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 ممخص:
تيجؼ الجراسة إلى فحز العبلقة بيغ التعخض لئلساءة فى الصفػلة وأساليب السػاجية      

التػجو نحػ التجشب( لجػ الشداء السعشفات  – التػجو نحػ االنفعاؿ –) التػجو نحػ األداء 
إلى التعخؼ عمى قجرة كل مغ التعخض لئلساءة فى الصفػلة  وغيخ السعشفات . كسا تيجؼ

والستغيخات الجيسػجخافية فى التشبؤ بأساليب السػاجية لجػ السعشفات وغيخ السعشفات . تكػنت 
( تخاوحت أعسارىغ 43عيشة الجراسة مغ مجسػعتيغ السجسػعة االولى عيشة السعشفات )ف=

أما عيشة غيخ  ،24,5ؼ معيارػوانحخا 67,44بستػسط حدابى  ،سشة 34-43بيغ 
وانحخاؼ  74,42بستػسط حدابى  ،سشة 52-42( تخاوحت أعسارىغ بيغ 43السعشفات )ف=

. وأشتمست أدوات الجراسة عمى : إستبياف اإلساءة إلى السخأة وقائسة مػاجية  88,6معيارػ 
الشتائج السػاقف الزاغصة ومقياس التعخض لئلساءة فى الصفػلة . وتػصمت الجراسة إلى 

التالية : وجػد فخوؽ دالة إحرائيا بيغ متػسصى درجات السعشفات وغيخ السعشفات فى 
بيشسا لع تػجج فخوؽ دالة  ،التعخض لئلساءة فى الصفػلة والفخوؽ إلى جانب السعشفات

إحرائيًا بيغ السعشفات وغيخ السعشفات فى أساليب السػاجية .كحلظ يػجج ارتباط مػجب داؿ 
درجات عيشة متػسصى درجات السعشفات وغيخ السعشفات عمى مقياس التعخض إحرائيًا بيغ 

لئلساءة فى الصفػلة ودرجاتيغ عمى التػجو نحػ االنفعاؿ . وعجـ وجػد ارتباط بيغ درجات 
عيشة السعشفات وغيخ السعشفات عمى مقياس التعخض لئلساءة والتػجو نحػ التجشب . كسا 

داؿ إحرائيا بيغ درجات عيشة السعشفات فقط عمى  أسفخت الشتائج عغ وجػد ارتباط سالب
مقياس التعخض لئلساءة فى الصفػلة والتػجو نحػ األداء. كسا يتشبأ كبًل مغ التعخض لئلساءة 
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فى الصفػلة والسدتػػ التعميسى بأسمػب التػجو نحػ األداء لجػ السعشفات فى حيغ يتشبأ 
 ػ االنفعاؿ لجػ غيخ السعشفات .التعخض لئلساءة فى الصفػلة فقط بأسمػب التػجو نح
غيخ  –السعشفات –أساليب السػاجية  –الكمسات السفتاحية : التعخض لئلساءة فى الصفػلة 

 السعشفات.
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"العالقة بني إدراك التعرض خلربات اإلساءة يف الطفولة وأساليب 
 املواجوة لدي النساء املعنفات وغري املعنفات"

 

 اعجاد
 د/ شيماء مصطفى احلارونى د/ رشا ذلمد عبد الستار

 كمية األداب -مدرس عمم النفس كمية األداب -مدرس عمم النفس
 نجامعة حموا جامعة حموان

 
 مكدمة :

عاـ في التخاث الديكػلػجي السعاصخ عمي أف أسذ الرحة الشفدية الجيجة  يػجج تػجو     
 ،ى مخحمة الصفػلة الستأخخةتختبط بالشسػ االنفعالي الحؼ يتحقق لمفخد مشح مخحمة السيج وحت

يتػقف عمي نػعية وشبيعة وتكخار  ،ويبجو أف سبلمة وانتطاـ مدار الشسػ االنفعالي
 ; O'Hagen , 1993) االستجابات الدمػكية لآلباء تجاه إنفعاالت وسمػكيات األبشاء 

Oates ,1996) ، تسثل أىع سشج  بالجؼ بيغ الصفل ووالجيوولحا فإف العبلقة اآلمشة التي تتدع
ألف إدراؾ الصفل لمجؼء  ،أكثخ شعػرًا بالفعالية عشج مػاجية الزغػط ووتجعم ،اجتساعي لو

وخاصًة إذا ما اقتخف ذلظ  ،والتقبل يديج مغ شعػرة بالثقة والكفاية وقجرتو عمي السثابخة والتحجؼ
لتي تػاجيو ليدت مسا يجعمو يعتقج أف الزغػط ا ،بإعصائو قجرًا مغ الحخية في اتخاذ قخاراتو

ومغ ثع فإف الجؼء  ،تيجيجًا لو بقجر ما ىي اختبارًا لسجؼ صبلبتو الشفدية وقجرتو عمي التحجؼ
وىحه  ،السجرؾ يجعل الصفل قادرًا عمي تكػيغ صيغة إيجابية عغ الحات والعالع والسدتقبل

السذكبلت مػاجية  مسا يجعمو يعتقج أف بإمكانو ،يتوالريغة تتزسغ إدراكة لكفايتو وفاعم
 أما إذا ما أدرؾ الصفل غياب التقبل والجؼء والسدانجة اإلجتساعية مغ خبلؿ ،واألزمات

فإنو سيذعخ بالتيجيج وعجـ القيسة ونقز الكفاية  ،لو اإلساءة إليو ورفس أو نبح والجيو
ومغ األرجح أنو سيربح عخضو لمػقػع في  ،وضعف القجرة عمي مػاجية إحباشات الحياة

ومغ ثع يسكغ القػؿ بأف سبلمة الجػ  ،لسذكبلت الذخرية التػافقيو مدتقببلً العجيج مغ ا
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ة يعج الدبيل الحؼ يسكشو مغ السػاجية الفاعم ؼ يحياه الصفل داخل أسختو ومجتسعوالشفدي الح
وأنو عمي الخغع مغ أىسية ذلظ يبلحع أف ىشاؾ  ،فيسا بعج لمسػاقف الزاغصة التي قج تػاجيو

فئة مغ اآلباء واألميات يعخضػف أمغ أبشائيع الشفدي لمخصخ ؛ سػاء أكاف ذلظ باإلساءة إلييع 
 ،الخفاعي؛  6:  4224 ،مخيسخأو مغ خبلؿ تعخضيع لخبخات مذاىجة العشف فيسا بيشيع )

2333 . ) 
وتتسثل خصػرة اإلساءة لمصفل في عػاقبيا الػخيسة عمي جػانب نسػه السختمفة في     

تعج مغ أكثخ الخبخات التي يتعخض ليا الصفل السخاحل العسخية التالية ؛ فإساءة السعاممة 
مدتتخة في السخاحل  "Scars تخمف "نجبات فيي ،مجالدمبية التي تتخؾ آثارًا الحقة بعيجة األ

الشسػ، وىحه الشجبات قج تعبخ عغ نفديا في صػر متعجدة ؛ كعجـ اإلحداس التالية مغ 
ومدتػيات مختفعة  ،أو الدمػؾ التجميخؼ أو االندحابي ،أو انخفاض تقجيخ الحات ،باألماف

 . (Moore, 1991)لشسػه نسػًا سػيًا مسيارات البلزمة مغ لـػ الحات ومغ ثع فقجاف الصفل ل
في الدشػات األخيخة عمي دراسة تأثيخات أو تجاعيات اإلساءة  تزاعف التخكيدولحا فقج     

يديج مغ  حيث تػاتخت الجالئل التي تذيخ إلي أف تعخض الفخد لئلساءة في شفػلتو ،لؤلشفاؿ
وفي ىحا الدياؽ أوضحت نتائج العجيج  ،احتساؿ ضيػر دورة العشف الستعاقب عبخ األجياؿ

يغ ألشفاليع لجييع خبخات شػيمة مغ اإلساءة الدابقة مغ الجراسات أف كثيخًا مغ اآلباء السديئ
 , Lundgren)في مخحمتي الصفػلة والسخاىقة ؛ ومشيا دراسة "لشججخيغ وجيخدنخ ولشجكفيدت" 

Gerdner & Lundqvist , 2002) ( مغ اآلباء 42والتي أشارت إلي أف ما ندبة )%
الحيغ تعخضػا لدػء السعاممة واإلىساؿ في الصفػلة يديئػف أيزًا معاممة أشفاليع، ولحا فاف 

يديج مغ احتساؿ معاناة أشفاليع مغ  ،تعخض أحج الػالجيغ أو كمييسا لئلساءة في الصفػلة
شاقات الفخد وقجرتو عمي تػضيف ىحه  حيث إف الخبخات السبكخة تؤثخ في ،إساءة السعاممة

الصاقات في القياـ بجوره كأب أو كأـ ؛ فالصفل السشبػذ مغ أىمو ػػػ مقارنة بصفل أخخ يتستع 
بقبػؿ مغ أىمو ػػػ يترف بعجوانية وعشف أكبخ، ويكػف مزصخبًا مغ الشاحية االنفعالية، 

 ،سدتقبل واإلساءة إلييع )ولفوتكػف نطختو متذائسة، ويكػف أكثخ قابمية لخفس أشفالو في ال
4225 :253-255 . ) 

( ؛ إلي أف Calam & Franchi, 1987 : 4 - 6) "أشارت كل مغ "كبلـ وفخانذى كسا   
فصبيعة  ،اآلباء السديئيغ ألبشائيع غالبًا ما يعيجوف نسصًا مغ اإلساءة تعخضػا إليو فى شفػلتيع
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لحلظ فإنيع يسيمػف إلي  ،نسػذج األبػهخبخات الصفػلة ىى التى تحجد قجرتيع عمى اختيار 
؛ حيث يتعخض  " Cycle of deprivation تكخار نسط آبائيع فيسا يدسى بػ "دورة الحخماف

ىؤالء اآلباء فى شفػلتيع إلى خبخات مغ الحخماف واإلساءة مسا قج يؤدػ إلى إكتدابيع 
نخفاض تقجيخ وا ،لخرائز شخرية سمبية متسثمة فى تذػيو كيفية االستستاع بالحياة

 ،وصعػبات فى التعبيخ عغ السذاعخ، والتػقعات السذًػىو وغيخ الػاقعية عغ اآلخخيغ ،الحات
سييئة لتكخار دورة تعاقب اإلساءة عبخ األجياؿ ؛ والتي العػامل مغ الوىحه الخرائز تعتبخ 

؛ مرصمح "دورة الحخماف الستعاقبة بيغ األجياؿ" ( 285-283:  2332 ،)راتخ أشمق عمييا
وىي تتمخز ػػػ فيسا أضيختو نتائج العجيج مغ الجراسات ػػػ في أف مغ تعخض ألشكاؿ اإلساءة 

 . صغيخًا ال يسكشو مشح الحب والعصاء فيسا بعج ألنو ال يدتصيع أف يسشح ما لع يسشح لو
ومغ ناحية أخخؼ أشارت نتائج العجيج مغ الجراسات إلي وجػد عبلقة تشبؤية بيغ التعخض    

اإلساءة في الصفػلة واالرتكاب البلحق لمعشف ضج الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لخبخات 
وىحا ما أكجت عميو نتائج الجراسة التي قاـ بيا كل مغ "جيمبخت والباسل وشيميشج  ،لو

مغ أف الشداء  (Gilbert , El-Bassel , Schilling & Friedman , 1997) "وفخيجماف
المػاتي أبمغغ عغ تعخضيغ لئلساءة البجنية في مخحمة الصفػلة كاف احتساؿ وقػعيغ ضحية 
لعشف الذخيظ الحسيع في مخحمة البمػغ أكثخ مغ تدعة أضعاؼ احتساؿ وقػع الشداء المػاتي 

ء كسا أشارت الشتائج أيزًا إلي أف الشدا ،ليذ لجييغ تاريخ مغ اإلساءة في مخحمة الصفػلة
المػاتي أبمغغ عغ تعخضيغ لئلساءة الجشدية في مخحمة الصفػلة كاف احتساؿ وقػعيغ ضحية 
لعشف الذخيظ الحسيع في مخحمة البمػغ أكثخ مغ أربعة أضعاؼ احتساؿ وقػع الشداء المػاتي 
ليذ لجييغ تاريخ مغ اإلساءة في مخحمة الصفػلة . وفي تحميل تتبعي آخخ لعجد مغ 

لعشف في الصفػلة ؛ وجج أف ىشاؾ تدامغ بيغ تعخض الفخد لمعشف الجراسات الخاصة با
الجدجؼ في الصفػلة وتعخضو لمعشف مخة أخخؼ أو مسارستو لو في السخاىقة والخشج وذلظ في 

وفي  ،(Flood & Pease , 2009)كل ثسانية مغ عذخ دراسات متعمقة بيحا السػضػع 
 -"تافت وشـػ ومارشاؿ وبانديػ وىػلتدورثت نتائج الجراسة التي قامت أكجىحا الدياؽ أيزًا 

 , Taft , Schumm , Marshall , Panuzio & Holtzworth-Munroe)مػنخو" 
ي أف ىشاؾ عبلقة مباشخة بيغ التعخض لخبخات إساءة السعاممة في أسخة السشذأ ػػ عم (2008
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غ ػػ سػاًء أكاف ذلظ مغ خبلؿ التعخض لمخفس الػالجؼ أو مذاىجة العشف بيغ الػالجي
واضصخاب مابعج الرجمة وما يشجع عشو مغ ارتكاب العشف في وقت الحق أو الػقػع ضحية 

 Bevan)وىػ ما يتفق كحلظ مع نتائج الجراسة التي قامت بيا كل مغ "بيفاف وىيجيشد"  ،لو
& Higgins , 2002)  والتي تػضح أف التعخض لخبخات اإلساءة في مخحمة الصفػلة ػػ سػاًء

بلؿ التعخض السباشخ لئلساءة أو حتي مغ خبلؿ مذاىجة العشف بيغ أكاف ذلظ مغ خ
 ،الػالجيغ ػػػ يعج مغ أقػػ السشبئات بارتكاب اإلساءة الدوجية سػاء أكانت الشفدية أو الجدجية

ومغ ثع فإف ىشاؾ مجسػعة مغ اآلليات أو عػامل الخصػرة الكامشة التي تتػسط ىحه العبلقة 
ولكغ  ،ذلظ لفيع شبيعة ىحه العبلقة ومغ ثع كدخ دائخة العشفوليحا يشبغي الػقػؼ عمييا و 

مسا يججر اإلشارة إليو ىشا أف فخص حجوث دورة العشف ضج السخأة تكػف أكثخ عشج وجػد 
عامل أو أكثخ مغ عػامل السخاشخة لجؼ الفئات األكثخ تأثخًا بيا ؛ وذلظ ألف العشف ػػػػ كأؼ 

ػامل الستفاعمة مع بعزيا البعس ؛ ولحا فإنو سمػؾ أخخػػػػ ىػ محرمة لسجسػعة مغ الع
 ،؛ مخسي 63:  4226 ،يختمف مغ حالة إلي أخخػ بل مغ نسط عشف آلخخ )حديغ

 (.Ioannou , 2008 :94؛  2385
أف العشف ىػ سمػؾ اجتساعي ومغ التفديخات لمعػامل الكامشة وراء ىحه العبلقة أيزًا ىػ    

 Vicarious الشقل البجيمي"جتساعية ويتع تعمسو وتقبمو مغ خبلؿ الشسحجة اال
Reinforcement" وبسا أف األسخة ىي  ،لخبخات اآلخخيغ أثشاء عسمية التشذئة االجتساعية

السرجر األوؿ والخئيذ الحؼ يتع مغ خبللو الرياغة األولي لؤلفكار الستعمقة بأنساط الدمػؾ 
ومغ ثع فإف إرتكاب الػالجيغ لمعشف ضج بعزيع البعس أو ضج  ،السبلئسة وغيخ السبلئسة

أشفاليع قج يديع إلي حٍج كبيخ في تذكيل السعتقجات الُسشبئة باالتجاىات األكثخ تدامحًا 
:  4222 ،الدسخؼ؛  4228 ،سبلمةيجًا إلرتكاب العشف مدتقببًل أو التعخض لو )يوتأ

قاـ بيا كل مغ "ىيخيشكػؿ وميدػف كػستخماف يو نتائج الجراسة التي وىحا ما أكجت عم ،(244
 Herrenkohl  , Mason  , Kosterman  , Lengua  & Hawkins)ليشجػا وىػكيشد"

أف الفخد قج يسيل إلي إرتكاب العشف ضج الذخيظ وخرػصًا إذا  حيث أوضحت ،(2004,
ما كاف قج تعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة نطخًا ألف التعخض السبكخ لمعشف داخل أسخة 

ىحا  ،السشذأ قج يؤدؼ إلي تصػيخ التدامح مع العشف ووفقًا لشطخية التعمع اإلجتساعي
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ل قجرة عمى تصػيخ قجرة ضبط الشفذ وميارات باإلضافة إلي أف األشفاؿ السعتجػ عمييع أق
 التفاوض مسا يداىع في مديج مغ العشف.

ىػ ما أشارت إليو البيانات ومغ التفديخات اآلخخؼ التي قج تكػف كامشو وراء ىحه العبلقة     
 , Berzenski & Yates)الػاردة في الجراسة التي قامت بيا كل مغ "بيخزندكي وييتذ" 

خض لخبخات اإلساءة في الصفػلة تؤثخ عمي أىع مياره مغ ميارات مغ أف التع (2010
التكيف لجؼ الفخد وىي ميارة تشطيع اإلنفعاؿ ؛ أؼ القجرة عمى تحجيج اإلنفعاؿ السختبط 

وما قج يحجثو  ،بالسػقف السذكل والػعي بو ثع معالجتو وتحجيج االستجابة السشاسبة بجقة
لتشطيع اإلنفعالي سػاًء أكاف ذلظ مغ الشاحية  العشف ىشا ىػ عجد في قجرة الفخد عمي ا

أو مغ الشاحية  ،عجـ قجرتو عمي التعبيخ عشيا بجقو السعخفية ؛ أؼ عجـ وعيو بسذاعخه ومغ ثع
والتي تؤدؼ بو في نياية السصاؼ إلي ارتكاب  ،الدمػكية ؛ والستسثمة في ميمو إلي اإلنجفاعية

وباإلضافة  ،والدياقات السذحػنة عاشفياً  العشف أو الػقػع ضحية لو وخاصًة في السػاقف
 & Bevan)فقج وججت نتائج الجراسة التي قامت بيا كل مغ  "بيفاف وىيجيشد"  ،إلى ذلظ

Higgins , 2002)  أف أحجاث الصفػلة الدمبية الستسثمة في اإلساءة مغ السخجح أف يكػف
ومغ ثع  ،فدات اإلجتساعيةليا تأثيخ ضار أيزًا عمي قجرة األفخاد فيسا بعج عمي تفديخ السح

قج تػاجييع إعاقات في اإلدراؾ االجتساعي مسا يؤثخ أيزًا عمي عبلقاتيع بيغ الذخرية في 
مخحمة الذباب وال سيسا في العبلقات الحسيسية األمخ الحؼ قج يديج مغ مخاشخ اإلرتكاب 

بيغ كل مغ البلحق لمعشف مغ قبل الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لو، ومغ ثع فإف السدج 
الزعف الشاجع عغ سػء السعاممة في تشطيع االنفعاؿ وضعف اإلدراؾ االجتساعي ؛ يسكغ أف 
يكػف ىػ أحج حمقات الػصل وأيزًا أحج أىع األسباب الجحرية الكامشة لمعبلقات الدمبية 

 وغيخ الرحية في مخحمة البمػغ .
ىي ذات شابع نػعي خاص  ةومسا سبق نجج أنو بالخغع مغ أف خبخة اإلساءة في الصفػل    

قج يكػف ليا  ىحا ال يشفي حقيقة أف اإلساءةإال أف  ،بالتقييع الفخدؼ لكل فخد عمي حجة
أو الشفدي  يات سمبية عمي سسات الفخد الذخريو ومفيػمو عغ ذاتة واآلخخيغ وتكيفوتجاع

ضة مسا قج يجعمو عخ  اتجاىات متدامحة مع العشف فقج تكػف لجيو ،واإلجتساعيالذخري 
إال أف خصػرة ىحه التجاعيات  ،لمػقػع مخة أخخؼ في دائخة العشف سػاًء أكاف جاني أـ ضحية
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تعتسج في السقاـ األوؿ عمي مجؼ سمبية أو إيجابية األساليب التي يدتخجميا الفخد عشج تعاممو 
عػامل تعػيزية تسكغ الفخد  أساليب مػاجية أحجاث الحياة الزاغصة بسثابة حيث تعج ،معيا
بل وقج تحػؿ األساليب  ،الترجػ لمزغػط دوف أف تتأثخ صحتو الشفدية أو الجدجية مغ

ولكغ ىحا ال يحجث إال عشجما  ،مزغػط إلي آثار إيجابيةلة لمسػاجيو اآلثار الدمبية ياإليجاب
 ،يعى الفخد كيفية السػاجية وما ىى العسميات واألساليب السبلئسة لسعالجة مػقف ما )جػدة

 ( . 2336 ،وعبج هللا؛ الشياؿ 4223
اإلساءة في  ولحلظ تدعى الجراسة الخاىشة لبحث العبلقة بيغ إدراؾ التعخض لخبخات   

وبخاصٍة أف دراسات العشف  ،السعشفات وغيخ السعشفاتالصفػلة واساليب السػاجية لجؼ الشداء 
القخف  في عقج التدعيشيات مغ -قميمة إف لع تكغ نادرة -األسخؼ في البيئة السرخية بجأت

وتػجيت في معطسيا إلى دراسة العشف السػجو ضج السخأة أو ضج األشفاؿ وشبيعة  ،الساضي
وقمسا تشاولت انعكاسات إدراؾ خبخات  ،األسخ السديئة والعػامل السؤدية لدمػكيات اإلساءة

كسا تدعى ىحه الجراسة أيزًا  ،اإلساءة عمي األشخاص السداء إلييع في مخاحل نسػىع التالية
القجرة التشبؤية لكل مغ إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة وبعس  الكذف عغ إلي

بأساليب السػاجية سػاًء ؛  والسدتػػ التعميسى(  ،مجة الدواجو  ،)الدغكػ العػامل الجيسػجخافية 
 ،السعشفات وغيخ السعشفات الشداء أو التجشب( لجػ ،أو االنفعاؿ ،أكانت بالتػجو نحػ )االداء

ال تػجج دراسات سابقة ػػػ عمي حج عمع الباحثتيغ ػػػ بالبيئة السحمية تشاولت مثل تمظ حيث 
 الستغيخات تفريبًل وبرػرة مباشخة .

 مصكمة الدراسة:
يسكغ بمػرة مذكمة الجراسة الحالية في محاولة اإلجابة عمى  ،في ضػء ما سبق عخضة      

 التداؤالت التالية :
السعشفات وغيخ السعشفات فى كل مغ إدراؾ التعخض لخبخات  الشداءبيغ الفخوؽ ىي ػػػػ ما 

، أو االنفعاؿ، أو سػاًء أكانت بالتػجو نحػ )االداء وأساليب السػاجية ،اإلساءة فى الصفػلة
 التجشب( ؟

وأسمػبي التػجو نحػ  ،إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة عبلقة بيغػػػػ ما شبيعة ال
 السعشفات وغيخ السعشفات؟ الشداء لسػاجية لجػ اإلنفعاؿ وتجشب ا
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ؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة، وأسمػب التػجو نحػ اإدر  عبلقة بيغػػػػ ما شبيعة ال
 ؟السعشفات وغيخ السعشفات الشداء االداء لجػ 

ػػػػػ ىل ىشاؾ قجرة تشبؤية لكل مغ إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة وبعس 
اليب السػاجية سػاًء بأس ،والسدتػػ التعميسى( ،ومجة الدواج ،الستغيخات الجيسػجخافية كػ )الدغ

 ؟السعشفات وغيخ السعشفاتالشداء أو التجشب( لجػ  ،أو االنفعاؿ ،االداءأكانت بالتػجو نحػ )
 أهمية الدراسة :

تشبثق أىسية الجراسة الحالية مغ أىسية األىجاؼ التي تدعى إلى تحقيقيا، ويسكغ تحجيج    
 ىحه األىسية في الجانبيغ الشطخؼ والتصبيقي:

  وتكسغ األىسية الشطخية لمجراسة الحالية فيسا تمقيو مغ ضػء عمي الجراسات الحجيثة التي
لسداء إلييع في مخاحل أجخيت حػؿ انعكاسات خبخات اإلساءة عمي سمػؾ األشخاص ا

 نسػىع التالية وأساليب مػاجيتيع ليا.
  كسا تدتسج ىحه الجراسة أىسيتيا مغ اىتساـ السجتسع نفدو بالعشف ػػ )سػاء أكاف ضج

أـ ضج السخأة( ػػ حيث تدايجت أعجاد السعشفيغ في الدشػات األخيخة بذكل الفت  ،الصفل
في شياتيا تححيخات بالشدبة لسا ألت  لمشطخ في السجتسع السرخؼ ؛ وىحه الديادة تحسل

وىػ ما يجفع  ،إليو العبلقات والخوابط بيغ أفخاد األسخة والتساسظ االجتساعي بذكل عاـ
وذلظ لمػقػؼ عمي ماىية  ،إلي إعصاء قجر أكبخ مغ االىتساـ والجراسة ليحه الطاىخة

ف )سػاء أكاف ضج االتجاىات والسعاييخ والسعتقجات الثقافية واالجتساعية السجعسة لمعش
أـ ضج السخأة( ؛ مسا يسكغ أف يكػف لو إسيامًا كبيخ في تصػيخ بخامج الػقاية  ،الصفل

 ىحا الشػع مغ العشف الستأصل في السجتسع . ةاألولية لسػاجي
 ليحه الجراسة؛ فقج تفيج نتائج ىحه الجراسة في إعجاد بخامج  أما عغ األىسية التصبيقية

التشذئة االجتساعية، حيث يشبغي أف تيتع األسخة وغيخىا مغ ختبط بعسمية وقائية ت
السؤسدات االجتساعية بتشذئة الفخد ػػ مشح الرغخ ػػ وتخبيتو بذكل سػؼ عمي أساس 
السداواة بيغ الجشديغ؛ مغ خبلؿ تعميع الفخد أف الفخوؽ بيغ الجشديغ ىي فخوؽ 

وكحلظ عسل استذارات وبالتالي ليذ ىشاؾ تفزيل لجشذ عمي أخخ،  ،بيػلػجية فقط
نفدية تدتيجؼ تعخيف اآلباء والسعمسيغ ومغ يعسمػف مع األشفاؿ بأشكاؿ اإلساءة 
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السختمفة ؛ وتجريبيع عمي أساليب التخبية والتأديب وتعجيل سمػؾ األبشاء دوف أف تكػف 
، ويجخل أيزًا في إشار الػقاية ىحه األساليب شكبًل مغ أشكاؿ اإلساءة في حج ذاتيا

 ،خامج تثقيفية وإعبلمية تخكد عمي تعخيف الذباب مغ الجشديغ بستصمبات الدواجإعجاد ب
وتجشب أساليب  ،وتخسيخ قيع االحتخاـ الستبادؿ ،وتػضيح الحقػؽ والػاجبات الستبادلة

التدمط أو فخض الديصخة مغ جانب شخؼ عمي الصخؼ اآلخخ مسا يؤدؼ إلي إيقاؼ 
 دورة العشف الستعاقب عبخ األجياؿ. 

 ظ يسكغ أف تديع نتائج ىحه الجراسة أيزًا في التعخؼ عمي أساليب السػاجيو ػػ سػاًء كحل
أكانت إيجابية أـ سمبية ػػػ التي يدتخجميا الُسعَشفات في مػاجية ما يتعخضغ لو ؛ ومغ ثع 
يسكغ وضع بخامج إرشادية متخررة تدتيجؼ إكدابيع األساليب اإليجابية التي تؤدؼ 

حساية أنفديع مغ تكخار التعخض مبية لمعشف ومداعجتيع عمي إلي تخفيف اآلثار الد
 . لمعشف مدتقببلً 

   أهداف الدراسة:
 ؛ تدعي ىحه الجراسة إلي تحقيق عجة أىجاؼ وىي

  الفخوؽ بيغ الشداء السعشفات وغيخ السعشفات فى كل مغ إدراؾ التعخض الكذف عغ
أو  ،أكانت بالتػجو نحػ )االداءلخبخات اإلساءة فى الصفػلة، وأساليب السػاجية سػاًء 

 . االنفعاؿ، أو التجشب( 
 وأساليب شبيعة العبلقة بيغ إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة،  فحز

 السػاجية سػاًء أكانت بالتػجو نحػ )االداء، أو االنفعاؿ، أو التجشب( لجػ
 . الشداءالسعشفات وغيخ السعشفات 

 خبخات اإلساءة فى الصفػلة وبعس الستغيخات إدراؾ التعخض ل التعخؼ عمي قجرة
والسدتػػ التعميسى( في التشبؤ بأساليب السػاجية  ،الجيسػجخافية كػ )الدغ، ومجة الدواج

سػاًء أكانت بالتػجو نحػ )االداء، أو االنفعاؿ، أو التجشب( لجػ الشداء السعشفات وغيخ 
 السعشفات. 
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 مفاهيم الدراسة:
  :" Child Abuse لمصفل "اإلسػػاءة)أواًل( : مفيـػ 

يعتبخ مػضػع اإلساءة لمصفل مغ أىع السػضػعات التي تمقي بطبلليا عمي السجتسع      
فبالخغع مغ أف الكثيخ مغ الجيج البحثي قج بحؿ في  ،بأسخه كعبء ثقيل مغ األلع والسعاناة

ىا السختمفة وشخرية ودراسة العبلقة بيغ أبعاد ،فحز أنساط السعاممة الػالجية وخرائريا
إال أف ذلظ لع يعج كافيًا لمكذف عغ أسباب واضحة إلساءة معاممة األشفاؿ ؛ وىحا  ،األبشاء

وما يكتشفيا مغ غسػض  ،يجعمشا في حاجة إلي السديج مغ الجراسات لفيع شبيعة ىحه الطاىخة
 ( .2386 ،)سبلمة

وفي ىحه الجراسو تع التخكيد عمي خبخة السخأة وإدراكيا لمدمػؾ السديء الحؼ تعخضت لو     
في شفػلتيا مغ قبل أحج والجييا أو كمييسا ؛ نطخًا ألف اإلدراؾ ىػ الحؼ يؤثخ في تفديخ الفخد 

فإذا ما أدركت السخأة أف ما تعخضت لو مغ عقاب والجؼ ناتجًا  ،لسا يتعخض لو مغ خبخات
وأف والجييا كانا يفعبلف ذلظ لسرمحتيا، فعشجئح قج ال تؤثخ مثل ىحه  ،خصائيا ىيعغ أ

أما إذا ما أدركت أف السعاممة الديئة التي كانت تتمقاىا مغ أحج والجييا  ،اإلساءة في سمػكيا
أو كمييسا تخجع إلي رفزيسا ليا وكخىيسا إياىا فإف ذلظ قج يدبب ليا نػعًا مغ األلع 

ختمف شجتو باختبلؼ شجة اإلساءة السجركة، ويشعكذ ذلظ عمي تػافقيا الشفدي، الحؼ ت
 االجتساعي، وتفاعميا مع اآلخخيغ واساليب مػاجيتيا لمزغػط التي قج تتعخض ليا مدتقببًل .

ولحا فإف وضع تعخيف مشاسب لئلساءة يسثل مدالة محػرية في أؼ ندق متكامل    
الرعب وضع تعخيف قامػسي مػحج لئلساءة؛  ولكشو مغ ،الكتذاؼ السذكمة والػقاية مشيا
واختبلؼ ما يعتبخه الشاس إساءة باختبلؼ السجتسعات  ،وذلظ نطخًا لتعقج ىحه الطاىخة

ومغ ىشا فقج تعجدت تعخيفات اإلساءة باختبلؼ السشطػر الحؼ يختكد عميو  ،والثقافات
 لتالي:يسكششًا ترشيف تعخيفات اإلساءة لمصفل عمي الشحػ اولحا  ،الستخررػف 

  عمي الدمػكيات السديئة التي يشتيجيا القائسيغ عمي رعاية الصفل، وما  تتعخيفات ركد
يشجع عشيا مغ أذؼ أو ضخر دوف الشطخ إلي كػف ىحا الزخر مقرػدًا أـ ال؛ كتعخيف 

والمحاف عخفا اإلساءة عمي  (Richter & Dawes , 2008)كل مغ "ريكتخ وداس" 
أو نفدية، أو جشدية، أو إىساؿ،  ،أنيا: " كل أشكاؿ األساءة لمصفل ػػػػ سػاء أكانت بجنية
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أو استغبلؿ تجارؼ ػػػػ مغ قبل القائسيغ عمي رعايتو ومحل ثقتو؛ والتي تسثل خصخًا حقيقيًا 
  عمي نسػه وبقاءه" .

 أو أذػ قج يتعخض لو الصفل ليذ  والتعخيفات التي وضحت أف اإلساءة ىي أؼ ضخر
وإنسا يستج األذػ إلي فتخة ما قبل الدواج وأثشاء الحسل والػالدة ؛  ،فقط مغ ساعة ميبلده

( والتي أوضحت أف إساءة معاممة 2332 ،ومغ ىحه التعخيفات تعخيف )عبج الدبلـ
أـ  األشفاؿ تذتسل عمي : "إىساؿ أو إغفاؿ أؼ إجخاء خاص بالصفل سػاء أكاف صحياً 

أو أثشاء الػالدة أو  ،أو أثشاء الحسل ،أو قبل الحسل ،قبل الدواج ،نفديًا أـ اجتساعياً 
 . أو أثشاء نسػ الصفل "  ،بعجىا

  والتعخيفات التي أشارت إلي أف اإلساءة ليدت وقػع الزخر أو األذػ عمي الصفل
يف الحؼ مثل التعخ  ،بل إف مجخد إحتساؿ وقػع األذػ يعج في حج ذاتو إساءة ،فحدب
لئلساءة عمي أنيا  : "إىساؿ مادؼ أو نفدي أو سػء ( 66:  2335 ،)اليػنيديفقجمتو 

ويتزسغ ذلظ أية  ،معاممة لمصفل أو إصابتو مغ قبل شخز مدئػؿ عشو وعغ سبلمتو
أفعاؿ أو ترخفات يحتسل أف تؤذؼ أو تيجد صحة الصفل وسبلمتو بسا في ذلظ اإلساءة 

  الجشدية " .
( 4222 ،ما تقػجـ يسكغ لمباحثتيغ تبشي تعخيف اإلسػاءة الحؼ قجمتو )الحارونيوفي ضػػء    

عمي أنيا : "اإلتياف بعسل أو التيجيج بو مغ قبل القائسيغ  لمصفلوالتي عخفت فيو اإلساءة 
بحيث يتختب عميو إدراؾ الصفل  ،عمي أمخ الصفل سػاء برػرة مقرػدة أو غيخ مقرػدة

أو مسارسة سمػكيات واتخاذ  ،أو الشفدي ،ليو باإليحاء البجنيبػقػع الزخر بو واإلساءة إ
وتػفيخ الفخص السػاتية لشسػه نسػًا سميسًا  ،إجخاءات تحػؿ دوف إشباع حاجات الصفل السختمفة

." 
وإنو لسغ السيع أيزا لفيع اإلساءة بذكل أعسق التعػخؼ عمػى األنسػاط األساسػية مػغ إسػاءة    

قػػج تشػعػػت مطػػاىخ وأنسػػاط فم ،كسػػا كذػػف عشيػػا التػػخاث الشفدػػي السعاممػػة التػػي تمحػػق باألشفػػاؿ
عمػػي  إلػى سػػمػؾ بعيشػػوويخجػػع ىػػحا التشػػع إلػػي أف الشطػػخ  ،سػػء معاممػػة األشفػػاؿ قػجيسًا وحػػجيثاً 

بػػل ومػغ ثقافػة إلػػى أخػخػ داخػػل  ،أنػو إسػاءة أـ ال قػػج يختمػف إلػى حػػٍج مػا مػغ مجتسػػع إلػى أخػخ
إال  ،والبػػاحثػف فػػي تحجيػج أشػػكاؿ اإلسػػاءة وأنػاعيػػا لػػحلظ فقػػج اختمػف العمسػػاء ،السجتسػع الػاحػػج

أف غالبيػػة البػػػاحثيغ يتفقػػػف عمػػػى أف ىشػػػاؾ أربعػػة أنسػػػاط أو أشػػػكاؿ أساسػػية لئلسػػػاءة ؛ وىػػػي 
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 ،واإلسػػاءة الجشدػػػية ،واإلىسػػاؿ ،واإلسػػاءة االنفعاليػػة أو الشفدػػية ،اإلسػػاءة الجدػػجية أو البجنيػػة
 ،و أشكاؿ مغ اإلساءة وىػي : ) اإلسػاءة البجنيػةوسػؼ تكتفي الباحثتيغ بجراسة ثبلث أنساط أ

باإلضػافة إلػػي اإلىسػاؿ ( ؛ نطػػخًا لكػػف الػػشسط أو السطيػخ األخيػػخ وىػػػ "  ،واإلسػاءة االنفعاليػػة
وإنسػا مػغ  ،اإلسػاءة الجشدػية " قػج ال يسكػغ الترػخيح بػو لػيذ مػغ قبػل مختكػب اإلسػاءة فحدػب

  سا يمي التعخيف الخاص بكل نسط :وفي ،قبل الفخد السداء إليو في كثيٍخ مغ األحياف
وتعج اإلساءة البجنية أو الجدجية مغ أكثخ أنػاع  : Physical Abuse : اإلساءة البجنية )2(

ومغ أىع العػامل التي جعمتيا كحلظ؛ االعتقاد  ،اإلساءة شيػعًا مشح القجـ وحتى عرخنا ىحا
ػيع والزبط، ولحا فإنيا الدائج بقيسة العقاب البجني كػسيمة فاعمة في عسمية التشذئة والتق

لبجني نطخًا ألف عبلمات االعتجاء االتعخؼ عمييا ؛  تعتبخ مغ أكثخ أنػاع اإلساءة سيػلة في
 ،خيفات التي قجمت لسفيـػ اإلساءة البجنيةفقج تعجدت التع وليحا ،تطيخ واضحة عمي الصفل

( اإلساءة البجنية عمي أنيا: " أذؼ بجني عسجؼ، وليذ 2335 ،حيث عخؼ )إسساعيل
عخضي؛ يحجث كشتيجة لدمػؾ وترخفات الػالجيغ أو القائسيغ عمي رعاية الصفل، 

الحخؽ، باستخجاميع ألساليب عشيفة وقاسية ؛ كالزخب، أو العس، أو الخكل، أو الخشق، أو 
 ياوعخف ،والتي تحجث بدبب العقاب البجني غيخ السشاسب ألخصاء الصفل، كسحاولة لتيحيبو "

أية إصابة لمصفل ال تكػف ناتجة عغ  عمي أنيا: " (Howe , 2005 : 69)أيزًا "ىاو" 
 ،أو الخجوش، أو الزخبات، أو المكسات بالجدع، أو الخشق، أو العس ،حادث ؛ كالكجمات

أو السدظ بعشف، أو القخص، أو كدػر العطاـ، أو الحخؽ، أو اإلصابات  ،أو الجىذ
 أو حتى اإلصابة البالغة السفزية إلي السػت" .  ،الجاخمية

وفي ضػػء ما تقػجـ يسكغ لمباحثتيغ تبشي تعخيف إسػاءة السعاممة البجنية الحؼ قجمتو     
نتيجة  ،ضخر بجدسوكل ما يمحق بالصفل مغ أذؼ أو  وىي : " ،(4222 ،)الحاروني

عايتو ػػػػ وبرفة خاصة مغ قبل لبلستخجاـ الستعسج والستكخر لمقػة مغ قبل القائسيغ عمي ر 
 ،وىحا األذػ يتخاوح في شجتو بيغ الكجمات والخجوش البدصة إلي الكدػر والحخوؽ  ػػػػ والجيو

 وقج يرل في أشج حاالتو إلي السػت " .
الطاىخة ىي التي تسثل اإلصابات الجدسية الشاجسة  ويسكغ القػؿ بأنو إذا كانت الجخوح   

ىحه الجخوح، ىػ السعشي الحؼ يخافقيا، فقج يذفي األىع مغ إال أف  ،عغ اإلساءة البجنية
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إال أف األذػ الشفدي الشاجع عغ اإلساءة البجنية يبقي  ،الصفل مغ ىحه اإلصابات والجخوح
لفتخات شػيمة، ويؤثخ برػرة سمبية عمي الشسػ الشفدي الدػؼ لمصفل، ومغ الججيخ بالحكخ أف 
اإلساءة البجنية ال تحجث بسفخدىا، وإنسا غالبًا ما تختبط بريغ وأنساط أخخػ لدػء السعاممة، 

جراسات السدحية لدبٍع وخسديغ أسخة في الػاليات وفي ىحا الدياؽ أشارت نتائج احجؼ ال
الستحجة األمخيكية إلي أف اإلساءة البجنية غالبًا ما تحجث بالتدامغ مع اإلساءة االنفعالية أو 

 , Wiehe )% مغ األفخاد الحيغ شسمتيع عيشة الجراسة 73اإلساءة الجشدية لجؼ حػالي 
1998)  . 

تعج اإلساءة االنفعالية أحج أخصخ أنػاع  : Emotional Abuse ( : اإلساءة االنفعالية4)
وذلظ نطخًا ألف ىحا الذكل مغ أشكاؿ اإلساءة ليذ لو  ،اإلساءة التي يتعخض ليا الصفل

عبلمات واضحة يسكغ مغ خبلليا معخفة أف الصفل قج تعخض أو يتعخض لدػء السعاممة 
وىحا ما  ،محة تكذف عشياكسا أف شابعيا السدتسخ يعشي أنو ال تػجج أزمة م ،االنفعالية

يجعل اإلساءة االنفعالية مغ أخصخ أشكاؿ اإلساءة التي يتعخض ليا األشفاؿ ومغ أصعبيا 
لجرجة أنو يػجج ججؿ بيغ الستخرريغ في الػاليات الستحجة األمخيكية حػؿ إدراج  ،تحجيجاً 

التعخض فيسا يتعمق بسعجالت تقييع وتدجيل حاالت  ،أو عجـ إدراج اإلساءة االنفعالية
ويدتخجـ الباحثػف الكثيخ مغ األوصاؼ أو التدسيات  ،(Tomison , 1996)لئلساءة  

أو اإلساءة  ،Mental Cruelty بالتبادؿ لمجاللة عمي اإلساءة االنفعالية مثل : القدػة الشفدية
 Psychological أو إساءة السعاممة الشفدية ،Psychological Abuse الشفدية

Maltreatment، ألذػ أو الجخح الشفدي أو اMental Injury،  أو االنتياؾ أو التحصيع
 .   Psychological Batteringالشفدي
وبالخغع مػغ صعػبة وضع تعخيف مػحج لئلساءة االنفعالية أو الشفدية إال أف ىشػاؾ     

حيث عخفت "جسعية الستخرريغ األمخيكييغ  ،محاوالت لػضع تعخيف لئلساءة االنفعالية
 American Professional Society on the Abuse في مجاؿ إساءة معاممة األشفاؿ

of Children  "(APSAC , 1995)  اإلساءة االنفعالية بأنيا: " نسط سمػؾ أو معاممة
يتعخض ليا  ػػتػاتخ ػأو واقعة أو وقائع ليا شابع التكخار وال ػػيتدع بصابع التكخار والتػاتخ ػ

الصفل، وتشقل إليو رسائل معيشة مفادىا؛ بأنو ال قيسة لو، وأنو غيخ ججيخ بالتقجيخ أو 
اج ال يصاؽ، وأف كل قيسو وأنو مرجر إزع ،وغيخ مخغػب فيو وأنو غيخ محبػب ،االحتخاـ



 

 
 

 

) 223) 

د. شيماء احلارونى &رشا عبدالستار د.   
 

2012 ديسمرب ، 1ج، 65دلمة اإلرشاد النفسي، العدد   

 ،ىحا الصفل وأىسيتو تتػقف عمي مجؼ تمبيتو أو إشباعو لسصالب أو احتياجات شخز أخخ"
اإلساءة االنفعالية عمي أنيا: " نبح الصفل، أو كخاىيتو،  (Wiehe , 1997)كسا عخؼ "وؼ" 

أو إلقاء السدئػلية عميو، أو اإلفخاط في تيجيجه كسحاولو لمديصخة عميو  ،أو تأديبو ،أو عقابو
اإلساءة الشفدية عمي  (Paavilainen & Tarkka , 2000)بيشسا عخؼ "بافميشغ وتاركا"  ،"

: " أؼ ترخفات أو أفعاؿ تتدبب في فقجاف االحتخاـ لمشفذ، ويأتي ىحا اإلحداس بعجـ أنيا 
 أو الشبح " . ،أو الدخخية ،بيةأو السشاداة بألفاظ جارحة ونا ،أو سب ،االحتخاـ كشتيجة لمذتع

الحؼ قجمتو وفي ضػػء ما تقػجـ يسكغ لمباحثتيغ تبشي تعخيف اإلساءة االنفعالية    
يتعخض لو الصفل  ،عمي أنيا : "نسط سمػؾ أو معاممة لو شابع التكخار ،(4222 ،)الحاروني

أو  ،أو معايختو بعيػبو ،أو السخاىق مغ قبل السحيصيغ بو ويجركو عمي أنو تقميل مغ شأنو
أو  ،أو تػجيو العبارات الجارحة لو ،أو كثخة لػمو وتيجيجه وتخػيفو ،نقجه والدخخية مشو

حيث ُتشقل لو رسالة سمبيو مفادىا : بأنو ال قيسة  ،ًا ببشاءة الشفديإغاضتو ؛ مسا يمحق ضخر 
 وأنو مرجر إزعاج لآلخخيغ " . ،وغيخ ججيخ باالحتخاـ أو التقجيخ ،وأنو غيخ محبػب ،لو

كانت  ومسا تججر اإلشارة إليو ىػ أف ىشاؾ العجيج مغ الدمػكيات الػالجية ػػػ سػاءً     
 التي تسارس ضج الصفل " ػػػ Omission or Commission سمػكيات " اإلتياف أـ اإلغفاؿ

وتشجرج جسيعيا ضسغ اإلساءة  ،قرج أو بجوف قرج أثشاء التفاعبلت بيغ اآلباء واألبشاءب
ولحا فقج حاوؿ بعس الباحثيغ ترشيف اإلساءة االنفعالية إلي مجسػعة مغ  ،االنفعالية

الريغ الدمػكية ؛ ومغ ىحه الترشيفات ترشيف "جسعية الستخرريغ األمخيكييغ في مجاؿ 
والتي قامت بتقديع الدمػكيات الجالة عمي  (APSAC , 1995)إساءة معاممة األشفاؿ" 

 ية ىي :اإلساءة االنفعالية إلي خسذ فئات أساس
 االحتقار واالزدراء واالستخفاؼ Spurning وتتزسغ ىحه الفئة الخفس والشبح لمصفل :

 وتحقيخه . ،إضافًة إلي إىانتو ،برػرة عجائية
 التخػيف أو التخويع Terrorizing  وتذسل ىحه الفئة التيجيج بإلحاؽ األذؼ البجني :

 بالصفل أو باألشياء التي يحبيا.
 التذجيع عمي الفداد االستغبلؿ واإلفداد أو  Exploiting or Corrupting وتتزسغ :

 ىحه الفئة تذجيع الصفل عمي اكتداب سمػكيات غيخ مشحخفة .
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 عجـ التجاوب االنفعالي Emotional Responsiveness  ويتزسغ ذلظ تجاىل :
 ،وعجـ التعبيخ عغ السذاعخ اإليجابية تجاه الصفل ،حاجات الصفل لمتفاعل مع اآلخخيغ

 إبجاء أؼ انفعاؿ أثشاء التعامل أو التفاعل معو. وعجـ
  العدؿIsolating  ويتزسغ مشع الصفل مغ التفاعل أو التػاصل مع أقخانو وغيخىع مغ :

 الخاشجيغ . 
 

قج يشتيجيا اآلباء  ،ومسا سبق يتزح لشا أف ىحه الدمػكيات والتي تجدج اإلساءة االنفعالية   
مغ الرعب اكتذافيا إال في الدشػات ولكشو  ،التفاعل معيعشفاؿ أثشاء أو الستعاممػف مع األ
وليحا الدبب فاف اإلساءة االنفعالية التي تحجث برػرة مدتقمة أو  ،البلحقة لػقػع اإلساءة

تعج مغ أصعب أنساط أو أشكاؿ اإلساءة اكتذافًا  ،مشعدلة عغ أنساط إساءة السعاممة األخخػ
ة غالبًا ما غ الججيخ بالحكخ أف اإلساءة االنفعاليوم ،بل إنو قج يرعب إيقاؼ دورة حجوثيا

أو تختبط بأنساط إساءة السعاممة األخخػ مسا يجعميا متغيخًا دااًل وأساسيًا لجؼ كل  تحجث
حاالت التعخض لدػء السعاممة ميسا كانت نسصيا ؛ حيث أكج كل مغ "ىارت وجخميغ وبخا 

اإلساءة االنفعالية تعج جدءًا  عمي أف 1987" عاـ Hart , Germain & Brassardسارد 
 : Quoted In) ساط إساءة معاممة الصفل وإىسالو متزسشًا أو رئيديًا في كل أن

Herrenkohl , 1990). 
بل  ،ويبجو أف اإلساءة االنفعالية ليدت أكثخ صيغ إساءة معاممة األشفاؿ انتذارا فحدب    

غ العجيج مغ التجاعيات الشفدية يعتقج بعس الباحثيغ أنيا ُتفزي إلي معاناة ضحاياىا م
 , O'Hagen)ويزيف "أوىاجغ"  ،والتي يسكغ أف تكػف مجمخة لبشائيع الشفدي ،والدمػكية
والتي تعج الستغيخ األكثخ  ،أف ضحايا اإلساءة االنفعالية يعانػف مغ الرجمة الشفدية (1995

دراسة المجشة الػششية وىحا ما دعستو نتائج  ،سمبية في تأثيخىا عمي الشسػ الشفدي لؤلشفاؿ
لمبحث في وقاية األشفاؿ مغ إساءة السعاممة واإلىساؿ في السسمكة الستحجة ؛ إذ خمرت 

( راشجًا مسغ تعخضػا إلساءة السعاممة في 642نتائج ىحه الجراسة ػػػػ والتي تكػنت عيشتيا مغ )
ية مقتخنة باإلساءة % مغ الحيغ تعخضػا لئلساءة الجشد82مخحمة الصفػلة ػػػػ إلي أف ما ندبتو 

أشاروا في تقاريخىع الحاتية إلي أف اإلساءة االنفعالية كانت أكثخ  ،البجنية أو اإلساءة االنفعالية
 صيغ اإلساءة ضخرًا عمي السجػ البعيج . 
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: األشفاؿ في حاجة ماسة ودائسة إلي االىتساـ بيع  Child Neglect: إىساؿ الصفػل  )4(
إال أف ىحا االىتساـ ال يقترخ عمي تدويجىع باحتياجاتيع األساسية  ،عبخ مخاحميع السختمفة

والستسثمة في السأكل الستػازف والسمبذ والعشاية الصبية والتعميسية وحسايتيع مغ  ،فحدب
وبخاصة  ،السخاشخ ؛ وإنسا يتعجاه إلي االىتساـ بإشباع االحتياجات الشفدية واالجتساعية ليع

وإرساء الخبخات  ،باإلضافة إلي تشسية قجراتيع ،غ والحب والقبػؿالحاجة إلي لبلنتساء واألم
ولحا فإف أؼ إىساؿ في إشباع ىحه الحاجات  ،وتعميسيع احتخاـ حقػؽ اآلخخيغ ،البشاءة لجييع

  ( .2366 ،)زىخافلجؼ األشفاؿ سػؼ يكػف بسثابة عقبة في شخيق نسػىع 
 ،بأفعاؿ ىامة لحياة الصفل وصحتو الشفديةولحا فإف اإلىساؿ يتسثل في االمتشاع عغ القياـ    

بل وقج يؤدؼ أحيانًا إلي وفاتو ؛ ونطخًا لمتجاخل  ،وبالتالي فانو يعج أكبخ خصخًا ييجد الصفل
والدمػكيات التي تشتسي إلي  ،الحادث بيغ العجيج مغ الدمػكيات التي تعبخ عغ درجة اإلىساؿ

إال أف ذلظ  ،ساؿ يعج أمخًا بالغ الرعػبةفإف وضع تعخيف محجد لئلى ،أنػاع اإلساءة األخخػ
 , Skuse) عخؼ "سكيػز" حيث  ،لع يسشع الباحثيغ مغ محاولة وضع تعخيف لئلىساؿ

أو  ،" التقريخ في مشح الصفل الحب أو الخعاية أو الغحاء البلـز اإلىساؿ عمي أنو :(1997
اإلشخاؼ غيخ السبلئع  أو ،عجـ تػفيخ الخعاية البجنية السبلئسة لشسػه وتصػره بذكل شبيعي

اإلىساؿ عمي  (4224 ،بيشسا عخؼ )محسػد ،عميو ؛ مسا يعخضو ألؼ نػع مغ أنػاع الخصخ"
اتراؼ اآلباء أو القائسيغ عمي تخبية الصفل بالدمبية والبلمباالة الستكخرة تجاه سمػؾ أنو : "
وإىساؿ الحاجات التي تػفخ لو األمغ  ،والتي تتزسغ نقز اإلشخاؼ والتػجيو ،األشفاؿ

وتدبب لو أضخارًا نفدية  ،مسا قج يعػقو عغ الحرػؿ عمي مصالبة األساسية ،البجني والشفدي
"عجـ االىتساـ بتدويج  اإلىساؿ بأنو : (Roditti , 2005)كسا عخؼ "روديتي"  ،وبجنية "

 ،والعشاية الصبية ،سمبذوال ،الصفل باحتياجاتو األساسية الستسثمة في السأكل الستػازف 
 ،تو العاشفية مغ األمغوتأميغ احتياجا ،ورعايتو وحسايتو مغ السخاشخ واألذػ ،والتعميسية
 .  والحب "

 ،وفي ضػػء ما تقػجـ يسكغ لمباحثتيغ تبشي تعخيف اإلىساؿ الحؼ قجمتو )الحاروني   
ساسية ؛ الستسثمة في لجػانب قرػر في الػفاء باحتياجاتو األ وىػ : "إدراؾ الصفل ،(4222

 ،ونقز اإلشخاؼ والخقابة عميو ،والعشاية الصبية ،والتعميع ،والسأوؼ ،والسمبذ ،السأكل الستػازف 



 

 

 

) 244) 

العالقة بني إدراك التعرض خلربات اإلساءة يف الطفولة وأساليب املواجوة  

2012 ديسمرب ، 1ج، 65دلمة اإلرشاد النفسي، العدد   

وتأميغ احتياجاتو العاشفية مغ األمغ والحب واالنتساء ؛  ،واإلخفاؽ في حسايتو مغ السخاشخ
 مسا يؤدؼ إلي إصابة باألذػ " .

ومسا سبق يتزح أف لئلىساؿ أشكااًل عجيجة ؛ تختمف باختبلؼ ميجاف التخرز الحؼ     
سػاء أكاف ىحا السيجاف شبيًا أـ قانػنيًا أـ اجتساعيا أـ  ،يتع تشاوؿ ىحا السفيـػ مغ خبللو

؛  Physical Neglect اإلىساؿ البجني )أو  الجدجؼ(ومغ ىحه الرػر واألشكاؿ ؛  ،نفدياً 
والتي ال يدتصيع  ،في التقريخ في حساية الصفل مغ السخاشخ السحجقة بووالحؼ يتسثل 

 Educational اإلىساؿ التخبػؼ ) أو التعميسي (، و التعامل معيا وال يجرؾ خصػرتيا
Neglect  ؛ وىػ يتسثل في عجـ تمبية احتياجات الصفل التعميسية الخاصة ؛ كالدساح لو

؛  Emotional Neglect النفعالي ) أو الشفدي (واإلىساؿ ا ،بالتغيب الجائع عغ السجرسة
 ،العاشفيالجؼء والحؼ يذتسل عمي أفعاؿ مغ قبيل البلمباالة السمحػضة بحاجة الصفل إلي 

أو اإلساءة إلي شخيظ الحياة في وجػد  ،أو الفذل في تحقيق الخعاية الشفدية السصمػبة لو
؛ وىػ يتسثل في عجـ االىتساـ  Medical Neglect (اإلىساؿ الصبي ) أو العبلجيو  ،الصفل

 (  46-47:  4225 ،؛ ولف 4223 ،غلا ؛ الد  63:  4224 ،)باضةبالرحة العامة لمصفل 
 النظريات المفدرة لإلساءة لالطفال :

نطخية التحميل الشفدي : افتخضت نطخية التحميل الشفدي مشح البجاية أف معطع الحياة )أ( ػػػػ 
وبالتالي فإف الفيع ألؼ سمػؾ يقـػ بو الفخد ؛ يتصمب تفديخًا لمسعشي  ،الشفدية الشعػرية

ولحلظ فإف سمػؾ الػالجيغ الستسثل في إساءة  ،البلشعػرؼ مغ وراء ىحا الدمػؾ الطاىخ
فيع غالبًا ما  ،معاممة أشفاليع ؛ قج يكػف نابعًا مغ دوافع الشعػرية مكبػتة لجؼ ىؤالء اآلباء

لمتشفيذ عغ رغباتيع العجوانية السكبػتو وإحباشاتيع ومذاعخىع  يتخحوف مغ أشفاليع وسيمة
ولحا فإف إساءة معاممتيع ألشفاليع ما ىي إال رد فعل غيخ  ،الدمبية السختمفة نحػ أنفديع

سػؼ عمي ضخوؼ حياتيع وخبخاتيع السؤلسة والسكبػتو مشح شفػلتيع كتعخضيع لئلساءة في 
جت عميو نتائج العجيج مغ الجراسات ففي وىحا ما أك ،(443:  4226 ،صغخىع )حديغ

مغ الجراسات الخاصة بالعشف في الصفػلة ؛ وجج أف ىشاؾ تدامغ بيغ  تحميل تتبعي لعجد
تعخض الفخد لمعشف الجدجؼ في الصفػلة مسارستو لو في السخاىقة والخشج وذلظ في كل ثسانية 

ىػ ما أشارت إليو و  (Flood & Pease , 2009)مغ عذخ دراسات متعمقة بيحا السػضػع 
والتي  (Lundgren et al. , 2002)لشججخيغ وزمبلؤه" جراسة التي قاـ بيا "أيزًا نتائج ال
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%( مغ اآلباء الحيغ تعخضػا أثشاء شفػلتيع لئلساءة واإلىساؿ 42حت أف ما ندبتو )أوض
 يديئػف أيزًا معاممة أشفاليع .

األولي الستعمقة باإلشباع في الدشػات فإف ىحه الشطخية تؤكج عمي أىسية الخبخات  ولحلظ    
رًا ال يسكغ محػىا ؛ حيث اوكيف أف ىحه الخبخات تتخؾ آث ،الخسذ األولي مغ حياة اإلنداف

ومغ ىشا يأتي  ،أو اضصخابو لفخد في سػاءهتمقي بطبلليا عمي الشسػ البلحق لذخرية ا
يا اآلباء رغبًة مشيع في بشاء التأثيخ الدمبي ألساليب التشذئة االجتساعية الخاشئة والتي يشتيج

شخريػة أبشائيع ػػػػ والشاجسة عغ قيع ومعاييخ ومبادغ سمػكية خاشئة قج استجخميا ىؤالء 
اآلباء في شفػلتيع كشتيجة مباشخة لمتخبية الخاشئة ػػػػ فالصفل ال يػلج ومعو الزسيخ أو األنا 

بالػالجيغ أو السعمسيغ  األعمى بل يدتجمجيا في بشاءة الشفدي مغ خبلؿ عسمية التفاعل
وفي سبيل إكداب الصفل لمزسيخ يقـػ اآلباء بتػقيع العقاب عميو عسا ارتكبو مغ  ،وغيخىع

:  2334 ،؛ سبلمة  443:  4223 ،سمػؾ يعتبخه الػالجيغ عمي أنو خصأ أو شخ )سبلمة
ة إلي إكداب األشفاؿ الستعخضيغ لئلساءة لشفذ القيع الخاشئ وقج يؤدؼ ىحا بجوره ،(24

مسا يتدبب فيسا يعخؼ بػ" دورة  ،ويكػف أكثخ قابمية لخفس أشفالو في السدتقبل واإلساءة إلييع
 " .Cycle of Violence Across Generations العشف الستعاقبة عبخ األجياؿ

اممة األشفاؿ في ضػء )ب( ػػػػ الشطخية الدمػكية : يتشاوؿ السشطػر الدمػكي مػضػع إساءة مع
أؼ أسمػب  ،" Reinforcement " الخاصة بػ "التجعيع أو التعديد Skinnerخ" قػانيغ "سكيش

فالصفل تشسػ لجيو شخرية محجدة نتيجة إلتباع اآلباء ألنساط الثػاب  ،الثػاب والعقاب
 بحيث يسيل إلي تكخار الدمػؾ الحؼ حرل عمي اإلثابة "الثػاب ،والعقاب معو
Rewarded"، و"السعاقبوال يكخر الدمػؾ غيخ السثاب أ  Nonrewarded الذخبيشي( "

 ( .42:  2337 ،وصادؽ
 تعديدًا إيجابياً "ثع يجج  ،فالصفل الحؼ يأتي بدمػؾ عجواني تجاه أقخانو أو إخػتو الرغار    

Positive Reinforcement"  ليحا الدمػؾ متسثبًل في تذجيع الػالجيغ وذلظ بإقخارىع
يديء لآلخخيغ عشج  ،يربح ىحا الصفل عجوانياً فسغ السحتسل أف  ،لدمػكو أو بإعجابيع بو

أو العقاب السػجو  "Negative Reinforcement أما فيسا يتعمق " بالتعديد الدمبي ،الكبخ
فمقج قجمت بحػث العالع األمخيكي  ،لؤلشفاؿ مغ قبل الػالجيغ أو مغ يقـػ عمي رعايتيع
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ػػػػ ومغ بعجه سكيشخ ػػػػ األساس الديكػلػجي لعجـ استخجاـ العقاب في  Thorndike"ثػرنجيظ" 
نطخًا ألف استخجاـ العقاب البجني كػسيمة لكف الدمػؾ غيخ السخغػب بو مع  ،تخبية األشفاؿ

الت عقابيع عمي اصاء فخصة لبلبشاء لكي يكذفػا عغ مبخرات سمػكيع يديج مغ احتسععجـ إ 
 ،ومغ ثع فإف العقاب قج يقسع الدمػؾ غيخ السخغػب فيو ،سمػؾ لع يقرج مغ ضخر أو أذؼ

فقج يطيخ الدمػؾ السعاقب بسجخد انتياء  ،ولكغ ال يؤدؼ بالزخورة إلي محػه أو إشفائو
بل قج يؤدؼ العقاب إلي تقػية وتثبيت الدمػؾ وكخاىية  ،الحالة االنفعالية السختبصة بالعقاب
يشبغي استخجاـ العقاب كػسيمة لزبط سمػؾ  وليحا ال ،مرجر العقاب )الػالج أو السعمع(

الصفل ؛ نطخًا ألف ىشاؾ خصخ ضيػر أثار جانبية ضارة نتيجة لمعقاب ؛ كديادة الذعػر 
:  4226 ،)حديغ بالطمع والغزب واإلحباط والتي تعتبخ مجاخل لمدمػؾ العجواني فيسا بعج

 . (2388 ،؛ أبػ حصب وصادؽ 242:  2337 ،؛ سبلمة 443
يحجث سمػؾ العشف طخية التعمع االجتساعي : يخؼ أصحاب ىحه الشطخية أف تعمع )ج( ػػػػ ن

؛  Modeling أو مغ خبلؿ الشسحجو ،Observational learning عغ شخيق السبلحطة
وذلظ نطخًا لسا يسمكو اإلنداف مغ قجرة متصػرة ومتقجمة تسكشو مغ التعمع بالسبلحطة وإثخاء 

والشسحجة ىشا   ،السعمػمات التي ُتشقل عغ الشساذج الستشػعةمعارفو وكفاءاتو بدخعة مغ خبلؿ 
ليدت مجخد عسمية تقميج أعسي لدمػؾ اآلخخيغ ػػػػ كاالعتقاد الذائع ػػػػػ إنسا ىي إستخبلصًا 

األفعاؿ وإعادة تصبيقيا في السػاقف أو لؤلحكاـ والسبادغ والقػانيغ العامة التي تحكع الدمػؾ 
كسا أف تأثيخ الشسحجة يسكغ أف ُيقّػؼ أو ُيزعف الدمػؾ  ،مزسػنياالسختمفة حتي وإف تشػع 

السبلحع حيغ يتختب عمي سمػؾ الشسػذج مكافآت أو عقػبات وىػ ما أشمق عميو "بشجورا" 
Bandura أسع " التجعيع البجيمي Vicarious Reinforcement "،  وليحا فإف الصفل في
ؿ الشسحجة التي تحجث في سياؽ التشذئة السبكخة يتعمع سمػؾ العشف مغ خبل مخاحل عسخه

حيث يقـػ بعس اآلباء بتسثيل نساذج ألدوار ميسة لؤلشفاؿ وذلظ  ،االجتساعية داخل األسخة
وكحلظ مغ خبلؿ الصخيقة التي يتفاعمػف بيا مع  ،مغ خبلؿ سمػكيع تجاه بعزيع بعزاً 

أو تجاه الصفل في  ،بعسأشفاليع ؛ بحيث يسثل سمػؾ الػالجيغ العجواني ػػػػ تجاه بعزيسا ل
فيقـػ األشفاؿ الحيغ  ،صػرة العقاب البجني مثااًل ػػػػ نسػذجًا ليع ألسمػب حل السذكمة

يتعخضػف لمعشف أو يذاىجونو باالقتجاء بسثل ىحا الدمػؾ السديء عمي اآلخخيغ في 
و يخؼ أف إال أن ،قبػؿ "بانجورا" بسبجأ التجعيع لجؼ " سكيشخ " بالخغع مغو  ،عبلقاتيع الخاصة
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 ،التجعيع السباشخ ال يسكغ أف يفدخ وحجة الصخؽ السختمفة التي ُيكتدب مغ خبلليا الدمػؾ
وذلظ ألف معطع سمػكشا تشطسو وتتحكع فيو تػقعشا لمشتائج وفقًا لخبختشا الدابقة ووفقا 

فسغ خبلؿ القجرة عمي تسثيل الشتائج  ،لسبلحطتشا سمػؾ اآلخخيغ وما يتختب عميو مغ نتائج
وىكحا فأف اإلنداف  ،ديًا فأف تػقع العػاقب مدتقببًل يعسل عمي دفع الدمػؾ وتحفيده أو كفورم

 ،ال يسكغ فيع سمػكو إال مغ خبلؿ التفاعل الستبادؿ لمسؤثخات البيئية والسعخفية )سبلمة
 ( . Wiehe , 1998 : 8؛ 4228

 :  Violence against women )ثانيًا( : مفيـػ العشف ضج السخأة 
حيث يدخخ  ،إف الترجؼ لتعخيف مفيـػ العشف ضج السخأة يجعل مغ ييتع ببحثو في حيخة   

األمخ الحؼ يعكذ مجؼ االىتساـ السبكخ بو مغ  ،التخاث الشطخؼ بالتعخيفات حػؿ ىحا السفيـػ
قبل الباحثيغ إدراكًا مشيع لسجؼ أىسية السخأة في السجتسع ؛ إال أف جيػد ىؤالء الباحثيغ لع 

 ،غ بمػرة تعخيف قامػسي مػحج لمعشف ضج السخأة ؛ وذلظ نطخًا لتعقج ىحه الطاىخةتدفخ ع
ومغ ىشا فقج تعجدت  ،واختبلؼ ما يعتبخه الشاس عشفًا باختبلؼ السجتسعات والثقافات

حيث عخؼ اإلعبلف العالسي  وذلظ عمي الشحػ التالي ؛ ،التعخيفات التي قجمت لمعشف
( العشف ضج السخأة عمي أنو ؛ "أؼ عسل مغ أعساؿ 2333الرادر عغ مشاىج عسل بكيغ )

أذؼ جدجؼ أو  ،العشف القائع عمي أساس الشػع ؛ يشجع عشو أو مغ السحتسل أف يشجع عشو
أو  ،بسا في ذلظ التيجيج بالقياـ بأعساؿ مغ ىحا القبيل ،نفدي أو جشدي أو أؼ معاناة لمسخأة 

ذلظ في الحياة العامة أو الخاصة  سػاء حجث ،أو الحخماف التعدفي مغ الحخية ،اإلكخاه 
والحؼ يقع في  ،ويتزسغ ذلظ ؛ العشف الجدجؼ والجشدي والشفدي الحؼ يقع في إشار األسخة

والعشف الجدجؼ والجشدي والشفدي الحؼ تقتخفو الجولة أو تتغاضي عشو  ،إشار العاـ لمسجتسع
 ،،(47:  4227 ،ػف ؛ نقبًل عغ : فبلشػفا وبياس 46: 4226،حيثسا وقع" )األمع الستحجة

أيزًا عشف الذخيظ الحسيع عمي أنو ؛ "كل فعل  (Wallace , 2005)كسا عخؼ "والذ" 
مقرػد أو سمدمة مغ األفعاؿ ضسغ العبلقة الحسيسة التي تدبب الزخر الجدجؼ أو الشفدي 

أو  ،أو الجشدي لمذخيظ ؛ ومغ أمثمة ىحه الدمػكيات أعساؿ العشف الجدجؼ مثل ؛ الرفع
 ،أو التحقيخ والتقميل مغ الذأف باستسخار ،أو العشف الشفدي ؛ كالتخػيف ،أو الخكل ،الزخب

 ،أو تقييج وصػلو إلى السداعجة ،أو رصج تحخكاتو ،أو عدؿ الذخيظ مغ العائمة واألصجقاء
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وكحلظ عخفت  ،أو العشف الجشدي ؛ كالجساع القدخؼ وغيخىا مغ أشكاؿ اإلكخاه الجشدي"
أؼ سمػؾ أو ترخؼ مؤذؼ أو مييغ شف ضج السخأة عمي أنو ؛ "( الع4224 ،)الحاروني

بحق السخأة مغ قبل الخجل لكػنيا امخأة ؛ وذلظ بيجؼ إلحاؽ الزخر بيا أو فخض الديصخة 
وىحا الدمػؾ قج يأخح شكل إما إىانات جدجية  ،عمييا أو استغبلليا أو حخمانيا مغ حقػقيا

وقج يرل إلي  ،أو العس ،أو القخص ،المكع أو ،أو الخكل ،أو الجفع ،بديصة مثل ؛ الرفع
أو  ،أو تجاىميا ،أو إىانات نفدية مثل ؛ التقميل مغ شأنيا ،الحخؽ أو الخشق أو حتى القتل

أو  ،أو عدليا عغ أصجقائيا وعائمتيا ،أو تيجيجىا بإيحاء مغ تحب ،تيجيج أمشيا الذخري
أو حخمانيا  ،؛ مشعيا مغ العسل أو تحكع اقترادؼ مثل ،أو تجميخ مستمكاتيا ،رصج تحخكاتيا

 أو عجـ االنفاؽ عمييا " . ،مغ مػاردىا السالية
( لئلساءة لمسخأة عمي 8:  4224 ،عميوفي ضػء ما تقجـ تع تبشي التعخيف الحؼ قجمتو )

 ،أنيا ؛ " أؼ سمػؾ يقرج بو إيقاع األذػ أو الزخر الشفدي أو الجدسي أو الجشدي بالسخأة 
أو  ،أو تجاىل الحجيث معيا ،ويتخاوح ىحا الدمػؾ بيغ اإلساءة الشفدية ؛ كإىانة الدوجة

أو اإلساءة الجدسية ؛ كزخب  ،أو التيجيج ،أو الدب بألفاظ بحيئة ،التجيع في وجييا
أو اإلساءة الجشدية ؛  ،أو محاولة حخقيا ،أو محاولة خشقيا ،أو دفعيا بعشف ،الدوجة

أو إجبارىا عمي أوضاع جشدية ال  ،شدية مع الدوجة بعشف وبقػةكسسارسة العسمية الج
 أو االمتشاع عغ مسارسة العسمية الجشدية معيا " . ،تخيحيا

 أنساط العشف ضج السخأة :
فبيشسا عخفت في الساضي  ،لقج تشػعت مطاىخ وأنساط العشف ضج السخأة قجيسًا وحجيثاً    

ىشاؾ أيزًا مطاىخ حجيثة  ،والتعحيب وغيخىا ،والتسمظ ،أنساط تقميجية لمعشف مثل؛ الػأد
باإلضافة إلي  ،لمعشف ضج السخأة ؛ مثل تذغيميغ بالسرانع والسؤسدات بأجػر متجنية

بيجؼ إجبارىغ عمى مسارسة الجشذ التجارؼ بيغ مغ خبلؿ الترػيخ اإلباحي ليغ  االتجار
العشف السػجة ضج  وىحا التشػع في أنساط ،(4222 ،؛ العديخؼ 2338 ،)العػاودةوغيخىا 

يختمف  ،عمي أنو عشف أـ  ليذ بعشف ى سمػؾ بعيشوالسخأة يخجع باألساس إلي أف الشطخ إل
فقج ولحلظ  ،بل ومغ ثقافة إلى أخخػ داخل السجتسع الػاحج ،إلى حٍج ما مغ مجتسع إلى أخخ

اختمف العمساء والباحثػف في تحجيج أشكاؿ العشف السػجة ضج السخأة إال أف غالبية الباحثيغ 
يتفقػف عمى أف ىشاؾ ثبلثة أنساط أو أشكاؿ أساسية لمعشف السػجة ضج السخأة ؛ وىي العشف 
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الباحثتاف كتفي توسػؼ  ،والعشف الجشدي ،والعشف االنفعالي أو الشفدي ،الجدجؼ أو البجني
والعشف الشفدي ؛ نطخًا لكػف الشسط أو السطيخ  ،الجراسة الخاىشو بجراسة العشف الجدجؼفي 

 ،العشف الجشدي " قج ال يسكغ الترخيح بو ليذ مغ قبل مختكب العشف فحدب األخيخ وىػ "
وفيسا يمي التعخيف الخاص بكل  ،وإنسا أيزًا مغ قبل السخأة السعشفو في كثيٍخ مغ األحياف

 نسط : 
: يعتبخ العشف البجني أو الجدجؼ مغ أكثخ Physical Violence عشف الجدجؼ)أ( :ال

أنػاع العشف سيػلة مغ حيث التعخؼ عميو ؛ وذلظ نطخًا ألف عبلمات اإليحاء البجني تطيخ 
لكغ السذكمة الحقيقة التي تػاجو الباحثيغ عشج محاولة تعخيف ىحا  ،بػضػح عمي الزحية

الشػع مغ العشف ؛ ىي أف جسيع ىحه األفعاؿ قج تحجث ومع ذلظ قج ال ُتعج عشفًا بل يسكغ 
تدسيتيا بسدسيات خخؼ كالتخبية والتيحيب ؛ وذلظ نطخًا ألف مفيـػ العشف يختمف باختبلؼ 

يب العقاب السقبػلة ومجؼ تدامحيا مع استخجاـ الزخب السجتسعات وكيفية نطختيا إلي أسال
فسثبًل في السجتسع العخبي يعتبخ العشف البجني  ،(37-35:  4225 ،ضج السخأة )الجبخيغ

ضج السخأة عشفًا معتخفًا بو مغ قبل السجتسع ػػػ بسا في ذلظ أسخة الدوجة ػػػ بحجة أنو حقًا لمخجل 
كسا أنو يعتبخ تأديبًا  ،ػاتو إلحكاـ الديصخة عمييغداخل أسختو عمي بشاتو أو زوجتو أو أخ

؛  2333 ،ضخوريَا يسارسو الدوج ليزسغ أف تكػف زوجتو صالحة )خميل وعبجو
 ( .225: 2336،حسػد
وعسػمًا لقج تعجدت التعخيفات التي قجميا العمساء والباحثػف لسفيـػ العشف الجدجؼ ضج     
لمعشف البجني ضج السخأة عمي أنو ؛ "  (Wright , 1999)ومشيا تعخيف "رايت"  ،السخأة 

أو  ،والخكل " ؛ كػسيمة لحدع الرخاع ،والرفع ،استخجاـ الخجل لمقػة البجنية " كالزخب
 (Ioannou, 2007 : 86)في حيغ عخؼ "يػانػ"  ،أنذاء سمصة وسيصخة ضج شخيكتو "

عشو مغ حجوث ألع العشف البجني السػجة ضج السخأة عمي أنو : " القياـ بالزخب وما يشتج 
 ،وشج الذعخ ،والزخب باليج ،والرفع ،أو إصابة بجنية لمسخأة ؛ مثل الجفع بذجة ،بجني

والخكل  ،ولي الدراع بعشف ،والخج العشيف ،والخبط بذجة باستخجاـ الحباؿ ،والجخ ،والعس
 ،وإشبلؽ الخصاص ،والصعغ ،والحخؽ  ،والزخب باألشياء الحادة ،والزخب بالمكسات ،بالقجـ

( العشف الجدجؼ الحؼ يػجو 4224 ،عخفت أيزًا )الحاروني كسا ،واستخجاـ الدع وغيخىا "
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نتيجة  ،ضج السخأة عمي أنو ؛ " أؼ سمػؾ أو ترخؼ يمحق األذػ أو الزخر بجدج السخأة 
لبلستخجاـ الستعسج والستكخر لمقػة مغ قبل الخجل بيجؼ فخض الديصخة عمييا أو استغبلليا أو 

إلي  ،وىحا األذػ يتخاوح في شجتو بيغ الكجمات والخجوش البديصة ،قياحخمانيا مغ حقػ 
وقج يرل في أشج حالتو إلي اإلصابات البالغة  ،الكدػر والحخوؽ واإلصابات الجاخمية

 السفزيو لمسػت " .
وإنسا غالبًا ما يختبط بريغ  ،ومغ الججيخ بالحكخ أف العشف الجدجؼ ال يحجث بسفخده   

ليدت ميسة بقجر ما  ،وليحا فإف الجخوح الشاجسة عغ العشف الجدجؼ ،وأنساط أخخػ لمعشف
إال أف األذػ الشفدي الشاجع  ،فقج تذفي السخأة مغ ىحه اإلصابات والجخوح ،يخافقيا مغ معشي

ويتختب عميو آثار سمبية عسيقة ؛ ألنو يذعخ  ،عغ سػء السعاممة البجنية يبقي لفتخات شػيمة
وغالبًا  ،ويدبب ليا األذػ الشفدي والجدجؼ معاً  ،يحط مغ كخامتياو  ،السخأة بالحؿ وبالسيانة

وييجد بتفكيظ العائمة  ،ما يؤدؼ ىحا العشف إلي تفدخ العبلقة اإلندانية بيغ الخجل والسخأة 
مغ ذلظ ىػ  واألسػأ ،Khawaja, Linos & El-Roueiheb ,2008)؛  4222 ،)حسػد

ثيخه عمييا بل يستج إلي أشفاليا ؛ حيث أشارت أف العشف الحؼ تتعخض لو السخأة ال يتػقف تأ
أسخة السشذأ تو بيغ الػالجيغ في نتائج العجيج مغ الجراسات إلي أف التعخض لمعشف أو مذاىج

جًا لمعشف ي؛ يديع إلي حٍج كبيخ في تذكيل السعتقجات الُسشبئة باالتجاىات األكثخ تدامحًا وتأي
جاتديفػتيػ ات "باباداكاكي وتدامالػكا و ضج السخأة لجؼ الجشديغ في السجتسع ؛ كجراس

 , Papadakaki , Tzamalouka , Chatzifotiou &  Chliaoutakis) وكمياتاكيذ"
و" سميع  ،(Robertson &  Murachver , 2009)، و"روبختدػف وميخيتذفيخ" (2009

 "  & Selimoglu , Ozcakir , Ergin , Bilgel)أوغمػ وأوزكػكيخ وارجيغ وبيمجيل وبيـخ
Bayram , 2008)، "الحاج يحي وأيدؿ"  و(Haj-Yahia & Uysal , 2008)،  وجيغ

و"الحاج يحي"  ،(Simonson , 2001)و"سايسشدػف"  ،(Jin et al. , 2007)وزمبلؤه 
(Haj-Yahia , 1997)،  "و"تيػا جػا(Teoh-Goh , 1997) . 
أشج أنػاع  : يعج العشف الشفدي مغPsychological Violence)ب( :العشف الشفدي 

العشف خصخًا عمي الرحة الشفدية لمسخأة وبالخغع مغ ذلظ لع يحع بشفذ القجر مغ اإلىتساـ 
وذلظ نطخًا ألف ىحا الذكل مغ أشكاؿ العشف ال يتخؾ آثارًا  ،الحؼ حطي بو العشف الجدجؼ

أو عبلمات واضحة يسكغ مغ خبلليا معخفة أف كانت الزحية قج تعخضت أو لع تتعخض 
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وىحا ما  ،كسا أف شابعو السدتسخ يعشي أنو ال تػجج أزمة ممحة تكذف عشو ،فديلمعشف الش
لجرجة أنو يػجج ججؿ بيغ الستخرريغ  ،يجعمو مغ أخصخ أشكاؿ العشف وأصعبيا تحجيجاً 

فيسا يتعمق بسعجالت  ،في الػاليات الستحجة األمخيكية حػؿ إدراج أو عجـ إدراج العشف الشفدي
وتكسغ خصػرتو أيزًا في أف القانػف قج ال يعتخؼ أو  ،خض لمعشفتقييع وتدجيل حاالت التع

؛  25:  4224 ،يعاقب عميو نطخًا لرعػبة إثباتو وقياسو ) مشطسة الرحة العالسية
Tomison , 1996 34:  4223 ،؛ العػاودة . ) 

ويػجج العجيج مغ مطاىخ العشف الشفدي التي قج تقع عمي السخأة مثل ؛ تػجيو اإلىانات     
أو إرىابيا مغ خبلؿ سكب الصعاـ عمى األرض أو كدخ أشياء أو  ،أو تحقيخىا ،والذتائع ليا

أو  ،االحتفاظ بدبلح في السشدؿ أو جعميا تخػ أشفاليا وىع يداء إلييع وال يدسح ليا بالتجخل
أو التيجيج  ،أو الدخخية مشيا أماـ اآلخخيغ ،إجبارىا عمى القياـ بسسارسات ال تخضى عشيا

أو مشعيا مغ إبجاء  ،ع بالصبلؽ أو اليجخ أو الصخد مغ السشدؿ أو الحخماف مغ األبشاءالجائ
أو مشعيا مغ زيارة األىل ومغ استقباؿ الزيػؼ ومشعيا مغ العسل  ،رأييا في شئػف األسخة

أو التأخخ في العػدة  ،أو إىساؿ شئػف األسخة نكاية بيا ،أو الدفخ كػسيمة لعدليا اجتساعياً 
ويػجج مطيخ ججيج  ،ة ضغط عمييا، أو التمػيح بالدواج مغ أخخػ مغ وقت آلخخليبل كػسيم

يصمق عميو "السصاردة والتيجيج عبخ استخجاـ وسائل تكشػلػجيا وىػ مغ العشف الشفدي 
" ؛ والتي يقـػ بيا السعتجؼ تجاه Cyber Stalkin السعمػمات كالشت والتميفػف وغيخىا

ويسكغ أف تحجث السصاردة خبلؿ العبلقة الدوجية عغ شخيق السخاقبة الذجيجة  ،الزحية
ويسكغ أف تحجث بعج أف تع االنفراؿ وذلظ كسحاولة مغ السعتجؼ لجعل  ،ألنذصة الزحية

الزحية تخجع إليو أو رغبة مشو في إيحائيا وعقابيا عمى رحيميا ومغادرتيا لمسشدؿ 
 ( .33 ،34:  4226 ،؛ حديغ 4222 ،؛ عداـ 8:  2338 ،؛ تادرس 2338 ،)الريجاوؼ

وبالخغع مػغ صعػبة وضع تعخيف مػحج لمعشف الشفدي إال أف ىشػاؾ محاوالت مغ بعس    
( العشف 4223 ،الذيخ وفخج)ومشيا تعخيف كل مغ  ،الباحثيغ لػضع تعخيف لمعشف الشفدي

أو الصخد  ،أو سخخية ،جالشفدي الحؼ يػجو لمسخأة عمي أنو ؛ " كل ما تتعخض لو السخأة مغ نق
أو التيجيج  ،أو إشبلؽ األلقاب عمييا ،أو سساع التمسحيات والعبارات االستفدازية ،مغ السشدؿ
( العشف 4224 ،الحاروني)كسا عخفت  ،وغيخىا مغ األشياء التي تزايق السخأة" ،بالزخب
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لو السخأة مغ  تتعخض ،الشفدي ضج السخأة عمي أنو ؛ "نسط سمػؾ أو معاممة لو شابع التكخار
أو نقجىا  ،أو معايختيا بعيػبيا ،قبل الخجاؿ السحيصيغ بيا ييجؼ إلي التقميل مغ شأنيا

أو  ،أو تػجيو العبارات الجارحة ليا ،أو كثخة لػميا وتيجيجىا وتخػييا ،والدخخية مشيا
حيث ُتشقل ليا رسالة سمبيو مفادىا : بأنيا ال  ،إغاضتيا ؛ مسا يمحق ضخرًا ببشائيا الشفدي

وأنو مرجر إزعاج لآلخخيغ ؛  ،وغيخ ججيخة باالحتخاـ أو التقجيخ ،وأنو غيخ محبػبة ،قيسة ليا
 وذلظ بيجؼ التحكع فييا وإبقائيا تحت الديصخة " .

مي ومسا سبق يتزح أف العشف الشفدي يتدع بعجـ القياـ بأؼ فعل تشفيحؼ وإنسا يقترخ ع   
وإضعاؼ قجرتيا  ،استخجاـ وسائل ػػػػ مغ الرعب اكتذافيا ػػػػ يخاد بيا شسذ شخرية الزحية

وجعميا تمـػ نفديا بدبب  ،وإفقادىا الثقة بالشفذ ،والتحكع في سمػكيا ،الجدجية أو العقمية
األمخ الحؼ يحجث  ،العشف الحؼ تعانيو ؛ ومغ ثع إنكار الدمػؾ العشيف الحؼ تتعخض لو

وليحا الدبب فاف  ،تيا الصبيعيةذصانئة وقياميا بأنسمبيا عمى استسخارىا في الحياة الي تأثيخاً 
يعج مغ  ،العشف الشفدي الحؼ يحجث برػرة مدتقمة أو مشعدلة عغ أنساط العشف األخخػ

ومغ الججيخ  ،أصعب أنساط أو أشكاؿ العشف اكتذافًا بل إنو قج يرعب إيقاؼ دورة حجوثو
فدي غالبًا ما يحجث مع أو يختبط بأنساط العشف األخخػ مسا يجعمو بالحكخ أف العشف الش

متغيخًا دااًل وأساسيًا لجؼ كل حاالت التعخض لمعشف ميسا كاف نسصو ؛ فسثبًل العشف الجدجؼ 
 ،غالبًا ما يتبعو عشف نفدي كػسيمة لبقاء واستسخار سيصخة السعتجؼ عمى الزحية )العػاودة

 (.Herrenkohl , 1990؛  38-34:  4226 ،؛ حديغ 32:  4223
 الشطخيات السفدخة لمعشف ضج السخأة:

سػؼ يتع عخض بعس الجيػد العمسية التي حاولت تقجيع نساذج تفديخية لمتعخؼ عمي     
األسباب التي تكسغ وراء ارتكاب العشف ضج الشداء وأسباب استسخار الشداء في ىحه 

وذلظ كسا  ،العبلقات السديئة مغ مشصمق التأشيخ الشطخؼ لسعخفة األسباب السحجدة لمسذكمة
 يمي:  

ىػ سمػؾ ب ىحه الشطخية أف العشف السعخفية االجتساعية : يخؼ أصحا )أ( ػػػ الشطخية
 Vicarious اجتساعي يتع تعمسو مغ خبلؿ "الشسحجة االجتساعية والشقل البجيمي

Reinforcement  لخبخات اآلخخيغ أثشاء عسمية التشذئة االجتساعية التي تقـػ بو مؤسدات "
عبلـ وغيخىا ؛ وذلظ عغ شخيق مبلحطة ما مختمفة كاألسخة والسجرسة والشادؼ ووسائل اإل
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وذلظ  ،يتختب عمي خبخت أو أفعاؿ الشساذج )أو ما ندسييع بالقجوة( مغ عػاقب بالشدبة ليع
وبسا أف األسخة ىي السرجر األوؿ  ،( 4228 ،دوف السعايذة لمخبخة بذكٍل مباشخ )سبلمة

ط الدمػؾ السبلئسة وغيخ والخئيذ الحؼ يتع مغ خبللو تعميع األفخاد وتجريبيع عمي أنسا
فإف تعخض الصفل لمعشف أو مذاىجتو لو بيغ الػالجيغ مغ شأنو أف يقجـ نسػذجًا  ،السبلئسة

فيقـػ الصفل الحؼ يتعخض  ،لمصفل يؤكج عمي أف العشف يعج األسمػب األمثل لحل السذكبلت
   بعج لمعشف أو يذاىجه باالقتجاء بسثل ىحا الدمػؾ العشيف في عبلقاتو الخاصة فيسا

(Wiehe , 1998 : 8) وىحا ما أكجت عمية نتائج العجيج مغ الجراسات حيث تبيغ وجػد .
عبلقة تشبؤية بيغ مذاىجة العشف أو التعخض لو في مخحمة الصفػلة وبيغ ارتكاب العشف ضج 
السخأة أو الػقػع ضحية لو في مخحمة الخشج ؛ وذلظ مغ خبلؿ إسيامو في تذكيل السعتقجات 

يجًا لسسارسة العشف ضج السخأة لجؼ الجشديغ في ياالتجاىات األكثخ تدامحًا وتأالُسشبئة ب
 .Papadakaki  et al)باباداكاكي وزمبلؤه  ؛ ومغ ىحه الجراسات دراسات كل مغالسجتسع 
وسيميساجمػ ،(Robertson &  Murachver , 2009)، وروبختدػف وميخيتذفيخ (2009 ,
 , Haj-Yahia & Uysal)ويحي وأيدؿ  ،(Selimoglu et al. , 2008)وزمبلؤه
وسايسشدػف  ،(Jin , Eagle &  Yoshioka , 2007)و"جيغ وإيجل ويػشيػكا"  ،(2008

(Simonson , 2001)،  ويحي(Haj-Yahia , 1997) ، اإلشارة إليو ىشا  رومسا تجج
فسغ  ،ىػ أنو ليذ مغ الزخورؼ وجػد عبلقة شخرية مباشخة بيغ نسػذج العشف واآلخخيغ

ويداعج ذلظ عمي  ،السسكغ اكتداب الدمػؾ العشيف مغ خبلؿ رؤيتو مرػرًا  أو الدساع عشو
تفديخ لساذا يتدع سمػؾ البعس عشجما يكبخوف بالعشف بالخغع مغ أف مشازليع لع تذيج أؼ 

 (.244:  4222 ،نسط لشسػذج العشف )الدسخؼ
خؽ السختمفة التي ُيكتدب مغ وىكحا فإف التجعيع السباشخ ال يسكغ أف يفدخ وحجة الص   

خبلليا الدمػؾ بل أف الدمػؾ ال يسكغ فيسو إال مغ خبلؿ التفاعل الستبادؿ لمسؤثخات البيئية 
والسعخفية؛ فسعطع سمػكشا تشطسو وتتحكع فيو تػقعشا لمشتائج وفقًا لخبختشا الدابقة ووفقًا 

لقجرة عمي تسثيل الشتائج فسغ خبلؿ ا ،لسبلحطتشا سمػؾ اآلخخيغ وما يتختب عميو مغ نتائج
 ( 446:  4223 ،رمديًا فأف تػقع العػاقب مدتقببًل يعسل عمي دفع الدمػؾ وتحفيده  )سبلمة
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لقج أعج ىحه الشطخية "جػدؼ :  Resources Theory نطخية السرادر )أو السػارد()ب( ػػػ 
Goode( وىي تخكد عمى مفيـػ القػة2362" عاـ )،  والحؼ يعشي أف الخجل يخيج أف يكػف

وليحا فإف ىحه الشطخية تقتخح إنو في حالة  ،ىػ الذخز صاحب القػة والديصخة داخل أسختو
داخل  حافع عمي مخكدة االجتساعي ووضعوتػافخ مرادر أو مػارد بجيمة تسكغ الخجل مغ ال

السرادر أو السػارد تتشػع وىحه  ،لمعشف ضج السخأة  لجػءهعائمتو ؛ فإف ذلظ يقمل مغ احتسالية 
 ،والعبلقات االجتساعية مع االقارب واألصجقاء والجيخاف ،والثخوة السػروثة ،ما بيغ "الجخل

أما في  ،والسيارات الذخرية وغيخىا" ،والسدتػؼ التعميسي والسيشي ،والسكانة االجتساعية
يعسل أو  ،لتعميسي مشخفسحالة قمة السػارد أو السرادر الستاحة لمخجل ػػػػ كأف يكػف مدتػاه ا

 ميارات شخرية ػػػػ فإنو قج يمجأ إلي استخجاـ العشف نتيجة أو ليذ لجيو ،في وضيفة دنيا
:  4226 ،ورغبتو في الحفاظ عمي مكانتو أو وضعو داخل أسختو )حديغ لذعػره بالتيجيج

وليحا نجج أف العشف ضج السخأة عادًة ما يحجث نتيجة الختبلؿ  ،(Baluch , 2004؛  224
ميداف القػؼ داخل االسخة وتغييخ مكانة أو وضع الخجل بدبب التغييخ في األدوار التي تقـػ 
بيا السخأة ؛ ولحلظ فإف العبلقات الدوجية التي تتدع بعجـ التػازف في امتبلؾ مرادر القػة 

فعة مغ العشف الدواجي مقارنة بالعبلقات الدوجية التي تتدع بيغ الدوجيغ تتسيد بسعجالت مخت
 , Baluch؛  63:  4222 ،بالسداواة في امتبلؾ مرادر القػة بيغ الدوجيغ )الدسخؼ

2004.) 
ليحه الشطخية ىػ أنيا تعتبخ أف العشف ضج السخأة يحجث برػرة أقل في  ػجووالشقج الحؼ ي   

يتفق مع ما ورد في نتائج العجيج مغ الجراسات مغ أف الصبقات السختفعة اقتراديًا وىحا ال 
كسا أف ىحه  ،العشف يشتذخ في جسيع الصبقات االجتساعية واالقترادية ولكغ بجرجات متفاوتة

ألف  ،الشطخية لع تػضح ما إذا كانت السػارد تتػقف فقط عمي الجخل والسكانة والتعميع والسيشة
ثل في جدجىا وقجرتيا عمي االنجاب وغيخىا مغ األمػر السخأة غالبًا ما تستمظ مػارد أخخؼ تتس

 . (Barash, 2001 :132)التي تسكشيا مغ ضبط العشف في العبلقة الدوجية 
يخجع مفيـػ :  The Learned Helplessness Theory )ج( ػػػ نطخية العجد السكتدب

راساتو ( ود2365عاـ ) Seligmanالعجد السكتدب أو الستعمع إلي العالع "سيمجساف" 
حيث الحع "سميجساف وزمبلؤه" أف تكخار تعخض الفخد لمسػاقف  ،السبكخة عغ تذخيط الخػؼ

أو أف سمػكو لغ يؤثخ  ،الزاغصة مع إدراكو بعجـ قجرتو عمي التحكع بيا أو الديصخة عمييا
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في الشتائج التي تعقب ىحه السػاقف ؛ فإنو حيشئٍح سيذعخ بعجـ الكفاية وانخفاض تقجيخ 
شعػرًا بالفذل  ويربح أقل دافعية وأكثخ سمبية وفي نياية السصاؼ سيتكػف لجيو  ،الحات

واألسػء مغ ذلظ ىػ أف الفخد الحؼ يذعخ بالعجد يدتخمز أحكامًا عامة تتعمق  ،والعجد
ومغ ثع فيػ يتػقع في  ،ويعسع مثل ىحه األحكاـ عمي السػاقف السختمف ،بعجـ كفايتو وعجده

السدتقبل الفذل أيزًا ؛ وعشجئح يراب السخء باليأس فبل أمل في السدتقبل وال ججوؼ مغ 
؛  2335 ،؛ مخيسخ 4224 ،السحاولة شالسا كاف محكػمًا عمييا بالفذل )نقبًل عغ : صجيق

ة السشذأ تيا بأسخ وفقًا ليحا فإف السخأة التي تعخضت لمعشف الستكخر في شفػل ،(2386 ،سبلمة
فإنيا قج تذعخ بالعجد في السدتقبل وتتػقع الفذل أيزًا مسا يؤدؼ في  وفذمت في إيقافو

نياية األمخ إلي إصابتيا بحالة مغ اليأس أو ما يعخؼ بالعجد السكتدب فتدتدمع وال تحاوؿ 
وربسا  ،القياـ بإؼ شيء إزاء ما قج يرجر ضجىا مغ عشف الحق مغ قبل الذخيظ الحسيع

حالة استجابة العجد والخشػع واالستكانة عشج بعس الشداء في الترجؼ ألنػاع  يفدخ ذلظ
العشف السسارس ضجىغ ؛ والتي تتسثل في الرست والبكاء وعجـ تبميغ أؼ جية العتقادىغ 

 بأنو ال ججوػ مغ ذلظ .
وباإلضافة إلي ما سبق فإف اصحاب نطخية العجد السكتدب ػػ بعج تعجيميا ػػ يخوف أف مغ    
 ،عخ بالعجد عادة ما يخجع أسباب الفذل والعجد والسحربلت الدمبية إلي نفدة )سبلمةيذ

ا حيث يشسػا لجيي سخأة التي تتعخض لمعشف لسجه شػيمووىحا ما يشصبق عمي ال ،(2386
كخار ( ذلظ ؛ حيشسا أوضحت أف ت2363) Walkerوقج فدخت "والكخ"  ،الذعػر بمـػ الحات

العجد عغ يجعميا تذعخ بو يالديصخة عم دراكيا بعجـ القجرة عميمع إتعخض السخأة لمعشف 
العجد إلي أسباب ومغ ثع تقـػ بعدو ىحا  ،اتخاذ إؼ قخار إال بالخجػع إلي مغ يتػلي أمخىا

ولحا فيي عادًة  ،ومغ ثع يشخفس تقجيخىا لحاتياعتقج أنيا عجيسة القيسة داخمية بسعشي ؛ أنيا ت
ما لكي تتقبل العشف السػجو ضجىا ؛ ويحجث ذلظ عادة  ما تمجأ إلي البحث عغ شخيقةٍ 

ضيا إلي إنكار تعخ  والتبخيخ( ؛ حيث تسيل ،إلنكاراا لسيكاندمات نفدية معيشة كػ )ستخجامياب
بجاًل مغ مػاجيتو ؛ فتسيل  ،ل آثاره السؤذية لمحج األدنيتعاير معو وتقملتلمعشف بل وقج تبخره 

ية بأنيا الدبب فيسا ُيختكب ضجىا مغ عشف وأنو تدتحق إلي لـػ ذاتيا بحيث تعتقج في الشيا
وىػ األمخ الحؼ  ،ما يحجث ليا ولحا يشبغي عمييا التغييخ مغ سمػكيا لكي يتػقف ىحا العشف
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؛ الذيخ  243 ،242: 4226 ،يجعميا أكثخ استيجافًا لمعشف فيسا بعج )نقبًل عغ :حديغ
 ( .4222 ،؛ شػقي 4223 ،وفخج
و ال يػجج نطخية واحجة يسكشيا تفديخ ضاىخة العشف ضج السخأة ؛ ألف ومسا سبق يتزح أن   

ومغ ثع فيي تخكد برػرة مكثفة عمي قصاع مغ  ،كل نطخية تفدخ العشف مغ جانب مختمف
وليحا فإف الشطخيات السختمفة التي حاولت  ،الستغيخات التي تديع في تفديخ ذلظ الجانب
؛ ألف ضاىخة العشف متعجدة الدوايا األمخ الحؼ دراسة ىحه ضاىخة متكاممة وليدت متعارضة 

يػجب دراستيا مغ وجيات نطخية مختمفة حتى يسكغ تفدخ وتحجيج العػامل السختمفة التي 
 ساعجت عمي انتذار ىحه الطاىخة .

 السػاجيو : )ثالثًا( : أساليب
اغصة ومؤثخات كثيخة ومتشػعة إف األفخاد في جسيع مخاحل حياتيع يتعخضػف لسػاقف ض   

عمييع وتجعميع يتخحوف أساليب متشػعة لسػاجيتيا مشيا ما يكػف إيجابي يديع في تؤثخ 
 ويديع في سػء تكيفومشيا ما يكػف سمبي  ،تكيف الفخد ويبعجه عغ مزار الزغػط الشفدية

التي  ولحا ُتعج أساليب مػاجية الزغػط مغ السػضػعات ،لزغػط الشفديةوتعخضو لسزار ا
نالت الكثيخ مغ اىتساـ الباحثيغ ؛ وذلظ لعجة اعتبارات مغ أىسيا أنيا تخفف مغ حجة 

كسا أف األساليب الفاعمة  ،السػاقف السثيخة لمسذقة والتي تتبلـز مع اإلنداف ما دامت الحياة
 (.4225،مشيا تؤدؼ إلي حياة أفزل وأكثخ فاعمية وايجابية )خميل والذشاوؼ

حيث  ،ةساليب مػاجية الزغػط يشبغي التصخؽ لتعخيف ماىية السػاجيوقبل التصخؽ أل   
تعجدت التعخيفات التي قجمت ليحا السفيـػ وبالخغع مغ ىحا التعجد إال أنيا جسيعًا تجور حػؿ 

في الغالب يرف عسمية التخمز مغ مرجر السذقة  ر أساسي وىػ أف مفيـػ السػاجيةمحػ 
أو بسعشي أخخ مجؼ فاعمية وكفاءة الفخد في  أو خفس السذاعخ الدالبة الشاجسو عشيا

ؼ قجمو كل مغ الزاروس ويعج التعخيف الح ،التعامل مع األحجاث الزاغة التي يػاجييا
مغ أكثخ التعخيفات شيػعًا واستخجمًا ؛ حيث  (Lazarus & Folkman , 1984)وفػلكساف

لمتحكع في الستصمبات عخفا السػاجية عمي أنيا : " جيػد معخفية وسمػكية تتغيخ باستسخار 
الخارجية والجاخمية والتي يتع تقييسيا عمي أنيا شجيجة الػشأه وتتجاوز إمكانيات الفخد وقجراتو 

يخ بتعخيف السػاجيو عمي أنيا : "محاوالت الفخد لتغ (Rutter, 1981)كسا قاـ "راتخ"  ،"
 ،تتصمب وجػد حل فعاؿ لمسذكمة فالسػاجية ،اشخة أو تغيخ تقييسة لياضخوؼ السذقة السب
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" ة عمي أنيا :( السػاجي2333 ،وعخفت أيزًا )شكخؼ ،وكحلظ التشطيع االنفعالي لمسذقة"
أساليب تذيخ إلي قياـ الفخد باتخاذ خصػات فعالة مباشخة مع زيادة الجيػد السبحولة مشو 

وبخيذ وكحلظ عخفت "كيمي تيخكا  ،بيجؼ تخفيف السذقة أو محاولة التخمز مشيا "
السػاجيو بأنيا : " محاوالت  (Kelly ; Tyrka ; Price & Carpenter, 2008)تخ" يوكارن

الفخد الستخجاـ استخاتيجيات معخفية وسمػكية إلدارة وضبط الزغػط والستصمبات واالنفعاالت 
 Endler & Parker)وتتبشي الجراسة الحالية تعخيف "إنجلخ وباركخ"  ،عشج االستجابة لمسذقة"

أساليب  حيث تػجج ثبلث ،الحالية عمي مقياسيسالمسػاجية نطخًا إلعتساد الجراسة  (1999 ,
اليادفة لحل وتتزسغ تمظ الجيػد التخكيد عمي األداء : السػاجية ب لسػاجية الزغػط ؛ وىي

عمي  أو السحاوالت لتغييخ الػضع والتخكيد الخئيدي ،أو إعادة ىيكمة السذكمة معخفياً  ،السذكمة
: والتي  اإلنفعاؿالسػاجية بالتخكيد عمي و  ،حل السذكمة أو التخصيط ومحاوالت السيسو

ػػػ ) ولكشيا ردود األفعاؿ اإلنفعالية السػجية نحػ الحات وىجفيا ىػ خفس الزغػط  تتزسغ
والتخيل  ،واإلنذغاؿ بالحات ،والتػتخ ،الغزب ،ـػ الحاتلدائسًا ال تكػف ناجحة ( ػػػ كػ )

يربح عل األنفعالي يديج مغ الزغػط )في بعس الحاالت نجج أف رد الفوف ،(وأحبلـ اليقطة
وىي  أخيخًا تجشب السػاجية :و  ،فخد الفعل ىشا يكػف متخكد عمي الفخد تخ(أكثخ استياءا وتػ 

يحجث  وىحا يسكغ أف ،األنذصة والسعارؼ القائسة عمي تجشب السػاقف الزاغصةتتزسغ 
كػسيمة  ،عغ السػاقف أو السياـ أو اإللياء االجتساعي عغ شخيق أف يذتت الفخد نفدو

 لتخفيف الزغػط .
أشسل مغ عسمية التكيف ؛ حيث  شارة إلي أف عسمية السػاجيةوفي ىحا الرجد يجب اإل   

وىحه  ،أف عسمية التكيف ؛ ىي عبارة عغ االستجابة االنفعالية التي يتصمبيا الحجث الزاغط
أما عسمية السػاجيو ؛ فيي تتسثل في أليات دفاع  ،روتيشيةاالستجابة تتع برػرة آلية أو 

نفدية واجتساعية تتزسغ جيػد واعية يدتخجميا الفخد في محاولتو لمبحث عغ حل لمسػقف 
 ( .4224 ،محسػدالزاغط حتي يعػد إلي الػضع الصبيعي والحالة االنفعالية الصبيعية )

 الترشيفات الستعجدة ألساليب السػاجيو :
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والتي  ،فخاد يدتخجمػف أساليب ووسائل متعجدة لسػاجية أحجاث الحياه الزاغصةإف اال   
ولحا فقج تعجدت  ،ثيخات ىحه األحجاث والحفاظ عمي سبلمتيع الشفديةتأتداعجىع عمي تخصي 

 شخؽ ترشيف أساليب مػاجية الزغػط باختبلؼ الباحثيغ ؛ ومغ ىحه الترشيفات ما يمي : 
حيث قدستا أساليب  (Lazarus & Folkman , 1984)ترشيف "الزاروس وفػلكساف"    

 مػاجية الزغػط بذكل عاـ إلي فئتيغ رئيديتيغ ؛ ىسا :
 بالتخكيد عمي السذكمة السػاجية Problem Focused Coping والتي تتزسغ إتخاذ :

وفحز  ،كمةنحػ حل السػقف السذكل مغ حيث ؛ تحجيج السذ ةكل االستخاتيجيات السػجي
 ةوبسعشي أخخ فإف السػاجي ،بجائل لمحمػؿ ومقارنتيا ببعزيا البعس لتشفيح أفزميا

أو  ،لتيجيج التي يشصػؼ عمييابالتخكيد عمي السذكمة تعشي إزالة الحجث السيجد أو درجة ا
يخ مجؼ وقُعو عمي الذخز ؛ وبالتالي فإف السػاجية بالتخكيد عمي السذكمة تدسح لمفخد تغ

ومغ ثع فإف الذخز ىشا ال  ،اتجاه األىجاؼ التي كاف مػقف السذقة يعتخضيابالتحخؾ 
و كأف يغيخ الفخد يخ مغ نفداغط فحدب وإنسا يقـػ أيزًا بالتغيقـػ بسعالجة السػقف الز
أو أف يبحث عغ بجائل لمخضا واإلشباع ؛ ولحلظ فإف ميارة  مثبًل مغ مدتػؼ شسػحو

يو بالتخكيد عمي السذكمة تعتسج باألساس عمي الذخز في استخجاـ استخاتيجية السػاج
 4223،؛ سبلمة 2333 ،خبخاتو وقجرتو عمي ضبط الشفذ والتحكع في االنفعاالت )شكخؼ

 :464-463  .) 
 السػاجيو بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ Emotion Focused Coping والتي تتزسغ إتخاذ :

لي السختبط بالسػقف السذكل نحػ التحكع في األلع األنفعا ةكل االستخاتيجيات السػجي
وتشطيع االستجابات الػججانية نحػ السذكمة ومحاولة خفس األسي الشاجع عغ الذعػر 
 ،بالتيجيج؛ وىحه االستخاتيجيات أما أف تكػف سمػكية كػ "األنذصة الخياضية والجيشية

والمجػء لمسدانجة  ،والمجػء إلي العقاقيخ، وإخخاج الغزب بدمػؾ عجواني ،والشكات
 ،والتخيبلت اليخوبية ،أو تكػف معخفية كػ " أحبلـ اليقطة وتفكيخ األماني ،االجتساعية "

وإعادة صياغة السذكمة ووضعيا في إشار مختمف يغيخ ما الحؼ يعشية السػقف بالشدبة 
 وىي جسيعًا تيجؼ إلي صخؼ اإلنتباه عغ السػقف السذكل وإثارة الخاحة وذلظ مغ ،لمفخد"

خبلؿ ضبط السذاعخ واالنفعاالت الدمبية التي تتجاخل مع السحاوالت الفاعمة لحل السػقف 
السذكل ومغ ثع يسكغ لمفخد بعج ذلظ التحػؿ إلستخجاـ االستخاتيجيات الستسخكدة حػؿ 
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:  4223،؛ سبلمة 4222 ،السذكمة وصػال إلي استعادة التػازف اإلنفعالي )إسساعيل
464-463) . 

 (Carver , Scheier & Weintraub ,1989)" ايشتخوب"كارفخ وشايخ و كسا قجـ    
( 2383ألساليب مػاجية الزغػط يتذابو مع ترشيف "الزاروس وفػلكساف" عاـ ) اً ترشيف
السػاجيو بالتخكيد عمي السذكمة"، و"السػاجيو بالتخكيد حيث السحػريغ الخئيدييغ وىسا : "مغ 

كل محػر مجسػعة مغ االستخاتيجيات أو األساليب  عمي اإلنفعاؿ" إال أنيسا أضافا داخل
 السسيدة وذلظ كسا يمي :

 وىي : ،(: األستخاتيجيات أو األساليب التي تشجرج تحت السػاجيو بالتخكيد عمي السذكمة)أ
 السػاجيو الفاعمة Active coping تتسثل في اتخاذ الفخد لخصػات مغ شأنيا إزالة ىحا :

 أو حتي تحديغ آثارة . الزغط أو التحايل عميو
 التخصيط Planning ىػ التفكيخ مغ خبلؿ وضع خصة لمتعامل األمثل مع الحجث :

 الزاغط ومػاجيتو والتخمز مشو.
 قسع )أو كف( األنذصة السشافدة أو السعارضة Suppression of competing 

activities: لحؼ مغ أؼ أف الذخز يقـػ بتخكيد كافة جيػده مغ أجل القياـ بالدمػؾ ا
 شأنو حل السذكمة وإزاحة مرجر الزغط بذكل مباشخ.

 ضبط الشفذ عشج السػاجيو Restrain coping  وىػ أف يشتطخ الفخد حتى تتاح الفخصة :
 السشاسبة لمتعامل بفعالية مع السػقف الزاغط وعجـ الترخؼ قبل اآلواف . 

  مغ قبل اآلخخيغ السدانجة االجتساعية: ىي سعي الفخد لمحرػؿ عمي الجعع أو العػف، 
 Informational socialوىي نػعاف أوليسا ىػ "السدانجه االجتساعية السعمػماتية 

support  والتي يدعي الفخد مغ خبلليا إلي شمب اإلرشاد مغ اآلخخيغ الحيغ يسكشيع "
أما اآلخخ فيػ "السدانجة االجتساعية  ،السداعجة بالسعمػمات في حل السػقف الزاغط

" والتي يدعي الفخد مغ خبلليا إلي شمب  Instrumental social supportالػسيمية 
العػف بصخيقة عسمية مغ خبلؿ مداعجتيع في تقييع الػسائل التي تديع في حل السػقف 

 الزاغط أو قياميع مباشخة بحمو .
 (: األستخاتيجيات أو األساليب التي تشجرج تحت السػاجيو بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ؛ وىي:)ب 
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 التخكيد عمي تشفيذ االنفعاالت Focusing & venting of emotions  ىػ ميل :
الفخد إلي التخكيد عمي السػقف الزاغط وتحجيج االنفعاالت الدمبية السختبصو بو 

عغ ىحه االنفعاالت لمتخمز  ثع المجػء إلي التشفيذ ،كاالستغخاؽ في الزيق واالندعاج
 .مشيا

 مػكيصخؼ االنتباة )أو التجشب( الد Behavioral disengagement قج تتزسغ : 
مغ التجشب والتي يقـػ فييا الفخد باإلقبلع عغ بحؿ  ىحه االستخاتيجية الجرجة البديصة

الجيج لمتعامل مع السػقف الزاغط لبعس الػقت وذلظ مغ خبلؿ قيامو ببعس األنذصة 
انتباىو عغ مرجر  واالستساع لمسػسيقي ػػ التي ترخؼ ،والقخاءة ،الدمػكية ػػ كالمعب

 الزغط.
 صخؼ االنتباة )أو التجشب( العقمي Mental disengagement  وىحه االستخاتيجية :

أيزًا قج تتزسغ الجرجة البديصة مغ التجشب والتي يقـػ فييا الفخد بالمجػء إلي بجيل 
واليخوب مغ خبلؿ  ،وأحبلـ اليقطة ،ذىشي أو معخفي ػػػ كالتفكيخ في أشياء تثيخ الفخح

 لشـػ ػػ لرخؼ اإلنتباه عغ مرجر الزغط لبعس الػقت .ا
 إعادة التفديخ اإليجابي Positive reinterpretation  السػاجيو ىشا تيجؼ إلي إعادة :

تذكيل البشية السعخفية الستعمقة بالسػقف الزاغط مغ خبلؿ إعادة تقييع الفخد لمذجة السجركة 
والتحكع فييا وتػجيييا عمي نحػ يديع في لمسػقف كي تربح متصمباتو قابمة إلدارتيا 

 إنتاج أفكار مشصقية وإيجابية تؤدؼ في نياية السصاؼ إلي مػاجية السذكمة وحميا .
 اإلنكار Denial :  وىػ اإلعتقاد بأف السػقف الزاغط غيخ مػجػد أو التعامل معو كسا لػ

 كاف ليذ حقيقًا.
 التقبل Acceptance ستخاتيجية التقبل خرػصًا في : مغ الزخورؼ استخجاـ الفخد ال

السػاقف الزاغصة التي يجب أف يدتػعبيا ويتعامل معيا كسا ىي مقارنًة بالسػاقف 
ولحا يسكغ القػؿ بأف التقبل ىػ االستجابو الػضيفيو  ،الزاغصة التي يسكغ تغييخىا

 لمسػاجيو. 
 السدانجة االنفعالية Emotional support غ شمبًا :ىي التعبيخ عغ السذاعخ لآلخخي

لمجعع السعشػؼ والتعاشف والسذاركة الػججانية مسا قج يديع في حفس مذاعخ الحدف 
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واألسي الشاجسة عغ السػقف الزاغط نطخًا إلف السدانجة االنفعالية تسشح الفخد الذعػر بأنو 
 مقبػؿ ومقجر مغ قبل اآلخخيغ .

 المجػء إلي الجيغ Turning to religion عبادات كسرجر : عغ شخيق اإلكثار مغ ال
لمجعع العاشفي والخوحي ووسيمة إلعادة تفديخ السػقف الزاغط بصخيقة إيجابية 

 (.Carver et al. , 1989؛  4222 ،)إسساعيل
ميد  حيث (84: 2332،) مػسقجمةأخخ ألساليب مػاجية الزغػط وأيزًا ىشاؾ ترشيف 

 وىسا : السػاجية بيغ نسصيغ مغ أساليبفيو 
: وىي األساليب  Approach Coping Styles اإلقجاميو أو اإلقتحاميواألساليب : ( )أ

وبالتالي فيي تعكذ  ،التي تخكد عمي إقتحاـ الفخد لمسػقف الزاغط لتجاوز آثارة الدمبية
 وىحه األساليب ىي : ،جيػد الفخد السعخفية والدمػكية لمديصخه عمي السذكمو واحتػائيا

 التحميل السشصقي Logical Analyses  وىػ محاوالت الفخد السعخفية لمفيع والتييؤ :
 الحىشي لآلثار الستختبو عمي السػقف الزاغط .

 إعادة التقييع اإليجابي Positive Reappraisal  وىي محاوالت الفخد السعخفية لمتقبل :
 السػقف الزاغط كسا ىػ وإعادة بشائو وتقييسو بصخيقة إيجابية .  

 والسعمػمات البحث عغ السدانج Seeking Information  وىي محاوالت الفخد الدمػكية :
 لمبحث عغ السعمػمات واإلرشاد والجعع أو السدانجه .

 حل السذكمة Problem Solving  وىي محاوالت الفخد الدمػكية لػضع الحمػؿ السسكشة :
 لمسػقف الزاغط واختيار أفزميا وتصبيقو وبالتالي التخمز مغ مرجر الزغط .

: وىي األساليب  Avoidance Coping Styles اإلحجاميو أو التجشبيو األساليب)ب( : 
وبالتالي فيي  ،التي تخكد عمي تشطيع الفخد إلنفعالتو أكثخ مغ التعامل مع السذكمة وحميا

تعكذ جيػد الفخد السعخفية والدمػكيو لتجشب التفكيخ في السػقف الزاغط واإلحجاـ عغ 
 وىحه األساليب ىي : ،التفكيخ في اآلثار الستختبو عميو

 اإلحجاـ السعخفي Avoidance Cognitive  أؼ محاوالت الفخد السعخفية لتجشب التفكيخ :
 الػاقعي في السػقف الزاغط . 
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 التقبل واالستدبلـResignation & Acceptance  : وىػ محاوالت الفخد السعخفية لمتعامل
 ـ ليامع السذكمة بتقبميا واإلستدبل

 اإلثابات البجيمة Alternative Rewards  وىي محاوالت الفخد الدمػكية لئلشتخاؾ :
 واإلنجماج في أنذصة بجيمة وخمق مرادر ججيجه لئلشباع. 

 التشفيذ االنفعالي Emotional Discharge  وىػ محاوالت الفخد الدمػكية لخفس التػتخ :
 بالتعبيخ عغ السذاعخ الدمبية .

حيث أكجا عمي وجػد ثبلث  (Endler & Higgins ,1999)ترشيف "إنجلخ وىجشيد"    
 وىي محػر الجراسة الحالية : ،أساليب أو استخاتيجيات لمتعامل مع السذقة

 أسمػب التػجو اإلنفعالي Emotional Oriented  ويقرج بو ردود األفعاؿ االنفعالية التي :
وتتزسغ  ،تشتاب الفخد عشج التعخض لسػقف ضاغط وتشعكذ عمي أسمػب تعاممو معو

 مذاعخ الزيق والتػتخ واالندعاج والغزب واألسي واليأس .
 أسمػب التػجو نحػ التجشب Avoidance Oriented لفخد تجشب : ويقرج بو محاولة ا

ويصمق عميو أيزًا  ،السػاقف الزاغصة وأف يكتفي باالندحاب مشوالسػاجيو السباشخة مع 
 ة ."أسمػب اإلحجاـ" في التعامل مع السػاقف الزاغص

 أسمػب التػجو نحػ األداء  Task Oriented وىػ السحاوالت الدمػكية التي يقـػ بيا :
ويتزسغ ذلظ معخفة  ،الفخد لمتعامل مباشخًة مع السػقف الزاغط برػرة واقعية وعقبلنية

ووضع  ،واقتخاح بجائل لمتعامل معو ،واالستفادة مغ الخبخة الدابقة ،األسباب الحقيقية لو
 اجيتو .خصة فػرية لسػ 

نتبيغ مسا سبق أف ىشاؾ عجد مغ الترشيفات التي حجدىا الباحثػف لترشيف أساليب و      
مػاجية الزغػط الشفدية أما عغ مجؼ فاعمية ىحه األساليب في مػاجية الزغػط لتحقيق 
التكيف السشاسب فإف ذلظ يعتسج عمي شبيعة السػقف الزاغط ؛ ولحلظ فإف السخونة في 

يات السػاجية ىي عامل اساسي لمسػاجية الفاعمة بسعشي أنو ال تػجج استخجاـ استخاتيج
فاالستخاتيجية الفاعمة  ،استخاتيجية واحجة فاعمة تدتخجـ في مػاجية جسيع السػاقف الزاغصة

في مػقف ما قج ال تكػف كحلظ في مػقف أخخ أو في تػقيت أخخ عشج االستجابة لشفذ 
ومغ ثع يسكغ القػؿ بأف أساليب السػاجية الفاعمة ىي تمظ االساليب  ،السػقف الزاغط

االيجابية التي تؤدؼ بالفخد إلي تحقيق التكيف وذلظ بالتخمز مغ الزغػط الشفدية في 



 

 
 

 

) 232) 

د. شيماء احلارونى &رشا عبدالستار د.   
 

2012 ديسمرب ، 1ج، 65دلمة اإلرشاد النفسي، العدد   

الحياه اليػمية وبالتالي فيي تعدز مغ صحتو الشفدية والبجنية عمي السجؼ البعيج مثل : :" 
واليجـػ أو العجواف المفطي أو الجدجؼ عشجما  ،لحاتيوحل السذكبلت والزبط ا ،السػاجيو

وكحلظ التشفيذ اإلنفعالي أؼ التعبيخ عغ  ،واإلستخخاء ،يكػف ذلظ لمجفاع عغ الشفذ والػجػد
السذاعخ و المجػء إلي الجيغ وشمب السداعجة" . أما أساليب السػاجية غيخ الفاعمة فيي تمظ 

ػء التكيف وذلظ بالتخمز مغ الزغػط الشفدية في االساليب الدمبية التي تؤدؼ بالفخد إلي س
الحياه اليػمية بذكل سخيع بيشسا تؤدؼ إلي تأكل صحتو الشفدية والبجنية عمي السجؼ البعيج 

ورد الفعل السعاكذ الستسثل في الفكاىية  ،مثل : " اإلندحاب أو اليخوب مغ السػقف
وتقبل السػقف كسا  ،ر الزغػطواإلنكار لسراد ،والجعابة لتجشب مػاجية الزغػط الشفدية

 ،؛ السداعيج 4222 ،وتعاشي السخجرات أو العقاقيخ أو التجخيغ" )اسساعيل ،ىػ ولـػ الحات
4224. ) 

 األطر النظرية المفدرة لمفهوم المواجهه :
عمي الخغع مغ وجػد العجيج مغ الشطخيات التي تفدخ السػاجيو إال أف نطخية التقييع    

( ثع عخضت بإسياب أكثخ مغ قبل "الزاروس 2377ميا "الزاروس" عاـ )السعخفي ػػػ التي قج
ػػػ ىي األكثخ تفديخًا ووضػحًا عشج دراسة   (Lazarus & Folkman , 1984)وفػلكساف"

 وذلظ عمي الشحػ التالي : ،ولحا سػؼ نقـػ بعخض ىحه الشطخية ،السذقة ومػاجيتيا
 :  Cognitive Appraisal Theory نطخية التقييع السعخفي

ب أكثخ مغ قبل اثع عخضت بإسي ،2377عاـ  (Lazarus)قجـ ىحه الشطخية "الزاروس"    
وقج نذأت ىحه الشطخية  ،ـ2383عاـ  (Lazarus & Folkman)كل مغ "الزاروس وفػلكساف"

  .نتيجة لبلىتساـ الكبيخ بعسمية اإلدراؾ والعبلج الحدي اإلدراكي 
 ،باألساس عمي مجؼ تقييع الفخد لمسػقف عمي أنو ضاغصاً  والتقييع السعخفي ىػ مفيـػ يعتسج

ولكشة مديجًا مغ العػامل  ،وىحا التقييع ليذ مجخد إدراؾ مبدط لمعشاصخ السكػنة لمسػقف
الذخرية ؛ كدسات الفخد الذخرية وخبخاتو الحاتية وتقجيخه لحاتو ومياراتو في االتراؿ وقجرتو 

 قف نفدو كشػع التيجيج وكسول السترمة بالسػ باإلضافة إلي العػام ،عمي تحسل الزغػط
وكحلظ العػامل الخارجية الخاصة بالبيئة االجتساعية السحيصة بالفخد  ،والحجث الحؼ ييجد الفخد

وبحلظ فإف  ،كالتغييخ االجتساعي ومتصمبات الػضيفة والستصمبات السالية واألمغ والدبلمة وغيخىا
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السػقف كػنو ضاغصًا أـ ال ؛ فسا ُيعتبخ مػقفًا ضاغصًا األفخاد يختمفػف فيسا بيشيع في تفديخ 
وليحا فإف  ،(222-222:  4222 ،)عثساف ال يعتبخ كحلظ بالشدبة لفخد آخخ بالشدبة لفخد ما

 وذلظ عمي الشحػ التالي : ،عسمية التقييع السعخفي ألؼ حجث ضاغط تسخ بثبلث مخاحل أساسية
: في ىحه السخحمة يجرؾ الفخد  Primary Appraisal ػػػ مخحمة التقييع السبجئي )األولي(

أو  ،أو تفديخه إما عمي أنو ميجد لو سويي انو مػقفًا ضاغصًا ويقـػ بتقيالحجث الخارجي عم
 ،أو أنو تحجؼ وعامل محفد لقجراتو )سبلمة ،أنو يدبب فقجاف وضخر ال يسكغ تجاوز آثاره

 .  (4227 ،؛ محسػد 464:  4223
: في ىحه السخحمة يتخح الفخد القخار بكيفية  Secondary Appraisal نػؼػػػ مخحمة التقيع الثا

ظ مغ خبلؿ تقييسو لمسرادر وذل ،أو تفديخه لو يسوياالستجابة لمحجث الزاغط بعج تق
لجيو لسػاجية ىحا الزغط ػػػ وىحه السرادر نػعاف ؛ مرادر شخرية "كدسات  الستاحة

وقجرتو عمي حل  ،ومياراتو في االتراؿ ،وذكاءه ،ووتقجيخه لحات ،ومعتقجاتو ،وخبخاتو ،الفخد
 ،ومرادر اجتساعية "كالسدانجه االجتساعية لمفخد مغ قبل األسخة واألصجقاء ،السذكبلت"

الفخد أسمػب ومدتػاه االجتساعي واإلقترادؼ" ػػػ والتي عمي ضػءىا يحجد  ،والتساسظ األسخؼ
؛  4222 ،؛ إسساعيل 4225 ،)العكاشياألمثل لمتعامل مع ىحا السػقف الزاغط السػاجية 

 .  (4227 ،محسػد
: ىي عسمية إعادة تقييع لسجؼ فاعمية أساليب  Reappraisal ػػػ مخحمة إعادة التقييع السعخفي

 وذلظ في ضػء نجاحو أو فذمو ،الحجث الزاغطالتي اختارىا الفخد لمتعامل مع  ةالسػاجي
ثاره ومغ ثع العػدة إلي الػضع مغ التخمز مغ ىحا الزغط أو حتي التخفيف مغ آ

 . (4227 ،؛ محسػد 4222 ،اإلنفعالي الصبيعي )إسساعيل
إال أف ىحا  ،وبالخغع مغ أف السخاحل الدابقة تذكل متتالية مشصقية لئلدراؾ والتفكيخ والتقييع   

التتالي ال يحجث دائسًا بشفذ التختيب نطخًا الف كل مخحمة تخزع لمتقييع قبل االنتقاؿ إلي 
لسخحمة التي تمييا ؛ فسثبًل حيشسا نجرؾ أف لجيشا استجابة مشاسبة لسػقف ضاغط فإف ذلظ ا

في حيغ أنشا إذا ما قسشا باستجابة مػاجيو أقل  ،يجعمشا نعيج تقييسو عمي أنو أقل ضغصاً 
فاعمية عسا تػقعشاه فإنشا قج نعيج تقييع مدتػؼ التيجيج بالسػقف الزاغط أو نعيج تقييع أؼ 

 ،ات أكثخ مبلئسة لمسػقف وبالتالي فيي عسمية ديشامية غيخ قابمة لمتشبؤ )سبلمةاالستجاب
4223  :462-464 .) 
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" عاـ McCaraeومغ ثع فإف ىحيغ األسمػبيغ في السػاجيو وفقًا لسا أشار إليو "ماكخؼ    
وأف الشاس عادًة ما تمجأ إلي خميط مشيسا عشج مػاجية كثيخ مغ  ،ضيغر ( غيخ متعا2383)

ولكغ ىشاؾ بعس الستغيخات التي تذيخ إلي غمبة استخجاـ أحجىسا عمي  ،مػاقف السذقة
األخخ وفي ىحا الرجد تذيخ الجراسات إلي أف استخاتيجيات السػاجية الستسخكدة حػؿ السذكمة 

فييا الفخد قجرتو عمي تعجيل السػقف الزاغط أو تعصي نتائج أفزل في السػاقف التي يجرؾ 
في حيغ أف استخاتيجيات السػاجية الستسخكدة حػؿ االنفعاؿ أكثخ فاعمية واقل  ،التحكع فيو

إحباشًا في السػاقف التي يجرؾ فييا الفخد عجـ قجرتو عمي تعجيل السػقف الزاغط أو التحكع 
 ( .4222،؛ إسساعيل 2333،؛ شكخؼ McCarae , 1984فيو )

  الدراسات السابكة:
عميو  توذلظ في حجود ما اشمع ثي وثيق الرمة بالجراسة الخاىشة ػػػػتع عخض التخاث البح    

ورتبت ىحه الجراسات تختيبًا زمشيًا  ،اف ػػػػ دوف الفرل بيغ ما ىػ أجشبي أو عخبيتالباحث
وأشخىا  ،الفكخيةبيجؼ التعخؼ عمى مشصمقاتيا تراعجيًا مغ األقجـ إلي األحجث ؛ وذلظ 

وتقييع أوجو القػة وجػانب القرػر  ،والشتائج التي تػصمت إلييا ،وشخائقيا السشيجية ،الشطخية
وقاـ الباحثاف بترشيف البحػث والجراسات السختبصة بالجراسة الخاىشة في ثبلثة محاور  ،فييا

 رئيدة ؛ وىي :
وعبلقتيا  ،الصفػلة بأسخة السشذأ)أواًل( : دراسات تشاولت التعخض لخبخات اإلساءة في  

 باإلرتكاب البلحق لمعشف أو الػقػع ضحية لو :
في إشار دراسة شبيعة العبلقة الكامشة بيغ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة بأسخة     

واإلرتكاب البلحق لمعشف أو الػقػع ضحية لة في العبلقات الحسيسية في مخحمة  ،السشذأ
دراسة ىجفت إلي فحز العبلقات  ،(Taft et al. ,2008)وزمبلؤىا" "تافت  أجخت ،البمػغ 

وارتكاب اإلساءة الشفدية  ،الستبادلة بيغ كل مغ التعخض لدػء السعاممة في أسخة السشذأ
ولتحقيق ىحه األىجاؼ قاـ  ،والجدجية في العبلقات الحسيسة مغ قبل الحكػر في مخحمة البمػغ

السقاييذ الفخعية لكل مغ مذاىجة العشف بيغ الػالجيغ )الباحثػف بتصبيق عجة أدوات وىي : 
أعخاض اضصخاب ما بعج و  ،ئليحاء البجني في الصفػلةوالتعخض ل ،في مخحمة الصفػلة

 في العبلقات الحسيسة ارتكاب اإلساءة الجدجية والشفدية مغ قبل الخجاؿومقياس  ،الرجمة
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قياسي ميارات تفديخ السحفدات وم ،مغ مقياس تكشيكات الرخاع السعجؿ في مخحمة البمػغ
السحتسمة  The Negative Intentions االجتساعية ػػػػ أؼ تفديخ الخجاؿ لمشػايا الدمبية

وميارات صشع القخار ؛ وذلظ لتقييع "العجد في معالجة السعمػمات  ،لذخيكاتيع تجاىيع ػػػػ
ه األدوات وقج شبقت ىح ،"(Social Information Processing Deficits االجتساعية

( 45.74( مغ األزواج والدوجات ؛ وكانت متػسصات أعسارىع )273عمي عيشة بمغ قػاميا )
أضيخت الشتائج وجػد عبلقة ارتباشية دالة بيغ  قجو  ،( لمدوجات44.73و) ،عامًا لؤلزواج

التعخض لمخفس الػالجؼ في مخحمة الصفػلة في أسخة السشذأ واإلرتكاب البلحق لئلساءة 
كسا أف تعخض األشفاؿ لسذاىجة العشف بيغ الػالجيغ  ،لجدجية في مخحمة البمػغالشفدية وا

 .ارتبط أيزا باإلرتكاب البلحق لئلساءة الشفدية في البمػغ 
ق لخبخات اإلساءة عخض الدابويبلحع مغ الجراسة الدابقة أنيا ركدت عمي العبلقة بيغ الت  

بذكل عاـ دوف التصخؽ إلي  ضحية لوب البلحق لمعشف أو الػقػع بأسخة السشذأ واإلرتكا
ب البلحق لمعشف أو إختبلؼ تأثيخ كل نػع مغ خبخات اإلساءة عمي زيادة إحتسالية اإلرتكا

 ،(Berzenski & Yates , 2010)وليحا قامت "بيخزندكي وييتذ"  ،الػقػع ضحية لو
ة ػػػػ بجراسة ىجفت إلي التعخؼ عمي مداىسة التعخض لخبخات اإلساءة في مخحمة الصفػل

وخرػصًا اإلساءة اإلنفعالية ػػػػ في اإلرتكاب البلحق لمعشف مغ قبل الذخيظ الحسيع أو الػقػع 
ىسة العجد مساراء تحميل لعسمية التصػر بيجؼ معخفة مجؼ جوذلظ مغ خبلؿ إ ،ضحية لو

" ػػػ )أؼ عجـ نقز  Emotion Regulation Skill عغ تشسية "ميارة التشطيع اإلنفعالي
 وإلنفعاؿ السختبط بالسػقف السذكل ومغ ثع اإلنجفاع في اإلستجابة لو( ػػػ والحؼ يحجثالػعي با

إرتكاب العشف الحقًا مغ قبل الذخيظ في ءة اإلنفعالية بسخحمة الصفػلة ساالتعخض لخبخات اإل
ولتحقيق ىحه األىجاؼ قاـ الباحثاف بتصبيق عجة أدوات تسثمت  ،الػقػع ضحية لو وأالحسيع 

"  Briereججوؿ مقابمة إساءة معاممة الصفػلة لػ "بخيخؼ و  ،ف لمستغيخات الجيسػجخافيةاستبيا في
 & Sandersومقياس اإلساءة لمصفل والرجمات لػ " سانجرز وبيكخ لػزاف  ،2334عاـ 

Becker-Lausen ومقياس تكشيكات الرخاع لػ " ستخاوس  ،2335" عاـStraus  عاـ "
" عاـ  Gratz & Roemerومقياس صعػبات التشطيع اإلنفعالي لػ "جخاتذ ورومخ  ،2363
وقج تع قياس بعجؼ التشطيع اإلنفعالي مغ خبلؿ تقيع رد الفعل عمي مقياسي ؛ سسة  ،4223

وعجـ الػعي  ،2384" عاـ  .Spielberger et alالغزب لػػ "سبيمبيخجخ وزمبلؤة 
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وقج شبقت ىحه األدوات عمي  ،2333" عاـ .Bagby et alاإلنفعالي لػػ " باجبي وزمبلؤة 
( مغ شبلب وشالبات جامعة الداحل الغخبي الكبيخ بالػاليات 4273عيشة بمغ قػاميا )

أشارت الشتائج إلى أف التعخض لخبخات وقج  ،( سشة23.44وبمغ متػسط أعسارىع ) ،الستحجة
ؤ بكل مغ ارتكاب العشف مغ قبل اإلساءة اإلنفعالية في الصفػلة كاف السؤشخ األقػػ في التشب

في حيغ تشبأ  ،ووجػد صعػبات في التشطيع االنفعالي ،الذخيظ الحسيع والػقػع ضحية لو
التعخض لئلساءة الجشدية في الصفػلة بكل مغ إرتكاب العشف مغ قبل الذخيظ الحسيع والػقػع 

ػالجيغ في أسخة وقج ساىع أيزًا التعخض لسذاىجة العشف بيغ ال ،ضحية لو ولكغ بجرجة أقل
السشذأ بذكل كبيخ في تفديخ ارتكاب العشف مغ قبل الذخيظ الحسيع وليذ الػقػع ضحية لو 
. كسا أكجت الشتائج عمي أف وجػد الرعػبات في التشطيع االنفعالي مغ الشاحية الدمػكية 

 ،لو الػقػع ضحيةوالستسثل في اإلنجفاعية يتشبأ بإرتكاب العشف مغ قبل الذخيظ الحسيع وليذ 
كاف التعخض لخبخات اإلساءة  ،عشج الديصخة عمى صعػبات التشطيع اإلنفعالي إال أنو

اإلنفعالية في مخحمة الصفػلة مؤشخًا ضعيفًا في التشبؤ بكل مغ إرتكاب العشف مغ قبل الذخيظ 
وأوضحت الشتائج كحلظ أف التعخض لخبخات اإلساءة الجدجية في  ،الحسيع والػقػع ضحية لو

الصفػلة لع يتشبأ بذكل كبيخ بكل مغ ارتكاب العشف مغ قبل الذخيظ الحسيع والػقػع ضحية 
وبالشدبة لمستغيخ الجيسػجخافي  ،لو وذلظ بعج الديصخة عمى األنػاع األخخػ مغ سػء السعاممة

في  ،ية في الصفػلة بػجو عاـ تأثيخات أقػػ عمى اإلناثالخاص بالشػع كاف لئلساءة اإلنفعال
كسا وججت  ،عمي كل مغ الجشديغ ةحيغ أف أنػاع سػء السعاممة األخخػ ليا آثار مذابي

عبلقة بيغ وجػد صعػبات في التشطيع اإلنفعالي وكل مغ إرتكاب العشف مغ قبل الذخيظ 
أما فيسا يتعمق  ،عغ الحكػرالحسيع والػقػع ضحية لو ؛ كانت أقػؼ لجؼ اإلناث مشيا 

باإلنتساء العخقي فمع يتع العثػر عمى أؼ اختبلفات في كل مغ ارتكاب العشف مغ قبل 
 .  الذخيظ الحسيع والػقػع ضحية لو عبخ السجسػعات العخقية

جراسة التي قاـ بيا كل مغ " زاف وشبػلتاس الوعمي غخار الجراسة الدابقة فقج بحثت     
 ; Zhan ; Shaboltas ; Skochilov)ػسيمدكايخ وعبج هللا " وسكػتذيمػؼ وكخاسش

Krasnoselskikh & Abdala ,2013)  تأثيخ كل مغ التعخض لخبخات اإلساءة في
الصفػلة ػػػػػ وخاصة اإلساءة الجدجية واإلنفعالية ػػػػ و البحث عغ اإلثارة ؛ عمي إرتكاب العشف 
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ًء أكاف ذلظ تحت تأثيخ تعاشي السخجرات سػا ،مغ قبل الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لو
والكحػؿ أو عجـ تعاشييسا ؛ ولتحقيق ىحه األىجاؼ قاـ الباحثػف بتصبيق عجة أدوات تسثمت 

وسؤاليغ ؛ وىسا "كع مخة  ،)استبياف لمستغيخات الجيسػجخافية ؛ يتزسغ البيانات األوليةفي : 
"كع مخة قاـ والجؾ أو القائع بالخعاية أساء إليظ فييا والجؾ أو القائع بالخعاية أو ىجدؾ" و 

فزبًل عغ سؤاؿ السذاركات عغ عسخ أوؿ تجخبة  ،عاماً  28بجفعظ أو ضخبظ" قبل سغ 
واختبار تحجيج اضصخابات استخجاـ الكحػؿ لػػ "  ،جشدية وعجد الذخكاء الجشدييغ في حياتيغ"

والسقياس السخترخ لمبحث عغ اإلثارة لػ "  ،4222" عاـ .Babor et al هبابػر وزمبلؤ 
والسقاييذ الفخعية الخاصة بالعشف البجني  ،4224" عاـ .Hoyle et al هىػيل وزمبلؤ 

"   Strausوالشفدي والجشدي ضج الذخيظ الحسيع ؛ مغ مقياس تكشيكات الرخاع لػ " ستخاوس
وىل كشت أنت أو  ،فكسا ُسئمت السذاركات عغ "آخخ مخة حجث فييا ىحا العش  ،2363عاـ 

وقج شبقت ىحه األدوات عمي عيشة بمغ  ،شخيكظ تحت تأثيخ تعاشي الكحػؿ أو السخجرات؟(
 ،( إمخأة مغ الشداء المػاتي يتمقيغ الخجمات الرحية في سانت بصخسبخغ بخوسيا433قػاميا )

أشارت  قجو  ،( سشة48بستػسط عسخؼ قجرة ) ،( عاـ52-28وقج تخاوحت أعسارىغ ما بيغ )
( امخأة ػػػ قج تعخضغ 232%( مغ الشداء ػػػ أؼ حػالي )74.5) ما ندبتو لشتائج إلي أفا

وقج تشػعت أشكاؿ اإلساءة ضج ىؤالء الشدػة في مخحمة  ،لخبخات اإلساءة في مخحمة الصفػلة
( امخأة ػػػ قج تعخضغ 228%( مشيغ ػػػ أؼ حػالي )74.2الصفػلة حيث أشارت الشتائج أف )

%( مشيغ ػػػ أؼ حػالي امخأتاف ػػػ لخبخات 2.2كسا تعخضت ) ،اإلنفعاليةلخبخات اإلساءة 
( امخأة ػػػ لخبخات اإلساءة 62%( مشيغ ػػػ أؼ حػالي )47.8بيشسا تعخضت ) ،اإلساءة الجدجية

ط كبيخ بيغ إرتكاب أخخ اوقج أكجت الشتائج أيزًا عمي وجػد ارتبالجدجية واإلنفعالية معًا . 
وبيغ كل مغ  ،الحسيع تحت تأثيخ تعاشي الكحػؿ أو السخجرات حجث لمعشف ضج الذخيظ

وانخفاض العسخ عشج الجخػؿ في أوؿ  ،التعخض لخبخات اإلساءة الجدجية في مخحمة الصفػلة
وسػء  ،وجػد عجد كبيخ مغ شخكاء الجشذ مجػ الحياة ،والبحث عغ اإلثارة ،عبلقة جشدية

اإلساءة الجدجية واإلنفعالية معًا في مخحمة بيشسا وجج أف التعخض لخبخات  ،استخجاـ الكحػؿ
الصفػلة يختبط بذكل داؿ مع إرتكاب أخخ حجث لمعشف ضج الذخيظ الحسيع ولكغ ليذ تحت 

 تأثيخ تعاشي الكحػؿ أو السخجرات . 
اإليجابي لحاتو  وقجرة الذخز عمي حل السذكبلت وتقييس وأما عغ الجور الحؼ قج تمعب    
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ل مغ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة والػقػع ضحية لمعشف في تعجيل العبلقة بيغ ك
 Bell)فقج أجخؼ كل مغ "بيل وىيجيشد"  ،الجدجؼ مغ قبل الذخيظ الحسيع في مخحمة البمػغ

& Higgins ,2015)  دراسة ركدت عمي التعخؼ عمي التأثيخ الفخيج لمتعخض لخبخات
الصفػلة عمي الػقػع ضحية لمعشف الجدجؼ مغ  اإلساءة ػػػػ وخرػصًا اإلساءة اإلنفعالية ػػػػ في

 كسا ىجفت أيزًا إلي فحز التأثيخ السذتخؾ لكل مغ التجشب التجخيبي ،قبل الذخيظ الحسيع
Experiential avoidance ػػػػػ أؼ التقييع الدمبي لمخبخات الحاتية مغ حيث مجؼ قبػؿ

ط ػػػػػ  والحل غيخ الفّعاؿ الذخز لشفدة أو عجـ قبػليا وما ىي ترخفاتو عشج التعخض لمزغ
لمسذكبلت عمى العبلقة بيغ خبخات التعخض لئلساءة اإلنفعالية في الصفػلة والػقػع ضحية 

ولتحقيق ىحه اآلىجاؼ قامت الباحثتاف بتصبيق عجة  ،لمعشف الجدجؼ مغ قبل الذخيظ الحسيع
والسقياس الفخعي لمعشف البجني ضج  ،استبياف لمستغيخات الجيسػجخافيةأدوات تسثمت في : )

"  .Straus et al هالذخيظ الحسيع مغ مقياس تكشيكات الرخاع السعجؿ لػ " ستخاوس وزمبلؤ 
والسقاييذ الثبلثة الفخعية التي تجؿ عمي الحل غيخ الفعاؿ لمسذكبلت وىي ؛  ،2337عاـ 

وأسمػب التجشب" مغ  ،مباالةوأسمػب اإلنجفاع والبل ،السذكمة"أسمػب التػجة الدمبي نحػ 
" عاـ .D’Zurilla et alقائسة حل السذكبلت السعجلة والسخترخة لػ " دزوريبل وزمبلؤه 

 ،2338" عاـ  Bernstein & Finkواستبياف صجمة الصفػلة لػ " بخنذتايغ وفيشظ  ،4224
والحؼ يحتػؼ  ،4223" عاـ  .Hayes et al هواستبياف التجشب التجخيبي لػ "ىايد وزمبلؤ 

ومجؼ قبػؿ الذخز لشفدة أو عجـ قبػليا وما  ،( بشػد لتقييع الدمبي لمخبخات الحاتية3ي )عم
وقج شبقت ىحه األدوات عمي عيشة بمغ  ،ىي ترخفات الفخد عشج تعخضة لمزغط اإلنفعالي(

-28مسغ تخاوحت أعسارىغ ما بيغ ) ،( امخأة مغ ضحايا العشف السشدلي444قػاميا )
%( 53أشارت الشتائج إلي أف حػالي ) قجو  ،( سشة42.37رة )وبستػسط عسخؼ قج ،(عاـ74

وأف حػالي  ،مغ الشداء قج ارُتكب ضجىغ عشف جدجؼ شفيف مغ قبل الذخيظ الحسيع
كسا أوضحت الشتائج وجػد ارتباط  ،%( مغ الشداء قج ارُتكب ضجىغ عشف جدجؼ شجيج43)

ضحية لمعشف الجدجؼ مغ قبل  إيجابي داؿ بيغ التعخض لئلساءة البجنية في الصفػلة والػقػع
إال أف التعخض لئلساءة اإلنفعالية في الصفػلة لع يكغ لو تأثيخ مباشخ عمى  ،الذخيظ الحسيع

الػقػع ضحية لمعشف الجدجؼ مغ قبل الذخيظ الحسيع عغ شخيق كل مغ التجشب التجخيبي 
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واإلنجفاع والبل  ،والحل غيخ الفّعاؿ لمسذكبلت باستخجاـ أسمػبي التػجة الدمبي نحػ السذكمة
وقج أفادت الشتائج أف التعخض لئلساءة الجشدية في الصفػلة لع يكغ مختبصا بذكل  ،مباالة

وتبيغ الشتائج  ،مباشخ أو غيخ مباشخ بالػقػع ضحية لمعشف الجدجؼ مغ قبل الذخيظ الحسيع
خيظ أيزًا أف التجشب التجخيبي يؤثخ مباشخة عمى الػقػع ضحية لمعشف الجدجؼ مغ قبل الذ

الحسيع حتى بعج احتداب تأثيخ الحل غيخ الفّعاؿ لمسذكبلت. كسا وجج ارتباط إيجابي بيغ 
التعخض لئلساءة اإلنفعالية في الصفػلة وكل مغ التجشب التجخيبي والبعج الخاص باسمػب 

إال أف اسمػب التجشب في حل السذكبلت لع يختبط بالػقػع  ،التجشب في حل السذكبلت
في حيغ أف اسمػب اإلنجفاع والبل مباالة في  ،ؼ مغ قبل الذخيظ الحسيعضحية لمعشف الجدج

 حل السذكبلت ارتبط إيجابيًا بالػقػع ضحية لمعشف الجدجؼ مغ قبل الذخيظ الحسيع.
وعبلقتيا  ،)ثانيًا( : دراسات تشاولت التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة بأسخة السشذأ 

 بأساليب مػاجية الزغػط :
ولمتعخؼ عمي دور التعخض لخبخات اإلساءة بالصفػلة في اختبلؼ استخاتجيات مػاجية     

 ,Futa , Nash , Hansen & Garbin)الزغػط أجخت " فػتا وناش وىاندغ وغاربيغ " 
لييا الشداء دراسة ىجفت إلي التعخؼ عمي استخاتيجات السػاجية التي تمجأ إ ،(2003

ساءة في مخحمة الصفػلة أو لع يتعخضغ ليا ػػػ عشج تعامميغ مع تعخضغ لئلالبالغات ػػػ سػاًء 
وىجفت أيزًا إلي التعخؼ عمي ما إذا  ،ذكخيات الصفػلة الزاغصة ومع الزغػط الحالية

كانت خبخات التعخض لئلساءة في الصفػلة واستخاتيجيات السػاجية التي استخجمت في 
تحقيق ىحه األىجاؼ قاـ الباحثػف بتصبيق ول ،التعامل معيا تؤثخ عمي التكيف الشفدي الحالي

مقياس خبخات الصفػلة لػ و  ،عجة أدوات تسثمت في : )استبياف لمستغيخات الجيسػجخافية
واستبياف تقييع ذكخيات  ،2334" عاـ Malinosky-Rummellرومل -"ماليشػسكي

 Ways of Coping وقائسة أساليب السػاجيو السعجلة ،الصفػلة)مغ إعجاد الباحثيغ(
Checklist—Revised   لػ "الزاروس وفػلكساف Lazarus & Folkman عاـ "

لػ "ألنصػف  College Adjustment Scale  ومقياس التكيف الشفدي الحالي ،(2383)
قػاميا  وقج شبقت ىحه األدوات عمي عيشة بمغ ،(2332) " عاـ Anton & Reed وريج 

-28مسغ تخاوحت عسارىغ ما بيغ ) ،( شالبة مغ شالبات جامعة ميجوستخف الكبخػ237)
وتع تقديسيغ إلي أربعة مجسػعات ؛ األولي  ،( عاـ23.4( عاـ بستػسط عسخؼ قجرة )33
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والثانية تزع مغ لجييغ تاريخ  ،تزع الصالبات الآلتي ليذ لجييغ تاريخ لئلساءة في الصفػلو
الخابعة مسغ لجييغ و  ،والثالثة مسغ لجييغ تاريخ مغ اإلساءة الجشدية ،مغ اإلساءة الجدجية

%( 57.2وقج أشارت الشتائج إلي أف ما ندبتو ) ،تاريخ مغ اإلساءة الجدجية والجشدية معاً 
في حيغ  ،مغ السذاركات لع يتعخضغ ألؼ شكل مغ أشكاؿ اإلساءة في مخحمة الصفػلة

وتعخضت ما  ،%( مغ السذاركات إلي اإلساءة البجنية في الصفػلة23.3تعخضت ماندبتو )
بيشسا تعخضت ماندبتة  ،%( مغ السذاركات إلي اإلساءة الجشدية في الصفػلة24.4)ندبتو 

%( مغ السذاركات إلي اإلساءة البجنية والجشدية معًا في الصفػلة . وأوضحت الشتائج 22.4)
أيزًا عجـ وجػد عبلقة بيغ تعخض الشداء لئلساءة في الصفػلة أو غيخىا مغ السػاقف 

اجية التي تدتخجـ في التعامل مع الزغػط الحالة ؛ حيث تبيغ الزاغصة واستخاتجيات السػ 
استخجاـ الشداء ػػػ سػاًء الآلئي تعخضغ لئلساءة في الصفػلة أو غيخىا مغ السػاقف 

أو الآلتي لع يتعخضغ ليا ػػػ الستخاتيجيات السػاجية بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ عشج  ،الزاغصة
إال أف ىشاؾ إختبلؼ في استخجاميغ ليحه  ،التعامل مع الزغػط الدابقة والحالية

اإلستخاتيجيات حيث تبيغ أف الشداء الآلئي لع يكغ لجييغ تاريخ مغ التعخض لئلساءة في 
الصفػلة كغ أقل ميبًل إلي لـػ الحات والعدلة الحاتية عشج التعامل مع الحكخيات السؤلسة 

لمسدانجة اإلجتساعية وأكثخ  كسا كغ أكثخ التساساً  ،الخاصة بالسػاقف الزاغصة في الصفػلة
بيشسا وجج أف  ،ميبًل لمتأكيج عمي اإليجابية والتفكيخ بالتسشي عشج تعامميغ مع الزغػط الحالية

الشداء الآلئي تعخضغ لئلساءة في الصفػلة أكثخ ميبًل لمـػ الحات والعدلة الحاتية والتفكيخ 
مع الحكخيات السؤلسة الخاصة بتاريخ  بالتسشي وأقل التساسًا لمسدانجة اإلجتساعية عشج التعامل

كسا كغ أكثخ ميبًل لمعدلة الحاتية عشج تعامميغ مع الزغػط  ،التعخض لئلساءة في الصفػلة
كسا أكجت الشتائج عمي أف الشداء الآلئي لجييغ تاريخ مغ سػء السعاممة في الصفػلة  ،الحالية

ة في الصفػلة ؛ وربسا يخجع ذلظ لسا أقل تكيفًا مغ الشداء الآلئي ليذ لجييغ تاريخ مغ اإلساء
أما فيسا يتعمق  ،لئلساءة في الصفػلة مغ آثار سمبية بعيجة السجؼ عمي الرحة الشفدية لمفخد

فقج أفادت الشتائج الشداء الآلئي تعخضغ لئلساءة الجشدية في  ،بالستغيخات الجيسػجخافية
آلئي تعخضغ لئلساءة البجنية بيشسا كانت الشداء ا ،الصفػلة كغ األصغخ سشًا مغ األخخيات
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ولع تكغ ىشاؾ فخوؽ ذات داللة إحرائية بيغ الشداء فيسا  ،والجشدية معًا ىغ األكبخ سشاً 
 يتعمق بجخل األسخة األصمية .

وعغ تأثيخ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة عمي كل مغ الػقػع ضحية لمعشف مغ    
 ,Waldrop)المجػء ليا ؛ أجخت "والجروب" قبل الذخيظ واستخاتيجيات السػاجية التي يتع 

دراسة ىجفت إلي التعخؼ عمي العبلقة بيغ تعخض الشداء لئلساءة الجدجية أو  (2002
الجشدية في الصفػلة والعشف السػجو ضجىغ مغ قبل الذخيظ وتأثيخ ذلظ عمي االساليب التي 

جفت أيزًا ىحه وى ،يمجأف إلييا لسػاجية ىحا العشف الحؼ يتعخضغ لو مغ قبل شخيكيغ
الجراسة إلي معخفة تأثيخ إدراؾ السخأة السعشفة لمجعع اإلجتساعي الستاح ليا عمي استخاتيجيات 
السػاجية التي تدتخجميا في مػاجية العشف السػجو ضجىا مغ قبل الذخيظ ؛ ولتحقيق ىحه 

 ،خافيةاستبياف لمستغيخات الجيسػجاألىجاؼ قامت الباحثة بتصبيق عجة أدوات تسثمت في : )
ومقياس التعخض  ،2388" عاـ  .Berger et alومقياس العقػبة البجنية لػ "بيخجخ وزمبلؤه 

ومقياس تكشيكات الرخاع  ،2333" عاـ  .Rowan et alلئلساءة الجشدية لػ "رواف وزمبلؤة 
وقائسة استخاتيجيات السػاجية لػ  ،2337" عاـ  .Straus et alالسعجؿ لػ " ستخاوس وزمبلؤة 

وقائسة تقييع السدانجة في العبلقات  ،2383" عاـ .Tobin et al يغ وزمبلؤة "يػب
ومقياس تذخيز اضصخاب  ،2385" عاـ .Cohen et alالبيشذخرية لػ "كػىيغ وزمبلؤة 

وقج شبقت ىحه األدوات عمي  ،2334" عاـ .Foa et alما بعج الرجمة لػ " فػا وزمبلؤة 
مسغ تخاوحت أعسارىغ ما بيغ  ،( امخأة مغ ضحايا العشف السشدلي438عيشة بمغ قػاميا )

وقج كاف متػسط شػؿ العبلقات  ،( سشة43.5وبستػسط عسخؼ قجرة ) ،(عاـ28-74)
أشارت الشتائج إلي أف الشداء الآلئي تعخضغ لسدتػايات  قجو  ،( سشػات7.84السديئة )

إضافًة إلي تعخضيغ لمعشف شجيج الخصػرة مغ  مغ اإلساءة الجشدية في الصفػلة ػػػػ مختفعة
في حيغ  ،قج سجمغ أعمي مدتػؼ مغ استخجاـ استخاتيجيات تجشب السػاجية ػػػػقبل شخيكيغ 

أف الشداء الآلئي تعخضغ لسدتػايات مشخفزة مغ اإلساءة الجشدية في الصفػلة إضافًة إلي 
شخيكيغ ػػ برخؼ الشطخ عغ مجؼ حجتو ػػػ قج سجمغ أقل مدتػؼ  تعخضيغ لمعشف مغ قبل

كسا أوضحت الشتائج عجـ وجػد ارتباط بيغ  ،مغ استخجاـ استخاتيجيات تجشب السػاجية
بيشسا  ،تعخض السخأة لئلساءة الجدجية في الصفػلة وبيغ الػقػع ضحية لعشف الذخيظ الحقاً 

ة في شفػلتيغ كغ أقل إدراكًا لػجػد عبلقات الشداء الآلئي تعخضغ لئلساءة الجدجي تبيغ أف



 

 
 

 

) 252) 

د. شيماء احلارونى &رشا عبدالستار د.   
 

2012 ديسمرب ، 1ج، 65دلمة اإلرشاد النفسي، العدد   

وقج أكجت الشتائج عمي وجػد ارتباط إيجابي كبيخ ومباشخ بيغ  ،داعسة مغ قبل اآلخخيغ
 ،التعخض لئلساءة الجدجية أو الجشدية في الصفػلة وارتفاع درجة الشقج الحاتي لجؼ الشداء

السجرؾ لجؼ الشداء واستخجاميغ  كسا أضيخت الشتائج وجػد ارتباط بيغ زياد الجعع اإلجتساعي
إلستخاتيجات السػاجية بالتخكيد عمي السذكمة برخؼ الشطخ عغ مجؼ حجة العشف مغ قبل 

وفي السقابل ارتبط كل مغ انخفاض الجعع اإلجتساعي السجرؾ لجؼ الشداء وزيادة  ،شخيكيغ
فت الشتائج وقج كذ ،حجة العشف مغ قبل شخيكيغ باستخجاميغ إلستخاتيجيات تجشب السػاجية

 ،عغ وجػد ارتباط سمبي بيغ إدراؾ السخأة السعشفة لمجعع اإلجتساعي وإنخخاشيا في الشقج الحاتي
فقج أفادت الشتائج أف الشداء األصغخ عسخًا كغ أكثخ  ،أما فيسا بالستغيخات الجيسػجخافية

وأف نداء األقميات العخقية كغ أكثخ استخجامًا  ،عخضو لمػقػع ضحية لعشف الذخيظ
  وكغ أقل إدراكًا لمجعع االجتساعي. ،إلستخاتيجيات السػاجية بالتخكيد عمي السذكمة

 , Wester & Trepal)وعمي غخار الجراسة الدابقة قاـ كل مغ "ويدتخ وتخيباؿ"    
بجراسة ىجفت إلي التعخؼ عمي تأثيخ كل مغ التعخض لئلساءة في الصفػلة  (2010

كسا  ،وسمػكيات السػاجيو التي يشتيجيا الصبلب عمي لجػئيع إلي سمػؾ الستعسج إليحاء الحات
ىجفت أيزًا إلي التعخؼ عمي سمػكيات مػاجية الزغػط التي يشتيجيا كل مغ الصبلب 

حات أو الحيغ كاف لجييع سمػؾ إيحاء الحات في الساضي، الحيغ ليذ لجييع سمػكيات إيحاء ال
)استبياف لمستغيخات  ولتحقيق ىحه األىجاؼ قاـ الباحثاف بتصبيق عجة أدوات تسثمت في :

الخبخات الدابقة لكل مذارؾ في ما الجيسػجخافية يحتػؼ عمي البيانات األولية باإلضافة إلي 
أو اإلىساؿ ػػػ في مخحمة الصفػلة  ،أو جشدية ،ةيتعمق بتعخضيغ لئلساءة ػػ سػاء أكانت جدجي

" عاـ  Gratzوقائسة اإليحاء الستعسج لمحات لػ "جخاتد  ،فزبًل عغ شمبيع لئلرشاد الشفدي
ومقياس  ،2336" عاـ Carverوقائسة سمػكيات السػاجية السخترخة لػ "كارفخ  ،4222

وقج شبقت ىحه األدوات  ،2385" عاـ  .Diener et alالخضا عغ الحياة لػ " ديشخ وزمبلؤة 
( شالب مغ الصبلب الجامعييغ وشبلب الجراسات العميا مغ 363عمي عيشة بمغ قػاميا )

وقج تخاوحت أعسارىع ما بيغ  ،الجشديغ بجامعة الجراسات العميا بجشػب شخؽ الػاليات الستحجة
جسػعات وقج تع تقديسيع إلي ثبلث م ،( سشة44.33( عامًا بستػسط عسخؼ قجرة )28-75)

؛ األولي تزع الصبلب الحيغ ليذ لجييع سمػؾ متعسج إليحاء الحات ؛ والثانية تزع الصبلب 
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الحيغ كاف لجييع سمػؾ متعسج إليحاء الحات في الساضي فقط ؛ أما الثالثة فتزع الصبلب 
أف ما ندبتو  أضيخت الشتائج قجو  ،الحيغ لجييع سمػؾ متعسج إليحاء الحات في الػقت الحاضخ

%( مغ 23.4كسا أشار ) ،%( مغ الصبلب قج تعخضػا لئلساءة الجدجية في الصفػلة24.5)
%( مغ الصبلب إلي 7في حيغ أفاد ) ،الصبلب إلي تعخضيع لئلساءة الجشدية في الصفػلة

وقػعيع ضحية لئلىساؿ في صغخىع . وقج بيشت الشتائج أيزًا أف الصبلب الحيغ لع يختكبػا 
ع كانػا أكثخ أستخجامًا لدمػكيات السػاجية بالتخكيد عمي أؼ سمػؾ متعسج إليحاء ذواتي

والتخصيط( في حيغ أشارت الشتائج إلي أف الصبلب الحيغ قامػا  ،السذكمة كػ )السػاجية الفعالة
بدمػكيات متعسجة إليحاء ذواتيع في بعس مخاحل حياتيع الساضية كانػا أكثخ أستخجامًا 

والمجػء إلي الجيغ وإعادة التفديخ  ،عاؿ كػ )الفكاىةلدمػكيات السػاجية بالتخكيد عمي االنف
اإليجابي( بيشسا أشارت الشتائج إلي أف الصبلب الحيغ قامػا بدمػكيات متعسجة إليحاء ذواتيع 
في بعس مخاحل حياتيع الساضية وإلي اآلف كانػا أكثخ أستخجامًا لدمػكيات تجشب السػاجية 

وتعاشي السخجرات( وكانػا أيزًا األقل في  ،تيوالمـػ الحا ،كػ )كرخؼ اإلنتباة الدمػكي
 الخضا عغ الحياة مغ السجسػعتيغ اآلخخييغ . 

ىجفت إلي  ودراسة استقرائي (Hager & Runtz , 2012)كسا أجخت "ىاجخ ورونتد"    
تحجيج مجػ ارتباط سػء السعاممة الجدجية والشفدية في مخحمة الصفػلة برحة السخأة البجنية 

كسا ىجفت أيزًا إلي تػفيخ فيع أفزل لكيفية تجخل سػء السعاممة في  ،السبمغ عشيا ذاتياً 
مخحمة الصفػلة مع الرحة في كل مخاحل العسخ، مغ خبلؿ اختبار أدوار الػساشة لكل مغ 

ولتحقيق ىحه األىجاؼ تع تصبيق عجة أدوات وىي :  راؾ السذقة واستخاتيجيات مػاجيتيا ؛إد
ديسارؼ لػ " إلساءة الجدجية واإلساءة الشفدية في الصفػلةالتعخض لخبخات امقياسي )

Demare  " ومخممدتيغ ،و كامارؾ ،ومقياس إدراؾ السذقة لػ "كػىيغ ،2335عاـ 
Cohen, Kamarck, & Mermelstein"  استخاتيجيات  ومقياس ،2384عاـ

وقائسة السخاوؼ الرحية  ،2332" عاـ Endler & Parker السػاجية لػ "إنجلخ وباركخ 
 وقج شبقت ىحه األدوات عمي عيشة بمغ قػاميا  ،4224"عاـ  Runtzالبجنية لػ "رونتد 

( 46.22بستػسط عسخؼ قجرة ) ،( سشة53 - 28( امخأة مسغ تتخاوح أعسارىغ ما بيغ )445)
قج أشارت الشتائج إلى أف سػء السعاممة كاف مختبصًا بذكل كبيخ بإدراؾ السذقة )أو و  ،عاماً 

الزغط( والحؼ كاف بجوره مختبصًا بذكل كبيخ بالسخاوؼ الرحية الجدجية الحالية لجؼ 
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ؿ تتػسط جدئيًا كسا أضيخت الشتائج أف استخاتيجية السػاجية بالتػجو نحػ اإلنفعا ،الشداء
العبلقة بيغ سػء السعاممة الدابق في الصفػلة والسخاوؼ الرحة البجنية البلحقة لجؼ الشداء 
؛ فسع زيادة استخجاـ استخاتيجية السػاجية بالتػجو نحػ اإلنفعاؿ تتدايج السخاوؼ الرحية 

الدابق في البجنية بيغ الشاجيغ مغ سػء معاممة األشفاؿ ؛ مسا يذيخ إلى أف سػء السعاممة 
والحؼ بجوره يتشبأ  ،الصفػلة يختبط بديادة استخجاـ استخاتيجية السػاجية بالتػجو نحػ اإلنفعاؿ

بإدراؾ أكبخ لمسذقة أو الزغػط . وجسيعيا ستكػف مختبصة بسديج مغ السخاوؼ الرحية 
 ،والجخل ،وأخيخًا بالشطخ إلى الستغيخات الجيسػجخافية الستسثمة في )العسخ ،البجنية لجؼ الشداء

والسدتػؼ التعميسي( فقج أضيخت الشتائج عجـ وجػد ارتباط بيغ أؼ مغ ىحه الستغيخات الثبلثة 
كسا أوضحت  ،والتعخض لدػء السعاممة ػػ سػاًء أكانت جدجية أـ نفدية ػػ في مخحمة الصفػلة

الشتائج أيزًا عجـ وجػد عبلقة بيغ كل مغ الجخل والسدتػؼ التعميسي والسخاوؼ الرحية 
 البجنية الحالية لجؼ الشداء.

 )ثالثًا( : دراسات تشاولت استخاتيجيات مػاجية الزغػط لجؼ الشداء السعشفات :
راسة التي قامت بيا أما بالشدبة إلستخاتيجيات مػاجية الزغػط لجؼ الشداء فقج ىجفت الج   

إلي التعخؼ عمي ما إذا كانت ىشاؾ فخوؽ في كل مغ أساليب  (Martin , 2003)"مارتغ" 
السػاجية والترػرات الستعمق بذجة االساءة بيغ الشداء السداء إلييغ البلئي يمجأف إلي مأوؼ 

ق ىحا اليجؼ ولتحقي ،لمعشف العائمي والبلئي يقخرف تخؾ السأوؼ والعػدة إلي العبلقة السديئة
مقياس و  ،تسثمت في : )استبياف لمستغيخات الجيسػجخافيةقامت الباحثة بتصبيق عجة أدوات 

" Hudsonومقياسي اإلساءة الجدجية واإلنفعالية مغ قبل الذخيظ لػ "ىجسػف  ،تاريخ اإلساءة
وقج شبقت ىحه  ،2334" عاـ Moosوقائسة اساليب السػاجية لػ "مػس  ،2336عاـ 

والآلئي  ،( امخأة معشفة مسغ يقسغ في مأوؼ لمعشف العائمي42قػاميا ) ي عيشة بمغاألدوات عم
أسفخت  قجو  ،( عاـ42.7( عاـ بستػسط عسخؼ قجرة )35 – 23تخاوحت عسارىغ ما بيغ )

اساليب مػاجيتيغ لمسعتجؼ قبل في  بيغ الشداء السداء إلييغ الشتائج عغ عجـ وجػد فخوؽ 
ػػػ سػاء أكغ قخرف أف يبقيغ فيو لمحرػؿ عمي حياه خاليو مغ لجػئيغ لسأوؼ العشف العائمي 

ػػػ فقج كغ جسيعًا يمجأف  أو قخرف تخؾ السأوؼ والعػدة إلي السعتجؼ والعبلقة السديئة ،اإلساءة
والتشفيذ  ،واإلثابات البجيمة ،والتقبل االستدبلـ ،األساليب التجشبية كػ )اإلحجاـ السعخفيإلي 
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ترػرات الستعمقة بخصػرة اإلساءة لجؼ الشداء كسا أشارت الشتائج إلي أف ال ،اإلنفعالي(
السداء إلييغ المػاتي يمجأف إلي مأوؼ لمعشف العائمي يقخرف تخؾ السأوؼ والعػدة إلي السعتجؼ 

أقل شجة مقارنة بالآلئي يقخرف أف يبقيغ فيو السأوؼ ويعسمغ مغ أجل  والعبلقة السديئة
%( مغ الشداء 32أوضحت الشتائج أيزًا أف )و  ،ة وخاليو مغ اإلساءةالحرػؿ عمي حياه آمش

%( قج تعخضغ لئلساءة مغ 74ومغ بيغ ىؤالء ) ،السعشفات قج تعخضغ لئلساءة في الصفػلة
%( مشيغ لئلساءة مغ قبل أفخاد مغ خارج أسخىغ 46بيشسا تعخضت ) ،قبل أحج أفخاد أسخىغ

%( 43دػة في الصفػلة حيث أشارت الشتائج أف )؛ وقج تشػعت أشكاؿ اإلساءة ضج ىؤالء الش
كسا  ،%( مشيغ لئلساءة الجدجية24.5بيشسا تعخضت ) ،مشيغ قج تعخضغ لئلساءة اإلنفعالية

%( مشيغ قج تعخضغ لكل 24.5كسا وجج أف ) ،%( مشيغ لئلساءة الجشدية24.5تعخضت )
اإلساءة اإلنفعالية %( مشيغ قج تعخضغ لكل مغ 24.5مغ اإلساءة الجدجية واإلنفعالية و)

%( مشيغ قج تعخضغ لكل مغ اإلساءة الجدجية واإلنفعالية 24.5والجشدية في حيغ وجج أف )
والجشدية. وقج أفادت الشتائج أف متػسصات أعسار الشداء السعشفات عشج بجاية التعخض 

كسا كانت متػسصات أعسارىغ عشج إنتياء  ،( سشة6.7لئلساءة في مخحمة الصفػلة ىػ )
في حيغ بمغت متػسصات شػؿ ىحه العبلقات السديئة  ،( سشة27.6اءة إلييغ ىػ )اإلس

%( مغ الشداء السذاركات قج 42حػالي ست سشػات . كسا أشارت الشتائج كحلظ إلي أف )
%( مشيغ كانت اإلساءة الجدجية 25تعخضغ لئلساءة الجدجية مغ قبل الذخيظ الحسيع وأف )

عطاـ الفظ والخج واألنف وغيخىا مغ الكجمات ضجىغ خصيخة ججا ككدػر مزاعفة في 
كسا أشارت الشتائج أيزًا إلي أف كل الشداء السذاركات قج  ،في أنحاء الجدعالستفخقة 

%( مغ ىؤالء الشدػة كانت اإلساءة 65إال أف ) ،تعخضغ لئلساءة اإلنفعالية مغ قبل شخيكيغ
وقج أفادت  ،خاد أسخىغ السستجةاإلنفعالية ضجىغ خصيخة ججًا كتيجيجىغ بالقتل أو إيحاء أف

 ،( سشة42.8الشتائج أيزًا أف متػسط عسخ الشداء عشج دخػليغ في أوؿ عبلقة مديئة ىػ )
 . ( سشة3.3كسا بمغت متػسصات شػؿ ىحه العبلقات السديئة )

ويبلحع مغ الجراسة الدابقة أنيا ركدت عمي التعخؼ عمى أساليب السػاجية األكثخ شيػعًا   
ت دوف التصخؽ إلي التجرج الحؼ يحجث لجييغ عشج استخجاـ ىحه األساليب وصػاَل لجؼ السعشفا

 ىجفت إلي( دراسة 4227 ،أبػ نجيمةوليحا فقج أجخؼ ) ،إلي االستخاتيجية السفزمة لجييغ
في استخجاـ التعخؼ عمي أكثخ استخاتيجيات السػاجية شيػعًا لجػ الدوجات السعشفات والفخوؽ 
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بيغ الستمقيات لخجمات التجخل السجتسعي في محافطة غدة وغيخ ىحه اإلستخاتيجيات 
 ولتحقيق ىحه األىجاؼ قاـ الباحث بتصبيق عجة أدوات وىي : " ،الستمقيات لتمظ الخجمات

 ،إعجاد الباحث()مغ  مقياس العشف الدوجي السػجو لمدوجةو  ،استبياف لمستغيخات الجيسػجخافية
غ إعجاد الباحث( " وقج شبقت ىحه األدوات عمي ومقياس آليات مػاجية الشداء لمعشف )م

ػ أشارت الشتائج إلي قجو  ،( عاماً 55-24بستػسط عسخؼ قجرة ) ،( امخأة 874عيشة بمغ قػاميا)
أكثخ آليات السػاجية شيػعًا لجػ الدوجات السعشفات وفقًا لمعيشة الكمية ىي عمى التػالي  أف

 ،والػساشة ،ومػاساة الحات ،والقجرية والتقخب إلي هللا ،والتحسل والسدايخة ،)التفاوض
وتحػيل العجواف، التيجيج  ،وفقجاف االىتساـ باألسخة ،والخفس والتحخيس ،والسقاومة واإلنتقاـ

والػعيج( . كسا أضيخت نتائج الجراسة أيزًا أنو ال تػجج فخوؽ في استخجاـ ىحه 
لسجتسعي في محافطة غدة وغيخ الستمقيات اإلستخاتيجيات بيغ الستمقيات لخجمات التجخل ا

 لتمظ الخجمات .
( بجراسة ىجفت إلى التعخؼ عمى 4227 ،وعمي غخار الجراسة الدابقة قامت )الصاىخ   

مطاىخ العشف ضج الدوجات السعشفات وأساليب السػاجية التي تدتخجميا الدوجات السعشفات 
كسا ىجفت  ،ًا لستغيخؼ التعميع والعسلفي التعامل مع العشف ومجػ اختبلؼ ىحه األساليب تبع

أيزًا إلى معخفة العبلقة االرتباشية بيغ كل مغ تقجيخ الحات وسسات الذخرية وبيغ 
استخاتيجيات مػاجية العشف، ولتحقيق ىحه األىجاؼ قامت الباحثة بتصبيق عجة أدوات وىي : 

واستبانو  ،ومقياس تقجيخ الحات ،ومقياس سسات الذخرية ،" استبانو مطاىخ العشف
( زوجة 244وقج شبقت ىحه األدوات عمي عيشة بمغ قػاميا ) ،استخاتيجيات مػاجية العشف "

( زوجة معشفة تع اختيارىغ مغ االتحاد الشدائي األردني والسعيج الجولي لتزامغ 224مشيغ )
أشارت الشتائج  قجو  ،( زوجة غيخ معشفة42و) ،وبعس السخاجعات لمسحكسة الذخعية ،الشداء

إلي أف أكثخ مطاىخ العشف انتذارًا ضج الدوجات ىي العشف الشفدي يميو العشف االجتساعي 
كسا أضيخت الشتائج وجػد فخوؽ ذات داللة  ،ثع العشف الجدجؼ فالعشف الجشدي وأخيخًا الجيشي

 إحرائية في أشكاؿ العشف تعدػ إلى متغيخ مدتػػ التعميع ؛ فقج اتزح أف أكثخ أشكاؿ
الزخب باأليجؼ ىػ  العشف انتذارًا ضج الشداء مغ مدتػػ تعميع السخحمة اإلعجادية فيسا دونو

واالتياـ  ،والتيجيج بالزخب واإليحاء ،واإلحخاج أماـ اآلخخيغ ،باستخجاـ أداة أو  واألرجل



 

 

 

) 257) 

العالقة بني إدراك التعرض خلربات اإلساءة يف الطفولة وأساليب املواجوة  

2012 ديسمرب ، 1ج، 65دلمة اإلرشاد النفسي، العدد   

في حيغ تعخضت الشداء مغ مدتػيات التعميع العالي إلى الخشق واإلجبار  ،بالبخود الجشدي
بتقجيخ  أف الشداء غيخ السعشفات تستعغ شتائجال أوضحتكسا  ،خؾ الربلة والحجابعمى ت

إلي أف أكثخ سسات الذخرية التي تسيدت بيا الشداء أيزًا وأشارت الشتائج  ،ذات عاؿٍ 
وإف أكثخ استخاتيجيات  ،السعشفات مغ غيخ السعشفات ىي سسة الديصخة وتحسل السدؤولية

ثع لـػ  ،ثع الجعع االجتساعي ،اء السعشفات ىي: االستخخاءالسػاجية التي تدتخجميا الشد
 ،ثع ضبط الزغط ،ثع كذف الحات لآلخخيغ ،ثع استخجاـ وسائل الجفاع والجعع الجيشي ،الحات

وكانت آخخىا إعادة البشاء السعخفي، وحل السذكبلت . وقج أوضحت الشتائج أف ىشاؾ فخوقا 
سػاجية تعدػ إلى متغيخ العسل ؛ فالشداء ذات داللة إحرائية في بعس استخاتيجيات ال
في حيغ تدتخجـ الشداء السعشفات غيخ  ،العامبلت يدتخجمغ استخاتيجيات كذف الحات

العامبلت استخاتيجيات وسائل الجفاع ولـػ الحات والجعع الجيشي، وأف ىشاؾ عبلقة إيجابية 
اف االنفعالي واالجتساعي ذات داللة بيغ تقجيخ الحات وسسة الديصخة وتحسل السدؤولية واالتد 

كسا وججت عبلقة مػجبة بيغ  ،واستخاتيجيات كذف الحات واستخجاـ وسائل الجفاع ولـػ الحات
في حيغ كانت ىحه العبلقة  ،بعس سسات الذخرية وتقجيخ الحات وبعس أساليب السػاجية

 سمبية بيغ بعس سسات الذخرية وتقجيخ الحات وأساليب السػاجية.
( دراسة ىجفت إلى معخفة استخاتيجيات السػاجية األكثخ 4225 ،يشةكسا أجخت )يس    

استخجامًا مغ قبل الدوجة السعشفة السداىسة في التػافق الدواجي والكذف عغ الفخوؽ بيغ 
الدوجات السعشفات في استخجاميغ الستخاتيجية السػاجية باختبلؼ مجة الدواج ومدتػػ 

حثة بتصبيق عجة أدوات وىي : )استبياف لمستغيخات ولتحقيق ذلظ قامت البا ،التػافق الدواجي
ىحا فزبل عغ  ،واستبياف لمتػافق الدواج ،استبياف الستخاتيجيات السػاجية  ،الجيسػجخافية

 ،( "TATدراسة حالتيغ شبق عمييغ كل مغ تقشيات الفحز العيادؼ واالختبار االسقاشي "
أشارت الشتائج إلي أف  قجو  ،( زوجة معشفة62وقج شبقت ىحه األدوات عمي عيشة بمغ قػاميا )

ثع  ،ثع التقبل ،استخاتيجيات السػاجية األكثخ استخجامًا مغ قبل الدوجة السعشفة ىي "االنفعاؿ
وأخيخًا شمب  ،ثع التخفيو ،ثع الدعي إلي حل السػقف السذكل ،المجػء إلي الجانب الجيشي

والدعي نحػ  ،وقج أضيخت الشتائج أيزًا أف "شمب السدانجة االجتساعية ،دانجة االجتساعيةالس
واالنفعاؿ" ىي مغ أكثخ استخاتيجيات السػاجية مداىسًة في التػافق  ،حل السػقف السذكل

كسا أوضحت الشتائج وجج فخوؽ في استخجاـ الدوجات السعشفات الستخاتيجية التقبل  ،الدواجي
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باإلضافة الى وجػد فخوؽ في استخجاميغ  ،(عاماً 42غ مجة زواج تديج عغ )لرالح مغ لي
والسدانجة االجتساعية لرالح مشخفزات التػافق  ،واالنفعاؿ ،الستخاتيجية حل السذكمو

 الدواجي. 
إلي التعخؼ عمي الخبخات الدابقة لمشداء  (Demir , 2017)كسا ىجفت دراسة "ديسيخ"      

لعشف الذخيظ الحسيع مغ خبلؿ الكذف عغ العػاقب الرحية  غالسدشات الخاصة بتعخضي
 ،التكيف الخاصة بيع لتجاربيع في عشف الذخيظ الحسيع وعػامل الخصخ واستخاتيجيات

ولتحقيق ىحا اليجؼ قامت الباحثة بتصبيق مقابمة شخرية تكػنت مغ أسئمة مفتػحة أعجت 
الشداء السدشات الستعمق بالعشف مغ  لؤلدبيات لجسع البيانات الخاصة بكل مغ " تجارب وفقاً 

واألسباب أو عػامل  ،وحجسو( ،وتػاتخ ،)نػع العشف قبل الذخيظ الحسيع وذلظ مغ حيث
استخجمشيا في مػاجية  واالستخاتيجيات التي ،الخصػرة التي جعمتيغ عخضو ليحا العشف

 ،واألخبلقية ،واالجتساعية ،والشفدية ،وأخيخًا العػاقب أو اآلثار )الفديػلػجية ،العشف ضجىغ
( امخأة مدشة 44وقج أجخيت ىحه السقابمة عمي ) ،واإلنسائية( الشاجسة عغ تعخضيغ لمعشف

 ،تابعة لػزارة األسخة والدياسات االجتساعية في كيخشييخ مسغ يعذغ في دار لخعاية السدشيغ
ء مشيغ إلجخاء ( ندا8) وقج تع اختيار ،وىي مجيشة في مشصقة األناضػؿ الػسصى في تخكيا

وقج تخاوحت أعسارىغ  ،كّغ مغ ضحايا العشف مغ قبل الذخيظ الحسيع في الساضي ،الجراسة
وبتحميل البيانات إحرائيًا بدتخجاـ شخيقة تحميل السحتػػ الشػعي ؛  ،( عاـ82-78) ما بيغ

وصفغ تعخضيغ ألشكاؿ مختمفة مغ العشف الجدجؼ  أشارت الشتائج إلي الشداء السدشات
كسا  ،الجشدي ولكغ ليذ العشف االقترادؼ أو العشف ،طي والعاشفي واالجتساعيوالمف

ؼ لعنب اتسبأوضحت نتائج ىحه الجراسة أف ىشاؾ مجسػعة مغ عػامل الخصػرة التي قج 
ـ وتسشع السخأة مغ مقاومة العشف الػاقع عمييا مشيا لحميؾ ايرلشمغ قبل ا رض لولتعا تديلو 

والجور الجشدي لكل مغ السخأة والخجل  ،األسخة طاـ األبػؼ فيوالش ،؛ "الدواج في سغ مبكخة
والقيع االجتساعية والثقافية والجيشية ووجػد األنطسة الدياسية التي تعتخؼ  ،في السجتسع

 ،والػضع االقترادؼ غيخ الكافي ،والحالة التعميسية السشخفزة لمسخأة  ،بانتياؾ حقػؽ السخأة 
أما فيسا يتعمق باستخاتيجيات السػاجية التي استخجمتيا  ،والعشف السشدلي في أسخة الدوج"

فقج بيشت الشتائج أنيغ كغ يدتخجمغ  ،الشداء السدشات في مػاجيتيغ العشف الػاقع ضجىغ
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استخاتيجية تجشب السػاجية عغ شخيق اإلبتعاد وإلتداـ الرست وعجـ القياـ بأؼ عسل ضج 
كسا كغ يمجأف أيزًا إلي  ،جعع األسخؼوتمقي ال ،العشف عجا مذاركة تجاربيغ مع اآلخخيغ

استخجاـ أساليب السػاجية التي تخكد عمى العػاشف مثل الربخ والخزػع والقجرية والمجػء 
إلي السسارسات الجيشية . كسا كذفت الشتائج أف الشداء السدشات كغ أكثخ تأثخًا نفديًا بالعشف 

كسا كغ يعانيغ مغ  ،لصػيلولع يكغ باستصاعتيغ التعافي مغ آثار العشف عمى السجػ ا
 مخض مدمغ واحج عمى األقل .

تعقيب عمي الجراسات الدابقة : ويتزح مغ العخض الدابق لمجراسات الستعمقة بسػضػع 
 الجراسة الخاىشة ما يمي :

  نجرة الجراسات العخبية التي أىتست بفحز العبلقة بيغ إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة في
رتكاب البلحق لمعشف أو الػقػع ضحية لو ػػػ وىػ محػر الجراسة الصفػلة بأسخة السشذأ واإل

الخاىشة ػػػ فسعطع الجراسات الجراسات التي أجخيت في ىحا السجاؿ تست عمي البيئة األجشبية 
و" زاف  ،(Berzenski & Yates , 2010)كسا في دراسات كل مغ "بيخزندكي وييتذ" 

 . (Bell & Higgins , 2015)جيشد" و"بيل وىي ،(Zhan et al. , 2013)وزمبلؤه" 
  تشػعت الجراسات في البيئتيغ العخبية واألجشبية والتي أىتست بالتعخؼ عمي استخاتيجيات

كسا في  ،السػاجية التي تدتخجميا الشداء السعشفات عشج تعامميغ مع عشف الذخيظ الحسيع
 , Wester & Trepal)"ويدتخ وتخيباؿ" ،(Martin ,2008)دراسات كل مغ "مارتغ" 

 ،و)الصاىخ،(4225،)يسيشةو ،(Hager & Runtz , 2012)و"ىاجخ ورونتد"  ،(2010
إال أنة لع تػجج ػػ عمي حج عمع الباحثتاف ػػػ سػؼ دراسة  ،(4227،و )أبػ نجيمة،(4227

أىتست بالتعخؼ عمي اساليب السػاجية  (Taft et al., 2008)قامت بيا "تافت وزمبلؤىا" 
التي تدتخجميا الشداء السعشفات فقط عشج تعامميغ مع الزغػط الدابقة السختبصة بالصفػلة 
والزغػط الحالية ػػػ إال أف الجراسة الخاىشة أىتست بالكذف عغ الفخوؽ بيغ السعشفات وغيخ 

ختبصة بخبخات اإلساءة في السغشفات في استخجاميغ ألساليب مػاجية الزغػط الدابقة الس
 الصفػلة والزغػط الحالية معًا .

  أيجت نتائج الجراسات الدابقة وجػد عبلقة تشبؤية بيغ التعخض لخبخات سػء السعاممة بأسخة
وذلظ كسا جاء  ،السشذأ واالرتكاب البلحق لمعشف ضج الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لو

 Berzenski)، و"بيخزندكي وييتذ" (Taft et al., 2008)في دراسات "تافت وزمبلؤىا" 



 

 
 

 

) 253) 

د. شيماء احلارونى &رشا عبدالستار د.   
 

2012 ديسمرب ، 1ج، 65دلمة اإلرشاد النفسي، العدد   

& Yates , 2010)،  "و" زاف وزمبلؤه(Zhan et al. , 2013) وىحه  ،وغيخىع
وصياغة فخوضيا عمي الشحػ  ،السبلحطات تعج بسثابة مبخرات إلجخاء الجراسة الحالة

 التالي:
 فروض الدراسة :

وغيخ السعشفات فى كل مغ  ػػػػ تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصي درجات السعشفات (2)
وأساليب السػاجية سػاًء أكانت بالتػجو نحػ  ،إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة

 أو التجشب(. ،أو االنفعاؿ ،)االداء
ػػػػ تػجج عبلقة مػجبة دالة احرائيًا بيغ درجات إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى  (4)

 وأسمػبي التػجو نحػ اإلنفعاؿ وتجشب السػاجية لجػ السعشفات وغيخ السعشفات.  ،الصفػلة
ؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة اػػػػ تػجج عبلقة سالبة دالة احرائيًا بيغ درجات إدر  (4)

 وأسمػب التػجو نحػ االداء لجػ السعشفات وغيخ السعشفات.
فى الصفػلة وبعس الستغيخات الجيسػجخافية  ػػػػػ يتشبأ كل مغ إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة (3)

بأساليب السػاجية سػاًء أكانت  ،والسدتػػ التعميسى( ،وعجد االشفاؿ ،ومجة الدواج ،كػ )الدغ
 أو التجشب( لجػ السعشفات وغيخ السعشفات . ،أو االنفعاؿ ،بالتػجو نحػ )االداء

 : المنهج واالجراءات
والحػ يبلئع ىجؼ  ،أستخجمت الباحثتاف السشيج الػصفى ) بشػعيو : االرتباشى والفارقى (    

وذلظ لمػقػؼ عمى فحز العبلقة بيغ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة  ،الجراسة الخاىشة
إلى جانب  ،أو التجشب( ،أو االنفعاؿ ،وأساليب السػاجية سػاًء أكانت بالتػجو نحػ )االداء

الكذف عغ دور كل مغ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة وبعس الستغيخات 
والسدتػػ التعميسى( فى التشبؤ بأساليب السػاجية سػاًء  ،ومجة الدواج ،الجيسػجخافية كػ )الدغ

 أو التجشب( لجػ السعشفات وغيخ السعشفات . ،أو االنفعاؿ ،أكانت بالتػجو نحػ )االداء
 ة :عينة الدراس

وقج وضع محظ لترشيف السجسػعتيغ ؛  ،تكػنت عيشة الجراسة الخاىشة مغ مجسػعتيغ    
وىػ تصبيق مقياس اإلساءة إلي السخأة عمي العيشة الكمية وحداب اإلرباعيات ؛ ومغ ثع تع 
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( درجة أو أقل عمي 43ترشيفيغ إلي غيخ معشفات وفقًا لئلرباعي األدني والحؼ بمغ )
 ( درجة أو أكثخ عمي السقياس.32رباعي األعمي والحؼ بمغ )وفقًا لئل والسعشفات ،لسقياسا

( امخأة ؛ مسغ تع اختيارىغ بصخيقة عذػائية 65وقج تزسشت ) ؛)أواًل( : عيشة غيخ السعشفات 
ومغ أعزاء ىيئة التجريذ بكمية  ،مغ السػضفات العامبلت بالييكل اإلدارػ لجامعة حمػاف

وبعج تصبيق مقياس اإلساءة إلي السخأة عمييغ  ،واالصجقاء قاربوكحلظ مغ بعس األ ،اآلداب
 ( امخأة .43وحداب اإلرباعي األدني واألعمي لجرجاتيغ عمي السقياس ؛ بمغ قػاـ العيشة )

( امخأة ؛ مسغ تع اختيارىغ مغ محاكع األسخة 55وقج تزسشت ) ؛)ثانيًا( : عيشة السعشفات 
 ،تشفيح أحكاـ الخؤيو كػ )الشرخ االجتساعى ونػادػ ،ومرخ الججيجة( ،كسحكستي )الجيدة

وبعج تصبيق مقياس  ،ونادؼ شيكػ الخياضى بالسعادػ ،والذسذ الخياضى( بسرخ الججيجة
اإلساءة إلي السخأة عمييغ وحداب اإلرباعي األدني واألعمي لجرجاتيغ عمي السقياس ؛ بمغ قػاـ 

 .( امخأة 43العيشة )
خاد مجسػعتي الجراسة األساسية والتي اعتسجت نتائج وبحلظ أصبح العجد الشيائي ألف    

( عامًا 52-42( امخأة غيخ معشفة مسغ تخاوحت أعسارىغ ما بيغ )43الجراسة عمييسا ؛ )
( امخأة معشفة مسغ 43و) ،(6.3عامًا( وانحخاؼ معيارؼ قجرة )42.7بستػسط عسخؼ قجرة )

عامًا( وانحخاؼ معيارؼ 44.8) ( عامًا بستػسط عسخؼ قجرة34-43تخاوحت أعسارىغ ما بيغ )
( تػزيع العيشة وفقا لستغيخات الدغ والسدتػؼ التعميسي ومجة 2ويػضح ججوؿ ) ،(5.24قجرة )

 الدواج . 
 (2ججوؿ )

 تػزيع العيشة وفقا لستغيخات الدغ والسدتػؼ التعميسي ومجة الدواج 

 الستغيخات
 (43غيخ السعشفات )ف =  (43السعشفات )ف = 

 الشدبة السئػية العجد الشدبة السئػية العجد

 الدغ
42-42 24 42.3% 42 54.4% 
 %37.6 28 %73.2 42 فأكثخ 44

السدتػؼ 
 التعميسي

 %45.7 22 %42 3 قبل الجامعي
 %63.3 43 %82 45 الجامعي فسا فػؽ 

 مجة الدواج
2-22 48 68% 47 58.6% 
 %32.4 24 %44 7 فأكثخ 22
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 ( ما يمى :2)يتزح مغ بيانات الججوؿ 
حيث وجج أف أكثخ مغ  ،: ارتفاع سغ الشداء السعشفات وانخفاض سغ الشداء غيخ السعشفات (2)

في حيغ كاف أكثخ  ،( عاماً 42%( ػػػػػ كانت أعسارىغ تديج عغ )73.2ثمثي السعشفات ػػػػ أؼ )
 ( عامًا .44%( ػػػػ تقل عغ )54.4مغ نرف غيخ السعشفات اعسارىغ ػػػػ أؼ )

%( مغ السعشفات 82لسدتػؼ التعميسي لمسعشفات وغيخ السعشفات ؛ حيث وجج أف ): ارتفاع ا (4)
 غ التعميسي جامعي فسافػؽ .%( مغ غيخ السعشفات مدتػاى63.3و)

أف أكثخ حيث وجج  ،: عجـ وجػد فخوؽ جػىخية بيغ السعشفات وغيخ السعشفات في مجة الدواج (4)
%( ػػػػ كغ 54.4ف غيخ السعشفات ػػػػ أؼ )%( ػػػػػ وأكثخ مغ نر68مغ ثمثي السعشفات ػػػػ أؼ )

 ( عامًا .22-2مسغ تخاوحت مجة زواجيغ ما بيغ )
 أدوات الجراسة :

اسػػػتخجمت الباحثتػػػػاف  ،ولمتحقػػػق مػػػغ مػػػجؼ صػػػػحة فخوضػػػيا ،لتحقيػػػق أىػػػجاؼ الجراسػػػة الخاىشػػػػة 
 األدوات التالية : 

 (4224 ،عمي................ )إعجاد / ..............أ ػ إستبياف اإلساءة لمسخأة ......
  (  4224 ،محسػد) تخجسة / . ...........ب ػ قائسة مػاجية السػاقف الزاغصة ..........

  (   4223 ،... )إعجاد / الحاروني...ج ػ مقياس إدراؾ خبخات اإلساءة في الصفػلة ........
 وفيسا يمي عخض تفريمي ليحه األدوات : 

 :  Woman Abuse Questionnaire (WAQ) االساءة إلى السخأة )أ( : استبياف 
 ،( بيجؼ قياس اإلساءة إلي السخأة فى البيئة السحمية 4224 ،عمي) ت ىحا االستبيافأعج    

واإلساءة  ،( عبارة مػزعة عمى ثبلثة أبعاد فخعية وىى : "اإلساءة الشفدية34وىػ يتكػف مغ )
بػضع درجة لكل بشج تبعًا لئلجابة التى  االستبياف ويرحح ،واإلساءة الجشدية" ،الجدسية

أبجا  ،4نادرا =  ،4أحيانا =  ،3أختارتيا السذتخكة مغ بيغ أربعة بجائل لئلجابة وىى )دائسا =
 ( وتذيخ الجرجة السختفعة إلى تعخض السخأة لئلساءة بجرجة مختفعة .2= 
أختبخت معجة اإلستبياف  حيث ،وقج تع التحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لئلستبياف   

وقج  ،والتجانذ الجاخمى ،وألفا كخونباخ ،الثبات مغ خبلؿ حداب ثباتو بصخؽ التجدئة الشرفية
وىى معامبلت ثبات مختفعة تذيخ  (35,2إلى 64,2ما بيغ ) تخاوحت معامبلت الثبات لؤلبعاد
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 (35,2إلى  2, 68) غتتخاوح ما بيفقج أما معامبلت الثبات لمجرجة الكمية  ،إلى ثبات السقياس
وأسفخ ججوؿ التجانذ  ،وىى أيزا معامبلت ثبات مختفعة تذيخ إلى ثبات الجرجة الكمية

الجاخمى عغ أف معامبلت االرتباط لعبارات اإلستبياف مع الجرجة الكمية تخاوحت ما بيغ 
كسا تع  ،(25,2)وىى معامبلت ارتباط دالة عمى االقل عشج مدتػػ  (34,2إلى  47,2)

التحقق مغ صجؽ اإلستبياف عغ شخيق الرجؽ العاممى حيث أسفخت نتائج التحميل العاممى 
% مغ التبايغ الكمى وقج تذبعت عػامل اإلستبياف 68عغ أف عبارات اإلستبياف أستقصبت 
 . اعمى عامل واحج وىػ اإلساءة بأبعادى

طخًا لكػف أف ىحا عاده نية  تع إستبالبعج الخاص باإلساءة الجشدويشبغي اإلشارة ىشا إلي أف    
وإنسا مغ قبل  ،الشػع مغ اإلساءة قج ال يسكغ الترخيح بو ليذ مغ قبل الجاني فحدب

 الزحية في كثيٍخ مغ األحياف .
 Coping Inventory for Stressful )ب( : قائسة مػاجية السػاقف الزاغصة

Situations (CISS)  : 
( 38وقج تكػنت مغ ) ،2333عاـ  (Endler & Parker )أعج ىحه القائسة إنجلخ وباركخ    

( ىحه القائسة لمبيئة  4224،محسػد)  وقج نقمت ،بشجًا ؛ تقيذ ثبلثًة مغ أساليب السػاجية
( بشجًا مػزعة عمى 47العخبية وأصبحت القائسة فى صػرتيا الشيائية بعج تخجستيا مكػنة مغ )

 ،( بشجاً 24يب لسػاجية السذقة ؛ وىى أسمػب التػجو نحػ األداء والتي تحتػؼ عمي )ثبلثة أسال
وأسمػب التػجو نحػ التجشب ويحتػؼ  ،( بشػد3وأسمػب التػجو نحػ االنفعاؿ ويتكػف مغ )

كثيخًا =  ،4أحيانًا =  ،4نادرًا =  ،2وتسثمت بجائل اإلجابة فى )ال مصمقًا =  ،( بشجاً 23عمي )
 .(  5ًا = كثيخا جج ،3

ولمتحقق مغ الخرائز الديكػمتخية لمقائسة فى البيئة العخبية تع حداب الثبات لمقائسة    
بصخيقتيغ ىسا التجانذ الجاخمى وثبات ألفا كخونباخ وتخاوحت معامبلت االرتباط بيغ البشػد 

واحج كاف ( وكميا معامبلت ارتباط مقبػلة وتع استبعاد بشج 64,2ػػػػ  44,2وابعادىا الفخعية )
 88أما ثبات ألفا كخونباخ فقج بمغ ألسمػب التػجو نحػ األداء ) ،معامل ارتباشو غيخ داؿ

كسا بمغ معامل ألفا  ،(2, 84أما بالشدبة ألسمػب التػجو نحػ االنفعاؿ بمغ معامل ألفا ) ،(2,
 ( وىى معامبلت مختفعة . وقج تع حداب الرجؽ بصخيقة2, 85ألسمػب التػجو نحػ التجشب )

 ،% مغ التبايغ الكمى االرتباشى 52الرجؽ العاممى وقج أسفخ عغ ثبلثة عػامل أستقصبت 
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وأستحػذ عمى  2تسثل العامل األوؿ فى "أسمػب التػجو نحػ األداء" وبمغ الجحر الكامغ لو  وقج
أما العامل الثانى"  ،(بشج 24)% مغ ندبة التبايغ الكمى االرتباشى وضع ىحا العامل 76,27

% مغ ندبة 76,27واستحػذ عمى  2لتػجو نحػ االنفعاؿ" بمغ الجحر الكامغ لو أسمػب ا
أما العامل الثالث" أسمػب التػجو نحػ  ،(بشػد 3)التبايغ الكمى االرتباشى وضع ىحا العامل 

% مغ ندبة التبايغ الكمى االرتباشى 76,27واستحػذ عمى  2التجشب" بمغ الجحر الكامغ لو 
( بشج لع تتذبع عمى عػامل القائسة وبالتالى 22وقج تع استبعاد ) (بشج 23)وضع ىحا العامل 

 بشج . 47اصبح العجد الشيائى لبشػد القائسة 
 Perception of Exposure to)ج( : مقياس إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة 

Abuse Experiences in Childhood Scal (PEAECS)  : 
وىػػػ عبػػػارة عػػػغ أداه لمتقخيػػػخ الػػػحاتي أعػػػجت  ،بإعػػػجاد ىػػػحا السقيػػػاس( 4223 ،قامػػت )الحػػػاروني

أو  ،أو نفدػػية،بيػجؼ القيػػاس الكسػػي لسػػا يجركػػو الفػػخد مػغ خبػػخات إسػػاءة سػػػاء أكانػػت )جدػػجية
ويتكػػػف ىػػحا  ،إىسػػاؿ( كػػاف قػػج تعػػخض ليػػا أثشػػاء فتػػخة الصفػلػػة مػػغ قبػػل أحػػج والجيػػة أو كبلىسػػا

وىػػي اإلسػػاءة الجدػػسية والتػػػي  ،بلث أبعػػاد فخعيػػة( عبػػارة ؛ مػػػزعيغ عمػػي ثػػ37السقيػػاس مػػغ )
واإلىسػػاؿ والػػػحؼ  ،( عبػػارة25واإلسػػاءة الشفدػػية والتػػي تكػنػػت مػػغ ) ،( عبػػارة24تكػنػػت مػػغ )
واإلجابػػة عمػػي ىػػػحا السقيػػاس تػػتع فػػػي أربػػع مدػػتػيات ؛ ومػػػغ ثػػع فػػػإف  ،( عبػػػارة28تكػػػف مػػغ )

الجرجػػػة عمػػػي كػػػل عبػػػارة تتػػػخاوح مػػػا بػػػيغ درجػػػة واحػػػجة إلػػػي أربعػػػة درجػػػات ؛ بسعشػػػي إذا كانػػػت 
وتتػػخاوح الػجرجات عمػػي السقيػػاس  ،(2وأبػجًا =  ،4ونػػادرًا =  ،4وأحيانػًا =  ،3اإلجابػة )دائسػػًا = 

السختفعػػػػػة عمػػػػػي السقيػػػػاس إلػػػػػي إدراؾ االفػػػػػخد لتعخضػػػػػو  ( وتذػػػػػيخ الجرجػػػػة283 – 37مػػػػا بػػػػػيغ )
 بيشسا تذيخ الجرجة السشخفزة إلي انخفاض درجة إدراكو لئلساءة . ،لئلساءة

خبػخات اإلسػاءة فػي مخحمػة الصفػلػة عمػي عيشػة إدراؾ ولقج تع حداب ثبػات وصػجؽ اسػتبياف    
بستػسػػط  ،( عامػػاً 26-24مسػغ تخاوحػػت أعسػارىع مػػا بػيغ ) ،( مخاىقػًا ومخاىقػػة222بمػغ قػاميػػا )
وفيسػا يتعمػق بالثبػات فقػج تػع حدػػابو  ،(2.3وانحػخاؼ معيػارؼ قػجرة ) ،( سػشة25.5عسػخؼ قػجرة )

بصػػخيقتيغ ىسػػا التجػػانذ الػػجاخمى وثبػػات ألفػػا كخونبػػاخ ؛ وقػػج تخاوحػػت معػػامبلت االرتبػػاط بػػػيغ 
وىػػ مػا يذػيخ (  ؛ 2.32 – 2.63)الجرجػة عمػي البعػج الفخعػي والجرجػة الكميػة لمسقيػاس مػا بػيغ 
أمػػػا ثبػػػات ألفػػػػا كخونبػػػاخ فقػػػج بمػػػػغ  ،إلػػػي تستػػػع السقيػػػاس بجرجػػػػة مختفعػػػة مػػػغ التجػػػػانذ الػػػجاخمي
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أمػػػا بالشدػػػػبة لؤلبعػػػاد الفخعيػػػػة فقػػػج بمػػػػغ معامػػػل ألفػػػػا لئلسػػػاءة البجنيػػػػة  ،(2.34لمسقيػػػاس ككػػػػل )
أمػػػػػا بالشدػػػػبة لمرػػػػػجؽ فقػػػػج تػػػػػع  ،(2.84ولئلىسػػػػاؿ ) ،(2.85ولئلسػػػػاءة اإلنفعاليػػػػػة ) ،(2.84)

مقيػػػػػاس و"الرػػػػػجؽ التبلزمػػػػي" مػػػػػع ) ،بو باسػػػػػتخجاـ شػػػػخيقتيغ ىسػػػػػا ؛ "صػػػػػجؽ السحكسػػػػيغ"حدػػػػا
( ؛ 4225عػػاـ  ،مػغ إعػجاد / آمػػاؿ باضػة ،اإلسػاءة واإلىسػاؿ لؤلشفػػاؿ العػادييغ وغيػخ العػػادييغ

ومسػػػا سػػػبق يتزػػح أف مقيػػػاس إدراؾ خبػػػخات اإلسػػػاءة فػػػي مخحمػػػة  ،(2.82بمغػػػت قيستػػػو ) وقػػج
 جؽ مختفعتيغ .الصفػلة يتستع بجرجتي ثبات وص

 اختبار الخرائص الديكومترية ألدوات الدراسة :
قامػت الباحثتػاف بػإجخاء كػل مػغ الثبػػات والرػجؽ ألدوات الجراسػة الخاىشػة عمػي عيشػة الجراسػػة    

   وذلظ عمي الشحػ التالي : ،اإلجسالية
كخونباخ( بصخيقتيغ ىسا ثبات )ألفا الجراسة تع حداب ثبات أدوات حيث   : : الثبات (أوالً ) 

 : (4ججوؿ ) ، وذلظ كسا يتزح فيو)ثبات القدسة الشرفية(
 (4ججوؿ )

 الخاىشة معامبلت ثبات أدوات الجراسة 

 معامل السقياس
 كخونباخ ألفا

 القدسة الشرفية
 بعج الترحيح قبل الترحيح

 اإلساءة فى الصفػلة
 اإلساءة لمسخأة 

 أسمػب التػجو نحػ األداء
 االنفعاؿأسمػب التػجو نحػ 

 أسمػب التػجو نحػ التجشب

37,2 
38,2 
84,2 
63,2 
82,2 

73,2 
38,2 
78,2 
82,2 
76,2 

35,2 
33,2 
76,2 
63,2 
77,2 

 

أدوات الجراسة الخاىشة تتستع بجرجة عالية مغ الثبات ؛  أف ،الدابق (4) ويتزح مغ الججوؿ
اإلساءة في الصفػلة  مقياس إدراؾ التعخض لخبخاتلمجرجة الكمية عمى بمغ معامل ألفا  حيث 

(، وبالشدبة لقائسة 38,2كسا بمغ معامل ألفا لمجرجة الكمية إلستبياف اإلساءة لمسخأة ) ،( 37,2)
( ألسمػب 2, 84مػاجية السػاقف الزاغصة فقج بمغت معامبلت ثبات ألفا لؤلبعاد الفخعية )

سمػب التػجة نحػ ( أل2, 82و) ،( ألسمػب التػجة نحػ اإلنفعاؿ63,2و) ،التػجة نحػ األداء
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وىى معامبلت مختفعة . كسا جاءت معامبلت ثبات القدسة الشرفية بجرجات مقبػلة  ،التجشب
 مسا يدسح بإمكانية االعتساد عمى ىحه األدوات فى إشار الجراسة الحالية.

تػػػع حدػػػاب الرػػجؽ لسقيػػػاس إدراؾ التعػػػخض لخبػػػخات اإلسػػػاءة فػػػي :  حيػػػث : الرػػػجؽ (ثانيػػاً ) 
ؿ حدػاب معامػل االرتبػاط بػيغ الجرجػة الكميػة لمسقيػاس الرجؽ التقاربى مػغ خػبلبصخيقة الصفػلة 

 فسػػغ الستػقػػع وفقػػًا لسػػا أشػػار ،الخػػاص بالجراسػػة الخاىشػػةوالجرجػػة الكميػػة لسقيػػاس اإلسػػاءة لمسػػخأة 
االرتكػاب البلحػػق بالتعػخض لخبػخات سػػء السعاممػػة بأسػخة السشذػأ  التػخاث الشطػخؼ أف يػػختبطإليػو 

وذلظ كسػا جػاء فػي دراسػات "تافػت وزمبلؤىػا"  ،ظ الحسيع أو الػقػع ضحية لولمعشف ضج الذخي
(Taft et al., 2008) "و"بيخزندػكي وييػتذ ،(Berzenski & Yates , 2010)،  و" زاف

 37,2وقػج أسػفخت الشتػائج عػغ وجػػد معامػل ارتبػاط بمػغ  ،(Zhan et al. , 2013)وزمػبلؤه" 
 رتباط مقبػؿ .وىػ معامل ا ، 22,2وىػ داؿ عشج مدتػػ 

فقػػج تػػع حدػػاب الرػػجؽ العػػاممى لمقائسػػة عمػػػى  ،أمػػا فيسػػا يخػػز قائسػػة مػاجيػػة الزػػغػط      
% مػػػغ  63,54بشػػج باسػػػتخجاـ التحميػػل العػػػاممى الػػػحػ أسػػفخ عػػػغ أربعػػػة عػامػػل اسػػػتقصبت  47

العامػػل األوؿ ىػػػ " التفكيػػخ فػػى الحػػجث ومحاولػػة التشفػػيذ عشػػو "  ،تبػايغ السرػػفػفة االرتباشيػػة
العامػػػل أمػػػا  ،% مػػػغ ندػػػبة التبػػػايغ االرتبػػاشى الكمػػػى 35,25بشػػػج اسػػتقصبت  23ع عميػػػو وتذػػب
بة % مػغ ندػ 42,24بشػج اسػتقصبت  24" االنفعػاؿ وتجشػب السذػكمة " وتذػبع عميػو  فيػ الثانى

بشػػػػػد  7" التخكيػػػد عمػػػػى الحػػػػل " تذػػػػبع عميػػػػو ىػػػػػ العامػػػػل الثالػػػػث و  ،التبػػػايغ االرتبػػػػاشى الكمػػػػى
تسثػل العامػل الخابػع فػى " دراسػػة  قػجو  ،ندػبة التبػايغ االرتبػاشى الكمػى% مػغ  65,22اسػتقصبت 

 ثػعومػغ  ،مػغ ندػبة التبػايغ االرتبػاشى الكمػى%  56,22بشػد استقصبت  3السػقف" تذبع عميو 
 ف جسيع عبارات القائسة تذبعت عمى جسيع عػامل السرفػفة االرتباشية.فإ
: وذلػػػظ مػػػغ خػػػػبلؿ دوات الجراسػػػػة الخاىشػػػة ألاإلتدػػػاؽ الػػػجاخمي مػػػغ  وقػػػج تػػػع أيزػػػًا التحقػػػػق    

حدػاب معػػامبلت اإلرتبػاط بػػيغ درجػػة كػل بشػػج والجرجػػة الكميػة لسكػنػػة الفخعػػي الػحؼ يشتسػػي إليػػو 
وقػػج أسػفخت ىػػحه الخصػػػة فيسػػا يتعمػػق باسػتبياف اإلسػػاء إلػػي السػػخأة عػػغ  ،بعػج حػػحؼ درجػػة البشػػج

 36,2ػػػػػػ  43,2وبػيغ)  ،الجدػسية( لئلسػاءة  87,2ػػػػػ  43,2معػامبلت ارتبػاط تخاوحػت مػا بػػيغ) 
كسػا كانػت معػامبلت اإلرتبػػاط الستبادلػة بػيغ األبعػاد الفخعيػة والجرجػة الكميػػة  ،( لئلسػاءة الشفدػية

؛ وىػػػػػػػي جسيعػػػػػػًا تعتبػػػػػػػخ ( لئلسػػػػػػاءة الشفدػػػػػػية 34,2و) ،( لئلسػػػػػػاءة الجدػػػػػػػسية82,2لمسقيػػػػػػاس )
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وبالشدػػػبة لقائسػػػة  ،مقبػلػػػة وتذػػػيخ إلػػػي أف مفػػػخدات السقيػػػاس تقػػػيذ السزػػػسػف نفدػػػومعػػػامبلت 
مػاجيػػة السػاقػػػف الزػػػاغصة فقػػػج تخاوحػػت معػػػامبلت اإلرتبػػػاط بػػػيغ درجػػة البشػػػج والجرجػػػة الكميػػػة 

وبػػيغ  ،( ألسػػمػب التػجػػة نحػػػ األداء66,2ػػػػػػ  34,2لسكػنػة الفخعػػي الػػحؼ يشتسػػي إليػػو مػػا بػيغ )
جػة نحػػػ التػ  ( ألسػمػب66,2ػػػػػ  46,2وبػيغ ) ،( ألسػمػب التػجػة نحػػ اإلنفعػػاؿ65,2ػػػػػ  33,2)

أمػا فيسػػا يتعمػػق بسقيػاس إدراؾ التعػػخض لخبػخات اإلسػػاءة فػػي  ،مقبػلػػة وىػػي معػامبلت ،التجشػب
الفخعػػي الػػػحؼ  الصفػلػػة فقػػج تخاوحػػت معػػامبلت االرتبػػػاط بػػيغ درجػػة البشػػج والجرجػػػة الكميػػة لسكػنػػة

سػػػاءة (  لئل 34,2ػػػػػػػ  43,2وبػػػيغ)  ،( لئلسػػػاءة الجدػػػجية 83,2ػػػػػػػ  36,2يشتسػػي إليػػػو مػػػا بػػػيغ)
كسػػػا كانػػػت معػػػامبلت اإلرتبػػػاط الستبادلػػػة بػػػيغ  ،(  لئلىسػػػاؿ 84,2ػػػػػػػ  34,2وبػػػيغ)  ،اإلنفعاليػػػة

( لؤلبعػػػػاد الدػػػػابقة عمػػػػػي 34,2)،(36,2(، و)83,2األبعػػػػاد الفخعيػػػػة والجرجػػػػة الكميػػػػة لمسقيػػػػاس )
مقبػلػػة وتذػػػيخ إلػػي تستػػع السقيػػػاس بجرجػػة مختفعػػة مػػػغ  ؛ وىػػي جسيعػػًا تعتبػػػخ معػػامبلت التػػػالي

 تجانذ الجاخمي .ال
تع التحقق مغ اعتجالية تػزيع درجات العيشة عمى  ،وبعج تصبيق السقاييذ سابقة الحكخ   

( وصفًا إحرائيًا لبيانات العيشة عمى السقاييذ الفخعية 4ويػضح ججوؿ ) ،مقاييذ الجراسة
وقائسة السػاجية  ،والجرجة الكمية لكل مغ مقياس إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة

 أو التجشب (. ،أو اإلنفعاؿ ،السػاقف الزاغصة سػاًء أكاف ذلظ بالتػجو نحػ )األداء
 (4ججوؿ )

 لبيانات العيشة عمى السقاييذ السدتخجمة في الجراسة اإلحرائي الػصف

 ع ـ الػػػسػػقػػايػيػذ
 الخصأ
 السعيارػ

 االلتػاء
 أقرى

 درجة في
 العيشة

 أقل
 درجة في
 العيشة

 أعمى
 درجة
 مسكشة

 أقل
 درجة
 مسكشة

إدراؾ التعخض 
 لئلساءة فى الصفػلة

33,75 65,43 48,2 76,2 235 36 272 32 

 24 75 44 74 2 ,34 48,2 33,7 34,36 التػجو نحػ األداء
 3 35 24 34 24,2 48,2 72,7 23,42 التػجو نحػ االنفعاؿ
 23 62 44 74 43,2 48,2 33,8 32,32 التػجو نحػ التجشب

            

 .58,4*تجؿ القيسة عمى وجػد التػاء إذا ساوت أو تجاوزت       
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إعتجالية تػزيع درجات أفخاد العيشة عمى كل مغ الجرجة  ،الدابق( 4)يتزح مغ الججوؿ     
وأيزًا قائسة  ،الكمية وجسيع السقاييذ الفخعية مقياس التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة

 أو التجشب (. ،أو اإلنفعاؿ ،مػاجية السػاقف الزاغصة سػاًء أكاف ذلظ بالتػجو نحػ )األداء
 إجراءات التطبيق:

تع االختيار السبجئي لعيشة غيخ السعشفات بصخيقة عذػائية مغ السػضفات العامبلت  ػػػ2
غ وكحلظ م ،ومغ أعزاء ىيئة التجريذ بكمية اآلداب ،بالييكل اإلدارػ لجامعة حمػاف

 ،وذلظ بافتخاض أف ىحه الفئة قج تكػف أقل تعخضًا لئلساءة ؛قارب واالصجقاء بعس األ
ومرخ  ،كسا تع االختيار السبجئي لعيشة السعشفات مغ محاكع األسخة كسحكستي )الجيدة

والذسذ الخياضى( بسرخ  ،ونػادػ تشفيح أحكاـ الخؤيو كػ )الشرخ االجتساعى ،الججيجة(
وذلظ بافتخاض أف غالبية الشداء البلتى  ؛دؼ شيكػ الخياضى بالسعادػ ونا ،الججيجة

 يحىبغ ليحه السحاكع واالنجية يكغ بالفعل قج تعخضغ لئلساءة . 
تع وضع محظ لمترشيف ؛ وىػ تصبيق مقياس اإلساءة إلي السخأة عمي العيشة الكمية  ػػػ4

ي شكميا الشيائي إلي لمجراسة الخاىشة وحداب اإلرباعيات ؛ ومغ ثع تع ترشيف العيشة ف
( درجة أو أقل 43مجسػعتيغ ىسا ؛ غيخ السعشفات وفقًا لئلرباعي األدني والحؼ بمغ )

( درجة أو أكثخ عمي 32والسعشفات وفقًا اإلرباعي األعمي والحؼ بمغ ) ،عمي السقياس
 السقياس.

وذلظ بعج أف تع تجسيعيا في  ،تع تصبيق األدوات بذكل فخدؼ عمي عيشة الجراسة الخاىشة ػػػ4
ثع قائسة مػاجية السػاقف  ،كتيب واحج مختبة كالتالي : "استبياف اإلساءة إلي السخأة 

مع التأكيج عمي أىسية ملء  ،ثع مقياس إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة " ،الزاغصة
 البيانات األولية وقخاءه التعميسات جيجًا قبل التصبيق.

تع فحز السقاييذ وتختيبيا وتخقيسيا وترحيحيا وفقًا إلجخاءات  بعج االنتياء مغ التصبيق ػػػ3
وبعج ذلظ تع تفخيغ البيانات وججولتيا تسييجًا لسعالجتيا  ،الترحيح الخاصة بكل مقياس

 إحرائيًا .
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 : أساليب المعالجة االحرائية
 تع استخجاـ عجة أساليب إحرائية في تحميل البيانات الختبار صحة فخوض الجراسة     

 الخاىشة؛ وتسثمت ىحه األساليب فيسا يمي :
ػ2  الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية . ػػ
 معامل االرتباط البديط لبيخسػف . ػػػ4
 لمكذف عغ داللة واتجاه الفخوؽ بيغ السجسػعات. T.testاختبار "ت"  ػػػ4
 معامل ألفا كخونباخ . ػػػ3
 تحميل االنحجار الستعجد .  ػػػ5

 نتائج الدراسة :
تػجج فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ الفخض األوؿ : يشز عمي أنو " مغ صحة التحقق نتائج   

متػسصي درجات السعشفات وغيخ السعشفات فى كل مغ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة 
والختبار  أو التجشب( ". ،أو االنفعاؿ ،)االداء وأساليب السػاجية سػاًء أكانت بالتػجو نحػ

تع استخجـ اختبار "ت" لمسجسػعات السدتقمة غيخ متداوية العجد لمكذف  صحة ىحا الفخض
داللة واتجاه الفخوؽ بيغ متػسصي السعشفات وغيخ السعشفات فى متغيخات الجراسة وجاءت 

 :( 3الشتائج كسا ىػ واضح فى الججوؿ )
 (3ججوؿ ) 

 (64لجراسة ) ف= داللة واتجاه الفخوؽ بيغ متػسصي السعشفات وغيخ السعشفات فى متغيخات ا
 السجسػعات

 
 الستغيخات

 (43غيخ السعشفات )ف=  ( 43السعشفات )ف= 
 قيسة "ت"

مدتػػ 
 الجاللة

مخبع 
 أوميجا
W² 

حجع 
 التأثيخ

 ع ـ ع ـ

إدراؾ التعخض لخبخات 
 اإلساءة فى الصفػلة

33,66 88,42 73,53 58,8 45,3 222,2 
 كبيخ 28,2

 ضعيف 224,2 غيخ دالة 22,2 22,6 22,38 23,6 84,36 أسمػب التػجو نحػ األداء
 ضعيف 237,2 غيخ دالة 24,4 37,7 53,48 34,7 67,42 أسمػب التػجو نحػ االنفعاؿ
 ضعيف 225,2 غيخ دالة 63,2 53,8 28,34 43,3 52,32 أسمػب التػجو نحػ التجشب

 ≥248,2،حجع تأثيخ متػسط ≥25,2 ،حجع تأثيخ ضعيف ≥22,2داللة مخبع أوميجا : *   
 اً حجع تأثيخ كبيخ جج ≥444,2 ،حجع تأثيخ كبيخ
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 ( ما يمى:3يتزح مغ ججوؿ )
وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ السعشفات وغيخ السعشفات فى إدراكيغ لمتعخض لخبخات  -2

 والفخوؽ في اتجاه السعشفات. 222,2اإلساءة فى الصفػلة عشج مدتػػ 
وغيخ السعشفات فى أساليب مػاجية السػاقف عجـ وجػد فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ السعشفات  -4

 أو التجشب(. ،أو اإلنفعاؿ ،الزاغصة سػاًء أكاف ذلظ بالتػجو نحػ )األداء
فى إدراكيغ لمتعخض  ًا بيغ السعشفات وغيخ السعشفاتونطخًا لػجػد فخوؽ دالة إحرائي    

ر باقي فخوض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة ؛ سػؼ يتع إجخاء األساليب اإلحرائية الختبا
 الجراسة عمي كل مجسػعة عمي حجة .

الفخض الثاني : يشز عمي أنو " تػجج عبلقة مػجبة دالة احرائيًا التحقق مغ صحة نتائج 
بيغ درجات إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة  وأسمػبي التػجو نحػ اإلنفعاؿ 

والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ والتػجو نحػ التجشب لجػ السعشفات وغيخ السعشفات" . 
معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات السعشفات وغيخ السعشفات فى كل مغ إدراكيغ لمتعخض 

 ،ودرجاتيغ فى كل مغ أسمػبي السػاجية بالتػجو نحػ )االنفعاؿ ،لخبخات اإلساءة فى الصفػلة
 ( نتائج معامبلت االرتباط .5والتجشب( . ويػضح ججوؿ )

 (5ججوؿ )
عامبلت االرتباط البديط بيغ درجات السعشفات وغيخ السعشفات في كل مغ إدراكيغ لمتعخض لخبخات م

 والتجشب( . ،اإلساءة فى الصفػلة ودرجاتيغ فى كل مغ أسمػبي السػاجية بالتػجو نحػ )االنفعاؿ
 

 الستغيخات
 قيع معامبلت االرتباط

 السعشفات
 (43)ف =  

 غيخ السعشفات
 (43)ف=  

التعخض لخبخات اإلساءة فى إدراؾ 
 **37,2 ** 52,2 الصفػلة / أسمػب التػجو نحػ االنفعاؿ

إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى 
 27,2- 25,2- الصفػلة / أسمػب التػجو نحػ التجشب

 22,2** داؿ عشج مدتػؼ  
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" بيغ 2.22( ؛ وجػد ارتباط مػجب داؿ إحرائيًا عشج "مدتػؼ 5يتزح مغ ججوؿ)     
( في إدراكيغ لمتعخض 37,2( وغيخ السعشفات )ر= 52,2درجات مجسػعتي السعشفات )ر= 

بيشسا  ،ستخجاميغ ألسمػب السػاجية بالتػجو نحػ االنفعاؿاو  ،لخبخات اإلساءة فى الصفػلة
دالة إحرائيًا بيغ درجات مجسػعتي السعشفات وغيخ السعشفات  كانت معامبلت االرتباط غيخ

ستخجاميغ ألسمػب السػاجية بالتػجو نحػ او  ،إدراكيغ لمتعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة
 التجشب.

الفخض الثالث : يشز عمي أنو " تػجج عبلقة سالبة دالة احرائيًا بيغ نتائج التحقق مغ 
ءة فى الصفػلة  وأسمػب التػجو نحػ األداء لجػ السعشفات درجات إدراؾ التعخض لخبخات اإلسا

وغيخ السعشفات" . والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ معامل ارتباط بيخسػف بيغ درجات 
 ،السعشفات وغيخ السعشفات فى كل مغ إدراكيغ لمتعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة

 ( نتائج معامبلت االرتباط .7ودرجاتيغ فى أسمػب السػاجية بالتػجو األداء. ويػضح ججوؿ )
 (7ججوؿ )

معامبلت االرتباط البديط بيغ درجات السعشفات وغيخ السعشفات في كل مغ إدراكيغ 
لمتعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة ودرجاتيغ فى أسمػب السػاجية بالتػجو نحػ 

 األداء.

 الستغيخات
 قيع معامبلت االرتباط

 السعشفات 
 43ف = 

 غيخ السعشفات
 43ف=  

إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى 
 22,2 ** 72,2- الصفػلة / أسمػب التػجو نحػ األداء

 22,2** داؿ عشج مدتػؼ  
مدتػؼ  ؛ وجػد ارتباط سالب داؿ إحرائيًا عشج "الدابق ( 7يتزح مغ ججوؿ )        
( في إدراكيغ لمتعخض لخبخات 72,2درجات مجسػعة السعشفات )ر = " بيغ  2.22

بيشسا لع يػجج  ،وستخجاميغ ألسمػب السػاجية بالتػجو نحػ األداء ،اإلساءة فى الصفػلة
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ارتباط داؿ إحرائيًا بيغ درجات مجسػعة غيخ السعشفات في إدراكيغ لمتعخض لخبخات 
 ية بالتػجو نحػ األداء .وستخجاميغ ألسمػب السػاج ،اإلساءة فى الصفػلة

الفخض الخابع: يشز عمى أنو " يتشبأ كل مغ إدراؾ التعخض لخبخات نتائج التحقق مغ صحة 
 ،وعجد االشفاؿ ،ومجة الدواج ،اإلساءة فى الصفػلة والستغيخات الجيسػجخافية كػ )الدغ

أو  ،االنفعاؿأو  ،والسدتػػ التعميسى( بأساليب السػاجية سػاًء أكانت بالتػجو نحػ )االداء
 التجشب( لجػ السعشفات وغيخ السعشفات " . 

والختبار صحة ىحا الفخض تع استخجاـ معامل االنحجار الستجرج لمستغيخات التي بيشيا     
عبلقات دالة إحرائيًا فقط ؛ وذلظ لمتعخؼ عمي القجرة التبؤية لكل مغ إدراؾ التعخض 

 ،وعجد االشفاؿ ،ومجة الدواج ،جخافية كػ )الدغلخبخات اإلساءة فى الصفػلة والستغيخات الجيسػ 
والسدتػػ التعميسى( ػػػػػ وىي الستغيخات السدتقمة ػػػػ بجرجة استخجاـ أساليب السػاجية سػاًء 

أو التجشب( ػػػػػ وىػ الستغيخ التابع ػػػػ لجػ السعشفات  ،أو االنفعاؿ ،أكانت بالتػجو نحػ )االداء
وكحلظ معخفة أؼ مغ ىحه الستغيخات السدتقمة أكثخ قجرة عمي التشبؤ بالستغيخ  ،وغيخ السعشفات

 ( ما أسفخ عشو اإلجخاء مغ نتائج.6ويػضح ججوؿ ) ،التابع
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 (6ججوؿ )
الستغيخات تحميل االنحجار الستجرج باعتبار أف إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة فى الصفػلة و 

مػاجية السػاقف الزاغصة متغيخ تابع لجػ السعشفات وغيخ وأساليب  ،الجيسػجخافية متغيخات مشبئة
 السعشفات .

 : يحتػؼ الججوؿ عمي الستغيخات التي بيشيا عبلقات دالة إحرائياً فقط . مالحظة 
 ( ما يمي: 6يتزح مغ ججوؿ )

ػ2 نحػ أف زيادة السدتػؼ التعميسي يتشبأ بديادة استخجاـ أسمػب مػاجية الزغػط بالتػجو  ػػ
حيث  ،"222,2عشج "مدتػػ  األداء لجؼ السعشفات؛ وذلظ كسا يتزح مغ داللة "ؼ"

% مغ تبايغ درجات أسمػب التػجو نحػ االداء لجػ 32يديع السدتػػ التعميسى بحػالى 
 السعشفات.

أف زيادة إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة يتشبأ بديادة أستخجاـ أسمػب  ػػػ4
و نحػ اإلنفعاؿ لجؼ كل مغ السعشفات وغيخ السعشفات السعشفات مػاجية الزغػط بالتػج

يشة
الع

 

الستغيخ 
 التابع

 الستغيخات السشبئة
 االرتباط

 )ر(

ندبة 
اإلسياـ 

 (²)ر
 

 (²)ر
 السعجلة

معامل 
 Bاالنحجار 
 

معامل 
االنحجار 
السعيارػ 

Beta 

 قيسة )ؼ(
 داللة
 )ؼ(

قيسة 
 )ت(

 داللة )ت(

= 
)ف

ت 
عشفا

الس
43) 

 أسمػب
التػجو 

 نحػ األداء

السدتػػ 
 التعميسى

74,2 32,2 48,2 23,22 74,2 33,42 222,2 73,3 222,2 

أسمػب 
التػجو 
نحػ 
 االنفعاؿ

إدراؾ التعخض 
لخبخات اإلساءة 

 بالصفػلة
52,2 45,2 44,2 22,2 52,2 32,22 22,2 42,4 22,2 

= 
)ف

ت 
عشفا

الس
خ 

غي
43) 

أسمػب 
التػجو 
نحػ 
 االنفعاؿ
 

التعخض إدراؾ 
لخبخات اإلساءة 

 بالصفػلة
 

37,2 44,2 42,2 45,2 36,2 48,22 22,2 44,4 22,2 
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حيث يديع إدراؾ التعخض  ،"22,2عشج "مدتػػ  ؛ وذلظ كسا يتزح مغ داللة "ؼ"
% مغ 44و  ،% مغ تبايغ درجات السعشفات45بحػالى  لخبخات اإلساءة في الصفػلة

 تبايغ درجات غيخ السعشفات في أسمػب التػجو نحػ االنفعاؿ .
 مناقصة نتائج الدراسة :

 الفرض األول :  
( ػػ عغ وجػد وجػد فخوؽ دالة 3وؿ )لفخض األوؿ ػػ كسا ىػ مػضح بالججأسفخت نتائج ا

" بيغ متػسصات درجات الشداء السعشفات وغيخ السعشفات في 2.222إحرائيًا عشج "مدتػؼ 
بيشسا لع تػجج  ،الشداء السعشفات في الصفػلة ؛ وكانت الفخوؽ في اتجاه التعخض لئلساءة

فخوؽ دالة إحرائيًا بيغ متػسصات درجات الشداء السعشفات وغيخ السعشفات في أساليب 
 والتػجة نحػ التجشب( . ،والتػجة نحػ اإلنفعاؿ ،السػاجيو )التػجو نحػ األداء

ق بتعخضيغ وىحه الشتيجة تعشي وجػد فخوؽ بيغ الشداء السعشفات وغيخ السعشفات فيسا يتعم   
لئلساءة في الصفػلة ؛ حيث تبيغ أف الشداء السعشفات كانت لجييغ تاريخ مغ التعخض 

أما فيسا يتعمق بأساليب السػاجيو ػػ )سػاًء أكاف التػجو  ،لئلساءة في الصفػلة بأسخة السشذأ
بيغ  أو التػجة نحػ التجشب( ػػ فمع تطيخ الشتائج فخوقاً  ،أو التػجة نحػ اإلنفعاؿ ،نحػ األداء

 وبالتالي فقج أثبتت الشتائج صحة الفخض األوؿ جدئيًا. ،الشداء السعشفات وغيخ السعشفات
وفيسا يتعمق بالذق األوؿ مغ نتيجة ىحا الفخض ؛ والحؼ أوضح أف الشداء السعشفات كاف    

إلساءة في الصفػلة بأسخة السشذأ مقارنة بالشداء غيخ خبخات الجييغ تاريخ مغ التعخض ل
مغ أف التجارب السبكخة فإنو يسكغ تفديخ ذلظ في ضػء ما جاء بالتخاث الشطخؼ  ،اتالسعشف

الخاصة بالعشف ضج األشفاؿ والخفس واإلذالؿ والعدلة مغ قبل مقجمي الخعاية في أسخة 
مع تأثيخات واضحة  سخة عمى تصػر ميارات التكيف لجييغالسشذأ تفخض خدائخ قػية ومدت
ي مخحمة الذباب وال سيسا في العبلقات الحسيسية مشيا عمي العبلقات بيغ الذخرية ف

(Berzenski &Yates , 2010)،  حيث أف تعخض الفخد لخبخات صادمة في الصفػلة
السبكخة قج يداىع في نذأة قابمية أو أستعجاد الفخد لمتعخض لخبخات أخخػ مساثمة يكػف فييا 

؛ 255-253: 4225 ،)ولف ىػ جاني أو ضحية مغ قبل اآلخخيغ، مثل الذخكاء الحسيسيغ
وىحا ما أكجت عميو  ،(62:  4224 ،؛ مشطسة الرحة العالسية 224:  4226 ،حديغ
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مغ أف  (Gilbert  et al. , 1997)نتائج الجراسة التي قاـ بيا كل مغ "جيمبخت وزمبلؤه" 
الشداء المػاتي أبمغغ عغ تعخضيغ لئلساءة البجنية في مخحمة الصفػلة كاف احتساؿ وقػعيغ 
ضحية لعشف الذخيظ الحسيع في مخحمة البمػغ أكثخ مغ تدعة أضعاؼ احتساؿ وقػع الشداء 

كسا أشارت الشتائج أيزًا إلي أف  ،المػاتي ليذ لجييغ تاريخ مغ اإلساءة في مخحمة الصفػلة
ء المػاتي أبمغغ عغ تعخضيغ لئلساءة الجشدية في مخحمة الصفػلة كاف احتساؿ وقػعيغ الشدا

ضحية لعشف الذخيظ الحسيع في مخحمة البمػغ أكثخ مغ أربعة أضعاؼ احتساؿ وقػع الشداء 
المػاتي ليذ لجييغ تاريخ مغ اإلساءة في مخحمة الصفػلة . وفي تحميل تتبعي آخخ لعجد مغ 

لعشف في الصفػلة ؛ وجج أف ىشاؾ تدامغ بيغ تعخض الفخد لمعشف الجراسات الخاصة با
الجدجؼ في الصفػلة وتعخضو لمعشف مخة أخخؼ أو مسارستو لو في السخاىقة والخشج وذلظ في 

وفي ىحا  (Flood & Pease , 2009)كل ثسانية مغ عذخ دراسات متعمقة بيحا السػضػع 
مغ  (Taft et al. , 2008)"تافت وزمبلؤىا" الدياؽ أيزًا أشارت نتائج الجراسة التي قامت 

أف ىشاؾ عبلقة مباشخة بيغ التعخض لخبخات إساءة السعاممة في أسخة السشذأ ػػ سػاًء أكاف 
ذلظ مغ خبلؿ التعخض لمخفس الػالجؼ أو مذاىجة العشف بيغ الػالجيغ ػػ واضصخاب مابعج 

وىػ ما يتفق  ،قػع ضحية لوالرجمة وما يشجع عشو مغ ارتكاب العشف في وقت الحق أو الػ 
 , Bevan & Higgins)"بيفاف وىيجيشد"  كحلظ مع نتائج الجراسة التي قامت بيا كل مغ

والتي تػضح أف التعخض لخبخات اإلساءة في مخحمة الصفػلة ػػ سػاًء أكاف ذلظ مغ  (2002
ج مغ خبلؿ التعخض لخبخات اإلساءة أو حتي مغ خبلؿ مذاىجة العشف بيغ الػالجيغ ػػػ يع

 أقػػ السشبئات بارتكاب اإلساءة الدوجية سػاء أكانت الشفدية أو الجدجية .
ومسا سبق يتزح لشا وجػد عبلقة تشبؤية بيغ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة    

إال أف اآلليات أو عػامل  ،واالرتكاب البلحق لمعشف ضج الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لو
تػسط ىحه العبلقة يشبغي الػقػؼ عمييا وذلظ لفيع شبيعة ىحه العبلقة الخصػرة الكامشة التي ت

ولكغ مسا يججر اإلشارة إليو ىشا أف فخص حجوث دورة العشف  ،ومغ ثع كدخ دائخة العشف
ضج السخأة تكػف أكثخ عشج وجػد عامل أو أكثخ مغ عػامل السخاشخة لجؼ الفئات األكثخ تأثخًا 

سمػؾ أخخػػػػ ىػ محرمة لسجسػعة مغ العػامل الستفاعمة مع  بيا ؛ وذلظ ألف العشف ػػػػ كأؼ
 ،بعزيا البعس ؛ ولحا فإنو يختمف مغ حالة إلي أخخػ بل مغ نسط عشف آلخخ )حديغ

 (.Ioannou,2008 :94؛  2385 ،؛ مخسي 63:  4226
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وفي ىحا الدياؽ تذيخ البيانات الػاردة في الجراسة التي قامت بيا "بيخزندكي وييتذ"    
(Berzenski & Yates , 2010)   إلى أف مغ أىع ميارات التكيف التي تتأثخ بالتعخض

لخبخات العشف في الصفػلة ىي ميارة تشصيع اإلنفعاؿ )أؼ القجرة عمى تحجيج اإلنفعاؿ السختبط 
وما قج يحجثو  ،بالسػقف السذكل والػعي بو ثع معالجتو وتحجيج االستجابة السشاسبة بجقة(

د في قجرة الفخد عمي التشطيع اإلنفعالي سػاًء أكاف ذلظ مغ الشاحية  العشف ىشا ىػ عج
أو مغ الشاحية  ،السعخفية ؛ أؼ عجـ وعيو بسذاعخه ومغ ثع عجـ قجرتو عمي التعبيخ عشيا بجقة

والتي تؤدؼ بو في نياية السصاؼ إلي ارتكاب  ،الدمػكية ؛ والستسثمة في ميمو إلي اإلنجفاعية
عاشفيًا األمخ الحؼ قج  لو وخاصًة في السػاقف والدياقات السذحػنة العشف أو الػقػع ضحية

والمجػء إلي أساليب  ،ميل عاـ نحػ اختيار الغزب التفاعمي كاستخاتيجية مػاجية يجعل لجيو
واالستجابات العاشفية  ،وأساليب العدو الخارجية ،السػاجية العشيفة أو تجشب السػاجية

ولحا فإف تشطيع االنفعاالت ػػػػ وال سيسا  ،السثبصة وغيخىا مغ ميارات التكيف غيخ الفاعمة
الجػانب الدمػكية ليحا التشطيع ػػػ ميع لمغاية لتعديد ميارات التكيف الفاعمة والكفاءة العاشفية 

مبية الشاجسة عشيا وبالتالي لجؼ األشفاؿ الحيغ تعخضػا لئلساءة ومغ ثع تخفيف اآلثاره الد
إمكانية تعجيل مدارات التصػر السخضي لمرعػبات البلحقة في العبلقات بيغ الذخرية 
و نحػ األىجاؼ  وذلظ مغ خبلؿ تشسية قجرة الفخد عمى االنخخاط في القياـ بدمػؾ إيجابي مػجَّ

ىيجيشد" فقج وجج نتائج دراسة "بيفاف و  ،في السػاقف الزاغصة . وباإلضافة إلى ذلظ
(Bevan & Higgins , 2002)  أف أحجاث الصفػلة الدمبية الستسثمة في اإلساءة مغ

السخجح أف يكػف ليا تأثيخ ضار أيزًا عمي قجرة األفخاد فيسا بعج عمي تفديخ السحفدات 
ومغ ثع قج تػاجييع إعاقات في اإلدراؾ االجتساعي مسا يؤثخ أيزًا عمي  ،اإلجتساعية

ية في مخحمة الذباب وال سيسا في العبلقات الحسيسية األمخ الحؼ قج عبلقاتيع بيغ الذخر
يديج مغ مخاشخ اإلرتكاب البلحق لمعشف مغ قبل الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لو . ومغ 
ثع فإف السدج بيغ كل مغ الزعف الشاجع عغ سػء السعاممة في تشطيع االنفعاؿ وضعف 

ج حمقات الػصل وأيزًا أحج أىع األسباب الجحرية اإلدراؾ االجتساعي؛ يسكغ أف يكػف ىػ أح
ارتكاب  ،وفي الحاالت القرػػ ،الكامشة لمعبلقات الدمبية وغيخ الرحية في مخحمة البمػغ

 العشف ضج الذخيظ أو الػقػع ضحية لو.
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أف العشف ىػ سمػؾ ومغ التفديخات اآلخخؼ لمعػامل الكامشة  وراء ىحه العبلقة  ىػ    
 Vicarious و وتقبمة مغ خبلؿ الشسحجة االجتساعية والشقل البجيمياجتساعي يتع تعمس
Reinforcement لخبخات اآلخخيغ أثشاء عسمية التشذئة االجتساعية التي تقـػ بو مؤسدات

مختمفة كاألسخة والسجرسة والشادؼ ووسائل اإلعبلـ وغيخىا ؛ وذلظ عغ شخيق مبلحطة ما 
وذلظ  ،ا ندسييع بالقجوة( مغ عػاقب بالشدبة ليعيتختب عمي خبخت أو أفعاؿ الشساذج )أو م

وبسا أف األسخة ىي السرجر األوؿ  ،( 4228 ،ة بذكٍل مباشخ )سبلمةدوف السعايذة لمخبخ 
والخئيذ الحؼ يتع مغ خبللو الرياغة األولي لؤلفكار الستعمقة بأنساط الدمػؾ السبلئسة وغيخ 

حيث يقـػ الػالجيغ بتسثيل نساذج ألدوار ميسة لؤلشفاؿ  ،(244:  4222 ،السبلئسة )الدسخؼ
وكحلظ مغ  ،خبلؿ سشػات عسخىع الباكخة ؛ وذلظ مغ خبلؿ سمػكيع تجاه بعزيع البعس

خبلؿ الصخيقة التي يتفاعمػف بيا معيع ومغ ثع فإف إرتكاب الػالجيغ لمعشف ضج بعزيع 
سعتقجات الُسشبئة باالتجاىات البعس أو ضج أشفاليع قج يديع إلي حٍج كبيخ في تذكيل ال

وىحا ما أشارت إلية نتائج الجراسة  ،جًا إلرتكاب العشف أو التعخض لوياألكثخ تدامحًا وتأي
مغ أف الفخد قج يسيل إلي  (Herrenkohl et al. , 2004)التي قاـ بيا "ىيخيشكػؿ وزمبلؤة" 

ة في الصفػلة نطخأ إرتكاب العشف ضج الذخيظ وخرػصًا إذا كاف قج تعخض لخبخات اإلساء
ألف التعخض السبكخ لمعشف داخل أسخة السشذأ قج يؤدؼ إلي تصػيخ التدامح مع العشف ووفقًا 

ىحا باإلضافة إلي أف األشفاؿ السعتجػ عمييع أقل قجرة عمى  ،لشطخية التعمع اإلجتساعي
 ومغ ثع فأف تصػيخ قجرة ضبط الشفذ وميارات التفاوض مسا يداىع في مديج مغ العشف.

الصفمة التي تتعخض لمعشف أو تذاىج والجىا يزخب أميا قج تتػحج مع أميا وتكػف عاجدة 
بل وقج تخػ أف العشف ىػ جدء مغ الحياة الدوجية وىػ مقبػؿ  ،حيغ تربح زوجة مثل أميا

 ،)حديغإذا كاف ضخوريًا لحل الرخاعات األسخية ؛ وىػ ما يعخؼ "باستحداف العشف" 
4226  :34). 

إف تعخض السخأة فى شفػلتيا إلى خبخات مغ الحخماف واإلساءة إلييا قج يؤدػ إلى وىكحا ف   
وانخفاض  ،إكدابيا لخرائز شخرية سمبية متسثمة فى تذػيو كيفية إستستاعيا بالحياة

وتػقعاتيا السذًػىو وغيخ  ،وصعػبات فى قجرتيا عمي التعبيخ عغ مذاعخىا ،تقجيخىا لحاتيا
(، وىحه الخرائز وغيخىا  Calam & Franchi, 1987: 4 - 6الػاقعية عغ اآلخخيغ )

 2332 "راتخ" عاـتعتبخ مغ العػامل السييئة لتكخار دورة العشف ضجىا ؛ والتي أشمق عمييا 
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 ومغ ثع فإف ،(285-283:  2332 ،)راتخ "مرصمح "دورة الحخماف الستعاقبة بيغ األجياؿ
خصػرة اإلساءة في الصفػلة تتسثل في عػاقبيا الػخيسة عمي جػانب الشسػ السختمفة في 

تزعف الشطاـ الحاتي لمصفل ػػػ بسا في ذلظ الػعي والتساسظ ي يالسخاحل العسخية التالية ؛ ف
واالستسخارية الحاتية ػػػ والتي يسكغ أف تؤثخ سمبا عمى تقجيخ الحات لجييع وتعدز مذاعخ الحنب 

والغزب وغيخىا مغ العػاقب الصبيعية التي تشجع عغ سػء السعاممة الحاد  ،والدمبية ،خدؼوال
ىحا فزبًل عغ أف التجارب السبكخة لمفخد تمعب دورا كبيخا في  (Harter,1998)والسصػؿ 

الشساذج  وذلظ ألف البشية العقمية السبكخة الكامشة لمفخد والستسثمة في ،كيفية معالجتو لمسعمػمات
والتى يشجرج تحتيا ترػراتشا عغ أنفدشا وعغ  Representational models ػريةالتر

العالع مغ حػلشا والتي تتكػف مغ خبلؿ التفاعل مع القائسيغ بالخعاية يشتج عشيا صيغة 
مخشجًا لو فى وتربح  معخفية تؤثخ عمى انفعاؿ الفخد وسمػكو وقخاراتو وتقييسو وتفديخه لمسػقف

؛ وليحا فإف التعخض لئلساءة في الصفػلة يسكغ أف يؤدؼ بذكل مباشخ  عبلقاتو السدتقبمية
الشساذج  إلي مخاشخ إرتكاب العشف الحقًا ضج الذخيظ الحسيع أو الػقػع ضحية لو وذلظ ألف

عادًة ما تكػف سمبية عغ الحات والػالجيغ واآلخخيغ بل وقج  والترػرية لجؼ الفخد السداء إلي
الدمبية جامجة عمى نحػ متدايج مع مخور الػقت مسا قج يؤدؼ ىحه الشساذج السعخفية  تربح

السدتقبمية وخرػصًا الحسيسية  وإلي ميمو إلي تكخار مثل ىحه الشساذج السديئة في عبلقت
 & Crick & Dodge ,1994 ; Bell)ومغ ثع الػقػع في دورة العشف مخة أخخؼ  ،مشيا

Higgins , 2015 ; Collins & Read, 1990) . 
ومسا سبق يتزح لشا أف ىشاؾ العجيج مغ عػامل الخصػرة الكامشة وراء العبلقة بيغ      

التعخض لخبخات العشف في أسخة السشذأ أو مذاىجتو والتعخض البلحق لمعشف أو إرتكابة 
ىشا ىػ أف ىحه العػامل ليدت معدولة عغ بعزيا البعس بل  وولكغ ما يشبغي التأكيج عمي

التأكيج أيزًا عمي أف ىحا السدار  كسا أنو يجب كة في أغمب األحيافإنيا متجاخمة ومتذاب
ليذ حتسيًا فػجػد بعس العػامل التعػيزية يقمل مغ خصػرة أف تربح السخأة ػػ التي تعخضت 
 ،لخبخة العشف في أسختيا األصمية ػػ جاني أو ضحية ؛ فالشجاح السيشي أو االكاديسي

بجيمة لمسعمػمات التي تداعج عمى مػاجية الزغػط ؛ وتػفخ مرادر  ،والسدانجة االجتساعية
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يسكغ أف تعجؿ مغ تأثيخ التعخض لمعشف وغيخه مغ الخبخات الرادمة في مخحمة الصفػلة 
 ( .253:  4225 ،وبالتالي كدخ دورة العشف )ولف

أما بالشدبة لمذق الثاني مغ نتيجة ىحا الفخض ؛ والحؼ يذيخ إلي عجـ وجػد فخوؽ بيغ    
السعشفات وغيخ السعشفات في اساليب السػاجيو لجييع ػػ )سػاًء أكانت بالتػجو نحػ الشداء 

أو بالتػجة نحػ التجشب( ؛ فإف ىحه الشتيجة مشصقية  ،أو بالتػجة نحػ اإلنفعاؿ ،األداء
ومتػقعة حيث أف األدلة التجخبية الخاصة بأدبيات مػاجية الزغػط دعست الشيج الفخدؼ في 

مشيا السػارد ًا الف استخاتجيات السػاجيو اسمػب يعتسج عمي عجة أمػر عسمية السػاجيو نطخ 
الذخرية لمفخد والتي تتزسغ سساتو الذخرية والسعتقجات السعسسة عغ الحات والعالع مثل 
تقجيخه لحاتو وإشاره السخجعي وثقافتو وخبخاتو الساضية وعبلقتو بحاتو واآلخخيغ ومجؼ قجرتو 

تحميمة وتػجيية وقجرتو عمي التحكع الجاخمي والخارجي عمي تقييع السػقف الزاغط و 
 ،( إضافة إدراؾ خرائز السػقف الزاغط4226،ومحيصة اآلسخؼ واإلجتساعي )إسساعيل

ولحا فإنو ال تػجج استخاتيجية واحجة مدتخجمة دائسًا يسكغ مغ خبلليا التسييد وفقًا لستغيخ 
ػبًا ثابتًا خاصًة أف التعخض لمسػاقف السػاجية تتدع بالسخونة وليدت أسمالعشف وذلظ ألف 

الزاغصة يراحبة قجرًا مغ اإلنفعاؿ الحؼ قج تصػؿ مجتو أو تقرخ ومغ ثع فإف اإلستجابة 
مع تقجـ الدغ وزيادة مدتػػ العسخ ليحه األحجاث تتغيخ أيزًا باستسخار مع التغحية الخاجعة و 

فعمي سبيل السثاؿ قج تفزل  ،فةعبخ الدياقات السختم وتأثيخ الستغيخات الستجاولة السعخفي
السخأة استخجاـ استخاتيجية السػاجية بالتخكيد عمي السذكمة في مجاؿ العسل ولكشيا تجج أف 
مغ الزخورؼ تعجيل ىحه االستخاتيجية واستخجاـ استخاتيجية أخخؼ وىي تجشب السػاجية في 

 ،(Waldrop , 2002 ; Waldrop & Resick ,2004)التعامل مع زوجيا العشيف بذجة 
فإف متغيخ التعخض لمعشف مغ قبل الذخيظ ال يؤدؼ إلي استخجاـ اساليب بعيشيا وبالتالي 

 لمسػاجية يسكغ مغ خبلليا التسييد بيغ السعشفات وغيخ السعشفات .
كسا قج يخجع اختبلؼ أساليب مػاجية الزغػط إلي اختبلؼ مدبباتيا األمخ الحؼ يذيخ    

حيث أف ىشاؾ أنػاع معيشة مغ  ،إلي أىسية التسييد بيغ الزغػشات الحياتية السختمفة
الزغػط ػػػ مثل التعخض لمعشف مغ قبل الذخيظ ػػػ قج تخمق سياؽ فخيج يجب أف يؤخح بعيغ 

في آثار الزغػط الحياتية األخخػ ؛ فقج يحجث العشف ضج الذخيظ االعتبار عشج الشطخ 
كسا أنو قج يشجع عغ ىحا  ،الحسيع نتيجة لػجػد مجسػعة مغ الزغػط الحياتية والتي تدتثيخه
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وليحا فإف أساليب التكيف التي تدتخجميا الشداء غيخ  ،العشف مجسػعة إضافيو مغ الزغػط
عادية يشيغي أف تختمف عغ تمظ التي تدتخجميا السعشفات ردا عمي الزغػشات الحياة ال

 (.(Waldrop & Resick , 2004 ; Waldrop , 2002 ت السعشفا
إغفاليا والتي تؤدؼ إلي عجـ وجػد فخوؽ في أساليب يشبغي عجـ  ومغ األمػر التي   

 السػاجية بيغ الشداء السعشفات وغيخ السعشفات ؛ ىػ الجور الحؼ تمعبو السعاييخ االجتساعية
ووسائل االعبلـ في تشذئة السخأة عمي اعتقاد مفاده ؛ أف دورىا في األسخة ىػ إسعاد زوجيا 

ولحا  ،وىحا يعشي أنيا عشرخ السدانجة والعفػ والتزحية بالحات ،لكي تكػف الدوجة صالحة
فإف قػاعج السجتسع تفخض عمي السخأة برفة عامة مدؤوليتيا غيخ السعمشة عغ نجاح عبلقتيا 

برخؼ الشطخ عسا تتعخض لو مغ ضغػط وما يفعمة ىحا الذخيظ وبالتالي فإف بذخيكيا 
ترػر السخأة عغ العبلقة الدوجية غالبا ما يكػف مشحخؼ ؛ فيي تعتقج أنيا إلى حج ما 

وأف فكخة  ،ضجىا وأنيا قادرة عمي تغييخه مدؤولة جدئيا عغ أؼ سمػؾ يرجر مغ شخيكيا
ومغ أجل  ،(Martin , 2003ميا وتجميخًا ألسختو )تخكيا لمعبلقة ما ىػ إال إضيارًا لفذ

عادًة ما تمجأ إلي البحث عغ شخيقٍة التخفيف مغ ىحه السعزمة فإف السخأة وخرػصًا السعشفة 
الستخاتيجات  ما لكي تتقبل العشف السػجو ضجىا ؛ ويحجث ذلظ عادة مغ خبلؿ استخجاميا

تعايير معو لتقميل آثاره السؤذية لمحج وال لمعشف وتبخيخه االستدبلـالسػاجيو غيخ الفعالة ك
والحفاظ عمي كياف األسخة مغ  في ىحه العبلقة السديئة أو حتي انكاره مغ اجل البقاء األدني

تعتقج في الشياية بأنيا الدبب قج بل واألسػء مغ ذلظ ىػ ميميا إلي لـػ ذاتيا بحيث  اإلنييار
وأنيا تدتحق ما يحجث ليا ؛ ولحا يشبغي عمييا التغييخ مغ  ،فيسا ُيختكب ضجىا مغ عشف

 وىػ األمخ الحؼ يجعميا أكثخ استيجافًا لمعشف فيسا بعج ،سمػكيا لكي يتػقف ىحا العشف
نتائج الجراسات الي قاـ بيا  أكجت عميو وىحا ما (.4222 ،؛ شػقي 4223 ،الذيخ وفخج)

(Flood & Pease , 2009 ; York , 2009; Martin , 2003). 
 تختمف ىحه الشتيجة مع ما أشارت إليو البيانات الػراردة في دراسة "والجروب وريديظ" و    

(Waldrop & Resick ,2004)  مغ أف الشداء المػاتي لع يكغ ليغ تاريخ مغ التعخض
لمعشف في الصفػلو في أسخىغ األصمية كغ أكثخ إستخجامًا ألساليب السػاجية األكثخ فعالية 

  تعخض لمعشف مغ قبل الذخيظ وخرػصًا عشجما يدداد ىحا العشف في شجتو .عشج ال
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 :  الفرض الثاني
( ػػ عغ وجػد عبلقة ارتباشية 5أسفخت نتائج الفخض الثاني ػػ كسا ىػ مػضح بالججوؿ )    

" بيغ درجات التعخض لئلساءة في الصفػلة ودرجات 2.22مػجبو دالة إحرائيًا عشج "مدتػؼ 
، خاتيجية السػاجيو بالتػجو نحػ اإلنفعاؿ لجؼ الشداء السعشفات وغيخ السعشفاتاستخجاـ است

بيشسا كانت معامبلت اإلرتباط غيخ دالة إحرائيًا بيغ درجات التعخض لئلساءة في الصفػلة 
ودرجات استخجاـ اسمػب السػاجيو بالتػجو نحػ التجشب لجؼ الشداء السعشفات غيخ السعشفات 

 الشتائج صحة الفخض الثاني جدئيًا .وبالتالي فقج أثبتت 
نتائج العجيج مغ وفيسا يتعمق بالذق األوؿ مغ نتيجة ىحا الفخض؛ تتفق ىحه الشتيجة مع      

 .Futa el al)الجراسات، حيث انتيت نتائج الجراسة التي قامت بيا " فػتا وزمبلؤىا" 
في الصفػلة أو غيخىا مغ استخجاـ الشداء ػػػ سػاًء الآلئي تعخضغ لئلساءة إلي أف  (2003

أو الآلتي لع يتعخضغ ليا ػػػ ألساليب السػاجية بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ  ،السػاقف الزاغصة
إال أف ىشاؾ إختبلؼ في استخجاميغ ليحا  ،عشج التعامل مع الزغػط الدابقة والحالية

ي الصفػلة االسمػب حيث تبيغ أف الشداء الآلئي لع يكغ لجييغ تاريخ مغ التعخض لئلساءة ف
كغ أقل ميبًل إلي لـػ الحات والعدلة الحاتية عشج التعامل مع الحكخيات السؤلسة الخاصة 

كسا كغ أكثخ التساسًا لمسدانجة اإلجتساعية وأكثخ ميبًل  ،بالسػاقف الزاغصة في الصفػلة
 بيشسا وجج أف ،لمتأكيج عمي اإليجابية والتفكيخ بالتسشي عشج تعامميغ مع الزغػط الحالية

الشداء الآلئي تعخضغ لئلساءة في الصفػلة أكثخ ميبًل لمـػ الحات والعدلة الحاتية والتفكيخ 
بالتسشي وأقل التساسًا لمسدانجة اإلجتساعية عشج التعامل مع الحكخيات السؤلسة الخاصة بتاريخ 

 كسا كغ أكثخ ميبًل لمعدلة الحاتية عشج تعامميغ مع الزغػط ،التعخض لئلساءة في الصفػلة
وىػ ما اتدق مع نتائج الجراسة التي قاـ بيا كل مغ "جيجوندػف وسيجخدسػف" الحالية. 

(Gudjonsson & Sigurdsson , 2003)  والتي أضيخت أف الشداء أكثخ ميبًل لمبحث
عغ السدانجة اإلجتساعية وإضيار اإلنفعاالت، وأشارت أيزًا نتائج الجراسة التي قامت بيا 

ناث كغ أكثخ استخجامًا لؤلساليب التي تخكد عمي اإلنفعاؿ ( إلي أف اإل2333 ،)شكخؼ
"كارفخ وزمبلؤة"  كسا أضيخت نتائج دراسة ،والبحث عغ الجعع اإلنفعالي والمجػء إلي الجيغ

(Carver et al. , 1989) ساليب السػاجية التي تخكد إلي أف اإلناث أكثخ استخجامًا أل
 إلجتساعي اإلنفعالي والػسيمي. عمي التشفيذ اإلنفعالي والبحث عغ الجعع ا
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حيث أف تجخبة الفخد لبعس األحجاث السبكخة ولحا فإف ىحه الشتيجة تعتبخ مشصقية ومتػقعة   
السجيجة أو الزاغصة ػػػػ كالتعخض لئلساء في الصفػلة بأسخة السشذأ ػػػػ قج تجفعو إلي استخجاـ 

حؼ يتعخض لو ولكشيا قج تكػف اسمػب يخاىا مبلئسة وفعالة لمتعامل مع السػقف الزاغط ال
ضارة عشج استخجاميا عمى السجػ الصػيل ؛ وفي ىحا الدياؽ، تعتبخ أسمػب السػاجية 
بالتخكيد عمى اإلنفعاؿ ىػ استجابة تكيفية ووضيفية لؤلحجاث الحياتية التي ال مفخ مشيا ػػػ 

دية السختبصة مثل سػء معاممة األشفاؿ ػػػ النيا يسكغ أف تخفف مؤقتًا مغ الزائقة الشف
ومع ذلظ فإف االستخجاـ الستػاصل  ،باإلساءة مغ خبلؿ تشطيع السذاعخ الدمبية التي أثارتيا

بلحقة مثل الرخاع بيغ االشخاص في لسمػب قج يتجاخل مع إدارة الزغػشات ااألليحا 
وىحا ما أكجت عمية نتائج الجراسة التي قاـ بيا كل مغ "ىاجخ ورونتد"  ،مخحمة البمػغ

(Hager & Runtz , 2012)  والتي أوضحت أف الشداء الشاجيات مغ سػء السعاممة في
الصفػلة يسمغ إلى االنخخاط في استخجاـ أساليب السػاجية التي تخكد عمى اإلنفعاؿ لسػاجية 

مثل المـػ الحاتي، والتفكيخ بالتسشي،  ،العشف الحؼ يتعخضغ لو مغ قبل الذخيظ الحسيع
 وإعادة التفديخ اإليجابي لمسػقف السذكل .والتشفيذ االنفعالي، 

ىحا فزبًل عغ أف تعخض السخأة ػػػػ التي لجييا تاريخ مغ التعخض لئلساءة بأسخة السشذأ ػػػػ    
شف مغ قبل شخيكيا يذكل مرجر ضغط إضافي ليا، وىػ الحؼ يجفعيا نحػ تبشي اسمػب لمع

زيادة ( 4225 ،التي قامت بيا )يسيشة الجراسةنتائج وتفدخ  ،السػاجية بالتخكيد عمي االنفعاؿ
استخجاـ الشداء السعشفات ذوات التاريخ مغ التعخض لئلساءة في مخحمة الصفػلة بأسخة السشذأ 

كػف اإلنفعاؿ ىشا ىػ استجابة استخجاـ السمػب السػاجية بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ مغ خبلؿ 
اء العبلقة نتيجة االضصخاب شبيعية لسا يداورىغ مغ شكػؾ وتيجيج مدتسخ عغ إمكانية إني

يجفعيغ الى  مسا الحؼ يدػد الحياة الدوجية واالحداس بعجـ االستقخار والذعػر بعجـ األماف
درجة اإلحباط لجييغ مسا يؤدؼ بيغ إلي التفخيغ اإلنفعالي  التػتخ والزيق وىػ كفيل بديادة

جتساعية لتحقيق مغ خبلؿ التحجث لآلخخيغ واكتداب صجاقات والتأكيج عمى العبلقات اال
الجعع والسؤازرة في مػاجية العشف الدوجي حيث أف السخأة تسيل إلي البحث عسغ يدانجىا في 

 ضغػشيا ويذاركيا آالميا واحدانيا، قرج التخفيف مغ حجع السعاناة.
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كسا يسكغ تفديخ استخجاـ الشداء إلسمػب السػاجية بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ مغ خبلؿ أف    
تقييسيغ السبالغ فيو لمسػقف الزاغط قج يديج مغ شجة السذاعخ الدمبية السراحبة لو، ومغ 

مخ الحؼ يجفعيغ في نياية السصاؼ إلي التشفيذ جرة عمي التحكع في إنجفاعاتيغ األثع عجـ الق
إلي أف الشداء لجييغ ميل عاـ إلي  باإلضافة ،(4225 ،السذاعخ )خميل والذشاوؼعغ ىحه 

التعبيخ عغ السذاعخ لآلخخيغ شمبًا لمتأييج والسذاركة الػججانية ؛ مسا يديع في خفس 
كسا أف السدانجة اإلجتساعية اإلنفعالية تقجـ ليغ  ،الذعػر باألسى الشاجع عغ السذكمة

 (.4222جيخ واىتساـ )إسساعيل، معمػمات تفيج بأنيغ محل تق
عبلقة بيغ أما فيسا يتعمق بشتيجة الذق الثاني مغ ىحا الفخض والحؼ يذيخ إلي عجـ وجػد    

استخجاـ اسمػب السػاجيو بالتػجو نحػ التجشب و التعخض لئلساءة في الصفػلة أسخة السشذأ 
ائج بعس الجراسات فقج اختمفت ىحه الشتيجة مع نت ،لجؼ الشداء السعشفات غيخ السعشفات

( والتي أشارت إلي وجػد 4224،)عبج القػؼوذلظ كسا جاء في نتائج الجراسة التي قاـ بيا
ميل عاـ لجؼ اإلناث إلي استخجاـ أساليب تجشبية كاإلحجاـ السعخفي لتجشب التفكيخ في 
 األزمة أو البحث عغ السكافأت البجيمة عغ شخيق اإلشتخاؾ في أنذصة أخخؼ ججيجة لئلشباع

وكميا أنذصة تعكذ عجدًا وسمبية في مػاجية  ،والتكيف بعيجًا عغ مػاجية السذكمة
وربسا يخجع ذلظ إلي أف استخاتيجية تجشب السػاجية ىي غالبًا األكثخ فعالية  ،السذكبلت

 عشجما يرعب عمي الفخد تعجيل السػقف أو التحكع فيو .
سا ورد في التخاث الخاص بأدبيات وعمي الجانب األخخ فقج جاءت ىحه الشتيجة مخالفة ل   

حيث تػاتخت الجالئل التي تذيخ إلي أف التعخض لخبخات اإلساءة في  ،مػاجية الزغػط
الصفػلة بأسخة السشذأ مغ العػامل السحتسمة التي قج تجعل الفخد يشتيج تجشب مػاجية ما قج 

اءة في حيث وجج أف التجخبة الداحقة لمتعخض لخبخات اإلس ،يتعخض لو مغ الزغػط
ويبجو أف نتائج  ،الصفػلة قج تداىع في الذعػر باالفتقار الشدبي لديصخة الصفل عمى بيئتو

ىحه التجارب تؤدؼ إلى ضيػر العجيج مغ االضصخابات الشفدية، وال سيسا تمظ السختبصة 
وبالشطخ إلى أف اضصخابات القمق واالستجابات القائسة عمى الخػؼ تترف  ،بالخػؼ والقمق

وتقمل في بعس األحياف مغ تفاعل الصفل مع بيئتو فسغ الستػقع أف يدتسخ ىحا بالتجشب 
الشسط مغ استجابات تجشب السػاجية لفس االشتباؾ في العبلقات في مخحمة البمػغ وال سيسا 

وىػ ما يتفق مع نتائج الجراسة التي  (Waldrop, 2002)تمظ التي تتدع بالزغط الذجيج 
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مغ احتسالية ضيػر العجيج مغ اإلضصخابات الشفدية  (Melissa , 2005)قاـ بيا "ميميدا" 
الجاخمية لجؼ اإلناث ػػػ نتيجة لتعخضيغ لخبخات مذاىجة العشف بيغ الػالجيغ ػػػػ كقمق والخػؼ 

ومغ ثع السيل إلي أسمػب اإلندحاب وعجـ  ،والعدالة اإلجتساعيو واإلكتئاب وتجني تقجيخ الحت
وىحا أيزًا ما أشار  ،زاغط كسحاكاة لدمػؾ األـ اإلندحابيالسػاجية لمتعامل مع السػقف ال

( مغ أف أحجاث الصفػلة السؤلسة والزاغصة )كخبخات اإلساءة 2367" عاـ )Beckإلية "بيظ 
والخفس والفقج واإلىساؿ( قج تجعل السخأة تكػف صيغة سمبية تجاة ذاتيا حيث تشطخ إلي ذاتيا 

ة وتخكد فقط عمي الجػانب الدمبية وجػانب الفذل عمي أنيا تتدع بعجـ القيسة وعجـ الكفاي
وتستج ىحه الشطخة الدمبية إلي عالسيا فتذعخ بأنو غيخ آمغ، كسا قج تبالغ مغ شأف ما تػاجيو 
مغ أحجاث فتزخسيا وتقمل مغ شأف قجرتيا عمي مػاجيتيا مسا يديج مغ شعػرىا بالعجد 

تجعميا تمجأ إلي أستخاتيجية تجشب ( وىحه األمػر قج 2337،وعجـ القيسة )خبلؿ : إبخاىيع
مػاجية ما تقابمة مغ ضغػط وغيخىا مغ اإلستخاتيجات غيخ الفاعمة، ومغ ثع قج تربح 

 عخضة لمتعخض لمعشف مخة أخخؼ . 
مسا يشبغي اإلشارة إليو أف أحج العػامل التي تحجد اختيار السخأة ألساليب التكيف ىي    

يا في الساضي ووفقًا لسا أشارت إليو البيانات الػراردة الشتائج التي حققتيا بعج استخجاميا ل
أف الشداء السعشفات  (Waldrop & Resick , 2004) في دراسة "والجروب وريديظ"

المػاتي تمقيغ ردود فعل سمبية عمى إستخجاميغ ألساليب التكيف الفعالة أصبحغ أكثخ عخضة 
وجج أف الشداء البلتي يقسغ حيث  ،لبلنخخاط في االستجابة لمعشف بتجشبيغ لمسػاجية

باستخجاـ العجيج مغ األساليب غيخ الشاجحة لػضع حج لمعشف في عبلقاتيغ فإنيغ في نياية 
السصاؼ يصػرف العجد الستعمع ويػقفغ محاوالتيغ لبلنخخاط في األساليب التي كاف قج 

دمبية الشاجسة حاولشيا مغ قبل . وكسا تذيخ ىحه البيانات إلى أف أحج أىع اآلثار الشفدية ال
عغ إساءة معاممة السخأة مغ قبل شخيكيا ىػ اإلكتئاب والحؼ يختبط بسديج مغ التيخب 

ىحا باإلضافة  ،واإلندحاب واستخجاـ استخاتيجية تجشب السػاجية نتيجة وجػد أعخاض اإلجياد
إلي المػاتي تعخضغ لمزخب السدمغ كاف تقجيخىغ لحواتيغ أقل مغ الشداء المػاتي تعخضغ 

ء السعاممة سابقا وقج تتخافق إنخفاض تقجيخ الحات مع العجد السكتدب، وبالتالي لدػ 
إستخجاميغ أشكاؿ أقل كفاءة في التعامل مع العشف حيث أف تقجيخ الحات يسكغ أف يديع 
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في دورة تكػف فييا السخأة أقل قجرة عمى االنخخاط في التعامل الشذط، ثع تذعخ باألسػأ إزاء 
ي أقل قجرة عمى الترخؼ بذكل حاـز مغ تمقاء نفديا، وىػ ما أكجت نفديا، وبالتالي في

مغ  (Bell & Higgins , 2015)عمية نتائج الجراسة التي قاـ بيا كل مغ "بيل وىيجيشد" 
األفخاد الحيغ يدجمػف أعمى مدتػػ في الحل غيخ الفّعاؿ لمسذكبلت يسيمػف إلى تجشب 

مبي لحل السذاكل، أو تحػيل مدؤولية حل مػاجية السذاكل، والسساشمة، واالنتطار الد
 السذكبلت إلى اآلخخيغ "

وقج يخجع اختبلؼ أساليب مػاجية الزغػط إلى إختبلؼ مدبباتيا أو قج يخجع إلى    
عػامل أخخػ مؤثخة مشيا عػامل خاصة بالفخد مثل ثقتو بشفدو وتقجيخه لحاتو وأشخه السخجعية 

وباالخخيغ ومجػ قجرتو عمى تقييع السػقف الزاغط  وثقافتو وخبخاتو الساضية وعبلقتو بحاتو
وتحميمو وتػجييو وقجرتو عمى التحكع الجاخمى والخارجى ومحيصو األسخػ واالجتساعى 

وىحا ما قج يفدخ اختبلؼ نتيجة الجراسة الحالية التى أوضحت عجـ  ، (4226 ،)إسساعيل
التجشب لجػ الشداء السعشفات وغيخ إرتباط التعخض لئلساءة فى الصفػلة بأسمػب التػجو نحػ 

السعشفات مع ما سبقيا مغ الجراسات حيث نجج أف الشداء فى ىحه الجراسة فزمغ عجـ 
استخجاـ أسمػب التػجو نحػ التجشب كاسمػب لمسػاجية وقج يخجع ذلظ إلى أرتفاع السدتػػ 

االعمى مغ ( والحػ يػضح أف الشدبة 4التعميسى لعيشة الجراسة حيث انو بسخاجعة ججوؿ )
العيشة تسثل السدتػػ الجامعى فسا فػؽ حيث أوضحت نتائج الجراسات وجػد ارتباط بيغ 
السدتػيات السختفعة مغ التعميع وبيغ أساليب مػاجة الزغػط حيث تتسيد أساليب مػاجية 
الزغػط لجػ مختفعى السدتػػ التعميسى بالتشػع والثخاء والترجػ لسػاجية السذكبلت أو 

يا بيجؼ التحكع فييا والتغمب عمييا والسخونة فى استخجاـ األساليب التى تخكد إعادة تقييس
وتعكذ ىحه السخونة أثخ  ،عمى االنفعاالت لسػاجية السذكبلت التى يرعب التحكع فييا

 ،التعميع عمى زيادة مػارد ومرادر الفخد واكتداب ميارات لسػاجية الزغػط )عبج الحسيج
4224 . ) 

  :الفرض الثالث
( ػػ عغ وجػد عبلقة ارتباشية 7أسفخت نتائج الفخض الثالث ػػ كسا ىػ مػضح بالججوؿ )   

" بيغ درجات التعخض لئلساءة في الصفػلة ودرجات 2.22سالبو دالة إحرائيًا عشج "مدتػؼ 
بيشسا كانت معامبلت  ،استخجاـ أسمػب السػاجيو بالتػجو نحػ األداء لجؼ الشداء السعشفات
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لة إحرائيًا بيغ درجات التعخض لئلساءة في الصفػلة ودرجات استخجاـ اإلرتباط غيخ دا
وبالتالي فقج أثبتت الشتائج  ،أسمػب السػاجيو بالتػجو نحػ األداء لجؼ الشداء غيخ السعشفات

 صحة الفخض الثالث جدئيًا .
خ مغ وفيسا يتعمق بشتيجة ىحا الفخض ؛ والحؼ يذيخ إلي أف الشداء المػاتي كاف لجييغ تاري   

التعخض لئلساءة في الصفػلة بأسخة السشذأ إذا تعخضغ لمعشف البلحق مغ قبل الذخيظ الحسيع 
فإنيغ يكغ أقل استخجامًا الستخاتيجية السػاجيو بالتػجو نحػ األداء مقارنة بالشداء البلتي لع 

 وربسايتعخضغ لمعشف البلحق مغ قبل الذخيظ الحسيع . فإف ىحه الشتيجو مشصقية ومتػقعة 
يكػف الدبب في ذلظ ىػ ما أشارت إلية األدبيات الخاصة بسػاجية الزغػط مغ أف كل 
صجمة ججيجة يتعخض ليا الفخد قج تكػف أكثخ إرىاقًا وإجيادًا لو بدبب اإلجياد الستخاكع 

ولحا فإف تعخض السخأة لئلساءة في الصفػلة أما أف يديج مغ  ،الشاجع عغ سػء التكيف الدابق
قجرتيا عمي مػاجية الزغػط مدتقببًل أو يجعميا تمجأ إلي أساليب غيخ فعالة في مػاجية ما 

وىحا ما أكجت  ،تقابمة مغ ضغػط وخرػصًا إذا تعخضت لمعشف مخة أخخؼ مغ قبل شخيكو
مغ أف  (Hager & Runtz , 2012)نتد" عميو نتائج الجراسة التي قامت بيا "ىاجخ ورو 

الشداء الشاجػف مغ سػء السعاممة في الصفػلة كغ أكثخ إدراؾ لمسذقة )أو الزغط( ومغ ثع 
مسا  ،كغ يػاجيػف ضغػشا ذاتية أكبخ ويمجأف إلي استخجاـ أسمػب السػاجية غيخ الفاعل

ء المػاتي لع يتعخضغ يشبأ بتعخضيغ لسديج مغ الزغػط السترػرة شػاؿ حياتيغ مقارنة بالشدا
 مسا قج يؤدؼ بيع في الشياية إلي الػقػع في دورة العشف مخة أخخؼ. ،لدػء السعاممة سابقا

 ،يسيشة)الجراسة التي قامت بيا وفقًا لسا ورد في وفي السقابل فإف يسكغ تفديخ ذلظ    
اءة في إلى اف الشداء غيخ السعشفات ذوات التاريخ مغ التعخض لئلس( والتي أشارت 4225

الصفػلة بأسخة السشذأ يمجأف في تعامميغ مع الزغػط الدوجية بالّمجػء لحل السذكمة بأسمػب 
واقعي ممسػس والدعي إلي الكذف عغ أسباب ودوافع السذكمو، محاولة مشيغ إليجاد شخؽ 
وأساليب قرج التعاير مع الػضع مغ خبلؿ التفكيخ في التعامل مع الدوج وإشعاره بسعاناتيا 

تتفق و  ظ عمى كياف االسخة مغ الزياع والتذتت، مسا يحقق نػعًا مغ التػافق الشفدي .لمحفا
ىحه الشتيجة مع ما أشارت إليو البيانات الػراردة في الجراسة التي قاـ بيا "والجروب وريديظ" 

(Waldrop & Resick , 2004)  مغ أف الشداء المػاتي لع يكغ ليغ تاريخ مغ التعخض
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في أسخىغ االصمية كغ أكثخ إستخجامًا ألساليب السػاجية األكثخ فعالية  لمعشف في الصفػلو
عشج التعخض لمعشف مغ قبل الذخيظ وخرػصًا عشجما يدداد ىحا العشف في شجتو؛ وتػضح 
ىحه الشتائج الصخؽ السباشخة وغيخ السباشخة التي يخمق فييا التعخض لمعشف في الصفػلة بأسخة 

أة السعشفة لبلستفادة مغ الجعع االجتساعي كسػرد لمسػاجية السشذأ ضخوؼ أكثخ صعػبة لمسخ 
بالتخكيد عمي اإلداء، فيػالء الشدػة إما أف يكغ معدوالت عغ عسج مغ االتراالت 

ومغ  ،االجتساعية، أو أف أصجقاءىغ الحالييغ يذعخف بقجر أقل مغ القجرة عمى مداعجتيغ
تحجؼ ويثقػف في قجرتيع عمى معالجة  ثع فإف األفخاد الحيغ يشطخوف إلى السذاكل عمى أنيا

السذاكل بفعالية قج يكػنػف أكثخ استعجادا لبلنخخاط في السػاجية بالتػجية نحػ األداء في 
التعامل مع السذكبلت عسػمًا والرخاعات في العبلقات بيغ الذخرية عمي وجو 

 2383" عاـ Lazarus & Folkmanىحا ما اشارت اليو "الزاروس وفػلكساف الخرػص، و 
أف أساليب السػاجية التي تختكد عمى السذكمة يدتخجميا الفخد عشجما يكػف قادرا عمى مغ 

التحكع والديصخة عمى السػقف، او السػقف يكػف عخضة لمتغييخ. )خبلؿ : حديغ، 
32:4227) 

ويسكغ تفديخ ىحه الشتيجة أيزًا في ضػء الشطخية السعخفية اإلجتساعية والتي اشارت إلي    
ؾ السخأة التي تعخضت لخبخات اإلساءة في مخحمة الصفػلة لعجـ قجرتيا عمي التكيف أف ادرا

والتعامل مع التيجيجات والسخاشخ السحتسمة بدبب إحداسيا بالقمق نتيجًة لسا تعخضت لو مغ 
خبخات إساءة ولحا فإنيا تسيل إلي إتباع الدمػؾ التجشبي عشجما تتعخض لمعشف مخة أخخؼ مغ 

أف الفخد وفقًا ليحه الشطخية يتجشب السػاقف الدمبية ليذ ألنيا مرجر  حيث ،قبل شخيكيا
لمقمق وإنسا إلعتقاده في عجـ القجرة عمي مػاجية ىحه السخاشخ والتحكع فييا ؛ حيث يخكد 
الذخز انتباىة عمي الكػارث التي تقع عمية وعمي عجـ قجرتو عمي التغمب عمييا بجاًل مغ 

ووفقًا لسا أشار إليو كل  ،(4223 ،)محسػد تغمب عمي السػقفما يسكغ عسمة لم التخكيد عمي
مغ أف ىؤالء األفخاد ربسا قج تكػف لجييع  (Bell & Higgins , 2015)مغ "بيل وىيجيشد" 

شعػر بالتيجيج نتيجة لخبخات اإلساءة وليحا فإنيع يذككػف في قجراتيع الخاصة عمى حل 
السذاكل بفعالية ومغ ثع فيع أكثخ ميبًل لتفادؼ السػاجية وخرػصًا في الرخاعات بالعبلقات 

( مغ 246: 4223 ،)إسساعيل يوخ ذلظ أيزًا وفقًا لسا أشارت إلبيغ الذخرية، ويسكغ تفدي
أف السخأة التي تعخضت لخبخات العشف ضجىا في الصفػلة يسكغ أف يجعميا تسيل إلي الذعػر 
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بالتخدد والعجد عغ البت في األمػر وذلظ نطخًا لكثخة ما تعخضت لو مغ مػاقف شعخت 
اجية حيميا بالعجد ولحا فإف تعخضيا لسديج مغ العشف قج يجعميا تسيل إلي تجشب السػ 

واإلندحاب لعالع الخياالت واألوىاـ واإلعتساد عمي اآلخخيغ وشمب الشرائح اآلخخيغ والبحث 
 عغ أنذصة لترخؼ إنتباىيا. 

أف الحؼ يحكع تقجيخ الفخد " عشجما أشار إلي Lazarus"الزاروس وقج أكج عمي ىحا أيزًا "   
خبخات اإلساءة في الصفػلة وليحا فإف تعخض السخأة ل ،الشفدي وتفديخه لؤلحجاث ىػ تاريخو

مغ قبل القائسيغ عمي رعايتيا مغ شأنو أف يؤدؼ إلي شعػرىا بعجـ األمغ والتػجذ وتػقع 
كسا قج يداىع ذلظ في جعميا تبالغ  ،مسا يجعميا في حالة قمق مدتسخ وتيجيج دائع ،الخصخ

عمي أنيا إضافًة إلي إدراكيا لسرادرىا الذخرية  ،في تقجيخ السػاقف السيجده فتزخسيا
 ( 23:  2335 ،تتدع بعجـ الكفاءة في السػاجية )مغ خبلؿ : إبخاىيع

ومغ التفديخات السشصقية الرتباط التعخض لئلساءة فى الصفػلة سمبيا بأسمػب التػجو نحػ    
األداء لجػ السعشفات ىى أف ىحه العيشة قج تعخضت لعامميغ خصػرة قج يدببا العجيج مغ 

لمفخد وىػ ما أكجتو العجيج مغ الجراسات التى تشاولت ىحاف  االضخار بالرحة الشفدية
العامبلف وأوضحت الجراسات اآلثار الدمبية التى تحجثيا ىحه العػامل فى ميخات الفخد وقجرتو 
عمى حل السذكبلت والتقييع والسعخفى وشخيقة مػاجيتو لزغػط الحياة وأسمػب التػجو نحػ 

ط قج يتأثخ ىػ كحلظ سمبيا بعػامل الخصػرة محل األداء ىػ أسمػب فعاؿ لسػاجية الزغػ 
 التعخض لمعشف الدواجى (. ،الجراسة )التعخض لئلساءة فى الصفػلة

  الفرض الرابع:
أف ىشاؾ قيع تشبؤية مػجبة ( 6أسفخت نتائج الفخض الخابع ػػ كسا ىػ مػضح بالججوؿ )   

السعشفات بديادة أسمػب لستغيخ السدتػػ التعميسى لجػ  222,2دالة إحرائيا عشج مدتػػ 
التػجو نحػ األداء بسعشى أنو كمسا زاد السدتػػ التعميسى كمسا إزداد أسمػب التػجو نحػ االداء 

% فى تبايغ درجات أسمػب التػجو 32حيث يديع  السدتػػ التعميسى بحػالى ،لجػ السعشفات
ػجبة دالة ( أف ىشاؾ قيع تشبؤية م6كسا يتزح مغ ججوؿ ) ،نحػ االداء لجػ السعشفات

لستغيخ التعخض لئلساءة فى الصفػلة بديادة أسمػب التػجو نحػ  22,2إحرائيا عشج مدتػػ 
االنفعاؿ بسعشى أنو كمسا زاد التعخض لئلساءة فى الصفػلة كمسا إزداد أسمػب التػجو نحػ 
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% فى تبايغ درجات أسمػب 45حيث يديع  التعخض لئلساءة فى الصفػلة بحػالى  ،االنفعاؿ
 لجػ غيخ السعشفات. %42نحػ االنفعاؿ لجػ السعشفات  وبحػالي  التػجو
فيسا يتعمق بالذق األوؿ مغ نتيجة ىحا الفخض ؛ والحؼ أشار إلي أف ارتفاع السدتػؼ     

فيسكغ تفديخ  ،التعميسي يتشبأ بديادة استخجاـ أسمػب التػجو نحػ األداء لجؼ الشداء السعشفات
ادة السدتػؼ التعميسي لمفخد مغ أثخ إيجابي في شخيقة ذلظ في ضػء ما يسكغ أف يحجثة زي

ومغ ثع زيادة قجرتو عمي التحميل  ،تفكيخه وإدراكة ومعالجتو لمسعمػمات وزيادة وعيو بحاتو
 ،وعمسة بأف لكل مذكمٍة حل ،واالستكذاؼ والحكع عمي األمػر ومػاجية الزغػط واالزمات

وبالتالي يسكغ وضع العجيج مغ البجائل لحل السذكمة ومغ ثع استخجامو ألساليب السػاجية 
وىحا ما أكجت عمية نتائج  ،(4224 ،؛ صجيق 374:  2338 ،األكثخ الفعالية )عبج الخحسغ

( عشجما أوضحت وجػد ارتباط مػجب بيغ 4224 ،الجراسة التي قامت بيا  )عبج الحسيج
غ التعميع وبيغ أساليب مػاجية الزغػط األكثخ فعالية ؛ حيث تتسيد السدتػيات السختفعة م

أساليب مػاجية الزغػط لجؼ مختفعي السدتػؼ التعميسي بالتػع والثخاء والترجؼ لسػاجية 
السذكبلت أو إعادة تقييسيا بيجؼ التحكع فييا والتغمب عمييا والسخونة في إستخجاـ األساليب 

وتعكذ ىحه  ،اجية السذكبلت التي يرعب التحكع فيياالتي تخكد عمي اإلنفعاالت لسػ 
السخونة أثخ التعميع عمي زيادة مػارد ومرادر الفخد واكتداب ميارات مػاجية الزغػط . 

( أف ذوو 4223 ،)جػدة وفي ىحا الدياؽ أيزَا أوضحت نتائج الجراسة التي قامت بيا
مسا أسيع في  ،تحسل السدئػليةالسدتػؼ التعميسي السختفع أكدبتيع الجراسة ؛ السػضػعية و 

تييئتيع ذىشيًا لفيع الذجائج واألحجاث الزاغصة وإعادة بشاء السػقف بصخيق إيجابية وعميو 
 فإنيع يذخعػف في محاوالتيع الدمػكية التي تتزسغ التخصيط لحل السذكمة وتبلفي آثارىا.

ة مختفعة مغ التعقيج أكثخ شبلقًة وعمي درج إف زيادة مدتػؼ تعميع الفخد يجعمووىكحا ف   
السعخفي واألمخ الحؼ يؤىميو لحل مذاكمو والتخصيط والتأمل والسبادرة وتحػيل العقبات إلي 

كسا أنو يجعمو أكثخ واقعية عشج تقييسو  ،خبخات إيجابية وإدارة مػارده الذخرية واإلجتساعية
 ( .4222،لمزغػط وحمػلو أكثخ أكثخ فعالية )إسساعيل

والحػ أشار إلي أف التعخض لئلساءة في  ،ق الثاني مغ ىحا الفخضأما بالشدبة لمذ   
 ،الصفػلة يتشبأ بديادة استخجاـ أسمػب التػجو نحػ اإلنفعاؿ لجؼ السعشفات وغيخ السعشفات

 & Hanninen) ىانيغ وآرو" ويسكغ تفديخ ذلظ وفقًا لسا ورد في الجراسة التي قاـ بيا "
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Aro , 1996) داء عسػمًا أكثخ ميبًل إلي استخجاـ أسمػب السػاجية والتي أشارت إلي أف الش
الحؼ يخكد عمي اإلنفعاؿ وذلظ إما بدبب أف سسات وخرائز شخرية السخأة تجعميا أقل 
مخونة وأقل ثقًة في ذاتيا وأقل قجرًة عمي التحكع الجاخمي والخارجي واإلحتساؿ ومغ ثع أقل 

 ،ستخاتجية السػاجية بالتخكيد عمي اإلنفعاؿتقجيخًا لحاتيا األمخ الحؼ يداىع في أستخجاميا إل
أو بدبب أف اختيار استخاتجية السػاجية يعتسج عمي العػامل السػقفية بذكل كبيخ وفي ضػء 
ذلظ يسكغ افتخاض أف السػاقف الحياتية التي تسخ بيا السخأة تجبخىا عمي أستخجاـ ىحه 

والعادات اإلجتساعية تذجع السخأة عمي  وأخيخًا فإف السعاييخ الثقافية والتػقعات ،اإلستخاتيجية
التعبيخ عغ انفعالتيغ، وليحا فإف الشداء عسػمًا يدتخجمغ استخاتيجية السػاجية بالتخكيد عمي 

 االنفعاؿ برخؼ الشطخ عغ أؼ متغيخات أخخؼ وىحا ما أكجت عمية نتائج الفخض الثاني .
وعسػمًا يسكغ تفديخ لجػء كثيٍخ مغ الشداء إلي استخجاـ اسمػب السػاجية عغ شخيق    

اإلنفعاؿ برخؼ الشطخ عغ السػاقف الزاغصة التي يتعخضغ ليا مغ خبلؿ ما ذكخه )عبج 
( مغ أف التشذئة اإلجتساعية واألشخ الثقافية الحاكسة لمسجتسع ال تسجىغ بذكل 4224 ،القػؼ

فاعمة مع ما يػاجيشو مغ ضغػط، بل عمي العكذ مغ ذلظ يتع  كاٍؼ بأساليب تعامل
تعميسيغ التعبيخ عغ مذكبلتيغ واإلفراح عغ مذاعخىغ والتشفيذ عغ إنفعالتيع، ومغ ثع 

قج تجفعيغ  أكثخ إحداسًا بالزغػط وبالتالي فإف لجييغ استجابات انفعالية شجيجة نجج أنيغ
ع دائسًا مغ اإلناث أف يكغ أكثخ إعتسادية كسا يتػق ،إلي أف يترخفغ بصخيقة أكثخ سمبية

وشمبًا لمسدانجة اإلجتساعية، ولحلظ نجج أنيغ أكثخ ميبًل الستخجاـ إستخاتيجية السػاجية 
 بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ.

وربسا يخجع ميل الشداء إلي استخجاـ اسمػب السػاجية بالتخكيد عمي اإلنفعاؿ إلي أف    
بالتحبحب والتقمب مسا قج يؤثخ عمي حالتيغ اإلنفعالية فتطيخ الشاحية اليخمػنية لجييغ تتدع 

لجييغ مذاعخ سمبية كاإلكتئاب والقمق والذعػر باليأس وخيبة األمل األمخ الحؼ قج يؤثخ 
 (2337 ،عمي قجرتيغ عمي السػاجية الفاعمة لسا يتعخضغ لو مغ ضغػط )الشياؿ

ي اإلنفعاؿ تيجؼ باالساس إلي وما سبق يتزح لشا أف اسمػب السػاجية بالتخكيد عم   
 ،والتفكيخ بالتسشي ( ،الديصخة السذاعخ الدمبية الشاجسو عغ السػقف الزاغط كػ )المـػ الحاتي

وإعادة تفديخ السػقف  ،ثع تغييخ ىحه السذاعخ الدمبية إلي أخخؼ إيجابية كػ )كالتفائل
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 ،عمة لمسػقف الزاغطوالتي تسكغ الفخد الحقًا مغ السػاجية الفا ،الزاغط بذكل إيحابي(
وبالتالي فإف المجػء إلي ىحا االسمػب يربح فعااًل عشجما يدتخجـ التفيذ عغ اإلنفعاالت 

ولكغ التخكيد عمي األسي اإلنفعالي لفتخات شػيمة فإنو يسكغ أف يعػؽ الفخد  ،لفتخة محجدة
سبلحًا ذو ولحا تعج ىحه اإلستخاتيجية  ،ويبعجه عغ الجيػد الفاعمة لتخصي األسي وتجاوزة

حجيغ ألنيا قج تجعع العػدة إلي استخجاـ السمػب السػاجية بالتخكيد عمي األداء ومغ ثع 
وقج تكػف مغ الجانب اآلخخ شخيقة غيخ تكيفية عشجما  ،إعادة األمغ والصسأنيشة لجؼ الفخد

 & Hager)؛  4222 ،تدتخجـ بجرجة أكبخ كسشفح لمتشفيذ عغ اإلنفعاالت )إسساعيل
Runtz , 2012  . 

 توصيات :
  تػعية السجتسع بآثار التعخض لمعشف أو مذاىجتو وتكثيف البخامج التخبػية والعسمية

 والتػعػية الخاصة بإكداب ميارات إدارة الغزب وضبط اإلنفعاالت .
  تػعية الشداء بحقػقيغ وتذجيعيغ عمي مػاجية العشف مغ خبلؿ اإلببلغ عغ العشف اف

ليذ لحساية أنفديغ فحدب بل أيزًا لمحفاظ عمي  تعخضغ لو وشمب الجعع والسدانجة
 مع التأكيج عمي القياـ بػاجباتيغ . ،سبلمة أشفاليغ

  نذخ الػعي عغ االستخاتيجيات الفعالة في مػاجية الزغػط واساليب معالجة األفكار
 والتذػىات السعخفية .

  وتشفيح  العشفضخورة وجػد مخكد إرشادؼ لمتأىيل الشفدي واالجتساعي لمدوجة التي تعاني
بخامج إرشادية جسعية وفخدية لمشداء السعشفات إلكدابيغ ميارات حل السذكبلت واتخاذ 
القخارات ومداعجتيغ عمى بشاء مرادر الجعع لتػسيع خياراتيغ عشجما يقخرف كيفية التعامل 

 مع اإلساءة.
 المذكالت البحثية التي تثيرها الدراسة الحالية :

 سية اإلساليب اإليجابية وخفس األساليب الدمبية في مػاجية فاعمية بخنامج إرشادؼ لتش
 الزغػط لجؼ الشداء السعشفات.

 األمغ الشفدي والسدانجة االجتساعية عبلقتيسا بأساليب مػاجية الزغػط لجؼ السعشفات. 
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 :قائمة املراجع
 )أواًل( : المراجع العربية : 
 ( . إدراؾ القبػؿ / الخفس الػالجؼ وعبلقتو بالربلبة الشفدية 2337عساد ) ،إبخاىيع

 ،رابصة اإلخرائيغ الشفدييغ السرخية ،القاىخة ،مجمة دراسات نفديةلصبلب الجامعة . 
 .  433-456( : 4العجد )  ،(7السجمج )

 ة نسػ اإلنداف " مغ مخحمة الجشيغ إلي مخحم( . 2388)آماؿ  ،أبػ حصب، فؤاد وصادؽ
 مخكد التشسية البذخية والسعمػمات . ،. القاىخة السدشيغ "

 الصبعة  مذكبلت الصفل الدمػكية وأساليب معاممة الػالجيغ(. 2335أحسج ) ،إسساعيل .
 دار الفكخ الجامعي . ،اإلسكشجرية ،الثانية

 االنجمػا  ،القاىخة ضغػط الحياة واالضصخابات الشفدية.(. 4223بذخؼ ) ،إسساعيل
 السرخية .

 أساليب مػاجية الزغػط لجؼ السخاىقيغ السرابيغ بأمخاض (. 4222شارؽ ) ،إسساعيل
 ،معيج الجراسات العميا لمصفػلة ،غيخ مشذػرة ه رسالة دكتػرا . مدمشو "دراسة مقارنة"
 جامعة عيغ شسذ .  

 الحياة . الحكاء الفعاؿ وعبلقتو بأساليب مػاجية أحجاث ( 4226نجبلء ) ،إسساعيل
كمية اآلداب جامعة  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة.  الزاغصة لجؼ شالبات الجامعة

 عيغ شسذ .
 مكتبة األنجمػ  ،القاىخة األشفاؿ والسخاىقػف السعخضػف لمخصخ .( . 4224آماؿ ) ،باضة

 السرخية .
 تشسية الحكاء الػججاني لخفس حجة بعس السذكبلت لجػ ( . 4226دمحم )  ،البحيخؼ

رابصة  ،القاىخة ،مجمة دراسات نفدية. مغ األشفاؿ السزصخبيغ سمػكياً عيشة 
 . 732-585العجد الثالث:  ،السجمج الدابع عذخ ،األخرائييغ الشفدييغ

 العشف ضج السخأة في مرخ "نداء ببل حقػؽ .. ورجاؿ ببل  ( :2338مػارلػيػغ ) ،تػادرس
 ة .مخكد الجراسات والسعمػمات القانػني ،القاىخةقمػب" . 
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 دراسة مقارنة لمتػافق الشفدي لجؼ أبشاء الشداء السعشفات ( . 4225جسيمة ) ،التمػلي
رسالة ماجدتيخ غيخ .  وغيخ السعشفات في شساؿ غدة في ضػء بعس الستغيخات

 غدة . ،جامعة األزىخ ،كمية التخبية ،مشذػرة
 مؤسدة  ،. الخياض العشف األسخؼ خبلؿ مخاحل الحياة( :  4225جبخيغ ) ،الجبخيغ

 السمظ خالج الخيخية .
 ( 4227الجسعية العامة لؤلمع الستحجة ) دراسة متعسقة بذأف جسيع أشكاؿ العشف ضج .

)أ( مغ ججوؿ األعساؿ  72البشج  ،. الجورة الحادية والدتػف السخأة "تقخيخ األميغ العاـ"
 السؤقت : الشيػض بالسخأة .

 زاغصة وعبلقتو بالرحة الشفدية ( . أساليب مػاجية األحجاث ال4223آماؿ ) ،جػدة
. بحث مقجـ إلي السؤتسخ التخبػؼ األوؿ لجؼ عيشة مغ شبلب وشالبات جامعة األقري 

 .فمدصيغ ،الجامعة اإلسبلمية ،كمية التخبية ،" التخبية في فمدصيغ وتغيخات العرخ"
 إدراؾ اإلساءة وعبلقتيا بالدمػؾ السزاد لجؼ السجتسع ( . 4222شيساء ) ،الحاروني

 جامعة حمػاف . ،كمية اآلداب ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة.  لجؼ السخاىقيغ
 اإلتجاه نحػ العشف ضج السخأة وعبلقتو بتقجيخ الحات لجؼ ( 4224شيساء ) ،الحاروني .

 جامعة حمػاف . ،كمية اآلداب ،رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة  الستدوجيغ وغيخ الستدوجيغ.
 مقياس إدراؾ التعخض لخبخات اإلساءة في الصفػلة( . 4223شيساء ) ،الحاروني  .

 مكتبة األنجمػ السرخية. ،القاىخة
 مكتبة األنجمػ السرخية . ،. القاىخةاستبياف اإلساءة إلي السخأة ( : 4224ىػبػو ) ،عمي 
 مكتبة األنجمػ السرخية . ،. القاىخة اإلساءة إلي السخأة ( : 4224ىػبػو ) ،عمي 
 دار الجامعة  ،. اإلسكشجريةسيكػلػجية العشف العائمي والسجرسي(: 4226شػو ) ،حػديػغ

 الججيجة .
 السخأة السرخية ومذكبلت الحاضخ وتحجيات السدتقبل (: 2336رفػيقة ) ،حػسػد .

 دار األميغ لمشذخ. ،القاىخة
 ورقة مقجمة إلي مؤتسخ . العشف ضج السخأة في السشصقة العخبية(:  4222رفػيقة ) ،حػسػد

السخكد العخبي  ،جامعة جشػب الػادؼ ،اإلشكاليات وآفاؽ السدتقبل ،أة العخبيةتشسية السخ 
 لمتعميع والتشسية .
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 ( .اإلسياـ الشدبي لسكػنات قائسة بارػػ أوف لشدبة 4225أمشية )،إلياـ والذشاوؼ ،خميل
 ،مجمة دراسات نفدية ،الحكاء الػججاني في التشبؤ بأساليب السجابية لجؼ شمبة الجامعة

   . 272-33( : 2العجد ) ،(25السجمج ) ،رابصة األخرائييغ الشفدييغ السرخية ،القاىخة
 حقػؽ السخأة: "االتفاقيات الجولية والثقافة الذعبة"(: 2333وليج ) ،غداف وعبجو ،خميل  .

الييئة المبشانية  ،بيخوت ،ورقة عسل مقجمة في الجورة التجريبية الخاصة بالعشف السشدلي
 لسشاىزة العشف ضج السخأة .

 تخجسة: مسجوحة دمحم سبلمة "الحخماف مغ األـ " إعادة تقيع" .(. 2332مايكل ) ،راتخ "، 
  مكتبة األنجمػ السرخية . ،القاىخة

 إساءة معاممة الصفل وعبلقتيا ببعس السذكبلت الشفدية ( . 2333الديج ) ،الخفاعي
جامعة عيغ  ،معيج الجراسات العميا لمصفػلة ،غيخ مشذػرةرسالة ماجدتيخ  لؤلشفاؿ.

 .شسذ
 أنساط العشف ضج السخأة في السجتسعات الخيفية " دراسة (: 4226ىػاجػخ ) ،رمػزاف

كمية  ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة سػسيػلػجية في أحجؼ قخؼ محافطة الجقيمية".
 جامعة السشرػرة.  ،اآلداب

 معاممة الصفل السعاؽ ذىشيًا مغ الجرجة البديصة وعبلقتيا إساءة (. 4223وائل ) ،الداغل
 ،معيج الجراسات العميا لمصفػلة ،رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة. ببعس السذكبلت الشفدية

 جامعة عيغ شسذ.
 عالع الكتاب. ،القاىخة ،. الصبعة الخابعة عمع نفذ الشسػ(. 2366حامج ) ،زىخاف 
 (. عسل األـ وحجع األسخة والسدتػؼ االجتساعي االقترادؼ 2386مسجوحة ) ،سبلمة

الييئة السرخية  ،القاىخة ،مجمة عمع الشفذكسحجدات إلدراؾ األشفاؿ لمجؼء الػالجؼ . 
 .76 -58العجد الخابع :  ،العامة لمكتاب

 كمية اآلداب ،. محاضخات غيخ مشذػرةنطخيات الذخرية (. 2334مسجوحة ) ،سبلمة، 
 جامعة الدقازيق.

 دار الشرخ لمصباعة  ،. القاىخةمقجمة في عمع الشفذ (. 2337مسجوحة ) ،سبلمة
 .والشذخ
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 القاىخة ،مجمة دراسات نفدية(: إعادة قخاءة في ألبخت بانجورا. 4228) مسجوحة ،سبلمة، 
 . 242-222العجد األوؿ:  ،السجمج الثامغ عذخ ،رابصة األخرائييغ الشفدييغ

 مكتبة  ،القاىخة ،الصبعة الثانيةمقجمة في عمع الشفذ. (: 4223) مسجوحة ،سبلمة
 األنجمػ السرخية .

 أـ انتياؾ محطػر" ،العشف في األسخة: "تأديب مذخوع(: 4222عػجلي ) ،الػدسػخؼ   .
 دار السعخفة الجامعية . ،اإلسكشجرية

 تشذئة الصفل وسبل الػالجيغ في معاممة (. 2337يدخيو ) ،زكخيا وصادؽ ،الذخبيشي
 دار الفكخ العخبي. ،. القاىخةومػاجية مذكبلتو 

 مجمة  (. التفاؤؿ والتذاـؤ وعبلقتيسا بأساليب مػاجية السذقة.2333مايدة ) ،شكخؼ
 (4العجد ) ،(3السجمج ) ،رابصة األخرائييغ الشفدييغ السرخية ،القاىخة ،دراسات نفدية

 :486-327 . 
 العشف في األسخة السرخية: التقخيخ الثاني "دراسة نفدية (:  4222ػخيػف )ش ،شػػقي

 السخكد القػمي لمبحػث االجتساعية والجشائية. ،القاىخة استكذافية".
 فاعمية بخنامج تجريبي لتحديغ بعس الستغيخات الشفدية (. 4226ىشاء ) ،شػيخ

يغ لمعبلج باالستقراء والفديػلػجية لشػعية الحياة لجؼ مخضي الفذل الكمػؼ الخاضع
 جامعة القاىخة . ،كمية اآلداب ،غيخ مشذػرة ه رسالة دكتػرا  الجمػؼ الستكخر.

 (: الفخوؽ بيغ الستعخضات لمعشف وغيخ 4223صفػت ) ،ناصخ وفخج ،الذيخ
 ،مجمة دراسات نفديةالستعخضات لو في عجد مغ متغيخات الذخرية واإلكميشيكية. 

 . 344-462العجد الثالث:  ،السجمج الخابع ،رابصة االخرائييغ الشفديغ ،القاىخة
 الربلبو الشفدية كستغيخ وسيط بيغ إدراؾ أحجاث الحياة (: 4224عدة ) ،صجيق

 جامعة حمػاف. ،كمية اآلداب ،رسالة دكتػراة غيخ مشذػرة .الزاغصة وأساليب مػاجيتيا
 أسبابو وأشكالو ومطاىخه "نسػذج عغ العشف ضج الشداء: (:  2338رفيق ) ،صيجاوؼ

الييئة  ،"ورقة مقجمة إلي نجوة "حسمة مكافحة العشف ضج الفتيات والشداء. "حالة 34
 المبشانية لسشاىزة العشف ضج السخأة بالتعاوف مع اليػنيفاـ.
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 مطاىخ العشف ضج الدوجات وعبلقتو ببعس سسات الذخرية (. 4227مي ) ،الصاىخ
 رسالة ماجدتيخ. التعامل معو لجؼ الدوجات السعشفات في األردفوتقجيخ الحات وأساليب 

 األردف . ،جامعة عساف ،كمية الجراسات العمياً  ،غيخ مشذػرة
 (. عبلقة مفيـػ الحات بأساليب مػاجية الزغػط لجؼ عيشة 4224إيساف ) ،عبج الحسيج

عمع الشفذ  مجمةمغ الخاشجيغ مغ السرخييغ واالمارتييغ "دراسة عبخ حزارية مقارنة". 
 . 474-245(: 4الجدء ) ،(24السجمج ) ،السعاصخ والعمـػ اإلندانية

 دراسات في الرحة الشفدية )السيارات اإلجتساعية ػ (. 2338دمحم ) ،عبج الخحسغ
 دار قباء .  ،القاىخة ،. الجدء الثانياألستقبلؿ الشفدي ػ اليػية(

 السؤتسخ الدشػؼ الثالث (. حساية الصفل مغ انتياؾ حقػقو . 2332إكخاـ ) ،عبج الدبلـ
 جامعة القاىخة . ،كمية الصب ،التحاد جسعيات شب األشفاؿ العخب

 (. أساليب التعامل مع الزغػط والسطاىخ االكتئابية لجؼ 4224سامي ) ،عبج القػؼ
 ،امعة عيغ شسذج ،حػليات كمية اآلدابعيغ مغ شمبة وشالبات جامعة اآلمارات. 

 . 472-422( : 4العجد ) ،(42السجمج )
 دار  ،. بيخوتالعشف األسخؼ "الجخيسة والعشف ضج السخأة (: 2333ليمي ) ،عبج الػىاب

 السجػ لمشذخ والثقافة.
 القاىخة: دار الفكخ العخبي . القمق وإدارة الزغػط الشفدية.(. 4222فاروؽ ) ،عثساف 
 (: العشف األسخؼ وانعكاساتو عمي صحة السخأة في السجتسع 4222إدريذ) ،عػػداـ

 . 52-48العجد التاسع والعذخوف:  ،الجامعة األردنية ،عساف ،السجمة الثقافية ،العخبي
 (. األنساط التقميجية والسدتحجثة لدػء معاممة األشفاؿ 4222عبج الخحسغ ) ،العديخؼ

 ،جوة سػء معاممة األشفاؿ واستغبلليع غيخ السذخوعفي: أعساؿ نواآلثار الستختبة عمييا. 
 أكاديسية نايف العخبية لمعمـػ األمشية. ،الخياض ،مخكد الجراسات والبحػث

 فعالية بخنامج في تشسية التفاؤؿ لتحديغ أساليب مػاجية (. 4225أمشة ) ،العكاشي
كمية البشات  ،غيخ مشذػرة ه رسالة دكتػرا  .أحجاث الحياة الزاغصة لجؼ شالبات الجامعة

 جامعة عيغ شسذ. ،قدع عمع الشفذ ،لآلداب والعمـػ والتخبية
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 سسات الذخرية الخسذ الكبخؼ وأساليب مػاجية السذقة (. 4224ىبو ) ،محسػد
 ،غيخ مشذػرة ه كتػرا رسالة د .كسشبئات بأعخض االكتئاب والقمق لجؼ شبلب الجامعة

 جامعة حمػاف .  ،كمية اآلداب
 رسالة ماجدتيخ . العشف ضج الدوجة في السجتسع األردني(: 2338أمػػل ) ،العػاودة

 عساف األردف. ،الجامعة األردنية ،غيخ مشذػرة
 دار  ،. عسافالعشف ضج السخأة العاممة في القصاع الرحي(: 4223أمػػل ) ،العػاودة

 اليازورؼ العمسية لمشذخ والتػزيع.
 السخأة في عالع غيخ آمغ " العشف ضج السخأة :  (:4227ليا ) ،مارؼ وبياسػف  ،فبلشػفا

مخكد الخقابة الجيسقخاشية  ،. )تخجسة :مكتبة اإلسكشجرية("وإحرائات ،وصػر ،حقائق
 ( بجيشيف .DCAFعمي القػات السدمحة )

 السشاخ األسخؼ وعبلقتة بكل مغ أساليب مػاجية السذكبلت (. 4227نجػؼ ) ،دمحم
رسالة ماجدتيخ  عيشة مغ مخضي الدكخ )دراسة مقارنة(.الحياتية والتػافق الجراسي لجؼ 

 جامعة عيغ شسذ . ،كمية البشات ،غيخ مشذػرة
 (. الدمػؾ التػكيجؼ كستغييخ وسيط في عبلقة الزغػط 4227عبج هللا ) ،محسػد

جامعة  ،السؤتسخ العمسي األوؿ لكمية التخبية الشػعيةالشفدية بكل مغ االكتئاب والعجواف . 
  . 376-436السشرػرة : 

 خرائز شخرية األشفاؿ السداء معاممتيع مقارنة بأقخانيع (. 4224دمحم ) ،محسػد
 جامعة عيغ شسذ. ،كمية التخبية ،رسالة ماجدتيخ . العاديغ

 تقجيخ الحات ومرجر الزبط : "خرائز نفدية وسيصة ( : 2335عػسػاد ) ،مػخيػسػخ
 ،غيخ مشذػرة ه رسالة دكتػرا  . "خاض القمق واالكتئابفي العبلقة بيغ ضغػط الحياة وأع

 جامعة الدقازيق . ،كمية اآلداب
 مكتبة األنجمػا السرخية . ،. القاىخة. استبياف الربلبة الشفدية( 4224عساد ) ،مخيسخ 
 الكػيت ،مجمة العمـػ االجتساعية( : سيكػلػجية العجواف. 2385كسػاؿ ) ،مػخسي، 

 . 73-35العجد الثاني  :  ،السجمج الثالث عذخ ،جامعة الكػيت ،مجمذ الشذخ العمسي
 ( . األساليب اإليجابية والدمبية في مػاجية الزغػط الشفدية 4224اصبلف ) ،السداعيج

. مجمة وعبلقتيا بسخكد الزبط ومتغيخات أخخؼ لجؼ عيشة مغ شمبة جامعة آؿ البيت 
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-457( : 4عجد ) ،(6مجمج ) ،سجامعة الدمصاف قابػ الجراسات التخبػية والشفديةػ 
463. 

 ( 4224مشطسة الرحة العالسية :)القاىخةالتقخيخ العالسي حػؿ العشف والرحة .، 
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 السذخوع القػمي لمتخجسة . ،القاىخة ،. " تخجسة : جسعة سيج يػسف "
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. السكتب اإلقميسي في الذخؽ عمسي مخحمة ما قبل السجرسةاالجتساعييغ والرحييغ ولس

 األردف . ،عساف ،األوسط وشساؿ أفخيقا
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The Relationship between Perception of Exposure to Abuse 

Experiences in Childhood and Coping Strategies with Violence 

and Non Violence Women 

Dr. Rasha M. Abdelsttar                        Dr. Shimaa M. Elharony 

Dept. Psychology                                        Dept.Psychology    

 Helwan University 
 

   The aim of this study is to examine the relationship between child 

abused and coping strategies ( task oriented- emotional oriented- 
avoidance oriented) with violence and non violence women . The 

study also identifying the role of child abused and demographic 
variables as predictors of coping strategies .The sample consists of 
two samples the first sample consist of violence women (n=34) 

between 24-42 years. Mean age =33.76 and SD=5.02 .The second 
sample consist of non violence women (n=39) between 21-51 years. 

Mean age =30.62 and SD=7.88. The measures in this study are  
women abused Scale ,child abused Scale and coping inventory for 
stressful situations. The results show significant differences between 

violence and non violence women in child abuse in favor of abused 
women . There are no significant differences between violence and 

non violence women in coping strategies. Results also reveal 
appositive correlation between violence and non violence women in 
child abuse and emotional oriented. There are no significant 

differences between violence and non violence women in coping 
strategies. Results also reveal no correlation between violence and non 

violence women in child abuse and avoidance oriented. Results show 
negative correlation between violence women in child abuse and task 
oriented. Results also reveal no correlation between non violence 

women in child abuse and task oriented. The findings also suggest that 
child abuse and educational level predictor of task oriented is 

significant. Finally. Child abuse is significant predictors of emotional 
oriented. 
Keywords: Child Abuse -Coping Strategies - Violence Women -Non 

Violence Women 

 


