.13- 1.11 7.71 88ن = 

ويتضح من اجلدول السابق أن مجيع تلك القيم دالة إحصائياً 
( مما يشري إىل اناختالف 1 ,18( و)1,17عند مستوى دنالة )

فكار اجملموعة التجريبية يف مقياس األ سطات رتب أفراديف متو 
 .غري العقالنية

ين  هذا الفرض على نتائج اختبار الفرض الثاني:  -2 
أنه: ))توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات رتب اجملموعة 

التجريبية يف مقياس الذكاء التوافق الزواجي بني القياسني 
ألسلوب اإلحصائي القبلي والبعدي((. مت استخدام ا

  Test Wilcoxonالالبارامرتي املتمثل يف اختبار ولكوكسن 
للعينات املرتابطة )غري املستقلة( لدنالة الفروق يف متوسطات 
رتب أفراد اجملموعة التجريبية بني القياسني كما هو موضح يف 

 :يتاآل (2رقم ) اجلدول
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 7جدول 
 بين القياسين القبلي والبعدي في التوافق الزواجي. يبيةيوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجر 

 متوسط الرتب القياس مكونات التوافق الزواجي
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 قبلي / بعدي اناتفاق الزواجي
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي *1.187 7.733- 7.38 7.71

 لي / بعديقب الرضاء الزواجي
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي **1.111 7.661- 7.11 1.11

 قبلي / بعدي التماسك الزواجي
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي **1.117 7.118- 7.71 1.11

 قبلي / بعدي التعبري الزواجي
 88ن =

 لصاحل القياس البعدي *1.182 7.311- 3.11 1.11

 قبلي / بعدي الدرجة الكلية
 88ن = 

 لصاحل القياس البعدي **1.117 7.112- 7.71 1.11

ويتضح من اجلدول السابق  أن القيمة دالـة إحصـائياً عنـد     
( ممـا يشـري إىل اناخــتالف يف 1 ,18( و)1,17مسـتوى دنالـة )

 متوسطات رتب أفراد اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي.

ض علــى يــن  هــذا الفــر نتووائج اختبووار الفوورض الثالووث:  -3 
أنـــه: ))نا توجــــد فـــروق دالــــة إحصــــائياً بـــني متوســــطات رتــــب 

ـــــاس األفكـــــار  ـــــةاجملموعـــــة الضـــــابطة يف مقي ـــــني  غـــــري العقالني ب

 القياسني القبلي والبعدي((.
ــــار ولكوكســــن     Test Wilcoxonمت اســــتخدام األســــلوب اختب

للعينات املرتابطة )غري املسـتقلة( لدنالـة الفـروق يف متوسـطات 
اسني كمـا هـو موضـح يف موعة الضابطة بني القيرتب أفراد اجمل
 يتاجلدول اآل

 9جدول 
 يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس الذكاء الوجداني. 

 متوسط الرتب القياس غير العقالنيةفكار أبعاد مقياس األ
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 قبلي / بعدي تقييم الذات السليب
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.122 1.877- 6.71 3.13 88ن = 

 قبلي / بعدي العزو الداخلي للفشل
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.133 1.718- 2.31 3.77 88ن = 

 قبلي / بعدي اناعتمادية
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.283 1.362- 7.81 3.11 88ن = 

 قبلي / بعدي النزق
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.721 8.117- 3.77 6.33 88ن = 

 قبلي / بعدي الدرجة الكلية
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.633 1.326- 3.21 6.63 88ن = 

بني دالة إحصائيًا ويتضح من اجلدول عدم وجود فروق     
مقياس  لمجموعة الضابطة يفلوالبعدي  القياسني القبلي

 .غري العقالنيةاألفكار 

نا توجد ))ين  على أنه: نتائج اختبار الفرض الرابع:  -4

فروق دالة إحصائياً بني متوسطات رتب اجملموعة الضابطة يف 
مت  ((.مقياس التوافق الزواجي بني القياسني القبلي والبعدي

رتابطة لدنالة الفروق استخدام اختبار ولكوكسن للعينات امل
اسني كما يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة الضابطة بني القي
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 :يتهو موضح يف اجلدول اآل
 10جدول 

 يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة الضابطة بين القياسين القبلي والبعدي في مقياس التوافق الزواجي. 

 القياس مكونات التوافق الزواجي
 متوسط الرتب

 البةالس
 متوسط الرتب

 الموجبة
 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 اتجاه
 الداللة

 اناتفاق الزواجي
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.171 8.182- 7.71 7.71

 الرضاء الزواجي
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.761 1.713- 7.71 7.71

 التماسك الزواجي
 عديقبلي / ب
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.388 1.882- 7.11 3.62

 التعبري الزواجي
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.837 1.123- 6.82 3.71

 الدرجة الكلية
 قبلي / بعدي
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.126 8.223- 3.36 7.71

عدم وجود فروق دالة ويتضح من اجلدول السابق 
إحصائيًا بني القياسني القبلي والبعدي ألفراد اجملموعة 

 .التوافق الزواجي الضابطة يف مقياس
ين  هذا الفرض على  نتائج اختبار الفرض الخامس: -5

أنه: )) توجد فروق دالة إحصائيًا يف مقياس التوافق الزواجي 

لقياس البعدي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة الضابطة يف ا
 لصاحل اجملموعة التجريبية((.
 Mann-Whitney-Uوتين   –مت استخدام اختبار مان 

Test( يوضح النتائج 88, للعينات املستقلة, واجلدول رقم )
 املتعلقة بذلك.

 11جدول 
 يوضح الفروق في متوسطات رتب المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي للتوافق الزواجي. 

 اتجاه  الفروق مستوى الداللة U قيمة  مجموع الرتب متوسط الرتب القياس ونات التوافق الزواجيمك
 837.71 83.77 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية *1.136 77.711 22.71 2.27 88الضابطة ن =  اناتفاق الزواجي
 877.11 87.71 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية **1.111 1.111 77.11 7.71 88الضابطة ن =  الرضاء الزواجي
 832.11 83.21 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية **1.118 1.111 63.11 6.31 88الضابطة ن =  التماسك الزواجي
 831.11 83.11 88التجريبية ن =  جريبيةلصاحل اجملموعة الت *1.187 82.11 27.11 2.71 88الضابطة ن =  التعبري الزواجي
 

 الدرجة الكلية
 877.11 87.71 88التجريبية ن =  لصاحل اجملموعة التجريبية **1.111 1.111 77.11 7.71 88الضابطة ن = 

ويتضح من  اجلدول السابق وجود فروق دالة إحصائياً 
عة ( بني أفراد اجملمو 1 ,18( و)1,17مستوى دنالة )عند 

أبعاد  لالتجريبية واجملموعة الضابطة يف القياس البعدي لك
مقياس التوافق الزواجي لصاحل اجملموعة التجريبية, وهذا يدل 

 على فعالية الربنامج اإلرشادي.

ين  هذا الفرض  نتائج اختبار الفرض السادس: -2
على أنه: ))نا توجد فروق دالة إحصائيًا بني متوسطات 

ريبية يف مقياس التوافق الزواجي بني رتب اجملموعة التج
القياس البعدي والتتبعي )بعد مرور شهرين( من تطبيق 

 الربنامج((. 
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للعينات  Test Wilcoxonمت اختبار ولكوكسن  
املرتابطة لدنالة الفروق يف متوسطات رتب أفراد اجملموعة 
التجريبية بني القياسني البعدي والتتبعي يف مقياس التوافق 

دي, كما بعد مرور شهرين من تطبيق الربنامج اإلرشا الزواجي
 :يتهو موضح يف اجلدول  اآل

 12جدول 
 يوضح متوسطات رتب المجموعة التجريبية بين القياسين البعدي والتتبعي في مقياس التوافق الزواجي.

 متوسط الرتب القياس مكونات التوافق الزواجي
 السالبة

 متوسط الرتب
 الموجبة

 قيمة
Z 

 مستوى
 الداللة

 الداللة اتجاه
 

 
 اناتفاق الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

3.71 7.63 -1.171 1.311  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 
 الرضاء الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

7.71 3.27 -8.366 1.833  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 
 التماسك الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

7.11 7.62 -8.833 1.772  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 
 التعبري الزواجي

 بعدي / تتبعي
 88ن = 

8.11 7.71 -8.168 1.717  
 نا يوجد فروق دالة إحصائياً 

 بعدي / تتبعي الدرجة الكلية
 88ن = 

 نا يوجد فروق دالة إحصائياً  1.163 8.138- 7.16 8.71

 ةاجلـــدول الســـابق عـــدم وجـــود فـــروق دالـــويتضـــح مـــن 
ئياً بـــــني أفـــــراد اجملموعـــــة التجريبيـــــة يف القيـــــاس البعـــــدي إحصـــــا

 والتتبعي, وهذا يدل على فعالية الربنامج واستمراريته. 

 مناقشة وتفسير النتائج:

 النتائج اليت توصلت إليها الدراسة أيتسنناق  فيما ي
احلالية, وذلك يف ضوء اتساقها أو تعارضها مع فروض 

, باإلضافة إىل ربطها الدراسة ونتائج الدراسات السابقة
 باألطر النظرية ملفاهيم الدراسة.

 أواًل/ مناقشة نتائج الفرض األول:
والذي ين  على أنه )توجد فروق دالة إحصائيًا بني 
غري متوسطات رتب اجملموعة التجريبية يف مقياس األفكار 

بني القياسني القبلي والبعدي( هذه النتيجة تؤكد  العقالنية
يف خفض  ملستخدم يف الدراسة احلاليةنامج اعلى فاعلية الرب 

, بعد أن كانت مرتفعة قبل األفكار واملعتقدات غري العقالنية
يف خاصة  .لدى أفراد اجملموعة التجريبية تطبيق الربنامج
 تفكريهمطريقة أن  تضح ولية للربنامج فقد ااجللسات األ

النفسي  هممع اآلخرين هلا تأثري سليب يف توافقتعاملهم و 
للربنامج. للجلسات اإلجرائية وهي اليت تعرضت األسري, و 

, وتد ين يف مستوى األفكار العقالنية الزيادةرجاع إلذا ميكن 
 إىل تأثري اسرتاتيجيات للمتدربني, غري العقالنيةاألفكار 
 كاحلوار والنمذجةالسلوكي  العالج العقال ين انانفعا ي  وفنيات
سلوب حل املشكالت, , وأومتثيل الدور اجلماعية واملناقشة

وممارسة اناسرتخاء, والتهيئة ملواجهة املوافقة الضاغطة, 
 بتأثريالتعريف  الدور الكبري الذي يلعبه ىونا ننس والتخيل.

التفكري والسلوك,  يف ودورهانانفعانات واملشاعر يف حياتنا, 
إىل أفكار  غري العقالنيةالتدريب على حتويل األفكار كذلك و 

واستبداهلا بأفكار  وحتليلها,السلبية األفكار رصد بعقالنية, 
وكيفية التفكري  وتقوميه, إعادة البناء املعريف عن طريقإجيابية, 

 كل ذلك له أكرب األثر يف تفنيد  بطريقة أكثر عقالنية,
 .تنمية التوافق الزواجي ومن مث, غري العقالنيةوجماهبة األفكار 

للعالج على الفنيات املتكاملة اعتمد الربنامج ف
(REBT ) اجلوانب املعرفية وانانفعالية  كلعلى  واليت تشتمل

للجلسات واليت سامهت من خالل إدارة الباحث  ,والسلوكية
غري  ملعتقداتأفراد اجملموعة التجريبية, يف الكشف عن ا مع
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املسيطرة على انفعاناهتم التفكري اخلاطئة  وأمناطالعقالنية 
 أساليب تفكرييةعليمهم وكذلك يف دحضها, وت وسلوكياهتم,
 مشكالهتمومواجهة حلل  موضوعية ونسبة غري مطلقةأكثر 
 املثمرة تعزيز السلوكياتلرشادي اجلمعي اإل ظليف . الزوجية
 , والتفاؤلومفهوم الذات والتكليف اناجتماعي اإلجيابيةو 

 هداف الربنامج.أوحتقيق 
فالعالج العقال ين انانفعا ي السلوكي يساعد على 

فكار أعلى تكوين  ةساعداملو  غري العقالنيةفكار ألاتفنيد 
ملواقف للمتدربني يف ااجلوانب املعرفية  وترميممنطقية, 
خرين, والتعلم فرصة التفاعل مع اآل اتتوفر فيه إذاجلماعية, 

منهم, والتدريب على تأكيد الذات من خالل اجللسات 
 (.8887)الشناوي, 

راسات منها ويؤيد نتائج هذا الفرض العديد من الد
(؛ Kalkan; Ersanli, 2008(؛ )8817)إبراهيم, دراسة 

(Ahmady et.al, 2009 ,7187(؛ )الربي) ,؛ )عبدالقوي
 (.Kavitha et.al, 2014(؛ )7183

انتظام أفراد اجملموعة ب وكل ذلك نا يتحقق إنا
التجريبية يف جلسات الربنامج اإلرشادي العقال ين انانفعا ي 

الدراسة وحرصهم على اناستفادة من  السلوكي املستخدم يف
  ه.فنيات

 ثانياً/ مناقشة نتائج الفرض الثاني:
 رتبوالذي ين  على أنه )توجد فروق يف متوسطات  

اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي بني القياسني القبلي 
والبعدي( جاءت هذه النتيجة مؤيدة ألمهية التفكري العقال ين 

حتسني وزيادة التوافق الزواجي لدى أفراد يف وتأثريه اإلجيايب 
 كثرة اخلالفات والتنافر  والذين يعانون من ,اجملموعة التجريبية

دلت وهذا ما  .مع زوجاهتم قبل تطبيق الربنامج اإلرشادي
 ,Moller & Vanzylالدراسات السابقة كدراسة )عليه 

)أبو  (؛7117(؛ )حافظ, Jane & Michael, 2002(؛ )1991
&  Cummings, 2011) (؛Serni, 2009) (؛7111تركي, 

(Du Rocherغري العقالنيةفكار ( ارتباط األ7187)قاسم,  ؛ 
 .أو العنف األسري, مع سوء التوافق الزواجي

وتشري هذه النتيجة إىل فاعلية الربنامج اإلرشادي 
كما جاءت , يف الدراسة احلالية العقال ين انانفعا ي السلوكي

(؛ 8817ت منها دراسة )إبراهيم, من الدراسا بذلك كثري
(Kalkan; Ersanli, 2008(  ؛)Ahmady et.al, 2009 ؛)

)بدوي و بنيس,  ؛(7183(؛ )أبو غا ي, 7187)الربي, 
 ؛(Kavitha et.al, 2014) (؛7183(؛ )عبدالقوي, 7183
(et.al, 2015 (Najafi. 

يف التوافق الزواجي لدى أفراد اجملموعة  يرد النمو إذ
األفكار  , ورصدإىل تدريبهم على اكتشافالتجريبية 
واألحاديث الذاتية الداخلية السلبية  غري العقالنيةواملعتقدات 
لحياة الزوجية, وتعليمهم الزوجة, واجلوانب املختلفة لحول 

بعيدة كل  دحضها واستبداهلا بأفكار أكثر منطقية وواقعية,
فكار اليت فاألوالتهويل والكمالية املطلقة, البعد عن املبالغة 
ن عن الزواج ومتطلباته وتوقعات أدوارمها يف ايتبناها الزوج

احلياة الزوجية ترتبط بالتوافق الزواجي, فإذا بالغ أحد 
الشريكني بالدور الذي يقوم به اآلخر أو طالب بالكمال 

ينشأ خالفات وسوء توافق بينهما  ,والدقة ومل يكن مرناً 
(Ellis, 1986)؛ (Cummings, 2011  &(Du Rocher. 

تغيري أساليب التعامل السلبية يتطلب أفكارًا عقالنية ف
واليت قد  , على التعاي  مع ضغوط احلياةنيتساعد الزوج

وهذا كان له  ,(7187تؤثر على توافقهم الزواجي ) قاسم, 
فأصبحوا قادرين على إدارة  على مشاعرهم وانفعاناهتم أثر

يف التعامل مع  توجيههاو سلوكياهتم,  لد  ع من مثانفعاناهتم, و 
, زيادة التوافق الزواجي من مثو  حنو األفضل, زوجاهتم

بإظهارهم ملشاعر الود واناحرتام والتقدير, والثناء للشريك 
اآلخر, متقبلني النقد برحابة صدر, ينظرون بعني الرضا 

 لإلجيابيات, ويتغافلون عن السلبيات.
 على عرض جلسات الربنامجالباحث خالل فاهتمام 

تساعد على ظهور اخلالفات اليت األفكار غري العقالنية 
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النقاش فتح  يليه .تعوق حتقيق التوافق الزواجي, و الزوجية
اجملموعة التجريبية للكشف عن  يف زواجمع األاجلماعي 
وليبينوا دواعي  ,هبا يؤمنوناليت  غري العقالنيةاألفكار 

يف حياهتم  وبعدها يُبني الباحث  ثارها السلبية التمسك هبا,
هلا, باناستعانة بآراء اإلجيايب والبديل العقال ين  الزوجية,

فنيات الربنامج السلوكية واملعرفية و  اإلرشادية, أعضاء اجلماعة
( REBTوانانفعالية الشاملة واملتنوعة املعتمدة على العالج )

بني املعتقدات غري  الرابطيف حتديد  يساعد املتدربالذي 
 مث, و السليب ومن مث سلوكه السلبية, تهالعقالنية وانفعانا

مهامجة تلك املعتقدات وتفنيدها وإدراك قيمة املعتقدات 
 هبا يف املواقف احلياتية ألخذالعقالنية البديلة ومن مث ا

واألحداث التفاعلية الزوجية وصونًا إىل الرضا والسعادة 
 .الزوجية
نفعا ي السلوكي هو عالج العالج العقال ين اناف
املواقف  جتاهتفكريهم  منط أنقناعي, يعلم األفراد إتعليمي 
اناضطرابات النفسية اليت  احلياتية, هي السبب يف واألحداث
تعديل أساليب تفكريهم حبيث تصبح وإذا مت . يعانون منها

 فسيحققون التوازن واناطمئنان النفسي أكثر عقالنية,
    (.7111 ,عبد اهلل) ؛(8887 ,الشناوي) وانانفعا ي
أن من عوامل النجاح يف  (7111د أكد الداهري )فق

العقالنية يف التفكري والبعد عن اجلمود املرونة و احلياة األسرية 
بكل ثقة  ن على التعبري عن رأيهمافالزوجان قادراالفكري, 

يساعد , األمر الذي بعيدًا عن السخرية أو النقد القاسي
  .شاكلممن  ما يواجه األسرةذلك يف حل 

 مناقشة نتائج الفرض الثالث والرابع:ثالثاً/ 
على أنه )نا توجد فروق دالة إحصائياً  نواللذان ينصا
اجملموعة الضابطة يف مقياسي األفكار  رتبيف متوسطات 
والتوافق الزواجي بني القياسني القبلي  غري العقالنية
 والبعدي(.

يُفسر الباحث هذه النتيجة بأن أفراد اجملموعة 
يف ملحوظ احلالية يعانون من ارتفاع الضابطة للدراسة 

  يف التوافق الزواجي, وسوءمستوى املعتقدات غري العقالنية, 
, احلالية  يف الدراسةنياملستخدم من املقياسنيذلك  بدأكما 

ويف ظل عدم تعرضهم ألي تدخالت إرشادية أو عالجية 
سوء التوافق يف احلياة  يف مظاهر, قصورملواجهة ذلك ال

 زوجعلى النفسية من ضغوط  يعرتض ذلكوما  الزوجية
, الصعبة املواقف احلياتيةوحل مواجهة  بالعجز أماموالشعور 

السابق,  وضعهمفقد استمر أفراد هذه اجملموعة على 
ارتباطًا وثيقًا بالتوافق الزواجي,  فاألفكار اإلجيابية ترتبط

ومهارة مواجهة املشكالت, وحلها والشعور بالرضا والسعادة  
 & Jane)ءت بذلك معظم الدراسات كدراسة كما جا

Michael, 2002 ,(؛ )بدوي و بنيس, 7111(؛ )أبو تركي
( 7187؛  )قاسم, Burleson & Denton, 2014)(؛ )7183

وهذا يثبت فعالية الربنامج املُعد بفنياته املختلفة يف تنمية 
 تعديل األفكار غري العقالنية.عن طريق التوافق الزواجي 
الفرضني جاءت مؤيدة لبعض الدراسات كدراسة ونتائج هذا 
(؛ )الربي, Ahmady et.al, 2009) (؛8817)إبراهيم, 
؛ (7183(؛ )عبدالقوي, 7183)أبو غا ي,  (؛7187
(Kavitha et.al, 2014( ؛)et.al, 2015 (Najafi , اليت

استخدام العالج  عن طريقاهتمت بتنمية التوافق الزواجي 
 كي.العقال ين انانفعا ي السلو 

عدم تلقي أفراد اجملموعة الضابطة ألي  كما أن
أدى إىل بقاء املستوى غري املقبول  دعم ومساندة اجتماعية

من املعتقدات السلبية اليت أثرت سلبيًا على انفعاناهتم 
 ,وسلوكياهتم, مما مهد إىل اخنفاض التوافق الزواجي لديهم

قة ( اليت وجدت عال7187وهذا ما ربطت به دراسة )قاسم, 
بني األفكار اإلجيابية املستمدة من املرجعيات اجلماعية 

 وحتسن التوافق الزواجي.
غري األفكار  اهبة تلكالتدريب على جم فانعدام

وتفنيدها ودحضها املتعلقة باحلياة الزوجية,  العقالنية
على أيضًا على التعرف و واستبداهلا بأفكار أكثر عقالنية, 

 ةاملواقف املسبب على بعض ريبدعوائق التوافق الزواجي, والت
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أفراد اجملموعة الضابطة  جعل .لسوء التوافق يف احلياة الزوجية
 غري العقالنيةاألفكار  سلبية يف معاناهتم من يستمرون

لذا مل تظهر فروق دالة . الزواجيسوء التوافق اضطرابات و 
 بني القياسني القبلي والبعدي يف متوسطات درجاهتم.

 ائج الفرض الخامس:ثالثاً/ مناقشة نت
والذي ين  على أنه )توجد فروق دالة إحصائيًا يف 
مقياس التوافق الزواجي بني اجملموعة التجريبية واجملموعة 
وهذه الضابطة يف القياس البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية(. 

اجملموعة التجريبية قد  النتيجة منطقية بناء على أن األزواج يف
ى الفنيات الداعمة املعرفية وانانفعالية التدريب علشاركوا يف 

الذي يهدف أساساً  ,لربنامج اإلرشاديل والسلوكية املتنوعة
غري تعديل األفكار  عن طريقإىل حتسني التوافق الزواجي 

أثناء مواقف حياهتم يف إىل أفكار عقالنية وممارستها  العقالنية
 الزوجية.

ة الضابطة اجملموعاألزواج يف فمن املتوقع تفوقهم على 
أو  ,أو تدريبية ,برامج عالجية ةمل يتلقوا أي ألهنم ,يف ذلك

 .دعم اجتماعي
مع العديد من الدراسات  متسقةوجاءت هذه النتيجة 

لألفكار غري العقالنية تجريبية ال شبهاملعاجلة أثر  فحصتاليت 
العالج  استنادًا على اسرتاتيجيات على التوافق الزواجي
 (؛8817)إبراهيم,  السلوكي كدراسةالعقال ين انانفعا ي 

(Ahmady et.al, 2009 ,؛7187(؛ )الربي)  ,أبو غا ي(
(؛ Kavitha et.al, 2014(؛ )7183(؛ )عبدالقوي, 7183
(et.al, 2015  (Najafi يف  فروق وجود توصلت إىلواليت

بني  مستوى املعتقدات غري املنطقية ودرجة التوافق الزواجي
 ,ة والضابطة لصاحل اجملموعة التجريبيةاجملموعة التجريبيأفراد 
 للربنامج اإلرشادي. تعرضوا الذين
تنمية على األثر اإلجيايب للربامج اإلرشادية مما يؤكد  

مستوى مقبول يف مظاهر حتقيق  من مثاألفكار العقالنية و 
 .التوافق الزواجي وأبعاد

يف الدراسة  دّ ـُمعفعالية الربنامج الكل ذلك يؤيد  
 املسامهة يف تعديل البناء املعريف لألزواج وهتيئتهم احلالية يف
مواقف التفكري العقال ين, والتفاعل اناجتماعي  للمشاركة يف
 .وربطه بالشعور بانارتياح والكفاءة وقيمة الذات اإلجيايب,

  والتعامل على املثلى للتفكري ومن مث تعميم األمناط
  .ة بطريقة منظمةاملختلفة يف البيئة اخلارجياملواقف احلياتية 

 رابعاً/ مناقشة نتائج الفرض السادس:
والذي ين  على أنه )نا توجد فروق دالة إحصائياً 
يف متوسطات درجات اجملموعة التجريبية يف التوافق الزواجي 
بني القياس البعدي والتتبعي ))بعد مرور شهرين(( من تطبيق 

ل أثر الربنامج ومدى انتقا تأثريوملعرفة حجم الربنامج(. 
التدريب واحلفاظ عليه على املدى البعيد مت إجراء القياس 

جملموعة التجريبية بعد شهرين من القياس لألزواج يف االتتبعي 
اجملموعة التجريبية أفراد درجات  فأظهرت النتائج أن البعدي,

درجاهتم يف القياس مع يف القياس التتبعي مقاربة إىل حد ما 
بت استمرار تطور التأثريات ث عن طريقهاوالذي البعدي, 

اإلجيابية يف ذواهتم وتصرفاهتم وتصوراهتم لآلخرين والبيئة 
 .احمليطة

لدى  يف التوافق الزواجي يشري إىل ثبات التحسن مما
يدل على فاعلية العالج و اجملموعة التجريبية, األزواج يف 

العقال ين انانفعا ي السلوكي يف حتسني األفكار العقالنية 
 توى التوافق الزواجي. وزيادة مس

أمراً متوقعاً يف ضوء ما يتضمنه  ذلكن أويرى الباحث 
الربنامج اإلرشادي من فنيات واسرتاتيجيات, والتدرج يف 

جلسات  املختلفة يف مجيع مضامينها واألنشطةالتدريب على 
انتقاء الفنيات املناسبة ومالئمتها باإلضافة إىل , الربنامج

يف التغيري اإلجيايب له دور  كل ذلك, ألهداف كل جلسة
 ,املشاركني يف اجملموعة التجريبية األزواج اجلذري ملعتقدات

أدت إىل استمرارية التعلم والتغيري يف األفكار واملشاعر و 
 .والسلوكيات
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استمرار  يف (7183؛ )عبدالقوي, (Ellis, 1991ويؤيد ذلك )
يف  االسلوكي بتوظيفه العالج العقال ين انانفعا يفنيات  أثر

 احلياتية املختلفة. األحداث
 فالعالج العقال ين انانفعا ي السلوكي نا يقوم على جمرد

 األزواجعادة البناء املعريف لدى إإزالة األعراض بل يسعى إىل 
فلسفة جديدة للحياة قائمة على  تبينو  بشكل دائم ومستمر
 غري العقالنيةال األفكار من خالل استبد ,التفكري اإلجيايب

, زواجيالتوافق الر أكثر منطقية, مما يساعد على حتقيق بأفكا
 الصحة النفسية., والشعور بواناجتماعي

 التوصيات:

بضمها للمناهج الدراسية,  العقالنية بالرتبية اناهتمام -8
 السلوكية.و  النفسيةاناضطرابات  لدورها يف احلد من

تستند على فنيات العالج  اليت الربامج اإلرشاديةإقامة  -7
, ةيف مراكز اإلرشاد األسري العقال ين انانفعا ي السلوكي

يف عالج الكثري من املشكالت ألثرها البالغ واناجتماعية, 
 واناجتماعية. ,األسريةالرتبوية, و 

لتدريبهم واملرشدين النفسيني  عقد دورات لألخصائيني -3
 .الج العقال ين انانفعا ياستخدام فنيات الع على
يت تصل للمحاكم الشرعية يف قضايا توجيه احلانات ال -3

إىل حضور الزوج والزوجة  وغريها الطالق أو العنف األسري
 اإلرشاد األسري. لدورة تدريبية خاصة يف

 البحوث المقترحة:
إجراء دراسات مسحية على طالب املرحلة الثانوية  -8

تصميم من مث , و غري العقالنيةاألفكار  لكشف أهمواجلامعية 
 اليت تساعد يف عالجها.ادية اإلرشالربامج 
احلد من فاعلية العالج العقال ين انانفعا ي السلوكي يف  -7

 .العنف األسري
 مستوى عن طريق احلياة الزوجية استقراردرجة بالتنبؤ  -3

 األفكار العقالنية لدى املقبلني على الزواج.

فاعلية العالج العقال ين انانفعا ي السلوكي يف ختفيف  -3
 بعد الصدمة.  اضطرابات ما

 المراجع:

توافق  يف انانفعا ي فاعلية العالج العقال ين(: 8817م )إبراهي يعل ,إبراهيم
, جامعة املنيا ,, كلية الرتبيةغري منشورةرسالة دكتوراه  احلياة الزوجية,

 .مصر
احلياة والتوافق  عالقة التفاؤل بالرضا عن (:7111) مرمي إبراهيم أبو تركي, 

غري  دكتوراه, رسالة زواج والزوجات يف فلسطنيالزواجي لدى األ
 .منشورة, جامعة عمان العربية, عمان

(: فاعلية برنامج إرشادي عقال ين انفعا ي 7183أبو غا ي, عطاف حممود )
سلوكي يف حتسني التوافق الزواجي لدى عينة من الطالبات املتزوجات 

, ع النفسجملة دراسات عربية يف الرتبية وعلم يف جامعة األقصى, 
 .866-832(, ص ص 8(, ج )31)

فاعلية برنامج يف اإلرشاد العقال ين (:7187الربي, مرة عبد القادر )
رسالة دكتوراه غري منشورة, كلية  انانفعا ي يف توافق احلياة الزوجية,
 اآلداب, جامعة عني مشس, مصر.

, أساسيات اإلرشاد الزواجي واألسري(: 7111الداهري, صاحل حسني )
 : دار الصفاء للنشر والتوزيع.عمان

(: األفكار العقالنية وبعض مصادر اكتساهبا 7117)أمحد الشربيين, زكريا 
(, ع 87, مج )جملة دراسات نفسيةاجلامعة, على عينة من طالبات 

 .762-738(, ص ص 3)
 التواصل مواقع استخدام شدة(: 7186الشمرا ين, عبد اهلل سامل )

, رسالة واملعلمات املعلمني لدى الزواجي قبالتواف وعالقتها اناجتماعي
 ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية, جامعة الريموك, األردن.

 ,ينظريات اإلرشاد والعالج النفس(: 8887)ي, حممد حمروس الشناو 
 دار غريب. القاهرة:

, التوافق الزواجي يف اجملتمع السعودي(: 7111الصغري, صاحل حممد )
ن اناجتماعية: املركز الوطين للدراسات والتطوير الرياض, وزارة الشؤو 

 اناجتماعي.
دور أساليب التفكري ومعايري اختيار (: 7118العنزي, فرحان سامل )

الشريك وبعض املتغريات الدميوغرافية يف حتقيق مستوى التوافق الزواجي 
, رسالة دكتوراه غري منشورة, جامعة أم لدى عينة من اجملتمع السعودي

 القرى.
(: العالقة بني التوافق الزواجي واألفكار 8887لقوامسي, هالة عبد احلليم )ا

لدى جمموعات من معلمي ومعلمات املدارس احلكومية  غري العقالنية
, رسالة ماجستري غري منشورة, كلية الرتبية والفنون, يف مدينة أربد

 جامعة الريموك, األردن. 
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رنامج إرشادي عقال ين (: فاعلية ب7183بدوي, وناء وبنيس, جنوى )
انفعا ي سلوكي خلفض القلق وحتسني أساليب مواجهة املشكالت لدى 

, مصر,ع جملة اإلرشاد النفسيالزوجات املعنفات مبنطقة عسري, 
 .816-831(, ص ص 37)

(: العالقة بني تقدير الذات 7116جرادات, عبد الكرمي حممد )
اجمللة األردنية للعلوم , لدى الطلبة اجلامعيني غري العقالنيةواناجتاهات 
 .873-833(, ص ص 3, ع )(7الرتبوية, مج )
السائدة لدى  غري العقالنيةفكار بعض األ(: 7117حافظ, رضا فاروق )

, رسالة دكتوراه غري الزوجان وعالقتها مبستوى التوافق الزواجي بينهما
 منشورة, كلية اآلداب, جامعة املينا, مصر.

واج سليم لبناء أسرة سليمة مع صيانة وتعزيز ز (: 7116محدان حممد زياد )
 , دمشق: دار الرتبية احلديثة. اناستقرار األسري

العالج العقال ين انانفعا ي السلوكي (: 7111عبد اهلل, هشام إبراهيم )
 (, القاهرة: دار الكتاب احلديث.8, ط )أسس وتطبيقات

فعا ي خلفض (: فاعلية برنامج إرشادي ان7183عبدالقوي, رانيا الصاوي )
وحتسني مستوى الرضا عن  غري العقالنيةالضغوط النفسية واألفكار 
(, 88, ع )جملة دراسات نفسية وتربويةاحلياة لطالبات جامعة تبوك, 

 .31-8ص ص 
(:األفكار اإلجيابية خلربات الزوجني وعالقتها 7187قاسم, أما ين حممد )
(, ص ص 73ع ), مصر, جملة اخلدمة اناجتماعيةبالتوافق الزواجي, 

827-788. 
سري املنظور النفسي األوالعالج  اإلرشاد(: 7187كفايف, عال الدين )
 (, القاهرة: دار الفكر العريب.8, ط )النسقي اناتصا ي
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Abstract:The current study aims to design a psychological counseling program based on rational emotive behavioral 

therapy to modify irrational ideas and its impact in improving marital adjustment among couples in Riyadh. This 
study also examined the extent and effectiveness   of the counseling program after two months of its application. 
There were 22 couples participated in this study, their age ranged   between (27-46) years they divided equally into 
two groups (experimental and control group). The Standard irrational ideas and marital adjustment scales were 
applied  to the two groups (Pre and post), however, the Indicative Program  only applied to experimental group. The 
study revealed that there was significant  differences in the mean scores of the experimental group (pre and post) in 
the Standard irrational thoughts and marital adjustment for the post measurement, as well as in marital adjustment 
between the experimental group and the control group in the post measurement for the experimental group. The 
study also revealed a lack of statistically significant differences in the mean scores of the experimental group in 
marital adjustment between the pre and post measurements. 
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