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  ص الملخ

هدفت الدراسة إلى معرفة العالقة بین النسق القیمي و التوجه نحو الحیاة لدى النساء ضحایا العنف      

منهن مقیمات  بمركز رعایة النساء ضحایا العنف بتیبازة و 30. امرأة   40لدى عینة مكونة من من 

ولتحقیق أهداف الدراسة .  ولقد تم حصر جمیع أفراد المجتمع. الباقي هن من المقیمات بمركز مستغانم 

ماهر محمود " و" للسید أبو النیل"اعتمدت على المنهج الوصفي التحلیلي باستخدام استبیان القیم لـ 

للقیم ، كما طبقت الطالبة الباحثة مقیاس التوجه نحو الحیاة " آلبورت و لندزي" على منوال اختبار" الهواري

  .و الذي قمنا بترجمته 1985اإلنجلیزیة سنة  باللغة"   Sheier &Carver"المصمم من طرف 

بعد تحلیل النتائج توصلت الطالبة إلى أن ترتیب القیم السائدة لدى النساء ضحایا العنف كان كالتالي      

كما أثبتت الدراسة عدم وجود اختالف كبیر في ترتیب القیم . الدینیة ثم السیاسیة - القیمة االجتماعیة: 

لى أنه ال توجد فروق دالة إحصائیا في التوجه نحو الحیاة حسب نسق القیم السائدة السائدة كما توصلت إ

، و تعزو الطالبة الباحثة عدم وجود فروق دالة إحصائیا في النسق القیمي لدى النساء ضحایا العنف 

دراسة و على ضوء هذه الدراسة تقترح الطالبة الباحثة تعمیم هذه ال.لمتغیري السن و المستوى التعلیمي 

  . لتشمل النساء ضحایا العنف غیر المقیمات بالمراكز الحكومیة 

  النساء ضحایا العنف –التوجه نحو الحیاة  –النسق القیمي  - : الكلمات المفتاحیة 

Résumé 

  Le but de cette étude est de connaitre la relation entre le système de valeurs et l'orientation 

vers la vie chez les femmes battues . l’échantillon et de 40 femmes ( 30 femmes résidentes au 

centre de prise en charge des femmes battues a Tipaza et 10 autres  résidentes au Centre a 

Mostaganem. Pour atteindre les objectifs de l'étude on a choisi la méthode  descriptive à l'aide 

du questionnaire de valeurs  « M. Abu Nil » et « Maher Mahmoud Haouari » sur la base de 

celui de  « Alport et Lindzy », pour mesurer l'orientation  vers la vie j’ai appliqué l’echelle 

(LOT) : "Life Orientation Test " de « Sheier & Carver » version anglaise 1985 , on l’a traduit 

en langue Arabe. 

  Après avoir analysé les résultats on a conclu que l'ordre des valeurs des femmes battues en 

vigueur était comme suit: les valeurs sociales, religieuse puis les valeurs politiques. L'étude a 

également  démontrée qu’il n’ya aucune différence significative dans l'ordre des valeurs en 

vigueur. On a  aussi trouvé qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative dans 

l'orientation de la vie selon la disposition des valeurs en vigueur. L’étudiante a attribué 

l'absence de différences statistiquement significatives dans le modèle des valeurs entre les 

femmes battues selon l’âge  et le niveau scolaire.   
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  :مقدمة

مباشرا للقیم أهمیة بالغة بالنسبة لتربیة األفراد والجماعات في المجتمع، ألنها تتصل اتصاال      

باألهداف التي تسعى إلى تحقیقها في الشباب منها قدرتها على تحقیق تكامل الفرد واتزان لسلوكه، وقدرته 

على مقاومة القیم المنحرفة، والتوازن بین مصالحه الشخصیة  ومصلحة المجتمع، وتفضیل المصلحة 

ه حدود جغرافیة إلى مجتمع العامة على الخاصة، كما یظهر أثر القیم في تحویل المجتمع من مجتمع ل

  .)44 :1991البطش،(یمثل جمیع البشر 

یشهد العالم في بدایة األلفیة الثالثة تحوالت عمیقة واهتمامات بالمرأة، التي تشكل في حد ذاتها،      

اتصالیة، ثقافیة، تشكل  وتحدیات سیاسیة، اجتماعیة، الحیاة المعاصرةأحداث وتغیرات مهمة في مجاالت 

معطیات حیاتیة تنعكس على حركة المجتمع عموما والمرأة خصوصا من النواحي المادیة جمیعها 

وطرائف الحیاة، ومستقبل الحیاة  والفكریة، الخلقیة، الروحیة والمثل والقیم والمعاییر وأنماط الحیاة،

  .) 87: 2003إسماعیل، (

بعملیات الغزو الثقافي نتیجة لالنفجار را النساء هن أكثر فئات المجتمع تأثالبد من االعتراف بأن        

المعرفي، هذه كلها أدت إلى أشكال مختلفة من التغیرات في الحیاة، ومظاهر العادات، والقیم االجتماعیة، 

وٕاذا كانت هذه الفئة من الحاالت الخاصة وفي وضع صعب كالنساء ضحایا العنف اللواتي قد ال یتحقق 

والتي من الممكن أن تتناقض قیمهن مع  قاومة القیم والتوازن الشخصي،لدیهن اتزان السلوك والقدرة على م

مما یخل في رغبتها في العیش والتحكم في األحداث،  ،مع فإن ذلك سیؤدي إلى أزمة نفسیةقیم المجت

رغوب وتكون اعتقادات معینة حول المستقبل القادم ومصیرهن، وبالتالي تفادي األحداث المستقبلیة الغیر م

ممن هن متفائالت ولدیهن توجه نحو الحیاة إیجابي الذي یساعد على الرضا  ربما عند البعض فیها أو

والتماسك بمبادئ ثابتة تساعد على ممارسة حیاة اجتماعیة سلیمة، كما أن القیم تحفظ للجماعة روحها 



 

2 
 

ثابتة ومستقرة وتماسكها بأهدافها، وهي تساعد المجتمع بأفراده وجماعاته المختلفة على التمسك بمبادئ 

  .تحفظ لها هذا التماسك والثبات الالزمین لممارسة حیاة مستقرة

وهذا وفق نسق القیم السائدة لفئة النساء المعنفات خاصة أن موضوع القیم شهد اهتماما في عدة      

دراسة و " بجامعة الجزائرعن القیم السائدة لدى طلبة العلوم االجتماعیة " )1993(مواضیع مثل دراسة مقدم 

وآخرون قاموا بدراسات تتبعیة  "تمثل المراهقین بالمدارس الثانویة للقیم بمحافظة نابلس "عن )2001(عصیدة

لقیمي وكیفیة النمو وارتقاء القیم من الطفولة إلى الرشد، من أجل معرفة التغیرات التي تطرأ على البناء 

نسق القیم عبر مختلف المراحل العمریة بمدینة  فيرتقاء اال "عن) 1992(م للفرد، كدراسة خلیفة بلورة القی

أبعاد تتعلق لها  والتي دارسات تناولت العنف ضد المرأة والتوجه نحو الحیاةوا بقام وآخرون.  "نیویورك

والتي تعتبر مظهرا من مظاهر القوة االجتماعیة لهذه  ،لم تتطرق للقیم بشكل مباشر بالقیم الشخصیة و

، التي تتفق معها في التفاعل   Tatiana Sakha Rova )2014(ودراسة  )2010(ة ودراسة أبو نجیلی، الفئة

        .مع المجتمع

لذلك یبقى موضوع القیم بحاجة إلى المزید من الدراسات بهدف فهم سلوك الفرد واآللیات التي       

ن الدراسة للتعرف تحركه بهدف وضع الخطط لیرتقى إلى مراتب أعلى، هذا ما جعلنا نفكر في هذا النوع م

على نمط القیم لدى النساء ضحایا العنف وعالقتها  بالتوجه نحو الحیاة لدیهن، والسبب في اختیار النساء 

ضحایا العنف ألنهن األكثر تعرضا لصراع القیم وتأثرا بها إلى حد ما، وأن النظم القیمیة لدیهن في 

المختصین لمثل هذا النوع من المواضیع التي  اضطراب، متمنیین أن یساهم هذا الجهد في توجیه انتباه

  .تخص المرأة المعنفة وتوجیهاتها وقیمها

یتضمن تقدیم الدراسة من حیث  الفصل األول :فصول متمثلة فیما یلي 6اشتملت الدراسة على      

تم صیاغة اإلشكالیة، ووضع الفرضیات، مع ذكر أهمیة الدراسة واألهداف التي تسعى إلى تحقیقها، واخت



 

3 
 

فیتضمن عنصر القیم والنسق  الفصل الثانيبتحدید المصطلحات والتعاریف اإلجرائیة، وحدود الدراسة أما 

القیمي، وجاء فیه عرض مفهوم القیم ومفهوم النسق وكذا التعرف على النسق القیمي، باعتباره انتظام 

سب عدة مستویات، كما تطرقنا إلى لمجموع القیم في بناء واحد، تم تناولنا أهمیتها ووظائفها تم تصنیفها ح

  .خصائص القیم حسب أبعاد معینة، وفي األخیر تم عرض بعض األسالیب المستخدمة في مقیاس القیم

فخصص لعنصر التوجه نحو الحیاة ،عرجنا على مفهوم التوجه نحو الحیاة ومظاهره،  الفصل الثالث أما

صفات إیجابیة، (ت المتوجهین نحو الحیاة من ومن تم مصادر التوجه نحو الحیاة، تم تطرقنا إلى صفا

  .، إضافة إلى معوقات التوجه نحو الحیاة تم تطرقنا لبعض المصطلحات المرتبطة به)وصفات سلبیة

للفئة التي تمت علیها الدراسة نظرا لخصوصیة هذا الموضوع، عرضنا مفهوم  الفصل الرابعوتم تخصیص 

، ومن تم العوامل المسببة للعنف ضد المرأة، مع ذكر أشكال العنف، وعرجنا على تطور االهتمام بالعنف

العنف الواقع على المرأة، واآلثار المترتبة عنه لدى النساء ضحایا العنف، وفي األخیر حددنا بعض 

  .النظریات المفسرة للعنف ضدها

عیة، التي تم تم فیه عرض اإلجراءات المنهجیة، باشرنا فیه بالدراسة االستطال الفصل الخامسأما      

فیها تحدید أدوات وأسالیب جمع البیانات والتأكد من صالحیتها، وصوال إلى الدراسة األساسیة التي تم فیها 

تحدید المنهج المستخدم،  ثم وصف مجتمع الدراسة وعینة البحث، وتحدید مجال الدراسة وأسالیب 

نتائج المتوصل إلیها في حدود واألخیر تم فیه عرض ال الفصل السادسالمعالجة اإلحصائیة، أما 

  .تساؤالت الدراسة ومن تم مناقشة الفرضیات في ضوء اإلطار النظري للبحث والدارسات السابقة 

وفي األخیر طرحنا بعض االقتراحات التي توصلنا إلیها من خالل الدراسة المیدانیة، راجین أن نسهم ولو 

اء المعنفات وموضوع القیم للحفاظ على تماسك بالقلیل في توجیه نظر المختصین الهتمام بفئة النس
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المجتمع وتحقیق التوجه للمستقبل السلیم والسوي، اعترضت الطالبة الباحثة بعض الصعوبات المیدانیة في 

نقص تعاون بعض المبحوثات نظرا لغیاب ثقافة البحث العلمي، مما یقتضي توفیر الوقت الكافي لذلك، 

ه الفئة نظرا لقلة المراكز المتكفلة بالنساء في وضع صعب وبعد إضافة إلى صعوبة الوصول إلى هذ

مسافة مركز تیبازة عن مدینة مستغانم علما انه ال یوجد في الجزائر إال هذان المركزان فقط، إضافة إلى 

    .      صعوبة توفیر الوقت لتوزیع المقاییس مما یقتضیه شرح األسئلة وكیفیة اإلجابة علیها ألن أغلبهن أمیات
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 :إشكالیة البحث .1

بغض النظر عن اختالف البعض اإلنسانیة عن بعضها إن من أهم ما یمیز المجتمعات       

من منطقة ألخرى من عادات الجنسیات هي تلك القیم التي نتمسك بها، والتي تختلف من بلد لبلد و 

   باالنتماء   یشعره  الذي   سلوكه،  تنظمو   عیشه طریقة   نات تفرض على الفرددیاعتقدات ونظم و مو 

ة على شكل أنساق هي منظممل فیما بینها وفقا ألولویاتها و تتكاو  ، وهذه القیم تدعم بعضهااالرتباطو 

الجمالیة، النظریة،  الدینیة،تها، بما فیها القیم األخالقیة و على هیئة سلم تتدرج مكوناته تبعا ألهمیو 

یتخذ األمور من ها بمیله لكل ما هو نافع مادیا و األخیرة یعبر الفرد عنه هذ. االقتصادیةالسیاسیة، و 

  .و االستثمار  نظره كوسیلة للحصول على حق االستهالك و اإلنتاج وجهة 

عمله كله ذو قیمة دینیة معرفة ما وراء العالم الظاهري، و یعبر عنها الفرد بمیله إلى : القیم الدینیة     

هي اهتمام  :القیم الجمالیة، سعیدةربه ونفسه لحیاة كریمة و یسعى الفرد من وراءها للقیام بما یرضي 

 :یةخالقالقیم اال، ذوق الجمالالتوافق والتنسیق و میله إلى كل ما هو جمیل من ناحیة الشكل و فرد و ال

ین، التواضع رزانة الشخصیة، حفظ لكرامة اآلخر و  ل ومحامد األفعال من عفو وصفح هي تلك الخصا

   مورغیرها من محاسن األو .....األمانة، الثبات، وضبط النفس، الحلم والورع، الصدق و رالصب

، ویمیل الفرد إلى العلوم والقراءة والتعرف على ةالمعرفتهم بالحقائق و : القیم النظریة، )314:201رباب،( 

یادة، یستطیع القتهتم بالمراكز االجتماعیة والسلطة و  :القیم السیاسیةت، األفكار الجدیدة واالختراعا

  ..یجید التنظیمو التأثیر على الناس 

السلوك الموصلة إلى یالت لغایة من غایات الوجود أو شكال من أشكال هذه القیم تحمل تفص     

لتي یتمسك بها هي متناسقة فیما بینها، لهذا یمكننا قول أن النسق  القیمي هو المعاییر اهذه الغایة و 

حتى داخل األسرة التي لها و  التي تؤثر على أخالق الفرد بعالقته الجماعیة المبادئالمجتمع و 
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باعتبارها  التي تتمسك بها أفراد هذه األسرة حسب منظومة القیم االجتماعیة و تحكمها خصائص معینة 

األنساق لغة دورهم عبارة عن مجموعة  أنساق، و هم به، تتكون من مجموعة من األفراد و نسق قائم بدور 

من التفاعالت التي تحدث بین أفرادها و ، )97:1997،إبن منظور(" كل ما كان على طریقة نظام واحد"

  .مودة و رحمة و عطف و تضحیة تزید من تالئم و تماسك تلك األنساق

بعنوان  )2013(سعدیةمن خالل الدراسات السابقة التي أجریت حول النسق القیمي نجد دراسة و      

القیم األنساق القیمیة لدى تالمیذ نهایة المرحلة الثانویة التي جاء في مجملها نتائج الفروق بین مفاهیم 

االقتصادیة على أن لها تتداخل فیما بینها، ومن أهمها القیمة االجتماعیة والدینیة والجمالیة و التي 

   .في تأثیر قیمة على أخرىفي ترتیبها و فروق ذات داللة إحصائیة 

النسق      بعنوان أثر استخدام شبكات التواصل االجتماعي على تشكیل  )2013(رباب ودراسة      

جماعي  صریح فردي أو تبین أن القیم هي معیار عام ضمني أو: باب السعوديالقیمي األخالقي للش

   .یعتمده األفراد و الجماعات في الحكم على سلوك قبوال أو رفضا، وفقا لتقالید المجتمع واحتیاجاته

د الرجال على عكسها عند هناك قیم تكون عالیة عن، حسب الجنسالقیمیة تختلف األنساق و      

نوع المؤثر على تلك القیم لهذا ارتأینا بالنسبة لقیم أخرى، وتختلف أیضا حسب السن و س العكالنساء و 

أخالق التي تتناسق فعال في المجتمع تحمل معها قیم و تسلیط الضوء على المرأة خصوصا كنسق 

  .التعامل مع باقي األفرادض علیها طریقة العیش و فیما بینها وفقا ألولویاتها، تفر 

مكانتها في المجتمع البد من توفر حقوق لها أساسیة ال یجب التغاضي عنها ورها و مهما كان د     

 الحرمان من أحد الحقوق األساسیة أو من وسائللة للتوجه نحو الحیاة إیجابیا، و تجعل منها متأم

من أمثلة ذلك ممارسة بعض السلوكیات الدالة عن العنف ضد المرأة، التعبیر عنها أمر مثیر للقلق، و 
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   الفظيالجسدي والنفسي والجنسي و األذى ما وراء "لیشمل  العنف ى الرغم من اتساع مفهومعلو 

أو العنف تختلف ممارسات العنف المبني على االعتداءات الجنسیة أو الضرب ، )64:2006، الجمعیة(

بشكل عام كل ما ینتج عنه أذى أو مفاهیم المختلفة من مجتمع آلخر و الاللفظي بحسب الثقافات و 

   .)36:2003الشرجي،(معاناة للنساء

یترتب عنه آثار عمیقة منها صحیة مباشرة تتمثل في والتهدید بها بواسطة اإلكراه ومنع الحریة، و      

مما یضعف من توجهها نحو الحیاة ورغبتها في العیش حتى الوفیات والعاهات و اإلصابات كالجروح 

ضعف الرضا الزواجي وسوء العنایة اء العام و االكتئاب وتدني األدآثار غیر مباشرة كالقلق، و 

بعنوان  )2009(عبد اهللا  هذا ما تبین من خالل نتائج دراسةواألسریة، و القیام بالمهام الزوجیة باألطفال و 

رك آثار سلبیة على المرأة صحیة أن العنف األسري یت: المجتمعالعنف األسري وآثاره على األسرة و 

  .اجتماعیةونفسیة و 

شخص  ب، األخ أو أحد المقربین وحتى اعل غالبا ما یكون رجال سواءا كان الزوج أم األالفو      

یبقى موقف الرجل المؤید للعنف ضد المرأة یختلف من منطقة ألخرى، هذا بتأثره غیر العائلة،  و من 

مع االحتكاك بمستغانم و بحكم االستطالع في مركز ضحایا العنف قافة المجتمع الذي ینتمي إلیه، و بث

أن النساء المتزوجات یتعرضن للسیطرة ف ممارس بكثرة من طرف األزواج، و هذه الفئة تبین أن العن

والتحكم من قبل أزواجهن كما یزید احتمال التعرض لسلوك العنف والتسلط بزیادة عدد سنوات الزواج، 

المتعلمات وقد السلوكیات عند  هذه ونسبة تحمل العنف عند النساء األمیات أكثر من التحمل لمثل

وعالقته لیبي لابعنوان العنف ضد المرأة في المجتمع   )2009( لیلى محمد دراسةأظهرت نتائج 

تحدیدا مؤشر یرتبط بعالقة عكسیة مع التمكین والتعلیم للمرأة و اتضح أن العنف : بالتخلف االجتماعي



 مدخل الدراسة:                                                                        الفصل األول
 

9 
 

تعرضها للعنف  المرأة قل احتمال قدرة المرأة على إتخاد القرارات العائلیة، بمعنى أنه كلما زاد تمكین

  .بكل أشكالهو 

 فالممارسة السلوكیة الشاذة ضد المرأة التي تعود علیها بالضرر أحیانا تفرضها القیم االجتماعیة     

مقبولة من طرف المعنفة في حد ف المجتمع الذي ال یعاقب علیها و تصبح مقبولة من طر واألخالقیة و 

ٕاذا تضررت المرأة تضرر المحیطین بها بشكل غیر لمته منذ نشأتها، و سلوك عادي تع ذاتها ألنها تراه

مباشر، وتفرض نظریة األنساق أن أي تغییر یطرأ على أي جزء من األجزاء المكونة للنسق، فإنه 

ألن  )73:1991محمد مصطفى، ( األخرىیؤدي بالضرورة إلى حدوث تغییر في األجزاء أو األنساق 

  .وعة أنساق ممن یحیطون بهاالمرأة نسق ینتمي إلى مجم

لكن أحیانا القیم االجتماعیة بما فیها األخالقیة والدینیة، الجمالیة واالقتصادیة تفرض على المرأة      

أي مسكوت   «Tabou »   الكتمان والتستر كونه منبع للعار والفضیحة والخجل لیصبح من المواضیع

في األمان وتطلع لمستقبل جدید وتتوهم حیاة عنها، فهناك ممن تقول أنها في أحسن حال وتعیش 

عامل القیم االجتماعیة كمؤثر على منظومة األخالق داخل المجتمع   مستقبلیة عادیة وهنا یتدخل

ال تبلغ عنها، الحاالت تنكر المعنفة اإلساءة و  لألسف في كثیر من هذهو  )14:2013رباب، (بثقافته 

ب الخوف من النتائج ألسباب في الغالاوضع الحقیقي، و اإلخفاء لل تذكر أسبابا غیر حقیقیة بهدف

ناك لیس هو ترى أنها تستحق األفضل و  أخریات تنكر ذلكاالجتماعیة ومن رد فعل المسيء نفسه، و 

ٕامكانیة على الحیاة و  یكون اإلقبال یوجد مبرر له مهما كان نوعه، و الأي سبب یجعلها تقبل بالعنف و 

االعتقاد باحتمال حدوث الخیر ، وتصبح لدیها النظرة اإلیجابیة و اتحقیق الرغبات في المستقبل هدفه

ذا ما یسمى هة و یالقضاء، بغض النظر عن األنساق القیمبالمراكز المتخصصة والشرطة و  عند التبلیغ

  .هو توقع نتائج إیجابیة لألحداث القادمةبالتوجه نحو الحیاة و 
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بدوره یؤثر على سم مما یخل بالقیمة الجمالیة و لجخاصة إن كان للمرأة ضحیة العنف آثار على ا     

التوجه نحو الحیاة المستقبلیة، ألن هذا األخیر واحدا من االجتماعیة كاالستقرار الزواجي و القیمة 

أحیانا و ، للسعادة، وهو نوع من التقدیر الهادئ والتأمل لمدى حسن سیر األمور المكونات األساسیة

ألن  مهما كانت اآلثار  التي تنعكس على هذه الفئة بالتقبل،نفات و القیم بمجملها النساء المعتدفع 

التعبیر عن درجة السعادة،  الواقع أن هناك میال إلى المبالغة فيمعظم النساء تقررن بالرضا و 

  .فن أنهن مكتئبات ویشعرن بالقلق وبسوء الصحةز فمعظمهن تدعین أنهن راضیات وقلیال منهن یع

: بعنوان التوجه نحو الحیاة و عالقته باالستقرار الزواجي  )2012( أنور جباركما تبین في دراسة      

أنه بالرغم من الضغوطات الحیاتیة الصعبة و الجارحة و اآلثار النفسیة التي تعود على المرأة المعنفة 

م یبقى التوجه نحو الحیاة كحمایة للضغوطات لیصبح ذرعا واقیا من االنحرافات و هذا بالتمسك بالقی

  .و التحلي بمظاهر التوجه نحو الحیاة بصورة إیجابیة

بعنوان إعداد صورة عربیة لمقیاس التوجه نحو الحیاة التي هذفت   )2001(األنصاريو دراسة      

إلى تحدید المكونات العاملیة لمقیاس التوجه نحو الحیاة و استخراج عامالن أحدهما التفاؤل و الثاني 

وبعد بناءا على ما سبق ، و سة في تفسیرها للمقیاس بوصفه مقیاسا للتفاؤلالتشاؤم، فتبین من الدرا

فحص ما توصلت إلیه الدراسات السابقة، وما تم استخالصه من مطالعة األدبیات المرتبطة بكل من 

  :  النسق القیمي والتوجه نحو الحیاة وباألخص النساء ضحایا العنف یمكن طرح التساؤالت التالیة

 لدى النساء ضحایا العنف؟ - في المقام األول –لسائدة ما هي القیم ا 

  هل هناك فروق ذات داللة إحصائیة في التوجه نحو الحیاة لدى النساء ضحایا العنف بالنظر

 ؟نلى النسق القیمي السائد لدیهإ
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  المستوى و النسق القیمي لدى النساء ضحایا العنف باختالف السن هناك فروق في هل

 ؟التعلیمي لهن

 :ت الدراسةفرضیا .2

القیمة الجمالیة، وتلیها :، في المقام األول من بین القیم الستة  هناك قیم سائدة :الفرضیة األولى

 .القیمة الدینیة ثم اإلجتماعیة

 لدى النساء ضحایا العنفهناك فروق ذات داللة إحصائیة في التوجه نحو الحیاة  :ثانیةالفرضیة ال

  .حسب نسق القیم لدیهم

لة إحصائیة في النسق القیمي لدى النساء ضحایا العنف الد ذات فروقهناك  :لثةاالفرضیة الث

  .والمستوى التعلیمي لهنالسن  يى لمتغیر عز ت

 :أهداف الدراسة .3

 .لدى النساء ضحایا العنفالسائدة معرفة ترتیب القیم  -

 .الكشف عن الفروق في التوجه نحو الحیاة بین النساء ضحایا العنف -

 .قیم لدى النساء ضحایا العنف حسب اختالف السنالكشف عن ترتیب ال -

 .إثارة االهتمام بموضوع العنف لدى المرأة -

 .إبراز دور القیم و مدى تأثر النساء ضحایا العنف بها -

 :أهمیة الدراسة .4

  :تتضح أهمیة الدراسة الحالیة فیما یلي
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القیم موجهات  أهمیة القیم في الحیاة المرأة عموما والنساء المعنفات خصوصا باعتبار هذه -

نحو حیاتهن ولسلوكاتهن كأفراد ذوات فعالیة في األسرة والمجتمع، بحیث تتشكل هذه القیم من 

وافر في تكوین  نصیبخالل التفاعل مع األصول الدینیة والثقافیة واالجتماعیة، حیث تسهر ب

 .شخصیتهن منذ النشأة

سب للنساء المعنفات في المواقف كما تعتبر هذه القیم قواعد عامة تحدد وتصنف السلوك المنا -

 .االجتماعیة، وتفرق بین السلوك المقبول وبین السلوك الغیر مقبول

كما یحدث نظام القیم تغییرا في النظام االجتماعي االقتصادي والسیاسي  لذا كان الشغل  -

الشاغل لألفكار األجنبیة هو القضاء على القیم التي تخالف قیمها وأهدافها وخلق أفكار 

 .یدة، و استمرارها یعتمد على تغییر القیم خاصة لدى المرأةجد

وتعتبر القیم والمعاییر جهازا متكامال یغطي جمیع األنشطة واألفعال التي تؤدیها المرأة في  -

 .المواقف االجتماعیة المختلفة، حیث بهذا الوضع تنظم  تضبط سلوكاتهن

رأة وهي بصدد التعامل مع المواقف كما أن الكثیر من األنماط السلوكیة التي تصدرها الم -

االجتماعیة المختلفة، إنما تقف كدالة لما حددته الثقافة على أنه أسلوب مرغوب فیه أكثر من 

  أنها دالة لما یتمثله األفراد من قیم یرونها جدیرة باهتماماتهن

لى البحث میزة إن تحدید المصطلحات والمفاهیم تعتبر إحدى الطرق المنهجیة العامة ألن هذا یضفي ع"

  . )45:2002المغربي، ( "الدقة والموضوعیة العلمیة

 .و من هنا سنعرض بعض التعاریف 
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  :التعریف اإلجرائي للنسق القیمي1.5

و تعَرف الباحثة النسق القیمي بأنه عبارة عن مجموعة االتجاهات المترابطة فیما بینها والتي      

  .دون وعي الفرد، والتي تنظم في شكل بناء متدرجتنظم سلوك الفرد وتصرفاته، و تتم غالبا 

ونقصد به في هذه الدراسة مجموعة االتجاهات المترابطة والتي تتخذها القیم من خالل النتیجة التي 

محمود السید أبو النیل وماهر محمود الهواري : تحصل علیها النساء ضحایا العنف في اختبار القیم ل

  lindzy    Alpport,vernon,على منوال إختبار

  :Valuesالقیم  2.5

هي مجموعة من المعتقدات، أو األفكار، أو النظم التي تدور حول األمور االجتماعیة، أو       

االقتصادیة، أو السیاسیة، أو الدینیة أو الجمالیة، أو النظریة المرغوب بها، و تعمل على توجیه سلوك 

عالقتهن بأنفسهن وباآلخرین، وبنظمهن النساء ضحایا العنف داخل مجتمعهن، بحیث تنظم 

ومجتمعهن وتزودهن بمعنى الحیاة الذي یجمعهن مع بعضهن، ویمنحهن القدرة على العیش وتوجههن 

  :و یتضمن القیم الست التالي. نحو المستقبل، وهذه النظم یقیسها القیم

 .االهتمام بمساعدة الناس واألمور العقالنیة والعاطفیة: القیم االجتماعیة -

االهتمام بالجانب الروحي واإلیماني، أصل اإلنسان، مصدره، والجانب اإلیماني : القیم الدینیة -

 .واألخالقي

 .المیل إلى القراءة  والتعرف على األفكار الجدیدة: القیم النظریة -

 .االهتمام باألمور المادیة وكسب األموال: القیم االقتصادیة -
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تماعیة والسلطة والقیادة ، تستطیع التأثیر على االهتمام بالمراكز االج: القیم السیاسیة -

 .اآلخرین

اإلهتمام باألمور الجمالیة من حیث الشكل والمظهر وتنظر إلى المحیط نظرة  :القیم الجمالیة -

 إلخ....تقدیر لكل ما هو جمیل، متناسق، ومرتب

  :Among  Life Orientation التوجه نحو الحیاة 3.5

الدرجة التي تحصل علیها النساء المتضررات من العنف الممارس : تعَرفه الباحثة إجرائیا بأنه

 Scheier et  علیهن على مقیاس التوجه نحو الحیاة المستخدم في الدراسة الحالیة لشایر وكارفر

Carver(1985) و إدراك كل  الشخصیة واستعداد لدى المرأة لما هو قادم مستقبال، ، وهو سمة في

  .یاة الجیدة و غیر الجیدة، و هذه السمة مرتبطة بالصحة النفسیةما هو إیجابي من أمور الح

  :التعریف اإلجرائي للنساء ضحایا العنف4.5 

بأنهن اللواتي یقع علهن كل فعل عنیف في إطار األسرة أو خارجها، یقوم به شخص معین 

لما له من سلطة أو والیة أو عالقة ) رجل غریب....-ابن - زوج - أخ -أب(خاصة الذكور 

 –زوجة  –أخت  - أم(بالمرأة، دون مبرر مقبول َضدها في حیاتنا الخاصة، سواءا كانت 

وینجم عنه أدى أو معاناة جسمیة أو نفسیة أو كلیهما معا بما في ذلك التهدید باقتراف .....) ابنة

هذا الفعل، أو اإلرغام على فعل شيء ضد رغبة المرأة كالطرد، السب، الشتم، االعتداءات 

 .، التسبب في آثار جسدیة واضطرابات نفس جسدیةالجنسیة
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 :مفاهیم الدراسة و تعاریفها اإلجرائیة: حدود الدراسة .5

یشمل تطبیق الدراسة على مجموعة من النساء لهن نفس الخصائص والشروط التي تفیدنا في     

ماعیل مع العلم أن في مركز بمدینة مستغانم والمركز الثاني بمدینة تیبازا وبالضبط ببوس. هذه الدراسة

 هذان المركزان هما الواحیدان في الجزائر،

 2017فعلیا إلى یومنا هذایا ماي  2009امتدت فترة الدراسة من شهر دیسمبر  
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  :تمهید

م العدید من التخصصات كالفلسفة إهتماموضوع القیم من الموضوعات التي تقع في دائرة            

على الرغم من أهمیة هذا الموضوع كأحد والدین، والتربیة واإلقتصاد، وعلم اإلجتماع، وعلم النفس، و 

الموضوعات األساسیة في مجال علم النفس إال أن اإلهتمام به جاء متأخرا، فالقیم بمثابة الحارس لكل ما 

ائن الوحید الحامل للقیم، فعن طریق عملیة التشكیل اإلیدیولوجي یصدر من الفرد، ألن اإلنسان هو الك

إمتصاص القیم التي یتعرض لها في مؤسسات التنشئة اإلجتماعیة المختلفة، التي تمكن من خاللها من 

تبلورت شخصیته بخصائص إنسانیة، لیتمكن في سن واالتجاهات والمعارف، والخبرات، والتصورات، و 

عمره، ما هو خطأ، ففي مرحلة التمییز في حدود سن السابعة من ما هو صواب  و  رة من التمییز بینمبك

یكون قد ترك وراءه تمركز حول ذاته، الذي إصطبغ به نموه منذ میالده، یكون ضمیره قد بدأ ینمو، و 

باشرة، سواء بالرفض أو القبول، فأصبح اآلن بإمكانه الحكم على الكثیر من القضایا التي یتعامل معها م

  .في ذلك لمنظومة القیم التي إستقاها من وسطه المباشر هو یتحكمو 

لى خلط أو لبس هذا ما قد یؤدي، إلمشتركة بین عدید من التخصصات، و فالقیم تعتبر من المفاهیم ا     

بإعتبار أننا بصدد دراسة القیم من منطلق نفسي فقد آثرنا اإلعتماد على في تحدید معناها وٕاستخدامها، و 

عرض في هذا الفصل ماهیة القیم، وأهمیة دراستها من هنا سنو .السیكولوجي في دراسة الموضوعالفكر 

خصائصها ووظائفها، باإلضافة إلى كیفیة ترتیبها في بناء متكامل لتصبح نسقا قیمیا بعكس سلوك الفرد و 

  .و توجهه
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 Values: مفهوم القیم .1

اتنا، وعندما تملیها علینا حاجو جه إلیها رغباتنا نختاره من موضوعات تتبما أن القیم تمثل ما نفضله و 

تكون ما یسمى بنسق القیم تنتظم القیم في الشخص الواحد لقوى فإنها تصبح قیمة و تترسخ اإلتجاهات و 

توجهاتهم، ألنه یعد الختالف تخصصاتهم و هذا نظرا یم و لقد إختلفت آراء العلماء حول مفهوم القعنده، و 

  .كعلم النفس: التخصصات من المواضیع المشتركة بین

" وقف"یعني " قیاما" "قام"لنوع إن مفهوم القیمة في اللغة العربیة هو مفهوم یستعمل للداللة على إسم ا

  )10:2001زرزور، (  "استوى"و" انتصب"و

  ).03قرآن كریم، سورة البینة، اآلیة (" ِفیَها ُكُتٌب َقیَِّمٌة  : "و قد قال اهللا تعالى

َوَال ُتْؤُتوا السَُّفَهاَء َأْمَواَلُكُم الَِّتي َجَعَل اللَُّه َلُكْم : " منه قوله تعالىه وعماده والذي یقوم به و نظام: قوام األمر

  ).05قرآن كریم، سورة النساء، اآلیة (" ِقَیاًما َواْرُزُقوُهْم ِفیَها َواْكُسوُهْم َوُقوُلوا َلُهْم َقْوًال مَّْعُروًفا

یمة المتاع هي ثمنه، ویقال ما لفالن قیمة أي ماله ثبات ودوام على األمر قو و قیمة الشيء هي قدره، 

  )768:1979إبراهیم و آخرون، (

أنا و " " أنا قوي"یعني  و" Valeo " الفعل الالتینيفي أصلها االشتقاقي إلى " Values "و ترجع كلمة قیمة 

البة و القوة، و هو معنى یتضمن و الص" Vaillance"، كما تدل على الشجاعة و البسالة "في صحة جیدة

 )126:2002الجراري، (فكرة المقاومة و الصالبة و التأثیر و الفعالیة و ترك بصمات قویة على األشیاء 

  :فمفهوم القیمة في اللغات األجنبیة لدیه نفس معاني المفهوم في اللغة العربیة حیث
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  .  VAlores یقال في اللغة الالتینیة - 

  .Valeurs ة الفرنسیة و یقال في اللغ - 

  .Valuesو یقال في اللغة االنجلیزیة  - 

  .Werteو یقال في اللغة األلمانیة  - 

  .)39:2016شرقي، ( Axiesو یقال في اللغة الیونانیة  - 

تضمنة في نأنها أشیاء مطلقة لها هویتها المستقلة، و هي م: القیم )Adler  )1956و یعرف أدلر 

ن خالل حاجات الفرد البیولوجیة دیة أو غیر المادیة، و هي مفاهیم تظهر مالموضوعات أو األشیاء الما

  .Adler,F, 1956) (272:    هي تكافئ الفعل أو السلوك وأفكاره التي یتبناها و 

هو إطار الفرد مرتبة وفقا ألولویاتها، و  بأنها عبارة عن مجموعة إتجاهات" كاظم"و یتفق ذلك مع تعریف 

من معه و یعرفها أبو الفتوح رضوان و  )24:1970كاظم، (كوناته تبعا ألهمیتها على هیئة سلم تندرج م

بأنها التقدیر الذاتي للفرد، إزاء ما هو صالح أو ممتاز أو جدیر باإلتباع من تصرفات أفراد " )1962(

 ،)379:1962 أبو الفتوح ،(" الجماعة التي ینتمي لها الفرد

و م بأنها عبارة عن تنظیمات ألحكام عقلیة إنفعالیة معممة نحالقی ،)2003( و یعرفها حامد زهران    

األشخاص واألشیاء و المعاني وأوجه النشاط، والقیم موضوع االتجاهات وهي تعبر عن دوافع اإلنسان 

ٕاتجاهاتنا نحوها، و القیمة مفهوم مجرد ضمني، غالبا ما یعبر عن األشیاء التي توجه رغباتنا و  مثلتو 

 .ز أو درجة التفضیل الذي یرتبط باألشخاص أو األشیاء أو المعاني أو أوجه النشاطالفضل أو اإلمتیا

 .)158:2003، حامد(
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فرد من خالل األحكام التي تتكون لدى المجموعة من المعاییر و : "لقیم هي أن ا )2005(ویرى زیود       

توجیهات لحیاته یراها ر أهداف و یة بحیث تمكنه من إختیاالخبرات الفردیة و االجتماعتفاعله مع المواقف و 

جدیرة بتوظیف إمكاناته و تتجسد خالله االهتمامات أو اإلتجاهات أو السلوك العلمي أو اللفظي بطریقة 

و هذه التعریفات تتعامل مع القیم من خالل مؤشر االتجاهات،  )24:2005، الزیود( ".مباشرة و غیر مباشرة

اللذان وضعا مقیاسا للقیم و اإلتجاهات إستنادا إلى ) Allport, vernon(و من روادها ألبورت و فرنون 

  .)73:2011أبوالسعد، ( )Spranger(التوجهات الستة التي بینها سبرنجر 

و تعَرف الطالبة الباحثة القیم على أنها مجموعة من المعتقدات، أواألفكار، أو النظم، أو األحكام      

اته و تقوى لتصبح في األخیر قیمة و مجموعة من القیم التي التي تحرك سلوك الفرد في جمیع شؤون حی

تدور حول األمور اإلجتماعیة أو اإلقتصادیة، أو السیاسیة، أو الدینیة، أو الجمالیة، أو النظریة المرغوب 

فیها، و تعمل على توجیه سلوك الفرد، و تنظم هذه القیم في الشخص الواحد لتكَون ما یسمى بنسق القیم 

  .عنده

   System :مفهوم النسق2. 

یعني وضع األشیاء بعضها مع بعض في شكل منظم منسق، و النسق هو مجموعة الوحدات المرتبة      

ترتیبا مخصوصا، و المتصل بعضها ببعض إتصاال به تنسیق لكي تؤدي إلى غرض معین، أو لكي تقوم 

و تدخل في عالقات مع  مجموعة من العناصر لها نظام معین،"بوظیفة خاصة، كما یعرف النسق 

مجموعة من األشیاء أو الوقائع المرتبطة " أو هو "بعضها البعض، لكي تؤدي وظیفة معنیة بالنسبة للفرد 

عبارة عن مجموعة من العناصر المتفاعلة فیما بینها، " و النسق" فیما بینها بالتفاعل أو اإلعتماد المتبادل 

 .زن معین حسب أهمیته و درجة فاعلیته داخل النسقلكي تؤدي وظیفة معینة، و یسهم كل منها بو 

  .)36:1992خلیفة، (
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  :و یشمل مفهوم النسق على مایلي

 .النسق عبارة عن مجموعة أجزاء أو عناصر الكل -1

 .أن هناك عالقة و تفاعالت قائمة بین هذه العناصر -2

 .أن هذه العناصر تعمل معا لكي تؤدي وظیفة معینة -3

ه و درجة شمولیته من االتساع إلى الضیق، فقد تكون وحداته كبیرة أن النسق یختلف مستوى تعقید -4

 .العدد أو محدودة

أما النسق القیمي فهو عبارة عن البناء أو التنظیم الشامل لقیم الفرد، و تمثل كل قیمة : النسق القیمي     

یتمیز سبة للفرد،دي وظیفة معینة بالنفي هذا النسق عنصرا من عناصره، و تتفاعل هذه العناصر معا لتؤ 

عام تنظم من خالله هذه القیم،  هذا التعریف بأنه یسمح بدراسة قیم الفرد في ضوء منظومة أو إطار

هو مجموعة من القیم تنتظم  و )63:1992خلیفة، (یتسم النسق القیمي بالدینامیكیة و التفاعل بین أجزائه و 

سبة له و قد یتغیر ترتیبها همیتها بالنفي شكل بناء هرمي متدرج حیث یقوم الفرد بترتیبها طبقا أل

لعملیات التفاعل المستمرة بین الفرد و البیئة االجتماعیة، و یتبناها الفرد أو المجتمع و توجه نتیجة

  .)27:2001النفیعي، ( .سلوكهم، و تتسم بقدر كبیر من الثبات

جموعة من القیم المتسقة مع و الخالصة أنه یوجد إتفاق بین عدد من التعریفات على أن النسق القیمي م

بعضها البعض و التي توجه سلوك األفراد بوعى منهم أو بدون وعي منهم بذلك، و تكاد تجمع معظم 

التعریفات على أن النسق القیمي هو مجرد ترتیب للقیم فقط على شكل نظام هرمي فیما عدا تعریف عبد 

  ).1992(اللطیف خلیفة
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  :أهمیة القیم3.

عملیة تهدف إلى تعدیل السلوك ینبغي أن تضع في اإلعتبار جمیع جوانب  من المعروف أن أي

الشخصیة بما في ذلك القیم، و ال یخفى الدور الذي تلعبه القیم في عملیة العالج النفسي، و یالحظ أن 

، تصارع القیم عند بعض الناس یؤدي بهم إلى إضطرابات سلوكیة و نشاهده في حالة العصاب النفسي

ا أن بعض األفراد الذین ینتمون إلى والدین مختلفین في الدین أو في األصل أو في الطبقة یالحظ أیضو 

االجتماعیة أو العقیدة السیاسیة أو القیم أو الذین یواجهون ثقافات جدیدة مع إحتفاظهم بثقافتهم القدیمة، 

مشكالت المریض  یكونون أكثر عرضة من غیرهم لإلضطرابات النفسیة، و یركز العالج النفسي على حل

في ضوء إطاره المرجعي و معارفه و خبراته و نسقه القیمي، و یعمل على التنسیق بین قیم الفرد و قیم 

  )163:2000زهران، (اإلطار الثقافي الذي یعیش فیه بشكل یجعله أكثر توافقا و تحقیقا لذاته 

مل على توجیه سلوك الفرد نحو للقیم أهمیة خاصة في عملیة التوجیه و اإلرشاد النفسي حیث أنها تعو 

األغراض المشروعة و التحكم فیه بما یجعله على مستوى التوافق مع نفسه و غیره، و تعمل أیضا على 

على قدر من اإلتزان االنفعالي، توجیه الفرد إلشباع رغباته و حاجاته، اإلشباع المناسب مما یجعله 

أفراد المجتمع و تساعده على عدم الوقوف في دائرة تمكن الفرد من التفاعل اإلیجابي في التعامل مع و 

الصراع عند إصدار قرار شخصي متعلق باآلخرین، و بذلك فهي من العوامل األساسیة التي تدفع بالفرد 

نحو الشعور باالستقرارا النفسي الذي یعد ركیزة شعور الفرد بالراحة و اإلطمئنان، كما أنها مطلب أساسي 

و تشكل القیم مكونا هاما من  )9:2004، مرزوق( .سوائه النفسي و اإلجتماعي في بناء شخصیة الفرد و

یعكس بشكل فلكل فرد نظام هرمي یحكم سلوكه و مكونات مفهوم الذات، و محورا رئیسا للسلوك االنساني، 

أو بآخر حاجاته و إهتماماته و النظام االجتماعي و الثقافي الذي یعیش فیه، و قد دلت الدراسات على 

  .)143: 2002بدر الدین، ( .نه من أهم حاجات األفراد تأكید مكانة الذات و إلى إحترامها أ
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  :وظائف القیم4.

  :الحدیث عن وظائف القیم مرتبط بأهمیتها و دروها

فالقیم تهيء لألفراد إختبارات معینة من السلوك الصادر عنهم، و بالتالي تعلب دورها هاما في تشكل 

اعد على وصف و تحدید نوع الثواب و العقاب لألفراد و الجماعات في إطار شخصیة الفرد، و هي تس

عالقتهم االجتماعیة و سلوكهم  و هي تتمتع بالقوة خاصة في هذا الصدد مما یحفظ الحقوق و الواجبات 

 اإلجتماعي،م إلى تحقیق التوافق النفسي و و تؤدي القی )312:2000الشكور، (في المجتمع و تجعله یلتزم بها 

ألن كل مرحلة عمریة یمر بها اإلنسان هي نسق من القیم یمیزها عن المراحل األخرى، و هذا النسق 

 )37:2006العفیصات، (القیمي یعمل على تحقیق توافق الفرد مع المعاییر  االجتماعیة السائدة في مجتمعه 

تمكن اإلتزان االنفعالي، و  على قدر منتعمل القیم على توجیه الفرد إلشباع رغباته وحاجاته مما یجعله و 

الفرد من التفاعل اإلیجابي في التعامل مع أفراد المجتمع، و تساعده على عدم الوقوع في دائرة الصراع 

عند إصدار قرار شخصي متعلق باآلخرین، و بذلك فهي من العوامل األساسیة التي تدفع بالفرد نحو 

الراحة و اإلطمئنان، كما أنها مطلب أساسي في بناء الشعور باإلستقرار النفسي الذي یعد ركیزة شعوره ب

فالقیم تعلب دورا مدعما لألنظمة اإلجتماعیة  )9:2004مرزوق، (شخصیة الفرد و سوائه النفسي و اإلجتماعي 

انتضام داخل من خالل ما تحث علیه من تماسك و  و هي التي تحافظ على البناء االجتماعي و ذلك

الدسوقي، (خالل التاریخ و من تم فهي تحافظ على هویة المجمتع  اإلطار االجتماعي فهي تستمر

111:2000( 
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  :تصنیف القیم5.

ال یوجد تصنیف موحد یعتمد علیه في تحدید أنواع القیم، فهناك عدید من التصنیفات التي وضعها 

یف القیم نالباحثون في هذا المجال بناءا على معاییر مختلفة، و هناك أسس التي إعتمد علیها في تص

  :هي على النحو التاليو 

 : تصنیف القیم حسب المحتوى 1.5 

و قیم جمالیة، و قیم إجتماعیة، قیم نظریة، و قیم إقتصادیة، : إذ تنقسم القیم، حسب هذا األساس إلى 

  .قیم سیاسیة، و قیم دینیةو 

 :تصنیف القیم حسب وضوحها 2.5

رة أو صریحة، و هي القیم التي یصرح بها قیم ظاه: إذ تنقسم القیم، حسب هذا األساس إلى قسمین 

و قیم ضمنیة، و هي التي یستدل على وجودها من خالل مالحظة  و یعبر عنها بالسلوك أو بالكالم،

 .االختیارات و اإلتجاهات التي تتكرر في سلوك األفراد

 : القیم حسب دیمومتها 3.5

ة، التي تدوم زمنا، و القیم العابرة القیم الدائم: إذ تصنف القیم، حسب هذا األساس، إلى صنفین، هما

 .و التي تزول بسرعة

إذ تنقسم القیم، حسب هذا األساس إلى قیم وسائلیة، أي  :تصنیف القیم حسب مقصدها 4.5

  .تعتبر وسائل لغایات أبعد، و قیم غائبة أو نهائیة
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 :تصنیفها حسب شدتها.5.5

ي أن یكون، و قیم تفضیلیة، أي إذ تصنف القیم، حسب هذا األساس، إلى قیم ملزمة أي ما ینبغ 

 .یشجع المجتمع أفراده على التمسك بها، و لكن ال یلزمهم بها إلزاما

 : تصنیفها حسب العمومیة        6.5  

إذ تنقسم القیم، حسب هذا االساس، إلى قیم عامة یعم إنتشارها في المجتمع كله، و قیم خاصة تتعلق 

 )56:2000لمعایطة، ا(. بمناسبات أو مواقف إجتماعیة معینة

یعد من أكثر التصنیفات إستخداما في دراسة القیم، حیث قسمها إلى ست  ):سبرانجر(تصنیف حسب 

القیم الدینیة، و القیم السیاسیة، و القیم اإلجتماعیة، و القیم النظریة، و القیم : مجموعات و هي

 :االقتصادیة، و القیم الجمالیة، و سنوضح ماذا تعنیه هذه القیم

  :القیم الدینیة1.

هي مجموعة القیم التي تمیز الفرد بإدراكه للكون، و یعبر عنها إهتمام الفرد و میله إلى معرفة ما 

وراء الطبیعة، فهو یرغب في معرفة أصل اإلنسان و مصیره، و یؤمن بأن هناك قوة تسیطر على 

عظم من تسود لدیه هذه القیم العالم الذي یعیش فیه، و یحاول أن یربط نفسه بهذه القوة، و یتمیز م

 .بالتمسك بالتعالیم الدینیة
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 :لقیم السیاسیةا2.

هي مجموعة القیم التي تمیز الفرد باهتماماته بالبحث عن الشهرة و النفود في مجاالت الحیاة 

د لدیه هذه القیم بدوافع القوة المختلفة، و لیس بالضرورة في مجال السیاسة، و یتمیز الفرد الذي تسو 

 .المنافسة و القدرة على توجیه اآلخرین و التحكم في مستقبلهمو 

 :القیم النظریة 3.

هي مجموعة القیم التي یعبر عنها اهتمام الفرد بالعلم و المعرفة و السعي وراء القوانین التي تحكم  

 .مفكرینالالفالسفة و العلماء، و : القیماألشیاء بقصد معرفتها، و من األفراد الذین تبرز عندهم هذه 

 :القیم اإلجتماعیة4.

درته على عمل عالقات إجتماعیة، هي مجموعة القیم التي تمیز الفرد باهتماماته االجتماعیة ،و بق 

و جهده و ماله لخدمة المجتمع،  التطوع لخدمة اآلخرین و یتمیز الفرد بقدرته على العطاء من وقتهو 

 .یغلب على سلوكه الود و الشفقة و اإلثارةو 

 : م اإلقتصادیةالقی5.

هي مجموعة القیم التي تمیز الفرد باالهتمامات العملیة، و تجعله یعطي األولویة لتحقیق المنافع 

المادیة، و یسعى للحصول على الثروة بكل الوسائل، و تبرز هذه القیم لدى رجال المال و األعمال،  

 .و أصحاب المتاجر
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ز الفرد باالهتمامات الفنیة و الجمالیة و بالبحث عن هي مجموعة القیم التي تمی : القیم الجمالیة6.

الجوانب الفنیة في الحیاة، و تجعل الفرد یحب التشكیل و التنسیق، و تسود هذه القیم عادة لدى 

   )76:2011أبو السعد، (أصحاب اإلبداع الفني و تذوق الجمال 

 .منها العدید من القیم الشخصیةینبثق ) مركزیة(و تعد القیم الست المشار إلیها أعاله قیم أساسیة 

  :خصائص القیم   6.

رغم االختالفات و اآلراء المتعددة و وجهات النظر المتنوعة لمفهوم و معنى القیم و عالقتها ببعض 

المفاهیم األخرى، إال أن هناك مجموعة من الخصائص تشترك فیها القیم یمكن تحدیدها على الوجه 

  )37:1998نازلي، (: التالي

و تشمل الرغبات  و المقصود بذاتیة القیم أنها تتعلق بالطبیعة النفسیة للفرد: قیم الذاتیةال1.6

، و هذه الخبرات النفسیة غیر ثابتة و تتغیر من لحظة إلى أخرى و من ...المیول و العواطفو 

 .شخص إلى آخر، و كلما ازدادت هذه القیم إزدادت الرغبات

بي، فإذا زالت األشیاء و انعدم األشخاص زالت القیم و إن وجود القیم نس: القیم النسبیة2.6

 .انعدمت، حتى عملیة تفضیل بعض القیم على األخرى، و من هنا كانت القیم و قتیة و غیر دائمة

ثبات القیم و استقرارها و صالبتها سوف یظل أمرا نسبیا، فالقیم بكل أنواعها  :القیم ثابتة نسبیا3.6

 .ألنها تخضع لسنة التغییر و الحركة و التطورلیست ثابتة و بنفس القدر، 

 .سموهاس بعلو القیم و إرتفاع قدرها و لدینا جمیعا إحسا :علو القیم4.6
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یرجع تعدد القیم و كثرتها و تنوعها إلى كثرة الحاجات اإلنسانیة بمعنى أن  :كثرة القیم ووحدتها5.6

و میولها العاطفیة واالقتصادیة  عة اإلنسانیةوجود القیم بكافة أنواعها، إنما هو استجابة لحاجات الطبی

 .إلخ.........االجتماعیةو 

و على الرغم من تنوع القیم و كثرتها، فإن هناك انسجاما بینها و إتحادا ال ینفصل، ألن القیم تندمج وسط 

   ):Bengtson 1973(و من أهم خصائصها حسب ) نسق القیم(منظومة متكاملة تسمى 

 .اق الكبرى للفعل اإلنساني و هي المجتمع و الثقافة و الشخصیةالقیم تدخل في األنس - أ

من خاللها تتصل االفعال المختلفة ومن خاللها یمكن  Généralisationالقیم عبارة عن تعمیمات  - ب

 .فهم فعل معین بأن له معنى و القیم أیضا مفهومات تصوریة، أي تطبق في حدود موقفیة خاصة

یمكن أن تعبر عن تجربة مفردة أو موقف مفرد، فالقیم دائما معاني لها درجة من العمومیة، و ال - ت

 .عامة أو معاییر أو تناسقات مع بعض البناء الداخلي

القیم هي دائما موضوعات مرغوبة، و لیست أشیاء یرغبها الناس، و لكنها ما یریده الناس لیشكل - ث

 .رغباتهم

لقیم في ثقافة معینة قد یكون مستترا أو لیست كل القیم ظاهرة و عمومیة أو حتى شعوریة، فنسق ا -  ج

 .غیر متعرف علیه أو غیر متصور من الذین یمتثلون له

القیم لیست متساویة في األهمیة و لها درجات مختلفة من التأثیر على الفعل، و تقع في ترتیبات  -  ح

 األخالقیة فيلنفس أهمیة خاصة للقیم الدینیة و هرمیة، و ینسب علماء االجتماع و علماء ا

 )229-228:2008نورهان، ( العملیات التنظیمیة
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  : قیاس القیم 7. 

القیم تتجسد في السلوك الواقعي للفرد بحیث یمكن مالحظتها و دراستها و قیاسها، و هي تحدد إجرائیا من 

خالل دراسة السلوك، أو من خالل ما یعبر عنه الشخص من تفضیل لجوانب معینة من الحیاة، وتوجد 

  :سها من بینهاعدة طرق لقیا

في دراسته للقیم الشخصیة لدى عینات من تالمیذ المدرسة  "Hawkes" هوكس"أشار  :المالحظة -1

االبتدائیة أن المالحظة تعتبر أسلوبا مناسبا و مساعدا إلى جانب اإلختبارات و أوضح ضرورة 

رات زمنیة القیام بها في شكل جماعات أو أشكال فردیة، كما یجب تكرار هذه المشاهدات عبر فت

 )58:1992خلیفة ، (مختلفة بهذف وصول إلى نتائج دقیقة 

و تعتمد على مجموعة من األسئلة یوجهها إلى طرف آخر، هذا موقف مواجهة حسب  :المقابلة -2

خطة محددة للحصول على المعلومات عن سلوك هذا الطرف، و هي تستخدم كثیرا في مجال 

 )59:1992خلیفة ، (اهات قیاس القیم، على أنها تعكس القیم و اإلتج

وقد إستخدم هذا األسلوب في مجال الكشف عن القیم من خالل مضمون الرسالة  :تحلیل المضمون - 3

سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئیة، و كان من أوائل المستخدمین له في هذا المجال رالف 

 )392:2001خلیفة، .معتز(  white(1947)وایت

جموعة إختبارات لقیاس القیم على الرغم من أن األمر لم یكن سهال، وضع العلماء م :اإلختبارات -4

ثم تبعد الكثیر من " فرنون و لندزيالبورت و "إختبار و أن أول إختبار قام بقیاس القیم هو 

 .االختبارات التي ساعدت على دراسة القیم 
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  (1960) لندري فرنون و اختبارالقیم اللبورت و Allport & Vernon Lindsey  قیس القیم الست یو

 :اآلتیة

 .)تهتم بالنواحي المادیة: (القیمة االقتصادیة - 

 .)تهتم بالحقیقة و المعرفة: (القیمة النظریة - 

 .)تهتم بالنواحي االجتماعیة: (القیمة االجتماعیة - 

 .)تخص النواحي الدینیة و المعتقدات: (القیمة الدینیة - 

 .)تهتم بالشكل و التناسق: (القیمة الجمالیة - 

 .)لطةتهتم بالمركز االجتماعي و الس: (السیاسیة القیمة - 

مقیاس القیم و  )141:1984أبو النیل، (یتكون من ثالثین سؤاال ة عطیة هنا، إلى اللغة العربیة و ترجم   

، الراحة الجمالیة: (هي بندا خصصت لقیاس عشر قیم و  90یتكون من   Hawkes أعده هوكسالشخصیة 

الحیاة األسریة، الحریة الدینیة، السیطرة أو التحكم، التقدم الشخصي،  اإلثارة،واالسترخاء، الصداقة و 

  .)Hawkes،469: 1952(...). ،االعتراف أو التقدیر من قبل اآلخرین

اة یقیس االختبار أهداف الفرد في الحیو  R.V.S   (Rokeach Value Survey( )1967(مسح القیم لروكیش و 

 ذلك في إطار أهمیة هاتین المجموعتینوك ویسمیها القیم الوسیلیة، و ائیة، وأسالیب السلیسمیها القیم الغو 

  :یتضمن جزأینمن القیم في توجیه حیاة الشخص و 

  .قیمة لقیاس القیم الغائیة 18و یتكون من ): الصورة  (االول 

  .قیمة لقیاس القیم الوسیلیة 18و یتكون من ): الصورة (الثاني 
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من خالل و  )216 : 2007ربیع شحاته، ( یب المفحوص لهذه القیم یقوم تصحیح االختبار على أساس ترتو 

تصمیم إختبارات یظهر لنا أننا بحاجة إلى بناء و  نتائج قیاس للقیم عن طریق عدة مقاییس المتقدمة

  .هویتها اإلسالمیة، تراعى فیها التنوع الثقافي الذي یمیز مجتمعاتناللقیم تنبع من ثقافتنا العربیة و مقاییس و 

  Value et Attitude: لقیمة و االتجاها 8. 

اإلتجاه على أساس أن القیمة تشیر إلى غایة مرغوبة، بینما االتجاه یشیر إلى یمیز البعض بین القیمة و 

لیست وسیلة كالعدید ن االتجاهات بأنها غایات نهائیة و موضوع یحبه الشخص أو یكرهه، فالقیم تتمیز ع

معیار یسلك الفرد على أساسه ، بینما یشیر االتجاه إلى مجموعة من اإلتجاهات، فالقیم تقف كموجه أو 

اإلتجاهات على النحو تي تتعلق بموضوع أو موقف معین، ویمكن التمییز بین القیم و من المعتقدات ال

  :اآلتي

یشیر االتجاه إلى تنظیم لمجموعة من المعتقدات التي تدور حول موضوع أو موقف محدد، في  -1

إلى معتقد واحد، و تشتمل على ضرب من ضروب السلوك المفضلة أو حین أن القیمة تشیر 

 .غایة من الغایات

 .المواقف، ویتركز االتجاه حول موقف أو موضوع محددتتركز القیمة على األشیاء و  -2

تقف القیمة كمعیار، بینما االتجاه لیس كذلك، فاالتجاهات تقوم على عدد قلیل من القیم التي تعد  -3

 .كمعاییر

تنتظم في نسقه القیمي إنما یتوقف على ما كونه الشخص أو و لقیم التي یتبناها الفرد إن عدد ا -4

تعلمه من معتقدات تتعلق بشكل من أشكال السلوك أو غایة من الغایات أما عدد ماله من 

إتجاهات فیتوقف على ما واجهه من مواقف و أشیاء محددة، ولذلك فاإلتجاهات تزید في عددها 

 .عن القیم



  النسق القيمي                                                                  :       الفصل الثاني

 

32 
 

 .لقیم مكانة مركزیة و أكثر أهمیة من اإلتجاهات في بناء شخصیة الفرد ونسقه المعرفيتحتل ا -5

یعتبر مفهوم القیم أكثر دینامیكیة من االتجاهات، حیث ترتبط مباشرة بالدافعیة في حین أن   -6

 .االتجاهات لیست كذلك، فهي لیست عوامل أساسیة موجهة للسلوك

التجاهات تقوم بمثل تحقیق توافق الفرد، نجد أن اق الذات، و یم بدور أساسي في تحقیبینما تقوم الق -7

  .)52:1992خلیفة ، ( .لكن بدرجة أقل هذه الوظائف و 

  :خالصة

الل یتضح مما سبق، أن القیم الشخصیة التي تتكون لدى األفراد تجاه األشیاء التي من حولهم تتأثر من خ

من ماعات في سبیل النمو والتقدم، و جأفرادا و الحكم الذي یصدره اإلنسان، وعن طریقها یسیر المجتمع 

خاللها تتأكد الروابط و العالقات االجتماعیة، فالقیم ماهي إال انعكاس لألسلوب الذي یفكر به األشخاص 

في ثقافة معینة ،و في فترة زمنیة ومرحلة عمریة معینة، كما أنها هي التي توجه سلوك األفراد الذي یؤثر 

، التي تكونت لدیه في مراحل عمره نتیجة األفكاروالقیم والمعتقدات و  االنطباعات بدوره على االتجاهات و

ما أخده من هذه األشیاء ومن هذا المجتمع، وأصبح یتصرف بما لدیه من شعور تجاه األشیاء التي من 

.توجهه نحو الحیاة المستقبلیةو حوله وعلى أساسه یتشكل سلوكه 
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  :تمهید

اركة في الحیاة بتوازن وتناغم كال منا لدیه القدرة على المشتوجه إزاء الحیاة، و  إن كال منا له       

 الحزن، الفرح والغم، االتزان أو الثبات االنفعاليت وهي السعادة و لكن الحیاة ملیئة بالمتناقضاومتعة، و 

عدم الرضا، االندفاعیة والتروي، الشك والریب التبعیة، التفاؤل والتشاؤم، الرضا و حب السیطرة و التوتر، و و 

هذا ما یدفع كل منا إلى التوجه نحو الحیاة سواء بإیجابیة أم سلبیة، ولقد ساهم الباحثون أو الثقة والیقین، و 

خصوصا المرأة ر عموما و في حیاة البش التعاسةختلف جوانب الكدر و في علم النفس بدراساتهم لفحص م

الدراسات الحالیة بدأت تساهم بمنطلقاتها و تحلیلها لذلك الجانب الثاني المضيء في الحیاة كالتوجه نحو و 

الصبر على تحمل الشدائد، ، األمل، والرضا، وكذلك الصمود و الحیاة بالسعادة، البهجة، التسامح، التفاؤل

  .تحضراألكثر رقیا و الجوانب اإلنسانیة ا فضال عن

ا سیدة متوجهة رغم ذلك قد تجعل منهو  االضطراباتة المعنفة الزالت تعیش األزمات والمشاكل و فالمرأ     

إلى نظرتها اإلیجابیة للحیاة، وقد یكون العكس تماما،  هذا عائدوحب وسعادة، و  تفاؤلنحو الحیاة برضا و 

    .قد یؤدي إلى نسبة االضطرابات  التي تعیش فیه ٕاقبالها على الحیاة سلبیة مماوقد تكون نظرتها و 

 :مفهوم التوجه نحو الحیاة -1

إن االتجاه نحو الحیاة والصحة النفسیة وجهان لعملة واحدة، فاتجاه الفرد نحو الحیاة دالة على مدى 

تمتعه بالصحة النفسیة، والقدرة على مواجهة مطالب الحیاة، كما یعد التوجه نحو الحیاة هو الجسر 

ذي یقود النساء إلى حیاة ملیئة بالسعادة والطمأنینة والرضا والحب والتفاؤل، واإلسالم كان له الفضل ال

في االهتمام بالمرأة التي هي أساس المجتمع فهي األم واألخت والبنت، حیث قال تعالى للوصایة 

  ) 228:البقرة  () َحُكیمٌ  َعِزیزٌ  َوالّلهُ  ، َدَرَجةٌ  َعَلْیِهنَّ  َوِللرَِّجالِ  ، ِباْلَمْعُروفِ  َعَلْیِهنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َوَلُهنَّ : (علیها
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الَِّذیَن آَمُنوا : (و ألننا نسعى إلى أن تكون النساء ذوات نفوس مطمئنة و سعیدة حیث قال تعالى

  )28:الرعد ( )َوَتْطَمِئنُّ ُقُلوُبُهم ِبِذْكِر اللَِّه ، َأَال ِبِذْكِر اللَِّه َتْطَمِئنُّ اْلُقُلوبُ 

أحداث لتوقع العام للفرد بحدوث أشیاء و بأنه النزعة و المیل للتفاؤل أي ا ،)1985( و قد عرفه شایر و كافر

.  حسنة بدرجة أكبر من حدوث أشیاء و أحداث سیئة، و هي مرتبطة ارتباطا عالیا بالصحة النفسیة الجیدة

 (Scheier.carver,1985:219-247)  

نظرة استبشار نحو المستقبل، تجعل الفرد یتوقع األفضل و ینتظر بأنه  )1995(وعرفه األنصاري 

  .)95: 2011أحمد، (حدوث الخیر، و یرنو إلى النجاح، و یستبعد ما خال ذلك 

إتجاه من جانب فرد ما نحو الحیاة أو نحو أحداث معینة یمیل أحیانا إلى حد : و یعرفه موسى بأنه

ى الناحیة المشرقة من الحیاة أو األحداث أو الجانب مفرط للعیش على األمل، أو نحو التركیز عل

  .)186: 2001موسى، (. المفعم باألمل و الخیر

وعرفه بأنه التوقع العام للفرد لحدوث أشیاء أو أحداث حسنة بدرجة أكبر من حدوث أشیاء أو أحداث 

  . )245:2009عبد الكریم، (سیئة 

غیر محدودة بشروط  –بیة و استعداد كامن لدى الفرد هو سمة في الشخصیة توسم بأنها رؤیة ذاتیة إیجاو 

یمكنه من توقع الخیر، و إدراك الشعور بالسعادة و عالقتها بكل ما هو إیجابي من أمور الحیاة   - معینة 

  .)685:2010 علي فهمي،( .المستقبل القادمو  الجیدة و غیر الجیدة و ذلك بنسبة للحاضر الحالي 
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  :أبعاد التوجه نحو الحیاة -2

: تشیر منظمة الصحة العالمیة أن مفهوم التوجه نحو الحیاة العالمي یتكون من عدة أبعاد مثل      

الحالة النفسیة، الحالة االنفعالیة، الرضا عن العمل، الرضا عن الحیاة، المعتقدات الدینیة، التفاعل 

ل اإلدراك الذاتي للفرد عن األسري، التعلیم، الدخل المادي، و بهذا یتكون التوجه نحو الحیاة من خال

حالته العقلیة، و صحته الجسمیة، و قدراته الوظیفیة، و مدى فهمه لألعراض التي 

أنه یمكن تحدید ثماني أبعاد عامة تؤدي إلى ) 2006(بینما یرى أبو سریع  ).30: 2007جبریل،(تعتریه

الخبرات المتباینة التي نتعرض  إمكانیة تقییم التوجه نحو الحیاة لكل إنسان، و یرى أن دورة الحیاة و

لها في كل مرحلة من مراحل حیاتنا تلعب دورا شدید األهمیة في واقع األمر لرؤیتنا حول توجهنا نحو 

الحیاة، و مع ذلك یمكن القول بأن ترتیب هذه األبعاد حسب أولویاتها یعتمد على الثقافة التي یعیش 

  .)115: 2006و السریع،اب(: في إطارها هذا الفرد، و هذه األبعاد هي

 .الشعور بالتوافق النفسي - 

 .الشعور بالسالمة و األمن - 

 .الشعور بالقیمة و الجدارة الشخصیة و االجتماعیة - 

 .المشاركة االجتماعیة - 

 .الرضا و السعادة الداخلیة - 

 .االحساس باالنتماء إلى اآلخرین - 

 .أنشطة الحیاة الیومیة الهاذفة و ذات المعنى - 

 .التكامل البدني العام السالمة البدنیة و  - 

 .الحیاة المنظمة المقننة - 
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  :مظاهر التوجه نحو الحیاة -3

  :هي كالتاليا الجوانب الموضوعیة والذاتیة و هناك خمسة مظاهر رئیسیة للتوجه نحو الحیاة ترتبط فیه

  : العوامل المادیة و التعبیر عن حسن الحال -3-1

)Objective Factors and well belling( خدمات المادیة التي یوفرها المجتمع ألفراده إلى جانب و تشمل ال

  .الفرد و حاجاته االجتماعیة و الزوجیة و الصحیة و التعلیمیة و التي تؤدي إلى حسن الحال

 )Ful fillment of Needs and Satisfaction of life( :إشباع الحاجات و الرضا عن الحیاة -3-2

الفرد من إشباع حاجاته األولیة نحو الحیاة، فعندما یتمكن  و هو أحد المؤشرات الموضوعیة للتوجه

الثانویة، فإن توجهه نحو حیاته یرتفع و یزداد، بینما الرضا عن الحیاة  یعد أحد الجوانب الذاتیة للتوجه و 

ه نحو الحیاة، فكونك راضیا، فهذا یعني أن حیاتك تسیر كما ینبغي، و عندما یشبع الفرد كل توقعات

  .رغباته، یشعر حینها بالرضاو احتیاجاته 

 Life( :إدراك الفرد القوي و المتضمنات الحیاتیة تزید من إحساسه بمعنى الحیاة -3-3

Potentials and Meaning ( و هي بمثابة مفهوم أساسي للتوجه نحو الحیاة، فالبشر یعیشون حیاة البد لهم

منة داخلهم من أجل القیام بتنمیة العالقات من استخدام القدرات و الطاقات و األنشطة االبتكاریة الكا

االجتماعیة، و أن ینشغلوا بالمشروعات الهادفة، و یجب أن یكون لدیهم القدرة على التخطیط و استثمار 

  .الوقت و ما إلى ذلك، و هذا كله بمثابة مؤشرات للتوجه نحو الحیاة و مفهوم معنى الحیاة بشكل إیجابي

هو و  )Health and biological state and Happiness(: س الفرد بالسعادةالصحة و البناء و إحسا - 3-4

حاجة من الحاجات األساسیة للتوجه نحو الحیاة التي تهتم بالبناء البیولوجي للبشر، و الصحة الجسمیة 
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تعكس النظام البیولوجي، ألن أداء خالیا الجسم ووظائفها بشكل صحیح یجعل الجسم في حالة جیدة 

و طمأنینة النفس و تحقیق الذات بالتالي فإن السعادة تجعل الفرد یشعر بالرضا و اإلشباع  وسلیمة، و

  .الشعور بالبهجة و االستمتاع و اللذةو 

  :جودة الحیاة الوجودیة - 3-5

التي هي بمثابة النزول لمركز الفرد، و ٕاحساس الفرد بوجوده، و و هي األكثر عمقا داخل النفس، و     

إحساسه بمعنى الحیاة الذي یعد محور وجودها، فجودة الحیاة الوجودیة هي التي یشعر تؤدي بالفرد إلى 

من خاللها الفرد بوجوده و قیمته، و من خالل ما یستطیع أن یحصل علیه الفرد من عمق المعلومات 

ستطیع من البشریة المرتبطة بالمعاییر و القیم و الجوانب الروحیة و الدینیة التي یؤمن بها الفرد و التي ی

  )23-13: 2005عبد المعطي،( .خاللها تحقیق وجوده

  :و تلخص الطالبة الباحثة هذه المظاهر كالتالي

تعد المظاهر بمثابة سلسلة متواصلة كل منها مرتبطة مع بعضه البعض، لیصل الفرد إلى مستوى  - 

ظاهر في من التوجه اإلیجابي نحو الذات، و أن األفراد ال یستطعون االستغناء عن هذه الم

حیاتهم كلها، و أن التوجه نحو الحیاة بعدة مظاهر قد تشعر النساء ضحایا العنف بافتقادهن 

لبعض المظاهر، و أن نتائج و مخلفات العنف الممارس علیهم له تأثیر كبیر على التوجه نحو 

م الحیاة لهؤالء السیدات، حیث تشعر البعض منهن بالهموم، و الضغوط الحیاتیة، و فقدان طع

خالل المحیطین بهن و المقربین  للحیاة و یفقدن المعنى اإلیجابي للحیاة، و هذا ال یتم إال من

تم من خاللها توفیر سبل الراحة مراكز خاصة بالتكفل بمثل هذا النوع من السیدات، و الذي یو 

ا وصوال الشعور بالطمأنینة و االستمتاع بالحیاة، و الرضا عن النفس و عن الحیاة التي یعیشونهو 

 .إلى التوافق و التكیف مع هذه الظروف
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  : مصادر التوجه نحو الحیاة -4

: التوجه نحو الحیاة یتحقق من خالل المصادر التالیة و هي على النحو التالي حسب ما أشار إلیها

  .)2010( علي

جاز و تشمل كل ما یستطیع الفرد إنجازه، فقد یكون ذلك اإلن ،Créative Values :القیم اإلبداعیة - 

 .عمال فنیا و اكتشافا علمیا

، و تتضمن كل ما یمكن أن یحصل علیه اإلنسان من Expériential Values :القیم الخبراتیة - 

خبرات حسیة و معنویة، و خاصة من خالل االستمتاع بالجمال أو محاوالت البحث عن الحقیقة 

 .أو الدخول في عالقات إنسانیة مشبعة كالحب أو الصداقة

و تتكون من الموقف الذي یتخذه اإلنسان إزاء معاناته  ،Attitudinal Values :جاهیةالقیم االت - 

 .التي ال یمكن أن یتجنبها كالقدر أو المرض أو الموت

فالتوجه نحو الحیاة یتحقق من خالل فهم الفرد لمصادر معنى حیاته و هو ما یتخده اإلنسان حیال مواقف 

 .)754: 2010علي السید،(مع الحیاة،ها في رحلته األلم و المعاناة التي ال یمكنه تجنب

و التوجه نحو الحیاة یتوضح من مفهومه أن الحیاة لدى الفرد هو الذي یجعل من السعي الدؤوب و تحمل 

المشقة شیئا یرفع من قیمة الحیاة، و یجعلها تستحق أن تعاش، و هذا یعني أن اإلیمان بمعنى الحیاة یمد 

  )23: 2002االنصاري،( ء و التسامي على الذات، و من هنا یكون إدراك قیمة الحیاةالفرد بالقدرة على العطا
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  :سلبیةك صفات إیجابیة و أن هنا )1990( یشیر خلیل :صفات المتوجهین نحو الحیاة -5

و یقصد به االندفاع نحو الحیاة بتفاؤل و حب للحیاة بشكل : اإلقبال على الحیاة: الصفات اإلیجابیة 1- 5

  .الرضا و السرور، و الشعور بالسعادة و الرغبة في االستمراریة في الحیاةیتبدى في 

ل في مجابهة مواقف الحیاة، و یقصد به االستمتاع بالكفاح و العم :التعارك الشریف مع الحیاة - 

الرغبة في االنتصار على عقباتها، و عدم االستسالم لها أو الهروب من مواجهة مشكالتها مهما و 

تمثل الدرجة المرتفعة على هذین االتجاهین اإلیجابیین في المقیاس المستخدم  كانت الظروف، و

 .للوضع األفضل لدى الفرد

من خالل التوجه للعبادات بحرص كبیر و المواظبة على أدائها بزیادة كأن  :الزهد في هذه الحیاة - 

 )93- 92: 1990خلیل،(یقوم الشخص بالسنن و النوافل

اف و العزوف عن االستمتاع بها، و عدم االهتمام باألحداث، و محاولة االنصر  :الصفات السلبیة 5-2

  .االعتزال

و یقصد به الرفض التام للحیاة، عدم الرضا عن الحیاة بأي صورة  :السخط و التبرم بالحیاة - 

، النظر للحیاة بعین السخط و الغضب و التشاؤم و الرغبة في التخلص من )سلبیة أو إیجابیة(

 .الحیاة ذاتها
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 :معوقات التوجه نحو الحیاة.6

ى وجه العموم، یعد القلق محورا أساسیا من محاور الدراسات النفسیة عل: القلق االجتماعي 6-1

الصحة النفسیة على وجه الخصوص، و قد اكتسب موضوع القلق أهمیة كبیرة، ألن االنسان بطبیعته و 

یعد ا یحقق له أهدافه المستقبلیة، و میخاف من المجهول و یتطلع إلى المستقبل، و یتجه إلى كل 

  .القلق االجتماعي من أكثر أنواع القلق شیوعا و انتشارا بین األشخاص العادیین

قد یصدر عنه حیاة قد یؤدي إلى كبت الرغبات، و فاإلحباط تجاه المواقف المؤلمة في ال :االحباط 2- 6

   )272: 2007،لوهابعبد ا.(بعض السلوكات العدوانیة التي تعیق التوجه نحو الحیاة

یعتمد على بظروفه، فهو و باآلخرین بنفسه و  یمیل الشخص المتشائم بالتفكیر سلبا : التشاؤم 3- 6

ولوم الذات ویتذمر باستمرار  یشعر بالقلق و االكتئاب،لمعوقات ووجهات النظر الهدامة، و ااألخطاء و 

خرین، وهو یتصرف بال عقالنیة، ع اآلفي تعامله م) ال أستطیع، ال أرغب: (یستخدم عبارات مثلوینتقد و 

غالبا ر التشاؤمي یمكن أن یكون هداما و یوجه غضبه ألشخاص ال عالقة لهم بمسببات غضبه، إن التفكیو 

هم یسألون باستمرار عن أسباب عدم حدوث أشیاء جیدة و أفكارا مفیدة و فرصا للنجاح، ما یخسر حاملیه 

ینظرون و ذریعة لتأكید تفكیرهم التشاؤمي  یستخدمون فشلهمقعون الفشل قبل القیام بأي عمل و لهم، یتو 

 13-7: 2002. ( .یشعرون بالتعاسةكل یركزون على ماال یمتلكون، و للحیاة على أنها سلسلة من المشا

Rosalen،Glickman   (   

 تحقیق اآلمال قدعد أن كان مصدرا لبلوغ األهداف و المستقبل ب :قلق المستقبل أو صدمة المستقبل 4- 6

یصبح عند بعض األفراد مصدرا للخوف أو الرعب، حیث الفرد السوي یرسم لنفسه أهدافا محددة تحدد 

التنبؤ باألحداث القادمة كمعیار إدراكي حساس لتأقلم االنساني لیة و نسق طموحاته المستقب

  ),Morrow 2000:223(.الفعال
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  :التوجه نحو الحیاة وعالقته ببعض المصطلحات األخرى -7

یعد األساس الذي یمكن األفراد من وضع ، و هو دافع بیولوجي یحافظ على بقاء اإلنسان :لتفاؤلا 7-1

المحن المجتمع یتغلبون على الصعوبات و  األهداف أو االلتزامات لألفعال أو السلوكیات التي تجعل أفراد

 .التي تواجههم في معیشتهم

یعرفون المتشائمین عات إیجابیة لمستقبلهم، و لون توقكارفر المتفائلین بأنهم أشخاص یحمر و یعرف شایو 

 (Scheier.carver,1987:169-210)بأنهم أشخاص یحملون توقعات سلبیة أكثر لمستقبلهم 

یعد مفهوم السعادة من المفاهیم التي تنتمي إلى علم النفس اإلیجابي حیث استخدم  :السعادة 2- 7

مصطلحات لوصف أهداف علم النفس اإلیجابي، طیب الحال تبادلیا ككلمتي السعادة و  )2005( سلیجمان

أن البحث عن المشاعر و األنشطة اإلیجابیة، وهي تتضمن تحقیق الذات والشعور بالبهجة، و  و یتضمنان

ى األشیاء من الجانبیین المتعة هو األكثر احتماال، ألن یقود إلى السعادة، لذلك فإنه من المهم أن نر 

  .)137: 2011جودة،(الروحيالمادي و 

المعرفیة جود عدد من الحاالت االنفعالیة و لكنها تعني أیضا و تعني غیاب المشاعر اإلكتئابیة، و السعادة و 

 )Joseph,et al,2004:464(التي تتسم باالیجابیة 

لى الرغبة ذلك یدفعه إرغباته وأهدافه یمكن تحقیقها، و یعتبر االمل إدراك الفرد بأن  :األمل 7-3

وتولید األفكار لة الكفاح لتحقیق هذه األهداف، مستخدما في ذلك التخطیط مواصوالمبادئ واإلصرار و 

لدى الفرد قدرة عالیة لألداء،  تكونیق أهدافه، و مسالك عملیة لإلنجاز من أجل تحقواتباع طرائق و 

  .)38: 2005عبد الصمد،.(الشعور بالمتعةوتحریك قدرة الفرد قوة اإلرادة و 

تمد على مكونین تعي مستمدة من األحاسیس الناجحة، و على أساس تبادلهو حالة إیجابیة تحفیزیة تقوم و 

االهداف تختلف وهو التخطیط لتلبیة األهداف، و  "السبل"ویقصد به الطاقة الموجهة للهدف و " المقدرة"هما، 
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یش فیما یتعلق بهذه النقط فقد وجدنا أن األفراد مرتفعي األمل لدیهم المقدرة على العلمحددة، و في درجتها ا

  .)Snyder,et al,2002:820.(بطریقة أفضل

یفصح ق من إنجازات في حیاته الماضیة والحاضرة، و هو درجة تقبل الفرد لذاته بما یحق :الرضا 7-4

نظرتة المتفائلة عن وجوانب الحیاة المختلفة، و  اآلخرین،ن نفسه في توافق الفرد مع ذاته و هذا التقبل ع

 . )72: 2001رضوان،. (المستقبل

تقبله لجمیع مظاهر واستجاباته، وتشیر إلى ارتیاحه و تظهر في سلوكه و حالة داخلیة یشعر بها الفرد و وه

   .للبیئة المدركة و تفاعله مع خبراتها بصورة متوافقةبله لذاته وألسرته ولآلخرین، و الحیاة من خالل تق

د وذلك من ان العاقل الراشأن الرضا عن الحیاة یمثل أقصى هدف یطمح إلیه اإلنس )1994(یرى فرانكن 

ى المواقف القلق الذي ینتابه نتیجة انفعاالته المختلفة بناء علأجل تجنب اإلحباطات والصراعات النفسیة و 

ات االجتماعیة والطمأنینة من مظاهر الرضا عن الحیاة، السعادة و العالقالتي یمر بها الشخص، و 

اشباع و  یعمل على تحقیقها،من یشعر بهذه األشیاء و اعي، ألن التقدیر االجتمو واالستقرار االجتماعي 

  .)15: 2011إسماعیل،.(رغبته منها یكون راضیا عن حیاته بصورة إیجابیة 

  : جودة الحیاة 7-5

مكانات المتاحة لدیه في بأنها قدرة الفرد على اإلستمتاع باإل"تعرف منظمة الصحة العالمیة جودة الحیاة 

هو یركز على جمیع ذلك، و  لو كان لدیه ما یعوقرفاهیة، حتى و الوالسعادة و عوره باألمن والرضا شالحیاة و 

  .)13: 2012حسن،(. األفراد بمن فیهم األفراد ذوو االحتیاجات الخاصة
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آخرون خالل دراستهم في مجال جودة الحیاة النفسیة مؤكدین على أن جودة الحیاة و  یرى دینیرو    

و یقدر الناس مختلف جوانب حیاتهم النفسیة، فعلى سبیل النفسیة ترتبط بمحاولة رصد كیف یدرك أ

 )Diener,et al,1999:276(المثال، إلى أي مدى یشعر الناس بقدرتهم على السیطرة على حیاتهم الشخصیة 

مة، یؤكد جونیكر و آخرون أن بعد جودة الحیاة النفسیة المكون المحوري لجودة الحیاة بصفة عاو    

حدید بأنها اإلضافة إلى تحرر المرء أو خلوه من األعراض الدالة على االضطراب یعرفانها، على وجه التو 

 Jonker,et)تقبل اآلخرین لحیاة و اإلقبال على ااالنفعالي، و  أنها التقدیر اإلیجابي للذات، االتزانو النفسي 

al,2004:159) 

ة وتسامح وتصالحا مع ذاته بالحیاة یجعل الفرد أكثر سعادتلخص الباحثة أنه إذا كان االستمتاع و      

اآلخرین حوله، فإن هذا یدفع إلى عالقة إیجابیة تجاه التوجه نحو الحیاة، و تصبح حیاة الفرد أكثر صفاء و 

مواجهة كل بالتالي یستطیع الفرد ورضا عن كل شيء من حیث األداء والحكم علیها لحیاته، و و تسامیا 

  .معها یكون ناجحا في التعاملالضغوط التي یمر بها و 

   :نظرة الجانب اإلسالمي للتوجه نحو الحیاة 7-6

 ال ریب أن العقل یأتي في طلیعة األركان التي تؤلف اإلنسان بحیث هو كان متزن في كیانه الشخصي   

كون هكذا یالتي ال یجلیها عقل أو تفكیر، و  هذا الجانب یعتبر فارقا ممیزا لإلنسان عن بقیة الكائناتو 

الشعور بالراحة النفسیة، هذا عبادات من أجل التقرب إلى اهللا و علیه القیام بالو الحیاة و اإلنسان متوجها نح

 ثم الشعور المستدیم بالدین، هو اإلحساس بالحاجة إلى اهللالروحي، و بالنسبة للجانب العقلي أما الجانب ا

قوى، اإلیمان والطاعة مسؤولیة الخالفة، والتتحمل الجانب على أهمیة رضوان اهللا، و  یركز الدین في هذاو 

َذا ِصَراِطي ُمْسَتِقیًما َفاتَِّبُعوُه : "یظهر ذلك في قوله تعالىو  َوَال تَتَِّبُعوا السُُّبَل َفتََفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبیِلِه ،  ۖ◌ َوَأنَّ هَٰ

اُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تَتَُّقونَ  ِلُكْم َوصَّ   .)153: فاألعرا"  (ذَٰ
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شتى االمراض النفسیة، نادى اإلسالم نفسیة المتمثلة بالقلق والخوف و زمات الألن البشریة تعاني من األو 

َیا َأیَُّها : "ما یدلل ذلك قوله تعالىإیجابیة و یقبل علیها بكي یحیا حیاة طیبة و الفرد للتوجه نحو حیاة الدین، ل

بُِّكْم َوِشَفاٌء لَِّما ِفي الصُّ    .)57: یونس( " ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَمٌة لِّْلُمْؤِمِنینَ النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم مَّْوِعَظٌة مِّن رَّ

  :خالصة

فعه إلى هو أن فهم الفرد ألسلوب حیاته یدمن هذا الفصل و  تلخص الطالبة الباحثة ما االستفادة     

تي قد تعود علیه الصراعات الإلى توجه إیجابي وفعال في الحیاة، ویقلل من التوترات و  السعيتطویرها و 

  .االجتماعير النفسي و بالضر 

كما أنه كلما سعت المرأة ضحیة العنف مهما كان نوعه إلى تحقیق ذاتها بشكل إیجابي، كلما كان      

  –احترام للذات  –كالرضا( بالتالي فإنه یكسب العدید من المشاعروجهها نحو حیاتها أكثر إیجابیة و ت

  .)الي كسب احترام اآلخرینبالتاألمل و  –السعادة –الراحة النفسیة –الثقة بالنفس

فهمت لمذا هي موجودة في هذه الحیاة كلما كان توجهها یت هذه الفئة من النساء بذاتها و كلما وعو      

بالتالي یصبح و  ،تقل نسبة االضطرابات النفسیةالیقین و وٕایجابي، وترتفع نسبة الثقة و  نحو الحیاة فعال

المحن التي قد یات تجعلها تتغلب على الصعوبات و و سلوكو أفعال  .لدیها أهداف في الحیاة و إلتزامات

.تواجهها في حیاتها
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  :تمهید

لقي  العنف ضد المرأة إهتماما متنامیا من األمم المتحدة بإعتباره شكال من أشكال التمییز ضد        

المرأة وانتهاكا لحقوق للمرأة، وألزم المجتمع الدولي نفسه بحمایة حقوق الفرد، إمرأة كانت أو رجال، وكرامته 

م من االنتباه المتزاید لحقوق المرأة لم یحدث تقدم یذكر في تقلیل  بمعاهدات وٕاعالنات متعددة، وعلى الرغ

إن العنف لم یتلق بعد انتباها على سبیل األولویة وال  )35: 2006 محمود سعید،(العنف المرتكب ضدها 

الموارد الالزمة على جمیع المستویات لمعالجته بالجدیة الالزمة والوضوح، وتسعى الدراسة إلى تقدیم أدلة 

توصیات تساعد الحكومات والمؤسسات غیر الحكومیة والمجتمع المدني على معالجة هذه المسألة وٕازالة و 

هذا الظلم العالمي، وتوعیة األسر والمجتمعات للحد من هذه المشكلة النفسیة واالجتماعیة ألنها عرض 

رادها وتوفر لهم من أعراض المرض االجتماعي، ألن األسرة من المفروض أن تكون المالذ اآلمن ألف

السكینة ومن هنا نستعرض في هذا الفصل مفاهیم العنف وخصائصه وبعض النقاط الهامة المتعلقة 

  .بالعنف

  :مفهوم العنف-1

أي القوة وهي ماضي كلمة  « Vis »مشتقة من الكلمة الالتینیة : من الناحیة التاریخیة كلمة عنف        

Fero  وعلیه فإن كلمة عنف تعني حمل القوة أو تعمد  ،)17: 2007، طه عبد العظیم (والتي تعني یحمل

  .ممارستها تجاه شخص أو شيء ما

وهو ضد الرفق، عنف به وعلیه یعنف عنفا وعنافا، "  الخرق باألمر: "ویمكن تعریف العنف لغویا، أنه 

فكلمة عنف  )444: 1997إبن منظور،(" أخذه بعنف: وأعنفه تعنیفا، إذا لم یكن رفیقا في أمره، وأعنف األمر

« Violence »  فیولونتیا "تنحدر من الكلمة الالتینیة« Violential   التي تعني السمات الوحشیة باإلضافة

یعني العمل بخشونة والعنف أو التدنیس واالنتهاك والمخالفة  « Violare »" فیوالر"إلى القوة، والفعل 
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التي سبق وأن تحدثت الباحثة عنها في  « Vis »" فیس"مة وكل هذه الكلمات ترتبط بكل )35: 2009 العواودة،(

  .والتي تعني القوة والقدرة على العنف" طه عبد العظیم"تعریف  

إضافة إلى " السمات  الوحشیة"كلمة تنحدر وتعني   « La Violence »أما في اللغة الفرنسیة فالعنف    

 ,Le petit la rousse)  اآلخرینفي حریات عقل ، والتدخل  وٕاال، االغتصاب: القوة، كما تعني أیضا

2001 :68)  

بمعنى أن العنف بشكل عام هو سلوك أو فعل یتسم بالعدوانیة،یصدر عن ظرف قد یكون فردا أو         

في إطار عالقة قوة غیر متكافئة  وٕاخضاعهظرف آخر  استغالل بهدف ،اجتماعیةجماعة أو طبقة 

  .یتسبب في إحداث أضرار مادیة ومعنویة أو نفسیة اقتصادیا، واجتماعیا وسیاسیا، مما 

أو القدرة ) المادیة(االستعمال المتعمد للقوة الفیزیائیة : "وتعرف منظمة الصحة العالمیة العنف بأنه        

سواء بالتهدید  أو االستعمال المادي الحقیقي ضد الذات أو ضد شخص آخر أو ضد مجموعة، بحیث 

فسیة أو سوء انماء أو الحرمان، ویرتبط هذا بصفة العمد أو القصد عند اقتراف یؤدي إلى حدوث إصابة  ن

  )36: 2009 العواودة،( .الفعل بذاته، بغض النظر عن النتیجة التي یحدثها

  :تطور االهتمام بظاهرة العنف-2

  :نظرة الدین1.2

في زمن كانت فیه أوروبا قبل أن تصدر الدساتیر  الغربیة، وقبل أن تقوم ثوراتهم بعشرات القرون و     

تعیش حیاة الغابة، ویأكلون لحوم بعضهم البعض أتى االسالم لینقد البشریة والمرأة، ولیعید للمرأة حقوقها 

یا َأیَُّها  { :المفقودة، وتعددت األلیات التي تحدثت عن المرأة ووزنها في المجتمع وحقوقها في قوله تعالى

ي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس واِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنها َزْوَجها َوَبثَّ ِمْنُهما ِرجاًال َكِثیرًا َوِنساًء َواتَُّقوا اللََّه النَّاُس اتَُّقوا َربَُّكُم الَّذِ 

  .01)النساء  ( }الَِّذي َتساَئُلوَن ِبِه َواْألَْرحاَم ِإنَّ اللََّه كاَن َعَلْیُكْم َرِقیباً 
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یا { :النهي عن األضرار المادیة للمرأة، قال تعالى: الكریم من سور العنف المنهى عنها في القرآن       

ْیُتُموُهنَّ ِإالَّ َأْن َیْأِتیَن َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا ال َیِحلُّ َلُكْم َأْن َتِرُثوا النِّساَء َكْرهًا وَال َتْعُضُلوُهنَّ ِلَتْذَهُبوا ِبَبْعِض ما آتَ 

  .)19النساء  (  }.. ِبفاِحَشةٍ 

العنف ضد المرأة اهتماما متنامیا من االمم المتحدة، كونه شكال من أشكال التمییز ضد المرأة، لقي  .2.2

  " سان فرانسیسكو"میثاق االمم المتحدة الذي اعتمد في :" وتنص كل میثاقات االمم المتحدة على مایلي

  .درة للرجال والنساءاول معاهدة دولیة تشیر  في عبارات محددة إلى حقوق المرأة وكرامة الفرد وق 1945

االعالن العالمي لحقوق االنسان والمرأة  بالخصوص المدنیة، السیاسیة،  1948تال المیثاق تحدیدا في 

  .اإلقتصادیة، اإلجتماعیة والثقافیة

ثم تال ذلك إتفاقیة حقوق المرأة اإلنسانیة والقضاء على أشكال التمییز ضد المرأة والتي اعتمدتها      

  .1979مة لألمم المتحدة عام الجمعیة العا

غیر أن زیادة االنتباه إلى العنف ضد المرأة برز بالدرجة االولى في سیاق  1981ودخلت حیز التنفیذ       

  .، وعملت الجهود النسائیة حافزا في توسیع نطاق فهم العنف ضد المرأة1985عقد االمم المتحدة في 

د الجمعیة العامة إعالن القضاء على العنف ضد المرأة وأضاف مؤتمر فینا دعما كبیرا إلى اعتما    

  .، وابراز المواضیع المختلفة للعنف ضد المرأة كالعنف في األسرة وفي المجتمع1993لسنة 

تم تأكید أن العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق االنسان وعائق لتمتعها التام بكل حقوق  1995وفي سنة   

  :علقة بهذا الموضوع وفق أهداف استراتیجیة ثالث هيالمت" بیجن"االنسان وعمل بمنهاج 

 .اتخاذ تدابیر متكاملة لمنع العنف ضد المرأة والقضاء علیه -1

 .دراسة أسباب العنف وعواقبه وفعالیة التدابیر الوقائیة -2
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القضاء على االنجاز بالمرأة ومساعدة ضحایا العنف وتخصیص مراكز  خاصة لهذه الفئة  -3

 )18 : 2006امة ، الجمعیة الع( "المتضررة

  العوامل المسببة للعنف ضد المرأة-3

یعتبر العنف ضد المرأة أحد المشكالت االجتماعیة المقلقة في المجتمعات وتختلف العوامل        

المسببة له بحسب المجتمع والثقافة والقیم السائدة في ذلك المجتمع، ویمكن أن نجمل العوامل المسببة 

  :لحدوثه فیما یلي

  هناك اتفاق  بین المتخصصین على أن العوامل البیولوجیة هي العنصر  :لعوامل البیولوجیةا-3-1

االول الذي یدفع بعض األفراد إلى السلوك العدواني والعنف ومن ذلك اتالف بعض خالیا المخ لسبب أو 

ین ممن یعانون صدمات في أذمغتهم یستجیبون بعنف التفه األسباب، والذ  %70 اخر كذلك وجد أن

یتعرضوا لحوادث في الدماغ أثناء وبعد االنتهاء من الشراب المسكر، والذین یدمنون على الكحولیات أو 

المخذرات یصبح سلوكهم عدواني، كذلك االمراض الجسمیة التي تتطلب عقاقیر مخذرة، یمكن أن تؤدي 

  .): 200041 محمد أبو علیا،(إلى السلوك العدواني 

ا یصاحبها من عدم اشباع حاجات الفرد العاطفیة، وعجزه عن التكیف وم :العوامل النفسیة -3-2

النفسي واالجتماعي السوي یؤدي بالتدریج إلى قیام الصراع أو نوع من عدم االستقرار الداخلي ومن هذه 

  :العوامل

فشل في االتصال مع اآلخر وعدم القدرة على التفاوض بطریقة عقالنیة، واالقناع واالستبصار  -

، بل یحدث نوع من الجدال اللفظي بطریقة تقضي على الشعور باحترام الذات وخلق بمشاكلهم

الشعور من التهیؤ للشجار، مما ینمي مشاعر من النبذ والرفض واالستغناء على الطرف اآلخر 
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والهجوم علیه، ویعتبر السبب المفجر أو المعجل أو السبب المباشر لحدوث العنف  حیث یلجأ 

 .)479: 2004العیسوي، (اء على المرأة الرجل  إلى اإلعتد

شعور الرجل بالنقص وفقدانه الثقة في نفسه یدفعه إلى ممارسة  العنف ضد زوجته أو أخته  - 

للتعویض عن شعوره بالنقص و لحمایة   نفسه من مشاعر الفشل واالحباط یلجأ إلى ممارسة 

 .تفوقها علیه العنف الفیزیقي أو التهدید بممارسة القوة لهزیمة المرأة  ومنع

عجز الرجل عن القیام باالستجابات المناسبة للمرأة والتي یؤدي إلى وصفه بالفقر أو الجهل أو  - 

 .العجز جنسي، كل هذه تثیر غضبه فیلجأ إلى االعتداء علیها لفرض سیطرته

أن یكون الزوج قد تعرض للضرب في طفولته أو اعتد مشاهدة ضرب أبیه المه وبالتالي یصبح  - 

 .لوك متعلم وهو حصیلة تاریخ سابق مليء بالیأس واالحباطالعنف س

النزعة السادیة لدى الرجل حیث یتلذذ بتعذیب زوجته أو أخته أو ابنته واالعتداء علیها ثم تتبع  - 

ذلك ممارسة جنسیة كجزء من العنف، ونجد أن السلوك العنیف یجعل الجنس أكثر عمقا وأكثر 

 .إثارة

ة، حیث تتعمد إثارة غضب الزوج وتدفعه إلى ضربها إلرضاء لهذه النزعة المازوشیة لدى الزوج - 

النزعة المرضیة فیه، وبعد االعتداء علیها تشعر بالسعادة والنشوة كما قد یتبع العنف بوضع الزنة 

 ):235 2004العیسوي، ( والمساحیق على وجهها 

مل العنف الزواجي، تعرض المرأة في طفولتها للعنف من قبل الوالدین أو اإلخوة یجعلها تتح -

، سلوى( وتسكت عنه، فالعنف بالنسبة لها لیس تجربة جدیدة، فقد عاشته كأسلوب عیش

2002293 :( 

وهذا ما یؤثر على صحتها النفسیة فیجعلها تشعر بالعجز والضعف حتى عن اتخاد قرار 

  .االنفصال فتستسلم  لوضعها مما یجعل الرجل یتمادى أكثر فأكثر
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  :ماعیةالعوامل اإلجت-3-3

إن الوضع االجتماعي الذي یتواجد فیه الفرد ال یقل أهمیة في تأثیره على الفرد عن باقي الحاالت التي 

یعیشها حیث تلعب العوامل االجتماعیة واالقتصادیة دورا بالغ األهمیة في حدوث العنف األسري ومن 

  :أهمها

ث تشكل لدیه شخصیة ضعیفة وغیر التنشئة اإلجتماعیة التي تقوم على أساس التربیة العنیفة، حی - 

 .واثقة، وهذا ما یؤدي به في المستقبل إلى معالجة هذا الضعف بالعنف

نظام بناء األسرة وقیمها وثقافتها التي تجعل الرجل یتمتع بالسلطة المطلقة داخل األسرة فالمجتمع  - 

ضعاف المشروعیة العربي یربي الذكور على استعمال القوة والعنف ضد المرأة لتحقیق السیطرة وا

 .على سلطة الرجل داخل أسرته، وهذه الفكرة مقبولة حتى من طرف المرأة

عدم وجود بدیل آخر أمام المرأة وجود أطفال، یدفع بها إلى محاولة الحفاظ على وحدة العائلة  - 

والتحمل وعدم وجود بدیل أخر أمامها، فال تستطیع هجر المنزل وتتحمل األذى حفاظا على 

 )293 : 2002سلوى ، (ها وأبنائها مصلحة أسرت

كیفیة حدوث الزواج ،هل كان دون موافقة األهل؟ أو دون موافقة أحد الزوجین؟ والعالقات  - 

الواسعة للزوج أو الزوجة والغیرة الشدیدة بین الزوجین، واختالف وجهات نظرتهمان بخصوص 

 .عنف بینهماتنظیم عالقتهما االجتماعیة مع األطراف األخرى و بالتالي یولد ال

رغبة الزوج في الزواج بأخرى أو في الطالق أو الخیانة مما یجعله یسئ معاملتها بدنیا وجنسیا  - 

 )118: 2001أمل األحمد،( وعاطفیا من أجل اخضاعها لرغبته رغما عنها
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  :العوامل االقتصادیة-3-4

لى مستواهم المعیشي، الفقر والبطالة التي تؤثر على الناحیة المادیة لألسرة مما ینعكس سلبا ع - 

فینشأ الصراع وهذا یجعل الرجل یعاني من الضغط واالحباط نتیجة عجزه عن القیام بواجباته 

 .اتجاه أسرته

االستقالل االقتصادي لبعض النساء والذي أعطاهن شعورا بمنافسة الرجل، فهي تشعر بأنها تعمل  - 

لیها وأن یتمتع بأیة میزة أو سیطرة مثله أو اكثر وتكسب مثله أو أكثر، ولذلك ترفض أي وصایا ع

 .علیها

مطالبة الرجل االستحواء على المد خرات المالیة أو راتب الزوجة وحین عدم استجابة لمطالبه  -

 .)48: 2008،قدرة ( یقوم بهجرها واهمالها اهماال كامال أو إیذائها لفظیا وبدنیا

له في دراسة حول ظاهرة العنف حیث تبین  D.Lepoutreلبوتر .تأكدت كل هذه المعطیات لدفید -

أن المشاكل االقتصادیة واالجتماعیة المختلفة التي یعیشها الفرد ومعاناته من الرفض االجتماعي 

 )147: 2008 فرشان،( تؤدي به إلى االستجابة العنیفة 

  :العوامل الثقافیة-3-5

فرد بأنماط مختلفة من السلوكات إن الثقافة وما تحمله من عناصرها المتشبعة تلعب دورا هاما في إعداد ال

وهذا ما سبق التحدث عنه في الفصل االول من هذه الدراسة وما سمي بالقیم واالنساق القیمیة، ومن بین 

هذه السلوكات العنف وهو أحدها، حیث یمكن اكتسابه من ثقافة المجتمع الذي یعیش فیه وتتمثل هذه 

  :العوامل فیما یلي

التفاوت الواضح في المستوى التعلیمي والمؤهالت الدراسیة لكل من الرجل والمرأة، خصوصا إذا  - 

كانت المرأة هي األعلى في المستوى، مما یولد التوتر وعدم التوازن لدى الرجل، فیحاول تعویض 
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و حتى هذا النقص، باحثا عن المناسبات التي یمكنه فیها انتقاضها واستصغارها بالشتم واالهانة أ

 .الضرب للسیطرة علیها ومنع تفوقها علیه

 النظم والمعاییر الثقافیة السائدة في المجتمعات العربیة حیث تشجع عدم المساواة بین الذكور  - 

واالناث، من خالل الدور المنوط بكل جنس حیث تؤید فكرة الضرب والقوة لتحقیق السیطرة  - 

 )481: 2004العیسوي، ( الذكریة، واخضاع االنثى

الجهل وعدم معرفة كیفیة التعامل مع اآلخر وعدم احترامه وما یتمتع به من حقوق وواجبات تعتبر  - 

 .كعامل أساسي للعنف األسري، وهذا الجهل قد یكون من الطرفین، المرأة والمعنف لها

العادات والتقالید السائدة في ثقافات الكثیرین والتي تحمل في طیاتها األفكار الظالمة لحقوق  - 

رأة وتمیز الذكر على األنثى، وتصغر حجمها ودورها، وفي المقابل تضخم  حجم  الذكر الم

ودوره، وتشجیعهم على ممارسة السلطة والعنف على االناث منذ الصغر، وبالمقابل تعوید االناث 

 .على تقبل العنف وتحمله

المرأة بأنه الطریقة ضعف الوازع الدیني والفهم الخاطئ لمبدأ القوامة وتبریر استعمال العنف ضد  -

المثلى لتقویم سلوكها، ووجود نوع من صراع القیم بین األجیال ذاخل االسرة الواحدة نتیجة تبني 

األبناء قیم متحررة و یمیلون إلى التمرد  واالستقاللیة قد یؤدي إلى نشوب الكثیر من الخالفات 

 )45: 2006محمود سعید، ( في األسرة ینجم عنها ممارسات عنیفة ضد األبناء خاصة االناث
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  :أشكال العنف الواقع على المرأة-4

تواجه النساء في مختلف مراحل حیاتهن أشكال متنوعة من العنف المبني على النوع، وأكثرها   

عائلیة تستخدم ضدها في الجو األسري، الذین من المفترض أن یوفروا لها األمن والحمایة أعز الناس 

لها، ویختلف نوع العنف المسلط على المرأة بإختالف عمرها والمستوى الثقافي  إلیها وأقرب األشخاص

  :السائد في أسرتها وتنصب هذه األشكال فیما یلي

ویعتبر أكثر أنواع العنف األسري  وضوحا، وذلك المكانیة المالحظة : العنف الجسدي-4-1

  تمثل مظاهر العنف الجسدي واالكتشاف، نظرا لما یتركه من أثار وكدمات ورضوض على الجسم وت

الضرب بالید، الضرب بأداة حادة، القذف بأشیاء، الدفع : واالساءة البدنیة للمرأة في عدة صور منها

بعنف، الخنق، العض، البصق، الدهس، المسك بعنف، شد الشعر، الحرق خاصة بالسجائر وتهدیدها 

وبین الذكور من حیث مستوى الرعایة  بالسالح، ویكون العنف الجسدي ضد الفتیات بالتمیز ما بینها

الصحیة، إساءة التعامل الجسمي معهن، كما یصل في بعض المجتمعات إلى حد القتل كاالجهاض بغیة 

  )182: 2001شكوى ،  (التخلص من الجنس غیر المرغوب فیه، أو قتل الموالید من االناث 

ظي والهدف منه إلحاق اإلیذاء ویصاغ هذا النوع في شكل إذاء نفسي أو لف :العنف النفسي-4-2

المعنوي بالمرأة والتسبب في معاناتها نفسیا، ویعتبر من اخطر أنواع العنف ألنه غیر محسوس وال یترك 

                    أثار واضحة مادیة، وبالتالي یصعب إثباته واالعتراف  بوجوده من الناحیة القانونیة

  )91: 2008رجاء ، السامي ،  (

  :النوع من العنف في فئات هيووضع هذا 

السخریة، التحرش اللفظي، إطالق األلقاب التي یقصد منها إشعار المرأة : الهجوم اللفظي مثل -1

 .بعدم الكفاءة بغرض إبقائها تحت السیطرة
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 .العزلة التي تفصل المرأة عن محیطها االجتماعي -2

 .بعدم االخالص بشكل متكررالغیرة الشدیدة والسلوك التملكي كمراقبة سلوك المرأة واتهامها  -3

 .التهدید اللفظي باالعتداء أو التعذیب -4

 .التهدید المتكرر بالهجرة أو الطالق -5

 )42: 2009 العواودة،(تخریب أو تدمیر ممتلكاتها الشخصیة  -6

وهو اللجوء إلى االستدراج بالقوة والتهدید أو استخدام المجال الجنسي في  :العنف الجنسي-4-3

مظاهر العنف  المزعجة والخطیرة خاصة وأنه غالبا ما یبقى طي الكتمان نتیجة خجل  إیدائها ویعتبر أحد

  .الضحیة وخوفها من انتقام المعتدي، ومن جهة ثانیة إدراكها أن المجتمع سیوجه اللوم إلیها

  :وتكون اإلساء الجنسیة للمرأة داخل أسرتها عن طریق

 .تعبیرات لفظیة وتعلیقات عن المرأة وجسدها - 

 .ش الجنسي والشتم بألفاظ نابیةالتحر  - 

 .إغتصاب المحارم وهتك العرض - 

اغتصاب الزوجة أو إجبارها على الممارسة الجنسیة بأشكال شادة ومنحرفة خارجة عن قواعد  - 

 .الخلق والدین

 .بثر االعضاء الجنسیة الحساسة أو تشویهها - 

لزوجیة بشكل  عنیف هناك من األزواج من یقومون بإدالل الزوجة عن طریق ممارسة العالقة ا - 

 )109: 2008رجاء، سامي، (أو كجزء من  العنف  الممارس ضدها 

  :وقد یتخذ العنف ضد المرأة أیضا شكال مادیا  وذلك من خالل: العنف اإلقتصادي-4-4

 .منع المرأة من العمل مع عدم إعطائها النقود واخضاعها لمراقبة صارمة لمصاریفها - 
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 .یحة والخدمات الدراسیة المبذولة للفتیات بالمقارنة مع الذكزرالتمییز في مستوى الرعایة الصح - 

 .منع المرأة من الوصول إلى مواردها المادیة - 

 .حرمانها من حقها في المیراث - 

 .إجبار المرأة العاملة على تسلیم صكها البنكي للرجل - 

 .استعمال وصرف راتبها دون إذنها وعلمها أین تصرف أموالها - 

 .إلخ... الحلي : ها الشخصیة مثلاالستیالء على ممتلكات - 

 .إلخ... عدم االنفاق علیها وحرمانها من احتیاجاتها الضروریة كالمالبس والمأكل  - 

وٕاذا طالبت بالحصول على حقوقها أو تلبیة حاجیاتها یثور ضدها الرجل ویتهمها بالتبذیر أو أنها غیر 

حتى ال تعود مرة أخرى إلى مطالبته  قادرة على إدارة واستعمال أموالها، وقد یعتدي علیها بالضرب

  .)50: 2010ریحاني ، (بزیادة مصروفها أو استعادة راتبها 

وتشیر الدراسات أن اشكال العنف سابقة الذكر مرتبطة ببعضها البعض، حیث یمكن ان یسبق العنف 

تصل إلى اللفظي العنف الجسدي أو الجنسي أو یتزامن معهما أو یلیهما وقد یتفاقم العنف والقسوة ل

ریحاني زهرة بعنوان العنف األسري ضد المرأة وعالقته : حد القتل في بعض الحاالت وتشیر دراسة

بالضطرابات السیكوسوماتیة بأن هناك أشكاال مختلفة للعنف الموجه ضد المرأة حیث تصاغ هذه 

على األنواع من العنف في شكل إیذاء لفظي أو نفسي أو جسدي ویتصدر العنف بأكثر من شكل 

  .بقیة األشكال المنفردة حسب طبیعة األزواج وٕاختیارهم لشكل العنف الذي یمارسونه
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  : نتائج وأثار العنف ضد المرأة-5

للعنف االسري أثار صحیة جسدیة ونفسیة،  وكذلك اقتصادیة وخیمة على النساء ضحایا      

ضائها، ویمكن إبراز أهم االثار العنف، وعلى األطفال داخل االسرة التي یمارس فیها العنف بین أع

  :السلبیة للعنف

كالكدمات والرضوض المختلفة، جروح، كسور، تمزق : األثار الصحیة الجسدیة  والنفسیة - 

االنسجة، ارتجاج المخ، فقدان جزئي للسمع والبصر، هاالت سوداء حول العینین، التأثیر على 

،  اإلجهاض، وفي حاالت العنف القصوى إلخ... الرحم، الكبد، الطحال، : األعضاء الحیویة مثل

 .)15: 2003 هبة  حسین،(یصل الضرر إلى اإلعاقة أو الموت 

بتنادر المرأة "األثار النفسیة والتي في معظم الظروف تولد االضطرابات النفسیة وما یسمى  - 

یتضمن  أعراض اإلكتئاب وانخفاض الشعور :  Sandrome de la femme battue" المضروبة

 ة وال تستطیع إیقاف اساءة أي شخص لها، الخوف وفقدان الثقة بالنفس، یشعرهن دوما بالقیم

 بالعجز عن تغییر مسار حیاتهن، الشعور باحتقار الذات واالحباط، االحساس الدائم باالعتمادیة  - 

 .)44: 2008 قدرة ،(واالتكالیة على الرجل، القلق والتوتر 

هي متنواعة وتأثر سلبا على المرأة ) سیكوسوماتیة(یة جسد- األثار الجسمیة والنفسیة أو النفس - 

فقدان الشهیة، إضطرابات الدورة الشهریة، اضطرابات في المعدة والقولون، : وصحتها ومنها

إضطرابات في افراز الغدد، اإلصابة بمرض السكري، آالم الرأس، األرق، فقدان مؤقت للذاكرة، 

 .)18: 2003هبة حسین، ( إلخ... البرود الجنسي،

 : ویمر العنف كخبرة صدمیة بعدة مراحل هي - 

 الصدمة - 
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 االنسحاب - 

 االنكار - 

 االضطراب النفسي - 

 الخوف من تكرار العنف - 

 )7: 2001زینب محمود،(االرتباك -

   :النظریات المفسرة ضد المرأة-6

 في السنوات األخیرة أدرك المجتمع جدیة وخطورة العنف ضد المرأة و لفهم و تفسیر هذه المشكلة     

  :حاول العدید من العلماء و المنظرین تناول هذا السلوك من جوانبه البیولوجیة والنفسیة واالجتماعیة ومنها

یبحثون أصحاب النظریة في العوامل البیولوجیة كالصبغیات والجهاز : النظریة البیولوجیة -6-1

والتأثیرات البیوكیمیائیة  العصبي  المركزي والالمركزي والهرمونات والجینات الجنسیة والغدد الصماء،

واالنشطة الكهربائیة في المخ التي تساهم في ظهور السلوك العدواني لدى الرجل ولقد أمكن بناء على ذلك 

  اجراء جراجات استئصال بعض التوصیالت في هذه المنطق لتحویل االنسان من حالة عنف إلى حالة 

  .)56: 2010ریحاني، ( 1977ومایسر  1970هدوء وهذا ما أشارت إلیه دراسات مارك 

   :نظریة التحلیل النفسي -6-2

یعتبر فروید من مؤسسي هذه النظریة حیث یرى أن العنف مالزم للطبیعة االنسانیة، ویعتقد فروید    

بوجود مختلف أنواع البواعث المعادیة ضد المقربین والمهیأة لالندفاع،  إلى الخارج والكشف عن طبیعتها 

لمیل الى العدوان هو التنظیم القتالي الغریزي في االنسان ومیل الى التدمیر، إما تدمیر العدوانیة، ألن ا

نفسه أو تدمیر اآلخرین، والسادیة هي حالة نفسیة تتخذ طابع المسیطر على اآلخر والحط من شأنه من 
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ذ وضعیة أجل إعالء شأن الذات بواسطة العنف أما المرأة المعنفة العاجزة عن الدفاع عن نفسها تتخ

االنسان المقهور الذي یلوم نفسه، ومن أشكال المازوشیة التي تظهر لدیهن هو المیل إلى إیذاء النفس 

وجعلها تعاني، حیث هناك نساء یملن إلى تعذیب أنفسهن بالطقوس واألفكار القهریة، كذلك المیل إلى 

  )64: 2008فیصل ،() الهروب من الفشل(المرض الجسدي وهذا ما یسمى عند فروید 

  :نظریة التعلم االجتماعي-6-3

یفترض أصحاب هذه النظریة أن األشخاص یتعلمون سلوك العنف بنفس الطریقة التي یتعلمون بها  

 Banduraأنماط السلوك األخرى، من خالل مالحظة سلوك اآلخرین ومطابقته بسلوكهم وقد حدد بندورا 

ثل في تأثیر األسرة والثقافة الفرعیة، واالقتداء ثالث مصادر للسلوك العنیف في المجتمع الحدیث وتتم

بالنموذج ویرى بندورا أن العنف والعدوان نمط من السلوك یكتسبه الفرد من خالل التعلم االجتماعي، عن 

طریق المحاكاة والتقلید، وأن سلوك العنف یتم تعلمه من خالل العالقة المتبادلة بین االباء واالبناء وخبرات 

  .)50: 2008قدرة ،(كرة الطفولة المب
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  :الخالصة

كاستنتاج لما تم الوصول إلیه من خالل هذا الفصل و من خالل عرض وتفصیل في 

المعلومات حول العنف ضد المرأة برز لنا أن أكثر عامل مؤثر في تعنیف المرأة یكمن في التنشئة 

قافة التي تكتسبها الفتاة و توعیها لتصبح االجتماعیة، التي تعتبر بمثابة منشئ للفكر و التقالید و الث

امرأة ذات فكر حر و مستقل، و تعمل على إبراز مكانتها و رقیها في المجتمع بحیث أن التنشئة في 

األسرة أو في المدرسة أو في المجتمع تعمل على نقل الفكر و التراث ، و بهذا فهي أكثر عامل في 

ه من أخالق و قیم و مبادئ و سلوكات لجمیع أفراد تعرض المرأة للعنف أوال من خالل ما تبعث

فكیف إذا كان الدین هو ركیزة " الدین معاملة"المجتمع فمن قول رسول اهللا صّلى اهللا علیه و سلم 

.البالد و عمادها ال یكون التخلق و الخیر  أسمى أسالیب المعاملة الحسنة و مبادئ یعمل األفراد بها
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 :الدراسة االستطالعیة  .1

جتماعیة من أجل التعرف تعتبر الدراسة االستطالعیة خطوة هامة و أساسیة في البحوث النفسیة و اال

البحث " على میدان البحث ولتفادي النقائص والغموض الذي قد تحدثه أدوات القیاس ، و تسمى أیضا 

الكشفي أو الصیاغي و هو البحث الذي یستهدف التعرف على المشكلة و الظروف المحیطة بالظاهرة 

 .   (Barello, 2012 :129)والكشف عن جوانبها و أبعادها 

  :هدفت الدراسة االستطالعیة إلى : أهداف الدراسة االستطالعیة .  1. 1

 .جمع المعلومات من مجتمع الدراسة األساسیة  - 

 .التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات القیاس لتصبح في األخیر جاهزة - 

و مضبوطة یمكن الوثوق في نتائجها، و اعتمادها كأدوات الدراسة األساسیة و لتفادي  

 .قدر اإلمكانالنقائص 

  : عینة الدراسة اإلستطالعیة و مواصفاتها . 2.1

من أجل التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة تم اختیار عینة من النساء ضحایا      

نساء وزعت  10العنف بطریقة قصدیة و هي عبارة عن اختیار عمدي لمجموعة النساء و شملت العینة 

ف معرفة وجهة نظرهن حول القیم بأنواعها  واستمارة التوجه نحو الحیاة ، وقبل علیهن االستمارتین ، بهد

  . توزیع االستمارات تم إجراء المقابالت كخطوة أولى للتعرف على هذه الفئة من النساء و لبناء الثقة معهن

دراسي ، السن ، المستوى ال(تمثلت خصائص أفراد عینة الدراسة االستطالعیة حسب المتغیرات التایة  - 

 :كما هو موضح في الجدولین التالیین  ) الحالة االجتماعیة 
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  .یوضح توزیع السن حسب الحالة االجتماعیة:  (01)جدول رقم 

  المجموع  الحالة االجتماعیة  المرحلة العمریة

    مطلقة  متزوجة  عازبة

  2 0  1  1  25أقل أو یساوي 

26 -39  1  4  1  6  

  2  0  2  0  40أكبر أو یساوي 

  2  7  1  10  

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن توزیع السن للنساء ضحایا العنف حسب حالتهن االجتماعیة      

سنة یتمثل في امرأة عازبة وأخرى متزوجة وال یوجد  25النساء اللواتي سنهن اقل او یساوي :یتوزع كالتالي

من عدد  4=للعازبات و نبالنسبة  1=سنة  ن39- 26نساء مطلقات في هذه المرحلة العمریة، أما من 

 7= بالنسبة للعازبات ون 0=، ن40المتزوجان، وواحدة مطلقة،اما المرحلة العمریة أكبر أو یساوي 

متزوجات وواحدة مطلقة، وبالتالي نستنتج أن في عینة الدراسة اإلستطالعیة  المتزوجات یمثلن أكبر عدد 

  . 7ویساوي 

  

  

  

  .لسن حسب الحالة االجتماعیةیوضح توزیع ا): 01(الشكل البیاني رقم 
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  .یوضح توزیع السن حسب المستوى الدراسي:  (02)جدول رقم 

    المستوى الدراسي  المرحلة العمریة

  جامعي  ثانوي  متوسط أو أقل  المجموع

  2  1  0  1  25أقل أو یساوي 

26 -39  1  1  4  6  

  2  0  1  1  40أكبر أو یساوي 

  3  2  5  10  

من  3=ن:نة الدراسة االستطالعیة  تتوزع من حیث المستوى الدراسيمن خالل الجدول نالحظ أن عی 

 %50و  %20بنسبة  2=، و اللواتي مستواهن ثانوي ن %30اللواتي مستواهن متوسط أو أقل بنسبة 

  .، وهي أكبر نسبة 5=ممن مستواهن جامعي حیث عددهن ن

  

  

  

    

    اسيیوضح توزیع السن حسب المستوى الدر :  )2(الشكل البیاني رقم   
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  :المجال المكاني و الزماني . 3.1

طبقت الدراسة االستطالعیة على مجموعة من النساء تحمل نفس الخصائص و الشروط التي تفیدنا    

  . 2017إلى مارس  2016في هذه الدراسة وذلك من مدینة مستغانم في الفترة الممتدة من سبتمبر 

  :الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة  .4.1

مقیاس القیم لـمحمود السید أبو النیل و ماهر محمود الهواري على منوال االختبار الذي أعده كل . 1.4.1

یهدف إلى قیاس القیم و اإلتجاهات ، .  Lindzyو لندزي  Vernon، فرنون  Alportمن ألبرت      

لقیم االقتصادیة ، و هي ا Springerوذلك استنادا إلى التوجهات القیمیة الستة التي أوضحها سبرانجر 

و یتكون المقیاس من مجموعة من األسئلة التي ,االجتماعیة، النظریة ، السیاسیة ، الدینیة و الجمالیة 

تتضمن مواقف مألوفة تعكس التوجهات القیمیة تدور حول االهتمامات  الراهنة لألشخاص و خاصة 

  :و یتكون المقیاس من . داتهن النساء و التي تتمثل في انشطة معینة تتعلق بتفضیالتهن و معتق

  )السن ، المستوى الدراسي ، الحالة االجتماعیة( تشمل : النتغیرات الشخصیة  - 

سؤال في حالته األصلیة قبل التحكیم و التعدیل ، كل سؤال  30المقیاس یتكون من : أسئلة االختبار - 

و , أي من الفقرتین تفضلهما أكثر  یتم اختیار إحداهما أو كالهما ، مع بیان) أ، ب(یشتمل على فقرتین 

  : كما یوضحه الجدول التالي ) عشر فقرات لكل قیمة (العبارات موزعة على القیم 
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 )02( أنظر الملحق رقم.على القیم التي تقیسها قبل التحكیم  یوضح توزیع فقرات المقیاس: )3(جدول رقم 

  الفقرات التي تقیسها  القیم

  أ 30 –أ  24 –أ  19 –ب  18 –ب  12 –أ 10  -ب  9 –أ  8 –ب  5 –ب  4  الدینیة

  ب 29 –ب  28 –ب  25 –ب  24 –أ  23 –أ  22 –ب  19 –ب  10 –ب  2 –أ  1  النظریة

  ب 30  -أ  28 –ب  27 –أ  25 –ب 14 - أ  13 –ب 11 –أ  7 –أ  4 –أ  3  االجتماعیة

  أ  21–أ   20 –ب   17 –ب   15 –أ  9 –ب  8 –ب  6 –ب  3 -أ   2 –ب 1  االقتصادیة

  أ 29 –أ  27 –أ  26 –ب  23 –ب  2 2 –ب  21-ب  16-أ  15-أ  14 -ب 13  السیاسیة

  ب  26 –ب  20 –أ  18- أ  17- أ  16- أ  12- أ  11 –ب  7 –أ  6 –أ  5  الجمالیة

  :كیفیة اإلجابة على بنود المقیاس  .1

ن لكل سؤال و تبدي وجهة نظرها إتجاهها المطلوب من كل فرد من أفراد العینة أن تقارن بین العبارتی

  :بحیث تضع 

  .أمام العبارة التي تفضلها بدرجة أكبر(++) عالمة  - 

  .واحدة أمام العبارة األقل تفضیال(+)عالمة  - 

  .أمام العبارة التي ال تفضلها إطالقا ) - (عالمة  - 

  ، ) أ(للجواب ) أفضلها أكثر(إذا كانت المستجوبة ترید إختیار عبارة : مثال توضیحي 

  :فستكون اإلجابة كالتالي ) ب(للجواب ) ال أفضلها(و العبارة 

  هل تنصحین من یرید الزواج بأن یختار شریكة حیاته ؟  - 

  (++) .من أصل طیب و متدین  -أ      
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  ) - (من عائلة طیبة و مقتدرة  -ب      

  :صدق المقیاس  .2

حته في قیاس السمة و كیف ینجح في قیاسه ؟ یشیر مفهوم الصدق إلى مدى صالحیة المقیاس و ص

  :فكل اختبار صادق ثابت بالضرورة و قد تم التأكد من صدق مقیاس القیم بالطرق التالیة 

  :صدق المحكمین   –أ 

تم عرض المقیاس على األستاذ المشرف و مجموعة من األساتذة من قسم علم النفس بكلیة العلوم 

محكمین ، بغیة إبداء آرائهم وٕاعطاء  7ن بادیس بمستغانم البالغ عددهم االجتماعیة بجامعة عبد الحمید ب

  مالحظاتهم حول بنود المقیاس و مدى مناسبتها من حیث الصیاغة و األسلوب

و حذف  %50وذلك  بتقدیر نسبة الموافقة على المقیاس و  اعتماد الفقرات التي وافقوا علیها بأكثر من 

  . % 50من  الفقرات التي وافقو علیها بأقل

  : التي شملت التعدیل في ما یلي  وتمثلت الفقرات

  .یوضح الفقرات المعدلة و المحذوفة في مقیاس القیم  ):4(الجدول رقم 

  الفقرة المعدلة  الفقرة األصلیة  الرقم

  تكنولوجیا اإلعالم اآللي: تصبح   اللغات و العلوم الطبیعیة: أ   1

  حذفت  )أ ، ب(  2

  حذفت  )أ ، ب(  5

  أماكن العبادة  )أ ، ب(  12

  أي األخبار تفضلین  أي األخبار تحبین  15
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  رومنسیة  مشاعریة  16

  حذفت  )أ ، ب(  17

  حذفت  )أ ، ب(  

وعلى ) أ،ب(سؤال و كل سؤال یشتمل على فقرتین  26بعد المراجعة من طرف المحكمین ثبت صدق   

ي تفضلهما أكثر ، العبارات موزعة على القیم كل مستجوبة اختیار إحداهما أو كلیهما مع بیان الفقرتین الت

فقرات للقیم االجتماعیة و هنا نالحظ أن  10فقرات للقیم النظریة ،  8فقرات للقیم الدینیة ، 9الستة بواقع 

فقرات للقیم السیاسیة ،  9فقرات للقیم االقتصادیة ،  8عددها بقي كما هو كوننا ندرس حالة اجتماعیة ، 

  :كما یظهر في الجدول التالي .الیة فقرات للقیم الجم 8

  )03(أنظرالملحق.والمعدلة یوضح توزیع فقرات المقیاس على القیم في صیغته النهائیة:  )5(الجدول رقم

  الفقرات التي تقیسها  القیم

  أ 26  –أ   20 - أ   16- ب  15 –ب  10 –أ  8 -ب   7 –أ  6 –ب 3  الدینیة

  ب 25 –ب  24 - ب  21 –ب  20 –أ  19 –ب  16 –ب  8 –أ 1  النظریة

  ب26  -أ 24 –ب  23 –أ  21 –ب  12 –أ  11 –ب  9 –أ  5 - أ 3 –أ  2  االجتماعیة

  أ 25 –أ  18 –أ  17 –ب  13 –ب  6 –ب  4 –ب  2 –ب  1  االقتصادیة

  ب 19 –أ  23 –أ  22 –ب  18 –ب  14 –أ  13 –أ  12 –ب  11 –أ  7  السیاسیة

  ب 22  –ب  17 –أ  15 –أ  14 –أ  10 –أ  9 –ب  5 –أ   4  الجمالیة

بعد إجراء التعدیالت على فقرات المقیاس و هذا مع أخذ بعین االعتبار    :الصدق التجریبي  -ب

نساء من صحایا  10مالحظات األساتذة المحكمین ، ثم تمریر المقیاس على عینة تجریبیة متكونة من 
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و .رتبطة بالمقیاس كتمریره و تفریغه  و كذا إجراء التقویم العنف بغیة التعرف على مختلف اإلجراءات الم

علیه تم التأكد من أن مصطلحات المقیاس مفهومة وواضحة ، خالیة من الغرابة و الصعوبة ما عدا خط 

  .الكتابة بزیادة حجم الحروف و توسیع الفراغ بین القوسین أي اإلجابة 

  : الصدق الداخلي  -جـ 

اق الداخلي عن طریق حساب معامل االرتباط بین أبعاد المقیاس الستة و تم التحقق من مدى االتس

  :الدرجة الكلیة للمقیاس كما هو موضح في الجدول التالي 

  )04(أنظر الملحق .یوضح معامل االرتباط لالتساق الداخلي لمقیاس القیم  )6(الجدول رقم 

المتوسط   أبعاد المقیاس

  الحسابي

االنحراف 

  المعیاري

رتباط معامل ال

  بیرسون

  مستوى الداللة sigقیمة 

  0.01دالة عند مستوى   0.000  0.92  1.75  15.80  القیم الدینیة

  0.01دالة عند مستوى   0.002  0.85  1.42  13.40  القیم النظریة

  0.05دالة عند مستوى   0.013  0.74  2.09  17.20  القیم االجتماعیة

  0.05ند مستوى دالة ع  0.021  0.71  1.26  13.50  القیم االقتصادیة

  غیردالة   0.137  0.50  1.33  13.70  القیم السیاسیة

  0.01دالة عند مستوى   0.007  0.78  2.00  12.70  القیم الجمالیة 

خلصت النتائج . عند حساب معامالت االرتباط لكل بعد مع الدرجة الكلیة لكل محور من محاور القیم 

  0.01لیة دالة عند إلى معامالت إرتباط أغلب المحاور مع الدرجة الك
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  .تمتع المقیاس بصدق داخلي مقبول مما یشیر إلى 0.05و أخرى دالة عند 

  :ثبات مقیاس القیم بطریقة ألفا كرنباخ. 3

. یوضح معامل ثبات القیمة الكلیة لمحاور مقیاس القیم باستخدام ألفا كرنباخ )7(الجدول رقم 

  )05(انظر الملحق 

  ألفا كرنباخ  عدد الفقرات

52  0.806  

   0.806یتضح من الجدول أن معامل ثبات أبعاد المقیاس باستخدام ألفا كرنباخ تساوي 

  .ما یشیر إلى تمتع المقیاس بثبات مقبول. وهي قیمة مقبولة إلى حد ما 

 .Life Orientation Test  ( LOT :(مقیاس التوجه نحو الحیاة : 2.4.1

یفید هذا ) Scheier-Carver    )1985یر كارفر صمم هذا المقیاس باللغة الإلنجلیزیة من طرف شا

  .المقیاس في التعرف على النزعة لدى الطلبة في اإلقبال للحیاة و اإلستبشار نحو المستقبل

بانه النزعة او المیل للتفاؤل او التوقع العام للفرد بحدود اشیاء أو   Scheier-Carverبحث عرفه 

  ).55 :2002األنصاري،(أحداث حسنة 

 :ناء المقیاسب   1.

فقرات من طرف شایر و كارفر و          10بني المقیاس بعدد من البنود بلغت في مجموعها     

       9-7- 3و بالنسبة للفقرات  10- 4-1المرقمة ) التفاؤل(هي مقسمة الى فقرات ایجابیة مستقبلیة 

  .)التشاؤم(و هي سلبیة تقیس 
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تسجل على أنها جزء من المقیاس المعدل،و هذا  هي عبارة عن حشو فقط ال 8-6- 5- 2العبارات 

األخیر تم إعداده بغرض إبعاد عبارتین من المقیاس األصلي الذي تناول أكثر من أسلوب تعامل مع 

  0،95توقعات إیجابیة مستقبلیة اإلرتباط بین المقیاس المعدل و األصلي هو 

 :ترجمة المقیاس 2.

زیة إلى اللغة العربیة، ثم إعادة الترجمة للغة األصلیة ترجمت الطالبة المقیاس من اللغة اإلنجلی

باإلستعانة بثالثة أساتذة متخصصین في اللغة اإلنجلیزیة و اللغة العربیة ، علما أن تكییف ) اإلنجلیزیة(

و قورنت ). LOT(مع الحفاظ على الرمز ) للنساء ضحایا العنف(العبارات كان حسب الفئة المستهدفة 

فأدرجت بعض التعدیالت الطفیفة ) . 2002(بالنسخة المترجمة من طرف األنصاري الترجمة الحالیة 

على المقیاس المترجم حسب الخصائص الثقافیة للمجتمع الجزائري مع الحفاظ على صیغة التعلیمة الواردة 

  .في المقیاس األصلي باللغة اإلنجلیزیة 

ذ المؤطر الذي بدوره كانت له بعض عرضت الطالبة الفقرات المعدلة قبل اإلجراء على األستا - 

  .التصویبات في صیاغة العبارات 

  . حسب الترجمة : كیفیة اإلجابة على بنود المقیاس  3.

على درجة موافقتك ) x(إقرئي كل عبارة و حددي انطباعاتك و توقعاتك ، وذلك بوضع إشارة : التعلیمة 

  :خمسة التالیة على أن تختاري لكل عبارة إلجابة واحدة من اإلجابات ال

  غیر موافقة بشدة –غیر موافقة  –محایدة  –موافقة  –موافقة بشدة 

  "جـ"، " د" ، " ت"، " ب"، " أ: "رمزها على الترتیب 
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  یوضح سلم مقیاس التوجه نحو الحیاة :  )08( الجدول رقم 

  الدرجة  اإلجابة

  0 أعارض بشدة        

  1 أعارض  

  2 محاید

  3 موافق

  4 ةموافق بشد

  : 1،4،10یوضح تسجیل الدرجات بالنسبة لألسئلة اإلیجابیة :  )09(الجدول رقم  - 

  الدرجة  الرمز  اإلجابة

  0  أ أعارض بشدة

  1  ب أعارض           

  2  ت محاید            

  3  د موافق            

  4  جـ موافق بشدة         
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  9،  7،  3بة لألسئلة السلبیة  یوضح تسجیل الدرجات بالنس:  )10(الجدول رقم 

  الدرجة  الرمز  اإلجابة

  4  أ أعارض بشدة

  3  ب أعارض           

  2  ت محاید            

  1  د موافق            

  0  جـ موافق بشدة         

  

هو  0: و بالتالي  4إلى  0عند جمع المجموعتین أعاله یتم الحصول على قیمة التفاؤل على سلم من 

  .متفائل قلیال  15هو أقصى التفاؤل في المعدل معظم األشخاص یسجلون نتیجة  24التشاؤم ،  أقصى

   :صدق المقیاس . 4

علما بأن فقرات مقیاس التوجه نحو الحیاة تم التحقق منها من طرف صاحب المقیاس بحساب معامل 

  .االرتباط بیرسون للبنود الستة

)  10751(و تم استرجاع )11196(عشوائیة عددها المقیاس على عینة  Scheier-Carver  طبق_

  ).06أنظر الملحق رقم: (استمارة و الجدول التالي یوضح نتائج معامل االرتباط 
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  .الستة و الدرجة الكلیة ) LOT(یوضح نتائج معامل االرتباط بیرسون كل بنود  ):11(الجدول رقم 

  قیمة معامل االرتباط بیرسون  )LOT(بنود المقیاس 

1  0.51  

2  0.64  

3  0.58  

4  0.72  

5  0.68  

6  0.62  

یتضح من الجدول أعاله أن معامالت االرتباط بین كل بند و الدرجة الكلیة بعد عملیة التصحیح       

أن معامالت االرتباط مقبولة و تعد مؤشرا مقبوال لصدق : لمقیاس التوجه نحو الحیاة من طرف صاحبه 

  .االتساق الداخلي لهذا المقیاس

  ):LOT(ثبات مقیاس التوجه نحو الحیاة . 5

فكانت النتائج كما . في حساب ثبات المقیاس على طریقة معامل ألفا كرنباخ  Scheier-Carverاعتمد 

  ).06أنظر الملحق رقم: (هي موضحة في الجدول التالي 

  . یوضح معامالت ثبات مقیاس التوجه نحو الحیاة األصلي المترجم: )12(الجدول رقم 

  معامل ألفا كرنباخ  دد الفقراتع

6  0.84  

وبالتالي تبین من معامالت الصدق و الثبات التي تم الحصول علیها من طرف صاحب المقیاس المقدمة 

أن مقیاس التوجه نحو الحیاة لهذه الدراسة یتمیز بخصائص سیكومتریة عالیة، ) 12(و) 11(بالجدول رقم 
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أي یقیس ما وضع لقیاسه ، فیمكن تطبیقه باطمأنان كأداة قیاس و یتمتع بقدر من االستقرار في نتائجه 

  .التوجه نحو الحیاة في دراسات الحقة

  :نتائج الدراسة االستطالعیة . 5.1

ضبط المجتمع األصلي للدراسة األساسیة، و المتمثل في مركزین للنساء ضحایا العنف و في وضع  - 

  .اعیل  بتیبازةاألول بمستغانم و الثاني ببوسم. صعب بالجزائر 

  .تحدید عینة الدراسة األساسیة وذلك بأخذ بعین االعتبار عاملي السن و المستوى الدراسي - 

نظرا لطبیعة الموضوع الذي یتناول القیم من أجل معرفة التغیرات القیمیة الحاصلة في المراحل العمریة . 

  .المختلفة

متریة و مدى مالئمتها لعینة التأكد من أدوات جمع البیانات من حیث خصائصها السیكو  - 

  .الدراسة من حیث األلفاظ المستخدمة و طریقة اإلجابة

 :الدراسة األساسیة  .2

  :منهج الدراسة األساسیة . 1.2

اعتمدنا في هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي كونه األنسب لدراسة هذا النوع من المواضیع ، فهو 

ولكل منهج وظیفته . یتضمن قدر من التفسیرات لهذه البیاناتال یقتصر على جمع البیانات و وصفها بل 

  .)92: 1995بوحوش، (و خصائصه التي یستخدمها كل باحث في میدان اختصاصه 

  : مجتمع الدراسة  2.2

تمثل مجتمع الدراسة في مجموعة من النساء ضحایا العنف و اللواتي هن في وضع صعب في مراكز 

 10( إمرأة  40مدینة مستغانم و بوسماعیل بوالیة تیبازة ، یبلغ عددهم خاصة للتكفل بهذه الفئة ،  في 
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و بالتلي تم التعامل مع جمیع أفراد ) امرأة من مركز بوسماعیل بتیبازة  30نساء بمركز مستغانم و 

وتمثلت خصائص هؤالء النساء حسب المتغیرات . المجتمع في كال المركزین وفق طریقة الحصر الشامل

  ) .لسن ، المستوى الدراسي ، الحالة االجتماعیة ا( التالیة 

  یوضح توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب متغیر السن:  )13(الجداول رقم_ أ

  المجموع  النسبة المئویة  العدد  المرحلة العمریة

   %37.5  15  فأقل 25

40  26 -39  16  40% 

 %22.5  فأكثر 40  فأكثر 40

  

 25توزیع النساء ضحایا العنف متقاربة عند المرحلتین العمریتین  یظهر من خالل الجدول اعاله أن نسب

أما  %22.5فأكثر حیث كانت  40سنة ، وبنسبة قلیلة عند المرحلة العمریة  39إلى  26فأقل و من 

فعددهن  39و  26أما المرحلة العمریة بین  % 37.5بنسبة  15فأقل بلغ عددهن  25المرحلة العمریة 

  .و هي أكبر نسبة %40امرأة بنسبة  16

  

  

  

 یوضح توزیع السن لمجتمع الدراسة االساسیة) 03(الشكل البیاني رقم
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  .یوضح توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب الحالة االجتماعیة) 14(الجدول رقم _ ب

  المجموع  النسبة المئویة  العدد  الحالة االجتماعیة

   %47.5  19  عازبة

 %22.5  9  متزوجة  40

 %30  12  مطلقة

  "هر من خالل الجدول أن نسبة النساء تتوزع حسب حالتهم االجتماعیة كالتالي یظ

و أغلبهن أمهات عازبات ضحایا  %47.5امرأة بنسبة   19بحیث نسبة النساء العازبات أكبر وهي 

 12و أما عدد النساء المطلقات هو  % 22.5بنسبة  9العنف الجنسي ، والنساء المعنفات المتزوجات 

  :و الشكل البیاني یوضح ذلك .  % 30بنسبة 

  

  

  

  

  یوضح توزیع الحالة االجتماعیة لمجتمع الدراسة االساسیة) 04(الشكل البیاني رقم
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  :المجال المكاني و الزماني للدراسة . 3.2

یشمل تطبیق الدراسة األساسیة على مجموعة من النساء لهن نفس الخصائص و الشروط التي تفیدنا في 

مركز بمدینة مستغانم و المركز الثاني بمدینة تیبازة و بالضبط ببوسماعیل مع العلم أن  في. هذه الدراسة 

و امتدت فترة الدراسة األساسیة من شهر مارس إلى شهر . هذان المركزان هما الوحیدان في  الجزائر 

  . 2017ماي سنة 

  .یمثل توزیع أفراد مجتمع الدراسة حسب مكان الدراسة  )15(الجدول رقم

  المجموع  النسبة المئویة  العدد  رحلة العمریةالم

   %25  10  مستغانم

 %75  30  تیبازة  40

وعددهن  %25یتضح من الجدول أعاله أن عدد النساء ضحایا العنف یتوزعن في مركز مستغانم  بنسبة 

  .%75سیدة اي بنسبة  30و هن أقل بكثیر من عددهن في مركز بوسماعیل الذي به  10=ن

  

  

  

  

  یوضح توزیع مجتمع الدراسة االساسیة حسب المكان) 05(بیاني رقمالشكل ال



  اإلجراءات المنھجیة للدراسة المیدانیة             :                                      الفصل الخامس
 

80 
 

  :أدوات الدراسة األساسیة . 4.2

تم استخدام مقیاس القیم لـمحمود السید أبو النیل و ماهر محمود الهواري على : مقیاس القیم . 1.4.2

  . Lindzyو لندزي  Vernon، فرنون  Alportمنوال االختبار الذي أعده كل من ألبرت 

  :ویتكون المقیاس من 

  )السن ، الحالة االجتماعیة ، المستوى الدراسي(و تشتمل : المتغیرات الشخصیة   - 

سؤال كل سؤال یشتمل على فقرتین أ و ب تختار المستجوبة إحداهما  26یتكون من : أسئلة االختبار  - 

  ).03أنظر الملحق رقم(أو كلیهما ، مع بیان أي الفقرتین تفضلها أكثر 

، و درجتین (++)یتم احتساب ثالث درجات لالستجابات التي تفضلها بدرجة أكبر : تصحیح االختبار  - 

  .و درجة واحدة لالستجابات التي ال تفضلها مطلقا(+) لالستجابات التي تفضلها بدرجة أقل 

  :مقیاس التوجه نحو الحیاة . 2.4.2

الذي صمم من طرف شایر  LOT (Life Orientation Test(تم استخدام بمقیاس التوجه نحو الحیاة 

باللغة اإلنجلیزیة ، قامت الطالبة الباحثة بترجمته إلى اللغة  1985لسنة  Sheier et Carverوكارفر 

  ). 07أنظر الملحق رقم . (العربیة باالستعانة بمتخصصین في اللغتین 

 :فقرات هي  10اشتمل المقیاس على  - أ

 .) 10،  4،  1(ثالث فقرات إیجابیة  - 

  ) 9،  7،  3(ثالث فقرات سلبیة  - 

أربعة فقرات عبارة عن حشو فقط استخدمها مصمم المقیاس حتى یتعرف من خاللها على  - 

  .التجاوب الفعلي للمستجوبین مع عبارات المقیاس
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على درجة الموافقة على أن تختار المستجوبة )  x( وضع عالمة:كیفیة اإلجابة على فقرات المقیاس  -ب

  :  ة إجابة واحدة من الخمس إجابات التالیةلكل عبار 

  غیر موافقة بشدة    - غیر موافقة        - محایدة        –موافقة        –موافقة بشدة     - 

  :كیفیة تصحیح المقیاس  -جـ 

یتم تصحیح اإلجابات للعبارات الموجبة و السالبة بطریق معكوسة بنفس الطریقة التي وضحتها في 

  .العیةالدراسة االستط

تم تطبیق أداتي الدراسة على النساء ضحایا العنف المقیمات بالمركزین : طریقة تمریر األداتین . 3.4.2

، حیث ) مرأة ببوسماعیل 30نساء من مستغانم و  10(امرأة  40السالف ذكرهما و اللواتي بلغ عددهن 

  :تم اتباع اإلجراءات التالیة 

)  01ملحق رقم (اط االجتماعي و التضامن لوالیة مستغانم والحصول على موافقة من مدیر النش -    

  . 2017فیفري  27وذلك بتاریخ 

و دامت  2017مارس  26تمریر المقیاس في مركز مدینة مستغانم من قبل الطالبة الباحثة بتاریخ  -    

لى و هذا بعد شرح تعلیمات المقیاسین و طریقة اإلجابة ع 2017مارس  29هذه العملیة إلى غایة 

األسئلة و تم ذلك بالتنسیق مع األخصائي النفسي العیادي بالمركز، ونظرا لقلة عدد أفراد العینة إقترح 

 30نسخة نظرا لتواجد  20االستمارات إلى مركز بوسماعیل حیث تم إلغاء  50المختص النفسي إرسال 

لمركز بوسماعیل بالتنسیق مرأة في وضع صعب و بالتالي تم تمریر المقیاسین بواسطة المربیة الرئیسیة 

  .2017ماي  02إلى غایة  2017أفریل  10مع فریق العمل هناك بتاریخ 

بعد جمع كل االستمارات تم تفریغ البیانات في جهاز الكمبیوتر و إدخالها في برنامج الحزمة اإلحصائیة 

)SPSS ( من أجل تحلیلها في ضوء فرضیات الدراسة.  
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  :  مة األسالیب اإلحصائیة المستخد. 3

تم االعتمادعلى بعض األسالیب اإلحصائیة من أجل التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات الدراسة ، 

  :وتحلیل بیانات الدراسة و هي 

  .النسب المئویة - 

  .المتوسط الحسابي - 

  .اإلنحراف المعیاري  - 

  .لوصف بیانات أفراد العینة و المرتبة للقیم السائدة

ن ، من أجل التأكد من الخصائص السیكومتریة ألدوات جمع البیانات ، و الكشف معامل ارتباط بیرسو  - 

  .عن العالقة بین النسق القیمي و التوجه نحو الحیاة 

  .معامل الثبات ألفا كرونباخ لحساب معامالت ثبات أدوات الدراسة  - 

  .السائدة تحلیل التباین األحادي لحساب الفروق في التوجه نحو الحیاة حسب نسق القیم  - 

.تحلیل التباین الثنائي الفروق في النسق القیمي حسب متغیرات السن و المستوى التعلیمي - 



 

 

  

  

  

6  
 عرض وتحلیل النتائج .1

 مناقشة الفرضیات  .2

 خالصة عامة .3

 اقتراحات وتوصیات  .4

 قائمة المصادر والمراجع -      

 المالحق  -      

 

  تحلیل ومناقشة النتائج،عرض

  الفصــــل
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  :عرض وتحلیل النتائج.1

لدى –، في المقام االول من بین القیم الستة  هناك قیم سائدة: الفرضیة األولىعرض وتحلیل نتائج :1.1

النساء ضحایا العنف ومن اجل الكشف عنها تعرض الطالبة الباحثة التكرارات و النسب المئویة 

) ال أفضلها –أفضلها بدرجة أقل  –أفضلها بدرجة أكبر(الستجابات افراد العینة حسب الخیارات المتاحة 

  ) 08 أنظر الملحق رقم(كما هو مبین في الجدول التالي) اإلجتماعیة،الدینیة، السیاسیة( ك لكل من القیمو ذل

  لدى النساء ضحایا العنف) في المقام األول(یوضح ترتیب القیم السائدة ) 16(الجدول

  الترتیب  %النسبة   التكرارات  القیم

  01  %72.50  29  االجتماعیة

  02  %20.00  08  الدینیة

  03  %07.50  03  سیاسیةال

  -  %100  40  المجموع

  

من خالل الجدول أعاله، یتبین أن القیمة السائدة في المقام األول لدى النساء ضحایا العنف هي القیمة 

بفروق طفیفة ؛ وذلك )%07.50(، فالقیمة السیاسیة )%20.00(، تلیها القیمة الدینیة )%72.50(االجتماعیة 

بو اسماعیل  لم تهتم بهن النساء المتواجدات بكل من مركزي مستغانم  و حیث ،على حساب باقي القیم

ا ما بتبازة، مما یعني أن القیمة االجتماعیة تقع في قمة النسق القیمي لدى النساء ضحایا العنف وهذ

  :یوضحه الرسم البیاني التالي
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  عنفیوضح القیم السائدة لدى النساء ضحایا ال):6(الشكل البیاني رقم 

والجدول الموالي یبین اإلحصاءات الوصفیة المرتبة للقیم السائدة ، للتحقق من هذا الفرض قمنا - 

  :باستخدام  المتوسط الحسابي و االنحراف المعیاري لدرجات القیم كما هو موضح في الجدول التالي

  ) 09 مأنظر الملحق رق ( :یم السائدةللقالوصفیة المرتبة  اإلحصاءاتیبین ) 17(الجدول 

  االنحراف المعیاري  المتوسط الحسابي  العدد  نسق القیم

  4.13  13.17  29 القیمةاالجتماعیة

  3.60  11.13  08 القیمةالدینیة

  4.04  13.33  03 القیمةالسیاسیة

  4.01  12.78  40  المجموع

  

مة لقیالمتوسط الحسابي لبحیث  ،للقیم السائدة أعاله یتبین المتوسط الحسابيالجدول من خالل 

بمتوسط حسابي  )08=ن(، و تلیها القیمة الدینیة 4.13و انحراف معیاري  قدره  13.17 )29=ن(االجتماعیة
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بمتوسط حسابي قدره )03=ن(، و في الدرجة الثالثة القیمة السیاسیة  3.60و انحراف معیاري  11.13

  . 4.04و انحراف معیاري  13.33

  :عرض وتحلیل نتائج الفرضیة الثانیة. 2.1

هناك فروق ذات دالة احصائیة في التوجه نحو الحیاة لدى النساء ضحایا العنف حسب نسق القیم " 

، للتحقق من هذا الفرض قامت الطالبة الباحثة بحساب معامل تحلیل التباین األحادي في حزمة "لدیهن

القیم السائدة كما  وهذا إلیجاد الفروق في التوجه نحو الحیاة حسب نسق,) 10انظر الملحق رقم(  spssالحصاء

  .هو موضح في الجدول التالي

  تحلیل التباین األحادي للفروق في التوجه نحو الحیاة حسب نسق القیم السائدةیبین ) 18(الجدول 

  

 sigالقیمة االحتمالیة fقیمة  متوسط المربعات  درجات الحریة  المربعات مجموع  مصدر التباین

  0.44  0.839  13.65  2  27.30  بین المجموعات

      16.26  37  601.68  داخل المجموعات

        39  628.98  المجموع

 

  27.30یساوي  )2=ن(ل یتبین من خالل الجدول أعاله أن تباین مجموع المربعات بین المجموعات

هو أقل بكثیر من تباین مجموع المربعات داخل المجموعات   13.65و متوسط المربعات یساوي  

، في حین أن مجموع المربعات للمجموع 16.26المربعات یساوي  و متوسط  601.68یساوي ) 37=ن(ل

  0.44تساوي) sig(االحتمالیة  قیمةالو   0.839تساوي  f قیمة، و 628.98الكلي یساوي 
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     .،و بالتالي ال یوجد فروق 0.05و هي أكبر من مستوى الداللة   

  :عرض وتحلیل  نتائج الفرضیة الثالثة. 3.1

ثالثة قامت الطالبة بحساب معامل تحلیل التباین الثنائي للفروق في النسق القیمي للتحقق من الفرضیة ال

 أنظر الملحق رقم( spssباستعمال برنامج  لدى النساء ضحایا العنف حسب متغیري السن و المستوى التعلیمي

  :موضح في الجدول التاليهو  ، كما) 11

سق القیمي لدى النساء ضحایا العنف حسب لتحلیل التباین الثنائي للفروق في الن) 19(الجدول 

  .متغیري السن والمستوى التعلیمي

  

 sigالقیمة االحتمالیة fقیمة  متوسط المربعات  درجات الحریة  مجموع المربعات  مصدر التباین

  0.36  1.06  0.38  2  0.768  السن

 0.58 0.55  0.20  2  0.402  المستوى التعلیمي

 0.15 1.83  0.67  4  2.66  المستوى+ السن 

  االخطاء 

  

11.27 

  

31  

  

0.36      

  40  88  المجموع
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بمتوسط  )2=ن(لمتغیر السن  0.768یساوي  مجموع المربعاتتباین أن أعاله الجدول  من خاللبین تی

وأن مجموع المربعات ،  0.36تساوي) sig( القیمة االحتمالیةو  1.06لمحسوبة تساوي ا  f و قیمة   0.38

   0.55المحسوبة  fو قیمة   0.20والمتوسط  0.402هو   )2=ن( حسب متغیر المستوى

  .  0.58تساوي   )sig ( و القیمة االحتمالیة

و القیمة المحسوبة  2.66 المربعات بمجموع السن و المستوى الدراسي: معا لمتغیرینلو مصدر التباین 

ة للسن و المستوى التعلیمي و ، بما أن كل القیم اإلحتمالی  0.15تساوي) sig (القیمة اإلحتمالیة و  1.83

  .و بالتالي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة 0.05التفاعل بینهما على النسق القیمي كلها أكبر من 

  :مناقشة الفرضیات.2

  :والتي تنص على ترتیب القیم: مناقشة الفرضیة األولى1.2. 

د النساء ضحایا العنف، بینت أن القیمة نتائج الفرضیة األولى للقیم السائدة وهي مرتبة كأنساق عنأن   بما

تعد نسبة كبیرة مقارنة مع باقي القیم و احتلت المرتبة األولى ،وتلیها القیمة  %72.50االجتماعیة بنسبة 

  ،    %7.50في المرتبة الثانیة، فالقیمة السیاسیة التي احتلت المرتبة الثالثة بنسبة  %20الدینیة ب

األولى والثانیة ، هي القیم الثالثة السائدة عند هذه الفئة مقارنة مع القیم  وهي تكاد تبتعد عن القیمتین 

الثالثة األخرى التي قل اهتمام النساء بها، ورغم هذه الفروق في متوسطات الرتب، فهذا یبن شكل التوازن 

نتائج نسق التي جاءت  )2013(واالنسجام بین األنساق القیمیة المختلفة ، وهذا ما یتفق مع دراسة سعدیة

إذا نظرنا إلى منظومة القیم في المجتمعات " )2001(القیم فیها بنفس الترتیب تقریبا،  حیث یشیر خلیفة
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العربیة في ضوء ما كشفت عنه البحوث والدراسات السابقة نجد أننا بصدد مناقشة قضیتن رئیستین األولى 

  )104:2013شرقي،(مثل في الصراع القیمي تتعلق بالتناقض أو المقارنة بین القیم والسلوك، والثانیة تت

كما یالحظ أن التوزیعات التكراریة للقیم السائدة تكاد تكون كلها اعتدالیة، وما یالحظ كذلك أن متوسط 

  .الرتب لها متقارب

تؤكد اهتمام النساء بالقضایا االجتماعیة التي تحیط بهن   13.17فبالنسبة للقیمة االجتماعیة قدر بمتوسط 

وجود هذه القیمة لدى فئة ) عبد الحفیظ مقدم (و) محمود عطیة (و) أبو سعدیة ( ع الباحثون وقد أرج

دراستهم نظرا الهتمام الفرد بالتطور االجتماعي وعالج المشكالت االجتماعیة المختلفة من عهود التأخر 

  .واالستعمار

هذا مرتبط بالجانب العقائدي، و ، 3.60وانحراف معیاري  11.13وتلي القیمة الدینیة بمتوسط رتب یساوي 

سنة أي تختلف النظرة الدینیة  40هذا یرجع الختالف سن النساء فمنهن مراهقات وأخریات منهن أكبر من 

من صغیرة السن إلى كبیرة السن، ال شك ان هذا عبارة عن  النقد بینهن واالرتیاب الحاد في العقائد، وهو 

لتعالیم الدینیة في الطفولة من غیر تخطیط وال مرحلیة، أو تعلیم ا"إلى ) حسب مصطفى زیدان(ما یرجع 

في ) كشف نصر الدین سمار(وقد" غیر مالئم لمستوى النمو لدى الفرد، أو كان ینعدم فیه التوجیه الدیني

على  هدراسته في الجزائر رغم أن الفئة  تختلف عن الدراسة الحالیة وهي حول المنهج التربوي، وانعكاسات

من عینة البحث تشعر بحیرة كبیرة بشأن بعض المسائل  %45.05تمثلت  ب. راهقیناتجاهات الم

من مراهقین العینة عبروا عن شعورهم بحیرة أكبر في القضایا  %60.43األخالقیة، في حین أن نسبة 

ائر كالجنة والنار والقدر، وقد أرجع الباحث ذلك إلى غیاب الفلسفة االجتماعیة والعقیدة اإلسالمیة في الجز 

  .وبالتالي تضاربت األهداف وتصارعت وتباینت السبل
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وهو یشیر إلى ، 5.18وانحراف معیاري یقدرب 13.33وتلي القیمة الدنیة مباشرة القیمة السیاسیة، بمتوسط 

میزة وخاصیة مجتمع البحث المهتم بالقضایا السیاسیة، وبكل ما یتعلق بالمشاكل واألوضاع السیاسیة التي 

ع وخاصة المجتمع الجزائري مهما یدل على أن هذه الفئة تؤمن بقوانین البالد والعالقات یمر بها المجتم

السیاسیة، و دلیل على ذلك التغیر المستمر في المواد القانونیة والقوانین التي تحمى المرأة وتدافع على 

  .حقوقها

ماعي والظهور والوصول كما أن من تسود لدیهن هذه القیمة نجدهن یسعون إلى تحقیق مكانة ومركز اجت

 cannoui)  .والتحكم والقدرة على إتخاذ القرار وتتمیزین بالسمات القیادیة  إلى مراتب أحسن مما هن فیها،

et autres,1999:305) 

لدى ینبغي تنمیة القیم عند هذه الفئة بشتى طرق التوعیة، وبالنظر إلى الدراسات السابقة نجد أن القیم 

عن النسق القیمي  )2007(ا على حسب الفئة التي تمثلها، فنجد مثال في دراسة نفسیة یأتي ترتیبها وأهمیته

لدى المرأة الطاقیة أن القیم النظریة جاءت في الترتیب األخیر، في حین احتلت الترتیب الثاني في دراسة 

  .عن القیم الشخصیة لدى األستاذ الجامعي ) 2012(بوعطیط

  :مناقشة الفرضیة الثانیة2.2. 

لتحلیل التباین األحادي للفروق في التوجه نحو الحیاة حسب نسق القیم ) 18(كما یظهر في الجدول رقم 

السائدة تظهر ضعیفة وغیر دالة وبالتالي فهي لیست العامل األساسي الذي یؤثر في التوجه نحو الحیاة، 

  .وٕانما هناك عوامل أخرى مسؤولة عن حالة التوجهات المستقبلیة

تتحقق الفرضیة التي تنص على وجود عالقة دالة إحصائیا بین القیم و التوجه نحو الحیاة وبالتالي لم 

  .للنساء ضحایا العنف ونقول أن الفرضیة الصفریة هي التي تحققت
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حول التوجه نحو الحیاة إال و هو نظرة استبشار نحو المستقبل، والتي ) 1995(و هذا ما یؤكده األنصاري

) 95:  2011أحمد،(ل وینتظر حدوث الخیر ویطمح للنجاح، ویستعد من خالل ذلك تجعل الفرد یتوقع األفض

على عكس القیم التي تحمل تفضیالت لغایة من غایات الوجود أو شكال من أشكال السلوك الموصلة إلى 

ا هذه الغایة وبالتالي النسق القیمي هو المعیار الذي تتمسك به المرأة ومبادئها، وتجعل منها تتوقع أمور 

مستقبلیة، والقیم هي صبغة في شخصیة الفرد ال یمكن أن تتغیر بسهولة ألن المجتمع ككل والمرأة 

خصوصا تتمسك بها لتعكس ما حولها وعن ما سیحدث لها مستقبال، أما التوجه نحو الحیاة فهو رؤیة 

كالقیم التي تتمسك  ذاتیة إما ایجابیة أو سلبیة للمستقبل وهي استعداد الفرد الغیر محدود بشروط معینة،

بها المرأة تعتبر مبادئ یعتمدها األفراد والجماعات، والتي ربما ال عالقة لها بالتوجه نحو الحیاة الذي هو 

  .إدراك لمشاعر وعالقتها بكل ما هو إیجابي وأمور جیدة أو غیر جیدة للحاضر والمستقبل

تعزى إلى السن، فنتائج الدراسة الحالیة والتي توصلت إلى وجود عالقة دالة إحصائیا في النسق القیمي 

بینت أنه لیس للسیدات فروق في النسق ألقیمي لهن حسب المرحلة العمریة كما كان متوقع وبالتالي كل 

المراحل العمریة لمجتمع الدراسة تمیزت بنضج ذهني وانفعالي واجتماعي متقارب و تبین أن القیم تصطبغ 

ة الفرد وال یتغیر مع تقدم السن، وهذا ما یؤكده دیننا الحنیف في قوله منذ الصغر والسنوات األولى من حیا

اهللا الذي خلقكم من ضعف،  تم جعل من بعد ضعف قوة، تم جعل من بعد قوة ضعافا وشیبة، "تعالى 

  ".یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر

زى لمتغیر المستوى واتضح أیضا أنه ال یوجد فروق في النسق القیمي لدى النساء ضحایا العنف تع 

التعلیمي مما یدل على وجود تجانس وبالتالي القیم السائدة لدى هؤالء السیدات ال تتأثر بالمستوى الدراسي 

أیضا،و أبعاد القیم ال تتأثر بالعملیة التعلیمیة ومراحلها، ألنها متواجدة ومنسقة منذ بدایة التنشئة األسریة 
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اجتماعیا بطبعه ویكتسب خالل عملیة التنشئة كل ما یعزز نجاح  ومرحلة الطفولة المبكرة، فالفرد یولد

عالقاته االجتماعیة من حالل التواصل واالتصال والحوار الناجح والفعال، وأیضا یكتسب قیما لالهتمام 

والحفاظ على سالمة  القیم الدینیة أوال ومن تم التربیة األسریة الحقا، ویظهر هذا من خالل تحقیق 

في دراسته حول ) 2016(املة بین ضرورات الحیاة اإلنسانیة، وهذا ما  استنتجه إسالم عطا الموازنة الك

  .يالكفاءة االجتماعیة لنساء اللواتي هدمت بیوتهن في العدوان اإلسرائیل

وما یتفق أیضا مع استجابات لمجموعة من النساء اللواتي ) 685: 2010،علي(وهذا القول یتفق مع ما قاله 

ة معهن في مركز مستغانم كانت أجوبتهن عن األسئلة حول توجههن نحو المستقبل قمنا بمقابل

وطموحاتهن واستعدادهن لألیام القادمة كلها تصب في إسقاط مشاعر ومكبوتات عن العالقات االجتماعیة 

التي عشنها والمواقف الصعبة التي مرت بها كل واحدة منهن، فمنهن من حمدت اهللا وتبین من كالمها 

  مسك بالقیم الدینیة أكثر من قیمة أخرى، واألخریات كالمهن كان یصب حول العالقات الخاصة الت

و الذكریات األلیمة التي عاشتها أكثر من انتظارها لما هو قادم،  مما یعكس القیم االجتماعیة وتوقعات 

  .مستقبلیة یخبؤها المجتمع ولیس قدر اهللا كما یفكر البعض األخر

 : رضیة الثالثةمناقشة الف3.2.  

      والتي تنص على أن هناك فروق ذات داللة إحصائیة في النسق القیمي لدى النساء ضحایا       

 .العنف تعزى لمتغیري السن و المستوى التعلیمي لهن 

بما أن النتائج اإلحصائیة بینت أن القیمة االحتمالیة للسن والمستوى كان التفاعل بینها أكبر من 

لي ال توجد فروق لترتیب القیم السائدة للنساء ضحایا العنف حسب متغیر السن وبالتا 0.05
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والمستوى، وبل حتى التفاعل بینهما لیس له تأثیر،فبعد أن تم اختیار الفرضیة وكان من المتوقع 

أن توجد فروق في سن النساء ومستواهن في تبني القیم، وبترتیب ونسق معین احتملته الطالبة 

سب حالتها الشخصیة، والسن الذي هي فیه، بالرجوع لنتائج دراسات سابقة، نجد الباحثة، كل ح

عن القیم السائدة وعالقتها بالتوافق ) 2006(منها من تأید نتیجة هذه الدراسة، كدراسة حمید

طالبات جامعیات ، تبین انه ال توجد  فروق في النسق ) 261(النفسي لدى عینة متكونة من 

الى فارق السن بینهم،اذن الیمكن للسن أن یؤثر على القیم لدى المرأة، هذا القیمي لدیهن تعزى  

راجع لربما أن شخصیة اإلنسان وقیمه تمتص من االتجاهات والمعارف والخبرات والتصورات 

التي تبلورة في شخصیته في سن مبكرة نتل بتمییز بین ما هو الصواب وما هو خطأ، ففي مرحلة 

من عمره،یكون ضمیره قد بدأ ینموا، لذلك نقول ان المرأة في هذه الحالة التمییز في سن السابعة 

بامكانها الحكم على الكثیر من القضایا التي تتعامل معها مباشرةـ، سواءا بالرفض أو القبول وهي 

تتحكم ذلك لمنظومة القیم التي استقتها من وسطها المباشر، وقد دلت الدراسات على أنه من أهم 

  ) 143: 2002بدر الدین، .( د تأكید مكانة الذات وٕالى إحترامهاحاجات االفرا

أما عن العزو للمستوى الدراسي، فنتائج الدراسة عارضت فكرة دور التعلم للمرأة في التأثیر على 

القیم فمن المعروف أن مستوى ثقافة الفرد وتعلمه یجعله یواكب مستجدات العلم والتكنولوجیا التي 

قوع في دائرة الصراع عند إصدار قرار شخصي متعلق باآلخرین وبذلك تدفع تساعده على عدم الو 

بالمرأة نحو الشعور باالستقرار النفسي الذي یعد ركیزة شعورها بالراحة واالطمئنان، ومن تم فهي 

  )111: 2000الدسوقي،.( تحافظ على هویة مجتمعها
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  :خاتمة

ضحایا العنف قد اكتسى طابعا خاصا من نستنتج مما سبق أن النسق ألقیمي لدى النساء      

طبیعة المجتمع الجزائري الذي یستقي قیمه ومعاییره من الثقافة العربیة الجزائریة، والتي تشیر إلى 

مثل علیا یصبوا إلیها كل فرد على أمل أن یمتثل بها یشعر باالطمئنان والرضا عن الحیاة وتوجه 

قیق األهداف فمل یواجه المرأة ضحیة العنف والتي ایجابي نحو المستقبل القادم للوصول إلى تح

تعیش في أوضاع صعبة تجعلها إما راضیة عن حالها أو یأسة من حیاتها لینعكس سلبا على 

دورها في المجتمع و یؤثر على مجرى حیاتهن وعلى سعادتهن المادیة والمعنویة ودرجة أملهن 

الشیها نظرا لما تتضمنها من مبادئ سامیة بالمستقبل، وكل هذه إما تدعو إلى تثبیت القیم أو ت

تحث على التعاون والتآخي واإلحساس بالغیر وغیرها فالفرد یبین نسقه ألقیمي بناءا على استعداده 

وتفاعله مع اآلخرین وما یلقاه من تشجیع وتدعیم وكف وٕاحباط حیال هذه القیم 

  ).1992،89خلیفة،(

ن عموما والمراكز الخاصة بالنساء ضحایا العنف فینبغي على المؤسسات في شتى المیادی     

فمعرفة النسق ألقیمي السائد یساعد على قدر من الفهم . لدى هذه الفئة ةأن ترسخ القیم االیجابی

والتنبؤ بسلوك السیدات في وضع صعب في المواقف المختلفة،وهذا ما یوجه الباحثین والمربین 

دعیم هذه القیم وذاك لتحسین التوجه نحو الحیاة نخو إعداد البرامج والخطط من أجل زیادة ت

  ).التعاون(لدیهن، حیث أظهرت بعض الدراسات تنمیة بعض القیم االجتماعیة 

وأوصت بضرورة االهتمام بالجوانب الوجدانیة واالجتماعیة، وتطویر األسالیب التربویة في مراكز 

  .ستطعن التعبیر عن أنفسهننساء ضحایا العنف، فهذه الفئة في حاجة إلى خبرات تجعلهن ی



 الفصل السادس                                                              عرض ، تحليل و مناقشة النتائج

 

95 
 

ومشاكلهن وأمالهن وأمنیاتهن، كما أوصت بإدخال برامج لتوجیه االتجاهات بصورة متكاملة 

لتوضیح المفارقة القیمیة المدعات والسلوك، وهذا مؤشر خطیر فمثال قد ینتهج الفرد عموما والمرأة 

  .لقیميخصوصا سلوكا متطرفا وغیر مسؤول تم یدافع عنه من وجهة تفضیله أ

وهدف دراسة القیم هو التنبؤ بسلوكات السیدات في المواقف االجتماعیة الصعبة،  ونظرتهن 

لمستقبلهن، فالقیم هي التي توجه سلوكهن، ومن تم ینبغي أن نعید النظر في كیفیة تنمیة القیم 

األخالقیة  واكتسابها وتجسیدها في سلوكات عملیة، حیث یتجه االهتمام العالمي حالیا بتنمیة القیم

بسبب ازدیاد المشكالت السلوكیة وازدیاد العنف، والتي أرجع علماء التربیة أسبابها إلى القیم، وهنا 

یأتي دور الباحثین والجامعة في إیجاد حلول لهذه األزمة أو الصراع ألقیمي إن صح التعبیر في 

ع فالمرأة تعد المدرسة ظل التغیرات السیاسیة واالقتصادیة ة االجتماعیة والدینیة في المجتم

                          .مواألساس في بناء القیم االیجابیة وترسیخها في نفوس األجیال وتجسیدها في سلوكاته

 :توصیات الدراسة

في ضوء النتائج التي أسفرت عنها الدراسة، استخلصنا مجموعة من التوصیات و االقتراحات لإلفادة في 

  من االفكار واالقتراحات التي عسى أن أن تفتح المجال لآلخرین في البحث العلمي  البحث العلمي والزیادة

االهتمام بموضع القیم، والقیام بدراسات تهتم بالموضوع سواء في الوسط العائلي أو المجتمع أو فئة من  - 

  .فئات المجتمع بغرض المعرفة ثم توجیه لتدعیم القیم االیجابیة إلطفاء السلبیة منها

راء دراسة مماثلة لمعرفة مستوى القیم الدینیة التي جاء بها الدین اإلسالمي الحنیف والتي بإمكانها إج - 

  .اإلجابة على مختلف األسئلة المیتافیزیقیة، وأبعاد أي صراع یتغرض المرأة في األوضاع الصعبة
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شاركة االیجابیة إنشاء قنوات اتصال مدعمة وبرامج داخل المركزین للنساء ضحایا العنف بغرض الم - 

  .في تنمیة قیم سلیمة وتعدیلها

. تدعیم القیم الجمالیة واالقتصادیة والنظریة نظرا التي یعیشها المجتمع المحلي، حیث تساهم هذه القیم - 

  .في ترشید وتدعیم لتوعیة هذه الفئة بالقوانین والمعلومات الجدیدة التي تدافع عن حقوق المرأة 

  .خاصة بالنساء ضحایا العنف في كل الوالیات الجزائریة االهتمام بإنشاء مراكز - 

ضرورة تحدید احتیاجات النساء األساسیة حسب إمكانیات الدولة، سواء أكانت صحیة أم تعلیمة أم  - 

  .ثقافیة، أم تدریبیة أم دینیة

  .اجتماعیین ونفسیین مدربین مهنیا على ممارسة العمل مع هؤالء النساء ناختیار أخصائیی - 

رورة عقد ورش نفسیة، تربویة تمتاز باإلرشاد الدیني، تعزز من بعد الشعور باألمل والرضا لدى ض - 

 هؤالء السیدات اللواتي هن في وضع صعب
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  02الملحق رقم

  ):...............................ة(إسم األستاذ

  .........................:......الدرجة العلمیة

  

  

  والهواري النیل أبو إعداد من القیم اختبار تحكیم ورقة

  

 )ة( المحترم )ة(األستاذ

 

 لنیل دراسة بإجراء مستغانم بجامعة" إرشاد ، توجیه و تقویم " تخصص النفس علم قسم من الطالبة الباحثة تقوم

 التكرم فالرجاء "النساء ضحایا العنف  لدى نحوالحیاةبالتوجه  القیمي وعالقته النسق"بعنوان الماستر شهادة

والمالحظة  الرأي وابداء وفیرنون ألبورت اختبار منوال على والهواري النیل أبو إعداد من القیم اختبار باالطالع على

 اإل التعریف الصیاغة، في ضوء حیث من مناسبتها ومدى للقیم، انتمائها حیث من وتحكیمها االختبار بنود في

  :جرائي للنسق القیمي 

وهو عبارة عن مجموعة اإلتجاهات المترابطة فیما بینها و التي تنظم في شكل بناء متدرج أو في شكل ترتیب هرمي 

  :أبعاد ستة القیم ولهذه لمجموعة القیم التي یتبناها الفرد وتحكم سلوكه دون أن یعي بذلك

 

 .واألخالقي  انيواإلیم الروحي بالجانب االهتمام :الدینیة القیم 1

 . الجدیدة األفكار على والتعرف القراءة إلى المیل  :النظریة القیم 2

 .واالمور العالئقیة و العاطفیة الناس بمساعدة االهتمام :االجتماعیة القیم 3

 .األموال وكسب المادیة باألمور االهتمام  :االقتصادیة القیم 4

 .اآلخرین على التأثیر یستطیع والقیادة، والسلطة ةاالجتماعی بالمراكز تهتم :السیاسیة القیم 5

 .والمظهر الشكل حیث من الجمالیة باألمور یهتم الشخص :الجمالیة القیم 6

 وجهة وتبدي سؤال لكل المعطاة العبارتین بین نقارن ان المفحوص من فالمطلوب اإلجابة كیفیة عن أما

 أمام واحدة (+)عالمة و اكبر بدرجة یفضلها التي العبارة أمام  (++) عالمة یضع بحیث اتجاهها نظرها

  .مطلقا یفضلها ال التي العبارة أمام )-( وعالمة تفضیال االقل العبارة

  واالحترام الشكر فائق تقبلوا

  



 

 

  

  مقیاس القیم للتحكیم
   القیاس مالحظات

 الفقرات

  

  

 

 تقیس 

  %75أكثرمن 

 تقیس

50%_75% 

  تقیس

50% 

  :أنھا تفید البلد أكثر من وجھة نظرك ما الدراسة التي ترین    

  .اللغات و العلوم الطبیعیة_أ

 .اإلقتصاد و أعمال التجارة_ب

  01السؤال

  قیمة نظریة

 قیمة إقتصادیة

  :إذا وجدتي العناوین اآلتیة في إحدى الصحف فأیھما تقرئین بعنایة    

  .تحسن عظیم في السوق التجاریة_أ

  .إكتشاف نظریة علمیة جدیدة_ب

  02الالسؤ

  قیمة إقتصادیة

  قیمة نظریة

إذا كان لك أحد االصدقاء أو األقارب یلتحق بالجامعة و طلب     
  :مشورتك فھل ستشیرین علیھ أن یلتحق ب

كلیة اآلداب لیصبح أخصائیا إجتماعیا یساعد الناس في حل _أ
  .مشاكلھم

  .كلیة التجارة لتعلم أصول التجارة و یصبح تاجرا كبیرا_ب

  03السؤال 

  یمة إجتماعیةق

  

  قیمة إقتصادیة

  :إذا كان لدیك وقت فراغ فھل تفضلین إستغاللھ في    

  .زیارة بعض األصدقاء و األقارب_أ

  .قراءة في بعض الكتب الدینیة_ب

  04السؤال 

  قیمة إجتماعیة

  قیمة دینیة

  :عند حلول األعیاد ھل تكونین منشرخة بسبب    

  .الزینات و المشتریات الجدیدة_أ

  .امة الشعائر الدینیةإق_ب

  05السؤال 

  قیمة جمالیة

  قیمة دینیة

  :عند ذھابك إلى السوق لشراء األشیاء فھل تحرصین على شراء    

  .األشیاء ذات المنظر الجمیل_أ

 .االشیاء ذات الصناعة المتینة و الجیدة_ب

  

  06السؤال 

  قیمة جمالیة

  قیمة إقتصادیة

  :ما تحزنین أكثر إذا سرق أحد اللصوص نقودا من شخص    

  .ألن الرجل المسروق فقیر و محتاج_أ

  .ألن وجود اللصوص یسیئ إلى سمعة البلد_ب

  07السؤال 

  إجتماعیة قیمة

  جمالیة قیمة



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .ھل تنصحین من یرید الزواج بأن یختار شریك حیاتھ

  .من أصل طیب و متدین_أ

  .من عائلة طیبة و مقتدرة_ب

  08السؤال

  قیمة دینیة

  إقتصادیة مةقی

  :أیھما تفضلي اكثر    

  .الشخص المسؤول الذي یدسر عملھ جیدا و یخدم وطنھ_أ

 .الشخص المتدین الممارس للعبادات_ب

  09السؤال

  قیمة إقتصادیة

 قیمة دینیة

  :أیھما یجدبك لإلستماع إلیھ أكثر    

  .حدیث دیني_أ

 .حدیث علمي عن اإلختراعات و المكتشافات العلمیة_ب

  10السؤال

  قیمة دینیة

   قیمة نظریة

  :عندما تشاھدین متسوال في الشارع فھل تتضایقین أكثر    

  .ألن منظره غیر مناسب و یمثل صورة سیئة للبلد امام األجانب_أ

لعدم قیام الجھات المسؤولة بعمل مشروعات إجتماعیة تعالج _ب

 .الظاھرة

  11السؤال

  قیمة جمالیة

 قیمة إجتماعیة

  :ین إلى دور العبادة فما الذي ینال إعجابك أكثرعندما تدخل    

  .منظر الزخارف و النقوش و التحف_أ

  .خشوع الناس و ادائھم للعبادة_ب

  12السؤال

  قیمة جمالیة

  قیمة دینیة

  :إذا ششاھدتي فلما أو مسلسال فھل تستمتعین أكثر إذا كان فیھ     

  .قصة تعالج مشكلة إجتماعیة_أ

  .أو قائد كبیر قصة تحكي أعمال سیاسي_ب

  13السؤال

  قیمة إجتماعیة

  قیمة سیاسیة

  :ھل ترین أن الشخص الفاعل للخیر أكثر    

  .من یعمل من أجل تطور البلد_أ

  .من یعطف على فقراء و المساكین_ب

  14السؤال

  قیمة سیاسیة

  قیمة إجتماعیة

  :أي األخبار تحبین اإلستماع إلیھا     

  .مةأخبار الجماعات السیاسیة الھا_أ

  .أخبار التموین و التجارة و الصناعة_ب

  15السؤال 

  قیمة سیاسیة

  قیمة إقتصادیة

  :أي األغاني تفضلین اإلستماع إلیھا    

 .أغاني شاعریة ذات لحن موسیقي رائع_أ

  .أغاني وطنیة تحكي عن البطولة و اإلنتصار_ب

   16السؤال

  قیمة جمالیة

  قیمة سیاسیة



 

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  :فأیھما تفضلي أن تشاھديأذا زرتي معرضا 

  .آخر اإلختراعات في الزینات و التحف و الدیكور_أ

  آخر اإلختراعات المیكانیكیة التي تساعد اإلنتاج اإلقتصادي_ب

  17السؤال 

  قیمة جمالیة

  إقتصادیة قیمة

  .أیھما تفضل أكثر أن تقوم بھ في یوم إجازتك األسبوعي        

  .الذھاب إلى حدیقة فیھا مناظر جمیلة_أ

  .أداء المزید من العبادات الدینیة_ب

  18السؤال

  قیمة جمالیة

  قیمة دینیة 

  :أیھما تفید المجتمع أكثر     

  .تدریسن العلوم الدینیة_أ

 .تدریس العلوم الفیزیائیة و الریاضیات_ب

  19السؤال

  قیمة دینیة  

 قیمة نظریة

  :أیھما تفضلین أن تقرئي    

  .التجاریة مجلة تناقش المشكالت المالیة و_أ

 .مجلة تناقش الفن كالتمثیل و الموسیقى و الرسم_ب

  20السؤال

  قیمة إقتصادیة

 قیمة جمالیة

  :ھل تفضلین إذا أتیحت لك الفرصة أن تكوني    

  .من نساء األعمال و التجارة الناجحات_أ

 .من نساء السیاسة المشھورات_ب

  21السؤال

  قیمة إقتصادیة

 قیمة سیاسیة

  :ثر برأیك ھوالمستفید أك    

  .من یتعلم اللغات و التاریخ و األدب_أ

  .من یتعلم العلوم السیاسیة_ب

  22السؤال

  قیمة نظریة

  قیمة سیاسیة

 إدا كان لدیك نقود زیادة عن الحاجة فھل تفضلین أن تتبرعي بھا    

  .لجمعیة علمیة تجري أبحاثا علمیة تفید البلد_أ

  .ه سیحسن أحوال البلدأدعم حملة إنتخابیة لشخص ترین أن فوز_ب

  23السؤال

  قیمة نظریة

  قیمة سیاسیة

  :ھل یسرك أن تقومي    

  .بنشر المعرفة الدینیة و حث الناس على فعل الخیر_أ

  .بنشر المعرفة العامة و محاربة الجھل_ب

  24السؤال

  قیمة دینیة

  قیمة نظریة

  :أیھما تفضلین أن تقرئي    

  .كتابا یوضح طریقة حل مشكالت الناس_أ

  .كتابا یوضح نشأة المجتمعات القدیمة_ب

  25السؤال

  قیمة إجتماعیة

  قیمة نظریة



 

 

  
  

  

  

  

  

 

 

 

 

  

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  :أیھما یسرك أن یھدى إلیك

  .كتابا یتضمن معلومات سیاسیة _أ

  .لوحة فنیة جمیلة_ ب

   26السؤال

  قیمة سیاسیة

  قیمة جمالیة

  :ھل تستمتعین بقراءة القصائد الشعریة        

  .ي و الوطنيذات الطابع السیاس_أ

  .ذات الطابع اإلجتماعي التي تصور واقع المجتمع و مشكالتھ_ب

  27السؤال

  قیمة سیاسیة

  قیمة إجتماعیة

  :إدا أردت أن تنفقي بعض النقود في عمل الخیرفھل تفضلین إعطائھا    

  .للفقراء و المساكین لمساعدتھم في تحسین أحوالھم_أ

  .فیھ لبناء مكتبة في مدرسة الحي الذي یعیش_ب

  28السؤال

  قیمة إجتماعیة

  قیمة نظریة

  :إذا أتیح لك فرصة للسفر إلى الخارج فھل تحبین أن تزوري        

  المنشآت الصناعیة و اإلنتاجیة_أ

  األماكن األثریة و الثراتیة_ب

  29السؤال 

  قیمة إقتصادیة

  قیمة نظریة

  :من ترینھ األفضل في نظرك        

  .رفة الدینیةمن یسعى إلى كسب المزید من المع_أ

   من یسعى مخالطة الناس وكسب المزید من األصدقاء_ب

  30السؤال 

  قیمة دینیة

 قیمة إجتماعیة



 

 

  03الملحق رقم

  مــــــــــــــــــــ�امعة مس�تغان

  ـــــــــة�ج�ع�لكیة العلوم 

  م �مل النفســـــــــــــــــــقس

  مـــــــــــــــــــــــــــــــــٕاخ�بار الق�

  ............عز�زيت 

مضن م�طلبات نیل شهادة املاسرت ختصص ) ال�سق القميي و �الق�ه �لتو�ه حنو احلیاة �ى ال�ساء حضا�العنف(نقوم بدراسة بعنوان

  اسة�مل النفس من �امعة مس�تغامن، وهيدف هذا املق�اس ٕاىل التعرف �ىل �ٓراء ال�ساء يف بعض القضا� املتعلقة مبوضوع ا�ر 

 و�ة مع ت��اسب اليت رصحية و ٕاخ�اري إال�ابة ينوفك وصدق موضوعیة �لك إال�ابة ووضع ج�دا عبارة قراءة لك م�يك �ر� �ا
  .العلمي البحث ٕاطار يف ٕاال �س�ت�دم وال رسیة املعلومات س�تكون لك ٔ�ن �لام . نظرك

  
  :و�ة نظرك جتاهها حبیث تضعنياملطلوب م�يك ٔ�ن تقارين بني العبارتني املعطاة للك سؤال و تبدي _
  .ٔ�مام العبارة اليت تفضلیهنا بدر�ة ٔ�كرب(++) �الم�ني-
  .ٔ�مام العبارة أ�قل تفضیال(+) �المة وا�دة-
  .ٔ�مام العبارة اليت ال تفضلیهنا مطلقا) -(و �المة -
  ) �ٔ (ٕاذا اكنت ا�یبة تفضل عبارة ٔ�فضلها ٔ�كرث �لجواب : م�ال توضیحي -

  :فس�تكون إال�ابة اك�ٓيت) ب(وال ٔ�فضلها �لجواب                   
  إال�ابة  السؤال

  :من و�ة نظرك مايه ا�راسات اليت تف�د الوطن ٔ�كرث

  .ا�لغات و إالج�عیات_�ٔ 

  .احملاس�بة و ٕادارة أ�عامل_ب

  

  

(++)  

(+)  

  
  

  شكرا � �ىل حسن تعاونك
   :م�غريات الشخصیة



 

 

  :السن

    مطلقة -  مزتو�ة  -      ازبة�  -   :   احلا� إالج�عیة

  اجلامعي                   -الثانوي                 -   توسط ٔ�و ٔ�قلامل  -   يساملس�توى ا�را

  إال�ابة  السؤال

  :ما ا�راسة اليت �ر�ن ٔ�هنا تف�د الب� ٔ�كرث من و�ة نظرك-1
  .�ك�ولوج�ا إال�الم ا�ٓيل_�ٔ 

  .إالق�صاد و �ٔعامل الت�ارة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :ب ٕاذا اكن � ٔ��د �صدقاء ٔ�و أ�قارب یلتحق �جلامعة و طلب مشورتك فهل س�شري�ن �لیه ٔ�ن یلتحق -2
  .لكیة ا�ٓداب لیصبح ٔ�خصائیا ٕاج�عیا �سا�د الناس يف �ل مشالكهم_�ٔ 

 .لكیة الت�ارة لتعمل ٔ�صول الت�ارة و یصبح �جرا �بريا_ب
  

  

 )     (  

 )     (  

  :ن �یك وقت فراغ فهل تفضلني ٕاس�تغال� يفٕاذا اك -3
  .ز�رة بعض أ�صدقاء و أ�قارب_�ٔ 

  .قراءة يف بعض الك�ب ا�ی��ة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :عند ذهابك ٕاىل السوق لرشاء أ�ش�یاء فهل حترصني �ىل رشاء -4
  .أ�ش�یاء ذات املنظر امجلیل_�ٔ 

  .�ش�یاء ذات الصنا�ة املت��ة و اجلیدة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :ٕاذا رسق ٔ��د ا�لصوص نقودا من خشص ما حتزنني ٔ�كرث -5
  .ٔ�ن الر�ل املرسوق فقري و حمتاج_�ٔ 

  .ٔ�ن وجود ا�لصوص �س�� ٕاىل مسعة الب�_ب

  

 )     (  

 )     (  

  .ح�اته ةهل تنص�ني من �رید الزواج ب�ٔن خيتار رش�ك -6
  .من ٔ�صل طیب و م�د�ن_�ٔ 

  .من �ائ� طیبة و مق�درة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :ٔ�هيام تفضيل اكرث -7
  .ر مع� ج�دا و خيدم وطنه�الشخص املسؤول ا�ي ید_�ٔ 

  .الشخص املتد�ن املامرس �لعبادات_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :ٔ�هيام جيدبك لٕالس��ع ٕالیه ٔ�كرث-8
  .�دیث دیين_�ٔ 

  .�دیث �لمي عن إال�رتا�ات و املك�شافات العلمیة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :عندما �شاهد�ن م�سوال يف الشارع فهل تتضایقني ٔ�كرث -9
  .ٔ�ن م�ظره �ري م�اسب و ميثل صورة س��ة �لب� امام أ��انب_�ٔ 

  .لعدم ق�ام اجلهات املسؤو� بعمل مرشو�ات ٕاج�عیة تعاجل الظاهرة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :كرثعندما تد�لني ٕاىل ٔ�ما�ن العبادة مفا ا�ي ینال ٕاجعابك �ٔ -10
  .م�ظر الز�ارف و النقوش و التحف_�ٔ 

  .خشوع الناس و اداهئم �لعبادة_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :ٕاذا شاهديت فلام ٔ�و مسلسال فهل �س�متتعني ٔ�كرث ٕاذا اكن ف�ه  -11
  .قصة تعاجل مشلكة ٕاج�عیة_�ٔ 

  .قصة حتيك ٔ�عامل س�یايس ٔ�و قائد �بري_ب

  

 )     (  

 )     (  

  :الفا�ل �ل�ري ٔ�كرث هل �ر�ن ٔ�ن الشخص - 12
  .من یعمل من ٔ��ل تطور الب�_�ٔ 

  .من یعطف �ىل فقراء و املساكني_ب

  

 )     (  



 

 

 )     (  

  :ٔ�ي أ�خ�ار تفضلني إالس��ع ٕا�هيا -13
  .ٔ�خ�ار امجلا�ات الس�یاس�یة الهامة_�ٔ 

  .ٔ�خ�ار ا�متو�ن و الت�ارة و الصنا�ة_ب

  
 )     (  
 )     (  

  :ع ٕا�هيأ�ي أ��اين تفضلني إالس��-14
  .ٔ��اين روم�س�یة  ذات حلن موس�یقي رائع_�ٔ 

  .ٔ��اين وطنیة حتيك عن البطو� و إالنتصار_ب

  
 )     (  
 )     (  

  .ٔ�هيام تفضلني ٔ�كرث ٔ�ن تقويم به يف یوم ٕا�ازتك أ�س�بوعي -15
  .ا�هاب ٕاىل �دیقة فهيا م�اظر مجی�_�ٔ 

  .ٔ�داء املزید من العبادات ا�ی��ة_ب

  
 )     (  
 )     (  

  :ٔ�هيام تف�د ا�متع ٔ�كرث - 16
  .تدر�س العلوم ا�ی��ة_�ٔ 

 .تدر�س العلوم الفزي�ئیة و الر�ضیات_ب
  

   
)      (  
)      (  

  :ٔ�هيام تفضلني ٔ�ن تقريئ - 17
  .جم� تناقش املش�ت املالیة و الت�اریة_�ٔ 

  .جم� تناقش الفن اك�متثیل و املوس�یقى و الرمس_ب

  
)      (  
)      (  

  :هل تفضلني ٕاذا ٔ�تیحت � الفرصة ٔ�ن �كوين-18
  .من �ساء أ�عامل و الت�ارة الناحجات_�ٔ 

  .من �ساء الس�یاسة املشهورات_ب

  
)      (  
)      (  

  :املس�تف�د ٔ�كرث �رٔ�یك هو - 19
  .من یتعمل ا�لغات و التارخي و أ�دب_�ٔ 

  .من یتعمل العلوم الس�یاس�یة_ب

  
)      (  
)      (  

  :تقويمهل �رسك ٔ�ن -20
  .ب�رش املعرفة ا�ی��ة و حث الناس �ىل فعل اخلري_�ٔ 

  .ب�رش املعرفة العامة و حماربة اجلهل_ب

  
)      (  
)      (  

  :ٔ�هيام تفضلني ٔ�ن تقريئ-21
  .كتا� یوحض طریقة �ل مش�ت الناس_�ٔ 

  .كتا� یوحض �ش�ٔة ا�متعات القدمية_ب

  
)      (  
)      (  

 :لیكٔ�هيام �رسك ٔ�ن هيدى إ -22
  .كتا� یتضمن معلومات س�یاس�یة _�ٔ 

  .لو�ة ف�یة مجی�_ ب

  
)      (  
)      (  

  :هل �س�متتعني بقراءة القصائد الشعریة-23
  .ذات الطابع الس�یايس و الوطين_�ٔ 

  .ذات الطابع إالج�عي اليت تصور واقع ا�متع و مش�ته_ب

  
)      (  
)      (  

  :فهل تفضلني ٕاعطاهئا  معل اخلريٕادا ٔ�ردت ٔ�ن تنفقي بعض النقود يف-24
  .�لفقراء و املساكني ملسا�دهتم يف حتسني ٔ�حواهلم_�ٔ 

  .لبناء مك�بة يف مدرسة احلي ا�ي یع�ش ف�ه_ب

  
)      (  
)      (  

  :ٕاذا ٔ�تیح � فرصة �لسفر ٕاىل اخلارج فهل حتبني ٔ�ن �زوري-25
  امل�ش�ٓت الصناعیة و إالنتاج�ة_�ٔ 

  اتیةأ�ما�ن أ��ریة و الرث _ب

  
)      (  
)      (  

  :من �رینه أ�فضل يف نظرك -26
  .من �سعى ٕاىل �سب املزید من املعرفة ا�ی��ة_�ٔ 

  من �سعى خمالطة الناس و�سب املزید من أ�صدقاء_ب

  
)      (  
)      (  

  ...وشكرا                                                                                                     



 

 

   04الملحق رقم

  

Corrélations 

 الدینیة القیم 
 القیم

 النظریة

 القیم

 االجتماعیة

 القیم

 االقتصادیة

 القیم

 السیاسیة

 القیم

 الجمالیة

 القیم

 الكلیة

 الدینیة القیم

Corrélation de Pearson 1 ,745
*

 ,617 ,750
*

 ,541 ,615 ,928
**

 

Sig. (bilatérale)  ,013 ,057 ,013 ,106 ,059 ,000 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 القیم

 النظریة

Corrélation de Pearson ,745
*

 1 ,526 ,551 ,418 ,667
*

 ,851
**

 

Sig. (bilatérale) ,013  ,118 ,099 ,229 ,035 ,002 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 القیم

 االجتماعیة

Corrélation de Pearson ,617 ,526 1 ,584 ,024 ,465 ,746
*

 

Sig. (bilatérale) ,057 ,118  ,076 ,948 ,175 ,013 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 القیم

 االقتصادیة

Corrélation de Pearson ,750
*

 ,551 ,584 1 ,098 ,328 ,712
*

 

Sig. (bilatérale) ,013 ,099 ,076  ,787 ,355 ,021 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 القیم

 سیةالسیا

Corrélation de Pearson ,541 ,418 ,024 ,098 1 ,377 ,505 

Sig. (bilatérale) ,106 ,229 ,948 ,787  ,282 ,137 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 القیم

 الجمالیة

Corrélation de Pearson ,615 ,667
*

 ,465 ,328 ,377 1 ,785
**

 

Sig. (bilatérale) ,059 ,035 ,175 ,355 ,282  ,007 

N 10 10 10 10 10 10 10 

 الكلیة القیم

Corrélation de Pearson ,928
**

 ,851
**

 ,746
*

 ,712
*

 ,505 ,785
**

 1 

Sig. (bilatérale) ,000 ,002 ,013 ,021 ,137 ,007  

N 10 10 10 10 10 10 10 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 
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Statistiques de fiabilité 

Alpha de 

Cronbach 

Nombre 

d'éléments 

,806 52 
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Correlation with item-total and Cronbach's alpha for standardised variables with  

deletion of individual items  

Deleted item  

None a b c d e f  

Cronbach's Alpha  

Youngera 0.84 0.85 0.80 0.82 0.78 0.79 0.80  

Mid-agea 0.84 0.84 0.82 0.83 0.80 0.81 0.82  

Oldera 0.74 0.74 0.70 0.71 0.66 0.68 0.72  

Correlation with total  

Younger 0.42 0.64 0.54 0.73 0.70 0.64  

Mid-age 0.51 0.64 0.58 0.72 0.68 0.62  

Older 0.35 0.48 0.44 0.61 0.56 0.43 
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 مقیاس التوجه نحو الحیاة 

  ) 2017(لبة الباحثة اوتعریب الط) scheier&carver )1985من تألیف شایر وكارفر 

  .اقرئي التعلیمات التالیة بعنایة... فضال ... عزیزتي 

تناول األسئلة التالیة بعض المیول والتوقعات بحدوث أشیاء حسنة ونظرة نحو المستقبل ، المهم أن تعبري عن رأیك ت

  .بصدق وأمانة

على درجة موافقتك على أن ) x(أن تقرئي كل عبارة وتحددي انطباعك وتوقعاتك، وذلك بوضع عالمة  :المطلوب

  : خمسة التالیةتختاري لكل عبارة اجابة واحدة من االجابات ال

  غیر موافقة بشدة  -غیر موافقة   - محایدة  –موافقة  –موافقة بشدة 

  .تأكدي ان اجابتك ستكون في محل سریة تامة، و ألغراض البحث العلمي

 الرقم
موافقة  الفقرات

 بشدة
 غیر موافقة محایدة موافقة

  غیر موافقة

 بشدة

      أنا  عادة أتوقع األفضل.في االوقات الصعبة  1

      نه لسهل علیا أن أسترخي إ 2

        ، فحتما سیحصلاذا كان هناك شیئ سیئ سیحصل لي  3

      انا دائما متفائلة بمستقبلي  4

      أستمتع مع أصدقائي كثیرا 5

      من الضروري بالنسبة لي أن أبقى مشغولة 6

      من الصعب أن أتوقع دائما أشیاء تعترض طریقي  7

      نا ال أستاء و أنزعج بسهولةأ 8

9 
نادرا ما آخذ بعین االعتبار األشیاء الجیدة و الفرحة 

 التي تحصل معي 

     

      في الغالب أتوقع حدوث أشیاء جیدة أكثر من السیئة  10

 شكرا لك على حسن تعاونك
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Statistics 

 السائدة القیمة

N 
Valid 40 

Missing 0 
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 N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. Error 

95% Confidence Interval for Mean 
Minimum Maximum 

Lower Bound Upper Bound 

 22,00 6,00 14,7443 11,6006 76736, 4,13235 13,1724 29 االجتماعیة القیمة

 16,00 5,00 14,1372 8,1128 1,27388 3,60307 11,1250 8 الدینیة القیمة

 18,00 11,00 23,3729 3,2938 2,33333 4,04145 13,3333 3 السیاسیة القیمة

Total 40 12,7750 4,01591 ,63497 11,4906 14,0594 5,00 22,00 
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ANOVA 

 الحیاة نحو التوجھ

 
Sum of 

Squares 
Df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Between 

Groups 
27,295 2 13,648 ,839 ,440 

Within Groups 601,680 37 16,262   

Total 628,975 39    

  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 20,0 20,0 20,0 8 الدینیة 

 92,5 72,5 72,5 29 االجتماعیة

 100,0 7,5 7,5 3 السیاسیة

Total 40 100,0 100,0  
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Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable: السائدة القیمة حسب النساء تصنیف 

Source Type III Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
Partial Eta 

Squared 

Corrected Model 3,844
a

 8 ,481 1,323 ,269 ,255 

Intercept 56,620 1 56,620 155,938 ,000 ,834 

 064, 359, 1,058 384, 2 768, السن

 034, 580, 554, 201, 2 402, المستوى

 191, 148, 1,832 665, 4 2,661 المستوى * السن

Error 11,256 31 ,363    

Total 88,000 40     

Corrected Total 15,100 39     

a. R Squared = ,255 (Adjusted R Squared = ,062) 

 

 

  

 




