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مقدم ـــــــــــة :
يعيش الفرد في حياتو متفاعبل مع البيئة المحيطة بو  .كذلؾ

يكمف في بناء عبلقات

إنسانية تجعمو يمتد مف خبلليا إ لى مجاالت متعددة في الحياة البشرية  .حيث يستطيع الفرد
تحقيؽ ذاتو ك إنتمائو في بناء عبلقات

إجتماعية كىذه العبلقات التي يكتسب منيا

الفرد

مضاميف حياتو  .كتختمؼ العبلقات اإلجتماعية بإختبلؼ أىدافيا .
كلعؿ أبرز العبلقات ك أشدىا في المجتمعات اإلسبلمية عامة كالمجتمع الجزائرم
خاصة ىي عبلقة الزكاج  .حيث يعتبر ميثاؽ غميظ ال ينحؿ بسيكلة إذ نجد في ىذا العقد
حقكقا ككاجبات ؿكبل الطرفيف(الرجؿ كالمرأة ).
كمف بيف حقكؽ الرجؿ التى دؿ عمييا الديف اإلسبلمي ك إحتضنيا المجتمع الجزائرم
عبر العصكر ىي حؽ تعدد الزكجات حيث يعتبرالتعدد حؽ إضافي لمرجؿ يمكنو اإلستفاد ة
منو كقت الجاحة قاؿ تعالى''كانكحكاما طاب لكـ مف النساء مثنى كثبلث كرباع فإف خفتـ أال
تعدلكا فكاحدة اك ما ممكت ايمانكـ'' كبإعتبار الخصكصية الفيسيكلكجية كالفر كقات بيف الزكاج
األحادم ك المتعدد عند ا لرجؿ  .فيل يمكننا أن نميز شخصية الرجل متعدد الزوحات
بسمات نوعية ؟
مف ىذاالمنطمؽ

جاءت ىذه الدارسة لمعرفة شخصية الرجؿ متعدد الزكجات في

الـ جتمع الجزائرم .ك التي نيدؼ مف خبلليا إلى التعرؼ عمى مدل اإلستقرار النفسي ليذا
الرجؿ كمدل تحكمو في األنا ،كمعرفة القدره عمى مكاجية المكاقؼ الجديدة .مف خبلؿ أبعاد
الحياة اإلنفعالية
كما يمكننا معرفة مدل تحقيؽ ذكاتيـ كتنمية شخصيتيـ كقدرتيـ عمى اإلصبلح الذاتي
كنحاكؿ بذلؾ الكشؼ عف مدل الضبط اإلنفعالي لدل الرجؿ المتعدد الزكجات كحسف تقديره
لذاتو مف خبلؿ أسمكبي اإلنتماء كاإلنجاز ك تؤخذ ىذه الحاالت بطريقة قصدية يتـ دراستيا

طرح موضوع الدراسىة

الفصل األول

باستخداـ تقنيات البحث العممي مف خبلؿ المبلحظة ك المقابمة العيادية نصؼ المكجية
كتطبيؽ إختبار تفيـ المكضكع .ليككف المنيج العيادم ىك السبيؿ األمثؿ ليذه الدراسة .
حيث يرجع ذلؾ لطبيعة دراستنا كاإلمكانيات المتاحة لمباحثة
بالتعميؽ .في معرفة األفراد كظركؼ حياتيـ النفسية كالمعشية

التي تقكـ مف خبلؿ ىا
مع زكجاتيـ بإستخداـ

دراسة الحالة التي ىي الكعاء الذم ينظـ العيادم مف خبللو كؿ المعمكمات كالنتائج التي
يتحصؿ عمييا مف الفرد.
كلـ تعتمد الباحثة في مكضكعيا ىذا عف اؿدراسات اؿسابقة إلفتقار مكضكع التعدد في
اؿدراسات اؿنفسية العيادية ،إال أنيا إعتمدت عمى مقكمات أنثربكلجية لممجتمع الجزائرم
محاكلة كضع ذلؾ عمى محؾ عيادم ؼ جاءت اؿدراسة مقسمة إؿل قسميف جانب التراث
األدبي ،كالجانب الميداني أدرج التراث األدبي ضمف فصميف ؛ األكؿ  :تحت عنكاف سمات
اؿشخصية  .ك الذم يطرح مف خبلؿ دراستة السمة كالشخصية في عناصر ىي تعريؼ
كأنكاع كمعايير تحديدىا ككذلؾ الشخصية كالنظرمات المحددة لبنا ئيا كما نفكه إلى قياسيا
كمقكماتيا كمف ثمة سمات الشخصية السكية كمايميز الشخصية اؿجزائرية .
ليتي الفصؿ الثا ني  :المعنكف تحت الزكاج كالتعدد عف د الرجؿ في المجتمع الجزائرم
أ
نتناكؿ فيو غاية الزكاج ك أىدافو النفسية  ،كسيككلكجية الرجؿ في المجتمع الجزائرم ،كالتعدد
كالنظرة النفسية لو  ،ثـ ندرج الجانب الميداني ؛ الذم ينقسـ بدكره إؿل فصميف فاألكؿ :يحدد
مف خبللو حدكد الدراسة كاألدكات

المعتمدة فييا ،كما نشير إلى

الدراسة اإلستطبلعية

كاألساسية كنكضح دراسة الحالة  ،أ ما الفصؿ األخير :فيتـ مف خبللو عرض الحاالت
كتحميميا كصكال ؿمعرفة اإلستنتاج العاـ لمدراسة الميدانية  ،ثـ نختـ بحثنا بخاتمة .
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سم ــــــات الشخصيــــة:
تميــــيد:

يعتبر مكضكع سمات الشخصية مف المكاضيع التي حضت باىتماـ عمماء النفس

كخاصة المحمميف النفسانييف ك السمككييف كاالنثربكلكجييف  ،حيث كانت تكمف دراستيـ في
محاكلة تصنيؼ شخصيات الناس  ،التي سكؼ نتطرؽ ليا بالتفصيؿ في ىذا الفصؿ حيث
نذكر تعريؼ السمة كأنكاعيا كمشكبلتيا  ،لنصؿ إلى الشخصية كمحدداتيا كالمنظريف ليا
فقياسيا كاف كانت ىذه سمات الشخصية طرحت كدراسة عممية كاسعة المعالـ فاف دراستيا
في ىذا العنصر ضمف الشخصية السكية كالمجتمع الجزائرم بصفة خاصة .

 -1السمات:
مفيكـ السمة مف المفاىيـ العامة في نظرية الشخصية ك نحف ناد ار ما نسأؿ عف كجكد
ىذه السمات باعتبارىا الكحدات األساسية لمشخصية ففي حديثنا العاـ بعضنا مع بعض
نفترض كجكد ىذه السمات حيف نصؼ شخص بأنو أميف ك مكاظب عمى عممو ،ك لكنو
خجكؿ ك منطكم عمى نفسو في مكاقؼ معينة  ،إال أننا نجد السمة عند عمماء النفس ليا مف
التعريفات العممية ما يجعميا محكا في بناء الشخصية كمف بيف التعريفات نذكر:

يف السم ــة:
 -1-1تعر ـ

 آلبورت  : ALLPRTالسمة ىي ميؿ محدد أك استعداد مسبؽ لبلستجابة فيي نظاـنفسي عصبي يتميز بالتعميـ ك التمركز ك لديو القدرة عمى نقؿ العديد مف المنبيات المتعادلة
كظيفيا كعمى الخمؽ ك التكجيو المستمريف ألشكاؿ ( متعادلة) في السمكؾ التعبيرم ك التكافقي

(بدرمحمد األنصارم  ، 1997 ،ص .) 81
 كاتل  : CATTELيرل أف السمة ىي مجمكعة ردكد األفعاؿ ك االستجابات التييربطيا نكع مف الكحدة التي تسمح ليذه االستجابات أف تكضع تحت اسـ كاحد.
 أحمد محمد عبد الخالق  :يرل أف السمة أم خصمة أك خاصية أك صفة ذات دكاـنسبي يمكف أف يختمؼ فييا األفراد فتميز بعضيـ عمى بعض ،تكجد فركؽ فييا ك قد تككف
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السمة كراثية أك مكتسبة ،ك يمكف أف تككف كذلؾ جسمية أك انفعالية أك متعمقة بمكاقؼ
اجتماعية معينة.
 فؤاد أبو حطب :يرل أف السمة تعني لغكيا الخاصية أك الصفة ك ىي مف أساليب األداءترتبط فيما بينيا ارتباطا عاليا  ،ك ترتبط بغيرىا مف أساليب األداء ارتباطا منخفضا في

جميع الحاالت ،ىذه السمة تدؿ عمى تككيف فرص ليستنتج أك يستدؿ أم أف السمة ليس ليا
كجكد حقيقي ك إنما ىي نكع مف الجريدات المعرفية

 ( .فكزم محمد جبؿ،

، 2000ص

.)302-301
 ىي صفة أك عدة صفات فطرية أك مكتسبة تشكؿ في مجمكعيا شخصية الفرد ك تميزهعف غيره مف األفراد ،ك تظير ىذه الصفات مف خبلؿ سمكؾ الفرد كاستجاباتو عند تعرضو
لمكاقؼ اجتماعية معينة.

 -2-1مشكمة عدد السمات:
يصؼ الناس أقرانيـ ك معارفيـ كؿ يكـ بعشرات مف الصفات ،فيذا متزف أك شجاع أك
حسف المعاشر  ،ك ذلؾ كتكـ أك حقكد أك حذر ،ك ىناؾ االجتماعي ك النشيط ك العصبي
...ك غير ذلؾ كثي ار  ،ك إف تجميع ىذه الصفات أك ما اصطمحنا عمى تسميتو بالسمات
عمى أساس لغكم بحث ليك عمؿ غير ىيف ،ك لكف اثنيف مف الباحثيف ىما ص ألبكرت
أكدبيرت " قاما بيذا العمؿ في المغة االنجميزية ك نشر دراستيما عاـ  1936في مقاؿ بعنكاف
"أسماء السمات :دراسة نفسية لغكية " ك قد أجريا درستيما ىذه معتمديف عمى المعجـ الدكلي
الجديد مف كضع " ك بستر " طبعة عاـ

.1925ك قد اضطمع "أبكرت  ،أكديبيرت " ميمة

جمع ىذه األسماء التي تثير إلى السمات اإلنسانية عمى أساس معيار ىاـ ىك قدرة
المصطمح عمى تمييز سمكؾ أحد األدمينيف عف غيره مف الناس  ،ك قد نشر " أكلبرت
أكلبرت  1936دراسة عنكانيا " :أسماء السمات  :دراسة نفسية معجمية" ،معتمديف عمى
المعجـ الدكلي الجديد كمف كضع ك بستر  Websterطبعة عاـ  ، 1925ك الذم يحتكم
عمى حكالي خمسمائة ك خمسيف ألؼ مفردة ،فقاما باختيار ما يقرب مف

 17000مف

الصفات التي تثير إلى السمات اإلنسانية عمى أساس قدرة السمة أك الصفة عمى تمييز
سمكؾ الفرد عف غيره مف األفراد ثـ صنفت قائمة الصفات ىذه إلى أعمدة ،ك مف المبلحظ
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أف ىذه األعمدة تتشابؾ أك تتداخؿ في حدكدىا ك ىذا بالفعؿ ما الحظو الباحثيف مف أف
بعض المفردات أك الصفات يمكف تصنيفيا في أكثر مف عمكد كاحد  ،ك خاصة تمؾ
المفردات التي تثير سمات ك حاالت ك أنشطة  ،ك قد أدت ىذه المبلحظة ببعض الباحثيف
إثارة الجدؿ حكؿ الفرؽ غير الكاضح كيفيا بيف مفيكمي السمات ك الحاالت  ،ك الذم أدل
بدكره الحقا إلى إعادة صياغة مفيكـ السمة نظريا ك مع ذلؾ فقد حظيت قائمة "ألبكرت
أكديبرت باىتماـ كبير ك كاف مف األكائؿ مف اعتمد عمييا "كاتؿ "ثـ تبله "نكرماف" (بدر
محمد االنصارم  ، 1997 ،ص .) 73-72

3-1أنواع السمات:

يميز ألبكرت  ALLPRTبيف نكعيف مف السمات:
- 1السمات العامة أو المشتركة:

 :TRAIS COMMANك ىي االستعدادات أك

السمات العامة التي يشترؾ فييا كثير مف الناس بدرجات متفاكتة ،ك يمكف عمى أساسيا
المقارنة بيف معظـ األفراد الذيف يعيشكف ثقافة معينة  ،فسمة السيطرة مثبل سمة عامة يمكف
أف تقارف عمى أساسيا األفراد  ،ك نحدد لكؿ منيـ درجة معينة في مقياس السيطرة
- 2ك السمة العامة عادة سمة متصمة ك تتكزع بيف الناس تكزيعا إعتداليا.
- 3السمات الفردية:Trais individual :ك ىي االستعدادات أك السمات الشخصية
أك الخصائص السمككية التي ال تكجد لدل جميع األفراد  ،ك إنما تككف خاصة بفرد معيف
معيف
ك إنيا االستعدادات الشخصية التي تعبر عف نكاحي فريدة في شخصية فرد .
بينما كاتؿ  Cattelفي كجية عامة بيف  3أنكاع مف السمات ىي:
 -1السمات المعرفية :القدرات  ،ك طريقة االستجابة لممكقؼ.

 -2السمات الدينامية:ك تتصؿ بإصدار األفعاؿ السمككية ،ك ىي التي تختص باالتجاىات
العقمية أك الدفعية أك الميكؿ  ،كقكلنا شخص طمكح أك شغكؼ بالرياضة أك لو اتجاه ضد
السمطة ك ىكذا.
-3السمات المزاجية  :ك تختص باالقاع  ،ك الشكؿ ك المثابرة ك غيرىا ،فقد يتسـ الفرد
مزاجيا  ،بالبطء أك المرح أك التييج أك الجرأة ك غير ذلؾ ( فكزم محمد جبؿ  2000 ،ص
.) 302 ، 303
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 4-1معايير تحديد السمة:

حيث أف السمات مثؿ كؿ التغيرات الكسيطة ال يمكف مبلحظتيا مباشرة ك لكف نستنتج

فقط  ،فإننا يجب أف نتكقع صعكبات  ،ك اخطاء في عممية إكتشاؼ طبيعتيا ،ك لقد عدد
(غيـ)  8معايير ؿ (ألبكرت ) في تحديد السمة ىي:
 -1أف لمسمة أكثر مف كجكد اسمي (بمعنى أنيا عادت عمى مستكل أكثر تعقيدا) .
 -2أف لمسمة أكثر عمكمية مف العادة عادتاف أك أكثر تنظيماف ك تتسقاف معا لتككيف سمة.
 -3السمة الدينامية بمعنى أنيا تقكـ بدكر كاقعي في كؿ السمكؾ.
 -4أف كجكد السمة يمكف بتحدده عمميا اك احصائيا ك ىذا ما يتضح مف االستجابة المتكررة
لمفرد في الكاقؼ المختمفة أك في المعالجة اإلحصائية عمى نحك ما نجد في الدراسات العالمية
عند (أيزؾ كاتؿ) ك غيرىما.
 -5السمات ليست مستقمة بعضيا عف بعض (ك لكنيا ترتبط عادة فيما بينيا).
 -6أف سمة الشخصية إذا نظرنا إلييا سيككلكجيا قد ال يككف ليا الداللة الخمفية التي لمسمة
(فيي قد تتفؽ أك ال تتفؽ ك المفيكـ االجتماعي المتعارؼ عميو ليذه السمة) .
 -7أف األفعاؿ ك العادات غير المتسقة مع سمة ما ليست دليبل عمى عدـ كجكد ىذه السمة
(فقد تظير سمات متناقضة أحيانا لدل الفرد عمى نحك ما نجده في النظافة
ك اإلىماؿ).
 -8إف السمة ما قد ينظر إلييا في ضكء الشخصية التي تحتكييا أك في ضكء تكزيعيا
بالنسبة لممجمكع العاـ مف الناس أم أف السمات إما أف تككف فريدة أك ما سماىا( ألبكرت)
باسـ االستعدادات الشخصية أك قد تككف عامة ك مشتركة بيف الناس
 ، 2000ص .)304
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1ـ 5السمات عند كاتل:
سمات فريدة
سمات

المصدر

كىي ال تتكفر إال لدل فرد معيف اليمكف أف تكجد لد ىشخص اخر مثبل لعبقرية
كتمثؿ التغيرات الكامنة التي تتدخؿ في تحديد مظاىر السطح المتعددة كالتي
بدكرىا تتحكـ كتشكؿ الشخصية مثاؿ االستعدادات +الحكافز القدرات

التي تيىء الشخص لمحركة نحك بعض األىداؼ:

1الدفعات الفطرية اك الغرائز كىي استعدات فطريوسمات

دينامية

2-الدفعات المكتسبو مثبل التجاىات كالعكاطؼ

3-الذات :التعبير عف النفس الذات الكاقعيو كالذات المثاليو

-4الدكر :ادراؾ الفرد الدكار االجتماعيو استجابة الشخص المكقؼ أم أنسمكؾ
الشخص ماىك إال كظيفة لمشخصية كالمكقؼ.

سمات المزاج

السمات االنفعاليو لمشخص مثبل لقمؽ العصا بيق حيت تحد د سرعة استجابة
الشخص لممكقؼ.

سمات

حيث يتسـ بيا االفراد جميعا

مشتركو

مثؿ -:العطاء ،الطيبة ،المحبة كالتعاكف .

سمػػات

كىي تجمعات مف األفعاؿ السمككية لمبلحظة عمى األفراد مثاؿ في حالة تناكؿ

السطح

كجبة طعاـ النابعة أساسا مف استشارة دافع الجكع الذم يعتبر سمة مصدرية.

2ـ الشخصية :

قد يفيـ في العامية مف كممة الشخصية البركز اك الظيكر بالمعنى الذم نجده بالتقريب

في المغات ذات األصؿ البلتيني لكممة  Personaالتي تدؿ عمى القناع الذم يضعو الممثؿ
ليتقمص الشخصية ك نرل مف جية أخرل أف كؿ النظريات التي تناكلت دراسة الشخصيات
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كانت تنظر إلييا مف ناحية نكع العكامؿ المركز عمييا ،ك نجدىـ في قسميف كبيريف أك
بصنفيف الستعماؿ الشخصية :
الصنف االول :يستخدـ ىذا الصنؼ كممة الشخصية لداللة عمي المظير الخارجي لمفرد

ك في ىذا المستكل يشترؾ ىذا المعنى مع االستخداـ الشائع عند عامة الناس  ،فنميؿ إلى
الحكـ عمى اآلخريف بناء عمى مظيرىـ الخارجي ك قد تجعميا مبلمح الكجو ك شكؿ الجسـ
ك درجة تناسؽ األعضاء ،سادت في الدراسة االيطالية التي ك ضعت مقاييس لمجمجمة

ك األنؼ ك القدـ ،لمبحث عمى االستعدادات المييأة لئلجراـ ك الجنكح .
الصنف الثاني  :يدؿ ىذا الصنؼ في االستعماالت عمى البطانية أك القالب الداخمي كىك
الجانب الذم تعبر عنو الحكـ ك األمثاؿ الشعبية ك العقؿ الجمعي بناء عمى ىذا التصنيؼ
فانو يبدكا أف المعنى األكؿ ىك األقرب إلى االستعماؿ في عمـ النفس الحديث بينما يككف
النكع الثاني اقرب إلى الفمسفة ا كالى العمكـ الديف التي تبحث عف الركح ك الجكىر ك النفس
بالمعنى الماكرائي غير انو في الكاقع نجد كبل االتجاىات مكجكديف في الدراسات النفسية
(عبد الرحماف الكاقعي  2008،ص .) 179- 178
2ـ1تعريف الشخصية:
المفظ في المغة العربية فانو مشتؽ مف الفعؿ" شخص" ك جاء في األساس مف المجاز
"شخص " الشئ أم عينو ك يمكح إف المقصكد بالشخصية في المغة ىك ما يعني الفرد
( مركاف ابك حكيج ك عصاـ الصفيدم ، 2009ص .) 179
الشخصية ىي كحدة مميزة لمفرد خاصة بو حتى لك كاف ىناؾ بعض الممسات
المشتركة بينو كبيف بعض األفراد فيي تنظيـ متكامؿ يسعى الفرد إلى تحقيقو حتى كلك لـ
يتحقؽ التكامبللشخصية ليست مثي ار كال استجابة إنما ىي مككف افتراضي نفترض كجكده في
ضكءه يمكف تفسير مظاىر السمكؾ المختمفة (فكزم محمد جبؿ  2000ص .) 299
التعريف االصطالحي:
بيرت :إف الشخصية ذلؾ النظاـ المتكامؿ مف الميكؿ ك االستعدادات الجسمية ك العقمية

الثابتة نسبيا التي يتحدد بمقتضاىا أسمكب الفرد الخاص في التكيؼ مع البيئة المادية ك
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االجتماعية  ،أما كاتؿ فيعرؼ الشخصية عمى أنيا تمؾ الصفات التي تمكننا مف التنبؤ بما
سكؼ يفعمو الشخص فيمكقؼ معيف .
الشخصية :ىي كحدة مميزة لمفرد خاصة بو حتى ك لك كانت ىناؾ بعض السمات المشتركة
بينو ك بيف بعض األفراد فيي تنظيـ متكامؿ يسعى الفرد إلى تحقيقو حتى ك لك لـ يتحقؽ
التكامؿ.
الشخصية ليست مثي ار ك ال استجابة إنما ىي مككف افتراضي نفترض كجكده ك في
ضكءه يمكف تفسير مظاىر السمكؾ المختمفة ( فكزم محمد جبؿ ، 2000 ،ص .) 299
يؤكد كاتؿ (  CATTELL )1950ك قبمو آلبكرت (  : ALLPORT)1937أف سيككلكجية
الشخصية تحتؿ كضعية إستراتيجية ك تشكؿ قاعدة ضركرية لفيـ ميادينيا.
يرل آزيؾ  EYSENKأف مصطمح الشخصية " ىك مصطمح عاـ ك أقؿ المصطمحات
تحديدا عند استعمالو في عمـ النفس " ( ك ينفرد ىكبر،ترجمة مصطفى عشكرم ،

1995

،ص .)11
ك بصفة عامة يمكننا أف نصؼ مجمكع النعريفات الخاصة بالشخصية عمى النحك التالي:تعريفات تجميعية:

كىي تعتبر الشخصية حاصؿ أجزئيا دكف االىتماـ بطريقة انتظاميا أم أنيا ال تنظر

إلييا في حالة التفاعؿ ،ىذا االتجاه اختص بو أصحاب المدرسة الترابطية.
تعريفات ذات اتجاه التنظيمي الذم يؤكد عمى البناء الذم يميز الشخصية عف مككناتيا
الجزئية  ،ك مف أبرز ممثمييا " ماؾ دكجؿ"  MC DOUGELأصحاب الغرض الذم يركف
أف الشخصية تنتظـ بشكؿ ىرمي تتسع قاعدتو باستمرار ك ىي االستعدادات  ،ك قمتو
عاطفة تقدير الذات،ك بكاسطة ىذا التنظيـ اليرمي تتككف العكاطؼ التي بدكرىا تنظـ ما
يسمى بالخمؽ أك الطبع ك تختمؼ قكة الخمؽ باختبلؼ درجة التماسؾ ك االنسجاب
( عبد الرحماف الكافي  ، 2008 ،ص .)180
ك استنادا إلى ما سبؽ ذكره نستطيع تعريؼ الشخصية عمى أنيا جممة مف الصفات
الجسمية ك العقمية ك النفسية ك االجتماعية ك الخمقية التي تميز الشخص عف غيره مف
الناس تمي از كاضحا.
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-2-2أبعاد الشخصية:

البعد مفيكـ رياضي يعني االمتداد الذم يمكف قياسو  ،ك يشير مصطمح البعد أصبل

إلى الطكؿ ك العرض أك العمؽ  ،لكف اتسع معناه اآلف ليشمؿ أبعاد سيككلكجية  ،فأم
امتداد أك حجـ يمكف قياسو فيك بعد غير محسكس إنما ىك تخطيط رمزم يساعد عمى فيـ
الشخصية ك البعد أنكاع منيا:

أ –البعد االنبساطي /االنطوائي:
يرجع االنبساط بمعنى سيككلكجيك سيكاترم ترل إلى القرف  16بكساطة كؿ مف عالـ
النفس االنجميزم "فيرنك جكرداف"ك الطبيب النمساكم "أكتكجركس"ك في آخر القرف الماضي
بفضؿ عالـ النفس "كليـ جيمس".
كاستخداـ ىيرماف ركشاخ مصطمحيف آخريف ىما االنطكائي  /االنبساطي ليؤكد أنيما
ال يعبراف عف حاالت أك ظركؼ  ،ك لكنيما يمثبلف اتجاىا إلى طرؽ معينة مف الفعؿ أك
اإلدراؾ  ،فالمصطمح عنده ينبغي أف نشير بيا إلى غمبة باثكلكجية ألحد ىذه الميكؿ
المنبسطة ك المنطكية ليست أضدادا لكنيا فقط شكبلف مختمفاف جدا لمنشاط العقمي ك مف
الممكف أف يجمع بينيما شخص كاحد ك يككف مفتق ار إلى كبل النكعيف مف الخبرة يعرؼ
االنبساط في مجاؿ الشخصية حسب سكيؼ االنبساط  /االنطكاء بأنو المحكر الذم ينتظـ
ظكاىر السمكؾ مف حيث ما يعرضو مف مظاىر تذبذب بيف االندفاع أك الكؼ ك ما تعرضو
مف ميؿ لدل الشخصية إلى التعمؽ بقيـ مستمدة مف العالـ الخارجي ( سيير كامؿ أحمد
 ،2005ص .) 117
ب – البعد العصابي /االتزان االنفعالي :يعرؼ بأنو عامؿ ثنائي القطب يقابؿ بيف مظاىر
مف التكافد ك النضج أك الثبات االنفعالي ك بيف اختبلؿ ىذا التكافد أك العصابية ك العصابية
ليست ىي العصاب بؿ االستعداد لئلصابة بو عند تكفر شرط االنعصاب( الضغكط
ك المكاقؼ العصبية).
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كبما أف مف افتراضات بحثنا معرفة االتزاف االنفعالي لدل الرجؿ متعدد الزكجات ندرج
مفيكـ االتزاف االنفعالي كمؤشراتو فيما يمي:
االتزان االنفعالي :ىك االستقرار النفسي كيطمؽ عميو أصحاب نظرية التحميؿ النفسي بمبدأالثبات االنفعالي ،حيث يركف أف الفرد مزكد بالقدرة عمى االستجابة لممثيرات المختمفة كىي

سمة الحياة ،فالفرد عندما يتعرض لمثير معيف يتحكؿ إلى حالة مف التكتر أم حالة استثارة
أك عدـ االتزاف االنفعالي ،مما يدفعو لمقياـ بنشاط معيف مف التكتر كالكصكؿ إلى االتزاف.
فاإلنساف يحاكؿ عف طريؽ تفريغ الطاقة الناشئة عف ىذه االستثارة المحافظة عمى مستكل
ثابت مف الطاقة كىك مبدأ االتزاف( .أديب محمد الخالدم ،2009 ،ص .)59
كتعرؼ "سيير كامؿ أحمد"االتزاف االنفعالي عمى أنو قدرة الشخص عمى السيطرة عمى
انفعاالتو المختمفة ،كالتعبير عنيا بحسب ما تقتضيو الظركفكبشكؿ يتناسب مع المكاقؼ التي
تستدعي ىذه االنفعاالت(.سيير كامؿ أحمد  ،1999 ،ص)22،
كيفسر االتزاف االنفعالي كمظير ميـ مف مظاىر الصحة النفسية بأنو حالة نفسية تكمف كراء
شعكر اإلنساف بالطمأنينة كاألمف النفسي كاالكتفاء الذاتي ،كىذا يتحقؽ بما يستطيع القياـ بو
مف أكجو النشاط المختمفة بغية تحقيؽ حاجاتو كأىدافو في الحياة.
كيرل "أحمد عزت راجح" أف االتزاف االنفعالي لمفرد سمة عامة تفرؽ بيف األسكياء كغيرىـ،
كيتضمف مفيكـ االتزاف في جكىره فكرة التكافؽ االجتماعي بدرجاتو المختمفة.
إف االتزاف االنفعالي يقصد بو الشعكر بالتفاؤؿ ،كالبشاشة ،كاالستقرار النفسي ،كالتحرر إلى
حد كبير مف الشعكر باإلثـ كالقمؽ ،كالكحدة النفسية ،كالبعد مف سيطرة المخاكؼ الشاذة
كاألفكار التشاؤمية.
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كيشير "دريفر" إلى أف العصابية ،أك عدـ االتزاف االنفعالي ىك عيب متميز يتصؼ
باإلثارة االنفعالية المتطرفة .في حيف يرل "أيزنؾ" أف العصابية ىي االنفعالية ،كىي مكافئة
لعدـ الثبات االنفعالي كنقيض االستقرار كالتكافؽ ،كىك يعني بالعصابية أك االنفعالية استجابة
مبالغ فييا مف جانب الفرد اتجاه مجمكعة مف المنبيات ،كتأخذ ىذه االستجابة شكؿ
االنفعاالت البالغة القكة في الظركؼ التي ال يشعر فييا معظـ الناس إال بانفعاؿ ضعيؼ أك
قد ال يشعركف فييا بانفعاؿ عمى اإلطبلؽ.
كيحدد "عبد السبلـ عبد الغفار" عاـ (  )1976معنى االتزاف االنفعالي بالكسطية عمى أنو

االعتداؿ في إشباع الفرد لحاجاتو البيكلكجية ،كفي االعتداؿ في إشباع الفرد لحاجاتو

النفسية ،كىك االعتداؿ في تحقيؽ قيمة أك تحقيؽ الجانب الركحي مف الشخصية ذلؾ الجانب
مف الشخصية الذم أىممو اآلخركف.
أما"كاميميا عبد الفتاح" فتعرؼ االتزاف االنفعالي :بأنو الحالة التي يستطيع فييا الشخص
إدراؾ الجكانب المختمفة لممكاقؼ التي تكاجيو ،ثـ الربط بيف ىذه الجكانب كما لديو مف دكافع
كخبرات كتجارب سابقة مف النجاح كالفشؿ ،كتساعده عمى تعييف نكع االستجابة كطبيعتيا
التي تتفؽ كمقتضيات المكقؼ الراىف ،كتسمح بتكييؼ استجابتو تكييفا ينتيي بالفرد إلى
التكافؽ مع البيئة ،كالمساىمة اإليجابية في نشاطيا ،كفي نفس الكقت ينتيي إلى حالة مف
الشعكر بالرضا كالسعادة( .أديب محمد الخالدم ،2009 ،ص ص)62-59
تعريؼ "مصطفى سكيؼ"عاـ(  )1978ىك اإلشارة إلى ذلؾ األساس أك المحكر الذم تنتظـ
حكلو جميع جكانب النشاط النفسي التي اعتدنا أف نسمييا باالنفعاالت أك التقمبات الكجدانية

مف حيث تحقيقيا لشعكر الشخص باالستقرار النفسي أك باختبلؿ ىذا االستقرار كبالرضا عف
نفسو أك باختبلؿ ىذا الرضا ،كبقدرتو عمى التحكـ في مشاعره أك بانفبلت زماـ السيطرة مف
يديو ،ك " المحكر بيذه الصكرة يمتد بيف طرفيف احداىما يمثؿ أعمى درجات االتزاف أك
االستقرار النفسي كما يمثؿ أعمى درجات السيطرة عمى حاضر ىذا االتزاف كمستقبمو
القريب ،ك الطرؼ اآلخر يشير إلى أكبر قدر مف االختبلؿ الذم يأخذ شكؿ تقمبات كجدانية
أك انفعالية عنيفة ك متبلحقة ليس ليا ما يبررىا في نظر صاحبيا في الكاقع الذم يحيط بو،
ك تككف في اغمب األحياف مصحكبة بضعؼ القدرة عؿ ضبط النفس ك السيطرة عمى تمؾ
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التقمبات ك يسمى العمماء القطب األكؿ(النضج االنفعالي) أك(قكة األنا) ،أما القطب الثاني
فيسمكنو (الضعؼ الكجداني) أك(العصابية) أك االنفعالية ك بيف القطبيف يحتؿ األشخاص
المختمفكف مكاضع مختمفة"( .سكيؼ مصطفى ،1987 ،ص ص.)252،253

كاالتزاف االنفعالي يعني التحكـ كالسيطرة عمى الذات ،فإذا نظرنا إلى ىذا المصطمح أك

مصطمح التكافؽ االنفعالي مف حيث مضمكنو التصكرم ،يتضح لنا أف تحكـ الفرد في ذاتو
كما يتمخض عنو مف سيطرة عمى استجاباتو ،كىك مركنة مكاجية المكاقؼ المعتاد عمييا،
ككذا الجديدة(.سكيؼ مصطفى ،مرجع سابؽ ،ص .)270
يقترح "سيمكندس"( )1951ستمحكات تعتبر دالئؿ عمى قدرة الشخص عمى التعامؿ
مع االضطرابات الداخمية ك الخارجية لمتكازف ىي:


احتماؿ التيديد الخارجي.



طريقة معالجة مشاعر الذنب.



القدرة عمى التكيؼ المؤثر.



تكازف الصبلبة ك المركنة.



التخطيط ك الضبط.



تقدير الذات.
كيمكف تمييز ثبلثة أبعاد لمحياة االنفعالية :
 التكرار االنفعالي ك التغيير كيتمثؿ ىذا البعد في احتفاظ الفرد بنفس المستكل االنفعاليلمدة طكيمة أك تقمبو فيو.
 االتساع االنفعالي ىك بعد يحسب سمسمة األشياء المثيرة التي تستدعي ردكد انفعالية فيالفرد.
 -الشدة االنفعالية كىك بعد يتعمؽ بعمؽ االنفعاؿ .

مف أىـ السمات المميزة لمشخص المتكافؽ قدرتو عمى تناكؿ األمكر بصبر ،كال يستفز كال
يستثار مف األحداث التافية ،كيتسـ باليدكء كالرزانة كيتحكـ في انفعاالتو المختمفة .سمة
الثبات مكتسبة مف التنشئة االجتماعية .كقد ثبت أف اآلباء العصبيكف تتككف عند أبنائيـ
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سمات القمؽ االنفعالية ،مما يدؿ عمى البيئة العصبية المشحكنة بالتكتر التي تكلد القمؽ لدل
اآلخريف( .صالح حسف الداىرم كآخركف ،1999 ،ص .)59
كيفسر "أحمد صالح" عاـ(  )1970االتزاف االنفعالي في قكلو" :أف مستكل النمكذج االنفعالي
يتمثؿ في الثبات االنفعالي مف حيث أف ىذا النمكذج يمثؿ سمسمة متصمة مف الكميات عمى
بعد كاحد يكجد أطرافو غير المتزف انفعاليا كىك الشخص المتردد القمؽ صاحب الميكؿ
العصابية ،المرتاب كالمكتئب ،كالمتقمب انفعاليا .أما في الطرؼ اآلخر مف ىذا البعد فيكجد
الفرد البميد انفعاليا ضعيؼ الحساسية بالمكاقؼ االجتماعية ،الذم ال ييتـ بمشاعر اآلخريف
أما في الكسط فيكجد الشخص المتزف انفعاليا الذم تتعادؿ عنده دكافعو العدكانية مع دكافعو
اإلحباطية"( .أديب محمد الخالدم،مرجع سابؽ ،ص ص .)62-61
كما يتميز الفرد الثابت انفعاليا بالسمات التالية:
 قدرتو عمى التحكـ في انفعاالتو في المكاقؼ المثيرة لبلنفعاؿ ككذا الصمكد كاالحتفاظ بسبلمة
التفكير حياؿ األزمات كالشدائد.
 أف تككف حياتو االنفعالية سمسة قكية ال تتذبذب أك تتقمب ألسباب كمثيرات تافية( .السيد
فيمي عمي ،2009 ،ص ص .)79-78
 أال يميؿ إلى العدكاف كأف يككف قاد ار عمى تحمؿ المسؤكلية كالقياـ باألعماؿ كاالستقرار فييا
كالمثابرة عمييا أطكؿ مدة ممكنة.


قدرة الفرد عمى تككيف عادات أخبلقية ثابتة بفضؿ تحكمو في انفعاالتو كتجميعيا
حكؿ مكضكعات أخبلقية معينة.



يتسـ الفرد بالعقبلنية في مكاجية األمكر كالتحكـ في انفعاالتو خصكصا انفعاؿ
الغضب الخكؼ ،الغيرة( .السيد فيمي عمي ،2009 ،ص .)80

 إف االتزاف ليس قانكنا لمكجكد فحسب ،بؿ أيضا لمسكاء اإلنساني بكصفو اتزانا انفعاليا يحقؽ
لئلنساف التكافؽ كالسكاء بما ينطكم عميو مف مركنة كاعتداؿ بيف األضداد بغير إفراط
كتفريط( .أديب محمد الخالدم ،2009 ،ص ص :)62-61
نشير ىنا إلى تحديد "تينداؿ" لؤلسس النفسية التي تفسر العبلقة بيف االتزاف االنفعالي كالتكافؽ
االجتماعي كالصحة النفسية كلخصيا كفؽ النحك التالي:
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 تكامؿ شخصية الفرد في تفاعميا مع البيئة لتحقيؽ أىدافو.
 تفاعؿ الفرد مع مطالب الحياة االجتماعية دكف التخمي عف تمقائيتو.
 تكيؼ الفرد مع شركط الكاقع كتقبمو ليا لتحقيؽ أىدافو المستقبمية.
 الزيادة في النضج مع تقدـ السف بما يحقؽ العمميات التكافقية األكثر تعقيدا.
 احتفاظ الفرد بحالتو االنفعالية المتزنة خاصة في المكاقؼ ذات الشحنة االنفعالية.
 مساىمة الفرد في النشاط الجماعي بزيادة كفاءتو الفردية.
إف االتزاف االنفعالي لمفرد ىك مظير مف مظاىر صحتو النفسية ،كعامؿ مف عكامؿ فيـ
الشخصية السكية( .أديب محمد الخالدم ،مرجع سابؽ ،ص .)63
كما أف ثبات االستجابة االنفعالية في المكاقؼ المتشابية ،ىك عبلمة الصحة النفسية
كاالستقرار االنفعالي  ،ذلؾ أف تبايف االنفعاالت في ىذه الحالة دليؿ عمى االضطراب
االنفعالي(.نازؾ عبد الحميـ القطيشات ك أخركف  ،قضايا في الصحة النفسية،

2005

ص.)19
كما نجد كذلؾ حسف تقدير الذات الذم يعنى بو مقدار الصكرة التي ينظر فييا اإلنساف
إلى نفسو ،ىؿ ىي عالية أـ منخفضة.
كالثقة بالنفس ىي نتيجة تقدير الذات ،كبالتالي مف ال يممؾ تقدي ار لذاتو فإنو يفتقد الثقة
بالنفس كذلؾ،كضعؼ تقدير الذات ينمك بسبب كثرة اليركب مف مكاجية مشكبلتنا كجركحنا
الداخمية ،كتغطيتيا كعدـ الرغبة في إثارة الحديث عنيا .كالحؿ يكمف في مكاجيتيا كمعالجتيا
بسرعة ،كلكف ىذا يتطمب شجاعة في أف يعترؼ اإلنساف بأخطاءه كبعيكب نفسو ،لذلؾ
كانت الميمة األكلى في معالجة نقص تقدير الذات ىي رفع مستكل الشجاعة عند الشخص
ليكاجو عيكبو كيعمؿ عمى حميا .كرفع مستكل الشجاعة يككف بالحديث اإليجابي لمنفس بأنيا
غالية كعزيزة كليا قدر عالي عند صاحبيا ،كأف يقكؿ ":أنا أقدر نفسي ،أنا أحب نفسي كىي
رائعة كتستحؽ كؿ الخير كأفضؿ المكجكد دائما" .كبالتالي فإف حبيا كحب الخير ليا يدعكاف
بالتأكيد إلى تخميصيا مف أم شكائب أك عيكب قد تنؽسـ نقدرىا أكتضعفيا.
كقد اقتراح العديد مف النظريات المتعمقة بتقدير الذات كالتي تعد اساس مف اساسيات
حاجة ك دافعو .فقد ذكر العالـ النفس األمريكي ابراىاـ ماسمك تقدير الذات مف ضمف سمـ
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الحاجيات .كصفو شكميف مختمفيف مف الذات  :ضركرة االحتراـ مف قبؿ اآلخريف ،كالحاجة
إلى احتراـ الذات أك احتراـ الذات الداخمية [

 ]12االحتراـ مف قبؿ اآلخريف ينطكم عمى

االعتراؼ أك القبكؿ ،كالكضع ،كالتقدير ،ككاف يعتقد أف تككف أكثر ىشاشة كخسر مف
الداخمية كاحتراـ الذات بسيكلة .كفقا لماسمك ،دكف كفاء لمحاجة احتراـ الذات ،كسكؼ تككف
مدفكعة األفراد يبحثكف عنيا كغير قادر عمى النمك كالحصكؿ عمى الذات كمف ق نجد:ابرز
سمات األشخاص أصحاب الحس المرتفع بتقدير الذات:
- 1اليدكء كالسكينة.
- 2حسف السجية كالخصاؿ.
- 3الحماس كالعزيمة.
- 4الصراحة كالقدرة عمى التعبير.
- 5االيجابية كالتفاؤؿ.
- 6االعتماد عمى النفس.
- 7العبلقات االجتماعية كالتعاكف.
- 8الحسـ بالشكؿ الصحيح.
- 9تطكير الذات.
•فيـ ال يتكرطكف أبدا في عادات ركتينية ضارة بيـ سكاء في تناكؿ الطعاـ أك الشراب أك
النكـ.
•يحافظكف عمى رؤية كاضحة لمطريؽ الذم يسيركف فيو .
•ال يمكف أف تجدىـ في أم كقت ىائميف ببل ىدؼ أك متعثريف في طريؽ رغـ أنيـ
حريصكف عمى التكقؼ إلعادة شحف طاقاتيـ مف كقت ألخر .
•لدييـ القدرة عمى التعبير بتمقائية عندما يرغبكف في ذلؾ لكنيـ يستطيعكف أف يظيركا
تحكما فائقا في عكاطفيـ إذا أرادكا أف تقكد عقكليـ قمكبيـ.
•يتكقعكف األفضؿ مف الناس كمف العالـ مف حكليـ .
•ناد ار ما يظيركف العجز بسبب القمؽ أك الخكؼ كال يبدك أنيـ يطيمكف التفكير في الندـ .
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•ال يسعكف دائما لمحصكؿ عمى مكافقة اآلخريف أك أرائيـ قبؿ أف يتخذكا ق ار ار أك يتصرفكا
في أمر ما.
•إنيـ يستمتعكف بصحبة أنفسيـ كال يحتاجكف بالضركرة لمتكجيو مف اآلخريف حتى يساعدىـ
عمى االسترخاء أك العمؿ بكفاءة.
•إنيـ يتكلكف المسئكلية الكاممة عف تأميف كمراقبة استقرارىـ المالي.
•ىؤالء األشخاص يظيركف الكد كالثقة تجاه اآلخريف عمى اختبلؼ عقائدىـ كثقافاتيـ .
•ال يحاكلكف اخذ أكثر مف نصيبيـ العادؿ مف االىتماـ في االجتماعات المقاءات
االجتماعية.
•يبدك عمييـ االىتماـ باالستماع إلى اآلخريف تماما كما يحرصكف عمى أف يستمع إلييـ
اآلخريف.
•مستعدكف لمتنازؿ كالتفاكض.
•ال يزعجيـ نجاح أك سعادة اآلخريف .
•غالبا يبرزكف في دكر القيادة بشكؿ طبيعي كأيضا مستعدكف أف يشاركيـ اآلخركف في
السمطة كالنفكذ.
•يمكنيـ تفكيض غيرىـ لمقياـ بشكؿ صحيح لكي ينكبكا عنيـ في القياـ ببعض األعماؿ .
•يقفكف بصبلبة لممطالبة باحتياجاتيـ كحقكقيـ .
•لدييـ القدرة عمى اإلصبلح الذاتي.
•يعمنكف عف مكاطف القكة كاإلنجاز التي حققكىا .
•يسعدكف باالعتراؼ بآم نقائص أك أخطاء ألنيـ دائما يبحثكف عف كسائؿ كطرؽ لتحسيف
سمككيـ كأدائيـ.
•ال ييدركف الكثير مف الطاقة أك الكقت في معارؾ مع أصحاب النقد العدكاني اليداـ .
•يرحبكف بالنقد البناء كالنصائح المفيدة.
•منيمكيف بشكؿ مستمر في مشركعات تعميمية أك لمتنمية الشخصية .
كيمكف القكؿ اف لكؿ بعد أثر معيف ك اتجاه عمى الشخصية تختمؼ فيما بينيا.
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ج – البعد الذىانية /الواقعيو  :بعد عامؿ مف أبعد الشخصية يمتد عبر متصؿ شخصي مف
السكاء المتمثؿ في الكاقعية  ،إلى نكع مف عدـ السكاء المرتبط بطريقة أك بأخرل بأعراض
الذىاف ك يمكف اعتبار الذىانية مرحمة تمييد لئلصابة بالمرض العقمي ك ليس المرض
العقمي بعينو ك مع ذلؾ أف نفترض أف لمذىانيف درجة مرتفعة عمى الذىانية ( مايسة أحمد
النيؿ  ، 2002 ،ص .) 68 – 67
2ـ 3نظريات الشخصية :
-1-3-2النظرية السموكية:
كيعتبر تكلماف مف أىـ الباحثيف في عمـ النفس ك في االتجاه السمككي ك في
الشخصية بكجو خاص  ،ك قد حدد مذىبو في السمكؾ القصدم لدل الحيكاف ك اإلنساف
ذلؾ بعد ما الحظ أف أصحاب المحاكلة ك الخطأ  ،قد انتيك إلى الحيكاف ك اإلنساف
افتراض بعض العكامؿ الداخمية ك الخارجية لكي يتـ الكصكؿ إلى اليدؼ عف طريؽ التخبط
العشكائي  ،كما كاف في الكاقع يقضي كقتو في تحميؿ مفيكميف مختمفيف في السمكؾ ك لـ
يدرؾ بكضكح مدل اختبلفيما فيك مف جية يعرؼ السمكؾ تعريفا تجزيئيا باإللحاح عمى
تفاصيمو الفزيكلكجية في حيف يرل اختبلفيما فيك مف جية يعرؼ السمكؾ ىك عممية تعمـ
مكتسب بتفاعؿ الكائف الحي بيئتو ك ىذا التعمـ يتـ بطريقة عشكائية ك يتمقى الكائف الحي
نثيرات عديدة ينتقي منيا المثير المناسب ليصؿ إلى االستجابة التي تؤدم إلى إرضاء
حاجاتو ك خفض تكتره ىذا اإلرضاء ك الخفض في التكتر سماه "ىكؿ" التدعيـ أك التعزيز
أم أف االستجابة تصبح عادة بكاسطة التكرار.
كقد ألح " سكينز "عمى أىمية دراسة التحكالت التي تط أر عمى االستجابة نتيجة لما
يحدث ليا مف تميز في درجة اإلثارة ،ك قد أفادت كثي ار ىذه اإلضافة الجديدة في تكجيو انتباه
عمماء النفس إلى المعنى السيككلكجي مف أثره في مكاقؼ االختبارات ك ىي تدؿ أك عمى أف
كؿ تفسير في االستجابة ينبغي أف تؤخذ بعيف االعتبار اإلثارة الكمية لمشخصية ( عبد
الرحماف الكافي  ، 2008 ،ص .) 198- 196
 – 2-3-2نظرية األنماط:
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تركز ىذه النظريات عمى حمؿ صفات عمى األشخاص تتحدد بمكجبيا بعض األصناؼ
المعينة  ،مف حيث مدل انفعاالت الفرد ك مدل استسبلمو  ،ك مدل تكيفو ك مدل عدكانو
......إلخ  ،ك قد درجت ىذه النظرة إلى اإلنساف في األزمة القديمة ك بما امتدت أيضا إلى
األزمة الحديثة .
كالمقصكد ىنا بنظرية األنماط ىي تمؾ األشكاؿ المنظمة مف تصنيؼ األشخاص إلى
أنماط بناء عمى نقاط االشتراط ك نقاط االختبلؼ المكجكدة بينيـ  ،ك سكؼ نتطرؽ ىنا إلى
أنماط الشخصية ك ىي:
 المزاج الصفراكم :يغمب عميو شدة االنفعاؿ ك انعداـ السركر ك التسرع. المزاج البمغمي أك الممفاكم :ك ىي مزاج ،بطئ بميد عديـ االكتراث  ،ضعيؼاالنفعاالت.
 المزاج السكداني :ك ىك مزاج حزيف ممئ باالكتئاب . المزاج الدمكم :ك ىك المزاج النشيط السريع  ،ك ىك سيؿ االستشارة مف غير عمقو أكطكؿ المدة ،ك ىك أمي إلى إلى الضعؼ في ناحية المثابرة ك الدأب ( مركاف أبك حكيج
كعصاـ الصفدم  ، 2009،ص .) 189
تحاكؿ نظرية األنماط أف تحصر أصناؼ الشخصية في عدد مف األنماط تقكـ عمى
أسس مزاجية أك نفسية أك جسمية متنكعة لدل األفراد يشترككف في الصفات العامة ك قد
يختمفكف في درجة اتساميـ بيا.
 -3-3-2نظرية التحميل النفسي:
تعتبر نظرية التحميؿ النفسي التي انتيى إلييا "فركيد" مف أىـ نظريات الشخصية ذلؾ
ألنيا كادت أف تككف متكاممة في التحميؿ النفسي ،بؿ كانت أكؿ مف قدمت صكرة شبو كاممة
عف مككنات الشخصية ك سماتيا ككظيفتيا ك تفاعؿ بعضيا مع بعض ك مع العالـ الخارجي
 ،فالتحميؿ النفسي ىك عمـ الشخصية ذلؾ الىتماـ بدراسة الشخصية السكية ك الشاذة اىتماما
م
بالغا ك تأكيدىا أثر العكامؿ ك الدكافع البلشعكرية في سمكؾ اإلنساف ( عبد الرحماف الكا ؼ
 ، 2008ص .)2003
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تكسع فركيد في أبحاثو بشكؿ خاص عف طبيعة الشخصية اإلنسانية ك بخاصة ما
يعتبرىا مف حاالت الشذكذ  ،ك كانت بصماتو كاضحة في عمميات الشخصية ك العبلج
لمكثير مف حاالت االضطراب النفسية  ،تؤكد نظرية فركيد عمى أف السمكؾ ىك شيء بعيد
عف أف يكصؼ باالستقرار أك السككف ك معنى ذلؾ أف كؿ ما لدينا مف خبرات ىي في حالة
عمؿ دائـ  ،ك أف اآلثار التي تأتي عف سمكؾ ماتؤثر في شكؿ ذلؾ السمكؾ مستقببل كما
تطرؽ فركيد إلى كؿ مف الشعكر ك البلشعكر مف حيث تحديدىا لمسمكؾ ،ك يركز عمى
البلشعكر باعتباره مخزنا لخبرات قديمة ىامة ك لدكافع أكلية أساسية مختمفة ،أما الشعكر فيك
يمثؿ مجمكعة مف الحكادث النفسية الذم يثير إلى درجة كعي الشخص بيذه الحكادث
ك ىي في حركة مستمرة مع كجكد الشعكر بيا.
كما يرل فركيد أف الشخصية في أعماقيا تشكؿ بناء ثبلثيا مف حيث تككينيا ك أف كؿجانب في ىذا التككيف يتمتع بصفات ك ميزات خاصة ك أف الجكانب الثبلثة تؤلؼ في
النياية كحدة متفاعمة ك متماسكة ىي شخصية  ،ك ىذه الجيات أك الجكانب الثبلثة ىي:
اليك،األنا كاألنااألعمى (مركاف أك حكيج  ، 2006 ،ص  () 170مأمكف صالح.)2011.
 -4-3-2نظرية السمات:
نظر لما يكجو لنظرية األنماط مف انتقادات  ،فإف ىناؾ بعض عمماء الذيف يركف أف
ا
الحكـ عمى الشخصية يككف بدراسة جميع سماتيا عمى ذلؾ فإف الشخصية في نظرىـ عبارة
عف مجمكع ما لدل الفرد مف سمات  ،ك لكي نتعرؼ عمى شخصية فرد ما فإننا نطبؽ عميو
عددا كبي ار مف االختبارات التي تقيس سماتو الشخصية أك أبعاد شخصيتو  ،ك تعتمد ىذه
النظرية عمى فكرة ثبات الشخصية  ،فالشخص الكاحد يسمؾ سمككا متشابيا في المكقؼ
المتشابو كذلؾ تعتمد ىذه النظرية ك عمى اختبلؼ األفراد فيما يممككف في سمات ،فنحف
جميعا نغضب في المكاقؼ التي تثبر الغضب ك لكـ كؿ منا يختمؼ عف اآلخر في درجة
الغضب ،ك في طريقة التعبير عنو.
كعمى ذلؾ فإف السمات نظر إلييا كما لك كانت عادات يمكف إثارتيا في مكاقؼ معينة
ك لكف إذا أخذنا بيذا الرأم جابيتنا مشكمة أخرل ىي أف عادات الفرد كثيرة جدا ك ال يمكف
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حصرىا ككضع مقياس لكؿ منيا ك ىنا تثار مشكمة أخرل (مركاف ابك حكيج
،2006ص.)166
لقد قاـ ىارتشكرف ك مام  MAY AND HARTSHONEبدراسة السمكؾ األخبلقي
لدل تبلميذ المدارس األمريكية ككجدا أف سمة كاألمانة ليست عامة ك لكنيا سمة نكعية
فالطفؿ األميف ليس بصفة مطمقة  ،فقد يككف أمينا في المنزؿ ك غشاشا في المدرسة ،كذلؾ
قد يككف أمينا في النكاحي المادية ك غير أميف في عممو.
كلقد القى ىذا الرأم معارضة كبيرة مف عمماء النفس ،حيث أف معناه أف الشخصية
تتككف مف عدد ال حصر لو مف السمات النكعية الخاصة المستقبؿ بعضيا عف البعض.
كال شؾ أف عكامؿ التنشئة االجتماعية ك التفاعؿ االجتماعي يؤدم إلى تككيف سمات
عامة في الشخصية ك إف كاف ىذا ال يمنع كجكد بعض السمات النكعية ك لكف السمات
العامة أكثر ثبات ك أكثر أىمية في التعرؼ عمى الشخصية فيميا.
لكف ليس ىناؾ إنفاؽ نيائي عمى السمات العامة ك المككنة لمشخصية ك ال عف
عيسكم ،2002،ص .)122
ا
عددىا أك طبيعتيا ( عبد الرحماف محمد
كقد لخص آزيؾ الشخصية إلى ثبلثة أبعاد  ،ك ىي عكامؿ الدرجة الثانية

second

 orderك عمى الرغـ مف أف الكثير مف منظرم السمات قد اختزلكا الشخصية في خمسة أبعاد
فقط .
يرل ازيؾ أف يقظة الضمير ك القبكؿ يمكف إدراجيا ضمف الذىانية ك مف ثـ يصبح
عدد األبعاد ثبلثة ،إال أف مؤدم العكامؿ الخمسة  big5يرفضكف ىذا الخمط ،مع خمسة مف
عكامؿ الدرجة الثانية  second –orderالخاصة بو (.عبلء الديف كفافي ك آخركف 2010 ،
،ص .)697
كنمكذج العكامؿ الخمسة الكبرل"  "big 5تضمف كؿ المشكبلت الكاردة في الصندكؽ
 12/2ك ال يمكف استخدامو سكل في كصؼ المبلحظات بعد ك قكعيا ،ك قد أكضح
سيرفاستافا ك جكف ك جكزليف ك بكتر أنو مف الممكف جعؿ نمكذج العكامؿ الخمسة "
"5أكثر مركنة مما يمنحو قد ار مف القكة  (.عبلء الديف كفافي ك آخركف ،
.)698
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ك عميو يمكف التكصؿ مف خبلؿ كؿ النظريات السابؽ ذكرىا إلى أف الشخصية
مكضكع معقد  ،كاختمفت كجيات رأم المنظريف ليذا المكضكع فبل يمكف كصفيا بثبلثة أك
خمسة أك ستة عشر عامبل.

 -4-2مقومات الشخصية:
-1-4-2الوراثة و البيولوجيا:

خمؽ اإلنساف مزكدا ببناء تشريحي ك فسيكلكجي ك عصبي ك أيضا عقمي  ،ك الكراثة
ليا دخؿ ال ينكر في تككيف الشكؿ العاـ ك طكؿ أك قصر القامة كزنو ،ك أيضا لكف بشرتو
بشرة بيضاء أك سمراء أك غيرىا ك ىذه عكامؿ كراثية تمعب دكر كبير في التككيف الجنسي
لمفرد ،ك تنقؿ مف جيؿ إلى آخر مف خبلؿ الجينات (.)GENES

إضافة إلى ذلؾ يكلد اإلنساف ك قد زكد بالمككنات العقمية ك المعرفية  ،ك ىذه تحدد
مسار تعميمي معيف،أك تؤىمو لبللتحاؽ بمينة تناسب تركيبتو الجسمانية ك العقمية ك مميزاتيا
الفكرية ،أيضا تحدد ىذه العناصر سمكؾ الفرد االجتماعي ،ك يجب أف نذكر ىنا قيمة
المككنات االنفعالية ك ىذه تتعمؽ بالنشاط االنفعالي كالميؿ إلى االنطكاء أك االنبساط
ك الميؿ لمسيطرة أك الميؿ لمخضكع  ،ك تعتبر الكراثة البيكلكجية عامبل ىاما في التنشئة
االجتماعية  ،ك تبدك عناصر مقكمات الكراثة ثابتة ال تتغير ك ىناؾ اختبلفات بيف الجنسيف
اختبلفات في الطكؿ ك الكزف ك حجـ الرأس ك لكف البشرة ،ك غير ذلؾ مف السمات الفيزيقية
التي تكجد حتى داخؿ النكع الكاحد ،ذك ار كاف أـ أنثى (طارؽ إبراىيـ الدسكقي عطية 2007
ص .) 64
-2-4-2البيئة الجغرافية:
يندرج تحتيا المكقع ك التضاريس ك المناخ ك الطبكغرافيا ك المكارد ك الثركات الطبيعية
ك السكاف.
كتمعب ىذه العكامؿ دكر ىاـ في تحديد خصائص في تحديد خصائص الثقافة
كالحضارة كما تؤثر عمى السمكؾ اإلنساني ك قد أصبح نظاـ الفردية ىك طابع الركح
اليكنانية القديمة ،ك كاف لكؿ جزيرة شخصيتيا المتميزة ،ك تتدخؿ العكامؿ الجغرافية في
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تركيب اإلنساف فالماء ك الطعاـ ك العبلج مف العكامؿ اليامة في تركيبة اإلنساف المادية كما
أف حرماف الفرد مف ىذه المصادر لو تأثير في السمككيات ك إحباطا تو ،ك تكيفو مع البيئة
ك يؤثر تكزيع السكاف في السمكؾ مف خبلؿ التفاعؿ السمككي بيف األفراد.
 -3-4-2البيئة االجتماعية:

كىي المتغيرات االجتماعية التي يتكقعيا اإلنساف في بيئتو مثؿ التقاليد – العادات

ك االنحراؼ مع أنماط السمكؾ التي يتعمميا اإلنساف مف بيئتو ك ىي تمثؿ عامبل ىاما في
عممية التنشئة االجتماعية  ،فيناؾ التفاعؿ بيف المدرب ك فريؽ كرة القدـ ،ك ىناؾ أيضا
التفاعؿ بيف الفرد ك الثقافة العامة  ،ك يمثؿ ذلؾ في العادات ك التقاليد االجتماعية.
 -4-4-2البيئة الثقافية:
إف اختبلؼ سمات الشخصية في المجتمعات المختمفة يرجع إلى تأثير الثقافة فكؿ
نمط ثقافي يمكف أف يؤدم إلى تثبيت سمات معينة في الشخصية ىذا ك كياف السف قد
يحافظكف عمى مقكمات شخصيتيـ القديمة بينما يميؿ الشباب إلى سرعة التعبير ،ك يؤدم
ذلؾ كؿ كجكد أنماط مختمفة مف الشخصيات في المجتمع الكاحد ،أك في الجماعة الكاحدة
فدرجة قبكؿ التجديدات أك التغيرات الثقافية ال تككف بنفس الدرجة عند كؿ أعضاء المجتمع
( عبد المنعـ الميبلدم، 2006 ،ص) 16-13
-5-2قياس الشخصية:
كىك كصؼ لمفات الفردية ،ك نحف نقكـ بتقدير شخصيات اآلخريف تقريبا كؿ يكـ
ك ىذا القياس يعتمد عمى المكاقؼ المتبادلة بينؾ ك بيف اآلخركف ك قد تككف غير مكضكعية
ك ىناؾ جكانب كثيرة تقاس لمشخصية نذكر منيا:
-1-5-2قياس صفات الشخصية في الميزان:
تعبير الفرد عف ذاتو يككف في العادة متشعب االتجاىات ،ك لذلؾ فيناؾ العديد مف
النتائج التي تناكلت قياس الشخصية ك كصفيا فقد تكصؿ "ألبكرت" إلى تحديد (  )10كحدات
أساسية استخدميا لقياس الشخصية تتدرج مف األنماط العقمية لمفرد إلى الدكافع البلشعكرية
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بينما "جميفكرد" استخدـ لنفس الغرض  7سمات متكالية ،بينما تكصؿ كاتؿ إلى

 16سمة

لقياس الشخصية.
في حيف أف ايزؾ تكصؿ إلى بعديف كما سبؽ ذكرىما ( االنبساط – العصابية).
 -قياس المظير" :الشكل الفيزيقي":

كىي الصفات التي يمثميا حجـ الجسـ ك قكتو ،ك جمالو ،ك مظيره الخارجي ،فإف

كؿ ذلؾ يعتبر مف المميزات الرتيبة لمشخصية فيي تصدر ردكد أفعاؿ الغير ،ك طريقة
نظرىـ إلى الفرد ك تعتبر نظرية األنماط كاحدة مف النظريات التي اىتمت بيذه القياسات.
 قياس المزاج:يعتبر قياس المزاج أحد الطرؽ القديمة في دراسة الشخصية ك قياسيا ك ىي ترتبط
ارتباطا كبي ار بالنماط الفسيكلكجية المكركثة مثؿ "نشاط ك إف ارزات الغدد الصماء"ك في الكقت
الحالي تستطيع عمؿ قياسات ذات داللة مف النكاحي الفسيكلكجية ك سمكؾ الفرد الظاىرم.
 قياس الذكاء و القدرات:مف الضركرم اعتبار الذكاء جزء مف الشخصية رغـ أننا في كثير مف الحاالت نميز
مف اختبارات الذكاء اختبارات الشخصية  ،فبعض الميارات العقمية كاألداء المكسيقي لو
صمة بالشخصية ،ك نجد أف الذكاء ك الشخصية يمتزجاف معا في عدة مكاقؼ مما يجعؿ
دراسة الذكاء يمثؿ عنصر أساسي في دراسة الشخصية ك ال يفكتنا في ىذا المجاؿ أف نتذكر
أف ىناؾ مقاييس متداخمة في ذلؾ مثؿ الذكاء االجتماعي ك الذكاء االنفعالي ك الذكاءات
المختمفة األخرل.
قياس الميول و القيم:فالشخصية يستدؿ عمييا شكؿ جزئي عف طريؽ األشياء التي يرغب الفرد أف تقكـ بيا
فنجد أف الميكؿ تتصؿ عادة باالنفعاؿ ك إف كانت قائمة الميكؿ ال يمكف حصرىا ك لكف
عينة منيا ،كما أف القيـ كثيقة الصمة بالميكؿ حيث أنيا تعمؿ عمى تعمد الميكؿ المتصمة بيا
فعندما يضيؼ األفراد بحسب قيميـ السائدة بدال مف الميكؿ فإف ذلؾ يساعد عمى كضع عدد
أكبر مف األنشطة أك الصفات في الفئة الكاحدة لف القيـ أكسع مدل مف الميكؿ.
-قياس االتجاىات االجتماعية:
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فتبني الفرد التجاىات معينة بالنسبة لجكانب الثقافة التي يعيش فييا ك التي تدكر في
بيئة  ،فإف ذلؾ يترجـ إلى مفاىيـ كاصطبلحات ليا صمة بجكانب الشخصية ك ىي أمكر ليا
داللتيا حيف ترتبط بشخصية األفراد .
 -قياس النزاعات الدفاعية:

يختمؼ األفراد مف حيث ضيؽ الدكافع التي التي يمتمككنيا ك التي تدفعيـ إلى العمؿ

ك ال يخفى عمى أحد الكشؼ عف الفركؽ الفردية فيما يتصؿ بيذه الدكافع يمقى ضكء ىاـ
عمى شخصياتيـ ك قد تككف ىذه الدكافع شعكرية أك غير شعكرية ك ىناؾ مقاييس لكبل
منيما ( .أحبلـ محمد ، 2007 ،ص .)111 -109
2ـ-2 .5قياس سمات الشخصية باألدوات :
يستخدـ العمماء عددا مف الطرؽ ك األساليب لقياس الشخصية أك تقييميا  ،بعضيا
ذاتي يعتمد عمى قدرات الفاحص ك خبراتو ك قكة مبلحظتو ،ك مدل مبلئمة األداة المستخدمة
لؤلىداؼ المتكخاة مف عممية القياس  ،ك بعضا اآلخر مكضكعي أك إسقاطي ك يعتمد عمى
أساليب مقننة ك أدكات ذات مكصفات معينة مف حيث درجة الصدؽ ك الثبات( .رمضاف
محمد القذافي  2001 ،ص .) 275

2ـ4ـ 1المالحظة:
تعرؼ في قامكس عمـ النفس :عمى أنيا مصطمح عاـ ،يرمي إلى إدراؾ ك تسجيؿ
دقيؽ ك مصمـ لعمميات تخص مكضكعات حكادث أك أفراد في كضعيات معينة ك ىي
أساسية في عممية التشخيص ك في ترشيد العبلج سكاء كاف فرم ،جماعي أك عف طريؽ
المعب .كما تعد األداة الكحيدة المتاحة لؤلخصائي التي تساعده في قياس السمة عند غياب
األدكات األخرل (بكسنة عبد الكافي ،2012 ،ص .) 15
-2-4-2المقابمة:

ىي محادثة تتـ كجيا لكجو بيف العميؿ ك األخصائي النفساني االكمينيكي ك حسب "

سيبلمي " ك تستعمؿ المقابمة كطريقة مبلحظة لمحكـ عمى شخصية المفحكص انيا جزء ال
يتج أز نجدىا في جميع االختبارات السيككلكجية  ،حيث تسيؿ فيـ مختمفة النتائج المتحصمة
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عمييا كما أنيا تستعمؿ في عمـ النفس العيادم بانتظاـ ك تساعد في اعطاء حمكؿ لممشاكؿ
(عبد الحميد محمد شاذلي  ، 2001 ،ص .) 325
 -3-4-2دراسة الحالة :

ىي الكعاء الذم ينظـ فيو اإلكمينيكي ك يقيـ كؿ المعمكمات ك النتائج التي تحصؿ

عمييا مف العميؿ ،ك ذلؾ بكاسطة المبلحظة بنكعييا ك المقاببلت  ،باإلضافة إلى التاريخ
االجتماعي ك الفحكصات الطبية ك االختبارات السيككلكجية  ،تسمح دراسة الحالة بكصؼ
ظكاىر سكية ك غير سكية  ،مالكفة أك نادرة ككضع فرضيات لجؿ دراسة الشخصية
ك البحث في السببية المرضية أك عبلج االضطرابات النفسية( .بكسنة عبد الكافي زىير
 ، 2012ص .) 32
-4-4-2االختبارات النفسية:
االختبار النفسي ىك أداة لمحصكؿ عمى عينة مف سمكؾ الفرد في مكقؼ مقنف  ،ك بيذا
الشكؿ تقييـ المبلحظات المضبكطة لمسمكؾ تقيما كاحدا  ،لذلؾ كاف لبلختبار النفسي مزايا ال
تكجد أصبل في المقابمة أك في إجراءات دراسة الحالة( .بكسنة عبد الكافي زىير  2012ص
.) 37
ـ االختبارات الموضوعية:
مثاؿ عف ىذه االختبارات  ،مقياس االنحرافات العصابية لكدككرث "

– wood

 "worthك ىك عبادة عف اختبار متككف مف  116سؤاؿ ينتيي كؿ كاحد بجكاب نعـ أك ال.
ك بفضمو يمكف صاحبو بعزؿ الضطريف انفعاليا عف غيرىـ.
كما كأف القيمة التشخيصية ليذا االختبار بالنسبة لمنفسانييف ضئيمة (بكسنة عبد الكافي
زىير  ، 2012ص .) 158
كنجد اختبار متعدد األبعاد لقياس الشخصية (  )MMPIكضعو "ىاثاكام
"( ") hathawayماؾ كينمي" ( )Mc kinleعاـ ، 1942ك منو ذلؾ التاريخ ك االختبار يتمتع
باحتراـ عممي ك مصداقية النظير ليا في مجاؿ القياس النفسي لمشخصية (.عادؿ محمد
ىريدم  ، 2011 ،ص .) 329
ػاالختبارات االسقاطية:textsprogectives:
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إف االختبارات االسقاطية ليست مقاييس سيككمترية ،انما ىي مكقؼ مثير عمى شكؿ
جممة أك صكرة  ،يتميز بأعمى درجة مف الغمكض ك نقص ك نقص التككيف  .يتعرض
المفحكص ليذا المكقؼ فيستجيب استجابة يستطيع مف خبلليا الفاحص اكتشاؼ جكانب
مختمفة مف شخصيتو ك االسقاط حسب "فركيد" :يضع الفرد في األنا كؿ المكضكعات التي
تبدك لو أنيا مصدر لمذة فيك يجتافيا ك مف جية أخرل  ،يطرد مف داخمو كمما ىك مصدر
لمضيؽ ك االنزعاج (بكسنة عبد الكافي زىير  ، 2012ص .) 43
كاالختبار االسقاطي يتألؼ مف صكرة مبيمة أك مكقؼ غامض أك سمكؾ ناقص يعرض
عمى الشخص في صكرة تشكيمية أك لفظية سمعية أك بصرية  .ثـ يطمب منو تأكيمو كفؽ ما
يدركو منو فيسقط المفحكص في ىذا التأكيؿ محتكيات حياتو النفسية الشعكرية ك البلشعكرية
مف مخاكؼ ك صراع ك قمؽ ك ال تستخدـ ىذه االختبارات لقياس سمة معينة أك عدة سمات
مف الشخصية بؿ ىي لمحكـ عؿ الشخصية في جممتيا بطريقة غير مباشرة ( فكزم محمد
جبؿ  ، 2000 ،ص  ) 381ك مف أبرز المقاييس االسقاطية ك أكثرىا شيكعا نجد اختبار
بقع الحبر لركشاخ ك اختبار اؿ .TAT

اختبار الروشاخ:كيسمىى اختبار بقع الحبر لمطبيب النفسي السكيسرم ىرماف ركشاخ " "H Raschach

( )1884-1922ك يتككف مف عشر بقع مف الحبر خمس منيا ممكنةك خمسة غير ممكنة
تعرض الكاحدة تمك األخرل عمى المفحكص ك يطمب اليو أف يذكر ما يراه فييا ك يعمؽ عمييا
بكصؼ ما تذكره بو ك ما يتكارد عمى ذىنو مف خكاطر بصددىاثـ تسجؿ إجابتيا بكؿ
تفصيبلتيا ك تدرس دراسة فاحصة  .ك استعمؿ ىذا االختبار في دراسة أنماط الشخصية
ك في تمييز المصابيف بأمراض عقمية ،ك تفسير ىذا االختبار يتطمب إعدادا فنيا كبي ار بعد
التخصص في عمـ النفس اإلكمنيكي  (.عبد الحميد محمد شاذلي  ، 2001ص .) 328
كما يراعي في تقدير االستجابة عدة اعتبارات منيا:
أسموب االستجابة:ىؿ االجابة كمية أـ جزئية ؟ ىؿ االستجابة لمبقعة كميا أـ لجزء منيا؟
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محددات االستجابة :ماذا يرل الشخص؟ انساف  ،حيكاف  ،نبات  ....؟شيكع االستجابة
ك ندرتيا ( .سكساؼ راكية ،كربع فادية  ، 2008 ،ص .) 73
-ان اختبار الروشاخ :

ىك اختبار إسقاطي يمكف األخصائي اإلكمنيكي مف التكصؿ إلى دراسة لمشخصية

ك الكشؼ عف االضطرابات السيككسكماتية مف خبلؿ بقع الحبر التي كضعيا ركشاخ عمى
 10بطاقات تقدـ لممفحكص الكاحدة تمك األخرل  ،نراعاة في ذلؾ تسجيؿ كؿ ما يصدر مف
المفحكص مف استجابات ك حتى االماءات مف جراء النظرة األكلى لمبطاقة  ،مع تسجيؿ
الزمف الكمي لبلستجابة فازمف لو دكر بالغ،ك كؿ ما كاف البركفيؿ غني بالستجابة مكف ذلؾ
الفاحص مف تفسير االستجابات  ،كما أنو يكشؼ عف الجكانب المعرفية ك العقمية
ك الكجدانية ك جكانب فاعمة الذات  ،ك ىك مكمؿ الختبار تفيـ المكضكع اؿ .TAT
اختبار تفيم الموضوع :TAT يستخدـ ىذا االختبار عمى نطاؽ كاسع في أعماؿ العيادات النفسية ك في دراسةالشخصية ك أكؿ مف نشر ىذا االختبار " مكرم " ك "مكرغاف "

MURRU &MORGAN

في  . 1935بيدؼ دراسة الشخصية ك في تفسير اضطرابات السمككك الكشؼ عف المراض
العصابية ك الذىانية ك عف ألكاف الصراع المختمفة ،ك عف النزاعات المكبكتة  (.ناصر الديف
حماد  2005 ،ص  . ) 312يتككف االختبار مف

 30لكحة كؿ منيا تشمؿ منظ ار بو

شخص أك مجمكعة أشخاص في مكاقؼ غير محدكدة مما يسمح بإدراكيا عمى صكر مختمفة
ك بينيا لكحة بيضاء  ،ك بعض المكحات خاصة بجميع الذككر

 ، BMك بعضيا خاص

بالذككر فيما فكؽ  14سنة ك تحمؿ الرمز  Mك تحت  14سنة  ، Bك ىناؾ لكحات خاصة
بجميع اإلناث ك رمزىا  GFك اإلناث فكؽ  14سنة  Fك اإلناث تحت  14سنة . G
ك المطمكب مف الشخص أف يحكي قصتو مف منظر المكحة بحيث تنطكم القصة عمى
ماضي نتبيف منو األحداث ك تنطكم عمى نياية تكضح ما تنتيي إليو األحداث  (.سناء
نصر حجازم  ، 2008 ،ص .) 178
ك منو نتكصؿ إلى أف اختبار  TATىك اختبار إسقاطي يتككف مف 30بطاقة ك مف
بينيا بطاقة بيضاء ك ىي بطاقة صكرة الذات  ،ك يعتمد عمى مراحؿ كتحديد البطؿ
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كحاجاتو ك ضغكط البيئة ك نياية القصة ك تحميؿ المكضكعات ك االىتمامات ك المشاعر.
ك يحرص الفاحص عمى نياية القصة ليتمكف مف كيفية المفحكص في حؿ المشكؿ أك
العقدة.

 – 3سمات الشخصية السوية:

ترل نظرية التحميؿ النفسي ك الفركيديكف الجدد بأف مفيكـ الشخصية يقترف بكجكد

صفات ك سمات تستمر عمى مر الزمف ك تميز الفرد عف غيره حتى تجعؿ لو ىكية مميزة
ك إزاء ذلؾ فإف ىذه السمات ك الشخصية ال تتضح مبلمحيا تماما إال بعد سف المراىقة
ك البمكغ " تـ استرجاعيا في تاريخ  30جانفي ،مف . "2014
.www.ao-academy.org/ar/2006/1/340.htm

ك لمشخصية السكية سمات كثيرة ،ك ليس مف الضركرم أف تتصؼ الشخصية السكية
بكؿ ىذه السمات في آف كاحد ك في جميع الظركؼ التي يعيشيا الفرد ،ك لكف كجكد ىذه
السمات بدرجة كافية مطمكبة حتى يمكف كصؼ الفرد المتسـ بيا بالسكاء ك الصحة النفسية
ك يمكف إيجاز سمات الشخصية السكية في اآلتي (حناف عبد الحميد عناني  ، 2000 ،ص
.) 81
 مبدأ تقبل الذات:كذلؾ يعني أف الشخصية السكية تضطمع عمى إمكانية القكة ك الضعؼ لدييا بحيث
تقبؿ ما ىك فييا بدكف زيادة أك نقصاف فالزيادة في تقبؿ الذات يؤدم ذلؾ الشعكر إلى
العظمة ك الكبرياء ك الزىك ( غير سكم ) ،ك النقص أك استحقار الذات أك التقميؿ مف قيمة
الذات يؤدم ذلؾ الشعكر باليكاف ( غير سكم ).
تقبل الواقع :إف الشخصية السكية تتعامؿ مع الكاقع كما ىك تكاجيو عمى حقيقةمدركة لحدكد إمكانياتيا فإذا تجاكزت ىذه الحدكد ك قعت تحت ظؿ األكىاـ أك المثاؿ الذيبل
حقيقة لو ك إذا عرضت عف الكاقع الذم تعيش فيو انغمقت عمى ذاتيا ك عطمت طاقتيا
ك ىذا السمكؾ غير سكم.
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تقبل اآلخرين:ك نعني بذلؾ أف الشخصية السكية لدييا استعداد أف تخرج مف التقكقع الذاتيإلى التفاعؿ مع اآلخريف ك الشخصية السكية تتجو باشتياؽ ألنيا تحب ك تحب ك ذلؾ بيدؼ

تحقيؽ التكافؽ ك التكازف مع النفس ك اآلخريف.
الشعكر بالثقة :فالشخصية السكية تنظر إلى ذاتيا نظرة ايجابية بغض النظر إلىجكانب القكة ك الضعؼ فييا ك ىذا ما ييدؼ إلى االحساس بالقكة الذاتية ك المسؤكلية أماـ
تحديات العصر في كقت ال تحتاج فيو إلى حماية اآلخريف ك اإلحساس بالكفائة عف ممارسة
أم عمؿ يناط بيا.
النضج االنفعالي :ك نعني بذلؾ أف الشخصية السكية تسعى إلى التكامؿ مف حيثاستجابتيا لمنبيات مختمفة التي تصادفيا فتبدك متماسكة حياليا في تصرفيا أماـ الشخصية
الغير سكية أك غير ناضجة فاعاطفة ىي التي تتحكـ في تصرفاتيا ك تجدىا منفعمة أك غير
منسحبة عف ذاتيا  (.مأمكف صالح  2007 ،ص . ) 10
 -4سمات الشخصية الجزائرية:
الصراحة:

تتميز الشخصية الجزائرية بحب الصراحة ك األسمكب المباشر في المعامبلت ،ك مقت

المؼ ك الدكراف في الحديث بيف األفراد ك الجماعات ،ك مف الشكاىد الثقافية ليذه السمة كما
تبينيا المبلحظة المباشرة لمسمكؾ العاـ ك تؤكدىا المثاؿ الشعبية ك األقكاؿ المأثكرة ىي:
" إلى يدكس بزاؼ يمكت بالزعاؼ " ك مضمكف المثؿ أف الشخصية الذم يخبئ أك يكتـ في
قمبو الكبلـ ك ال يفصح بو عند المزكـ سيمكت بغيضو ك ( الزعاؼ) بالميجة العامية الجزائرية
ىك الغيظ( ،بزاؼ) يعني كثير.
" أخرج لربي عرياف يكسيؾ" ك مضمكف المثؤلف االنساف ال ينبغي أف يخاؼ إال مف ا﵀
ك يقكؿ الحؽ ميما الظركؼ ك إف ا﵀ في جانبو طالما كاف مع ا﵀ في الصدع بقكؿ الحؽ
الذم يعمك ك ال يعمى عميو.
"ادخؿ الدار مف بابيا" ك يعني اتباع السمكب المباشر في المعامبلت ك تحاشي المؼ
ك الدكراف.
حب الوضوح:
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كعف سمة الكضكح في المعامبلت ،ك حب االتفاؽ المبدئي في االساس في المكر
اليامة ،حفاظا عمى العبلقات التي يحتمؿ أف تسكء في غياب الكضكح ك االتفاؽ المسبؽ
تكجد مجمكعة مف المثاؿ الكاضحة الداللة حكؿ ىذا المكضكع ك التي تثبت تاصؿ ىذه
السمة في الشخصية الجزائرية ك منيا ":المعنية زينة ك ال دكاس النادر"(المعنية) تعني
االتفاؽ المسبؽ ،ك (زينة) تعني جيدة ك الزمة(،الدكاس )تعني الخصاـ ك الشجار
ك مضمكف المثؿ ىك أف عمى الناس أف يتفقكا منذ بداية الزراعة في الحقؿ ك عمى كيفية
المعاممة التي يتـ تكزيع الرباح ك تقسيـ اإلنتاج مثؿ الكصكؿ إلى يكـ الدرس ك نشكب
االختبلؼ بيف المشتركيف  ،حكؿ نصيب كؿ فرد ،مما يعرض العبلقات االجتماعية إلى
التصدع بسبب الصراع.
الصدق :

الصراحة عادة تتماشى مع الصدؽ كتعارض الكذب بطبيعة الحاؿ ،الكذب ال يثبت

أماـ الحقيقة فيك زائؿ ال محاؿ فنجد األقكاؿ الشعبية الجزائرية الدالة عمى ذلؾ مثؿ قكليـ
(الي ما في كرشك التبف ما يخاؼ مف النار )كىنا يقصد بو أف االنساف يككف مرتاح عندما
يككف صادؽ ام انو ال يخاؼ مف أم شئ كيقصد بكممة "كرشك " ام بطنو ك"التبف " كىك
بقايا الحصاد كسريع اإلشتعاؿ(العيب ما نديرك كراسي ما نغطيو ) أم اننا ال نضع أنفسنا
في مكقؼ يجعمنا نحرج أماـ اآلخيريف .
كيقاؿ كذلؾ" قكؿ الصح يا لكاف راسؾ يتنح".
 التمسك باألصول ( العرف المستقر):تتميز الشخصية الجزائرية بحب النظاـ ك التزاـ السمكؾ المبني عمى المنطؽ السميـ
فاألصيؿ ميما ارتكب مف أخطاء ك كقع في انحرافات مآلو في النياية إلى الرجكع إلى ماكاف
عميو كرـ ك حسف خصاؿ  ،فاألمكر يجب أف تسير حسب أصكليا لكي تنجح  ،مثؿ الحجر
الذم يكضع في مكانو مف البناء فإنو يككف ثقيبل ك العكس صحيح إذا كضعت األشياء في
غير أماكنيا.
 -مقت االدعاء و التظاىر:
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يبدك لمكىمة األكلى أنو مف تحصيؿ الحاصؿ القكؿ بأف االدعاء ك التظاىر مف الصفات
الذميمة التي يكرىيا الناس عمكما  ،ك لكف إذا كانت ىذه الصفات مكركىة عف طريؽ بعض
الفئات فإنيا تختمؼ مف حيث مكقؼ عمكـ الناس منيا مف مجتمع إلى آخر ك ىذا المكقؼ
العاـ مف الشيء معو أك ضده ىك الذم يبرر التحدث عف كجكد ىذه السمات أك تمؾ في
شخصية ىذا المجتمع أك ذلؾ.
 -القناعة:

ىذه السمة تتماشى عادة مع سمة الكاقعية ك االعتداؿ السابقة  ،فانفس االنسانية طمكحة

إلة أبعد الحدكد ك ميما امتمكت ال تقنع ك الكاقع أنيا يجب أف تقنع ك ترضى بقضاء ا﵀
ألنيا في النياية ستمؿء بعد الممات بالتراب ك الدكد ك ال تحتفظ معيا أم شيء كيقاؿ في
ىذا المجاؿ الكسرة كالماء كراسي في السماء  ( .أحمد بف تعماف ،

 ، 1988ص 357

.) 365
كؿ بعد لو اثر معيف ك اتجاه عمى الشخصية يختمؼ فيما بينيما.
 التعاون و التآخياألخذ بالنصيحةكالباحثة في ىذه الصدد ترل أف أحمد بف نعماف قد كضع معايير كانت متأصمة في
المجتمع الجزائرم منذ زمف بعيد،كلعؿ التكنكلكجيا كالتطكر العممي المحدث كتبعات التداخؿ
االجتماعي في الكسط الجزائرم إذ نجد الفرؽ الثقافي كالزمني كاضح بيف الجيؿ الماضي
كالحاضر.
اكتسح المجتمع الجزائرم سمات جديدة .حيث تراجعت الصراحة كالكضكح ،كا لقناعة
في كثير مف األحياف  ،كؿسرعة الزمف كمتطمبات العصر الذم طغل عمى عقكؿ البشر في
كؿ المكاقؼ اال أف المجتمع الجزائرم يشترؾ في ميزة خاصة ،انو مجتمع أبكم أم أف الزكج
ىك الذم يعكؿ االسرة كيحمييا ،كتبقى ىيبتو في المجتمع كاردة ميما كانت صفاتو كىذا ما
يؤكده المثؿ الشعبي *الراجؿ حرمة يالكاف فحمةه* كانت ىاتو جدا ميما حرمة بمعنى قيمة
اجتماعية كنفسية ،فحمة ىي بقايا نار مف الجمر كيعني بو ىنا أف دكر الرجؿ ميـ.
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غاية الزواج و أىدافو:
ترتبط غاية الزكاج بقيـ المجتمع ك معتقداتو ك ىذا ما يجعميا في المجتمعات
اإلسبلمية مختمفة عنيا في المجتمعات غير اإلسبلمية،فغاية الزكاج في اإلسبلـ عبادة ا﵀
ك تعمير األرض،كىذه الغاية ثابتة ال تتغير بتغير ظركؼ المجتمع ك ال تخضع لرغبات
األفراد ك مع ىذا فإنيا ال تتحقؽ إال بأىداؼ دنيكية فييا مصمحة الفرد ك الجماعة.
كارتباط أىداؼ الزكاج في اإلسبلـ بغاية دينية يجعميا أىدافا إنسانية ثابتة تتفؽ عمييا
ؽكانييف الزكاج الكضعية  ،التي ترتقي بالزكاج  ،كتجعمو زكاجا إنسانيا  ،كال تتفؽ عميو
القكانييف التي تنحط بو كتجعمو تزاكجا حيكانيا .
كعمى ىذا األساس فإننا نعرض ىذا العنصر معتمديف عمى معمكمات مف الشريعة
اإلسبلمية  ،كمناقشتيا فيما تكصؿ إليو عمماء النفس  ،كاالجتماع مف أىداؼ الزكاج  ،قاؿ
العقاد  :رحمة ا﵀ عميو "ليس عبلقة حيكانية بيف حيكانييف  ،كليس عبلقة ركحية بيف ممكيف
إنما الزكاج عبلقة إنسانية يتحقؽ بو االستقرار النفسي ك المادم  ،كيحمى مف االنحراؼ عف
السير في سبيؿ تحقيؽ اإلنسانية " (العقاد ( 1975 ،كنتناكؿ في ىذا العنصر أىمية الزكاج
كغايتو كأىدافو في المجتمعات اإلسبلمية كعبلقتيا بالصحة النفسية .
كال يمكننا الفصؿ بيف أمكر الزكاج الدينية كأمكره العممية الدنيكية  ،كذلؾ لثبلث أسباب
ىي :
- 1اإلسبلـ ال يفصؿ بيف العمـ كالديف  ،فمفيكـ العبادة فيو يجعؿ العمـ مف الديف كيجعؿ
الديف مف لمدنيا  ،كممارسة الحياة .
- 2الزكاج في مجتمعنا مف األمكر الدينية  ،كأىدافو الدينية ال تقؿ أىمية عف أىدافو الفردية
ك االجتماعية  ،فا الديف سبيؿ الراحة النفسية في الزكاج .
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 -3غاية الزكاج الدينية تعطيو قكة خفية  ،تسمك بأىدافو الفردية كالنفسية منيا كاالجتماعية
كالعبلقات الزكجية كالتفاعؿ ألزكاجي  ،كتساعد عمى بناء أسرة متماسكة  ،أما غيابيا فيجعؿ
الزكاج بدكف معنى  ،كأىدافو مؤقتة كعبلقاتو ىشة كيشجع عمى الطبلؽ كاالنفصاؿ .
كقد أدرؾ بعض عمماء النفس كعمماء االجتماع العائمي في المجتمعات غير اإلسبلمية
أىمية الربط بيف الديف كالزكاج ك األسرة  ،كآخذك يدعكف إلى المعنى الديني لمزكاج the
 sacredmeaning of marriageالذم يربطو بإرادة ا﵀ ف كيجعؿ أىدافو النبيمة تسمك
بسمككيات الزكجيف  ،في التكافؽ الزكجي ( D,antonio,1983 ,Marciano ,1986,Guerin

.),etal .1987
فعندما يككف الزكاج كاجبا دينيا يجعؿ الحياة الزكجية مقدسة يشعر فييا الزكجيف
بالسعادة في الكالء لمزكاج  ،أما عندما يككف مسألة شخصية أك عقد مدني يمكف التحمؿ منو
في أم كقت  ،فإف المتزكجيف يستيزؤكف بو كيخرجكف عميو ( إبراىيـ .) 1986
كلمزكاج أىداؼ عالمية منيا ما يشبع الفرد كاستقرار النفسي منيا ما يشبع حاجات
المجتمع:
-1اإلمتاع الجنسي :
باإلشباع العفيؼ لمحاجة إلى الجنس اعند الرجؿ ك المرأة قاؿ تعالى  ":ك الذيف ىـ
لفركجيـ حافظكنإال عمى أزكاجيـ أك ما ممكت إيمانو فإنيـ غير ممكميف "فاإلشباع الجنسي
بالزكاج فيو اإلستمتاع كالسعادة لمزكجيف أما اإلشباع مف خارج الزكاج

maritalsex extra

ففيو شقاء كأمراض ك انحرافات(.)marciano.1986
-2اإلمتاع النفسي :
بإشباع الحاجات النفسية ك الجسمية مف أىميا حاجة األمكمة ك األبكة التي تشبع
بانجذاب الشرعي  ،كتربية األبناء فالحاجة إلى األمكمة عند المرأة ك األبكة عند الرجؿ مف
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الحاجات الفطرية (عبد الغفار  )1978قاؿ تعالى " :الماؿ ك البنكف زينة الحياة الدنيا " سكرة
الكيؼ اآلية . 46
كأشارت الدراسات إلىأف رغبة الزكجيف في اإلنجاب رغبة طبيعية عند الذكر كاألنثى
كتدؿ عمى نضج شخصيتيما  ،كنشأتيما في بيت صالح مستقر  ،كتدؿ عمى رغبتيما في
االستمرار في الزكاج  ،كتككيف األسرة (.)touseknecht ,1986

فاإلنجاب ىدؼ رئيسي في الحياة في معظـ المجتمعات  ،كمف يرفضو كىك قادر عميو
إنساف غير طبيعي ،ألنو يرفض الفطرة اإلنسانية  ،فقد أشارت دراسات كثيرة  ،إلى أف
إنجاب األطفاؿ يمتع األميات  ،كاآلباء  ،كيزيد ركابطيـ األسرية  ،كعبلقتيـ الزكجية كيحقؽ
ليـ األمف كالطمأنينة( .)hoffmanamanis 1979

كيضاؼ إلى ىذا أف اإلنجاب يرفع المكانة االجتماعية لمزكجيف حيث يكتمؿ البناء
األسرم كيتحقؽ تكقعات المجتمع مف الزكاج  ،يشعر الزكج بكفاءتو الذكرية  ،كالزكجة
بكافتيا األنثكية  ،فمف المعركؼ أف ذككرة الرجؿ كأنكثة المرآة ال تكتمبلف االٌ بئلنجاب
(إبراىيـ .)1957 ،
-3الشعور باألمن و الطمأنينة :
قاؿ تعالى " :ىك الذم خمقكـ مف نفس كاحدة زكجيا كجعؿ منيا زكجا ليسكف إلييا
"سكرة األعراؼ  189كقاؿ تعالى  " :كمف آياتو أف خمؽ لكـ مف أنفسكـ أزكاجا لتسكنكا إلييا
كجعؿ بينكـ مكدة كرحمة إف في ذلؾ آليات لقكـ يتفكركف " سكرة الركـ (  ،)21كقاؿ سبحانو
كتعالى  :ىف لباس لكـ كأنتـ لباس ليف " سكرة البقرة (

 )187فمف خبلؿ العبلقة الزكجية

التي تقكـ عمى الحب كالمكدة كالتعاكف كالتآزر بيف الزكجيف في بناء الحياة كاقتساـ حظكظيا
في بمكغ الكماؿ اإلنساني .
-4إعطاء الحياة معان جديدة :
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ترفع مف قيمتيا عند الرجؿ كالمرأة ،كتدفعيما إلى االجتياد في العمؿ  ،كتزيد مف
طمكحيما في الكسب كالتفكؽ  ،كتكحد أىدافيما في األسرة كتجعؿ أدكارىما متكاممة كمتآزرة
،فييا غيرية  ،فيعمؿ الزكج مف أجؿ زكجتو كأكالده كتعمؿ الزكجة مف أجؿ زكجيا كأكالدىا
كيصبح نجاح أم منيما نجاحا لؤلخر  ،كفشمو فشبل لو .
-5إنشاء األسرة :
التي يقضي فييا الرجؿ ك المرأة معظـ حياتيما  ،كيمارسكف نشاطيما كيشبعاف
حاجاتيما ،كىي المبنة األساسية في المجتمع  ،كصبلح األسرة مرىكف بالسعادة الزكجية
فاألسرة عند المؤيديف ليا (  )pro ;familymovementتقكـ عمى الزكاج التقميدم  ،كىي كحدة
اجتماعية ضركرية لصحة الفرد كسبلمة المجتمع ( .)Rutter 1981

-6استمرار النسل :
كمنو تأتي تربية األجياؿ القادرة عمى حمؿ رسالة الحياة كبناء المجتمع  ،كتنميتو
كتعمير األرض  ،كيتفؽ عمماء النفس عمى أف صبلح األجياؿ ال تككف إال بصبلح األسر
التي تنشأ عف الزكاج الشرعي (مرسي  )1982كاألسرة ال تقكـ إال بالزكاج (.)Reiss 1980
-7حفظ األخالق :
كحماية المجتمع مف الفساد ،كتحصيف الشباب ضد االنحراؼ فالزكاج إحصاف عف
الفاحشة ،كصكف لؤلخبلؽ ،حفظ لؤلنساب قاؿ تعالى " :كأحؿ لكـ ما كراء ذلكـ أف
تبتغكابأمكالكممحصنيف غير مسافحيف "النساء  24أم تبغكف الزكاج الذم أحمو ا﵀ ال الزنا
الذم حرمو سبحانو ،ألف الزكاج يجعؿ الزكج حصنا لزكجتو كالزكجة حصنا لزكجيا ضد
الفساد كالفحش كسكء الخمؽ.

2ػ سيكولوجية الرجل في المجتمع الجزائري :
مف متابعة الدراسات كاألبحاث كالمبلحظات كتاريخ الرجؿ عبر العصكر نجد أف ىناؾ
سمات مشتركة كمفاتيح محددة تميز جنس الرجاؿ كتسيؿ فيـ طريقة تفكيرىـ كسمككيـ.
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كيبدك أف ىذه السمات المشتركة ليا جذكر بيكلكجية ( التركيب التشريحي كالكظائؼ
الفسيكلكجية كخاصة نشاط الغدد الصماء )  ,كجذكر تتصؿ بدكر الرجؿ في المجتمعات
المختمفة  ،فمما ال شؾ فيو أف التركيبة الجسمانية العضمية لمرجؿ كما يحكيو جسده مف
ىرمكنات ذككرة كما قاـ بو مف أدكار عبر التاريخ مثؿ العمؿ الشاؽ  ,كحماية األسرة كالقتاؿ
كممارسة أعماؿ الفكر كاإلدارة  ،كقيادة أسرتو كرعايتيا  ،كؿ ىذا جعمو يكتسب صفات مميزة
يمكف الحديث عنيا كسمات رجكلية تميزه عف عالـ النساء  .كىذا ال ينفي كجكد فركؽ فردية
بيف الرجاؿ ( كما ىي بيف النساء ) تستدعي االنتباه .
يقكؿ عشراتي سميماف  :لف يككف لمبحث في مسألة العقمية الجزائرية مف أىمية إذ نحف
حصرنا عمى أف نسحب المستخمصات الفركيدية عمى النفسية الجزائرية ك أف نصمميا
ببساطة كآلية بما انتيت إليو تمؾ المستخمصات مف نتائج كمسمما ،إذ رجحت تمؾ
المستخمصات الكظيفية الغريزية  ،كأناطت حركة النفس كالعقؿ في مساحة كبيرة مف ديناميتيا
بالجنس ( أم الغريزة )  ،كيضيؼ إف قصدنا في ىذه الكقفة أف نتعرؼ في عجالة عف أ ىـ
األسس التي يرتكز عمييا معطى الرجكلة في الذىنية الجزائرية إذا التفتنا إلى المحددات
الثقافية كالدينية لممجتمع الجزائرم  ،كجدنا الديف اإلسبلمي ديف المجمع يرجح دكر الذكر
عمى األنثى في سياقات كثيرة كلعميا مختمفة كىك ما جعؿ الجدؿ يشتجر حكؿ ذلؾ الترجيح .
نظر القرآف إلى المخمكؽ بكصفو إنسانا قبؿ أف يككف جنسا ،ذك ار كأنثى  ،فأكؿ سكرة
منو تحدثت عف اإلنساف كلـ تتحدث عف الجنس ،ك في ذلؾ تأسيس ارتقائي.
كاذا نظرنا لمطبيعة البيكلكجية لمرجؿ األكثر مبلئمة لمعراؾ كتحمؿ المشاؽ كدفع
المخاطر  ،تكلدت القيـ التي ظير في ضكئيا الجنس الذككرم ،إذ أف محؾ القيـ كما تصكره
الثقافة األنتركبكلكجية قاـ عمى المكايدة كاالضطبلع بأعباؽ البقاء  ،كىك ماكرس الغمبة
لمذككر.
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كلما لمقكامة مف أىمية نفسية كاعتبارية لمفرد  ،جيد الرجؿ عمى اكتساب معانييا
كاألخذ بأسبابيا كلك مظيريا فبل غرابة بعد ىذا إذا ما بالغ الرجؿ في إظيار سيماىا
الطبيعية عميو  ،كربما كانت شارتيا إلى كقت قريب .
كاآلف نحاكؿ استعراض أىـ السمات العامة كمفاتيح شخصية الرجؿ :
1-2التميز الذكوري :
في بداية التاريخ اإلنساني كانت اآللية غالبان تأخذ الشكؿ األنثكم في التماثيؿ التي

كانكا يصنعكنيا  ،ككاف ىذا التقديس لؤلنثى قائـ عمى قدرتيا عمى اإلنجاب كامداد الحياة
بأجياؿ جديدة  ،كلكف مع الزمف اكتشؼ الرجؿ أف األنثى ال تستطيع اإلنجاب بدكنو
إضافة إلى أنو ىك األقدر عمى دفع الحيكانات كالكحكش عنيا كعف أسرتو  ,كىك األقدر
عمى قتاؿ األعداء لذلؾ بدأ التحكؿ تدريجيان ففي بعض المراحؿ التاريخية نجد أف تمثاؿ

الرجؿ يساكم تقريبان تمثاؿ المرأة  ،ثـ تحكؿ األمر بعد ذلؾ ليعمك تمثاؿ الرجؿ عمى تمثاؿ

المرأة حيث اكتشؼ الرجؿ أدكاره المتعددة كقدرتو عمى السيطرة كالتحكـ كتغيير األحداث في

حيف انشغمت المرأة بأمكر البيت كتربية األبناء .
كمف ىذه المرحمة بدأت فكرة التميز الذككرم كترسخت مع الزمف  ،ككاف يسعد بيا
الرجؿ السكم كتسعد بيا المرأة السكية كالتي تعرؼ أنيا تمتمؾ ىي األخرل في المقابؿ تمي انز

أنثكيان مف نكع آخر يناسب تككينيا كدكرىا .

كلكف الرجؿ في بعض المراحؿ التاريخية كخاصة في فترات االضمحبلؿ الحضارم

راح يبالغ في " تميزه الذككرم " حتى كصؿ إلى حالة مف " االستعبلء الذككرم " كفي
المقابؿ حاكؿ كأد المرأة نفسيان كاجتماعيان كأحيانان جسديان فحط مف شأنيا كاعتبرىا مخمكقان "

مف الدرجة الثانية " كأنيا مخمكؽ " مساعد " جاء لخدمتو كمتعتو كأنيا مخمكؽ " تابع "

لو.كىذا التصكر العنصرم المخالؼ لقكاعد العدؿ كاألخبلؽ كالمخالؼ لتعاليـ السماء في
الديف الصحيح دفع المرأة ألف تيب دفاعان عف كيانيا ضد محاكالت السحؽ مف الرجؿ كمف
ىنا نشأت حركات التحرر في البداية لتعيد لممرأة كرامتيا كحقكقيا مف أيدم الرجاؿ

المستبديف  ،كلكف بعض ىذه الحركات بالغت في حركتيا كمطالبيا كسعت عف قصد أك
عف غير قصد ألف تجعؿ المرأة رجبلن ظنان منيا أف ىذه ىي المساكاة  ،كقد أفقد ىذا التكجو
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المرأة تميزىا األنثكم الذم ىك سر كجكدىا  ،كأصبح األمر معركة كجكد كندية مع الرجؿ
كخسر االثناف ( الرجؿ كالمرأة ) تميزىما الذم منحيما ا﵀ إياه ليقكـ كؿ بدكره  ،كبما أف
المرأة كالرجؿ مخمكقاف ﵀ سبحانو كتعالى فبل نتصكر أف يتحيز الخالؽ ألحد مخمكقاتو ضد
اآلخر  ،كلكنيا األدكار كالمياـ كالكاجبات  ،كالعدالة في تكزيع التميز في جكانب مختمفة
لكي تعمر الحياة .
كالرجؿ يكمف في داخمو الشعكر بالتميز الذككرم  ،كىذا الشعكر يجعمو حريصان عمى

القياـ بدكر القيادة كالرعاية لممرأة كلؤلسرة كينبني عمى ىذا الشعكر مفيكـ القكامة  ،كىك

مفيكـ عميؽ في نفس الرجؿ كجاءت األدياف السماكية تؤكده كشيء فطرم الزـ لمحياة فما
مف مشركع أك مؤسسة إال كتحتاج لقيادة حكيمة كخبيرة كناضجة  ،كلما كانت مؤسسة
األسرة ىي أىـ المؤسسات االجتماعية عبر التاريخ اإلنساني كاف البد مف االىتماـ بقيادتيا
 ،كقد ثبت عمميان أف الرجؿ ( في معظـ األحياف ) جدير بيذه القيادة بما تميز بو مف

صفات القكة الجسدية كالقدرة عمى العمؿ الشاؽ ككسب الماؿ كرعاية األسرة كالتأني في

اتخاذ الق اررات .
كلعؿ الرجؿ الجزائرم يتصؼ بصفات تميزه في ىذا المجاؿ حيث يسعى جاىدا في
اإلىتماـ باألسرة كتدبير شؤكنيا الداخمية كالخارجية .
 2- 2القوامة:
ىي ركح الرجكلة  ،مع قكامة الرجؿ السكم الذم يتميز فعبلن بصفات رجكلية تؤىمو

لتمؾ القكامة ألف القكامة التي كردت في اآلية القرآنية الكريمة مشركطة بيذا التميز  ،يقكؿ
تعالى " الرجاؿ قكامكف عمى النساء بما فضؿ ا﵀ بعضيـ عمى بعض كبما أنفقكا مف
أمكاليـ " اآلية( )36-34سكرة النساء  ،فمكي يستحؽ الرجؿ القكامة عف حؽ في نظر
المرأة يجب أف يككف ذا فضؿ كذا قدرة عمى الكسب كاإلنفاؽ.
كالقكامة ليست استعبلء أك استبدادان أ ك تحكمان أك تسمطان أك إلغاءا لممرأة  ،كانما ىي

رعاية كمسئكلية كقيادة منطقية عادلة كاحتراـ إلرادة المرأة ككرامتيا كشريؾ حياة كرفيؽ
طريؽ .
 -3تعدد الزوجات في المجتمع الجزائري :
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كالتعددية في الرجؿ مرتبطة بتككيف بيكلكجي كنفسي كاجتماعي  ،فالرجؿ لديو ميؿ
لبلرتباط العاطفي كربما الجنسي بأكثر مف امرأة  ،كىذا ال يعني في كؿ األحكاؿ أنو
سيستجيب ليذا الميؿ  ،فالرجؿ الناضج العاقؿ ،يضع أمك انر كثيرة في االعتبار قبؿ

االستجابة إلشباع حاجاتو البيكلكجية كالنفسية  ،كربما يكمف خمؼ ىذه الطبيعة التعددية

طكؿ سنكات قدرة الرجؿ العاطفية كالجنسية مقارنة بالمرأة حيث ال يكجد سف يأس لمرجؿ ،
كال يكجد كقت يتكقؼ فيو إفراز ىرمكنات الذككرة كال يكجد كقت تتكقؼ فيو قدرتو عمى الحب
كالجنس  ،كاف كانت ىذه الكظائؼ تضعؼ تدريجيان مع السف كلكنيا تبقى لمراحؿ متقدمة

جدان مف عمره  ،كىذا عكس المرأة التي ترتبط كظيفة الحب كالجنس لدييا بالحمؿ كالكالدة

كاالندماج العميؽ في تربية أطفاليا  ،ثـ انقطاع الدكرة في سف معيف ( مبكر نسبيان ) كىبكط

ىرمكنات األنكثة في ىذا السف مع تغيرات بيكلكجية ممحكظة  .ىذا المكقؼ يجعؿ المرأة –
السكية – أكثر ميبلن ألحادية العبلقة كي تضمف استق ار انر تتمكف فيو مف رعاية أطفاليا ،

إضافة إلى تقمبات حياتيا البيكلكجية كالتي تستدعي كجكد راع ثابت كمستقر يكاكب مراحؿ

حياتيا كيتحمميا حيف تفقد بعض كظائفيا .
كاذا نظرنا لمرجؿ مف الناحية العممية البيكلكجية نقكؿ ليس كؿ ذكر رجبلن فالرجكلة

ليست مجرد تركيبان تشريحيان أك كظائؼ فسيكلكجية  ،كلكف الرجكلة مجمكعة صفات تكاتر

االتفاؽ عمييا مثؿ  :القكة كالعدؿ كالرحمة كالمركءة كالشيامة كالشجاعة كالتضحية كالصدؽ
كالتسامح كالعفك كالرعاية كاالحتكاء كالقيادة كالحماية كالمسئكلية .
كقد نفتقد ىذه الصفات الرجكلية في شخص ذكر  ،كقد نجدىا أك بعضيا في امرأة
كعندئذ نقكؿ بأنيا امرأة كالرجاؿ أك امرأة بألؼ رجؿ ألنيا اكتسبت صفات الرجكلة الحميدة
 ،كىذا ال يعني أنيا امرأة مسترجمة فيذا أمر آخر غير محمكد في المرأة كىك أف تكتسب
صفات الرجكلة الشكمية دكف جكىر الرجكلة .
 1-3الرجل ييتم بالعموميات خاصة فيما يخص أمور األسرة ( في حين تيتم المرأة
بالتفاصيل )  :فنجد أف الرجؿ ال يحيط بكثير مف تفاصيؿ احتياجات األكالد أك مشكبلتيـ

كانما يكتفي بمعرفة عامة عف أحكاليـ في حيف تعرؼ األـ كؿ تفاصيؿ مبلبسيـ كدركسيـ

كمشكبلتيـ  .كىذا الكضع ينقمب في الحياة العامة حيث نجد الرجؿ أكثر اىتمامان بتفاصيؿ
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شئكف عممو كالشئكف العامة  .أم أف االىتماـ ىنا اىتمامان انتقائيان  ،كربما يككف ىذا كامنان

خمؼ الذاكرة االنتقائية لكؿ مف الرجؿ كالمرأة  ،تمؾ الظاىرة التي جعمت شيادة الرجؿ أماـ

القضاء تعدؿ شيادة امرأتاف  ،كىذا ليس انتقاصان مف ذاكرة المرأة  ،كانما يرجع لذاكرتيا
االنتقائية المكجية بقكة داخؿ حياتيا الشخصية كبيتيا  ،في حيف تتكجو ذاكرة الرجؿ

التفصيمية نحك الحياة العامة (.إبراىيـ زكرياء )1986
 2-3العمل والنجاح بالنسبة لمرجل يعادل األمومة بالنسبة لممرأة:

إعطاء الرجؿ ( السكم ) كثي انر مف كقتو كتفكيره كانشغالو لعممو كطمكحو كنجاحو

ألف كؿ ىذا يحقؽ لو كماؿ رجكلتو  ،ذلؾ الكماؿ الذم يحتاج التفكؽ عمى أقرانو كالبركز
عمييـ أك مف بينيـ  ،فالرجؿ السكم يجب أف يككف ممي انز كناجحان كسباقان  ،كىذا يستدعي
بذؿ الكثير مف الجيد في مجاؿ عممو كحياتو العامة .

كنخمص مف كؿ ىذا إلى القكؿ إف التركيب االجتماعي الذم عرفتو البيئة الجزائرية
عبر سيركرتيا التاريخية  ،في اإلطار الحضارم العربي اإلسبلمي – قد اتخذ مف الممايزة
بيف الرجؿ كالمرأة أىـ ارتكازاتو المبدئية ك األخبلقية كالعرفية.
يدعك المجتمع الجزائرم إلى إعطاء الرجؿ القكامة  ،كذلؾ راجع لديف الفطرة حيث
تككف األسرة أبكية عكس بعض المجتمعات  ،فيقاؿ  .الرجؿ رأس المرأة  ،كجاء في القراف
الكريـ " :الرجاؿ قكامكف عمى النساء بما فضؿ ا﵀ بعضيـ عمى بعض"

اآلية ( )36-34

سكرة النساء  ،كىذا ما اتفقت عميو األحكاؿ الشخصية لممجتمع الجزائرم كذلؾ ألنو الزكج
مييأ أكثر منيا لتحمؿ مسؤكليات القيادة .

4ـ النظرة النفسية لتعدد الزوجات في المجتمع الجزائري :
نتناكؿ في ىذا العنصر كجية نظر النفسية لمسألة تعدد الزكجات التي أصبحت أحد
المكضكعات التي يتـ مناقشتيا بصكرة مكثفة عمى مستكيات متعددة  ،كيمكف النظر إلى
التعددعمى انو ظاىرة خاصة بالمجتمعات العربية ،كالدكؿ اإلسبلمية  ،ككانت ىذه الظاىرة
كال تزاؿ محؿ اىتماـ كاسع في الشرؽ كالغرب عمى حد سكاء ،حيث يعتبر مكضكع تعدد
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الزكجات مف األمكر المثيرة لمجدؿ  ،كالتي ترتبط في األذىاف بكثير مف المفاىيـ كاألفكار
كاالنفعاالت النفسية لممرأة كالرجؿ عمى حد سكاء ،كاذا نظرنا مف الناحية النفسية يمكننا أف
نعرض النقاط التالية :
 االىتماـ بالحديث كالجدؿ الذم يدكر حكؿ تعدد الزكجات حاليا ىك تحريؾ لقضية قديمةلو أىميتيا لمرجؿ كالمرأة عمى حد سكاء كليس مصادفة أف تطفك عمى السطح حاليا .
كتمثؿ مسألة جادة يجب أف تككف مكضكع اىتماـ كمناقشة مكضكعية حتى كاف ارتبطت في
األذىاف بالطرائؼ كاإليماءات  ،كاالبتسامات .
 مف جية النظر النفسية فإف المشكبلت الزكجية أصبحت تشكؿ عبئا كبي ار عمى العبلقاتاألسرية كاالجتماعية في السنكات األخيرة  ،كما يؤكد ذلؾ الدكتكر "لطفي الشربيني" ( الطب
النفسي).
 كأستطيع تأكيد ذلؾ ليس فقط في العيادة النفسية لحاالت االضطراب النفسي في الرجاؿكالسيدات التي تنشأ عف الصراعات الزكجية  ،كلكف أيضا مف خبلؿ المبلحظة كرصد الخمؿ
الذم أصاب عبلقات الزكاج في المجتمع العربي.
 كىنا نقؼ أماـ الرؤية النفسية لظاىرة تعدد الزكجات كىي ليست حك ار عمى المجتمعاتالعربية كليست مرتبطة فقط بالثقافة اإلسبلمية رغـ أنيا مف المنظكر اإلسبلمي .
– عمؿ مشركع كممارسة ليا ضكابطيا في القرآف كالسنة كتسمح بيا بعض المجتمعات
البدائية أيضا كما تسمح بيا بعض الطكائؼ المسيحية  ،كفي دراسة نفسية منشكرة حكؿ
الجكانب النفسية لتعدد الزكجات قاـ بيا الدكتكر لطفي الشربيني (الطب النفسي) عمى عينة
مف السيدات كتـ مناقشتيا في مؤتمر عالمي لمطب النفسي  ،ككذلؾ تـ نشرىا في دكريات
عممية كفييا تـ عرض الحقائؽ التالية :
تشير األرقاـ إلى أف ظاىرة الزكاج المتعدد ليست كاسعة االنتشار في البمداف العربية
كطبقا لئلحصائيات المتاحة فإف النسبة في مصر ىي  4مف حاالت الزكاج المتعدد ،كتزيد
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قميبل لتصؿ إلى حكالي  5في سريا كالعراؽ بينما تصؿ إلى دكؿ الخميج إلى نحك

 8لكف

ىذه األرقاـ الرسمية ال تعبر عف كاقع الحاؿ حيث تكجد نسبة أخرل مف الحاالت تمثؿ
الزكاج الغير رسمي أك غير مكثؽ الذم يطمؽ عميو أحيانا العرفي أك السرم .
أما في المجتمع الجزائرم فمـ تحصؿ الباحثة عف أرقاـ أك نسب تحصر التعدد.
كالقبكؿ االجتماعي  ،لتعدد الزكجات في المجتمعات العربية بيف التسامح مع الظاىرة كقبكليا
في مجتمع عمى غرار مجتمع آخر ،أك الرفض التاـ كالمنع بمكجب قكانيف مثؿ ما يحدث في
تكنس  ،لكف في بمد آخر مثبل ىك السكداف ىناؾ دعكة رسمية كتشجيع لتعدد الزكجات ،لكف
الغالب أف كصمة ما ارتبطت بالزكاج المتعدد كنظرة عامة اجتماعية ال ترحب بتكرار الزكاج
كتنظر بمف بفعؿ ذلؾ عمى أنو قاـ بعمؿ غير مقبكؿ ( .مقاؿ الدكتكر لطفي الشربيني )2012
إذا تطرقنا إلى األسباب النفسية كالظركؼ االجتماعية التي تدفع إلى التعدد يككف في
مقدمتيا التركيبة النفسية لمرجؿ التي تميؿ إلى التعدد بصكرة فطرية حتى أننا نجد الدراسات
الحديثة أشارت إلى كجكد جينات تدفع الرجاؿ إلى ممارسة التعدد بعبلقات خارج نطاؽ الزكاج
في الشرائع التي ال تسمح بتعدد الزكجات  ،بما يفسر انتشار خيانة األزكاج عمى حد التعبير
العربي .
كاذا نظرنا إلى رد فعؿ الزكجة األكلى التي تككف الطرؼ األكثر تأث ار  ،كاآلثار النفسية
السمبية لمزكاج المتعدد  ،يمكننا كصؼ كصؼ متبلزمة مرضية تصيب الزكجة بعد أف يتزكج
شريكيا بأخرل تبدأ برد فعؿ عصبي يرفض ىذا الزكاج الثاني  ،إبداء الغضب ك المقاكمة ثـ
تتجو الحالة إلى االستقرار كاالتزاف مع قبكؿ الكاقع الجديد في فترة زمنية تتراكح مف  6شيكر
إلى عاميف .
كاذا كاف في ىذه الدراسة محاكلة عممية جادة لفيـ الجكانب النفسية لظاىرة اجتماعية
ىامة فاف الباحثة ترل أف المجتمع الجزائرم يختمؼ فيما بينو،كمجتمعات مصغرة فالنظرة
االجتماعية لمباحثة أنيا ترل المجتمع الجنكبي مف الكطف الجزائرم تكثر فيو الظاىرة عمى
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خبلؼ الشماؿ كمناطؽ أخرل  ،كتحدد الباحثة مجتمع كالية بسكرة بالخصكص  ،كعرش كآلد
نايؿ في ىذا المجاؿ.

تميــــيد :
عمى اعتبار إختبار منيج دراستنا نرجع الى طبيعة الظاىرة التي ىي تعدد الزكجات
في المجتمع الجزائرم ،كبكجكد االمكانيات المتاحة لمباحث كالتي سمحت ليا بإتخاذ المنيج
العيادم،كتماشيا مع الدراسة التي نحف بصددىا .
يمكننا أف نكرد طبيعة المنيج كطريقتة االدكات المستخدمة مع التطرؽ لمدراسة
االستطبلعية كأىدافيا كمف ثـ الكصكؿ الى حدكد الدراسة كالحاالت المعتمدة.

- 1المنيج المتبع:
يعد المنيج العيادم في نظر ركشميف عمى أنو "طريقة تنظر إلى السمكؾ مف منظكر
خاص فيي تحاكؿ الكشؼ بكؿ ثقة كبعيدا عف الذاتية عف كينكنة الفرد كالطريقة التي يشعر
بيا كسمككياتو  ،كذلؾ في مكقؼ ما كأف تبحث عف إيجاد معنا لمدلكؿ السمكؾ كالكشؼ عف
أسباب الصراعات النفسية مع إظيار دكافعيا ك سيركرة ما يجسده الفرد إزاء ىذه الصراعات
: 1990ص  ) 23يتضح مف خبلؿ ىذا

مف سمككيات لمتخمص منيا "( فيصؿ عباس

التعريؼ أف المنيج اإلكمينيكي يتيح البحث في الظكاىر بكيفية معمقة  ،كالمقصكد بذلؾ
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معرفة األسباب الباطنية  ،كلما كاف مكضكع ىذه الدراسة يتمحكر حكؿ سمات الرجؿ متعدد
الزكجات  ،تـ استخداـ المنيج اإلكمينيكي .
حيث انو يقكـ بشكؿ معمؽ عمى مبلحظة األفراد كمعرفة ظركؼ حياتيـ كالظركؼ
النفسية كالمعيشية المحيطة بيـ كتماشيا مع طبيعة المنيج بالتركيز عمى دراسة الحالة التي
يقصد بيا الكعاء الذم ينظـ كيقيـ فيو العيادم كؿ المعمكمات كالنتائج التي يحصؿ عمييا مف
الفرد عف طريقة المقابمة –المبلحظة – االختبارات السيككلكجية (لكيس كامؿ مميكة

1997

ص  ) 198تساعدنا عمى دراسة كؿ حالة عمى حدا دراسة مفصمة .

 -2حدود الدراسة  :تتناكؿ الباحثة في ىذا العنصر دراسة عيادية لحاالت مف مجتمع
كالية بسكرة حيث تأخذ بعيف اإلعتبار المستكل التعميمي ،اإلجتماعي كاإلقتصادم
لممفحكصيف ،محددة في ذلؾ المكاف كالزماف.
االطار المكاني:تـ إجراء الدراسة في كؿ مف بمدية الشعيبة  ،زريبة الكادم  ،سيدم غزاؿسيدم خالد.
-االطار الزماني:كانت مدة الدراسة مف 21مارس2015الى 26مارس.2015

 -3أدوات الدراسة :
1-3المقابمة العيادية نصف موجية  :قبؿ التطرؽ لممقابمة العيادية نصؼ مكجية يمكف
تعريؼ حكؿ المقابمة العيادية بصفة عامة حيث تعتبر مف بيف التقنيات التي يعتمد عمييا
العيادم في االتصاؿ بالعميؿ ك الحصكؿ عمى معمكمات خاصة بو كذلؾ قصد مساعدة أك
خدمة البحث العممي كتعرؼ عمى أنيا عبلقة ثنائية تستمزـ حضكر الفاحص كالمفحكص
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كيمكف أف تدخؿ ىذه التقنية في إطار عبلقة مساعدة لما تتميز بو مف حيث تركيزىا عمى
الشخص في فرديتو ككحدتو .
كتعرؼ أيضا أداة ىامة لمحصكؿ عمى المعمكمات مف خبلؿ مصادر البشرية  ،كىي
تتككف في ابسط صكرىا مف مجمكعة مف األسئمة كالبنكد التي يقكـ الباحث  ،بإعدادىا
كطرحيا عمى الشخص مكضكع البحث  ،ثـ سقكـ بعد ذلؾ بتسجيؿ البيانات )(سامي ممحـ
محمد 2000ص .)247
كبصدد استخداـ المقابمة النصؼ مكجية التي اىي عبارة عف عبلقة بيف العميؿ
كاألخصائي النفسي  ،لمحصكؿ عمى المعمكمات  ،حيث يستعيف فييا الفاحص باألسئمة
يطرحيا عمى المفحكص  ،بالتالي ال يخرج ىذا األخير عف إطار المكضكع  ،كالسير اتجاه
كاضح مع المحافظة عمى حرية التعبير لمحالة كيدكر المكضكع المستعمؿ في المقابمة حكؿ
البحث فقط ) عبد الفتاح دكيدار  ،ص .2002
يعرفيا سامي ممحـ '' أنيا تسمح لنا بجمع قدر كاؼ مف المعمكمات حيث يتمكف
العميؿ مف التعبير عف نفسو '' (سامي محمد ممحـ  2001 ،ص  ) 272كالتي تعتبر كسيمة
تيدؼ إلى تكجيو حديث الفرد إلى أىداؼ البحث حيث أنيا تعتمد عمى تحديد األسئمة التي
تخدـ المكضكع لكف مع المحافظة عمى حرية التعبير لدل الفرد  ،كيتـ معالجة المقابمة عف
طريؽ منيج تحميؿ المحتكل .
-2-3اختبار تفيم الموضوع ": "TAT
يعتبر اختبار تفيـ المكضكع أكثر االختبارات اإلسقاطية شيرة  ،بعد الركشارخ  ،كقد
قاـ بإعداده ككضع ىذا االختبار ىنرم مكرام كزميمتو مكجاف

,1935كنشر مكرام نتائج

البحكث التي أجريت عميو بالعيادة النفسية في جامعة ىارفرد كذالؾ في كتابة "استكشافات
في الشخصية " ,كمف ذلؾ الكقت كاالختبار يستخدـ عمى نطاؽ كاسع في أعماؿ العيادات
النفسية في أمريكا كأكربا .
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تكوينو :
كيتألؼ االختبار مف ثبلثيف لكحة تشتمؿ كؿ كاحدة عمى منظر بو شخص أك جممة
أشخاص في مكاقؼ غير محدده المعالـ باإلضافة إلى بطاقة بيضاء خالية مف أم منظر
بحيث تسمح بإدراكيا عمى أنحاء مختمفة .
محتواه:
ىناؾ بطاقات مخصصة لمرجاؿ كأخرل لمنساء كأخرل لؤلكالد كأخرل لمبنات كبطاقات
مشتركة بيف الجميع أك عامة  ،كىي كالتالي :
الصكر  20، 19 ، 16 ، 15 ، 14 ، 11 ، 10 ، 4 ، 2 ، 1ىي صكر عامة
الصكر  18 ، 9 ، 8، 7 ، 6 ، 3ىي صكر بنات كنساء .
الصكر  18 ، 17، 9 ، 8 ، 7 ، 6 ، 3ىي صكر أكالد كرجاؿ .
الصكرة  12رجاؿ.
الصكرة12نساء .
الصكرة  12أكالد كبنات .
الصكرة  13أكالد
الصكرة  13بنات .
الصكرة  13ذككر كاناث ( .أنظر الممحؽ رقـ )9
 )1العامة  :كلد صغير جالس إلى منضدة

مثاؿ عمى محتكل الصكر في الصكرة(

يتأمؿ كينظر إلى آلة مكسيقية (كماف)  .كىذه الصكرة تثير قصصا حكؿ الكالديف كالقمؽ
كصكرة الذات كاالنجاز .
يعتبر اختبار تفيـ المكضكع كسيمة تكضح لمسيككلكجي الخبير بعض مشاعر الفرد
كانفعاالتو كأحاسيسو  ,كاختبار تفيـ المكضكع مفيد في أم دراسة شاممة عف الشخصية كفي
تفسير االضطرابات السمككية كاألمراض العصابية ك الذىانية ك السيككسكماتية  ,كما أنو
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مفيد في تفسير ما يدكر في نفس المفحكص مف مشاعر كانفعاالت كدكافع كنزاعات مكبكتة
كألكاف الصراع المختمفة.
حيث اعتمدت الباحثة في تحميميا ليذا اإلختبار عمى طريقة شنتكب المكضحة خطكاتيا
فيما يمي:
طريقة شنتوب:chentoub
عرؼ رائز  TATمف عيد مكرام إلى يزمنا ىذا أىميا التي قامت بيا فرقة البحث في
عمـ النفس االسقاطي ،لباريس  5ك باألخص أعماؿ الباحثة شنتكب التي كجيت أبحاثيا منذ
 1954في اتجاه مغاير بباحث مكرم  ،الذم كاف يرل أف المفحكص يكضع أماـ كضعيات
إنسانية كبلسيكية كعمى الفاحص أف يأخذ بعيف االعتبار اسقاطاتو عمى البطؿ ،أما "شنتكب"
فتعطى أىمية أساسية لشكؿ القصص بدال مف محتكاه  :ك الفرضية الرئيسية ىي أف نماذج
بناء قصص T.A.Tكار صاف قصص الرائز تبعث إلى اآلليات الدفاعية المميزة لمتنظيـ
النفسي لمفرد )(shentoub.v.1990.p6.7كفي سنة  1970انضمت الباحثة دكبرم

إلى

شنتكب.
كلقد ركزت أبحاث كؿ منيما في التفسيرات عمى البنية األكديبية لمصراع  ،حيث أكد
شنتكب أف لكحات الرائز ترجع إلى صراعات عالمية ألف في أغمب المكحات ىناؾ مرجع
دائـ إلى مايميز اإلنساف التعامؿ مع الميبدك ك العدكانية في إطار إشكالية ك يؤدم إلييا
اختبلؼ الجنس ك الجيؿ ك لتحميؿ ىذا النكع مف المادة مف الضركرم الرجكع إلى نكعية
الصراع األكديبي  ،كمنذ

 1970أكممت كؿ مف شنتكب ك دكبرم

نظرية سياؽ

T.A.Tكاقترحتا تحميؿ االختبار ك فؽ المحتكل الظاىر ك الكامف لمكحات ك ىذه الخطكة
 T.A.Tالتي تيتـ بالقصة التي ينتجيا

العممية ىي األكلى مف بيف كؿ األعماؿ حكؿ
المفحكص .
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ففي الفترة الممتدة ما بيف  1974-1969أمدت الباحثيف في أبحاثيما عمى أىمية شكؿ
الخطاب ك كيفية بنائو ،انطبلقا مف منبو يثير التعامؿ مع العدكاف ك الميبدكا ،المذاف يعداف
ركيزتيف أساسيتيف في بناء القصة آخذتيف بعيف االعتبار المحتكل الظاىر الكامف لمكحات
في تحميؿ القصص،كتـ االعتماد عمى المكحات التالية:
)(16).(19).(13).(12GB).(11).(10).(9GF).(8BM).(7BM).(7GF).(6BM

) .(6)G).(5).(4).(3BM).(2).(1ككنيا لكحات كافية لئللماـ باإلشكاليات األساسية ك تطبؽ
ىذه المكحات في حصة كاحدة إذ تقدـ الكاحدة تمك األخرل ،مراعيف في ذلؾ األرقاـ
ك االشارات المكجكدة كراءىا ،حسب الجنس ك السف ،كيطمب مف المفحكص تخيؿ قصة
بحيث يستجيب المفحكص بكؿ حرية فيك غير مقيد بكقت معيف (v.shentoub.p256) .

 وضعية رائز تفيم الموضوع:ك ىي عمى ثبلثة معالـ أساسية" :المادة ،التعممية ،الفاحص".
 المادة:تتمثؿ في المكحات التي تقدـ المفحكص ،حسب "مكرام" فيي تتعمؽ بكضعيات إنسانية
كبلسيكية أما بالنسبة لػ ػ "شنتكب" فيي تعكس صراعات عالمية ذات عبلقة بالميبدكا
كالعدكانية،كىذا ما تؤكده شنتكب بقكليا بالنسبة لمكرام صاحب الرائز يتعمؽ األمر بكضعيات
إنسانية كبلسيكية نحف نقكؿ كضعيات ذات عبلقة بصراعات ألنو ميما كانت المكحة يكجد
مرجع دائـ إلى ما يميز الظركؼ اإلنسانية :حركة الميبدك ك العدكانية في إطار إشكالية
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حسب الجنس ك اختبلؼ األجياؿ ،ك في نفس السياؽ تؤكد الباحثة أف صكر الرائز ال تشكؿ
منبيات حيادية بؿ تحت ك تفرض التعبير عف الصراع " V.shentoub.1990.P26-27 .

 التعميمة:تتضمف حركتبف متناقضتيف عمى المفحكص التعامؿ معيما في آف كاحد كعمى ىذا
االساس يقكـ بإعطاء قصة ذات صدل مع اإلشكالية التي تكحي بيا كؿ لكحة ،كتعمؿ
التعميمة  :تخيؿ حكاية انطبلقا مف المكحة ."c.chaber.1987.p130 ".

تعمؿ عمى كضع المفحكص في كضعية صراعية مف حيث أنيا تعمؿ في طياتيا عمى
حركتيف متناقضتيف ،فجممة "تخيؿ حكاية" تجعؿ المفحكص يترؾ العناف لخيالو ك تصكراتو
فيك نكع مف النككص الشكمي لتفكير ك بالتالي فتح المجاؿ أكثر لتيديد الشحنات العاطفية
ك طغيانيا ،في حيف نجد فقرة "انطبلقا مف المكحة " تعمؿ عمى الربط المفحكص بالمحتكل
الظاىرم لمكحة ك الذم يمثؿ الكاقع فالمفحكص مف مطالب بنسج قصة متناسقة ك متبلحمة
ك تقديميا لآلخريف ،ىذا التناقض المكجكد عمى مستكل المادة نفسيا ك المقدمة لممفحكص
فيك مطالب بضركرة التمسؾ بالصكرة المقدمة لو في نفس الكقت عميو أف يتخيؿ .
انطبلقا مف مادة خاصة ذات محتكل كامف ،ىذا يعني أف المفحكص يحاكؿ انطبلقا
مف التعميمة أف يكفؽ بيف ما يثيره منبو المكحات عمى مستكل البلشعكر أم مبدأ المذة ك ما
بيف ما يضطر لسرده محترما مبدأ الكاقع ك بالتالي فيك يحقؽ مف خبلؿ سرده لمقصة تكافقا
بيف عناصر رقابة الكعي ك الضغط المكالي البلشعكر أم مابيف مبدأ المذة ك الكاقع
(Brelet(F).1986.p17)".

الفاحص :يتمثؿ دكر العيادم أثناء تطبيؽ الرئز تقدـ المكحات ك التعميمة ك تسجؿ كؿ ما يقكلو
المفحكص  ،ك عميو أف يعطي أم حكـ تقييمي ك ىذا ما تكضحو قكؿ " :شنتكب " أف
الفاحص بتسجيمو كبلـ المفحكص يجعؿ مف نفسو ممثبل لمكاقع ك الخياؿ فيك عنصر مف
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الكضعية كما يحمؿ قاعدة تتضمف إثارة المذة ك الكاقع "نادية شرادم
،2006ص."126،130
 خطوات تحميل اختبار تفيم الموضوع :اتبعنا في ىذا البحت طريقة التحميؿ المعتمدة مف طرؼ فرقة البحث لباريس

 7لسنة

 ،1990ك ىي تضـ الخطكات التالية :
 القراءة األولية الشاممة لمبروتوكول :قمنا أكال بالقراءة أكلية شاممة لمبركتكككؿ  ،بيدؼ معرفة كيفية بناء القصة ك مدل
ك كضكحيا  ،كبذلؾ نتمكف مف معرفة ما إذا كانت القصص مبتذلة أك قصص أكثر فردية
تميز شخصية الرجؿ متعدد الزكجات ،ثـ مررنا إلى التحميؿ اعتماد عمى الشبكة التحميؿ لعاـ
 1990المعدلة مف قبؿ الفرقة البحث في عمـ النفس االسقاطي بجامعة باريس(68 .
ص)(1990.V.SHENTOUB
 تحميل لوحة بموحة :استعممنا لتحميؿ القصص شبكة تحميؿ  ،متبعيف مايمي :
 -1استخرجنا أساليب ارصاف القصة .
 -2استخرجنا إشكالية كؿ لكحة.
سنتعرض فيما يمي ىذه المراحؿ بأكثر تفصيؿ .
 أساليب ارصان القصة :نستخرج مف كؿ قصة األساليب المستعممة  ،معتمديف في ذلؾ عمى كرقة الفرز
ك نشير إلى أف ىذه األساليب ىي التي تسمح بتقدير الكسائؿ الدفاعية المستعممة  ،ك تتمثؿ
ىذه األساليب فيما يمي :
-أساليب الرقابة (: )A
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تعتمد ىذه األساليب عمى الكاقع المكضكعي لمكحات

 T.A.Tكدفاع ضد تدخؿ العناصر

الذاتية ،يتعمؽ األمر ىنا بأساليب ترمي إلى الضبط .
أساليب المرونة (:)B -1جمع أساليب ارصاف القصة .
-2استخراج المقركئية العامة لمبركتكككؿ.
 -3استخراج اإلشكالية العامة لمبركتكككؿ .
 جميع أساليب ارصان القصة :ىنا يتـ السياقات الدفاعية ك قمنا بإظيارىا في جدكؿ خاص بكؿ حالة بذؿ شبكة الفرز
،لتظير بصكرة أكضح ك لكي نتمكف مف حساب مجمكع كؿ نكع مف السياقات الدفاعية
ك بالتالي تتحصؿ عمى :
 مجمكع أساليب الصبلبة (.)A مجمكع أساليب المركنة (.)B مجمكع أساليب تجنب الصراع ( .)C مجمكع السياقات األكلية (.)Eاليدؼ ىنا ىك معرفة مدل تكرار كؿ نكع مف ىذه السياقات ك بالتالي التعرؼ عمى :
نكع السياقات المسيطرة في البركتكككؿ  ،كعمى كيفية ظيكرىا مف خبلؿ تفاعميا مع سياقات
مف نفس النسؽ أك مف نسؽ آخر  ،ك يعد ىذا خطكة ىامة ك حاسمة في تحميؿ إم
بركتكككؿ  ،ألنيا تمكننا مف تقدير التنظيـ الدفاعي ألفراد الحاالت البحثية.
استخراج المقروئية العامة لمبروتوكول :بعد تجميع أساليب ارصاف القصة  ،نصؿ إلى المقركئية العامة لمبركتكككؿ ك تحديد
نكعيا :
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إما مقركئية جيدة أك متكسطة أك سمبية  ،إذ تسمح المقركئية بتقدير نكعية ك أثار أساليب
الكبلـ المستعممة في بناء القصة ،ك يتـ ىذا كمايمي :
 المقروئية الجيدة (االيجابية) :تككف المقركئية جيدة عندما تتكفر الشركط التالية :
 عدـ تميز البركتكككؿ بالكؼ ك المراقبة المبالغ فييا . بناء القصص يككف محكما ك سميما ك لو معنى كامف . كجكد العكاطؼ المرتبطة بالتصكرات ىي متنكعة بتنكع المنبو (المكحات ). الصدل الكىمي مرتبط بالمحتكل الكامف لمكحات . المقروئية المتوسطة (االيجابية – السمبية أو السمبية – االيجابية ).تككف المقركئية متكسطة عندما تتكفر الشركط التالية :
 تككف القصة منحمة جزئيا بفعؿ آليات الدفاع المستعممة  ،تسمح بتخرج جزئي مفالصراعات التي تثير لكحات . T.A.T
 -سياقات نكعا ما متنكعة ،إذ نجد سياقات مف نسؽ /A2أك/B2أك .C

 قصص قصيرة أحيانا أخرل كفقا لؤلساليب الدفاعية المجندة . قصص مبنية لممجيكؿ لكف ليس في مجمميا  ،إذ يتـ تعريؼ األشخاص أحيانا ك أحياناأخرل يككنكف غير معرفيف  ،كما قد تربطيـ عبلقة في بعض القصص دكف غيرىا ،بمعنى
أف العبلقات مابيف األشخاص تقؿ في ىذا النكع مف المقركئية .
 النكع مف المقركئية يككف ىناؾ حاجز أماـ اليكا مات  ،فإف كجدت تككف قميمة ( تحتتأثير ىكامي تحتي )  ،ك ذلؾ راجع لمتمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحات .
 قد تككف ىناؾ صعكبة في تناكؿ بعض اإلشكاليات ك بمكرة الصراعات ،فتأتي القصصأقؿ الجكدة ك إتقاف كما ىك الحاؿ في المقركئية الجيدة .
 ا لمقروئية السمبية :53
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تككف المقركئية سمبية عندما تتكفر الشركط التالية :
 تككف القصة منحمة كميا تقرماب بفعؿ آليات الدفاع ك العكاطؼ المستعممة بكثافة . تككف القصة خالية مف أم صدل ىكامي  ،ك تغيب التصكرات التي تعطي دينامكيةخاصة لمبركتكككؿ  ،ؼتأتي القصص ذات كجدنات غير مرنة ك غير متنكعة  ،ال تستجيب
لتنكع المنبو ( المكحات ).
 تككف القصص مبنية لممجيكؿ ،تشمؿ عمى أشخاص غير معرفيف ك ال تربطيـ عبلقةفيما بينيـ.
تستعمؿ ىذه األساليب الكجداناف ك الخياؿ كدفاع ضد الكاقع المكضكعي ،يتعمؽ األمر
ىنا بأساليب تساعد عمى تطكر القصة ك ليس عمى تحديدىا.
ك تعبر األساليب (  )A1ك (  )B1عف إمكانيات التخرج عف الفرد مف الكضعية الصراعية
،األمر الذم يدؿ عمى قدرة التكيؼ مع الكاقع .
 أساليب تجنب الصراع (:)Cىذا النكع مف األساليب يساىـ في بناء قصة خيالية مف الصراع ،ك ىي تنقسـ إلى أربعة
أنكاع :
 -1أساليب الكؼ المخاكفية (.)CP
 -2أساليب الكؼ النرجسية (.)CN
 -3أساليب الكؼ العظامية (. )CM
 -4أساليب الكؼ السمككية (.)CC
 -5أساليب الكؼ الكاقعية (.)CF
 -أساليب بروز السياقات األولية (: )E
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يتضمف مف خبلؿ ىذه األساليب ظيكر إنبثاقات مف العمميات األكلية ،الشيء الذم يؤثر
سمبا عمى بناء القصة .
كنقدـ في ما يمي شبكة الفرز التي اعتمدنا عمييا الستخراج أساليب ارصاف القصة
كىي كالتالي :

 اإلشكالية:نقكـ ىنا باستخراج إشكالية كؿ لكحة لمتعرؼ عمى كيفية ارصاف الصراعات  ،فكما
ترل فرقة البحث لباريس  Vليس الميـ ىنا ىك كجكد اإلشكاليات التي تثيرىا لكحات االختبار
 ،بقدر ما تيـ كيفية ارصاف في خطاب المقدـ لؤلخصائي النفسي  ،ذلؾ ألف اإلشكالية
تساعدنا عمى معرفة كيفية تعامؿ المبحكث مع المكحات المتطمبات الكامنة لممادة  ،بعد ذلؾ
نمر إلى تحميؿ البركتكككؿ في شكمو العاـ .

تحميل البروتوكول في شكمو العام :قصد القياـ لذلؾ اتبعنا الخطكات التالية :
 سياقات غير متنكعة ،إذ تطغى السياقات األكلية / Eأك الكؼ  ،Cكما تكثر سياقات مفنسؽ  Aالذم يعبر عف الرقابة فسيطرة نكع كاحد مف األساليب الدفاعية يدؿ عمى صبلبة
التنظيـ .
بعد استخراج المقركئية  ،نمر الستخراج اإلشكالية .
بعد استخراج كؿ مف أساليب ارصاف القصة ك مقركئية البركتكككؿ  ،نصؿ إلى معرفة
اإلشكالية العامة لمبركتكككؿ ،ك التي مف خبلليا نتعرؼ عمى ارصاف المبحكثة لمصراعات
المثارة في مختمؼ إشكاليات البركتكككؿ.
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-4الدراسة االستطالعية:
تمثؿ الدراسة االستطبلعية مجاال ىاما مف مجاالت بحثنا كذلؾ عمى اعتبار طبيعة
المكضكع مف جية ،كلحاجتنا ألخذ صكرة عف كاقع الظاىرة المدركسة كما ىك مكجكد في
ميداف الدراسة .كقد قامت الباحثة بالتقرب إلى ميداف الدراسة  .مف أجؿ ذلؾ كانت البيئة
المقيمة ليا السبيؿ األمثؿ لمتعامؿ المباشر مع حاالت الدراسة

 ،كمف ثمة كاف االتصاؿ

المباشر بالحاالت  ،كنشير ىنا أف لعمؿ الباحثة في مجاالت متفرقة أثر في كسب ثقة
الحاالت كتعاكنيـ معيا  ،عمدت الباحثة في الدراسة االستطبلعية لمعرفة إذا كاف

ىناؾ

دكافع نفسية كحاجات ضركرية لتعدد الزكجات  ،كذلؾ باإلتباع إجراءات منيجية معينة .
 اليدف من الدراسة االستطالعية:ىدفت الباحثة مف خبلؿ القياـ بدراسة استطبلعية حكؿ الظاىرة مكضع البحث إلى
تحقيؽ جممة مف األىداؼ نمخصيا فيما يمي :
 تعتبر الدراسة االستطبلعية عممية لتحديد فرضيات الدراسة ثـ االعتماد عمييا كمرحمةفحص لمفرضيات الممكنة " الرجاؿ متعددم الزكجات لدييـ سمات خاصة " .
 معرفة إذا كاف الرجاؿ متعددم الزكجات ليـ بعض السمات الخاصة كالمتمثمة في االتزافاالنفعالي  ،كحسف تقدير الذات (مف خبلؿ االنتماء كاالنجاز) .
 سعت الدراسة االستطبلعية إلى التعرؼ عمى حاالت الدراسة  ،كالحصكؿ عمى المعمكماتاألكلية الميدانية حكؿ المشكمة المراد دراستيا .كالتعرؼ عمى بعض الصعكبات لمتحكـ فييا
خبلؿ الدراسة األساسية .
 اعتمدت فييا الباحثة عمى استمارة تتضمف بعض األسئمة التي يمكف مف خبلليامعرفة الدكافع النفسية لمتعدد في الزكجات(.أنظر الممحؽ رقـ )1
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تككنت حاالت الدراسة مف  10حاالت كزعت عمييـ االستمارة منيـ

 7حاالت بحضكر

الباحثة ،كثبلثة كانت قد كمفت الباحثة بعض الزمبلء .
 اعتمدت الباحثة عمى االستمارة باعتبار معرفة الدكافع النفسية  ،كاإللماـ ببعض المتغيراتالتي يمكنيا أف تساعدىا فيما بعد في الدراسة األساسية (.انظر الممحؽ رقـ .)01
 نتائج الد ارسةاالستطالعية :بما أف الدراسة االستطبلعية في بحثنا ىذا تمثمت في دراسة استكشافية كىي دراسة تيدؼ
لمكشؼ عف معرفة التعدد ألزكاجي في المجتمع الجزائرم كفقا لتقديرات األزكاج  ،التي كاف
فييا التعدد  ،كمف خبلؿ النتائج المتحصؿ عمييا نستنتج .
 تـ التعرؼ عمى حاالت الدراسة مف خبلؿ التقرب مف المجتمع بيدؼ عممي . تكصمت الباحثة إلى الحصكؿ عمى حاالت تتعاكف معيا في الدراسة األساسية . معرفة بعض الدكافع النفسية كاالجتماعية التي تساعد عمى التعدد. استطاعت اكتشاؼ بعض األسباب الخفية كالخارجة عمى نطاؽ الزكج في سبيؿ التعدد.اكتشاؼ سبؿ كطرؽ التعدد كاختبلفو عف النظرة العامة لممجتمع
معرفة الظركؼ المساعدة إلعادة الزكاج .
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-5الدراسة األساسيــــة:
حاالت الدراسة:
تمثمت حاالت الدراسة في الرجاؿ ألمتعددم الزكجات ،حيث تـ اختيار الحاالت بطريقة
قصديو كعدد الحاالت ىك ثبلث حاالت كؿ حالة أجريت معيا الدراسة في المكاف القاطنة
بو ،في جك محدد لمبحث العممي.
الخصائص العامة لمحاالت المدروسة :

العدد

السف

عدد الزكجات مدة الزكاج مدة الزكاج

عدد

األكؿ

الثاني

الحالة األكلى

43

2

16

4

5

الحالة الثانية

50

2

25

1

5

الحالة الثالثة

53

2

27

3

4

كيتضح مف خبلؿ الجدكؿ أف أعمار الحاالت يتراكح مابيف (

االبناء

 )53-43كىي مرحمة

النضج التي أشارت إلييا الباحثة في طرح إشكالية الدراسة،كما نجد أف الحاالت تشترؾ في
عدد الزكجات (زكجتاف) كعدد األبناء متقاربة كالزكاج الثاني لو فترة كجيزة مقارنة بالزكاج
األكؿ عند الحاالت الثبلت.
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ا :عرض وتفسير نتائج الحاالت المدروسة:
عرض نتائج الحاالت المدروسة:
تعرض الباحثة في ىذا الفصؿ الحاالت التي قامت بدراستيا دراسة عيادية ،كذلؾ
سيككف مف خبلؿ عرض كؿ حالة عمى حدل كتحميؿ المقابمة نصؼ مكجية ك تطبيؽ
اختبار تفيـ المكضكع ،لتقكـ في األخير بمناقشة النتائج عمى ضكء الفرضية العامة
ك الفرضيات الجزئية

 - 1عرض الحالة األولى :
تقديم الحالة( ش) :
 -السف  42:سنة المستكل اؿتعميمي :ثالثة ثانكم المستكل االقتصادم  :جيد المو ػ ػ ػنة  :رئس نادم رياضي ،كعامؿ في سمؾ األمف عدد الزكجات 02: الزكاج األكؿ 1999 : الزكاج الثاني 2011: -عدد األبناء 06 :الزكجة االكلى  05الزكجة الثانية .01:

-2الظروف المعيشية :
الحالة (ش) :
ىك رجؿ يعيش في في أسرة ذات مستكل معيشي متكسط  ،تزكج الزكاج األكؿ رغبة في
إرضاء كالدتو ،كتككيف أسرة  ،أنجب منيا ثبلثة أبناء كبنت  ،داـ زكاجو معيا
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اثناعشرة سنة  ،كانت رغبتو في الزكاج مف الزكجة الثانية قبؿ زكاجو األكؿ  ،تزكج ثاني مرة
رغبة منو ككفاء لكعده ليا  ،مدة زكاجو الثاني أربع سنكات  ،أنجب منيا بنت كتكفت  ،إال
أنيا رزقت بابف أخر ،زكجات المفحكص (ش) يقيماف في نفس المنطقة إال أنو لكؿ زكجة
منيما مسكنيا الخاص.

-3ممخص المقابمة:
المفحكص (ش) كاف متميفا لممقابمة كظير ذلؾ جميا أنو حدد المكعد كح ضر بنفسو
إلى الباحثة بكؿ تقبؿ كقناعة  ،تجاكب مع األسئمة ،حيث كفر الجك المبلئـ لممقابمة كنجد
أنو يرل أف التعدد سمة مف سمات
ً
اَّل ً
ام ٰىى فى ٍان ًك يحكا ىما
أىال تي ٍقسطيكا في ا ٍلىيتى ى
تىع ًدليكا فىك ً
ت أ ٍىي ىم يان يك ٍـ
اح ىدةن أ ٍىك ىما ىممى ىك ٍ
ٍ
ى

المجتمع اإلسبلمي  ،كاستشيد بقكلو تعاؿ ل  ( :ىكًا ٍف ًخ ٍفتي ٍـ
النس ً
ً
اع ۖ فىًإ ٍف ًخ ٍفتي ٍـ أ اَّلىال
اء ىمثٍىن ٰىى ىكثي ىبل ى
ث ىكيرىب ى
طى ى
اب لى يك ٍـ م ىف ِّن ى
ٰى
ؾ أ ٍىدىن ٰىى أ اَّلىال تى يعكليكا ﴿ ﴾٣سكرة النساء.
ۚ ىذلً ى

ً
يعكا أىف
يرل المفحكص أنو لف مستطيع الرجؿ العدؿ كاستشيد بقكلو تعالى  ( :ىكلىف تى ٍستىط ي
تىع ًدليكا ب ٍيف ِّن ً
صتي ٍـ ۖ ) اآلية  129سكرة النساء.
ٍ ى ى
الن ىساء ىكلى ٍك ىح ىر ٍ
كذكر أف المرأة مخطأة في رفضيا لزكاج زكجيا أك زكاجيا مف رجؿ متزكج  ،فيك يقكؿ

إف المرآة محظكظة في ذلؾ ألنيا تصبح في تنافس كتسعى جاىدة لمتفكؽ عمى الزكجة
األخرل كما يتضح لنا أف المفخكص يباعد بيف زكجاتو لتفادم المشاكؿ كاإلنفعاالت  ،ذلؾ
مف خبلؿ تكفير جميع متطمبات الحياة بالعدؿ كالمساكات كنجده يؤكد عمى أنو ميما حرص
فإف ىناؾ فركقات البد منيا ،كما يظير لنا أنو يعالج الخبلفات باأسمكب الحكار  ،إال أنو
يستعمؿ أساليب العنؼ في حالة اإلنفعاؿ الشديد الذم يزيد عف طاقة تحممو ،كما يؤكد عمى
تفاعمو مع أسره كؿ عمى حدل  ،كأنو مكفؽ إلى حد كبير بينيما  ،كما نجده يسعى لتحقيؽ
أىداؼ يطمح إلييا مف خبلؿ تحكمو في ميكالتو في قكلو مثبل ":الزـ ما نغمطش كي يككنك
مع بعض " أنظر الممحؽ رقـ (  )3ص . "5
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 -4مضمون المقابمة لمحالة (ش):
كحدات التحميؿ (:عدد الكحدات ىك )67
مؤشرات االتزان االنفعالي :
 احتماؿ التيديد الخارجي. القدرة عمى التكيؼ المؤثر.مؤشرات تقدير الذات :
 اليدكء كالسكينة تطكير الذات-1-4جدول تحميل المحتوى :
الصنؼ
اإلتزاف االنفعالي

الكحدات

التكرار

النسبة المئكية

 -إحتماؿ التيديد الخارجي

5

%22 ,72

 -القدرة عمى التكيؼ المؤثر

6

تقدير الذات
المجمكع

-

اليدكء كالسكينة

4

تطكير الذات

7
22

4

أنظر الممحق رقم 3
عدد المفردات 67:
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 -2-4التعميق عمى نتائج المقابمة  :لمحالة األولى :
تحميل المقالبمة :الحالة (ش):
مف خبلؿ قيامنا بتحميؿ مضمكف المقابمة كترجمتنا لممعمكمات

إلى بيانات ضمنت في

جدكؿ كذلؾ بتصنيؼ المقابمة إلى صنفيف ىما كحدة اإلتزان اإلنفعالي ك كحدة حسف تقدير
الذات.أدرجنا تحت كؿ كاحد منيما مؤشريف ثـ حكصمنا كؿ ذلؾ ضمف نتائج بإستخراج
التكرار ك النسب المئكية.فكاف مجمكع الكحدات  67كحدة ك مجمكع التك اررات ىك  22تكرار
ك بالعكدة

إلى

خانات

أف

الجدكؿ نجد

مؤشرات

اإلتزاف

اإلنفعالي

شممت

كحدتيف:األكلى،إحتماؿ التيديد الخارجي حيث كاف حاضر عند الحالة بنسبة ()%22.72
يتضح ذلؾ مف خبلؿ قكلو "نخمي اإلختيار لييـ باه كؿ كحدة تحاسب نفسيا " " أنظر الممحؽ
( )3فالحالة يحاكؿ التأقمـ مع الكضع في مكاقؼ اإلستفزاز أك السخرية رغـ .أنو يستعمؿ
أسمكب العقاب التأديبي في حاالت نادرة .
ك عف كحدة قدرة التكيؼ بنسبة ( )%27.27كىذا يظير في قكلو " منديش سر بيت
مف ىنا لينا كنككف مرتاح " انظر الممحؽ رقـ (

 )3كيف أنككف نصيب راحتي" فالحالة

يتكيؼ مع األكضاع الجديدة بكؿ مركنة فالحالة يرل أف المسؤكليات التي يتحمميا في العمؿ
ك خارج المنزؿ ك كؿ ما يتبعو مف أعماؿ يككف عامؿ لمتأقمـ ك التكيؼ.
أما فيما يخص تقدير الذات  ،فتك ارراتيا كصمت إلى  11ك النسبة ىي % 49.99
ك الكحدة العالية ىي كحدة تطكير الذات فتك ارراتيا كصمت إلى  7ك النسبة ىي % 31.81
ك ىذا راجع إلى ما كصؿ إليو الحالة مف مكانة إجتماعية مرمكقة " كي نحب نكصؿ لحاجة
نكصميا بإذف ا﵀"...انظر الممحؽ (.)3
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أما عف كحدة اليدكء ك السكينة فقدرت النسبة ب  %18.18فالحالة تقؿ عنده
المحافظة عمى اليدكء ك السكينة حيث أنو يستخدـ في بعض األحياف أسمكب الضرب مثؿ
قكلو " تخميؾ تضربيا باش تربييا " ...ك عميو نصؿ إلى أف مؤشرات اإلتزاف اإلنفعالي
متساكية مع تقدير الذات.مما يثبت أف الحالة يسعى لئلتزاف مف خبلؿ تقدير الذات كىذا ما
جعؿ التداخؿ بيف المؤش ار

المالحظة :

مف خبلؿ ما أحاطت بو الباحثة مف لقاءات مع المفحكص خبلؿ إجراء الجمسات

المحددة لممقابمة الحظت الباحث أف المؼ حكص يتقبؿ النقد المباشر كيتجاكب مع جميع
األسئمة  ،كما أنو يحاكؿ معالجتيا بدقة كتريث كعميو يمكننا القكؿ أنو –المفحكص -يحتـ ؿ
التيديد الخارجي إلى حد كبير كما أنو يستخدـ أسمكبي الصبلبة كالمركنة مما يحدد لنا تكازنو
النفسي  ،كما نجد مف خبلؿ طبمعة عممو (رئيس نادم  ،عامؿ في سمؾ االمف ) يحدد لنا
تخطيطو كضبطو العمالو كىذا ما ينعكس عمى طبيعة شخصيتو كتعاممو مع تسيير
مسؤليات زكجاتو.

 -5تحميل إختبار تفيم الموضوع لمحالة األولى في شكمو العام:
 1-5تجميع اساليب ارصان القصص:
االختبار  :سرد القصص
 الموحة (:)1
 ...." 5كاحد كاتب أغنية يحكس عمى لحنيا  ،كىك قاعد أيعبر عمى لحف األغنية يخمـ في
الفكرة" .
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص قصتو بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم(

 )CF1ليؤكد عمى الصراعات

الداخمية كالميؿ إلى ماىك يكمي ككاقعي (،يخمـ في فكرة) ( ، )CF2حيث أسباب الصراع
فييا محددة (،)CP4كما أظير ذلؾ في تسمية مكضكع الراشد كادراكو لو.
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اإلشكالية :
عند مكاجية المفحكص إلشكالية العجز الكظيفي إكتفى بإعطاء قصة مختصرة جدا مما
أعاؽ بناء كتطكر القصة  ،كاف التجاكب مع المكحة عمى شكؿ صراع داخمي  ،تظير فيو
الرغبة لمبحث عف فكرة  ،فالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة كالتأكيد عمى ماىك يكمي كبح
كؿ التصكرات كالعكاطؼ كعرقمة القصة .
 الموحة (:)2
 ..........".11معانات البدك خاصة في الجانب التعميمي انتاع لبنات  ،اميا حايرة بيف
الطفؿ الي يخدـ كالحالة انتاع بنتيا كتخمـ بيف تعميـ بنتيا كخدمة انتاع كلدىا  ،كىذم راىي
بكرشيا.
السياقات الدفاعية :
يظير الصمت عند المفحكص داـ عدة ثكاني ( )CP1مع إجترار(  )A2-8ليتمسؾ بما
ىك ظاىرم (  )CF1كما يستعمؿ التجريد ))A2-13إلجتراج حقيقة مستقبمية كيكمية ( A2-
)8مع عدـ تحديد أسباب الصراع (  )CP4كما يظير اإلجترار لمرجؿ الذم يعمؿ ( )A2-8
مع انفجار لفظي (.)E17
اإلشكالية:
نجد أف المفحكص لديو تمكضع أماـ المكاضيع األكديبية كيظير ىذا مف خبلؿ إدراكو
لممرأة في الصكرة فمديو تعبير صريح عف الصراع
 الموحة (:BM)3
"......طفؿ يتيـ يخمـ عمى كالديو ".
بدأ المفحكص بصمت داـ العديد مف الثكاني (  )CP1قد تمسؾ المفحكص بالمحتكل
الظاىرم ليؤكد عمى الصراعات الشخصية الداخمية (
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ككاقعي ( )CF2كقد جاءت القصة قصيرة (  )CP4كمبتذلة  ،حيث اسباب الصراع فييا غير
محددة ()CP4كما يؤكد عمى ماىك مشعكر بو ذاتيا (.)CN1
اإلشكالية :
عبر المفحكص عف الكضعية اإلكتئابية كاشكالية فقداف المكضكع مف خبلؿ إتياف
بكجدانات قكية ،كالتعبير عمى ماىكمشعكر بو ذاتيا  ،كقد جاء ذلؾ في اطار مختصر
كمبتذؿ.
 الموحة (:)4
........".10نزكة رجؿ في مكاف ماىكش مميح  ،ببلصة ماشي محترمة  ،كىي راىي تراكد
فيو عمى نفسيا  ،بصح ىك ماىكش حاب".
السياقات الدفاعية :
بعد صمت (  )CP1كاستعماؿ اإلماءات ( )CC1كالتعريؼ بالمكضكع الجنسي ( )B2-9
كتكاصؿ سياؽ الكؼ كالتعريؼ باألشخاص كادراؾ المكضكع السئ ليؤكد بعدىا عمى مكضكع
اليركب ( )B2-12مع كجكد إدراكات خاطئة لينيي قصتو القصيرة كالمبتذلة (.)CP4
اإلشكالية :
مف خبلؿ بمكرة إشكالية الصراع النزكم التي تكحي بيا  ،كباؿرغـ مف تمسؾق بالمحتكل
الظاىرم لمكحة ،إال انو إستطاع التعامؿ مع المحتكل الكامف الذم ظير مف خبلؿ إدراؾ
المكضكع السئ  ،كاف كاف مصحكب بإدراكات خاطئة .
 الموحة 5 :
....." 8ىذم م ار ممكف تمقي في نظرة عمى كالدىا في الغرفة " .
السياقات الدفاعية :
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بعد صمت ( )CP4بدأ المفحكص بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة (  )CF1ليؤكد
عمى ماىك يكمي ( )CF2كعمى القياـ بالفعؿ (

 )CF3لينيي قصتو القصيرة كالمبتذلة

(.)CP4
اإلشكالية :
تظير صعكبات المفحكص في التعامؿ مع المنبو فالرقابة كانت صارمة كلـ يجد
المفحكص مخرجا سكل التمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة  ،مما جعؿ العكاطؼ متجمدة
ككجد في تجنب بناء القصة الممجأ الكحيد لو .

 الموحة (:BM)6
....."4ىذا راجؿ كاف يطمب في طمب مف امو كرفضاتك،كىك ايخمـ في ارضائيا  ،كترجعمك
اؿ رد ايجابي بالنسبة ليو ".
السياقات الداخمية :
بدأ المفحكص بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم(  )CF1ليؤكد عمى الصراع الشخصي ( A2-
 )17كذكر عناصر مقمقة متبكعة بتكقعات خطاب (  )A2-2كالتأكيد عمى ماىك مشعكر بو
ذاتيا ( )CN1جاءت القصة قصيرة كمبتذلة (.)CP1
اإلشكالية :
إستطاع المفحكص ىنا التعامؿ مع المحتكل الكامف لمكحة إال أنو بقي يؤكد عمى ماىك
كاقعي كمممكس كالرجكع إلى قيـ خارجية .
 الموحة (:BM)7
"........ 6ىذا كالد مع ابنو يعطيو في النصائح  ،كيفيـ فيو في الدنيا كيقمك الزـ تخدـ
......كىك حيراف عميو ".
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السياقات الدفاعية :
بدأالمفحكص بصمت )(cp1ليتمسؾ بما ىك ظاىرم (  ( cf1فينسج لنا قصة عمى منكاؿ
لكحة فنية ()cn8كينيي قصتو القصيرة '()cp4
اإلشكالية :
أعطى لنا المفحكص قصة متمسكا مف خبلليا بالمحتكل الظاىرم حيث عبر عنيا
بكجدانات كثيفة مع مبلئمة ذلؾ لممكضكع الكامف .
 الموحة :8BM
........"12ىذا كاحد مضركب بالرصاص  ،كصحابك إيداكيكك فيو " .

السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص قصتو بصمت داـ ثكاني عديدة (
بالتفاصيؿ( )B2-10بما في ذلؾ الكضعيات كالتعابير (

 )CP1حيث يصؼ مع التعمؽ
 )A1-1كمع ذلؾ جاءت القصة

قصيرة كمبتذلة .CP4
اإلشكالية :
لـ يحدد المفحكص أسباب الصراع فالرقابة كانت صارمة مع عدـ التعريؼ باألشخاص
(طفؿ في الكاجية األكلى ) مع إدراؾ المكضكع السئ.
 الموحة :10
......" 5ىذم م ار تتحضف كلدىا ضاماتك لييا ممكف كاف مسافر  ،ممكف كاف في حالة
غياب  ،أك بعد مصيبة " .
السياقات الدفاعية :
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بدأ المفحكص إستعماؿ الفكرنة(  )A-13كما نجد أنو تـ الدخكؿ المباشر في التعبير
( )B2-1ككذلؾ التعبير المفظي عف كجدانات قكية أك مبالغ فييا ( )B2-4كذلؾ كجدانات
قكية (()CC5حادثة ككجداف )التعبير عف كجدانات ( .)E9
اإلشكالية :
نجد أف المفحكص قد إستطاع التعبير عف المحتكل الكامف لمكحة كما أننا نجد عبارات
عامة مرتبطة حسية كجدانية .
 الموحة :11
"....12فيضاف في غابة كشبلؿ أمطار صبت في ىذم الطريؽ  ،كالطريؽ فييا قنطرة "
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص قصتو بصمت داـ عدة ثكاني

( )CP1كالتعبير المفظي عمى كجدانات

قكية أك مبالغ فييا (  )B2-1كيظير مف خبللو أسباب صراعات غير محددة (  )CP4كسرد
قصتو المبتذلة (.)CP4
اإلشكالية :
المفحكص تمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة مع عدـ مبلءمة المكضكع لممنبو  ،كما تعبر
القصة عف كجدانات كمشاعر كثيفة .
 الموحة (:MF)13
......"6راجؿ بعد ممارسة الجنس مع إمرأة ماىيش مرتك  ،راىك نايض يمسح في كجييك ".
السياقات الدفاعية :
التكيد عمى الصراعات
أستعمؿ المفحكص في بداية معالجتو لمكحة الفكرنة ( )A2-13ك أ
الشخصية الداخمية (  )A2-17كما نجد شبقانية العبلقات كادراؾ المكضكع الجنسي أك
الرمزية الشفافة ( )B2-9كما ركز عمى خصائص جنسية ( .)CN5
اإلشكالية :
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نجد المفحكص قد عبر عف الصراع الداخمي كالمتضمف إلشكالية المكحة كما عبر عف
الكجدانات بطريقة صحيحة .
 الموحة :16
"......7البياض طبع السبلـ  ،في الثكرة كفي اإلستسبلـ  ،تعبر عمى الئلستبلـ  ،كىك
صافي مع نفسو كمع غيره " .
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص باعطاء عنكاف لمقصة لو عبلقة بالمحتكل الظاىرم ( )A2-13مع مثمنة
المكضكع إيجابيا ( )CN2يظير الميؿ لئلختصار (  )CP2ك اإلبتذاؿ (.)CP4
اإلشكالية :
تسمح ىذه المكحة بناء مكاضيعو المفضمة سكاء كانت مكاضيع داخمية أك خارجية ،
كما حاكؿ تقديـ اك بناء قصة كمع ذلؾ لجأ لئلختصار كاإلبتذاؿ .

السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص قصتو مف خبلؿ إعطاء قصة مسرحية حكؿ رغبة شخصية
)(A2-1كعبر عف ذلؾ بطريقة درامية (  )B2-5كتمسؾ بالمضمكف الظاىرم ( )CF1
التأكيد عمى ماىك يكمي كاقعي كالتأكيد عمى القياـ بالفعؿ (  )CF2فأعطى تداعيات قصيرة
(.)E19
اإلشكالية :
بدأ المفحكص بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم مف أجؿ بناء قصة  ،رغـ محاكلتو في ذلؾ .
 الموحة :19
....."5ىذك سكاف في الثمج  ،ناس فقراء ".
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السياقات الدفاعية :
)CF1ليؤكد عمى الصراعات

بدأ المفحكص قصتو بالتمسؾ بالمضمكف الظاىرم(

الشخصية الداخمية ( )A2-17كيميؿ بذلؾ إلى ماىك يكمي (  )CF2كما قدـ لنا قصة قصيرة
كمبتذلة (.)CF4
اإلشكالية :
تبعث إشكالية المكحة عف المكضكع الحسف كالمكضكع السئ  ،ككذلؾ التعبير عف
السياقات الداخمية ك الخارجية  ،لكف سياقات الكؼ الشديدة لـ تسمح بإرصاف اإلشكالية .

 2-5جدول يمثل :فرز السياقات المستعممة من عند (ش):
سمسمة الرقابة ()A

سمسمة المركنة()B

سمسمة تجنب

سمسمة بركز الساقات

الصراع()C

األكلية()E

نكعيا

تكرارىا

نكعيا

تكرارىا

نكعيا

تكرارىا

نكعيا

تكرارىا

A1-1

2

B1-4

1

CF1

8

E9

1

A1-3

1

B2-1

4

CF2

10

E14

1

1

B2-3

1

CF3

3

E17

1

A2-1
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A2-2

1

B2-4

1

CF4

1

E19

A2-4

1

B2-5

1

CP1

7

ع=4

A2-8

4

B2-9

2

CP2

1

4 A2-13

1 B2-12

CP4

16

1 A2-16

B11

1

CC1

1

1 A2-17

ع=12

CC5

1

CN1

3

ع=16

1

ع=51
ع =83
أنظر الممحؽ رقـ 6
 3-5إستخراج المقروئية العامة لمبروتوكول لمحالة األولى (ش):
ىيمف عمى انتاج

المفحكص (ش) سياقات سمسمة تجنب الصراع خصكصا بنكد

الصراع الحدثي كالعممي كالحالي،كمف خبلؿ التأكد عى ما ىك يكمي ،كاقعي مممكس
(  (cf2ككذلؾ في عدـ تحديد أسباب الصراعات كاعطاء قصة مبتذلة (

 )cp4كىذا ما

يتضح مف خبلؿ كجكد ذلؾ في أغؿب المكحات (  )2،3،4،5،8،09،11،16كعدـ التعريؼ
باالشخاص ،كما نجد زمف الكمكف في أغمب المكحات تقريبا طكيؿ (  )cp1عند بداية السرد
مما يفسر الرقابة الصارمة كالصراع الداخمي المحكـ.
سياقات الرقابة ،كانت ىى األخرل ىامة  ،ككانت تعمؿ ايضا في نفس اتجاه سياقات
تجنب الصراع  ،نجد القصص المسرحية قريبة مف المضمكف الظاىرم (

) A1-1كيعطينا

الحالة عنكاف لمقصة ليا عبلقة مع المضمكف الظاىرم.
كجاءت السياقات األكلية

 Eقميمة نذؾر منيا تعبير عف كجدانات ي(  )E9كانفجارات

الفظية ( )E17اال أف كجكدىا يعتبر منعدما.
أما السياقات المركنة ( )Bككانت مكجكدة ىي االخرل منيا نسج قصة حكؿ رغبة
شخصية  ،كالتعبير بصفة درامية ،حيث نجد أف الحالة يعطي رمزية لمعبلقات.
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كيتناكؿ ذالؾ بكؿ شفافية مما يدؿ عمى مركنة تناكلو لممكضكع المطركح مف خبلؿ ما
تقدـ نستخمص أف بركتكككؿ الحالة جاء مرتبط بسياقات الصبلبة كالرقابة إال أف كجكد
المركنة كاف حاض ار بصفة جيدة إال العمميات األكلية كانت تكاد منعدمة كذلؾ راجع لتناكؿ
الحالة المكضكع الظاىر كالكامف لمكحاتبطريقة متكازنة .
 4-5إستخراج اإلشكالية العامة لمبروتوكول الحالة األولى (ش):
ظير مف خبلؿ كؿ لكحات اإلختبار المقدمة لمحالة (ش) بسرد قصص في سياقات نكعا
ما متنكعة  ،إذ نجد سياقات مف نسؽ  A2أك B2أك . C
إال أننا نجد القصص التي تناكليا قصيرة أحيانا كذلؾ كاف كفقا لؤلساليب الدفاعية
المجندة،حيث حاكؿ المفحكص بناء بعض القصص لممجيكؿ كنسب ذلؾ لمغائب،إال أننا
نجده يعرؼ باالشخاص أحيانا كفي كثير مف المكحات نجد أف المفحكص(ش) معطي عبلقة
بيف االشخاص المكجكديف في القصص ،كىذا ما يجعؿ تقارب في شخصيات القصة في
كثير مف االحياف كيظير ذلؾ في المكح ة ( .)2انظر الممحؽ رقـ ()6
كما يستعمؿ المفحكص (ش) بعض الحكاجز التي حالت بيف ىكاماتو كذلؾ راجع لتمسكو
بالمحتكل الظاىرم لمكحات.
تجاكب المفحكص مع بعض المكحات عمى شكؿ صراع داخمي تظير فيو الرغبة
(مقاكمة كالكؼ )  ،حيث نجده يعمؿ في بعض المكحات عمى التمسؾ بما ىك ظاىرم في
المكحة كمعالجة المكضكع بتأكد عمى ماىك يكمي مألكؼ كما ىك في المكحات ( ، )1،11إال
أننا نجده يعالج بعض المكحات بطريقة درامية منسكجة مف خيالو عمى شكؿ رغبات شخصية
كما نجده يبني قصصو عمى مكاضيع مفصمة لديو سكاء داخمية أك خارجية كما في المكحة
(.)16
كما نبلحظ عنده تمكضع أماـ األكديبية األكلى كيظير ذلؾ مف خبلؿ إدراكو لشخصيات
المكحات حيث يعبر بتعبير صريح عف الصراع كما ىك في المكحة ( .)02
كنجده يعبر عف الكضعية الكامنة لممكضكع مف خبلؿ كجدانات قكية كما ىك في اؿ ؿكحة
( )03كيتعامؿ المفحكص ( ش) مع المحتكل الكاـ ف الذم يظير مف خبلؿ إد راكو لممكضكع
كنجده في بعض األحياف يجد صعكبة في التعامؿ مع المنبو ألف حضكر الرقابة كاف صارما
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حيث يحدث تجمد لمعكاطؼ كيتجنب ذلؾ الدخكؿ في الصراع

في المكحة (  )15كمنو

نستخمص أف مقركئية الحالة جاءت متكسطة .

 -6التحميل العام لمحالة (ش):

مف خبل ؿ المقابمة اؿ تشخصية لممفحكص ،كمف خبلؿ استجابتو عمى اختبار تفيـ

المكضكع إتضح لنا الكشؼ عمى البناء النفسي لمحالة ،كالذم م

تسـ بالقدرة عمى تحقيؽ

األىداؼ ،في إيطار الكاقع مف خبلؿ قكلو في المقابمة (نقدر نكصؿ إذا تكفرت لي الظركؼ)
(إذا ساعدني القانكف الجزائرم نقدر نعاكد الزكاج عادم) .أنظر الممحؽ رقـ ()3
حيث ال نجده يكتفي بخيالو فقط في رسـ مساعي تحقيؽ الذات كما دؿ عمى ذلؾ
تطبيؽ اإلختيار في المكحات التي استخدـ فييا الرقابة كالصراع الداخمي حيث يعتبر أف
تحقيؽ الذات يككف بالعقؿ كليس بالقكؿ مما يكضح لنا طبيعة معالجتو لممكاضيع المحيطة
بو .
كما كشؼ عف مركنة في اشباع بعض الحاجات النفسية اليامة مثؿ الحاجة لمحب
كلؤلمف كاألنتماء كالسند نتيجة ما يميز ترابطو األسرم كالجك النفسي الذم يعمؿ ىك عمى
جعمو سميما.
كما برز شعكر الحالة :باالتزاف االنفعالي في كثير مف المكاقؼ كالتفاؤؿ ككجكد عبلقات
خبلؿ المقابمة (ككما نجد عنده التفكير في المستقبؿ ،ممكا أدل إلى طمكحو في حياة أفضؿ
مف خبلؿ إعادة الزكاج الثالث (نقدر نزكج أكثر مف

ت
 2كنكفؽ عادم) كتتضح مكاجو ة

لمشكبلتو بطريقة سكية ،كما يستخدـ مكانيزمات دفاعية حتى يحافظ عمى تكازنو النفسي.

كما يتميز المفحكص بالضبط اإلنفعالي ،حيث أنو ظير مف خبلؿ القدرة عمى التكيؼ
المؤثر  ،ككذلؾ الضبط ك التخطيط ك إحتماؿ التيديد الخارجي  ،كىذا فيما تضمنتو المقابمة
كما أثبتو اختبار T.A.Tالذم كانت مقركئيتو
البركتكككؿ.
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في حيف أف المركنة كاردة كما يظير انعداـ السياقات األكلية كىذا ما يفسر القدرة
عمى التكيؼ ،حيث أف المظير ميـ في الصحة النفسية فنجد أنو يحقؽ أىدافو ك حاجاتو
في الحياة ك التي تكمف كراء الشعكر بالطمأنينة ك األمف النفسي ،ك االكتفاء الذاتي ،كما
يرل أحمد عزت راجح "أف االتزاف االنفعالي لمفرد سمة عامة تفرؽ بيف األسكياء كغيرىـ
ك يتضمف مفيكـ االتزاف في جكىره فكرة التكافؽ االجتماعي بدرجاتو المختمفة.
كقد تحقؽ في االختبار مف خبلؿ غياب السياقات األكلية ك ظيكر سياقات المركنة
بتعادؿ مع الرقابة  ،حيث يشعر الحالة بالتفاؤؿ ك االستقرار النفسي ك التحرر إلى حد كبير
مف الشعكر باإلثـ ك القمؽ  ،حيث لـ يتضمف السياقات سيطرة المخاكؼ الشاذة ك األفكار
التشاكمية في البركتكككؿ أما فيما يخص تقديرات الذات فالمقابمة ك مضمكنيا يظير أف
لمحالة تقدير الذات باألخص مف خبلؿ اليدكء ك السكينة فإف الحالة يستعمؿ العقاب في
مكاقؼ نادرة ،إال أف مؤشر تطكير الذات ك التفاؤؿ ك االيجابية قد سيطر عمى مضمكف
المقابمة  ،ك يمكننا القكؿ أف التقدير كرد مف خبلؿ مكاجية الحالة لمشكبلتيا ك ىذا ما
تطمب الشجاعة في التعرؼ عمى عيكب نفسو ك ىذا ما ظير مف خبلؿ االختبار في سياقات
المركنة.

 1عرض الحالة الثانية(م):
 السف  50:سنة المستكل الدراسي :نيائي المستكل االقتصادم  :جيد74
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 المينة :أستاذ التعميـ اإلبتدائي عدد الزكجات 02: الزكاج األكؿ 1989 : الزكاج الثاني 2013: -عدد األبناء 06 :الزكجة  05الزكجة الثانية 01:

 -2الظروف المعشية :
-

المفحكص (ـ) يقطف بكالية بسكرة يعيش في أسرة ذات مستكل معيشي متكسط  ،كاف

متزكج الزكاج األكؿ منذ25سنة قطف في الجزائر العاصمة منذ زكاجو إال أف الظركؼ
حالت بينو كبيف أسرتو ليعيد الزكاج ثانية في سنة  2014كعند رغبة اسرتو ك زكجتو االكلى
مدة زكاجو الثاني سنة كلديو 5ابناء اربعة مف الزكجة األكلى ككاحدة مف الزكجة الثانية.

 -3ممخص المقابمة :
المفحكص ( ـ)

كاف متعاكنا مع الباحثة حيث أعطى لممكضكع إعتبار عممي كحدد

المقاء في ظركؼ مبلئمة لمبحث العممي ،

تجاكب مع جميع األسئمة الكاردة في المقابمة

حيث يرل أف سبب نجاح التعدد ك اإلستقرار األسرل يعكد إلى ثقافة الزكجات كمدل تقبميـ
لممتعدد  ،ك يعتبر أف التعدد ميزه فطرية في الرجؿ ألنو يسعى إلى إكتماؿ ذاتو كمساعدة
المرأة مف حيث القضاء عمى الآلفات إجتماعية معينة كآ فات اإلنحراؼ ك العنكسة كما يرل
أف التعدد يكفر فرصة لحياة أخرل مع األخد بعيف اإلعتبار لمديف الذم ال يناقض ذلؾ
كيسعى المفحكص ( ـ) إلى تحقيؽ ذاتو مف خبلؿ التعدد كيرل اف الفضؿ يعكد لزكجاتو
كتفيميما كمساعدتيما لو .
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 -4مضمون المقابمة (م) :
87
 -كحدات التحميؿ (عدد الكاحدات ىك )مؤشرات االتزان االنفعالي:
 احتماؿ التيديد القدرة عمى التكيؼ المؤثرمؤشرات تقدير الذات :
 اليدكء ك السكينة تطكير الذات 1-4جدول تحميل مضمون المقابمة:
الصنؼ

االتزاف االنفعالي

الكحدات

التكرار

النسبة المئكية

احتماؿ التيديد

3

12%

القدرة عمى التكيؼ

5

20%

اليدكء كالسكينة

07

28%

تطكير الذات

12

48%

4

25

%100

المؤثر
تقدير الذات
المجمكع
أنظرالممحؽ رقـ 4
عدد المفردات 87

 2-4التعميق عمى نتائج المقابمة لمحالة الثانيو (م):
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---مف خبلؿ النظر في جدكؿ تحميؿ المضمكف كما تضمنو مف كحدات التحميؿ ( االتزافاال نفعالي كتقدير الذات ) المدرجة ضمنيا حيث كاف عدد الكحدات  87كحدة كعدد التكرار
ات بمؤشرات لحسف تقدير الذات ىك 19بنسبة %100مؤشرات االتزاف االنفعالي  8بنسبة
.%100
---كمف الجدكؿ نجد اف كحدة تطكير الذات الى%48كيظير ىذا جميا في قكؿالمفحكض ( انظر الممحؽ 3اسعى جاىد لتحقيؽ اىدافي ) فيك يعمؿ عمى تنمية قدراتو في
مجاالت متعددة كمف نكاحي عديدة كىك يرل بذلؾ اف التعدد عامؿ مساعد لتطكير ق
كطمكحو لمساعي اخرل في المستقبؿ لقكلو << نحاكؿ اني نحقؽ االفضؿ انظر لممحؽ
3تاتي كحدة اليدكء كالسكينة بعدىا تطكر الذات بنسبة %28كذلؾ مف خبلؿ قكلو نتعامؿ
حسب المكقؼ الزـ تتجاكز في كتير مف االحيانكىنا ينصح مف رد فعؿ المفحكص انو
يتجاكز العنؼ ك التيكر في المكافؽ ذات االنفعاؿ الشديد اما عف مؤشر ات االتزاف
االنفعالي فكجدة القدرة عمى التكيؼ جاءت %20كىي تتضح في قكلو نجاحي ك انجازاتي
مف خبلؿ تاقممي مع الزكجاتي اذا نرل انو يربط بيف نجاحو كاستق ارره النفسي كقدرتو عمى
تجاكز الضركؼ مف خبلؿ التكيؼ كلحؿ إحتماؿ التيديد جاء في آخر المؤاشرات نسبيا
%12مما يدؿ عمى أف المفحكص يبرمج لق ارراتو مسبقا .

المالحظة :
الحظت الباحثة خبلؿ مقابمتيا لممفحكص تميزه في معالجة المكاضيع كذلؾ مف خبلؿ
سبلمة تفكيره حياؿ األزمات كالشدائد كما أنو يسعى إلى معالجة المكاضيع بقكة األنا أم أنو
يتكيؼ مع ما ىك كاقعي ،كما أنو يحافظ

عمى التحكـ في ردكد أفعالو  ،كىذا ما جعمو

يساىـ في الكثير مف النشاطات اإلجتماعية ،كما الحظت الباحثة الحماس كالعزيمة اؿ ؿذاف
يكضحاف ،الثقة بالنفس كأنو يسعى كراء تطكير ذاتو .
-

 -5تحميل إختبار تفيم الموضوع لمحالة الثانية (م) في شكمو العام:
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 1-5تجميع أساليب ارصان القصص:
ســرد القصص
 الموحة ()01
" ........6طفؿ مكلع بالمكسيقى مف كثرة شغفو بيا أنيكو التعب لدرجة أنو قاـ ك تركيا ".
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص (ـ) بإعطاء عنكاف لمقصة حيث سرد لنا أحداث مف كجداناتو ( )CN3
ليؤكد عما ىك مشعكر بو ذاتي(

 )Cn1في كضعية معبرة عف كجدانات ( )CN4كادراكو

لممكضكع الظاىر،حيث نسج لنا قصة مسرحية قريبة مف

المضمكف الظاىرم ( )A1-1مف

خبلؿ الرجكع ثقافتو ك عممو )A12 (،كعمكما جاءت القصة قصيرة (. )CP2
اإلشكالية:
كاجو المفحكص (ـ) إشكالية العجز الكظيفي ،ك أعطى لنا قصة مفيدة ذات معنى ،فقد
كاف التجاكب مع المكحة عمى شكؿ صراع داخمي ظير فيو اإلرىاؽ ك التعب  ،حيث أعطى
مضمكف كاـ ف لمكحة ك أكد مف خبللو عمى طبيعة الصراع  " ،انيكو التعب لدرجة انو ناـ ك
تركيا ".
 الموحة ()02
" …."10فبلحة في الريؼ

ك تفاني أىميا لكسب قكت يكميـ مع االىتماـ بالعمـ ،بنت

ؼة .
ميمكمة بتحصيؿ العمـ،رجؿ يزاكؿ نشاط الفبلحة ،إمرأة رمي
السياقات الدفاعية:
م
بدأ المفحكص (ـ) بصمت لينسج قصتو بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم (  )CF1كالتأؾ د
عمى ماىك يكمي  )CF2 (،ك ىك يرجع بذلؾ إلى ثقافة عممية (  )A1-2فيعطي لنا بذلؾ
غب شخصية (  )B1-1بتماىيات مرنة ك منتشرة (. )B1-3
قصة مسرحية حكؿ ر ة
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اإلشكالية:
أظير المفحكص (ـ) عبلقة بيف مكاضيع المكحة  ،كقد ادرؾ العبلقة بيف االشخاص
بالتالي القصة ممزكجة بالطابع الشخصي إال أف العكاطؼ لـ تظىر بصكرة كاضحة.
 الموحة (:)03
""......"9امرأة تعبانو مف شغؿ البيت " .
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص (ـ) بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم (  )CF1ليدرؾ تفاصيؿ نادرة (  )E2يؤكد
عمى ماىك مشعكر بو ذاتيا (  ) CN1لينيي قصتو القصيرة ( )cp2ك المبتذلة (. )CP4
االشكالية:
عبر المفحكص (ـ) عف الكضعية اإلكتئابية ك

إشكالية فقداف المكضكع مف خبلؿ

االيتياف بكجدانات قكية ك التعبير عما ىك مشعكر بو ذاتيا ك قد جاء ذلؾ في طابع مختصر
ك مبتذؿ .
 الموحة ()04
"......."9إمرأة متعمقة بزكجيا ك ىك ما يبميش بييا "
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص (ـ) بصمت( )CP1كالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة (  )CF1ليؤكد
عمى الصراع الشخصي الداخمي ( )A2-17كعمى العبلقات مابيف األشخاص (  )B2مع عدـ
تحديد أسباب الصراع (. )CP4
اإلشكالية :
أدرؾ المفحكص (ـ) التقارب الجنسي الذم تبعث

إليو المكحة  ،كما أدرؾ الصراع

الشخصي الداخمي عند الزكجيف مع استحالة االقتراب مف جية الرجؿ .
 الموحة ()05
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....." 5امراة تنطر في أثاث بيتيا " .
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص (ـ) بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة (

 )CF1ليؤكد عمى ماىك

يكمي( )CF2كعمى القياـ بالفعؿ( )CF3لينيي قصتو القصيرة ك المبتذلة ( .)CP4
اإلشكالية:
تظىر صعكبات المفحكص(ـ) في التعامؿ مع المنبو  ،حيث كانت الرقابة صارمة فمـ
يجد الحالة سكل التمسؾ بالمحتكل الظاىرم لمكحة  ،مما جعؿ العكاطؼ متجمدة ،ككجد في
التجنب بناء القصة الممجأ الكحيد لو .
 الموحة (:) 6BM
..."5رجؿ يحاكر أمو كىي غاضبة"
السياقات الدخمية:
بدأ المفحكص بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم(  )CF1ك التأكد عمى ماىك مشعكر بو ذاتيا
 )CN1(.ك جاءت القصة قصيرة ( )CP2ك مبتذلة ( . )CP4
اإلشكالية:
استطاع المفحكص (ـ) التعامؿ مع المحتكل الكامف لمكحة إال أنو يؤكد عمى ماىك كاقعي
ك مممكس ك الرجكع إلى قيـ خارجية .
 الموحة (: )8BM
"...5رجبلف يسعفاف صاحبيما اثر تعرضو لجرح خطير" .
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص قصتو بالتعمؽ بالتفاصيؿ (
التعابير( )A1-1مع إدراؾ المكضكع السيئ (
(.)CP4
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اإلشكالية:
لـ يحدد المفحكص أسباب الصراع  ،فالرقابة كانت صارمة مع عدـ التعريؼ
باألشخاص (طفؿ في الكاجية األكلى ) مع إدراؾ المكضكع السيئ .
 الموحة )10( :
"3صكرة لمتعاطؼ بيف الرجؿ ك ابنو "
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص (ـ) بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم (  )CF1مع التأكد عمى العبلقات مابيف
األشخاص (

 )B2-3مع إعطاء عنكاف لمقصة (

 )A2كتميؿ القصة في مجمميا

لئلختصار( )CP2ك اإلبتداؿ (.)CP4
اإلشكالية:
لقد أدرؾ المفحكص (ـ) اإلشكالية الكامنة لمكحة (رجؿ ك ابنو ) غير أف التجاكب معيا
بقى ناقصا ،ك اقتصرت العبلقة بينيما حكؿ مكضكع الدراسة ك بالتالي تجنب أية محاكلة
تقمصية  ،مما يدؿ عمى الصعكبة التي كجدىا الـ فحكص أماـ الكضعيات التقمصية .
 الموحة (: )11
...."11مافيمت كالك كاحة تحيط بيا أشجار مف الجانب اآلخر مظىر نكع مف الحيا ت يشبو
الكبرل ".
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص بالصمت (  )CP1ثـ التمسؾ بالمحتكل الظاىرم (  )CF1لينسج لنا
قصة عمى منكاؿ لكحة فنية (  )CN8ك ينيي قصتو القصيرة(  )CP2ك المبتذلة ()CP4
اإلشكالية :
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أعطى المفحكص (ـ) تمسكا ظاىرم بمحتكل المكحة  ،مع عدـ مبلئمة المكضكع
لممضمكف الكامف ،ك عبر عف ذلؾ بكجدانات كثيفة .
 الموحة (:)13
..."5رجؿ يجعؿ إىتمامو بالعمـ عمى حساب راحة زكجية  ،فتصاب بمرض يجعميا طريحة
الفراش فيندـ عمى فعمتو ىذه حيث ال ينفع الندـ .
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص (ـ) الحالة بنسج قصتو عمى منكاؿ لكحة فنية (

 )CN8ليؤكد عمى

العبلقات مابيف األشخاص (  )B2-13كيؤكد عمى ماىك مشعكر بو ذاتيا (  )CN1كيعبر
ت ( .)A2-18
عمى ذلؾ بصفة درامية ( )B2-5حيث عبر عف كجدانتو بصفة خاؼة
االشكالية :
لـ يشير المفحكص (ـ) إلى إشكالية المكحة المتعمقة بالجنسية ك العدكانية  ،فكاف التحفط
ك الرقابة مف خبلؿ دخكؿ المفحكص في صراع ك التعبير الغير مباشر عف المكحة .
 الموحة (: )19
..."3ظبلؿ أشياء مبيمة "
السياقات الدفاعية :
أعطى المفحكص (ـ) قصتو بميؿ عاـ لبلختصار (  )CP2حيث لـ يعرؼ باألشياء
( )CP3ك كانت مختصرة( )CP2ك مبتذلة (.)CP4
 الموحة (: )16
 "....5الزكاج ميثاؽ غميظ"كعقد ليس كبقية العقكد بيف الرجؿ كالمرأة ،كألسؼ الشديد معظـ
الناس يجيمكف ىذه العبلقة كبالتالي نتيجة لجيؿ ىذه العبلقة المقدسة ،نجد األزمات
كاألمراض اإلجتماعية تنتشر إنتشا ار متيف في المجتمع كيكثر الطبلؽ كتتشرد األطفاؿ
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كيتعطؿ المجتمع عف التقدـ كالتحضر كال يستطيع الحاؽ بركب الدكؿ المتقدمة ألف المبنة
األكلى تحطمت كىي األسرة.

السياقات الدفاعية :
قاـ المفحكص (ـ) بإعطاء عنكاف لمقصة لو عبلقة بالمحتكل الظاىرم (  )A2-13مع
مثمنة المكضكع إيجابيا ( .)CN2
اإلشكالية :
تبعث إشكالية المكحة إلى التعبير عف المكضكع الحسف ك المكضكع السيئ ك كذلؾ
التعبير عف سياقات الداخؿ ك الخارج  ،لكف سياقات الكؼ الشديدة لـ تسمح بإرصاف
اإلشكالية .
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 2-5جدول يمثل :فرز السياقات المستعممة عند (م):
سمسمة الرقابة
() A
نكعيا

سمسمة المركنة

سمسمة الصراع

سمسمة بركز السياقات

( )B

()C

األكليػة()E

تكرارىا نكعيا

تكرارىا نكعيا

تكرارىا

نكعيا تكرارىا

A1-1

2

B1-1

3

CP1

4

E2

1

A1-2

1

B1-2

1

CP2

7

E14

1

A2-13

1

B1-3

1

CP3

1

ع=2

A2-11

1

B2-5

1

CP4

7

A2-17

1

B2-13

1

CN1

5

A2_18

1

B2-3

1

CN2

1

CN3

1

CN4

2

CN8

2

CN10

1

CF1

7

CF2

1

CF3

1

ع=7

ع=8
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ع=40

ع=57

أنظر الممحؽ رقـ7
 3-5استخراج المقروئية العامة لمبروتوكول الحالة الثانية ( :م)
لقد تميز بركتكككؿ المفحكص (ـ) بسيطرة سياقات الكؼ إذ ما قارناه بالسياقات
إرصاف

األخرل كالمركنة ك العمميات األكلية ك لعمى ىذا ما جعؿ حاج از أماـ تطكير ك

الصراعات المبيدية التي يشيرىا اإلختبار ك ذلؾ بسبب قكة التحكـ ك الكؼ الذم طغى عمى
المفحكص  ،ك ظير ذلؾ مف خبلؿ إختصارات في القصص ك إسناد المكضكع نجده عمى
شكؿ أزمة كمكف في بداية القصص .
حيث لجأ المفحكص (ـ) إلى االختصار لتفادم الصراعات ك التصكرات النزك

م
ة

التمسؾ بالمضمكف الظاىرم ،كىذا ما يعكس كؼ األنا ك التحكـ في الصراعات الداخمية ،إال
كىذا مكضح في اؿ

أننا نجده يؤكد عمى ماىك مشعكر بو ذاتيا

لكحات ( )1

( )13MG(،)6BM(،)4(،)3مما يكحي بؾبت شعكره الداخمي كما نجد أنو يرسـ لنا لكحات
فنية مف نسج خيالو مثؿ المكحة ( )11
ك تأتي سياقات الرقابة ك التمقائية في مستكل كاحد مما يدؿ عمى الكؼ المباشر ك ظيكر
رغبات داخمية تكحي بالمركنة  ،حيث تظىر قصصو الـ سرحية في سياؽ رغبة شخصية مثؿ
المكحة ( )2ك دخكؿ مباشرة في التعبير ،كما يستعمؿ في ذلؾ تماىيات مرنة  ،كدرامية تعكد
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إلى الفعؿ ،ك يؤكد في بعض األحياف عف العبلقات مابيف األشخاص  ،كرغـ ذلؾ إال أننا
نجد الرقابة حاضرة في نسجو لقصة مسرحية مف المضمكف الظاىر حيث يبتعد عف الخياؿ
ك كأنو يضع مراقبة لخيالو ،

م جعمتو يعطي إستجابات
إال أف اؿمصادره األدبية ك العمـ ة

الدراج مكاضيع إجتماعية ك أخبلقية مثؿ المكحة (  )8كما يعطي رمك از ك عنكاف لما

ىك

ظاىر كما في المكحة ()A3-13المكحة ( )16إال أف السياقات األكلية منعدمة تقريبا مما يدؿ
عمى نشاط ميكانيزمات الدفاع لدل المفحكص.

 4-5إستخراج اإلشكالية العامة لبروتوكول المفحوص (م):
مف خبلؿ قرءتنا ك تحميمنا الشكاليات المكحات ،ك انطبلقا مف المعطيات السابقة يمكننا
أف نستنتج أف (ـ) ظىر عنده صراع في التعرؼ عمى بعض المكحات ،حيث كاف يحاكؿ
تجنبيا ك اإلختصار في سرد قصص قصيرة .
كاجو مف خبلليا إشكالية العجز حيث يعطي مضمكف كامف لمكحات كىذا كاضح في المكحة
( )01في قكلو ( انيكو التعب ) كما نجد أف المفحكص يعطي العبلقة بيف األشخاص فيك
يمزجيا بالطابع الشخصي إال أنو يكبت عكاطفو كال يظيرىا لنا كما نجده يعبر عف إشكاليات
المكحات كىذا ما إتضح مف خبلؿ إدراكو لمكضعية اإل كتئابية في المكحة (  )03كما نجده
يكاجو بعض الصعكبات في التعامؿ مع المنبو  .مثؿ المكحة (  )05كيرجع في بعض األحياف
إلى قيـ خارجية ليؤكد لنا عما ىك كاقعي مممكس .
حيث نجده يتجنب التقمص  ،كىذا ما يدؿ عمى الصعكبة التى كاجييا المفحكص أم
أف التحفظ ك الرقابة أدخبل المفحكص في صراع ليعطي لنا تعبير غير مباشر مثؿ المكحة
(.) BM13
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 -6التحميل العام لمحالة (م):
مف خبلؿ المقابمة ك اإلختبار المذاف طبقا عمى المفحكص (ـ) ظير أف نتائجيا جميعا
متسقة  ،ك كميا كشفت معا عف التحكـ في الصراعات الداخمية التي يعاني منيا (ـ) فقد
ظير تكافقو النفسي ك ا إلجتماعي مف خبلؿ المقابمة في قكلو (الحمد ا﵀ يا ربي )  .أنظر
الممحؽ ( )4ص 8
حيث كفؽ المفحكص في التكفيؽ بيف مطالب األنا ككاقع المجتمع  ،ك نتيجة لممعاممة
األسرية الجيدة ،ك التعاكف ك تقبؿ الزكجات لبعضيما  ،كتفيميما ك ثقافتيما ك ت

ـ سكيما

بدينييما إستطاع اؿمفحكص أف يحافظ عمى استق ارره النفسي ك األسرم  ،كذلؾ ألف
الزكجتاف ىما العامؿ المساعد لتكفيقو النفسي  ،مما جعمو قاد ار ع لى معالجة األمكر بإختيار
األسمكب الصحيح ك تجنبو لمعديد مف األخطاء ك الصراعات األسرية ك النفسية ،ك ىذا ما
جعمو يتميز عف غيره في طمكحو لمقيادة ك بناء مشاريع أخرل في المستقبؿ .
يمجأ المفحكص إلى بعض مكينزمات الدفاع مثؿ االستعبلء كقكلو "الحمد ا﵀ الحمد
ا﵀" كىذا ليحافظ عمى استق ارره النفسي ك العيش في راحة نفسية  ،فنجد نضجو االنفعالي
كذلؾ النفسي يعطيو القكة لتفادم اإلحباط ".أنظر الممحؽ "()4
كما يتضح أف المفحكص يميؿ إل ثبات الذات  ،ك يتحكـ في سمككو بالضمير كىذا ما
يجعؿ بركفيؿ شخصيتو متميز حيث يشعر باالستقرار ك التكافؽ مما يمكننا القكؿ أنو ـ ػتزف
انفعاليا كلو ثقة النفس ىذا ماجعمو يحدد حسف تقديره لذاتو  ،مف خبلؿ انتمائو كمحكر مسير
ك إنجازاتو كغاية لمحصكؿ عمى إثبات الذات.

 -1عرض الحالة (ل):
 السف 53:سنة -المستكل الدراسي :نيائي
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 المستكل االقتصادم  :متكسط المينة :مقاكؿ عدد الزكجات 02 الزكج األكؿ 1988 الزكج الثاني 2012 -عدد األبناء .4الزكجة األكلى  02الزكجة الثانية 02

 -2الظروف المعيشية الحالة (ل):
ىك رجؿ يعيش في كالية بسكرة  ,في أسرة ذات مستكل معيشي متكسط  ,تزكج الزكاج
األكؿ كلـ ينجب األبناء مدة تسع سنكات إال أنو رزؽ بعد ذلؾ ببنتيف  ،كتكقفت زكجتو عمى
اإلنجاب فسعى لمزكاج الثاني رغبة منو في إنجاب األطفاؿ مدة زكاجو الثاني ثبلث سنكات
أنجب مف الزكجة الثانية كلديف  .زكجات الحالة يسكنكف في نفس المسكف .
 -3ممخص المقابمة :الحالة (ل):
أجريت معو مقابمة بغرض البحث حيث تجاكب مع أسئمة المقابمة ككاف ذلؾ في جك
عممي كمحدد حيث نجد أنييرل أف تعدد الزكجات

يمجأ إليو الفرد لمضركرة القسكة كأف

سبب تعدده كاف مف أجؿ إنجاب األطفاؿ ال غير  ,ككما الحظنا مف خبلؿ المقابمة أنو
ينسحب عف مكاجية المكاقؼ المثيرة لئلنفعاؿ حيث يترؾ المجاؿ لمطرؼ األخر لميدكء دكف
المحاكرة  ،كيعمؿ المفحكص عمى البقاء حياديا في حاالت اإلنفعاؿ الشادة كما أنو يحاكؿ
التكفيؽ في حياتو األسرية ".أنظر الممحؽ" رقـ ()5

 -4مضمون المقابمة :
 1-4جدول تحميل مضمون المقابمة:
الصنؼ

الكحدات

التكرار

المئكية النسبة

االنفعالي االتزاف

التيديد احتماؿ

6

42,85
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الخارجي
التكيؼ عمى القدرة

3

21,42

كالسكينة اليدكء

3

21,42

الذات تطكير

2

14,28

4

14

100

المؤثر
الذات تقدير
المجمكع
أنظر الممحؽ رقـ 5
عدد المفردات . 50

 2-4التعميق عمى نتائج الجدول:
إذا ما نظرنا إلى جدكؿ تحميؿ مضمكف المقابمة ،كما فيو مف كحدات تحميؿ الإتزاف
اإلنفعالي كتقدير الذات.
حيث كاف عدد الكحدات  50كحدة ،كعدد التكرات لمؤشرات االتزاف االنفعالي ىك

9

بنسبة  100كمؤشرات تقدير الذات  5بنسبة (  ، )%100كمف الجدكؿ نجد أف كحدة احتماؿ
التيديد الخارجي تصؿ إلى (  )% 42حيث يظير ذلؾ جميا في قكؿ المفحكص (.نتفادل
االحتكاؾ لتفادم الصراع) أنظر الممحؽ رقـ ( )5ص .11
فيك يرل يتفادل االحتكاؾ الثبات االنفعالي حيث يحافظ مف خبلؿ ذلؾ بنفس المستكل
االنفعالي لمدة طكيمة كما يأتي مؤشر .القدرة عمى التكيؼ المؤثر في المرئية الثانية بنسبة
( ،)%21.42كىك ما يتضح في قكلو "نتفادل النقاش إلى يكصؿ لممشاكؿ ".
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فيك يتسـ بالعقبلنية في مكاجية األمكر كالتحكـ في انفعاالتو خصكصا إنفعاؿ
الغضب أك الخكؼ أك الغيرة ،كما قكؿ المفحكص "نتراجع باه نرضييـ" أنظر الممحؽ رقـ
()05ص.11
أما الكحدة اليدكء كالسكينة فتأتي بنسبة ( )%21.42التي تظير مف خبلؿ المبلحظة
بصكرة كاضحة،أما بالنسبة لتطكير الذات فيظير بنسبة (

 )%14.28كىذا مايدؿ عمى

إعتبار المفحكص أف االستقرار أىـ مف التطكر مع فقد المكضكع (الزكجات).

المالحظة :
مف خبلؿ الجمسات التي قامت بيا الباحثة مع المفحكص (ؿ) اتضح انو ىادئ ،كيعالج
المكاضيع بعقبلنية حيث انو يتعامؿ مع الكاقع الذم يعيش فيو كيتقبمو كما ىك،كيأخذ كقت
كافيا لئلجابة عمى االسئمة مما يدؿ عمى قدرتو في التحكـ الذاتي ميما كانت المثيرات
الخارجية.
كما الحظت الباحثة الثبات كالمعالجة بتمقائية محددة بالضبط االنفعالي كبرز ذلؾ مف
خبلؿ إيماءاتو كنبرات صكتو كىدكءه بصفة عامة.

 -5تحميل إختبار تفيم الموضوع لمحالة الثالثة (ل) في شكمو العام:
-

 1-5تجميع أساليب ارصان القصص :
ســرد القصص :
 الموحة1:
"4...ىذا الطفؿ يخمـ مسكيف "
السياقات الدفاعية:
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بدأ المفحكص ( ؿ) قصتو قصة مسرحية قريبة مف المضمكف الظاىرم ) (A1-1ليعطي
لنا تعابير لفظية عف كجداناتو المتنكعة

) (CN1مف خبلؿ تعبيره عف كجداناتو بقكة

( )B2-1لينيي قصتو القصيرة ك ).(CP2
اإلشكالية:
بالرغـ مف إدراؾ المفحكص ( ؿ) إشكالية العجز الكظيفي التي تكحي إلييا المكحة إال أنو
عجز عف تنميتيا ك التعامؿ معيا بصكرة كاضحة ك جيدة حيث ىيمنت عمييا السياقات
المتعمقة بالكؼ ك الرقابة.
 الموحة : 2
"9...ىذم الطفمة تقرل ك ىذم أميا ك باباىا "
السياقات الدفاعية:
بعد صمت ) (CP1بدأ قصتو بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم ) (CF1ك التأكيد

-

عمى ما ىك يكمي )(CF2لينيي قصتو القصيرة ).(CP2

اإلشكالية:
أظير المفحكص ( ؿ)العبلقة بيف مكاضيع المكحة ك بالتالي القصة ممزكجة بالطابع
الشخصي ،إال أف العكاطؼ لـ تظير.
 الموحة: 3
"9...رجؿ حزيف "
السياقات الدفاعية:
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بدأ المفحكص ( ؿ) قصتو بصمت داـ ثكاني

-

) (CP1ليدرج قصتو حكؿ رغبة

شخصية ) (B1-1مع الميؿ لئلختصار ). (CP2
اإلشكالية:
عبر المفحكص (ؿ) عف الكضعية اإلكتئابية  ،حيث إستخدـ الرقابة ك الكؼ التي حالت
دكف كضكح القصة ك إختصارىا الشديد.
 الموحة:4
"6...ىذم معناىا زكجيف الم ار تحب راجميا بصح ىك جابد ركحك ".
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص بإستخداـ الفكرنة مف خبلؿ التجريد ك الرمزية ) (A2-13ك التمسؾ

-

بالمحتكل الظاىرم ) (CF1ليؤكد الصراع الشخصي الداخمي ) (A2-17ك يكضح العبلقات
بيف األشخاص ) (B2-3مع عدـ تحديد أسباب الصراع). (CP4
اإلشكالية:
أدرؾ المفحكص التقارب الجنسي المذم تبعث إليو المكحة كما أدرؾ الصراع الشخصي
الداخمي عند الزكجيف مع عدـ التقارب بينيما(جابد ركحك ).
 الموحة : 5
 "...6ىذه م ار راىي طؿ عمى بيتيا مرتب كالال"
السباقات الدفاعية :
بدأ المفحكص ( ؿ) نسج قصتو عمى منكاؿ لكحو فنيو ) ( CN8ليتمسؾ بالمحتكل
الظاىرم لمكحة ) ( CF2لمتأكد عمى ما ىك يكمي ) ( CF2ليظير عنصر مف النمط
التككيف العكسي المتمثؿ في الترتيب) ( A2- 10كما يظير الميؿ العاـ لبلختصار (
).CP2
االشكالية:
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ادرؾ المفحكص ( ؿ)ىيئة األنا األعمى في الصكرة األنثكية التي تدخؿ كتنظر لكف
السياقات تجنب الصراع ك كذلؾ الكؼ في إرصاف اإلشكالية ك صرفيا عمى حساب سياؽ
التككيف العكسي لمترتيب.
 المكحة (: )BM6
" ....ىذا راجؿ ك ىذم امك غاضبانة منك"
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم ) ( CF1ك التأكد عمى ما ىك مشعكر بو
ذاتيا) (CN1ك جاءت القصة قصيرة). (CP2
اإلشكالية :
أدرؾ المفحكص المكضكع الكامف لمكحة إال أف قصتو جاءت قصيرة .
 الموحة : 7
"3...ىذا راجؿ يكصي في إبنك".
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص بإعطائنا عنكاف )(B2-1بدأ المفحكص بالدخكؿ المباشر لمتعبير
ك التأكيد عمى العبلقات ما بيف األشخاص( )CN3لمقصة عنكاف لمقصة
). (B2-3
االشكالية:
استطاع المفحكص ( ؿ)التعامؿ مع المحتكل الكامف لمكحة إآل أنو يعبر عمى ما ىك
كاقعي ك مممكس ك الرجكع لمقيـ خارجية .
 الموحة(:(BM8
"...6ىذك زكج رجاؿ راىـ يدكك في صاحبيـ مجركح" .
السياقات الدفاعية :
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بدأ المفحكص قصتو بالتعميؽ بالتفاصيؿ) (CN10بما في ذلؾ الكضعيات ك التعابير
) (A1-1مع ادراؾ المكضكع السيء ) (E14مع ذلؾ جاءت القصة القصيرة).(CP4
االشكالية:
لـ يحدد المفحكص أسباب الصراع  ,فالرقابة كانت صارمة مع عدـ التعريؼ
باألشخاص (الطفؿ في الكاجية األكلى ) مع إدراؾ المكضكع السيء .
 الموحة): (C10
"....3ىذا راىك راجؿ ك مرتك متفاىميف مع بعضاىـ".
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص ( ؿ) ينسج قصتو عمى منكاؿ لكحة فنية ) (CF8لتؤكد عمى العبلقة ما
بيف الشخاص ) (B2-3كعمى ما ىك يكمي ك كاقعي ) (CF2مع مثمنة المكضكع ايجابيا
)(CN2كما يظير الميؿ العاـ لبلختصار). (CP2
االشكالية:
تمكف المفحكص ( ؿ)مف التعرض إلشكالية المكحة التي تبعث إلى التعبير عف الرغبة
بيف الزكجيف مف مثمنة المكضكع إيجابيا ك الميؿ العاـ لئلختصار.
 الموحة : 11
"......10كاش ىذا مافيمتش".
السياقات الدفاعية :
بعد صمت طكيؿ (  )CP1قاـ المفحكص برفض المكحة.
االشكالية:
تجنب المفحكص الدخكؿ في صراع كظير ذلؾ برفضو لمكحة.
 الموحة (: (MF13
"...8ىذا راجؿ حاط يدك عمى راسك....كىك راىك حزيف مانعرفش كاش بيو.
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السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص ) (CP1التمسؾ بالمحتكل الظاىرم) (CF1متبكع بصمتو

-

)(CP1ليعيد إجترار الصراع الشخصي الداخمي ) (A2-8ليصؼ القياـ بالفعؿ() ) (CC1ك
ينيي قصتو القصيرة.
اإلشكالية:
تظير عند المفحكص صعكبات في التعامؿ مع المنبو حيث كانت الرقابة صارمة،فمـ
يجد الحالة سكل التمسؾ بالمحتكل الظاىرم مما جعؿ التجنب في بناء القصة الممجأ الكحيد
لذلؾ.
 الموحة :19
....5ىذا لبيض أكمكاج كي شغؿ باخرة.
السياقات الدفاعية:
بدأ المفحكص ( ؿ) بالتمسؾ بالمحتكل الظاىرم ) (CF1ك التمسؾ بما ىك مشعكر بو
ذاتيا ) (CN1ك عبر عف ذلؾ بصفة درامية ). (B5
اإلشكالية:
إستطاع المفحكص ( ؿ) أف يتعامؿ مع المكحة بمحتكاىا الكامف إال أنو إعتمد عمى ما
ىك مممكس ك كاقعي ك رجع في ذلؾ إال قيـ خارجية .
 الموحة :16
"....8بياض رمز السبلـ"
السياقات الدفاعية :
بدأ المفحكص بصمت (  ( CP1ليتمسؾ بالمحتكل الظاىرم (  )CF1لينيي قصتو
القصيرة (.)CP4
اإلشكالية :
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جاءىت سياقات الرقابة صارمة حيث أعطى لنا المفحكص مكضكع ظاىرم كىذا ما كاف
في تجنبو لدخكؿ في صراع.

 2-5جدول يمثل :فرز السياقات المستعممة عند (ل):
سمسمة الرقابة ()A

سمسمة المركنة()B

سمسمة تجنب

سمسمة بركز الساقات

الصراع()C

األكلية()E

نكعيا

تكرارىا

نكعيا

تكرارىا

نكعيا

تكرارىا

نكعيا

تكرارىا

A1-1

2

B1-4

1

CF1

6

E14

1

1

B2-1

1

CF2

3

ع=1

1

B2-3

3

CF3

1

1 A2-10

B2-4

1

CP1

5

CP2

5

CP4

3

CC1

1

CC5

1

CN1

3

CN8

1

CN10

1

A2-1
A2-8
ع=5

ع=6

ع=30
ع =42
أنظر الممحؽ رقـ 8
 3-5إستخراج المقروئية العامة لبروتكول المفحوص الثالث(: )3
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ميز بركتكككف المفحكص(ؿ) بسيطرة السياقات تجنب الصراع  ،لعؿ ىذا ما جعؿ التقيد
بالمحتكل الظاىرم لمكحات دكف اعطاء الخياؿ متسع كذلؾ بسبب قكة التحكـ خاصة
( )CF1كجاء ذلؾ في اغمب المكحات .
كما يميؿ إلى اإلختصار (  )CP2كالمعالجة بعد صمت (  )CP1كما نجده يؤكد عمى
ما ىك يكمي ككاقعي أم ما ىك مممكس (  ،)CF2كىذا ما عكس لنا قكة األنا كالتحكـ في
الصراع الداخمي بكؿ حرية ،كتأتي المركنة في معالجة بعض المكحات مثؿ التأكيد عمى
العبلقات بيف األشخاص كما ىك الحاؿ في المكحة (  ")2انظر الممحؽ رقـ"( )B2-3 ( )6
كتأتي سمسمة الرقابة في نفس مستكل التمقائية حيث يدؿ ذلؾ عمى الكؼ المباشر إال أننا
نجده يعطي عنكاف لمقصة في حيف يقكـ بعزؿ بعض األشخاص مثمما ىك الحاؿ بالنسبة
لمكحة (  )BM8كتبقى العبلقات حاضرة في بعض المكحات مثؿ (  )02كفي العمكـ فإف
المفحكص يأخذ المكاضيع الظاىرة  .كىك يعطي مقاكمة لخيالو كذلؾ لتجنب الدخكؿ في
صراع حيث يستخدـ أليات دفاعية عالية يقاكـ مف خبلليا ظيكر رغباتو الداخمية كما نجد
ذلؾ كاضحا في انعداـ السياقات األكلية التي لـ تظير بسب كجكد قكة ألليات الدفاع.
 4-5استخراج االشكالية العامة لبروتكول (ل):
مف خبلؿ قراءة البركتككؿ لممفحكص ( ؿ) اتضح لنا أنو قاـ بارصاف إشكاليات المكحات
كذلؾ مف خبلؿ معالجتو لممكاضيع بشكؿ عاـ كظاىر مما جعؿ الرقابة كالكؼ تسيطر عمى
البرتكككؿ كما نجد أف المفحكص يظير

العبلقة بيف االشخاص في بعض المكحات مثؿ

المكحة( .)2
حيث أعطي رمزية مجردة مف الكجداف كما ىك الحاؿ في المكحة (  )04كذلؾ ألنو يحس
بصراع شخصي داخمي  ،حيث يكضح العبلقات بيف األشخاص  ،فأدرؾ مف خبلؿ ذلؾ
ىيئة األنا  .كىذا ما كمفو إرصاف لئلشكالية  .كنجد المفحكص قد عالج اإلرصاف بكؿ رقابة
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ككؼ دكف الدخكؿ في صرعات كمثمنة لممكضكع أك إعطائو قيمة إيجابية أك سمبية بؿ إكتفى
بما ىك ظاىرم محاكال الكؼ كمراقبة األنا لكؿ التطمع في المكحات .
-6التحميل العام لممفحوص ( ل ) :
بدأ المفحكص ( ؿ) مف بدايتو ىادئا  ،يأخذ كقت لمتخميف ك التفكير قبؿ الكبلـ  ،فيك
يغربؿ كؿ ما يتبادر إليو  ،ال يترؾ العناف المفظي ك ال الخيالي .
فيك يكلي أىمية ؿحياتو األسرية حيث يعتبرىا أكبر إستثمار لو ظيرت نتائجو ككاف
لمبيئة المحيطة دكر في ثبات انفعاالتو حيث ساعده في ذلؾ الكضع المادم ،ك كأنو يحسف
بتفكؽ داخمي ،ك ثقة بالنفس تعطيو الشعكر بالقدرة الفائقة .
م عقمنو حياتو الحالية  ،كىذا مف
يؤكد المفحكص (ؿ) عمى أف لممسؤكلية المبكرة دكر ؼ
منطمؽ ما يعيشو "فالمزاج عامؿ حماية ،ك السياقات المعرفية تكحي إلى

إثارات نزكية

ؾدفاعات األنا) لكف عبلج الكاقع عمى شكؿ فرضيات ،تنسيؽ ،تنبؤ،مف أجؿ حؿ تكيفي .
. )P148)،(DTYCHEY C.2001
ىـ المكضكع فكانت سياقات الرقابة ىي المييمنة  ،رغـ تقربيا مع
أما في اختبار تؼ
السياقات الرىابية  ،كدليؿ عمى تجنب ك كؼ لمصراعات.
ىناؾ سياقات أخرل تمتزج معيا تعكس عمى تنكيع الدفاعات كمما اختمؼ المنبو ككسيمة
تكيؼ لديو.
استطاع المفحكص ( ؿ) استحضار مكاضيع غائبة في المكحة

 ،5،19،16رغـ عدـ

إعبلنو ك الرمزية حضرت بفضؿ.
نجد كذلؾ المجكء إلى العقؿ ك الرمزية دكف الخياؿ الصريح  ،ك الذم ظىرت بكادرقفقط
مف حيث الكيؼ ال الكـ ،ك تعزز ذلؾ الكبح بالمجكء إلى دفاعات سمككية كامنة لديو
بالمقارنة مع الحاالت األخرل .
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التحميل العام لممفحوصين الثالث :
مف خبلؿ اإلستجابة إلختبار تفيـ المكضكع إتضح بنياف شخصية المفحكصيف الثبلث
ك تـ

التعرؼ

عمى

أىـ

الدفاع

ميكانيزمات

الرئيسية

ك التي

تتمثؿ

في

اإلسقاط،الكبت،التبرير،التككيف العكسي،اإلنكسار ك التعكيض.
فقد كشفت القصص التي صيغت عف الطريقة التي تعالج بيا المكاقؼ اإلجتماعية مف
خبلؿ العبلقات اإلنسانية كما كشفت عف المشاعر الداخمية ك العبلقات اإلنسانية السالبة
كالمكجبة سكاء تجاه الذات أك مع المكضكع أم مع الزكجات أك األخركف.
كما ظيرت القدرة عمى التحكـ في األنا ك التكفيؽ في مطالب األنا األعمى ك الكاقع مما
جعؿ المفحكصيف

يكاجيكف الصراعات ك يتغمبك عنيا ذلؾ مف خبلؿ عبلقتيـ

اآلخريف.
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ثانيــــا:االستنتاج العام :
مناقشة النتائج عمى ضوء الفرضية العامة لمدراسة وفرضياتيا الجزئية
انطبلقا في ىذا البحث مف التساؤؿ التالي:
ماىي سمات شخصية الرجؿ متعدد الزكجات؟ كأخذ ىذا التساؤؿ شكمو العممي
الفرضيات التي كضعناىا كمفادىا أف شخصية الرجؿ متعدد الزكجات تتميز بميزة اإلتزاف
اإلنفعالي ك تقدير الذات مف خبلؿ اإلنجاز ك اإلنتماء ككاف ذلؾ مف خبلؿ عدة مؤشرات في
تطبيؽ إختبار تفيـ المكضكع ,حيث نجد اف مرحمة النضج التي إخترناىا تتميز في مجمميا
بإكتماؿ االنا ك التي تظير مف خبلؿ إثبات الذات ك تحقيؽ اإلنتماء ،ك الفرضية الثانية التي
تتكقع أف تتميز شخصية الرجؿ متعدد الزكجات بحسف تقدير الذات ك إنطبلقا مف تحميؿ
المقابمة كمبلحظة الباحثة كمف نكعيةالمقركئية في إختبار تفيـ المكضكع المقركئية في
ك يمكننا القكؿ:

الحالة األولى:
مف خبلؿ تحميؿ الحالة (ش) تـ التكصؿ إلى نتيجة مفادىا أف الحالة لدييا إتزاف إنفعالي
تمثمت في إحتماؿ التيديد الخارجي بدرجة متكسطة ك ىذا راجؿ لمظركؼ األسرية التي يعيش
فييا ،فبقاء كؿ زكجة عمى حدل جعمو يستطيع أف يتحكـ في كؿ األكضاع دكف تدخبلت
ظاىرة أك باطنة.
ك إضافة إلى ذلؾ قدرة الحالة عمى التكيؼ المؤشرلو مف خبلؿ المقركئية المتكسطة
لعؿ إنفراد كؿ زكجة عمى حدل جعؿ الحالة يعيش دكف تكتر مما جعمو متكيؼ في
الكضعيات الجديدة  ،أما بالنسبة لمتخطيط فإف الحالة يعمؿ مدرب فريؽ فيك مف يعطي
الخطط العممية ك ىذا ما ساعده عمى التخطيط المحكـ ك الضبط في التسيير األسرم يمكف
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القكؿ أف المفحكص ( ش) لديو إتزاف إنفعالي ك منو تحققت الفرضية األكلى المتمثمة في أف
الرجؿ متعدد الزكجات يتميز باإلتزاف اإلنفعالي

الحالة الثانية :
مف خبلؿ المقابة التي أجريناىا مع المفحكص الثاني  .عند تعرضو لمثير االستفزاز
انو يحاكؿ السيطرة عمى إنفعاالتو المختمفة  ،كيعبر عف ذلؾ بشكؿ يتناسب مع المكاقؼ
اإلستف اززية  .حيث نجد أف المفحكص يشعر بالطمئنينة كاألمف النفسي  .كما نجد عنده
اإلكتفاء الذاتي ( انظر الممحؽ رقـ 4فيك يقكـ بنشاطات مختمفة ( استاذ ابتدائي  ،مسؤكؿ
حزب  )....كما يشعر المفحكص بالتفاؤؿ كالبشاشة  ،ىذا ما يكضح لنا إستق ارره النفسي كما
ىك مكجكدضمف مقركئية

تحميؿ االختبار  TATفي نسبة سياقات المركنة كمعالجة

المكاضيع الكامنة .
يمكننا القكؿ أف الفرضية األكلى تحققت إلى حد كبير في ىذا المجاؿ القائمة أف الرجؿ
المتعدد الزكاج يتميز بسمة اإلتزاف اإلنفعالي.
أما بالنسبة لمفرضية القائمة يتميز الرجؿ متعدد الزكجات بسمة تقدير الذات  .فمف خبلؿ
تحميؿ مضمكف المقابمة كتحميؿ االختبار لممفحكص (  )2يتضح أنو يكاجو مشكبلتو
كيحميابكؿ عقبلنية  ،فيك يستخدـ أسمكب المحاكرة  .حيث يرل أف الحؿ يكمف مف خبلؿ
مكاجيتو لمشكبلتو كىذه الشجاعة التي يتميز بيا المفحكص تزيد مف ثقتو بنفسو حيث أنو
يعترؼ بالخطأ إف كاف كذلؾ كما جاء في سمـ الحاجيات التي ذكرىا العالـ النفسي األمريكي
ما سمك في تقدير الذات  .ضركرة اإلحتراـ مف قبؿ اآلخريف ك الحاجة إلى إحتراـ الذات
الداخمية) ك مف خبلؿ اإلختبار ال حظنا أف اساليب المركنة ك القدرة عمى التكيؼ كاضحة
مف خبلؿ معالجة المكاضيع الكامنة في المكحات كبالتالي تحققت الفرضية القائمة يتميز
الرجؿ متعدد الزكجات بحسف تقدير الذات.

101

طرح موضوع الدراسىة

الفصل األول

الحالـــة الثالث :
المفحكص ( ؿ) عالج اسئمة المقابمة حيث يشير إلى أنو يدرؾ الجكانب المختمفة
لممكاقؼ التى تكاجيو ثـ يربط بيف ىذه الجكانب كما لديو مف تجارب كخبرات سابقة يتضح
ذلؾ في قكليا ( نحاكؿ نصحح الخطأ ).انظر الممخؽ رقـ  5ص 11كنبلحظ أف المفحكص
يحاكؿ  .السيطرة عمى إنفعاالتو كيتضح ذلؾ مف خبلؿ  .تحميؿ بركتككؿ اإلختبار في تجنب
الصراع كسياقات المركنة كما الحظنا قكة األنا لديو مف خبلؿ السكينة ك الكقار  .ك بالتالي
تحققت الفرضية األكلى القائمة  .يتميز الرجؿ متعدد الزكجات بإتزاف اإلنفعالي أما بالنسبة
لمفرضية الثانية فيي تحققت إلى حد كبير حيث لـ نبلحظ قيمة معتبرة في مضمكف المقابمة
تدؿ عمى مؤشرات تحقيؽ الذات خاصة في تطكير الذات إال اف تفاعؿ المفحكص مع
االسئمة يكضح لنا ذلؾ خاصة أنو لديو القدرة في إصبلح ذاتة فيكيسعى لتطكيرىا  .كىك
متكلي مسؤكلية كاممة  .في تأميف كمراقبة استق ارره األسرم خاصة كأف لديو سكف كاحد لكبل
زكجتيف  ،فيك يقرر ق ارراتو بمفرده  .كما ال حظنا أنو ال يظير عجزه بسبب قمقمو أك خكفو
كىذا ما ظير مف خبلؿ إطالة التفكير كسياقات الصراع الظاىرة في المكحات.
كبعد دراستنا لسمات الشخصية الخاصة بالرجؿ متعدد الزكجات المتمثمة في االتزاف
االنفعالي ك حسف تقدير الذات الجظنا أف لممستكل الثقافي ك االجتماعي دكر ىاـ في ثبات
ىاتيف السمتيف  .كعميو يككف التعدد كمتغير تابع لمسمات  .كتبقى سمات الشخصية كاسعة
المعالـ ال يمكف حصرىا في دراسة محددة بإفتراضات ضيقة .
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