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  شكر وتقدير

والصـالة والسـالم    ،والشكر له على ما أعطى من نعمات  ،الحمد هللا التي تتم به الصالحات    
  : بعد  أما. على خاتم األنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله و صحبه أجمعين 

فلم يكـن هـذه    ،ال يسعني وقد بلغ العمل هذه المرحلة إال أن أشكر أصحاب الفضل في ذلك    
ثم جهود كثير من رواد البحث في مجـال   ،العمل ليصل إلى صورته الحالية لوال توفيق اهللا أوالً 

مفتـاح  ر الـدكتو  األستاذ وفي مقدمتهم الدكتور الفاضل ،وأصحاب الفضل  ،التربية وعلم النفس 
نجاز هذه إلتكرمه باإلشراف على هذه الرسالة ، ولما قدمه لي من معلومات في محمد عبد العزيز 

  .العمل 

لما قدمه لي من مالحظات أثناء  عريف عبد اهللاكما أتقدم  بالشكر والعرفان إلى الدكتور الفاضل 
علم النفس الذين كان لهـم  المقترح والرسالة ، وإلى جميع  أعضاء هيأة التدريس  بقسم التربية و
الـدكتور  و،عامر حسـن  الفضل في وصولي إلى هذه المرحلة ، وأخص بالذكر األستاذ الدكتور 

 ،)رحمـه اهللا عليـه  (والدكتورة فدوي دربـي ، محمد ميلود أبو عروش والدكتورة زينب األوجلي
  .ها لي على التوجيهات والمالحظات القيمة التي كانوا يقدمو،والدكتورة فاطمة الفالح

 همتعاونالتربية والتعليم بمدينة إجدابيا ومديري المدارس علي  ةوزارـ بالشكر إلى وأتقدم ـ أيضاً 
كما أتقـدم بالشـكر    ،المعلمين والمعلمات المتزوجين بمدينة إجدابيا للحصول على إحصائية بعدد 

ني في تحليـل البيانـات   الذي ساعد يوإلى األستاذ صالح الغدامس. والتقدير إلى جميع أفراد العينة 
  .إحصائياً

مـا   لإلى إخوتي وأخواتي البالغ وعرفانا بالجميل تتقدم الباحثة بأرقى عبارات الشكر واالمتنان      
أخي سعيد وابن خالتي عمـر  كما أتقدم بجزيل الشكر إلى  ،قدموه لي من الدعم المادي والمعنوي 

وزينـب عبـد   ،عائشـة األوجلي لـذكر  وأشكر زميالتي وأخـص با  ، علي كل ما قدمه لي محمد
كما تتقـدم  .أعطوني من وقتهمع االستبانات والذين  ساعدوني في توزيوابن أخي عيد سعيد ،المجيد

  . الباحثة بكامل الشكر لكل من أبدى لها النصح والعون 

  وجزاهم اهللا جميعاً كل خير



  غالية /الباحثة                                                                       

  

  دراسةملخص ال

  

؛ وعلى  التوافق الزواجيو األفكار غير العقالنية  العالقة بينستهدف البحث الحالي التعرف على ا
الفروق بين متوسطات درجات وعلى ؛مستوى األفكار غير العقالنية ومستوى التوافق الزواجي 

 ،المستوى التعليمي(بعض المتغيرات النية وعلى مقياس األفكار غير العق أفراد عينة الدراسة
 مالتعلي المتزوجينمن معلماً ومعلمة ) 197(تكونت العينة من . )العمر ، مدة فترة الزواج ، النوع 

  .ف2012-2013 للعام الجامعيبمدينة إجدابيا  األساسي

ومقياس  ، )2002( سيد حافظ لـ األفكار غير العقالنية لدى الزوجينشملت أدوات البحث مقياس 
وقد تم التحقق من الخصائص القياسية ) . 2003(عبد الرازق  سامةالتوافق الزواجي أل

  . لألداتين ) السيكومترية(

ظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطيه بين األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي عند مستوى    
بين كل بعد من أبعاد األفكار غير  ، كما أظهرت وجود عالقة ارتباطية موجبة) 0.01(داللة 

وأظهرت النتائج أيضاً ارتباط موجب ) . 0.01(العقالنية والتوافق الزواجي عند مستوي داللة 
كشفت النتائج . ودال إحصائيا بين الدرجة الكلية لألفكار غير العقالنية وأبعاد التوافق الزواجي

دراسة كان مرتفعا مقارنة بالمتوسط الفرضي أيضاً أن مستوى األفكار غير العقالنية لدى عينة ال
للمقياس عدا الفكرة الرغبة في المشاركة في الحوار ، واتخاذ القرار ،كما تبين انخفاض مستوى 

  . التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة 

الذكور واإلناث في الدرجة الكلية على  ةإحصائيفروق دالة عن عدم وجود كما بينت النتائج 
، بينما توجد فروق )مدة فترة الزواج،العمرمستوي التعليمي ،لل( كار غير العقالنية وفقاًمقياس األف

دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث على مقياس األفكار غير العقالنية من حيث الكمال الشخصي 
مع وأسبابها المؤدية إليها ، وأساليب المشتركة للتعامل في الواجبات والحقوق الزوجية ، السعادة 

 .شريك الحياة لصالح اإلناث 
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 الفصل األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها

  
  . المقدمة -1.1

  .تحديد المشكلة   -2.1

  . دراسةأهمية ال -3.1

  . دراسةأهداف ال -4.1

  .دراسة تعريف مصطلحات ال -5.1

  .حدود البحث -6.1

  

  

  

  

  

  



  : المقدمة - 1.1
االهتمام بالعمليات المعرفية في السنوات األخيرة بصورة أكبر مما كانت عليها في السنوات  لقد زاد

في تفكيره  فكلما كان  الفرد عقالني ومنطقي الماضية بدراسة محتوي وأساليب التفكير لدي الفرد ،
ي القلق أدي إلي تحقيق ذاته وتوافق أفضل ، بينما إذا كان تفكيره غير عقالني وغير منطقي أدي إل

 .وسوء التوافق والتعاسة 

أن مشاكل اإلنسان تنتج من  االنفعالي العالج العقالنيالذي  وضع أسس " إليس ألبرت" لذا يري
أن عواطف وانفعاالت " ومعالجته  لألحداث الخارجية إبتداء من الفرضية القائلة   طريقة تفكيره ،

يمهم لألمور وتعريفهم لها ، وفلسفتهم  في الناس ناتجة عن عقائدهم ، وما يؤمنون به ، وعن تقي
لتفكير غير لنتاج  االضطرابات النفسية  إنما هيأن تفسيرها وليس من األحداث نفسها ،كما ترى 

  .)1998،الزيود(ه وعن اآلخرينيتبناه الفرد عن نفس يالذالعقالني 
للواقع الذي ال طبقاً لما يدركه  طبقاً ولة عن تصرفاته وسلوكهؤوالحقيقة أن أفكار الفرد هي مس

  ).2004مدني،(هذا الفرد هيعيش في
األفكار غير العقالنية بإحدى عشرة فكرة يؤمن بها بعض األفراد مما يؤدي "إليسألبرت "حدد و

  .)1996،مزنوق(ت السلبية الحادة بعض الصعوبات التكيفية ، واالنفعاال تهم منإلي معانا

 ن المتغيرات النفسيةاألفكار وعالقتها بالعديد موقد قام العديد من الباحثين بدراسة هذه 
لب أو والجمود والتص)  1990إبراهيم،(سبيل المثال ال الحصر مثل القلق ىعلواالجتماعية 

حيث توصلت هذه الدراسات إلي وجود ) 2004أحمد،(واالحتراق النفسي) 2009،العود(المرونة
  .ينها وبين األفكار غير العقالنيةعالقة ب

الحياة الزوجية السعيدة هى مطلب أساسى ومهم لكل الزوجين ،ألنها تساعدهم على  لذلك تعتبر
إشباع العديد من حاجات التي تقوم على األخذ والعطاء ، والتعاون المتبادل فيما تقتضيه الحياة 
الزوجية من ممارسة الحقوق والمسؤوليات التي تعتمد على التفاهم، والمجاملة، والتعاون، والمودة 

أبو العنين ، ( رحمة والتقدير واالحترام المتبادل والمواجهة الموضوعية للمشكالت الزوجية وال
1999 .(  



غير أن الحياة ال تسير على وتيرة واحدة من السعادة الدائمة ،أو التعاسة المستمرين ، بل إنها 
ب الظروف تتقلب بين الحين واآلخر مابين السعادة والشقاء أو سوء التوافق بين الزوجين حس

لذا ). 1990عمر،(المحيطة بكل من الزوج والزوجة وحسب المؤثرات االجتماعية أو االقتصادية 
يتحدد التوافق الزواجي بدرجة االختالف بين الطرفين وتبادل األفكار واآلراء بينهما وبنوع العالقة 

فير االستعداد أو بين الزوجين ، مما يساعد التوافق الزواجي على ضمان حياة أسرية مالئمة وتو
التهيؤ الجيد للزواج في ضوء فهم الواجبات والمسؤوليات لتحقيق الزواج السعيد ،    بينما عدم 
التوافق يؤدي إلي عدم النضج االنفعالي لدى الزوجين أو كليهما ، وضعف اإلدراك بمسؤوليات 

  ) .1993العيسوي،(الزواج وواجباته 

من حب الزوجة أو  تجاه شريك الحياة سواء كانت من الزوج لذا فإن األفكار والمعتقدات الخاطئة
 أكثر ىخاطئة يجب علينا أن نقومها وإحاللها بأفكار أخر أفكار القيادة كلها، و الزعامة، و لسيطرةل

 ).2002سيد،(عقالنية
  

فالمشكالت التي تواجه اإلنسان مزيجا من المعاني واألفكار الشخصية واالجتماعية التي قد تتطور 
بد من وجود ما للفرد التعاسة والشقاء ولكي تتوقف مثل هذه المشاعر ال ةبعض األحيان مسبب في

لم يتم هذا التفاعل فإن هذه  والبد أن يتقبل الفرد هذا التغيير ويتفاعل معه ، وإذا، يؤدي إلي تغييرها
صراعات التي األحداث تختزن في الذاكرة وتكون األفكار التي من الفرد وتصيبه باالنفعاالت وال

 ).1987هوروتز،(ي أوقات مختلفةتظهر متدرجة ف
  
فهي لدى نسبة من الذكور واإلناث ،شكل وتتحكم في تفكير الكثيرين من تما ت عادة أن هذه األفكارو

عن  األطفال تظهرى وهي كما تبدو لد،ى األفراد في كل المجتمعات وال تظهر في فئة دون أخر
حلة وهي تنمو أثناء التربية منذ مرتنشئة،للخلفها مصادر كمن وي المراهقين والبالغين الكبار

 .)2005الشربيني،(الطفولة

توافقنا  ىعل االضطراب وعدم االنسجام ويؤثرإلي التفكير  يؤدى يرالتفكلذا فإن هذا النوع من   
هذا النوع من التفكير غير  مثل لكن شيوع أحياناً طالقال ى، ومما يؤدي إلالزواجي بشكل كبير

ختلفة يعد ، وتدعيمه بالوسائل م إلى جيل، واستمراره من جيل جماعاتالبين جماعة من  ينطقمال



، ومما نيالعقال غير شر بينها هذا التفكيرينت يالت اضطراب هذه الجماعةى مد ىدليالً واضحاً عل
  .)1985، ةعمار(أيضاً المتعلمينو، بل األفراد األميين ىيؤسف له أنه ال ينتشر فقط لد

ومدة فترة النوع (ببعض المتغيرات االدراسات التي تناولت األفكار غير العقالنية وعالقته نبي ومن
وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2002(ودراسة سيد ) 1995(القوا سمي  دراسةمثل  )الزوجية

إلي أن الريفيات أكثر ) 1982(سرى بينما أظهرت دراسةفي األفكار غير العقالنية تبعاً لمتغير، 
  . فكاراً غير العقالنية من الحضرياتأ

التوافق الالعقالنية باألفكار البحث الحالي يهتم بالتعرف على عالقة ومن خالل ما سبق يتضح أن 
 .لدى معلمي ومعلمات من التعليم األساسي بمدينة إجدابيا  الزواجي

  : المشكلة تحديد - 2.1
الدراسات و  إال أن –االجتماعية ت النفسية وبالعديد من المتغيرا األفكار غير العقالنية درست قد

البحوث العلمية التي اهتمت بدراسة العالقة بين األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي قليلة ، 
في البيئة العربية بينما في البيئة الليبية ال توجد دراسة  حول هذا الموضوع             رغم 

)  1995(حيث توصلت دراسة القوا سمي . عرفي للفرد أهمية كل منها في توضيح الجانب الم
إلي أن العالقة  بين األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي كانت ضعيفة وغير دالة إحصائية 
وبناء على ذلك خرجت الباحثة بتوصية هامة أيضاً اعتماداً على نتائج الدراسة هي ضرورة 

 .خاصة في البيئات األخرى  إجراء المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع
وتبين أيضا من خالل مراجعة األدبيات تضارب في نتائج الدراسات التي اختبرت فروق النوع   

 .في األفكار غير العقالنية
 :وبناء على ما سبق فإن مشكلة الدراسة الحالية تتحدد في إطار التساؤل التالي   

وافق الزواجي لدى المتزوجين من معلمي هل هناك عالقة بين األفكار غير العقالنية والت
النوع ،المؤهل العلمي ،مدة فترة (ومعلمات التعليم األساسي في مدينة إجدابيا حسب متغيرات

  ؟)،العمر اجالزو

  : دراسةأهمية ال - 3.1



مدى انتشارها  تستمد هذه الدراسة أهميتها من دراسة األفكار غير العقالنية لدى الزوجين ومعرفة
تبارهم من أهم شرائح المجتمع وبمثابة اللبنات األولي لبناء المجتمع وإمداده بأجيال من باع الديهم

وتعول عليه الكثير من  المجتمعات الشباب والذي يقوم على يديه كل أنماط التنمية في المجتمع 
 .واألمم 

عقالنية ؛  تنبثق أهمية هذا الدراسة من أهمية المتغير األساسي بها  وهو األفكار غير الكذلك 
 سر ما يحدث له من أحداث أو مواقف بشكل خاطئ وهذافالفرد الذي يحمل أفكاراً غير عقالنية  يف

  .يسبب له اضطرابات انفعالية و مشكالت التوافق النفسي واالجتماعي 

، توافق األبناءاللي ينعكس ذلك على نمو النفسي السليم ألبنائهم بالتاالأهمية التوافق الزواجي في 
 تساعد المتزوجين على دحضحن بحاجة إلي نتائج هذا الدراسة في بناء برامج إرشادية وقائية فن

هدم الكيان األسري وتبديلها بأفكار عقالنية واعتماده العقالنية التي تسهم في األفكار الخاطئة وغير
في المجتمع  على األسس المنطقية لدى هذه الفئة من المجتمع بما تقدمه من خدمات تعليمية وتربوية

.  

  : دراسةأهداف ال - 4.1
  : تهدف الدراسة الحالية إلي التعرف على ما يلي     

 .دراسة العالقة بين األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة  - 1
 . عينة الدراسة  ىلد ى األفكار غير العقالنيةمستو تحديد - 2
  . عينة الدراسة لدى  تحديد مستوى التوافق الزواجي - 3
التعرف على الفروق بين متوسط درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس األفكار غير  - 4

  .المستوي التعليمي ، العمر ، مدة فترة الزواج ، النوع : العقالنية وفقاً للمتغيرات اآلتية 

  -:دراسةمصطلحات ال عريفت5.1 -

  :األفكار غير العقالنية -أ5.1.

  :النظريالتعريف :  الًأو



نفسه وعن اآلخرين ممن  عبارة عن مجموعة من األفكار والمعتقدات التي يتبناها الفرد عن"بأنها 
اً ، وتجعل إدراكه للمواقف واألحداث مشوهجزءاً من بنائه المعرفي تصبح ، بحيثيحيطون به

، وابتغاء الكمالرة على إيجاد حلول بديلة للمشكلة، ، وعدم القدكما تأخذ شكل الالمباالة،واألوامر،و
على  وتؤثر، واالعتمادية،والشعور بعدم الكفاءة للذات ولآلخرين، والشعور بالعجز يالسلبوالتقدير 
سيد ("د لذاته ولغيرهر اللوم واالنتقايوكثوكارها لنفسه، وحزيناًاً بحيث تجعله قلقاً،وساخطاً،بالفرد سل

،2002  :8(.  

  :التعريف اإلجرائي: ثانياً

لعقالنية هي مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد في مقياس األفكار الالعقالنية األفكار غير ا
 حين تدل يفتدل الدرجة المرتفعة على األفكار غير العقالنية، حيث . )2002(من إعداد سيد 

  .الدرجة المنخفضة على األفكار العقالنية

  :التوافق الزواجي -ب. 1.5

  :التعريف النظري: أوالً

فاق في تناول األمور المادية وتحمل التر باإلشباع العاطفي واالحترام والتفاهم والثقة واهو الشعو"
ا م، وأن يتكامل الزوجين في إشباع حاجاتهما وإن يدرك كل منهينوليات العائلية بين الزوجؤالمس

 ) . 30: 2003، عبد الرازق("الحياة الزوجية برضا وسعادة

  :التعريف اإلجرائي: ثانيا

قياس التوافق الزواجي بأبعاده مى التي يحصل عليها كل فرد عل اتالدرج مجموعل هو حاص
حيث تدل الدرجة المرتفعة على عدم توافق الزواجي في  .) 2003(من إعداد عبد الرازقالمختلفة 

  .حين تدل الدرجة المنخفضة على توافق الزواجي 
  
  
  
 



 : دراسةحدود ال- 6.1
عام الجامعي عينة من معلمي ومعلمات التعليم األساسي لل تتحدد إجراءات الدراسة الحالية على

 وكذلك بالمنهج والعينة واألدوات واألساليب اإلحصائية. جدابياإفي مدينة ) ف 2012 - 2011(
  .المستخدمة في الدراسة 
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  IRRATIONAL BELlEFSاألفكار غير العقالنية - 1.2

  :فكار غير العقالنية والتوافق الزواجي لأل: تمهيد –1.1.2
وما نراه اليوم من تطور إلنسان بأن جعل له عقالً يفكر به، ويدير به شؤون حياته،لقد ميز اهللا ا

إلنسان يرتبط بقدرته علي ، فوجود اعمليات تفكير اإلنسان عبر العصورحضاري ما هو إال نتاج ل
: 2010الزهراني،(نسان بأنه كائن مفكراإل ىى علأن أطلق الفالسفة القدامب ةفال غرابالتفكير،

12                                                                                     .(  

 ىال تعينه على إدراك الحلول لبعض المشكالت ، أو أن قدرة الفرد أحياناً قد ال تسعفه علدو ويب
عن الواقع  تصورات بعيدة كل البعد  ىعض يذهب بأفكاره إلفنجد البافه ،  بعض أهد ىالوصول إل

أنا فاشل ، ( ي تحقر من شأن الفرد  وقيمته مثل وببعض األحكام التوتتميز ببعض المبالغات ،  
ي عمل ما ، سيشعر بأنه ال قيمه له ،  فالفرد لو اعتقد بأنه غير كفء ف) الخ...قيمه  ىأو ليس ل
النقد ألنفسهم باستمرار ، وبما يردده الفرد بينه وبين نفسه  ىين علكثيراً أشخاصاً دائم ىحيث نر

 مستوى ىيؤثر بالطبع علأفكار تجاه المواقف التي يمر بها أو بينه وبين غيره من األفراد من 
  .)12: 2002سيد،(تفكيره وبالتالي على سلوكياته

يحملها الفرد عن  يدات التدراسة األفكار والمعتق ىركزوا عل يلذلك نري أصحاب االتجاه المعرف
تغيير العمليات المعرفية وأنماط التفكير الخاطئة وذلك من خالل لمحاولة  ينفسه وعن اآلخرين ف

أكثر اتصاالً بغية أن تصبح العمليات المعرفية " إعادة بناء السلوك المعرفي "عملية 
  .)249-1994:248الخطيب،(بالواقع

لفرد هو محور العملية اإلرشادية وتخالف بذلك بأن ا فعالياالنو تؤكد نظرية العالج العقالني 
بعض األطر األخرى مثل النظرية السلوكية التي تنظر إلى النظام العائلي أو إلى العالقة الزوجية 

 الفرد الذي  ضرورة جعلعلى "1986جيوزيب وزي دي"بأنها محور العملية اإلرشادية، وكما يشير 
ومثل هذا .لعمليات المعرفية، هو المحور الرئيسي في عملية اإلرشادف والسلوكيات وايمتلك العواط

يعكس الجذور اإلنسانية لنظرية العالج العقالني التأكيد على أن الفرد هو محور العملية اإلرشادية 



يكون العالقات القائمة بين األفراد أو الجماعات يجب أن  االنفعالي، كما تعتبر المدرسة اإلنسانية أن
تساهم في وأن هذه العالقات ليست غاية بحد ذاتها بقدر ما هي وسيلة ، ألساسي سعادة الفردهدفها ا
اإلرشادية يتعارض  الفرد بالسعادة، وبالتالي فان اعتبار العالقة الزوجية بأنها محور العملية شعور

  . )5: 1995، القوا سمي(مع مبادئ الفلسفية اإلنسانية

نفعالي  بين ما يسمى بالتوافق الزواجي المطلق والتوافق وتميز نظرية العالج العقالني اال
الزواجي النسبي ، إذ يشير مصطلح التوافق الزواجي المطلق إلى درجة التوافق التي يحصل 

بينما يشير التوافق . عليها الفرد من عالقته الزوجية عندما يقيمها وفق معايير مثالية أو مطلقة 
ق التي يحصل عليها الفرد من عالقته الزوجية عندما يقيمها وفق الزواجي النسبي إلي درجة التواف

  .معايير واقعية ويمكن تحقيقها

أن معظم األزواج الذين يعانون من مشكالت في حياتهم الزوجية ويراجعون مختصا نفسيا فنجد 
هم من األزواج الذين يبحثون عن التوافق الزواجي المطلق ويعتقدون أن عدم تحقيق مثل هذا 

توافق يحول دون شعورهم بالسعادة، كما أنه يوجد نوع أخر من األزواج يعانون من مشكالت ال
زوجية نتيجة تطلعهم إلى توافق الزواجي نسبي أكثر من الممكن،وذلك بسبب توقعات غير عقالنية 
عن التوافق الزواجي النسبي ،وهنا يعمل المرشد النفسي على بيان حدود وإمكانيات العالقة 

ة لكال الزوجين ويساعدهما في تقبل تلك الظروف أو العمل على إنهاء العالقة الزوجية الزوجي
يستمرون في عالقة زوجية ال تحقق الذين بعض األزواج  والبحث عن شريك حياة مناسب،وهناك

لديهم اعتقاد األزواج أن مثل هؤالء وتعبر نظرية العالج العقالني االنفعالي لهم السعادة المطلوبة 
يه، وإنه البديل الوحيد بأن هذا الحد من السعادة الزوجية هو أقصي ما يمكن الحصول عل ئخاط

م واكتشاف أكثرها وهنا البد من مساعدة هؤالء األزواج علي معرفة الخيارات المتاحة أمامهلديهم،
  .)6: 1995، المرجع السابق(مالئمة لظروفهم

  :مفهــوم األفكار غير العقالنية - 2.1.2

سابقة  بناء معرفياً ومعتقدات_ أو سلبي  ييجابإ_ أن وراء كل انفعال )" 1980(ار إبراهيم فقد أش
سلبي ،  االنفعاالت بعض(يتفاوتان من حيث السواء والمرضاالنفعال لظهوره، ولما كان السلوك و

 من حيث المعقولية أو الال أيضاًفإن التفكير المصاحب لهما يتفاوت )والبعض اآلخر إيجابي
بينما طريقة  ، عقالنية يصاحبها سلوك جيدالفإن طريقة التفكير  اًحيوضت، وبمعنى أكثر يةنالعق



 ميز ، لذلك فقداالضطرابالتفكير غير العقالني يصاحبه سلوك وانفعال على درجة مرتفعة من 
 :عقالنيةالمعتقدات ال-1:بين نوعين من المعتقدات كما يلي المعرفيون المعالجون السلوكيون

النضوج  إلى مزيد من باإلنسان تنتهيو، الب حاالت وجدانية مالئمة للموقفها في الغيصحب
معتقدات غير ال - 2                                          .خبرة والعمل البناءالو نفعاليالا
كالعصاب والذهان (صحبها االضطرابات االنفعالية المرضية و ت: عقالنيةال

  ).235- 234: 1980إبراهيم،)(وغيرها

من  الخاليةمجموعة من األفكار "فيعرف األفكار غير العقالنية بأنها )183: 1981باترسون،(أما
على تقدير غير سليم للموقف ،  يتنطووا الفرد لنفسه على شكل حوار ذاتي،التي يرددهو ،المعنى

  ".الكفاءة،والتعاسةلذنب وبعدم وشاعراً باودفاعياً،،بالفرد إلى أن يصبح عدوانياً،ومقهوراً ىوتؤد

يتفق مع ال ما "أنهاأو غير منطقي على إلى معنى ال عقالني ) 741: 1990،دسوقي(ويشير
 للعقل أو المنطق،أو ينقصه القدرة على العقل، أو يمنافأو لكائن عاقل، يالسوأو مع السلوك العقل،

  ."للعقل أو لمبادئ التفكير المنطقي  ناقضم

عبارة عن األفكار والمعتقدات التي تخلو "على أنها ) 7: 1995، يالقوا سمالرشدان ، ( ويعرفها
  ".ألهداف التي يتبناها بعض األفرادمن العقالنية وتتمثل هذه األفكار في ا

تتميز  يالتتلك المجموعة من األفكار الخاطئة وغير الموضوعية "بأنها) 53: 1998إمام،(ويعرف
، المرتبطة بالذات واآلخرين،والشعور بالعجزاألمور وتعظيم ،واالستحسان، بابتغاء الكمال

أنماط من التفكير غير " فيعرف األفكار غير العقالنية بأنها ) 15: 2005،النبوي(أما".واالعتمادية
  ".الذي يؤدي بصاحبه إلى سوء التكيفالسوي والبعيد عن المنطق و

األفكار غير منطقية وغير "ومن خالل التعريفات السابقة نستخلص أن األفكار غير العقالنية بأنها
الموضوعية التي تتسم بابتغاء الكمال واالستحسان واالعتمادية والتي يتبناها الفرد كأهداف غير 

  ".                                                                                واقعية

  :نيةاألفكار غير العقال إنتشارالعوامل التي تساعد على  - 3.2.1
                     - : هي نتشار األفكار غير العقالنية وهذه العواملإهناك عدة عوامل التي تساعد على 

حيث يأخذ بهذه األفكار غير العقالنية عدد كبير من األميين نتشار الجهل واألمية بين األفراد،ا. 1



عدم الفهم .2                                                             .اًبل والمتعلمين أحيان
وسائل اإلعالم وما تقدمه من برامج ومسلسالت . 3.الدينية،وقلة الثقافة الدينية الصحيح للمفاهيم

حاكاة األنماط السلوكية م. 4.لفضائياتغير سليمة تتردد يومياً على شاشات ا اًوأفالم تتضمن أفكار
                                                                  .قاليد القديمة وترديد األمثال الشعبية الخاطئةنحرفة والتمسك بالخاطئ من العادات والتمال
أساليب التربية والتعليم . 6.يبعد عن الموضوعية في التفكير ذيالالتعصب واألهواء الذاتية،.5

االعتماد على الغير . 7             .واالبتكار العلميتنمية التفكير  شجع علىتالخاطئة والتي ال 
-80: 1992، فرج(إلـخ .. وتجنب المواقف الصعبة ،والكسل)االتكالية (وعدم استخدام العقل 

82.(  
ضيف بعض الباحثين إلى هذه العوامل أن التفكير غير العقالني يرجع في نشأته إلى التعلم يحيث 

لك من البيئة الثقافية التي يعيش فيها الفرد والتي المبكر الذي يتلقاه الفرد من والديه منذ الصغر وكذ
  ).87: 2000، حسب اهللا والعقاد؛97: 1994الشناوي،(ن جوانب فكرية ثقافية غير منطقيةتتضم

  :مصـــــادر اكتساب األفكار غير العقالنية - 4.1.2
حيث يكون  األفكار غير العقالنية تنشأ من خالل التعلم المبكر غير المنطقيأن )1990،سري(يرى

  .االذي يعيش فيه لبيئةخالل األسرة وا الفرد مستعداً نفسياً الكتساب األفكار غير العقالنية من

األفكار غير العقالنية  الكتساببين الناحية البيولوجية والبيئة الثقافية كمحددات  "إليس"وقد ربط
هذا العجز يؤكد أن معظم و،تنبع من عجزه البيولوجي غير العقالنية إلنسانا فكارأإن بعض "بقوله 

وما تبثه ، واالتصال بالثقافة،  درسينموال، القائمين عليه كاألبوينوأو يغرس من خالل التربية 
غير عقالنية أساسية  اًلديهم أفكار ونالعديد من األشخاص يكون إنف ونتيجة لذلك، ،اإلعالم وسائل

  ).                         440: 1998،عبد الرحمن(صابعالشعور باإلحباط وال تؤدي إلى

من ن ويكغير العقالنية،وأن هذه األفكار العقالنية ) 535-531: 2005،الشربيني(بينما يرى
أظهرت نتائج دراسته أن ووسائل اإلعالم،أيضا عززها تالعائلة وخلفها األسرة أو حتى  أوها ءورا

%) 44,44(،األم بنسبة%)72,22(األببنسبة : اكتساب األفكار غير العقالنية هيمصادر 
، ووسائل األعالم %)11,11(والمدرسة والجامعة بنسبة ، %)16,67(،األصدقاء بنسبة

)11،11(%.  



 والتعـود علـى التـدمير   ، الناس إلى التفكير غير العقالني أن ميل)235: 1998،الزيود(يرىو 
 وفئـة ،فتهمثقامسـتوى   بسبب يتفاقموعدم المسامحة غالباً ما ، مرغوب فيهغير الوالتفكير  ،الذاتي

حيـاتهم   تكون أعظم خالل سـنوات  يناآلخر قابليتهم للتأثر بأفكار حيث إن ،االجتماعيةعائالتهم 
  .                                اً بالضغوط العائلية واالجتماعية، ونتيجة لذلك فإنهم أكثر تأثراألولى

عـن نوعيـة األفكـار     اآلباءولية ؤال يمكن إغفال مس"بأنه)2: 2007،رسيماألنصاري و(ويرى
ال سيما إن كانت غيـر  -سلبية آثار وما يترتب عليها منعتقدات التي يغرسونها في األبناء، والم

التعامل  دواستخدام األلفاظ السوقية عن،رمتلكات الغيموتدمير األشياء وكالعدوان والعنف،-العقالنية
 ".مع اآلخرين

ك العديد من المصادر التي يستمد منها الفرد أفكاره سواء أن هنا" )110: 2006،شحاته(يرى بينما
عـالم  ألواألسرة والجيران والعمل ووسائل اواألصدقاء، ة أو غير العقالنية منها المدرسةالعقالني

 ".بأفكار العقالنية عقالنيةالمكن أن تعدل هذه األفكار إذا كانت غير ممن الو

  :االنفعالي _العالج العقالني  -5.1.2
العالج العقالني االنفعالي بأنه نظرية في الشخصية وطريقة في المعالجـة  )1996(مزنوق  يعرف

ـ ال c(Consequence(النتـائج االنفعاليـة    ى أنالنفسية تقوم عل ) A(اًمنشـط  اًي تتبـع حـدث  ت
Activating Event   المنشطليست ناتجة عن الحدث)A ( بل إنها ناتجة عن نظام األفكار لدى ،

  .                                                         B(Belief System(الفرد 

، تكون إلخ ..انفعالية غير مرغوب فيها مثل القلق أو الضيق أو الغضبولذلك فإن حدوث نتيجة 
الالعقالنية هذه األفكار  D(Dispute(الالعقالني لدي الفرد، وعندما تدحضمتأثرة بنظام األفكار 

 عـود إلـى الظهـور   هـذه النتـائج سـوف تختفـي ولـن ت     إن لعقالنية فا جهةعن طريق الموا
  ).                                                                                27: 1996مزنوق،(ثانية

أن جذور فلسفة العالج العقالني االنفعالي تعود إلي الفلسفة الرواقية إلى )"1999(ويذكر الزهراني 
الـذي فسـر     Epicurus، وخاصة ما جـاء عـن ابكوريـوس   )أحد المدارس الفلسفية(لقديمة ا

 نتيجة طريقة التفكير حول تلك ولكن بسبحداث ليس بسبب المواقف واأل"االضطراب النفسي بأنه
  .)15:ص:  1999الزهراني، "(الحوادث



رد فعل الزوج أو الزوجة في نظرية العالج العقالني االنفعالي أن ) "1995القوا سمي ،(كما أشار
تجاه السلوك الصادر عن شريك الحياة ليس نتيجة مباشرة لذلك السلوك أو الحدث بل هنـاك مـا   

فان ذلك السلوك أو الحـدث  ) أ(يسمى بنظام المعتقدات لدى الفرد، فإذا صدر عن الفرد سلوك ما 
النظام الذي يحتوى علـى   ، ووفقا لهذا)ب(يتم الحكم عليه وفق نظام المعتقدات لدى شريك الحياة

وهكذا . أفكار قد تكون واقعية وعقالنية أو غير واقعية وغير عقالنية؛ يتم تفسير السلوك أو الحدث
الشجار مع أفراد العائلـة  (فان نظرية العالج العقالني االنفعالي تفترض أن السلوكيات السلبية مثل

والصادرة عن شـريك الحيـاة   ) لمخدراتأو ترك المنزل أو اللجوء إلى المشروبات الكحولية،أو ا
ليست نتائج مباشرة للحدث وإنما هي نتائج لما يتم تفسيره داخل نظام المعتقدات والـذي يحـوى   

  ).                                                                 4:، ص1995القواسمي ،(األفكار الالعقالنية

يقصـد بـه   ) A(إلى أن الرمز"ABCنظرية" نية االنفعاليةأن نظرية العقال) 2006(شحاتهويري 
الحادث أو الخبرة التي بمر بها الفرد وهي عادة خبرة مؤلمه مثل خبرة الطالق ومتاعب األسرة ، 

يقصد به األفكار التى يتبناها الفـرد ويقولهـا لنفسـه إزاء تلـك الحـادث، أمـا       ) B(الرمزإما 
النفعالية التى تظهر على الفـرد أو يسـلكها نتيجـة تلـك     يقصد به النتائج العاطفية واC)(الرمز

  ).2006شحاته،(األفكار

ـ  تفكيـر  أنمـاط  إنما تنشأ من  االضطرابات النفسيةأن تفترض هذه النظرية و ر خاطئـة أو غي
  ).214-213: 1998الشناوي وعبد الرحمن،(المنطقية

رية في الشخصية وطريقة في وهى نظمتكاملة للعالج والتعلم تعتبر طريقة وكما أن هذه النظرية 
تؤيـد العـالج   هى وإلي أرضية معرفية إدراكية،انفعالية وسلوكية، تستند اإلرشاد والعالج النفسي

، وتتكون من نظرية واضحة للشخصـية  العالج الدوائي واالبتعاد عن النفسي اإلنساني والتعليمي
  . )2008ضمرة ، (عالجية فلسفية التي هي نظام فلسفي وطريقة 

  :Ellisإليس  األفكار غير العقالنية عند - 6.1.2
و غير منطقية الشائعة كنماذج على األفكار الخاطئة بعض األفكار غير العقالنية  Ellisإليس يقدم  

التي توقع الناس في المشكالت االنفعالية، وهى أفكار الحظ انتشارها في المجتمع األمريكي، ولكنه 
 ألخرى نظراً لوحدة بعض األصول التي تقف وراء هذه األفكار،ال يستبعد انتشارها في الثقافات ا

  -:وهذه األفكار هي 



هذا هدف كمالي، يصعب : "همينميجب أن أحظى بحب أو االستحسان من كل الناس ال".1
في ) الذي ال يحبك(اس،فسوف يتسبب الواحد بالمئة فإذا أحبك تسعة وتسعون بالمئة من الن.تحقيقه
 ألنهاآلخرين وال يكون راضياً عن نفسه،يرضي  الالعقالنيةالفكرة  لهذه فالفرد المعتنقفشلك،

  ).            50: 2004مدني،(ويفعل أشياء ال يرغبهايشعر بالعجز عن فعل أشياء يرغبها 

، ه الفكرة أيضاً من الصعب تحقيقهاهذ: "تماماً  ومنجز ،ومناسب ء،كف تثبت أنكيجب أن ".2
 الكفاءة أو إلى وأنهم إذا افتقروا للبشر قيمة متناسبة مع إنجازاتهم،يزعم التفكير الخاطئ أن 

بذل أقصى طاقته أن يفاإلنسان العاقل هو الذي يعرف أن عليه أن يحاول ،فربما يموتونمة،ءالمال
  ).367: 2001،زهران( مع اآلخرين ابقستليحقق أقصى ما يمكن أن يصل إليه دون 

ما أثر في حياتك فيجب  يشوأنه إذا حدث لك في الماضي  سيبقى ماضيك ماثالً أمام عينيك".3
ن تظل متأثراً ألنه إذا سمحت لنفسك أهذه فكرة غير عقالنية أيضاً،: "مركهطول ع أن يبقى تأثير

في الوقت (تواجهها اليوم يالت، ستكف عن البحث عن حلول بديلة للمشكلة أحداث الماضيببقوة 
 مكن إحداثيالحاضر  ولكن في نفس الوقتاضي هام،الشخص العاقل يعرف أن المف).الحاضر

غير المعقولة التي  الضارة أو عتقدات الخاطئة أومتغيير فيه بتحليل الماضي مراجعاً األفكار وال
  ).2001:368،المرجع السابق(رها في الحاضراكتسبت فيه وتغيي

  أو سيئينوتراهم كأفراد عليك أن تلومهم، بغيضة،يجبعندما يتصرف الناس بطريقة ".4
شكل مطلق فكل فرد له يوجد أشخاص سيئون ب فالهذه الفكرة غير عقالنية،: "أو رديئين شريرين

تجعل الفرد يجهل الالعقالنية وهذه الفكرة ن الخطأ،مفال يوجد إنسان معصوم )خير وشر(جانب
، هذان الجانبان ا الفرد نفسه لديهمع العلم بأن هذفي اإلنسان وينظر فقط لسلبياته، جوانب الخيرة ال
كما أن العقاب فيها، نفسه من الممكن أن يقع هوي التيريد أن يحاسب غيره على األخطاء واآلثام و

السبب في هذا العقاب ليس بالضرورة أن يصلح األخطاء بل من الممكن أن يكون 
  ).       57: 2006،شحاته(زيادتها

كما نرغب لها أن تكون،أو عندما تحدث على إنها لكارثة أو مأساة عندما ال تحدث األشياء " .5
بالرغم من أن الحياة ربما تكون تعيسة إال أنها ليست هذه الفكرة غير عقالنية،:"نحو ال نتوقعه

وسواء أحببت الحقيقة أم ال، فمن  األفضل أن تتقبل  الواقع ،بهذه الطريقة فيها مريعة إذا لم تفكر
على غير تعني أن هناك أمراً قاسياً سيحدث الالعقالنية ة وهذه الفكر،ما دمت ال تستطيع أن تغيره



ما يريد الفرد وهنا يعتبره الفرد الالعقالني كارثة ولكنه من الممكن أن يكون هذا األمر خير نظراً 
لعدم معرفة الفرد  بالغيب فالفرد إذا أيقن معني الحديث الشريف لرسول اهللا صلي اهللا عليه 

اطمأنت نفسه،فإذا استعرض اإلنسان المُؤمن بعين }لغَيبِ الختَرتُم الواقعِلَو اطَلعتُم علي ا{وسلم
البصيرة المصائب التي تحل به أو بغيره وكانت على عكس ما يتمنى وتفهمها الطمأنت نفسه إلى 
مصيره في الحاضر والمستقبل ولم يثور ضد القدر والناس ونفسه البتعد عنه القلق والخوف 

  ).132- 131: 1993الشريف،(

  

وعدم اإلحساس بالسعادة سببها الظروف واألحداث الخارجية،واإلنسان ال يملك على التعاسة " .6
فهي ترى أن كل ما يعانيه الفرد ،تعتبر هذه الفكرة غير منطقية: "التحكم في أحزانه واضطراباته

ون نابعاً من من عدم سعادة سببه الظروف الخارجية وهذا شيء خاطئ،فبعضاً مما يعانيه الفرد يك
ذاته ،كما أن اإلنسان السوي من المفترض أن يكون قادراً على التحكم في الظروف الخارجية من 

إال إذا تأثر بها الفرد نتيجة  ةوهذه الفكرة ال تكون ضار.خالل تغيير اتجاهاته حول هذه الظروف
                   ).                               336: 1994الطيب،(استجاباته واتجاهاته

هناك أشياء خطيرة ومخيفة تبعث على االنزعاج والضيق،وعلى الفرد أن يتوقعها دائماً، " .7
ويعد هذا من األفكار غير :"ويكون على أهبة االستعداد للتعامل معها ومواجهتها عند وقوعها

اث السيئة أو ألحدفهناك بعض ا.يدرأ األحداث السيئة أوالعقالنية التي ال يملك القلق أن يدفع 
 ألن انشغال.أو لم تأخذ فلن يفيد هذا في شيء ،وسواء أخذت حذرك تجاههااألمراض التي تصيبك

وغالباً ما خطر،  الموضوعي الحتمال وقوع شيء من شأنه أن يمنع التقويمالقلق الدائم  أو البال
دو داث المخيفة  تبالتعامل الفعال مع الحادث الخطير عند وقوعه ونجعله يدرك األح ىيشوش عل

  ).100: 1994الشناوي،(أكبر كثيرا من واقعها
  
 الفرد المشكالت والمسؤوليات،ألن ذلك أسهل منتجنب يأن من األفضل واأليسر " .8

فتجنب المشكالت يعمل على زيادتها وتراكمها وهذا الهروب ،فكرة غير عقالنية ذهوه:"مواجهتها
وتراً فالذي يعتقد ذلك يشتري الراحة لفترة القصيرة، كما من تحمل المسؤولية يجعل الفرد قلقاً ومت

ل يقوم بما ينبغي قالعا فالشخص.أن عليه أن يعرف أن الحياة السهلة ليست بالضرورة حياة سعيدة
وعندما يجد نفسه متجنبا  األعمال المؤلمة التي ال ضرورة لهبذكاء ويتفادى وى،القيام به دون شك



األسباب التي تكمن وراء تفاديه للمسؤوليات، ويدمج نفسه في مهمات  للمسؤوليات فإنه يقوم بتحليل
شخصية وعندئذ يتحقق من أن الحياة المتسمة بالمسؤولية، والتحدي وحل المشكالت إنما هي حياة 

).                                                                            101: 1994،المرجع السابق(ممتعة
  
: "يجب أن اعتمد على اآلخرين في كل أمر وأن يكون هناك شخص ما أقوى مني يساندني".9

 عتمادالافال يوجد ما يدعو إلى المبالغة في االعتماد على اآلخرين فهذا فكرة غير منطقية، وهذه
التي  هصل إلى أهدافيولن بذلك  وليةؤعلى تحمل المس ر قادريغالفرد  يجعل  نعلى اآلخري

في  لكن ليس لدرجة المبالغةوإلى حد ما البعض جميعاً نعتمد على بعضنا  أننا.بنفسه تريدها
بسبب الفشل في التعلم وفقد األمان وتؤدي إلى الحرية وتحقيق الذات  تفقدألنها تضر و االعتمادية
 2005،الصقهان(شل في أمر ما شيء طبيعيالفإن ، من يعتمد عليهمتحت رحمة  أنه يصبح

:20 -21                                                         .(  
  

 ذههو:"يجب أن يشعر الفرد بالحزن والتعاسة لما يعانيه اآلخرين من مشكالت ومصاعب".10
ألن شعور الفرد بالحزن والتعاسة لمصاعب وأحزان الغير لن يساعدهم فكرة غير عقالنية أيضاً،

و التغلب عليها،كما أن ذلك سيؤدى به إلى إهمال مشاكله الخاصة والتقصير في أداء على حلها أ
فالشخص العقالني ال يدع مشكالت اآلخرين تؤثر .واجباته،وهذا يكون مصدراً جديداً لالنزعاج

على استقراره وتوازنه االنفعالي،ويتحلى بضبط انفعاالته إزاء ما يعانيه اآلخرين،ألنه سيكون بذلك 
).                                                            16: 1996مزنوق،(فائدة مما لو كان حزيناً أو كئيباً مثلهم أكثر

  
هناك حل واحد صحيح وكامل لمشاكل الفرد،يجب الوصول إليه،وإنها لكارثة إذا لم يوجد ".11

حد صحيح ألي مشكلة بل هناك عدة ألنه ال وجود لحل وا،تعد هذه فكره غير عقالنية: "هذا الحل
بدائل ممكنة لحل المشكلة، ومن هنا سيشعر الفرد بالقلق والعجز ألنه لن يستطيع الوصول لهذا 

يجد حلوالً كثيرة ومتنوعة للمشكلة يحاول أن  منفالشخص العاقل هو . الحل الصحيح الكامل
كفافي ( ينموذجالال يوجد حل واحد أنه أرضية  ذيفها قابليه للتنرثم يختار أحسنها وأكث ،الواحدة

،1999  :323( .  

  : المسلمات العالج العقالني االنفعالي  - 7.1.2



، ي ذات العالقة بطبيعة اإلنسانعدد من المسلمات الت ىعلستند العالج العقالني االنفعالي ي
  :ي يعاني منها وهذه المسلمات هي والتعاسة واالضطرابات االنفعالية الت

ه يكون فعاالً عقالني فإنكون عندما يهو ف ، ن عقالني وغير عقالني في آن واحداإلنساأن  -1
ويعاني من المشكالت غير عقالني فإنه يكون  يفكر ويتصرف بشكلعندما وسعيداً ونشيطاً ، و

                                                .                                                                        )27: 1996مزنوق ،(واالضطرابات
والتفكير واالنفعال يؤثر كل منهما في اآلخر،واخالن ، الفكر واالنفعال توأمان مترابطان ومتد -2

:  2009أبو أسعد وعربيات،(تصاحب بعضها بعض تأثيراً وتأثراً والسلوك أضالع مثلت واحد 
207(.                                                                                    3 - 

وكل من الفكر واالنفعال يتضمنان الكالم مع الذات في نسان يعبر عن فكره رمزيا ولغويا، اإل
ث نفسه وكأن الفرد يحدفكر مضطربا صاحبه انفعال مضطرب، وإذا كان المستدخلة، شكل جمل 

).                                                                                                                           208: 2009المرجع السابق،(رب شكل سلوك مضط ، ويترجمه فيدائما بالفكر غير المنطقي
ي من األسرة وثقافة المجتمع الت تأصل التفكير غير العقالني في التعليم المبكر لدي الطفلي -4

  .) 27: 1990إبراهيم ،(يعيش فيه 
بإعادة  مناقشتها ومهاجمتها وتعديلهاالسالبة ينبغي تسبب االنفعاالت  يالت الالعقالنيةاألفكار  -5

  .)30:  2008إسماعيل،(منطقياً وعقلياًتنظيم اإلدراك بحيث تصبح 
  

  :ســــــمات األفـكار غير العقالنية- 8.1.2
  - :وهيهناك عـــدة سمات يتسم بها التفكير غير العقالني إلى أن "Ellis،1979إليس"أشار

ستمرة واضطرابه توجد عالقة بين رغبات الفرد ومطالبه المفمن المعروف :المطالبة-1
 االنفعاليفاالضطراب ما، في عملدائماً إشباع تلك المطالب وأن ينجح  ىصر علي كأن،االنفعالي

ه على نفسه وعلى العالم يفرضها بنفس يالتبأحاديث ذاتية مع نفسه و الفرد  وميقيحدث عندما 
  .واآلخرين

على  عادة ما تقوم يوالتعلى التفكير الدقيق  ال تعتمد يالتفيعمم الفرد النتائج :التعميم الزائد - 2
  .المالحظة الفردية

لمعرفة بالرؤية الذاتية لألفعال هو شكل من أشكال التعميم الزائد،فالفرد لديه ا:التقدير الذاتي - 3
مر به فيلجأ لنمط ت التيوالمواقف ولكن الضغوط لها أهمية في تحديد موقف الفرد تجاه األحداث 



ميل إلى ال منهاالتفكير الملتوي عند تقدير القيمة الشخصية فتظهر تأثيرات سلبية لهذا التقدير 
عدل يض مع األداء وعلى هذا فعلى الفرد أن تتعار التيالتركيبات الخاطئة،المطالب غير الواقعية 
  .ل تقبل الذات بدالً من تقييم الذاتخالمن فلسفته في مشكلة القيمة الشخصية من 

فمن المعروف أن المطالب غير المنطقية للفرد غالباً ما يرغب في تحقيقها بشيء من :الفظاعة- 4
النفعالية الزائدة وعدم القدرة على وهذا يؤدي إلى ا _تكون رغبة ملحة لديه أنها أي  _الفظاعة 

  .حل أي مشكلة بشكل عقالني

يميل الفرد إلى أن ينسب أفعاله الخاطئة إلى أفراد آخرين مما يؤثرعلى حيث  :العزوأخطاء  - 5
ستمر للذات ولوم ماللوم الومن أخطاء العزو ،هسلوكوإدراكه لألحداث الخارجية وحالته االنفعالية 

  .الغير

فاألفكار الالعقالنية ليست مستمدة من الخبرة التجريبية للفرد حيث الدقة  :تجريب الال - 6
  .والصدق

يساعد  وباستمرار لدى الفرد بشكل ال شعوري  الالعقالنيةاألفكار  فتتكرر:)التلقين(التكرار - 7
  ).87-85: 2006،شحاته(ط الخارجية والداخلية لهعلى ذلك الضغو

  -:وهي  الالعقالنيةسمات أخرى لألفكار أن هناك ) 2009(بينما يرى الغامدي 

يعتقدون أن سبب تعاستهم هو ظروف خارج إرادتهم مثل الحظ فمثل هؤالء األفراد  :السلبية - 1
  .وليس بمقدورهم التغلب عليه ألن الظروف أقوى منهم

 تكالي على اآلخرين وخاصة األقوياء ألن هذا ما يجلب له الراحة فيأالحيث يعتمد :اإلتكالية - 2
  .أمور حياته

 محو آثارها وجعلها في طيالعاجز هو من ال يستطيع التخلص من أحزان الماضي و:العجز - 3
  .                                                                                   النسيان

ى تؤكد علوصعوبات الحياة بدالً من مواجهتها،هو نمط من الشخصية تتجنب :االنهزامية - 4
  .ىأهمية عدم الوقوف في وجه القو



 ينموذجفهناك حل بضيق األفق يملكون حلوالً جاهزة، األشخاص الذين يتصفون:ضيق األفق - 5
شير إلى ضعف الجهاز وهذا يإلى الحل تحدث كارثة كما يعتقدون،لكل مشكلة وإن لم يصلوا 

  .النفسي لديهم

مع عدم القدرة سيلة الوحيدة لتصحيح األخطاء،الو عقاب الصارم هوأي أن ال :عدم التسامح- 6
  .اعلى نسيان اإلساءة حتى وإن كان الخطأ بسيط

من المحتمل أن يقعوا فيها ال  يالتألفكار السوداوية عن المخاطر أي أن ا :ةشدة الحساسي - 7
  .وأن الفشل سوف يالحق أعمالهم،تفارق مثل هؤالء األفراد

صحاب مثل هذه األفكار أن اآلخرين يجب أن يحبوهم بشكل يرى أ:اإلصرار على القبول التام - 8
  ).37: 2010،يالزهران( بغض النظر عما يفعلونه امطلق ويكونوا راضين عنهم دائم

 :األفكار العقالنية كبدائل لألفكار غير العقالنية - 9.1.2
فسية الجيدة لنللسعادة المستقبلية وللصحة ا اًأن األفكار العقالنية تعتبر مؤشر"1994،اليتسي"ىير

فكلما كانت أفكار لها دور في تخفيف الضغط النفسي، فاألفكار العقالنية،في الحاضر والمستقبل
عن  الفرد كانت أفكارأما إذا ، اً للسعادةمؤشريعد ن ذلك فإالفرد عن األحداث الضاغطة إيجابية 

: 2006شحاته،(لئاب في المستقبسيكون عرضه للقلق واالكتهو بذلك األحداث الضاغطة سلبية ف
76(.  

نظرنا  أننا ولو. نواجه الحقيقة تعنى أننا يجب أنفيري أن العقالنية  "2000،اتجين فرواو"أما
شيئاً  مهما يحدث لنا هو شيء طبيعي وليسحينئذ أنه فسنخبر أنفسنا  يأنه شيء حتم ىللواقع عل

جتنابها، فهي طبيعة مرعباً،فكل شيء له أسبابه، والعالقات بين األسباب ونتائجها يتعذر ا
حبه عليك فقط أن توقن بأن الحدث له حتميته وأسبابه الكافية، تال  لشيءتعرض تفعندما األشياء،

استخدام الطرق العلمية في المالحظة الموضوعية والبد من . بل حاول أن تغيره في المرة القادمة
 ىال يوجد أحد يقبل أن يكون عللو اعتقدت أنه : مثال فعلى سبيل المعالجة المنظمة للمتغيرات، أي

يحدد لك مهمة أن تطلب ذلك الموعد من خمسة أشخاص ذوى " ألبرت إليس"إن موعد معك،ف
تبدأ أن " إليس"ينصحك ى موعد معك، منهم أن يكون عل يولم يقبل أق حدسك، فإذا صدية،أهم

الموعد بحيث  من مظهرك أو من طريقة اقتراحك نبأن تحسمباشرة في معالجة المتغيرات، وذلك 



عادى و  أنه أمر ىن نتقبل ما حدث وما يحدث لنا علأ وباختصار علينا .الًيكون مقبو
  .)28: 2002سيد،(علينا أن نمنعهاأنها أحداث مرعبة كان  ىوليس علطبيعي،

وكذلك ال يتسم  ى إنها أبيض وأسود فقط ،كما أن الفرد ذو التفكير العقالني ال يري األشياء عل
يركز علي فهو ال يري أخطاء الذات واآلخرين ويتجاهل اإليجابيات  حيثتقائية تفكيره باالن

  .)80: 2004مدني،(وال يتسم بالتعميم،كما أنه إيجابيات الفرد واآلخرين بعيداً عن السلبيات

أن مسألة العقالنية والالعقالنية تعد مسألة ليست مطلقة ولكنها )2005الشربيني،(كما أوضح
تتوقف على عوامل عديدة منها اإلطار الثقافي الذي يتناقض مع الخصوصية نسبية،فالعقالنية 

الثقافية لكل مجتمع،كما أن االدعاءات بأن األفكار إما عقالنية أو ال عقالنية فقط أمر في غاية 
الصعوبة ففكرة مثل االعتمادية مثالً يكون األمر مقبول فيها إذا احتاج الفرد مؤازرة غيره من 

يطين به،وكذلك حدوث األمور على غير ما يتمناها الفرد قد يكون مقبوالً عندما األفراد المح
يرغب الفرد في أن يبادله الشخص اآلخر المشاعر بنفس الدرجة،فالعملية ليست بالضرورة وجوب 
حدوثها ولكن قد يكون األمر تمني حدوثها،وكذلك األمر المتعلق بأن ما قد يبدو عقالنياً في ثقافة 

دو ال عقالنياً في ثقافة أخري، ومن ثم فإن تعميم أفكار بذاتها على إنها العقالنية على كل ما قد يب
الثقافات أمر في غاية الخطورة، وهذا يتناقض مع الخصوصية الثقافية الفرعية داخل الثقافة 

  ). 539: 2005الشربيني،(الواحدة باإلضافة إلى الخصوصية الفردية

 ى إلىتؤد يالمعتقدات العقالنية الت ىالتعرف عل ىيساعد عل اًمحك"1980،والين وزمالؤه"واقترح 
كون من األمور السيئة يأنه س:"لتاليكمثال المعتقد اي األكثر عقالنية لألسرة، ولنأخذ ألداء الوظيفا

  ".ىمدينة أخر ىإل ننتقلإذاكان علينا أن 

العقالني األداء الوظيفي  على مجموعة من المعتقدات التي تساعد يويرى كفاف
  :                               لألسرة هي

ذي يحدث فيه هذا المعتقد يأخذ في حسابه السياق ال:يراعى المعتقد السياق بشكل مناسب -1
 لمثال السابق يمكن توقع حدوثاتأمل بو. يتضمن اتساقاً داخليا وخارجياًوالحل، -تفاعل المشكلة

األصدقاء  م االنتقال، وبافتراض أن اإلنسان سيفتقدرة في أي وقت عندما يتتأثيرات غير سا
  .لذي عاش فيه اإلنسان سيخلف درجه من الحزنوأن ترك المكان اواألماكن المألوفة، 



إن المعتقد هنا يكون غير :  )معتمد على عوامل وظروف أخرى(المعتقد نسبي وظرفي-2
أو Desireشكل رغبه  ىيكون عل األفضل لألسرة ياألداء الوظيف ىإل ىيؤد مطلق،والمعتقد الذي 

س رغبة أكثر مما يعكس ا فإنه يعكمن هنو. Preferanceأو تفضيل Hopeأو أملWantإرادة 
" كما نحن ىأننا نفضل أن نبق"فالعبارة تكونسابق اللمثال إلى ا وبالنظر.  Demandingمطالبة
  ."أنه ينبغي لنا أن نبقى كما نحن"  وليس

المعتقدات التي تسهم في األداء األكثر  :اعتدال انفعالييؤدى المعتقد إلى توسط و -3
وظيفية لألسرة تؤدى إلى مشاعر ربما تتدرج من المستوى المعتدل إلى المستوى األقوى، ويعتمد 

 عيةالدفاهام في  فاإلثارة االنفعالية المعتدلة تقوم بدورالحل، - المشكلة سياق تفاعل ىعلذلك 
ها اإلثارة القوية مثللالنفعال واإلثارة الضعيفة تمثل بينما لة،مشكوالبحث عن حلول بديلة جديدة لل
فعندما يفكر أعضاء األسرة حول وبالرجوع إلى لمثالنا السابق؛. أو الزائدة عقبة في هذا الطريق

  .شعروا بالحزن ولكن ليس باالكتئاباالنتقال فيحتمل أن ي

دات المرتبطة األكثر وظيفية تسمح المعتق: يعكس المعتقد انفتاحاً على خبرة جديدة-4
أن  للمشكالت بطريقة أقل إثارة للخوف،ويتبع ذلكبالحرية في البحث عن حلول جديدة بديلة 

ى يدفع لتحقيق كجزء من الثمن الذ تقبلما مختلف  ءفعل أو عمل شي يالمخاطر المتضمنة ف
بالفقدان والحزن   اساإلحسنجد أنه يتضمن الرحيل بعض فسلمثال السابق إلى اوبالنظر  .الهدف

ى ف إلى المدينة األخرى في عملية االنتقال تتمثل فهناك ال شك مزايا أو احتماالت جيدة متضمنة 
  ).  334-333: 1999فافي،ك(االنفتاح على خبرات جديدة

  - :من المحكات السواء النفسي وهي اًأن هناك عددإلى "2000،محمد"ويري 
  .المقبولة رد بذاته وتحقيق رغباتهم الفااهتم. 1

  .وتحقيق السعادة على المدى الطويلمواجهة المخاطر  ىالتفكير العلمي وعل ىالقدرة عل. 2

ة الذاتية عن االضطراب االنفعالي النفس والشعور بالمسؤولي ىتوجيه الذات واالعتماد عل. 3
  .وعدم لوم الغير

  . األفعالتقبل الذات والمرونة في األفكار و. 4



  ).113 - 112: 2000محمد،.(معه بواقعيةمكانية التعامل تقبل اإلحباط وإ. 5

:                                                       التعرف على األفكار غير العقالنية إرشادات -10.1.2
األفكار غير العقالنية ومحاولة تعديلها  ىعلعدة إرشادات للتعرف "1997زهران ،"بين     

  :هيهذه الطرق و نيةوتبديلها بأفكار عقال

 -                                                    .ى أفكار الفرد الغير عقالنيةالتعرف عل - 
 -                       .ي اضطرابه االنفعال ىإل أدتوأنها اولة تبصير الفرد بعدم منطقيتها، مح
الفرد  تبصير ىأغير العقالنية لطريقة ف الفرد أن اضطرابه سيستمر إذا استمر يفكر بهذه ايتعر

محاولة  - .ؤول عن حالته هذه، وليس استمرار األحداث السابقةهو المس الالعقالنيبأن تفكيره 
محاولة إرساء دعائم فلسفة عقالنية  - .فكار غير العقالنية التي يعتنقهاالفرد وإلغاء األ تفكير تغيير

  .)372: 1997زهران،(ىعقالنية أخر الأفكار جديدة للحياة بحيث يتجنب الفرد الوقوع في 

هناك ثالث إرشادات يمكن نستخدمها بواسطة العالج العقالني أن " 2000،إليس"ى بينما ير
  :                                                 السلوكي من أجل دحض األفكار الالعقالنية وهى 

فنحن كائنات الباً ما نفشل في إنجاز أهدافنا، وغ، و السقوط والخطأنقنع أنفسنا أننا بشر وكثير*
غير القبول الذات "روجرز أسماهألنفسنا ما  ىما نعط اًدائم) والكالم إلليس(رضة للخطأ ولكنناع

  . ، فال شرط مطلوبذلك ألننا بشر"مشروط

اً فهم أيض" غير مشروطالقبول اآلخر "عرف باسم يما  - كل اآلخرين - اآلخرين  ىيمكننا أن نعط*
  .رضه للخطأع

كما أطلق عليه أنا مضاد  أوي، احتمال اإلحباط العال ىاكتساب القدرة عل ىنستطيع أن نعمل عل*
  .التهويل

لن تدمر حياتنا الداخلية، ولكنها اث النفسية يمكنها أن تؤثر علينا، بأن األحد نسلم وبذلك نستطيع أن
أن أن نكون رافضين بقوة  شرطاألحداث  إننا نستطيع غالباً أن نكون سعداء بإيحاء من تلكحيث 

نستطيع أن نقلل ميولنا القوية نحو التهويل من األشياء بشكل الثالثة  الخطواتوبهذه نفزع منها، 
  .)39 - 38: 2002سيد،(وهام  جيد



في حياتنا اليومية يصبح لدى ها اوطبقن إرشاداتلو اتبعنا هذه أننا الباحثة  ىتروفى هذا السياق    
تسبب لـه    ي الخاطئة الت غير العقالنية خلص من هذه األفكاريتو عقالنيةسفة عن الحياة فل الفرد

  .تجعل حياته أكثر سعادة وثراء ستبدلها بأفكار عقالنيةيمتاعب وال

  Marital adjustmentالتوافق الزواجي  - 2.2

  : الزواج –1.2.2
ي عالقة اجتماعية تنشأ على الرابطة الزوجية ليست مجرد عالقة بين شخصين فحسب وإنما هإن 

واألقارب " عائلة الزوج والزوجة"أثرها مجموعة من العالقات يشترك فيها المجموع العائلي
واألنساب والصلة بالطرفين واألبناء الذين يأتون ثمرة لهذه العالقة وتتحقق بهم قرة العين التي هي 

" من أزواجنا وذرياتنا قرة أعينربنا هب لنا : "يقول اهللا تعالى في كتابه . الغاية للزواج
  ).11: 2001حسن،(
  
ويعد الزواج سنة حميدة وعالقة طيبة تتسم بالمودة والرحمة بين الزوجين لنجاح الحياة الزوجية  

فضالً عن ما يحيط هذه العالقة من قيم دينية واجتماعية واقتصادية تزيد من تقوية العالقة 
  ).278: 1979غيث،(الزوجية

ومن آياته َأن خَلَقَ لَكُم من َأنفُسكُم َأزواجاً لتَسكْنُوا "قال اهللا تعالى الم على الزواج وقد حث اإلس 
نتفَكَرومٍ يلقَو اتآلي لكي ذةً ِإن فمحردةً ومو نكَميَل بعجهاَ و21اآلية:الروم " (ِإلَي(.  

ا لتحقيق أهداف منها؛ اإلشباع الجنسي في إطار فالزواج عالقة هادفة ليست مطلوبة لذاتها وإنم
) ذكر وأنثي(مقبول اجتماعياً، وما ينتج عن هذا اإلشباع من إنجاب،والميل الفطري لدى اإلنسان

لإلحساس باألبوة ورعاية ألسرة ، وتلبية احتياجاتهم من جانب الزواج، حيث أن نجاح الزواج أو 
والتمسك به، فإذا كان الحب والعاطفة دافع قوي فشله يتحدد على مدى الزوجين على إنجاحه 

الستمرار الزواج وتحقيق التوافق الزواجي إال أن األهم من ذلك هو إصرار ورغبة الطرفين 
فرحات ( الحقيقة في االستمرار واالتفاق الضمني والمعلن على الحفاظ على هذه العالقة الزوجية

،2007 :12.(  
  



بين شخصين رجل وامرأة يتوقع أن تستمر مدة أطول من الوقت  والزواج عبارة عن عالقة دينيا  
الذي تطلبه عملية الحمل وإنجاب األطفال، فتكاد تكون العالقة الثابتة أهم ما يميز الزواج في 
مختلف الثقافات،ويكون الزواج مركب من المعايير االجتماعية التي تحدد تلك العالقة لضمان 

قائم روابط شرعية وأخالقية واجتماعية بين الجماعات القرابة التي  أدائها لوظائفها،فهو نظام يدعم
  ).137: 1995محمد،(ينتمي إليها الزوجين

  
إلى أن من أهم األسباب الدافعة إلى الزواج تتمثل في البحث عن )1990المزروعي،(ويشير  

من النفسي ، األمن االقتصادي،والمنزل المستقل، وإنجاب األطفال، وتحقيق األمن العاطفي، واأل
  ).34: 1990المزروعي،(واألمن األسري

وقد أثبت اإلسالم على أن السعادة الزوجية خير متاع الدنيا وأساس األسرة الصالحة، التي تكتمل   
  ).33-31: 1995مرسى،.(بها إنسانية الرجل والمرأة في أداء رسالتها في الحياة 

له من أهمية كبيرة إلمكانية كل من الزوج  فالتوافق في الحياة الزوجية هو النسق المهم لما
والزوجة في شق طريق الحياة معاً وقد بذلت محاوالت عديدة لدراسة نوع العالقة الزوجية 

، والنجاح ، والرضا ، والتكامل ، والسعادة ، هومات معينة مثل التوافق الزواجيباستخدام مف
ألحد الزوجين أو كليهما أو بمعني اجتماعي والثبات ، وقد تشير هذه المعاني إلى الحالة النفسية 

أو بمعني سيكولوجي تشير إلى موقف الجماعة والنسق ، " موقف العالقة "نفسي تشير إلى 
وواضح أن كل المعاني وما تنطوي عليه من مفهومات تؤكد على المعاني التي تتعارض مع عدم 

 ) .   2000ي ،الخوال(التوافق الزواجي وعدم الرضا وعدم الثبات والتعاسة 

  :مفهوم التوافق  - 2.2.2
معينة لتحقيق أهداف،وإشباع  أعمالعملية يتم فيها إنجاز "بأنهالتوافق )1990(دسوقي يعرف

 حاجات، ومواجهة العوائق والصعوبات،وتخفيف التهديدات،واحتواء األزمات،والسيطرة عليها
  ).193 - 192: 1990،يدسوق("يعيش فيه الذيها المجتمع ويقبل، الفردى بأساليب ترض

رضاء أ ىتبدو في قدرته علو ،وبين بيئةونفسه وبينه هو حالة من االنسجام بين الفرد "والتوافق
،و يتضمن قدرة جتماعيةالاومادية المطالب البيئة أغلب حاجاته وتصرفاته تصرفاً مرضياً إزاء 



مادية أو اجتماعية أو خلقية  تغيير سلوكه وعاداته عندما يواجه موقفاً جديداً أو مشكلة ىالفرد عل
  ."أو صراعاً نفسياً تغييراً يناسب هذه الظروف الجديدة

ويبدو سوء "سيئ التوافق"فان عجز الفرد عن إقامة هذا االنسجام بينه وبين بيئته ونفسه قيل أنه
التوافق في عجز الفرد عن حل مشكالته اليومية على اختالفها عجزاً يزيد على ما ينتظره الغير 

  ).579 -578: 1979، حراج(نه أو ما ينتظره من نفسهم

بها اإلنسان عن طريق  مستمرة يحاول ديناميكية عملية هو"أن التوافقإلى  )1970(فراج ىوير
بالفرد من تشمل كل ما يحيط  ىالتبينه وبين نفسه وبين البيئة التوافق تغيير سلوكه أن يحقق 

:  1970فراج ،("االجتماعيوالتكيف  النفسي تقراراالسمؤثرات وإمكانيات للوصول إلى حالة من 
223.(  

شخصية وتحقيق تناغم وثبات الالشخصية أتكامل  ىالمحافظة عل-1:ىوللتوافق خمسة مظاهر وه
                                                            .التكيف مع متطلبات الواقع - 2                    .أفضل انفعالي

                                                                .العمرمع ناسب تالنضج بما ي -3
 - 5                                                           .المسايرة للمعايير األخالقية -4

  ).34:  1994حسين،(زيادة الفعاليةخالل رفع أو من  ىالمساهمة المثل

واألساليب  قتعلم الطر ىالشخص المتوافق يكون لديه القدرة عل"إلي أن )1967(ونويشير ويلس
من االنفعاالت  يالنسبأن التوافق هو الخلو  ىعلكذلك ويؤكد التوتر لديه، ةخفض حد ىالمؤدية إل

التوافق السوي أي أن  والشعور باالكتئاب والصراع والقلق واإلحساس بالذنب كالخوف ،السلبية
وينمي قدراته  وقوته يقبل نقاط ضعفه يوبالتال،معرفة نفسه بطريقة موضوعية ىفرد علهو قدرة ال

  ).56:  1993بطرس،"(حد ممكن ىأقص ىإل

افق توال ىتشير إل ىالتالمؤشرات مجموعة من هناك إلى أن )1999(ىالعبيد الداهرى؛يذكر و
مستويات الطموح مع وتناسب ،، واإلحساس بإشباع حاجات نفسيةوهي النظرة الواقعية للحياة

تطابق األفق، اتساع الشخصية كالثبات االنفعالي،وتوافر مجموعة من سمات ، إمكانيات األفراد
وكذلك توافر ، المرونة وعدم التصلب،وليةؤإحساس بالمس، مفهوم الذات مع الواقع المدرك

 .الخ..يثارواإل، والشجاعة، والرحمة،والعطف ،لدى الفرد كالحب)نسق القيم(مجموعة من القيم
  ).60 - 56: 1999الداهرى؛ العبيدى،(



  :مفهوم التوافق الزواجي - 3.2.2
 والرضا الزواجي الزوجية السعادة هو مدي"أن التوافق الزواجي )1986(دسوقييعرف   

والحب المتبادل والدخول فيها  واالستعداد للحياة الزوجية للزواج االختيار يفالمناسب  والتوفيق
 احل مشكالته ىوالقدرة علالحياة الزوجية وتحمل مسؤوليات  شباع الجنسيبين الزوجين واإل

 ىعلكل والزوجة أتوافق الزوج ي بمعنى أنوقد يكون التوافق الزواجي فردياً واالستقرار الزواجي،
  ).26:  1986دسوقي،("توافق الزوجين معاً بمعنىثنائياً  التوافق الزواجي وقد يكون ،حده

زوج من عملية تكون فيها احتياجات ال"التوافق الزواجي بأنهإلى أن )1990،المزروعي(يرىو
الواجبات والحقوق وتبادل العواطف  علىهذه االحتياجات تشمل والزوج اآلخر مشبعة ومرضية،

، المزروعى(ارب العادات والميول واالهتماماتوتق تكافؤ الزوجينتكامل وو يالنسبواالتفاق 
1990 :47.(  

وإقامة الحوار بين الزوجين  التواصلى القدرة عل"ف التوافق الزواجي بأنهفيعر)1994(رشاد أما
 وتكامل تام بين الزوجين فياستيعاب واحتواء  وهو حل الصراعات التي قد تنشأ بينهماو التفاهمو

عن المشاعر واالنفعاالت جميع النواحي النفسية واالجتماعية والجنسية والقدرة على التعبير 
  ).37:  1994،رشاد("الحب والعطاء ىعلكما أنه القدرة انية والمشاركة الوجد

عامل هو أحد المجاالت الهامة في التوافق العام وهو ال"التوافق الزواجيأن )1996(ويشير الهيل
 حلى عمل علال أو لمشكالتلالزوجين كل من إلقامة حياة أسرية سعيدة وهو تجنب  ياألساس

وتحقيق التوقعات  ركة في المهام واألنشطة المألوفةالمشاوتقبل المشاعر المتبادلة و المشكالت
  ).13: 1996الهيل،("من كل منهماالزوجية 

بعد  أن التوافق الزواجي هو كل ما يحدث من تعديالت في السلوكإلى ")1999(زكي يعرفو
 أعتبرهاأحدهما سارة بينما  عتبرهاأتعديالت ربما كانت سارة للزوجين معا وربما ى الزواج وه

وحيث أن الزواج عالقة مستمرة ومتصلة لها متطلبات متبادلة فإنها تقضي ، غير سارة  رينهق
جيه والوصول إلي حياة ز من أجلوذلك وجنسياً واقتصادياً واجتماعياً  اًنفعاليااإلشباع المشترك 

  ).8: 1999،زكي ("متوافقة



مواجهة كل من المشاكل  تصميم كل من الزوجين على"التوافق الزواجي بأنه) 2004(أما الشيخ
المادية واالجتماعية والصحية والعمل على تحقيق االنسجام والمحبة المتبادلة بين كل 

  ).24: 2004الشيخ،(منهما

ته الزوجية بدون رضا وسعادة الشخص في حيا"أن التوافق الزواجي بأنه )2007(فرحاتى وير
عض يتفقون في كثير من القضايا ،وأن األزواج الذين يرتبطون ببعضهم البأي شكوى أو آالم

( تسمي بمشاكل التوافق الزواجي يالتاألسرية والزوجية وينجحون في حل كثير من المشاكل 
  ).30: 2007فرحات،

هذه أن أغلب  الحظت التوافق الزواجيمفهوم تناولت  يالتالتعريفات السابقة الباحثة باستعراض 
عن التوافق  هناك محددات مشتركة للتعبيرانت ك حيثالتشابه،كبيرة من  درجة  ىالتعريفات عل

وتحمل اإلشباع الجنسي،والعاطفي،واالجتماعي،وتجنب المشكالت ومحاولة حلها، منها الزواجي
نتيجة  ينالزواجي هو السعادة الغامرة التي يشعر بها الزوج فالتوافق. وغيرهامسؤوليات الزواج 

ومحاولة تجنب بينهما، مشترك والثقة المتبادلة لالنسجام العاطفي واإلشباع الجنسي والتفاهم ال
كانت  يالت العاداتواالستعداد للتخلي عن بعض مشترك بينهما،  والرغبة في وجود حوارالمشاكل،
احتواء كل طرف للطرف اآلخر بما فيه من القدرة على و، كل منهما قبل الزواج ىغالبة عل

  .عيوب ومميزات

  :عوامل التوافق الزواجي- 4.2.2
 يالتيتأثر بعدد من العوامل ر علماء االجتماع والنفس والبيولوجي على أن التوافق الزواجي أشا

  :واجي ومن أهم هذه العوامل ما يليأحداث التوافق الز يفتسهم 

ألن ذلك يرتبط إيجابياً الزوجين، ىضرورة االنسجام بين مجموعة القيم والمبادئ السائدة لد-1
  .بالتوافق الزواجي

 فقط من خالليمكن حدوثها هي أمور والرضا وتحقيق التوقعات في العملية الزوجية سعادة الف
 نأن يكون الزوجا ينبغيالتوافق الزواجي الناتج عن مفهوم مشترك للزواج ولكي يحدث هذا 

  .)40: 2007،فرحات(متقاربين في القيم



التوافق الزواجي  ىسمات الشخصية بين الزوجين يعتبر من المؤشرات الدالة عل يفالتشابه -2
فالعالقة بين .والتوتر يةبالعصنسبة  لتقبل،وأيضاً يؤدى إلىسرعة ا ىإل كما يؤدى،الزوجين ىلد

جي أو خلق نوع سواء في تدعيم التوافق الزوا من الزوج والزوجةالزوجين تتأثر بشخصية كل 
 متالفهما االنفعالي أمابدرجة اخ أيضاً تأثرت كما الزوجية، يهدد العالقة ى الذ من الصراع والتوتر

مع وعدم القابلية للتكيف  على الزوجين،أو درجة الشعور بالقلق التي تمرواألحداث المواقف 
  ).183 - 178: 1987حلمي،(متطلبات الحياة الزوجية

يسهم بدرجة كبيرة عدم استخدام العنف المتبادل من الزوجين أو العنف من طرف واحد فقط -3
  ).57: 2002سيد،(ياة الزوجية،وعدم توترهاالح فيحدوث التوافق في 

هذا  فيللفرد قبل الزواج،وعدم تدخل األهل  يالذاتاالختيار يرتبط التوافق الزواجي ب -4
 ،فأن قرار الزواج واالختيار لهج قبلهالفرد من خبرة بأمور الزوا ىما لد ى،باإلضافة إلاالختيار

 سوف في االختيار، الدور األكبر ألهلان لوك ،"الزوجة-الزوج"رادة الطرفينإيتم بمحض  إن لم
التوافق  ىعل اًأحدهما مما يؤثر سلب ىعدم االرتياح أحياناً لدى الطرفين أو لد نوع من يكون هناك

فنتوقع أن التوافق الزواجي يكون هو من أنفسهما ختيارهما لبعضهما نابعاً اأما إذا كان ، الزواجي
  ).58: 2002لسابق،المرجع ا(جيةحياتهما الزو ىالغالب عل

يخبر به  يالتوالتوتر ما دالة للتوازن بين مشاعر الرضا،التوافق الزواجي والسعادة الزوجية ه-5
  ).13: 1999،رياض(سياق تفاعلهما يفالزوجان 

 ةتقوي تكون أساساً هاماً في، والحب،عشباباإلالعالقة الجنسية مصحوبة  تتم أنه عندما -  6
  .)162: 1976، غيث(ابت نسبياًثتوافق زواجي دائم و ىإل ىتؤد، والصالت بين الزوجين

ونظرتهما ، ذلك المثل العليا للزوجين يفبما المنزل، يفاألفكار العامة السائدة عوامل تتصل ب-7
  .)37: 1992الكاشف،(األخالقية الدينية القيم ىإل

ر لهما السعادة تشابه الزوجين في ميولهما وأمزجتهما يوف إلى أن  )1997،خميس؛والشيخ(ويرى
  :ى يلهذه الميول واألمزجة ما من الزوجية و



، يجلب المتاعب إن ذلكف،وتحب الزوجة النوم مبكراً،ب القراءة ليالًحإذا كان الزوج يأنه  - 
حول هذا خالف  ينشأ بينهماالقراءة حتى ال  يفان أن يسهر الزوجان معاً ويشترك واألفضل
  .الموضوع

 يفالمنزل والزوجة تفضل األكل المحفوظ  يفالمعد  إذا كان الزوج يحب الطعام- 
  .الحياة الزوجية بسرعة تنهى يالتمشاحنات ال ىإل ى ذلكيؤد،فسوف المعلبات

،حتى وجة أيضاً كذلكأن تكون الز ننه يحسإرياضة معينة ف ىإذا كان الزوج رياضياً ويهو- 
  .تشاركه اللعب

الصراحة حتى تتوافر بينهما الثقة المتبادلة  ىعلأن تكون العالقة بين الزوجين قائمة  :الصراحة –
  .)19: 1997،وخميس ؛الشيخ(واالطمئنان

التوافق الزواجي الناجح يعتمد على أن مشاركة الزوج لزوجته الباحثة أن  مما سلف ترى  
زيادة يؤدى إلى  ومشاركة الزوجة لزوجها العديد من الهوايات واالهتمامات المشتركة لكليهما

ينهما ويشعر الطرف اآلخر بأنه مهتم به، وكذلك التخلي عن بعض العادات التي تزعج ب اإلعجاب
اآلمر الذي إذا توافر يؤدى إلى حياة زوجية  الزواجيالمزيد من التوافق  يفرغبة شريك الحياة 
  .متوافقة ناجحة

  :المتغيرات التي تسهم في إنجاح التوافق الزواجي  - 5.2.2
التروي  ىواللجوء إلتفسير األمور تفسيراً صحيحاً، ىالطرفين عل منقدرة النضج التفكير و-1

  .انفعالشة األمور بشكل هادئ دون ومناق

االستعداد النفسي للزواج والالزم لتحمل مسؤولياته، واالستعداد المادي من حيث التكاليف  -2
  .والمطالب

ن الزوجين ويجنب الشك االتفاق على الصراحة المتبادلة ألن ذلك يزيد المودة واأللفة بي -3
والريبة بين الزوجين حتى لو أخطأ أحد الزوجين في شيء وأخبر به الزوج اآلخر سوف يتعامل 

  .معه على أنه خطأ غير مقصود ليس به شبه الرغبة في عمل شيء خطأ



االهتمام بإشباع حاجات الطرف اآلخر، التي ينبغي أن يوليها كل طرف اهتماماً كبيراً ،  -4
حاجات العاطفية مثل الحب المتبادل واالحتواء، والحاجات الجنسية مما يساعد ويزيد من وخاصة ال

  .قدرة الزوجين على تحمل أعباء الحياة 

اآلخر اقترفها  الزوجوالتي يعرف الزوج أن رة،اباضي عن بعض األخطاء البسيطة العتغال -5
  .هدد الزواجقد يضخمها بشكل قد ياألمور صغائر  ىألن التركيز عل؛ دون قصد

الزوج اآلخر وتقديم ثل تاريخ الزواج أو عيد الميالد تذكر التواريخ الهامة في حياة األسرة م -6
  .هدية ولو رمزية

سنة حيث قد وجد أن نسبة الطالق مرتفعة بين األزواج  )30 - 20(وهى للزواج السن المناسب- 7
  .    التي تقع أعمارهم أقل من عشرين سنة

ألهل تدخالً كامالً بين عدم تدخل اباإلضافة إلى شكالت وحلها أوالً بأول عدم تراكم الم -8
، فالحياة الزوجية حباها اهللا بخصوصية ومودة وألفة لن تؤتها أي عالقة أخرى،وهذا الزوجين

 - 9.كافي لحل إي مشكلة بصورة بسيطة وسلسة،وذلك لن يتحقق إذا تدخل أحد من خارج األسرة
وياً، فال يترك الزوج هذه المسؤولية على عاتق الزوجة وإنما يشارك في تحمل مسؤولية األبناء س

  .مذاكرتهم وإحضارهم من المدرسة أو قضاء بعض الحوائج لهم

،وإشعار الزوج اآلخر والتفاهم المتبادل بينهما تقديرالواالحترام وسن العشرة بين الزوجين،ح - 10
ببعض كلمات الحب  عن ذلك والتعبير، ةمعه في حياه واحدوجوده لبالحب وبالسعادة والرضا 

  .)88: 1976المسيري،؛ 37: 1982سري، ؛ 35 - 33: 2007فرحات،( والرضا

  : الزواجي) الرضا(للتوافق النظريات المفسرة   - 6.2.2
عليه  ىتبنالحدث الذى إنه  حيث ،لكل زوج وزوجة بدرجة كبيرة مطلوبالتوافق الزواجي  إن

العلماء والباحثين  لها البقاء، لذلك اهتم بدراسته العديد من تمر ويكتبوتس الحياة الزوجية السعيدة،
من جي وايفسروا هذه العملية عن طريق نظريات تفسر وتحلل وتوضح ما يحيط بالتوافق الزو ىك

  :هذه النظرياتأمثلة 

  :الزواج والرضا في نظرية التعادلال - 1



 ،وبعض المتغيرات كالتجانس، لزواجا يفدراسة العالقة بين الرضا  ىتركز هذه النظرية عل
أن يضع نموذجاً نظرياً يربط بين هذه "New combنيوكمب"وقد استطاع ،واإلجماع، والتشابه

أن  ىقوم علي ر هذه النظريةوجوهالمتغيرات السابقة والرضا الزواجي، وعرفت بنظرية التعادل 
حالة هو ال،فالتوازن وبين العاطفة التجاهات المتشابهةاألفراد لديهم ميل الستمرار التوازن بين ا

: 2002سيد،( هاتهمتصبح فيها درجة العاطفة تجاه شخص آخر مطابقة لدرجة تشابه اتجاالتي 
62(.  

أن الخالفات الزوجية والصراع الذى ينشأ بين الزوج والزوجة قد يكون ) 1985(ويشير الشبيني 
ية بالنسبة للزوجين، واالختالفات له سبب أو مجموعة أسباب تنحصر بين االختالفات قي الشخص

في الميول واالتجاهات بالنسبة للزوجين،وعدم التوافق الجنسي بين كل منهما، وهذه الصراعات قد 
تؤدى إلى انهيار الروابط األسرية، ويؤثر ذلك على الكيان األسري وبنائه مما يضيف من قيمة 

ض الصراعات في أنماط األدوار الدور الواجب نحو كل عضو من أعضاء األسرة وقد تكمن بع
  ). 1985الشبيني ،(

  : فاعلية الرمزية والرضا في الزواجالتالنظرية  –2

بأن تناقض الدور في "فكرته في القضية وتنطلق من ، "mangosمانجس"صاغ هذه النظرية 
  "الرضا في الزواج والعكس بالعكس ىالعالقة الزوجية يؤثر عل

  :                                                            ضية هي والمفاهيم التي تدور حولها الق

يحرم السلوك الذي يجب أال  هو اإلرشاد الذي يحدد السلوك الذي يجب أن يتحقق أوو.. المعيار - 
  .يتحقق

  .لفرد عندما يحتل دوراً اجتماعياًفعل اوهو ".. role behavior"سلوك الدور - 

لوك مع المعايير يحدث عندما ال يتطابق دور الس وهو".. role discrepancy"تناقض الدور - 
  .)50: 2007،فرحات(فهذا يؤدي إلى خلق شكل من التناقض

  : التبادليةالنظرية  - 3



المكسب " مفهومهذه النظرية أهم مفاهيم ، وتفسير العمليات االجتماعية  يفتفيد هذه النظرية و   
Profit "بالمكافأة النتائج  ،ويقصديعايشه الفرد بين المكافأة وبين التكلفة يالذالتعادل  وهو يعنى

  .التكلفة هي النتائج غير المرغوبةو ،المرغوبة

  :  هما  قضيتين في هذا الصدد"   Hommansهومانز"ع ضقد وو

  .عالقة إيجابية وهى تمثلمقدار العاطفة  ىمقدار التفاعل يؤثر علأن  - 

شكل ى إذا كان المكسب من التفاعل علويعنى إنه مقدار التفاعل  ىمقدار العاطفة يؤثر عل أن - 
العاطفة تكون شكل تكلفة فإن  ىفالعاطفة الناتجة تكون إيجابية أما إذا كان المكسب عل مكافأة
  .)36: 1998محمد،(سلبية

 هالزواجي أن )الرضا(ترى الباحثة النظريات السابقة المفسرة للتوافق مما سبق ومن خالل    
 يفالتشابه أن  وهى تحقيق التوافق الزواجيعلى عوامل المساعدة ت حول عدد من الادار

أدوار الزوجين إيجابياً ي فيرتبط التشابه و عاطفة قوية بينهما، بين الزوجين تصاحبهاالتجاهات 
 تإذا كان ويرتبط التناقض في أدوار الزوجين سلبياً بالتوافق الزواجي، وكذلك،الزواجي بالتوافق

، ا تكون إيجابيةمتجمع بينه يالتن العاطفة إشكل حدوث مرغوب فيه فى اعل بين الزوجين علالتف
تجمع  يالتالعاطفة  إنف فيه غير مرغوبنتيجة التفاعل بين الزوجين على شكل حدث وإذا كانت 

  .العالقة الزوجيةي فالتوتر  ىبين الزوجين سلبية أي تساعد عل

  

  

  

  

.  

  

  



  

  

  الفصل الثالث
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  :التمهيد  - 1.3
علم النفس  يفمتعددة الجوانب من قبل الباحثين  هتماماتاباألفكار غير العقالنية موضوع  يحظ

ثيرها ن موضوع األفكار غير العقالنية من خالل دراسة عدة متغيرات ذات تأوحيث تناول الباحث،
عقالنية وعالقتها بالتوافق تناولت األفكار غير ال يالتإال أن الدراسات على األفكار غير العقالنية،
 يالتعرض الدراسات  ىلذلك سوف تتطرق الباحثة إل.طالع الباحثةاالزواجي قليلة جداً حسب 

ثم سيتم ،وعالقتها بالتوافق الزواجي  تناولت متغيرات الدراسة ذات العالقة باألفكار غير العقالنية
فترة النوع،مدة (ببعض المتغيرات  عالقتهاوتناولت األفكار غير العقالنية  يالتعرض الدراسات 

تناولت األفكار غير العقالنية  يالدراسات الت-2.3.)التعليمي،العمر ىالمستو، الزوجية
  :وعالقتها بالتوافق الزواجي

  ) 1995(دراسة القوا سمي - 1.2.3

لدى مجموعات من معلمي ومعلمات  الالعقالنية العالقة بين التوافق الزواجي واألفكار (بعنوان
  )مدارس الحكومية في مدينة إربدلا

 ملها الفرد ودرجةيح يالتالكشف عن طبيعة العالقة بين األفكار الالعقالنية  ىإل:هدفت الدراسة
كما هدفت إلي معرفة اختالف هذه العالقة بين األفكار الالعقالنية والتوافق  .توافقه الزواجي

) 276(منهم اً ومعلمةمعلم)552(ة منوتكونت العين.عدد من المتغيراتالزواجي تبعاً الختالف 
  .إربد ةليم لمنطقمعلمة من معلمي المدارس الحكومية التابعة لمديرية التربية والتع)276(و  معلماً

مقياس أفكار - .)1987(بعد تعريبه ويلسو  لوك  مقياس التوافق الزواجي- :سةأدوات الدرا
  ).1985(نية من إعداد الريحانيالعقالنية والالعقال

أن العالقة بين األفكار الالعقالنية والتوافق الزواجي ضعيفة وغير دالة - 1:ت النتائج ما يأتيأظهر
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في األفكار الالعقالنية باختالف الفروق في  - 2.إحصائيا

 ، النوعباختالف  األفكار غير العقالنيةفروق ذات داللة إحصائية في  ودوجعدم - 3.    العمر
وقد خرجت الباحثة بعدد من التوصيات اعتماداً على نتائج الدراسة تركزت معظمها على إجراء 

  .المزيد من الدراسات حول هذا الموضوع في البيئات األخرى المختلفة



  )2002(دراسة سيد - 2.2.3

  )نهمان وعالقتها بمستوى التوافق الزواجي بييبعض األفكار الالعقالنية السائدة لدى الزوج(بعنوان

ملها الفرد يح يالتمحاولة الكشف عن طبيعة العالقة بين األفكار الالعقالنية  ىإل:هدفت الدراسة
 ختالف هذه العالقة بين األفكار الالعقالنيةالمعرفة مدى ا ىكما هدفت إلودرجة توافقه الزواجي،

( منهم وزوجهاً زوج)240(وتكونت العينة من.والتوافق الزواجي تبعاً الختالف عدد من المتغيرات
  .ة في مدينة المنيازوج) 124(زوجاً و)124

-:                                                                             ة أدوات الدراس
                              .                     قالنية لدى الزوجين إعداد الباحثمقياس األفكار الالع

  .)1986( التوافق الزواجي من إعداد دسوقيمقياس - 

بين الدرجة على مقياس األفكار عالقة ارتباطيه سالبة  وجود - 1:أظهرت النتائج ما يأتي
.                                                                                    التوافق الزواجيالالعقالنية والدرجة على أبعاد مقياس 

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين األفكار الالعقالنية والمستوي  التعليمي عند  مستوى  -2
 - 3.                             األزواج والزوجات المتعلمين تعليم متوسط كان لصالح) 0.01(

غير في مقياس األفكار  دالة إحصائية وفقا لمتغير مدة فترة الزوجية بين أفراد العينةفروق  توجد
).                                                                  0.05(عقالنية عند مستوى 

  .وفقاً لمتغير العمر األفكار الالعقالنيةفروق ذات داللة إحصائية في عدم وجود  -4

النوع، مدة (عالقتها بمتغيراتو تناولت األفكار غير العقالنية التيالدراسات -3.3
  : )التعليمي، العمر ىالمستو ،وجيةالز فترة

  )1982(دراسة سرى- 1.3.3

  )وعالقتها باالضطرابات النفسية األفكار الالعقالنية(بعنوان

الزواج، (مراحله المختلفة يف يالنفسمعرفة الخرافات الشائعة عن النمو  ىإل:هدفت الدراسة
عدمها  بة اإليجابية أوالخصوو  المراهقةوالطفولة  وكذلك  الرضاعة،و الوالدة، ثم الطالقو
، ربات بيوت،وعامالت ىسيدة متزوجة مقسمة إل)280(، وتكونت العينة من")العقم"



على بعض  العمر يفوكبيرات في العمر،  صغيراتأميات،ومتعلمات،وو، ريفيات،وحضرياتو
  . "يالبحرأقاليم الوجه 

  .لباحثمن إعداد ا يالنفساختبار األفكار الشائعة عن النمو - : أدوات الدراسة

  :أظهرت النتائج ما يأتي

الخرافات عن النمو االعتقاد في  يفواألميات على الحضريات والمتعلمات تفوق الريفيات،-1
  .للفرد والمجتمع اوصحي اوانفعالي اونفسي اأن معظم الخرافات ضارة اجتماعي- 2. النفسي

  :األدبيات والدراسات التي أجريت مناقشة -4.3

  األهداف:أوال

غير ة مع متغير األفكار داف الدراسات السابقة من حيث المتغيرات التي تناولتها الدراستباينت أه
غير ومن خالل العرض اتضح أن دراستين فقط تناولت دراسة العالقة بين األفكار ،العقالنية 

ودراسة سيد  )1995(نة الدراسة وهي دراسة القوا سميعقالنية والتوافق الزواجي لدى عيال
األفكار الالعقالنية ، أما الدراسة الحالية  ىمعرفة مستو اتان الدراستانهملت هقد أ) 2002(

ار الالعقالنية عقالنية ودراسة العالقة بين أبعاد األفكغير الاألفكار  ىفاهتمت بمعرفة مستو
  .والتوافق الزواجي

احله فقد هدفت إلي معرفة أفكار خرافية  عن النمو النفسى  في مر) 1982( أما دراسة سرى 
  .  المختلفة

الطالبات  التي وهناك دراسات أخرى هدفت إلى  دراسة  انتشار األفكار الالعقالنية لدى الطلبة و
الطيب والشيخ دراسة و) 1990(ودراسة إبراهيم ) ، ب1987(دراسة الريحاني  وهي  تم حذفها

(      ودراسة سعفان) 1991( دراسة العقاد، قاعود و)  1990 ( ودراسة مورى) 1990(
) 2003(حسن والجمالي دراسة و) 2003( دراسة إسماعيلو)  1996( مزنوقودراسة )  1995

الدراسات ليست لها صله عميقة بدراستي ، وهذه )2009(ودراسة العود) 2004(مؤمن دراسة و
  .كانت جميع هذه الدراسات على طالب الجامعيين الحالية من حيث نوع العينة

  



  العينة:ثانياً

عينات التي استخدمتها الدراسات السابقة من حيث العدد ،  أما العمر فكانت جميع العينات تباينت ال
دراسة  وهي) ذكوراً وإناثاً(وأيضاً بعض الدراسات شملت عينات من كال النوعين . المتزوجينمن 

فقد شملت عينة من الزوجات )1982(، أما دراسة سرى) 2002(ودراسة سيد) 1995(القوا سمي
  .فقط

  أدوات القياس : لثاً ثا

القوا سمي مثل دراسة )1985(ار الالعقالنية لسليمان الريحانيالدراسات استخدمت مقياس األفك
هناك الدراسات قام الباحثون ببناء مقياس  لألفكار الالعقالنية كما أشارت بينما ) 1995(
  .)2002(سيد ودراسة)1982(لدراسات مثل دراسة سريا

  ائيةاألساليب اإلحص:رابعاً

أهداف كل دراسة ومن هذه استخدمت الدراسات السابقة عدة أساليب إحصائية مختلفة حسب 
للفرق بين عينتين مستقلتين ـ ) t( ـ معامل ارتباط بيرسون ـ اختبار النسب المئوية:األساليب
  .ياالنحراف المعيارللتفاعل ـ تحليل التباين ـ  )f (اختبار 

  النتائج:خامساً

افق الزواجي أن الدراسات السابقة التي تناولت عالقة األفكار الالعقالنية بالتو يتبين من مراجعة
مما وجدت ارتباطاً ضعيفاً بين األفكار الالعقالنية والتوافق الزواجي) 1995(القوا سمي دراسة

 ىالزوجية والمستو فترةالنوع ومدة (ا لم تهتم بإدخال جميع المتغيراتكم،یعطینا دعمًا لدراستھ 
  .ار الالعقالنية والتوافق الزواجيكال من األفك ىكما أهملت مستو؛)ليمي والعمرالتع

ار الالعقالنية بالتوافق بين األفك إحصائياً دالوجدت ارتباطا سالباً )2002(سيد أما دراسة  
  . الزواجي

يتضح مما سبق قلة الدراسات في البيئات العربية التي تناولت دراسة العالقة بين األفكار 
  .فق الزواجيالعقالنية والتواال



ي والعمر الزوجية والمستوى التعليم فترةوفي مجموعة الدراسات التي اهتمت بفروق النوع ومدة 
يالحظ فيما يخص فروق النوع تضارب نتائج الدراسات ؛ حيث توصلت .في األفكار الالعقالنية

قن على الحضريات في إلي وجود فروق في النوع حيث كان الريفيات يتفو) 1982(سرىدراسة 
ال األفكار الالعقالنية ، حيث أن هذه الدراسة اهتمت بالزوجات فقط ،  بينما دراسة القوا سمي 

.                                                                                    العينة جد فروق في النوع لدى أفرادتو

المتغير والالعقالنیة غيراألفكار  بينتفاق على عدم وجود فروق فيالحظ  االأما فيما يخص العمر 
  .العمر

 األفكار الالعقالنيةبين  فروقفيالحظ اتفاق الدراسات بوجود التعليمي  ىالمستووفيما يخص 
 إلي أن األميات تفوقن على المتعلمات)1982(حيث توصلت دراسة سرىوالمستوى التعليمي ، 

التي توصلت إلي وجود فروق ذات داللة إحصائية ) 2002(راسة سيدتبعاً للمستوى التعليمي ود
  .                            بين األفكار الالعقالنية والمستوي التعليمي 

أما مدة فترة الزوجية  لوحظ أن الدراسات أهملت دراسة هذا الجانب باستثناء دراسة سيد 
  .العقالنية ومدة فترة الزوجيةتوصلت إلي وجود فروق بين األفكار الحيث ) 2002(

تركز الدراسة الحالية على طبيعة عالقة األفكار غير العقالنية بالتوافق الزواجي، كما تركز على 
كما تأتي هذه الدراسة بعض الجوانب التي أهملتها هذه الدراسات كمتغير مدة فترة الزوجية ، 

في الدراسات التي اختبرت فروق النوع بين النتائج المتضاربة  لمعرفة أوجه االختالف واالتفاق
  . األفكار غير العقالنيةالمستوى التعليمي في العمر وو فترة الزوجية ومدة
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  :التمهيد  –1.4

أهداف الدراسة الحالية من  تم إتباعها في تحقيق يالتعرضا للطريقة البحثية يشمل هذا الفصل 
كما يشمل هذا الفصل وصفا لألدوات لدراسة وكيفية اختيار العينة منه،وصف مجتمع ا:حيت

لتحقق من الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة، وكيفية جمع البيانات واألساليب المستخدمة،وا
  .اإلحصائية المستخدمة في تحليل البيانات

  :دراسة نهج الم –2.4

والتوافق األفكار غير العقالنية لتحقيق أهداف الدراسة الحالية في التعرف على طبيعة العالقة بين 
، ولتحديد الفروق بين أفراد العينة تبعاً مات التعليم األساسيمعلمي ومعللدى عينة من الزواجي 

المستوى التعليمي،مدة فترة الزواج ، العمر، (للمتغيرات المحددة في أهداف الدراسة
مة ألغراض الءباعتباره أكثر مالحالية على المنهج الوصفي اعتمدت الباحثة في دراستها،)والنوع

والمقارن، إذ نجد في البحوث الوصفية يجب ال يقل حجم العينة االرتباطي : بشقيه الدراسة الحالية
  ).  125: 2010عبد العزيز ،(في عشرات األلف% 5في األلف و% 10في المئات و% 20عن 

  :دراسة مجتمع ال –3.4

) 2012- 2011(للعام المتزوجينمعلمي ومعلمات التعليم األساسي في إجدابيا يضم مجتمع البحث 
  .يوضـح توزيـع أفراد مجتمع الدراسة) 1(والجـدول)1973(اليوقد بلغ مجموعهم حو

  .حسب النوع دراسةتوزيع مجتمع ال) 1(الجدول 

  العدد  البيان

 319  ذكور

 1654  إناث

  1973  المجموع



  

  :عينة الدراسة-4.4

نة الدراسة لذا تم اختيار عي،لى طبيعة المجتمع وأهداف الدراسةأن اختيار نوع العينة يتوقف ع
تكون عينة الدراسة من بين المعلمين والمعلمات المتزوجين في التعليم أن- 1:للشروط التالية وفقاً

األساسي بمدينة أجدابيا باستخدام الطريقة العشوائية الطبقية المتساوية؛حيث تستخدم هذه الطريقة 
دف إلى عينات متساوية من مجموعات الفرعية لعينة الدراسة، وخاصاً إذا كان البحث يه رالختيا

مقارنة بين هذه المجموعات عن طريق االختيار العشوائي الطبقي المتساوي يمكن الحصول على 
جابر ).(أدبي- علمي(والتخصص) إناث - ذكور(أعداد متساوية من كل طبقة مثالً النوع 

                                                     ).                                                                               1989وخيري،

  .أن يكونوا من المواطنين الليبيين -2

وهي عينة قصديه تم اختيارها بالطريقة الطبقية النسبية للتحقق من الشروط المطلوب توفرها في   
عليه سيتم عينة الدراسة،ونظراً لمجموع عدد المعلمين والمعلمات المتزوجين في مدينة أجدابيا 

كما ) 197(من المجتمع لتحقيق عينة مماثلة وبالتالي بلغ عدد أفراد العينة األساسية%)10(اختيار
  ).2(هو موضح في الجدول 

  :توزيع أفراد العينة من حيث النوع - 1

  يوضح توزيع أفراد العينة حسب النوع) 2(الجدول 

 %النسبة المئوية  العدد النوع

  %49.7 98 ذكور

  %50.25 99  إناث

  99.95  197 اإلجمالي



  

  

  : العينة من حيث المستوى التعليمي توزيع أفراد - 2

  المستوى التعليمي حسب العينة توزيع أفراد) 3(الجدول 

 النسبة المئوية نالمتزوجي العدد المستوى التعليمي

  إناث  ذكور

 %26.3 26 26  جامعي

 %16.2 16 16  معهد عالي

 %14.2 14 14 ثانوي

 %43.1 43 42 ديإعدا

  99.8    197  اإلجمالي

  .أن أعلى نسبة كانت للمستوى إعدادي) 3(يالحظ من الجدول

  :فترة الزواج  توزيع أفراد العينة من حيث مدة - 3

  الزواج فترةمدة  حسبتوزيع أفراد العينة ) 4(الجدول 

 النسبة المئوية العدد فترة الزواجمدة 

 %49.7 98   10إلى  1من 



 %50.25 99 وقفما ف 11 

  99.9  197  اإلجمالي

  

  :العمر توزيع العينة من حيث -4

  العمرتوزيع العينة من حيث ) 5(الجدول 

 النسبة المئوية العدد العمر

 %57.8 114 45إلى  35من

 %42.1 83 فما فوق 46من

 99.9 197 اإلجمالي

  :الدراسة  اتأدو-5.4

األفكار الالعقالنية لدى دراسة وهما مقياس الهذه الدراسة أداتين لقياس متغيرات  استخدمت في
    ).2003(التوافق لزواجي لـ عبد الرازقمقياس و،)2002(الزوجين لـ سيد

  الالعقالنية مقياس األفكار  -1.5.4

ومقياس ) 1985(الالعقالنية منها مقياس الريحانيعدد من المقاييس األفكار ى بعد اإلطالع عل
تم اعتماد مقياس سيد لألفكار الالعقالنية لدى الزوجين؛ ألن ، )2002(ومقياس سيد) 1992(محمد

ال يوجد مقياس عام لألفكار الالعقالنية، وألن مقياس الذي يقيس هذه األفكار الالعقالنية الموجودة 
لدى األزواج والزوجات أما باقي المقاييس فلم تجد الباحثة محاولة واحدة لقياس األفكار 

غير  باعتبارهما من أهم شرائح المجتمع فقد اهتمت لقياس األفكارالالعقالنية لدى الزوجين 



عقالنية لدى األطفال والمراهقين،أو لدى طلبة وطلبات في حدود علم الباحثة ولم تول اهتماماً إلي 
  .فئة األزواج والزوجات

  :وصف المقياس _أوالً

فقرة موزعة )64(من سيد إلى قياس األفكار غير عقالنية  لدى الزوجين، ويتكونيهدف مقياس 
  - :فقرات موزعة كالتالي  منعلى ثمانية أبعاد،ولكل بعد عدد

  وتتكون هذه الفكرة غير العقالنية  :ى المستقبل الزواجي والخوف علتوقع حدوث مشاكل،   - أ

 - 49 -38 - 35 -34 - 30 - 29 - 23 - 22 -15 - 14 -11 - 7(من خمسة عشر فقرات
ات والتقاليد التي أخذتها عن أبائي وأجدادي وال يتحتم علي التمسك بالعاد(مثل)56 -55 - 50

  ).أغيرها مهما كانت الظروف

وتتكون هذه الفكرة غير العقالنية من ثالث عشرة :الميل للعقاب واللوم والسيطرة  - ب
يجب لوم (مثل)63 -62 - 58 - 57 - 48 - 45 - 40 -36 -19 - 18 - 17 - 16 - 12(فقرة

  ).ال يلبيه ليحينما أطلب منه شيئا و)زوجتي(وعقاب زوجي

وتتكون هذه الفكرة غير  :ح تجاه االحباطات من شريك الحياة القلق الزائد وعدم التسام -ج
عندما تقل زيارات (مثل)41 -39 -27 - 24 -10 -9 - 6 - 3(العقالنية من ثمانى فقرات

  ).لمنزل أهلي أتنبأ بأنه لم يعد يحبهم وهذا أمر يقلقني بشدة)زوجتي(زوجي

 - 25 - 1(وتتكون هذه الفكرة غير العقالنية من ست فقرات:لب الحب والمثالية المبالغة في ط -د
الحب بشكل كبير فإني أسبب له مشاكل )زوجتي(ما لم يبادلني زوجي (مثل)64 - 47 -43 - 32

  ).كثيرة

وتتكون هذه الفكرة غير العقالنية من  :خصي في الواجبات والحقوق الزوجية الكمال الش -ه
أشعر بالتوتر واالستياء الشديد إن قلت (مثل)33 -26 - 21 - 20 -  13 - 4 - 2( سبعة فقرات

  ).زوجتي(عبارات الحب من قبل زوجي

 - 8 - 5(وتتكون هذه الفكرة غير العقالنية من خمس فقرات :السعادة وأسبابها المؤدية إليها  - و
  .)أعتقد أن السعادة في الحياة الزوجية ترجع للحظ والصدف السعيدة(مثل)52 - 37 - 28



وتتكون هذه الفكرة غير العقالنية من خمسة :واتخاذ القرارالمشاركة في الحوار،  الرغبة في -ز
ينتابني خوف شديد علي مستقبل حياتنا الزوجية إذا كان (مثل)61- 60- 53- 46 -42(فقرات
  ).قليل الكالم) زوجتي(زوجي

ر العقالنية من أربع وتتكون هذه الفكرة غي :المشتركة للتعامل مع شريك الحياة أساليب  -ي
أفضل طريقة للحفاظ علي كرامتي وكبريائي هي عدم (مثل)59 - 54- 51- 44- 31(فقرات 

  ).، أ1(انظر الملحق رقم).وأوالدي) زوجتي(االعتراف بخطأي أمام زوجي

  

  

  :طريقة التصحيح المقياس  –ثانياً

وتتدرج ) شدة موافق بشدة،موافق، محايد، أرفض، أرفض ب(توجد أمام كل فقرة خمسة بدائل
العبارات من الموافقة الكاملة إلي الرفض الكامل ، وعلي الفرد أن يختار إحدى البدائل وذلك 
بوضع عالمة في الخانة التي تناسبه،وكل الفقرات تشير إلي وجود أفكار غير عقالنية، ويصحح 

  :المقياس على النحو التالي

درجات إذا اختار البديل )4(وعلى) ق بشدةمواف(درجات إذا اختار البديل) 5(يحصل الفرد على - 
وعلى ) أرفض( إذا اختار البديل ) 2(وعلى) محايد(درجات إذا اختار البديل) 3(وعلى) موافق(
  ).   أرفض بشدة(إذا اختار البديل) 1(

، حيث تعبر الدرجة المرتفعة على )64(وأقل درجة) 320(وبذلك تكون أعلى درجة للمقياس
  .ة وبينما تعبر الدرجة المنخفضة على العقالنية األفكار غير العقالني

في الدراسات  ير العقالنيةلمقياس األفكار غ) الثبات - الصدق(الخصائص السيكومترية –ثالثاً
  -:السابقة 

  :الصدق  - أوال



بحساب معامالت االرتباط بين درجات الفقرات والدرجة الكلية ) 2002(قام معد المقياس سيد
،كما قام بحساب معامل ارتباط كل )0.01 - 0.05(معامالت االرتباط بينللمقياس، حيث تراوحت 

فكرة غير العقالنية وبالدرجة الكلية للمقياس، فكان أعلى معامل ارتباط للفكرة غير العقالنية توقع 
وأقل معامل ارتباط للفكرة  غير العقالنية ) 0.70(حدوث مشاكل والخوف من المستقبل الزواجي

  ).0.21(المودية إليها السعادة وأسبابها

  :الثبات - ثانياً

بحساب ثبات المقياس باستخدام طريقة التجزئة النصفية وكانت قيمة )2002(قام معد المقياس سيد
،كما استخرج معامل )0. 90(،وبلغ بعد التصحيح بمعامل سبيرمان بروان)0. 82(معامل الثبات

  ).0. 94(بـــــاخ كرون ألفا

  

  

  زواجيمقياس التوافق ال-2.5.4

ترجمة )  1989(زواجي منها مقياس مانسون ، ليرلربعد اإلطالع على عدد من مقاييس التوافق ال
ألن  قعبد الرازتم اعتماد مقياس ،)2003(قعبد الرازومقياس )2002(عهاألشول ومقياس اللد

مقياس ا أمى كونه مطبقاً في البيئة المحلية،فقراته صيغت بطريقه أكثر سهولة وفهماً باإلضافة إل
خذ على هذا المقياس كثرة فقرة لقياس التوافق الزواجي يؤ) 157(ليرلر يتكون من،مانسون

  .لوحظ أن فقراته تتسم بعدم الوضوحأما مقياس اللدعه فقراتـه،

  :وصف المقياس أوالً

ثمانية  فقرة موزعة على)80(ويتكون من،لرازق  إلى قياس التوافق الزواجييهدف مقياس عبد ا
  -:فقرات موزعة كالتالي )10(كون كل بعد منأبعاد ، يت



في المتمثل في االهتمام بالمشاعر،وتبادل مشاعر اإلشباع العاطد به ويقص:التوافق العاطفي-أ
والعواطف النبيلة من حب وتسامح وعطف وحنان ويتكون من الحب،والمشاعر الحميمة،

  .)73 - 65 - 57 - 49 - 41 - 33 - 25 - 17 - 9 - 1(الفقرات

م بين الزوجين في المعاملة بينهم،وبين واالحتراويتمثل في مدى التقدير،:المتبادلاالحترام - ب
وحسن المعاشرة بينهم ويتكون من الفقرات احترام وجهة نظر كل منهما لآلخر، ومدىاآلخرين،

)2 - 10 - 18 - 26 - 34 - 42 - 50 - 58 - 66 -74(.  

وجهات النظر م بين الزوجين في واالنسجاويتمثل في مدى االتفاق والتفاهم،:التفاهم المتبادل-ج
. لمشاجرات بينهمواألنشطة واالهتمامات ومدى االخاصة بأمور األسرة،واألطفال والحياة العائلية،

  ).75 - 67-59 - 51 - 43 - 35 - 27 - 19 - 11 - 3(ويتكون من الفقرات

مور دارة األويتمثل في مدى االتفاق والتفاهم بين الزوجين في كيفية إ:االتفاق في األمور المادية-د
ومدى إدراك كل من الزوجين لآلخر في أسلوبه في إدارة فاق،التواالمادية المتعلقة بالمصاريف،

 - 36 - 28 - 20 - 12 - 4(ويتكون من الفقرات.دية المتعلقة بالمصاريف واألنفاقاألمور الما
44 - 52 - 60 - 68 - 76(.  

بين الزوجين في  والتعاونكة،ى ومقدار المشارويتمثل في مد:المشاركة في تحمل المسؤولية-هـ
والعائلية وقيام كل من الزوجين بدوره تحمل المسؤوليات،والقيام بالواجبات،والمسؤوليات األسرية،

- 69 - 61 - 53 - 45 - 37 - 29 - 21 - 13 - 5(على الوجه الصحيح ويتكون من الفقرات
77.(  

, والكذبشك،والصراحة،قة بين الزوجين المتمثلة في الويتمثل في مدى الث:الثقة المتبادلة- و
 - 38 -  30 - 22 - 14 - 6(ويتكون من الفقرات،وحفظ األسرار العائلية والشخصية والغيرة ،

46 - 54 - 62 - 70 - 78(.  

بنفسه دون واالهتمام ة كل من الزوجين في إشباع حاجاته،ويتمثل في مدى فردي:األنانية-ز
 - 15 - 7(ويتكون من الفقرات.لتملكمدى القناعة،والرغبة في اواالهتمام بالطرف اآلخر،واألسرة،

23 - 31 - 39 - 47 - 55 - 63 - 71 - 79(.  



وتاريخه الزواجي اك كل من الزوجين لحياته الزوجية،ويقصد به إدر:إدراك الحالة الزوجية-ي
بالندم في اختياره لشريك والشعور يك حياته المتمثل في مدى السعادة،والرضا عن حياته،مع شر
 - 56 - 48 - 40 - 32 - 24 - 16 - 8(ويتكون من الفقرات .النفصالاومدى التفكير في حياته ،

  .)ب، 1(انظر الملحق رقم.)72-80– 64

  :طريقة التصحيح المقياس-ثانيا

وعلى الفرد أن يختار إحدى البدائل وذلك بوضع ،)نعم ،أحيانا،ال (وجد أمام كل فقرة ثالثة بدائلت
ويصحح المقياس على ،توافق زواجيى عدم وكل الفقرات تشير إل ،عالمة في الخانة التي تناسبه 

  :النحو التالي

إذا اختار )درجتان( يحصل الفرد على-.)ال( إذا اختار البديل)درجة واحدة( يحصل الفرد على- 
  .)نعم(إذا اختار البديل)ثالثة درجات( يحصل الفرد على- ).أحيانا(البديل

عبر الدرجة المرتفعة على عدم حيث ت،)80(وأقل درجة)240(وبذلك تكون أعلى درجة  للمقياس  
  .ة المنخفضة على وجود توافق زواجيتوافق زواجي وبينما تعبر الدرج

  

  

في الدراسات وافق الزواجي لمقياس الت) الثبات  –الصدق ( الخصائص السيكومترية -ثالثاً
  -:السابقة

  : الصدق - أوال

عد درجة العبارة ودرجة الب بحساب معامالت االرتباط  بين)2003(قعبد الرازالمقياس معد قام 
كما قام بحساب معامل ارتباط درجة األبعاد ،)0.57-0.94(وتراوحت معامالت االرتباط بين

في البيئة ) 2012(، وفي دراسة التباوي)0.69-0.90(درجة الكلية للمقياس وتراوحت بينوال
االرتباط بين  الليبية ثم حساب صدق المقياس بطريقة االتساق الداخلي،حيث تراوحت معامالت

قام ) 2010(، أما في دراسةمصباح)0.97- 0.93(درجات الفقرات والدرجة الكلية للمقياس مابين



 -0.60(الباحث بحساب معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس بالدرجة الكلية للمقياس مابين
  .ثم استخدام صدق المحكمين) 2007(،أما دراسة الكبير)0.89

  :الثبات - ثانيا

النصفية وكانت قيمة بحساب ثبات المقياس باستخدام التجزئة )2003(قعبد الرازالمقياس  عدمقام 
كما استخرج الثبات ،)0.74(سبيرمان بروان بمعادلة وبلغ بعد التصحيح،)0.72(معامل الثبات

ثم  ةفي البيئة الليبي)2012(وفي دراسة التباوي. )0.79(عادة االختبار وبلغ معامل الثباتبطريقة إ
واستخرجت ) 0.99(ثبات المقياس باستخدام الطريقة التجزئة النصفية وبلغ معامل االرتباط حساب

تم استخراج الثبات ) 2010(، وفي دراسة مصباح) 0.99(معامل ألفا كرونبـاك وبلغ معامل
كما استخرجت ) 0.91- 0.59(بطريقة التجزئة النصفية وتراوحت قيمة معامالت الثبات بين

-0.53(ـــاك وتراوحت قيمة معامالت الثبات ألبعاد المقياس بينمعامل ألفا كرونبـ
التطبيق وبلغ الثبات  ثم حساب ثبات باستخدام التطبيق وإعادة) 2007(،أما دراسة الكبير)0.90

)0.89.(  

  :الدراسة االستطالعية-6.4

ف على وذلك للتعرء بجمع البيانات الخاصة بالدراسة،قامت الباحثة بدراسة استطالعية قبل البد
ولمعرفة مالئمة والتأكد من صدق وثبات المقياسين، مدى تقبل وتجاوب المفحوصين مع المقياسين

وكذلك معرفة الصعوبات التي قد درب واأللفة على تطبيق المقياسين،،التسينوسهولة فقرات المقيا
  .  ائي لتفاديها،وعدم الوقوع فيهاتواجه الباحثة في التطبيق النه

 )التوافق الزواجي–األفكار الالعقالنية لدى الزوجين(تم عرض مقياسي الدراسةق مما سبق وللتحق
إذا كانت  وذلك إلبداء رأيهم فيما،على مجموعة من المحكمين من أساتذة التربية وعلم النفس

وهل تنتمي هذه الفقرات إلى البعد الذي تندرج ي الدراسة تتسم بالسهولة والوضوح،مقياسفقرات 
) الثبات –الصدق(على آراء المحكمين تم تطبيق الخصائص السيكومترية  تحته أم ال،وبناء

معلما )40(للمقياسين على عينة تكون قدر اإلمكان مماثلة لعينة الدراسة الحالية ، فقد تم اختيار
ومعلمة بطريقة عشوائية من مجتمع الدراسة من المعلمين والمعلمات التعليم األساسي بإجدابيا للعام 

إلى  2013- 8- 20إلجراء الدراسة االستطالعية في الفترة الزمنية من )2013- 2012(الدراسي
5- 9 - 2013.  



  :ية لمقياسي الدراسة الحاليةالخصائص السيكومتر -1.6.4

  -:األفكار الالعقالنية لمقياس )الثبات- الصدق(الخصائص السيكومترية- أ- 1.6.4

  :الصدق - أوال

  :الصدق الظاهري - 1

للتعرف على مدى مناسبتها للبيئة الليبية وخاصة أن  جموعة من المحكمينبعد عرض األداة على م
األداة أعدت للبيئة المصرية ، تم عرض المقياس على عدد من المختصين في التربية وعلم 

من جامعة بنغازي حيث ؛ تم تطبيق األداة على عينة استطالعية وفقا لما أوصى به *النفس
  %).89(سبةالمحكمين وقد حصلت الفقرات على ن

  :)االتساق الداخلي(صدق التكوين الفرضي- 2

حساب - أ:خلي لفقرات المقياس وذلك من خاللتم حساب صدق المقياس عن طريق االتساق الدا
ينتمي إليه كما هو مبين  معامل االرتباط بين درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي

لية للمقياس كما هو مبين رجة الكحساب معامل ارتباط درجة كل بعد بالد-ب.)6(بالجدول
  (بالجدول

  د فاطمه الفالح -5       شد محمد ميلود أبو عرو -3       زعبد العزيد مفتاح .أ -1*
  د سعده الحضيري -4            د عبداهللا عريف.أ-2 
  

األفكار غير العقالنية معامل ارتباط درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي ينتمي إليه لمقياس ) 6(الجدول   
    مفردات اإلبعاد

معامل 
  رتباطاال

  

  
الميل للعقاب   

واللوم 
  والسيطرة

  
معامل 
  االرتباط

  
القلق الزائد 

وعدم التسامح 
تجاه االحباطات 

من شريك 
  الحياه

  
معامل 
  االرتباط

  

  
المبالغة في 
طلب الحب 
  والمثالية

  
معامل   

  االرتباط
توقع حدوث 

مشاكل، والخوف 
من المستقبل 
  الزواجي

7  0.27  12  0.16  3  **0.61  1  **0.50  



11  **0.59  16  **0.51  6  **0.53  25  *0.31  

14  **0.41  17  *0.37  9  **0.64  32  0.14  

15  **0.52  18  *0.31  10  **0.76  43  **0.68  

22  *0.32  19  **0.45  24  *0.35  47  **0.71  

23  **0.55  36  0.26  27  0.13  64  **0.67  

29  **0.56  40  0.14  39  **0.52      

30  **0.62  45  **0.57  41  0.23      

34  **0.63  48  *0.30          

35  **0.58  57  *0.30          

38  0.02  58  0.07          

49  **0.49  62  **0.65          

50  **0.58  63  **0.49          

55  *0.38              

56  **0.59              

  
الكمال الشخصي 
في الواجبات 
  والحقوق الزوجية

  
معامل 
  االرتباط

  
السعادة 
وأسبابها 
  المؤدية إليها

  
 معامل
  االرتباط

  
الرغبة في 

المشاركة في 
الحوار ، واتخاذ 

  القرار

  
معامل 
  االرتباط

  
أساليب 

المشتركة 
للتعامل مع 
  شريك الحياة 

  
معامل 
  االرتباط

2  *0.30  5  **0.54  42  **0.49  31  **0.45  

4  *0.30  8  **0.59  46  0.29  44  **0.67  



13  *0.39  28  **0.63  53  *0.39  51  **0.53  

20  **0.43  37  **0.63  60  **0.62  54  **0.41  

21  0.15  52  **0.44  61  *0.32  59  0.27  

26  **0.56              

33  **0.56              

مستوى **.                                                                0.05مستوى الداللة*
  .0.01الداللة

ائية بين الدرجة على كل فقرة وجود عالقة ارتباطيه ذات داللة إحص إلى)6(الجدول تضح مني
  .بالدرجة الكلية للبعد مما يدل علي صدق اتساق داخلي قوي

  األفكار غير العقالنيةمعامل ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس ) 7(الجدول 

 ارتباط البعد بالمجموع الكلي للمقياس أبعاد المقياس

توقع حدوث مشاكل ، وخوف من 
 0.85** المستقبل الزواجي

 0.73** الميل للعقاب واللوم والسيطرة

القلق الزائد وعدم التسامح تجاه 
 االحباطات من شريك الحياة

**0.63 

 0.67** المبالغة في طلب الحب والمثالية

الكمال الشخصي في الواجبات والحقوق 
 0.33* الزوجية



 0.40** السعادة وأسبابها المؤدية إليها

ي الحوار ، واتخاذ الرغبة في المشاركة ف
 القرار

0.14 

أساليب المشتركة للتعامل مع شريك 
 الحياة

**0.63 

  .0.01مستوى داللة **    

  .إلى ارتباط البعد بالدرجة الكلية قوية )7(الجدول تضح مني

  

  :ثبات المقياس - ثانياً

مة وقد بلغت قي ،للمقياس ككل طريقة ألفا كرونباكب الثباتمعامل ت الباحثة بحساب قام
  . )0.79(ألفا

لمقياس التوافق الزواجي في الدراسة ) الثبات- الصدق(الخصائص السيكومترية -ب - 4.6.1
                                                                                       - :الحالية

  :الصدق:أوال

  :الصدق الظاهري- 1

للتعرف في التربية وعلم النفس من جامعة بنغازي  بعد عرض األداة على مجموعة من المحكمين 
وقد تحقق هذا النوع من الصدق عندما في قياس الخاصية التي وضع ألجلها،على مدى مناسبتها 

  %).98(،وقد حصلت الفقرات على نسبةتم تطبقه علي عينة االستطالعية

  :)االتساق الداخلي(لتكوين الفرضي صدق ا- 2

  :خلي لفقرات المقياس وذلك من خالليق االتساق الداتم حساب صدق المقياس عن طر



مي إليه كما هو مبين حساب معامل االرتباط بين درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي ينت-أ
  .)8(بالجدول

  .)9(لية للمقياس كما هو مبين بالجدولحساب معامل ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الك-ب

  

  

  

  

  

  

  إليه لمقياس  ىبين درجة كل فقرة بالدرجة الكلية للبعد الذي ينتم معامل ارتباط) 8(الجدول 
  التوافق الزواجي

    مفردات اإلبعاد
معامل 
  االرتباط

  

  
االحترام   

  المتبادل

  
معامل 
  االرتباط

  
التفاهم 
  المتبادل

  
  معامل االرتباط

  

  
االتفاق في 

األمور 
  المادية

  
معامل   

  االرتباط
  التوافق العاطفي

1  *0.39  2  **0.62  3  **0.52  4  **0.48  

9  **0.44  10  **0.45  11  **0.59  12  **0.61  

17  **0.52  18  0.28  19  **0.62  20  0.26  

25  **0.69  26  **0.73  27  0.02  28  **0.56  

33  **0.82  34  **0.90  35  **0.61  36  0.12  

41  **0.48  42  **0.68  43  **0.74  44  **0.43  



49  **0.61  50  **0.51  51  **0.76  52  0.29  

57  **0.60  58  **0.76  59  **0.61  60  **0.60  

65  **0.64  66  **0.77  67  **0.67  68  **0.65  

73  **0.49  74  **0.78  75  **0.71  76  **0.64  

  
المشاركة في 
  تحمل المسؤولية

  
معامل 
  االرتباط

  
الثقة 
  المتبادلة

  
معامل 
  االرتباط

  
  األنانية

  
  معامل االرتباط

  
درك الحالة إ

  ةالزوجي

  
معامل 
  االرتباط

5  **0.60  6  **0.42  7  **0.53  8  **0.64  

13  **0.48  14  *0.40  15  **0.54  16  **0.52  

21  **0.66  22  **0.58  23  **0.43  24  **0.64  

29  **0.68  30  **0.61  31  *0.36  32  **0.49  

37  **0.55  38  **0.72  39  **0.48  40  **0.65  

45  **0.52  46  **0.43  47  **0.48  48  **0.75  

53  **0.58  54  **0.60  55  **0.79  56  **0.81  

61  **0.70  62  **0.43  63  0.62  64  **0.74  

69  **0.76  70  **0.65  71  **0.57  72  0.29  

77  **0.45  78  **0.67  79  **0.70  80  **0.63  

  0.01دالة عند مستوى داللة **        0.05دالة عند مستوى داللة *

قة ارتباطيه ذات داللة إحصائية بين الدرجة على كل فقرة عال إلى وجود)9(الجدول يتضح من   
  .بالدرجة الكلية للبعد مما يدل على صدق اتساق داخلي جيد



  التوافق الزواجيمعامل ارتباط درجة كل بعد بالدرجة الكلية لمقياس )9(جدول

 ارتباط البعد بالمجموع الكلي للمقياس أبعاد المقياس

 0.87** التوافق العاطفي

 0.85** حترام المتبادلاال

 0.85** التفاهم المتبادل

 0.82** االتفاق في األمور المادية

 0.89** المشاركة في تحمل المسؤولية

 0.91** الثقة المتبادلة

 0.86** األنانية

 0.85** إدراك الحالة الزوجية

  .0.01مستوى داللة**

  :ثبات المقياس:ثانياً

  . )0.96(وقد بلغت قيمة ألفا، للمقياس ككل قة ألفا كرونباكطريب تقامت الباحثة بحساب الثبا

  :جمع بيانات العينة األساسية -7.4

لبيانات من العينة جمع انات خالل الدراسة االستطالعية،تم مة أدوات جمع البياالءمن مبعد التأكد 
كما (روط الذين توافرت لديهم الش معلماتومعلمين على  أدوات البحث طبقتو،دراسة األساسية لل

دراسة ، وتراوحت أعداد المبحوثين ال اتيأد، وطبقت  )ذا  في الجزء الخاص بعينة البحثفصل ه
أربعة  دراسةعينة ال جمع البيانات منت فترة وقد استغرقمبحوثين في اليوم ، ) 10(إلى ) 8(من

، وبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات من  ف-112013- 6فإلى-10- 2013 6من أسابيع



راد العينة ومراجعتها تم استبعاد بعض األفراد وذلك لوجود نقصا في إجاباتهم على أداتي أف
  . وقد تم تعويضهم ) 12(الدراسة بلغ عددهم

 ياتاجعتها تم تصحيح إجاباتهم على أدوبعد االنتهاء من عملية جمع البيانات من أفراد العينة ومر
حها سابقاً ، وروجعت كل كراسات اإلجابة عدة وفقاً لطريقة التصحيح التي تمَ  توضي  دراسةال

  . مرات للتأكد من صحة ودقة البيانات 

  : األساليب اإلحصائية-4.8

وقد ،دراسةلتحليل بيانات ال)SPSS(يبة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةتم استخدام برنامج الحق
  :ليب اإلحصائية اآلتيةاستخدمت األسا

األفكار غير العقالنية والتوافق ارتباط (األول هدف معامل ارتباط  بيرسون لتحقيق ال -1
  ) .األفكار غير العقالنية بأبعاد التوافق الزواجيارتباط (و )الزواجي

األفكار  التعرف على مستوى(للبحث الثاني والثالثقيق الهدفين لتح،لعينة واحدة"  ت"اختبار  -2
  ).يالتوافق الزواج التعرف على مستوى(لثالثوا)غير العقالنية

 الفروق بين متوسطات الدرجة الكلية لألفكار( تحليل التباين األحادي لتحقيق الهدف الرابع  -3
" ( ت"الخامس استخدم اختبار  فأما الهد) العقالنية لدى الزوجين وفقاً للمستوى التعليمي  غير

الفروق ( لسادس والهدف ا) الفروق بين متوسطات الدرجة الكلية لألفكار غير العقالنية وفقاً للعمر
  ).بين متوسطات الدرجة الكلية لألفكار غير العقالنية وفقاً لمدة فترة الزواج

األفكار غير فروق النوع في ( السابع الهدف وق بين عينتين مستقلتين  لتحقيق للفر" ت"اختبار -4
    .       )العقالنية

 

  

  



  الفصـل الخـامـس

  عرض نتائج الدراسة ومناقشتها 

  

  

  .ومناقشتها الدراسة تائجعرض ن- 1.5

  .االسـتـنـتــاج- 2.5

  .توصيات الدراسـة- 3.5

  .مقترحات الدراسـة- 4.5

    

  

  

  

  

  

  



  :ومناقشتها الدراسة نتائجعرض  -1.5

تم التوصل إليها ومناقشتها كما يتضمن هذا الفصل  يالت دراسةنتائج الل يشمل هذا الفصل عرض
  .أهم التوصيات والمقترحات

  :الهدف األول

  .دراسة العالقة بين األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة             

، تم استخدام معامل ارتبـاط بيرسـون ،    بالتوافق الزواجي ارتباط األفكار غير العقالنيةلمعرفة 
ـ  األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجـي يبين قيم معامالت االرتباط بين ) 10(والجدول  ة للعين

  .الكلية

  )197=ن(األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي معامالت االرتباط بين ) 10(الجدول 

   األبعاد
 قيمة معامل االرتباط

  
 مستوى الداللة

  
توقع حدوث مشاكل ، والخوف من المستقبل 

  الزواجي
 

**0.81 0.01 

  
  المیل للعقاب واللوم والسیطرة

 
**0.60 0.01 

  
م التسامح تجاه االحباطات من القلق الزائد وعد

  شریك الحیاة
 

**0.67 0.01 

  
  المبالغة في طلب الحب والمثالیة

 
**0.56 0.01 

  
 0.01 0.30** الكمال الشخصي في الواجبات والحقوق الزوجیة

 0.01 0.42** السعادة وأسبابھا المؤدیة إلیھا 

 0.01 0.57** الرغبة في المشاركة في الحوار ، واتخاذ القرار

  أسالیب المشتركة للتعامل مع شریك الحیاة 
 **0.53 0.01 



األفكار غير العقالنية والتوافق وجود عالقة ارتباطيه موجبة  بين ) 10(نالحظ من الجدول 
، كما يتبين وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين كل بعد من ) 0.01(عند مستوى داللة  الزواجي

وتشير العالقة  ،) 0.01(عند مستوى داللة  افق الزواجياألفكار غير العقالنية والتوأبعاد 
االرتباطيه الموجبة ، إلى ارتفاع الدرجة في مقياس األفكار غير العقالنية يقابلها ارتفاع الدرجة 

  . في مقياس التوافق الزواجي 
  

كار أن العالقة بين األفالتي توصلت إلى ) 1995( يالقوا سمدراسة نتيجة مع  نتيجةهذه ال تختلف
التي ) 2002(غير العقالنية والتوافق الزواجي عالقة ضعيفة وغير دالة إحصائيا ، ودراسة سيد 

األفكار غير لألداء على مقياس  وجود عالقة ارتباطيه سالبة داله بين الدرجة الكليةتوصلت إلي 
  .والدرجة الكلية على مقياس التوافق الزواجي العقالنية

ر العقالنية بالتوافق الزواجي إلي أن األساليب التي يفكر بها الزوجين األفكار غيوقد يرجع ارتباط 
هى المسئولة عن حدوث المشكالت ، وليست المشكالت هى المسئولة عن  متاعبنا النفسية ، إذ  إن 

كيفية إدراك الفرد لألحداث التي يمر بها هى التي تسبب له عدم التوافق ، فاألفكار غير العقالنية 
قة عدم التوافق الزواجي ، فحينما توجد أفكار غير العقالنية يتلوها عدم التوافق صله وثي لها

  . الزواجي، مما تؤدي هذه األفكار إلي االضطراب الفكرى وتشويه البناء المعرفي للفرد 

  .التعرف على العالقة بين األفكار غير العقالنية وأبعاد التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة 

، تم استخدام معامل ارتباط بيرسون ،  التوافق الزواجيبأبعاد  األفكار غير العقالنية عالقةلمعرفة 
يبين قيم معامالت االرتباط بين أبعاد التوافق الزواجي وأبعاد ضغوط العمل لدى ) 11(والجدول 

  . عينة الدراسة

  اجيأبعاد التوافق الزوو األفكار غير العقالنيةمعامالت االرتباط بين ) 11(الجدول 

 األبعاد
  

 قيمة معامل االرتباط
  

 مستوى الداللة
 0.01 0.91** التوافق العاطفي

 0.01 0.81** االحترام المتبادل



 0.01 0.87**  التفاهم المتبادل

 0.01 0.82** االتفاق في األمور المالية

 0.01 0.89** المشاركة في تحمل المسئوولية

 0.01 0.87** الثقة المتبادلة

 0.01 0.87* األنانية

 0.01 0.90** إدراك الحياة الزوجية

)  0.01(عند مستوى داللة موجبة ودالة إحصائيا  عالقة ارتباطيهوجود  )11(نالحظ من الجدول 
التوافق العاطفي واالحترام المتبادل والتفاهم المتبادل واالتفاق في  األفكار غير العقالنية بين

  . لمسئوولية والثقة المتبادلة واألنانية وإدراك الحياة الزوجية األمور المالية والمشاركة في تحمل ا

  :الهدف الثاني 

  .تحديد مستوى األفكار غير العقالنية لدى عينة الدراسة         

للمقارنة بين t .testتم استخدام اختبارلدى عينة الدراسة األفكار غير العقالنية  لمعرفة مستوى 
  كما هو موضح في الجدول.والمتوسط الفرضي للمقياسغير العقالنية األفكار متوسط العينة لمقياس 

)11(.  

لمقياس                          يالفرض ق بين متوسط العينة والمتوسطولداللة الفر" ت"اختبار ) 12(الجدول
  عينةلأفراد ا األفكار غير العقالنية  لدى

  
 197=ن 

  
 متوسط العینة

  
المتوسط 
 الفرضي

  
االنحراف 

 یاريالمع

  
 درجات الحریة

  
 "ت"

  
  مستوى الداللة

  
 الدرجة الكلیة

193.77 160 19.83 196 15.74 0.01 

  
توقع حدوث مشاكل ، والخوف 

  من المستقبل الزواجي

32.98 20 7.37  196 22.9 0.01 



 

  
  المیل للعقاب واللوم والسیطرة

 

34.42 20 5.63 196 3.95 0.01 

  
القلق الزائد وعدم التسامح تجاه 

  االحباطات من شریك الحیاة
 

23.20 20 4.39 196 2.54 0.01 

  
  المبالغة في طلب الحب والمثالیة

 

22.92 20 3.04 196 14.2 0.01 

  
الكمال الشخصي في الواجبات 

 والحقوق الزوجیة

21.84 20 3.30 196 9.19 0.01 

 0.01 3.77 196 2.70 20      20.73 السعادة وأسبابھا المؤدیة إلیھا 

لرغبة في المشاركة في الحوار ، ا
 واتخاذ القرار

15.30 20 3.16 196 3.35 0.01 

أسالیب المشتركة للتعامل مع 
  شریك الحیاة 

 

22.38  
 

20 3.28 196 2.67 0.01 

  
أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة الدراسة في ) 11(نالحظ من الجدول 

الفكرة غير العقالنية  حيث كان متوسط ؛لمتوسط الفرضي للمقياسوا األفكار غير العقالنيةمقياس 
توقع حدوث مشاكل ، يليه متوسط ) 34.42(الميل للعقاب واللوم والسيطرة أعلى متوسط 

القلق الزائد وعدم التسامح تجاه االحباطات من يليه متوسط ) 32.98( والخوف من المستقبل
يليه متوسط ) 22.92( في طلب الحب والمثالية المبالغةيليه متوسط ) 23.20( شريك الحياة

الكمال الشخصي في الواجبات يليه متوسط ) 22.38(أساليب المشتركة للتعامل مع شريك الحياة
يليه متوسط ) 20.73( السعادة وأسبابها المؤدية إليهايليه متوسط ) 21.84( والحقوق الزوجية

ويشير هذا ارتفاع مستوى األفكار . ) 15.30( الرغبة في المشاركة في الحوار، واتخاذ القرار
  .              غير العقالنية لدى أفراد العينة 

وجود أفكار ال عقالنية لدى إلى  )1982( سرى ما توصلت إليه نتيجة دراسةمع  نتيجةهذه ال تتفق
  .عينة الدراسة 



ذه األفكار الخاطئة أن هلدى عينة الدراسة إلى  األفكار غير العقالنية مستوى ارتفاعقد يرجع و
هى التي تحدد سلوكياتهم وتدفعهم إلي المبالغة ، وتضخم األمور ، وعدم مواجهة المشكالت التي 

  .تواجههم وعمل على حلها ، كل ذلك مرتبط بمستوى التفكير غير العقالني لديهم 

  

  :الثالث الهدف 

  .تحديد مستوى التوافق الزواجي لدى عينة الدراسة   

 .t تم استخدام اختبار في مدينة أجدابيا اتمعلمي ومعلملدى  التوافق الزواجي لمعرفة مستوى
teas  

كما هو موضح . والمتوسط الفرضي للمقياس التوافق الزواجي للمقارنة بين متوسط العينة لمقياس
  في 

  .)12(الجدول

وافق الت لداللة الفرق بين متوسط العينة والمتوسط الفرضي لمقياس" ت"اختبار) 13(الجدول
  للعينة الزواجي

  
 197= ن 

  
 متوسط العینة

  
المتوسط 
 الفرضي

  
االنحراف 
 المعیاري

  
 درجات الحریة

  
 "ت"

  
مستوى 
  الداللة

  
 الدرجة الكلية

104.27 120 26.89 196 70.8- 0.01 

  
  التوافق العاطفي

 

12.72 15 4.09 196 59.36- 0.01 

  
  االحترام المتبادل

 

11.47 15 2.75 196 94.7- 0.01 

  
  التفاھم المتبادل

 

15.01 15 4.30 196 48.94- 0.01 



  
  االتفاق في األمور المالیة

 

14.82 15 4.47 196 47.67- 0.01 

  
المشاركة في تحمل 

 المسؤولیة

13.21 15 3.99 196 59.13- 0.01 

  
 الثقة المتبادلة

12.22 15 3.17 196 78.69- 0.01 

  
 األنانیة

12.16 15 3.78 196 66.33- 0.01 

  
 إدراك الحالة الزوجیة

12.73 15 4.42 196 54.87- 0.01 

أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات عينة الدراسة فـي  ) 12(نالحظ من الجدول 
حيـث   ؛سواء في الدرجة الكلية أو في األبعاد والمتوسط الفرضي للمقياسالتوافق الزواجيمقياس 

الفرضي للمقياس وهو ما يشير إلى انخفاض التوافق الزواجي  العينة أقل من المتوسطكان متوسط 
يـه متوسـط   يل) 15.01( أعلى متوسـط  لدى عينة الدراسة ، حيث كان متوسط التفاهم المتبادل

يليـه  ) 13.21(المشاركة في تحمل المسؤولية يليه متوسط ) 14.84(االتفاق في األمور المالية 
الثقـة  يليه متوسط ) 12.72(التوافق العاطفيمتوسط  يليه)12.73(إدراك الحالة الزوجيةمتوسط 
  ) .11.47(يليه متوسط االحترام المتبادل ) 12.16(يليه متوسط األنانية ) 12.22(المتبادلة 

 بأنهم  ليس لديهم اضطرالدى عينة الدراسة إلى  التوافق الزواجي قد يرجع انخفاض مستوى و
من التوتر واالضطراب ، والسيطرة ، وكثرة  انفعالي أو فكري الذي يؤدى  بهم إلي المزيد

الخالفات، وعدم االستقرار، مما يدفعهم إلي التصرف نحو العقالني، بل يتسمون باالتزان 
واالجتماعية ، ويسودهم التفاهم بينهم ، وعدم الجمود في الفكر والمرونة  والموضوعية االنفعالي

  .وعدم اإلصرار والعناد في الراي 

  :الهدف الرابع

لتعرف على الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة على مقياس األفكار غير ا 
  العقالنية    

  .المستوى التعليمي ، العمر ، مدة فترة الزواج ، النوع : وفقاً  للمتغيرات اآلتية 



 لألفكار غير العقالنية لدى عينة الدراسة متوسطات الدرجة الكلية بين فروقالتعرف على ال -  1
  .لمستوى التعليمي فقاً لو

  جامعي (لمستوى التعليميلألفكار غير العقالنية وفقاً ل لفروق بين متوسطات الدرجة الكليةلمعرفة ا

  النتائج يبين ) 13(، والجدول تحليل التباين األحاديتم استخدام ،) ، معهد عالي ، ثانوي ، إعدادي

  .الخاصة بذلك 

  

  

وفقاً  األفكار غير العقالنيةحادي بين متوسطات درجات تحليل التباين األ نتائج )14(الجدول 
  لمستوى التعليميل

الداللة  fقيمة   متوسط المربعات  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 اإلحصائية

    128.571  4   514.283 بين المجموعات 

  398.638  197 76538.44 داخل المجموعات  غير داله  0.323

    201 77052.723 المجموع

فروق ذات داللة إحصائية  بين متوسطات الدرجة الكلية أنه ال توجد ) 13(من الجدولنالحظ 
 األفكاربمعنى أنه ال يوجد اختالف في مستوى  ،لمستوى التعليمي لألفكار  غير العقالنية وفقاً ل

هذه النتيجة مع ما  تختلفباختالف الدرجة العلمية الحاصلين عليها عينة الدراسة ،  غير العقالنية
األفكار غير وجود فروق ذات داللة إحصائية في ب) 2002( سيددراسة نتيجة توصلت إليه 

األزواج والزوجات  كان لصالح) 0.01(عند مستوى  باختالف المستوى التعليمي العقالنية
 واألمياتتفوق الريفيات،التي توصلت إلي أن ) 1982(المتعلمين تعليم متوسط ، ودراسة سرى 

  .الخرافات عن النمو النفسياالعتقاد في  يفعلى الحضريات والمتعلمات 



األفكار غير العقالنية تتأثر بالتنشئة االجتماعية أكثر من تأثرها بالمؤهل  أن قد يرجع ذلك إلىو
  .العلمي ، حيث ليس المؤهل العلمي أي دور في تنمية األفكار غير العقالنية 

 لألفكار غير العقالنية لدى عينة الدراسة ات الدرجة الكليةمتوسط بين فروقالتعرف على ال - 2
  .تغير العمرلمفقاً لو

  لألفكار غير العقالنية وفقاً لعمر ، تم استخدام  ةلفروق بين متوسطات الدرجة الكليلمعرفة ا 

  .النتائج الخاصة بذلكيبين ) 14(، والجدول " ت"اختبار  

وق بين متوسطات درجات األفكار غير لداللة الفر" ت"اختبار  نتائج) 15(الجدول 
  العقالنية وفقاً العمر 

  العمر
  114= ن 
 83= ن 

   االنحرافات المتوسطات
درجة 
 الحرية

  
 "ت"

  
مستوى 
 إناث ذكور إناث ذكور الداللة

 غير دالة 0.507 38 19.36 21.034 168.8 172.0 درجة الكليةال
  

توقع حدوث مشاكل ، والخوف 
  واجيمن المستقبل الز

 
 غير دالة 0.49 38 7.12 8.24 32.86 34.1

  
  المیل للعقاب واللوم والسیطرة

 غير دالة 0.17 38 5.57 6.29 34.05 34.37 
  

القلق الزائد وعدم التسامح تجاه 
  االحباطات من شریك الحیاة

 
 غير دالة 2.06 38 3.98 5.087 21.15 24.11

  
  المبالغة في طلب الحب والمثالیة

 غير دالة - 1.96 38 3.26 2.77 16.57 14.64 
  

الكمال الشخصي في الواجبات 
 غير دالة 0.867 38 3.06 3.4 19.4 18.74 والحقوق الزوجیة

 السعادة وأسبابھا المؤدیة إلیھا

 غير دالة 0.54 38 2.7 3.33 15.14 16.74
الرغبة في المشاركة في الحوار ، 

 غير داله 0.196 38 1.9 2.7 14.5 14.21 واتخاذ القرار
أسالیب المشتركة للتعامل مع 

  شریك الحیاة 
  غير داله  0.276  38  2.36  2.9  15.01  15.1 



 ات الدرجة الكليةأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط) 14(نالحظ من الجدول  
 يالقوا سمدراسة نتيجة تتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه .لألفكار  غير العقالنية وفقاً العمر 

 األفكار غير العقالنيةبعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في ) 2002( ودراسة سيد) 1995(
  .وفقاً لمتغير العمر

أن التفكير غير العقالني يرجع في نشأته إلى التعلم المبكر الذي يتلقاه الفرد من إلى  ذلك قد يرجعو
، وخالل عملية النمو فإن الفرد يتعلم ش فيها والديه منذ الصغر وكذلك من البيئة الثقافية التي يعي

" هذا حسن "أن يفكر وأن يشعر بأشياء معينة بالنسبة لنفسه ولآلخرين ، وترتبط هذه األشياء بفكرة 
تصبح " هذا سيئ "فتصبح انفعاالت إنسانية موجبة مثال الحب ، والفرح ، بينما التي ترتبط بفكرة 

األفكار غير العقالنية تترسخ وتتأصل ، ف) 1994(ة الشناوي انفعاالت سالبة وهذا ما أكدته دراس
في البناء المعرفي لدى عينة الدراسة ، حتى أن المعالجون المعرفيين يحاولون التخلص من هذه 

  .األفكار وتعديلها بأفكار أكثر عقالنية فإنهم يقومون بعملية البناء المعرفي للفرد 

 لألفكار غير العقالنية لدى عينة الدراسة درجة الكليةمتوسطات ال بين فروقالتعرف على ال - 3
  .فقاً لمدة فترة الزواجو

لألفكار غير العقالنية وفقاً لمدة فترة الزواج ، تم  لفروق بين متوسطات الدرجة الكليةلمعرفة ا
  .النتائج الخاصة بذلكيبين ) 15(، والجدول " ت"استخدام اختبار  

لة الفروق بين متوسطات درجات األفكار غير لدال" ت"اختبار  نتائج) 16(الجدول 
  العقالنية وفقاً لمدة فترة الزواج 

  مدة فترة الزواج
  98= ن 

 99= ن 

   االنحرافات المتوسطات
درجة 
 الحرية

  
 "ت"

  
مستوى 
 إناث ذكور إناث ذكور الداللة

 غير دالة 0.160 195 20.880 18.809 169.55 170.00 درجة الكليةال
  

مشاكل ، والخوف  توقع حدوث
  من المستقبل الزواجي

 
 غير دالة 0.415 195 6.887 7.849 33.20 32.77

  
  المیل للعقاب واللوم والسیطرة

 غير دالة 1.068 195 5.790 5.463 33.99 34.85 



  
القلق الزائد وعدم التسامح 
تجاه االحباطات من شریك 

  الحیاة
 

 غير دالة 0.230 195 4.936 3.798 23.13 23.28

  
المبالغة في طلب الحب 

  والمثالیة
 

 غير دالة 0.165 195 2.913 3.181 14.96 14.89

  
الكمال الشخصي في الواجبات 

 غير دالة 1.039 195 3.089 3.502 19.08 18.59 والحقوق الزوجیة
 السعادة وأسبابھا المؤدیة إلیھا

 غير دالة 0.256 195 2.795 2.618 15.68 15.78
ركة في الرغبة في المشا

 غير داله 0.007 195 3.128 3.209 15.30 15.31 الحوار ، واتخاذ القرار
أسالیب المشتركة للتعامل مع 

  شریك الحیاة 
  غير داله  0.746  195  3.479  3.073  14.20  14.55 

 متوسطات الدرجة الكلية بين فروق ذات داللة إحصائية أنه ال توجد ) 15(نالحظ من الجدول 
 األفكار غيربمعنى أنه ال يوجد اختالف في مستوى ،الزواج فترة مدة النية وفقاً للألفكار غير العق

 سيددراسة  نتيجة هذه النتيجة مع ما توصلت إليه ،تختلفتعزى لسنوات الزواج العقالنية 
الزواج فترة تبعاً لمتغير مدة  األفكار غير العقالنيةفروق ذات داللة إحصائية في  بوجود) 2002(
.  

للحياة الزوجية ، نتيجة للخبرات الزوجية التي أن الزوجين أصبحا أكثر إدراكاً ذلك إلى  رجعيوقد 
اكتسبوها عبر سنوات الزواج من مواجهة المشاكل والصعوبات الزوجية ، وما يتمتعون من 
الحكمة والنضج االنفعالي ، فقد عرفوا خبايا الحياة الزوجية وما يسبب لها من االضطراب وكيف 

  . ن مع المواقفيتعامال

 لألفكار غير العقالنية لدى عينة الدراسة متوسطات الدرجة الكلية بين فروقالتعرف على ال - 4
  .فقاً للنوعو

األفكار غير لمعرفة الفروق بين الذكور واإلناث تمت المقارنة بين متوسطات الذكور واإلناث في 
" ت"وقيمة  األفكار غير العقالنية يوضح متوسطات الذكور واإلناث في)  16(والجدول . العقالنية

  .للفرق بين هذه المتوسطات وداللتها اإلحصائية 

  األفكار غير العقالنيةلداللة الفرق بين متوسطات الذكور واإلناث في " ت"اختبار ) 17(الجدول 



  الذكور    اإلناث
  98= ن 
 99= ن 

   االنحرافات المتوسطات
درجة 
 الحرية

  
 "ت"

  
مستوى 
 إناث ذكور إناث رذكو الداللة

 غير دالة -0.650 195 17.91 21.65 170.69 168.85 درجة الكليةال

  
توقع حدوث مشاكل ، 
والخوف من المستقبل 

  الزواجي
 

 غير دالة -0.164 195 6.89 7.84 33.07 23.90

  
المیل للعقاب واللوم 

  والسیطرة
 

 غير دالة 2.492 195 4.63 6.36 33.43 35.41

  
ئد وعدم القلق الزا

التسامح تجاه االحباطات 
  من شریك الحیاة

 

 غير دالة -1.263 195 4.57 4.19 23.60 22.81

  
المبالغة في طلب الحب 

  والمثالیة
 

 غير دالة 1.289 195 3.05 3.03 14.65 15.20

  
الكمال الشخصي في 
الواجبات والحقوق 

 الزوجیة
18.43 19.25 3.46 3.05 195 2.534 0.05 

سبابھا المؤدیة السعادة وأ
 0.05 3.021 195 2.40 2.88 16.29 15.15 إلیھا

الرغبة في المشاركة في 
 غير داله -1.486 195 3.06 3.24 15.64 14.97 الحوار ، واتخاذ القرار

أسالیب المشتركة للتعامل 
  مع شریك الحیاة 

 12.98  15.76  2.86  3.09  195  6.549 0.05  

األفكار مقياس  فيبين الذكور واإلناث  اإحصائي دالةجد فروق أنه ال تو) 16(نالحظ من الجدول 
الكمال الشخصي في الواجبات والحقوق الزوجية ، والسعادة "فيما عدا الفكرة ،غير العقالنية

 0.05عند داللة إحصائية " وأسبابها المؤدية إليها ، وأساليب المشتركة للتعامل مع شريك الحياة 
التي توصلت إلى عدم وجود ) 1995( يالقوا سم دراسةنتيجة مع  تيجةنتتفق هذه ال.اإلناثلصالح 

) 1982( سرىدراسة نتيجة  مع وتختلف .فروق بين اإلناث والذكور في األفكار غير العقالنية 
الريفيات يتفوقن على الحضريات في األفكار التي توصلت إلى وجود فروق في النوع بين 

  .الالعقالنية



كما نالحظ .واإلناث إلي أنهم يمرون بظروف متشابهه  رفروق بين الذكو عدم وجود قد يرجعو   
تتفق مع النتيجة السابقة وخاصة في إسهام النوع ؛حيث لم يكن للنوع أي  ةأيضاً أن هذه النتيج

مما يشير إلي . إسهام ، وهذا يعني أن األفراد بشكل عام يتم تنشئتهم تنشئة اجتماعية غير منطقية 
  . ر العقالنية تنمو وتتطور بالتربية األسرية واالجتماعية التي يتعرض لها الفردأن األفكار غي

  

  

  االستنتاج- 2.5

     -:توصلت الدراسة الحالية إلي النتائج التالية 

وجود عالقة ارتباطيه موجبة بين األفكار غير العقالنية والتوافق الزواجي لدى عينة الدراسة  -1
.  

والنوع ليس لها أي إسهام في عالقة  والعمر ومدة فترة الزواجعليمي أن متغيرات المستوى الت -2
ال يكون  نظام معرفي ، بمعنى أن الفرد الذي يكون لديه   األفكار غير العقالنية بالتوافق الزواجي

 –جـامعي  (أو مستواه التعليمـي  ) ذكر ـ أنثى  ( بصرف النظر عن نوعه  توافق الزواجيلدية 
) 45 -35(العمـر أو ) فما فوق -11()10 -1(زواجه  فترة ، أو مدة) متوسط –ثانوي  –عالي 

  ) .فما فوق -46(

عائدة هذه األفكار لدى أفراد العينة ، وأنه ال توجد فروق في  ةمرتفع األفكار غير العقالنيةأن  -3
  .العمر الزواج أو فترة للنوع  أو المستوى التعليمي أو مدة 

  :الدراسة  التوصيات -3.5

وعلى ضوء مشكلة الدراسة  ،لق ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج من منط
  : التاليةتقدم الباحثة عدداً من التوصيات  ،وأهميتها واإلطار النظري لها 



لزيادة الوعي باألفكار غير العقالنية وإرشاد المقبلين  )يةدينية ونفس(إعداد برامج إرشادية  - 1
  .لمفاهيم غير العقالنية الخاطئة من مرحلة التنشئة االجتماعية على الزواج ، ومحاولة تصحيح ا

  .دراسة ظاهرة الطالق بصفة عامة - 2

  : مقترحات الدراسة -4.5

من أجل تدعيم ما توصلت إليه الدراسة الحالية من نتائج فإن الباحثة تقترح عدد من      
  :لى النحو التالي ع األفكار غير العقالنيةالدراسات التي يمكن إجراؤها في مجال 

األفكار غير العقالنية علي جوانب التوافق المختلفة في حياة الفرد ومدى  تتناولإجراء دراسة  - 1
  .ارتباطها بالمشكالت التي يواجهها بعض األفراد 

  .األفكار غير العقالنية وعالقتها بمفهوم الذات  تتناولإجراء دراسة  - 2

  . فكار غير العقالنيةكيفية تعديل األ تتناولإجراء دراسة  - 3

  . االجتماعية ةها بالتنشئوعالقت األفكار غير العقالنية تتناولة إجراء دراس - 4

  

  

  

  

  

  

  

  



  المراجـــــــع

  المراجع العربية: أوال 

  المراجع األجنبية: ثانيا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  قائمة المراجع
  المراجع العربية: أوال 

  ، رواية حفص ، الجماهيرية العربية  2ط). 21(اآلية  الرومالقران الكريم ، سورة  - 

  الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع: الشعبية االشتراكية العظمى                               

  .   واإلعالن                                  

  ة ، رواية حفص ، الجماهيرية العربي 2ط ). 21(اآلية  الذارياتالقران الكريم ، سورة  - 

  .                                واإلعالن والتوزيع  الدار الجماهيرية للنشر: الليبية الشعبية االشتراكية العظمى 

بعةنظريات اإلرشاد النفسي والتربوي ، الط. ) 2009(أبو أسعد ، أحمد ؛ عربيات ، أحمد  -   

  .دار المسيرة  : األولي ، عمان  

وعالقتها باالحتراق النفسي األفكار الالعقالنية. )2004(اهللاعبد اهللا عثمان عبد  ،أحمد  -   

.جامعة صنعاء ،كلية التربية ،) غير منشورة(ماجستيررسالة . العز في مدينة  معلميلدى   

عالقة األفكار الالعقالنية بالعصابية لدى طلبة). 2002( أبو القاسم محمد حسن ، أقزيط -   

.           ،  كلية التربية ،جامعة مصراته ) شورةغير من(جستيررسالة ما. جامعة مصراته   

ديناميات االختيار الزواجي وعالقته ببعض ) . 1999(أبو العنين ، عطيات فتحي إبراهيم -   

. المتغيرات النفسية واالجتماعية ، داخل مجلة علم النفس ، الهيئة المصرية العامة للكتاب  

األفكار الالعقالنية وعالقتها بالسلوك. ) 2007(األنصاري ،  سامية ؛ مرسي ،  جليلة  -   

دراسات طفولة ،العدواني في ضوء بعض أساليب المعاملة الوالدية في المرحلة المتأخرة ،  

.جامعة عين شمس ، يوليو   



دراسة التفكير الالعقالني من حيث عالقته بالقلق.)1990(عماد محمد أحمد  ،إبراهيم  -   

  ،كلية      ) غير منشورة ( رسالة ماجستير. لشباب الجامعي والتوجيه الشخصي لدى عينة من ا

  .اآلداب ،  جامعة الزقازيق 

،  سلسلة عالم )قوة اإلنسان ( العالج النفسي الحديث ).  1980(عبد الستار  ، إبراهيم -   

  .والفنون واآلداب ،التحرير مطابع اليقظة  ، المجلس الوطني للثقافة 27المعرفة ، ع

فاعلية برنامج إرشادي يستند إلي نظرية العقالنية. ) 2008(اد عبد الرزاق رشإسماعيل،  -   

  رسالة،االنفعالية السلوكية في خفض مستوي االكتئاب لدى عينة من  طلبة جامعة صفاء

  .العليا ، جامعة عمان العربية  كلية الدراسات التربوية والنفسية) . نشورةغير م(ماجستير

الخرافية لدى المراهقين وعالقته بعض المعتقدات) . 2003(ي إسماعيل ، إيمان محمد صبر -   

  . 38، ع 13، مالمجلة العربية للدراسات النفسية  ، بقلق المستقبل والدافعية لإليجاز

األفكار الالعقالنية لدى طالبات المرحلتين اإلعدادية.  )1998(إلهامي عبد العزيز ،إمام -   

  المنيا ، المجلد التاسع  ، كلية اآلداب ، جامعةتماعية  والثانوية في ضوء بعض المتغيرات االج

  .والعشرون 

 أثر برنامج لتنمية بعض جوانب النشاط المعرفي والمهارات).1993(بطرس حافظ ،بطرس  - 

  غير(  رسالة دكتوراه ،المدرسة االبتدائيةواالجتماعية على السلوك التوافقي لدى أطفال ما قبل 

  .امعة عين شمس كلية التربية ، ج ،)منشورة

 موظفي ىالتوافق الزواجي وعالقته بضغوط العمل لد .) 2012(نجمة الالكي ،التباوي  - 

  .جامعة بنغازي  ،كلية اآلداب . ) غير منشوره(ماجستير رسالة وموظفات المتزوجين ،



، مناهج البحث في التربية وعلم النفس . )  1989(جابر ، عبد العزيز ؛ وخيري ، أحمد  -   

  .هرة ، دار النهضة القا

عالقة بين المعتقدات الالعقالنية والقلق لدى طلبة ) . 2006(ناجية عقيلة  ،الحصادي  -   

،  شعبة اإلرشاد والعالج ) غير منشورة( ، رسالة ماجستير عمر مختار شارع درنةجامعة   

  .دراسات عليا ، بنغازي الالنفسي ، أكاديمية   

  أخوان: القاهرة ،سات في علم االجتماع واألسرةدرا).1987(إجالل إسماعيل،حلمي - 

  .ذريعة للنشر

سيكولوجية األطفال في األسر التي تصل الخالفات . ) 1994(ماجدة محمود  ،حسين  -   

  ،كلية البنات ، جامعة ) غير منشورة(رسالة دكتوراه  ،)اجتماعية - دراسة نفسية( الفضاء فيها

  .عين شمس 

األفكار الالعقالنية).2000(؛ والعقاد، عصام عبد اللطيف حسب اهللا ، أشرف محمد عطية -   

  جنوب الزقازيق و ةلدى شباب جامع يوالرفض الوالد سلط وعالقتها بالدوجماتية والمرونة والت

 الوادي ،المجلة المصرية للدراسات المصرية، م 10،ع 2 يناير، ص79- 119 .

لزواجي والشخصية لدى المصاباتضغوط الحياة والتوافق ا ) .2001( حسن ، عايدة شكري  -   

  ، رسالة ماجستير،كلية اآلداب ،جامعة عين "دراسة مقارنة"باالضطراب السيكوسوماتية والسويات

  .شمس

األفكار الالعقالنية  وعالقتها ببعض) . 2003( حسن ، عبد الحميد ؛  والجمالي ،  فوزية  -   

  مجلة العلومكلية التربية،قابوس ، االنفعالية لدى عينه من طلبة جامعة السلطان  المتغيرات



  .231- 195يوليو، ص 4، جامعة قطر، ع  التربوية

دليل العاملين في المجاالت التربوية والنفسية(تعديل السلوك . )1994(جمال  ،الخطيب -   

  .األردن ، 3ط ، )واالجتماعية

  .دار النهضة العربية : ، بيروت  الزواج والعالقات األسرية). 2000( الخولى - 

  

  الشخصية والصحة النفسية ،). 1999(صالح حسن ؛  والعبيدى ، ناظم هاشم  ،الداهيري - 

  .األردن: ، دار الكندي1ط

  الضغوط النفسية والتوافق األسري والزواجي لدى ) .2009(الدعدى ، غزالن شمسي محمد - 

  ات الديموغرافيةوبعض المتغير عينه من أباء وأمهات األطفال المعاقين تبعآ لنوع ودرجة اإلعاقة

  .،كلية التربية، جامعة أم القرى) غير منشورة(واالجتماعية ، رسالة ماجستير

 -  دسوقي،راوية إبراهيم (1986). التوافق الزواجي ، رسالة دكتوراه( غير منشورة) ، كلية

  .اآلداب ، جامعة الزقازيق 

  .قليوب ، مصر: م ، مطابع األهرا 1مجلد، ذخيرة علوم النفس).  1990(كمال ،دسوقي  - 

األفكار الالعقالنية عند طلبة الجامعة األردنية وعالقتها). 1987(سليمان ، الريحاني  -   

 بالجنس والتخصص في التفكير الالعقالني،المجلة دراسات العلوم التربوية، جامعة األردنية،

  . 124- 103، ص  5ع، 12م

لالعقالنية وتقدير الذات لدى طلبةالعالقة بين األفكار ا).  1995(الرشدان ، عز خالد  -   

،كلية الدراسات العليا)غير منشورة (، رسالة ماجستير الجامعة األردنية المهددين بالفصل  



  .،جامعة األردنية

 -  راجح ، أحمد عزت(1979). أصول علم النفس،القاهرة :دار المعارف اإلسكندرية .

، رسالةوعالقتها بالتوافق الزواجي صورة الرجل كسلطة ) . 1994(درشاد ، مني عبد الحمي -   

  .، كلية اآلداب ، جامعة عين شمس) غير منشورة(ماجستير

العالقات ذات الطبيعة الخاصة بين الزوجين وعالقتها. )  1999(إيمان صديق  ،رياض -   
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Summary 

 
The aim of the present research was to discover the level of unreasonable ideas of 
the two spouses, their dimensions and the matrimonial reconciliation and its 
dimension, tying the relationship between unreasonable ideas and some variables 
(Length of matrimonial experience, educational level, age and differences tied to 
the kind of unreasonable ideas and its dimensions. The sample consisted of (197) 
married teachers of both sexes, in Agedabia, during the academic year 2012-2013.  
The research tools included measurements of unreasonable ideas of both husbands 
and wives by Hafed As’sayed (2002). The measurement of matrimonial 
reconciliation by Usam Abdeirazek (2003). The psychometric characteristics of 
the two tools were verified. The results showed that the level of unreasonable 
ideas, in the sample, was high. It also showed a low level of reconciliation in the 
sample. The results indicated a positive statistical function of relationship between 
the overall degree of unreasonable ideas with their dimension and the matrimonial 
reconciliation.  
Furthermore; the results pointed to a dependent relationship of statistical function 
at a function level of (0.01), between the unreasonable ideas and sentimental 
reconciliation; and realization of matrimonial life, participating in responsibility, 
on financial matters and mutual respect. 

There was a positive relationship, of statistical function, between problems 
expectation and fear of matrimonial future, on one hand, and each of (Sentimental 
reconciliation, agreement on financial matters, participating in the bearing of 
responsibility, mutual trust, selfishness, realization of matrimonial life). Also a 
positive statistical function of happiness and causes leading to it, on one hand, and 
(Mutual understanding, agreement on financial matters). 

The study also showed the absence of statistical functional differences between 
unreasonable ideas and each of (Length of matrimonial period and age); while 
there are statistical functional differences between unreasonable ideas and the 
educational level. It was also found that there were no statistical functional 
differences, between males and females, in the overall degree of unreasonable 
ideas; and the presence of statistical functional differences, between males and 
females, in the overall degree of matrimonial reconciliation; where the average for 
females was higher t’han that for males. However; there were no differences 
between males and females in the dimensions of matrimonial reconciliation 



(Sentimental reconciliation, mutual respect, taking part in responsibility, mutual 
trust, realization of matrimonial life).  
The study was concluded with a number of recommendations & proposals.  
 




