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ببعض  املىجه ضد املزأة وعالقته العنف األسزيأشكال 

 يف العالقاث الزوجيت تىكيد الذاثمهاراث 
 أحمد ممدوح صابر

المممكة العربية السعودية ،بجامعة الدمامأستاذ عمم النفس 

تيدف الدراسة الحالية إلى الكشف عن أشكال العنف  _الممخص
ن بدنيًا أو لفظيًا أو األسري الموجو ضد المرأة من األزواج سواء كا

توكيد عدائيًا , وفحص العبلقة بين ىذه األشكال من العنف وبين 
الدراسة  مقاييس طبقت ,  لدى األزواج في العبلقات الزوجية  الذات
ومقياس  ، العنف األسري ألشكال اشتممت عمى مقياس والتي

عمى عينة مكونة من  .في العبلقات الزوجية  توكيد الذاتميارات 
وقد تم تحميل النتائج إحصائيًا من خبلل ( األزواج ، 330=  )ن

 .المعيارية ، ومعامبلت االرتباطحساب المتوسطات واالنحرافات 
أن ىناك عبلقة ارتباطيو سمبية بين ارتفاع  وقد أظيرت النتائج      

 -وضبط النفس  -كإبداء اإلعجاب )  الذات الدرجات عمى توكيد
لدى  الدفاع عن الحقوق الخاصة(  -عمني االعتذار ال -المصارحة 
أن . كذلك أشارت إلى العنف األسري الموجو ضد زوجاتيمو األزواج 

ترتبط ايجابيا بالعنف  لدى الرجال الدرجة المنخفضة في توكيد الذات
أشارت النتائج في ىذا اإلطار إلى أن ىناك عبلقة  كما األسري 

و  ، كتوجيو النقد) ية ارتباطيو موجبة بين ميارات التوكيد السمب
سري الموجو ضد وبين والعنف األ ( العتابفرط  ، إظيار الغضب

 .المرأة 
العبلقات  ،ميارات توكيد الذات ،العنف الموجو:  المفتاحيةكممات ال

 الزوجية
 
 

 مقدمة ال .1
المعرفيرررة يررررى عررردد كبيرررر مرررن عممررراء الرررنفس أن الكفررراءة الذاتيرررة      

كبيرررًا وحاسررمًا فرري قرردرة مررة الترري تمعررب دورًا المدركررة مررن العوامررل المي
الفرررررد عمررررى مواجيررررة تحررررديات الحيرررراة وأحرررردا يا الضررررا طة ، فتنظررررر 

كيرردي عمررى أنررو محصررمة لمعمميررات لنظريررة المعرفيررة إلررى السررموك التو ا
مرن وكفاءترو الذاتيرة ، ويتم تقييم الفررد العقمية التي تحدث داخل الفرد 

، والميررررارات كررررار والمشرررراعر خرررربلل قدرتررررو عمررررى السرررريطرة عمررررى األف
كمرررا تؤكرررد النظريرررة المعرفيرررة عمرررى  ، االنفعاليرررةالكفررراءة االجتماعيرررة و 

أىميرة إدراك الفررد لقدراترو مرن خربلل التردريب فري مواقرف متعرددة مرن 
ومررررن ىنررررا تظيررررر أجررررل السرررريطرة عمررررى أفكرررراره ومعتقداتررررو ومشرررراعره ،

ييرردف إلررى الحاجررة الممحررة لمتوجيررو واإلرشرراد النفسرري واألسررري والررذي 
، وتزويررد األزواج بالميررارات بيئررة مسرراعدة األفررراد عمررى التكيررف مرر  ال

والخبرررررات الترررري تجعميررررم قررررادرين عمررررى مواجيررررة الصررررعوبات ، وحررررل 
 . المشكبلت األسرية وتحقيق الصحة النفسية 

باىتمرام   ظراىرة العنرف األسرري فري ا ونرة األخيررة حظيرتلقد و      
العررررالمي وعمررررى المسررررتوي البح رررري بررررالى عمررررى المسررررتويين العربرررري و 

النظرررري واإلمبريقررري , وعمرررى وجرررو الخصررروص فررري ميررردان الدراسرررات 
النفسرررية . ولمعنرررف أشررركال متعرررددة , وبالتحديرررد العنرررف الموجرررو نحرررو 
المررررأة  داخرررل البيرررت وخارجرررو , وأن مرررن أك رررر أشررركال العنرررف شررريوعًا 

ة ىررررذه العدائيررررة ( , وقررررد تزايرررد االىتمررررام بدراسرررر -المفظرررري  -)البررردني 
ال مانينررات مررن القرررن العشرررين , حيررث و الظرراىرة فرري فترررة السرربعينات 
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شررريدت ىرررذه الفتررررة الزمنيرررة إجرررراء أول دراسرررة قوميرررة  لمررردي انتشرررار 
العنررف الزوجررري فررري الواليرررات المتحرردة األمريكيرررة وأيضرررا شررريدت ىرررذه 
الفتررررة ظيرررور العديرررد مرررن الررردوريات المتخصصرررة فررري نشرررر الدراسرررات 

 .[1] سريالخاصة بالعنف األ
العنرررف األسرررري وتفررراقم التررروترات داخرررل محررريط األسررررة , بمرررا  إن     

يضرر  قررد يم مررو مررن خطررر عمررى الحيرراة الزوجيررة وييررددىا باالنييررار , 
بعرررررض أفرررررراد األسررررررة عمرررررى عتبرررررة األمرررررراض النفسرررررية و االنحرافرررررات 

 السموكية.
يعتبرررر العنرررف  األسرررري مشررركمة عالميرررة واسرررعة االنتشرررار يت خرررذ  و      

شركااًل عديردة، وي رؤ  ر  عمرى ك رل مجراالت المجتمر   وك رل  أشركال النمررو أ
، و يمتررررد جررررذور العنررررف األسررررري  إلررررى  تحي ررررز   و التطرررروير  اإلنسرررراني 
،ي حيررث ي مكررن  أين  ييك رروني  جررزءًا طبيعرري داخررل  الجررنس  ال قررافي  والررديني 
ررم ني  وعرري )مقبررول( مررن جميرر    سررياق  قررافًي اجتمرراعي و تربرروي، وضي

)وض  طبيعري( عربلوة عمرى ذلرك،  أنو اد األسرة  والنظر إليو عمى أفر 
فرررالمرأة  أك رررر اسرررتيدافا لمتعررررض لمعنرررف مرررن قبرررل الرجرررل الممرررارس 

 .[1] لمعنف نتيجة شعوره بالتيديد من جراء فقدان سمطتو
يا فرري منررذ برردايتفرري تصررور الباحررث ولررم تكررن الحيرراة )الزوجيررة(      

ربمررا األزواج زاعررات األسرررية بررين النكررل حررين تخمررو مررن المشرركبلت و 
تعرررررد الصرررررراعات سرررررواء الحرررررادة منيرررررا واليسررررريرة موجرررررودة فررررري جميررررر  
المجتمعات اإلنسانية وفري كرل الطبقرات االجتماعيرة , فيرذه النزاعرات 
والخبلفرررات سرررمة مميرررزة لكرررل المجتمعرررات اإلنسرررانية، واالخرررتبلف برررين 

خبلفرات المجتمعات ربمرا يكرون فري أسرموب حرل تمرك المشركبلت أو ال
 ومعالجة آ ارىا.

متكاممة مرن الجوانرب  Systemوتشكل الحياة الزوجية منظومة      
المتفاعمرررة تتكرررون مرررن حمقرررات مترابطرررة فيمرررا بينيرررا تتضرررمن ميرررارات 
التعامررل والمواجيررة أو الميررارات االتصررالية والتوكيديررة أو الخصررائص 

يمرري و الشخصررية والمعتقرردات واألفكررار ونمررط الحيرراة و المسررتوي التعم

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

نيرف  متعم رد وي عر ف  عادة العنف األسري ع , [2]مى أنو نمط قسرري  عي
فررررري أ مرررررب الحررررراالت  فرررررإن ضرررررحايا العنرررررف األسرررررري مرررررن النسررررراء و 

 المعتدين من الرجال.
تزايرد تقرديرات حجرم مشركمة  وتشير معظرم الدراسرات الوبائيرة إلرى     

العنرررف األسرررري, وذلرررك بنررراء عمرررى التقرررديرات المسرررتمدة مرررن التقرررارير  
االجتماعيرررررة الرسرررررمية الصرررررادرة مرررررن الشررررررطة  والقضررررراء والجمعيرررررات 

الطبية  بالمستشفيات. ولكننا نعتقرد أن نسربة الظراىرة تفروق  والسجبلت  
نرف األسرري بك ير تمك التقارير الرسرمية وذلرك ألن معظرم حروادث الع

ففرررري المجتمرررر  األمريكرررري تقرررردر نسرررربو العنررررف  ال يررررتم التبميررررى عنيررررا.
ررنية تكررون ضررحية  4إلررى  2األسررري  بحرروالي مررن   مميررون امرررأة ك ررل سي

أن نسررررربة ممارسرررررة العنرررررف  [3]كنابرررررلوجررررردت  ,[2] لمعنرررررف األسرررررري
% مرررن 70% إلرررى 50األسررررى الموجرررو ضرررد المررررأة تترررراوح مرررا برررين 

كرروا زوجررراتييم وأطفررالييم أيضرررًا , حيررث يقررروم جانررب األزواج الرررذين ينتي
المعتررردين بالتيديرررد المتعمرررد أو جررررح األطفرررال كطريقرررة لمتيديرررد ) يرررر 

( أو لمسرريطرة عمررى الزوجررة، و البررا مررا يتعرررض األطفررال إلررى ةالمباشررر 
بعررررض اإلصررررابات أ نرررراء مواقررررف العنررررف أو حينمررررا يحرررراولون حمايررررة 

% مرن حراالت القترل  17 أمياتيم . و في الواليات المتحدة ، وجرد أن
% مرن  جررائم  القترل تيحردث  50التي تق  داخل األسررة تشركل نسربة  

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

وجود ظاىرة العنف األسرى الموجو ضد المررأة سرواء فري المجتمعرات 
مجتمعرررررات الناميرررررة ودول العرررررالم ال الرررررث , الصرررررناعية المتقدمرررررة أو ال

وتتررراوح نسرربة النسرراء ا ترري يتعرضررن لمعنررف داخررل المنررزل فرري دول 
م ررررل الواليررررات المتحرررردة األمريكيررررة و بريطانيررررا وكنرررردا و سويسرررررا بررررين 

%, حيرررث ي خرررذ العنرررف مظررراىر االعترررداء البررردني المختمفرررة , 29.20
فرري الواليررات ويررذكر المسررخ الخرراص بررالعنف عمررى المسررتوي الرروطني 
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رأة عمررى المتحرردة األمريكيررة أن معرردالت العنررف الترري تتعرررض ليررا المرر
 .[4]% 22.1يد الزوج تصل إلى 

األسرة التي يوجد فييا العنرف بوجرود خمرل أو اضرطراب  تعانيو      
فرررري شرررركل و ديناميررررات العبلقررررات والتفرررراعبلت االجتماعيررررة, فاألسررررر 

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

نسراء حوامرل يتعرضرن  6وتشير بعض الدراسرات أن واحردة مرن برين 
ضرن لمعنرف البردني قرد النسراء الحوامرل البلتري يتعر فلمعنف الجسدي, 

ينجرربن أطفررااًل يعررانون مررن وجررود إعاقررات عضرروية خطيرررة, أو مرروت 
. أو يصررررربحن أك رررررر عرضرررررة لتعررررراطي قرررررق نتيجرررررة لقسررررروة الرررررزوج مح

 المخررردرات , كرررذلك التعررررض لئلجيررراض لعررردة مررررات أو والدة أطفرررال
وتعتبر النسبة واحد من بين كرل خمرس حراالت حمرل  ناقصين النمو,

ن التعررررض لمعنرررف داخرررل إذلك فررر، كررريقررربمن عمرررى تعررراطي المخررردرات 
أة بصررورة قويررة فرري المنررزل قررد يررؤ ر عمررى الطفررل وعمررى مشرراعر المررر 

العبلقرررة الزوجيرررة بشررركل عرررام والعبلقرررة الجنسرررية بخاصرررة مرررن ناحيرررة 
 قدراتيا عمى  الحمل أو ممارسة الجنس  .

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

The tension-building 
phase  

مرحمررة بنرراء  األولررى :المرحمررة _
 .رالتوت

The explosion or the 
actual beating phase 

أمررا المرحمررة ال انيررة فيرري مرحمررة 
 .االنفجار أو اإليذاء الفعمي

The loving phase لمرحمررررررة ال ال ررررررة وىرررررري وأخيرررررررا ا
 .الودمرحمة الحب و 

تغمرب عمييرا سمسرمة مرن األحرداث البسريطة ى ففي المرحمة األولر     
بخ فيمررا بعررد الترري ت يررر الك يررر مررن المشرركبلت والتراكمررات والترري تصرر

االعتداءات عمى الزوجة وىنا تنتقرل األسررة إلرى نواة لحوادث العنف و 
المرحمررة ال انيررة , وبعررد ىررذه المرحمررة تظيررر العديررد مررن الوقررائ  الترري 
بررردورىا تجعرررل الرررزوج يتحررررك إلرررى مرحمرررة الحرررب والرررود نتيجرررة شرررعوره 

أو الخرروف مررن  ىبالررذنب أو نتيجررة الخرروف مررن فقرردان الكيرران األسررر 
 . [5] كاسب أخريأي م

والنظريرررات الميتمرررة بتفسررريرات العنرررف األسرررري متنوعرررة , منيرررا      
نظريررة الررتعمم االجتمرراعي الترري تنظررر إلررى العنررف مررن خرربلل مفيرروم 
توارث العنف بين األجيال , والنظرية الديناميرة أو المنظرور الردينامي 

ك حرد العوامرل المؤديرة إلررى  حيرث ينظرر إلرى اضرطراب سررموك التعمرق
, ونظريرررة االتجررراه نحرررو الرررذات حيرررث يشرررير إلرررى أن انخفررراض عنرررفال

حيرث   Sex Roleالذاتيرة مررتبط برالعنف . ونظريرة الردور الجنسري
لمررررأة فررري األدوار يرررؤدي إلرررى برررين الرجرررل وا تنظرررر إلرررى أن المسررراواة

كمرررا أن ىنررراك نظريرررات تركرررز عمرررى أىميرررة تعرررديل السرررموك . العنرررف
أفضررل طريقررة لتغييررر السررموك  فنظريررة الكفرراءة الذاتيررة السررموكية ىرري

، مررن خرربلل الترردريب عمررى الميررارات االجتماعيررة والسررموك التوكيرردي 
ونظريررررة تعررررديل السررررموك المعرفرررري الترررري ترمرررري إلررررى التحصررررين ضررررد 

وتشررير نتررائج          .Stress Inoculationالضررغوط النفسررية  
الدراسات أن النظرية حققت نجاحرات كبيررة مر  األفرراد الرذين يعرانون 

وليس اليدف مرن      ميارات االجتماعية كتوكيد الذات من نقص ال
الدراسة الحالية التوقف عنرد الجوانرب الفمسرفية التري تنطمرق منيرا تمرك 
النظريات , ولكننا سنيتم ا ن برصد األمرر والواقر  الخراص بالعبلقرة 

 . بين توكيد الذات و العنف األسري

  مشكمة الدراسة .2
 أ. اسئمة الدراسة:

ركررررزت أ مررررب البحرررروث لدراسررررات العنررررف األسررررري عمررررى تحديررررد      
, باعتبرراره مشرركمة اجتماعيررة وديناميترروطبيعررة العنررف األسررري وحجمررو 

وافترررررررراض نمررررررراذج سرررررررببية عرررررررن عبلقرررررررة المتغيررررررررات االجتماعيرررررررة و 
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الديموجرافيررة واالقتصررادية بررالعنف الزوجرري بوجررو خرراص, بمعنررري أن 
تغيررررررات عديررررردة اجتماعيرررررة أشررررركال العنرررررف األسرررررري  يتشررررركل تبعررررراي لم

,  [6]إجرربلل حممرري  كمررا فرري دراسررة كررل مررن: قتصررادية ديموجرافيررةا
إلررى  ىكمررا توصررمت دراسررة أخررر   [8]، عررادل سررمطان[7]ىررد رمررزي نا

أن ضررغوط أحررداث الحيرراة ودرجررة التعرررض ألنررواع الضررغوط وطريقررة 
لشخصرية كالعردوان و تقردير الرذات إدراك الضغوط وبعض متغيررات ا

كمرا ركرزت بحروث أخرري  ,[8]ن أن ينبر  برالعنف األسرري قمق يمكالو 
صررررررفوت فرررررررج وحصررررررة  إدراك المرررررررأة لمعنررررررف الموجررررررو ضرررررردىا عمررررررى

لررم نجررد دراسررة عربيررة اعتنررت  الباحررث  وفرري حرردود عمررم  [9]الناصررر
عمرى عبلقرة تركرز دراسرتنا الحاليرة بموضوع دراسرتنا الحاليرة. ومرن  رم 

اءتيم الذاتيرررة كمؤشرررر لكفرررالتوكيديرررة التررري يمتمكيرررا األزواج  الميرررارات
 .بالعنف الموجو ضد المرأة 

وتنب ق مشكمة الدراسة الحالية مرن خربلل مرا قرام برو الباحرث مرن      
مراجعررة الدراسررات السررابقة فرري مجررال العنررف األسررري، وخاصررة تمررك 
التي تناولت الخصرائص  الشخصرية المميرزة لرؤلزواج الرذين يمارسرون 

تبررين نرردرة الدراسررات الترري اىتمررت العنررف الموجررو ضررد لممرررأة , حيررث ي
ن عررددًا قمريبًل مررن تمررك الدراسررات أبموضروع الدراسررة الحاليررة كمرا وجررد 

اىتمررت بالخصررائص النفسررية لرردي األزواج ممارسررو العنررف واىررم ىررذه 
 –الخصررائص الترري دارت حوليررا م ررل ىررذه الدراسررات ىرري االكتئرراب 

 -عبيريررررة وانخفرررراض الت -االندفاعيررررة وسرررررعة االستشررررارة  - العدائيررررة
 -ووجيرة الضربط  -والقمق  -والسيكوباتية  -وانخفاض تقدير الذات 

أجريرررت فررري  و البيتيررراوانخفررراض قررروة األنرررا وانخفررراض فعاليرررة الرررذات 
 .[11],[10],[8] مجتمعات  ربية

ض ليا التي سوف تعر ومن المبلحظ أن الدراسات السابقة      
لعبلقة التفاعمية ( لم تتطرق لطرح ا الحقًا ) في حدود عمم الباحث

توكيد الذات العام والنوعي لمزوج ميارات بين التفاوت في مستوي 
  بين العنف األسري الموجة ضد المرأة ب شكالو 

العدائيررررررة (, فررررررإذا مررررررا فيمنررررررا التعبيررررررر عررررررن  -المفظرررررري  -) البرررررردني 
االنفعاالت سرواء االيجابيرة أو السرمبية عمرى أنيرا مشراعر ذاتيرة لمرزوج 

أو ا خرين، إذن فإننا يمكرن فيرم العنرف مرن وجيرة  موجو نحو الذات
,  Self- Reflectiveنظرر مشراعر الرزوج واالنعكاسرات الرذاتي لرو 

أن مشرركمة الدراسررة الحاليررة تتبمررور فرري اإلجابررة عمررى  لررذا يررري الباحررث
 التساؤل التالي:

توكيرد الرذات لردي الرزوج كفاءة أو  مستوي تباينىل ىناك عبلقة بين 
المنخفضة ( وبين العنف األسري الموجرو ضرد المررأة    -) المرتفعة 

 وما ىي أك ر الميارات المؤشرة والمسببة لوقوع م ل ىذا العنف  
 الدراسة في التساؤالت ا تية: مشكمةفي ضوء ما تقدم يمكن صيا ة 

  ىل ىناك عبلقرة برين توكيرد الرذات العرام والنروعي فري العبلقرات
ي الموجررو ضررد المرررأة لرردي الزوجيررة وبررين أشرركال العنررف األسررر 

 مجموعة مرتفعي التوكيدية  
 فري العبلقرات  ىل ىناك عبلقرة برين توكيرد الرذات العرام والنروعي

لرردي وبررين أشرركال العنررف األسررري الموجررو ضررد المرررأة  الزوجيررة
  مجموعة منخفضي التوكيدية 

  ىررل توجررد فررروق دالررة إحصررائيا بررين مجموعررة األزواج مرتفعرري
زواج منخفضرررري التوكيديررررة فرررري أشرررركال التوكيديررررة ومجموعررررة األ

العنف األسري الموجرو ضرد المررأة) البردني / المفظري / العدائيرة 
 . / العام ( 

 الت  ير في درجرة رات التوكيدية قدرة عمى التنبؤ و ىل توجد لمميا
  . العنف األسري لدي أفراد العينة 

 أىداف الدراسة : .ب
لتاليررة حيرث تيرردف فري ضرروء مرا تقرردم يمكرن صرريا ة األىرداف ا     

 الدراسة إلى ما يمي :
  التعرررررف عمررررى العبلقررررة بررررين توكيررررد الررررذات العررررام والنرررروعي فرررري

العبلقرررات الزوجيرررة وبرررين أشررركال العنرررف األسرررري الموجرررو ضرررد 
 المرأة لدي مجموعة مرتفعي التوكيدية .
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  التعرررررف عمررررى العبلقررررة بررررين توكيررررد الررررذات العررررام والنرررروعي فرررري
العنرررف األسرررري الموجرررو ضرررد  العبلقرررات الزوجيرررة وبرررين أشررركال

 المرأة لدي مجموعة منخفضي التوكيدية 
  التعرررررف عمررررى الفررررروق الدالررررة إحصررررائيا بررررين مجموعررررة األزواج

مرتفعررري التوكيديرررة ومجموعرررة األزواج منخفضررري التوكيديرررة فررري 
أشرركال العنررف األسررري الموجررو ضررد المرررأة) البرردني / المفظرري / 

 العدائية / العام ( 
 الت  ير فري رات التوكيدية قدرة عمى التنبؤ و االتعرف عمى أي مي

 العنف األسري لدي أفراد العينة  درجة 
 

 :ومبرراتها أهمية الدراسةج ( 
 تتم ل أىمية الدراسة الحالية في عدة مبررات أىميا:

لفرررت أنظرررار الميتمرررين فررري مجرررال عمرررم الرررنفس اإلكمينيكررري،  .1
تراتيجيات والطررررب النفسرررري، واإلرشرررراد النفسرررري إلررررى أىميررررة إيجرررراد اسرررر

وسبل المواجية والوقاية من العنف األسرري إعرداد البررامج اإلرشرادية 
أو العبلجيرررة والوقائيرررة لكرررل مرررن المعتررردين والضرررحايا لمتررردريب عمرررى 
الميررررارات التوكيديررررة وكيفيررررة التعبيررررر بشرررركل مبلئررررم عررررن االنفعرررراالت 
بطريقرررة سررروية والكشرررف عرررن األسررراليب الذاتيرررة الفعالرررة لمتعامرررل مررر  

وكيفية التعامل م  ا خرين وتغيير التصرورات الذىنيرة حرول العنف، 
العنررررف عمررررى أسرررراس إن األشررررخاص الررررذين يفتقرررررون إلررررى الميررررارات 

 Beingيتسمون بمشاعر عدم الكفاءة   Non assertiveالتوكيدية 
ineffectual  وربما يمجئون إلى العنف ومن  رم برات مرن الضرروري

والتررردريب عمرررى  -ات الذاتيرررة بنررراء بررررامج تدريبيرررة لمرررتحكم فررري العبرررار 
التوكيدية.. والتدريب عمى التحكم في الغضرب.. والتردريب عمرى حرل 

 المشكبلت كوسيمة لممواجية والوقاية من العنف.
قررررد أشررررار البرررراح ون فرررري إطررررار تنرررراوليم لمعرررردالت انتشررررار  .2

العنف األسري إلى أن العنف من جانرب األزواج ضرد الزوجرات يعرد 
وشرررريوعًا، وكمررررا أشررررارت إليررررو نتررررائج الدراسررررات أك ررررر تزايرررردًا واتسرررراعًا 

وأيضررًا فرري إطررار المؤشرررات الدالررة عمررى تزايررد العنررف  [12]األجنبيررة 
الزوجي فري المجتمر  المصرري، أشرارت نترائج أحردى الدراسرات التري 

% مررن 35أجريررت عمررى عينررة قوميررة مررن النسرراء فرري مصررر إلررى أن 
 .[7]النساء تعرضن لبلعتداء البدني من جانب أزواجين 

نردرة الدراسرات العربيرة الترري اىتمرت بظراىرة العنرف األسررري  .3
بصرررفة عامرررة، وذلرررك عمرررى الرررر م مرررن وفررررة الدراسرررات األجنبيرررة التررري 
تناولرررت ىرررذه الظررراىرة، فقرررد ركرررزت معظرررم الدراسرررات األجنبيرررة التررري 
تناولت ىذه الظاىرة، ومعظم الدراسات المحمية التي أجريت فري ىرذا 

المميرررررزة لمرتكبررررري جررررررائم العنرررررف  المجرررررال عمرررررى تنررررراول الخصرررررائص
األسررررري، وأيضررررًا ركررررزت عمررررى تحديررررد الخصررررائص المميررررزة لضررررحايا 
العنررف األسررري، وكررذلك عمررى تحديررد مقرردار تعرررض ضررحايا العنررف 
األسري لضغوط أحداث الحياة، في حين ركزت دراسات أخرى عمرى 

ض لضررغوط أحررداث الخصررائص المميررزة لمجنرراة وتحديررد مقرردار التعررر 
محمرررد  ،[14] العيسررروي،  [13]طريرررف شررروقي دراسرررة :م رررل الحيررراة 

دراسرة  الباحرث ولم نجد في حردود عمرم   [8]الدسوقي، عادل سمطان
واحرردة تناولررت الميررارات التوكيديررة الذاتيررة )االيجابيررة/ السررمبية( لرردى 
الجرررراني )المعترررردي( مررررن األزواج وانعكاسرررراتيا عمررررى أشرررركال العنررررف 

اعيات ىرذا العنرف األسرري األسري الموجو ضد الزوجات ومرن  رم ترد
عمررررى التوافررررق الزوجرررري، ويبرررردو   انررررو مررررن  الضررررروري النظررررر إلررررى 

إلرررى حرررد كبيرررر لمعنرررف  مييررر ةخصرررائص المعتررردين السرررمبية كعوامرررل 
حررول  [15]األسررري، فباإلضررافة إلررى مررا يررذكره بومررا سررتير وآخرررون  

تقدير الذات لدى المعتدي بما يجعل العنف ينش  عرن ذات  انخفاض
عتقدات مضخمة  ير مستقرة حرول التفروق تجعمرو عرضرة ميددة، وم

لمتيديررررد و يمجرررر  المعترررردي إلررررى العنررررف بيرررردف توجيررررو الغضررررب إلررررى 
وربمرررا يرجررر  العنرررف  .الخرررارج ك سرررموب يتجنرررب برررو مراجعرررة الرررذات

األسررري فررري ىررذا الصررردد إلررى فشرررمو فرري التعامرررل مرر  ا خررررين، ىرررذا 
ير رب فري الرتحكم الفشل الذري  ييدم عبلقتو با خر )الزوجرة( الرذي 

 .[6]فيو 
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عمرررررى الرررررر م مرررررن تعررررردد الدراسرررررات التررررري أىمرررررت بموضررررروع  .4
طريرف يررى الشخصرية  الذاتيرة  الميرارات التوكيديرة كمقيراس لمكفراءة

إن عبلقتيررررا بسررررموك العنررررف األسررررري الموجررررو ضررررد   [16]شرررروقي
فإننرررا بحاجرررة إلرررى  الزوجرررات لرررم تخرررط برررنفس االىتمرررام المما رررل لرررذا،

لتوكيديرررة النوعيرررة لررردي األزواج فررري عبلقتيرررا دراسرررة دور الميرررارات ا
ب شررررركال العنرررررف األسرررررري فضررررربًل عرررررن إن الميرررررارات التوكيديرررررة مرررررن 
المتغيررررات التررري ينتظرررر أن يسرررتمر االىتمرررام بيرررا نظررررًا ألىميتيرررا فررري 

قامررة عبلقررة متوافقررة  تحديررد كيفيررة التفاعررل االجتمرراعي بررين األفررراد. وا 
 األسري.ي الحد من العنف بين الزوجين والحفاظ عمييا و اإلسيام ف

 التعريفات اإلجرائية :.د 
الخرراص بكررل مررن  لررؤلدب التربررويبنرراًء عمررى االسررتعراض السررابق      

العنررررف األسررررري وميررررارات توكيررررد الررررذات والتوافررررق الزوجرررري فقررررد قررررام 
 بتعريفيا تعريفًا إجرائيا عمى النحو التالي: ثالباح

  Family Violenceأ( العنف األسري 
نقصررد بررو أي فعررل أو سررموك يصرردر مررن الررزوج يتخررذ أشرركاال و        

بقصرررد إلحرررراق الضررررر أو اإليررررذاء البرررردني والنفسررري بررررالطرف ا خررررر، 
وبدرجات بسيطة أو شرديدة ويصردر ىرذا الفعرل بشركل متعمرد ومتكررر 

 ويحدث  البًا داخل المنزل في مواقف الغضب أو الصراع.
ة عمرى مقيراس العنرف وممارسة العنف األسري يتحردد بالدرجرة المرتفعر

 -والمفظررررري  -الرررررذي أعرررررد لقيررررراس ىرررررذا المفيررررروم، ب شررررركالو )البررررردني 
العدائيررة( بشرركل متعمررد ومتكرررر برردرجات تتررراوح  -واسررتيداف العنررف 

 موجو ضد الزوجات. الشديدة ( -بين )البسيطة 
  Assertiveness Skillsب( مهارات توكيد الذات 

الميرررارات التوكيديرررة عرررن  تعبرررر الدرجرررة المرتفعرررة عمرررى مقيررراس       
الكفرراءة الذاتيررة لمفرررد ومرردى قدرتررو عمررى التعبيررر المبلئررم فرري المواقررف 

يجابيررررة.و  عن ميررررارات سررررموكية، لفظيررررة و يررررر االجتماعيررررة بفاعميررررة وا 
 وقفية متعممة، ذات فعالية نسبية .لفظية، نوعية م

 

 الدراسات السابقة  .3
المختمفرررة حاولرررت ىنررراك دراسرررات متعرررددة أجريرررت فررري ال قافرررات      

الكشف عن شكل ومقدار العبلقة القائمة بين العنرف األسرري وبعرض 
متغيرات وخصرائص الشخصرية و السرموك اإلنسراني, ولكرن الدراسرات 
الترررري أجريررررت حررررول توكيررررد الررررذات و العنررررف األسررررري فرررري صررررورتيا 

 التفصيمية محدودة لمغاية .
اتجاىررات  خرربلل  بل ررةويتنرراول الباحررث عرررض الدراسررات السررابقة مررن 

 أساسية:
األول: الدراسرررررات التررررري تناولرررررت خصرررررائص األزواج الرررررذين يسررررريئون 

 معاممة زوجاتيم كخاصية توكيد الذات 
فرررري العبلقرررررة وال انيررررة: الدراسرررررات الترررري تناولرررررت الميررررارات التوكيديرررررة 

   الزوجية .
   .العبلقة الزوجيةالدراسات التي اىتمت بالعنف األسري و  :وال ال ة

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

أمررا فيمررا يتعمررق باالتجرراه األول أكرردت دراسررات عديرردة أن توكيررد      
الرررذات المرررنخفض يعرررد أحرررد العوامرررل المييررر ة لمعنرررف األسرررري الموجرررو 

ىررردفت إلرررى  [17]ضرررد المررررأة . ففررري دراسرررة أجراىرررا روزينبررروم وأولررري 
زواج الرررذين يسررريئون المعاممرررة مررر  زوجررراتيم وقرررد دراسرررة خصرررائص األ
زوجررًا  20زوجررة تعرضررت إلسرراءة المعاممررة و  52تكونررت العينررة مررن 

معترررديًا وترررم تطبيرررق اختبرررارات التوافرررق الزوجررري ومقررراييس االتجاىرررات 
نحررو المرررأة ومقيرراس توكيررد الررذات . وتررم تقسرريم األزواج إلررى ممارسرري 

ترررائج إلرررى أن األزواج العنرررف و يرررر ممارسررري لمعنرررف . وتوصرررمت الن
ممارسي العنف أقل توكيدية لذواتيم وأقل توافقًا وأنيرم تعرضروا بدرجرة 

 .مرتفعة إلساءة المعاممة في مرحمة الطفولة 
وأيضررًا فرري أطررار الدراسررات الترري تناولررت العنررف األسررري وخصررائص 
األزواج الرررذين يسررريئون معاممرررة زوجررراتيم كشرررفت نترررائج الدراسرررة التررري 
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عرررن وجرررود خمرررس مرررن بينيرررا  [11]كيرررت و كوفرررال أجراىرررا كرررل مرررن 
 انخفاض توكيد الذات كعوامل ميي ة لمعنف األسري وىي :

  االسررررتعداد لمعنررررف حيررررث أنررررو سررررموك مكتسررررب مررررن ا برررراء
 أمياتيم.المعتدين عمى 

  والمخدرات.االعتماد عمى الكحوليات 
  االفتقار لممشاعر االيجابية .انعدام التعبيرية و 
  لعاطفي.ااالعتماد الوجداني 
 .انخفاض التوكيدية 
كمررا تشررير النتررائج إلررى ضرررورة التركيررز عمررى العرربلج النفسرري و      

كمرا فري صال والتفاعل المؤ ر م  ا خرين التدريب عمى ميارات االت
وأيضررًا فرري إطررار الدراسررات الترري تناولررت ، [11] دراسررة كيررت وكوفررال

بررالعنف خصررائص األزواج الررذين يسرريئون معاممررة زوجرراتيم ويتسررمون 
إلرى أن األزواج  [10] أشارت نتائج زيموستراد ودوكروث  وقد األسري

الرذين أظيررروا مريبًل إلررى سررموك العنرف األسررري فري العبلقررات الزوجيررة 
, والشعور بعدم الكفاءة الذاتية المعبرة يتميزون بانخفاض في قوة األنا

 .[10] وكيدية, وانخفاض في تقدير الذاتعن ضعف الت
رية، وتقردير  [18]ر بيرك قام بيت       بدراسة العبلقة بين اليوية الجنس 

الررذات، واالعترررداء الجنسررري والبررردني فرري العبلقرررات برررين الرررزوجين وقرررد 
توصررمت الدراسررة إلررى أن مجموعررة األزواج الررذين يتسررمون باسررتمرارية 
العنررف األسررري يتميررزون انخفرراض مسررتوي تقرردير الررذات، وأن العنررف 

بالدونيررررة عمررررى المرررررأة ،وتشررررير نتررررائج  يتخررررذ وسرررريمة إلسررررقاط الشررررعور
الدراسررررة إلررررى أن المرررررأة الترررري  تعرضررررت العتررررداء وانتيرررراك مررررن قبررررل 
الررررزواج كانررررت أك ررررر اسررررتيدافا لمتعرررررض لمعنررررف و اال تصرررراب بعررررد 
الزواج , وقد يرج  األمر إلى عوامل شخصية تتعمرق بضرعف برالمرأة 

وة الرجررل وانكسرارىا منيرا صررورة المررأة عررن نفسريا برر ن ضرعيفة أمررام قر
وأنرررو يمقرررى الت ييرررد والررردعم مرررن المجتمررر ، ويبررردو مرررن جانرررب آخرررر أن 
ىنرراك خصررائص شخصررية لرردي المرررأة الترري تتعرررض لمعنررف تجعميررا 

الجوانرب لمقارنرة  [19]أك ر استيدافًا ففي الدراسة التي قامت بريجيرت

األخبلقية  في مستويات التفكير لدي المرأة التي تتعرض لمعنف وبرين 
ي ال تتعررررض لمعنرررف ,  توصرررمت النترررائج إلرررى العديرررد مرررن المررررأة التررر

األفكار الشائعة التي تسيطر عمى المرأة ضحية العنرف األسرري  مرن 
وتتصرف المررأة   Victomologyخبلل استخدام عمم دراسة الضرحية 

المستيدفة لمعنف )الضحية( بسمبية الشخصية و المازوخيرة  وسرمات 
دييا أفكررار شررائعة خاطئررة شخصررية  يررر ناضررجة باإلضررافة إلررى أن لرر

عن انخفاض وتدنى تقديرىا لذاتيا, وتؤكد الدراسة إلى أن المرأة التري 
تتعرررررض لمعنررررف تعرررراني مررررن انخفرررراض فرررري تقرررردير الررررذات والتشررررويو 
المعرفررري إضرررافة الزوجرررة تررردرك أن الرجرررل يتسرررم بالعصررربية الزائررردة و 

لنسررراء المبالغرررة فررري إلقررراء المررروم عمييرررا .والجررردير بالرررذكر فرررإن ىرررؤالء ا
)الضررحايا( لرريس لررديين القرردرة الواضررحة عمررى التمييررز بررين الصررواب 

 والخط  حول عبلقاتين ب زواجين.
إلرررى أن العنرررف  [20]وتشرررير نترررائج الدراسرررة التررري أجراىرررا بيررررن      

األسررري الموجررو ضررد المرررأة  قررد ارترربط بمركررز الررتحكم الررداخمي لرردي 
وقرد افتررض بيررن  مجموعة المجرمين مرتكبي جرائم العنف السرجناء.

وجرررود  قرررافتين فررررعيتين بعرررض األزواج الرررذين يمارسرررون العنرررف ضرررد 
زوجرراتيم. األولررى تنظررر إلررى العنررف بوصررفو أسررموبًا لحررل المشرركبلت، 

ل انيررة ترررى أن العنررف مرررتبط بررالجنس والحفرراظ عمررى السرريطرة والقرروة وا
فرري العبلقررة الزوجيررة, وتظيررر النتررائج أن ىنرراك نمطررين مررن األزواج, 

وج الذي يتسم بالعنف م  زوجتو ينتمري إلرى  قافرة العنرف األولري، الز 
والررذي تعتبررر العنررف وسرريمة مشررروعة لحررل المشرركبلت, والررنمط ال رراني 

وينتمررري إلرررى  Non Assertiveالرررزوج الرررذي يفتقرررر إلرررى التوكيديرررة 
ال قافررررة الفرعيررررة الترررري تعتبررررر العنررررف محاولررررة لمحفرررراظ عمررررى السرررريطرة 

بمشرراعر عرردم الفاعميررة ويمجرر  إلررى العنررف  والقرروة. ومررن  ررم فيررو يتسررم
لتحقيررررررق أىررررررداف ذاتيررررررة تخصررررررو ىررررررو ألىررررررداف وأ ررررررراض تعبيريررررررة 

 . [20]معينة
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 . في العالقة الزوجيةاالتجاه الثاني : المهارات التوكيدية 
أمررررا عررررن الدراسررررات الترررري تصرررردت لدراسررررة العبلقررررة بررررين إحرررردى      

المبلحررظ أنيررا ركررزت فمررن فرري العبلقررة الزوجيررة . الميررارات التوكيديررة 
عمى ميرارة اإلفصراح عرن المشراعر بوجرو خراص و عبلقتيرا برالتوافق 

 Hedrickالزوجي فعمى سبيل الم ال تبين في دراسة أجراىا ىنردريك 
أن اإلفصاح أو الصراحة تنب  برالتوافق الزوجري .فكممرا زاد اإلفصراح 
عرن المشرراعر انخفضررت المشرركبلت الزوجيرة, أن ميررارة الصررراحة فرري 

بلقررة الزوجيررة تنبرر  بال قررة المتبادلررة و االطمئنرران فرري العبلقررة بررين الع
. وقد تبين في ىذا اإلطار من دراسة طريف شروقي ,  [21]الزوجين 

حيرررررث خمصرررررت نترررررائج الدراسرررررة إلرررررى أن أك رررررر  [22]محمرررررد حسرررررن 
الميارات التوكيدية التي تنب  بتوافق األزواج ذلك القدر المنخفض من 

باإلضافة إلرى القردر المرتفر  مرن ميرارات إبرداء ميارات توجيو النقد , 
                                 .التقدير لمزوجةو  اإلعجاب

تشير نتائج الدراسات إلى أن من أسباب سروء  أخرىومن ناحية      
جين أو التوافق الزوجي االعتداد بالذات وتضخيميا لدي كل مرن الرزو 

ضررررا وفرررري إطررررار وأي Murphy [23]أحرررردىما فرررري االتجرررراه السررررمب
الدراسررات الترري تناولررت توكيررد الررذات والرضررا الزوجرري. أشررارت نتررائج 

إلرى أن الزوجرة التري تتسرم بتوكيرد الرذات  [24]دراسة جرراي وبراركس 
المرتفرر  مقابررل انخفرراض التوكيديررة لمررزوج تتميررز حيرراتيم بعرردم الرضررا 
الزوجرررري ممررررا يرررردل عمررررى أن اخررررتبلل الترررروازن فرررري امررررتبلك الميررررارات 

ية بين الزوجين يعد عرامبًل مرن العوامرل المؤديرة إلرى انخفراض التوكيد
  .التوافق الزوجي 

فذي العالقذة االتجاه الثالث : الدراسات التي اهتمت بذالعنف األسذري 
 الزوجية .

وفي إطار تحديد العبلقة بين العنف األسري الموجو ضرد المررأة      
إلرى مجمروعتين  بتقسريم األزواج  [25]قرام آدمرز ،في العبلقة الزوجيرة

األزواج  وفرررق مقياسررري العنرررف الزوجررري والتوافرررق الزوجررري، فررراألزواج 
الذين يعرانون مرن العنرف األسرري ولردييم مشركبلت زوجيرة فري مقابرل 

األزواج الذين يتسمون بالرضرا الزوجري، وطبرق عمرييم مقراييس تقردير 
الرررذات، وتقيرررريم ىويررررة الرررردور الجنسرررري، ومقيرررراس الكفرررراءة الذاتيررررة وقررررد 

النتررررائج أن المجموعررررة الترررري تتسررررم بالرضررررا الزوجرررري تتميررررز  أظيرررررت
بارتفررراع تقررردير الرررذات و الكفررراءة الذاتيررررة المعبرررر عرررن توكيرررد الررررذات، 

أن األزواج الررذين يمارسررون العنررف ضررد زوجرراتيم  [26]ويبررين بوليمررو 
يتسم تاريخيم األسرري بتعرضريم  لمعردالت مرتفعرة مرن العنرف تحرت 

ا  أو شريود لحروادث العنرف داخررل سرواء كرانوا ضرحاي)سرنة  12عمرر 
إلررررى أن األزواج الررررذين  [27]أسرررررىم( . وكمررررا أشررررارت نتررررائج روزيررررن 

يمارسررررررون العنررررررف ضررررررد زوجرررررراتيم  يعررررررانون مررررررن اضررررررطرابات فرررررري 
الشخصرررية الناتجرررة عرررن عنرررف أسرررري ألسررررىم وسررروء توافرررق زواجررري 
وانخفاض في تقدير الذات وانخفاض ميارات السموك التوكيدي لدييم 

 .شعورىم الدائم بالوحدة واالنعزالية إضافة إلى
في الدراسة التي أجراىا كرل مرن محمرد الدسروقي وعرادل سرمطان      
وقررررررد تمررررررت المقارنررررررة بررررررين مجموعررررررات مررررررن األزواج والزوجررررررات  [8]

ممارسرري و يررر ممارسرري العنررف األسررري فرري ضررغوط أحررداث الحيرراة 
وبعررض خصررائص الشخصررية , وقررد كشررفت المقارنررات مررن أن ىنرراك 

ًا جوىرية بين مجموعات العنرف مرن ناحيرة أنرواع ضرغوط الحيراة فروق
وطرررررق إدراكيررررا )االيجررررابي /السررررمبي ( وفرررري خصررررائص الشخصررررية ) 

 -تقررررردير الرررررذات  -العررررردوان  -االسرررررتقبلل  -المسرررررئولية  -السرررررعادة 
 -وجيرررررة الضررررربط  -القمرررررق  -وانخفررررراض تقررررردير الرررررذات  –السررررريطرة 

ة األزواج والزوجررررات التسررررمطية ( حيررررث أظيرررررت النتررررائج أن مجموعرررر
مرتفعرري ممارسررة العنررف األسررري يتسررمون بتعرضرريم ألنررواع ضررغوط 

األسرررية  -الصررحية  -الضررغوط الماليررة  -أحررداث الحيرراة فرري العمررل 
وفرررري  -الشخصررررية  -الصررررداقة  -العبلقررررات الزوجيررررة  -الوالديررررة  -

السريطرة  -الجمرود  -االدراك السمبي لمضرغوط . ويتميرزون بالعدائيرة 
وأيضرا فري إطرار تحديرد .  [8]التسرمطية  -وجيرة الضربط  - القمق -

الخصررائص النفسررية المميررزة لررؤلزواج الررذين يتسررمون بررالعنف األسررري 
بدراسة ىدفت إلى الكشرف عرن  [9]قام صفوت فرج , حصة الناصر 
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أشررركال العنرررف الرررذي تعتبرررره المررررأة عنفرررًا ضررردىا وفحرررص االرتباطرررات 
المتغيرررررررات النفسررررررية بررررررين ىررررررذه األشرررررركال مررررررن العنررررررف وعرررررردد مررررررن 

الكرذب ووجيرة الضربط . وقرد  -الذىانية  -العصابية  -كاالنبساطية 
خمصررت نتررائج الدراسررة إلررى انررو ال يوجررد عبلقررة ارتباطيررو متبادلررة بررين 
العنف ضد المرأة , ولرم يررتبط أي مرن مقراييس مفيروم الرذات برالعنف 
ضرررد المررررأة. نمخرررص مرررن ذلرررك إلرررى أن العنرررف األسرررري ضرررد المررررأة 

رة متعرررددة الجوانرررب ذات متعمقرررات نفسرررية واجتماعيرررة، وتتطمرررب ظررراى
دراسررات متعررددة لفحررص ارتباطيررا بخصررائص وسررمات الررزوج وكررذلك 
سررررررمات وخصررررررائص المرررررررأة المسررررررتيدفة لمعنررررررف برررررر ي مررررررن أشرررررركالو، 

 والمترتبات النفسية الناتجة عن التعرض لمعنف.
 :تعقيب عمى الدراسات السابقة 

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

أشررررررارت إلررررررى أنيررررررم يتميررررررزون بانخفرررررراض التوكيديررررررة وانخفرررررراض 
التعبيريرررررة وانخفررررراض تقررررردير الرررررذات وانخفررررراض الكفررررراءة الذاتيرررررة 
 .وانخفاض في قوة األنا واالعتمادية وانخفاض الشعور بالسعادة 

 بلقرررة الميرررارات التوكيديرررة برررالتوافق إن الدراسرررات التررري تناولرررت ع
الزوجررري قميمرررة جررردًا وتكررراد تكرررون نرررادرة عمرررى المسرررتويين العربررري 
واألجنبرري فقررد أشررارت نتررائج الدراسررات الترري تررم عرضرريا إلررى أن 
ىناك ميارات توكيدية فرعيرة م رل ميرارة اإلفصراح عرن المشراعر 
اإليجابيرررة والمصرررارحة مرتبطرررة برررالتوافق الزوجررري وأيضرررًا أشرررارت 

ترررائج الدراسرررات فررري نفرررس اإلطرررار إلرررى أن ميرررارات توجيرررو النقرررد ن
والعتررراب تنبررر  بعررردم الرضرررا الزوجررري وانخفررراض التوافرررق الزوجررري 

 وتعد من العوامل الميي ة لمعنف األسري.

  إن الدراسات التي تناولت عبلقة العنف األسري بالتوافق الزوجي
ى ر العنررف األسررري عمررخمصررت إلررى أنررو يوجررد ترر  ير سررمبي لمتغيرر

 الرضا الزوجي.
 

 فروض الدراسة :
أمكننررا  ،بنرراء عمررى مررا توصررمنا إليررو مررن خرربلل تحميمنررا النظررري       

 صيا ة عددًا من الفروض الصفرية عمى النحو التالي:
  عرردم وجررود عبلقررة ارتباطيررو بررين ميررارات توكيررد الررذات ) العررام

وبرين كررل مررن العنررف األسررري فرري العبلقررات الزوجيررة والنروعي ( 
 لو لدى مجموعة األزواج مرتفعي الميارات التوكيدية .ب شكا

  عدم وجود عبلقة ارتباطيرو برين ميرارات توكيرد الرذات ) العرام و
النرروعي ( وبررين كررل مررن العنررف األسررري ب شرركالو لرردى مجموعررة 

 األزواج منخفضي التوكيدية .
  ال توجرررد فرررروق دالرررة إحصرررائيا برررين مجموعرررة األزواج مرتفعررري

لتوكيديررة فرري كررل مررن أشرركال العنررف فضرري االتوكيديررة وبررين منخ
 .العام والنوعي ( )

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

  الطريقة واإلجراءات.4
 : وعينتها مجتمع الدراسة.  أ

أجريررت الدراسررة داخررل المجتمرر  المصررري  مررن المقيمررين بصررعيد      
ا , والعاممين في المصالخ الحكومية , مصر وبالتحديد بمحافظة المني

 .وأجيزة الحكم المحمي
, وقرررد ترررم اختيرررارىم وفقرررا زوج  330تكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن       

 أىميا :لعدد من الشروط 
يتعمررق بتحديررد العمررر حيررث أشررار عرردد مررن البرراح ين  :األول  الشذذرط

إلررى أن متغيررر العمررر مررن العوامررل المررؤ رة عمررى ممارسررة أو ارتكرراب 
سرنة  45حيث تم تحديد العمرر   [13]العنف األسري  طريف شوقي 

عامررررا بررررانحراف 42.69كحررررد أعمررررى، ومررررن  ررررم بمررررى متوسررررط العمررررر 
 .  5.90معياري 

أن ال تتضمن العينة أفرادا مطمقين أو أرامرل، حيرث :  والشرط الثاني
 .راعينا أن تكون العبلقة الزوجية ألفراد العينة  مستمرة 
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يتعمرق بتحديرد الحرد األدنرى لمردة الرزواج أن ال يقرل  : والشرط الثالث 
عررررن خمررررس سررررنوات حتررررى تتضررررخ نمررررط التفرررراعبلت األسرررررية و بررررات 

 .التفاعبلت والعبلقات األسرية
يتعمق بالمستوي التعميمري فقرد تحردد فري فئرة المسرتوي  :الشرط الرابع 

 4.52الجامعي أو المتوسط وقد بمى المسرتوي التعميمري ألفرراد العينرة 
وجرررردير بالررررذكر انررررو قررررد تحويررررل المسررررتوي  0.52حراف معيرررراري برررران

ة المسرررتوي التعميمرري إلررى درجررات وفقررا لمتقررديرات الترري وردت باسررتمار 
حيرث أشرارت دراسرات سرابقة إلرى أن . [28]االجتماعي واالقتصرادي 

مستوي العنف األسري يرتف  بين األفراد الرذين ينتمرون إلرى  الطبقرات 
 .  [29]المستويات التعميمية المتوسطة االجتماعية المتدنية وبين

الخررراص بالمينرررة فقرررد كررران معظرررم أفرررراد العينرررة  :والشذذذرط الخذذذامس 
% فرررري 77.5يقعررررون فرررري المسررررتوي المينرررري األعمررررى حيررررث وجررررد أن 

محرامي( وأن  -مردرس  -طبيرب   -الفئات المينيرة العميرا ) مينردس 
بالنسربة % في فئة الميرن المتوسرطة والميرن اإلداريرة والفنيرة. و 22.5

لمررردخل الشررريري راعينرررا أن ال يقرررل الحرررد األدنرررى لمتوسرررط الررردخل عرررن 
وانحررررراف  620.50جنيررررة حيررررث بمررررى متوسررررط الرررردخل الشرررريري 500

 -,  أمررررا بالنسرررربة لمسرررركن واإلقامررررة ) ريررررف 277.69معيرررراري قرررردرة 
متواضرعة ( وقرد راعينرا أن  -متوسطة  -أحياء سكنية راقية  -حضر

وذلرررك لت برررت المسرررتوي االجتمررراعي  يكرررون أفرررراد العينرررة مرررن الحضرررر
% مرررن أفرررراد العينرررة يسررركنون فررري أحيررراء 67.5البيئررري. وقرررد تبرررين أن 

% يسرررركنون فرررري أحيرررراء متواضررررعة  27.5متوسررررطة المسررررتوي , وأن 
% فقررط يسرركنون فرري أحيرراء فرروق المتوسررط أو راقيررة . 5المسررتوي وأن 

ممرررا يررردل عمرررى أن معظرررم أفرررراد العينرررة يسررركنون فررري أحيررراء متوسرررطة 
مسرررتوي. وفيمرررا يتعمرررق بالررردين وجرررد أن جميررر  أفرررراد العينرررة يررردينون ال

 بالدين اإلسبلمي .
يرجررر  السررربب فررري اختبرررار عينرررة األزواج ) الجنررراة فقرررط ( لررريس      

نمرررا لمفيررروم النررروع أو نمررروذج نررروع الجرررنس   لمفيررروم السرررمطة األبويرررة وا 
Gender Model  وىرري أحررد التوجييررات االجتماعيررة الحدي ررة الترري

العبلقات االجتماعية تتم ل فري تبعيرة المررأة وسريطرة الرجرل،  ترى أن
وأن العنرررررف المنزلررررري تترسرررررع جرررررذوره فررررري النررررروع والقررررروة متمررررر بًل فررررري 
محرررراوالت الرجررررال المحافظررررة عمررررى سرررريطرتيم وتحكميررررم فرررري النسرررراء 

[20]. 
 : الدراسة عينة 

متوسط الدرجات عمرى مقيراس حساب  وفقتم تقسيم أفراد العينة      
منخفضري  -ات التوكيدية إلى  مجموعتين ) مرتفعي التوكيدية الميار 

 التوكيدية ( عمى النحو التالي :
زوجرًا بمتوسرط  143المجموعة األولى: مرتفعري التوكيديرة وقرد بمغرت 

 (   41.9 )عمري
 (. 3.11 )وانحراف معياري

 130أما المجموعرة ال انيرة: مجموعرة منخفضري التوكيديرة فقرد بمغرت 
وقرررررد بمرررررى  3.13وانحرررررراف معيررررراري  41.4عمرررررري زوجررررراي بمتوسرررررط 

عامررررررررا وانحررررررررراف معيرررررررراري  12.6متوسررررررررط مرررررررردة الررررررررزواج بالنسرررررررربة 
بالنسرربة لمجموعررة المرررتفعين ,  بينمررا بمررى متوسررط مرردة الررزواج 2.56

عامررا وانحررراف  12.9بالنسرربة لممجموعررة ال انيررة منخفضرري التوكيديررة 
ط المسررتوي بالنسرربة لمجموعررة المرررتفعين , بمررى متوسرر 2.64معيرراري 

وانحررراف معيرراري قرردرة  4.70التعميمرري لمجموعررة مرتفعرري التوكيديررة 
, فرررررري حررررررين بمررررررى المتوسررررررط التعميمرررررري لمجموعررررررة مررررررنخفض  0.61

, أمررا فيمررا يتعمررق بمسررتوي  0.53بررانحراف معيرراري  4.34التوكيديررة 
الررردخل، فقرررد بمرررى متوسرررط دخرررل األسررررة لمجموعرررة مرتفعررري التوكيديرررة 

فرري حرررين بمرررى متوسرررط  319.30قررردرة  و انحررراف معيررراري 615.20
بانحراف معيراري  625.8دخل األسرة لمجموعة منخفضة التوكيدية  

, كمرررا وجرررد أن المجمررروعتين يقطنرررون ب حيررراء سررركنية  342.21قررردرة 
 المتواضررر  (. -المتوسرررط  -متكافئرررة مرررن حيرررث المسرررتوى ) المرتفررر  

عتين بحسررراب الفرررروق برررين المجمرررو  وجررردير باإلشرررارة فقرررد قرررام الباحرررث
باسررتخدام اختبررار )ت( وقررد كشررفت قيمررة )ت( عررن عرردم وجررود داللررة 
إحصائية بين المجمروعتين ) مرتفعري التوكيديرة ومنخفضري التوكيديرة 
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( . فيمرررررا يتعمرررررق برررررالمتغيرات الديموجرافيرررررة ) العمرررررر , مررررردة الرررررزواج 
,المستوي التعميمي , مستوي الدخل الشيري لؤلسررة , والسركن (. ممرا 

تكررافؤ بررين المجمرروعتين فرري تمررك المتغيرررات وبعررض  يرروحي برران ىنرراك
 مؤشرات المستوي االجتماعي واالقتصادي في ىذا الصدد .

 أدوات الدراسة : .ب 
 مقياس العنف األسري : -1

مقيررراس العنرررف األسرررري ) العنرررف ببنررراء وتصرررمم  الباحرررثقرررام        
ي الموجو ضد المرأة ( من قبل األزواج , وذلك وفرق التعريرف اإلجرائر

لمفيرررروم العنررررف األسررررري ) والترررري سرررربق اإلشررررارة إليررررو( وبعررررد اطرررربلع 
الباحرررث عمرررى الترررراث السررريكولوجي النظرررري المتعمرررق بمفيررروم العنرررف 
األسرررري , والكتابرررات التررري عنيرررت بيرررذا الموضررروع ,ترررم تحديرررد أشررركاال 

 لمعنف األسري وفقا لعدة محاور أىميا .
 العنف البدني : 

المررررأة داخرررل األسررررة ويبررردأ مرررن  ىرررو سرررموك يمارسرررو الرجرررل ضرررد     
المسرررررتويات البسررررريطة كالتيديرررررد إلرررررى الشرررررديدة ويتم رررررل فررررري الضررررررب 

 -الررررردف   -المكرررررم  -المتعمرررررد والمتكررررررر بطررررررق مختمفرررررة  كالصرررررف  
 االعتداء باألشياء وعمى األشياء ...و يرىا أمام المرأة.

 العنف المفظي :
السرررب  ويعبرررر العنرررف المفظررري أيضرررا عرررن درجرررات نوعيرررة منيرررا     

واالىانرررررة والتيديرررررد والسرررررخرية والتعميقرررررات الجارحرررررة والتيديرررررد المفظررررري 
فرري التعبيررر   Emotional Crueltyباالعتررداء و القسرروة االنفعاليررة

عررن الغضررب . وتجرردر اإلشررارة ىنررا إلررى أن العنررف البرردني نررادرا  مررا 
يحرردث برردون حرردوث عنررف لفظرري , كمررا أن العنررف المفظرري دائمررا مررا 

 ني فيما بعد في ىذه العبلقة األسرية .يؤدي إلى عنف بد
 العدائية و العنف : 

وىرري تقرريس الجانررب المعرفرري ويقصررد بيررا التعبيررر عررن مشرراعر      
الظمم و الجور واستيداف العنف واإلساءة في المعاممرة .كرالنظر إلرى 
العبلقررة الزوجيررة عمررى أنيرررا عبلقررة جنسررية برررين الررزوجين تيرردف إلرررى 

وقرد أشرارت نترائج دراسرات سرابقة إلرى أن إرضاء ر بات الرزوج فقرط. 
وقد قام الباحرث ,   [30]لعدائية مة عبلقة قوية بين العنف األسري وا

باالطبلع عمى المقاييس المتعمقة بقياس العنرف األسرري منيرا مقيراس 
 [9]صرفوت فررج , حصرة الناصررساليب  العنف الموجو نحرو المررأة أ

باإلضرافة  [8]ل سرمطانمحمد الدسوقي , عادومقياس العنف األسري 
إلرررررى مقررررراييس أجنبيرررررة أخرررررري م رررررل اختبرررررار مسرررررخ العنرررررف األسرررررري 
Alexandra [31] (Domestic Violence screening Quiz) 

 .Hamby,Suqarman[32]ومقياس العنف األسري 
بتوجيرررو أسرررئمة مفتوحرررة لمجموعرررة مرررن األزواج  وقرررد قرررام الباحرررث     

 ا:زوجًا وىذه األسئمة فحواى 25وعددىم 
ما ىي أشكال العنف التي يمكن أن تصردر مرن الرزوج ضرد زوجترو  )

, وتجعميا  ير راضية عن الحياة الزوجيرة مرن وجيرة نظرر الزوجرة ، 
ومررا ىرري الرردواف  أو العوامررل المسررببة لمعنررف الموجررو ضررد المرررأة مررن 

 جانب الزوج (
االسررتجابات وجرردا أنيررا تغطرري مجرراال عريضررا  وقررد حمررل الباحررث     
السموكية التي تتعرض ليرا المررأة فري حياتيرا اليوميرة  ممارسات من ال

عمررى المسررتويين العرررام والخرراص سررواء كانرررت أفعررااًل حقيقيررة كرررالعنف 
البررررردني أو  تيديررررردات لفظيرررررة )عمرررررى المسرررررتوي المفظررررري والعدائيرررررة( . 

بنررررردًا تررررردور حرررررول العنرررررف البررررردني والمفظررررري  50وتضرررررمن المقيررررراس 
,وقرد ترم تحديرد عرددًا مرن البردائل يطمرب  والعدائية الموجية نحو المرأة

 -أحيانرا  -ك يررا  -من المفحوص اختيار إجابة واحدة منيرا ) دائمرا 
ال توجررررد ( . وقررررد تررررم عرررررض المقيرررراس عمررررى مجموعررررة مررررن  -نررررادرا 

عريرف المتخصصين في مجال عمم النفس و الصحة النفسرية طبقرا لمت
 . لمفيوم العنف األسري اإلجرائي الذي أعده الباحث

 صدق األداة وثباتها : .ج
  : يعتمد صدق ىذه األدوات عمى عدة مفاىيم أساسرية لمصردق

فيري تتضرمن بنرود واضررحة وتعميمرات تحردد أن البنرود المقدمررة 
تتضمن سموكيات مختمفة مما يمارسو الزوج ضد المرأة أو في 
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حياترررو الخاصرررة و العامرررة وىرررو مرررا يسرررمي بالصررردق الظررراىري 
اني لمصردق يعتمرد عمرى صردق المحتروي لممقياس ,والمفيوم ال ر

 وفقا لمعيار التجانس الداخمي . 
 : صدق مقياس العنف األسري 

توزيرررر  بحسرررراب صرررردق االختبررررار عررررن طريررررق  وقررررد قررررام الباحررررث
االسرررتبانة بصرررورتيا االوليرررة عمرررى مجموعرررة مرررن المحكمرررين مرررن 
ذوي االختصررراص، وقرررد ترررم الحصرررول عمرررى توافرررق بيرررنيم عمررررى 

ان رأييرررررم بررررر ن االسرررررتبانة صرررررادقة ويمكرررررن فقررررررات االسرررررتبانة وكررررر
 استخداميا لجم  البيانات في البحث الحالي.

 ثبات األداة:د.  
تم حساب  بات األدوات بطريقتين األولى ىي إعادة التطبيرق , حيرث 
عررادة تطبيقررو بفاصررل زمنرري خمسررة عشررر يومررًا  تررم تطبيررق االختبررار وا 

اسررة , والطريقرررة فررردًا مررن أفررراد عينررة الدر  50عمررى عينررة مكونررة مررن 
 ال انية تم حساب ال بات بطريقة ألفا كرونباخ .                              

 1جدول 
 معامالت الثبات لمقياس العنف األسري

 األدوات
 

 طريقة حساب ال بات
 الفاكرونباخ إعادة التطبيق

 0.779 0.746 مقياس العنف األسري
عررامبلت االرتبرراط دالررة عنررد أن جميرر  م( 1) يتبررين مررن الجرردول     

مما يشير إلرى تمتر  األدوات بدرجرة عاليرة مرن ال برات  0.01مستوي 
 مما يسمخ باستخداميا في البحث الحالي .

 مقياس توكيد الذات في العبلقات الزوجية: -2
اعتمرردنا فرري ىررذه الدراسررة عمررى نسررخة مختصرررة مررن مقيرراس وصررف 

، واسررتخدمو [16]ي أبعرراد السررموك التوكيرردي الررذي أعررده طريررف شرروق
بنردًا فقرط يقريس عشررة  30في دراسات سرابقة , ويتكرون المقيراس مرن 

ميرررارات وىررري :)توجيرررو النقرررد , إبرررداء اإلعجررراب, إظيرررار االخرررتبلف, 
توجيرررو العتررراب , التعبيرررر عرررن الغضرررب , االسرررتقبلل برررالرأي , ضررربط 
النفس , المصارحة , االعتذار العمنري , الردفاع عرن الحقروق الخاصرة 

) 
قررد روعرري أن تم ررل تمررك الميررارات األبعرراد الرئيسررية األربعررة لمتوكيررد و  

 كالتالي : وىي
 .اإلفصاح عن المشاعر االيجابية و السمبية   (1
 .الدفاع عن الحقوق الخاصة   (2
 .المبادأة في التفاعبلت االجتماعية   (3

مقاومرررة الضرررغوط الراميرررة إلجبرررار الفررررد عمرررى إتيررران مررراال   (4
 .ير بو من أفعال

فضررربل عرررن مبلءمتيرررا لطبيعررررة الممارسرررات المتبادلرررة بررررين  
 يتصررررررل بمسررررررتوي توكيررررررد ذات كررررررل منيمررررررا الررررررزوجين فيمررررررا 

 .[22]طريف شوقي , محمد حسن
( بطريقرة 0.61وقد بمى معامل  بات المقياس في دراسة سرابقة قردره )

 إعادة التطبيق .
بالنسبة لمصدق فقد ترم التحقرق مرن صردق المقيراس األصرمي  أما     

وأنو يتمت  بدرجرة  [16]طريف شوقي دراسة  :م لفي دراسات سابقة 
عاليررررة مررررن الصرررردق وخاصررررة الصرررردق التكررررويني , والصرررردق العرررراممي 
فضررربل عرررن الصررردق التبلزمررري ومرررن المتوقررر  أن تقررردم نترررائج الدراسرررة 
الحاليررة دعمررا إضررافيا لصرردقو فرري حالررة اتفاقيررا مرر  بعررض التوقعررات 

 مبيريقية .  القائمة عمى األسس النظرية واال
 صدق اختبار الميارات التوكيدية :

توزيعرررو بحسررراب صررردق االختبرررار عرررن طريرررق  وقرررد قرررام الباحرررث
بصرررررررورتو االوليرررررررة عمرررررررى مجموعرررررررة مرررررررن المحكمرررررررين مرررررررن ذوي 
االختصرراص، وقررد تررم الحصررول عمررى توافررق بيررنيم عمررى فقرررات 



 2012، ايمول –( 8(، العدد )1المجمة الدولية التربوية المتخصصة، المجمد )
 

334 

 

 

االختبار وكران رأييرم ب نرو يتمتر  بمسرتوى صردق مناسرب ويمكرن 
 جم  البيانات في البحث الحالي.استخدامو ل
 جم  البيانات: 

تم تطبيق االختبارات فرديا وجمعيرًا حيرث ترراوح عردد األفرراد فري      
مفحوصرررررًا , وقرررررد اسرررررتغرقت جمسرررررة  5إلرررررى  3الجمسرررررة الواحررررردة مرررررن 

 دقيقة . 55 – 50التطبيق حوالي 
 نتائج الدراسة  .5

عمررررى ) عرررردم يررررنص ىررررذا الفرررررض  :الفرررررض األولأواًل : نتررررائج      
وجرررررود عبلقرررررة ارتباطيرررررو برررررين توكيرررررد الرررررذات ) العرررررام والنررررروعي( فررررري 
العبلقررررات الزوجيررررة  وبررررين كررررل مررررن العنررررف األسررررري ب شرررركالو لرررردي 

 مجموعة مرتفعي التوكيدية( 

 
 2جدول 

 كيديةالتو والعنف األسري من لدى مجموعة األزواج مرتفعي  االرتباط بين المهارات التوكيديةمعامالت 

 يةالتو كيد

 

 األسريالعنف 

نقد
و ال

وجي
ت

اب 
عج

 اإل
داء
إب

بلف 
الخت

ر ا
ظيا

إ
 

اب
لعق
ا

 

ضب
 الغ

عن
ير 
تعب
ال

 

بلل
ستق
اال

فس 
 الن
ضبط

 

رحة
صا

الم
ني 
العم
ر  

عتذا
اال

وق  
لحق
ن ا
 ع
فاع
الد

صة
لخا
ا

عام 
د ال

وكي
الت

 
العنف األسري

 

 *0.253- 0.181 *0.255- 0.170- 0.245- 0.163- *0.252 *0.217 *0.252 0.191 **0.347 البدني

 **0.270- 0.272 0.191- 0.131- **0.277- 0.177- *0.263 *0.244 *0.224 0.229- 0.173 المفظي

 **0.280- 0.168 0.119 *0.207- 0.182 *0.22- 0.232 *0.205 169- 0.124- 0.157 العدوانية

العنف 
 العام

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

 
      0.205 =  0.05      * مستوى الدالة عند

 0.267        = 0.1     **مستوي الداللة عند 
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 عما يمي : ( 2)يكشف لنا الجدول
بررين الدرجررة عمررى  0.001يوجررد ارتبرراط سررمبي دال عنررد مسررتوى  -1

 -البردني  التوكيد العرام ودرجرة العنرف األسرري العرام وأشركالو )العنرف
 العدائية(  -المفظي 

ظيرار  -وجد أن ميرارات التوكيديرة المرتفعرة وىري توجيرو النقرد  -2 وا 

والتعبيررر عررن الغضررب أك ررر الميررارات الترري  -والعترراب  -االخررتبلف 

 .ترتبط إيجابيًا بالعنف األسري 

وجرررد أن الدرجرررة المرتفعرررة فررري الميرررارات التوكيديرررة وىررري )إبرررداء  -3

 واالعتذار العمني(  -والمصارحة  -نفس وضبط ال -اإلعجاب 

 

ارتبطت سمبيًا بالعنف األسري  مما يعنري أنرو كممرا ارتفعرت الميرارات 

 . التوكيدية يقل العنف ب شكالو العام والنوعي

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

 ارتباطيو بين توكيد الذات 

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

 منخفضي التوكيدية (

 3جدول 

 العنف األسري لدى مجموعة األزواج منخفضي التوكيدية ومصفوفة معامالت االرتباط بين المهارات التوكيدية 

 التو كيدية

 

نقد العنف 
و ال

وجي
ت

اب 
عج

 اإل
داء
إب

بلف 
الخت

ر ا
ظيا

إ
 

اب
لعت
ا

ن  
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بير
لتع
ا

ضب
الغ

بلل 
ستق
اال
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فس
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صا
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العم
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ن 
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فاع
الد

صة
لخا
ق ا
حقو
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عام
د ال

وكي
الت

 
العنف األسري

 

 *0.232 0.163- 0.170 **0.297 0.169 **0.297 150 *0.195- 0.170- 0.101 0.196- البدني

 *0.196 0.130 *0.200 **0.258 *0.214 **0.258 123 *0.187- *0.209- 0.179 0.214- المفظي

 *0.197 0.123- 0.163 **0.260 0.179 **0.260 0.116 *0.217- 0.173- 0.164 0.179 دوانيةالع

العنف 

 العام
-0.218* 0.148 -0.214* -0.199* 180 0.306** 0.218* 0.306** 0.180 -0.133 0.240 

     0.195=  0.05 مستوى الداللة عند 

 0.245=  0.01 مستوى الداللة عند 
 ما يمي : ( 3)جدول يتضخ لنا من ال

منخفضرة والعنرف ( وجد ارتباط موجب برين ميرارات التوكيرد العرام ال1
 األسري بشكل عام .

( وجد ارتباط سمبي برين درجرة الميرارات التوكيديرة المنخفضرة وىري 2
العتررراب( وبرررين العنرررف األسرررري  -إظيرررار االخرررتبلف  -)توجيررو النقرررد 
 .بشكل عام 
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المنخفضرررررة عمرررررى الميرررررارات ( وجرررررد ارتبررررراط موجرررررب برررررين الدرجرررررة 3
والمصررارحة(  -وضرربط الررنفس   - االسررتقبللالتوكيديررة التاليررة وىرري )
 .والعنف األسري عامة 

 انيررررررًا : نتررررررائج الفررررررروق بررررررين مجموعررررررة األزواج مرتفعرررررري التوكيديررررررة 
 ومجموعة األزواج منخفضي التوكيدية في درجات العنف األسري.

د فرروق ذالرو إحصرائيا الفرض ال الث والذي يرنص عمرى انرو ) ال توجر
بررين مجمرروعتي األزواج مرتفعرري التوكيديررو وبررين منخفضرري التوكيديررة 

 في العنف األسري ب شكالو )العام و النوعي( .

 4جدول 
 يدية عمى درجات العنف األسريفي التوك والمنخفضة المرتفعةالفروق بين مجموعتي نتائج 

 مجموعات التوكيدية      
 

 العنف األسري 
 

 ج األزوا
 مرتفعي التوكيدية

 90ن = 

 األزواج 
 منخفضي التوكيدية

 110ن = 
 الداللة قيمة ت

 ع م ع م

ري
ألس

ف ا
لعن
ا

 

 0.001 15.15 10.87 22 1.23 4.64 البدني

 0.001 14.66 6.68 13.43 1.24 2.96 المفظي

 0.001 15.95 3.13 7.66 1.39 2.20 العدائية

 0.001 17.24 18.36 43.12 2.73 9.81 العنف العام

       

توجد إلى أن  (4)عمييا الجدول  يشملالتي  الفروقتشير      
وبين المخفضين عمى المرتفعين في الميارات التوكيدية فروق بين 

إلى أن المنخفض في الميارات  الفروقكما تشير أشكال العنف  
الزوجية التوكيدية يزيد لدييم العنف ويكونون أقل توافقًا في حياتيم 

مما يعني أن األزواج الذين يتسمون بقدر مرتف  في الميارات 

التوكيدية يمتمكون الكفاءة الذاتية في التفاعل االجتماعي 
 .المتنوعة ويرفضون العنف األسري ب شكالو 

 
 :نتائج التنبؤ بالعنف األسري

ميرررارات السرررموك  الفرررض الرابررر  الرررذي يرررنص عمرررى أنرررو ال توجرررد 
 القدرة عمى التنبؤ بالعنف األسري العام والنوعي.التوكيدي العام 
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 5جدول 
 لمعرفة حجم تأثير المتغيرات المستقمة عمى المتغيرات التابعة (B)تحميل االنحدار ومعامل تحميل المسار بيتا نتائج 

المتغيرات 
 المستقمة

 مجموع المربعات المتغيرات التابعة
متوسط 
 المربعات

 (B)معامل  الداللة F د.ح
قيمة 
 )ت(

 الداللة

ات
 الذ

كيد
تو

 

العنف 
 البدني

 1 5955.23 5955.23 االنحدار
 198 103.33 20451.14 التفاعل 0.001 3.64- 12.16- 0.001 57.62

 199  26416.38 المجموع

العنف 
 المفظي

 1 2068.63 2068.63 االنحدار
 198 38 7524.96 التفاعل 0.01 3.40- 6.88- 0.001 54.43

 199  9593.59 المجموع

 العدائية
 1 444.38 444.38 االنحدار

 198 10.98 2174.78 التفاعل 0.05 1.19- 2.77- 0.001 40.45
 199  2619.15 المجموع

العنف 
األسري 
 العام

 1 9859.27 9859.27 االنحدار

63.31 0.001 -11.66 -2.84 0.01 
 198 155.71 30831.50 علالتفا

 199  40590 المجموع
 198 302.75 44807.36 التفاعل 
 199  49509.74 المجموع

 
سرمبية برين  نسبة التبراينيتضخ من نتائج االنحدار ومعامل بيتا أن 

والعنرررف األسرررري ممرررا يررردل عمرررى أنرررو كممرررا  األزواجالتوكيديرررة لررردى 
ديررة انخفضررت أشرركال العنررف األسررري والعنررف بشرركل ارتفعررت التوكي

 عام . 
 ناقشة النتائج م .6

 تفسير نتائج الفرض األول :     
يرررنص ىرررذا الفررررض عمرررى ) عررردم وجرررود عبلقرررة ارتباطيرررو برررين      

وبين كل مرن  في العبلقات الزوجية  توكيد الذات ) العام والنوعي(
 كيدية( العنف األسري ب شكالو لدي مجموعة مرتفعي التو 

حيررث أتضررخ وجررود ارتبرراط سررمبي بررين الميررارات التوكيديررة المرتفعررة 
الترري تعكررس التعبيرررات االنفعاليررة االيجابيررة والمناسرربة وبررين العنررف 

األسري ب شكالو العام والنوعي الموجو نحو المرأة من جانرب الرزوج 
, فالميررررارات التوكيديررررة تعبررررر عررررن الكفرررراءة الذاتيررررة فرررري التعامررررل و 

االجتمررراعي مررر  الطررررف ا خرررر , كمرررا أن العائرررد الفعمررري التفاعرررل 
لتوكيرررد الرررذات االيجرررابي موجيررراي نحرررو الرررذات أو ا خرررر يتم رررل فررري 
تررردعيم الرررذات والرررردعم الخرررارجي المقرررردم مرررن الطرررررف ا خرررر لمفرررررد 
المؤكرررد لذاترررو بمرررا يفضررري إلرررى التعبيررررات الوجدانيرررة عرررن المشررراعر 

 .  االيجابية كاإلعجاب و الصراحة نحو الزوجة
فالعبلقررة العكسررية بررين توكيررد الررذات المرتفرر  وبررين العنررف يعنرري أن 
األزواج الذين يتسمون بقردر مرتفر  مرن الميرارات التوكيديرة ينفررون 
مررن العنررف ويرفضررونو ويكونررون أك ررر توافقررًا فرري حيرراتيم الزوجيررة , 
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نظرًا ألنيم يمكنيم تفريى توتراتيم بصورة صرحية ومقبولرة اجتماعيرا 
 ارتفاع الميارات التوكيدية بديبًل لمعنف . ومن  م تعد

اتضررررررخ أن ىنرررررراك ارتباطررررررًا ايجابيررررررا دااًل بررررررين الدرجررررررة  وكمررررررا     
المرتفعررررة فرررري الميررررارات التوكيديررررة ) الترررري يسرررريء بعررررض األزواج 
ظيررار  اسررتخدميا مررن قبيررل اإلسررراف فرري توجيررو النقررد بشرركل دائررم وا 

الخاصررة ,  االخرتبلف و التعبيررر عررن الغضررب والرردفاع عررن الحقرروق
وبررين العنررف العررام . وتعنرري ىررذه النتيجررة أن بعررض األزواج الررذين 
يتسررررررمون بضررررررعف القرررررردرة عمررررررى التعبيررررررر التمقررررررائي المبلئررررررم عررررررن 
االنفعرراالت يتميررزون بررالعنف وذلررك لررر بتيم الشررديدة فرري الررتحكم و 
السيطرة , فمن المعرروف أن العنرف يعرد أحرد أشركال ممارسرة القروة 

خبلليرا التر  ير عمرى ا خرر و السريطرة عميرو التي يحاول الفررد مرن 
رادتررو عمررى إرادة  .[33] فررإذا لررم يررنجخ الررزوج فرري فرررض سرريطرتو وا 

ا خررر ) الزوجررة ( فررإن أفعالررو العنيفررة ترجرر  إلررى فشررمو الررذي ربمررا 
 . [20]ييدم عبلقتو بزوجتو الذي ير ب في التحكم فييا 

ة المبكررة حيث تشرير بعرض الدراسرات إلرى أن التنشرئة االجتماعير  
لمرررردور الجنسرررري تعمررررم الررررذكور أن يكونرررروا شررررركاء مسرررريطرين , وأن 
يسرررتخدموا القررروة لممحافظرررة عمرررى ىرررذه السررريطرة , بينمرررا ترررتم تنشرررئيو 
األن ررى اجتماعيررا عمررى تقبررل العبلقررات الزوجيررة الترري تتسررم بسرريطرة 

وأيضا يتضخ من خبلل النتائج السرابق اإلشرارة إلييرا .  [34]الرجل
ات التوكيديرررررة المؤديرررررة لمعنرررررف البررررردني و المفظررررري أن أىرررررم الميرررررار 

والعدائيررررة الموجررررو نحررررو المرررررأة مررررن قبررررل الررررزوج ىرررري توجيررررو النقررررد 
ظيار االختبلف و ك رة العتاب و التعبير عن الغضرب و الردفاع  وا 
عررن الحقرروق الخاصررة . وتتسررق ىررذه النتيجررة مرر  مررا خمصررت إليررو 

تباطررا داال مررن أن التوكيديررة ارتبطررت ار   [35] دراسررة بررص وبيررري
بكررل مررن العرردوان العررام و المفظرري و العدائيررة , وأيضررا تتسررق ىررذه 

مرررن أن  [13]النتيجرررة مررر  مرررا خمصرررت إليرررو دراسرررة طريرررف شررروقي 
الترروتر المرتفرر  يجعررل الفرررد أك ررر قابميررة لبلسررت ارة ومررن  ررم ممارسررة 
العنررف األسررري, فرربعض األشررخاص مرتفعرري التوكيديررة يسررتطيعون 

شاعرىم السمبية وتخفيف توتراتيم أوال ب ول , التعبير التمقائي عن م
وحل صراعاتيم مرن خربلل  التعبيرر التمقرائي عرن المشراعر السرمبية  
تمك األساليب التوكيدية التي تجعميم قردرة عمرى إنجراز أىردافيم فري 

 . [13]الحياة
ففرري ىررذه الحالررة يعررد السررموك التوكيرردي سررموكًا عرردوانيًا ييرردف      

و السرررريطرة وخفررررض القمررررق والترررروتر فرررري  إلررررى الرررردفاع عررررن الررررذات
المواقرررررف الم يررررررة ليرررررذا القمرررررق .. كمرررررا تررررروحي ىرررررذه النتيجرررررة بررررر ن 
األشررررخاص مرتفعرررري التوكيديررررة يتصرررررفون وفررررق معررررايير اجتماعيررررة 
محددة لدييم تعكس حب السيطرة و الخضوع األعمرى مرن الطررف 
ا خررر ) الزوجررة لسررمطتو .. وربمررا تتسررق ىررذه النتيجررة مرر  مانتيررت 

مررن أن مرتكبرري العنررف األسررري يتميررزون  [36]دراسررة تامسررن  إليررو
 .  باعتقادىم بتدني الطرف ا خر

م  ما خمصت إليو نتائج دراسرة محمرد  [36]دراسة تامسن وتتفق  
مررررررررررن أن األفررررررررررراد ذوي التوجيررررررررررات العنيفررررررررررة ذوي  [8]الدسرررررررررروقي 

  Adornoالشخصررررررريات التسرررررررمطية تمرررررررك التررررررري وصرررررررفيا ادورنرررررررو    
والعداوة العامرة والميرل لمرتيكم بالقوة و الغمظة    Frankelوفرانكل 

 .التدمير و 
كمرررا أن بعرررض األشرررخاص مرررن مرتفعررري الميرررارات التوكيديرررة      

السمبية يتسمون ب فكار نمطية جامدة عرن المررأة بوجرو عرام , تردور 
حرررررول حرررررق الرجرررررل فررررري الرررررتحكم فررررري المررررررأة فيجررررردون فررررري إظيرررررار 

ل مرررن أشررركال الضرررعف المشررراعر العاطفيرررة، الحرررب واإلعجررراب شرررك
يخشررون مرررن التعبيرررر عنرررو كمررا أن المصرررارحة أو االعترررذار العمنررري 
ربمررا يقمررل مررن منررزلتيم أو مكررانتيم ودائمررا مررا ينظرررون إلررى ذواتيررم  
باعتبارىا األعمى وأن المرأة صاحبة ذات ىشة وأك ر تحمبلي ور برة 

ال تعترض عمرى م رل ىرذا امخ في تحكم والزوج فييا . فقد في التس
صررررررفات و ال تمتمرررررك القررررردرة عمرررررى الموجيرررررة , أو أنيرررررا تظيرررررر الت

ميررارات ضررعيفة فرري حررل المشرركبلت ممررا يرردعم ذلررك مررا أشررار إليررو 
أن مجموعررة مررن الزوجررات قررررن  2003طريررف شرروقي فرري دراسررة 
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ىررري التعبيرررر عرررن المشررراعر أن أىرررم الجوانرررب التررري ييمميرررا الرررزوج 
 .[33]العاطفية 

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

مر  وجيرة  تصورات لدي الفرد .ويتفق الباحثبتغيير وتعديل تمك ال
مررررررن أن إسرررررراءة اسررررررتخدام الميررررررارات  [16]نظررررررر طريررررررف شرررررروقي 

ن التوكيدية, والتي قد ت خرذ صروراي متعرددة مرن قبيرل عردم التمييرز بري
التوكيرررد والعنرررف , أو ممارسرررة التوكيرررد بصرررورة مباشررررة ومفرطرررة قرررد 

 .يزيد من سوء الفيم بين الزوجين 
إذ يعتقرد الرجرل فرري تعاممرو مرر  المررأة مرن منطررق تفوقرو عمييررا      

مما يضرر بالعبلقرة التري يجرب أن تسرتمر بينيمرا وكرذلك فقرد تردرك 
تخرردش حياءىررا المرررأة ىررذه التصرررفات ب نيررا عدوانيررة موجررو إلييررا . 

ويرررؤذي مشررراعرىا فقرررد تتبنررري اتجاىرررات سرررمبية نحرررو الرررزوج . وتررر تي 
بممارسررات اسررتفزازية ضررده لكسررر شرروكتو فررإن وجررد الررزوج مقاومررة 
من زوجتو وردود أفعال حازمة فقد تنقط  سمسرمة العنرف . وىرو مرا 
يعد عامبلي إضرافيا لمقمرق و الضرغط النفسري , والتيديرد وبيرذا تكرون 

السررررمبية المرتفرررر  ليسررررت وسرررريمة لخفررررض القمررررق و  ميررررارات التوكيررررد
الضغوط النفسية بل وسيمة لت جيميا يدف  الزوج فري اتجراه العنرف , 
فاإلسرررراف فررري إظيرررار االخرررتبلف والعتررراب والتعبيرررر عرررن الغضرررب 
وك رررة النقررد خاصررة أمررام ا خرررين وتوجيررو المرروم دون توقررف ينشرر  

كران لفظيرا أو بردنيا مناخًا مييئًا لمعنف األسري بين الزوجين سرواء 
 أو عدائيًا .

وتشير نظرية التبادل االجتماعي إلرى أي تفاعرل يسرتمر حرين      
يحصررررل الطرفرررران عمررررى مجموعررررة مزايررررا تجعمررررو مفيررررداي , ومررررن ىررررذا 
التصررررور يمكررررن القررررول برررر ن االمتنرررراع عررررن تقررررديم الرررردعم االيجررررابي 

 .  [33]لمعنف يقمل من احتمال صدوره فيما بعد

مرن  [37]جة تتسق م  ما أشار إليو معترز عبرد ا  وىذه النتي     
بررررين السررررموك العرررردواني وتوكيررررد أن ىنرررراك تمررررايز واسررررتقبلل واضررررخ 

  .الذات 
فيرررذا مرررن شررر نو إن يطمرررئن القرررائمين ببرنرررامج تنميرررة ميرررارات      

السموك التوكيردي أنيرم ال ينمرون السرموك العردواني دون وعري مرنيم 
تكرون لديرو نيرو فري اإليرذاء , ولرو بذلك , فالشخص المؤكد لذاتو ال 

حدث ذلك ف نو يكون  ير مقصود . أو يراد بو تعديل وتحسرين أو 
. وعمرى  [16]استخبلص حرق مسرموب أو ممارسرة حرق فعمرى لمفررد

الجانب ا خر تشير الدراسرات إلرى أن تعررض المررأة لمعنرف داخرل 
المنررررزل يررررؤ ر سررررمبا عمررررى مشرررراعرىا فرررري العبلقررررة الجنسررررية و عمررررى 

ا عمرررررى التفررررراوض فررررري القبرررررول والررررررفض وممارسرررررة الجرررررنس قررررردرتي
 . [26]األمن

 تفسير نتائج الفرض الثاني :  
يررنص ىرررذا الفررررض عمررى )عررردم وجرررود عبلقررة ارتباطيرررو برررين توكيرررد 
الرررررذات ) العرررررام والنررررروعي( وبرررررين العنرررررف األسرررررري ب شررررركالو لررررردي 

 مجموعة األزواج منخفضي التوكيدية (
( إلررررررى أن الدرجررررررة 5ول رقررررررم )وتشررررررير النتررررررائج الررررررواردة بجررررررد     

المنخفضة في التوكيد العام ارتبطرت ايجابيرا برالعنف العرام وأشركالو 
البرررردني المفظرررري العدائيررررة بيررررد أن األمررررر لرررريس كررررذلك بالنسرررربة لكررررل 
ميارات التوكيد الفرعية . مما يجعل العنف ينشر  عرن ذات ميردده 

ف ومعتقرردات مضررخمة و يررر مسررتقرة , وربمررا يمجرر  الررزوج إلررى العنرر
ضرد المرررأة بيرردف توجيررو الغضررب إلررى الخررارج ك سررموب يتجنررب بررو 

خمصرررت إليرررو نترررائج  مراجعرررة الرررذات , وتتسرررق ىرررذه النتيجرررة مررر  مرررا
مرن أن األشرخاص الرذين يفتقردون إلرى التوكيديررة  [20]دراسرة بيررن 

أو يعجررررزون عررررن التعبيررررر عررررن المشرررراعر االيجابيررررة نحررررو ا خررررر 
إقامرررررة عبلقرررررات  يميمرررررون إلرررررى العنرررررف بمرررررا يفضررررري إلرررررى صرررررعوبة

اجتماعيرررة م مررررة ويتسرررمون بمشررراعر عررردم الفاعميرررة وعررردم الكفررراءة 
الذاتيررررة فرررري التعامررررل مرررر  ا خرررررين , ويمجئررررون إلررررى العنررررف لررررذرائ  
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ففررررررري ضررررررروء النظريرررررررات االجتماعيرررررررة يفسرررررررر  .وأ رررررررراض تعبيريرررررررة
تحديرد العوامرل المؤديرة إلرى العنرف األسرري مرن    Kaplanكاببلن

حيررث أشررار  Self Attitudeالررذات   خرربلل نظريررة االتجرراه نحررو 
إلى أن العنف األسرري يحردث عنردما يجاىرد الفررد لكري يتكيرف مر  
اتجاىاتو السمبية نحرو الرذات، فالرذين يتسرمون بانخفراض فري تقردير 

يميمررون إلررى تبنرري أنماطررا منحرفررة مررن    Self Esteemالررذات
السررموك كوسرريمة لجررذب انتبرراه ا خرررين وتحقيررق اتجرراه ايجررابي نحررو 

فرري مقابررل ذلررك فرر نيم يميمررون إلررى   Baumeister[15] تلررذاا
أو المشرررراعر  االسررررتياءإظيررررار ميررررارات ضررررعيفة فرررري التعبيررررر عررررن 

ظيرار االخرتبلف وعردم توجيرو المروم  السمبية من قبيل توجيرو النقرد وا 
والعتررراب وعررردم القررردرة عمرررى التعبيرررر عرررن الغضرررب بشررركل مباشرررر , 

ت وبررين العنررف األسررري حيررث يوجررد ارتبرراط سررمبي بررين تمررك الميررارا
بشررركل صرررريخ . ولكرررن ربمرررا يتسرررم ىرررؤالء األشرررخاص ذوي التوكيرررد 
المررررنخفض إلررررى تخررررزين ردود أفعرررراليم وانفعرررراالتيم وترررروتراتيم حتررررى 

فقرررد يطمرررق الشرررخص  ىتترررراكم  رررم يحولونيرررا إلرررى صرررورة عنرررف أخرررر 
شائعة لبلسرتمتاع برؤيرة الطررف ا خرر فري حالرة نرفرزة وتروتر , أو 

ير المكائرررد التررري يمكرررن أن ترررؤذي ا خررررين فررري يجرررد متعرررة فررري تررردب
الخفاء وفي نفس الوقت يبدو لآلخرين وفي حالة مرن ضربط الرنفس 
و االسرررتقبللية بعيررردًا عرررن األحرررداث المؤديرررة لمعنرررف فررري حرررين أنرررو 

. وىرررذه النتيجرررة  تتسرررق مررر  مرررا انتيرررت إليرررو   ةيفتقرررر إلرررى التوكيديررر
 Internal Locus ofمررن أن الضرربط الررداخمي  ىدراسررة أخررر 
Control  وقرد  [9]ة عرض لمعنرف داخرل األسررة و البيئرمرتبط بالت

مررن أن مجموعررة مررن  [17]توصررمت أيضررا دراسررة روزينبرررم واورلرري 
األزواج الذين يتسمون بإساءة معاممرة زوجراتيم يتميرزون بر نيم أقرل 

إلرررررى أن ىرررررؤالء  [11]توكيديرررررة . وخمصرررررت دراسرررررة كيرررررت وكونرررررال 
 انخفاض في التوكيدية .عبيرية و األزواج يتميزون بانخفاض الت

وتفضي إلى مناخ اجتماعي يسوده عدم التقبل وعردم التفراىم،      
فررري ا مرررب األحيررران يحررردث العنرررف األسرررري ضرررد المررررأه وأن كررران 

بصورة خفية . نتيجة لخوفيا من الشكوى أو المحافظة عمرى البقراء 
 أو لتغاضررري المجتمررر  عرررن تمرررك الظررراىرة , أو تحرررت وطررر ة التقاليرررد
واألعررراف الترري قررد ال تسررتيجن السررموكيات المتصررمة بررالعنف ضررد 

 المرأة . 
وتؤكد الدراسات في ىذا اإلطار عمرى ارتبراط اإلسراءة والعنرف      

بانخفاض مستوي األلفة و المرودة نحرو الشرريك . والمفيروم السرالب 
صرفوت فرررج ,  الحرزن نحرو الشررريك المسريء  نحرو الرذات ومشرراعر

  ذلررك تعرريش المرررأة تحررت ظررل ىررذا الرجررل و ومرر [38]ىبررو إبررراىيم
تحت ىذا القير النفسي. فقوة الرجل البدنية تيرددىا . والخروف مرن 
االعتراض عميو ناب  من شعورىا ب نيا مر مرة عمرى العريش  تحرت 
التيديد , فيي تتقبل العنف في الخفاء وتحرص عمى العيش داخرل 

ن كانررت ميررارات توكيررد الررذات المررنخفض  األسرررة و البيررت حتررى وا 
لرردي الرجررل . وممررا يؤكرررد خرروف المرررأة مرررن الشرركوى، وعرردم البررروح 

 بسوء التوافق و العنف الموجو ضدىا ما يمي :
 مشكمة.اعتبار أن األمر ال يم ل  .1
 أو أن ىذه المشاعر السمبية  ير متكررة أو مستمرة . .2
  انوي.أمر  أنوأو  .3
 أو ناتج عن مشكبلت آخري خارجية . .4
يتسررررررمون بالشررررررعور السررررررمبي بقيمررررررة الررررررذات فرررررراألزواج الررررررذين      

يتميزون ب نيم أك رر ت ييرد العترداء الرزوج عمرى زوجترو ويسرتخدمون 
تمرررررك األسررررراليب كوسررررريمة أو كميكانيزمرررررات دفاعيرررررة وحيرررررل لتبريرررررر 
أفعاليم وتغطية ما بداخميم من عجز وضرعف ويجردون فري إسرقاط 
المرررروم و النقررررد و إظيررررار االخررررتبلف و العترررراب إلررررى خررررارج الررررذات 
وتوجييررو إلررى طرررف آخررر كالزوجررة مرربلذًا لحمايررة الررذات و تحقيررق 

نحررو الررذات كرر ن يقررول الررزوج )أنيررا ال تيررتم برري, أنيررا  إيجررابياتجراه 
 .[39]ال تفيمني( 

فالعنف ما ىرو إال وسريمو إلسرقاط الكراىيرة التري تررتبط بغريرزة      
ايررة المطرراف لسررموك عرردواني مسررتمر حفررظ الررذات , العنررف ىررو ني
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ن يعنررررري عقرررررد العرررررزم واإلصررررررار عمرررررى مطررررراردة ومبلحقرررررة العررررردواو 
اىتمامرررات الفررررد أمرررا العنرررف فيرررو اسرررتخدام  القررروة قسررررًا أو التيديرررد 

   . [40]باستخدام القوة
ويصبخ العنف مشروعا وقبوال اجتماعيا لدي المرأة من خربلل      

فيري   Culture of Violence Theoryنظريرة  قافرة العنرف 
بغيررررررة اسررررررتمرار الحيرررررراة الزوجيررررررة و تحمررررررل  تتقبررررررل النقررررررد والعترررررراب

مسرررررئوليات الحيررررراة والقررررردرة عمرررررى حرررررل مشررررركبلتيا و التعتررررريم عمرررررى 
مواجيررة تمررك المشرركبلت بمررا  يجعررل الزوجررة تحرررص عمررى مداومررة 
العبلقررة الزوجيررة ميمررا كانررت الظررروف وميمررا كمفيررا األمررر .كررذلك 
ام فررإن الزوجررة أن ترردرك األسررباب الحقيقيررة الترري تكمررن وراء اسررتخد

مسرئولياتيا  ىالزوج لتمك الميارات التوكيديرة السرمبية كمرا ترعرى مرد
 .[41]عن ىذا التصرف السمبي 

وقد يرج  السبب في استمرار المرأة في العبلقة الزوجية عمرى      
الرررر م مرررن تعرضررريا إلرررى أشررركال عديررردة مرررن العنرررف ىررري الظرررروف 

, أو الضرررررررررغوط ادية واعتمادىرررررررررا المرررررررررادي عمرررررررررى الرررررررررزوجاالقتصررررررررر
جتماعيررررة وعرررردم وجررررود أي مسرررراندة اجتماعيررررة بعررررد الطرررربلق أو اال

االنفصال كذلك الر بة فري المحافظرة عمرى األبنراء والتواجرد بقرربيم 
. مرر  عرردم الحرمرران يمررنعيم مررن االنحرافررات السررموكية إضررافة إلررى 
أن نظرة المجتم  تجاه المطمقرة ومرا تحممرو مرن وصرمو عرار داخرل 

ساليب إيجابية وتوظفيا بطريقرة المجتم . فالزوجة يجب أن تتبني أ
فعالة في كف العنف وضمان عدم تكرراره حترى تحمري نفسريا فيري 

 قد ال تمن  العنف, ولكنيا ربما تخمق توافقًا زوجيًا.  
 تفسير الفرض الثالث :

والررذي يررنص عمررى انررو ) ال توجررد فررروق ذالررو إحصررائيا بررين        
ضري التوكيديرة فري مجموعتي األزواج مرتفعي التوكيديو وبين منخف

 .العنف األسري ب شكالو )العام و النوعي( 
وتشرررررررير النترررررررائج إلرررررررى وجرررررررود فرررررررروق دالرررررررة إحصرررررررائيا برررررررين      

المجمرروعتين فرري كررل مررن العنررف األسررري ب شرركالو العررام و النرروعي 

فررري اتجرررراه األشررررخاص ذوي المسرررتويات المنخفضررررة مررررن الميررررارات 
ليرررو الدراسرررات خمصرررت إ التوكيديرررة . وتتسرررق ىرررذه النتيجرررة مررر  مرررا

السابقة من أن منخفضوا التوكيدية يفتقررون إلرى الميرارات المتعمقرة 
بالعبلقررات الشخصررية المتبادلررة ولرردييم توقعررات سررمبيو حررول بعررض 
أشرررركال السررررموك اعتقررررادًا مررررنيم انررررو سرررري ير عرررردم االستحسرررران لرررردي 
ا خررررين أو إنرررو  يرررر مقبرررول اجتماعيرررا , ويمجررر  إلرررى العنرررف ضرررد 

الحالرررة ألنيرررم يستشرررعرون التيديرررد ىرررو مرررا يعرررد زوجررراتيم فررري ىرررذه 
مؤشررررررررًا لضرررررررعف الميرررررررارات االجتماعيرررررررة فررررررري مواقرررررررف التفاعرررررررل 
االجتمررراعي  ومرررن ناحيرررة أخررررى فرررإن الشرررخص  يرررر المؤكرررد لذاترررو 
يصررعب عميررو الررتحكم فرري ترروتره أ نرراء مواقررف التفاعررل مرر  الطرررف 

 .[42]األخر ويعاني من انخفاض التحكم في الغضب 
لتعبيريرررة ويتميررزون بالعدائيرررة وتتسررق ىرررذه النتيجرررة انخفرراض او      

فررري أن األزواج الرررذين يتسرررمون برررالعنف [43] مررر  دراسرررة ديترررون 
يتميرررزون بانخفررراض الميرررارات التوكيديرررة مقارنرررة بررراألزواج الرررذين ال 

فارتفرررراع ميررررارات توكيررررد الررررذات اإليجابيررررة يمكررررن  يتسررررمون بررررالعنف
ترري يكنيررا لزوجتررو ممررا الررزوج مررن التعبيررر عررن المشرراعر المتوافقررة ال

يو ررق العبلقررة الزوجيررة بينيمررا .فمشرراركة الررزوج لزوجتررو اىتماماتيررا 
يررؤدي إلررى زيررادة اإلعجرراب و يشررعر الطرررف ا خررر )الزوجررة( ب نررو 
ميررتم بيررا وكمررا أن التخمرري عررن الميررارات الترري تررزعج شررريك الحيرراة 

 توفر المزيد من التوافق الزوجي.
 : الرابعتفسير الفرض 

 الذي ينص عمى أنو ال توجد راب نسبة لمناقشة الفرض الوبال     
ميارات السموك التوكيدي العام القدرة عمى التنبؤ بالعنف األسري 

 العام والنوعي.
تشرررير النتررررائج إلرررى أن أشرررركال العنررررف المترتبرررة ترتيبررررا تنازليررررا      

البرررررردني  ررررررم المفظرررررري تترررررر  ر سررررررمبيًا بالميررررررارات التوكيديررررررة فررررررالعنف 
العنرررررف بشررررركل عرررررام ممرررررا يعنررررري انرررررو كممرررررا ارتفعرررررت . و فالعدوانيرررررة 

التوكيديررررة انخفضررررت أشرررركال العنررررف وىررررذه النتيجررررة تتسررررق مرررر  مررررا 
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مررن أن العنررف األسررري مرررتبط بانخفرراض  [43]انتيررت إليررو ديتررون 
التوكيديررة , وتشررير النتررائج أيضررا إلررى أن العنررف المفظرري يرر تي فرري 

اتي أي انررو كممررا المرتبررة ال انيررة مررن حيررث درجررة ترر  ره بالتوكيررد الررذ
زادت الكفرراءة الذاتيررة زادت معيررا الميررارات االتصررالية واالجتماعيررة 
والتعبيريررة وانخفضررت المشرركبلت الزوجيررة الترري تعكررس فرري العنررف 

 األسري .
كمرررررا أظيررررررت النترررررائج أن التوكيرررررد العرررررام يرررررؤ ر فررررري مسرررررتوي      

أسر ت العدائية ت  يرًا سمبيًا والعدائية تعبر عن الجانب المعرفي مرن 
فيررم وظمررم موجررو ضررد المرررأة مررن جانررب الررزوج . فارتفرراع ميررارات 
التوكيد والتعبير عن المشاعر الوجدانية االيجابية تقمل من العدائية 

 ضد المرأة والنزعات الزوجية من جانب الزوج  .
وترتفررر  ميررررارات التوكيرررد يزيررررد التوافرررق أي أننررررا كمرررا أشررررار طريررررف 

 قرررررافي يتجنرررررب الصرررررراع  اذاء توجرررررو [22]شررررروقي , محمرررررد حسرررررن 
 .والحرص عمى الحياة الزوجية 

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

العنف األسري أنيا قدمت عدة تصورات عن المسرتويين النظرري و 
التجريبررري لتنررراول ىرررذه الظررراىرة شرررديدة ال رررراء و الخصررروبة، و التررري 

التفرررراعبلت االجتماعيررررة و الشخصررررية دورًا كبيرررررًا بررررين تمعررررب فييررررا 
الزوجين، و ت خذ الدراسة الحالية عدة مسرارات المسرار األول نظررة 

ب نررررو تعبيررررر صررررريخ عررررن العررررداء  violenceبرررراح وه إلررررى العنررررف 
hostility  ىرررو يترررراوح برررين ممارسرررة القيرررر المرررادي عمرررى الطررررف و

أو  يرررر المباشرررر، و ا خرررر. و القيرررر و اإليرررذاء النفسررري المباشرررر 
تتبرررراين العوامررررل و المتغيررررررات ال قافيررررة و البيئيررررة و االجتماعيرررررة و 
النفسية التي ترتبط بالعنف ضرد المررأة سرمبًا أو إيجابرًا، كمرا تتردخل 

نيفرة ضرد المررأة سرمبًا عوامل التنشئة في ترسيع بعض األساليب الع
 .[44]أو إيجاباً 

ح التصرررور النظرررري المسرررار ال ررراني: قرررام الباحرررث مرررن خررربلل طرررر  
لمدراسة الحاليرة برافتراض عرام ىرو أن تفراوت ميرارات التوكيرد العرام 

العنف األسرري العرام و أشرركالو ) بررو النروعي ال تررتبط ارتباطرًا دااًل 
 البدني ،المفظي، العدائي ( ،

وتبين بالفعرل ارتبراط أبعراد التوكيرد النروعي العرام سرمبًا ب شركال      
مرتفعررري توكيرررد خاصرررة لررردى المجموعرررة  العنرررف العرررام و النررروعي و

. كمررا تبررين ارتبرراط ميررارات  التوكيررد النرروعي لرردى المجموعررة الررذات
المنخفضرة فرري التوكيديررة بررالعنف العرام إيجابيررًا سررمبيًا ممررا يعنرري أن 
األشرررررخاص الرررررذين يتسرررررمون بانخفررررراض التوكيرررررد الرررررذاتي يتميرررررزون 

سررروء بإسررراءة معاممرررة زوجررراتيم الناتجرررة عرررن العنرررف ويعرررانون مرررن 
 التوافق الزوجي .

مرررررر  نتررررررائج  Bواتفقررررررت نتررررررائج االنحرررررردار و تحميررررررل المسررررررار      
االرتباطات، حيث تبين أن ميارات التوكيد العام تنب  بشكل سمبي 
بررالعنف ممررا يرردل عمررى أنررو كممررا ارتفعررت درجررة الميررارات التوكيديررة 

 يقل العنف األسري 
ا تسرررير مررر  يمكرررن القرررول بوجرررو عرررام أن النترررائج فررري مجمميرررو      

التوق  العام أو التصور النظري الرذي انطمقرت منرو الدراسرة الحاليرة 
لكرررن ىنررراك بعرررض القضرررايا أو التسررراؤالت النوعيرررة عمرررى الدراسرررات 

 :كالتاليىي  تجاىاتاال أ نين منالسابقة التي يمكن حصرىا في 
يمكرررن فررري التسررراؤل الترررالي لمررراذا تعاممرررت معظرررم  االتجررراه األول: 

قة مر  العنرف األسرري عمرى أنرو المتغيرر المسرتقل و الدراسات السراب
لررم تتعامررل معررو كمتغيررر ترراب  يعبررر عررن الظرراىرة الترري تحترراج إلررى 

العنرررررف يتسرررررمون  ممارسررررروتفسرررررير، فنظرررررر بررررراح وه إلرررررى أن و  فيرررررم
 بانخفاض التوكيدية وأن ىذا االتجاه يتمت  بقدر من العمومية.

لمعنررررف الموجررررو  :  نظررررر برررراح وه إلررررى إدراك المرررررأةواالتجرررراه ال رررراني
ضرردىا بشرركل مرتفرر  يعررود عمييررا لررو األ ررر السررمبي عمررى مفيوميررا 

 لذاتيا. ف ولوا عنايتيم بإدراك العنف ضدىا كما تدركو ىي. 
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تبين من نتائج الدراسرة و مرن خربلل تقسريم أفرراد العينرة وفرق و      
مرررررتفعين( أن  -متوسررررطين  -التوافررررق الزوجرررري إلررررى )منخفضررررين 

رات التعبيرررر السرررمبي عرررن التفاعرررل الزوجررري ىنررراك عبلقرررة برررين ميرررا
، فوجرررررد أن ميرررررارات توجيرررررو النقرررررد والعتررررراب  وبرررررين أشررررركال العنرررررف

تعررد بم ابررة العوامررل  ر عررن الغضررب و الرردفاع عررن الحقرروق التعبيررو 
الميي ة لمعنف داخل األسررة كمرا وجرد أن ىنراك عبلقرة برين التعبيرر 

برين التوكيديرة و اإليجابية المعبرر عرن المشاعر و عن الكفاءة الذاتية 
النفررور مررن العنررف األسررري ورفضررو ميررارات التوكيررد السررمبية كالنقررد 

دفاع عرررن الرررار االخرررتبلف والتعبيرررر عرررن الغضرررب و اب و إظيرررتررروالع
تتفررق نتررائج الدراسررة الحاليررة عمومررًا مرر  التوقرر  الحقرروق الخاصررة. و 

العام الذي بدأت بو الدراسة فيما يخص االفترراض القائمرة عميرو أو 
نتيرت إليرو نترائج دراسرات أخررى أقررب فري ىرذا الميردان، و م  مرا ا

نظرًا ألن سرموك العنرف األسرري يتشركل وفقرًا لمحرددات شخصرية و 
 قافيررة و اجتماعيررة و سررياقية، حيررث يصررعب فيمررو فرري ضرروء عرردد 
قميررل مررن المتغيرررات نظرررًا ألن العنررف األسررري يررؤ ر عمررى األطفررال 

صورة قوية فري العبلقرة وعمى اىتزاز صورة المرأة عن ذات ويؤ ر ب
الزوجية ومدى الرضا عنيا ويحد من اسرتمرارىا لرذا فالحاجرة ماسرة 
إلجراء المزيد من الدراسات المستقبمية تعنري بتقرديم تصرورات حرول 
اسررررررتراتيجيات وسرررررربل المواجيررررررة و الوقايررررررة مررررررن العنررررررف األسررررررري 

 امبريقيًا.
 . التوصيات:7

محاولررة أوليرة لبمررورة نخمرص ممررا سربق إلررى أن الدراسرة الحاليررة تعرد 
العررام والنرروعي فرري إطررار العوامررل مفرراىيم العنررف األسررري ب شرركالو 

العنررررررف  الررررررذين يمارسررررررون الخصررررررائص الشخصررررررية لرررررردى األزواجو 
كالميارات التوكيدية العامة والنوعية و ستظل الحاجة قائمة لوض  

 مرررررة تسررررراؤالت لمتغيررررررات المعدلرررررة موضررررر  التفسرررررير واالىتمرررررام. و ا
جابررررة عنيررررا فرررري دراسررررات سررررة الحاليررررة تحترررراج إلررررى اإلأ ارتيررررا الدرا
 -ىي:مستقبمية و 

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

  فكرررار البلعقبلنيرررة األىرررل ىنررراك عبلقرررة برررين توكيرررد الرررذات و
العنررررف األسررررري يمعررررب فييررررا توكيررررد الررررذات لرررردى الررررزوجين و 

 تغيرات معدلة.كم
 تقميمرو أو الرتخمص يمكن تعديل سموك العنرف األسرري و  ىل

منررو تمامررًا مررن خرربلل إعررداد البرررامج العبلجيررة و اإلرشررادية 
 في ىذا الصدد لكل من المعتدي و الضحية.

  ىل يمكن دراسة الدور الدينامي لممتغيرات المعدلرة كرالتعميم
ين و العمررررررل لرررررردى المرررررررأة و مرررررردة الررررررزواج فرررررري العبلقررررررة برررررر

الميارات التوكيدية و بين العنف األسرري مرن ناحيرة و برين 
 الميارات التوكيدية و التوافق الزوجي من ناحية أخرى.

  مررررا الررررذي يرررردف  المرررررأة لبلسررررتمرار فرررري عبلقررررة تنتيررررك فييررررا
آدميتيررا وتيرران كرامتيررا . مررا ىرري األسررباب والرردواف  النفسررية 

 ة . التي تجبر المرأة عمى م ل ىذه العبلقات المرضي
  ىل يمكن تصميم وبناء بررامج لتنميرة الميرارات االجتماعيرة

 االيجابية كبديل لمعنف األسري .
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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 

 
 
 


