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. يختبر العديد من الناس في احد االوقات او اكثر خبرة الحب الرومانسي بدرجة شديدة اثناء حياتهم

االعراض السلوكية والوجدانية والمعرفية  من ويعرف الحب الرومانسي بانه حالة يصاحبها مجموعة

حياة الناس بمدى كبير،  على ويؤثر (Fisher, Aron,Mashek, Li, & Brown, 2002)والجسمية 

مستعدين لتغيير طريقتهم في الملبس والعادات السلوكية واالصدقاء والعمل  ضوئهإذ يكونون في 

  )Aron&Aron, 1997(ومناطق السكن حتى ان بعضهم يغير من ديانته من اجل حبيبه  

والتعلق  infatuation) الشغف(من االفتتان اقترح بعض الباحثين ان الحب الرومانسي يتكون و

attachment الشعور باالهتمام الغامر والعشق (، وبينما يشير االفتتان الى الحب العاطفي والجاذبية

يشير الى الحب الزواجي او الرابطة  secure attachmentفان التعلق االمن ) تجاه احد االفراد

مما يعكس الشعور المريح بالرابطة ) الحيواني على حد سواءالزوجية الموجودة لدى الكائن االنساني و

 ,see De Boer, Van Buel, &Ter Horst, 2011; Fisher, 1998)الوجدانية مع االخر 

2000; Sprecher& Regan, 1998; Young & Wang, 2004)  فالناس يمكن ان يتعلقوا

 romantic attachmentعلق الرومانسي وابائهم واطفالهم واصدقائهم، لهذا سنركز على الت بأحبائهم

  .تجاه الحبيب

، إذ على الرغم من ان )ليسا متعارضين او متقاطعين(ومن المهم ان نالحظ ان االفتتان والتعلق 

االفتتان او التعلق فقط فان البعض االخر يشعر باالفتتان والتعلق في نفس  ونبعض االفراد قد يختبر

 ونالناس باالفتتان بدرجة مرتفعة والتعلق بدرجة قليلة او يشعر على سبيل المثال يشعربعض. الوقت

واألهم من ذلك يجب ان نعرف ان  .، او يشعرون باالثنان معاباالفتتان الى حد ما والتعلق بدرجة كبيرة

السعادة (االفتتان والتعلق لهما جوانب مختلفة، فاالفتتان يرتبط بصورة مثالية مع الشعور بالنشوة 

ولكن يرافقه في كثير من االحيان بعض المشاعر السلبية مثل عدم االمان والعصبية ) واالثارة

 Fisher et al., 2002; Gonzaga, Turner, Keltner, & Campos, 2006; Hatfield)والقلق

&Sprecher, 1986 ( في حين يرتبط التعلق االمن بتدني المشاعر السلبية)Fisher, 1998; 

Gonzaga et al., 2006 بهذا فان االفتنان يصاحبه مستوى مرتفع من االثارة مقارنة و

ان مستوى االفتتان والتعلق الذي يشعر به الفرد  ذلك نجدفضال ) .Gonzaga et al., 2006(بالتعلق

على سبيل المثال ، نجد ان االفراد الذين وقعوا في الحب يختبرون . تجاه حبيبه يتغير مع مرور الوقت

الفتتان ومستويات منخفضة من التعلق بينما نجد ان االفراد الذي يتشاركون مستويات مرتفعة من ا

ومع مرور . من التعلق ةعالقة طويلة االمد يختبرون مستويات منخفضة من االفتتان ومعدالت مرتفع

-Ahmetoglu, Swami, & Chamorro)تالشى قوته ويزداد التعلقتالزمن يبدو لنا ان االفتتان 

Premuzic, 2010; Fisher, 1998, 2000; Fisher et al., 2002; Marazziti, Akiskal, 

Rossi, &Cassano, 1999; Sprecher& Regan, 1998) مع هذه الفكرة التي تنادي  وانسجاما
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بان االفتتان والتعلق ليسا متعارضين او متقاطعين فان بعض االفراد ال يزالون يستمرون 

 obsessiveن كان ذلك من دون مكون التفكير االستحواذيباختباراالفتتان على المدى الطويل وا

thinking  حول المحبوب)Acevedo &Aron, 2009 .( وتقترح بعض البيانات ايضا ان التعلق قد

 & ,Hatfield, Pillemer, O’Brien(ينخفض في الواقع مع مرور الوقت في العالقات الطويلة االمد 

Le, 2008 (ن متمايزتين، ويحتاج الباحثون الى ان يكونوا قادرين على ألن االفتنان والتعلق بنيتي

تميزهما في ضوء القياس النفسي الى دراسة االرتباطات السلوكية والوجدانية والمعرفية والفسيولوجية 

  .المحتملة

 neurocognitionوبهذا الصدد توصلت العديد من الدراسات المهتمة بجوانب المعرفة العصبية 

 ,Aron et al., 2005; Bartels &Zeki, 2000; Fisher, Brown)ثل دراسة للحب الرومانسي م

Aron, Strong, &Mashek, Franken, & Van Strien, 2008; Langeslag, Jansma, 

Franken, & Van Strien, 2007; Loving, Crockett, &Paxson, 2009; Ortigue, 

Bianchi-Demicheli, Hamilton, & Grafton,2007,.Langeslag 2010) ان مستوى الى

 the Passionate Loveمن خالل مقياس الحب العاطفي  quantifiedالحب يمكن قياسه كميا 

Scale (PLS)  المنشور في دراسة(Hatfield, 1998; Hatfield &Sprecher, 1986)  الذي هو

لمختصرة، وقد فقرة في النسخة ا 15فقرة في النسخة االولية، و 30مقياس تقرير ذاتي يتكون من 

صممت فقرات هذا المقياس للتعرف على الجوانب المعرفية والوجدانية والسلوكية للحب الرومانسي، 

يفسر غالبية التباين في  اواحد ألنه يتضمن عامال unidimensionalويعد هذا المقياس احادي البعد 

س طريقة مناسبة بالفعل إن هذا المقيا). Hatfield &Sprecher, 1986(التحليل العاملي االساسي

هذا المقياس الى تطبيقات واسعة، والتأكد من صدقه يحتاج ولكن  ،لتقييم مستويات الحب الرومانسي

 ;Aron et al., 2005)كما ان بعض الدراسات العصبية النفسية المذكورة سابقا مثل . وثباته

Langeslag et al., 2008; Loving et al., 2009)لمبكرة من الحب ركزت على المرحلة ا

عطي يلذا نعتقد ان درجة مقياس الحب العاطفي . الرومانسي، واهتمت بدراسة االفتنان بدال من التعلق

، وقد اظهرت ذلك بعض الدراسات التي بحث خاصية صدق هذا المقياس بدرجة كبيرة لالفتتان امؤشر

نجد ، على اية حال )تقاربيالصدق ال(مع المقاييس االخرى لالفتتان  مرتفعةفي ضوء ارتباطه بدرجة 

 ,Hatfield &Sprecher(مقاييس التعلق بصورة ملحوظة يرتبط ايضا مع مقياس الحب العاطفي  ان

وفي دراسة اخرى وجد انه رغم االفتراضات ان االفتتان يمكن ان ينخفض بمرور الوقت فان ). 1986

 Langeslag et(نة ونصف المشاركين اظهروا درجات مرتفعة على مقياس الحب العاطفي بعد س

al., 2007 (لذا فان هذا العدد المحدود من . مما يجعلنا ذلك نقترح ان االفتتان غير منفصل عن التعلق

حيث من  ،فوائد مقياس الحب العاطفي حول قياس مستوى االفتتان ال يزال في اعداد البحث العلمي

استعمال مقياس الحب  تقيدالقضايا التي توجد ايضا بعض .  الضروري التمييز بين االفتتان والتعلق

تمثل عندما ال تان بعض فقرات هذا المقياس تحتوي على عبارتين، ومشكلة ذلك  .اوالالعاطفي، 

مع كل عبارة على نفس المدى، على سبيل المثال من الصعب على  االتفاق في يرغب المستجيب

في الحاضر ( الجابة علىاالتيالشخص الذي لم يمضي عليه وقت في التواصل الجسدي مع حبيبه ا

، ثانيا من تعليمات هذا المقياس، الطلب من المستجيب )انا مشتاق الى ان امسكه ويلمسني________ 

ان يذكر كيف شعر في ذلك الوقت عندما كانت مشاعره شديدة، ونحن نجد ان ذكر المشاعر الحالية 

تفترض بعض . ثالثا.مستجيب تقييم انفعاالتهمن المشاعر السابقة عندما نطلب من ال اتكون اكثر اهتمام

فقرات المقياس العاطفي ان الحب موجود في العالقة الرومانسية او المتبادلة، مما يحد من انسجام هذه 

عالقة رومانسية مع ليست لديهم متبادل أو الذين الحب غير الالفقرات مع المشاركين الذين يعانون من 
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  .احد االفراد

جدنا ان العديد من استبيانات التقرير الذاتي األخرى مثل مقياس اتجاهات الحب  إلى جانب ذلك ، و

the Love Attitudes Scale :LAS; Hendrick&Hendrick, 1986) ( تقيس اراء االفراد نحو

ان مقياس مثلث الحب  كماغير مناسبة لقياس االفتتان والتعلق ،  مما يجعلهاالحب بدال من خبرته، 

الذي تم تصميمه وفق The Triangular Love Scale):(TLS; Sternberg, 1986لستيرنبرغ

، ومقياس روبن حول الحب )االلفة، الشغف، االلتزام(نظرية الحب وفق ثالث مكونات محددة 

في قياس بنية الحب  ينمصمم) (The Loving and Liking scales :Rubin, 1970واالعجاب 

مقياس لم لالفتتان والتعلق، على اية حال ان التحليل العاملي لنظريا مع ا يتداخالن اللذانواالعجاب 

يظهر بنية هذين العاملين المتوقعين، وان مقياس االعجاب كان مصمم لقياس التعلق باألصدقاء بدال من 

  .(Rubin, 1970)االحبة

 يتمتع بخصائص سيكومتريةجديد وبهذا فان الغرض من هذه الدراسة الحالية تطوير اختبار 

) فقرات 10(للحب الرومانسي، بواقع  البعدفقرة موزعة على بنية ثنائية  20يتكون من هو وازة،ممت

لبعد التعلق، كذلك تم تصميم فقرات هذا المقياس لتعكس التأثيرات ) فقرات 10(لبعد االفتنان، و

 Fisher et al., 2002; Hatfield(والتعلق  الفسيولوجية والسلوكية والمعرفية والعاطفية من االفتتان

& Sprecher,1986 ( عبارات يستعمل فيها المشاركين اسم في شكل وتمت صياغة جميع الفقرات

، ومن ثم تقدير مستوى موافقته وفق كل فقرةنهاية  بداية او وسط او محبوبهم لملء الفراغ الموجود في

 بديلبه من سبعة بدائل يختار منها المستجيب ما ينس فقرةطريقة ليكرت ، إذ توجد امام كل 

)(Bandalos& Enders, 1996; Preston & Colman, 2000( وهذه البدائل تتراوح من ال ،

، ويبلغ ثبات المقياس لكل المقياس وفق )سبع درجات(الى اوافق بشدة ) درجة واحدة(اوافق بشدة 

  .0.92، وثبات التعلق 0.94في حين بلغ ثبات مقياس االفتتان  0.84الفاكرونباخطريقة 

  

  جمة المقياس تر

 I stare into the distance) اسم المحبوب.......(أمعن النظر بالمسافة عندما افكر بـ .1

while I think of……..  

  ...……I feel that I can count on) اسم المحبوب.... (اشعر انه يمكنني االعتماد على .2

 I get shaky) م المحبوباس...(ركبتاي عندما اكون قريب من ) ارتجاف(اصاب بارتعاش . 3

knees when I am near…...  

 I am prepared to share) اسم المحبوب....(انا مستعد لتقاسم او مشاركة ممتلكاتي مع . 4

my possessions with .  

  . .……I would feel lonely without) اسم المحبوب..... (اشعر بالوحدة من دون . 5

 My feelings for ______ reduce myتقلل من شهيتي لالكل) اسم المحبوب(مشاعر تجاه . 6

appetite.  

 My thoughtsتجعل من الصعب علي التركيز على شيء اخر ) اسم المحبوب(افكاري حول . 7

about ______ make it difficult for me to concentrate on something else.  

  ..is the one for me ______وحده لي )  اسم المحبوب.( 8

 I am afraid that I will say) اسم المحبوب(اخشى ان اقول شيئا خاطئا عندما اتحدث مع . 9
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something wrong when I talk to_____.  

  .knows everything about me____يعرف كل شيء عني ) اسم المحبوب. (10

 ______ I hope my feelings forال تنتهي ابدا ) بوباسم المح(أمل ان مشاعري تجاه . 11

will never end.  

 I get clammy) اسم المحبوب(عندما اقترب من ) صلبة غير مرتعشة(اجعل يداي باردة . 12

hands when I am near ______..  

 I feel emotionally connected) اسم المحبوب(اشعر بالتواصل العاطفي مع .13

to______. .  

 I become tense when I am close to) اسم المحبوب(اصبح متوترا عندما اقترب من . 14

______. .  

 can reassure me ______يمكنه ان يشعرني بالطمأنينة عندما انزعج ) اسم المحبوب. (15

when I am upset.  

 I have a hard time sleeping) اسم المحبوب(اواجه صعوبة في النوم عندما افكر في . 16

because I am thinking of ______..  

 I search for alternative meanings to) اسم المحبوب(ابحث عن المعاني البديلة لكلمات 17

______’s words .  

 is the person who ______هو الشخص الذي يجعلني اشعر بالسعادة ) اسم المحبوب. (18

can make me feel the happiest .  

 is part of my plans for the ______هو جزء من خططي للمستقبل ) اسم المحبوب. ( 19

future.  

  ..______ I am shy in the presence of) اسم المحبوب(اشعر بالخجل عند حضور . 20

________________________________________  

  .انمكون االفتت 20- 17- 16-14-12- 9-7- 6- 3- 1: تعكس الفقرات 

  .مكون التعلق 19- 18-15- 13- 11- 10-8- 5-4-2: بينما تعكس الفقرات
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نجد ان ذكر المشاعر الحالية 

من  اتكون اكثر اهتمام

المشاعر السابقة عندما نطلب 

 مستجيب تقييم انفعاالتهمن ال
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تم تصميم فقرات هذا 

المقياس لتعكس التأثيرات 

الفسيولوجية والسلوكية 

والمعرفية والعاطفية من 

  والتعلق االفتتان
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