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ﻤﺭﻭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺯﺍﷲ
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ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ :ﺇﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻼﻕ
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 1433ﻫـ 2012/ﻡ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ /ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ

ﺇﺠﺎﺯﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ
ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ.

ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ :ﻤﺭﻭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺯﺍﷲ
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ﻨﻭﻗﺸﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻭﺃﺠﻴﺯﺕ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ  2012 / 10/ 13ﻤﻥ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺠﺔ ﺃﺴﻤﺎﺅﻫﻡ
ﻭﺘﻭﺍﻗﻴﻌﻬﻡ

ﺍﻟﻘﺩﺱ  -ﻓﻠﺴﻁﻴﻥ
1433ﻫـ 2012/ﻡ

ﺍﻹﻫﺩﺍﺀ

ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﺒﺘﻐﻲ ﺭﻀﺎﻫﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ….ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﻴﻥ
ﺭﺍﺠﻴ ﹰﺔ ﺭﻀﺎﻫﻤﺎ … ﻤﺠﺎﻫﺩ ﹰﺓ ﻟﺒﺭﻫﻤﺎ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﻁﻌﺕ ﺴﺒﻴﻼ

ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻤﻨﺤﻨﻲ ﺤﺒ ﹰﺎ ﻭﺩﻓﺌ ﹰﺎ ﻭﻜﺎﻥ ﺤﺒﻪ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻭﺘﻲ ..ﺍﻟﻴﻙ ﺯﻭﺠﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀل
ﺍﻟﻰ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﻫﺩﻴل ﺍﺘﻤﻨﻰ ﻟﻙ ﺍﻟﺸﻔﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺠل

ﺍﻟﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﺯﻤﻴل ﻋﺼﺎﻡ ﺒﻭﺫﻴﻴﻪ ﺃﺴﺎل ﺍﷲ ﺃﻥ ﻴﺘﻐﻤﺩﻙ ﺒﺭﺤﻤﺘﻪ ﻭﺍﻥ ﻴﺴﻜﻨﻙ ﻓﺴﻴﺢ ﺠﻨﺎﺘﻪ
ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﺃﺩﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻔﻀل … ﻭﺃﻟﻤﺱ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒل
ﺇﺨﻭﺍﻨﻲ ﻭ ﺃﺨﻭﺍﺘﻲ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯﺍﺕ

ﺍﻟﻰ ﻜل ﻤﻥ ﻭﻗﻑ ﺒﺠﺎﻨﺒﻲ ﻤﺸﺎﺭﻜ ﹰﺎ ﻭﻤﻭﺠﻬ ﹰﺎ
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺃﻫﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ

ﻤﺤﺒ ﹰﺔ… ﻭﻭﻓﺎ ﺀ… ﻭﻋﺭﻓﺎﻨﹰﺎ

ﻤﺭﻭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺯﺍﷲ

ﺇﻗﺭﺍﺭ
ﺃﻗﺭ ﺃﻨﺎ ﻤﻘﺩﻡ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩﻤﺕ ﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻟﻨﻴل ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺃﻨﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺃﺒﺤﺎﺜﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎﺀ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻴﺜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ،ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺃﻭ ﺃﻴﺔ ﺠﺯﺀ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﻡ ﻟﻨﻴل ﺃﻴﺔ ﺩﺭﺠﺔ
ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﻷﻱ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺃﻭ ﻤﻌﻬﺩ ﺁﺨﺭ.

ﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻊ……………………… :
ﺍﻻﺴﻡ :ﻤﺭﻭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﻤﺤﻤﺩ ﺤﺭﺯﺍﷲ

ﺍﻟﺘﺎﺭﻴﺦ 2012 /10 / 13ﻡ.

أ

ﺸـﻜﺭ ﻭﺘﻘﺩﻴـﺭ
ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﺎﻜﺭﻴﻥ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺴﻴﺩﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ
ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﻭﺼﺤﺒﻪ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ.

ﺒﺩﺍﻴ ﹰﺔ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻭﺃﺸﻜﺭ ﻓﻀﻠﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻴﺴﺭ ﻟﻲ ﻁﺭﻴﻘﻪ ﻤﻥ
ﻏﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﻨﻲ ﻭﻻ ﻗﻭﺓ ..ﻭﺒﻌﺩ..
ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﻭﺍﺠﺒﻲ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻲ ﺃﻥ ﺃﻗﺩﻡ ﺸﻜﺭﻱ ﻟﻤﻥ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﺸﻜﺭ ﺒﻌﺩ ﺍﷲ ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﺴﺭﺓ

ﻗﺴﻡ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭ ﺇﻴﺎﺩ ﺍﻟﺤﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺠﻬﻭﺩﻩ ﺍﻟﻤﻌﻁﺎﺀﺓ
ﻭﺁﺭﺍﺌﻪ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻨﺎﺭﺕ ﻟﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻕ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ ﻭﺒﺤﺜﻲ.

ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻻﻤﺘﻨﺎﻥ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻤﺎ ﺒﺫﻟﻭﻩ ﻤﻥ ﺘﺫﻟﻴل ﻟﻠﺼﻌﺎﺏ ﻭﺇﺯﺍﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺭﻓﻊ ﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻴﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﺍﻁﺎل ﺍﷲ ﻓﻲ ﻋﻤﺭﻫﻤﺎ ﻭﺍﻨﻌﻡ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ
ﺃﺨﺹ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﺍﺨﺘﻲ "ﻤﻨﺎﺭ" ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻌﻬﺎ ﻟﻲ ﻭﻭﻗﻭﻓﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺒﻲ ﻁﻭل ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻲ.
ﻜﻤﺎ ﺃﺘﻘﺩﻡ ﺒﺎﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻤﺩﻴﺭﻱ ﺍﻟﻔﺎﻀل ﺍﻟﺴﻴﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﻓﺭﺝ ﻟﻤﺎ ﺒﺫﻟﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺩ ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺍﻟﻔﻀل
ﻓﻲ ﻭﺼﻭﻟﻲ ﺍﻟﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ.

ﻓﺠﺯﻯ ﺍﷲ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺨﻴﺭ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ،ﻭﺃﺩﻋﻭ ﺍﷲ ﺃﻥ ﺘﻨﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﺒﻭل ،ﻓﺤﺴﺒﻲ ﺃﻨﻨﻲ ﺤﺎﻭﻟﺕ
ﻭﺍﺠﺘﻬﺩﺕ ،ﻓﺎﻟﻜﻤﺎل ﷲ ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻗﺼﺩ ﺍﻟﺴﺒﻴل ،ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ.

ﻣﺮوة ﻳﺤﻴﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺮزاﷲ

ب

ﻤﻠﺨﺹ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ،
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤ ﹰﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ .ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺒﻘﺕ

ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻴﻙ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻘﻨﻴﻴﻥ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ 1422ﻫـ 2002ﻡ .ﻭ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺃ.ﺩ .ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭ ﺃ.ﺩ .ﻤﺎﻴﺴﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎل .ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ

ﻟﺤﻡ ،ﻁﺒﻘﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ ) (90ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻱ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) (%5ﻤﻥ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ  1597ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ).(2010-1997

ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻫﻭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫﻬﻥ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺃﻴﻀﹰﺎ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ.
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻥ ﻭﻤﻥ
ﺜﻡ ﺍﻻﺼﺩﻗﺎﺀ.
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻨﻁﻭﺍ ﺀ ﻭﺍﻗل ﺍﻨﺨﺭﺍﻁ ﹰﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
ﻜﺎﻥ ﺸﺩﻴﺩﺍ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﹰﺎ.
ﻜﺫﻟﻙ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ
ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ  47ﻋﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ ﻭ
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﻤﻴﺎﺕ ﻭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻤﻜﺎﻥ
ﺍﻟﺴﻜﻥ.
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ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺒﻴﻥ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ

ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ،

ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ
ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺍﻗﺘﺭﺤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﺓ ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭ
ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ
ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ﻭﺍﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺴﺎﺌل

ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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Social and Psychological Pressures, Depression, and Anger of divorced
women in Bethlehem district
Student`s name: Marwa Yahya Abu Arafeh
Supervisor`s name: Dr. Iyad al-Hallaq
The study aims to identify social and psychological pressures, depression, and anger of
divorced women in Bethlehem district taking into account several variables including age,
age when divorced, and education, number of children, occupation, and residence place.
The researcher used the descriptive approach. To achieve the planned goals of the study,
the researcher used Beck "Depression scale", Amended by Asmaa Abed al-Aziz
Hussein2002, as well as anger scale by Alaa al-Den Kafani, Maysa Ahmad al-Nayal. The
researcher used an open questionnaire to define the psychological and social pressures on a
random sample of 90 divorced women, which is 5% of all 1597 divorced women in
Bethlehem district 1997-2010.
The results of "content analysis" show that most of the social and psychological pressures
divorced women face include “society’s doubtful and critical attitude to divorced women,
financial pressure, worry about children and absence of independence".
Content analysis shows that the majority of divorced women get their social support from
their mothers, and then friends. The difficulties that they face after divorce are the lack of
psychological stability, loneliness and fear of future. As a result, divorced women tend to
be unsociable, secluded and socially inactive.
The data reflected in questionnaires was treated statistically by SPSS. The researcher found
out that the level of depression of divorced women is severe, and the level of anger is
moderate.
There were statistical differences in the level of depression of Bethlehem divorced women
due to the variables. Women who have severe depression were above 47, and uneducated,
neither employed. There are other differences determined by age, number of children and
residence place.
In addition, there were statistical differences in the level of anger of Bethlehem divorced
women from their own point of view due to age, age at divorce, number of children,
residence place, and the education variables. Women who have severe depression were
above 47, and uneducated, neither employed.
In light of these results, the researcher recommends more attention should be paid to the
psychological health of divorced women through implementation of projects targeting
divorced women. Moreover, Divorced women should be helped to reintegrate in social
activities through workshops, trainings, appropriate opportunities, and assistance to pursue
education. Finally, Media outlets should pay attention to divorced women, especially TV
channels through daily programs for divorced women that include lectures on social and
psychological pressures.
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ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل
ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ:
1.1

ﺍﻟﻤﻘﺩﻤـﺔ

ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻭ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻭﺴﺭ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ،ﻓﻜل ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻴﻤﻴل ﺒﻔﻁﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻴﻅﻔﺭ ﺒﺒﻴﺕ ﻭﺯﻭﺠﺔ ﻭﺫﺭﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺼل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ،
ﻓﺎﻷﺴﺭﺓ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﺒﻨﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻴﺘﻭﻗﻑ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻻﺴﺭﺓ

ﻭﺘﻘﻭﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺴﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻭﺘﺒﻨﻰ ﻜﺎﻓﺔ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﻟﻜﻥ ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﺃﻴﺔ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﺍﻭ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ
ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ .ﻤﻤﺎ ﻴﺒﻘﻲ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﺭﺩﹰﺍ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ .ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺘﻪ
ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ .ﻓﻘﺩ ﺃﻜﺩﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﺎﻤﺩﻱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭﺕ
ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ)ﻏﺎﻤﺩﻱ،
 (2009ﻭ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ )ﺍﻟﺜﺎﻗﺏ.(1999 ،
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ؛

ﻟﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.
ﺘﻌﻴﺵ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺘﺤﺕ ﻭﺍﺒل ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻨﺫ
ﻟﺤﻅﺎﺕ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻤﻨﺫ ﻗﺩﻭﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻻ ﻴﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ ﻓﻭﺭ ﻭﻻﺩﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﺎﻁ ﻁﻭﺍل ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒﻜﺜﻴﺭ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﺫﻴﺭ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ.
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ﻓﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﻅﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻁ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ

ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﻗﺩﺭﻫﺎ ،ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻁﺔ ﻟﻠﺭﺠل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺴﻬﺎ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻋﻥ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻗﻁﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻼ ﺯﺍﻟﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﺤﺎﻁﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻭﻻ ﺯﺍﻟﺕ ﻤﺴﺘﺒﻌﺩﺓ ﻋﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻴﺎﺩﻴﻥ ﻭﻤﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ ....ﻫﺫﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ

ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﺘﺯﻴﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻗﻴﻭﺩﹰﺍ ﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﻀﻊ ﺍﻻﺘﻬﺎﻡ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ﻭﺍﻟﺸﺒﻬﺔ ﻭﻴﺤﻤﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﺫﻨﺏ ﺒﺫﻟﻙ.

ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻤﻭﻤﹰﺎ ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﺒﻘﻴﻥ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﻜﺸﺎﻑ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺯﺩﻥ ﺘﺒﻌﻴﺔ

ﻟﻠﺭﺠل ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﻭﺘﻨﺩﺜﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻓﺭﺩﻴﺘﻬﺎ ﻭﺘﻨﺼﻬﺭ ﻭﺘﺫﻭﺏ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ
ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﺎ ﻟﻠﻘﺭﺍﺭ ﺤﺘﻰ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ.
ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻷﻤﺭ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻟﻴﺴﺕ ﻏﺭﻴﺒﺔ ﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﺘﺏ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻭﻓﺎﻕ ،ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻁﻠﻕ ﻴﻨﻅﺭ

ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﺍﺩﻓﺔ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ )ﺍﻟﺜﺎﻗﺏ.(1999 ،

ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﺘﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ )ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ(
ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻔﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﻬﻡ ﻜﺄﺴﺎﺱ

ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻘﻠﻴل ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

 2.1ﻤﺸﻜـﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻹﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺸﺌﺔ ﻋﻨﻪ
ﻭﻤﻊ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺠﺩﻭل) ،(2.2.2ﺭﺃﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ)ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ
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ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ( ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻬﻥ

ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺍﻭ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻟﺫﺍ:
ﺘﻜﻤﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ
ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻥ؟
ﻭﺍﻨﺒﺜﻕ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻲ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 3.1ﺃﺴﺌﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐـﻭﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ،ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

• ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ؟
• ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ )ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺍﻟﻐﻀﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ؟
• ﻫل ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ)ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ

ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ )ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺩﺩ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻤل( ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ( ؟

 4.1ﻤﺒـﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﻤﺒﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 .1ﻗﻠـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ .ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ

ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ.
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 .2ﺘﺒﺤﺙ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻕ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺃﻭ
ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ )ﺃﻋﺭﺍﻀﹰﺎ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﻫﺠﻭﻤﻴﺔ(.

 .3ﺍﻥ ﺘﺭﻜﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺎ .ﻟﺫﺍ
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻟﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻥ ﻗﺒل.
 .4ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﺤﺫﺭ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ؛ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ
ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ )ﺍﻟﻌﻴﺏ( ،ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﺤﺩ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺤﻭل ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻟﻡ ﺘﺩﺨل ﻓﻲ
ﺘﻔﺎﺼﻴل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻤﻕ .ﻓﺎﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺹ ،ﺴﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ
ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ

ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ -ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ .ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻜﻤﺤﺩﺩ ﻤﻜﺎﻨﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 .5ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ،
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ( ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻜل
ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻫل ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﺴﻥ ﻜﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻜﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻥ ﻭﻫﻜﺫﺍ.
 .6ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻀﻭﺀ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ،ﺃﻴﻀﺎ ﻤﻌﺭﻓﺔ)ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ-

ﺍﻟﻐﻀﺏ( ﻟﻔﻬﻡ ﺃﻓﻀل ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.
 5.1ﺃﻫﻤﻴـﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
ﻻ :ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ:
ﺃﻭ ﹰ

 .1ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﻔﻬﻡ ﺃﻋﻤﻕ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ،ﻓﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
ﻭﺃﺜﺎﺭﻫﺎ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ

ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺸﻜل ﻁﺒﻴﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺨﻠﻕ ﺸﺨﺼﻴﺎﺕ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺴﻠﻴﻤﺔ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺍﻟﻨﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﺒﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺘﻐﻁﻲ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﺎ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
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 .2ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻕ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.ﻟﻘﺎﺕ.

 .3ﺘﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﻟﺒﻨﺎﺀ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
 6.1ﺃﻫـﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻋﺩﺓ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
• ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ
ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.

• ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
• ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ )ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺍﻟﻐﻀﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ(.

 7.1ﻓﺭﻀﻴـﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ:
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α ≤0.05ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
)ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α ≤0.05ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
)ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α ≤0.05ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
)ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
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ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ :ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α ≤0.05ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
)ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ :ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α ≤0.05ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
)ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻤل(.
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ :ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (α ≤0.05ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ
)ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.
 8.1ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
• ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ :ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
• ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ :ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ )-2011

.(2012
• ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ :ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
• ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻤﻴﺔ :ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 9.1ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻀﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺨﻤﺴﺔ ﻓﺼﻭل ﻫﻲ:
• ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻷﻭل :ﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﻋﺭﻀﹰﺎ ﻋﺎﻤﹰﺎ ﻭﺘﻤﻬﻴﺩﹰﺍ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
ﻭﻤﺒﺭﺭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﺴﺌﻠﺘﻬﺎ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺤﺩﻭﺩ ﻭﻫﻴﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

• ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.
• ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ،ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ،ﻭﺼﻑ ﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺩﻕ ﻭ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ.
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• ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻋﺭﺽ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.

• ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ :ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻤﺤﺘﻭﻯ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻨﺒﺜﻘﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
• ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻴﺘﻡ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 10.1ﺍﻟﺘـﻌﺭﻴﻔـﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠـﺤـﺎﺕ
ﺍﻟﻁﻼﻕ:
ﻫﻭ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭﻉ ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ،ﻓﻘﺩ ﻗﻴﺩﺘﻪ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺒﻘﻴﻭﺩ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺃﺒﺎﺤﺘـﻪ ﻓـﻲ
ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺤﺩﻭﺩﺓ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺭﺓ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.(1972 ،
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ:
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻨﺸﺄ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺃﻋﻤﺎﻟﻬﻡ ،ﻭﺘﺘﺴﻡ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ
ﺩﺍﺨﻠﻬﻡ ﻭﺘﺩﻓﻌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﻋﻥ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ )ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ.(2007 ،

ﻭﻴﻌﺭﻓﻬﺎ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ (1998 ،ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﺘﻐﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﻤﺴﺘﻤﺭﺓ.
ﻴﺭﻯ )ﻤﻭﺭﺍﻱ (1938 ،Murray ،ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻬﻭل ﻜﺎﻟﻔﻴﻥ ﻭﻟﻴﻨﺩﺯﻱ ،ﺠﺎﺭﺩﻨﺭ
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺼﻔﺔ ،ﺨﺎﺼﻴﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺒﻴﺌﻲ ﺍﻭ ﻟﺸﺨﺹ ﺘﻴﺴﺭ ﺍﻭ ﺘﻌﻭﻕ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺍﻟﻰ ﻫﺩﻑ ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺩﻻﻻﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻹﺸﺒﺎﻉ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺤﺎﺠﺘﻪ) .ﻫﻭل ﻭﻟﻴﻨﺩﺯﻱ.(238 :1978 ،
ﻭﺘﻌﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﹰﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺃﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ.
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:
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ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ :ﻤﺜل ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺎﺌﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺃﻭ ﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻤل ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺠﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻨﺩ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻷﻱ ﺃﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ

ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺩﻨﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺤﻴﺎل ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻤﻥ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻀﺎﻏﻁﺔ).ﺃﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ،
.(1999

ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﻀﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻤﺎﺭﺴﻪ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﻗﺭﺍﻨﻬﻡ
ﻓﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺃﻭ ﺤﻤل ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﻤﻨﺎﻫﺠﻬﻡ ﻭﺨﺩﻤﺔ ﺃﻏﺭﺍﻀﻬﺎ
ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﺒﺠﺎﻨﺒﻬﺎ ﻭﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ.(2007 ،
ﻭﺘﻌﺭّﻑ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﻋﻨﺩ ﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ
ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺦ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﺘﻐﻴﺭ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻓﻬﻲ ﺇﺫﻥ
ﺃﺤﺩﺍﺙ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﺤﺸﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﻘﺤﻁﺎﻨﻲ.(2007 ،
ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﹰﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
ﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ:

ﻋﺭﻓﻪ ﺼﺎﻟﺢ ) :(1989ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭﹰﺍ ﻤﺤﺩﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻤﺜل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﻤﻔﻬﻭﻤﺎ ﺴﺎﻟﺒﹰﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻊ ﺘﻭﺒﻴﺦ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﺭﻫﺎ ﻭﻟﻭﻤﻬﺎ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ
ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻭﺍﻻﺨﺘﻔﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻤﺜل ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺍﻷﻜل
ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻘﺹ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ.

ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ) :(1987ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ
ﻼ ﻤﺭﻀﻴ ﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﻐﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺸﻜ ﹰ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺍﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻭﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻱ.
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ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ :ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ "ﺒﻴﻙ"
ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.

ﺍﻟﻐﻀـﺏ:
ﻋﺭﻓﺘﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ) :(2008ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺭ ،ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ،ﺍﻻﻫﺘﻴﺎﺝ ،ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ،ﺯﻴﺎﺩﺓ
ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،ﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﻅ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺴﻠﻭﻜﺎ ﻏﻴﺭ
ﺘﻜﻴﻔﻲ ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ.
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﺠﺭﺍﺌﻴﺎ :ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺒﻨﻭﺩ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ.
ﻤﺤـﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤـﻡ:
ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ  16ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻭﻗﻁﺎﻉ ﻏﺯﺓ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ .ﻭﺘﻐﻁﻲ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻴﺤﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ .ﺘﻘﻊ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ

ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺤﻭﺍﻟﻲ  10ﻜﻡ ﺠﻨﻭﺏ ﺍﻟﻘﺩﺱ ،ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺤﻭﺍﻟﻲ 765ﻡ ﻓﻭﻕ ﺴﻁﺢ ﺍﻟﺒﺤﺭ .ﻭﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ

ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ ﻗﺭﺍﺒﺔ ﺍﻟـ  180116ﻨﺴﻤﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﻱ ﻟﻺﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻤﻨﺼﻑ ﻋﺎﻡ
 .2006ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ ﺍﻟـ  35ﻗﺭﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﻴﻨﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩ ﺴﻜﺎﻨﻬﺎ  29927ﻨﺴﻤﺔ،
ﻭﺘﺸﺘﻬﺭ ﺒﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻜﺎﻥ ﻤﻴﻼﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ﺍﻟﻤﺴﻴﺢ .ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﺩﺓ ﻤﺨﻴﻤﺎﺕ ﻫﻲ ،ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﺩﻫﻴﺸﺔ ﻭﻋﺎﻴﺩﺓ
ﻭﻤﺨﻴﻡ ﺒﻴﺕ ﺠﺒﺭﻴﻥ.
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ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ

ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺃﻭﻷ :ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ

ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
 .1ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ

• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
 .2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ
• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ

• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ
 .3ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ

• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ

 .4ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ
• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻋﺭﺒﻴﺔ

• ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺠﻨﺒﻴﺔ

ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
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ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘـﺔ
1.2

ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 .1.1.2ﻤﻘﺩﻤﺔ:
ﻲ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ) (Stressesﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﺍﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ
ﺤﻅ ﱠ
ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺤﺘﻰ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ "ﻋﺼﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ" ،ﻭﻴﻌﻭﺩ
ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﻌﻴﺵ ﻋﺼﺭﹰﺍ ﻴﺯﺨﺭ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺇﺸﺒﺎﻉ

ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﻻ ﻨﻐﻔل ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻜﺜﺭﺓ

ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭ؛ ﻟﻤﻼﺤﻘﺔ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ،ﻜل ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﺃﻥ ﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ،ﻓﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﻤﻠﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ؛ ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻀﺭﻭﺏ ﺸﺘﻰ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ
ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ )ﻋﻭﺽ.(2001 ،
 .2.1.2ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ:
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ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ) (Stressﻤﺸﺘﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻼﺘﻴﻨﻴﺔ ) (Stringereﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻨﻲ :ﺃﻭﺜﻕ ﺃﻭ ﺃﺸﺩ ﺃﻭ ﻀﻴﻕ،

ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ) (Etreindreﺃﻱ ﺃﺤﺎﻁ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﺸﺩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ،ﻭﻻ ﻨﺠﺩ ﻜﻠﻤﺔ )(Stress
ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻔﺭﻨﺴﻴﺔ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ،ﻜﺎﻨﺕ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﺯﻴﺔ
ﺨﻼل ﻗﺭﻭﻥ ﻤﻀﺕ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺘﺴﺘﻌﻤل ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻋﺸﺭ؛ ﻟﻠﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻷﻟﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﻥ،
ﺃﻱ ﺘﻌﺒﺭ ﺒﺎﻹﺠﻤﺎل ﻋﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻴﺎﺓ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﺒﻜﻠﻤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ) .ﺴﺘﻭﺭﺍ.(1997 ،
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ) (Lazarus,1966ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

ﻜﻤﺭﺍﺩﻑ ﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﺩﻓﺎﻉ ،ﺃﻭ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ
ﻜﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﻜﻴﻔﻪ.
ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻤﻭﻨﺎﺕ ﻭﻻﺯﺍﺭﻭﺱ )(Monat & Lazarus,1985
ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻁ ﺒﻴﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺤﻭل ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﻤﺜﻴﺭﹰﺍ)،(Stimulus

ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻨﺎﻭﻟﻪ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻵﺨﺭ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ) ،(Responseﻭﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﺭﻴﻕ ﺜﺎﻟﺙ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻔﺎﻋﻠﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺤﺎﻭل ﻓﺭﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻁ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ،
ﻭﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻭﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ.
ﻭﺍﻵﻥ ﺴﺄﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺜﻴﺭﹰﺍ ،ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﺒﻠﻭﺸﺭ

) (Blocher ,1987ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ،

ﻭﺃﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻐﺎﻤﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻴﺴﺕ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ
ﻤﺅﺫﻴﺔ ،ﺒل ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ
ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻀﺒﻁﻬﺎ ،ﻗﺩ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺩﻤﺭﺓ ﻨﻔﺴﻴﹰﺎ ﻭﺠﺴﺩﻴﹰﺎ.
ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﻓﺈﻥ ﺴﻴﻼﻱ ) (Selye ,1976ﻴﺭﻯ
ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﺴﺭﻭﺭﹸﺍ ﺃﻭ ﺃﻟﻤﹰﺎ.
ﻭﻴﻌﺭّﻑ ﺭﺍﺒﻜﻥ ﻭﺴﺘﺭﻭﻨﺞ ) (Rabkin & Streuing, 1976ﻓﻴﻌﺘﻘﺩﺍﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺎ ﻫﻭ

ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﺤﻭﺍﺩﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺠﺴﻤﻴﺔ ﻗﺼﻴﺭﺓ
ﻭﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﻯ.
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ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻴﻌﺭّﻑ ﺯﻴﻤﺒﺎﺭﺩﻭ ) (Zimbardo,1988ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ :ﻨﻤﻁ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻨﻭﻋﻴﺔ
ﻭﻏﻴﺭ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﻤﺜﻴﺭﺓ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﺘﺯﺍﻨﻪ ،ﻭﺘﺤﺒﻁ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺘﻪ

ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻠﻙ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﻌﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻜﺒﻴﺭﹰﺍ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل:
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟﻀﻭﺍﻏﻁ.
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺭﱠﻑ ﺍﺘﻭﺍﺘﺭ) (Atwate , 1990ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻨﻪ :ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﻘﺩﻩ ﺘﻭﺍﺯﻨﻪ ،ﻭﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ.

ﻭﻟﻌل ﺃﻓﻀل ﻤﺎ ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ
) (Lazarus, 1966ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻨﻪ :ﻟﻴﺱ ﻤﺜﻴﺭﹰﺍ ﻭﻻ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ،ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ :ﻋﻼﻗﺔ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻴﻘﻭّﻤﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺭﻫﻘﺔ ،ﻭﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ،ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻭﺠﻭﺩﻩ ﻟﻠﺨﻁﺭ.
ﻭﻴﻌﺭﻑ )ﺒﻴﻙ 1976 ) ،ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ :ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﻭﻗﻑ
ﻴﻀﻌﻑ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻤﺸﻜﻠﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﺤل ،ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﺇﺤﺒﺎﻁﹰﺎ ،ﻭﺘﻌﻭﻕ ﺍﺘﺯﺍﻨﻪ ،ﺃﻭ
ﻤﻭﻗﻑ ﻴﺜﻴﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻓﻜﺎﺭﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻓﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ
ﺫﺍﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻪ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺩ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭﻩ ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ،

ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺤﺩﺩ ﺭﺅﻴﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،ﻭﻋﺎﻟﻤﻪ.

ﻭﻴﻌﺭّﻑ ﻜﺎﻟﻭﻱ ﻭﺒﺎﺭﻟﻴﻨﺦ) (Kelloway & Barling , 1991ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ :ﺤﺎﻟﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺎﺸﺌﺔ
ﻤﻥ ﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﻨﻔﺎﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﺴﻭﻥ ) (Allison , 1997ﻓﻴﻭﺭﺩ ﺘﻌﺭﻴﻔﹰﺎ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ :ﺤﺎﻟﺔ ﻤﺯﻋﺠﺔ ﻴﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﺸﻌﻭﺭ
ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻹﺭﺒﺎﻙ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺘﻔﻭﻕ ﻤﺎ ﻟﺩﻴﻪ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ،ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ .ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺘﺎﻴﻠﻭﺭ )(Taylor ,1983
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻨﻪ :ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﺘﺤﺩﻱ ،ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﺘﻠﻙ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﻭﺘﺸﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ :ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻓﻕ )ﺍﺒﻭ ﻏﺯﺍﻟﺔ (1999 ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘ ﹰﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﻭﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ.
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ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ
) ( Blonna ,2000ﻫﻲ:

 .1ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ.
 .2ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺩﺭﻙ ﻭﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ
ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻪ.
 .3ﻴﺸﻴﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻤﻥ ﻗﺒﻠﻪ.

ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﻁﻤﻭﺡ ،ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯ ،ﻭﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺫﺍﺕ ،ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺠﻭﻉ ،ﻭﺍﻷﻟﻡ ،ﻭﺍﻹﺭﻫﺎﻕ،
ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ.
 .2ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺭﻀﻬﺎ ﺍﻵﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻜﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭﻭﻻﺩﺓ
ﻤﻭﻟﻭﺩ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﻭﻓﺎﺓ ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻷﺴﺭﻱ ،ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ.
 .3ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :ﻤﻥ ﻤﺜل :ﺍﻟﻜﻭﺍﺭﺙ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺯﺩﺤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻜﺎﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻠﻭﺙ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ.
 .4ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺩ.
 .5ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻔﻘﺭ ،ﻭﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺍﻟﻌﺭﻗﻲ.
 .6ﺍﻟﻤﻨﻐﺼﺎﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﻴﻭﻤﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻜﺎﻹﻏﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻔﺎﺘﻴﺢ
ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ.
 .3.1.2ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:
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ﻤﻨﺫ ﻤﻁﻠﻊ ﺍﻟﻘﺭﻥ ﺍﻟﻌﺸﺭﻴﻥ ﺒﺩﺃ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﻭﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ
ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻜﺎﻨﻭﻥ ) (Cannonﺍﻟﺫﻱ ﻓﺴّﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ :ﺴﺒﺏ ﻤﺤﺘﻤل ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺼﺎﺤﺏ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ،ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ :ﻗﺎﺘل ﺃﻭ
ﻫﺎﺭﺏ  ((Fight or Flightﻜﻭﺼﻑ ﺒﺴﻴﻁ ﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻗﺘﺭﺡ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭ
ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ،ﻴﺠﻬﺯ ﻨﻔﺴﻪ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻬﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺒﺎﻟﻬﺠﻭﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺭﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩﻤﻬﺎ ﻜﺫﻟﻙ :ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ) (Homeostasis؛ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻴﺭ

ﺇﻟﻰ ﻨﺯﻋﺔ ﺍﻟﻌﻀﻭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺩﻋﺎﺀ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ؛ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ).(Schafer,1996
ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:
 .1ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺘﻼﺯﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﻴّﻑ ﺍﻟﻌﺎﻡ ): (General Adaptation Syndrome

ﻭﻫﻭ ﺍﺴﻡ ﺃﻁﻠﻘﻪ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ،ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻭﻨﺘﺭل -ﻫﺎﻨﺯ ﺴﻴﻼﻱ )  (Hans Selyeﻓﻲ ﻋﺎﻡ
) (1936ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩﻤﻪ ﻟﺘﻭﻀﻴﺢ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻫﻭ ﺨﻼﺼﺔ ﺃﺒﺤﺎﺜﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﻭﺭ ﺤﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻜﺎﺌﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل
ﻻ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ :ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺃﻋﺭﺍﺽ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴّﻥ ﺃﺸﻜﺎ ﹰ

ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻴﺘﺄﻟﻑ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ -1 :ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ) Alarm

 ،(Stageﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﻀﺎﻏﻁﺔ ،ﻓﺘﻨﺸﻁ )ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ(
ﺍﻟﺘﻜﻴّﻑ ﻟﺩﻴﻪ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﺩﻓﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻭﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ،
ﻭﺤﺩﻭﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻤﻌﻭﻴﺔ ،ﻭﻀﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ -2 ،ﻭﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ) (Resistance Stage
ﺤﻴﺙ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺠﺎﻨﺏ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻟﻤﻴﻜﺎﻨﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴّﻴﻑ ،ﻤﻊ

ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺘﻜﻴﻔﻲ ﻜﺎ ٍ
ﻑ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻓﻲ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ،ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻏﻴﺭ
ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻨﺸﺄﺓ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ :ﺍﻟﻨﻔﺴﺠﺴﻤﻴﺔ

)ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ( ،ﻭﻗﺩ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ

ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ-3 ،ﺍﻻﺠﻬﺎﺩ ) ،(Exhaustion Stageﺍﻟﺫﻱ

ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ،
ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻋﺘﻼل ﺼﺤﺘﻪ،
ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ،ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
)(Selye,1976

 .2ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ:
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ﻅﻬﺭﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻴﺩ ﻜﻭﺒﺎﺴﺎ ) (Kobasaﺭﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﺤﺎﺙ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻘﺎﺌﻠﺔ ﺃﻥ :ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ

ﻤﺴﺘﺴﻠﻡ ﻷﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺘﻐﻴّﺭﹰﺍ ﺴﻴﺌﹰﺎ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭﻩ ﺃﻭ ﻋﺩﻤﻪ ،ﻴﺠﺏ ﺘﻔﺎﺩﻴﻪ،
ﻭﺍﻟﻨﺎﺱ ﻴﻤﺭﻭﻥ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ،ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺤﺘﻪ ﻜﻭﺒﺎﺴﺎ :ﺇﺫﻥ ،ﻓﻤﻥ ﺴﻴﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺭﺍﻡ؟

ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﻤﺯﺍﻴﺎ ﻭﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻨﻬﻡ ﺭﺍﻓﻀﻭﻥ ﻟﻠﻀﻐﻁ؟ ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ،
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺕ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ :ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻭﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﻤﺭﺍﺽ ،ﻭﻗﺩ
ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻤﺼﻁﻠﺢ :ﺍﻟﺼﻼﺒﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﻟﻭﺼﻑ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺒﻤﻘﺩﻭﺭﻫﻡ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﺽ

ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﻭﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﻼﺒﺔ ،ﻤﺨﺘﻠﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﻡ ﺒﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ
) (Schafer,1996ﻫﻲ:

ﻻ ﻤﻥ
ﺃ -ﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﺍﻟﻨﺎﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻤﻭﻥ ﺒﻬﺎ ،ﺒﺩ ﹰ
ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻭ ﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﺒﺴﺭﻋﺔ ،ﻓﻬﻡ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ

ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ.

ﺏ -ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻜﻤﻭﺍ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻭ ﻋﻘﺎﺏ ،ﻓﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻀﺒﻁ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﺍﺨﻠﻲ
ﺫﺍﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﻭﻫﻡ ﻴﻌﺘﺒﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﻟﻠﺤﻅ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﺒل ﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻬﻡ
ﻤﻥ ﺨﻴﺭ ،ﻫﻭ ﻤﻥ ﻓﻌل ﺃﻴﺩﻴﻬﻡ.
ﺕ -ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺤﻴﺙ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻫﻭ ﺤﺎﻓﺯ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ،ﻭﻻ ﻴﺭﻭﻥ ﻓﻴﻪ
ﺘﻬﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﻬﻡ.
ﻭﻗﺩ ﻗﺴﻤﺕ ﻜﻭﺒﺎﺴﺎ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ )ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ – ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ(،
ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﺒﺎﻻﻨﻀﺒﺎﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻭﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﺄﻨﻬﺎ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﺏ ﺒﻬﺎ ،ﻭﺍﻻﻨﺨﺭﺍﻁ
ﺒﺎﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺒﻤﺎ ﻴﺤﻴﻁ ﺒﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ )ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ – ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ( ،ﻭﻴﻭﺼﻑ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ :ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ
ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﻼ ﻤﻌﻨﻰ ).(Schafer,1996
 .3ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ) ،ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ :(Lazarus
ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺩﺃﻱ :ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻴﻘﻴﻤﻪ ﻤﻥ
ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻨﻁﺒﺎﻗﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻡ ﻻ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺤﻴﺎﺩﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻠﻀﻐﻁ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻪ ﺒﺤﺩﻭﺙ

ﻤﻜﺎﺴﺏ ﺃﻭ ﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﻓﻴﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻤﻌﺭﻓﻲ ﺤﻭل ﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ

ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻪ ،ﻭﺘﺘﻠﺨﺹ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ – ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺼﺎﺤﺒﻬﺎ – ﻓﻲ ﺃﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ،ﻫﻭ ﻤﺎ
ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻠﻀﻐﻁ ،ﻭﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﺘﺘﻭﻀﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ﺒﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ
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ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﻌﺩ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﺠل ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ

ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻪ ،ﻓﺘﺘﺨﻠﻠﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻭﺴﻴﻁﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻴﻥ :ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺨﻔﻔﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻅﺭﻭﻑ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺜل:
ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ؛
ﻹﺤﺩﺍﺙ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺴﻴﻁﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﻅﺭﻭﻑ ﺘﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﺘﻐﻴّﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻭﺍﺒﻕ
ﻭﺍﻟﻨﻭﺍﺘﺞ.
) .( Folkman & Lazarus, Lazarus 1966: 1988
 .4ﺃﻤﺎ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻭﺱ ﻭﺸﻴﻔﺭ ) (Moos & Schaeferﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻤﻭﺫﺝ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ:
• ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻤﺜل ﺒﺘﻔﺎﻋﻠﻬﺎ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ؛ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ
ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ،ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ،ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺁﺜﺎﺭﻩ ،ﻭﻫﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ
ﻋﻭﺍﻤل ﺩﻴﻤﻭﻏﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ :ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ...ﺍﻟﺦ

ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ،ﻭﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺩﺙ ،ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺫﻜﺭ
ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﻟﻅﺭﻭﻑ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺃﻭ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺃﻭ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻤﺩﺓ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻗﺼﻴﺭﺓ ﺃﻡ ﻁﻭﻴﻠﺔ ،ﻭﻤﺩﻯ ﺘﻌﺭﺽ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺁﺜﺎﺭﻩ ،ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﻓﺠﺎﺌﻴﺘﻪ ،ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ
ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺂﺜﺎﺭﻩ ،ﻭﻋﻭﺍﻤل ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺄﺴﺭﻫﻡ ،ﻭﻤﺩﻯ

ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺇﻗﺒﺎل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻁﻭﻋﻲ ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻤﺴﺎﻨﺩﺓ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻭﻗﻌﺎﺘﻪ.
• ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻴﹰﺎ ﻭﻋﺎﻁﻔﻴﹰﺎ ،ﻭﺘﺠﻌﻠﻪ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ،ﻭﺘﺘﻀﻤﻥ :ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺩﻻﻟﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ...ﺍﻟﺦ ،ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ

ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﻭﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ ،ﻜﺄﺴﻠﻭﺏ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ.
• ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭﺫﺝ :ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺯﻤﺔ ،ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺤﺼﻠﺔ ﻟﺘﻔﺎﻋل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺫﻜﺭ.
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 .4.1.2ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﻻ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﺸﻜﺎ ﹰ
ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ،ﺃﻭ ﻟﻨﻘل :ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﺸﺩﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺃﻭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻟﺨﺹ ﺴﻴﻼﻱ ) (Selye , 1980ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﻼل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﺸﻜﺎل ،ﻭﻫﻲ:

 .1ﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﺴﻲﺀ ) :(Bad Stressﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻀﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺯﺍﺌﺩﺓ ،ﻭﻴﺴﻤﻰ ﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻟﻜﺭﺏ ).(Distress
 .2ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﻴﺩ ) :(Good Stressﻭﻴﺴﻤﻰ ﻜﺫﻟﻙ ) (Eutressﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ؛
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ.
 .3ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ) :(Hyper Stressﻭﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺘﺭﺍﻜﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ) ،(Overstressﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺠﺎﻭﺯ ﻗﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻌﻬﺎ.
 .4ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ) (Under Stressﻭﻴﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻤﻠل ﻭﺍﻨﻌﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺜﺎﺭﺓ.

ﺃﻤﺎ ﺸﻴﻔﺭ ) ،(Schafer , 1996ﻓﻘﺩ ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺸﻜﺎل ،ﻭﻫﻲ:
 .1ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ )) :Anticipatory Stressﻫﻭ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﺘﻭﻗﻊ،
ﻓﻴﺤﻀﺭ ﺍﻟﺫﻫﻥ ﻭﺍﻟﺠﺴﻡ ﺴﻠﻔﹸﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﺃﻭ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﻓﻀل ﺃﻭ ﺭﺒﻤﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﻭﺃ.
 .2ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ) :( Current Stressﻴﻨﺸﺄ ﻭﻴﺘﺭﺍﻜﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺨﻼل
ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﺇﺫ ﻴﺴﺘﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﺩ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﻜﺎﻟﻴﻘﻅﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺃﻭ
ﻤﻨﺎﻅﺭﺓ ...ﺍﻟﺦ.
 .3ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ) :( Residual Stressﻫﻭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺍﻜﻡ ﺃﻭ ﻴﺒﻘﻰ
ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ،ﺇﺫ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻴﻘﻅﺔ

ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﻌﺩ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻓﺭﻁ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﺴﺎﺭﺓ ﺃﻡ
ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
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 .5.1.2ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻴﻤﻜﻥ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ :ﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﺩﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺘﺸﻤل
ﺘﻔﺎﻋﻼﺕ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ،ﻭﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﻨﺨﺎﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺯ ﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺘﺸﻤل ﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﺽ ،ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﺴﻁﺤﻲ،
ﻭﺍﻟﺼﺩﺍﻉ ،ﻭﺍﻵﻡ ﺍﻟﻅﻬﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﺭﺠﻔﺔ

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺃﻜﺜﺭ

ﺨﻁﻭﺭﺓ ﻜﻘﺭﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ،ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ.
 .2ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ :ﻤﺜل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ ،ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﺼﻙ ﺍﻷﺴﻨﺎﻥ،
ﻭﺍﻟﺘﺴﻭﻴﻑ ،ﻭﺍﻻﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺘﻨﻔﻴﺱ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ
ﺤﺎﺩ ﻭﻋﺩﻭﺍﻨﻲ ،ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ،ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺤﻜﻭل ،ﻭﺘﺠﺎﻫل
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺒﻜﺎﺀ ،ﻭﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻭﻤﺔ،
ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ.

 .3ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ :ﻤﺜل ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ،ﻭﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻓﻲ ﺇﻨﺠﺎﺯ
ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻘل ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ؛ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﻭﻗﻑ
ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻭﻻ ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻟﻸﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ .ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻔﻬﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺸﻭﻴﺵ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ

ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﻭﻀﻭﻋﻲ ،ﻭﻀﻌﻑ ﺤل
ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻹﺸﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻷﻤل ،ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ،
ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺫﺍﺕ ﻤﻨﺨﻔﺽ ،ﻭﺍﻟﺘﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ.
 .4ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :ﻤﺜل ﺍﻟﺨﻭﻑ ،ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ،ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ،
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻷﻤﺎﻥ ،ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﺸﻤل
ﺍﻟﻨﻜﺭﺍﻥ.
 .6.1.2ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ:

20

ﻴﺩﺨل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﺵ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻟﺩﻴﻬﻡ ﺸﻌﻭﺭ ﺇﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﺎﻁﻔﻲ ﻤﺼﺤﻭﺏ ﺒﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ

ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻗﺩ ﻴﺘﺒﺩل ﺇﻟﻰ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﻏﺎﻤﻀﺔ ﻤﺸﻭﺒﺔ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ،ﻭﺍﻟﻨﻔﻭﺭ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ

ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ،ﻤﻭﻟﺩﹰﺍ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻌﺎﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺩﻡ ،ﻭﺍﻟﺒﺅﺱ ،ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﺘﺒﺫل ﺨﻼل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﺒﺸﻜل ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ
ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﻭﻥ ﺍﺠﺘﻴﺎﺯ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
)(Blood& Blood ,1978
ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﺴﺒﻘﻪ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼل ﺇﻟﻰ ﺤﺩ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ

ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺴﺒﺏ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻴﻘﻭل ﻟﻴﻔﻨﺠﺭ  ((Levinger ,1976ﻓﻲ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﺼﺩﺩ :ﺃﻥ ﺍﻻﺯﻭﺍﺝ ﻴﺴﺘﻤﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ
ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺫﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺩﺓ ﺘﻁﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﺨﺎﺭﺝ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ
ﻀﻌﻔﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺍﻨﻬﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻷﺴﺭﻱ.
ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ،ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﻜﺎﻓﺄﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺠﺎﺫﺒﺔ،
ﻤﺜل :ﺍﻟﺤﺏ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺘﻨﻴﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻷﻤﻥ ﻭﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ،ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ...ﺍﻟﺦ .ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ
ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻨﻊ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ،

ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻙ ،ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻭﺍﻨﻊ ﺩﻴﻨﻴﺔ ،ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ،

ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﺯﻴﺩ
ﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺒﺩﺍﺌل ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺭﺒﺢ ﺃﻜﺒﺭ ،ﻭﺨﺴﺎﺭﺓ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ،
ل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﻟﻜ ً
).(Thompson & Spanier ,1983
ﻭﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺘﻜﻭﻥ ﻋﻼﻗﺘﻬﻡ ﻤﺭﻀﻴﺔ ،ﻭﻤﺸﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺘﻘل ﺩﺭﺠﺔ

ﺍﻹﺸﺒﺎﻉ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ،ﻓﺤﻭﺍﻟﻲ  %45ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ
ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺔ ،ﻭ %55ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ %42 ،ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ ﺍﻟﺒﺭﻴﻁﺎﻨﻴﺔ ،ﻭ %37ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ
ﺍﻷﻟﻤﺎﻨﻴﺔ ،ﻜﻠﻬﺎ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ .ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺯﻭﺍﺝ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻓﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺸﺒﻌﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﻬﻡ
ﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﺅﻟﻤﺔ ،ﻟﻜﻥ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻴﻘﺭﺭﻭﻥ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﻌ ﹰﺎ )) .Halford & Markman,1997ﻭﻜﺜﻴﺭ
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ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺃﻭ ﺨﺒﺭﺓ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ،
ﻭﻓﺭﺼﺔ ﻟﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻴﺅﻤﻨﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ

ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻷﺴﺭﻱ )ﺒﺭﻫﻭﻡ.(1986 ،
ﻭﻋﻨﺩ ﺴﻤﺎﻋﻨﺎ ﻟﻜﻠﻤﺔ " ﺍﻟﻁﻼﻕ " ﻴﺨﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺎﻟﻨﺎ ﻓﻭﺭﹰﺍ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺭﻓﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﺯﺍﻉ ،ﺃﻱ ﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻔﺘﺭﻗﻴﻥ.
ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌ ﹰﺎ.
ﻭﻟﻜﻥ ﺭﻏﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻭﻥ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﻌﺘﺒﺭﻫﻡ ﺃﻨﺎﺴﹰﺎ ﻓﺸﻠﻭﺍ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ

ﻓﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺸﻲﺀ ﺸﺭﻋﻲ ،ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ – ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ – ﺇﻨﺴﺎﻨ ﹰﺎ ﻗﺩ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﻪ ﻁﻼﻗﻪ
ﻤﺸﺎﻜل ﻜﺜﻴﺭﺓ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺨﺹ ﻋﻤﻠﻪ ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻪ ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ،
ﻫﺫﺍ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺸﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺒﻌﺩﻩ ﻨﻅﺭﹰﺍ ﻟﻠﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ )ﻓﻭﺯﻴﺔ.(1989 ،

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺨﻤﺴﺔ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﺴﺏ ﺭﺃﻱ ﺃﺭﻭﻨﺱ )) Ahrons ,1980ﻭﻫﻲ:
• ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ ) :(Individual Cognitionﻫﻨﺎﻙ ﻤﻘﻭﻟﺔ ،ﺘﻘﻭل :ﺇﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﻁﻴﺌﻴﻥ
ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻫﻲ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺒﺅﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻭﺤﺴﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﻭﻟﺔ ،ﻴﻌﺘﺭﻑ
ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﺒﺅﺱ ،ﻓﻨﺠﺩﻫﻡ ﻴﺒﺤﺜﻭﻥ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺃﻗل ﺘﻬﺩﻴﺩﹸﺍ ,ﻓﻴﻨﻜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل

ﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻠﻭﻡ ،ﻟﻌﻠﻬﻤﺎ ﻴﺴﺘﺭﻴﺤﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﻀﻊ ﻴﻔﻬﻡ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻁﺎﻕ ،ﻭﻴﺘﺼﺎﻋﺩ
ﺍﻟﺨﻼﻑ ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﻋﻨﺼﺭﹰﺍ ﻀﺎﻏﻁﹰﺎ ،ﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﺜﻠﻭﻥ ﺍﻟﺭﻫﺎﺌﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ،ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻴﻠﺠﺄ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻨﻬﺎﺀﻫﺎ ﻭﻗﺩ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ

ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻗﺩ ﻴﻘﻭﻡ
ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﺎﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺯﺍﺌﻑ ،ﻨﺤﻭ :ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺤﺘﻰ ﻴﻜﺒﺭ

ﺍﻷﻭﻻﺩ ،ﻭﻴﺤﺼل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ،ﺒﻌﺩ ﻓﺸل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ .ﻭﻓﻲ
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺭﻏﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﺒﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﻜﺒﺵ ﻓﺩﺍﺀ.

• ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ ) :(Family Metacognitionﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻼﺇﺘﺯﺍﻥ ﺍﻷﻜﺒﺭ ،ﺤﻴﺙ
ﻴﺘﻡ ﺘﺒﺎﺩل ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺍﻨﻔﺘﺎﺤﻲ ﺩﺍﺨل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل،
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺤﻭل ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺒﻌﺩ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ،
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ﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﺨﺘﻔﻲ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺭ

ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻓﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﺎﻤﺽ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻤﺘﺄﺭﺠﺤﺔ ﻭﻤﺘﻀﺎﺭﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺏ

ﻭﺍﻟﻜﺭﻩ ﻭﺍﻻﻨﺸﺭﺍﺡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﻼﺘﺯﺍﻥ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ،ﻭﺘﺤﺎﻭل ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺩﻭﺍﺭ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻔﺸل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﻘﺩﻴﻤﺔ ،ﻭﻴﻌﺘﻤﺩ ﺤﺠﻡ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻁﻭﻋﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻴﺔ ﺃﻡ ﺇﺠﺒﺎﺭﻴﺔ.
• ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻲ )) :Systemic Separationﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ،ﻫﻭ
ﺤل ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻴل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻠﺘﻔﺎﻫﻡ ،ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ،ﻭﺨﺼﻭﺼﹰﺎ ﺨﻼل

ﺍﻻﺘﺼﺎل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﻀﺞ ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﻭﺍﻓﺭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺩﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻗﺒﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵﺨﺭ،
ﻭﻴﺸﺘﺭﻙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﺘﺤﻭﻻﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺤﺔ ،ﻋﺩﺓ ﻤﺭﺍﺕ؛ ﻟﺸﻌﻭﺭﻫﻡ
ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺤﻭل ﻜﺂﺒﺔ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﻭﺘﺒﻘﻰ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺘﻡ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ،ﻓﺴﻭﻑ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﺏ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻓﺽ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ

ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻟﻌﺏ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻟﻸﺏ ؛ ﻷﻥ

ﺍﻷﺏ ﻴﺭﺤل ﻭﻴﻌﻤل ﺒﻭﺤﺩﺓ ﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ،ﻭﺭﻏﻡ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ؛ ﻜﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﻹﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺘﺨﻠﻴﺩ ﻋﺩﻡ ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ .ﻭﺍﻟﺨﺎﺴﺭ ﺍﻷﻜﺒﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻫﻡ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ؛ ﻷﻨﻬﻡ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﺘﺤﻭل ﺼﻌﺏ ﻭﻤﺤﺒﻁ ،ﻭﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﺔ ﺒﻐﻤﻭﺽ
ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺨﺭﻭﺝ ﻭﻋﻭﺩﺓ ﺍﻷﺏ ﺍﻟﻤﺘﻘﻁﻊ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻓﻴﻘﻭﻤﺎ ﺒﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻤﻊ ﺍﻷﺴﺭ ﺍﻟﻤﻤﺘﺩﺓ ﻭﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺨﻼل ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ .ﻭﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻷﺴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

ﺼﻌﺒﺔ ،ﻭﺤﻘﺎﺌﻕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺩﺓ ﺍﻷﺯﻤﺔ ،ﻭﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﺤﻴﺙ
ﻴﺘﻘﺎﺴﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﻤﺎ ﻗﺩ ﺘﺸﺎﺭﻜﺎ ﺒﻪ ﺴﺎﺒﻘﹰﺎ ،ﻭﺤﺴﺎﺏ ﻤﻘﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻭﺯ ،ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﺨﻼل ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻼ.
ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻅﻡ ﺃﺼ ﹰ

• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻤﻨﺘﻅﻤﺔ ) :(Recognition Systemicﻴﻌﻤل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻠﻕ
ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺘﻀﺨﻴﻡ ﻭﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻜﺎﺭﺜﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺤﺎﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺘﻰ ﻭﻜﻴﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻤﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎل؛ ﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﻁﻔل ﻟﻠﻁﻼﻕ
ﻭﻟﺭﺴﻭﺥ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ ﺒﺎﻟﻁﻔل.
• ﻭﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺭﺤﻴل ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺍﻷﺏ/ﺍﻷﻡ( ،ﻭﺘﺭﻜﻪ ﻟﻠﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ،ﺘﺴﻤﻰ ﻫﺫﻩ
ﺍﻷﺴﺭﺓ " :ﺃﺴﺭﺓ ﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺩ ﺃﻋﺯﺏ ﻭﻭﺍﻟﺩﺓ ﻋﺯﺒﺎﺀ " ،ﻜﻭﺼﻑ ﻟﻸﺴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﻓﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ

ﺍﻟﻭﺼﻴﺎﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺇﺤﺒﺎﻁﹰﺎ ﻭﻜﺂﺒﺔ ﻭﻤﺭﻫﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ،ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻤل ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ
ﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻤﻥ ﺒﻪ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻌﺩﻡ ﺘﻭﺍﺼل ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻤﻊ ﺁﺒﺎﺌﻬﻡ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ
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ﺒﺸﻜل ﺤﺎﺩ .ﺃﻤﺎ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻟﻸﺴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻬﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺨﻠﻕ ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺃﺴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻭﺍﻟﺩ ﻭﺍﺤﺩ )ﺃﺏ/ﺃﻡ( ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺼﺩ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻻﺒﻭﻴﺔ.

• ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ) :(Family Redefinitionﺘﻌﺘﺒﺭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ
ﻭﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻟﻸﺼﺩﻗﺎﺀ ﺃﻤﺭ ﺤﺎﺴﻡ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺃﺴﺭﺓ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻓﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻭﺘﻌﺎﻭﻨﻴﺔ ﻭﺩﺍﻋﻤﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺸﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ،ﺃﺩﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﺽ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ .ﺃﻤﺎ ﺃﻫﻡ

ﻤﺤﻭﺭ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻓﻬﻭ ﻤﻘﺩﺭﺓ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤﻭﺭﻫﺎ
ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻭﻓﻕ )(Neumann,2006
ﻴﺸﺎﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ )ﺍﻟﻁﻼﻕ( ﺃﻤﺭ ﺼﻌﺏ ،ﻴﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ -ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻟﻴﺔ –
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ،ﺒﺨﻤﺱ ﻤﺭﺍﺤل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺘﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻋﻠﻰ ﺍﻤﺘﺩﺍﺩ ﺜﻼﺙ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻵﺨﺭ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ:
 .1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻭﺍﺘﻬﺎﻤﻪ ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜل ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻓﻴﻨﺸﻐل )ﺍﻟﺭﺠل \ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ( ﺒﻌﻼﻗﺘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺇﺤﻴﺎﺀ
ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺨﻼﻟﻬﺎ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺸﻜل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺼﻭﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺤﻭل
ﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻫﺸﹰﺎ ﻭﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺘﺄﺜﺭ ﺒﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤﻭﻟﻪ ،ﻓﺘﺭﺍﻩ ﺤﺯﻴﻨﹰﺎ ،ﻭﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﻭﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺴل ﻭﺍﻟﺨﻤﻭل ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ

ﻓﺭﺩ ﻵﺨﺭ ،ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻫل ﻫﻭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺃﻡ ﻻ ،ﻓﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺭﺍﺤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﻠﻴل
ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ،ﺍﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺘﺨﺫﻩ ،ﻭﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻔﺨﺭ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ،
ﻭﻫﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻴﺤﺎﻭل ﺇﺨﻔﺎﺀﻫﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﻅﺎﻫﺭ ﻜﺄﻥ ﺸﻴﺌﹰﺎ ﻟﻡ ﻴﺤﺩﺙ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﻔﻪ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺃﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﻋﻨﻴﺩ ،ﻭﻤﻜﺎﺒﺭ .ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺅﻭل ﻋﻥ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻤﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ،ﻭﻴﺭﺍﻓﻕ ﺫﻟﻙ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺘﺼﺩﻴﻕ ،ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻤﻘﺎﻭﻤﺔ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻔﻘﺩ ﻁﺎﻗﺘﻪ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻠﻙ
ﺴﻠﻁﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﻴﺼﺎﺏ ﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﻤﻥ
ﺤﻭﻟﻪ ،ﺃﻤﺎ ﺭﺩﺓ ﻓﻌﻠﻪ ﻓﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ﺃﻤﺭﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﺘﻭﻟﻲ ﺯﻤﺎﻡ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺃﻭ ﺃﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ
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ﺤﻕ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻜﻭﻨﻪ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺼﻌﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺠﺫﺭﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ،ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﻬﻭل ،ﻫﻲ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻅﻠﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺎﻤ ﹰﺎ
ﻜﺎﻟﺠﺤﻴﻡ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻭﺓ ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﻜل ﻤﻨﻬﻡ ﺒﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﻫﻤﻭﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ
ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل.

 .2ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ :ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻋﺘﺭﺍﻑ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ،
ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺘﻤﺎﻟﻙ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻴﻨﻅﺭ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﺘﺸﺎﺌﻡ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭﻩ
ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﺌﺩﺓ ،ﻭﻋﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ

ﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﻴﻪ ،ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﺎﻤﻀﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ .ﻜﻤﺎ ﻴﺠﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻪ؛ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺸﻐﺎﻟﻪ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭﻩ,
ﻭﻤﺸﺎﻜل ،ﻜﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﻁﻔﺎﻟﻪ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﺼﻴﺭ ﻓﻲ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ،
ﻭﺃﻫﻡ ﻤﺎ ﻴﺤﺘﺎﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻘﻭﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ،ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ

ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻷﻁﻔﺎل ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻜﺤﺠﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻌﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺒﻌﺽ

ﺍﻵﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ،ﻓﻴﺘﻤﺎﻟﻜﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﻓﺽ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺘﺸﺎﺒﻪ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻤﻊ ﺒﻴﻥ
ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ .ﻭﻴﻜﻭﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺭﻴﻜﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻭﺍﺏ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺎﻨﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻤﻊ
ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﺍﻷﻤﺩ.
 .3ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ :ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺘﺞ ﻋﻥ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻴﺯﻋﺞ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻭﺍﻷﺼﺤﺎﺏ ،ﻭﻴﻨﺼﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ

ﻭﻴﺄﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻀﻲ :ﺒﺎﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺃﻨﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺴﻴﺊ ،ﻭﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ
ﻴﻐﻀﺏ ﺍﻷﻫل ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﺫﻜﺭﻫﻡ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﺘﺒﺩﺃ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ،ﺇﺫ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻗﺎﺩﺭﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻪ ﺍﻷﺒﻭﺓ ﻭﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﺒﻨﺎﺀﻩ ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻁﺎﻗﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺒﺎﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ.

 .4ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻘﺎﺀ ﻭﺤﻴﺩﹰﺍ :ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺘﺠﺎﺭﺏ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﻋﻬﺎ ،ﻻ ﻴﺸﺎﺭﻜﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺸﺭﻴﻜﻪ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ,
ﻭﻴﺘﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ،ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ،
ﻭﻟﻬﺫﺍ ﺘﺯﻴﺩ ﻁﺎﻗﺔ ﻭﺜﻘﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺘﺘﺤﺴﻥ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻷﺒﻭﺓ

ﺍﻟﻰ ﻤﺠﺭﺍﻫﺎ.

 .5ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ :ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ,ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﺒﺎﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺘﻪ
ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ،ﻭﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ،ﻭﺍﻻﻟﺘﺯﺍﻡ ،ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻻﻨﺸﻐﺎل
ﺒﺎﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺩ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺘﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
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ﺒﺎﻟﺤﺏ ،ﻭﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻙ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻴﺘﻘﺒل ﺤﻘﻴﻘﺔ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺯﻭﺍﺠﻪ ﻭﻴﻭﺍﺼل

ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.( Neumann, 2006).

 .7.1.2ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻤﻥ ﺃﻓﻀل ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ ،ﻤﻊ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﻭﻴﺠﺘﻬﺩ ﻭﻴﺤﺎﻭل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺘﻪ،
ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺘﻪ ،ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺘﻬﺎ
ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻤﻊ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺠﻴﺩﹰﺍ ،ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ )ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ( ﺃﻡ ﺩﺍﺨﻠﻴﻪ )ﻓﻲ
ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﻭﺍﺘﺠﻬﺎﺘﻪ ﻫﻭ( ).(Johnson,1981
ﻭﻗﺩ ﻋﺭّﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ :ﻓﻭﻟﻜﻤﺎﻥ ﻭﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ) (Folkman & Lazarusﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ:
ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﺘﻘﻠﻴل ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﻤﻠﻬﺎ .ﻭﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻕ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ )ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﺯﻤﻼﺀ ﺍﻟﻌﻤل ،ﺃﻭ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ..ﺇﺍﻟﺦ(
ﺃﻡ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ )ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺼﺎﺭﻋﻨﺎ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻋﻠﻴﺎ ﻻ
ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ..ﺇﻟﺦ( ،ﻭﺘﺴﻌﻰ ﻋﻤﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺸﻜل ﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ.
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻘﺴﻡ ﺍﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﻓﺌﺘﻴﻥ ،ﻫﻤﺎ:
 .1ﻓﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﺘﺼﺎﺩﻤﻲ/ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻤﺔ :ﺤﻴﺙ ﺘﺤﺩﺙ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﺘﺠﺎﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻨﻬﺎ ﺭﺩﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ،ﻴﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﻤﻘﺘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ،ﻤﺜل ﺍﻤﺭﺃﺓ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﻥ ﺭﺠل ﺘﺤﺒﻪ،

ﻭﻅﻨﺕ ﺃﻨﻬﺎ ﺴﺘﻌﻴﺵ ﻤﻌﻪ ﻓﻲ ﺴﻌﺎﺩﺓ ،ﻭﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻁﻠﻘﻬﺎ ،ﻓﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻨﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ

ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ.
 .2ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ :ﺍﻟﻭﻗﺎﺌﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻜﻤﺎﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﻭﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ
ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻬﻭﺭ ﺜﺎﻨﻴﺔ .ﻭﻤﺜﺎل ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﻓﺘﺎﻭ ﺸﺎﺒﺔ ﺘﻌﺭﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺸﺎﺏ ،ﺒﺤﻴﺙ
ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻼﻗﺔ ﺠﺎﺩﺓ ،ﻓﺄﺤﺒﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻓﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﺎ
ﺃﻥ ﻭﺍﻟﺩﻩ ﻴﺴﺘﺨﺩﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻤﻊ ﺯﻭﺠﺘﻪ ،ﻭﻻﺤﻅﻥ ﻜﺫﻟﻙ :ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺎﺏ ﻴﻌﺎﻤل ﻭﺍﻟﺩﺘﻪ
ﻭﺃﺨﻭﺘﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ ،ﻓﺘﻘﺭﺭ ﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺨﻁﻭﺍﺕ ﺤﺎﺴﻤﺔ ﺒﺸﺄﻥ ﺇﻨﻬﺎﺀ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ؛ ﻟﻤﻨﻊ
ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻤﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻬﺎ.
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ﻭﻗﺩ ﺫﻜﺭﺕ ﻤﺎﻴﺜﻴﻨﻲ ) (1986 ،Matheny.ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻫﻲ:

ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺄﻜﺜﺭ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ.

ﺃﻤﺎ ﺤﻴﺠﻨﺯ ،ﻭﺃﻨﺩﻟﺭ  (Higgins & Endler (1995ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﻭﻫﻲ:
.1

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ :ﺃﻱ ﺍﻟﺭﺩﻭﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤﻠﻪ
ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ،ﻭﺘﺸﻤل :ﺍﻟﻀﻴﻕ ،ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ.

.2

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ :ﺃﻱ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ
ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ،ﻭﺍﻻﻜﺘﻔﺎﺀ ﺒﺎﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ.

.3

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺩﺍﺀ :ﺃﻱ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ؛ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﺒﺼﻭﺭﺓ
ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻭﻴﺸﻤل ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﻬﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺒﺒﺎﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻪ.

ﻭﺤﺩﺩ ﺸﻴﻔﺭ ) Schafer (1996ﺒﻌﺽ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻜﺒﺩﺍﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﻔﺭﺩ

ﺍﺴﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﺎﺒل ﻤﻭﻗﻔ ﹰﺎ ﻀﺎﻏﻁﹰﺎ ،ﻭﻫﻲ:

 .1ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ :ﻓﻌﻨﺩ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻋﺎﻤل ﻀﻐﻁ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻴﺴﺄل
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ :ﻫل ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻗﺎﺒل ﻟﻠﻀﺒﻁ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻴﻪ ؟ ﻭﻫل ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﺘﺠﺎﻫﻪ ﺒﻨﻔﺴﻪ؟ ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺘﺼﺭﻓﻪ؟ ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺫﻟﻙ :ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ
ﺘﻐﻴﺭ ﻭﻭﻀﻊ ﻤﻌﻴﻥ ،ﻭﺘﻐﻴﻴﺭ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ،ﻭﺩﻓﻊ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﺃﻓﻀل ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ

ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺒﺸﻜل ﺃﻓﻀل ،ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻥ ﻴﻐﻴﺭ ﺴﻠﻭﻜﻪ.

 .2ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ :ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻵﺘﻴﺔ (1) :ﺘﻘﺒل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻌﺎﻤل
ﺍﻟﻀﻐﻁ ،ﻟﻜﻥ ﻤﺎ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻌﻠﻪ ،ﻫﻭ ﺃﻥ ﻴﺠﺩ ﻁﺭﻗﹰﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ

ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ؛ ﺃﻱ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺄﺨﺫ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻁﻠﺏ ،ﻜﻤﺎ

ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺘﻪ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻘﻭﻟﺔ ،ﻭﻀﺒﻁ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ )ﺍﻟﺨﺎﺹ
ﺒﺎﻟﻤﻭﻗﻑ( ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻸﻤﺭ ﺒﺠﺩﻴﺔ ﺃﻗل ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻤﺅﻗﺕ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﻜل
ﺸﺊ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺒﺨﻴﺭ (2) .ﻀﺒﻁ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ /ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ،ﻤﺜل :ﻁﺭﻕ ﻟﻠﺘﻨﻔﺱ ﺍﻟﺠﻴﺩ،
ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ﺍﻟﺫﻫﻨﻲ (3) .ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻷﻓﻌﺎل ،ﻤﺜل /ﺍﻹﻨﺼﺎﺕ

ﺍﻟﻔﻌﺎل ،ﻭﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﻭﻀﻭﺡ ،ﻭﺍﻟﺼﺩﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺘﻭﺍﺼل ﻤﻨﺎﺴﺏ(4) .
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ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ،ﻨﺤﻭ :ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺎﻟﺘﻤﺎﺭﻴﻥ ﺍﻟﺭﻴﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﺍﻟﻌﻤﻴﻕ ﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ(5) .

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ .ﻨﺤﻭ :ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ .ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻭﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺘﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ (6) .ﺘﺠﻨﺏ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻜﻴﻔﻴﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻤﺜل :ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ،ﻭﺍﻷﻜل ﺍﻟﺸﺭﻩ ،ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ،ﻭﺍﻹﺴﺭﺍﻑ
ﻓﻲ ﻤﺭﺡ ﺼﺎﺨﺏ ،ﻭﻟﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ.
 .3ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺘﺠﻨﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ :ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺠﺭﻴﺏ ﻜل ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﻥ

ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ،ﻴﻠﺠﺄ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺘﺠﻨﺏ ﻋﺎﻤل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺫﻫﻨﻴﹰﺎ ﺃﻭ ﺴﻠﻭﻜﻴﹰﺎ ،ﻜﺄﻓﻀل ﺤل
ﺒﻘﻲ ﻟﺩﻴﻪ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺃﻤﺎ ﺒﻴﻠﻨﺞ ﻭﻤﻭﺱ ) Billing & Moos (1984ﻓﻘﺩ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﺸﻤﻠﺕ :ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻨﺸﻁﺔ ،ﻗﺼﺩﺍ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﻔﺭﺩ؛ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ .ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﺠﻬﻭﺩ ﻴﺒﺫﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ؛ ﻟﺘﻁﻭﻴﻊ ﺘﻘﺩﻴﺭ
ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ .ﻭﺇﺴﺘﺭﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺇﺤﺠﺎﻤﻴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ،

ﺃﻭ ﺍﺨﺘﺯﺍل ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ.

 .2.2ﺍﻟﻁـﻼﻕ
ﻴﻤﺜل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀ ﻭﻋﺸﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻴﻥ ﺘﺭﺒﻴﺎ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻴﻥ ﻤﺨﺘﻠﻔﺘﻴﻥ .ﻭﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻟﻪ ﺨﻠﻔﻴﺘﻪ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﻋﺎﺩﺍﺕ ﻭﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ،ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺴﺎﻭﺱ ﻭﻫﻭﺍﺠﺱ ﻭ ﻤﺨﺎﻭﻑ ،ﻭﺨﻠﻔﻴﺘﻪ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﻴﺸﺔ ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ .ﻟﺫﻟﻙ ﺘﺴﺘﻐﺭﻕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻜﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻤﻥ ﻟﻜﻲ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﻨﻭﻋﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﻴﻘﻭﻡ ﻜل ﻁﺭﻑ ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﺒﺘﻌﺩﻴل ﺃﺩﻭﺍﻩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ .ﻭﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻴﻥ
ﻓﺤﺴﺏ ﺒل ﻴﺘﻌﺩﺍﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻭﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ ﻋﻀﻭ ﺠﺩﻴﺩ ،ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺃﻥ

ﻴﺘﻔﺎﻋﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻤﻊ ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ .ﻓﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻟﻴﺱ ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺒﻴﻥ ﺸﺨﺼﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ
ﻋﻼﻗﺔ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺴﺭﺘﻴﻥ ﺃﻴﻀﺎ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻰ ،ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ.(1998 ،
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ﺃﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻭﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻗﺩ ﻨﺎل ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻔﻜﺭﻴﻥ ﻤﻨﺫ ﺯﻤﻥ ﺒﻌﻴﺩ .ﻭﻨﺠﺩ

ﻻ ﻭﺍﺴﻌﺔ ﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻭﻀﻤﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩﻫﺎ
ﻓﻲ ﻜل ﺍﻟﺸﺭﺍﺌﻊ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﻭﺍﻷﺨﻼﻕ ﻓﺼﻭ ﹰ
ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ .ﻭﻴﻬﺘﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺭﺠﺎل ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻉ ﻭﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻜل ﻴﺤﺎﻭل ﻤﻥ
ﺠﺎﻨﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﺎ ﻴﺨﺩﻡ ﻨﺠﺎﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﻷﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﺴﻌﺎﺩﺘﻬﺎ.ﻭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ
ﺍﻟﺤﻠﻘﺔ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﻱ .ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺘﻪ ﺃﺤﻴﺎﻨ ﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻭﺴﻴﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﻤﻔﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻠﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺘﻭﺘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﻤﺘﺎﻋﺒﻪ ﻭﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﺘﻤﻨﻊ ﺍﻟﻀﺭﺭ ﺇﺫ ﻴﺒﻘﻰ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﺇﻟﻰ ﺯﻤﻥ ﻁﻭﻴل ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻭﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ(Hill et,1999).
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻷﺴﺭﻱ ﻓﻲ ﻅل ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻫﻠﺔ ﻤﻥ ﺒﺩﻴﺎﺕ ﻋﺼﺭ
ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﺭ ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻠﺹ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ،ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺍﻨﺘﻘل
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ،ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻭﻻﻫﺎ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺤﻀﺎﻨﺔ ﻭﺭﻴﺎﺽ ﺍﻷﻁﻔﺎل
ﻭﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻥ.
ﻭﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﻟﻶﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻭﺠﻪ ﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ
ﺫﻟﻙ ﺘﻌﺭﻀﻬﺎ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟﻤﻁﺭﺩ،
ﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ ،ﻓﺄﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺘﺭﻜﻴﺯ

ﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺃﻭ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ؛ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻗﻠﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ )ﺍﻟﺜﺎﻗﺏ.(1999 ،
 .1.2.2ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁــﻼﻕ:
ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ:
ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﺸﺘﻘﺎﻕ ﻭﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﺎﻟﺤﻴﻭﻴﺔ ﻭﻤﻭﺍﻜﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺇﻨﻬﺎ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻭﻋﺎﺀ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻨﻴﺭ ﻓﻜﺎﻥ ﻻﺒﺩ ﻟﻬﻡ ﺃﻥ ﻴﻬﺘﻤﻭﺍ ﺒﻬﺎ ﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺸﻤﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ﺒﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﺭﺍﻥ
ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺴﻨﻼﺤﻅﻪ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﻜﻠﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻻﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﻠﻤﺔ
ﻁﻠﹰﻕ ﻭﻤﻌﻨﺎﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺁﺓ ﺘﻁﻠﻕ ﻁﻼﻗﺎ ﻓﻬﻲ ﻁﺎﻟﻕ
ﻤﺸﺘﻘﻪ ﻤﻥ ﺃﺼل ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﺜﻼﺜﻲ ﹶ

ﻭﻁﺎﻟﻘﺔ ﻏﺩﺍ ،ﻗﺎل ﺍﻷﻋﺸﻰ :ﺃﻴﺎ ﺠﺎﺭﺘﻲ ﺒﻴﻨﻲ ﻓﺎﻨﻙ ﻁﺎﻟﻘﻪ ﻭﻁﻠﻘﺕ ﻭﻁﻠﻘﺕ ﺘﻁﻠﻴﻘﺎ .ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﻕ ﻤﻥ ﺍﻹﺒل

ﻨﺎﻗﺔ ﺘﺭﺴل ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ ﺘﺭﻋﻰ ﻤﻥ ﺠﻨﺎﺒﻬﻡ ﺃﻱ ﺤﻭﺍﻟﻴﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺸﺎﺀﺕ ،ﻻ ﺘﻌﻘل ﺇﺫﺍ ﺭﺍﺤﺕ ﻭﻻ ﺘﻨﺤﻰ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺴﺭﺡ ،ﻭﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻟﻨﺎﻗﺔ ﻭﻁﻠﻘﺕ ﻫﻲ ﺃﻱ ﺤﻠﻠﺕ ﻋﻘﺎﻟﻬﺎ ﻓﺄﺭﺴﻠﺘﻬﺎ .ﻭﺭﺠل ﻤﻁﻼﻕ ﻭﻤﻁﻠﻴﻕ ﺃﻱ ﻜﺜﻴﺭ
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ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ )ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﻴﻥ ﺒﺎﻥ )ﺍﻻﺴﻡ ﻤﻥ ﻁﻠﻕ :ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﻫﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻐﻴﺭ
ﻋﻭﺽ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻁﺎﻟﻕ( )ﺍﻟﻘﻠﻌﺠﻲ.(1988 ،
ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ :ﺒﺄﻨﻪ" ﺇﺨﻼﺀ ﺍﻟﺴﺒﻴل "ﺤﻴﺙ ﻴﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﺍﻟﺠﻭﻫﺭﻱ ،ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺠﺎﺀ
ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﻴﻘﺎل" ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻷﺴﻴﺭ ،ﺃﻱ ﺨﻠﻴﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻁﻠﻴﻕ ﻫﻭ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻁﻠﻕ ﺇﺴﺎﺭﻩ ﻭﺨﻠﻲ

ﺴﺒﻴﻠﻪ؛ﻭﺤﺒﺱ ﻓﻼﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺠﻥ ﻁﻠﻘ ﹰﺎ ،ﺃﻱ ﺒﻐﻴﺭ ﻗﻴﺩ؛ ﻭﻁﻠﻕ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﺘﻁﻠﻴﻘ ﹰﺎ ﻭﻁﻠﻘﺕ ﻫﻲ ﻁﻼﻗ ﹰﺎ

ﻓﻬﻲ" ﻁﺎﻟﻕ ﻭﻁﺎﻟﻘﺔ) .ﺍﻟﻤﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ.(1988 ،
ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻔﻘﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ “ :ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺄﺨﻭﺫ ﻤﻥ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻭﻫﻭ ﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﺍﻟﺘﺭﻙ “ :ﻴﻘﻭل“ :
ﺃﻁﻠﻘﺕ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﺇﺫﺍ ﺤﻠﻠﺕ ﻗﻴﺩﻩ ﻭﺃﺭﺴﻠﺘﻪ “ :ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﻫﻭ ﺇﺨﻼﺀ
ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﺃﻭ ﺍﻹﻁﻼﻕ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺃﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻨﺠﺩ
ﺃﻥ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﺩ ﺃﻭﺭﺩ ﺠﻤﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻓﻲ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﻘﻴﺩ

ﻭﻓﻙ ﻭﺜﺎﻕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﻁﺎﻟﻕ ،ﻭﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻤﻌﻨﻴﻴﻥ

ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺤل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﻭﺍﻵﺨﺭ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺭﻙ ﻭﺍﻹﺭﺴﺎل ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺎل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ “ :ﻫﻭ ﺭﻓﻊ
ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻠﻔﻅ ﻤﺨﺼﻭﺹ ﺼﺭﻴﺤﺎ ﺃﻭ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﺇﺸﺎﺭﺓ “ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺭﺩ ﺁﺨﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ
ﺸﺭﻋﺎ “ :ﺤل ﻋﻘﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻠﻔﻅ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻨﺤﻭﻩ ﻭﺍﻷﺼل ﻓﻴﻪ ﻗﺒل ﺍﻹﺠﻤﺎﻉ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ “ :ﻜﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺈﻟﻰ“ :
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺭﺘﺎﻥ ﻓﺈﻤﺴﺎﻙ ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ ” .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ  227ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ

ﺘﻬﺫﻴﺒﻪ “ :ﻫﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺒﺼﻴﻐﺔ ﺨﺎﻟﻕ “ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ
ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ “ ﺤل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﺎﻥ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ ﻗﺒل ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻻ ﺃﻨﻪ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻤﺤﺩﺩ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻴﻁﻠﻕ ﺍﻤﺭﺃﺘﻪ ﻤﻥ
ﻭﺍﺤﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﺸﺭﺓ ﻭﻴﺭﺍﺠﻌﻬﺎ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻌﺩﺓ ﻭﺨﺎﺭﺠﻬﺎ ﻓﻨﺯل ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺈﻟﻰ “ :ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺭﺘﺎﻥ ﻓﺈﻤﺴﺎﻙ
ﺒﻤﻌﺭﻭﻑ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ .ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ ﺍﻵﻴﺔ  ،227ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻗﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﺜﻼﺙ ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺈﻟﻰ “ ﻤﺭﺘﺎﻥ “ ﺇﺨﺒﺎﺭ ﻋﻥ ﻁﻠﻘﺘﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻘﺎل ﺍﺒﻥ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻭ ﺘﺴﺭﻴﺢ
ﺒﺈﺤﺴﺎﻥ “ ] .[5ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺒﻪ “ :ﻫﻭ ﺇﺯﺍﻟﺔ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﻨﻜﺎﺡ ﺒﻐﻴﺭ ﻋﻭﺽ ﺒﺼﻴﻐﺔ “ ﻁﺎﻟﻕ“ ﻭﻤﻥ

ﺍﻟﻤﺘﺄﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺴﻴﺩ ﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ“ ﺤل ﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺇﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ “
)ﺴﺎﺒﻕ.(1988 ،
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺠﻭﺭﺩﻭﻥ ﻤﺎﺭﺸﺎل

) (G.Marshall,1977ﺇﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﻹﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ

ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﺍﺨﺘﻼﻓ ﹰﺎ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ .ﻭﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺤﻘﻭﻕ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ
ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﺨﺫﺕ
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ﺘﺘﺤﻭل ﻨﺤﻭ ﻗﺒﻭل ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻥ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻋﻠﻰ ﻨﺤﻭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﺼﻼﺤﻪ ﻴﻌﺩ ﻤﺒﺭﺭﹰﺍ ﻜﺎﻓﻴﹰﺎ ﻹﻴﻘﺎﻉ

ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﻤﻴﺔ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﻭﺍﻗﻌﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻤﺴﺒﻭﻗﺔ ﺒﻔﺘﺭﺍﺕ ﺍﻨﻔﺼﺎل ﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ،ﻭﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻥ ﺃﺼﺒﺤﺕ
ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻓﻲ ﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻨﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺃﻤﺭﹰﺍ ﻗﻠﻴل ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ(ﻤﺎﺭﺸﺎل.(2000 ،
ﻭﺍﻴﻀ ﹰﺎ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ :ﻓﻴﻌّﺭﻑ ﺒﻭﺼﻔ ﻪ ﺍﻨﻔﺼﺎﻡ ﻟﺭﺍﺒﻁﺔ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﻭﺴﺎﻁﺔ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻨﻅﺎﻤﻴﺔ
ﻴﻘﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻭﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ )ﺨﻭﻴﻁﺭ.(2010 ،

 .2.2.2ﻭﻗﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺍﻀﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ)(2010-1997
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ

ﺍﻟﺴﻨﺔ
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

..

..

،4

،4

،3

،4

،3

،3

،3

،3

،3

،3

،3

،3

ﺍﻷﺭﺍﻀﻲ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻴﺔ

399

043

756

211

961

909

045

687

546

761

465

449

386

307

272

270

204

248

235

226

155

224

226

186

176

179

ﺠﻨﻴﻥ

73

66

32

30

31

31

38

39

38

50

46

39

31

32

ﻁﻭﺒﺎﺱ

361

294

301

225

221

245

218

211

146

177

196

223

219

180

ﻁﻭﻟﻜﺭﻡ

176

158

173

129

117

104

98

104

47

87

87

126

85

85

ﻗﻠﻘﻴﻠﻴﺔ

106

78

99

66

51

48

70

57

51

41

55

55

60

61

ﺴﻠﻔﻴﺕ

ﺍﻟﻀﻔﺔ

ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ

31

624

470

433

375

302

412

331

346

216

339

324

398

344

284

ﻨﺎﺒﻠﺱ

354

577

382

398

430

457

450

429

303

446

386

452

437

439

ﺭﺍﻡ ﺍﷲ

316

547

438

333

291

316

272

374

381

329

339

369

345

377

ﺍﻟﻘﺩﺱ*

91

51

56

43

45

54

115

39

40

57

67

53

53

55

ﺃﺭﻴﺤﺎ

158

163

111

100

99

134

44

132

86

117

111

160

160

137

ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ**

628

533

506

429

441

417

433

403

312

340

283

327

303

314

ﺍﻟﺨﻠﻴل

ﻭﺍﻟﺒﻴﺭﺓ

ﻭﺍﻷﻏﻭﺍﺭ

،2

،2

،2

،2

،2

،2

،1

،2

،2

،2

،2

،2

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

273 ،3

244

،3

803

398

232

466

304

360

775

207

120

388

213

143

..

..

289

298

246

302

314

272

272

281

266

231

211

211

ﺸﻤﺎل ﻏﺯﺓ

..

..

625

644

579

701

680

626

428

570

524

523

487

486

ﻏﺯﺓ

..

..

181

187

250

247

221

214

178

200

191

256

176

174

ﺩﻴﺭ ﺍﻟﺒﻠﺢ

..

..

298

307

271

285

275

306

243

286

262

198

222

254

ﺨﺎﻨﻴﻭﻨﺱ

..

..

203

209

178

210

167

131

149

143

183

165

156

181

ﺭﻓﺢ

..

..

،1

،1

،1

،1

،1

،1

،1

،1

،1

،1

،1

،1

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

***ﻗﻁﺎﻉ
ﻏﺯﺓ

596

645

524

745

657

549

270

480

426

373

252
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ﻨﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﻗﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻋﺎﻡ  1997ﻭﺤﺘﻰ ﻋﺎﻡ 2001
ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﻀﻬﺎ ﻓﻲ  2008-2002ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﻔﺎﻀﺔ ﺍﻻﻗﺼﻰ ﻭﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺒﺎﻻﺤﺩﺍﺙ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺘل

ﻭﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩﻫﺎ ﻤﻥ  2009ﻭﺤﺘﻰ .2010

ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﺍﻻﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺸﺭﻋﻲ /ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺸﺭﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻟﻌﺎﻡ  2011ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻫﻭ ) 166ﻤﻁﻠﻘﺔ( ﻤﻨﻬﺎ  42ﻁﻼﻕ ﻗﺒل ﺍﻟﺩﺨﻭل ﻭ 3ﺍﻗﺭﺍﺭ

ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭ 5ﺭﺠﻌﻲ ﺒﻐﻴﺎﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ .ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﻭﻗﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻌﺎﻡ .2011

 .8.2.2ﺃﺴﺒـﺎﺏ ﺍﻟﻁـﻼﻕ:
 .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ:
ﺇﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻓﻕ )ﺤﻨﻔﻲ (2009 ،ﻤﺎ ﻴﺄﺘﻲ:
 .1ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻴﻡ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﺤﺭﻤﺔ
ﻤﻊ ﻁﺭﻑ ﺜﺎﻟﺙ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﻓﻌﻠﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﻭﻥ ﻓﻲ
ﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﻘﻁﻭﻥ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺒﺌﺭﻫﺎ.
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ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ،ﺤﺘﻰ ﻟﻤﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ،ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﺘﹸﻜﺘﺸﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ،ﺇﻥ ﻟﻡ
ﻴﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴل ،ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
 .2ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل :ﻻ ﺘﺨﻠﻭ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ .ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻴﺼﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻨﻪ ﻻ ﻴﻤﻜﻨﻬﻡ

ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ،
ﻟﻜﻥ ،ﺨﻼﻑ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻤﺭ ﺇﻟﻰ ﺼﺭﺍﻉ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﻴﻌﻨﻲ
ﺍﻗﺘﺭﺍﺒﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺤﺎﻓﺔ ﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
 .3ﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎل ،ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﺇﻁﺎﺭ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺸﻴﻭﻋﺎ .ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻨﺠﺎﺤﺎ ﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺘﻁﺎﺒﻕ ﻭﺠﻬﺎﺕ
ﻨﻅﺭﻫﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
ﻴﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺴﻭﺍﺀ ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻤﻌﺎ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ ﺒﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻷﺴﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﻭﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ،ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ

ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺴﺒﺏ ﺴﻭﺀ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ ﺍﻷﺴﺭﺓ.
.4ﺍﻟﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ :ﺃﺨﻁﺭ ﻤﺎ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻀﺭﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﺘل ﻫﻭ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ
ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ )ﺍﻟﺨﺸﻭﻨﺔ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻟﻀﺭﺏ) ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ )ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻹﻫﺎﻨﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ،ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺭﺼﻴﺩ ﺍﻟﺤﺏ ﻨﻔﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻴﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺼﺒﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ
ﻨﻔﺩ ﺃﻴﻀﺎ .ﻓﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺤل ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺒﺎﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ﻭﺍﻟﻠﻜﻤﺎﺕ ..ﺃﻱ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ
ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﺎﺥ؟ ﺘﺴﺭﺏ ﺍﻟﻤﻠل ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﺴﺎﺀل ﺍﻟﺒﻌﺽ :ﻜﻴﻑ ﻴﻤﻜﻥ ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ
ﺇﻟﻰ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؟ ﺍﻟﺴﺭ ﻴﻜﻤﻥ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺴﻤﺎﺡ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻟﻠﻤﻠل ﺒﺎﻟﺘﺴﺭﺏ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﺍﻟﻤﻠل ﺃﺤﺩ

ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺇﺫ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﻌﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻓﻘﺩﺕ ﺒﻬﺠﺘﻬﺎ
ﻭﺇﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﺸﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﺏ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻗﺩ ﺃﻁﻔﺌﺕ.ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﻴﺘﺨﻠﺼﻭﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻠل ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ
ﺍﻟﺤل ﺍﻟﺼﻌﺏ ..ﺍﻟﻁﻼﻕ.
 .5ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ :ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﺍﺜﻥ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻤﺭ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺭﺘﻜﺏ
ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﻀﺩ ﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ :ﻴﻬﺩﺭ ﺍﻷﻤﻭﺍل ،ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ
ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ،ﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺸﺒﻭﻫﺔ ﺘﺴﻲﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
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 .6ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻤﺭ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻪ ﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻱ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﺇﻨﻪ ﻴﺒﻘﻲ ﺤﺭﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﻴﺄﺨﺫ ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻤﺎ ،ﻓﺎﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻬﺎﺌﻠﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ
ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺎﺏ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻠل ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ.
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﻱ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺩﺍﺨل ﻏﺭﻓﺔ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﻬﺩﻭﺀ ﻭﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻔﺎﻫﻡ ،ﻴﺒﻘﻰ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ

ﺃﻤﺎﻥ ،ﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻌﺎﻥ ﺍﻟﺘﺤﺎﻭﺭ ﺒﺸﺄﻥ ﺫﻟﻙ
ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﺒﺭ ﻏﺭﻑ ﺍﻟﻨﻭﻡ.

 .7ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ :ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﻤﻁﻠﻭﺒﺔ ﺃﺤﻴﺎﻨﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺘﻀﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﻭﺍﺒل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻟﻜﻥ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻫﺎ ﻭﻴﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺘﺤﻭل ﺇﻟﻰ ﻋﺎﻤل ﻴﻬﺩﺩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﻜل ﺤﺭﻜﺔ ﺃﻭ ﻟﻔﺘﺔ ﺃﻭ ﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﻫﺎﺘﻑ ،ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺸﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ.
ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺴﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﻭﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﻘﺎﺘﻠﺔ.
 .8ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ :ﻴﺩﻓﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺨﻼﻓﺎﺘﻬﻡ ﺨﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺃﻥ
ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭﺍ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻴﺠﺎﺕ .ﺍﻹﻫﻤﺎل ﻭﺴﻭﺀ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ

ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﻭ ﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺘﺎﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﻭﻴﺭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﻱ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺩ .ﺨﻀﺭ ﺒﺎﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺒﺎﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻟﺠﻭﺀ ﺍﻷﺯﻭﺍﺝ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺭﺼﺩﺕ ﻋﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻭﺍﻨﻬﻴﺎﺭ ﺍﻷﺴﺭﺓ.
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﻴﻌﺘﻘﺩ ﺒﺎﺭﻭﻥ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺒﺎﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻁﺎﺒﻕ ﻤﻌﻅﻤﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴـﺭ
ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ .ﻓﺎﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺴﺭﻴﻌﺎ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ.
ﻭﻴﺭﻯ ﺒﺎﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﺘﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻬﺩﻫﺎ ﻭﺘﻼﻓﻴﻬﺎ ﻟﻭ ﺃﻥ ﺃﺯﻭﺠﻨﺎ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺜﻘﺎﻓﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻓﻼ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺘﺨﻠﻭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻤﻬﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ.
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ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﺘﻘﺴﻴﻤﺎﺕ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻓﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺴﻲ )(2002
 -1ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺩﺓ ﻓﻌل ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﺴﺭﻴﻌﺔ ،ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭًﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ.
 -2ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ :ﻭﺫﻟﻙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺤﻠﻬﺎ ﺃﻭﻻ ﺒﺄﻭل ،ﻓﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ ،ﻭﺭﺒﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ
ﻤﺸﺘﺭﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺜﻡ ﻴﻘﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ) .ﺍﻟﻜﻨﺩﺭﻱ.(1992 ،

 -3ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺼﺤﻴﺔ ﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ :ﺍﻜﺘﺸﺎﻑ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻋﻴﺒﺎ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﺃﻭ ﺨﻠﻘﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻵﺨﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺃﺤﺩﻫﻤﺎ
ﻟﻤﺭﺽ ﺨﻁﻴﺭ ﺃﻭ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻜﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﺠﺯﺌﻴﺔ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻟﺘﺤﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻤﻌﻬﺎ .ﺘﻌﺭﺽ
ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻟﻤﺭﺽ ﻤﻔﺎﺠﺊ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺩﻤﺎﻥ ﺃﻭ ﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺃﻭ ﺸﺫﻭﺫ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻭ ﻜﻼﻫﻤﺎ ﺴﺒﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻘﺩﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺎﻥ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺫﻟﻙ
ﻨﺫﻜﺭ- :
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ )ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻟﺸﻙ ،ﺍﻟﻭﺴﻭﺍﺱ ﺍﻟﻘﻬﺭ ﻱ ،ﺍﻻﻨﻔﺼﺎﻡ ﻓﻲ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﺒﺎﻟﻁﺭﻑ ﺍ ﻵﺨﺭ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺏ ﻟﻠﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ(.
 -4ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﻴﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﻗﺒﺎﺌل ﻭﺘﺠﻤﻌﺎﺕ

ﻗﺭﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﺩﻨﻴﺔ ﻭﺘﺭﻜﻴﺒﺎﺕ ﺴﻜﺎﻨﻴﺔ ﻤﻨﺴﺠﻤﺔ ﺤﻴﻨﹰﺎ ﻭﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺃﺤﻴﺎ ﹰﻨًﺎ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﺘﻨﺸﺄ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺼﺎﺩﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ )ﻋﻤﺭ (1994 ،ﺫﻟﻙ:
-

 ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺒﺎﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺤﺴﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ. ﺍﻟﻔﺨﺭ ﺒﺎﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ. ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ. ﺍﻻﺤﺘﻘﺎﺭ ﻟﻘﺒﻴﻠﺔ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻵﺨﺭ. -ﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺒﺎﻟﻭﻅﻴﻔﺔ ﻭﺍﻟﻐﺭﻭﺭ ﺒﺎﻟﻤﺭﻜﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.

-5ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻤﺎﻟﻴﺔ :ﻟﻠﻔﺭﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﺜﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ
ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻭﺘﺒﺎﻴﻨﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﺼﺎﺩﻤﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺴﺒ ًﺒًﺎ ﺭﺌﻴﺴًﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻤﺜﺎل
)ﻤﺭﺴﻲ (1995 ،ﺫﻟﻙ-:
 ﻁﻤﻊ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﺭﺍﺘﺏ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺃﻭ ﺩﺨﻠﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺭﺜﻬﺎ. ﺘﺒﺫﻴﺭ ﻭﺇﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻓﻲ ﻤﺎل ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺘﻪ. -ﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﺒﻤﻜﺎﻨﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺯﻭﺝ.

 -ﺒﺨل ﻭﺘﻘﺘﻴﺭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﺘﻪ ﻭﺃﺒﻨﺎﺌﻪ )ﻤﺭﺴﻲ.(1999 ،

 .10.2.2ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ )ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴ ﹰﺎ ﻭ ﻨﻔﺴﻴ ﹰﺎ(:
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ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ..ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﻴﺒﺩﻭ ﺃﻨﻪ ﻴﺯﺩﺍﺩ

ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﻫﻭ " ﺃﺒﻐﺽ ﺍﻟﺤﻼل " ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ
ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﻜﻙ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﺒﻐﻀﺎﺀ ﻭﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩﺓ ﺒﺩﺀﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻨﺤﺭﻑ ﻭﺍﻟﺠﺭﻴﻤﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﺫﻟﻙ .ﻭﺘﻁﻭﺭﻫﺎ.

ﺃﻭ ﹰﻻ :ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺎ:

ﻴﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﺭﻴﺒﺔ ﻭﺸﻙ ﻓﻲ ﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻭﺴﻠﻭﻜﻬﺎ؛ ﻟﺫﺍ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ

ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺘﻌﻘﻴﺩﹰﺍ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ

ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺭﺠﻭﻋﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻅﻨﻭﺍ ﺃﻨﻬﻡ ﺴﺘﺭﻭﻫﺎ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ،ﻭﺼﺩﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻠﻘﺏ
"ﻤﻁﻠﻘﺔ" ﺍﻟﺭﺩﻴﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻟﻜﻠﻤﺔ "ﺍﻟﻌﺎﺭ" ،ﻓﺈﻨﻬﻡ ﺴﻴﺘﻨﺼﻠﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺌﻭﻟﻴﺔ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺘﺭﺒﻴﺘﻬﻡ ﻭﻴﻠﻔﻅﻭﻨﻬﻡ
ﺨﺎﺭﺠًﺎ؛ ﻤﻤﺎ ﻴﺭﻏﻡ ﺍﻷﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺤﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻡ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺃﻭ
ﻟﻴﺱ ﻟﻬﺎ ﻤﺼﺩﺭ ﻤﺎﺩﻱ ﻜﺎﻑ؛ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺜﻘل ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﻤﻠﺔ ﺘﺤﺘﻙ
ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ ﺃﻭ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺤﺭﺭﻴﺔ ﻓﺘﻠﻭﻜﻬﺎ ﺃﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺭﺍﺴﺔ ﺃﺸﺩ ﻭﺃﻜﺜﺭ

ﺇﻴﻼﻤﹰﺎ)ﻋﻤﺭ.1994: (233 ،
ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻬﺩﺃ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﺒﻌﺎﻤل ﺍﻟﻔﺭﺍﻕ ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻥ ﺘﺒﺤﺙ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻥ ﺭﻓﻴﻕ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﺘﺼﺩﻤﻬﺎ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻌﺩﻴﻥ  -ﻓﻲ ﺸﺭﻗﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ -ﺃﻥ ﻴﺘﺯﻭﺠﻭﺍ ﺍﻤﺭﺃﺓ ﻟﻡ ﺘﺴﺘﻁﻊ ﻓﻲ
ﺘﺠﺭﺒﺘﻬﺎ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻜﺴﺏ ﻭ ﱠﺩ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻴﺤﺘﻔﻅ ﺒﻬﺎ ،ﻓﻁﻠﻘﻬﺎ ،ﺃﻭ ﺃﺼﺭﺕ ﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
ﻻ
ﻭﺘﺼﺩﻤﻬﺎ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻭﻤﺤﻴﻁﻬﺎ ﻻ ﻴﻘﺒﻠﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻌﺯﻭﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﹰ
ﻭﺨﺸﻴﺔ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺜﺎﻨﻴًﺎ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺸﺎﺒﺔ ﺠﻤﻴﻠﺔ ،ﺫﻟﻙ ﺃﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺭﺒﱠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺭﺓ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻤﺎل ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻫﻭ ﻜﻨﺯﻫﺎ ،ﻓﺘﺤﻭل ﺠﺴﺩﻫﺎ ﺇﻟﻰ
ﺇﻁﺎﺭ ﺫﻫﻨﻲ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﻐل ﺍﻟﺸﺎﻏل ﻟﻠﺭﺠل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ؛ ﻟﺫﺍ ﻴﺴﺎﺭﻋﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﺯﻭﻴﺠﻬﺎ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﻠﺘﺌﻡ
ﺠﺭﺍﺤﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻴﺠﺒﺭﻭﻨﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ )ﺇﻤﺎﻡ.(1996 ،

ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﻨﻔﺴـﻴ ﹰﺎ:

ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ،ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺤﺎﻤﻠﺔ ﺠﺭﺍﺤﻬﺎ ﻭﺁﻻﻤﻬﺎ ﻭﺩﻤﻭﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻘﻴﺒﺘﻬﺎ ،ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻷﻀﻌﻑ ﻓﻲ
ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ﻓﺈﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺃﻗﻭﻯ ﻤﻥ ﺃﻴﺔ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ؛ ﺇﺫ ﺇﻨﻬﺎ ﻭﺒﺤﻜﻡ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻗﺘﻨﺎﻋﻬﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻨﻬﺎ؛ ﻷﻨﻪ "ﺍﻟﺴﺘﺭﺓ" ﺒﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻱ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺒﻁﻼﻗﻬﺎ ﺘﻔﻘﺩﻫﺎ،
ﻭﺘﺼﺒﺢ ﻋﺭﻀﺔ ﻷﻁﻤﺎﻉ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻟﻼﺘﻬﺎﻡ ﺒﺎﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ )ﻤﺭﺴﻰ.(1995 ،
 .11.2.2ﻤﺭﺍﺤل ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ:
36

ﻤﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺨﻼﺼﹰﺎ ﻤﻥ ﺯﻭﺝ ﺘﻌﻴﺵ ﺃﺘﻌﺱ ﺃﻴﺎﻡ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺘﺤﺕ
ﺴﻤﺎﺌﻪ ،ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻻ ﺘﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻻ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﺼل ﺫﺭﻭﺓ ﺍﻟﻴﺄﺱ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﻷﻟﻡ ،ﻭﺘﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ
ﺘﻁﻭل ﺃﻭ ﺘﻘﺼﺭ ﻟﻴﻌﻭﺩ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ؛ ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﺃﻥ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺘﻤﺭ ﺒﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤل:

 .1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺼﺩﻤﺔ :ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
 .2ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ :ﻴﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺘﺘﻀﺢ ﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ ﻭﺍﻟﻅﻠﻡ
ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
 .3ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ :ﻭﻓﻴﻬﺎ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ،ﻭﻴﺒﺩﺃ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻭﻥ ﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻗﻔﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ)ﺘﻭﻨﺴﻲ.(35: 2002 ،
ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺁﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻜﺎﻤﻠﺔ ،ﺒل ﺇﻨﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺎ ،ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﺩﻯ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻘﻲ :ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﺍﻟﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﻭﻋﻲ ﻭﺇﺩﺭﺍﻙ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﻭل ﺒﻴﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ

ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻌﺩﻴل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ؛ ﻟﻴﺘﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻻﻨﺴﺠﺎﻡ ﻤﻊ ﺒﻴﺌﺘﻪ
ﺒﺸﻜل ﻴﺤﻘﻕ ﻟﻪ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ﻭﺍﻟﻘﺒﻭل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻴﺨﻔﺽ ﺘﻭﺘﺭﺍﺘﻪ ﻭﻗﻠﻘﻪ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁﺎ ﺘﻪ) .ﺍﻟﻜﻨﺩﺭﻱ،
.(211: 1992
ﻜﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻰ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﺘﻌﻴﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺜﻘﺘﻬﺎ ﺒﻨﻔﺴﻬﺎ،
ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺤﺴﺎﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺃﺨﻁﺎﺌﻬﺎ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺠﺎل

ﺒﺼﻔﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﺸﻐل ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺫﻱ ﺨﻠﻔﻪ ﺘﺭﻙ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬﺎ ﻭﺤﻴﺩﺓ ﺨﺎﺼﺔ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻻ ﺘﻌﻤل ،ﻓﺎﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻌﺎﻨﻴﻪ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻭﻟﺩﺕ ﻋﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺎﺸﺘﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﻤ ﱠﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻭﻤﺂﺴﻲ ﻁﻭﺍل
ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺃﻤﺭ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﺎ ﺯﺍﻟﺕ ﺘﺤﺏ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻟﻴﺴﺕ
ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺘﺤﺘﺎﺝ ﻭﻗﺕ ﺃﻁﻭل ﻜﻲ ﺘﺴﺘﻌﻴﺩ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ)ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺎﻁﻰ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ.(1998 ،

 3.2ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ

 1.3.2ﻤﻘﺩﻤﺔ:
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺃ ،ﻭﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻭل ﺍﻥ ﺃﻱ ﻭﺍﺤﺩﺃ ﻤﻨﺎ ﻗﺩ ﻴﻤﺘﻠﻜﻪ ﻓﻲ
ﻭﻗﺕ ﻤﻥ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﻀﻴﻕ ،ﺃﻭ ﺇﻨﻨﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻀﻁﺭﺍﺏ ﻴﻤﻨﻌﻨﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺃﻨﺸﻁﺔ
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ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩﺓ ﻜﺎﻟﻌﻤل ﻭﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﻭﻡ ﻭﺯﻴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ .ﻜل ﻫﺫﻩ ﻓﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺩﻻﻟﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺨﻁﺄ ﺸﺎﺌﻌﺄ ﻨﻘﻊ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻌﺄ ﺤﻴﻥ ﻨﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺎﻨﻲ

ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺒﺩﻭ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻷﺴﻰ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻭﺍﺫﺍ ﻟﻡ
ﻴﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻜﺫﻟﻙ ﻓﺎﻥ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻻ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻴﻨﻁﺒﻕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺃﻴﻀﺄ ،ﻷﻥ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﻤﻜﺘﺌﺏ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ،ﻟﻜﻥ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺇﻥ ﻤﻅﻬﺭ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺤﺩﻩ ﻟﻴﺱ ﺩﻟﻴﻸ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﻭ ﻤﺭﺍﺩﻓﺄ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻓﻲ ﻜل
ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﻪ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ) .ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ.(2001 ،

ﻭﻗﺩ ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻤﻥ ﻗﺩﻴﻡ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻓﻬﻡ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺸﺭﺤﻬﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﻌﺘﺭﻴﻬﺎ ﻤﻥ
ﺇﻀﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﻓﺴﺭﻩ ﺍﻟﻜﻨﺩﻱ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻟﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﻴﺼﺎﺏ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺒﺴﺒﺏ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﻤﺤﺒﻭﺒﺎﺕ ﻭﻓﻭﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﺎﺕ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺍﻟﺭﺍﺯﻱ ﻤﺭﻀﹰﺎ ﻋﻘﻠﻴﹰﺎ ﻴﻜﺩﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﻭﺍﻟﻌﻘل ﻭﻴﺅﺫﻱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺠﺴﺩ ،ﻭﻫﻭ ﻋﻨﺩ ﺍﺒﻥ

ﺤﺯﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻴﻕ ﺘﻨﺸﺄ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﻜﺜﻴﺭ ﻜﺎﻟﻐﻴﻅ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﻨﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﺤﻴﻠﺔ )ﻨﺠﺎﺘﻲ.(1993 ،
 2.3.2ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ:
ﻋﺭﻑ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ:
ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻲ ﺍﻷﻭل DSM 1V

ﺒﺄﻨﻪ " :ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻻ ﺘﻨﺠﻡ ﻋﻥ ﻋﻠﺔ ﻋﻀﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ﺒل ﻫﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺘﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺼﺩﻤﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ
ﺍﻟﻭﺴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻪ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻪ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻁﻔﻭﻟﺘﻪ ،ﻭﻫﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺸﺎﺫﺓ ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺤﻼ ﻷﺯﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺃﻭ
ﺇﻴﻘﺎﻓﻪ ،ﻗﺩ ﺘﻔﻠﺢ ﻓﻲ ﻫﺩﻓﻬﺎ ﺒﻘﺩﺭ ﻗﻠﻴل ﺃﻭ ﻜﺒﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺨﺎﺌﺒﺔ ﻻ ﺘﺠﺩﻱ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒل
ﺘﺯﻴﺩﻩ ﺸﺩﻩ ﻭﺇﺼﺭﺍﺭﺍ )ﻴﺎﺴﻴﻥ.(209 :1981 ،

ﻭﻋﺭﻓﺘﻪ ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ WHOﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﺎﺴﻊ  ICD - 10ﺒﺄﻨﻪ " :ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ
ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺤﺯﻥ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺏ ،ﻴﻨﺸﺄ ﻋﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ،ﻭﻻ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻓﻲ ﻤﻅﺎﻫﺭﻩ ﺘﻭﻫﻤ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻫﺫﻴﺎﻨﺎ،
ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻐﻠﺏ ﺍﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﺼﺩﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﻀﻪ ﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻻ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ

ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ " )ﺍﻟﻤﺤﺴﻴﺭﻱ.(113 :1983 ،
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ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺭﺯﻕ ) (44 :1987ﺒﺄﻨﻪ " :ﺍﻟﻬﺒﻭﻁ ﻭﻫﻭ ﻤﻭﻗﻑ ﻋﺎﻁﻔﻲ ،ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻴﺘﺨﺫ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﻼ ﻤﺭﻀﻴﹰﺎ ﻭﺍﻀﺤﹰﺎ ﻭﻴﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻜﻔﺎﻴﺔ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻁﻐﻰ ﻫﺫﺍ
ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺸﻜ ﹰ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺀ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻭﻴﺼﺎﺤﺒﻪ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ".
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺍﻟﺭﻓﺎﻋﻲ ) (314 :1987ﺒﺄﻨﻪ " :ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻭ ﺍﻨﻘﺒﺎﺽ ﺃﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻘﺒﺎﺽ ﺘﺘﻜﺭﺭ ﺒﺴﺒﺏ

ﻋﻭﺍﻤل ﺩﺍﺨﻠﻴﻪ ﺃﻭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ ،ﻭﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺸﺩﺓ ﻻ ﻴﻘﺘﻀﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﻻ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺭﺍﻓﻘﺔ ﺒﺘﻌﻁﻴل ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻋﻘﻠﻲ ﻤﻤﺎ ﻴﻤﻴﺯ ﻋﺎﺩﺓ ﺫﻫﺎﻥ ﺍﻷﻜﺘﺌﺎﺏ ".
ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺼﺎﺩﻕ ) (95 :1988ﺒﺄﻨﻪ " :ﻤﺭﺽ ﻋﺼﺎﺒﻲ ﻭﻟﻴﺱ ﻤﺭﻀﹰﺎ ﻋﻘﻠﻴﺎ ,ﻷﻥ ﺍﺘﺼﺎل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻊ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺴﻠﻭﻜﻪ ﺴﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻤﺴﺘﺒﺼﺭ ﺒﺤﺎﻟﺘﻪ ﻭﻫﻭ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺃﻭ ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺤﺎﺩﺓ

ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻌﻬﺎ ,ﻭﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻓﻴﻪ ﺍﻨﻔﺭﺍﺝ ﻟﻠﻤﺸﻜﻠﺔ,
ﻭﺍﻟﺯﻡ ﻜﻔﻴل ﺒﺎﻟﺸﻔﺎﺀ ﻤﻨﻪ ".

ﻭﻋﺭﻓﺘﻪ ﺴﻼﻤﺔ ) (43 :1989ﺒﺄﻨﻪ " :ﺨﺒﺭﺓ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ
ﻭﺍﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ،ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻴﺫﺍﺀ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﺩﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺒﺕ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻭﺭ
ﻭﺍﻻﺭﻫﺎﻕ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ.

 3.3.2ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ:
ﺘﺼﻨﻑ ﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ DSM-IV_TR American psychiatric Association
 ،Mood Disorder 1994ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻀﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ

 -1ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ Major Depression Disorder
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻭﺒﺔ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﺜﻨﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻜﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻠﺫﺫ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﺄﻱ ﻨﺸﺎﻁ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻤﻭل ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ،ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ
ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ،ﻭﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻤﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻭﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﻥ
ﻏﻴﺭ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻱ ﺨﻁﻁ ﻟﺫﻟﻙ ﻭﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ.
 -2ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻲ Dysthemic disorder
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ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺒﻤﺯﺍﺝ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻲ ﻤﺴﺘﻤﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل،

ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﻜﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﺃﻭ
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺸﻬﻴﺔ ،ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﻀﻌﻑ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﻻ ﻴﺤﺩﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﻱ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻌﻅﻤﻰ ﺃﻭ
ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻬﻭﺱ.

 -3ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ Depression Disorder Not Other Wise Specified
ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺄﺘﻲ ﻜﺄﻋﺭﺍﺽ ﻤﻊ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ.
 -4ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺏ Bipolar Disorder
ﻭﻴﺘﺴﻡ ﺒﺤﺩﻭﺙ ﻨﻭﺒﺔ ﻫﻭﺱ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻭ ﻨﻭﺒﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﺃﻭ
ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻨﻭﺒﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل .ﺃﻤﺎ ﺃﻋﺭﺍﺽ

ﻨﻭﺒﺔ ﺍﻟﻬﻭﺱ ﻓﺘﻜﻭﻥ ﺒﺎﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻌﻅﻤﺔ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻤﻥ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺤﺒﺔ ﻭﺘﺸﻤل ﺘﻀﺨﻡ ﺍﻷﻨﺎ ،ﻭﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻟﻠﻨﻭﻡ ،ﻭﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ،ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻁﺎﺌﺭﺓ ،ﻭﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﻟﻸﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﻭﺍﻻﻨﻐﻤﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻥ

ﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﻟﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻗﻠﻴل ﻭﺘﺴﺘﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻷﺴﺒﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -5ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺏ Bipolar Disorder
ﻭﻴﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺱ.
 -6ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺩﻭﺭﻱ Cyclothymic Disorder
ﺘﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻬﻭﺱ ﻭﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺎﺒل ﻨﻭﺒﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩﻴﻥ ﻭﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ
ﻭﺍﻷﻁﻔﺎل ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻨﻘﻁﻊ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺸﻬﺭﻴﻥ.
 -7ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺜﻨﺎﺌﻲ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩ Bipolar Disorder Other Wise Specified
ﻭﺘﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺎﺒل ﺃﻋﺭﺍﻀﻬﺎ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺜﻨﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻘﻁﺏ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
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 -8ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ

Mood Disorder Due To

General Medical
ﺘﺘﻤﺜل ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻲ ﻭﻨﻭﺒﺎﺕ ﻫﻭﺱ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ.
 -9ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ Substance Induced
:Mood Disorder
ﻭﺘﺸﻤل ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﻤﺯﺍﺝ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻲ ﺃﻭ ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻫﻭﺱ ﺘﻅﻬﺭ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﺘﻌﺎﻁﻲ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻭﺘﻅﻬﺭ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﻬﺭ ﺍﻷﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﺃﻭ ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ.
Mood Disorder Not Other Wise

 -10ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ
Specified

ﻭﺘﺸﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﻤﺯﺍﺠﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻑ ﺘﺤﺕ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ.

ﻴﻘﺴﻡ ﺍﻟﺩﻟﻴل ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﺤﺩﺘﻪ ﻭﻁﺒﻴﻌﺘﻪ ﺍﻟﺫﻫﺎﻨﻴﺔ ﻭﻤﺤﺩﺩﺍﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
 -1ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ  : X1 Mildﻭﺘﻭﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻬﻨﻲ.
 -2ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ  :X2 Moderateﻭﺘﻭﺠﺩ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺃﻭ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ.
 -3ﺤﺎﺩﺓ ﺒﻼ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺫﻫﺎﻨﻴﺔ  : X3 Server Without Psychotic Featuresﺃﻋﺭﺍﺽ
ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻌﻴﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ.
 -4ﺤﺎﺩﺓ ﻤﻊ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺫﻫﺎﻨﻴﺔ  :X4 Server with Psychotic Featuresﺃﻋﺭﺍﺽ
ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻴﺔ ﺤﺎﺩﺓ ﻭﻤﻌﻴﻘﺔ ﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻊ ﻅﻬﻭﺭ ﻀﻼﻻﺕ ﻭﻫﻼﻭﺱ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.

ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺒﺴﻴﻁ ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﺨﻁﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻷﻨﻪ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﺸﺨﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ
ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﺩ.
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4.3.2ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ:
ﺤﺎﻭل ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻜل ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺘﻌﻜﺱ ﻤﺠﻤل ﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺘﻬﻡ
ﻭﺤﺩﺓ ﻭﺘﻜﺎﻤل ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻪ ﺒﺎﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﺘﻔﺼﻴﻼﺕ ﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﺩﺍﺨل ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ
ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﻟﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ:
ﺘﺸﺘﻤل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴل ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻤﺜل
ﺍﻟﻨﻭﺭﺒﻨﻔﺭﻴﻥ  ،Norepinefrineﻭﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺘﻴﻨﻴﻥ  Serotinineﺤﻴﺙ ﻴﻌﻤﻼﻥ ﻋﻠﻰ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﻴﺎل ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﻭﺼﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺘﻴﻥ ﺘﺘﺭﻜﺯﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺍﻟﻁﺭﻓﻲ ﻭﻟﻜﻥ

ﻟﻴﺱ ﻭﺍﻀﺤ ﹰﺎ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻬﺎ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍ ﻭﺍﻥ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ.
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺭﻜﺯ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﺨﺘﻼل ﺍﻹﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺇﻓﺭﺍﺯﺍﺕ ﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﻗﻴﺔ

 ،Gland Thyroidﻭﺍﻟﻐﺩﺓ ﺍﻟﻜﻅﺭﻴﺔ  Adrenalineﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﻴﺘﺎﻤﻴﻨﺎﺕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻥ  6ﻭﻓﻴﺘﺎﻤﻴﻥ ) 12ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ.(1988 ،

ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:
ﻓﺴﺭ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻀﺏ ﻤﻭﺠﻪ ﺩﺍﺨﻠﻴﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻁﻭﺭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﻡ
ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺒﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺭﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺠﻊ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  Super Egoﻭﺍﻷﻨﺎ  egoﻤﻊ ﺇﺒﻘﺎﺀ ﻓﻜﺭﺘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺤﺏ
ﻭﻗﺩ ﺭﺒﻁﻪ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﻓﻴﻬﺎ
ﺇﻟﻰ ﺇﻗﺩﺍﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﺌﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ )ﻓﺭﻭﻴﺩ.(1989 ،
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﻟﻘﺩ ﺭﻜﺯ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺇﺠﻤﺎ ﹰ
ﺍﻻﻭﺩﻴﺒﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺃﺒﺭﺍﻫﺎﻡ

 ،Abrahamﻭﻫﻭ ﺃﺤﺩ ﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭﺍﻟﻤﻁﺒﻘﻴﻥ ﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻘﺩ ﺃﺜﺎﺭ ﻫﺫﺍ

ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﺅﻜﺩﺍ ﺒﺄﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ.
42

ﻭﻤﻊ ﺘﻁﻭﺭ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﻜﺯﺓ ﻋﻠﻰ ﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻷﻨﺎ ﺃﺼﺒﺢ ﻴﻨﻅﺭ

ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻜﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻀﻌﻑ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺤﻴﺙ ﻴﺅﺩﻱ ﻫﺫﺍ
ﺇﻟﻰ ﻓﺸل ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺒﺩﺃ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺅﺩﻴﹸﺎ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ).(1993 ،Schwartz

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻷﻨﺎ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺤﺩﺍﺜﺔ ﻜﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺎﺩ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ

ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺎﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﻭﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﺒﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻨﺎ ﻭﺤل
ﺃﺯﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﺜل ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﺤﻴﺙ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﻤﻤﺎ ﺫﻜﺭﻩ
ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻪ ﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺠﻨﻭﺩ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﺸﺨﺎﺹ ﻓﻘﺩﻭﺍ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﻬﻭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻤﺎﻀﻴﻬﻡ ﻭﺤﺎﻀﺭﻫﻡ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻡ ﻭﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻀﻴﺎﻉ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﻡ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ
ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ).(1963 ،Erikson
ﺘﻘﻭﻡ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﺭﻴﻙ ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﹰﺍ ﻨﻤﻭ ﺍﻷﻨﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻁﺒﻴﻘﻪ ﻟﻤﺒﺩﺃ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ،
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ﻜﻨﺘﺎﺝ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻜﻤﺎ ﻴﻔﺘﺭﻀﻬﺎ ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ،ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ

ﺘﻁﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻷﻨﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻤﻨﺤﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻗﻭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ ،ﻓﺄﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ
ﺍﺭﻴﻜﺴﻭﻥ ﻻ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﺍﻟﺤل ﺃﻭ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻭﻋﺭﺍﻗﻴل ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﺒل ﻫﻲ
ﻨﻘﻁﺔ ﻋﺒﻭﺭ ﻟﻠﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻠﻴﻬﺎ ،ﻓﻜل ﺸﺨﺹ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺼﺭﺍﻋﺎﺘﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ،
ﻓﺎﻟﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺘﺸﻜل ﺒﻌﺩﹰﺍ ﺠﺩﻴﺩﹰﺍ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺘﺨﻁﻴﻪ
ﺤﺘﻰ ﻴﺼل ﺍﻟﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ،ﻭﺇﻤﺎ ﺍﻹﺨﻔﺎﻕ ﻭﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺘﺠﺎﻭﺯﻩ ﻭﺤل ﺍﻷﺯﻤﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻜﻭﻨﹸﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﻟﻸﻨﺎ )ﻋﺩﻡ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ،ﺨﺠل ،ﺸﻙ (..ﻓﺎﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻸﻨﺎ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺤل ﺃﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻨﻲ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺩﻓﻌﺔ

ﻗﻭﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﻭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺤل ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺤﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻏﻴﺭ ﻤﺭﻀﻲ
ﻴﺸﻜل ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺃﺨﺭﻯ )ﺍﻟﻌﺯﻩ.(2002 ،

ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ:
ﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺴﻴﻠﺠﻤﺎﻥ  Seligmanﺃﻭل ﻤﻥ ﺍﺜﺒﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻨﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻨﺘﻌﺎﻤل

ﻤﻊ ﻤﻭﺍﻗﻑ ﻤﻬﺩﺩﺓ ﻟﻠﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﻤﺎﻥ ﻭﻻ ﻤﻬﺭﺏ ﻤﻨﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺭﻯ ﺴﻴﻠﺠﻤﺎﻥ ﺃﻥ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻷﺤﺩﺍﺙ
ﻏﻴﺭ ﺴﺎﺭﺓ ﻓﺄﻨﻪ ﻴﺘﻌﻠﻡ ﻋﺩﻡ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﺍﻨﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﺒﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻁﺎﺌل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ

ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻓﺄﻥ ﻗﻠﻕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺨﻭﻓﻪ ﻴﻤﻬﺩ ﺒﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
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ﻟﻘﺩ ﻗﺎﻡ ﺴﻴﻠﺠﻤﺎﻥ  Seligmanﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﺠﺯ ﻤﺘﻌﻠﻡ ﺤﻴﺙ ﺍﻨﺘﻬﻰ ﺇﻟﻰ

ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺄﻨﻭﺍﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻠل ﺘﺸﻤل ﺨﻠل ﺩﺍﻓﻌﻲ  ،Motivational Deficitﻭﺨﻠل ﻤﻌﺭﻓﻲ
 ،Cognition Deficitﻭﺨﻠل ﻓﻲ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ  ،Self conceptﻭﺨﻠل ﻭﺠﺩﺍﻨﻲ Affective
 deficitﺤﻴﺙ ﺘﻨﺘﺞ ﺍﻷﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒل ﻴﻨﺘﺞ

ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺭﻏﻭﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻹﻤﻜﺎﻥ ﺘﻌﺩﻴﻠﻬﺎ
ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺤﺠﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ  Helplessnessﻴﺤﺩﺙ ﻤﺅﺩﻴﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ

ﺩﺭﺠﺔ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻱ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ

ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺩﺨل ﺒﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻭﺘﻌﺘﻤﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ )ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ – ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ -ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ-ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ( ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﺓ ﺍﻟﺘﻭﻗﻊ ﺒﺎﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ،
ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻭﻗﻊ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺒﻁﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻜﻠﻤﺎ

ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻀﺒﻁ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ

ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺫﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺤﺩﺙ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ &(Costin
).Draguns,1975
ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ:
ﻴﺭﻯ ﺁﺭﻭﻥ ﺒﻙ  Beckﺃﻥ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ ﻫﻲ ﺍﻷﺼل ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻜﺘﺌﺒﻴﻥ
ﻴﺭﻭﻥ ﺃﻥ ﻓﺸﻠﻬﻡ ﻴﺭﺠﻊ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻓﻴﻬﻡ ﻭﻴﻀﺨﻤﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
ﻭﻟﻘﺩ ﻁﻭﺭ ﺒﻙ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺤﻴﺙ ﺍﺭﺠﻊ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻷﺩﺭﺍﻙ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻁﺭﻕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻤﺅﻜﺩﹰﺍ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺒﺎﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  schemaﺘﻔﺴﺭ ﺴﺒﺏ ﻤﻴل ﺍﻟﺒﻌﺽ
ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻤﺅﻟﻤﺔ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻤﺎﺫﺝ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻨﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺨﺒﺭﺍﺘﻬﻡ ).(1979 ،Beck et al

ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ.
 5.3.2ﺘﻌﻠﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ:
ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻨﻪ ﺭﻏﻡ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺒﻌﹸﺎ ﻟﻠﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻷﺨﺫ ﻓﻲ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ،
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ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻜﻥ ﻫﻨﺎ ﺴﻴﺘﻡ ﺘﻠﺨﻴﺹ ﻷﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:

 -1ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ :ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻜﻤﺎ ﻭﻴﺸﻴﺭ
ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺒﻴﻭﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺩﻤﺎﻍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ﺍﻟﺠﻴﻨﻴﺔ ).(1988 ،Goldstein

 -2ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ :ﻜﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﻜﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﺤﺩ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﺃﻭ
ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﺔ ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﻋﺘﻤﺎﺩﻴﺔ.
 -3ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ :ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ
ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ ﻨﺸﻭﺀ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﻜل ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻟﻠﻤﺭﺽ ﻭﻟﻴﺱ ﺴﺒﺒﺎ ﻟﻪ ،ﻏﻴﺭ ﺃﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﺜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻴﻨﻴﺔ Rennie
ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﺤﻭل ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﻭﺠﺩ ﺃﻥ  %80ﻤﻥ ﺒﻴﻥ  208ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤل ﻨﻔﺴﻴﺔ )ﻋﻜﺎﺸﺔ.( 1992 ،
 -4ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﺩﺭﺍﺕ :ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﺜل ﺃﺩﻭﻴﺔ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻟﺭﻭﻤﺎﺘﻴﺯﻡ ﻤﺜل ﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﻜﻭﺭﺘﺯﻭﻥ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻴﺤﺩﺙ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻅﻬﻭﺭ ﺁﺜﺎﺭ ﺠﺎﻨﺒﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ )ﻤﺭﺍﺩ.(1994 ،

 6.3.2ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺠﺘﻤﺎﻉ ﻋﺩﺓ ﻋﻭﺍﻤل ﻭﺭﺍﺜﻴﺔ ،ﻜﻴﻤﻴﺎﺌﻴﺔ ،ﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻭ ﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻭ ﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل
ﺍﻟﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻤﺜل ﺘﺼﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﺒﺎﻟﺭﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻰ ﺃﻥ ﺃﺩﻤﻐﺔ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺒﺩﻭ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻥ

ﺃﺩﻤﻐﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻹﻜﺘﺌﺎﺏ.

ﻭﺍﻻﻥ ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻁﺭﻕ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﻭﺠﺯ ﻭﻓﻕ )ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ ،ﺍﻟﻤﺠﺩﻻﻭﻱ (2001 ،ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺴﺒﺏ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺽ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻟﻨﻘل ﺍﻟﻤﻭﺭﺜﺔ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻴﻌﺘﻘﺩ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺩ ﺘﻨﺘﻘل ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ ﻤﻭﺭﺜﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﻤﻭﺭﺜﺎﺕ
ﺠﻨﺴﻴﺔ ﻤﺤﻤﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﻭﻤﻭﺴﻭﻡ. X

ﺃﻴﻀﺄ ﻭﺠﺩ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﻤﺘﻁﺎﺒﻘﺔ)ﺍﻟﺘﻭﺍﺌﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺞ ﻤﻥ
ﺘﻠﻘﻴﺢ ﺤﻴﻭﺍﻥ ﻤﻨﻭﻱ ﻭﺍﺤﺩ ﻟﺒﻭﻴﻀﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ( ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ  %70ﻭﻜﺫﻟﻙ

ﺘﺒﻠﻎ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺤﻭﺍﻟﻲ ..%20
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 .2ﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ  Neurotransmittersﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻷﻴﻌﺎﺯﺍﺕ
ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﺩﻤﺎﻍ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻥ ﻨﻘﺼﺕ ﻓﺴﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻅﻬﻭﺭ
ﺃﻋﺭﺍﺽ ﻭﻋﻼﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻫﻲ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺘﻭﻨﻴﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﺅﺨﺭﺍ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ

ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻫﻡ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﻨﺴﺒﺔ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺴﻴﺭﻭﺘﻭﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺤﺎﻟﻴﺎ

ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ.

 .3ﺍﻟﻜﺤﻭل ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ﻋﺎﻤﻼ ﻤﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ

ﺍﻟﺸﺎﺌﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﺘﻜﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺫﻭ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺘﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺸﺭﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺔ

ﻟﻠﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺤﺯﻨﻬﻡ ﻭﻴﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﻭﺼﻭل ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻷﺒﺘﻬﺎﺝ ﺃﻭ

ﻨﺴﻴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺇﻻ ﺃﻥ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﻴﻤﻴﺎﻭﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺴﺎﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻜﺤﻭل ﺘﺤﺩﺙ

ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺒﺩ ﻭﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﻤﻭﺍﺩ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ.

 .4ﻋﻭﺍﻤل ﺘﻭﺘﺭ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺸﺨﺹ ﻋﺯﻴﺯ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺃﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻤﻌﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﺤﺴﺎﺱ ﺒﺨﺭﻕ ﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﻤﻥ ﻋﻼﻗﺔ

ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻭﻅﻴﻔﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻤﺎ ﺘﺤﺕ ﺃﻭ ﻓﻭﻕ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻟﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ

ﻜﺌﻴﺏ ﺁﺨﺭ .ﻻﺘﺅﺩﻱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺎﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺴﻤﻰ ﻨﻭﺒﺔ
ﺍﻷﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻜﺒﺭﻯ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻘﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻤﻠﻜﻭﻥ ﻋﺎﻤﻠﻲ ﺍﻟﻭﺭﺍﺜﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠل ﻓﻲ

ﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻨﺎﻗﻼﺕ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ.

 .5ﺠﻨﺱ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻗﺩ ﻴﺘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺒﻌﺽ ﺍﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻟﻜﻥ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭ ﺨﺎﻁﻲﺀ ﻭﻟﻜﻥ ﺭﺒﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﺩﻕ ﻓﻲ ﻭﺼﻑ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﺒﺎﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺤﻔﻅ "ﺘﻤﻜﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻤﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﺒﻁﻼﻗﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ

ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺒﺸﻴﻭﻉ ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺹ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ ﻋﻨﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻗﺩ ﺘﺤﺎﻭل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ

ﺇﻴﺫﺍﺀ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺇﻴﺫﺍﺀ ﺠﺴﺩﻴﺎ ﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻭﻟﻜﻥ ﻤﻥ ﻴﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺭﺠﺎل ﻴﺒﻠﻎ 3ﺃﻀﻌﺎﻑ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻨﺎﺙ.

 .6ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺼل ﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﻓﻲ
ﺠﺴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﺤﺎﻤﻠﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻭﻻﺩﺓ ﻴﺼﺎﺏ ﻋﺎﺩﺓ  %10ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ.

 .7ﺃﻤﺭﺍﺽ ﻭﻋﺎﻫﺎﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ)ﻜﺎﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﻭﺍﻟﻀﻐﻁ
ﻭﺍﻟﺴﻜﺭﻱ...ﺍﻟﺦ( ﻭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﺍﻤﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺯﻤﻨﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﺔ

ﺍﻟﺤﺭﺠﺔ ﻟﻠﻤﺭﺽ ﺃﻭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﺩﻭﻴﺔ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺘﺅﺩﻱ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺇﻟﻰ

ﻅﻬﻭﺭ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﺂﺒﺔ.
 .8ﺍﻟﺤﻨﻴﻥ ﻭﻴﺴﺒﺒﻪ ﻓﺭﺍﻍ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺤﻠﻴﻠﻪ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻤﺎﺭﺴﺔ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺃﻭ ﻟﻘﺎﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ

ﺒﺎﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﻟﻜﻥ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻫﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﻤﺅﻗﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺯﻭل ﺒﺯﻭﺍل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺓ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
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 .7.3.2ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ:
ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻭﻗﺎﻴﺔ ﻭﺨﻁﻭﺍﺕ ﻟﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺃﺯﻤﺔ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﻸﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺭﺽ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻭل ﻭﻀﻊ ﻋﻼﺝ ﻨﺎﺠﺢ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻫﻲ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺤﻭل ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻫﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺜﻪ .ﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻘﺩ
ﺘﻭﻓﺭﺕ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺒﻘﺩﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﺤﻭل ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﺒﺤﺎﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﻼ ﻓﻲ ﻗﺭﺏ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻰ ﺤل ﻤﻼﺌﻡ ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ
ﺤﻭل ﺠﻭﺍﻨﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﺃﻤ ﹸ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻭﺍﻟﺴﺅﺍل ﻫﻨﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﺎﻟﺤل ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻫل ﻫﻡ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﻡ

ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻭﻥ ﺃﻡ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ؟ ..ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﻭﺭﹸﺍ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻭﺩﻭﺭﹸﺍ ﻟﻠﻁﺒﻴﺏ،
ﻭﺩﻭﺭﹰﺍ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ) .ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ.(2001 ،
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻴﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻴﺘﻡ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﻋﺩﺓ
ﻭﺴﺎﺌل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻤﻌﹰﺎ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻟﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﺤﺴﺏ ﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ)ﺍﻟﺸﺭﺒﻴﻨﻲ.(2001 ،

• ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ:

ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺠﻠﺴﺎﺕ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﺃﻭ ﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻀﻡ ﻋﺩﺓ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻴﺤﺎﺀ،
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺘﺩﻋﻴﻡ ،ﻭﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ،ﻭﻟﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻨﻴﺎﺕ
ﺩﻗﻴﻘﺔ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﻭﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻭﻥ.
• ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺒﻴﺌﻲ:
ﻭﺘﻌﻨﻲ ﺒﻪ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺒﻴﺌﺔ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻴﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺒﻌﻴﺩﹰﺍ ﻋﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﺕ ﻟﻪ
ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻭﻴﺘﻡ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺇﻟﻰ ﻭﺴﻁ ﻋﻼﺠﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻼﺴﺘﺸﻔﺎﺀ؛ ﻭﻤﻥ ﻭﺴﺎﺌل
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺢ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﺸﻐل ﻓﺭﺍﻏﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺘﺄﻫﻴﻠﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻨﺩﻤﺞ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻬﺩ ﺇﻟﻰ ﻋﻭﺩﺘﻪ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.

•

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ:
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ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﺍﻟﻤﻀﺎﺩﺓ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺤﺕ ﺇﺸﺭﺍﻑ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﻴﻥ .ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻁﺒﻴﺏ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ

ﺍﻟﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﻭﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﺴﻥ ﺤﺎﻟﺘﻪ ،ﻭﺴﻴﺘﻡ ﻋﺭﺽ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ
ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻊ ﻤﻭﻀﻊ ﻻﺤﻕ ﺒﺸﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻀﻴل.
•

ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ:

ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻜﻬﺭﺒﺎﺌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺇﻴﻘﺎﻉ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل

ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻨﻭﻴﻡ ﺍﻟﻤﻐﻨﺎﻁﻴﺴﻲ  ،Hypnosisﻭﺍﻟﻭﺨﺯ ﺒﺎﻹﺒﺭ  ،Acupunctureﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺩﻭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺩﺍﻉ
 Placeboﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻘﻕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.

ﻭﻟﻘﺩ ﻅل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻭﺴﺎﺌل ﻨﺎﺠﺤﺔ ﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻴﺸﻐل ﺒﺎل ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﺼﻔﺔ
ﻋﺎﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻋﺼﻭﺭ ﺯﻤﻨﻴﺔ ﻁﻭﻴﻠﺔ؛ ﻭﻟﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ،
ﻭﺍﻷﻋﺸﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻴﺫ ،ﻭﺍﻟﻜﻲ ،ﻭﻁﺭﻕ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺴﺤﺭ ﻭﺍﻷﺭﻭﺍﺡ ﺍﻟﺸﺭﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﻘﺩ

ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻴﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ.
ﻭﺒﻘﻲ ﺍﻟﺤﺎل ﻫﻜﺫﺍ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺤﺩﺙ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻬﺎﺌل ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﺘﻁﻭﺭﺕ ﻭﺴﺎﺌل

ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺃﺼﺒﺢ ﻟﻠﻁﺏ ﺍﻵﻥ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺅﻜﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﺇﺤﺭﺍﺯ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻭﻤﻨﺎ ﻫﺫﺍ ﻻ
ﻴﻜﻔﻲ ﻟﻼﻨﺘﺼﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺭﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﺯﺍﺩ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﻠﻘﻲ ﺒﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻹﻴﺠﺎﺩ ﻭﺴﺎﺌل ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ
ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻌﺼﻴﺔ ﻭﻫﻨﺎ ﻴﻅل ﺍﻟﺒﺎﺏ ﻤﻔﺘﻭﺤﹰﺎ ﻟﻠﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻷﻤﺜل ﻟﻤﺭﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
ﻭﻨﺤﻥ ﺩﺍﺌﻤ ﹰﺎ -ﻜﻤﺨﺘﺼﻭﻥ ﻨﻔﺴﻴﻴﻥ -ﻨﻘﻭﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺭﻴﺩ ﺍﻟﻭﺼﻭل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻋﻨﺩ

ﻋﻼﺝ

ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻀﻤﺎﻨﻬﺎ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﺍﻟﻌﻼﺝ ،ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺸﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﻼﺌﻡ ﻟﻌﻼﺠﻬﺎ؛ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻘﺩ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ

ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻟﻜﻥ ﻀﻤﺎﻥ ﺠﻭﺩﺓ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺅﻜﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺤﺎﻟﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻋﻼﺝ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻴﺩﺓ ﻟﻠﻐﺎﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻤﺜل ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ .ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺨﺼﺎﺌﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻓﺈﻥ ﻋﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ ﺃﻴﺴﺭ
ﻭﺃﻓﻀل ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﻋﻼﺝ ﺤﺎﻻﺕ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﺼﺎﻡ ،ﻭﻴﺠﺏ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻟﻠﻤﺭﻴﺽ ﻭﺃﻫﻠﻪ
ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺩﺍﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺃﻥ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻗﺩ ﺘﻁﻭل ﻭﺍﺤﺘﻤﺎﻻﺕ ﻋﻭﺩﺓ ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴﺭ

ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻓﻲ ﺠﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﺤﺘﻰ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻌﺔ ﻤﻨﻪ.
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 4.2ﺍﻟﻐﻀﺏ

 .1.4.2ﻤﻘﺩﻤﺔ:
ﻨﻌﻴﺵ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺘﻌﺼﻑ ﻓﻴﻪ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻻﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ﻋﻨﻴﻔﺔ .ﺇﻨﻬﺎ ﻤﺯﻴﺞ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺎﺕ .ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ
ﻫﻭ ﻫﺩﺍﻡ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺒﻨﺎﺀ ،ﺇﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﻼﻗﺔ ﻤﻌﻘﺩﺓ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺭﺡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺤﺏ ﻭﺍﻟﻜﺭﻩ ﻭﺍﻟﻐﻴﻅ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺤﻘﺩ ﻭﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻟﺤﺴﺩ ﻭﺍﻟﻐﻴﺭﺓ.ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻨﺎ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻨﺎ ﻫﻲ ﺩﺍﺌﻤﹰﺎ ﻋﻼﻗﺎﺕ

ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ..ﻋﻼﻗﺎﺕ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﻓﻬﻡ ﻟﻐﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻫﺫﻩ ،ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻤﻭ ﻭﺍﻻﺭﺘﻘﺎﺀ ﻭﻴﻤﻨﺤﻨﺎ ﻁﺎﻗﺔ ﺨﻼﻗﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ .ﻭﻟﻜﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﻓﻬﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻗﺩ
ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﻭﺨﻴﻤﺔ.
ﻟﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻔﻬﻭﻤﹰﺎ ﻭﺍﺴﻌﹰﺎ ،ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻭﺼﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،
ﻤﻥ ﺨﻭﻑ ﻭﻏﻀﺏ ﻭﻓﺭﺡ ﻭﺤﺯﻥ) .(2003 ،Bernardﻓﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺒﺩﻭﻥ ﺍﻨﻔﻌﻼﺕ ﻻ ﻁﻌﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﻻ ﻤﻌﻨﻰ
ﻻﻨﻬﺎ ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﻨﻤﻭ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﻁﻲ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ ﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ )ﺤﺴﻴﻥ،

.(2007
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻤﻘﺎﺼﺩﻨﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻻ ﻨﺸﻌﺭ ﺇﻻ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻘﻭل ﻟﻨﺎ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻻ ﻟﻁﻠﺏ ﻨﻁﻠﺒﻪ ﻤﻨﻪ
ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻬﻤﻨﺎ ﺃﺤﺩﻫﻡ ﺍﺘﻬﺎﻤﹶﺎ ﻤﺎ ﻨﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﻨﺭﺩ ﺒﻐﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻨﺎ ﺸﺨﺹ
ﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ…ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻤﻜﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﻔﻘﺩ ﺼﻭﺍﺒﻨﺎ …ﺃﻥ ﻨﻨﻔﺠﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻴﻅ .ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻨﻜﻭﻥ ﻏﺎﻀﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﻤﺭ
ﻤﺎ ﻓﺈﻨﻨﺎ ﻗﺩ ﻨﻨﻔﺠﺭ ﻏﻀﺒﹰﺎ ﺒﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺒﻐﻀﺒﻨﺎ ﺒﺄﺼﺩﻗﺎﺌﻨﺎ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺤﻜﻡ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﺸﺩﺓ ،ﺍﻟﻤﺩﺓ ،ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﺘﺭ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻭﻴ ﹰﺎ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻱ )(2003 ،Bernard
ﻭﺘﻘﻭل "ﺩﻭﻨﺎ ﺩﻭﺴﻭﻥ "ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ :ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺸﻲﺀ ﻤﻌﻘﺩ ﺠﺩﹰﺍ .ﻭﺴﺒﺒﻪ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ

ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ،ﺃﻭ ﺤﺘﻰ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل .ﺇﻨﻬﻡ
ﻴﻌﻠﻤﻭﻨﻨﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻋﺎﻁﻔﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﻤﻔﻴﺩﺓ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﻌﺒّﺭ ﺒﻬﺎ ﻋﻨﻪ .ﻓﻤﻥ ﺍﻷﻓﻀل ﺒﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎل ﺃﻥ ﻨﻌﺒّﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺃﻻ ﻨﻜﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺃﺠﺴﺎﻤﻨﺎ ﻭﻋﻘﻭﻟﻨﺎ .ﻭﻟﻜﻥ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﻨﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻨﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻨﺤﻭﻟﻬﺎ ﺇﻟﻰ
ﻓﻌل ﻴﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ .ﺇﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻨﻌﺒﺭ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺕ ﺘﻀﻌﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ
ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﺨﻼﻴﺎ ﺍﻟﻤﻨﺎﻋﺔ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ) .ﺍﻟﻜﺤﻴل.(2010 ،
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ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ﺩﻭﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ﻋﻥ

ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺴﻤﻭﺤﹰﺎ ﻓﻘﻁ ﻟﻠﺫﻜﻭﺭ ﺩﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻓﻠﻜل ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺭﺍﺜﻪ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻹﻴﺩﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ،ﻭﻴﻌﻭﺩ ﻫﺫﺍ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ،(2008 ،pilar) ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻫﻲ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﺒﺩﺍﺌﻴﺔ ﻤﺘﺨﻠﻔﺔ ﻟﻺﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ
ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺤﺎﻭل ﻜﺒﺕ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﺃﻭ ﻭﻋﻴﻪ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﺭﻑ ﺒﺴﻠﻭﻜﺒﺤﻴﺙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﺎﺠﺯﺃ ﻋﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ

ﺤﺘﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺘﻭﺠﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﻬﺩﺭ ﺤﻘﻪ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻻﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﻜﺎﺀ
ﻭﺍﻻﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺩﺍﺌﻡ.
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻕ ﻫﻭ ﻭﺴﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ

ﺍﻟﻤﻬﺩﺩﺓ ،ﻭﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﻁﺎﺭﺌﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﹰﺎ ﻤﻀﺎﺩﹰﺍ ﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ
ﺇﻻ ﻨﻘﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﻀﺎ ،ﻭﻜل ﻤﺎ ﻻ ﻴﺭﻀﻲ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻐﻀﺒﻪ ،ﻭﻻ ﻴﻤﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎل ﺒﺴﻼﻡ ،ﻴﺅﺩﻱ
ﺇﻟﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻬﺩﻑ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﻴﻨﺎﺴﺏ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﻬﺩﺩ.
ﻭﻟﻠﻐﻀﺏ ﺼﻭﺭﺘﺎﻥ ،ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻡ ،ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺤﻤﻭﺩ ﻫﻭ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩل ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺫﻤﻭﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﺨﺭﺝ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻭﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺤﻴﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩﺃ ﻴﻤﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ﺤﻴﻥ ﺘﺸﺘﺩ

ﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻜﺎﺌﻥ ﺍﻟﺤﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﻤﺎﻴﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻴﺼﺩﻕ ﻗﻭل ﺒﻭﺫﺍ ،ﺇﺫﺍ ﻗﺎل :ﺃﻥ ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﺸﺒﻪ ﺒﺎﻟﻘﺒﺽ
ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺭ ﺤﺎﺭ ﻹﻟﻘﺎﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ،ﻟﻜﻨﻙ ﺃﻨﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺘﺭﻕ ،ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻜﺄﻨﻪ ﻗﺒﺽ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﺭ
ﻴﺤﺘﺭﻕ ﻤﻥ ﻴﺤﻤﻠﻪ )ﻜﺎﺴﻨﻴﻭﻑ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ.(2006 ،
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﺩ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﺒﺸﻜل ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻟﻔﻅﻲ ﻤﺜل ﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﺼﺭﺍﺥ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺸﻜل ﻀﺭﺏ ﺃﻭ ﺘﻜﺴﻴﺭ ﺃﻭ ﺘﺨﺭﻴﺏ ،ﺃﻭ ﻴﺼﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻫﺠﻭﻤﻴﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓـﺭﺍﺩ ﺍﻵﺨـﺭﻴﻥ
ﻭﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ .ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ) ،Bernard
.(2003

 .2.4.2ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ:
ﺍﻫﺘﻡ ) (Sepelbergr,1985ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻔﻪ ﻟﻠﻐﻀﺏ ﺒﻜل ﻤﻥ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻜل ﻤﻨﻬﻤﺎ
ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺍ ﻜﺎﻻﺘﻲ:
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• ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﻴﻌﺭﻓﻬﺎ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ
ﻭﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻴﻅ.

• ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﺘﻌﺭﻑ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻡ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻔﺤﻭﺹ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ
ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ،ﻭﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻤﻴل ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ
ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ).ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،ﻓﻭﻗﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ،1988 ،ﺹ.(9
ﻭﻴﻌﺭﻑ )ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ) 2008 ،ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﺒﺄﻨﻪ ﺸﻌﻭﺭ ﻋﺎﺩﻱ ﻭﺴﻭﻱ ﻓﻲ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﻴﻅﻬﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ
ﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻁﺭ ،ﻭﻤﻥ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻹﺜﺎﺭﺓ ،ﻭﺍﻻﻫﺘﻴﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﺃﻭ
ﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻭﻨﺸﺎﻁ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻟﺜﻭﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻐﻴﻅ،
ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺴﻠﻭﻜﹰﺎ ﻏﻴﺭ ﺘﻜﻴﻔﻲ ،ﺃﻭ ﻤﺭﻀﻴﹰﺎ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﺼﻑ ﺒﺎﻻﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ
ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺒﺏ.
ﻭﻴﺸﻴﺭ ﺒﻴﻙ  Beck. Aﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل ،ﻭﻫﻭ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ،ﺤﻴﺙ

ﺃﻨﻪ ﻴﺘﺄﺜﺭ ﺒﺎﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻬﺩﻴﺩﻴﻪ ،ﻭﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻴﺔ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﻗﻭﺓ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ

ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺜل ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ،ﻭﺠﻤﻴﻌﻬﺎ
ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭﺓ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ )ﺤﺴﻴﻥ-2007 ،ﺏ (.
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ) Novako (1975ﻜﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺴﻴﻥ ) (2007ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﺍﻹﻴﺫﺍﺀ ،ﻭﻴﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،
ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ.
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻟﻨﺩﻓﻴﺩ ) ) 2004ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻫﺩﻑ ﻴﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﻟﻌﻨﻑ ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ،ﻓﻬﻲ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺘﺘﻁﻠﺏ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻏﺎﻀﺒﺔ ،ﻭﻟﻠﻐﻀﺏ
ﺃﻋﺭﺍﺽ ﺘﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻷﺠﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻌﻘﻭل ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ.
ﻭﻴﻌﺭﻑ ﻋﻠﻲ ) (2001ﺍﻟﻐﻀﺏ :ﺒﺄﻨﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻼﺤﺒﺎﻁﺎﺕ
ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﻋﻤﻠﻪ ﺃﻭ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ،ﺃﻭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻪ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﻭﺍﺭ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺘﻪ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭ ﻏﻀﺒﻪ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
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ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺍﻓﺭﻴل  ، (2001) Avirllﺍﻟﻐﻀﺏ :ﺒﺄﻨﻪ ﺘﻨﺘﺞ ﻋﻥ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺇﺤﺒﺎﻁﻲ ،ﻴﻜﻭﻥ ﻟﻬﺎ

ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﺍﻨﻌﻜﺎﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭﺍﺘﻪ ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻤﻊ
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻓﻲ ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﺇﺩﺭﺍﻜﻪ.
ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺒﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ  2008ﻟﻠﻐﻀﺏ.
 .3.4.2ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ:
ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺤﺩﻭﺩ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺸﺎﺒﻬﺔ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﻭﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﻨﻭﻀﺢ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻜل
ﻤﻥ :ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ،ﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
• ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ )ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻀﻁﻬﺎﺩ(
ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻭﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ :ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﺩﺓ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ )ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ( ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻴﻕ ﻴﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ،ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ
ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ،ﻭﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺨﻔﺎﺀ

ﻤﺸﺎﻋﺭﻩ ﻭﻗﺩ ﻴﺘﻁﻭﺭ ﻏﻀﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺴﻠﻭﻙ ﻋﺩﻭﺍﻨﻲ )ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ( .ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ

ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻴﻘﺔ ،ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻤﺘﻀﺎﻴﻕ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ
ﻗﻠﻴﻼ.(1983;1152). ،J ،Averill .
• ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻨﺘﻘﺎﺹ ﺍﻟﻤﻨﺯﻟﺔ )ﺒﺎﻻﻫﺎﻨﺔ ﻤﺜﻼ( ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺴﻠﻡ ﺒﺼﺤﺔ

ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻨﻘﺩ .ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﺘﻘﺩﻴﺭﻩ ﻟﺫﺍﺘﻪ ﻓﺎﻨﻪ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ .ﻜﺫﻟﻙ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺘﺒﺭ
ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻻﻫﺎﻨﺔ ﺍﻨﻌﻜﺎﺴﺄ ﺴﻠﺒﻴﺄ ﻋﻠﻴﻪ .ﺃﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﺭﺍﻯ ﺍﻻﻫﺎﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﺼﺤﻴﺤﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺸﺭﻭﻋﺔ ﻭﻅﺎﻟﻤﺔ
ﻓﺎﻻﺭﺠﺢ ﺍﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ .ﻭﻗﺩ ﻴﺩﺭﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻥ ﺘﺴﻠﻴﻤﻪ ﺒﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﺫﻨﺏ ،ﻓﻴﻌﻤﺩ ﺍﻟﻰ ﺩﺤﺽ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻔﻪ ﺍﻟﻤﻨﺘﻘﺩ ﻭﻴﺠﺭﺩﻩ ﻤﻥ ﺼﻔﺘﻪ ﻭﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﻟﻠﻨﻘﺩ .ﻓﺈﺫﺍ
ﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻻﺭﺠﺢ ﺃﻥ ﻴﻨﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺯﻥ ) ﹼﺍﺭﻭﻥ ﺒﻴﻙ.(63 ،2000 ،
• ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ:
ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﺘﻼﺯﻤﺎﻥ ﺒﺸﻜل ﺩﺍﺌﻡ ﺒﻌﺩ ﺃﻱ ﺤﺩﺙ ﻤﺅﻟﻡ .ﻭﻟﻜﻲ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻐﻀﺏ

ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻫﻤﺎ :ﻀﺒﻁ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ .ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ
ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻭﺍﻥ ﻓﻤﻌﻨﻰ ﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻟﻡ ﻴﺴﺘﻁﻊ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ
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ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻌﺎﻤﻼﺘﻪ ﺒﺎﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺅﺜﻠﺭ ﻓﻲ ﺍﺩﺭﺍﻙ

ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺸﻜل ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﺼﻨﻴﻑ

ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺕ ﻁﺎﺌﻔﺘﻴﻥ:
.1

ﺍﻟﻤﻀﻐﻭﻁﻴﻥ :ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻴل ﻟﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ.

.2

ﺸﺩﻴﺩﻱ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺄﺜﺭ :ﻭﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻴﻸ ﻭﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻥ ﻴﻜﻭﻨﻭ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﻴﺔ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭﻫﻡ ﻭﺍﻥ
ﻴﺘﺎﻤﻠﻭﻫﺎ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ).(71 ،1989 ،Finman&Berkowitz

• ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ:
ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺓ :ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ،ﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻬﺎ.ﻤﻊ

ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺸﺘﺭﻜﺔ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ .ﻭﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ :ﺃﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﻘﺘﺼﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻘﻁ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﺸﻤل ﺃﺜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜل ﻤﻥ:
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﻷﺨﺭ)ﺍﻨﺴﺎﻥ ،ﻤﺎﺩﻴﺎﺕ( .ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻀﺎﺩﺓ
ﻟﻠﻤﺨﺎﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ.
ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﺍﻟﺒﺎﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﻁﺭ :ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻬﻤﻭﻡ ﺍﻭﻻ ﻭﻗﺒل ﻜل ﺸﺊ
ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﺍﻥ ﻴﺼﻴﺒﻪ ﺍﺫﻯ ﻭﻻ ﻴﻤﻠﻙ ﺤﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺍﻟﻤﺅﺫﻱ .ﺍﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﺈﻥ ﻫﻤﻪ ﺍﻷﻜﺒﺭ
ﻟﻴﺱ ﻓﻲ ﺘﻌﺭﻀﻪ ﻟﻠﺨﻁﺭ ﺒﻘﺩﺭ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺍﻨﺘﻬﺎﻙ ﺤﻘﻭﻗﻪ ﻭﻗﻭﺍﻋﺩﻩ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ،ﻭﻓﻲ ﺠﻭﺭ ﺍﻟﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻯ
ﻭﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﻪ ﻟﻠﻭﻡ) .ﺃﺭﻭﻥ ﺒﻴﻙ.(63 ،2000 ،
• ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻭﺠﺩﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1911ﻟﺩﻯ ﻜﺎﺭل ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻤﺅﺩﻫﺎ ﺍﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻓﺴﺭ ﺫﻟﻙ ﺒﺄﻥ
ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻜﺫﻟﻙ ﺫﻫﺏ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ
)ﺍﻟﺤﺯﻥ( ﻭﺍﻟﻤﻴﻼﻨﺨﻭﻴﺎ

ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻔﻘﺩﺍﻥ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﺍﻻﺤﺴﺎﺱ

ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺒﺏ ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ .ﻭﻗﺩ ﻭﻀﻊ ﻤﻌﻅﻡ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺍﻭﺓ ﺍﻭ

ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻨﻅﺭﻴﺎﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺎﻨﻔﻌﺎل ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺍﻭ ﺨﺎﺭﺠﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ
ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ .ﻤﻊ ﺍﻟﺘﺴﻠﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻏﻴﺭ ﻨﺎﺠﺢ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺨﻁﺭ ﺍﻭ ﺍﻭ ﺍﺯﺍﻟﺔ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻜﺘﺴﺒﺄ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ
ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺩﻫﻭﺭ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ :ﺍﻟﺠﻬﺩﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﺯﻴﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺤﻠﻘﺔ ﺍﻻﺘﺼﺎل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ.
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 .4.4.2ﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺎﻨﻔﻌﺎل ﻴﻤﺭ ﺒﻌﺩﺓ ﻤﺭﺍﺤل ﺤﺘﻰ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺸﻜﻠﻪ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺤل ﻫﻲ )ﺴﻌﻔﺎﻥ:(2003 ،
 .1ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ:

ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﻘﺒﺎل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﺤﻭﺍﺱ ﺍﻟﺨﻤﺱ .ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺜل:
ﺭﺅﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﺤﺘﺭﺍﻕ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻤﺜل :ﺴﻤﺎﻉ ﻤﻜﺎﻟﻤﺔ ﺘﻠﻴﻔﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ
ﻴﺨﺒﺭﻩ ﻓﻴﻬﺎ ﺒﺎﺤﺘﺭﺍﻕ ﺴﻴﺎﺭﺘﻪ .ﻭﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺤﻴﺎﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻨﻔﺴﻪ
ﻤﺜل :ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﺼﺩﺍﻉ ﺍﻭ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ.
 .2ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ:
ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺭﺴل ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﻤﺭﺍﻜﺯ
ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺦ ،ﺜﻡ ﻴﺘﻡ ﺘﺭﺠﻤﺘﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎﺕ ﻋﻘﻠﻴﺔ ،ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﺭﻴﺠﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘﺨﺯﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻻﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ

ﻴﻠﻌﻴﺏ ﺩﻭﺭﺃ ﻫﺎﻤﺄ ﻓﻴﺎﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎل ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﺤﻔﺯ ﻟﻬﺎ .ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻓﻲ
ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩﻩ ﻟﺤﺩﻭﺙ ﺭﺩ ﻓﻌل ﻤﻌﻴﻥ.
 .3ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎل)ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ(:
ﺒﻌﺩ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﻙ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﺘﺼل ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﺒﺎﻟﻤﺦ ﻓﻴﻨﻁﻠﻕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﻴﺴﻴﻁﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.

 .4ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﺍﻻﺭﺠﺎﻋﻴﺔ:

ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﻭﺠﻪ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺦ ﺍﻟﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﻟﻜﻴﺘﺴﺘﻌﺩ ﺍﻤﺎ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻭ
ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺍﻭ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺤل ﺍﺨﺭ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺜﻨﻴﻥ ﻤﺜل ﻀﺒﻁ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ.
 .5ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻹﻤﺩﺍﺩ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ:
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺘﺴﺒﻕ ﻭﺘﻼﺯﻡ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﻗﺩ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺒﻘﻠﻴل.ﻭﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻴﺘﻡ
ﺍﻤﺩﺍﺩ ﺍﻻﻋﻀﺎﺀ ﺒﺎﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ ،ﻻﻭﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﺩﺩﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻐﺩﺘﻴﻥ ﻓﻭﻕ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺱﺀﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺍﻤﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺍﻥ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻨﻠﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻔﺭﺯﻩ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻼﻴﺎ
ﻓﻲ ﻨﺨﺎﻉ ﺍﻟﻐﺩﺓ ،ﻴﻠﻌﺏ ﺩﻭﺭﺃ ﻫﺎﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﻡ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ :ﺘﻭﺴﻴﻊ ﺤﺩﻗﺔ ﺍﻟﻌﻴﻥ،
ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺴﺭﻋﺔ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ...ﺍﻟﺦ.

 .6ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺫ:
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ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻜﺭﺩ ﻓﻌل ﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻭ

ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ

ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﺩﻤﻴﺭ ﻭﺍﻻﺘﻼﻑ ﻭﺍﻟﺤﺭﻕ .ﻭﺍﻟﻨﻤﻁ ﺍﻻﺨﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﺩﺍﺌل ﺍﺨﺭﻯ
)ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ( ﻤﺜل ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﻗﻴﺭ ﻭﺍﻻﻨﻜﺎﺭ.

 .5.4.2ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﺇﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺸﻭﺌﻬﺎ ،ﻴﺭﺠﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺎﺱ ﺇﻟﻰ
ﻭﺠﻭﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻨﻅﺭﻱ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ .ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻫﻲ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺒﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻨﻔﺱ.ﻓﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻫﺘﻡ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺭﻜﻴﺯﻩ ﻋﻠﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﺭﺠﻌﻬﺎ ﻟﺨﺒﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﺒﻜﺭﺓ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ

ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺸﻭﺸﺔ

ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﻡ ﻤﻥ ﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﻟﻠﻨﻅﺭﻴﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺴﺭﺓ
ﻟﻠﻐﻀﺏ.
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ:
ﺍﺘﺠﻪ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﺘﺠﺎﻫﹰﺎ ﺩﻴﻨﻴﹰﺎ ﺇﺴﻼﻤﻴﹰﺎ ،ﻭﺍﻨﻁﻠﻕ ﻤﻤﺎ ﺃﻭﺼﺎﻨﺎ ﺒﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺤﻔﻅ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻘﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.(2007 ،
ﺃﺸﺎﺭ )ﺴﻌﻔﺎﻥ)2003 ،ﺃﻥ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻨﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ " ﺍﻟﺸﻬﻭﺓ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻗﺩ ﺨﻠﻘﺎ ﻟﺤﻜﻤﻪ ،ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻟﻴﺱ
ﺇﻤﺎﺘﺘﻬﻤﺎ ،ﺒل ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﺭﺩﻫﻤﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ،ﻷﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻔﺯﺘﻪ ﻨﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺭﺒﺕ ﻓﻴﻪ ﻗﺭﺍﺒﺔ
ﺍﻟﺸﻴﻁﺎﻥ ،ﻭﻓﻲ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻭﺍﺴﺘﻴﻼﺀ ﻴﺠﺫﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﻟﻙ ،ﻭﻓﻴﻬﻤﺎ ﺘﻔﺭﻴﻁ ﻭﺨﻤﻭﺩ ﻴﻘﺼﺭ ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺤﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﺘﺘﺤﻘﻕ ﻜﺜﺭ ﻤﺤﺎﻤﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﺭﻡ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺩﺓ ،ﻭﻜﺒﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﻭﺠﻤﻊ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻊ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻔﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ
ﻭﻓﺴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:
ﺍﻟﺤﻜﻤﺔ :ﻫﻲ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ :ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺒﻴﺔ.
ﺍﻟﻌﻔﺔ :ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺸﻬﻭﻴﺔ.
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ﺍﻟﻌﺩﺍﻟﺔ :ﻭﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻭﻗﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻭﺍﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻓﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻭﺭ ،ﻭﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ
ﻫﻲ ﻭﺴﻁ ﺒﻴﻥ ﺭﺫﻴﻠﺘﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﺍﻟﺘﻬﻭﺭ ﻭﺍﻟﺠﺒﻥ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺸﺠﺎﻋﺔ ﻴﺼﺩﺭ ﺍﻹﻗﺩﺍﻡ ﻭﺍﻷﺤﺠﺎﻡ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻹﺤﺒﺎﻁ ﻭﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺘﻪ ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻷﻋﺼﺎﺏ ،ﻭﺍﻟﺸﺩ
ﺍﻟﻌﻀﻠﻲ ،ﻭﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﻟﻔﻅﻴﺔ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻜﺎﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺭ ،ﻭﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻌﺭﺍﻙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ.
ﻗﺴﻡ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﺴﺏ ﻗﻭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ،ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ ،ﻭﺍﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﻓﺴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
 .1ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ :ﻭﻋﺭﻓﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻭ ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ ،ﺃﻱ ﻋﻨﺩ ﺤﺩﻭﺙ ﺃﻤﻭﺭ ﺘﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺜل
ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﺒﺎﻟﺤﺭﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻷﻤﺔ ،ﻭﻻ ﻴﻐﻀﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻁ ﻤﺴﺎﻭﺉ ﺸﺩﻴﺩﺓ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﺴﻜﻭﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻁ ﺍﻷﻨﺴﺎﺏ ﻭﺍﻟﻀﻌﻑ ﻭﺍﻟﻌﺠﺯ ﺃﻴﻀﹰﺎ )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.(2007 ،
 .2ﺍﻹﻓﺭﺍﻁ :ﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﻐﻠﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻘل ﻭﺨﺭﻭﺠﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻁﻕ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺒﻘﻰ
ﻟﻠﻤﺭﺀ ﺒﺼﻴﺭﺓ ﻭﻻ ﻨﻅﺭﺓ ﺃﻭ ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺒﺫﻟﻙ ﺇﻨﺴﺎﻨﹰﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﹰﺎ ﻭﻏﻴﺭ ﺴﻭﻯ ﺇﻨﺴﺎﻥ،
ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻋﺩﻭ ﺍﻟﻌﻘل ،ﻭﻴﻔﻀﻲ ﺒﺼﺎﺤﺒﻪ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﺔ ﺍﻻﻋﺘﺫﺍﺭ ،ﻭﻴﻔﺴﺩ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﻴﺩﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻗﻭل
ﻤﺎ ﻻ ﻴﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﻴﻨﺩﻡ.
 .3ﺍﻻﻋﺘﺩﺍل :ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻭﺴﻴﻁ ﺃﻱ ﻻ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻭﻻ ﺘﻔﺭﻴﻁ ،ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻴﺨﻀﻊ ﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﺍﻟﻌﻘل،
ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،(2007 ،ﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻠﻑ ﺍﷲ ﺒﻬﺎ ﻋﺒﺎﺩﻩ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻨﻪ ﻟﻴﺱ
ﻜل ﻋﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻹﺘﻴﺎﻥ ﺒﺎﻟﺨﻴﺭ ﻜﻠﻪ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﺎﻟﺸﺭ ﻜﻠﻪ" ﻭﻟﻜﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭ ﺃﻫﻭﻥ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ،
ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﺃﻭﻗﻊ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ،ﻓﻬﺫﻩ ﻫﻲ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻪ)ﺴﻌﻔﺎﻥ.(2003 ،
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺭﻜﺯ ﻓﺭﻭﻴﺩ ) (Freudﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﺭﺍﺌﺯ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻗﺴﻤﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ
ﻏﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻏﺭﻴﺯﺓ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺠﺯﺀﺃ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﻓﺭﻭﻴﺩ )( Freud

ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻪ ﺴﻠﻭﻙ ﻓﻁﺭﻱ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻫﻭ ﻤﺯﻭﺩ ﺒﻪ ،ﻭﻫﻭ ﺴﻠﻭﻙ ﻭﺤﺎﻓﺯ ﺘﺩﻤﻴﺭﻱ )ﺤﺴﻴﻥ،
 ،( 2007ﻭﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺠﺏ ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﺒﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺘﺴﻤﻰ ﺍﻟﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﻭﺍﻟﺩﻭﺍﻓﻊ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﻨﺒﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﻭﻟﻴﺱ
ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﻱ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﺘﺨﻔﻴﻑ ﺤﺩﻩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺒل ﻗﺩ ﺘﺯﻴﺩﻩ ﺃﻭ ﺘﺅﻜﺩﻩ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺎﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻴﺨﻔﻑ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﺫﻫﺒﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻫﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﻜﺒﻭﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )ﺍﻓﺭﻴل.( 2001 ،
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ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ﻟﻔﺭﻨﻜل Frankl ،Victor
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻓﻴﻜﺘﻭﺭ ﺍﻤﻴل ﻓﺭﺍﻨﻜل ﺃﺤﺩ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﺍﻥ ﻟﻪ ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ
ﺍﻭ ﺍﻟﻌﻼﺝ .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻓﺭﺍﻨﻜل ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﺴﻡ ﻟﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﻭﺘﻘﻭﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻜﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻅﻴﻑ
ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺩﻯ ﻓﺭﺍﻨﻜل ﻫﻭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﻭ ﺒﺫﻟﻙ
ﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺍ ﺍﻟﻠﺫﺓ ﻋﻨﺩ ﻓﺭﻭﻴﺩ ﻭﻴﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺒﺩﺍ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻋﻨﺩ ﺍﺩﻟﺭ ﻓﺈﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻅﻡ

ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻤﺠﺭﺩ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ،ﻭﺍﻥ ﺴﻌﻲ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﻫﻭ ﻗﻭﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ،
ﻭﻟﻴﺱ ﺘﺒﺭﻴﺭﺃ ﺜﺎﻨﻭﻴﺄ ﻟﺤﻭﺍﻓﺯﻩ ﺍﻟﻐﺭﻴﺯﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻓﺭﻴﺩ ﻭﻨﻭﻋﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻴﺘﺤﻘﻕ ﺒﻭﺍﺴﻁﺔ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺤﺩﻩ ،ﻭﻋﻨﺩﺌﺫ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻤﻐﺯﻯ ﻴﺸﺒﻊ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻋﻨﺩﻩ) .ﺴﻌﻔﺎﻥ .(2003 ،ﻟﻜﻥ
ﻓﺭﺍﻨﻜل ) (Franklﻟﻡ ﻴﺘﺤﺩﺙ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﻤﺎ ﻓﻌل ﺍﻟﻴﺱ ،ﻭﻟﻜﻥ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺼﻭﺭﺓ

ﻋﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻓﺭﺍﻨﻜل )ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ( ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻭﺘﺭ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ

ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﺃﻭ ﻫﺩﻓﹰﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﺤﺘﻤل ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ،
ﻭﻴﻭﻅﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺩﺭﻙ ﺃﻥ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺘﺴﺘﺤﻕ
ﺃﻥ ﺘﻌﺎﺵ ﻭﺃﻥ ﺘﺴﺘﻤﺭ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﺴﺘﻤﺘﺎﻉ ﺒﻬﺎ.
ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻓﻴﺤﺩﺜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺩﻭﻥ ﻤﻌﻨﻰ )ﺤﺴﻴﻥ ،( 2007 ،ﻭﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ
ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
-

ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ  : Existential Vacuumﻭﻫﻭ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻓﺭﺍﻍ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ،

ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﻓﺭﺍﻨﻜل ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻴﺴﺒﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ،ﻭﻴﺤﺩﺙ
ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻋﺩﻡ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﺃﻭ ﻤﺎﺫﺍ ﻴﺭﻴﺩ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﻤﺎ

ﻫﻭ ﺇﻻ ﺨﻠﻭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ،ﻭﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻻ ﻴﺠﺩ ﻤﺎ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻥ ﻴﻌﻴﺵ
ﻤﻥ ﺃﺠﻠﻪ )ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎ.( 2002 ،
-

ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ  :Existential Frustrationﻴﻌﺭﻑ )ﺴﻔﻴﺎﻥ) 2003 ،ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ
ﺒﺄﻨﻪ ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻟﻠﺤﻴﺎﺓ )ﻓﺸل ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻴﻨﺎﺴﺒﻪ ( ،ﻤﻊ ﺍﻷﺨﺫ

ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻅﺭﻭﻓﻪ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺇﺤﺒﺎﻁ ﻭﺠﻭﺩﻱ ﻗﺩ
ﻴﻌﻭﻀﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺜل :ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ،
ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻭﻀﺢ ﻜﻴﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻭﻴﺽ ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻓﺭﺍﻨﻜل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ
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ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ ﻴﺅﺩﻱ ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﻌﻭﻴﺽ ﺠﻨﺴﻲ ﻤﺜﻼ ،ﻷﻥ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺘﺜﻭﺭ ﺨﻼل
ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩﻱ )ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎ.(2002 ،
ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ :Values Conflict
ﺃﺸﺎﺭ )ﺴﻌﻔﺎﻥ) 2003 ،ﺃﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺭﻭﺤﻴﺔ،
ﻓﻌﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻅﺭﻭﻓﹰﺎ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﺘﻬﺩﺩ ﻜل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ،ﻭﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻭﻀﻊ ﺸﻙ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﺍ

ﻴﺠﻌﻠﻪ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﺽ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟﺨﻁﺭ ﺃﻭ ﺇﻫﺎﻨﺔ ،ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻌﺎﻨﻲ
ﻤﻥ ﺼﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ .ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻓﺭﺍﻨﻜل ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺜﻼﺙ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﻫﻲ :ﻗﻴﻡ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﻪ
 Creativeﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻌﻁﻴﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺼﻭﺭ ﺍﺒﺘﻜﺎﺭﻴﻪ ،ﻭﻗﻴﻡ ﺠﺒﺭﻴﺔ  Experientialﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﺄﺨﺫﻩ

ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻘﺎﺀﺍﺕ ﻭﺨﺒﺭﺍﺕ ،ﻭﻗﻴﻡ ﺍﺘﺠﺎﻫﻴﺔ  Attitudinalﺃﻱ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺨﺫﻩ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺩﺭ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﻩ) ،ﺴﻌﻔﺎﻥ. (2003 ،
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺎﺭل ﺭﻭﺠﺭﺯ
ﺭﻯ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺭﻭﺠﺭﺯ ﺃﻥ ﻤﻌﺎﻴﺸﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻼﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺤﺎﻓﺯ ﻭﻤﺸﺠﻊ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺠﺎﻨﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻭﻓﻭﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻗﺩ
ﻫﺩﻑ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺘﺠﺎﻩ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺸﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﺒﺎﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺭﻴﻔﻬﺎ ﺃﻭ
ﺍﻨﻜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ )ﺤﺴﻴﻥ.(2007 ،
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻟﻴﺱ  Ellisﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻗﺩﻡ ﺃﻟﻴﺱ ﻨﻅﺭﻴﺘﻪ ﺤﻭل ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺏ ﺨﺎﺹ ﺴﻤﺎﻩ )ﻜﻴﻑ ﺘﻌﻴﺵ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺒﺩﻭﻨﻪ(1977 ،
 .Anger how to live with and without itﺤﻴﺙ ﺃﻜﺩ ﺃﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻨﺘﻴﺠﺔ

ﺍﻟﻤﻨﻐﺼﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﻘﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ.ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻟﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻷﻓﻜﺎﺭ ﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻜﺜﺭ
ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺄ ﻭﺍﻜﺜﺭ ﺸﻌﻭﺭﺃ ﺒﺎﻟﻘﺼﻭﺭ ﻭﺍﻟﻨﻘﺹ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﻤﺘﺩ ﺃﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ

ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺤﺩﺙ ﺴﻭﺀ ﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻊ
ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ.
ﻭﻜﻠﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﻭﻯ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﻜﺎﻥ ﻟﻬﺎ ﺃﺜﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻭﻋﻜﺴﻲ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭﻩ )ﺤﺴﻴﻥ،
)2007ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻫﻭ ﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺩﺍﺨل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻴﺄﺘﻲ ﺍﺴﺘﻨﺎﺩﹰﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
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ﻴﻨﻅﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﻭﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ،ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺼﻭﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﻴﻤﻜﻥ
ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﺩﻗﻴﻘﺔ ،ﺃﻭ ﻤﺸﻭﻫﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺩﻗﻴﻘﺔ.( 2003 ،Bernard) ،
ﻭﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﹰﺎ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﺜل :ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻓﻜﺎﺭﻩ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﺞ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﻤﻨﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ )ﻴﺠﺏ ،ﻴﻨﺒﻐﻲ ،ﻻ ﺒﺩ )ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺘﺅﺩﻱ
ﺒﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻨﻘﺹ ﻭﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ،ﻭﺇﺫﺍ ﺍﻤﺘﺩ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﺍﻟﺫﻱ ﺤﺩﺙ
ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﻬﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻤﻊ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ )ﺤﺴﻴﻥ.( 2007 ،
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ:
ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻟﻴﺱ ﻋﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﺴﻤﺢ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻸﻓﻜﺎﺭ
ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺈﻨﻪ ﻻ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻻﻨﺘﺒﺎﻩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ﻟﻠﻐﻀﺏ ،ﻭﻨﺘﻴﺠﺔ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻴﺒﺩﺃ ﺘﺩﻤﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻟﻴﺱ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺭﺒﻊ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻻﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻴﺘﻤﺴﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ،ﻭﻫﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
-

ﻜﻡ ﻜﺎﻥ ﻓﻅﻴﻌ ﹰﺎ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﻲ ﺒﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻅﺎﻟﻤﺔ.

-

ﻻ ﺍﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺍﺘﺤﻤل ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻙ ﻟﻲ ﺒﺄﺴﻠﻭﺏ ﺍﻻﺴﺘﻬﺎﻨﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻌﺩل.

-

ﻻ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ.

-

ﻷﻨﻙ ﺘﻌﺎﻤﻠﻨﻲ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ،ﺃﺠﺩ ﺍﻨﻙ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺃﻱ ﺸﺊ ﻁﻴﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻻ
ﺒﺩ ﻤﻥ ﻋﻘﺎﺒﻙ.

ﻭﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﻼﻋﻘﻼﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻪ ،ﺘﻭﺠﺩ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻻ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ
ﻭﺨﺎﻁﺌﺔ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ:
• ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ  :Exaggerationﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺈﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻻ ﺘﻨﺎﺴﺏ
ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ:
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺄﻥ ﻻ ﺍﺤﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﺜﻠﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻭﺇﺤﺒﺎﻁﺎﺕ.

• ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ  :Generalizationﻫﻨﺎ ﻴﻨﺘﻘل ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺎﻡ ،ﻭﻴﻨﺘﻘل
ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜل ،ﻋﻠﻤ ﹰﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻗﺩ ﻻ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜل،
ﻭﻤﻥ ﺍﻷﻤﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﺍﻟﺨﺎﻁﺊ :ﺇﺫﺍ ﺤﺩﺜﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻊ ﺸﺨﺹ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺘﻭﻗﻊ ﺤﺩﻭﺙ ﻨﻔﺱ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻟﻪ.
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• ﺃﺨﻁﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ  :Judgmentﻭﻴﻌﺭﻑ ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﻗﺭﺍﺭ ﻋﻘﻠﻲ ﺒﺭﺃﻱ ﻤﻌﻴﻥ،
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺃﺴﺎﺴﹰﺎ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ،ﻭﻴﺒﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻭﺍﻟﺒﺭﻫﻨﺔ.
ﻭﻋﺭﻑ ﺃﻟﻴﺱ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ  Inferenceﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺘﻘﺎل ﺍﻟﻌﻘل ﻤﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﻤﺴﻠﻡ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻗﻀﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﺭﺘﺒﺔ

ﻋﻠﻴﻪ ،ﻤﺜﺎل ﻤﻊ ﺫﻟﻙ :ﺇﺫﺍ ﺃﺼﺩﺭ ﺸﺨﺹ ﺤﻜﻤﺎ ﺃﻭ ﻓﺴﺭ ﺤﺎﺩﺜﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ،ﺃﻭ ﺩﻭﻥ

ﻓﻬﻡ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ،ﻓﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺴﻭﻑ ﻴﺼﺩﺭ ﺤﻜﻤﺎ ﺨﺎﻁﺌﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺨﻁﺊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺝ )ﺤﺴﻴﻥ(2007 .
ﻭ)ﺍﻟﺨﻭﺍﺠﺎ.(2002 ،

ﻓﺴﺭﺕ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﺃﻟﻴﺱ  Ellisﻜﻴﻔﻴﺔ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
-

ﺨﺒﺭﺓ ﺃﻭ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﻤﺤﺭﻜﺔ ﻭﻤﻨﺸﻁﺔ ﻟﻠﻐﻀﺏ

-

ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﺍﺕ ﻻﻋﻘﻼﻨﻴﺔ

-

ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ )ﺴﻌﻔﺎﻥ ،( 2003 ،ﺒﺤﻴﺙ ﺇﺫﺍ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩل ﻓﺈﻨﻪ
ﺴﻭﻑ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ )ﻀﻤﺭﺓ.(2008 ،

ﻤﺩﺭﺴﺔ ﻜﺎﺭﻴﻥ ﻫﻭﺭﻨﻲ Karn Horney
ﺃﻜﺩﺕ ﻫﻭﺭﻨﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺄﺘﻲ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻻ ﺘﺸﺒﻊ ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ،
ﻫﺫﺍ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ  ،Basic Anxietyﻭﻋﺭﻓﺕ ﻫﻭﺭﻨﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺄﻨﻪ
ﺍﻨﻁﺒﺎﻉ ﻏﻴﺭ ﻟﻔﻅﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻏﻴﺭ ﺁﻤﻥ ﻭﻴﺒﻌﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ،
ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺒﺘﺤﻭﻴل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ﺇﻟﻰ ﻏﻀﺏ ،ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻓﺈﻥ ﻫﻭﺭﻨﻲ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ
ﻫﻭ ﺩﻓﺎﻉ ﻀﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻷﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ )ﺍﻓﺭﻴل.(2001 ،
ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻙ Beck.A
ﺃﻜﺩ ﺒﻴﻙ ) (beckﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻠﻘﺎﺌﻴﺔ )ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ( ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﺍﻟﻐﻀﺏ )ﺤﺴﻴﻥ .(2007 ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺒﻴﻙ ﺃﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﻤﺘﻠﻙ ﺃﺒﻨﻴﺔ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ
ﺃﻁﻠﻕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﺴﻡ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ  ،Cognitive Schema'sﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎﺘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ

ﺨﻼل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺘﻅﻬﺭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻵﻟﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،Negative Automatic thought- N.A.Tﻭﺃﻜﺩ
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ﺒﻴﻙ  ((Beckﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﻴﺔ ،ﺒل ﻗﺭﻴﺒﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺯ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ،ﻤﻥ

ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻉ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ،ﻭﻟﻠﺩﻭﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻠﻌﺒﻪ ،ﻭﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺯﺍﺠﻪ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻪ،
ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺘﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ )ﺃﻨﺎ ﻏﺒﻲ( ،ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﻭﺒﺸﻜل ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺤﺎﻟﺘﻪ
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺒﻴﻙ ﺍﻟﺤﺯﻥ ،ﻭﺍﻻﺒﺘﻬﺎﺝ ،ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ) ،ﻀﻤﺭﻩ،
.(2008
ﻭﺘﻅﻬﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺩﺭﻙ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺤﺩﺙ ،ﻭﻫﻲ )ﺍﻻﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ،
ﻭﺍﻻﻋﺘﻘﺎﺩﺍﺕ( ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﻜﺒﺕ ﻭﺘﺨﺯﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺒﺤﻴﺙ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ﻭﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ
ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ،ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ

ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻤﺤﺘﻭﺍﻫﺎ ﻭﺴﻌﺘﻬﺎ ﻭﻤﺭﻭﻨﺘﻬﺎ )ﺤﺴﻴﻥ ، (2007 ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺃﻭ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺸﻁ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻐﻀﺏ) ،ﺤﺴﻴﻥ. (2007 ،
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫﻭل :Stanley hall
ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺴﺘﺎﻨﻠﻲ ﻫﻭل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻓﻲ ﻓﻬﻡ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﺤﻴﺙ ﻗﺎﻡ ﺒﺠﻤﻊ ﺤﻭﺍﻟﻲ ) (2184ﺴﺅﻻ ﺨﺎﺼﺎ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻐﺎﻀﺒﺔ ،ﻤﺎﺫﺍ ﻴﻔﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﺜﻨﺎﺀ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭﺍﺕ ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﻋﻘﻠﻴﺔ.
ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﻫﻭل ﻓﻲ )ﺴﻌﻔﺎﻥ)2003 ،ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻴﻅﻬﺭ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﻤل ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻤﺜﻠﻰ ﻤﺜل :ﺍﻷﻗﻼﻡ ﻭﺍﻟﻤﻼﺒﺱ ﻭﺍﻟﻠﻌﺏ ،ﻓﻔﻲ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻴﺘﺼﺭﻑ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻘﻠﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻤﺯﻋﺞ ﺃﻭ ﺃﻱ ﺃﺩﺍﺓ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﻏﻴﻅ،
ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻨﻭﻉ ﺁﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺨﺘﺹ ﺒﺎﻟﺩﻤﺎﻍ ،ﻭﻫﻭ ﻴﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺯﺍﺝ ،ﻤﺜل ﺍﻟﻜﺭﺍﻫﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﻴﺭﻨﺎ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻠل ﻭﺍﻷﻫﻭﺍﺀ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﺎ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻥ
ﺍﻟﻁﻴﺒﻴﻥ ﺃﻭ ﻏﻴﺭﻫﻡ.
ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺴﺒﻴﻠﺒﻴﺭﺠﺭ :Spielberger
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ﺃﻨﺸﻐل ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻓﻲ ﻤﻨﺘﺼﻑ ﺍﻟﺴﺘﻴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻗﻴﺎﺴﻪ ،ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﻋﺎﺩ ﻭﺍﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ،ﻓﺎﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺃﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﺴﻴﻤﻪ ﺇﻟﻰ

ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ )ﺴﻌﻔﺎﻥ)2003 ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﻫﺒﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺩﺭﺠﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ،ﻭﻗﺎﻡ
ﺒﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜل ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺒﺸﻜل ﻤﻨﻔﺭﺩ ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻑ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﺒﺄﻨﻪ:
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎﻟﺔ  :Anger of stateﻫﻭ ﺤﺎﻟﺔ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ ﺘﺘﺭﻜﺏ ﻤﻥ ﺃﺤﺎﺴﻴﺱ ﺫﺍﺘﻴﺔ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ
ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﺨﻔﻴﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﺯﻋﺎﺝ ﺃﻭ ﺍﻫﺘﻴﺎﺝ ﻤﻜﺜﻑ ،ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺘﺒﺎﻴﻥ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ
ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻜﺜﺎﻓﺔ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻤﺼﺤﻭﺒﺔ ﺒﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺠﺴﻤﻴﺔ ﺘﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ
ﺍﻟﻼﺇﺭﺍﺩﻱ ﻤﺜل ﺘﻭﺘﺭ ﺍﻟﻌﻀﻼﺕ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺏ ،ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ

(Wilkowski,et

).al,2007
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺴﻤﺔ :ﻋﺭﻑ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺴﻤﺔ ﺒﻠﻐﺔ ﺍﻟﻜﻡ ،ﺃﻱ ﺒﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺸﻌﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ

ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺤﺩﺩ ،ﻋﻠﻤﺎ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻟﺩﻴﻪ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻤﻴل

ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻜل ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺃﻭ ﻏﺎﻟﺒﻴﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺴﻤﺔ ﻟﻪ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ )ﺴﻌﻔﺎﻥ،
)2003ﻭ )ﺤﺴﻴﻥ( 2007 ،
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ )ﺤﺴﻴﻥ) 2007 ،ﺃﻥ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺫﻜﺭ ﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻴﻤﻴﻠﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﺩﻯ ﻭﺍﺴﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺘﻬﺩﻴﺩﹰﺍ ﻟﻬﻡ ،ﻭﻟﺫﻟﻙ ﻓﻬﻡ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ
ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻭﺒﺸﺩﺓ ،ﻭﺘﻜﻭﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻨﺯﻋﺎﺕ ﻗﻭﻴﺔ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ ﻭﺍﻟﻠﻔﻅﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ
ﻴﺅﻜﺩ ﺃﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﻨﻁﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ.
ﻭﺫﻫﺏ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﻔﻀﻭل ،ﻓﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻴﺅﺩﻴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻬﺭﻭﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺭﺍﻙ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻔﻀﻭل ﻓﻬﻭ ﻀﺭﻭﺭﻱ ﻟﻠﺒﻘﺎﺀ )ﻜﺎﺴﻨﻴﻭﻑ ﻭﺘﺎﻓﺭﺍﺕ.(2006 ،
ﻭﻗﺩ ﺃﻜﺩ ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﻜﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺩﻭﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﺭﺘﻔﻊ

ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻫﻡ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺴﺘﺠﻴﺒﻭﻥ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﺴﺭﻋﺔ ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ
ﻟﻠﺨﻁﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ،ﻭﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺤﺎﺩﻱ ﺍﻟﻁﺒﺎﻉ ﻭﻤﺘﻬﻭﺭﻴﻥ ﻭﺠﺎﻨﺤﻴﻥ،
ﻓﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺨﺒﺭﻭﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻴﻜﻭﻨﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ
ﻭﻜﺒﻴﺭ ).(Wilkowski,et al,2007
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ﻤﺩﺭﺴﺔ ﺃﻓﺭﻴل Avirll ،James
ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﻓﺭﻴل Avirll ،ﻤﻥ ﺍﺒﺭﺯ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻨﺎﻭﻟﻭﺍ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻟﺠﻬﻭﺩﻩ ﺃﺜﺭ ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻓﻬﻤﻪ.
ﻭﺍﻋﺘﺒﺭ ﺍﻓﺭﻴل ﺃﻥ ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﺃﻻ ﻭﻫﻲ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺃﺨﻁﺎﺀ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻔﺎﻋﻠﻪ ﻭﺘﻌﺎﻤﻠﻪ ﻤﻊ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ،ﻭﺤﺩﺩ ﺍﻓﺭﻴل ﺜﻼﺙ ﻨﻘﺎﻁ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﻌﺎﻁﻔﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﻫﻲ:
-

ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ .Impulsive

-

ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﺍﻟﺼﺭﺍﻉ .Conflictive

-

ﺍﻟﺴﻤﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ) Transcendentalﺍﻓﺭﻴل.(2001 ،

ﻭﻋﺭﻑ ﺃﻓﺭﻴل (2001)Avirll ،ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺘﺠﺎﻩ
ﻼ ﻤﻥ ﺃﺸﻜﺎل ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺸﺄﻨﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺸﺄﻥ
ﺃﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺯﺍﺯﺍﺕ ،ﻭﺍﻋﺘﺒﺭﻩ ﺸﻜ ﹰ
ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ .ﻭﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻪ ﺒﻁﺭﻕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺃﻥ
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻴﺔ ﺘﻤﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺴﺎﻋﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ،ﻭﻟﻠﻐﻀﺏ
ﻤﻼﻤﺢ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﺸﺌﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﻴﺘﻌﻠﻤﻭﻥ ﻗﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺘﺤﻜﻡ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ.
ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﺍﻓﺭﻴل ﻴﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺘﻔﻬﻡ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻨﻅﻭﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ،
ﻭﻤﺎ ﻫﻲ ﺇﻻ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ﺘﺘﻀﻤﻥ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻜﺱ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل) .ﺤﺴﻴﻥ ( ،2007 ،ﻭ)ﺍﻓﺭﻴل.(2001 ،
ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ) (Novacoﻟﻠﻐﻀﺏ
ﺍﻨﻁﻠﻘﺕ ﻓﻜﺭﺓ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ) (Novacoﺤﻭل ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﻤﺅﺩﺍﻫﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻴﻤﻜﻥ
ﺘﻌﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ،ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺒﺄﻨﻪ ﻋﺭﻑ ﺍﻷﺒﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ
ﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭﺍﺕ ﻴﻌﻁﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﺤﺩﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﺃﻜﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺴﻭﻱ ﻭﻟﻪ
ﻭﻅﺎﺌﻑ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻨﺎﺩﺭﹰﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﻭﺃﻀﺎﻑ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺘﻭﻟﺩ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ
ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻭﻗﺩ ﻓﺴﺭ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺃﺤﺩﺍﺙ
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ﺍﺴﺘﻔﺯﺍﺯﻴﺔ ،ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ )ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ( .ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ،ﺜﻡ
ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺤﻴﺎل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ،
ﻟﻬﺫﺍ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ﻟﻪ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ،ﻫﻲ :ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ،

ﻭﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ .ﻭﺃﺸﺎﺭ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻨﻭﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ
ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ،ﻭﻓﺴﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ ،ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﻴﻌﺘﻤﺩ
ﻋﻠﻰ ﺨﺒﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻴﺸﻬﺎ ،ﻭﻫﻲ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ )ﺤﺴﻴﻥ.( ،2007 ،
-

ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﻭﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻤﺜﻠﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ

-

ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺩﻯ ﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺘﻠﻙ
ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ.

-

ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ :ﻭﻫﻲ ﻭﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻜﻭﻨﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﻭﺃﻀﺎﻑ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﺘﺒﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ

ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ،ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﺘﻭﻗﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻭﺭ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ )ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﺍﻟﺫﺍﺕ( )ﺤﺴﻴﻥ.( 2007 ،
 .6.4.2ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ،ﻭﺭﻏﻡ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻗﺩ ﺘﻨﺸﺄ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ،ﻟﻜﻥ
ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻤﻥ ﻓﺭﺩ ﺇﻟﻰ ﺁﺨﺭ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻀﺭﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺩﺙ ﺃﻭ
ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ،ﻓﻬﻲ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺸﺭﻴﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )ﻋﻭﺍﺩ.(2002 ،
ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﻨﻀﻤﺎﻡ ﻤﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﻤﻌﺯﺯﺓ ﺍﻟﻘﺼﻴﺭﺓ ﺍﻷﻤﺩ ﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ )ﻜﺎﺴﻴﻨﻭﻑ ﻭﺘﺎﻓﺭﺍﺕ.(2006 ،
ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺃﻭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﺘﻬﻴﺊ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻟﺭﺩ ﻓﻌل ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺃﻨﻬﺎ ﺃﻓﻌﺎل
ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﺃﻭ ﺍﺤﺠﺎﻤﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﻌل ،ﻭﻫﻲ ﺍﻷﺯﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﻤﻜﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺫﻜﺭﻴﺎﺕ ﺃﻭ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺭﺍﻫﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺩﺃ
ﺒﺘﺴﻠﺴل ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻤﻥ ﺃﻤﺜﻠﺔ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ:
-

ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻜﻼﻤﻴﺔ ،ﻤﺜل ﺍﻟﺸﺘﺎﺌﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﻅﺔ )ﺍﻟﻨﺎﺒﻴﺔ( ،ﻭﺘﻠﻘﻲ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﻤﺨﻴﺒﺔ ،ﻭﺍﺘﻬﺎﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﺒﺴﻭﺀ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ.
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-

ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ :ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺩﻓﻊ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺃﻭ ﻴﻀﺭﺏ.

ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻤﺭﺌﻴﺔ :ﻤﺜل ﺃﻥ ﻴﺤﻤﻠﻕ ﺸﺨﺹ ﻏﺭﻴﺏ ﻓﻲ ﻭﺠﻬﻙ ،ﺃﻭ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺃﺒﻭﻴﻥ ﻴﺴﻴﺌﺎﻥ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ
ﻭﻟﺩﻫﻤﺎ.

ﺒﻬﺫﺍ ﻨﺭﻯ ﺃﻥ ﻜل ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻫﻲ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺒﻐﻴﻀﺔ ،ﺘﻘﻊ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ )ﻜﺎﺴﻴﻨﻭﻑ ﻭﺘﺎﻓﺭﺍﺕ.(2006 ،
 .7.4.2ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺃﻜﺜﺭ ﻏﻀﺒ ﹰﺎ:
ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺓ ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻗﺩ ﻴﻭﺠﺩ ﺒﻌﻀﻬﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻻﺸﺨﺎﺹ ﻭﻤﻊ ﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ
ﻟﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺸﺩﻴﺩ ﻭﺸﺨﺹ ﺃﺨﺭ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﺒﻐﻀﺏ ﻤﻌﺘﺩل ﻭﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻼﻤﺒﺎﻻﺓ
ﻭﺍﻟﺘﺒﻠﺩ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﺫﻟﻙ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺸﻜل ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻭﺠﺩ
ﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻫﻨﺎ ﺴﻭﻑ ﻨﻌﺭﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﻭﻫﻲ:
 -1ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻐﻀﺏ :ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻋﺩﻴﺩﺓ ﻜﺎﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ
ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻲ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﻫﻡ ﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل:
• ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﻴﻭﻟﻭﺠﻲ ﻭﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻲ :ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺍﻷﺴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ ﻟﻠﻐﻀﺏ ،ﻭﺃﻴﻀﺎ ﺍﻻﺴﺎﺱ

ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﻫﺭﻤﻭﻥ ﺍﻻﺩﺭﻴﻨﺎﻟﻴﻥ ﻓﺎﻻﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺘﻨﺸﻴﻁ ﺯﺍﺌﺩ ﻟﻠﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻌﺼﺒﻲ

ﺍﻻﺍﺭﺍﺩﻱ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺴﻤﺒﺘﺎﻭﻱ ﻤﻨﻪ ﻫﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻏﻀﺒﺄ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺍﻓﺭﺍﺯ ﺯﺍﺌﺩ
ﻟﻬﺭﻤﻭﻥ ﺍﻻﻨﻔﺎل ﺍﻻﺩﺭﻴﻨﺎﻟﻴﻥ ﻫﻡ ﺍﻜﺜﺭ ﻏﻀﺒﺄ.
• ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻲ :ﻴﻔﺴﺭ ﻟﻨﺎ ﺴﻤﺎﺕ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻪ ﻴﻤﻴل ﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺒﺸﺩﺓ
ﻟﻠﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﺩﺓ ﺃﻴﻀﺄ.

• ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ :ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻟﻠﺨﺒﺭﺍﺕ ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻟﻪ ﻴﻤﻜﻥ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺴﺒﺏ ﺍﻨﺘﺒﺎﻩ
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻷﻨﻭﺍﻉ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺜﻡ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻤﻌﻴﻥ
ﻭﺸﺩﺓ ﺯﺍﺌﺩﺓ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺨﻁﻁ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﻘﺒل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻹﻫﺎﻨﺔ
ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻻﺨﺭ.
 -2ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻭﺘﺄﻭﻴﻠﻪ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ:

ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻭ ﺍﻟﻼﺘﻭﺍﻓﻕ .ﻓﺎﺫﺍ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻋﻠﻰ

ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻨﻬﺯﺍﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺸﻤﻭﺸﺔ ﺍﻭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺒﻔﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺃﻭ ﺩﺤﺽ
ﻓﻜﺭﺓ ﺃﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ )ﺩﻭﻥ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻷﺩﻟﺔ( ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﺴﺭﺍﻑ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﻤﺜل :ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﺍﻭ
ﺍﻟﺘﻌﻤﻴﻡ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻴﻀﺄ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻩ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ.
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 -3ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ:

ﺍﻓﺘﻘﺎﺩ ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻟﻠﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﺃﻭ ﻓﺸﻠﻪ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﻌﻨﻰ ﻜﺎﻤل ﻟﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻭﻋﻴﻪ

ﺒﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺕ ﻋﻠﻰ ﻏﺭﺍﺭ ﻤﻌﺭﻓﺘﻪ ﺒﺎﻟﻬﺩﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ .ﻭﻜﺫﻟﻙ
ﻭﻋﻴﻪ ﺒﺄﻨﻪ ﺍﻨﺴﺎﻥ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ،ﻤﻊ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﺒﺘﻘﺒل ﺤﻴﺎﺘﻪ ﺍﻭ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺨﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺤﺭﺓ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻭ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ
ﻤﻥ ﺘﺸﻭﻴﺵ ﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﻭﻋﻴﻪ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻨﻪ ﻤﻘﻴﺩ ﻭﻏﻴﺭ ﺤﺭ ﻜﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻏﺘﺭﺍﺏ ﻋﻥ ﺫﺍﺘﻪ
ﻭﻋﻥ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ .ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺩﺍﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺸﺎﻨﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ.

 -4ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﻴﻭﺠﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻓﻴﺯﻴﺎﺀ ﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻨﻘﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﻭﻋﺩﻡ
ﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﻤﻨﺒﻪ .ﻓﺈﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻓﺎﻥ ﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻟﻠﻤﻨﺒﻬﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺭﻓﻊ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻟﺩﻴﻪ ﻭﻫﺫﺍ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﺘﺒﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻠﺩﻯ ﻜل ﺸﺨﺹ ﻋﺘﺒﺔ
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻭﺘﺘﻜﻭﻥ ﻋﺘﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﺴﺎﺴﻴﻥ :ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﺨﺭﻯ.

ﺃﻴﻀﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
.1

ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﻹﺤﺒﺎﻁ :ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺃﺸﻬﺭ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁﻴﺔ ،ﻤﺜل
ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺎﺌﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺇﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻪ ﻭﺒﻠﻭﻍ ﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﻭﺭﻏﺒﺎﺘﻪ )ﺍﻓﺭﻴل،

.(2001
.2

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ :ﺃﻱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻨﻠﺘﻘﻲ ﻓﻴﻪ ﺇﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﺠﺩﹰﺍ ﻓﻲ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻭ
ﻋﺩﻤﻪ.

.3

ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺌﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻴﺵ ﻓﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩ :ﻓﺒﻌﺽ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺘﺭﻯ ﺃﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻻ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻫﻤﺠﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ،ﻭﺒﻌﻀﻬﺎ ﻴﺭﻯ ﺃﻨﻬﺎ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ.

.4

ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ :ﻭﻴﻘﺼﺩ ﺒﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺃﻱ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻓﺈﻨﻪ
ﻴﺤﺘﻤل ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﺃﻭ ﻤﻨﻐﺼﺎﺕ ،ﺒﻌﻜﺱ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺇﺤﺒﺎﻁ ﺃﻭ ﻋﺼﺒﻴﺔ.

.5

ﻻ ﺃﻭ
ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺠﺴﺩﻴﺔ :ﻭﻫﻲ ﻋﺎﻤل ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﺭﻴﻀﹰﺎ ﺃﻭ ﻤﻌﺘﺩ ﹰ
ﻟﺩﻴﻪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﻓﺄﻨﻪ ﺴﻭﻑ ﻴﻐﻀﺏ ﺒﺸﻜل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺼﺤﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﺃﻭ ﺴﻠﻴﻤﺔ.
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.6

ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩﻱ :ﺇﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﺜﻴﺭ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺘﻪ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻫﺎ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﻨﺎﺀﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻼﻭﻋﻲ ﻋﻨﺩ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ

).(Raymond,et al,2002

 .8.4.2ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﺜﻼﺙ ﺘﺼﻨﻴﻔﺎﺕ ﻭﻫﻲ:
•

ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺼﺭﻴﺢ ).(Manifest Anger

•

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ) .(Latent Angerﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻪ ﺩﻭﺭ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ،ﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﻌﻲ ﺒﻪ ﺍﻟﺸﺨﺹ ،ﻭﻴﺘﻡ ﻜﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻼﺸﻌﻭﺭ.

•

ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ ) .(Chronic Angerﻭﻴﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺘﻭﺍﻓﻕ
ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ،ﻭﻟﻪ ﺜﻼﺙ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﻭﻫﻲ:

.1

ﺍﻨﻪ ﻤﺭﻀﻲ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺸﻘﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻤﺭﺽ ﺍﻟﺠﺴﻤﻲ.

.2

ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺯﺍﺌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺨﺎﺭﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﺩﻭﺩ ﻜﺎﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻹﺤﺒﺎﻁ.

.3

ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻴﺘﻤﻴﺯ ﺒﺄﻥ ﻟﻪ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻪ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺸﺨﺼﻪ ﻭﺘﻔﺭﺩﻩ ﻋﻥ
ﻏﻴﺭﻩ) ،ﺍﻓﺭﻴل.(2001 ،

 .9.4.2ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ:
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺸﻤل ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻔﺭﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺸﺭﻭﺭ )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.(2007 ،

•

ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ

ﺘﺒﺩﻭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻓﻲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ،ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ ﻤﻼﺤﻅﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﺜﺎﺭ
ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﺤﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻭﺠﻪ ،ﻭﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺼﻭﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻕ ،ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﺘﺩﻓﻕ ،ﻭﺍﻟﺭﻋﺸﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ (Matthew,
).et al, 2007
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ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻓﺭﻴل ) (2000ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﻤﻴﻜﺎﻨﻴﺯﻤﺎﺕ ﺘﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﻭﺍﻷﺨﻁﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ

ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ

ﻟﻠﻐﻀﺏ ﺘﻐﻴﺭ ﻟﻭﻥ ﺍﻟﺒﺸﺭﺓ ،ﻭﺸﺩﺓ ﺍﻟﺭﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ،ﻭﺨﺭﻭﺝ ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ،
ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻕ ﻭﻴﺸﻌﺭ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺇﺜﻨﺎﺀ ﻏﻀﺒﻪ ﺒﺎﻥ ﻨﻅﻡ ﻋﻤل ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻗﺩ ﺨﺭﺝ ﻋﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ،ﻭﻗﺩ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺘﺸﻨﺞ ﻋﻀﻠﻲ ،ﻭﺸﺩ ﺍﻟﻔﻜﻴﻥ ﻭﺍﻵﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺃﺱ ،ﻭﻴﻼﺤﻅ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺇﺤﻜﺎﻡ ﻗﺒﻀﺔ
ﺍﻟﻴﺩ ،ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺤﺭﻜﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻤﺜل ﺭﻓﻊ ﺍﺼﻭﺕ ﻭﺍﻟﺨﺒﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺎﺌﻁ

ﺃﻭ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺤﻭﻟﻪ )ﻜﺎﺴﻴﻨﻭﻑ ﻭﺘﺎﻓﺭﺍﺕ.(2006 ،
•

ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺠﺴﻤﻴﺔ

ﻟﻠﻐﻀﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ،ﻓﻬﻭ ﻻ ﻴﻜﺎﺩ ﻴﺘﺭﻙ ﺠﻬﺎﺯﹰﺍ ﻤﻥ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺍﻟﺤﺴﺎﺴﺔ ﺇﻻ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻴﻪ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺎ،
ﻋﻠﻰ ﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ﺍﻷﺨﺭﻯ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺨﺒﺭﻫﺎ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﺠﺴﻡ
ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭﺓ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﺩﻤﻴﺭ ﻜﻴﻤﺎﻭﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ ﻭﻫﺩﻡ ﺃﻨﺴﺠﺘﻪ ،ﻭﺇﺼﺎﺒﺘﻪ ﺒﺎﻟﻌﻠل
ﻭﺍﻷﻤﺭﺍﺽ ،ﻭﺃﻀﺎﻑ )ﺤﺴﻥ)2004 ،ﺃﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ
ﻴﺼﺎﺒﻭﻥ ﺒﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻥ ﺒﺎﺤﺘﻤﺎل ﻨﺴﺒﻲ ﺃﻜﺒﺭ ،ﻭﺍﻟﺴﺒﺏ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎ

ﻫﺭﻤﻭﻨﻴﺎ ﺨﻁﻴﺭﹰﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺩﺩ ﺍﻟﺼﻤﺎﺀ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺭﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺍﻟﻬﺭﻤﻭﻨﻲ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺩﺍﺌﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺄﺭﺠﺢ
ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺒﺅﺭ ﺍﻟﺴﺭﻁﺎﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺤﺩ ﺃﺠﻬﺯﺓ ﺍﻟﺒﺩﻥ ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﺩﺭﻴﻠﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺭﺯﺓ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺒﺩ ،ﻭﺘﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺇﻓﺭﺍﺯ ﺍﻟﺠﻠﻭﻜﻭﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻡ،

ﻭﺍﻟﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻗﺩ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺒﻭﺒﺔ ﺴﻜﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﻬﻀﻤﻲ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺠﻬﺯﺓ
ﺍﻟﺠﺴﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭﹰﺍ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻴﺅﺩﻱ ﻜﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺸﺤﻭﻡ ﺍﻟﺩﻡ ،ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﺼﻠﺏ ﺍﻟﺸﺭﺍﻴﻴﻥ ﺜﻡ
ﺍﻟﺠﻠﻁﺔ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﻤﺎﻏﻴﺔ )ﻋﻭﺍﺩ)2002 ،ﻭ)ﻋﻠﻲ .(2004 ،ﻭﻟﻠﻐﻀﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻤﺅﺫﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ
ﻴﺠﻬﺩ ﺍﻟﻘﻠﺏ ﻜﻤﺎ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻴﻌﺩﻭ ﻭﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ ،ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﺒﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ
ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ).(Matthew, et al, 2007
•

ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻟﻠﻐﻀﺏ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻫﻭ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ
ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻴﻔﻘﺩ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺒﺸﻜل ﻤﺘﻭﺍﻓﻕ ،ﻓﺎﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ

ﻤﺘﻭﺍﺯﻨﹰﺎ ﻤﻊ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ ،ﻭﻴﺘﻤﻴﺯ ﺤﺩﻴﺜﻪ ﺒﺎﻟﻌﺠﻠﺔ ﻭﺍﻟﺘﺩﻓﻕ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩﺓ
)ﻋﻭﺍﺩ ،(2002 ،ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺃﻭ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،ﻭﻋﻠﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻴﻔﻘﺩ ﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﺘﺯﺍﻥ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻲ ،ﻓﺎﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻐﺎﻀﺏ
68

ﻴﻔﻘﺩ ﺼﻭﺍﺒﻪ ،ﻭﻴﺴﻠﺏ ﻋﻘﻠﻪ ،ﻭﻴﺩﻓﻌﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺴﺏ ﻭﺍﻟﺸﺘﻡ ﻭﺍﻟﺴﺨﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻠﻔﻅ ﺒﺎﻷﻟﻔﺎﻅ ﺍﻟﺒﺫﻴﺌﺔ ،ﻤﻤﺎ

ﻴﺴﺒﺏ ﻟﺩﻴﻪ ﺍﻟﺤﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﺩﻡ )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.(2007 ،

ﻭﻟﻠﻐﻀﺏ ﺁﺜﺎﺭ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﺎﻟﻐﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ) ،(Matthew, et al, 2007ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻤﺜل ﺠﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﻨﺭﺠﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ). (Wilkowski, et al, 2007
ﻭﻟﻪ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﻀﺎﺭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﻐﻀﺏ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ،ﻭﺇﻀﻤﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺀ ﻟﻠﻨﺎﺱ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ
ﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ،ﻭﺘﻨﻘﻁﻊ ﺍﻟﺼﻠﺔ ﺒﻤﻥ ﺤﻭﻟﻪ)ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ.(2007 ،
ﻭﺃﺸﺎﺭ ﺍﻟﻐﺯﺍﻟﻲ ﻓﻲ )ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ)2007 ،ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻘﺩ ﻤﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻋﺠﺯ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻪ
ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻩ ﺇل ﻜﺒﺘﻪ ،ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺭﺠﺎﻉ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﻁﻥ ﻭﻴﺼﺒﺢ ﺤﻘﺩﹰﺍ.
 .10.4.2ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﺇﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺒﻤﻜﺎﻥ ﻭﺼﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻗﻴﺎﺴﻪ ﻭﺘﺸﺨﻴﺼﻪ ﻗﺒل ﺍﺘﺨﺎﺫ ﻗﺭﺍﺭ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﺍﻟﻌﻼﺠﻲ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻜﻭﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻭﻓﻁﺭﻱ ﻴﺨﺒﺭﻩ ﻜل ﻓﺭﺩ ،ﻭﻟﻪ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ
ﻭﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ،ﻭﻋﻨﺩ ﺘﺸﺨﻴﺹ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﻓﻲ
ﻨﻅﺭﺘﻬﺎ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﻀﻁﺭﺏ ﻭﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺴﻭﻱ ﻭﻟﻬﺎ ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ )ﺤﺴﻴﻥ (2007 ،ﻭ)ﺴﻌﻔﺎﻥ،

)2003ﻭﻫﻲ:
.1

ﻤﺘﻜﺭﺭ ﺍﻟﺤﻭﺍﺩﺙ )ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺘﻭﺍﺘﺭ(.

.2

ﻴﺘﺴﻡ ﺒﺎﻟﺸﺩﺓ.

.3

ﻴﺴﺘﻤﺭ ﻟﻤﺩﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ.

ﻭﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻭﺼﻑ ﻟﻜل ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ)ﺤﺴﻴﻥ (2007 ،ﻭ)ﺴﻌﻔﺎﻥ)2003 ،ﻭﻫﻲ:
• ﻤﺘﻜﺭﺭ :ﻴﻅل ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻏﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻏﺎﻀﺒﹰﺎ ،ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻴﻜﺭﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺤﺘﻰ ﻴﻐﺩﻭ ﺴﻤﺔ ﻤﻥ ﺴﻤﺎﺕ
ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ،ﻭﻴﺴﺘﺠﻴﺏ ﺒﺎﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻤﺜﻴﺭﺍﺕ.

• ﺍﻟﺸﺩﺓ :ﻗﻭﺓ ﺭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻭﺤﺩﺘﻬﺎ) ،ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭ( ،ﻭﺘﺸﻤل ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺠﺎﻨﺒﻴﻥ ،ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺸﻤل
ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻜﻠﻪ ﻭﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻪ ﻭﺨﺒﺭﺍﺘﻪ ﻭﻭﻅﺎﺌﻔﻪ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ،ﻭﻴﺘﺭﻜﺯ ﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻜﻠﻪ ﺤﻭل
ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﺘﻬﻴﺞ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩ ﻭﺘﻌﻁﻴل ﺍﻷﻨﺸﻁﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ
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• ﺍﻟﻤﺩﺓ :ﻁﻭل ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺒﻘﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻏﺎﻀﺒﺎ.
 .11.4.2ﻁﺭﻕ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻓﻕ )ﺴﻌﻔﺎﻥ)2003 ،ﻭﻤﻨﻬﺎ:
.1

ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ :ﺒﺤﻴﺙ ﻴﻤﻜﻥ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻡ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺔ.

.2

ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ ،ﻭﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺴﺠﻼﺕ ﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻨﻔﺴﻪ ﺒﺘﺴﺠﻴل ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﻭﻓﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻭﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﻐﻀﺏ.

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻓﻕ )ﺴﻌﻔﺎﻥ (2003 ،ﺍﻟﺘﻲ ﻅﻬﺭﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ،
ﻭﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
.1

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ  Hostilityﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻜﻭﻙ ﻭﻤﻴﺩﻟﻲ  Cook & Medeleyﻋﺎﻡ ،1954
ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ  Overt Hostilityﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺸﻭﻟﺘﺯ  .1954ﻭﻫﺫﺍﻥ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭﺍﻥ ﺍﺸﺘﻘﺎ ﻤﻥ
ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻤﻴﻨﺴﻭﺘﺎ ﻤﺘﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﺠﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ )ﺍﻷﻨﺼﺎﺭﻱ.(2002 ،

.2

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺹ – ﺩﻴﺭﻜﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ  Buss Durkee Hostility Inventoryﻟﻠﻌﺎﻡ
 ،1957ﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻤﺤﻤﻭﺩ  ،1986ﻭﻴﻀﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻬﺠﻭﻡ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ،
ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺀ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﺘﻬﻴﺞ ،ﺍﻻﺴﺘﻴﺎﺀ ،ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﺭﻴﺒﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ،
ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ،ﻭﻴﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺃﺩﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭﻫﺎ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺠﻬﺔ
ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ.

.3

ﻗﺎﺌﻤﺔ ﻨﻭﻓﺎﻜﻭ ﻟﻠﻐﻀﺏ . The Anger Inventory

.4

ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺴﻤﺔ :ﺭﻏﻡ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺇﻻ ﺃﻨﻬﺎ ﻟﻡ

ﺘﻨﺠﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻜﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﺍﺌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ،ﻭﻅﻬﺭﺕ ﺠﻬﻭﺩ
ﺴﺒﻴﻠﺒﺭﺠﺭ ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  1983ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺍﻋﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺸﺩﺓ ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻤﺅﻗﺘﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺩﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭThe State Trait ،
 ،(Anger expression inventory (STAXIﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﻘﺭﺸﻲ ﻟﻌﺎﻡ
 ،1997ﻭﻫﺫﺍ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻓﺭﻋﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ Anger
 Stateﻭﻴﺸﻤل ﻋﺸﺭﺓ ﺒﻨﻭﺩ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ  Anger Traitﻭﻴﻀﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ
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ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻠﺩﺍﺨل  Anger Inﻭﻴﻀﻡ ﺜﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻭﺠﻴﻪ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻠﺨﺎﺭﺝ
 Anger Outﻭﻴﻀﻡ ﻤﺎﻨﻴﺔ ﺒﻨﻭﺩ )ﺴﻌﻔﺎﻥ. (2003 ،

.5

ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﻭﺼﻑ ﺍﻨﻔﻌﺎل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻷﻓﺭﻴل ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺒﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺴﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ﻭﻋﻠﻰ ﻋﺎﻡ  ،2001ﻭﺍﻫﺘﻡ ﺍﻓﺭﻴل
ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺎﻟﺘﻔﺭﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻀﻴﻕ ،ﻓﺎﻟﻀﻴﻕ ﻻ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﺃﻱ ﻓﻌل ﺨﺎﺹ ﺃﻭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻟﻜﻨﻪ
ﻴﺘﻔﺎﻋل ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﺎﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟﻪ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻔﻌل

ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﺭﺍﺀ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺸﺨﺹ ﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺘﻌﺭﻴﺒﻪ ﻭﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻤﻥ  36ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ )ﺴﻌﻔﺎﻥ .(2003 ،ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻋﺩﺓ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
ﺃﺨﺭﻯ ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻜﻔﺎﻓﻲ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﻴﺩ ،ﻭﺍﻟﻨﺎﺒﻭ ﻭﻏﻴﺭﻫﻡ.

 5.2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘــﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻼﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻭﺭﺴﺎﺌل ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻭﺍﻟﺩﻜﺘﻭﺭﺍﻩ ،ﺘﻭﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ
ﻋﺭﺽ ﺒﻌﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺤﺴﺏ ﺍﻵﺘﻲ:

 1.5.2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻤﺎﻋﻴﺔ:
• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ):(2006
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻨﻔﺴﻲ – ﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ

ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (204ﻤﻤﺭﻀﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ

ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻋﺩﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻭﻫﻲ :ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻭﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﻭﺍﺨﺘﺒﺭ ﺭﻭﺘﺭ ﻟﺘﻜﻤﻠﺔ ﺍﻟﺠﻤل ﺍﻟﻨﺎﻗﺼﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻨﻬﺎ :ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ
ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ﻫﻲ ﺒﺎﻟﺘﺭﺘﻴﺏ :ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻁﻠﺏ
ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺍﻻﺴﺘﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﺫﻋﺎﻥ ،ﻭﺃﻗﻠﻬﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ :ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ،ﻭﺍﻻﻨﺸﻐﺎل ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ .ﻜﻤﺎ

ﺃﺜﺒﺘﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺒﻲ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.
 .2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ ) :(2003
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺭﻑ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺘﻌﺭﻑ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻁﺒﺎﺀ ﻓﻲ
ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ) (152ﻁﺒﻴﺒﹰﺎ ﻭﻁﺒﻴﺒﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺃﻋﺭﺍﺽ
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ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ)(Leatz

ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻨﻤﻁﻲ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ، A-B

ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻨﻤﻁ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ

 ،Aﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﻴﺭﺠﻊ ﺫﻟﻙ ﺇﻟﻰ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻤﺜل ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ،ﻜﻤﺎ
ﺨﻠﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل.
 .3ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ )(2002
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ
ﺨﻼل ﻭﻀﻊ ﻨﻤﻭﺫﺝ ﻤﻘﺘﺭﺡ ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺨﻤﺴﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﻤﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺘﺩﺍﺨﻠﺔ ،ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﺭﺩﻭﺩ ﺃﻓﻌﺎﻟﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺩﻯ

ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻭﺘﻭﻀﻴﺢ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل،

ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﺅﻟﻔﺔ ﻤﻥ ) (220ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﺃﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻗﺩﺭﺓ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﻤﻌﻨﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻗﺩﺭﺓ
ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ.
 .4ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ )(2000
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ

ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ،ﻭﻓﻲ

ﺍﻹﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ

)(100

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﻗﺴﻤﻥ ﺇﻟﻰ

ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ:
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (50ﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (50ﻤﻥ
ﺍﻟﺴﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺎﺕ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻌﻤل .ﻭﻗﺩ
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﻋﻤﺔ ﺒﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
 .5ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻌﺒﺎﻥ ):(1995
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ
ﻤﺼﺭ .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (694ﻓﺭﺩﹰﺍ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) (38- 14ﺴﻨﺔ،
ﻭﻗﺩ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻭﻤﻬﻥ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ
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ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻹﻗﺩﺍﻤﻴﺔ

ﻭﺍﻹﺤﺠﺎﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﻗﺩﺍﻤﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﻋﺩﻡ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺠﺎﻤﻴﺔ ﺍﻻﻟﺘﻔﺎﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﺘﺠﺎﻫﺎﺕ ﻭﺃﻨﺸﻁﺔ
ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﺩﺙ.
 .6ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ ):(1994
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
ﻭﻗﺩ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﺠﻨﺴﻴﺎﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﻁﺎﻉ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻟﻤﺴﺒﺒﺎﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﻓﻘﹰﺎ ﻟﺠﻨﺴﻴﺎﺘﻬﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﻴﻥ ﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﻀﻐﻁ ﺃﻋﻠﻰ ،ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻐﺫﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺩﺓ ﺍﻟﺤﻴﻭﻴﺔ،
ﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﺍﻓﺯ ﻭﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.
 .7ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ) ( 1992ﻤﺼﺭ ،ﻭﺍﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺎ.
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺤﻀﺎﺭﺓ ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻲ ﻓﻲ
ﺘﺸﻜﻴل ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ﻭﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﻥ ﺍﻵﺘﻲ:
ﻻ :ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ) (385ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ.
ﺃﻭ ﹰ
ﺜﺎﻨﻴﹰﺎ :ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﺔ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ) (297ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ.
ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺎ ﻴﺘﺒﻌﻭﻨﻪ
ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻜﺎﻟﻤﻴل ﺇﻟﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻹﻟﺤﺎﺡ ﻭﺍﻻﻗﺘﺤﺎﻡ
ﺍﻟﻘﻬﺭﻱ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺃﻥ ﺍﻻﻨﺩﻭﻨﻴﺴﻴﻴﻥ ﺃﻗل ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻴﻴﻥ.

• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:
 -1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺸﻲ ):(Bianchi 2004
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ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻬﺎ ﻟﺩﻯ ) (76ﻤﻤﺭﻀﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺭﺍﺯﻴل،
ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺍﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ،ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻤﺭﻀﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ :ﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ،ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ،ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ
ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻭﻋﺎﺌﻠﺘﻪ .ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﹰﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﺍﻹﻴﺠﺎﺒﻲ ،ﻴﻠﻴﻪ ﻁﻠﺏ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺜﻡ
ﺍﻟﻀﺒﻁ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ ،ﻭﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﹰﺍ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺠﻨﺏ ﻭﺍﻟﻬﺭﻭﺏ.

 -2ﻗﺎﻤﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻨﻴﺴﻭﺘﺎ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (2000ﺸﺎﺏ ﻭﻓﺘﺎﺓ،
ﻭﺃﻅﻬﺭ ﺘﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﻭﺍﺠﻬﻭﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﻀﻐﻭﻁﻬﻡ ﻭﻤﺸﻜﻼﺘﻬﻡ ﺒﺎﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ ،ﺃﻭ
ﺭﺒﻤﺎ ﻴﺘﻜﻠﻤﻭﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻬﻡ ﻤﻊ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻭﺍﺼﻠﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ

ﻭﺍﻟﺘﺤﺩﺙ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺭﻏﺒﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻗﺼﻰ ﺤﺩ ﻤﻤﻜﻥ ،ﺃﻭ ﺇﻟﻰ ﺍﻨﻜﺎﺭ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻭ ﺇﻟﻰ

ﺘﺒﺭﻴﺭ ﻟﻤﺎﺫﺍ ﺤﺩﺙ ،ﻭﻗﺩ ﻴﺭﺠﻊ ﺴﺒﺏ ﻟﺠﻭﺌﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﺍﻴﻀ ﹰﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺤﻭل ﻤﺩﻯ
ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻴﺤﺎﻭﻟﻭﻥ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺘﺠﺎﻫل ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﻡ )(Pitze ،R. 2004
 -3ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻋﺴﺎﻑ ،ﺠﺎﺒﺭ:(1996 ،
ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ " ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻹﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻁﻥ ﺍﻟﻤﺤﺘل )ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ(:
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﻟﺩﻯ ﻤﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ
ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻔﺔ ﺍﻟﻐﺭﺒﻴﺔ ،ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺩ ﻫﺅﻻﺀ
ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ .ﻭﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ) (115ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻭﻤﻌﻠﻤﺔ ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ،

ﻤﻨﻬﻡ  60ﻤﻌﻠﻤﺎ ﻭ  55ﻤﻌﻠﻤﺔ ﻤﻥ ﻤﻨﻁﻘﺘﻲ ﺍﻟﻘﺩﺱ ﻭﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺨﺎﺼﺔ ﻗﺎﻤﺎ
ﺒﺘﺼﻤﻴﻤﻬﺎ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻭﺘﻭﺼﻼ
ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ-:
• ﺃﻜﺜﺭ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎﺯﻟﻴﹰﺎ:
• ﺇﻏﻼﻕ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻤﺘﻜﺭﺭ.
• ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺘﺏ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭﻷﺴﺭﺘﻪ.
• ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ.
• ﻋﺩﻡ ﺘﻭﻓﺭ ﺍﻷﻤﻥ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻭﻷﻓﺭﺍﺩ |ﺃﺴﺭﺘﻪ ﻭﻟﻠﻁﻠﺒﺔ.
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• ﻀﺂﻟﺔ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺘﺭﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻟﻠﻤﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻌﻠﻡ.
• ﻴﻭﺠﺩ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻟﻠﻌﻤﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻓﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻻﺠﻬﺎﺩ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ.
• ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ
ﻟﻺﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﺎﺕ.
• ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻋﺎﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻓﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺤﻴﺙ
ﺃﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻴﺘﺼﻔﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﻤﺭﺩﺍ ﻭﻋﻨﻔﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ.

 -4ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻴﺎﻥ ):(1989 ، Rayan
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺫﺍ
ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  ( (284ﻤﻭﻅﻔﹰﺎ ،ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺘﺭﺘﺒﻁ ﺒﺎﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ
ﺃﺴﺒﺎﺒﹰﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻭﻅﻔﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ،ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻀﻌﻑ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﻭﺍﻟﻐﻤﻭﺽ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﻴﻘﻥ.
 -5ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻜﻭﺒﻴﻥ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ)(1987 ،H ،Mcbbien

ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ

ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺘﻬﻡ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل )ﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ،ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻴﺠﻭﺍﻨﺎ( ﺤﻴﺙ ﺘﻡ
ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﻁﺎﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (505ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺍﻟﻼﺘﻲ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ

ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻥ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ  13 -12ﻋﺎﻤﹰﺎ .ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﻴﹸﺎ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺱ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺤل ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻜل ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺕ ﻤﻌﹰﺎ ﺘﺅﺜﺭ ﺴﻠﺒﹸﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻤﺜل ﺍﻟﺼﺩﺍﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺫﻟﻙ ﺘﻔﺎﻋل ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﻭﺠﻬﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺒﺩﺍﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻁﺌﺔ
)ﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺌﺭ ،ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻜﺤﻭﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﺩﺨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﺭﻴﺠﻭﺍﻨﺎ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻼﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ.
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 -6ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻨﺩﻱ ﻭﺭﻭﺯﻤﺎﻥ ):(1986 ،Wendy and Rossman
ﻼ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺒﻴﻥ ) (10-6ﺴﻨﻭﺍﺕ،
ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (34ﻁﻔ ﹰ
ﺒﻬﺩﻑ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻤﺔ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻲ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ،
ﻭﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ،ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺨﻼل ﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﻁﻔﻭﻟﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ،ﻭﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﺍﻹﻨﻜﺎﺭ ﺍﻟﻤﻭﻗﻔﻲ ﻟﻠﺴﻤﺔ ﺃﻭ ﺭﻓﻀﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺈﺤﺩﺍﺙ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺩﻓﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﺍﻟﺘﺒﺅ ﺒﻬﺎ.

 -7ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻭﻥ) .(1984 ، Stone
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤﻠﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤﻬﻡ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ( (120ﻓﺭﺩﹰﺍ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻡ
ﻓﻲ ﺒﻴﻭﺘﻬﻡ ﺤﻴﺙ ﺼﻨﻔﺕ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺜﻤﺎﻨﻲ ﺃﺼﻨﺎﻑ ﻫﻲ :ﺍﻟﺘﺤﻭل ،ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ
ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ،ﻭﺍﻟﻔﻌل ﺍﻟﻤﺒﺎﺸﺭ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﺭﻴﻎ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺨﺎﺀ ،ﻭﻗﺩ
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻜﺎﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻤ ﹰﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻋﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺴﻠﻭﺒﻲ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻭﺍﻟﺘﻘﺒل ).(1984 ،Stone

 -8ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ﻭﻓﻭﻟﻜﻤﺎﻥ : (Lazarus & Folkman)1984
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻸﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺭ ﺒﻬﺎ ﻭﺘﻘﻴﻴﻤﻪ ﻟﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﺒﻌﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻟﻀﻐﻭﻁ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﻟﻠﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻗﺩ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺜﻘﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻤﻬﺎﺭﺘﻪ ﻟﻠﺘﻌﺎﻤل
ﻤﻊ ﺍﻷﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﻤﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺎﻏﻁﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺘﺠﺩ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺁﺨﺭ ،ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺘﺤﺩﺙ ﺘﺒﺭﻤ ﹰﺎ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻟﺸﺨﺹ ﺜﺎﻟﺙ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻴﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻟﻠﻔﺭﺩ ﻟﻠﻤﻭﻗﻑ

ﺍﻟﻀﺎﻏﻁ.

 2.5.2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ:
• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻤﺩﻱ ):(2009
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ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﺴـﻌﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻓـﻲ

ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ .ﺒﻬﺩﻑ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﻜﻴﻑ ﻭﺘﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﻭﻗﺩ

ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻤﺴﺢ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﻨﻬﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺎﺕ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ ) (100ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺠﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ:
• ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ،
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻭﺼﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﻩ.
• ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻓﻲ
ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

• ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
•  %65ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺼﺒﻥ ﺒﺼﺩﻤﺔ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻤﺘﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ
ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻤﺒﺎﻻﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻤﺘﻔﺎﺌﻠﺔ.
• ﺃﻥ ﺨﻁﻭﺭﺓ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻭﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ
ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺇﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌل ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ
ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻻ ﻴﺘﻡ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻭﺴﻠﺴﺔ.

 .2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻭﻉ ):(2007
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺨﺠل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ

ﺃﺴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ .ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺸﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻥ
ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺸﻥ ﻤﻊ ﺁﺒﺎﺌﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ .ﻭﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺒﻌﺎ
ﻟﻠﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﻁﻼﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ.ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻘﺕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺜﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺨﺠل ﺍﻟﻤﻌﺩل -ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (431ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ
ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ -ﻤﻨﻬﻥ ) (75ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻋﺩﺩﻫﻥ ) (356ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻏﻴﺭ
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ﻤﻁﻠﻘﺔ .ﻭﻗﺩ ﺃﺴﻔﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺸﻥ ﻤﻊ ﺃﻤﻬﺎﺘﻬﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﻔﺘﻴﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺸﻥ ﻤﻊ ﺁﺒﺎﺌﻬﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺨﺠل ،ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ

ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل .ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ
ﺴﻤﺘﻲ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻟﺩﻯ ﻓﺘﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ )ﺍﻗل ﻤﻥ
 4ﺴﻨﻭﺍﺕ( ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﺨﺠل ﻭﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﺈﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻊ ﻀﺒﻁ

ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ.

• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:
.1

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻭﻥ ﻭﻴﺎﺭﺸﻴﺴﻜﻲ ﻭ ﻴﺎﺭﺸﻴﺴﻜﻲ ):(Mahon,2003
ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ ) (48ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ
ﺒﻴﻥ  14-12ﺴﻨﺔ ﻤﻨﻬﻡ  24ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﻴﻌﻴﺵ ﻤﻊ ﺍﻷﻡ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻭﻋﺩﺩﻫﻡ  24ﻤﺭﺍﻫﻘﺎ ﻴﻌﻴﺸﻭﻥ ﻤﻊ ﻜﻼ
ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﺘﻜﺎﻓﺌﺎﻥ ﻭﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ  9ﺃﻭﻻﺩ ﻭ  14ﺒﻨﺕ ﻭﺒﻌﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ

ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺭﻏﻡ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻤﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ
ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻬﻡ ﺍﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻜل ﻜﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.(272 ،pp.269-270) .
.2

ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﻫﻠﻤﺎﻥ ) (Bohlmana, 2000ﻋﻠﻰ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﻭﺘﻡ ﺍﺠﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻤﻊ ) (12ﺍﻤﺭﺃﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ
ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ .ﻭﺒﻴﻨﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ،ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ
ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺩﺭﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﺍﻟﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺸﺩﻴﺩﺓ .ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ

ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﺩﻗﺎﺀ ،ﻜﻭﺴﺎﺌل
ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ .ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻠﺠﺄﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ،
ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
.3

ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ):(1998 Fisher
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ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﺜﺭ ﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ،
ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﺒﺎﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺘﺠﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻜﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ

ﻴﻅﻬﺭﻥ ﺘﺤﺴﻥ ﻤﻠﺤﻭﻅ ﻭﺩﺍل ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺜﻼﺙ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﺩ

ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺅﻜﺩﺓ ﻟﺘﺩﺨل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
• ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﺨﻤﻭﺭ ﻴﺘﺤﺴﻥ ﻤﻊ ﻤﺭﻭﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ.
• ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻷﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ
ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻴﻅﻬﺭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
• ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻜﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻴﻅﻬﺭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
• ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻤﻥ ﻜﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺠﺴﺩﻱ ﻴﻅﻬﺭﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺃﻭ
ﺍﻟﺘﺨﻠﺹ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻌﺩ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ.

• ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺴﺘﻤﺭ ﺘﻌﺭﻀﻬﻥ ﻟﻠﻌﻨﻑ ﺍﻟﺒﺩﻨﻲ ﺘﺴﺘﻤﺭ ﺨﺒﺭﺘﻬﻥ ﻟﻠﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻁﻲ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
.4

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺭﻭﺒﻙ ﻭﺒﻴﺭ ):(1992 ،Brubeck&Beer
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻥ ﻭﺭﺍﺌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ،ﻗﻠﻕ
ﺍﻟﻤﻭﺕ ،ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺀ ﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺁﺒﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﻴﻥ .ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ

ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ) (131ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻤﻥ ﺇﺤﺩﻯ ﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺒﺄﻤﺭﻴﻜﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ)ﻤﻨﻬﻡ -55ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭ

 -45ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ) (19-14ﺴﻨﺔ ﻭﻗﺩ ﻁﺒﻕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ
ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻭﺼﻼ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ :ﺃﻥ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻷﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺁﺒﺎﺀ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﻴﻥ .ﻭﺠﺩﺍ ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻜﺎﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻨﻪ ﻟﺩﻯ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﻏﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ.

 .3.5.2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ:
• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
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 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ ):(2008
ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎ ﻤﺞ ﻋﻼﺠﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻓﻲ ﻤﺼﺭ ﻴﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ

ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺠﻤﺎﻋﻲ  .ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ
ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ .ﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﺎﺒﻴﻥ  20-32ﺴﻨﺔ .
ﻜﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻤﻼﺌﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻠﻴﺒﻴﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ:
ﺜﺒﺘﺕ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﻡ ﺇﺨﻀﺎﻋﻪ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺇﺫ ﺍﺘﻀﺤﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﺎﺴﻴﻥ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ.ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ )ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل )ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺒﺭﻨﺎﻤﺞ

ﺍﻟﻤﺼﻤﻡ ﺫﻭ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺘﺨﻔﻴﺽ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ )ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ )ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ )ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ( ﻭﺍﻨﺘﻬﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺇﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ
ﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﻌﺎﻨﻭﻨﻪ ﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ )ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻟﺠﻭﻥ ﺒﺎﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ(.
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻷﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﻭﻓﻘ ﹰﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻤﺎﺒﻴﻥ  32-20ﺴﻨﺔ.

 .2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺩﺭﻴﺱ ):(2008
ﻫﺩﻓﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﻓﻲ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ )ﺘﺤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺼﻔﺎﺀ ﺍﻟﺩﻤﻭﻱ( ﻓﻲ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻋﻼﺝ ﺃﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻜﻠﻰ ﺒﻭﻻﻴﺔ
ﺍﻟﺨﺭﻁﻭﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻥ ،ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ

ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻠﻨﻭﻉ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ)ﺍﻟﺠﻨﺩﺭ( ،ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ
ﻭﺍﻻﻤﻠﻔﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (60ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ
ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻡ ﺘﺸﺨﻴﺼﻬﻡ ﻤﺴﺒﻘﹰﺎ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻨﻬﻡ ) (31ﺫﻜﻭﺭ ﻭ ) (29ﺍﻨﺎﺙ،
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ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) 55 -20ﺴﻨﺔ( ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻨﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺍﻟﻁﺒﻘﻴﺔ .ﺤﻴﺙ

ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻤﺜﻠﺕ ﻓﻲ ﺍﻵﺘﻲ:

• ﺤﻘﻕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻲ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻲ ﺘﺤﺴﻨﹰﺎ ﺠﻭﻫﺭﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﺍﻟﻤﺯﻤﻥ.
• ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ
ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﺍﻟﺭﻏﺒﺔ ﻭﺍﻷﻤل ﻓﻲ ﺯﺭﺍﻋﺔ ﺍﻟﻜﻠﻰ.
• ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻤﺩﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﻟﻅﻬﻭﺭ
ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ.
 .3ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺭﺩﻱ ):(2006
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ

ﺍﻟﻼﺘﻲ ﻴﺴﻜﻥ ﻤﻊ ﺃﺴﺭﻫﻥ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ(ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ ،ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ

ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ(  ،ﻭﻗﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ
)(25ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭ ) (30ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺫﻭﻴﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ
ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺎ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻌﺭﻴﺏ ﺭﺒﺎﺏ ﻤﺤﻤﻭﺩ،
)ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻭﻡ( ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻴﺴﺎﻓﺎﺝ ) (Yasavageﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﻤﺎﺕ ﻤﻊ ﺫﻭﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺍﻟﻤﺴﻨﺎﺕ ﺒﺩﺍﺭ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﻭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
 .4ﺩﺭﺍﺴﺔ( ﺠﻭﺩﺓ (2006 ،ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" :ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁـﻼﺏ
ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ"

ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ
ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﻤﺩﻯ ﺘﺄﺜﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﻭﺍﻟﺴﻜﻥ
ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ 450ﻁﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ
217ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ،ﻭ  233ﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻗﺸﻘﻭﺵ
 ،1988ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻴﻙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﻤﻭﺠﺒﺔ ﺒﻴﻥ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﻟﻨﻭﻉ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ
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ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺸﻌﻭﺭﹰﺍ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﺒﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ،ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺃﻗل ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨ ﹰﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ.

 .5ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﻟﻤﺸﻌﺎﻥ (2005 ،ﺒﻌﻨﻭﺍﻥ" :ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻌﺼـﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ"
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻭﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﻗﺩ

ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) 1217ﺒﻭﺍﻗﻊ  553ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭ  269ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ،ﻭ  368ﻤﻥ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻙ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ،1991
ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ) (1991ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ
ﻭﺘﺭﺠﻤﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﻤﺤﺭﻭﺱ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻴﺩ ) (1994ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺼﻔﻭﺕ ﻓﺭﺝ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻭﻏﻴﺭ

ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻁﻴﻥ.

 .6ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ):(2002
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻘﻴﺎﺴﻲ ﺍﻟﻁﺎﺌﻑ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ  180ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﻭﻋﻴﻨﺔ ﻀﺎﺒﻁﺔ ﻤﻥ  180ﻤﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻤﻜﺔ ﺍﻟﻤﻜﺭﻤﺔ .ﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺴﺒﺒﻲ

ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ .ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺘﺴﺎﺅﻻﺕ ﻭﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺙ  13ﺘﺴﺎﺅﻻ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﻤﺴﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ،ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﻤﻥ
ﺫﻟﻙ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻭﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ:
• ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻨﺩﺭﺠﺔ ﺃﻋﻠﻰ ﻭﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.
• ﻋﺩﻡ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻭﻫﻭ ﻋﺎﻤل ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻟﺔ.
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• ﻟﻠﻌﺎﻤل ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﺃﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﺎﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺒﻜﺭﺍ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻤﺒﻜﺭﺓ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ ﹰﺎ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻴﺨﻑ ﻭﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻤﻊ ﻁﻭل

ﺍﻟﻤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
• ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻋﻨﺼﺭ
ﻏﻴﺭ ﻓﻌﺎل ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﻥ ﺃﻥ ﻟﻠﻤﻬﻨﺔ ﻭﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻷﺜﺭﻫﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻭﺇﺸﺒﺎﻉ

ﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻗل ﺃﻫﻤﻴﺔ.

• ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻏﺎﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ﻟﻴﺴﺕ ﺫﺍﺕ ﻗﻴﻤﺔ ،ﺇﻻ ﺃﻥ
ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻴﺩﻋﻡ ﻤﺜل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻓﺘﺭﺍﺽ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ

ﺍﻷﻤﻭﻤﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺇﺫ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﻼﺕ
ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﺍﻗل ﻗﻠﻘﺎ ﻭﺍﻗل ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﺎ.
• ﺃﻜﺩﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺘﺒﻨﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﺘﻭﻋﻴﺔ ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ
ﻟﻸﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ) .ﺍﻟﺘﻨﻭﺴﻲ.(2002 ،

وﺳﻮف ﺗﺘﻄﺮق اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻰ دراﺳﺘﻴﻦ واردﺗﻴﻦ ﻓﻲ دراﺳﺔ ﺗﻮﻧﺴﻲ واﻟﺘﻲ أﺷﺎرت اﻟﻰ
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺯﻱ )(1985

ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ
ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻨﺩﻴﻥ )(1989

ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻷﺼﻐﺭ ﺴﻨﹰﺎ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻥ ﺃﺩﻭﺍﺭﻫﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﻭﺘﺒﻨﻲ ﺃﺩﻭﺍﺭ ﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﻥ ﻫﻥ ﺃﺼﻐﺭ

ﺴﻨﹰﺎ .ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺃﻨﻬﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻵﺨﺭ .
ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻪ ﺒﺎﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﺔ ،ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ،ﻓﺄﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ.

 .7ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻀﻭﺍﻥ ):(2000
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ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻭﺒﺎﻟﺴﻥ ﻭﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻭﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻓﻲ ﺴﻭﺭﻴﺎ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻨﺴﺏ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻭﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻭﺭﻴﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (1134ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻭ) (522ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻤﺩﺍﺭ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺩﻤﺸﻕ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﻴﻙ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻟﻼﻨﺼﺎﺭﻱ ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ

ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻟﻡ
ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺒﺎﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻜﻤﺎ ﻟﻡ ﻴﻅﻬﺭ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺩﺍل ﺒﻴﻥ ﺴﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺭﻭﻕ
ﺩﺍﻟﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺒﻨﻭﺩ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﻅﻬﺭﺕ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ.
 .8ﺩﺭﺍﺴﺔ )ﻋﺒﺩ ﺍﷲ:(1995 ،
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻤﻥ
ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺁﺨﺭ ﻭﺫﻟﻙ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻔﺎﻋل ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ﻟﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻹﻗﺎﻤﺔ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻌﻤل ،ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺍﻟﺤﺠﻡ– ﺍﻟﺭﻀﺎ )ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻬﺩﻑ ﺇﻟﻰ ﺘﻘﻨﻴﻥ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ
ﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻋﺩﻩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺎﺕ ﻋﻤﺭﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) 328ﻓﺭﺩﹰﺍ169 ،ﺫﻜﺭﹰﺍ159 ،ﺃﻨﺜﻰ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﻋﻤﺭﻱ ﻗﺩﺭﻩ  22.50ﺴﻨﺔ( ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﻭﺴﺎﻤﻲ ﺃﺒﻴﻪ ،ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺘﻲ
ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ،ﻭﻫﺸﺎﻡ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ) (1995ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻭﺘﻘﻨﻴﻥ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻟﻌﺩﺓ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻬﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ )ﺍﻟﺤﺠﻡ– ﺍﻟﺭﻀﺎ -ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻴﺄﺱ ﻟﺩﻯ ﺃﻓﺭﺍﺩ

ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ( ﺍﻟﺤﺠﻡ ،ﺍﻟﺭﻀﺎ ،ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ( ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ
ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺭﻴﻑ ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺤﻀﺭ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻘﻁ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺭﻴﻑ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺃﻴﻀﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ.

 .9ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻁﺎ ):(1993
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ﻫﺩﻓﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ
ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘل ﻭﻜل ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ)ﻜﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺘﺎﺒﻌﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ

ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﻤﻘﺎﺭﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ - 51 -ﻁﺎﻟﺒ ﹰﺎ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻠﻙ ﺴﻌﻭﺩ،
ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺭﺍﺴل ،ﻭﻗﺩ ﻗﺎﻡ ﺨﻀﺭ ﻭﺍﻟﺸﻨﺎﻭﻱ ﺒﺘﻘﻨﻴﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ
ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ،ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﻴﻨﻲ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ ،ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﻙ
ﻭﺘﻌﺭﻴﺏ ﻏﺭﻴﺏ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻔﺘﺎﺡ ،ﻭﺃﺴﻔﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺴﺎﻟﺒﺔ ﻭﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ
ﻭﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻭﻜﺸﻔﺕ ﻜﺫﻟﻙ ﺃﻥ ﺩﻭﺭ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻜﺎﻥ ﻀﻌﻴﻔﺎ.

• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:
 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺸﻴﻪ ﻭﻜﻥ ﻭﺸﻴﻥ ):(2010 ،Chih-Ken Chen
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺒﺒﻴﻥ ﻤﺭﻀﻰ
ﺍﻟﻐﺴﻴل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﻤﻴﻤﻭﺭﻴﺎل ﻓﻲ ﻜﻴﻠﻭﻨﺞ ) (Memorial Hospital at Keelungﻜﻤﺎ
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﺍﻟﺘﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺨﻁﺭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ 200
ﻤﺭﻴﺽ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻜﻠﻭﻱ ،ﺃﻋﻤﺎﺭﻫﻡ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻭﻕ  18ﻋﺎﻤﺎ ﻭﺨﺎﻀﻌﻴﻥ ﻟﻐﺴﻴل ﻜﻠﻭﻱ،
ﻭﺘﻡ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺍﻹﻜﻠﻴﻨﻴﻜﻴﺔ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻤﻥ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﺍﻟﻌﺎﻡ
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) ،(chalder fatigue scaleﻭﺃﺩﺍﺓ ﻟﻔﺤﺹ ﻗﻭﺓ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ
ﺒﺎﻻﻨﺘﺤﺎﺭ ،ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

• ﻤﻥ ) (200ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻫﻨﺎﻙ ) (70ﻤﺭﻴﺽ ) (%35ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﻋﺭﺍﻀﹰﺎ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭ ) (43ﻤﺭﻴﻀ ﹰﺎ
) (%21.5ﻋﻨﺩﻫﻡ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﺍﻨﺘﺤﺎﺭﻴﺔ.
• ﺃﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻤﺅﺸﺭ ﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﺠﺴﻡ Low body mass
) index (BMiﻜﻤﺎ ﺇﻥ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻜﺘﺌﺒﻴﻥ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻻﻨﺘﺤﺎﺭﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺤﻴﺎﺓ ﻓﻘﻴﺭﺓ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻤﻜﺘﺌﺒﻴﻥ.

 4.5.2ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
• ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:

 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺩﻟﺒﻭﺡ ):(2008
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺠﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ
ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻘﺩﻤﻥ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﻟﻠﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ )(30
ﻁﺎﻟﺒﺔ .ﻭﻜﺎﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻥ ﻋﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﺘﺼﻔﻥ
ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﺎﺕ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﺒﻨﺴﺒﺔ ) (%50ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻘﺴﻴﻡ

ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ :ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻀﻤﺕ )(15ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ) (15ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ .ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﻟﺨﻔﺽ ﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﻴﺔ ،ﺒﻭﺍﻗﻊ ) (14ﺠﻠﺴﺔ ﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜل ﺠﻠﺴﺔ ﻤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ

) (90-60ﺩﻗﻴﻘﺔ .ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ،
ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻬﺎﺸﻤﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ
ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻷﻭل ) (0.78ﻭﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ) (0.60ﻭﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﺴﺘﻴﻥ ﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺃﻋﻴﺩ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ
ﻋﻠﻴﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﺃﺴﺒﻭﻉ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭل ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﻌﺎﻤل ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻹﻋﺎﺩﺓ ﻭﻫﻭ ) (0.69ﻟﻠﻤﺠﺎل

ﺍﻷﻭل ﻭ ) (0.57ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ،
ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻗﺒل ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺒﺭﻨﺎﻤﺞ ﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ،ﻭﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻋﻥ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺇﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻟﻤﺸﺘﺭﻙ ) (Ancovaﻭﺠﻭﺩ
ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴ ﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻀﺎﺒﻁﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻭﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﻜﺎﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ.
 .2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﻥ ):(2006
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﺩﻻل ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻭﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﻨﻤﻁ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ )ﺃ( ،ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (239ﻓﺭﺩﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻜﻭﻴﺘﻲ ﻤﻨﻬﻡ ) (122ﻤﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭ ) 51ﻤﻤﻥ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻭ  71ﻤﻥ
ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ( ﻭ ) (117ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﻤﺭﺽ ﺍﻟﺴﻜﺭ.ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﺭﺒﻌﺔ ﻤﻘﺎﻴﻴﺱ
ﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻫﻲ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ )ﺃ( ﻭﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻭﺴﻤﺘﻪ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ.ﻭﻗﺩ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﹰﺎ ﺒﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ
ﻭﻀﺒﻁ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺇﻻ ﺍﻨﻪ ﺍﺭﺘﺒﻁ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﹰﺎ ﺴﻠﺒﻴﹰﺎ ﺒﺎﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭ ﺇﻅﻬﺎﺭ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺃﻥ ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ.ﺤﻴﺙ ﺤﺼل ﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻷﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺃﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻴﺔ ﻭﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺭﻀﻰ ﺍﻟﺴﻜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻭﻉ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ
ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺍﻅﻬﺭﻭﺍ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺴﻠﻭﻁ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺼﺎﺒﻴﺔ.
 .3ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﻋﺴﻠﻴﺔ ):(2006
ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻟﻘﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺨﻔﺽ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (20ﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ
ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻷﺴﺎﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ،ﻤﻤﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ
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ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺘﻴﻥ – ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﺄﻟﻔﺕ )ﻥ (10 ،ﻭ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

ﺘﺄﻟﻔﺕ ﻤﻥ )ﻥ .(10 ،ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻐﻀﺏ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ
ﻭﻤﺎﻴﺴﻪ ﺍﻟﻨﻴﺎل ،ﺇﻟﻰ ﺠﺎﻨﺏ ﺒﺭﻨﺎﻤﺠﻲ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺒﺎﻟﻤﻌﻨﻰ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻤﺎ ﻤﻥ
ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ.
ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ

ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ ،ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ،ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ.ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻘﺒﻠﻲ.
ﻜﻤﺎ ﻭﺩﻟﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ
ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺘﺠﺭﻴﺒﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ

ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺒﻌﺩﻱ ﻭﻤﺘﻭﺴﻁ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻨﻔﺱ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻡ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ
ﺍﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﻲ.
 .4ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺭﺍﺝ ):(2005
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﻭﻋﻼﻗﺘﻪ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ – ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ .ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (142ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ ) (65ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭ ) (77ﻁﺎﻟﺒﺔ.ﻭﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ
ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺫﻜﺎﺀ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻭﻓﻲ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﻓﻲ
ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ.

 .5ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭ ):(2004
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻪ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ
ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻭﺒﻴﻥ ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ :ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺴﻤﺔ
ﺍﻟﻘﻠﻕ ،ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺃﺤﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ،ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺘﺸﺎﺅﻡ ﻭﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﺒﻁ ،ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﻭﺍﻟﺤﺴﺎﺴﻴﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﺠﺘﺭﺍﺭ ﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻤﺅﻟﻤﺔ .ﺒﻠﻎ ﺤﺠﻡ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (145ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ (30) ،ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﻭ ) (115ﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﺠﻤﻴﻌﻬﻡ ﻜﻭﻴﺘﻴﻭﻥ (28) ،ﻤﻨﻬﻡ ﻤﺘﺯﻭﺠﻭﻥ ﻭ )(117
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ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺯﻭﺠﻴﻥ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺃﻋﻤﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ  28-17ﺴﻨﺔ .ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ

ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺴﻤﺘﻪ ﻭﻗﻤﻌﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
 .6ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﻤﻭﺭ ﻭﻋﻭﺍﺩ ):(2004
ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ ﻭﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ .ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (1016ﻁﺎﻟﺒﺎ

ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﺸﻜﻠﻭﻥ ﻨﺴﺒﺔ % 5ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻴﺭﻤﻭﻙ.ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﻤﻘﻴﺎﺴ ﹰﺎ
ﻤﻌﺩﺍ ﻷﺠل ﺫﻟﻙ ﻭﻫﻭ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﺴﺒﻠﺒﻴﺭﺠﺭ ﻭﻋﺭﺒﻪ ﻭﻗﻨﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻜل ﻤﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ
ﻭﻓﻭﻗﻴﺔ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺤﻤﻴﺩ ﻟﻌﺎﻡ ) .(1998ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺭﺌﻴﺴﻴﺔ ﻤﻔﺎﺩﻫﺎ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ
ﻗﻭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﺴﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ) (0.69ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻡ ﺘﻜﻥ ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﺘﻀﺢ ﺃﻥ
ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺨﻴﻥ ،ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩل ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻫﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﺴﺭﺕ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ.
ﺜﺎﻨﻴ ﹰﺎ :ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ:
 .1ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺭﺝ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )(George, et al,2008
ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻫﻭ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺼﺎﺒﻴﻥ ﺒﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﻓﻲ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ.ﻋﻴﻨﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺘﻜﻭﻨﺕ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻤﻥ  149ﺸﺎﺏ ﻤﻥ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﺴﻴﻜﺎﻓﻭﺭﺍ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺃﺠﺎﺒﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺘﻌﺒﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ 0.ﺇﻟﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯل ،ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺃﻭﻗﺎﺕ

ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ،ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺨﻀﻌﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﺔ ﻟﻤﺩﺓ  24ﺴﺎﻋﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﻓﺤﺹ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ

ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ .ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ
ﺘﺴﺠﻴل ﺘﻌﺎﺒﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ،ﻟﻠﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ،ﻭﺃﻴﻀ ﹰﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻫﺩﻓﻪ ﻗﻴﺎﺱ ﺘﻌﺒﻴﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﺭﺘﺒﻁ ﹰﺎ ﺒﺘﻐﻴﺭ ﻀﻐﻁ ﺍﻟﺩﻡ.
 .2ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﺍﻴﺱ )(Rice, M,2006

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺴﻤﺔ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﻓﻲ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﻁﻔﺎل ﺍﻟﺫﻴﻥ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﺒﻴﻥ :ﻋﺎﻟﻴﺔ ،ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﻨﻤﺎﻁ
ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻭﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (1060ﻁﺎﻟﺒﹰﺎ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺼﻑ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ
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ﺍﻷﺴﺎﺴﻲ ،ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻤﻴﺯﻭﺍ ﺒﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﻴﻴﺱ

ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻠﻌﺎﻟﻡ ﺴﺒﻠﺒﻴﺭﺠﺭ

) ،(STAXIﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻨﻌﻜﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺃﻭ ﻀﺒﻁﻪ ﻫﻭ ﺃﻜﺜﺭ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﻭﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻭﻓﻲ ﺘﻘﻠﻴل ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺃﻁﻔﺎل ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ.
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 .5.5.2ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻤﺩﻯ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻏﻀﺏ
ﻭﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﻟﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻑ
ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻭ ﺒﻤﺤﻭﺭ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﺍﻻ ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﻅ ﺒﺈﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺎ ٍ

ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺒﺎﻗﻲ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻟﻜﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺴﺎﻋﺩﺕ ﻓﻲ
ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺘﺼﻭﺭ ﺸﺎﻤل ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻁﺭﻕ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻭﻤﺎ
ﺘﻭﺼﻠﻭ ﺍﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺯﻭﺍﻴﺎ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ
ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﻭﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﺴﺘﻌﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻤﺤﻭﺭ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﻤﺎ
ﻴﻠﻲ:
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺭﻴﻡ ) (2006ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻑ
) (2003ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺸﻲ ) ،(2004ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺭﻴﺎﻥ() ،(1989ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺘﻭﻥ )(1984ﻭ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻻﺯﺍﺭﻭﺱ ﻭﻓﻭﻟﻜﻤﺎﻥ ) (1984ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﺎﺩ ﺍﷲ ) ،(2002ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻲ)،(1997
ﺸﻌﺒﺎﻥ) ،(1995ﺍﻟﻬﻨﺩﺍﻭﻱ ) ،(1994ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﻌﻁﻲ ) ،(1992ﻤﺎﻜﻭﺒﻴﻥ ﻭﺍﺨﺭﻭﻥ)Assaf ،(1987
) ،(and Jabber, 1996ﻭﻨﺩﻱ) (1986ﻓﻲ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻀﻐﻁ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻠﻴل ﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻌﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺩ

ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻔﻀﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻨﺩﺓ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺃﺤﺩﺍﺙ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻀﺎﻏﻁﺔ.ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺩﻱ ﻟﻬﺎ ﻭﻫﻜﺫﺍ....
ﻜﻤﺎ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻴﺔ ﻭ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻘﺎﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻴﻀﺄ.
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ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻓﻘﺩ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﻴﻠﺘﻘﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺃﻴﻀﺄ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ
ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅل ﻭﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ ﻭﺃﻴﻀﺄ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻏﻴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻫﻨﺎ ﺘﺘﻭﺍﻓﻕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺎﻫﻭﻥ
ﻭﻴﺎﺭﺸﻴﺴﻜﻲ ) (2003ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.ﺃﻴﻀﺄ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻤﺎﻫﻭﻥ ﻭﻴﺎﺭﺸﻴﺴﻜﻲ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ  Fisherﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻫﻘﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﺴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.
ﻟﻜﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻗﺩ ﺘﺒﺎﻴﻨﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔﺤﺴﺏ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻓﺭﻭﻀﻬﺎ.
ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺘﻨﻭﻉ ﻓﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻴﻀﺄ ﻓﻲ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻭﺍﻀﺢ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜل ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻨﻅﺭﺃ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﺃﺩﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻴﻤﻐﺭﺍﻓﻴﺔ ﻜﺎﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺩﺍﺩ) (2008ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺩﺭﻴﺱ ) (2008ﻓﻲ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺴﻌﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺘﻴﻥ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﻨﺒﻴﻴﺔ
ﺍﻭ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺄ.
ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺤﺎل ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻓﻲ ﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﻻﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﻟﻌﻴﻨﺎﺕ ﻭﻟﻜﻥ
ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺸﺎﺒﻬﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻫﺩﺍﻑ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻜﺤﺎﻟﺔ ﻭﺴﻤﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻨﻪ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺨﻀﺭ  2004ﻭﺴﻤﻭﺭ ﻭﻋﻭﺍﺩ  ،2004ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﻨﺒﻴﺔﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ.
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻻﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺠﺎﺀﺕ ﻟﺘﻀﻴﻑ ﺸﻴﺌﺄ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻼﺤﻅﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺒﺄﺤﺩ ﻤﺤﺎﻭﺭ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻋﺭﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ:
 .1ﺘﺘﻨﺎﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﻤﺘﻐﻴﺭ ﺃﺴﺎﺴﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺜﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ.

 .2ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ

ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ.

 .3ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻭ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﺎﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ

ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.

ﻓﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻜﻠﻤﺎ ﺯﺍﺩﺕ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.

ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻤﻴﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻓﻲ ﺃﻨﻬﺎ:
 .1ﺘﺩﺭﺱ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ،ﻓﺤﺴﺏ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ

ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺒﺤﺙ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ.
 .2ﺒﺤﺜﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻓﻲ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ
ﺤﻴﺙ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ )ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ(.
 .3ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﻤﻬﻤﺔ ﻜﺎﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺭﺒﻁﻬﺎ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﺜﺭ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ

ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
 .4ﺍﻫﺘﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ.
 .5ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ )ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺍﻟﻐﻀﺏ( ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ
ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ)ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ

ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ
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ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺜﺎﻟـﺙ
 .1ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
 .2ﻤﻘﺩﻤـﺔ
 .3ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .4ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .5ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .6ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .7ﺼـﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
 .8ﺜﺒـﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
 .9ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .10ﻤﺘﻐـﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ
 .11ﺍﻟﻤﺘﻐـﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ
 .12ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ
 .13ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ

94

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ
ﻤﻥ ﺃﺠل ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻫﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ

ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ :ﺍﻟﻌﻤـﺭ ،ﻋﻤـﺭ

ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻭﻗﺩ ﺘﻀـﻤﻥ ﻫـﺫﺍ
ﻼ ﻷَﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺔ،
ﺍﻟﻔﺼل ﻭﺼﻔﹰﺎ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﻭﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻁﻲ ﻭﺼـﻔﹰﺎ ﻤﻔﺼـ ﹰ
ﻭﺼﺩﻗﻬﺎ ﻭﺜﺒﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇِﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﺍﺴـﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤـﺙ ﻓـﻲ

ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺘﺤﻠﻴﻠﻬﺎ.
 1 . 3ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﺘﺒﻌﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻬﺩﻑ
ﺇﻟﻰ ﻭﺼﻑ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺠﻤﻊ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﻨﻬﺎ ،ﻓﻘﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻪ ﻷﻨﻪ
ﻴﻼﺀﻡ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻌﺘﻤﺩﹰﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻟﻴﻔﻲ
ﺒﺄﻏﺭﺍﻀﻬﺎ ﻭﻴﺤﻘﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺼﺤﺔ ﻓﺭﻀﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻔﺴﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ.
 2 .3ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻥ ﺤﺴﺏ ﻤﺭﻜـﺯ
ﺍﻻﺤﺼﺎﺀ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﻥ ﺴﻨﺔ ) 1597 (2010-1997ﻤﻁﻠﻘﺔ.
 3 .3ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﺒﺴﻴﻁﺔ ﻤﻤﺜﻠﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺒﻨﺴﺒﺔ  %5ﺒﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ) 90ﻤﻁﻠﻘﺔ( .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ) (1.3ﻴﺒﻴﻥ ﻭﺼﻑ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﹰﺎ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:
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ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ) (1.3ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ  %30ﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻤﻥ 26-17ﻋﺎﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %40ﻤﻥ  36-27ﻋﺎﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %21.1ﻤﻥ  46-37ﻋﺎﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ %8.9
ل 47ﻋﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ .ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ،
ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ  %57.8ﻤﻥ  36-27ﻋﺎﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %32.2ﻤﻥ 36-27ﻋﺎﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %10ل 37ﻋﺎﻡ
ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ .ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %37.8ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ  %45.6ﻤﻥ
 3-1ﺃﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %16.7ﻤﻥ  6-4ﺃﺒﻨﺎﺀ .ﻭﻴﺒﻴﻥ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %36.7ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ،
ﻭﻨﺴﺒﺔ  %50ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻘﺭﻯ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %13.3ﻟﺴﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺨﻴﻤﺎﺕ .ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ  %7.8ﻟﻶﻤﻴﻴﻥ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺔ %6.7
ﻟﻺﺒﺘﺩﺍﺌﻲ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %16.7ﻟﻺﻋﺩﺍﺩﻱ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %31.1ﻟﻠﺜﺎﻨﻭﻱ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %18.9ﻟﻠﺩﺒﻠﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ،
ﻭﻨﺴﺒﺔ  %18.9ﻟﻠﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺄﻋﻠﻰ .ﻭﻴﺒﻴﻥ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻴﻅﻬﺭ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ %34.4
ﻟﻨﻌﻡ ،ﻭﻨﺴﺒﺔ  %65.6ﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ.
ﺠﺩﻭل ) :(1.3ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
اﻟﻤﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻌﻤﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻼق
ﻋﺪد اﻷﺑﻨﺎء

ﻣﻜﺎن اﻟﺴﻜﻦ

اﻟﻤﺆهﻞ اﻟﻌﻠﻤﻲ

اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

اﻟﻌﺪد
27
36
19
8
52
29
9
34
41
15
33
45
12
7
6
15
28
17
17
31
59

اﻟﻤﺴﺘﻮى
 26 -17ﺳﻨﺔ
 36 -27ﺳﻨﺔ
 46 – 37ﺳﻨﺔ
 47ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
 26 -17ﺳﻨﺔ
 36 -27ﺳﻨﺔ
 37ﻓﻤﺎ ﻓﻮق
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
 3 – 1اﺑﻨﺎء
 6- 4اﺑﻨﺎء
ﻣﺪﻳﻨﺔ
ﻗﺮﻳﺔ
ﻣﺨﻴﻢ
اﻣﻴﺔ
اﺑﺘﺪاﺋﻲ
اﻋﺪادي
ﺛﺎﻧﻮي
دﺑﻠﻮم ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس ﻓﺎﻋﻠﻰ
ﻧﻌﻢ
ﻻ
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
30.0
40.0
21.1
8.9
57.8
32.2
10.0
37.8
45.6
16.7
36.7
50.0
13.3
7.8
6.7
16.7
31.1
18.9
18.9
34.4
65.6

 5 .3ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ:
ﺒﻌﺩ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭل ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﺒﻨﻲ ﺃﺩﺍﺘﻴﻥ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻲ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻴﻙ ﻟﻺﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﻋﺩﺍﺩ ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺨﺼﺎﺌﺼﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻤﺘﺭﻴﺔ )ﺍﻟﺼﺩﻕ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ(.

ﺃﻴﻀﺄ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ.

ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ  21ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺼﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ
ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻺﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻀﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﻟﻠﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻭﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ
ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺘﻡ ﺠﻤﻊ ﺍﺭﻗﺎﻡ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺘﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺘﺤﺕ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ)ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ،ﺒﺴﻴﻁ ،ﻤﺘﻭﺴﻁ،
ﺸﺩﻴﺩ ،ﺸﺩﻴﺩ ﺠﺩﺍ(.
ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ،ﻗﺩ ﺼﻴﻐﺕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺍﻻﺴـﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻠﻤﻔﺤﻭﺼـﺎﺕ ﻭﻁﺭﻴﻘـﺔ
ﺍﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺒﺤﺴﺏ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ ) (Likert Scaleﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺙ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﺝ ﺍﻵﺘﻲ :ﺒﺩﺭﺠﺔ آﺜﻴﺮأ ﺟﺪًا ،آﺜﻴﺮأ ،ﻣﺘﻮﺳﻂ ،ﻗﻠﻴﻸ ،ﻻﻣﻄﻠﻘ ﺄ ،ﻭﻗـﺩ
ﺒﻨﻴﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺒﺎﻻﺘﺠﺎﻫﻴﻥ ﺍﻟﺴﻠﺒﻲ ﻭﺍﻻﻴﺠﺎﺒﻲ ﻭﺃﻋﻁﻴﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ:
• آﺜﻴﺮأ ﺟﺪأ :ﺨﻤﺱ ﺩﺭﺠﺎﺕ
• آﺜﻴﺮأ  :ﺃﺭﺒﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ
• ﻤﺘﻭﺴﻁ  :ﺜﻼﺙ ﺩﺭﺠﺎﺕ
• ﻗﻠﻴﻸ  :ﺩﺭﺠﺘﺎﻥ
• ﻻ ﻣﻄﻠﻘﺄ :ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ
• ﻭﻗﺩ ﻋﻜﺴﺕ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ.
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ﻭﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ

ﻤﺩﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

 2.33ﻓﺄﻗل

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

3.67-2.34

ﻋﺎﻟﻴﺔ

 3.68ﻓﺄﻋﻠﻰ

 6.3ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ
ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺫﻭﻱ ﺍﻻﺨﺘﺼﺎﺹ
ﻭﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺍﺒﺩﻭﺍ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺤﻭﻟﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺨﻁﺎﺀ ﺍﻻﻤﻼﺌﻴﺔ ﻭﺇﻀﺎﻓﺔ ﺒﻌﺽ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻭﺘﻌﺩﻴل ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ،ﻭﻭﻓﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺘﻡ ﺇﺨﺭﺍﺝ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺒﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ.
)ﻤﺭﻓﻕ ﺃﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ(

ﻤﻥ ﻨﺎﺤﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺃﻴﻀﹰﺎ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ

ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﻟﻜل ﻤﻘﻴﺎﺱ ،ﻭﺍﺘﻀﺢ ﻭﺠﻭﺩ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻭﻴﺩل
ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﺘﺼﺎﻕ ﺩﺍﺨﻠﻲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ .ﻭﺍﻟﺠﺩﺍﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ:
ﺠﺩﻭل ) :(2.3ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ) (Pearson Correlationﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻘﺭﺍﺕ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﻗﻴﻤﺔ R

1
2
3
4
5
6
7

.752**0
.759**0
.752**0
.703**0
.707**0
.670**0
.723**0

ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

ﺍﻟﺭ

ﻗﻡ
8
9
10
11
12
13
14

ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ

ﻗﻴﻤﺔ R

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**

.651 0
.646**0
.651**0
.689**0
.736**0
.702**0
.713**0

ﺍﻟﺭﻗﻡ
15
16
17
18
19
20
21

ﻗﻴﻤﺔ R
**

.772 0
.642**0
.684**0
.566**0
.448**0
.649**0
.475**0

ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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ﺠﺩﻭل ) :(3.3ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ) (Pearson Correlationﻟﻤﺼﻔﻭﻓﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻘﺭﺍﺕ
ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﻗﻴﻤﺔ R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

.752**0
.751**0
.639**0
.667**0
.747**0
.608**0
.634**0
.661**0
.583**0
.768**0
.0900
.519**0
.288**0
.1500

ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.399
0.000
0.006
0.158

ﺍﻟﺭ

ﻗﻡ
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ

ﻗﻴﻤﺔ R

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**

.709 0
.545**0
.621**0
.412**0
.614**0
.569**0
.466**0
.476**0
.563**0
.647**0
.751**0
.743**0
.646**0
.221*0

ﺍﻟﺭﻗﻡ
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ﻗﻴﻤﺔ R
**

.538 0
.717**0
.692**0
.634**0
.642**0
.669**0
.611**0
.542**0
.561**0
.623**0
.626**0
.616**0

ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ

ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

 7 .3ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﺤﺴﺎﺏ ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤل ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ،
ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺍﻟﻔﺎ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ)،(0.937
ﻭﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀﺏ ) ،(0.949ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺘﻤﺘﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺩﺍﺓ ﺒﺜﺒﺎﺕ ﻴﻔﻲ ﺒﺄﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
 3.8ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﻭﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺤﺼﺭ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ
ﻟﺤﻡ ﺜﻡ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل
ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ،ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﻼﺌﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺘﻘﻭﻡ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ .ﺜﻡ
ﺘﻡ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺍﻜﺘﻤﻠﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ

ﺒﻌﺩ ﺇﺠﺎﺒﺘﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺼﺤﻴﺤﺔ ،ﺘﺒﻴﻥ ﻟﻠﺒﺎﺤﺜﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺭﺩﺓ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺨﻀﻌﺕ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻲ (90) :ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ .ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﺴﺘﺨﻼﺹ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ.
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 9 .3ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .1ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ:
 .1ﺍﻟﻌﻤﺭ :ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺘﺼل.
 .2ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ :ﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﺘﺼل
 .3ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ 6 :ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ )ﺍﻤﻲ – ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ – ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ – ﺜﺎﻨﻭﻱ  -ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ -
ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺱ ﻓﺄﻋﻠﻰ(

 .4ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ) :ﺭﻗﻡ(
 .5ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ)ﺍﻟﻌﻤل( :ﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻥ)ﺘﻌﻤل ،ﻻ ﺘﻌﻤل(.
 .6ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ :ﻟﻪ ﺜﻼﺙ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ)ﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻗﺭﻴﺔ ،ﻤﺨﻴﻡ(.

 .2ﺍﻟﻤﺘﻐﻴـﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌـﺔ:
ﺘﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
 .1ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 .2ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
 .3ﺍﻟﻐﻀﺏ.
 10 .3ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻌﺩ ﺠﻤﻊ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﻼﺤﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﺘﺤﻠﻴل ﺘﻡ ﺘﺭﻤﻴﺯﻫﺎ )ﺇﻋﻁﺎﺌﻬﺎ ﺃﺭﻗﺎﻤﺎ ﻤﻌﻴﻨﺔ( ،ﻭﺫﻟﻙ
ﺘﻤﻬﻴﺩﺍ ﻹﺩﺨﺎل ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺤﺎﺴﻭﺏ ﺍﻵﻟﻲ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﺘﺤﻠﻴل
ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﻭﻓﻘﺎ ﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻤﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺒﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺝ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻟﻜل ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ )ﺕ( ) t-

 ،(testﻭﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) ،(One Way ANOVAﻭﻤﻌﺎﻤل ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ،ﻭﻤﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ) ،(Cronbach Alphaﻭﺫﻟﻙ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﺭﺯﻡ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ) Statistical
(Package For Social Sciences
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 .1ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ

 .2ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 .3ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل
 .4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 .5ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
 .6ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ
 .7ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
 .8ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .9ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .10ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 .11ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
 .12ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ
 .13ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ
 .14ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .15ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .16ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 .17ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
 .18ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
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ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 1 .4ﺘﻤﻬﻴﺩ
ﺘﻀﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﻋﺭﻀﺎ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﻥ ﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻫﻭ "
ﺍﻟﻀﻐـﻭﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ" ﻭﺒﻴﺎﻥ ﺃﺜﺭ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل

ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 2 .4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 1.2.4ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻻﻭل )ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ(:

ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﻁﺭﺡ ﺃﺴﺌﻠﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ ﺤﻭل .1ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭ.2

ﻤﺩﻯ ﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭ .3ﻤﺎ ﻫﻲ

ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻴﻔﺎﺀ ﺍﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ
ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﻼﺹ ﺇﺠﺎﺒﺎﺘﻬﻥ ﺤﻭل ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺅﻴﺔ ﻟﻜل ﺇﺠﺎﺒﺔ
ﻷﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻻﻭل:
ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ:
ﻤﻥ ﺨﻼل ﻁﺭﺡ ﺴﺅﺍل ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺤﻭل ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻬﺎ ،ﺘﺒﻴﻥ ﺒﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻠﻙ ﻭﻋﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﻭﺘﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺭﻨﺎ ﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺴﻡ ﺒﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﻲ
ﺃﺜﺎﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ- :
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 .1ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ :ﺘﺘﺠﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻀﻁﺭ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻔﺭﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﻜﺎﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ .ﺃﻴﻀﺄ ﺘﻨﺘﺞ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺨﻭﻑ ﺯﺍﺌﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻷﺴﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺘﺤﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻀﻁﺭﺓ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﺃﻱ ﺤﺭﻜﺔ ﻟﻬﺎ ﻭ ﻭﻓﻘﺄ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﺒﻨﺔ ﻷﻡ ﺴﺒﻕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻴﻘﺎل )ﻜﺄﻤﻬﺎ(.
ﺃﻴﻀﺄ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺘﻭﺼﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺎﺸﻠﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﺘﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ
ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻥ ﺘﺘﺤﻤل ﻭﺤﺩﻫﺎ ﺘﺒﻌﺎﺕ ﻓﺸل ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ
ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻨﺘﻬﺎﺀ ﻟﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ.
 .2ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ :ﻏﺎﻟﺒﺄ ﻤﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﺨﺭﺝ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺃﻭ
ﺍﻤﻭﺍل ﻭﺘﻀﻁﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻟﻠﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺒﺎﻟﻨﻔﻘﺔ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺝ
ﻭﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻟﻙ ﺍﻓﻘﺎﺭ ﻟﻠﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻫﺫﺍ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ
ﺴﺠﻼﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﺸﻜﻠﻥ ﺠﺯﺀﺃ ﻻ ﺒﺄﺱ ﺒﻪ ﻤﻥ

ﺍﻟﺤﺎﻟﻼﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻟﺩﻯ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﺯﺍﺭﺓ .ﻭﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻌﻤﻕ

ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺘﺒﻌﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻗﺩﻴﻤﺔ ﻷﺸﻘﺎﺌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻴﻬﻡ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺘﺘﻴﺢ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻷﺸﻘﺎﺀ
ﻟﻠﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ .ﺃﻴﻀﺄ ﻭﻓﻘﺄ ﻟﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻥ ﻓﺈﻨﻬﻥ
ﻴﻨﺤﺭﺠﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻋﻤل ﻟﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻪ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﺼﺤﺎﺏ
ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺘﺤﺭﺵ ﻭﻏﻴﺭﻩ.

 .3ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ :ﻋﺒﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻋﻥ ﻋﺩﻡ ﺇﻁﻤﺌﻨﺎﻨﻬﻥ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻥ
ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﻥ ﺍﻴﻀﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﺒﺈﺤﺴﺎﺴﻬﻥ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﻤﺎ
ﻭﺼﻠﻭﺍ ﺍﻟﻴﻪ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
 .4ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ :ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻋﺎﻨﻴﻥ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﺘﺩﺨل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻷﺴﺭﺓ
ﺒﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﻥ ﻭﺍﻗﺘﺤﺎﻡ ﺤﻴﺯﻫﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﻟﺫﺍ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻓﺘﻘﺎﺩﻫﺎ ﻟﻺﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ

ﻭﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ .ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺴﺨﻁ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ
ﻭﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ.

ﻭﺃﺠﻤﻌﺕ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻤﺤﺎﻭﻻﺕ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
ﺒﺎﺴﺘﻐﻼﻟﻬﻥ ﻭﻋﻨﺩ ﺤﻀﻭﺭﻫﻥ ﻟﻠﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻥ ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﻁﻠﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ.
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ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ:
ﺠﺩﻭل ) :(1.4ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ

ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ
ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻨﻲ

10

11.1

ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﻤﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ

1

1.1

ﺨﻭﻑ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺍﻟﺯﺍﺌﺩ

1

1.1

ﻜﻭﻨﻲ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﻤﺒﻜﺭﺃ

1

1.1

ﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻗﻲ

1

1.1

ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺨﻭﺓ ﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﺍﻻﻫل

6

6.7

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

4

4.4

ﺘﻜﺭﺍﺭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﻁﻼﻕ

1

1.1

ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﻌﺩ ﻓﺘﺭﺓ  6ﺸﻬﻭﺭﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ

1

1.1

ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

2

2.2

ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ

2

2.2

ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ

2

2.2

ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ

2

2.2

ﺍﻟﺘﺤﺭﺵ

2

2.2

ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

35

38.9

ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ

1

1.1

ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻁﻔﺎﻟﻲ ﻟﻲ

2

2.2

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ

1

1.1

ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ

2

2.2

ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻁﻔﺎل

2

2.2

ﺨﻭﻓﻲ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻁﻔﺎﻟﻲ

1

1.1

ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

2

2.2

ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻗﺎﺭﺏ ﺯﻭﺠﻲ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺎﺕ

5

5.6

ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺍﻟﺠﻠﻭﺱ ﺒﺎﻟﺒﻴﺕ

3

3.3
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ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:
ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻠﺨﻴﺹ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻫﻭ-1

ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ  -2ﻨﻅﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫﻬﻥ ﻜﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﺒﻬﻥ ﻭﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻨﻪ - 3 ،ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﻥ ﻤﻥ

ﻗﺒل ﺍﻷﻫل ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ -4 ،ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﺃﻟﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻅﺭﻭﻓﻬﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ
ﺒﺎﻷﺨﺭﻴﺎﺕ ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻥ ،ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ
ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻥ ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺜﻘﺔ ﺍﻻﻫل ﺒﻬﻥ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺸﻘﺎﺀ
ﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻥ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﻥ ،ﻓﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺎﺏ ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻥ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻥ.
ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ:
ﺠﺩﻭل ) :(2.4ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻷﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ

ﺍﻻﺠﺎﺒﺔ
ﺭﺅﻴﺔ ﺼﺩﻴﻘﺘﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺯﻭﺠﺕ ﺯﻭﺠﻲ

1

1.1

ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﻲ ﺒﺎﻨﻲ ﻤﻬﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻲ ﻭﻏﻴﺭ ﻤﻬﺘﻤﺔ

1

1.1

ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺒﺤﺭﻴﺔ

7

7.8

ﺘﺭﺍﺠﻌﺕ ﺜﻘﺔ ﺍﻷﻫل

1

1.1

ﺨﺩﻤﺔ ﺍﺒﻨﺎﺀ ﺍﺨﻭﺍﻨﻲ ﻤﻥ ﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻡ

1

1.1

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺭﺤﻡ

4

4.4

ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺭﺠﺎل

1

1.1

ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ

2

2.2

ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﻫل

10

11.1

ﻭﺼﻤﺔ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

1

1.1

ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻑ

1

1.1

ﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻗﺎﻤﺔ ﻋﻼﻗﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

1

1.1

ﺍﻟﺤﺯﻥ

5

5.6

ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ

7

7.8
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ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ

3

3.3

ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺎﺱ

15

16.7

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ

1

1.1

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺭﻯ ﺍﺒﻨﺎﺌﻲ

2

2.2

ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﻟﻼﻭﻻﺩ

2

2.2

ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻻﻭﻻﺩ

4

4.4

ﺍﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ

2

2.2

ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻨﺯل ﻤﺴﺘﻘل

1

1.1

ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺎﻗﻠﻡ

2

2.2

ﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ

2

2.2

ﺍﻟﻤﻔﺎﺠﺎﺓ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ

1

1.1

ﺍﻻﺴﺘﻐﻼل ﺍﻟﺠﻨﺴﻲ

1

1.1

ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

11

12.2

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
ﻫل ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؟
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺇﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻥ ﺃﺸﺎﺭﻥ ﺒﺎﻨﻬﻥ
ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻫل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺃ ﺍﻻﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺎﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻓﺎﻻﺨﻭﺍﻥ

ﻭﺍﻻﺨﻭﺍﺕ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻋﺩﺩﻫﻥ ﻗﻠﻴل ﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯ  %25ﻤﻨﻬﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺩﻋﻤﺄ
ﻨﻔﺴﻴﺄ ﻭ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﺎﺕ ﺍﺸﺭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﻨﻰ
ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻥ .ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﺘﺴﺘﺩﻋﻲ ﺍﻟﺘﺩﺨل ﻭﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻟﻠﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ
ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺴﺭ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ:
ﺠﺩﻭل ) :(3.4ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﺘﻜﺮار
33
2
8
4
1
14
2

اﻻﺟﺎﺑﺔ
اﻻهﻞ
اﻻم وﺑﻌﺾ اﻻﻗﺎرب
اﻻﺧﻮان او اﻻﺧﻮات
اﻻم
اﻻﺧﺖ واﻟﺒﻨﺎت
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ دﻋﻢ ﻣﻦ اﺣﺪ
اﻟﺰوج اﻟﺜﺎﻧﻲ
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
36.7
2.2
8.9
4.4
1.1
15.6
2.2

17
3
2
1

اﻻﺻﺪﻗﺎء
ﻗﻠﻴﻞ ﺟﺪأ
ﻟﻢ اﺟﺪ ﺻﻌﻮﺑﺔ
اﺣﻴﺎﻧﺎ

18.9
3.3
2.2
4.4

ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻔﺭﻋﻲ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:
ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ:
ﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ:
ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻀل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺤﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﻀل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ

ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻻﺒﺭﺯ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺘﻠﻭﺫ ﺒﺎﻹﻨﻁﻭﺍﺀ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗل ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﺄ ﻓﻲ

ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻜل ﺸﺊ ﺭﺃﺴﺄ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺴﻭﺍﺀﺘﻐﻴﺭ ﻨﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
)ﺍﻟﻤﻨﺯل( ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻜﺜﺭ
ﺼﻌﻭﺒﺔ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺭﺍﺴﺄ ﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ
ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺯﻭﺠﺔ ﻭﺭﺒﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ
ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺘﺤﺕ ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﻤﻜﺸﻭﻑ.
ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺘﻔﻘﺩ ﺍﻏﻠﺏ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻜﺈﻨﺴﺎﻥ ﺒﺩ ًﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔﻭﺍﻟﺤﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﺭﻭﺭﺃ
ﺒﺎﻟﺤﻘﻭﻕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﺤﻕ ﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺒﺒﻴﺌﺔ ﺍﺴﺭﻴﺔ ﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻥ ﻤﻥ

ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ:
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ﺠﺩﻭل ) :(4.4ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻠﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
اﻟﺘﻜﺮار
4
1
2
2
1
6
1
1
11
1
4
9
2
7
2
2
1
1
2
1
1
5
1
9
1
1
1
2
1
1
1
1
4

اﻻﺟﺎﺑﺔ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ اﻟﺤﻘﻮق
زواج اﻟﺰوج ﺑﻌﺪ اﻗﻞ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺮوف
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﺿﻌﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻻب
ﻋﺪم اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺤﻘﻮﻗﻲ
اﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
ﺑﻌﺪاﻻﻃﻔﺎل
ﻧﻈﺮة اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺣﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺖ
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﺨﺮوج
ﺗﺤﻜﻢ اﻻﺳﺮة
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻨﻔﺴﻲ
اﻟﺨﻮف ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ
اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺣﻖ اﻟﺤﻀﺎﻧﺔ
اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ ﺑﻴﺖ اﻻهﻞ
اﻟﺰواج ﻣﻦ رﺟﻞ اﺧﺮ
اﺑﺘﻌﺎد اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻨﻲ
ﻋﺪم اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺗﺨﺎذ ﻗﺮارات
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ واﻟﻤﺼﺮوف
ﺗﻐﻴﺮ ﻧﻤﻂ اﻟﺤﻴﺎة
ﻋﺪم وﺟﻮد ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻨﺰل ﻣﺴﺘﻘﻞ
اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻤﺎدي
اﻟﺤﺮﻣﺎن ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻔﺔ
اﻟﻮﺣﺪة
ﻣﻼﺣﻘﺔ اﻟﻨﺎس
رﻋﺎﻳﺔ اﻻﻃﻔﺎل
ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻻﺧﺮﻳﻦ
اﻟﺨﻮف ﻋﻠﻰ اﻻﻃﻔﺎل
ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺮﺟﻮع ﻣﺜﻞ ﻗﺒﻞ
ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
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اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ
4.4
1.1
2.2
2.2
1.1
6.7
1.1
1.1
12.2
1.1
4.4
10.0
2.2
7.8
2.2
2.2
1.1
1.1
2.2
1.1
1.1
5.6
1.1
10.0
1.1
1.1
1.1
2.2
1.1
1.1
1.1
1.1
4.4

 2.2.4ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ؟
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﺠﻤﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ.
ﺠﺩﻭل ) :(5.4ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ
ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ
ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ

1

ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻁﺒﻴﻌﻲ ) 0-9ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ(

16

17.8

2

ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺴﻴﻁ 10 -15

16

17.8

3

ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ 16 -23

14

15.6

4

ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩ 24-36

26

28.9

5

ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩ ﺠﺩﹰﺍ  37ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

18

20.0

90

%100

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
 %17.8ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺴﻴﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻥ

 ،%17.8ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﻨﺕ  %15.6ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %28.9ﻤﻨﻬﻥ
ﻋﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭ %20ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺠﺩﺃ.
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 2.2.4ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ؟
ﺤﺘﻰ ﻴﺘﻡ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻘﻴﺎﺱ
ﺍﻟﻐﻀﺏ:
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ

ﻤﺩﻯ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

 2.33ﻓﺄﻗل

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

3.67-2.34

ﻋﺎﻟﻴﺔ

 3.68ﻓﺄﻋﻠﻰ

ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ
ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ.
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ﺠﺩﻭل ) :(6.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ

34

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ

3.94

1.155

ﻋﺎﻟﻴﺔ

12

ﻴﺒﻠﻎ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎﻩ )ﻤﺩﺍﻩ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ 3.93

1.216

ﻋﺎﻟﻴﺔ

ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ

ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻲ.
38

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺒﻲ

3.80

1.153

ﻋﺎﻟﻴﺔ

31

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻙ )ﺍﻭ ﻻ ﻴﺜﻕ( ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻲ

3.70

1.319

ﻋﺎﻟﻴﺔ

37

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ

3.69

1.269

ﻋﺎﻟﻴﺔ

19

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺭﻗل ﺸﺊ ﻤﺎ ﺨﻁﻁﻲ

3.62

1.268

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

33

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺍﻜﻥ ﺍﻨﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ

3.37

1.166

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

15

ﺍﻏﻀﺏ ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

3.18

1.259

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

5

ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻏﻀﺒﻲ.

3.04

1.217

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

23

ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺼﺩﺍﻉ ﺤﺎﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ

3.04

1.244

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

8

ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺄ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﻲ.

2.93

1.149

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

14

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻨﻨﻲ ﺍﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ 2.90

1.190

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

17

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﻟﺩﻱ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ

2.90

29

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻋﻤﺎل ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﻠﺔ

2.89

26

ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻑ ﻻﺜﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ 2.88

ﺍﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭﻱ

 .9600ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
1.116
ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ
1.314

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

2.86

1.176

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻓﺄﻨﻨﻲ ﺍﻭﺍﺠﻬﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ 2.84

1.141

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻟﺩﻱ

20
13

ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺘل ﺼﺤﺘﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻐﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

30

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺨﻔﻲ ﻏﻀﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺍﻅل ﺍﻋﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻔﺘﺭﺓ 2.83

1.173

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﻁﻭﻴﻠﺔ
40

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻗﻠﺒﻲ

2.80

1.408

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

1

ﺍﺸﻌﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ.

2.79

1.011

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

7

ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.

2.79

1.044

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

2

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ.

2.76

1.154

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

10

ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻲ ﺃﻋﻨﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻸﺨﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻅﻥ.

2.76

1.266

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

16

ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺼﻭﺘﻲ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ

2.72

1.290

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

111

32

ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﺍﺤﺏ ﺍﻥ 2.72

1.161

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﺍﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻬﻡ
22

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺒﻐﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺒﻌﺩ 2.71

1.114

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻥ ﺫﻫﻨﻲ
11

ﺍﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ

2.70

1.311

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

18

ﺍﺸﻌﺭ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﺜﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ

2.70

1.116

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

39

ﺍﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ

2.69

1.242

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

9

ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺄﻻﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ 2.68

1.397

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﻴﻐﻀﺒﻨﻲ.
35

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻵﻟﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻱ ﺍﻭ ﻗﻠﺒﻲ

2.66

1.273

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

6

ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻏﻀﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ.

2.59

1.179

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

25

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ 2.59

1.208

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

28

ﺍﻓﻀل ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻤﺎﻡ 2.57

1.264

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

ﺘﻤﺎﻤﺎ

ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
3

ﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻏﻀﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ.

2.50

1.238

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

27

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺁﻵﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺠﺴﻤﻲ

2.50

1.247

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

21

ﺍﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ

2.48

1.317

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

24

ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺤﺩﺍ ﻴﺜﻴﺭ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

2.42

1.161

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

4

ﺍﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﺸﻴﺎﺀ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ.

2.33

1.245

ﻤﻨﺨﻔﻀ

36

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﺎ

2.22

1.252

2.9006

0
.70374

ﺓ
ﻤﻨﺨﻔﻀ
ﺓ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ

ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺓ

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (2.90ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) (0.703ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل

ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ

ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ.

112

ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (2.4ﺃﻥ ) (5ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ) (33ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ

ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻭﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ "
ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(3.94ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ " ﻴﺒﻠﻎ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎﻩ )ﻤﺩﺍﻩ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ
ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻲ " ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) .(3.93ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ

ﺍﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﺎ " ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(2.22ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ " ﺍﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ
ﺍﺸﻴﺎﺀ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ " ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ).(2.33
ﻭﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﻲ
ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ.
ﺠﺩﻭل ) :(7.4ﺍﻟﻨﺴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻜﺭﺍﺭﺍﺕ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﺍﻟﺭﻗﻡ

ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ

1

ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ

17

ﺍﻟﻤﺌﻭﻴﺔ
18.9

2

ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ

58

64.4

3

ﻋﺎﻟﻴﺔ

15

16.7

90

%100

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺎﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ
 %18.9ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻥ
 ،%64.4ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﻨﺕ  %16.7ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻏﻀﺏ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ.
 3.2.4ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟
ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ.
ﺠﺩﻭل ) :(8.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
اﻟﻌﻤﺮ

اﻟﻌﺪد

 26 -17ﺳﻨﺔ
 36 -27ﺳﻨﺔ
 46 – 37ﺳﻨﺔ
 47ﻓﻤﺎ ﻓﻮق

27
36
19
8

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ
18.9630
24.0000
21.0526
44.1250

اﻻﻧﺤﺮاف
اﻟﻤﻌﻴﺎري
11.55416
12.68745
13.88634
13.69502

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (8.4ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ

ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ
ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺠﺩﻭل) :(9.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
4079.537

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
3

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

86 13888.785

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

89 17968.322
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ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.0000
8.420 1359.846
161.498

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (8.420ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.000ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ

ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ
ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ 47ﻋﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺠﺩﻭل ) :(10.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ) (LSDﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
 26 -17ﺴﻨﺔ

 36 -27ﺴﻨﺔ
 46 – 37ﺴﻨﺔ
 47ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

 36 -27ﺴﻨﺔ

*

.0000

-25.16204-

 26 -17ﺴﻨﺔ

5.03704

 46 – 37ﺴﻨﺔ

2.94737

.4160

*

.0000

-20.12500-

 26 -17ﺴﻨﺔ

2.08967

.5840

 36 -27ﺴﻨﺔ

-2.94737-

.4160

*

.0000

 47ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ
 47ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

-2.08967-

.5840
.1230

 47ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ
 46 – 37ﺴﻨﺔ

ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
-5.03704-

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.1230

 26 -17ﺴﻨﺔ
 36 -27ﺴﻨﺔ
 46 – 37ﺴﻨﺔ

-23.07237-

*

25.16204

*

20.12500

*

23.07237

.0000
.0000
.0000

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
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ﺠﺩﻭل ) :(11.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ

ﺍﻟﻌﺩﺩ
52

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
22.3654

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
13.84371

 36 -27ﺴﻨﺔ

29

24.2414

13.84520

 37ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

9

29.2222

17.50555

 26 -17ﺴﻨﺔ

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (11.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ،
ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺠﺩﻭل) :(12.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
375.399

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
2

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
187.699

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.3990 .9280

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 87 17592.924
89 17968.322
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻤﺴﺘﻭﻯ

202.218

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (0.928ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.399ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ
ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ"
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ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
ﺠﺩﻭل ) :(13.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻋﺪد اﻷﺑﻨﺎء

اﻟﻌﺪد

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﺤﺴﺎﺑﻲ

اﻻﻧﺤﺮاف اﻟﻤﻌﻴﺎري

ﻻ ﻳﻮﺟﺪ
 3 – 1اﺑﻨﺎء
 6- 4اﺑﻨﺎء

34
41
15

24.1765
21.0976
29.4667

17.43468
10.90826
13.07597

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (13.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺠﺩﻭل) :(14.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻣﺼﺪر اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ
ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
داﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت
اﻟﻤﺠﻤﻮع

درﺟﺎت
ﻣﺠﻤﻮع
اﻟﺤﺮﻳﺔ
اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت
2
784.038
87 17184.284
89 17968.322

ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺑﻌﺎت ﻗﻴﻤﺔ "ف" اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ
392.019
197.521

1.985

ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺪﻻﻟﺔ
.1440

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (1.985ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.144ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل

ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:

" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ"
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ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ

ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.
ﺠﺩﻭل ) :(15.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ
ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ

ﺍﻟﻌﺩﺩ
33

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
19.3333

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
11.09805

ﻗﺭﻴﺔ

45

25.8667

16.35487

ﻤﺨﻴﻡ

12

27.2500

10.72910

ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (15.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺠﺩﻭل) :(16.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
991.539

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
2

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
2.541 495.769

87

195.135

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 16976.783
17968.322
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.0850

89

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (2.541ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.085ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ:
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"ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.

ﺠﺩﻭل ) :(17.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

ﺍﻤﻴﺔ

7

46.8571

12.10273

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

6

19.3333

8.47742

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

15

24.8000

13.83680

ﺜﺎﻨﻭﻱ

28

24.8214

14.94200

ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

17

18.8824

9.02692

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

17

17.4706

10.43502

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (17.4ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺠﺩﻭل) :(18.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
4975.625

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
5
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ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
995.125

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.0000
6.434

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ 84 12992.698
89 17968.322
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

154.675

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (6.434ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.000ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ

) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ

ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻷﻤﻲ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺒﻴﻥ ﺫﻟﻙ.

ﺍﻟﺠﺩﻭل ) :(19.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ) (LSDﻟﻠﻤﻘﺎﺭﻨﺎﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺎﺕ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻤﻴﺔ

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ
ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ
ﺜﺎﻨﻭﻱ
ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ
ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

ﺜﺎﻨﻭﻱ

ﺍﻤﻴﺔ

ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ
*27.52381

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.0000

*

.0000

22.05714

*

22.03571

*

27.97479

*

29.38655

*

-27.52381-

.0000
.0000
.0000
.0000

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

-5.46667-

.3650

ﺜﺎﻨﻭﻱ

-5.48810-

.3290

ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

.45098

.9390

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

1.86275

.7530

*

.0000

ﺍﻤﻴﺔ

-22.05714-

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

5.46667

.3650

ﺜﺎﻨﻭﻱ

-.02143-

.9960

ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

5.91765

.1830

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

7.32941

.1000

*

.0000

ﺍﻤﻴﺔ

-22.03571-

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

5.48810

.3290

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

.02143

.9960
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ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

5.93908

.1240

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

7.35084

.0580

*

.0000

ﺍﻤﻴﺔ

-27.97479-

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

-.45098-

.9390

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

-5.91765-

.1830

ﺜﺎﻨﻭﻱ

-5.93908-

.1240

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

1.41176

.7420

*

.0000

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ

ﺍﻤﻴﺔ

ﻓﺎﻋﻠﻰ

-29.38655-

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

-1.86275-

.7530

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

-7.32941-

.1000

ﺜﺎﻨﻭﻱ

-7.35084-

.0580

ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

-1.41176-

.7420

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
ﺠﺩﻭل ) :(20.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﻨﻌﻡ

31

ﻻ

59

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ

ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ""t

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
3.149
88 10.43340 17.4516

ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
0.002

14.90347 26.9153

ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) ،(3.149ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )،(0.002
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ،ﺃﻱ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ

ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.
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 4.2.4ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ:
ﻫل ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ؟
ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺘﻡ ﺘﺤﻭﻴﻠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ.
ﺠﺩﻭل ) :(21.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ

ﺍﻟﻌﺩﺩ
27

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
2.7222

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
.753620

ﺍﻟﻌﻤﺭ
 36 -27ﺴﻨﺔ

36

2.9917

.666200

 46 – 37ﺴﻨﺔ

19

2.7882

.682690

 47ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

8

3.3594

.573980

 26 -17ﺴﻨﺔ

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (21.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
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ﺠﺩﻭل) :(22.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
3.082

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
3

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

40.996

86

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

44.077

89

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
1.027

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
2.155

ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.0990

.4770

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (2.155ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.099ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
ﺠﺩﻭل ) :(23.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ

ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ

ﺍﻟﻌﺩﺩ
52

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
2.8187

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
.652460

 36 -27ﺴﻨﺔ

29

2.9802

.836860

 37ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ

9

3.1167

.475000

 26 -17ﺴﻨﺔ
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ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (23.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ،
ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺠﺩﻭل) :(24.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.9520

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
2

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

43.125

87

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

44.077

89

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.4760

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
.9600

ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.3870

.4960

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (0.960ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.387ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ
ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.
ﺠﺩﻭل ) :(25.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻻ ﻴﻭﺠﺩ

ﺍﻟﻌﺩﺩ
34

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
2.8566
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ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
.825290

 3 – 1ﺍﺒﻨﺎﺀ

41

2.8427

.539070

 6- 4ﺍﺒﻨﺎﺀ

15

3.1583

.791790

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (25.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺩﻻﻟﺔ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺠﺩﻭل) :(26.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
1.200

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
2

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

42.878

87

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

44.077

89

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.6000

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
1.217

ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.3010

.4930

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (1.217ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.301ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل

ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.
ﺠﺩﻭل ) :(27.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ

ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ
ﻤﺩﻴﻨﺔ

ﺍﻟﻌﺩﺩ
33

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
2.8152

125

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
.770900

ﻗﺭﻴﺔ

45

2.9333

.658490

ﻤﺨﻴﻡ

12

3.0125

.709790

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (26.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﺠﺩﻭل) :(28.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ
ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ

ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.4390

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
2

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

43.638

87

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

44.077

89

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.2200

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
.4380

ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.6470

.5020

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (0.438ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.647ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ

ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ.
ﺠﺩﻭل ) :(29.4ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ
ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

126

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ

ﺍﻤﻴﺔ

7

3.4357

.399960

ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ

6

2.6333

.364580

ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ

15

3.0367

.590460

ﺜﺎﻨﻭﻱ

28

2.9232

.881570

ﺩﺒﻠﻭﻡ ﻤﺘﻭﺴﻁ

17

2.7691

.642480

ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ ﻓﺎﻋﻠﻰ

17

2.7485

.640890

ﻴﻼﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (28.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻟﻤﻌﺭﻓﺔ
ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ) (one way ANOVAﻜﻤﺎ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل

ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

ﺠﺩﻭل) :(30.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
ﻤﺠﻤﻭﻉ

ﺩﺭﺠﺎﺕ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﻗﻴﻤﺔ "ﻑ"

ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﻤﺼﺩﺭ ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
3.412

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
5

ﺍﻟﻤﺭﺒﻌﺎﺕ
.6820

ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ
1.410

ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
.2290

ﺩﺍﺨل ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

40.665

84

.4840

ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻉ

44.077

89

ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ

ﻴﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (1.410ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.220ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ"
ﻭﻟﻔﺤﺹ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ ﺘﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻭﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
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ﺠﺩﻭل ) :(31.4ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺩﺩ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻑ

ﺩﺭﺠﺎﺕ ﻗﻴﻤﺔ""t

ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﻨﻌﻡ

31

ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ
2.6540

ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
.640220

ﺍﻟﺤﺭﻴﺔ
88

ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
0.015

ﻻ

59

3.0301

.705970

2.477

ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) ،(2.477ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )،(0.015
ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ،ﺃﻱ ﺍﻨﻪ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.
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ﺍﻟﻔﺼـل ﺍﻟﺨﺎﻤــﺱ
 1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
 1.1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل
 2.1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
 3.1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ )ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﻤﻀﻤﻭﻥ(
 .2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ
 .1.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .2.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .3.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .4.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 .5.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
 .6.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
 .3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ
 .1.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ
 .2.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ
 .3.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ
 .4.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ
 .5.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ
 .6.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ
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ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺨﺎﻤﺱ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ

ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ

ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ،ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺒﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل

ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻻﺴﺘﻨﺘﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼل ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﻭﺼﻭﻷ ﺍﻟﻰ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺸﺎﻤل ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻴﻘﻭﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺭﺽ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻔﺴﻴﺭ ،ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﻓﻕ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴل ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﺭﻀﺕ

ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ،ﻭﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻔﺼل ﺴﻭﻑ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺒﻌﺩﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ
ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ.

 1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺄﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:
 1.1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻷﻭل:
ﺴﺅﺍل )ﻤﺎ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ؟(

ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ

ﻫﻲ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ

ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻴﺘﻠﻭﻫﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ )ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻙ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻟﻠﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ
ﺤﺴﺎﺱ ﺠﺩﺃ ﺤﻴﺙ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ،ﻓﺘﻀﻁﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺘﺒﺭﻴﺭ

ﻜل ﻤﺎ ﺘﻔﻌﻠﻪ ﺍﻤﺎﻡ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ..ﻭﺍﻟﺒﻌﺽ ﻴﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻨﻅﺭﺓ ﺸﻙ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﻟﻬﺎ ﻨﻭﻋﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ

ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻤﻨﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻹﺨﻭﺍﻥ
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻌﺎﻤﻠﻭﻨﻬﺎ ﺒﺤﺫﺭ ﻭﻴﺭﺍﻗﺒﻭﻨﻬﺎ ،ﺒﺴﺒﺏ ﺨﻭﻓﻬﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ﻭﺤﺘﻰ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﺍ ﻤﻥ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﻓﺭﺼﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﻟﻬﺎ.
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ﺇﻥ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﺸﻜل ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻀﻴﻕ ﻭﺒﺎﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﺴﻭﻴﺔ ﻭﺘﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ
ﻴﺩﻴﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﺍﻟﻤﻁﻠﻕ ﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻻﻭﻗﺎﺕ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻴﺩﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻁﻼﻗﻬﺎ ،ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺸﻜل

ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻴﺘﻜﻭﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻔﺸل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﻭﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﺘﺠﺕ ﻤﻥ
ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻻﻥ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ

ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﺤﻭل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺇﻋﺎﻟﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺫﻭﻴﻬﺎ ﺍﻭ ﺍﺨﻭﺘﻬﺎ –ﺍﻟﺦ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺸﻜل

ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻘﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﺫﻤﺭ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺔ

ﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﺫﻭﻴﻬﺎ ﻟﻠﻌﻤل ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﺸل ﻓﻲ ﻜﺴﺏ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻭﺜﻭﻕ ﺒﻨﺠﺎﺤﻬﺎ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺘﺨﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺎﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﻟﺤﻅﺔ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺴﺘﻐﻼل ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻨﻅﺭﺃ ﻟﻜﻭﻨﻬﺎ
ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻓﺈﻨﻬﺎ ﺘﻬﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻤل ﻭﺤﺘﻰ ﺍﻥ ﺘﺨﻁﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﻓﺈﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺘﺘﺸﻜل ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺜﺎﻟﺙ ﻀﻐﻭﻁﺎﺘﻬﺎ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻨﻅﺭﺍ ﻟﻭﻀﻌﻬﺎ
ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻔﺸل ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل

ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻬﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻨﺨﻠﻕ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺤﻭل ﺘﺄﻤﻴﻥ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﺴﺘﻠﺯﻤﺎﺕ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻴﻀﺄ

ﺘﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﻠﻘﻠﺔ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﺒﺎﻫﻡ ،ﺒﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻗﻠﻘﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺄﻗﻠﻤﻬﻡ
ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻤﻥ ﺩﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺯﻭﺠﺔ ﺍﻻﺏ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﻤﻥ

ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ .ﻭﺘﺸﻌﺭ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ﺒﺸﻌﻭﺭﻫﻥ
ﺒﺎﻟﻔﺸل ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺤﺎﻓﻅﺘﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻭﺘﺎﻤﻴﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻬﻡ.

ﻴﺸﻜل ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻻﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺒﺩﺍ ﺍﻫﻠﻬﺎ

ﻭﺍﺨﻭﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺘﺩﺨل ﺒﻜل ﺍﻤﻭﺭ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺤﻅﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺍﻨﻔﺼﺎﻟﻬﺎ ﻋﻥ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﺩﺨل ﺒﻜل
ﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ.
ﺃﻴﻀﺄ ﺘﺘﺠﻨﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺃﻱ
ﻗﺭﺍﺭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻭﺒﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺒﺎﻱ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺘﻘﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺘﺸﻜل ﺠﻤﻴﻊ

ﺍﺯﻤﺎﺘﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻟﻭﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﻜﺫﺍ.

• ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﺎﻤﺩﻱ ) (2009ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻟﻜﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻡ ﺍﺜﺒﺎﺕ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻭﺘﺘﻔﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﺎﻤﺩﻱ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻭﺼﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﻩ.ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺌﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ
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ﻟﻬﺎ ﻭﻷﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻌﻴﻕ ﺘﻜﻴﻑ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.ﺍﻴﻀﺄ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.
• ﺃﻴﻀﺄ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺴﻲ ) (2002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺍﺕ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل )ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ؟(
ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ
ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ ﻟﺤﻡ ﻫﻭ -1ﺤﺩﻴﺙ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺘﺠﺎﻫﻬﻥ ﻜﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ -2ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻫل ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﺤﺭﻜﺘﻬﻥ ﺒﺎﻟﺤﺭﻜﺔ ،ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ - 3ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ
ﻨﺘﺎﺝ ﻤﺎ ﺃﻟﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻅﺭﻭﻓﻬﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻷﺨﺭﻴﺎﺕ -4 .ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭﺓ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻋﻠﻰ
ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻥ ،ﻴﻠﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺒﻨﻔﺱ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ،ﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ

ﺒﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ ﺍﺘﻬﺎﻤﻬﻥ ﺒﺎﻹﻫﻤﺎل ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺜﻘﺔ ﺍﻻﻫل ﺒﻬﻥ

ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻻﺸﻘﺎﺀ ﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻥ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺭﺠﺎل ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﻥ ،ﻓﺎﻟﻀﻐﻁ ﺍﻟﻤﺎﺩﻱ ﻭﻏﻴﺎﺏ
ﺍﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺘﻬﻥ ﻭﺘﺭﺍﺠﻊ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻬﻥ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻗﺎﺴﻴﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺘﺎﺏ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ

ﻭﻗﺴﻭﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻤﻬﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻅﻠﻡ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻴﺘﻡ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﺘﺭﺓ .ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻓﻲ ﺤﺎل ﺘﺩﺨل ﺍﻻﻫل ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺼﺒﺢ
ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ﺍﻗل ﻭﻗﺩﺭﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﻓﻴﻨﺸﺄ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻬﺎ ﻭﺤﺯﻨﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻏﻴﺭ

ﻤﻨﺼﻑ ﻟﻬﺎ ﻭﺘﺘﻌﻘﺩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺒﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ

ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﻨﻔﺼل ﻭﺘﺘﻨﺎﺯل ﻋﻥ ﻜﺎﻓﺔ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺭﻡ ﻤﻥ
ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻻﻫل ﺒﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺘﻘﻠﺹ ﻓﺭﺼﻬﺎ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺒﺩﺀ ﺒﺤﻴﺎﺓ ﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺘﺘﻘﻠﺹ
ﺃﻴﻀﺎ ﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﻤﺸﺎﺭﻜﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭ ﻓﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﻭﻋﻲ
ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺤﻭل ﺍﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻅﺭﻭﻓﻪ ،ﻓﺎﻟﻠﻭﻡ ﻜﻠﻪ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ
ﺯﻭﺠﻬﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﻁﻼﻗﻬﺎ ﻭﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﺭﺤﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻜﻭﻥ

ﺍﻻﻨﻔﺼﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻫﻭ ﺍﻟﺤل ﺍﻟﻤﻨﺼﻑ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﻁﺭﻓﻴﻥ .ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺒﺩﺃ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺘﺒﺩﺍ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺎﺘﻲ ﻤﻥ
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ﺫﻭﻴﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﺼﺩﻗﺎﺌﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺍﺨﻭﺘﻬﺎ ﻭﻨﺴﺎﺀ ﺍﻻﺨﻭﺓ ﺍﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﻓﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻋﺎﻨﻥ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﻪ ﻓﻲ

ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻥ ﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻬﻥ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻭﺤﺩﻫﺎ ﺍﻭ ﺍﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﺘﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻤﻠﺔ

ﻭﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻭﺒﺄﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻭﺒﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺒﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺨﺩﻤﺔ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﺨﻭﺘﻬﺎ
ﻭﺯﻭﺠﺎﺘﻬﻥ ﺍﻭ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎﺀ ﺒﺄﻁﻔﺎل ﺍﺨﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺼﺭﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﻤل ﻭﻨﺎﺩﺭﺃ ﻤﺎ ﻨﺠﺩ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻻﻫل
ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﺘﻌﻭﻴﻀﻬﻥ ﻋﻤﺎ ﻓﺎﺕ ،ﻓﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺘﺘﻨﻁﻠﻕ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻜﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻤﻭﺤﺩﺓ ﻟﺩﻯ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻅﻠﻡ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎﻓﻲ ﻓﺸﻠﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺘﺒﺩﺍ ﺒﺎﺴﺘﺩﺨﺎل

ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﻜﺒﺘﻬﺎ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻴﻥ ﻭﺍﻻﺨﺭ ﺘﺘﺼﺎﺭﻉ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺘﺠﺎﻩ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺎ
ﺃﻟﺕ ﺍﻟﻴﻪ ﻭﻴﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻻﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺤﻭل ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ
ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺒﺎﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﻫﻲ ﻤﻨﺸﺄ ﺠﻴﺩ ﻟﻸﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺴﻲ 2002ﺒﻌﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺒﺼﻨﻊ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺕ ﻭﺍﺘﺨﺎﺫﻫﺎ
ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺒﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺯﻱ  1985ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ

ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻏﺎﻤﺩﻱ  2009ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ
ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻭﺼﻡ ﺒﻤﺎ

ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﻩ.
ﺃﻴﻀﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺂﺒﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺅﺍل )ﻫل ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ؟(
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻤﺕ ﻤﻘﺎﺒﻠﺘﻬﻥ ﺃﺸﺎﺭﻥ ﺒﺎﻨﻬﻥ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ
ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻷﻫل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺃ ﺍﻻﻡ ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻴﺎﺘﻲ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻓﺎﻻﺨﻭﺍﻥ ﻭﺍﻻﺨﻭﺍﺕ
ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﺃﺸﺭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻨﻬﻥ ﻟﻡ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺃﻱ ﺸﻜل ﻤﻥ ﺍﺸﻜﺎل ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ
ﻋﺩﺩﻫﻥ ﻗﻠﻴل ﺒل ﺘﺠﺎﻭﺯ  %25ﻤﻨﻬﻥ ﻫﺫﺍ ﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﻭﻤﻥ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﺨﺭ ﻓﺈﻥ ﻤﻥ ﻴﺘﻠﻘﻴﻥ ﺩﻋﻤﺄ ﻨﻔﺴﻴﺄ ﻭ

ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺄ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﺎﺕ ﺍﺸﺭﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺸﻜل ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻭﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺩﻨﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ
ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻬﻥ.
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ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻫل ﺒﺎﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻓﻜﻤﺎ ﺘﻡ

ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺄ ﺒﺄﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻟﻭﻡ ﻭﻋﺘﺎﺏ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺩﻭﻨﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﺎ ﻓﻜﻴﻑ ﻴﻜﻭﻥ ﻗﺎﺩﺭﺍ
ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﺫﺍ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﻫل ﻭﺒﺎﻻﺨﺹ ﺍﻻﻡ ﻓﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻡ ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ
ﻭﺤﻨﻭﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻋﻨﺩ ﻭﻗﻭﻋﻬﻡ ﺒﺎﻻﺯﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻓﺎﻏﻠﺏ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺠﺩﻥ ﺼﺩﺭ
ﺍﻻﻡ ﺍﻟﺤﻨﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﻥ ﻭﻋﻁﻔﻬﻥ ﻋﻠﻴﻬﻥ ﻭﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻬﻡ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺤﺴﻨﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻴﻀﺎ ﺒﺎﻥ ﺍﻻﻡ ﺍﻨﺜﻰ ﻤﺜل
ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺒﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﺍﺨﺭ ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﺘﻠﻘﻴﻥ ﺩﻋﻡ ﻨﻔﺴﻲ
ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻴﻀﺄ ﻁﺒﻴﻌﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﻗﺩ
ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﻥ ،ﺒﺎﻟﺤﺩﻴﺙ ﻤﻌﻬﻥ ﺤﻭل ﻅﺭﻭﻓﻬﻥ ﻭﻭﻀﻌﻬﻥ ﻭﺍﻴﺠﺎﺩ ﺃﺫﺍﻥ
ﺼﺎﻏﻴﺔ ﺘﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬﻥ ﻭﺘﺴﺘﻭﻋﺒﻬﻥ ﺒﻭﻀﻌﻬﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺄ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺼﻌﻭﺒﺔ
ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺒﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺘﻘﺒل ﻭﻀﻌﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻻﺯﻤﺎﺕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻓﻬﻨﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍل %25ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﻘﻴﻬﻥ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻫﺫﺍ ﺒﺴﺒﺏ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ

ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻨﺼﺎﻓﻪ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻻ ﻴﺴﺘﻭﻋﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻭﻨﻅﺭﺘﻪ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﻭﺼﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﻤﻠﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻟﻬﺫﺍ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺒﺸﻜل ﺴﺊ ﻭﺘﺒﺩﺍ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻅﻬﻭﺭ ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ
ﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﻗﻠﻡ ﻭﺍﻨﻤﺎ ﺒﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ
ﺤﺼل ﻟﻬﺎ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﻌﺠﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ.ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻥ ﺨﻭﻑ
ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻠﻘﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻓﻔﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﻨﺠﺩ ﺨﻭﻑ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﺼﺩﻴﻘﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻤﻨﺨﻭﻓﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺯﻭﺍﺠﻬﻥ ﻭﺃﻴﻀﺄ ﺍﻻﺨﺭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺯﺒﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻕ
ﻭﺼﻤﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻬﻥ ﻭﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻌﻬﺎ ﻓﻜﻤﺎ ﻴﺘﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺎﻟﻌﺎﻤﻴﺔ )ﻓﺎل ﻤﺵ ﻤﻨﻴﺢ(ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺩﻴﻘﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺭ
ﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻴﺘﺨﻭﻓﻥ ﺒﺎﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺼﻴﺭﻫﻥ ﻤﺜل ﺼﺩﻴﻘﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﺫﺍ ﺘﺨﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻋﺩﻡ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﻜﻤﻴﺔ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﺍﻟﺩﺍﻋﻤﻴﻥ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻜﻠﻪ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ
ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺄ ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﺭ ﺴﻭﺀ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺘﻭﺼﻴﺔ ﺤﻭل

ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﻭﺭﺸﺎﺕ ﺨﻼل ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺓ ﻭﺠﻭﺍﻨﺏ
ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ.
• ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻤﺩﻱ  2009ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﺘﻠﻘﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ
ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺒﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻭﺼﻡ ﺒﻤﺎ ﻴﻌﺭﻑ ﺒﺎﻟﻭﺼﻤﺔ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﺒﺭﻫﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺃﺴﺭﻩ.
• ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﻫﻠﻤﺎﻥ  2000ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻌﺘﻤﺩﻥ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺭﻭﺤﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺍﻻﺼﺩﻗﺎﺀ ،ﻜﻭﺴﺎﺌل ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻴﻑ .ﻭﺫﻜﺭﺕ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
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ﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻠﺠﺄﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ،ﻭﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺩﻋﻡ ،ﻟﻜﻲ ﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ
ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻼﻕ.

ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺴﺅﺍل )ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ(
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺕ
ﺍﺒﺭﺯﻫﺎ ،ﺍﻟﻀﻐﻁ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﻴﻀل ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻴﺤﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﻴﻀل
ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﺤﺩﺓ ﻴﺸﻜل ﺍﻟﺘﻬﺩﻴﺩ ﺍﻻﺒﺭﺯ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﺘﻠﻭﺫ ﺒﺎﻹﻨﻁﻭﺍﺀ ﻭﺘﺼﺒﺢ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻨﻌﺯﺍﻟﻴﺔ ﻭﺍﻗل
ﺍﻨﺨﺭﺍﻁﺄ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻓﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻴﻨﻘﻠﺏ ﻜل ﺸﺊ ﺭﺃﺴﺄ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺏ ﺴﻭﺍﺀ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻤﻁ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺭﻭﺘﻴﻨﻲ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ

ﺍﻹﺴﺘﻘﻼﻟﻴﺔ )ﺍﻟﻤﻨﺯل( ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻲ ﺍﻻﺯﻤﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
ﻴﺼﺒﺢ ﺍﻜﺜﺭ ﺼﻌﻭﺒﺔ.

ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺘﺨﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻭﺍﺘﺠﺎﻩ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻓﺘﺯﺩﺍﺩ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﻋﻠﻰ
ﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻜل ﺫﻜﻭﺭ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﺔ ﺤﺭﺍﺴﺄ ﻟﺘﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﺘﺨﺘﻠﻑ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻜﺯﻭﺠﺔ ﻭﺭﺒﺔ ﺃﺴﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﻬﻤﻴﺵ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺼﺒﺢ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ﻭﻜﺎﻨﻬﺎ ﺘﺘﺤﺭﻙ ﺘﺤﺕ
ﺍﻹﻀﺎﺀﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺭﺡ ﻤﻜﺸﻭﻑ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻﻏﻠﺏ ﺤﻘﻭﻗﻬﺎ ﺴﻭﺍﺀ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

ﺍﻭ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻴﺨﻠﻕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺼﻠﻥ

ﺍﻟﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻭﺩﻩ ﻭﻀﻐﻭﻁﻪ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻤل ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻭﺒﺸﻜل
ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﺫﺍ ﺘﺭﻯ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﻨﻌﺯﻟﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻴﺩﺨﻠﻥ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺄﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺎﺒﻬﻥ ﻭﻟﻌﺩﻡ

ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﺤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ .ﻓﻌﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﺒﻌﺽ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻋﺩﻡ
ﺘﻤﻜﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ﻭﺨﻭﻑ ﺼﺩﻴﻘﺎﺘﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻌﻬﻥ ﻭﺘﺤﻜﻡ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺒﻬﻥ ،ﻓﻘﺩﺍﻨﻬﻥ ﻟﻜل ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻴﻌﺯﺯ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻭﺤﺩﺓ ﻭﺍﻻﻨﻌﺯﺍل ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻻﺨﺭﻴﻥ ﻤﻤﺎ ﻴﻐﻴﺭ ﻤﻥ ﻨﻤﻁ
ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ.
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ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺯﻱ) (1985ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ  2002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ
ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺜﺭ ﻟﻠﻤﺩﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻹﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺃﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺒﻨﺎﺀ

ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

 2.1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:
ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ؟
ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻀﺘﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﻓﻕ ﺠﺩﻭل ) (1.4ﺃﻥ ﻤﺎ ﻨﺴﺒﺘﻪ  %17.8ﻻ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﻤﺎ ﻋﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﺴﻴﻁ ﻜﺎﻨﺕ ﻨﺴﺒﺘﻬﻥ  ،%17.8ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻋﺎﻨﺕ
 %15.6ﻤﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺒل ﻓﺈﻥ ﻨﺴﺒﺔ  %28.9ﻤﻨﻬﻥ ﻋﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺸﺩﻴﺩ

ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭ %20ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﺠﺩﺃ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﺍﻜﺘﺌﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩ.
ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺸﺩﻴﺩﺓ ﺠﺩﺍ ﻟﺩﻯ  %49ﻤﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﻰ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ
ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻋﺎﻤل ﻜﺎﻓﻲ ﻹﺤﺩﺍﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻤﺭﺃﺓ ﻫﻲ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻻﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻟﻡ ﻟﺩﻯ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ.ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ
ﺍﻟﻰ ﺃﻨﻬﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﺍﺘﺠﺎﻫﻬﻥ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ .ﻭﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﺍﻟﻰ ﻭﺼﻤﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻫﺫﺍ ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﺎﻗﻲ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺓ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﻭﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل
ﻜﻠﻬﺎ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺠﻌل ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻤﻴﺎﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
ﻭﻟﺩﻯ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻊ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻜﻨﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺘﺒﻴﻥ
ﺍﻨﻬﺎ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ:
ﻤﻊ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻤﺩﻱ ﺴﻨﺔ ) (2009ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺘﻠﻘﻲ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﻏﻴﺭ
ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻭﻤﺠﺘﻤﻌﻬﺎ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﻭﺘﺼﻨﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ
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ﺇﻀﺎﻓﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻤﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﻜل ﺫﻟﻙ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻭﺍﺤﺴﺎﺱ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ.
ﻭ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻤﺭ) (1992ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﻜﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﻟﻼﺜﺎﺭ

ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺒﺄﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﻌﺎﻨﻭﻥ ﻤﻥ ﺘﻨﻭﻉ ﻤﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﻥ
ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻻﻤﺭﺍﺽ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ.
 3.1.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺴﺅﺍل ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ؟

ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻐﻀﺏ ) (2.90ﺒﺎﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) (0.703ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ
ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﺠﺎﺀﺕ
ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ.
ﻜﻤﺎ ﻭﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺭﻗﻡ ) (2.4ﺍﻟﻤﻭﻀﺢ ﺒﺎﻟﻔﺼل ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ﺃﻥ ) (5ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ

ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻭ) (33ﻓﻘﺭﺓ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻭﻓﻘﺭﺘﻴﻥ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ﺍﻏﻀﺏ
ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ " ﻋﻠﻰ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(3.94ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﺭﺓ " ﻴﺒﻠﻎ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎﻩ

)ﻤﺩﺍﻩ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻲ " ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ).(3.93
ﻭﺤﺼﻠﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﺎ " ﻋﻠﻰ ﺃﻗل ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) ،(2.22ﻴﻠﻴﻬﺎ
ﻓﻘﺭﺓ " ﺍﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﺸﻴﺎﺀ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ ﺘﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ " ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ
).(2.33
ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻰ ﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻪ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻬﺎ ،ﻤﻥ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺘﻘﻴﻴﺩ ﻟﻠﺤﺭﻴﺔ ﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ
ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻠﺒﻴﺎ .ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺘﺤﻜﻡ ﺍﻷﻫل ﺒﻬﺎ
ﻭﻤﺤﺩﻭﺩﻴﺔ ﻓﺭﺼﻬﺎ ﻟﻠﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻭﺍﻟﻌﺒﺊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻰ ﻜﺎﻫﻠﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﺘﺎﻗﻠﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﺍﺯﺩﻴﺎﺩ
ﺍﻟﻘﻴﻭﺩﻋﻠﻰ ﺤﺭﻜﺘﻬﺎ ،ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺒﺎﺏ ﺘﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻬﺎ.ﺃﻴﻀﺄ ﺍﻥ ﻨﻅﺭﺓ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻫﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺭﻴﺒﺔ ﻭﺸﻙ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﻤﻌﻪ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
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ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺍﻷﻤل ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻓﺭﺠﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻅﻨﻭ ﺒﺎﻨﻬﻡ ﺴﺘﺭﻭﻫﺎ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺼﺩﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻠﻘﺏ "ﻤﻁﻠﻘﺔ"
ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺼﻴﺭﻫﺎ ﻭﻤﺎ ﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻪ .ﻟﻜﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﺎ
ﻭﻤﺴﺘﻭﺍﻩ ﻟﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﺸﺩﻴﺩﺓ ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﺭﺠل
ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻥ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ
ﻭﻟﻴﺱ ﺒﺎﻟﺼﺭﺍﺥ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺒﺼﻭﺕ ﻋﺎﻟﻲ .ﻓﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺒﻴﺕ

ﻟﺤﻡ.
ﻭﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺒﺭﻴﺭ ﻴﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺨﻀﺭ ) (2004ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺠﺩ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁﻴﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ
ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴ ﹰﺎ ﺒﻴﻥ ﻜل ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺴﻤﺘﻪ ﻭﻗﻤﻌﻪ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻜل ﻤﻥ ﺴﻤﺔ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ
ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.
ﺃﻴﻀﺄ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺭﻨﻭﺱ ) (1980ﻓﻲ ﺘﺤﻭﻻﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﻬﺎ
ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺘﺞ ﻤﻥ ﺍﺤﺴﺎﺱ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺨﻴﺎﻨﺔ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ،ﺤﻴﺙ ﻴﻨﺼﺏ
ﻏﻀﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺸﺭﻴﻜﻬﺎ ﺒﺎﻨﻪ ﺸﺨﺹ ﺴﺊ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.
 .2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ:
 .1.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ"
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺠﺩﻭل ) )4.4ﺤﺴﺏ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ﺒﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (8.420ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.000ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﹰﺎ ﻓـﻲ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫــﻥ ﻴﻌـﺯﻯ

ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ .ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ  47ﻋﺎﻡ ﻓﻤﺎ ﻓﻭﻕ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤـﺭ ﻭﻜﺎﻨـﺕ
ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ) .(47ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻓﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻭﺼـﻠﻥ ﺍﻟـﻰ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻗﻴﻭﺩﻩ ﻭﻀﻐﻭﻁﻪ ﺍﻭ ﻋﻠﻰ ﺃﻭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﺱ
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ﺒﺎﻟﻔﺸل ﻋﺩﺍ ﻋﻥ ﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻻﻤل ﻟﺩﻯ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻓﻲ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺯﻭﺠﻴﺔ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﻓﻌﺎﺩﺓ ﻭﺒﺸـﻜل
ﻋﺎﻡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻨﺘﺎﺒﻬﺎ ﺍﻟﻬﻤﻭﻡ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻭﺩﺍﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻟﻜﻥ ﺸـﻌﻭﺭﻫﺎ
ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﻌﻤﺭ ﺍﻜﺒﺭ ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﺅﺜﺭ ﻋﻠـﻰ
ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ ﻓﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻤﻀﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻜﻠﻬﺎ ﻜﻔﻴﻠـﺔ ﻻﺴـﺘﺩﺨﺎل
ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺍﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺘﻜﻭﻴﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﺴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻀـﺌﻴﻠﺔ ﻭﺫﻟـﻙ
ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﺠﺴﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﺎﻨﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ ﻭﻋـﺩﻡ

ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﻫﺭﻤﻭﻨﺎﺘﻬﺎ ﺘﻘﻠل ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻨﺠﺎﺏ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻨﺸﺎﺀ ﺍﺴﺭﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ .ﺍﻴﻀﺎ ﺍﻟﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻔﺴﻴﻭﻟﻭﺠﻴﺔ ﺘﻘﻨﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﺎ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻟﻴﺴﺕ ﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻟﻠـﺯﻭﺍﺝ ﻗﻠﻴﻠـﺔ ،ﺃﻴﻀـﺄ ﻓﺎﻏﻠـﺏ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﺒﻌﺩ ﻁﻼﻗﻬﻥ ﻴﻔﻜﺭﻥ ﺒﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﻥ ﻭﻴﺄﺨﺫﻥ ﻤﻨﺤﻨﻰ ﺠﺩﻴﺩﺃ ﻓﺎﻟﺒﻌﺽ ﻴﻔﻜـﺭﻥ ﺒـﺎﻟﻌﻭﺩﺓ

ﺍﻟﻰ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺒﻌﻀﻬﻥ ﻴﺘﺠﻪ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ ﻜﺎﻟﺘﻁﺭﻴﺯ ﻭﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﻀﺌﻴﻠﺔ ﺍﻤـﺎﻡ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻥ ،ﺍﻴﻀﺄ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﺤﺘﻤﺎل ﻜﺒﻴﺭ ﻟﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﺴﺘﻔﻬﺎﻡ ﻭﻫـﻭ

ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻁﻠﻘﺕ ﻭﻤﺎ ﺍﻟﺴﺒﺏ ﺒﻌﺩ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺅﻭل ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻥ ﺍﻟﻰ

ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺍﺼﺎﺒﺘﻬﺎ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻻﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻘﺒﻠﺔ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺨﻴﺎﺭﺍﺕ ﻟﺘﺒﺩﺍ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﺴﻭﺍﺀ ﺒﺎﻟﻌﻤل ﺍﻭ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻨﺠﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻫﺔﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺴﻥ ﺍﻻﺭﺒﻌﻴﻨﺎﺕ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟـﺔ
ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﻰ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺎﻟﻔﺌـﺔ ﺍﻟﻌﻤـﺭ
).(47
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻨﺩﻴﻥ ) (1989ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺴﻲ ) (2002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ

ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻻﺼﻐﺭ ﺴﻨﺎ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﻨـﺎﺓ
ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻨﻬﻥ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻻﺨـﺭ ،ﻭﺍﻥ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺃﺩﻯ
ﺍﻟﻰ ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻋﺎﻴﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺤﻤﻴﻤﻴﺔ ﻭ ﺇﻀﻌﺎﻓﻬﺎ.
ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺴﻲ ) (2002ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼـﺎﺌﻴﺎ
ﻓﻲ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ،ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻻﺼﻐﺭ ﺴـﻨﺎ
)ﺘﺤﺕ ﺴﻥ  (24ﻭﻴﻌﻭﺩ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻌﻴﻨـﺔ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﻭﺍﺨـﺘﻼﻑ
ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ.
 .2.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:
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" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
"
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺠﺩﻭل ) (11.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ

ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠـﺔ
ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (0.928ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.399ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻟﺫﺍ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.

ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺸﻜل ﻋﺎﻡ ﻴﻤﺘﺎﺯ ﺒﺼﻐﺭﻩ ،ﻓﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ

ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻭﺼﻐﻴﺭ .ﻓﺎﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻐﺽ

ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
ﻓﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻅﺭﺓ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﺘﺎﺏ ﻭﻟﻭﻡ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﺤﺘﺭﺍﻡ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺃﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ ﺒﺎﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁـﻼﻕ ﺍﻭ ﺼـﻐﻴﺭﺓ

ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺘﺠﺩ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺘﺠﺎﺒﻪ ﺴﻠﺴﻠﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺘﻤﺜل ﻓﻲ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻻﺨـﺭﻴﻥ
ﻟﻬﺎ ﻜﺄﻨﺜﻰ ﺍﻟﻰ ﺍﻤﺭﺍﺓ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺤﺭﻜﺎﺘﻬﺎ ،ﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﺨﻁﻭﺍﺘﻬﺎ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﻤﺤﻭ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻠﻕ

ﺒﻬﺎ " ﻤﻁﻠﻘﺔ" ﺒﻜل ﻤﺎ ﺘﻌﻨﻴﻪ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻤﻨﺎ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺩ ﺒﻤﺜﺎﺒﺔ ﺍﻋﺩﺍﻡ ﻟﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ ﺘـﺄﺜﻴﺭ ﻋﻠـﻰ
ﻨﻔﺴﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺍﺯﺩﻴﺎﺩ ﺤﺩﺓ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﻬﺎ.

ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺴـﻲ) (2002ﺒﺤﻴـﺙ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻟﻙ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁـﻼﻕ.
ﻭﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻴﻀﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺴﻥ ﺃﺼﻐﺭ ﻜﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻠﻘﻠﻕ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ.

 .3.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ"
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ .ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻗﻴﻤﺔ
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ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (1.985ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.144ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )(0.05 ≥ α
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ

ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ﻭﺫﻟﻙ ﻷﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ،ﻴﺸـﻜل
ﺤﺎﻟﺔ ﻀﻐﻁ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻭﺠﻭﺩﻫﻡ ﻴﺤﺩ ﻤﻥ ﻓﺭﺹ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻻﻋﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻤﻘﻴﻤﻴﻥ ﻤﻌﻬﺎ .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﺍﻭ ﺍﻜﺜﺭ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤـﻥ
ﻗﻴﺎﻤﻬﺎ ﺒﺎﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻜﺎﻤل ﻻﺴﻌﺎﺩ ﺍﺒﻨﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠـﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻭﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ
ﻭﺍﻹﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺘﻪ ﻋﺎﻤل ﻜﺎﻓﻲ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻭﺠـﻭﺩ

ﻋﻭﺍﻤل ﺃﺨﺭﻯ ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ.ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ

ﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺜﻡ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻥ
ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﺤﻴﻥ ﻴﺎﺨﺫﻫﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻓﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻗﻠﻴـل ﺍﻭ
ﻜﺜﻴﺭ ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﺍﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ ﺍﻭ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﻭﻗﻠﻘﻬﺎ ﻋﻠـﻴﻬﻡ
ﺍﻥ ﺤﺭﻤﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻤﻭﺭ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﺎ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ.
ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻭﻨﺴﻲ ﺤﻴﺙ ﺍﺸـﺎﺭﺕ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﺔﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺘﺒﻌﺄ ﻟﻌﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ.
ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﻨﺩﺯﻱ ) (1985ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ

ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺩﺭﺠﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻭﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ .ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ
ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ.
 .4.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ"
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ،ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﺔ

ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (2.541ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.085ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )(0.05 ≥ α
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
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ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻭ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻓـﻲ ﺠﻤﻴـﻊ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ،ﻫﻭ ﻨﻘﻁﺔ ﺘﺤﻭل ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﺜﺎﺭ ﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻔﻜـﻙ
ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﺘﻘﺎﺭﺏ ﺜﻘـﺎﻓﻲ ﻓـﻲ

ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﻤل ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻭﺇﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻊ ﺍﻟﻰ ﺃﺨﺭ .ﻓﺎﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ ﻓـﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺍﻟﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ ﻭﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻻ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﺃ ﻤﻥ ﻤﻜﺎﻥ ﻷﺨﺭ .ﻓﻜـﻭﻥ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻨﺒﻭﺫﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜل ﻫﺫﺍ ﻴﻀﺎﻋﻑ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﺃﻴﻀﺄ ﻤﺼﺩﺭ ﻗﻠﻕ ﻭﺭﻋﺏ ﻟﺒﻨﺎﺕ ﺠﻨﺴﻬﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﺯﻭﺠﺎﺕ ﻭﻫﻲ ﻤﺼﺩﺭ ﺘﻬﺩﻴﺩ ﻤﺤﺘﻤـل ﻟﻌﻼﻗـﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ .ﻓـﺭﻓﺽ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ
ﻭﻀﻐﻭﻁﺎﺘﻬﺎ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ.

ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺘﻌﺎﺭﻀﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺠـﻭﺩﺓ)(2006
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.

 .5.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
"
ﻴﺘﻀﺢ ﻤﻥ ﺠﺩﻭل ) (12.4ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ
ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (6.434ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.000ﻭﻫﻲ ﺃﻗل ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )≥ α
 (0.05ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓـﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅــﺔ
ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼـﺎﻟﺢ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻻﻤﻴﺎﺕ ﺃﻱ ﺍﻨﻬﻥ ﺍﻜﺜﺭ ﺍﻜﺘﺌﺎﺒﺎ.ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺴﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ
ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﺒﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﻥ ﻻ ﺘﺴﻤﺢ ﻟﻬﻥ ﺒﺎﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
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ﺍﻭ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﻤﺼﺎﻋﺏ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺒﺸﻜل ﻭﺍﻋﻲ ،ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻗﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻭﺸـﻌﻭﺭ
ﺍﻻﻤﻴﺎﺕ ﺒﺄﻨﻬﻥ ﺍﻗل ﻤﻥ ﻏﻴﺭﻫﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭ ﺃﻴﻀﺄ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺫﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻋﻠﻰ.
ﺍﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻥ ﺃﻜﺜـﺭ ﻋﺭﻀـﺔ
ﻟﻺﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﻫﻥ ﻟﺫﻭﺍﺘﻬﻥ ﻗﺩ ﻴﻨﺨﻔﺽ ﻭﻴﺅﻭل ﺒﻬﻥ ﺍﻟﻰ ﺍﻹﻜﺘﺌـﺎﺏ ﻭﺍﻟﺤـﺯﻥ .ﻓـﺎﻟﻤﺭﺃﺓ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﺘﺴﺘﺜﻤﺭ ﺸﻬﺎﺩﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺃﻭ ﺭﺅﻴﺔ ﻓـﺭﺹ ﺃﺨـﺭﻯ ﻓـﻲ ﺍﻟﺤﻴـﺎﺓ.
ﻭﺍﻻﻁﻼﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺭ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻡ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻋﻴﺄ ﻭﺍﺒﺼﺎﺭﺃ ﻟﻜل ﻤﺎ ﻴﺩﻭﺭ ﺤﻭﻟﻬـﺎ،
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻴﺨﻔﺽ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻜﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻷﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﺜﻘﺎﻓﺘﻬﺎ ﻭﺒﻴﺌﺘﻬﺎ
ﻓﻲ ﺒﻴﺘﻬﺎ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺩﺍﺨل ﺍﻟﺒﻴﺕ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻻﻤﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻟﺠﺅﻫـﺎ ﺍﻟـﻰ ﻤﻨﺤـﻰ ﺠﺩﻴـﺩ

ﻜﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﺼﻌﺏ ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻬﻭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺼﺒﺭ ﻭﻤﺜـﺎﺒﺭﺓ

ﻭﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻗﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻨﻬﺎﺅﻩ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻻﺭﺍﺩﺓ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤـﻥ ﺤﻴـﺙ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﻭﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﻬﺎﺀ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻨﻬﻥ
ﻴﺭﺠﻌﻥ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﻭﺕ ﺍﻫﺎﻟﻴﻬﻥ ﺒﻔﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﻴل ﻓﺎﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ
ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﺔ ﻟﺫﺍ ﻭﻓﻲ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻋﺎﺌل ﺍﺨﺭ ﻓﻲ ﺘﻜـﻭﻴﻥ

ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻭﺍﻟﻠﺠﻭﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻨﺭﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻴﺩﺨﻠﻥ ﻓﻲ ﻤﺭﺍﺤل ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺒﻜﺎﻓـﺔ ﻤﺴـﺘﻭﻴﺎﺘﻪ ﻜـل
ﺤﺴﺏ ﻅﺭﻭﻓﻪ ﻭﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻪ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﻌﺯﻭ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻻﻤﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺴﺎﺒﻘﺄ.

ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻭﻨﺱ ) (2002ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼـﺎﺌﻴﺔ
ﺒﻴﻥ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺘﺒﻌﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ .0.04=α
 .6.2.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ "
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) ،(3.149ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ ) ،(0.002ﺃﻱ
ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬـﺔ
ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ،ﺃﻱ ﺘـﻡ ﺭﻓـﺽ ﺍﻟﻔﺭﻀـﻴﺔ
ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.
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ﻭﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻟﻬﺎ ﺃﺜـﺎﺭ ﺴـﻠﺒﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﻭﺘﺯﺩﺍﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻥ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘـﺔ

ﻭﻅﻴﻔﺔ ﺘﻨﺴﻴﻬﺎ ﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻫﻤﻭﻤﻬﺎ ﻭﺘﺒﻌﺩﻫﺎ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺼﻌﺏ ،ﺍﻴﻀﺎ ﺘﻨﺸﺎ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﻜل ﻋﺒﺊ ﻜﺒﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ ﻋﺎﻟﺔ ﻭﻋﺒﺊ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺭﺘﻬﺎ ﻓﺘـﺯﺩﺍﺩ
ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﻭﺠﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﺴﺘﻭﻋﺏ ﺍﻻﺴﺭﺓ ﻭﺠـﻭﺩﻫﻡ ﻭﻤﺴـﺅﻭﻟﻴﺘﻬﻡ ﻤـﻥ ﻫﻨـﺎ ﺘﻨﺨﻠـﻕ
ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻟﺩﻴﻬﺎ ،ﻓﺎﻟﻬﻤﻭﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻜل ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻻﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻟﻤﺸـﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ
ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﻥ ﺤﻭﻟﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻜﺎﺒﺔ .ﻓﻼ ﻴﻭﺠﺩ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻭﺴﺎﺌل ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﻤﺎ ﻴﺠﻭﺩ ﺒﻪ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺸﺭﺍﺏ ﻭﺍﻟﻤﺎﻭﻯ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻓﺎﺒﺭﺯ ﻤﺎ ﻴﻔﻌﻠﻪ
ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻫﻭ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻜﺎﻥ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﺍﺜﻨﺎﺀ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴـﺔ ﻤﻤـﺎ ﻴـﺅﺩﻱ ﺍﻟـﻰ
ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻲ ﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ ﻟﻬﺎ ﻋﺎﺌل ﺍﺨﺭ ﺍﻭ ﻤﻭﺭﺩ ﺭﺯﻕ ﺍﺨﺭ ﺘﻌﻴﺵ ﻤﻨـﻪ ﺤﻴـﺎﺓ
ﺸﺭﻴﻔﺔ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻤـل ﻭﻻ

ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﻌﻴل ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻘﺫﻫﺎ ﻭﻴﻨﻘﺫ ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﺍﻥ ﻭﺠﺩﻭﺍ .ﻓﺎﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻗل ﺍﺼﺎﺒﺔ ﺒﺎﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻐﻴﺭ ﻋﺎﻤﻼﺕ ﻓﺎﻟﻌﻤل ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻴﺨﻔﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘـﻲ ﻟـﺩﻴﻬﺎ
ﺍﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺘﻜﻔﻑ ﺍﻟﻌﻭﺯ ﻭﺍﻟﻔﻘﺭ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠـﻥ ﻴﺘﻌﺭﻀـﻥ
ﻟﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺠﻌﻠﻬﺎ ﺘﺴﺘﺩﺨل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺒﺎﻟﺘـﺎﻟﻲ
ﺩﺨﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.

ﺒﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺘﺒﻴﻥ:
ﺘﺘﻔﻕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﻭﻟﻬﻤﺎﻥ) (2000ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺍﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ
ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻤﺸﺎﻜل ﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﻤﺎﺩﻴﺔ ﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﻤﻥ ﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﻰ ﺸﺩﻴﺩ ﻤﻤﺎ
ﻴﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
ﻜﻤﺎ ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻐﺎﻤﺩﻱ ) (2009ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻓﻬﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﺼـﺭﻑ ﻋﻠـﻰ ﺠﻤﻴـﻊ
ﺍﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﻟﻬﺎ ﻭﻻﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﻌﻴﻕ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻭﺃﻴﻀﺄ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻜﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻭﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻻﺜﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ.
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 .3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻔﺭﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ:
 .1.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ:
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ"
ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺠﺩﻭل ) (16.4ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻨﻪ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ
) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ

ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ" ﻓﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (2.155ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )(0.099
ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ .ﺍﻟﻰ

ﺍﻥ ﺸﻌﻭﺭ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻌﺩ ﻭﻗﻭﻉ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻥ ﺍﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻟﺴﻥ ﻫﻭ ﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﺎﻩ
ﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻬﺎ .ﻓﻬﻲ ﺘﻐﺼﺏ ﻤﻥ ﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﺎ ﻭﻴﺘﻌﺯﺯ ﺨﻭﻓﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻤﻤﺎ ﻴﻭﻟﺩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﺎ .ﻭﺘﻐﻀﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ

ﻤﻥ ﺘﻐﻴﺭ ﺍﺴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﺘﺯﻭﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ.

ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻭﺼﻤﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺸﻌﻭﺭ ﺍﻫل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﺭ ﻟﻤﺎ ﺃﺼﺎﺏ ﺒﻨﺘﻬﻡ .ﻭﻏﻀﺒﻬﻡ ﺍﺫﺍ

ﺘﻭﺍﺠﺩ ﺍﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﻤﻌﻬﺎ ،ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﻭﻟﺩ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻟﺫﺍ ﻻ ﺘﺠﺩ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﻘﺘﺒل ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺍﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ

ﺍﻟﺴﻥ.

ﺘﺘﻌﺎﺭﺽ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﻨﺩﻴﻥ  1989ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺜﺕ ﻋﻥ ﺍﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻥ

ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻻﺼﻐﺭ ﺴﻨﺄ ﺤﻴﺙ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﻗﻠﺔ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻷﺨﺭ ﻭﻫﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻁﻼﻗﻬﻥ
ﻭﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻗﺏ ﺍﻟﻤﺘﺭﺘﺒﺔ ﻋﻠﻴﻪ.

 .2.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
"
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ﺍﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀـﺏ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﺤﻴـﺙ
ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (0.960ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.387ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )α
≥  (0.05ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ

ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
ﻭﺫﻟﻙ ﻻﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﻁﻼﻗﻬﺎ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻤﻥ ﺃﺼﻌﺏ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﺒـل
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻜﻜل ،ﺍﺫ ﺘﻌﻭﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺃﻫﻠﻬﺎ ﻭﻫﻲ ﻤﺜﻘﻠﺔ ﺒﻜل ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻟﻡ ﻋﻠـﻰ ﺃﺤﻼﻤﻬـﺎ ﺍﻟﺘـﻲ
ﺍﻨﻬﺎﺭﺕ ﻓﻲ ﻭﻗﺕ ﻤﺒﻜﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﺎ ﻭﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻀﻁﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﺫ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺍﺕ ﺒﺎﻥ ﺤﻴﺎﺘﻬﻥ ﻗـﺩ
ﺩﻤﺭﺕ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻟﻡ ﻴﺨﺘﺭﺘﻨﻬﺎ ﻭﺃﻨﻬﻥ ﺒﺸﻜل ﻟﻡ ﻴﺴﺎﻫﻤﻥ ﻓﻴﻪ.ﻭﻻ ﺸﻙ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺯﻴﺩ

ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﻤﻤﺎ ﻴﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﺭﻴﺴﺔ ﻟﻼﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺨـﻭﻑ ﺍﻟﻤـﺭﺍﺓ ﻤـﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻟﻬﺎ ﻜﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻴﻀﺄ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓـﻲ ﺍﻟـﺯﻭﺍﺝ ﻤـﺭﺓ
ﺍﺨﺭﻯ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻻﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﺍﻥ ﻓﺭﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺴﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ
ﺭﺠل ﺍﺭﻤل ﺍﻭ ﻤﻁﻠﻕ ﺍﻭ ﻤﺴﻥ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻥ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺢ ﻭﻤﻅﻠﻡ ﻓﺘﻌﻭﺩ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺤﺎﻤﻠﺔ
ﺠﺭﺍﺤﻬﺎ ﻭﺃﻻﻤﻬﺎ

ﻜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻁﻼﻗﻬﻥ ﻭﻤﺎ ﻴﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻪ

ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺠﻤل ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﻁﻼﻗﻬﻥ ﻓﻲ ﺴﻥ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﺴﻥ ﺼﻐﻴﺭﺓ .ﻓﺎﻟﻌﻤﺭ
ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻻ ﻴﺸﻜل ﻓﺭﻗﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﺏ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺼﻐﻴﺭﺓ ﺍﻭ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﺎﻟﻀـﻐﻭﻁﺎﺕ ﻨﻔﺴـﻬﺎ

ﻭﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﻭﻕ ﺒﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ
ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ.
ﺘﺘﻔﻕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺎﻗﺏ ) (1999ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﻕ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ
ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﺩﻤﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻴﻅﻬﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻋﺭﺍﺽ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌـﺎﺏ
ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ.
 .3.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ:
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ"
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ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ) (20.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀـﺏ ﻟـﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴــﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ .ﺃﻥ ﻗﻴﻤـﺔ ﻑ
ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (1.217ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.301ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟـﺔ )(0.05 ≥ α
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ.
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﺭﺘﺏ
ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺜﺎﺭ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﻜﺎﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻤﺜل ﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻨـﺎﺱ
ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﻬﻥ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺍﻟﻤﺘﻭﻓﺭﺓ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﺭﺓ ﺍﺨﺭﻯ ﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺘﻭﺍﺭﺜﺔ ﻤﻥ ﺠﻴل ﻻﺨﺭ ﺤﻴﺙ ﺘﻜﻭﻥ ﻓﺭﺼﺘﻬﺎ ﺍﻟﻭﺤﻴـﺩﺓ ﻓـﻲ
ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﻗﻠﻴﻠﺔ .ﻭﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻥ ﻜﺎﻥ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﺍﻁﻔﺎل ﻟﻜﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺔ ﻻ ﺘﺘـﺎﺜﺭ
ﺒﻭﺠﻭﺩﺍﻁﻔﺎل ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩﻫﻡ .ﺍﻥ ﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺠﺎﻩ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺭﺜـﺔ ﻤـﻥ
ﺠﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﺨﺭ ،ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻬﻨﺎ ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓـﻲ ﻤﺴـﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀـﺏ
ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ .ﻜﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻌﻨﺎﻴﺔ ﺒﺎﻻﺒﻨﺎﺀ ﺍﻥ ﺘﺭﻜﻬﻡ ﺯﻭﺠﻬﺎ ﻟﻬـﺎ
ﺍﻭ ﺍﻨﻬﺎ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺭﻤﺎﻥ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻲ ﺤﻴﺕ ﺘﻡ ﺍﺨﺫﻫﻡ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻌﺩﺩ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﺒﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ ﻻ ﻴﺸـﻜل

ﻓﺭﻗﺄ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻓﺸﻌﻭﺭﻫﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻭﻻﺩﻫﻥ ﻭﺍﺤﺩ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌـﺩﺩ
ﻭﻫﻤﻭﻤﻬﻥ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﻭﻻﺩﻫﻡ ﻭﺍﺤﺩ ﻓﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺘﻜﺎﺜﺭ ﻤﻤـﺎ ﻴﺯﻴـﺩ ﻤـﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬـﺎ
ﻭﻏﻀﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ.
 .4.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ:

" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ"
ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺠﺩﻭل ) (22.4ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ

ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ

ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (0.438ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.647ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )(0.05 ≥ α
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺭﺍﺒﻌﺔ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺴﺒﺏ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺩﻭﻥ ﺘﺩﺨل ﻤﻥ ﺃﻱ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ
ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻋﺎﻤل ﻜﺎﻓﻲ ﻻﺤﺩﺍﺙ ﺍﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺴﻭﺍﺀ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻟﻌل ﺫﻟﻙ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل
ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺜﺕ ﺒﺎﻟﻨﻅﻡ ﺍﻟﻌﻘﺎﺌﺩﻴﺔ ﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﺫﻴﺭ ﻤﻥ ﻤﺨﺎﻁﺭ ﺍﻟﻁﻼﻕ ،ﺍﺫ ﺍﻥ ﺨﻁﺭﻩ ﻻ ﻴﻘﺘﺼﺭ
ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻭﺝ ﻓﻘﻁ ﺒل ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻀﺤﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻭﻥ ﺴﺒﺒﺄ ﺍﺴﺎﺴﻴﺄ ﻓﻴﻪ
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ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ .ﻓﺘﺘﺸﻜل ﺍﻟﻤﺘﺎﻋﺏ ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻨﻅﺭﺃ ﻟﻠﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻜﺎﻟﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﺩﻭﻨﻴﺔ ﻭﻨﻅﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻓﻴﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺍﻥ

ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺤﺩﺓ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﻭﻤﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻷﻟﻡ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻬﺎﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺔ ﺒﻬﺎ .ﺴﻭﺍﺀ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ
ﺒﺎﻥ ﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻤﺘﻘﺎﺭﺒﺔ .ﻭﺍﻟﻨﻅﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺨﻴﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻭﺍﻥ
ﺘﻔﺎﻭﺘﺕ ﺤﺩﺘﻬﺎ ،ﻓﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﺭﻴﺒﺔ ﻭﺸﻙ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ ﻭﺘﺼﺭﻓﺎﺘﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﺘﺸﻌﺭ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ
ﻭﺍﻟﻔﺸل ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻲ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻲ ﻭﺨﻴﺒﺔ ﺍﻻﻤل ﻭﺍﻻﺤﺒﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺘﻌﻘﻴﺩﺃ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ

ﻓﺭﺠﻭﻋﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺒﻴﺕ ﺍﻫﻠﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻥ ﻅﻨﻭﺍ ﺍﻨﻬﻡ ﺴﺘﺭﻭﻫﺎ ﺒﺯﻭﺍﺠﻬﺎ ﻭﺼﺩﻤﺘﻬﻡ ﺒﻌﻭﺩﺘﻬﺎ ﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒﻠﻘﺏ ﻤﻁﻠﻘﺔ
ﻭﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﻁﻔﺎل ﻤﻌﻬﺎ ﻜﻠﻬﺎ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺘﺩﻓﻊ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻜﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺒﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﻓﺎﺴﺘﺨﺭﺍﺠﻬﺎ ﻟﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﺴﻴﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﺭﺠل ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ
ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻭﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﻤﻘﻴﺩﺓ ﺒﻬﺎ .ﻓﻐﻀﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺤﺩﺙ ﻟﻬﺎ ﻻ ﻴﺨﺘﻠﻑ
ﻤﻥ ﻗﺭﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﺨﻴﻡ ﺍﻟﻰ ﻤﺩﻴﻨﺔ.
ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﺨﺭﻯ:
ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻡ ﺘﻨﺎﻭﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺍﺒﻭ
ﺩﻟﺒﻭﺡ ،2008ﺤﺴﻥ ،2006ﻋﻠﻴﺎﻥ ﻭﻋﺴﻠﻴﺔ  ،2006ﻓﺭﺍﺝ  ،2005ﺍﻟﺨﻀﺭ ،2004ﺴﻤﻭﺭ ﻭﻋﻭﺍﺩ

 ،2004ﺠﻭﺭﺝ  ،2008ﺭﺍﻴﺱ .(2006ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻋﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻜﻤﺎ
ﺍﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﻤﺤﺎﻭﺭﻫﺎ ﻋﻥ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻻﺨﺭﻯ ﻓﻬﻨﺎ ﺘﻡ ﺭﺒﻁ ﺍﻟﻐﻀﺏ
ﺒﺎﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ .ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﻥ
ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﻭﺓ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 .5.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ:
" ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
"
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ﺍﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ
ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻑ ﻟﻠﺩﺭﺠـﺔ

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) (1.410ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.220ﻭﻫﻲ ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻭﺒﺫﻟﻙ ﺘـﻡ
ﻗﺒﻭل ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﻤﺴﺔ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻩ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ
ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫـل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤـﻲ ﻓـﺎﻟﻁﻼﻕ ﻤﺸـﻜﻠﺔ ﻟﻬـﺎ ﻁـﺎﺒﻊ
ﺍﻟﺨﺼﻭﺼﻴﺔ ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺘﻌﺩﻯ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻴﺸـﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻜﻜـل ،ﻓـﺎﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗـﺔ
ﺍﻟﻤﺘﻀﺭﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻜﺎﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻴﻠﺤﻘﻬﻡ ﺍﻷﺫﻯ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﻨﻭﻱ ﻟﻔﺘﺭﺍﺕ ﻁﻭﻴﻠﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘـﺏ
ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻠل ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺒﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ،ﻓﻼ ﺸﻙ ﺒﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺎﺭ ﺴﻴﺌﺔ ﻭﻤﺩﻤﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻤﻥ ﺠﻤﻴـﻊ

ﺍﻟﻨﻭﺍﺤﻲ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﻌﻠﻤﺔ ﻓﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻴﻌـﺎﻨﻴﻥ ﻤـﻥ ﻤﺴـﺘﻭﻯ
ﻤﺘﻭﺴﻁ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ﻻﻨﻬﻥ ﻴﻌﺸﻴﻥ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘـﺎﻓﻲ
ﻭﻨﻔﺱ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻭﺘﻌﺘﻘﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻥ ﺍﻻﺨﺘﻼﻑ ﻴﻅﻬﺭ ﻓﻲ ﺘﺠﻠﻴﺎﺕ ﺫﻟﻙ ﻭﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ
ﻤﻊ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ .ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﺘﻭﺼﻲ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺤـﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﺎﺕ.
ﻨﻅﺭﺃ ﻟﻘﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺓ ﻻﻥ ﺍﻏﻠﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺨﺹ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻭ ﺠﺎﻨﺏ ﻤﻌﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻟﻴﺱ ﻜل

ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ.

 .6.3.5ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ:
ﻻ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﻪ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (0.05 ≥ αﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ.
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ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺠﺩﻭل ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﻟﻠﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ) ،(2.477ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ )،(0.015

ﺃﻱ ﺃﻨﻪ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ
ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻻ ﻴﻌﻤﻠﻥ ،ﺃﻱ ﺘﻡ ﺭﻓﺽ
ﺍﻟﻔﺭﻀﻴﺔ ﺍﻟﺼﻔﺭﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺴﺔ.
ﺘﻌﺯﻭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻭﺘﻔﺴﺭ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺘﻌﻤل ﻟﻴﺱ ﻟﺩﻴﻬﺎ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ
ﺍﺨﺭﻯ ﺘﻔﺭﻍ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﺘﺠﺎﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎﻟﻭﺼﻤﺔ ﻭﺍﻟﻠﻭﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ .ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻨﻅﺭﺓ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻓﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺘﺤﻭل ﻏﻀﺒﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻁﺎﻗﺔ ﺍﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل
ﺍﻟﻌﻤل ﺒل ﻴﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺎ ﺤﺼل ﻟﻬﺎ ،ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ ﻭﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻟﺘﺸﻐل ﻨﻔﺴﻬﺎ
ﺒﻬﺎ ﻭﻟﺘﺸﻌﺭ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﺘﻘﻭﻡ ﺒﻌﻤل ﻤﻔﻴﺩ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻭﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻁﻔﺎﻟﻬﺎ ﺍﻥ ﻭﺠﺩﻭ.ﻭﺘﺘﺎﺯﻡ ﻤﺸﻜﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺤﺎل ﻭﺠﻭﺩ

ﺍﻻﺒﻨﺎﺀ .ﺍﺫ ﺘﺘﻔﺎﻗﻡ ﻤﺸﺎﻜﻠﻬﺎ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﺎﺘﻬﺎ ﺒﺴﺒﺏ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﻌﻴل ﻟﻬﺎ ﺍﻭ ﺃﻱ ﻋﻤل ﺴﺎﻋﺩﻫﺎ
ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﺼﺎﺭﻴﻔﻬﺎ.
ﻋﻨﺩ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺨﺭﻯ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ) (fisher 1998ﻭﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻨﺹ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺩﺨل ﻀﻌﻴﻑ ﻫﻥ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻭﺍﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻜﺒﺭ
ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.

ﺒﺎﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺘﺭﻯ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺴﺒﺏ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻜﺘﺌـﺎﺏ ﺃﻋﻠـﻰ ﻤـﻥ ﺍﻟﺸـﻌﻭﺭ
ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻤﻤﺎ ﻴﺩل ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺭﺩﻭﺩ ﻓﻌل ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺘﺘﺠﻪ ﻨﺤﻭ ﺍﺴﺘﺩﺨﺎل ﺭﺩﻭﺩ ﺍﻟﻔﻌل ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴـﺎﺀ

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺘﻬﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﻭﺫﻟـﻙ ﺒﺴـﺒﺏ ﺜﻘﺎﻓـﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ
ﺍﻟﻔﻠﺴﻁﻴﻨﻲ ﺒﺎﻥ ﺍﻟﺭﺠل ﻤﺴﻤﻭﺡ ﻟﻪ ﺒﺎﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺘﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻬﺎ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ

ﺘﻘﻠﻴﺩﻴﺔ ﺒﺩﻭﻥ ﺼﺭﺍﺥ ﻋﺎﻟﻲ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻓﺎﻟﺩﻴﻥ ﻻ ﻴﺤﺒﺫ ﺼﻭﺕ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻌـﺎﻟﻲ ﻓﻬﻨـﺎ ﺘﺴﺘﺴـﻠﻡ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻟﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﻭﺘﺴﺘﺩﺨل ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺩﺍﺨل ﻭﺘﺩﺨل ﺒﺎﻻﻜﺘﺌﺎﺏ .ﻭﻟﻭ ﺍﺨﺫﻨﺎ ﺘﻜﻭﻴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﻓـﺎﻟﻤﺭﺍﺓ
ﺒﻁﺒﻴﻌﺘﻬﺎ ﻤﺨﻠﻭﻕ ﻀﻌﻴﻑ ،ﻤﺭﻫﻔﺔ ﺒﺎﻻﺤﺴﺎﺱ ،ﻋﻁﻭﻓﺔ ﻭﻋﺎﻁﻔﻴﺔ ﺘﺘﺎﺜﺭ ﺒﺸﻜل ﺍﻜﺒﺭ ﺒﻤﺎ ﺘﺼـﺎﺩﻓﻪ ﻤـﻥ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻭ ﻋﺭﺍﻗﻴل ﺍﻭ ﻤﻨﻐﺼﺎﺕ ﻓﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﺴﻤﺎﻨﻲ ﻗﻴﺎﺴﺄ ﺒﺎﻟﺭﺠل ﻓﻬﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻀـﻌﻔﺄ
ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﻫﻲ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺩﺍﺌﻤﺔ ﺍﻟﻰ ﻤﻥ ﻴﺘﻔﻬﻡ ﻤﺸﺎﻋﺭﻫﺎ ﻭﺘﻘﻠﺒﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺯﺍﺠﻴﺔ

ﻜﻴﻑ ﻭﺍﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻬﻲ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﺒﻤﺎ ﺘﺠﺎﺒﻬﻪ ﻤﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ ﺒﻌﺩ

ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻥ ﻟﻡ ﺘﺠﺩ ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻭﺍﻥ ﺯﺍﺩﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻓﺫﻟﻙ ﻴﻌﺭﻀﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻘﻭﻁ ﺒﻨﻭﺒﺎﺕ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ.
ﻓﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﻭﻨﻅﺭﺓ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻨﻬﺎ ﻓﺎﺸﻠﺔ ﻭﻤﻌﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﻤﻥ ﺸﻜﻭﻜﻪ ﺒﻬـﺎ ﺒﺎﻨﻬـﺎ ﺍﻜﺜـﺭ ﻗﺎﺒﻠﻴـﺔ ﻟﻠﻐﻭﺍﻴـﺔ
ﻭﺤﺭﻤﺎﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﺸﺒﺎﻉ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻁﻔﻴﺔ ﻭﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻻﺒﻨـﺎﺀ ﺍﻥ ﻭﺠـﺩﻭﺍ ﻭﺍﻟﻌـﻭﺯ
ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﺘﺠﺎﻩ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﻭﻤﺴﺘﻘﺒل ﺍﺒﻨﺎﺌﻬﺎ ﻭﻗﻠﺔ ﺍﻟﻔﺭﺹ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤـﺭﺓ ﺍﺨـﺭﻯ
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ﻜﻠﻬﺎ ﻋﻭﺍﻤل ﺘﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺨﻴﺒﺔ ﺍﻤل ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺍﻻﺤﺒﺎﻁ ﻤﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩﻫﺎ ﺘﻌﻘﻴﺩﺍ ﻭﻴﺅﺨﺭ ﺘﻜﻴﻔﻬﺎ ﻤﻊ ﻭﺍﻗﻌﻬﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ
ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺸﻌﻭﺭﻫﺎ ﺒﺎﻟﺤﺯﻥ ﻭﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺘﻨﺼﺎﻉ ﺍﻟـﻰ ﺍﺴـﺘﺩﺨﺎل ﺍﻟﻤﺸـﺎﻋﺭ ﻨﻅـﺭﺃ ﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ
ﻭﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻤﻌﺎﻴﻴﺭﻩ ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺫﻜﺭﻩ ﺴﺎﺒﻘﺎ ﻓﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻭﺠﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺒﺎﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ ﻟـﺩﻯ
ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ.

• ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ:
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﻭﺼﻲ ﺒﺎﻻﺘﻲ:
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• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻴﻼﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ

ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﺤﺘﻭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺩﻤﺎﺝ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺓ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺩﻭﺭﺍﺕ ﻭﻨﺩﻭﺍﺕ ﻭﺭﺸﺎﺕ ﻋﻤل ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﻅﺎﺌﻑ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺫﻭﺍﺕ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻜﻤﺎل ﺘﻌﻠﻴﻤﻬﻥ ،ﻟﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺜﺭ ﺍﻴﺠﺎﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻥ ﻭﺍﻟﺫﻱ
ﻴﺴﺎﻫﻡ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺇﺨﺭﺍﺠﻬﻥ ﻤﻥ ﻋﺯﻟﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻀﻥ ﻟﻬﺎ

ﻭﻫﺫﺍ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻔﻴﻑ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺘﻭﺘﺭ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻌﻜﺱ ﺴﻠﺒﺄ ﻋﻠﻴﻬﻥ

ﻭﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

• ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺇﺸﺭﺍﻙ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﻨﺸﺎﻁﺎﺕ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻔﺭﻴﻎ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻥ ﺒﺩﺍﺨﻠﻬﻥ ﺠﺭﺍﺀ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺒﺩﻭﺭﻩ ﻴﻨﻌﻜﺱ
ﺍﻴﺠﺎﺒﺄ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻬﻥ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻭﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ
ﺤﺴﺏ ﻓﺌﺎﺘﻬﻥ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
• ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻔﻴﺫ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺸﺭﺍﻜﺔ ﺍﻟﻜﺎﻤﻠﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻔﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺘﻬﺎ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺸﺅﻭﻥ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﻤﺭﺃﺓ
ﻭﺍﻟﺼﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل.
• ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺭﻴﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﻴﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﺍﻻﺴﺭﻱ
ﻻﻱ ﻤﺸﺎﻜل ﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻜﻼ ﺍﻟﺯﻭﺠﻴﻥ ﻭﺒﺎﻗﻲ ﺍﻓﺭﺍﺩ ﺍﻻﺴﺭﺓ.
• ﻭﻀﻊ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻋﻼﺠﻴﺔ ﻭﻭﻗﺎﺌﻴﺔ ﻟﻤﻨﻊ ﻭﺘﺨﻔﻴﻑ ﺴﻭﺀ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻘﺩﻡ ﻤﻥ
ﺨﻼﻟﻪ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻋﻠﻰ ﺤﻴﺎﺓ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻟﻬﺎ.
• ﺍﻨﺸﺎﺀ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﻟﻼﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻲ ﻭﺍﻟﺯﻭﺍﺠﻲ ﻭﻤﻜﺎﺘﺏ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﻔﺌﺔ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﻤل
ﻋﻠﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﺜﺎﺭﻩ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻨﻪ ﻭﺍﺒﺼﺎﺭ ﻟﻠﻤﻘﺒﻠﻴﻥ ﻋﻠﻴﻪ ،ﺒﺎﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻭﻑ
ﻴﻭﺍﺠﻬﻬﺎ ﺒﺤﻴﺙ ﺘﺨﻠﻕ ﺍﻟﻭﻋﻲ ﻭﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ،ﻟﺘﻬﻴﺌﺘﻬﻡ ﻨﻔﺴﻴﺄ.
• ﺍﻥ ﺘﻬﺘﻡ ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻻﻋﻼﻡ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻤﺭﺌﻴﺔ ﺒﺘﺨﺼﻴﺹ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻴﻭﻤﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺴﺒﻭﻋﻴﺔ ﻟﻼﺴﺭﺓ ﺒﺸﻜل
ﻋﺎﻡ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﺒﺸﻜل ﺨﺎﺹ ﺘﻘﺩﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ﺍﻭ ﻨﺩﻭﺍﺕ ﺤﻭل ﺍﻻﺜﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻼ ﺸﻙ ﺒﺎﻥ ﺘﻨﺎﻭل ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺒﺎﺴﻠﻭﺏ ﻋﻠﻤﻲ
ﻴﺘﻭﺨﻰ ﻋﺭﺽ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ﻋﺭﻀﺎ ﻤﻨﻁﻘﻴﺎ ﻴﺨﺎﻁﺏ ﺍﻟﻌﻘل ﻗﺒل ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﻭﺍﻟﻔﻜﺭ ﻗﺒل ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻥ ﻤﻥ
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ﺸﺎﻨﻪ ﺍﻥ ﻴﺘﺭﻙ ﻤﺴﺎﺤﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻘل ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﻫﺩﻴﻥ ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﻋﻴﺔ ﻟﻼﻫل ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ

ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ ﻨﻔﺴﻬﺎ ﺒﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ.
• ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺒﺤﺜﻴﺔ:

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﻫﺫﻩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜل ﻤﻥ ﺍﻹﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺎﺕ ﻓﺈﻥ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻘﺘﺭﺡ ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎل ﻭﻤﻥ ﺫﻟﻙ:
• ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻁﻲ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ ﻤﻊ ﻤﺸﺎﻜل ﺍﻟﻁﻼﻕ ﻭﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺠﻤﺔ
ﻋﻨﻪ.

• ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺘﺘﻨﺎﻭل ﺍﻻﻀﻁﺭﺍﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﻜﻭﺴﻭﻤﺎﺘﻴﺔ

ﺍﻷﺨﺭﻯ ﻟﻠﻤﻁﻠﻘﺔ

ﻜﺎﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺨﻭﻑ ﻭﺍﻟﻬﻼﻭﺱ ﻭﺍﻟﻌﺯﻟﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﻁﻭﺍﺀ.
• ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻋﺯﻭﻑ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻭ ﺍﻟﺯﻭﺍﺝ ﺒﺎﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.
• ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺘﻌﺎﻤل ﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻟﻔﺸل ﺯﻭﺍﺝ ﺍﺒﻨﺘﻬﺎ.
• ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻗﺒﻭل ﺍﻟﺠﻨﺱ ﺍﻻﺨﺭ ﺒﺎﻟﺯﻭﺍﺝ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.

• ﺍﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺤﻭل ﻨﻅﺭﺓ ﻭﺘﻌﺎﻁﻲ ﻜﻼ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﻥ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﻤﺭﺍﺓ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘﺔ.

ﻗﺎﺌﻤـﺔ ﺍﻟﻤﺼــﺎﺩﺭ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠـﻊ:
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ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴـﺔ:
ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺴﺘﺎﺭ .(1998).ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ،ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ.
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ﺘﺤﻴـﺔ ﻭﺒﻌــﺩ، ،
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• ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺒﻴﻙ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ :ﺘﺭﺠﻤﺔ :ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ،ﺘﻌﺩﻴل ﻭﺘﻘﻨﻴﻴﻥ :ﺃﺴﻤﺎﺀ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ
1422ﻫـ 2002ﻡ.

• ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻐﻀـﺏ :ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍ.ﺩ.ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭ ﺍ.ﺩ .ﻤﺎﻴﺴﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎل

ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺔ :ﻤﺭﻭﺓ ﺤﺭﺯﺍﷲ
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ﻋﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ
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ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻭﺍﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌـﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀــﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ.
ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
ﺘﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺒﻌﺩ، ،

ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﻐـﻭﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ .ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ
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ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺃﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﺍﻟﺘﻜﺭﻡ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ
ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺃﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﺴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﺭﻴﺔ ﻭﻟﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .
ﻤﻊ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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 .1ﺍﻟﻌﻤﺭ.............................................. :
 .2ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻭﺠﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.................................... :
 .3ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ...................................... :
ﺍﻻﻥ ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ ) ) ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ:
 .1ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ (1) :ﻤﺩﻴﻨﺔ،

) (2ﻗﺭﻴﺔ،

 .2ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ(1) :ﺃﻤﻲ،

)(2ﺍﺒﺘﺩﺍﺌﻲ  (3) ،ﺍﻋﺩﺍﺩﻱ  (4) ،ﺜﺎﻨﻭﻱ  (5) ،ﺩﺒﻠﻭﻡ

ﻤﺘﻭﺴﻁ  (6) ،ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺱ ﻓﺄﻋﻠﻰ.

.3

ﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (1) :ﺘﻌﻤل ،

) (2ﻻ ﺘﻌﻤل.
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ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ:
ﻴﺸﺘﻤل ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺒﻴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺃﻱ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﻤﻌﻥ

ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ،ﺜﻡ ﺘﻨﺘﻘﻲ ﻤﻥ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻑ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﺘﺸﻌﺭ/ﻴﻥ ﺒﻬﺎ ﺨﻼل ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ

ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ )ﺒﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ( ،ﻀﻊ/ﻱ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ
ﺍﺨﺘﺭﺘﻬﺎ/ﺘﻴﻬﺎ .ﺘﺄﻜﺩ/ﻱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭ/ﻱ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ:

1
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ.
 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ.
 -2ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
2
 -0ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﺘﺸﺎﺌﻡ/ـﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻊ.

 -2ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﺃﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.

 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ.
3
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻔﺸل.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻓﺸﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ.

 -2ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻠﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺸل.

 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻓﺎﺸل/ـﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ.
4
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 -0ﺃﻨﺎ ﻗﺎﻨﻊ/ـﺔ ﻭﺭﺍﻀﻲ/ـﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ.

 -1ﻻ ﺃﺠﺩ ﻤﺘﻌﺔ ﻜﺎﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ.

 -2ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ.
 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﻤﻠل ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺤﻭﻟﻰ.

5
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺄﻨﻴﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﺎﺩﺓ.

-1

ﻟﺩﻱ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ.

-2

ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ.

 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ.
6
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﻭﻜﺄﻥ ﻋﻘﺎﺒﹰﺎ ﻗﺩ ﻴﺤل ﺒﻲ.

 -2ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﻗﺏ.

 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻋﺎﻗﺏ.
7
-0

ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﻠﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ.

-2

ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﺸﻤﺌﺯﺍﺯ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻲ.

-1
-3

ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﻠﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ.

ﺃﻜﺭﻩ ﻨﻔﺴﻲ.

8
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ.

 -1ﺃﻨﻘﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻀﻌﻔﻲ ﻭﺃﺨﻁﺎﺌﻲ.

 -2ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻁﺎﺌﻲ.

 -3ﺃﻭﻟﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺴﻲﺀ ﺤﺩﺙ.
9
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 -0ﻻ ﺘﺭﺍﻭﺩﻨﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻲ.

 -1ﺃﺩﻋﻭ ﺍﷲ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺠل ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻴﺭﹰﺍ ﻟﻲ.

 -2ﺃﺩﻋﻭ ﺍﷲ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﺠل ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻲ.

 -3ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴﻥ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.
10
-0

ﻻ ﺃﺒﻜﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.

-1

ﺃﺒﻜﻲ ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

-3

ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻼ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﺭﺩﺕ.

-2

ﺃﺒﻜﻲ ﺍﻵﻥ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ.

11
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻏﻀﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.

 -1ﺃﻨﺯﻋﺞ ﻭﺃﻏﻀﺏ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -2ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.

 -3ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺇﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﻏﻀﺒﻲ.

12
 -0ﻟﻡ ﺃﻗﺼﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﻗﻠﻴل  /ﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ.

 - 2ﻓﻘﺩﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻲ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ.

 -3ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﺃﺤﺩ.
13
 -0ﺃﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -1ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -2ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.

 -3ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.
14

ﻼ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﺫﺍﺏ.
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺸﻜﻠﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻬﻤ ﹰ

 -1ﻟﺩﻱ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺒﺩﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﹰﺎ ﻭﺃﻗل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ.

 -2ﺃﺸﻌﺭ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻱ ﻭﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻗل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ.

 -3ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺸﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻬﻤل ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺫﺍﺏ.
15
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 -0ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ.

 -2ﺍﻀﻁﺭ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﻜﻲ ﺃﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ.
 -3ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
16
 -0ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -1ﻻ ﺃﻨﺎﻡ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل.

 -2ﺃﺴﺘﻴﻘﻅ ﻤﺒﻜﺭﹰﺍ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ،ﺜﻡ ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ

 -3ﺃﺴﺘﻴﻘﻅ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.
17
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.
 -2ﺃﺘﻌﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل.
18
 -0ﻟﻡ ﺘﻘل ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -1ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -2ﺇﻥ ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.
 -3ﺸﻬﻴﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ.
19
 -0ﻟﻡ ﻴﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﻤﺅﺨﺭﹰﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ.
 -1ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  2ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ.

 -2ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  5ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ.

 -4ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  7ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ.

20
 -0ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻲ.

 -1ﻴﺭﺍﻭﺩﻨﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺠﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻵﻻﻡ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ
ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ.

 -2ﺒﺎﻟﻲ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ.

 -3ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺸﻜﻼﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ.
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21
 -0ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
 -1ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻗﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -2ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻗﻠﺕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -3ﺍﻓﺘﻘﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.

ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻐﻀﺏ /ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍ.ﺩ.ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭ ﺍ.ﺩ .ﻤﺎﻴﺴﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎل

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻗﺭﺃﻱ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺒﻴﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻡ ﻻ ،ﺜﻡ ﻀﻌﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺒﻌﺄ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

)(1ﺘﻌﻨﻲ ﻻ ﻤﻁﻠﻘﺄ

) (2ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻠﻴﻸ ) (3ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ) (4ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺃ )(5ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺃ ﺠﺩﺃ
ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﻜﺜﻴﺭﺍ

ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ

ﻻ ﻤﻁﻠﻘﺎ ﻗﻠﻴﻼ

ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
 -1ﺍﺸﻌﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ

1

2

3

4

5

 -2ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ

1

2

3

4

5

 -3ﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻏﻀﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ.

1

2

3

4

5

 -4ﺍﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﺸﻴﺎﺀ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ 1

2

3

4

5

 -5ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻏﻀﺒﻲ

1

2

3

4

5

 -6ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻏﻀﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ

1

2

3

4

5

 -7ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ 1

2

3

4

5

 -8ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺄ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ 1

2

3

4

5

ﺘﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ

ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.

ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﻲ
 -9ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ 1

2

3

4

5

ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻋﻨﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

ﺍﺘﻌﺭﺽ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻀﺒﻨﻲ

-10

ﻓﻴﻤﺎ ﺍﻅﻥ

-11

ﺍﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ
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-12

ﻴﺒﻠﻎ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎﻩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ 1

2

3

4

5

-13

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻓﺄﻨﻨﻲ ﺍﻭﺍﺠﻬﻪ 1

2

3

4

5

-14

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻨﻨﻲ 1

2

3

4

5

ﻏﻴﺭ ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻲ.

ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

ﺍﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺍﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ
ﻤﺸﺎﻋﺭﻱ

ﺍﻏﻀﺏ ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ 1

2

3

4

5

-15
-16

ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺼﻭﺘﻲ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ

1

2

3

4

5

-17

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺘﺜﻭﺭ 1

2

3

4

5

ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

ﻟﺩﻱ ﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻟﻘﻠﻕ
-18

ﺍﺸﻌﺭ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﺜﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺒﺭ 1

2

3

4

5

-19

1

2

3

4

5

-20

ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺘل ﺼﺤﺘﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺘﻤﺎﻨﻲ 1

2

3

4

5

-21

ﺍﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ

1

2

3

4

5

-22

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺒﻐﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻥ 1

2

3

4

5

ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺭﻗل ﺸﺊ ﻤﺎ ﺨﻁﻁﻲ

ﻟﻐﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺒﻌﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻥ

ﺫﻫﻨﻲ
-23

ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺼﺩﺍﻉ ﺤﺎﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ

1

2

3

4

5

-24

ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺤﺩﺍ ﻴﺜﻴﺭ 1

2

3

4

5

-25

ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻓﻘﺩ 1

2

3

4

5

ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ

ﻗﺩﺭﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ
-26

ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻑ 1

2

3

4

5

-27

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ 1

2

3

4

5

ﺍﻓﻀل ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ 1

2

3

4

5

ﻻﺜﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻟﺩﻱ
ﺠﺴﻤﻲ

-28

ﺍﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ
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-29

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻋﻤﺎل ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﻠﺔ 1

2

3

4

5

-30

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺨﻔﻲ ﻏﻀﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺍﻅل 1

2

3

4

5

-31

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻙ )ﺍﻭ ﻻ ﻴﺜﻕ( ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ 1

2

3

4

5

-32

ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ 1

2

3

4

5

-33

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺍﻜﻥ 1

2

3

4

5

-34

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ

1

2

3

4

5

-35

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﻡ ﻓﻲ 1

2

3

4

5

-36

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﺎ

1

2

3

4

5

-37

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ 1

2

3

4

5

-38

ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ 1

2

3

4

5

-39

ﺍﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ 1

2

3

4

5

-40

ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ 1

2

3

4

5

ﺍﻋﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ

ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻲ

ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ ﺍﺤﺏ ﺍﻥ ﺍﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻬﻡ

ﺍﻨﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ

ﺼﺩﺭﻱ ﺍﻭ ﻗﻠﺒﻲ

ﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ
ﻤﻁﺎﻟﺒﻲ

ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ

ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻗﻠﺒﻲ

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ

ﻴﺭﺠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻤﻌﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻜﻡ

• ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤﺭﺍﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ؟

• ﻫل ﺘﺘﻠﻘﻲ ﺩﻋﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁ؟
• ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ؟
• ﻜﻴﻑ ﺘﻔﻜﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ؟
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ﺸﺎﻜﺭﺓ ﻟﻜﻡ ﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ

ﻤﻠﺤﻕ ) (2ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻨﻴﺔ
ﺒﺴﻡ ﺍﷲ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ

ﺠﺎﻤﻌــﺔ ﺍﻟﻘــﺩﺱ
ﻋﻤـﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴـﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴـﺎ
ﺍﺴـﺘﺒﺎﻨـﻪ
ﺍﺨﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ
ﺘﺤﻴﺔ ﻁﻴﺒﺔ ﻭﺒﻌــﺩ، ،
ﺘﻬﺩﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺠﻤﻊ ﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻀﻐـﻭﻁـﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴـﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ
ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻭﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻴﻬﻥ.
ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺄﺤﺩ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ ﻓﻲ ﺍﻻﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻘﺩﺱ
ﻭﻗﺩ ﻭﻗﻊ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺄ ﻟﺘﻜﻭﻨﻲ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﺃﺭﺠﻭ ﻤﻨﻙ ﺍﻟﺘﻜﺭﻡ ﺒﺈﺠﺎﺒﺔ ﻓﻘﺭﺍﺕ
ﺍﻹﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩ ﺒﺩﻗﺔ ﻭﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺒﺈﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻤﹰﺎ ﺃﻥ
ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﺴﺘﻌﺎﻤل ﺒﺴﺭﻴﺔ ﻭﻟﻥ ﺘﺴﺘﺨﺩﻡ ﺇﻻ ﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ .

ﻤﻊ ﺠﺯﻴل ﺍﻟﺸﻜﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻴﺭ ﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
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ﺍﻟﺒﺎﺤﺜـﺔ :ﻤـﺭﻭﺓ ﻴﺤﻴﻰ ﺤـﺭﺯﺍﷲ
ﺇﺸـﺭﺍﻑ :ﺩ .ﺍﻴـﺎﺩ ﺍﻟﺤـﻼﻕ

2012-2011

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭل :ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻴﺔ

 .4ﺍﻟﻌﻤﺭ......................................................... :
 .5ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻤﺒﺤـﻭﺜﺔ ﻋﻨـﺩ ﺍﻟﻁـﻼﻕ.................................... :
 .6ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ.................................................... :

ﺍﻟﺭﺠﺎﺀ ﻭﻀﻊ ﺇﺸﺎﺭﺓ )×( ﺃﻤﺎﻡ ﺍﻻﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ:
 .4ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ (1) :ﻤﺩﻴﻨﺔ،

) (2ﻗﺭﻴﺔ،

) (3ﻤﺨﻴﻡ.

 .5ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ (1) :ﺃﻤﻲ  (2) ،ﺍﺒﺘـﺩﺍﺌﻲ  (3) ،ﺍﻋـﺩﺍﺩﻱ  (4) ،ﺜـﺎﻨﻭﻱ
) (5ﺩﺒـﻠﻭﻡ  (6) ،ﻤﺘـﻭﺴـﻁ (7) ،ﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﺱ ﻓﺄﻋﻠﻰ.

.6ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ (1) :ﺘﻌﻤل ،

) (2ﻻ ﺘﻌﻤل.
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ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ:

ﺃﺨﺘﻲ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ:
ﻴﺘﻜﻭﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﻤﻥ  21ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﺘﺼﻑ ﺍﻷﻋﺭﺍﺽ ﺍﻟﺴﺭﻴﺭﻴﺔ ﻟﻼﻜﺘﺌﺎﺏ

ﻭﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺏ ﻤﻨﻙ ﺃﻥ ﺘﻘﺭﺃﻱ ﻜل ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺒﺘﻤﻌﻥ ﻭﺇﺘﻘﺎﻥ ﻭﺘﻨﺘﻕ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ
ﻭﺘﺼﻑ ﺤﺎﻟﺘﻙ ،ﺜﻡ ﻀﻌﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻜﺘﻭﺏ ﻋﻠﻰ ﻴﻤﻴﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺭﺘﻴﻬﺎ.

ﺘﺄﻜﺩﻱ ﻤﻥ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻗﺒل ﺃﻥ ﺘﺨﺘﺎﺭﻱ ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ:
1
 -4ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺯﻥ.

 -5ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ.

 -6ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ.
 -7ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﺤﺯﻥ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻭﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻔﺭﺡ ﺃﻭ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
2
 -4ﺃﻨﺎ ﻟﺴﺕ ﻤﺘﺸﺎﺌﻤﺔ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل.

 -5ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﻏﻴﺭ ﻤﺸﺠﻊ.

 -6ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻪ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﺸﻲﺀ ﺃﺘﻁﻠﻊ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ﺃﻭ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ.

 -7ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻴﺄﺱ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒل ،ﻭﻟﻥ ﻴﺤﺩﺙ ﺘﻘﺩﻡ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ.
3
 -4ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻔﺸل.

 -5ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻓﺸﻠﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ.

 -6ﻜﻠﻤﺎ ﺘﻁﻠﻌﺕ ﺇﻟﻰ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺃﺠﺩ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺜﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻔﺸل.

 -7ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻨﻲ ﻓﺎﺸل/ـﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻤﻬﻤﺔ ﺃﻭ ﺩﻭﺭ.
4
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 -0ﺃﻨﺎ ﻗﺎﻨﻌﺔ ﻭﺭﺍﻀﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ.

 -1ﻻ ﺃﺠﺩ ﻤﺘﻌﺔ ﻜﺎﻟﺴﺎﺒﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻭﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺎ.

 -2ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺭﻀﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺘﻌﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻲ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭﺓ.
 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﻌﺩﻡ ﺍﻟﺭﻀﺎ ﻭﺍﻟﻤﻠل ﻤﻥ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺤﻭﻟﻰ.

5
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺄﻨﻴﺏ ﻨﻔﺴﻲ ﻋﺎﺩﺓ.

-4

-5

ﻟﺩﻱ ﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﻗﺕ.

ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ.

 -6ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺫﻨﺏ ﻭﺘﺄﻨﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ.
6
 -4ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺴﺘﺤﻕ ﺍﻟﻌﻘﺎﺏ.

 -5ﺃﺸﻌﺭ ﻭﻜﺄﻥ ﻋﻘﺎﺒﹰﺎ ﻗﺩ ﻴﺤل ﺒﻲ.

 -6ﺃﺘﻭﻗﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﺎﻗﺏ.

 -7ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﺃﻋﺎﻗﺏ.
7
-4

ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﻠﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ.

-6

ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻻﺸﻤﺌﺯﺍﺯ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻲ.

-5

ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻥ ﺃﻤﻠﻲ ﻗﺩ ﺨﺎﺏ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ.

ﺃﻜﺭﻩ ﻨﻔﺴﻲ.
8
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺴﻭﺀ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻋﺎﺩﻱ.
 -1ﺃﻨﺘﻘﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﻟﻀﻌﻔﻲ ﻭﺃﺨﻁﺎﺌﻲ.

 -2ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺨﻁﺎﺌﻲ.

 -3ﺃﻟﻭﻡ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ ﻋﻠﻰ ﻜل ﺸﻲﺀ ﺴﻲﺀ ﺤﺩﺙ.
9
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 -0ﺍ ﺘﺭﺍﻭﺩﻨﻲ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺃﻓﻜﺎﺭ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺘﻲ.

 -1ﺃﺩﻋﻭ ﺍﷲ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺃﻥ ﻴﻌﺠل ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻲ ﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺨﻴﺭﹰﺍ ﻟﻲ.

 -2ﺃﺩﻋﻭ ﺍﷲ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺃﻥ ﻴﻌﺠل ﺒﻨﻬﺎﻴﺘﻲ.

 -3ﺃﻟﺢ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﺒﺎﻟﺩﻋﺎﺀ ﻓﻲ ﻜل ﺤﻴﻥ ﻟﻠﺨﻼﺹ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

10
-0

ﻻ ﺃﺒﻜﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.

-1

ﺃﺒﻜﻲ ﺍﻵﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

-2
-3

ﺃﺒﻜﻲ ﺍﻵﻥ ﻁﻭﺍل ﺍﻟﻭﻗﺕ.

ﻜﺎﻨﺕ ﻟﻲ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﻜﺎﺀ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻵﻥ ﻓﻼ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺤﺘﻰ ﻟﻭ ﺃﺭﺩﺕ.

11
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻨﻨﻲ ﺃﻏﻀﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.

 -5ﺃﻨﺯﻋﺞ ﻭﺃﻏﻀﺏ ﺒﺴﻬﻭﻟﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -6ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺒﺎﺴﺘﻤﺭﺍﺭ.

 -7ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺇﻁﻼﻗﹰﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺜﻴﺭ ﻏﻀﺒﻲ.

12
 -0ﻟﻡ ﺃﻓﻘﺩ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺄﻨﻲ ﻗﻠﻴﻠﺔ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺤﻴﺎﺘﻲ ﺴﺎﺒﻘﺄ.

 - 2ﻓﻘﺩﺕ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺘﻲ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ.

 -3ﻓﻘﺩﺕ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﻲ ﺒﺎﻵﺨﺭﻴﻥ ،ﻭﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻴﻬﻤﻨﻲ ﺃﺤﺩ.
13
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 -0ﺃﺘﺨﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻋﺘﺩﺕ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
 -1ﺃﻗﻭﻡ ﺒﺘﺄﺠﻴل ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -2ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.
 -3ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻟﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺘﺨﺎﺫ ﺍﻟﻘﺭﺍﺭﺍﺕ.
14

ﻼ ﺃﻭ ﻏﻴﺭ ﺠﺫﺍﺏ.
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺸﻜﻠﻲ ﺃﺼﺒﺢ ﻤﻬﻤ ﹰ

 -1ﻟﺩﻱ ﺸﻌﻭﺭ ﺃﺤﻴﺎﻨﹰﺎ ﺒﺄﻨﻲ ﺃﺒﺩﻭ ﺃﻜﺒﺭ ﺴﻨﹰﺎ ﻭﺃﻗل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ.

 -2ﺃﺸﻌﺭ ﻏﺎﻟﺒﹰﺎ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﻤﻅﻬﺭﻱ ﻭﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺃﻗل ﺠﺎﺫﺒﻴﺔ.

 -3ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺸﻜﻠﻲ ﺒﺎﻟﻔﻌل ﻤﻬﻤل ﻭﻏﻴﺭ ﺠﺫﺍﺏ.

15
 -0ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺃﻥ ﺃﻋﻤل ﺒﻨﻔﺱ ﺍﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﻤﻠﺕ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل.

 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺃﻥ ﺍﻟﺒﺩﺀ ﻓﻲ ﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﻴﺘﻁﻠﺏ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻬﺩ.
 -2ﺍﻀﻁﺭ ﻟﻠﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻲ ﺒﺸﺩﺓ ﻜﻲ ﺃﻋﻤل ﺃﻱ ﺸﻲﺀ.
 -3ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﺍﻹﻁﻼﻕ.
16
 -0ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﺒﺸﻜل ﺠﻴﺩ ﻜﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -1ﻻ ﺃﻨﺎﻡ ﺠﻴﺩﹰﺍ ﻜﻤﺎ ﻜﻨﺕ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل.

 -2ﺃﺴﺘﻴﻘﻅ ﻤﺒﻜﺭﹰﺍ ﺴﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ،ﺜﻡ ﺃﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ
 -3ﺃﺴﺘﻴﻘﻅ ﻗﺒل ﺍﻟﻔﺠﺭ ﻭﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻌﻭﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻭﻡ ﻤﺭﺓ ﺃﺨﺭﻯ.
17
 -0ﻻ ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ.
 -1ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﺘﻌﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.
 -2ﺃﺘﻌﺏ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﻌﻭﺩﺕ.

 -3ﺃﺸﻌﺭ ﺒﺎﻹﺭﻫﺎﻕ ﺤﺘﻰ ﺃﻨﻨﻲ ﻻ ﺃﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺄﻱ ﻋﻤل.
18
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 -0ﻟﻡ ﺘﻘل ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﻋﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.
 -1ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻟﻠﻁﻌﺎﻡ ﺃﻗل ﻤﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -2ﺇﻥ ﺸﻬﻴﺘﻲ ﻀﻌﻴﻔﺔ ﺒﺸﻜل ﻜﺒﻴﺭ.
 -3ﺸﻬﻴﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﻤﻌﺩﻭﻤﺔ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ.
19
 -0ﻟﻡ ﻴﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﻤﺅﺨﺭﹰﺍ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﻭﻅﺔ.
 -1ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  2ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ.

 -2ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  5ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ.

 -8ﻨﻘﺹ ﻭﺯﻨﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ  7ﻜﻴﻠﻭﺠﺭﺍﻡ.

20
 -0ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺎ ﻴﺸﻌﺭﻨﻲ ﺒﺎﻟﻘﻠﻕ ﻋﻠﻰ ﺼﺤﺘﻲ.
 -1ﻴﺭﺍﻭﺩﻨﻲ ﺸﻲﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﺒﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺜل ﺒﻌﺽ ﺍﻷﻭﺠﺎﻉ ﺃﻭ ﺍﻵﻻﻡ ﺃﻭ ﺍﻀﻁﺭﺍﺏ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ
ﺃﻭ ﺍﻹﻤﺴﺎﻙ ﺃﻭ ﺘﺄﺨﺭ ﺍﻟﺩﻭﺭﺓ ﺍﻟﺸﻬﺭﻴﺔ.

 -2ﺒﺎﻟﻲ ﻤﺸﻐﻭل ﺒﺴﺒﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺼﻌﺏ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ.

 -3ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺍﻟﻘﻠﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﺘﺭ ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻤﺸﻜﻼﺘﻲ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻱ ﺸﻲﺀ ﺁﺨﺭ.
21
 -0ﻟﻴﺱ ﻫﻨﺎﻙ ﺃﻱ ﺘﻐﻴﻴﺭ ﻓﻲ ﺭﻏﺒﺘﻲ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ.
 -1ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻗﻠﺕ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -2ﺭﻏﺒﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻗﻠﺕ ﺒﻜﺜﻴﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ.

 -3ﺍﻓﺘﻘﺩ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺠﻨﺱ ﺘﻤﺎﻤﹰﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺤﺎﻀﺭ.
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ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ:
ﺍﻟﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ﻟﻠﻐﻀﺏ /ﺍﻋﺩﺍﺩ ﺍ.ﺩ.ﻋﻼﺀ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻜﻔﺎﻓﻲ ﻭ ﺍ.ﺩ .ﻤﺎﻴﺴﺔ ﺍﺤﻤﺩ ﺍﻟﻨﻴﺎل

ﻓﻴﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ،ﺍﻗﺭﺃﻱ ﻜل ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻭﺒﻴﻨﻲ ﺍﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻨﻁﺒﻕ ﻋﻠﻴﻙ ﺍﻡ ﻻ ،ﺜﻡ ﻀﻌﻲ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺤﻭل
ﺍﻟﺭﻗﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺏ ﺘﺒﻌﺄ ﻟﻠﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺎﻟﻲ:

)(1ﺘﻌﻨﻲ ﻻ ﻤﻁﻠﻘﺄ

) (2ﻴﻌﻨﻲ ﻗﻠﻴﻸ ) (3ﻴﻌﻨﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ ) (4ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺃ )(5ﻴﻌﻨﻲ ﻜﺜﻴﺭﺃ ﺠﺩﺃ

ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ

ﻻ ﻤﻁﻠﻘﺎ

ﻗﻠﻴﻼ

ﻤﺘﻭﺴﻁ

ﻜﺜﻴﺭﺍ

ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺠﺩﺍ

 -41ﺍﺸﻌﺭ ﺩﺍﺌﻤﺎ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻼﺨﺭﻴﻥ.

1

2

3

4

5

 -42ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺴﺘﻤﺭ ﻓﻲ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻼﺯﻡ.

1

2

3

4

5

 -43ﻓﻲ ﺍﺤﻴﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻏﻀﺏ ﺩﻭﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﺴﺒﺏ.

1

2

3

4

5

 -44ﺍﻤﻴل ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺍﺸﻴﺎﺀ ﺘﺎﻓﻬﺔ ﺍﻋﺭﻑ ﺍﻨﻬﺎ ﻻ 1

2

3

4

5

 -45ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻬل ﺍﺴﺘﺜﺎﺭﺓ ﻏﻀﺒﻲ.

1

2

3

4

5

 -46ﺸﻲﺀ ﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻨﻲ ﺍﻏﻀﺏ ﺘﻘﺭﻴﺒﺎ ﻜل ﻴﻭﻡ.

1

2

3

4

5

 -47ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻥ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ ﺍﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ.

1

2

3

4

5

 -48ﺍﺴﺘﻐﺭﻕ ﻭﻗﺘﺄ ﻁﻭﻴﻼ ﺤﺘﻰ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻟﻬﺩﻭﺀ ﻤﻥ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ 1

2

3

4

5

ﺘﻐﻀﺏ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﻴﻥ.

ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﻲ.
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 -49ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺄﻻﻡ ﻓﻲ ﻤﻌﺩﺘﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺍﺕ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻌﺭﺽ 1

2

3

4

5

 -50ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻲ ﺃﻋﻨﻑ ﻤﻤﺎ ﻴﺤﺩﺙ ﻟﻸﺨﺭﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﻅﻥ.

1

2

3

4

5

 -51ﺍﻨﺎ ﻗﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﻔﺎﺀ ﻤﻅﺎﻫﺭ ﺍﻟﻐﻀﺏ

1

2

3

4

5

 -52ﻴﺒﻠﻎ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﺎﻩ )ﻤﺩﺍﻩ( ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻏﻴﺭ 1

2

3

4

5

 -53ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﻤﻥ ﺸﺨﺹ ﻤﺎ ﻓﺄﻨﻨﻲ ﺍﻭﺍﺠﻬﻪ ﺩﻭﻥ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ 1

2

3

4

5

ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﻐﻀﺒﻨﻲ.

ﻋﺎﺩﻟﻴﻥ ﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺍﺤﻜﺎﻤﻬﻡ ﻋﻠﻲ.
ﺒﻭﺠﻭﺩ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

 -54ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻓﺎﻨﻨﻲ ﺍﻀﻐﻁ ﻋﻠﻰ 1

2

3

4

5

 -55ﺍﻏﻀﺏ ﺒﺸﺩﺓ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻨﻘﺩ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

1

2

3

4

5

 -56ﻴﺭﺘﻔﻊ ﺼﻭﺘﻲ ﻋﺎﻟﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﺸﻌﻭﺭﻱ ﺒﺎﻟﻐﻀﺏ

1

2

3

4

5

 -57ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻓﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺒﻴﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺘﺜﻭﺭ ﻟﺩﻱ ﻤﺸﺎﻋﺭ 1

2

3

4

5

 -58ﺍﺸﻌﺭ ﺒﻤﺸﺎﻋﺭ ﺍﻻﺜﻡ ﺍﻭ ﺍﻟﺫﻨﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻋﺒﺭ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ

1

2

3

4

5

 -59ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﻌﺭﻗل ﺸﺊ ﻤﺎ ﺨﻁﻁﻲ

1

2

3

4

5

ﻜﺜﻴﺭﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺘل ﺼﺤﺘﻲ ﺒﺴﺒﺏ ﻜﺘﻤﺎﻨﻲ ﻟﻐﻀﺒﻲ ﻤﻥ 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -62ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻭﺍﺠﻪ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺒﻐﻀﺒﻲ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﺎﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺴﺎﻋﺩﻨﻲ 1

2

3

4

5

 -63ﻴﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺼﺩﺍﻉ ﺤﺎﺩ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ

1

2

3

4

5

 -64ﻨﻭﺒﺎﺕ ﻏﻀﺒﻲ ﺘﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﺸﺩﺓ ﺤﺩﺍ ﻴﺜﻴﺭ ﺩﻫﺸﺔ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

1

2

3

4

5

 -65ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻌﺭﺽ ﺍﻟﻰ ﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻓﻘﺩ ﻗﺩﺭﺘﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻜﻡ 1

2

3

4

5

 -66ﺘﺫﻜﺭ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺨﺒﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻜﺎﻑ ﻻﺜﺎﺭﺓ ﻤﻭﺠﻪ 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -68ﺍﻓﻀل ﺍﻻﻨﺴﺤﺎﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺒﺩﻻ ﻤﻥ ﺃﻥ ﺍﻋﺒﺭ ﻋﻥ 1

2

3

4

5

ﻨﻔﺴﻲ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺍﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺩﺭﻜﻭﻥ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻤﺸﺎﻋﺭﻱ

ﺍﻟﻘﻠﻕ

-60

ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

 -61ﺍﻨﻔﺱ ﻋﻥ ﻏﻀﺒﻲ ﺒﺎﻟﺘﻬﺩﻴﺩﺍﺕ ﺍﻟﻠﻔﻅﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﻥ ﺍﺒﻌﺩ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻋﻥ ﺫﻫﻨﻲ

ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﺘﻤﺎﻤﺎ

ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﺍﻟﻌﻨﻴﻑ ﻟﺩﻱ

 -67ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﻋﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺁﻵﻡ ﻓﻲ ﻋﻀﻼﺕ ﺠﺴﻤﻲ
ﻏﻀﺒﻲ ﺍﻤﺎﻡ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ

1

 -69ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻤﺎﺭﺱ ﺍﻋﻤﺎل ﺭﻭﺘﻴﻨﻴﺔ ﻤﻤﻠﺔ

186

2

3

4

5

 -70ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺨﻔﻲ ﻏﻀﺒﻲ ﻋﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﺍﻅل ﺍﻋﻴﺵ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ 1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 -72ﻏﻀﺒﻲ ﻤﻥ ﺍﻻﺨﺭﻴﻥ ﻴﺤﻭل ﺩﻭﻥ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﻨﺕ 1

2

3

4

5

 -73ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺘﻭﺭﻁ ﻓﻲ ﻋﻤل ﻤﺎ ﻟﻡ ﺍﻜﻥ ﺍﻨﻭﻱ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﻪ

1

2

3

4

5

 -74ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺠﺭﺤﻨﻲ ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ

1

2

3

4

5

 -75ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﺯﻴﺩ ﺤﺩﺓ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺎﻵﻟﻡ ﻓﻲ ﺼﺩﺭﻱ ﺍﻭ ﻗﻠﺒﻲ

1

2

3

4

5

 -76ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﻏﻀﺏ ﺍﺠﺩ ﻨﻔﺴﻲ ﺍﺘﺼﺒﺏ ﻋﺭﻗﺎ
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 -77ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺤﻘﻭﻕ ﻻ ﻴﺴﺘﺤﻘﻭﻨﻬﺎ
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 -78ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺍﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﻤﻁﺎﻟﺒﻲ
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 -79ﺍﺠﺩ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻨﻔﺱ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻨﺘﺎﺒﻨﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻐﻀﺏ
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 -80ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﺘﺩ ﻏﻀﺒﻲ ﺍﺸﻌﺭ ﺒﺴﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﻀﺭﺒﺎﺕ ﻗﻠﺒﻲ
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ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﻔﺘﺭﺓ ﻁﻭﻴﻠﺔ

 -71ﺍﻏﻀﺏ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻴﺸﻙ )ﺍﻭ ﻻ ﻴﺜﻕ( ﺍﻻﺨﺭﻭﻥ ﻓﻲ ﻗﺩﺭﺘﻲ
ﺍﺤﺏ ﺍﻥ ﺍﻗﺩﻤﻬﺎ ﻟﻬﻡ

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻻﺨﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ

ﻴﺭﺠﻰ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺒﺘﻤﻌﻥ ﻭﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺩﻗﺔ ﺒﻤﺎ ﻴﺘﻨﺎﺴﺏ ﻤﻊ ﻭﻀﻌﻜﻡ

• ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﺭﻀﻴﻥ ﻟﻬﺎ ﻜﺎﻤﺭﺍﺓ ﻤﻁﻠﻘﺔ ؟

• ﻤﺎ ﻫﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻋﺭﻀ ﹰﺔ ﻟﻬﺎ؟
• ﻫل ﺘﺘﻠﻘﻴﻥ ﺩﻋﻡ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻨﻔﺴﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﻥ ﺒﻙ  /ﺃﺴﺭﺘﻙ /ﺃﺼﺩﻗﺎﺌﻙ  /ﺠﻬﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺍﺫﻜﺭﻴﻬﺎ
؟

• ﺃﻫﻡ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺍﺠﻬﺘﻴﻬﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ؟

ﺸﺎﻜﺭﺓ ﻟﻜﻡ ﺤﺴﻥ ﺘﻌﺎﻭﻨﻜﻡ
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ﻤﻠﺤﻕ) :(3ﻗﺎﺌﻤﻪ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻥ

ﺍﻻﺴﻡ
د .ﻣﺤﻤﺪ دﺑﻮس
د .ﻧﺠﺎح ﻣﺤﻤﻮد اﻟﺨﻄﻴﺐ
د .آﻤﺎل ﺳﻼﻣﺔ
د .ﻣﺤﺴﻦ ﻋﺪس
د .ﺗﻴﺴﺴﻴﺮ ﻋﺒﺪاﷲ
أ .اﻳﻤﺎن ﻗﻨﺪﻳﻞ
د .ﺳﻬﻴﺮ اﻟﺼﺒﺎح
د .ﻋﻤﺮ اﻟﺮﻳﻤﺎوي
د .ﻧﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻬﺎدي
د .ﻋﻔﻴﻒ زﻳﺪان

ﺍﻟﺩﺭﺠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
دآﺘﻮراة ﺑﺎﻟﻘﻴﺎس واﻟﺘﻘﻮﻳﻢ اﻟﻨﻔﺴﻲ
دآﺘﻮراة ﻓﻲ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
دآﺘﻮراة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ
دآﺘﻮراة أﺳﺎﻟﻴﺐ ﺗﺪرﻳﺲ.
دآﺘﻮر وﻧﺎﺋﺐ اﻟﺸﺆون ﻓﻲ اﻷآﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ
اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ
ﻣﺎﺟﺴﺘﻴﺮ  /رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
ﻣﺮآﺰ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼل
دآﺘﻮراة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ.
دآﺘﻮراة ﻓﻲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﻔﺲ.
دآﺘﻮراة ﻋﻠﻢ ﻧﻔﺲ اﻟﺘﺮﺑﻮي ودآﺘﻮراة ﻋﻠﻢ اﺟﺘﻤﺎع
ﺗﺮﺑﻮي
دآﺘﻮراة ﻣﻨﺎهﺞ وﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻌﻠﻮم
188

ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﺴﺎدة اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ:
ﺗﻢ اﻹﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت ﻷﺧﺬ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر وﻟﻜﻦ أﻏﻠﺐ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت آﺎﻧﺖ آﺎﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﺷﻜﻠﻴﺔ )آﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﻴﻐﺔ اﻟﻤﺆﻧﺚ ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻻآﺘﺌﺎب وﺗﺼﺤﻴﺢ ﺑﻌﺾ اﻻﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻘﺮات(.
• اﺿﺎﻓﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ وﻟﻜﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮات دراﺳﺘﻲ آﺎﻧﺖ ﻣﺤﺪدة ﻟﺬا ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﻷﺧﺬ ﺑﻌﻴﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺑﻤﺘﻐﻴﺮاﺗﻬﻢ.
• اﺳﺘﻔﺴﺎر ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﻜﻤﻴﻦ ﺣﻮل ﻋﺪم اﺳﺘﺨﺪام ﻣﻘﻴﺎس اﻟﻀﻐﻮﻃﺎت اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻻﻧﻪ ﺗﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻠﻮب ﺗﺤﻠﻴﻞ
اﻟﻤﻀﻤﻮن)اﻟﻤﺤﺘﻮى(.
• ﺗﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻜﻠﻤﺎت ﻓﻲ ﻣﻘﻴﺎس اﻻآﺘﺌﺎب وﻟﻜﻨﻲ اﻟﺘﺰﻣﺖ ﺑﺎﻟﻤﻘﻴﺎس ﺑﺪون اﻳﺔ ﺗﻐﻴﺮات ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺒﻨﻲ
هﺬا اﻟﻤﻘﻴﺎس.

ﻤﻠﺤﻕ ) (4ﻜﺘﺏ ﺘﺴﻬﻴل ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ
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ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ

11.4

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 144
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.

12.4

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ 144
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ.

13.4
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ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ

ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
14.4

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ 146
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ

15.4

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 146
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ

16.4

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ 147
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ

17.4

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 148
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ

ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻫل ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ
18.4

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻻﻜﺘﺌﺎﺏ 148
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ﺍﻟﺭﻗﻡ
20.4

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
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21.4
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22.4
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23.4
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ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ
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ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ 152
ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻁﻼﻕ

25.4

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 153
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ

ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
26.4

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ 153

ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ
ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻋﺩﺩ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ
27.4

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 154
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫـﻥ ﻴﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.

28.4

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ ﺘﺤﻠﻴل ﺍﻟﺘﺒﺎﻴﻥ ﺍﻷﺤﺎﺩﻱ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ 154
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ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﻤﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻜﻥ.

ﺍﻟﺭﻗﻡ
29.4

ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ
ﻋﻨﻭﺍﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭل
ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ 155
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻨﺴـﺎﺀ ﺍﻟﻤﻁﻠﻘـﺎﺕ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅـﺔ ﺒﻴـﺕ ﻟﺤﻡ
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إقرار
أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لجامعة القدس لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة
باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد ،وأن هذه الرسالة أو أية جزء منها لم يقدم لنيل أية درجة علمية

عليا ألي جامعة أو معهد آخر.

التوقيع……………………… :
االسم :مروة يحيى محمد حرزاهلل
التاريخ

2102 / /م.

أ

شـكر وتقديـر
الحمد هلل حمد الشاكرين والصالة والسالم على رسوله الكريم سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم وعلى
آله وصحبه أجمعين.

بدايةً أحمد اهلل كثي اًر وأشكر فضله الذي من علي بإنجاز هذا العمل المتواضع ويسر لي طريقه من
غير حول مني وال قوة ..وبعد..

فإنه من واجبي العلمي واألخالقي أن أقدم شكري لمن يستحق الشكر بعد اهلل سبحانه وتعالى اسرة قسم

اإلرشاد النفسي والتربوي بجامعة القدس وخاصة الدكتور إياد الحالق على جهوده المعطاءة وآرائه

البناءة التي أنارت لي الطريق أثناء دراستي وبحثي.

كما أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لجميع أفراد أسرتي الكريمة لما بذلوه من تذليل للصعاب وازالة
العقبات ورفع المعنويات وخاصة والدي اطال اهلل في عمرهما وانعم عليهما بالصحة والعافية ،كما

أخص بالشكر اختي "منار" على تشجيعها لي ووقوفها الى جانبي طول فترة دراستي.

كما أتقدم بالشكر والتقدير لمديري الفاضل السيد محمد فرج لما بذله من جهد ولما كان له الفضل في

وصولي الى هذه المرحلة.

فجزى اهلل الجميع خير الجزاء ،وأدعو اهلل أن تنال هذه الرسالة القبول ،فحسبي أنني حاولت واجتهدت،

فالكمال هلل وحده ،وعليه قصد السبيل ،وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.

مروة يحيى محمد حرزهللا

ب

ملخص الدراسة
هدفت الدراسة التعرف الى الضغوطات النفسية االجتماعية واالكتئاب والغضب لدى النساء المطلقات

في محافظة بيت لحم في ضوء المتغيرات ،العمر ،العمر عند الطالق ،المؤهل التعليمي ،عدد األبناء،
الحالة العملية ،مكان السكن مستخدمةً المنهج الوصفي .لتحقيق أهداف الدراسة طبقت الباحثة مقياس
بيك لالكتئاب ،تعديل وتقنيين :أسماء عبد العزيز الحسين 2211هـ 1001م .و مقياس الغضب اعداد

أ.د .عالء الدين كفافي و أ.د .مايسة احمد النيال .واستخدمت الباحثة استبانة مفتوحة لتحديد
الضغوطات النفسية االجتماعية التي تعاني منها النساء المطلقات في محافظة بيت لحم ،طبقت على
عينة عشوائية تكونت من ( )00مطلقة أي بنسبة ( )%5من مجموع المطلقات في محافظة بيت لحم

والبالغ عددهن  2501من سنة (.)1020-2001
توصلت الدراسة ال ى ان أكثر أنواع الضغوطات االجتماعية النفسية التي تعاني منها المطلقات في

محافظة بيت لحم هو نظرة المجتمع تجاههن والنظرة المجتمعية القائمة على الشك واللوم للمرأة المطلقة

ومن ثم الضغوطات االقتصادية و الخوف على األبناء وأيضاً غياب االستقاللية.

وأشارت نتائج تحليل المضمون الى ان اغلبية المطلقات يتلقين الدعم االجتماعي من أمهاتهن ومن ثم

االصدقاء.

ومن الصعوبات التي تواجهها النساء المطلقات بعد الطالق ،الضغط وعدم االستقرار النفسي والخوف

اء واقل انخراطاً في الحياة.
من المستقبل والخوف من الوحدة فتصبح المرأة أكثر انعزالية وانطو ً

كما توصلت الدراسة الى أن مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم كان شديدا.
في حين كان مستوى الغضب لديهن متوسطاً.
كذلك يوجد فروق دالة إحصائياً في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من
وجهة نظرهـن يعزى للمتغيرات العمر ،حيث كانت الفروق لصالح  21عام فما فوق و متغير المؤهل

التعليمي وكانت الفروق لصالح النساء االميات و متغير الحالة العملية وكانت الفروق للواتي ال يعملن.
بينما تبين عدم وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم

من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق ،عدد األبناء ،مكان السكن.
كذلك تبين عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم

من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،العمر عند الطالق ،عدد األبناء مكان السكن ،المؤهل
ج

التعليمي .بينما كان هنالك فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت
لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية.

وفي ضوء هذه النتائج ومناقشتها اقترحت الباحثة عدة توصيات كان أهمها ضرورة إيالء المزيد من
االهتمام بالصحة النفسية للمرأة المطلقة من خالل إعداد برامج تستهدف احتواء المرأة المطلقة و

مساعدة المرأة على االندماج من جديد في المجتمع والحياة االجتماعية من خالل دورات وندوات
ورشات عمل وتوفير وظائف مناسبة ومساعدة ذوات الحاجة في استكمال تعليمهن وان تهتم وسائل

االعالم وخاصة المرئية بتخصيص برامج يومية او اسبوعية لألسرة بشكل عام والنساء المطلقات بشكل
خاص تقدم من خاللها محاضرات او ندوات حول االثار والضغوطات النفسية االجتماعية.

د

Social and Psychological Pressures, Depression, and Anger of divorced
women in Bethlehem district
Student`s name: Marwa Yahya Abu Arafeh
Supervisor`s name: Dr. Iyad al-Hallaq
The study aims to identify social and psychological pressures, depression, and anger of
divorced women in Bethlehem district taking into account several variables including age,
age when divorced, and education, number of children, occupation, and residence place.
The researcher used the descriptive approach. To achieve the planned goals of the study,
the researcher used Beck "Depression scale", Amended by Asmaa Abed al-Aziz
Hussein2002, as well as anger scale by Alaa al-Den Kafani, Maysa Ahmad al-Nayal. The
researcher used an open questionnaire to define the psychological and social pressures on a
random sample of 90 divorced women, which is 5% of all 1597 divorced women in
Bethlehem district 1997-2010.
The results of "content analysis" show that most of the social and psychological pressures
divorced women face include “society’s doubtful and critical attitude to divorced women,
financial pressure, worry about children and absence of independence".
Content analysis shows that the majority of divorced women get their social support from
their mothers, and then friends. The difficulties that they face after divorce are the lack of
psychological stability, loneliness and fear of future. As a result, divorced women tend to
be unsociable, secluded and socially inactive.
The data reflected in questionnaires was treated statistically by SPSS. The researcher found
out that the level of depression of divorced women is severe, and the level of anger is
moderate.
There were statistical differences in the level of depression of Bethlehem divorced women
due to the variables. Women who have severe depression were above 47, and uneducated,
neither employed. There are other differences determined by age, number of children and
residence place.
In addition, there were statistical differences in the level of anger of Bethlehem divorced
women from their own point of view due to age, age at divorce, number of children,
residence place, and the education variables. Women who have severe depression were
above 47, and uneducated, neither employed.
In light of these results, the researcher recommends more attention should be paid to the
psychological health of divorced women through implementation of projects targeting
divorced women. Moreover, Divorced women should be helped to reintegrate in social
activities through workshops, trainings, appropriate opportunities, and assistance to pursue
education. Finally, Media outlets should pay attention to divorced women, especially TV
channels through daily programs for divorced women that include lectures on social and
psychological pressures.
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها:

1.1

المقدمـة

إن وجود األسرة هو امتداد للحياة البشرية ،وسر البقاء اإلنساني ،فكل إنسان يميل بفطرته إلى أن
يظفر ببيت وزوجة وذرية ،فاألصل في الحياة األسرية االستقرار والسكنية والرحمة والمودة ،فاألسرة هي

اللبنة األساسية في المجتمع ويتوقف نمو المجتمع وتقدمه على استقرار وتماسك االسرة وتقوم األسرة
في المجتمع الفلسطيني على الزواج ،وهي العالقة التي على أساسها تقوم وتبنى كافة العالقات األسرية

األخرى .ولكن ال تخلو أية عالقة من وجود خالفات سواء بسيطة او قاسية تؤثر على كال الطرفين.
مما يبقي احتمال الطالق واردا.

يعتبر الطالق الحلقة األخيرة في سلسة المشكالت األسرية والتفكك األسري .وبالرغم من ضرورته
أحيانا عندما يصبح الوسيلة التي ال مفر منها للهرب من توترات الزواج والفشل في االستمرار في

الحياة الزوجية .فقد أكدت بعض الدراسات على اآلثار السلبية للطالق كدراسة غامدي التي اشارت الى

ان المتاعب النفسية واإلحساس بالحزن والكآبة من أهم اآلثار النفسية على المطلقة(غامدي)9002 ،

و أيضا على كال الزوجين واألبناء في حال وجودهم (الثاقب.)9222 ،
في هذه الدراسة سيتم التركيز على المرأة المطلقة كونها أحد األطراف في عملية الطالق؛ لتعرضها

للعديد من الضغوطات النفسية واالجتماعية واالقتصادية.
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تعيش المرأة العربية تحت وابل من الضغوطات االجتماعية والنفسية واالقتصادية ترافقها منذ لحظات

حياتها األولى فمنذ قدومها إلى الحياة ال يرحب بها فور والدتها وتحاط طوال حياتها بكثير من
المحاذير والقيود والضغوطات.
فالبنية الثقافية االجتماعية الناظمة والمنتجة للقيم والعادات والتقاليد قائمة على أساس الحط من قيمة
المرأة والتقليل من قدرها ،عدا عن حالة التبعية المفرطة للرجل التي تكرسها تلك النظم االجتماعية.
ال يختلف المجتمع الفلسطيني كثي ار عن باقي األقطار والمجتمعات العربية واإلسالمية بنظرته إلى

المرأة فال زالت المرأة محاطة بكثير من القيود وال زالت مستبعدة عن كثير من الميادين ومجاالت
النشاط االجتماعي واالقتصادي والسياسي ....هذا في الوضع الطبيعي أما في حالة النساء المطلقات

فيزداد األمر تعقيدا وتزيد القيود قيودا وترتفع وتيرة الضغط االجتماعي على تلك الفئة من النساء فالمرأة
المطلقة تجد نفسها بشكل مستمر في موضع االتهام والريبة والشبهة ويحملها المجتمع مسؤولية طالقها

حتى لو لم يكن لها ذنب بذلك.
والنساء عموما وخصوصا المطلقات يبقين عرضة لالنكشاف المادي واالجتماعي ويزدن تبعية للرجل
والعائلة وتندثر شخصية المرأة وفرديتها وتنصهر وتذوب في شخصية العائلة بما في ذلك فقدانها للقرار

حتى ما يتعلق بها وبخصوصياتها.

ويزداد األمر تعقيدا بعد الطالق ،فالطالق ظاهرة ليست غريبة عن مجتمعنا الفلسطيني والطالق
بالحقيقة انعكاس لحقيقة العالقات الزوجية التي ال يمكن أن يكتب لها الوفاق ،من هذا المنطلق ينظر

للطالق على انه ظاهرة اجتماعية مرادفة للزواج واألسرة في بعض األحيان (الثاقب.)9222 ،
وانطالقا من هذه الخلفية ،وفي محاولة لمعرفة الضغوطات التي تتعرض لها المرأة المطلقة سواء

االجتماعية أو النفسية وغيرها ،تقوم الباحثة بدراسة هذه الضغوطات وخاصة (النفسية االجتماعية)

ودراسة االكتئاب والغضب وذلك في محاولة لفهم هذه الظاهرة وبالتالي اعتماد هذا الفهم كأساس لبناء
البرامج اإلرشادية والتربوية والوقائية للتقليل من الطالق والنتائج المترتبة عليه.
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 1.1مشكـلة الدراسـة
من خالل الدراسة واإلطالع على االدبيات المتعلقة بموضوع الطالق والضغوطات الناشئة عنه ومع

ازدياد ظاهرة الطالق في محافظة بيت لحم وفق الجدول( ،)9.9.9رأت الباحثة أهمية هذا الموضوع
وضرورة معرفة مستوى االكتئاب والغضب في ضوء بعض المتغيرات(العمر ،العمر عند الطالق،

المؤهل التعليمي ،عدد األبناء الحالة العملية ،مكان السكن) لمعرفة الحالة النفسية لهن ومعرفة طرق
تعامل المطلقة من حيث استدخال او استخراج الضغوطات لذا:
تكمن مشكلة الدراسة في اإلجابة على السؤال الرئيس التالي:

ما هي الضغوطات النفسية االجتماعية واالكتئاب والغضب لدى النساء المطلقات في محافظة بيت

لحم من وجهة نظرهن؟

وانبثق من هذا السؤال الرئيسي اسئلة الدراسة التالية:
 1.1أسئلـة الدراسـة
يحاول البحث اإلجابة على األسئلة المتعلقة بالضغـوطـات النفسيـة االجتماعيـة واالكتئاب والغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم ،ذلك من خالل األسئلة التالية:
 ما هي أنواع الضغوطات التي تتعرض لها المرأة المطلقة في محافظة بيت لحم؟
 ما مستوى (االكتئاب ،الغضب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم؟
 هل هنالك فروق في كل من(الغضب واالكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم
تعزى للمتغيرات (العمر ،السن عند الطالق ،المستوى التعليمي ،عدد األبناء ،الحالة

العملية(العمل) ،مكان السكن) ؟
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 1.1مبـررات الدراسـة
تتمثل مبررات الدراسة بما يلي:
 .9قلـة الدراسات العربية والمحلية التي تبحث في مجال الضغوطات النفسية االجتماعية واالكتئاب
والغضب لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم .وحاجة المكتبات العربية لهذا التنوع من

الدراسات.

 .9تبحث هذه الدراسة طرق تعامل المرأة مع الطالق من الناحية النفسية من حيث استدخال أو
استخراج الضغوطات (أعراضا انسحابية أو هجومية).
 .3ان تركيز الدراسات العربية التي تناولت مشكلة الطالق كان على العوامل المسببة لها .لذا
تعتبر هذه الدراسة تغيير لما تم تناوله عن هذا الموضوع من قبل.
 .4نظ ار لحساسية قضايا المرأة والحذر الشديد عند تناولها؛ العتبارات تتعلق بالعادات والتقاليد

وثقافة (العيب) ،تواجه أبحاث الطالق العديد من العقبات وعلى حد علم الباحثة فالدراسات
قليلة حول اآلثار النفسية االجتماعية المترتبة على الطالق لدى المطلقات ولم تدخل في

تفاصيل الموضوع بشكل معمق .فانطالقا من هذا النقص ،ستحاول الدراسة الحالية البحث
بالضغوط النفسية االجتماعية التي تتعرض لها النساء المطلقات بشكل عام

ومعرفة

االكتئاب -الغضب لديهن .حيث تم تحديد محافظة بيت لحم كمحدد مكاني إلجراء الدراسة.
 .5تم تناول المتغيرات المستقلة التالية في هذه الدراسة (العمر ،عمر الزوجة عند الطالق ،المؤهل
التعليمي ،عدد األبناء الحالة العملية ،مكان السكن) لمعرفة الفروق في مستوى كل من

الغضب واالكتئاب تبعا للمتغير على سبيل المثال هل مستوى االكتئاب لدى النساء الصغيرات
بالسن كمستوى االكتئاب لدى كبيرات السن وهكذا.

 .6معرفة جانب مهم من مجاالت الدراسات النفسية واالجتماعية وهو القاء الضوء على
الضغوطات النفسية االجتماعية من وجهة نظر النساء المطلقات ،أيضا معرفة(االكتئاب-

الغضب) لفهم أفضل لهذه الضغوط ومدى تسببها باالكتئاب والغضب لدى النساء المطلقات.
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 1.1أهميـة الدراسـة
تتمثل أهمية أجراء الدراسة الحالية في العديد من االعتبارات النظرية والتطبيقية على النحو اآلتي:
أوال :األهمية النظرية:
 .9الخروج بفهم أعمق للضغوط النفسية االجتماعية والتي تعيق حياة المرأة ،فالضغوطات وأثارها
ت سبب العديد من اإلضرابات النفسية والمشاعر السلبية التي تحول دون استمرارها بالحياة
بشكل طبيعي ،والتي تسهم في خلق شخصيات وسلوكيات غير سليمة فهذه الدراسة محاولة

للمساهمة في مجال الدراسات واألبحاث النسوية المتخصصة بقضايا المرأة ومشاكلها
االجتماعية والنفسية حيث تغطي مؤشرات ملموسة لبعض القضايا المتعلقة بالطالق والتي ال

بد من دراستها وتحليلها.

 .9أهمية الدراسة في توعية الناس بالطالق وأثاره النفسية على المرأة المطلقة للتخفيض من
االضطرابات النفسية التي تعيق فئة النساء وخاصة المطلقات.لقات.

 .3تتوقع الباحثة أن تكون نتائج الدراسة قاعدة لبناء برامج تربوية وارشادية تهتم بالصحة النفسية
للمرأة المطلقة لمساعدتها على التكيف واالندماج في المجتمع.
 6.1أهـداف الدراسـة
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق عدة أهداف أهمها:
 التعرف على الضغوطات النفسية االجتماعية التي تواجهها النساء المطلقات من وجهة نظرهن
في محافظة بيت لحم.

 تحديد أكثر الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرض لها النساء المطلقات في محافظة
بيت لحم.

 التعرف الى مستوى الغضب واالكتئاب لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم.

 معرفة الفروق في كل من (االكتئاب ،الغضب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم
تبعا لمتغيرات الدراسة (العمر ،السن عند الطالق ،المستوى التعليمي ،عدد األبناء ،الحالة

العملية ،مكان السكن).
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 1.1فرضيـات الدراسـة:
الفرضية األولى :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05في كل من
(الغضب ،االكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير العمر.
الفرضية الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05في كل من
(الغضب ،االكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير السن عند الطالق.
الفرضية الثالثة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05في كل من
(الغضب ،االكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المستوى التعليمي.
الفرضية الرابعة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05في كل من
(الغضب ،االكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير عدد األبناء.
الفرضية الخامسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05في كل من
(الغضب ،االكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة العملية(العمل).
الفرضية السادسة :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )α ≥0.05في كل من
(الغضب ،االكتئاب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن.
 1.1حدود الدراسـة
 الحدود البشرية :أجريت هذه الدراسة على عينة من النساء المطلقات في محافظة بيت لحم.

 الحدود الزمانية :أجريت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي (.)9099-9099
 الحدود المكانية :أجريت هذه الدراسة في محافظة بيت لحم.

 المحددات المفاهيمية :أي المفاهيم والمصطلحات الواردة في هذه الدراسة.
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 9.1هيكلية الد ارسة
تضم الدراسة خمسة فصول هي:
 الفصل األول :خلفية الدراسة ،وأهميتها ،وعرضا عاما وتمهيدا للدراسة ،ومشكلة الدراسة،
ومبرراتها وأهدافها وأهميتها ،وأسئلتها وفرضياتها ،وحدود وهيكلية الدراسة.

 الفصل الثاني :اإلطار النظري والدراسات السابقة ويتضمن الضغوطات النفسية االجتماعية
الناتجة عن الطالق و االكتئاب والغضب لدى النساء المطلقات.

 الفصل الثالث :أساليب الدراسة ،منهجية اإلعداد ،األدوات المستخدمة ،وصف مجتمع الدراسة
وعينتها ،ومدى اختبار صدق و ثبات أدوات الدراسة واجراءات تطبيق الدراسة وأساليب

المعالجة اإلحصائية.

 الفصل الرابع :عرض النتائج وتحليلها ومناقشتها.

 الفصل الخامس :النتائج ومحتوى والتوصيات التي انبثقت عن الدراسة.

 وفي نهاية الدراسة سيتم إضافة قائمة المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها الدراسة.
 11.1التـعريفـات والمصطلـحـات
الطالق:
هو إنهاء العالقات الزوجية بحكم الشرع والقانون ،فقد قيدته المجتمعات بقيود شديدة وأباحته في حاالت

محدودة لتأثيره على كل أفراد االسرة (عبد الواحد.)9299 ،
الضغوط:

تعرف الضغوط بأنها :حالة تنشأ عن التفاعل بين الناس وأعمالهم ،وتتسم بإحداث تغيرات في داخلهم
وتدفعهم إلى االنحراف عن أدائهم الطبيعي (القحطاني.)9009 ،

ويعرفها (عبد الستار )9221 ،بأنها :تغير داخلي أو خارجي من شأنه أن يؤدي إلى استجابة انفعالية

حادة ومستمرة.
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يرى (موراي )1938 ،Murray ،في كتاب نظريات الشخصية لهول كالفين وليندزي ،جاردنر الضغط
هو عبارة عن صفة ،خاصية لموضوع بيئي او لشخص تيسر او تعوق جهود الفرد للوصول الى هدف
معين وترتبط الضغوط باألشخاص او الموضوعات التي لها دالالت مباشرة تتعلق بمحاوالت الفرد

إلشباع متطلبات حاجته( .هول وليندزي.)931 :9291 ،
وتعرفها الباحثة إجرائيا بأنها :التأثير الناتج عن تفاعل التأثيرات النفسية واالجتماعية على النساء
المطلقات في محافظة بيت لحم وأثر ذلك على االكتئاب والغضب لديهن.

الضغط النفسي:
تأثير داخلي يخلق حالة من عدم التوازن النفسي أو الجسمي داخل الفرد وينجم عن عوامل تنشأ من

البيئة المحيطة :مثل القلق والغضب والشعور باالكتئاب ،سواء كانت هذه البيئة عائلية أو اجتماعية أو

دراسية أو عمل واألفكار السلبية التي توجد لدى الفرد عند تعرضه ألي أمر من األمور المثيرة للضغط
واالستجابة البدنية الصادرة من الفرد حيال ما يواجهه من مثيرات ضاغطة(.أبو غزالة.)9222 ،
الضغوط االجتماعية:

تعرف الضغوط االجتماعية بأنها :ضرب من التأثير الذي يمارسه أفراد المجتمع على أقرانهم فيؤدي
إلى الفاعلية في تكوين معتقدات أو حمل اآلخرين على تبني مناهجهم وخدمة أغراضها والوقوف

بجانبها وممارسة الضغط والتأثير يولد االضطرابات النفسية (القحطاني.)9009 ،
وتعرف أيضا بأنها :األحداث الخارجية التي تؤدي عند تفاعلها مع النفسي اإلنسانية إلى استثارة
ّ
عمليات استجابية للمخ تبعث على نشاط الغدد الصماء العصبية ،وبذلك تتغير طبيعة الفرد ،فهي إذن
أحداث نفسية أو اجتماعية تسبب اضطرابات أحشائية (القحطاني.)9009 ،

وتعرف الباحثة الضغوط االجتماعية إجرائيا بأنها :اآلثار االجتماعية التي تتعرض لها النساء

المطلقات الفلسطينيات في محافظة بيت لحم.
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االكتئـاب:
عرفه صالح ( :)9212حالة انفعالية تتضمن تغي ار محددا في المزاج مثل مشاعر الحزن والقلق

والالمباالة ومفهوما سالبا عن الذات مع توبيخ الذات وتحقيرها ولومها ووجود رغبات في عقاب الذات
مع رغبة في الهروب واالختفاء والموت ،تغيرات في النشاط مثل صعوبة النوم واألكل وتغيرات في

مستوى نقص أو زيادة النشاط.

عرفه الرفاعي ( :)7891بأنه الهبوط وهو موقف عاطفي أو اتجاه انفعالي يتخذ في بعض األحيان
شكال مرضيا واضحا وينطوي على شعور بالقصور وعدم الكفاية واليأس بحيث يطغى هذا الشعور
على المرء احيانا ويصاحبه انخفاض في النشاط النفسي والعضوي.

ويعرف االكتئاب إجرائيا :بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود مقياس "بيك"

لالكتئاب المستخدم في هذا البحث.
الغضـب:
عرفته عبد الحميد ( :)1111بأنه شعور طبيعي في اغلب األحيان ،يظهر عندما يشعر الفرد بالتهديد
والخطر ،ومن مظاهره اإلثارة ،االهتياج ،السلوك العدواني الجسدي أو اللفظي ،زيادة معدالت ضربات

القلب ،نشاط في عمل الجهاز التنفسي ،الثورة والغيظ ويعتبر الغضب سلوكا غير تكيفي أو مرضيا
عندما يتصف باالستم اررية أو عندما يظهر في غياب المسبب.

ويعرف الغضب إجرائيا :بأنه مجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على بنود مقياس الغضب
المستخدم في هذا البحث.
محـافظـة بيت لحـم:
محافظة بيت لحم هي واحدة من  96محافظة في الضفة الغربية وقطاع غزة داخل األراضي

الفلسطينية .وتغطي مساحة من الضفة الغربية ،ويحدها من الجنوب القدس .تقع محافظة بيت لحم
على بعد حوالي  90كم جنوب القدس ،على ارتفاع حوالي 965م فوق سطح البحر .ويبلغ عدد

سكانها قرابة الـ  910996نسمة وفقا للمكتب المركزي لإلحصاء الفلسطيني في منصف عام .9006
وتحتوي على ما يقارب الـ  35قرية ،ومدينة بيت لحم يبلغ عدد سكانها  92299نسمة ،وتشتهر بكونها

مكان ميالد السيد المسيح .في المحافظة عدة مخيمات هي ،مخيم الدهيشة وعايدة ومخيم بيت جبرين.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
أوأل :اإلطار النظري
ثانيا :الدراسات السابقة

 .1الدراسات التي تناولت موضوع الضغوطات النفسية واالجتماعية
 دراسات عربية
 دراسات أجنبية

 .1الدراسات التي تناولت موضوع الطالق
 دراسات عربية
 دراسات أجنبية

 .1الدراسات التي تناولت االكتئاب
 دراسات عربية
 دراسات أجنبية

 .1الدراسات التي تناولت الغضب
 دراسات عربية
 دراسات أجنبية
ثالثا :التعقيب على الدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسـات السابقـة
1.1

الضغوط النفسية واالجتماعية

 .1.1.1مقدمة:
حظي موضوع الضغوط ) (Stressesوتأثيره على الحياة الحديثة مكان الصدارة في البحوث والدراسات
َّ

النفسية ،حتى أن بعض الباحثين يطلق على هذا العصر "عصر الضغط النفسي" ،ويعود ذلك إلى أننا

نعيش عص ار يزخر بالصراعات السياسية ،والمشكالت االقتصادية ،والتغيرات االجتماعية ،والثقافية،
بجانب العوائق البيئية ،والشخصية المتداخلة ،والتي تحول دون إشباع الحاجات البيولوجية ،والنفسية

للفرد ،وال نغفل التطورات التكنولوجية ،وما يترتب عليها من كثرة المنافسة بين البشر؛ لمالحقة ذلك
التغير والتطور ،كل هذا من شأنه أن يرفع من معدالت القلق والتوتر ،فيزداد العبء الملقى على كاهل

اإلنسان؛ ليصبح فريسة لضروب شتى من االضطرابات النفسية ،واالنفعالية ،ومن ثم تكون الضغوط

النفسية نقطة البداية لكثير من المشكالت التي يعاني منها الفرد (عوض.)9009 ،
 .1.1.1مفهوم الضغط:

كلمة الضغط ) (Stressمشتقة من الكلمة الالتينية ) (Stringereالتي تعني :أوثق أو أشد أو ضيق،
أما في الفرنسية ) (Etreindreأي أحاط الجسم واألعضاء مع الشد القوى ،وال نجد كلمة )(Stress
في اللغة الفرنسية قبل القرن العشرين ،ولكنها على العكس ،كانت مستخدمة في اللغة اإلنجلزية خالل
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قرون مضت ،وكانت تستعمل منذ القرن السابع عشر؛ للتعبير عن األلم ،والحرمان ،والمحن ،أي تعبر
باإلجمال عن نتائج حياة قاسية بكلمة واحدة( .ستو ار.)9229 ،

ويشير الزاروس ) )Lazarus,1966إلى أن عددا من علماء النفس استخدم مفهوم الضغط النفسي

كمرادف لمعاني مختلفة ،مثل :القلق ،واإلحباط ،والصراع ،والدفاع ،أو بعض االنفعاالت األخرى

كالغضب ،والخوف ،واعتبرها البعض اآلخر خبرات مؤلمة تؤثر على مزاج الفرد وتكيفه.

وقد اختلف العلماء في مفهوم الضغط ،فقد أشار مونات والزاروس )(Monat & Lazarus,1985
إلى وجود خلط بين وجهات النظر حول تعريف الضغط ،حيث اعتبره البعض مثي ار(،(Stimulus
بينما تناوله البعض اآلخر كاستجابة ( ،)Responseونظر اليه فريق ثالث باعتباره عملية تفاعلية بين

المثير واالستجابة ،في حين حاول فريق جديد إزالة الخلط من خالل التمييز بين مفهوم الضغط،
ومصدر الضغط ،ورد فعل الفرد على الضغط.
واآلن سأتطرق الى بعض التعريفات التي تعتبر الضغط النفسي مثي ار ،التعريف الذي قدمه بلوشر

) (Blocher ,1987حيث يرى أن الضغط النفسي عبارة عن تهديد يواجه إشباع حاجة أساسية ،وأن

أية مغامرة جديدة قد تثير الضغط لدرجة ما ،كما يرى أيضا أن الضغوط النفسية ليست دائما مؤذية،
بل إن وجودها في حياة الفرد يؤدي إلى سلوكيات جديدة ومقبولة ،ولكن التعرض للضغوط لفترة طويلة

أو عدم التمكن من ضبطها ،قد يجعلها مدمرة نفسيا وجسديا.

أما بالنسبة للتعريفات التي تنظر إلى الضغط النفسي كاستجابة ،فإن سيالي ) )Selye ,1976يرى

أن الضغوط هي بمثابة استجابة فسيولوجية ،صادرة عن اإلنسان لكي يتكيف مع الظروف الخارجية
والداخلية التي تحدث سرو اُر أو ألما.
ويعرف رابكن وسترونج ) (Rabkin & Streuing, 1976فيعتقدان أن الضغط النفسي ما هو إال
ّ
استجابة اإلنسان للحوادث التي تؤثر عليه ،والتي تتكون من ردود فعل نفسية ،وجسمية قصيرة وطويلة

المدى.

يعرف زيمباردو ) )Zimbardo,1988الضغوط النفسية على أنها :نمط الستجابات نوعية وغير
بينما ّ
نوعية يقوم بها الكائن الحي نتيجة ألحداث مثيرة تفوق اتزانه ،وتحبط من محاوالته لمواجهاتها ،وتشمل
تلك األحداث التي تبعث على االستثارة عددا كبي ار ومختلفا من العوامل :الداخلية ،والخارجية ،والتي
يطلق عليها مجتمعة بالضواغط.
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عرف اتواتر) )Atwater, 1990الضغط النفسي أنه :نموذج من االستجابات غير المحددة،
في حين َّ

والتي يقوم بها الفرد تجاه المثيرات التي تفقده توازنه ،وتجاوز قدرته على التكيف.

ولعل أفضل ما يمثل النموذج التفاعلي بين المثير واالستجابة التعريفات التالية :تعريف الزاروس
) (Lazarus, 1966للضغط النفسي أنه :ليس مثي ار وال استجابة ،وانما هو :عالقة ثنائية تبادلية بين

يقومها الفرد على أنها مرهقة ،وتتجاوز قدراته ،وتعرض وجوده للخطر.
الفرد والبيئةّ ،
ويعرف (بيك )1976 ،الضغط النفسي ،على أنه :استجابة يقوم بها الكائن الحي نتيجة لموقف
وتعوق اتزانه ،أو
يضعف من تقدير الفرد لذاته أو مشكلته التي ليس لها حل ،وقد تسبب له إحباطاِّ ،

موقف يثير لدى الفرد أفكا ار عن العجز واالكتئاب .فطريقة تفكير وادراك وتفسير الفرد للموقف ذات
تأثير على انفعاله وسلوكه ،حيث تحدد مدى تأثره بالموقف الضاغط ،وقدرته على المواجهة ،كما أنها

تحدد رؤيته لنفسه ،ومستقبله ،وعالمه.

ويعرف كالوي وبارلينخ) )Kelloway & Barling , 1991الضغوط على أنها :حالة نفسية ناشئة
ّ
من تفاعل مع مواقف البيئة الضاغطة ،والتي تؤدي إلى استنفاد الطاقة االنفعالية ،والجسدية.
أما اليسون ) (Allison , 1997فيورد تعريفا للضغط النفسي على أنه :حالة مزعجة يتخللها شعور
بالضيق واإلرباك ،ويظهر عندما يواجه الشخص متطلبات تفوق ما لديه من إمكانات ،ويستجيب لها
الفرد بعدد من االستجابات النفسية ،والسلوكية ،والمعرفية .وتعرف تايلور ) )Taylor ,1983الضغط

النفسي أنه :عملية تقييم األحداث المؤلمة ،والمهددة ،والمثيرة للتحدي ،بهدف االستجابة لتلك األحداث،
وتشمل هذه االستجابة تغيرات :فسيولوجية ،وانفعالية ،وسلوكية.
وفي هذا البحث تم اعتماد تعريف الضغط النفسي وفق (ابو غزالة )1999 ،كما تم ذكره سابقا في

التعاريف والمصطلحات.

نالحظ من التعريفات السابقة أن حالة الضغط النفسي تتكون من ثالثة عناصر متداخلة

( ) Blonna ,2111هي:

 .9يتطلب الشعور بالضغط النفسي ،وجود عناصر سارة أو غير سارة ال يمكن التحكم بها أو
السيطرة عليها بالنسبة للفرد.
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 .9يحدث الضغط أيضا عندما يدرك ويفسر الفرد هذه الضغوطات البيئية أو الداخلية على أنها
مهددة له.

 .3يشير مفهوم الضغط النفسي إلى االستجابة النفسية ،والمعرفية ،والفسيولوجية التي يقوم بها
الفرد تجاه البيئة ،والضغوطات المدركة من قبله.

وتختلف المثيرات أو المسببات لحدوث الضغط من شخص إلى آخر وعليه يمكن نسبة الضغط النفسي

إلى المصادر اآلتية:

 .9المتطلبات الداخلية للفرد ،مثل :الطموح ،والرغبة في اإلنجاز ،وقيم ومعتقدات الفرد ،والتشاؤم،
والنظرة السلبية للذات ،واإلحباط ،والصراع ،وكذلك الجوع ،واأللم ،واإلرهاق ،واألفكار

والمعتقدات الالعقالنية.

 .9المتطلبات التي يفرضها اآلخرون على الفرد ،مثل :الضغوط األسرية كالزواج ،ووالدة مولود
جديد ،ووفاة فرد من أفراد األسرة والعنف األسري ،والطالق.

 .3الضغوط البيئة :من مثل :الكوارث الطبيعية ،واالزدحام السكاني ،والتلوث البيئي.
 .4ضغوط العمل ،والتقاعد.

 .5المشكالت االجتماعية كالفقر ،والبطالة ،والتمييز العرقي.

 .6المنغصات اليومية ،وهي :أحداث تحدث بشكل يومي تسبب الضغط ،كاإلغالق على المفاتيح
داخل السيارة وانقطاع التيار الكهربائي.
 .1.1.1النظريات المفسرة للضغط النفسي:
منذ مطلع القرن العشرين بدأ االهتمام بمفهوم الضغوط من جانب الباحثين ،وعلى رأسهم العالم
فسر الضغط النفسي على أنه :سبب محتمل من أسباب
الفسيولوجي كانون ) (Cannonالذي ّ
االضطرابات الجسمية ،وهو صاحب نظرية المواجهة والهروب ،وتتلخص في عبارة :قاتل أو هارب
( (Fight or Flightكوصف بسيط لوظيفة الجهاز العصبي ،والذي اقترح فيه أن العضو المهدد

بالمرض أو اإلصابة ،يجهز نفسه لمواجهة المرض ،وذلك باستجابة الفرد للتهديد في البيئة بالهجوم أو

الهرب ،ومن المصطلحات التي قدمها كذلك :التوازن ( )Homeostasis؛ والذي يشير إلى نزعة
العضوية الستدعاء مصادرها؛ للوصول إلى التوازن من أجل البقاء ).(Schafer,1996
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ومن النظريات التي فسرت الضغط النفسي:
التكيف العام ): (General Adaptation Syndrome
 .9نظرية متالزمة ّ
وهو اسم أطلقه عالم الغدد الصماء ،بجامعة مونترل -هانز سيالي (  )Hans Selyeفي عام

) (1936على النموذج الذي قدمه لتوضيح ردود األفعال الجسمية الناتجة عن مواقف الضغط النفسي،
وهو خالصة أبحاثه التي تدور حول فكرة أن معظم الكائنات البشرية تكون لها ردود فعل للضغوط عن

طريق تنمية أعراض ،وقد ّبين أشكاال عديدة من الضغوط :الداخلية ،والخارجية التي يتعرض لها الفرد،
ويتألف النموذج من ثالثة مراحل أساسية هي -9 :الصدمة والتحذير( ،)Alarm Stageحيث يدرك

لتكيف لديه ،كما تنشط
الفرد خطورة ما يتعرض له من عوامل ضاغطة ،فتنشط (ميكانيزمات) ا ّ
الدفاعات الفسيولوجية ،وهو ما يؤدي لزيادة ضربات القلب ،وضغط الدم ،وحدوث اضطرابات معوية،
وضيق في التنفس -9 ،ومرحلة المقاومة (  )Resistance Stageحيث مقاومة الفرد للعوامل المسببة

التكييف ،مع إحداث رد فعل تكيفي كاف ،وأحيانا
للضغوط وذلك بجانب استخدام القوى لميكانزمات ّ

يحدث تزايد في حدة األعراض ،عندما تكون قدرة الجسم غير كافية لمواجهة العوامل المسببة للضغوط،

وبالتالي نشأة بعض االضطرابات :النفسجسمية (السيكوسوماتية) ،وقد تصل إلى المرحلة األخيرة-3 ،

االجهاد ( ،)Exhaustion Stageالذي يؤدي إلى ضعف مقاومة الفرد ،واستنزاف الطاقة الضرورية

الالزمة لمواجهة العوامل الضاغطة ،وفي المحصلة ظهور عالمات اإلرهاق على الفرد ،وعدم القدرة
على األداء مع اعتالل صحته ،واصابته بالمرض ،إذا استمرت هذه الحالة)Selye,1976(.

 .9نظرية الصالبة ومقاومة الضغط:
ظهرت هذه النظرية على يد كوباسا ) (Kobasaردا على أبحاث أحداث الحياة القائلة أن :اإلنسان

تغي ار سيئا ،سواء باختياره أو عدمه ،يجب تفاديه،
مستسلم ألي حدث في الحياة ،واعتبار الضغط ّ
والناس يمرون بفترات اضطراب ،والسؤال الذي طرحته كوباسا :إذن ،فمن سيبقى على ما يرام؟ وما

هي مزايا وخصائص الذين يظهر أنهم رافضون للضغط؟

ومن خالل الدراسة التي قامت بها،

واستمرت ثالث سنوات على بحث العالقة بين :مستوى الضغط ،واإلصابة باألمراض ،وقد استخدمت

مصطلح :الصالبة النفسية؛ لوصف الناس الذين بمقدورهم تحمل الضغط دون التعرض لألمراض
والحظت أن الناس المتميزين بالصالبة ،مختلفون عن غيرهم بثالثة أشياء) ) Schafer,1996هي:
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أ -االلتزام النابع من الذات ،والرغبة الحقيقية في االنخراط باألشياء التي يقومون بها ،بدال من
االنسحاب و العزلة أو االستسالم بسرعة ،فهم يعملون ما يجب عمله ،ويواجهون ما يجب

مواجهته.

ب -الضبط والقدرة على أن يتحكموا بحياتهم من تعزيز أو عقاب ،فمركز الضبط لديهم داخلي

ذاتي في الشعور والسلوك ،وهم يعتبرون أن ليس للحظ دور في حياتهم ،بل ما يحدث لهم من

خير ،هو من فعل أيديهم.

ت -التحدي حيث إن التغيير أمر طبيعي في الحياة ،وهو حافز للنمو الشخصي ،وال يرون فيه
تهديدا لهم.
وقد قسمت كوباسا الضغط إلى مجموعتين ،هما :مجموعة (الضغط العالي – المرض المنخفض)،
ويتميز أفرادها باالنضباط الذاتي ،ورؤية الحياة كأنها سلسلة من التغيرات المرحب بها ،واالنخراط
باألشياء وبما يحيط بهم ،والثانية (الضغط العالي – المرض العالي) ،ويوصف أفرادها :باالغتراب

الذاتي ،وقلة الحيوية ،والحياة بال معنى (.)Schafer,1996
 .3نظرية التقييم المعرفي( ،الزاروس :)Lazarus
تقوم على مبدأي :التقييم األولي والثانوي ،حيث يدرس الفرد في التقييم األولي الموقف ويقيمه من
ناحية انطباقه عليه أم ال ،وفيما إذا كان حياديا أو ايجابيا أو مسببا للضغط ،أو حتى ارتباطه بحدوث

مكاسب أو خسارة ،أما في التقييم الثانوي ،فيحدث فيه تقييم معرفي حول إمكانات الفرد لالستجابة

للموقف والتصدي له ،وتتلخص النظرية – حسب رأي صاحبها – في أن تقييم الفرد للحدث ،هو ما

يحدث للضغط ،وليس الحدث ذاته ،وتتوضح هذه المقولة بشعور الفرد أن مصادره الداخلية والخارجية

لم تعد كافية من أجل مواجهة األحداث ،أما العالقة بين الضغط النفسي والنواتج التكيفية المرتبطة به،

فتتخللها عمليات وسيطية من نوعين :عوامل مخففة ،وهي ظروف سابقة مثل :الجنس ،والعمر،

والوضع االقتصادي ،واالجتماعي ،وسمات الشخصية ،والتي تتفاعل مع الظروف؛ إلحداث نوع من

وتغير العالقة بين السوابق والنواتجLazarus (.
العوامل الوسيطة ،وهي :ظروف تنشأ في الموقفّ ،
.( Folkman & Lazarus, 1966: 1988
 .4أما نموذج موس وشيفر ) )Moos & Schaeferلتفسير الضغط النفسي ،والذي جمع بين
النظريات السابقة الذكر وهذا النموذج يتضمن ثالثة مراحل هي:
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 المرحلة األولى للنموذج :تتضمن ثالثة عوامل تمثل بتفاعلها الضغوط؛ وبالتالي تؤثر في
إدراك الفرد للحدث ،وأساليب مواجهته ،وقدرته على تحمل آثاره ،وهي تتراوح بين عوامل
ديموغرافية وشخصية للفرد من حيث :العمر ،والجنس ،والحالة االجتماعية ...الخ في مواجهة

األحداث ،وعوامل تتعلق بطبيعة الحدث ،ولتمييز طبيعة الحدث ،ال بد من ذكر خمسة أبعاد

أساسية ،وهي :الحدث قد يرجع لظروف طبيعية أو سياسة أو أحداث اجتماعية أو إلى عوامل
بيولوجية ،ومدة وقوع الحدث سواء أكانت قصيرة أم طويلة ،ومدى تعرض الفرد ألخطار

الحدث وآثاره ،واحتمال توقع الفرد للحدث أو فجائيته ،وامكانية مواجهته للحدث والتحكم بآثاره،
وعوامل تتعلق بالبيئة االجتماعية :عالقة األفراد بأسرهم ،ومدى تماسك المجتمع ،واقبال األفراد

على التعاون والعمل التطوعي لمساعدة اآلخرين ،ومساندة المجتمع وتوقعاته.

 المرحلة الثانية للنموذج تهيئ الفرد نفسيا وعاطفيا ،وتجعله قاد ار على مواجهة المواقف
الضاغطة ،وتتضمن :إدراك الفرد لمعنى الحدث وداللته الشخصية بالنسبة له ،واألعمال التي
تهيئ الفرد للتكيف مع األسرة واألصدقاء ...الخ ،ومهارات التكيف التي تركز على تقييم

الحدث واكتشاف نمط من المعنى أو الحكمة فيه ،كأسلوب لحل المشكلة ومواجهة الموقف.

 المرحلة الثالثة للنموذج :تبحث في نتائج األزمة ،وآثارها على الفرد.
يعتبر محصلة لتفاعل جميع العناصر السابقة الذكر.

 .1.1.1أشكال الضغط النفسي:
يظهر أن للضغط النفسي أشكاال متعددة الختالف المواقف الضاغطة ،وبالتالي اختالف االستجابات
الناتجة عن تلك المواقف ،أو لنقل :تبعا لشدة هذا الضغط النفسي ،أو الفروق الفردية في االستجابة

للضغط النفسي ولخص سيالي ( )Selye , 1980أشكال الضغط النفسي التي يمكن أن يتعرض لها

الفرد خالل حياته إلى أربعة أشكال ،وهي:

 .9ضغط نفسي سيء ( :)Bad Stressوالذي يضع على الفرد متطلبات زائدة ،ويسمى كذلك
الكرب (.)Distress

 .9الضغط النفسي الجيد ( :)Good Stressويسمى كذلك ( )Eutressوله أيضا متطلبات؛
إلعادة التكيف.

 .3الضغط النفسي الزائد( :)Hyper Stressوهو ناتج عن ت اركم األحداث أو تراكم الضغط

المسبب للضغط النفس( ،)Overstressبحيث تتجاوز قدرات ،ومصادر الفرد على التكيف

معها.
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 .4الضغط النفسي المنخفض ) (Under Stressويحدث عندما يشعر الفرد بالملل وانعدام
التحدي وعدم الشعور باإلثارة

أما شيفر ( ،)Schafer , 1996فقد قسم الضغط النفسي إلى ثالثة أشكال ،وهي:
 .9الضغط النفسي المتوقع () :Anticipatory Stressهو استجابة لضغط نفسي متوقع،
فيحضر الذهن والجسم سلفاُ للتغيير ،أو لتغيير مفاجئ نحو األفضل أو ربما نحو األسوأ.

 .9الضغط النفسي الحالي ( :) Current Stressينشأ ويتراكم هذا الضغط النفسي خالل
تجربة الضغط ،إذ يستثار الجسد إثارة شديدة ،كاليقظة الشديدة في أثناء مناقشة أو

مناظرة ...الخ.

 .3الضغط النفسي المتبقي ( :) Residual Stressهو الضغط النفسي الذي يتراكم أو يبقى
بعد انتهاء تجربة الضغط النفسي أو الموقف الضاغط ،إذ يبقى الجسم في حالة من اليقظة

لبعض الوقت بعد انتهاء الموقف الضاغط ،وذلك من فرط اإلثارة سواء أكانت سارة أم غير

سارة ،والتي لها ذات النتائج على الفرد.
 .1.1.1أعراض الضغط النفسي:

هناك أربعة أعراض عامة للضغط النفسي ،يمكن عرضها على النحو التالي:
 .9أعراض فسيولوجية :وتعتبر أكثر داللة على وجود الضغط النفسي عند الفرد ،وتشمل تفاعالت
الجهاز العصبي الالإرادي ،والغدة النخامية التي تفرز هرمونات نتيجة للضغط النفسي ،وكذلك

تشمل زيارة النبض ،وارتفاع ضغط الدم ،والتنفس السريع السطحي ،والصداع ،واآلم الظهر،
والتوتر العضلي على شكل رجفة وهناك أعراض أكثر خطورة كقرحة المعدة ،والسرطان،

واألزمات القلبية.
 .9أعراض سلوكية :مثل االضطرابات اللفظية ،وتغير تعبيرات الوجه ،وصك األسنان،
والتسويف ،واالبتعاد عن األصدقاء واألسرة ،وفقدان الشهية والطاقة ،وتنفيس انفعالي حاد

وعدواني ،وتغيرات عادات النوم ،وتناول المخد ارت ،والحكول ،وتجاهل المسؤوليات ،والدخول

في نوبات بكاء ،واالنسحابية ،وزيادة استخدام العقاقير المنومة ،وزيادة التدخين.
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 .3تغيرات في القدرات المعرفية :مثل فقدان الدافعية ،وعدم التركيز ،واإلخفاق في إنجاز المهام
المطلوبة ،والسبب أن العقل يستخدم العديد من الموارد؛ للتعامل مع موقف الضغط ،وال يبقى
الكثير لألنشطة اليومية .وهناك سوء الفهم ،والتشويش بالعمليات المعرفية ،مثل :التنظيم،
والتخطيط ،والتفكير بشكل غير موضوعي ،وضعف حل المشكالت ،خصوصا في األزمات،
واإلشفاق على الذات ،وفقدان األمل ،والهروب ،وتقييم ذات منخفض ،والتهرب من المثيرات أو

الحاالت المسببة للضغط.
 .4أعراض انفعالية :مثل الخوف ،والقلق ،والغضب ،والشعور بالذنب ،واالكتئاب ،والتشاؤم ،وعدم
التيقن ،والشعور بفقدان السيطرة ،وعدم األمان ،وأعراض أخرى تشمل النكران.

 .6.1.1الضغط النفسي عند المطلقين:
يدخل معظم المتزوجين عش الزوجية ،ولديهم شعور إيجابي عاطفي مصحوب برغبة في تحقيق

النجاح ،إال أن الشعور قد يتبدل إلى أحاسيس غامضة مشوبة بعدم الرضا ،والنفور في كثير من
األحيان مما قد يؤدي إلى غياب التفاعل االيجابي ،وسيطرة التفاعل السلبي ،مولدا مشاعر من

التعاسة ،والندم ،والبؤس ،وخيبة األمل ومن الواضح أن هناك محاوالت للتكيف تبذل خالل الفترة

المبكرة للزواج عندما يتعلم األزواج العيش بشكل يتسم باالنسجام ،والتوافق ،ولكن كثير من األزواج ال

يستطيعون اجتياز االختبار ،وتحقيق الدرجة الالزمة الستمرار الحياة الزوجية.
((Blood& Blood ,1978

وتشير الدراسات إلى ان الطالق تسبقه كثير من الخالفات التي تصل إلى حد الصراع ،والعنف أحيانا،

إال انه ال يوجد سبب واحد لحدوث الطالق ويقول ليفنجر ( )Levinger ,1976في هذا الصدد :أن

االزواج يستمرون في المحافظة على العالقات الزوجية ،وذلك بسبب وجود بعض عوامل الجذب،

والتي عادة تطغى على البدائل المتوفرة خارج إطار العالقة الزوجية ،لكن إذا ضعفت العوامل الجاذبة،

مقارنة مع البدائل المتوفرة ،فالنتيجة حدوث الطالق ،وانهدام البناء األسري.
وان المفهوم النظري للطالق يرتبط بموضوع المكافأة ،والخسارة ،فالمكافأة أو العوامل الجاذبة ،مثل:
الحب ،والمقتنيات ،والخدمات المقدمة ،والشعور باألمن والحماية ،ووجود الممتلكات المشتركة ،وتحقيق
الحاجات النفسية ...الخ .تقلل من احتمالية حدوث الطالق ،وكذلك بالنسبة لموضوع الخسارة أو

الموانع ،مثل :الشعور بااللتزام نحو األسرة وخاصة األطفال لكال الزوجين ،إضافة إلى ذلك ،وجود
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موانع دينية ،واجتماعية ،كالخوف من ردة فعل األسرة ،واألصدقاء ،والخوف من المسؤولية المالية،
وعدم القدرة على تحمل المسؤولية ،إال أن احتمالية الطالق تزيد كلما كانت البدائل المتوفرة ،والمدركة

قادرة على توفير ربح أكبر ،وخسارة أقل من الزواج القائم ،وتختلف هذه االعتبارات لكل من الزوج،

والزوجة ،كما تختلف باختالف المجتمعات اإلنسانية (.)Thompson & Spanier ,1983

ومعظم األزواج تكون عالقتهم مرضية ،ومشبعة في البداية ،لكن مع مرور الوقت تقل درجة اإلشباع،

والعديد من هؤالء األزواج يطلبون الطالق في النهاية ،فحوالي  %45من الزيجات االسترالية ،و%55

من الزيجات األمريكية %49 ،من الزيجات البريطانية ،و %39من الزيجات األلمانية ،كلها تنتهي

بالطالق .وبالنسبة لألزواج اآلخرين فعدم وجود العالقة المشبعة تؤدي بهم لعالقة مؤلمة ،لكن ألسباب

متعددة يقررون البقاء معا ( .(Halford & Markman,1997وكثير من األفراد في المجتمعات

الصناعية يؤمنون أن الطالق يمكن أن يكون تجربة أو خبرة إيجابية ،وفرصة لحياة جديدة ،في حين

أن غالبية الناس في المجتمع العربي يؤمنون أن الطالق يتعارض مع المعايير االجتماعية السائدة،

والتي تعلي من شأن الزواج ،واالستقرار األسري (برهوم.)9216 ،
وعند سماعنا لكلمة " الطالق " يخطر على بالنا فو ار وجود طرفين في نزاع ،أي زوجين مفترقين .وفي
كثير من األحيان يؤدي هذا الفراق إلى ضغط نفسي لدى أحد الزوجين أو لدى الزوجين معا .ولكن
رغم المعاناة التي يعانيها المطلقون إال أن المجتمع يعتبرهم أناسا فشلوا في حياتهم الزوجية فرغم أن

الطالق شيء شرعي ،يبقى المطلق – وذلك منذ زمن بعيد – إنسانا قد يسبب له طالقه مشاكل كثيرة،
فيما يخص عمله ،وعالقاته االجتماعية ،واألسرية ،وحتى في رغبته إلعادة الزواج ،هذا إضافة إلى

الضغط النفسي الذي يعيشه المطلق قبل الطالق ،وبعده نظ ار للظروف الصعبة التي يكون قد مر بها

حتى يصل إلى هذا القرار (فوزية.)9212 ،
وهناك خمسة تحوالت في عملية الطالق حسب رأي أرونس ) ) Ahrons ,1980وهي:
 .9اإلدراك الفردي ( :)Individual Cognitionهناك مقولة ،تقول :إن معظم األزواج بطيئين في
إدراك أن العالقة الزوجية هي سبب البؤس في األسرة .وحسب هذه المقولة ،يعترف األزواج

بالبؤس ،فنجدهم يبحثون عن أسباب أقل تهديداُ ,فينكر كل من الزوجين وجود مشاكل زوجية،
واستخدام اسلوب اللوم ،لعلهما يستريحان من وضع يفهم أنه ال يطاق ،ويتصاعد الخالف ،ويصبح

عنص ار ضاغطا ،خصوصا على األطفال الذين يمثلون الرهائن في الصراع الزواجي ،بعد ذلك

يلجأ أحد الزوجين أو كالهما الى تحديد مصدر الضغط ،وهو العالقة الزوجية بحد ذاتها ،والتي
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يتطلب الوضع انهاءها وقد يسعى الزوجان إليجاد مجموعة من الحلول ويعتمد في ذلك على تاريخ

الزوجين في أسلوب التكيف ،وفي هذه الحلول قد يقوم الزوجان باتخاذ قرار زائف ،نحو :العمل

على تأجيل الطالق ،والبقاء متزوجين حتى يكبر األوالد ،ويحصل الطالق العاطفي في هذه

المرحلة ،بعد فشل العديد من سلوكيات التكيف .وفي هذا التحول يتم المحافظة على التوازن رغم
وجود عدم االستقرار ويظهر الضغط الداخلي في األسرة ،بتقديم أحد أفراد األسرة ككبش فداء.

 .9مرحلة ما بعد اإلدراك األسري ( :)Family Metacognitionمرحلة الالإتزان األكبر ،حيث يتم
تبادل المعلومات بشكل انفتاحي داخل األسرة حول اإلدراك بأن الزواج مصدر المشاكل ،وفي هذا

التحول يحدث االنفصال الجسدي بعد إدراك حقيقة المشاكل ،والتحضير لهذه النتيجة ،رغم

استم اررية الروابط العاطفية ما بين الزوجين ،وفي هذه الفترة تختفي القواعد واألدوار القديمة ،وال
توجد قواعد جديدة ،فالمستقبل غامض ،والمشاعر متأرجحة ومتضاربة من الحب والكره واالنشراح

والحزن ،واألسرة تسعى لالتزان واالستقرار الداخلي ،وتحاول األسرة المحافظة على االدوار
والعادات القديمة ،ولكن تفشل الطرق القديمة ،ويعتمد حجم األزمة على ما إذا كانت هذه األزمة

طوعية اختيارية أم إجبارية.

 .3االنفصال النظامي () :Systemic Separationواالنفصال بين الزوجين في جميع أحواله ،هو

حل للمشكلة ،حيث تميل األزمة في األسرة للتفاهم ،في أغلب األوقات ،وخصوصا خالل االتصال
غير الناضج مع النظام القانوني ،حيث تتوافر الطبيعة المعادية لمعاقبة الشريك اآلخر ،ويشترك

الزوجان بتحوالت طويلة األمد من االنفصال والمصالحة ،عدة مرات؛ لشعورهم بالذنب حول كآبة

األطفال في معظم األسر المطلقة ،وتبقى األم واألطفال كوحدة واحدة ،واذا تم تكوين هذه الوحدة،
فسوف تواجه عودة األب بالمقاومة والرفض ،حيث تتحمل مسؤولية إدارة البيت بمواجهة مشكلة
إعادة التنظيم ولعب أدوار جديدة جراء الغياب الجسدي لألب ؛ ألن األب يرحل ويعمل بوحدة

منفصلة ،ورغم استم اررية وجود األب النفسي في النظام؛ كمحاولة إلعادة تنظيم األسرة ،وتخليد
عدم االتزان األسري والكآبة .والخاسر األكبر في هذه األسرة هم األبناء؛ ألنهم يواجهون تحول

صعب ومحبط ،وحالة من عدم التوازن المتصفة بغموض الروابط األسرية الناتجة عن خروج
وعودة األب المتقطع .أما الزوجان فيقوما بمناقشة انفصالهم الزواجي مع األسر الممتدة واألصدقاء

والمجتمع ،خالل إجراءات الطالق االقتصادي والقانوني .وتواجه األسر عادة النظام القانوني،
إضافة للضغط أثناء تعرضها لحقائق اقتصادية صعبة ،وحقائق تتعلق باألبناء ،مما يؤدي الى

زيادة حدة األزمة ،وصراع الزوجين ،حيث يتقاسم الزوجان ما قد تشاركا به سابقا ،وحساب مقدار
الفوز ،والخسارة ،خالل وقوع الطالق القانوني المضاف على النظام غير المنظم أصال.
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 .4إعادة الترتيب المنتظمة ( :)Recognition Systemicيعمل غياب الحدود الواضحة على خلق
وايجاد الكثير من الضغط ،والذي يؤدي الى تضخيم وتعميم الكارثة ،أما القواعد الحاسمة التي
تعمل على تحديد متى وكيف على الوالدين التعامل والتواصل مع األطفال؛ لفهم الطفل للطالق

ولرسوخ واستقرار عالقة األب واألم بالطفل.

 .5وعند حدوث الطالق ورحيل أحد الوالدين (األب/األم) ،وتركه للنظام األسري ،تسمى هذه األسرة" :
أسرة ذات والد أعزب ووالدة عزباء " ،كوصف لألسر المطلقة ،فتصبح األمهات الوصيات أكثر

إحباطا وكآبة ومرهقات بشكل أكبر ،بسبب المسؤوليات الناتجة من الحمل الزائد للدور الذي يقمن
به ،كما يعاني األطفال ،نتيجة لعدم تواصل األطفال مع آبائهم ،من الكآبة بشكل حاد .أما اعادة
تنظيم لألسرة التي وقع فيها الطالق فهي عملية خلق وايجاد أسرة جديدة بوجود والد واحد (أب/أم)
وذلك عندما يقصد احد الوالدين القيام بالمهمة االبوية.

 .6إعادة تعريف األسرة ( :)Family Redefinitionتعتبر كيفية تعريف األسرة المطلقة لنفسها
وللمجتمع ولألصدقاء أمر حاسم ،وهذا التعريف ما هو إال إعادة ترتيب طبيعة العالقة في أسرة

المطلقة ما بين الوالدين ،فكلما كانت العالقات مستمرة وتعاونية وداعمة بشكل مشترك ما بين

الوالدين المطلقين ،أدت الى التخفيض من احتمالية حدوث األزمة المرافقة للطالق .أما أهم محور
لعملية إعادة التعريف لدور األسرة ،فهو مقدرة اآلباء في المحافظة على عالقة محورها األبناء.
المراحل النفسية للطالق وفق ()Neumann,2006
يشار الى أن عملية إنهاء الزواج (الطالق) أمر صعب ،يمر الزوجان -خالل هذه الفترة االنتقالية –
من الناحية العاطفية ،بخمس مراحل أساسية للطالق ،وقد تمتد هذه المراحل على امتداد ثالث سنوات،
ولكنها تختلف من شخص آلخر ،وهذه المراحل هي:

 .9مرحلة إلقاء اللوم على الشريك اآلخر ،واتهامه أنه هو سبب المشكل الماضية ،والحاضرة

والمستقبلية ،فينشغل (الرجل \ المرأة) بعالقته الزوجية الماضية ،والميل الى إعادة إحياء بعض
األمور التي حدثت خاللها .وفي هذه المرحلة يشكل لدى الفرد صورة سلبية حول نفسه ،فيكون

هشا وشديد التأثر بما يجري حوله ،فتراه حزينا ،وتبدو عليه أعراض االكتئاب واإلحباط ،ويعاني
من الكسل والخمول ،ويصبح شديد الغضب .وهذه الصفات تختلف من فرد آلخر ،اعتمادا على
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هل هو الطرف المبادر أم ال ،فالمبادر يسعى الى الراحة ،والتقليل من الضغوطات ،الى جانب

قرار الطالق الذي اتخذه ،وشعوره بالفخر والغضب واإلحباط ،وهي مشاعر يحاول إخفاءها،
والتظاهر كأن شيئا لم يحدث ،ولذلك يصفه الطرف غير المبادر أنه شخص عنيد ،ومكابر .وفي
هذه المرحلة بالذات يعرف الطرف غير المبادر أو المسؤول عن قرار الطالق للمرة األولى ،ويرافق

ذلك شعور بعدم التصديق ،واإلنكار المستمر للحقيقة ومقاومة حقيقة الطالق ،وقد يفقد طاقته،
حيث يشعر في النهاية أنه ال يملك سلطة على قرار الطالق ،ويصاب باليأس ،والشعور بفقدان

السيطرة على ما يجري من حوله ،أما ردة فعله فتتراوح بين أمرين هما :تولي زمام األمور أو
أعطاء الطرف اآلخر حق التصرف والتحكم كونه صاحب المبادرة .وهذه المرحلة صعبة بسبب

التغيرات الجذرية التي تط أر ،والخسارة والخوف من المجهول ،هي األكثر ظلمة لدى المطلقين،

فهي تماما كالجحيم ،وتأثيرها المباشر على األبوة ؛ بسبب انشغال كل منهم بمشاكله وهمومه
الخاصة دون االكتراث باألطفال.
 .9مرحلة الحزن والخسارة :وتركز على االعتراف بانتهاء الزواج والشعور بالحزن الشديد ،الذي يجعل

الفرد غير قادر على تمالك نفسه ،وينظر للمستقبل بعين التشائم ،ويعتبره مستقبل عديم الفائدة،
وعديم المعنى ،ويصبح المطلق شديد الحساسية الى التعليقات التي قد توجه اليه ،وتفسير معظم

التعليقات الغامضة على أنها انتقادات ،وأكثر ما يحتاجه المطلق الدعم العاطفي .كما يجد المطلق
صعوبة في التركيز على أعماله؛ بسبب انشغاله بمشاعره ,ومشاكل ،كما يواجه صعوبة في

التعامل مع أطفاله ،والشعور بالتقصير في تربية األبناء ،وأهم ما يحتاجه المطلق في هذه المرحلة

الطاقة ،والقوة لمواجهة مشاعره ،ومشاكله الخاصة دون االهتمام باألطفال ،واستخدام األطفال
كحجة تساعده على استعادة الشريك .أما البعض اآلخر من المطلقين ،فيتمالكه مشاعر الرفض

تجاه األبناء لوجود التشابه الذي يجمع بين األطفال والشريك السابق .ويكون كل من الشريكين

على أبواب التسليم بانتهاء العالقة ،مع صعوبة اتخاذ الق اررات طويلة األمد.

 .3مرحلة الشعور بالغضب :وهو ناتج عن اإلحساس بالخيانة من قبل الشريك ،أو حتى الحياة ذاتها،
والشعور بالغضب يزعج األقارب واألصحاب ،وينصب الغضب على الشريك السابق ويأمل

المطلق من القاضي :بالحكم على الشريك السابق ،أنه هو الشخص السيئ ،وأحيانا ُيغضب األهل
واألطفال ،وخاصة عند ذكرهم الشريك السابق ،واضافة الى مشاعر الغضب الشعور بالخوف من
قادر على
المستقبل ،ولكن مع مرور الوقت ،تبدأ النواحي االيجابية بالظهور ،إذ يصبح المطلق ا

القيام بواجباته األبوة واألمومة تجاه أبناءه ،ويصبح أكثر قدرة على تلبية حاجاتهم ومتطلباتهم،

ويظهر المطلق بطاقة أعلى من المراحل المبكرة ،والشعور بالثقة بالنفس.
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 .4مرحلة البقاء وحيدا :يمر المطلق بتجارب جديدة من نوعها ،ال يشاركه فيها شريكه السابق ,ويتفرد
في اتخاذ الق اررات بشكل أفضل من المراحل السابقة ،دون االعتماد على الشريك ،ولهذا تزيد طاقة

وثقة المطلق بنفسه ،وتتحسن نظرته لنفسه ،وخالل هذه الفترة تعود األبوة الى مجراها.

 .5مرحلة إعادة االنسجام :حيث االستقرار ,وشعور المطلق بالقدرة على السيطرة على حياته من
جديد ،والنظرة االيجابية لمستقبله ،والقدرة على التخطيط ،وااللتزام ،وقلة االنشغال بالجلسات

القانونية ،حيث إجراءات الطالق قد وصلت الى نهايتها .وقد يستمر الشعور بالحب ،والحنين تجاه
الشريك السابق ،إال أن المطلق يتقبل حقيقة إنهاء زواجه ويواصل حياته الجديدةNeumann, .

).)2006
 .1.1.1استراتيجيات التعامل مع الضغوط النفسية:
يعتبر التحكم في المواقف المثيرة للضغط من أفضل األساليب لمواجهته ،مع عدم قدرة الفرد على
التحكم في البيئة المحيطة به بصورة مطلقة ،ويجتهد ويحاول الفرد التحكم في نفسه ،واتجاهاته،

ومعتقداته ،وسلوكياته ،وبالتالي إدراك الفرد جيدا لمصادر الضغط بموضوعية ،وتقييم تأثيراتها بصورة
واقعية ،مع محاولة تحديد إمكانية التعامل معها ومواجهتها .وبالتالي يتعين على الفرد محاولة التعرف

على مصادر الضغط جيدا ،لمعرفة ان كانت خارجية (في البيئة) أم داخليه (في أفكاره واتجهاته هو)
).(Johnson,1981
عرف الباحثان :فولكمان والزاروس ( )Folkman & Lazarusمفهوم الضغط ،على أنه :كافة
وقد ّ
الجهود المعرفية ،والسلوكية المبذولة للسيطرة وتقليل المتطلبات وتحملها .وال يوجد فرق ،فيما إذا كانت
تلك المتطلبات مفروضة علينا من الخارج (األسرة ،وزمالء العمل ،أو األصدقاء ..إلخ) أم من داخل

أنفسنا ( حالة تصارعنا مع الصراعات االنفعالية أو عن طريق وضع معايير عليا ال يمكن تحقيقها..

إلخ) ،وتسعى عمليه التعامل بشكل ما إلى التخفيف من أعباء تلك المتطلبات.
استرتيجيات التعامل إلى فئتين ،هما:
ا
ويمكن أن نقسم

 .9فئة التعامل التصادمي/المقاومة :حيث تحدث ردود األفعال تجاه بعض الضغوطات أو
المسبب للضغط النفسي ،والهدف منها ردع الضغوطات أو القضاء عليها .وكذلك ،يهدف

التعامل إلى التأثير في حادثة مقتية أو الهروب منها ،مثل امرأة تزوجت من رجل تحبه،
وظنت أنها ستعيش معه في سعادة ،وبعد فترة من الزمن طلقها ،فما كان منها إال أن تختار

استراتيجية التعامل مع ذلك الضاغط.

25

 .9الفئة الثانية :الوقائية :وهي عبارة عن محاكمات عملية ،ومبادرات وتحركات وقائية قبلية وذلك
لمنع الضغوطات من الظهور ثانية .ومثال ذلك أن فتاو شابة تعرفت إلى شاب ،بحيث
وصلت العالقة بينهما إلى عالقة جادة ،فأحبت تلك الفتاة التعرف إلى أسرة الشاب فتبين لها
أن والده يستخدم أساليب لفظية قاسية مع زوجته ،والحظن كذلك :أن الشاب يعامل والدته

وأخوته بالطريقة ذاتها ،فتقرر الفتاة اتخاذ خطوات حاسمة بشأن إنهاء تلك العالقة؛ لمنع تكرار
ذلك النمط من الحياة معها.

وقد ذكرت مايثيني ( )Matheny,1986استراتيجيات وقائية للتعامل مع الضغط النفسي ،وهي :بناء

مصادر شخصية أكثر فأكثر للتعامل مع الضغط النفسي ،وتغيير السلوكيات التي تسبب الضغط

النفسي.أما حيجنز ،وأندلر ( )Higgins & Endler, 1995فقد أشار إلى وجود ثالثة أساليب
للتعامل مع الضغوط ،وهي:
 .9أسلوب التوجه االنفعالي :أي الردود االنفعالية التي تظهر على الفرد ،وتؤثر في كيفية تعامله
مع الموقف الضاغط ،وتشمل :الضيق ،والضغط ،واالنزعاج ،والغضب ،واليأس.

 .9أسلوب التوجه نحو التجنب :أي محاوالت الفرد تجنب المواجهة المباشرة مع المواقف
الضاغطة ،واالكتفاء باالنسحاب منها.

 .3أسلوب التوجه نحو األداء :أي المحاوالت السلوكية التي يقوم بها الفرد؛ للتعامل بصورة مباشرة
مع المشكلة ،ويشمل الدراسة الواقعية للموقف الضاغط بهدف فهمه ،والوقوف على مسبباته،
والتخطيط لمواجهته.

وحدد شيفر ) )Schafer ,1996بعض أساليب التعامل مع الضغط النفسي ،كبدائل يمكن للفرد

استعمالها عندما يقابل موقفا ضاغطا ،وهي:

 .9أساليب تغيير عامل الضغط النفسي :فعند مواجهة عامل ضغط نفسي معين ،يمكن ان يسأل
الفرد نفسه :هل عامل الضغط النفسي قابل للضبط ،أو التغيير ،أو التأثير فيه ؟ وهل يستطيع
الفرد أن يتصرف تجاهه بنفسه؟ وما هي النتائج المحتملة لتصرفه؟ ويتضمن ذلك :البحث عن

تغير ووضع معين ،وتغيير عامل الضغط النفسي الجسدي ،ودفع حياته لتغيير أفضل ،وزيادة
التحدي تجاه حياته ،وتنظيم الوقت بشكل أفضل ،والطلب من اآلخر أن يغير سلوكه.
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 .9أساليب التكيف مع عامل الضغط :ويمكن ان نجملها في النقاط اآلتية )9( :تقبل الفرد لعامل

الضغط ،لكن ما يجب عليه فعله ،هو أن يجد طرقا لمنع اإلثارة الشديدة ،ومنها :الحديث
الذاتي؛ أي ذلك النوع من حديث النفس الذي يأخذ صورة الحث ،والتوجيهات ،والطلب ،كما

يتطلب من الفرد ،ما يلي تغيير اعتقاداته غير المعقولة ،وضبط حديثه الذاتي (الخاص

بالموقف) ،والنظر لألمر بجدية أقل ،والنظر للحدث على أنه مؤقت ،ومحاولة اإليمان أن كل
شيء سيكون بخير (2) .ضبط استجابة الضغط النفسي /الجسدي ،مثل :طرق للتنفس الجيد،
وطرق االسترخاء العضلي ،وطرق االسترخاء الذهني )3( .إدارة األفعال ،مثل /اإلنصات

الفعال ،وتأكيد الذات ،والوضوح ،والصدق مع الذات ،واستخدام أسلوب تواصل مناسب)4( .

الحفاظ على الصحة ،نحو :القيام بالتمارين الرياضية ،والنوم العميق لساعات مناسبة)5( .
استخدام موارد المواجهة المتاحة .نحو :الدعم االجتماعي .والدعم المالي ،والخدمات

المؤسساتية الجماعية ،واالعتقادات الروحية الدينية )6( .تجنب ردود الفعل غير التكيفية
للضغط النفسي ،مثل :الكحول أو المخدرات ،والتدخين ،واألكل الشره ،والهروب ،واإلسراف في

مرح صاخب ،ولوم اآلخرين.
 .3أساليب تجنب عامل الضغط النفسي :في حال تجريب كل الخيارات األخرى السابقة دون
الوصول إلى نتيجة ،يلجأ الفرد إلى تجنب عامل الضغط النفسي ذهنيا أو سلوكيا ،كأفضل

حل بقي لديه للتخفيف من آثاره السلبية.

أما بيلنج وموس ) )Billing & Moos (1984فقد عرضا مجموعات من استراتيجيات التعامل مع

الضغوط ،شملت :استراتيجيات سلوكية نشطة ،قصدا بها المحاوالت السلوكية الظاهرة التي يقوم بها
الفرد؛ للتعامل مباشرة مع المشكلة .واستراتيجيات معرفية ،وهي جهود يبذلها الفرد؛ لتطويع تقدير

الحدث الضاغط .واستراتيجيات إحجامية ،وهي محاوالت الفرد لتجنب التعامل المباشر مع المشكلة ،أو
اختزال الضغط بطريقة غير مباشرة.

 .1.1الطـالق
يمثل الزواج التقاء وعشرة دائمة بين شخصيين تربيا في بيئتين مختلفتين .وكل منهما له خلفيته الثقافية
من قيم ومعايير وعادات وتقاليد ،وخلفيته النفسية من وساوس وهواجس و مخاوف ،وخلفيته االقتصادية
من مستوى معيشة تربى عليه سنوات طويلة من حياته .لذلك تستغرق الحياة المشتركة التي تجمع
الزوجين فترة من الزمن لكي يتحقق نوعا من التكيف بينهما ويقوم كل طرف منهما بتعديل أدواه
27

االجتماعية بحسب الموقف الجديد الذي خلقه الزواج .وال يقتصر األمر على الزوجيين فحسب بل

يتعداه إلى أسرة الزوج وأسرة الزوجة ،فقد ط أر على كل منهما عضو جديد ،عليهم أن يتفاعلوا من
ناحية ومع أسرته من ناحية أخرى .فالزواج ليس رابطة بين شخصين فقط وانما هو عالقة وثيقة بين

أسرتين أيضا(عبد العاطى ،وآخرون.)1998 ،

أن تنظيم العالقة بين الرجل والمرأة وتكوين األسرة قد نال اهتمام المفكرين منذ زمن بعيد .ونجد في كل

الشرائع والقوانين واألخالق فصوال واسعة لتنظيم هذه العالقة وضمان وجودها واستمرارها .ويهتم الدين

ورجال الفكر وعلماء االجتماع وعلماء النفس بهذه العالقة ،كل يحاول من جانبه أن يقدم ما يخدم
نجاح هذه العالقة ألن في ذلك استمرار الحياة نفسها وسعادتها.و الطالق هو الحلقة األخيرة في سلسلة

المشكالت األسرية و التفكك األسري .وبالرغم من ضرورته أحيانا عندما يصبح الوسيلة التي ال مفر

منها للهرب من توترات الزواج ومتاعبه ومسئولياته ،إال أن هذه الضرورة ال تمنع الضرر إذ يبقى سببا

لكثير من المشكالت لجميع أفراد األسرة ،وقد يحتاج األفراد إلى زمن طويل للتكيف والعودة للحياة
الطبيعية(Hill et,1999).
يتعرض النظام األسري في ظل إيقاع التغير السريع والتطورات العلمية المذهلة من بديات عصر
التنوير وحتى اآلن إلى تقلص في أداء وظائفه األساسية التقليدية ،وبخاصة منها التعليم الذي انتقل

إلى المدارس ،التنشئة االجتماعية والرعاية التي تتوالها مؤسسات دور الحضانة ورياض األطفال
ومؤسسات رعاية المسنين.

وبالرغم من تأكيد الكثير من الدراسات الغربية لآلثار السلبية للطالق على المطلقة بوجه خاص ومن
ذلك تعرضها لالضطرابات والضغوط النفسية كالقلق واالكتئاب و بالرغم من االرتفاع المطرد ،لنسب
الطالق في المجتمع العربي في السنوات األخيرة ،فأن مشكلة في عالقتها بالنتائج المترتبة على

الزوجين المطلقين وتحديدا المطلقة ،حيث تبين من مراجعة أدبيات البحث ذات العالقة تركيز البحوث
على العوامل االجتماعية المرتبطة بالطالق أو اآلثار النفسية؛ المترتبة على األبناء ،وقلة من الدراسات

أشارت إلى بعض اآلثار النفسية للمرأة المطلقة (الثاقب.(1999 ،
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 .1.1.1مفهوم الطــالق:
التعريف اللغوي:
اهتم العرب كثي ار باللغة العربية كونها لغة اشتقاق وتتمتع بالحيوية ومواكبة الحياة وانها لغة القران
الكريم ووعاء الفكر اإلسالمي النير فكان البد لهم أن يهتموا بها الرتباط شموليتها بشمولية القران

الكريم واألحكام الشرعية وهذا ما سنالحظه في هذا المطلب تجاه كلمة الطالق ،الن الطالق كلمة
مشتقه من أصل الفعل الثالثي طَلق ومعناه في اللغة إخالء السبيل ،والمرآة تطلق طالقا فهي طالق
وطالقة غدا ،قال األعشى :أيا جارتي بيني فانك طالقه وطلقت وطلقت تطليقا .والطالق من اإلبل ناقة

ترسل في الحي ترعى من جنابهم أي حواليهم حيث شاءت ،ال تعقل إذا راحت وال تنحى في المسرح،

وأطلقت الناقة وطلقت هي أي حللت عقالها فأرسلتها .ورجل مطالق ومطليق أي كثير الطالق للنساء )
كما ذكر بعض اللغويين بان (االسم من طلق :الطالق ،وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة

طالق) (القلعجي.)9211 ،
كما يعرف الطالق في اللغة :بأنه" إخالء السبيل "حيث يذكر في الصحاح الجوهري ،أن الطالق جاء
بهذا المعنى فيقال" أطلقت األسير ،أي خليته ،والطليق هو األسير الذي أطلق إساره وخلي

سبيله؛وحبس فالن في السجن طلقا ،أي بغير قيد؛ وطلق الرجل امرأته تطليقا وطلقت هي طالقا فهي

"طالق وطالقة( .المنجد في اللغة.)9211 ،

وذكر الفقيه المصري سيد سابق أن ” :الطالق مأخوذ من اإلطالق وهو اإلرسال والترك ” :يقول” :

أطلقت األسير إذا حللت قيده وأرسلته ” :ومن ذلك نرى أن التعريف اللغوي للطالق هو إخالء السبيل

أو الترك أو اإلطالق هذا من حيث تعريف اللغة للطالق أما من حيث االصطالح فإننا نجد أن علماء
الشريعة اإلسالمية قد أورد جملة من التعاريف التي تتفق في كون الطالق هو رفع القيد وفك وثاق

الزوجية وهو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة طالق ،وطالق المرأة يكون لمعنيين أحدهم حل عقد
النكاح واآلخر بمعنى الترك واإلرسال ومن الفقهاء من قال بأن الطالق ” :هو رفع قيد النكاح بلفظ

مخصوص صريحا أو كفاية أو إشارة ” كما ذكر في مورد آخر بأن الطالق هو شرعا ” :حل عقد

النكاح بلفظ الطالق ونحوه واألصل فيه قبل اإلجماع الكتاب ” :كقوله تعالى ” :الطالق مرتان فإمساك
بمعروف أو تسريح بإحسان “ .سورة البقرة اآلية ( )999وعرفه النووي في تهذيبه ” :هو إزالة قيد

النكاح بغير عوض بصيغة خالق ” ومن المتأخرين من الفقهاء سيد سابق الذي عرفه الطالق ” حل
رابطة الزواج وانهاء العالقة الزوجية.
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والطالق كان معروفا قبل اإلسالم إال أنه لم يكن محدد العدد حيث كان الرجل يطلق امرأته من واحد

إلى عشرة ويراجعها داخل العدة وخارجها فنزل قوله تعالى ” :الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو
تسريح بإحسان“ .سورة البقرة اآلية ( ،)999وبذلك يكون اإلسالم قد بين أن الطالق ثالث فقوله تعالى

” مرتان ” إخبار عن طلقتين واختلفت الفقهاء في الثالثة فقال ابن عباس أو تسريح بإحسان ” [.]5

وعرفه النووي في تهذيبه ” :هو إزالة قيد النكاح بغير عوض بصيغة ” طالق” ومن المتأخرين من

الفقهاء سيد سابق الذي عرفه الطالق” حل رابطة الزواج وانهاء العالقة الزوجية ” (سابق.)9211 ،
ويشير جوردون مارشال ) (G.Marshall,1977إلى اختالف الشروط الالزمة إلنهاء العالقة الزوجية

بالطالق اختالفا بعيدا من ثقافة إلى أخرى .وما زالت حقوق كل من الرجال والنساء في إيقاع الطالق
شديدة التباين في بعض المجتمعات ،وان كان يالحظ أن المجتمعات الغربية أخذت تتحول نحو قبول

فكرة أن انهيار الزواج على نحو ال يمكن إصالحه يعد مبر ار كافيا إليقاع الطالق ،وأن من الظواهر
المتنامية باضطراد في المجتمعات الغربية أن أصبحت واقعة الطالق مسبوقة بفترات انفصال كال

الزوجين في حياة مستقلة ،وبلغ من تأثير تلك الممارسة أن أصبحت تجعل الدخول في اإلجراءات

القانونية للطالق أم ار قليل األهمية (مارشال.)9000 ،

ِ
بوصفه انفصام لرابطة الزواج بوساطة إجراءات نظامية يقرها
فيعرف
وأيضا مفهوم الطالق اجتماعياّ :
المجتمع غالبا وباالعتماد على القواعد الدينية (خويطر.)9090 ،
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 .1.1.1وقوعات الطالق المسجلة في االراضي الفلسطينية حسب المحافظة()1111-1991
المحافظة

السنة
2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

..

..

399 ،4

043 ،4

756 ،3

211 ،4

961 ،3

909 ،3

045 ،3

687 ،3

546 ،3

761 ،3

465 ،3

449 ،3

386

307

272

270

204

248

235

226

155

224

226

186

176

179

جنين

73

66

32

30

31

31

38

39

38

50

46

39

31

32

طوباس

361

294

301

225

221

245

218

211

146

177

196

223

219

180

طولكرم

176

158

173

129

117

104

98

104

47

87

87

126

85

85

قلقيلية

106

78

99

66

51

48

70

57

51

41

55

55

60

61

سلفيت

624

470

433

375

302

412

331

346

216

339

324

398

344

284

نابلس

354

577

382

398

430

457

450

429

303

446

386

452

437

439

رام اهلل والبيرة

316

547

438

333

291

316

272

374

381

329

339

369

345

377

القدس*

91

51

56

43

45

54

115

39

40

57

67

53

53

55

أريحا واألغوار

158

163

111

100

99

134

44

132

86

117

111

160

160

137

بيت لحم**

628

533

506

429

441

417

433

403

312

340

283

327

303

314

الخليل

273 ،3

244 ،3

803 ،2

398 ،2

232 ،2

466 ،2

304 ،2

360 ،2

775 ،1

207 ،2

120 ،2

388 ،2

213 ،2

143 ،2

المجموع

..

..

289

298
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نالحظ من الجدول السابق ازدياد وقوعات الطالق في محافظة بيت لحم من عام  9229وحتى عام  9009وانخفاضها في  9001-9009وذلك بسبب انتفاضة
االقصى وانشغال الناس باالحداث والخوف من القتل والتدمير ومن ثم ازديادها من  9002وحتى .9090

أيضا بالرجوع إلى المجلس االعلى للقضاء الشرعي /المحكمة الشرعية في بيت لحم كانت نسبة المطلقات لعام  9099في محافظة بيت لحم هو ( 966مطلقة)
منها  49طالق قبل الدخول و 3اقرار بالطالق و 5رجعي بغياب الزوجة .فمن هنا الحظت الباحثة ازدياد وقوعات الطالق لعام .9099
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 .1.1.1أسبـاب الطـالق:
أسباب الطالق:
إن من أهم األسباب المؤدية إلى الطالق وفق (حنفي )2119 ،ما يأتي:
 .1الخيانة الزوجية :وهي واحدة من أهم أسباب الطالق ،فعندما يقيم أحد الزوجين عالقة محرمة
مع طرف ثالث ،يكون هذا مؤش ار على انهيار فعلي للحياة الزوجية ،فاألزواج الناجحون في
عالقاتهم الزوجية ال يسقطون بسهولة في بئرها.

والخيانة ،حتى لمرة واحدة ،كفيلة بالقضاء على الحياة الزوجية ،فعندما تُكتشف من الصعب ،إن لم
يكن من المستحيل ،أن تستمر العالقة الزوجية.
 .2انهيار التواصل :ال تخلو عالقة زوجية واحدة من الخالفات والمشاكل ،لكن التواصل بين
الزوجين كفيل بالقضاء عليها قبل أن تتفاقم .الكثير من األزواج يصلون إلى درجة انه ال

يمكنهم الحديث مع الطرف اآلخر ،عدم وجود تواصل بين الزوجين ربما يؤدي إلى تأجيل هذه

الخالفات ،لكن ،خالف بعد آخر يتطور األمر إلى صراع بين الزوجين ،والوصول إلى مرحلة
الصراع يعني اقترابهما من حافة انهيار العالقة الزوجية.

 .3المسائل المالية :ال يمكن للحياة الزوجية أن تستمر من دون المال ،والمسائل المالية داخل

إطار الحياة الزوجية واحدة من أكثر أسباب الطالق شيوعا .أكثر األزواج نجاحا هم الذين
تتطابق وجهات نظرهم فيما يتعلق بكيفية إدارة المال في إطار العالقة الزوجية.

يسبب سوء إدارة المال الطالق ،سواء بعدم قدرة الزوج ،أو الزوجين معا ،على الوفاء بمتطلبات األسرة،
أو بسبب االختالف في المزاج وترتيب أولويات اإلنفاق بين الزوجين ،أو عندما تتراكم الديون بسبب

سوء إدارة ميزانية األسرة.

 .4العنف الجسدي والعاطفي :أخطر ما يمكن أن يضرب العالقة الزوجية في مقتل هو اإليذاء
الجسدي (الخشونة والعنف والضرب) ،وكذلك اإليذاء العاطفي (الالمباالة والسخرية واإلهانة
والشتائم ،واللجوء إلى اإليذاء يعني أن رصيد الحب نفد من الحياة الزوجية ويعني أن صبر

الزوجين نفد أيضا .فبدال من حل الحوار بالكلمات تستخدم الشتائم واللكمات ..أي حياة زوجية
يمكن أن تستمر في هذا المناخ؟ تسرب الملل ربما يتساءل البعض :كيف يمكن لبعض

العالقات الزوجية أن تستمر إلى نهاية الحياة؟ السر يكمن في عدم سماح هؤالء األزواج للملل
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بالتسرب إلى حياتهم ،الملل أحد أهم أسباب الطالق ،إذ يشعر الزوجان بعد سنوات من الزواج

بأن الحياة الزوجية فقدت بهجتها واثارتها ،وأن ش اررة الحب بينهما قد أطفئت.الكثير من
األزواج يتخلصون من هذا الملل عن طريق الحل الصعب ..الطالق.

 .5اإلدمان :عندما يقع أحد الزوجين فريسة في براثن إدمان المخدرات أو الخمر ،فإنه يرتكب

الكثير من األخطاء ضد مصلحة العالقة الزوجية :يهدر األموال ،يسبب اإلهمال واألذى

الجسدي للطرف اآلخر ،يدخل في عالقات مشبوهة تسيء إلى العالقة الزوجية.

 .6المشاكل الجنسية :الجنس أمر ال بد منه الستقرار أي عالقة زوجية ،إنه يبقي ح اررة الحميمية
على قيد الحياة ،لكن في الوقت نفسه ال يوجد زواج يأخذ العالمة الكاملة فيما يتعلق بالعالقة

الجنسية ،والمشاكل الناتجة منها البد أن تظهر في يوم ما ،فالضغوط الهائلة تتزايد مع مرور

السنوات على الزواج ،وقد تصاب العالقة الجنسية ببعض الملل أحيانا.

عندما يجري حل المشكالت الجنسية داخل غرفة النوم بهدوء وببعض التفاهم ،يبقى الزواج في أمان،
لكن عندما يشعر الزوجان بعدم الرضا عن الحياة الجنسية وال يستطيعان التحاور بشأن ذلك تتفاقم

الخالفات ،وفي حاالت كثيرة يمر الطالق عبر غرف النوم.

 .7الغيرة :قد تكون الغيرة مطلوبة أحيانا ،فهي تضفي بعض التوابل على الحياة الزوجية ،لكن
عندما تزيد على حدها ويبالغ فيها تتحول إلى عامل يهدد الحياة الزوجية.
الغيرة تجاه كل حركة أو لفتة أو مكالمة هاتف ،تعني الشك في الطرف اآلخر وتؤدي إلى عدم الثقة.
والطالق سيتوقف على الطرف اآلخر وعلى قدرته على تحمل هذه الغيرة القاتلة.

 .8تربية األبناء :يدفن الكثير من األزواج خالفاتهم خوفا على مستقبل أبنائهم ،لكن الغريب أن
هؤالء األبناء يمكن أن يكونوا السبب وراء الطالق في الكثير من الزيجات .اإلهمال وسوء

معاملة األبناء تارة أو خالفات الزوجين على طريقة تربية األبناء تارة أخرى ،أسباب يمكن أن
تؤدي إلى الطالق .ويرى االستشاري النفسي واالجتماعي د .خضر بارون أن الكثير من

الدراسات المتعلقة بالبحث عن أسباب لجوء األزواج إلى الطالق رصدت عشرات األسباب
التي تؤدي إلى الطالق وانهيار األسرة.

هذه األسباب كما يعتقد بارون تتميـز بالعالميـة ،بحيـث يتطـابق معظمهـا مـع أسـباب الطـالق فـي الكثيـر
من مجتمعاتنا ،ومنها المجتمـع الكـويتي .فالعديـد مـن حـاالت الـزواج فـي الكويـت تنتهـي سـريعا بـالطالق
بسبب الخيانة أو سوء العالقات الجنسية أو اإلدمان والمشاكل المالية.
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ويرى بارون أن الكثير من أسباب الطالق يمكن قتلها في مهدها وتالفيها لو أن أزوجنا لديهم ثقافة

التعامل مع أسباب الطالق الناتجة من الخالفات الزوجية ،فال توجد عالقة زوجية تخلو من الخالفات،
لكن المهم كيفية التعامل معها.
كما أن هناك عدة تقسيمات وتصنيفات ألسباب الطالق وفق دراسة تونسي ()1111
 .9أسباب مباشرة :يكون الطالق نتيجة ردة فعل مباشرة وسريعة ،أو مباشرة من الزوج.

 .9أسباب تراكمية :وذلك نتيجة تكرار المشكالت الزوجية ،وعدم حلها أوال بأول ،فبالتالي تؤدي
إلى الطالق ،وقد تكون الزوجة هي السبب في تكرار المشكالت وقد يكون الزوج ،وربما
الزوجان مشتركان في تكرار األخطاء ثم يقع الطالق( .الكندري.)9229 ،

 .3أسباب صحية و نفسية :اكتشاف أحد الزوجين عيبا خلقيا أو خلقيا في اآلخر تعرض أحدهما
لمرض خطير أو إعاقة كاملة أو جزئية ال يستطيع الطرف اآلخر التحمل أو التأقلم معها.
تعرض أحد الزوجين لمرض مفاجئ أو حالة إدمان أو انحراف في السلوك أو شذوذ .وجود

الضغوط النفسية عند أحد الزوجين أو كالهما سبب رئيس في الطالق ،إذا لم يقدر الزوجان
ذلك ،ومن أمثلة ذلك نذكر:

وجود أمراض نفسية عند أحد الزوجين (الغضب ،الشك ،الوسواس القهري ،االنفصام في

الشخصية ،الالمباالة بالطرف اآلخر ،عدم التقدير للمسؤولية ،عدم الشعور بالحب للطرف
اآلخر(.

 .4أسباب اجتماعية :كل مجتمع يحتوي على أسر صغيرة ومتوسطة وكبيرة ،وقبائل وتجمعات
قروية أو مدنية وتركيبات سكانية منسجمة حينا ومختلفة أحيانًا أخرى ،ولذلك تنشأ

االختالفات بين الزوجين نتيجة لتصادم هذه الثقافات واختالف الطبقات االجتماعية ومن أمثلة

(عمر )9224 ،ذلك:

 الفخر بالنسب والحسب والعائلة.

 الفخر بالمكانة االجتماعية والعائلية.
 االحتقار لمكانة الطرف اآلخر االجتماعية.
 االحتقار لقبيلة الطرف اآلخر.

 التعالي بالوظيفة والغرور بالمركز االجتماعي.

-5أسباب مالية :للفروق االجتماعية والحالة االقتصادية والوضع المالي للزوجين أثر عند اختالف
وجهات النظر وتباينها ومن ثم تصادمها مما قد يكون سببًا رئيسا في االنفصال والطالق ،مثال

(مرسي )9225 ،ذلك:
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 طمع الزوج في راتب الزوجة أو دخلها أو ارثها.

 تبذير واسراف الزوجة في مال زوجها أو ممتلكاته.
 تعالي الزوجة بمكانتها المالية على الزوج.

 بخل وتقتير الزوج على زوجته وأبنائه (مرسي.)9222 ،
 .11.1.1معاناة المرأة المطلقة (اجتماعيا و نفسيا):
يعتبر الطالق مشكلة اجتماعية نفسية ..وهو ظاهرة عامة في جميع المجتمعات ويبدو أنه يزداد انتشا ار

في مجتمعاتنا في األزمنة الحديثة والطالق هو " أبغض الحالل " لما يترتب عليه من آثار سلبية في
تفكك األسرة وازدياد العداوة والبغضاء واآلثار السلبية على األطفال ومن ثم اآلثار االجتماعية والنفسية

العديدة بدءا من االضطرابات النفسية إلى السلوك المنحرف والجريمة وغير ذلك .وتطورها.
أوال :اجتماعيا:

ينظر المجتمع إلى المطلقة نظرة ريبة وشك في تصرفاتها وسلوكها؛ لذا غالبا ما تشعر بالذنب والفشل

العاطفي والجنسي وخيبة األمل واإلحباط ،مما يزيدها تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي ،فرجوعها
إلى أهلها وبعد أن ظنوا أنهم ستروها بزواجها ،وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب "مطلقة" الرديف

المباشر لكلمة "العار" ،فإنهم سيتنصلون من مسئولية أطفالها وتربيتهم ويلفظونهم خارجا؛ مما يرغم األم
في كثير من األحيان على التخلي عن حقها في رعايتهم إذا لم تكن عاملة أو ليس لها مصدر مادي

كاف؛ ألن ذلك يثقل كاهلها ويزيد من معاناتها ،أما إذا كانت عاملة تحتك بالجنس اآلخر أو حاملة

ألفكار تحررية فتلوكها ألسنة السوء وتكون المراقبة والحراسة أشد وأكثر إيالما (عمر.(1994: 233 ،

وبعد أن تهدأ النفوس بعامل الفراق وعامل الزمن تبحث الزوجة عن رفيق جديد للحياة وتصدمها

المرة وهي أن الرجال غير مستعدين  -في شرقنا العربي -أن يتزوجوا امرأة لم تستطع في
الحقيقة ُّ
تجربتها األولى أن تكسب َّ
ود زوجها فيحتفظ بها ،فطلقها ،أو أصرت هي على الطالق.

وتصدمها حقيقة وهي أن أهل المطلقة نفسها ومحيطها ال يقبلون لها حياة العزوبية لالستقرار أوال

وخشية كالم الناس ثانيا ،فالمرأة المطلقة ال مكان لها وبخاصة إذا كانت شابة جميلة ،ذلك أن
المجتمع ربَّى المرأة على فكرة ثابتة وهي أن الجمال الجسماني هو كنزها ،فتحول جسدها إلى إطار
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ذهني وأصبح الشغل الشاغل للرجل جمال المرأة؛ لذا يسارعون في تزويجها قبل أن تلتئم جراحاتها

النفسية وفي كثير من األحيان يجبرونها على ذلك (إمام.)1996 ،
ثانيا :نفسـيا:

أما الزوجة ،فتعود حاملة جراحها وآالمها ودموعها في حقيبتها ،وكونها الجنس األضعف في مجتمعنا

التقليدي فإن معاناتها النفسية أقوى من أية معاناة؛ إذ إنها وبحكم التنشئة االجتماعية واقتناعها أن
الزواج ضرورة ال بد منها؛ ألنه "السترة" بالمفهوم التقليدي ،فإنها بطالقها تفقدها ،وتصبح عرضة

ألطماع الناس ولالتهام باالنحرافات األخالقية (مرسى.(1995 ،
 .11.1.1مراحل تكيف المطلقة مع واقعها:

مع أن الطالق في كثير من األحيان وبالنسبة للمرأة خالصا من زوج تعيش أتعس أيام حياتها تحت

سمائه ،فالمرأة ال تلجأ إلى الطالق إال بعد أن تصل ذروة اليأس والفشل واأللم ،وتحتاج إلى فترة تطول

أو ت قصر ليعود لها التوافق النفسي؛ وأوضحت دراسات ميدانية عديدة أن عملية التوافق النفسي تمر
بثالث مراحل:

 .9مرحلة الصدمة :حيث يعاني المطلقون من االضطراب الوجداني والقلق بدرجة عالية.
 .9مرحلة التوتر :يغلب عليها القلق واالكتئاب وتتضح آثارها في األساس باالضطهاد والظلم
والوحدة واالغتراب واالنطواء والتشاؤم وضعف الثقة بالنفس ،وعدم الرضا عن الحياة.
 .3مرحلة إعادة التوافق :وفيها ينخفض مستوى االضطراب الوجداني ،ويبدأ المطلقون إعادة
النظر في مواقفهم في الحياة بصفة عامة ،والزواج بصفة خاصة(تونسي.)35: 2002 ،
وال شك أن لعملية الطالق آثار سلبية على األسرة كاملة ،بل إنها عملية مؤلمة نفسيًّا ،وتوافق الفرد مع
الطالق يرتبط بمدى استعداده لمناقشة هذا الموضوع ،والمقصود بالسلوك التوافقي :هو السلوك الموجه

من الفرد عن وعي وادراك للتغلب على العقبات والمشكالت التي تحول بينه وبين تحقيق أهدافه واشباع

حاجاته ،ويتم ذلك عن طريق تعديل الفرد لذاته وبيئته؛ ليتحقق له االنسجام مع بيئته بشكل يحقق له
الرضا الذاتي والقبول االجتماعي ويخفض توتراته وقلقه واحباطاته(.الكندري.(211: 1992 ،
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كما يقول عبد العاطى تحتاج المرأة في الفترة التالية ألزمة الطالق إلى فترة تعيد فيها ثقتها بنفسها،

واعادة حساباتها ،والتخلص من أخطائها وتعديل وجهة نظرها نحو الحياة بصفة عامة والرجال بصفة

خاصة ،وتعويض الحرمان وشغل الفراغ الذي خلفه ترك زوجها لها وحيدة خاصة إذا كانت ال تعمل،
فالتغلب على ما تعانيه من صراعات نفسية تولدت عن تجربة الفشل التي عاشتها نتيجة لتغير النظرة

مر بها من حرمان ومآسي طوال حياتها الزوجية
إليها ،وانخفاض مفهوم الذات لديها ،وكذلك لما َّ
الفاشلة أمر غاية في الصعوبة .كما أن المرأة التي ما زالت تحب زوجها وليست مستعدة للطالق
تحتاج وقت أطول كي تستعيد توافقها(عبد العاطى وآخرون.(1998 ،

 1.1االكتئاب
 1.1.1مقدمة:
يعتبر االكتئاب من اكثر الظواهر النفسية انتشا ار ،ونستطيع القول ان أي واحد منا قد يمتلكه في وقت
من األوقات شعور بالحزن أو الضيق ،أو إننا نشعر باضطراب يمنعنا من ممارسة أنشطة الحياة
المعتادة كالعمل وتناول الطعام والنوم وزيارة األصدقاء .كل هذه في هي في الغالب داللة على

االكتئاب النفسي ،غير أن هناك خطأ شائعا نقع فيه جميعا حين نتوقع أن الشخص الذي يعاني من

االكتئاب ال بد أن تبدو عليه عالمات الحزن واألسى الشديد بصورة واضحة للجميع ،واذا لم يكن
األمر كذلك فان عامة الناس ال يدركون ان الشخص يعاني من االكتئاب ،وهذا الكالم ينطبق على

األطباء أيضا ،ألن الجميع يتوقع أن يكون المريض المكتئب في حالة من الحزن الواضح ،لكن الواقع
إن مظهر الحزن وحده ليس دليال على االكتئاب أو مرادفا لوجود هذا المرض في كل االحيان ،لكن

االكتئاب له مظاهر وعالمات أخرى( .الشربيني.)9009 ،
وقد حاول العلماء من قديم الزمان فهم االكتئاب أثناء شرحهم طبيعة اإلنسان وما يعتريها من إضرابات
انفعالية ،فقد فسره الكندي بأنه الم نفسي يصاب به المرء بسبب فقد المحبوبات وفوت المطلوبات،
واعتبره الرازي مرضا عقليا يكدر الفكر والعقل ويؤذي النفس والجسد ،وهو عند ابن حزم حالة من
الضيق تنشأ من حاالت كثير كالغيظ والعزلة والمهانة وقلة الحيلة (نجاتي.)9223 ،
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 1.1.1تعريف االكتئاب:
عرف علماء النفس االكتئاب بتعريفات متعددة وفيما يلي استعراض لبعض تلك التعريفات:
عرفته جمعية الطب النفسي األمريكية في الدليل التشخيصي األول ) (DSM 1Vبأنه " :مجموعة
من االنحرافات ال تنجم عن علة عضوية أو تلف في المخ بل هي اضطرابات وظيفية ومزاجية في

الشخصية ،ترجع إلى الخبرات المؤلمة أو الصدمات االنفعالية ،أو إلى اضطراب عالقات الفرد مع
الوسط االجتماعي الذي يعيش فيه ويتفاعل معه وترتبط بحياة الفرد وخاصة طفولته ،وهو محاولة شاذة
للتخلص من صراعات واضطرابات تستهدف حال ألزمة نفسية ومحاولة لتجنب القلق أو إيقافه ،قد
تفلح في هدفها بقدر قليل أو كبير أو تكون محاولة خائبة ال تجدي في خفض القلق بل تزيده شده

واص ار ار (ياسين.)902 :9219 ،

وعرفته منظمة الصحة العالمية  WHOفي التصنيف الدولي التاسع  ICD - 10بأنه " :اضطراب

يتميز بحزن غير مناسب ،ينشأ عادة من تجربة مضايقة ،وال يتضمن في مظاهره توهما أو هذيانا،
ولكن يغلب انشغال المريض بصدمة نفسية سابقة على مرضه موجودة غالبا فيه ،وال يقوم التمييز
العصابي االكتئابي والذهاني على درجة االكتئاب ولكن على وجود أو عدم وجود الخصائص العصابية

أو الذهانية وعلى درجة االضطراب في سلوك المريض " (المحسيري.)993 :9213 ،

وعرفه (رزق  )44 :9219بأنه " :الهبوط وهو موقف عاطفي ،أو اتجاه انفعالي يتخذ في بعض
األحيان شكال مرضيا واضحا وينطوي على شعور بالقصور وعدم الكفاية واليأس بحيث يطغى هذا

الشعور على المرء أحيانا ويصاحبه انخفاض في النشاط النفسي والعضوي ".

وعرفه (الرفاعي  )394 :9219بأنه " :انفعال و انقباض أو حالة ذاتية من االنقباض تتكرر بسبب
عوامل داخليه أو خارجية أو بسبب اجتماع الطرفين ،وتنطوي على شدة ال يقتضيها الموقف وال تكون

مرافقة بتعطيل أو اضطراب عقلي مما يميز عادة ذهان االكتئاب ".
وعرفه (صادق  )25 :9211بأنه " :مرض عصابي وليس مرضا عقليا ,ألن اتصال المريض بالواقع
سليم وسلوكه سليم والمريض مستبصر بحالته وهو يحدث نتيجة ضغوط أو أزمات حادة يتعرض لها

المريض ويتفاعل معها ,وأي تغيير في البيئة وتحسين في الظروف فيه انفراج للمشكلة ,والزم كفيل
بالشفاء منه ".
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وعرفته (سالمة  )43 :9212بأنه " :خبرة ذاتية أعراضها الحزن والتشاؤم ،وفقدان االهتمام والالمباالة
والشعور بالفشل وعدم الرضا ،والرغبة في ايذاء الذات والتردد وعدم البت في األمور واإلرهاق وفقدان

الشهية.
 1.1.1تصنيف االكتئاب:
تصنف جمعية الطب النفسي األمريكية
،Mood Disorder DSM-IV_TR American psychiatric Association 1994
االكتئاب ضمن االضطرابات المزاجية.
 .1اضطراب االكتئاب األساسي Major Depression Disorder
تستمر هذه النوبة أسبوعين على األقل يعاني الفرد فيها من خمسة أعراض على األقل من أعراض

االضطراب وتشمل االكتئاب واثنان على األقل من األعراض األخرى كفقدان االهتمامات والتلذذ
واالستمتاع بأي نشاط ،وفقدان التوازن ،وفقدان الطاقة والشعور بالخمول ،والشعور بالذنب ،وفقدان

القدرة على التفكير والتركيز ،وسيطرة األفكار السلبية والتشاؤمية ومنها أفكار الموت واالنتحار من غير
وجود أي خطط لذلك وأحيانا محاولة االنتحار.
 .1االكتئاب العصابي Dysthemic disorder
ويتسم بمزاج اكتئابي مستمر عادة س نتين على األقل لدى الراشدين وسنة على األقل لدى األطفال،

إضافة إلى الشعور باالكتئاب فإن الفرد أيضا يعاني من عدد من األعراض كفقدان الشهية للطعام أو
زيادة الشهية ،وضعف الطاقة وضعف تقدير الذات وعدم القدرة على التركيز وعدم القدرة على اتخاذ
الق اررات وال يحدث في هذا النوع من االكتئاب أي نوبات من االكتئاب األساسي العظمى أو حاالت

الهوس.

 .1االكتئاب غير المحدد Depression Disorder Not Other Wise Specified
ويمكن أن تأتي كأعراض مع اضطرابات أخرى.
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 .1االضطراب ثنائي القطب Bipolar Disorder
ويتسم بحدوث نوبة هوس واحدة أو أكثر أو نوبة واحدة من نوبات االكتئاب األساسي على األقل أو
نوبات مختلفة ،وتكون أعراض نوبة االكتئاب األساسي كما تم ذكرها في النوع األول .أما أعراض
نوبة الهوس فتكون بالشعور بالعظمة وسرعة االستثارة إضافة إلى ثالث على األقل من األعراض

المصاحبة وتشمل تضخم األنا ،ومفهوم الذات ،وعدم الحاجة للنوم ،والحديث الكثير ،واألفكار الطائرة،
واالنتباه لألشياء الصغيرة ،وزيادة النشاط واالنغماس في األنشطة المختلفة التي يكون احتمال األلم
فيها قليل وتستمر الحالة ألسبوع على األقل كما أنها تكون شديدة بالدرجة التي تؤدي إلى العجز

االجتماعي.
 .1االضطراب ثنائي القطب Bipolar Disorder
ويشمل على عدد من نوبات االكتئاب وعدد من نوبات الهوس.
 .6االضطراب الدوري Cyclothymic Disorder
تستمر في هذا النوع من االكتئاب نوبات الهوس واألعراض االكتئابية والتي ال تقابل نوبة االكتئاب

األساسي ،وهذه األعراض تستمر سنين على األقل لدى الراشدين وسنة على األقل لدى المراهقين
واألطفال ،كما أنها ال تنقطع أكثر من شهرين.

 .1االضطراب ثنائي القطب غير المحدد Bipolar Disorder Other Wise Specified
وتشتمل على االضطرابات ثنائية القطب التي ال تقابل أعراضها معايير التصنيف تحت أي من
االضطرابات ثنائية القطب السابقة
 .1االضطرابات المزاجية المرتبطة بالحالة الصحية العامة Mood Disorder Due To
General Medical
تتمثل أعراض هذا النوع في ظهور مزاج اكتئابي ونوبات هوس تظهر كنتائج فسيولوجية للحالة
الصحية السيئة.
 .9اضطرابات المزاج المرتبطة بتعاطي األدوية أو المواد الكيميائية Substance Induced
Mood Disorder
وتشمل أعراض هذا النوع من مزاج اكتئابي أو نوبات هوس تظهر كنتائج فسيولوجية لتعاطي األدوية

أو المواد الكيميائية وتظهر خالل الشهر األول من التعاطي أو االنسحاب.
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 .11االضطرابات المزاجية غير المحددة Mood Disorder Not Other Wise pecified
وتشمل على االضطرابات التي تظهر فيها أعراض اضطراب مزاجي والتي ال تقابل المعايير المحددة
للتصنيف تحت أي من األنماط السابقة.
يقسم الدليل مستويات االكتئاب حسب حدته وطبيعته الذهانية ومحدداته إلى األقسام التالية:
 - 1البسيط  : X1 Mildوتوجد فيه بعض األعراض االكتئابية البسيطة غير معيقة لنشاط الفرد
االجتماعي والمهني.
 - 1المتوسط  :X2 Moderateوتوجد األعراض أو بعضها بدرجة متوسطة من حيث تأثيرها
على نشاط الفرد.
 - 1حادة بال أعراض ذهانية  : X3 Server Without Psychotic Featuresأعراض
اكتئابية حادة ومعيقة بشكل كبير لنشاط الفرد المهني واالجتماعي.
 - 1حادة مع وجود أعراض ذهانية  :X4 Server with Psychotic Featuresأعراض
اكتئابية حادة ومعيقة لنشاطات الفرد مع ظهور ضالالت وهالوس ترتبط بموضوع االكتئاب.
ويعتبر االكتئاب البسيط والمتوسط من اخطر أنواع االكتئاب ،ألنه قد يؤدي بالشخص إلى االنتحار

أكثر من االكتئاب الحاد.

 1.1.1المدارس المفسرة لالكتئاب:
حاول العديد من العلماء تفسير االكتئاب كل من وجهة نظره الخاصة ،وتعكس مجمل تفسيراتهم وحدة
وتكامل جوانب االنسان ،وارتباط النواحي الجسمية لديه بالنواحي النفسية والعقلية واالجتماعية ،كما أنها

تعكس تفصيالت لكيفية التداخل والتفاعل بين تلك النواحي في شخصية االنسان والعوامل المؤثرة فيها،

وفيما يلي استعراض لبعض من وجهات النظر المفسرة لالكتئاب على النحو التالي:
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النظرة البيولوجية:
تشتمل العوامل البيولوجية المؤدية لالكتئاب على وجود خلل في التوصيل العصبي في الدماغ مثل
النوربنفرين  ،Norepinefrineوالسيروتينين  Serotinineحيث يعمالن على نقل السيال العصبي

بين األعصاب عبر الوصالت العصبية وهاتين المادتين تتركزان في الجهاز العصبي الطرفي ولكن

ليس واضحا ما إذا كانت التغيرات في فسيولوجيا الدماغ هي التي ينتج عنها االكتئاب ا وان االكتئاب
هو الذي ينتج عنه تغيرات في فسيولوجيا الدماغ.
كما وتركز هذه النظرية على تأثير اختالل اإلف ارزات الهرمونية وخاصة إف ارزات الغدة الدرقية Gland
 ،Thyroidوالغدة الكظرية  Adrenalineفي حدوث االكتئاب باإلضافة إلى نقص الجسم لبعض
الفيتامينات وخاصة فيتامين  6وفيتامين ( 99الشناوي.)9211 ،
مدرسة التحليل النفسي:
فسر فرويد االكتئاب على أنه غضب موجه داخليا نحو الذات ،ولكن بعد أن طور نظريته وقام بتحديد

بناءات الشخصية ربط بين االكتئاب والصراع الداخلي حيث ارجع االكتئاب إلى الص ارع بين الذات

العليا  Super Egoواألنا  egoمع إبقاء فكرته عن الخوف من فقدان موضوع الحب وقد ربطه
بالعدوان ،حيث يعتبر االكتئاب عدوان على الذات وقد يرتفع إلى الدرجة التي يؤدي فيها إلى إقدام

المكتئب على االنتحار (فرويد.)9212 ،

لقد ركز فرويد في نظريته إجماال على أثر الخبرات األولى في حياة اإلنسان وخاصة في المرحلة

األوديبية ،أما أبراهام  ،Abrahamوهو أحد تالميذ فرويد والمطبقين لنظريته فقد أثار هذا الموضوع
في تفسيره لالكتئاب مؤكدا بأن هذه الخبرات هي األساس في إحداث االكتئاب فيما بعد.
ومع تطور مدرسة التحليل النفسي وظهور النظريات المركزة على سيكولوجية األنا أصبح ينظر إلى
االضطرابات النفسية ومنها االكتئاب كنتائج لضعف األنا وقدرته على التكيف حيث يؤدي هذا إلى

فشل في تحقيق الفرد ألهدافه ومن ثم يبدأ فقدان الفرد لتقدير ذاته مؤدياُ إلى درجات عالية من القلق
ومن ثم إلى االكتئاب (.)1993 ،Schwartz

هذا التفسير أيضا ينطبق على نظريات األنا األكثر حداثة كنظرية اريكسون الذي أعاد كثير من
االضطرابات في دراساته على األطفال والجنود المحاربين وغيرهم إلى الفشل في نمو األنا وحل أزماته
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المتتابعة والتي تمثل متطلبات للنمو السوي حيث يفقد الفرد اهتماماته وأهدافه ومما ذكره اريكسون من
متابعته لحاالت الجنود العصابين بأنهم أشخاص فقدوا اإلحساس بهوياتهم وعدم الشعور باستم اررية

ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم وأصبحوا يشعرون بضياع أهدافهم ذات المعنى في الحياة (،Erikson
.)1963
تقوم نظرية اريك اريكسون على أن الشخصية وتحديدا نمو األنا تقوم على تطبيقه لمبدأ التطور ،حيث
يقوم على أساس أن التغيير والنمو محاولة للتكيف كنتاج للتفاعل بين العوامل البيولوجية واالجتماعية

والشخصية .وبالنظر إلى مراحل النمو كما يفترضها اريكسون ،نجد أنها تعبر عن تطور في األنا،
حيث تمنحه في الظروف المثالية قوة جديدة للتكيف ،فأزمات الحياة التي ذكرها اريكسون ال تعبر عن
كونها مشكلة مستحيلة الحل أو مصاعب وعراقيل في طريق اإلنسان ،بل هي نقطة عبور للمرحلة

التي تليها ،فكل شخص يواجه فيها صراعاته حتى يستطيع التقدم إلى األمام ،فالتغير في حياة الفرد

الداخلية والخارجية التي تؤثر عليه ،تشكل بعدا جديدا يستطيع اإلنسان تخطيه حتى يصل النمو
السليم ،واما اإلخفاق والفشل في تجاوزه وحل األزمة يعتبر مكوناُ سلبيا لألنا (عدم الثقة ،خجل ،شك)..

فالعوامل اإليجابية لألنا تتمثل في حل أزمات النمو مما يعني إعطاء الفرد دفعة قوية للنمو السليم ،أما

العوامل السلبية الناتجة من عدم حل األزمات أو حلها بشكل غير مرضي يشكل لإلنسان مشكلة أخرى
(العزه.)9009 ،
مدرسة التعلم االجتماعي:
لقد كان سيلجمان  Seligmanأول من اثبت أن االكتئاب استجابة نتعلمها عندما نجد أنفسنا نتعامل
مع مواقف مهددة للطمأنينة واألمان وال مهرب منها ،حيث يرى سيلجمان أن تعرض الفرد ألحداث غير

سارة فأنه يتعلم عدم مواجهتها انطالقا من اعتقاده بعدم وجود طائل من االستجابة أو عدم قدرته على
تغيير األحداث وعندما تصبح هذه األحداث شديدة فأن قلق الفرد وخوفه يمهد بظهور االكتئاب.
لقد قام سيلجمان  Seligmanبتطوير نظريته على أساس أن االكتئاب عجز متعلم حيث انتهى إلى
أن االكتئاب يرتبط بأنواع من الخلل تشمل خلل دافعي  ،Motivational Deficitوخلل معرفي

 ،Cognition Deficitوخلل في مفهوم الذات  ،Self conceptوخلل وجداني Affective

 deficitحي ث تنتج األنواع الثالثة األولى نتيجة عدم القدرة على ضبط األحداث في المقابل ينتج

النوع الرابع نتيجة لتوقع النتائج المرغوبة غير محتملة أو غير متوقعة وأن ليس باإلمكان تعديلها فإن

الحجز المتعلم  Helplessnessيحدث مؤديا إلى االكتئاب وتعتمد درجة تعميم االكتئاب على درجة
44

تعميم العجز المتعلم أي على اعتقاد الفرد بالعجز المتعلم أمام العديد من المواقف وتعتمد استم اررية

االكتئاب على استم اررية هذه المعتقدات بالعجز ،كما وتعتمد درجة احترام الذات المصابة باالكتئاب

على الدرجة التي تدخل بها مشاعر العجز المتعلم وتعتمد درجة العجز في الجوانب (الدافعية –

المعرفية -مفهوم الذات-الوجدانية) على درجة شدة التوقع بالنتائج السلبية ،إضافة إلى أن توقع النتائج
السلبية يتفاعل مع مشاعر العجز التي يربطها الفرد بنتائج األحداث فكلما كانت النتائج أكثر أهمية

فإن مشاعر العجز أو عدم القدرة على ضبط األحداث يمكن أن يؤدي إلى مفهوم ذات أكثر سلبية

وبالتالي يحدث مشاعر اكبر بالحزن واالكتئاب.
). (Costin& Draguns,1975
المدرسة المعرفية:

يرى (آرون بك  )Beckأن طريقة التفكير الخاطئ هي األصل في نمو االكتئاب ،وأن المكتئبين يرون
أن فشلهم يرجع إلى أخطاء فيهم ويضخمون ذلك إلى درجة االكتئاب.
ولقد طور بك نظريته فيما بعد حيث ارجع االكتئاب إلى ثالث عناصر وهي الطريقة السلبية ألدراك

الفرد لذاته ،والميل إلى إدراك الخبرات الحالية بطرق سلبية ،والنظرة السلبية للمستقبل ،مؤكدا ارتباط
هذه العناصر بالبنية المعرفية للفرد ،وأن البنية المعرفية  schemaتفسر سبب ميل البعض إلى تكوين
اتجاهات سلبية ذاته أو تكوين اتجاهات مؤلمة له بالرغم من إمكانية وجود بعض الجوانب االيجابية

في حياته ،والبنية المعرفية هي الطرق أو النماذج المعرفية التي يستخدمها األفراد لتفسير األحداث
وهذه البنية تحدد الطرق التي يبني بها األفراد خبراتهم (.)1979 ،Beck et al
حيث تبنت الباحثة معنى االكتئاب حسب المدرسة المعرفية.
 1.1.1تعليق على النظريات التي فسرت االكتئاب:

ترى الباحثة أنه رغم االختالف في تفسير أسباب االكتئاب تبعاُ للخلفية النظرية التي يفسر بها

الباحثون االكتئاب ،إال أن النظرة الشمولية تستوجب األخذ في االعتبار جميع األسباب المحتملة ،وقد

تبنت الباحثة معنى االكتئاب حسب المدرسة المعرفية لكن هنا سيتم تلخيص ألهم أسباب االكتئاب تبعا

للنظريات السابقة:
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 .9العوامل الوراثية :تشير الكثير من الدراسات إلى أهمية الوراثة في االكتئاب ،كما ويشير
البعض إلى ارتباط االكتئاب باالضطرابات البيوكيميائية للدماغ والذي بدوره بالعوامل الوراثية

الجينية (.)1988 ،Goldstein

 .9العوامل االجتماعية :كالظروف الضاغطة وخاصة في الطفولة كفقدان احد الوالدين ،أو القسوة
في المعاملة الوالدية ،وأسلوب االعتمادية.

 .3العوامل النفسية :ومنها الصراعات والخبرات المؤلمة وعدم القدرة على مواجهة العقبات
والتحديات قد تكون سببا في نشوء االكتئاب ،والبعض يرى أن كل العوامل النفسية نتيجة

للمرض وليس سببا له ،غير أن بعض الدراسات أثبتت العكس مثل دراسة رينية Rennie

التي أجراها حول أسباب االكتئاب فوجد أن  %10من بين  901من مرضى االكتئاب أسبابها
إلى عوامل نفسية (عكاشة.( 9229 ،

 .4تعاطي األدوية والمخدرات :حيث أن تناول أدوية معينة مثل أدوية ضغط الدم وكذلك األدوية
المستخدمة في عالج الروماتيزم مثل مشتقات الكورتزون تؤدي إلى تغيرات كيميائية في الدماغ

يحدث نتيجة لذلك ظهور آثار جانبية منها االكتئاب (مراد.)9224 ،

 6.1.1اسباب االكتئاب
يحدث االكتئاب بسبب اجتماع عدة عوامل وراثية ،كيميائية ،بيئية ،و نفسية .و قد أظهرت الوسائل

التكنولوجية الحديثة ،مثل تصوير الدماغ بالرنين المغناطيسى أن أدمغة المصابين باالكتئاب تبدو
مختلفة عن أدمغة غير المصابين باالكتئاب.

واآلن سوف يتم التطرق الى االسباب بشكل موجز وفق (الشربيني ،المجدالوي )1111 ،وهي

كالتالي:

 الوراثة تعتبر سبب من أسباب االصابة بالمرض بحيث ان السبب لنقل المورثة المسؤولة
عن الكآبة غير معروف ويعتقد أنها قد تنتقل بواسطة مورثات جسمية مهيمنة أو مورثات

جنسية محمولة على الكروموسوم. X

 أيضأ وجد أن نسبة حدوث مرض االكتئاب تزداد عند التوائم المتطابقة(التوائم التي تنتج
من تلقيح حيوان منوي واحد لبويضة واحدة) بحيث تصل هذه النسبة إلى حوالي %90

وكذلك تبلغ نسبة اإلصابة بين األقارب من الدرجة األولى حوالي ..%90
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 الخلل في توازن الناقالت العصبية  Neurotransmittersالمسؤولة عن تنظيم األيعازات
العصبية في خاليا الدماغ ومن أهم الناقالت العصبية التي ان نقصت فستؤدي إلى
ظهور أع ارض وعالمات الكآبة هي مادة السيروتونين التي تم التركيز عليها مؤخ ار حيث
تعتبر األدوية التي تساهم في رفع نسبة مادة السيروتونين من أكثر األدوية انتشا ار في

العالم حاليا لعالج الكآبة.

 الكحول وبعض األدوية ويعتبر تناول المشروبات الروحية عامال مهما في الكآبة ومن
األخطاء الشائعة التي يرتكبها اإلنسان ذو عوامل توتر خارجية هو اللجوء إلى المشروبات

الكحولية للتخلص من حزنهم ويساعد الكحول بصورة أولية للوصول إلى نوع من حالة
األبتهاج أو نسيان المشاكل إال أن سلسلة من العمليات الكيمياوية بعد ساعات من

تناول الكحول تحدث في الكبد وتؤدي إلى تكوين مواد تسبب الكآبة.

 عوامل توتر خارجية ومن أهمها فقدان شخص عزيز وفقدان مستوى اجتماعي أو
اقتصادي معين والشعور بالذنب نتيجة لإلحساس بخرق ضوابط اجتماعية أو دينية
واالنفصال من عالقة عاطفية والقيام بوظيفة معينة تكون اما تحت أو فوق قدرات

الشخص والعيش مع شخص كئيب آخر .ال تؤدي هذه العوامل الخارجية في جميع

األحيان إلى األصابة بما يسمى نوبة األكتئاب الكبرى وانما تؤثر فقط على األشخاص
الذين يملكون عاملي الوراثة والخلل في توازن الناقالت العصبية.
 جنس االناث قد يتصور البعض ان االناث أكثر عرضة لالصابة باالكتئاب من الذكور
ولكن هذا التصور خاطيء ولكن ربما كانت العبارة التالية أدق في وصف عالقة الجنس
أو النوع بانتشار المرض مع التحفظ "تمكن طبيعة المرأة وميلها للتحدث عن مشاعرها
بطالقة أكثر من الرجال بشيوع التشخيص بمرض االكتئاب بين االناث عنه بين الرجال

وقد تحاول المرأة إيذاء نفسها إيذاء جسديا بمعدالت أعلى مما بين الرجال ولكن من ينجح

في االنتحار بين الرجال يبلغ 3أضعاف ما بين االناث.

 فترة ما بعد الوالدة في األمهات نتيجة لالضطرابات التي تحصل لمستويات الهرمونات في
جسم المراة الحاملة بعد الوالدة يصاب عادة  %90من النساء بأعراض الكآبة في هذه

الفترة.

 أمراض وعاهات جسمية هناك قائمة طويلة من األمراض الجسمية(كالسرطان والضغط

والسكري...الخ) و التي تؤدي إلى الكآبة اما نتيجة للطبيعة المزمنة للمرض أو الطبيعة
الحرجة للمرض أو نتيجة الستعمال ادوية معينة في العالج تؤدي بصورة غير مباشرة إلى

ظهور أعراض الكآبة.
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 الحنين ويسببه فراغ في الذات بحيث يمكن تحليله منطقيا وهو العادة على ممارسة بعض

النشاطات أو لقاء بعض األشخاص ومن ثم فقدان هذه العادة يؤثر على الشعور الداخلي

بالرغبة في المتابعة ولكن تعتبر هذه من النوع المؤقت بحيث يزول بزوال هذه الرغبة

والعادة على النشاطات الجديدة.
 .1.1.1عالج االكتئاب:

يجب أن يتضمن عالج االكتئاب األساليب الفعالة للوقاية وخطوات لحل المشكلة والخروج من أزمة

االكتئاب لألعداد الكبيرة من المرضى الذين يعانون بالفعل من هذا المرض ،وكانت الصعوبة التي
تواجه كل من حاول وضع عالج ناجح لمشكلة االكتئاب هي توفر المعلومات حول الجوانب المختلفة

لالكتئاب وهي حجم المشكلة وطبيعة المرض وكيفية حدوثه .أما في الوقت الحالي فقد توفرت

المعلومات بقدر كبير حول مرض االكتئاب على مستوى العالم نتيجة لألبحاث والدراسات حول جوانبها
المختلفة مما يعطي أمالُ في قرب التوصل إلى حل مالئم للسيطرة على انتشار االكتئاب .والسؤال هنا
هو من يقوم بالحل ومواجهة مشكلة االكتئاب هل هم مرضى االكتئاب أم األطباء النفسيون أم

مؤسسات المجتمع المختلفة ؟ ..واإلجابة أن هناك دو اُر للفرد ،ودو اُر للطبيب ،ودو ار للمجتمع في

مواجهة مشكلة االكتئاب( .الشربيني.)9009 ،

من الناحية العملية فإن عالج حاالت االكتئاب النفسي في العيادات النفسية يتم عن طريق عدة وسائل

يمكن استخدام بعضها معا أو اختيار المناسب منها لكل حالة من الحاالت.
وهذه الوسائل حسب ما ورد في(الشربيني:)9009 ،
 العالج النفسي:

ويتضمن جلسات عالجية فردية أو جماعية ،وضم عدة أساليب منها :استخدام اإليحاء ،والمساندة،
والتدعيم ،وأسلوب التحليل النفسي ،والعالج السلوكي ،ولكل هذه األساليب فنيات دقيقة يقوم بها

المعالجون النفسيون.
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 العالج البيئي:
ونعني به إيجاد بيئة مالئمة يتعامل معها المريض بعيدا عن الضغوط والمواقف التي تسببت له
في المرض ويتم ذلك بانتقال المريض إلى وسط عالجي أو في مكان لالستشفاء؛ ومن وسائل هذا

العالج الترويح عن المريض وشغل فراغه في العمل وتأهيله حتى يندمج في بعض العالقات التي

تمهد إلى عودته للحياة االجتماعية مرة أخرى.


العالج باألدوية النفسية:

ويتضمن استخدام العقاقير المضادة لالكتئاب تحت إشراف األطباء النفسيين .يقوم الطبيب باختيار

الدوار المناسب ومتابعة المريض لفترة كافية حتى تتحسن حالته ،وسيتم عرض األدوية المستخدمة
لعالج االكتئاب مع موضع الحق بشي من التفضيل.



أساليب عالجية أخرى:

استخدام الكهربائي الذي بعمل على إعادة تنظيم إيقاع الجهاز العصبي أو استخدام بعض الوسائل مثل

التنويم المغناطيسي  ،Hypnosisوالوخز باإلبر  ،Acupunctureواستخدام الدواء الخداع Placebo
الذي يحقق نتائج في بعض الحاالت.

ولقد ظل البحث عن وسائل ناجحة لعالج االكتئاب يشغل بال المرضى واألطباء واإلنسان بصفة عامة
على مدى عصور زمنية طويلة؛ ولقد تم استخدام وسائل كثيرة منها الطب الشعبي ،واألعشاب،

والتعاويذ ،والكي ،وطرق أخرى للتعامل مع السحر واألرواح الشريرة التي كان يعتقد عامة الناس أنها
السبب في األمراض واالضطرابات النفسية التي تصيب اإلنسان.

وبقي الحال هكذا إلى أن حدث التطور العلمي الهائل في فهم الظواهر النفسية فتطورت وسائل العالج

وأصبح للطب اآلن المبادرة في استخدام األدوية والوسائل في مواجهة األمراض المختلفة ومنها
االكتئاب .ويجب أن تؤكد هنا أن إحراز التقدم الكبير الذي تم التوصل إليه حتى يومنا هذا ال يكفي
لالنتصار على مرض االكتئاب الذي زاد انتشاره في العمل اليوم مما يلقي بمسؤولية كبيرة على الطب

النفسي إليجاد وسائل جديدة لمواجهة الحاالت المتنوعة من االكتئاب ومنها الحاالت الشديدة والمتكررة

والمستعصية وهنا يظل الباب مفتوحا للبحث عن العالج األمثل لمرض االكتئاب.
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ونحن دائما -كمختصون نفسيين -نقوم بتحديد األهداف التي نريد الوصول إليها عند عالج مرضى
االكتئاب ومن أهمها سالمة المريض التي يجب ضمانها أثناء العالج ،وتقييم حالة المريض وتحديد
شدتها واألسلوب المالئم لعالجها؛ وال يكون الهدف من العالج فقد السيطرة على األعراض التي يعاني
منها المريض ولكن ضمان جودة حياة مناسبة له في المستقبل ويجب أن نؤكد هنا أن النتائج التي

تتحقق حاليا في عالج االكتئاب تعتبر جيدة للغاية مقارنة ببعض األمراض النفسية األخرى مثل
الفصام .وبالنسبة لألخصائي النفسي فإن عالج حاالت االكتئاب تكون في العادة أيسر وأفضل في
نتائج من عالج حاالت مرضى الفصام ،ويجب توضيح بعض الحقائق للمريض وأهله من البداية وهي

أن فترة العالج قد تطول واحتماالت عودة أعراض المرض قائمة في المستقبل غير أن العالج ال بد
أن يتم في جو من التفاؤل حتى تتحقق النتائج المتوقعة منه.

 1.1الغضب
 .1.1.1مقدمة:
نعيش في عالم تعصف فيه مشاعر الشعورية عنيفة .إنها مزيج من االنفعاالت والرغبات .ومنها ما

هو هدام ومنها ما هو بناء ،إنها في الواقع عالقة معقدة بين الفرح والحزن والحب والكره والغيظ

والغضب والحقد واالنتقام والحسد والغيرة .وعالقاتنا بالناس من حولنا هي دائما عالقات

انفعالية..عالقات مشاعر وفهم لغة المشاعر هذه ،يساعدنا في النمو واالرتقاء ويمنحنا طاقة خالقة في
التعامل مع المواقف الحياتية .ولكن عندما ال نتمكن من فهم هذه اللغة وكيفية التعامل معها قد تكون

العواقب وخيمة.
لذا فإن مفهوم االنفعاالت مفهوما واسعا ،كونها تشمل جميع الحاالت الوجدانية وصورها المختلفة ،من

خوف وغضب وفرح وحزن( .(2003 ،Bernardفالحياة بدون انفعالت ال طعم لها وال معنى ألنها
تسهم في نمو الشخصية اإلنسانية بحيث انها تعطي للحياة معنى وتدفع الفرد الى مواجهة التحديات

والصعوبات واإلحباطات التي تقف في طريق تقدمه واشباع حاجاته وأهدافه (حسين.)9009 ،

فعندما ال تتحقق مقاصدنا فإننا ال نشعر إال بالغضب ،وعندما يقول لنا شخص ما ال لطلب نطلبه منه

نشعر بالغضب ،وعندما يتهمنا أحدهم اتهاماَ ما نشعر بالغضب ونرد بغضب عندما يواجهنا شخص

ما بالغضب…عندئذ يمكننا أن نفقد صوابنا …أن ننفجر من الغيظ .وعندما نكون غاضبين من أمر ما
فإننا قد ننفجر غضبا بشخص آخر ال عالقة له بغضبنا بأصدقائنا أو أي شخص أخر ،حيث يحكم
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على الغضب من خالل ثالث نقاط أساسية وهي :الشدة ،المدة ،التكرار أو التواتر ،ومن خالل هذه

النقاط الثالث يتم الحكم على الغضب ما إذا كان سويا أو غير سوي ()2003 ،Bernard

وتقول "دونا دوسون "المتخصصة في علم النفس :إن الغضب شيء معقد جدا .وسببه في أكثر
األحيان هو الخوف من الخسارة ،أو الخوف من اإلصابة ،أو حتى الخوف من خيبة األمل .إنهم

يعلموننا أن الغضب عاطفة سلبية ،ولكنه في الواقع عاطفة إيجابية ومفيدة ،ولكن األمر يعتمد على

نعبر عن العواطف وأال نكبتها في أجسامنا
نعبر بها عنه .فمن األفضل بطبيعة الحال أن ّ
الطريقة التي ّ
وعقولنا .ولكن يجب أن نحرص على أن نعبر عن الغضب بطريقة إيجابية وان نحولها إلى فعل يغير

المواقف .إن الغضب الذي ال نعبر يؤدي إلى إفراز هرمونات تضعف نظام المناعة بتدمير خاليا
المناعة الرئيسية( .الكحيل.)9090 ،
للثقافة دور كبير في طرق التعبير عن الغضب ،ففي الكثير من الثقافات يعتبر التعبير الصريح عن

الغضب مسموحا فقط للذكور دون اإلناث ،فلكل مجتمع تراثه الثقافي واإليديولوجي ،ويعود هذا

االختالف إلى طبيعة الدور الذي يقوم به الفرد في مجتمعه ،)2008 ،pilar( ،وهناك الكثير من

الثقافات التي أن استجابة الغضب هي استجابة همجية بدائية متخلفة لإلحباط والتهديد والعنف

والخسارة ،وعليه فإن الفرد يحاول كبت غضبه ويبتعد عن تأكيد ذاته أو وعيه بها ،وكذلك مهارات الثقة

بالذات ،وهذا يدفع الفرد إلى التصرف بسلوك بحيث يصبح الفرد عاج از عن الشعور بالغضب حتى في

الحاالت التي تستوجب الغضب مما يهدر حقه وهناك امكانية إلصابته باالكتئاب والبكاء واإلصابة
بالصداع والتوتر الدائم.
والغضب يختلف من مرحلة عمرية إلى أخرى ،فالغضب لدى المراهق هو وسيلة للتعامل مع البيئة

المهددة ،ويتضمن استجابات طارئة وسلوكا مضادا لمثيرات وتهديدات ،وعليه فإن الغضب ما هو إال
نقص في الرضا ،وكل ما ال يرضي اإلنسان يغضبه ،وال يمر الغضب واالنفعال بسالم ،يؤدي إلى
نتائج وتغيرات فسيولوجية ،وذلك بهدف إعداد الفرد لسلوك يناسب الموقف المهدد.
وللغضب صورتان ،الغضب األولى المحمود والثانية الغضب المذموم ،فالغضب المحمود هو الغضب

المعتدل ،أما الغضب المذموم فهو الذي يقود الفرد إلى االضطرابات النفسي حيث يخرج الفرد عن
السيطرة ويسبب المشاكل وحين يكون محمودا يمد األفراد بالطاقة الالزمة حين تشتد حاجة الكائن الحي

الى الحماية ،وهنا يصدق قول بوذا ،إذا قال :أن مواصلة الغضب أشبه بالقبض على جمر حار
إللقائه على شخص أخر ،لكنك أنت الذي تحترق ،فالغضب كأنه قبض على جمر يحترق من يحمله

(كاسنيوف وآخرون.)9006 ،
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والغضـب قــد يــتم التعبيــر عنــه بشــكل عــدوان لفظــي مثــل الســب والشــتم والصـراخ ،وقــد يعبــر الفــرد عــن

الغضب علـى شـكل ضـرب أو تكسـير أو تخريـب ،أو يصـيح الفـرد هجوميـا علـى األفـراد اآلخـرين وعلـى
نفسه أيضا .وترتبط ردود فعل الغضب بالثقافات االجتماعية والدينية والتربوية) .(2003 ،Bernard

 .1.1.1تعريف الغضب
الغضب كحالة وسمة:
اهتم ) )Sepelbergr,1985في تعريفه للغضب بكل من طبيعة ودرجة الغضب ويعرف كل منهما
على حدا كاآلتي:

 حالة الغضب :يعرفها بأنها حالة عاطفية تتركب من أحاسيس ذاتية تتضمن التوتر واالنزعاج
واإلثارة والغيظ.

 سمة الغضب :تعرف بلغة الكم بعدد المرات التي يشعر بها المفحوص بحالة الغضب في

وقت محدد ،والشخص مرتفع سمة الغضب يميل لالستجابة لكل المواقف او غالبيتها

بالغضب(.محمد عبد الرحمن ،فوقية عبد الحميد ،9211 ،ص.)2
ويعرف (عبد الحميد( 9001 ،الغضب :بأنه شعور عادي وسوي في أغلب األحيان ،يظهر عندما

يشعر الفرد بالتهديد أو الخطر ،ومن مظاهر اإلثارة ،واالهتياج ،والسلوك العدواني الجسدي أو اللفظي،

وزيادة معدالت ضربات القلب ،ونشاط في عمل الجهاز النفسي ،والثورة ،والغيظ ،والسلبية ،ويعتبر
الغضب سلوكا غير تكيفي ،أو مرضيا عندما يتصف باالستم اررية أو عندما يظهر في غياب المسبب.
ويشير (بيك  (Beck. Aإلى أن الغضب :عبارة عن انفعال ،وهو يختلف عن العدوان والعنف ،حيث
أنه يتأثر بالتقييمات المعرفية لألحداث على أنها تهديديه ،واستف اززية ،لذلك فإن قوة استجابة الغضب
تعتمد على العوامل المعرفية لدى الفرد مثل األحكام القيمية ،وتقدير الذات والتوقعات ،وجميعها تتعلق

باالستعدادات المستمرة لدى الفرد (حسين -9009 ،ب (.

ويعرف نوفاكو ) (Novako, 1975كما ورد في حسين ( )9009الغضب :بأنه عبارة عن استجابة
للضغوط الوجدانية نحو األحداث االستف اززية ،فهو حالة وجدانية تتكون من ردود الفعل المختلفة التي
تسبب للفرد االستياء والضيق واإلحباط واإليذاء ،ويصاحب الغضب مكونات فسيولوجية ،ومعرفية،

وسلوكية.
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ويعرف ( لندفيد  ) 2004،الغضب :بأنه استجابة عاطفية طبيعية ،لها هدف يتمثل في مساعدة األفراد

على التكيف مع التهديد واألذى والعنف واإلحباط ،فهي مثيرات تتطلب استجابة غاضبة ،وللغضب

أعراض تظهر في العواطف واألجساد والعقول والسلوك.
ويعرف (علي (2001 ،الغضب :بأنه استجابة انفعالية تصدر عن الفرد نتيجة لتعرضه لالحباطات
الصادرة عن عمله أو عالقته مع أحداث الحياة اليومية ،أو من خالل محاولة توافقه مع األدوار التي
يقوم بها في حياته اليومية ،واستجابته بطريقة إيجابية للمصادرة التي تثير غضبه ،ومحاولة االستجابة
والتعبير عنها في ضوء القيم والمعايير االجتماعية للمجتمع.
ويعرف افريل) ، (Avirll ,2001الغضب :بأنه تنتج عن مواجهة الفرد لموقف إحباطي يكون لها
تأثير على أجهزة الفرد البيولوجية ،وانعكاسية على قدراته ومهاراته ،ويظهر في سلوكه مع اآلخرين وفي

تفاعله مع أحداث الحياة ،ويؤثر على مشاعره وادراكه.

وفي هذا البحث تبنت الباحثة تعريف عبد الحميد  1111للغضب.
 .1.1.1التمييز بين انفعال الغضب وانفعاالت أخرى:
لمعرفة حدود مصطلح انفعال الغضب من مصطلحات انفعالية أخرى متشابهة يعتبر من العوامل التي

تساعد على فهم مفهوم وطبيعة الغضب ،وفي هذا االتجاه نوضح الفروق بين الغضب وكل من:
المضايقة ،الحزن ،العدوان ،المخاوف والقلق ،االكتئاب.
 الغضب والمضايقة (الشعور باالضطهاد)
يظهر الفرق بين الغضب والمضايقة في الدرجة وفي طريقة االستجابة :فالغضب أكثر شدة من
المضايقة (اختالف في الدرجة) كما ان الشخص المتضايق يتجنب المواجهة ،ويسعى الى اخفاء

مشاعره ،أما الشخص الغاضب فإنه يواجه الموقف في كثير من األحيان ،وال يستطيع اخفاء مشاعره

وقد يتطور غضبه الى سلوك عدواني (اختالف في طريقة االستجابة) .وفي ضوء التحليالت النفسية

لسلوك الغضب والمضايقة ،يعتبر الشخص المتضايق مرتبة الشخص الغاضب قليال.
.)1983;1152). ،J ،Averill
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 الغضب والحزن
يؤدي انتقاص المنزلة (باإلهانة مثال) اما الى الحزن او الغضب .فإذا كان الشخص يسلم بصحة

اإلهانة أو النقد .بحيث ينخفض تقديره لذاته فانه يشعر بالحزن .كذلك يشعر بالحزن اذا كان يعتبر

مجرد االهانة انعكاسا سلبيا عليه .أما اذا رأى االهانة غير صحيحة وغير مشروعة وظالمة فاألرجح
ان يشعر بالغضب .وقد يدرك الشخص أن تسليمه بصحة النقد ربما يؤدي به الى الشعور بالحزن
والذنب ،فيعمد الى دحض هذا النقد بأن يسفه المنتقد ويجرده من صفته وأهليته للنقد .فإذا نجح في

ذلك فاألرجح أن ينتابه الغضب بدال من الحزن ( آرون بيك.)63 ،9000 ،
 الغضب والعدوان:
ال يمكن القول أن الغضب والعدوان متالزمان بشكل دائم بعد أي حدث مؤلم .ولكي ينتقل الغضب الى
العدوان فإن ذلك يتوقف على عاملين هما :ضبط االنفعاالت والخصائص الشخصية .فعندما ينتقل
الغضب الى عدوان فمعنى ذلك أن الشخص الغاضب لم يستطع التحكم في صدمة المزاج السلبي

والمرتبط بمعامالته باألشخاص االخرين .كما ان خصائص الشخصية تؤثر في ادراك ومعرفة المشاعر
السلبية من ناحية وفي شكل العدوان الظاهر من ناحية اخرى .ويمكن تصنيف الخصائص الشخصية

في هذا االتجاه تحت طائفتين:
 .9المضغوطين :وهم من لديهم ميل لتجنب التفكير في المشاعر غير السارة.

 .9شديدي الحساسية والتأثر :وهم أكثر ميال ورغبة في ان يكونوا على دراية بمشاعرهم وان
يتأملوها خالل عملية التفكير (.)71 ،1989 ،Finman&Berkowitz

 الغضب والمخاوف والقلق:
يمكن مالحظة استجابات االنفعاالت الثالثة :الغضب ،المخاوف ،القلق ،خالل المواقف المثيرة لها.مع

التسليم بأن

بعض المواقف واألحداث تعتبر مثيرات مشتركة لالنفعاالت الثالثة .ومن جوانب

االختالف :أن اثار المخاوف والقلق تقتصر على الشخص فقط ،بينما تشمل أثار الغضب كل من:

الشخص واألخر(انسان ،ماديات) .ويمكن ايضا النظر الى استجابة الغضب على انها استجابة مضادة
للمخاوف والقلق.
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والسمة البارزة في حالة القلق هي الخطر :فالشخص في حالة القلق مهموم اوال وقبل كل شيء
باحتمال ان يصيبه اذى وال يملك حيلة في دفع المؤثر المؤذي .اما في حالة الغضب فإن همه األكبر

ليس في تعرضه للخطر بقدر ما هو انتهاك حقوقه وقواعده ومبادئه ،وفي جور الطرف المعتدى

واستحقاقه للوم( .آرون بيك.)63 ،9000 ،
 الغضب واالكتئاب

وجدت فكرة في عام  9299لدى كارل ابراهيم أن االكتئاب هو الغضب ،وفسر ذلك بأن العداوة

الناتجة عن فقدان المحبة تقود الى االكتئاب .كذلك ذهب فرويد عند حديثه عن الحداد (الحزن)
والميالنخويا الى ان الشعور بالذنب المرتبط بالفقدان يؤدي الى المعاناة واإلحساس بالنقص الذي يسبب

العداوة النفسية المباشرة .وقد وضع معظم كتاب التحليل النفسي ،العداوة او الغضب في نظرياتهم عن

االكتئاب .والغضب كانفعال قد يكون داخلي او خارجي ،وفي هذه الحالة يكون االكتئاب هو الغضب
الداخلي .مع التسليم بأن الغضب يؤدي الى االكتئاب عندما يكون الغضب غير ناجح ،أي أن الفرد ال

يستطيع ابعاد الخطر او او ازالة العقبات او التوافق مع ظروف البيئة هذا النوع من االكتئاب يكون

مكتسبا نتيجة للصراعات الفاشلة في عالم الشخص وهذا النوع يؤدي الى التدهور في كل من :الجهد و
الشعور بقوة العزيمة وفي ضوء حلقة االتصال بين الغضب والعدوان واالكتئاب فإن االكتئاب يؤدي
الى الغضب والغضب يؤدي الى العدوان.

 .1.1.1المراحل التي يمر بها انفعال الغضب:
الغضب كانفعال يمر بعدة مراحل حتى يظهر في شكله الخارجي والمراحل هي (سعفان:)2003 ،
 .9مرحلة استقبال المثيرات:
يتم استقبال المثيرات عن طريق الحواس الخمس .وقد تكون هذه المثيرات مباشرة ثل:

رؤية الشخص احتراق سيارته او غير مباشرة مثل :سماع مكالمة تليفونية من شخص

يخبره فيها باحت ارق سيارته .وفي بعض االحيان تكون المثيرات من داخل الشخص نفسه

مثل :شعوره بالصداع او ارتفاع ضغط الدم.
 .9مرحلة اإلدراك:

في هذه المرحلة ترسل المثيرات التي استقبلها الشخص في المرحلة االولى الى مراكز

االدراك في المخ ،ثم يتم ترجمتها الى عمليات عقلية ،وفي هذا االتجاه أشار( فريجدا) الى
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ان االنفعاالت تخزن في الذاكرة مع الجزء الخاص بالمعرفة ،ولذلك فإن االدراك المعرفي

دور هاما في التمييز بين المواقف المثيرة وغير المثيرة لالنفعال ،ويمكن استخدام
يلعب ا
هذه المعلومات في تحديد الحاالت التي يتم رفض االحداث او التحفز لها .مع الوضع في

االعتبار قابلية الشخص واستعداده لحدوث رد فعل معين.
 .3مرحلة االنفعال(الوجدان):

بعد تكوين المدرك العقلي المثير تصل الرسالة الى مركز الوجدان بالمخ فينطلق الشعور

بالغضب ويسيطر على الشخصية.
 .4المرحلة العصبية االرجاعية:
في هذه المرحلة توجه رسالة من المخ الى جميع األطراف المعنية لكي تستعد اما الهجوم
او الهروب او يكون هناك حل اخر بين االثنين مثل ضبط انفعال الغضب.

 .5مرحلة اإلمداد بالطاقة االنفعالية:

هذه المرحلة تسبق وتالزم المرحلة السابقة وقد تستمر بعدها بقليل.وفي هذه المرحلة يتم

امداد االعضاء بالطاقة الالزمة ،وتعتبر الغدد الصماء خاصة الغدتين فوق الكليتين هي

المسؤولة عن امداد الطاقة ،والمعروف ان هرمون االدرنالين الذي يفرزه بعض الخاليا
دور هاما في الحياة االنفعالية ومن اهم وظائفه :توسيع حدقة
في نخاع الغدة ،يلعب ا

العين ،زيادة سرعة ضربات القلب...الخ.
 .6مرحلة العمل والتنفيذ:

يحدث الغضب في هذه المرحلة كرد فعل لمثيرات الغضب ،ويظهر الغضب في نمط او
اكثر من االنماط السلوكية مثل الهجوم المباشر على مصدر الغضب حيث يتم استخدام

اعضاء الجسم مثل التدمير واإلتالف والحرق .والنمط االخر هو البحث عن بدائل اخرى

(غير الهجوم المباشر) مثل استخدام العقاقير واإلنكار.
 .1.1.1االتجاهات النظرية في تفسير الغضب:

إن االختالف في تفسير االضطرابات االنفعالية وأسبابها وتفسير نشوئها ،يرجع في االساس إلى وجود

أكثر من اتجاه نظري يستند إليه الباحثون .هذه االتجاهات هي بمثابة النظرية والفلسفة التي يتبناها

علماء النفس.فمنهم من اهتم بالفرد وتركيزه على ذات الفرد ومنهم من ارجعها لخبرات الطفولة المبكرة

المؤلمة ومنهم من ركز على االفكار الخاطئة والتفسيرات المعرفية المشوشة واألفكار الالمنطقية ومنهم
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من ركز على المثير واالستجابة من حيث المثيرات الخارجية التي يتعرض لها الفرد في بيئته التي

يعيش فيها وفيما يلي توضيح للنظريات واالتجاهات المفسرة للغضب.
نموذج الغزالي:

اتجه الغزالي في حديثه عن الغضب اتجاها دينيا إسالميا ،وانطلق مما أوصانا به القرآن الكريم من

التحكم بالغضب ،وحفظ اإلنسان بقدرته على التفكير السليم (سليمان.(9009 ،

أشار (سعفان)9003 ،أن الغزالي نوه إلى أن " الشهوة والغضب قد خلقا لحكمه ،والمطلوب ليس
إماتتهما ،بل المطلوب ردهما إلى االعتدال ،ألن من استفزته نار الغضب ،فقد قربت فيه قرابة

الشيطان ،وفي قوة الغضب إفراط واستيالء يجذب إلى المهالك ،وفيهما تفريط وخمود يقصر عن
المحامد من الصبر والحم والحمية والشجاعة ،ومن االعتدال تتحقق كثر محامد األخالق من الكرم

والنجدة ،وكبر النفس ،وجمع الغزالي الشجاعة في أربع وهي الحكمة ،والشجاعة ،والعفة ،والعدالة
وفسرها على النحو اآلتي:

 الحكمة :هي فضيلة القوة العقلية.
 الشجاعة :فضيلة القوة الغضبية.
 العفة :فضيلة القوة الشهوية.

العدالة :وهي عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب أن تتم فيه جميع األمور ،والشجاعة هي
وسط بين رذيلتين وهما التهور والجبن ،ومن الشجاعة يصدر اإلقدام واألحجام.
واعتبر الغزالي الغضب بأنه عبارة عن شعور باإلحباط ومن عالماته توتر األعصاب ،والشد العضلي،

وتعبيرات لفظية كثيرة كالسخرية والسب والتحقير ،والهجوم والعراك درجات الغضب.

قسم الغزالي الغضب حسب قوته إلى ثالث درجات وهي التفريط ،اإلفراط ،واالعتدال وفسرها على
النحو التالي:
 .9التفريط :وعرفه بأنه فقد قوة الغضب أو إضعافها ،أي عند حدوث أمور تثير الغضب مثل

التفريط بالحرمات ،واألمة ،وال يغضب اإلنسان لها ،وان لهذا التفريط مساوئ شديدة ،ومنها
السكون واختالط األنساب والضعف والعجز أيضا (سليمان.(9009 ،
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 .9اإلفراط :وهو عبارة عن تغلب الغضب على قوة العقل وخروجه عن المنطق ،والذي ال يبقى

للمرء بصيرة وال نظرة أو فكرة أو اختيار ويصبح بذلك إنسانا مضطربا وغير سوى إنسان،

فالغضب عدو العقل ،ويفضي بصاحبه إلى ذلة االعتذار ،ويفسد اإليمان ،ويدفع اإلنسان إلى

قول ما ال يعلم ،والعمل بما يندم.

 .3االعتدال :وهو الوسيط أي ال إفراط وال تفريط ،فهذا النوع من الغضب ،يخضع لسيطرة العقل،
والدين (سليمان ،(9009 ،ويعرف أيضا بأنه االستقامة التي كلف اهلل بها عباده ،حيث انه
ليس كل عجز عن اإلتيان بالخير كله ،ينبغي أن يأتي بالشر كله" ولكن بعض الشر أهون

من بعض ،وبعض الخير أوقع من بعض ،فهذه هي الحقيقة الغضب ودرجاته(سعفان،

.(9003

مدرسة التحليل النفسي
ركز فرويد ( )Freudعلى الغرائز في تفسير الغضب والعدوان ،حيث قسمها إلى نوعين وهما غريزة
الجنس وغريزة العدوان ،حيث يعتبر الغضب جزءا من العدوان ،وقد فسر فرويد ) ) Freudالعدوان
على انه سلوك فطري يولد الفرد وهو مزود به ،وهو سلوك وحافز تدميري (حسين ،( 9009 ،وأن
التغيرات السلوكية التي هي أساس العواطف والدوافع اإلنسانية يجب تعريفها بعملية تسمى التطهير

النفسي ،وهذه العواطف والدوافع وكذلك التعبير عن الغضب تنبع من العدوان ،وليس بالضروري أن
تقوم بتخفيف حده الغضب ،بل قد تزيده أو تؤكده ،حيث أكد فرويد أن التعبير عن الغضب بالعدوان
ليس بالضرورة أن يخفف العدوان من الغضب لدى الفرد ،وذهبت النظرية التحليلية إلى أن مصدر

االكتئاب هو الغضب المكبوت لدى األفراد (افريل.( 9009 ،
المدرسة الوجودية لفرنكل ()Frankl ،Victor
يعتبر فيكتور اميل فرانكل أحد علماء الوجودية ،على الرغم ان له مدرسة خاصة سواء في الفلسفة او
العالج .وقد استخدم فرانكل العالج بالمعنى كاسم لنظريته وتقوم هذه الفكرة على كيفية توظيف المعنى
لخدمة الصحة النفسية والمعنى لدى فرانكل هو القوة الدافعية االولية في االنسان وهو بذلك يختلف عن

مبدأ اللذة عند فرويد ويختلف عن مبدأ إرادة القوة عند أدلر فإرادة المعنى لدى معظم الناس حقيقيه
ير
وليست مجرد اعتقاد ،وان سعي االنسان الى البحث عن معنى هو قوة أولية في حياته ،وليس تبر ا

ثانويا لحوافزه الغريزية وهذا المعنى فريد ونوعي من حيث ال بد أن يتحقق بواسطة الشخص وحده،
وعندئذ يكتسب هذا المعنى مغزى يشبع ارادة المعنى عنده(.سعفان .)9003 ،لكن فرانكل ()Frankl

لم يتحدث بشكل مباشر عن الغضب كما فعل اليس ،ولكن يمكن تكوين صورة عن انفعال الغضب من
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خالل نظرية فرانكل (العالج بالمعنى) المتعلقة بالمشكالت الوجودية والروحية ،وما تؤدي إليه من حالة
توتر وشعور بالغضب إلى جانب القلق واالكتئاب ،على أساس فكرة مؤداها أن اإلنسان إذا وجد معنى

أو هدفا في حياته ،فإنه سوف يحتمل المشاكل والصعاب ،ويوظفها في خدمة الحفاظ على المعنى
وتحقيق األهداف ،وذلك ألن الفرد يدرك أن حياته تستحق أن تعاش وأن تستمر ،وبالتالي تستحق

االستمتاع بها.

أما الغضب والقلق فيحدثان عندما تصبح حياة الفرد بدون معنى (حسين ،( 9009 ،ويمكن توضيح
ذلك من خالل الحاالت اآلتية:


الفراغ الوجداني  : Existential Vacuumوهو عبارة عن فراغ داخلي في نفس اإلنسان،
حيث يقول فرانكل أن هذا الفراغ الداخلي يسبب لدى الفرد الكثير من األلم والمعاناة ،ويحدث

نتيجة عدم معرفة الفرد ماذا ينبغي عليه أن يفعل أو ماذا يريد ،أي أن الفراغ الوجودي ما هو

إال خلو الحياة من المعنى ،وافتقاد القيمة ،وعليه فإن اإلنسان ال يجد ما يستحق أن يعيش من
أجله (الخواجا.( 9009 ،


اإلحباط الوجودي  :Existential Frustrationيعرف (سفيان)9003 ،اإلحباط الوجودي بأنه
إحباط الرغبة في وجود معنى للحياة (فشل اإلنسان في إيجاد معنى يناسبه ( ،مع األخذ بعين
االعتبار أن المشكالت المتعلقة بوجهة نظر الشخص في العالم مرتبطة بظروفه النفسية

والبيولوجية واالجتماعية ،ولكنها ليست مسببة لها ،واإلنسان الذي لديه إحباط وجودي قد

يعوضه عنه في صورة أخرى مثل :وجود الرغبة في القوة أو وجود الرغبة في المتعة ،وهذا
يوضح كيف يؤدي اإلحباط الوجودي إلى التعويض الجنسي ،أي أن فرانكل يرى أن اإلحباط

الوجودي يؤدي بالفرد إلى حالة تعويض جنسي مثال ،ألن الطاقة الجنسية تثور خالل الفراغ
الوجودي (الخواجا.(9009 ،
صراع القيم :Values Conflict

أشار (سعفان( 9003 ،أن صراع القيم يظهر نتيجة الصراعات األخالقية أو المشكالت الروحية،
فعندما يعيش الفرد ظروفا مضطربة تهدد كل القيم التي يتمسك بها ،ويجعلها موضع شك ،فإن هذا

يجعله دائما عرضة للتوتر والغضب ،وعندما يتعرض اإلنسان لخطر أو إهانة ،فإنه سوف يعاني من

صراع في القيم .وأضاف فرانكل أن هناك ثالث مجموعات من القيم وهي :قيم ابتكاريه  Creativeأي
ما يعطيه الفرد للعالم من صور ابتكاريه ،وقيم جبرية  Experientialأي ما يأخذه الفرد من العالم في
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صورة التقاءات وخبرات ،وقيم اتجاهية  Attitudinalأي الموقف الذي يتخذه الفرد في حال كان هناك

قدر ال يمكن تغييره( ،سعفان. (9003 ،
مدرسة كارل روجرز

رى العالم اإلنساني روجرز أن معايشة الفرد لالنفعاالت هي عبارة عن حافز ومشجع للفرد على

التغيير ،وهي تمثل جانبا من خبرة الفرد ،فهي عبارة عن خبرات مباشرة وفورية لدى الفرد ،وقد هدف
هذا االتجاه إلى مساعدة المسترشد على إدراك وزيادة الوعي باالنفعاالت التي يتم تحريفها أو انكارها

في الماضي (حسين.(9009 ،

مدرسة أليس ( )Ellisالمعرفية
قدم أليس نظريته حول انفعال الغضب في كتاب خاص سماه (كيف تعيش بالغضب وبدونه)9299 ،

( .)Anger how to live with and without itحيث أكد أليس أن اإلنسان يشعر بالغضب
نتيجة المنغصات والمشكالت اليومية التي تشكل عقبة في تحقيق أهدافه .وأكد أليس على تبني الفرد

ألفكار عقالنية هي التي تؤدي إلى االضطرابات االنفعالية ،ونتيجة لذلك يصبح الشخص أكثر

اضطرابا انفعاليا وأكثر شعو ار بالقصور والنقص وعندما يزداد الغضب تمتد أثاره الى مجاالت أخرى
غير المجال الذي حدث فيه الغضب ونتيجة لذلك يحدث سوء توافق الشخص مع نفسه ومع االخرين.
وكلما كان محتوى هذه األفكار سلبيا كان لها أثر سلبي وعكسي على أداء الفرد ومشاعره (حسين،
)9009فالغضب هو رد فعل المشاعر واألفكار داخل نفس الفرد ،ويأتي استنادا إلى الكيفية التي ينظر
بها الفرد لألحداث ونتائج هذه األحداث ،مثل هذه الكيفية من التصورات واالستنتاجات يمكن أن تكون

واقعية ودقيقة ،أو مشوهة وغير واقعية وغير دقيقة.( 2003 ،Bernard( ،

وتكون سببا في ظهور االضطرابات االنفعالية ،مثل :االكتئاب والقلق والغضب ،واستمرارها لدى الفرد،
حيث أن ما يقوله الفرد لنفسه من أفكار تكون انفعالية ،فإذا كانت أفكاره سلبية نتج االضطراب

االنفعالي ،ومنه الغضب ،ومن األفكار الخاطئة (يجب ،ينبغي ،ال بد (هذه األفكار تؤدي بالفرد إلى

الشعور بالنقص والقصور ،واذا امتد الغضب إلى مجاالت أخرى غير المجال الذي حدث فيه الغضب،
فهذا يؤدي إلى سوء التوافق مع نفسه ومع اآلخرين (حسين.( 9009 ،
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األفكار الالعقال نية المرتبطة بالغضب:
تحدث أليس عن األفكار الالعقالنية المرتبطة بالغضب ،حيث أشار إلى أنه إذا سمح الفرد لألفكار
الالعقالنية بالسيطرة عليه ،فإنه ال يستطيع توجيه االنتباه الكامل للموقف المثير للغضب ،ونتيجة هذه
األفكار يبدأ تدمير الذات ،وأكد أليس أن هناك أربع أفكار العقالنية أساسية يتمسك بها اإلنسان

الغاضب ،وهي على النحو التالي:
-كم كان فظيعا أن تعاملني بمثل هذه الطريقة الظالمة.

ال استطيع أن اتحمل معاملتك لي بأسلوب االستهانة وغير العدل.-ال ينبغي أن تعاملني بهذه الطريقة.

ألنك تعاملني بهذه الطريقة ،أجد انك الشخص الذي ال يستحق أي شيء طيب في الحياة والبد من عقابك.

والى جانب هذه األفكار الالعقالنية والتي تؤدي إلى الغضب وترتبط به ،توجد أساليب ال منطقية
وخاطئة تؤدي إلى الغضب ومنها:
 المبالغة  :Exaggerationحيث يقوم الفرد بإدراك الموقف وتفسيره بطريقة ال تناسب الموقف
نفسه ،وهذا يؤدي إلى مشاعر الخوف والقلق والغضب ،ومن األمثلة على المبالغة :اعتقاد

الفرد بأن ال احد يعاني مثله من مشكالت واحباطات.

 التعميم  :Generalizationهنا ينتقل الفرد من اإلدراك والتفسير الخاص إلى العام ،وينتقل

من الجزء إلى الكل ،علما بأن التفكير العقالني ينطلق من أن الجزء قد ال ينطبق على الكل،
ومن األمثلة على التعميم الخاطئ :إذا حدثت مشكلة مع شخص فإن الفرد يتوقع حدوث نفس

المشكلة له.

 أخطاء الحكم واالستنتاج  :Judgmentويعرف أليس الحكم بأنه قرار عقلي برأي معين،
واعتبره أساسا للتفكير ،ويبني عليه االستدالل والبرهنة.

وعرف أليس االستنتاج  Inferenceبأنه انتقال العقل من قضية مسلم بها إلى قضية أخرى مترتبة
عليه ،مثال مع ذلك :إذا أصدر شخص حكما أو فسر حادثة دون توفر معلومات خاصة ،أو دون فهم

السياق ،فأن الشخص سوف يصدر حكما خاطئا وبالتالي يخطئ في االستنتاج (حسين)9009 .
و(الخواجا.(9009 ،
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فسرت نظرية أليس  Ellisكيفية حدوث الغضب كاآلتي:
 خبرة أو تجربة محركة ومنشطة للغضب
 ارتباط أفكار ومعتقدات العقالنية

 نتيجة انفعالية (سعفان ،( 9003 ،بحيث إذا فسر الفرد الموقف على أنه غير عادل فإنه
سوف يستجيب بالغضب (ضمرة.(9001 ،

مدرسة كارين هورني Karn Horney
أكدت هورني أن الغضب يأتي عندما ال تشبع حاجات الفرد الوجدانية ،وخاصة في مرحلة الطفولة،
هذا بدوره يؤدي إلى حالة من القلق األساسي  ،Basic Anxietyوعرفت هورني الغضب بأنه انطباع

غير لفظي يشعر به الفرد ،هذا الشعور بأن العالم من حوله غير آمن ويبعث عن التهديد ،حيث يقوم

الفرد بتحويل هذا القلق األساسي إلى غضب ،وبهذا فإن هورني ترى أن الغضب المزمن هو دفاع ضد

الشعور بعدم األمن االنفعالي (افريل.(9009 ،
اتجاه بيك Beck.A

أكد بيك ) (beckعلى أهمية األفكار التلقائية (الحديث الذاتي) في ظهور االنفعاالت السلبية ومنها
الغضب (حسين .(9009 ،حيث أن بيك أوضح أن كل فرد يمتلك أبنية معرفية خاصة ،وهذه األبنية
أطلق عليها اسم المخططات المعرفية  ،Cognitive Schema'sوالتي يمكن التعبير عنها من خالل

األفكار الذاتية ،وتتكون األبنية المعرفية من خالل الخبرات الحياتية والتجارب الشخصية ،ومن خالل
هذه األبنية تظهر األفكار اآللية السلبية ،Negative Automatic thought- N.A.Tوأكد بيك

( (Beckأن هذه األفكار ال تكون ضمن الخبرات الشعورية ،بل قريبة من حيز الشعور ،من حيث كون
الفرد غير واع لمثل هذه األفكار ،وللدور الذي تلعبه ،وتأثيرها على مزاجه وتصرفاته ،ومن أمثلتها

عبارة (أنا غبي) ،هذه المكونات المعرفية تؤثر وبشكل فعال في سلوك الفرد وحالته االنفعالية ،ومن
االنفعاالت األساسية عند بيك الحزن ،واالبتهاج ،والغضب ،واالكتئاب( ،ضمره.(9001 ،

وتظهر هذه االنفعاالت من خالل الطريقة التي يدرك بها الفرد الحدث ،وهي (االتجاهات ،والقيم،
واالعتقادات( ،وهي التي تعد المسؤولة عن كبت وتخزين واسترجاع المعلومات لدى الفرد ،بحيث إذا
كانت هذه المخططات وظيفية وتوافقية فإنها ترتبط بالتوافق االنفعالي لدى الفرد ،أما إذا كانت مختلفة

وغير وظيفية ،فإنها ترتبط باالضطراب االنفعالي ،وتختلف المخططات المعرفية من فرد إلى آخر من
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حيث محتواها وسعتها ومرونتها (حسين ، (9009 ،حيث أن الفرد يشعر بالغضب أو االكتئاب من
خالل األحداث الضاغطة في البيئة التي تنشط المخططات المعرفية السلبية وغير الواقعية ،وهذا

المخطط يوضح التفسير المعرفي للغضب( ،حسين. (9009 ،
مدرسة ستانلي هول :Stanley hall
تعتبر جهود العالم النفسي ستانلي هول من الجهود العلمية األولى في فهم ودراسة انفعال الغضب،
حيث قام بجمع حوالي ( )2184سؤال خاصا متعلقة باإلحداث الغاضبة ،ماذا يفعل الشخص أثناء

الغضب ،وما الذي يشعر به بعد ذلك من تغييرات جسمية او عقلية.

وقد أشار هول في (سعفان)9003 ،إلى وجود نوع من الغضب يتعلق بالتصرفات الطبيعية ،يظهر
عندما تكون األشياء غير الحية ال تعمل بالطريقة المثلى مثل :األقالم والمالبس واللعب ،ففي هذه

الحالة يتصرف كما لو كان هذا القلم هو المزعج أو أي أداة أخرى ،قادرة على الشعور بما أصاب

الفرد من غيظ،

وهناك نوع آخر من الغضب يختص بالدماغ ،وهو يعتمد على الفطرة أو المزاج ،مثل الكراهية الخاصة
التي تثيرنا ،وهي العادات والعلل واألهواء ،التي يقابلها بعض األفراد سواء كانوا من الطيبين أو غيرهم.
مدرسة سبيلبيرجر :Spielberger
أنشغل سبيلبرجر في منتصف الستينات بدراسة القلق وقياسه ،إال انه عاد واتجه نحو تقدير الغضب

وتحديد دوره في أمراض التوتر والشرايين ،فاتجه نحو الحديث عن الغضب ،وأتجه إلى تقسيمه إلى

حالة وسمة (سعفان )9003 ،وذلك بناء على طبيعة وهبرة الغضب ودرجته والتعبير عنه ،وقام
بتعريف كل مصطلح بشكل منفرد حيث عرف الغضب كحالة بأنه:
الغضب حالة :Anger of stateهو حالة عاطفية ملحوظة تتركب من أحاسيس ذاتية وتختلف في

حدتها من التوتر الخفيف إلى االنزعاج أو اهتياج مكثف ،وهي حالة انفعالية مؤقتة تتباين وتختلف في

التوتر والمدة والكثافة ،مصحوبة بردود فعل جسمية تعمل على استثارة الجهاز العصبي الالإرادي مثل
توتر العضالت ،وزيادة ضربات القلب ،وارتفاع ضغط الدم ).(Wilkowski,et al,2007

الغضب كسمة :عرف سبيلبرجر الغضب كسمة بلغة الكم ،أي بعدد المرات التي يشعر فيها الفرد
بالغضب في وقت محدد ،علما بأن الشخص الذي لديه درجة مرتفعة من سمة الغضب يميل
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لالستجابة لكل المواقف أو غالبيتها بالغضب ،أي أن الغضب كسمة له صفة الثبات النسبي (سعفان،

 )9003و (حسين.( 9009 ،

وقد أكد (حسين ) 9009 ،أن سبيلبرجر ذكر أن األفراد ذوي الدرجات المرتفعة على سمة الغضب
يميلون إلى إد ارك مدى واسع من المواقف البيئية على أنها تمثل تهديدا لهم ،ولذلك فهم يعيشون حالة

الغضب كثي ار وبشدة ،وتكون لديهم فيها نزعات قوية نحو العدوان الجسمي واللفظي ،وهذا يؤكد أن
سمة الغضب تنطوي على مكونات معرفية وسلوكية وانفعالية وفسيولوجية.

وذهب سبيلبرجر إلى وصف ثالثة محاور وهي القلق ،والغضب ،والفضول ،فالقلق والغضب يؤديان

إلى الهروب أو العراك ،أما الفضول فهو ضروري للبقاء (كاسنيوف وتافرات.(9006 ،

وقد أكد سبيلبرجر أن هناك عالقة بين الغضب كحالة وكسمة من حيث إمكانية وجود حالة الغضب

دون سمة الغضب ،ولكن سمة الغضب يتبعها حالة الغضب ،فاألفراد الذين لديهم استعداد مرتفع
للغضب هم األفراد من ذوي سمة الغضب ،بحيث يجعلهم يستجيبون بشدة وسرعة للمواقف المثيرة

للخطر والتهديد ،ويكونون حادي الطباع ومتهورين وجانحين،

فاألفراد الذين يخبرون سمة الغضب المرتفعة يكونون أكثر عرضة لحالة الغضب بشكل مباشر وكبير
).(Wilkowski,et al,2007

مدرسة أفريل Avirll ،James
يعتبر أفريل Avirll ،من ابرز العلماء الذين تناولوا انفعال الغضب بالكثير من االهتمام والدراسة
والبحث ،وكان لجهوده أثر كبير في قياس انفعال الغضب وفهمه.

واعتبر افريل أن للغضب وظيفة أساسية بالنسبة للفرد أال وهي تصحيح أخطاء كبيرة يواجهها الفرد من
خالل تفاعله وتعامله مع أحداث الحياة الضاغطة ،وحدد افريل ثالث نقاط أساسية لتفسير الغضب

كعاطفة وهذه الخصائص هي:

 سرعة التأثير .Impulsive

 استم اررية الصراع .Conflictive
 السمو في المشاعر ( Transcendentalافريل.(9009 ،
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وعرف أفريل) )Avirll ,2001الغضب بأنه مجموعة من االستجابات التي تصدر عن الفرد تجاه أنواع
معينة من االستف اززات ،واعتبره شكال من أشكال التفاعل االجتماعي ،شأنه في ذلك شأن االنفعاالت

األخرى .ويستطيع الفرد التعبير عن غضبه بطرق مختلفة منها العدوان ،وأكد أيضا أن للغضب وظيفة
توافقية تمكن الفرد وتساعده على التعامل مع المواقف التي يواجهها ،وللغضب مالمح واضحة على

الوجه ،وأن األفراد من خالل عملية التنشئة االجتماعية والتوافق مع البيئة ،يتعلمون قواعد واضحة
تحكم كيفية التعبير عن االنفعاالت.
وعليه فإن نموذج افريل يرى أن االنفعاالت تفهم من خالل المنظور االجتماعي والثقافي في البيئة ،وما
هي إال اجتماعية مؤقتة تتضمن تقييم الفرد أو سلسلة من السلوكيات التي تعكس أحداث الحاضر

والمستقبل( .حسين ) ،9009 ،و(افريل.(9009 ،
نموذج نوفاكو ( )Novacoللغضب
انطلقت فكرة نوفاكو ( )Novacoحول مفهوم الغضب من فكرة مؤداها أن الخبرة االنفعالية يمكن
تعريفها وتحديدها من خالل البناء المعرفي للفرد ،علما بأنه عرف األبنية المعرفية بأنها عبارة عن
تقييمات معرفية وتفسيرات يعطيها الفرد للحدث أو الموقف ،وأكد أن الغضب انفعال سوي وله وظائف

ايجابية وأخرى سلبية.
وأشار نوفاكو أن الغضب ناد ار ما يؤدي إلى العدوان ،وأضاف أن الغضب يتولد من خالل المطالب
الداخلية أو الخارجية في البيئة ،وقد فسر نوفاكو الغضب على أنه تعرض الفرد لمواقف وأحداث

استف اززية ،يلي ذلك تفسير الفرد لهذه المواقف

(العمليات المعرفية) .ثم االستثارة الوجدانية ،ثم

االستجابة السلوكية حيال هذه المواقف والخبرات،
لهذا فان الغضب لدى نوفاكو له ثالثة مكونات ،هي :المكونات المعرفية ،االستثارة الفسيولوجية،

والمكونات السلوكية .وأشار نوفاكو أيضا إلى وجود نوعين من العوامل المعرفية التي تساعد في استثارة
الغضب وهي التقييمات المعرفية والتوقعات ،وفسرها على النحو التالي:
التقييمات المعرفية :وهي الطريقة التي يفسر الشخص الحدث الذي تعرض له ،وهذا التفسير يعتمد
على خبرة الفرد االنفعالية التي يعايشها ،وهي كما أشار إليها (حسين.( ،9009 ،

 تفسير األحداث الماضية والحالية ودرجة التهديد واألذى الذي تمثله هذه األحداث
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 األحكام وتشير إلى األحكام التي يكونها الفرد فيما يتعلق بمدى قدرته على التعامل مع تلك
األحداث أو المطالب التهديدية المدركة في البيئة.

 التوقعات :وهي وجهات النظر الذاتية لدى الفرد ،التي يكونها عن األحداث المستقبلية
واالستجابات السلوكية ،وأضاف نوفاكو إلى أن هذه التوقعات تبنى على التقييمات المعرفية

السابقة لدى الفرد ،ويكون الفرد التوقعات والتقييمات المعرفية عن األحداث في البيئة بناءا
على العمليات الداخلية من الحور الداخلي للفرد (أحاديث الذات) (حسين.( 9009 ،
 .6.1.1أسباب الغضب:
للغضب مسببات ومثيرات ،ورغم أن هذه المسببات والمثيرات قد تنشأ لدى الكثير من األفراد ،لكن ردود
فعل تختلف من فرد إلى آخر ،بحيث أنها تعتمد على تقدير الفرد للضرر أو الحدث أو الخسارة ،فهي
عوامل تشريط بدرجة الغضب لدى األفراد (عواد.(9009 ،

ويعود سبب الغضب إلى االنضمام مثير الغضب إلى تفسير ذلك المثير ،باإلضافة إلى النتائج المعززة
القصيرة األمد لتعبير الغضب (كاسينوف وتافرات.(9006 ،
والمثيرات هي عبارة عن منبهات خارجية أو داخلية تهيئ المجال لرد فعل الغضب ،وأنها أفعال

اآلخرين ،أو احجامهم عن الفعل ،وهي األزمنة أو األمكنة أو الذكريات أو األفكار الراهنة التي تبدأ
بتسلسل الغضب ،ومن أمثلة المثيرات:

 مثيرات كالمية ،مثل الشتائم الشخصية الفظة (النابية( ،وتلقي أخبار مخيبة ،واتهام الفرد بسوء
السلوك.

 مثيرات حركية :مثل أن يدفع الفرد أو يضرب.
 مثيرات مرئية :مثل أن يحملق شخص غريب في وجهك ،أو مالحظة أبوين يسيئان معاملة
ولدهما.

بهذا نرى أن كل مثيرات الغضب هي سلبية بغيضة ،تقع بين األفراد (كاسينوف وتافرات.(9006 ،
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 .1.1.1العوامل التي تجعل الشخص أكثر غضبا:
العوامل والمواقف المثيرة للغضب قد يوجد بعضها لدى االشخاص ومع ذلك نجد الشخص يستجيب
لها بغض شديد وشخص أخر يستجيب لها بغضب معتدل وشخص ثالث يستجيب لها بالالمباالة
والتبلد وتفسير ذلك ان هناك عوامل مسؤولة عن شكل ومستوى استجابة الغضب عندما توجد مثيرات

الغضب وهنا سوف نعرض العوامل وهي:
- 9االستعداد للغضب :يمكن النظر الى االستعداد من زوايا عديدة كاالستعداد البيولوجي
والفسيولوجي واالستعداد المزاجي والعقلي وهم بالتفصيل:

 االستعداد البيولوجي والفسيولوجي :يفسر لنا األساس العصبي للغضب ،وأيضا االساس

الهرموني خاصة هرمون االدرينالين فاألشخاص الذين لديهم تنشيط زائد للجهاز العصبي

االارادي وخاصة الجزء السمبتاوي منه هم أكثر غضبا واألشخاص الذين لديهم افراز زائد

لهرمون االنفال االدرينالين هم اكثر غضبا.

 االستعداد المزاجي :يفسر لنا سمات شخصية الشخص التي تجعله يميل الستثارة بشدة
للمواقف والمثيرات واالستجابة لها بشدة أيضا.

 المخطط العقلي :والمقصود به التنظيم العقلي للخبرات ومن خالله يمكن معرفة سبب
انتباه الشخص ألنواع معينة من المثيرات والحكم عليها بأنها سلبية ثم االستجابة لها

بشكل معين وشدة زائدة ،ومن خالل معرفة المخطط العقلي يمكن تفسير ظاهرة تقبل
الشخص اإلهانة من شخص ما وعدم تقبلها من شخص آلخر.
- 9طريقة تفسير الشخص وتأويله لألحداث:
وهذه الطريقة هي التي تؤدي الى التوافق او الالتوافق .فإذا اعتمد الشخص على االفكار

االنهزامية او المشموشة او غير المنطقية مثل التمسك بفكرة أو اتجاه أو دحض فكرة أو اتجاه

(دون توفر المعلومات واألدلة) فإن ذلك يزيد من شعور الشخص بالغضب كما ان اسراف

الشخص في استخدام أساليب غير منطقية مثل :المبالغة او التعميم يزيد ايضا من شعوره

بالغضب.
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- 3افتقاد المعنى:

افتقاد االنسان للمعاني في حياته ،أو فشله في تحديد معنى كامل لحياته ،وعدم وعيه بمعرفة

الهدف من المعاناة ومن الموت على غرار معرفته بالهدف من الحياة .وكذلك وعيه بأنه انسان
يستطيع تحقيق الكثير من االهداف ،مع تحمل الصعاب بتقبل حياته او مواجهتها من خالل
اختبارات حرة مسؤولة تحدد النجاح او الفشل وقد يعاني الشخص من تشويش خبراته ووعيه

ويشعر بانه مقيد وغير حر كما يشعر باالغتراب عن ذاته وعن مجتمعه .كل هذه الفقدانات

والسلبيات من شانها ان تزيد من الشعور بالغضب.
- 4عتبة الغضب:

يوجد في السيكوفيزياء ما يعرف بمفهوم العتبة المطلقة وهي النقطة التي تفصل بين االحساس

وعدم االحساس بالمنبه .فإذا كانت العتبة منخفضة فان حساسية الشخص للمنبهات مرتفعة
وهذا يرفع مستوى االستثارة لديه وهذا على عكس صاحب العتبة المرتفعة وعلى ذلك فلدى كل

شخص عتبة للغضب وتتكون عتبة الغضب من اساسين :االستعداد للغضب من ناحية

وطريقة تفسيره لألحداث ووجود معاني في حياته من ناحية اخرى.
أيضا من العوامل التي تسبب الغضب:

 .9الفشل واإلحباط :فالغضب من أشهر االنفعاالت التي تثار في المواقف اإلحباطية ،مثل وجود
عائق يؤدي إلى عدم قدرة الفرد على إشباع حاجاته وبلوغ أهدافه ورغباته (افريل.(9009 ،

 .9البيئة :أي المكان الذي نلتقي فيه إثارة الغضب ،وله دور هام جدا في ظهور االستجابات أو
عدمه.

 .3الثقافة المجتمعية السائدة في المحيط الذي يعيش فه الفرد :فبعض الثقافات ترى أن انفعال
الغضب ما هو إال استجابة همجية غير سوية ،وبعضها يرى أنها طبيعية لمواقف الحياة

اليومية.

 .4الحالة االنفعالية :ويقصد بها إذا كان الفرد في حالة من السعادة أي انفعال ايجابي فإنه يحتمل
ما يدور حوله من مشاكل أو منغصات ،بعكس لو كان في حالة إحباط أو عصبية.

 .5الصحة الجسدية :وهي عامل هام في استثارة الغضب ،فالفرد إذا كان مريضا أو معتدال أو
لديه إعاقة فأنه سوف يغضب بشكل أكبر مما لو كان بحالة صحية جديدة أو سليمة.
68

 .6اإلدراك الفردي :إن استجابة الفرد للمثير تعتمد على طريقته الفردية التي تعلم فيها السيطرة

على انفعاالته واظهارها،وذلك بناءا على مضمون الوعي والالوعي عند األفراد
).(Raymond,et al,2002

 .1.1.1أنواع الغضب:
للغضب ثالث تصنيفات وهي:
 األول :الغضب الصريح (.)Manifest Anger
 الثاني :الغضب الكامن ( .)Latent Angerوهذا النوع من الغضب له دور هام في االكتئاب
المزمن ،حيث ال يعي به الشخص ،ويتم كبته إلى مستوى الالشعور.

 الثالث :الغضب المزمن ( .)Chronic Angerويمثل هذا النوع مشكلة حقيقية ،وخاصة توافق
الفرد في حياته ،وله ثالث خصائص وهي:
.9

انه مرضي يؤدي إلى شقاء الفرد في حياته وكذلك يسهم في حدوث المرض الجسمي.

.9

يتسم بأنه زائد عن الحد ،حيث تكون استجابة الفرد خارجة عن الحدود كاستجابة اإلحباط.

.3

خصائص شخصية ،أي أن كل فرد يتميز بأن له استجاباته الخاصة بشخصه وتفرده عن

غيره( ،افريل.(9009 ،

 .9.1.1تأثير الغضب على الصحة:
للغضب آثار على صحة اإلنسان ،ومضار الغضب كثيرة تشمل جميع جوانب الحياة الفردية
واالجتماعية والجسمية والنفسية والفكرية ،فهو مفتاح الشرور (سليمان.(9009 ،


التغيرات الفسيولوجية

تبدو التغيرات الفسيولوجية ظاهرة في هيئة الغاضب ،يستطيع كل فرد من حوله مالحظة هذه اآلثار
ومنها :احمرار الوجه ،وتغير الصوت ،والتعرق ،والكالم المتدفق ،والرعشة وغيرها (Matthew, et al,
.)2007
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وأشار افريل ( )9000إلى أن التغيرات الفسيولوجية عبارة عن ميكانيزمات تكيفية تساعد الفرد على

التعامل مع التهديدات واألخطار التي يواجهها ومن أهم التغيرات الفسيولوجية الظاهرة للغضب تغير

لون البشرة ،وشدة الرعدة في األطراف ،وخروج األفعال عن الترتيب والنظام ،واضطراب الحركة
والكالم ،والتعرق ويشعر الفرد إثناء غضبه بان نظم عمل القلب قد خرج عن السيطرة ،وقد يعاني من
تشنج عضلي ،وشد الفكين واآلم في الرأس ،ويالحظ أيضا إحكام قبضة اليد ،وسلوكيات حركية أخرى
مرتبطة بالغضب مثل رفع اصوت والخبط على األرض أو الحائط أو أي شيء حوله (كاسينوف

وتافرات.)9006 ،


اآلثار الجسمية

للغضب آثار داخلية ،فهو ال يكاد يترك جها از من أجهزة الجسم الحساسة إال ويؤثر فيه بدرجة ما،
على خالف المشاعر والعواطف األخرى ،التي يخبرها اإلنسان ،وعليه فإن استمرار تعرض الجسم

لمثل هذه التأثيرات المتكررة كفيلة بتدمير كيماوية أعضائه وهدم أنسجته ،واصابته بالعلل واألمراض،

وأضاف (حسن)9004 ،أن األشخاص الذين يعانون من انفعاالت نفسية مستمرة يصابون بمرض

السرطان باحتمال نسبي أكبر ،والسبب أن االنفعاالت النفسية تولد اضطرابا هرمونيا خطي ار في الغدد
الصماء يؤدي إلى تأرجح في التوازن الهرموني بصورة دائمة ،والتأرجح يساعد على ظهور البؤر

السرطانية في احد أجهزة البدن بحيث أن مادة األدرنالين المفرزة في حالة الغضب تؤثر على الكبد،
وتدفعه إلى زيادة إفراز الجلوكوز في الدم،
والزيادة الحادة في مستوى السكر قد يؤدي إلى غيبوبة سكرية ،والجهاز الهضمي من أكثر أجهزة
الجسم تأثي ار بحالة الغضب ،ويؤدي كذلك إلى ارتفاع شحوم الدم ،ما يؤدي إلى تصلب الشرايين ثم

الجلطة القلبية والدماغية (عواد )9009 ،و(علي .(9004 ،وللغضب آثار مؤذية على القلب فالغضب
يجهد القلب كما لو كان يعدو ويؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم ،اإلصابة باألزمات القلبية نتيجة التوتر

الشديد ).(Matthew, et al, 2007


اآلثار النفسية

للغضب أيضا آثار نفسية ،وهو إحدى السمات األساسية للكثير من االضطرابات النفسية ،فالشخص
الغاضب يفقد القدرة على إدراك مقومات الموقف بشكل متوافق ،فالشخص الغاضب ال يكون متوازنا

مع حجم المؤثر أو الموقف الحقيقي ،ويتميز حديثه بالعجلة والتدفق واالنفعالية الزائدة (عواد،(9009 ،
ويصبح الشخص الغاضب غير قادر على التفكير السليم أو إصدار الق اررات السليمة ،وعليه فإن

اإلنسان يفقد وظائفه األساسية مثل االتزان العقلي واالنفعالي ،فالفرد الغاضب يفقد صوابه ،ويسلب
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عقله ،ويدفعه الغضب لسب والشتم والسخرية والتلفظ باأللفاظ البذيئة ،مما يسبب لديه الحسرة والخسارة
والندم (سليمان.(9009 ،

وللغضب آثار نفسية بالغة منها االكتئاب ،واالضطرابات السلوكية التي قد تؤدي إلى الرغبة في

االنتحار وخاصة لدى المراهقين الذكور ( ،(Matthew, et al, 2007وكذلك االضطرابات الحدودية
مثل جنون العظمة ،والنرجسية ،واضطراب الشخصية ). (Wilkowski, et al, 2007
وله أيضا مضار اجتماعية ،فالغضب يولد الحقد في القلوب ،واضمار السوء للناس ،وهذا يؤدي إلى
خسارة األصدقاء ،وتنقطع الصلة بمن حوله(سليمان.(9009 ،
وأشار الغزالي في (سليمان(9009 ،أن الحقد من آثار الغضب ،وعجز الفرد عن التعبير عن غضبه

واضط ارره إل كبته ،يؤدي إلى إرجاع الغضب إلى الباطن ويصبح حقدا.
 .11.1.1تشخيص الغضب:

إنه من الضرورة بمكان وصف انفعال الغضب وقياسه وتشخيصه قبل اتخاذ قرار التدخل العالجي،
وذلك نظ ار لكون انفعال الغضب انفعال طبيعي وفطري يخبره كل فرد ،وله مكونات فسيولوجية ومعرفية

وسلوكية ،وعند تشخيص انفعال الغضب ال بد من الرجوع إلى المدرسة السلوكية في نظرتها للسلوك
المضطرب والسلوك السوي ولها ثالثة عناصر أساسية (حسين )9009 ،و(سعفان)9003 ،وهي:
.9

متكرر الحوادث (يتسم بالتواتر).

.9

يتسم بالشدة.

.3

يستمر لمدة طويلة.

وفيما يلي وصف لكل عنصر من هذه العناصر(حسين )9009 ،و(سعفان)9003 ،وهي:
 متكرر :يظل الشخص غالبا غاضبا ،أي أن الفرد يكرر الغضب ،حتى يغدو سمة من سمات
شخصيته ،ويستجيب بانفعال الغضب على مختلف المثيرات.

 الشدة :قوة رد الفعل وحدتها( ،بدرجة كبير) ،وتشمل الشدة جانبين ،األول الغضب يشمل
الشخص كله ويؤثر في سلوكه وخبراته ووظائفه الفسيولوجية ،ويتركز نشاط الفرد كله حول

الغضب ،ما يؤدي إلى التوتر والتهيج الشديد وتعطيل األنشطة التي يقوم بها الفرد

 المدة :طول الفترة الزمنية التي يبقى فيها الفرد غاضبا.
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 .11.1.1طرق قياس الغضب وفق (سعفان)9003 ،ومنها:
 .9المالحظة المباشرة :بحيث يمكن قياس الغضب من خالل المالحظة المباشرة التي تتم من
خالل القائمين على المالحظة.
 .9أسلوب المراقبة الذاتية ،ويعتبر من األدوات الهامة والرئيسية في تقييم وقياس الغضب ،وذلك
من خالل سجالت يقوم الفرد نفسه بتسجيل حاالت الغضب التي يمر بها من عالمات معرفية

وفسيولوجية وسلوكية تميز الغضب.

وهناك العديد من المقاييس وفق (سعفان )9003 ،التي ظهرت لقياس الغضب والعدوانية والعدائية،

ومن أهمها:

 .9اختبار العدائية  Hostilityمن إعداد كوك وميدلي  Cook & Medeleyعام ،1954
واختبار العدائية  Overt Hostilityمن إعداد شولتز  .1954وهذان االختباران اشتقا من

قائمة مينسوتا متعدد األوجه للشخصية (األنصاري.(9009 ،
 .9قائمة بص – ديركي المتعلقة بالعدائية  Buss Durkee Hostility Inventoryللعام
 ،9259قام بتعريبه محمود  ،9216ويضم هذا المقياس ثمانية أبعاد وهي الهجوم البدني،
والعداء غير المباشر ،سرعة التهيج ،االستياء ،السلبية ،الشك والريبة ،العدوانية اللفظية،

اإلحساس بالذنب ،ويعد هذا المقياس من أدق مقاييس لعدوانية ،وأكثرها انتشا ار من الوجهة

السيكومترية.

 .3قائمة نوفاكو للغضب . The Anger Inventory
 .4مقياس الغضب كحالة والغضب كسمة :رغم تعدد المقاييس التي تقيس الغضب ،إال أنها لم

تنجح في التمييز بين المفاهيم المختلفة كالغضب والعدائية والعدوان ،وظهرت جهود سبيلبرجر

في عام  9213والذي اعتمد في القياس على طبيعة وشدة واستمرار الغضب ،وذلك على
اعتبار أن الحالة مؤقتة ،والسمة على قدر من االستقرارThe State Trait Anger ( ،
 ،)expression inventory STAXIوقام بتعريبه عبد الفتاح القرشي لعام  ،9229وهذا
ويتكون المقياس من خمسة مقاييس فرعية وهي حالة الغضب  Anger Stateويشمل عشرة

بنود ،مقياس سمة الغضب  Anger Traitويضم ثمانية بنود ،مقياس توجيه الغضب للداخل

 Anger Inويضم ثمانية بنود ،مقياس توجيه الغضب للخارج  Anger Outويضم مانية
بنود (سعفان. (9003 ،
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 .5مقياس الخبرات الشخصية المرتبطة بوصف انفعال الغضب ألفريل ،والذي يعتبر من أهم
مقاييس الغضب ،وقام بتعريبه كل من حسن عبد المعطي وعلى عام  ،9009واهتم افريل

أيضا بالتفريق بين الغضب والضيق ،فالضيق ال يكتسب أي فعل خاص أو مباشر ولكنه
يتفاعل في مواجهة أحداث الحياة غير السارة على عكس الغضب ،والذي له سمة الفعل

المباشر وراء أساليب مواجهة الشخص ألحداث الحياة ،ويتكون المقياس في صورته النهائية
بعد تعريبه وتقنينه من  36فقرة ويقيس خمسة أبعاد (سعفان .(9003 ،وهناك عدة مقاييس

أخرى هدفت إلى قياس الغضب ومنها مقاييس كفافي ،والفايد ،والنابو وغيرهم.

 1.1الدراسـات السابقــة
بعد الرجوع إلى األدب التربوي المنشور في المجالت العلمية ورسائل الماجسـتير والـدكتوراه ،تـود الباحثـة عـرض

بعض من الدراسات التي ترتبط بموضوع هذه الدراسة ،وحسب اآلتي:
 1.1.1الدراسـات التي تناولت الضغوط النفسية واالجتماعية:

الدراسات العربية:
 .1دراسة مريم (:)6002
هدفت الدراسة إلى إعداد برنامج نفسي – تدريبي لتنمية مهارات إدارة الضغوط النفسية المهنية لدى عينة
من الممرضات في سوريا قوامها ) (204ممرضة ،وقد استخدمت الباحثة إضافة إلى البرنامج التدريبي

عددا من المقاييس وهي :مقياس مصادر الضغوط النفسية المهنية ،وقائمة األعراض النفسية المهنية،

مقياس أساليب التعامل مع الضغوط ،واختبر روتر لتكملة الجمل الناقصة ،وقد توصلت الدراسة إلى عدد

من النتائج منها :أن الممرضات تعاني مستوى متوسطا من الضغوط ،كما أشارت إلى أن أكثر أساليب

التعامل مع الضغوط استخداما من قبل الممرضات هي بالترتيب :حل المشكلة ،طلب الدعم االجتماعي،
االستسالم واإلذعان ،وأقلها استخداما :التعبير عن المشاعر ،واالنشغال الذاتي .كما أثبتت فاعلية البرنامج
التدريبي في تنمية مهارات إدارة الضغوط النفسية المهنية.
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 .1دراسة الشريف ( :)2003
هدفت الدراسة إلى تعرف درجة الضغط النفسي ،وتعرف أساليب المواجهة التي يستخدمها األطباء في
سوريا ،وقد أجريت الدراسة على ) (152طبيبا وطبيبة ،وقد استخدم لهذا الغرض قائمة أعراض الضغوط

) (Leatzواستبانه أساليب مواجهة الضغوط النفسية ،واستبانة نمطي الشخصية  ، A-Bوأظهرت النتائج
وجود عالقة ذات داللة إحصائية في متوسط درجة الضغط النفسي ونمط الشخصية  ،Aكما أشارت إلى

أن أفراد العينة لديهم درجة متوسطة من الضغط النفسي ،ويرجع ذلك إلى استخدامهم أساليب فعالة في

مواجهة الضغط النفسي مثل أسلوب حل المشكلة ،والمواجهة الفعالة ،كما خلصت الدراسة إلى ضرورة
إعداد برامج لدارة الضغوط النفسية في العمل.
 .1دراسة جاد اهلل ()2002
هدفت هذه الدراسة إلى تحليل ضغوط العمل التي تتعرض لها المرأة المصرية في مصر ،وذلك من خالل

وضع نموذج مقترح يتكون من خمسة عناصر متتالية ومتداخلة ،للتعرف على مدى إدراك المرأة وردود

أفعالها تجاه المواقف الضاغطة بشكل عام ،والتعرف على طبيعة ضغوط العمل ،وتحديد مدى قدرة المرأة
على التكيف مع الضغوط التي تتعرض لها بشكل عام وتوضيح كيفية إدارة ضغوط العمل ،وقد طبق

مقياس ضغوط العمل على عينة مؤلفة من ) (220من النساء العامالت ،وقد أشارت نتائج هذه الدراسة

إلى أن مستوى معاناة المرأة المصرية من الضغوط مستوى متوسط ،وأن قدرتها على التكييف مع الضغوط

قدرة متوسطة ،كما أشارت إلى أن هناك عالقة ارتباط موجبة معنوية بين قدرة المرأة على التكيف ومستوى
معاناتها من الضغوط.

 .1دراسة علي ()1111
هدفت الدراسة إلى عقد مقارنة بين العامالت المتزوجات مرتفعي المساندة االجتماعية ،وبين العامالت
المتزوجات منخفضي المساندة االجتماعية في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة في سوريا ،وفي اإلصابة

باالضطرابات النفسية ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (100من السيدات قسمن إلى مجموعتين:
المجموعة التجريبية وقوامها ( )50مدعمة بمساندة اجتماعية ،والمجموعة الضابطة وقوامها ( )50من

السيدات العامالت غير المدعمات بمساندة اجتماعية سواء من األسرة أو من جماعة العمل .وقد أظهرت

نتائج هذه الدراسة وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين في مواجهة أحداث الحياة الضاغطة لصالح
المجموعة المدعمة بمساندة اجتماعية.
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 .1دراسة شعبان (:)1995
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الفروق الجنسية والعمرية في التكيف مع األزمات والتصدي لها في
مصر .وكانت عينة الدراسة مكونة من ) (694فردا تراوحت أعمارهم ما بين ) (38- 14سنة ،وقد
اشتملت العينة على طلبة من مراحل مختلفة وعاملين في وظائف ومهن متعددة ،وقد أشارت نتائج الدراسة

إلى أنه ال توجد فروق دالة بين متوسطي الجنسين في كل من أساليب التكيف اإلقدامية واإلحجامية ،كما

أشارت أيضا إلى وجود تأثير لمتغير العمر على بعض األساليب اإلقدامية لصالح الفئة العمرية األعلى

وعدم تأثير متغير العمر على األساليب اإلحجامية االلتفاف إلى اتجاهات وأنشطة أخرى ،واقامة العالقات

االجتماعية ،والعمل من خالل الحدث.
 .6دراسة الهنداوي (:)1991
هدفت الدراسة إلى التعرف على مصادر ضغوط العمل ،وكذلك قياس العالقة بين ضغط العمل وبعض

المتغيرات ،في السعودية كما كان من أهدافها تقديم بعض االستراتيجيات للتعامل مع مشكلة الضغوط وقد

أجريت الدراسة على عينة من العاملين من جنسيات مختلفة يعملون في قطاع المستشفيات السعودية في

السعودية ،وكان من نتائج الدراسة وجود فروق في إدراك األفراد لمسببات ضغوط العمل وفقا لجنسياتهم،
وأن العاملين من غير السعوديين يشعرون بمستوى ضغط أعلى ،كما أشارت الدراسة إلى بعض

االستراتيجيات للتعامل مع ضغوط العمل ومنها :العالج الروحي ،والتغذية المرتدة الحيوية ،نظم الحوافز

وتقييم األداء ،وبرامج مساعدة العاملين.

 .1دراسة عبد المعطي ( ) 1992مصر ،واندونيسيا.
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير حضارة وثقافة كل من المجتمع المصري ،واالندونيسي في
تشكيل شخصية أفرادها واستجاباتهم لضغوط أحداث الحياة وأساليب مواجهتها ،وقد تألفت عينة الدراسة

من اآلتي:
أوال :العينة المصرية وعددها ( )315من الجنسين.
ثانيا :العينة االندونيسية وعددها ) (297من الجنسين.
وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن المصريين أكثر معاناة لضغوط أحداث الحياة ،وذلك بسبب ما يتبعونه

من أساليب في مواجهتها كالميل إلى أسلوب التجنب واإلنكار إلى جانب حدوث اإللحاح واالقتحام
القهري ،كما أظهرت أن االندونيسيين أقل معاناة لضغوط أحداث الحياة من المصريين.
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 الدراسات األجنبية:
 - 1دراسة بيانشي (:)Bianchi 2004
هدفت الدراسة إلى تحديد مصادر الضغوط وطرائق التعامل معها لدى ( )76ممرضة من الب ارزيل ،وقد

استخدم لهذا الغرض استبانه تقويم الضغوط النفسية في العمل ،واستبانه المواجهة ،وأشارت النتائج إلى
وجود أربعة مصادر رئيسية لضغوط العمل لدى الممرضات ،وهي :صادر متعلقة بضغوط العمل،

والمشاركة في اتخاذ الق اررات ،ومصادر متعلقة بالتعامل مع اإلدارة ،ومصادر متعلقة بالتعامل مع

المريض وعائلته .كما أشارت إلى أن أكثر االستراتيجيات استخداما من قبل العينة كان في المرتبة
األولى التقويم اإليجابي ،يليه طلب الدعم والمساعدة االجتماعية ،من ثم الضبط الذاتي ،وحل

المشكالت ،وأخي ار استراتيجية التجنب والهروب.

 - 9قامت جامعة منيسوتا بدراسة تناولت ضغوط الشباب مستخدمة عينة قوامها ( )1111شاب وفتاة،
وأظهر تنتائج الدراسة أن الشباب يواجهون معظم ضغوطهم ومشكالتهم باالنطواء على أنفسهم ،أو
ربما يتكلمون عنها مع أحد أصدقائهم مع أحد الكبار ،وقد يرجع السبب في تواصلهم من اآلخرين
والتحدث اليهم إلى رغبتهم في تخفيف التوتر إلى اقصى حد ممكن ،أو إلى انكار هذا الضغط او إلى

تبرير لماذا حدث ،وقد يرجع سبب لجوئهم إلى اآلخرين ايضا إلى استجابات الشباب حول مدى
معاناتهم من الضغوط إلى أنهم يحاولون االنتحار نتيجة لتجاهل الكبار لهم ولصعوبة حل المشكالت

والضغوط التي تواجههم )(Pitze ،R. 2004
 - 1دراسة (عساف ،جابر:)1996 ،

بعنوان " مصادر اإلجهاد النفسي لدى معلمي المرحلة الثانوية في الوطن المحتل (الضفة الغربية):
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد مصادر الضغط النفسي المتعلقة بالعمل لدى معلمي المرحلة الثانوية في

الضفة الغربية ،ومعرفة اثر المتغيرات الديمغرافية والتعليمية على الضغط النفسي عند هؤالء المعلمين.
واشتملت عينة الدراسة على ( )995معلما ومعلمة اختيروا عشوائيا من المدارس الثانوية ،منهم 60

معلما و  55معلمة من منطقتي القدس ونابلس ،واستخدم الباحثان استبانه خاصة قاما بتصميمها
لدراسة مصادر الضغط النفسي ،واستخدم الباحثان أيضا تحليل التباين األحادي وتوصال إلى النتائج

التالية-:

 أكثر مصادر الضغط النفسي أهمية مرتبة تنازليا:
 إغالق المدارس المتكرر.

 عدم كفاية الراتب لتلبية الحاجات الضرورية للمعلم وألسرته.
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 قلة اهتمام ودافعية الطلبة للتعلم.

 عدم توفر األمن للمعلم وألفراد أسرته وللطلبة.
 ضآلة فرص الترقية والتقدم للمعلم في مجال العلم.

 يوجد تأثير للعمر على الضغط النفسي ،فالمعلوم أن الشباب يتعرضون الجهاد اكثر من
زمالئهم المتقدمين في السن.

 توجد عالقة بين متغير الجنس ومتغير المدرسة حيث أن المعلمين الذكور يتعرضون لإلجهاد
النفسي أكثر من المعلمات.

 توجد عالقة بين متغير الجنس وعامل المجتمع ،فمعاناة الذكور أكثر من معاناة اإلناث حيث
أن طالب المدارس الذكور يتصفون بأنهم أكثر تمردا وعنفا من الطالبات اإلناث.

 - 1دراسة ريان (:(1989 ، Rayan
هدفت الدراسة إلى معرفة أساليب التعامل مع الضغوط لدى الموظفين في االسكندرية ،ولتحقيق هذا
الهدف تم تطبيق قائمة الضغوط المهنية على عينة مكونة من  ) (284موظفا ،وأشارت نتائج الدراسة

إلى أن أساليب التعامل مع الضغوط ترتبط بالعمر والجنس والمكانة الوظيفية ،وأن هناك أسبابا تزيد

من حدة الضغوط لدى الموظفين كان أهمها الدور غير الواضح ،والشعور بضعف المكانة والغموض،
وعدم التيقن.
 - 5دراسة ماكوبين وآخرون()7891 ،H ،Mcbbien
بهدف التعرف على مصادر الضغوط األسرية لدى المراهقين واستراتيجياتهم لمواجهة هذه الضغوط،

وعالقة ذلك باالضطرابات السلوكية الصحية مثل (تدخين السجائر ،وتعاطي الكحوليات ،وتدخين
الماريجوانا) حيث تم تطبيق بطارية من األدوات والمقاييس على مجموعة قوامها ( )505من اإلناث

الالتي تتراوح أعمارهن ما بين  93 -99عاما .وأظهرت النتائج أن الضغوط األسرية تؤثر سلبياُ على

المراهقات ،كما يؤثر على التنافس على أسلوب حل المشكلة األسرية ،وأن كل مصادر الضغوط

األسرية إذا عملت معا تؤثر سلباُ على استراتيجيات الموجهة مثل الصداقة والمساندة االجتماعية كذلك
تفاعل أساليب الموجهة يؤثر على بداية أو استم اررية هذه السلوكيات الصحية الخاطئة (تدخين

السجائر ،وتعاطي الكحوليات ،وتدخين الماريجوانا) والتي يمكن أن تغير من أساليب مواجهة
المراهقات السلبية لالستجابة لمصادر الضغوط األسرية.
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 - 6دراسة وندي وروزمان (:)1986 ،Wendy and Rossman
أجريت هذه الدراسة على عينة مكونة من ( )34طفال تتراوح أعمارهم بين ( )90-6سنوات ،بهدف
اختبار التغيرات التطورية التي تط أر على السمة واإلنكار الموقفي تحت تأثير الضغوط ،ولتقييم العالقة

بين المقدرة على مقارنة األشياء ،وبين القدرة على استخدام اإلنكار خالل مرحلة الطفولة ،وذلك من

خالل تطبيق مقاييس الضغط واإلنكار ،ودلت النتائج على وجود عالقات ايجابية بين الضغط واإلنكار
الموقفي للسمة أو رفضها تحت تأثير الضغوط ،أما العمليات المعرفية المرتبطة بإحداث استجابات

دفاعية فكان من الصعب التبؤ بها.

 - 9دراسة ستون) .(1984 ، Stone
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى األساليب التي يستخدمها األفراد في تعاملهم مع الضغوط ،والفروق بين
الذكور واإلناث في استخدامهم لهذه األساليب ،وقد تألفت عينة الدراسة من ) (120فردا تمت مقابلتهم في
بيوتهم حيث صنفت األساليب التي تضمنتها إجاباتهم إلى ثماني أصناف هي :التحول ،واعادة تعريف

الموقف ،والفعل المباشر ،والتفريغ والتقبل والحصول على الدعم االجتماعي ،واالسترخاء ،وقد توصلت

هذه الدراسة إلى أن النشاط الديني كان أكثر استخداما عند الذكور ،كما بينت النتائج أيضا عدم وجود

فروق بين الجنسين في استخدام أسلوبي إعادة تعريف الموقف والتقبل (.)1984 ،Stone
 - 1دراسة ال زاروس وفولكمان : (Lazarus & Folkman)1984

هدفت الدراسة التعرف إلى طريقة إدراك الفرد لألحداث التي يمر بها وتقييمه لها ،واألساليب التي يتبعها
في مواجهة الضغوط ،وقد توصلت هذه الدراسة إلى أن اإلدراك االيجابي والسلبي لضغوط الحياة من

المحددات المهمة للصحة النفسية وذلك ألن الضغط قد يزيد من ثقة الفرد ومهارته للتعامل مع األحداث

المستقبلية بالنسبة لشخص ما ،وقد تكون ضاغطة وذات تجد بالنسبة لشخص آخر ،بينما تحدث تبرما
بصورة روتينية لشخص ثالث ،وهذا كله يتوقف على التقييم المعرفي للفرد للموقف الضاغط.
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 1.1.1الدراسات التي تناولت الطالق:

 الدراسات العربية
 .9دراسة الغامدي (:)1119
هدفت إلى التعرف على التكيف االجتماعي واالقتصادي والنفسي للمرأة السـعودية المطلقـة فـي محافظـة

جـدة .بهــدف معرفــة مـدى تكيــف وتوافــق المـرأة المطلقــة مــع حياتهـا الجديــدة بعــد الطـالق .وقــد اعتمــدت
الدراسة على منهج المسح االجتماعي ومنهج دراسة الحالة على عينة من النساء السـعوديات المطلقـات

بلغ عددهن ( )900مطلقة في محافظة جدة ،وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أهمها:
 أن المرأة المطلقة تتلقى معاملة غير ايجابية سواء من أفراد أسرتها أو من المجتمع المحيط
بها ،كما أن المطلقة توصم بما يعرف بالوصمة االجتماعية السلبية التي تعتبرها غير قادرة
على تحمل مسؤولية في تكوين أسره.

 المشكالت المالية من أهم المشكالت التي تواجهها المطلقة بعد وقوع الطالق فهي المسئولة
في تحمل الصرف على جميع االحتياجات لها وألطفالها هذه المشكالت ربما تعيق تكيف

المرأة المطلقة في المجتمع.

 المتاعب النفسية واإلحساس بالحزن والكآبة من أهم اآلثار السلبية والنفسية التي تجعل المطلقة
غير قادرة على التكيف مع حياتها الجديدة.

 %65 من عينة الدراسة أصبن بصدمة نفسية بوقوع الطالق امتد إلى اإلحساس بالخوف
والكآبة والقلق وعدم المباالة في التطلع إلى حياة مستقبلية متفائلة.
 أن خطورة اآلثار االجتماعية المترتبة على حدوث الطالق للمرأة والمتمثلة في اضطراب
العالقات االجتماعية واحساس المرأة المطلقة بالفشل في حياتها مما يجعل تكيفها االجتماعي
مع وضعها الجديد ال يتم بصورة طبيعية وسلسة.
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 .1دراسة المطوع (:)1111
هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات داللة إحصائية في بعض سمات

الشخصية وهي التفاؤل والثقة بالنفس الخجل لدى الفتيات السعوديات من أسر مطلقة والفتيات من أسر
غير مطلقة .وما إذا كانت هناك فروق بين الفتيات من أسر مطلقة ممن يعشن مع أمهاتهن والفتيات

ممن يعشن مع آبائهن المطلقين .وما إذا كانت هناك فروق بين الفتيات من اسر مطلقة تبعا للفترة

التي مضت على طالق الوالدين.وقد طبقت أدوات الدراسة وهي مقياس التفاؤل ومقياس الثقة بالنفس
ومقياس الخجل المعدل -على عينة قوامها ( )439طالبة من طالبات المرحلة الثانوية من جميع

المستويات -منهن ( )95طالبة من اسر مطلقة والباقي وعددهن ( )356طالبة من اسر غير مطلقة.
وقد أسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة بين الفتيات ممن يعشن مع أمهاتهن المطلقات والفتيات

ممن يعشن مع آبائهن المطلقين في سمتي الثقة بالنفس والخجل ،بينما لم يكن هناك فروق بين

المجموعتين في سمة التفاؤل .وتوصلت الدراسة إلى أن الطالق أقوى اثر على سمتي الثقة بالنفس
والتفاؤل لدى فتيات من اسر مطلقة خالل السنوات األولى من الطالق (اقل من  4سنوات) بينما لم

يكن للمدة التي مضت على الطالق اثر على سمة الخجل وتوصي الدراسة بإجراء دراسات مماثلة
على عينات من مراحل عمرية مختلفة وعلى مدى سنوات طويلة مع ضبط للمتغيرات الديمغرافية.

 الدراسات األجنبية:
دراسة ماهون ويارشيسكي و يارشيسكي (:)Mahon,2003هدفت إلى معرفة الفروق بين المراهقين من اسر مطلقة والمراهقين من اسر غير مطلقة في الغضب

والقلق واالكتئاب .وقد كانت العينة من المراهقين وعددهم ( )41مراهقا تراوحت أعمارهم بين 94-99
سنة منهم  94مراهقا يعيش مع األم فقط والباقي وعددهم  94مراهقا يعيشون مع كال الوالدين وهما
متكافئان وكل مجموعة تتكون من  2أوالد و  94بنت وبعد تطبيق أدوات الدراسة :مقياس الغضب

كحالة وسمة ،مقياس االكتئاب توصل الباحثون إلى أن الغضب لدى المراهقين من اسر مطلقة أعلى

منه لدى المراهقين من اسر غير مطلقة وانه ال توجد فروق دالة إحصائيا بين المراهقين في
المجموعتين في القلق واالكتئاب رغم ارتفاع معدالتهما لدى المراهقين من اسر مطلقة كما تبين لهم

انه ال توجد عالقة بين الفترة التي مضت على الطالق وكل كمن المتغيرات الغضب ،القلق

واالكتئاب.)272 ،pp.269-270( .
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 دراسة بوهلمان ()Bohlmana, 2000كيفية تعامل النساء مع المشاكل العاطفية والمادية الناجمة عن الطالق .وتم اجراء مقابالت مع ()99
امرأة ،حيث تم طرح أسئلة مفتوحة عليهن في هذه المقابالت .وبينت معظم النساء وجود مشاكل

عاطفية ،ومادية ناجمة عن الطالق ،وتتراوح درجة هذه المشاكل من درجة متوسطة الى درجة شديدة.
كما بينت غالبية النساء أنهن يعتمدن على الجانب الروحاني والدين ،والدعم من االصدقاء ،كوسائل

أساسية للتكيف .وذكرت مجموعة أخرى من النساء أنهن يلجأن الى الدعم من أفراد العائلة،
ومجموعات الدعم ،لكي يتمكن من التكيف مع الطالق.

 في دراسة أجراها(:)7889 Fisherتهدف إلى الكشف عن الصحة النفسية والعقلية لألمهات المطلقات واثر ذلك أيضا على المراهقين،
ومدى تأثر الحالة النفسية والعقلية بالمدة الزمنية بعد الطالق ،تبين من نتائج الدراسة أن االضطرابات

الناتجة عن الطالق يمكن أن تكون اكبر عند الطالق .إال أن األمهات المطلقات يظهرن تحسن

ملحوظ ودال إحصائيا خالل السنوات الثالث بعد الطالق ،كما أظهرت الدراسة عدد من النتائج المؤكدة
لتدخل بعض العوامل أو المتغيرات األخرى ومن ذلك ما يلي:
 األمهات المطلقات ممن كان لديهن مشكلة تعاطي الخمور يتحسن مع مرور الزمن.
 األمهات المطلقات من ذوات الدخل الضعيف والذي كان ألزواجهن مشكالت مرتبطة
بالتعاطي يظهرن أعلى درجة في التحسن أو التخلص من القلق بعد عملية الطالق.
 األمهات المطلقات ممن كن يتعرضن للعنف الجسدي يظهرن أعلى درجة من التحسن أو
التخلص من القلق بعد عملية الطالق.
 األمهات المطلقات ممن كن يتعرضن للعنف الجسدي يظهرن أعلى درجة من التحسن أو
التخلص من االكتئاب بعد عملية الطالق.

 األمهات المطلقات الذي يستمر تعرضهن للعنف البدني تستمر خبرتهن للمشكالت النفسية
والتعاطي والقلق واالكتئاب.
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 دراسة بروبك وبير (:)1992 ،Brubeck&Beerهدفت الباحثان من ورائها إلى معرفة الفروق في االكتئاب ،تقدير الذات ،التفكير في االنتحار ،قلق
الموت ،المعدل التراكمي بين طالب الثانوية من آباء مطلقين وآباء غير مطلقين .وقد كانت العينة
تتكون من ( )939طالبا من إحدى مدارس الثانوية بأمريكا من المستويات الثالثة(منهم -55طالبة و

 -45طالبا وأعمارهم تتراوح بين ( )92-94سنة وقد طبق الباحثان على العينة أدوات لقياس متغيرات
الدراسة والخلفية االقتصادية االجتماعية وتوصال إلى عدد من النتائج من أهمها :أن درجات الطالب

على م تغيري تقدير الذات والمعدل التراكمي ألبناء المطلقين كانت اقل من درجات الطالب من آباء
غير مطلقين .وجدا أن االكتئاب لدى أبناء المطلقين كان أعلى منه لدى أبناء غير المطلقين.
 .1.1.1الدراسات التي تناولت االكتئاب:
 الدراسات العربية:
 .1دراسة الحداد (:)1111
هدفت إلى تطبيق برنا مج عالجي نفسي في مصر يهدف إلى تخفيض االكتئاب النفسي للمجموعة
التجريبية من مرضى الغسيل الكلوي في إطار جماعي  .ومعرفة مدى فاعلية أسلوب العالج النفسي
الجماعي في تخفيض االكتئاب النفسي للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة من مرضى

الغسيل الكلوي .و التعرف على الفروق ذات داللة إحصائية في االستجابة ألسلوب العالج النفسي
الجماعي للمجموعة التجريبية من مرضى الغسيل الكلوي وفقا لمتغير العمر مابين  20-32سنة .كما

هدف البحث الحالي إلى الوقوف على مدى مالئمة هذا النوع من العالج النفسي للبيئة الليبية.
نتائج البحث:

ثبتت فاعلية أسلوب العالج النفسي الجماعي في تخفيض االكتئاب النفسي والذي تم إخضاعه
للمجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة من مرضى الغسيل الكلوي إذ اتضحت الفروق

اإلحصائية الدالة للمجموعتين التجريبية والضابطة وكذلك بين القياسين القبلي والبعدي للمجموعة

التجريبية .وبالتالي يمكن توضيح إن العالج النفسي الجماعي(كمتغير مستقل )باستخدام البرنامج
المصمم ذو تأثير فعال في تخفيض االكتئاب النفسي (المتغير التابع )لدى عينة البحث (المجموعة
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التجريبية) وانتهى البحث إلى إن العالج النفسي الجماعي يمكن االستفادة منه في المجتمع الليبي
خاصة لما يعانونه مثل هؤالء المرضى (مرضى الفشل الكلوي والذين يتعالجون بالغسيل الكلوي).

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية للمجموعة التجريبية في االستجابة ألسلوب العالج النفسي

الجماعي وفقا لمتغير العمر مابين  39-90سنة.
 .1دراسة ادريس (:)1111

هدفت للتعرف إلى فاعلية برنامج العالج السلوكي المعرفي في تحسين درجات القلق واالكتئاب لدى

مرضى الفشل الكلوي المزمن (تحت االستصفاء الدموي) في مراكز عالج أمراض الكلى بوالية
الخرطوم في السودان ،ومعرفة العالقة بين درجة التحسن من القلق واالكتئاب وعمر المريض والمدة

الزمنية لظهور مرض الفشل الكلوي .وكذلك معرفة الفروق في درجة التحسن من القلق واالكتئاب التي
تعزى للنوع االجتماعي(الجندر) ،الوضع التعليمي واالجتماعي والوظيفي والرغبة )واالملفي( عملية

زراعة الكلى ،وكانت عينة الدراسة ( )60مريضا مصابين بالفشل الكلوي المزمن والذين تم تشخيصهم

مسبقا بأنهم يعانون من القلق واالكتئاب منهم ( )39ذكور و ( )92اناث ،تراوحت أعمارهم ما بين
( 55 -90سنة) تم اختيارها عن طريق المعاينة العشوائية الطبقية .حيث استخدمت الباحثة أدوات
للدراسة تمثلت في اآلتي:

 حقق تطبيق برنامج العالج السلوكي المعرفي تحسنا جوهريا في درجة القلق واالكتئاب لدى
مرضى الفشل الكلوي المزمن.

 أظهرت النتائج عدم وجود عالقة بين درجة التحسن من القلق واالكتئاب وعمر المريض
والجنس والوضع التعليمي واالجتماعي والوظيفي والرغبة واألمل في زراعة الكلى.

 أظهرت النتائج وجود عالقة بين درجة التحسن من القلق واالكتئاب والمدة الزمنية لظهور
الفشل الكلوي.

 .1دراسة كردي (:)1116
هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين درجات المسنات بدار الرعاية االجتماعية والمسنات
الالتي يسكن مع أسرهن في مدينة الطائف بالنسبة للمتغيرات اآلتية)اضطرابات النوم ،واالكتئاب

والشعور بالوحدة النفسية(  ،وقد اعتمدت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي ،على عينة مكونة من

)(25من المسنات بدار الرعاية االجتماعية ،و ) (30من المسنات المقيمات مع ذويهم ،حيث تم

اختيار العينة عشوائيا ،وقد استخدمت الباحثة مقياس الوحدة النفسية ومقياس تعريب رباب محمود،
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(اضطرابات النوم( إعداد الباحثة ومقياس االكتئاب يسافاج ( )Yasavageوكان من نتائج الدراسة

وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات المسنات المقيمات في دار الرعاية االجتماعية
ودرجات المسنات المقيمات مع ذويهم على مقياس الشعور بالوحدة النفسية لصالح المسنات بدار

الرعاية االجتماعية ،حيث أنهن أكثر شعو ار بالوحدة النفسية.

 .1دراسـة )جـودة )2006 ،بعنـوان" :الوحـدة النفسـية وعالقتهـا باالكتئـاب لـدى عينـة مـن طـالب
وطالبات جامعة األقصى"

هدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين الوحدة النفسية واالكتئاب لدى عينة من طالب وطالبات

جامعة األقصى ،ومعرفة مدى تأثر الوحدة النفسية واالكتئاب بكل من النوع والسكن والحالة

االجتماعية ،مستخدمة المنهج الوصفي التحليلي ،وقد بلغت عينة الدراسة 450طالبا وطالبة 217

طالبا ،و  233طالبة ،وقد استخدمت الباحثة مقياس الوحدة النفسية إعداد إبراهيم قشقوش، 1988
ومقياس بيك الثاني لالكتئاب ،وقد بينت نتائج الدراسة أن هناك عالقة ارتباطية موجبة بين الوحدة

النفسية واالكتئاب لدى طالب جامعة األقصى ،كما بينت عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين

متوسطات درجات أفراد العينة في مقياس الوحدة النفسية تعزى لمتغير النوع ،ووجود فروق دالة تعزى

لمتغير السكن والحالة االجتماعية ،حيث تبين أن سكان المدينة أكثر شعو ار بالوحدة النفسية مقارنة
بسكان المخيم ،وأن المتزوجين أقل معاناة من الوحدة النفسية مقارنة بغير المتزوجين.

 .1دراسـة (المشـعان )2005 ،بعنـوان" :المسـاندة االجتماعيـة وعالقتهـا بالعصـابية واالكتئـاب
والعدوانية لدى المتعاطين والطلبة في دولة الكويت"

هدفت الدراسة إلى التعرف على الفروق بين الطلبة والمتعاطين في المساندة االجتماعية وسمات

الشخصية ،واالرتباطات المحتملة بين متغيرات البحث المختلفة لدى عينات المتعاطين والطلبة ،وقد
تكونت عينة الدراسة من ) 1217بواقع  553من الطلبة و  269من الطالبات ،و  368من

المتعاطين ،كما استخدم الباحث قائمة بيك لالكتئاب إعداد وتعريب أحمد عبد الخالق  ،9229ومقياس
العصابية من إعداد وتعريب أحمد عبد الخالق ) (1991ومقياس المساندة االجتماعية إعداد وترجمة

محمد محروس ومحمد السيد ) (1994ومقياس العدوانية إعداد صفوت فرج ،وقد توصلت الدراسة إلى
عدة نتائج كان من أهمها وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتعاطين وغير المتعاطين في سمات

الشخصية والمساندة االجتماعية وكانت الفروق لصالح المتعاطين.
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 .6في دراسة قامت بها التونسي(:)1111
هدفت ا لدراسة للكشف عن الفروق بين المطلقات وغير المطلقات في متوسط كل من القلق واالكتئاب،
بحيث تم تطبيق مقياسي الطائف للقلق واالكتئاب على عينة من  910من المطلقات وعينة ضابطة

من  910من غير المطلقات في مدينة مكة المكرمة .مستخدمة المنهج السببي المقارن .وقد شملت

تساؤالت وفرضيات البحث  93تساؤال موزعة على خمسة أبعاد هي الفروق العامة بين المطلقات وغير

المطلقات ،الفروق بين المطلقات تبعا لمصدر الطالق ،البعد الزمني ومن ذلك عمر المطلقة عند
الزواج والعمر الحالي والفترة بعد الطالق ،الظروف االجتماعية واالقتصادية ،األمومة ورعاية األبناء،
وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج:

 تعاني مجموعة من المطلقات مندرجة أعلى ودالة احصائيا من القلق واالكتئاب مقارنة بغير
المطلقات.

 عدم مشاركتها في القرار وهو عامل من عوامل زيادة القلق واالكتئاب بدرجة دالة.
 للعامل الزمني أهميته فالمتزوجات مبك ار والمطلقات في سن مبكرة أكثر عرضة للقلق

واالكتئاب بدرجة دالة إحصائيا إال أن اثر الطالق يمكن أن يخف وبداللة إحصائية مع طول

المدة بعد الطالق.
 الظروف االجتماعية وعلى غير المتوقع كانت اقل أهمية ،حيث تبين أن مكانة اإلقامة عنصر
غير فعال في حين تبن أن للمهنة والدخل الخاص أهميتها ألثرهما على استقاللية واشباع

حاجات المطلقة إال أن نتيجة مستوى التعليم كانت اقل أهمية.

 العالقة باألبناء والمسؤولية غاية في األهمية فعدد األبناء أو زياراتهم ليست ذات قيمة ،إال أن
الحرمان منهم يرتبط بدرجة عالية من القلق واالكتئاب ويدعم مثل هذا االفتراض بأهمية
األمومة ظهور فروق بين األمهات تبعا للصرف على األبناء إذ تبين أن األمهات العائالت

ألبنائهن اقل قلقا واقل اكتئابا.

 أكدت نتائج الدراسة على تأكيد أهمية تبني المؤسسات االجتماعية لبرامج التوعية ووضع برامج
لألمهات والمطلقين واألبناء لتحقيق التكيف( .التنوسي.)9009 ،
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وسوف تتطرق الباحثة الى دراستين واردتين في دراسة تونسي والتي أشارت الى :
تبين من دراسة ليندزي ((1985

أن هناك أثر للمدة بعد الطالق على االضطرابات اإلنفعالية ومشاعر الغضب وأعراض الحزن واعادة بناء
الثقة االجتماعية.

في دراسة ساندين )(1989

تبين الدراسة أثر الطالق على المتقدمات في السن مقارنة بالمطلقات األصغر سنا ،حيث كان لدى المتقدمات
في السن مصاعب عن التخلي عن أدوارهن التقليدية وتبني أدوار جديدة ،مقارنة بمن هن أصغر سنا .كما

تبين أنهن أكثر معاناة من المشكالت االقتصادية ،وأنهن يعانين من قلة العالقات مع الجنس اآلخر .كما أنه
بالرغم من حاجاتهن الكبيرة إلى العناية الصحية والعالقات الحميمة ،واالستقرار المادي في هذه السن المتقدمة،
فأن الطالق أدى إلى حرمانهن من هذه الرعاية أو من إضعافها

 .1دراسة رضوان (:)1111
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين االكتئاب والتشاؤم من جهة وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية
وبالسن والجنس وتحديد الفروق بين الجنسين والفئات العمرية المختلفة في كل من االكتئاب والتشاؤم

من جهة أخرى في سوريا وتحديد نسب انتشار االكتئاب والتشاؤم لدى طالب الجامعة وطالب المرحلة
الثانوية السوريين حيث تكونت عينة الدراسة من ( )9934طالبا وطالبة من كليات جامعة دمشق

المختلفة ،و( )599طالبا وطالبة من مدار مدينة دمشق الثانوية حيث استخدمت هذه الدراسة قائمة

بيك لالكتئاب ومقياس التشاؤم لالنصاري وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة ايجابية دالة بين كل من

االكتئاب والتشاؤم ووجود ارتباط دال بين الجنس واالكتئاب في حين لم يرتبط الجنس بالتشاؤم كما لم
يظهر ارتباط دال بين سن االكتئاب أو التشاؤم وكانت هناك فروق دالة بين الجنسين في بعض بنود

قائمة االكتئاب والتشاؤم وظهرت فروق بين طالب المرحلة الجامعية والثانوية فيما يتعلق باالكتئاب

والتشاؤم.

 .1دراسة (عبد اهلل:)1995 ،
هدفت الدراسة إلى بحث العالقة بين المساندة االجتماعية من حيث حجمها ودرجة الرضا عنها من

جانب وكل من االكتئاب واليأس من جانب آخر وذلك لدى عينة من الطلبة والعاملين في المجتمع

المصري ،ودراسة التأثير والتفاعل المشترك لكل من الجنس ونوع اإلقامة ونوع العمل ،على المساندة
االجتماعية( الحجم– الرضا )واالكتئاب واليأس ،كما تهدف إلى تقنين مقياس الشعور باليأس الذي

أعده الباحث على فئات عمرية مختلفة في المجتمع المصري ،وقد تكونت عينة الدراسة من )328
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فردا169 ،ذك ار159 ،أنثى بمتوسط عمري قدره)  22.50سنة) ،واستخدم الباحث مقياس المساندة
االجتماعية إعداد محمد الشناوي وسامي أبيه ،ومقياس التقدير الذاتي لالكتئاب إعداد عبد الرحمن

سليمان ،وهشام عبد اهلل ) (1995ومقياس الشعورباليأس إعداد وتقنين الباحث ،وقد توصل الباحث

لعدة نتائج كان من أهمها وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بين المساندة االجتماعية (الحجم

–الرضا -الدرجة الكلية )وكل من االكتئاب واليأس لدى أفراد العينة ،كما توصلت الدراسة إلى وجود
فروق دالة إحصائيا بين الذكور واإلناث في المساندة االجتماعية( الحجم ،الرضا ،الدرجة الكلية)

لصالح اإلناث ،ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مجموعة الريف ومجموعة الحضر في حجم

المساندة االجتماعية فقط والفروق في صالح مجموعة الريف ،وكذلك أيضا وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين الطالب والعاملين في حجم المساندة االجتماعية والفروق كانت لصالح العاملين.

 .9دراسة عطا (:)1991
هدفت إلى التعرف على واقع متغيرات تقدير الذات واالكتئاب والوحدة النفسية ،وفحص العالقة بين
تقدير الذات كمتغير مستقل وكل من مشاعر الوحدة واالكتئاب( كمتغيرات تابعة( ،حيث استخدم
الباحث المنهج الوصفي المقارن على عينة تكونت من - 51 -طالبا من طالب جامعة الملك سعود،
واستخدم الباحث مقياس الشعور بالوحدة النفسية لراسل ،وقد قام خضر والشناوي بتقنينه على البيئة

السعودية ،ومقياس تقدير الذات من إعداد الدريني وآخرون ،ومقياس االكتئاب من إعداد بك وتعريب
غريب عبد الفتاح ،وأسفرت النتائج عن وجود عالقة سالبة ودالة إحصائيا بين تقدير الذات وكل من

الوحدة النفسية واالكتئاب ،وكشفت كذلك أن دور تقدير الذات في خفض العالقة بين الوحدة النفسية
واالكتئاب كان ضعيفا.
 الدراسات األجنبية:
دراسة شيه وكن وشين (:)2010 ،Chih-Ken Chen

هدفت الدراسة إلى فحص العوامل الديمغرافية والعوامل النفسية المرتبطة باالكتئابيين مرضى الغسيل
الكلوي في مستشفى ميمولاير في كيلونج ( )Memorial Hospital at Keelungكما هدفت هذه

الدراسة توضيح العالقة بين االكتئاب ،القلق ،التعب العام وضعف الصحة العامة ونوعية الحياة من

جهة وبين زيادة خطر االنتحار من جهة أخرى ،وكانت عينة الدراسة عبارة عن  900مريض بالمراحل

النهائية من الفشل الكلوي ،أعمارهم كانت فوق  91عاما وخاضعين لغسيل كلوي ،وتم تحقيق أهداف
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الدراسة من خالل أداة الدراسة المكونة من المقابلة اإلكلينيكية ،مقياس لالكتئاب من تطوير الباحثين،
مقياس لفحص الصحة العامة ونوعية الحياة ،مقياس لفحص التعب العام ( chalder fatigue

 ،)scaleوأداة لفحص قوة العالقة بين متغيرات الدراسة وبين التفكير باالنتحار ،وأشارت نتائج الدراسة
إلى ما يلي:

 من ( )900مريضا هناك ( )90مريض ( )%35يعانون من أعراضا االكتئاب و ()43
مريضا ( )%99.5عندهم أفكار انتحارية.

 أن االكتئاب مرتبط بضعف الصحة العام وانخفاض مؤشر كتلة الجسم Low body mass

) index (BMiكما إن األشخاص المكتئبين كانوا يعانون من مستويات عالية من التعب
والقلق والعديد من األفكار االنتحارية ونوعية حياة فقيرة مقارنة باألشخاص الغير مكتئبين.

 1.1.1الدراسات التي تناولت الغضب:
 الدراسات العربية:
 .1دراسة أبو دلبوح (:)1111
هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على مدى فاعلية برنامج إرشاد جمعي في خفض درجة االستجابة

للغضب وصفات الغضب .وقد تم اختيار عينة الدراسة من طالبات الجامعة الهاشمية ،من الطالبات

اللواتي تقدمن بالموافقة على المشاركة في برنامج اإلرشاد للتحكم بالغضب ،وقد بلغ عددهن ()30

طالبة .وكان هذا االختيار بناء على نتائج إجاباتهن عن فقرات مقياس الغضب ،اللواتي يتصفن
بالغضب بدرجة مرتفعة عن االخريات ،وكانت إجاباتهن أعلى بنسبة ( )%50وقامت الباحثة بتقسيم

أفراد العينة إلى مجموعتين :األولى ضمت ()95طالبة وكانت هي المجموعة الضابطة ،والمجموعة

الثانية ( )95طالبة وكانت هي المجموعة التجريبية .قامت الباحثة بإعداد برنامج لخفض الغضب،
وذلك باالعتماد على النظرية السلوكية المعرفية ،بواقع ( )94جلسة إرشادية وكل جلسة مدتها من

( )20-60دقيقة .نتائج الدراسة :قامت الباحثة باستخراج معامل ثبات االتساق الداخلي للمقياس،
وذلك من خالل تطبيق المقياس على عينة من طالبات الجامعة الهاشمية ،حيث بلغ معامل الثبات

للمجال األول ( )0.91وللمجال الثاني( )0.60وتم تطبيق المقياس على ستين طالبة وأعيد التطبيق
عليهن بعد أسبوع من التطبيق األول ،وقد تم استخدام معامل ثبات اإلعادة وهو ( )0.62للمجال األول

و ( )0.59للمجال الثاني ،وأظهرت متوسطات إجابة العينة التجريبية انخفاض في الغضب ،وصفات
الغضب عن متوسطات قبل تطبيق برنامج اإلرشاد ،وانخفاض إجابة العينة التجريبية عن متوسطات

إجابة العينة الضابطة ،بحيث أظهرت نتائج تحليل التباين المشترك ( )Ancovaوجود فروق دالة
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احصائيا بين نتائج المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في كل من االستجابة للغضب وصفات

الغضب ،والفارق كان لصالح المجموعة التجريبية.
 .1دراسة حسن (:)1116

هدفت هذه الدراسة إلى االستدالل على العالقة بين مرض السكر وبعض العوامل النفسية وهي نمط

السلوك (أ) ،العصابية ،العدوان و الغضب .تكونت عينة الدراسة من ( )932فردا من المجتمع

الكويتي منهم ( )999من مرضى السكر ( 59ممن يعانون من السكر من النوع األول و  99من النوع
الثاني) و ( )999ممن ال يعانون من مرض السكر.حيث استخدمت الباحثة أربعة مقاييس لجمع

بيانات وتحقيق أهداف الدراسة ،وهي نمط السلوك (أ) والعصابية والعدوان وحالة الغضب وسمته

والتعبير عنه.وقد أظهرت نتائج الدراسة أن متغير العمر ارتبط ارتباط ايجابيا بنمط السلوك وضبط

الغضب إال انه ارتبط ارتباطا سلبيا بالعصابية وحالة الغضب وسمة الغضب و إظهار الغضب ومن
نتائج الدراسة أيضا أن مرضى السكر حصلوا على درجات أعلى على كل من حالة الغضب ،سمة

الغضب ،إظهار الغضب.حيث حصل مرضى السكر من النوع األول على درجات أعلى على مقياس
العدوانية وحالة الغضب مقارنة بمرضى السكر من النوع الثاني ،وأظهرت النتائج أن الذكور اظهروا

درجة عالية على نمط السلوط ،في حين أظهرت اإلناث درجة عالية على العصابية.
 .1دراسة كل من عليان وعسلية (:)1116
هدفت الدراسة إلى التعرف على فعالية العالج القائم على المعنى والتدريب على المهارات االجتماعية
في خفض حدة الغضب .وكانت عينة الدراسة :تألفت عينة الدراسة من ( )90طالب من ذكور المرحلة
األساسية العليا ،ممن حصلوا على أعلى الدرجات على مقياس الدراسة ،وقد تم تقسيم عينة الدراسة إلى

مجموعتين – المجموعة األولى تألفت (ن )90 ،و المجموعة التجريبية الثانية تألفت من (ن.)90 ،
استخدمت الدراسة المقياس العربي للغضب وهو من إعداد عالء الدين كفافي ومايسه النيال ،إلى

جانب برنامجي العالج بالمعنى والتدريب على المهارات االجتماعية وهما من إعداد الباحثين.

فكانت نتائج الدراسة :أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات
أفراد المجموعة التجريبية األولى على مقياس الغضب في القياس القبلي ،ومتوسط درجات نفس األفراد
على نفس المقياس المستخدم وذلك في القياس البعدي ،لصالح القياس القبلي.ومتوسط درجات نفس

األفراد على نفس المقياس وذلك في القياس البعدي لصالح القياس القبلي.

كما ودلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية

األولى على مقياس الغضب ،ومتوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية الثانية ،وعدم وجود فروق ذات
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داللة إحصائية بين متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية األولى على مقياس الغضب في القياس

البعدي ومتوسط درجات نفس األفراد على نفس المقياس المستخدم وذلك في القياس التتبعي.
 .1دراسة فراج (:)1111

هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الذكاء الوجداني وعالقته بمشاعر الغضب والعدوان لدى طالب كلية

التربية – جامعة اإلسكندرية .تكونت عينة الدراسة من ( )949طالبا وطالبة من طالب جامعة
اإلسكندرية تتكون العينة من ( )65طالبا و ( )99طالبة.وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة
إحصائية في مشاعر الغضب لصالح ذوي الذكاء الوجداني المنخفض وفروق ذات داللة في السلوك

العدواني لصالح ذوي الذكاء الوجداني المنخفض وفي مشاعر الغضب لصالح الذكور وفي مشاعر
العدوان لصالح الذكور.
 .1دراسة الخضر (:)1111
هدفت هذه الدراسة إلى معرفة طبيعة العالقة المحتملة بين الغضب من حيث كونه حالة وسمة وطرق
التعبير عنه وبين عشرة متغيرات أخرى متعلقة بالصحة النفسية وهي :ضبط النفس ،سمة القلق،

الصحة العامة ،أحادية العقلية ،التفاؤل والتشاؤم وجهة الضبط ،احترام الذات والحساسية من الفشل
واجترار خبرات الماضي المؤلمة .بلغ حجم عينة الدراسة ( )945طالبا وطالبة ،من طلبة جامعة

الكويت )30( ،طالبا و ( )995طالبة ،جميعهم كويتيون )91( ،منهم متزوجون و ( )999غير
متزوجين تراوحت أعمار العينة بين  91-99سنة .حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية ايجابية

دالة إحصائيا بين كل حالة الغضب وسمته وقمعه واظهاره من جهة وكل من سمة القلق والصحة

العامة.

 .6دراسة سمور وعواد (:)1111
هدفت هذه الدراسة إلى دراسة الغضب حالة وسمة لدى عينة من طلبة جامعة اليرموك والى التعرف

على المتغيرات ذات العالقة بالغضب حالة وسمة .حيث بلغت عينة الدراسة ( )9096طالبا وطالبة

مشكلون نسبة % 5من مجتمع الدراسة من طلبة جامعة اليرموك.استخدم الباحثان مقياسا معدا ألجل
ذلك وهو مقياس اسبلبيرجر وعربه وقننه على البيئة العربية كل من محمد عبد الرحمن وفوقية عبد

الحميد لعام ( .)9221توصلت الدراسة إلى نتيجة رئيسية مفادها وجود عالقة ارتباطية قوية بين
الغضب حالة والغضب سمة بحيث بلغ معامل االرتباط ( )0.62كما أوضحت نتائج الدراسة أن
متغيراتها المستقلة لم تكن جميعها ذات عالقة بالغضب حالة وسمة بحيث اتضح أن متغير عادة

التدخين ،ومتغير الحالة الصحية ومتغير المعدل التراكمي هي متغيرات فسرت التباين في الغضب
حالة وسمة.
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ثانيا :الدراسات األجنبية:
راسة جورج وآخرون ((George, et al,1111 1د
هدف الدراسة الحالية هو تقييم تعبيرات الغضب لدى المصابين بارتفاع في ضغط الدم.عينة الدراسة:

تكونت العينة من  942شاب من مدينة سيكافو ار ،والذين أجابوا على مقياس تعبيرات الغضب كحالة
وسمة والتي تهدف 0.إلى قياس الغضب في المنزل ،المدرسة ،العمل وأوقات الفراغ ،جميع أفراد العينة

خضعوا إلى المراقبة الطبية لمدة  94ساعة بهدف فحص التغيرات في ضغط الدم .فكانت نتائج

الدراسة :أظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات داللة إحصائية في تسجيل تعابير الغضب على ثالثة
أبعاد ،للمقاييس ،وأيضا أشارت النتائج إلى البعد الخاص والذي هدفه قياس تعبير الغضب ،وكان
مرتبطا بتغير ضغط الدم.

راسة رايس ((Rice, M,6002 1د
هدفت هذه الدراسة إلى تحديد اآلثار المترتبة على استخدام مختلف أنماط التعبير عن الغضب وسمة

الغضب ،وكان الغرض من هذه الدراسة إظهار االختالفات في سمات الغضب لدى األطفال الذين
أشارت إجاباتهم إلى أن سمات الغضب لديهم بين :عالية ،متوسطة ،منخفضة واستخدام ثالثة أنماط

من التعبير عن الغضب ،وتكونت عينة الدراسة من ( )9060طالبا من طلبة الصف السادس

األساسي ،الذين تميزوا بسمة الغضب وأنماط التعبير عن الغضب من خالل اإلجابات على المقاييس
الخاصة بهذه الدراسة ،واستخدم الباحث مقياس الغضب كسمة والتعبير عن الغضب للعالم سبلبيرجر

( ،)STAXIوأشارت النتائج إلى أن انعكاس الغضب أو ضبطه هو أكثر فاعلية في نوبة الغضب
وفي تقليل سمة الغضب لدى أطفال المدارس.
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 .1.1.1التعقيب على الدراسات السابقة:
يتضح من الدراسات السابقة مدى أهمية الدراسات المتعلقة بأحد محاور هذه الدراسة من غضب
واكتئاب وضغوطات نفسية اجتماعية.
وعلى الرغم مما توصلت له الباحثة من دراسات تناولت موضوع الضغوطات النفسية االجتماعية

والطالق او بمحور من محاور الدراسة كاالكتئاب والغضب ،إال ان هذه الفئة لم تحظ باهتمام كاف
من الدراسات التربوية والنفسية مقارنة بباقي شرائح المجتمع .لكن هذه الدراسات التي تمكنت الباحثة

من االطالع عليها والمتعلقة بشكل مباشر وغير مباشر بموضوع الدراسة ،ساعدت في تكوين تصور
شامل لموضوع الدراسة من خالل الطرق والمناهج المتبعة من قبل الباحثون وما توصلو اليه من نتائج

األمر الذي جعل الباحثة تتناول زوايا مختلفة من هذا الموضوع وتحديد المشكلة واألسئلة التي تسعى

الدراسة لإلجابة عليها.

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة المتعلقة بموضوع الدراسة او أي محور متعلق بها تبين ما
يلي:
الدراسات التي تناولت موضوع الضغوطات النفسية اتفقت دراسة مريم ( )9006ودراسة الشريف

( )9003ودراسة بيانشي ( ،)9004دراسة ريان)( ،)9212دراسة ستون ()9214و دراسة الزاروس
وفولكمان ( )9214في االهداف في التعرف على أساليب مواجهة الضغوطات النفسية وكيفية إدارتها،

في حين تباينت بعض الدراسات كدراسة جاد اهلل ( ،)9009دراسة علي( ،)9229شعبان(،)9225

الهنداوي ( ،)9224عبد المعطي ( ،)9229ماكوبين واخرون(Assaf and Jabber, 9226 ،)9219
وندي( )9216في األهداف فمنها ما هدف الى تحديد مصادر الضغط النفسي ومنها ما هدف الى
تحليل ضغوط العمل التي تتعرض لها المرأة ومنها ما هدف الى عقد مقارنة بين العامالت المتزوجات

مرتفعي المساندة االجتماعية وبين العامالت المتزوجات منخفضي المساندة االجتماعية في مواجهة

أحداث الحياة الضاغطة.ومنها ما هدف الى الكشف عن الفروق الجنسية والعمرية في التكيف مع

االزمات والتصدي لها وهكذا....

كما تباينت جميع دراسات الضغوطات النفسية االجتماعية في عينات الدراسة والمحددات المكانية

والزمانية و أدوات الدراسة والمقايس المستخدمة وفي النتائج أيضا.

أما الدراسات المتعلقة بموضوع الطالق ،فقد الحظت الباحثة أن الكثير منها يلتقي مع الدراسة الحالية

بكثير من الجوانب من خالل معرفة أثر الطالق على تكيف المرأة االجتماعي واالقتصادي والنفسي
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والضغوطات االجتماعية والنفسية التي تتعرض لها المرأة وأيضا معرفة الفروق في بعض السمات
الشخصية وهي التفاؤل والثقة بالنفس وأيضا معرفة الفروق بين المراهقين من اسر مطلقة والمراهقين
من اسر غير مطلقة في الغضب والقلق واالكتئاب وهنا تتوافق دراسة ماهون ويارشيسكي ( )9003مع

دراسة الباحثة في محاور الغضب والقلق واالكتئاب.أيضا اتفقت دراسة ماهون ويارشيسكي ودراسة

 Fisherفي اختيار العينة فقد كانت من المراهقين من اسر مطلقة والمراهقين من اسر غير المطلقة.

لكن معظم دراسات الطالق قد تباينت في العمر الزمني والمنهج الدراسة واجراءات الدراسة والمعالجة
اإلحصائية حسب هدف الدراسة وفروضها.
في حين أن الدراسات المتعلقة في االكتئاب ،كان هنالك تنوع في أهداف الدراسات وأيضا في العينات
كما ان هنالك اختالف واضح في نتائج كل دراسة نظ ار الختالف العينات وأدوات الدراسات والمتغيرات

الديمغرافية كالجنس والعمر والحالة االجتماعية.
اتفقت دراسة الحداد( )9001ودراسة ادريس ( )9001في هدف الدراسة وسعي الدراستين لتحسين
درجات االكتئاب لدى افراد العينة .في حين كانت أغلب الدراسات المتعلقة باالكتئاب سواء األجنبيية

او العربية مختلفة في االهداف كما تم ذكر سابقا.
وكذلك الحال بالنسبة لدراسات الغضب كان االختالف في االدوات واإلجراءات والعينات ولكن اغلب
الدراسات تشابهت في االهداف في دراسة الغضب كحالة وسمة وطرق التعبير عنه كدراسة (الخضر

( )9004وسمور وعواد  ،)9004في حين ان الدراسات االخرى العربية واألجنبية اختلفت في الجوانب

التي تناولتها والنتائج.

من خالل عرض هذه الدراسات الحظت الباحثة ندرة الدراسات المتعلقة بالضغوطات النفسية

االجتماعية وأثرها في كل من االكتئاب والغضب وحاجة المكتبة العربية لمثل هذه الدراسة التي جاءت
لتضيف شيئا الى المكتبة العربية فالحظت الباحثة العديد من الدراسات المختصة بأحد محاور الدراسة
كالغضب او االكتئاب دون الجمع بينهما وبين الضغوطات النفسية االجتماعية.

وبالتالي فإن الدراسة الحالية تتفق مع الدراسات السابقة التي تم عرضها في أنها:
 .9تتناول موضوع الضغوطات النفسية االجتماعية كمتغير أساسي في الدراسة واثر هذه
الضغوطات على كل من الغضب واالكتئاب لديهن.
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 .9تتفق هذه الدراسة مع بعض الدراسات في نتائج الدراسة والتي تركز على معرفة الضغوطات
النفسية االجتماعية كالوصمة االجتماعية والمشاكل االقتصادية والحزن والغضب.

 .3انها تتناول الغضب او االكتئاب كأحد متغيرات الدراسة فاتفقت هذه الدراسة للكشف عن

الضغوطات النفسية االجتماعية في كل من الغضب واالكتئاب لدى النساء المطلقات.

فمتوسط االكتئاب والغضب يزداد كلما زادت الضغوطات النفسية االجتماعية على النساء
المطلقات.

كما تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها:
 .9تدرس هذه الدراسة موضوع مهم في مجاالت الدراسات النفسية واالجتماعية وهو التعرف على
الضغوطات النفسية االجتماعية من وجهة نظر النساء المطلقات ،فحسب علم الباحثة هنالك

قلة في الدراسات العربية والمحلية التي تبحث في هذا الجانب.

 .9بحثت هذه الدراسة طريقة مميزة في تعامل المرأة مع الضغوطات النفسية االجتماعية من حيث
استدخال واستخراج المشاعر (الغضب واالكتئاب).

 .3تناولت هذه الدراسة جوانب مهمة كاالكتئاب والغضب وربطها بالضغوطات النفسية
واالجتماعية واثر تلك الضغوطات على هذه الجوانب عند النساء المطلقات في محافظة بيت

لحم.

 .4اهتمت هذه الدراسة في تحديد أكثر الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرض لها النساء
المطلقات في محافظة بيت لحم.

 .5معرفة الفروق في كل من (االكتئاب ،الغضب) لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم
تبعا لمتغيرات الدراسة(العمر ،السن عند الطالق ،المستوى التعليمي ،عدد األبناء ،الحالة

العملية ،مكان السكن
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات

مـن أجـل تحقيــق هـدف الد ارسـة وهــو معرفـة الضــغوطات النفسـية االجتماعيـة واالكتئــاب والغضـب لــدى
النســاء المطلقــات فــي محافظــة بيــت لحــم فــي ضــوء بعــض المتغي ـرات للد ارســة وهــي :العمــر ،عمــر

الزوجــة عنــد الطــالق ،المؤهــل التعليمــي ،عــدد األبنــاء ،الحالــة العمليــة ،مكــان الســكن وقــد تضــمن هــذا
الفصل وصفا لمنهج الدراسة ،ومجتمعهـا وعينتهـا ،كمـا يعطـي وصـفا مفصـال ألَدوات الد ارسـة ،وصـدقها

اءات الد ارســة والمعالجــة اإلحصــائية التــي اســتخدمها الباحــث فــي اســتخالص نتــائج
وثباتهــا ،وكــذلك إِج ـر َ
الدراسة وتحليلها.
 7 . 3منهج الدراسة
لتحقيق األهداف المرجوة من هذه الدراسة ،اتبعت الباحثة المنهج الوصفي وهو المنهج الذي يهدف إلى

وصف خصائص الظاهرة وجمع معلومات عنها ،فقد تم استخدام هذا المنهج في صورته ألنه يالءم

طبيعة وأهداف الدراسة معتمدا على أسلوب الدراسة الميدانية في جمع المعلومات ،ليفي بأغراضها
ويحقق أهدافها واختبار صحة فرضياتها وتفسير نتائجها.

 6 .3مجتمع الدراسة
تكــون مجتمــع الد ارســة مــن جميــع النســاء المطلقــات فــي محافظــة بيــت لحــم والبــالغ عــددهن حســب مركــز

االحصاء الفلسطيني من سنة ( 9529 )9090-9229مطلقة.
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 3 .3عينة الدراسة
قامت الباحثة باختيار عينة عشوائية بسيطة ممثلة من مجتمع الدراسة ،بنسبة  %5بحيث كان عدد

العينة ( 91مطلقة) .والجدول ( )1.3يبين وصف عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة:

يبين الجدول ( )9.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر ،ويظهر أن  %30من عينة الدراسة من

96-99عام ،ونسبة  %40من  36-99عام ،ونسبة  %99.9من  46-39عام ،ونسبة %1.2
ل 49عام فما فوق .ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر عند الطالق ،ويظهر

أن  %59.1من  36-99عام ،ونسبة  %39.9من 36-99عام ،ونسبة  %90ل 39عام فما فوق.
ويظهر متغير عدد األبناء أن نسبة  %39.1ال يوجد ،في حين كانت نسبة  %45.6من 3-9

أبناء ،ونسبة  %96.9من  6-4أبناء .ويبين متغير مكان السكن أن نسبة  %36.9للمدينة ،ونسبة

 %50لسكان القرى ،ونسبة  %93.3لسكان المخيمات .ويبين الجدول توزيع أفراد عينة الدراسة حسب
متغير المؤهل العلمي ،ويظهر أن  %9.1لألميين ،في حين كانت نسبة  %6.9لإلبتدائي ،ونسبة

 %96.9لإلعدادي ،ونسبة  %39.9للثانوي ،ونسبة  %91.2للدبلوم المتوسط ،ونسبة %91.2

للبكالوريوس فأعلى .ويبين أيضا متغير الحالة العملية ،ويظهر أن نسبة  %34.4لنعم ،ونسبة
 %65.6للواتي ال يعملن.
جدول ( :)1.3توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة.
المتغير
العمر

العمر عند الطالق

عدد األبناء

مكان السكن

المستوى

العدد

النسبة المئوية

 96 -99سنة

27

30.0

 36 -99سنة

36

40.0

 46 – 39سنة

19

21.1

 49فما فوق

8

8.9

 96 -99سنة

52

57.8

 36 -99سنة

29

32.2

 39فما فوق

9

10.0

ال يوجد

34

37.8

 3 – 9ابناء

41

45.6

 6- 4ابناء

15

16.7

مدينة

33

36.7

قرية

45

50.0

مخيم

12

13.3
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المؤهل العلمي

الحالة العملية

امية

7

7.8

ابتدائي

6

6.7

اعدادي

15

16.7

ثانوي

28

31.1

دبلوم متوسط

17

18.9

بكالوريوس فاعلى

17

18.9

نعم

31

34.4

ال

59

65.6

 5 .3أدوات الدراسة:
قامت الباحثة باستخدام أدوات لتحقيق أهداف الدراسة وهي:
بعد مراجعة األدبيات النظرية والدراسات السابقة حول موضوع الضغوطات النفسية واالكتئاب والغضب
لدى المطلقات قامت الباحثة بتبني أداتين للدراسة وهي مقياس بيك لإلكتئاب ومقياس الغضب من

اعداد عالء الدين الكفافي والتحقق من خصائصهما السيكومترية (الصدق والثبات) .أيضا قامت
الباحثة بوضع أسئلة مفتوحة خاصة بالضغوطات النفسية اإلجتماعية التي تتعرض لها النساء

المطلقات.
بالنسبة الى مقياس االكتئاب تكون هذا المقياس من  99عبارة كل مجموعة تصف األعراض السريرية

لإلكت ئاب بحيث ان المطلوب من المطلقة وضع دائرة للعبارة التي تتفق وتصف حالتها بحيث يتم جمع
ارقام كل عبارة وتصنيفها تحت مستويات االكتئاب(ال يوجد اكتئاب ،بسيط ،متوسط ،شديد ،شديد

جدا).

بالنس ــبة ال ــى مقي ــاس الغض ــب ،ق ــد ص ــيغت فقـ ـرات المقي ــاس لتك ــون االس ــتجابة للمفحوصـ ـات وطريق ــة
التصـحيح بحسـب مقيـاس ليكــرت ( )Likert Scaleالخماسـي األبعـاد ،حيــث تكـون اسـتجابة المبحــوث
علــى الفقـرات بالموافقــة حســب التــدرج اآلتــي :بدرجــة كثي ر ا جر ا ،كثير ا ،متوس ر  ،قلرريا ،المطلق را ،وقــد
بنيت الفقرات باالتجاهين السلبي وااليجابي وأعطيت األوزان للفقرات كاآلتي:
 كثي ا ج ا :خمس درجات
 كثي ا  :أربع درجات

 متوسط  :ثالث درجات
 قليا  :درجتان
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 ال مطلقأ :درجة واحدة

 وقد عكست األوزان للفقرات السلبية.
وتم اعتماد الدرجات التالية لمقياس الغضب:
الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعلى

 2.1صدق األداة
تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة،

والذين ابدوا بعض المالحظات حولها ،من حيث بعض األخطاء االمالئية واضافة بعض المتغيرات
وتعديل بعض الكلمات ،ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائية( .مرفق أسماء

المحكمين).

من ناحية أخرى تم التحقق من صدق األداة أيضا بحساب معامل االرتباط بيرسون لفقرات االستبانة
مع الدرجة الكلية لألداة لكل مقياس ،واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل

على أن هناك التصاق داخلي بين الفقرات .والجداول التالية تبين ذلك:

جدول ( :)9.3نتائج معامل ارتباط بيرسون ( )Pearson Correlationلمصفوفة ارتباط فقرات
مقياس االكتئاب
الرقم

قيمة R

الدالة

الرقم

1
2
3
4
5
6
7

.752**1
.759**1
.752**1
.703**1
.707**1
.670**1
.723**1

اإلحصائية
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

8
9
11
11
12
13
14

قيمة R
**

.651 1
.646**1
.651**1
.689**1
.736**1
.702**1
.713**1

الدالة

الرقم

اإلحصائية
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

15
16
17
18
19
21
21

قيمة R
**

.772 1
.642**1
.684**1
.566**1
.448**1
.649**1
.475**1

الدالة
اإلحصائية
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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جـ ــدول ( :)3.3نتـ ــائج معامـ ــل ارتبـ ــاط بيرسـ ــون ( )PearsonCorrelationلمصـ ــفوفة ارتبـ ــاط فق ـ ـرات
مقياس الغضب
ال قم

قيمة R

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

.752**1
.751**1
.639**1
.667**1
.747**1
.608**1
.634**1
.661**1
.583**1
.768**1
.0901
.519**1
.288**1
.1501

 1 .3ثبات الدراسة

ال الة
اإلحصائية
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.399
1.111
1.116
1.158

ال
قم
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28

قيمة R
.709**1
.545**1
.621**1
.412**1
.614**1
.569**1
.466**1
.476**1
.563**1
.647**1
.751**1
.743**1
.646**1
.221*1

ال الة
اإلحصائية
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

ال قم

قيمة R

29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
41

.538**1
.717**1
.692**1
.634**1
.642**1
.669**1
.611**1
.542**1
.561**1
.623**1
.626**1
.616**1

ال الة
اإلحصائية
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111
1.111

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

قامت الباحثة من التحقق من ثبات األداة ،من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات،

لمقياس الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا ،وكانت الدرجة الكلية لمقياس االكتئاب(،)0.937
ولمقياس الغضب ( ،)0.242وهذه النتيجة تشير الى تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة.

 3.9إجراءات الدراسة
بعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة ،وتحديد عينة الدراسة ،قامت الباحثة بتطبيق األداة على أفراد

عينة الدراسة ،حيث تم حصر مجتمع الدراسة والمتمثل في النساء المطلقات في محافظة بيت لحم ثم
تم اختيار عينة عشوائية من مجتمع الدراسة وبعد ذلك تم تحديد أدوات الدراسة من خالل مراجعة

األدب التربوي المنشور في هذا المجال ،واإلجراءات المالئمة التي ستقوم بها الباحثة .ثم تم تطبيق

اداة الدراسة على عينة الدراسة وبعد أن اكتملت عملية تجميع االستبيانات من أفراد العينة بعد إجابتهم
عليها بطريقة صحيحة ،تبين للباحثة أن عدد االستبيانات المستردة الصالحة والتي خضعت للتحليل

اإلحصائي )91( :استبانه .ومن ثم استخالص النتائج والتوصيات.
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 8 .3متغيرات الدراسة
 .7المتغيرات المستقلة:
 .9العمر :متغير متصل.
 .2عمر الزوجة عند الطالق :متغير متصل

 .3المؤهل التعليمي 6 :مستويات (امي – ابتدائي – اعدادي – ثانوي  -دبلوم متوسط -
بكالوريس فأعلى)

 .4عدد األبناء( :رقم)

 .5الحالة العملية(العمل) :له مستويان(تعمل ،ال تعمل).
 .6مكان السكن :له ثالث مستويات(مدينة ،قرية ،مخيم).
 .1المتغيـرات التابعـة:
تتمثل المتغيرات التابعة في هذه الدراسة في
 .9الضغوطات النفسية االجتماعية.

 .2االكتئاب.
 .3الغضب.

 70 .3المعالجة اإلحصائية
بعد جمع االستبيانات والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها (إعطائها أرقاما معينة) ،وذلك تمهيدا

إلدخال بياناتها إلى جهاز الحاسوب اآللي إلجراء المعالجات اإلحصائية المناسبة ،وتحليل البيانات

وفقا ألسئلة الدراسة بيانات الدراسة ،وقد تمت المعالجة اإلحصائية للبيانات باستخراج المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة من فقرات االستبانة ،واختبار (ت) ( ،)t- testواختبار التباين
األحادي (،)One Way ANOVAومعامل ارتباط بيرسون ،ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا

( ،)Cronbach Alphaوذلك باستخدام الرزم اإلحصائية ( Statistical Package For Social
)Sciences
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الفصل الرابع:
نتائج الدراسة
 7 .4تمهيد
تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة ،التي توصلت إليها الباحثة عن موضوع الدراسة وهو "
الضغـوطـات النفسيـة االجتماعيـة لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن وأثرها

في االكتئاب والغضب لديهن" وبيان أثر كل من المتغيرات من خالل استجابة أفراد العينة على أداة
الدراسة ،وتحليل البيانات اإلحصائية التي تم الحصول عليها.
 6 .4نتائج أسئلة الدراسة:
 7.6.4النتائج المتعلقة بالسؤال االول (تحليل المضمون):

قامت الباحثة بطرح أسئلة في تحليل المضمون حول .1انواع الضغوطات النفسية اإلجتماعية التي

تتعرض لها المرأة المطلقة و .2مدى تلقى النساء المطلقات الدعم اإلجتماعي و .3ما هي الصعوبات
التي تواجهها المطلقة بعد الطالق ،وبعد استيفاء اجابات أفراد العينة حول هذه األسئلة قامت الباحثة
باستخالص إجاباتهن حول هذه األسئلة بحساب التك اررات والنسب المئوية لكل إجابة ألفراد العينة على

األسئلة الفرعية التالية:
السؤال الفرعي االول:
ما أهم الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرض لها المرأة المطلقة؟
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من خالل طرح سؤال مفتوح على النساء المطلقات حول أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية النفسية

االجتماعية التي يتعرضن لها ،تبين بان هنالك وعي لدى النساء بالثقافة الموجودة في المجتمع
الفلسطيني والتي تزيد من وتيرة المعاناة لديهن فقد أشرنا لعديد من الضغوطات التي يتعرضن لها والتي
تتسم بنظرة سلبية من قبل المجتمع تجاه المرأة المطلقة ومن بين النقاط التي أثارتها النساء المطلقات

ما يلي:

 .9النظرة المجتمعية القائمة على الشك واللوم للمرأة المطلقة :تتجلى تلك النظرة في القيود التي
تضطر أسرة المرأة المطلقة لفرضها عليها .كالقيود على حركتها وعلى فرصها في العمل

والتعليم .أيضا تنتج تلك النظرة خوف زائد لدى األسرة تجاه تحركات المرأة المطلقة والتي تجد
نفسها مضطرة لتبرير أي حركة لها و وفقأ لتلك النظرة تزداد معاناة المرأة المطلقة خاصة اذا

كانت ابنة ألم سبق لها الطالق فيقال (كأمها).

أيضا هذه النظرة المجتمعية توصم المرأة المطلقة بالفاشلة التي لم تتمكن من المحافظة على
زوجها وأسرتها وبالتالي عليها ان تتحمل وحدها تبعات فشل عالقتها بزوجها وما يترتب على

ذلك من انتهاء لحياتها الزوجية.

 .9الضغوطات االقتصادية :غالبا ما تكون المرأة معتمدة على زوجها من الناحية المالية
واالقتصادية وعندما يحدث الطالق يخرج تخرج المرأة من الحياة الزوجية دون ممتلكات أو
اموال وتضطر في بعض الحاالت للتنازل عن حقوقها بالنفقة وغيرها للخالص من الزوج
ويترتب على لك افقار للعديد من النساء بعد الطالق وهذا ليس باألمر الجديد حيث أشارت

سجالت و ازرة الشؤون االجتماعية الى ان النساء المطلقات يشكلن جزءا ال بأس به من

الحاالت االجتماعية المسجلة لدى و ازرة الو ازرة .والحالة االقتصادية للمرأة المطلقة تعمق لديها
تبعية جديدة قديمة ألشقائها بعد ان تعود اليهم مطلقة وتتيح الفرصة لنساء األشقاء للتسلط

والتحكم بها .أيضا وفقأ لما أشارت اليه غالبية النساء اللواتي تمت مقابلتهن فإنهن ينحرجن من
البحث عن عمل لما يتعرضن له من محاوالت استغالل من قبل أصحاب العمل من تحرش

وغيره.

 .3مشاعر الخوف على األبناء :عبرت النساء المطلقات عن عدم اطمئنانهن وشعورهن بالخوف
على مستقبل أطفالهن ايضا أشارت بعضهن بإحساسهن بالذنب تجاه أطفالها وما وصلوا اليه

بسبب الطالق.

 .4غياب االستقاللية :أشارت النساء الى أنهن عانين بعد الطالق من تدخل أفراد األسرة
بخصوصياتهن واقتحام حيزهن الخاص ،لذا أشارت بعضهن الى افتقادها لالستقاللية
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والخصوصية .مما يشعرهن بالغضب والسخط على الظروف والوحدة واإلحساس بالحزن

والحرمان.

وأجمعت النساء على ان معاناتهن النفسية تزداد عندما يتعرضن لمحاوالت االخرين

باستغاللهن وعند حضورهن للمناسبات االجتماعية خاصة ان تواجد اقارب طليقها في المكان.
والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)1.4النسب والتك اررات الستجابات أفراد عينة الدراسة للضغوطات النفسية االجتماعية التي
تتعرض لها المرأة المطلقة
التكرار

النسبة المئوية

االجابة
حديث الناس عني

11

11.1

نظرة المجتمع خاصة امها مطلقة

1

1.1

خوف االسرة الزائد

1

1.1

مبكر
ا
كوني تزوجت

1

1.1

عدم حصولي على حقوقي

1

1.1

تحكم االخوة وزوجاتهم واألهل

6

6.7

ال يوجد

4

4.4

تكرار الزواج والطالق

1

1.1

الطالق بعد فترة  6شهور من الزواج

1

1.1

المعاملة السيئة من قبل االخرين

2

2.2

الوضع االقتصادي

2

2.2

الشعور بالوحدة

2

2.2

الغضب من الظروف

2

2.2

التحرش

2

2.2

نظرة المجتمع

35

38.9

المشاكل الزوجية

1

1.1

نظرة اطفالي لي

2

2.2

ال يوجد فرصة اخرى للزواج

1

1.1

الحرمان من الخروج

2

2.2

الخوف على االطفال

2

2.2

خوفي على مستقبل اطفالي

1

1.1

محاولة االستغالل من االخرين

2

2.2

وجود اقارب زوجي في نفس المكان وبخاصة بالمناسبات

5

5.6

عدم العمل والجلوس بالبيت

3

3.3
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السؤال الفرعي الثاني
ما هي أكثر أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية:
من خالل تلخيص إجابات أفراد العينة تبين أنه من أكثر انواع الضغوط النفسية االجتماعية التي
تتعرض لها المرأة المطلقة التي أشارت لها النساء المطلقات هو -9حديث الناس  -9نظرة المجتمع

تجاههن كمطلقات من أكثر الضغوطات التي تؤثر بهن ويعانين منه - 3 ،التحكم بهن من قبل األهل

وتقييد حركتهن بالحركة -4 ،شعورهن بالحزن نتاج ما ألت اليه ظروفهن مقارنة باألخريات يلي ذلك

المسؤولية الكبيرة تجاه االبناء والخوف على مستقبلهن ،يلي ذلك وبنفس مستوى األهمية الحرمان من

الحقوق ،عدم القدرة على التأقلم والشعور بمحدودية الفرصة بالزواج من جديد ومن ثم يأتي بعد ذلك
اتهامهن باإلهمال وتراجع ثقة االهل بهن واضطرارها الى خدمة االشقاء وزوجاتهن ونظرة الرجال

السلبية لهن ،فالضغط المادي وغياب استقالليتهن وتراجع االهتمام بهن .والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)2.4النسب والتك اررات الستجابات أفراد عينة الدراسة ألكثر أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية
التكرار

النسبة المئوية

االجابة
رؤية صديقتي التي تزوجت زوجي

1

1.1

حديث الناس الي باني مهملة في بيتي وغير مهتمة

1

1.1

عدم الخروج بحرية

7

7.8

تراجعت ثقة األهل

1

1.1

خدمة ابناء اخواني من زوجاتهم

1

1.1

المجتمع ال يرحم

4

4.4

النظرة السلبية من قبل الرجال

1

1.1

حرمان من الحقوق

2

2.2

تحكم االهل

11

11.1

وصمة إجتماعية

1

1.1

حرمان من المصروف

1

1.1

حرمان من اقامة عالقات اجتماعية

1

1.1

الحزن

5

5.6

الضغط النفسي

7

7.8

عدم الزواج

3

3.3

حديث الناس

15

16.7

جميع الضغوطات

1

1.1

عندما ارى ابنائي

2

2.2
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المسؤولية الكبيرة لألوالد

2

2.2

الخوف على مستقبل االوالد

4

4.4

الضغط المادي

2

2.2

عدم وجود منزل مستقل

1

1.1

عدم القدرة على التأقلم

2

2.2

عدم االهتمام

2

2.2

المفاجأة بالزواج

1

1.1

االستغالل الجنسي

1

1.1

ال يوجد

11

12.2

السؤال الفرعي الثالث:
هل تتلقى النساء المطلقات الدعم االجتماعي؟
تبين من خالل إجابات أفراد العينة إن أغلب النساء المطلقات اللواتي تمت مقابلتهن أشرن بأنهن
يتلقين الدعم من األهل بالدرجة االولى وتحديدا االم ومن ثم يأتي دور الصديقات فاإلخوان واألخوات
بالمقابل فإن من أشرن الى انهن لم يتلقين أي شكل من اشكال الدعم النفسي واالجتماعي لم يكن

عددهن قليل بل تجاوز  %95منهن هذا من جانب ومن جانب اخر فإن من يتلقين دعما نفسيا و
اجتماعين من االخريات اشرن الى ان هذا الدعم ليس بالشكل الكافي وال يؤدي الى ادنى درجة من

احتياجاتهن .وهذا مؤشر من وجود حالة تستدعي التدخل ووضع برامج للدعم النفسي لتلك األسر.
والجدول التالي يبين ذلك:
جدول ( :)3.4النسب والتك اررات الستجابات أفراد عينة الدراسة لتلقي الدعم االجتماعي
التكرار
33
2
8
4
1
14
2
17
3
2
1

االجابة
االهل
االم وبعض االقارب
االخوان او االخوات
االم
االخت والبنات
ال يوج دعم من اح
الزوج الثاني
االص قاء
قليل ج ا
لم اج صعوبة
احيانا
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النسبة المئوية
36.7
2.2
8.9
4.4
1.1
15.6
2.2
18.9
3.3
2.2
4.4

السؤال الفرعي الرابع:

أهم الصعوبات التي تواجهها المطلقة بعد الطالق:

تبين من خالل إجابات أفراد العينة أن المرأة المطلقة في مجتمعنا تعاني من عدة صعوبات وتحديات

ابرزها:

الضغط وعدم االستقرار النفسي حيث يضل الخوف من المستقبل يحاصر المرأة ويضل الخوف من

الوحدة يشكل التهديد االبرز لمشاعر المرأة فتلوذ باالنطواء وتصبح أكثر انعزالية واقل انخراطا في

الحياة فبالطالق ينقلب كل شيء رأسا على عقب سواء تغير نط الحياة الروتيني وفقدان االستقاللية
(المنزل) والوقوع في االزمة االقتصادية وخاصة ان الخروج الى العمل بعد الطالق يصبح اكثر
صعوبة.

كما تزداد القيود على حركة المرأة المطلقة بالمجتمع فيصبح كل ذكور العائلة حراسا لتحركاتها وتختلف
نظرة المجتمع من نظرة احت ارم كزوجة وربة أسرة الى نظرة تهميش وبالتالي تصبح حركاتها وكأنها

تتحرك تحت اإلضاءة على مسرح مكشوف.

كما ان المرأة تفقد اغلب حقوقها كإنسان بدء من الحقوق االقتصادية والحق في العمل مرو ار بالحقوق
االجتماعية والثقافية الى حق التمتع ببيئة اسرية محيطة باآلخرين .والجدول التالي يبن من تم ذكره:
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جدول ( :)4.4النسب والتك اررات الستجابات أفراد عينة الدراسة للصعوبات التي تواجهها المطلقة بعد

الطالق

التكرار

النسبة المئوية

االجابة
التنازل عن الحقوق

4

4.4

زواج الزوج بعد اقل من شهر

9

1.1

الحرمان من المعروف

9

2.2

الحرمان من التعليم

9

2.2

ضعف شخصية االب

9

1.1

عدم المعرفة بحقوقي

6

6.7

العادات والتقاليد

9

1.1

بعد االطفال

9

1.1

نظرة المجتمع
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12.2

حرمان من البيت

9

1.1

الحرمان من الحقوق

4

4.4

الحرمان من الخروج

2

10.0

تحكم االسرة

9

2.2

الضغط النفسي

9

7.8

الخوف من المستقبل

9

2.2

التنازل عن حق الحضانة

9

2.2

العودة الى بيت االهل

9

1.1

الزواج من رجل اخر

9

1.1

ابتعاد البعض عني

9

2.2

عدم القدرة على اتخاذ ق اررات

9

1.1

توفير السكن والمصروف

9

1.1

تغير نمط الحياة

5

5.6

عدم وجود عدم وجود منزل مستقل

9

1.1

الضغط المادي

2

10.0

الحرمان من العاطفة

9

1.1

الوحدة

9

1.1

مالحقة الناس

9

1.1

رعاية االطفال

9

2.2

عدم الثقة باآلخرين

9

1.1

الخوف على االطفال

9

1.1

محاولة الرجوع مثل قبل

9

1.1

عدم توفر فرص عمل مناسبة

9

1.1

ال يوجد

4

4.4
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 1.1.1النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن ؟
لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب مجموع الدرجات الستجابات أفراد عينة الدراسة على
فقرات المقياس التي يعبر عن مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة
نظرهـن.

جدول ( :)5.4استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت

لحم من وجهة نظرهـن
الرقم

العدد

المجاالت

النسبة

المئوية

9

اكتئاب طبيعي ( 0-2ال يوجد اكتئاب)

16

17.8

9

اكتئاب بسيط 90 -95

16

17.8

3

اكتئاب متوسط 96 -93

14

15.6

4

اكتئاب شديد 94-36

26

28.9

5

اكتئاب شديد جدا  39فما فوق

18

20.0

20

%900

المجموع

يالحظ من الجدول السابق و الذي يعبر عن مستويات االكتئاب لدى النساء المطلقات بان ما نسبته
 %17.8ال يعانين من االكتئاب في حين ان ما عانين من االكتئاب بمستوى بسيط كانت نسبتهن
 ،%17.8في حين عانت  %15.6منهن من نسبة اكتئاب متوسط بالمقابل فإن نسبة  %28.9منهن
عانين من مستوى شديد من االكتئاب و %21لديهن مستويات اكتئاب شديدة جدأ.
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 6.6.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن ؟
حتى يتم تحديد درجة متوسطات استجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التالية لمقياس

الغضب:

الدرجة

مدى متوسطها الحسابي

منخفضة

 2.33فأقل

متوسطة

3.67-2.34

عالية

 3.68فأعلى

لإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات
أفراد عينة الدراسة على فقرات االستبانة التي تعبر عن مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في

محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن.
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جدول ( :)6.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى

الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن
الرقم

المتوسط

الفقرات

الحسابي

االنحراف
المعياري

الدرجة

34

اغضب عندما يجرحني االخرون

3.94

1.155

عالية

99

يبلغ غضبي منهاه (مداه) عندما يكون االخرون غير عادلين معي في 3.93

1.216

عالية

احكامهم علي.
31

اغضب عندما احرم من محاولة تحقيق مطالبي

3.80

1.153

عالية

39

اغضب عندما يشك (او ال يثق) االخرون في قدرتي

3.70

1.319

عالية

39

اغضب عندما يحصل االخرون على حقوق ال يستحقونها

3.69

1.269

عالية

92

اغضب عندما يعرقل شئ ما خططي

3.62

1.268

متوسطة

33

اغضب عندما اتورط في عمل ما لم اكن انوي القيام به

3.37

1.166

متوسطة

95

اغضب بشدة عندما اتعرض الى النقد من االخرين

3.18

1.259

متوسطة

5

من السهل استثارة غضبي.

3.04

1.217

متوسطة

93

ينتابني صداع حاد عندما اغضب

3.04

1.244

متوسطة

1

استغرق وقتا طويال حتى اشعر بالهدوء من حالة الغضب التي تنتابني.

2.93

1.149

متوسطة

94

على الرغم من غضبي من االخرين فانني اضغط على نفسي حتى ال 2.90

1.190

متوسطة

99

عندما افكر في التعبير عن غضبي تثور لدي مشاعر القلق

2.90

 .9600متوسطة

92

اغضب عندما امارس اعمال روتينية مملة

2.89

1.116

متوسطة

96

تذكر بعض الخبرات الماضية السلبية كاف الثارة موجه من الغضب 2.88

1.314

متوسطة

اجعلهم يدركون حقيقة مشاعري

العنيف لدي
2.86

1.176

متوسطة

90

كثي ار ما تعتل صحتي بسبب كتماني لغضبي من االخرين

93

عندما اغضب من شخص ما فأنني اواجهه دون االهتمام بوجود االخرين

2.84

1.141

متوسطة

30

عندما اخفي غضبي عن االخرين اظل اعيش في فترة الغضب لفترة 2.83

1.173

متوسطة

طويلة
40

عندما يشتد غضبي اشعر بسرعة في ضربات قلبي

2.80

1.408

متوسطة

9

اشعر دائما بالغضب اكثر مما يحدث لآلخرين.

2.79

1.011

متوسطة

9

يمكن ان اشعر بالغضب اكثر من مرة في اليوم الواحد.

2.79

1.044

متوسطة

9

عندما اغضب استمر في غضبي اكثر من الالزم.

2.76

1.154

متوسطة

90

نوبات غضبي أعنف مما يحدث لآلخرين فيما أظن.

2.76

1.266

متوسطة

96

يرتفع صوتي عاليا عند شعوري بالغضب

2.72

1.290

متوسطة

39

غضبي من االخرين يحول دون تقديم المساعدة التي كنت احب ان 2.72

1.161

متوسطة

اقدمها لهم
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99

عندما اواجه االخرين بغضبي منهم فان ذلك يساعدني على ان ابعد سبب 2.71

1.114

متوسطة

الغضب عن ذهني
99

انا قادرة على اخفاء مظاهر الغضب

2.70

1.311

متوسطة

91

اشعر بمشاعر االثم او الذنب عندما اعبر عن غضبي

2.70

1.116

متوسطة

32

اجد صعوبة في التنفس عندما تنتابني حالة من الغضب

2.69

1.242

متوسطة

2

اشعر بآالم في معدتي في المرات الكثيرة التي اتعرض فيها لموقف 2.68

1.397

متوسطة

35

عندما تزيد حدة غضبي اشعر باآللم في صدري او قلبي

2.66

1.273

متوسطة

6

شيء ما يجعلني اغضب تقريبا كل يوم.

2.59

1.179

متوسطة

95

عندما اتعرض الى حالة الغضب افقد قدرتي على التحكم في نفسي تماما 2.59

1.208

متوسطة

91

افضل االنسحاب من المواقف بدال من أن اعبر عن غضبي امام 2.57

1.264

متوسطة

يغضبني.

االخرين
3

في احيان كثيرة اغضب دون وجود سبب.

2.50

1.238

متوسطة

99

عندما اغضب اعاني من آآلم في عضالت جسمي

2.50

1.247

متوسطة

99

انفس عن غضبي بالتهديدات اللفظية

2.48

1.317

متوسطة

94

نوبات غضبي تبلغ من الشدة حدا يثير دهشة االخرين

2.42

1.161

متوسطة

4

اميل الى ان اغضب من اشياء تافهة اعرف انها ال تغضب الكثيرين.

2.33

1.245

منخفضة

36

عندما اغضب اجد نفسي اتصبب عرقا

2.22

1.252

منخفضة

2.9006

 1.70374متوسطة

الدرجة الكلية

يالحظ من الجدول السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد
عينة الدراسة على مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن أن

المتوسط الحسابي للدرجة الكلية ( )2.91وانحراف معياري ( )1.713وهذا يدل على أن مستوى

الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن جاءت بدرجة متوسطة.

كما وتشير النتائج في الجدول رقم ( )9.4أن ( )5فقرات جاءت بدرجة عالية و( )33فقرة جاءت
بدرجة متوسطة ،وفقرتين بدرجة منخفضة .وحصلت الفقرة " اغضب عندما يجرحني االخرون " على
أعلى متوسط حسابي ( ،)3.24يليها فقرة " يبلغ غضبي منهاه (مداه) عندما يكون االخرون غير
عادلين معي في احكامهم علي " بمتوسط حسابي ( .)3.23وحصلت الفقرة " عندما اغضب اجد

نفسي اتصبب عرقا " على أقل متوسط حسابي ( ،)9.99يليها فقرة " اميل الى ان اغضب من اشياء
تافهة اعرف انها ال تغضب الكثيرين " بمتوسط حسابي (.)9.33
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وقامت الباحثة بحساب النسب والتك اررات الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات المقياس التي يعبر
عن درجات مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن.

جدول ( :)7.4النسب والتك اررات الستجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن
الرقم

الدرجة

العدد

النسبة

9

منخفضة

17

18.9

9

متوسطة

58

64.4

3

عالية

15

16.7

20

%900

المجموع

المئوية

يالحظ من الجدول السابق و الذي يعبر عن مستويات الغضب لدى النساء المطلقات بان ما نسبته

 %18.9جاءت بدرجة منخفضة ،في حين ان ما عانين من الغضب بدرجة متوسطة كانت نسبتهن
 ،%64.4في حين عانت  %16.7منهن من نسبة غضب بدرجة عالية.
 3.6.4النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05≤ αفي مستوى االكتئاب لدى النسـاء
المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،العمر عند الطالق ،عدد

األبناء ،مكان السكن ،المؤهل التعليمي ،الحالة العملية؟

ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية:
نتائج الفرضية األولى:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى االكتئاب لدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر الحالي"

ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر.
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جدول ( :)8.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في متوسطات
مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر
العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 96 -99سنة

27

18.9630

11.55416

 36 -99سنة

36

24.0000

12.68745

 46 – 39سنة

19

21.0526

13.88634

 49فما فوق

8

44.1250

13.69502

يالحظ من الجدول رقم ( )8.4وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في

محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل

التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:

جدول( :)9.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر
مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

4079.537

3

8.420 1359.846

داخل المجموعات

86 13888.785

المجموع

89 17968.322

.0000

161.498

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )1.490ومستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى.

وكانت الفروق لصالح الفئة العمرية 49عام فما فوق ،والجدول التالي يبين ذلك.
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الجدول ( :)90.4نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة حسب متغير العمر
المتغيرات
 96 -99سنة

الفروق في المتوسطات
 36 -99سنة

-5.03704-

.1230

-2.08967-

.5840

-25.16204-

.0000

 96 -99سنة

5.03704

.1230

 46 – 39سنة

2.94737

.4160

 46 – 39سنة

*

 49فما فوق
 36 -99سنة

*-20.12500-

.0000

 96 -99سنة

2.08967

.5840

 36 -99سنة

-2.94737-

.4160

 49فما فوق
 46 – 39سنة

*-23.07237-

 49فما فوق
 49فما فوق

مستوى الداللة

*25.16204

 96 -99سنة
 36 -99سنة

.0000

*20.12500

.0000

23.07237

.0000

*

 46 – 39سنة

.0000

نتائج الفرضية الثانية:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق "

ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر

عند الطالق.

ج ـ ــدول ( :)11.4المتوس ـ ــطات الحس ـ ــابية واالنح ارف ـ ــات المعياري ـ ــة الس ـ ــتجابة أفـ ـ ـراد عين ـ ــة الد ارس ـ ــة ف ـ ــي
متوســطات مســتوى االكتئــاب لــدى النس ــاء المطلق ــات فــي محافظ ــة بي ــت لحــم مــن وجهــة نظره ــن يعــزى

لمتغير العمر عند الطالق

العمر عند الطالق

العدد
52

المتوسط الحسابي
22.3654

االنحراف المعياري
13.84371

 36 -27سنة

29

24.2414

13.84520

 37فما فوق

9

29.2222

17.50555

 26 -17سنة
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يالحظ من الجدول رقم ( )11.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق ،ولمعرفة داللة الفروق تم

استخدام تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)12.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق
درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

187.699

بين المجموعات

375.399

2

داخل المجموعات

87 17592.924

المجموع

89 17968.322

المربعات

قيمة "ف"

مستوى

المحسوبة

الداللة

.9280

.3990

202.218

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )0.291ومستوى الداللة ( )0.322وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في

محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق ،وبذلك تم قبول الفرضية

الصفرية الثانية.
نتائج الفرضية الثالثة:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى االكتئاب لدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء"

ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد

األبناء.
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جدول ( :)13.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في

متوسطات مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى
لمتغير عدد األبناء
عدد األبناء

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ال يوجد

34

24.1765

17.43468

 3 – 9ابناء

41

21.0976

10.90826

 6- 4ابناء

15

29.4667

13.07597

يالحظ من الجدول رقم ( )13.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)14.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء
درجات

متوسط المربعات

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

392.019

بين المجموعات

784.038

2

داخل

87 17184.284

قيمة "ف" المحسوبة

مستوى الداللة

1.985

.1440

197.521

المجموعات
المجموع

89 17968.322

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.215ومستوى الداللة ( )0.944وهي أكبر من مستوى الداللة
( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية

الثالثة.
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نتائج الفرضية الرابعة:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن"

ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان

السكن.
جدول ( :)15.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في

متوسطات مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى
لمتغير مكان السكن
مكان السكن

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

مدينة

33

19.3333

11.09805

قرية

45

25.8667

16.35487

مخيم

12

27.2500

10.72910

يالحظ من الجدول رقم ( )15.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)16.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن
مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

بين المجموعات

991.539

2

2.541 495.769

داخل المجموعات

16976.783

87

195.135

المجموع

17968.322

89

مستوى الداللة
.0850

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.549ومستوى الداللة ( )0.015وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية

الرابعة.
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نتائج الفرضية الخامسة:
"ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي"

ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مس توى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل

التعليمي.

جدول ( :)17.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في
متوسطات مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى

لمتغير المؤهل التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

المؤهل التعليمي
امية

7

46.8571

12.10273

ابتدائي

6

19.3333

8.47742

اعدادي

15

24.8000

13.83680

ثانوي

28

24.8214

14.94200

دبلوم متوسط

17

18.8824

9.02692

بكالوريوس فاعلى

17

17.4706

10.43502

يالحظ من الجدول رقم ( )17.4وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)18.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي

مصدر التباين

مجموع

درجات

متوسط

المربعات

الحرية

6.434 995.125

بين المجموعات

4975.625

5

داخل المجموعات

84 12992.698

المجموع

89 17968.322
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المربعات

154.675

قيمة "ف"

المحسوبة

مستوى

الداللة

.0000

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )6.434ومستوى الداللة ( )0.000وهي أقل من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي ،وكانت الفروق لصالح ذوات

المؤهل األمي ،وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية الخامسة .والجدول التالي يبين ذلك.

الجدول ( :)92.4نتائج اختبار ( )LSDللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد
عينة الدراسة حسب متغير المؤهل التعليمي
المتغيرات
امية

ابت ائي

اع ادي

ثانوي

دبلوم متوس

بكالوريوس فاعلى

ابت ائي
اع ادي
ثانوي
دبلوم متوس
بكالوريوس فاعلى
امية
اع ادي
ثانوي
دبلوم متوس
بكالوريوس فاعلى
امية
ابت ائي
ثانوي
دبلوم متوس
بكالوريوس فاعلى
امية
ابت ائي
اع ادي
دبلوم متوس
بكالوريوس فاعلى
امية
ابت ائي
اع ادي
ثانوي
بكالوريوس فاعلى
امية
ابت ائي
اع ادي
ثانوي
دبلوم متوس
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الفروق في المتوسطات
*27.52381
*22.05714
*22.03571
*27.97479
*29.38655
*-27.52381-
-5.46667-5.48810.45098
1.86275
*-22.05714-
5.46667
-.021435.91765
7.32941
*-22.03571-
5.48810
.02143
5.93908
7.35084
*-27.97479-
-.45098-5.91765-5.939081.41176
*-29.38655-
-1.86275-7.32941-7.35084-1.41176-

مستوى الداللة
.0001
.0001
.0001
.0001
.0001
.0001
.3651
.3291
.9391
.7531
.0001
.3651
.9961
.1831
.1001
.0001
.3291
.9961
.1241
.0581
.0001
.9391
.1831
.1241
.7421
.0001
.7531
.1001
.0581
.7421

نتائج الفرضية السادسة:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية"

ولفحص الفرضية الصفرية السادسة تم حساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد
عينة الدراسة على مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن

يعزى لمتغير الحالة العملية.
جدول ( :)21.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لمستوى االكتئاب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية

الحالة العملية

العدد

المتوسط

نعم

31

11 10.43340 17.4516

ال

59

14.90347 26.9153

الحسابي

االنحراف

المعياري

درجات
الحرية

قيمة""t

مستوى الداللة

3.942

0.009

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)3.149ومستوى الداللة ( ،)1.112أي

أنه توجد فروق في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن
يعزى لمتغير الحالة العملية ،وكانت الفروق للواتي ال يعملن ،أي تم رفض الفرضية الصفرية السادسة.
 4.6.4النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع:
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الدال لة ( )1.11≤ αفي مستوى الغضب لدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،العمر عند الطالق،

عدد األبناء ،مكان السكن ،المؤهل التعليمي ،الحالة العملية؟
ولإلجابة عن هذا السؤال تم تحويله إلى الفرضيات التالية:
نتائج الفرضية األولى:

" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر الحالي"
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ولفحص الفرضية الصفرية األولى تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على

مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر.
جدول ( :)21.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في
متوسطات مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى

لمتغير العمر

العمر

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

 96 -99سنة

27

2.7222

.753620

 36 -99سنة

36

2.9917

.666200

 46 – 39سنة

19

2.7882

.682690

 49فما فوق

8

3.3594

.573980

يالحظ من الجدول رقم ( )21.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام تحليل

التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:

جدول( :)22.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر
درجات

متوسط

مصدر التباين

مجموع

المربعات

الحرية

قيمة "ف"

مستوى

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

3.082

3

1.027

2.155

.0990

داخل المجموعات

40.996

86

.4770

المجموع

44.077

89

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.955ومستوى الداللة ( )0.022وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية األولى.
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نتائج الفرضية الثانية:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق "

ولفحص الفرضية الصفرية الثانية تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر

عند الطالق.
جدول ( :)23.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة فـي

متوســطات مســتوى الغضــب لــدى النس ــاء المطلق ــات فــي محافظ ــة بي ــت لحــم مــن وجهــة نظره ــن يعــزى
لمتغير العمر عند الطالق
العمر عند الطالق

العدد
52

المتوسط الحسابي
2.8187

االنحراف المعياري
.652461

 36 -27سنة

29

2.9802

.836861

 37فما فوق

9

3.1167

.475001

 26 -17سنة

يالحظ من الجدول رقم ( )23.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق ،ولمعرفة داللة الفروق تم

استخدام تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)24.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق
مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

بين المجموعات

.9520

2

.4760

.9600

داخل المجموعات

43.125

87

.4960

المجموع

44.077

89

مستوى الداللة
.3870

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )0.260ومستوى الداللة ( )0.319وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق ،وبذلك تم قبول الفرضية

الصفرية الثانية.
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نتائج الفرضية الثالثة:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء"

ولفحص الفرضية الصفرية الثالثة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد

األبناء.
جدول ( :)25.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في

متوسطات مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى
لمتغير عدد األبناء
عدد األبناء

العدد
34

المتوسط الحسابي
2.8566

االنحراف المعياري
.825291

 3 – 1ابناء

41

2.8427

.539071

 6- 4ابناء

15

3.1583

.791791

ال يوجد

يالحظ من الجدول رقم ( )25.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)26.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء
مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

1.200

2

.6000

1.217

.3010

داخل المجموعات

42.878

87

.4930

المجموع

44.077

89

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.999ومستوى الداللة ( )0.309وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية

الثالثة.
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نتائج الفرضية الرابعة:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن"

ولفحص الفرضية الصفرية الرابعة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان

السكن.
جدول ( :)27.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في

متوسطات مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى
لمتغير مكان السكن
مكان السكن

العدد
33

المتوسط الحسابي
2.8152

االنحراف المعياري
.770901

قرية

45

2.9333

.658491

مخيم

12

3.0125

.709791

مدينة

يالحظ من الجدول رقم ( )26.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن ،ولمعرفة داللة الفروق تم استخدام

تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:
جدول( :)28.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن
مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات الحرية

متوسط المربعات

قيمة "ف"

مستوى الداللة

بين المجموعات

.4391

2

.2201

المحسوبة
.4381

.6471

داخل المجموعات

43.638

87

.5021

المجموع

44.077

89

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )0.431ومستوى الداللة ( )0.649وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية

الرابعة.
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نتائج الفرضية الخامسة:
" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي "

ولفحص الفرضية الصفرية الخامسة تم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة أفراد عينة الدراسة على
مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل

التعليمي.

جدول ( :)29.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة في

متوسطات مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى

لمتغير المؤهل التعليمي
المؤهل التعليمي

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

امية

7

3.4357

.399960

ابتدائي

6

2.6333

.364580

اعدادي

15

3.0367

.590460

ثانوي

28

2.9232

.881570

دبلوم متوسط

17

2.7691

.642480

بكالوريوس فاعلى

17

2.7485

.640890

يالحظ من الجدول رقم ( )28.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي ،ولمعرفة داللة الفروق تم

استخدام تحليل التباين األحادي ( )one way ANOVAكما يظهر في الجدول التالي:

جدول( :)31.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي الستجابة أفراد العينة في مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي
مجموع

درجات

متوسط

قيمة "ف"

مستوى

مصدر التباين

المربعات

الحرية

المربعات

المحسوبة

الداللة

بين المجموعات

3.412

5

.6820

1.410

.2290

داخل المجموعات

40.665

84

.4840

المجموع

44.077

89

يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.490ومستوى الداللة ( )0.990وهي أكبر من مستوى الداللة

( )0.05 ≥ αأي أنه ال توجد فروق دالة إحصائيا في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي ،وبذلك تم قبول الفرضية الصفرية

الخامسة.
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نتائج الفرضية السادسة:

" ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية"

ولفحص الفرضية الصفرية السادسة تم حساب نتائج اختبار "ت" والمتوسطات الحسابية الستجابة أفراد
عينة الدراسة على مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن

يعزى لمتغير الحالة العملية.

جدول ( :)31.4نتائج اختبار "ت" للعينات المستقلة الستجابة أفراد العينة لمستوى الغضب لدى النسـاء
المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية
المتوسط

االنحراف

درجات قيمة""t

مستوى

الحالة العملية

العدد

الحسابي

المعياري

الحرية

الداللة

نعم

31

.640220 2.6540

ال

59

.705970 3.0301

11

0.095 9.499

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)2.477ومستوى الداللة ( ،)1.115أي

أنه توجد فروق في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن
يعزى لمتغير الحالة العملية ،وكانت الفروق للواتي ال يعملن ،أي انه تم رفض الفرضية الصفرية

السادسة.
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الفصـل الخامــس
 1.1مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة

 1.1.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

 1.1.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

 1.1.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث (تحليل المضمون)

 .2.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة المتعلقة باالكتئاب

 .1.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى

 .2.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية
 .3.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة

 .4.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة

 .5.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة
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الفصل الخامس
نتائج المناقشة
هدفت هذه الدراسة الى معرفة الضغوطات النفسية االجتماعية وأثرها في كل من االكتئاب والغضب لدى
النساء المطلقات في محافظة بيت لحم في ضوء المتغيرات التالية :العمر ،العمر عند الطالق ،عدد االبناء

مكان السكن ،المؤهل التعليمي ،الحالة العملية ،وذلك من خالل توظيف المفاهيم النظرية المتبناة في الفصل
الثاني واالستنتاجات التي تم التوصل اليها في الفصل الرابع وصوال الى تفسير شامل لنتائج الدراسة.

وفي هذا الفصل سيقوم الباحث بعرض طريقة تفسير ،ومناقشة النتائج وفق التسلسل والترتيب الذي عرضت

فيه النتائج في الفصل الرابع ،وفي نهاية هذا الفصل سوف يتوجه الباحث بعدد من التوصيات في ضوء نتائج

الدراسة ومناقشتها.

 1.1مناقشة النتائج المتعلقة بأسئلة الد ارسة:
 1.1.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
سؤال (ما أهم الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرض لها المرأة المطلقة؟)

أظهرت النتائج المتعلقة بهذا السؤال الى أن من أهم الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرض لها

المرأة المطلقة هي النظرة المجتمعية القائمة على الشك واللوم للمرأة المطلقة ومن ثم الضغوطات

االقتصادية ،يتلوها مشاعر الخوف على األبناء ومن ثم غياب االستقاللية.

تفسر الباحثة (النظرة المجتمعية القائمة على الشك واللوم للمرأة المطلقة) والتي كانت من أهم الضغوطات
النفسية االجتماعية التي تتعرض لها الم أرة المطلقة في محافظة بيت لحم الى ان وضع المطلقة بشكل خاص
حساس جدا حيث تزداد الضغوطات عليها والوصمة االجتماعية من قبل من حولها ،فتضطر المطلقة لتبرير
كل ما تفعله امام أهلها ومن حولها ..والبعض ينظر إليها نظرة شك دائمة تسبب لها نوعا من المعاناة النفسية،
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وكذلك القيود المجتمعية والممنوعات الكثيرة التي تفرض على المطلقة من قبل األسرة واإلخوان الذين يعاملونها

بحذر ويراقبونها ،بسبب خوفهم عليها ،وحتى يتمكنوا من إيجاد فرصة أخرى لها.

إن أزمة المطلقة تتشكل من نظرة المجتمع لها بحيث تشعر بالضيق وبأنها غير سوية وتجد أن المجتمع ال

يدين الرجل المطلق في اغلب االوقات وانما يدينها هي حتى لو كان هو السبب في طالقها ،من هنا تتشكل
الضغوطات النفسية واالجتماعية ويتكون شعور الفشل لديها نتيجة الضغوطات والقاء اللوم من قبل المجتمع

ومن حولها عليها من هنا تعزو الباحثة الى ان المشكالت االقتصادية التي تواجهها المطلقة نتجت من
اعتمادها على زوجها في تأمين مصاريفها ومستلزماتها واآلن تواجه صعوبة في توفير المستلزمات بالشكل
السابق ،بحيث تتحول مسؤولية إعالتها على افراد أسرتها من ذويها او اخوتها –الخ ومن هنا تتشكل
الصعوبات لديها وخاصة بوجود ابنائها معها فقد تواجه المطلقة التذمر من قبل اهلها وقد تواجه الصعوبة في
تقبل ذويها للعمل وخاصة بعد القاء اللوم ونظرة الفشل في كسب حياتها الزوجية وعدم الوثوق بنجاحها في

العمل .كما ان تخوفات المطلقة تبدأ بالتزايد لحظة طالقها من استغالل االخرين لها نظ ار لكونها مطلقة ومن
هنا فإنها تهاب من العمل وحتى ان تخطت هذه المرحلة فإن فرص العمل في المجتمع الفلسطيني قليلة وهذا
يؤثر على وضعها المادي واالقتصادي وتتشكل االزمات االقتصادية ومن ثم النفسية نتيجة لما وصلت اليه

ومن ثم يأتي خوفها على ابنائها ثالث ضغوطاتها االجتماعية والنفسية فنظ ار لوضعها االقتصادي واالجتماعي
من نظرة الفشل واللوم من قبل من حولها تبدأ المطلقة بالقلق والخوف على مستقبل ابنائها وكيفية توفير الحياة
الكريمة لهم بحيث تنخلق االزمة حول تأمين وتوفير مستلزمات ابنائها وأيضا تبقى المطلقة قلقلة في حال
وجود االبناء مع اباهم ،بحيث تكون قلقلة على حياة ابنائها وكيفية تأقلمهم بالحياة من دونها وتزداد هذه
المخاوف بوجود زوجة االب والتي تؤثر على االبناء ويزيد هذا الوضع من شعور الخوف لدى المطلقة على

مستقبل ابنائها .وتشعر معظم المطلقات بالذنب تجاه ابنائهن بشعورهن بالفشل تجاه محافظتهن على حياة
مستقرة لديهم وتامين مستقبل مستقر لهم.
يشكل غياب االستقاللية أحد الضغوطات النفسية االجتماعية لدى المطلقة بمحافظة بيت لحم بحيث يبدأ اهلها

وأخوتها بالتدخل بكل امور حياتها وتقرير مصيرها في اللحظة التي تم انفصالها عن زوجها والتدخل بكل
صغيرة وكبيرة مما يشكل لديها مشاعر سلبية.

أيضا تتجنب المطلقة الخروج لنظرات المجتمع السلبية اليها وقد تصبح المطلقة غير قادرة على اتخاذ أي قرار
يتعلق بمصيرها وبحياتها او بأي جانب من جوانب حياتها وتتقيد حركتها فمن هنا تتشكل جميع ازماتها سواء

الومة االجتماعية او االقتصادية او االجتماعية وهكذا.

- 9تتعارض هذه النتيجة مع بعض نتائج دراسة غامدي ( )9002والتي تشير الى أن المرأة المطلقة تتلقى
معاملة غير ايجابية من أفراد أسرتها لكن في هذه الدراسة تم اثبات العكس وتتفق الدراسة الحالية

مع دراسة غامدي بان المطلقة توصم بما يعرف بالوصمة االجتماعية السلبية التي تعتبرها غير
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قادرة على تحمل مسؤولية في تكوين أسره.والمشكالت المالية من أهم المشكالت التي تواجهها
المطلقة بعد وقوع الطالق فهي المسئولة في تحمل الصرف على جميع االحتياجات لها وألطفالها

هذه المشكالت ربما تعيق تكيف المرأة المطلقة في المجتمع.ايضا المتاعب النفسية واإلحساس
بالحزن والكآبة من أهم اآلثار السلبية والنفسية التي تجعل المطلقة غير قادرة على التكيف مع

حياتها الجديدة.

- 9أيضا تتفق هذه النتيجة مع دراسة تونسي ( )9009والتي تشير الى ان المطلقات غير قادرات
على المشاركة في اتخاذ الق اررات.

مناقشة نتائج السؤال (ما هي أكثر أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية؟)
تبين أنه من أكثر انواع الضغوط النفسية االجتماعية التي تتعرض لها المرأة المطلقة والتي أشارت لها
النساء المطلقات في محافظة بيت لحم هو -9حديث النساء ونظرة المجتمع تجاههن كمطلقات يلي

ذلك -9التحكم بهن من قبل األهل وتقييد حركتهن بالحركة ،يلي ذلك - 3شعورهن بالحزن نتاج ما
ألت اليه ظروفهن مقارنة باألخريات -4 .المسؤولية الكبيرة تجاه االبناء والخوف على مستقبلهن ،يلي
ذلك وبنفس مستوى األهمية الحرمان من الحقوق ،عدم القدرة على التأقلم والشعور بمحدودية الفرصة

بال زواج من جديد ومن ثم يأتي بعد ذلك اتهامهن باإلهمال وتراجع ثقة االهل بهن واضطرارها الى
خدمة االشقاء وزوجاتهن ونظرة الرجال السلبية لهن ،فالضغط المادي وغياب استقالليتهن وتراجع

االهتمام بهن.

تعزو الباحثة ظهور هذه النتيجة الى ان نظرة المجتمع للمطلقة نظرة قاسية فيها من العتاب واللوم وقسوة

المعاملة وقلة احترامها ،حيث تظلم أغلب المطلقات ويتم النظر اليها بالفشل وعدم القدرة على المحافظة
على زواجها والسترة .وتزداد الضغوطات في حال تدخل االهل بالمطلقة بحيث تصبح حركتها اقل

وقدرتها على اتخاذ الق اررات قليلة فينشأ اكتئابها وحزنها لما وصلت اليه فالمجتمع غير منصف لها
وتتعقد االمور بحرمانها من حقوقها سواء من قبل الزوج في مرحلة الطالق ،فكثير من النساء

المطلقات تنفصل وتتنازل عن كافة حقوقها ،كما ان هنالك بعض الحاالت التي تحرم من حقوقها ومن
اهتمام االهل بها بحيث تتقلص فرصها بالحياة والبدء بحياة مستقلة جديدة وتتقلص أيضا مشاركتها

بالمجتمع سواء بالعمل او التعليم ومشاركتها في صنع القرار فعدم وجود الوعي في الشارع الفلسطيني

حول اسباب الطالق وظروفه ،فاللوم كله يقع على عاتق المطلقة حتى لو كان زوجها السبب في
طالقها وحتى لو كان الطالق ارحم من الزواج فكثير من حاالت الطالق يكون االنفصال الزواجي هو

الحل المنصف لكال الطرفين .من هنا تبدأ معاناة المطلقة وتبدا االثار السلبية للطالق بالظهور وتبدأ
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الصعوبات في مواجهة المطلقة لهذه االثار وهذه الضغوطات والتي تأتي من ذويها ومن اصدقائها

ومن اخوتها ونساء االخوة ان وجدوا فكثير من النساء عانين من صعوبة في استيعابهن بعد طالقهن
سواء كانت لوحدها او ان وجد ابنائها معها فتواجه المطلقة سوء المعاملة والتحكم بها وبأطفالها
وبحركاتها وبمصاريفها وقد تجبر المطلقة على خدمة بيوت اخوتها وزوجاتهن او االعتناء بأطفال

اخيها والصرف عليهم ان كانت تعمل وناد ار ما نجد استيعاب االهل لوضع المطلقة والمحافظة عليهن
وتعويضهن عما فات ،فالنظرة نفسها حول المطلقة وتنطلق هذه النظرة الى كافة المجتمعات العربية
والتي تجد الباحثة بأنها موحدة لدى أغلب الدول العربية في ظلم المطلقة وفي القاء اللوم عليها في

فشلها بالزواج من هنا تشعر المطلقة بالحزن وتبدأ باستدخال مشاعرها وكبتها اتجاه هذا المجتمع وبين

الحين واآلخر تتصارع االفكار والمشاعر تجاه حياتها وما ألت اليه ويزداد هذا الشعور باإلضافة الى
شعورها بالغضب حول قلة الوعي وعدم استيعاب وضعها الجديد بحيث تجد صعوبة بالتأقلم ومن ثم

زيادة في الضغوطات النفسية االجتماعية والتي هي منشأ جيد لألمراض النفسية.
 .9تتفق هذه النتيجة مع دراسة تونسي 9009بعدم قدرة المطلقة على المشاركة بصنع الق ار ارت واتخاذها بأمور
تتعلق بحياتها وبمصيرها كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة ليندزي  1985والتي تشير الى أن هناك أثر

للمدة بعد الطالق على االضطرابات اإلنفعالية ومشاعر الغضب وأعراض الحزن واعادة بناء الثقة
االجتماعية.كما تتفق هذه النتيجة مع دراسة غامدي  9002والتي تشير الى أن المرأة المطلقة تتلقى
معاملة غير ايجابية سواء من أفراد أسرتها أو من المجتمع المحيط بها ،كما أن المطلقة توصم بما يعرف
بالوصمة االجتماعية السلبية التي تعتبرها غير قادرة على تحمل مسؤولية في تكوين أسره.
أيضا تشير الدراسة الى أن المتاعب النفسية واإلحساس بالحزن والكآبة من أهم اآلثار السلبية والنفسية التي
تجعل المطلقة غير قادرة على التكيف مع حياتها الجديدة.

مناقشة نتائج سؤال (هل تتلقى النساء المطلقات الدعم اإلجتماعي؟)
أظهرت نتائج الدراسة بان أغلب النساء المطلقات اللواتي تمت مقابلتهن أشرن بأنهن يتلقين الدعم من

قبل األهل بالدرجة االولى وتحديدا االم ومن ثم يأتي دور الصديقات فاإلخوان واألخوات بالمقابل فإن
من أشرن الى انهن لم يتلقين أي شكل من اشكال الدعم النفسي واالجتماعي لم يكن عددهن قليل بل

تجاوز  %95منهن هذا من جانب ومن جانب اخر فإن من يتلقين دعما نفسيا و اجتماعيا من
االخريات اشرن الى ان هذا الدعم ليس بالشكل الكافي وال يؤدي الى ادنى درجة من احتياجاتهن.

تفسر الباحثة هذه النتيجة الى ان تلقي المطلقة الدعم من قبل االهل بالدرجة االولى طبيعي فكما تم
ذكره سابقا بأن نظرة المجتمع للمطلقة نظرة لوم وعتاب ونظرة دونية اتجاهها فكيف يكون قاد ار على
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استيعابها بعد الطالق لذا تتلقى المطلقة الدعم من قبل االهل وباألخص االم فطبيعة االم عاطفية

وحنونة على ابنائها وخاصة عند وقوعهم باألزمات والمشاكل فاغلب النساء المطلقات وجدن صدر االم
الحنون في استيعابهن وعطفهن عليهن ومعاملتهم معاملة حسنة وخاصة ايضا بان االم انثى مثل

ابنتها تشعر بشعورها اكثر من أي شخص اخر وهنالك بعض المطلقات اللواتي تلقين دعم نفسي

اجتماعي من قبل الصديقات وهذا ايضا طبيعي من وجهة نظر الباحثة حيث ان وجود الصديقات قد

يخفف من متاعب المطلقات ومن نفسيتهن ،بالحديث معهن حول ظروفهن ووضعهن وايجاد أذان
صاغية تخفف من همومهن وتستوعبهن بوضعهن الجديد فكما تم ذكره سابقا تجد المطلقة صعوبة في

استيعابها وفي تقبل وضعها بعد الطالق وتزداد االزمات بوجود االبناء فهنا أشارت ال %95من

المطلقات الى عدم تلقيهن الدعم االجتماعي من قبل االخرين وهذا بسبب ثقافة المجتمع الفلسطيني

اتجاه المطلقة وعدم انصافه لها كما ان المجتمع ال يستوعب هذه الفئة من النساء .ونظرته الدونية
والسلبية اتجاه المطلقات والخوف من قبل من حولها بوصمة العار التي حملتها المطلقة بعد الطالق

لهذا تعامل المرأة بشكل سيء وتبدأ المشاعر السلبية تجاه من حولها بالظهور وتزداد هذه المشاعر
بازدياد الصعوبات التي تواجهها والتي ال تساعدها على التأقلم وانما بشعورها بالغضب تجاه ما حصل

لها واالكتئاب لعجزها عن تغيير االفكار السلبية والنظرات الدونية من حولها.أيضا ان خوف االخرين

من المطلقة يؤثر في تلقيها الدعم االجتماعي ففي بعض الحاالت نجد خوف الصديقات من المطلقة
كصديقاتها المتزوجات من خوفهن على ازواجهن وأيضا االخريات العازبات من الحاق وصمة المطلقة
بهن والخروج معها فكما يتم القول بالعامية (فال مش منيح)وكان الصديقات الغير متزوجات يتخوفن
بان يكون مصيرهن مثل صديقتهم المطلقة لذا تخف العالقات كما ان عدم استيعاب المجتمع مرة

اخرى للمطلقة يخفف من كمية األشخاص الداعمين لها ،وهذا كله كما تم ذكره سابقا يؤثر في نفسية
المطلقة ويزيد من األمر سوء فمن هنا تخرج الباحثة بتوصية حول االهتمام بالصحة النفسية للمرأة من

خالل الورشات خالل المؤسسات المهتمة بالمرأة وجوانب حياتها.
 .9تتفق هذه الدراسة مع دراسة الغامدي  9002أن المرأة المطلقة تتلقى معاملة غير ايجابية سواء من
أفراد أسرتها أو من المجتمع المحيط بها ،كما أن المطلقة توصم بما يعرف بالوصمة االجتماعية

السلبية التي تعتبرها غير قادرة على تحمل مسؤولية في تكوين أسره.

 .3اتفقت هذه النتيجة مع دراسة بوهلمان  9000والتي بينت غالبية النساء أنهن يعتمدن على الجانب
الروحاني والدين ،والدعم من األصدقاء كوسائل أساسية للتكيف .وذكرت مجموعة أخرى من النساء
أنهن يلجأن الى الدعم من أفراد العائلة ،ومجموعات الدعم ،لكي يتمكن من التكيف مع الطالق.
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مناقشة نتائج سؤال (أهم الصعوبات التي تواجهها المطلقة بعد الطالق)
أظهرت نتائج هذا السؤال الى أن المرأة المطلقة في مجتمعنا تعاني من عدة صعوبات وتحديات أبرزها
الضغط وعدم االستقرار النفسي حيث يضل الخوف من المستقبل يحاصر المرأة ويضل الخوف من

الوحدة يشكل التهديد االبرز لمشاعر المرأة فتلوذ باالنطواء وتصبح أكثر انعزالية واقل انخراطا في
الحياة فبالطالق ينقلب كل شئ رأسا على عقب سواء تغير نمط الحياة الروتيني وفقدان االستقاللية

(المنزل) والوقوع في االزمة االقتصادية وخاصة ان الخروج الى العمل بعد الطالق يصبح اكثر
صعوبة.

تعزو الباحثة ظهور هذه النتيجة الى ان الضغوطات النفسية واالجتماعية والصعوبات التي تواجهها
المطلقة بعد الطالق تخلق لديها المشاعر السلبية تجاه من حولها واتجاه ذاتها فتزداد القيود على حركة

المرأة المطلقة بالمجتمع فيصبح كل ذكور العائلة حراسا لتحركاتها وتختلف نظرة المجتمع من نظرة
احترام كزوجة وربة أسرة الى نظرة تهميش وبالتالي تصبح حركاتها وكأنها تتحرك تحت اإلضاءة على

مسرح مكشوف .كما ان فقدان المطلقة الغلب حقوقها سواء االجتماعية او االقتصادية او الثقافية
يخلق لديها الشعور بالقلق والخوف من المستقبل وذلك الن فئة النساء المطلقات وصلن الى مستوى

من المعاناة سواء مع المجتمع وقيوده وضغوطه أو على الصعيد النفسي واإلحساس بالفشل عدا عن
فقدان االمل لدى تلك الفئة من النساء في تكوين حياة زوجية جديدة .فعادة وبشكل عام المطلقة

تنتابها الهموم واألفكار السوداوية والشعور بالخوف والقلق من المستقبل لذا ترى الباحثة بان معظم

المطلقات ينعزلن عن االخرين ويدخلن في عالم الكآبة والحزن لما أصابهن ولعدم استيعاب المجتمع
لهذه الشريحة من النساء .فعدم وجود فرص العمل لبعض حاالت المطلقات وعدم تمكنهن من اكمال

تعليمهن وخوف صديقاتهن من الخروج معهن وتحكم االخرين بهن ،فقدانهن لكل هذه الحقوق يعزز لديهن

الشعور بالوحدة واالنعزال عن االخرين وعدم الثقة باآلخرين مما يغير من نمط حياتهن.
تتفق هذه الدراسة مع دراسة ليندزي( (1985التي وردت في دراسة التونسي  9009والتي تشير الى أن هناك

أثر للمدة بعد الطالق على االضطرابات االنفعالية ومشاعر الغضب وأعراض الحزن واعادة بناء الثقة
االجتماعية.
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 1.1.1مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني:
ما مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن ؟
توصلت النتائج التي عرضتها الباحثة وفق جدول ( )9.4أن ما نسبته  %17.8ال يعانين من االكتئاب
في حين ان ما عانين من االكتئاب بمستوى بسيط كانت نسبتهن  ،%17.8في حين عانت %15.6
منهن من نسبة اكتئاب متوسط بالمقابل فإن نسبة  %28.9منهن عانين من مستوى شديد من

االكتئاب و %21لديهن مستويات اكتئاب شديدة جدا ،وقد كان مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم اكتئاب شديد.
وتفسر الباحثة وجود مستويات من االكتئاب شديدة وشديدة جدا لدى  %42من أفراد العينة الى

الضغوطات االجتماعية التي تواجهها المرأة بعد الطالق ،فالطالق وبصفة عامة ودون تدخل من أي
من المتغيرات عامل كافي إلحداث اضطرابات نفسية .فالمرأة هي ضحية الطالق فالضغوطات

المرتبطة بالطالق وخاصة االجتماعية كالنظرة الدونية ونظرات اللوم والقيود االسرية المبالغ فيها تجاه

المطلقة كلها عوامل من الممكن ان تزيد من حدة هذه االضطرابات ومن مشاعر األلم لدى المطلقة

والتي تنتهي بها الى مزيد من درجات االكتئاب.حيث أشارت العديد من النساء المطلقات الى أنهن
يعانين من نظرة سلبية اتجاههن من قبل أفراد المجتمع .ويتعرضن الى وصمة اجتماعية وكثير من

اللوم هذا باإلضافة الى تحكم باقي أفراد االسرة بالمرأة بعد الطالق والقيود الكثيرة التي تفرض عليها.
كما أن الهموم واألفكار التي تنتاب المرأة وشعورها بالخوف والقلق من المستقبل كلها ضغوطات تجعل

المرأة ميالة أكثر الى استدخال مشاعرها وبالتالي اصابتها باالكتئاب.

ولدى مقارنة هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة والتي تمكنت الباحثة من االطالع عليها تبين انها
تتعارض مع:
مع ما جاء بدراسة الغامدي سنة ( )9002والتي أشار فيها الى تلقي المرأة المطلقة الى معاملة غير
ايجابية من افراد أسرتها ومجتمعها المحيط وتصنف على انها غير قادرة على تحمل المسؤولية هذا

إضافة لما يترتب على الطالق من مشاكل مادية وكل ذلك يترتب عليه متاعب واضطرابات نفسية

واحساس بالحزن واالكتئاب.

و تتفق هذه الدراسة مع دراسة عمر( )9229التي تم فيها تأكيد الدراسات السيكولوجية لآلثار السلبية
للطالق حيث أفادت بأن نسبة كبيرة من المطلقين والمطلقات يعانون من تنوع متباين من االضطرابات

االنفعالية الحادة واألمراض النفسية الشديدة ومنها الشعور بالقلق واالكتئاب.
136

 1.1.1مناقشة نتائج السؤال الثالث
ما مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن ؟
كان المتوسط الحسابي للدرجة الكلية للغضب ( )2.91بانحراف معياري ( )1.713وهذا يدل على أن
مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن جاءت بدرجة
متوسطة.

كما وتشير النتائج في الجدول رقم ( )9.4الموضح بالفصل الرابع أن ( )5فقرات جاءت بدرجة عالية

و( )33فقرة جاءت بدرجة متوسطة ،وفقرتين بدرجة منخفضة .وحصلت الفقرة " اغضب عندما
يجرحني االخرون " على أعلى متوسط حسابي ( ،)3.24يليها فقرة " يبلغ غضبي منهاه (مداه) عندما

يكون االخرون غير عادلين معي في احكامهم علي " بمتوسط حسابي ( .)3.23وحصلت الفقرة "

عندما اغضب اجد نفسي اتصبب عرقا " على أقل متوسط حسابي ( ،)9.99يليها فقرة " اميل الى ان

اغضب من اشياء تافهة اعرف انها ال تغضب الكثيرين " بمتوسط حسابي (.)9.33

تفسر الباحثة وجود حالة من مستويات الغضب المتوسط لدى النساء المطلقات الى ما تتعرض له

المطلقة بعد طالقها ،من حرمانها من الحقوق وتقييد للحرية و تغير في المكانة االجتماعية من
متزوجة الى مطلقة وهذا ما يؤثر على المطلقة سلبيا .كما تتعرض المطلقة الى تحكم األهل بها

ومحدودية فرصها للزواج مرة اخرى والعبيء الذي يترتب على كاهلها بسبب المسؤولية تجاه االبناء
والخوف من المستقبل.
كما أن صعوبة التأقلم مع الواقع الجديد وعدم االستقرار النفسي والخوف من المستقبل وازدياد القيود
على حركتها ،كل هذه االسباب تسبب الغضب لديهن تجاه ما حصل لها.أيضا ان نظرة المجتمع الى
المرأة المطلقة هي نظرة ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها مما تشعر معه بالذنب والفشل العاطفي
والجنسي وخيبة األمل مما يزيد من حدة غضبها ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي فرجوعها الى اهلها

بعد ان ظنوا بأنهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب "مطلقة" كل هذه الضغوطات
تشكل لديها الغضب اتجاه مصيرها وما وصلت اليه .لكن حدة الغضب لديها ومستواه لن تكون شديدة
وذلك بسبب الناحية الثقافية في المجتمع الفلسطيني بحيث ان الرجل مسموح له بان يعبر عن غضبه

على العكس من المرأة والتي تعبر عن غضبها بطريقة تقليدية وليس بالصراخ واستخراج المشاعر

بصوت عالي .فتلجأ المرأة الى استدخال مشاعرها اكثر من استخراجها فمن هنا تفسر الباحثة مستوى

الغضب المتوسط لدى النساء المطلقات في محافظة بيت لحم.
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وما جاء في هذا التبرير يتفق مع دراسة الخضر ( )9004الذي وجد وجود عالقة ارتباطية ايجابية

دالة إحصائيا بين كل حالة الغضب وسمته وقمعه واظهاره من جهة وكل من سمة القلق والصحة
العامة.
أيضا تتفق هذه الدراسة مع دراسة ارنوس ( )9210في تحوالت عملية الطالق التي تحدث عنها ومنها
مرحلة الشعور بالغضب والذي ينتج من احساس المطلقة بالخيانة من قبل الحياة ،حيث ينصب

غضبها على شريكها بأنه شخص سيء والخوف من المستقبل

 .2.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة المتعلقة باالكتئاب:
 .1.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
" ال توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر الحالي"

أظهـرت نتـائج جـدول ( )4.4حسـب الفرضــية االولـى بـأن قيمــة ف للدرجـة الكليـة ( )1.490ومســتوى

الداللــة ( )0.000وهــي أقــل مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αأي أنــه توجــد فــروق دال ـة إحصــائيا فــي
مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم مـن وجهـة نظرهــن يعـزى لمتغيـر العمـر،

وبذلك تم رفض الفرضية الصفرية األولى .وكانت الفروق لصالح  49عام فما فوق.

تعزو الباحثة وجود فروق ذات داللة احصائية في مستوى االكتئاب تعزى لمتغير العمر وكانت الفـروق
لصــالح المطلقــات مــن الفئــة العمريــة ( .)49وذلــك الن فئــة النســاء المطلقــات وصــلن الــى مســتوى مــن
المعاناة سواء مـع المجتمـع وقيـوده وضـغوطه او علـى أو علـى الصـعيد النفسـي واإلحسـاس بالفشـل عـدا
عن فقدان االمل لدى تلك الفئة من النساء في تكـوين حيـاة زوجيـة جديـدة .فعـادة وبشـكل عـام المطلقـة

تنتابهـا الهمــوم واألفكـار الســوداوية والشــعور بـالخوف والقلــق مـن المســتقبل لكــن شـعورها بــالخوف والقلــق
واالكتئــاب يــزداد ان كانــت بعمــر اكبــر فنظـرة المجتمــع الســلبية لهــا كمطلقــة يــؤثر علــى نفســيتها فخبـرات

التعلــق فــي حياتهــا والســنوات الكثي ـرة التــي امضــتها بــالزواج كلهــا كفيلــة الســتدخال مشــاعرها واصــابتها
باالكتئـ ــاب كمـ ــا ان فـ ــرص اعـ ــادة تكـ ــوين حيـ ــاة جديـ ــدة وأس ـ ـرة جديـ ــدة ضـ ــئيلة وذلـ ــك بسـ ــبب التغي ـ ـرات

الفسيولوجية التي تط أر على جسمها في األربعينات فانقطاع الدورة الشهرية وعدم انتظام هرموناتها تقلل
من نسبة انجاب االطفال وبالتالي صعوبة انشاء اسرة جديدة .ايضا التغيرات الفسيولوجية تقنـع المطلقـة

بداخلها بأنهـا ليسـت جميلـة وان الفـرص للـزواج قليلـة ،أيضـا فاغلـب المطلقـات بشـكل عـام بعـد طالقهـن
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يفكــرن بمســتقبلهن ويأخــذن منحنــى جديــدا فــالبعض يفكــرن بــالعودة الــى مقاعــد الد ارســة وبعضــهن يتجــه

للتعلــيم المهنــي كــالتطريز والخياطــة كــل هــذه الفــرص ضــئيلة امــام المطلقــة بســن األربعــين ايض ـا هنالــك
احتمال كبير لتعرض المطلقة لموضـوع عالمـة االسـتفهام وهـو لمـاذا طلقـت ومـا السـبب بعـد هـذا العمـر

كـل هــذه الضــغوطات تـؤول بــالمرأة المطلقــة بسـن االربعــين الــى اسـتدخال مشــاعرها واصــابتها باالكتئــاب

والحــزن فــي حــين ان المطلقــة االصــغر ســنا تكــون مقبلــة علــى الحيــاة ولــديها الكثيــر مــن الخيــارات لتبــدأ
حياتها من جديد سـواء بالعمـل او بالد ارسـة فنجـد الحلـول لـدى المطلقـة صـغيرة السـن اهـون مـن المطلقـة

بســن االربعينــات فمــن هنــا تفســر الباحثــة وجــود فــروق دالــة احصــائيا فــي مســتوى االكتئــاب تعــزو الــى
متغير العمر وان الفروق لصالح المطلقات بالفئة العمر (.)49
هذه الدراسة تتفق مع دراسة ساندين ( )9212الواردة في دراسة تونسي ( )9009والتي تحدثت عن اثر

الطــالق علــى المتقــدمات فــي الســن مقارنــة بالمطلقــات االصــغر ســنا ،حيــث تبــين أنهــن أكثــر معانــاة مــن
حيــث المشــاكل االقتصــادية وانهــن يعــانين مــن قلــة العالقــات مــع الجــنس اآلخــر وان الطــالق أدى الــى
حرمانهن من الرعاية الصحية والعالقات الحميمية و إضعافها.
تتعارض هذه الدراسة مع دراسة تونسي ( )9009في النتائج حيث كان هنالك فـروق دالـة إحصـائيا فـي

االكتئاب لدى المطلقات تعزى لمتغير العمر ،لكن الفروق كانت لصالح المطلقات االصـغر سـنا (تحـت
س ــن  )94ويع ــود االخ ــتالف م ــن وجه ــة نظ ــر الباحث ــة ال ــى اخ ــتالف العين ــة واألدوات واخ ــتالف البيئ ــة
والثقافة.

 .2.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
" ال توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق "

أظه ــرت نت ــائج الج ــدول ( )11.4ع ــدم وج ــود ف ــروق ظ ــاهره ف ــي مس ــتوى االكتئ ــاب ل ــدى النسـ ــاء المطلقـ ــات ف ــي

محافظ ــة بي ــت لحــم مــن وجهــة نظره ــن يعــزى لمتغيــر العمــر عنــد الطــالق ،حيــث أن قيمــة ف للدرج ـة الكليــة

( )0.291ومستوى الداللة ( )0.322وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αلذا تـم قبـول الفرضـية

الصفرية الثانية.

تعـزو الباحثـة عـدم وجـود فــروق ذات داللـة احصـائية فـي مسـتوى االكتئــاب لـدى النسـاء المطلقـات تعـزى لمتغيــر
العمــر عنــد الطــالق .وذلــك الن المجتمــع الفلســطيني بشــكل عــام يمتــاز بصــغره ،فمجتمــع الد ارســة بشــكل خــاص
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محــدود وصــغير .فالعــادات والتقاليــد الموجــودة فــي مجتمــع الد ارســة واحــدة والنظ ـرة واحــدة الــى المطلقــة بغــض

النظر عن العمر عند الطالق.

فنظ ـرات المجتمــع للمطلقــة نظ ـرة كلهــا عتــاب ولــوم وقلــة احت ـرام ممــا يجعلهــا أكثــر عرضــة للضــغوطات النفســية

االجتماعية وهذا ال يختلف بالفئات العمريـة سـواء كانـت المطلقـة كبيـرة فـي السـن عنـد الطـالق او صـغيرة بحيـث
ان المرأة على جميع الجهات تجد نفسها تجابه سلسلة مـن المشـكالت تتمثـل فـي تغيـر نظـرة االخـرين لهـا كـأنثى

الى امرأة فاشلة مقيدة في حركاتها ،محسوبة خطواتها فهي غير قادرة على محو اسمها الذي علق بهـا " مطلقـة"
بكــل مــا تعنيــه هــذه الكلمــة فــي عالمنــا العربــي الــذي يعــد بمثابــة اعــدام لهــا وبالتــالي تــأثير علــى نفســيتها وبالتــالي
ازدياد حدة اكتئابها.
عنـد مقارنـة الد ارسـة مـع د ارسـات اخـرى كانـت تتعــارض هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة تونسـي( )9009بحيـث أشــارت

الد ارســة الــى ان هنالــك فــروق دالــة احصــائيا فــي مســتوى االكتئــاب تعــزى لمتغيــر العمــر عنــد الطــالق .وأشــارت
الدراسة أيضا الى ان النساء المطلقات بسن أصغر كن اكثر عرضة للقلق واالكتئاب.

 .3.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
" ال توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء"

أظهـرت نتـائج هـذه الفرضـية الـى عـدم وجـود فـروق ظـاهره فـي مسـتوى االكتئـاب لـدى النســاء المطلقــات
في محافظـة بيـت لحم مـن وجهـة نظرهــن يعـزى لمتغيـر عـدد األبنـاء .وذلـك الن قيمـة ف للدرجـة الكليـة

( )9.215ومســتوى الداللــة ( )0.944وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αوبــذلك تــم قبــول
الفرضية الصفرية الثالثة.

تفسـر الباحثــة عــدم وجــود فــروق ظـاهره فــي مســتوى االكتئــاب لــدى النســاء المطلقــات فــي محافظــة بيــت
لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء وذلك ألن وجود االبنـاء بحـد ذاتـه ،يشـكل حالـة ضـغط
عليها فوجودهم يحد مـن فـرص الـزواج مـرة أخـرى ويزيـد مـن حجـم االعبـاء والمسـؤوليات عليهـا وخاصـة

ان كــان االبنــاء مقيمــين معهــا .س ـواء كــان عــددهم واحــد او اكثــر فــإن ذلــك ال يمنــع مــن قيامهــا بالجهــد

الكامـ ــل إلسـ ــعاد ابنهـ ــا أو ابنائهـ ــا والعمـ ــل علـ ــى تـ ــوفير احتياجـ ــاتهم النفسـ ــية واالجتماعيـــة واالقتصـ ــادية
والعاطفية .فـالطالق وضـغوطاته عامـل كـافي إلحـداث االكتئـاب بغـض النظـر عـن وجـود عوامـل أخـرى
بمــا فــي ذلــك وجــود عــدد االبنــاء.كمــا ان المطلقــة تعــاني مــن االكتئــاب بســبب معاناتهــا مــن حرمانهــا مــن
اشباع حاجاتها العاطفية والجنسية واألسرية ثم تعاني من مسـؤولية العنايـة باألبنـاء ان تـركهم الـزوج لهـا
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او تعاني من الحرمان منهم حين يأخذهم زوجها فسواء كان عدد االبناء قليل او كثير فالمطلقة ستعاني
مــنهم بســبب مســؤولياتهم الماديــة والعاطفيــة ان وجــدوا او خوفهــا وقلقهـا علــيهم ان حرمــت مــنهم كــل هــذه

االمور تجعلها اكثر اكتئابا في جميع الحاالت.
عند مقارنة هذه الدراسة مع دراسات أخرى اتفقت هذه الدراسة مع دراسة التونسي حيث اشارت الدراسة

الى عدم وجد فروق دالة إحصائيا لدى المطلقات تبعا لعدد االبناء.

كما اتفقت هذه الدراسة مع دراسة لينـدزي ( )9215والتـي درسـت المشـكالت التـي تواجههـا المطلقـة بعـد
الطالق ودرجة توافقها وذلـك فـي عالقتهـا بوجـود اطفـال أو عـدم وجـودهم .حيـث كانـت النتيجـة ال توجـد

فروق في االكتئاب تعزى لمتغير عدد االبناء.

 .4.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:
" ال توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن"

أظهرت النتائج في هذه الفرضية ،عدم وجود فروق ظاهره فـي مسـتوى االكتئـاب لـدى النســاء المطلقــات

في محافظـة بيـت لحم مـن وجهـة نظرهــن يعـزى لمتغيـر مكـان السـكن حيـث ان قيمـة ف للدرجـة الكليـة

( )9.549ومســتوى الداللــة ( )0.015وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αوبــذلك تــم قبــول
الفرضية الصفرية الرابعة.
تعــزو الباحثــة هــذه النتيجــة الن الطــالق يعتبــر مشــكلة اجتماعيــة ونفســية وهــو ظــاهرة عامــة فــي جميــع

المجتمعات ،هو نقطة تحول تؤثر على المرأة المطلقة لما يترتب عليه من اثار سـلبية فـي تفكـك االسـرة
واآلثــار النفســية واالجتماعيــة عليهــا بغــض النظــر عــن مكــان الســكن فهنالــك تقــارب ثقــافي فــي المجتمــع

الفلســطيني والــذي يحمــل نفــس النظ ـرة وان اختلفــت حــدتها مــن موقــع الــى أخــر .فالثقافــة فــي المجتمــع
الفلســطيني المتقاربــة واألفكــار الســلبية تجــاه المطلقــة ال تختلــف كثي ـ ار مــن مكــان ألخــر .فكــون المطلقــة
منبــوذة مــن المجتمــع كــل هــذا يضــاعف معاناتهــا وهــي أيضــا مصــدر قلــق ورعــب لبنــات جنســها مــن

المتزوجات وهي مصدر تهديـد محتمـل لعالقـاتهن الزوجيـة .فـرفض المطلقـة اجتماعيـا وضـغوطاتها هـي
نفسها في القرية او المدينة او المخيم.

141

عند مقارنـة هـذه الد ارسـة بد ارسـات سـابقة أخـرى ،تعارضـت هـذه الد ارسـة مـع د ارسـة جـودة( )9006علـى

مس ــتوى االكتئ ــاب ل ــدى عين ــة م ــن طلب ــة جامع ــة األقص ــى والت ــي اش ــارت ال ــى وج ــود ف ــروق ذات دالل ــة
إحصائية في مستوى االكتئاب تعزى لمكان السكن.

 .5.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:
" ال توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي "

يتضح مـن جـدول ( )12.4فـي نتـائج الفرضـية الخامسـة وجـود فـروق ظـاهره فـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم مـن وجهـة نظرهــن يعـزى لمتغيـر المؤهـل التعليمـي أن قيمـة ف
للدرجة الكلية ( )6.434ومستوى الداللة ( )0.000وهي أقل مـن مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αوبـذلك
تم رفض الفرضية الصفرية الخامسة.

تعزو الباحثة وجود فروق ظاهره في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم مـن
وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي حيث كانـت الفـروق لصـالح النسـاء المطلقـات االميـات أي

انهن اكثر اكتئابـا.وذلـك بسـب انخفـاض المسـتوى التعليمـي والثقـافي لـدى النسـاء غيـر المتعلمـات بحيـث
ان ثقافتهن ال تسمح لهن بالتفكير في كيفيـة مواجهـة ضـغوطات مـا بعـد الطـالق .او كيفيـة التعامـل مـع

مصاعب الحياة ومشـاكلها بشـكل واعـي ،فهنالـك قلـة فـي الـوعي لـديهن وشـعور االميـات بـأنهن اقـل مـن

غيرهن من النساء و أيضا من المطلقات ذوات التعليم األعلى.

ان عــدم تعلــيم الم ـرأة يــؤدي الــى خلــق يــؤدي الــى خلــق حالــة مــن الف ـراغ والــذي يجعلهــن أكثــر عرضــة
لالكتئاب وبالتالي فإن تقديرهن لذواتهن قـد يـنخفض ويـؤول بهـن الـى االكتئـاب والحـزن .فـالمرأة المطلقـة
ذات التعلــيم األعلــى قــد تســتثمر شــهادتها فــي العمــل أو رؤيــة فــرص أخــرى فــي الحيــاة .واإلط ـالع علــى

ابصار لكل ما يدور حولها ،وبالتـالي يخفـض نسـبة
ا
اخر التطورات في العالم والذي يجعلهن أكثر وعيا و
االكتئـاب لــديهن علــى العكـس مــن المـرأة األميـة والتــي قــد تنحصـر ثقافتهــا وبيئتهــا فـي بيتهــا وفــي العمــل

داخل البيت .كمـا ان محاولـة المطلقـة االميـة الـى لجوؤهـا الـى منحـى جديـد كـالرجوع الـى الد ارسـة يكـون
اصعب وذلك الن مراحل التعليم كثيرة فهو بحاجة الى صبر ومثـابرة وبحاجـة الـى ارادة قويـة فـي انهـاؤه
وهذه االرادة ال توجد عند الكثير وخاصة المطلقات من حيث الضغوطات التـي تواجههـا مـن جهـة ومـن

حيث المادة والتي تساعدها على انهـاء التعلـيم فـالكثير مـنهن يـرجعن الـى بيـوت اهـاليهن بفقـدان المعيـل
فابرز ما يفعله الطالق على المطلقة هو العوز المالي الـذي كـان يقـوم بـه الـزوج اثنـاء قيـام الزوجيـة لـذا
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وف ــي اغل ــب الوق ــت ال يوج ــد للمطلق ــة عائ ــل اخ ــر ف ــي تك ــوين حي ــاة جدي ــدة واللج ــوء ال ــى التعل ــيم فن ــرى

المطلقات يدخلن في مراحل االكتئاب بكافة مستوياته كل حسب ظروفه وامكانياتـه وهكـذا تفسـر الباحثـة
وجود فـروق دالـة احصـائيا فـي مسـتوى االكتئـاب تعـزو لمتغيـر المؤهـل التعليمـي وكانـت الفـروق لصـالح

االميات كما ذكر سابقا.

اتفقت هذه الدراسة مع دراسة تـونس ( )9009والتـي اشـارت الـى وجـود فـروق ذات داللـة احصـائية بـين
عينات من المطلقات في االكتئاب تبعا للمستوى التعليمي حيث بلغت قيمة .1.14=α

 .6.2.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة:
" ال توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة ( )0.05 ≥ αفـي مسـتوى االكتئـاب لـدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية "

أظهرت نتائج الدراسـة الـى ان قيمـة "ت" للدرجـة الكليـة ( ،)3.149ومسـتوى الداللـة ( ،)1.112أي أنـه
توجد فروق في مستوى االكتئاب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهـة نظرهــن يعـزى
لمتغير الحالة العملية ،وكانت الفروق للواتي ال يعملن ،أي تم رفض الفرضية الصفرية السادسة.
وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة الى ان الطالق والضغوطات النفسية الناجمة عنه لها أثار سلبية على

المرأة المطلقـة ممـا تزيـد مـن حـدة االكتئـاب لـديها .وتـزداد هـذه الضـغوطات ان لـم يكـن للمطلقـة وظيفـة
تنســيها جــزء مــن همومهــا وتبعــدها عــن هــذا الواقــع الصــعب ،ايضــا تنشــا الضــغوطات االقتصــادية والتــي
تشــكل عبــئ كبيــر علــى النســاء المطلقــات فتشــعر المطلقــة بأنهــا عالــة وعبــئ علــى أس ـرتها فتــزداد هــذه
الحال ــة ان وج ــد االبن ــاء والت ــي ال تس ــتوعب االسـ ـرة وج ــودهم ومس ــؤوليتهم م ــن هن ــا تنخل ــق الض ــغوطات

والصــعوبات لــديها ،فــالهموم الماديــة تت ازيــد ممــا يشــكل لــديها االفكــار والمشــاعر الســلبية تجــاه المجتمــع
وتجاه مستقبلها ومن حولهـا ممـا يـؤدي الـى شـعورها بـالحزن والكآبـة .فـال يوجـد للمطلقـة وسـائل مسـاعدة

غير ما يجود به اهلها من الطعام والشراب والمأوى ونظرات الشفقة فابرز ما يفعله الطالق للمطلقة هو
العـوز المــالي الــذي كـان يقــوم بــه الـزوج اثنــاء قيــام الزوجيـة ممــا يــؤدي الـى انخفــاض المســتوى المعيشــي
خاصة اذا لم يكن لها عائل اخر او مورد رزق اخر تعيش منه حياة شريفة كريمة فمن هنا ترى الباحثة

الفروق بين المرأة المطلقة العاملة والمطلقة التـي ال تعمـل وال تجـد المعيـل الـذي ينقـذها وينقـذ ابنائهـا ان
وجدوا .فالنساء المطلقات العامالت اقل اصابة باالكتئاب من النساء الغير عامالت فالعمل بحـد ذاتـه
يخفــف مــن الضــغوطات االقتصــادية فالمطلقــة التــي لــديها امكانيــات فــي العمــل تجعلهــا تتكفــف العــوز
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والفقر لكن النساء المطلقات اللواتي ال يعملن يتعرضن لمشاكل نفسية مثل االنطواء على النفس والعزلة

والحزن الذي يجعلها تستدخل مشاعرها وبالتالي دخولها في االكتئاب.
بمقارنة هذه الدراسات مع الدراسات السابقة تبين:

تتفــق نتيجــة هــذه الد ارســة مــع د ارســة يولهمــان( )2111والتــي اشــارت الــى ان معظــم النســاء المطلقــات

لديهن مشاكل عاطفية ومادية ناجمـة عـن الطـالق حيـث تتـراوح هـذه الدرجـة مـن متوسـط الـى شـديد ممـا
يؤثر في االكتئاب.
كمــا تتفــق هــذه الد ارســة مــع د ارســة الغامــدي ( )2119والتــي أشــارت الــى ان المشــكالت الماديــة مــن أهــم
المش ــاكل الت ــي تواجهه ــا المطلق ــة بع ــد وق ــوع الط ــالق فه ــي المس ــؤولة ف ــي تحم ــل الص ــرف عل ــى جمي ــع

االحتياجــات لهــا وألبنائهــا ممــا يعيــق تكيفهــا وأيضــا الشــعور بالكآبــة والحــزن وهــم مــن أهــم االثــار الســلبية
والنفسية التي تجعلها غير قادرة على التكيف.

 .3.5مناقشة النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة المتعلقة بالغضب:
 .1.3.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية األولى:
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر الحالي"

بالنظر الى الجدول ( )96.4وجدت الباحثة بانه ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى

الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة
نظرهـن يعزى لمتغير العمر الحالي" فكانت قيمة ف للدرجة الكلية ( )9.955ومستوى الداللة

( )0.022وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αوبذلك تم قبول الفرضية الصفرية األولى.
تعزو الباحثة عدم وجود فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى

الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر الحالي.
الى ان شعور المرأة المطلقة بعد وقوع الطالق سواء كانت صغيرة السن او كبيرة السن هو شعور واحد

تجاه ما حصل لها .فهي تغصب من نظرة المجتمع لها وعلى القاء اللوم عليها وعلى الضغوطات

النفسية االجتماعية التي تتعرض لها ويتعزز خوفها من المستقبل مما يولد المشاعر السلبية لديها.
وتغضب المطلقة من تغير اسمها من متزوجة الى مطلقة فثقافة المجتمع الفلسطيني والمجتمع العربي
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تجاه المطلقة متقاربة .من حيث القاء اللوم عليها والوصمة االجتماعية وشعور اهل المطلقة بالعار لما

أصاب بنتهم .وغضبهم اذا تواجد اطفالها معها ،كل هذه الضغوطات االجتماعية النفسية واالقتصادية
تولد الشعور بالغضب لذا ال تجد الباحثة فروق ذات داللة احصائية في متغير العمر لدى المطلقات

سواء كانت في مقتبل العمر او كبيرة السن.

تتعارض هذه الدراسة مع دراسة ساندين  9212والتي تحدثت عن اثر الطالق على المتقدمات في

السن مقارنة بالمطلقات االصغر سنا حيث تبين أنهن أكثر معاناة من المشكالت االقتصادية والتي
يعانين من قلة العالقات مع الجنس األخر وهن أكثر معاناة في الضغوطات النفسية وشعورهن

بالغضب اتجاه طالقهن والنتائج والعواقب المترتبة عليه.

 .2.3.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية:
" ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αفــي مســتوى الغضــب لــدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق "

اظهرت نتائج الفرضية الثانية عدم وجـود فـروق ظـاهره فـي مسـتوى الغضـب لـدى النســاء المطلقــات فـي

محافظـة بيـت لحـم مـن وجهـة نظرهــن يعـزى لمتغيـر العمـر عنـد الطـالق .حيـث كانـت قيمـة ف للدرجـة
الكليــة ( )0.260ومســتوى الداللــة ( )0.319وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αوبــذلك تــم
قبول الفرضية الصفرية الثانية.

تعزو الباحثة عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم
من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير العمر عند الطالق.
وذلــك الن المطلقــة بطالقهــا تواجــه مشــكلة مــن أصــعب المشــكالت التــي تواجههــا الم ـرأة فــي حياتهــا بــل

المجتمع ككل ،اذ تعود المطلقة الى بيت أهلها وهي مثقلة بكل مشاعر األلم على أحالمها التي انهارت
فــي وقــت مبكــر مــن حياتهــا ومشــاعر اضــطهاد فــي الغالــب اذ تشــعر الكثي ـرات بــان حيــاتهن قــد دمــرت

بطريقـة لــم يخترنهــا وأنهــن بشــكل لــم يســاهمن فيــه.وال شــك ان القيــود األسـرية المبــالغ فيهــا تزيــد مــن حــدة
المعاناة ممـا ينتهـي الـى الوقـوع فريسـة لالضـطرابات النفسـية كمـا ان خـوف المـرأة مـن المسـتقبل ونظـرة

المجتمع السيئة لها كمطلقة وأيضا قلة الفرصة المتوفرة لديها في الزواج مرة اخرى العتبارات اجتماعيـة
متوارثة من جيل آلخر حيث ان فرصتها الوحيدة في الزواج سـتكون مـن رجـل ارمـل او مطلـق او مسـن
وبن ــاء علي ــه ف ــان مس ــتقبلها غي ــر واض ــح ومظل ــم فتع ــود بع ــد الط ــالق حامل ــة جراحه ــا وآالمه ــا ك ــل ه ــذه
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الضغوطات تزيد من شعورهن بالغضب اتجاه طالقهن وما يتعرضن له سـواء كانـت المطلقـة فـي اجمـل

سنوات العمـر حيـث تـم طالقهـن فـي سـن كبيـرة او سـن صـغيرة .فـالعمر عنـد الطـالق ال يشـكل فرقـا فـي
غضــب المطلقــة س ـواء كانــت صــغيرة او كبي ـرة فالضــغوطات نفســها وثقافــة المجتمــع الفلســطيني واحــدة
والنظرة الى المطلقة نفسها فهنا ال تكون فروق بينهما في شعورهن بالغضب.

تتفق هذه الدراسة مع دراسة ثاقب ( )9222من صعوبة الفترة التالية للطالق حيث تعـاني المطلقـة فيهـا

من صدمة الطالق ويظهر عليها اعراض مختلفة من االضطرابات النفسية كالقلق واالكتئاب والغضب.

 .3.3.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة:
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير عدد األبناء"

أظهرت النتائج في جدول ( )21.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضـب لـدى النســاء المطلقــات
ف ــي محافظـ ــة بيـ ــت لح ــم م ــن وجه ــة نظرهـ ــن يع ــزى لمتغي ــر ع ــدد األبنـ ـاء .أن قيم ــة ف للدرج ــة الكلي ــة

( )9.999ومســتوى الداللــة ( )0.309وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αوبــذلك تــم قبــول
الفرضية الصفرية الثالثة.

من وجهة نظـر الباحثـة بـأن الطـالق بحـد ذاتـه مشـكلة وهـو مـن أهـم المشـاكل االجتماعيـة والـذي يترتـب
عليــه أثــار ســلبية علــى المـرأة كالمشـاكل النفســية مثــل االنطـواء علــى الــنفس والعزلــة نتيجــة لكــالم النــاس

ونظـرة المجتمــع لهــن .ومــن المشــاكل االجتماعيــة التــي تواجههــا المطلقــة قلــة الفــرص المتــوفرة لــديها فــي
الزواج مرة اخرى العتبارات اجتماعية متوارثـة مـن جيـل آلخـر حيـث تكـون فرصـتها الوحيـدة فـي الـزواج

قليلــة .وتتفــاقم هــذه المشــكلة ان كــان لــديها اطفــال لكــن مســتوى الغضــب عنــد المطلقــة ال تتــأثر بوجــود
اطفال أو عدم وجودهم .ان شعورهن واحد تجاه المجتمع وتجاه االعتبارات المتوارثة من جيل الـى آخـر
حيــث النظ ـرة اليهــا والضــغوطات واحــدة فهنــا ال توجــد فــروق فــي مســتوى الغضــب تعــزى لمتغيــر عــدد

االبنــاء .كمــا ان المطلقــة تعــاني مــن مســؤولية العنايــة باألبنــاء ان تــركهم زوجهــا لهــا او انهــا تعــاني مــن
الحرمــان مــنهم فــي حيــت تــم اخــذهم مــن قبــل الــزوج فعــدد االبنــاء بحــد ذاتــه ال يشــكل فرقــأ فــي مســتوى
االكتئــاب لــديهن فشــعورهن بالمســؤولية تجــاه اوالدهــن واحــد بغــض النظــر عــن العــدد وهمــومهن اتجــاه

مسـتقبل اوالدهــم واحــد فالضــغوطات االقتصــادية تتكــاثر ممــا يزيــد مــن معاناتهــا وغضــبها علــى مــا حــدث
لها.
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 .4.3.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة:
" ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αفــي مســتوى الغضــب لــدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن"

أظهرت النتائج في جدول ( )22.4عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات
في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير مكان السكن.حيث أن قيمة ف للدرجة الكلية

( )0.431ومستوى الداللة ( )0.649وهي أكبر من مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αوبذلك تم قبول
الفرضية الصفرية الرابعة.

تعزو الباحثة سبب هذه النتيجة الى ان الطالق وبصفة عامة دون تدخل من أي من المتغيرات األخرى
عامل كافي إلحداث اضطرابات سواء نفسية او اجتماعية ولعل ذلك واحد من العوامل التي حدثت
بالنظم العقائدية و االجتماعية على التحذير من مخاطر الطالق ،اذ ان خطره ال يقتصر على االبناء
او الزوج فقط بل وعلى المرأة التي تكون ضحية الطالق وقد تكون سببا اساسيا فيه كثير من

نظر للضغوط المرتبطة بالطالق وخاصة االجتماعية كالنظرة
ا
الحاالت .فتتشكل المتاعب والصعاب

الدونية ونظرات اللوم والقيود األسرية المبالغ فيها تجاه المطلقة كلها عوامل من الممكن ان تزيد من
حدة هذه االضطرابات ومن مشاعر األلم والغضب لديها والتي تنتهي بها الى المزيد من الغضب تجاه

الضغوطات المحيطة بها .سواء كانت المطلقة من القرية او المدينة او المخيم وخاصة بان ثقافة
المجتمع الفلسطيني متقاربة .والنظرة هي نفسها في القرية او المخيم او المدينة وان تفاوتت حدتها،
فنظرة المجتمع نظرة ريبة وشك في سلوكها وتصرفاتها مما تشعر المطلقة بالذنب والفشل العاطفي

والجنسي وخيبة االمل واإلحباط مما يزيدها تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي فرجوعها الى بيت

اهلها بعد ان ظنوا انهم ستروها بزواجها وصدمتهم بعودتها موسومة بلقب مطلقة ووجود االطفال معها

كلها ضغوطات تؤثر على نفسية المطلقة وتدفع بها الى الغضب لكن الغضب بثقافة المجتمع
الفلسطيني فاستخراجها لمشاعرها سيتختلف عن مشاعر الرجل لكثير من االعتبارات الثقافية ولكثير

من المعايير والتي تجد المرأة نفسها مقيدة بها .فغضبها تجاه ما حدث لها ال يختلف من قرية الى

مخيم الى مدينة.

عند مقارنة هذه الدراسة مع دراسات اخرى:
اختلفت هذه الدراسة مع دراسات الغضب التي تم تناولها في هذه الدراسة كدراسة (ابو دلبوح،9001

حسن ،9006عليان وعسلية  ،9006فراج  ،9005الخضر ،9004سمور وعواد  ،9004جورج
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 ،9001رايس .)9006من حيث عينات الدراسة ومجتمع الدراسة والمتغيرات كما ان هذه الدراسة
مختلفة بمحاورها عن محاور دراسات الغضب االخرى فهنا تم ربط الغضب بالطالق والضغوطات

الناجمة عنه .ومعرفة اثرها في مستوى الغضب لدى المطلقات وهذا من مصادر القوة في هذه الدراسة.

 .5.3.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة:
" ال توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αفــي مســتوى الغضــب لــدى
النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير المؤهل التعليمي "

اظهـرت نتـائج هـذه الفرضـية عـدم وجـود فــروق ظـاهره فـي مسـتوى الغضـب لـدى النســاء المطلقــات فــي
محافظـ ــة بيـ ــت لح ــم م ــن وجه ــة نظرهـ ــن يع ــزى لمتغي ــر المؤه ــل التعليم ــي أن قيم ــة ف للدرج ــة الكلي ــة
( )9.490ومســتوى الداللــة ( )0.990وهــي أكبــر مــن مســتوى الداللــة ( )0.05 ≥ αوبــذلك تــم قبــول
الفرضية الصفرية الخامسة.

تعزو الباحثة عدم وجود فروق ظاهره في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم
مــن وجهــة نظرهــن يعــزى لمتغيــر المؤهــل التعليمــي فــالطالق مشــكلة لهــا طــابع الخصوصــية وفــي الوقــت

نفســه يتعــدى تأثيرهــا الفــرد ليشــمل المجتمــع ككــل ،فــأطراف العالقــة المتضــررون مــن الطــالق كــالمرأة
المطلقــة يلحقهــم األذى النفســي والمعنــوي لفت ـرات طويلــة ممــا يترتــب عليــه خلــل فــي التركيبــة الشخصــية

للمرأة ،فال شك بان له أثار سيئة ومدمرة على المرأة من جميع النواحي النفسـية واالجتماعيـة وبخاصـة
اذا كانت غير متعلمة فغالبية النساء يعانين من مستوى متوسط من الغضب بغض النظر عن تعليمهن
ألنهن يعشين في نفس المحيط االجتماعي والثقافي ونفس القـيم والمعـايير وتعتقـد الباحثـة ان االخـتالف
يظهــر فــي تجليــات ذلــك وطريقــة تعــاطي المطلقــات مــع حالــة الطــالق .فمــن هنــا توصــي الباحثــة بالقيــام

بدراسات لد ارسـة كيفيـة طـرق التعبيـر عـن حـاالت الغضـب لـدى النسـاء المطلقـات بـين المتعلمـات وغيـر
المتعلمات.
نظـ ار لقلــة الد ارســات الســابقة المتعلقــة بالد ارســة كــان مــن الصــعب مقارنــة نتــائج هــذه الفرضــية مــع بعــض
الد ارســات الموجــودة الن اغلــب الد ارســات كانــت تخــص محــور او جانــب معــين مــن الد ارســة ولــيس كــل

الجوانب.
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 .6.3.5مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة:
ال توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة ( )0.05 ≥ αفي مستوى الغضب لدى

النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن يعزى لمتغير الحالة العملية.

يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة "ت" للدرجة الكلية ( ،)2.477ومستوى الداللة ( ،)1.115أي

أنه توجد فروق في مستوى الغضب لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن
يعزى لمتغير الحالة العملية ،وكانت الفروق للواتي ال يعملن ،أي تم رفض الفرضية الصفرية السادسة.
تعزو الباح ثة وتفسر هذه النتيجة الى ان المرأة المطلقة التي ال تعمل ليس لديها مجاالت اهتمام اخرى

تفرغ غضبها تجاه الضغوطات النفسية االجتماعية كالوصمة واللوم والمشاكل االقتصادية المادية.
ونظرة المجتمع نظرة سلبية لها فالمطلقة هنا ال تحول غضبها الى طاقة ايجابية في مجال العمل بل

يتعزز الغضب تجاه ما حصل لها ،بسبب الفراغ وعدم وجود اهتمامات اكثر لتشغل نفسها بها ولتشعر
بأنها تقوم بعمل مفيد لصالحها ولصالح اطفالها ان وجدو .وتتأزم مشكلتها في حال وجود االبناء .اذ

تتفاقم مشاكلها االقتصادية والتزاماتها بسبب عدم وجود معيل لها او أي عمل ساعدها على تخفيف

مصاريفها.

عند مقارنة هذه الدراسة مع دراسات سابقة اخرى كانت تتفق مع دراسة ( )fisher 1998والتي تنص
على ان معظم النساء اللواتي يعانين من دخل ضعيف هن النساء اللواتي يعانين من اكبر المشاكل

عند الطالق.

بالنهاية ترى الباحثة بأن الضغوط النفسية االجتماعية تسبب نسبة اكتئاب أعلى من الشعور بالغضب
مما يدل على ان ردود فعل معظم النساء تتجه نحو استدخال ردود الفعل مقارنة بالنساء التي تعبر عن

حالتهــا بالغضــب واســتخراج مشــاعرها نحــو الخــارج وذلــك بســبب ثقافــة المجتمــع الفلســطيني بــان الرجــل
مســموح لــه بــالتعبير عــن الغضــب ف ـي حــين ان الم ـرأة تعبــر عــن غضــبها بطريقــة تقليديــة بــدون ص ـراخ
عالي ومـن الناحيـة الدينيـة فالـدين ال يحبـذ صـوت المـرأة العـالي فهنـا تستسـلم المطلقـة لواقعهـا وتسـتدخل

مشــاعرها الــى الــداخل وتــدخل باالكتئــاب .ولــو اخــذنا تكوينــة الم ـرأة فــالمرأة بطبيعتهــا مخلــوق ضــعيف،
مرهفـــة باإلحسـ ــاس ،عطوفـــة وعاطفيـ ــة تتـــأثر بشـ ــكل اكبـ ــر بمـ ــا تصـ ــادفه مـ ــن مش ــكالت او عراقيـ ــل او
منغصات فباإلضافة الى الضـعف الجسـماني قياسـا بالرجـل فهـي اكثـر ضـعفا مـن الناحيـة النفسـية وهـي
بحاجة دائمة الى من يتفهم مشاعرها وتقلباتها النفسية والعصبية والمزاجية كيف وان كانـت مطلقـة فهـي

دائما بحاجة الى العون بما تجابهه من ضغوطات اجتماعية ونفسية بعد الطالق وان لم تجد العون وان
زادت هذه الضغوطات فذلك يعرضها الى السقوط بنوبات االكتئاب.
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فالضغوطات ونظرة المجتمع بأنهـا فاشـلة ومعاناتهـا مـن شـكوكه بهـا بأنهـا اكثـر قابليـة للغوايـة وحرمانهـا
مــن اشــباع حاجاتهــا العاطفيــة والجنســية واألس ـرية ومســؤولية االبنــاء ان وجــدوا والعــوز المــالي وشــعورها
بــالخوف والقلــق تجــاه مســتقبلها ومســتقبل ابنائهــا وقلــة الفــرص بــالزواج مـرة اخــرى كلهــا عوامــل تزيــد مــن

خيبة امل المطلقة واإلحباط مما يزيدها تعقيدا ويؤخر تكيفها مع واقعها الحالي وبالتالي شعورها بالحزن

والقلق والغضب لكنها تنصـاع الـى اسـتدخال المشـاعر نظـ ار لثقافـة واعتبـارات المجتمـع ومعـاييره كمـا تـم
ذكره سابقا فمن هنـا وجـدت الباحثـة بـان نسـبة االكتئـاب لـدى النسـاء المطلقـات اكثـر مـن نسـبة الغضـب

لديهن.
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التوصيات:
في ضوء نتائج الدراسة التي توصلت اليها الباحثة فان الباحثة توصي باالتي:
 ضرورة إيالء المزيد من االهتمام بالصحة النفسية للمرأة المطلقة من خالل إعداد برامج

تستهدف احتواء المرأة المطلقة ومساعدتها على االندماج من جديد في المجتمع والحياة

االجتماعية من خالل دورات وندوات ورشات عمل وتوفير وظائف مناسبة ومساعدة ذوات

الحاجة في استكمال تعليمهن ،لما في ذلك من أثر ايجابي على الصحة النفسية لديهن والذي
يساهم بشكل كبير في إخراجهن من عزلتهن الناجمة عن حالة الطالق التي تعرضن لها وهذا

يساعد على تخفيف الشعور بالتوتر والغضب واالكتئاب الذي ينعكس سلبا عليهن وعلى

صحتهن النفسية كما أظهرت نتائج الدراسة.

 العمل على إعداد برامج تستهدف إشراك المرأة المطلقة في نشاطات اجتماعية ونفسية

لمساعدتهم على تفريغ الغضب الكامن بداخلهن جراء حالة الطالق والذي بدوره ينعكس ايجابا

على صحتهن النفسية.
 ضرورة التركيز على إعداد برامج متنوعة تستهدف الفئات المختلفة من المطلقات والتركيز
على اهتماماتهن المختلفة بالتركيز على مستوياتهن المتفاوتة في الشعور بالغضب واالكتئاب
حسب فئاتهن العمرية كما جاء في نتائج الدراسة.

 ضرورة العمل على تنفيذ تلك التوصيات من خالل الشراكة الكاملة مع الفئات المختلفة من
المجتمع من خالل الحكومة وفي مقدمتها و ازرة الشؤون االجتماعية وشؤون المرأة والصحة
والعمل.
 اعداد برامج عالجية وارشادية في مجال الزواج المريض على ان يتضمن العالج االسري الي
مشاكل نفسية لكال الزوجين وباقي افراد االسرة.

 وضع برامج عالجية ووقائية لمنع وتخفيف سوء التكيف لدى المرأة المطلقة حيث يقدم من
خالله الدعم النفسي والتدريب على حياة جديدة لها.
 انشاء مراكز لإلرشاد العائلي والزواجي ومكاتب تهتم بفئة النساء المطلقات من حيث العمل
على مشكلة الطالق وآثاره الناجمة عنه وابصار للمقبلين عليه ،بالضغوطات التي سوف

يواجهها بحيث تخلق الوعي والمعرفة لديهم ،لتهيئتهم نفسيا.
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 ان تهتم وسائل االعالم وخاصة المرئية بتخصيص برامج يومية او اسبوعية لألسرة بشكل

عام والنساء المطلقات بشكل خاص تقدم من خاللها محاضرات او ندوات حول االثار

والضغوطات النفسية االجتماعية فال شك بان تناول مثل هذه الموضوعات بأسلوب علمي
يتوخى عرض الحقائق عرضا منطقيا يخاطب العقل قبل الشعور والفكر قبل الوجدان من

شانه ان يترك مساحة للتفكير المتعقل لدى المشاهدين فمنها ما هو توعية لألهل بكيفية
التعامل مع المطلقة وثانيا للمطلقة نفسها بكيفية تخطي الضغوطات الناجمة عن الطالق.
 المقترحات البحثية:
دراسة الباحثة هذه من الدراسات النادرة في مناقشة الضغوطات النفسية واالجتماعية الناجمة

عن الطالق ومعرفة أثرها في كل من االكتئاب والغضب لدى المطلقات فإن الدراسة تقترح
إجراء المزيد من الدراسات في هذا المجال ومن ذلك:
 اجراء دراسات في كيفية تعاطي المطلقة مع مشاكل الطالق والضغوطات الناجمةعنه.

 إجراء دراسات تتناول االضطرابات النفسية والسيكوسوماتية األخرى للمطلقة كالقلقوالخوف والهالوس والعزلة االجتماعية واالنطواء.

 اجراء دراسات حول عزوف الجنس االخر من االرتباط او الزواج بالمطلقة. إجراء دراسات حول كيفية تعامل األسرة ومواجهتها لفشل زواج ابنتها. -اجراء دراسات حول قبول الجنس االخر بالزواج من المطلقة.

 -اجراء دراسات حول نظرة وتعاطي كال الجنسين ازاء المراة المطلقة.
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قائمـة المصــادر والمراجـع:
المراجع العربيـة:
إبراهيم ،عبد الستار .)1998(.االكتئاب اضطراب العصر الحديث ،عالم المعرفة ،الكويت.
إدارة األحوال المدنية بمكة .)1422(.إحصائيات عام 7466هـ.

أبو دلبوح ،أسماء .)2118(.اإلرشاد الجمعي فاعليته في خفض مستوى الغضب .دار اليازوري،
عمان.

ابو لبن ،ابتسام .)2119( .انفعال الغضب لدى االطفال الملتحقين بمؤسسات إيوائية وغير الملتحقين
بها في محافظتي القدس وبيت لحم ،رسالة ماجستير ،جامعة القدس ،فلسطين.

الدول العربية في أرقام ومؤشرات .)2118(.األمانة العامة :إدارة اإلحصاء وقواعد المعلومات ،العدد
األول.
أرون ،بيك .)2111( .العالج المعرفي واالضطرابات االنفعالية ،ترجمة ،عادل مصطفى (،)2111
دار اآلفاق العربية ،القاهرة.

إسماعيل ،عزت(.دون تاريخ) .اكتئاب النفس وأعراضه وأنماطه وأسبابه وعالجه ،وكالة المطبوعات،

الكويت.

افريل ،جيمس .)2111(.مقياس الخبرات الشخصية المرتبطة بوصف انفعال الغضب ,ترجمة عبد

المعطي ،حسن ،وعلى ،عبد السالم .مكتبة النهضة المصرة  ,القاهرة.

إمام ،محمد .)1996(.الزواج والطالق في الفقه اإلسالمي .المؤسسة الجامعية ،بيروت.
األمم المتحدة .)2116( .تقرير التنمية البشرية.

االنصاري ،بدر( :)2112المرجع في مقاييس الشخصية تقنين على المجتمع الكويتي ،دار الكتاب
الحديث ،القاهرة.

بركات ،اسيا .)2111( .العالقة بين اساليب المعاملة واالكتئاب لدى بعض المراهقين والمراهقات

المراجعين لمستشفى الصحة النفسية بالطائف ،رسالة ماجستير ،جامعة ام القرى بمكة المكرمة ،كلية
التربية قسم علم النفس.

برهوم ،محمد .)1986( .ظاهرة الطالق في األردن :دراسة اجتماعية ميدانية .دراسات,(12) 13 ،

.205- 186

برهوم ،محمد .)1977(.مكانة المرأة االجتماعية والطالق في األردن .مجلة العلوم االجتماعية،

( ،5)1ص .36-7
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بسيوني ،أميرة .)1967(.األسرة المصرية .دار الكتاب ،القاهرة.

تونسي ،عديلة .)2112(.القلق واالكتئاب لدى عينة من المطلقات وغير المطلقات في مدينة مكة

المكرمة .رسالة ماجستير غير منشورة ،السعودية.

الثاقب ،فهد .)1999(.المرأة والطالق في المجتمع الكويتي -األبعاد النفسية واالجتماعية
واالقتصادية .مجلس النشر العلمي ،الكويت.

الجابر ،أمينة .)1996(.ظاهرة الطالق في المجتمع القطري وعالجها في ضوء التشريع اإلسالمي.
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سركيس ،عادل .)1985(.الزواج في المجتمع المصري الحديث .الهيئة المصرية العامة للكتاب،
القاهرة.
سعفان ،محمد .)2113( .دراسات في علم النفس والصحة النفسية -اضطراب انفعال الغضب,
جامعة الزقازيق – كلية التربية ،دار الكتاب الحديث.
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الشربيني ،لطفي .)6007( .االكتئاب ،المرض والعالج ،منشأة المعارف ،االسكندرية.
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عكاشة ،أحمد .)1992( .الطب النفسي المعاصر ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة ،ط.4
علي ،عبد السالم .)1997( .المساندة االجتماعية وموجهة الحياة الضاغطة كما تدركها العامالت
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ملحق ( )1استبانة المحكمين
بسم اهلل الرحمن الرحيم
حضرة األخ/ت الدكتور/ة ................................المحترم/ة، ، ،
تحيـة وبعــد، ،
تنوي الباحثة اجراء دراسة بعنوان " :ا الضغـوطـات النفسيـة االجتماعيـة لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة
بيـت لحم من وجهة نظرهـن واثرها في االكتئـاب والغضــب لديهن " .وذلك استكماال لحصولها على درجة
الماجستير في االرشاد النفسي والتربوي من جامعة القدس.

ونظ ار لكونكم من ذوي االختصاص في المجال ،تأمل الباحثة تفضلكم بتحكيم المقاييس واإلسترشاد برأيكم

واإلفادة من مالحظاتكم ،واجراء التعديل الذي ترونه مناسبا( .تعديل ،إضافة ،حذف...إلخ).
وهذه المقاييس هي:
 مقياس بيك لالكتئاب :ترجمة :أحمد عبد الخالق ،تعديل وتقنيين :أسماء عبد العزيز الحسين 1111هـ
1111م.
 مقياس الغضـب :اعداد ا.د.عالء الدين كفافي و ا.د .مايسة احمد النيال
مع خالص احترامي وتقديري لكم، ، ،
الطالبة :مروة حرزاهلل

جامعة القدس  /كلية التربية

167

بسم اهلل الرحمن الرحيم
جامعة القدس
عمادة الدراسات العليا
استبانه حول ا الضغـوطـات النفسيـة االجتماعيـة لدى النسـاء المطلقـات في محافظـة بيـت لحم من وجهة
نظرهـن واثرها في االكتئـاب والغضــب لديهن.

اختي الفاضلة
تحية طيبة وبعد، ،
تهدف هذه االستبانه إلى جمع بيانات تتعلق بالضغـوطـات النفسيـة االجتماعيـة لدى النسـاء المطلقـات في
محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن .وذلك كأحد متطلبات الحصول على درجة الماجستير في االرشاد

النفسي التربوي في جامعة ا لقدس ووقع عليكي االختيار عشوائيأ لتكوني من ضمن عينة الدراسة ،أرجو منك
التكرم بإجابة فقرات اإلستبانه بصورة تعكس الواقع الموجود بدقة وموضوعية لما لها من أهمية بإنجاز الدراسة

علما أن إجابتك ستعامل بسرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي .
مع جزيل الشكر والتقدير لحسن التعاون

الباحثة :مروة يحيى حرزاهلل
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القسم األول :المعلومات العامة والوظيفية

 .1العمر.............................................. :
 .1عمر الزوجة عند الطالق.................................... :
 .1عدد األبناء...................................... :
االن الرجاء وضع إشارة ( ) أمام االختيار الذي ينطبق عليك:
( )3مخيم.

 .9مكان السكن )9( :مدينة،

( )9قرية،

 .9المؤهل التعليمي)9( :أمي،

()9ابتدائي  )3( ،اعدادي  )4( ،ثانوي  )5( ،دبلوم

متوسط  )6( ،بكالوريس فأعلى.

ا

.3
لحالة العملية )9( :تعمل ،

( )9ال تعمل.
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أختي الفاضلة:
يشتمل هذا االستبيان على مجموعة من العبارات المرجو منك أن تقرأي كل مجموعة من العبارات بتمعن
واتقان ،ثم تنتقي من كل مجموعة العبارة التي تصف تماما الحالة التي كنت تشعر/ين بها خالل األسبوع

الماضي (بما في ذلك اليوم الحالي) ،ضع /ي دائرة حول الرقم المكتوب على يمين العبارة التي اخترتها/تيها.
تأكد/ي من قراءة كل عبارة قبل أن تختار/ي إحداهما:
9
- 0ال أشعر بالهم أو الحزن.
- 9أشعر بشيء من الهم والحزن.
- 9أشعر بالهم والحزن معظم الوقت ومن الصعب علي الخروج من هذه الحالة.
- 3أشعر بالهم والحزن طوال الوقت وال أشعر بالفرح أو السعادة على اإلطالق.
9
- 0أنا لست متشائم/ـة بخصوص المستقبل.
 - 9أشعر بأن المستقبل غير مشجع.

- 9أشعر بأنه ال يوجد شيء أتطلع إليه في المستقبل أو يستحق االهتمام.
- 3أشعر باليأس التام من المستقبل ،ولن يحدث تقدم في أي شيء في حياتي.
3
- 0ال أشعر بالفشل.
- 9أشعر بأنني فشلت أكثر من أي شخص عادي.

- 9كلما تطلعت إلى حياتي الخاصة أجد فيها الكثير من العثرات والفشل.
- 3أشعر بأنني فاشل/ـة تماما في القيام بأي مهمة أو دور.
4
 -0أنا قانع/ـة وراضي/ـة عن األشياء التي تعودت القيام بها.
 -9ال أجد متعة كالسابق في األشياء التي تعودت القيام بها.
 -9ال أشعر بالرضا التام أو المتعة الحقيقية في حياتي الحاضرة.
 -3أشعر بعدم الرضا والملل من كل شيء حولى.

171

5
 -0ال أشعر بالذنب وتأنيب نفسي عادة.
-9لدي شعور بالذنب بعض الوقت.

-9ينتابني الشعور بالذنب وتأنيب النفس معظم الوقت.
-3أشعر بالذنب وتأنيب النفس طوال الوقت.
6
- 9ال أشعر بأني أستحق العقاب.
- 9أشعر وكأن عقابا قد يحل بي.
- 3أتوقع أن أعاقب.
- 4أشعر أنني بالفعل أعاقب.
9
 - 0ال أشعر بأن أملي قد خاب في نفسي.
 - 9أشعر بأن أملي قد خاب في نفسي.
 - 9أشعر باالشمئزاز من نفسي.
 - 3أكره نفسي.
1
 -0ال أشعر بأني أسوء من أي شخص عادي.
 -9أنقد نفسي لضعفي وأخطائي.
 -9ألوم نفسي معظم الوقت على أخطائي.

 -3أولم نفسي باستمرار على كل شيء سيء حدث.
2
- 0ال تراودني رغبات أو أفكار للخالص من حياتي.
- 9أدعو اهلل أحيانا أن يعجل بنهايتي إن كان في ذلك خي ار لي.
- 9أدعو اهلل كثي ار أن يعجل بنهايتي.

- 3ألح على اهلل بالدعاء في كل حين للخالص من هذه الحياة.
90
- 0

ال أبكي أكثر من المعتاد.

- 9

أبكي اآلن طوال الوقت.

- 3

كانت لي قدرة على البكاء ،أما اآلن فال أستطيع حتى لو أردت.

- 9

أبكي اآلن أكثر مما تعودت.
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99
 -0ال أشعر أنني أغضب أكثر من المعتاد.

- 9أنزعج وأغضب بسهولة أكثر مما تعودت.
- 9أشعر بالغضب في الوقت الحالي باستمرار.
- 3ال أشعر بالغضب إطالقا من األشياء التي كانت تثير غضبي.
99
 -0لم أقصد االهتمام باآلخرين.
 -9أشعر بأني قليل  /ة االهتمام باآلخرين بالمقارنة بما كنت في حياتي.
 - 9فقدت معظم اهتماماتي باآلخرين.

 -3فقدت اهتمامي باآلخرين ،ولم يعد يهمني أحد.
93
 -0أتخذ الق اررات بنفس الكفاءة التي اعتدت عليها.
 -9أقوم بتأجيل الق اررات أكثر مما تعودت.
 -9أجد صعوبة كبيرة في اتخاذ الق اررات.
 -3لم يعد لي القدرة على اتخاذ الق اررات.
94
 -0ال أشعر أن شكلي أصبح مهمال أو غير جذاب.
 -9لدي شعور أحيانا بأني أبدو أكبر سنا وأقل جاذبية.

 -9أشعر غالبا أن هناك تغيير في مظهري ويجعلني أقل جاذبية.
 -3أعتقد أن شكلي بالفعل مهمل وغير جذاب.
95
 -0أستطيع أن أعمل بنفس الكفاءة التي عملت بها من قبل.
 -9أشعر أن البدء في عمل أي شيء يتطلب كثي ار من الجهد.
 -9اضطر للضغط على نفسي بشدة كي أعمل أي شيء.
 -3ال أستطيع القيام بأي عمل على وجه اإلطالق.
96
 -0أستطيع النوم بشكل جيد كما تعودت.
 -9ال أنام جيدا كما كنت أنا من قبل.

 -9أستيقظ مبك ار ساعة أو ساعتين عن المعتاد ،ثم أجد صعوبة في العودة إلى النوم
 -3أستيقظ قبل الفجر وال أستطيع العودة إلى النوم مرة أخرى.
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99
 -0ال أشعر بالتعب أكثر من المعتاد.

 -9أشعر بالتعب بسرعة أكثر مما تعودت.
 -9أتعب بسرعة أكثر مما تعودت.
 -3أشعر باإلرهاق حتى أنني ال أستطيع القيام بأي عمل.
91
 -0لم تقل شهيتي للطعام عما كانت عليه في السابق.
 -9شهيتي للطعام أقل من السابق.
 -9إن شهيتي ضعيفة بشكل كبير.
 -3شهيتي اآلن معدومة تماما.
92
 -0لم ينقص وزني مؤخ ار بصورة ملحوظة.
 -9نقص وزني أكثر من  9كيلوجرام.
 -9نقص وزني أكثر من  5كيلوجرام.

- 4نقص وزني أكثر من  9كيلوجرام.

90
 -0ليس هناك ما يشعرني بالقلق على صحتي.
 -9يراودني شيء من القلق بوجود مشكالت صحية مثل بعض األوجاع أو اآلالم أو اضطراب المعدة أو
اإلمساك أو تأخر الدورة الشهرية.

 -9بالي مشغول بسبب بعض المشكالت الصحية ومن الصعب علي التفكير في أي شيء آخر.
 -3ينتابني القلق والتوتر بخصوص مشكالتي الصحية لدرجة العجز عن التفكير في أي شيء آخر.
99
 -0ليس هناك أي تغيير في رغبتي الجنسية.
 -9رغبتي في الجنس قلت عن السابق.

 -9رغبتي في الجنس قلت بكثير عن السابق.
 -3افتقد االهتمام بالجنس تماما في الوقت الحاضر.
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المقياس العربي للغضب /اعداد ا.د.عالء الدين كفافي و ا.د .مايسة احمد النيال
فيما يلي مجموعة من العبارات ،اقرأي كل عبارة وبيني اذا كانت تنطبق عليك ام ال ،ثم ضعي دائرة حول
الرقم المناسب تبعأ للمقياس التالي:
()1تعني ال مطلقأ

( )1يعني قليأل ( )1يعني متوسط ( )1يعني كثي أر ()1يعني كثي أر جدأ
ال

العبارة

قليال

متوسط

كثيرا

كثي ار جدا

مطلقا
- 9شعر دائما بالغضب اكثر مما يحدث لالخرين

9

9

3

4

5

- 9عندما اغضب استمر في غضبي اكثر من الالزم

9

9

3

4

5

- 3في احيان كثيرة اغضب دون وجود سبب.

9

9

3

4

5

- 4اميل الى ان اغضب من اشياء تافهة اعرف انها ال تغضب

9

9

3

4

5

الكثيرين
- 5من السهل استثارة غضبي

9

9

3

4

5

- 6شيء ما يجعلني اغضب تقريبا كل يوم

9

9

3

4

5

- 9يمكن ان اشعر بالغضب اكثر من مرة في اليوم الواحد.

9

9

3

4

5

- 1استغرق وقتأ طويال حتى اشعر بالهدوء من حالة الغضب التي

9

9

3

4

5

تنتابني
- 2اشعر باالم في معدتي في المرات الكثيرة التي اتعرض فيها

9

9

3

4

5

لموقف يضبني
 - 90نوبات غضبي اعنف مما يحدث لالخرين فيما اظن

9

9

3

4

5

 - 99انا قادر على اخفاء مظاهر الغضب

9

9

3

4

5

 - 99يبلغ غضبي منهاه عندما يكون االخرون غير عادلين معي

9

9

3

4

5

في احكامهم علي.
 - 93عندما اغضب من شخص ما فأنني اواجهه دون االهتمام

9

9

3

4

5

بوجود االخرين
 - 94على الرغم من غضبي من االخرين فانني اضغط على

9

9

3

4

5

نفسي حتى ال اجعلهم يدركون حقيقة مشاعري
 - 95اغضب بشدة عندما اتعرض الى النقد من االخرين

9

9

3

4

5

 - 96يرتفع صوتي عاليا عند شعوري بالغضب

9

9

3

4

5

 - 99عندما افكر في التعبير عن غضبي تثور لدي مشاعر القلق

9

9

3

4

5

 - 91اشعر بمشاعر االثم او الذنب عندما اعبر عن غضبي

9

9

3

4

5

 - 92اغضب عندما يعرقل شئ ما خططي

9

9

3

4

5

9

9

3

4

5

 - 99انفس عن غضبي بالتهديدات اللفظية

9

9

3

4

5

 - 99عندما اواجه االخرين بغضبي منهم فان ذلك يساعدني على

9

9

3

4

5

- 90

كثي ار ما تعتل صحتي بسبب كتماني لغضبي من االخرين
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ان ابعد سبب الغضب عن ذهني
 - 93ينتابني صداع حاد عندما اغضب

9

9

3

4

5

 - 94نوبات غضبي تبلغ من الشدة حدا يثير دهشة االخرين

9

9

3

4

5

 - 95عندما اتعرض الى حالة الغضب افقد قدرتي على التحكم

9

9

3

4

5

في نفسي تماما
 - 96تذكر بعض الخبرات الماضية السلبية كاف الثارة موجه من

9

9

3

4

5

 - 99عندما اغضب اعاني من االم في عضالت جسمي

9

9

3

4

5

 - 91افضل االنسحاب من المواقف بدال من اعبر عن غضبي

9

9

3

4

5

الغضب العنيف لدي

امام االخرين
 - 92اغضب عندما امارس اعمال روتينية مملة

9

9

3

4

5

 - 30عندما اخفي غضبي عن االخرين اظل اعيش في فترة

9

9

3

4

5

الغضب لفترة طويلة
 - 39اغضب عندما يشك (او ال يثق) االخرون في قدرتي

9

9

3

4

5

 - 39غضبي من االخرين يحول دون تقديم المساعدة التي كنت

9

9

3

4

5

احب ان اقدمها لهم
 - 33اغضب عندما اتورط في عمل ما لم اكن انوي القيام به

9

9

3

4

5

 - 34اغضب عندما يجرحني االخرون

9

9

3

4

5

 - 35عندما تزيد حدة غضبي اشعر باالم في صدري او قلبي

9

9

3

4

5

 - 36عندما اغضب اجد نفسي اتصبب عرقا

9

9

3

4

5

 - 39اغضب عندما يحصل االخرون على حقوق ال يستحقونها

9

9

3

4

5

 - 31اغضب عندما احرم من محاولة تحقيق مطالبي

9

9

3

4

5

 - 32اجد صعوبة في التنفس عندما تنتابني حالة من الغضب

9

9

3

4

5

 - 40عندما يشتد غضبي اشعر بسرعة في ضربات قلبي

9

9

3

4

5

القسم االخر من االستبانة
يرجى قراءة األسئلة التالية بتمعن واإلجابة عليها بدقة بما يتناسب مع وضعكم
 ما هي أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرضين لها كامراة مطلقة ؟
 هل تتلقي دعم اجتماعي نفسي من المحيط؟
 أهم الصعوبات التي واجهتيها بعد الطالق؟
 كيف تفكرين بالمستقبل بعد الطالق؟

شاكرة لكم حسن تعاونكم
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ملحق ( )1استبانة أفراد العنية
بسم اهلل الرحمن الرحيم

جامعــة القــدس
عمـادة الدراسـات العليـا
اسـتبانـه
اختي الفاضلة
تحية طيبة وبع ـد، ،
تهدف هذه االستبانه إلى جمع بيانات تتعلق بالضغـوطـات النفسيـة االجتماعيـة لدى النسـاء المطلقـات

في محافظـة بيـت لحم من وجهة نظرهـن وأثرها في االكتئاب والغضب لديهن .وذلك كأحد متطلبات
الحصول على درجة الماجستير في االرشاد النفسي التربوي في جامعة القدس وقد وقع عليك االختيار

عشوائيأ لتكوني من ضمن عينة الدراسة ،أرجو منك التكرم بإجابة فقرات اإلستبانه بصورة تعكس الواقع
الموجود بدقة وموضوعية لما لها من أهمية بإنجاز الدراسة علما أن إجابتك ستعامل بسرية ولن

تستخدم إال ألغراض البحث العلمي .

مع جزيل الشكر والتقدير لحسن التعاون
الباحثـة :مـروة يحيى حـرزاهلل
إشـراف :د .ايـاد الحـالق

1111-1111
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القسم األول :المعلومات العامة والوظيفية

 .1العمر......................................................... :
 .1عمر المبحـوثة عنـد الطـالق.................................... :
 .6عدد األبناء.................................................... :

الرجاء وضع إشارة (×) أمام االختيار الذي ينطبق عليك:
 .4مكان السكن )9( :مدينة،

( )9قرية،

( )3مخيم.

 .5المؤهل التعليمي )9( :أمي  )9( ،ابتـدائي  )3( ،اعـدادي  )4( ،ثـانوي
( )5دبـلوم  )6( ،متـوسـط )9( ،بكالوريس فأعلى.

.6الحالة العملية )9( :تعمل ،

( )9ال تعمل.
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القسم الثاني:

أختي الفاضلة:

يتكون هذا المقياس من  99مجموعة من العبارات ،كل مجموعة تصف األعراض السريرية لالكتئاب

والمطلوب منك أن تقرأي كل مجموعة من العبارات بتمعن واتقان وتنتق العبارة التي تنطبق عليك وتصف

حالتك ،ثم ضعي دائرة حول الرقم المكتوب على يمين العبارة التي اخترتيها.
تأكدي من ق ارءة كل عبارة قبل أن تختاري إحداهما:
9
- 0ال أشعر بالهم أو الحزن.

- 9أشعر بشيء من الهم والحزن.
- 9أشعر بالهم والحزن معظم الوقت ومن الصعب علي الخروج من هذه الحالة.
- 3أشعر بالهم والحزن طوال الوقت وال أشعر بالفرح أو السعادة على اإلطالق.
9
 -0أنا لست متشائمة بخصوص المستقبل.
 -9أشعر بأن المستقبل غير مشجع.
-9أشعر بأنه ال يوجد شيء أتطلع إليه في المستقبل أو يستحق االهتمام.
-3أشعر باليأس التام من المستقبل ،ولن يحدث تقدم في أي شيء في حياتي.
3
-0ال أشعر بالفشل.
-9أشعر بأنني فشلت أكثر من أي شخص عادي.
-9كلما تطلعت إلى حياتي الخاصة أجد فيها الكثير من العثرات والفشل.
-3أشعر بأنني فاشل/ـة تماما في القيام بأي مهمة أو دور.
4
 -0أنا قانعة وراضية عن األشياء التي تعودت القيام بها.

 -9ال أجد متعة كالسابق في األشياء التي تعودت القيام بها.
 -9ال أشعر بالرضا التام أو المتعة الحقيقية في حياتي الحاضرة.
 -3أشعر بعدم الرضا والملل من كل شيء حولى.
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5
 -0ال أشعر بالذنب وتأنيب نفسي عادة.
- 9لدي شعور بالذنب بعض الوقت.

- 9ينتابني الشعور بالذنب وتأنيب النفس معظم الوقت.
-3أشعر بالذنب وتأنيب النفس طوال الوقت.
6
- 0ال أشعر بأني أستحق العقاب.
-9أشعر وكأن عقابا قد يحل بي.
-9أتوقع أن أعاقب.
-3أشعر أنني بالفعل أعاقب.
9
- 0ال أشعر بأن أملي قد خاب في نفسي.
- 9أشعر بأن أملي قد خاب في نفسي.
- 9أشعر باالشمئزاز من نفسي.
- 3أكره نفسي.
1
 -0ال أشعر بأني أسوء من أي شخص عادي.
 -9أنتقد نفسي لضعفي وأخطائي.
 -9ألوم نفسي معظم الوقت على أخطائي.

 -3ألوم نفسي باستمرار على كل شيء سيء حدث.
2
- 0ا تراودني رغبات أو أفكار للخالص من حياتي.
- 9أدعو اهلل أحيانا أن يعجل بنهايتي إن كان في ذلك خي ار لي.
- 9أدعو اهلل كثي ار أن يعجل بنهايتي.

- 3ألح على اهلل بالدعاء في كل حين للخالص من هذه الحياة.

179

90
- 0

ال أبكي أكثر من المعتاد.

- 9

أبكي اآلن طوال الوقت.

- 3

كانت لي قدرة على البكاء ،أما اآلن فال أستطيع حتى لو أردت.

- 9

أبكي اآلن أكثر مما تعودت.

99
 -0ال أشعر أنني أغضب أكثر من المعتاد.
- 9أنزعج وأغضب بسهولة أكثر مما تعودت.

- 9أشعر بالغضب في الوقت الحالي باستمرار.
- 3ال أشعر بالغضب إطالقا من األشياء التي كانت تثير غضبي.
99
 -0لم أفقد اهتمامي بالناس.
 -9أشعر بأني قليلة االهتمام باآلخرين بالمقارنة بحياتي سابقأ.
 - 9فقدت معظم اهتماماتي باآلخرين.

 -3فقدت اهتمامي باآلخرين ،ولم يعد يهمني أحد.
93
 -0أتخذ الق اررات بنفس الكفاءة التي اعتدت عليها.
 -9أقوم بتأجيل الق اررات أكثر مما تعودت.
 -9أجد صعوبة كبيرة في اتخاذ الق اررات.
 -3لم يعد لي القدرة على اتخاذ الق اررات.
94
 -0ال أشعر أن شكلي أصبح مهمال أو غير جذاب.

 -9لدي شعور أحيانا بأني أبدو أكبر سنا وأقل جاذبية.
 -9أشعر غالبا أن هناك تغيير في مظهري ويجعلني أقل جاذبية.
 -3أعتقد أن شكلي بالفعل مهمل وغير جذاب.
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95
 -0أستطيع أن أعمل بنفس الكفاءة التي عملت بها من قبل.

 -9أشعر أن البدء في عمل أي شيء يتطلب كثي ار من الجهد.
 -9اضطر للضغط على نفسي بشدة كي أعمل أي شيء.
 -3ال أستطيع القيام بأي عمل على وجه اإلطالق.
96
 -0أستطيع النوم بشكل جيد كما تعودت.
 -9ال أنام جيدا كما كنت أنا من قبل.

 -9أستيقظ مبك ار ساعة أو ساعتين عن المعتاد ،ثم أجد صعوبة في العودة إلى النوم
 -3أستيقظ قبل الفجر وال أستطيع العودة إلى النوم مرة أخرى.
99
 -0ال أشعر بالتعب أكثر من المعتاد.
 -9أشعر بالتعب بسرعة أكثر مما تعودت.
 -9أتعب بسرعة أكثر مما تعودت.

 -3أشعر باإلرهاق حتى أنني ال أستطيع القيام بأي عمل.
91
 -0لم تقل شهيتي للطعام عما كانت عليه في السابق.
 -9شهيتي للطعام أقل من السابق.
 -9إن شهيتي ضعيفة بشكل كبير.
 -3شهيتي اآلن معدومة تماما.
92
 -0لم ينقص وزني مؤخ ار بصورة ملحوظة.
 -9نقص وزني أكثر من  9كيلوجرام.
 -9نقص وزني أكثر من  5كيلوجرام.
-3نقص وزني أكثر من  9كيلوجرام.
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90
 -0ليس هناك ما يشعرني بالقلق على صحتي.

 -9يراودني شيء من القلق بوجود مشكالت صحية مثل بعض األوجاع أو اآلالم أو اضطراب المعدة أو
اإلمساك أو تأخر الدورة الشهرية.
 -9بالي مشغول بسبب بعض المشكالت الصحية ومن الصعب علي التفكير في أي شيء آخر.

 -3ينتابني القلق والتوتر بخصوص مشكالتي الصحية لدرجة العجز عن التفكير في أي شيء آخر.
99
 -0ليس هناك أي تغيير في رغبتي الجنسية.
 -9رغبتي في الجنس قلت عن السابق.

 -9رغبتي في الجنس قلت بكثير عن السابق.
 -3افتقد االهتمام بالجنس تماما في الوقت الحاضر.
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القسم الثالث:
المقياس العربي للغضب /اعداد ا.د.عالء الدين كفافي و ا.د .مايسة احمد النيال
فيما يلي مجموعة من العبارات ،اقرأي كل عبارة وبيني اذا كانت تنطبق عليك ام ال ،ثم ضعي دائرة حول
الرقم المناسب تبعأ للمقياس التالي:
()1تعني ال مطلقأ

( )1يعني قليأل ( )1يعني متوسط ( )1يعني كثي أر ()1يعني كثي أر جدأ
ال مطلقا

العبارة

قليال

متوسط

كثيرا

كثي ار جدا

 - 49اشعر دائما بالغضب اكثر مما يحدث لالخرين.

9

9

3

4

5

 - 49عندما اغضب استمر في غضبي اكثر من الالزم.

9

9

3

4

5

 - 43في احيان كثيرة اغضب دون وجود سبب.

9

9

3

4

5

 - 44اميل الى ان اغضب من اشياء تافهة اعرف انها ال

9

9

3

4

5

تغضب الكثيرين.
 - 45من السهل استثارة غضبي.

9

9

3

4

5

 - 46شيء ما يجعلني اغضب تقريبا كل يوم.

9

9

3

4

5

 - 49يمكن ان اشعر بالغضب اكثر من مرة في اليوم

9

9

3

4

5

الواحد.
 - 41استغرق وقتأ طويال حتى اشعر بالهدوء من حالة

9

9

3

4

5

 - 42اشعر بأالم في معدتي في المرات الكثيرة التي اتعرض

9

9

3

4

5

الغضب التي تنتابني.

فيها لموقف يغضبني.
 - 50نوبات غضبي أعنف مما يحدث لألخرين فيما أظن.

9

9

3

4

5

 - 59انا قادرة على اخفاء مظاهر الغضب

9

9

3

4

5

 - 59يبلغ غضبي منهاه (مداه) عندما يكون االخرون غير

9

9

3

4

5

عادلين معي في احكامهم علي.
 - 53عندما اغضب من شخص ما فأنني اواجهه دون

9

9

3

4

5

 - 54على الرغم من غضبي من االخرين فانني اضغط على

9

9

3

4

5

االهتمام بوجود االخرين

نفسي حتى ال اجعلهم يدركون حقيقة مشاعري
 - 55اغضب بشدة عندما اتعرض الى النقد من االخرين

9
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القسم االخر من االستبانة
يرجى قراءة األسئلة التالية بتمعن واإلجابة عليها بدقة بما يتناسب مع وضعكم
 ما هي أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية التي تتعرضين لها كامراة مطلقة ؟
 ما هي أكثر أنواع الضغوطات النفسية االجتماعية عرضة لها؟
 هل تتلقين دعم اجتماعي نفسي من المحيطن بك  /أسرتك /أصدقائك  /جهات أخرى اذكريها ؟
 أهم الصعوبات التي واجهتيها بعد الطالق؟

شاكرة لكم حسن تعاونكم
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ملحق( :)1قائمه بأسماء السادة المحكمين
الدرجة العلمية

االسم
د .محمد دبوس

دكتوراة بالقياس والتقويم النفسي

د .نجاح محمود الخطيب

دكتوراة في الصحة النفسية

د .كمال سالمة

دكتوراة في علم النفس

د .محسن عدس

دكتوراة أساليب تدريس.

د .تيسسير عبداهلل

دكتور ونائب الشؤون في األكاديمية األمنية الفلسطينية

أ .ايمان قنديل

ماجستير  /رئيس قسم الخدمة المجتمعية في مركز الخدمة المجتمعية
والتعليم المستمر في جامعة االستقالل

د .سهير الصباح

دكتوراة في علم نفس.

د .عمر الريماوي

دكتوراة في علم النفس.

د .نبيل عبد الهادي

دكتوراة علم نفس التربوي ودكتوراة علم اجتماع تربوي

د .عفيف زيدان

دكتوراة مناهج وتدريس العلوم

مالحظات السادة المحكمين:
تم اإلطاع على جميع االستبيانات ألخذ الماحظات بعين االعتبار ولكن أغلب الماحظات كانت
كالتالي:
 شكلية (كاستخدام صيغة المؤنث في مقياس االكتئاب وتصحيح بعض االخطاء اإلمالئية
في بعض الفقرات).

 اضافة بعض المتغيرات من قبل بعض المحكمين ولكن متغيرات دراستي كانت محددة لذا لم
يتم األخذ بعين االعتبار بمتغيراتهم.

 استفسار بعض المحكمين حول عدم استخدام مقياس الضغوطات النفسية االجتماعية .ولكن
لم يتم استخدامه النه تم تعويضه باستخدام األسئلة المفتوحة والتي سيتم تحليلها باستخدام

اسلوب تحليل المضمون(المحتوى).

 تم تعديل بعض الكلمات في مقياس االكتئاب ولكني التزمت بالمقياس بدون اية تغيرات حيث
تم تبني هذا المقياس.
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