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 استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة وعالقتها بالتوافق الزواجي"»العنوان        

التوافق  والمساهمة في: هدفت الدراسة الى معرفة استراتيجيات التعامل األكثر استخداما من قبل الزوجة المعنفة الملخص 

الزواجي. والكشف عن وجود فروق لعينة الزوجات المعنفات في استخدامهن الستراتيجيات التعامل باختالف مدة الزواج 

ومستوى التوافق الزواجي. حيث تّم تطبيق استبيان التوافق الزواجي وكذا استبيان استراتيجيات التعامل على عينة قوامها 

واستخلص من    TAT من تقنيات الفحص العيادي واالختبار االسقاطي زوجة.فضال عن دراسة حالتين طبق عليهن كل70

الترفيه والمساندة االجتماعية في  , حل المشكل الجانب الديني، التقبل، الدراسة ان الزوجة المعنفة تعتمد استراتيجية االنفعال،

في التوافق مساهمة اتيجيات التعامل تعاملها مع العنف. وتعد المساندة االجتماعية وحل المشكل واالنفعال من بين استر

 +21الزوجات المعنفات الستراتيجية التقبل لصالح من لهن مدة زواج تقدر ب  الزواجي. كما وجدت فروق في استخدام

التوافق  اتإضافة الى وجود فروق في استخدامهن الستراتيجية حل المشكل، االنفعال، والمساندة االجتماعية لصالح منخفض

 الزواجي.

 .: العنف الزوجي، استراتيجيات التعامل، التوافق الزواجيلكلمات المفتاحيةا

" Title: The reaction of the batted wives and its relation to the good Marital Compatibility 

Abstract: This study is an attempt to know; what are the most reactions of the batted women, against the 

domestic violence and keeping a good partnership or Marital Compatibility. There are many deferent 

methods using by the batted wives that I have took as a sample, these methods and manners are 

depending on many circumstances and a period of time. My questionnaire cover 70 batted wife and I 

applied the TAT on 2 cases. 

The conclusion of this study is that the most reactions of the batted wives against the domestic 

violence are: acceptation, religious moral aid, trying to solve the problem, trying to have fun, gets a social 

support, all these in order to keep Marital Compatibility 

Key words: Domestic violence, strategies of reaction, Marital Compatibility 

 

Titre « Les stratégies d’adaptation chez les épouses battues et leur relation avec la compatibilité 

conjugale » 

Résumé :L’objectif de mon étude  est de savoir les stratégies d’adaptation les plus utilisées chez les 
épouses battues et leur contribution dans la compatibilité conjugale, ainsi que l’exploration de la 
différence qui peut exister chez l’échantillon d’étude  dans l’utilisation de ces stratégies en tenant 
compte de la durée du mariage et le niveau de la compatibilité conjugale. 

J’ai passé le questionnaire concernant la compatibilité conjugale sur 70 épouses, plus deux études de 
cas ont été effectuées en utilisant les techniques de l’examen clinique et le test projectif (T.A.T). 

Les résultats de mon étude est que l’épouse battue adopte les stratégies de l’émotion, l’acceptation, 
le coté religieux, la tache, la distraction et le soutien social pour affronter la violence, et le soutien social 
et la tache ainsi que l’émotion sont les stratégies les plus utilisées dans la réalisation de la compatibilité 
conjugale. 

En plus l’étude a confirmé l’existence des différences dans l’utilisation de la stratégie d’acceptation 
par les épouses battues selon la durée du mariage qui égale à plus de 21 ans, et des différences dans 
l’utilisation des stratégies de la tache, l’émotion et le soutien social selon les courbes de la compatibilité 
conjugale. 

Les mots clés : violence conjugale, stratégies d’adaptation, compatibilité conjugale.



 

 

 

 

 
 

 

 

  تعالى:قال هللا 
ََْْا َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكْم ِمْن أَْنفُِسُكْم أَْزَواًجا لِتَْسُكنُوا إِ "  لَ

لَِك ََليَات   ةً َوَرْحَمةً ۚ إِنَّ فِي َذَٰ ْْنَُكْم َمَودَّ وَن لِقَْوم  يَتَفَ  َوَجَعَل بَ ُُ كَّ

" 

من سورة الُوم 21اَلية   



 

 أ
 

 إهداء
 

لى روح والدي الطاهرة........رحمه اهلل.........وأسكنه فسيح جنانه إ  

ها ثوب لى التي غمرتني بدعائها... أمي حبيبة قلبي أطال اهلل في عمرها ......وألبسإ
 الصحة والعافية 

نجاز هه  الرسالةلى زوجي العزيز .............الدافع إلإ  

يمان ومنالي حبيباتي .................إلى بناتإ  

 إلى من ساندني بدعواته أخي العزيز المعلم" قدور"

رفيقات الدرب: أمينة، فيروز، أزهار، نفيسة، صليحة وفطيمة لى إ  

وصبرت على األلم .......................لى كل زوجة تألمتإ  

والمساندة................. من قريب او من بعيدم لي يد النصح لى كل من قد  إ  

 

ليكم جميعا ................أهديكم هها العمل إ  
 



 

 ب
 

 الشكروالتقدير

والصالة والسالم على  الرضا،ى بعد ا الحمد حت  رضيت ولك من   إهاربنا لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد 
 السالم. سيد ومعل م البشرية حبيبنا محمدا عليه أفضل الصالة وأزكى

 الهي تكر م وأشرففراحي فيصل"" دكتورال أتقدم بأصدق عبارات الشكر وامتناني ألستاهي القدير: 

لقد كان لدعمه صدى كبيرا في مسيرتي  الكثير، على رسالتي، والهي اعطاني من وقته وفكر  وتوجيهاته 
 فيك حقك، فجزاك اهلل.  العلمية، فلك يا أستاهي الفاضل كل االحترام والتقدير ومهما قلت فلن أو 

 .ار الجامعيو زوجي وبناتي وعائلتي التي ساندتني طيلة المشوالدتي و  الىأتقدم بأصدق عبارات الشكر   

رشاداتهم: األستاه ماحي  أخص بشكري لألساتهة األفاضل والمحترمين الهين لم يبخلوا علي   بتوجيهاتهم، وا 
 .دية، األستاهة كبداني خديجةنا يوب,األستاهة محمد إبراهيم، األستاه تيغزة

كافة أساتهة علم النفس الهين ساهموا  بمناقشتي، والى تكر مالتي ت مناقشةالى لجنة الكما أتقدم بجزيل الشكر 
وال يفوتني ." وأقول لها بارك اهلل فيكشعبانوتحفيزي نحو المضي  قدما وأخص منهم األستاهة " في تكويني

" الهي أتاح لنا فرصة استكمال منصوري عبد الحقشروع الدكتور "أتقدم بشكري الجزيل لصاحب المان 
 .والمجتمع األسرةبا المشروع القي م والهي يتكفل في هه الدراسة

الى كافة موظفي إدارة ومكتبة العلوم لعينة الدراسة، كما أتقدم بشكري الجزيل  شكري الخاص أقدم
 .االجتماعية

على  السيد "مصمودي محمد",درسة محمد بوضياف الجديدة كما ال يفوتني تقديم تحية خاصة لمدير م
 الدراسة. إلجراءتقديمه التسهيالت 

واختم شكري وفي الختام أشكر كل من ساعدني من قريب أو من بعيد على إنجاز هها العمل المتواضع 
 .راجية من العلي  القدير ان يحيطكم جميعا برعايته وعنايتهبهها البيت 

 .على الحبيب المصطفى عليه الصالة والسالموبارك  سل موصلي اللهم و 

 

 

 

م والنثر ولو انني أوتيت كّل بالغة وأفشيت بحر النطق في النظ

لشكرلما كنت بعد القول االّ مقّصرا ومعترفا بالعجز عن واجب ا  



 

 ج
 

 :ملخص البحث

وهدفت الى  "استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة وعالقتها بالتوافق الزواجيتناولت الدراسة "
مساهمة في التوافق الزواجي الاستراتيجيات التعامل األكثر استخداما من قبل الزوجة المعنفة. و معرفة:

 باختالف مدة  ن وجود فروق لعينة الزوجات المعنفات في استخدامهن الستراتيجية التعاملوالكشف ع

 الزواج ومستوى التوافق الزواجي.

زوجة تعاني العنف 70حيث زاوجت الطالبة بين المنهج الوصفي والمنهج العيادي،وقدرت عينة الدراسة ب 
بة على طريقة الكرة الثلجية في اختيارها من طرف زوجها وهي الزالت في بيت الزوجية،واعتمدت الطال

 للعينة.

فقرة،واستبيان التوافق الزواجي والمتكون 36وتم تطبيق عليهن استبيان استراتيجية التعامل والمتكون من 
 فقرة، وتم التأكد من الصدق والثبات ألدوات الدراسة باالعتماد على عدة أساليب احصائية. 39من 

يات الفحص العيادي المتمثلة في المقابلة العيادية، المالحظة واالختبار كما استعانت الطالبة بتقن
 مع حالتين تعيش العنف الزوجي. TATاالسقاطي لتفهم الموضوع 

.توصلت SPSS 22وبعد معالجة معطيات الدراسة باالعتماد على مختلف األساليب اإلحصائية بواسطة
 الدراسة الى النتائج التالية:

 تعامل األكثر استخداما من قبل الزوجة المعنفة والمرتبة كالتالي: ان استراتيجيات ال
 االنفعال،التقبل،الجانب الديني،حل المشكل،الترفيه والمساندة االجتماعية.

  وتعد المساندة االجتماعية وحل المشكل واالنفعال من بين استراتيجيات التعامل مساهمة في
 التوافق الزواجي.

إضافة الى وجود +. 21استخدمن استراتيجية التقبل لصالح من مدة زواجهن كما توجد فروق في الالئي 
التوافق  اتاستراتيجية حل المشكل، االنفعال، والمساندة االجتماعية لصالح منخفضمهن استخدفيمنفروق 

 الزواجي.

 .وقد تمت مناقشة هه  النتائج في إطار الجانب النظري والدراسات السابقة

 التوافق الزواجي، استراتيجيات التعامل، العنف الزوجيالكلمات المفتاحية: .
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 مقدمة:
ا على الرغم من وجود بحوث مستفيضة في العديد من المجتمعات عبر انحاء العالم، حول مختلف القضاي

المتعلقة بالعنف ضد المرأة.اال انها لم تعطي حقها بالشكل الوافر بالنسبة للعنف الزوجي ،كون العالقات 
 الزوجية من أسمى العالقات اإلنسانية والتي تعتبر الدعامة األساسية لبناء االسرة في المجتمع.

تظهر نتائجها بشكل  نف التيتكمن خطورة العنف الزوجي بشكل خاص انه ليس كغيرها من اشكال العو 
تحدث خلل في نسق االسرة وبالتالي  مباشر. بحيثانما تظهر على المدى البعيد وبشكل غير ،مباشر

الشرطة لدى مديرية  "رازم كنزةعميد الشرطة ما اشارت اليه  . فحسباالسريةاهتزاز وشرخ في العالقات 
االولى  أشهرلتسع ا يات الوطن خاللمختلف والحالة عنف ضد المرأة في 6985، أنه تم تسجيلالقضائية
 .2014ة من سن

 والية الجزائر تعد  نأ المرأةخالل اليوم التحسيسي الوطني لمكافحة العنف ضد  "رازم "العميد أوضحتكما 

من  امرأة 5.163وتعرضت .ةأالمر عدد من قضايا العنف ضد  أكبرفي مقدمة الواليات التي سجل بها 
 1.508بالمائة مقابل تعرض  73رة الى عنف جسدي بنسبة تزيد عن بين اجمالي ضحايا هه  الظاه

منهن للقتل  27وتعرض اخريات الى اعتداءات جنسية  205منهن الى سوء المعاملة الى جانب تعرض 
 وتبقى السيدات المتزوجات االكثر عرضة لحاالت العنف، العمدي

( ان الجزائر 2011والئي بوهران )وحسب االحصائيات الصادرة عن خلية االصغاء لألمن الوطني ال
ضحية، وتعد وهران في المرتبة الثانية ب 1238العاصمة تتصدر القائمة في تعرض النساء للعنف ب 

 ضحية.  242ضحية، وفي المرتبة الثالثة والية المسيلة ب  672

بناني تتعرض فظاهرة العنف أضحت تهدد العالم بأسر  كونها تحطم كيان أسرة بكاملها، ففي المجتمع الل
( أن 2002فيه المرأة بغض النظر عن مستواها التعليمي أو وضعيتها المهنية فقد وجدت شرف الدين)

المرأة تتعرض لعنف جسدي ونفسي من الزوج وفي مختلف الطبقات االجتماعية. أما في المجتمع األردني 
الة عنف موجهة من الزوج ح 1423( حيث تم  تسجيل 2004فحسب ما تعاملت معه إدارة حماية األسرة )

لزوجته. ومن بين أشكال العنف الممارس ضدها نجد العنف الجسدي،النفسي،الجنسي،االجتماعي، 
 (301,2010الصحي واالقتصادي. )أسماء اإلبراهيم:

كما أن لجوء الزوج الى استعمال السلوك العنيف ضد زوجته دليل على عدم قدرته في تفهم الحياة الزوجية 
طبيعي، وغالبا ما يعاني هها الزوج من اضطرابات نفسية.وبالتالي يكون وقع األهى النفسي على بإطارها ال
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الزوجة أشد  من األهى الجسدي ألنه غالبا ما يؤدي الى حاالت االنهيار العصبي واألزمات النفسية 
 (51-2010المتكررة )نعيمة رحماني :

تعتبر بمثابة الحادث الصدمي لها والتي تحاول من  كما يشير بعض الباحثين الى أن اإلساءة الى الزوجة
خالله أن تتجنبها وتقي نفسها من آثارها النفسية التي تتمثل في انخفاض الشعور بالقيمة والشعور 

 .(2007باإلجهاد.)عبيرالصبان:

حيث يجد كل من الزوجين في اآلخر  النفسي،ولعل من أهم وظائف الزواج تحقيق االطمئنان واالستقرار 
لهلك عبر عن  احتياجاتها.وتلبية  الحياة،وسند وتعاطف ودعم في مواجهة مشاكل  وارتياح،مبعث سرور 

لكم من ى" ومن آياته أن خلق تعالوفي قول اهلل  العالقة الزوجية بأنها سكن وملجأ يأوي إليه اإلنسان
 21يتفكرون"الروم ان في هلك آليات لقوم أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة 

وهي الزوجين في إطار المودة والرحمة إال إها كانت العالقة بين  ال يتحقق الزوجية واالطمئنان في الحياة
وهلك  األساس في المعاشرة بالمعروف,ومن شأن هه  المشاعر النبيلة ان تنشر أجواء السكينة والطمأنينة

والمشاكل في الحياة  توان الخالفا من دونه, الزوجية حقق الحياةتالتوالهي هو أرضية التوافق الزواجي ، 
الزوجية إها لم تعالج تسلب الطرفين راحتهما وسعادتهما ، وتفقدهما أهم ميزات وخصائص االرتباط 

 .                                      الزواجي

 Gottman,Wamson ,Murray(1999)وميراي جوتمان، وامسون،كما تناول في هها االطار 

دراسة بعنوان النزاع الزوجي للتعرف على العوامل التي تساعد انهيار الروابط بين الزوجين في الزيجات 
أسباب تؤدي الى انهيار  4زوجا، توصلت الدراسة الى وجود  30المهددة بالفشل، تم تطبيق الدراسة على 

إلضافة الى وصول الزوجين الى الروابط الزوجية وهي: النقد القاسي،السخرية، السب أثناء الشجار با
 (.56:2013ميمونة بنت يعقوب ،)مرحلة العنف والضرب، التفكير السلبي اتجا  الطرف اآلخر بالطالق 

فالتقارب بين الزوجين كلما كان كبيرا زالت الكثير من العقبات والحواجز والمشاكل التي تواجه الزوجين في 
ارتضيا دعائم الفهم الصحيح بين زوجين  ىعلقائمادما يكون الزواج عن األصعدة. النجميع  وعلىحياتهم 

 عن قناعة أن يكونا زوجين، فانه يشد من أزر االسرة.

المجتمعات  ىوان الزواج عالقة تضفي عل بالقدوة،الزواج يستقي بالخبرة ويحتهي  ىلهلك فان احترام معن
الكرامة  ىامل وتحقيق الهات والحفاظ علالزوجين فرصة النضج والتك المنح كيو  ،مااوالشرائع قدسية واحتر 

 وان شخصية الفرد الناضجة إنما هي ثمرة تنشئة مستقرة أيام الطفولة في أسرة مستقرة قوامها زواج متكافئ 
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ن أمنتشرة ومعروفة في المجتمعات المتقدمة منها والمتخلفة اال العنف الزوجي ن ظاهرة أوعلى الرغم من 
تشارها غير معروفة لما ينتابها من تستر ورغبة في عدم االفشاء أحيانا على اإلحصائيات الدقيقة لحجم ان

تم  إهامخافة التعرض للمزيد من العنف  تفشى، وكهلكاعتبار ان الخالفات االسرية وخفاياها ال ينبغي ان 
 (159:2012 ،فيصل الغرايبة(.التبليغ عنه

ضد الزوجة، لكونه ال يثق بنفسه  كماأن ضعف شخصية الزوج تلعب دورا هاما في ممارسة العنف
وبالتالي ال يثق في زوجته، فحالة الشك المرضي الناجم عن ضعف الشخصية، يؤدي الى ممارسة العنف 
الزوجي، وقد يصل الى حد القناعة الوهمية والشك في تصرفات زوجته وبالتالي تأويلها بأن زوجته خائنة 

 (158:2010الرحماني،او غير مخلصة وبالتالي يجسدها بالضرب.)نعيمة

صحيح أن مستوى وعي الفرد ال يمكن تجاهله في تقرير مسار العالقات الزوجية، حيث أنه كلما أرتفع 
وأه له للتعامل معها بصورة أكثر حكمة  الزواجيةالعالقات  ريوعي الفرد وارتقى كلما ساعد  هلك في س

يجابية، بل أنه قد يمكنه من تخطي جزء من  الهي أكتسبه في طفولته في محيط  والقيميي الثقاف موروثهوا 
عالقات نفسية واجتماعية وأسرية مشحونة بالتوتر والخالفات والتصلب. ومع هلك تظل بيئة الطفل 

 الزواجيةاألسرية التي تربى فيها وترعرع وتشرب منها مفاهيمه وقيمه وأحكامه تجا  الحياة عموما والعالقة 
(.في حين نجد الزوجة 2003)بلقيس علي:اته النفسية والسلوكيةبشكل خاص هي المحدد األول لمكون

تلعب دورا هاما في التكيف مع الحياة االسرية وخاصة الزوج،وقد ينعكس عدم احساسها بالتوافق الزواجي 
 على حياتها اليومية،االمر الهي يؤثر على تربية ابناءها وتكيفها وانتاجيتها. 

مرأة مهيأة لمثل هه  الظروف،بحيث ال تمتلك واألساليب المجدية التي وتزداد األمور سوءا إها لم تكن ال
 .تمكنها من التعامل الفعال اتجا  هه  المواقف

أساليب المواجهة بأنها محاولة إدارة  إلى Lazarus,folkman(1988و أشار الزاروس وفولكمان  )
ن نتعامل مع أملية تسمح لنا وهي ليست فعل واحد ولكنها ع ببعض الطرق الفعالة, الضاغطةالمواقف 

أن وظيفة أساليب المواجهة هي الحماية من كما رأوا كهلك  (7:2014،بن راشدضغوط متنوعة)سليمان 
آثار الضغوط بإزالتها او تعديلها او جعل النتائج االنفعالية للموقف في اطار يمكن السيطرة عليه او ادراك 

ة المحايدة للموقف, وخفض خصائصه المزعجة.)عبد الظروف الضاغطة بشكل يعين على إضفاء الطبيع
 (3:2010،اهلل السهلي

 ن أو  العنف،ن الزوجات يستخدمن استراتيجيات وأساليب مختلفة لمواجهة ألى إ وتشير العديد من الدراسات

 (2008هناك اختالفا واضحا في شيوع تلك األساليب تبعا لمتغيرات متعددة ومنها دراسة كلثم الغانم )
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Hage(2006)Waldrop et Resick(2004) (2006أمين )) فالزوجات اختلفن في تعاملهن مع
التجنب. ،الصمت والبقاء ،مقابلة العنف بالعنف ،التقبل ،فهناك من استخدمن: الدعم االجتماعي ،العنف
أن أساليب المواجهة تعد بمثابة أساليب تعويضية تساعد  على االحتفاظ Kobasa,(1982)كوباسا يرى
حة النفسية معا بشرط ان يعي الفرد كيفية طرق المواجهة وماهي العمليات أو األساليب المالئمة بالص

لمعالجة موقف ما كما ينظر البعض الى تلك العوامل على انها عوامل استقرار التي تعين الفرد على 
ونة األخيرة اقتناع االحتفاظ بالتوافق النفسي واالجتماعي أثناء الفترات الضاغطة من حياته .وظهر في اآل

بضرورة االهتمام بدراسة هه  العمليات ومعرفة األساليب التي يستطيع الفرد من خاللها مواجهة الضغوط 
يجاد طرق وأساليب مواجهة أكثر إيجابية ويطلق عليها مواجهة   )منالCopingبنجاح خالل حياته وا 

 .(30:2013،لسكنيا

للزوجة المعنفة تعد من الموضوعات التي يستوجب دراستها  وبالتالي فان موضوع استراتيجيات التعامل
واالهتمام بها، خصوصا إها ربطناها بالتوافق الزواجي. وهها ما تسعى له الطالبة في هها البحث من 

 خالل الكشف عن العالقة بين استراتيجيات التعامل للزوجة المعنفة و التوافق الزواجي.

فصول تعاقبت على ستة اسة ومختلف ما انتهت إليه من نتائج في وقد حاولت الطالبة عرض محتوى الدر

 :التاليالنحو 

 إشكالية البحث وصياغة فرضياتهوتم فيه تحديد : تطرقت فيه الى مدخل الى الدراسة،الفصل األول

كما تم  عرض دوافع اختيار الموضوع، إضافة الى هلك أهمية واهداف البحث واهم صعوبات البحث. 
 تطرق الى ضبط مفاهيم الدراسة اجرائيا.واخيرا تم ال

: جزئته الى قسمين فالقسم األول تناولت فيه عرض مفصل عن العنف الزوجي من الفصل الثانياما 
خالل اإلشارة الى التعاريف، أشكاله، أسبابه، دوافع إبقاء الزوجة رغم تعرضها للعنف، النظريات، وأخيرا 

وجي.اما القسم الثاني تم  التطرق الى استراتيجيات التعامل تم رصد مختلف اإلحصائيات عن العنف الز 
من خالل عرض تعريفات، مفاهيم، أنواع،العوامل المؤثرة في تحديد استراتيجية التعامل، مرورا بمقاييس 
خاصة باستراتيجية التعامل،وأخيرا تم عرض أهم الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية التعامل لدى 

 نفة.الزوجة المع

للتوافق الزواجي استهل ت فيه الطالبة مفهوم التوافق، تعريف الزواج واهميته، الفصل الثالث كماخص ص 
 كما تعرضت الى التوافق الزواجي وعرضت فيه تعاريف،أساسيات التوافق الزواجي،مجاالته،نظرياته.

 ي.كما ختمت الفصل بعوامل تحقيق التوافق الزواجي وعوامل سوء التوافق الزواج
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 فاشتمل على الفصول التالي: يالجانب التطبيقأما 

 طارإلامن خالل عرض  االستطالعية، لدراسةلمتكون من جزئيين: الجزء األول مخصص  الفصل الرابع

والتي  الدراسة مع وصف أدواتطبقت عليها أدوات الدراسة. التي  والعينة للدراسة، الزماني والمكاني

في  امل لدى الزوجة المعنفة، واستبيان التوافق الزواجي. ووصفهمااستراتيجية التع شملت استبيان

اما الجزء الثاني فقد وحساب كل من الصدق والثبات. لألداة، متريةالسيكو الخصائص  ،ما األوليةصورته

خصصته الطالبة للدراسة األساسية وقدمت فيه المنهج المعتمد في الدراسة، اإلطار الزماني والمكاني كما 

العينة من خالل مواصفاتها وطريقة اختيارها، ومن ثم  عرض األساليب اإلحصائية المعتمدة في تناولت 

 الدراسة. كما تم  عرض مفصل حول االختبار االسقاطيالتي اعتمدته الطالبة في دراستها.

: والهي تمحور حول التقرير السيكولوجي للحاالت مع عرض نتائج أدوات الدراسة الفصل الخامس

 والهي تناولت فيه نتائج الفروض بالفصل السادسيرا ختمت الطالبة فصول دراستها خأعليهن. المطبقة

التوصيات مناقشة نتائج الدراسة، وختم الفصل بجملة من و  الفرضياتوفقا للترتيب المتبع في عرض 

 االقتراحات.و 
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 االشكالية:

لقد شهد العالم على اتساعه اهتماما وتحركا واسعا من مختلف هيئات الدفاع في حقوق المرأة ومنظماتها 
شكالت االجتماعية، ومن بينها العنف ضد الزوجة، محاولة بتفعيل دور تلك المؤسسات في التصدي للم

منها وضع برامج خاصة على ضوء تنامي معدالت العنف وتعدد أشكاله ومع ازدياد ضحاياها. فقد 
ت تتفشى صبحيشكل عنف الزوج ضد زوجته ظاهرة من الظواهر االجتماعية الخطيرة التي أأضحى 

 ائر خاصة.بشكل سريع في المجتمع العربي عامة والجز 

يمكن حصرها بصورة دقيقة الن الغالبية العظمى من العنف الممارس  أكثُ االنشطة التي ال وهو
الوقت الهي تحتفل فيه المرأة الجزائرية باليوم العالمي للمرأة، بالهدايا والورود، تكشف  يوف مصرح به. غير

العنف ضد المرأة، حيث أكدت عن ارتفاع مخيف لمعدالت 2011آخر أرقام المرصد الجزائري للمرأة 
من العنف الموجه ضد المرأة مصدر   ℅64, 9 أن جعفريشائعة  ، السيدةالوطني لألسرة رئيسة المرصد

و أن اإلحصائيات المصرح بها من طرف مصالح .℅40.3ب ويأتي الزوج على رأس القائمة  األسرة
ء الظاهر من جبل الجليد، وأن العدد ألف حالة العام الماضي هي الجز  12األمن والدرك والمتمثلة في 

الفعلي للنساء المعنفات في الجزائر أكبر بكثير وهلك ألن أغلب من يتعرضن للعنف يلتزمن الصمت 
والمرأة الجزائرية ال تلجأ إلى الطب الشرعي أو القضاء إال إها قررت إنهاء حياتها مع المعتدي،خاصة إها 

في مشاكل أكبر تؤدي بها إلى الطالق أو خوفا من األولياء كان الزوج هو الفاعل، خوفا من الوقوع 
ونظرة المجتمع،ألن المرأة الجزائرية و بالرغم من كل ما توصلت إليه المرأة ،إال أنها بقيت حبيسة العقليات 

كما فندت أن تكون المرأة العاملة أي المستقلة ماديا والمثقفة أقل عرضة للعنف .والموروثات االجتماعية
لواقع يكشف عكس هلك، فالمرأة في الجزائر مهما كانت مكانتها العلمية، الثقافية واالجتماعية ألن ا

تتعرض للعنف بأشكاله اللفظي، الجنسي والجسدي. وتأسفت على حال إطارات في الدولة وطالبات 
 442( المقدمة من الشرطة بوهران ان 2011فحسب احصائيات) جامعيات يتعرضن لكل أنواع اإليهاء.

وتعد ظاهرة العنف ضد المرأة ظاهرة عالمية فال  عاملة.54امرأة بدون عمل تعاني من العنف مقابل 
تقتصر بمجتمع معين او على شريحة اجتماعية بعينها وان كانت هناك مؤشرات متعددة على ارتباطه 

 (450-2009:دبالعالقات السلبية داخله. )جالل، كاي
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الكتئاب لدى الزوجة يرتفع بتعرضها للعنف من قبل الزوج، حيث (أن مستوى ا2003ويؤكد سامي هاشم)
ان العنف بمختلف أشكاله يترك آثارا سيئة عليها ويؤدي الى انخفاض مستوى الثقة بالنفس واالحساس 
ويثير مشاعر الحزن لديها ,خاصة اها كانت مرتبطة بوجود أبناء يجبرونها على االستمرار في العالقة 

(.كما أشارت 2006غبتها ,كما يؤدي الى ظهور اعراض النفسجسمية.)روح الفؤاد:الزوجية رغم عدم ر 
فكانت غالبية اآلثار عن العنف وآثار  النفسية والجسدية في السويد Lundgren et, al (2001 )دراسة 

 %64النفسية على شكل اكتئاب وتشنجات عضلية نتيجة للشد أو الضغط النفسي ، كما أن ما نسبته 
أن العنف ترك آثارًا سلبية عليهن . كما أشارت الدراسة أيضًا إلى وجود أفكار انتحارية  منهن قلن

منهن إلى أنهن حاولن االنتحار فعال بعد  %5ومحاوالت انتحار فعلية لدى النساء المعنفات، حيث أشار 
رة الهر، )قد  منهن لديهن أفكار انتحارية نتيجة لما تعرضن له من عنف.  %23تعرضهن للعنف، وأن 

64:2008) 

وعلى هها االساس بات من الضروري البحث واالهتمام باألساليب التي تستطيع من خاللها هه  الزوجة 
تلك الضغوط بما يضمن  تستجيب بطريقة من شأنها أن تساعدها في تحمل، تجنب أو التقليل من شدة ان

على تجاوز المشكلة وبالتالي تختار انسب  وكلما زاد وعي الزوجة وخبرتها كانت قادرة النفسي.لها توازنها 
 الطرق واألساليب التي من شأنها تحقق لها نوع من التوافق النسبي.

ويعتبر التفاعل الثنائي اإليجابي بين الزوجين والمبني على المحبة والمودة واشباع الحاجات، أمرا ضروريا 
ها في نطاق أسرة تجمع بين الزوج والزوجة لتوفير االتزان النفسي واالستقرار االجتماعي،والمحافظة علي

 دراسةفحسب (. 3:2012فاتنة حماد، )ومن ثم  يمكن للعالقات الزوجية ان تستمر بدرجة من التوافق. 
كان من أهدافها معرفة أساليب المعاملة الزواجية وعالقتها بالتوافق الزواجي على و ( 1990بيومي خليل )

أستخدم فيها مقاييس كان منها أساليب المعاملة الزواجية والتوافق و  وزوجة،( زوج 200عينة مكونة من )
وتوصل إلى وجود عالقة سالبة دالة بين أسلوب التسلط والقسوة والتوافق الزواجي في حين توجد  الزواجي،

 .عالقة موجبة دالة بين المودة والرحمة والتوافق الزواجي

رجة االولى بمدى نجاح وفعالية االستراتيجية التي ومما ال شك فيه فإن التوافق الزواجي يتحدد بالد
الى  Richard ,Gelles(2006)فحسب دراسة  تستخدمها الزوجة في تعاملها مع العنف الموجه ضدها.

ان التوافق الزواجي مرتبط ببعض المتغيرات، وان احدى االستراتيجيات التي تستخدمها الزوجة قصد 
ي استراتيجية الشخصية والمتمثلة في التحدث ،إضافة المساندة إيقاف العنف الموجه ضدها من الزوج ه

من الجيران واألصدقاء. وان من عوامل سوء التوافق الزواجي هو افتقاد العالقات الشخصية مع األصدقاء 
أي أن العالقة الزوجية تتأثر بانخفاض مستوى العالقات االجتماعية مع  Kirsten Voss(1995)حسب 
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العوامل التي نستطيع التنبؤ من خاللها بالتوافق الزواجي الرضا عن العالقة أهم . ومن بين اآلخرين
مهمة في بناء العالقة الزواجية ألنه  ةكما أن الجانب العاطفي يحتل مكان االنفعالية،الجنسية والمساندة 

 (3:2007،ن)عبير الصبا يؤكد على المشاعر اإلنسانية.

 سليم الطاهر( والتي )ميتيجية التعامل للزوجة المعنفة نجد: دراسة استرا ومن بين الدراسات التي تناولت
هدفت إلى التعرف على مظاهر العنف ضد الزوجات المعنفات وأساليب التعامل التي تستخدمها في 
مواجهة العنف ومدى اختالفها تبعًا لمتغيري التعليم والعمل، كما هدفت إلى التعرف على سمات 

لتي تميز النساء المعنفات مقارنة بالنساء غير المعنفات وكهلك معرفة العالقة الشخصية وتقدير الهات ا
االرتباطية بين كل من تقدير الهات وسمات الشخصية وبين استراتيجيات التعامل مع العنف. تكونت عينة 

 االتحاد ( زوجة معنفة تم اختيارهن بالطريقة القصدية من خالل 112) ن( زوجة منه132الدراسة من )

 النسائي األردني والمعهد الدولي لتضامن النساء، تم استخدام استبانة مظاهر العنف ومقياس سمات

 واستبانة استراتيجيات التعامل مع العنف. الشخصية ومقياس تقدير الذات 

أظهرت نتائج الدراسة أن أكثر سمات الشخصية التي تميزت بها النساء المعنفات من غير المعنفات هي 

 رة وتحمل المسؤولية وإن أكثر استراتيجيات التعامل التي تستخدمها النساء المعنفات هي:سمة السيط

االسترخاء، الدعم االجتماعي ثم لوم الذات ثم استخدام وسائل الدفاع والدعم الديني، وكشف الذات  

حول دراسة كما أشارت ها إعادة البناء المعرفي، وحل المشكالت.اخرألآلخرين وضبط الضغط وكانت 

( ٪95-55أن أغلبية النساء المنتهكات جسديا) بلدان، أفادت10على  بمصر اقيمتالعنف ضد النساء 

لم يتوجهن ابدا الى أي جهة للحصول على دعم ونظرا لقلة البدائل المتوفرة أمامهن فإنهن يملن الى  انهن

اء على قيد الحياة وحماية السيطرة على دوافعهن بما في هلك التعايش مع العنف أو انكار  من اجل البق

 .لألطفال

وفيما يخص الدراسات التي تناولت استراتيجيات التعامل وعالقتها بالتوافق الزواجي نجد دراسة قام بها 

 بعنوان "العمالة المحلية والرضا الزواجي عند األزواج العاملين"  Stevens ;Riley 2001))ستيفنز،ريلي 

الدعم العاطفي المقدم من الشريك. ومدى التوافق في تقسيم هدفت للتعرف على مستوى الرضا عن 
زوجا وزوجة تم اختيارهن بناء على الدراسة المسحية" بجبال 178الواجبات المنزلية. تكونت العينة من 

روكي". وبعد استخدام أسلوب تحليل االنحدار، أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية بين الدعم 
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اجي، وانه كلما زاد مستوى الدعم االجتماعي للشريك، كلما يزداد مستوى التوافق االجتماعي والتوافق الزو 
الزواجي. كما ان هناك ارتباطا سالبا بين المستوى العاطفي المقدم من الشريك والتوافق الزواجي، في حين 
ل ان هناك ارتباطا موجبا بين تقسيم الواجبات المنزلية والتوافق الزواجي. )أحمد الصمادي، هال

 (.10:2011الجهوري

في دراسته حول عالقة استراتيجيات المواجهة بالتوافق الزواجي  Clode Bélanger et all(2015) كما تناول   
على وجود عالقة ارتباطية  جزوجا.فأسفرت النتائ256على مدى فترة سنتين لدى عينة من األزواج قدرها 
 جي للعينة.هات داللة بين استراتيجيات التعامل والتوافق الزوا

التي تستخدمها الزوجة في  توافق الزواجيوالاستراتيجيات التعامل وبالتالي ترى الطالبة انه ثمة عالقة بين 
العالقة الموجودة ل هها البحث المتواضع عن نوع تحاول من خالمواجهة العنف الزوجي، ومنه 

 بطرح التساؤالت التالية:تقوم والختبار هه  العالقة هما.بين

 الزوجات المعنفات؟األكثر استخداما من قبل ستراتيجيات التعامل اأي   -1
 ما هي االستراتيجيات المساهمة في التوافق الزواجي بالنسبة للزوجة المعنفة؟ -2
الستراتيجية التعامل تبعا لمستوى بين عينة الزوجات المعنفات في استخدامهن هل توجد فروق  -3

 دة الزواج؟التوافق الزواجي )مرتفع، متوسط، منخفض( وم
 

 منه يمكن صياغة الفرضيات التالية:و 

مساهمة في التوافق الزواجي المن بين استراتيجيات التعامل  حل المشكلو االجتماعية تعد المساندة -1-
 .لدى عينة الزوجات المعنفات

فق تبعا لمستوى التواستراتيجيات التعامل بين عينة الزوجات المعنفات في استخدامهن الفروق  توجد-2-
 .منخفض( تبعا لمدة الزواج متوسط، مرتفع،)الزواجي 

 

 دوافع اختيار الموضوع:

الرغبة في مواصلة بحث شهادة الليسانس حول استراتيجيات التعامل وربطه بمتغير آخر وهو التوافق -1
 الزواجي . 
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ما اثارنا لطرح الينا وفضولنا العلمي هو  أقرببحكم تواصلنا وعالقاتنا فان هه  الظاهرة تمس شريحة -2
 انشغاالتهن.

 الكتمان والغموض على ما تتعرض له الزوجات من عنف في مجتمعنا.-3

 :لدراسةااهداف 

 التعرف على أكثر أنواع استراتيجيات التعامل التي تستخدمها الزوجة المعنفة.-1

 لمعنفة.التوافق الزواجي للزوجة افي التنبؤ باستراتيجيات التعامل على مدى مساهمة  عرفالت-2

مدة الزواج ومستوى التوافق معرفة الفروق في استراتيجيات التعامل للزوجة المعنفة تبعا لمتغير -3
 .الزواجي

 

 اهمية الدراسة:

تتجلى اهمية الدراسة كونها تتعلق باألسرة والحياة الزوجية على الخصوص وهو مجال يحتاج للعديد -1
الضوء على الزوجة التي تعيش العنف من طرف زوجها  دراستنا هه  نسلط والبحوث. وفيمن الدراسات 

 وللكشف عن االساليب االكثر استخداما من طرفها.

 الميل الشخصي للمواضيع التي تمس الوسط االسري.-2

 

 التحديد االجرائي لمفاهيم الدراسة:

دمها الزوجة وتعرف اجرائيا في الدراسة الحالية بالطرق أو االساليب التي تستخ استراتيجيات التعامل:
المعنفة من طرف زوجها كردود فعل بقصد خفض حد  التوتر. وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها الزوجة 

 الترفيه، المساندة، )حل المشكل المعنفة في استجابتها لفقرات مقياس استراتيجيات التعامل ويظم ستة ابعاد
 .لتقبل(ا، الهات للدين، التجنب، ضبط االجتماعية، االنفعال، اللجوء

 تها.لفعالة تستخدمها الزوجة المعنفة بغرض معالجة مشك ،مهاراتطرق هي :المشكلبعد حل -

 بسلوكيات القصد منها ادخال السرور على النفس لخفض حد  المشكلة. القيام :الترفيهبعد -
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 قاربوتشمل الدعم المادي والمعنوي الهي تتلقا  الزوجة المعنفة من االبعد المساندة االجتماعية:-

قصد تخطي  الوجدانية، القبول والتوجيهات، الحماية، المشاركةاو االصدقاء والمتمثل في النصائح  
 المشكلة التي تمر بها.

واالنزعاج قصد  ، البكاءكاليأسفي ردود انفعالية في مواجهة الموقف الضاغط  تتمثل االنفعال:بعد -
 خفض االثر العاطفي.

العبادات وتقوية الجانب الديني كمصدر للدعم الروحي على القيام بالمداومة  بعد اللجوء للدين:-
 واالطمئنان النفسي.

 البحث عن بدائل وتحويل االنتبا  باالنشغال بنشاطات اخرى لخفض حد  تأثير المشكلة.بعد التجنب:-

 بمعنى التحكم في االنفعال وهلك باستخدام اساليب للتقليل من تأثير المشكلةبعد ضبط الذات:- 

 االعتراف بالواقع ومعايشته من خالل تبني أفكار للتقليل من حجم المشكل. هو بعد التقبل:- 

 

ويعرف اجرائيا بقدرة الزوجة المعنفة على االستمرار في الحياة الزوجية والتأقلم مع : التوافق الزواجي
رجة استجابة الزوجة ما يواجهها من مشكالت وتحقيق نوعا من التعايش فيما بينها بين زوجها ويقدر بد
اإلنسانية، )المعاملة  المعنفة لفقرات مقياس التوافق الزواجي المعتمدة لهه  الدراسة ويظم ستة أبعاد

 الرضا والسعادة الزوجية(. ، النضج االنفعالي، التوافق الجنسي، الخالفات الزوجية، تحمل المسؤولية
االحترام والمعاملة الحسنة للزوج اتجا  زوجته يعني بها مشاعر المودة و  بعد المعاملة االنسانية: -

 واالتصال اللفظي وغير اللفظي االيجابي.
لزوج قصد توفير احتياجات والمعنوي ل يقصد بها مدى االستعداد المادي :بعد تحمل المسؤولية-

 االسرة.
ين في شتى :ويقصد بها التباين في االفكار والميول واالتجاهات بين الزوجبعد الخالفات الزوجية-  

 االمور.
ويقصد به استمتاع الزوجة بإشباع حاجتها الجنسية مع زوجها وشعورها  :بعد التوافق الجنسي-  

 بالرضا.
 ويقصد به مدى قدرة الزوجين على التحكم في الدوافع واالنفعاالت. :بعد النضج االنفعالي العاطفي-  



 

13 
 

واألمن واألمان والوصول الى درجة التقارب  عور الزوجة باالرتياحشبعد الرضا والسعادة الزوجية:-  
 واأللفة مع زوجها. 

 

نفسية  جسمية،أهى او معانات ي فعل ينجم عنه أ ويعرف اجرائيا في الدراسة الحالية :العنف الزوجي
)التصريحات التي يتم رصدها من خالل المقابلة مع زوجها او جنسية للمرأة من طرف اقتصادية 
 الحاالت(.

 

 :راسةالد صعوبات

  صعوبة ايجاد العينة التي تتعرض للعنف الزوجي لكونها من خصوصيات االسرة وال يمكن
 اننا في مجتمع محافظ. بالسهل، خصوصااقتحامها 

 هي استراتيجيات التعامل وعالقتها بالتوافق الزواجي و  قلة الدراسات التي تمس صميم الموضوع أال
استراتيجيات التعامل وربطته سات السابقة تناولت الدرامعظم ن أاه على حد  مطالعة الطالبة. 

 بالضغوط.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 أوال: العنف الزوجي

 ثانيا: استراتيجية التعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

 تمهيد:

يعد العنف الزوجي ظاهرة خطيرة طرقت ابوابنا في اآلونة األخيرة بشدة، والتي تدفعنا للنظر في 
لك. كما سنتناولها بالتفصيل في هها الفصل من خالل دراستها من عدة تعامل الزوجة اتجا  ه

 جوانب.

هو الخرق باألمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق ويقال اعتنف األمر: أخه  تعريف العنف لغة: 
 (.903:1988)ابن منظور، بعنف. ويعني كهلك التوبيخ واللوم كما جاء في لسان العرب 

فهي مشتقة من الكلمة  violenceلغة العربية من نظيرتها االنجليزية عنفوتقترب داللة اللفظ في ال
 (71:2005محمد دياب، وتعني الغلظة والقوة ) violentiaالالتينية 

رغامه دون ارادته وهلك فالعنف " ROBERTوحسب قاموس روبار  هو التأثير على الفرد وا 
 (ROBERT ,1984 :1136)باستعمال القوة واللجوء للتهديد"

 المعنى االصطالحي للعنف:

 حسب موسوعة علم النفس والتحليل النفسي:-1  

العنف هو سلوك مشوب بالقسوة والعدوان والقهر واإلكرا ، وهو سلوك بعيد عن التحضر والتمدن    
تستثمر فيه الدوافع العدوانية استثمارا صريحا كالضرب والتقتيل لألفراد والتكسير والتدمير للممتلكات 

 (6:2006)نادية دشاش،  ام القوة واإلكرا  للخصم وقهر .واستخد

ان العنف هو استجابة لمثير خارجي تؤدي إللحاق األهى بشخص  Straussستراوس يعرف-2
نفس آخر، وتكون االستجابة بشكل عنيف ومشحونة بانفعاالت الغضب والهياج كنتيجة لإلحباط )

 (7المرجع السابق:

هو لغة التخاطب االخيرة الممكنة مع الواقع واآلخرين، حين  يرى أن "العنفمصطفى حجازي: -3
يحس الفرد بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي وحين ترسخ القناعة لديه بالفشل في 

 "اقناعهم بكيانه وقيمته
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ومنه يمكن القول ان العنف هو االستخدام غير المشرع للقوة المادية او المعنوية بأساليب شتى 
 ق األهى باألشخاص واإلضرار بالممتلكات. إللحا

 :أوال: العنف ضد الزوجة

عن العنف ضد النساء "انه أي فعل عنيف  الجمعية العامة لألمم المتحدةحسب ما تعرفه -1 
يترتب عليه أهى أو معاناة للمرأة سواء من الناحية الجسدية، الجنسية أو النفسية بما هلك التهديد 

 تعسفي من الحرية سواء حدث هها في الحياة العامة أو الخاصة".االكرا  أو الحرمان ال

فقد أعطت تعريفا شامال للعنف ضد الزوجة فهو ايقاع االلم من خالل Frincinفرانسين  أما-2
 (122:2011)منال عباس، االيهاء الجسدي، االنفعالي، النفسي او استغاللها جنسيا في البغاء".

ن أولى خطوات السير نحو السلوك التدميري، هو فك االرتباط ( "أ1997)خليل وديعكما يشير -3
العاطفي باآلخر، بحيث تنهار روابط األلفة والمحبة والحماية كما تنهار روابط المواطنة أو المشاركة 

 في المصير فتحل محلها مشاعر الغربة والعداء واالضطهاد.

ها حدث  "فحسب ما أشار اليه أن قوة االرتباط العاطفي مهمة جدا في الحفاظ على المحبة والمودة وا 
وان فك او فشل هها الرابط، تنهار وتتبدد العالقات ويحل محلها مشاعر العدائية وبالتالي ال تتوقع 

 لألسرة االستقرار.

 أشكال العنف ضد الزوجة:1-

  :يعد من أكثر أنواع العنف وضوحا ويتم باستخدام االيدي واألرجل بأي أداة العنف الجسدي
ويتراوح من أبسط األشكال إلى أخطرها وأشدها )الضرب، شد  شأنها ترك آثار واضحة.من 

الشعر، الصفع، الدفع، المسك بعنف، َلي اليد، الرمي أرضًا، اللكم، العض، الخنق، الحرق، 
 .والقهف باألشياء

  :هو ارغام الزوج زوجته على االتصال الجنسي دون مراعات الوضع العنف الجنسي
لنفسي لها، الهجر أو االجبار على البغاء او االرغام على مشاهدة الجنس الصحي او ا

ويشتمل االغتصاب واستخدام أساليب جنسية مخالفة لقواعد الدين والخلق، أو االمتناع عن 
 (303:2010ممارسة العملية الجنسية معها.)أسماء االبراهيم،
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حيث ينادي زوجية بداخله، والمالحظ في موضوع العنف الجنسي إدراج موضوع العالقة ال
عدد من الهيئات والمراكز المهتمة بحقوق المرأة بتجريم ما يسمونه " باغتصاب الزوجة". وترى هه  
الهيئات أنها جريمة يجب أن يقف لها القانون بالمرصاد وأن يمنعها ألنها تندرج في نطاق العنف 

 (.9:2009)نهى القاطرجي , األسري

NORIA BEN GHABRIT (2006 )نورية بن غبريت ةوحسب ما توصلت اليه دراس
حول أخطر انواع العنف الممارس من الزوج نحو زوجته. فجاءت العالقات الجنسية 

المكرهة)المجبرة( في المرتبة االولى يليها العنف الجسدي، العنف اللفظي والنفسي. واتفق مع دراسة 
من النساء يتعرضن للعنف الجنسي ٪35( ان 2008بالسودان حول العنف ضد المرأة في تقريرها)

والمتمثل في اجبار الزوجة على ممارسة أوضاع شاهة، إضافة على مطالبتها بإعادة الختان، في 
 حين اغلب الحاالت تحرجن من مناقشة هها األخير لكونه من الموضوعات الحساسة.

  :لعيان وهو يعتبر من أخطر أنواع العنف فهو غير ملموس وال أثر واضح لالعنف النفسي
شائع وله آثار مدمرة على الصحة النفسية للمرأة. كما يشمل على هدم منظم للهات كأن 

االتهام  ينعت الزوج زوجته بالجنون او يحرجها أمام اآلخرين، ينعتها باأللفاظ البهيئة، الشتم،
ى مما يسبب لها الخوف، االكتئاب والضغط، كما يعمد بعض االزواج ال بالسوء، إساءة الظن

يهاءهم كأسلوب لإليهاء النفسي للمرأة.      ، التخويف،التهديد بالطالق او ابعاد االطفال عنها وا 
 (304:2010()أسماء االبراهيم، 37:2009)منير كرادشة، 

 هو عنف مادي سيئ للزوج من خالله الى الزوجة مستخدما العنف االقتصادي والمالي :
 سلطته ويتمثل في:

من مصروفها، أخه أموالها الخاصة وعدم االنفاق على األوالد إلضعافها بخله عليها وحرمانها -
شعارها بتعهر حياتها من دونه وإلحكام سيطرته عليها خصوصا إها كانت ربة منزل.  وا 

 استغالل الزوجة العاملة باحتراسها على إنفاق راتبها على االسرة في حين يقوم هو بتوفير راتبه -

 (52:2011)منى يونس،  ا كانت عاملة والتحكم في اختياراتها المهنية.منع المرأة من العمل إه -

ومنه يمكننا القول بان العنف ضد الزوجة هو هلك السلوك السلبي الهي يصدر من الزوج والمتمثل 
 في االساءة بمختلف أشكالها جسدية، نفسية، جنسية ومادية ينتج عنها آالما أو آثارا.
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 صيرورة العنف الزوجي: 2-

الباحثة االمريكية أن E.wolkerاليانور والكر العنف الزوجي يتسم بطابعه التطوري فقد اعتبرت  إن
ظاهرة العنف بين الزوجين تمر عبر أطوار نمو دوري للتوتر يجري عبر ثالث مراحل تتكرر دوريا 
وهها من خالل دراسة أجرتها على عدد من النساء تعرضن للضرب من طرف أزواجهن وبلغن 

جة بغرض الكشف عن دورة العنف والمتمثلة في المراحل التالية اضافة الى زملة أعراض زو 400
 المرأة المضروبة:

يالحظ فيها تزايد التوتر في العالقة بين الزوجين بشكل المرحلة األولى: مرحلة بناء التوتر    
ظيا او رمزيا معتدال تدريجي ألسباب مختلفة وقد تكون تافهة. يأخه العدوان في هه  المرحلة شكال لف

 نسبيا. ويكون التواصل منعدما ويزداد شعور الضحية بالخطر وتزداد محاولتها بتجنب االساءة.

تبدأ عندما يرتفع التوتر الى درجة تفوق عتبة التحمل عند أحد المرحلة الثانية: مرحلة االنفجار 
ق والغضب مرتفع والمعتدي الطرفين وفيها يظهر العنف الجسدي واللفظي بأشد صورة. ويكون القل

 يلوم الضحية. وبالتالي تتوافق مع االساءة لكي تعيش وربما تهرب ومن ثم تعود حينما تهدأ االزمة.

يظهر سلوك الزوجة االنسجامي ويشعر فيها الزوج بتأنيب المرحلة الثالثة: مرحلة الكمون والهدوء 
ح من الضحية. وينجح عادة في هلك الضمير فيحاول استرضاءها بطرق شتى ويسعى للعفو والتسام

)شهر العسل الدوري(.ثم بعد مضي بعض الوقت يعود  والكر"فتأخه العالقة بينهما شكال تسميه "
 التوتر لالرتفاع من جديد تدريجيا، وهكها تتأسس المراحل الواحدة تلوى االخرى.

 (129: 2007()طه عبد العظيم,166:2012)فيصل الغرايبية,

 

 دورة العنف الزوجي (يوضح1شكل )

 

 

 

 (128:2014)أبو اسعد، 

 الندم واالسف

الشعور بالندم،يتصرف بشكل 

مهذب،يعتقد انه ال يكرر ذلك 

 وانها تعلمت درسا ولن تخطئ

 ب الفعليالضر

يحدث الضرب في السر، عادة ما 

يصبح أكثر إذا طلبت المساعدة. 

يتالشى ضغطه، يدخل في 

 الصدمة

 بناء التوترات

وال يحاول  شيءيلومها على أي 
يزيد من عنفه الجسمي ضبط سلوكه،
 مبررةمطالبه غير،واللفظي
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 دواعي استمرار الزوجة المعنفة في عالقتها الزوجية: 3-

 لماذا تحرص المرأة المعنفة على االستمرار في عالقتها الزوجية في حالة تعرضها للعنف االسري؟

ب التي تدفع المرأة الى تؤكد الدراسات واألبحاث هات العالقة بحاالت العنف االسري ان من أهم االسبا  
 المضي واالستمرار في حياتها الزوجية رغم االضرار التي تتعرض لها هي:

 .حرص المرأة على أسرتها وحبها ألوالدها أو خوفها عليهم من الضياع 

 .عدم توفر الماله اآلمن او البديل امام المرأة التي ليس لها عمل 

  وجها ووعود  بالعدول عن ممارسته العنف ضدها.اعتقاد المرأة بأنها قادرة على تغيير سلوك ز 

 .عدم توفر الدعم االجتماعي للمرأة المعنفة وخاصة من قبل أسرتها 

 .عدم وجود قوانين تحميها 

 .الخوف الهي تتعدد أشكاله: الخوف على أطفالها، مركزها او سمعتها 

 رسة بعض أشكال العادات والتقاليد وما تتضمنه من محركات متعددة ومتنوعة تشجع على مما
 العنف.

  والكر وحسب ما أشارت اليهWalker في دراستها أن انخفاض تقدير الهات الشعور بالهنب
الغضب, العزلة عن مصادر المساندة وصعوبة في اتخاه القرارات اضافة للخوف واالعتمادية 

 نيفة.كلها أعراض تؤثر في تحديد ديناميكية معاملة المرأة وتجعلها تبقى في العالقة الع

 .اعتقادها أنها إها تركت الزوج المسيء فإن هها يعني أنها زوجة فاشلة وأم فاشلة 

 .التركيز على االوقات الجيدة في العالقة بدال من أوقات اإلساءة 

 (143:2007( )طه عبدالعظيم، 85:2009)منير كرادشة، 

  السبع فاطمة الزهراءوحسب دراسةSBAA FATIMA ZOHRA(2006 حول العنف )
لزوجي أن من بين االسباب الداعية لمكوث الزوجة المعنفة في بيت الزوجية هو االمل في ا

 تغيير سلوك الزوج، والمجتمع من الصعب يتقبل المرأة المطلقة.
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  تتفق مع هلك دراسة اجريت بمصر تناولت العنف ضد النساء فكانت نتائجها انه من بين
 قات تتسم باالنتهاك مايلي:االسباب التي تدفع النساء االستمرار في عال

الخوف على األطفال، التبعية العاطفية، غياب دعم االهل واألصدقاء، االمل لحدوث تغيير في سلوك   
ونفس النتائج  أزواجهن بينما تدفع الوصمة المرتبطة بالنساء المطلقات الى قبول االستمرار في عالقاتهن.

الزوجات يتقبلن هلك خشية التفكك، الخوف من إيهاء  من ٪90(ان 2008توصلت اليها دراسة بالسودان )
 البنات خاصة، او الحرمان منهم وعدم القدرة المالية.

 وجد الباحثون أسباب عديدة ومتداخلة لعنف الزوج نحو الزوجة وأبرزها:أسباب العنف نحو الزوجة:  4-

 من خالل  نشأة الزوج في أسرة يسودها العنف، حيث يمكن أن يمكن يتعلم سلوك العنف
 keregaمشاهداته االولى هو نموهج سيئ وينعكس على حياته الزوجية في المستقبل وقد وجد 

( ان االطفال الهين تعرضوا للعنف من قبل آبائهم في الصغر أكثر ميال من غيرهم الى (2002
 (54:2011)منى يونس وآخرون، تكرار مثل هه  الممارسة مع زوجاتهم في الكبر.

دورا في اساءة الزوج لزوجته، فالثقافة التي تعطي االولوية للمكانة والسلطة للرجل هي التي الثقافة تلعب 
تدفعه للعنف االسري أكثر من تلك المجتمعات القائمة على مبدأ المساواة. كما 

 ( أن المعايير الثقافية هي التي تشجع الزوج لممارسة العنف.1976)STRAUSستروستشير

من ٪68سنة ان  49-15ا هيئة األمم المتحدة أجريت على نساء ما بين لقد اظهرت دراسة أجرته
من اإلندونيسيات يعتقدن ان الزوج يحق له ضرب  ٪54من التركيات، ٪49من المصريات،٪50الجزائريات،

زوجته بموجب سلسلة من الظروف مثل إها أحرقت طعام، او تجادلت معه، او خرجت من البيت بدون 
 (3:2010هويش، )ريما بن سعد ال.اهنه

  الضغوط التي يتعرض لها الزوج من العمل، او ضغوط مادية، اجتماعية تدفع بالزوج لممارسة
 OLLIEأولي بوكس العنف ضد زوجته كوسيلة للتخفيف من هها الضغط. فحسب ما أشار اليه 

POCS  لضغوطاانSTRESS التي يعاني منها الشخص العنيف هي السبب في استخدامه
الهين يواجهون مشاكل كالبطالة والخالفات الزوجية يكونون أكثر ميال للعنف مع للعنف آلباء 

 (103:2011.)منال عباس، أطفالهم وزوجاتهم
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( ان المشاكل العائلية 2011وحسب االحصائيات المقدمة من مصالح الشرطة بوالية وهران لسنة)
حالة والدوافع  410ب  حالة، الجنس 3080حالة، سوء التفاهم ب 3255تصدرت دوافع العنف ب 

 حالة. 297المالية ب 

  تعاطي الكحول بالنسبة للزوج يمكن أن تتسبب في فقدانه لتوازنه العصبي والنفسي ومن دون
 .وجود سبب وجيه يدفعه لممارسة العنف نحو زوجته

  الغيرة الشديدة للزوج على زوجته تمثل سبب رئيسي في العديد من حوادث العنف، فالغيرة كما
 .℅10.5( تمثل 2006في دراستها ) NORIA BENGHABRITت إليها أشار 

  بارجلو أما دراسةBERGLOW (1981 فان الغيرة تشكل )فهي تؤدي لالكتئاب ℅. 41
الغضب، نقص تقدير الهات والعنف وبالتالي يكونون أقل أمنا واستقرارا في عالقاتهم مع 

 زوجاتهم.

  تنشأ الصراعات لوجود تباين في خصائص الصراعات االسرية ونقص مهارات التواصل: قد
الشخصية لدى كل من الزوجين في مواجهة ما يعترضهما من مشكالت وتظهر هه  الصراعات 
في نقص التواصل بين الزوجين وعدم الرضا عن العالقة وبالتالي تسهم في حدوث العنف، كما 

ارات التواصل ( أن الرجال الهين لديهم نقص مه1993) BABCOCKباب كوك كشفت دراسة 
 ونقص القوة في اتخاه القرار يزداد العنف لديه ضد المرأة.

  عن  هبة حسينوجود اضطراب عقلي او نفسي لدى أحد طرفي العالقة الزوجية، فحسب دراسة
( عن االساءة للمرأة ان االزواج المسيئين لزوجاتهم جسديا يعانون من انخفاض تقدير 2011)

هم، كما انهم عادة يتسمون بالغيرة وحب التملك واالتجا  نحو الهات وهم يبررون ردود افعال
 Miro et allوآخرون  ميروالسلوك البدني واللفظي تجا  الزوجات هها يتوافق مع دراسة 

 (85:2007طه عبد العظيم،) (85:2009)منير كرادشة، (.1988)

ن االضطرابات النفسية وخاصة وعلى خالف االبعاد الثقافية والدينية واالجتماعية لإلساءة للمرأة، فا
روح الفؤاد الشخصية تلعب دورا بارزا في توجيه اإلساءة الى المرأة وهها ما تشير اليه دراسة 

زوجة متعرضة لإلساءة من الزوج الى وجود عالقة ارتباطية بين 240( لعينة قدرها 2006)إبراهيم
ويتضح من هلك ان اضطرابات شخصية اضطرابات الشخصية للزوج واشكال اإلساءة المدركة من الزوجة 
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الزواج وخاصة )الحدية المضادة للمجتمع، االضطهادية(هي األساس لإلساءة والمشاكل التي تدركها المرأة 
سواء كانت معنوية ، نفسية ، بدنية ، اجتماعية ،اقتصادية، جنسية وعاطفية. وبالتالي فان األزواج الهين 

 القة الزواجية ويسيئون لزوجاتهم.يعانون من هها االضطراب يفسدون الع

( للكشف عن ديناميات البناء النفسي للزوجات المساء اليهن، واالزواج 2001كما اشارت دراسة هبة حسن)
سيدة متزوجة. طبقت  60المسيئين لزوجاتهن لتشخيص الظاهرة وتحديد ابعادها، وتكونت عينة الدراسة 

تائج وجود اضطراب البناء النفسي للزوجات المساء اليهن عليهن مقياس اإلساءة الى المرأة، فكشفت الن
واثارة الزوج لكي يسيء اليهن بالضرب. وان شخصية األزواج المسيئين لزوجاتهم مضطربة 

 (16:2007سيكوباتيا.)الصبان، 

 النظريات المفسرة لسلوك العنف ضد الزوجة: 5-

  :طف واالختالل الهي يحدث داخل أكد بعض العلماء على أثر الغرائز والعواالمنظور النفسي
االنسان في بروز السلوكيات الشاهة والمنحرفة، فضال عن العقد النفسية التي تؤدي لظهور 
سلوكيات عنيفة اتجا  اآلخرين ومنها المرأة. فنظرية التحليل النفسي فسرت العنف هو سلوك يهدف 

ن  كان على حساب اآلخرين، وهه  إلبعاد األلم والحصول على اللهة أو الدفاع عن الهات حتى وا 
 (.26:2010)ليث محمد عايش، مرتبطة باستعداد فطري غريزي يولد مع الفرد. 

  :ترى أن االشخاص ريتشارد دولتز" و "ألبرت بندورامن أشهر منظريها "نظرية التعلم االجتماعي "
الخرى. بمعنى اللهين يكتسبون العنف يتعلمون بنفس الطريقة التي يتعلمون بها أنماط السلوك ا

أنماط السلوك الفردي هي أنماط مكتسبة عن طريق المالحظة وبقدر ما يتم تعزيز هه  االستجابة 
 فان ظهورها يصبح أكثر احتماال.

"فبعض اآلباء مثال يشجعون ابناءهم على التصرف بعنف مع اآلخرين في بعض المواقف من جهة 
مغايرة من جهة أخرى" . ويرى)باندورا(" أن طبيعة الرد  ويطالبونهم بأن ال يكونوا ضحايا للعنف في مواقف

 على العدوان تتوقف على التدريب االجتماعي األول أو بصورة أكثر تحديدًا تتوقف على تعزيز

 Gellesاإلجراءات التي خبرها الشخص من قبل ومحاولة نمهجتها في تلك الصيغة العدوانية. 
Strause(1989 ,25) 
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  ( وترى ان السلوك العدواني نيل ميلر( و)جون دوالرد: من أشهر منظريها )اننظرية االحباط والعدو
 بمختلف أشكاله ينجم عن شكل من أشكال االحباط.

 رائد النظرية "وليام جود" توصل ان الزوج كلما زادت المعايير المتاحة له نظرية المصدر والتبادل :
لى استخدام العنف عندما يدرك ان مصادر  كلما قلت رغبته نحو استخدام العنف بينما يلجأ الفرد ا

االخرى غير كافية. وبناء على هلك يمكن النظر الى العنف بأنه وسيلة لممارسة الضبط 
 (51:2008)قدرة الهر، االجتماعي من جانب األزواج على الزوجات.

كرت لقد كر م ديننا الحنيف المرأة وخصها بالهكر، فهموقف الشريعة من العنف ضد الزوجة:  6-
في القرآن الكريم في عدة سور كسورة مريم، الممتحنة، النساء والمجادلة. ولقد عنيت الزوجة بمعاملة خاصة 

من سورة النساء.إال أن واقعنا  19بعيدا عن العنف والتحقير في قوله تعالى "وعاشروهن بالمعروف" اآلية 
ينسبون بهلك لآلية الكريمة القائلة  يعكس هلك فالعديد من االزواج ينسبون لجوئهم للعنف حقا مشروعا

الحات قانتات  "الرجال قوامون على النساء بما فض ل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالص 
حافظات للغيب بما حفظ اهلل والتي تخافون نشوزهن  فعظوهن  واهجروهن  فإن أطعنكم فال تبغوا عليهن  سبيال 

من سورة النساء. ومن هنا يمكننا القول ان المشرع أباح الضرب لكن بعد  34إن  اهلل كان علي ا كبيرا" آية 
الوعظ والهجر ويكون غير مبرح. وكما ورد عن نبينا محمد عليه السالم في حجة الوداع " واستوصوا 
بالنساء خيرا، فإنما هن عوان عندكم ليس تملكون منهن شيئا غير هلك إال أن يأتين بفاحشة مبينة "ولما 

بينا الكريم عن حق الزوجة من زوجها قال" أن تطعمها إها طعمت، وتكسوها إها اكتسيت وال تضرب سؤل ن
 الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال في البيت"

ومن الحجج على نبه اإلسالم لضرب الزوجة أنه لم يعرف عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم أنه 
مثل األعلى، فكان يقدر كل حالة ويتدبر عاقبتها استخدم اسلوب الضرب مع أحد من أزواجه، انه ال

ويتصرف اتجاهها وفق ما تطلبه من كياسة وحكمة.وقد وصف الرسول عليه الصالة والسالم في حديثين 
مختلفين من يضرب زوجته باللؤم وغلظة الحس، فقال عليه الصالة والسالم: "يعمد أحدكم يجلد امرأته جلد 

"خيركم، خيركم ألهله وانا خيركم ألهلي". ومه"، وجاء في حديث آخر:"   العبد فلعله يضاجعها من آخر ي
)رشاد عبد منحها الحق في الخلع مثلما منح الطالق بالنسبة للرجل ولكن وفق ضوابط كما

 (310:2008()رشدي،أبوزيد16:2008العزيز,
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والمعلومات التي يمكن ابراز صفات الزوج العنيف باالستناد الى المالحظات أنماط الزوج العنيف: -7
ألبار جمعها الباحثون من خالل دراستهم على االزواج اللهين يمارسون العنف على زوجاتهم وقد أثار 

ALBER.أربعة أنماط للزوج العنيف 

  :هو الهي يعامل شريكته كما لو كانت شيئا مملوكا له ويسعى بسلوكه الى تحقيق الرجل المسيطر
 السيطرة التامة.

   هو الهي يعيش عادة مشاعر حادة ومتناقضة إزاء زوجته وتغلب عليه انفعاليا:  الرجل المتناقض
التبعية االنفعالية وتوترات الغضب والعنف التي ال يسيطر عليها للشريكة فيحاول بإخالص الحصول 

 .على رضاها وعفوها

  :ته مما هو الهي يسعى الى تحسين سلوكه وصورته في نظر اآلخرين على حساب عفويالرجل المزيف
 يزيد مشاعر القلق التي تتراكم ومن ثم  تظهر من خالل سلوك العنف والعدوان.

  :وهو الرجل الهي يرى في شريكته جزءا من هاته وكل محاولة للشريك تهدف الى المتوحد بالشريك
         االستقالل العاطفي، االقتصادي او االجتماعي تزيد شعور  بالتهديد فيزداد احتمال ظهور العنف عند .

 (164:2012( )فيصل الغرايبية، 124:1997)خليل وديع، 

ومنه يمكننا القول انه حتى وان صنفت صفات الزوج المعنف اال أن االمر يبقى نسبيا كون العالقة هي 
بين شخصين اي وجود الجاني والضحية اهن تفاعل وبالتالي يتوقف كهلك على طريقة ردود فعل 

 .وتعاملها مع العنفالضحية وكيفية استجابتها 

 آثار العنف على المرأة:- 8

  :قد يكون العنف سببا خطيرا للكثير من االمراض العضوية كالضغط السكري، آثار صحية ونفسية
االمراض الجلدية وكها ما يطلق عليه بزملة أعراض المرأة المضروبة وهي تتضمن االكتئاب 

 Seligmanأطلق عليه سيلجمان  وانخفاض الشعور بالضحية مع تكرار االساءة، او ما

 العجز المكتسب، حيث تشعر المرأة باالكتئاب مع عدم قدرتها السيطرة على امور حياتها.

 (13:2011)منال العباس، 
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كما أشارت دراسة قام بها المجلس القومي بمصر للنساء المعنفات انه يحدث عندهم تدني مستوى الرضا 
ة. ويرى بعض الباحثين انه يتم بانتظام إنكارهن حقهن في األمان والمودة، شيوع أنماط التواصل السلبي

 (08:2012)قدرة الهرالجسدي والجنسي والعاطفي. وهي جوانب تعد أساسية للصحة النفسية. 

( الى وجود عالقة ارتباطية بين اإلساءة للزوجة 2006وفي نفس السياق كشفت دراسة روح الفؤاد إبراهيم )
ا في العالقة الزوجية، ويتضح هلك في انخفاض مستوى الثقة بالنفس لديها وعدم واآلثار المترتبة عليه

 . اإلحساس باألمن وارتفاع مظاهر القلق واالكتئاب وعدم التركيز وهلك كآثار نفسية ناتجة لديها من اإلساءة

وكهلك وتعاني النساء المتعرضات للعنف من آثار الضغوط للصدمة والمتمثلة في الكوابيس والتخيالت 
اعراض التجنب مثل فقدان الهاكرة واعراض االثارة العصبية مثل اضطراب النوم وصعوبة التركيز هها 

 ((Astin et all1995حسب       

  :يؤدي عنف المرأة الى تفكك االسرة وانعدام الثقة واالحترام المتبادل بين أعضاءها آثار اجتماعية
ن االب وهو يعنف االم قد يعنفون زوجاتهم مستقبال. كما يعد انتاج للعنف، فاألطفال الهين يرو 

كماان عالقة االطفال بآبائهم تكون مضطربة وهم يصابون باستياء وخيبة أمل وقد تؤد الى 
 انحرافهم وجنوحهم.

  :إن العنف الموجه نحو المرأة بالضرورة يؤثر على االبناء مما يدفعهم لسوق العمل آثار اقتصادية
 لبية تضر بصحتهم وبمفهوم العمل الروحي واالجتماعي.                                        وما يتبعه من آثار س

 (265:2008)صالح الداهري، 
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 احصائيات حول العنف ضد الزوجة: 9-

 2014-2013(يبين احصائيات العنف ضد الزوجة لسنتي 1جدول )

 

 

القضايا المسجلة على مستوى مصالح الشرطة القضائية التابعة لوالية وهران والتي  يوضح هها الجدول عدد
في  ٪63كشفت عن ان العنف الجسدي احتل المراتب األولى بالمقارنة مع اشكال العنف األخرى ب

في  ٪ 20( وارتفع ب 2013في )٪ 17(.يليه العنف النفسي ب 2014في ) ٪ 69( وارتفع الى 2013)
في  ٪7.واخيرا العنف الجنسي ب 2014في  ٪7و 2013في ٪13م العنف المادي ب(.ث2014سنة )
 .2014في  ٪ 4و  2013

وحسب المعلومات المستمدة من الشرطة فان الضحايا يلجأن أوال الى مصالح الشرطة وبعد هلك يتم 
ة توجيههن الى مصلحة الطب الشرعي إها وجد عنف جسدي او جنسي من اجل الحصول على شهادة طبي

بمثابة سند لترسيم شكوى الضحية. وبعد هلك تعود لمصالح الشرطة قصد تقديم البالغ وغالبا ما تتراجع عنه 
من العنف الزوجي حسب  2015وتستخف العنف وتلوم نفسها. وفيما يلي جدول يوضح الثالثي األول من 

 مصلحة الطب الشرعي بوهران.
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 2015ثي األول لسنة (يبين احصائيات العنف الزوجي من الثال 2جدول )

 مارس فيفري جانفي 

23 22 33 

 ضحية78المجموع 

 

 حالة.33يالحظ ان عدد ضحايا العنف الزوجي ارتفع في شهر مارس الى 

 

 (يبين المتابعة الشهرية لحاالت العنف ضد المرأة3الجدول)

 

 

,كما ان شهر  2012بنسبة قليلة مقارنة بسنة  2013يالحظ انه انخفضت نسبة العنف ضد المرأة لسنة 
 سبتمبر شهد ارتفاع في عدد الحاالت في كلتا السنتين ,وان عدد الحاالت تساوى في شهر جوان.
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 :ثانيا : استراتيجيات التعامل

باللغة االنجليزية والهي  to coopمن فعل  Copingاشتق مصطلح  أصل كلمة استراتيجيات التعامل:-1
، أما في األدب Coping Strategyستراتيجيات، أو أساليب المواجهة. في األدب االنجليزي يعني ا

 Processus d’ajustement ,Processus de Faire face,Processus de Maitriseالفرنسي. 

 من بين المصطلحات المرادفة الستراتيجيات التعامل هي:

(، استراتيجية 2004ة الضغوط لجمعة سيد يوسف )(، إدار 1992استراتيجيات التصرف لبشير بن طاهر )
( ومعتز إبراهيم 2014(، استراتيجية المواجهة لسليمان بن الراشد )2005التكيف لبشير بن طاهر)

 (2013لبد)

 Coping(1994( ،استراتيجية التعامل للهنداوي)2013( وشعبان الزهرة )2007لكبداني خديجة.) 

 يبقى المعنى واحد، وتركز الدراسة الحالية على استراتيجية التعامل. حتى ولو اختلفت المصطلحات اال انه

 مفهوم استراتيجية التعامل:-1

بدأ االهتمام بدراسة استراتيجيات التعامل مع الضغوط في بداية الستينات وقد استخدمت الدراسات مجموعة 
 ت، استراتيجيات.من المصطلحات للتعبير ومنها سلوكيات، مهارات، جهود، أساليب، ميكانيزما

، حيث اعتبرتها أنها أساليب Copingمن أوائل العلماء الهين استخدموا مفهوم  Murphyتعد مورفي 
يستخدمها الفرد للتعامل مع التهديدات، وتلك األساليب إما ان تكون موجهة نحو الهات او البيئة. كما 

ئة قسمتها الى طريقتين، احداهما موجهة الى وصفتها انها تنظيم للوسائل المختلفة للتعامل مع محتويات البي
 Carlالبيئة، واآلخر موجه للهات. كهلك من الهين أسهموا في دراسة استراتيجية التعامل "منينجر"

Menninger  فقد قام بدراسة حول سلوكيات المواجهة التي يستخدمها االفراد في توافقهم مع االحداث، وقد
 (.13:2013الفرد للتعامل مع االحداث الضاغطة )معتز إبراهيم لبد، وصفها بانها حيل ووسائل يستخدمها

ان تقييم الفرد االولي للموقف يحدد  Lazarus and Folkmanويرى في هها السياق الزاروس وفولكمان
أساليبه في التكيف ,حيث يتم تقييم الفرد لألحداث المسببة  للضغط النفسي على انها مرهقة ،او تفوق قدرته 

ضه للخطر ،في اطار عالقته بالبيئة وتقييم معرفته للضغط وتتولد في هلك استجابات انفعالية او او تعر 
فسيولوجية اتجا  الحدث الضاغط، فقد يدرك شخصان الحدث على انه ضاغط ،لكن احدهما يعتقد ان لديه 
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بقا لمصادر مصادر  وامكانياته التي تساعد  على التعامل معه بينما ال يعتقد الشخص اآلخر هلك ط
 (15:2011المواجهة الشخصية والمعرفية واالجتماعية والمادية لكل منهم.)محمد الجعيد،

بانها استراتيجيات تساعد الفرد للحصول على التوازن في الحياة اليومية (schwebel)شوبل  ويعرفها
ان يحافظ على  ان المواجهة هي العملية التي بواسطتها يحاول الفرد Mollieالضاغطة. كما يرى مولي

التوازن النفسي والفيزيولوجي وهها التوازن يرجع الى السلوك الموجه نحو تخفيف التوتر ويتضمن حاله من 
 (.31:2013العالقة اإليجابية بين الفرد وبيئته )منال السكني، 

دراسة حول سلوك المواجهة  43(من خالل تحليهما 1985)Sulse et Flitcherوقد خلص سولسوفليتشر
لتركيز على االنفعال أنها تكون فعالة على المدى القصير، بينما أساليب المواجهة المركزة على المشكلة با

 (30:2010تؤدي الى تكيف أفضل على المدى البعيد. )نبيلةأبو حبيب،

(يرى ان استراتيجية التعامل هي تعلم واتقان بعض الطرق التي من شانها ان تساعدنا 1994أما إبراهيم )
لتعامل اليومي مع هه  الضغوط والتقليل من آثارها السلبية قدر اإلمكان.  )عبد اهلل الضريبي، على ا

680:2010 ) 

ويرى الزاروس أن وضيفة أساليب المواجهة هي الحماية من آثار الضغوط بإزالتها او تعديلها او جعل 
ف الضاغطة بشكل يعين على النتائج االنفعالية للموقف في إطار يمكن السيطرة عليه او إدراك الظرو 

 (3:2010إضفاء الطبيعة المحايدة للموقف، وخفض خصائصه المزعجة.)عبد اهلل السهلي،

 انها ترتبط ضغوط الحياة بقدر واسع من االمراض السيكوسوماتيةKobasa 1982كوبازافي حين ترى 

والجسدية معا شريطة ان فان أساليب المواجهة تعد بمثابة عوامل تعويضية تساعد  على الصحة النفسية 
يعي الفرد كيفية طرق المواجهة، كما ينظر اليها البعض الى انها عوامل االستقرار التي تعين الفرد على 

 (30:2013االحتفاظ بالتوافق النفسي االجتماعي اثناء الفترة الضاغطة من حياته.)منال السكني،

 :تعريف استراتيجية التعامل-2

بأن استراتيجية التعامل ترجع الى الجهود المعرفية والسلوكية للفرد  Perluiguigraziani 2005يرى 
المتغيرة والثابتة من أجل التغيير والتحكم في المتطلبات الداخلية او الخارجية او االختالف بينهم التي تنتج 

 (46:2010عن العالقة بين الفرد ومحيطه والتي تفوق قدراته الخاصة)بلهواري فطيمة، 
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: تعرف استراتيجية التعامل على انها حال  توافقيا وسطيا  او تسوية بين الكبت التحليل النفسيظرية تعرفها ن
 وقوى الكبت، كما انها اشبه ببديل تعويضي عن فشل الكبت وما يترتب عليه من قلق.

 مها:وميز فرويد عددا من اآلليات الدفاعية التي يمكن ان يستخدمها الفرد للتخفيف من الضغوط ومن أه

 التعويضle compensation يحدث عندما يستبدل الفرد أسلوب التعبير عن أحد الدوافع بأسلوب :
 آخر غير مباشر وهها يقلل من الضغط.

  االزاحةDéplacement وهي حيل دفاعية تقوم بنقل االنفعاالت من المعاني االصلية الغير:
ا يرى فرويد ان االزاحة هي عملية توافقية مقبولة الى معاني أخرى بديلة تكون اقل اثارة للقلق. كم

 ألنها تسمح لنا بان نستبدل األهداف التي ال نستطيع تحقيقها بأهداف ممكن تحقيقها. 

  :الكبتle refoulement  ويكون الكبت في المشاعر واالفكار التي تنتج عن الضغط 

 والقلق وتدفعه بعيدا عن الوعي وبالتالي تجنبنا الضغط النفسي.

 وين العكسي التكformation réactive هو اتخاد الفرد التجا  معين يكون مضاد التجا  آخر :
 غر مقبول ومثير للقلق ويدل على الوقاية والتقليل من التوتر.

 التقمصIdentification هو عكس االسقاط ويساعد على خفض التوتر عن طريق التحلي ببعض :
عن طريق االتحاد الوجداني ببعض الشخصيات.  الصفات والخصائص التي يتحلى بها الفرد، او

 (68:2004)آمال العنزي، 

  التخيلL’imagination هي استراتيجية يتجه فيها األفراد الى التفكير في المستقبل، كما ان لديهم :
 قدرة كبيرة على التخيل. 

 االنكارDénieبالتجاهل  :عملية معرفية يسعى من خاللها الفرد الى انكار الضغوط ومصادر القلق
 ( 33:2013و االنغالق وكأنما لم تحدث على االطالق )منال السكني،

  العقلنة/التبريرRationalisation هو تشويه للواقع في محاولة لتبرير االفكار والمشاعر واالحداث:
 التي تجعلنا غير مرتاحين. فإننا نلجأ اليها كي نتجنب األلم الناتج عن الضغوط النفسية 
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  االسقاطProjection حيث يقوم الفرد بإلصاق الكثير من الصفات السلبية التي ال يحبها والتي قد:
تكون موجودة عند  باآلخرين، ولهلك فغالبا ما يتم مواجهة الضغوط النفسية غير المقبولة من خالل 

 اسقاطها على اآلخرين

  التسامي واالعالءSublimationجتمع والتي تسبب ضغطا :هو االرتفاع بالدوافع التي ال يقبلها الم
نفسيا، وتصعيدها على مستوى اعلى، والتعبير عنها بوسائل مقبولة اجتماعيا. )عبداهلل السهلي، 

40:2010.) 

( بان هناك اختالف بين اآلليات الدفاعية واستراتيجية المواجهة، فآليات 2004فحسب آمال العنزي )
ميه من أثر الواقع غير السار حتى يتمكن الفرد الدفاع تتمثل في حماية الشخص من حقيقة التهديد ويح

من امتالك المصادر فيلجأ لتشويه الواقع، وهي تكون على شكل أفكار او مشاعر. بينما استراتيجية 
المواجهة فتتضمن خبرات مستمرة مع البيئة، وهنا الفرد ال يشو  الواقع بل يغير  من بعض مظاهر الواقع 

له، وتتضمن التغيير فالفرد يستعمل المعلومات واالنفعاالت لتغيير لكي يتخلص من التهديد او تقلي
 بعض عناصر الموقف، وهنا يكمن دور المواجهة بإبعاد الضغط النفسي. 

ومنه يمكننا القول بأن مصطلحا استراتيجية التعامل واآلليات الدفاعية كالهما يهدفان الى التعبير عن 
د اثناء مواجهة موقف معين، اال انهما يختلفان في كون ان األساليب او الطرق التي يستخدمها الفر 

 األول مرتبط بالواقع بينما الثاني مرتبط بالال شعور.

: انها المحاولة التي يبهلها الفرد إلعادة اتزانه النفسي والتكيف لألحداث التي أدرك تهديداتها اإلمارةيعرف 
 (29:2010اآلنية والمستقبلية )محمد عود ، 

على انها العملية التي بواسطتها يحاول الفرد ان يحافظ على مستوى التوازن  1985Mollieموليكما يرى 
النفسي والفسيولوجي، وهها يرجع الى السلوك الموجه نحو تخفيف التوتر ويتضمن حاله من العالقة 

 (.31:2013اإليجابية بين الفرد وبيئته)منال السكني، 

مليات او استراتيجيات تحمل االفراد للمواقف الضاغطة. فقد قدم ولقد سعت بعض الدراسات الى تحديد ع
 ( مجموعة من استراتيجيات تحمل الضغوط ومنها:Beling,Moos1984)بيلنج وموس 

 استراتيجيات سلوكية نشطة قصدا بها المحاوالت السلوكية التي يقوم بها الفرد للتعامل مباشرة مع المشكلة.-

 د يبهلها الفرد لتطويع تقدير الحدث الضاغط. استراتيجية معرفية، وهي جهو -
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استراتيجيات إحجاميه، وهي محاولة الفرد لتجنب المواجهة المباشرة مع المشكلة، او اختزال التوتر بطريقة -
 (45:2010غير مباشرة.)نبيلة أبو حبيب، 

يعرف فيه في مقال لهما بعنوان "بنية التعامل"  Pearlin-Scooer1978بيرالن وسكوالركما يشير 
الباحثان استراتيجية التعامل بمجموعة من النشاطات التي يبحث األشخاص من خاللها على تجنب التضرر 

 من الضغوط التي يتعرضون لها ويقترحان ثالثة أبعاد:

 محاوالت لتغيير الموقف بالقضاء على مصادر الضغط.-1

 لمعنى.مجهودات لتغيير معنى الضغط واختزال مفعول الحدث من خالل ا-2

 (.43:2012إيجاد طرق للتحكم في مشاعر الضيق أي تسيير الضغط)مراد سماني، -3

 تمكن هه  االستراتيجية مستخدميها من انجاز ثالث مهمات:White1974وايتوحسب تصور الباحث 

 ضمان تأمين معلومات كافية حول المحيط.-1

 الحرية في التصرف برصيد المعلومات وبطرق مرنة.-2

 (  111:2005على الشروط األساسية لعمليتي اآلداء وانتقاء المعلومات. )طبي، الحفاظ -3

واستنادا لما قدم من تعريفات سابقة فان الطالبة تعرف استراتيجية التعامل على انها الكيفية التي يستجيب 
 بها الفرد اتجا  المواقف التي تشكل له ضغطا في حياتها اليومية او المهنية.

 تيجية التعامل:أنواع استرا-3

اهتمت مختلف البحوث بالتطرق الى مختلف تصنيفات استراتيجيات واألساليب المستخدمة في التعامل مع 
 المواقف الضاغطة ومن بين الباحثين:

الى وضع قائمة ألنواع أساليب التعامل حيث استخلصا مختلف األساليب التي  الزاروس وفولكمان"توصال "
الخروج يتعامل بها الفرد مع الم وقف الضاغط في مختلف القطاعات العائلية، المهنية، االجتماعية وتم  

 بنمطين من المواجهة وهي:

 يستخدم هها النوع من األساليب بإيجاد حلول بديلة، هي طريقة المواجهة المركزة حول المشكل :
 لوب وهي:سلوكية معرفية تعتمد على خطوات يعتمدها االفراد القادرين على استخدام هها األس
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جمع المعلومات: عن طريق التعامل مع العناصر الغامضة في المشكل بحيث تسمح بالكشف على -1
 طبيعة المشكل وعناصر  الغامضة.

 التعرف على العالقة بين عناصر البيئة: وتكمن في الفهم الدقيق للمشكل ككل.-2

 اغطة عن طريق أفكار وأفعال : ويقصد بها تنظيم االنفعاالت الضالمواجهة المركزة حول االنفعال
صم مت لتحقيق التأثير العاطفي كممارسة الرياضة، البحث عن الدعم العاطفي، التنز ، مشاهدة 

 التلفاز.

كما تؤلف هه  االشكال مجموعة من العمليات المعرفية الموجهة نحو التخفيف من حالة التوتر االنفعالي 
ونجد من بينها أساليب عديدة كالتجنب والتفادي، التقليل من وهي أساليب غير فعالة ترتكز على الفرد نفسه 

أهمية الشيء. وحسب "الزاروس" فان هه  األساليب من أجل التقليل من الخطر المحدق باإلضافة الى 
االفراط في ممارسة أنشطة بعيدة عن مصدر المشكل بغرض إزالة اآلثار االنفعالية المشتركة عنها   )بن 

 (33:2010عمور،

( حيث قسم أساليب التعامل الى أربعة 2006اء على تصنيف الزاروس وفولكمان أشار عبد المعطي)وبن
 انواع:

  ،األساليب البدنية ومنها: التمارين الرياضية، النشاط البدني المنتظم، االسترخاء العضلي العصبي
 التغدية الرجعية البيولوجية.

 تقائي ،التطعيم االنفعالي،إعادة البرمجة العقلية، األساليب المعرفية السلوكية:التأمل، الوعي االن
 إعادة التقييم المعرفي.

  استراتيجية تغيير أسلوب الحياة: تخطيط األهداف الحياتية إدارة الوقت التدريب على حل
 المشكالت، التدريب على الضبط الهاتي.

 (21:2014حتمي،األساليب الوجودية الروحية: التفكير في معنى الحياة، التمسك بالدين.)ال 

 مجموعة من االستراتيجيات لمواجهة الضغوط ومنها:Cohenوقدم كوهين 

  التفكير العقالني: هي استراتيجية يلجأ من خاللها للتفكير المنطقي بحثا عن مصادر القلق وأسبابه
 المرتبطة بالضغوط.
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 ديهم قدرة كبيرة عل تخيل التخيل:هي استراتيجية يتجه فيها االفراد الى التفكير في المستقبل،كما ان ل
 ما حدث.

  االنكار: هي عملية معرفية يسعى خاللها الفرد الى انكار الضغوط ومصادر القلق بالتجاهل
 واالنغالق وكأنها لم تحدث على االطالق.

  حل المشكل: نشاط معرفي يتجه خاللها الفرد الى استخدام أفكار جديدة ومبتكرة لمواجهة الضغوط
 القدح الههني.وهو ما يعرف باسم 

  الفكاهة:هي استراتيجية تتضمن التعامل مع الضغوط واألمور الخطيرة ببساطة، وبالتالي قهرها
 والتغلب عليها، كما انها تؤكد على االنفعاالت اإليجابية أثناء المواجهة.

  الرجوع الى الدين:وتشير الى رجوع االفراد الى الدين واإلخالص الديني عن طريق االكثار من
عبادات كمصدر للدعم الروحي واالنفعالي، وهلك لمواجهة المواقف الضاغطة والتغلب عليها ال

 (.682:2010)الضريبي،

 العوامل المؤثرة في تحديد استراتيجية التعامل:-4

  :ان االفراد ال يستجيبون بطريقة واحدة، بل يختلفون في استجاباتهم وهها طبقا لنمط نمط الشخصية
 سمات تؤثر في كيفية تعامله مع المواقف الضاغطة ومن بينها:الشخصية، فلكل فرد 

االنماط السلوكية من نوع)أ(وهلك في مقابل نمط )ب(من السلوك، ولقد أشار فريمان 
الى ان نمط السلوك )أ(لهم سمات وخصائص أساسية مثل  1974Friedman-Rosenmanورزينمان

غط الوقت وعدم التحلي بالصبر والنشاط المتعجل العدوان، العنف ،القابلية لالستثارة، واالحساس بض
ودرجة عالية من الطموح والثقة بالنفس وروح التنافس ومحاولة انجاز أكثر من عمل في وقت أقل، 
بينما أصحاب النمط)ب( فهم أكثر استرخاء وصبرا ورضا عن العمل والحياة وغير عدوانيين وبطيئو 

لك فان أصحاب النمط )أ( هم أكثر شعورا بالضغط حيث التأثر والحساسية لما يدور حولهم وعلى ه
 تظهر عليهم أعراض الضغوط  الجسمية والنفسية بدرجات مرتفعة.

هناك العديد من الدراسات الي تؤكد على العالقة بين سمات الشخصية وبين أساليب مواجهة الضغوط فلقد 
ستراتيجيات مواجهة أقل فاعلية وغير الى أن االفراد العصابيون يستخدمون ا Bolger1990أشار "بولجر"

 (.127:2006ناضجة مثل االنسحاب والتجنب ولوم الهات)طه عبد العظيم،
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 1979-1983:أشارت كوبازا الصالبةKobasa  في مفهوم الصالبة النفسية من خالل أبحاثها
تخدام كل ودراساتها السابقة الى ان الصالبة النفسية هي اعتقاد عام للفرد فعالية وقدرته على اس

المصادر النفسية والبيئية المتاحة كي يدرك ويواجه بفعالية أحداث الحياة الضاغطة والصالبة 
 تكون من جملة من الخصائص:االلتزام،التحكم،الضبط والتحدي. 

االلتزام:هها المصطلح يشير الى إحساس الناس بروح تحمل المسؤولية نحو اآلخرين واالحداث في -1
 السرية والمهنية واالجتماعية.حياتهم الزوجية وا

الضبط او التحكم: يشير الى ميل الناس الى االعتقاد ان لهم قدرة التأثير على االحداث وضبطها -2
 وهو عبارة عن إحساس بالتحكم الهاتي.

التحدي: يشير الى ميل الناس الى إدراك التغيرات التي تحدث في حياتهم على انها حوافز او فرص -3
 ها لتحقيق النمو الهاتي بدال من اعتبارها مصدر تهديد الستقرارهم.يمكن استغالل

كما ترى ان االفراد الهين يتسمون بالصالبة النفسية يستطيعون مواجهة المواقف الضاغطة بفاعلية وعلى 
عكس االفراد هوي الصالبة النفسية المنخفضة يتسمون بالنكوص والتجنب واالبتعاد عن المواقف 

 الضاغطة.

الى ان االفراد هوي الدرجات  Taylor1996وتايلور Frydenherg1997ها الصدد يشير فرينيرج وفي ه
المرتفعة في مقاييس الصالبة النفسية يقدرون المواقف الضاغطة بطريقة مرضية ويستخدمون استراتيجيات 
ية مواجهة أكثر فاعلية مقارنة باألفراد الهين يحصلون على درجات منخفضة في الصالبة النفس

 (.129:2010)مفتاح،

  :تعتبر فعالية الهات من العوامل الهامة تساعد االفراد على مواجهة الضغوط كما يرى فعالية الذات
الى االعتقاد ان الفرد لديه القدرة على التعامل والسيطرة اتجا  المواقف واالحداث، ومن  باندورا""

األفراد هوي المستويات المرتفعة من خالل تعدد الخبرات التي تسهم في التغلب على الضغوط، ف
فعالية الهات يكونون اكثر استخداما الستراتيجيات التي ترتكز على المشكلة حيث تزيد من قدرتهم 
على التحكم في الموقف، اما الهين لديهم فعالية الهات منخفضة في مواجهة االحداث فانهم يميلون 

 (.133:2006الى التجنب والهروب)طه عبد العظيم،
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  :تلعب دورا هاما في التخفيف من اآلثار السلبية للضغوط ويشير "الزاروس المساندة االجتماعية
الى المساندة االجتماعية التي تعتبر مصدرا هاما للفراد في اوقات الضغوط ( 1984) وفولكمان"

نبه وهي تتعلق باعتقاد فردي عن إمكانية وجود توافر اشخاص هامين يمكن الوثوق بهم ويقفون بجا
فوجود المساندة االجتماعية يحس ن الحالة المزاجية، وتعزز ثقة الفرد بنفسه في أوقات الضغوط 

ويشعر  بأهمية، كما يساعد الدعم االجتماعي االفراد على تحقيق أهدافهم ومواجهة صعوبات 
 (.634:2008الحياة)نادية سراج جان،

المساندة االجتماعية وأساليب المواجهة لدى ان هناك عالقة قوية بين  Thoitsتويسكما اشارت دراسة 
المرأة فهي تسعى للمساندة االجتماعية من اآلخرين من خالل التحدث مع شخص آخر )طه سالمة: 

124:2006.) 

( عن العنف الموجه ضد المرأة والمساندة االجتماعية لها، وطبيعة 2007فحسب دراسة سلمى الحربي)
امرأة وتوصلت النتائج الى ان الزوجة تتعرض  300مكة المكرمة قدرها العالقة بينهما لعينة من النساء ب

للعنف النفسي والجسدي بغض النظر عن وضعيتها االجتماعية واظهرت النتائج انه كلما واد العنف النفسي 
 (68:2010والجسدي كلما قلت درجة الشعور الهاتي بالرضا عن المساندة االجتماعية.)حنان األطرش،

 
  في هها الشأن يشير "الزاروس وفولكمان" ان استراتيجيات المواجهة قف وخصائصهطبيعة المو :

التي ترتكز على المشكلة سيخدمها الفرد عندما يكون قادرا على التحكم والسيطرة على الموقف او 
موقف يكون عرضة للتغيير، اما المواقف التي يدركها انها غير قابلة للتحكم والسيطرة فانه يستخدم 

 Nigro1996اتيجيات المواجهة التي ترتكز على االنفعال في التعامل معها. ويرى نيجرو استر 

ان المراهقين الهين يعايشون المواقف الضاغطة في مجال االسرة، قد يميلون الى استخدام أسلوب حل 
تغيير المشكلة وهها يعني ان االفراد يميلون الى استخدام هه  األخيرة عندما يدركون انهم يستطيعون 

 المواقف أما عندما يدركون الموقف غير قابل للتغيير يميلون الى استخدام استراتيجيات التجنب والهروب.

  :تشير معظم البحوث ان استراتيجية التعامل مع االحداث الضاغطة العمر واستراتيجية التعامل
تخدمها األطفال تختلف تتغير مع تقدم السن وزيادة مستوى العمر المعرفي. فاالستراتيجيات التي يس

 عن التي يستخدمها المراهقين والراشدون.

  :ان االفراد هوي الثقافات المختلفة يستجيبون للضغط المستوى االقتصادي واالجتماعي والثقافي
بشكل مختلف. ويستخدمون استراتيجيات مختلفة للتعامل مع االحداث الضاغطة، كما ان المستوى 

دورا هاما على تحديد نوع االستراتيجية، ويشير "بلينجس وموس االقتصادي واالجتماعي يلعب 
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Billings-Moos ان المستوى االقتصادي واالجتماعي والتعلم المنخفض يرتبط باستراتيجيات .
 .المواجهة التي تركز على التجنب

  :في عدة دراسات أجريت أظهرت وجود فروق بين الجنسين في استخدام الفروق بين الجنسين
جيات المواجهة وان الهكور يميلون الى استراتيجية المواجهة االقدامية في مواجهة االحداث استراتي

 Stone-Nealeولقد كشفت الدراسة التي قام بها "ستون ونيل". اما االناث فيميلون الى االنفعال
التي تستهدف التعرف على أساليب المواجهة التي يستخدمها كال الجنسين في مواجهة  1984
كل اليومية .وان الرجل يقوم بأفعال مباشرة كأسلوب في المواجهة ،في حين ان المرأة تستخدم المشا

استراتيجية سلبية تتضمن التشتت والتنفيس .وان المرأة تسعى للمساندة االجتماعية من اآلخرينولقد 
" ان الرجل يستخدم Parlin-Schooler1978كشفت الدراسة التي قام بها "برلين وسكولر

اتيجية حل المشكل وان المرأة تسعى الى المساندة االجتماعية عندما تواجه مشكالت زواجية استر 
 (141:2006او والدية)طه عبد العظيم،

 مقاييس استراتيجية التعامل:-5

 مقياس المواجهة لكارفر وزمالءه Carver et all 1989  13عبارة موزعة على  52ويتكون من 
 مقياسا فرعيا هي:

 االنكار-7نشط                                    التعامل ال-1

 الرجوع الى الدين-8كبت واستبعاد األنشطة المشتركة                   -2

 التخطيط-9التمهل                                              -3

 االجتماعي السعي الى الدعم-10التقبل                                                -4

ظهارها                     -5  السعي الى الدعم العاطفي-11التركيز على العواطف وا 

 إعادة التفسير االيجابي-12الميل للتحرر الههني                                -6

 (442:2008)شيلي تايلور،          الميل الى التحرر السلوكي.-13 

  1988مقياس الزاروس فولكمان: 
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مفردة ويجيب المفحوص على هه  المفردات من خالل مقياس يتكون من أربع  66يتكون هها المقياس من 
نقاط وهي )ال تستخدم، تستخدم نوعا ما، تستخدم بشكل معتدل، تستخدم بشكل كبير( وتأخه من هه  

ا االفراد في التعامل (ويقيس استراتيجيات المواجهة المعرفية والسلوكية التي يستخدمه0،1،2،3االستجابات )
مع المواقف الضاغطة وهي: التحدي، االبتعاد، ضبط الهات، السعي نحو المساعدة االجتماعية، تقبل 

 (.112:2006المسؤولية، التجنب حل المشكل إعادة التقييم اإليجابي)طه عبد العظيم،

 لجرانزفورت  النموذج المتعدد االبعادGranzvoort 1988: 

لى أن عملية التعامل هات طبيعة معقدة وال بد ان تفهم من خالل نموهج متعدد االبعاد يشير هها النموهج ا
 يقوم هها النموهج على الدعائم األساسية التالية:

: إحساس الفرد باالستمرارية، والتفرد في تفاعله مع السياق االجتماعي، وتشمل الخصائص هوية الفرد-1
هوية الفرد متغير مستقل يؤثر في عملية المواجهة، ما يعاد  الشخصية، الشعور بالكفاية الشخصية وتعد

 تشكيلها على نحو متواصل في تفاعل مستمر مع المواجهة والسياق االجتماعي.

:تتأثر المواجهة بالسياق االجتماعي،الهي يقع فيه تفاعل كل من الهوية والمواجهة، ويتم تحديد المواجهة-2
 قافية والمعتقدات.أساليب المواجهة من خالل القيم الث

: متغير ال يتسم بالثبات، وهو متغير على نحو متواصل، ويتأثر بكل من المتغيرات السياق االجتماعي-3
 االقتصادية واالجتماعية.

 : ولها دور في تشكيل فهم الفرد للضغوط وتحديد أساليب المواجهة.القيم الثقافية والمعتقدات-4

اعية، فاختيار الفرد ألساليب مواجهة معينة، يمكن ان يجعله مغتربا عن وقد اهتم النموهج بالعالقات االجتم
السياق االجتماعي، الهي يعيش فيه، أي ان عملية المواجهة تتأثر بالوسط االجتماعي.وهو ما يوضحه 

 الشكل التالي: 
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 (يوضح عملية المواجهة من خالل النموذج المتعدد لجرانزفورت2الشكل ) 

 

 أبو عمار)نشوى 
2007)  

 

 

 

تتعدد مواقف وأنماط استجابات ضحايا العنف بحيث تتفاوت  استراتيجية التعامل لدى الزوجة المعنفة:
 بين:

 .االستسالم لفعل العنف واعتبار  واقعا حتميا ال مفر منه 

 .البكاء ويقترن هها السلوك بالعجز وعدم القدرة على المواجهة وما يقترن به من سلوكيات انسحابيه 

  اخ ومحاولة جلب االنتبا  من خالل رفع الصوت وقد تفسر كاستراتيجية لمواجهة العنف.الصر 

 .ترك البيت واللجوء الى االهل او االصدقاء او الجيران 

 .القيام بعنف مضاد 

 .تكسير االشياء داخل البيت وما يقترن به من موجات غضب 

 .اللجوء للقضاء واجهزة الشرطة 

 .(119:2009)منير كرادشة، اللجوء لالستشارة القانونية 

 الدراسات السابقة الستراتيجية التعامل لدى الزوجة المعنفة:

امرأة  1117 بعلم االجتماع بجامعة قطر على( 2009كلثم الغانم ) فحسب الدراسة التي اجرتها الباحثة
يلجان ℆ 44,تلجأن للمؤسسات المعنية بحماية المرأة℆3 قطرية متزوجة يقع عليها العنف الزوجي تبين انه

يلجأن لمكاتب االستشارات العائلية.كما كشفت  ℆1الى اهلهن عند حلول مشكلة للحصول على الدعم ,
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في دراسته حول الكيفية التي ترد بها الزوجة المعنفة فقد تتخه الصور التالية: الصمت ( 2006أمين) دراسة
المالبس، محاولة حرق النفس، مقابلة البكاء، المقاومة، الهرب من المكان، العدوان على الهات، تمزيق 

)منى يونس، نازك عبد العنف بمثله، الشكوى لألهل، تبليغ مركز الشرطة، طلب االنفصال، مغادرة البيت.
 (60:2011الحليم، 

بلدان، أفادت أن أغلبية النساء 10وهها ما تشير اليه دراسة حول العنف ضد النساء بمصر اقيمت على 
( انهن لم يتوجهن ابدا الى أي جهة للحصول على دعم ونظرا لقلة البدائل ٪95-55المنتهكات جسديا)

المتوفرة أمامهن فإنهن يملن الى السيطرة على دوافعهن بما في هلك التعايش مع العنف أو انكار  من اجل 
ف حول العن 2004بنه بوزبون  ونفس النتائج خلصت اليها دراسة. البقاء على قيد الحياة وحماية لألطفال

زوجة  505االسري وخصوصية الظاهرة البحرينية وهدفت للتعرف على مشكلة العنف الزوجي لعينة قوامها
بحرينية، فأشارت النتائج الى انه كلما زادت تدهورت العالقة االجتماعية بين الزوجة واهل الزوج كلما زاد 

 المعنفات لمواجهة العنف وهي:  حجم العنف الزوجي. وانه من بين االستراتيجيات التي تستخدمها الزوجات

اللجوء للقضاء، ٪4.5للمقاومة، ٪5.1شكوى لألهل، ٪8.68الترد، ٪14يلجأن لللبكاء، 25٪
 (72:2010مبادلة العنف بالعنف )حنان األطرش، ٪  3.5للشتم،3.9٪

باألردن عن االستراتيجيات التي تستخدمها الزوجات المعنفات في  مي سليم الطاهركما كشفت دراسة 
مواجهتهن للعنف الزوجي، أن أكثر استراتيجيات التعامل التي تستخدمها النساء المعنفات هي: االسترخاء، 

الدعم االجتماعي ثم لوم الهات ثم استخدام وسائل الدفاع والدعم الديني، وكشف الهات لآلخرين وضبط 
Hage(2006 )راسة هيجالضغط وكانت أخراها إعادة البناء المعرفي، وحل المشكالت.في حين توصلت د

 4نساء أمريكيات، 6التي هدفت الى تحليل الخصائص النفسية لمجموعة النساء تعرضن للعنف وعددهن 
نساء من أصول أوروبية، الى أن أساليب التكيف الفعالة التي تستخدمها تلك النساء هي الحصول على 

( والتي هدفت إلى 2002) Fewالدعم االجتماعي للحفاظ على اإلحساس بالهات.ولقد أشارت دراسة 
فحص عملية اتخاه القرار واستراتيجيات التأقلم لدى النساء السود في إنهاء العالقات التي تسيء لهن نفسيًا 
مع أزواجهن، حيث أشارت نتائج الدراسة إلى وجود عملية تتكون من أربعة مراحل إلنهاء عالقة اإلساءة 

ة، االنفصال عن الزوج، إعادة بناء شبكة العالقات االجتماعية، النفسية وهه  المراحل هي: تقييم العالق
 التمكين الهاتي للمرأة
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( والتي هدفت إلى معرفة استراتيجيات النساء اليابانيات في مواجهة العنف 2002) Yoshihamدراسة
القتال، األسري، حيث أشارت النتائج إلى أن استراتيجيات المواجهة قد شملت عدة وسائل منها المواجهة ب

أخه الصور الفوتوغرافية لجروحهن، رفض تنظيف وترتيب الفوضى التي يحدثها األزواج في البيت 
( حيث هدفت الدراسة في أحد جوانبها إلى معرفة 2001) Ellsbergواالنفصال المؤقت أو الدائم. ودراسة 

من عينة  %66دراسة إلى أن استجابات المرأة لعنف الزوج في منطقة ليون بنيكارجوا، حيث أشارت نتائج ال
 منهن  %20منهن غادرن بيوتهن بصورة مؤقتة و %41الدراسة قد دافعن عن أنفسهن جسديًا ولفظيًا و

 بحثن عن مساعدة خارج البيت. 

 http://www.forum.ok-eg.com/new.php?print=1&id=1404)سفيان محمد أبو نجيلة(

ن في طريقة استجاباتهن للعنف الزوجي فمنها من اتجهت نستخلص من الدراسات السابقة ان النساء اختلف
ومنها من اتجهت نحو Yoshiham (2002) ،Ellsberg (2001(،2006نحو االنفعال كدراسة أمين )

.في حين هناك من توجهن للتقبل Hageالمساندة االجتماعية كدراسة مي الطاهر، دراسة كلثم ودراسة 
 كالدراسة التي أجريت بمصر.

 لدراسات التي تناولت األسباب الداعية لبقاء الزوجة ببيتها رغم العنف نجد:ومن بين ا

( عن العنف الموجه نحو المرأة فاكتشفت ان الزوجات 2008ما توصلت اليه نتائج دراسة اجريت بالبحرين)
ف يلجأن الى استراتيجيات الصمت والبقاء وهها نتيجة للخوف من الطالق، االعتماد على دخل الزوج، الخو 

على األطفال والخوف من الوحدة الن المجتمع ال يرحم المرأة المطلقة. وهناك من لجأت الى مساعدة 
 اآلخرين بما فيهم االسرة باعتبارها الماله الوحيد للمرأة.

كما كشفت نفس الدراسة بمصر التي تناولت العنف ضد النساء فكانت نتائجها انه من بين االسباب التي 
تمرار في عالقات تتسم باالنتهاك ما يلي: الخوف على االطفال، التبعيةالعاطفية، غياب تدفع النساء االس

دعم االهل واالصدقاء،االمل لحدوث تغيير في سلوك أزواجهن بينما تدفع الوصمة المرتبطة بالنساء 
 المطلقات الى قبول االستمرار في عالقاتهن.

مكوث الزوجة في بيتها رغم العنف نظرا لألسباب كما ان جل الدراسات اتفقت حول األسباب المؤدية ل
التالية:االمل في تغيير الزوج، تفادي الوصمة المرتبطة بالنساء المطلقات، الخوف من الوحدة،واالعتماد 

 على دخل الزوج،الخوف على األطفال والخوف من كبر حجم المسؤولية.



 

42 
 

تمركزة حول االنفعال هي أفضل الوسائل ان المواجهة الم 1984Folkmanوهها ما اشار اليه "فولكمان" 
وأكثرها في التعامل مع االحداث المهددة والضاغطة التي ال يمكن التحكم فيها فالتجنب يمكن ان يقلل من 
التوتر الناتج من التهديد قصير المدى على نحو فعال ولكنه ال يساعد الناس على نحو فعال ولكنه ال 

 (178:2007يدة المدى والتعامل معها. )محمد السيد عبد الرحمان،يساعد الناس على توقع المشكالت بع

 

 

 خالصة:

تعرضت الطالبة في هها الفصل لموضوع العنف الزوجي باعتبار  ظاهرة تستحق الدراسة كونه عنف يمس 
أساس االسرة، فعندما تخلو العالقة بين الزوجين من مشاعر الرحمة واالحساس بالعاطفة ويرتبط المناخ 

بسلوكيات العنف وبمختلف اشكاله: الجسمي، النفسي،المادي والجنسي، والموجه ضد الزوجات من  االسري
قبل ازواجهن، مما يجعلهن يستجبن لهها األخير بطرق وأساليب تتباين بشتى المواقف والوضعيات، قصد 

حقيق نوعا من التقليل من حجم المعاناة، ومهما تنوعت األساليب فهي في مجملها تعكس مدى قدرتهن في ت
 التوافق الزواجي والهي سوف نتطرق اليه في الفصل الموالي

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 الفصل الثالث
 التوافق الزواجي
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وف نتطرق في هها الجانب الى مفهوم التوافق الزواجي وأبعاد  واهم النظريات المفسرة للتوافق س:تمهيد
 الزواجي.

 

 

 Adjustement مفهوم التوافق:
 

وقد وافقه الءمه،:ما دار عن لسان العرب ان التوافق مأخوه عن وفق الشيء أي مالغةمعنى التوافق 
 .توافقاواتفق معه 

اجتماعي منه  أكثرسيكولوجي  هو النفسي:المعنى االصطالحي للتوافق حسب موسوعة التحليل 
متناسقة او به العملية التي يدخل بها الفرد في عالقة  االجتماعيون، ويقصدونعلماء النفس  استخدمه

 واجتماعيا. بيئته، مادياصحية مع 
 

 قدرة»هوموسوعة التربية االسرية انالتوافق في Carl Rogersما يعرفه كارل روجرز  حسب التوافق:
من بعد هلك على تبنيها في تنظيم  هاته. والعملالشخص على تقبل االمور التي يدركها بما في هلك 

 شخصيته"

هو حالة وقتية، تتزن فيها قوى المجال، بما فيه الشخص هاته فكل  فان التوافق(1988زهران)وحسب 
مجال انساني يتضمن العديد من القوى المتنافرة،ويتضمن االنسان الهي سينجو بسلوكه نموا خاصا حسب 

 (17:2010نصار،  نظام هه  القوى. )أكرم

 .الحقيقة بشكل أفضلالفرد لهاته هي التي تساعد  على معرفة  إدراككارل روجرز ومن هنا يوضح 

فحسب رأي الفقهاء يعد الزواج ،الزواجمصطلح  الزواجي البد من االشارة الى قبل أن نتطرق الى التوافق
ميثاقا غليظا، وعهدامتينا. ربط اهلل به رجل وامرأة، وأصبح كالهما زوجا بعد أن كان فردا، كما ورد في 

إلى بعض وأخهن منكم ميثاقا غليظا".وقد بني هها  من سورة النساء "وقد أفضى بعضكم 21اآلية الكريمة 
الميثاق على ركائز من المودة والرحمة والصيانة والعفة. وفضيلة هه  العالقة بين الرجل والمرأة، أنها 

 عالقة سكن تستريح فيه النفوس الى النفوس،تتصل بها الرحمة والمودة والمشاركة الوجدانية. 

 (34:2012)فيصل الغرايبية،
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من الناحية النفسية على انه عالقة ديناميكية بين شخصين،نتوقع فيها األوقات الهادئة  الزواج يعرف
واالوقات العصبية،فالسعادة فيها تقوم على جهد يبهل بين الطرفين.ويهدف الى التفاهم العميق كما يقوم 

 (34:2014اتنة،أبو اسعدالخت)على ادراك وتقدير متبادل من كل طرف لمحاسن ومساوئ الطرف اآلخر 

 أهمية الزواج:

الهي اختار  اهلل سبحان وتعالى لحفظ النسل واستمرار الحياة واحياء سنة اهلل في يعتبر الزواجهو االسلوب 
الكون كما أراد به جل  عال  حماية لألعراض واالنساب من االمراض الجسمية والنفسية واألخالقية من 

ما يسهم الزواج كونه عملية اجتماعية في تحقيق التوافق النفسي أجل توطيد المحبة بين افراد المجتمع. ك
االجتماعي لكل من الرجل والمرأة، يلتمس كل منهما طريقه لآلخر من خالل اشباع حاجاته النفسية 

 ( 141:2011االجتماعية والفيزيولوجية التي يصعب تحقيقها دونه. )عبد الخالق عفيفي، 

 ي النقاط التالية:ومنه يمكن تحديد أهداف الزواج ف

 إشباع حاجات فطرية: 
: االشباع العفيف للحاجة الى الجنس عند الرجل والمرأة، قال تعالى "نساؤكم االمتاع الجنسي*

 123حرث لكم فأتوا حرثكم أن ى شأتم" سورة البقرة آية 
لتي : بإشباع الحاجات النفسية والجسمية ومن أهمها،حاجات االمومة واالبوة ااالمتاع النفسي*

 46تتضح في قوله تعالى "المال والبنون زينة الحياة الد نيا"سورة الكهف آية 
:من خالل العالقة الزوجية التي تقوم على الحب والمودة والتعاون الشعور باألمن والطمأنينة*

 والتآزر بين الزوجين في بناء الحياة، واقتسام حضوضهما في بلوغ الكمال اإلنساني.
 

 عطاء للحياة معنى جديد وتدفعهما لالجتهاد في العمل وتوحيد اهدافهما.إ:أهداف اجتماعية 
التي يقضي فيها الرجل والمرأة معظم حياتهما، ويمارسان نشاطهما ويشبعان  *انشاء االسرة

 حاجاتهما.
وتربية األجيال القادرة على حمل رسالة الحياة وبناء المجتمع وتنمية وتعمير  استمرار النسل*

 االخالق.األرض وحفظ 
 :لقد خاطب نبينا عليه السالم الشباب في قوله" يا معشر الشباب من استطاع منكم أهداف دينية

 الباءة فليتزوج، فانه أغظ للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعله بالصوم فانه له وجاء" 
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 انه وسيلة لحفظ الناس من الوقوع في المحرمات.ومنه يمكننا القول 

 س يغضون ابصارهم للنظر للمحرمات.وانه يجعل النا -

 لتحقيق بلوغ الكمال اإلنساني: فالزوج ال يمكن ان يبلغ هلك اال في ظل الزواج الشرعي. -

 (2011،56)ريم فرينة،

 

الى مدى تقبل العالقة الزوجية ويعتبر محصلة  وجدانية، تشيرهو حالة :التوافق الزواجيتعريف 
عن المشاعر الوجدانية للطرف اآلخر  منها: التعبيرجوانب عدة  التفاعالت المتبادلة بين الزوجين في

الميزانية. اضافة الى الشعور  إنفاقعلى االساليب في تنشئة االطفال وأوجه فيه، االتفاقواحترامه والثقة 
 (160:2003نجار، شحاته)الجنسي باإلشباع

لديهما ميل لتجنب  التوافق الزواجي هو وجود زوجين ان LOUCK (1985:)لوك وحسبما يعرفه 
التوقعات الزوجية  واألنشطة، وتحقيقالمشكالت او حلها وتقبل مشاعرهما المتبادلة والمشاركة في المهام 

شباع حاجاتهما االساسية الجنسية  منهما. كمالكل  يكون في اآلراء وفي التعبير العاطفي لدى الزوجين وا 
 (165:2012بلخير،  حفيظة)الزوجية.والعاطفية بحيث تحقق لهما السعادة 

 الخوليو روجرزبين رأي  همالتوافق الزواجي بجمع( Markmanماركمان ) كما حدد السلوكيون أمثال
 كما يلي:

لكل  التوافق الزواجي تطوير مجموعة من التفاعالت بين الطرفين والتي تؤدي الى الراحة الفردية يتضمن

تؤدي بهم الى االحساس بالحميمية العاطفية طرف. مما يساعدهم على التكيف مع ضغوط الحياة، كما 

 (20:2006بلميهوب،)والجسمية وهذا للحفاظ على العالقة لمدى أطول.

بانه نمط من التوافقات االجتماعية التي يهدف من خاللها الفرد ان يقيم :التوافق الزواجيكما يعرف 
جة يجد فيالعالقة الزوجية ما عالقات منسجمة مع قرينه في الزواج، كما يعني ان كل من الزوج والزو 

)كفافي عالء    الزواجيشبع حاجاتهما الجسمية والعاطفية واالجتماعية مما ينتج عنه حالة من الرضا عن 
 (430:1999الدين، 

بانه الميل النفسي المعبر عنه بالود والمحبة واالتفاق والعالقة الطيبة الحسنة  (1996الكندري)كما يعرفه 
أفراد االسرة.وأن األمان النفسي واالجتماعي الهي تشعر به الزوجة يمثل مكانة مهمة  بين الزوجين وبقية

 في توفير السعادة والتوافق الزواجي اه انه يوفر االستقرار االسري.
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الى التوافق الزواجي هو درجة التعاون المشترك بين الزوجين لمواجهة  (2000القشعان)حين يشير  في
تي تطرأ على تفاعلهما اليومي ومدى رضاهما عن طريق تلك العالقة وفقا الصعوبات واالختالفات ال

 لألدوار األساسية الواجب القيام بها لكل منهما.

الكامل يعد ضربا من المستحيل، فال بد ان من ان تكون هناك لبعض  التوافق الزواجيوال شك ان 
ن بل تقرب بينهما، وهلكإها كانت غاية الصراعات التي تبدو في صورة خالفات خفيفة ال تباعد بين الزوجي

غزالن الدعدي، )كل فرد هي اسعاد اآلخر، وهلك عندما تحل هه  الخالفات عن طريق الحوار الهادئ. 
39:2009.) 

ان التوافق الزواجي يتضمن التحرر النسبي من الصراع، واالتفاق النسبي  (2002سناء الخولي)وحسب 
 وية من أنشطة وتبادل العواطف المتعلقة بحياتهما المشتركة.بين   الزوجين على الموضوعات الحي

 ويتم الحكم على التوافق الزواجي او سوء التوافق من خالل النظر لثالثة زوايا وهي:

 :ويقصد بها ما يقوم بهما يقوم به من سلوكيات في تفاعله مع الزوجة، وما يتحقق له زاوية الزوج
 وما يشبع له من حاجات.، من أهداف، وما يتعرض له من صعوبات

  :من  ا، وما يتحقق لها مع الزوجقوم به من سلوكيات في تفاعلهتويقصد بها ما زاوية الزوجة
 ، وما يشبع لها من حاجات.عرض له من صعوباتتتأهداف، وما 

  :لزوجين واالسرة، في ضوء قيم المجتمع ومعايير  لويقصد به ما يتحقق من اهداف زاوية الزواج
 (37:2008)سمية جمعة أبو موسى،لقانونية. لدينية واا

على انه: أعم وأشمل ويتمثل في تحقيق المودة والرحمة واالحترام المتبادل  التوافق الزواجيتعرف الطالبة 
وتحقيق التوقعات الزواجية لكل منهما، ومدى التفاعل بينهما ومن خالل اشباع حاجاتهما األساسية 

 والعاطفية والجنسية.
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 :فق الزواجي وبعض المفاهيم األخرىالتوا

 (يوضح المفاهيم المرتبطة بالتوافق الزواجي3الشكل)
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 أساسيات التوافق الزواجي:

 تشمل قيام الزوج بمسؤوليته الزوجية واالسرية والزوجية على حد :الكفاءة في القيام باألدوارالزوجية
 .السواء

 دورهما االسري والزواجي. : أي قدرة الزوجين على التوفيق بينالمواءمة 
 يشمل وجود المهارة والقدرة على االقناع وكها القابلية لالقتناع.االقناع واالقتناع : 
 من خالل معرفة أحد الزوجين المزايا وااليجابيات للطرف اآلخر والعمل على التعزيزو االكتشاف :

 تعزيزها.
 :محاولة ان تكتمل جوانب النقص للطرف اآلخر. التكامل 
 وجود اهداف وأساليب التفكير المشتركة واالهتمامات االسرية وخارج إطار االسرة.قيالتال : 
 :وجود اإلرادة الهاتية لدى الزوجة. اإلرادة 
 الناشري،أبو سيف ):ويقصد به حجم التفاعل بين الزوجين. حجم التواصل الزواجي واساليبه

378:2012) 
 

ان التوافق الزواجي يحدث في عدة مجالت  أشار علماء النفس الى:مجاالت التوافق الزواجي
 حياتية ترتبط بالشريكين ويمكن تلخيصها فيما يلي:

 (يوضح مجاالت التوافق الزواجي4جدول )
 التوضيح المجال

سواء االتصال اللفظي او غير اللفظي، وكهللك من خالل االيماءات،  االتصال الفعال
 اإلشارات اليدوية وتعبيرات الوجه.

 الحالية وعدم ترك المشاكل عالقة تحل المشكال

الهي يشبع فيه حاجاته بشكل مناسب بمعنى تحقيق االشباع وبشكل  االشباع الجنسي
 مشترك في العالقات الحميمية.

 بمعنى تحمل المسؤولية المالية واالتفاق على التعاون فيه إدارة التمويل

 ن سواء للزوج وللزوجةالتفاهم في اختيار األصدقاء المناسبي نوعية االصدقاء
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 التزام الزوجين بالتعاليم الدينية وتطبيق احكامه. التوجهات الدينية

 مدى رضا الزوجين عن أقارب بعضهما والتعامل معهم بلطف االقارب

 ان يقوم كل فرد منهما بتحمل مسؤوليته والقيام بدور  الموكل اليه الدور

 رار الهي يخص االسرةالتشارك في اتخاه الق التعاون والمسؤولية

 الرغبة في حل الصراع او التقليل منه بقدر االمكان حل الصراعات

مدى رغبة الشريك في التطور والتعلم حتى يتمكن كل منهما من فهم  تطور الزوجين
 حاجات اآلخر

يجاد نشاطات مشتركة بينهما قضاء الوقت  القدرة على حسن استثمار وقت الفراغ وا 

 
 (37:2014تانة، )أبو اسعدوالخ

 نظريات التوافق الزواجي من منظور اجتماعي:

يرتبط بمدى التزام الزوجين بأداء الوظائف المناطة بهمفي إطار االسرةوتقل درجة النظرية البنائية:-1
والتقصير في هه  الواجبات،وتشير سامية الخشاب الى ان عوامل االستقرار التوافق حسب درجة االهمال 

عود الى نمط المجتمع الهي تنتمي اليه وان عوامل التغيير المرتبطة بالتصنيع في المجتمع داحل االسرة، ت
 (25:2009العنزي، )تجعل الوحدة واالستقرار داخل االسرة يواجه بعض الصعوبات. 

:عند توافق توقعات الدور يحدث االنسجام والتوافق بين الزوجين وعند تعارض توقعات نظرية الدور-2
الزوجين او كالهما قد يظهر عدم التوافق وتظهر المشكالت الزواجية. وتشير  الدور الحد

( ان نظرية الدورينبثق عنها اتجاهان متباعدان أحدهما االتجا  التفاعلي الهي يرى ان 1999الحنطي)
التوافق الزواجي يتحدد في درجة ما تتوقعه الزوجة من زوجها وحقيقة ما يدركه الزوج عن زوجته.اما 

جا  اآلخر في نظرية الدور فهو االتجا  السلوكي االجتماعي الهي يتحدد من خالل السلوك اإلنساني االت
 الهي يحدث في مواقف اسرية.

:تقوم على التبادل الهي يعيشه الفرد بين المكافئة والتكلفة، حيث يشير ان المكسب نظرية التبادل-3
ين فالعاطفة تكون إيجابية عندما يكون المكسب الناتج عن التفاعل يؤثر على شكل العواطف بين الزوج
 من التفاعل على شكل تكلفة فان العاطفة تكون سلبية.
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وهها يعني ان التفاعل ايجابي ويقوم على التفاهم والمحبة بين الزوجين يؤدي حتما للتوافق، في حين إها 
 كان التفاعل يقوم على التوتر فانه يؤدي للتنافر وبالتالي سوء التوافق.

كما ان نضوج الشخصية من االبعاد الرئيسة في التفاعل الزواجي الهي يتأثر كال الزوجين لسلوكات 
 اآلخر وتوقعاته. وبنمط العالقة بنهما وان نضوج الشخصية له أثر كبير في التوافق الزواجي.

 (5:2007)الصبان، 

وجين، وان األزواج السعداء هم ترى ان االتجاهات مهمة في االنسجام بين الز  :المعرفيالتوازن نظرية-4
من اتفقت اتجاهاتهم. وينجم التوتر في العالقات الزوجية االتجاهات المتعارضة حيث ان العواطف 
اإليجابية تتحول تدريجيا الى عواطف سلبية نتيجة لتباين االتجاهات والرغبة الالشعورية في التخلص من 

 (65:2012فاتنه ديبه، )التوتر والقلق. 

: عندما تكون توقعات الزوجين خيالية وغير واقعية، فان الحياة تتسم بعدم التنافر المعرفي نظرية-5
السعادة ويسطر عدم الرضا. كما تكمن أهمية العملية العقلية التي يقوم بها الزوج لتحقيق التقارب بين هه  

العنزي، )عات اإليجابية. التوقعات، وبين الواقع والتنازل عن بعض التوقعات المبالغ فيها وتنمية التوق
27:2009 ) 

 :النظريات المفسرة للتوافق الزواجي من منظور نفسي

يركز التحليل النفسي على العالقات في تفسير السلوك اإلنساني، ويؤكد على  :نظرية التحليل النفسي-1
يمثل  تحليل العالقات بين األشخاص في محيط القيم االجتماعية، وتظهر المشكالت الزوجية كسلوك
 صراعات الزوجين الالشعورية نتيجة االحباطات البيئية في السنوات الخمس األولى من حياته الفرد.

تركز السلوكية على السلوك الظاهر في اللحظة الحالية دون االهتمام باألسباب  :النظرية السلوكية-2
ومتعلم من البيئة. وان عدم التاريخية والخبرات الماضية، ويرى السلوكيون ان السلوك في جملته مكتسب 

التوافق الزواجي هو من أنماط سلوكية من اآلخرين وعند تعديل البيئة التي نشأ فيها التعلم الخاطئ )عدم 
 (27:2009التوافق الزواجي( فانه يمكن تعلم السلوك الصحيح )التوافق الزواجي( )العنزي، 

المتوافق بانه الشخص القادر على تقبل لقد عرف روجرز صاحب نظرية الهات الفرد :نظرية الذات-3
جميع المدركات بما فيها مدركاته عن هاته. وفقا لهه  النظرية فان االنسان يكتشف من هو من خالل 

ركز "روجرز" على مفهومين وهما "الهات والكائن الحي"وقد  خبرته مع األشياء واألشخاص اآلخرين. لهها
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يكون منخفضا. وعندما يتوافق الفرد )الكائن الحي( مع هاته يعارض أحدهما اآلخر فان مستوى التوافق 
 (89:2008حسام زكي، )يحدث توافق نفسي. 

ومنه تشير الطالبة ان النظريات الثالثة اختلفت في طرحها لمفهوم التوافق الزواجي، فالتحليل النفسي يربط 
هي التي تحدد هلك.بينما السلوكيون سوء التوافق الزواجي بالخبرات السيئة التي مر بها الفرد في طفولته و 

يفندون عالقة الخبرات الماضية بينما يربطون التوافق الزواجي بالسلوك المتعلم وبالتالي يمكن تعديله.في 
 حين تربط نظرية الهات إدراك الفرد عن هاته بالخبرات الحياتية وهي التي تحدد مستوى التوافق.

 عوامل تحقيق التوافق الزواجي:

 أهم الخصائص هات التأثير االيجابي على التوافق الزواجي هي النضج زوجينشخصية ال :
االنفعالي والقدرة على مواجهة التوترات، بصورة بناءة وفعالة وكهلك القدرة على نقل المشاعر 
واألفكار، اما الخصائص هات التأثير السلبي بأنها تدور حول االنانية والخداع والعناد وعدم 

 لية.الشعور بالمسؤو 

"دراسة بهدف التعرف على  Julie chumacher" 2001أجرى "جولي شوماخار وفي نفس السياق 
عوامل الخطر والدفاعية الخاصة باالنتهاك النفسي من جانب الزوج للزوجة، وتوصلوا الى متغيرات 

الزواجي الوضع االجتماعي ال تؤدي الى زيادة الخطر بينما ارتبطت متغيرات نماهج االتصال والتوافق 
ضفاء سمة المفاهيم على االنتهاك االنفعالي للزوج، وان شخصية األزواج  بالعنف النفسي بنسب متفاوتة وا 

 (11:2007 ،عبير الصبان)من أكثر المجاالت الحيوية التي يتعين االهتمام بها. 

 ان الطريقة التي عومل بها الزوجين اثناء طفولته، ومدى العقاب او طفولة الزوجين :
واب.فاالطفال الهين كانوا سعداء في طفولتهم ولم يتعرضوا للعقاب والهين تمتعوا بإشباع او الث

احباط حاجاته األساسية واالولية كالحاجة للطعام والتقبل واالنتماء واألمان النفسي، ولم يكونوا 
انو مكبوتين كانت لهم عالقات زواجية سعيدة والعكس صحيح. بمعنى األزواج غير المتوافقين ع

 (.171:2000في طفولتهم )العزة، 
 تتأثر العالقة الزوجية بالخبرات السابقة لكليهما.فاالزواج الهين الخبرات المرتبطة بالزواج :

عاشوا في أسر سعيدة، غالبا ما يكونون أزواج سعداء، حيث ارتبطت السعادة الزوجية للوالدين 
نه غالبا ما يستقي األبناء توقعاتهم من تجربة بمدى توافق األبناء زواجيا، كما أشار "دسوقي" الى ا

 (22:2008والديهم في الزواج )فالتة، 
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 (2000من العوامل المساهمة في التوافق الزواجي. فقد اشارت )فرجاني  :العمر عند الزواج 

ان فارق السن بين الزوجين يؤثر على التوافق الزواجي، كما يؤثر على الجانب العاطفي والجنسي 
 ن فارق السن كبيرا، كلما زادت المعاناة بين الزوجين في الجانبين كلما قل التوافق الزواجي.فكلما كا

كما ان التقارب في العمر يؤدي للتقارب في الفكر واالتجا  والميول وبالتالي يزيد من فرصة التوفق 
 (58:2012فاتنه ديبه، )الزواجي. 

 كون تعبيرا عن انعدام التوافق في مجاالت : ان الفشل في التكيف الجنسي قد ياالشباع الجنسي
أخرى من الحياة الزوجية. كما يتطور االنسجام الجنسي ف يظل الحب المتبادل والمترجم الى 

 (166:2012بلخير، )ممارسة. ورغم هلك فيه تقل او تزداد تبعا لمدى الرضا الزواجي. 
 ن القوة والهات الن كال من " فيقول انها خليط مأدلركما تحدث عنه العالم النفسي " :الحب

 الرجل والمرأة يريد ان يحيط اآلخر بعنايته كما يريد ان يشكن اليه ويتلقى منه العطف والرعاية.

حيث وضع حدود لهلك الحب، إها وصل الى  Gary-Stanley (1984فقد أشار جاري وستانلي ) 
ل التوافق الزواجي وتؤدي درجة العنف فان الزوج يصبح غيورا على الطرف اآلخر بدرجة قد تعرق

 (79:2008حسام محمود، )للعنف بين الزوجين وعدم الرضا الزواجي عن تصرفاته.

ومن المشاهد السلبية التي تظهر في مجتمعنا، هيوقوف أحد الزوجين في طريق نجاح الطرف اآلخر 
مقابل نرى وكيف يتفنن في وضع عراقيل وكأن نجاح الشريك اآلخر يحط من قدر  هو. وفي الطرف ال

صورا جميلة للتعاون بين الزوجين فكل منهما يعاون اآلخر ليدفعه قدما لألمام.     )نادية أبو سكينة، 
 (161:2011منال خضر، 

 :( التي توصلت إلى أن التوافق الزواجي 1986دراسة )راويه دسوقي :أشارت عدد سنوات الزواج
أن Sosana,Herik(1992)كهيري سوزانافي حين توصلت اليه دراسة .يتأثر بمدة الزواج

سنة ،أي انه كلما زادت المدة 11عاما بها توافق عن الزيجات األقل من  16الزيجات األكثر من 
الزواجية قل التفاعل والحوار بين الزوجين وزاد الشعور بالراحة والهدوء مع النفس ويرجع هلك الى 

 (.2009عله )الصبان عبير ان كل شخص يعرف ويفهم الطرف اآلخر وما يفعله وما ال يف

ومنه يمكن القول ان النضج يؤدي بالفرد الى اكتساب المهارات والخبرات، وكلما زادت مدة الزواج يصبح 
 الفرد أكثر تعايشا وأكثر حكمة وتعقل وأقدر على مواجهة المشكالت.
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 ك بين : يعد التدين عامال مهما في التوافق الزواجي ألن وجود عامل مشتر التدين والعقيدة

 الديني يعد عامال إيجابيا في التوافق الزواجي. مالزوجين بدرجة متشابهة من االلتزا

 (5:2011أحمد الصمادي، هالل الجهوري )

 قد يساعد التقارب بين المستوى االجتماعي الثقافي في المستوى االجتماعي والثقافي للزوجين :
ان األشخاص يميلون الى  Michael Botwinالتقليل من االحتكاكات بين الزوجين. حيث يرى 

االرتباط او الزواج بمن يماثلوهم في المكانة االجتماعية والمركز والتعليم والعقيدة.)ريم فرينة، 
71:2012) 

 ويتفق علماء النفس ان من اهم القرارات التي يتخهها االنسان في حياته االختيار الزواجي:
تنمية الصحة النفسية والمحافظة على جودتها.  قرار اختيار الزوجة لما له من دور أساسي في

وحتى يكون االختيار سليما البد من ان تتوافر في الفرد: الحرية، النضج واإلرادة الكاملة.)فاتنة 
 (59:2012ديبه، 

 يعتبر االنجاب أحد العوامل التي تحقق التقارب والحب بين الزوجين وينشئ  :وجود أطفال
و يساهم في تحقيق توافقهم النفسي والزواجي،حيث تعد الوالدية رابطة بالغة العمق بينهما،فه

كمرحلة انتقالية تؤدي الى احداث تغيرات هامة في أدوار الزوجين.فيتحول دور الزوج الى دور 
االب،ودور الزوجة الى دور االم. ومما ال شك فيه ان وجود األطفال غالبا ما يجعل كال الزوجين 

قتهما الزوجية، وقد يكون الخالف بين الزوجين حول عدد يخفف من حدة توتر يشوب عال
 (40:2009األطفال او الرغبة في انجاب الهكور)وليد الشهري،

 عوامل سوء التوافق الزواجي:

 لكل من الزوجين تصور  الخاص بصدد إدارة الحياة الزوجية اختالف التوقعات لدى الزوجين :
يسهم في هه  التوقعات. ويحدث سوء التوافق حينما  والحياة الزوجية، والحوار الهي يسبق الزواج

تختلف الصورة المثالية التي رسمها الشريك عن الطرف اآلخر وتصطدم بالواقع. )بلخير، 
166:2012  .) 

 إن الموارد المالية واالقتصادية لها أهمية كبيرة في الحياة الزوجية واالسرية الموارد االقتصادية :
 لمال حين ال يقوم الزوجان بالتشاور واالتفاق على كيفية االنفاق فقد تظهر الخالفات حول ا
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 ان العالقات االجتماعية في المجتمعات العربية واإلسالمية تمثل نوعا من تدخل اهل الزوجين :
الروابط القرابية القوية التي ظهر في العالقة بين الزوجين ووالديهم واقاربهم بصورة قوية وعميقة 

تدخل عدم استقاللية االبن ماديا عن اهله فيكون تدخلهما مقابل دعمهما له ماديا ويزيد مثل هها ال
 (74: 2011ريم فرينة ،)

وبين قوة العالقة بين الزوجين  بهدف التعرف على العالقات:Bloser1993دراسة بلوزروأشارت 
قة قوية زوج وزوجة، وأوضحت نتائج الدراسة على وجود عال250واقارب كل منهما وهلك على عينة 

بين الزوجين واقارب كل منهما تؤدي الى توافق زواجي افضل بين الزوجين)عسلية والبنا، 
246:2011) 

 بارجلو : قد أوضحت دراسة الغيرة الشديدة"Berglou1981  من ٪41" ان الغيرة تشكل نسبة
أة حوادث العنف ضد المرأة، أي انها تمثل سبب رئيسي في العديد من حوادث العنف ضد المر 

طه عبد العظيم، )فاألزواج الغيورين يكون اقل أمنا واستقرارا في عالقتهم مع زوجاتهم. 
97:2006) 

 ان االتصال هام جدا في الزواج. خصوصا في الفترة األولى من سوء االتصال بين الزوجين:
ها لم يتم ا ختيار الزواج فتظهر نوعا من الحساسية بينهما االمر الهي يؤدي للتجنب واالحجام. وا 

الوقت والمكان المناسبين لمناقشة أي مشكل،مع احترام الطرف اآلخر للحديث والتعبير عن رأيه 
)ريم فرينة،  بصراحة فهها سيؤثر على العالقة بينهما وبالتالي يحدث سوء توافق زواجي.

75:2011) 

العالقات (حول مشكلة التوفق الزواجي وعالقتها باضطرابات 1999ناهد سعود)فقد اظهرت دراسة 
المنخفضة لدى األزواج       من األزواج. وقد وجد العالقة بين نوعية الزواج 233الزوجية على عينة 

وبين انتشار المشكالت النفسية والجسدية والخالفات حول األمور الحياتية المشتركة.وان الزوجان يعانين 
ردود الفعل العصابية عن األزواج من مشكالت في التفاعل والعالقات الزوجية ولديهن ميال أشد نحو 

 ( 17:2008حيث أظهرت الزوجات معانات أكثر من األزواج)سميرة الجهني، 

كما أوضحت نتائج بعض الدراسات وجود بعض المشكالت الزواجية التي تنتج عن سوء التوافق الزواجي 
قارب، غيرة االزواج. األ البيت، مشكالت كاإلساءة العاطفية وفقدان الحب، اإلساءة العاطفية، اهمال

 (.82:2009العنزي،)
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 :الدراسات السابقة للتوافق الزواجي

 ( بعنوان 1999دراسة فرج )،أجريت على عينة من األزواج توكيد الذات والتوافق الزواجي
.ومن نتائج الدراسة ان مستوى توكيد الهات يرتبط بمستوى توافقه وزوجة زوجا140المصريين 

وجات ينخفض كلما ارتفع مستوى توكيد أزواجهن في حين يزداد توافقهن الزواجي، وان توافق الز 
كلما انخفض مستوى توكيد أزواجهن. وهناك ارتباطا مرتفعا بين توكيد كل من األزواج والزوجات. 

 (138:2008)سمية جمعة أبو موسى، 
 ( دراسة ستيفنز وريلي(Stevens ;Riley 2001  اجي عند العمالة المحلية والرضا الزو بعنوان

هدفت للتعرف على مستوى الرضا عن الدعم العاطفي المقدم من الشريك.  األزواج العاملين،

زوجا وزوجة تم اختيارهن بناء 178ومدى التوافق في تقسيم الواجبات المنزلية. تكونت العينة من 

ائج على الدراسة المسحية" بجبال روكي". وبعد استخدام أسلوب تحليل االنحدار، أظهرت النت

وجود عالقة ارتباطية بين الدعم االجتماعي والتوافق الزواجي، وانه كلما زاد مستوى الدعم 

االجتماعي للشريك، كلما يزداد مستوى التوافق الزواجي. كما ان هناك ارتباطا سالبا بين المستوى 

سيم العاطفي المقدم من الشريك والتوافق الزواجي، في حين ان هناك ارتباطا موجبا بين تق

 (.10:2011الواجبات المنزلية والتوافق الزواجي. )أحمد الصمادي، هالل الجهوري

 (2007دراسة مارتنيسن وآخرون) Martinussen ,et all أثر االنهاك النفسي على األسرةحول 

( من ضباط الشرطة في النرويج. وتوصلت الدراسة الى ان 223وهلك على عينة مكونة من )

منبئا بحدوث االنهاك النفسي، وان االنهاك النفسي يزيد من عنف الزوج الضغط العائلي يعتبر 

 (100:2008مما ينهر بسوء توافقه. )حسام محمود 

 ( بعنوان تقدير الهات والرضا الزواجي وعالقتها بالعنف الموجه ضد 2006دراسة أسامة حمدون )

ت المعنفات باختالف المرأة. وهدفت الدراسة لمعرفة مدى اختالف تقدير الهات لدى الزوجا

مستوى العنف الزوجي لديهن. والتعرف على مدى اختالف مستوى الرضا الزواجي لدى الزوجات 
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زوجة.فوردت النتائج  1265باختالف مستوى العنف الزوجي،وتكونت عينة الدراسة من 

مستوى كالتالي:كلما زادت درجة العنف الزوجي للزوجة يقل مستوى تقديرها لهاتها،وانه كلما زاد 

 (70:2010حنان األطرش، )العنف الزوجي للزوجة يقل مستوى الرضا الزواجي لديها. 

 ( تهدف الدراسة الى التعرف على تأثير كل من عمر الزوجين ومدة 2008دراسة فوزية الجمالية )

نجاب األطفال على التوافق الزواجي، وتكونت العينة من  زوجا وزوجة. وتوصلت  162الزواج وا 

الى: وجود فروق في التوافق الزواجي نتيجة اختالف العمر بين الزوجين لصالح األزواج النتائج 

فرحان بن سالم، )أكبر سنا، كما لم يتأثر التوافق الزواجي بمدة الزواج وبأنجاب األطفال. 

 (80:2009العنزي،

امل مثل: توكيد ومنه يمكننا القول بان مختلف الدراسات أوضحت ان التوافق الزواجي يتأثر ببعض العو 
الهات، الدعم االجتماعي ومدة الزواج والهي هو في صميم دراستنا الحالية، المستوى العاطفي، الواجبات 
المنزلية، االنهاك النفسي والعنف الزوجي. في حين ان الدراسات اختلفت من حيث العينة، فهناك من 

( وهناك من 2008الجمالية ) ،فوزية(1999فرج )،Stevens ;Riley 2001))أقيمت على األزواج 
 Martinussen ,et all (2007( أما من اختصت بالزوج 2006اختصت بالزوجة فقط )أسامة حمدون 

 

 

لقد أشارت الطالبة على مفتاح وسيرورة الحياة الزوجية اال وهو التوافق الزواجي باعتبار  حالة  خالصة:
ألمور، كما الحظنا اجماع جل  االتجاهات على ان من االنسجام والمودة والتفاعل بين الزوجين في شتى ا

اشباع الفرد لمختلف حاجاته، ورغباته ومطالبه وكها تحقيق أهدافه لهو السبيل في تحقيق التوافق، 
كماتطرقت للعوامل التي من شأنها ان تحقق التوافق الزواجي او سوء التوافق. إضافة الى تناول بعض 

 لزواجي من منظورين نفسي واجتماعي. المنظرين لتوضيح معنى التوافق ا
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الطالبة في هها  الدراسة، تقومبعد االنتهاء من عرض الفصول النظرية التي تناولت متغيرات  :تمهيد
 االستطالعية والدراسة االساسية.الفصل التطبيقي بتوضيح مراحل كل من الدراسة 

 الدراسة االستطالعيةأوال:   

وهي مجموعة من الخطوات يعتمدها الباحث في بحثه الميداني وهي بمثابة أرضية تمهد  للشروع في 
 دراسته االساسية.  

 أهداف الدراسة االستطالعية:

 .تساعدنا في تحديد مكان تواجد العينة المراد دراستها 
 اء أدوات الدراسة.تساعدنا في بن 
 .التأكد من صدق وثبات أدوات القياس 
 .معرفة مدى استجابة العينة للمقياس وكها اللغة المناسبة 

بين الدراسة  وامتدت الدراسة ما، تم اختيار العينة من مدينة وهران :االطار المكاني والزماني للدراسة
 .2014-03-17الى  2013-11-26االولية واالستطالعية من 

يتحدد مجتمع الدراسة في زوجات تعرضن للعنف من طرف أزواجهن وهن ال يزلن يعشن  :مع الدراسةمجت
 في بيت الزوجية.

تم  اختيارهن بطريقة الكرة الثلجية وهي تسمى أيضا  معنفة،زوجة  30قدرت العينة ب  عينة الدراسة:
وهكها يتسع  آخر،لفرد  يقود األصلي، وفيها يتعرف الباحث على فرد من المجتمع  المتضاعفة،العينة 

وتفيد هه  الطريقة عندما ال تتوفر قوائم بكل افراد المجتمع األصلي.  المجتمع،نطاق معرفة الباحث بهها 
 (158:2007كمال عبد الحميد )
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 (5الجدول )

 توزيع عينة الدراسة االستطالعية وفق متغيري الوضعية المهنية ,المستوى التعليمي ومدة الزواج

 النسبة المئوية التكرار المستوى متغيرال

 16.66℅ 5 ابتدائي الوضعية التعليمية

 16.66℅ 5 متوسط

 30℅ 9 ثانوي

 36.66℅ 11 جامعي

 40℅ 12 عاملة الوضعية المهنية

 60℅ 18 غير عاملة

 40℅ 12 سنوات10-سنة1 مدة الزواج

 20℅ 6 سنة20-سنة11

 40℅ 12 سنة فمافوق21

 

 الثانوي،خالل الجدول العينة هات مستوى تعليمي عالي حيث حازت على أكبر نسبة مابين نالحظ من 
(و بالنسبة ℅16.66( ويليها المستوى االبتدائي والمتوسط بنسبة متساوية )℅36.66-℅30الجامعي )

وفيما يخص مدة الزواج فتساوت النسبة ،(℅60عامالت) للوضع المهني فأكبر نسبة من الزوجات غير
 (.℅40سنة من الزواج بنسبة)21سنوات والتي تجاوزت 10-سنة1من هي حديثة الزواج اي من بين 

من اجل تحقيق اهداف هه  الدراسة أعدت الطالبة استبيانين اثنين احداهما  أدوات الدراسة االستطالعية:
 . لقياس استراتيجية التعامل لدى الزوجة المعنفة والثاني استبيان التوافق الزواجي

 :ا يلي وصف ألدوات الدراسة االستطالعيةوفيم

 استبيان استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة:-1

 :لقد راعت الطالبة في إعداد االستبيان الخطوات التالية
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  التعامل.تم االطالع على بعض األطر النظرية التي تناولت استراتيجيات 
 جا  المواقف الضاغطة تم االعتماد اوال على مقياس استراتيجيات التعامل اتCISS  لمجموعة

والهي تم تقنينه من طرف  (2006كبداني خديجة ) والموجود في دراسةCRASCالبحث العلمي 
كبداني خديجة و فراحي فيصل. ، قويدري مليكة، شعبان الزهرة مجموعة أساتهة جامعة وهران:

دى المربيات اتجا  المواقف استراتيجيات التعامل ل )والهي اعتمدته في مهكرة الليسانس بعنوان:
 (.الضاغطة

بعد ما رأت الطالبة ان أغلب فقراته ال تتناسب مع العينة ال من حيث الصياغة اللغوية وكها 
هدف الدراسة. قررت محاولة تصميم فقرات تتناسب ومحتوى الموضوع أال وهو العنف مع 

مع العلم .36-18-16-13-12-8-7-1:االحتفاظ بأبعاد المقياس كما هي والبعض من فقراته
 انهال توجد دراسات او مقياس الستراتيجية التعامل خاص بالزوجة المعنفة حسب مطالعتي.

  تناولت مقياس استراتيجيات التعامل ومن بينها: واالجنبية التياالطالع على المقاييس العربية 
 ردية لدى أساتهة استراتيجيات التعامل مع مواقف الضغط المهني على ضوء متغيرات الخلفية الف

 .44( لمقدم سهيل واستعنت بالفقرة 2010التعليم الثانوي )
 ( لبن عمور جميلة ولقد 2010تقدير الهات وعالقته بأساليب مواجهة المواقف الضاغطة )

 .50-42-38-20-19-5استعنت ببعض فقراته 
  ( 2012الحياة )أساليب مواجهة الخبرة الصادمة لدى معلمي وكالة الغوث بغزة وعالقتها بجودة

 .لمازن ابراهيم الشرافي
 (لنشوة كرم عمار.2007االحتراق النفسي للمعلمين وعالقته بأساليب مواجهة المشكالت ) 

Validation de la version française d’une échelle abrégée de coping 
religieuse(2012) J.CAPOROSSI et al 

 القا من الدراسة االولية والتي اجريت فيها مقابالت مع تم صياغة باقي الفقرات بطريقة هاتية انط
حاالت والتي كانت الدعامة الرئيسية في تصميم االستبيان والتي طرحت فيها السؤال بشكل 5

والتي  العنف؟وكيف تتصرفين حينما يستخدم زوجك معك  تتعاملين مع زوجك؟ عام: كيف
نتعامل ن لكونه من ثقافتنا االسالمية وغالبا ما ساعدتني في إدراج بعدين أال وهما بعد اللجوء للدي

 الهات.الى بعد ضبط  ضغوطنا اضافةبه قصد التخفيف من 
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 8ومنه بعدما قامت الطالبة بالخطوات السابقة الهكر تم تصميم االستبيان في صورته االولية والهي يضم 
النفس وعلوم التربية بجامعة وتم عرض االستبيان على مجموعة محكمين من أساتهة علم  فقرة 52أبعاد و

 ،شعبان الزهرة ،محمدأتيغزة  ،منصوري عبد الحق  إبراهيم،ماحي  ،وهران والتالية أسماؤهم: مزيان محمد
 ،مقدم سهيل،بلقوميدي عباس  ،قادري حليمة ،منصوري مصطفى ،هاشمي أحمد ،يوب زقاي نادية

 حشالفي أحمد إلبداء رأيهم حول ما يلي:

 عدقياس الفقرات للب 
 وضوح الصياغة اللغوية 
 وضوح المثال المقدم رفقة التعليمة 
 (1أبدا-2ناهرا-3أحيانا-4مدى مناسبة البدائل )غالبا 
 مدى وضوح التعليمة 

 (6الجدول)

 نتائج التحكيم حول مناسبة الفقرات الستبيان استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة:يوضح 
 

 التقيس تقيس الفقرة

 النسبة التكرار ةالنسب التكرار

 بعد حل المشكل 

 ℅0 0 ℅100 11 على المشكل وأفكر في كيفية حله أركز-1

 ℅0 0 ℅100 11 زوجي واحسسه بمعاناتي اواجه-2

 ℅0 0 ℅100 11 للمركز الصحي توجهت-3

 ℅0 0 ℅100 11 لمكتب للشرطة لتقديم شكوى توجهت-4

 ℅0 0 ℅100 11 مع متخصص )هو خبرة(في مشكلتي تحدثت-5

 ℅0 0 ℅100 11 معرفة المزيد عن مشكلتي أحاول-6
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 بعد الترفيه

 ℅0 0 ℅100 11 للتنز  أههب-7

 ℅0 0 ℅100 11 بين الواجهات التجارية أتنقل-8

 ℅0 0 ℅100 11 للفكاهة وسرد النكت ألجأ-9

 ℅0 0 ℅100 11 أغاني(-اناشيد-)للموسيقىأستمع-10

 ℅0 0 ℅100 11 تشتد ضغوطي أمشي حينما-11

 التلفاز أشاهد-12

 

10 90.90℅ 1 9℅ 

 بعد المساندة االجتماعية

 ℅0 0 ℅100 11 لشخص أقدر نصائحه أتحدث-13

 ℅0 0 ℅100 11 أترك البيت لكنني أتحدث مع اقاربي عن مشكلتي ال-14

 ℅0 0 ℅100 11 البيت وأههب عند اقاربي أترك-15

 ℅0 0 ℅100 11 وقتا مع شخص حميم أقضي-16

 ℅0 0 ℅100 11 (الراقي، الطالبالى استشارة ) أتلج-17

 بعد االنفعال

 ℅0 0 ℅100 11 جد متوترة ومنقبضة أصبح-18

 ℅0 0 ℅100 11 كثيرا اثناء المشكلة بكيت-19

 ℅0 0 ℅100 11 ألخرج ما بداخلي أصرخ-20

90.90 10 نفسي على سوء اختياري لزوجي ألوم-21
℅ 

1 9℅ 

 ℅9 90.901 10 أوالديتشتد ضغوطي أهمل  حينما-22
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℅ 

 ℅0 0 ℅100 11 العنف بالعنف أواجه-23

 ℅0 0 ℅100 11 مع كل ما يضايقني في البيت أو اشارع أتشاجر-24

 بعد الجوء للدين

 ℅0 0 ℅100 11 هلل بالصدقة حتى يفر ج عني أتقرب-25

 ℅0 0 ℅100 11 وأدعو اهلل من أجل مشكلتي أصلي-26

 ℅0 0 ℅100 11 و قضاء وقدران ما يحدث لي ه اعتبرت-27

 (34مكررة مع الفقرة) على ما أصابني أصبر-28

 ℅0 0 ℅100 11 هلل حتى يفرج عني أصوم-29

 ℅0 0 ℅100 11 الى اهلل بالهكر والتسبيح أتوج ه-30

 ℅0 0 ℅100 11 الى اهلل بالنوافل أتقر ب-31

 ℅0 0 ℅100 11 القرآن أقرأ-31

 (26مكررة مع الفقرة) نا فيههلل أن يخرجني مما أ أتضرع-32

 (26مكررة مع الفقرة) عالقتي باهلل أقوي-33

 ℆18.19 2 ℆81.81 9 من أجل أبنائي أصبر-34

 بعد التجنب

72.72 8 ألستحم   أههب-35
℅ 

3 27.28℅ 

45.45 5 أحد أكالتي المفضلة أتناول-36
℅ 

6 54.55℅ 

 ℅0 0 ℅100 11 النوم ولو بتناول المهدئات أحاول-37

 ℅0 0 ℅100 11 عدم التفكير في مشكلتي أحاول-38
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 ℅0 0 ℅100 11 ان اشغل نفسي بأي عمل يريحني أحاول-39

81.81 9 نفسي بمشاكل اآلخرين أشغل-40
℅ 

2 18.19℅ 

90.90 10 يعنفني زوجي اتجاهله وال أتحدث معه حينما-41
℅ 

1 9℅ 

 بعد التقبل

  من اآلخرين هوي المشكالت  أفضلنفسي  أعتبر-42
 المشابهة

11 100℅ 0 0℅ 

 ℆81.81 9 ℆18.18 2 تقربت من أبنائي واهتممت بهم أكثر-43

 غامضة أسترجع خبراتي السابقة للمواقف المشابهة-44

 ℅0 0 ℅100 11 بمشكلتيأحدثأحدالصمت وال  ألتزم-45

 ℅0 0 ℅100 11 الصمت حتى ال أصعد الموقف لزمت-46

دث مشاكل أكثر سوف يح انفصالينفسي بأن  أقنعت-47
 خطورة

11 100℅ 0 0℅ 

45.45 5 شيءوكأنه لم يحدث  أتصرف-48
℅ 

6 54.54℅ 

 ℅0 0 ℅100 11 وضعيتي ألنني أدركت ال مخرج لمشكلتي تقبلت-49

 ℅0 0 ℅100 11 نفسي بأن األمور ستتحسن أطمئن-50

 ℅0 0 ℅100 11 مع مشكلتي حتى أتمكن من التغلب عليها أتعايش-51

 ℅0 0 ℅100 11 واقعلل أستسلم-52
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 نتائج صدق التحكيم:

تم اقتراح حهف بعد "ضبط  كما .البدائلوجود اتفاق بين االساتهة حول مالئمة الفقرات للبعد ومناسبة -
 48-47-46-45-44-43-42الهات" الن فقراته تناسب بعد التقبل وهي: 

 ومن بين العبارات المحهوفة بعد صدق التحكيم:

 ابني.أصبر على ما أص-1-

 فيه.أتضرع هلل أن يخرجني مما أنا -2-

 أقوي عالقتي باهلل.-3-

 أتناول أحد أكالتي المفضلة.-4-

 .شيءأتصرف وكأنه لم يحدث -5-

 أسترجع خبراتي السابقة للمواقف المشابهة)غامضة(-6-

افقة فقرة بعد تعديل وصياغة بعض الفقرات على ضوء توجيهات المحكمين و بعد مو 36تم  اإلبقاء على 
 كما هو موضح في الجدول التالي.،المشرف

(7جدول )  

معنفة:يوضح الصياغة النهائية للعبارات المعدلة الستبيان استراتيجية التعامل لدى الزوجة ال   

 االبعاد الصياغة االولية بعد التعديل

كر أركز على المشكل وأف-1 أفكر بجدية ألجد حال لمشكلتي 
 في كيفية حله

 حل المشكل

 
سس زوجي بمعاناتيأح أواجه زوجي وأحسسه -2 

 بمعاناتي

عالجتوجهت الى المركز الصحي لل يتوجهت للمركز الصح-3   

ة شكوت زوجي الى مكتب الشرط ة توجهت لمكتب الشرط-4 
 لتقديم شكوى
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ة او تحدثت الى اخصائية نفساني
تيمحامية كي تساعدني في مشكل  

تحدثت مع متخصص -5
 هو خبرة في مشكلتي

 أحاول معرفة المزيد عن-6 أفكركيف أتعامل مع زوجي 
 مشكلتي

 

أتنقل بين الواجهات -8 أتجول في األسواق التجارية
 التجارية

 الترفيه

 

 أخرج من البيت وأمشي لمسافات 
 حتى أقلل من توتري

ي حينما تشتد ضغوط-11 
 أمشي   

وتري أشاهد التلفاز للتخفيف من ت أشاهد التلفاز  -12    

ني لم اترك البيت لكن-14 تحدثت مع أقاربي عن مشكلتي
اتحدث مع أقاربي عن 

 مشكلتي

 

 المساندة االجتماعية

 

ند أترك البيت وأههب ع-15 أغادر البيت وأههب عند أقاربي
 أقاربي

 

ة، صديقة، قريبأقضي وقتا مع )
أخت(، جارة  

أقضي وقت مع -16
 شخص حميم

 أتجاهل زوجي وال أتحدث معه

 

 حينما يعنفني زوجي-41
 أتجاهله وال أتحدث معه

 

 التجنب
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ر ألزم الصمت حتى ال تزداد االمو 
مع زوجيسوءا   

 لزمت الصمت حتى ال-46
 أصعد الموقف

 

 التقبل

 

 الخصائص السيكوميترية للمقياس:

 فاالختبار يكون صادقا عندما يقيس ما وضع لقياسه، ومن الطرق التي اعتمدتها  :صدق المقياس

 بة في حساب الصدق: الطال

لقد تم عرض االستبيان على مجموعة أساتهة من قسم علم النفس وعلوم التربية  صدق التحكيم:-1
بجامعة وهران وبناء على ما قدم من مالحظات تم حهف بعض العبارات وتعديل بعضها ,الى ان تم 

 .الحصول على الصورة النهائية للمقياس

  20spssبارتباط الفقرات مع االبعاد عن طريق استخدام حزمة  تم حسابه صدق االتساق الداخلي:-2
 كما هو موضح في الجدول التالي:
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 (8الجدول )

 يوضح ارتباط الفقرات مع األبعاد الستبيان استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة االبعاد

 بعد حل المشكل

 

1 0.40 0.05 

2 0.64 0.01 

3 0.56 0.01 

4 0.70 0.01 

5 0.76 0.01 

6 0.63 0.01 

 0.01 0.57 7 بعد الترفيه

8 0.63 0.01 

9 0.54 0.01 

10 0.65 0.01 

11 0.40 0.05 

12 0.64 0.01 

 0.01 0.54 13 بعد المساندة االجتماعية

14 0.54 0.01 

15 0.54 0.01 

16 0.50 0.01 

17 0.58 0.01 
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 0.01 0.63 18 االنفعال

19 0.47 0.01 

20 0.68 0.01 

21 0.46 0.05 

22 0.50 0.01 

23 0.67 0.01 

24 0.73 0.01 

 

 0.01 0.56 25 اللجوء للدين

26 0.72 0.01 

 غير دالة 0.30 27

28 0.49 0.01 

29 0.81 0.01 

30 0.84 0.01 

31 0.80 0.01 

 غير دالة 0.35 32 التجنب

 غير دالة 0.22 33

 غير دالة 0.24 34

35 0.53 0.01 

 غير دالة 0.11 36
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37 0.50 0.01 

38 0.63 0.01 

 غير دالة 0.35 39

 غير دالة 0.004- 40 التقبل

41 0.43 0.05 

42 0.73 0.01 

43 0.59 0.01 

44 0.69 0.01 

 غير دالة 0.28 45

46 0.56 0.01 

47 0.65 0.01 

 

 لهلك سيتم حهفها. 45-40-27فقرات غير مرتبطة ببعدها وهي : 3نالحظ من خالل الجدول ان هناك 

 

 :اعتمدت في  النتائج, ولقدفاالختبار يكون ثابتا حينما نعيد تطبيقه فيعطينا نفس ثبات المقياس
 حسابه على طريقتين:

بحساب ثبات المقياس من خالل تطبيقه  :قامت الطالبةAlpha Cronbach ألفا كرونباخ-1
 ( وهي نسبة مقبولة تطمئن الطالبة الى ثبات االختبار.0.63على العينة فكانت قيمة ألفا كرونباخ )
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 (9الجدول)

 بطريقة ألفا كرونباخ ستبيان استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفةمعامالت ثبات ابعاد ايوضح 

 الثباتمعامل  األبعاد 

 0.70 المشكل حل 

 0.60 الترفيه

 0.38 المساندة االجتماعية

 0.68 االنفعال

 0.77 للدين اللجوء

 0.15 التجنب

 0.60 التقبل

 

( وهها ما يدل على تمتع 0.77-0.38نالحظ من خالل الجدول معامالت الثبات تراوحت بين ) 
( ثبات ضعيف 0.15التجنب)عدا بعد  االعينة، ماالستبيان بدرجة مقبولة تطمئن الطالبة في تطبيقه على 

 حهفه.وأغلب فقراته غير دالة احصائيا لهها سيتم 

 تم حسابها بتقسيم االستبيان الى قسمين )فردي وزوجي(وباستخدام معامل االرتباطالتجزئة النصفية:-2
 وصل لسبيرمانوبمساعدة معادلة التصحيح (0.56) ,حصلت الطالبة على معامل ارتباط قدر  بارسون

 ( كما هو موضح في الجدول التالي:0.60معامل االرتباط الى) 
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يوضح معامالت ثبات استبيان استراتيجية التعامل لدى الزوجة المعنفة بطريقة التجزئة  (10الجدول )
 النصفية

االرتباط بين معامل  التجزئة النصفية
 الفقرات الفردية والزوجية

معادلة سبيرمان 
 Spermanبراون

BRAWN 

لة التصحيح معاد
  GOTMANلجوتمان

 0.43 0.60 0.56 

 

 

 (03 : )انظر للملحق ستبيانالصيغة النهائية لال

 (11الجدول)

 الصيغة النهائية بعد حساب الصدق والثبات الستبيان استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة:

 عدد الفقرات االبعاد

 فقرات 6 حل المشكل

 فقرات 6 الترفيه

 فقرات 5 االجتماعيةالمساندة 

 فقرات 7 االنفعال

 فقرات 6 اللجوء للدين

 فقرات 6 التقبل
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 استبيان التوافق الزواجي:-2

 لقد راعت الطالبة في إعداد االستبيان الخطوات التالية:

  النظري الهي تناول خصائص التوافق الزواجي. اإلطارتم االطالع على 
  تناولت مقياس استراتيجيات التعامل ومن بينها: ية التيواالجنبالنظر في المقاييس العربية 

  2007التوافق الزواجي لعوض أبو اسحاق 
  2008التوافق الزواجي لسمية جمعة 
  2006اللدعة إليمانالتوافق الزواجي   
 2004 التوافق الزواجي لمنيرة الشمسي 
 (2008لقمر فالته) التوافق الزواجي 

 Marital Adjustment test ;Loke,Wallace   

أال ( 2006)ولقد استعانت الطالبة بعد مراجعتها للمقاييس السابقة بأبعاد الخاصة بدراسة ايمان اللدعة 
الرضا والسعادة ،النضج االنفعالي العاطفي،الخالفات الزوجية،تحمل المسؤوليةاإلنسانية،وهي المعاملة 

 الموجودة ضمن مقياس سمية جمعة 32-18وكها الفقرتين . 36-35-30الزوجية ولقد استعانت بفقراتها 
التي رأت أنها تخدم  38-20-13فاستعانت بفقراته التالية:( 2008).وبالنسبة لمقياس قمر فالته(2008)

 موضوع الدراسة الحالية.

  حاالت والتي كانت الدعامة  5االستفادة من الدراسة االولية والتي اجريت فيها مقابالت مع
 ان.الرئيسية في تصميم االستبي

( 4)انظر الملحقتصميم االستبيان في صورته االولية  السابقة، تمومنه بعدما قامت الطالبة بالخطوات 
وتم عرض االستبيان على نفس األساتهة إلبداء رأيهم  ابعاد 6 ضمن فقرة 46والهي بلغ اجمالي الفقرات 

 حول ما يلي:

 قياس الفقرات للبعد 
 وضوح الصياغة اللغوية 
 (1أبدا-2ناهرا-3أحيانا-4)غالبا دائلمدى مناسبة الب 
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 (12الجدول)

 نتائج التحكيم حول مناسبة الفقرات الستبيان التوافق الزواجي:يوضح 
 

 ال تقيس تقيس الفقرات

 النسبة التكرار النسبة التكرار

 المعاملة االنسانية

 ℆8.34 1 ℆91.66 11 يعاملني زوجي بكل رحمة ومودة -1

 ℆0 0 ℆100 12 ييضربني زوجي ويهينن-2

 ℆0 0 ℆100 12 زوجي ال يهتم بحديثي معه-3

 ℆0 0 ℆100 12 يشتمني ويسبني بألفاظ نابية-4

 ℆0 0 ℆100 12 يمزح معي في غالب االحيان-5

 ℆0 0 ℆100 12 يجاملني ويشعرني بحبه في حديثه لي-6

 تحمل المسؤولية

 ℆0 0 ℆100 12 يساعدني زوجي في االعمال المنزلية-7

 ℆0 0 ℆100 12 نعمل معا على حل مشكالتنا الداخلية-8

 ℆0 0 ℆100 12 يتهرب زوجي من مسؤوليته اتجا  أسرته-9

 ℆0 0 ℆100 12 زوجي يرعى شؤون ابنائي-10

 ℆0 0 ℆100 12 غالبا ما أتدبر أموري بنفسي في مصروف البيت-11

 ℆0 0 ℆100 12 زوجي ال يلبي احتياجاتنا المادية بالقدر الكافي-12

يمكنني االعتماد على زوجي في التصدي -13
 للمشكالت

12 100℆ 0 0℆ 
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 الخالفات الزوجية

 ℆0 0 ℆100 12 أختلف مع زوجي في الكثير من االمور-14

 ℆8.34 1 ℆91.66 11 معاملته السيئة لي هي من جعلتني أتجنبه-15

 ℆0 0 ℆100 12 غالبا ما يتدخل أهله في شؤون حياتنا الخاصة-16

 ℆0 0 ℆100 12 أتفق مع زوجي في الكثير من األمور-17

 ℆0 0 ℆100 12 يتجنب كالنا اآلخر تفاديا للمشاجرات-18

 ℆8.34 1 ℆91.66 11 ينام كل منا في غرفة خاصة-19

 التوافق الجنسي

ال يهتم بيزوجي إال عند لحظات المعاشرة -20
 الزوجية 

12 ℆100 0 0℆ 

 ℆0 0 ℆100 12 ة الزوجيةأشعربتجاوب بيننا في المعاشر -21

 ℆0 0 ℆100 12 أشعر بالرضا في المعاشرة الزوجية-22

 ℆0 0 ℆100 12 معاملته لي تكرهني في المعاشرة الزوجية-23

 12 يستخدم معي العنف حتى في المعاشرة الزوجية-24

 

100℆ 0 0℆ 

 النضج االنفعالي العاطفي

 ℆0 0 ℆100 12 نةيعمل كل ما بوسعه قصد توفير االمن والطمأني-25

 ℆0 0 ℆100 12 أفتقد لألمان مع زوجي-26

 ℆16.66 2 ℆83.33 10 يستشيرني زوجي في أمور  العملية-27

ايماني بالقضاء والقدر هو من يخفف عني -28
 ضغوطي

12 100℆ 0 0℆ 
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 ℆0 0 ℆100 12 ما يؤلمني هو غيرة زوجي المفرطة-29

ي على تمسكي بالقيم والمبادئ الدينية تساعدن-30
 االستقرار النفسي

12 100℆ 0 0℆ 

 ℆0 0 ℆100 12 ينفعل زوجي ويصرخ ألبسط االمور-31

 ℆0 0 ℆100 12 نتشارك في اتخاه قرارات تخص أسرتنا-32

 ℆0 0 ℆100 12 يتعامل مع أبنائي بقسوة-33

 الرضا والسعادة الزوجية

 ℆0 0 ℆100 12 أحس باالرتياح النفسي مع زوجي-34

 ℆0 0 ℆100 12 زوجي يهملنياشعر ان -35

 ℆0 0 ℆100 12 أحس بالوحدة حتى بحضور زوجي-36

 ℆0 0 ℆100 12 زوجي يترقب أخطائي-37

 ℆8.34 1 ℆91.66 11 لو رجعت بي األمور الخترت زوجا غير -38

 ℆0 0 ℆100 12 أنا سعيدة بزواجي-39

 ℆0 0 ℆100 12 أشعر بتآلف وتقارب بيني وبين زوجي-40

 ℆0 0 ℆100 12 لندم على زواجي منهأشعر با-41

 0℆ 0 ℆100 12 نحن نبرمج وقت الفراغ في التنز  والترفيه -42

 ℆0 0 ℆100 12 أسعد لحظات يومي حينما اكون برفقة زوجي-43

 ℆58.33 7 ℆41.66 5 ارغب كثيرا ان تتحسن عالقاتنا -44

 ℆0 0 ℆100 12 أحيانا تراودني فكرة الطالق-45

 ℆ 0 ℆91.66 11 جاهد حتى ال تتفكك أسرتيأشعر أنني أ-46
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 نتائج صدق التحكيم:

وجود اتفاق بين االساتهة حول مالئمة الفقرات للبعد ومناسبة البدائل.-  

كما طلب مني اعادة الصياغة لبعض الفقرات كما هو موضح في الجدول اآلتي: -  

(13جدول )  

توافق الزواجي:يوضح الصياغة النهائية للعبارات المعدلة الستبيان ال  
 

 الصياغة االولية بعد التعديل

 

 

 االبعاد

نعمل معا على حل خالفاتنا 
 االسرية

نعمل معا على حل مشكالتنا -8
 الداخلية

 

 تحمل المسؤولية

زوجي ال يلبي احتياجاتنا المادية 
 بالقدر الكافي بالرغم من امكانياته

 

زوجي ال يلبي احتياجاتنا -12
 المادية بالقدر الكافي

 

 

يمكنني االعتماد على زوجي في 
 مواجهة ما يعترضنا من ازمات

يمكنني االعتماد على زوجي -13
 في التصدي للمشكالت

 

أختلف مع زوجي في تسير شؤون 
 أسرتنا

أختلف مع زوجي في الكثير -14
 من االمور

 الخالفات الزوجية

 
تدخل أهل زوجي في حياتنا هي  دخل أهله في شؤون يت غالبا-16
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 حياتنا الخاصة السبب في خالفاتنا

أتفق مع زوجي في تسير شؤون 
 أسرتنا

 

 

مع زوجي في الكثير  أتفق-17
 من االمور

 

 أشعر مع زوجي باألمان

 

يعمل كل ما بوسعه قصد -25
 توفير االمن والطمأنينة

 النضج االنفعالي

زوجي في أمور   يستشيرني-27 يستشيرني زوجي في شؤون عمله
 العملية

أعتقد أن غيرة زوجي هي السبب 
 في استمرار خالفاتنا

 يؤلمني هو غيرة زوجي ما-29

 المفرطة 

 يتعامل مع أبنائي بقسوة-33 يقسو زوجي في معاملته مع أبنائي

نستغل أنا وزوجي وقت الفراغ في 
 التنز 

نحن نبرمج وقت الفراغ في -42
 التنز 

ةالرضا والسعادة الزوجي  

 تتفكك أسرتيأبهل جهدي حتى ال 

 

أشعر انني أجاهد حتى ال -46
 تتفكك أسرتي

 

 الخصائص السيكوميترية للمقياس:

 فاالختبار يكون صادقا عندما يقيس ما وضع لقياسه، ومن الطرق التي اعتمدتها  :صدق المقياس

 الطالبة في حساب الصدق: 
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م النفس وعلوم التربية لقد تم عرض االستبيان على مجموعة أساتهة من قسم عل صدق التحكيم:-1
وتعديل البعض 44-41-30بجامعة وهران وبناء على ما قدم من مالحظات تم حهف العبارات المتكررة 

 .الى ان تم الحصول على الصورة النهائية للمقياس المشرف،اآلخر بعد موافقة 

كما  Spssزمة تم حسابه بارتباط الفقرات مع االبعاد عن طريق استخدام ح صدق االتساق الداخلي:-2
 هو موضح في الجدول التالي:

 (14الجدول )

 يوضح ارتباط الفقرات مع األبعاد الستبيان التوافق الزواجي:

 االبعاد الفقرات معامل االرتباط

 المعاملة االنسانية 1 0.73

0.76 2 

0.61 3 

0.66 4 

0.72 5 

0.81 6 

 تحمل المسؤولية 7 0.50

0.63 8 

0.77 9 

80.6  10 

0.66 11 

0.64 12 

0.67 13 
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 الخالفات الزوجية 14 0.63

0.61 15 

0.59 16 

0.53 17 

-0.15  18 

0.67 19 

جنسيالتوافق ال 20 0.81  

0.80 21 

0.67 22 

0.80 23 

0.86 24 

 النضج االنفعالي العاطفي 25 0.79

0.48 26 

0.77 27 

0.36 28 

0.49 29 

0.78 30 

0.86 31 

0.67 32 

 الرضا والسعادة الزوجية 33 0.74
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0.77 34  

 0.83 35 

0.62 36 

0.82 37 

0.59 38 

0.80 39 

0.63 40 

0.59 41 

0.76 42 

-0.75  43 

  

 44-28-18فقرات غير دالة  3ماعدا  ،0.01عندنالحظ من خالل الجدول أن أغلب الفقرات دالة 
 حهفها. والتي سيتم

 

 :ولقد اعتمدت في  النتائج،فاالختبار يكون ثابتا حينما نعيد تطبيقه فيعطينا نفس  ثبات المقياس
 حسابه على طريقتين:

: قامت الطالبة بحساب ثبات المقياس من خالل تطبيقه Alpha Cronbach ألفا كرونباخ-1
 الطالبة الى ثبات االختبار. ( وهي نسبة جيدة تطمئن0.94على العينة فكانت قيمة ألفا كرونباخ )
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 (15الجدول)

 الستبيان التوافق الزواجي:معامل الثبات يوضح 

 الثباتمعامل  األبعاد 

 0.80 المعاملة االنسانية 

 0.77 تحمل المسؤولية 

 0.39 الخالفات الزوجية 

 0.84 التوافق الجنسي

 0.80 لعاطفيا النضج االنفعالي

 0.86 الرضا والسعادة الزوجية

 

( وهها ما يدل على تمتع 0.86-0.39نالحظ من خالل الجدول معامالت الثبات تراوحت بين ) 
 تطمئن الطالبة في تطبيقه على العينة. عالية،االستبيان بدرجة 

 

 وباستخدام معامل االرتباط تم حسابها بتقسيم االستبيان الى قسمين )فردي وزوجي( التجزئة النصفية:-2
وصل  لسبيرمانوبمساعدة معادلة التصحيح (0.69) الطالبة على معامل ارتباط قدر ,حصلت  بارسون

كما هو موضح في مما يدل على تمتع االستبيان بدوجة عالية  من الثبات  ( 0.97معامل االرتباط الى) 
 الجدول التالي:
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 (يوضح معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية16الجدول )

االرتباط بين معامل  التجزئة النصفية
 الفقرات الفردية والزوجية

معادلة التصحيح 
لسبيرمان 

 Spermanبراون
BRAWN 

معادلة التصحيح 
  GOTMANلجوتمان

 0.69 0.97 0.94 

 

  النهائيةبعد التأكد من صدق وثبات المقياس سيتم صياغة مقياس التوافق الزواجي في صورته 
 في الجدول التالي: فقرة كما هو موضح 39من  والمتكون( 05)الملحق

 (17الجدول )

 الصيغة النهائية بعد حساب الصدق والثبات الستبيان التوافق الزواجي:

 مجموع الفقرات الفقرات السالبة الفقرات الموجبة االبعاد

 فقرات 6 37-27-7 35-21-1 المعاملة االنسانية

 فقرات 6 26-23 30-24-22-15 تحمل المسؤولية

 فقرات 5 38-36-17-3 13 الخالفات الزوجية

 فقرات 5 28-25-20 31-16 التوافق الجنسي

 فقرات 7 39-32-14-10 19-18-8 النضج االنفعالي العاطفي

 فقرات 10 34-29-9-6-4 33-12-11-5-2 الرضا والسعادة الزوجية

 

قهما في آن االوان لتطبي المقياسين،وبناء على ما قامت به الطالبة من خطوات للتأكد من صدق وثبات 
 الدراسة االساسية.
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 :الدراسة االساسية ثانيا:
 *المنهج الوصفي

حينما وقع نظر الطالبة في اختيارها على موضوع استراتيجيات  :منهج وعينة الدراسة االساسية-1
التعامل لدى الزوجة المعنفة فانه رأت من غير االمانة ان تتحول ظاهرة انسانية في بعدها الى مجرد أرقام 

ورات النفسية والمعاش النفسي لتلك السير أعمق. محاولة منها تفسير  بل يجب ان تتعداها الى ما هو فقط،
المنهج الوصفي  لهلك ارتأت الطالبة للمزج بين المنهجين: الزوجة التي تعاني من عنف زوجا لها.

 .هرة من منطلق نفسيالتحليلي والهي له داللة رقمية، اضافة الى المنهج العيادي الهي يهتم بدراسة الظا
 
ن وهن ال يزلن يعشن في تمثلت العينة في زوجات تعرضن للعنف من طرف أزواجهمواصفات العينة: -2

 .بيت الزوجية

 

: نظرا لصعوبة ايجاد العينة لجأت الطالبة لطريقة الكرة الثلجية عن طريق اتخاه طريقة اختيار العينة-3
 زوجة. 70ولقد قدرت في حجمها بأفراد وسطاء بين الطالبة وأفراد العينة. 

 

الدراسة  ما بينالدراسة  وهران، وامتدتاختيار العينة من مدينة  : تمللدراسةالمكاني والزماني  اإلطار-4
 .2015-01-03الى  20-03-2014

 18الجدول:

 التعليمي ومدة الزواج المهنية، المستوىوفق متغيري الوضعية األساسية توزيع عينة الدراسة 

 النسبة المئوية التكرار المستوى رالمتغي

 ℅25.71 18 ابتدائي الوضعية التعليمية

 ℅22.85 16 متوسط

 ℅27.14 19 ثانوي

 ℅24.28 17 جامعي
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 ℅51.42 36 عاملة الوضعية المهنية

 ℅48.57 34 غير عاملة

 ℅61.43 43 سنوات10-سنة1 مدة الزواج

 ℅20 14 سنة20-سنة11

 ℅18.57 13 سنة فمافوق21

 

حقق  والمستوى الثانوينالحظ من خالل الجدول أن المستوى الدراسي للزوجة المعنفة كان بنسب متقاربة 
ثم  ℅24.28والمستوى الجامعي ب ℅25.41يليه المستوى االبتدائي ب ℅27.14أعلى نسبة مشاركة ب
 .℅22.85المستوى المتوسط ب

والغير  ℅51.42العاملة حققت  مشاركة. فالزوجةالوبالنسبة للوضعية المهنية فيالحظ تقارب في نسب 
 .℅48.57العاملة حققت 

. ℅61.43ب وبخصوص مدة الزواج فقد جاءت أعلى نسبة مشاركة للزوجات المعنفات الحديثات الزواج
 .℅18.57ثم من لهن أقدمية ب℅20ثم جاءت النسب متقاربة بين من هن متوسطي مدة الزواج ب

 

 :اعتمدت الطالبة في دراستها على استبيانين أدوات الدراسة االساسية:

 و ه والهي سبق وأن أشرنا الى خطوات تصميم :استبيان استراتيجيات التعامل لدى الزوجة المعنفة
 أبعاد:6فقرة ضمن 36بعد التأكد من الصدق والثبات, أصبح يتكون في شكله النهائي من 

 فقرات 6حل المشكل: -1

 تفقرا 5المساندة االجتماعية:-2

 فقرات 7االنفعال: -3

 فقرات 6اللجوء للدين: -4

 فقرات 6الترفيه:-5
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 فقرات 6التقبل:-6

 حالة في 1 نادًرا، حالة في 2في حالة أحيانا،  3درجات فيحالةغالًبا، 4ويقابل كل فقرة أربعة بدائل )
 أبدا( 

 

  االستطالعية إلعداد حيث اتبعت الطالبة الخطوات المهكورة في الدراسة  :الزواجياستبيان التوافق
الموجبة  بفقراتهفقرة )39شكله النهائي متكون من أصبح فياالستبيان. وبعد حساب الصدق والثبات 

 أبعاد )أنظر في الصيغة النهائية لالستبيان في الدراسة االستطالعية(6( ضمن والسالبة

 في 2في حالة أحيانا،  3ًبا،درجات فيحالةغال 4)الموجبة ويقابل كل فقرة أربعة بدائل بالنسبة للفقرات 
 أبدا(  حالة في 1 نادًرا، حالة

في حالة  2نادرا،درجات فيحالة 3درجات في حالة أبدا, 4)كالتالي اما بالنسبة للفقرات السالبة فبدائلها 
 حالة غالبا( في 1أحيانا، 

 :تتم عملية التفريغ بالشكل التالي خطوات عملية التفريغ للبيانات:

 (4-3-2-1ريق االرقام)طن التفريغ يكون ع 
  تفريغ المعطيات يكون في برنامج(Exel) 
  االحصائي البرنامج  تكون من خاللالمعالجةspss22(statistical pakage of social 

sciences) 
  ( متوسطة 20-11مدة زواج قصيرة،) (10-1العمرية)بالنسبة لمدة الزواج فتوزع حسب الفئات

 +(مدة زواج طويلة21)
 الرقام كرموز:نستعمل ا 
 :(.4) (، الجامعي3) (، الثانوي2) (، المتوسط1االبتدائي ) المستوى الدراسي 
 :( 2عاملة) (، غير1عاملة) الوضعية المهنية 
 ة التفريغ ثم القيام بالمجموع وبالتالي الحصول على درجات الخام.يبعد الفرز تتم عمل 
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 :االساليب االحصائية المستعملة

ولقد لجأت الطالبة في اختبارها للفرضية (spss22)زمة البرنامج االحصائي تم التحليل بواسطة ح
 المتوسط الحسابي.،المعياريلإلحصاء الوصفي: المتمثل في االنحراف 

،   One wayAnovaاألحاديالخطي، تحليل التباين االحصاء االستداللي: المتمثل في تحليل االنحدار   
 Manovaتحليل التباين المتعدد ،Scheffeمعادلة شيفي للمقارنات البعدية 

 :المنهج العيادي*

الطالبة المنهج العيادي لكونه يتضمن تقنيات تتماشى وفق الدراسة حيث يتبنى دراسة عميقة  لقد اختارت
لحالة فرضية تتمثل في الرؤية السيكوديناميكية. و تضمن  :دراسة الحالة, المقابلة العيادية, المالحظة 

 .TATالختبار االسقاطي العيادية ,اضافة ل

"ان دراسة الحالة هي المجال الهي ينتج لألخصائي  J-Rother:فحسب جون روتردراسة الحالة-1
 النفساني أكثر وأدق من المعلومات حتى يتمكن من إصدار حكم قيم نحو الحالة "

مساعدته على  : هي التحدث وجها لوجه مع الفرد بقصد استقاء المعلومات منه، اوالمقابلة العيادية-2
 التخلص من مشاكله. فالمقابلة في موقف تفاعل، أخه وعطاء بين الفاحص والمفحوص.

وحدة االنسان من  تستندو  هي أداة يعتمدها االخصائي النفساني لتشخيص الحالة، المالحظة العيادية:-3
 ئن متفرد.بمعنى النظر الى الفرد ككا حالته من خالل فردانيته، في إطار تفاعلي. ككل، وتدرس

 TAT: لقد اعتمدت الطالبة على مقياسي فحص الهيئة العقلية واختباراالختبارات النفسية-4

 مقياس فحص الهيئة العقلية: 

 التعبير...،اللباس،: المظهراالستعداد والسلوك

 الشرود الههني.،التكرار اآللي،: االنتاج التلقائيالنشاط العقلي

 فية للحالة أثناء المقابالت.: االستجابات العاطالمزاج والعاطفة
 : مضمون التعبير،التلقائية في االجابة...محتوى التفكير
 :  توجيه زماني ومكاني، االنتبا .القدرة العقلية

 (6)أنظر الملحقاستيعاب المشكل والصراع،القدرة على التكيف :االستبصار والحكم 
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  اختبار تفهم الموضوعT.A.T: 

عن طريق فحص الخيال                           Morgan 1935وMurrayاختبار إسقاطي أنجز من طرف 
واالستيهامات، يسمح لنا بالتعرف على بعض الخاصيات العميقة للشخصية كالرغبات، األحاسيس                

 والعواطف، العقد والصراعات.

من  لوحة تحمل صورا غامضة في عمومها تتكون من شخص أو عدة أشخاص، 31يتكون من 
 ينتج قصصا أو روايات يتخي لها. T.A.Tخالل صو ر 

 كما يوضحه الجدول اآلتي:  الرجال وأخرى للبنات واألوالد،هناك صور مخصصة للنساء، 
16 19 13MF 13B 12 

BG 
11 10 9 GF 8BM 6 GF 

/ 7GF  

6BM 

/7BM 

5 4 3 

BM 

2 1 N° Planche  

 

sexe et âge  

* * * * * * *  *  * * * * * * Homme 

* * * * * * * *  *  * * * * * Femme 

*  * * * * *  *  * * * * * * Garçon 

*  * * * * * *  *  * * * * * fille 

 

 حسب السن والجنس. T.A.Tلوحات  جدول يمثل

 تطبيق االختبار يكون في حصة واحدة.

 Imaginez une Histoire à partir de le»: تخيل قصة من خالل اللوحة تعليمة االختبار

Planche». 

، ال نقوم باستقصاء حول القصص في نهاية التطبيق، لكن أثناء التطبيق إها صادفنا H.Murrayحسب 
حاالت تعاني من الكف والضيق، يمكن أن نطرح عليها بعض األسئلة التي تكون كدعامة تسمح للحالة 

 قدم اللوحات حسب ترتيبها في الجدول.ت بالتعبير.
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  التفريغe dépouillementl: 

 بعد االنتهاء من التطبيق، نبدأ في عمل التفريغ بمعنى تحليل وتفسير البرتوكوالت.

هها العمل يتضمن الروايات المنتجة من طرف الحالة والمسجلة حسب تقديم اللوحات، الواحدة تلو  
 األخرى.

 التفريغ يكون على مرحلتين:

 .l’analyse des récits/ تحليل الروايات 1

 la système/ التركيب 2

أكمال نظرية سيرورة اختبار تفهم الموضوع باقتراح  R.Debrayو V. Schentoub، 1970ابتداء من 
 (contenu latent( والمحتوى الكامن )contenu manifesteتحليل المحتوى الظاهر )

H.Murrayوضح تحليل هه  المحتويات حول خمس نقاط ، : 

 اخلية والسمات العامة للبطل.. التحفيزات، العوامل الد1

 . قوات المحيط التي تمارس تأثير على البطل.2

 . تسلسل ونهاية القصة.3

 . تحليال المواضيع. 4

 . االهتمامات واألحاسيس.5

 التقديم وتحليل اللوحات: 

 ( قابلة اللتماس إشكالية نوعية تتغلب على الرواية T.A.Tكل  لوحة في اختبار تفهم الموضوع )

 ستدعي تصورات الفرد واستيهاماته.أين ت

فكل األفراد رغم اختالف تنظيمهم النفسي يكونون تحت تعبئة هه  االشكاليات.إن عقدة أوديب، ال تشكل 
ألساسية لتنظيم الشخصية، فكل فرد معني بهها األمر لكن كل  شخص له خصوصياته، الصراعات ا سجل

دية إليجاد التشخيص المناسب له حسب تنظيمه النفسي أو لهلك في التحليل ال بد من معالجة النماهج الفر 
السيكوباثولوجي المبني على الصراع الداخلي بين الرغبات والدفاع مع توضيح المواجهة بين الحركات 

 ( المتمثلة في اللبيدو العدوانية، والمحرمات.mouvements pulsionnelsاالندفاعية )
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يد مختلف النماهج السيكوباثولوجية لقلق ضياع الموضوع فعند ممكن كهلك إدراج التحليل المقترح لتجس
القلق االكتئابي يكون مترافق بشدة مع التنظيم األوديبي، ما يجعلنا نفكر بأن عقدة أوديب تؤمن   العصابي

 إلى حد ما نوع من خالل البناء الديناميكي للسناريوهات الثالثية.

ور بالهنب المترافق بالتخلي عن موضوع الحب األوديبي، وفي هها اإلطار مؤثرات الحزن تظهر في الشع
أم ا عند الههاني، استمرارية وجود الفرد والموضوع تكون مفقودة، فنالحظ هنا عدم التوظيف الموضوعي 

 المترافق بعدم التوظيف النرجسي.

 تقديم المحتويات الظاهرة والكامنة للوحاتT.A.T: 

 1للوحة ا: 

 بـ : ونرمز له المحتوى الظاهرCM (contenu manifeste ولد، رأسه بين يديه، يشاهد آلة )
 موسيقية موضوعة أمامه.

 ونرمز له بـ المحتوى الكامن :CL (contenu latent (: عدم النضج الوظيفي )األمر يتعلق
 بطفل(

 فهي تطرح إشكالية العجز الحالي المترافق مع قلق الخصاء الهي ينظم الصورة التقمصية.

 .(immaturité)ترافق كهلك مع الجرح النرجسي المفروض من طرف عدم النضج وحدة الطفل ت

  2اللوحة : 

  :سيناريو ريفي، فتاة تحمل كتب ورجل فوق الحصان وامرأة تستند على شجرة.المحتوى الظاهر 

  :األوديبي )األب، األم والبنت( رغم غيابهم في المستوى  تستدعي الصورة المثلثالمحتوى الكامن
للصورة، فهي تمثل التنظيم األوديبي وطبعه المنظم للعالقات بين األطراف الثالثة،  الظاهري

 فيظهر اتجا  الفتاة للرجل والمنافسة مع المرأة، االعتراف بالمحر م.

  3اللوحةBM : 

  :شخص يستند على كرسي، جنس هها الشخص غير واضح.المحتوى الظاهر 

  :كتئابية المترجمة جسديا وفي المحتوى األوديبي تستدعي الصورة الوضعية االالمحتوى الكامن
في إشكالية فقدان  M.Kleinتعتبر كمؤشر للشعور بالهنب في الحالة االكتئابية التي تعبر عنه 

 الموضوع الطيب والشعور بالحداد على هلك.
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  4اللوحة: 

  :امرأة بقرب رجل لكن في االتجا  المعاكس لها.المحتوى الظاهر 

 :تستدعي اللوحة كناقص الدوافع في العالقة بين الزوجين، كهلك الصراع بين  المحتوى الكامن
المتاقضات )الحنان / العدوانية(،)الحب / الكراهية(، كما تعتبر اللوحة كمؤشر لقلق التخلي 

 والتفريق.

  5اللوحة: 

  :امرأة في متوسط العمر تضع يدها على مفتاح الباب وتالحظ داخل الغرفة.المحتوى الظاهر 

 تستدعي اللوحة صورة األم، كما تثير هه  اللوحة الشعور بالهنب والفضول لمحتوى الكامن: ا
 استيهامات المراحل البدائية من النمو. الجنسي

  6اللوحةBM : 

  :شاب بمقابل امرأة متقدمة في السن.محتوى الظاهر 

  :ا تتضمن اللوحة تستدعي العالقة أم / طفل في محتوى من الحزن والتعاسة، كمالمحتوى الكامن
 محتوى أوديبي منظم حول قتل األب، كما تعتبر كمؤشر لالعتراف بتحريم المحارم.

  7اللوحةBM: 

  :رجالن بقرب بعضهما البعض.المحتوى الظاهر 

 تستدعي اللوحة التقارب بين األب والولد، وفي محتوى أوديبي على التناقض المحتوى الكامن :
 ثلية في األوديب السلبي(.في العالقة مع األب )الجنسية الم

  8اللوحةBM: 

 كأنه في غرفة العمليات(  : رجل نائم وأمامه رجالن منحنيان عليه ويحمالن آلةالمحتوى الظاهر(
 كهلك مراهق بجنبهم وبندقية.

 تستدعي اللوحة سيناريو العدوانية المفتوحة في مواجهة بين الرجال الراشدين المحتوى الكامن :
 وهها المراهق.

محتوى أوديبي تعتبر اللوحة كمؤشر لرغبة القتل، الشعور بالهنب، عقدة أو قلق الخصاء                   وفي 
 والتناقض اتجا  األب.
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  6اللوحة GF: 

  :امرأة شابة جالسة بمقابل رجل منحني عليها.المحتوى الظاهر 

 المحتوى الكامن( تستدعي اللوحة العالقة الجنسية :Relation Hétérosexuelle                   )
 و المعارضة بين الرغبة و الدفاع.

 تطرح اللوحة إشكالية ضياع الموضوع وممكن أن تثير العالقة االوديبية باألب أو األم.

  7اللوحة GF: 

  :امرأة تحمل كتابا في يدها، منحنية على طفلة صغيرة تحمل دمية صغيرة بين المحتوى الظاهر
 هراعيها.

 :اللوحة تستدعي الحركات التقمصية للبنت اتجا  أمها التي تسمح لها بلعب دور  المحتوى الكامن
 أو اخه مكانة األم.

  8اللوحة GF: 

  :امرأة شابة جالسة وراء شجرة تالحظ امرأة أخرى تجري.المحتوى الظاهر 

  :تحمل اللوحة محتوى أوديبي يتمثل في المنافسة بين امرأتين.المحتوى الكامن 

  10اللوحة: 

 حتوى الظاهرة: الم( زوجان يتبادالن القبلةun couple qui se tient embrassé.) 

  :تستدعي اللوحة التعبير عن الرغبات بين الزوجين.المحتوى الكامن 

  11اللوحة: 

  :منظر طبيعي فوضوي غامض.المحتوى الظاهر 

 :صورة األم  هه  اللوحة على الحركات العدوانية المهمة الداعية إلى تستدل المحتوى الكامن
 البدائية.

  اللوحةGB 12: 

  :منظر طبيعي غارق في الماء.المحتوى الظاهر 

  :تحمل اللوحة محتوى أوديبي أين نجد استدعاء تصورات العالقات الحميمية، المحتوى الكامن
كما تثير اللوحة أبعاد العدوانية والنرجسية التي تظهر من خالل إعادة تنشيط إشكالية الضياع، 

 أو كهلك عدم إمكانية إدخال البعد الموضوعي في العالقات.والتخلي 
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  اللوحةG13: 

  :طفل يجلس على عتبة كوخ.المحتوى الظاهر 

  :تستدعي اللوحة إمكانية البقاء وحيدا.المحتوى الكامن 

وفي محتوى أوديبي تتضمن هه  اللوحة إحياء الشعور بالوحدة بعد تخلي والديه عليه خاصة عند فقدانه 
 ند أو دعامة أساسية بالنسبة إليه.لألم كس

  اللوحةFM13 : 

  :امرأة نائمة ورجل واقف أمامها يضع يد  على وجهه.المحتوى الظاهر 

  :تستدعي اللوحة التعبير الجنسي والعدوانية بين الزوجين، كما تتضمن محتوى المحتوى الكامن
 عنيف والتدمير للموضوع.أوديبي منظم حول الوضعية الثالثية، فهي تطرح إشكالية الفقدان ال

  19اللوحة : 

  :المحتوى الظاهر( صورة سرياليةsurréaliste تحمل منزال تحت الثلج أو باخرة تتقاهفها )
 عاصفة.

 :الطيب                      تعتبر هه  اللوحة كمؤشر يتضمن الحدود بين الداخل والخارج، المحتوى الكامن
 ة االنهيارية أو االضطهادي ة.والسيئ، فهي تحي اإلشكاليات البدائي

  16اللوحة : 

  :المحتوى الظاهر( لوحة بيضاءcarte blanche pour le sujet) 

 :تؤدي بنا هه  اللوحة إلى بناء الفرد لمواضيعه الداخلية والخارجية وتنظيم  المحتوى الكامن
 (7)انظر الملحق      العالقات.

 

  :ورقة التفريغ 

 بد من اتباع الخطوات التالية للتعرف على مختلف مواضيع التي تناولها ال T.A.Tفي تحليل برتوكوالت 
 المفحوص في خطاباته وفي عالقاته الداخلية والخارجية: 

 :Procédés de la série A(Rigidité)الصالبة( )Aأسلوب من صيغة 

 ونتناول في هها األسلوب ما يلي:  -
 المرجعية إلى الحقيقة أو الواقع الخارجي. -
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 دات الزمانية والفضائية.التحدي -
 المرجعيات االجتماعية. -
 استثمار الواقع الداخلي. -
 العقلنة. -
 اإلنكار. -
 صراعات الشخصية. -
.ال -  تكوين الضدي 

 

  أسلوب من صيغةG (Labilité )GProcédés de la série: 

 ونتناول في هها األسلوب ما يلي: 

 استثمار العالقة. -

 صيغة الدرامية للقصص. -

  أسلوب من صيغةC )تجنب الصراع(C (Evitement) Procédés de la série : 

 ونتناول النقاط التالية: 

 استثمار المفرط للواقع الخارجي. -

 المرجعية إلى المعايير الخارجية. -

 أسباب الصراع الغير محددة. -

 ( المتتابعة والتوقفات في الخطاب.Anxiogènesالعناصر ) -

 االستثمار النرجسي. -

 دودعدم االستقرار في الح -

 االنشطار. -

 

  األسلوب من صيغةE: 

Procédés de la série E ( Emergences de processus primaires): 

 وتتضمن السلسلة التالية:
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 Série E1.تحريف اإلدراك أي اضطرابات السلوكات اإلدراكية مقارنة مع الواقع : 

 Série E2: يهامات.كثافة اإلسقاط، تتضمن االضطرابات المرتبطة باكتساح االست 

 Série E3:  سوء أو عدم تنظيم اإلشارات التقمصية و الموضوعية و هنا نشير إلى تصور
 العالقة بالموضوع و العالقة بالهات.

 Série E4  :                  تحريف الخطاب أي االضطرابات الموجودة في عالقة مع سوء تنظيم التفكير
 و الخطاب.

تجعلنا نقف على مختلف الميكانيزمات الدفاعية التي  T.A.Tكوالت تناول هه  األساليب في تحليل برتو 
استعملها الفرد من خالل خطاباته وهلك للتعبير عن صراعاته الداخلية وعالقاته مع الحقيقة الخارجية، كما 

 تؤدي بنا إلى توضيح المحتويات االوديبية أي إثارة الدوافع السابقة البدائية.

  تركيب معطياتT.A.T:se des Données duSynthè 

أخيرا نصل إلى تركيب المعطيات المحصل عليها من خالل روايات الحالة، بعد تحليلها طبعا، لنؤكد مرة 
 تجن د إشكاليات مختلفة. T.A.Tأخرى على أن  المحتويات أو المضامين الظاهرية للوحات 

الصراع األوديبي أو أيضا أستطيع إهن طرح إشكالية الصراعات المعاشة من طرف الفرد بارتباطها ب
 العالقة مع تدمير وفقدان الموضوع.

فاإلشكاليات التي تستدعيها اللوحات ال تكون دالة إال من خالل تحليل خطاب الحالة، فليس المهم ما 
 يعبر عنه ظاهريا لكن االهم من هلك االستدالل الكامن أو ما يحمله الخطاب من دالالت ال يصرح بها.

 (. 143:2006) كبداني خديجة  مأخوه من T.A.Tوضوع اختبار تفهم الم



 

 

 

 

 الفصل الخامس
 دراسة الحاالت

دراسةالتقرير السيكولوجي للحالة األولى وعرض نتائج أدوات ال  

لدراسةالتقرير السيكولوجي للحالة الثانية وعرض نتائج أدوات ا  
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التقرير السيكولوجي للحالة األولى:-1   

 االسم واللقب:ب.ف

سنة32السن:  

 المستوى الدراسي: األولى متوسط

ة.سن 21مدة الزواج:  

الوضعية المهنية:منظفة-  

الفحص:التحضير لرسالة الماجستيرالهدف من -  

:تاريخ، هدف ومدة كل مقابلة  

د.20هدفها تهيئة جو االتصال 2014-11-16المقابلة االولى:   

د.45قليةتطبيق فحص الهيئة الع هدفها 2014-11-23 المقابلة الثانية:  

د.45هدفها معرفة التاريخ النفسي للحالة   2014-11-30المقابلة الثالثة:   

د.45تكملة للمقابلة السابقة     2014-12-07المقابلة الرابعة:   

د.45هدفها تطبيق االستبيانين     2014-12-14المقابلة الخامسة :  

.د50اطي والتحضير لالنفصال هدفها تطبيق االختبار االسق   2014-12-17المقابلة السادسة:   
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 :التاريخ النفسي واالجتماعي للحالة األولى 

لوريس سنة، أم لثالثة أبناء، تعمل منظفة بمدرسة ابتدائية بمنطقة ف 32من العمر  البالغة:ب.ف السيدة
القتها اخوة. ع 2هكور ويصغرها بنت و 2بوهران.مستواها الدراسي االولى متوسط، هي البنت الثالثة بعد 

إلناث. تميل باألب حسنة،كما أن عالقتها باألم يشوبها نوعا من التوتر نظرا لميولها للهكور أكثر من ا
ى الجميع.الحالة للوالد أكثر من الوالدة. أما االبن االكبر منه ان كان صغيرا فقرار  هو الهي يسير عل  

طر االبن تقول "مر ة يخدم ،مر ة ال" مما اضترى الحالة أن هكرياتها في الطفولة مرت مريرة .فوالدها كما 
فها عن سنة فقط للعمل وتحمل المسؤولية.وهو من كان السبب في توقي 14االكبر والهي كان يبلغ أنهاك 

ي بصح هو ما الدراسة كما تقول"هوسبابي..كون قريت كون ما وصلتش لهه الحالة ,كنت باغي نكمل قرايت
 علي صوالحي وحرقهملي...وحتى واحد ما دافع عليا ال ماخالنيش.ماننساش داك النهار الي قط

ي سنة تقدم ابن خالتها لخطبتها يعمل حارس بالشركة,مرتبه الشهر 15البويا...تبكي". لما بلغت 
ت معه في بيت دج .كلهم وافقوا اال هي لكن أقنعتها والدتها بالزواج فتم الزواج بعد سنتين .عاش25000

ى معها فبعد ان غير طيبة بدأت الحالة تالحظ معاملته السيئة مع والدته.وحتأهله,كانت عالقته مع أهله 
لها ثمن  حملت منه سقط الجنين لكن لم يكترث لألمر وأخهها عند أهلها حتى شفيت بدون ان يترك
ة الثانية .العالج.فالبركة في والديها كما تقول،وأعاد نفس الشيء لما حدث لها ان سقط الجنين للمر   

نجبت طفل. بعد شجار  مع والدته اخرجته واخهها زوجها الى مكان بعيد عن السكان في بيت بعدها ا
قصديري بقطعة ارض كبيرة ,هو الحد معارف الزوج تركهم  يعيشون فيه,مكان ال يصلح للعيش ,بل لتربية 

يها نرقد و الحيوانات فقط, يحوي غرفة واحدة ال يتوفر فيه ادنى شروط الحياة ) مرحاض( .كما تقول :"ف
سنوات انجبت  4نطيب".غالبا ما كان يههب بال رجعة حتى آخر الليل ويتركها وحدها هي وابنها.بعد 

طفلة لكن مريضة ,مشوهة خلقيا من شاربها,إضافة عن وجود مشكل بلسانها.وهنا بدأت المعانات اكثر 
ع شيئ من حلي ها الههبي وهو واكثر وأصبحت هي من تتابع الفحص الطبي البنتها ,ولما تحتاج للنقود تبي

, بتكسير األشياء ويرد  غير مكترث لالمر,ولما تعاتبه يرد عليها بالضرب,بالخنق من الرقبة بالشتم و السب 
عليها بكل وقاحة"انت جبتيها مريضة انت تحم لي مصروفها...ما عندي مين نجيبلك")تبكي(. واالغرب 

يبانش"حتى التشتكي لوالديها.وكانت كل مرة تهرب عند انه عندما يضربها يقول لها"نضربك ضرب ل ي ما
والديها. لكن والديها ال ينصفوها وال يعطوها حقها وال يستطيعون حتى معاتبته يقولولها"صبري عندك معا  
أوالد ...داك يتبدل" وكان كل مرة يهددها بالسكين او بخنق نفسه حتى ال تغادر البيت. ولقد ساعدها ابوها 

بمنطقة بها سكان بالقصدير.قالت في نفسها ربما يتغير بعدما يستقر بالسكن. لكن بقي في بناء سكن 
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على ماهو الحال انجبت بنت أخرى ولم تتغير سلوكاته. هي لحد الساعة ال تدري اين يههب بنقود  ...مع 
عصا  العلم انه يشرب الخمر.مرة طالبته بالمصروف فقام بضربها بكعب الحهاء على الرأس وكسر عليها

المكنسة ...لوال تدخل الجيران لحدث األسوأ. وبسبب تكرار  لما يفعل بزوجته قام الجيران باستدعاء الشرطة 
واخهو  نصف يوم. الن ابوها ضغط عليها بسحب الدعوة بحجة انه امر غير مقبول به حسب اعرافهم 

لى هها الحال معانات في صمت وثقافتهم. وتم ما أراد وخرج من السجن.وهكها تمر األيام والسنين وهي ع
.واخطر من هلك عل حد قولها والتي لم تستطع التصريح به اال عند اقتراب انهاء المقابالت لشدة فضاعة 

...حتى وليت نطلب االمر والتي استطاعت تكتمه طيلة هه  السنوات كما تقول:" كان يروح ويخلينا بالشر 
ح راها غايض تني ...لخطرش ما والش الجوع والعرا هو لي يخر جني الماكل على الجوارين)تبكي(...بص 

..ل ي يخرجني من الدار وما ول يتش نتحم ل حاجة واحد.....كي كان يطلب من ي صوالح ماشي مالح 
نأمن..من كثرت لي مااقدرتش نتحم ل.....ول يت نشرب  ماقدرتش )العنف الجنسي(........نصدمت

رت نقوله حتى لواحد ...غير انت وبنت خالتي ". اصبحت الكاشيات باش نرقد ....هها الشيء ما قد
تداوم العالج عند اخصائي االعصاب وبهلك أصبحت مدمنة على المهدئات من نوع فأصبحت ال تستطيع 

.وهي االن Sulpridاالستغناء عنها.اال ان تدهورت حالتها الصحية حينها استبدلت الدواء بمنوم آخر 
 ولم تتمكن لحد الساعة للخروج من أزمتها.تعاني من آالم الرأس والمعدة 

 

 تائج أدوات الدراسة المطبقة:      ن 

 :نتائج اختبار فحص الهيئة العقلية-1

:الحالة )ب ف(قصيرة القامة ونحيفة البنية الجسمية، سمراءالبشرة، لباسمقبول، االستعداد والسلوك العام
 ما تعانيه.تتحدث بصوت خافت ونبرات ضعيفة، تجد صعوبة في البوح م

:تتحدث بلغة مفهومة،لديها تسلسل في األفكار مسايرة للواقع، رغم االنقطاعات التي تتخل ل النشاط العقلي
 حديثها عند مالزمة حدث معين.

: هات مالمح حزينة، مكتئبة،تتحدث بألم ومرارة عن وضعيتها اتجا  زوجها والدموع ال المزاج والعاطفة
حاجتها لآلخر لكي يفهمها، وهلك من خالل ترديدها "فهمتيني". تظهر الحالة  تكاد تفارقها.وغالبا ما تظهر

 المعدة وآالم الرأس()امراضا جسدية 
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:تفكيرها واعي،لديها قدرة على سرد االحداث بكل  تسلسل،ومن خالل حديثها نجد تفكيرها محتوى التفكير
 مترابط في محتوا  ومساير للواقع.

بهاكرة قوية سواء البعيدة او القريبة،وليس لديها مشكل في التوجيه الزماني او  :تتميز الحالةالقدرة العقلية
المكاني،كما تتميز بقدرة ال بأس بها في تهكر االحداث،ومن خالل اختبار مدى قدرتها على تحليل مثل 

عند االم عند ما. فقد فضلت المثل التالي:"كفي القدرة على فمها تشبه امها "وكان تحليلها لهها المثل: "ال ي 
 البنت" 

:الحالة )ب ف( تعي وضعيتها السيئة وتدركها تماما. وتحاول مسايرة الظروف من اجل االستبصار والحكم
الحفاظ على تماسك اسرتها. ولمعرفة تصرف الحالة اتجا  موقف معين، قمت بطرح التساؤل التالي: ماها 

 : اسأل الناس حتى يرشدوني الطريق. تفعلين اها وجدت نفسك في مدينة غريبة؟ فكان رد الحالة

 

 بعد القيام بعملية التفريغ جاءت النتائج كما يلينتائج استبيان استراتيجية التعامل للحالة األولى:-2

يجية التعامل للحالة االولىاسترات (يوضح نتائج استبيان19جدول رقم )  

الجانب  التقبل
 الديني

المساندة  االنفعال
 االجتماعية

المشكل حل الترفيه أبعاد  
 االستبيان

المتوسط  18 08 20 23 09 14
 الحسابي

 المجموع 92

  

 

  :بعد القيام بعملية التفريغ جاءت النتائج كما نتائج استبيان استراتيجية التعامل للحالة األولى
 :يلي
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يليه ، 23يمتوسط حسابقدر ب لهياالنفعال وا نحو بعدفي تعاملها مع العنف  "ب ف"ستجابات الحالةاف
، 14، بعد التقبل بمتوسط حسابي 18، حل المشكل بمتوسط حسابي 02بعد المساندة االجتماعية ب 

.80، أخيرا بعد الترفيه بمتوسط حسابي 09الجانب الديني بمتوسط حسابي   

تحويل درجات    : لتحديد مستوى التوافق الزواجي لدى الحالتين، تمالتوافق الزواجي نتائج استبيان-3
فقرة.الى درجات خام للحصول على الدرجة 36 ات الكلية على جميع فقرات االستبيان البالغةاالستجاب
 المعيارية

( يوضح نتائج استبيان التوافق الزواجي للحالة االولى20جدول رقم )  

الرضا 
والسعادة 
 الزوجية

النضج 
االنفعالي 
 العاطفي

الخالفات 
 الزوجية

التوافق 
 الجنسي

تحمل 
 المسؤولية

ة المعامل
 االنسانية

 األبعاد

المتوسط  08 08 05 06 07 10
 الحسابي

 المجموع 44

 

في الرضا  01ه تحصلت الحالة "ب ف" على أعلى متوسط حسابي يقدر ب نالحظ من خالل الجدول أن
، النضج االنفعالي 08والسعادة الزوجية، يليه المعاملة اإلنسانية وتحمل المسؤولية بمتوسط حسابي 

. وأخيرا التوافق الجنسي 60، الخالفات الزوجية بمتوسط حسابي يقدر ب 08سط حسابي العاطفي بمتو 
.05بمتوسط حسابي   

عدما قمت بتحويل الدرجة الخام للتوافق الزواجي الى معيارية،ب ( عندها توافق ب فوجدت ان الحالة ) 
(-1,37886ضعيف ) زواجي  
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 :للحالة االولى TATنتائج اختبار -4

ماراهش باغي هاهي اآللة حاطها  ان را ......عند  آلة موسيقية,ماعالباليش فاش را  يخمم,غري":1اللوحة
 ."كار و 

عبرت الحالة عن هه  اللوحة بنوع من التوتر والقلق , وتخللتها فترة من الصمت مما جعل ادراكها 
 حالة واسقاطهالتفاصيل اللوحة منصبا على الطفل فقط, وتخللتها فترة من الصمت مما يوحي بتأثر ال

 يحدث للطفل بقولها "ماراهش باغي ههي اآللة حاطها ويخمم". لوضعيتها على ما

حيث عبرت عن العجز أمام الرغبة التي  ترجع اشكالية خطاب الحالة الى الصراع األوديبي, :االشكالية
ازالت تعيش هي خاصة بالراشد,بدليل أن الحالة تعيش وضع اكتئابي لم تستطع الخروج منه,وبالتالي م

 الصراع

 وههي راها تبان في وجهها مغبونة,وهها زوجها فالح" مثقفة, :"تبان قارية,2اللوحة 

عبرت الحالة عن وضعيتها الحالية في قولها" تبان في وجهها مغبونة", من خالل استخدامها للتعبيرات 
 بها.الجسدية ,والتي تعبر عنها مكان الصراعات النفسية التي لم تستطع التصريح 

: يرجع مضمون اللوحة المثلث األوديبي, حيث طرحت الحالة االشخاص الثالثة وعزلت الفتاة اإلشكالية
التي  "تدرس" عن الزوجين, مبتعدة عن المحرم من خالل ممارسة التماهي بقولها" مثقفة",  تشويه 

دافع لالنتقام صورتها الهي يعتبر إسقاط لمشاعر الكر  ,بسبب حرمانها من الحب, وك الموضوع "مغبونة"
 على أنها في وضع يرثى له.

 "تبكي وال زعفانة كيما أنا مين نزعف وال نبكي"3BMاللوحة:

 أسقطت الحالة وضعيتها االكتئابية, بتعبير صريح في قولها, وترجمت في شكل حزن وبكاء

كتئابي الهي ترجع إشكالية اللوحة إلى فقدان الموضوع ,حيث عبرت الحالة عن وضعها اإل:االشكالية
تعيشه بواسطة إسقاط التصورات على اللوحة في خطابها "كيماأنا",مؤكدة على الوضع النفسي المرتبط 

 باإلحباط الهي تعيشه الحالة مع زوجها.

:وضعت الحالة يدها على خدها مع سكوت مطول"...ممثلين تع بكري,تبانلي ماشي مرته,راهم 4اللوحة
 معا  ,بصح مشي دايها فيها" راها باغي تحكي عامة, في بالصة
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بعد صمت مطول عبرت الحالة عن وضعيتها كأنها تمثيلية وليست بواقع وهها تعبير عن الهروب من 
والهي  Ambivalence pulsionnelleالواقع الهي تعيشه. كما عبرت عن التناقض الدافعي بين الزوجين

همال وتخلي من الطرف اآلخر اال وهو يكشف على مستوى العدوانية والمودة والهي نلتمسه في شكل ا
 الزوج. 

:تطرح اللوحة التجاهب الوجداني النزوي في سيناريو صراعي حيث وضفت الحالة العزل بين اإلشكالية
الرغبات عن طريق المسافة الزمنية "ممثلين تع بكري"لتجنب الوقوع في الصراع,كما أن الحالة عبرت عن 

 نها من خالل سياق"مادايهاش فيها"حالة الرفض والتهميش التي تعاني م

 :"سيدة حلت الباب,ورقبت على الزوج تاعها باالك....."5اللوحة

الصمت  ولم تقدم تفاصيل أخرى مما يدل على وجود كف. وفضلت،بكل عقالنية لقد عبرت الحالة
 .وتجنبت الحديث عن الصراع النفسي الواضح في سياقاتها

صورة األمومية المرتبطة بمشهد ممنوع حيث ظهر على الحالة كبت :تعالج الحالة اشكالية الاإلشكالية
وتجنب صراع واضح في سياقتها ,الحالة طرحت في السياقات نموهج صراع أوديبي في العالم الداخلي 

 الهي تحاول عزله عن الخارج.

قالها  بالصا تاع خدمة, ماشي زوج تاعها, جاموراها,ويهدرمعاها, تع بكري,هو ممثلين"GF6 :اللوحة
 تكلي يحوس عليها" ماعجبتهاش, حاجة استغربتلها,

تمكنت الحالة من إدراك ابطاال لمشهد، وعبرت عن العالقة بالشك وعدم الثقة. فما أصابها أفقدها الثقة في 
 العالم الخارجي وممكن حتى في نفسها.

ر أن الحالة ركزت في ، غيالرجل والمرأة العالقة بين من خالل توحي اللوحة مشهد إغرائي: اإلشكالية
خطابها على المحيط والمكان والفعل الهي ظهر منحصرا في الرغبة في الكالم وكبت النزوة، حيث 

استطاعت من خالل الدفاع تحويل السيناريو في طار بعيد، الحالة عاشت صراع نزوي تحكمت فيه عن 
 طريق الكبت والتشويه.

 تسمعلها وماراهاش قصة لبنتها, بنتها شاد في لعبة تاعها:"راها في منزل، هه  أمها تقرا في 7GFاللوحة
 ماراهاش تشوف فيها".

 تعكس اللوحة حالة الصراع بينها وبين أمها كما يظهر بعد المسافة بينها وبين أمها.
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بنت. والحالة عبرت عن اشكالية فضول –:تتضمن اللوحة في محتواها الكامن اشكالية العالقة أم اإلشكالية
قمص دور األم من خالل مسك دمية. مع التجنب والرفض في نفس الوقت بسبب حضور ورغبة في ت

المنافسة التي تظهر العدوانية اتجا  األم والتي عبرت عنها من خالل السياق المهكور"ماراهاش تشوف 
 فيها".الحالة تحاول تجنب الصراع من خالل عزل النظرات.

 وههي را  ترقب عليها" خايفة, وراها اها تجري الصغيرة,:"هاهو زوج شيرات في غابة,هاهي ر 9GFاللوحة 

خطاب الحالة يدلنا على معرفة التنافس االنثوي،حيث شملت شخصين من نفس الجنس.كما تظهر 
 مشاعر الخوف والشك اتجا  الطرف اآلخر.

لمشهد بنت، غير أن الحالة استثمرت ا-ترجع اإلشكالية في اإلطار األوديبي إلى الصراع أماإلشكالية:
بعزل بين الشخصيتين مع طرح تصور الخوف الهي يعتبر مؤشر للعالم الداخلي. الحالة عبرت عن 

الخوف الهي تعيشه مع طرح تحديد مكاني مشيرة للمحيط الغامض والمبهم الهي يبعث هوامات الموت 
 والتدمير, مع جعلها تستثمر ما هو داخلي وعزل الخارجي.

 محضنه ويسلم على راسه" هها أب وابنه,را :"10اللوحة 

عبرت الحالة في خطابها عن رغبتها في وجود من يساندها، بحاجة لمن يخاف عليها ويفهمها والهي 
 يظهر كهللك من خالل القابالت في تكرارها لكلمة "فهمتيني".

بنه مع إستثمار العالقة كاإلشكالية سند :تطرح الحالة في خطابها إشكالية نرجسية,ضمن عالقة بين أب وا 
ضروري متمثل في حضور الحل واألمن ,الحالة عبرت عن حاجات السند من خالل تقمص اإلبن الهي 
قصائه ضمن تصور إجتماعي  يضمه أبو  مع نفي اإلختالف الجنسي لكبت الصراع النزوي الليبيدي وا 

 مقبول.

 :"هها الشكل يخوف"11اللوحة 

 تعبير صريح للحالة عن فقدانها للسند والحماية. 

:تفسر الحالة حالة الوضع لتناسلي الهي أحيا مشهد المقاومة ضد األم الطبيعية التي لم تستطع شكاليةاإل
 الخروج من هها النكوص وبناء الموضوع الطيب واآلمن.

 :".....غابة,ههاشاواال.؟..هها ربيع,هها زورق"BG12اللوحة 

 ة،ولها رغبة في الخروج من وضعيتها.رغم ما تعانيه الحالة من ألم، إال انها مازالت متمسكة بالحيا
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:الحالة رغم ظهور قلق مبدئي، إال انها استدركت وأعطت تصورات مطابقة مع المضمون اإلشكالية
الكامن للوحة، حيث أكدت على وجود موضوع من خالل تصور إيجابي من خالل إدراك أجزاء اللوحة 

 ل والخارج.التي عبرت عنها، ومع هلك لم تصنع حدود كاملة بين الداخ

 :"....مسكين را  صايب روحه وحد  كي حالتي"B13اللوحة 

أسقطت الحالة شعورها بالوحدة والعزلة من خالل تعبيراتها عما يقع للطفل، بعد صمت مطول. فالحالة 
 بحاجة للسند والى الحب المعنوي. 

اس بالوحدة التي :طرحت الحالة تصورات مطابقة للمضمون الكامن للوحة، فهي تحي اإلحساإلشكالية
 يعيشها الطفل من جراء تخلي والديه عنه.

 :"مرا راقدة ....ميتة ....ماشي راقدة.....هو قتلها ,قتلها وندم"MF13اللوحة 

عبرت الحالة في خطابها من خالل مشاهد اللوحة عن النزاع الموجود بين الزوجين,ورغم التردد 
وانية او العدائية اتجا  الطرف اآلخر )ميتة.... والشكنالحظ فترات صمت.كما افرغت كل مشاعر العد

 هوقتلها,قتلها وندم(.

:طرحت الحالة في خطابها غزو نزوي مكثف مرتبط بعدوانية مصاحبة بالشعور بالهنب.هها اإلشكالية
 التصور يؤسس التوظيف العصابي الهي يبنى على الصراع بين النزوة والدفاع.

 ي الكهف":"بانولي ديار تع بكري، ك19اللوحة 

 أثارت هه  اللوحة مخاوف وقلق الحالة،فالكهف المعبر عنه ماهو اال حالة الظلمة التي تعيشها.

ترجع إشكالية اللوحة رمزيا إلى الصورة الهوامية لألم الطبيعية حيث برز النكوص إلى ما قبل اإلشكالية:
سقاط الموضوع السيئ,مع عدم القدرة على تنظيم اإلنفصال بي ن الموضوع الطيب والسيئ .ما تناسلية وا 

كما تظهر مشاعر القلق وعدم  النكوص. يوضح إختالل التوازن النفسي وعدم القدرة على البناء,وتجاوز
 األمان.

:"......غابة منظر شباب,يكون في أنا ووالدي ,بالصامافيهاش مشاكل شغل ماكانش حاجة 16اللوحة 
 تقلقني,ونعيش أنا ووالدي في سالم".

تها اال انها مازالت لديها الطموح في التغيير,الرغبة في االستقرار واالمان هي وأوالدها, ما رغم معانا
صرحت به الحالة يحمل داللة اكلينكية هات رموز "بالصا ما فيهاش مشاكل" وهنا تبرز حاجتها الماسة 
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يجاد حل لما تعانيه من زوجها. فكأنما تريد افراغ كل ما بداخ لها لتبدأ حياتها من للخروج من صراعتها وا 
 جديد وبدون آالم.

تمكنت الحالة من تجميع قواها وبناء وتركيب المواضيع المفضلة من خالل إنشاء عالقات جديدة إشكالية:
زوج(مع الحفاظ على الموضوع المحبب -أم-وعزل عالقات أخرى متمثلة في أجزاء من األسرة )أب

ط األسري واالجتماعي من خالل تصور "غابة" ألن المتمثل في األوالد, حيث عزلت نفسها عن المحي
وتظهر الحاجة الى الحب والترابط األسري كما يتضح عجز في التعامل مع  مشكلتها ارتبطت باألقارب.

 اآلخرين.

 :TATتحليل أساليب إختبار-5

ــــــى ســــــياقات الصــــــالبة تنوعــــــت ســــــياقات الحا ــــــد اســــــتندت ال ــــــى مســــــتوى خطابها،فق ــــــي وظ فتهــــــا عل ــــــة الت ل
((Régiditéاو الرقابة A  التيظهرت هي األخرى بشكل ملفت للنظر في أغلب اللوحـات. حيـث نجـد سـياق

والهي يشير البتعاد الحالة عن النزوة ومحاولـة االقتـراب  (4( في اللوحة)(A1الوصف والتمسك بالتفاصيل 
معـين والمفسـر لمـا . كأنها تريد ان تجد في اآلخر الA2)من الواقع,نالحظ استثمار مفرط لعالمها الداخلي )

يحــدث لهــا ,حيــث حاولــت الحالــة ابــراز امكانياتهــا لتغييــر عالمهــا عبــر مختلــف اآلليــات الدفاعيــة .وخاصــة 
( بقولها"ماعالبــــاليش فـــاش را  يخمم",كمــــا ان 1(الـــهي ظهــــر فـــي اللوحـــة )A2-3)Dénégationاالنكـــار 

راعها النفسي العميق ,كما استخدمت الحالة قدمت بعدا يحمل داللة اكلينيكية جد معبرة على وضعيتها وص
 " مسكين".B 13التكوين العكسي والهي ظهر في اللوحة 

( والتي تعيق خروج تعبيرات MF13ظفت في اللوحة) (التي وA2-2)Intellectualisationوكها العقلنة 
تالي صريحة تكشف مكنونات الحالة في خطابها ,اين يتم عنونة للقصة مع عزل المشاعر والعواطف وبال

 الهروب من مشاكلها الحقيقية.

-A2)   أكدت الحالة في خطابها على الصراعات الداخلية ,الههاب واإلياب بين التعبير النزوي والدفاع
4) 

 Interpersonnelsوالهي ظهر في عدة لوحات والمرتبطة بالتأكيد على الصراعات النفسية الشخصية

 .BM3من خالل النزوات عبرت نها في اللوحة 
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( من خالل الشك ,تكرار A3)Obsessionelما برزت في خطاب الحالة سياقات هات نمط استحواديك
(الحظت من خالل الرواية المقدمة التردد 5(فمثال في اللوحة )A3-1بعض السلوكات ,اجترار األفكار)
 (.GF9 ,2( الهي ظهر في اللوحتين)(A3-4"بالك".يليها سياق عزل التصورات

(بشكل واسع وفي غالبية اللوحات ال ضفاء تجاوب وتفاعل B)labilité ت المرونة قدمت الحالة سياقا
(ظهر بشكل قليل, في B1-1نفسي مع الواقع من خالل االسقاط, فسياق التأكيد على العالقات الشخصية)

(نجد ان القصة مشحونة 11(في خطاب الحالة, ففي اللوحة )B2-1حين برزت سياقات التمسرح والتهويل)
د مرعبة ودرامية رغم قصر المحتوى, وكأنها تعكس الال أمن و الال اسقرار الهي تمر به. ومؤشر بمشاه

على الرفض والخوف من الحدث. فسياق التهويل والخوف الهي عبرت عنه من خالل بناء مواضيع سيئة 
 ومقلقة للحالة.

جنب لة التي وضفتها على مستوى خطابها, حيث تظهر سياقات تتنوعت سياقات الحا
مكثف من باقي السياقات, حيث ان الحالة حاولت في الكثير من الحاالت Evitement (C)الصراع

-MF13الصمت ,الهي يعتبر مؤشر لتجنب الصراع وقمعه على مستوى الشعور. مثال في اللوحتين)
BG12( سجلت الحالة كف )CI في خطاباتها حيث يظهر جليا في التقطعات المستمرة, وهو ما يعكس )
 ( CNحاولة واضحة وكبت للصراع حيث يظهر في أغلب اللوحات. في حين يظهر االستثمار النرجسي)م

.حيث عبرت عن الوضعية المؤلمة التي تمر بها ,فكأن الحالة ( BG12, BM 3,19,16في اللوحات)
تثمار تروي جزء هام من حياتها,ممايثير التصدع النرجسي الهي يمس  حياتها الداخلية. بينما برز االس

 للتأكيد على الحياة اليومية.(GF6 ،5)(في اللوحتين CFالمفرط للواقع الخارجي في سياق )

ومع هلك لم تتمكن الحالة من خالل خطاباتها من وضع حدود بين الداخل والخارج وهها راجع الى عدم 
     instabilité des limites (CLاستقرار الحدود)

(وظهر من خالل تعبير مرتبط Eها سياق بروز العمليات األولية )كما أدرجت الحالة من خالل خطابات
(، حيث تبرز النزعة العدوانية للحالة، والهي ظهر على ارض الواقع من E2-3بموضوع عدواني جنسي)

خالل العنف الجنسي الهي يمارس عليها من طرف الزوج.حيث سجلت الال استقرار في المواضيع وفقدها 
بين الداخل والخارج، كما سجلت اسقاطات كثيرة وكأن المشاعر تعكس واقعها. تلك الحدود التي تربط 

 (وعبرت الحالة عن مختلف دوافعا ورغباتها العدوانية.MF13,11,19حيث ظهرت في اللوحات)
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 خالصة :

يرثى لها وهها  ةتعيش وضعية نفسي"ب.ف" الحالة ان، TATنستخلص من خالل المقابالت ونتائج اختبار
 معها.اثناء المقابالت التي أجريت  اخالل ردود افعاله ما ظهر من

فاألمر ظهر جليا من خالل استخدامها لمختلف األساليب التي سمحت لها بتوظيف اآلليات الدفاعية 
 بقصد التخفيف من حجم معاناتها وآالمها. 

الت تثير حياتها كما يبدو ان الحالة تقاوم من خالل تجنب صراعاتها بحيث تمكنت من تقديم معاني ودال
خير دليل على مقاومتها لحالة الكف التي سيطرت عليها ومنعها من التعبير  16الداخلية النفسية. فاللوحة 

 بكل تلقائية، كما ظهرت في اغلب اللوحات حاجتها الماسة للسند. 

د على ( لتجنب الصراع,وباالعتماCكما نالحظ من خالل استجابات الحالة انها ارتكزت على أساليب )
(وهها تفاديا لظهور الصراع وابقاءها تحت الرقابة مع Aالحدث اليومي,إضافة الى أساليب الصالبة )

 االستناد للواقع الخارجي.

 (والهي كان مرتبطا بالكف الهي عرقل التعبير العالئقي النزوي.Bكما انها استندت على أساليب المرونة)

وصراع عالئقي مع االم والتي برزت  intrapsychiqueي في حين أظهرت الحالة الصراع النفسي الداخل
من خالل التناقض الوجداني العاطفي،والتي حاولت تجاوز  من خالل اللجوء لآلليات الدفاعية وهها ما 

 يشير الى حاجتها الماسة للسند. 

حاتها كما ان حالة العنف الجنسي والنفسي التي تتعرض لها الحالة من طرف زوجها بدت واضحة، فتصري
 أظهرت هها التصدع، والمعبر عنه بالقلق والحصر اللهان الزماها. مما جعلها تسلك طريقا آخر للهروب

 من وضعيتها سوى تناول المهدئات فاللجوء للنوم يعتبر استراتيجية استخدمتها الحالة قصد تجنب واقعها. 

انها استجابت للعنف الموجه اليها  كما ظهر جليا في روايات الحالة لالختبار وتصريحاتها في المقابالت
 .3BMمن قبل زوجها بأسلوب االنفعال قصد التخفيف من آالمها والهي برز في اللوحة 

 

 مناقشة معطيات الحالة األولى من خالل أدوات الدراسة المطبقة عليها:-6

الختبار االسقاطي بالت وتطبيق استبيان استراتيجية التعامل واستبيان التوافق الزواجي وامن خالل المقا
،توضح ان الحالة تعاني ظلم زوجها لها وألبنائها واهماله التام لهم، وترك المسؤولية TATلتفهم الموضوع 
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لها حتى تواجه متاعب الحياة لوحدها، حيث عبرت عن الوضعية المؤلمة التي تمر بها، فكأن الحالة 
يمس  حياتها الداخلية.ولم يتوقف فقط على تروي جزء هام من حياتها، مما يثير التصدع النرجسي الهي 

العنف المادي والجسدي انما تعد ا  الى ارغامها على إقامة عالقات مشبوهة )العنف الجنسي( مما سبب 
لها آثارا نفسية كبيرة حتى فقدت طعم النوم ولجأت ألخصائي االعصاب وأصبحت مدمنة على تناول 

 حبوب النوم ومنها هروبا من واقع مرير.

 ها ما أدى بها الستخدام االنفعال تعبيرا عن درجة اإلحباط التي وصلت اليها عن واقع معاش حقيقي.وه

ان المواجهة المتمركزة حول االنفعال هي أفضل وسائل  1984Folkmanوهها ما اشار اليه "فولكمان" 
جنب يمكن ان يقلل من وأكثرها في التعامل مع االحداث المهددة والضاغطة التي ال يمكن التحكم فيها فالت

التوتر الناتج من التهديد قصير المدى على نحو فعال ولكنه ال يساعد الناس على نحو فعال ولكنه ال 
 (178:2007محمد السيد عبد الرحمان،)يساعد الناس على توقع المشكالت بعيدة المدى والتعامل معها. 

 مكنها من تفريغ صراعاتها.فاإلسقاط على مشاهد اللوحات، TATوقد ظهر جليا في نتائج 

بمصر التي تناولت العنف ضد النساء فكانت نتائجها انه من  دراسةعنه كشفت لى ما اوقد وافقت النتائج 
بين االسباب التي تدفع النساء االستمرار في عالقات تتسم باالنتهاك ما يلي: الخوف على االطفال 

تغيير في سلوك أزواجهن بينما تدفع  مل لحدوثاال واالصدقاء،غياب دعم االهل  العاطفية،التبعية 
 الوصمة المرتبطة بالنساء المطلقات الى قبول االستمرار في عالقاتهن.

 وحسب ما أشار اليه "كوهين" عن بنية األنظمة التي يتبنا  الفرد مع مختلف المواقف الحياتية" ان الفرد

يستعملها قد تكون غير فعالة، صلبة وسيئة  يعتبر مريضا ألنه يملك دفاعات، لكن يملك الدفاعات التي 
التكيف مع الحقيقة الداخلية والخارجية وبالتالي يالحظ عرقلة ليونته، انسجامه وتكيفه" )كبداني 

 (.273:2007خديجة،

والهي ساعد الحالة في تخفيف متاعبها هو المساندة من األصدقاء في مجال العمل وهها ما أدى بالحالة 
 متوسط.الى توافق زواجي 
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:الثانية التقرير السيكولوجي للحالة-2  

 االسم واللقب:م.ع

سنة44السن:  

ثانويالمستوى الدراسي: األولى   

ة.سن 24مدة الزواج:  

غير عاملة الوضعية المهنية:  

الفحص:التحضير لرسالة الماجستيرالهدف من   

:تاريخ ,هدف ومدة كل مقابلة  

د.20ة جو االتصال هدفها تهيئ 2014-12-20المقابلة االولى:   

د.45تطبيق فحص الهيئة العقلية هدفها 2014-12-52 المقابلة الثانية:  

د. 45هدفها معرفة التاريخ النفسي  2015-01-03المقابلة الثالثة:   

د.45تكملة للمقابلة السابقة  2015-01-10المقابلة الرابعة:   

د.45هدفها تطبيق االستبيانين  2015-01-17المقابلة الخامسة :  

.د05هدفها تطبيق االختبار االسقاطي والتحضير لالنفصال 2015-01-24المقابلة السادسة:   

 التاريخ النفسي واالجتماعي للحالة الثانية: 

مستواها الدراسي األولى  ماكثة بالبيت،تسكن بحي الصديقية،  الحالة )م ع( متزوجة وام لثالثة أبناء،
وة. والرتبة الرابعة بعد البنات. عالقتها باألب كانت وطيدة وجيدة . وهي الرتبة الخامسة من سبعة اخثانوي

أما باألم كانت البأس بحكم انها كانت ما تتشاجر مع اختها الكبرى وكانت تعاقبها. فهي ال تستطيع 
التمسك بلسانها إها تعرضت للظلم كما قالت، اما مع باقي االخوة كانت حسنة. عاشت طفولة سعيدة الى 

تحن  اليها. بدأت قصتها لما كانت تدرس بالمتوسطة وحدث ان جاء يوما ابوها للمتوسطة كي درجة انها 
يأخهها للطبيب، كانت مريضة وصادف ان التقى به هها العون اإلداري الهي أعجب كثيرا بابيها. ومنه 

الموضوع هلك الحين وقع عينه عليها وأصبح يترقبها أينما ههبت حتى وصل به االمر ان يقحم اخته في 
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بحكم انها كانت تدرس بنفس المتوسطة. مر ت السنوات وانتقلت الى المستوى الثانوي، لكن وجدت 
صعوبات في الدراسة إضافة الى مشكل النقل الن المؤسسة كانت تبعد كثيرا عن المنزل فاضطرت 

 8برها ب للتوقف. تقدم لخطبتها فوافقت ألنه اظهر لها الجانب اإليجابي وخصوصا الديني كان يك
سنوات.بعد زفافها بيومين توفي ابوها وهه  كانت اول صدمة لها.كما تقول "الصدمة تع بويا مابراتش 
وزادتني صدمة واحدا أخرى ...لقيت انسان آخر...ما كنتش حاسب غادي يصرالي هاك" . "تخيلي انا 

كثيرا خصوصا وان امه عروسة ويوص ي في ا ما دريشديك..ماتخالطيش م ا واخواتاتي".استغربت لألمر 
كانت تقول لها "ولدي شين بصح غير سعفيه برك ,يقولك كحل ..كحل ...بيض...بيض " مكثت حوالي 
شهر ثم اتجهت نحوى مسكنها الجديد الهي أعطا  له ابو  توقف عن العمل اإلداري وعمل سائق األجرة. 

أصبح يعمل ليال. على حسب وبسبب قلقه الشديد وتوتر  وتقلب مزاجه وصعوبة تواصله مع الغير 
تصريحاتها ان ابو  كان يعامله معاملة مختلفة عن باقي اخوته البنات. وكان كلما ال يستجيب ألمر ما 

سنوات. لم يتربى على الحنان ال من امه  6يطرد  ابو  من البيت ويجبر  للههاب عند جدته وهو في سن 
ا ان مشهد العنف الهي كانت تتعرض له والدته من بحكم عملها في اإلدارة هي وزوجها وال من ابيه. كم

طرف ابيه الزال يهكر  لحد الساعة ألنه كان يحتسي الخمر كثيرا. وهه  الحقيقة اكتشفتها في وقت متأخر 
ووالدته هي من اخبرتها باألمر. وكنتيجة للتربية القاسية التي تلقاها من والديه أسقطها على اسرته 

ا تقول "كان يغار كثيرا علي ا" "ولم اعرف يوما في حياتي اني خرجت مع وخصوصا على زوجته فهي كم
زوجي وفرحت بخرجتي ..كل مر ة يقلبها نكد". "غير حاجة والو يضربني ويشدني من الشعر، يدمرني 
يضربني بالصفعة" وكل مرة تتجه نحو بيت أهلها لكن أمها تنصحها بالصبر والعودة. لم يقف الى هها 

. لما كبر ابنه والتحق بالثانوية توقف عن الحد بل وصل ب ه االمر لضرب ابناء  وهم صغار السن 
العمل.وأصبح يتحجج قصد التوقف عن العمل بحجة آالم بالظهر. ومنه هلك الحين ظهرت معاناة جديدة 
وهي اخالئه التام من المسؤولية واصبح يعتمد على اهل زوجته في مساعدتهم لها حتى أصبحت ال 

ا اكلت ال تشبع من اجل ابناءها حتى أصيبت بفقر الدم  وتراجع نظرها.فقد كانت نعم االم  في تأكل,واه
لهم الدعم المعنوي وحتى المادي ان صح  القول كونها اضطرت لبيع حلي ها شيئ  فهي احتضان ابناءها.

سنوات والتي  4فشيئ الى ان انهتها كلها. لما تضيق بها الدنيا ،كانت تشتكي ألختها األصغر منها ب
كانت قريبة منها كثيرا وهي من تشكي لها آالمها. لم يقف عن هها الحد  بل وصل به االمر ان يتوجه الى 
مكان رمي القمامة ويبحث عن أي شيء يستفيد منه ويأتي به للبيت. لم تستوعب االمر حتى انها من 

")تبكي(. هددته بالخروج وعدم شدة الصدمة كانت تراودها أفكار"مخ ي ما قدرش يستوعب واش يصرالي 
الرجوع لكن يتبعها للبيت ويبكي امامها ويترجاها للعودة.أصبح يتصرف تصرفات غير عادية توحي بانه 
انسان غير عادي.فوساخة مظهر ، االنقطاع عن الصالة، انطواء  عن الناس وبقائه في مكان القمامة الى 
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سجادة. وعندما يراها تقرأ القرآن يقول لها كالم بهيء. ان تغرب الشمس.وعندما يراها تصلي يسحب منها ال
ويسب ها بأبشع الكلمات.لم تستطع التحمل لما ترا  من تصرفات ال يتقبلها العقل. الى ان اكتشفت انه 
يتناول في السر حبوب من نوع مهدئات كالتي يتناولها الهين يعانون من االضطرابات العقلية. ووصل به 

حد  في غرفة,وترك زوجته تنام مع ابناءها في غرفة الجلوس وابنها األكبر في غرفة االمر الى النوم لو 
لوحد .لقد توقف ابنها األكبر عن الدراسة من الجامعة واصبح يبيع الفول السودان فقط ليصرف على 

أ ونصل ي في الليل ...نبكي ونشكي لرب ي ...."قل لن يصيبنا اال ما كت به اهلل نفسه. "كي تضياق بيا  نتوض 
لنا"صبرت على خاطر والدي ..كي يكبرو يردوهالي ..تغيضني عمري كي يعطوني اخواتي الدراهم 

كما تقول "وين نروح بوالدي ,واش من دار تقبلني ,ما  كبيرة وما نقدرش نزيد عليها , كي تضياق )تبكي(...
ش ي ما  واخواتاتي يعاونوني بيا نبكي و نشكي لربي....وهو يفرج علي ا ....وحتى ضيقة ما دامت...كون م

 مانعرف كي يصرالي .....انا ماعشتش في الدنيا ...بصح انشاء اهلل نلقاها في اآلخرة...ربي ما يظلمش"

 

 نتائج أدوات الدراسة المطبقة : 
 :ائج اختبار فحص الهيئة العقليةنت-1

ية، بيضاء البشرة، جميلة الوجه : الحالة)م ع(متوسطة القامة، نحيفة البنية الجسماالستعداد والسلوك العام
ومظهرها الخارجي عادي، لديها سهولة في التعبير وسرد االحداث. كانت متفاهمة ومتعاونة، غالبا ما 

 تستعمل يدها للتعبير عما تود  قوله.

:لدى الحالة قدرة على التحاور والتعبير, تتحدث  بلغة مفهومة تارة باللغة العربية وتارة  النشاط العقلي
لدارجة.كما لديها انسجام وتناسق في األفكار.تظهر انها مثقفة ,هها ما لمسته من خالل طرحها لمواضيع با

 شتى.

: تطرح أفكارا مؤلمة تعكس واقعها عن هاتها، كما قدمت عدة اضطرابات جسدية المزاج والعاطفة
 )اضطرابات على مستوى البصر,آالم الظهر إضافة الى فقر الدم(.

 تتميز بمحتوى تفكير جيد، تتبنى الحالة انشغاال كبيرا عما تمر به.:محتوى التفكير

:الحالة لديها هاكرة وافية لألحداث القريبة خاصة، لكن تجد صعوبة في تهكر االحداث القدرة العقلية
 البعيدة 
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ول هي ال تعاني من مشكلة في التوجيه الزماني والمكاني. وهي نادمة على عدم اتمامها لدراستها. كما تق
"لوكان كملت الدراسة وخدمت ما يصراليش هكها". وبقصد اختبار قدرتها على تحليل مثل ما، فضلت 

" المثال التالي:  "ما يحس  بالجمرة غير لي كواتو" وكان تحليلها "مايحس  بالضر  غير لي نضر 

ها.ولمعرفة الحالة)م ع(على دراية تامة بوضعيتها والظروف التي تعيشها مع زوج االستبصار والحكم:
تصرف وحكم الحالة أمام موقف معين، قمت بطرح السؤال التالي:ماها تفعلين إها وجدت نفسك في مدينة 

 غريبة؟فكان ردها: نتحدث بالهاتف ليدل وني على الطريق

 

 بعد القيام بعملية التفريغ جاءت النتائج كما يلي. نتائج استبيان استراتيجية التعامل للحالة الثانية:-2

يجية التعامل للحالة الثانيةاسترات (يوضح نتائج استبيان21ل رقم )جدو  

 

الجانب  التقبل
 الديني

المساندة  االنفعال
 االجتماعية

أبعاد  حل المشكل الترفيه
 االستبيان

المتوسط  20 16 16 18 21 23
 الحسابي

 المجموع 115

 

 ط حسابي في بعد التقبل "م.ع" تحصلت على اعلى متوس   نالحظ من خالل الجدول أن الحالة
،بعد  20،حل المشكل بمتوسط حسابي 21، يليها الجانب الديني بمتوسط حسابي يقدر ب23ب

 16يقدرب وأخيرا بعدي المساندة والترفيه بمتوسط حسابي متساوي 18االنفعال بمتوسط حسابي 
  . 
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يغ لالستبيان تحصلت على النتائج : بعد ما قامت الطالبة بعملية التفر التوافق الزواجي نتائج استبيان-3
 :التالية

(يوضح نتائج استبيان التوافق الزواجي للحالة الثانية22جدول رقم )  

الرضا 
والسعادة 
 الزوجية

النضج 
االنفعالي 
 العاطفي

الخالفات 
 الزوجية

التوافق 
 الجنسي

تحمل 
 المسؤولية

المعاملة 
 االنسانية

 األبعاد

المتوسط  12 12 08 08 09 10
بيالحسا  

 المجموع 59

 

في المعاملة  21ه تحصلت الحالة "م.ع" على أعلى متوسط حسابي يقدر ب نالحظ من خالل الجدول أن
درجات، بعد النضج االنفعالي العاطفي 01اإلنسانية وتحمل المسؤولية، يليها الرضا والسعادة الزوجية ب 

درجات. 80الزوجية ب ، اما بعد التوافق الجنسي والخالفات 90بمتوسط حسابي يقدر ب   

وافق (عندها تم عوجدت ان الحالة )، بعدما قمت بتحويل الدرجة الخام للتوافق الزواجي الى معيارية
(-0.34839) زواجي متوسط  
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 :للحالةالثانية TATنتائج اختبار -4

إما  ا  يخمم,وهو ر  طفل يعزف على الكمان,بصح را  يخمم,عند  مشكل إما بو  وأمه مدابزين,:"1اللوحة 
ها ما تصالحوش مستقبله يضيع ,ويولي إنسان  أمه را  مريضة,إها أمه وبو  تصالحو غادي يولي يعزف ,وا 

 معقد".

اسقطت الحالة مباشرة وضعيتها,نظراالحساسها الدائم بالوحدة والعزلة, فالحالة تعيش القلق لعدم مقدرتها 
 على تسوية وضعيتها مع زوجها. 

لوحة إشكالية عدم النضج الوظيفي واالعتراف بقلق الخصاء لدى الطفل العاجز.حيث اإلشكالية:تتضمن ال
ترجمت الحالة العجز الهي تعاني منه بسبب الظروف التي تعاني منها وعدم القدرة على مواجهتها,وهي 
 في حالة عجز وتعاني قلق وحصر,تحاول التغلب عليه وتجاوز  أو التخفيف منه إها تمت تسوية نزاعاتها

 المرتبطة بالموضوع.وعليه فالحالة بحاجة لسند يمكنها من تجاوز هه  المرحلة.

 :"شيرا تقرا,أمها تشوف في راجلها,وبوها فالح,عندها مستقبل مشي كيما أمها قاعد في الدار"2اللوحة 

 ابرزت الحالة الصراع القائم بينها وبين محيطها,حيث يظهر اإلحباط والنقص.

بنت من أجل الموضوع المفضل -حة إلى إشكالية المثلث األوديبي والصراع بين أماإلشكالية: ترجع اللو 
غير أن الحالة طرحت الصراع وتجنبته من خالل التكوين العكسي والتسامي "الدراسة" لتجنب المنافسة 

 والوقوع في القلق واإلعتراف بمكانة األم ومحاولة منها إيجاد مكانة خارج العالقة.

...ههي سدارية وال قبر؟...إما خوها ضربها ,إما يتيمة وتبكي على والديها,بصح البكاء ".. 3BMاللوحة  
 ما يحلش المشاكل ,وغادي تنسى وتبقالها هكرى سيئة". 

أثارت هه  اللوحة في خطابها قلق ومخاوف الحالة ووضعية التهديد التي تعيشها,كما ابرزت وضعيتها 
تعبير عن اليتم, القبر له رمزية اكلينيكية اال وهي حالة االنفصال االكتئابية, بعد صمت مطول ومتكرر, فال

 العاطفي التي تعيشه مع زوجها. ومع هلك ادركت ان البكاء ال يحل مشكلتها. 

 

اإلشكالية:تضمنت اإلشكالية في اللوحة فقدان الموضوع والتعبير عن وضعية إكتئابية,الحالة طرحت في 
حزن الهي تعيشه إثر فقدان السند ,فقد اكدت في خطابها عن فقدان خطابها صورة واضحة عن القلق وال
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الموضوع والسند في قولها"يتيمة"حيث دخلت في صراع نفسي مؤثر, نتج عنه التموضع اإلكتئابي بسبب 
 عدم القدرة الى إيجاد البديل.

ماراهش باغي يسمع :"صورة ممثل وممثلة ,راهم يدابزو....يهدرو....راها باغيا تقوله حاجة ,هو 4اللوحة 
 لهدرتها....ممكن ما تكونش مرته".

لقد ادركت الحالة العالقة الموجودة بين الطرفين بطريقة جيدة, واسقطت الصراع الهي تعيشه مع 
 زوجها,ويظهر هلك من خالل تعبيراتها)يدابزو....ماراهش باغي يسمع لهدرتها...(

 ليبيدو(-ي )حب وكراهية(واإلزدواج الغريزي)عدوانيةاإلشكالية:تتضمن إشكالية الخطاب اإلزدواج الوجدان

حيث طرحت الحالة هها اإلزدواج مع محاولة الخروج من سيناريو الزوج والزوجة بسبب الصراع الهي 
 تعاني منه مؤكدة هها الصراع من خالل المواظبة على "يدابزو" موضوع الصراع.

 يديرو.....إما مرضى,إما يقرو" :"راها تطل على والدها ,تطمئن عليهم ,شاراهم5اللوحة

اإلشكالية:أثارت اللوحة لدى الحالة إستهامات األم كهيئة تمثل األنا األعلى مع محاولة تجنب الوقوع في 
الشعور بالهنب وردت سياقات تحفظ وتبريرات مختلفة بين الدراسة والمرض لدى األطفال,الحالة تعيش 

   عن طريق الدور األمومي الحاني)تحن(.حالة من الشعور بالهنب محاولة منها إخفاء

"..........راهم يهدرو ,بالك صحبته, بالك مرته, إما يحكو على مشروع ,وال مشكل را  داير 6GFاللوحة 
 عند  وتتصنتله, غادي يلقو الحل إن شاء اهلل"

تتغلب على  الحالة اسقطت واقعها االجتماعي من خالل اللوحة,وهي تلجأ في حياتها لالسلوب الديني حتى
 مشاكلها.

 

اإلشكالية:ترجع اإليحاءات الكامنة إلى هوام اإلغراء ,الحالة في بداية الخطاب أدركت االختالف الجنسي 
بين الشخصين .بحيث أدمجت الصورتين في إطار العالقة الزوجية واالستناد الى الواقع االجتماعي مع 

سي ومحاولة إيجاد حل مع الزوج في ظل عالقة) زوج التركيز على العالقة بالواقع واستثمار المعاش النف
 .زوجة(–

تلعب بيها ,بالك تعلم فيها )أنت تاني تكوني مرا ,ويكون  Poupéé"هاهي أم مع بنتها ,شاد 7GFاللوحة:
 عندك طفل(.والبنت غايس وتتخيل في راسها ....,)إيال زواج كيما تاعي ما كان ال ( .
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, فهي ال تريد ان تنقل تجربتها المريرة في الزواج البنتها, وهي غير وجدت الحالة نفسها في هه  اللوحة
 راضية عن وضعيتها الحالية تماما وهها ما يظهر جليا في تصريحها)إيال زواج كيما تاعي ما كان ال (

اإلشكالية:يحمل الخطاب في صورته األوديبية صورة تقمص األنوثوية والدور األمومي, حيث تواجه 
وع بين الرغبة والتقمص للدور من خالل اإلسقاط على الدمية, والرفض من خالل اإلسقاط الطفلة الموض

على الدمية ,والرفض من حالل إدارة وجهها جانبا, كدفاع ضد الرغبة كما أن الحالة في توافقها مع 
ا الهي المحتوى الكامن حاولت التعبير عن صراعاتها من خالل الفتاة التي تريدها أن تتزوج بسبب صراعه

 تعيشه الحالة لم تستطع وضع الحدود بين الداخل والخارج.

"يكونوصحابات, والخواتات, راهم مدابزين, واحد تجري وألخرى تتجسس عليها, وال باالك  9GFاللوحة 
 أمها تتجسس عليها وين راها رايح"

اتجا  اآلخر, هه   رغم ترددات التي ظهرت في الخطاب ,اال انها كانت تشير في مجملها الى عدوانيتها
 العدوانية التي من شأنها تدمر اآلخر الهي سبب لها توتر وألم نفسي.

اإلشكالية:تقمصت الحالة صراعاتها في اللوحة حيث طرحت الصراع األوديبي الهي لم يستطع الخروج 
ترغب من خالل إشكالية الصراع والمنافسة مع األم المضطهدة التي تصنع وتترصد تحركات الفتاة التي 

 في الههاب والتحرر من قيد األم المتسلطة ونيل موضوع الرغبة.

:" .............ماشي واضح,راجل مع ولد  يسلم على راسه, باالك راجل رجع لعائلته, يسلم 10اللوحة 
 على ولد  .....ويقولهم سمحولي راني سمحت فيكم".

تها للسند والهي استثمرته الحالة في رغم الصمت الظاهر والمكرر في خطابها,اال انها عبرت عن حاج
 رجوع الرجل لعائلته.

اإلشكالية:عبرت الحالة عن نوع من القلق في البداية خالل عدم إدراكها للوحة,حيث طورت القصة من 
إبن(حيث إستثمرت وجود األب كسند, وانفراج -خالل التفاصيل,حيث ربطت بين الحنان والتقارب )األب

 لة حاجتها الى السند في القصة وأظهرت قلق التخلي الهي تعاني منه.المشكل ,حيث أسقطت الحا

 :"ماشي واضح, غامضة"11اللوحة 

 تعبير صريح عن حاجتها للسند والحماية.
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اإلشكالية: عبرت الحالة عن القلق الهي تعيشه ,حيث لم تستطع الصمود امامه,القلق المرتبط بالمرحلة ما 
فالحالة نكصت إلى تلك المرحلة لتعيش القلق من جيد في مواجهة قلق قبل التناسلية ضد األم الطبيعية,

 الفراق والتالشي مع فقدان موضوع الحماية والسند الهي تحتاجه في حياتها.

:"هاهي غابة فيها خريف,هها قارب النجاة .نتمناو لي عند مشكل يتنحى كيما ربي مين نجا BG12اللوحة 
 سيدنا نوح علي السالم".

به الحالة من ظروف قاسية,اال انها مازالت متمسكة باالمل في التغيير الى االحسن,وان يوما  رغم ما تمر
 ما سوف تتخلص من معاناتها.

اإلشكالية:تمكنت الحالة من خالل تصوراتها من بناء موضوع طيب في عالم داخلي معزول عن العالم 
في قارب النجاة ما يدل على مقاومة الخارجي الهي يسبب الضياع.الحالة تمكنت من وضع تصور متمثل 

 عقلية للوضع اإلكتئابي والتغلب على المشاعر المهددة حيال العالم الخارجي باالستناد الى الجانب الديني

 :".........را  يخمم تقول عليه يتيم ما عندهش بو "B13اللوحة 

في هه  الحياة. ما يثير اسقاط  اسقطت الحالة نفسها مباشرة على بطل المشهد، وبررت هلك باليتم والوحدة
 معاناتها وفقدانها لرمز الحماية واالمن والسند.

اإلشكالية: توحي اللوحة اإلحساس بالوحدة والتهديد من العالم الخارجي، ما يستدعي القول انها عبارة عن 
 نكوص الى المرحلة ما قبل التناسلية.  

 مسخ بالدم، را  قتلها وندم، راها عريانة،:"راجل ضرب زوجته ضربا مبرحا، وجهها MF13اللوحة 

 ....غامضة"

ظهر االسقاط مرة أخرى في القصة, انه يعكس نفس الصراع الهي تعيشه والمتمثل أساسا في العنف الهي 
تتعرض له من طرف زوجها. والهي يظهر في تعبيرات الحالة مباشرة "الضرب". ومنه تظهر مرة أخرى 

 ها؟.حاجتها للسند ولمن تبوح آالم

اإلشكالية:يعبر خطاب الحالة عن الحركة العدوانية داخل الزوج, حيث استدلت بالشعور بالندم نتيجة 
 تصريف العدوانية المكبوتة ,ما يوحي بوجود صراع نفسي داخلي يؤسس التوظيف العصابي للحالة.

صبر باش يحل :"بحر هايج, نوافه, تمثل المشاكل, وحش جاي, دوامة تع مشاكل, اإلنسان ي19اللوحة
 مشاكله كيما قال ربي "الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن", يصبر باش يدخل الجنة".
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ان خطاب الحالة يحمل داللة اكلينيكية جد معبرة، فهو مشحون باآلالم والمعاناة, فهو يعكس الصراع 
 يهون عليها آالمها.المعاش, وحالة الال استقرار وفقدان األمان. إضافة الى بروز الجانب الروحاني الهي 

اإلشكالية:ترجع إشكالية اللوحة الى الصورة الهوامية لألم الطبيعية حيث استرجعت القلق الهي تعيشه 
المرتبط بالمرحلة ما قبل التناسلية ,حيث أسقطت الموضوع السيء على العالم الخارجي فهي تعيش دوامة 

 نه الحدود هشة لها برزت السيرورات األولية.لم تستطع العزل مابين العالم الخارجي والداخلي لها.وم

:"....نشوفها ورقة بيضاء, مافيها والو....نبغي الحياة كريمة,و المشاكل ما تكونش, الحياة 16اللوحة 
 بيضاء إما نلونوها أو نسودوها, نكونو مهنيين, يكون اإلحترام, السكات, حد ما يعاير حد"

ي ههنها الصورة التي تود ان تكون فيها, كأن الحالة تريد حياة رغم بياض اللوحة, اال ان الحالة رسمت ف
جديدة أخرى, مستقرة "نبغي الحياة كريمة, والمشاكل ما تكونش".بعيدا عن الواقع المر الهي تعيشه ,لم 

تطلب شيء من هه  الدنيا سوى ان تعيش في احترام ,هدوء ,الشعور باألمان واالستقرار ,فالحالة بحاجة 
 المعنوي . ماسة للسند

اإلشكالية:عالجت الحالة الحدود بين المواضيع السيئة والطيبة بصورة هشة تصوراتها لبناء الموضوع 
عادة لبناء عالقة مع العالم الخارجي,حيث أظهرت الوضع االكتئابي الهي تعيشه إثر فقدان  الطيب وا 

 الم الداخلي(.الموضوع والسند محاولة منها بناء جديد للموضوع ولو يكون داخليا)الع

 

 :TATتحليل أساليب إختبار-5

عند األساليب  من الوقوف مكنني, TATالروايات المقدمة من طرف الحالة في اختبار  من خالل
والتي ظهرت بشكل واسع ,كأن الحالة بصدد التمسك بالواقع  Aالمستعملة. بداية باألساليب من صيغة 

والهي يظهر في جل   A1والمتمثلة في الرجوع للواقع  Aاو الرقابة Régidité)تبرز سياقات الصالبة  )
( الهي تكرر فيها,من خالله حاولت التغلب على الهوامات واالبتعاد 5()4اللوحات.ومن بينها اللوحتين)

(في اللوحات  A1.3عن النزوة لالقتراب من الواقع. كما وظفت سياق العودة للقيم واألعراف االجتماعية)
(6,10,9GF,7GF ,في.) (حين لجأت للتسامي وتوظيف سياق العودة الى المصادر األدبيةA1-4 قصد)

 التغلب على الصراع االوديبي.

يظهر  BG 12(,وابرزت اآلليات الدفاعية بشكل مكثف, فاللوحة A2لقد استثمرت الحالة الواقع الداخلي )
لتحقيقها, ورغم هلك ( كتعبير عن رغبات لم تجد لها أرضية على الواقع A2.1سياق  العودة للحلم)
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حيث رفضت االعتراف  2( في اللوحة A2-3)Dénégationتمسكت الحالة بالواقع, كما ورد االنكار 
( في عدة A2.2) Intellectualisationباألحداث المسببة آلالمها,  بينما يظهر سياق العقلنة

يرات صريحة تكشف (أين تم حصر اللوحة في كلمات ,وبالتالي تعيق اظهار تعب1,5,16,7GFلوحات)
 عن مضمون خطاب الحالة.

(عن 3BMفي حين نالحظ ان الحالة قدمت في رواياتها بعدا هو داللة اكلينيكية وجد  معبرة في اللوحة )
صراعها النفسي العميق. وظهر سياق التأكيد على الصراعات الداخلية والههاب واإلياب بين النزوة 

(لعدم القدرة على رد الفعل 1,10,7GF,,9GF,12BGلتالية)(بشكل واسع في اللوحات اA2.4والدفاع )
 اتجا  العالم الخارجي او الموقف المهدد.

( والهي A3.1(من خالل الشك والتردد )A3)Obsessionelقدمت الحالة أساليب من نوع استحواهي 
وع (محاولة منها التشبت باللوحة وعدم القدرة على فصل الموض1,5,6,10,9GFتكرر ضمن اللوحات)

.كما 2والخوف من فقدانه. كما وظفت آليات دفاعية من بينها التكوين العكسي والهي ظهرت في اللوحة 
 .(A3.4(وسياق عزل التصورات )A3.2سجلت آلية اإللغاء )

,فقد اندرجت في معظم اللوحات وخاصة  Labilité(B)أما فيما يخص أساليب من نوع المرونة
(1,4,MF13فمثال في اللوحة )6GF ن(جد صراعات في العالقةB1.1 فالروايات المقدمة من الحالة.)

والتي عبرت من خاللها عن وضعية 19(والتي ظهرت جليا في اللوحة (B2مشحونة باألسلوب الدرامي 
أمن التي تعيشها جراء سوء معاملة زوجها لها. فهي في حالة ههاب واياب بين التعبير عن  التهديد والال 

في مستوى  Type histerique(B3)(كما سجلت أساليب من نوع هستيري (B2.3دوافعها المتناقضة
 (ألغلب اللوحات. B3.3الكبت  لمختلف التصورات, كما ظهرت المرونة في التماهيات )

 بالمقابل حاولت الحالة تجنب صراعاتها من خالل استخدام األساليب من نوع تجنب الصراع
Evitement(Cحاولت الحالة تقديم استجا ,) بات لها عالقة بالحياة اليومية ,مستندة على المرجعية

 (.CF2بالرجوع للمعايير الخارجية ) 19االجتماعية, مثلما تجسد في اللوحة 

( نتيجة الحصر والهي تجسد في اللوحات التي CI.1كما تخلل خطاب الحالة فترات كف ونزعة للرفض )
,  فقد لجأت إلبراز معاناتها 11ر مثال في اللوحة تستدعي التصورات البدائية المحملة بالقلق والهي ظه

( .وفي جل  اللوحات, مما 3BMمن خالل اسقاطها على الشخصيات الواردة فقد ظهر جليا في اللوحة )
 يعكس محاوالت تجنب واضحة وكبت للصراعات.

 (.CN2كما تمكنت من التعبير عما هو مشعور به هاتيا من خالل االستثمار النرجسي)
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استجابات الحالة، فإنها تعاني من عدم االستقرار النفسي الناتج عن الال استقرار في الحدود بين  من خالل
وعدم تمكنها من التوفيق بينهما. مما يشكل عدم تجانس في التوظيف النفسي  (CLالداخل والخارج )

يعتبر كدفاع "انشطار الموضوع  M.Kleinميالني كالين(,فحسب CL4والمشار اليه بانشطار الموضوع )  
والمدمرة .يجزأ الى طيب وسيء, érotiqueبدائي ضد القلق: الموضوع المحدد من طرف الدوافع الشبقية 

فهها الموضوع يكون مجزأ نسبيا الى مصير مستقل في اطار االجتياف واالسقاط" أي الوضعية 
يب وسيئ.)كبداني االضطهادية والوضعية االنهيارية الناتجتين عن انشطار الموضوع الجزئي الى ط

حيث عبرت عن ما هو طيب وما هو سيئ في نفس الوقت والهي ظهر في اللوحة .(260:2007خديجة،
 .M.Kleinميالني كالين(والمتمثل في الوضعيتين التي تحدثت عنها 1,10)

 (E1)(المتعلقة ببروز السيرورات األولية والتي تتمثل في تحريف االدراكEنختم بأساليب من صيغة )
نجد ان تشويه االدراك واضحا وهلك راجع لحالة الكف بتوظيف مختلف اآلليات  11ال في اللوحة فمث

الدفاعية التي وظفتها ال شعوريا للهروب من الواقع. وبالتالي انكار العالقة. ال سيما ان الحالة عبرت عن 
 .11( في اللوحة E1.1اغفال موضوع ظاهر )

ديدة وبصورة ملفتة، وكأن المشاهد المعبر عنها بمثابة مرآة ترى كما نالحظ ان الحالة سجلت اسقاطات ع
(والتي ظهرت في E2.2نفسها من خاللها. والتي مكنتها من استهكار العديد من المواضيع السيئة )

(ومن بينها المواضيع التي سببت لها اضطهادا .كما عبرت عن رغباتها ودوافعها GF9 ,9اللوحات )
 (.3BM,13MFكانت واضحة في اللوحات ) والتي (E2.3) العدوانية

فحالة االنفصال العاطفي والجسدي التي تعيشها الحالة من طرف زوجها بدت واضحة. فرغم ان خطاب 
 الحالة اعترته فترات صمت اال انه يحمل الكثير من الدالالت والرموز.

 

 خالصة:

 فان الحالة"م.ع", TATج اختبار المقابالت والمالحظات التي أجريت مع الحالة ونتائ نالحظ من خالل

تعيش قلقا كبيرا إزاء وضعيتها مع زوجها, فالعنف النفسي, الجنسي, المادي الهي تتعرض له الحالة ,كل 
 هلك قد ترك مجاال للتعبير الجسدي كي تخفف من معاناتها.

اآلليات الدفاعية كما وجدت في اللوحات مرآة إلسقاط ما تعانيه في حياتها اليومية, فقد كثفت من توظيف 
 التي مكنتها من تخفيف صراعاتها.
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كما تمكنت من تجسيد معاناتها من خالل تصريحاتها بمعاني هات داللة اكلينيكية جد  معبرة عن االحداث 
 الحياتية.وابرزت الحالة تناقضا وجدانيا نظرا للتباعد بين تتوقعه وما يوجد على ارض الواقع.

لحدود ضد بروز سيرورات األولية ,كما نجد عدم قدرتها للتوصل للثالثية كما ان مجمل الحدود لحماية ا
 االوديبية والتي ظهرت في صورة شائعة.

باالرتكاز على C((CI,CN,CIوما ظهر من خالل استجاباتها انها ركزت بصورة كبيرة على أساليب 
قصة لم تستطع الحدث اليومي او ما هو ضمن استجابات شائعة مع الميل للكف. لكن في آخر ال

.وانطلقت في التعبير بكل تلقائية واالحساس بالفراغ الداخلي ,وما  16المقاومة والهي ظهر في اللوحة 
 ظهر اكثر هو حاجتها للسند والظاهر في اغلب الروايات الصادرة من طرفها.

والجانب  في حين ظهرت االستراتيجيات التي اعتمدتها للتخفيف من صراعاتها والتي تمثلت في التقبل
الديني الهي ظهر في استجاباتها للوحات كما ظهر بشكل مكثف في المقابالت للوصول الى نوع من 

 التوازن النفسي.

 

 :مناقشة معطيات الحالة الثانية من خالل أدوات الدراسة المطبقة عليها-6

استبيان التوافق الزواجي سمحت لنا نتائج الدراسة من خالل األدوات المطبقة كالمقابلة العيادية والمالحظة,
 .(م ععلى الحالة)من الكشف على ان TATواستبيان استراتيجية التعامل وكها اختبار تفهم الموضوع

 تعيش في وضعية مؤلمة رغم تصريحها بتقبل وضعيتها واستسالمها للوضع ,واحتساب هلك الى "المكتوب"

اللوحة  عن ما ورد من خالل تصريحاتها في كشفت TATاال ان نتائج اختبار. قضاء اهلل وقدر """"ابتالء
وكأنها  الفارغة.فرغم فراغها اال انها رسمت لنفسها وأوالدها حياة جديدة وجميلة بعيدا عن كل ما يقلقها

 تبحث عن تغيير جدري لحياتها.

ا كما ان الروايات كانت مشحونة بالسيناريوهات الدرامية التي عكست فيها عن واقعها الداخلي. واستناد
على المقابالت التي اجريت مع الحالة ,فقد سيطر التردد في التعبير على المشاهد مما يترجم الصالبة في 

 التفكير ,فالصراع بدا واضحا بين الهو واالنا األعلى والهي عبرت عنه من خالل فترات الصمت.
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عبر عنه من خالل فحالة عدم التجانس بين التوظيف الداخلي والخارجي الهي تميزت به الحالة والم
للحالة.كما كانت تلجأ للمشي على  و الإلستقرار االسقاط والهي تجس د في شكل انفعاالت وحالة الالمان

 بعد مسافات طويلة قصد التخفيف من اآلالم.

عن رغبتها في إعادة بناء حياتها الداخلية من جديد, محاولة منها حل  16كما عبرت الحالة عن اللوحة
ة مشكلتها وتجنب زوجها من هه  الدائرة ,والبقاء مع ابناءها. والحالة تملك قدرة كبيرة صراعاتها وتسوي

 على المقاومة قصد التخفيف من معاشها النفسي.

كما كشفت النتائج الى لجوء الحالة لمختلف اآلليات الدفاعية فمر ة كهروب من الواقع ومر ة اخرى قصد 
الزوجية الضاغطة تجس د في صورة أعراض سيكوسوماتية تجاوز االزمة كالكبت خاصة.فعمق الحياة 

إلزاحة الصراع النفسي. في هها الصدد تؤكد المقولة التي انتهى اليها أحد علماء العرب حيث يقول 
"ان ساحات أجسادنا الظاهر منها والباطن ميادين للتعبير عن انفعاالتنا ومشكالتنا علي سعدالدكتور 

هه  الساحات لغتها التي تعبر عنها بكتابات يصعب محوها. أدواتها اعضاءنا العاطفية واالجتماعية وان ل
الجسمية وأهدافها االحتجاج على أساليب حياة فردية وحضارية تناست حاجات االنسان في حياة هادئة 

 ( 344-2008ومستقرة تبدو بعيدة التحقيق في حضارة القلق واإلحباط والضغط النفسي".)محمد قاسم:

,فهي لم تجد  23نتائج استبيان استراتيجية التعامل لجوء الحالة الى التقبل بدرجة كبيرة  كما أظهرت
مخرجا من مشكلتها فهي مخيرة بين االفتراق عن زوجها .وابقاء حضانة األبناء مع الزوج, وبهلك تتخلى 

".فما كان منها اال يزيد من آالمها. كما تقول "كون نعرف يتهل ى في والد  نخل يهمله ما عن أوالدها.وهها
 االستسالم للواقع. وفي سياق آخر تلجأ الحالة في تعاملها الى الجانب الديني الهي ترى فيه راحتها النفسية

كمحافظتها على الصالة في وقتها وخصوصا صالة الفجر اين تربط عالقتها بربها من مناجاة وتضرع هلل 
والدعاء يضفي على النفس الهدوء والسكينة ويزيد حتى يخفف عنها آالمها , فالمداومة على العبادات 

الفرد على تحمل الضغوط مصداقا لقوله تعالى "الهين آمنو تطمئن قلوبهم بهكر اهلل اال بهكر اهلل تطمئن 
 .وهها ما ساهم الى حد ما في تحقيق نوعا من التوافق الزواجي لكن بمستوى متوسط28القلوب" الرعد

( عن العنف الموجه نحو المرأة فاكتشفت الدراسة ان 2008ريت بالبحرين)النتائج دراسة اجكما وافقت 
االعتماد على دخل ، الزوجات يلجأن الى استراتيجيات الصمت والبقاء وهها نتيجة للخوف من الطالق

على األطفال والخوف من الوحدة الن المجتمع ال يرحم المرأة المطلقة. وهناك من لجأت  الزوج, الخوف
 للمرأة.اآلخرين بما فيهم االسرة باعتبارها الماله الوحيد  الى مساعدة
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 :فيما يخص أدوات الدراسة نتائج الحالتينخالصة 

فحسب ما ورد اثناء تطبيق أدوات الدراسة للحالتين ,اتضح ان الحالتين تشتركان في نقاط وتختلفان في 
 أخرى ومن بينها:نقاط 

 كن الحالة األولى )ب ف( يمارس عليها العنف كالهما تدخالن ضمن دائرة العنف الزوجي ,ل
المادي,الجسدي والجنسي والهي اثر على جانبها النفسي. بينما الحالة الثانية )م ع( تعاني العنف 

 المادي والنفسي.
 .مشاعر القلق والتوتر تالزم كال الحالتين 
 نفعال ثم المساندة اختلفت الحالتين في استخدام استراتيجية التعامل، فالحالة األولى لجأت لال

االجتماعية وحققت توافق زواجي متوسط. اما الحالة الثانية لجأت للتقبل والجانب الديني وحققت 
 توافق زواجي متوسط.

  كالهما استخدما مختلف اآلليات الدفاعية فمر ة كهروب من الواقع ومر ة اخرى قصد تجاوز االزمة
وهات الدرامية التي عكست فيها عن واقعهن الروايات كانت مشحونة بالسيناري.كالكبت خاصة

 الداخلي واتخهن من االسقاط آلية دفاعية مهمة لتسيير انفعاالتهن.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ومناقشة نتائج الدراسة ضالسادس: عرالفصل 

 

 *عرض ومناقشة نتائج السؤال األول  

 الفـــــــرضية األولى.نتائج  ومناقشةعرض -1

      لفرضية الثــــانيـــة.ا ئجنتا ومناقشة عرض-2
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بعد إجراء الطالبة للدراسة األساسية على عينة الزوجات المعنفات، وبعد المعالجة  :النتائجعرض 
سيتم عرض  ،SPSS22اإلحصائية للبيانات عن طريق برنامج الحزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية

 النتائج وفقا لترتيب الفرضيات كما يلي:

 الزوجات المعنفات؟استخداما من قبل  األكثر استراتيجيات التعاملأي : السؤال األولئج عرض نتا*

واالنحرافات المعيارية ألبعاد االستبيان  لإلجابة على هها التساؤل تم  حساب المتوسطات الحسابية
 وقد جاءت النتائج كما هووعدت األساليب التي لها متوسط حسابي مرتفع هي األكثر استخداما. 

 .موضح في الجدول الموالي

 الزوجات المعنفات استخداما من قبل استراتيجيات التعاملأكثر (:يوضح 23الجدول)

 
 األبعاد المتوسط الحسابي االنحراف المعياري

 االنفعال 20.96 3.95

 التقبل 18.20 3.47

 الجانب الديني 17.60 4.04

 حل المشكل 16.89 3.14

 الترفيه 15.16 4.56

 المساندة االجتماعية 13.24 3.13

 
هي كالتالي: عينة الدراسة  استخداما من قبلنالحظ من خالل بيانات الجدول أن االستراتيجيات األكثر 

 المشكل ، حل17.60متوسط حسابي بالديني  ب، الجان18.20 متوسط حسابيب ل، التقب20.96 االنفعال
 .13.24ة االجتماعية وأخيرا المساند 15.16 ترفيه، ال16.89بمتوسط حسابي 

 
العديد من األساليب  الى ان العينة تمتلكلقد توصلت نتائج الدراسة  مناقشة نتائج السؤال األول:*

ود في حد هاته الى االختالف في إدراك الموقف تجاباتهن تباينت درجاتها وهها يعوان اس لمواجهة العنف،
 Bolgerبولجر  ما أشار اليه كل من وهذا .بنية الشخصيةللعوامل الثقافية واالجتماعية و إضافة 

مواجهة االفراد  الى ان ابعاد وسمات الشخصية ترتبط بأساليبNigrou (1996 )( و نيغرو 1990)
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نف من طرف زوجها والهي يشكل للعيمكن تفسير هه  النتيجة الى أن تعرض الزوجة  ومن هنا. للضغوط
االنفعال والظاهر في استجابات العينة والمتمثل ية هو الهي يدفعها نحو تبني استراتيجلها مصدر ضغط 

 Brewin(1995)دراسة  ما تشير اليه الهات(. وههاالشعور بالتوتر والبكاء أثناء تهكر المشكل ولوم )في 
أن المرأة التي تعيش مع زوج عنيف تظهر مستويات مرتفعة من لوم الهات مقارنة بالمرأة المضروبة 

 (.144:2007،د العظيمعب )طهالمسيءوتركت الزوج 
فقد احتلت استراتيجية مقابلة العنف بالعنف  (2008ونفس النتائج توصلت اليها دراسة ميرفت أبو أسعد)

في حين  (2006)مصطفى عليهن مراتب متقدمة تستخدمها النساء المعنفات في مواجهة العنف الواقع 
 كما كشفت دراسة (.2006احتل ضبط الغضب وحل المشكالت في المراتب األخيرة )الطاهر

 في دراسته حول الكيفية التي ترد بها الزوجة المعنفة فقد تتخه الصور التالية:( 2006أمين)
مقابلة ،حرق النفس ةمحاول،المالبس قتمزي ،الهاتالهرب من المكان العدوان على ،المقاومة،البكاء،الصمت

مغادرة البيت.)منى يونس, نازك ، الاالنفص بطل ،الشرطةالشكوى لألهل, تبليغ مركز ،العنف بمثله 
حول أكثر استراتيجيات المواجهة شيوعا  سفيان محمد أبو نجيلة وأما دراسة ( 60- 2011عبدالحليم:

لدى الزوجات المعنفات والفروق بين المتلقيات لخدمات التدخل المجتمعي في محافظة غزة وغير 
ال توجد فروق بين العينة التجريبية والضاغطة في المتلقيات لتلك الخدمات ,فأشارت نتائج الدراسة انه 

الوساطة ، مواساة الهات، من اهلل لتقرب ،والمسايرةالتحمل  استراتيجيات المواجهة ,فوجدن انهن يستخدمن:
التهديد والوعيد. في حين توصلت  ،فقدان االهتمام باألسرة، تحويل العدوان، الرفض والتحريض المقاومة،

أن االستراتيجيات التي تواجه المرأة من  المرأة،(عن العنف ضد 2008أحمد وآخرون)مديحة  نتائج دراسة
الحضرية  في العينة٪55ب خاللها العنف كانت األساليب السلبية التي تتمثل في االستسالم للعنف 

 الريفية.في العينة  ٪60و
د فيها دراسة بركات عن العنف ضد المتزوجات حيث ور  (2008كلثم الغانم )وهها ما يتفق مع دراسة 
 التيزوجة من القرى والمخيمات والمدن بقطاع غزة عن االستراتيجية  1265حمزة التي أجريت على 

جات األقل الزوجة التي تتعرض للعنف من طرف زوجها أال وهي التقبل بالمقارنة مع الزو  اتستخدمه
( عن العنف الموجه نحو المرأة 2008ونفس النتائج خلصت اليها دراسة اجريت بالبحرين) تعرضا للعنف.

الطالق، ف من فاكتشفت الدراسة ان الزوجات يلجأن الى استراتيجيات الصمت والبقاء وهها نتيجة للخو 
 مطلقة.الخوف على األطفال والخوف من الوحدة الن المجتمع ال يرحم المرأة ال، على دخل الزوج االعتماد

ها ما يشير فيهم االسرة باعتبارها الماله الوحيد للمرأة .ه اآلخرين بما من مساعدةالوهناك من لجأت الى 
ى كيان االسرة االسرة حفاظا منها عل إطارالى خاصية المرأة العربية التي تنشأ على تقبل المشكلة ضمن 

مع الجزائري يفسر اتجا  عينة الدراسة الحالية الى التقبل بعد االنفعال كون المجت من االنهيار وهها ما
الخيارات  حافظ وان المرأة الجزائرية تتحمل العنف على ان تتشتت اسرتها اضافة الى نقصمجتمع م

لة تلجأ واإلمكانات المادية وحتى المعنوية والمتمثلة في الالمباالة من اآلخرين وعدم وجود مصادر فعا
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ء مما يدفعها ياليها هو الهي يولد الشعور بالقلق والتوتر وبالتالي يمنعها من الهروب من الزوج المس
 نساء بمصرحول العنف ضد ال تشير اليه دراسة بالبقاء وهلك على أمل ان يتغير الزوج يوما ما .وهها ما

(انهن لم يتوجهن ابدا الى أي ٪95-55أفادت أن أغلبية النساء المنتهكات جسديا)،بلدان10اقيمت على 
وافعهن بما في هن يملن الى السيطرة على دجهة للحصول على دعم ونظرا لقلة البدائل المتوفرة أمامهن فإن

                        هلك التعايش مع العنف أو انكار  من اجل البقاء على قيد الحياة وحماية لألطفال.
( حول العنف الزوجي أن من 2006)SBAA FATIMA ZOHRAفاطمة الزهراء: السبع دراسةوحسب 

والمجتمع  في بيت الزوجية هو االمل في تغيير سلوك الزوج بين االسباب الداعية لمكوث الزوجة المعنفة
 من الصعب تقبل المرأة المطلقة.  

بمصر التي تناولت العنف ضد النساء فكانت نتائجها انه من بين االسباب التي الدراسة كما كشفت نفس 
غياب  ،العاطفية عيةاالطفال، التبتدفع النساء االستمرار في عالقات تتسم باالنتهاك ما يلي: الخوف على 

تغيير في سلوك أزواجهن بينما تدفع الوصمة المرتبطة بالنساء  واالصدقاء، االمل لحدوثدعم االهل 
 المطلقات الى قبول االستمرار في عالقاتهن.

وهو  العنف،إضافة الى هلك بروز عامل مهم اال وهو الجانب الديني الي تنتهجه العينة في تعاملها مع 

فاللجوء الى اهلل والتحصين بالهكر واالدعية لهو السبيل قصد  التقبل،تأثيرا في اتجاهها نحو  العامل األكثر

الجزائرية المرأة مما يؤكد أن تمثاال لقوله تعالى "أال بهكر اهلل تطمئن القلوب". .التخفيف من حجم الضغط

المعاملة السيئة من الزوج  تستخدم األسلوب الديني بدرجة عالية في تعاملها مع األزمات التي من بينها

الكلمات التي ترددت كثيرا على مسامعي اثناء  هوالقدر، المكتوب، ابتالء( هذ لقضاءمستندة بذلك الى )ا

نوعا من لتحقيق التي من شأنها ان تخّفف الضغط إذ تلجأ إلى التعاليم الدينية تطبيق أدوات الدراسة.

 صالة ودعاء. ذكر،التوازن النفسي واإلحساس بالطمأنينة من 

 كما انه  الحياة، أن التدين قد يكون ملجأ للفرد من ضغوطWalff,1997والفوهها ما يتماشى وفق دراسة 

(، وان التدين يخفض 577:2004الطاهرة محمود،) يساعد الفرد على تنمية وعيه بإمكاناته النفسية 
تخطي العقبات والصعوبات. مشاعر األسى والحزن ويجعل للحياة معنى وهدف، ويساعد االفراد على 

والتي هدفت إلى مقارنة  El-Khoury (2004) كما أشارت نتائج دراسة( 633:2008)نادية سراج،
آليات التكيف لدى السيدات القوقازيات والسيدات األمريكيات المعنفات إلى أن النساء األمريكيات قد أشرن 

 للبحث عن المساعدة لدى المرشدين النفسيين إلى لجوئهن للصالة كاستراتيجية للتأقلم وأنهن أقل ميالً 



 

129 
 

مقارنة بالسيدات القوقازيات المعنفات كما أشارت نتائج الدراسة إلى عدم وجود فروق دالة بين الفئتين في 
درجة البحث عن رجال الدين أو المهنيين الطبيين للمساعدة وقد وجدت النساء األمريكيات أن الصالة 

 .نساء القوقازياتتساعدهن بدرجة أكبر من ال

فــي دراســته عــن العالقــة بــين العنــف والمعتقــدات الدينيــة  Holmes(2004)كمــا توصــلت  دراســة هــولمز 

وناقشــت الدراســة  مــا اها كانــت المعتقــدات الدينيــة تــؤثر علــى قــرار المــرأة باالســتمرار فــي العالقــة االســرية 

أشـــارت النتـــائج الـــى أن معظـــم الســـيدات امـــرأة ,و  15تتميـــز بـــالعنف .وقـــام الباحـــث بـــإجراء مقـــابالت علـــى 

يشـــعرن ان مـــن واجـــبهن العنايـــة  وأنهـــنمتـــأثرات بمعتقـــداتهن الدينيـــة وانهـــا تـــدفعهم لالســـتمرار فـــي العالقـــة ,

العوامــل المــؤثرة فــي قــرارهن باالستمرار)رشــاد  اقــوىباألســرة والحفــاظ علــى تماســكها ,وان الخــوف كــان ثــاني 

ــكمــا أشــار (.63:2008،عبــد العزيــز ــريمنعم ــد الك (فــي دراســته حــول عالقــة االســتراتيجيات 1999) ت عب

مــريض بالمستشــفى اجــري لهــم عمليــة زرع الكلــى .توصــلت 332الدينيــة باألحــداث الضــاغطة لعينــة قوامهــا 

النتائج الى وجود عالقة ارتباطية موجبة بين االستراتيجيات الدينية المستخدمة وبين التكيف النفسي ,وكلما 

ن اكبـــــر كلمـــــا يقـــــل مســـــتوى الضـــــغط  ويرتفـــــع التكيـــــف النفســـــي. )محمـــــد الســـــيد عبـــــد كـــــان مســـــتوى التـــــدي

بــاألردن فـي دراســتها عــن  مــي ,سـليم الطــاهرونفــس النتـائج خلصــت اليهـا دراســة ( .148:2007الرحمـان،

أن أكثــر اســتراتيجيات االســتراتيجيات التــي تســتخدمها الزوجــات المعنفــات فــي مــواجهتهن للعنــف الزوجــي ,

ي تســتخدمها النســاء المعنفــات هــي: االســترخاء، الــدعم االجتمــاعي ثــم لــوم الــهات ثــم اســتخدام التعامــل التــ

دة البنـاء المعرفـي، هـا إعـااخر أوسائل الدفاع والدعم الديني، وكشف الهات لآلخرين وضبط الضغط وكانـت 

ة التي هدفت الى تحليل الخصائص النفسـي  Hage(2006)في حين توصلت دراسة هيجت.وحل المشكال

نسـاء مـن أصـول أوروبيـة, الـى أن أسـاليب  4نسـاء أمريكيـات, 6لمجموعة النساء تعرضن للعنف وعـددهن 

التكيـف الفعالــة التــي تســتخدمها تلــك النســاء هــي الحصــول علــى الــدعم االجتمــاعي للحفــاظ علــى اإلحســاس 

ي فـ Folkman,Lazarus1980فولكمـان والزاروس  مـع 1984مـك كيـريبينما يـرى كـل مـن  بالهات.

أن استراتيجيات المواجهة القائمة علـى حـل المشـكالت يـتم اللجـوء اليهـا فـي العـادة فـي المواقـف التـي يعتقـد 
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ــــى اســــتخدام  ــــه بينمــــا يلجــــأ الفــــرد ال ــــأثير فــــي الحــــدث الضــــاغط, والســــيطرة علي ــــرد أن بإمكانــــه الت فيهــــا الف

ـــد انـــه يتوجـــب عليـــه تحمـــل ـــى االنفعـــال عنـــدما يعتق ـــهي  االســـتراتيجيات  القائمـــة عل ضـــغوطات الموقـــف ال

 (.44:2010يتعرض له ألنه ليس باستطاعته التغلب عليه وال تغيير .)نبيلة أبو حبيب،

 

من بين  حل المشكلو االجتماعية "تعد المساندة  والتي تنص على أنه: :الفرضية األولىنتائج عرض  -1
 المعنفات"استراتيجيات التعامل األكثر مساهمة في التوافق الزواجي لدى عينة الزوجات 

 على التوافق الزواجي التعامل ةستراتيجيألبعاد االمتعدد  تحليل االنحداريوضح نتائج  (24جدول )
 لدى الزوجة المعنفة 

 

 معامل "ر" المصحح "2معامل "ر معامل" ر" المتغير المستقل

 0.37 0.43 0.65 استراتيجية التعامل

 حل المشكل

 التقبل

 المساندة االجتماعية

 االنفعال

 الترفيه

 الجانب الديني
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عوامل ساهمت  3يفسر النموهج لوجود عالقة ارتباطية بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، كما برز 

على مستوى المجتمع، وهي ٪37على مستوى العينة، وبمقدار  ٪43في التنبؤ بالتوافق الزواجي بنسبة 

 الى عوامل أخرى أكثر مساهمة اغفلت عنها الطالبة.  ترجع ٪57قيمة يمكن االعتماد عليها. في حين ان 

 .يوضح مصدر التباين (25الجدول)

مستوى 

 الداللة

 مجموع قيمة "ف"

 المربعات

 مصدرالتباين درجة الحرية

0.001 

 )دالة(

 

7.82 

 

 المجموعات بين 6 62244,110

 المجموعات داخل 63 8376,532

 الكلي 69 84908,51

 

 0.001وهي دالة عند مستوى  7.82لجدول ان قيمة "ف" بلغت يالحظ من خالل ا

يوضح معامالت االنحدار إلسهام ابعاد استراتيجية التعامل في التوافق الزواجي لدى ( 26جدول )
 الزوجة المعنفة

 معامل االنحدار المتغيرات المستقلة

B 

 معامل االنحدار المعياري

Béta 

 الداللة قيمة"ت"

 0.001 7.36  113.03 ثابت االنحدار

 0.04 2.15- 0.24- 1.10- حل المشكل

 0.90 1.72 0.17 0.55 الترفيه

 0.05 2.94- 0.33- 1.53- المساندة االجتماعية

     0.01 2.50- 0.30- 1.09- االنفعال
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 0.65 0.44 0.04 0.18 التقبل

 0.84 0.19 0.02 0.07 الجانب الديني

 

 حيث تحليل التباين أو من معامالت بيتا او معامل االرتباطول أعال  سواء من اتظهر نتائج الجد
االستراتيجيات الثالثة التالية على النحو  أنه تساهم كل من( 0.01( وعند مستوى داللة يقدر ب)0.65)

 االنفعال0.05( عند مستوى داللة -0.33االجتماعية ب)المساندة الترتيبي في التنبؤ بالتوافق الزواجي: 
 في التنبؤ 0.04(عند مستوى داللة -0.24ب )وحل المشكل  0.01ستوى داللة (عند م-0.30ب)

. في حين لم نلمس أي مساهمة لكل من بعالقة سلبية لدى عينة الزوجات المعنفات بالتوافق الزواجي
ومن هنا يمكننا القول ان الفرضية تحققت بمعنى نقبل فرض البحث ونرفض والتقبل.الترفيه الديني،الجانب 
 الصفري. الفرض

 

 :ناقشة نتائج الفرضية األولىم

مساهمة كل من المساندة االجتماعية واالنفعال وحل المشكل أظهرت نتائج الفرضية األولى على وجود 
 االجتماعية،كلما قل التوافق الزواجي تظهر حاجة الزوجة المعنفة للمساندة  لكن بعالقة طردية، بمعنى

لحل المشكل، وبالتالي يؤثر على  املها مع العنف كلما قل لجوئهاوكلما ازدادت الزوجة انفعاال في تع
 . توافقها الزواجي

كمــا يــدفعنا بــالقول انــه توجــد عوامــل أخــرى أكثــر مســاهمة فــي التوافــق الزواجــي أغفلــت عنهــا الطالبــة ولــم 
انس فـي تتطرق لها فـي هـه  الدراسـة.وان عـدم ظهـور الجانـب الـديني والتقبـل والترفيـه يرجـع هلـك لوجـود تجـ

ان اســــتجابات العينــــة علــــى الفقــــرات اســــتراتيجية التعامــــل فــــي حــــين اختلــــف فــــي التوافــــق الزواجــــي.و يفســــر 
حيـث Lazarus-Folkman ,(1984)العينة تتماشى وفـق نظريـة كـل مـن الزاروس وفولكمـان  تاستجابا

مركزة  ةاستراتيجيان الكيفية التي يستجيب بها الفرد اتجا  الموقف الضاغط قصد التكيف مع الوضع تكون 
فوجود المساندة (.(Olivier,Luminet ;2007-46 نحو حل المشكل واالستراتيجية المركزة نحو االنفعال.

االجتماعية يحس ن الحالة المزاجية، وتعـزز ثقـة الفـرد بنفسـه ويشـعر  بأهميـة، كمـا يسـاعد الـدعم االجتمـاعي 
 (.634:2008دية،سراج جان،االفراد على تحقيق أهدافهم ومواجهة صعوبات الحياة)نا

ان هناك عالقة قوية بين المساندة االجتماعية وأساليب المواجهة لدى  Thoitsكما أشارت دراسة تويس 
المرأة فهي تسعى للمساندة االجتماعية من اآلخرين من خالل التحدث مع شخص آخر                         

 (.124:2006)طه سالمة،
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الى ان التوافق الزواجي مرتبط ببعض المتغيرات, وان إحدى  Richard ,Gelles(2006)فحسب دراسة 
االستراتيجيات التي تستخدمها الزوجة قصد إيقاف العنف الموجه ضدها من الزوج هي استراتيجية 
الشخصية والمتمثلة في التحدث ،إضافة المساندة من الجيران واألصدقاء. وان من عوامل سوء التوافق 

أي أن العالقة Kirsten Voss(1995)قاد العالقات الشخصية مع األصدقاء حسب الزواجي هو افت
العوامل التي نستطيع بين أهم  . ومنالزوجية تتأثر بانخفاض مستوى العالقات االجتماعية مع اآلخرين

كما أن الجانب  االنفعالية،التنبؤ من خاللها بالتوافق الزواجي الرضا عن العالقة الجنسية والمساندة 
عبير الصبان، )اإلنسانيةألنه يؤكد على المشاعر  الزوجيةالعاطفي يحتل مكانه مهمة في بناء العالقة 

منفصلتين أن من يتمتعون  في دراستين بيرلمان وروكوكهلك  آبي وآندوز كشف(. كما 3:2007
 نادية)بعالقات اجتماعية قوية، يستطيعون التعايش بصورة أفضل مع مختلف االحداث الضاغطة 

 (.611-2008سراج:

(الى العوامل المؤثرة في التوافق الزواجي،وكشفت عن 2004منيرة الشمسان)وبالمقابل تطرقت دراسة 
زوجة واستخدمت  326العالقة بين التوافق الزواجي والمعاملة الزوجية لدى المتزوجات، شملت العينة 

وجود عالقة ارتباطية قوية موجبة بين مقياس التوافق الزواجي وأساليب المعاملة الزوجية. وتوصلت الى 
التوافق الزواجي وأساليب المعاملة الزوجية السوية، بينما وجود ارتباط سالب بين التوافق الزواجي 

( كان من أهدافها 1990بيومي خليل )ونفس النتائج خلصت اليها دراسةوالمعاملة الزوجية غير السوية. 
 وزوجةزوج ( 200ا بالتوافق الزواجي على عينة مكونة من )وعالقته الزوجيةمعرفة أساليب المعاملة 

وتوصل إلى وجود عالقة  الزواجي،والتوافق  الزوجيةفيها مقاييس كان منها أساليب المعاملة  وأستخدم
سالبة دالة بين أسلوب التسلط والقسوة والتوافق الزواجي في حين توجد عالقة موجبة دالة بين المودة 

عدم ظهور الجانب الديني كعامل مساهم  ورغم(.78:2009)فرحان ,بن ربيع،لزواجيوالرحمة والتوافق ا
-Samuels-James(1999) Barbaraبالمقارنة مع دراسة  في التوافق الزواجي اال انه أثبت وجود  

Thomas(2001.Hunt –King(1978) ,Hansen(1997) 

دال بين التدين والتوافق الزواجي لدى ورغم قلة الدراسات اال انها أجمعت على وجود ارتباط إيجابي 
الزوجات وكان التدين يقاس في هه  الدراسة من خالل األنشطة والطقوس التي يقوم بها الزوجات وهو ما 

 (.577:2004يتضمنه بالموازات ديننا اإلسالمي من عبادات وآداب ومعامالت. )الطاهرة، محمود،

استها حول العامل المساهم في التوافق الزواجي في در ( 1986دراسة راوية دسوقي ) بينما توصلت
  (72:2009له عالقة قوية)فرحان بن سالم،  زوجة فوجدت البعد الديني 90لدراستها على 
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توصلت الى ان ساعات عمل المرأة والصفات المتعلقة  Edward,Fuller(1992)إدوارد وفولر  أما دراسة
العالقات الحميمية، إساءة معاملة الزوجة  نالزوجية، فقدا بخلفية الزوجة :عدم التوافق الزواجي، المشاكل

 (.815:2011أسهمت الى حد كبير في عدم االستقرار االسري)حنان الحلبي،

 

لدى  التعامل ةاستراتيجي في استخداموتنص على أنه: توجد فروق  :الفرضية الثانيةنتائج عرض 

 مدة الزواج.و منخفض( ،متوسط،مرتفع)لمستوى التوافق الزواجيتبعا الزوجات المعنفات 

بعد تقسيم التوافق  Manovaتحليل التباين المتعدداستخدام  تم  الفرض هها صحة من وللتحقق      

درجات الزواجي الى مستويات باالعتماد على الدرجات المعيارية، وهها بعد التأكد من التوزيع المعتدل لل

 والموضح في الجدول التالي:

 زيع االعتدالي للتوافق الزواجي(يوضح التو 27جدول )

 التوافق الزواجي مقاييس النزعة المركزية

 Moyenne 64.07 المتوسط الحسابي

 Médiane 60.50 الوسيط

 Mode 57المنوال 

 

 

 

 

 



 

135 
 

مدرج تكراري للتوزيع االعتدالي للتوافق الزواجي( يوضح 4)  

 
ترميز التوافق الزواجي المرتفع  الى معيارية بعد تحويل الدرجات الخام تم  بعد التأكد من ان التوزيع معتدل 

 .والجدول يوضح هلك:3وافق الزواجي المنخفض تالو  ,2,التوافق الزواجي المتوسط 1

 يبين استخراج الدرجات المعيارية لمتغير التوافق الزواجي:(28الجدول)

 المستوى الدرجات المعيارية الدرجات الخام العينة

1 57 -0,48579 2 

2 43 -1,44756 3 

3 51 -0,89798 2 

4 93 1,98732 1 

5 54 -0,69188 2 
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6 100 2,46821 1 

7 102 2,60560 1 

8 52 -0,82928 2 

9 67 0,20119 2 

10 75 0,75077 2 

11 94 2,05602 1 

12 74 0,68207 2 

13 58 -0,41709 2 

14 62 -0,14230 2 

15 81 1,16295 1 

16 56 -0,55449 2 

17 66 0,13249 2 

18 49 -1,03537 3 

19 59 -0,34839 2 

20 60 -0,27970 2 
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21 51 -0,89798 2 

22 76 0,81946 2 

23 61 -0,21100 2 

24 57 -0,48579 2 

25 60 -0,27970 2 

26 49 -1,03537 3 

27 73 0,61337 2 

28 44 -1,37886 3 

29 44 -1,37886 3 

30 78 0,95686 2 

31 77 0,88816 2 

32 57 -0,48579 2 

33 79 1,02556 1 

34 44 -1,37886 3 

35 71 0,47598 2 
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36 55 -0,62319 2 

37 72 0,54467 2 

38 63 -0,07360 2 

39 41 -1,58495 3 

40 42 -1,51625 3 

41 52 -0,82928 2 

42 73 0,6133 2 

43 87 1,57514 1 

44 85 1,43774 1 

45 67 0,20119 2 

46 81 1,16295 1 

47 79 1,02556 1 

48 57 -0,48579 2 

49 68 0,26988 2 

50 65 0,06379 2 
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51 85 1,43774 1 

52 73 0,61337 2 

53 46 -1,24146 3 

54 59 -0,34839 2 

55 47 -1,17277 3 

56 63 -0,07360 2 

57 52 -0,82928 

 
2 

58 73 0,61337 2 

59 71 0,47598 2 

60 46 -1,24146 3 

61 59 34839-0. 2 

62 81 1,16295 1 

63 66 132490. 2 

64 56 55449-0. 2 

65 51 89798-0. 2 
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66 58 41709-0. 2 

67 75 75077-0. 2 

68 48 1,10407- 3 

69 55 62319-0. 2 

70 60 -0,27970 2 

 

 ( يوضح مستويات التوافق الزواجي29الجدول)

 النسبة العدد مستويات التوافق الزواجي

 ٪17.14 12 منخفض

 ٪65.71 46 متوسط

 ٪17.14 12 مرتفع

 

 .٪65.71يوضح الجدول ان مستوى التوافق الزواجي لدى العينة متوسط 
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 يبين اإلحصاء الوصفي للمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية (30لجدول)ا

 االبعاد

 

مستوى التوافق 
 الزواجي

 عدد الحاالت متوسط حسابي مدة الزواج

 مرتفع حل المشكل

 

 

 

1-10 

11-20 

21+ 

 المجموع

15.75 

15.00 

13.00 

15.00 

08 

01 

03 

12 

 10-1 متوسط

11-20 

21+ 

 المجموع

16.61 

17.14 

16.00 

16.56 

28 

07 

04 

46 

 منخفض

 

 

1-10 

11-20 

 المجموع

20.43 

19.00 

19.77 

04 

06 

13 

 10-1 المجموع الكلي

11-20 

21+ 

17.07 

17.79 

15.31 

43 

17 

13 

 

 

 

 70 16.89 المجموع
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 10-1 مرتفع الترفيه

11-20 

21+ 

 المجموع

17.13 

12.00 

12.33 

15.50 

08 

01 

03 

12 

 10-1 متوسط

11-20 

21+ 

 المجموع

15.28 

14.71 

15.70 

15.29 

28 

07 

10 

45 

 10- منخفض

11-20 

 المجموع

15.86 

12.67 

14.38 

07 

06 

14 

 المجموع

 الكلي

 

1-10 

11-20 

21+ 

 جموعالم

 

13.30 

13.57 

12.69 

13.27 

43 

14 

13 

40 

 الجانب الديني

 

 10-1 مرتفع

11-20 

21+ 

 المجموع

20.13 

15.00 

19.33 

19.50 

08 

01 

03 

12 
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 10- متوسط

11-20 

21+ 

 المجموع

17.39 

15.57 

19.00 

17.47 

28 

07 

10 

45 

 10-1 منخفض

11-20 

 المجموع

16.86 

15.67 

16.31 

07 

06 

13 

 10-1 ليالمجموع الك

11-20 

21+ 

 المجموع

17.81 

15.57 

19.08 

17.60 

43 

14 

13 

70 

 10-1 مرتفع التقبل 

11-20 

21+ 

 المجموع

 

 

16.50 

18.00 

23.00 

18.25 

08 

01 

03 

12 

 10-1 متوسط

11-20 

21+ 

 المجموع

17.58 

17.71 

20.50 

18.22 

28 

07 

10 

45 
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 10-1 منخفض

11-20 

 المجموع

18.00 

18.17 

18.08 

07 

06 

13 

 10-1 المجموع الكلي 

11-20 

21+ 

 المجموع

17.42 

17.93 

21.08 

18.20 

43 

14 

13 

70 

 10-1 مرتفع االنفعال

11-20 

21+ 

 المجموع

 

18.75 

18.00 

16.00 

18.00 

08 

01 

03 

12 

 10-1 متوسط

11-20 

21+ 

 المجموع

20.50 

22.71 

20.30 

20.80 

28 

07 

10 

45 

 10-1 منخفض

11-20 

+21 

 المجموع

23.71 

24.83 

24.23 

07 

06 

13 
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التعامل لدى الزوجة المعنفة تبعا استراتيجية في  للفروق Manovaالمتعدد (تحليل التباين31دول )ج
 دة الزواج ومستوى التوافق الزواجي.لم

ةمستوى الدالل (Etaمربع ايتا) قيمة ولكس  قيمة )ف( 
 المبدا

نمصدر التباي   

.0 20 0.001 2.58 .0 ق مستوى التواف 63
 الزواجي

0.16 0.04 1.89 .0  مدة الزواج 70

 

( وجود فروق في استراتيجية التعامل لدى الزوجة المعنفة 31يالحظ من خالل الجدول)
، حيث بلغت قيمة "ف" على النحو الترتيبي جتبعا لمستوى التوافق الزواجي ومدة الزوا

 (.0.04()0.001( وعند مستوى داللة)1.89()2.58التالي )

كننا الجزم بتحقق الفرضية وبالتالي نقبل فرض البحث ونرفض الفرض ومنه يم
 الصفري.

ولمعرفة الى أي من المتغيرين تعود تلك الفروق، تم استخدام تحليل التباين االحادي 
One  way Anova  والجدول يوضح هلك. 
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 مستوى
 الداللة

قيمة 
 "ف"

 مجموع

 المربعات

 درجات

 الحرية

 متوسط

 المربعات

 المتغيرات التابعة

 

 مصدر التباين

ق مستوى التواف حل المشكل 62.25 2 124.50 7.88 0.001
0. الزواجي 93 .0  الترفيه 1.33 2 2.67 06

 المساندة االجتماعية 46.48 2 92.97 5.22 0.001

 االنفعال 166.47 2 83.23 6.77 0.001

.0  الجانب الديني 18.34 2 36.69 1.18 31

 التقبل 1.64 2 3.24 15 .0 0.69

.0   حل المشكل 7.001 2 14.003 0.88 41

 مدة

 الزواج

.0  الترفيه 19.60 2 39.20 0.91 40

.0 89 .1  المساندة االجتماعية 0.95 2 1.90 10

 االنفعال 17.64 2 35.29 1.43 0.24

.0 15 .1  الجانب الديني 29.40 2 58.80 90

0.001 .6  التقبل 68.95 2 35.29 46

 

 

 

تعامل (للفروق في استراتيجية الAnova( نتائج تحليل التباين االحادي )32جدول)
 لدى الزوجة المعنفة تبعا لمدة الزواج ومستوى التوافق الزواجي
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(وجود فروق في حل المشكل تبعا لمستوى التوافق الزواجي ببلوغ قيمة "ف"  32نالحظ من خالل الجدول )

ما اثبتت النتائج وجود فروق في المساندة االجتماعية والتي جاءت فيها .ك0.001مستوى داللة  7.88

 6.77.وكها وجود فروق في االنفعال حيث بلغت قيمة "ف"0.001عند مستوى داللة  5.22قيمة "ف" 

.في حين لم تشير النتائج الى وجود فروق في كل من الترفيه والجانب الديني 0.001عند مستوى داللة 

(عند مستوى داللة 0.15()0.18()0.06لغت قيمة "ف" على النحو الترتيبي التالي)والتقبل, حيث ب

(0.93()0.31()0.69.) 

(عند مستوى داللة 6.46كما أشارت نتائج الجدول الى وجود فروق في التقبل تبعا لمدة الزواج بقيمة "ف")

0.001. 

،الترفيه والجانب ةندة االجتماعيفي حين لم تظهر النتائج وجود فروق في )حل المشكل،االنفعال، المسا

 الديني(تبعا لمدة الزواج. 

ولمعرفة لصالح من تعود تلك الفروق بالنسبة لمستوى التوافق ومدة الزواج، تم  االعتماد على اختبار شيفيه     

Scheffe .للمقارنات البعدية والجدول التالي يوضح هلك 

جيات التعامل تبعا لمستوى التوافق الزواجي ومدة تائج اختبار شيفيه للفروق في استراتي(ن33جدول )

 الزواج

 الداللة معيار الخطأ متوسط الفروق مصدر الفروق المتغير

 منخفض/ مرتفع  حل المشكل

 منخفض/ متوسط

 

4.77* 

3.21* 

1.12 

0.88 

0.001 

0.001 
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 حل  ناستخدممن في0.001انه توجد فروق عند مستوى داللة ( 33) الحظ من خالل الجدولن

التوافق الزواجي بفرق  لصالح منخفضاتالتوافق الزواجي  بين مخفضات ومرتفعاتالمشكل 

4.77 

  التوافق الزواجي لصالح  ات ومتوسطاتحل المشكل بين مخفضن استخدمفيمن كما توجد فروق

 .0.001عند مستوى داللة 3.21التوافق الزواجي بفرق  اتمتوسط

 بين منخفضات ومرتفعات التوافق الزواجي المساندة االجتماعية  ناستخدم منتوجد فروق في

 . 0.001عند مستوى داللة  3.85لتوافق الزواجي بفرق ا لصالح منخفضات

 بين متوسطات ومرتفعات التوافق الزواجي المساندة االجتماعية  ناستخدم منكما توجد فروق في

 .0.001عند مستوى داللة 2.51بفرق الزواجي  التوافقمتوسطات لصالح 

 لصالح الزواجي و بين منخفضات ومرتفعات التوافق االنفعال  ناستخدم منتوجد فروق في

 . 0.001عند مستوى داللة  6.23التوافق الزواجي بفرق  اتمنخفض

المساندة 

 االجتماعية

 منخفض/ مرتفع

 متوسط/ مرتفع

 

3.85* 

2.51* 

1.19 

0.96 

0.001 

0.001 

  

 االنفعال

 

 منخفض/ مرتفع 

 منخفض/ متوسط

6.23* 

3.43* 

1.40 

1.10 

0.001 

0.01 

 0.001 1.03 *3.66 +21.....10-1 التقبل
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  لصالح فيمن استخدمن االنفعال بين منخفضات ومتوسطات التوافق الزواجي  توجد فروقكما

 0.01عند مستوى داللة 3.43التوافق الزواجي بفرق  اتمتوسط

 نسنوات ومن مدته10-1 نة زواجهالتقبل بين من مدن استراتيجية استخدم منتوجد فروق في 

 .0.001عند مستوى داللة  3.66+ بفرق 21مدة زواج تقدر ب  ن+ لصالح من له21

 يمكننا القول انه اثبتت صحة الفرضية.وباإلشارة الى النتائج، 

 

توصلت النتائج الى وجود اختالف في استخدام استراتيجية التعامل تبعا :لثانيةمناقشة نتائج الفرضية ا
 توى التوافق الزواجي ومدة الزواج.لمس

فحسب ما توصلت اليها النتائج الى وجود اختالف في استخدام الزوجات المعنفات الستراتيجية التعامل 
)حل المشكل، االنفعال والمساندة االجتماعية( تبعا لمستوى التوافق الزواجي لصالح منخفضات التوافق 

 يات بمدة الزواج.الزواجي في حين لم تتأثر هه  االستراتيج

بمعنى ان الزوجات هوات التوافق الزواجي المنخفض يستخدمن استراتيجية حل المشكل، االنفعال 
 والمساندة االجتماعية بشكل أكبر من هوات التوافق الزواجي المتوسط.

ي يمكن تفسير هلك الى ان الزوجات هوات التوافق الزواجي المنخفض يلجأن في تعاملهن مع العنف الزوج
بالل جوء لحل المشكل الى وجود رغبة قوية لديهن في التعامل اتجا  العنف الزوجي بأسلوب واقعي ملموس 
والسعي في الكشف عن أسباب ودوافع المشكل،محاولة منهن إيجاد طرق وأساليب قصد التعايش مع 

كيان االسرة من  الوضع من خالل التفكير في التعامل مع الزوج وتحسيس الزوج بمعاناتها. للحفاظ على
 الضياع والتشتت، مما يحقق نوعا من التوافق.

أن استراتيجيات المواجهة التي  Lazarus,folkman (1984)وهها ما اشارت اليه "الزاروس وفولكمان" 
ترتكز على المشكلة يستخدمها الفرد عندما يكون قادرا على التحكم والسيطرة على الموقف، او الموقف 

ر، أما المواقف التي يدركها انها غير قابلة للتحكم والسيطرة، فانه يستخدم استراتيجيات يكون عرضة للتغيي
 (41:2006طه عبد العظيم حسين، )المواجهة التي ترتكز على االنفعال في التعامل معها. 

راد وفي هها السياق اثبتت الدراسات وجود فروق فردية بين االفراد في استخدام مهارات التوافق. فهناك اف
يستخدمون الدعم االجتماعي، وحل المشكالت كاستراتيجيات للتوافق بينما يستخدم آخرون أسلوب االبتعاد 
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عن الموقف وتجاهله. وعموما نجد افراد الهين يمتلكون مرونة وفاعلية في استخدام استراتيجيات التوافق 
 (.864:2011ال الشيخ، من)أكثر قدرة على التعامل مع االحداث والمواقف الصادمة والضاغطة. 

كما نفسر اتجا  العينة هات التوافق الزواجي المنخفض نحو استراتيجية المساندة االجتماعية كون درجة 
اإلحباط والشعور بانعدام األمن من الزوج تجعلهم يميلون للتحدث لآلخرين واكتساب صداقات والتأكيد 

مواجهة العنف الزوجي. اضافة الى سيكولوجية  على العالقات االجتماعية لتحقيق الدعم والمؤازرة في
المرأة تدفعها للبحث عمن يساندها في ضغوطها. فهي تبحث عمن يشاركها آالمها واحزانها، قصد 

 التخفيف من حجم المعاناة.

الى ان التوافق الزواجي مرتبط ببعض  Richard ,Gelles(2006)دراسة  وهها ما اشارت اليه
ستراتيجيات التي تستخدمها الزوجة قصد إيقاف العنف الموجه ضدها من الزوج المتغيرات، وان احدى اال

هي استراتيجية الشخصية والمتمثلة في التحدث ,إضافة المساندة من الجيران واألصدقاء. وان من عوامل 
أي أن  Kirsten Voss(1995)سوء التوافق الزواجي هو افتقاد العالقات الشخصية مع األصدقاء حسب 

العوامل التي بين أهم  . ومنة الزوجية تتأثر بانخفاض مستوى العالقات االجتماعية مع اآلخرينالعالق
كما أن  االنفعالية،نستطيع التنبؤ من خاللها بالتوافق الزواجي الرضا عن العالقة الجنسية والمساندة 

عبير )اإلنسانيةعر ألنه يؤكد على المشا الزوجيةالجانب العاطفي يحتل مكانه مهمة في بناء العالقة 
 (.3:2007الصبان، 

التي هدفت الى معرفة أساليب التكيف التي Waldrop et Resick(2004)ووافقت دراسة ولدرب ورسيك 
زوجة وأشارت  78تستخدمها الزوجات اللواتي تعرضن للعنف من طرف أزواجهن، تكونت العينة من 

ي التجنب، إضافة الى المساندة االجتماعية، كما أن النتائج الى أن االستراتيجية التي تستخدمها الزوجة ه
عدم وجود مصادر مالية وطول مدة العالقة ارتبط باستخدام استراتيجيات تكيف سلبية.                          

 (.314:2010االبراهيم،  )أسماء

باطًا سالبًا ( التي توصلت إلى أن مدة الزواج ترتبط ارت1979وتختلف مع دراسة ليلى عبد الجواد )
( التي توصلت فيها إلى إن التوافق الزواجي يختلف 1995بالتوافق الزواجي ودراسة )تحية عبد العال :

( التي توصلت إلى أن التوافق 1986ودراسة )راويه دسوقي : الزواج،باختالف المرحلة التي يمر بها 
أن Sosana,Herik(1992) سوزاناهيريك توصلت اليه دراسةفي حين .الزواجي يتأثر بمدة الزواج

سنة ،أي انه كلما زادت المدة الزوجية 11عاما بها توافق عن الزيجات األقل من  16األكثر من  الزيجات
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قل التفاعل والحوار بين الزوجين وزاد الشعور بالراحة والهدوء مع النفس ويرجع هلك الى ان كل شخص 
 (.2009بير الصبانيعرف ويفهم الطرف اآلخر وما يفعله وما ال يفعله )ع

ومنه يمكن القول ان النضج يؤدي بالفرد الى اكتساب المهارات والخبرات، وكلما زادت مدة الزواج يصبح 
 الفرد أكثر تعايشا وأكثر حكمة وتعقل وأقدر على مواجهة المشكالت.

طبيعية لما ويفسر انخفاض مستوى التوافق الزواجي لدى الزوجات الالئي يستخدمن االنفعال انه استجابة 
يسايرها من شكوك وتهديد مستمر عن إمكانية إنهاء العالقة الزوجية نتيجة االضطراب الهي يسود الحياة 
الزوجية واالحساس بعدم االستقرار والشعور بعدم األمان تدفعهن الى التوتر والضيق وهو كفيل بتوجه 

مع الحالة النفسية لديهن .كما يمكننا العينة منخفضات التوافق الزواجي نحو االنفعال،وهها ما يتوافق 
القول ان استجابات العينة كانت متأثرة بالعوامل االجتماعية والشخصية والبيئية فالتفاعل بينهم يولد 

 أساليب او طرق معينة اتجا  العنف الزوجي.

الحالة وجاءت النتائج موافقة ومدعمة للتصريحات التي ادلت بها احدى الحاالت التي تم اجراء دراسة 
معها،لقد استخدمت االنفعال كرد فعل لما تعانيه من زوجها في قولها"دخلت نخدم منظفة...خطرات نقول 
ما نخدمش..ومن بعد نقول...قاديرو شاياكل؟...نور شاتاكل؟...وانا شاناكل؟..كان يروح ويخلينا 

ح راها غايضتني . ...حتى وليت نطلب الماكل على الجوارين)تبكي(...بص  ..لخطرش ما والش بالشر 
الجوع والعرا هو لي يخر جني ..ل ي يخرجني من الدار وما ول يتش نتحم ل حاجة واحد.....كي كان يطلب 
من ي صوالح ماشي مالح )العنف الجنسي(........نصدمت ماقدرتش نأمن..من كثرت لي مااقدرتش 

 نتحم ل.....ول يت نشرب الكاشيات باش نرقد".

 ان الحالة شهدت احباطات كبيرة ومتكررة في حياتها الزوجية، فهي لحد الساعة وهها ما يدعونا لإلشارة

تعيش صدمة ولم تستطع الخروج منها...الى حد  القول ان القلم عجز عن تدوين معاناتها.وهها ما أدى بها 
 لتبني استراتيجية انفعالية لعدم قدرتها على السيطرة والتحكم.

ان المواجهة المتمركزة حول االنفعال هي أفضل وسائل  1984Folkmanوهها ما اشار اليه "فولكمان"
وأكثرها في التعامل مع االحداث المهددة والضاغطة التي ال يمكن التحكم فيها فالتجنب يمكن ان يقلل من 
التوتر الناتج من التهديد قصير المدى على نحو فعال ولكنه ال يساعد الناس على نحو فعال ولكنه ال 

-2007محمد السيد عبد الرحمان:)س على توقع المشكالت بعيدة المدى والتعامل معها. يساعد النا
178 ) 
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(حول أساليب الكوبينغ التي تستخدمها الحاالت التي تعاني من 2007كما توصلت دراسة كبداني خديجة )
 حالة، الى ان العينة اتجهت نحو بعد االنفعال وحل المشكل.75االكتئاب لعينة قدرت ب 

حول االزمات المهنية واالسرية وأساليب الزوجات في  (2011ما اتفق مع دراسة حنان حلبي) وهها
زوجة.وتوصلت النتائج الى وجود فروق هات داللة بين متوسطات 300التعامل معها لعينة متكونة من 

 درجات الزوجات على مقياس االزمات االسرية وأساليب التعامل مع االزمة )االسقاط، الهروب غير
المباشر، القفز فوق األزمة(، وهها يعني وجود فروق هات داللة بين منخفضي األزمة ومرتفعي االزمة 

أساليب مواجهة الضغوط وعالقتها بتوكيد (2013لصالح مرتفعي االزمة. كما اشارت دراسة أحمد عرافي )
خدمن استراتيجية طالب ثانوي، فأسفرت النتائج بعدم وجود فروق فيمن است 376الهات لعينة قوامها 

 الدعابة لدى طالب األكثر واألقل تأكيدا للهات.

وجود فروق في )حل المشكل، االنفعال وبالنسبة للنتائج التي اسفرت عنها الدراسة الحالية والثابتة بعدم 
ويمكن تفسير هلك الى ان هه   والجانب الديني( تبعا لمدة الزواج. هالمساندة االجتماعية، الترفي

يجيات ال تتأثر بمدة الزواج، كون الموقف الضاغط )العنف الزوجي( هو في حد هاته مشكلة، وهو االسترات
واحد وبالتالي طريقة إدراكهن للموقف ال تختلف، اهن تعاملهن مع العنف ال يختلف سواء حديثي الزواج 

سامي عوض دراسة او متوسطي مدة الزواج او االقدمية في الزواج. وهه  النتيجة تتفق مع ما توصلت له 
( للتعرف على وجود فروق في مستوى التوافق الزواجي لدى غير المنجبات في 2007إسحاق)أبو 

النتائج الى عدم وجود والمستوى الدراسي، وكشفت  محافظة خان يونس تعزى لمتغير عدد سنوات الزواج
 لعدد سنوات الزواج.( بعدم وجود فروق تعزى 2006. وكهلك مع ما توصلت اليه ايمان اللدعة )فروق

( حول أساليب إدارة الضغوط المهنية 2005) أحمد بن علي غنيمدراسة ونفس النتائج اشارت اليها 
الدراسة الى عدم وجود فروق بين  فرد، فجاءت250للمعلمين في المدارس الثانوية الحكومية لعينة قدرها 

التربوي لإلعداد  تبعًا:وط المهنية للمعلمين آراء المعلمين حول مدى ممارسة المديرين ألساليب إدارة الضغ
 .وحجم المبنى المدرسي المدرسي،ونوع المبنى  التدريس،العملية والدورات التدريبية في مجال  والخبرة

بمعنى ال يوجد تأثير لمدة الزواج على استراتيجية التعامل، سوى في استراتيجية التقبل والهي لجأت اليها 
األخيرة كفيلة بتقبل الوضع وأن ردود أفعال العينة أصبح أكثر حكمة   +. فهه21ا العينة التي مدة زواجه

 21حتى ال يهدد كيان االسرة. وهها ما أثبته دراسة الحالة التي اجريتها على حالة تجاوزت مدة زواجها 
حيث ظهرت االستراتيجيات التي TATسنة، فقد توصلت الى نفس النتائج بعد تطبيق عليها اختبار 

عتمدتها للتخفيف من صراعاتها والتي تمثلت في التقبل والجانب الديني الهي ظهر في استجاباتها إ
فقد لجأت للتقبل .للوحات كما ظهر بشكل مكثف في المقابالت للوصول الى نوع من التوازن النفسي
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تقبلني ،ما  كأسلوب لتخفيف التوتر الهي تعانيه من زوجها ,كما تقول "وين نروح بوالدي ,واش من دار 
كبيرة وما تقدرش نزيد عليها ,ما عنديش حتى حرفة وال خدم نعاون بيها روحي ,لي عندهم الجامعة وما 
سواوهاش...وين نروح؟ هداك ما قدر عليا ربي...نصبر بالك والدي يكبرو وتتسقمنا انا واوالدي...كي 

دامت...كون مش ي ما  واخواتاتي تضياق بيا نبكي و نشكي لربي....وهويفرج علي ا ....وحتى ضيقة ما 
يعاونوني مانعرف كي يصرالي .....انا ماعشتش في الدنيا ...بصح انشاء اهلل نلقاها في اآلخرة...ربي ما 

رغم ما تعانيه من آالم اال انها مازالت تنظر للحياة بتفاؤل وأمل في التغيير لألحسن فنقص يظلمش".
تسالم محاولة منها التخفيف من شدة الضغط بقصد الحفاظ على اإلمكانات أدت بها إلنتهاج التقبل واالس
 تماسك اسرتها وتحقيق التوافق النفسي.

ن العالقة الزوجية التي تتكون مع تقدم أ Jessie Bernaسي برناجياثبتت دراسة وفي نفس السياق 
 (.224:2002)سناء الخولي،  يمكن ان تكون مؤشرا لالستسالم وليس على السعادة السن
ك تفضل تحمل سب التحقيق الهي اجرته مديرية االمن الوالئي بوهران ان المرأة الجزائرية محافظة ولهلفح

لشكوى والمتابعة العنف من طرف افراد العائلة وخاصة زوجها عوض تفكيك اسرتها وبالتالي تتجنب رفع ا
هلك  ائيات ال تعكسالقضائية ضد الفاعل وخاصة ان كان زوجها. وهه  الظاهرة موجودة إال أن االحص
ظة على االسرة ولهلك الواقع بسبب تخوف العائالت الجزائرية وتمسكها ببعض التقاليد المتمثلة في المحاف

 غالبا ما تفضلن الصمت أمام سوء المعاملة والعنف، دون اللجوء إلى تبليغ مصالح األمن.
التعامل على أنها مجرد مجموعة  انه ال يجوز النظر إلى أساليب Lazarusوأخيرا وحسب ما أشار إليه 

العمليات التي تحدث استجابة للمشاكل التي تنشأ من مصدر محدد للضغط، بل يجب النظر إليه  من
 مهمات أساسية وهي:  5على انه جهود تسعى إلى تحقيق أهداف معينة، وتمركز جهود التعامل على 

 .تحقيق الظروف البيئية المؤهية وتعزيز احتماالت الشفاء 
 لتحمل أو التكيف مع األحداث أو الواقع السلبي.ا 
 .الحفاظ على الصورة اإليجابية للهات 
 .الحفاظ على التوازن االنفعالي 
 .االستمرار في إقامة العالقات المعيشية مع اآلخرين 

 ولتحقيق الفعالية في التعامل مع المشاكل على الفرد ان يقوم بالتعامل مع المطالب المباشرة التي تفرضها
الموقف الضاغط نفسه. ثم يحدد أي نتيجة سلبية او مشكلة مركبة يسببها الحدث الضاغط.)شيلي 

 (2008,459تايلور:
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 الخاتمة:

يعتبر العنف الزوجي من الظواهر المنتشرة عند اغلب الشعوب، والتي تظهر آثارها على المدى البعيد 
مع الجزائري كبقية المجتمعات يصعب والغير ممكن إحصاءها. كونها تدخل ضمن الطابوهات، والمجت

الولوج داخل األسر والكشف عن متاعبه ومشاكله. لقد تناولت الطالبة هها الموضوع من خالل الكشف 
عن أكثر االستراتيجيات التي تستخدمها الزوجات المعنفات ومدى مساهمة هه  األخيرة في توافقها 

 ومدة الزواج في استراتيجيات التعامل. الزواجي. إضافة الى تأثير مستوى التوافق الزواجي

وتوصلت الدراسة إلى أن العينة لجأت لالنفعال كرد فعل عن التوتر واآلالم التي تتعرض لها، كما اثبت 
وجود عالقة بين االستراتيجيات التي تستخدمها الزوجات والتوافق الزواجي، ومن بين العوامل المساهمة 

المساندة االجتماعية لكن بعالقة طردية، بمعنى كلما قل توافقها في هلك هي االنفعال، حل المشكل و 
الزواجي كلما لجأت للمساندة االجتماعية. وكلما زاد انفعال الزوجة، كلما قل استخدامها لحل المشكل ومنه 

 يتأثر توافقها الزواجي.

الزواجي  قالتواف كما وجدت الطالبة وجود عدة متغيرات أغفلت عنها في دراستها للعوامل المساهمة في
ومن خالل هها الطرح، تترك لباقي الدراسات للوقوف على باقي المتغيرات منه تقترح المواضيع التي من 

 خاللها يمكن مواصلة البحث الحالي ومن بينها:

 التعامل. تتأثير عدد األطفال، الشخصية لدى الزوجة في استراتيجيا 
 زواجي.تأثير فارق السن بين الزوجين في التوافق ال 
  مقارنته بغير المعنفات.اقتراح برنامج إرشادي للزوجات المعنفات و 

 كما توصي الدراسة الحالية بالتوجيهات التالية:

 .ضرورة وجود مركز إرشادي للتأهيل النفسي واالجتماعي للزوجة التي تعاني العنف 
  رة مكافحة هها نشر الوعي من خالل المساجد وكل الوسائل السمعية البصرية التي توصي بضرو

 العنف وتوضيح خطورته على العائلة بأسرها.
  إيجاد مكان تأوي إليه الزوجة التي تتعرض للعنف الزوجي هي وأوالدها ومتابعتهم من كل

 الجوانب حتى تسو ى وضعيتهم.
  .تقديم برامج تربوية للسيدات المتزوجات من أجل الكشف عن المشاكل الزوجية والعمل على حلها 
 اتب اإلرشاد الزواجي حتى تلجا إليها الزوجات لالستشارات.تخصيص مك 
 قصد تهيئة أساليب علمية للتفاعل مع العنف. ةتنظيم دورات تدريبي
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 (1ملحق)

 

 

 

 

 الى أساتذتي األفاضل

 األستاذ)ة( الدكتور)ة( الكريم)ة(          

 وبركاته ، وبعد .السالم عليكم ورحمة اهلل تعالى 

استراتيجيات التعامل لدى الزوجة في اطار التحضير لرسالة الماجستير في علم النفس األسري ، بعنوان :
 المعنفة وعالقتها بالتوافق الزواجي.

ولكونكم من المختصين في مجال الدراسات النفسية ، أعرض عليكم استبيان استراتيجيات التعامل والتوافق 
بداء رأيكم في :الزواجي المتضمن  ان بنود وفقرات .الرجاء االطالع على المقياس وا 

 مدى قياس الفقرات للبعد. -1

 لبعد.لمدى انتماء الفقرات  -2

 مدى وضوح الصياغة اللغوية للفقرات. -3

 .عدد الفقرات في كل بعدكفاية  -4
 .مدى مالئمة بدائل األجوبة للفقرات -5
 رفقة التعليمة. مدى وضوح المثال المقدم -6
 خال اي تعديالت ترونها مناسبة في الصياغة .امكانية اد -7

 

 

جية استمارة تحكيم مقياسي استراتي

الزواجي التعامل والتوافق  
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 ترونه مناسبا ,مع بالغ الشكر واالمتنان. أرجو منكم أستاه )ة( الكريم )ة( ابداء مالحظاتكم واقتراح ما

ولكن في البداية ال بأس أن نحيطكم باإلطار العام للدراسة والتعريف بأداتي البحث المصممة من طرف 
مختلف الدراسات السابقة مع العلم ان النموهج المأخوه الستمارة التحكيم هو  الطالبة بعد االطالع على

 بمكتبة قسم علم النفس بجامعة ورقلة.  مودعةأ.د مصطفى نادية الزقاي يوب" من تصميم" 

 

 الهدف من الدراسة : 

، لزوجة المعنفةل عالقة استراتيجيات التعامل بالتوافق الزواجي بالنسبةتهدف الدراسة الحالية إلى معرفة 
كما تهدف إلى التعرف على أكثر استراتيجيات التعامل التي تستخدمها الزوجة المعنفة ,و تحديد أكثر 
استراتيجيات األكثر مساهمة في التوافق الزواجي .إضافة الى دراسة الفروق بين الزوجات المعنفات في 

 ي ومدة الزواج . كل من استراتيجيات التعامل باختالف مستويات التوافق الزواج

 

 التعاريف اإلجرائية لمفاهيم الدراسة : 

وتعرف اجرائيا في الدراسة الحالية بالطرق أو االساليب التي تستخدمها استراتيجيات التعامل: - 1    
الزوجة المعنفة من طرف زوجها كردود فعل بقصد خفض حدة التوتر. وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها 

فقرة)حل  36استجابتها لفقرات مقياس استراتيجيات التعامل ويتضمن ستة ابعاد و الزوجة المعنفة في
 . التقبل( -اللجوء للدين -االنفعال  -المساندة االجتماعية-الترفيه -المشكل

هي مهارات تستخدمها الزوجة المعنفة في تحديد المشكل والحصول على معلومات بعد حل المشكل:-
يجاد حلول عملية له  ا .كافية وا 

 القيام بسلوكيات القصد منها ادخال السرور على النفس لخفض حد  المشكلة.بعد الترفيه:-   

وتشمل الدعم المعنوي الهي تتلقا  الزوجة المعنفة من االقارب او بعد المساندة االجتماعية:-    
د تخطي المشكلة االصدقاء والمتمثل في النصائح والتوجيهات ,الحماية,المشاركة الوجدانية ,القبول قص

 التي تمر بها.
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في  تتمثل في ردود انفعالية تتبناها الزوجة المعنفة موجهة نحو هاتها ونحو الآلخربعد االنفعال:-     
 مواجهة الموقف الضاغط كالبكاء واالنزعاج والصراخ قصد خفض االثر العاطفي.

ني كمصدر للدعم الروحي واالطمئنان االكثار من العبادات وتقوية الجانب الديبعد اللجوء للدين:-     
 النفسي.

البحث عن بدائل وتحويل االنتبا  باالنشغال بنشاطات اخرى لخفض حدة تأثير بعد التجنب:-     
 المشكلة.

 بمعنى التحكم في االنفعال وهلك باستخدام اساليب للتقليل من تأثير المشكلةبعد ضبط الذات:-      

 الواقع ومعايشته من خالل تبني أفكار للتقليل من حجم المشكل.االعتراف ببعد التقبل:-      

ويعرف اجرائيا بقدرة الزوجة المعنفة على االستمرار في الحياة الزوجية والتأقلم التوافق الزواجي: -2
مع ما يواجهها من مشكالت وتحقيق نوعا من التعايش فيما بينها بين زوجها ويقدر بدرجة استجابة 

لفقرات مقياس التوافق الزواجي المعتمدة لهه  الدراسة ويتضمن ستة أبعاد)المعاملة الزوجة المعنفة 
الرضا والسعادة -النضج االنفعالي-التوافق الجنسي-الخالفات الزوجية-تحمل المسؤولية-االنسانية

 فقرة.  46الزوجية( و
 
لحسنة للزوج اتجا  زوجته يعني بها مشاعر المودة واالحترام والمعاملة ابعد المعاملة االنسانية: -  

 واالتصال اللفظي وغير اللفظي االيجابي.
والمعنوي للزوج قصد توفير احتياجات  ييقصد بها مدى االستعداد المادبعد تحمل المسؤولية:-  

  االسرة ومدى قدرته على مواجهة مواقف الحياة الضاغطة.
 الزوجين في شتى االمور. :ويقصد بها التباين في االفكار بينبعد الصراعات الزوجية-  
:ويقصد به إستمتاع الزوجة بإشباع حاجتها الجنسية مع زوجها وشعورها بعد التوافق الجنسي-  

 بالرضا.
 :ويقصد به مدى قدرة الزوجين على التحكم في الدوافع واالنفعاالت. بعد النضج االنفعالي العاطفي-  
رتياح واألمن واألمان والوصول الى درجة التقارب شعور الزوجة باالبعد الرضا والسعادة الزوجية:-  

 واأللفة مع زوجها. 
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ويعرف اجرائيا في الدراسة الحالية:اي فعل ينجم عنه أهى او معانات جسمية او  العنف الزوجي:-3

)التصريحات التي يتم رصدها من خالل  نفسية او جنسية أو اقتصادية مالية للمرأة من طرف زوجها
 االت(.المقابلة مع الح

 ويتم تقدير درجات عبارات استبيان استراتيجيات التعامل على النحو التالي: 

 درجات.  4البديل األول )غالبا( يقدر ب 

 درجات.   3البديل الثاني )أحيانا( يقدر ب 

 البديل الثالث )ناذرا( يقدر بدرجتين. 

 البديل الرابع)أبدا( يقدر بدرجة واحدة.

 السالبة الستبيان التوافق الزواجي فهي كالتالي: العبارات وفيما يخص تقدير

 البديل األول)غالبا(يقدر بدرجة واحدة.

 البديل الثاني )أحيانا( يقدر بدرجتين.

 درجات. 3البديل الثالث)ناهرا( يقدر ب

  درجات. 4البديل الرابع)أبدا(يقدر ب
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 ستمارة استراتيجيات التعامل:ا

 :التعليمة

ار تحضير رسالة الماجستير تخصص علم النفس االسري,والرجاء إها كنت ممن أختي الفاضلة في اط
تتعرض للعنف من طرف زوجك )ضرب,شتم,سب,يأخه أموالك,يقطع عنك مصروف البيت(إهن حاولي أن 

تفكري )تسترجعي( هه  المشكلة والتي تسبب لك عدم ارتياح وضعي عالمة )+(أمام العبارة التي تبين 
 هو موضح في المثال التالي.كيفية تعاملك كما 

 أبدا ناذرا أحيانا غالبا الفقرة 

    + أتمتع بعالقات طيبة مع زميالتي في العمل 1

 

 استمارة استراتيجية التعامل:-1

 التحكيم االبعاد والفقرات 

 

 

 غير واضحة بعد حل المشكل

 واضحة

ال  تقيس

 تقيس

 مالحظات أخرى

أركز على المشكل وافكر في  1

 حله كيفية

     

      اواجه زوجي واحسسه بمعاناتي 2

      توجهت للمركز الصحي 3

توجهت لمكتب للشرطة لتقديم  4

 شكوى

     

تحدثت مع متخصص )ذو  5

 خبرة(في مشكلتي

     

أحاول معرفة المزيد عن  6

 مشكلتي
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      بعد الترفيه 

      أذهب للتنزه 7

      اريةأتنقل بين الواجهات التج 8

      ألجأ للفكاهة وسرد النكت 9

      أغاني(-اناشيد-أستمع)للموسيقى 10

      حينما تشتد ضغوطي أمشي 11

      أشاهد التلفاز 12

  . 

 

      بعد المساندة االجتماعية 

      أتحدث لشخص أقدر نصائحه 13

ال أترك البيت لكنني أتحدث مع  14

 اقاربي عن مشكلتي

     

      أترك البيت وأذهب عند اقاربي 15

      أقضي وقتا مع شخص حميم 16

لجأت الى استشارة )الراقي  17

 ,الطالب(

     

 

      بعد االنفعال 

      أصبح جد متوترة ومنقبضة 18

      بكيت كثيرا اثناء المشكلة 19

      أصرخ ألخرج ما بداخلي 20

ري ألوم نفسي على سوء اختيا 21

 لزوجي
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      حينما تشتد ضغوطي أهمل أوالدي 22

      أواجه العنف بالعنف 23

أتشاجر مع كل ما يضايقني في  24

 البيت أو الشارع 

     

 

      بعد اللجوء للدين 

      أتقرب هلل بالصدقة حتى يفّرج عني 25

      أصلي وأدعو هللا من أجل مشكلتي 26

حدث لي هو قضاء اعتبرت ان ما ي 27

 وقدر

     

      أصبر على ما أصابني 28

      أصوم هلل حتى يفرج عني 29

      أتوّجه الى هللا بالذكر والتسبيح 30

      أتقّرب الى هللا بالنوافل 31

      أقرأ القرآن 32

      أتضرع هلل أن يخرجني مما أنا فيه 33

      أقوي عالقتي باهلل 34

      من أجل أبنائي أصبر 35

 

      بعد التجنب 

      أذهب ألستحمّ  36

      أتناول أحد أكالتي المفضلة 37

      أحاول النوم ولو بتناول المهدئات 38

      أحاول عدم التفكير في مشكلتي 39
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أحاول ان اشغل نفسي بأي عمل  40

 يريحني

     

      أشغل نفسي بمشاكل اآلخرين 41

حينما يعنفني زوجي اتجاهله وال   42

 اتحدث معه

     

 

      بعد ضبط الذات 

عتبر نفسي افضل من اآلخرين ذوي أ 43

 المشكالت   المشابهة

     

      بمشكلتي ألتزم الصمت وال احدث احد 44

      لزمت الصمت حتى ال أصعد الموقف 45

أقنعت نفسي بأن إنفصالي سوف  46

 خطورةيحدث مشاكل أكثر 

     

      أتصرف وكأنه لم يحدث شيئ 47

      تقربت من ابنائي واهتممت بهم اكثر 48

أسترجع خبراتي السابقة للمواقف  49

 المشابهة 

     

 

      بعد التقبل 

تقبلت وضعيتي ألنني أدركت ال مخرج  50

 لمشكلتي

     

      أطمئن نفسي بأن األمور ستتحسن 51

مشكلتي حتى أتمكن من أتعايش مع  52

 التغلب عليها

     

      أستسلم للواقع  53
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 ( استبيان استراتيجيات التعامل في صورته االولية:2ملحق)

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة وهران

 معهد علم النفس وعلوم التربية

 المهنة: السن: االسم:

 مدة الزواج:             لمستوى الدراسي:ا

 مقياس استراتيجيات التعامل 

حاولي ان , في إطار تحضير رسالة الماجستير تخصص علم النفس األسريأختي الفاضلة  التعليمة:

 تفكري )تسترجعي( مشكلة عشتها مع زوجك والتي تسبب لك قلقا وضغطا .

ئة إنما هي اال معلومات لخدمة البحث العلمي.فالرجاء واعلمي انه ليس هناك اجابة صادقة واخرى خاط

 ل.أمام المربع المناسب لتوضيح أساليب تعاملك مع المشك xوضع عالمة 

  أبدا      نادرا        أحيانا      غالبا     

عتبرنفسي أفضل من اآلخرين ذوي المشكالت أ 1

 المشابهة

    

     أركز على المشكل وأفكر في كيفية حله 2

     ألوم نفسي على سوء اختياري لزوجي 3

     أتقرب هلل بالصدقة حتى يفّرج عني 4

     أتنقل بين الواجهات التجارية 5

     أترك البيت وأذهب عند اقاربي 6

     أواجه زوجي وأحّسسه بمعاناتي 7

     أتحدث لشخص أقدر نصائحه 8

     أصبر من أجل أبنائي 9

     ت لكنني أتحدث مع اقاربي عن مشكلتيلم أترك البي 10

     أصلي وأدعو هللا من أجل مشكلتي 11

     أتناول أحد أكالتي المفضلة 12

     توجهت للمركز الصحي 13
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     أصبح جد متوترة ومنقبضة 14

     أحاول النوم ولو بتناول المهدئات 15

      أحد بمشكلتي ألتزم الصمت ولم أحدث 16

     أذهب لالستحمام 17

     بكيت كثيرا اثناء المشكلة 18

     أحاول عدم التفكير في مشكلتي 19

     توجهت لمكتب للشرطة لتقديم شكوى 20

     أحاول ان اشغل نفسي بأي عمل يريحني 21

     لجأت الى استشارة )الراقي ،الطالب(  22

     أصرخ ألخرج ما بداخلي   23

     عيتي ألنني أدركت ال مخرج لمشكلتيتقبلت وض 24

     حينما يعنفني زوجي اتجاهله وال اتحدث معه  25

     تحدثت مع متخّصص )ذو خبرة( في مشكلتي 26

     أحاول معرفة المزيد من المعلومات عن مشكلتي 27

     اعتبرت ان ما يحدث لي هو قضاء وقدر 28

     أصبر على ما أصابني 29

     ي وقتا مع شخص حميمأقض 30

     أذهب للتنزه 31

     أصوم هلل حتى يفرج عني 32

     حينما تشتد ضغوطي أهمل أوالدي 33

     أشغل نفسي بمشاكل اآلخرين 34

     أطمئن نفسي بأن األمور ستتحسن  35

     أشاهد التلفاز 36

     أستسلم للواقع 37

     قف المشابهةأسترجع خبراتي السابقة للموا 38
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     تقربت من ابنائي واهتممت بهم اكثر 39

     أتعايش مع مشكلتي حتى أتمكن من التغلب عليها 40

أقنعت نفسي بأن انفصالي سوف يحدث مشاكل أكثر  41

 خطورة

    

     لزمت الصمت حتى ال أصعد الموقف 42

     أتشاجر مع كل ما يضايقني في البيت او الشارع 43

     أتصرف وكأنه لم يحدث شيء 44

     أواجه العنف بالعنف 45

     أتوّجه الى هللا بالذكر والتسبيح 46

     ألجأ للفكاهة وسرد النكت 47

     أتقّرب الى هللا بالنوافل 48

     أقرأ القرآن 49

     أقوي عالقتي باهلل 50

     أتضرع هلل أن يخرجني مما أنا فيه 51

      أغاني(-أناشيد-ع)للموسيقىستمأ 52

     حينما تشتد ضغوطي أمشي 53

 

 ( استبيان استراتيجيات التعامل في صورته النهائية:3ملحق )

 الجزائرية الديمقراطية الشعبية الجمهورية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعة وهران

 معهد علم النفس وعلوم التربية

 المهنة: السن: االسم:

 مدة الزواج:             لمستوى الدراسي:ا

 :مقياس استراتيجيات التعامل 



 

176 
 

أختي الفاضلة في اطار تحضير رسالة الماجستير تخصص علم النفس االسري, والرجاء إذا 

كنت ممن تتعرض للعنف من طرف زوجك )ضرب،شتم،سب،يأخذ أموالك، يقطع عنك 

المشكلة والتي تسبب لك عدم  مصروف البيت(إذن حاولي أن تفكري )تسترجعي( هذه

ارتياح وضعي عالمة )+(أمام العبارة التي تبين كيفية تعاملك كما هو موضح في المثال 

 التالي:

 أبدا ناذرا أحيانا غالبا الفقرة 

    + أتمتع بعالقات طيبة مع زميالتي في العمل 1

 

  أحيانا    نادرا     أبدا   غالبا     

     ى أتمكن من التغلب عليهاأتعايش مع مشكلتي حت  1

     أفكر بجدية ألجد حال لمشكلتي 2

     ألوم نفسي على سوء اختياري لزوجي 3

     أتقرب هلل بالصدقة حتى يفّرج عني 4

     أتجول في األسواق التجارية 5

     أغادر البيت وأذهب عند اقاربي 6

     أحسس زوجي بمعاناتي 7

     صائحهأتحدث لشخص أقدر ن 8

     أبكي كثيرا اثناء تذكر مشكلتي 9

     تحدثت مع اقاربي عن مشكلتي 10

     أصلي وأدعو هللا من أجل مشكلتي 11

     توجهت للمركز الصحي للعالج 12

 

  

 أبدا نادرا أحيانا غالبا

 أصبح متوترة ومنقبضة 13

 

    

     ألتزم الصمت وال أحدث أحد بمشكلتي 14

     شكوت زوجي الى الشرطة 15
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     أغاني(-أناشيد-ستمع)للموسيقىأ 16

 ألزم الصمت حتى ال تزداد االمور سوءا مع زوجي 17

 

    

 أخرج من البيت وأمشي لمسافات حتى أقلل من توتري 18

 

    

أقنعت نفسي بأن انفصالي سوف يحدث مشاكل أكثر  19

 خطورة

    

     أقرأ القرآن 20

     ت الى استشارة )الراقي، الطالب( لجأ 21

     أصرخ ألخرج ما بداخلي   22

     تقبلت وضعيتي ألنني أدركت ال مخرج لمشكلتي 23

     أتقّرب الى هللا بالنوافل 24

تحدثت الى اخصائية نفسانية او محامية كي تساعدني  25

 في مشكلتي

    

     أفكر كيف أتعامل مع زوجي 26

     املني زوجي بعنف أعامله كذلككما يع 27

     أتوّجه الى هللا بالذكر والتسبيح 28

 أقضي وقتا مع )صديقة، قريبة، جارة، أخت( 29

 

    

     أذهب للتنزه 30

 أصوم هلل حتى يفرج عني 31

 

    

     حينما تشتد ضغوطي أهمل أوالدي 32

 أتشاجر مع كل ما يضايقني 33

 

    

     ة وسرد النكتألجأ للفكاه 34



 

178 
 

 

     أشاهد التلفاز للتخفيف من توتري 35

     أستسلم للواقع 36

     أتقّرب الى هللا بالنوافل 37

 

 
 :في صورته االولية ان التوافق الزواجيياستب( 4ملحق )

 أبدا نادرا أحيانا غالبا العبارات م

     يعاملني زوجي بكل رحمة ومودة  01

     هيننييضربني زوجي وي 02

     زوجي ال يهتم بحديثي معه 03

     يشتمني ويسبني بألفاظ نابية 04

     يمزح معي في غالب االحيان 05

 يجاملني ويشعرني بحبه في حديثه لي 06

  

    

  

     يساعدني زوجي في االعمال المنزلية 07

     نعمل معا على حل مشكالتنا الداخلية 08

     مسؤوليته اتجاه أسرته يتهرب زوجي من 09

     زوجي يرعى شؤون ابنائي 10

     ما أتدبر أموري بنفسي في مصروف البيت غالبا 11

     زوجي ال يلبي احتياجاتنا المادية بالقدر الكافي 12

 يمكنني االعتماد على زوجي في التصدي للمشكالت 13
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     أختلف مع زوجي في الكثير من االمور 14

     معاملته السيئة لي هي من جعلتني أتجنبه 15

     غالبا ما يتدخل أهله في شؤون حياتنا الخاصة 16

     أتفق مع زوجي في الكثير من األمور 17

     يتجنب كالنا اآلخر تفاديا للمشاجرات 18

 ينام كل منا في غرفة خاصة 19

 

    

  

     عاشرة الزوجية زوجي إال عند لحظات الم ال يهتم بي 20

     بتجاوب بيننا في المعاشرة الزوجية أشعر 21

     أشعر بالرضا في المعاشرة الزوجية 22

23 

 

     معاملته لي تكرهني في المعاشرة الزوجية

 

 

 

 

    يستخدم معي العنف حتى في المعاشرة الزوجية 24

     يعمل كل ما بوسعه قصد توفير االمن والطمأنينة 25

     أفتقد لألمان مع زوجي 26

     يستشيرني زوجي في أموره العملية 27

     ايماني بالقضاء والقدر هو من يخفف عني ضغوطي 28

     ما يؤلمني هو غيرة زوجي المفرطة 29
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 تمسكي بالقيم والمبادئ الدينية تساعدني على االستقرار 30

 النفسي

    

     مورينفعل زوجي ويصرخ ألبسط اال 31

     نتشارك في اتخاذ قرارات تخص أسرتنا 32

     يتعامل مع أبنائي بقسوة 33

  

     أحس باالرتياح النفسي مع زوجي 34

     اشعر ان زوجي يهملني 35

     أحس بالوحدة حتى بحضور زوجي 36

     زوجي يترقب أخطائي 37

     زوجا غيره الخترتلو رجعت بي األمور  38

     أنا سعيدة بزواجي 39

     أشعر بتآلف وتقارب بيني وبين زوجي 40

     أشعر بالندم على زواجي منه 41

     نحن نبرمج وقت الفراغ في التنزه والترفيه  42

     أسعد لحظات يومي حينما اكون برفقة زوجي 43

 ارغب كثيرا ان تتحسن عالقاتنا  44

 

    

     لطالقأحيانا تراودني فكرة ا 45

     أشعر أنني أجاهد حتى ال تتفكك أسرتي 64
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 في صورته النهائية: استبيان التوافق الزواجي  (5ملحق )

  الفقرات غالبا أحيانا نادرا أبدا

 1 يعاملني زوجي بكل رحمة ومودة    

 أنا سعيدة بزواجي    

 

2 

 3 معاملة زوجي السيئة لي تجعلني أتجنبه    

بالوحدة حتى بحضور زوجي أحس      

 

4 

 5 أحس باالرتياح النفسي مع زوجي    

 زوجي يترقب أخطائي    

 

6 

 يضربني زوجي ويهينني    
 

7 

رتناقرارات تخص أس أتشارك أنا وزوجي في اتخاه      8 

زوجا  للسابق الخترتلو رجعت بي األمور    

 غيره

9 

 يقسو زوجي في معاملته مع أبنائي     

 

10 

وقت الفراغ في التنزهنستغل أنا وزوجي       

 

11 

 أسعد لحظات يومي حينما اكون برفقة زوجي    

 

12 

 أتفق مع زوجي في تسير شؤون أسرتنا    
 

13 

 أفتقد لألمان مع زوجي    

 

14 
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المنزلية األعماليساعدني زوجي في       

 

15 

ةبتجاوب بيننا في المعاشرة الزوجي أشعر      

 

16 

في تسير شؤون أسرتناأختلف مع زوجي       

 

17 

 18 أشعر مع زوجي باألمان    

شؤون عملهيستشيرني زوجي في       

 

19 

لي تكرهني المعاشرة الزوجية ة زوجيمعامل      20 

 

 

 الفقرات 

 

 أبدا نادرا أحيانا غالبا

 يجاملني ويشعرني بحبه  21

 

    

 سريةخالفاتنا األنعمل معا على حل  22

 

    

 يتهرب زوجي من مسؤوليته اتجاه أسرته 23

 

    

     زوجي يرعى شؤون ابنائي 24

زوجي إال عند لحظات المعاشرة  ال يهتم بي 25

 الزوجية 

    

 أتدبر أموري بنفسي في مصروف البيت 26

 

    

     يشتمني ويسبني بألفاظ نابية 27
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     الزوجيةيستخدم معي العنف حتى في المعاشرة  28

 زوجي يهملني أناشعر  29

 

    

مواجهة ما يمكنني االعتماد على زوجي في  30

 يعترضنا من أزمات

    

 أشعر بالرضا في المعاشرة الزوجية 31

 

    

     أعتقد أن غيرة زوجي هي السبب في استمرار خالفاتنا 32

 أشعر بتآلف وتقارب بيني وبين زوجي 33

 

    

     كرة الطالقتراودني ف 34

     األحيانيمزح معي في غالب  35

 تدخل أهل زوجي في حياتنا هي السبب في خالفاتنا 36

 

    

 زوجي ال يهتم بحديثي معه 37

 

    

 ينام كل منا في غرفة خاصة 38

 

    

     األمورينفعل زوجي ويصرخ ألبسط  39
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 (فحص الهيئة العقلية: 6ملحق ) 

 والصادرة بطريقةتوكول على المالحظة المباشرة لمختلف االستجابات السلوكية الجسدية يرتكز هها البر 
 تلقائية من طرف المفحوص.

 النقاط التالية: ويتحدد فيكما يسمح بجمع معلومات وافية حول الحالة المراد دراستها،  

 :والسلوك العاماالستعداد  .1

 أثناء الحديث، السلوك أثناء الفحص، االنقطاعات  المظهر، اللباس، النظافة، التعبير، السلوك العام

االستجابات و  في الكالم، تغيرات السلوك، مؤشرات القلق، االضطراب الحركي، التنفس السريع، االستثارة
 الحركية.

 : النشاط العقلي .2

 اإلنتاج التلقائي، التكرار اآللي، شرود الههن.

 :والعاطفةالمزاج  .3

 ثناء المقابالت، االكتئاب، القلق، البالدة، تضخم األنا، الشعور االستجابات العاطفية للحالة أ

 بالهنب، نقص قيمة الهات، األفكار االنتحارية.

 :محتوى التفكير .4

مضمون التعبير، التلقائية في اإلجابات، تدمير الهات، العدوانية الموجهة نحو اآلخرين، شكاوى جسدية، 
 الشعور بالعظمة الشعور باالضطهاد.

 العقلية:  القدرة  .5

 ، االنتبا ، الهاكرة القصيرة أو البعيدة المدى، قدرة الفهم، المعارف العامةوالمكانالتوجيه في الزمان 
 .والهكاء
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 : والحكماالستبصار  .6

لهها المشكل،  والعوامل المؤدية، استيعاب الظروف والصراعالقدرة على التكيف، استيعاب المشكلة 
 ، أسلوب مقاومة المشكل، المرض، مراقبة االندفاعية.يزات الشخصيةوماستيعاب السلوكات المتكررة 

 :التشخيص .7

من طرفها  واألعراض المقدمةيكون اقتراح التشخيص المتعلق بالحالة بعد الدراسة الدقيقة لمختلف جوانبها 
 .وثقافيمحتوى نفسي، اجتماعي  وتفسيرها في

 :الملخص .8
 ومعاشها النفسيكها، اآلليات الدفاعية المستعملة تاريخ الحالة، سلو  المهمة فييتضمن العناصر 

 .واالجتماعي
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 TAT( اختبار تفهم الموضوع 7ملحق )
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