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أشكال العنف األسزي املىجه ضد املزأة وعالقته ببعض
مهاراث تىكيد الذاث يف العالقاث الزوجيت
ممدوح صابر أحمد
أستاذ عمم النفس بجامعة الدمام ،المممكة العربية السعودية

الممخص_ تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أشكال العنف

 .1المقدمة

األسري الموجو ضد المرأة من األزواج سواء كان بدنياً أو لفظياً أو

يرررى عرردد كبيررر مررن عممرراء الررنفس أن الكفرراءة الذاتيررة المعرفيررة

عدائياً  ,وفحص العبلقة بين ىذه األشكال من العنف وبين توكيد

المدركررة مررن العوامررل الميمررة الترري تمعررب دو اًر كبير اًر وحاسررماً فرري قرردرة

الذات في العبلقات الزوجية لدى األزواج  ,طبقت مقاييس الدراسة

الف رررد عمر ررى مواجير ررة تحر ررديات الحير رراة وأحر رردا يا الضر ررا طة  ،فتنظر ررر

والتي اشتممت عمى مقياس ألشكال العنف األسري  ،ومقياس

النظريررة المعرفيررة إلررى السررموك التوكيرردي عمررى أنررو محصررمة لمعمميررات

ميارات توكيد الذات في العبلقات الزوجية  .عمى عينة مكونة من

العقمية التي تحدث داخل الفرد  ،ويتم تقييم الفررد وكفاءترو الذاتيرة مرن

(ن =  )330األزواج  ،وقد تم تحميل النتائج إحصائياً من خبلل

خر رربلل قدرتر ررو عمر ررى السر رريطرة عمر ررى األفكر ررار والمشر رراعر  ،والمير ررارات

حساب المتوسطات واالنحرافات المعيارية  ،ومعامبلت االرتباط.

االجتماعي ررة والكف رراءة االنفعالي ررة  ،كم ررا تؤك ررد النظري ررة المعرفي ررة عم ررى

وقد أظيرت النتائج أن ىناك عبلقة ارتباطيو سمبية بين ارتفاع

أىميرة إدراك الفررد لقد ارترو مرن خربلل التردريب فري مواقرف متعرددة مرن

الدرجات عمى توكيد الذات ( كإبداء اإلعجاب  -وضبط النفس -

أجر ررل السر رريطرة عمر ررى أفكر رراره ومعتقداتر ررو ومشر رراعره ،ومر ررن ىنر ررا تظير ررر

المصارحة  -االعتذار العمني  -الدفاع عن الحقوق الخاصة) لدى

الحاجررة الممحررة لمتوجيررو واإلرشرراد النفسرري واألسررري والررذي ييرردف إلررى

األزواج والعنف األسري الموجو ضد زوجاتيم .كذلك أشارت إلى أن

مسرراعدة األف رراد عمررى التكيررف مر البيئررة  ،وتزويررد األزواج بالميررارات

الدرجة المنخفضة في توكيد الذات لدى الرجال ترتبط ايجابيا بالعنف

والخب ر ررات التر رري تجعمير ررم قر ررادرين عمر ررى مواجير ررة الصر ررعوبات  ،وحر ررل

األسري كما أشارت النتائج في ىذا اإلطار إلى أن ىناك عبلقة

المشكبلت األسرية وتحقيق الصحة النفسية .

ارتباطيو موجبة بين ميارات التوكيد السمبية ( كتوجيو النقد  ،و

ولقد حظيرت ظراىرة العنرف األسرري فري ا ونرة األخيررة باىتمرام

إظيار الغضب  ،فرط العتاب ) وبين والعنف األسري الموجو ضد

بر ررالى عمر ررى المسر ررتويين العربر رري و العر ررالمي وعمر ررى المسر ررتوي البح ر رري

المرأة .

النظ ررري واإلمبريق رري  ,وعم ررى وج ررو الخص رروص ف رري مي رردان الد ارس ررات

الكممات المفتاحية  :العنف الموجو ،ميارات توكيد الذات ،العبلقات

النفس ررية  .ولمعن ررف أش رركال متع ررددة  ,وبالتحدي ررد العن ررف الموج ررو نح ررو

الزوجية

الم ررأة داخررل البيررت وخارجررو  ,وأن مررن أك ررر أشرركال العنررف شرريوعاً
(الب رردني  -المفظ رري  -العدائي ررة )  ,وق ررد ت ازي ررد االىتم ررام بد ارسر رة ى ررذه
الظرراىرة فرري فت ررة السرربعينات وال مانينررات مررن القرررن العش ررين  ,حيررث
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ش رريدت ى ررذه الفتر ررة الزمني ررة إجر رراء أول د ارس ررة قومي ررة لم رردي انتش ررار

ال قافي واالجتماعي و يرىا من المتغيرات األخرى المؤ ر في العبلقة

العنررف الزوجرري فرري الواليررات المتحرردة األمريكيررة وأيضررا شرريدت ىررذه

بين الزوجين.

الفت ررة ظيررور العديررد مررن الرردوريات المتخصصررة فرري نشررر الد ارسررات

ويعرف عادة العنف األسري عمى أنو نمط قسرري يعنيرف متعمرد ],[2
فر رري أ مر ررب الحر رراالت فر ررإن ضر ررحايا العنر ررف األسر ررري مر ررن النسر رراء و

الخاصة بالعنف األسري ].[1

المعتدين من الرجال.

إن العنررف األسررري وتفرراقم الترروترات داخررل محرريط األس ررة  ,بمررا

وتشير معظرم الد ارسرات الوبائيرة إلرى ت ازيرد تقرديرات حجرم مشركمة

يم مررو مررن خطررر عمررى الحيرراة الزوجيررة وييررددىا باالنييررار  ,قررد يض ر
بعر ررض أف ر رراد األس ر ررة عمر ررى عتبر ررة األم ر رراض النفسر ررية و االنح ارفر ررات

العن ررف األس ررري ,وذل ررك بن رراء عم ررى التق ررديرات المس ررتمدة م ررن التق ررارير

السموكية.

الرس ر ررمية الص ر ررادرة م ر ررن الش ر رررطة والقض ر رراء والجمعي ر ررات االجتماعي ر ررة

ويعتبررر العنررف األسررري مشرركمة عالميررة واسررعة االنتشررار يتخررذ

والسجبلت الطبية بالمستشفيات .ولكننا نعتقرد أن نسربة الظراىرة تفروق

أشركاالً عديردة ،ويرؤ ر عمرى كرل مجراالت المجتمر وكرل أشركال النمررو

بك ير تمك التقارير الرسرمية وذلرك ألن معظرم حروادث العنرف األسرري

و التط رروير اإلنس رراني ،و يمت ررد ج ررذور العن ررف األس ررري إل ررى تحي ررز

ال ير ررتم التبمير ررى عنير ررا .ففر رري المجتم ر ر األمريكر رري تقر رردر نسر رربو العنر ررف

رون جررزءاً طبيعرري داخررل
الجررنس ال قررافي والرردينيي ،حيررث يمكررن أين ييكر ي

األسررري بحروالي مررن  2إلررى  4مميررون امررأة كررل يسر يرنة تكررون ضررحية
لمعن ر ررف األس ر ررري ] ,[2وج ر رردت كناب ر ررل] [3أن نس ر رربة ممارس ر ررة العن ر ررف

وضررم ين وعرري (مقبررول) مررن جمير
رافي اجتمرراعي و تربرروي ،ي
سررياق قر ً
أفراد األسرة والنظر إليو عمى أنو (وض طبيعري) عربلوة عمرى ذلرك،

األس رررى الموج ررو ض ررد المر ررأة تتر رراوح م ررا ب ررين  %50إل ررى  %70م ررن

ف ررالمرأة أك ررر اس ررتيدافا لمتع رررض لمعن ررف م ررن قب ررل الرج ررل المم ررارس

جانررب األزواج الررذين ينتيك روا زوجرراتييم وأطفررالييم أيض راً  ,حيررث يقرروم

لمعنف نتيجة شعوره بالتيديد من جراء فقدان سمطتو ].[1

المعترردين بالتيديررد المتعم ررد أو ج رررح األطف ررال كطريقررة لمتيديررد ( يررر

ولررم تكررن الحيرراة (الزوجيررة) فرري تصررور الباحررث منررذ برردايتيا فرري

المباشرررة) أو لمسرريطرة عمررى الزوجررة ،و البررا مررا يتعرررض األطفررال إلررى

كررل حررين تخمررو مررن المشرركبلت والن ازعررات األس ررية بررين األزواج ربمررا

بعرررض اإلصر ررابات أ ن رراء مواقر ررف العن ررف أو حينمر ررا يح رراولون حماير ررة

تعر ررد الص ر رراعات س ر رواء الحر ررادة منير ررا واليسر رريرة موجر ررودة فر رري جمي ر ر

أمياتيم  .و في الواليات المتحدة ،وجرد أن  % 17مرن حراالت القترل

المجتمعات اإلنسانية وفري كرل الطبقرات االجتماعيرة  ,فيرذه الن ازعرات

التي تق داخل األسررة تشركل نسربة  % 50مرن جررائم القترل تيحردث

والخبلفررات سررمة ممي رزة لكررل المجتمعررات اإلنسررانية ،واالخررتبلف بررين

داخل األسرة تكون الزوجة ىي الضحية.
وأظيرت بعض اإلحصرائيات التري تنشررىا ىيئرات دوليرة مختمفرة

المجتمعات ربمرا يكرون فري أسرموب حرل تمرك المشركبلت أو الخبلفرات

وجود ظاىرة العنف األسرى الموجو ضد المررأة سرواء فري المجتمعرات

ومعالجة آ ارىا.
وتشكل الحياة الزوجية منظومة  Systemمتكاممة مرن الجوانرب

الص ر ررناعية المتقدم ر ررة أو المجتمع ر ررات النامي ر ررة ودول الع ر ررالم ال ال ر ررث ,

المتفاعم ررة تتك ررون م ررن حمق ررات مترابط ررة فيم ررا بيني ررا تتض ررمن مي ررارات

وتت رراوح نسرربة النسرراء ا ترري يتعرضررن لمعنررف داخررل المنررزل فرري دول

التعامررل والمواجيررة أو الميررارات االتصررالية والتوكيديررة أو الخصررائص

م ررل الوالي ررات المتح رردة األمريكي ررة و بريطاني ررا وكن رردا و سويسر ر ار ب ررين

الشخصررية والمعتقرردات واألفكررار ونمررط الحيرراة و المسررتوي التعميمرري و

 ,%29.20حيررث ي خررذ العنررف مظرراىر االعتررداء البرردني المختمفررة ,
ويررذكر المسررخ الخرراص بررالعنف عمررى المسررتوي الرروطني فرري الواليررات
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المتحرردة األمريكيررة أن معرردالت العنررف الترري تتعرررض ليررا المررأة عمررى

نواة لحوادث العنف واالعتداءات عمى الزوجة وىنا تنتقرل األسررة إلرى

يد الزوج تصل إلى .[4] %22.1

المرحمررة ال انيررة  ,وبعررد ىررذه المرحمررة تظيررر العديررد مررن الوقررائ الترري
برردورىا تجعررل الررزوج يتحرررك إلررى مرحمررة الحررب والررود نتيجررة شررعوره

وتعاني األسرة التي يوجد فييا العنرف بوجرود خمرل أو اضرطراب

بالررذنب أو نتيجررة الخرروف مررن فقرردان الكيرران األسرررى أو الخرروف مررن

ف رري ش رركل و دينامي ررات العبلقر ررات والتف رراعبلت االجتماعي ررة ,فاألس ررر

أي مكاسب أخري ]. [5

المصابة بيذا الخمل أو االضرطراب البرا مرا يظيرر لردييا قبرل مريبلد
الطفررل .حيررث يبرردأ العنررف تجرراه النسرراء وتت ازيررد حدتررو أ نرراء الحمررل .

والنظري ررات الميتم ررة بتفس رريرات العن ررف األس ررري متنوع ررة  ,مني ررا

وتشير بعض الد ارسرات أن واحردة مرن برين  6نسراء حوامرل يتعرضرن

نظريررة الررتعمم االجتمرراعي الترري تنظررر إلررى العنررف مررن خرربلل مفيرروم

لمعنف الجسدي ,فالنسراء الحوامرل البلتري يتعرضرن لمعنرف البردني قرد

توارث العنف بين األجيال  ,والنظرية الديناميرة أو المنظرور الردينامي

ينجرربن أطفرراالً يعررانون مررن وجررود إعاقررات عضرروية خطي ررة ,أو مرروت

حيرث ينظرر إلرى اضرطراب سررموك التعمرق ك حرد العوامرل المؤديرة إلررى

محقر ررق نتيجر ررة لقسر رروة الر ررزوج  .أو يصر رربحن أك ر ررر عرضر ررة لتعر رراطي

العنررف ,ونظريررة االتجرراه نحررو الررذات حيررث يشررير إلررى أن انخفرراض

المخرردرات  ,كررذلك التعرررض لئلجي رراض لعرردة مرررات أو والدة أطف ررال

الذاتيرة مررتبط برالعنف  .ونظريرة الردور الجنسري  Sex Roleحيرث

ناقصين النمو ,وتعتبر النسبة واحد من بين كرل خمرس حراالت حمرل

تنظ ررر إل ررى أن المس رراواة ب ررين الرج ررل والمر ررأة ف رري األدوار ي ررؤدي إل ررى

يقرربمن عمررى تعرراطي المخرردرات  ،ك رذلك ف رإن التعرررض لمعنررف داخررل

العن ررف .كم ررا أن ىن رراك نظري ررات ترك ررز عم ررى أىمي ررة تع ررديل الس ررموك

المنررزل قررد يررؤ ر عمررى الطفررل وعمررى مشرراعر المرررأة بصررورة قويررة فرري

فنظريررة الكفرراءة الذاتيررة السررموكية ىرري أفضررل طريقررة لتغييررر السررموك

العبلق ررة الزوجي ررة بش رركل ع ررام والعبلق ررة الجنس ررية بخاص ررة م ررن ناحي ررة

مررن خرربلل الترردريب عمررى الميررارات االجتماعيررة والسررموك التوكيرردي ،

قدراتيا عمى الحمل أو ممارسة الجنس .

ونظري ررة تع ررديل الس ررموك المعرف رري الت رري ترم رري إل ررى التحص ررين ض ررد

وتمر األسرة التي ينتشر فييا العنف ضد الزوجة ب بلث مراحل وىري

الضررغوط النفسررية .Stress Inoculation

الدراسات أن النظرية حققت نجاحرات كبيررة مر األفرراد الرذين يعرانون

:

من نقص الميارات االجتماعية كتوكيد الذات

_المرحمررة األولررى  :مرحمررة بنرراء
التوتر.

وليس اليدف مرن

الدراسة الحالية التوقف عنرد الجوانرب الفمسرفية التري تنطمرق منيرا تمرك

The tension-building

النظريات  ,ولكننا سنيتم ا ن برصد األمرر والواقر الخراص بالعبلقرة

phase

أمررا المرحمررة ال انيررة فيرري مرحمررة
االنفجار أو اإليذاء الفعمي.

actual beating phase

بين توكيد الذات و العنف األسري .

The explosion or the

وأخي ر ر ر ار المرحمر ر ررة ال ال ر ر ررة وىر ر رري

وتشررير نتررائج

 .2مشكمة الدراسة

The loving phase

أ .اسئمة الدراسة:

مرحمة الحب والود.

رك ررزت أ م ررب البحررروث لد ارسرررات العن ررف األسرررري عم ررى تحدي ررد
طبيعررة العنررف األسررري وحجمررو وديناميتررو باعتبرراره مشرركمة اجتماعيررة,

ففي المرحمة األولرى تغمرب عمييرا سمسرمة مرن األحرداث البسريطة

وافتر ر ر رراض نم ر ر رراذج س ر ر ررببية ع ر ر ررن عبلق ر ر ررة المتغير ر ر ررات االجتماعي ر ر ررة و

الترري ت يررر الك يررر مررن المشرركبلت والتراكمررات والترري تص ربخ فيمررا بعررد
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الديموجرافيررة واالقتصررادية بررالعنف الزوجرري بوجررو خرراص ,بمعنرري أن

( البر ر رردني  -المفظر ر رري  -العدائير ر ررة ) ,فر ر ررإذا مر ر ررا فيمنر ر ررا التعبير ر ررر عر ر ررن

أشر رركال العنر ررف األسر ررري يتشر رركل تبع ر راي لمتغي ر ررات عدير رردة اجتماعير ررة

االنفعاالت سرواء االيجابيرة أو السرمبية عمرى أنيرا مشراعر ذاتيرة لمرزوج

اقتصررادية ديموجرافيررة كمررا فرري د ارسررة كررل مررن :إجرربلل حممرري ], [6

موجو نحو الذات أو ا خرين ،إذن فإننا يمكرن فيرم العنرف مرن وجيرة

ناىررد رمررزي ] ،[7عررادل سررمطان ] [8كمررا توصررمت د ارسررة أخرررى إلررى

نظرر مشراعر الرزوج واالنعكاسرات الرذاتي لرو ,Self- Reflective

أن ضررغوط أحررداث الحيرراة ودرجررة التعرررض ألنرواع الضررغوط وطريقررة

لررذا يررري الباحررث أن مشرركمة الد ارسررة الحاليررة تتبمررور فرري اإلجابررة عمررى

إدراك الضغوط وبعض متغيررات الشخصرية كالعردوان و تقردير الرذات

التساؤل التالي:

والقمق يمكن أن ينبر برالعنف األسرري ] ,[8كمرا ركرزت بحروث أخرري

ىل ىناك عبلقة بين تباين مستوي كفاءة أو توكيرد الرذات لردي الرزوج

عم ر ررى إدراك المر ر ررأة لمعن ر ررف الموج ر ررو ض ر رردىا ص ر ررفوت ف ر رررج وحص ر ررة

( المرتفعة  -المنخفضة ) وبين العنف األسري الموجرو ضرد المررأة

الناصررر ] [9وفرري حرردود عمررم الباحررث لررم نجررد د ارسررة عربيررة اعتنررت

وما ىي أك ر الميارات المؤشرة والمسببة لوقوع م ل ىذا العنف

بموضوع د ارسرتنا الحاليرة .ومرن رم تركرز د ارسرتنا الحاليرة عمرى عبلقرة

في ضوء ما تقدم يمكن صيا ة مشكمة الدراسة في التساؤالت ا تية:

المي ررارات التوكيدي ررة الت رري يمتمكي ررا األزواج كمؤش ررر لكفر راءتيم الذاتي ررة

ىل ىناك عبلقرة برين توكيرد الرذات العرام والنروعي فري العبلقرات



الزوجيررة وبررين أشرركال العنررف األسررري الموجررو ضررد الم ررأة لرردي

بالعنف الموجو ضد المرأة .

مجموعة مرتفعي التوكيدية

وتنب ق مشكمة الدراسة الحالية مرن خربلل مرا قرام برو الباحرث مرن
مراجعررة الد ارسررات السررابقة فرري مجررال العنررف األسررري ،وخاصررة تمررك



ىل ىناك عبلقرة برين توكيرد الرذات العرام والنروعي فري العبلقرات

التي تناولت الخصرائص الشخصرية المميرزة لرؤلزواج الرذين يمارسرون

الزوجيررة وبررين أشرركال العنررف األسررري الموجررو ضررد الم ررأة لرردي

العنررف الموجررو ضررد لممررأة  ,حيررث يتبررين نرردرة الد ارسررات الترري اىتمررت

مجموعة منخفضي التوكيدية

بموضروع الد ارسررة الحاليررة كمرا وجررد أن عرردداً قمريبلً مررن تمررك الد ارسررات



ىررل توجررد فررروق دالررة إحصررائيا بررين مجموعررة األزواج مرتفعرري

اىتمررت بالخصررائص النفسررية لرردي األزواج ممارسررو العنررف واىررم ىررذه

التوكيدي ررة ومجموع ررة األزواج منخفض رري التوكيدي ررة ف رري أش رركال

الخصررائص الترري دارت حوليررا م ررل ىررذه الد ارسررات ىرري االكتئرراب –

العنف األسري الموجرو ضرد المررأة( البردني  /المفظري  /العدائيرة

العدائي ررة  -االندفاعي ررة وس رررعة االستش ررارة  -وانخف رراض التعبيري ررة -

 /العام ) .

وانخفاض تقدير الذات  -والسيكوباتية  -والقمق  -ووجيرة الضربط -



وانخف رراض ق رروة األن ررا وانخف رراض فعالي ررة ال ررذات و البيتي ررا أجري ررت ف رري

ىل توجد لمميارات التوكيدية قدرة عمى التنبؤ والت ير في درجرة
العنف األسري لدي أفراد العينة .

ب .أىداف الدراسة :

مجتمعات ربية ].[11],[10],[8

فري ضرروء مرا تقرردم يمكرن صرريا ة األىرداف التاليررة حيرث تيرردف

ومن المبلحظ أن الدراسات السابقة التي سوف تعرض ليا
الحقاً ( في حدود عمم الباحث ) لم تتطرق لطرح العبلقة التفاعمية
بين التفاوت في مستوي ميارات توكيد الذات العام والنوعي لمزوج
بين العنف األسري الموجة ضد المرأة ب شكالو

الدراسة إلى ما يمي :


التعر رررف عمر ررى العبلقر ررة بر ررين توكير ررد الر ررذات العر ررام والنر رروعي فر رري
العبلق ررات الزوجي ررة وب ررين أش رركال العن ررف األس ررري الموج ررو ض ررد
المرأة لدي مجموعة مرتفعي التوكيدية .
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التعر رررف عمر ررى العبلقر ررة بر ررين توكير ررد الر ررذات العر ررام والنر رروعي فر رري

األجنبيررة ] [12وأيضراً فرري إطررار المؤشررات الدالررة عمررى ت ازيررد العنررف

العبلق ررات الزوجي ررة وب ررين أش رركال العن ررف األس ررري الموج ررو ض ررد

الزوجي فري المجتمر المصرري ،أشرارت نترائج أحردى الد ارسرات التري

المرأة لدي مجموعة منخفضي التوكيدية

أجريررت عمررى عينررة قوميررة مررن النسرراء فرري مصررر إلررى أن  %35مررن

التع رررف عم ررى الف ررروق الدال ررة إحص ررائيا ب ررين مجموع ررة األزواج

النساء تعرضن لبلعتداء البدني من جانب أزواجين ].[7
نردرة الد ارسرات العربيرة الترري اىتمرت بظراىرة العنرف األسررري

مرتفعرري التوكيديررة ومجموعررة األزواج منخفضرري التوكيديررة فرري

.3

أشرركال العنررف األسررري الموجررو ضررد الم ررأة( البرردني  /المفظرري /

بصررفة عامررة ،وذلررك عمررى الررر م مررن وف ررة الد ارسررات األجنبيررة الترري

العدائية  /العام )

تناول ررت ى ررذه الظ رراىرة ،فق ررد رك ررزت معظ ررم الد ارس ررات األجنبي ررة الت رري

التعرف عمى أي ميارات التوكيدية قدرة عمى التنبؤ والت ير فري

تناولت ىذه الظاىرة ،ومعظم الدراسات المحمية التي أجريت فري ىرذا

درجة العنف األسري لدي أفراد العينة

المجر ررال عمر ررى تنر رراول الخصر ررائص الممي ر رزة لمرتكبر رري ج ر ررائم العنر ررف
األس ررري ،وأيضر راً رك ررزت عم ررى تحدي ررد الخص ررائص الممير رزة لض ررحايا

ج ) أهمية الدراسة ومبرراتها:

العنررف األسررري ،وكررذلك عمررى تحديررد مقرردار تعرررض ضررحايا العنررف

تتم ل أىمية الدراسة الحالية في عدة مبررات أىميا:

األسري لضغوط أحداث الحياة ،في حين ركزت دراسات أخرى عمرى

لف ررت أنظ ررار الميتمررين ف رري مجررال عم ررم ال ررنفس اإلكمينيك رري،

الخصررائص الممي رزة لمجنرراة وتحديررد مقرردار التعرررض لضررغوط أحررداث

والط ررب النفس رري ،واإلرش رراد النفس رري إل ررى أىمي ررة إيج رراد اسر رتراتيجيات

الحي رراة م ررل د ارس ررة  :طري ررف ش رروقي] ، [13العيس رروي ] ،[14محم ررد

وسبل المواجية والوقاية من العنف األسرري إعرداد البررامج اإلرشرادية

الدسوقي ،عادل سمطان ] [8ولم نجد في حردود عمرم الباحرث د ارسرة

أو العبلجي ررة والوقائي ررة لك ررل م ررن المعت رردين والض ررحايا لمت رردريب عم ررى

واحرردة تناولررت الميررارات التوكيديررة الذاتيررة (االيجابيررة /السررمبية) لرردى

المي ررارات التوكيدي ررة وكيفي ررة التعبي ررر بش رركل مبلئ ررم ع ررن االنفع رراالت

الجر رراني (المعتر رردي) مر ررن األزواج وانعكاسر رراتيا عمر ررى أشر رركال العنر ررف

بطريق ررة س رروية والكش ررف ع ررن األس رراليب الذاتي ررة الفعال ررة لمتعام ررل مر ر

األسري الموجو ضد الزوجات ومرن رم ترداعيات ىرذا العنرف األسرري

العنف ،وكيفية التعامل م ا خرين وتغيير التصرورات الذىنيرة حرول

عمر ررى التوافر ررق الزوجر رري ،ويبر رردو انر ررو مر ررن الضر ررروري النظر ررر إلر ررى

العن ررف عم ررى أس رراس إن األش ررخاص ال ررذين يفتق رررون إل ررى المي ررارات

خص ررائص المعت رردين الس ررمبية كعوام ررل ميير ر ة إل ررى ح ررد كبي ررر لمعن ررف

التوكيدية  Non assertiveيتسمون بمشاعر عدم الكفاءة Being

األسررري ،فباإلضررافة إلررى مررا يررذكره بومررا سررتير وآخرررون ] [15حررول

 ineffectualوربما يمجئون إلى العنف ومن رم برات مرن الضرروري

انخفاض تقدير الذات لدى المعتدي بما يجعل العنف ينش عرن ذات

بن رراء بر ررامج تدريبي ررة لم ررتحكم ف رري العب ررارات الذاتي ررة  -والت رردريب عم ررى

ميددة ،ومعتقدات مضخمة ير مستقرة حرول التفروق تجعمرو عرضرة

التوكيدية ..والتدريب عمى التحكم في الغضرب ..والتردريب عمرى حرل

لمتيدي ررد و يمجر ر المعت رردي إل ررى العن ررف بي رردف توجي ررو الغض ررب إل ررى

.1

الخررارج ك سررموب يتجنررب بررو مراجعررة الررذات.

المشكبلت كوسيمة لممواجية والوقاية من العنف.

وربمررا يرج ر العنررف

قر ررد أشر ررار البر رراح ون فر رري إطر ررار تنر رراوليم لمعر رردالت انتشر ررار

األسررري فرري ىررذا الصرردد إلررى فشررمو فرري التعامررل م ر ا خ ررين ،ىررذا

العنف األسري إلى أن العنف من جانرب األزواج ضرد الزوجرات يعرد

الفشل الذري ييدم عبلقتو با خر (الزوجرة) الرذي ير رب فري الرتحكم

أك ررر ت ازي ررداً واتس رراعاً وش رريوعاً ،وكم ررا أش ررارت إلي ررو نت ررائج الد ارس ررات

فيو ].[6

.2
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.4

 .3الدراسات السابقة

عمر ررى الر ررر م مر ررن تعر رردد الد ارسر ررات التر رري أىمر ررت بموضر رروع

الميرارات التوكيديرة كمقيراس لمكفراءة الذاتيرة الشخصرية يررى طريرف

ىن رراك د ارس ررات متع ررددة أجري ررت ف رري ال قاف ررات المختمف ررة حاول ررت

] [16إن عبلقتي ررا بس ررموك العن ررف األس ررري الموج ررو ض ررد

الكشف عن شكل ومقدار العبلقة القائمة بين العنرف األسرري وبعرض

الزوج ررات ل ررم تخ ررط ب ررنفس االىتم ررام المما ررل ل ررذا ،فإنن ررا بحاج ررة إل ررى

متغيرات وخصرائص الشخصرية و السرموك اإلنسراني ,ولكرن الد ارسرات

د ارس ررة دور المي ررارات التوكيدي ررة النوعي ررة ل رردي األزواج ف رري عبلقتي ررا

التر رري أجرير ررت حر ررول توكير ررد الر ررذات و العنر ررف األسر ررري فر رري صر ررورتيا

ب شر رركال العنر ررف األسر ررري فض ر ربلً عر ررن إن المير ررارات التوكيدير ررة مر ررن

التفصيمية محدودة لمغاية .

المتغي ررات الترري ينتظررر أن يسررتمر االىتمررام بيررا نظ ر اًر ألىميتيررا فرري

ويتنرراول الباحررث عرررض الد ارسررات السررابقة مررن خرربلل بل ررة اتجاىررات

تحديررد كيفيررة التفاعررل االجتمرراعي بررين األفرراد .واقامررة عبلقررة متوافقررة

أساسية:

بين الزوجين والحفاظ عمييا و اإلسيام في الحد من العنف األسري.

األول :الد ارس ر ررات الت ر رري تناول ر ررت خص ر ررائص األزواج ال ر ررذين يس ر رريئون

ش رروقي

د .التعريفات اإلجرائية :

معاممة زوجاتيم كخاصية توكيد الذات
وال انير ررة :الد ارسر ررات التر رري تناولر ررت المير ررارات التوكيدير ررة فر رري العبلقر ررة

راء عمررى االسررتعراض السررابق لررؤلدب التربرروي الخرراص بكررل مررن
بنر ً

الزوجية .

العنر ررف األسر ررري ومير ررارات توكير ررد الر ررذات والتوافر ررق الزوجر رري فقر ررد قر ررام
الباحث بتعريفيا تعريفاً إجرائيا عمى النحو التالي:

وال ال ة :الدراسات التي اىتمت بالعنف األسري والعبلقة الزوجية.

أ) العنف األسري Family Violence

االتجاه األول  :خصائص األزواج الذذين يسذيئون معاممذة زوجذاتهم
بجانب توكيد الذات.

ونقصررد بررو أي فعررل أو سررموك يصرردر مررن الررزوج يتخررذ أشرركاال
بقص ررد إلح رراق الض رررر أو اإلي ررذاء الب رردني والنفس رري ب ررالطرف ا خ ررر،

أمررا فيمررا يتعمررق باالتجرراه األول أكرردت د ارسررات عديرردة أن توكيررد

وبدرجات بسيطة أو شرديدة ويصردر ىرذا الفعرل بشركل متعمرد ومتكررر

الررذات المررنخفض يعررد أحررد العوامررل الميي ر ة لمعنررف األسررري الموجررو

ويحدث الباً داخل المنزل في مواقف الغضب أو الصراع.

ضررد المرررأة  .فف رري د ارسررة أج ارىررا روزينب رروم وأولرري ] [17ىرردفت إل ررى

وممارسة العنف األسري يتحردد بالدرجرة المرتفعرة عمرى مقيراس العنرف

د ارسررة خصررائص األزواج الررذين يسرريئون المعاممررة م ر زوجرراتيم وقررد

ال ر ررذي أع ر ررد لقي ر رراس ى ر ررذا المفي ر رروم ،ب ش ر رركالو (الب ر رردني  -والمفظ ر رري -

تكونررت العينررة مررن  52زوجررة تعرضررت إلسرراءة المعاممررة و  20زوجراً

واسررتيداف العنررف  -العدائيررة) بشرركل متعمررد ومتكرررر برردرجات تت رراوح

معت رردياً وت ررم تطبي ررق اختب ررارات التواف ررق الزوج رري ومق رراييس االتجاى ررات

بين (البسيطة  -الشديدة ) موجو ضد الزوجات.

نحررو المررأة ومقيرراس توكيررد الررذات  .وتررم تقسرريم األزواج إلررى ممارسرري

ب) مهارات توكيد الذات Assertiveness Skills

العن ررف و ي ررر ممارس رري لمعن ررف  .وتوص ررمت النت ررائج إل ررى أن األزواج
ممارسي العنف أقل توكيدية لذواتيم وأقل توافقاً وأنيرم تعرضروا بدرجرة

تعبررر الدرجررة المرتفعررة عمررى مقيرراس المي ررارات التوكيديررة عررن
الكفرراءة الذاتيررة لمفرررد ومرردى قدرتررو عمررى التعبيررر المبلئررم فرري المواقررف

مرتفعة إلساءة المعاممة في مرحمة الطفولة .

االجتماعير ررة بفاعمير ررة وايجابير ررة.وعن مير ررارات سر ررموكية ،لفظير ررة و ير ررر

وأيض راً فرري أطررار الد ارسررات الترري تناولررت العنررف األسررري وخصررائص

لفظية ،نوعية موقفية متعممة ،ذات فعالية نسبية .

األزواج الررذين يسرريئون معاممررة زوجرراتيم كشررفت نتررائج الد ارسررة الترري
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أج ارى ررا ك ررل م ررن كي ررت و كوف ررال ] [11ع ررن وج ررود خم ررس م ررن بيني ررا

األخبلقية في مستويات التفكير لدي المرأة التي تتعرض لمعنف وبرين

انخفاض توكيد الذات كعوامل ميي ة لمعنف األسري وىي :

المر ررأة التر ري ال تتع رررض لمعن ررف  ,توص ررمت النت ررائج إل ررى العدي ررد م ررن

االسر ررتعداد لمعنر ررف حير ررث أنر ررو سر ررموك مكتسر ررب مر ررن ا بر رراء

األفكار الشائعة التي تسيطر عمى المرأة ضحية العنرف األسرري مرن

المعتدين عمى أمياتيم.

خبلل استخدام عمم دراسة الضرحية  Victomologyوتتصرف المررأة



االعتماد عمى الكحوليات والمخدرات.

المستيدفة لمعنف (الضحية) بسمبية الشخصية و المازوخيرة وسرمات



انعدام التعبيرية واالفتقار لممشاعر االيجابية .

شخصررية يررر ناضررجة باإلضررافة إلررى أن لردييا أفكررار شررائعة خاطئررة



االعتماد الوجداني العاطفي.

عن انخفاض وتدنى تقديرىا لذاتيا ,وتؤكد الدراسة إلى أن المرأة التري



انخفاض التوكيدية.

تتعر رررض لمعنر ررف تعر رراني مر ررن انخفر رراض فر رري تقر رردير الر ررذات والتشر ررويو



كمررا تشررير النتررائج إلررى ضرررورة التركيررز عمررى العرربلج النفسرري و

المعرف رري إض ررافة الزوج ررة ت رردرك أن الرج ررل يتس ررم بالعص رربية ال ازئ رردة و

التدريب عمى ميارات االتصال والتفاعل المؤ ر م ا خرين كمرا فري

المبالغررة فرري إلقرراء الم رروم عميي ررا .والجرردير بالررذكر فررإن ى رؤالء النسرراء

د ارسررة كيررت وكوفررال ] ،[11وأيضراً فرري إطررار الد ارسررات الترري تناولررت

(الضررحايا) لرريس لررديين القرردرة الواضررحة عمررى التمييررز بررين الص رواب

خصررائص األزواج الررذين يسرريئون معاممررة زوجرراتيم ويتسررمون بررالعنف

والخط حول عبلقاتين ب زواجين.

األسري وقد أشارت نتائج زيموستراد ودوكروث ] [10إلرى أن األزواج

وتش ررير نت ررائج الد ارس ررة الت رري أج ارى ررا بي رررن ] [20إل ررى أن العن ررف

الرذين أظيررروا مريبلً إلررى سررموك العنرف األسررري فري العبلقررات الزوجيررة

األسررري الموجررو ضررد الم ررأة قررد ارترربط بمركررز الررتحكم الررداخمي لرردي

يتميزون بانخفاض في قوة األنا ,والشعور بعدم الكفاءة الذاتية المعبرة

مجموعة المجرمين مرتكبي جرائم العنف السرجناء .وقرد افتررض بيررن

عن ضعف التوكيدية ,وانخفاض في تقدير الذات ].[10

وجررود ق ررافتين ف رررعيتين بع ررض األزواج ال ررذين يمارس ررون العن ررف ض ررد

قام بيتر بيرك ] [18بدراسة العبلقة بين اليوية الجنسرية ،وتقردير

زوجرراتيم .األولررى تنظررر إلررى العنررف بوصررفو أسررموباً لحررل المشرركبلت،

الررذات ،واالعتررداء الجنسرري والبرردني فرري العبلقررات بررين الررزوجين وقررد

وال انيررة ترررى أن العنررف مررتبط بررالجنس والحفرراظ عمررى السرريطرة والقرروة

توصررمت الد ارسررة إلررى أن مجموعررة األزواج الررذين يتسررمون باسررتم اررية

فرري العبلقررة الزوجيررة ,وتظيررر النتررائج أن ىنرراك نمطررين مررن األزواج,

العنررف األسررري يتميررزون انخفرراض مسررتوي تقرردير الررذات ،وأن العنررف

الزوج الذي يتسم بالعنف م زوجتو ينتمري إلرى قافرة العنرف األولري،

يتخ ررذ وس رريمة إلسر ررقاط الش ررعور بالدوني ررة عمر ررى المر ررأة ،وتش ررير نتر ررائج

والررذي تعتبررر العنررف وسرريمة مشررروعة لحررل المشرركبلت ,والررنمط ال رراني

الد ارس ررة إلر ررى أن المر ررأة التررري تعرض ررت العت ررداء وانتي رراك م ررن قب ررل

الررزوج الررذي يفتقررر إلررى التوكيديررة Assertive

 Nonوينتمرري إلررى

الر ررزواج كانر ررت أك ر ررر اسر ررتيدافا لمتعر رررض لمعنر ررف و اال تصر رراب بعر ررد

ال قاف ررة الفرعي ررة الت رري تعتب ررر العن ررف محاول ررة لمحف رراظ عم ررى الس رريطرة

الزواج  ,وقد يرج األمر إلى عوامل شخصية تتعمرق بضرعف برالمرأة

والقرروة .ومررن ررم فيررو يتسررم بمشرراعر عرردم الفاعميررة ويمج ر إلررى العنررف

وانكسرارىا منيرا صررورة المررأة عررن نفسريا بر ن ضرعيفة أمررام قروة الرجررل

لتحقير ر ررق أىر ر ررداف ذاتير ر ررة تخصر ر ررو ىر ر ررو ألىر ر ررداف وأ ر ر رراض تعبيرير ر ررة

وأن ررو يمق ررى الت يي ررد وال رردعم م ررن المجتمر ر  ،ويب رردو م ررن جان ررب آخ ررر أن

معينة ].[20

ىنرراك خصررائص شخصررية لرردي الم ررأة الترري تتعرررض لمعنررف تجعميررا
أك ر استيدافاً ففي الدراسة التي قامت بريجيرت] [19لمقارنرة الجوانرب
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األزواج الذين يتسمون بالرضرا الزوجري ،وطبرق عمرييم مقراييس تقردير

االتجاه الثاني  :المهارات التوكيدية في العالقة الزوجية .
أم ررا ع ررن الد ارس ررات الت رري تص رردت لد ارس ررة العبلق ررة ب ررين إح رردى

ال ررذات ،وتقي رريم ىوي ررة ال رردور الجنس رري ،ومقي رراس الكف رراءة الذاتي ررة وق ررد

الميررارات التوكيديررة فرري العبلقررة الزوجيررة  .فمررن المبلحررظ أنيررا ركررزت

أظير رررت النتر ررائج أن المجموعر ررة التر رري تتسر ررم بالرضر ررا الزوجر رري تتمير ررز

عمى ميرارة اإلفصراح عرن المشراعر بوجرو خراص و عبلقتيرا برالتوافق

بارتف رراع تق رردير ال ررذات و الكف رراءة الذاتي ررة المعب ررر ع ررن توكي ررد ال ررذات،

الزوجي فعمى سبيل الم ال تبين في دراسة أجراىا ىنردريك Hedrick

ويبررين بوليمررو ] [26أن األزواج الررذين يمارسررون العنررف ضررد زوجرراتيم

أن اإلفصاح أو الصراحة تنب برالتوافق الزوجري .فكممرا زاد اإلفصراح

يتسم تاريخيم األسرري بتعرضريم لمعردالت مرتفعرة مرن العنرف تحرت

عرن المشرراعر انخفضررت المشرركبلت الزوجيرة ,أن ميررارة الصرراحة فرري

عمرر  12سرنة (سرواء كرانوا ضرحايا أو شريود لحروادث العنرف داخررل

العبلقررة الزوجيررة تنب ر بال قررة المتبادلررة و االطمئنرران فرري العبلقررة بررين

أس رررىم)  .وكم ررا أش ررارت نت ررائج روزي ررن ] [27إل ررى أن األزواج ال ررذين

الزوجين ] . [21وقد تبين في ىذا اإلطار من دراسة طريف شروقي ,

يمارسر ر ررون العنر ر ررف ضر ر ررد زوجر ر رراتيم يعر ر ررانون مر ر ررن اضر ر ررطرابات فر ر رري

محم ر ررد حس ر ررن ] [22حي ر ررث خمص ر ررت نت ر ررائج الد ارس ر ررة إل ر ررى أن أك ر ررر

الشخص ررية الناتج ررة ع ررن عن ررف أس ررري ألس رررىم وس رروء تواف ررق زواج رري

الميارات التوكيدية التي تنب بتوافق األزواج ذلك القدر المنخفض من

وانخفاض في تقدير الذات وانخفاض ميارات السموك التوكيدي لدييم

ميارات توجيو النقد  ,باإلضافة إلرى القردر المرتفر مرن ميرارات إبرداء

إضافة إلى شعورىم الدائم بالوحدة واالنعزالية.
في الدراسة التي أجراىا كرل مرن محمرد الدسروقي وعرادل سرمطان

اإلعجاب والتقدير لمزوجة.
ومن ناحية أخرى تشير نتائج الدراسات إلى أن من أسباب سروء

] [8وق ر ررد تم ر ررت المقارن ر ررة ب ر ررين مجموع ر ررات مرر ررن األزواج والزوج ر ررات

التوافق الزوجي االعتداد بالذات وتضخيميا لدي كل مرن الرزوجين أو

ممارسرري و يررر ممارسرري العنررف األسررري فرري ضررغوط أحررداث الحيرراة

 Murphyوأيض ررا وف رري إط ررار

وبعررض خصررائص الشخصررية  ,وقررد كشررفت المقارنررات مررن أن ىنرراك

الد ارسررات الترري تناولررت توكيررد الررذات والرضررا الزوجرري .أشررارت نتررائج

فروقاً جوىرية بين مجموعات العنرف مرن ناحيرة أنرواع ضرغوط الحيراة

دراسة جرراي وبراركس ] [24إلرى أن الزوجرة التري تتسرم بتوكيرد الرذات

وط رررق إدراكي ررا (االيج ررابي /الس ررمبي ) وف رري خص ررائص الشخص ررية (

المرتف ر مقابررل انخفرراض التوكيديررة لمررزوج تتميررز حيرراتيم بعرردم الرضررا

السر ررعادة  -المسر ررئولية  -االسر ررتقبلل  -العر رردوان  -تقر رردير الر ررذات -

الزوج رري مم ررا ي رردل عم ررى أن اخ ررتبلل التر روازن ف رري ام ررتبلك المي ررارات

السر رريطرة – وانخفر رراض تقر رردير الر ررذات  -القمر ررق  -وجير ررة الضر رربط -

التوكيدية بين الزوجين يعد عرامبلً مرن العوامرل المؤديرة إلرى انخفراض

التسر ررمطية ) حير ررث أظير رررت النتر ررائج أن مجموع ر رة األزواج والزوجر ررات

التوافق الزوجي .

مرتفعرري ممارسررة العنررف األسررري يتسررمون بتعرضرريم ألن رواع ضررغوط

االتجاه الثالث  :الدراسات التي اهتمت بذالعنف األسذري فذي العالقذة

أحررداث الحيرراة فرري العمررل  -الضررغوط الماليررة  -الصررحية  -األس ررية

الزوجية .

 -الوالدير ررة  -العبلقر ررات الزوجير ررة  -الصر ررداقة  -الشخصر ررية  -وفر رري

أح رردىما ف رري االتج رراه الس ررمب][23

وفي إطار تحديد العبلقة بين العنف األسري الموجو ضرد المررأة

االدراك السمبي لمضرغوط  .ويتميرزون بالعدائيرة  -الجمرود  -السريطرة

في العبلقة الزوجيرة ،قرام آدمرز] [25بتقسريم األزواج إلرى مجمروعتين

 -القمق  -وجيرة الضربط  -التسرمطية ] . [8وأيضرا فري إطرار تحديرد

األزواج وف ررق مقياس رري العن ررف الزوج رري والتواف ررق الزوج رري ،ف رراألزواج

الخصررائص النفسررية الممي رزة لررؤلزواج الررذين يتسررمون بررالعنف األسررري

الذين يعرانون مرن العنرف األسرري ولردييم مشركبلت زوجيرة فري مقابرل

قام صفوت فرج  ,حصة الناصر ] [9بدراسة ىدفت إلى الكشرف عرن
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فروض الدراسة :

أشرركال العنررف الررذي تعتب رره الم ررأة عنف راً ضرردىا وفحررص االرتباطررات
بر ر ررين ىر ر ررذه األشر ر رركال مر ر ررن العنر ر ررف وعر ر رردد مر ر ررن المتغي ر ر ررات النفسر ر ررية

بنرراء عمررى مررا توصررمنا إليررو مررن خرربلل تحميمنررا النظررري ،أمكننررا

كاالنبساطية  -العصابية  -الذىانية  -الكرذب ووجيرة الضربط  .وقرد

صيا ة عدداً من الفروض الصفرية عمى النحو التالي:

خمصررت نتررائج الد ارسررة إلررى انررو ال يوجررد عبلقررة ارتباطيررو متبادلررة بررين



عرردم وجررود عبلقررة ارتباطيررو بررين ميررارات توكيررد الررذات ( العررام

العنف ضد المرأة  ,ولرم يررتبط أي مرن مقراييس مفيروم الرذات برالعنف

والنروعي ) فرري العبلقررات الزوجيررة وبرين كررل مررن العنررف األسررري

ض ررد المر ررأة .نمخ ررص م ررن ذل ررك إل ررى أن العن ررف األس ررري ض ررد المر ررأة

ب شكالو لدى مجموعة األزواج مرتفعي الميارات التوكيدية .

ظ رراىرة متع ررددة الجوان ررب ذات متعمق ررات نفس ررية واجتماعي ررة ،وتتطم ررب



عدم وجود عبلقة ارتباطيرو برين ميرارات توكيرد الرذات ( العرام و

د ارسررات متعررددة لفحررص ارتباطيررا بخصررائص وسررمات الررزوج وكررذلك

النرروعي ) وبررين كررل مررن العنررف األسررري ب شرركالو لرردى مجموعررة

س ر ررمات وخص ر ررائص المر ر ررأة المس ر ررتيدفة لمعن ر ررف بر ر ر ي م ر ررن أش ر رركالو،

األزواج منخفضي التوكيدية .

والمترتبات النفسية الناتجة عن التعرض لمعنف.



تعقيب عمى الدراسات السابقة :

ال توج ررد ف ررروق دال ررة إحص ررائيا ب ررين مجموع ررة األزواج مرتفع رري
التوكيديررة وبررين منخفضرري التوكيديررة فرري كررل مررن أشرركال العنررف
(العام والنوعي ) .

ومما سبق عرضو من دراسات يتضخ ما يمي:
 الدراسات التي تناولت خصرائص األزواج الرذين يتسرمون برالعنف



أشر ر ررارت إلر ر ررى أنير ر ررم يتمير ر ررزون بانخفر ر رراض التوكيدير ر ررة وانخفر ر رراض

ال توجد لميارات التوكيد العام قدرة عمى التنبرؤ بكرل مرن العنرف
العام .
.4الطريقة واإلجراءات

التعبيري ر ررة وانخف ر رراض تق ر رردير ال ر ررذات وانخف ر رراض الكف ر رراءة الذاتي ر ررة
وانخفاض في قوة األنا واالعتمادية وانخفاض الشعور بالسعادة .

أ  .مجتمع الدراسة وعينتها :
أجريررت الد ارسررة داخررل المجتمر المصررري مررن المقيمررين بصررعيد

 إن الد ارس ررات الت رري تناول ررت عبلق ررة المي ررارات التوكيدي ررة ب ررالتوافق

مصر وبالتحديد بمحافظة المنيا  ,والعاممين في المصالخ الحكومية ,

الزوج رري قميم ررة ج ررداً وتك رراد تك ررون ن ررادرة عم ررى المس ررتويين العرب رري

وأجيزة الحكم المحمي.

واألجنبرري فقررد أشررارت نتررائج الد ارسررات الترري تررم عرضرريا إلررى أن

تكونررت عينررة الد ارسررة مررن  330زوج  ,وقررد تررم اختيررارىم وفقررا

ىناك ميارات توكيدية فرعيرة م رل ميرارة اإلفصراح عرن المشراعر

لعدد من الشروط أىميا :

اإليجابيررة والمصررارحة مرتبطررة بررالتوافق الزوجرري وأيض راً أشررارت
نتررائج الد ارسررات فرري نفررس اإلطررار إلررى أن ميررارات توجيررو النقررد

الشذذرط األول  :يتعمررق بتحديررد العمررر حيررث أشررار عرردد مررن البرراح ين
إلررى أن متغيررر العمررر مررن العوامررل المررؤ رة عمررى ممارسررة أو ارتكرراب

والعترراب تنب ر بعرردم الرضررا الزوجرري وانخفرراض التوافررق الزوجرري

العنف األسري طريف شوقي ] [13حيث تم تحديد العمرر  45سرنة

وتعد من العوامل الميي ة لمعنف األسري.

كحر ررد أعمر ررى ،ومر ررن ر ررم بمر ررى متوسر ررط العمر ررر 42.69عامر ررا بر ررانحراف

 إن الدراسات التي تناولت عبلقة العنف األسري بالتوافق الزوجي
خمصررت إلررى أنررو يوجررد تر ير سررمبي لمتغيرر العنررف األسررري عمرى
الرضا الزوجي.

معياري . 5.90
والشرط الثاني  :أن ال تتضمن العينة أفرادا مطمقين أو أ ارمرل ،حيرث
راعينا أن تكون العبلقة الزوجية ألفراد العينة مستمرة .
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والشرط الثالث  :يتعمرق بتحديرد الحرد األدنرى لمردة الرزواج أن ال يقرل

ترى أن العبلقات االجتماعية تتم ل فري تبعيرة المررأة وسريطرة الرجرل،

ع ررن خم ررس س ررنوات حت ررى تتض ررخ نم ررط التف رراعبلت األسر ررية و ب ررات

وأن العن ر ررف المنزل ر رري تترس ر ررع ج ر ررذوره ف ر رري الن ر رروع والق ر رروة متمر ر ر بلً ف ر رري

التفاعبلت والعبلقات األسرية.

محر رراوالت الرجر ررال المحافظر ررة عمر ررى سر رريطرتيم وتحكمير ررم فر رري النسر رراء

الشرط الرابع  :يتعمق بالمستوي التعميمري فقرد تحردد فري فئرة المسرتوي

].[20
عينة الدراسة :

الجامعي أو المتوسط وقد بمى المسرتوي التعميمري ألفرراد العينرة 4.52
بر ررانحراف معير رراري  0.52وجر رردير بالر ررذكر انر ررو قر ررد تحوير ررل المسر ررتوي

تم تقسيم أفراد العينة وفق حساب متوسط الدرجات عمرى مقيراس

التعميمرري إلررى درجررات وفقررا لمتقررديرات الترري وردت باسررتمارة المسررتوي

الميارات التوكيدية إلى مجموعتين ( مرتفعي التوكيدية  -منخفضري

االجتماعي واالقتصرادي ] .[28حيرث أشرارت د ارسرات سرابقة إلرى أن

التوكيدية ) عمى النحو التالي :

مستوي العنف األسري يرتف بين األفراد الرذين ينتمرون إلرى الطبقرات

المجموعة األولى :مرتفعري التوكيديرة وقرد بمغرت  143زوجراً بمتوسرط

االجتماعية المتدنية وبين المستويات التعميمية المتوسطة ]. [29

عمري( ) 41.9

والشذذذرط الخذذذامس  :الخ رراص بالمين ررة فق ررد ك رران معظ ررم أفر رراد العين ررة

وانحراف معياري( ). 3.11

يقع ررون ف رري المس ررتوي المين رري األعم ررى حي ررث وج ررد أن  %77.5ف رري

أما المجموعرة ال انيرة :مجموعرة منخفضري التوكيديرة فقرد بمغرت 130

الفئات المينيرة العميرا ( مينردس  -طبيرب  -مردرس  -محرامي) وأن

زوجر ر راي بمتوس ر ررط عم ر ررري  41.4وانحر ر رراف معي ر رراري  3.13وق ر ررد بم ر ررى

 %22.5في فئة الميرن المتوسرطة والميرن اإلداريرة والفنيرة .وبالنسربة

متوس ر ر ررط م ر ر رردة الرر ر ررزواج بالنسرر ر رربة  12.6عام ر ر ررا وانحر ر ر رراف معي ر ر رراري

لمرردخل الشرريري راعينررا أن ال يقررل الحررد األدنررى لمتوسررط الرردخل عررن

2.56بالنسرربة لمجموعررة الم ررتفعين  ,بينمررا بمررى متوسررط مرردة الررزواج

500جني ررة حير ررث بمر ررى متوس ررط الر رردخل الشر رريري  620.50وانح ر رراف

بالنسرربة لممجموعررة ال انيررة منخفضرري التوكيديررة  12.9عامررا وانحرراف

معير رراري قر رردرة  ,277.69أمر ررا بالنسر رربة لمسر رركن واإلقامر ررة ( رير ررف -

معيرراري  2.64بالنسرربة لمجموعررة الم ررتفعين  ,بمررى متوس رط المسررتوي

حضر -أحياء سكنية راقية  -متوسطة  -متواضرعة ) وقرد راعينرا أن

التعميمرري لمجموعررة مرتفعرري التوكيديررة  4.70وانح رراف معيرراري قرردرة

يك ررون أفر رراد العين ررة م ررن الحض ررر وذل ررك لت ب ررت المس ررتوي االجتم رراعي

 , 0.61فر ر رري حر ر ررين بمر ر ررى المتوسر ر ررط التعميمر ر رري لمجموعر ر ررة مر ر ررنخفض

البيئرري .وقررد تبررين أن  %67.5مررن أف رراد العينررة يسرركنون فرري أحيرراء

التوكيديررة  4.34بررانحراف معيرراري  , 0.53أمررا فيمررا يتعمررق بمسررتوي

متوسر ررطة المسر ررتوي  ,وأن  % 27.5يسر رركنون فر رري أحير رراء متواضر ررعة

ال رردخل ،فق ررد بم ررى متوس ررط دخ ررل األسر ررة لمجموع ررة مرتفع رري التوكيدي ررة

المسررتوي وأن  %5فقررط يسرركنون فرري أحيرراء فرروق المتوسررط أو راقيررة .

 615.20و انح رراف معيرراري قرردرة  319.30فرري حررين بمررى متوسررط

ممررا يرردل عمررى أن معظررم أف رراد العينررة يسرركنون فرري أحيرراء متوسررطة

دخل األسرة لمجموعة منخفضة التوكيدية  625.8بانحراف معيراري

المس ررتوي .وفيم ررا يتعم ررق بال رردين وج ررد أن جمير ر أفر رراد العين ررة ي رردينون

ق رردرة  , 342.21كم ررا وج ررد أن المجم رروعتين يقطن ررون ب حي رراء س رركنية

بالدين اإلسبلمي .

متكافئررة م ررن حيررث المس ررتوى ( المرتف ر  -المتوس ررط  -المتواضر ر ).

يرجر ر الس رربب ف رري اختب ررار عين ررة األزواج ( الجن رراة فق ررط ) ل رريس

وجرردير باإلشررارة فقررد قررام الباحررث بحسرراب الفررروق بررين المجمرروعتين

لمفي رروم الس ررمطة األبوي ررة وانم ررا لمفي رروم الن رروع أو نم رروذج ن رروع الج ررنس

باسررتخدام اختبررار (ت) وقررد كشررفت قيمررة (ت) عررن عرردم وجررود داللررة

 Gender Modelوىرري أحررد التوجييررات االجتماعيررة الحدي ررة الترري

إحصائية بين المجمروعتين ( مرتفعري التوكيديرة ومنخفضري التوكيديرة
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)  .فيم ر ررا يتعم ر ررق ب ر ررالمتغيرات الديموجرافي ر ررة ( العم ر ررر  ,م ر رردة ال ر ررزواج

إرضاء ر بات الرزوج فقرط .وقرد أشرارت نترائج د ارسرات سرابقة إلرى أن

,المستوي التعميمي  ,مستوي الدخل الشيري لؤلسررة  ,والسركن ) .ممرا

مة عبلقة قوية بين العنف األسري والعدائية ] , [30وقد قام الباحرث

يرروحي برران ىنرراك تكررافؤ بررين المجمرروعتين فرري تمررك المتغيررات وبعررض

باالطبلع عمى المقاييس المتعمقة بقياس العنرف األسرري منيرا مقيراس

مؤشرات المستوي االجتماعي واالقتصادي في ىذا الصدد .

أساليب العنف الموجو نحرو المررأة صرفوت فررج  ,حصرة الناصرر][9

ب  .أدوات الدراسة :

ومقياس العنف األسري محمد الدسوقي  ,عادل سرمطان] [8باإلضرافة

 -1مقياس العنف األسري :

إل ر ررى مق ر رراييس أجنبي ر ررة أخ ر ررري م ر ررل اختب ر ررار مس ر ررخ العن ر ررف األس ر ررري
)Alexandra [31] (Domestic Violence screening Quiz

ق ررام الباح ررث ببن رراء وتص ررمم مقي رراس العن ررف األس ررري ( العن ررف

ومقياس العنف األسري ].Hamby,Suqarman[32

الموجو ضد المرأة ) من قبل األزواج  ,وذلك وفرق التعريرف اإلج ارئري

وقررد ق ررام الباح ررث بتوجي ررو أسررئمة مفتوحررة لمجموعررة مررن األزواج

لمفي رروم العن ررف األسر ررري ( والتررري س رربق اإلشر ررارة إلي ررو) وبع ررد اطر رربلع
الباح ررث عم ررى التر رراث الس رريكولوجي النظ ررري المتعم ررق بمفي رروم العن ررف

وعددىم  25زوجاً وىذه األسئمة فحواىا:

األسررري  ,والكتابررات الترري عنيررت بيررذا الموضرروع ,تررم تحديررد أشرركاال

( ما ىي أشكال العنف التي يمكن أن تصردر مرن الرزوج ضرد زوجترو

لمعنف األسري وفقا لعدة محاور أىميا .

 ,وتجعميا ير راضية عن الحياة الزوجيرة مرن وجيرة نظرر الزوجرة ،

العنف البدني :

ومررا ىرري الرردواف أو العوامررل المسررببة لمعنررف الموجررو ضررد الم ررأة مررن
جانب الزوج )

ىررو سررموك يمارسررو الرجررل ضررد الم ررأة داخررل األس ررة ويبرردأ مررن
المسر ررتويات البسر رريطة كالتيدير ررد إلر ررى الشر ررديدة ويتم ر ررل فر رري الضر رررب

وقررد حمررل الباحررث االسررتجابات وجرردا أنيررا تغطرري مجرراال عريضررا

المتعم ر ررد والمتك ر رررر بط ر رررق مختمف ر ررة كالص ر ررف  -المك ر ررم  -ال ر رردف -

من الممارسات السموكية التي تتعرض ليرا المررأة فري حياتيرا اليوميرة

االعتداء باألشياء وعمى األشياء ...و يرىا أمام المرأة.

عمررى المسررتويين العررام والخرراص س رواء كانررت أفعرراالً حقيقيررة كررالعنف

العنف المفظي :

البر رردني أو تيدير رردات لفظير ررة (عمر ررى المسر ررتوي المفظر رري والعدائير ررة) .

ويعب ررر العن ررف المفظ رري أيض ررا ع ررن درج ررات نوعي ررة مني ررا الس ررب

وتض ر ررمن المقي ر رراس  50بن ر ررداً ت ر رردور ح ر ررول العن ر ررف الب ر رردني والمفظ ر رري

واالىانر ررة والتيدير ررد والسر ررخرية والتعميقر ررات الجارحر ررة والتيدير ررد المفظر رري

والعدائية الموجية نحو المرأة ,وقرد ترم تحديرد عردداً مرن البردائل يطمرب

باالعتررداء و القسرروة االنفعاليررة  Emotional Crueltyفرري التعبيررر

من المفحوص اختيار إجابة واحدة منيرا ( دائمرا  -ك ير ار  -أحيانرا -

عررن الغضررب  .وتجرردر اإلشررارة ىنررا إلررى أن العنررف البرردني نرراد ار مررا

ن رراد ار  -ال توج ررد )  .وق ررد ت ررم ع رررض المقي رراس عم ررى مجموع ررة م ررن

يحرردث برردون حرردوث عنررف لفظرري  ,كمررا أن العنررف المفظرري دائمررا مررا

المتخصصين في مجال عمم النفس و الصحة النفسرية طبقرا لمتعريرف

يؤدي إلى عنف بدني فيما بعد في ىذه العبلقة األسرية .

اإلجرائي الذي أعده الباحث لمفيوم العنف األسري .

العدائية و العنف :

ج .صدق األداة وثباتها :

وىرري تقرريس الجانررب المعرفرري ويقصررد بيررا التعبيررر عررن مشرراعر



يعتمد صدق ىذه األدوات عمى عدة مفاىيم أساسرية لمصردق :

الظمم و الجور واستيداف العنف واإلساءة في المعاممرة .كرالنظر إلرى

فيري تتضرمن بنرود واضررحة وتعميمرات تحردد أن البنرود المقدمررة

العبلقررة الزوجيررة عمررى أنيررا عبلقررة جنسررية بررين الررزوجين تيرردف إلررى

تتضمن سموكيات مختمفة مما يمارسو الزوج ضد المرأة أو في
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حيات ررو الخاص ررة و العام ررة وى ررو م ررا يس ررمي بالص رردق الظ رراىري

فق ر ررات االسر ررتبانة وك ر ران رأيير ررم ب ر ر ن االسر ررتبانة صر ررادقة ويمكر ررن

لممقياس ,والمفيوم ال راني لمصردق يعتمرد عمرى صردق المحتروي

استخداميا لجم البيانات في البحث الحالي.

وفقا لمعيار التجانس الداخمي .


د .ثبات األداة:

صدق مقياس العنف األسري :

تم حساب بات األدوات بطريقتين األولى ىي إعادة التطبيرق  ,حيرث

وق ررد ق ررام الباح ررث بحس رراب ص رردق االختب ررار ع ررن طري ررق توزير ر

تررم تطبيررق االختبررار واعررادة تطبيقررو بفاصررل زمنرري خمسررة عشررر يومراً

االس ررتبانة بص ررورتيا االولي ررة عم ررى مجموع ررة م ررن المحكم ررين م ررن

الدرسررة  ,والطريقررة
عمررى عينررة مكونررة مررن  50فرررداً مررن أف رراد عينررة ا

ذوي االختص رراص ،وق ررد ت ررم الحص ررول عم ررى تواف ررق بي ررنيم عم ررى

ال انية تم حساب ال بات بطريقة ألفا كرونباخ .

جدول 1
معامالت الثبات لمقياس العنف األسري
طريقة حساب ال بات

األدوات
إعادة التطبيق

الفاكرونباخ

0.746

0.779

مقياس العنف األسري

 )4مقاوم ررة الض ررغوط الرامي ررة إلجب ررار الف رررد عم ررى إتي رران م رراال

يتبررين مررن الجرردول ( )1أن جمي ر معررامبلت االرتبرراط دالررة عنررد

ير بو من أفعال.

مستوي  0.01مما يشير إلرى تمتر األدوات بدرجرة عاليرة مرن ال برات

فض رربل ع ررن مبلءمتي ررا لطبيع ررة الممارس ررات المتبادل ررة ب ررين

مما يسمخ باستخداميا في البحث الحالي .
 -2مقياس توكيد الذات في العبلقات الزوجية:

ال ر ررزوجين فيم ر ررا يتص ر ررل بمس ر ررتوي توكي ر ررد ذات ك ر ررل منيم ر ررا

اعتمرردنا فرري ىررذه الد ارسررة عمررى نسررخة مختص ررة مررن مقيرراس وصررف

طريف شوقي  ,محمد حسن].[22

أبعرراد السررموك التوكيرردي الررذي أعررده طريررف شرروقي ] ،[16واسررتخدمو

وقد بمى معامل بات المقياس في دراسة سرابقة قردره ( )0.61بطريقرة

في دراسات سرابقة  ,ويتكرون المقيراس مرن  30بنرداً فقرط يقريس عشررة

إعادة التطبيق .

مي ررارات وى رري (:توجي ررو النق ررد  ,إب ررداء اإلعج رراب ,إظي ررار االخ ررتبلف,

أما بالنسبة لمصدق فقد ترم التحقرق مرن صردق المقيراس األصرمي

توجي ررو العت رراب  ,التعبي ررر ع ررن الغض ررب  ,االس ررتقبلل ب ررالرأي  ,ض رربط

في دراسات سابقة م ل :دراسة طريف شوقي ] [16وأنو يتمت بدرجرة

النفس  ,المصارحة  ,االعتذار العمنري  ,الردفاع عرن الحقروق الخاصرة

عالي ررة م ررن الص رردق وخاص ررة الص رردق التك ررويني  ,والص رردق الع رراممي

)

فض رربل ع ررن الص رردق التبلزم رري وم ررن المتوقر ر أن تق رردم نت ررائج الد ارس ررة

وقررد روعرري أن تم ررل تمررك الميررارات األبعرراد الرئيسررية األربعررة لمتوكيررد
وىي كالتالي :

الحاليررة دعمررا إضررافيا لصرردقو فرري حالررة اتفاقيررا م ر بعررض التوقعررات
القائمة عمى األسس النظرية واالمبيريقية .
صدق اختبار الميارات التوكيدية :

 )1اإلفصاح عن المشاعر االيجابية و السمبية .
 )2الدفاع عن الحقوق الخاصة .

وق ررد ق ررام الباح ررث بحس رراب ص رردق االختب ررار ع ررن طري ررق توزيع ررو

 )3المبادأة في التفاعبلت االجتماعية .

بصر ر ررورتو االولير ر ررة عمر ر ررى مجموعر ر ررة مر ر ررن المحكمر ر ررين مر ر ررن ذوي
االختصرراص ،وقررد تررم الحصررول عمررى توافررق بيررنيم عمررى فق ررات
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أوالً  :نتر ررائج الفر رررض األول :ير ررنص ىر ررذا الفر رررض عمر ررى ( عر رردم

االختبار وكران رأييرم ب نرو يتمتر بمسرتوى صردق مناسرب ويمكرن

وجر ررود عبلق ر ررة ارتباطير ررو بر ررين توكي ر ررد الر ررذات ( العر ررام والنر رروعي) فر رري

استخدامو لجم البيانات في البحث الحالي.

العبلقر ررات الزوجير ررة وبر ررين كر ررل مر ررن العنر ررف األسر ررري ب شر رركالو لر رردي

جم البيانات:

مجموعة مرتفعي التوكيدية)

تم تطبيق االختبارات فرديا وجمعيراً حيرث ترراوح عردد األفرراد فري
الجمسر ررة الواحر رردة مر ررن  3إلر ررى  5مفحوصرر راً  ,وقر ررد اسر ررتغرقت جمسر ررة
التطبيق حوالي  55 – 50دقيقة .
 .5نتائج الدراسة

جدول 2
معامالت االرتباط بين المهارات التوكيدية والعنف األسري من لدى مجموعة األزواج مرتفعي التوكيدية
توجيو النقد

إبداء اإلعجاب

إظيار االختبلف

العقاب

التعبير عن الغضب

االستقبلل

ضبط النفس

المصارحة

االعتذار العمني

الخاصة

العنف األسري

البدني

0.191 **0.347

0.245- 0.163- *0.252 *0.217 *0.252

الدفاع عن الحقوق

العنف األسري

التوكيد العام

التو كيدية

*0.253- 0.181 *0.255- 0.170-

المفظي

0.173

0.131- **0.277- 0.177- *0.263 *0.244 *0.224 0.229-

0.191-

**0.270- 0.272

العدوانية

0.157

*0.207-

0.119

**0.280- 0.168

العنف
العام

* مستوى الدالة عند

**مستوي الداللة عند

0.124-

169-

*0.22- 0.232 *0.205

0.182

**0.449- 0.206 *0.0207- *0.264- *0.252 0.144- *0.240 *0.227 *0.214 *0.221- **0.322

0.205 = 0.05

= 0.1

0.267
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يكشف لنا الجدول( )2عما يمي :

ارتبطت سمبياً بالعنف األسري مما يعنري أنرو كممرا ارتفعرت الميرارات

 -1يوجررد ارتبرراط سررمبي دال عنررد مسررتوى  0.001بررين الدرجررة عمررى

التوكيدية يقل العنف ب شكالو العام والنوعي .

التوكيد العرام ودرجرة العنرف األسرري العرام وأشركالو (العنرف البردني -

( )2نتائج الفرض ال اني ينص ىذا الفررض عمرى (عردم وجرود عبلقرة

المفظي  -العدائية)

ارتباطيو بين توكيد الذات

 -2وجد أن ميرارات التوكيديرة المرتفعرة وىري توجيرو النقرد  -واظيرار

( العام والنوعي) وبين العنف األسري ب شكالو لردي مجموعرة األزواج

االخررتبلف  -والعترراب  -والتعبيررر عررن الغضررب أك ررر الميررارات الترري

منخفضي التوكيدية )

ترتبط إيجابياً بالعنف األسري .
 -3وج ررد أن الدرج ررة المرتفع ررة ف رري المي ررارات التوكيدي ررة وى رري (إب ررداء
اإلعجاب  -وضبط النفس  -والمصارحة  -واالعتذار العمني)

جدول 3
مصفوفة معامالت االرتباط بين المهارات التوكيدية و العنف األسري لدى مجموعة األزواج منخفضي التوكيدية
توجيو النقد

العتاب

الغضب

مستوى الداللة عند

0.01

= 0.245

التعبير عن

مستوى الداللة عند

0.05

0.130

0.163 **0.260 0.179 **0.260 0.116 *0.217- 0.173-

*0.197 0.123-

0.180 **0.306 *0.218 **0.306 180

0.240

*0.199- *0.214- 0.148

= 0.195

االستقبلل

العام

ضبط النفس

العنف

*0.218-

المصارحة

إبداء اإلعجاب

إظيار االختبلف

االعتذار العمني

العدوانية

0.179

0.164

الدفاع عن

المفظي

0.214-

*0.187- *0.209- 0.179

*0.200 **0.258 *0.214 **0.258 123

*0.196

التوكيد العام

البدني

0.196-

0.101

*0.195- 0.170-

0.170 **0.297 0.169 **0.297 150

*0.232 0.163-

العنف

العنف األسري

الحقوق الخاصة

التو كيدية

0.133-

يتضخ لنا من الجدول ( )3ما يمي :

 )2وجد ارتباط سمبي برين درجرة الميرارات التوكيديرة المنخفضرة وىري

 )1وجد ارتباط موجب برين ميرارات التوكيرد العرام المنخفضرة والعنرف

(توجيررو النقررد  -إظيررار االخررتبلف  -العترراب) وبررين العنررف األسررري

األسري بشكل عام .

بشكل عام .
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 )3وج ر ررد ارتب ر رراط موج ر ررب ب ر ررين الدرج ر ررة المنخفض ر ررة عم ر ررى المي ر ررارات

الفرض ال الث والذي يرنص عمرى انرو ( ال توجرد فرروق ذالرو إحصرائيا

التوكيديررة التاليررة وىرري (االسررتقبلل  -وضرربط الررنفس  -والمصررارحة)

بررين مجمرروعتي األزواج مرتفعرري التوكيديررو وبررين منخفضرري التوكيديررة

والعنف األسري عامة .

في العنف األسري ب شكالو (العام و النوعي) .

اني ر ر راً  :نتر ر ررائج الفر ر ررروق بر ر ررين مجموعر ر ررة األزواج مرتفعر ر رري التوكيدير ر ررة
ومجموعة األزواج منخفضي التوكيدية في درجات العنف األسري.
جدول 4
نتائج الفروق بين مجموعتي المرتفعة والمنخفضة في التوكيدية عمى درجات العنف األسري
األزواج

األزواج

مجموعات التوكيدية

مرتفعي التوكيدية

منخفضي التوكيدية

ن = 90

ن = 110

العنف األسري
م

ع

م

ع

قيمة ت

الداللة

العنف األسري

البدني

4.64

1.23

22

10.87

15.15

0.001

المفظي

2.96

1.24

13.43

6.68

14.66

0.001

العدائية

2.20

1.39

7.66

3.13

15.95

0.001

العنف العام

9.81

2.73

43.12

18.36

17.24

0.001

التوكيدية يمتمكون الكفاءة الذاتية في التفاعل االجتماعي

تشير الفروق التي يشمل عمييا الجدول ( )4إلى أن توجد

ويرفضون العنف األسري ب شكالو المتنوعة .

فروق بين المرتفعين في الميارات التوكيدية وبين المخفضين عمى
أشكال العنف كما تشير الفروق إلى أن المنخفض في الميارات

نتائج التنبؤ بالعنف األسري:

التوكيدية يزيد لدييم العنف ويكونون أقل توافقاً في حياتيم الزوجية
مما يعني أن األزواج الذين يتسمون بقدر مرتف في الميارات

الفرررض ال ارب ر الررذي يررنص عمررى أنررو ال توجررد ميررارات السررموك
التوكيدي العام القدرة عمى التنبؤ بالعنف األسري العام والنوعي.
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جدول 5
نتائج تحميل االنحدار ومعامل تحميل المسار بيتا ) (Bلمعرفة حجم تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة
المتغيرات
المستقمة

المتغيرات التابعة
العنف
البدني
العنف
المفظي

توكيد الذات

العدائية

مجموع المربعات

متوسط
المربعات

د.ح

االنحدار

5955.23

5955.23

1

التفاعل

20451.14

103.33

198

المجموع

26416.38

االنحدار

2068.63

2068.63

التفاعل

7524.96

38

198

المجموع

9593.59

االنحدار

444.38

444.38

التفاعل

2174.78

10.98

198

المجموع

2619.15

االنحدار

9859.27

9859.27

العنف

التفاعل

30831.50

155.71

198

األسري

المجموع

40590

المجموع

49509.74

54.43

0.001

6.88-

3.40-

0.01

40.45

0.001

2.77-

1.19-

0.05

199
1

العام

3.64-

0.001

199
1

التفاعل

57.62

0.001

12.16-

(ت)

199
1

44807.36

F

الداللة

معامل )(B

قيمة

الداللة

199
302.75

63.31

0.001

11.66-

2.84-

0.01

198
199

يتضخ من نتائج االنحدار ومعامل بيتا أن نسبة التبراين سرمبية برين

األسري ب شكالو العام والنوعي الموجو نحو المرأة من جانرب الرزوج

التوكيديررة ل رردى األزواج والعنررف األسررري ممررا يرردل عم ررى أنررو كممررا

 ,فالمي ررارات التوكيدي ررة تعب ررر ع ررن الكف رراءة الذاتي ررة ف رري التعام ررل و

ارتفعررت التوكيديررة انخفضررت أشرركال العنررف األسررري والعنررف بشرركل

التفاع ررل االجتم رراعي مر ر الط رررف ا خ ررر  ,كم ررا أن العائ ررد الفعم رري

عام .

لتوكي ررد ال ررذات االيج ررابي موجير راي نح ررو ال ررذات أو ا خ ررر يتم ررل ف رري
ت رردعيم ال ررذات وال رردعم الخ ررارجي المق رردم م ررن الط رررف ا خ ررر لمف رررد

 .6مناقشة النتائج
تفسير نتائج الفرض األول :

المؤكررد لذاتررو بم ررا يفضرري إلررى التعبير ررات الوجدانيررة عررن المش رراعر

يررنص ىررذا الفرررض عمررى ( عرردم وجررود عبلقررة ارتباطيررو بررين

االيجابية كاإلعجاب و الصراحة نحو الزوجة .

توكيد الذات ( العام والنوعي) في العبلقات الزوجية وبين كل مرن

فالعبلقررة العكسررية بررين توكيررد الررذات المرتفر وبررين العنررف يعنرري أن

العنف األسري ب شكالو لدي مجموعة مرتفعي التوكيدية)

األزواج الذين يتسمون بقردر مرتفر مرن الميرارات التوكيديرة ينفررون

حيررث أتضررخ وجررود ارتبرراط سررمبي بررين الميررارات التوكيديررة المرتفعررة

مررن العنررف ويرفضررونو ويكونررون أك ررر توافقراً فرري حيرراتيم الزوجيررة ,

الترري تعكررس التعبي ررات االنفعاليررة االيجابيررة والمناسرربة وبررين العنررف
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نظ اًر ألنيم يمكنيم تفريى توتراتيم بصورة صرحية ومقبولرة اجتماعيرا

التعبير التمقائي عن مشاعرىم السمبية وتخفيف توتراتيم أوال ب ول ,

ومن م تعد ارتفاع الميارات التوكيدية بديبلً لمعنف .

وحل صراعاتيم مرن خربلل التعبيرر التمقرائي عرن المشراعر السرمبية
تمك األساليب التوكيدية التي تجعميم قردرة عمرى إنجراز أىردافيم فري

وكم ر ررا اتض ر ررخ أن ىن ر رراك ارتباطر ر راً ايجابي ر ررا داالً ب ر ررين الدرج ر ررة

الحياة ].[13

المرتفعر ررة فر رري المير ررارات التوكيدير ررة ( التر رري يسر رريء بعر ررض األزواج
اسررتخدميا مررن قبيررل اإلسرراف فرري توجيررو النقررد بشرركل دائررم واظيررار

ففرري ىررذه الحالررة يعررد السررموك التوكيرردي سررموكاً عرردوانياً ييرردف

االخرتبلف و التعبيررر عررن الغضررب والرردفاع عررن الحقرروق الخاصررة ,

إلر ررى الر رردفاع عر ررن الر ررذات و السر رريطرة وخفر ررض القمر ررق والتر رروتر فر رري

وبررين العنررف العررام  .وتعنرري ىررذه النتيجررة أن بعررض األزواج الررذين

المواق ر ررف الم ير ر ررة لي ر ررذا القم ر ررق  ..كم ر ررا ت ر رروحي ى ر ررذه النتيج ر ررة بر ر ر ن

يتسر ر ررمون بضر ر ررعف القر ر رردرة عمر ر ررى التعبير ر ررر التمقر ر ررائي المبلئر ر ررم عر ر ررن

األش ررخاص مرتفع رري التوكيدي ررة يتصر ررفون وف ررق مع ررايير اجتماعي ررة

االنفعرراالت يتميررزون بررالعنف وذلررك لررر بتيم الشررديدة فرري الررتحكم و

محددة لدييم تعكس حب السيطرة و الخضوع األعمرى مرن الطررف

السيطرة  ,فمن المعرروف أن العنرف يعرد أحرد أشركال ممارسرة القروة

ا خررر ( الزوجررة لسررمطتو  ..وربمررا تتسررق ىررذه النتيجررة مر مانتيررت

التي يحاول الفررد مرن خبلليرا التر ير عمرى ا خرر و السريطرة عميرو

إليررو د ارسررة تامسررن ] [36مررن أن مرتكبرري العنررف األسررري يتميررزون

] .[33فررإذا لررم يررنجخ الررزوج فرري فرررض سرريطرتو وارادتررو عمررى إرادة

باعتقادىم بتدني الطرف ا خر .
وتتفق دراسة تامسن ] [36م ما خمصت إليو نتائج د ارسرة محمرد

ا خررر ( الزوجررة ) فررإن أفعالررو العنيفررة ترج ر إلررى فشررمو الررذي ربمررا

الدسر ر ر ر رروقي ] [8مر ر ر ر ررن أن األف ر ر ر ر رراد ذوي التوجير ر ر ر ررات العنيفر ر ر ر ررة ذوي

ييدم عبلقتو بزوجتو الذي ير ب في التحكم فييا ].[20
حيث تشرير بعرض الد ارسرات إلرى أن التنشرئة االجتماعيرة المبكررة

الشخصر ر رريات التسر ر ررمطية تمر ر ررك التر ر رري وصر ر ررفيا ادورنر ر ررو Adorno

لمر رردور الجنسر رري تعمر ررم الر ررذكور أن يكون ر روا شر ررركاء مسر رريطرين  ,وأن

وفرانكل  Frankelبالقوة و الغمظة والعداوة العامرة والميرل لمرتيكم

يسررتخدموا القرروة لممحافظررة عمررى ىررذه السرريطرة  ,بينمررا تررتم تنشررئيو

والتدمير .

األن ررى اجتماعيررا عمررى تقبررل العبلقررات الزوجيررة الترري تتسررم بسرريطرة

كم ررا أن بع ررض األش ررخاص م ررن مرتفع رري المي ررارات التوكيدي ررة

الرجل] . [34وأيضا يتضخ من خبلل النتائج السرابق اإلشرارة إلييرا

السمبية يتسمون ب فكار نمطية جامدة عرن المررأة بوجرو عرام  ,تردور

أن أى ر ررم المي ر ررارات التوكيدي ر ررة المؤدي ر ررة لمعن ر ررف الب ر رردني و المفظ ر رري

حر ررول حر ررق الرجر ررل فر رري الر ررتحكم فر رري الم ر ررأة فيجر رردون فر رري إظير ررار

والعدائير ررة الموجر ررو نحر ررو الم ر ررأة مر ررن قبر ررل الر ررزوج ىر رري توجير ررو النقر ررد

المشرراعر العاطفيررة ،الحررب واإلعجرراب شرركل مررن أشرركال الضررعف

واظيار االختبلف و ك رة العتاب و التعبير عن الغضرب و الردفاع

يخشررون مررن التعبيررر عنررو كمررا أن المصررارحة أو االعتررذار العمنرري

عررن الحقرروق الخاصررة  .وتتسررق ىررذه النتيجررة م ر مررا خمصررت إليررو

ربمررا يقمررل مررن من رزلتيم أو مكررانتيم ودائمررا مررا ينظرررون إلررى ذواتيررم

د ارسررة بررص وبيررري ] [35مررن أن التوكيديررة ارتبطررت ارتباطررا داال

باعتبارىا األعمى وأن المرأة صاحبة ذات ىشة وأك ر تحمبلي ور برة

بكررل مررن العرردوان العررام و المفظرري و العدائيررة  ,وأيضررا تتسررق ىررذه

في التسامخ في تحكم والزوج فييا  .فقد ال تعترض عمرى م رل ىرذا

النتيج ررة مر ر م ررا خمصررت إلي ررو د ارس ررة طريررف ش رروقي ] [13م ررن أن

التص ر رررفات و ال تمتم ر ررك الق ر رردرة عم ر ررى الموجي ر ررة  ,أو أني ر ررا تظي ر ررر

الترروتر المرتفر يجعررل الفرررد أك ررر قابميررة لبلسررت ارة ومررن ررم ممارسررة

ميررارات ضررعيفة فرري حررل المشرركبلت ممررا يرردعم ذلررك مررا أشررار إليررو

العنررف األسررري ,فرربعض األشررخاص مرتفعرري التوكيديررة يسررتطيعون

طريررف شرروقي فرري د ارسررة  2003أن مجموعررة مررن الزوجررات قررررن
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وىذه النتيجة تتسق م ما أشار إليو معترز عبرد ا ] [37مرن

أن أى ررم الجوان ررب الت رري ييممي ررا ال ررزوج ى رري التعبي ررر ع ررن المش رراعر

أن ىن رراك تم ررايز واس ررتقبلل واض ررخ ب ررين الس ررموك الع رردواني وتوكي ررد

العاطفية ].[33

الذات .

فالتصورات الذىنيرة التري يتبناىرا الفررد حرول العنرف تسريم فري
تشكيل سموكو العنيف ومن م فإن تخفيف حدة العنرف لرن يرتم إال

في ررذا م ررن شر ر نو إن يطم ررئن الق ررائمين ببرن ررامج تنمي ررة مي ررارات

بتغيير وتعديل تمك التصورات لدي الفرد .ويتفق الباحث مر وجيرة

السموك التوكيردي أنيرم ال ينمرون السرموك العردواني دون وعري مرنيم

نظر ر ررر طرير ر ررف شر ر رروقي ] [16مر ر ررن أن إسر ر رراءة اسر ر ررتخدام المير ر ررارات

بذلك  ,فالشخص المؤكد لذاتو ال تكرون لديرو نيرو فري اإليرذاء  ,ولرو

التوكيدية ,والتي قد ت خرذ صرو اير متعرددة مرن قبيرل عردم التمييرز برين

حدث ذلك ف نو يكون ير مقصود  .أو يراد بو تعديل وتحسرين أو

التوكيررد والعنررف  ,أو ممارسررة التوكيررد بصررورة مباش ررة ومفرطررة قررد

استخبلص حرق مسرموب أو ممارسرة حرق فعمرى لمفررد ] .[16وعمرى

يزيد من سوء الفيم بين الزوجين .

الجانب ا خر تشير الد ارسرات إلرى أن تعررض المررأة لمعنرف داخرل

إذ يعتقرد الرجرل فرري تعاممرو مر المررأة مرن منطررق تفوقرو عمييررا

المن ررزل ي ررؤ ر س ررمبا عم ررى مش رراعرىا ف رري العبلق ررة الجنس ررية و عم ررى

مما يضرر بالعبلقرة التري يجرب أن تسرتمر بينيمرا وكرذلك فقرد تردرك

ق ر رردرتيا عم ر ررى التف ر رراوض ف ر رري القب ر ررول وال ر رررفض وممارس ر ررة الج ر ررنس

المررأة ىررذه التصرررفات ب نيررا عدوانيررة موجررو إلييررا  .تخرردش حياءىررا

األمن ].[26
تفسير نتائج الفرض الثاني :

ويررؤذي مشرراعرىا فقررد تتبنرري اتجاىررات سررمبية نحررو الررزوج  .وت ر تي
بممارسررات اسررتف اززية ضررده لكسررر شرروكتو فررإن وجررد الررزوج مقاومررة

يررنص ىررذا الفرررض عمررى (عرردم وجررود عبلقررة ارتباطيررو بررين توكيررد

من زوجتو وردود أفعال حازمة فقد تنقط سمسرمة العنرف  .وىرو مرا

ال ر ررذات ( الع ر ررام والن ر رروعي) وب ر ررين العن ر ررف األس ر ررري ب ش ر رركالو ل ر رردي

يعد عامبلي إضرافيا لمقمرق و الضرغط النفسري  ,والتيديرد وبيرذا تكرون

مجموعة األزواج منخفضي التوكيدية )

مير ررارات التوكير ررد الس ررمبية المرتف ر ر ليسرررت وسر رريمة لخفرررض القمر ررق و

وتش ر ررير النتر ر ررائج ال ر ر رواردة بج ر رردول رقر ر ررم ( )5إلر ر ررى أن الدرجر ر ررة

الضغوط النفسية بل وسيمة لت جيميا يدف الزوج فري اتجراه العنرف ,

المنخفضة في التوكيد العام ارتبطرت ايجابيرا برالعنف العرام وأشركالو

فاإلسر رراف ف رري إظي ررار االخ ررتبلف والعت رراب والتعبي ررر ع ررن الغض ررب

الب رردني المفظ رري العدائي ررة بي ررد أن األم ررر ل رريس ك ررذلك بالنس رربة لك ررل

وك ررة النقررد خاصررة أمررام ا خ ررين وتوجيررو المرروم دون توقررف ينش ر

ميارات التوكيد الفرعية  .مما يجعل العنف ينشر عرن ذات ميردده

مناخاً مييئاً لمعنف األسري بين الزوجين سرواء كران لفظيرا أو بردنيا

ومعتقرردات مضررخمة و يررر مسررتقرة  ,وربمررا يمجر الررزوج إلررى العن رف

أو عدائياً .

ضرد المررأة بيرردف توجيررو الغضررب إلررى الخررارج ك سررموب يتجنررب بررو

وتشير نظرية التبادل االجتماعي إلرى أي تفاعرل يسرتمر حرين

مراجعررة الررذات  ,وتتسررق ىررذه النتيجررة م ر مررا خمصررت إليررو نتررائج

يحص ررل الطرف رران عم ررى مجموع ررة م ازي ررا تجعم ررو مفي ررداي  ,وم ررن ى ررذا

د ارسرة بيررن ] [20مرن أن األشرخاص الرذين يفتقردون إلرى التوكيديررة

التص ررور يمك ررن الق ررول بر ر ن االمتن رراع ع ررن تق ررديم ال رردعم االيج ررابي

أو يعجر ررزون عر ررن التعبير ررر عر ررن المشر رراعر االيجابير ررة نحر ررو ا خر ررر

لمعنف يقمل من احتمال صدوره فيما بعد ].[33

يميم ر ررون إل ر ررى العن ر ررف بم ر ررا يفض ر رري إل ر ررى ص ر ررعوبة إقام ر ررة عبلق ر ررات
اجتماعي ررة م مر ررة ويتس ررمون بمش رراعر ع رردم الفاعمي ررة وع رردم الكف رراءة
الذاتي ررة ف رري التعام ررل مر ر ا خر ررين  ,ويمجئ ررون إل ررى العن ررف ل ررذرائ
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وأ ر ر رراض تعبيرير ر ررة .ففر ر رري ضر ر رروء النظرير ر ررات االجتماعير ر ررة يفسر ر ررر

بصورة خفية  .نتيجة لخوفيا من الشكوى أو المحافظة عمرى البقراء

كاببلن  Kaplanتحديرد العوامرل المؤديرة إلرى العنرف األسرري مرن

أو لتغاضرري المجتمرر عررن تمررك الظ رراىرة  ,أو تح ررت وط ر ة التقاليررد

خرربلل نظريررة االتجرراه نحررو الررذات  Self Attitudeحيررث أشررار

واألع رراف الترري قررد ال تسررتيجن السررموكيات المتصررمة بررالعنف ضررد

إلى أن العنف األسرري يحردث عنردما يجاىرد الفررد لكري يتكيرف مر

المرأة .

اتجاىاتو السمبية نحرو الرذات ،فالرذين يتسرمون بانخفراض فري تقردير

وتؤكد الدراسات في ىذا اإلطار عمرى ارتبراط اإلسراءة والعنرف

الررذات  Self Esteemيميمررون إلررى تبنرري أنماطررا منحرفررة مررن

بانخفاض مستوي األلفة و المرودة نحرو الشرريك  .والمفيروم السرالب

السررموك كوسرريمة لجررذب انتبرراه ا خررين وتحقيررق اتجرراه ايجررابي نحررو

نحرو الرذات ومشرراعر الحرزن نحرو الشرريك المسريء صرفوت فرررج ,

فرري مقابررل ذلررك ف ر نيم يميمررون إلررى

ىبررو إب رراىيم] [38وم ر ذلررك تعرريش الم ررأة تحررت ظررل ىررذا الرجررل و

إظي ررار مي ررارات ض ررعيفة ف رري التعبي ررر ع ررن االس ررتياء أو المش رراعر

تحت ىذا القير النفسي .فقوة الرجل البدنية تيرددىا  .والخروف مرن

السمبية من قبيل توجيرو النقرد واظيرار االخرتبلف وعردم توجيرو المروم

االعتراض عميو ناب من شعورىا ب نيا مر مرة عمرى العريش تحرت

والعترراب وعرردم القرردرة عمررى التعبيررر عررن الغضررب بشرركل مباشررر ,

التيديد  ,فيي تتقبل العنف في الخفاء وتحرص عمى العيش داخرل

حيررث يوجررد ارتبرراط سررمبي بررين تمررك الميررا ارت وبررين العنررف األسررري

األس ررة و البيررت حتررى وان كانررت ميررارات توكيررد الررذات المررنخفض

بشرركل صر رريخ  .ولك ررن ربمررا يتسررم ىر رؤالء األشررخاص ذوي التوكي ررد

لرردي الرجررل  .وممررا يؤكررد خرروف الم ررأة مررن الشرركوى ،وعرردم البرروح

الم ررنخفض إل ررى تخر رزين ردود أفع رراليم وانفع رراالتيم وت رروتراتيم حت ررى

بسوء التوافق و العنف الموجو ضدىا ما يمي :

تت رراكم ررم يحولونيررا إلررى صررورة عنررف أخرررى فقررد يطمررق الشررخص

 .1اعتبار أن األمر ال يم ل مشكمة.

شائعة لبلسرتمتاع برؤيرة الطررف ا خرر فري حالرة نرفرزة وتروتر  ,أو

 .2أو أن ىذه المشاعر السمبية ير متكررة أو مستمرة .

يجررد متعررة فرري ترردبير المكائررد الت رري يمكررن أن تررؤذي ا خرررين فرري

 .3أو أنو أمر انوي.

الخفاء وفي نفس الوقت يبدو لآلخرين وفي حالة مرن ضربط الرنفس

 .4أو ناتج عن مشكبلت آخري خارجية .

و االس ررتقبللية بعي ررداً ع ررن األح ررداث المؤدي ررة لمعن ررف ف رري ح ررين أن ررو

فر ر رراألزواج الر ر ررذين يتسر ر ررمون بالشر ر ررعور السر ر ررمبي بقيمر ر ررة الر ر ررذات

يفتقررر إلررى التوكيدي رة  .وىررذه النتيجررة تتسررق م ر مررا انتيررت إليررو

يتميزون ب نيم أك رر ت ييرد العترداء الرزوج عمرى زوجترو ويسرتخدمون

Internal Locus of

تم ر ررك األس ر رراليب كوس ر رريمة أو كميكانيزم ر ررات دفاعي ر ررة وحي ر ررل لتبري ر ررر

 Controlمرتبط بالتعرض لمعنرف داخرل األسررة و البيئرة ] [9وقرد

أفعاليم وتغطية ما بداخميم من عجز وضرعف ويجردون فري إسرقاط

توصررمت أيضررا د ارسررة روزينبرررم واورلرري ] [17مررن أن مجموعررة مررن

المر رروم و النقر ررد و إظير ررار االخر ررتبلف و العتر رراب إلر ررى خر ررارج الر ررذات

األزواج الذين يتسمون بإساءة معاممرة زوجراتيم يتميرزون بر نيم أقرل

وتوجييررو إلررى طرررف آخررر كالزوجررة مرربلذاً لحمايررة الررذات و تحقيررق

توكيدير ررة  .وخمصر ررت د ارسر ررة كير ررت وكونر ررال ] [11إلر ررى أن ى ر رؤالء

اتجراه إيجررابي نحررو الررذات كر ن يقررول الررزوج (أنيررا ال تيررتم برري ,أنيررا

األزواج يتميزون بانخفاض التعبيرية و انخفاض في التوكيدية .

ال تفيمني) ].[39

الررذات ]Baumeister[15

د ارسررة أخرررى مررن أن الضرربط الررداخمي

وتفضي إلى مناخ اجتماعي يسوده عدم التقبل وعردم التفراىم،

فالعنف ما ىرو إال وسريمو إلسرقاط الكراىيرة التري تررتبط بغريرزة

ف رري ا م ررب األحي رران يح رردث العن ررف األس ررري ض ررد المر ررأه وأن ك رران

حفررظ الررذات  ,العنررف ىررو نيايررة المطرراف لسررموك عرردواني مسررتمر
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والع ر رردوان يعن ر رري عق ر ررد الع ر ررزم واإلصر ر ررار عم ر ررى مط ر رراردة ومبلحق ر ررة

ف رري اتج رراه األش ررخاص ذوي المس ررتويات المنخفض ررة م ررن المي ررارات

اىتمامررات الفرررد أمررا العنررف في ررو اسررتخدام القرروة قس ر اًر أو التيدي ررد

التوكيدي ررة  .وتتس ررق ى ررذه النتيج ررة مر ر م ررا خمص ررت إلي ررو الد ارس ررات

باستخدام القوة ].[40

السابقة من أن منخفضوا التوكيدية يفتقررون إلرى الميرارات المتعمقرة

ويصبخ العنف مشروعا وقبوال اجتماعيا لدي المرأة من خربلل

بالعبلقررات الشخصررية المتبادلررة ولرردييم توقعررات سررمبيو حررول بعررض

نظريرة قافرة العنرف  Culture of Violence Theoryفيري

أش رركال الس ررموك اعتق رراداً م ررنيم ان ررو س رري ير ع رردم االستحس رران ل رردي

تتقب ر ررل النق ر ررد والعت ر رراب بغي ر ررة اس ر ررتمرار الحي ر رراة الزوجي ر ررة و تحم ر ررل

ا خر ررين أو إن ررو ي ررر مقب ررول اجتماعي ررا  ,ويمجر ر إل ررى العن ررف ض ررد

مسر ررئوليات الحير رراة والقر رردرة عمر ررى حر ررل مشر رركبلتيا و التعتر رريم عمر ررى

زوج رراتيم ف رري ى ررذه الحال ررة ألني ررم يستش ررعرون التيدي ررد ى ررو م ررا يع ررد

مواجيررة تمررك المشرركبلت بمررا يجعررل الزوجررة تحرررص عمررى مداومررة

مؤشر ر ر ر اًر لض ر ر ررعف المي ر ر ررارات االجتماعي ر ر ررة ف ر ر رري مواق ر ر ررف التفاع ر ر ررل

العبلقررة الزوجيررة ميمررا كانررت الظررروف وميمررا كمفيررا األمررر .كررذلك

االجتمرراعي ومررن ناحيررة أخرررى فررإن الشررخص يررر المؤكررد لذاتررو

فررإن الزوجررة أن ترردرك األسررباب الحقيقيررة الترري تكمررن وراء اسررتخدام

يصررعب عميررو الررتحكم فرري ترروتره أ نرراء مواقررف التفاعررل م ر الطرررف

الزوج لتمك الميارات التوكيديرة السرمبية كمرا ترعرى مردى مسرئولياتيا

األخر ويعاني من انخفاض التحكم في الغضب ].[42
وانخفرراض التعبيريررة ويتميررزون بالعدائيررة وتتسررق ىررذه النتيجررة

عن ىذا التصرف السمبي ].[41

م ر د ارسررة ديتررون ][43

وقد يرج السبب في استمرار المرأة في العبلقة الزوجية عمرى

فرري أن األزواج الررذين يتسررمون بررالعنف

الررر م مررن تعرضرريا إلررى أشرركال عديرردة مررن العنررف ىرري الظررروف

يتميررزون بانخفرراض الميررارات التوكيديررة مقارنررة برراألزواج الررذين ال

االقتصر ر ر ر رادية واعتمادى ر ر ر ررا الم ر ر ر ررادي عم ر ر ر ررى ال ر ر ر ررزوج ,أو الض ر ر ر ررغوط

يتس ررمون ب ررالعنف فارتف رراع مي ررارات توكي ررد ال ررذات اإليجابي ررة يمك ررن

االجتماعير ررة وعر رردم وجر ررود أي مسر رراندة اجتماعير ررة بعر ررد الطر رربلق أو

الررزوج مررن التعبيررر عررن المشرراعر المتوافقررة الترري يكنيررا لزوجتررو ممررا

االنفصال كذلك الر بة فري المحافظرة عمرى األبنراء والتواجرد بقرربيم

يو ررق العبلقررة الزوجيررة بينيمررا .فمشرراركة الررزوج لزوجتررو اىتماماتيررا

 .م ر عرردم الحرمرران يمررنعيم مررن االنح ارفررات السررموكية إضررافة إلررى

يررؤدي إلررى زيررادة اإلعجرراب و يشررعر الطرررف ا خررر (الزوجررة) ب نررو

أن نظرة المجتم تجاه المطمقرة ومرا تحممرو مرن وصرمو عرار داخرل

ميررتم بيررا وكمررا أن التخمرري عررن الميررارات الترري تررزعج شرريك الحيرراة

المجتم  .فالزوجة يجب أن تتبني أساليب إيجابية وتوظفيا بطريقرة

توفر المزيد من التوافق الزوجي.

فعالة في كف العنف وضمان عدم تكر ارره حترى تحمري نفسريا فيري

تفسير الفرض الرابع :

قد ال تمن العنف ,ولكنيا ربما تخمق توافقاً زوجياً.

وبالنسبة لمناقشة الفرض الراب الذي ينص عمى أنو ال توجد

تفسير الفرض الثالث :

ميارات السموك التوكيدي العام القدرة عمى التنبؤ بالعنف األسري
العام والنوعي.

والررذي يررنص عمررى انررو ( ال توجررد فررروق ذالررو إحصررائيا بررين

تش ررير النت ررائج إل ررى أن أش رركال العن ررف المترتب ررة ترتيب ررا تنازلي ررا

مجموعتي األزواج مرتفعي التوكيديو وبين منخفضري التوكيديرة فري

تتر ر ر ر س ر ررمبياً بالمي ر ررارات التوكيدي ر ررة ف ر ررالعنف الب ر رردني ر ررم المفظ ر رري

العنف األسري ب شكالو (العام و النوعي) .
وتش ر ر ررير النت ر ر ررائج إل ر ر ررى وج ر ر ررود ف ر ر ررروق دال ر ر ررة إحص ر ر ررائيا ب ر ر ررين

فالعدوانير ررة  .والعنر ررف بشر رركل عر ررام ممر ررا يعنر رري انر ررو كممر ررا ارتفعر ررت

المجمرروعتين فرري كررل مررن العنررف األسررري ب شرركالو العررام و النرروعي

التوكيدي ررة انخفض ررت أش رركال العن ررف وى ررذه النتيج ررة تتس ررق مر ر م ررا
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انتيررت إليررو ديتررون ] [43مررن أن العنررف األسررري م ررتبط بانخفرراض

المس ررار ال رراني :ق ررام الباح ررث م ررن خ رربلل ط رررح التص ررور النظ ررري

التوكيديررة  ,وتشررير النتررائج أيضررا إلررى أن العنررف المفظرري ي ر تي فرري

لمدراسة الحاليرة برافتراض عرام ىرو أن تفراوت ميرارات التوكيرد العرام

المرتبررة ال انيررة مررن حيررث درجررة ت ر ره بالتوكيررد الررذاتي أي انررو كممررا

و النروعي ال تررتبط ارتباطراً داالً برالعنف األسرري العرام و أشرركالو (

زادت الكفرراءة الذاتيررة زادت معيررا الميررارات االتصررالية واالجتماعيررة

البدني ،المفظي ،العدائي ) ،
وتبين بالفعرل ارتبراط أبعراد التوكيرد النروعي العرام سرمباً ب شركال

والتعبيريررة وانخفضررت المشرركبلت الزوجيررة الترري تعكررس فرري العنررف

العنررف العررام و النرروعي و خاصررة لرردى المجموعررة مرتفعرري توكيررد

األسري .
كم ر ررا أظي ر رررت النت ر ررائج أن التوكي ر ررد الع ر ررام ي ر ررؤ ر ف ر رري مس ر ررتوي

الررذات .كمررا تبررين ارتبرراط ميررارات التوكيررد النرروعي لرردى المجموعررة

العدائية ت ي اًر سمبياً والعدائية تعبر عن الجانب المعرفي مرن أسر ت

المنخفضرة فرري التوكيديررة بررالعنف العرام إيجابيراً سررمبياً ممررا يعنرري أن

فيررم وظمررم موجررو ضررد الم ررأة مررن جانررب الررزوج  .فارتفرراع ميررارات

األش ر ررخاص ال ر ررذين يتس ر ررمون بانخف ر رراض التوكي ر ررد ال ر ررذاتي يتمي ر ررزون

التوكيد والتعبير عن المشاعر الوجدانية االيجابية تقمل من العدائية

بإس رراءة معامم ررة زوج رراتيم الناتج ررة ع ررن العن ررف ويع ررانون م ررن س رروء

ضد المرأة والنزعات الزوجية من جانب الزوج .

التوافق الزوجي .

وترتفر ر مي ررارات التوكي ررد يزي ررد التواف ررق أي أنن ررا كم ررا أش ررار طري ررف

واتفقر ر ررت نتر ر ررائج االنحر ر رردار و تحمير ر ررل المسر ر ررار  Bم ر ر ر نتر ر ررائج

شر رروقي  ,محمر ررد حسر ررن ] [22اذاء توجر ررو قر ررافي يتجنر ررب الص ر رراع

االرتباطات ،حيث تبين أن ميارات التوكيد العام تنب بشكل سمبي

والحرص عمى الحياة الزوجية .

بررالعنف ممررا يرردل عمررى أنررو كممررا ارتفعررت درجررة الميررارات التوكيديررة
يقل العنف األسري
ويمك ررن الق ررول بوج ررو ع ررام أن النت ررائج ف رري مجممير را تس ررير مر ر

ثانياً  :مناقشة عامة:
يجد المتتب لمدراسات التي أجريت في التراث عن سريكولوجية

التوق العام أو التصور النظري الرذي انطمقرت منرو الد ارسرة الحاليرة

العنف األسري أنيا قدمت عدة تصورات عن المسرتويين النظرري و

لك ررن ىن رراك بع ررض القض ررايا أو التس رراؤالت النوعي ررة عم ررى الد ارس ررات

التجريبرري لتنرراول ىررذه الظرراىرة شررديدة ال رراء و الخصرروبة ،و الترري

السابقة التي يمكن حصرىا في أ نين من االتجاىات ىي كالتالي:

تمعر ررب فيير ررا التفر رراعبلت االجتماعير ررة و الشخصر ررية دو اًر كبي ر ر اًر بر ررين

االتج رراه األول :يمك ررن ف رري التس رراؤل الت ررالي لم رراذا تعامم ررت معظ ررم

الزوجين ،و ت خذ الدراسة الحالية عدة مسرارات المسرار األول نظررة

الدراسات السرابقة مر العنرف األسرري عمرى أنرو المتغيرر المسرتقل و

بر رراح وه إلر ررى العنر ررف  violenceب نر ررو تعبير ررر ص ر رريخ عر ررن العر ررداء

لررم تتعامررل معررو كمتغيررر ترراب يعبررر عررن الظرراىرة الترري تحترراج إلررى

 hostilityوى ررو يتر رراوح ب ررين ممارس ررة القي ررر الم ررادي عم ررى الط رررف

في ر ررم وتفس ر ررير ،فنظ ر ررر ب ر رراح وه إل ر ررى أن ممارس ر ررو العن ر ررف يتس ر ررمون

ا خ ررر .و القي ررر و اإلي ررذاء النفس رري المباش ررر أو ي ررر المباش ررر ،و

بانخفاض التوكيدية وأن ىذا االتجاه يتمت بقدر من العمومية.

تتبر رراين العوامر ررل و المتغي ر ررات ال قافير ررة و البيئير ررة و االجتماعير ررة و

واالتج رراه ال رراني :نظ ررر ب رراح وه إل ررى إدراك المر ررأة لمعن ررف الموج ررو

النفسية التي ترتبط بالعنف ضرد المررأة سرمباً أو إيجابراً ،كمرا تتردخل

ضرردىا بشرركل مرتف ر يعررود عمييررا لررو األ ررر السررمبي عمررى مفيوميررا

عوامل التنشئة في ترسيع بعض األساليب العنيفرة ضرد المررأة سرمباً

لذاتيا .ف ولوا عنايتيم بإدراك العنف ضدىا كما تدركو ىي.

أو إيجاباً].[44
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وتبين من نتائج الد ارسرة و مرن خربلل تقسريم أفرراد العينرة وفرق



التوافر ررق الزوجر رري إلر ررى (منخفضر ررين  -متوسر ررطين  -م ر ررتفعين) أن

ىل ألساليب التنشرئة االجتماعيرة دور ذو مغرزى فري تعزيرز
العنف األسري الموجو ضد المرأة من جانب الزوج.

ىن رراك عبلق ررة ب ررين مي ررارات التعبي ررر الس ررمبي ع ررن التفاع ررل الزوج رري



ى ررل ىن رراك عبلق ررة ب ررين توكي ررد ال ررذات واألفك ررار البلعقبلني ررة

وبر ررين أشر رركال العنر ررف  ،فوجر ررد أن مير ررارات توجير ررو النقر ررد والعتر رراب

ل رردى ال ررزوجين والعن ررف األس ررري يمع ررب فيي ررا توكي ررد ال ررذات

والتعبي رر عررن الغضررب و الرردفاع عررن الحقرروق تعررد بم ابررة العوامررل

كمتغيرات معدلة.

الميي ة لمعنف داخل األسررة كمرا وجرد أن ىنراك عبلقرة برين التعبيرر



ىل يمكن تعديل سموك العنرف األسرري وتقميمرو أو الرتخمص

عن الكفاءة الذاتية والمشاعر اإليجابية المعبرر عرن التوكيديرة وبرين

منررو تمام راً مررن خرربلل إعررداد الب ررامج العبلجيررة و اإلرشررادية

النفررور مررن العنررف األسررري ورفضررو ميررارات التوكيررد السررمبية كالنقررد

في ىذا الصدد لكل من المعتدي و الضحية.

والعت راب و إظي رار االخررتبلف والتعبيررر عررن الغضررب وال ردفاع عررن



ىل يمكن دراسة الدور الدينامي لممتغيرات المعدلرة كرالتعميم

الحقرروق الخاصررة .وتتفررق نتررائج الد ارسررة الحاليررة عموم راً م ر التوق ر

و العم ر ررل ل ر رردى المر ر ررأة و م ر رردة ال ر ررزواج ف ر رري العبلق ر ررة بر ر رين

العام الذي بدأت بو الدراسة فيما يخص االفترراض القائمرة عميرو أو

الميارات التوكيدية و بين العنف األسرري مرن ناحيرة و برين

م مرا انتيرت إليرو نترائج د ارسرات أخررى أقررب فري ىرذا الميردان ،و

الميارات التوكيدية و التوافق الزوجي من ناحية أخرى.

نظ اًر ألن سرموك العنرف األسرري يتشركل وفقراً لمحرددات شخصرية و



م ررا ال ررذي ي رردف المر ررأة لبلس ررتمرار ف رري عبلق ررة تنتي ررك فيي ررا

قافيررة و اجتماعيررة و سررياقية ،حيررث يصررعب فيمررو فرري ضرروء عرردد

آدميتيررا وتيرران كرامتيررا  .مررا ىرري األسررباب والرردواف النفسررية

قميررل مررن المتغي ررات نظ ر اًر ألن العنررف األسررري يررؤ ر عمررى األطفررال

التي تجبر المرأة عمى م ل ىذه العبلقات المرضية .

وعمى اىتزاز صورة المرأة عن ذات ويؤ ر بصورة قوية فري العبلقرة



الزوجية ومدى الرضا عنيا ويحد من اسرتمرارىا لرذا فالحاجرة ماسرة

ىل يمكن تصميم وبناء بررامج لتنميرة الميرارات االجتماعيرة
االيجابية كبديل لمعنف األسري .

إلجراء المزيد من الدراسات المستقبمية تعنري بتقرديم تصرورات حرول
اسر ر ررتراتيجيات وسر ر رربل المواجير ر ررة و الوقاير ر ررة مر ر ررن العنر ر ررف األسر ر ررري
امبريقياً.
 .7التوصيات:
نخمرص ممررا سربق إلررى أن الد ارسرة الحاليررة تعرد محاولررة أوليرة لبمررورة
مفرراىيم العنررف األسررري ب شرركالو العررام والنرروعي فرري إطررار العوامررل
والخصر ر ررائص الشخصر ر ررية لر ر رردى األزواج الر ر ررذين يمارسر ر ررون العنر ر ررف
كالميارات التوكيدية العامة والنوعية و ستظل الحاجة قائمة لوض
المتغي ر ررات المعدل ر ررة موضر ر ر التفسر ررير واالىتم ر ررام .و م ر ررة تس ر رراؤالت
أ ارتي ررا الد ارسر ررة الحالي ررة تحتر رراج إلرررى اإلجابر ررة عني ررا فر رري د ارسر ررات
مستقبمية وىي-:
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Abstract
Domestic violence is a crucial phenomenon and challenging problem in all over of the world
(local & international) through the recent research theoretically and empirically, especially in the
psychological studies. Violence has many forms, particularly Violence against women inside or
outside home. One of the most common violence is (physical, verbal, hostility) domestic violence
especially against women is a widespread and increasing phenomenon throughout the world
while there has been a dramatic increase in domestic violence awareness and recognition over the
past two decades. The purpose of this study is to investigate the types of domestic violence
directed at women as well as the relationship between domestic violence, assertiveness skills.
Two hundred married Egyptian men were included in this study Participants were evaluated by
the Scale of Domestic Violence and Scale of Assertiveness Skills. The Results showed that there
was negative significant correlation between the high level of assertiveness skills and the
Domestic violence; there was positive significant correlation between the high level of
assertiveness skills. Also there was positive significant correlation between the low level of
assertiveness skills and the Domestic violence; finally this research emphasizes on the
relationship between Violence against women, Assertiveness skills as a crucial component of
marital adjustment.
Keywords: domestic violence, Assertiveness skills
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