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 الطالق العاطفي بين الزوجينمفهوم 

 في حياتك الزوجية الطالق العاطفي مقياس ذاتي ملعرفة نسبة وجود

املشاركة في هذا االستبيان الذي  سيساعدنا على التعرف على الوضع الحالي بالنسبة ملدى انتشار  ظاهرة الطالق يمكنك 

 لها.العاطفي من أجل تشخيص الوضع ووضع العالجات املناسبة 

املستشار األسري خليفة محمد املحرزي ،   الذي أعدهخالل هذا االستبيان الذى يشرف عليه املجلس األستشاري األسري و  نم 

نود اإلقتراب بصورة أعمق إلى داخل األسرة من اجل معرفة أبرز املؤشرات على وجود مشكلة الطالق العاطفي بين األزواج في 

ممارسة  66 مؤشر تم اختياره ضمن 24املجتمع العربي وبيان حجم الفجوة العاطفية املنشرة في البيوت العربية عبر اإلجابة على 

زوجية تمارس بشكل عام بين األزواج لتكون هي املمارسات األقرب في تحديد عناصر  الفجوة العاطفية  ، للتعرف على أسبابها 

 وإيجاد الحلول التي يمكننا من ردم الفجوة من خالل عدة برامج ومبادرات نسعى للقيام بها لعالج الظاهرة .  

 

تمعن ثم قم باختيار الرأي األقرب إلى انطباعك من حيث توفير  املمارسات خالل مدة زمنية تمتد نرجو أن تقرأ الجملة املكتوبة ب

 لثالثة أشهر خالل الفترة األخيرة مع الطرف اآلخر . 

 

 عناصر االستبيان
 غالبا 

5 

 أحيانا 

4 

 قليال

 3 

 نادرا

2 

ال يوجد 

1 

      الزوجين بينهما ممارسات عامة تتسم بالعاطفة والتودد واإلهتمام املشترك لبعضها  -1

      بوجود الكثير من التوافق الفكري والنفس ي والسلوكي واملهاري  انيشعر الزوج -2

      تشعر الزوجة بأن شريكها يمنحها األولوية في حياته في تلبية احتياجاتها ورغباتها  -3

      يحرص الزوج على منح زوجته قبلة قبل خروجه من املنزل واألمر نفسه عندما يدخل  -4

      نهاواالقتراب مأثناء خروجه من املنزل بصبحة زوجته بمسك يديها وملسها  يقوم الزوج -5

      يحرص الزوج على األلتزام بالوعود التي يعطيها لزوجته وال ينقضها بال سبب محدد -6

      يتبادل الزوج الرسائل النصية واملسجات عبر الهاتف مع زوجته وهو خارج املنزل   -7

      يقوم الزوج باإلتصال الهاتفي بالطرف اآلخر عندما يكون خارج املنزل لالطمئنان عليها  -8

      يسعى الزوج ملشاركة الطرف اآلخر لحضور محاضرة أو دورة تدريبية أو نشاط ثقافي -9

      الزوج الهدايا العينية مع زوجته سواء في املناسبات الخاصة والعامةيتبادل  -10

      يحرص الزوج على االحتفاء بزوجته أثناء املناسبات الخاصة بينهما دون طلب منها -11

      توجد عدة هوايات مشتركة بين الزوجين يحرص الزوج على القيام بها مع زوجته -12

      وتذكر تاريخ ميالد زوجته بشكل سنوي وإخبارهابإمكان الزوج تذكر تاريخ زواجه  -13
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      يقوم الزوج باالعتذار لزوجته في حال وقوع خطأ ما أو تقصير وقع منه تجاهها   -14

    يقوم الزوج بمساعدة زوجته في شئون املنزل أو يسألها اذا كانت بحاجة للمساعدة  -15
 

 

      زوجته لقضاء وقت معها  لوحدهايحرص الزوج على القيام بنزهة أو دعوة عشاء مع  -16

      يقوم الزوج بمناداة أسم زوجته بصورة تدل عل الدالل والترخيم باسمها  -17

      يحرص الزوج على قضاء أغلب وقته أثناء اإلجازات مع زوجته وأبناءه في املنزل  -18

    يقوم الزوج بإصطحاب زوجته أثناء سفره خارج الدولة للسياحة أو للعمل   -19
 

 

يقوم الزوج بالثناء على زوجته وفضائلها أمام أفراد أسرته أو أسرتها بحضورها  -20

 وغيابها 
   

 
 

يطرح الزوج موضوع الزواج من أخرى وأنه يفكر في هذا األمر مستقبال مازحا أو ال  -21

 جادا
   

 
 

      تشعر الزوجة بأن زوجها يكون في حالة عصبية ومزاجية دائمة وهو في املنزل ال  -22

      تشعر الزوجة باألمان العاطفي مع زوجها وانه ال يقيم أي عالقات عاطفية خارج املنزل  -23

      تشعر الزوجة بالراحة النفسية والسعادة واالستقرار في عالقتها مع زوجها  -24

 

 

 

 النتيجة العامة 

ال توجد أي مؤشرات على وجود طالق عاطفي في حياتك  نبشرك ) النتيجة ،، العالقة رائعة وقوية (  ... 120 -100املجموع / 

ا حتى فحافظ عليهالزوجية والوضع لديك جدا مستقر مع شريك الحياة والعالقة تعد من املثاليات الرائعة في العالقات الزوجية 

 . ال تفتر  باالهتمام وااللتزام 

توجد بعض الفجوات العاطفية في حياتك الزوجية تحتاج   ) النتيجة ،، العالقة مستقرة بشكل عام ( ... 100 -80املجموع /  

، لكن الوضع يبشر بالخير واالستقرار مع شريك الحياة حتى ال تزداد الهوة مع مرور الزمن الى معالجتها وسد الفجوة بين الزوجين 

 في الوقت الحالي وتلزمك املحافظة .

ة فجو  وجود توجد مؤشرات واضحة على كنها تعاني من الفجوة العاطفية () النتيجة ،، العالقة مستقرة ول ...  80 -50املجموع / 

 عاطفية بين الزوجين حيث تعاني العالقة من ضعف االرتباط العاطفي بينهما ، ومع ذلك تسير على وتيره نمطية مملة بين الطرفين

 واستحداث ممارسات تشجع على استعادة ، تحتاج إلى عملية تحسين لردم الفجوة العاطفيةبناء على مصالح أخرى تهم الطرفين 

 .   املشاعر العاطفية بين الزوجين وتقليل الخالفات الزوجية والوصول إلى مرحلة التفاهم العاطفي 
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ة (  من الواضح أن العالقة تعاني يالعاطف لفجوةالعالقة الزوجية تعاني وبشكل واضح من ا) النتيجة ،،... 50 -30املجموع / 

والخلل الواضح في شخصية التوافق بين الطرفين حيث تعاني العالقة من فتور العالقة الزوجية وال توجد  يالعاطفالضعف من 

، انت بحاجة ماسة ملراجعة أقرب مستشار أسري ملعالجة املشكالت العالقة أي ممارسات تدل على استقرار املشاعر بين الطرفين 

 مع شريكك 

 

 


