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 ديناميات العالقة الزواجية لدى الزوج املعتمد 
 على املواد النفسية وزوجته
 وفاء مسعود احلديىند. 

 أستاذ علم النفس املساعد
 جامعة حلوان –كلية االداب 

 :ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى البحث فى ديناميات العالقة الزواجية لدى مجموعة من األزواج      

مقارنتهم بمجموعة من األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم ولتحقيق المعتمدين وزوجاتهم و 
 M.M.P.Iأهداف الدراسة تم تطبيق المقابلة اإلكلينيكية، اختبار مينسوتا المتعدد األوجه 

 واختبار تفهم الموضوع وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية:
األزواج المعتمدين توجد فروق داله إحصائيًا على مقياس السيكوباتيه بين مجموعة  -1

وزوجاتهم ومجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم وكذلك بين مجموعة زوجات 
 المعتمدين وزوجات غير المعتمدين.

ال توجد فروق فى بروفيل الشخصيه بين مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم بينما  -2
 وجدت فروق بين مجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم.

 فروق بين مجموعة األزواج المعتمدين ومجموعة األزواج غير المعتمدين. ال توجد -3
أكدت الدراسة الديناميه على تشخيص السيكوباتيه لدى مجموعة األزواج المعتمدين  -4

وزوجاتهم بمقارنتهم بمجموعة غير المعتمدين وزوجاتهم ويرجع ذلك إلى أن دينامية 
عالقة بآخرمتقلب فى الحالة )األولى(، العالقة المضطربة بالموضوع )االخر( بما هى 

غائب فى الحالة )الثانية(، متصدع ذو تخييالت مازوخيه فى الحالة )الثالثة( وأوديبى 
محارمى فى الحالة )الرابعة(، قد أسست لما أسماه كيرنبرج "بنية الشخصيه المضاده 

ط التكامل للمجتمع السيكوباتيه". هذا كما حددت دينامية الُمالحق / المتباعد نم
الالشعورى لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم وكذلك لدى الحالة )الثالثة( 

 و)الرابعة( من مجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم.
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 ديناميات العالقة الزواجية لدى الزوج املعتمد 
 على املواد النفسية وزوجته

 د. وفاء مسعود احلديىن
 أستاذ علم النفس املساعد

 جامعة حلوان –كلية االداب  
  :مقدمة

عندما يقع شخصان فى الحب او يقبالن على الزواج فانهما قد يأتيان الى المؤسسة      
الزواجية بالكثير من الحموله او االعباء، فكالهما ياتى بإرثه الخاص الذى تكون عبر 

يسهم بدوره أو ربما العالقة بالموضوع والذى يمثل محددات نموه النفسى المتفرد الذى قد 
يشترك ايضا فى تركيبة الدياد الزواجى من هنا كانت العالقة الزواجية عبارة عن بنية تنتج 
من تفاعل الخصائص الشخصية لكال الزوجين فكما أن فى أن المرض أعراضا معينة تكاد 

 ,Strean)ظاهرة، توجد فى الزواج عالقات أو زمالت معينة أو ابعاد خاصة بكل عالقة 
1985). 

فقط بالحالة النفسية الحد  -بنية العالقات الزواجية  –وال ترتبط هذه العالقات الزواجية      
الشريكين بمعنى إنها ليست انعكاسا لباثولوجية أحد الزوجين ، لكنها ترتبط ايضا بالمواقف 

عالقة الشخصية المتفردة بينهما اى بمنطق التفاعل الذى يرتبط بمفهوم "دينامية ال -بين 
الزواجية او النظام الهميوزستازى أى تلك العملية التى بموجبها يحافظ الزوجان على ثبات 
واستمرار عالقتهما معا من خالل بناء نظام عالئقى  ديادى معين من شأنة االبقاء او 
المحافظة على سلوك وافكار ومشاعر معينة داخل حدود  تفاعل معينة وذلك " وفقا لمبدأ 

الذى يرى ان سلوك ومشاعر وافكار احد الزوجين   Mutual causalityتبادلة العلية الم
 Carlson,Jon and Sperny)تؤثر بشكل مباشر او غير مباشر على شريكة الزواجى 

Len 1998 : 224 ) من ثم فإن ما يحدث فى العالقة الزواجية عندما يكون أحد الزوجين .
توقف إستمرار العالقة الزواجية على حده هو المريض يختلف من حالة الى اخرى حيث ي
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الشخصي لشريكة االمر الذى قد يسهم -االعراض، نوع العالج والتوافق مع االسلوب بين 
 فى إحداث توازن بين الشريكين.

 -مدخل اىل الدراسة: 
أولت االبحاث النفسية انتباها ملحوظا الى دراسه االرتباط بين الوظيفة الزواجية      

ان الزوجين  (Halford, 1999)فسى واختلفت االراء فى ذلك : فمثال ذكروالمرض الن
السعيدين زواجيًا لديهم مستوى منخفض من االضطرابات النفسية، أما االزواج الذين يعانون 
من االضطرابات النفسية فلديهم مستوى منخفض من الرضا الزواجى مثل مرضى الفصام 

يكونون اكثر عرضة للطالق اذا ما تزوجوا،  ومرضى اضطراب الشخصية الحاد كما انهم
ومن ثم اشار هلفارد الى وجود ارتباط بين ان يكون الفرد متزوجا ومحققا لقدر مرتفع من 

 Renne)االشباع والود وبين انخفاض مستوى االضطرابات النفسية لديه. كذلك أشار 
1970 , Bouchard , 1999) جى، هذا فى حين الى ان الذهان يرتبط سلبا بالرضا الزوا

إلى أن خبرة الذهان هى خبره إيجابية فى الزواج وأكد   (Dupont, 1968)اشارت دراسة 
(strean, 1985 ذلك اذ اشار إلى انه حتى االزواج المطلقين من الفصاميين يظلون على )

اتصال ببعضهم البعض على الرغم من انهم قد عاشوا فى حالة صراع لعديد من السنين وهو 
 (coombs, 1991) (Klinck, 1988)ا يتفق مع دراستى فى هذ

حيث راى كلينك انه من الصعب استنتاج وجود عالقة زواجية مضطربة لدى الفصاميين 
وذلك النة من الصعب تحديد ماذا كانت هذه المشكالت الزواجية ترجع إلى أو تتعلق بطبيعة 

ن ردود االفعال المعقدة خصائص شخصية معينة لدى هذين الزوجين أم أنها مجرد جزء م
التى أشارت  (Holist, 2004)لمواقف الحياة الضاغطة، وهو فى ذلك يختلف مع دراسة 

إلى وجود عالقة إرتباطية داله بين االكتئاب وانخفاض معدل الرضا الزواجى. أما عن 
( ودراسة راويه دسوقى 1892الدراسات العربية فقد اتفقت نتائج دراسات إجالل محمد سرى )

( فى وجود عالقة سلبية بين القلق واالكتئاب والرضا 2008( ودراسة أزهار ياسين )1883)
( التى أشارت إلى 2003الزواجى، واختلفت نتائج هذه الدراسات مع دراسة أسامه حسن )

وجود فروق داله إحصائيه بين مجموعة المتوافقين زواجيًا ومجموعة غير المتوافقين زواجيًا 
 اب والهستيريا والقلق فى اتجاه مجموعة غير المتوافقين زواجيًا.فى كل من االكتئ
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ويشير كل هذا التناقض فى نتائج الدراسات السابقة التى اهتمت بدراسة االضطرابات النفسية 
 وجودة الزواج إلى ما يلى: 

إن المضطربين نفسيًا قد ال يكون زواجهم مضطربًا بالضرورة، كما ان األعراض التى  -1
وضوحا لإلكلينيكين ال تكون هى األكثر بروزًا فى تفاعالت المرضى تكون أكثر 

أنفسهم، مما يعنى األعراض التى تصلح فى تشخيص وعالج المرض النفسى 
 اوالعقلى ال تقدم فهمًا وافيًا لظاهرة جودة الزواج.

إن الرابطة بين الكرب الزواجى أو الرضا الزواجى واالضطرابات النفسية غير مفهومه  -2
جيد وخاصًة ألنه ليس لدينا مؤشرات ثابته تفترض أن نوعًا معينًا من بشكل 

 االضطرابات النفسية هو األكثر ارتباطًا بالضيق الزواجى عن أى نوع آخر.
أما فيما يتعلق بموضوع االعتماد على المواد النفسية )كمرض( والعالقه الزواجية، فترى      

فى تراث الدراسات السابقة والتى يمكن  الباحثة وجود خصوصيه معينه لهذا الموضوع
 توضيحها كما يلى:

أواًل: إن االرتباط بين تعاطى المخدرات والخالفات الزواجية هو ارتباط معقد ومتبادل، وعادة 
تكون العالقه الزواجية فى حالة ما إذا كان أحد الزوجين هو المعتمد على المواد النفسية 

مرتفع من عدم الرضا الزواجى وغير مستقره حيث  عالقة مشكلة بشكل شديد وذات مستوى 
يتخذ أحد الزوجين أو كالهما خطوة فعاله نحو إنهاء العالقة بالطالق أو االنفصال سواء 
أثناء التعاطى أو بعد العالج من االنتكاسه ومن ثم تؤسس المشكالت الزواجية وتعاطى 

 خر.المخدرات لدائرة التدمير المتبادله حيث يقود أحدهما لآل
(Stewart, Willam Fals, O'farrel, Timothy J. and Bircheler, Cary 

R.2004:31)  . كذلك أكدت العديد من الدراسات التى اهتمت بدراسة التوافق الزواجى لدي
الزوج المعتمد وزوجته او لدي الزوجين المعتمدين وبشكل دال على وجود كرب واضطراب 

 في الوظيفه الزواجية كما يلي:
فى بحثها عن  (Levkovich, V.P and zuskova ,E. 1991)أشارت دراسة       

فى أسر  disorganizationتأثير ادمان الزوج للكحول علي االسره الي وجود تشوش 
الكحوليين وقد تمثل فى نقص الفهم بين الزوجين ، الصراع الدائم حول التعاطى ، عدم 
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رة على اختيار الطرق المناسبه لحل الصراع .   استقرار العالقة الزواجية وكذلك عدم القد
وزوجته وبين الزوجين المكروبين  1وفي دراسه مقارنه في التفاعل الزواجي بين الزوج المعتمد

 stewart, willam fals , Birchler, caryفي عالقته بسلوك التعاطي ، توصلت دراسة )
R.1998وزوجته وذلك علي  ( الي وجود اضطراب في وظيفه التواصل بين الزوج
 -مقاييس:
 مهارة حل المشكالت. -2عزو اللوم.                                          -1

 قضاء وقت الفراغ. -4االساءة.                                              -3    
كذلك ارتفعت الدرجه الكليه في مقاييس "مهارات التواصل" و"قضاء وقت الفراغ" لدي 

 لزوجين المعتمد احدهما عن الزوجين المكروبين زواجيُا.  وتوصلت دراسةا
 )Stewart, Willam Fals, Birchler, Cary R., O Farrell, Timothy J., 1999) 

( زوج معتمد وزوجته، 84في دراستها للتوافق الزواجي واالعتماد علي المواد النفسية لدي )
( زوج متصارع زواجيا وليس 90ن معتمدين، )( زوجي89( زوجه معتمده وزوجها، )33و)

معتمد إلى وجود تشابه فى العالقه بين الزوجين المعتمد احدهما مع الزوجين المتصارعين 
وغير المعتمدين فى انخفاض معدل الرضا الزواجي لديهم. ويكمن الفرق الوحيد بين الزوج 

واجيا خطوات نحو تفكيك المعتمد والزوج المتصارع زواجيا في إتخاذ الزوج المتصارع ز 
العالقه بالمقارنه بالزوج المعتمد هذا كمااكدت الدراسة على انه رغم استقرار العالقه الزواجية 
لدي الزوج المعتمد اال انه في المتوسط يرغب في االنفصال عن زوجته بنسبه تتجاوز ال 

 % اثناء السنة االولي بعد العالج.20
( إلى  وجود اضطراب  فى الوظيفة Marshal, Michael, 2003وتوصلت دراسة )     

الزواجية لدى متعاطى الكحوليات حيث يرتبط تعاطى الكحوليات بعدم الرضا الزواجى 
والسلبيه الزواجية وأنماط التفاعل الجامده والعنف الزواجى ، وأخيرًا توصلت دراسة )محمد 

النفصال لدى الزوج المعتمد ( إلى عدم الرضا الكلى عن الزواج والنزعه إلى ا2013باوه، 
وزوجته واكدت على أن الرابطة الوجدانيه بينهم تتسم بالتباعد والطالق العاطفى وذلك فى 

                                                           

سات السابقة لتسمية الزوج المعتمد على المواد النفسية ب انظرًا للمسميات المختلفة التي حددتها الدر  1
 أن الباحثة تفضل تسميته بالمعتمد.  "المتعاطى"، المدمن"، "المعتمد"، فقد تعدد ذكر هذه المسميات إال
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اتجاه عدم كفاية المشاعر والرعاية من جانب الزوج  باإلضافة إلى عدم استمتاعهما بقضاء 
 (204: 2013وقت الفراغ معًا. )محمد حسين محمد باوه، 

قضىىية الرضىىا الزواجىىى واالعتمىىاد علىىى المىىواد النفسىىية تكىىاد تكىىون محىىدده ويعنىىى كىىل هىىذا أن 
بوجود اضطراب فى الوظيفه الزواجية والكىرب زواجىى وهىى فىى ذلىك تختلىف مىع مىا جىاء فىى 
عرض التراث السابق الذى اهتم بدراسة جودة العالقة الزواجية واالضطرابات النفسية وتباينت 

 فيه نتائج الدراسات.
فىىىى دراسىىىتهم لمتعىىىاطى  (Finizi, Ricky, etal., 2003:277)رت دراسىىىة ثانيىىىًا: أشىىىا

المخىىدرات وزوجتىىه إلىىى أن الميكىىانيزم األساسىىى لىىدى المىىدمن هىىو إنكىىار اإلدمىىان وهىىو يؤسىىس 
 ( إلى القواعد الثالثة التالية:(Isaaccon,1999وفقًا لما ذكره 

 ؤ بالمستقبل.ال تثق .. التى تؤدى إلى عدم الثبات وعدم القدرة على التنب -1
 ال تشعر .. أى اقهر مشاعر الغضب أو السعادة. -2
 ال تتكلم .. أى احتفظ بسر اإلدمان داخل األسرة.  -3

ومن ثم يجد المدمن صعوبة فى التعبير عن االنفعاالت وفى تحقيق عالقة حميمية، حيث 
يندر التعبير عن مشاعر الغضب، الخجل، الذنب، واالكتئاب مما يؤدى إلى نقص فى 

رات التواصل، الصراعات األسرية، أنماط التفاعل الجامده أو المشوشه، تشويش الدور أو مها
 عكس األدوار أى بشكل عام انخفاض مستوى الكفاءة األسرية.

( فى تأثير Pirsaree, Hossein Yahyazadeh,2005كذلك توصلت دراسة )     
( من مدمنى الحشيش 41مها )االدمان على الوظيفة الزواجية فى إيران وذلك على عينه قوا

والهيروين إلى أن الزوج / الزوجه المعتمد يفتقرالى مهارات التواصل والقدرة على حل 
المشكالت وإقامة عالقة حميميه كذلك ُيشاع التواصل اللفظى ذات المالحظات الساخره ونقد 

 الذات واآلخر وتبادل العدوان اللفظى بين الزوجين.
( الحياة مع المدمن  Simmon Hanie, Singer Merriller, 2006ووصفت دراسة )      

بأنها حالة من الضغوط المستمره وبالتالى ُينظر إلى زوجة المدمن على أنها متورطة فى 
موقف ال إختيار لها فيه كذلك أشارت الدراسة إلى وجود الالإنسانية والتشويه فى العالقة 



 وفاء مسعود احلديىند.                                            

     4025  أبريل ،4، ج24  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اإلرشاد جملة  
)318) 

ناس أحباء وأزواج تتخذ زوجه متعاطى الحميمية مع الزوج المدمن ففى حين يتخذ ال
 المخدرات شريكًا جنسيًا فقط.

( إلى أن زوجة المدمن تشعر بالذل والخجل Jackson, 1962ومن ثم أشارت دراسة )
ولديها انطباع إنها فاشلة فى زواجها كما إنها تشعر باإلحباط، الكراهية، الذعر، وكثيرًا ما 

هو الصياح، الرعب، االنتقام أو طلب البوليس تجاه  تهدد بترك المنزل، كما يكون رد فعلها
( ذلك إذ أشارت إلى Banister E, and peavy .R, 1994عنف زوجها. وأكدت دراسة )

 أن زوجة المدمن دائمًا ما تشعر إنها:
    on guardدائمًا تحت الحراسة     -2وقعت فى حفرة                         -1
 والجذب.دائمًا فى حالة من الشد  -3

كما توصلت إلى أن زواج المعتمدين يشجع على السلبية، االعتمادية، التضحية بالذات، ولوم 
الذات. وحددت العديد من الدراسات السابقه االساليب المختلفه للتوافق مع الزوج المدمن 

 .Orford Jوالتي تتأرجح من النبذ التام الي االنفصال أو الشعور بالوحده. فاشارت دراسة )
and Gulhrie, G.,1975)  مكونات التوافقcoping component  لدى الزوج المعتمد

رفض الرباط الزواجي عن طريق التجنب رفض الكالم ، الشعور بالعجز،  وزوجته فى :النبذ،
رفض العالقة الجنسية، الشعور بالذعر، البحث عن المساعده من الخارج أو إنهاء الرباط 

فى أن استمرار  (Salhyanara Rao and kuruvilla,1992)الزواجى. واتفقت دراسه 
العالقة بين الزوج المعتمد وزوجته يتم من خالل التسامح، التجنب او النبذ المخيف أما 
 عندما يكون الزوج عنيفا وعدوانيًا فإن رد فعل الزوجه يكون هو الشجار، الغضب، الشعور

 لب الطالق.بالعجز، أو التجنب أو ابعاد الزوج عن المنزل وط
كل هذا يؤكد إنعكاس االضطراب اإلدمانى مباشرة فى العالقة الزواجية حيث نلحظ      

الشخصيه والتشويه والالإنسانية فى العالقة الحميمية  -االضطراب الشديد فى العالقة بين 
( فى أن الميول الذهانيه Recalcati,Massimo,1999والتى تتفق مع ما أشار إليه )

تحدد فى حالة وجود الذات دون وجود اآلخر ، تلك الحالة التى صاغها الكان للمخدرات ت
فى سميناره الثالث عن حالة الذات الذهانيه التى تتسم باالستبعاد الشديد لآلخر ، فالمخدرات 

-Antiتدخل بنية الشخص لتعوق وجود اآلخر ومن ثم يكون الفرد فى حالة من الكراهية 
Love  قلب( منطق المخدر الذى يربط اللذه بشريك غير إنسانى، ألن الحب يتضمن عكس(
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فالمخدرات فى النهايه هى إكلينيكيه الفراغ )اللذه( والذهان )النقص(. ومن ثم تختلف 
خصوصية قضية االعتماد على المواد النفسية )كمرض( مع كل التراث السابق من الدراسات 

فى مشكالت زواجيه أو أن المشكالت الذى أشار إلى أن المرض النفسى ال ينعكس مباشرة 
الزواجية ليست هى إنعكاس لباثولوجية أحد الزوجين أو كالهما. وأن اتفق ما توصلنا إليه مع 

( فى أن االضطرابات النفسية تؤدى إلى اضطراب العالقة Sroufe, etal., 2000ما ذكره )
شكلة فى ذاتها ول الشخصيه ومن ثم تصبح العالقة  باالخرم -بين   ذاتها.ُُ

ثالثًا: إن تشخيص االضطراب اإلدمانى أو البروفيل النفسى للمعتمد على المواد النفسية قد 
تباينت فيه نتائج الدراسات السابقه كما تباينت أيضًا نتائج الدراسات التى اهتمت بدراسة 

 "عالقة اضطرابات األزواج المعتمدين بوجود اعراض نفسيه محدده لزوجاتهن" كما أشار
                                                        (Cornelius,jack R . 2008) 

( من خالل تطبيقها Rae, B.J. and Forbes, A., R.,1966ففى حين اشارت دراسه )
الي ارتفاع معدل االنحراف السيكوباتي لدي زوجات الكحوليين وكذلك  M.M.P.Iالختبار 

 كرد فعل للمواقف الضاغطه لديهن . ارتفاع معدل القلق واالكتئاب 
( الي أن المشكالت (Rae, B.J. and Drewery , J., 1969 ةأشارت دراس     

الشخصيه لدى زوجاتهم  –العصابية للزوج المدمن هى المحدده لمعضلة الصراعات بين 
 وليست سيكوباثولوجيتهم .

لدراسة السابقه اذ ( ما توصلت اليه ا(Tarter, Ralph E., 1976ةوأكدت دراس     
اشارت الي ان زوجات الكحوليين ليست لديهن ايه اضطرابات نفسيه أو أى خصائص 

( التي أشارت من خالل (Jackson, 1954شخصيه مميزه ،والتي اتفقت أيضا مع دراسه 
مالحظتها لزوجات المعتمدين إلى ان عصابيتهن الواضحه لها عالقه بضغوط الحياه مع 

 موجود قبال فى شخصية الزوجات . defectالي خلل  مدمن عن كونه يرجع
 (Edward, Patricia, Harvey, Chery L.and whitehead, 1973) ةودراس     

في دراستهم لشخصيه زوجات المعتمدين والتي اشارت الي ان الزوجات تمرن بضغوط نتيجه 
ن زوجات للحياه مع زوج معتمد ذو سمات عصابيه واضطرابات نفسيه ، وفي رأيهن ا

الكحوليين لديهن شخصيه طبيعيه وهن يعانين فقط من اضطرابات وظيفيه في السلوك كرد 
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فعل للمواقف الضاغطه الالتي يحاولن ان يتكيفن لها بطرق وادوار مختلفه داخل االسره كما 
 تقل هذه االضطرابات الوظيفيه عندما يمتنع أزواجهم أو ينخفض معدل تعاطيهم.

( ذلك إذ أشارت إلى Montgomery P. and Johnson B., 1992)وأكدت دراسة      
أنه على الرغم من أن زوجات المعتمدين قد تم تصنيفهن تاريخيًا بأن لديهن شخصيات 
باثولوجيه مضطربه والتى ُتعد بمثابة األداه التى تسبب تعاطى األزواج واستمرارهم فى 

جهة النظر التى ترى أن سلوك الزوجات التعاطى إال أن الدراسات الحديثة تميل إلى دعم و 
 –يعكس ظروفًا ضاغطة لديهن حيث اشارت الدراسة الى وجود ضغوط داخل وخارج وبين 

الشخصيه لديهن، ومن ثم فإن إمتناع األزواج عن التعاطى ال يعنى إختفاء الضغوط لدى 
ابات زوجاتهم. وفى ذلك اختالف مع نتائج الدراسة السابقة التى ترى انخفاض اضطر 

الزوجات بإنخفاض معدل تعاطى أزواجهن. واختلفت نتائج كل هذه الدراسات مع دراسه 
Schaef (1980)  التي اشارت الي ان كل فرد يعيش مع أو حول الكحوليين )او أي

إلى ان الظروف  Beattieشخصين في عمليات اعتماديه( ُيعرف بالمعتمد المشارك واشار 
مشارك تتأرجح من العصابية الي اضطراب الشخصيه الي والمشكالت النفسية للمعتمد ال

الحالة الذهانيه ويندرج كل هذا تحت مظله االعتماديه المشاركه وكذلك أشار إلى ان 
االعتماديه المشاركه هي مزيج من اضطراب الشخصيه مثل االكتئاب، القلق، الهستيريا 

 . (Hoaken, Janice, 1990) والشخصيه البينيه.
( ذلك اذا اشارت الي ان (Pitman, Nina E. and taylor G . 1991 ةراسواكدت د    

زوجات الكحوليين تظهرن عالقه غير صحيه بأزواجهن ويمكن تحديدها باالدمان، فهن 
 لشفاء ازواجهن من االدمان. hamperedمدمنات إلدمان ازواجهن ومن ثم فهن معاقات 

لدي  Addiction trendاالدمانيه فى الميول  (Ino, A. etal, 1993)وكذلك دراسه 
زوجات الكحوليين والتي توصلت الي ان مشاكل التعاطي تؤثر علي عمل الزوجات ويتضح 
ذلك في تغيبهن عن العمل ومناقشه مشاكل التعاطي في العمل كما لوحظ ارتفاع درجات 

 الزوجات علي مقاييس االكتئاب والمزاج االكتئابي وأعراض التدخين .
في دراستها للزوج المتعاطي  (Finzi Ricky, etal., 2003) ةارت دراسوان اش     

% من زوجات المعتمدين 33للعقاقير وزوجته ونمط التعلق وتماسك االسره والتكيف الي ان 
% فقط كن من النمط 3% كن من النمط التجنبى و 42كن من فئة النمط األمن للتعلق و
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 الثنائي الوجدانى / القلق.
مع  كل الدراسات السابقه  (Marta, Durski, Dmin and Rmft, 2008)ه واتفقت دراس 

في تأكيدها علي فكره ادمان زوجات المدمنين اذ اشارت الي انه مثلما يصبح المدمن عبدًا 
للعقار يصبح المحب له عبدا لرغبته فيه  ومن ثم يصبح التعلق غير الصحي إدمانًا 

جي به اعتماديه متبادله وهي حاله شائعه في كل رومانسيًا كما يصبح االرتباط الباثولو 
 القهور وتتضمن:   

 حدود فقيره جدا. -1
 تفكير ابيض واسود. -2
 خلط بين الرغبه والحاجة والحياة في واقع مشوه. -3

 هذا كما يشير ادمان الحب الي حاله االكتئاب / الهوس.
ضطراب الي ان زياده ا (Cornelius, Jack R., 2008) ةكذلك اشارت دراس      

% بين زوجات المعتمدين كما يكون اضطراب التعاطي مصحوبا  9:  3التعاطي يرتفع من 
بقلق واكتئاب لدي الزوجات . وان لم يحدث اضطراب سيكوباثولوجي لدي زوجات المعتمدين 
فإن تعاطي الزوج قد يخلق سياقا الضطراب نفسي غير محدد لديهن. وحددت دراسه 

Bokhan N.A., etal 2013))  االعراض االكلينيكيه لالعتماديه المتبادله لزوجات
سلوك عدواني سلبي( ، وأكدت علي ان االعتماديه  -االكتئاب  –المعتمدين في :)القلق 

المتبادله هى ظاهرة إدمانية تماما لكنها من نوع اعمق ويصعب تصحيحه. واشارت الى انه 
تمد والمعتمد المشارك مع وجود يمكنا أن نفترض وجود تشابه تام في الشخصية بين المع

اختالف في الحالة االنفعاليه والدفاعات النفسية واستراتيجيه التوافق ويمكن توضيح البروفيل 
 النفسي للمعتمد المشارك في:

 مزاج غير مستقر، عدم رضا، توتر انفعالي وقلق زائد. -1
في تمركز حول الذات وعدم نضج انفعالي وقابلية واستعداد للغيره وسهوله  -2

 تطوير العدوان.
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اما من حيث عمليات وظيفه االدوار فقد اصطلحت الدراسة عليها بالوقوع في دائره االدوار 
 - Victim  –-persecutorالضحيه –المضطهد  –السيكوباتية التي يمكن وصفها بالمنقذ 

Rescuer  
( (Price, G. 1945وفي إطار الدراسة الديناميه لشخصيه زوجات المدمنين أشارت دراسه 

الي ان زوجات المدمنين هن زوجات إعتماديات ، كارهات وعدوانيات تجاه ازواجهن 
 االعتمادين.

 -( زوجات المدمنين الي اربع فئات :(Wallen, T. 1953وصنفت دراسه 
وهي التي تعاقب نفسها باختيارها لزوج  suffering Susanسوزان المكابده:  -1

 سوف يجعل حياتها تعسة.
وهى التى تختار شخصًا غير كفوا  controlling Catherineيطره كاترين المس -2

 لها ألنها تحتاج إلى شخص يمكنها من السيطره عليه.
وهي التي تختار زوجا ضعيفا وغير  Wavering Winnifriendونفيرد المرتعشه  -3

 كفوًء لها كى يحتاج اليها بشكل ماس من أجل أن تشعر بالحب)ُتحب(.
وهي التي تحتاج الي زوج عاجز لكي تسيطر  punitive Pollyبولي المعاقبه  -4

( الي ان زوجات المدمنين (Sangy, D.De,1964عليه وتعاقبه. وأشارت دراسه 
تكن مسيطرات في بدايه الزواج وليس لديهن نمط محدد للشخصيه فقط تعد سمه 
 االعتمادية من أكثر السمات شيوعًا لديهن وكذلك الميول السادومازوخيه والبروده

 للزوج.  faultوالعصابية والبحث عن اخطاء 
( بدراسة صوره الذات الشعوريه (Hurwitz, j., I and Daya, P.k, 1977واهتمت دراسه 

 والقبشعوريه والبنيه التحتيه لشخصيه زوجات المدمنين و توصلت الي ان زوجات المدمنين:
 مسيطرات عن كونهن متسامحات.  -1
مازوخية. كما و يمكن تفسيرها بانها اعتمادية  submissiveلديهن صورة ذات خاضعه  -2

 ان صورة الذات القبشعوريه لديهن سادية كما فى ادراكهن للرجال علي انهم ساديين.
( البروفيل النفسي لزوجات مدمني (Kodandaram, P. 1997وحددت دراسه 

 ات:الكحوليات بالمقارنه بزوجات غير المدمنين وتوصلت الي ان زوجة مدمني الكحولي
 .glumكئيبه  -1
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 صامته. -2
 خجوله. -3
 غريبه االطوار. -4
 معتمده. -3
 ال تستطيع السيطره على سلوكها. -3
 .somatic anxietyقد تظهر قلق جسدي  -9

( بدراسه ابعاد الشخصية لدي زوجات المدمنين (Gruli, et al., 1998واخيرًا اهتمت دراسة 
( زوجه من 100ارنه بى )( زوجه من زوجات مدمني الكحوليات بالمق100في دراستها لعدد )

غير مدمني الكحوليات وتوصلت الي زوجات مدمني الكحوليات اقل انبساطيه من زوجات 
فى حدود علم الباحثة  –غير مدمنى الكحوليات.   هذا ولم تجد الباحثة أى دراسات عربية 

 تلقى الضوء على البروفيل النفسى لزوجة المعتمد على المواد النفسية. –
الى انه اليوجد مدمن ليس لديه  Wurmserروفيل النفسى للمعتمد فقد أشار أما عن الب 

إضطراب انفعالى عميق أو اليوجد فى تاريخه إضطرابات الشخصيه البينيه أو حتى 
الى ان المخدرات هى  glover(1932)صراعات ذهانيه أو قصور. فقد أشارت دراسه 
انى االقل من العدوان فى البارانويا واالكثر وظيفة دفاعيه للسيطره على الشحن الليبىيدى العدو 

حده من العدوان السادى المرتبط بالوسواس القهرى. فالمخدرات هى وظيفة دفاعيه حاميه من 
الى وجود االكتئاب لدى  Rado (1933)ردود االفعال الذهانيه فى حاله النكوص وأشار

للمعتمد. هذا كما اشارت  المعتمد كى يؤكد على الوظيفه النكوصيه التى يقدمها المخدر
الى ان المخدر يخدم القناع االكتئابى الذى يغطى  Vaillant, Wishnie (1969)دراسه 

الى ان االستخدام القهرى للمخدرات هو  Wurmserزمله اعراض االدمان ومن ثم أشار 
 ,Wurmer)مجرد عرض النه يعبر عن االضطراب التحتى وليس المرض ذاته 

L.,1974:823)  اشار  كماVaillant (1983)  الى ان الكحوليات تطرح شخصيه ثانويه
secondary personality  سماهاZinlerg (1975)  بالشخصيه االدمانيهjunkie 

personality (Keller,l. Eileen 1992)  وأكدOtto Kernerg   ذلك إذ اشار ألى انه
مرضيه التوجد اعراض محدده لهذا االضطراب لكنه افترض وجود كوكبه 
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psychopathological constellation   شائعة لهذا االضطراب وهى تمثل شكاًل ثابتًا
ملحوظًا فى بنيه انا المريض مع سمات مرضيه فى العالقة بالموضوع و تتكون هذه الكوكبه 

أعراض قبل  -3العديد من األعراض العصابية مثل توهم المرض .  -2القلق .  -1من : 
عصاب الوسواس القهرى  -4ثل البارانويا ،الفصام  الهوس الخفيف . ذهانيه كالسيكية م

 ,Mac Cannell, Juliet Flower)وادمان مع مستوى منخفض من اضطرابات الشخصيه
( التى (Howard, Shaffer etal., 2004وهو فى هذا يختلف مع نتائج دراسه  (2010

 ,.Tasic, Jasminakدراسه اشارت إلى سيادة االكتئاب والقلق لدى مرض االعتماد . و 
Sapic Rosa and Valkanou Masa, 2012) التى حددت بروفيل الشخصيه لدى )

%( 34%( فصامى ، )33%( سيكوباتى ، )30مستخدمى االفيون والكوكاين كما يلى : ىى )
 %( نمط تجنبى .30%( إكتئاب ) 32شخصية سلبيه وعدوانيه)
الى ان البروفيالت النفسية المختلفه  (Kasomo Daniel, 2012)من هنا اشارت دراسه 

فى رؤيتها   no consistencyالتى طرحتها الدرسات السابقه تعكس جميعها الالتساق
لتشخيص المرض النفسى لدى المعتمد على المواد النفسية، كما اشارت إلى ان االعتماد 

الدراسة على  فى الشخصيه واكدت lackعلى المواد النفسية يمثل واحدا من اشكال النقص 
العديد من التشخيصات الطبيه النفسية المحدده لهذه المشكله ويعد االكتئاب ،الشخصية 
البينيه واضطرابات الشخصيه من أهم التشخيصات التى ذكرتها الدراسة .هذا بينما رفضت 
الدراسة تماما ارتباط تشخيص االعتماد باضطراب الشخصيه البيني فقط . أما عن الدراسات 

( بتحليل كمى للدراسات العربية التى اجريت على 2003بيه فقد قام أشرف السيد عبده )العر 
% من 89( وقد توصلت دراسته إلى ان 2003-1831مدمنى الهيروين فى الفترة من )

الدراسات اشارت إلى ان اضطراب الشخصيه المضاد للمجتمع هو المميز لمدمنى الهيروين 
% إلى اضطراب 30ود اضطراب الشخصية البيني و % من الدراسات اشارت إلى وج93و

% الى اضطراب 13% إلى اضطراب الشخصيه التجنبى  13الشخصية االعتماديه و
( إلى وجوداالكتئاب بنسبة 2013الشخصيه البارانوى . كما اشارت دراسه تامر حسنى )

ذوى % فى بروفيل الصفحه النفسية ل39% والفصام بنسبة 90% والسيكوباتية بنسبة 90
 السلوك االجرامى من المعتمدين على المواد النفسية.

أما عن الدراسات الديناميه التى تناولت شخصيه المدمن فقد اشارت دراسه رشاد كفافى 
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( إلى ان متعاطى الحشيش يشعر بحاله من الحرمان والفقد نتيجة اإلحباط الفمى 1893)
بع التعاطى اإلحباط الفمى لديه كما الشديد من ِقبل الموضوع لرغباته الفمية. ومن ثم يش

تحقق جلسة التعاطى حاله من التواصل االنسانى بينه وبين اآلخر.  وتوصلت دراسه محمد 
( إلى جود مشكلة اضطراب وفقد للهويه لدى متعاطى المخدرات وهى ترجع 1892رمضان )

لى ان عالقه الى اضطراب العالقه بموضوع الحب االول )االم( لديه كما اشارت الدراسة إ
الذكر باالم هى عالقه اعتماديه طفليه تماما ومن ثم ال يستطيع المدمن اقامه عالقه وثيقه 
باالخر الن صورالوالدين لديه صور محطمه باالضافه إلى ان عالقه المدمن باالب هى 

 عالقة تمرد وعصيان. 
لنفسى ( إلى اضطراب البناء ا1893كذلك توصلت دراسة عبد هللا السيد عسكر ) 

للمتعاطى، فاالنا ضعيفه عاجزه منهكه القوى من جراء الدفعات المستمره والفاشله ضد 
مشاعر االثم المنبثقه من االنا االعلى التى تتصف بالقسوه ، كما يبدو فى االنحالل الغريزى 
من جانب الهو والذى يؤدى بدوره الى قسوه االنا االعلى وعدم القدره على تخطي الموقف 

بي بنجاح نتيجه للتثبيت على العالقة االعتمادية الطفليه النرجسيه باالم .ودراسه هناء األودي
( التى توصلت الى شيوع السمات المرضيه النفسية وعدم االمان 1880يحيى ابو شهبه )

االنفعالى واالكتئاب لدى مدمن الهيروين نتيجه لفشله فى الوصول المرحلة الثالثه من 
فهو يشعر بالعزله والتوحد كما يدرك البيئة من حوله كذلك . )هناء  النموالنرجسى ومن ثم

 (114، 42: 1880ابراهيم يحيى ابو شهبه ،
ومن العرض السابق للدراسات سواء التي اهتمت بتحديد البروفيل النفسي أو ميكانيزمات 

واضح ،  إستمرار العالقه الزواجية لدي الزوج المعتمد وزوجته والتي تباينت نتائجها بشكل 
تتضح لنا خصوصية هذه العالقه وكيف انها عالقه غير مفهومه بشكل جيد ، وذلك النه 

لدي الزوج المعتمد   -علي الرغم من  تاكيد الدراسات  السابقه على ان العالقه الزواجية 
محدده بالتوتر وعدم الرضا الزواجي حيث تنعكس باثولوجية الزوج مباشرة في   -وزوجته 
 Welsh Scot,2014زواجية بما هي باثولوجية تخاف العالقه الحميمية كما اشار)العالقه ال

( وعلى ان الميكانيزمات المحدده الستمرار هذه العالقه الزواجية هي التجنب ، النبذ ، 30:
االنفصال ، اال انها عالقه متوافقه زواجيا بما يعنيه التوافق الزواجي من "تصميم الزوجان 



 وفاء مسعود احلديىند.                                            

     4025  أبريل ،4، ج24  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اإلرشاد جملة  
)328) 

الت الماديه واالجتماعية والجنسية والصحية والعمل علي تحقيق علي مواجهة المشك
(. من هنا كانت ضروره 13، 2013االنسجام والمحبه المتبادله " )محمد حسين باوه ، 

 التساؤل عن الديناميات المحدده للعالقه الزواجية لدى الزوج المعتمد وزوجته.
 

 -الدراسة:  ةمشكل
بروفيل الشخصيه )كما يقيسه اختبار ما هو مدي التشابه واالختالف في  -1

M.M.P.I.لدى االزواج المعتمدين وزوجاتهم ) 
ما هي االشباعات الشعوريه والالشعوريه )الديناميات( التي تتحقق في اختيار  -2

الشريك الزواجي وتحدد استمرار العالقه الزواجية )التوافق الزواجي( لدى االزواج 
 المعتمدين وزوجاتهم.

 اهداف الدراسة: 
 تفتح  لنا الدراسة الدينامية للعالقة الزواجية لدى الزوج المعتمد وزوجته المجال لدراسة :    

بروفيل الشخصية لدى كال من الزوجين وللزوجين معًا وذلك لتوضيح الخصوصيه  -1
االكلينيكيه لكل حاله على حده من ناحية ومعرفه مدى التشابه واالختالف بين 

 الزوجين من ناحية اخرى.
اسة اشكال التوازنات العصابية والتكميليه التى ال تؤدى الى اضطراب العالقه در  -2

 لدى الزوج المعتمد وزوجته.
 أهمية الدراسة: 

التى اهتمت بدراسه العالقه الزواجية -فى حدود علم الباحثة–ندره الدراسات العربيه  -1
بقضيه العالقه لدى الزوج المعتمد وزوجته رغم اهتمام البرامج العالجيه والتاهيليه 

 الزواجية لدى المعتمدين من اجل منع االنتكاسه لديهم.
القاء الضوء على اسهامات نظريه التحليل النفسى فى مجال العالقات الزواجبه  -2

 المضطربة والتى يفتقر اليها التراث السابق من الدراسات.
 :فروض الدراسة
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مدين وزوجاتهم ومجموعة توجد فروق في بروفيل الشخصية بين مجموعة االزواج المعت -1
 االزواج غير المعتمدين وزوجاتهم.

 ال توجد فروق فى بروفيل الشخصية بين مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم. -2
 ال توجد فروق فى بروفيل الشخصية بين مجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم. -3
مجموعة األزواج توجد فروق فى بروفيل الشخصية بين مجموعة األزواج المعتمدين و  -4

 غير المعتمدين.
توجد فروق فى بروفيل الشخصية بين مجموعة زوجات المعتمدين ومجموعة زوجات  -3

 غير المعتمدين.
تكرر العالقة الزواجية لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم نمط العالقة األولية  -3

شباع الشعورى )المبكرة( بأحد الوالدين سواء من حيث االختيار الزواجى أونمط اإل
والالشعورى )الديناميات المحدده للعالقة الزواجية( وذلك على العكس من العالقة 

 الزواجية لدى مجموعة االزواج غير المعتمدين وزوجاتهم.
 منهج الدراسة واجراءاتها: 

  :تحديد مفاهيم الدراسة -1
 :ةالدينامي -أواًل: 

بأنها تدافع وتصارع القوى والنزعات يعرف فرج عبد القادر طه "الديناميات النفسية     
النفسية المختلفة داخل نفس الشخص، فالشخص توجد لديه نزعات ودوافع مختلفة ومتباينه 

يريد كل منهم أن يقهر اآلخر وينتصر عليه. )فرج عبد القادر طه،  ةوغالبًا متصارع
2008 :340                                                         )    
اثرالعالقة األوليه )المبكرة( بالوالدين فى  -بأنها:  ةوتعرف الدراسة الحالية الدينامي     

 ةالتناسلي –على متصل العالقة قبل  اختيار الشريك الزواجى وكذلك موقع كاًل من الزوجين
التى تحدد نقاط التشابه واالختالف -وفقًا للمفهوم الفرويدى  -من النمو النفسى الجنسى

 ينهم.ب
  -الزواجية:  ةثانيا: العالق  
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هى العالقة بين الزوج وزوجته باعتبارها تكرارا لنمط العالقة األوليه )المبكرة( بأحد 
الوالدين أو من يقوم مقامه حيث تتشكل البنيه النفسية للفرد وطبيعه االشباعات الشعوريه 

حدوث اضطرابات زواجيه بين  والالشعوريه التى تحققها مثل هذه العالقه بحيث ال تؤدى الى
الزوجين ومن ثم يحافظ الزوجان على استمرار العالقه الزواجية دون الرغبه فى االنفصال او 

 الطالق.
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  :عينه الدراسة
تكونت عينه الدراسة من مجموعه من المعتمدين على المواد النفسية وزوجاتهم وعددهم      

( وقد روعى فى اختيار 12وجاتهم وعددهم )( ومجموعه من االزواج غير المعتمدين وز 12)
  -العينة الشروط التالية: 

تم اختيار مجموعة االزواج المعتمدين وزوجاتهم من مستشفى الصحه النفسية بمصر  -1
الجديده )مرضى االدمان المترددين على العياده الخارجيه بالخط الساخن( وقد كانوا 

عتمدين على أكثر من ماده( وقد تم جميعًا )االزوج( من متعددى االعتماد )اى الم
اختيارهم بعد مرور ستة أشهر على االقل من تعافيهم. كما تم اختيار مجموعه 
)االزواج( غير المعتمدين وزوجاتهن من العاملين بمحكمه االسرة وقد كان اختيارهم 

 ة. مشوطا باال يكون االزواج من المتعاطين او المعتمدين على اى مادة من المواد النفسي
تم اختيار مجموعات المتزوجين من المتزوجين عن طريق االختيار الذاتى وليس الترتيب  -2

وذلك نظرًا الهتمام الدراسة بالدور الذى تلعبه العوامل الشعورية والالشعورية فى اختيار 
 القرين وفى طبيعة التفاعل بين الزوجين واستمرار العالقة الزواجية لديهم.

( سنوات مما يشير إلى درجة 9-3ى مجموعات الدراسة من )تراوحت مدة الزواج لد -3
استقرار العالقة وبعدها عن التذبذب الذى عادة مايحدث فى بدايه العالقه الزواجية 

 )العامان او الثالثه االول فى العالقه(.
حاولت الباحثة مراعاة التكافؤ بين مجموعات الدراسة فى بعض المتغيرات مثل السن  -4

عال( كما روعى اال تشمل  –( والمستوى التعليمى )متوسط 39 – 30) الذى تراوح بين
 أوالكتابه. القراءةعينه الدراسة على َمْن اليعرفون 

إقتصرت العينة التى تم إجراء الدراسة الدينامية لها على من أجاب بنعم على سؤال  -3
ابة فى الباحثة "هل تعتبر نفسك بصفة عامة سعيد جدًا فى زواجك أم ال؟ وتدخل اإلج

صورة التقدير الذاتى للزوجين عن العالقة حيث يضع كل شخص لنفسه معايير السعادة 
أو التوافق التى تتفق وإشباعاته الشعورية والالشعورية كما تفترض الدراسة. وبالتالى 

( أزواج معتمدين على المواد النفسية وزوجاتهم وعدد 4اشتملت عينه الدراسة على عدد )
 ر المعتمدين على المواد النفسية وزوجاتهم.( أزواج من غي4)
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 ويوضح الجدول التالى الخصائص المختلفه لعينة الدراسة. 
 اوال: مجموعة المعتمدين وزوجاتهم 

 المتغيرات    

 

 رقم الحالة

 العمل المؤهل السن
مده 
 الزواج

عدد 
 الزوجه الزوج الزوجه الزوج الزوجه الزوج االطفال

 30 33 االولى
ريوس بكالو 

 صيدله
 ربه منزل صيدلى ليسانس اداب

9 
 سنوات

2 

 ربه منزل رجل اعمال إعداديه ثانويه عامه 23 29 الثانية
9 

 سنوات
3 

 29 30 الثالثه
بكالوريوس 

 هندسه
بكالوريوس 

 صيدله
 صيدالنيه مهندس

3 
 سنوات

1 

 31 33 الرابعه
بكالوريوس 

 علوم
بكالوريوس 

 تجارة
 ربه منزل كميائى

3 
 سنوات

1 
 

 ثانيا: مجموعه غير المعتمدين وزوجاتهم 
 المتغيرات    

 

 رقم الحالة

 العمل المؤهل السن
 مده الزواج

عدد 
 الزوجه الزوج الزوجه الزوج الزوجه الزوج االطفال

 34 33 االولى
ليسانس 

 اداب
ليسانس 

 اداب
محكم 
 األسرة

محكم 
 األسرة

 3 سنوات 9

 28 33 الثانية
ليسانس 
 حقوق 

ليسانس 
 حقوق 

 2 سنوات 3 ربه منزل محامى

 24 23 الثالثه
دبلوم 
 تجارة

 إعداديه
صاحب 

 محل
 2 سنوات 3 ربة منزل

 33 39 الرابعه
ليسانس 
 حقوق 

ليسانس 
 اداب

 3 سنوات 3 ربه منزل محامى

 أدوات الدراسة -3
 المقابلة اإلكلينيكية -1

اقشة جوانب سلوك وهى أحد األدوات األساسية التى يستخدمها الباحث اإلكلينيكى لمن
المريض. وهى تهدف إلى محاولة الكشف عن ديناميات سلوك المريض وفهم الجوانب 
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 النفسية التى أدت إلى الصورة المرضيه الحالية. وقد إشتملت المقابلة على:
 بيانات أساسية مثل: السن، المؤهل، المهنة، مدة الزواج، عدد األطفال.  - أ

ريخ األسرى ويشمل صورة األم، صورة األب، التاريخ المرضى للزوجين مثل: التا - ب
 التاريخ العائلى لإلضطراب للزوج وللزوجه إن وجد، العالقة بالزوج / الزوجة.

التاريخ الزواجى: مثل كيف تم االختيار الزواجى، هل كانت الزوجة تعلم بمرض  - ج
الزوج قبل الزواج منه، هل تم الزواج تحت ضغط من أحد الوالدين وأهم المشاكل 

 رئيسية التى يراها الزوج / الزوجة فى شريكه.ال
 : إعداد: لويس مليكهM.M.P.Iاختبار الشخصية المتعددة األوجه  -2

وهو أداة للتقويم اإلكلينيكى وهو يقدم صورة متكاملة عن الجوانب المتعددة فى الشخصية 
كن رسمها وهى تتمثل فى درجات على المقاييس المختلفة التى يتكون منها االختبار والتى يم

فى صورة صفحة نفسية. وقد صنفت فقرات المقياس إلى عشر مقاييس إكلينيكية هى: )توهم 
المرض، االكتئاب ، الهستيريا ، االنحراف السيكوباتى ، الذكوره واألنوثه ، البارانويا ، 
السيكاثينيا ، الفصام ، الهوس الخفيف ، اإلنطواء اإلجتماعى( ، وقد قام لويس كامل مليكه 

وهو معامل   0793إلى  0791حساب صدق وثبات المقياس حيث تراوح ثبات المقياس من ب
 يعادل ما نحصل عليه من معظم اختبارات الشخصية.

: تأليف: مورجان ومورى وإعداد: لويس T.A.Tاختبار تفهم الموضوع  -3
 مليكه

المصرية وقد  وهو وسيلة لفحص ديناميات الشخصية وقد قام مليكه بتقنين االختبار فى البيئة
 3BM( ،)8 BM( ،)6BM( ،)13(، )2(، )1إقتصرت الدراسة على تطبيق البطاقات أرقام)

MF( ،)6GF( ،)10( ،)14( ،)20.وذلك إلختبار فروض الدراسة ) 
 :اإلطار النظرى للدراسة

يرى االتجاه النفسى الدينامى أن العالقة الزواجية هى نتاج للعالقات األوائلية والخبرات     
 Inner ين الشخصية المبكرة فى الحياة فكل شخص يدخل إلى الزواج بإسكريبت داخلى.ب

script  ُيلخص فيه وبشكل ال شعورى ما تنفسهtranspired   فى العالقة بين نفسه ووالديه
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و بين والديه كزوجين : فإذا ما خبر الفرد قدرًا كبيرًا من اإلحباط أو الثنائية الوجدانيه أو عدم 
واالتساق فهو وبكل االحتماالت ستكون لديه عالقة زواجيه محبطه وثنائية المشاعر الثبات 

( وهذا ما ذكره فرويد فى كتابه ثالثة مقاالت فى نظرية Strean, 1985, 23وغيرمستقرة . )
الجنس إذ أشار إلى أن العالقة الزواجية ُتحدد بالعالقة بالوالدين، فهى تكرار للعالقة مع 

 يه منذ الطفولة، وقد ميز فرويد بين نمطين من اختيار الشريك:األنماط الوالد
 النمط النرجسى أو نمط حب الذات  -1

الذى يود أن يكون عليه )أو  –مثالية االنا  –حيث يعزو الفرد إلى موضوع حبه الكمال 
يملكه( فى حين يكون الشخص المحبوب عاده بعيدا عن هذا الكمال المنسوب اليه. ويتفرع 

 ختيار النرجسى بعض االنماط الفرعيه التاليه: من هذا اال
 ماكانه الشخص فى الماضى. - أ

 ما يود الشخص ان يكون عليه. - ب
 ما يكونه الفرد. - ج

 النمط الكفلى ... او المحارمى:  -2
كثيرا الى  –وفقا لفرويد  –وهو نتاج التثبيت على الصوره االبويه، وفى حين تميل المرآه      

ريك النها تبحث فى الرجل عن المثاليه النرجسيه التى ترغب فى النمط النرجسى الختيار الش
ان تكونها فى الطفولة يميل الرجل اكثر الى النمط الكفلى فى االختيار حيث يبحث عن االم 

   (Markovie , Zorica, 2000, 379 -380)فى المرأه 
بات العصابية الى انماط العالقه الزواجية ذات المتطل  Kinight Aldrichكذلك اشار     

االب الذى يحتاجه كل  –والتى تعمل على احداث توازن عصابى معين كما فى نمط الطفل 
من الرجل و المرأه فى حاله االعتماديه الشديده والحاجه الى استقبال الحب بقدر المستطاع 

( او عندما يريد الشريك ان يلعب دورا Retrurn itمن الشريك دون استعداد لرد هذا الحب )
أبويا كأن يتزوج مدمن الكحول مثال امراه حموله )صبوره( وقد يحدث االضطراب فى هذا 
الزواج بمجرد مرض الزوجه او حملها حيث توجه الزوجة إنتباهها إلى طفلها، أو عندما 
يضطلع الزوج بمهامه )فى حالة التعافى( فتندفع الزوجة إلى المكانة االعتمادية التى كانت 

فى حالة مرضها. وبحدوث الصراع، يترك الزوجان وحدتهم بسهولة ويميالن  تقاومها باستمرار
إلى العوده إلى الحماية األبويه وذلك ألنه فى مثل هذه الحالة من االعتمادية المتطرفه من 



 املعتمد على املواد النفسية وزوجته لدى الزوج يةالزواج ديناميات العالقة 

  ،4،ج 24 العدد، النفسي اإلرشاد كزمر ،النفسي اإلرشاد جملة                     
 4022أبريل

   (388)  

كال الزوجين ال يمكن االحتفاظ بالعالقة الزواجية لرغبة الطرفين فى إستقبال الحب فقط. 
الوالد مع ما ذكره فرويد فى  –فى نمط عالقة الطفل  knight Abdrichويتفق ما قاله 

مناقشته للنمط الكفلى من اختيار الشريك ألنه فى كال النمطين من العالقة يوجد الشخص 
فى  protectويحمى  feedsالذى يحتاج الحب، االهتمام واالعتماد عليه أى الذى ُيرضع 

 فى جانب آخر.جانب والشخص المستعد الستقبال هذه االحتياجات 
 المرحلة الفمية والعالقة الزواجية - أ
إذا كانت العالقة الزواجية تميل أن تلخص وبشكل ما العالقة المبكرة باألم، فإن المرحلة     

الفمية التى ُيثبت عندها المعتمد على المواد النفسية ُتلخص لالرتباط بين العاطفة والحاجة 
 inconsistentاألولى من حياته خبرة األم المتقلبه إلى اآلخرين، فإذا خبر الطفل فى السنة 

mothering  فإن الزوج / الزوجه سيصبح كثير الشك فى شريكه الزواجى كما يشعر بكراهية
شديده نحوه ونحو اآلخرين ويتوقع الرفض. هذا كما تكون مشاعر الفقد والنبذ من أكثر 

ا تأثيرًا كارثى على مشاعر السعادة المشاعر تدميرًا على الطفل فى هذه المرحلة إذ يكون له
لديه وذلك ألن اهتمامات الطفل ومشاعره تدور حول أن يكون محبوبًا ومرغوبًا من اآلخرين.   

(Srean, 1985:29, 25)( إلى أنه إذا تم إشباع الطفل فى 1830. ولقد أشار اريكسون )
طف الذى تجعله يشعر المرحلة الفمية فإنه سيكتسب مشاعر الثقة، الدفء، الثبات والتعا

باألمان وتمكنه من التعامل والثقة فى اآلخرين، أما إذا خبر الطفل الثنائية الوجدانية والتقلب 
واإلحباط وعدم الحب فإنه يميل إلى اختيار شريك على غرارهذا النمط االولى من العالقه 

على هذه المرحلة بالموضوع. كذلك اشار اريكسون إلى أن معظم المشاكل الزواجية للمثبتين 
الفمية تدور حول المشكالت الجنسيه مثل التدليل، المداعبة كمشاعر مشابهه للعالقة الجنسية 
مع األم والتفاعالت المبكرة معها ومن ثم فإذا تعلم الطفل أن يثق فى أمه فإنه سيثق فى 

لزواجية. زوجه / زوجته وإن لم يثق فسيكون لديه الكثير من مشاعر الشك والذل فى حياته ا
( فقد أشارت إلى أنه عندما ُيحبط الطفل بشدة فى السنة األولى 1839أما مالنى كالين )

من حياته، فسوف يمتلىء بالغضب ويرى أمه على أنها حامله للثدى السىء وتنتقل رؤيته 
لثدى األم بهذه الطريقة إلى شريكه الزواجى الذى يراه مانعًا أو غير عطاء، كاره وسادى. اما 

ا فشل الطفل فى ان يتخلى عن نرجسيته الطفليه فانه سيشعر ان الثدى )موضوع الحب( اذ
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متاحا دائما إلشباعه. وبالتالى يتوقع اإلشباع دائمًا فى عالقته الزواجية كما يشعر بالغضب 
 (Strean, 1985)الشديد إذا قال الزوج /الزوجة ال إلشباع هذه االحتياجات النرجسيه له. 

 فقد أشارت إلى ثالث مراحل فى نمو الطفل :  Margret Mahler (1968)أما ماهلر 
 autisticالمرحلة الذاتوية  -1
 symbioticالمرحلة السمبيوزية )الكفليه(  -2
 object constancyمرحلة ثبات الموضوع  -3
وينشغل الطفل فى المرحلة الذاتوية فى الشهرين أو الثالثة األول من حياته باهتماماته       

اته هو وال يستطيع تقدير حاجات اآلخرين له، ومن ثم فهو يكون شديد النرجسية واحتياج
وخاضعًا لمبدأ اللذه، أما المرحلة السمبيوزية )الكفليه( فهى متبادلة بين الطفل وأمه فإن 
إستطاعت األم أن تفصل طفلها عنها فإنه سيشعر بالحب واالستقاللية كما يبدأ فى استدخال 

ويشعر بتقديره لذاته بعيدًا عن األم. وقد وصفت ماهلر هذه العالمة بين الخبره اإليجابية 
كما أشارت إلى أن الزوج   symbiotic envelopeاألم/ الطفل بالغالف السمبيوزى 

الذاتوى شديد النرجسيه بينما الزوج الكفلى شديد التعلق ومتسلق واليرغب فى االنفصال عن 
 ,Ainsworths عالقة السمبيوزية أو الكفليه مع األم.زوجه حيث يرغب الزوجان فى تكرار ال

Marry D., 1969) أما اريك فروم فقد أشار إلى النمط االستقبالى والنمط المستغل )
كأنماط مرادفه لسمات الشخصية ومحددة للتثبيت على المرحلة الفمية ، ويرمز النمط 

نهم: يبحثوا عن المساعد الساحر االستقبالى إلى الشفاه المفتوحة ويتسم أصحاب هذا النمط بأ
Helper Magic  ، فهم فى حالة توقع مستمر للطعام ، ولما كان الطعام مرادفًا للحب ،

فإنهم دائمًا فى حاله من الجوع وفى حالة من اإلحباط وخيبة األمل ، وألنهم عاجزون 
 يستطيعوا ومعتمدين فإنهم ال يستطيعوا اتخاذ أى قرار أو تحمل أى مسئولية كما أنهم ال

 Bitingعمل أى شىء عندما يشعروا بالفقد. أما النمط المستغل فهو يرمز إلى الفم المقضوم 
Mouth وتصبغ مشاعر أصحاب هذا النمط بمزيج من الكراهية والمراوغة سواء بشكل ،

صريح أو ضمنى كما يميل هؤالء األشخاص إلى اختيار األشخاص التى يمكن الضغط 
 stolen fruits"ذلك ألن شعارهم دائمًا هو "الفاكهة المسروقة أعذب" عليهم وإستغاللهم و 

are sweetest" 
Clara Thompson, Milton Mazer and Earl Witenlerg (1955). 
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 والعالقات الزواجية المضطربة (P.D)دينامية الُمالحق/ المتباعد  –ب 
 Intrusive Partnerفي كتابه الشريك الُمالحق  Stephen j, Betchen( 2005أشار )

إلي ان عالقة الُمالحق / المتباعد  Elusive Matesوالقرين المراوغ 
Pursuer/distances (P.D)  باعتبارها الديناميه التي ال تؤدى إلي اضطراب في العالقه

الزواجية أو إلى حدوث خالفات زواجيه حاده . وفى استعراضه التاريخى لهذا النموذج أشار 
الرائد في مجال العالج الزواجي هو أول من   Obernof (1938)لنفسي إلي أن المحلل ا

الحظ عصابيه الزوج والدور المكمل له من الزوجه واالشباعات الالشعوريه فى هذه 
 Belaاالستجابه التكميليه التي تهدف إلي بقاء وإستمرار العالقه الزواجية ، وقد تأثر 

Mittellmann(1944) وقدم فى مقاله "االستجابه العصبايه التكميليه  كثيرا بنظرية ابيرندوف
في العالقات الحميمية" وصفًا لما ُيسمي بالنموذج العام للشريك المنفصل عاطفيا )وعادة 

المرأه (وفي التأسيس  غالباً  الرجل( وشريكه الذي يحتاج إلي المشاعروالعاطفه دائما و)
وتم  (P.D)الُمالحق / المتباعد تفاعل  (Bird&Martin , 1959)إكتشف  (P.D)لدينامية 

فمثاًل عندما تكون الزوجه  coldsickوالزوج البارد  Lovesick wifeتعريفه بالزوجه المتيمه 
هستيريه فإنها تطرح مجموعة من األعراض في عالقتها الزواجية اذ تلوم زوجها بال إنقطاع 

صفه بالبرود والالتعاطف علي إبتعاده عنها وعدم اهتمامه بمطالبها ومشاعرها ورغباتها وت
وعدم قدرته علي الحميمية كما انها تعتقد أنها الوحيده فقط القادره علي الحب ، هذا فى حين 
يبدو الزوج عاقال ذكيا حيث يجعله تاريخه الصدمي يتحمل مطالب زوجته الدائمه ونقدها له 

الدفء كما يستجيب بشكل دفاعي عن طريق البرود رغم قدرته العميقه علي إعطاء 
عن التعلق الكفلي  Marry Bowen (1959)والحميمية في العالقه الزواجية.  كذلك تكلم 

الطفل والذى يؤدى إلي فصام  –أو االنصهار الشديد بين األم  unresolvedغير المحلول 
الطفل فقد رأي باون أن الطفل يولد بمستويات متعدده من االستقالليه أو التفاضل التي 

نا العائلي غير المتفاضل حيث يوجد فى أقصي نهاية المتصل اإلفراد سماها كتلة األ
المستقلون ومن لديهم أحساس واضح بهويتهم الفرديه أما وفي أقصي النهايه األخري من 
المتصل فيوجد الفصاميون المنصهرون في كتلة األنا العائلي وهم لديهم أحساس ضئيل 

غير المتفاضلين عن كتلة األنا األسري يميالن بذواتهم. هذا كما إفترض باون إن الزوجين 
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إلي التقارب الشديد واالنصهار معًا في كل أنفعالي واحد ومن ثم فهم يفتقدان إلى اإلحساس 
فقد شبه دينامية  Forgaty (1979)بالهويه كما تتزايد المشكالت العاطفيه لديهم. أما 

(P.D) بين الزوجين.  وعلي العكس من  بالصراع من أجل األنصهار درءا ألزعاج الحميمية
المنحي السيكودينامي التحليلي بدأت نظريات التواصل تهتم بدراسة العالقه الكامنه بين 
الفصاميين والتواصل التفاعلي الخاطئ داخل أسرته ثم أمتد األهتمام إلي تأثير هذا التواصل 

 Watzlawick etal,(1967)علي الجوانب األخري من الوظيفه األسريه ومن ثم تحدث 
حيث تنكد الزوجه وينسحب أو يزدري الزوج  nag-withdrawعن دينامية األنسحاب /النكد 

وهكذا دواليك بحيث ال يملك أحدهما أن يتحمل مسئولية أفعاله أو ردود أفعاله أو ردود أفعال 
الشريك اآلخر. ففى حين يعتقد الزوج أنه ينسحب من الزوجه ألنها نكديه تري الزوجه أن 
أنسحاب زوجها هو سبب نكدها وبذلك يستمر الزوجان في دينامية ال نهايه لها وال يمكن 

 السيطره عليها.
هذا التفاعل نفسه في مقالته الكالسيكيه المقتحم / المنسحب   Napier (1978)ووصف 

حول نظام المسافه األنفعاليه داخل األسره   kantor and lehr( 1975وتأثرًا بأعمال )
مفهوم "الصراع حول المسافه بين الشخصيه بين الزوجين والذي يمكن تحديده  Napierوقدم 

بنمط المقتحم الذي يسعي إلي األمان والحميمية والمنسحب الذى يسعى إلى االنفصال 
أن تشابه الزوجان الشديد فى الخوف من العالقة  Napierويخشى االقتحام.وقد افترض 

قتهما معًا.  أما المنحى السلوكى والفسيولوجى فى أبحاث الحميمية هو المحدد الستمرار عال
( فقد اهتم بأنماط التواصل بين الزوجين وقدم نموذجًا مشابهًا تمامًا لنمط 1890الزواج )

(P.D( فأشار )Gattman and Levenson, 1988 إلى نموذج الزوجه الناقده والزوج )
ستجابة األتوماتيكيه وإستجابة الغدد المماطل المنسحب وقد فسر أصحاب هذا النموذج أن اإل

الصماء لدى الزوج تبدأ أكبر وأطول فى المده أثناء التفاعل الزواجى السلبى بالمقارنه 
 بالزوجة.

( إلى نمط االنسحاب / المطالبه وربط دينامية هذا النمط Christensen, 1988وأشار ) 
ذا النمط فى حالة حاجة كال الزوجين بالتعاسه الزواجية كما أشار إلى إمكانية التنبؤ بمثل ه

إلى االستقاللية والحميمية فى العالقة الزواجية. وفى إطار التطور النظرى لهذه النماذج 
( وتأثرًا schmarch,1991ظهرت حركة التكامل بين الزوجين والعالج الجنسى فأشار )
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وسماها "نحو نموذج  بباون إلى دينامية أخرى مخالفة تمامًا للحميمية الصحية بين الزوجين
 – selfآخر لتوكيد العالقة الحميمية" حيث يتفاعل الزوجان فى أماكن تأييد الذات 

validation places  التى تدفعهم كى ينصهروا معًا فى بوتقه واحده. وفى تعليقه على نمط
ته المالحق/ المتباعد أشار إلى أن الشريك الُمالحق أو المتداخل لديه القدرة على كشف ذا

ومن ثم فهو ُيالحق ألنه يحتاج إلى اآلخر وال يخشى نقد اآلخر له. أما المتباعد والنه ُيريد 
أن يشعر بالمرغوبيه من اآلخر فإنه يستفز فى شريكه هذا المطلب من الُمالحقه أو 

 Timeless( وحتى اآلن إلى ديمومة 1880الُمطارده.وأشار الكثير من العلماء منذ عام )
( إلى نموذج Wile, 1993( كمفهوم فى العمل مع األزواج ومن ثم أشار )P.Dدينامية )

( اختبار نموذج الزوجه الناقده Gottman, 1994قطبيه االنسحاب / المطالبه واعاد )
والزوج المماطل وأشار إلى أن هذا النمط يؤسس لدائرة تدمير العالقة الزواجية التى وصفها 

ت ومن ثم فقد حاول أن يبحث عن الكيفية التى يتم بها بأنها ذات مستوى مرتفع من الصراعا
كسر نقد الزوجه وإنسحاب الزوج والتى اعتبرها حل للمشكلة الرئيسية فى الصراع الذى 

( عن النموذج األبوى فى مقابل النموذج Betchen,1996يتجنب الزوجان حله. وتحدث )
المتباعد هو النموذج الطفولى ومن  الطفولى وأشار إلى أن الُمالحق هو النموذج األبوى بينما

ثم يحدث التكامل الالشعورى بين الزوجين عندما يختار كاًل منهما اآلخر ليساعده فى تأمين 
تفاعل األب المالحق والطفل المتباعد. ويتشابه هذا النموذج مع مفهوم باون عن تبادلية 

. ومفهوم Overadequate inadequate reciprocityالكفاءة الزائدة فى مقابل القصور 
(Seger and Hunt,1979( عن وحدة الطفل والوالد.  أما )Shaddock, 1998 فقد )

المطالب/  Scrpitطرح نموذج المندمج / المتباعد وأشار إلى اندماج الزوجين فى إسكربت 
المتجنب كدفاع للتوافق مع قضايا التداخل والهجر )النبذ( لديهم فى الطفولة حيث يستبدل 

مج الحميمية فى العالقة الزواجية بدراما المشاعر بينما يستبدلها المتباعد بصراع القوى المند
( عن تواطوء الُمالحق / التابع Sharpe, 2000وعمل المسافات اإلنفعاليه. وأخيرًا تكلم )

وقدم منظورًا جديدًا اعتمد فيه على نظرية العالقة بالموضوع كما فسر تواطؤ الُمالحق/ التابع 
Pursuer – pursued collusion   على أساس التواطؤ الالشعورى بين الزوجين حيث

يحاول الزوجان حل شعورهم بالقلق الشديد عبر إسقاط أحد جوانب التفاعل على الشريك 
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الذى يستقبل ويقوم بتفعيل هذا اإلسقاط كى يحدث التفاعل التكميلى بين الزوجين حيث يعبر 
ب والحميمية والخوف من المسافه بينما يعبر اآلخر عن أحد الزوجين عن حاجته للتقار 

حاجته الشديدة للمسافة والخوف من التقارب والحميمية. ونظرًا للتغييرات االجتماعية الجديدة 
( دينامية الزوجة المتباعده والزوجة الُمالحق ليشير به إلى الحاجة Betechen,2002قدم )

(. Stephen J. Betchen, 2005الزوجين. ) المتزايدة إلى القوة وصراع السيطرة بين
ويشير كل هذا إلى أنماط التوازن والتكامل التى تحدث بين الزوجين وتمنع اضطراب الوظيفة 

 الزواجية التى تؤدى إلى المشكالت الزواجية أو إلى انفصال الزوجين.
 :نتائج الدراسة
 :نتائج الفرض األول

لدراسة إلى عدم تحقق الفرض األول للدراسة حيث ال تشير المعالجة اإلحصائية لبيانات ا    
توجد فروق داله بين مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم ومجموعة األزواج غير 
المعتمدين وزوجاتهم على كل المقاييس اإلكلينيكيه للدراسة وذلك بإستثناء مقياس الهستيريا 

لذكوره واألنوثه )م ف( )هى ى( لصالح مجموعة غير المعتمدين وزوجاتهم ومقياس ا
واالنحراف السيكوباتى )ب د( لصالح مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم وذلك عند 

  ( ذلك.1(. ويوضح الجدول رقم )073مستوى الدالله )
 (1جدول )

 باستخدام اختبار مان ويتنى لشخصية المتعدد األوجهفى اختبار اغير المعتمدين وزوجاتهم  األزواجالمعتمدين وزوجاتهم ومجموعة داللة الفروق بين مجموعة األزواج 

 االختبار
 إحصاء االختبار متوسط الرتب

 الداللة
 Z P معتمدين غير معتمدين

 x 0.072 1.797 20.94 28.06 ل

 x 0.352 0.932 26.38 22.63 ف

 x 0.112 1.589 21.31 27.69 ك

 * 0.020 2.329 19.81 29.19 هى س

 x 0.306 1.025 22.44 26.56 د

 x 0.112 1.587 21.31 27.69 هى ى

 * 0.040 2.053 28.63 20.38 ب د

 * 0.025 2.237 29.00 20.00 م ف
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 x 0.709 0.373 25.25 23.75 ب أ

 x 0.926 0.093 24.69 24.31 ب ت

 x 0.263 1.119 22.25 26.75 س ك

 x 0.852 0.187 24.88 24.13 م أ

 x 0.263 1.119 22.25 26.75 س ى

 0.01**                          0.5* غير دال×         
يتفق تشابه بروفيل الشخصيه لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم واألزواج غير      

المعتمدين وزوجاتهم مع ما توصلت إليه نتيجة دراسة مصرى حنورة فى أنه "يوجد أفراد 
ع ذلك مصابون بإضطرابات نفسيه سواء على كثيرون غير مصنفين إكلينيكيًا لكنهم م

المستوى العصابى أو على المستوى الذهانى أو فى إطار ما ُيعرف باسم اضطرابات 
( إال أن بروز مقياس الهستيريا فى بروفيل مجموعة 19: 2003السلوك".)مصرى حنوره،

وجود فروق  التى ترى   -كما ترى الباحثة  –األزواج غير المعتمدين يحقق فرضية الدراسة 
فى بروفيل الشخصيه لدى مجموعتى الدراسة وذلك ألن الهستيريا ترتبط سلبًا باإلدمان. كما 

 ,Tasic, Jasmine k., Sapic Rosa and Valkanou Masaأشارت دراسة )
( فى مقارنتها بين مجموعة من المعتمدين وغير المعتمدين على المواد النفسية 2012

شخصيه الذى يؤدى إلى الوصول إلى إدمان الكحوليات.ولقد للوصول إلى بروفيل نمط ال
فسرت الدراسة االرتباط السلبى بين االعتماد والهستيريا فى أن النمط الهستيرى من الشخصيه 
يرتبط بالنمط االنفعالى الشديد الذى يسعى إلى جذب االنتباه مع وجود حاجه شديده لديه 

المواقف االجتماعية ومن ثم فهو مبتهج  للقبول واإلعجاب وخطف انتباه اآلخرين فى
elevated  المزاج وال يجد ضرورة فى تعاطى المخدرات التى تجعل الشخص منعزاًل ووحيد

له ، وخاصة ألن هذا   stigmaووصمة عار  nightmareإذا ُتعتبر هذه الحالة كابوسيه 
بالفعل لديهم مخدراتهم  النمط كثيرًا ما يهتم بصورته فى عين اآلخرين ، مما يجعلنا نرى أنهم

Have Their drug  حقًا أنه من الممكن أن يغازل . flirt    مريض الهستيريا مريض
االعتماد على المواد النفسية إال أنه من المستبعد  تمامًا أن يقرروا االشتباك أو التورط معًا 

to get involved   يميز بين . أما عن وجود السيكوباتيه فى بروفيل الشخصية كمقياس
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 ,Howardمجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم فتختلف هذه النتيجة مع نتائج دراسة )
Shaffer J. etal., 2004 التى أشارت إلى سيادة االكتئاب والقلق لدى مريض االعتماد )

 –التى سبق اإلشاره إليها فى البروفيل النفسى للمعتمد  –كما تختلف مع نتائج كل الدراسات 
أشارت إلى عدم وجود أعراض محدده )خاصه( لهذا االضطراب والتى اختلفت فى والتى 

تحديد ما إذا كان اإلدمان هو المرض أم أنه مجرد تعبير عن االضطراب التحتى فى بنية 
الشخصيه وبالتالى فهو ليس المرض ذاته ألنه يطرح بنيه ثانويه للشخصيه ، وإن اتفقت 

باعتبارها  otto Kernbergسيكوباثولوجيه التى أشار إليها نتيجة هذه الدراسة مع الكوكبه ال
تمثل شكاًل ملحوظًا وثابتًا فى بنية أنا المريض والتى يمكن تشخيصها بالسيكوباتيه. هذا 
وترى الباحثة إنه إذا كانت الدراسات السابقة قد اختلفت فى تحديد ما إذا كان االضطراب 

أ له أو التالى عليه وبالتالى يشبه التساؤل عن النفسى هو السابق على اإلدمان أو المهي
تشخيص محدد لالضطراب اإلدمانى التساؤل عن أيهما األسبق البيضه أم الفرخه؟ فإن إشارة 

 Anti Socialكيرنبرج إلى وجود ما ُيسمى بإضطراب الشخصيه المضاد للمجتمع 
BorderLine Personality Discored   ضوع مضطرب والذى يتأسس فى عالقة أنا بمو

ُيهيأ إلضطراب السلوك قد حسم )فصل( مسألة تشخيص االضطراب اإلدمانى حيث تأتى 
كما  chicken from egg الفرخه )اإلدمان( من البيضه )إضطراب العالقه بالموضوع( 

( كذلك يمكننا تفسير بروز Mac Cannell, Julier Flower, 2010:67أشار كيرنبرج. )
لشخصية لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم إلى اتفاق السيكوباتية فى بروفيل ا
التى أشارت إلى وجود تشابه تام  (Bokhan NA., etal.,2013نتيجة الدراسة مع دراسة )

فى الشخصيه بين المعتمد / وزوجته وأشارت إلى  وقوع زوجات المعتمدين فى دائرة األدوار 
( التى أشارت Tarter, Ralph A., 1976سة )السيكوباتية وإن اختلفت هذه النتيجة مع درا

إلى أن زوجات الكحوليين ليست لديهن أى مرض نفسى أو أى خصائص نفسيه مميزه.أما 
عن بروز مقياس الذكوره واألنوثه )م.ف( كمقياس مميز بين مجموعة األزواج المعتمدين 

 .Wurmser, Lوزوجاتهم ومجموعة غير المعتمدين وزوجاتهم فهو يتفق مع دراسة )
الذى أشارت إلى وجود التخييالت المثليه الجنسيه الالشعوريه لدى المعتمدين.  (1974

( التى أشارت إلى وجود نزعات جنسيه مثليه 324: 2011ودراسة )محمد فتحى محمد، 
مكبوته فى البنية اإلكلينيكية للمدمن والتى أرجعها إلى أنها نتاج الضطراب فى التعيين 
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 لصوره المرأويه )األم(.الذاتى الخيالى با
 :نتائج الفرض الثانى

تحققت الفرضيه الثانية للدراسة حيث تشابه )ال توجد فروق( بروفيل الشخصيه لدى     
مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم وذلك بإستثناء مقياس االنحراف السيكوباتى )ب د( 

معتمدين وزوجاتهم عند والهوس الخفيف )م أ( حيث وجدت فروق بين مجموعة األزواج ال
 ( ذلك.2( لصالح األزواج المعتمدين.  ويوضح الجدول رقم )073مستوى دالله )
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 (2جدول )
 داللة الفروق بين مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم فى اختبار الشخصية المتعدد األوجه 

 باستخدام اختبار مان ويتنى

 االختبار
 إحصاء االختبار متوسط الرتب

 الداللة
 Z P الزوجات األزواج

 x 0.792 0.263 12.88 12.13 ل

 x 0.116 1.570 10.25 14.75 ف

 ** 0.000 3.685 17.75 7.25 ك

 x 0.601 0.523 13.25 11.75 هى س

 x 0.596 0.530 11.75 13.25 د

 x 0.599 0.526 13.25 11.75 هى ى

 * 0.018 2.369 9.13 15.88 ب د

 x 0.295 1.046 14.00 11.00 م ف

 x 0.188 1.316 10.63 14.38 ب أ

 x 0.599 0.526 11.75 13.25 ب ت

 x 0.295 1.046 11.00 14.00 س ك

 * 0.035 2.106 9.50 15.50 م أ

 x 0.292 1.053 14.00 11.00 س ى

                0.01**         0.5*     ير دالغ×                       
وفيل النفسى لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم مع نتائج ويختلف تشابه البر      

 ,Jackson (1954), Rae,B.J and Drewery, J.(1969))دراسات كل من 
Edward.etal (1973), Tarter, Ralph E.(1976), Montagomery P. and 

Johnson B. (1992) التى تدعم وجهة النظر التى ترى أن سلوك زوجات المعتمدين )
يعكس ظروفًا ضاغطه لديهن نتيجة الحياة مع زوج مدمن لديه اضطرابات نفسيه وليس 

 ,Hoaken, Janice (1990))سيكوباثولوجيه خاصة لهم. لكنها تتفق مع دراسات  
Pitman, Nina E., Tayler,R.,G (1991), Marta, Durski et al (2008), 

Cornelius, Jack R.(2008)) ضطرابات نفسيه لدى زوجة التى أشارت إلى وجود إ
المعتمد باعتبارها مزيجًا من اضطرابات الشخصيه مثل القلق واالكتئاب وإضطرابات 
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الشخصيه البينيه. أما عن بروز االنحراف السيكوباتى )ب.د( كمقياس مميز بين األزواج 
التى  (Bokhan N.A. etal, 2013)المعتمدين وزوجاتهم فيمكننا تفسيره فى ضوء دراسة 

ارت أن االنحراف السيكوباتى لدى زوجات المعتمدين هو بمثابة سيادة ألسلوب الدفاع أش
النفسى العصابى والسيكوباتى حيث يخلق سياق تعاطى الزوج سياقًا الضطراب نفسى غير 
محدد لدى زوجته يمكن تسميته بالوقوع فى دائرة األدوار السيكوباتيه. هذا وإن دل وجود 

ه بين مجموعة األزواج وزوجاتهم فى مقياس التصحيح )ك( فروق فى بروفيل الشخصي
( إلى سيكوباتيتهن الواضحه وإن كان ذلك 0701لصالح الزوجات عند مستوى دالله )

بمستوى دالله ضعيف نسبيًا. كذلك يشير بروز مقياس االنحراف السيكوباتى )ب د( مع 
لدى األزواج المعتمدين إلى وجود مقياس الهوس الحفيف )م أ( معًا فى بروفيل الشخصيه 

لديهم بمقارنتهم  –( 88: 1893كما أشار )لويس مليكه،  –"مرض وعجز مستديمين" 
 بزوجاتهم.

 :نتائج الفرض الثالث
لم تتحقق فرضية الدراسة التى ترى وجود تشابه بين األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم      

ائيًا على كل المقاييس اإلكلينيكيه عند فى بروفيل الشخصيه حيث وجدت فروق داله إحص
( وإن تشابه بروفيل الشخصيه للزوجين فى مقاييس االكتئاب )د(، الذكوره 073مستوى دالله )

 ( ذلك.3واألنوثه )م ف(، السيكاثينيا )ب ت( والهوس الحفيف )م أ(. ويوضح الجدول رقم )
 (3جدول )
 وزوجاتهم فى اختبار الشخصية المتعدد األوجه  داللة الفروق بين مجموعة األزواج غير المعتمدين

 باستخدام اختبار مان ويتنى

 االختبار
 إحصاء االختبار متوسط الرتب

 الداللة
 Z P الزوجات األزواج

 ** 0.000 3.753 17.75 7.25 ل

 * 0.035 2.106 9.50 15.50 ف

 ** 0.007 2.681 16.25 8.75 ك

 * 0.036 2.093 15.50 9.50 هى س

 x 0.295 1.046 14.00 11.00 د
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 ** 0.004 2.895 16.63 8.38 هى ى

 ** 0.001 3.422 7.63 17.38 ب د

 x 0.116 1.570 14.75 10.25 م ف

 ** 0.004 2.913 8.38 16.63 ب أ

 x 0.188 1.316 14.38 10.63 ب ت

 * 0.034 2.118 9.50 15.50 س ك

 x 0.295 1.046 11.00 14.00 م أ

 ** 0.002 3.158 8.00 17.00 س ى

                    0.01**           0.5*         غير دال×        
ويمكنا تفسير ذلك كما يلى: لقد انطلقت فرضية الدراسة التى ترى وجود تشابه فى     

البروفيل النفسى للزوجين من أن التوافق الزواجى بين الزوجين يرجع إلى التشابه الذى 
( Corsini, R. 1956ح الشخصيه والتدعيم الذى أشارت إليه دراسة )يوضع فى مصطل

ومن ثم يختلف وجود فروق فى بروفيل الشخصيه لدى مجموعة األزواج غير المعتمدين 
وزوجاتهم رغم توافقهم الزواجى مع نتائج هذه الدراسة وإن اتفق مع دراسة انطوانيت جورجى 

كيه أو من فئة أخرى قد ينجح أو يفشل حيث التى ترى أن زواج الشخص من فئته اإلكليني
تكون دراسة التفاعل بين الزوجين هى األهم من التصنيفات اإلكلينيكيه للزوجين. )انطوانيت 

 (.9: 1839جورجى، 
أما عن تشابه البروفيل النفسى لدى مجموعة األزواج والزوجات غير المعتمدين على      

لسيكاثينيا والذكوره واألنوثه والهوس الحفيف فهو يتفق المواد النفسية فى مقاييس االكتئاب، ا
( فى أنه "يوجد أفراد كثيرون 19: 2003مع ما توصل إليه )مصرى عبد الحميد حنوره، 

غير مصنفين اكلينيكيًا لكنهم مع ذلك مصابون باضطرابات نفسية" مما يشير إلى أن عينه 
 ية.غير المعتمدين قد يكون لديها بعض االضطرابات النفس

 نتائج الفرض الرابع:
لم يتحقق الفرض الرابع للدراسة إذا أشارت المعالجات اإلحصائية إلى عدم وجود فروق     

فى بروفيل الشخصيه لدى مجموعة األزواج المعتمدين ومجموعة األزواج غير المعتمدين 
ك عند وذلك بإستثناء مقياس االنطواء اإلجتماعى )س ى( لصالح عينه غير المعتمدين وذل
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 ( ذلك.4(. ويوضح جدول )0001مستوى دالله )
 (4جدول )

 فى اختبار الشخصية المتعدد األوجه المعتمدين واألزواج غير المعتمدين داللة الفروق بين مجموعة األزواج 
 باستخدام اختبار مان ويتنى

 االختبار
 إحصاء االختبار متوسط الرتب

 الداللة
 Z P المعتمدين غير المعتمدين

 X 1.000 0.000 12.50 12.50 ل

 x 0.430 0.790 13.63 11.38 ف

 ** 0.002 3.158 8.00 17.00 ك

 x 0.065 1.842 9.88 15.13 هى س

 x 1.000 0.000 12.50 12.50 د

 x 0.599 0.526 13.25 11.75 هى ى

 x 0.295 1.046 14.00 11.00 ب د

 x 0.112 1.589 14.75 10.25 م ف

 x 0.792 0.263 12.88 12.13 ب أ

 x 0.601 0.523 13.25 11.75 ب ت

 x 0.295 1.046 11.00 14.00 س ك

 x 0.430 0.790 13.63 11.38 م أ

 ** 0.004 2.913 8.38 16.63 س ى

         0.01**             0.5*             غير دال×   
أشارت إلى وجود  وتختلف هذه النتيجة بالطبع مع جميع الدراسات السابقة التى     

إضطرابات نفسية لدى المعتمد وإن اختلفت فى تحديد تشخيص محدد له وإن حدده كيرنبرج 
فى إضطراب الشخصيه البينى المضاد للمجتمع. أما عن تشابه بروفيل الشخصيه للزوج 
المعتمد والزوج غير المعتمد فترى الباحثة إنه قد يرجع إلى: وجود إضطرابات نفسيه غير 

والتى  -كما أشارت نتيجة الفرض السابق -إكلينيكيًا لدى مجموعة غير المعتمدين مصنفه 
( للفروق بين مجموعة األزواج المعتمدين واألزواج غير 0701تفسرها الدالله اإلحصائية )

المعتمدين على مقياس التصحيح )ك( لصالح مجموعة غير المعتمدين حيث تشير إلى 
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و مايعنى وفقًا لمعايير االختبار إن : "شخصياتهم يمكن رغبتهم فى تحريف االستجابات وه
 (.33:  1893تصنيفها بالسيكوباتيه أو أن صفحاتهم قد تكون غير سويه" )لويس مليكه 

 :نتائج الفرض الخامس
لم يتحقق فرض الدراسة الذى يرى وجود فروق فى بروفيل الشخصيه بين مجموعة     

المعتمدين حيث تشابه بروفيل الشخصيه لدى زوجات المعتمدين ومجموعة زوجات غير 
زوجات المعتمدين مع زوجات غير المعتمدين وذلك باستثناء مقياس الهستيريا )هى س( 
لصالح زوجات غير المعتمدين واالنحراف السيكوباتى لصالح زوجات المعتمدين وذلك عند 

 ( ذلك.3( ويوضح الجدول رقم )073مستوى الدالله )
 (3جدول )

 فى اختبار الشخصية المتعدد األوجهالمعتمدين وزوجات غير المعتمدين فروق بين مجموعة زوجات داللة ال
 باستخدام اختبار مان ويتنى

 االختبار
 إحصاء االختبار متوسط الرتب

 الداللة
 Z P المعتمدين غير المعتمدين

 ** 0.000 3.753 7.25 17.75 ل

 X 0.064 1.854 15.13 9.88 ف

 X 0.599 0.526 13.25 11.75 ك

 * 0.018 2.369 9.13 15.88 هى س

 X 0.295 1.046 11.00 14.00 د

 * 0.018 2.369 9.13 15.88 هى ى

 * 0.018 2.369 15.88 9.13 ب د

 X 0.188 1.316 14.38 10.63 م ف

 X 0.599 0.526 11.75 13.25 ب أ

 X 0.292 1.053 11.00 14.00 ب ت

 X 1.000 0.000 12.50 12.50 س ك

 X 1.000 0.000 12.50 12.50 م أ

 X 0.427 0.794 13.63 11.38 س ى

                    0.01**            0.5*        غير دال×         
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ورغم اتفاق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة التى أشارت إلى عدم وجود أى       
فها مع نتائج الدراسات التى أشارت إلى وجود اضطرابات نفسية لدى زوجة المعتمد وإختال

إضطرابات نفسية لدى زوجة المعتمد التى أشرنا إليها فى مناقشة نتائج الفرض الثانى 
 للدراسة إال أن الباحثة ترى:

إن وجود االنحراف السيكوباتى لدى زوجات المعتمدين يؤكد على وجود االضطراب  -1
باتيه محدده لالضطراب اإلدمانى كما اإلدمانى لديهن وذلك باعتبار أن السيكو 

 سبق وأن ذكرنا.
تؤكد داللة الفروق بين زوجات المعتمدين وزوجات غير المعتمدين على مقياس  -2

الهستيريا )هى س( عدم وجود االضطراب اإلدمانى لدى زوجات غير المعتمدين 
 Tasic, Jasminaحيث ترتبط الهستيريا سلبًا باإلدمان كما أشارت دراسة 

K.,sapic Rosa and valkanou Masa (2012) .وكما سبق وأن أشرنا 
 ويمكننا إجمال نتائج الدراسة فيما يلى:

أكد وجود مقياس الهستيريا )هى ى( كمقياس ُمميز لبروفيل الشخصيه لدى مجموعة  -1
األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم ومقياس االنحراف السيكوباتى كمقياس ُمميز لبروفيل 

وعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم على وجود فروق بين مجموعتى الشخصية لمجم
الدراسة حيث ترتبط الهستيريا سلبًا باإلدمان وتشخص السيكوباتية الضطراب االعتماد 

 على المواد ذات التأثير النفسى.
تشابه بروفيل الشخصيه لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم بإستثناء مقياس  -2

اتى والهوس الخفيف لصالح مجموعة األزواج المعتمدين مما يؤكد االنحراف السيكوب
تشخيص االضطراب اإلدمانى بالسيكوباتية كما يؤكد اجتماع السيكوباتيه والهوس 

 الخفيف معًا على وجود المرض والعجز لدى األزواج المعتمدين.
ال أن رغم اختالف بروفيل الشخصيه لدى مجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم إ -3

تشابهم فى بعض المقاييس اإلكلينيكية يؤكد على وجود بعض االضطرابات النفسية 
 لديهم.



 وفاء مسعود احلديىند.                                            

     4025  أبريل ،4، ج24  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اإلرشاد جملة  
)388) 

يؤكد وجود فروق فى بروفيل الشخصية بين مجموعة األزواج المعتمدين ومجموعة  -4
األزواج غير المعتمدين على وجود االضطرابات النفسية لدى األزواج غير المعتمدين 

بتهم على االختبار والتى عبرت عنها الدالله اإلحصائية كما يشير التحريف فى إستجا
إلى  -حيث جاءت لصالح مجموعة غير المعتمدين  -لقيمة مقياس التصحيح )ك( 

( إلى أن "مقياس 33:  1893وجود اضطراب سلوكى لديهم حيث أشار )لويس مليكه ، 
 ".)ك( ُيساعد فى التعرف على األشخاص الذين يظهرون سيكوباثولوجيه هامة

تشابه بروفيل الشخصىيه لدى زوجات المعتمدين وزوجات غير المعتمدين باستثناء  -3
مقياس الهستيريا لصالح زوجات غير المعتمدين والسيكوباتيه لصالح زوجات المعتمدين 
مما يؤكد على وجود االضطراب اإلدمانى لدى عينة زوجات المعتمدين وعدم وجوده 

 ط الهستيريا سلبًا باإلدمان.لدى زوجات غير المعتمدين حيث ترتب
الفرض السادس: تكرر العالقه الزواجية نمط العالقة )المبكرة( األوليه بأحد الوالدين سواء من 

الديناميات النفسية المحدده -حيث االختيار الزواجى أو نمط اإلشباع الشعورى والالشعورى: 
مجموعة االزواج غير للعالقه الزواجية لدي مجموعه االزواج المعتمدين وزوجاتهم و 

 المعتمدين وزوجاتهم(.
 الحالة االولي: ى

اذا كانت العالقه الكفليه )السمبيوزيه( كما أشارت اليها مارجريت ماهلر هي عالقه     
متبادله بين الطفل وأمه فاذا إستطاعت االم ان تفصل طفلها عنها فإن الطفل يبدأ في 

ذاته بعيدا عن االم ، واذا كانت مالني كالين قد إستدخال الخبره االيجابيه ويشعر بتقديره ل
أشارات الي ان الطفل يتعلم من خالل الفطام / االحباط ان يتنازل عن إشباعاته اللحظيه 

التي تمثل مطلب للنضج فإن لم تقل االم )ال( للطفل فإنه لن يتخلي عن نرجسيته الطفليه ،  
صفها الزوجة بقولها " هي بتحبني جدا فإن هذا ما فشلت فيه بالضبط أم )الزوجه( التي و 

وطيبه ألبعد الحدود وعمرها مبتقولي أل علي أي حاجه بحبها " مما يعني ان تعلق االم 
بإبنتها وعدم رغبتها في ان تقول لها )أل( علي كل ما تريده قد عطل لديها عبور المرحلة 

س بحب الناس ليه وهو ده النرجسيه التي عبرت عنها الزوجه تعبيرا بارعا في قولها "انا بح
اللي بيخليني احب نفسي شويه " بما يعنيه ذلك من انها ال تستطيع الحصول علي تقديرها 
لذاتها اال من خالل اآلخر وكأنها نرجس الذي كان يجهل صورته فعشقها كإنعكاس له علي 
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دا بس بتحب سطح المرآه )البحيره(، وهذا ايضا ما ألمح اليه الزوج في قوله " مراتي جميله ج
المناظر كثير وبتحب المناسبات واالجتماعات " مما يؤكد  على نرجسية الزوجه الشديده ، 
هذا باالضافه الى انه ألن أم الزوجه  كانت هي الصديقه الطيبه التي ال تقول )ال( كما 
وصفتها الزوجه فقد ظل تعلق البنت باالب تعلقا شهوائيا محارميا وإنعكس ذلك في قولها " 

ان نفسي اتجوز واحد زي بابا شخصيه قويه ومحترم وبعمله الف حساب " كما إنعكس في ك
والتي توضح صورة العالقه الزواجية " زي ما يكون  ) MF 13إستجابتها علي الصوره رقم )

حد خد متعته منها وبعد كده حاسس بالندم وحاطط إيديه علي وشه" بما يحمله التخييل من 
الفعل الجنسي واالستسالم والخضوع له،  تلك الرغبه االوديبيه في االب تلميح إلي الرغبه في 

التي إتضحت بجالء في عالقة الزوجه التنافسيه مع أم الزوج كما جاء في وصفها في 
المقابله "جوزي ضعيف الشخصيه مع اهله بس بيحبني ومرتبط بيه اكثر من امه " وكأن 

ل يفوق حبه ألمه جعلها تفوز باالب )الزوج( تفضيل الزوج للزوجه علي أمه وحبه لها بشك
بعد معركتها التنافسيه مع أمه علي المستوي الال شعوري هذا بينما حلت الزوجه محل أم 
الزوج في عالقتها بالزوج وذلك بعد توحدها الشعوري معها . ليصبح الزوج هو االبن 

ي شايله كل حاجه" أو كما الشعوري لها كما قالت في المقابله " انا بحس إنه طفل وإنا الل
قال الزوج "هي بتحاول ترضيني بأي شكل زي ما أكون ابنها الوحيد " ومن ثم منعها التحريم 
االوديبي )باعتبار الزوج هو االب علي المستوي الال شعوري وهو االبن علي المستوي 

يه االوديبيه الشعوري( من الشعور باالشباع الجنسي معه )الزوج( نتيجة تلك الرغبات المحارم
فكما قالت الزوجه "هو بيفتخر انه قوي في الجنس بس انا عمري ما وصلت لدرجة االشباع 
معاه لكن علي العكس ممكن أحتلم وانا جنبه في نفس اليوم اللي حصل بنا جنس" هذا كما 
كان وصفها إلحساسها بالعالقه الزواجية انها "عالقة عاديه انا بحبه النه جوزي مش الحب 

ي بنسمع عنه". أما الزوج وألنه  قد عاش خبره االم القالبه في السنه االولي من حياته فقد الل
جعله هذا كثير الشك في زوجته كما جعله يشعر بكراهيه شديده نحوها ونحو االخرين فكما 

( "ده واحد عرف ان مراته بتخونه فنام معاها  MF 13جاء في استجابته علي الصوره رقم )
تلها وندمان علي اللي حصل وديه نهاية الخيانه " مما يعنى و كما اشارت وفي اآلخر ق

االستجابه أن الزوجه تشبه االم الخائنه التي تستحق العدوان )القتل( بما هو عدوان محمل 
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باالثم )الندم( مع اللذه الشبقيه )نام معاها( والذي يشير في مجمله إلي العقده االوديبيه التي 
( كما يشير الي التعلق الشهوي باالم ،  333: 2003)أو توفينخل ،  أوضحها اوتوفينخل

تلك االم / الزوجه التي وصفها الزوج ايضا بقوله " أنا إبنها الوحيد وبحس إنها متجوزاني 
وبتكلمني في كل حاجه وانا كمان بحس هي قالبه شويه" بما تحمله رمزيه قالبه من خيانه 

أي تغيير للموضوع كما ذكر جونز  ) اوتو فينخل ،  وبما تعنيه الخيانه من الخوف من
( "ديه بنت راجعه 2( . كذلك تشير إستجابات الزوج علي الصوره رقم ) 1112:  1838

من الدراسة ومش عجبها أهلها وال أمها شكلها عامله في مصنع ومش هتكون حاجه في 
ب ى االم ( تلك التي اآلخر زي قلتها" إلي اضطراب عالقة المريض بالبيئه من حوله ) اال

( " ده ولد بيتكلم مع ابوه في اسرار بينهم ومش عايز 10أكدتها إستجابته علي الصوره رقم )
أمه تسمعه بس شكلهم في مصيبه كبيره المشاكل بتاعة المخدرات " والتي نلمح فيها التوحد 

علي انهما قبل االوديبي للزوج وذلك في الخطأ االدراكي في رؤيته للشخصين في الصوره 
ذكور وليسوا ذكر وامرأه كما هو شائع في االستجابه علي البطاقة ، وكذلك إستجابته علي 

( "ده واحد وأمه شكلهم عرفوا خبر وحش وهما بيفكروا يعملوا ايه  BM 6الصوره رقم )
وشكلهم السبب في اللي حصل " الذى يشير إلي إستبصار الزوج الالشعوري بأن االرتباط 

لسبب في تعاطيه المخدرات. من هنا نستطيع القول انه كما كانت الزوجه )للزوج( باالم هو ا
هي بديله لالم في المستوي الالشعوري كان الزوج بالنسبه )للزوجه( بديال لالب على 
المستوى االشعورى ايضا وبديال لالبن على المستوى الشعورى ومن ثم كان هذا التعلق 

ن هو المنظم والمسير للعالقه الزواجية التي اعتبرها الزوج الكفلي ) التكميلي( بين الزوجي
كلها " خناقات وتجنب " واعتبرتها الزوجه " عالقه عاديه ال يوجد فيها الحب الذي نسمع 

وعرفه بأنه النمط التوافقى ذات  kinight Aldrichعنه" ذلك النمط الذي اشار اليه 
ن معين بين الزوجين وهو نمط الطفل / المتطلبات العصابية الذي يعمل علي احداث توزا

 االب.   
 الحالة الثانية: ى

إنطالقا من ان أقدم النظريات عن السعاده تري السعاده في التشابه الذي يوضع في      
 Kelly Preston etalمصطلح الشخصيه والتدعيم الذي نجده في االعمال المبكرة لكل من 

(Corsini, R. 1956 فهذا ما تفسره وتو ) ضحه هذه الحالة اذا كان التشابه الشديد في البنيه
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النفسية للزوجين أشبه بالتشابه بين نرجس وصورته المرآويه علي سطح الماء. فقد كان 
إختيار الزوجين بعضهما للبعض اآلخر علي اساس التشابه في اليتم والوحده، فالزوج قد 

اة والده وتركته لخالته بعد سفرها مات والده قبل بلوغه عامه األول كما تزوجت أمه بعد وف
مع زوجها الثانى وهو لو يتجاوز بعد عامه الثالث وبعدها تركته خالته وتزوجت فعاش مع 
أخوه األكبر سنًا منه والذى كان يتعاطى المخدرات فبدأ يتعاطى معه كما أشار الزوج "كانت 

الزوجة فقد مات والديهما  أول سرنجه خدتها من أخويا بعدها فقدت الثقة بالناس كلها". أما
فى حادثة إنقالب سيارة وهى لم تبلغ الخامسه من عمرها وتولت خالتها مع أخواتها تربيتها 
بعد ذلك حتى تزوجت وهى فى الرابعه عشر من عمرها. وألن الزوج كان صديقًا ألخوات 

الزوجين اللذين الزوجه وقد كانوا جميعًا يتعاطوا المخدرات، فقد كان ذلك بداية التعارف بين 
أكدا معًا أن تشابهما الشديد فى الوحده واليتم كان هو السبب فى اختيار وتعلق كالهما 
باآلخر كما فى قول الزوجه "جوزى كان صاحب أخواتى ومفيش حد واخد باله منه وال بيحس 
بيه وأنا كمان مفيش حد كان مهتم بيه وال بطلباتى وكنت بيشوف فى جوزى شبه كبير منى". 
وفى قول الزوج "لما جيت أجوز قررت أخذ أخت أصحابى وهى يتيمه األب وااألم وأنا كمان 

 وكمان بيهمنى الحوار ده".
وكما كان االختيار الشعورى على أساس التشابه النرجسى الشديد حيث يتشابه موضوع 

عالقة الحب )الزوج / الزوجه( مع أنا المريض، ألقت اإلشباعات الالشعوريه بظاللها فى ال
الزواجية حيث كانت الزوجة / للزوج )بديلة لألم( وكان الزوج )شبيهًا باألخوه( لدى الزوجة. 
ويمكنا فى البداية أن نلمح التشابه بين األم والزوجه فى وصف الزوج لهما كما يلى: "أمى 
ست إنتهازية رغم إنها غلبانه شويه وأنا كنت يستغلها فى الفلوس وباخذ مصروف منها 

جنيه( فى اليوم ورغم أن كان معايا فلوس كنت حاسس أن مفيش فى أيدى حاجه".  230)
ومراتى " هى كمان غلبانه شويه لكن بتحب الفلوس وعايزه تعيش عيشه مش عيشتها وهى 
انتهازية شوية". من هنا كان التشابه بين األم والزوجة، ذلك التشابه الذى استطاع الزوج من 

 الالشعوريه التاليه فى زواجه من شبيهة )بديلة( األم:  خالله أن يحقق اإلشباعات
استطاع الزوج أن ينتصر على األم الواقعيه ويسيطر عليها وينفى تبعيته لها إذ كانت  -1

غير  –األم من المعارضات إلتمام هذه الزيجه لرغبتها فى أن يتزوج ابنها األكبر اوال 
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الشديده نظرًا لحب األم له وتفضيلها  وقد كان الزوج يشعرتجاهه بالغيره  –شقيق للزوج 
( "ديه أم 6BMله على جميع أخواته. ويؤكد ذلك استجابة الزوج على الصورة رقم )

 شديده قوى شايفه ابنها رايح يتجوز وخايف تبوظله الجوازه ومش القى حد جنبه". 
 .والفوز بالزوجه / األم –بديل األب  –استطاع الزوج االنتصار على األخ األكبر  -2

 –استطاع الزوج فى عالقتة الزواجية بالزوجة أو األم السيئة اإلنتهازية  -3
وعبر التوحد باألب الميت أى محاكاته أو التشبه به كما قال الزوج "كنت  –كما أشار إليها 

عاوز ابقى شبه أبويا وعاوز الناس تقول كده ألنى كنت حاسس أنه راجل بجد، اتجوز ثالثة 
مخدرات وساب لنا ورث كثير". أن ينتقم من الزوجه/ األم فقد وعرف نسوان كثير وشرب 

تزوج من أخرى عرفيًا لمدة سنه وأقام الكثير من العالقات الجنسية خارج إطار الزواج. وكما 
كان الزوج يقوم بضرب نفسه كى تشعر به أمه وتعطيه مزيدًا من النقود أو الحب كما أشار 

ا المحل علشان تدينى فلوس أو تحس بى" أقام الزوج الزوج "كنت بعور نفسى واروح أكسر له
العديد من العالقات الجنسية خارج إطار الزواج كى تشعر به زوجته وتمنحه مزيدًا من 

. فكما  -زوجته  –الحب. وكان فى ذلك أيضًا مبررًا ألن يشعر الزوج بكراهية شديده نحوها 
ا واعرف نسوان عليها كنت بحس أشار "كنت باحس أنى بحبها لكن مع الوقت بدأت اكرهه

إنها بتكرهنى وعايزانى اضرب وعايزة تعيش عيشه مش عيشتها" بما يعنيه هذا السلوك الكاره 
( "ده MF 13من إهانة وقهر لمشاعر الزوجه. من هنا جاءت إستجابته على البطاقة رقم )

اآلخر  واحد اتصدم ، كان بيحب حد ودخل لقاه مات ومش عارف يعمل ايه ملوش حد فى
هيلجأ إلى المخدرات" بما يشير إليه لفظ )اتصدم( من معنى الفقد الذى عاشه الزوج ومن 
عدم ثبات موضوع الحب ، فكما أشار أوتوفينخل "أن الموت المبكر ألحد الوالدين يهيىء 
الطفل لتطوير نوعًا من الشخصيه الفمية ويزيد من التعلق باألب الباقى كما يزيد من فقد 

( ويتفق هذا مع النمط الذى أشار إليه أريك فروم بى 1113: 1838توفينخل ،  الحب )أو 
حيث تكون "مشاعر األشخاص فى هذا النمط المستغل  Biting Mouth"الفم المقضوم" 

 الفمى مصبوغه بمزيج من الكراهية والمراوغه ".
 (Clara Thompson, Milton Mazer and Earl Witenberg, 1955:346)   

كما كانت عالقة الزوج بزوجته مكرره لعالقته بأمه فى محاوله منه للسيطرة واالنتصار و      
عليها كدفاع ضد تبعيته لها وضد الرغبه الكامنه فى التوحد الكامل بها )االنصهار فيها( 
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المميز للمرحله الفمية المبكرة ، كانت عالقة الزوجه بزوجها مكرره لنفس هذا النمط من 
قتها بأخواتها ، ونلمح هذا التشابه فى وصفها لعالقتها بإخواتها بأنهم " كل العالقة فى عال

واحد منهم مش بيهمه غير نفسه ومكنتش بحس بجو األسره معاها" وعالقتها بزوجها بأنها 
"بحس أنى مش فارقه معاه"  ومن ثم وكما كانت عالقتها بإخواتها عالقة قدريه ألفكاك منها 

نفسها ما تشعرها فى عالقتها بزوجها فكما قالت "عمرى ما فكرت ، كانت هذه المشاعر هى 
فى الطالق" . من هنا يمكننا تفسير عالقتها بزوجها بأنها من النمط االستقبالى الذى دائمًا 
فى حالة من اإلحباط وخيبة األمل والذى ال يستطيع عمل أى شىء نتيجة ما إستشعرته من 

المشابه للنمط المستغل الفمى للزوج والذى أشرنا إليه،  فقد فى الطفولة. ذلك التثبيت الفمى
ومن ثم اتسق نمط شخصيتهما الفمى الطفولى مع رؤيتهما للعالقة الزوجيه بأنها "ولد غلط 

كما جاء فى  –مع بنت وهى طلعت مش بنت وعامله نايمه واالثنين خايفين من المواجهه" 
تصل بعد إلى النضج الذى يسمح لها ( _، فهى لم MF 13استجابتها على البطاقة رقم )

بأن تكون امراه ناضجه بداًل من كونها بنت / طفله تخشى المواجهه. كذلك جاءت إستجابات 
الزوجه على كل بطاقات االختبار مشابهه تمامًا لنفس اإلحساس بالعجز والوحده عند الزوج 

قبله مش عارف يبقى ( "ده ولد حزين بيفكر فى مست1كما فى إستجابتها على الصورة رقم )
فنان مشهور )كبير( ومش عارف يذاكر )كطفل صغير( وحاسس إن هوايته ضايعه" 
وإستجابة الزوج على نفس البطاقة "شايف حد يتيم وزهقان من الدنيا ومش عارف يعمل ايه 
ووصل لمرحلة اليأس وفى اآلخر هيأخذ مخدرات علشان تنسيه" وكذلك استجابة الزوجه على 

( "ديه بنت عايشه عيشه صعبه مفيش حد واخد باله منها وهى حزينة". هذا 2) البطاقة رقم
كما جاء محتوى القصص لدى الزوجين ذات محتوى نرجسى تمامًا حيث يطغى فيه العالم 
الداخلى على مثيرات العالم الخارجى مع تفاقم اإلحساس بالوحده والعجز إلى حد االستنكار 

( "واحد 20لهما كما فى استجابتها على البطاقة رقم )والدهشه من تصديق تدعيم اآلخر 
بينتحر وفيه حد تانى بيمسكه شكله صدق إنه فيه واخد واخذ باله منه وينقذه" مما يشير إلى 

 فقد الثقه التام باآلخر وبالعالم.
  -الحالة الثالثة: 
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متبادلة بين تجسد ديناميات هذه الحالة ما اشار الية التراث السابق باالعتمادية ال     
الزوجين، فمثلما يكون المدمن عبدا للعقار يكون التعلق غير الصحى به محددًا الدمان 

. ونظرا (Bokhan N.A., etal , 2013)الحب، بما هو ظاهرة ادمانية كما اشارت دراسة 
الن التعلقات بالموضوعات المبكرة تعطل قدرة الفرد على تفادى االضطرابات النرجسية 

ات الزوجين فى المقابلة الثار العالقات المبكرة باالم / االب بما هى تثبيتات كشفت تداعي
فميه حيث حلت الزوجه محل ام الزوج كما اشار الزوج وبوضوح شديد " انا باعتمد عليها 
فى كل حاجه وهى حلت مكان امى "  وكما كانت االم هى المساعد الساحر للزوج بتعبير 

على غرار صورة هذه االم فهى كما قال الزوج "عاوزه تعملى  اريك فروم كانت صورة الزوجة
اى حاجة وبأعتمد عليها فى كل شى ومش بتزعلنى فى حاجة ومش بتقدر تبعد عنى مهما 

إذ  -حصل" تماما مثل أم الزوج . كذلك كان اختيار الزوجه لزوجها على المستوى الشعورى 
على غرار صورة  -دى شركات االدوية  تم اللقاء بينهما من خالل عملهما كصيادله فى اح

االب ، فالزوج كما قالت الزوجه " شبة بابا فى الطيبة وبينفذلى كل اللى انا عوزاه زى بابا " 
. ونظرا الن الزوجه قد توحدت اوديبيا باالب الطيب، وهى لم تزل ترغب فى االم وال 

م وعنادها لها، تلك األم التى تستطيع التنازل عنها فقد كان ادمان زوجها رمزا لقسوة تلك اال
كانت الزوجه تود التفاهم معها والتوحد بها. ومن هنا كان اصرارها على الزواج من زوجها 
وعنادها السرتها التى كانت رافضة لهذا الزواج محققا لنوعا من االنتصار االوديبى على االم 

، وكأن شفاء الزوج من ومحاولة  ايضا )من الزوجه ( لترميم وشفاء عالقتها بهذه االم 
األدمان هو رمزًا لشفاءها من قسوة االم المعذبة ، و اليفوتها بالطبع إلتقاط هذه العالقة فى 

" واحد يستنجد بواحده علشان هو   (MF 13)التشابة فى استجابة الزوج على البطاقة رقم 
طاقة " ده واحد بيتوقع منها المساعده وهى مش راضية " واستجابة الزوجه على على نفس الب

مريض وواحد شيخ او معالج او ساحر بيشوف هو حى وال ميت و واحد عايز يساعده" بما 
  -يعنيه ذلك من :

ينتمى تخييل المعالج او الساحر )للزوجة( هنا إلى المرحلة الفمية حيث يشبة هذا  -1
لسلوك المعالج "العامل المغفل الذى يعمل بال هواده" صانع السعاده الغير وهو بهذا ا

( والذى 183:  1898يرتفع الى مستوى االم المثالية الكريمة ) مجموعه من المؤلفين ، 
يعنى ان رغبة الزوجه فى معالجة الزوج أو مساعدته ليست فقط مدفوعه بالحب على 
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المستوى الشعورى وانما هى مدفوعا أيضًا بان تكون محبوبه على المستوى الالشعورى  
ى يفرض عليها عددًا النهائى من االفعال من أجل ان تكون ذلك المطلب )الحب( الذ

فى دائرة خدمة الزوج أو مساعدته وان تطيع مطلبه، االمر يؤدى بها  الى االعتمادية 
المتطرفه على الزوج . وتشير رغبة الزوجة فى ان تكون محبوبه هنا الى رغبتها فى 

والتى تود ان يتفاهما ويتحابا  التغلب على االم القاسية التى فشلت فى االنفصال عنها
 معا، فكما قالت الزوجه " كان نفسى نبقى متفاهمين اكثر انا وماما". 

احد االنماط  -  (MF 13)كما فى استجابة على البطاقة  –يمثل طلب الزوج للمساعده  -2
حيث   Bela Mittlemannالمتكررة والمحدده لنمط تكامل الحاجات  الذى تكلم عنة 

الى المساعده بينما يقدم  cray for helpريكين متوساًل فى الطلب يكون احد الش
الطرف االخر تعويضا مبالغ فية لهذا الطلب وذلك على الرغم من أن سلوك الشريك 
الذى يطلب المساعدة يحمل اتجاهات نافذة واستنكارية ويعمل على انهاك االخر . وهذا 

جحود" رغم ذكره فى المقابله ان  ما نالحظة فى استجابة الزوج " هى مش راضية وده
الزوجة " طيبة وجدعه شافت منى كثير" ونجد تفسير مثل هذه العالقة بين الزوجين فيما 

( . فى Glick, Robert A. and Meyers Donald I.,1988 : 128أشار إليه )
وجود وحده بنيوية بين الشخصية النرجسية )الزوج( والشخصية المازوخية )الزوجه( حيث 

وجود إلحداهما دون االخر اذ يهدف الدفاع المازوخى / النرجسى الى زيادة السيطرة  ال
على االم القاسية وليس التنازل عنها. هذا كما يمكننا مالحظه ما يلى فى استجابات 

  -الزوجه: 
وجود ثنائية وجدانية واضحة فى كل استجابات الزوجه التى جاءت بى " أو " على جميع  -1

مما يشير الى انشطار وجدانى شديد لديها كما جاء مثال فى  T.A.Tبطاقات اختيار 
( هو " بيفكر فى كمان يعزف علية او يكسرة " والصورة 1استجابتها على الصورة رقم )

( " الست ديه والبنى ادم ده حصل بينهم خناقة وفى النهاية بيتصالحوا او 10رقم )
 هيسبها ويمشى".



 وفاء مسعود احلديىند.                                            

     4025  أبريل ،4، ج24  العدد ،النفسي اإلرشاد مركز، النفسي اإلرشاد جملة  
)388) 

" فى  (2)القات كما جاء فى استجابتها على الصورة رقم وجود فصل تام بين االفراد والع -2
ست حامل بتفكر فى مستقبل البيبى وفى راجل وحصان بيشتغل فى االرض وفى االخر 

 “.الست ديه هتخلف واللى بتقرأ هتفكر فى القصة 
إستخدام الزوجه لجملة زى ما تكون فى استجابتها على معظم الصور كما فى إستجابتها  -3

"  (20)("زى ما يكون واحد خارج من الظلمة للنور" والصورة رقم 14رقم )على الصورة 
زى ما يكون واحد عامل جريمة او مذنب " مما يشير الى وجود عالم افتراضى تتحدث 
عنه الزوجة وكأنها تحيا فى عالم اشبه بحلم قد يتحقق اوال، مما يؤكد نرجسية الزوجه 

لى عالمها الداخلى. كما يشير أيضًا الى ان الشديدة وانسحابها من العالم الخارجى ا
نرجسية الزوجه هى الميكانيزم المحدد الستمرار العالقة الزواجية كما وصفها الزوج فى 

هى متوقعه فى يوم من االيام أنى هخف ومؤمنة انى هبقى كويس " بما يعنيه “قوله 
 ية.االيمان من مثالية مطلقة وبما تعنيه المثالية المطلقة من النرجس

بنمط الُمالحق  Betchen (1996)هذا كما تشير دينامية هذه الحالة إلى ما عرفه 
األبوى والمتباعد الطفولى حيث تمثل الزوجة نمط الُمالحق أو المتابع األبوى ويمثل 
الزوج نمط الطفل المتباعد ومن ثم يساعد كل منهما اآلخر فى تأمين تفاعل األب االبن 

 / أو األم االبنة.
 لة الرابعة:الحا
لقد ماثل فرويد بين الحب الرومانسي والوالد المحب الذي يسقط مثاليته علي الطفل كي     

يستبدل بها نرجسيته المفقوده في الطفولة ، كما تكلم في مقالته "اسهامات في سيكلوجية 
ان الحب" عن شكل الحب الذي يحاول من خالله الرجل ان ينقذ المرأه التي تبدو تعسه ويريد 

يحميها ويدعمها حيث يأتي هذا السلوك من رغبة الولد في ادراك أمه كضحيه تعسه لسيطرة 
والده ، ومن ثم يشعر كثير من االبناء في عالقتهم التنافسيه مع آبائهم ان االب يستغل )أو 
يسئ( معاملة االم جنسيا ويرغمها علي اقامة عالقه جنسيه معها وفى ذلك يجد الطفل مبررا 

االم وإمتالكها ، ويلعب هذا االعتقاد دورا هاما في تخييالت الكثيرمن الرجال اللذين  لحماية
يتخيلوا أنفسهم منقذين للعاهرات من إستغالل الرجال ، حيث يشعر الرجل بالبهجه النه 

( وتجسد هذه الحالة Strean, 1985:16-15يحمي المرأه التعسه ويحقق لها السعاده )
الوديبيه المحارميه اذ كان )الزوج( في عالقه محارميه كامله مع أمه لتفعيل  هذه الرغبات ا
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وأخته قبل وفاتهم في حادث وكان تفاعلهم اشبه بتفاعل زوجين فعليين فكما اشار الزوج " 
كانت بالنسبه لي روحي ومقدرش استغني عنها وكنت مشترط عليها لما تتجوز تعملي اوضه 

االم لدي االخ )الزوج( في عالقته باالب حيث كانت  في شقتها" كما كانت االخت تلعب دور
تدافع عن مطالبه وميراثه )أي الحمايه االشباع( ،  وكما كان الزوج لديه عالقات محارميه 
كامله )باالم واالخت( كانت الزوجه متعلقه شهوانيا جدا باالب فقد أوضحت انه "حنين جدا 

ق جدا وببقي عاوزه اصالحه" كما اشارت جدا جدا ودمعته قريبه بحبه ولو زعل مني باضاي
ايضا انها كانت علي عالقه محارميه غير كامله بهذا االب. هذا كما أشارت الزوجه إلي 
ارتباطها الشديد جدا باالم رغم اختالفاتهم الكثيره معا والتي أوضحتها بقولها "إحنا مش 

لة "بتصعب عليا " في وال يفوتنا بالطبع دال“. أصحاب لكن انا بحبها وهي بتصعب عليا 
اشارتها الي مشاعر الذنب الالشعوريه لخيانتها ألمها مع أبوها. هذا كما  أشارت الزوجه إلي 
عالقتها المحارميه أيضا مع اب الزوج والتي صرحت لزوجها بها أثناء الخطوبه وقبل الزواج 

جه كما يشير أيضًا ، ويشير كل هذا إلي التثبيتات قبل االوديبيه المحارميه أيضا لدي الزو 
إلى أن اختيار الزوج لزوجته وحبه لها الذي استمر سنتان قبل الخطوبه وأربعه سنوات 
خطوبه أقاما خاللها عالقه جنسيه معا من نوع "حب المنقذ" الذي تكلم عنه فرويد وأشار إلي 

لحبها  إنه يأتي من رغبة الولد في إدراك أمه كضحيه تعسه لسيطرة والده ليجد لنفسه مبررا
وامتالكها ومن ثم يشعر بأنه قد نجح في إنقاذها من االستغالل وقدم لها الحمايه والسعاده . 
ويتسق هذا ويجد ما يؤكده مع صوره االب التي اشار الزوج فيها إلي االب بى " شيطان، 
مسخ، ممكن يشيل قلبه ويحطه تحت رجليه، اناني، عنده حب تملك، بتاع نسوان " أي االب 

المستغل الذي حاول الزوج من خالل إمتالكه وحبه المه واخته أن ينقذهم منه ى قبل  القوي 
الزواج ى ثم أنقذ زوجته أيضا بعدهما تلك التي كانت قد اقامت عالقة محارميه معه )اب 
الزوج( قبل زواجها بها. وكما كانت الزوجه بديله لالم االوديبيه لزوجها علي المستوي 

وج هو ابن الزوجه علي المستوي الالشعوري أيضا فكما اشارت الزوجه الالشعوري ، كان الز 
" بحس انه ابني وانه عاوزني ادلعه طول الوقت واعوضه علي اللي فات "من هنا كانت 
التعويضات ) التكميليه( الالشعوريه قبل االدويبيه بين الزوجين هي مصدر االشباعات 

ها اريكسون عندما ذكر " ان معظم مشاكل الزواج الالشعوريه في هذه العالقه والتي أشار الي
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في المرحلة الفمية يدور حول المشكالت الجنسيه والتفاعالت بين الشخصيه مثل التدليل 
 ,Streanوالمداعبه كمشاعر مشابهه للعالقه الجنسيه مع االم والتفاعالت المثيره معها " ) 

( طبيعة العالقه الفمية MF 13( وتعكس استجابات الزوجين علي البطاقه رقم)1985:26
باالم والتثبيتات االوديبيه غير المحلوله كما في إستجابة الزوج " واحد نايم واغتصب البنت 
والبنت ممكن تكون ماتت " والزوجه " ديه واحده بتعيط وفيه حد مات وهي حاطه رأسها عليه 

ى استجابه الزوج مع بتعيط وحزنت علي موته " ويتسق تخييل إغتصاب البنت )أو الزوجه( ف
طبيعة وصف الزوج لالم " بأنها عبيطه تسكت علي حقها وهي االم واالخت والصديقه " 
فهي االم التي كان يقيم معها عالقته الجنسيه المحارميه ومن ثم كانت هي البنت التي 
يغتصبها وهو نائم ) تبرير ال شعوري ( والتي ربما كان موتها الفعلي يقترب من تخييله " 
ممكن تكون ماتت " نتيجة لهذا االغتصاب كعقاب لها علي عالقتها االثمه معه . أما 
الزوجه فيشير تخييل"فى حد مات وبتعيط عليه " الى موت الحبيب / االب كعقاب له علي 

 تلك العالقه المحارميه االثمه معها تماما مثل موت البنت بعد إغتصابها لدي الزوج.
 -غير المعتمدة علي المواد النفسية: أما عن ديناميات الحاالت 

تتفق استجابات الحاالت االولي والثانية  مع ما هو شائع من استجابات علي بطاقات اختبار 
T.A.T  اذ تشير استجابات الحالة االولى في استجاباتها علي الصورة رقم(MF 13)  الي

الجنسية في  حيث تشيع الموضوعات –ما هو شائع في االستجابة علي هذه البطاقة 
االستجابة علي هذه الصورة وينظر الي الشاب علي انه كان يدير أو انه يدير اتصاال جنسيا 
مع المرأة في الفراش وقد تكون هذه المرأة زوجته أو صديقته وقد تكون مومسا وتكشف 
القصص عن اتجاهات العميل نحو النساء او الجنس ومن الموضوعات الشائعة ان المرأة 

: 1889)لويس كامل مليكة، -في الفراش زوجه الشاب وهي ام مريضه أو ميته الراقدة 
( وهذا ما جاء في استجابات الزوج إذ ذكر " واحد نايم مع واحده وندمان وغالبا 913

مكملش " والزوجة " واحد قتل واحده بعد ما نام معاها وندمان علشان شكله كان بيحبها أو 
 هو ندمان ".ممكن تكون مغمي عليها أو ماتت و 

وتشير استجابات الزوج الي الشعور باإلثم الخاص بالنواحي الجنسية بينما تشير استجابات 
الزوجة الي االتجاهات العدوانية من الشاب نحو زوجته أو نحو النساء عامة. وكذلك 
استجابات الحالة الثانية التي تتضح قدرتها علي اختبار الواقع في منطقية مضمون 
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لي نفس البطاقة اذ اشار الزوج " اثنين نايمين مع بعض والراجل حاسس بتأنيب االستجابة ع
ضمير النه مش عارف يبسط البنت الي معاه لضعفه الجنسي " والتي أكدتها استجابته علي 

" ولد زعالن وبيبص علي الكمان النه معملش الواجب بتاعه وخايف من باباه  1الصورة رقم 
ه " بما تحمله رمزيه الكمان احيانا من اشاره الي األنثى )لويس احسن يزعله وبيفكر يعمل اي

 ( ورمزيه "معملش الواجب" الي ضعف الكفاءة الجنسية.903: 1889كامل مليكة، 
هذا بينما عكست استجابات الزوجة اتجاهاتها العدوانية نحو الضعف الجنسي لدي الزوج في 

ء حتي ولو بالجنس. فكما ذكرت الزوجة في قولها بعدم قدرته علي اثبات مرغوبيته لدي النسا
( " شاب بيعمل عالقات كثيرة، بيحاول يثبت انه MF 13استجاباتها علي البطاقة رقم )

مرغوب بس في كل مره مش بيقدر يثبت ده حتي بالجنس وهو بيتألم وزعالن بس مش 
ها في بيحاول يظهر ده " وكذلك اشارت الزوجة الي سلبيتها تجاه هذا الضعف لدي زوج

( اذ اشارت " ده طفل بيحب الموسيقي و يتمنى يعزف علي 1استجابتها علي الصورة )رقم 
الكمان لكنه ال يستطيع العزف عليه وعنده صعوبه في انه يعمله، فاكتفي باالستماع فقط " 
بما تحمله رمزيه العزف علي الكمان من الفعل الجنسي ورمزيه االستماع فقط الي كف هذا 

 الفعل.
طالقا من رأي فرويد فى أنه "حتي الشخص المحظوظ بقدر كاف لتفادي التثبيتات وان

 Markovie, Zorica, 2000المحارمية فانه ال يستطيع ان يهرب من تأثيراتها تمامًا 
( فهذا ما نجده في استجابات الحاالت )الثالثة( و) الرابعه (اذ تشير استجابات الحالة (384:

مركب األوديبى الذي يكمن خلف عدم تمييز الزوج بين الزوجة و الثالثة والرابعة الي ال
" واحد نايم مع مراته وقام يعمل اي حاجه (MF13) العاهرة كما في استجابته علي الصورة 

أو واحد نايم مع واحده في الشارع وبينام معاها وهو ندمان "واستجابة الزوج التي تحرم الفعل 
في الحرام وندمان علي اللي عمله وزعالن من نفسه " بما الجنسي " ده واحد نايم مع واحده 

تحمله رمزيه التحريم ايضا من التثبيت األوديبى علي العالقات المحارمية . أما في الحالة 
الرابعة فنلمح تفكك شديد بين االنا واالنا األعلى اذ اشار الزوج في استجابته علي الصورة 

(MF 13) اجه ارتكبها غلط، ممكن يكون اغتصبها أو قتلها "ده واحد بيمسح عنيه هل في ح
اتعشم تكون زوجته " بما تحمله دالله االستفهام "بهل" من شك في اقامه العالقة الجنسية 
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والعقاب عليها بالقتل أو االغتصاب في حاله حدوثها هذا كما فسرت الزوجة سلوك زوجها 
لبنات الهوي وكل شويه يروح يدفع نحو العالقة الزواجية بقولها "ده واحد عنده هوس جنسي 

لواحده منهم وينام معاها وبعدين يزعل ويضايق وضميره يأنبه وبحزن علي نفسه وكل يوم 
زائد أو عنده مشاكل نفسيه ثانيه خطيره ومش عارف يبطل ازاي ينام معاهم ويبقي حد 

ه وتجاه نظيف ويعرف ربنا ويبطل احساسه الزائف الفظيع ده وازاي يتخلص منه تجاه نفس
مراته اللي بيخونها " والذي يعكس استبصارها الرائع بحاله زوجها وحبه للبغايا بما هو تثبيتا 
علي التخييالت التي تشكلت اثناء بلوغ الولد والتي يعيد العثور عليها في الحياه الواقعية" كل 

نجد ما  يوم زايد، ومش عارف يبطل احساسه الزائف ده" ذلك التفسير أو االستبصار الذي
( " ده ولد بيفكر في حاجه معينه .. وبيبص 1يؤكده في استجابة الزوج علي البطاقة رقم )

لمنظر الكمان .. وبقي مدمن الشغل علي الكمان" بما تحمله رمزيه الكمان من فقد القدرة 
علي السيطرة أو التخلي عن التعاطي "الشغل علي الكمان" اي الفعل الجنسي. وكذلك 

( " ولد واقف خلف امه بس نظره الولد تدل علي انه يرتكب BM 6ي الصورة )استجابته عل
خطأ اكيد في حاجه غلط وال يا تري عايز يرتبط بواحده مش علي مزاج امه، المهم امه 
شكلها عايزاه يرجع زي االول " والتي تشير إلى رغبة االم وتعلقها باالبن واسرها له فيها 

جه غلط" والتي تحمل دالله الفعل الجنسي. ويعد عدم التمييز وتفسيره لهذا التعلق ب "في حا
بين الزوجة والعاهرة في الحالة الثالثة تثبيتًا علي المشاعر الحنونة تجاه االم حيث يفضل 
الولد اختيار عاهره حقيقيه وامراه سيئة السمعة ويوجهه غيرته لمن تقوم معه )الزوجة( بعالقه 

هذا في حين يكون في شعور  –ا في استجابته بهل ويتضح هذ -جنسيه في صوره شك. 
الراشد صوره االم التي تستحق التقديس والنقية اخالقيا )الزوجة( .ويعيدنا هذا التناقض الحاد 

العاهرة( الي طفوله الرجل والي لحظه الوحدة بين االم العفيفة  –بين الصورتين  )االم 
لطفل اكتساب الكثير من المعارف عن العالقة والعاهرة التي تحدث في الوقت الذي يبدأ فيه ا

الجنسية بين الراشدين حيث يعارض الولد في البداية امكانيه قيام الوالدين بمثل هذه العالقة 
ولكن يدرك اجال او عاجال عدم استثناء االبوين من هذه العالقة وبخاصة امه التي ال تبدو 

ًا. ومن ثم يوقظ وعيه بعض رغباته الطفولية بال خطيئة وان اختالفها مع العاهرة لم يعد كثير 
في حب امه علي الرغم من عدم امتالكه لها، كما انها تخبئ ايضا المركب األوديبي 

(Markovie Zorica, 2000, p.282-283)  هذا كما ُيعد حب البغايا في الحالة الرابعة
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فعندما يكره الولد االب تثبيتًا علي التخييالت التي تشكلت اثناء بلوغ الولد، –كما قلنا  –
ويرغب ثانيه في امه التي ال يمكن التسامح مع عهرها أو خطيئتها، فان موضوع تخييالت 

 ( .6BMالولد يكون هو النشاط الجنسي مع امه كما اشرنا في استجابته علي الصورة رقم )
 ويمكننا إجمال نتائج الدراسة الدينامية فيما يلى :

جية نمط العالقة المبكرة باألم لدى مجموعة األزواج المعتمدين لخصت )كررت( العالقة الزوا
 وزوجاتهم والتى يمكن توضيحها فيما يلى :

 الحالة األولى:
إنعكس نمط التعلق غير اآلمن باألم لدى )الزوج( وخبرته "باألم القالبه" فى رؤيته      

الرتباط الشهوى لزوجته على أنها خائنة "واحد عرف أنه مراته بتخونه" كما انعكس ا
والعدوانى باألم بإعتبارها صورة مراويه )نرجسيه( له فى إسرافه الشديد وتفاخره بالقوة الجنسية 
فى عالقته الجنسيه بالزوجة. كما انعكست نرجسية )الزوجة( الشديدة وتعلقها الشديد باألم 

الذى تبدى فى الذى عطل تفاديها لالضطرابات النرجسية فى تعلقها الشهوى الشديد باألب و 
عالقتها الزواجية فى عالقتها التنافسيه الشديدة مع أم الزوج كما منعها من اإلشباع الجنسى 

 مع الزوج بما يعنيه منع اإلشباع من تحريم المتعه كعقاب على الرغبه المحارميه مع األب.
 الحالة الثانية:

لتشابهما الشديد فى البنيه  حدد نمط العالقة بالموضوع الغائب )موت الوالدين( لدى الزوجين
النفسية والتى جاءت أشبه بتشابه نرجسى مع صورته على سطح الماء إذ كان اختيار كاًل 
منهما لآلخر يحقق وينفى معًا الرغبه الطفليه فى الوالد من الجنس اآلخر ومن ثم كان 

ة "عمرى ما فكرت االرتباط الزواجى أشبه بالعالقه القدريه التى إلفكاك منها، كما قالت الزوج
 فى الطالق".
 الحالة الثالثة:

حدود نمط العالقة المتصدعه ذات التخييالت المازوخيه والخضوع ألنا أعلى سادى      
يمثل التحريم ويضم صورة األم واألب معًا )للزوجة( ، والعالقة باألم الساحره للزوجه بتعبير 

الين )للزوج( نمط التكامل الالشعورى بين اريك فروم أو الثدى المتاح دائمًا بتعبير مالنى ك
الُمالحق األبوى والمتباعد الطفولى  Betchen( 1996الزوجين وهو ما عرفه )
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Parentified Pursuer/ Child Like distances   وأشار فيه إلى أن الُمالحق يمثل
يساعده فى النموذج األبوى والمتباعد يمثل النموذج الطفولى ومن ثم يختار كل منهم اآلخر ل

تأمين تفاعل األب الُمالحق أو المتابع والطفل المتباعد. هذا كما تجسد ديناميات هذه الحالة 
إلى ما أشار إليه التراث السابق باالعتمادية المتبادلة بين الزوجين أو إدمان الزوجه للحب او 

 بنموذج تكامل الحاحات بين الزوجين. Bela Mittelmannما اشار اليه 
 الرابعة:الحالة 
يعكس الفشل التام فى عبور المرحلة األوديبية لدى الزوجين حيث التوحد المرضى باألم      

لدى )الزوج( وباألب لدى )الزوجة( طبيعة اإلشباعات الالشعورية األوديبية المتحققه فى هذه 
ب )لدى العالقة الزواجية القائمة على أساس بدائل الصور األبويه حيث كان الزوج بدياًل لأل

الزوجه( كما كانت الزوجه بديله لألم لدى )الزوج(. وتعكس ديناميات هذه الحالة ما أشار 
كوسيلة  Pursuit – avoidanceبإسكريت تجنب المالحق    Shaddock (1998)إليه 

دفاعيه من الزوجين للتوافق مع قضايا التداخل والهجر )النبذ( فى الطفولة حيث يستبدل 
حق العالقه الحميمة بدراما المشاعر ويستبدلها المتباعد بصراع القوة. هذا )المندمج( الُمال

على العكس من الديناميات التى تكمن لدى األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم إذ جاءت 
إستجابات الحالة )األولى( تتفق مع ما هو شائع فى اإلستجابه على صور االختبار. كما 

لى اختبار الواقع فى منطقية مضمون إستجابتها على عكست الحالة )الثانية( قدرتها ع
االختبار. أما الحالة )الثالثة( و)الرابعة( فقد اتضح فيها التثبيت األوديبى على األم حيث فقد 
الزوج فى الحالة )الثالثة( القدره على التمييز بين الزوجه والعاهره، وكان الزوج فى الحالة 

 يتًا على التخييالت التى تشكلت أثناء بلوغ الولد.)الرابعة( يحب البغايا بما هو تثب
 :ملخص إمجاىل لنتائج الدراسة

 تشير نتائج الدراسة إلى:    
وجود السيكوباتيه كمقياس ُمميز لبروفيل الشخصية لدى مجموعة األزواج المعتمدين  -1

وزوجاتهم ومميزًا أيضًا لبروفيل الشخصية لدى مجموعة زوجات المعتمدين وذلك 
 تهم بمجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم.بمقارن

تشابه بروفيل الشخصيه بين مجموعة األزواج المعتمدين ومجموعة األزواج غير  -2
المعتمدين مما يشير إلى احتمالية إصابتهم باضطرابات نفسيه كما يشير إلى 
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: 1893انكارهم لسيكوباثولوجيه خطيرة )التحريف إلى األحسن( لديهم )لويس مليكه، 
39.) 

 أكدت الدراسة الديناميه هذه النتائج إذ توصلت إلى:  -3
أواًل: أسس إضطراب العالقة بالموضوع لدى مجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم بما 
هو نمط لموضوع متقلب فى )الحالة األولى( وغائب فى )الحالة الثانية( ومتصدع ذو 

عة( لتلك البنية التى سماها كيرنبرج تخييالت مازوخية وأوديبى محارمى فى )الحالة الراب
بينية الشخصية المضاده للمجتمع )السيكوباتيه( وهو ما يتفق مع ما توصلت إليه 
الدراسة فى تحديد مقياس السيكوباتية كمقياس ُمميز لبروفيل بروفيل الشخصيه لمجموعة 

 األزواج المعتمدين وزوجاتهم.
موعة األزواج غير المعتمدين فى الحالة )الثالثة( ثانيًا: اتفق وجود التثبيت األوديبى لدى مج

و)الرابعة( مع عدم وجود فروق فى بروفيل الشخصية لدى مجموعة األزواج المعتمدين 
معطاًل لتفادى االضطرابات  –التثبيت األوديبى  –واألزواج غير المعتمدين وذلك باعتباره 

هت باثولوجية األزواج المعتمدين النرجسيه وممثاًل إلضطراب العالقة باألم. ومن ثم تشاب
واألزواج غير المعتمدين، هذا مع العلم بوجود احتمالية أن يكون الزوج فى الحالة مدمنًا 

 للجنس كما أشارت الزوجة.
ثالثًا: لخصت )كررت( العالقة الزواجية لمجموعة األزواج المعتمدين وزوجاتهم نمط العالقة 

تها فى وجود تشابه فى تكوين الشخصيه لدى الزوج المبكرة بالموضوع كما تحددت ديناميا
التناسلى( من التطور  –المعتمد وزوجته وتواجدهما فى مستوى متقارب )المستوى قبل 

الجنسى. كما تحدد ميكانيزم اإلشباع فى العالقة فى دينامية العالقة التى أشار  –النفسى 
مل على إحداث توازن عصابى بنمط المتطلبات العصابية الذى يع Kinight Aldrichإليه 

تكمييلى فى )الحالة األولى( والنمط النرجسى الذى أشار إليه فرويد فى )الحالة الثانية( ونمط 
الُمتابع األبوى والمتباعد الطفولى فى )الحالة الثالثة( ونمط تجنب الُمالحق فى )الحالة 

ع اإلشباع الالشعورى فى الرابعة(، كذلك حدد نمط المتابع األبوى والمتباعد الطفولى لنو 
 الحالة )الثالثة( و)الرابعة( لدى مجموعة األزواج غير المعتمدين وزوجاتهم.
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Summary of the Study: 
 

   The study aimed at investigating the dynamics of the marital 

relationship on a group of dependent husbands and their wives in 

comparison to a group of independent husbands and their wives. In 

order to achieve the aims of the study, the study has applied the 

Clinical Interview, Minnesota Multiphasic Personality Inventory 

(M.M.P.I), in addition to the Thematic-Appreciation Test. The study 

reached the following results: 

1) There are significant statistical differences on the psychopathic 

measure between the group of dependent husbands and their wives, 

the group of independent husbands and their wives in addition to the 

group of dependent wives and the group of independent wives.  

2) There are no differences on the psychological profile in the group 

of dependent husbands and their wives while there are differences in 

the group of independent husbands and their wives.  

3) There are no differences between the group of dependent husbands 

and the group of independent husbands.  

4) The dynamic study has assured the psychopathic diagnosis for the 

group of dependent husbands and their wives in contrast to the group 

of independent husbands and their wives, goes back to the dynamics 

of the troubled relation with the other which came as inconsistent in 

the (first) case, absent in the (second), flaw and with masochistic 

fantasies in the (third) case and oedipal incest in the (fourth) case, has 

established for what Kernberg called the anti-social (psychopathic) 

character structure. 

The dynamic of the pursuer-distancer has determined the model of the 

unconscious complementary model for the group of dependent 

husbands and their wives and also for the (third) and (fourth) case of 

the group of independent husbands and their wives.   
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