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 إهـداء

أهذٌ ثوشج هزا العول الوتىاضع إلً سٌذٌ 

 فٍ الحُاج أهٍ الحثُثح أطال هللا فٍ عوشها

وإلً سوح أتٍ سحوه هللا الزٌ علوٌٍ هعًٌ 

 الحُاج 

 

إلً كل إخىتٍ وأفشاد عائلتٍ عثذ ...

القادس، عثذ الطُف، هٌصىس، عثذ السالم، 

وصوجاتهن وإلً الغالُح ًىسَح وإلً كتاكُت 

العائلح أَىب، عوش، فذوي، ًذي الشَحاى 

 جوُع األهل واألقاسب وإلً كل عائلح صحُن

إلً كل هي هذ لٍ َذ العىى خالل إًجاص ...

هزا العول الوتىاضع إلً وسدج، 

سوُح،لُلً،فىصَح، سقُح، ًثُلح،

 .عائشح،أهٌُح، صولُخح،خُشج،فضُلح،رهثُح

 . إلً الصذَقح الوفضلح تلعىج عشتُح

إلً كل األحثح الزَي عشفتهن وأحثثتهن ...

 .فٍ هللا هي قشَة أو تعُذ

 إلً كل األصذقاء فٍ قسن علن الٌفس...

 إلً األستار الفاضل عواس الوُلىد
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يعتبر الطالق من المشكالت الرئيسية التي تواجو األسرة والمجتمع،حيث نسبتو في تزايد 
وارتفاع مستمر في كل المجتمعات،ولو عدة انعكاسات سمبية عمى األفراد وخاصة المرأة التي 

تتعرض لمطالق،فيتولد عنو ظروف نفسية صعبة مثل اإلحباط ومن ىذا فموضوع دراستنا 
كان حول درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة،وكانت تيدف ىذه الدراسة  إلى معرفة درجة 

اإلحباط لدى المرأة،وكشف الفرق في درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة العاممة والغير 
العاممة فتم تطبيق مقياس كاروول لإلحباط عمى عينة من أربعة حاالت،اثنان عامالت واثنان 

غير عامالت في والية مستغانم، مستخدمة المنيج العيادي، ودراسة الحالة،المقابمة، 
 :المالحظة،وقد شممت الدراسة عمى ثالثة فرضيات ستعرض نتائجيا كاألتي

 .اختالف في درجات اإلحباط لدى المرأة المطمقة

 .التؤثر الحالة المينية عمى درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة

 .مدة الزواج تتحكم في درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة

 . وانتيت الدراسة بتقديم توصيات واقتراحات
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 يعتبر الطالق حاليا من أىم الظواىر االجتماعية وأكثرىا حساسية وضررا لمجميع 

ألنو يؤدي إلى تفكك األسرة والنسيج االجتماعي وما يصاحبيا من انعكاسات سمبية 

وعرفت ىذه الظواىر انتشار مكثفا في المجتمعات، فيعد الطالق ظاىرة اجتماعية انسانية 

ليا أثر بالغ ومن ذلك نتائجو النفسية عمى حياة األفراد خاصة المرأة المطمقة التي تتأثر 

نفسيتيا فتحدث ورائو عدة أزمات نفسية، منيا االحباط الذي يعتبر كعائق يقف أمام المرأة 

 .المطمقة من أجل مواصمة وتكممة حياتيا وتحقيق أىدافيا واشباع حاجاتيا

ووفق ىذه المتغيرات فأن موضوع بحثنا يتمثل في دراسة درجة االحباط عند المرأة 

 .المطمقة

 :وقد اشتمت دراستي عمى ثالثة فصول

 تضمن مشكمة الدراسة، الفرضيات أىمية وأىداف الدراسة تحديد : الفصل األول

 .المصطمحات، حدود الدراسة

 خصص ىذا الفصل لدراسة االحباط من خالل التطرق لمفيومو، : الفصل الثاني

أنواعو النظريات المفسرة لو، أسبابو، مظاىره، تصنيفو، حاالتو، النتائج واآلثار 

 .المترتبة عنو عوامل الوقاية منو، وسائل وطرق المقاومة لتخطيو

 خصص ىذا الفصل لدراسة الطالق من خالل التطرق لمفيومو : الفصل الثالث

 .أنواعو النظريات المفسرة لو، أسبابو والعوامل المؤدية لو، آثاره
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 . فصول3الجانب التطبيقي احتوى عمى : ثانيا

 خصص ىذا الفصل لإلجراءات المنيجية لمدراسة من خالل التطرق : الفصل الرابع

 .لمدراسة األساسية والدراسة االستطالعية

 خصص ىذا الفصل لدراسة الحاالت واحتوى عمى دراسة أربعة : الفصل الخامس

 .حاالت

 خصص ىذا الفصل لمناقشة الفرضيات: الفصل الخامس. 
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: مشكمة الدراسة

يواجو الفرد في المجتمع السيما في الوقت الحاضر، مجموعة من االحداث  

والمواقف المحبطة ينعكس تأثيرىا عمى مجمل حياتو اليومية حينما ال يستطيع إشباع 

دوافعو وعندما توجد لديو عوائق تحول دون الوصول إلى اليدف المنشود، حيث أنو كمما 

كان العائق قويا ومانعا يشتد الضيق ألنو لم يحقق الغرض ولم يحقق الدوافع وىنا يشعر 

اإلنسان بالخيبة والفشل وىنا يصاب باإلحباط وكثيرا ما ينتيي إلى السموك العدواني وىذا 

ما أكدتو دراسات عديدة في الثالثينات من القرن العشرين، بحيث افترض مجموعة من 

أن العدوان ىو دوما  dollard( 1939)عمماء النفس في جامعة ييل وعمى رأسيم دوالر

 :2009 ،غانم)العدوان _ نتيجة لإلحباط وأدت أعماليم إلى صياغة فرض اإلحباط 

 (139ص

وأصبح مصطمح اإلحباط كثير االستخدام في الحديث اليومي، وىو يحدث بكثرة في 

حياتنا، ويتعرض لو الكبار والصغار عمى حد سواء لكن يكون بدرجات مختمفة، واإلحباط 

ىو تعبير عن حالة انفعالية يمر بيا الفرد حين ال يتوافر لو إشباع دافع يمح عميو أو ىو 

عجز الفرد عمى تحقيق طموحاتو نتيجة حواجز تعيق مساره فيفقد األمل، وقد نجد أسباب 

عديدة لظيور اإلحباط ومن بين تمك األسباب قد يكون اضطرابات في العالقات العاطفية 

ومن أشير االضطرابات العالئقي المسببة لإلحباط نجد الطالق  (المجال العالئقي  )

حيث أصبحت العالقة الزوجية معقدة إلى درجة كبيرة بالشكل الذي جعل نسبة من 
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الشباب ينتيي بيم األمر إلى االنفصال فظاىرة الطالق أصبحت تطرح نفسيا في الواقع 

بشكل ممحوظ وبالنظر إلى واقع انحالل الرابطة الزوجية في الجزائر، فإن أقل ما يقال 

عميو خطير فقد أشارت إحصائيات وزارة العدل التي سجمت ارتفاع في حاالت الطالق 

 حالة طالق بالتراضي 10213 سجمت 2003بشكل الفت السنة تموى األخرى ففي سنة 

 حالة طالق 10188 حالة طالق باإلرادة المنفردة في مقابل 14559باإلضافة إلى 

 حالة طالق باإلرادة المنفردة أما فيما يتعمق 16924 و 2005بالتراضي خالل سنة 

 حالة سنويا في الوقت الذي تضاعف 2600 و 2500بالتطمق، فقد ظل يتراوح ما بين 

 2004 سنة 813 و 2003 حالة عام 560فيو معدل حاالت الخمع بشكل الفت فمن 

إحصائيات وزارة  ) 2006 حالة سنة 3500 لتصل إلى 2005 حالة سنة 3226إلى 

(. 2007العدل 

وما يمفت االنتباه أكثر ىو الحالة النفسية لممرأة المطمقة فقد تتولد ليا انعكاسات وآثار 

عمى حالتيا النفسية نتيجة الطالق وقد يكون ىناك اختالف بالنسبة لمنساء المطمقات 

وغير المطمقات في الحالة النفسية ليم، أي إن الحالة النفسية لممرأة المطمقة وغير المطمقة 

التي كانت حول القمق واالكتئاب لدى عينة " عديمة " تكون مختمفة وىذا ما أكدتو دراسة 

من المطمقات وغير المطمقات في مدينة مكة المكرمة كانت مقدمة إلى قسم عمم النفس 

في كمية التربية بجامعة أم القرى من أجل نيل درجة الماجيستر في اإلرشاد النفسي، 

يحاول ىذا البحث الكشف عن الفروق بين المطمقات وغير المطمقات في متوسط القمق 
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 180 مطمقة و 180واالكتئاب باستعمال مقياسي القمق واالكتئاب وتمت عمى عينة من 

وبتحميل البيانات توصمت الدراسة غمى . غير مطمقة مستعممة المنيج السببي المقارن

نتائج أن مجموعة المطمقات تعاني م درجة أعمى ودالة إحصائيا من القمق واالكتئاب 

مقارنة بغير المطمقات، وان المطمقات في سن مبكرة أكثر عرضة لمقمق وفي النياية 

تونسي،  ).استخمصنا من ىذه الدراسة إن المطمقات يكون المعاش النفسي ليم متأثر سمبا

أي قد تصاب المرأة المطمقة باإلحباط نتيجة الطالق ويؤثر ىذا عمييا  (.22ص : 2002

تمت : ويكون لو انعكاسات عمى حالتيا النفسية وصحتيا وىذا ما أكدتو دراسة فريد بكيس

ظاىرة الطالق وأثرىا عمى الصحة النفسية لممرأة تحميل نفسي " ىذه الدراسة تحت عنوان 

يحاول ىذا البحث الوصول إلى اإلحاطة بالعوامل والمحددات النفسية " اجتماعي 

االجتماعية الداخمية في انحالل الرابطة الزوجية فالرىان المطروح في إطار العمل، ىو 

محاولة الكشف عن األسباب التي تيدد استقرار وتماسك األسرة والوصول إلى انفصال 

اإلفراد الممثمون لكيانيا وغياب الجو األسري وأثر فك الرابطة الزوجية عمى الصحة 

النفسية لممرأة، حيث تتداخل األسباب والعوامل المؤدية إلى انحالل الزواج فمنيا ما ىو 

تابع لجوانب نفسية واجتماعية وما ىو مرتبط بجوانب اقتصادية وثقافية، إذ تيدف ىذه 

دراك العالقة والتداخل الموجود فيما بينيا ووضع  الدراسة إلى استنباط األسباب وا 

التفسيرات السببية عن طريق الوصف والتحميل ومن أجل ذلك تما استخدام تقنيات التحقق 

 حالة طالق ثم 200في الميدان، تمثمت في استمارة لجمع المعمومات، طبقت عمى 

جمعيا من أرشيف مكاتب المحامين كما طبقت مقابمة عيادية ومقياس الصحة النفسية مع 
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 حالة مطمقة وذلك باستخدام المنيج الوصفي التحميمي ودراسة حالة ولقد توصموا في 15

آخر الدراسة إلى إن ظاىرة فك الرابطة الزوجية تخضع الى عوامل متداخمة في جوانب 

نفسية اجتماعية اقتصادية وثقافية إضافة إلى التأثير السمبي لمظاىرة عمى مستوى الصحة 

ومنو تتأثر درجة اإلحباط عند  (.99بكيس، ص  )والحالة النفسية لدى المرأة المطمقة 

المرأة بعدة مواقف في الحياة ومنيا متغير الطالق، ومن منطمق ما تم التطرق إليو فيما 

سبق، تبين أن لم يتم التطرق إلى متغير اإلحباط في عالقتو مع متغير الطالق في حدود 

: مما دفع بالباحثة إلى طرح التساؤالت التالية.عمم الباحثة

. ما درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة؟_ 

عاممة وغير  )ىل تختمف درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة باختالف الحالة المينية؟ _ 

. (عاممة

. ىل تختمف درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة باختالف مدة الزواج؟_ 

 :الفرضيات

 .تعاني المرأة المطمقة من درجة إحباط عالية (1

عاممة، غير  )تختمف درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة باختالف الحالة المينية  (2

 .(عاممة

. تختمف درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة باختالف مدة الزواج (3
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: تتمثل أىداف ىذه الدراسة فيما يمي: أهداف الدراسة

 معرفة درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة. 

 معرفة تكييف النساء المطمقات في المجتمع. 

 معرفة تأثير الطالق عمى الحالة النفسية لممرأة. 

 الدعم النفسي لممرأة. 

 تسميط الضوء عمى المشاكل النفسية لممرأة. 

 معرفة العالقة بين اإلحباط والمرأة. 

 معرفة إذا كانت لدى المرأة المطمقة درجة عالية من اإلحباط. 

 معرفة إذا كانت مدة الزواج تأثر في درجة اإلحباط عند المرأة المطمقة. 

ييم ىذا البحث كمو خاصة النساء المطمقات والعائالت التي تعاني من : أهمية الدراسة

الطالق، كما ييم المختصين في ىذا المجال، سواء مختصين نفسانيين أو االجتماعيين 

الن نسبة حاالت الطالق في تزايد خاصة في اآلونة األخيرة، بحيث شيدت دولة الجزائر 

. ارتفاعا محسوسا في درجة الطالق

 : تحديد مصطمحات الدراسة

الحالة التي تكون عمييا المرأة المطمقة نتيجة الطالق وشعورىا بالخيبة جراء : اإلحباط_ 

ما حدث ليا بسبب االنفصال، ويستند عمى درجة اإلحباط عن طريق تطبيق مقياس 

. إلحباطل  karoul كاروول  
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. ىي المرأة التي انفصمت عن زوجيا وحمت معو الرابطة الزوجية: المرأة المطمقة_ 

 : حدود الدراسة

. الحاالت توجد في والية مستغانم من أماكن مختمفة: الحدود المكانية_ 

 إلى غاية 20/03/2017كانت الدراسة في الفترة الممتدة من : الحدود الزمانية_ 

05/05/2017. 

. (الماكثات في البيت والعامالت )النساء المطمقات : الحدود البشرية_ 
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: تمهيد

 يتعرض الفرد في حياتو اليومية إلى مجموعة من المواقف والتي قد تحمل في 

طياتيا كل ما ىو أفضل أو سيء ىذه األخيرة قد تجعل من الفرد يعيش حالة من اإلحباط 

والتي ليا تأثير فيما بعد فقد تعيقو مثال في الوصول إلى  ما يريد تحقيقو من أىداف، 

بحيث تختمف كيفية القبول من قبل األفراد ألن كل شخصية وكيف تستطيع تحمل 

الموقف، واإلحباط يعيشو الفرد كعممية إلدراك عائق أو حاجز او مشاعر مؤلمة بسبب 

عجز االنسان عن إشباع حاجاتو، وفي ىذا الفصل سنتطرق إلى مفيوم اإلحباط ومسبباتو 

والنظريات التي اىتمت بتفسيره ومظاىره وانواعو المختمفة والنتائج المترتبة عميو ووسائل 

. المقاومة لتخطي ظاىرة اإلحباط التي تشيد ارتفاعا محسوسا في مجتمعاتنا

 

 

 

 

 

 



 اإلحباط:                                                                           الفصل الثاني 
 

 

12 

 : تعريف اإلحباط.1

(. 400ص ،عربي _ المنجد فرنسي )( وريث حصتو أو من حصتو  )حرمان : لغة.1.1

 حاجاتو إحدىىو ظرف أو حالة أو عمل يحول بين المرء وتحقيق : اصطالحا.2.1

(. 29 ص :2008 ،الحميد ). النفسيةأواالجتماعية 

يعرف اإلحباط في عمم النفس بأنو ال يشير إلى حدث إعاقة إشباع أو عدم تحقيقو .3.1

أو أرجائو في حد ذاتو ولكنو يشير بالدرجة األولى إلى المشاعر التي يشعر بيا الفرد 

 وىي مشاعر سمبية تتضمن الضيق والتوتر والقمق وخيبة األرجاء فشل أو أونتيجة إلعاقة 

 (.83 ص :2002 ،شريت) أحيانا والمشاعر االكتئابية األمل

  أساسينآمرينكما يعرفو عمماء النفس إلى انو يشير إلى  :

 تأجيل إشباع دوافع معينة أو حاجة معينة لدى الفرد آويشير إلى إعاقة : األول المعنى 

فيشير إلى الحالة االنفعالية :  الفرد يعاني من اإلحباط، وأما المعنى الثانيأنعندئذ يقال 

 ص :2009العبيدي،  )غير السارة الناجمة عن إعاقة السموك الموجو نحو ىدف معين 

96  .)

 من المفاىيم األساسية في مجال اإلحباط يعتبر :من ناحية الصحة النفسيةيعرف .4.1

الصحة النفسية، حيث يرتبط بالنشاط النفسي لإلنسان، ويقصد باإلحباط ىو مواجية الفرد 

 أو إشباع دوافعو وىو أيضا انفعالية ودافعية يشعر أىدافو يعيقو في تحقيق أولما يمنعو 

 ص :2009 ،الخالدي ) لتحقيق ذاتو أو غايتو إمكانيةبيا الفرد عندما يجد ما يحول دون 

110.)  
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 األمل حالة انفعالية غير سارة قواميا الشعور بالفشل وخيبة بأنوىذا وكما عرفو القريطي 

تتضمن إدراك الفرد وجود عقبات أو عواقب تحول دون إشباعو لما يسعى من حاجات 

 (.96 ص :1998 ،القريطي ). ودوافع بموغو ما يسعى إلى تحقيق من أىداف

كما يعرف عمى أنو حالة يمر بيا اإلنسان يوميا منذ الطفولة حتى الشيخوخة وىي تعبير 

عن الحالة التي يمر بيا الفرد حين ال يتوافر لو إشباع دافع يمح عميو ويشعره بالحالة 

 (. 18 ص :1997 ،عويضة)

ىو الشعور بالخيبة والشعور المزمن بالفشل " بقولو Norbert silamyويعرفو كذلك 

 )لوجود العوائق والعراقيل ما يمنع من الوصول إلى ىدف بل وحتى االقتراب منو 

Norbert sillamy 1999 ,p 115 ) 

حيث يصفو بأنو شعور ذاتي يمر بو الفرد عندما يواجو عائق ما : كما يعرفو حسن فايد

 نتيجة يتطمع إلييا واإلحباط يؤدي إلى الغضب ومن أويحول دون تحقيق ىدف مرغوب 

  (.54 ص :2015 ،البشاري). ثم في الغالب يؤدي إلى العدوان

 أمال نسبي يوجد بدرجات متفاوتة يعتمد عمى الموقف المحبط نفسو بأنووكما يعرف أيضا 

 ،غانم)كذلك يختمف من فرد آلخر ويعتمد عمى شخصية الفرد والموقف المحبط نفسو 

(. 37 ص :2009
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: االستنتاجات حول التعاريف السابقة.2

: من خالل التعاريف السابقة نستخمص ما يمي

 ىو عدم تحقيق الفرد لحاجاتو االجتماعية أو النفسية بسبب عمل اإلحباط إن 

يحول بين المرء وتحقيق حاجاتو، بينما ركز عمم النفس عمى المشاعر السمبية التي يشعر 

.  الحدثإشباعبيا الفرد نتيجة لعدم 

بينما عمماء النفس يرون أن تأجيل إشباع دافع معين تتولد عن ىذا التأجيل حالة انفعالية 

 ىو مواجية الفرد لما يمنعو من تحقيق اإلحباطغير سارة، بينما في مجال الصحة النفسية 

. أىدافو أو تحقيق ذاتو أو غايتو

 لما إشباعو ىو وجود عقبات تحول دون اإلحباطواستخمصنا من التعاريف كذلك أن 

يسعى من تحقيق أىداف وىذه الحالة يمر بيا الفرد من الطفولة حتى الشيخوخة ويترتب 

. عمييا حالة انفعالية غير سارة

وبالتالي فاإلحباط يكون بدرجات متفاوتة ويعتمد عمى شخصية الفرد والموقف المحبط 

. نفسو

 : النظريات المفسرة لإلحباط.3

 :نظرية التحميل النفسي.1.3

االىتمام ىنا يتركز حول غياب اإلشباع الميبيدي أو الحرمان "  حسب ىذه النظرية 

من إفراغ التوتر الجنسي، نظرا الن الدافع الغريزي الجنسي ىو صاحب األىمية المركزية 
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 يعد من أخطر إنسانيالدى التحميميين، فإن إعاقة إشباع ىذا الدافع سواء كان عاطفيا أو 

أنواع اإلحباط التي تيدد صحة الفرد النفسية ويأتي في المقام الثاني الدافع العدواني  

وحسب ىذه النظرية ىناك نوعين أو حالتين . (غرائز التدمير العدوانية وغرائز الموت )

: من اإلحباط ىما

:  الحالة األولى.1.1.3

 لتراكم التوتر الجنسي الذي يسعى لإلشباع اإلنسانحيث في ىذه الحالة يتعرض 

 في كف محتويات األنا فإذا نجح األنامن خالل الضغط الذي توقعو منظمة اليو عمى 

اليو من خالل استخدام آليات الدفاع المختمفة فإن الغريزة الجنسية تتعرض بكاممو لمكف 

 ال يستطيع استخدام آليات دفاع كثيرة ضد األنا أن لخطر النفسي أو اإلنسانمما يعرض 

خطر االنغمار من جانب اليو فيضطر إلى اصطناع أعراض المرض النفسي لتحقيق 

. اإلشباع بصورة محرفة تعفيو من عقاب األنا األعمى

:  الحالة الثانية.2.1.3

ىي حالة إحباط العدوان فإن الطاقة العدوانية قد ال تجد متنفسا خارجيا بديال فترتد 

  (.104 103 ص ص :2001،فوزي )إلى الذات معرضة اتزان األنا إلى االختالل 

. إذن حسب ىذه النظرية اإلحباط يكون سببو المشاكل الجنسية التي يواجييا الفرد

:  النظرية السموكية.2.3

زعم بعض السموكيون أن اإلحباط يؤدي إلى العدوان وذلك من منطمق األساس 

والواقع أن التجريب ومالحظة السموك فيمل يتعمق  (مثير، استجابة  )الذي يستندون إليو 
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 مواقف اإلحباط إنبموضوع اإلحباط ال يأتي سوى بنتائج جزئية أو سطحية وخاصة 

بحيث يشير . التجريبية المصطنعة قمما تحدث تأثيرا مطابقا لحالة اإلحباط في الواقع

 أكثر من إشارتو إلى الظروف اإلنسانمدلول اإلحباط إلى الحالة التي يكون عمييا 

الخارجية، فقد يكون عامل اإلحباط إما عقبة وىمية يتخيميا الشخص أو عقوبة واقعية 

   (.103 104  صوىبة، ص). وطبقا لمستوى اإلحباط يتخذ تأثيره في السموك

إلحباط سبب  إذن حسب ىذه النظرية يكون اإلحباط نتيجة لعوامل خارجية يكونا

. في العدوان عند الشخص

: النظرية العامة لإلحباط.3.3

ترى أن السموك العدواني ينتج عن اإلحباط أي أنو ىو السبب الذي يسبق أي 

 )عندما يريد تحقيق اليدف الذي يخفق عنو مقدار اإلحباط  فاإلنسان. سموك عدواني

 (. 165، ص رعصا

:   Rosenzweigاإلحباط حسب نظرية روزنزفايغ.4.3

 يحدث في كل مرة يتعرض فييا بأنو عرف اإلحباط Rosenzweig روزنزفايغ

. طريق العضوية إلى حاجز أو مانع قد يحول دون إشباع حاجاتيا الحيوية أيا كانت

وحالة الضغط الناتجة عن منع إشباع الدافع الممح يجعل العضوية في حالة دفاع 

 عن الشخصية ضد االعتداءات أو األناسيكولوجي، مستوى الدفاع يكون عن 

  (.15 ص :2015 ،البشاريا). السيكولوجية
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 :  باإلحباطاإلصابةاألسباب المؤدية إلى .4

:  الفوارق المسببة لإلحباط إلى اآلتيأو يمكن تصنيف العوامل 

ومصدرىا خصائص الشخص ذاتو وسماتو  (داخمية المصدر  ): عوامل شخصية.1.4

: ومن بينيا

  الحركيةأوعجزه الجسمي بسبب حالتو الصحية أو اإلعاقة الحسية . 

  قصور استعداداتو العقمية المعرفية كالذكاء والتفكير والمرونة والموىبة التي

 .يستمزميا لتحقيق ىدف ما أو تعمم ميارة جديدة

  سماتو المزاجية االنفعالية المعوقة كالتشدد، والضمير الصارم، والخجل وضعف

 .الثقة بالنفس

 إدراكات الفرد لدوافعو وحاجاتو ولنفسو ولممواقف التي يخبرىا . 

:  عوامل بيئية.2.4

 إن العتبات المادية والالمادية تعتبر من المصادر الرئيسية التي تمكن أن تحبط 

 وىي عقبات متعددة نظرا لما تحتويو ىذه البيئة من عوامل فيزيقية اإلنساندوافع 

كالمرتفعات والمنخفضات والجبال والطقس وعوامل ال مادية كالقواعد والنظم والمؤسسات 

إلى غيرىا من العوامل التي يمكن أن تكون سبب مباشرا أو غير مباشر ويمكننا تصور 

أبسط أنواع اإلحباطات التي تفرضيا البيئة الخارجية وتقف عقبة في طريق تحقيق اليدف 

إلى غير ...مثال كأن ينقطع الكيرباء فجأة، امتناع طبيب من إجراء عممية جراحية عيادية
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ذلك من األمور التي تقع كل ساعة ودون إشباع الفرد لحاجتو وبالرغم من زحمة العقبات 

.  أخف وطأة من العقبات الشخصيةأنياالبيئية وشدة وقعيا عمى النفس إال 

: االقتصادية واملالع.3.4

 يعود اإلحباط ىنا إلى تصام رغبتين أو وجود تناقض كما يحدث عندما يريد شاب 

االستقالل عن والديو ويشعر في نفس الوقت برغبة االعتماد عمييم في كثير من الجوانب 

. المادية أيضا، الفقر الذي يقف حاجزا في تحقيق طموحات واحتياجات أساسية لمفرد

: عوامل اجتماعية.4.4

مثل التنافس الذي يؤدي إلى إشباع حاجات معينة عمى حساب اآلخرين وبعض  

القيود والتقاليد التي تمنع الشخص من الوصول إلى ىدف معين كغالء المير الذي يمنع 

 (. 21 20 19صص :2015 ،لبشارياا). كثيرا الشباب من الزواج

: مظاهر اإلحباط.5

 يؤثر اإلحباط خاصة عمى الجانب االنفعالي لشخصية الفرد الذي يفشل في تحقيق 

مشاعر الفشل، الخيبة واليأس، الضيق والقمق، والعجز والحط من : ىدف ما ومن بينيا

 اإلدراكيقدرات الذات، عدم الثقة في النفس، القنوط واالكتئاب، إضافة غمى الجانب 

 .المتمثل في إدراك وجود عقبة ما تتعرض لمسار سموك الفرد إلشباع حاجة أو دافع معين

 (. 104 ص :1998 ،القريطي )
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:  تصنيف اإلحباط.6

 وضع روزنفايغ تصنيفا لإلحباط، حيث قال أن اإلحباط يمكن تقسيمو إلى إحباط 

بسبب وجود عائق من البيئة الخارجية المحيطة بالفرد أو عائق ينبع من صفات الفرد 

: يمي الداخمية، بحيث قسم اإلحباط إلى ما

  أو الفقدان (االحتياج  )العوز. 

 الحرمان . 

  الصراعأواإلعاقة  .

:   اإلحباط الخارجي.1.6

:  أو الفقدان (االحتياج  )العوز الخارجي .1.1.6

ويتضمن نصا في حاجات الفرد الخارجية وفي ىذه الحالة يكون سببا في عدم 

. الفقر األمية: مثل.إشباع الفرد لدوافعو

:  الحرمان الخارجي.2.1.6

وىو يتضمن فقدان الفرد لشيء خارجي كان يممكو الشخص مثل عمى ذلك فقدان 

.  عمل وىذا بسبب عوامل خارجيةأو صديق أومنزل 

:   الصراع الخارجيأواإلعاقة الخارجية .3.1.6
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عمي ) وىي العوائق التي تتدخل بين الفرد وىدفو الذي يرمي ويسعى إلى تحقيقو 

 (. 45 44 ص :2008 ،غزال

: اإلحباط الداخمي.2.6

: أو الفقدان الداخمي (االحتياج)العوز الداخمي .1.2.6

 وىو ما يتصل بالعاىات الوالدية والعيوب أي يكون ىناك عيب جسمي أو عيب 

. فقدان البصر، السمع، الشمل: عقمي مثل

: الحرمان الداخمي.2.2.6

 ويتضمن الفقدان المفاجئ لمبصر مثال أو السمع أو أي عضو آخر من أعضاء 

. خميةاالجسم، بحيث كان يتمتع بو سابقا وىذا نتيجة لعوامل د

:  الصراع الداخميأواإلعاقة الداخمية .3.2.6

 ذلك الرغبة في حضور اجتماعين حدد ليما وقت واحد، ولن يتمكن من أمثمة ومن 

 ص :2008 ،غزال عبد الواحد)حضور أحدىما وىذا ما يسبب اإلعاقة في اتخاذ القرار 

46.) 
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:  أنواع اإلحباط.7

 مختمفة من حيث الشدة وىي مختمفة في المصدر الذي أنواع لقد قسم اإلحباط إلى 

: تأتي منو العوائق

:  األولي اإلحباط.1.7

.  ىو وجود الدافع مع عدم وجود الشيء الذي يساعد عمى إشباعو

: اإلحباط الثانوي.2.7

 ىو وجود الدافع ووجود الشيء الذي يمكن أن يشبعو ولكن تصعب عممية اإلشباع 

. ىذه لوجود عوائق تحول دون استخدام ىذا الشيء الذي يساعد عمى اإلشباع

:  اإلحباط السمبي.3.7

 ىو العائق الذي يحول دون إشباع الدافع وال يكون ىذا الدافع قويا وال يشعر الفرد 

. بالتيديد

:  اإلحباط اإليجابي.4.7

.  ىو مرتبط بقوة العائق وتيديده الشديد لمفرد الذي يرغب في إشباع حاجتو

: اإلحباط الداخمي.5.7

..... الُمُثْل والقيم:  ىو مرتبط باإلعاقة اآلتية من داخل الفرد مثل
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:  اإلحباط الخارجي.6.7

 ىو نتيجة اإلعاقة المرتبطة بمواقف خارجية عن ذات اإلنسان مثل عوامل البيئة 

 ( 21 20 ص  ص :1997،عويضة). االقتصادية، السياسية واالجتماعية

: حاالت اإلحباط.8

:  ويكون سببيا إما العائق الداخمي او العائق الخارجي وىي كما يمي

قد يكون دافعا او فكرة او قيمة أخالقية أو خبرة سابقة، تقف عائقا : العائق الداخمي.1.8

. في وجو الدافع الذي يمح عمى الشخص من أجل إشباعو

: قد يكون ماديا أو اجتماعيا مثل: العائق الخارجي.2.8

 مثل فقدان الدخل أو عدم وجود دخل كافي: اقتصادي .

 القيم والثقافة السائدة في المجتمع: عيااجتم .

 عوائق مادية ممموسة .

 مثل ظروف العمل والعالقة بين العاممين: ميني .

.  يكون عاما، يشمل فئة من الناسأوقد يكون اإلحباط خاصا بفرد .3.8

 كل شخص وقدرتو عمى درجة إن في تأثرىم بالمواقف المحبطة أي األفراديختمف .4.8

. االستقبال والمقاومة وحسب ما تكون درجة التأثر لديو



 اإلحباط:                                                                           الفصل الثاني 
 

 

23 

: يعتمد إدراك الفرد لمموقف المحبط عمى عدة عوامل.5.8

 دوافع الفرد وقوتيا وطول مدة إعاقتيا .

 ثقة الفرد بنفسو .

. (االقتصادية، االجتماعية والسياسية)ثقة الفرد بشروط البيئة التي تحيط بو .6.8

 قد األعمى األنا الفرد لمموقف المحبط يتأثر كذلك بمجموعة القيم التي يكون كإدرا.7.8

(. 60 59  ص ص:2009،الخالدي). احتواىا واعتمدىا

: النتائج واآلثار المترتبة عن اإلحباط.9

: اإلحباط والدوافع.1.9

 الدافع الضعيف الذي ينتيي إلى اإلحباط ينجم عنو عادة إحباط ضعيف والعكس 

إذا كان الدافع قوي ينتج عنو إحباط قوي فاإلحباط يؤثر في قوة الدافع وان تأثيره يأخذ 

:  وجيتين

 دعم الدافع وزيادة قوتو. 

 إضعاف شدتو. 

 اإلحباط    أي كمما كان الدافع قويا وممحا والعائق موجودا كان اإلحباط شديدا وان 

 ص :2009 ،الخالدي، العممي). الشديد قد يؤدي إلى تقوية الدافع وقد يؤدي إلى إضعافو

62 .)
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: اإلحباط يؤدي إلى العدوان.9.2

 تنظر الصحة النفسية إلى اإلحباط عمى انو شعور مؤلم ينتج عندما يفشل الفرد 

من تحقيق ىدف أو إشباع حاجتو والعدوان ىو سموك غرضو إلحاق األذى بالغير أو 

وان العالقة بين اإلحباط والعدوان عالقة تالزمية حيث ال عدوان بدون إحباط أي . النفس

اإلحباط يحدث العدوان، فاإلحباط يسبق العدوان أي بمعنى انو ال يتتبع الفرد سموكا 

عدائيا إذا لم يكن نتيجة شعوره باإلحباط وىنا ينظر ديننا اإلسالمي إلى المسمم بأنو يؤمن 

بالفرد خيره وشره فيو ال يحزن لفقدانو شيء معين في حياتو وان المسمم ال يصل بو 

. الحزن إلى الشعور بالخيبة واليأس من روح اهلل ألنو ال ييأس من روح اهلل إال الكافر

 (.158 ص :2009 ،الخالدي)

: اإلحباط يؤدي إلى النكوص.3.9

 في مواقف اإلحباط يصبح غير ناضج فوضعت نظرية اإلنسان إن سموك 

بأن اإلحباط يؤدي إلى النكوص في السموك والتدىور في السموك  (النكوص– اإلحباط )

من . واالرتداد عمى أساليب غير ناضجة، اإلحباط يؤدي إلى أنماط سموكية مختمفة

المالحظ في حياتنا اليومية أن استجابة الناس لإلحباط تختمف من شخص إلى آخر ومن 

 اإلحباطات فينالك من يقاوم ىذه األشخاصسموكيات تختمف نتائج اإلحباط باختالف 

 ويستسمم لألمر الواقع وتظير عميو سموكيات غير سوية قد تأثر أمامياوىناك من يضعف 

 (.21 ص :1990 ،عويضة). عمى حياتو اليومية
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: اإلحباط واالستسالم.4.9

 حين ينتيي الدافع إلى إضعاف الدافع، فإنو قد ينتيي إلى االستسالم حين تكون 

آثار اإلحباط شديدة وفي حالة االستسالم يشعر الشخص ان المحاوالت لمتغمب عمى 

الصعوبات أصبحت غير مجدية وعميو أن يتحمل آثار الفشل والظروف القاسية ويميل 

الخالدي، ). يكون ىذا الحال مقدمة لالضطراب النفسي وقد يشتدإنإلى القنوط ويمكن 

(. 64 ص :2009 ،العممي

: عوامل الوقاية من الشعور باإلحباط النفسي.10

ومن عوامل الوقاية من الشعور باإلحباط الشديد في البيت المدرسة والمجتمع ىي  

: كاآلتي

  تنمية الشعور بالرضا عند كل شخص حتى يقبل بما قسمو اهلل لو من رزق

مكاناتووالصحة والذكاء والجمال ومعاونتو عمى وضع أىداف مناسبة لقدراتو   وا 

 .وتشجيعو عمى المثابرة

  تنمية التفكير العممي لدى النشء مما يعينيم عمى حل المشكالت وربط النتائج

 .   إلييا ومواجية المواقف عل أسس عممية موضوعية وواقعيةأدتباألسباب التي 

  والقنوط والصبر عمى البالءاليأس عمى األخذ باألسباب، وعدم اإلنسانتعويد . 

  العمل عمى إشباع االحتياجات البيولوجية والنفسية األساسية لطفل دون إفراط وال

 .تفريط
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 تنمية الوازع الديني لدى النشء. 

 اآلباء إلى كيفية معاممة أبنائيم، وحسن رعايتيم ووقايتيم من اإلىمال  إرشاد

 .والنبذ والقسوة التي قد تعوق نمو عتبة اإلحباط عندىم

  مراعاة الفروق الفردية بين األطفال وتجنب الزج بيم في منافسات ومقارنات غير

 واإلحباط نتيجة واليأسمتكافئة قد ال يترتب عمييا سوى الشعور بالعجز 

 .التفاوت

 العناية بالتالميذ المتأخرين دراسيا والشباب العاطمين عن العمل. 

  تعويد أطفالنا في البيت والمدرسة عمى تحمل اإلحباط ومواجية الصعاب. 

  بداء األطفالإتاحة الفرص المناسبة لتدريب  وتقبل الرأي الرأي عمى المناقشة وا 

 .اآلخر واحترامو واقتراح حمول بديمة لممشكالت

  حث الطفل عمى االستقاللية واتخاذ قراراتو بنفسو وتشجيعو عمى اإليجابية وحسن

التصرف في المواقف المختمفة حتى تقوى مقدرتو عمى تحمل المسؤولية ومواجية 

 .(99 98 97ص ص :2002 ،السيد حالوةا)المواقف المحبطة 

: وسائل وطرق المقاومة لتخطي اإلحباط.11

 اإلحباط موجود في حياتنا ال محالة صغارا وكبارا فما السبيل إلى إن سبقت اإلشارة 

زيادة المقدرة عمى تحممو، والتعايش معو والوقاية منو وكيف يمكننا مواجية آثاره السمبية 

: مختصرا في ىذه النقاط
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 تنمية السمات المزاجية االنفعالية لدى الفرد وزرع التفاؤل والثقة بالنفس. 

  لمنشءاألولى الالسوية في التنشئة األساليبتجنب استخدام . 

 مساعدة النشء عمى إنماء مفيوم واقعي عن الذات. 

 مساعدة الشباب عمى تبني إطار مرجعي من المبادئ والقيم والمعايير. 

 البشاريا). عمى أسس عممية وموضوعية تنمية التفكير العممي لدى النشئ، 

 (.32 ص :2015

 استخدام نظام التيدئة الفوري. 

  السيطرة عمى الذىن، راجع لمواقف من زوايا عدة وتذكر القول القائل مع كل

 .مشكمة توجد فرصة لحل المشكمة

  لو أىمية كبيرة في تحقيق أىداف أعماليجب أن تشعر بأن ما تؤديو من 

 .العمل

 ىيء نفسك لمواجية أي عائق ولكن بتفكير إيجابي. 

 الصبر عمى اإلحباطات جميعا. 

  ال تْترك فرصة لمشك بأن يتسمل إلى قمبك وكن عمى يقين تام بان ما تنجزه من

 (.453 ص :2008 ،المخزومي) يكون مشرفا أعمال

 التعرض لإلحباط يكون بسبب أنمن خالل ما تقدم في ىذا الفصل نستخمص  

 بسبب المشاكل الجنسية أو أو حاجز يعيق الفرد فتتولد لديو مشاعر سمبة أووجود عائق 
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عوامل شخصية وتكون استجابة الفرد لإلحباط حسب بنية الشخصية وىناك مواقف قد 

 يكون سبب من بين األسباب التي تؤدي أنتؤدي إلى اإلحباط منيا الطالق الذي يمكن 

 .إلى اإلحباط
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: تمهيد

األسرة ىي الخمية األساسية في المجتمع، وال تتكون األسرة إال عن طريق الزواج  

ذا  الشرعي الذي شرعو لنا الدين ويجب ان يكون الزوجين متفاىمين لتحقيق االستمرار وا 

انعدم التفاىم فإنو يخمق صراع وقد يؤدي إلى تفكك األسرة وبالتالي الطالق والذي أصبح 

 المشكالت االجتماعية التي تيدد المجتمع وفي ىذا الفصل سنحاول البحث في أىممن 

مفيوم الطالق وأسبابو والنظريات التي اىتمت بتفسيره واآلثار المترتبة عميو خصوصا من 

.  كما نخص بالذكر األطفالاألبناء ناحية المرأة و

: تعريف الطالق.1

الطالق واإلطالق في المغة، الترك والمفارقة، أو حل القيد مطمقا، : لغة..1.11

 العرف قصر استعمال لفظ الطالق عمى حل القيد أن معنويا، غير أوسواء كان حسيا 

المعنوي وخص حل القيد الحسي بمفظ اإلطالق، فيقال طمق الرجل زوجتو وال يقال أطمقيا 

أطمق فالن األسير أو السجين وال يقال طمقو، لياذا كان الطالق من األلفاظ : ويقال

الصريحة التي يقع بيا الطالق من غير حاجة إلى النية بخالف اإلطالق فإنو من 

(. 168 ص :2009،التكروري). الكنايات التي يقع بيا الطالق إال بالنية

ىو حل الرابطة الموقعة من الرجل والمرأة وذلك الستحالة العيش معا  :اصطالحا2.1.1

لظروف استصعب حميا إال بالطالق ويأخذ كل واحد منيما مصيره وال يعود كل واحد 

. مسئول عن اآلخر
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: تعريف الطالق في االصطالح القانوني.3.1.1

 الجزائري األسرة من قانون 48تعرض المشرع الجزائري لتعريف الطالق في المادة 

 يطمب من أوالطالق حل عقدة الزواج ويتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين " بقولو 

ولقد استعمل المشرع "  من ىذا القانون 54 و53الزوجة في حدود ما ورد في المادتين 

كممة حل التي تشمل طرق انحالل الزواج أو صور الطالق سواء باإلرادة المنفردة أو 

(. 10 ص :2014 ،خطاب). بتراضي الزوجين أو بواسطة الحكم القضائي

: في الشريعة.4.1.1

سورة )"الطالق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان :" وجل  قال اهلل عز

ومن الناحية الشرعية يتفق الفقياء في تعريف الطالق عمى القواعد . (229آلية  االبقرة،

ن اختمفوا في بعض الجزئيات حيث، عرفو األحناف عمى انو  رفع قيد النكاح " العامة وا 

 أوحل قيد النكاح " كما عرفو الحنابمة عمى أنو "في الحال أو المآل بمفظ مخصوص 

أما عمماء " حل النكاح بمفظ الطالق ونحوه " ويعرفو عمماء الشافعية عمى انو " بعضو 

 (.9 ص :2002 ،تونسي) "رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح  " بأنوالمالكية يعرفونو 

.  قول الرسول عميو الصالة والسالم" أبغض الحالل عند اهلل الطالق " وقد ورد حديث 
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: في عمم االجتماع.5.1.1

 الطالق ىو عممية فسح عقد الزواج الذي وقعو كل من الرجل والمرأة وىذه العممية 

 (.144الوىري، ص )تساعد كل من الطرفين عمى الزواج مرة ثانية 

: عند عمماء النفس.6.1.1

 معظم حاالت الطالق ترجع إلى عوامل ال شعورية أنيرى معظم عمماء النفس  

 الشخص الذي ال يرى حال لالزمات الزوجية إال أنودخل ضمن عمم النفس المرضي أي 

عن طريق الطالق ليس بالتفكير الجيد وان السبب الجوىري الذي يجعمو يفكر في الطالق 

ثم ميدد وأخيرا لينقده ىو سبب مرض في نفسو يتمثل في عدم نضجو العاطفي فالزواج 

عرض نفسي يستخدم في حياتو الزوجية نفس األسباب الخاطئة التي اعتاد استخداميا  

من قبل، كعدم الثقة والخوف من المسؤولية وحب التممك والغيرة والسيطرة التي تدفعو في 

 (. 25كمال، ص ). النياية إلى الطالق

: االستنتاجات حول التعاريف السابقة

 :من خالل التعاريف السابقة نستخمص ما يمي 

أن الطالق ىو الترك والمفارقة أو استحالة عيش الرجل والمرأة معا فيكون الحل  

 .عن طريق الطالق
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 .وركز تعريف آخر عمى أن الطالق ىو حل عقد الزواج بتراضي الزوجين

بينما في الشريعة اإلسالمية استخمصنا من الفقياء لتعريفيم الطالق عمى انو رفع أو حل 

  ".الطالق َمرَّتَ ان فَ ِإْمَساك بَِمْعروف أَْو َتْسرِح بِ إِْحَسان" قيد الزواج وذلك لقولو سبحانو وتعالى 

بينما ركز عمماء االجتماع عمى أن الطالق ىو فسخ عقد الزواج الذي كان قد وقع بين 

 .الرجل والمرأة

 .يرى عمماء النفس عمى أن الطالق يرجع إلى عوامل الشعورية وفي ما

:  النظريات المفسرة لمطالق.2.1

يرى أنصار ىذه النظرية أن لكل فرد في المجتمع مجموعة : النظرية الوظيفية.1.2.1

من االحتياجات الغريزية واالجتماعية والعاطفية التي يسعى إلى إشباعيا إذ يحاول كل 

 نظام مرىون أيإشباع ىذه االحتياجات عن طرق النظم االجتماعية المختمفة، واستمرار 

ذا فقد ىذا الجزء وظيفتو ينتيي إلى الزوال، فإذا  بالوظائف يؤدي إلشباع ىذه الحاجات وا 

تحقيق االستقرار :  التي يسعى إلييا األفراد مثلاألىدافلم يستطيع الزواج تحقيق 

العاطفي والوجداني، واإلنجاب واإلشباع الجنسي والحصول عمى االستقرار االجتماعي، 

.  الزواج إنياء كمييما سيقرر باالنفصال وأوفإن أحد الزوجين 
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إذن حسب ىذه النظرية كل فرد لو احتياجات غريزية واجتماعية وعاطفية يسعى إلى 

ا لم يستطيع الزواج تحقيقيا فكال الزوجين سيعمنان دإشباعيا عن طريق الزواج وغ

. االنفصال

 البناء االجتماعي في أن يؤكد أنصار ىذه النظرية :النظرية البنائية الوظيفية.2.2.1

 البناء لو دور أجزاءحالة توازن وتماسك واعتماد متبادل بين األجزاء وان لكل جزء من 

ووظيفة تساعد عمى استمرار البناء وان اليدف الرئيسي لجميع النظم االجتماعية ىو 

المحافظة عمى استمرار ىذا البناء واستقراره كما أن كل جزء من أجزاء البناء االجتماعي 

البطالة وضعف الوازع الديني، : ليا عدة وظائف ىامة تساعد عمى استمرار المجتمع مثل

. عدم االستقرار السياسي وغيرىا ينعكس عمى األسرة ويؤثر عمى ظاىرة الطالق

 يرى عمماء ىذه النظرية أن األسرة يجب أن ال تدرس :النظرية التفاعمية الرمزية.3.2.1

كنموذج بل يجب أن تدرس كما ىي في الحياة اليومية فميس ىناك أسرتين متشابيتين 

. لدرجة التطابق فكل أسرة ليا عالقاتيا الخاصة بيا والتي تميزىا عن األسر األخرى

تمعب األسرة دورا ميما في تمقين األفراد أدوارىم المستقبمية ولكل أسرة مجموعة من الرموز 

المتوقع  والمعايير التي تعمميا ألبنائيا في مرحمة الصغر، فالفرد يحاول أن يستوعب الدور

 بعض التعديالت عمى إدخالمنو أوال ثم يحاول من خالل تعاممو اليومي مع اآلخرين 

 كل عالقة زوجية أندوره وفقا لمرموز التي اكتسبيا ونظرا لمظروف المحيطة بو لذلك 

تختمف عن العالقات الزوجية األخرى وكمما كانت المعاني والرموز التي اكتسبيا الزوجين 
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من أسرىما متقاربة ساعد عمى تحقيق التفاىم بينيما والعكس صحيح وكمما كانت الرموز 

والمعاني متباعدة بل متنافرة بين الزوجين أدى ذلك إلى خمق فجوة بينيما مما يؤدي إلى 

. الطالق

إذن حسب النظرية المعاني والرموز تمعب دور في تحقيق الزواج المتواصل إذا كانت 

. متقاربة والعكس إذا كانت غير متقاربة قد تؤدي إلى الطالق

 يدخمون مع بعضيم األفراد يرى أنصار ىذه النظرية أن :النظرية التبادلية.4.2.1

البعض في عالقات تبادلية فيم يتبادلون العواطف والمشاعر واآلراء واألفكار والمصالح 

وغيرىا في تبادليم ىذا، فيم يسعون إلى تحقيق اكبر قدر من الربح بأقل خسائر ممكنة 

عندما تتعذر الحياة الزوجية بين الطرفين وتصبح الحياة كميا مشاكل فإن المرأة تحاول أن 

تحسب أن مكاسبيا من الطالق تفوق خسائرىا فإنيا تتخذ قرار الطالق والعكس صحيح 

المالكي، ). إذا كانت الخسائر أكثر من المكاسب فإنيا تستمر في حياتيا الزوجية

(. 18األحمري، القحطاني، وآخرون، ص 
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 :األسباب و العوامل المؤدية إلى الطالق.3.1

ال يمكن حصر أسباب الطالق بدقة كبيرة، ولكن يمكن القول بان ىناك : ألسبابا.1.3.1

: أسبابا وعوامل مشتركة تشكل النسبة الكبرى من حاالت الطالق، ومن تمك األسباب نجد

الفارق في المستوى االقتصادي، السكن في نفس البيت مع العائمة، والتدخل في الشؤون 

الخاصة باألسرة، السفر المتواصل، فارق السن، اإلجبار عمى الزواج، الزواج بأكثر من 

واحدة، عدم اإلنجاب، الضرب المبرح، التزويج قبل بموغ سن البموغ، الخيانة الزوجية، 

العجز الجنسي، اإلدمان عمى تعاطي المخدرات والخمور، انعدام التفاىم بين الزوجين، 

ومن األسباب أيضا تكرار . عدم معرفة كل منيما عمى اآلخر قبل الزواج، قمة الدخل

الطالق في أسرة الزوج أو الزوجة ومن أسباب الطالق أيضا انتشار عادات التمفظ 

. بالطالق

ىناك العديد من األسباب التي ال يستيان بيا والتي من : العوامل المؤدية لمطالق.2.3.1

شأنيا إضعاف كيان األسرة وقواىا بحيث تؤدي بيا في نياية المطاف إلى االنييار 

والتفكك ويمكننا أن نقسم ىذه العوامل إلى عوامل اجتماعية وأسرية وأخرى عوامل نفسية 

. لمزوجين تؤدي إلى الطالق
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: العوامل االجتماعية واألسرية-(أ

 فالمجتمع المعاصر قائم عمى االستيالك : المستوى االقتصادي لألسرة

 ال تنتيي ومن ثم فإن معظم األسر تعاني من العجز التيوالمطالب المادية 

 أنمما يؤدي إلى الخالفات بين الزوجين، كما . لتغطية تكاليف الحياة

خروج المرأة لمعمل وحصوليا عمى راتب خاص بيا وال يمكن لمزوج إجبارىا 

 والمشاركة في تمبية حاجاتيا يؤدي إلى األسرةعمى المساىمة في إعالة 

المشاحنات التي تؤدي إلى الطالق أما في حالة ارتفاع المستوى 

عادة الزواج يصبح بدوره أمرا  االقتصادي فقد يصبح الطالق ميسورا وا 

. سيال

  ىناك العديد من الزوجات التي حمت :  عدم صالحيتهأوعدم توفر السكن

عقدتين لعدم وجود السكن الذي يأوي أصحابيا أو عدم الرغبة في السكن 

. مع آباء الزوج مما يولد خالفات بين الزوجين

 قد يكون التدخل في الشؤون الخاصة  (الزوج/أىل الزوجة): تدخل اآلخرين

الزوجة سببا في تفاقم المشاكل ألن في ىذه الحالة / من قبل أىل الزوج 

 الزوجة مع االبنة واألمر نفسو بالنسبة لمزوج وبالتالي غياب أىلينحاز 

. التفاىم بين العائالت وليس فقط بين الزوجين، أي سوء العالقة بينيم
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 مما يؤدي غمى اتيام كل : اختالط األدوار والمسؤوليات بين الزوجين

طرف لمطرف اآلخر بالتقصير وعدم الرضا من تصرفاتو مما يحدث 

. الصراع والخالف بين الزوجين

 التي تتضح في الموروثات الثقافية من عادات وتقاليد  تمك: ثقافة المجتمع

. وقيم والنظرة لمحياة اليومية

: العوامل النفسية لمزوجين في الوصول إلى الطالق (ب

 خيانة احد الطرفين قد يحيل إلى استحالة استمرار العالقة بين : الخيانة الزوجية

. الزوجين

 في بقاء الصمة الزوجية أساسيطبيعة شخصية الزوجين ليا دور : نمط الشخصية 

والحفاظ عمييا بحيث عندما يتعرض الزوجين لمشكالت يعمل احدىما أو كالىما 

عمى تضخيميا واإلصرار عمى الرأي الخاص بو والتسرع في القرارات واالندفاع 

. مما قد يؤدي إلى الطالق لعدم القدرة عمى التفاىم

 من الميم تحقيق ىذا التوافق بين الزوجين : المستوى التعميمي والثقافي لمزوجين

فكريا وروحيا وعاطفيا بما لدييم من القدرة عمى استخدام األساليب التوافقية التي 

. تساعدىم عمى السير بالحياة الزوجية عمى نحو مستقر

 إذا كان الفرد عاش في ظروف قاسية نتيجة طالق : ظروف التنشئة االجتماعية

 (.181-178 ص :2012 ،الغرابية). والديو فيتم الطالق دون االىتمام بآثاره
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 :أنواع الطالق.4.1

 وأقسام الطالق وذىبوا مذاىب شتى في ذلك أنواعاجتيد الفقياء في حصر وتعداد  

: وكانت كالتالي

أنواع الطالق من حيث اآلثار .4.1.1

: الطالق الرجعي

 المقصود بو ىو الذي يكون لممطمق فيو حق مراجعة مطمقتو أثناء العدة الشرعية 

بدون حاجة إلى عقد جديد أو مير جديد وبين فقياء المسممين تعريف شبو متفق عميو 

، هلمطالق الرجعي ومنيا ىو الطالق الذي يوقعو الزوج عمى زوجتو التي دخل بيا حقيق

أو كان مسبوقا . إيقاعا مجردا عن أن يكون في مقابمو مال، ولم يكن مسبوقا بطمقة أصال

. بطمقة واحدة

 المطمقة مادامت في المرأة يتزوج بنكاح أن الطالق الذي يجوز لمرجل بعده بأنوكما يعرف 

(. 26ص : 2008 ،الشقير). العدة
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:   أحكاموومن 

.  ال يمزم بالرجعة مير جديد

.  ينقص عدد المطمقات التي يممكيا الزوج المطمق

 ص :2009،التكروري).  يمكن إيقاع الطالق آخر عمى المطمقة وىي في العدة

186.)  

: الطالق البائن

صل الذي يفصل بين الزوجة وزوجيا عمى الفور وعمى وفق ما ف البائن ومعناه المن

ىو الطالق الذي ليس لمرجل بعده أن )عرفو الفقياء المسممين إذ يعتبر الطالق البائن 

ويكون الطالق البائن عمى نوعين (.ما ال يصح لمزوج الرجعة معو)أو ىو  (يرجع بالمطمقة

: ىما

وىو الذي يجوز فيو لمزوج الرجوع إلى زوجتو بعقد ومير : صغرى البائن بنيوية _ 

جديدين وبإيجاب وقبول الطرفين وان يتوفرا عمى الشروط الشرعية والقانونية إلتمام عقد 

ذا كان مزيال لمرابطة الزوجية فإن المطمقة  النكاح وىو يزيل قيد الزوجية بمجرد صدوره وا 

 عن زوجيا، فال يحل لو االستمتاع بيا وال يرث أحدىما اآلخر إذا مات قبل أجنبيةتصبح 

 وىو الذي يكون بعد مضي العدة من أخرانتياء العدة أو بعدىا، كما يعرف في مورد 
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 ص :2008قير،الش).  أو الثانية والذي ال رجعة فيو إال بمير وعقد جديديناألولىالطمقة 

27.) 

: ومن أحكامو

. ال يرث أحدىما اآلخر _ 

. تنقطع الحقوق الزوجية وال يبقى لممطمقة إال نفقة العدة _ 

 (.187 ص :2009 التكروري،. )األجمينيحل المير المؤجل إذا كان ألقرب  _ 

وىو الطالق الذي يحرم من المرأة عمى الرجل فال يحق لو : البائن بنيوية كبرى _ 

خر ويدخل بيا دخوال حقيقيا بموجب عقد آالرجوع إلى المطمقة إال بعد أن تنكح رجال 

 بالموت وتنتيي عدتيا وذكر فقياء الشريعة بان أونكاح صحيح ثم يفارقيا إما بالطالق 

الطالق البائن بنيوية كبرى يزيل قيد الزوجية مثل البائن بنيوية صغرى ويأخذ جميع 

 يعد من أبناىا بنيوية كبرى إلى عصمتو إال بعد ان أنيحل لمرجل  أحكامو، إال انو ال

فإن " يقول اهلل تعالى . تنكح زوجا آخر نكاحا صحيحا ويدخل بيا دون إرادة التحميل

 ،الشقير) (.230سورة البقرة، اآلية )" طمقيا فال تحل لو من بعد حتى تنكح زوجا غيره 

(. 27 ص :2008
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: ومن أحكامو

. لممطمقة نفقة العدة _ 

 (.187 ص :2009 ،روريكلتاا)ال يرث أحدىما اآلخر بمجرد وقوع الطالق  _ 

 الطالق من حيث وقوعه ومشروعيته أنواع.2.4.1

: الطالق السني

 وىو الطالق الواقع عمى الوجو الذي ندب إليو الشرع وىو أن يطمق الزوج المدخول 

طالق مدخول بيا في طير لم  ) الطالق السني أنبيا طمقة واحدة، وذكر ابن قدامة 

 آيسة وىي تعتد باإلقراء  اليجامعيا فيو وال في حيض قبمو، وليست بحامل وال صغيرة و

واعتبره البعض اآلخر ىو الطالق الجامع لمشروط  (وذلك الستعقابيا الشروع في العدة 

 الطالق الذي يتبع فيو بأنوالشرعية مقابل الطالق البدعي ومنيم من عرف الطالق السني 

المطمق سنة الرسول صمى اهلل عميو وسمم في كيفية إيقاعو وطريقتو ووقت إيقاعو بالنسبة 

. لطيارة الزوجة ووطئيا ويكون مستوفيا لكافة الشروط الشرعية

: الطالق البدعي

 وىو الطالق غير الجامع لمشرائط المتقدمة المذكورة في الطالق السني وىو 

المخالف لمطالق المشروع كطالق الحائض الحائل أو النفساء حال حضور الزوج مع 

إمكان معرفة حاليا أو مع غيبة كذلك، والطالق في ظير المواقعة مع عدم كون المطمقة 
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 الحمل، والطالق المعمق والطالق بال إشياد وطالق مكره، مستبيةيائسة أو صغيرة أو 

 (. 29 28 ص ص :2008،الشقير ). وطالق الثالث إلى غير ذلك

: آثار الطالق.5.1

 المشكالت االجتماعية فنتائجو أىميعتبر الطالق من حيث آثاره وانعكاساتو من  

نما تمتد آثاره عمى كل من األبناء الزوج،  المباشرة ال تنعكس عمى المرأة المطمقة فحسب وا 

المجتمع وىذا يعني تأثير الطالق سمبيا في مفيوم األسرة وترابطيا، كما يعني عرقمة بناء 

. مجتمع سميم خال من التشوىات

: انعكاساته عمى األبناء.1.5.1 

 حرمان الطفل من عطف أحد الوالدين أو كالىما. 

 فقدان الرقابة المطموبة. 

 ضعف شخصية الفرد. 

  التخمف الدراسي نتيجة اآلثار النفسية عمى الطفل كاالنطواء وشرود الذىن في

 .الفصل

  فقدان الطفل لمرعاية الصحية وتعرضو لمحوادث فإذا مرض فقد يصبح عاجزا

صحيا وقد يصاب بصدمات نفسية وتكون حالتو النفسية ممزقة لمغاية ويعاني 

اضطرابات وجدانية وتكون نظرتو سوداوية لممحيط الذي حولو وتتكون لديو نزعة 

تدميرية ومزاجو العام في توتر دائم وطبيعة العالقة مع أسرتو متوترة وال يحمل أي 
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 يؤدي إلى نشوء حدث منحرف السموك وممارس أنتقدير لوالديو وىذا كمو من شأنو 

دمان المخدرات ويتصف بالسمبية في كل أنواعلشتى   األحوال الجرائم كالسرقة وا 

حساس بالدونية مما يجعمو مشتت الوجدان واالتجاه  ...كما تتكون لديو مشاعر وا 

 :انعكاساته عمى المرأة.2.5.1

 يحتل وقع الطالق وآثاره عمى المرأة وحياتيا المستقبمية مكانة أكبر من وقعو عمى 

الرجل ولعل أكثر ما يخمقو الطالق في المرأة ىو تغيير نظرة المجتمع إلييا وبقاؤىا أسيرة 

. القيود االجتماعية

المشكالت العاطفية والنفسية واالجتماعية فقد تفقد المرأة بطالقيا المورد  -

االقتصادي الذي كان يوقره ليا الزوج إذا كانت غير عاممة، فيضيف مجال 

 مصروفيا ويتراجع مستوى معيشتيا وقد تصبح عبئا عمى عائمتيا خاصة إذا كانت

العائمة تعاني ظروف اقتصادية صعبة مما يجعميا تمجأ إلى طمب العون من 

المراكز االجتماعية والييئات الخيرية لمحصول عمى مورد تعيش منو مع أوالدىا 

مما يزيد من كآبتيا واليأس وتتراكم اليموم لدييا وأحيانا لوم الذات، إضافة إلى 

اآلثار االجتماعية الخطيرة التي تنزلق نحوىا بعض النساء نتيجة شعورىن بالحرية 

 .وانعدام الرقابة األسرية مما يسبب كثيرا من االنحرافات في سموك األبناء
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 :انعكاساته عمى الرجل.3.5.1

الطالق مشكالت وجدانية ومادية وعصبية تؤثر في حياتو  يعاني الرجل من جراء

وعممو وأدائو كما تنعكس سمبا عمى توازنو، فضال عمى ما يتحممو الرجل من مؤخر 

صداق وأعباء مالية ناتجة عن نفقة الزوجة واألوالد يثقل كاىمو خاصة إذا كان وضعو 

 وبالتالي يحمل الرجل معو  أعظمالمادي متدنيا باألساس فيصبح حجم المشكمة أكبر و

عمى أثر الطالق فكرة سيئة عن الحياة الزوجية والتي تأثر بدورىا في مسيرة حياتو 

المستقبمية وبخاصة إذا فكر في الزواج مرة أخرى، فيبقى فشمو األول مصدر قمق وخوف 

 (.28 26 ص  ص :2001 ،المالكي). لوقت طويل

 :انعكاسات ظاهرة الطالق عمى المجتمع.6.1

 عند وقوعو حتما بو ضرر عمى اإلسالم إن الطالق بخموه من اآلداب التي حددىا 

المجتمع بأسره الن المجتمع يتكون من أسر مترابطة تكون نتيجة تفكك ىذه األسر بسبب 

: اضطرابات اجتماعية يعاني منيا المجتمع ومن أمثمة ذلك 

  في انحالل الزواج وسيمة لزرع الكراىية والنزاع والمشاجرة بيين أفراد المجتمع

 المحدد لو كما ذكرت سابقا اإلسالميخصوصا إذا خرج الطالق عن حدود األدب 

والذي يجر وراءه أقارب كل طرف في خصام وتقاض واقتتال مما يسبب مشاحنات 

 يعمل األىل واألقارب إلصالح ذات البين أنوعدم استقرار في المجتمع وبدال من 

والصمح بينيما يصبحان مصدرا لمخصام واالنحياز والتعصب المؤدي إلى زعزعة 
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ن خفتم شقاق بينيما فابعثوا حكما من أىمو : " استقرار المجتمع، يقول اهلل تعالى وا 

 )" وحكما من أىميا إن يريدا إصالحا يوفق اهلل بينيما إن الو كان عميما خبيرا 

 (35سورة النساء، اآلية، 

 الناتجة عن الطالق تؤثر في شخصية الرجل، وما ينتابو من ىموم األحداث 

 مالية قد تجره إلى تصرفات تضر بمصمحة المجتمع وعدم أداء وأعباءوأفكار 

عممو عمى أكمل وجو وقد تجره التخاذ سموك نحو الجريمة كالسرقة واالحتيال 

وغير ذلك وىذه اليموم واآلالم قد ينتاب المرأة أيضا مما يجعميا تفكر بأية طريق 

لمحصول عمى وسيمة لمعيش وقد سمك طرق منحرفة وغير سوية في ذلك مما يؤثر 

 .سمبا عمى المجتمع

  وتفكك األسرة وعدم األب وعدم رعايتيم واالىتمام بيم نتيجة غياب األوالدتشرد 

اىتمام األم يجعميم يتجيون إلى سموك غير سوي فتكثر بذلك جرائم األحداث 

 في المجتمع، ويزداد معدل انحراف األحداث والتخمف الدراسي األمنويتزعزع 

 ص ص :2008،الشقير ).  النفسية بين األطفال والكبار أيضااألمراضوزيادة 

40 41.) 
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 :خالصة

من خالل ىذا الفصل نستنتج أن إذا لم يسعى الزوجان إليجاد حل لممشاكل التي 

 أوال ثم الزوجان األوالد سوف ينعكس سمبا عمى األمرتطرأ عمى الحياة الزوجية فإن 

أنفسيم وأخيرا المجتمع ، لذلك أباح اهلل سبحانو وتعالى بالطالق والذي ىو من أبغض 

يجب من الطالق ....ونظرا لما يترتب عمى األفراد من مشاكل نفسية اجتماعية. الحالل

حتى يستطيع كل شخص إلتمام حياتو الخاصة دون ضغوطات عمى الطرف اآلخر لكن 

ىذا ال ينفي وجود آثار جسيمة عمى ظاىرة الطالق والتي قد تعرقل حياة بعض 

 .األشخاص فيما بعد

  



.اإلجراءات المنهجية للدراسة:                                                       الفصل الرابع  
 

 

49 

: الدراسة االستطالعية.1

 هي أول خطوة في البحث العممي يقوم بها الباحث من اجل التهيئة الميدانية وهي 

خطوة تطمع الباحث عمى ما يريد دراسته في البحث وهي خطوة مهمة وأساسية ألن 

الهدف منها التدرب عمى استخدام مقياس كارول لإلحباط لمحصول والتأكد من صالحيته 

 أول خطوة أنهاعمى العينة المختارة والوصول إلى النتائج الصحيحة والمضبوطة كما 

 صورة بسيطة إعطاءتساعد الباحثة عن التعرف عمى الحاالت عن قرب كما ساعد عمى 

 واإلشكالياتومفصمة عن الموضوع الذي نحن بدراسته كما تمكننا من ضبط الفرضيات 

.  الخاصة بموضوع الدراسة

 :أهدافها.1.1

 .اختيار عينة الدراسة_ 

 .تجريب أدوات الدراسة التي سوف تطبق في الدراسة_ 

 :إجراءاتها.2.1

 .اختيار الحاالت المناسبة لموضوع الدراسة_ 

 :خصائص العينة االستطالعية.3.1

 .النساء المطمقات من والية مستغانم_ 
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 :حدودها.4.1

 .تم إجراء الدراسة بمنازل الحاالت بوالية مستغانم: الحدود المكانية_ 

 إلى غاية 08/03/2017استغرقت مدتها أسبوع في الفترة الممتدة من : الحدود الزمانية_ 

15/03/2017 .

: مجتمع الدراسة وعينتها.2

يتمثل مجتمع الدراسة في النساء المطمقات في الجزائر وتتكون عينة الدراسة من  

تم اختيارها بطريقة مقصودة من والية  ( غير عامالت2عامالت و2) حاالت أربعة

. مستغانم

: وصف العينة.1.2

 ضمت دراسة الباحثة ستة حاالت يعشن ظاهرة الطالق بحيث كانت عممية 

اختيارنا لمحاالت من والية مستغانم بحكم طبيعة السكن والدراسة فيها واختمفت العين بين 

. المطمقات العامالت وغير العامالت دون تحديد السن

: المنهج المستخدم في الدراسة.3

هو الدراسة المركزة والعميقة لحالة فردية أي دراسة شخصية في : المنهج العيادي.1.3

 المنهج الذي يستهدف تشخيص وعالج من يعانون من مشكالت بأنهبيئتها ويعرف 

سموكية واضطرابات نفسية ويتوجهون إلى العيادات النفسية يمتمسون النصح والتوجيه 
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والعالج كما انه منهج مستخدم في تشخيص وعالج األفراد الذين يعانون من مشكالت 

وهو منهج يهدف إلى الكشف عن جممة من . توافقية شخصية أو اجتماعية دراسية، مهنية

 عن السموك الذي يدرسه مسئولةالشروط والعوامل التي تحكم السموك أي التي تعتبر 

وبالتحديد ينصب عمى جممة من الشروط أي العوامل التي ال يستطيع األخصائي النفساني 

 :عبد المعطي). التحكم فيها أو تثبيتها أو عزلها بعضها عن بعض وتفسيرها وتغييرها

(. 143 142  ص، ص1998

 :منهج دراسة حالة.2.3

 يعرف بأنه المنهج الذي يهتم بدراسة جميع الجوانب المتعمقة بدراسة الظواهر 

والحاالت الفردية لموقف واحد فيأخذ الفرد أو كوحدة لمدراسة المفصمة بغرض الوصول إلى 

تخمينات تنطبق عمى غيرها من الوحدات المشابهة لها وهو آخر دراسة متعمقة لجميع 

البيانات المجمعة عن وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة أو فريق وهو منهج يستخدم 

 .لمحصول عمى المعمومات والحقائق التفصيمية بفرد أو موقف معين

 إن منهج دراسة حالة هو وسيمة لفهم التفاعل الذي يحدث بين العوامل التي تؤدي 

إلى التغيير والتطور عمى مدى فترة من الزمن وهي مع عممية خدمة الفرد التي تهدف إلى 

 .العالج اعتمادا عمى ما تقدمه لها دراسة الحالة
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 فمنهج دراسة الحالة يمكننا أن نكون نظرة شاممة كمية عن الحالة التي تدرسها 

الحاالت المشابهة لها بحيث تؤدي دراسة عدد من الحاالت وتجميع البيانات والمعمومات 

  (.134، 133، ص ص2000: ابراهيم)بطريقة عممية سميمة 

: أدوات الدراسة.4

 هي مشاهدة الظاهرة محل الدراسة عن كتب في إطارها المتميز وفق :المالحظة.1.4

ظروفها الطبيعية، حيث يتمكن الباحث من مراقبة تصرفات وتفاعالت المبحوثين ومن 

التعرف عمى أنماط عيشهم ومشاكمهم اليومية وهي عممية مقصودة تسير وفق الخطة 

(. 203، ص 2007:بن مرسمي). المرسومة لمبحث في إطار المنهج المتبع

 .الهدف من استخدام المالحظة هو معرفة ومالحظة السموكيات الظاهرة عمى الحالة

 هي محادثة موجهة يقوم بها الفرد مع فرد آخر من أجل الحصول عمى :المقابمة.2.4

معمومات من أجل استخدامها في البحث العممي وهي أداة لجمع المعمومات التي تمكن 

، 2011 :عباس وآخرون).  اختبار فروضهأوالباحث من اإلجابة عن التساؤالت البحثية 

(. 250ص 

الهدف من استخدام المقابمة هو جمع المعمومات هو جمع المعمومات الكافية عن الحالة 

 .وبناء عالقة ثقة بين الفاحص والمفحوص
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 : االختبارات.3.4

 يعرف ساكس االختبار بأنه مطمب أو أكثر يستخدم لمحصول عمى مالحظات 

 منظم لقياس عينة من إجراء بأنهمنظمة تمثل السمة النفسية أو تربوية، ويعرفه براون 

(. 318، ص 2010 :ممحم). السموك

: مقياس كارول لإلحباط التعميمية.1.3.4

في المكان الذي تشعر أنه يمثل  ( x ) إشارة اقرأ كل عبارة من العبارات وضع 

.  الحقيقيةسحاسيا مشاعرك و

: طريقة التصحيح والتفسير لممقياس.2.3.4

 فقرة وهو كمدخل ألعراض 52 من االختبار اختبار كارول لإلحباط يتكون هذا 

اإلحباط وليس كمقياس تشخيص عمى األعراض المتعمقة باإلعاقات الحركية والقمق، 

األرق، وأعراض فقدان الوزن، فقدان التركيز، القمق البدني والنفسي بشكل عام، فقدان 

 عمى الفقرات اإلجابةالثقة بالنفس، اإلجهاد والتعب، وكما يتطرق لمحاوالت االنتحار ويتم 

 إجابة فإنها تدل عمى وجود اإلحباط 40إذا وصمت اإلجابات بنعم إلى  (نعم، ال  )بنمط 

السمبية وحساب كل فقرة عمى حدى،  (12)ومن ثمة العودة إلى الفقرات االثنتي عشرة 

ويقترح كارول أن يستخدم المقياس كاختبار سريري لفحص اإلحباط والدرجات من عشرة 

(. 147، ص 2011 :أبو أسعد. )وأعمى تشير إلى اإلحباط (10)
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 :عرض الحاالت.1

: الحالة األولى1.1

 :البيانات األولية.1.1.1

.ب- ف: االسم  

.أنثى: الجنس  

. سنة37: السن  

.والية مستغانم دائرة عشعاشة،:مكان اإلقامة  

.أمية: المستوى الدراسي  

.إناث 6   ،ر ذكو 02       ( 8):عدد اإلخوة  

.المرتبة بينيم األولى  

. سنة70متقاعد السن : مينة األب  

. سنة64ماكثة بالبيت السن : مينة األم  

.الحالة المدنية مطمقة  

. بنت1: عدد األوالد   
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.  سنة24 :السن الزواج  

. سنة27: سن الطالق  

. سنوات09: مدة الزواج  

  . سنوات10: مدة الطالق

: بيانات عن الزوج  

.أ:االسم  

. سنة33: السن  

.مغترب: المينة  

.السابعة متوسط: المستوى الدراسي  

.مقيم حاليا في الخارج: السكن  

: العامةاالسيميائية .2.1

.نحيفة، بيضاء البشرة، وعينان بنيتان   متوسطة القامة،:البنية المورفولوجية  

:البنية العقمية   

.  لدييا القدرة عمى التركيز:زالتركي   
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.القدرة عمى استرجاع الذكريات: الذاكرة  

.رتسمسل في األفكا: األفكار  

.محجبة مالبسيا نظيفة ومتناسقة: المظير الخارجي  

.لغة مفيومة، تتكمم بيدوء: المغة  

 كانت مقاومة في بداية المقابالت ولكن بعد كسب ثقتيا أصبح االتصال بين :االتصال

.األخصائية والحالة سيال  

: السموك  

لوحظ عمييا ىز الرجمين وفرك اليدين خالل المقابالت وىذا مؤشر عمى وجود حالة من 

 القمق 

.لدييا ثبات في المزاج والحالة العاطفية واالنفعالية: المزاج  

:  تاريخ الحالة.3.1

ب حمل األم بيا كان مرغوب كونيا تحتل المرتبة األولى بين أخوتيا، - الحالة ف

عالقتيا بوالدييا جيدة، كما ىو الحال بالنسبة لعالقتيا بأخوتيا باستثناء أخوىا األصغر 

الذي توجد بينيما خالفات، عاشت طفولة ومراىقة ىادئة، أما مرحمة الرشد فقد عانت عن 

.ة سن27اضطراب عالئقي متمثل في الطالق في سن   
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  :سير المقابالت.4.1

كان اليدف منيا التعرف عمى الحالة وجمع البيانات األولية بمنزل الحالة  :ىالمقابمة األول

 دقيقة، إضافة إلى  تعرف األخصائية بنفسيا وشرح 30 دامت 2017/ 03/ 20بتاريخ 

الغاية من إجراء المقابالت كما أنيا كانت تيدف إلى كسب ثقة الحالة من أجل تفادي 

.الصعوبات والعراقيل في المقابالت القادمة  

 لمحالة بمنزل الحالة العالئقي كان اليدف منيا التعرف عمى المجال  :المقابمة الثانية

 دقيقة حيث كانت عالقتيا بوالدييا جيدة كما ىو الحال 40 دامت 03/2017/ 23بتاريخ 

بالنسبة لعالقتيا مع والدىا فيما جد مقربتين، عالقتيا بأخوتيا جيدة باستثناء أخوىا 

األصغر الذي توجد بينيما فيي عالقات مرجعة السبب إلى محاولتو التدخل في شؤونيا، 

أما بالنسبة لزوجيا فعالقتيا لو كانت جيدة باعتبار عالقة الحب التي كانت تربطيما كما 

حتى بعد ، "كانت عالقتنا مميحة بزاف عمى خاطر كنا نبغيو بعضانا"صرحت قائمة 

. الزواج بقيت كذلك

أم الزوج كانت السبب الرئيسي في الطالق اتيمتيا بالخيانة الزوجية مع أخو زوجيا، 

وكون زوج الحالة مغترب فيو لم يشيد عمى الحادثة وقرر أن يقوم بتطميق زوجتو استنادا 

.عمى أقوال والدتو، وبعد أن تم الطالق انقطعت العالقة بينيما كونو أعاد الزواج مرة ثانية  

اليدف منيا معرفة التاريخ النفسي والصحي لمحالة كانت بتاريخ  :المقابمة الثالثة

. دقيقة40 بمنزل الحالة حيث دامت 24/03/2017  
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الحالة عاشت طفولة عادية ولكن الحالة لم تدرس أما بالنسبة لممراىقة عادية ولكن كانت 

بعض المشاكل مع أخوتيا باعتبار أنيا كانت تعيش عالقة حب ولكن في مرحمة الشباب 

متوقعتش نوصل : " عانت من مشكمة الطالق وكانت الصدمة أكبر حيث صرحت قائمة

أما  " ليذه الحالة معاه عمى خاطر كنت نبغيو ويبغيني ومشي حاط في بالي بمي نتطمقو

بالنسبة لمتاريخ الصحي لمحالة فيي لم تكن تعاني من أي مشكل قبل الزواج، لكن بعد 

الضغوطات والمشاكل التي عاشتيا في فترة زواجيا وبعد الطالق أصيبت الحالة بمرض 

ضغط الدم والزالت تعاني منو لغاية اآلن كما أنيا غير متقبمة لمرضيا ألنيا تراه نتيجة 

".ىذا المرض المرض حكمني بسبب الطالق " : لمطالق حيث صرحت قائمة  

/ 25اليدف منيا التعرف عمى مشكمة الحالة ىي الطالق كانت بتاريخ  :المقابمة الرابعة

. د45 بمنزل الحالة حيث دامت 03/2017  

 سنة وتم الزواج بعد سنتين من 22تعرفت الحالة بالزوج عندما كانت تبمغ من العمر 

 سنوات ولم تكن 3 سنة، دامت مدة الزواج 24عالقة حب جمعتيم وتزوجت بو في سن 

نما مع أم الزوج والتي كانت سبب في طالقيا ألن  تعاني الحالة من مشاكل مع زوجيا وا 

أم الزوج كانت تشك في أن الحالة عمى عالقة مع أخو زوجيا أي ابنيا حيث صرحت 

 "عجوزتي ىي كانت سبب طالقي كانت تشك فيا بمي راني في عالقة مع حمايا : قائمة

فطمبت من ابنيا أن يطمق الحالة فطمقيا وعمى الرغم من محاولة الحالة الدفاع نفسيا إال 

راجمي محبش يسمعني "  :أنو لم يصغى إلييا من طرف زوجيا حيث صرحت قائمة
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تم   أشير حتى3 كان يعيش في الخارج ودامت مدة ىذه المشاكل "كبغيت نفيمو 

.الطالق  

 26/03/2017اليدف منيا التعرف عمى درجة اإلحباط كانت بتاريخ  :المقابمة الخامسة

. د45بمنزل الحالة حيث دامت   

 ، عمى الحالةلإلحباطبغية التعرف عمى درجة اإلحباط حيث تم تطبيق مقياس كارول 

 إجابة بنعم وىذا دليل عمى أن 25درجة بمغت 25وبعد تصحيح المقياس تحصمت عمى 

.الحالة تعاني من درجة متوسطة من اإلحباط  

  :االستنتاج العام لمحالة األولى.5.1

 سنة، عاشت طفولة ىادئة، عالقتيا بوالدييا 37البالغة من العمر " ب- ف" الحالة 

جيدة، كما ىو الحال بالنسبة لعالقتيا بأخوتيا باستثناء أخوىا األصغر توجد بينيما 

.خالفات  

ال تممك الحالة سوابق مرضية ولكنيا حاليا تعاني من ضغط الدم، عاشت الحالة مراىقة 

 سنة بعدما جمعت بينيما عالقة حب دامت سنتين، كانت 24ىادئة، تزوجت في سن 

عالقتيما في بداية الزواج بالخيانة مع ابنيا األصغر حيث تم الطالق بالتراضي في سن 

  . سنة وانقطعت العالقة بينيما تماما خاصة أن الزوج أعاد الزواج27
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 درجة وىي تعد 25وبعد تطبيق مقياس كارول لإلحباط عمى الحالة تحصمت عمى درجة 

درجة متوسطة من اإلحباط وتفر الباحثة النتيجة المتوصل إلييا كون الحالة مر عمييا 

   . سنوات10طالقيا 

:  الحالة الثانية.2.1

: البيانات األولية.1.2.1  

ب - ه : االسم  

.ىأنث: سالجن  

. سن26: السن  

.دائرة عشعاشة والية مستغانم: مكانة اإلقامة   

.جامعي تخصص آداب: المستوى الدراسي  

.عاممة في مؤسسة تربوية: ةالمين  

.إناث3، ر ذكو2: 5عدد اإلخوة   

.المرتبة بينيم الثانية  

. سنة72متقاعد، السن: مينة األب  
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. سنة59ماكثة بالبيت، السن : مينة األم  

.مطمقة: الحالة المدنية  

.دال يوج: عدد األوالد  

. سنة26: سن الزواج  

. سنة26: سن الطالق   

  .شير: مدة الزواج

.ر أشو5منذ : قمدة الطال  

. متوسطة:االقتصاديةالحالة   

:جبيانات عن الزو  

م : االسم  

. سنة30عندما تزوجت بو كان في سن : السن  

.عسكري في الجيش الوطني: المينة  

.السنة الثانية ثانوي: المستوى الراسي  

.عشعاشة ، والية مستغانم: السكن  
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: ةالسيميائية العام.2.2.1

.ممتمئة الجسم ، سمراء البشرة وعينان سوداويتين ، طويمة القامة  

:ة البنية العقمي  

.القدرة عمى التركيز: التركيز  

.تعاني الحالة من صعوبة في استرجاع الذكريات بعض الشيء: الذاكرة  

.رترابط في األفكا: األفكار  

.محجبة ومالبسيا متناسقة األلوان: المظير الخارجي  

.مفيومة تتكمم بسرعة بعض الشيء: ةالمغ  

.كان االتصال سيال منذ بداية المقابالت: االتصال  

.ردود أفعال منتفضة وحساسية مفرطة لمضوضاء دليل عمى معاناتيا من القمق: السموك  

.اتزان في المزاج: المزاج  

  :تاريخ الحالة.3.2.1

حمل األم بيا كان غير مرغوب حيث كان عن طريق الخطأ، العالقة  (ب- ه )الحالة 

.بوالدييا جيدة كما ىو الحال بالنسبة لعالقتيا بإخوتيا  
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حيث عاشت بعض اإلىمال من طرف األم كونيا كانت ترعى طفمين في آن واحد 

المراىقة ىادئة أما مرحمة الرشد فكانت من اضطراب عالئقي متمثل في الطالق في سن 

. سنة26  

:سير المقابالت.4.2.1  

اليدف منيا التعرف عمى الحالة وجمع البيانات األولية كانت بتاريخ :  المقابمة األولى

د، إضافة إلى تعريف األخصائية بنفسيا وشرح 30 بمنزل الحالة دامت 28/03/2017

الغاية من إجراء المقابالت كما أنيا كانت تيدف إلى كسب ثقة الحالة من أجل تفادي 

.الصعوبات والعراقيل في المقابالت القادمة  

اليدف منيا التعرف عمى المجال العالئقي لمحالة كانت بتاريخ : المقابمة الثانية

. د35 بمنزل الحالة حيث دامت 30/03/2017  

حيث كانت عالقتيا بوالدييا جيدة كما ىو الحال بالنسبة لعالقتيا بإخوتيا لم تربط الحالة 

بزوجيا أي عالقة قبل الزواج باعتبار زواجيا زواج تقميدي ولم تتحسن عالقتيا بو بعد 

الزواج باعتباره كان زواج مصمحة من أجل الحفاظ عمى مينتو كونو عامل في المجال 

 نسوبية ابنتو من إثباتالعسكري ،يمنع عميو تعدد الزوجات فيدفو من وراء ىذا الزواج 

زوجتو األولى حيث ربطيما زواج عرفي وبعدما اكتشفت أمر خيانتو ليا كالبت بالطالق 

.فتم الطالق بالتراضي  
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اليدف منيا معرفة التاريخ النفسي والصحي لمحالة وكانت بتاريخ : المقابمة الثالثة

.د40بمنزل الحالة حيث دامت 02/04/2017  

عاشت حالة من اإلىمال نتيجة الحمل الغير مرغوب فيو أما بالنسبة لمرحمة المراىقة 

فكانت مراىقة سوية تميزت باليدوء كما تمقت صدمة في مرحمة الرشد وىي صدمة 

 واحد من الزواج ، ال تممك الحال أي سوابق مرضية ولكنيا حاليا تعاني راالطالق بعد شو

.من مرضين سيكوسوماتيين ىما المعدة  والقولون العصبي  

كي نزعف تحكمني ليسطوما :" وتزداد شدتيا عند تعرضيا لمضغط كما صرحت قائمة

".والمسران   

 04/04/2017التعرف عمى مشكمة الحالبة ىي الطالق كانت بتاريخ : المقابمة الرابعة

.د45بمنزل الحال ودامت   

كان ارتباطيما عن طريق الزواج التقميدي ولم تجمعيما أي عالقة قبمو، كما عرفت 

عالقتيما بعد الزواج توتر ناتج عن خيانة الزوج ليا، فقامت بطمب الطالق بعد شير من 

.الزواج فحدث بينيما الطالق بالتراضي  

 05/04/2017اليدف منيا التعرف عمى درجة اإلحباط كانت بتاريخ : المقابمة الخامسة 

 د، بغية التعرف عمى درجة اإلحباط حيث تم تطبيق مقياس 45بمنزل الحالة حيث دامت 
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 درجة حيث بمغت 35كارون لإلحباط عمى الحالة وبعد تصحيح  المقياس تحصمت عمى 

. إجابة وىذا دليل عمى أنيا تعاني من درجة إحباط مرتفعة35  

:  االستنتاج العام لمحالة الثانية .5.2.1

 سنة عاشت بعض اإلىمال في طفولتيا من 26البالغة من العمر  (ب- ه )الحالة 

طرف األم كونيا كانت ترعى طفمين في آن واحد عالقتيا بوالدييا جيدة كما ىو بالنسبة 

.لعالقتيا بإخوتيا  

ال تممك الحالة سوابق مرضية ولكنيا حاليا تعاني من مرضين سيكوسوماتيين ىما المعدة 

 سنة كان زواج الحالة 26والقولون العصبي عاشت الحالة مراىقة ىادئة تزوجت في سن 

بزوج تقميدي  ولم تجمع بينيما أي عالقة قبل الزواج ولم تتحسن عالقتيا بو بعد الزواج 

بما أنو كان زواج مصمحة من أجل إثبات الزوج نسوبية ابنتو من الزوجة األولى وبعد 

اكتشاف الحالة األمر طالبت بالطالق بعد مرور شير من الزواج فتم الطالق بالتراضي 

. سنة26في سن   

 درجة وىي تعد 35وبعد تطبيق مقياس كارول لإلحباط عمى الحالة تحصمت عمى درجة 

عة من اإلحباط وتفسر الباحثة النتيجة المتوصل إلييا كون الحالة تمقت صدمة فدرجة مرت

.ابعد مرور شير فقط من الزواج واكتشاف خيانة الزوج لو  
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: الحالة الثالثة.3.1

:البيانات األولية.1.3.1  

ج : االسم  

ي : المقب  

.أنثى: الجنس  

. سنة25: السن   

.مستغانم– سيدي عمي : المقر الحالي  

.الرابعة متوسط: المستوى الدراسي  

ماكثة بالبيت : المينة  

.01، اإلناث 02الذكور         03: عدد اإلخوة  

.الثانية: الترتيب بين اإلخوة  

. سنة66السن         .بطال :مينة األب  

. سنة64السن    ماكثة بالبيت،: مينة األم  

.مطمقة: الحالة المدنية  
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  .02: عدد األوالد 

. سنة20السن عندما تزوجت   

. سنة24 طمقتالسن عندما   

. سنوات04مدة الزواج   

.مدة الطالق مطمقة منذ عام  

.متوسطة: الحالة االقتصادية والمعيشية  

:بيانات عن الزوج  

س :االسم  

. سنة26السن عندما تزوجت بو كان في سن   

.معمم: المينة  

.جامعي: المستوى الدراسي  

.يعيش مع والدتو:السكن  

:السيميائية العامة.2.3.1  

.طويمةالقامة،ممتمئة الجسم،بيضاء البشرة،عينان بنيتان: البنية المورفولوجية  
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:البنية العقمية  

  .زلدييا القدرة عمى التركي:ز التركي

  .القدرة عمى استرجاع الذكريات:الذاكرة

  .تسمسل وترابط األفكار:راألفكا

  .محجبة ومالبسيا متناسقة:المظير الخارجي

  .غنية باألفكار والمعمومات:المغة

  .كان سيال:االتصال

.فرك اليدين وطقطقة األصابع خالل المقابالت وىذا مؤشر عمى من القمق:السموك  

.تقمب المزاج تراوح مزاجيا بانخفاض وارتفاع خالل المقابالت : المزاج  

 : الحالةتاريخ.3.3.1

حمل األم بيا كان مرغوب فيو عالقتيا بوالدىا جيدة كما ىو الحال  (ج،ي  )الحالة 

بالنسبة  لعالقتيا بوالدتيا فيي جد مقربة منيا فيما بمثابة صديقين كما ىو الحال بالنسبة 

لعالقتيا بإخوتيا عاشت طفولتيا ىادئة ولكنيا عاشت اضطراب عاطفي في مرحمة 

المراىقة والمتمثل في انفصاليا عن شخص الذي كانت تربطيا بو عالقة حب أدى بيا 
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إلى محاولة االنتحار نتيجة عدم قدرتيا عمى تحمل صدمة االنفصال أما مرحمة الرشد 

. سنة24عانت من اضطراب عالئقي متمثل في الطالق في سن   

:  سير المقابالت.4.3.1

اليدف منيا التعرف عمى الحالة وجمع البيانات األولية كانت بتاريخ : المقابمة األولى

. د30 بمنزل الحالة دامت 08/04/2017  

إضافة إلى تعريف األخصائية بنفسيا وشرح الغاية من إجراء المقابالت كما أنيا كانت 

.تيدف إلى كسب ثقة الحالة من أجل تفادي الصعوبات والعراقيل في المقابالت القادمة  

اليدف منيا التعرف عمى المجال العالئقي لمحالة كانت بتاريخ : المقابمة الثانية

. د35 بمنزل الحالة دامت 10/04/2017  

كانت عالقتيا بوالدىا جيدة كما ىو الحال بالنسبة لعالقتيا بوالدتيا فيي جد مقربة منيا 

 لم تربط الحالة وزوجيا أي بإخوتيافيما بمثابة الصديقتين كما ىو الحال بالنسبة لعالقتيا 

عالقة قبل الزواج وبعد الزواج كانت عالقتيما جيدة باستثناء بعض الخالفات الزوجية 

دي بو إلى الشك في زوجتو، أما عالقتيا ؤبسبب غيرة الزوج الزائدة وكثيرا ما كانت ت

". ىذاك فرحتي األولى " : بأوالدىا جيدة خاصة مع االبن األكبر حيث صرحت قائمة  

اليدف منيا معرفة التاريخ النفسي والصحي لمحالة وكانت بتاريخ : المقابمة الثالثة

. بمنزل الحالة13/04/2017  
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عاشت الحالة طفولة ىادئة بعكس المراىقة التي عاشت فييا اضطراب عاطفي والمتمثل 

في انفصاليما عن الشخص الذي كانت تربطيا بو عالقة حب أدى بيا إلى محاولة 

 سنة لمدة 19االنتحار نتيجة عدم تحمل الصدمة ما جعميا تدخل المستشفى في سن 

أسبوع وكنتيجة ليذا السموك العدواني الموجو نحو الذات قررت عائمتيا تزويجيا بأول 

وبعد " دارنا زوجوني لمراجل المول لجاخطببني :" شخص يتقدم ليا ، كما صرحت قائمة

أن تم االرتباط بينيما كانت عالقتيا جيدة باستثناء خالفاتيما المتكررة بسبب غيرتو وشكو 

.الزائد كما أنيا ال تعاني حاليا من أي مشكمة صحية  

/ 16اليدف منيا التعرف عمى مشكمة الحالة وىي الطالق كانت بتاريخ : المقابمة الرابعة

.45 بمنزل الحالة دامت 04/2017  

كما سبق الذكر فزواج الحالة كان تقميدي كونو كان قرار من طرف العائمة من أجل 

حماية ابنتيم ألنيا قامت بمحاولة انتحار وبعد أن تم الزواج جمعت بينيما عالقة جيدة 

خاصة في السنة األولى وبدأت بالتوتر عند بداية غيرة الزوج وشكو الزائد بسبب حدة 

المشاكل بين الحالة وزوجيا نتيجة غيرتو الزائدة والشك طمبت منيا والدتيا االنفصال عنو 

وبحكم عالقتيا المقربة بيا فقامت بتمبية رغبتيا عمى الرغم من رفضيا االنفصال عنو 

انا ما بغيتش نطمق ىو بغا يرجعني بصح ماما :" ومحاولتو إرجاعيا حيث صرحت قائمة

. فتم الطالق بينيما"ىي السب   
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 17/04/2017اليدف منيا التعرف عمى درجة اإلحباط كانت بتاريخ : المقابمة الخامسة

. د45بمنزل الحالة دامت   

بغية التعرف عمى درجة اإلحباط ثم تطبيق مقياس كارول لإلحباط عمى الحالة وبعد 

 إجابة بنعم وىذا دليل عمى 29 درجة حيث بمغت 29تصحيح المقياس تحصمت عمى 

.طأنيا تعاني من درجة متوسطة من اإلحبا  

: االستنتاج العام لمحالة الثالثة.5.3.1  

 سنة عاشت طفولة ىادئة،عالقتيا بوالدييا كانت 25البالغة من العمر  (ج، ي )الحالة 

جيدة خاصة أميا التي كانت مقربة فيما بمثابة الصديقتين، كما ىو الحال بالنسبة 

.لعالقتيا بإخوتيا  

لمحالة سوابق مرضية متمثمة في دخوليا لممستشفى لمدة أسبوع بسبب محاولة االنتحار 

،أما في المراىقة فعاشت فييا اضطراب عاطفي متمثل في انفصاليا عن الشخص الذي 

 كان زواج تقميدي كونو كان 20كانت تربطيا بو عالقة حب ، تزوجت الحالة في سن 

قرار من طرف عائمتيا من أجل حماية ابنتيم في بداية الزواج جمعتيا بالزوج عالقة جيدة 

ولكن بدأت بالتوتر عند بداية غيرة الزوج وشكو الزائد وزيادة حدة المشاكل بينيما فتم 

. سنة24الطالق بينيما وىي في سن   
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  درجة وىي تعد درجة29وبعد تطبيق مقياس كارول لإلحباط عمى الحالة  تحصمت عمى 

  .  إن الحالة لدييامتوسطة من اإلحباط وتفسر الباحثة النتيجة المتوصل إلييا

 : الحالة الرابعة.4.1

: البٌانات األولٌة.1.4.1  

.  م–ك : االسم  

. أنثى: الجنس  

  26: السن

. دائرة عشعاشة والٌة مستغانم: مكان اإلقامة  

.الجامعً: المستوى الدراسً  

.  إناث3 ذكور          3:   عدد اإلخوة  

.األخٌرة: المرتبة بٌنهم  

. سنة68: السن.          تاجر: مهنة األب  

. سنة63: السن.            ماكثة فً البٌت: مهنة األم  

. مطلقة: الحالة المدنٌة  

. ال ٌوجد: عدد األوالد  

.  سنة25: السن عندما تزوجت  

.  سنة25: سن الطالق  

. ثالثة أشهر: مدة الزواج  
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. سبعة أشهر: مدة الطالق  

: بٌانات عن الزوج  

ع : االسم  

.(اآلن هو بدون عمل ألنه اخرج من عمله  )عسكري فً الجٌش : المهنة  

. مقٌم مع العائلة: الثامنة متوسط: المستوى الدراسً  

 :السٌمٌائٌة العامة.2.4.1

.ممتلئة الجسم، بٌضاء البشرة، عٌنان سوداوٌتٌن، طوٌلة القامة: البنٌة المرفولوجٌة  

: البنٌة العقلٌة  

. لدٌها القدرة على التركٌز: لتركٌزا  

. القدرة على استرجاع الذكرٌات: الذاكرة  

. تسلسل و ترابط األفكار: األفكار  

. محجبة،مظهرها مرتب، متناسقة األلوان: المظهر الخارجً  

.  تتكلم بهدوء–لغة مفهومة : اللغة  

. كان سهال: االتصال  

. الثبات فً الجلوس و التواضع و عدم القٌام بأي حركة خالل المقابالت: السلوك  

.اتزان و ثبات المزاج: المزاج  
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 : تارٌخ الحالة.3.4.1

, حمل األم بها كان مرغوب فٌه كونها تحتل المرتبة األخٌرة بٌن إخوتها ( م –ك )الحالة 

كما بالنسبة لعالقتها عاشت طفولة و مراهقة هادئة أما فً مرحلة , عالقتها بوالدٌها جٌدة

.25الرشد فقد عانت من اضطراب عالئقً متمثل فً الطالق فً السن   

: سٌر المقابالت .4.4.1  

الهدف منها التعرف على الحالة و جمع البٌانات األولٌة كانت بتارٌخ : المقابلة األولى

إضافة غلى ألخصائٌة بنفسها و شرح الغاٌة ,  د30 بمنزل الحالة دامت 24/04/2017

من إجراء المقابالت كما أنها كانت تهدف إلى كسف ثقة الحالة من أجل تفادي الصعوبات 

.و العراقٌل فً المقابالت القادمة  

27/2017/04الهدف منها التعرف على المجال ألعالئقً للحالة كانت : المقابلة الثانٌة  

. د40بمنزل الحالة دامت   

لم تربط الحالة ,كانت عالقتها بوالدٌها جٌدة كما هو الحالة بالنسبة لوالدتها و إخوتها 

وزوجها أي عالقة قبل الزواج و بعد الزواج عالقتها أصبحت سٌئة بسبب الخالفات 

الزوجٌة و بدأت هذه الخالفات فً فترة الخطوبة بسبب دخول الزوج السجن ألنة قام 

بفعل غٌر سوي و المتمثل فً إقامة عالقة جنسٌة مع صدٌقة له فً مكان العمل و هذا 

أدى به إلى الطرد من مكان العمل و محاكمته و دخوله السجن و بعد الخروج تم الزواج 

هو قالً " بٌنهما ألن الزوج صرح لها بأنه مظلوم و هذا حسب ما صرحت الحالة قائلة 

. "بلً راهم ظالمٌنً و هذي الحاجة قاع مكانش منها أنا خاطٌنً  

الهدف منها معرفة التارٌخ النفسً و الصحة الحالة كانت بتارٌخ : المقابلة الثالثة 

. د40 بمنزل الحالة حٌث دامت 29/04/2017  

أما فً مرحلة الرشد تلقت صدمة الطالق بعد , عاشت الحالة طفولة و مراهقة هادئة

ال تملك الحالة أي ,  أشهر من الزواج بسبب سرقة الزوج مجوهرات الزوجة3مرور 
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و الذي تراه بسبب  (القواتغ)سوابق مرضٌة و لكن اآلن تعانً من مرض الغدة الدرقٌة 

هذا المرض " الطالق والمشاكل التً عانت منها مع الزوج و عائلته حٌث صرحت قائلة 

. "الزعاف و المشاكل لً كانو عندي حكمنً من  

الهدف منها التعرف على مشكلة الحالة هً الطالق كانت بتارٌخ : المقابلة الرابعة

. د45 بمنزل الحالة دامت 02/05/2017  

قبل زواج الحالة بالزوج توترت العالقة بٌنهما ,كما سبق الذكر فزواج الحالة كان تقلٌدي 

وبعد الزواج أصبحت عالقتهما جد سٌئة خاصة بعد سرقة الزوج لمجوهرات الحالة و 

أنا : " بٌعهم حرمانها من الطعام و الشراب فطالبت الحالة بالطالق كما صرحت قائلة

سمحتلوا فً المرة االولى بصح كً وصلت معاه ٌسرقلً ذهبً و ٌحرمونً من الماكال 

".هو و دارهم و ٌزٌدو ٌكذبونً أنا ما قدرتش نستحمل فطلبت منو الطالق   

كانت بتارٌخ , منها التعرف على درجة اإلحباط الهدف: المقابلة الخامسة

. د45 بمنزل الحالة دامت 05/05/2017  

بغٌة التعرف على درجة اإلحباط حٌث تم تطبٌق مقٌاس كارول لإلحباط على الحالة وبعد 

 إجابة بنعم وهذا دلٌل على أنها 38حٌث بلغت ,  درجة38تصحٌح المقٌاس تحصلت عل 

.تعانً من درجة إحباط مرتفعة  

:االستنتاج العام للحالة الرابعة .5.4.1  

عالقتها بوالدٌها جٌدة , عاشت طفولة هادئة,  سنة26البالغة من العمر "  م –ك "الحالة 

. كما هو الحال بالنسبة لعالقتها إلخوتها  

عاشت الحالة مراهقة , ال تملك الحالة سوابق مرضٌة لكنها حالٌا تعانً من الغدة الدرقٌة

الحالة لم تجمعها أي عالقة به قبل الزواج والخطبة ,  سنة25تزوجت فً سن , هادئة 

كانت عالقتها قبل الزواج سٌئة بسبب دخول الزوج السجن وطرده , فكان الزواج تقلٌدي

من مكان عمله وبعد الزواج ساءت وتوترت العالقة بٌنهما أكثر بسبب سرقة الزوج 



 دراسة العادية للحاالت:                                                             الفصل الخامس
 

 

77 

 أشهر 3 سنة بعد مرور 25لمجوهرات الحالة وتكذٌبها فتم الطالق بطلب منها فً سن 

.من زواجهما  

 درجة وهً تعد 38وبعد تطبٌق مقٌاس كارول لإلحباط للحالة تحصلت على درجة 

درجة مرتفعة من اإلحباط وتفسر الباحثة النتٌجة المتوصل إلٌها كون الحالة تلقت صدمة 

.بعد مرور ثالثة أشهر فقط من الزواج وطالقها   
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 :مناقشة الفريضات.1

 :مناقشة الفرضية األولى1..1

 " تعانً المرأة المطلقة من درجة إحباط عالٌة "

توصلت الباحثة من خالل دراسة الحاالت نتائج مقٌاس كارول لإلحباط الذي تم تطبٌقه 

على الحاالت  التً تمثل عٌنة الدراسة وتخص النساء المطلقات إلى اختالف درجات 

اإلحباط بٌن حاالت الدراسة وهذا ما كشفت عنه النتائج المتحصل علٌها الموضحة فً 

 :الجدول التالً

 :ٌمثل درجات اإلحباط لحاالت الدراسة: (1)     الجدول رقم 

 

          درجة اإلحباط     الحـــــــــــــــاالت 

 25              الحالة األولى 

 29              الحالة الثانٌة 

 35              الحالة الثالثة 

 38              الحالة الرابعة

   

ٌتضح لنا من خالل الجدول أن الحالة األولى أن الحالة تحصل على درجة إحباط 

والحالة  (35)درجة والحالة الثانٌة تحصلت على درجة إحباط قدرت ب (25)قدرت ب

 (.38)الرابعة تحصلت على درجة إحباط قدرت ب

مما سبق ٌتضح جلٌا أن النساء المطلقات ٌتفاوتن فً درجة اإلحباط وهذا ما كشف عنه 

مقٌاس كارول لإلحباط وتفسر الباحثة النتائج المتوصلة إلٌها إلى تحكم عوامل أخرى، 

كارتباط الزوجٌن بعالقة قبل الزواج، عمل الزوجة ووجود أوالد لدى الحالة وبالتالً 

تعانً المرأة المطلقة من درجة إحباط : "توصلت إلى عدم تحقق الفرضٌة التً تنص على

 .             ألن نتٌجتها كانت تفاوت فً درجة اإلحباط" عالٌة
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 :مناقشة الفرضية الثانية.2.1

عاملة، غٌر )تختلف درجة اإلحباط لدى المرأة المطلقة باختالف الحالة المهنٌة 

توصلت الباحثة من خالل دراسات الحاالت ومقٌاس كارول لإلحباط الذي تم  (عاملة

تطبٌقه على الحاالت التً تمثل عٌنة الدراسة وهن النساء المطلقات إلى اختالف درجات 

اإلحباط بٌن حاالت الدراسة وهذا ما كشفت عنه النتائج المتحصل علٌها الموضحة فً 

 :الجدول التالً

 :ٌمثل درجات اإلحباط للحاالت حسب الحالة المهنٌة: (2)الجدول رقم

    درجة اإلحباط         الحاالت       الحالة المهنٌة 

المجموعة األولى غٌر 
 العامالت 

 25         الحالة األولى 

 29         الحالة الثانٌة 

 35         الحالة الثالثة  المجموعة الثانٌة العامالت 

 38         الحالة الرابعة 

 

ٌتوضح لنا من خالل الجدول أن المجموعة األولى تضم الحاالت الغٌر العامالت 

درجة فً مقٌاس اإلحباط والتً تعد درجة  (25)حٌث تحصلت الحالة األولى على 

درجة فً مقٌاس كارول  (29)متوسطة من اإلحباط، أما الحالة الثانٌة تحصلت على

لإلحباط والتً تعد درجة متوسطة من اإلحباط، أما بالنسبة للمجموعة الثانٌة التً تضم 

درجة فً مقٌاس كارول  (35)الحاالت العامالت حٌث تحصلت الحالة الثانٌة على 

درجة فً  (38)لإلحباط والتً تعد درجة مرتفعة من اإلحباط، أما الرابعة تحصلت على 

 .مقٌاس كارول لإلحباط والتً تعد درجة مرتفعة من اإلحباط 

ٌتضح لنا من خالل المقارنة بٌن درجات اإلحباط أن المتحصل علٌها لكل من 

المجموعة األولى هن الحاالت الغٌر العامالت والمجموعة الثانٌة هن الحاالت العامالت  

 .إن درجة اإلحباط مختلفة
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ومن خالل النتائج المتحصل علٌها ٌمكننا القول أن الحالة المهنٌة ال تؤثر على درجة 

اإلحباط على النساء المطلقات وبالتالً توصلت الباحثة إلى عدم تحقق الفرضٌة التً 

عاملة، غٌر )تختلف درجة اإلحباط لدى المرأة المطلقة باختالف الحالة المهنٌة " تنص

 ".ألن النتائج كانت مختلفة بٌن المجموعتٌن (عاملة

تفسر الباحثة النتٌجة المتوصل إلٌها أن هناك عوامل أخرى تتحكم فً درجة اإلحباط 

كالطالق المبكر، كوجود األوالد، حٌث الحالة األولى كان لدٌها أوالد فهو مؤثر علٌها 

إٌجابا على الرغم من أنها ماكثة فً البٌت، أما الحالة الثانٌة مر على زواجها شهر فهً 

تعانً من درجة مرتفعة من اإلحباط على الرغم من أنها عاملة وهذه العوامل هً من 

 . خلقت االختالف بٌن درجات اإلحباط لدى الحاالت

: الفرضية الثالثةمناقشة .3.1 

" تختمف درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة باختالف مدة الزواج  " 

توصمت الباحثة من خالل دراسة الحاالت ومقياس كارول لإلحباط الذي تم تطبيقه عمى 
الحاالت والتي تمثل عينة الدراسة وهن النساء المطمقات إلى اختالف درجات اإلحباط بين 

: حاالت الدراسة وهذا ما كشفت عنه النتائج المتحصل عميها الموضحة في الجدول التالي

 . يمثل درجات اإلحباط لمحاالت حسب مدة الزواج(:3)الجدول رقم 

    درجة اإلحباط     الحاالت     مدة الزواج 
 35      الحالة الثانية      قصيرة 

 38      الحالة الرابعة 
 25      الحالة األولى      طويمة 

 29      الحالة الثالثة 
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  يتضح من خالل الجدول أنه يضم مجموعتين، المجموعة األولى مدتها زواجها قصيرة 
وضمت الحاالت الثانية التي كانت مدة زواجها قصيرة حيث بمغت شهر وتحصمت عمى 

درجة في مقياس اإلحباط، والمجموعة الثانية التي مدة زواجها طويمة وضمت  (38)
 25سنوات وتحصمت عمى 3الحاالت األولى التي كانت مدة زواجها طويمة حيث بمغت 

درجة والتي تعد درجة متوسطة من اإلحباط والحالة الثالثة التي كانت مدة زواجها أربعة 
 .     درجة والتي تعد درجة متوسطة29سنوات وتحصمت عمى 

يتضح لنا من خالل النتائج المتحصمة عميها لكل من المجموعة األولى والتي 
كانت مدت زواجها قصيرة والمجموعة عمى درجات مرتفعة من اإلحباط مقارنة بالمجموعة 

 .الثانية

وتفسر الباحثة النتيجة المتوصل إليها أن مدة الزواج تتحكم في درجة اإلحباط وبالتالي 
أن تختمف درجة اإلحباط لدى المرأة المطمقة : " يمكن القول أن الفرضية التي تنص عمى

 .    قد تحققت" باختالف مدة الزواج 
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:التوصيات  

 .االىتمام بيذه الفئة من المجتمع باعتبارىن كيانو

 .الدعم النفسي لممطمقات ومساعدتيا عمى التكيف مع الوضع

 .التركيز عمى األسباب والعوامل المسببة لمطالق

 .تقديم اإلرشاد الزواجي

 .تفعيل مكاتب اإلرشاد األسري من اجل حل النزاعات األسرية

 .التكفل النفسي والعناية النفسية بالنساء المطمقات

 .توسيع نطاق برامج الرعاية بالنساء المطمقات

  



 . التوصيات و االقتراحات
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 االقتراحات:  
 إجراء مزيد من الدراسات ولكن بطريقة مختمفة.  

.نقترح االىتمام أكثر بيده المواضيع  

.نقترح دراسة لمموضوع ولكن حبذا لو تكون عمى الرجل  
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: المصادر والمراجع                                    

: المصادر_ أ

. القران الكريم

السنة النبوية الشريفة 

: المراجع_ب

 ، المقاييس و االختبارات النفسية و التربوية دليل( : 2011)أحمد أبو أسعد -1

.                       ،الطبعة الثانية ،مركز ديبونو لتعميم التفكير ،عمان ،األردنالجزء األول  

، الطبعة مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم و االتصال( : 2007)أحمد بن مرسمي -2

. الجزائر , ،بن عكنون -الثالثة،ديوان المطبوعات الجامعية

أمراضيا و  (نظرية جديدة )مشكمة الصحة النفسية ( : 2009)أديب محمد الخالدي -3

. عمان،األردن,الطبعة األولى ،دار وائل لمنشر  , عالجيا

الطبعة الثالثة  ،أمراضيا و عالجيا, الصحة النفسية (:2009 )أديب محمد الخالدي مشكمة-4

. دار وائل لمنشر, 
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الصحة النفسية بين النظرية ( :2002)محمد سيد حالوة , أشرف محمد عبد الغني شريت -5 

. اإلسكندرية, المكتب الجاهي الحديث , و التطبيق 

                                    .الماليين,  دار العمم,دليل العائمة النفسي , أمل المخزومي -6

.  الطبعة األولى ،مكتبة زهراء الشرق، القاهرة ،في الصحة النفسية(: 2001)إيمان فوزي -7

,  ،الطبعة السادسة مناىج البحث في التربية و عمم النفس( :2010)سامي محمد ممحم -8

. األردن ,عمان , دار المسيرة 

, الطالق في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ظاىرة(: 2001)عبد الرزاق فريد المالكي -9

الطبعة األولى، مصدر اإلمارات  , أسبابو و اتجاىاتو مخاطره و حمولو دراسة ميدانية

.                           لمدراسات و البحوث اإلستراتيجية، أبو ظبي ،اإلمارات العربية المتحدة

 الصحة النفسية بين النظرية(:2008)عبد الفتاح عمي غزال،حزم عمي عبد الواحد  -10

.  ، ماهي  لخدمات الكمبيوتر ،اإلسكندريةوالتطبيق

،دار الفكر العربي ،الطبعة في الصحة النفسية (:1998)عبد المطمب آمين القريطي -11

األولى                                                                                      
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الصحة النفسية وعالقتيا (:2008)عطاء اهلل فؤاد الخالدي ،دالل سعد الدين العممي -12

.   والتوافق،الطبعة األولى ،دار صفاء لمنشر والتوزيع ،عمانبالتكيف

،الطبعة شرح قانون األحوال الشخصية وفق احدث التعديالت(:2009)عثمان التكروري -13

. األولى،دار الثقافة لمنشر والتوزيع

.  ،ديوان المطبوعاتمبادئ عمم النفس االجتماعيغير اهلل عصار،-14

،الطبعة األولى دار الصحة في منظور عمم النفس(:1997)كمال محمد محمد عويضة ،-15

. الكتب  العممية ،بيروت

.  ،لبنانالصحة في منظور عمم النفس(:1990)كمال محمد العوصي ،-16

، الطبعة االولى العمل االجتماعي مع اآلسرة والطفولة(:2012)فيصل محمد الغرابية،-17

. ،دار وائل لمنشر ،عمان ،األردن

 ،الطبعة مشكمة الصحة النفسية  أمراضيا وعالجيا(:2009)محمد حاسم العبيدي ،-18

. األولى ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع،عمان

 ،الطبعة األولى ،المكتبة مقدمة في عمم الصحة النفسية(:2009)محمد حسن غانم -19

. المصرية لمطباعة والنشر والتوزيع ،اإلسكندرية
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 مدخل إلى مناىج البحث في التربية وعمم(:2011)محمد خميل عباس وآخرون -20

. ،الطبعة الثالثة،دار المسيرة،عمان،األردنالنفس

،ديوان المطبوعات الجامعية مشكالت الطالق في المجتمع الجزائري(:1986)مسعود كمال -21

. الجزائرية

اسس البحث العممي إلعداد الرسائل الجامعي،الطبعة :(2000)مروان عبد المجيد إبراهيم -22

. األولى،مؤسسة الوراق،عمان،األردن

: المعاجم_ج 

. ،دار الشروق،بيروت(عربي–فرنسي ) لمنجدا-1

. ،المكتب الجامعي الحديثقاموس عمم االجتماععبد الهادي الوهري،-2

.  ،دار قباء لمطباعة والنشر والتوزيعالمعجم الفمسفيمراد وهبة، -3

. معجم المصطمحات التربية وعمم النفس(:2008)هبة محمد عبد المجيد-4

: المذكرات_د

أشواق المالكي،رحمة االحمري وآخرون ،بحث لمطالبات بجامعة الممك سعود،كمية -1

. اآلداب،دراسات اجتماعية
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 اإلحباط النفسي وسط الخريجين الجامعيين غير(:2015)سهام هارون البشاري -2

. ،رسالة ماجستير،جامعة السودان،لمعموم التكنولوجياالعاممين

،رسالة الطالق وأثره في الجريمة(:2008)صالح بن سميمان بن عبد اهلل الشيقر -3

. ماجستير،قسم العدالة الجنائية

القمق واالكتئاب لدى عينة من المطمقات وغير (:2002)عديمة حسن طاهر تونسي -4

. ،رسالة ماجستير،قسم عمم النفسفي مدينة مكة المكرمة المطمقات

.  ،تحميل نفسي اجتماعيظاىرة الطالق واثرىا عمى الصحة النفسية لممرأةفريد بكيس ،-5
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 :الصورة النهائية لمقياس كارول لإلحباط

 

 
 الرقم

           

                         الفقـــــــــــــــــــرات 
 

 نعم      
 

 ال       
 

1 
 

 .اشعر بروح جٌدة

 

1 
 

0 

 

2 
 

 .اشعر برغبة  فً البكاء

 

1 
 

0 

 

3 
 

 .حالتً ال أمل فٌها

 

1 
 

0 

 

4 
 

 .هناك ماسً تنتظرنً فً المستقبل

 

1 
 

0 

 

5 
 

 .اعتقد بأننً إنسان جٌد كاآلخرٌن

 

1 
 

0 
 

 

6 
 

 .اشعر بالخجل من نفسً

 

1 
 

0 

 

7 
 

 .األشٌاء التً أقدم علٌها تزعجنً 

 

1 
 

0 

 

8 
 

 .أنا أعاقب على أمر سٌئ منحت به فً الماضً

 

1 
 

0 

 

9 
 

 .اعتقد أن الحٌاة مازالت بها ما ٌستحق العٌش

 

1 
 

0 

 

10 
 

 .أتمنى أننً مٌت

 

1 
 

0 

 

11 
 

 .أفكر بقتل نفسً

 

1 
 

0 

 

12 
 
 .الموت هو الحل األمثل بالنسبة لً 

 

1 
 

0 

 

13 
 

 . من السابق قبل أن أناملاستغرق وقتا أطو

 

1 
 

0 

 

14 
 

 .ٌتطلب منً نصف ساعة قبل أن أخلد إلى النوم

 

1 
 

0 
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 ال نعم                     الفقــــــــــــرات الرقم

 0 1 .ال أرتاح فً النوم و نومً مزعج 15

 0 1 .استٌقظ دائما فً منتصف اللٌل 16

 0 1 .استٌقظ قبل الوقت المحدد عادة 17

 0 1 .استٌقظ أبكر مما أرٌد 18

 0 1 .أنا اشعر بالسعادة و الفرح و الراحة مم أقوم به 19

 0 1 .ارغب بالخروج و مقابلة األشخاص 20

 0 1 .لقد مللت الكثٌر من نشطانً و اهتماماتً 21

 0 1 .أنا قادر على متابعة العمل المطلوب منً 22

 0 1 .إن عقلً سرٌع و ذكً كالعادة 23

 0 1 .صوتً ٌبدو لٌس صوتً 24

 0 1 .لقد قمت بجمٌع األشٌاء بصعوبة فً اآلونة األخٌرة 25

 0 1 .أنا بطًء جدا و بحاجة إلى المساعدة فً اللبس 26

 0 1 .اعتقد أنً استعد باالرتٌاح خارج المنزل 27

 0 1 .ال اشعر باالرتٌاح 28

 0 1 .ٌجب أن ٌكون بشكل واضح إلى األمر مقلق 29

 0 1 .ٌجب أن أحاول االبتعاد القلق 30

 0 1 .الجد التركٌز سهال عند القراءة ورقة ما 31

 0 1 .اشعر بأننً منزعج و مجروح 32
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ال  الرقم رات ـــــــــــــــــــــــــــــالفق                   الرقم 

33 
 

 0 1. كون خائفا وال اعرف السببأمعظم الوقت 

34 
 

 0 1. اشعر بالرعب والخوف الشدٌد 

35 
 

 0 1.  لدي مشاكل فً الهضم 

36 
 

 0 1. إن قلبً ٌنبض أسرع من العادة 

37 
 

 0 1 .لدي األم عام فً جسدي

38 
 

 0 1 .إن ٌداي  تهتزان بحٌث إن الناس ٌالحظون ذلك

39 
 

 0 1 .أنا أحب واجبً كالعادة

42 
 

 0 1 .أنا أجبر نفسً على تناول الطعام

41 
 

 0 1 .أشعر بحٌوٌة وطاقة كما فً السابق

42 
 

 0 1  .أنا مرهق أغلب األحٌان

43 
 

 0 1. اهتماماتً  الجنسٌة كما فً السابق 

44 
 

 0 1. منذ بداٌة مرضً فقدت  رغبتً الجنسٌة 

45 
 

 0 1. أنا قلق جدا حول أعراض جسمً 

46 
 

 0 1. أنا لست متأكد من أداء جسدي لوظائفه كاملة 

47 
 

 0 1. إن مشكلتً مع  المرض بدأت منذ شعوري بأمراض من جسدي 

48 
 

 0 1. إن جسدي سًء ولٌس معافى 

49 
 

 0 1. إن كل ما أحتاجه هو الراحة ألعود بصحة وعافٌة كالسابق

 0 1 . لقد مرضت بسبب الطقس السٌئ الموجود اآلن 50

 0 1 .أنا أفقد وزنً 51

52 
 

 0 1. ٌمكننً القول بأننً فقدت الكثٌر
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