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 :ة إشكالية الدراس/مقدمة

تعتبر ظاهرة العنف األسري، والعنف الموجه ضد المرأة بالتحديـد ظـاهرة ذات             

 تاريخية وحضارية ومجتمعية، فهي ليست قاصرة على مكان دون آخر وال زمـان              أبعاد

بط ت، غربي أو شرقي بل هي قضية تر       أو متخلفا دون آخر، وال بطبيعة المجتمع متحضرا       

 . والعالقات المتبادلة بين الرجل والمرأة داخل األسرة،اإلنسانبوجود 

 أنوتشير الدراسات إلى أن هذا العنف يطال كل الشرائح النسائية، حيـث يمكـن               

 يكون من ضحاياه المرأة الفقيرة والغنية والمتعلمة واألمية، المتزوجة والمطلقة واألرملـة            

 ويمارسه الطرف األقوى في األسرة ، الطفلة والمراهقة، والمسنة على حد سواء،و العازبة 

 .أحياناوعموما الرجل سواء كان األب، األخ أو الزوج وحتى االبن ضد والدته 

  تشكل خطورة كبيرة على الفرد والمجتمع      ،فالعنف األسري أصبح ظاهرة منتشرة      

بالخلل، بحيث تصبح طبيعة العالقات بين      ) ةاألسر( جتمعفهو يصيب الخلية األولى في الم     

بدل االحترام والتعاون والتقـدير المتبـادل    ...والصراعرادها مبنية على القوة والقسوة أف

 .المالئمة لعيش حياة كريمةووتوفير األجواء اآلمنة ألفرادها، 

  ورغم خطورة هذه الظاهرة وتزايدها في السنوات األخيرة في كـل المجتمعـات             

 اجتماعي ينظـر إليـه      اطابو تشكل   وفي المجتمع الجزائري كذلك إال أنها كانت وال تزال        

  وال يجوز الخوض فيـه علنـا   . وحدهااألسرةالكثيرين على أنه شأن داخلي يخص أفراد 

، الشيء الذي يجعـل     األسرةوال يقع التنديد به، واالعتراف بوجوده وتناوله خارج نطاق          

لنفـسية   والمظاهر والمنطلقات واآلثـار ا     األسرة به من حيث حجم انتشاره داخل        اإلحاطة

بالمقارنة مـع العنـف فـي     .والجسدية واالقتصادية التي يخلفها على الضحايا أمرا صعبا

 . العامة الذي يعد ظاهرة مرضية وخروجا عن المألوف ويعاقب عليه القانونالفضاءات

 يتستر خلف حواجز كثيرة منها ما هـو نفـسي كالخجـل             األسريذلك أن العنف    

 صـرحت   إنبالذنب، والخوف من انتقـام المعتـدي،         الشعور   وحتىوالشعور بالمهانة،   

 ومن الحواجز . وصون وحدتهااألسرةوما هو اجتماعي كالمحافظة على كيان  . بهالضحية

 الخوف من العوز والحاجة ألنها      ، والقسوة وسوء المعاملة   اإلساءةالتي تجعل المرأة تتحمل     

وكذلك الخـوف مـن      )لرجلا(معتمدة بشكل كامل من الناحية االقتصادية على من يعنفها        

ومن الحواجز أيضا ما هـو   .إليهالطرد من المنزل والتشرد في الشارع لفقدانها من تلجأ 
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والتعامل .ثقافي ذهني يتعلق بنظرة المعنف والضحية على حد سواء للعنف داخل األسرة             

، فالرجـل   األسرة االجتماعية وموازين القوة داخل      األعرافمعه على أنه حتمية تفرضه      

  مهما كانت مكانته داخل العائلة يحق له أن يفرض سلطته على المرأة ويخضعها إلرادتـه               

وهـذا   .ستعمال القوة والعنف، وعليها أن تتحمل ذلك وتـسكت عنـه  ا  لو تطلب ذلكحتى

 .عكس ما يفترض أن يكون في العالقات المتبادلة بين الرجل والمرأة في األسرة الـسوية 

 فالمرأة تؤدي واجباتها وتتلقـى حقوقهـا مـن          تهنسه ومكان فكل فرد يؤدي دوره حسب ج     

 والغنـي  والزوجة واالبنـة،     واألخت األمالرعاية والحماية واألمان والحنان، كيف وهي       

 .للرجل عنها في حياته فالمرأة نصف المجتمع

 الحديثة أن العنف ضد المرأة أصبح ظاهرة كمية ذات حجـم            اإلحصائياتوتشير  

 المتعرضات للعنف الجسدي    األمريكياتعات، حيث بلغ عدد النساء      ملحوظ في كل المجتم   

مـنهن   51%من ضحايا العنف من النساء 95 %أما في فرنسا  30% أزواجهنمن قبل 

على عينة من  2006، أما في الجزائر وحسب دراسة أجريت سنة ألزواجهنضحايا عنف 

مـن الجزائريـات   % 54 :واليـة أن  21 امرأة جزائرية من مختلف الشرائح من 2043

للعنـف فـي بيـت    % 19,1  العنف حيث تتعرض المرأة بنسبةأنواعيتعرضن لمختلف 

 % 16 في مقابل الزوجية

 في بيت العائلة بالنسبة للعنف اللفظي أما بالنسبة للعنف الجسدي فتتعرض له نسبة            

 ة في سنامرأة 13كما توفيت  .يفي الوسط العائل 2,5% في بيت الزوجية في مقابل % 9

  .2005 رسمية نشرت فـي نـوفمبر   إحصائياتنتيجة الضرب من ذويهن حسب  2005

www.3aam.com)(  

 فكيان هـذه    ،فالمرأة في المجتمع الجزائري كانت وال تزال العمود الفقري لألسرة         

  وانحرافهـا  )الزوجة، األم، االبنة واألخت(األخيرة يتوقف إلى حد كبير على صالح المرأة

 فالمرأة غير السوية أو المريضة ال يتوقع منهـا أن تـؤدي             .م األسرة أو مرضها يعني هد   

    الجـسدي  :أشـكاله  أسلوب القسوة والعنف بكل فانتهاج إليها كما ينبغي، المنوطةأدوارها 

 أو زوجهـا واسـتمرار      أبويهااللفظي، النفسي، االقتصادي والجنسي، ضدها في أسرة        و  

 خاضعة ميالة لالستكانة والخضوع، وال يمكن       انةإنس تجعل منها    ،تعرضها للعنف واالهانة  

 . البدنية والنفسية طويال حتى تتفجر بانفعاالت مشحونةواإلساءة يستمر تحملها للقسوة أن
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فتراكم الضغوط النفسية والجسدية والقهر النفسي والكبت المدفون لفترة من الزمن           

ا تبدأ بأفكار مـشوشة وقلـق        للمرأة، وعادة م   الفزيولوجية يؤثر على الوظائف النفسية و    

أيضا نتيجة الخـوف مـن أن       .واضح في التعامل مع المقربين ومع اآلخرين في المجتمع          

حالة نفسية تحدث حين يشعر الفـرد       " بأنهجعلها تتعرض للعنف، ويعرف القلق      يتفعل ما   

.  "فـسيولوجية بوجود خطر يتهدده، وهو ينطوي على توتر انفعالي تصاحبه اضطرابات 

 ).326 :، ص2005 الداهري، نيحس(

فالمرأة المعنفة تظهر لديها اضطرابات واضحة في صحتها النفسية والجسدية وهذا           

  بمناسبة اليوم العالمي للمرأة    األلمانيةحسب ما جاء في التقرير الذي نشرته وزارة الصحة          

  سص في الخوف واالرتجاف وضيق التـنف      خ اآلثار التي يتركها العنف على النساء تتل       أن

اء إلى الـشعور    س الظهر، كما يؤدي استمرار العنف ضد الن       أسفلآلم  أ،  اإلسهالالصداع،  

 . أنفسهنإيذاء على المهدئات وتطور الرغبة لديهن في هن ، وإدمانأهميتهنبفقدانهن 

 مقهورات داخـل    بأنهنن  هشعرت والعنف   لإلساءةفالمعاناة النفسية نتيجة التعرض     

 معاناة جسدية تظهـر     إلىتتحول بالوعي    ،   رة من الزمن  لفت  وكبت هذه المشاعر   أسرهن

االضـطرابات الجـسدية الناشـئة عـن         وهـي    .)وماتيةسسيكو ( جسمية أعراضبشكل  

فيها تلف ألحد أعضاء الجسم أو خلـل فـي     أو عاطفية، والتي يحدثانفعاليةاضطرابات 

نتيجـة   -األعضاء المرتبطة بالجهـاز العـصبي الـسمبثاوي و البراسـمبثاوي          -وظائفه

فالمعانـاة  .  االجتماعيـة إلى عدم اتزان بيئة المـريض  اضطرابات انفعالية مزمنة ترجع

 .أخذ مشروعية الشكوى وبالتالي طلب المساعدة والعالجالجسدية للمرأة المعنفة ت

 :ومن هنا نطرح التساؤالت التالية

 األسـري  جوهرية موجبة بـين تعـرض المـرأة للعنـف            ارتباطيةتوجد عالقة    هل-1

 . ؟ باالضطرابات السيكوسوماتيةوإصابتهما

 بين النساء المعنفات الالتي تحصلن على درجـة         إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      -2

 اإلصـابة  فـي     ضـد المـرأة    مرتفعة، ودرجة متوسطة على مقياس العنـف األسـري        

 .؟ باالضطرابات السيكوسوماتية

نفات من حيث الخصائص التاليـة       بين النساء المع   إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      -3

 )العمر، المستوى الدراسي، الحالة االجتماعية، العمل، المستوى االقتصادي(
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 .؟  باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابةفي  

 اإلصـابة  بين النساء المعنفات وغير المعنفات في        إحصائيةهل توجد فروق ذات داللة      -4

 .باالضطرابات السيكوسوماتية ؟

 :اسةأهمية الدر

تناولت الدراسة الحالية ظاهرة مرضية تصيب الخلية األولى في المجتمع بالخلل وهي            -1

   وما لها من تأثير بالغ في تكوين شخصية الفرد خالل مراحـل حياتـه المختلفـة                األسرة

 إلـى  وتحول حيـاة أفرادهـا   األسرة يشكل خطرا يهدد استقرار وتوازن     األسريوالعنف  

، والتي تتراكم مع الوقت لتشكل ضغوط نفـسية تـؤثر           تشاحناوالمسلسلة من الشجارات    

 .اها خاصة النساء المتعرضات لهدألفر على الصحة الجسمية والنفسية

  حيث تشير منظمة العفو الدولية في سنة       ،االنتشار الواسع للعنف الممارس ضد المرأة     -2

واء كانـت   تتعرض للعنف من قبل الرجل ساألقلنساء على  3 أصل من إمرةأن  2004

 علـى   واإلكـراه وهناك مليار امرأة في العالم تتعرض للـضرب         .زوجة أو أم أو أخت      

، حيث  األخيرة ملحوظا في السنوات     نتشاراممارسة الجنس، وفي الجزائر تعرف الظاهرة ا      

 مختلفة من العنف والتميز المبنـى       إلشكالتتعرض العديد من النساء في كثير من األسر         

 لعـدم   وإمـا  ذلك وال يصرحن به خوفا من انتقام المعتـدي،           ملنويتحعلى أساس النوع    

 . من أجل حمايتهن ومنع العنف عنهنإليها التي يلجأن األماكنمعرفتهن 

 الموجه ضد   األسريتبرز أهمية الدراسة الحالية في محاولة تسليط الضوء على العنف           -3

اب ودوافـع حدوثـه      بالبحث والدراسة وذلك من خالل البحث عن أسب        أسرتهاالمرأة في   

 ومن يقوم بممارسته في مجتمـع       أشكالهوحجم انتشاره ومدى شدته وخطورته، ومختلف       

 .الدراسة

حيث تساهم فـي   .تكمن األهمية التطبيقية للدراسة الحالية في النتائج التي ستسفر عنها-4

 رتبة عن تعـرض المـرأة للعنـف       ت الم  و السيكوسوماتية   النفسية و الجسدية   اآلثارمعرفة  

، ومدى انتشار هذه االضطرابات، ومدى خطورتهـا علـى          آسرتهاوسوء المعاملة داخل    

حث في طبيعـة  تب الدراسات األولى التي من  الدراسة الحاليةباعتبار .صحة وحياة المرأة

عرضـة لـه باالضـطرابات      ت المـرأة الم   وإصابة األسريدة بين العنف    والعالقة الموج 

 .السيكوسوماتية
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 :أهداف الدراسة

 : الدراسة في النقاط التاليةأهدافمكن حصر ي

تعرض المرأة للعنف وإلساءة داخـل       لكشف عن طبيعة العالقة الموجود بين      محاولة ا  -1

 .السيكوسوماتية باالضطرابات أسرتها وإصابتها

ناة النفسية واالجتماعيـة والـصحية واالقتـصادية للنـساء          امحاولة الكشف عن المع   -2

 .سرهنأالمتعرضات للعنف داخل 

 الخصائص االجتماعية والمعرفيـة واالقتـصادية المميـزة         أهم  على عرف محاولة الت  -3

  .للمرأة المعنفة التي تصاب باالضطرابات السيكوسوماتية

  . بين النساء المعنفاتانتشار األكثرماتية سو االضطرابات السيكو محاولة التعرف على-4

 بين أفراد عينة    ضطرابات السيكوسوماتية  باال في دراجة اإلصابة    الوقوف على الفروق   -5

  .الدراسة في بعض الخصائص بين المعنفات وغير المعنفات

  :فرضيات الدراسة

 : صيغت فروض الدراسة كما يليأهدافها عن تساؤالت الدراسة وتحقيق لإلجابة

 جوهرية موجبة بـين تعـرض المـرأة للعنـف     ارتباطيةتوجد عالقة  :1الفرضية

 . باالضطرابات السيكوسوماتيةاوإصابتهم األسري

تي تحـصلن علـى     ال بين النساء المعنفات ال    إحصائياتوجد فروق دالة    :2الفرضية

 اإلصـابة  فـي     على مقياس العنف األسري ضد المـرأة       درجة مرتفعة ودرجة متوسطة   

 .باالضطرابات السيكوسوماتية

ـ   بين مجموعة النـساء المعنفـات      إحصائياال توجد فروق دالة     :3الفرضية    سب ح

لعمر، المستوى الدراسي ، الحالة االجتماعيـة، العمـل، المـستوى           ا:(الخصائص التالية 

 . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابةفي  )االقتصاد

ـ إحصائياال توجد فروق دالة  :3/1الفرضية ختالف العمـر  ا بين النساء المعنفات ب

 .سوماتية باالضطرابات السيكواإلصابةسنة في 30 سنة وأقل وأكثر من30

 بين النساء المعنفات من حيث المستوى       إحصائياال توجد فروق دالة     :3/2الفرضية  

ـ ) ي  أمي، ابتدائي، متوسـط، ثـانوي، جـامع       (الدراسي  باالضـطرابات   اإلصـابة ي  ف

 .السيكوسوماتية
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      بين النـساء المعنفـات المتزوجـات        إحصائيا توجد فروق دالة     ال: 3/3 الفرضية

 . باالضطرابات السيكوسوماتية ابةاإلصالعازبات في  و

 بين النساء المعنفات العامالت وغيـر       إحصائياال توجد فروق دالة     :3/4الفرضية  

 . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابةالعامالت في 

 بين النساء المعنفات باختالف المـستوى      إحصائياال توجد فروق دالة     :3/5الفرضية

 . باالضطرابات السيكوسوماتيةإلصابةافي ) جيد، متوسط، ضعيف(االقتصادي

 بين النساء المعنفات وغير المعنفات فـي        إحصائياال توجد فروق دالة     :4الفرضية  

 . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابة

 :الدراسات السابقة

العنـف األسـري    : العديد من الدراسات حول متغيرات الدراسة الحاليـة أجريت

 ولم تجـد    حداث تناولت هذه الدراسات كل متغير على        واالضطرابات السيكوسوماتية، حي  

فيمـا يلـي عـرض     و . دراسات تناولت المتغيرين معا في عالقة مـا  "الطالبة الباحثة"

كمـا   بها من األقدم إلى األحدث  ية وقد تم ترت   يللدراسات القريبة من موضوع الدراسة الحال     

 :يلي

  . ضد المرأةاألسريدراسات تناولت العنف  :أوال

  :اسات أجنبيةدر*

العنـف ضـد    ":Lundgren et,al (2001 )دراسة لونـدكرين وآخـرون    -1

  .أجريت هذه الدراسة في جامعة أوبساال في السويد ."المرأة

هدفت الدراسة إلى معرفة أنواع العنف المستخدم ضد النساء وآثار هذا العنف على             

امـرأة مـن    (10000) اسـة  الدر بلغت عينةبحيث . حالتهن الصحية والنفسية والجسمية

مختلف مناطق السويد بطريقة عشوائية عن طريق تقسيم السويد إلى مقاطعات حسب عدد             

سنة وحصلت الباحثـة وفريـق   )64-18(تراوحت أعمار أفراد عينة البحث بين  .السكان

  .منهن % 70العمل على إجابات حوالي 

لعنف المستخدم وما تركه سؤاال يتعلق بأشكال ا 350 تم اعتماد استبيان مغلق يشمل

أو الـزوج    الـزوج أو الـشريك  ( عليهن من آثار نفسية، أو جسمية، سواء كان ذلك من

 .، أو من كليهما ) السابق
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 :وحصلت الباحثة وفريق العمل على النتائج التالية

 .كان العنف من الزوج أو الشريك السابق -

 .من المشاركات في البحث تعرضن للعنف الجسدي % 16 -

 .تعرضن للعنف النفسي % 28-

  .إلى تهديد بالعنف تعرضن 19 % -

من النساء المشاركات بالبحث أشرن إلى أنهن تعرضن للعنف ألكثر من  27 % -

   .مرة بلغت حوالي عشر مرات خالل الزواج السابق

  ل األطفاأمام إلى أن العنف ضدهن كان يحدث أشرننصف النساء المعنفات قد  -

العنف األسري وأثـره  " :Karin Larsson (2007) ن الرسون دراسة كاري-2

 .بالسويد في جامعة اوريبرو ". على الصحة الجسمية والنفسية للمرأة المعنفة

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة الفروق بين النساء المعنفات جسمياً، جنسياً، ونفسياً            

المتهن الجسمية والنفسية   من قبل أحد أفراد األسرة والنساء غير المتعرضات للعنف في س          

وهدفت أيضاً إلى معرفة الفروق بين النساء المتعرضـات للعنـف    .وهي دراسة تجريبية

  .حسب سنوات التعرض للعنف

 على مجموعة من النساء المعنفات من المتواجدات في بيوت          شملت عينة الدراسة   

ـ       ،)بيوت خاصة تقيمها الدولة في السويد     (النساء ن النـساء غيـر     وعينة مكافئـة لهـا م

وبينت  .المتعرضات للعنف وذلك من خالل اإلجابة على استبيان خاص أعد لهذه الدراسة

النتائج أن النساء المعنفات لديهن مشاكل نفسية وجسمية أكثر من النساء غير المعنفات كما              

أن هناك فروقاً بين النساء المعنفات تبعاً للفترة الزمنية التي تعرضن فيها للعنـف حيـث                

لفترة ست سنوات أو أكثر لديهم ضغوط نفسية عالية مع           كانت النساء المتعرضات للعنف   

 .أعراض اكتئاب وآالم جسمية أكثر من النساء المتعرضات للعنف لخمس سنوات أو أقل

العنف ضد الزوجة وعالقته بالصحة     "  :(2008) الهر األميردراسة قدرة عبد     -3

 ."بالسويد )مالمو (فات في مدينة النفسية لدى الزوجات العربيات المعن

 العنف استخداما أو شيوعا ضد الزوجة لدى        أنواع أكثروهدفت الدراسة إلى معرفة     

 .أفراد عينة البحث

وكذلك التعرف على العالقة بين العنف والصحة النفسية لـدى النـساء المعنفـات              
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 .العربيات في مدينة مالمو بالسويد

  ارتباطا بالعنف مـن أبعـاد المقيـاس التـسعة    التعرف على البعد النفسي األكثر

 االكتئابية، مشاعر النقص، عدم الثقة بالنفس، القلق االجتماعي، مشاعر الوحدة           األعراض(

 ). الجسديةاألعراض، واإلرهاق اضطرابات النوم، القلق حول الصحة التعب ،واالغتراب

 رسميا في الـسجالت  امرأة متزوجة عربية معنفة ومسجلة 83 وتكونت عينة الدراسة من

الخاصة بالشؤون االجتماعية بمدينة مالمو جنوب السويد تم اختيارهن بالطريقة العشوائية           

 .سنة) 55- 19 (  ما بينأعمارهن تراوحت

 أن : النتائج التاليةإلى الباحثة وتوصلت إعداد المرضية من اإلعراضوطبقت قائمة 

والعنـف االقتـصادي   68 % شكل مباشر بنـسبة ب للعنف الجسدي نأغلبية النساء تعرض

، والعنف النفسي يشترك في وجـوده كـل أنـواع     13%سي بـ جنوالعنف ال %.19ـب

ن وا . كل أشكال العنف تؤثر على الحالة النفـسية للمـرأة المعنفـة            أنالعنف، وهذا يعني    

لتـسعة   ا األبعاد من اضطرابات في صحتهن النفسية وجاء ترتيب         يعانينالنساء المعنفات   

  : للمقياس كما يلي

  . جسديةأعراض-4. وإرهاق تعب -. 3 قلق حول الصحة-2. أعراض اكتئابية-1

. مشاعر النقص وعدم الثقة بـالنفس     -.اضطرابات النوم -6. مشاعر الوحدة واالغتراب  -5

 . رهابيةأعراض-9 .القلق االجتماعي-8

  :دراسات عربية*

 " المرأةلىإ اإلساءة " :(2003)  حسنيدراسة هبة عل -1

  قلة الـدخل  ( وهدفت الدراسة إلى معرفة عالقة عمل المرأة بالمتغيرات االقتصادية        

  والعـدوان عليهـا   )باإلسـاءة  البطالة، ضغوط العمل، والعالقة األسرية وشخصية الزوجة      

  :واستخدمت في ذلك المقاييس التالية

 .اختبار تكملة الجمل-2 . المرأةإلىمقياس اإلساءة -1

 .اختبار تفهم الموضوع-. 4 األساسيةة البيانات استمار-3

 .تاريخ الحالة-6 .المقابلة الموجه-5

عدم وجود فروق بين الـسيدات المتزوجـات    :توصلت الدراسة إلى النتائج التالية

 أن اإلسـاءة  إلى مما يشير ،العامالت وغير العامالت في التعرض لإلساءة من قبل الزوج     
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   كخـصائص شخـصية الـزوج      أخرى تربط بمتغيرات    إنماوال يرتبط بعمل الزوجة فقط      

قلة الدخل، البطالة، ضـغوط  (اإلحباطات ومدى قدرته على تحمل  .ومعتقداته حول العنف

 علـى  واعتمادهـا  بشخصية الزوجـة  اإلساءةوكذلك تاريخه األسري، كما ترتبط    ) العمل

 .هماالزوج واستفزازها لزوجها والعالقة الزوجية والعالقة الجنسية بين

 تؤدي إلى اضطراب شخصية الزوجة      أشكالها بكل   اإلساءةوخلصت الباحثة إلى أن     

 بالدونية والعجز مما يـدفعها لتكـوين        واإلحساس وشعورها بالقلق واالكتئاب     إليهاالمساء  

 إلـى  مما يـؤدي     أسرتهاصيغة معرفية سلبية نحو ذاتها واآلخرين وخاصة الزوج ونحو          

 .ر تعرضها لإلساءةزيادة اضطراب شخصيتها بتكرا

 الظـاهرة   وخـصوصية  األسـري العنـف   " :(2004)دراسة بنة بوزبـون    -2 

 ."البحرينية

هدفت الدراسة إلى الحصول على معلومات دقيقة عن مشكلة العنف ضد الزوجـة             

زوجة بحرينية وعلـى متغيـرات    605  المختلفة للعنف على عينة مكونة مناألبعادوعن 

، أشكال يعامل االجتماعي، العامل االقتصادي، العامل الثقافعمل، الالمل اع :دراسة شملت

 .العنف، والمشاكل السلوكية لدى األطفال

 بين الزوجة وأهل الـزوج      االجتماعيةما تدهورت العالقة    ل أنه ك  إلىوتشير النتائج   

 .كلما زاد حجم العنف من جهة والعكس صحيح

عامالت مقارنة بالزوجـات    ال نسب العنف بين النساء غير       ارتفاع إلىكما توصلت   

، وهنـاك   لآلسـرة العامالت، فالعنف ضد الزوجة غير العاملة مرتبط بالعامل االقتصادي          

عالقة عكسية بين معدل الدخل لدى الزوجة ونسبة تعرضها للعنف، فكلما زاد معدل دخل              

 .الزوجة كلما قل احتمال تعرضها للعنف

ة عكسية بين المـستوى االقتـصادي       ، توجد عالق  لألسرةالنسبة للحالة االقتصادية    ب

 ذات المستوى االقتصادي األسر وبين العنف األسري حيث ترتفع نسب العنف لدى          لألسرة

 .دون المتوسط بينما تتراجع نسب العنف عند المستويات االقتصادية األعلى

كما توصلت إلى وجود عالقة عكسية بين مستوى تعلـيم الزوجـة وبـين نـسب                

ل الزوج، فكلما انخفض مستوى تعليم الزوجة كلما ازدادت نـسبة           التعرض للعنف من قب   

 .تعرضها للعنف
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الفروق بين المتعرضات للعنف    " :(2004)دراسة صفوت فرج وناصر الشيخ     -3

 ."وغير المتعرضات له في عدد من المتغيرات الشخصية واإلكلينيكية

 هدفت الدراسة إلى التعرف علـى الفـروق بـين المتعرضـات للعنـف وغيـر               

المتعرضات له في متغيرات االكتئاب، والوسواس القهري، واضطراب الضغوط التاليـة           

 المختلفة لمفهوم الذات وقد افترضت الدراسة وجود        واألبعادللصدمة، واضطرابات النوم،    

فروق بين المتعرضات للعنف بجميع صوره اللفظي والجسدي وغير المتعرضات له، على     

جمـيعهن طالبـات    242  عـددها اإلناثة على عينة من جميع المتغيرات وطبقت الدراس

وطبقـت  .متزوجة غير طالبة 214ومتزوجات، 28 جامعة الكويت بالكليات المختلفة منهن

  .مقياس تنس لمفهوم الذات -2  .مقياس العنف ضد المرأة-:1المقاييس التالية

  .قائمة بيك لالكتئاب-3 

ن المتعرضات للعنـف وغيـر      وقد تحققت جميع فروض الدراسة بوجود فروق بي       

 .المتعرضات له على متغيرات البحث

مستوى ومظاهر العنف الزوجي الموجـه      " :(2006)دراسة سفيان أبو نجيلة    -4

 ."ضد الزوجة وعالقته ببعض المتغيرات االجتماعية والسياسية

 تقدير حجم ومدى انتشار العنـف الزوجـي ضـد           إلىهدفت الدراسة بشكل عام     

المختلفة في قطاع غـزة وعالقتـه بـبعض المتغيـرات االجتماعيـة             الزوجة بمظاهره   

 ما بـين  أعمارهنزوجة تراوحت  1265 والديموجرافية والسياسية وشملت عينة الدراسة

سنة من جميع محافظات قطاع غزة وقام الباحث بإعداد مقياس للعنف الزواجي  )13-55(

 :الموجه للزوجة وتوصلت نتائج الدراسة إلى ما يلي

العنـف   : المختلفة للمقياساألبعادوعلى  % 36,87شر العنف بشكل عام نسبة ينت

والعنـف  . 29,66%العنـف الجـسدي    30,96% .العنف الجنسي و. % 44,28النفسي 

   29,05%.المالي واالقتصادي

 واللـواتي  األكثر تعليماالزوجات  :أما بالنسبة ألفراد العينة توزعت النتائج كما يلي

 وافقن على زواجهن أقل تعرضا للعنف الزواجي من قبل الـزوج مـن              يعملن، واللواتي 

 . وغير العامالتاألقلالتعليمي   وذوات المستوىتمترددااللواتي لم يوافقن وكن 

 في درجة تعرض الزوجات     إحصائيةولم تظهر نتائج الدراسة أية فروق ذات داللة         
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 . الحاليةرهنأعما عند الزواج باختالف أعمارهنللعنف الزواجي باختالف 

 أعمـار  بين درجة تعرض الزوجات للعنف باختالف        إحصائيةالتوجد فروق دالة    

 .أزواجهن

 وصلة القرابة   األبناءالتوجد عالقة بين تعرض الزوجة للعنف الزواجي وبين عدد          

 كلمـا قـل العنـف    لألسـرة كلما ارتفع المستوى االقتصادي  كذلك .بالزوج ومدة الزواج 

 .الزواجي

 :(2007)زينب عبد المحسن درويش و مل محمود السيد محمود الدوةدراسة أ- 5

عالقة بعض المتغيرات النفسية والمعرفية واالجتماعية بمستويات تقبل المرأة للعنـف           "

 ."الزواجي

ص النساء الالتي يتقبلن العنف الزواجي، وما هي        خصائ معرفة   إلىهدفت الدراسة   

سيدة متزوجة من  220 ، وشملت عينة الدراسة التي تجعلهن متقبالت لهذا العنفاألسباب

سنة بمتوسط  ) 43-19 ( ما بين  أعمارهنعدة مناطق بجمهورية مصر العربية، تراوحت       

  : التاليةاألدواتسنة، وطبقت  32قدره 

  . (scl-90) المرضية األعراضقائمة -2 .مقياس تقبل العنف الزواجي-1

 . الالعقالنيةاألفكارمقياس -3

 :على النتائج التاليةصلت الدراسة حو

 قبوال للعنف الزواجي المنزلي بمجموعة من المظاهر النفسية         األكثرتميزت النساء   

 األعراض على قائمة مراجعة     أدائهن وظهرت هذه النتائج من خالل       المضطربةوالمعرفية  

األعراض الجسمانية التي تـدفع   : مرضية محددةأعراضوتتمثل في  (scl-90) .المرضية

، والوسـواس القهـري وهـو       األعضاء في جميع    األلمإلى الشكوى الدائمة من     بصاحبها  

تفاعلية ال يصعب مقاومتها رغم رفضها لها، الحساسية        أفكاراضطراب معرفي تسيطر فيه     

 .ية والالعقالنيةنالذها واالكتئاب والقلق و

كما أظهرت المقارنات التي تمت بين متغيرات الدراسة أن الزوجة التي ليس لهـا              

 من عشر سنوات والمعتمـدة اقتـصاديا علـى          أكثر والتي استمر زواجها     واألميةأطفال  

  . قبوال للعنف الزواجياألكثرزوجها هن 
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وخلصت الدراسة أن تقبل المرأة للعنف الزواجي ظاهرة غير صحية بل هي نتاج             

  .ناتها من اضطرابات نفسية ومعرفية بالدرجة األولىالمع

 نالحـظ أن هـذه    . ت السابقة حول العنف األسـري     من خالل استعراض الدراسا   

 : من حيث نسب انتشاره وأشـكاله ، ضد المرأةاألسري ظاهرة العنف  تناولتالدراسات

 .نفسي، جسدي، جنسي، اقتصادي، والعوامل المؤثرة فيه، اقتصادية، اجتماعية وثقافية

سمية للمـرأة    على الصحة النفسية والعصبية والج     هو انعكاسات  المترتبة عنه    واآلثار

ا النـساء المعنفـات لمواجهتـه أو تقبلـه          هالمتعرضة له واالستراتجيات التي تـستخدم     

 .واالستمرار في المحافظة على هذه العالقة إلنتهاكية

كما تناولت اآلثار المترتبة على أطفال النساء المعنفات وتركيبـة األسـرة التـي              

 .يمارس فيها العنف

سابقة المذكورة أعاله ظاهرة العنف في مجتمعـات        تناولت العينات في الدراسات ال    

وهـي   (83-100000)وكان حجم العينات كبيرا ما بين  .إنسانية مختلفة عربية وأوروبية

  . سنة)64-13( وتراوحت أعمار أفراد العينات ما بين  .عينات كبيرة

تناولت الدراسات السابقة المعروضة ظاهرة العنف من خالل استخدام منهج البحث           

 .الرسون لمسحي والوصفي والتحليلي والمنهج التجريبي في دراسة كارينا

 ثم ما يرتبط به من متغيرات       لتناولت الدراسات السابقة متغير العنف كمتغير مستق      

أخرى تابعة مثل الصحة النفسية والـصحة الجـسدية والقلـق واالكتئـاب ومحـاوالت               

 فـي عالقتـه مـع االضـطرابات         األسـري لم تتناول العنـف      كنها ،الالخ....االنتحار،

   .ستتناوله الدراسة الحالية ف، وهذا ما للتعرض للعنةكنتيجالسيكوسوماتية 

 :دراسات تناولت االضطرابات السيكوسوماتية - ثانيا

 النفسي ألحداث الحياة كما يدركها      األثر ":(1989)دراسة حسين عبد المعطي    -1

 ." السيكوسوماتيىالمرض

 الصارمة المؤثرة فـيهم وتكونـت عينـة         األحداثتكشاف   اس إلىوهدفت الدراسة   

حـاالت   8حاالت قرحة معدية،  8مريضا، صنفوا حسب االضطراب إلى  43الدراسة من

حـاالت   6 المفاصل المزمنة، اآلمحالة  14حاالت ربوا شعيبي،  7ضغط الدم الجوهري، 

 األحـداث  أن إلـى  وتوصلت نتائج الدراسة األسوياءفردا من  15 اضطرابات جلدية، و
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 أهم الخاصة بالمجال الصحي كانت      واألحداث األسريةالمرتبطة بالدخل والعمل والعالقات     

 . المؤثرة في المرضي السيكوسوماتييناألحداث

الضغوط الحياتية في عالقتها بـبعض      " :(1992)إبراهيم علي   إبراهيمدراسة   -2

 ." السيكوسوماتيةاألمراض

 الموجودة بين ضغوط الحياة وظهـور بعـض         وهدفت إلى توضيح طبيعة العالقة    

 السيكوسوماتية، وهذا من خالل دراسة إمبريقية على عينة مكونة من المرضى            األمراض

مجموعة  :السيكوسوماتيين بمستشفى حمد العام بدولة قطر، وتكونت العينة من مجموعتين

ـ  .أفراد لكل فئة 10موزعة على أربع فئات بمعدل  40 المرضى عددهم ة مـن  ومجموع

   .40 وعددهم أيضااألسوياء

 األربعـة   ئـات واستخدم الباحث أسلوب تحليل التباين لمعرفة داللة الفروق بين الف         

 .للمرضى في التأثير بضغوط الحياة

 (0,01) عند مستوى إحصائيةواستقرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

 .لضغوط الحياتيةلصالح المرضى السيكوسوماتيين في تأثيرهم با (0,05) و

عالقة االضطرابات السيكوسوماتية بأحداث    " :(1999) عبد الحليم  أمالدراسة   -3

دراسة مقارنة لحاالت مرضى ضبط الـدم المرتفـع والقرحـة     -وجهة الضبط الحياة و

 ."المعدية

 الحياة الشائعة ووجهـة الـضبط       أحداثوهدفت الدراسة إلى محاولة التعرف على       

 .اع ضغط الدم والقرحة المعديةالمرتبطة بمرضى ارتف

  أحـداث  فيما يتعرضـون لـه مـن         واألسوياءوكانت هناك فروق بين المرضى      

   مريضا بالقرحة المعديـة  :30 مفردة مقسمة إلى ثالث مجموعات 90 وتكونت العينة من

  : التاليةاألدوات تمن األسوياء، واستخدم 30 مريضا بالضغط الدم المرتفع، و 30

 .لمستوى االجتماعي واالقتصادي للراشديناستمارة ا -1

 .استبيان ضغوط الحياة -3 (1995).   قائمة كورنل الجديدة-2

 . الجمعيأإلسقاطياختبار الشخصية  -5   .مقياس مركز التحكم-4

 بـين   إحـصائيا وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية موجبـة دالـة            

ى مجموعة ضغط الدم، مـع وجـود فـروق           الحياة لد  وأحداث السيكوسوماتية   راضعاأل
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 إحـصائيا ا دالة   ه الحياة كل  أحداث في   واألسوياءجوهرية بين مرضى ضغط الدم المرتفع       

 .إحصائيةماعدا ضغوط الصداقة لم يكن لها داللة 

كما حصل المصابون بضغط الدم المرتفع والقرحة المعدية على درجات مرتفعـة            

 فيما عـدا ضـغوط      األسوياء الحياة مقارنة مع      على مقياس ضغوط أحداث    إحصائياودالة  

   . الوالدية

ضغوط الحيـاة والتوافـق الزواجـي       " :(2001)دراسة عايدة شكري حسن    -4

 ."والشخصية لدى المصابات باالضطرابات السيكوسوماتية والسويات

وهدفت الدراسة التي كشف الفروق في ضـغوط الحيـاة والتوافـق وخـصائص              

 ارتفـاع  السيكوسوماتيين   الفئتين والسويات من جهة وبين      اتتيالشخصية بين السيكوسوما  

 الدراسة على عينة مكونة إجراءوتم  .ضغط الدم األولي والقولون العصبي من جهة ثانية

 .سيدة عاملة ومتزوجة مقسمات إلى مجموعتين 90 من

  : فئتينإلىحالة مقسمة  60مجموعة المريضات السيكوسوماتيات وعددهن -1

 .حالة 30 وعددهن األولي ضغط الدم مريضات -أ

 .حالة 30مريضات القولون العصبي وعددهن  -ب

 .سيدة 30مجموعة السويات وعددهن -2

 : التاليةاألدواتوطبقت 

 .السيكوسوماتية قائمة كورنل الجديدة للنواحي العصابية و-1

 . للشخصيةأيزنكاستخبار  .3-استبيان التوافق الزواجي-2

 .ةمقياس ضغوط الحيا-4

 بين السويات والمريضات فـي      إحصائياوكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة        

 ضغوط الحياة فيما عدا بعد واحد يتعلق بـضغوط العالقـة            وأبعاد التوافق الزواجي    أبعاد

  .لصالح السيكوسوماتيات (0,05) بالزوج عند مستوى داللة

هـا باالضـطرابات    بالنظر في هذه الدراسات التي تناولت ضغوط الحيـاة وعالقت         

السيكوسوماتية، نجد أنها تتقاطع مع الدراسة الحالية في بعد واحد من أعباء ضغوط الحياة              

 وعالقتـه   األسـرة  بشكل عام، ولم تتناول أي منها العنـف داخـل            األسريةوهو العالقة   

  . السيكوسوماتيةتباالضطرابا
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جه ضد المـرأة داخـل       المو األسريأما الدراسة الحالية تتناول العالقة بين العنف        

 السيكوسوماتية، ومحاولـة الكـشف عـن شـدة       تباالضطرابا بإصابتها وعالقته   أسرتها

  .وانتشار هذه االضطرابات لدى عينة النساء المعنفات بالمقارنة مع غير المعنفات

  :الضبط اإلجرائي لمصطلحات الدراسة

 قـائم علـى   هو كل فعل عنيف يقع في إطار األسرة:لعنف األسري ضد المـرأة   ا 

بما له   )الخ...أب ، أخ ، زوج ،ابن     (أساس النوع يقوم به احد أفراد األسرة خاصة الذكور          

دون مبرر مقبول ضدها في حياتها الخاصة سـواء         .من سلطة أو والية أو عالقة بالمرأة        

  وينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو نفسية أو كليهمـا معـا            ) أم، أخت،زوجة،ابنة (  كانت

  ويعني ذلك بالتحديد الـضرب بأنواعـه      ). العنف(ذلك التهديد باقتراف هذا الفعل      بما في   

وحبس الحرية والحرمان التعسفي من الحاجيات األساسية، واإلرغام على القيام بفعل ضد            

والتـسبب فـي   ...رغبة المرأة، والطرد من المنزل والسب والشتم واالعتداءات الجنـسية    

وسوء المعاملة  ) سيكوسوماتية(جسدية  -رابات نفسية وجسدية واضط  كسور وجروح نفسية  

وهذا ما يمثل انعكاسا لمظاهر عدم المساواة فـي القـوة بـين             . االجتماعية واالقتصادية   

  ويتم قياس تكرار وشدة العنف األسري ضد المـرأة مـن خـالل            .الجنسين داخل األسرة  

  .مقياس العنف األسري ضد المرأة

االضطرابات الجسدية الناشئة عن اضطرابات     ي  ه: االضطرابات السيكوسوماتية  

-فيها تلف ألحد أعضاء الجسم أو خلـل فـي وظائفـه     أو عاطفية، والتي يحدثانفعالية

 نتيجـة اضـطرابات     -األعضاء المرتبطة بالجهاز العصبي السمبثاوي و البراسـمبثاوي       

بب اختالل هذا  وفي الدراسة الحالية س-إلى عدم اتزان بيئة المريض انفعالية مزمنة ترجع

 لـشفاء    وحـده   والتي ال ينجح العالج الجسدي     -داخل األسرة  للعنف االتزان هو التعرض  

 بعالج أسباب التعرض لالنفعـاالت  استمر على المدى الطويل، وإنما  وحتى وإن،الحالة
اختبار كورنل لتحري العوارض     من خالل استخدام    ويتم قياس هذه االضطرابات    .والتوتر

 .ةالسيكوسوماتي

  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريـــظـ النالجـانـب  
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  :دتمهي

ص ظاهرة ومـشكلة فهـو مـن        سري بشكل خا  أليعد العنف بشكل عام والعنف ا     

م فهـو   إميل دور كـاي   نها  بية كما   ييه كل سمات الظاهرة االجتماع    ل تنطبق ع  الجانب األول 

وهو على  .  هابيل ألخيهتل قبيل   بقها بدأ   تة ذا يلبشرا وتلقائي قديم قدم     ير وعام وجب  إنساني

ة وتختلـف   ي وتتسم بالنـسب   ،المألوفالخروج عن    يعنيوذلك   كلةش م عتبر ي األخر نبالجا

  .يتطلب المواجهةو وتنوع الظروف الزمان والمكانشكال وكما وكيفا باختالف 

 عـرض مـن     ألنهـا تماعية  ج مشكلة نفسية وا   المرأةضد  األسري  فظاهرة العنف   

 )ممارسـة العنـف   ( كونها مظهرا لسلوك منحرف    من حيث جتماعي  عراض المرض اال  أ

 تكون المالذ اآلمن الفرادها وتـوفر لهـم الـسكينة           أنض  ور، التي من المف   األسرةل  داخ

ـ ياآ ومـن    «:  قال اهللا تعالى في كتابه العزيز      .الراحة واالستقرار والحياة الكريمة   و  أنه  ت

 ميات لقو آل في ذلك    إن وجعل بينكم مودة ورحمة      إليها لتسكنوا   أنفسكم أزواجا خلق لكم من    

لهـذه الظـاهرة نقـوم بتقـديم      أكثرجل فهم أومن . )21ية روم اآلالٌرة  سو(.  »يتفكرون

 ضد  األسريوتحليل بعض جوانب العنف       وتفسير شخيص من اجل فهم وت    أولية تتصورا

  .المرأة

  : مفهــوم العـنـف األسري– 1

  :العـنـف تعريف  -1-1   

الخرق باالمر   وهو   )ف  . ن  .  ع   (كلمة عنف في اللغة العربية من الجذر        : لغـــة    

 األمـر  فعتنأمره، و أوهو عنيف اذا لم يكن رفيقا في        ... وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق     

 ان اهللا تعالى يعطي على الرفق ما ال يعطـي علـى             «:  بعنف وفي الحديث الشريف    أخذه

 :1997 ،بن منظـور   ا (.وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر مثله          . »العنف

  .)444ص 

كلمة تنحدر من الكلمـة الالتينيـة   " la violence  "لعنففا اللغة الفرنسية  فيأما

"violenta" االغتـصاب  :  القوة، كما تعنـي ايـضا      إلى إضافةالسمات الوحشية   " : وتعني

  ) 1068p: 2001 ،la petit la rousse (".والالعقل والتدخل في حريات اآلخرين

بمعنى ينتهك " to violate " المصدر في اللغة االنجليزية فتشتق كلمة عنف منأما

ـ   ":  العنف على انه   oxfordى ويعرف قاموس اكسفورد     و يتعد أ  إلنـزال ة  وممارسـة الق
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و معاملة تتصف بها تعتبـر عنفـا، وكـذلك          أل  عو الممتلكات وكل ف   أ باألشخاصالضرر  

ـ الحر و تتـدخل فـي    أ حداث ضـرر جـسماني    إالمعاملة التي تميل الى        ة الشخـصية  ي

)221p : 1970،oxford (  

راوح مـن بـين     سبعة معان على االقل لهذا االصطالح تت       ويذكر قاموس ويبستر  

 المعنـى  إلـى  ".و لالضـرار  أدية التي تستخدم لاليـذاء      سالقوة الج " .المعنى الدقيق نسبيا  

 "الغمـوض   شديد   المعنى ال  إلى،  "ديةجسو  أو قوة طبيعية    أعمل طاقة   ".المجازي الواضح 

  ."و السلطة كما في الحرمان من الحقوق أللقوة االستخدام غير العادل 

ن تعريف القـاموس    أ المعنى الذي تشمله التعريفات التي ذكرناها، اال         اتساعرغم  

خدامات التي توجد في الكتابـات       الواسع لالست  قلهذا المصطلح ال ينجح في االلمام بالنطا      

  .) 35 ص:2006 الخولي، د محمود سعي(.الحديثة

 اللغوي للمفهوم في العربية والفرنسية واالنجليزية علـى         شتقاقن اال أمن الواضح   

 عمل في طياته معنى واحد  ،السواء ينصرف الى ضرب من السلوك الخارج على المألوف        

  .و دوافعهأ والقوة مهما كان هدفه دة والقسوةشهو ال

لماء  النفس والعقل وع   وأطباءستخدمها السيكولوجين   يالعنف كلمة يعرفها و   : اصطالحا    

  .اإلنساني كالخ، وهي تغطي مدى واسع من السلو...االجتماع والتربية والسلوك والقانون

 نمطا مـن انمـاط      " : انه   يعرفه عدد من علماء النفس على     : النظرة النفسية للعنف  *   

السلوك تنتج عن حالة احباط ويكون مصحوبا بعالمات التوتر ويحتوي على نية االلحـاق              

 )32 ص :1997خليل وديع شكور،(" و بديل عن كائن حيأ بكائن  معنوي أوضرر مادي

  م القوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرين وخبراته       :"بأنه s.Freudويعرفه فرويد   

  .و التدمير و الهزيمةأ بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت .) وجماعات أفراد (

    بـالنقص  اإلحـساس يضية عن   تعو بمثابة استجابة     " العنف هو    أن ىفير دلراما  أ

  .)36 ص:2003 ،مصمودي زين الدين (. "  الضعفأو

و بالعدوانية يتجـسد    أشعور بالغضب    " فالعنف   F.Dodson نلدود سو  بالنسبة   أما

 :1997، خليـل وديـع شـكور      (."األخر تدمير   إلى تهدف   بأعمالو  أ دامية جسديا    بأفعال

  .)22ص
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 بشخص آخر   األذى إلحاق إلىخارجي تؤدي     لمثير استجابة" Strousحيث اعتبره   

عـن   تنـتج ستجابة  إفي شكل فعل عنيف مشحونة بانفعاالت الغضب والهياج والمعاداة،          

  .)32ص:1997،كورش خليل وديع (."إحباطالة و حأ إعاقةعملية 

 السلوك العنيف سلوك شاذ وغير متكيف يرجـع   " : فيقولCarson كارسون أما

 وجود عدد من الضغوطات، تلك الـضغوطات        الى استعداد الفرد الشخصي و يرجع الى      

  . ت الفرد للتكيف ويرجع الى فكرة رفض السلطةاالتي تتحدى استعداد

 صورة خاصة من صور القوة التي تتـضمن          ": سماعيل بانه إويعرفه عزت سيد    

مـن   محتمـل و أ كمـصدر فعلـي    إدراكه  يتم  موضوع  إيذاء ر أو ميتدالجهودا تستهدف   

   .)118 ص :1988، إسماعيل  عزت سيد(." لهما  كرمزأور  الخطأو اإلحباطمصادر 

يترتـب  و العـدواني    أ فعل يبالغ في السلوك العدائي         ":بأنهوتعرفه سميحة نصر    

وضـوع   مو ماديا في ال    أ أذى نفسي أو فيزيقي    تحدث   و مدمرة ألقة   مؤثرات مق  إرسالعليه  

   .)42ص :2006 ، محمود سعيد الخولي(."و موضوعا مادياانا أو حيون أاكبشرا 

  سلوك تدميريهانتج عنانفعالية ي ابةجاست:  "بأنهالنفس  تعرفه دائرة المعارف لعلمو

و بدافع الكره الـشديد     أ االحباطات   نتيجةالفرد نفسه    اتجاهو  أالبيئة   موجه ضد االفراد او   

  .) 206 ص:1979 ،براهيم رزقإ كوثر  (".و نحو الذاتأنحو اآلخرين 

سلوكات التي تؤدي الى    الو مجموعة من    أى سلوك   ل عل نظور يد من هذا الم   فالعنف

ثارة القلق والفزع والخوف في نفوس االفراد مما        إ في شخصية الفرد، وذلك بسبب       لختالإ

  األفـراد و أضطراب الذي يميز حياة الفـرد  اليؤثر على سلوكهم فيؤدي ذلك الى حدوث ا  

شكال أ غير الحقد والكراهية من      حدود تحدهال   آخر   يتحول في النفس الى نوع       فالعنف قد 

 ذلك فالقسوة والفضاضة الكامنة في العنف قـد         إلىضافة  إالخ ،   ...لتالتمثيل الجسماني الق  

  الوراثة فاالغتصاب والتحرش الجنـسي لـن يخلفـا        تتحول من صفة االكتساب الى صفة     

لديه معادلة مـن    له، فتختلف    ة في النفس المتلقية   قضطرابا وحر إال  إ ولن يزرعا    ، كمدا إال

  .سالف قادمةأالكآبة وتستمر بانتهاء الحياة بل قد تتوالد من جديد في 

جتماعية تتميز بتعبير صارم عن القـوة       إ العنف كظاهرة    :النظرة االجتماعية للعنف  *    

و جماعة  أدها فرد   يو الجماعة على القيام بعمل من االعمال ير       أالتي تمارس الجبار الفرد     

سـلوبا فيزيقيـا مثـال ذلـك        أوة الظاهرة التي تتخـذ      ق العنف عن ال   ، حيث يعبر  أخرى
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. خذ شكل الضغط االجتماعي، وتعتمد مشروعيته على اعتراف المجتمع        أالخ وت ...الضرب

  .) 428 ص :2003 ،، عبد الفتاح ابي مولودقريشي عبد الكريم  (

 :نهأ  علىT.Gurr وجير H.Grahamويعرفه عالمي االجتماع االمريكين جراهام 

عـن   وبغض النظـر     بأموالهمو خسارة   أ باألشخاصجسدي  أذى   إيقاع إلىسلوك يميل    "

 الطيــب (."و فرديــاأدي طابعــا جماعيــا بــي كــان هــذا الــسلوك إذامعرفــة مــا 

  .) 181ص:2004،نوار

غير الشرعي للقوة    هو االستخدام  ":  فيعرف العنف على انه    Roking روكينغ   أما

يوب ،  نادية مصطفى الزقاوي  .(" و الضرر باآلخرين  أ األذى   اقإللح أو التهديد باستخدامها  

  .)56 ص :2003 ،مختار

 الفعلي للقـوة    جاإلستخراسلوك يتضمنه معنى    كل   يشمل   ": ويعرف كذلك على انه   

رادة إاللحاق األذى والضرر بالذات وباالشخاص وتخريـب الممتلكـات للتـأثير علـى              

  .)42 ص :2004امي،  توهإبراهيمرة، ي قإسماعيل ( ."المستهدف 

 الممكنة مع الواقـع     األخيرةهو لغة التخاطب    " :مصطفى حجازي . ي د أوالعنف بر 

ومع اآلخرين حين يحس المرء بالعجز عن ايصال صوته بوسائل الحوار العادي، وحـين              

قناعهم باالعتراف بكيانه وقيمته، والعنـف هـو الوسـيلة    إتترسخ لديه القناعة بالفشل في     

من خالل توجيه هذه العدوانية بشدة تجنب العدوانية التي تدين الذات الفاشلة    األكثر شيوعا ل  

ـ .... تجاوزت حدود االحتمال الشخصي    و دوري، وكلما  أالى الخارج بشكل مستمر       ىوأول

خطوات السير نحو السلوك التدميري هو فك االرتباط العاطفي بـاآلخر، بحيـث تنهـار               

 كما تنهار روابط    .) على المستوى الفردي   ( التعاطف أو الحماية   أو المحبة   أوروابط االلفة   

و المشاركة في المصير وكل ماعداها من الروابط التي تحمـي حيـاة اآلخـر               أالمواطنة  

ـ إوتدفعنا الـى     ـ ا فتحـل محـل تلـك الـروابط مـشاعر الغ           حترامه   ". ة والعـداء  رب

  .)653ص : 1976مصطفى حجازي،  (

 والجنائية للعنف في االجتماعيةبعاد ألاومن التعريفات المهمة للعنف تعريف مؤتمر 

و أو معنوي  يتم بصورة مباشـرة        أكل فعل مادي     " :المجتمع المصري الذي يعرفه بانه    

 أو ) اآلخر أوالذات  ( كليهما بالفرد  أو النفسي   أويقاع األذى البدني    إغير مباشرة ويستهدف    

 عديدة ومتنوعة   أساليبسات مختلفة ويتخذ العنف     سع بما يشمله من مؤ    جتم الم أوالجماعة  
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 ىواالعتداء عل  يدسمادية مثل التشاجر واالنتهاك الج     أومعنوية كانت مثل التهديد والنبذ،      

  .)43ص :2006 ، محمود سعيد الخولي( ." معنوية جسدية في آن واحد أوالممتلكات، 

 Hesnarde يذهب اسنارد    :ضمن هذا التوجه    :عنف لل االجتماعي نفسالنظرة علم   *    

 يصب التدمير ذات   عالئقي السلوك هو نتاج مازق      أشكالغيره من   ك ن العنف أ القول ب  ىإل

على االخر البادته فتشكل العدوانية طريقة معينة        ي ينصب فيه  ذالشخص في نفس الوقت ال    

 .) 32ص : 1997 خليل وديع شكور، (.      اآلخرمعي عالقة فللدخول 

 قد يكـون     بالعدوانية يصدر عن طرف    تسم فعل ي  أونه سلوك   أ ويكمان فيعرفه ب   أما

 عالقة  إطارفي   أخر طرف   وإخضاعستغالل  إبهدف  ...  طبقة اجتماعية  أوجماعة  أو  دا  فر

 .كلها مجتمعةأو  نفسية أو معنوية أومادية  أضرارة مما يتسبب في كافئ متغيرقوة 

مـة  الكلأو   اللسان، بالفعل    أو باليد   إيذائيالعنف سلوك   ": نأ علي سموك فيرى     أما

  اآلخر كقيمة تـستحق الحيـاة واالحتـرام، و         إنكارالحقل التصادمي مع اآلخر قوامه      في  

 خـارج   إبعـاده  إما أو تابع   إلى تخفيضه حقل الصراع، اما ب    لى ع األخر استبعاد   همرتكز

ف هـو عـدم االعتـراف        جسديا وبالتالي فالعن   أو بتصفيته معنويا    وإماالحقل االجتماعي   

 :2006علـي سـموك،     (." الشيء المناسب للحاجة العنيفـة     لىإه وتحويله    ورفض باألخر

  .)44ص

ويتـصوره    مقولبـة  وعدم االعتراف ال يعني عدم المعرفة، بل يعني معرفة معينة         

معظـم حـاالت    فان   ي وبالتال .الخ...م صورة الضحية والتحكم بها    بالطريقة المناسبة لرس  

 يجسم نماذج مـصممة     ألذي ث الثقافي و على معرفة مسبقة مكتسبة من المور      نف تبنى الع

  .عن اآلخرين

فالرجل يكتسب السلوك العنيف من خالل الثقافة التي تؤطر المجتمع وتحكمه فعنف            

 أفـراد حـد   أ تعـرض    إذاما  أ مقبوال ثقافيا ومعياريا     أمرا األسرة داخل   المرأةالرجل ضد   

  .حد الغرباء فانه يعد سلوكا غير مشروعأ للعنف من األسرة

 أوخر  أو جماعة تجاه فرد     أسلوك يصدر من فرد      " :نه  أعنف ب ويعرف السمري ال  

 بالغضب   نتيجة الشعور و غير مباشر    أمباشرا  م سلبيا،   أم لفظيا ايجابيا    أ كان    ماديا آخرين

و أ مـن اآلخـرين    الرغبة في االنتقـام      أوو الممتلكات   أ للدفاع عن النفس     أو اإلحباطو  أ
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 نفسي بـصورة    أو مادي   أو بدني   األذى اقإلح معينة ويترتب عليه     بالحصول على مكاس  

  .)4،5  ص ص:2005،عبد الحميد جادوا ميمة أ (."األخرىمتعمدة بالطرق 

نه عبارة عـن قـوة      أ العنف على    إلىهذا االتجاه    ينظر: نظـرة الطـب العـقـلي  *   

 اإلكـراه  حـد    إلى تصل   أن تستطيع   اآلخرينعلى   ويفرضها الفرد  قاسية وعنيفة يمارسها  

وتتمثل في السلوكات العدوانيـة لفـرد       , وتمارس هذه القوة بواسطة التخويف      .  لضغطوا

 أطفال(" سلوك وتصرف سئ  :  ضعف أكثرخر  أيوجههاالى فرد   ) جسديا ونفسيا (كثر قوة   أ

عنـف   أو"  enfants maltraites"ويقـسون علـيهم  , ويسيئون معاملتهم, يمارس عليهم

  ليهن الضرب والعنف القرين نساء يمارس عأويمارس على الشريك 

"femmes battues"( ,حـد  إلـى  تـصل  أن تستطيع إجراميةو حتى نشاطات أ 

  .االغتصاب والقتل

ضمن وضعيات   ن يكون عنيفا خاصة   ألشخص مصاب بالمرض العقلى قابل       كلو

يكون شديدا وبذلك يعتبر خطيرعلى نفسه وعلى        ما غالبا  وهذا العنف عندما يظهر    األزمة

بـين    نميـز أنستطيع ن a.gorcieuseفحسب . عتقالهإ في الغالب    برري  وهذا ما  اآلخرين

  مرتبط بالحـاالت التدميريـة     األول.) remaniee( مرمم           أو  متغير وأخر أوليعنف  

  .المضطربة وعالجه يتم بصفة استعجالية داخل المصحات باستعمال االدوية 

كثر دقة  أ تحتل مكانة    sédatif المسكنة     األدوية،  و المرمم  أ ما في العنف المتغير   أ

وفي هذه المرحلـة     . ه وتحقيق  الواجب فعله  الشيءونهاية االزمة تبقى في المطاف االول       

, يتوجب تحليل جيد حول ما يشتكي منه العميل وخاصة فيما يخص عالقاته مع المحـيط              

ثرت علـى   أامل التي   العو( والذي يكون التعصب والعدوانية هما غالبا محثات االزمة أي          

  ).األزمةور ظه

السلوك العنيف كنتيجة الرتفاع الدافعية نحو العنف مع          "أنحمد عكاشة فيرى    أ أما

تحكم الكافي في النفس ولذا فان العنف غالبا ما يحدث في قليلي التحكم في الـنفس                الافتقاد  

 درجة من الكرب وفي مفرطي التحكم في النفس عند تعرضهم لدرجـة           أليعند تعرضهم   

من جرائم العنف بعـد  % 50وتحدث  ...  شديدا أيضارب وهنا يكون العنف     جسيمة من الك  

 الضحية هي   أنمن الحاالت يبدو األمر     % 62وفي    العامة األماكنوفي   مشاحنات عائلية؛ 

  .) 862ص : 1973حمد عكاشة،أ( ." التي استفزت موقف العنف
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وفي  حـق،  وة بغير ستعمال الق إ نظر القانون العنف هو    في : العنف إلىون  لقاننظرة ا *   

 القـوة   أوستخدام الضغط   إ وأ اإلكراه  " ن العنف هو  أدوي ب حمد زكي ب  أهذا السياق يرى    

 أومـا    فـرد إرادةعلـى  التأثير نها أغير مطابق للقانون من ش وأ غير مشروع  استخداما

يكـون    وقع على من تعاقدإذا اإلكراهن أومن الناحية القانونية نجد ، مجموعة من االفراد 

 ). 183ص: ب سن، وآخروحمد زايدأ.(" با في بطالن العقدسب

عمـل عنيـف    وأ ظـاهرة   أوسـمة   " :بأنهتعرف العنف  سوعة  الالند و مأما

) الالند(ويربط ، غير القانوني للقوة األقلعلى  وأمشروع الغير وهو االستعمال  ،بالمعاني

 هـو  خـص أ ثأرا، و لكن بنحو وأا عقابا والذى يعني لهم ,بين العنف وبين االنتقام والثار

            ."  من الضمير االخالقـي المهـان الـذي يطالـب بمعاقبـة الجريمـة      ردة فعل عفوية

  ).1554ص :1997 الالند،ندريهأ(

 -سياسيال  والعنف اإلرهاب - في كتابهعنف فقد عرف النالدي عز اللج حمدأ أما

ـ المو أو ،إرعابه و وإخافته  الغيرإرغامرض  للقوة بغاإلنسانياالستخدام  " :بأنه  إلـى ه ج

 غيـر  يكـون دائمـا    الذيذلك االستخدام،  عليهااإلستالء أو أو إفسادها بتدميرها األشياء

  .)37،38ص ص: 2006 ،الخوليسعيد محمود ( " .يمةرمشروع ويشكل في االصل ج

ستعمال  إ  بدنية و  ة مراغم وقوة مادية    ":  العنف هو  أني فيرى    سليمان الفاروق  أما

  ."القوة بغير حق 

 قانونيا، ويعاقب عليه القـانون      هاحية القانونية سلوك غير معترف ب     فالعنف من الن  

غيـر مطـابق    أو   بشكل غير مشروع     بأنواعهاستخدام القوة   إقائم على   ) فعل(النه سلوك   

  .ني الضرر باآلخرإلحاق هدفللقانون ب

لعنف يتضح لنـا     مختلف وجهات النظر التي تناولت مفهوم ا       استعراضمن خالل   

تتجـه   ن مختلف التعاريفأعدم وجود مفهوم واحد للعنف بل عدة معاني، رغم ذلك نجد 

 العنف هو سلوك ايذائي لآلخر سواء كان فعليا او قوليا او سلوكيا، هدفـه تـدمير                 أن إلى

اآلخر وايذائه وهو يتضمن استخدام القوة واالرغام واالكراه للتاثير في ارادة المـستهدفين             

  .حاق الضرر بهم ماديا او معنوياوال
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تتداخل مع مفهوم العنـف بعـض        :خل معه االعنف وبعض المفاهيم التي تتد     -1-2    

العنف والوقـوف علـى اسـبابه وابعـاده          تفسير المفاهيم التي ال يمكن       أو المصطلحات

  .لجنبا معه دون التعرض لهذه المفاهيم ومناقشتها جنب .الخ...وعوامله

           يستخدم العديد مـن البـاحثين مفهـومي العنـف          :ـــدوانالعــنـف والع *

" violence"  والعدوان"agression "   الطاقـة   عتقـد أن  ن فكان فرويد ي    مقترني أنهما على 

 أفعـال  إتيان تركت تتنامى ستؤدي الى      إذ وأنها تولد باستمرار داخل كل شخص       العدوانية

  "األعلى األنا   "أوعدوانية لدى الفرد هو الضمير  الطاقة الن ما يكبح جماحأف وتتسم بالعن

super ego .يمثل الرقيب النفسي والوازع الخلقـي والجانـب القـضائي    األعلىنا فاأل 

  ).363،364  ص ص:1994،  خليل ميخائيل معوض(.للشخصية

وقد اعتقد فرويد ان العدوان يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه الى حد ما، اال انه ال                

  .عاده نهائياب استيمكن

 العنف يرتبط بالعدوان وانه نشاط      أن "Marmour"وفي نفس السياق يرى مارمور      

ريبي يتضمن عنفا في حد ذاته وقد ال يؤدي العنف الى احداث خسائر بالضرورة ولكنه               خت

   ).15 ص :1994، حلميإسماعيل إجالل.(  التخريبأويرتبط بتعمد االذى 

 أكثـر ن العدوان   أنف شكل من اشكال العدوان، و      الع أن إلىي  قوشويذهب طريف   

  .ن كل عنف يعد عدوانا والعكس غير صحيحأعمومية من العنف، و

 العنـف والعـدوان     أنعدوان و شكال ال أن العنف شكل من     أما محمد خضر فيرى     أ

   ).26 ص :2001،حسين فايد . (  لعملة واحدةوجهان

 فقد قام باحثون آخرون بـالتمييز       ما بالنسبة للتفرقة بين مفهومي العنف والعدوان      أ

  . االلتباس بينهمابينهما لتفادي ضروب

وقد اعتمدوا في ذلك على أن العنف له طابع مادي بحت فـي حـين أن العـدوان                  

  .يشتمل على المظاهر المادية والمعنوية معا

سلوك ظـاهر يـستهدف إلحـاق التـدمير         :" حيث يعرف قدري حنفي العنف بأنه     

كات وأن العدوانية لكي تكون عنفا ينبغي أن يتوفر فيها شرط الظهور            باألشخاص أو الممتل  

حيث أن ثمة أنواعا عديدة من العدوان تتميز بالخفاء والكمون مثل مختلف أنواع المرض              
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 فهذا النوع من العدوان يكون موجها نحو        .)67ص: 2001حسين فايد،   ". (السيكوسوماتي

  .الذات

 على انه هجوم أو فعل معـاد موجـه نحـو            Chaplinأما العدوان فيعرفه شابلن     

   .شخص ما، أو شيء بغرض إنزال عقوبة بهم

فالعنف تعبير عن العدوان وأحد الوسائل لتفريغ الطاقة العدوانية لدى األفراد، داخل            

المجتمع، فقد تكون وسائل التعبير عنه مقبولة اجتماعيا كأنواع الرياضات العنيفـة مثـل              

شرف محمد علي   أ.(  العنيفة كالمشاجرات والجرائم ضة اجتماعيا   المالكمة، وقد تكون مرفو   

  ).239ص: 2005شلبي، 

  :ويمكن تحديد أهم الفروق بين المفهومين في األتي

وم األكثر عمومية والذي يندرج تحته كافة أشكال اإليذاء، بما فـي            فه أن العدوان هو الم    -

  .ذلك العنف

الضرب أو  : ب عليه ضرر بالغ للضحية مثل      يهدف العنف إلى اإليذاء البدني الذي يترت       -

  .الخ...االغتصاب، والتعذيب بمختلف أشكاله

ك المعايير االجتماعيـة ويعاقـب عليهـا        أفعاال إجرامية تنته   تعتبر كافة أشكال العنف      -

  .القانون

إن قصد أو نية اإليذاء واضح تماما في العنف على عكس أشـكال الـسلوك العـدواني                 -

  ).652ص: 2001سيد معتز عبد اهللا، . (يها إثبات النية أو القصداألخرى التي يصعب ف

العنف الفردي ويقصد به كافة أشكال العدوان التي يقوم         :  يصنف العنف إلى نوعين هما     -

الـصراع   : بها األفراد، والعنف الجماعي الذي تقوم به جماعات معينة في المجتمع مثـل            

  .الخ...الطائفي

  العنف داخل األسرة والعنف في الـشارع والمدرسـة        تتعدد مجاالت العنف لتشمل     

  ).653ص: 2001سيد معتز عبد اهللا،(. -والعنف ضد المرأة-

ختالف نوعي وموضوعي بين العنف والعـدوان، فـالعنف         اومما الشك فيه يوجد     

 وسائل التعبير عن النزعـات العدوانيـة،        أحدنه  أو،ر نهاية المطاف لسلوك عدواني      عتبي

  .دوان ماديا أم نفسيا، موجها نحو الذات أو ضد اآلخرينسواء كان هذا الع
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ومين بالتبـادل بوصـفهما     فهتعامل بعض الباحثين مع هذين الم      : العنف واإليذاء *

مترادفين ، بيد انه أصبح من المتفق عليه بين اغلب الباحثين اآلن أنهما مـستقالن، وقـد                 

 األسرة للتعبير عن اإلسـاءة       في دراسات  abuse" اإلساءة" شاع استخدام مصطلح اإليذاء   

 أو أولى األمر، أو اإلسـاءة  Child abuseالتي يتعرض لها األطفال من أبائهم وأمهاتهم 

 خاصة الزوجة التي تتعرض للضرب المبـرح  woman abuseالتي تتعرض لها المرأة 

  ).18ص: 1999إجالل إسماعيل حلمي، (من زوجها، 

صورة متنوعة من اإليذاء البدني : "انه اإليذاء على لكورن ووعرف كل من جليس 

أو الجنسي أو اللفظي أو النفسي التي يمارسها طرف إلجبار طرف أخر على اإلتيـان أو                

اإلساءة تتضمن بعض الجوانب البدنية أو النفـسية أو إهمـال           فاالمتناع عن أفعال معينة،     

 البدنية فقط،   رعاية طرف موكل إلى السيئ رعايته، في حين يقتصر العنف على الجوانب           

محمـود سـعيد    ".( بيد انه قد يؤدي إلى أضرار نفسية، إال أنها تكون ناتجة عنه حينئـذ             

  ).221ص: 2006الخولي، 

ل قـدرة   شومن التبعيات النفسية السيئة للعنف ضد النساء، اضمحالل الشخصية و         

 الشعور  وهي حالة تسمى اإليذاء، وتتضمن    ،المرأة على اتخاذ أي قرار من الناحية النفسية         

واالضطرابات النفـسية الجـسدية، اخـتالالت فـي         ... بالخوف وكذلك الشعور بالكآبة     

ص : 2001شكوه نوابي نـزاد،     ( . االنتحار في بعض الحاالت    ىالشخصية كالتي تدفع إل   

  ).183-182ص

يعد العنف مظهرا من مظاهر التعبير عن الغضب، فإذا اعتبرنا          : العنف والغضب *

ويقع العنف عند   . ن طرفين يقع عند احدهما القمع لمشاعر الغضب       الغضب يمثل مشكلة بي   

الطرف األخر، حيث يتم التعبير عن مشاعر الغضب في صورة عنف وتدمير وعدوان في 

حين يتوسط الطرفين الضبط المعتدل لمشاعر الغضب وعن عالقـة العنـف بالغـضب              

د له كثير من اآلثار أن الغضب الزائ) deffinbacher )  1992أظهرت دراسة ديفنباحر 

السلبية على التوافق الشخصي واألسري واالجتماعي والدراسي والوظيفي للفـرد، حيـث          

 وإفـساد العالقـات     األشـياء ولآلخـرين وإتـالف     . نفسه يؤدي إلى حدوث أضرار للفرد    

  ).16ص: 1999جالل إسماعيل حلمي، إ(  .االجتماعية للفرد وغيره
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قوية لدى األشخاص الذين لم يتعودوا الضبط       وتكون نوبات الغضب كثيرة التردد و     

ة اإلحباط لـديهم منخفـضة ممـا        تبوبذلك تكون ع  ...والمنع وهم أطفال من قبل الوالدين     

طون حيال أية صعوبة أو عند عدم الحصول على مـا يـردون، فيـستجيبون               بجعلهم يح ي

دين فإن عتبة   بنوبات الغضب، أما األشخاص الذين تعودوا الضبط والنظام بفعل تربية الوال          

مـريم   (.اإلحباط عندهم تكون كبيرة ويتعرضون لنوبـات غـضب اقـل مـن غيـرهم              

  ).222ص: 2002سليم،

ترض التحكم في   فالقوة هي القدرة على فرض إرادة شخص ما وي        : العنف والقوة *

اآلخرين، سواء بطريقة شرعية أو غير شرعية بناء على ما لديه من مـصادر جـسدية                

 عرف ماكس فيبر القوة على أنها القدرة على الـتحكم فـي سـلوك               ونفسية ومادية، ولقد  

  .اآلخرين سواء برغبتهم أو بدون رغبتهم

 فيرى أن األشخاص األقوياء هم الذين يفرضون إرادتهم حتـى إذا            millsلز  يأما م 

  ).16ص: 1999إجالل إسماعيل حلمي، (.كان يقاومها اآلخرون 

 القوة التي تهاجم مباشـرة شـخص        سوف نطلق اسم العنف على    : " ويقول فرويد 

 ."اآلخرين وخبراتهم بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت والتدمير واإلخضاع والهزيمة         

  ).127ص: 2006محمود سعيد الخولي،(

فالقوة عامل يساهم في العنف وعند تطبيق هذا المفهوم على العنف األسري سنجد             

، وعلى أساس توزيع المصادر الماديـة       تسلسال تقليديا في القوة على أساس النوع والجنس       

  .والشخصية

وغالبا ما يكون الرجل البالغ هو الشخص الذي لديه النصيب األكبر من المـصادر              

غلـب  أاء فـي    بنالمادية والشخصية وهو أيضا القائم باالعتداء والعنف على الزوجة واأل         

  .األحيان

بصمات واضحة المعالم   أن السيطرة األبوية التقليدية تركت      ) 1979(ويرى بولدنج   

وما ترتب عليه من تعرض المرأة لمظاهر متعـددة         .على نوع العالقة بين الذكور واإلناث     

لذلك فإن القهر الذي تتعـرض لـه اإلنـاث تجعلهـن            . الخ...من القهر والظلم واالعتداء   

  ).17ص: 1999إجالل إسماعيل حلمي، . (يمارسن القوة مع اآلخرين حتى مع أبنائهن
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لجريمة هي الخروج عن المبادئ وقواعد السلوك التي يحددها         ا: لجريمةالعنف وا *

ويرسمها المجتمع ألفراده وهي من الوقائع االجتماعية التي الزمت المجتمعات البـشرية            

: 1997خليل وديع شـكور،      (.منذ أقدم عصورها وعانت منها اإلنسانية على مر األجيال        

  ).22-21ص ص

تلك التحديات التي تقع علـى العـرف        :" مة بأنها وتعرف سامية محمد جابر الجري    

" الذي يعترف به المجتمع اعترافا صريحا في قانونه غير المدون والقـانون الدسـتوري             

  ).476ص : 2004سامية محمد جابر، (

وهذا التعريف عندما يقتصر على اعتبار تلك التعديات فقط بأنهـا جريمـة، فانـه               

ن يكون هناك قانون يحدد تلك الجريمة ويعاقـب         يعترف بعدم إمكان وجود جريمة بدون أ      

وبذلك ال تعتبر بعض أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل أسـرتها جريمـة              . عليها

يعاقب عليها القانون مثل ختان اإلناث، الحرمان من الميراث، التميز في المعاملـة بـين               

  .الخ..اإلناث والذكور من حيث التغذية، التعليم، العناية الطبية

لقانون وهي تحدث ضـررا باألشـخاص والممتلكـات،         افالجريمة سلوك يخالف    

ضي ففالجريمة تعتبر تعبيرا عن العنف ولما كان لدينا الكثير من العدوان في اإلنسان ال ي              

... إلى ارتكاب جريمة أو حصولها، فيمكن أن يكون هناك عدوان بدون مفرزات جرميـة             

  مجرم، فليس كل عدواني في سـلوكه مجرمـا        وكذلك من الصعب التفرقة بين عدواني و      

  ).175ص: 2004ريكان إبراهيم، . (ولكن كل مجرم أو مركب جريمة عدواني بالضمن

على تلك األفعال    وبذلك يمكن اعتبار العنف أكثر اتساعا من الجريمة حيث يشتمل         

يكـون  التي ال يعاقب عليها القانون، بل أن بعضها قد يكون مرغوبا فيه اجتماعيا عنـدما               

  ).126ص: 2006محمود سعيد الخولي، . (منظما من خالل معايير المجتمع

  مثل العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء داخل األسرة بغرض تقويم سـلوكهن             

فالمجتمع يمنح السلطة للرجل من اجل تأديب وعقاب زوجته وأوالده من خالل الـضرب              

  .والتعنيف
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  : األسرةتعريف -1-3    

في اللغة العربية هي الدرع الحصينة وأهل الرجل وعشيرته وتطلق            األسرة :ةـــلغ    

 : المعجم الوسـيط، ب س       (.سرأعلى الجماعة التي يربطها أمر مشترك وجمع أسرة هو          

  ).18ص

  :هي وجاء في المعجم العربي األساسي أن األسرة

  سر وأسراتأ - 1

 أهل الرجل وعشيرته -2

 ).88ص: ربي األساسي ، ب سالمعجم الع(.جماعة يربطها أمر مشترك  -3

األسرة هي الخلية األولى التي يتكون منها المجتمع وهـي مـن أكثـر              : الحاــاصط   

الظواهر االجتماعية عمومية وانتشار، فال يخلو أي مجتمع بطبيعة الحـال مـن النظـام               

األسري وهي أساس االستقرار في الحياة االجتماعية، ومن أهم الجماعات وأعظمها تأثيرا            

ي حياة الفرد، حيث يكتسب الفرد مكانته من خالل وجوده بداخلها وتظهر أهميتهـا مـن               ف

  ).132 -131ص ص: 2003مصطفى عوفي، .( الناحية التربوية والعاطفية

جماعة اجتماعية تتميـز بمكـان إقامـة        : " دوك األسرة بأنها  ويعرف جورج مير  

ن من أعضائها علـى األقـل       مشترك وتعاون اقتصادي ووظيفة تكاثرية ، ويوجد بين اثني        

  وتتكون األسرة على األقل من ذكر بالغ وأنثى بالغـة          ،عالقة جنسية، يعترف بها المجتمع    

  ).155ص: 2000محمد الخطيب، ( ." من نسلهما أو عن طريق التبنينوطفل سواء أكا

منظمة بنائية قرابية وتوجد على عدة أشكال       :" أما وليام قاربت فيعرف األسرة بأنها     

ها في العادة تتألف من شخصين بالغين ذكر وأنثى وأطفالهما الـذين يعيـشون مـع                ولكن

قل وظائفها تتمثـل فـي      أويقرها المجتمع مثل الزواج، و     .بعضهم في عالقة دائمة تقريبا    

اإلنجاب، الحب والعطف، الذي يشمل العالقات الجنسية، تعين المراكز واألوضاع وتنشئة           

  ".األطفال اجتماعيا

 تربطهمـا   وامـرأة وحدة بنائية تتكون من رجـل       :" ر ويج فيعرفها بأنها   أما ماكيف 

 ويكون وجودها على الـدوافع الغريزيـة        .عالقات روحية متماسكة مع األطفال واألقارب     

"           ناسـب مـع أفرادهـا ومنتـسبيها       توالمصالح المتبادلـة والـشعور المـشترك الـذي ي         

  ).47ص: 1998حمد بيري، أالوحشي (
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ومن التعريفات الشهيرة لألسرة تعريف كل من برغسن ولوك حيث يعرفانها بأنها            

مجموعة من األشخاص يرتبطون بروابط الزواج أو الدم، أو التبني ويعيشون في منـزل              

    . ويخلقون ويحافظون على نمط ثقافي عاماجتماعية ألدوار اواحد ويتفاعلون وفق

  ).34، 33ص ص:1999عبد القادر القصير، (

وتعرف كذلك بأنها العالقة التي تربط رجل بامرأة أو عدة نساء بـشرط أن يتفـق                

  .ذلك وتقاليد الجماعة أو يؤيدها القانون

وتنطوي هذه العالقة على حقوق وواجبات بالنسبة للطـرفين وأوالدهمـا، وهـذه             

العالقـة أو   شرط فـي    يتالعالقة تعرف بالزواج، وهو األساس الذي تقوم عليه األسرة، و         

الرابطة لكي تكون زواجا، أن تتم تبعا للشروط التي تحددها العادة أو القانون مهما كـان                

  ).171-170ص ص  :س ب طلعت إبراهيم لطفي، ( القوانين، شكل هذه العادات أو هذه

حمد زكي بدوي فيرى بان األسرة هي الوحدة االجتماعية األولى التي تهـدف             أأما  

 العقـل الجمعـي    يرتضيهالنوع اإلنساني وتقوم على المقتضيات التي       إلى المحافظة على ا   

  .والقواعد التي تقرها المجتمعات المختلفة

  بأنها مجموعة أفراد يربطهم رباط الزواج، الـدم       'حمد بيري فيعرفها    أأما الوحشي   

 التبني ويسكنون في منزل واحد ويتفاعلون ويتصلون ببعضهم الـبعض مـن خـالل               أو

جتماعية كزوجة وزوج، أب وأم، ابن وابنة، أخ وأخت ويبنـون ويحـافظون             أدوارهم اال 

  ).50ص: 1998حمد بيري، أالوحشي ". (على ثقافة عامة بينهم

ونالحظ أن هذا التعريف يتميز بنوع من الشمولية حيـث ينطبـق علـى األسـرة       

  .الزواجية والنووية واألسرة الممتدة

في كل مجتمع مهمـا كانـت ثقافتـه         حيث يقول وليم اجبرون أن األسرة موجودة        

بسيطة وتعتبر األسرة ألساس األول الذي يقوم عليه أي مجتمع ألنها البيئة األولـى التـي        

تحتضن الطفل من بداية حياته ومن خاللها ينمو ويكبر حتى يدرك شؤون الحياة حيـث ال               

ـ         . يوجد بديل أفضل من األسرة       دات اويرتبط عادة الزواج باألسرة ويحـاط الـزواج بع

وين دلة بين الزوجين، ويتم الزواج لتك     وتقاليد وقوانين محددة تتضمن حقوق وواجبات متبا      

. أسرة تتميز بإنجاب األطفال والتعاون االقتصادي واألمـان العـاطفي بـين الـزوجين             

  ).112ص: 2003مصطفى عوفي، (
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  : التاليةوحسب برجس ولوك فان األسرة تتضمن األركان

 أو برباط الدم  ) الزوج والزوجة (خاص مرتبطين برباط الزوجية      تتكون األسرة من أش    -1

  ).األوالد(أو التبني 

 -أهـل البيـت   -وحجم البيت   ..  يعيش أفراد األسرة عادة مع بعضهم في منزل واحد         -2

  .يختلف بكل تأكيد بحسب تركيب ونوع األسرة

ارهـم   تتكون األسرة من أشخاص يتفاعلون ويتصلون ببعضهم البعض من خالل أدو           -3

االجتماعية مثل زوج وزوجة، أم وأب، ابن وابنة، أخ وأخـت، وهـذه األدوار معروفـة                

  .اجتماعيا ويوافق عليها األفراد

 تشارك األسرة في الثقافة العامة النابعة من المجتمع الذي توجد فيه ، ولكن لكل أسرة                -4

 األسـرة   إنسانية بعض الخصائص الثقافية الخاصة، والتي تتطـور مـن تفاعـل أفـراد             

ختالف قـد يكـون نتيجـة       االواتصاالتهم حيث تختلط نماذج سلوكهم المختلفة ، وان هذا          

لخبرات الزوج أو الزوجة السابقة قبل الزواج، ويمكن أن يحضرها األطفال مـن خـالل               

  ).49ص: 1998الوحشي أحمد بيري، (.اتصاالتهم وتفاعلهم مع غيرهم

 النظـام االجتمـاعي واالقتـصادي       فاألسرة هي الوحدة التي يتكون من خاللهـا       

ي التي تقـدم  ه التقليدية ألفرادها ، ف  والسياسي والديني، وهي مصدر الكثير من االشباعات      

  . الحماية النفسية والجسديةلهم الحب واالحترام واألمن

هناك اتفاق عام حول أهمية األسرة كنظام       :  تعريف العنف األسري ضد المرأة     -1-4    

  .وحيوية للمجتمعات بوجه عامله وظائف ضرورية 

ـ حيث تعت  لألسرة مشاكل متنوعة     أن إالوبالرغم من هذه األهمية      ر مجـاال مـن     ب

ألنها كذلك في كثير من األحيان      ا...مجاالت التناقض، فرغم أنها محيط للعواطف المتبادلة      

ل شخص عن وجهه     المكان الوحيد الذي يكشف فيه ك       فهي  والنفسي جسديمركز للعنف ال  

وفي هذا البحث نتناول العنف داخل األسرة، وخاصـة ذلـك العنـف             .قي دون تمييز  الحقي

 سواء  حد أفراد األسرة    أالموجه ضد اإلناث سواء كن بنات أو أخوات أو زوجات من قبل             

  .كان األب، أم، اإلخوة أو الزوج

الـذي  ) البدني والنفسي واالقتـصادي والجنـسي     (ويشير هذا المفهوم إلى العنف      

حيث يمثل انعكاسا لمظـاهر عـدم        - الرجل ضد المرأة     -طرف األقوى عادة  يمارسه ال 



   ضد المرأة   العنف األسري                          الفصل األول                      

  

 34

والمألوف أن ترفض الشرطة التـدخل فـي   ...المساواة في القوة بين الجنسين وقهر المرأة   

 خاصا ال   االحوادث التي تتضمن ممارسة العنف األسري وتفضيل اعتبار أمور األسرة شان          

  ).511ص: 2000أمل عبد الحميد، (.يصح التطفل عليه

حد أنماط السلوك العدواني الذي ينـتج       أ:" وتعرف أمل األحمد العنف األسري بأنه     

عن وجود عالقات قوة غير متكافئة في إطار نظام تقسيم العمل بين المرأة والرجل داخل               

األسرة، وما يترتب على ذلك من تحديد الدوار ومكانة كل فرد من أفراد األسرة، وفقا لما                

  ).112ص: 2001أمل األحمد، " .(االقتصادي واالجتماعي السائد في المجتمعيمليه النظام 

قل حدة من غيـره مـن أشـكال العنـف           أن كان يبدو    إوترى أن العنف األسري     

األخرى، أال انه األكثر خطورة على الفرد والمجتمع وتكمن خطورته في نتائجـه غيـر               

اخل األسرة ،إذ غالبا ما يحدث خلـال  مباشرة المترتبة على عالقات القوة غير المتكافئة د   ال

في نسق القيم، واهتزاز في نمط الشخصية وخاصة لدى األطفال ، مما يؤدي في النهايـة                

 ويفرز أنماطا مـن     السلوكات  و   على المدى البعيد إلى خلق أشكال مشوهة من العالقات        

ادة إنتـاج   الشخصيات مضطربة نفسيا وانفعاليا، وهو األمر الذي يؤدي بالضرورة إلى إع          

  .العنف سواء في داخل األسرة أو في المجتمع

عمل مباشر أو غير مباشر من أعمال العنف ضـد أحـد            :"بأنهأما محمد أبو عليا فيعرفه      

  )88ص:2000محمد أبو عليا،(."ب عليه أذى بدني و جنسي أو نفسييترت. األسرةأفراد

 معاملة شخص    سوء إلىويعرف حسن محمد حسن أن هذا المفهوم يشير بوجه عام           

 واإلباءلشخص أخر تربطه به عالقة وثيقة مثل العالقة بين الزوج والزوجة وبين األبناء              

، وبين الفتاة وخطيبها أو صديقها في مرحلة ما قبل الخطبة، وبين األقربـاء              اإلخوةوبين  

  ..بوجه عام

وتقع أعمال العنف األسري غالبا من األزواج ضد زوجاتهم وان كان مـن غيـر               

مارس بعض الزوجات أعمال عنف ضد أزواجهن ، و تقع على الفتاة مـن              تتبعد أن   المس

قبل أخوتها الذكور أما األطفال فيقع عليهم العنف من األب أو األم أو ممن يقوم بدورهما                

 السن من   رو كليهما، ويمارس العنف داخل األسرة أيضا ضد كبا        أحدهما  أفي حالة غياب    

 األطفال قد يوجهون العنف إلى ذويهم فـي شـكل أعمـال              وأخيرا فان  .األجداد والجدات 

  ).446-445ص ص: 2000حسن محمد حسن، (.انتقامية ترمي إلى التخريب واإليذاء
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العنف الذي تواجهه المرأة مـن      : "بأنهوتعرف منظمة األمم المتحدة العنف العائلي       

 للمـرأة أو    قبل الرجل في األسرة وهو من الحاالت الواضحة لنقص الحقـوق اإلنـسانية            

باألحرى نقص حقوق اإلنسان، ومن شان بعض السياسات الحكومية التي تـدعم العنـف              

ن ترسخ ظاهرة اللجوء إلى العنف ضد النساء، والشعور بـالتفوق           أوتغض النظر عنه، و   

الجنسي يمنح الرجل حق اللجوء إلى ضرب المرأة وسبها أو تعريضها للعقاب البدني بغية              

ا خولته له الرؤى االجتماعية المتجدرة في أعماق الثقافات التقليديـة           إثبات رجولته وهذا م   

  ).173ص: 2001شكوه نوابي نزاد،    ( ."  منذ القدم

أما حسن شكور فيقول انه من الصعب تحديد مفهوم العنف األسري تحديدا دقيقـا              

  . ذاتهااحد من أفراد األسرةوالعنف الموجه ألحد أو أكثر من " لكن يمكن القول بأنه هو

 السلوك العدواني الذي تترتب عليه عالقـات قـوة          أشكالأو بعبارة أخرى هو كل      

  ".غير متكافئة داخل األسرة

 أو كابنة أو أخت نظر للعالقة التي      . إال أننا نركز على العدوان ضد المرأة كزوجة       

  " تحكم العالقات بين المرأة والرجل داخل األسرة
 . (www.arabispan.org/family protection confernce) 

 فـرد أخـر     صوبسلوك يصدره فرد من األسرة      :" ي فيعرفه بأنه  شوق فأما طري 

 أملته مواقف الغـضب  ،ينطوي على االعتداء عليه، بدرجة بسيطة أو شديدة، بشكل متعمد 

ن الذات، أو إلجباره على إتيان أفعال معينة        أو اإلحباط أو الرغبة في االنتقام، أو الدفاع ع        

  . أو كليهما به نفسي، قد يترتب عليه إلحاق أذى بدني أوإتيانهاأو منعه من 

(.  www.al-faissal.com/v b/showthread.php?)  

من أشكال االستخدام غيـر الـشرعي       أما حلمي ساري فيرى انه ليس سوى شكال         

 بقصد قهـرهم أو  ،حد أو أكثر من أعضاء األسرة ضد آخرين  فيها      أللقوة قد يصدر عن و    

.           إخضاعهم وبصورة ال تتفق مع حـريتهم وإرادتهـم الشخـصية وال تقرهـا القـوانين               

)www.ejtemay.com/showthread.php?I=382.(  

هو كـل   :" في تحديد مفهوم العنف األسري ويقول بأنه      ) garver(ويتوسع جارفر   

 حريته، وذلك في إطـار      ما في جسمه أو في نفسه أو سلب       إعتداء على شخص اإلنسان     إ

على جسم المـرأة،    مؤسسة األسرة، وان هذه اآلثار متداخلة، فاالغتصاب مثال يعد اعتداء           
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ويضيف جارفر أن مفهوم العنـف األسـري        .وهو في الوقت نفسه يؤثر سلبا في نفسيتها         

يتضمن مصادرة أو إلغاء قدرة الشخص وحقه في اتخاذ القرار الذي يخص جسمه وحياته              

   ."وسلوكه

(www.ehcconline.org/information_center wmview.php?art ID=23) 

  أو القوة الماديـة    غير مشروع للطاقة  ستخدام  إ على أنه كل      شهبة أبودية  وتعرفه نا 

  . لمن يقع عليه العنف جسمانييلشخص ينتج عنه ضرر مادالجسمانية 

 جريمة مـن الجـرائم    ع تنتج عنه    ويدخل تحت هذا التعريف كل فعل غير مشرو       

 في حالة القتل    أما . في سالمة جسمه أو عرضه     أو في حقه   لحق اإلنسان في الحياة      الماسة

والضرب عاهة  والضرب المحدث    والضرب المفضي إلى الموت       أو الشروع فيه    مديالع

إذا ارتكب هذا الفعـل ضـد أفـراد         .  والحرق العمدي   واالغتصاب وهتك العرض   البسيط

  .)46ص: 2006،  سعيد الخوليمحمود(. فهي تعتبر جريمة  األسرة

 ممارسة القوة البدنيـة     : " العنف األسري على أنه       حلمي إسماعيل إجاللوعرفت  

التـي تحـدث ضـررا      كما أنه الفعل أو المعاملة      باألشخاص أو الممتلكات    إلنزال األذى   

  ).9ص: 1999،  حلميإسماعيلإجالل (." أو التدخل في الحرية الشخصيةجسمانيا

هو كل فعل عنيف يقـع فـي         :يف اإلجرائي للعنف األسري ضد المرأة      التعر -1-5    

  أب ، أخ (حد أفراد األسرة خاصـة الـذكور   أإطار األسرة قائم على أساس النوع يقوم به    

دون مبرر مقبول ضـدها     .ة بالمرأة   بما له من سلطة أو والية أو عالق       )  الخ...زوج ،ابن 

وينجم عنه أذى أو معاناة جسمية أو       ) ة،ابنةأم، أخت،زوج ( في حياتها الخاصة سواء كانت    

ويعني ذلك بالتحديد   ). العنف( هذا الفعل    فراقتنفسية أو كليهما معا، بما في ذلك التهديد با        

الضرب بأنواعه، وحبس الحرية والحرمان التعسفي من الحاجيات األساسـية، واإلرغـام            

 والـشتم واالعتـداءات     على القيام بفعل ضد رغبة المرأة، والطرد من المنـزل والـسب           

جـسدية  -والتسبب في كسور وجروح نفسية  وجسدية واضـطرابات نفـسية          ...الجنسية

وهذا ما يمثل انعكاسا لمظـاهر      . وسوء المعاملة االجتماعية واالقتصادية     ) سيكوسوماتية(

  .عدم المساواة في القوة بين الجنسين داخل األسرة
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  : في أرقام  ضد المرأة العنف األسري-2

ة هي الضحية األولى للعنف داخل األسرة، فمنذ صدور القرار الدولي           أ تزال المر  ال

 من المجلس االقتصادي في هيئة األمـم        1990األول لمكافحة العنف ضد المرأة في العام        

ا حمالت ه نوفمبر تنظم في25 أكتوبر و12المتحدة، وتخصيص فترة زمنية كل عام ما بين       

جل القضاء على العنف الموجـه      أمرأة، مرورا باإلعالن من     عالمية لمكافحة العنف ضد ال    

د كل ذلك أو يوقف العنف األسري ضدها، بـل          ح يومنا هذا، لم ي    حتى، و 1993إليها عام   

غلب التقارير إلى الزيادة كما وكيفا في ممارسة العنف ضدها وكان هذا في معظم   أ أشارت

  .بلدان العالم

شـكاله  أ المرأة منتشر بغض النظـر عـن         أما في الدول العربية، فان العنف ضد      

باالشـتراك مـع     في الجزائـر     وأساليبه، حيث أفادت الدراسة التي أجرتها هيئة رسمية         

وشـملت  .2006الوزارة المنتدبة لألسرة وقضايا المرأة التي أجريت بين يناير وفبرايـر            

 مـن   %54أن  . تعازبـا  %33 منهن متزوجات و     %54 والية،   11 امرأة من    2043

 %22 عنـف لفظـي، و       %25زائريات يتعرضن لمختلف أنواع العنف، وأكثر مـن         الج

  . جسدي%6معنوي و

 عنه مـن العنـف      مسكوتكما رفعت الدراسة الجزائرية الستار عن نوع جديد أو          

 من الحاالت المبلغ عنها     %8األسري وهو عنف األبناء على أمهاتهم حيث بلغ هذا العنف           

 تلجئنات في الجزائر    الدراسة أن النساء المعنف   بينت  كما  في أقسام الشرطة وفي المحاكم،      

 إلى مراكـز اإلصـغاء      جئنة في حاالت العنف الجسدي بينما تل      أوال إلى المراكز الصحي   

، وتتراجع التصريح بحاالت العنـف      نسياالت العنف النفسي والعنف الج    واالستقبال في ح  

صرح بهـا فـي أقـسام الـشرطة         األسري إلى الدرجة الثانية والثالثة حسب الحاالت الم       

  كز الصحية لتلقي العـالج    ة قد تلجا تلقائيا إلى المرا     عنفوالمحاكم وهو ما يدل أن المرأة الم      

المحاكم لإلبالغ عن زوجهـا أو أخيهـا        حجم عن االلتجاء إلى أقسام الشرطة أو        ولكنها ت 

  ).6ص:2000ي، اممهالجازية ال( أو رفع شكوى ضده، العنيف

 ب نائبة الدولة المكلفة باألسرة بـالمغر       الذي قدمته  قريرقد أفاد الت  أما في المغرب ف   

  ياسمينة بادوا خالل تقديمها إلحصائيات الرقم األخضر خالل الفترة الممتدة ما بين
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ن المتصالت بالرقم هـن      م %94.2 : أن 2006 أكتوبر   13 و   2005 ديسمبر   26

 نـساء   8 تعرضذلك انه ت   مكالمة بالشهر وأضافت ك    1600 حيث سجلت    أنفسهنالضحايا  

 عازبـات   10واحدة مـن أصـل        من مجموع الضحايا للعنف و     10متزوجات من أصل    

 مطلقات و   %3.5 منهن في عالقة مع المعتدي خارج إطار الزوجية و         %4، و   موظفاتو

  . أرامل0.3%

 تصريحا بـالعنف    3500،  2006أما شبكة اناروز المغربية فقد سجلت خالل سنة         

أي أن  .   معتـد  3618 المعتدين المصرح بهـم      اليوم، كما بلغ عدد    تصريحات ب  8بمعدل  

عتداء من طرف أكثر من معتـد حيـث         إ فعلهنالك من النساء من تعرضن إلى أكثر من         

  . من المعتدين تربطهم بالضحايا عالقة زواج 67.6%

اء فـض بـين أن ال   ت في أنواع العنف الممارس ضد المرآة في المغـرب ي          نعموالمت

 ويكتسي هـذا العنـف      %74ة  بنسب وذلك   ، يحتل الصدارة  الزوجية تحديد األسري وعش ا  

 يليه الطرد من    ، ويتجسد ذلك خاصة في الحرمان من اإلنفاق       %43.6شكال قانونيا بنسبة    

ا في الضرب بنـسبة      ويتمثل أساس  %30.4 بنسبة   ألزواجيمحل الزوجية، ثم يأتي العنف      

مـن  قـارا   شكل جزء   فهو ي ) الخ...تائمالسباب والش (ظي   أما العنف النفسي واللف    80.1%

: 2008ي،  ممـا هالجازيـة ال   (. فهو غالبا ما يرافق أشكال العنف األخرى       ألزواجيالعنف  

  ).5ص

فـي  للفحـص    جئن امرأة   500ير نتائج دراستين شملت األولى      تش ف أما في تونس  

 424  وشملت ألزواجيواهتمت الثانية بالعنف    ،مراكز الصحة األساسية والصحة اإلنجابية      

امرأة ممن يترددن على مركزين بالصحة األساسية بضواحي تـونس العاصـمة، وقـد              

بين أن ثلث النساء موضـوع الدراسـة        ت النتائج تقريبا حيث     فسخلصت الدراستان إلى ن   

ألقل مرة واحد ة في     حد أفراد األسرة على ا    أتعرضن للعنف من طرف الزوج أو       ) 33%(

 من الشكاوي المرفوعـة فـي    %0.3 القضائية أن ؤكد إحصائيات السلطةحياتهن، كما ت

  . أما باقي الشكاوي فيقع سحبها من طرف الضحايا. يقع الحكم فيهاألزواجيحاالت العنف 

أما في موريتانيا فزيادة على األنواع المعتادة من العنف األسري تفيد اإلحصائيات            

ـ    المغرب والجزائر وتونس  وجود شكل أخر من العنف غير متداول في          ان ، ويتعلـق بخت

 للبنات والـزواج القـسري أو       ألقسريالبنات وتشويه األعضاء التناسلية لإلناث واإلطعام       
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 تعرضن للختان كما مورس     فتيات من ال  %65 أن   2007د إحصائيات   فيوت. فتياتالمبكر لل 

 15 من الفتيات دون     %19 من الفتيات، وتم تزويج      %22 على   gavageاإلطعام القسري   

  اجتماعيـة   ، ولهذه العادات والتقاليد أثار نفـسية وصـحية و         %18قل من    ا %43سنة و   

 حالة 648ة وفيات األمهات في موريتانيا حيث تبلغ    نسبسيئة على النساء ومن ذلك ارتفاع       

ي، ممـا هالجازيـة ال  .( ألف والدة حية وهي أعلى نسبة في غرب إفريقيـا          100وفاة لكل   

  ).6 ص:2008

 من النساء يتعرضن للضرب بـصورة       %47يات أن   اإلحصائ في األردن تشير     أما

  .دائمة

 من الزوجات يتعـرض     %30 أن   2004ر اإلحصائيات لسنة    يشأما في البحرين فت   

  .للعنف األسري

 من النساء يتعرضن للضرب على األقل مـرة واحـدة وهـذا        %52وفي فلسطين   

  .2000خالل إحصائيات سنة 

   طبقت على1997  سنةكانالمجلس القومي للس أعدها دراسة نشرتوفي مصر 

 من المصريات المتزوجات تعرضن     %35 أالف زوجة، وأظهرت النتائج أن       سبعة

  .للضرب من قبل أزواجهن مرة واحدة على األقل

وال يحمي الحمل المرأة من هذا العنف، كما بينت الدراسـة أن المـرأة الريفيـة                

  ).149ص: 2000، حلمي إسماعيلإجالل(.تتعرض للضرب أكثر من المرأة الحضرية 

ـ وعلى مستوى باقي دول العالم ومنها الدول المتقدمة يشير تقرير اليون           ام لـسنة   يف

 والنساء وتنجم عنـه كلفـة       فتيات أن العنف يهدم مواهب وقدرات عدد كبير من ال         2006

بين التقرير أن النساء لسن بمنـاي عـن العنـف           ي، و باهظةصحية واجتماعية واقتصادية    

 من النساء للعنف من قبـل       %30من العالم، ففي بريطانيا تتعرض      الزوجي في أي مكان     

ـ الجاز(أ .م. فـي الـو  %22 في كند و  %29ة إلى بسنالزوج، وتصل هذه ال    ي، ممـا هة الي

  ).1ص:2008

 من ضحايا العنف فـي فرنـسا مـن          %95كما تشير اإلحصائيات في فرنسا أن       

  .ن ضحايا عنف من قبل أزواجهن منه%51النساء، 
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 نساء كل يـوم     5 ق ضحايا العنف هن نساء كما تحر      10 من أصل    8 هندأما في ال  

 رهر، وكي العروس في بومباي عرفا شائعا له صلة بـالم          هتقريبا في منازعات تتعلق بالم    

  .%40نسبة تقدر بحوالي بوينتشر العنف ضد الزوجة من قبل زوجها 

 مـن   %57 امرأة أن    613ح ميداني شمل    سأما في اليابان اتضح من خالل نتائج م       

شكل العنف الجسدي   يي، و الجسدي والنفسي والجنس  : ف الثالثي النساء تعرضن ألنواع العن   

  .%58بنسبة ال تقل عن 

ـ  وفي الدول اإلفريقية بلغت ال     %58 وتركيا   %38أما في كوريا بلغت النسبة       ة بسن

  .%31ة بسن كانت النيجيرياوبيا وفي ثي أ في كما هو45%

متعرضات للعنف فان المرأة تتعرض للعنف في مختلف       أما بالنسبة لمالمح النساء ال    

المجتمعات اإلنسانية وفي كل الطبقات االجتماعية وذلك دون تصادم مع اإليديولوجيات أو            

طـال كـل    يكما انـه    .األديان أو الحضارات أو النظم السياسية الخاصة بهذه المجتمعات          

لعازبة والمتزوجة واألرملـة، الطفلـة      ة، المتعلمة واألمية ا   مي النسائية الفقيرة واأل   شرائحال

  .والمسنة على حد السواء

 93ية تتراوح أعمار المعنفات ما بين سنة واحدة إلى غاية           روحسب الدراسة الجزائ  

سنة، إال أن النساء الشابات يكن عرضة أكثر للعنف، حيث يعتبر األسلوب األمثل للتأديب              

 24اروز فتشير أن النساء الشابات في سن      والتربية ورسم الحدود االجتماعية، أما شبكة ان      

نـسبة  بسـنة   ) 34 -25( من النساء المعنفات ثم الفئة العمرية        %28.1سنة يشكلن نسبة    

 وتكون المرأة عرضه للعنـف      .%31.3نسبة  بسنة  ) 44 -35( ثم الفئة العمرية     30.8%

نة أولى   العنف الزوجي مع الس    يبدأحيث  . من الضحايا    %70نسبة  بأكثر في بيت الزوجية     

 الزواج ليبلغ أشده في السنة العاشرة من الحياة سنين ويشتد مع عدد %11.6نسبة بللزواج 

  . من حيث حجم وشكل العنف المصرح بهلتكون هذه الفترة هي األعنف، %30المشتركة 

كما تبين اإلحصائيات أن النساء األميات أو ذوات التعليم المحـدود هـن األكثـر               

 في الجزائر   نصفهننفات في المغرب و   عة ثلث الم  شريح هذه ال   حيث تمثل  ،عرضة للعنف 

ية فتبين أن ربات البيوت العاطالت عن العمـل يمـثلن           دتصاقأما من الناحية اال   . وتونس

ـ الجاز(.في المغـرب    %52.4 الجزائر وفي  %73.3نسبة بنفات عأغلبية النساء الم ة ي

  ).7ص:2008ي، مماهال
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ة ببين أنهم من فئة الشباب بنس     تعطيات  لعنف فان الم  أما بالنسبة لمالمح المعتدين با    

سنة من ذوي المستوى التعليمي المتواضع ) 44 و25( تتراوح أعمارهم ما بين%  72.4

.        غالبا إلى العنـف الجـسدي حـسب الدراسـة الجزائريـة              ونويلجأ) أمي، أو ابتدائي  (

في نصف الحاالت عاطل    ربطه بالضحية عالقة قرابة أو عالقة زوجية، و       توهو متزوج و  

 وفي ربـع الحـاالت      %32.6عن العمل وفي ثلث الحاالت عامل يومي أو حرفي بنسبة           

  .رير شبكة اناروز المغربية موظف حسب تق25%

  : العوامل المسببة للعنف األسري ضد المرأة-3

ماعية المقلقة في المجتمعات    حد المشكالت االجت  أيعتبر العنف األسري ضد المرأة      

لف العوامل المسببة له بحسب المجتمـع والثقافـة         ختوتبية على حد السواء     غر وال يةالشرق

  :مل العوامل المسببة لحدوثه فيما يلينجوالقيم السائدة في ذلك المجتمع، ويمكن أن 

هناك اتفاق بين المختصين على أن العوامل البيولوجية  : العوامل البيولوجية  -3-1

ومـن ذلـك    ،  ألفراد إلى السلوك العدواني والعنف      هي العنصر األول الذي يدفع بعض ا      

 يعـانون صـدمات     ممن) %70(إتالف بعض خاليا المخ لسبب أو أخر، كذلك وجد أن           

كما وجـد أن الـذين يتعرضـون        ، األسباب هفتأدمغتهم يستجبون بعنف أل   أصيبت  رضية  

 صيب الدماغ أثناء أو بعد االنتهاء مـن الـشراب المـسكر، والـذين يـدمنون               تلحوادث  

المخدرات يصبح سلوكهم عدوانيا، كذلك وجد العلماء أن األمراض الجسمية           وأالكحوليات  

  .وك العدواني واستخدام العقاقير المخدرة، يمكن أن تؤدي إلى السل

 ).220ص:1999ديانا هيليز، (

 والنشاط الزائد ومشكالت    ية، والمزاج الصعب  من العيوب الخلق    الفرد كذلك معاناة 

  ).88ص: 2000محمد أبو عليا، ( .دي إلى السلوك العدواني  يؤائية أخرىنم

بـدال  ) xyy(زائد  ) y(كما ذكر جاكوب ورفاقه أن الرجال الذين لديهم كرومسوم          

خليـل  ( . مـن غيـرهم    أكثـر لديهم نزعات عدوانية وميل إلى ممارسة العنف        ) xy(من  

  ).369ص:1992ميخائيل معوض،

 عدم إشباع حاجات الفـرد العاطفيـة،        يصاحبها من ما  و : العوامل النفسية  -3-2

وعجزه عن التكيف النفسي واالجتماعي السوي تؤدي بالتدريج إلى قيام الصراع أو نـوع              

  :من عدم االستقرار الداخلي، ومن هذه العوامل ما يلي
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 فشل الزوجين في االتصال الجيد مع بعضهما وعدم القـدرة علـى التفـاوض               -

بصار بمشاكلهم،بل يحدث بينهم نوع من الجدال اللفظـي         بطريقة عقالنية، واإلقناع واالست   

جار، مما ينمـي    ش من التهيؤ لل   الشعوربطريقة تقضي على الشعور باحترام الذات وخلق        

 والهجوم على الطـرف     . على الطرف األخر   ستغناء والرفض واال  النبذلديهما مشاعر من    

 حيث يلجأ الرجل    ث العنف األخر يعتبر السبب المفجر أو المعجل أو السبب المباشر لحدو         

  ) .479 ص:2004عبد الرحمن محمد العيسوي،( .إلى االعتداء على المرأة 

دفعه إلى ممارسـة العنـف ضـد        ل بالنقص وفقدانه الثقة في نفسه ي      شعور الرج -

  من مشاعر الفشل واإلحبـاط    نفسه  زوجته أو أخته للتعويض عن شعوره بالنقص ولحماية         

المـرأة ومنـع    نف الفيزيقي أو التهديد بممارسة القوة لهزيمة        يلجأ الرجل إلى ممارسة الع    

  .فوقها عليهت

 زوجته أو توجه إليـه      ه عجز الرجل عن القيام باالستجابات المناسبة حين ترفض        -

  يـر غيرتـه   ثله أو حين ت   ه أو ج  بفقرهره  صفه بأنه عاجز جنسيا، أو حين تعاي      تاالهانات و 

  .هرض سيطرتففيلجأ إلى االعتداء عليهما ل

 كما قد يلجأ الرجل إلى العنف داخل أسرته وذلك لخفض التوتر واإلحباط الـذي               -

  رئيـسه  أمـام  م قدرته التعبير عن شعوره بالغضب والتعبير عنه       يشعر به في عمله، وعد    

  .فيقوم بإزاحة وإسقاط غضبه على زوجته وأوالده 

 والتحكم   يحدث العنف دون سبب خارجي حيث يفقد الرجل القدرة على السيطرة           -

  .حيث يضرب زوجته أو يجرها من شعرهافي غضبه، 

 أن يكون الزوج تعرض للضرب في طفولته أو اعتد مشاهدة ضرب أبيه المـه               -

  .اليأس واإلحباطب تاريخ سابق ملئ ةيلوبالتالي يصبح العنف سلوك متعلم وهو حص

، ثم تتبـع    اذذ بتعذيب زوجته واالعتداء عليه     النزعة السادية لدى الرجل حيث يتل      -

جعل الجنس أكثر عمقـا      ي عنيف ونجد أن السلوك ال    ،جزء من العنف  كذلك ممارسة جنسية    

  .وأكثر إثارة

ـ      ،   لدى الزوجة ية  النزعة المازوش -  إلـى   هحيث تتعمد إثارة غضب الزوج وتدفع

   تشعر بالسعادة والنـشوة   ضربها إرضاء لهذه النزعة المرضية فيها، وبعد االعتداء عليها          
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عبد الرحمن محمد العيـسوي،     (على وجهها،    والمساحيقالزنة  بع العنف بوضع    تكما قد ي  

  ).235 ص:2004

جعلهـا تتحمـل    من قبل الوالدين أو اإلخوة ي     للعنف   تعرض المرأة في طفولتها      -

ه تجديدة، فقد عيشته وتحمل   تجربة  العنف الزواجي، وتسكت عنه، فالعنف بالنسبة لها ليس         

وهذا ما يـؤثر    ).293ص   :2002 عبد الحميد الخطيب،     سلوى(.للعيشمن قبل كأسلوب    

 عن اتخـاذ قـرار االنفـصال        حتىشعر بالعجز والضعف    تعلى صحتها النفسية فيجعلها     

  .ها مما يجعل الرجل يتمادى أكثر فأكثرعضلم لوسفتست

حد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف وذلك بإهمالها        أر المرأة نفسها هي     عتب ت -

وهذا قد يثير الـزوج ويلهـب       ،  ا له  زوجها وأطفالها وعدم طاعته    اتجاهنزلية  لواجباتها الم 

خاصة إذا كان يعتقد أنها تقوم بذلك تعبيرا عن عـدم اهتمامهـا بـه، فيقـوم                 و،  مشاعره

  .باالعتداء عليها

إن الوضع االجتماعي الذي يتواجد فيه الفـرد ال يقـل   : العوامل االجتماعية -3-3

رد عن باقي الحاالت التي يعيشها حيث تلعب العوامل االجتماعية          أهمية في تأثيره على الف    

  :واالقتصادية دورا بالغ األهمية في حدوث العنف األسري ومن أهمها ما يلي

 التنشئة االجتماعية التي تقوم على أساس التربية العنيفـة حيـث تـشكل لديـه                -

الجة هـذا الـضعف     شخصية ضعيفة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي به في المستقبل إلى مع           

كما هو معروف فـالعنف يولـد       .وي على األضعف منه وهي المرأة     قبالعنف، بحيث يست  

  . من الحاالت%83العنف ويشكل هذا النوع من العنف نحو 

 اثر التعلم االجتماعي من خالل التقليد والمحاكاة حيث يشاهد الطفل العنف الذي             -

رها، وهذا ما   غصستيرة ال تحترم المرأة و     في أس  نشأيرد على أمه وأخواته من قبل األب في       

عامل بعنـف مـع أخواتـه       تشه في أسرته في   اقلد هذا النموذج الذي ع    يجعله في المستقبل ي   

  . من حاالت العنف األسري%39شكل هذه الحالة تو،وزوجته وبناته 

 نظام بناء األسرة الذي يكفل سيطرة الرجل وتمتعه بالسلطة المطلقة داخل األسرة -

مع العربي يربي الذكور على استعمال القوة والعنف ضد المرأة لتحقيـق الـسيطرة          فالمجت

وإضفاء المشروعية على سلطة الرجل داخل أسرته، وهذه الفكرة مقبولة حتى من طرف             

  .المرأة
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دفع المرأة إلى محاولة الحفاظ على وحدة العائلة والتحمل مـن            وجود األطفال ي   -

ن الصبر والتحمل والـزمن     أغير الرجل و  ستطيع أن ت   ت هاأناجلهم، خاصة إذا كانت تعتقد      

  ).293 ص:2002سلوى عبد الحميد الخطيب،(  .  يل بتغييرهكف

 فقد تكون ربة منزل ولـيس لـديها عمـل أو            ،مام المرأة أل أخر   ي عدم وجود بد   -

  . حفاظا على مصلحة أسرتها وأبنائهااألذىدخل، فال تستطيع هجر منزل الزوجية فتتحمل 

هـل كـان دون موافقـة األهـل أو دون موافقـة احـد               ية حدوث الزواج     كيف -

بين الزوجين، واخـتالف     الشديدة   غيرةوالعالقات الواسعة للزوج أو الزوجة وال     .الزوجين

وجهات نظرهما بخصوص تنظيم عالقتهما االجتماعية مع األطراف األخرى يولد العنف           

  ) .48ص: 2008ر، مير الهقدرة عبد األ(.بينهما 

رغبة الزوج في الزواج بأخرى أو في الطالق أو خيانة زوجته، ممـا يجعلـه                -

  .طفيا من اجل إخضاعهما لرغبته رغما عنها ا معاملتها بدنيا وجنسيا وعيسيء

  ).118ص: 2001أمل األحمد، (

 اعتقاد الزوج الراسخ انه رب األسرة وعلى الجميع الخضوع ألوامره، وان لـه              -

الـسيد عبـد     (.لكهـا م إذا رسخ في وجدانه انه يت      تهصة زوج  خا .حق العقاب بأي وسيلة   

  ).457 ص:2000حمد بيومي، أالمعطي، محمد 

  :وتتمثل فيما يلي:   العوامل االقتصادية -3-4

 الفقر والبطالة التي تؤثر على الناحية المادية لألسرة مما يـنعكس سـلبا علـى                -

وفير الحاجيات الـضرورية    مستواهم المعيشي، حين يصعب الحصول على لقمة العيش وت        

الصراع بين الزوج والزوجة حيث تطالبه بتوفير حاجيات البيـت، وهـذا             نشأألفرادها في 

  .يجعله يعاني من الضغط أو اإلحباط نتيجة عجزه عن القيام بوجباته اتجاه أسرته

 حيث تبين له في دراسـة حـول         d.lepoutreوتر  دفيد لب وتأكدت هذه المعطيات ل   

ناته من  ا المشاكل االقتصادية واالجتماعية المختلفة التي يعيشها الفرد ومع        ظاهرة العنف أن  

ـ   (.ى االستجابة استجابات عنيفة   الرفض االجتماعي ، تؤدي به إل      : 2008ان،  لويزة فرش

  ).147ص
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ولهـا  قبل الرجل إذ انه ينفق عليهـا ويع        النفقة االقتصادية التي تكون للمرأة من        -

قبل تعليها  يرها من هذه الناحية، و     في تعنيفها وإذاللها وتصغ    سه الحق منح لنف وهذا يجعله ي  

  .الة نفسهاذلك ألنها عاجزة عن إع

شعورا بمنافسة الرجل، فهي    أعطاهن  الل االقتصادي لبعض النساء والذي       االستق -

أن تشعر بأنها تعمل مثله أو أكثر وتكسب مثله أو أكثر، ولذلك ترفض أي وصاية عليها و                 

  . سيطرة عليها أوةيتمتع بأية ميز

ـ           - ين عـدم    مطالبة الرجل االستحواذ على المدخرات المالية أو راتب الزوجة وح

قدرة عبـد   .( جرها وإهمالها إهماال كامال أو إيذائها لفظيا وبدنيا       استجابتها لمطالبه يقوم به   

  ).48ص: 2008ر، األمير اله

طيع تـرك منـزل     عاملة والمعتمدة اقتصاديا على زوجها ال تـست       ال المرأة غير    -

 الزوج وإذالله خاصة إذا كانـت       الة نفسها وأوالدها، فتقبل عنف    عجزها عن إع  الزوجية ل 

  .دة لمن تلجأ إليه أو من يقوم بحمايتهافاق

 إلى رة عدد أفراد العائلة فيه، يقود      المنزل وكث   الظروف السكنية الصعبة كضيق    -

رتـب عليـه الكثيـر مـن        حدوث نوع من الخالفات حول بعض المرافق األمر الذي يت         

  .الخالفات العائلية سواء بين الزوجين ، أو بين اإلخوة واألخوات

 تلعـب دورا  ةمتشبعتحمله من عناصرها الما إن الثقافة و :ثقافية العوامل ال  -3-5

حدها، حيث يمكن اكتسابه من     أهاما في إعداد الفرد بأنماط مختلفة من السلوكات والعنف          

  :وتتمثل هذه العوامل فيما يلي.ش فيه ثقافة المجتمع الذي يعي

 الرجـل    مـن   التفاوت الواضح في المستوى التعليمي والمؤهالت الدراسية لكل        -

 وعـدم مما يولـد التـوتر      . والمرأة، خصوصا إذا كانت المرأة هي األعلى في المستوى          

ـ  التوازن لدى الرجل، فيحاول تعويض هذا النقص، باحث   اا عن المناسبات التي يمكنـه فيه

  .ا ومنع تفوقها عليهه واستصغارها بالشتم واالهانة أو حتى الضرب للسيطرة عليهاصانتقا

 النظم والمعايير الثقافية السائدة في المجتمعات العربية حيث تشجع عدم المساواة            -

د فكرة الضرب والقوة    يبين الذكور واإلناث، من خالل الدور المنوط بكل جنس، حيث تؤ          

عبـد الـرحمن محمـد العيـسوي،         (.كوريـة، وإخـضاع األنثـى     لتحقيق السيطرة الذ  

  ).481ص:2004
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 وما يتمتع به مـن      احترامهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع األخر وعدم         جه  ال  -

  نطرفيل قد يكون من ال    جهواجبات، تعتبر كعامل أساسي للعنف األسري، وهذا ال       وحقوق  

  .عنف لها والمالمرأة

 األفكـار ة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها          العادات والتقاليد المتجدر   -

 حجمها ودورها، وفـي المقابـل       غر، وتص األنثىلحقوق المرأة وتميز الذكر على      لمة  االظ

 الذكور وتشجيعهم علـى ممارسـة الـسلطة         حجم الذكر ودوره، حيث تؤيد هيمنة     م  تضخ

 وتقبـل لى الرضـوخ    هن بالمقابل ع  دوي وتع .ى اإلناث في األسرة منذ الصغر     والعنف عل 

  .العنف وتحمله

 قد يعود إلى الحرية الزائدة التـي        عليا االجتماعية ال  طبقات العنف األسري في ال    -

د وعـدم الطاعـة لـسلطة األب أو    مرت والنقالب والتي تصل بها إلى حد اال   ةتعطي للمرآ 

  .الزوج ، مما يولد العنف

 العنف ضـد    ستعمالإبرير   الخاطئ لمبدأ القوامة وت    فهم الوازع الديني وال   ضعف -

  .المرآة بأنه الطريقة المثلى لتقويم سلوكها

 تبني األنباء   نتيجة وجود نوع من صراع القيم بين األجيال داخل األسرة الواحدة            -

عن قيم اآلباء األمر الذي قد يؤدي        والتحررون إلى التمرد واالستقاللية     يلمم متحررة وي  يق

ألسرة قد تنجم عنها ممارسات عنيفة ضـد األنبـاء           في ا  خالفاتالكثير من ال   نشوبإلى  

  ).www.ehcconline.org /5  ص:2008عبد السالم بشير الدويبي ، (ناثخاصة اإل

قد تأخذ األسباب المولدة للعنف ضد المرأة        :العوامل السياسية والقانونية     -3-6

بـين الرجـل،     أوسع من األسرة، وذلك عندما يصبح تعنيف المرأة والتمييز بينها و           طاقان

ي شرعيته من القانون، كقانون األحوال الشخصية، وقـانون العقوبـات ، وقـانون              ستقي

ومن هـذه   .الجنسية وبعض القوانين التميزية األخرى التي تكرس مبدأ التميز ضد المرأة            

  :القوانين ما يلي

يعفـي قـانون    : مثال ذلك .  سن قوانين وتشريعات تؤيد من يقوم بتعنيف المرأة        -

 فـي حـال     ختـه بات الرجل من العقوبة إذا قتل أو قام بإيذاء أصوله أو فروعه أو أ             العقو

ـ      .... يبالخلوة مع رجل في وضع مر      يبـة  رك وال شويستفيد من العذر المخفف لمجرد ال

  ).93ص: 2008  سامي عجم،رجاء مكي،(
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 علم المرأة أو إرادتهما وبالتـالي       ، دون  قانون تعدد الزوجات والطالق التعسفي     -

  . والسكن ومنع سفرها مع أوالدهاجراء ذلك من مشاكل النفقة والحضانة ني تعا

 حرمان المطلقة من مسكن الزوجية بعد انقضاء مدة حـضانة األوالد فتـصبح              -

  .ا في الشارع مع أوالدهة للتواجدعرض

ها في  حق تحرم المرآة من     ما  ذلك غالبا   ، ومع  األنثىه  ث يرث الذكر ضعف ما تر     -

  ).117 ص:2001أمل األحمد، (الخ ...بر على التخلي عنه أو تجراثالمي

 عدم نصرتها ومنع العنف عنها من ذويها عند ما تتجه إلى مـصالح الـشرطة                -

  .والقضاء، الن القوانين في غير صالحها

 عدم وجود قوانين مشددة ورادعة ضد مرتكبي العنـف المبنـي علـى النـوع                -

  .دي والجنسي على جسد المرأةسبكل أشكاله خاصة االعتداء الج) الجندر(

 ظـواهر  األسري وأسبابه متداخلة، فهو من ال      عنفونستخلص مما سبق أن دوافع ال     

 تتـضافر امل واحد، وإنما    بعرها  فسيتواالجتماعية المشكلة المركبة التي يصعب إرجاعها       

قـف االجتماعيـة    ه باختالف الموا  شدتلف أشكاله وتكراره و   ت عدة عوامل ، وتخ    سجهفي ن 

  .ين لهرضتنوع األشخاص المشاركين فيه والمتعحدث فيها، وبيالتي 

  : أشكال العنف الواقع على المرأة في األسرة-4

وعة من العنف المبنـي علـى       تنتواجه النساء في مختلف مراحل حياتهن أشكال م       

 ايـوفرو  من المفترض أن     نفي الجو األسري الذي   ضدها  يستخدمها   ها عائلية النوع، وأكثر 

 نوع العنف المـسلط     يختلفقرب األشخاص لها، و   أعز الناس إليها و   أ .الحماية و األمن لها

والمستوى الثقافي السائد في أسرتها وتنصب هذه األشـكال          على المرأة باختالف عمرها   

  :فيمايلي

ر أكثر أنواع العنف األسري وضوحا، وذلك إلمكانية       عتبوي: ديس العنف الج  -4-1

دمات ورضوض على الجـسم، وتتمثـل       ه من أثار وك    لما يترك  انظر،  كتشافهمالحظته وا 

  الـضرب باليـد   : مظاهر العنف الجسدي واإلساءة البدنية للمرآة في عدة صـور منهـا           

، البصق، الدهس، المسك    ض، الدفع بعنف ، الخنق، الع     بأشياءالقذف  حادة،  الضرب بأداة   

  .ديدها بالسالحهبعنف، شد الشعر، الحرق خاصة بالسجائر وت
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الـسيئ  ف الجسدي ضد الفتيات بالتمييز الغذائي أي تخصيص الطعـام     كون العن وي

 مستوى الرعاية الصحية وإسـاءة التعامـل         يكون التمييز أيضا على    و،  كورذ دون ال  لهن

ل كاإلجهاض بغية الـتخلص     قت، كما يصل في بعض المجتمعات إلى حد ال        عهنالجسمي م 

 ص:2001شـكوه نـوابي ،       (.ثو قتل المواليد من اإلنا    أ غير المرغوب فيه     نسمن الج 

182.(  

ـ حيـث   .وتترتب عن العنف الجسدي أثار عديدة على جسد وصحة المـرأة            شيرت

مـن خـدمات الراحـة      ن خدمة طبية    ي قد تلق  يدات من الس  %21اإلحصائيات أن حوالي    

  . بعد الشجار مع الزوج والتعرض للضربتشفياتوالطوارئ في المس

  .ائيانباته قانونيا وجظته وإثن الممكن مالحلذا فان العنف الجسدي م

ي والهـدف   لفظويصاغ هذا النوع في شكل إيذاء نفسي أو         :  العنف النفسي  -4-2

خطر أنـواع   أ نفسيا ، ويعتبر من      ناتهاا المعنوي بالمرأة والتسبب في مع     اإليذاءمنه إلحاق   

اف  وبالتالي يصعب إثباته واالعتر.مادية واضحة أثاره غير محسوس وال يترك العنف ألن

  ).91 ص:2008رجاء مكي، سامي عجم، (.بوجوده من الناحية القانونية

)      1990( لعدد كثير من النساء كن ضحايا للعنف األسـري قـام          إفاداتوبناء على   

)follingsted (           وآخرون بوصف مجموعة من السلوكات التي تعبر عن العنف النفسي أو

  :في فئات هي وضعها اللفظي، و

  التي يقصد منها   األلقاب، التحرش اللفظي، إطالق     خريةمثل الس ي   الهجوم اللفظ  -1

  . السيطرةبقائها تحتإ المرأة بعدم الكفاءة بغرض إشعار

  .ل المرأة عن محيطها االجتماعي العزلة التي تفص-2

 بعدم اإلخالص   وإتهامها الغيرة الشديدة والسلوك التملكي كمراقبة سلوك المرأة         -3

  .بشكل متكرر

  .د اللفظي باالعتداء أو التعذيبدي الته-4

  .جر أو الطالقالتهديد المتكرر باله -5

وة، زينـب  حمود الدأمل محمود السيد م(.ريب أو تدمير ممتلكتها الشخصية   تخ -6

  ).2 ص:2007 ، درويش
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  شكال ماديـا   أيضا  وقد يتخذ العنف األسري ضد المرأة       :  العنف االقتصادي  -4-3

  :وذلك من خالل

وإخضاعها لمراقبـة    ليال من النقود   من العمل مع عدم إعطائها إال ق        منع المرأة  -

  .ا صارمة لمصاريفه

 التمييز في مستوى الرعاية الصحية والخـدمات الدراسـية المبذولـة للفتيـات              -

  .بالمقارنة مع الذكور

  . منع المرأة من الوصول إلى مواردها المادية-

  . حرمانها من حقها في الميراث-

  .ها البنكي للرجلصكأة العاملة على تسليم  إجبار المر-

   تصرف أموالهاأينها دون أذنها وعلمها تب وصرف راستعمالإ -

  .الخ...الحلي:  مثلتها الشخصيةا االستيالء على ممتلك-

  .الخ...ها الضرورية كالملبس والمأكل اتحتياجإ عدم اإلنفاق عليها وحرمانها من -

ويتهمها  رجلال تلبية حاجياتها، يثور ضدها       بالحصول على حقوقها أو    وإذا طالبت 

 أموالها، وقد يعتدي عليها بالـضرب       و إستعمال رة أوانها غير قادرة على إدارة       بأنها مبذ 

  .هاتبته بزيادة مصروفها أو استعادة را مطالبإلىحتى ال تعود مرة أخرى 

إضافة إلى األشكال السابقة من العنف الذي يوجـه ضـد           :  العنف الجنسي  -4-4

 وهو اللجوء إلى االسـتدراج بـالقوة        المرأة داخل األسرة من قبل الرجل، العنف الجنسي       

حد مظاهر العنـف المزعجـة      أ ويعتبر   ذائها ، يستخدام المجال الجنسي في إ    إ أو   والتهديد

نتقـام  إ وخوفها من    ة الكتمان نتيجة خجل الضحي    يرة خاصة وانه غالبا ما يبقى طي      والخط

وتكون اإلساءة   . سيوجه اللوم إليها    إدراكها أن المجتمع   هة ثانية ومن ج  ،    من جهة  المعتدي

  :نسية للمرأة داخل أسرتها عن طريقالج

  . لفظية أو تعليقات جنسية عن المرأة وجسدها تعبيرات -

  . والشتم بألفاظ نابيةالتحرش الجنسي -

 . وهتك العرضألقربياغتصاب المحارم وسفاح  -

ومنحرفة مارسة الجنسية بأشكال شاذة     اغتصاب الزوجة أو إجبارها على الم      -

 .) 93 ص:2008 سامي عجم،رجاء مكي،(. خارجة عن قواعد الخلق والدين
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 .تر األعضاء الجنسية الحساسة أو تشويههاب -

هناك من األزواج من يقمون بإذالل الزوجة عن طريق ممارسـة العالقـة              -

 يتلفظـون بألفـاظ     ممارس ضدها وهم  جزء من العنف ال   كبشكل عنيف أو           الزوجية  

 .ون نحوها بالمال وكأنها زانيةة أو يلقئيبذ

وغالبا ما يحاط العنف الجنسي داخل العائلة بالتكتم الشديد والحيلولة دون وصـول             

ن ذلك اإلساءة ليس فقط إلى سمعة الـضحية         أالن من ش   .الحاالت إلى الشرطة أو القضاء    

  .بل إلى األسرة بأكملها

 العنف السابقة الذكر مرتبطة ببعضها الـبعض، حيـث   وتشير الدراسات أن أشكال  

ا أو يليهما وقـد     متزامن معه يي أو   س العنف اللفظي العنف الجسدي أو الجن      قيمكن أن يسب  

 أجرتهاير الدراسة التي شصل إلى حد القتل في بعض الحاالت ، وت        لتيتفاقم العنف والقسوة    

بأن هنـاك أشـكاالً      :"بحرينيةالعنف األسري وخصوصية الظاهرة ال     "بزبون بعنوان بنة  

مختلفة للعنف الموجه ضد الزوجة حيث تصاغ هذه األنواع من العنف في شـكل إيـذاء                

ويتصدر العنف بأكثر من شكل على بقية األشكال منفـردة إذ           . لفظي أو نفسي أو جسدي      

واج يحظى ذلك النمط بالنسبة األعلى وربما أن هذه النسبة العالية جاءت نتيجة لطبيعة األز             

واختيارهم لشكل العنف الذي يمارسونه  برغبتهم أو دون دراية أو تخطيط مـسبق علـى     

وفق أوضاعهم النفسية والمزاجية ، أو حسب ظروف الوقت والمكان الذي يمـارس فيـه               

أن من أشد أنواع العنف حساسية وخطراً علـى الـصحة      ) بوزبون(وتضيف  . ذلك العنف 

ثاراً مادية عليها وهو النمط الذي يتم على صيغة الـشتائم     مع انه ال يترك آ    ،النفسية للمرأة   

ومما يزيد الوضع سوءا وخطورة هو صعوبة إثبات مثـل          . والسباب واإلهانات الجارحة  

قـدرة عبـد األميـر      (.هذا النوع من العنف فيما إذا أرادت الزوجـة مقاومتـه قانونيـاً            

  .)35 ص:2008ر،اله

  :ةالمرأ ضد  نتائج وأثار العنف األسري-5

جتماعية وخيمـة   ا للعنف األسري أثار صحية جسدية ونفسية، وكذلك اقتصادية و        

ضحايا العنف، وعلى األطفال داخل األسرة التي يمارس فيهـا العنـف بـين              نساء  على ال 

  .أعضائها
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ثار السلبية للعنف األسري على صحة المرأة خاصة واألسـرة       ألويمكن إبراز أهم ا   

  :والمجتمع بشكل عام فيما يلي

عرضـات للعنـف   تـشكو النـساء المت  :  اآلثار الصحية الجسدية والنفسية -5-1

الجسدي وسوء المعاملة البدنية من إصابات عديدة نتيجة للتعـرض للعنـف تتمثـل فـي                

  :األعراض التالية

  . الكدمات والرضوض المختلفة، جروح، كسور، تمزق األنسجة-

التأثير  ت سوداء حول العينين    ارتجاج بالمخ، فقدان جزئي للسمع أو البصر، هاال        -

ن، يهبـة علـى حـس    ( .الخ...حالطعلى األعضاء الداخلية الحيوية مثل الرحم ، الكبد، ال        

  .)15 ص:2003

  . يصل الضرر إلى اإلعاقة أو الموتالقصوى اإلجهاض وفي حاالت العنف -

كما تشكو معظم النساء المعنفات باإلضافة إلى اآلثار الجسدية من اضـطرابات             -

 و وهSandrome de la femme battue".  المرأة المضروبةتناذرب "سية ، وما يسمىنف

صاب  بالقيمة ومع تكرار اإلساءة لها ت      اذر يتضمن أعراض االكتئاب وانخفاض الشعور     تن

طرة حيث تشعر باالكتئاب وبأنها ال تـستطيع الـسي        "العجز المكتسب   "سماه سيلجمان   أبما  

    .لها وال تستطيع إيقـاف إسـاءة أي شـخص لهـا           يحدث  ا  معلى أمور حياتها أو التنبؤ ب     

  .)18ص: 2003هبة على حسن (

   :  للعنف ضد النساءسيئةومن التبعيات النفسية ال

ناحيـة   على اتخاذ أي قـرار مـن ال  لمرآةا شل قدرة اضمحالل الشخصية و   -

  ).183 ص:2001شكوه نوابي، (. النفسية

 عن تغيير مسار حياتهن     نعجزه دوما ب  الخوف وفقدان الثقة بالنفس يشعرهن     -

 . العنف أو إيقافه، ويعتقدن أن أي محاولة في هذا السياق تزيد الوضع سوءاجنبوت

أ علـى   لقين مسؤولية المشاكل واالضطرابات التي تطر     الذنب وي  ب نشعوره -

 . إدارة شؤون أسرهنفي رتهنالحياة الزوجية إلى عدم جد

 ).250 ص:2003 حمد زايد،أ(اإلحباط واحتقار الذات هن بشعر -

 .كالية على الرجلإحساسهن دائما باالعتمادية واإلت -

 )..www.eheeonline.org.(لق والتوترالق -
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ـ ن إلى الخضوع واالسـتكانة والق     لن يم هلالتعرض المتكرر للقسوة يجع    -   ره

 .) 44ص:2008قدرة عبد األمير الهر،(. اإلساءة    وتحمل 

تفضي إلى أمراض جـسدية     ا   أو بعضه  اآلثار الجسمية والنفسية  ومما الشك فيه أن     

متنوعة تؤثر سلبا على صحة المـرأة ومـن         ) سيكوسوماتية  ( جسدية   -ةنفسيأو نفسية أو    

الدموية، اضـطرابات فـي المعـدة       فقدان الشهية، اضطرابات الدورة     : هذه االضطرابات 

 وأوجاع وصـداع    مآلأمرض السكري،   بولون  اضطرابات في إفراز الغدد، اإلصابة        والق

ي، الجازيـة الهمـام   .(الـخ ....لبرود الجنـسي   ا ،كرةان مؤقت للذ  ، فقدا األرقي الرأس،   ف

  ).7ص: 2008

 الـذات   قـدير  لأللم الجسمي والنفسي والشعور باإلحباط وانخفاض ت       جةوكذلك نتي 

ـ      وزيادة أعراض االكتئاب واليأس قد تل       اإلتيـان   أوت  دئاجأ المرأة المعنفة إلى إدمان المه

هروب من المشكالت قد تصل في بعـض الحـاالت إلـى محاولـة               لل سوية ال   تبسلوكا

  .االنتحار

تحـاول  "  صـدميا  حدثا " للمرأة يعتبر   الباحثون إلى أن الضرب العنيف     حيث يشير 

 أيضامثل  ت الجسمية، أما اآلثار النفسية فت      اآلثار ي نفسها من أثاره خاصة    المرأة تجنبه أو تق   

دمـان  اإل و  ومحاوالت االنتحـار   باإلجهادور  مة والشع  االكتئاب وانخفاض الشعور بالق    في

  :، ويمر العنف كخبرة صدمية بعدة مراحل هي كي تهرب من المشكالتعلى المهدئات

  االضطراب النفسي - الصدمة                 -

   الخوف من تكرار العنف- االنسحاب               -

   االرتباك-                   اإلنكار-

شد ما يتركه العنف علـى      أر هذه من    تعتب :تماعية واالقتصادية اآلثار االج  -5-2

أن العنـف   ) 2006(ام لسنة   رير اليونيف قلمجتمع عامة، ويعتبر ت    واألسرة وا  ،المرأة خاصة 

نجم عنه كلفة صحية واجتماعية واقتصادية       وت  من الفتيات  يهدم مواهب وقدرات عدد كبير    

، حيث تشير إلى أن النساء      2003س سنة   نوكر بت س، وتؤكد هذه النتيجة دراسة بوع     باهظة

ن أكثر إقبال على الخدمات الصحية من متوسط عموم النساء، وبـذلك يكـون              هالمعنفات  

 ).7 ص :2008ي،  الجازية الهمـام  (  .واألسرة والمجتمع  على المرأة    باهظةللعنف تكلفة   

  :وتتمثل هذه اآلثار فيما يلي
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جـل  أ من الخروج من البيت مـن        فرض العزلة االجتماعية على المرأة ومنعها      -

الدراسة أو العمل أو حتى لزيارة األهل واألقارب، وتشير الدراسات التي تناولت انتهـاك              

ن الزوجة انه على حين يكون للزوج شبكة من العالقات االجتماعية خـارج المنـزل فـا               

ا بسبب  مإوهذه العزلة تحدث    عن داخل المنازل في عزلة،      غالبا ما يقب  ) الزوجات(الضحايا  

  تصرف الزوج المنتهك بصورة غير مهذبة عند تواجد صديقات أو أهل زوجته بـالمنزل             

ام الزوج ألسرة الزوجة    تهإزيارتها، أو بسبب    األمر الذي يؤدي تدريجيا عن امتناعهم عن        

جـد  تحدث بينهما، والى أسـباب أخـرى، فت       أو صديقاتها بأنهن السبب في المشاكل التي        

 :2003ايد،  حمد ز أ(ة معهم،   صلعلى  ة مقطوعة الصلة بمن كانت      الزوجة نفسها في عزل   

  ).243-242 ،صص 

جد من هم خارج األسرة صعوبة في التدخل لمنع حـدوث االنتهاكـات             وبالتالي ي 

داخل األسرة وبذلك تنخفض وجهة الضبط االجتماعي وبالتالي يسهل انتهـاك الـشخص             

االعتداء واإلسـاءة الجـسدية تجـاه        إلى حد    ف لمعايير العنف، فيتمادى في غضبه     العني

  )...المرأة(األخر

 ضد رغبتها أو طموحاتها كإكراه الفتاة على ترك         بأشياءأة على القيام     إكراه المر  -

ن إذكور حتـى و   ها ال ير شؤون البيت والقيام على خدمة إخوان      الدراسة وإكراهها على تدب   

 ).www.ehcconline.org(.ه على الزواج ممن ال ترغب     وإكراهها،  كبر منها سنا  أكانوا  

وهذا ما يولد لديها الشعور بالقلق واالضطهاد األمر الذي قد يدفع إلى بروز أشكال مختلفة               

  .ةبيت العائلل هاحتى ترك أولديها من االضطرابات السلوكية والنفسية والجسدية 

صل إلـى درجـة     الشي اإلحساس باألمان داخلها قد ي      تفكك الروابط األسرية وت    -

 حيث هناك احتمال    . )gouv.alwehsla-furat.www(.األسرة من خالل الطالق   تالشي  

مما يؤدي في حالة وجود     .كبير أن يؤدي العنف األسري إلى حدوث الطالق بين الزوجين         

وهم منفصلين مـن    األبناء إلى حرمانهم من تواجد أبويه معه وبالتالي عدم تمكن الوالدين            

 احتمال جنوح وانحـراف     وبالتاليم تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة،    تربية األبناء وتنشئته  

  .األبناء

المـرأة  (حيل حياة أفرادهـا خاصـة األضـعف         ي العنف األسري بناء األسرة و     يهدد-   

  ).120 ص: 2001أمل األحمد،(إلى جحيم ال يطاق ) واألطفال
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 نفسية  ةاترك لديهم معان  يى المرأة وعلى أوالدها في األسرة       عنف الممارس عل  حجم ال -   

 عمل  صمهم وتدريبهم للحصول على فر    ي يقلل من فرص تعل    واجتماعية واقتصادية بحيث  

 .بشروط أفضل تمكنهم من تحسين مستوى معيشتهم

زيادة احتمال تسرب أبناء األسر التي يسودها العنف من المدارس والدفع بهـم إلـى               -   

 .وخضوعهم للظلم االجتماعي والمعاملة المجحفة) إناث-ذكور(مل في سن مبكرة سوق الع

ـ                -    اة منع النساء من الخروج إلى العمل خارج البيت يعيق انـدماج المـرأة فـي الحي

 المادية والمـساهمة فـي عمليـة       روفها عليها تحسين ظ   فوتاالقتصادية واإلنتاجية، مما ي   

  )www.ehcconline.org (. التنمية االجتماعية واالقتصادية

إن الخبرات األسرية األولى ذات أهميـة       :أثار العنف األسري على األطفال     -5-3

 أم مؤلمـة، فاألطفـال مقلـدون        ة سار اتكبيرة في سلوك األطفال سواء كانت هذه الخبر       

 سواء كانت حسنة     و السلوكات  ادات  رب الطفل األخالق والع   شهم ألهلهم، فهكذا يت   تعيبطب

  . سيئةأم

د العنف الذي يحصل    شهثنين أثناء م  إير الدراسات إلى أن تواجد طفل من بين         شتو

 لتواجـدهم   ةجيتنهم األكثر عرضه للتأثر بشكل مباشر        انواألطفال األصغر س   .ديهبين وال 

علـيهم بـوادر االضـطراب       تظهرسهولة في صلب الموقف و    بمع األهل، فأنهم يدخلون     

كما تظهر عليهم بوادر اضـطراب      . الخ  ...و الكذب ة أ عالخارجي كالعدوانية أو عدم الطا    

عدم تمكنهم من    ويشعر األطفال بالذنب ل    .داخلي كالقلق والتوتر واالنهيار والحزن والتعاسة     

ون ذاتهـم عبـر     حرجنهم ي وعند بلوغهم مرحلة المراهقة، فإ    . حصلإيقاف ما ي   التدخل و 

سـامي  رجاء مكي، (.يح األخر العدوان والميل إلى تجر   و والتمرد،   l’hostilitéالمعارضة  

  ).96 ص:2008 عجم،

 حيث قال أن العنف بين الزوجين يؤدي إلى sott lelandويؤكد ذلك سوت ليالند 

      سوء التكيف االجتماعي لألبناء ويقف حائال أمام إشـباع حاجـات األطفـال األساسـية              

)com.team-social.www(.  

ة أعمال العنف عمومـا والعنـف األسـري علـى وجـه             شاهدخطر أثار م  أومن  

ـ     المختصينث يرى   الخصوص توليده للعنف، حي    سود العالقـات بـين      أن األسرة التي ي

   .الون للسلوك العنيف العنف غالبا مما يكون أطفالها ميأفرادها طابع
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ي حاد اتجاه النساء،    ف به عبر سلوك عن    والتماهيفالصبي غالبا ما يتجه لتقليد والده       

ما يمكن   مطلق نحو الرجل ، ومواقف سلبية تجاه الزواج، ك         تارتهسموا لديها ا  نيأما الفتاة ف  

ة قويـة،   حياتها الحميمة تبعا لعالقات عنيف    ي أن تعيش    سا النف أن تصبح مؤهلة في تكوينه    

م ر بعض الدراسات أن الخبر أن الحاصلة عند األزواج المعتـدين وعنـد زوجـاته              يشوت

 عنف  شهود في أسرهم األصلية، بحيث كانوا ضحايا أباء عنيفين أو           شةالضحايا كانت معا  

  .دائر بين اآلباء واألمهات

على مجموعـة كبيـرة مـن األزواج     ويؤكد برغمان ومساعديه في بحث آجروه

 منهم كانوا شهود عيـان لـضرب أبـائهم          %39المضطهدين لزوجاتهم فأشاروا إلى أن      

  . كانوا ضحايا ضرب شديد متكرر من قبل احد الوالدين أو كليهما%83ألمهاتهم، وان 

  من النـساء ضـحايا       %68 ومساعديه على أن     parkerودلت نتائج أكان باركر     

  .العنف الزوجي شهدن  أن أمهاتهن تلقين من أبائهن معاملة مماثلة

لـى  ومما الشك فيه أن المنزل الذي يمارس فيه الزوج العنف بأشكاله المختلفـة ع             

  .زوجته يؤسس لجحيم يكتوي بناره األبناء الحقا

وتجدر اإلشارة أن أثار العنف األسري وانعكاساته على المرأة فـي األسـرة ذات              

فتعرض المرأة لإلساءة   .أبعاد سلبية على المدى القصير و بعضها يستمر تأثيره مع الزمن          

ا العاطفي واحترامهـا    وصحتها النفسية والجسدية واستقراره    والقسوة يؤثر على سالمتها   

 ومجتمعها وعلى سالمة    أسرتهاا في   ته على فاعلي  أيضاكما يؤثر   لذاتها     ألدميتها وتقديرها 

  .ا لهمأطفالها وحسن تربيتها ورعايته

  :المرأة ضد األسريالنظريات المفسرة للعنف  -6

 ، ولكـن    اإلنسانيفي المجتمع   قديمة   مصطلحا جديد لمشكلة     األسري فيعتبر العن 

 أسـاس  المبني علـى     األسري المجتمع جدية وخطورة العنف      أدرك األخيرةالسنوات  في  

حـاول العديـد مـن العلمـاء      ،ا  وامل المرتبطة به  النوع، ولفهم وتفسير هذه المشكلة والع     

نفسية واالجتماعية ، وفيما    والمنظرين تناول السلوك العنيف من كافة جوانبه البيولوجية وال        

 األسري المبني على أساس     لتي تطرقت لتفسير ظاهرة العنف     النظريات ا  ألهمعرض  يلي  

  .النوع
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 النظرة البيولوجية تفسيرا مختلفـا عـن        أصحابيقدم  : النظرية البيولوجية  -6-1

لبيولوجية في الكـائن الحـي      غيرهم لسلوك العنف لدى الرجل، فهم يبحثون في العوامل ا         

ـ   زي والالمركزي والهر  ات والجهاز العصبي المرك   بغيكالص ات الجنـسية   مونـات والجين

 التـي تـساهم فـي      ، الكهربائية في المخ   واألنشطة البيوكميائية   والتأثيراتوالغدد الصماء   

 هنـاك  أن إلى 1977 ومساير 1970 دراسات مارك أشارت فقد   .ظهور السلوك العدواني  

 المخ هي الفص الجبهي والجهاز الطرفي مسؤولة عن ظهور الـسلوك            أنظمةمناطق في   

 جراحـات استئـصال بعـض       إجـراء  بناءا على ذلك     أمكن ولقد   .اإلنساني لدى   العدوان

  . الهدوءإلى من حالة العنف اإلنسانالتوصيالت في هذه المنطقة من المخ لتحويل 

 لي العنف    أكثرال  أن الرجل مي   والعنف فقد اتضح     توالهرمونا عن العالقة بين     أما

 نالتستر و ( ارتفاع هرمون الذكورة     إلىيل   هذا الم  ،ويرجع المرأة البيولوجية من    تهبطبيع

testostérone  ( واالرتفاع في مستوى هذا الهرمون هو المسؤول عن سلوك العنف لدى

 الذكور بوجه   أن إلى 1971 جاكلين   أشار ومن ثم    .)com.team.social.www(.الرجال

  ، وذلك للدور الذي يلعبه هرمون الذكورة في عالقته بالعنف         ثاإلنا عدوانية من    أكثرعام  

 عدوانية مـن    أكثر يكون   أن تستطعن   اإلناث أن حقيقة هامة مفادها     إلى أيضاوصل  تكما  

  .لديهن في فترة البلوغالتستوسترون الذكور بواسطة تعديل هرمون 

للعنـف  أجريـت علـى الرجـال المـرتكبين          الطبية الحديثة التي     األبحاث أن إال

 فاع مستوى هرمـون التـستوسترون      عدم وجود عالقة واضحة بين ارت      أثبتت وأضدادهم

  .والسلوك العنيف 

 حيث يري   ي هذه النظرية،    يد من مؤسس  ور فر يعتب: نظرية التحليل النفسي   -6-2

ن نزعة الموت و الحياة متواجدتان جنبا إلى جنب         أو. بان العنف مالزم للطبيعة اإلنسانية      

فنزوة . اإلنسان ، وينتج عن التفاعل بين النزوتين جميع ظواهر الحياة المختلفة             منذ والدة 

 عن كل ارتباط ايجابي مع اآلخرين ،على عكس نزوة الموت  التـي              ةالحياة هي المسؤول  

وتأخـذ مختلـف أشـكال       . التدمير بكل أشكاله ،إما نحو الذات أو نحو الخارج            إلى تهدف

 البواعـث المعاديـة ضـد المقـربين         أنواعبوجود مختلف     فرويد ويعتقد.العنف والتدمير 

 العدوان هـو    إلىن الميل    أل ، الخارج والكشف عن طبيعتها العدوانية     إلىوالمهيأة لالندفاع   

  ).53: ، ص2008فيصل عباس ، (.اإلنسانيزي الجوهري في التنظيم القتالي الغر
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   ضد الذات  أو ريناآلخ ضد   إماوهذا الميل معطي بيولوجي للتدمير، يمكن توجيهه        

، تمتزج بالنزوة الجنسية وفي هـذا       أساس نتاج نزوة الموت   ة هي   أن المازوشي وقد اقترح   

  إذا سادية وعلى شكل    . كانت موجهة ضد الشخص    إذاة  متزاج تظهر على شكل مازوشي    اال

 اإلنسان هذا االمتزاج بالنزوة الجنسية يحمي       أن، ولقد افترض    اآلخرينكانت موجهة ضد    

النزوة الجنسية، وبالتـالي    جة ب وز نزوة الموت غير المم    حدثهير الذي قد ت    الخط يرالتأثمن  

 فـشل   إذا اآلخرين تدمير   أو تدمير نفسه    إما:ار  ي اخت أمام اإلنسان فرويد   حسب وجهة نظر  

  .في مزج التدميرية بالجنس

األخر تتخـذ طـابع      عالئقية مع    أساسها حالة نفسية عامة، وضعية     السادية في    أما

ن الـذات بواسـطة     أ ش إعالءجل  أنه من   أش من   حط  ال و األخر سيطرة على     إنها مسيطر

 بإذالل، حيث يقوم الرجل     األخرجل الحصول على سيادة كاملة على الشخص        أالعنف، من   

 أن هو جعلهـا تعـاني دون        قصي، وهدفه اال  إلرادته واستبعادها ولجعلها خاضعة     المرأة

علـى  تـه فـي الهيمنـة الكاملـة          يـشتق  لذ    الدفاع عن نفسها، وبذلك   تكون قادرة على    

  .)61 ص:2008فيصل عباس، (تشخيصهما، 

اإلنسان المقهـور    المعنفة والعاجزة عن الدفاع عن نفسها تتخذ وضعية          المرأة أما

   غير جـديرة بالحيـاة     ا، فهي تشعر بالعجز والدونية وأنها     لوم نفسه ويحط من شانه    الذي ي 

 وتبعية  أنفسهن للقوي التي هي خارج      لمشاعر تبعية  النساء المحاصرات بهذه ا    وتظهر لدى 

 الخـضوع   إلى بل   أنفسهن تأكيد إلىللشخص الذي يمارسن السلطة عليهن، وهن ال يملن         

" أكـون  أنـا  "أو" أريـد  أنا" شعور   في الغالب عاجزات تماما عن معايشة     ، وهن   ألوامره

  ).64 ص:2008فيصل عباس،(

الميل اليذا النفس وجعلها تعـاني ،حيـث   ومن أشكال المازوشية التي تظهر لديهن     

 المـرض  إلىهناك نساء يملن إلى تعذيب أنفسهن بالطقوس وألفكار القهرية ،كذلك الميل             

 المقهور الذي ال يستطيع االحتجاج والتمرد يعيش معاناته مـن خـالل             فاإلنسان.الجسدي

نـه  إعبير المباشر ،  ت الوجودية  التي ال يتاح لها ال       الشكوىجسده الذي يشكل له قناع يخفي       

ويتنكر لها عنـدما      الخارج نحونه يسقط المشكلة    إ.جز في المرض   والع يهرب من الفشل    

  .يقدم معاناته تحت قناع المرض الجسدي
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ـ   خطوات الفرد نحو االرتباط ال     أول ليست   األسرة أن فرويد   أناوترى   ره سوي بغي

 في  نشأتفالشخصيات العدوانية   ة،   التالي ةاالجتماعي نموذج للعالقات    أيضافحسب ، ولكنها    

 اتخـاذ   إلـى  لسلوكهم، فجميعهم يملـون      طانضباجد فيها العطف والحب وال      بيئات ال يو  

فقد حدث تمركز ذاتي نرجسي، وتعطل في نموهم         .اآلخرينمواقف عدائية والى استغالل     

لتـي   عالقات اجتماعية سوية نتيجة لالتجاهات السلبية نحو المجتمـع ا          إقامةاالنفعالي في   

 .اهأسرهم التي عاشوا في ظل    ع داخل   بذ واالنفصال والتصد  يحملونها من طفولتهم بسبب الن    

 سـلوكات  ت و  المعتدي عليهما وهي طفلـة معتقـدا       المرأة مي لدي نـتفخبرات الطفولة   

و  والرشـد،    ا حتى في مرحلة البلوغ    صبح مع مرور الزمن جزء من شخصيته       ت  خاطئة

 من هـم    أمام أنفسهنن من الدفاع عن     يحقن العقاب، ويخش   يست أنهنهؤالء النساء يعتقدن    

بسبب مشاعرهن القوية بعـدم     ا، و دال من مواجهته   لهذه المعاملة ب   ويستسلمن منهن،   أقوى

ـ  لديهن ة هن بعنف، فخبرات الطفول يخترن الرجال الذين يعامل   كفاءتهن ل هـي  اعن الرج

  . اجتماعية سويةالتي تشكل شخصيتهن ويصبحن غير قادرات على تكوين عالقات

 أو سـواء كـانوا ضـحايا    -الطفولة المبنية على العنف لدى الرجـال  برات   خ أما

 من النساء فهي تعلمهم كيف يحصلون على        أقوى تؤثر فيهم بشكل     فإنها -مشاهدين للعنف 

 مما يولد لـدى بعـضهم شخـصيات         أنفسهمرهم باالرتياح حيال    تشعما يريدون بالقوة و   

ــل   ــضطربة العق ــة م ــتحواذياعدواني ــة ةس ــون العظم ــصابة بجن ــادية م  (. س

com.team.social.www.(  

 عالقات اجتماعية سوية وما يـصاحبها مـن         إقامةوهذا ما يؤثر في قدرتهم على       

  من الضروري لنمو سوي لشخـصية أطفـالهم       واألعجز عن البذل العاطفي ومنح  الحب        

 علـى    و الحرمان ومعاقبتهم، بدال مـن إثبـاتهم         انلتهم بالعدو ن عن معام  فهم ال ينقطعو  

  ).50 ص:2008فيصل عباس، ( .محاوالتهم تطبيق معايير الوالدين السلوكية

  تمـارس العنـف بـدورها      شخصيات مـضطربة     إنتاج إعادة إلىوهذا ما يؤدي    

 األسريعنف  حايا ال رية التحليل النفسي بضرورة عالج ض      نظ أصحابرئ  ولتجنب ذلك ي  

  .، لكسر حلقة العنفاألمد وكذلك المعتدين، عالجا تصحيحيا طويل واألبناءمن الزوجات 

 األشـخاص  أن هذه النظريـة     أصحابفترض  ي: نظرية التعلم االجتماعي   -6-3

، من خـالل    األخرى السلوك   أنماطيتعلمون سلوك العنف بنفس الطريقة التي يتعلمون بها         
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 ثـالث مـصادر     banduraوقد حدد بندورا    ( سلوكهمببقته   ومطا خرينألامالحظة سلوك   

 والثقافة الفرعيـة واالقتـداء      األسرة  وتتمثل في تأثير   للسلوك العنيف في المجتمع الحديث    

   .)بالنموذج

، فبعض  والفرعية سواء في الثقافة العامة،      األسرةوان عملية تعلم العنف تتم داخل       

ال يكونوا ضحايا للعنف    أبهم ب  وتطال خريناألع   على استخدام العنف م    أبناءهاجع  األسر تش 

 العنف على انه وسيلة للحصول على حاجاتهم، بل         إلىنظر  أخرى، والبعض ي  مواقف  في  

  . على التصرف بعنف عند الضرورة افرداها تشجع األسر بعض إن

 على تعزيز اإلجـراءات التـي        طبيعة الرد على العدوان تتوقف     أن بندوراويرى  

 قبل ومحاولة نمذجتها  في تلك الوضعية العدوانية، وهكذا من الممكن            خبرها الشخص من  

 أنسهولة طفال شديد العدوانيـة بمجـرد،        ب يصنع   أنلفرد طبقا لنظرية التعلم االجتماعي      ل

نتائجها وتكافئ الفرد المعتدي باستمرار على سـلوكه        بيتعرف على نماذج عدوانية ناجحة      

  ).50ص:2008 األمير الهر،قدرة عبد  (."العدواني

سلوك يكتـسبه الفـرد مـن خـالل الـتعلم           ال العنف والعدوان نمط من      أنويرى  

   ونتائجـه  اآلخـرين االجتماعي، عن طريق المحاكاة والتقليد، من خالل مالحظته لسلوك          

ـ كأوبقدر ما يتم تعزيز هذه االستجابة فان ظهورها يصبح           محمـد عـودة    . ( احتمـاال  رث

  ).596 ص:2006الريماوي، 

 المراحل الباكرة من الطفولـة      إلى يعود   المرأة العنف ضد    أن فيرى   simons أما

 العالقة الزوجية بين والديـه تتـسم بالقـسوة          أنحيث يشاهد الطفل خالل سنواته الباكرة       

 العدوان والعنف هو    أن والعقاب البدني واالهانة، وبذلك يبدأ الطفل في تقبل فكرة           واإلساءة

فوجود الطفل في مناخ تتسم العالقات فيه       . رين ومع الزوجة  اآلخنمط مقبول للتعامل، مع     

 الـسيد   أمل محمود   (. احتمالية الن يكون عنيفا في عالقاته فيما بعد          أكثرجعله  بالعنف، ت 

 أصـحاب وبذلك يفتـرض      ).3 ص :2007وة، زينب عبد المحسن درويش،      حمود الد م

  :أننظرية التعلم االجتماعي 

  .اإلعالم والمدرسة ومن وسائل األسرة علمه داخلاألسري يتم تالعنف  - 1

 كمحـاوالت   لوالـدين تبـدأ   ة التي يمارسها ا   يفأن كثيرا من السلوكيات العن     - 2

 . والتهذيبللتأديب
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واألبنـاء،   اإلبـاء  من خالل العالقة المتبادلة بين       أن سلوك العنف يتم تعلمه     - 3

 . الطفولة المبكرةوخبرات

 في حياته   العدواني تبدأ ذروته  سلوك   به إلى ال    معاملة الطفل تؤدي   إساءة أن - 4

 ووالديه ومدرسيه، وفيما بعد مع زوجته       وإخوانه أصدقائهالمبكرة، وتستمر في عالقته مع      

 .وأبنائه

 . للعنفأهدافايصبحون ) واألبناءالزوجة (  قوةاألقل األسرة أفراد إن - 5

 سرأ الذين يعيشون في     األفراد أن العديد من الدراسات حيث وجد       أظهرتهوهذا ما   

سر، يسودها  أ الذين يشبون في     فاألزواج عدوانية في تصرفاتهم،     أكثريسودها العنف كانوا    

 الذين لـم يمـروا بهـذه        األزواج أضعافالعنف يكون احتمال ضربهم لزوجاتهم عشرة       

 . عنف مع غيرهم أكثر الذين يمارس العنف معهم هم واألطفال. الخبرة

)com.team.social.www.(  

للـضغوط   ن أ يري أصحاب هـذه النظريـة      :النظرية النفسية االجتماعية   -6-4

 بـين العنـف    في ارتكاب العنف، بحيث يربطوناارز با دورsocial stressاالجتماعية 

 رض له الزوج في مجال عمله      والظلم الذي قد يتع    واإلحباط األسري ضد الزوجة واألبناء   

عدم القدرة على التحكم في سلوكاته ، وبالتالي يمارس العنـف ضـد             ه إلى     مما يؤدي ب  

  .، في المنزل أبنائه أوزوجته 

كما يؤكدون على دور البطالة والفقر وانعدام فرص الحياة الكريمـة فـي تـشكيل         

الضغوط على الشخص، مما يزيد بدوره من احتمالية ممارسته للعنـف، ويؤكـد بعـض               

  : على وجود نوعين من الضغوط هماالمؤيدين لهذه النظرية

 المختلفة كمثيرات   واألدوار الحياة غير السارة وضغوط العمل       أحداث ضغوط   -1

 السلبي للضغوط الحياتية    األثر السلوك العدواني وتؤكد الدراسات الحديثة على        إلىقد تدفع   

لـك فـي    ، وذ األبناء أو ضد الزوجة    األسريالمؤلمة التي يتعرض لها الفرد وبين العنف        

ضوء متغيرات وسيطية تتمثل فـي االسـتعداد الـوراثي، والخبـرات المتعلمـة فـي                

   .أخطار الشخص للموقف وما يتضمنه من إدراكوطبيعة .الماضي

الـخ  ... الضغوط البيئية المتمثلة في الضوضاء واالزدحام والتلوث والطقـس         -2

الخ حيـث   ...صي الشخ حدود الشخصية واالعتداء على الحيز     كاختراق ال  أخرىوضغوط  
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 سلوكية  أو نفسية   أثار زيادة العنف من خالل ما تحدثه من         إلىتؤدي هذه المؤثرات البيئية     

اجم عـن    الن واإلحباط،   الشخص، وحالة التشبع بالمثيرات      استثارةم ذلك وفقا لمستوى     ويت

 .)com.team.social.www(.ط النفس ودرجة القلقهذه الضغوط والقدرة على ضب

 السلوك العدواني هو أنو ميلر  يفترض دوالرد:  والعدواناإلحباطنظرية  -6-5

 العـدوان  أنبمعنى  . العدوانأشكال شكل من إلى يؤدي اإلحباطن أ ولإلحباطدائما نتيجة 

اط اإلحب يكون   أن وفي أي وقد يحدث عمل عدواني يفترض         لإلحباطنتيجة طبيعة وحتمية    

   .)com.jeeran.lisderabledorr.www(. عليه ضهو الذي حر

 ال يتحـرك بواسـطة      يزي لكـن   غر  العدوان دافع  أن هذه النظرية    أصحابويؤكد  

ية رائد هذه النظر  "ددوالر "تأثير عوامل خارجية، ويؤكد    الغريزة كما بين فرويد، بل نتيجة     

 لإلحباط يستجيب   اإلنسان أن" ميلر"، ولقد بين    لإلحباط طبيعية   أن السلوك العدواني نتيجة   

  .باستجابات كثيرة

 العدوان وهذا يتوقف علـى      إلى قد ال يؤدي بالضرورة      اإلحباط أنلذا من الواضح    

  .اإلحباططبيعة 

ـ  اإلحباط العنف هو تعويض عن      وأ العدوان   أنفيرى  " فليب جريمان  "أما   ستمر الم

ان تتناسب مـع حجـم      ن كثافة العدو  أأو جرحه، و   أخر شخص   إيذاءوهو سلوك يقصد به     

  ).371 ص:1999خليل ميخائيل معوض، . ( زاد عدوانهاإلحباط فكلما زاد اإلحباطكثافة 

   لديه اإلحباط فشل الفرد في الحصول على ما يريد يثير          أن إلىير هذه النظرية    تش

 تعذر عليه ذلك وإذاق، إلى االعتداء على هذا العائ، تدفعه حباطاإلن الطاقة التي يولد ها      أو

 وراء العدوان   األول هو الدافع    اإلحباط، وبذلك يكون    أخر هدف   إلىفانه يتجه بتلك الطاقة     

  في مجال عمله، ويـشعر     تللصراعا فالزوج الذي يتعرض     األسري العدوان   اوخصوص

 منزله يمارس النفوذ علـى      إلىدما يعود   بالضعف اتجاه زمالئه ومديره في عمله، فانه عن       

 قـوة   إلـى  والحرمان الذي تعرض له في العمل        اإلحباط، أي انه يحول     أبنائه أوزوجته  

  .أسرتهداخل 

 Exchange/social control نظريـة التبـادل والـضبط االجتمـاعي     -6-6

theory :   نـف   المفكرين الذين درسوا موضوع الع     أكثر  من     هذا االتجاه  أصحاب يعتبر

 أبحاثعلماء االجتماع بدراسة ظاهرة العنف األسري بمعمل        حيث قام عدد من      األسري ، 
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بهدف تفسير هذه الظـاهرة  ) new hampshire نيو هامشاير( في جامعة األسريالعنف 

 للعنف تجاه بعضهم، وقد خلـصت       األسرة أفراد استخدام   إلى التي تؤدي    األسبابومعرفة  

 يضربون بعضهم الـبعض ويمارسـون       األسرة أفراد أن"ده   تفسير بسيط مفا   إلىالدراسة  

  اإلفـراد  وطبيعة العالقات بين     األسري الجو   أنبمعنى  ."  يستطيعون فعل ذلك   ألنهمالعنف  

 كلها عوامـل تـساهم فـي        أفرادها، على   األسرةودرجة الضبط االجتماعي التي تمارسه      

ضا الـزوجين، واسـتقرار      ر تأثيرحدوث العنف، كما حاول هؤالء الباحثين معرفة مدى         

   فـي ارتكـاب العنـف   األسرة أفراد، ونتائج العنف، وطبيعة العالقات بين    األسريةالحياة  

 بنوعية العالقات بين الناس، فالخالفات بين       تناثر طريقة معالجة الخالفات     أن إلىوخلصوا  

 في حال   - نفسيا واجتماعيا  األسرة على   - كلفة وأكثر، الواحدة يصعب تجنبها     األسرة أفراد

 والزمالء وغيرهم، وفي حال عدم توفر       األصدقاءتجاهلها، بعكس الخالفات التي تنشا بين       

 ارتكاب  إلى تؤدي   أن فان مشاعر الغضب يمكن       األسرية المهارات الالزمة لحل الخالفات   

 أن أو استخدامه للعنف ال يترتب عليه أي عقوبـات          أن الشخص   أدرك إذاالعنف، خاصة   

 مـن تنفـيس مـشاعر       إشـباعا قـل   أتنتج عن ممارسة العنـف تكـون        العقوبات التي   

  ).com.team.social.www.(الغضب

  تقلل من احتمالية وقـوع العنـف      ) العقوبة(يومن هنا فان عملية الضبط االجتماع     

تعامل مـع حـاالت      التدخل لل  أن نظرية التبادل والضبط االجتماعي على       أصحابويؤكد  

 والمجتمعي وذلك من خـالل تعلـيم        واألسري تتم على المستوى الفردي      أنالعنف يمكن   

 اسـتخدام القـوة والعنـف، وتـوفير         إلى حل الخالفات دون اللجوء      أسلوب األسرة أفراد

 علـى   المـرأة ، وضمان حصول    األسرية والمجتمعية وتخفيف الضغوط     األسريةالمساندة  

خدمات والموارد التي تعينها على ترك زوجها الذي يمـارس العنـف            الدعم والمساندة وال  

 رئيـسة   أهداف تركز على تحقيق ثالثة      أن عالج مشكلة العنف ينبغي      أنمعها، كما يرون    

  :هي

  . التي يحصل عليها الشخص نتيجة ممارسته للعنفالمكافأةخفض حجم  - 1

 . العنف نتيجة ممارسة)العقوبة(زيادة حجم تكاليف - 2

 .ت الضبط االجتماعيتعزيز عمليا - 3



   ضد المرأة   العنف األسري                          الفصل األول                      

  

 63

حيث تحدد دورة العنف العمليـة      " العنف يولد عنفا  " ويتبنى عدد من الباحثين شعار    

 ألفعـال  الجيل التالي، فالطفل الذي يتعرض       إلىالتي يتم من خاللها تناقل العنف من جيل         

 أفعـال  التورط فـي ارتكـاب       إلى سوف يميل في شبابه      األولىالعنف في سنوات حياته     

 أمهـاتهم  في بطون أجنة من العنف يبدأ مبكرا عندما يكونوا األطفال تضرر  أن عنيفة، بل 

 األب التي تتعرض للضرب من      األمن  أ، و أمهاتهم أبائهم عندما يضرب    بأذىفقد يصابون   

 الـذين   األطفـال ن  أ، و ألطفالها ويزيد احتمال ضربها     أطفالهاتنخفض قدرتها على رعاية     

  . يضربوا زوجاتهم في المستقبل أنمن المحتمل  أمهاتهم يضربون أبائهميشاهدون 

 نفي مقولـة دورة العنـف      أو إلثبات عدم وجود طريقة     إلى )2004(ويشير عوض 

 جيل  إلى هناك الكثير من الشواهد الدالة على انتقال العنف من جيل            أن إالبصورة قاطعة،   

 نماذج من   نتاجإل بعض الدراسات على اعتبار المنزل بمثابة ساحة تدريب          أكدت، وقد   أخر

 قد يتوحدون مع    األسرة أفرادالتفاعالت العنيفة، فكل من الضحايا والمشاهدين للعنف بين         

 باسـتخدام  أهدافهم المعتدين يعيشون في عالقة حب ويحققون  أنالمعتدي، حيث يالحظون    

   الذي جعل المشاهدين يؤمنون بان العنف هو السلوك النموذجي في التعامـل  األمرالعنف،  

 نفـس االسـتراتيجيات التـي     أطفالهم يستخدمون في تربية     واألمهات باءاأل معظم   أن كما

 نأ سبق   بأساليب، فالناس بشكل عام يسلكون ويتصرفون       وأمهاتهم أباؤهماستخدمها معهم   

 يمتد  أن، كما يمكن    أخر إلى، ومن هنا فان هذه النماذج تنتقل من جيل          أسرهمتعلموها في   

  ع المحلي المجتمإلى األسريالعنف 

 مـن المـسلمات     أصـولها  هذه النظرية    استمدت: الوظيفي-ءنظرية البنا  -6-7

 فـي علـم     األولـى  في النظريات االجتماعية     ا لالتجاه العضوي الذي كان سائد     األساسية

 فـي   األجزاء التي ترتكز عليها البنائية الوظيفية فكرة تكامل         األساسيةاالجتماع، والمسلمة   

تبادل بين العناصر المختلفة للمجتمع لذلك فان التغييـر فـي احـد             كل واحد، االعتماد الم   

تم هذه النظرية بـالطرق     هوت... األخرى األجزاء يحدث تغيرات في     أن من شانه    األجزاء

 ينظر الوظيفيون   األساسالتي تحافظ بما على توازن عناصر البناء االجتماعي، وعلى هذا           

 يكون نتاجا لفقدان االرتبـاط      أن إمااعي فهو    له داللة داخل السياق االجتم     أنللعنف على   

 انه نتيجة لالمعيارية وفقدان التوجيه      أوبالجماعات االجتماعية التي تنظم وتوجه السلوك،       

 قد يكون   أخرى العنف، ومن ناحية     إلىوالضبط االجتماعي الصحيح وبذلك يجرفهم التيار       
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ن طريقـة للحيـاة غيـر ذلـك          ال يعرفو  ،ألنهم بعنف   األفراد عدوانيين فيسلكون طريقهم   

  ).24 ص:1999إسماعيل حلمي،  إجالل(.

 فهـي   األسـري  الوظيفة في مجال العنف      -ةئيا وحدة التحليل التي تهتم بها البن      أما

ركز على العنف   كما ت .) االجتماعية الصغيرة نسبيا   كاألسرة واألنساق ( الوحدات الصغرى 

  . البالغين وكبار السناألبناءين  بأو األبناءالمتبادل بين الزوجين، وبينهما وبين 

 عن طريـق    األسريلذا يرى الوظيفيون انه يمكن التخفيف من حدة مشكلة العنف           

 األولية بالجماعات   األفرادالعمل على زيادة التكامل االجتماعي، والعمل على زيادة ارتباط          

ـ      إشباع التي تعمل على     األسرةمثل   يهم القـيم    احتياجاتهم النفسية واالجتماعية، وتغرس ف

  .الدينية وقيم االنتماء

ظهر هذا االتجاه وتبلورت مسلماته فـي الفتـرة         : نظرية التفاعل الرمزي   -6-8

 ،وقـد   J.Dewy وجون ديـوي     C.cooly في كتابات شالز كولي      1910 -1890مابين  

 األسـرة  استخدامه في مجال     تطور هذا االتجاه في ميداني علم النفس وعلم االجتماع وزاد         

  .توسترا و والدوز هيل أعمالن من كما تبي

 من خالل عمليات التفاعل التي تتكـون        األسرةويركز اتجاه التفاعلية على دراسة      

 الدور، وعالقات المكانة ومشكالت االتصال ومتخذي القرار، وعمليات التنـشئة           أداءمن  

الثالثية وبنـاء   العالقات الثنائية والعالقات إلى باإلضافةوتقليد الدور والجماعة المرجعية،   

  ).28 ص:1999إجالل إسماعيل حلمي، ( ألسرةالقوة في ا

: والن هذا االتجاه يركز على العمليات الداخلية لألسرة فوحدة الدراسة فيـه هـي             

 needs الحاجـات     بين الزوج والزوجة واألبناء، وفقـا لمـصطلحات          العالقات الدينامية 

 dysdicة الدراسة هي العالقات الثنائية      لذلك فان وحد    . السلوك وعمليات التكيف   وأنماط

  ).أي التفاعل بين ثالثة أشخاص (triqdicأو العالقات الثالثية ) أي التفاعل بين شخصين(

 هذا االتجاه يدرس األسرة باعتبارها وحدة من الشخصيات المتفاعلة لـذلك            أنوبما  

لعنف بين الـزوج     على العالقات السلبية ومظاهر ا     األسريفهو يركز عند دراسته للعنف      

 الواحدة ،كما تهـتم  األسرة أفراد، ومظاهر االتصال الرمزي السلبي بين    واألبناءوالزوجة  

 التناسلية  األسرة التوجيه على ممارستهم للعنف في       أسرة للعنف في    األبناء بتأثير مشاهدة   

  .عند البلوغ
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ئة االجتماعية  مرحلة التنش ب عملية تعلم العنف ترتبط بشدة       أنحيث الحظ التفاعليون    

  .أنفسهم الخشونة والصالبة وان يعتمدوا على الرجل والذي يتضمن تعليم الصبيةلدور 

 عن طريق التعلـيم حيـث       أيضا حدة العنف يكون     أن تخفيف كما يرى التفاعليون    

 هذا التغيـر ال يـتم       إحداث، لكن   مفي تصرفاته عنيفين  . يكونوا   العنيفين أال  األفراديتعلم  

  .جل تعديل السلوك لمن يرغب في ذلكأك برامج للعالج من ، ولكن هنافجأة

 إحـداث تغيـرات    النظرية انه لحل هذه المشكلة البد من         أصحاب أيضاكما يرى   

  . والتصرف بدون عنفأنفسهمة واسعة المدى لتعليم الناس ضبط يثقاف

  

 النفسية واالجتماعية التـي حاولـت تفـسير العنـف           من خالل عرضنا للنظريات   

العنف بين أفراد األسـرة الواحـدة وخاصـة        تناولت    التي  هذه النظريات  أنجد  األسري ن 

 تفسر هذه الظاهرة المرضية من الناحية النفسية واالجتماعيـة          العنف الموجه ضد المرأة     

 فالرجل يملك السلطة والقوة     ، للبناء االجتماعي نتيجة نظرة المجتمع نحو المرأة       بأنها إفراز 

،بحيث أحيانا جانبه   إلى القانون   وحتى ، اعية والسياسية واالقتصادية  والمال والمراكز االجتم  

 حيث يعتبر   .اإلناث خاصة    أفراد أسرته   عنيفة اتجاه  ألفعالرسته  اعن مم  ال يعاقب الرجل  

  . بالتدخل فيهلألخرين أو السماح ذلك شأن داخلي ال يجوز البوح به

  :خالصة

،أو غيـر مقـصود يـسبب        هو كل فعل مقصود    المرأةيعتبر العنف األسري ضد     

حيـث تـشير الدراسـات      . سواء كانت نفسية أو جسدية أو سيكوسـوماتية        للمرأةالمعاناة  

 الرجال الذين يعرفنهم في العائلـة        هم واإلحصائيات أن المصدر األكبر الذي يتهدد النساء      

 بحيـث  .الـخ .... والزوجكاألخ العائلة المقربين أفرادغالبا ما يكون هؤالء   و . المجتمع أو

وإنما مكان يـسوده    .تعتبر األسرة بالنسبة للكثير من النساء المعنفات ليست المأوى األمن         

  .الرعب 

ة،وأكثرها قبوال من   أحيث يمثل العنف األسري أكثر أشكال العنف انتشارا ضد المر         

عرض المـرأة للعنـف واإلسـاءة       توت. من قبل الثقافة والعادات والقوانين     المجتمع،وتأيدا

 سلبية  أثارا ليه وتترتب ع  .الخ... واالجتماعية ةوالنفسية والجنسي الجسدية   :هاأشكالبمختلف  

  . واإلنجابيةعلى صحتها النفسية والجسدية



الثانيالفصل   

 االضطرابات السيكوسوماتية 
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 :تمهيد

ولجميع أنواع السلوك ناحية بدنية وناحية نفـسية ال         ،  ةاإلنسان وحدة نفسية وجسمي   

وهذا ،  حيث يقوم الجهاز العصبي بتنظيم الحياة الجسمانية واالنفعالية       .يمكن الفصل بينهما    

فكل حركة وسكنه في الجسد تعتمد كليـا علـى          ...يعني التحكم في إفرازات الغدد الصماء     

 فهو القائد المسؤول عن الـسلوك وجميـع ردود األفعـال الفـسيولوجية              الجهاز العصبي 

حيث تبين أن مسار أي مرض يتأثر بالحالة االنفعاليـة         ...واالستجابات السوية والمرضية    

فتعرض النساء للعنف األسري تصاحبه انفعاالت مختلفة تختلف من حيـث الـشدة             .للفرد  

عن ذلك تغيرات بدنيـة خارجيـة وتغيـرات         وينتج   .والتكرار باختالف المواقف المثيرة   

فالتعرض المتكرر للمواقف العنيفة يولد تغيرات انفعالية ضارة تـؤدي          .فسيولوجية داخلية 

على سلوكهن   فينعكس ذلك سلبا   والجسدية، النفسية طاقتهن و  إلى إنهاك قدراتهن   ببعضهن

اتية كتعبير غير   ألتكيفي،مما قد يؤدي عند بعضهن إلى اإلصابة باالضطرابات السيكوسوم        

 الجسدية مـشروعية الـشكوى      األعراضحيث تأخذ   .مباشر عن الصراع واأللم النفسي      

  .وطلب المساعدة والعالج

وباعتبار موضوع الدراسة الحالية يتناول بالبحث والدراسة طبيعة العالقة الموجودة          

ول في هذا   نتنا. للعنف األسري وإصاباتها باالضطرابات السيكوسوماتية     المرأةبين تعرض   

  .الفصل هذه االضطرابات

  :مفهوم االضطرابات السيكوسوماتية -1

إلى اللغة اليونانية،ويـشار    " سيكوسوماتك"يعود األصل اللغوي لمفهوم   :لغة -1-1

الجسد وتعني "  "soma وتعني نفس و"psche ":مكونة من مقطعين كما يلي "إليها بكلمة 

  .أو علم النفسجسمي  نفسجسديال اللغة العربية تعني علمفي  و.أو الجسم

وحسب فاخر عاقل في معجم علم النفس هي االضطرابات الجسدية الناجمة عـن             

 .وتهتاج بسببها المصاعب االنفعالية

 وفي القاموس العلمي الصغير تعني االضطرابات العضوية ذات المصدر النفـسي 

(larrouss de la medicine, 2003:p760) .  

يعني طب شامل يهتم بـالروح   "بسيكوسوماتيك"ن مصطلح إف يوحسب نوباغ سيالم       

  )215p :2003, Norbert sillamy. ( والجسد معا
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 و تعرفهـا  ." psychsomatic"أما في اللغة االنجليزية فيترجم هذا المصطلح إلى         

 شـكل   تأخـذ التي   و  االستجابات الجسمية للضغوط االنفعالية    بأنهااالنسكوبيديا البريطانية   

  .جسمي اضطراب 

 المرضـية – الظـاهرة النفـسية الالسـوية        بأنهـا  قاموس علم النفس فيعرفها      أما

  .الظروف الجسمية أو البدنية و

ماتية نجد  سواالضطرابات السيكو  ومن خالل استعراض التعاريف اللغوية لمصطلح     

  :انه يتم تداوله من خالل معنيان 

اميكي معقد وفي حالة عدم اتزان      حدهما ينظر إلى اإلنسان ككل على أساس انه نظام دين         أ-

ويستجيب للمتغيرات في بيئته وللتغيرات في نطاق نفسه إذا اعترى الخلل أيا من وظائفـه               

  .اعترى الوظائف األخرى 

والتي تـؤدي    أما المعنى الثاني فيركز على تلك المظاهر الخاصة للوظيفة النفسبيولوجية         -

 للمخ تبعث علـى نـشاط       استجابيةة عمليات   فيها األحداث الخارجية والداخلية إلى استثار     

فتحـدث  . وبذالك تتغير وظيفة العضو المستهدف أو النظم الحركيـة          ،جهاز الغدد الصماء  

وهي تختلـف عـن     .هي التي يطلق عليها األمراض السيكوسوماتية        اضطرابات حشوية 

و التي هي عبارة عـن تغيـرات انفعاليـة كـالقلق            .االضطرابات السوماتوسيكولوجية   

  .)18ص:2003حسن مصطفى عبد المعطي ، (.واالكتئاب تحدث نتيجة حالة جسمية

  أن إلـى  "كيسيكوسـومات  "شير التطور التـاريخي لمفهـوم     ي:  اصطالحا -1-2

مؤكدا فـي اسـتخدامه      )1818(استخدامه علميا يرجع من الناحية التاريخية إلى هينروث       

الغيـا   1922الستخدامه في عـام   .ثم عاد فيليكس دوتش  .استقاللية الكلمتين نفس وجسد     

  . عن النفسي والجسديعوضامتكلما عن النفسجسدي معا  واالستقاللية

حركة طبية  "إذ عرفه بأنه    ا المصطلح   ذه j.delay 1946)(وفي فرنسا ادخل ديلي   

فكرية تهدف إلى تجاوز طب األعضاء إلى نظرة كلية شاملة للجسم ،أي التركيـز علـى                

  .) 466ص: 2002، مد محمود بني يونسمح. ( "الجسد والنفس معا

مفهوم االضطرابات  ل يالطب النفس  و وفيما يلي نعرض أهم التعاريف لعلماء النفس      

  :وذلك بتصنيف هذه التعريفات إلى ثالث مجموعات السيكوسوماتية
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يـرى  :األمراض السيكوسوماتية كحالة جسمية مرضية لها خصائص سيكولوجية         :1مج

مراض السيكوسوماتية توصف باعتبارها أعـراض جـسمية        نيل أن األ   و كل من دافيزون  

وتتضمن جهازا عضويا واحد من األجهزة التي تكـون تحـت           ،  تنشأ عن عوامل انفعالية   

  )31ص:2003ى عبد المعطي،حسن مصطف( .تحكم الجهاز العصبي المستقل أو الالإرادي

ماتي األولى أن المـرض الـسيكوسو     :ويركز هذا التعريف على نقطتين أساسيتين       

والثانية أنها تتميز   . ولكن ناشئ عن عوامل انفعالية       ،مرض حقيقي يتضمن تلفا في الجسم     

 لفهـي اخـتال   ،  عن ردود الفعل الهستيرية التي ال تتضمن أي تلف عضوي فعلي للجسم           

  .وبذلك فهي عكس األمراض السيكوسوماتية تماما . وظيفي في الجهاز العصبي اإلرادي 

يمكن أن   مرض السيكوسوماتي َََََََََََ بأنه أي مرض جسمي       ال hassويعرف كارل هاس  

 فالكائن البشري عبارة عن وحدة متكاملة يعمل فيهـا الجـسم          ،  له جذور سيكولوجية   يكون

وغالبا ما تنشأ عن التفاعـل بـين المتغيـرات الجـسمية            .النفس معا في نظام متكامل      و

  .وتتأثر بمواقف الحياة وضغوطها واالنفعالية

 أن األمراض السيكوسوماتية تطلق على مجموعة من اإلمـراض          Dongierويرى

وهذه األمراض تلعـب    .الخ...كارتفاع الضغط الشرياني، والقرحة المعدية والربو الشعبي        

ففي هذه الحالة يفترض وجود عالقة دقيقة بين         .العوامل النفسية دورا رياديا في ظهورها       

علق األمر بـاألمراض التـي      توي.ختالل العضوي اإل  و النتيجة ،بين الحالة العقلية    و السبب

  منقطعة أو األمد ةلحوادث الضاغطة قصير  ل يمكنكذلك  ...يلعب فيها الضغط دورا أساسيا    

أن تمارس نشاط مستمر بواسطة عمليات عقلية على مستوي النظـام العـصبي والغـدد               

   .الصماء ،مما يودي إلى تغيرات في الحالة الوظيفية لألعضاء

Maurice Dongier ,1976:p224) .(     

 اإلضـطرابات  السيكوسوماتية هي    اإلضطرابات أن   إلى يشير كمال عبد المحسن   و

التي تصيب أحد أجهزة الجسم نتيجة لضغوط نفسية متراكمة تترك تلفا وآثارا فسيولوجية             

والعـالج  ،  ةالتشخيـصي ي أعضاء الجسم ويمكن للطبيب كشفه باستخدام وسـائله          فكخلل  

 هام في شفائها وأجهزة الجسم التي تظهر فيها هذه اإلضطرابات هي التـي    سي عنصر فالن

 كالجهاز الهضمي وجهاز األوعيـة الدمويـة والقلـب          ،العصبي المستقل  تخضع للجهاز 
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 البـولي    والجهاز والجهاز التنفسي وجهاز الجلد والجهاز الهيكلي والجهاز الليمفاوي والدم        

  . اإلحساس الخاصة والتناسلي وجهاز الغدد الصماء وأعضاء

بات عضوية تتدخل العوامـل النفـسية       اطرضنعم الميالدي فيرى بأنها إ    مأما عبد ال  

   ).44ص  :2004عبد المنعم الميالدي ،.(فيها كمسبب لها أو على األقل تزيد من شدتها

مجموعـة مـن اإلضـطرابات التـي تتميـز          " :بأنها ويعرفها حسن عبد المعطي   

ثها عوامل انفعالية وتتضمن جهازا عضويا واحـدا يكـون          باألعراض الجسمية التي تحد   

وبذلك تكون التغيرات الفسيولوجية المتضمنة هـي       ،  تحت تحكم الجهاز العصبي المستقبل    

نفعالية معينة وتكـون هـذه التغيـرات أكثـر          إالتي تكون في العادة مصحوبة بمحاوالت       

ـ          ةصرارا وحد إ عوريا بهـذه الحالـة     ، ويطول بقاؤها ويمكن أن يكون الفرد غير واع ش

  .اإلنفعالية 

التـي   و أما السيد أبو النيل فيعرفها على أنها اضطرابات جسمية مألوفة لألطبـاء           

 نتيجـة   أعضائه خلل في وظيفة عضو من       أو الجسم   أجزاءيحدث فيها تلف في جزء من       

التي ال يفلح العالج الجسمي     ، و اضطرابات انفعالية مزمنة نظرا الضطراب حياة المريض      

 أسـبابه عدم عـالج   وطويل وحده في شفائها شفاءا تاما الستمرار االضطراب االنفعالي    ال

  ).160ص:1994السيد أبو النيل ،(. جانب العالج الجسمي إلى

خصائص االضطراب، وتؤكد    و وهذه المجموعة من التعريفات تركز على أعراض      

 األحداث الخارجيـة    والتي تؤدي فيها  .على المظاهر الخاصة للوظيفة النفسبيولوجية ككل       

ستثارة عمليات استجابية للمخ تؤدي إلى حدوث تغيرات في الوظيفـة العـضوية أو              إالتي  

وبـذلك تنظـر إلـى      .حد األعضاء التي يتحكم فيها الجهاز العصبي المـستقل          أتلف في   

األمراض السيكوسوماتية كمظاهر أو كعمليات ناتجة عن تفاعالت معقدة بين المخ وبقيـة             

  .الجسم

تركـز هـذه    :  اجتمـاعي األمراض السيكوسوماتية كناتج الضطراب سيكولوجي      : 2مج

أو ،  مـستمر إنفعالي  نتيجة لضغط     على أن هذه األمراض تحدث     المجموعة من التعريفات  

  .اإلنسان المعاصر نتيجة الستمرار مشكالت الحياة اليومية التي يعيشها

لفـرد لـشدائد الحيـاة      الذي يستجيب به ا    "األسلوب"متوقف على    –الضغط  -وهذا

 فإذا لم يتم إخراج   . ..بغض النظر عن إدراكه له بصورة موضوعية أو غير موضوعية           ،
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االنفعاالت التي يتطلبها الموقف فان هذه التوترات تعمل في الداخل           و تصريف التوترات و

وتعطل الوظائف السوية لبعض األعضاء، ويلعب الخـوف بأنواعـه،والقلق والغـضب            

  .)139ص:1981عطوف ياسين ،(.ساسيا في التأثير على األجهزة العضويةوالكبت دورا أ

ويذهب أصحاب التحليل النفسي إلى أن االضطرابات السيكوسوماتية هـي تعبيـر            

  مواجهـة القلـق     فـي  الطرق المستخدمة من طرفه    و خاص عن أسلوب الحياة لدى الفرد     

   )21ص :2000الزراد ، فيصل خير ( .توفنجلأالنزاعات النفسية المكبوتة وهذا حسب و

  عدم وجود تمييز منطقـي بـين الـنفس         إلى" "Alexanderويشير فرانز الكسندر  

 المزاج ينتج عن تعقد فسيولوجي عـصبي        أنحيث يفترض   ،  الجسمي و  النفسي أوالجسم  و

ويركز على مبدأ الـصراع     ،   في درجة التعقد وليس في النوع      ألخروهو يختلف من جسم     

الخوف ينعكـسان    و  فالغضب ، معينة أعضاءالذي ينعكس على    وخاصة الصراع الالواعي    

ـ عب في حين مشاعر الت    .األوعية الدموية    و غالبا على صعيد القلب    الحاجـة للحمايـة     و ةي

   .)46ص:1988محمد أحمد النابلسي، .(تنعكس غالبا على صعيد الجهاز الهضمي 

 زتي الحياة ويعرف بيار مارتي هذه االضطرابات في ظل معادلة التوازن بين غري          

حيث أن هيمنة غريزة الموت تـؤدي       ،   جسمي –التي تتجلى في التوازن النفسي       و الموتو

  اختالل التوازن واعتالل الصحة الجسدية وهيمنة غريـزة الحيـاة يتبعهـا التـوازن              إلى

          ويرى أنها طريقة لرد فعل ناتجة عن البيئـة العامـة والخاصـة للـشخص               .الصحة  و

وهي في حد ذاتها ردة فعل يمكـن اعتبارهـا          .خاصة لهذا األخير    الفاع  دالميكانيزمات   و

 الثانويـة التـي تـضاف لهـذا         تكنظام أولي للدفاع، ويجب أيضا األخذ باالعتبار الدفعا       

  .على سبيل المثال البعد عن المحيط الذي يثير انفعال المريض.النظام

Evelyne Pewzner,2000:p141). (  

فترى أن تعبير سيكوسوماتي ينطبق بشكل نمـوذجي         " Anastasie"أما أنا ستازي  

دي فيها الضغوط االنفعاليـة إلـى حالـة مرضـية           ؤعلى تلك األمراض الجسمية التي ت     

و يستخدم هذا المصطلح بمعنى أوسع لتوضيح اثر العوامل السيكولوجية علـى            ...ملموسة

ن تعكـس مـا     مؤكدة وجود تغيرات فسيولوجية مؤقتـة وقابلـة أل        . الفسيولوجية ئفاالوظ

  .يصاحب القلق وغيره من الحاالت االنفعالية
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أن مـصطلح   " Meili"ميلي و "Arnold"دأرنو ل  و "Eysenck"ويرى كل من أيزنك   

واالستخدام األكثر انتشارا هو للداللة على عدد من        ...سيكوسوماتي يستخدم بمعاني مختلفة   

المرض باعتباره عالقـة     فانه ينظر إلى  :بتعميم أكثر   ، و األمراض التي لها صفات مميزة    

وهناك اتفاق على أن    ...النفسية   و  الجسمية للظواهر تكامال   ابيئته ويعتبر كالهم   و بين الفرد 

 في أعضاء الجـسم مـع       تأنها اضطرابا :من الصفات المميزة لألمراض السيكوسوماتية      

 ضاألعراحدوث    في التعجيل ببداية   أساسيا االنفعالية جزا    االضطراباتتلف فيها وتلعب    

 مماثلة لدى الفـرد فـي       باضطرابات تكون مرتبطة    أن إلىكما تميل   .عودتها أو تفاقمها  و

  . الواحدةاألسرةفترات مختلفة من حياته أو 

 إلى أن الطب في تشخيصه لبعض األمراض قـد تحـول مـن              "lids "ويشير ليدز 

ن وجود عوامل متعددة يمكن أن تقلب االتـزا        البحث عن سبب وحيد للمرض إلى اعتبار      

فقد وجد مجال أكبر للمحددات االنفعالية بالنسبة لما نسميه         .الحيوي لدفاعات الكائن الحي     

 تؤثر فـي    أن العوامل الشخصية يمكن     أن من الواضح    أصبح، و  السيكوسوماتية باألمراض

 غير  أو تضعف من المقاومة بطريقة مباشرة       أواستمرارها ،  و األمراضبداية حدوث هذه    

  .إبدائه أو الالشعوري اإلهمالز مباشرة من خالل تعزي

هذا االتجاه يسمى باالتجاه التكاملي     : النتائج   و  التعريفات التي تجمع بين األسباب     : 3مج  

ويرى أصـحاب هـذا االتجـاه أن        .النتائج معا    و ويركز بالتفصيل على كل من األسباب     

 ،ألنه يجسد   مصطلح سيكوسوماتي أصبح يلقى اهتماما،واستخداما واسعا في المجال العلمي        

، ومما ساعد على انتشاره هو الحاجة لمفهـوم يمكـن أن            )النفس و للجسم( االتجاه الثنائي   

يصف تأثير االنفعاالت وعدم توافق الشخصية على حدوث اختالل وظيفي ومرض جسمي            

وانتشرت بـسرعة وأصـبح مـن       ،  فسيولوجي ولهذا فان كلمة سيكوسوماتي مألت فراغا      

  .عنها الصعب محوها أو الرجوع 

األول يـشير  : أن كلمة سيكوسوماتي تستخدم بمعنيـين        "Ress"وبذلك يرى ريس  

إلى أن كل مرض يكون له عادة أشكاله السيكولوجية االجتماعية وينطبق هذا المعنى على              

والمعنى الثاني يـستخدم    ... كل األمراض ،وذلك بالطبع اقتراب من عمل جميع األطباء          

ر تحديدا ليعني بعض األمراض التي يكون من المحتمل         مصطلح سيكوسوماتي بمعنى أكث   

 جنـب مـع     ىلإ تلعب العوامل السيكولوجية االجتماعية دورا واضحا في إحداثها جنبا           أن
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 وهذا المعنى الذي يعبر عن نوع من األمراض التي لها مميزات معينة             .العوامل الجسمية 

حـسن  ( .بة بهذه األمـراض     احدها وجود عوامل نفسية مع قابلية في بنية الجسم لإلصا         

  ).25ص:2003مصطفى عبد المعطي ،

الحيـل   و  هو كل الحيـل االنفعاليـة      السيكوسوماتيكويذهب دانييل الجاش إلى أن      

بتركيز االهتمام على تأثير كل مـن       ،  الفسيولوجية المتضمنة في العمليات المرضية للفرد     

باره كال، وفي نفس السياق يذهب      في اآلخر وعلى الفرد باعت    ) البدني   و االنفعالي(العاملين  

مراض فـي   إن اختالف األ  : ماتيك بقوله   سوستافورد كالرك في توضيحه لمفهوم السيكو     

الصداع النصفي على سـبيل      و  فكال من مرض الذبحة الخانقة     ،الجسم ليس حقيقة كما يبدو    

وأجزاء المثال يعتمدان في ظهورهما على تغيرات في تدفق الدم في الشرايين إلمداد القلب              

وزيادة على ذلك فان هذه الشكاوي تظهر بمـساعدة الجهـاز العـصبي             ،  معينة من المخ  

الالإرادي ،لكن العامل الذي تشترك فيه هو الجزء األكبر الذي يلعبه الـضغط االنفعـالي               

  .باستمرار

  فيشير إلى دور البيئة في تعريفه لالظطربات (Bernard .r f)ريس أما برنارد

      االضطرابات التي تحدث في وظائف جسم الكائن الحـي        : ة بأنها   السيكوسوماتي   

 آليـات (ويـشير إلـى وجـود       ،  التـوترات  و الصراع و بسبب عوامل بيئية تسبب القلق    

والبد من االهتمام بما    . تترجم الشدة الخارجية إلى عرض عضوي     ) فسيوعصبية كيميائية   

وهو مـا   ،  فسية للمرض السيكوسوماتي  الن و سماه بالحلقة المفقودة بين المكونات الجسمية     أ

االضـطرابات  "بـان   ) 1968(يتفق مع تعريف الجمعيـة األمريكيـة للطـب النفـسي            

السيكوسوماتية هي مجموعة االضطرابات العضوية التي تتميز بأعراض ترجع أسـبابها           

حامـد   (. "يالـالإراد  الجهـاز العـصبي      إشـراف  عوامل نفسية انفعالية تقع تحت       إلى

  )468ص:1997زهران،

اضطرابات عضوية يلعب فيها العامل اإلنفعالي دورا       " بأنها   حمد عكاشة أويعرفها  

ويـضيف  . عادة ما يكون ذلك من خالل الجهاز العصبي الال إرادي           ،أساسيا   و هاما قويا 

أنها هي التورط اإلنفعالي في األعضاء واألحشاء والتي تغذي الجهاز العصبي الال إرادي             

اإلكتئاب وأحيانا   و ويعاني المريض عادة من القلق    ،  ر والربو الشعبي  مثل قرحة اإلثني عش   

ويـتم  .حيث يؤدي إلى ظهور إظطربات فسيولوجية بدال من الرمزية        ،  ما يهدد القلق حياته   
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 التعبير عن الوجدان بواسطة األحشاء ،وفي هذه الحالة يتم كبت المشاعر الذاتية المصاحبة            

  . )643ص :1984أحمد عكاشة،.( للقلق 

اضطراب انفعالي    المرض السيكوسوماتي مثل وجود    ويرى أن هناك محكات تميز    

وغالبا ما توجد مختلف األعراض أو تتوالى لدى المريض الواحـد           ) معجل(كعامل مرسب 

ويوجد تاريخ  .ويميل مسار المرض فيها إلى اتخاذ مراحل مختلفة من النكوص والسكون            

  .عائلي لإلصابة بنفس المرض أو ما يشابهه

المرض السيكوسوماتي يظهر عنـدما     "فيشيران إلى أن     راجرانت  و أما استنهورت 

يتعرض الفرد لموقف مضطرب أو ضاغط فيستجيب على المستوي الفسيولوجي ،حيـث            

مسببا تناوبا في الوظـائف     ) الال ارادي (الجهاز العصبي المستقل     االنفعالي ينشط الضغط 

 إلـى  تـؤدي    أن يمكن   فإنها،   كانت حادة  إذاوالتي  الخ،...كزيادة اإلفرازات ،زيادة التنفس   

ويمكن أن يكون الفرد واع     .الخ... مثل قرحة المعدة ،الربو الشعبي     تغيرات في بناء الجسم   

 االضـطرابات وبـذلك تتميـز     ...بما يصاحب االستجابة النفسية أو يكون غير واع بها          

  .اب سيكولوجيالسيكوسوماتية بأنها رد فعل فسيولوجي جسمي ضخم ناتج عن اضطر

ـ من خالل استعراض هذه المجموعـات الثالثـة مـن التعريفـات لال             بات اطرض

 االضـطرابات السيكوسوماتية نالحظ أن المجموعة األولـى ركـزت علـى أعـراض             

و المجموعة الثانية ركزت على أسباب      ...السيكوسوماتية دون أن تذكر أسبابها بالتفصيل       

في حين ركـزت المجموعـة      ...أعراضها  دون أن تركز على      االضطراباتحدوث هذه   

  .األعراض والثالثة على كل من األسباب

االضطرابات الجسدية  هي  :  لالضطرابات السيكوسوماتية  التعريف اإلجرائي  1-3

فيها تلف ألحد أعضاء الجسم أو   أو عاطفية، والتي يحدثانفعاليةالناشئة عن اضطرابات 

 نتيجـة  -البراسمبثاوي  والعصبي السمبثاوياألعضاء المرتبطة بالجهاز -خلل في وظائفه 

 وفي الدراسة الحالية سبب -إلى عدم اتزان بيئة المريض اضطرابات انفعالية مزمنة ترجع

 والتي ال ينجح العالج الجـسدي     . -داخل األسرة  للعنف اختالل هذا االتزان هو التعرض    

الج أسباب التعـرض  بع استمر على المدى الطويل، وإنما  وحتى وإن، لشفاء الحالةوحده

اختبار كورنل لتحري  من خالل استخدام  ويتم قياس هذه االضطرابات.والتوتر لالنفعاالت

 .العوارض السيكوسوماتية
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  : بعض المفاهيم المرتبطة بالبسيكوسوماتيك -2

وتطلق على الحـاالت  :" "psycosomatic shift  النقلة السيكوسوماتية-2-1

 باأللم من عضو ألخر ويعبر عنه المريض دون         أوضطراب  ينتقل فيها اإلحساس باال    التي

وفي هذه الحاالت نجد المريض يشكو من اضطراب    ،   الحصول على تفسير له    أوفهم سببه   

  من الصداع  أو من الحكة في الجلد      أو،أخرىفي معدته تارة ومن اضطراب القولون تارة        

  مـن عـضو    أكثراثر في    أو من موضع في الجسم      أكثرن العامل النفسي قد اثر في       أوك

و نجد انه تردد علـى      .عنه دون فهم سببه أو العثور على تفسير له        ،ويعبر المريض    واحد

 الحالة النفسية تؤدي إلى اضـطراب       أنهذه الحاالت   لصورة  ال و .كافة التخصصات الطبية  

  نفسية أخرى  إظطراباتأو تترتب عنه     يزيد من حدة العامل النفسي ،      األخيرعضوي وهذا   

وفي . وسميت مثل هذه الحاالت النقلة العصبية السيكوسوماتية      . ذلك على شكل حلقة    يكونو

 تطلـق   أن هناك حاالت سيكوسوماتية يمكن      أنريتمارك  و  و هذا الصدد يشير كل من ليج     

االستعداد  و ويلعب عامل الشخصية  ،  ةعليها اسم حاالت متعددة االضطرابات السيكوسوماتي     

ــسم دور   ــورة الجـ ــريض وصـ ــوهم المـ ــك  وتـ ــي ذلـ ــا فـ   .ا هامـ

  )21ص:2000محمد خير الزراد، فيصل (

ببـاريس فكـرة     المعهد الـسيكوسوماتي   عرف:ي  ت االقتصاد السيكوسوما  -2-2

حيث  ،نوعية األداء السوماتي  -خالل فترة الوجود  –االقتصاد النفسي الجسدي والتي تحدد      

 ولى من الحيـاة    لكن خالل السنوات األ    .السيكوسوماتي    في حفظ التوازن   تشترك الدفعات 

 من خالل العالقـة      لهم توفير الحماية  وهذا ما يتطلب  ،  هشةالدفاعات الذاتية للرضع تكون     

 تتميـز   يفإن التفاعالت المناسبة للتـوازن ا الـسيكوسومات        Kreisler وحسب .األمومية  

 إال من خالل دراسة إكلينيكيـة       معناهاالستقرار والثبات ،وهذه الشروط ال تأخذ        و بالمرونة

  ).Maurice Deaping ,2002:p39 (. ددةمح

ويعني عند مارتي مجموعة التنظيمات المعقدة التي تعمل دائما على حفظ تـوازن             

ويتحدد ذلك من خـالل التعـرف       ،  الفرد مع عالمه الداخلي ومع معطيات العالم الخارجي       

 اإلطـار فهي تسمح بتوضيح     جسمي ،  –نفسي  على التغيرات التي قد تحدث على مستوى        

   ).145P : 1994 , debary. R (.التنظيم العام  وعام الذي يندرج فيه االضطرابال
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أشـار كـل مـن     :" "psycosomatic state الحالة الـسيكوسوماتية  -2-3

ــالتز  ــسويل م ــى  ""F.L.Rook  وروك" "M. Maltz ماك ــطرابات أن إل  االض

وتكون مـن    ، منه األجزاء بعض   أوالسيكوسوماتية هي التي تصيب بعض وظائف الجسم        

 هذه  أعراض وتصبح   .أحياناالنفسية   و ث تقاوم عمليات العالج الطبية    ي بح اإلصرار و الحدة

 حتى مـع تحـسن ظـروف        أطولفترة  ل بمثابة سمة في شخصية الفرد وتدوم        األمراض

فيصل محمـد خيـر      ( .ةالسيكوسوماتيونظرا لذلك تسمى هذه الحاالت بالحالة       ،  المريض

  )22ص :2000الزراد ،

ويتصف المـريض  : "Somatisation Disorder" االضطراب السوماتي-2-4

فية متعددة مبهمة وغامضة    يعضوية وظ  أعراض بالشكوى من    االضطرابالمصاب بهذا   

 ...الصداع،الغثيان ،التعـب  :شكاوي الشائعة هي    ل ا أنإال  . البدن أجزاءتشمل أي جزء من     

الرشد وللنسوة نصيب   سن  بعد   أو،   في سن المراهقة   االضطرابظهر هذا    ي وعادة ما .الخ  

   ).104، 103ص ص :1998محمد حمدي الحجار،.( من الرجالأكثر به

  :انتشار االضطرابات السيكوسوماتية  -3

 تظهر من خالل سـرعة      ةالسيكوسوماتي األمراض خطورة   أنيرى بعض الباحثين    

 طباءاألمن المرضى الذين يترددون على      %) 60-%40(  حوالي   أنانتشارها حيث تبين    

 انتشارا في الحضارات المعقدة المتميزة      أكثريعانون من اضطرابات سيكوسوماتية ،وهي      

 أيـن  حدوثا في الطبقة المتوسطة      أكثر أنهاالخوف كما    و القلق و التنافس و بشيوع الصراع 

 ونسبة كبيرة  . من الذكور    أكثر اإلناثوتشيع لدى   ،   بالحياة االجتماعية واضحا   التأثريكون  

كما . %)75-%70( بنسبةإلى شكاوي سيكوسوماتية     لتغيب عن العمل ترجع   من حاالت ا  

  نسبة االضطرابات السيكوسوماتية في المجال العـسكري تتـراوح         أن الدراسات تشير    أن

 شيوعا هي تلك التي تتعلق بالجهاز الدوري والجهـاز          األكثر األعراض و %)85-80%(

  .)15ص:2003حسن مصطفى عبد المعطي ،(.الهضمي 

ضطرابات السيكوسوماتية هي في الواقع منتشرة بكل المجتمعات اإلنسانية، إال          االو

أن نسبة انتشارها قد تختلف من مجتمع آلخر تبعا لظروف كل مجتمع، ولو ألقينا نظـرة                

 خاصة إذا ما عرفنا أن      ،على أوضاع المجتمعات العربية نجد أن األمر قد ال يختلف كثيرا          

ضت في الخمس عقود الماضية ،وما زالت تتعرض في الوقـت           كافة البالد العربية قد تعر    
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الحاضر لنفس الهموم واألزمات والضغوط السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتغيرات         

  ففي الدراسات التي أجراها أبو النيل في مصر عن األمـراض الـسيكوسوماتية            . البيئية  

ة يقـدرون نـسبة انتـشار هـذه         أشار فيها إلى أن بعض كبار األطباء في مدينة القـاهر          

من بين مرضاهم، وهي في التقدير اإلحـصائي فـي أوروبـا          % 50االضطرابات بنسبة   

: 1984،  زيور ىصطفم و السيد أبو النيل  ( .وأمريكا ال تقل عن هذا الرقم إن لم تتجاوزه          

ويورد فيصل محمد خير الزراد مجموعة من المعطيات المتضمنة نسبة انتشار            ).25ص  

  :ضطرابات حسب مايلي هذه اال

  .النسبة المئوية لتكرار األعراض السيكوسوماتية لدى الذكور واإلناث  -

  . النسبة المئوية لذوي االضطرابات السيكوسوماتية المتعلقة بالبيئة االجتماعية -

  .نسبة انتشار القرح في بعض الدول وبعض المستشفيات في العالم  -

 توزيع االضطرابات السيكوسوماتية حسب     ونقتصر على عرض الجدول الذي يبين     

على عينة مكونـة     ر مارتي االدراسة التي أجرها بي    النسبة المئوية كما توصلت إليه نتائج     

في مستـشفي   % .80حيث بلغت نسبة النساء في العينة       ،  امريضا سيكوسوماتي ) 323(من  

 :انظر الجدول التالي . ك بباريس يالسيكوسومات

  .سب المئوية النتشار االضطرابات السيكوسوماتية الن يمثل) 01(جدول رقم

  ).72،ص2000فيصل محمد خير الزراد،(المصدر 
 االضطراب يةئوالنسبة الم

  ربو شعبي  7.4%

  سرطان الثدي  7.4%

  أالم العمود الفقري  5%

  تقرح األمعاء  4.3%

  صداع  3.7%

  شقيقة  3.4%

  ضغط الدم  3.4%

  مرض السكري  3.4%

  داء الصدف  3.1%

 اضطرابات النوم 1.2%
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  : العوامل واألسباب المؤدية لإلصابة االضطرابات السيكوسوماتية -4

ترجع نشأة األمراض السيكوسوماتية إلى عوامل نفسية في األصل ،بينمـا تتخـذ             

هـذه  ب  اإلصـابة  إلـى  العوامـل المؤديـة      أهميمكن تلخيص   و. أعراض جسدية  و أشكال

  :االضطرابات في النقاط التالية 

 أفـراد  منتشرة بـين     إصاباتحيث توجد هناك     : ثةاعوامل متعلقة بالور   -4-1

يعني حتمية هـذا   ثة ،وهذا التفسير الا الورإلى نسبتها إلى ببعض الباحثين  أدىالعائلة مما   

 .تعزز الحساسية الوراثيـة     ) خارجية وداخلية    (أخرىالعامل بل ضرورة وجود عوامل      

  .)121ص:2005بدرة معتصم ميمون ،(

 الخلل  أواالنميا    و يقصد هنا العوامل المتعلقة بالوراثة مباشرة مثل الهيموفيليا        ال و

 واثر العوامل   " "Dipositionèpr في الكروموزمات بل يقصد عوامل االستعداد الوراثي      

  .الوالدة  والظروف المحيطة بالحمل والمؤثرة على نمو الجنين

 حياة الجنين داخل الـرحم  أن "w.lister" لستر و " "L.Sontageويرى سونتاج

 اضـطراب   فأي،  الخارجية و البيئة الداخلية  و بالحالة الجسمية  و  بالحياة االنفعالية لالم   تتأثر

وتعتبـر  , يلزم الطفل بعد الوالدة       الحمل غالبا ما   أثناءلالم ينعكس على الطفل وما يحدث       

 هـذه   إنتـاج ها فـي    تعمل لوحـد    العضوية ولكن ال   لإلصابة هذه العوامل بمثابة المهيئ   

  .)210ص:1994 النيل،أبوالسيد .(االضطرابات 

يني  السيكوسوماتي في عضو معين على الضعف التكـو        االضطراب تأثيرويعتمد  

والقيمة الرمزية التي يعطيهـا المـريض       ،  التاريخ المرضي للفرد  ، و المحتمل لهذا العضو  

  .بهذا االضطرابالفرد لإلصابة  العوامل الوراثية واستعدادو، للعضو المصاب

  وترجع األعراض المصاحبة لها إلى المبالغة في الوظائف الفزيولوجيـة لالنفعـال     

   ).332ص:2001محمد قاسم عبد اهللا ،.(وانعدام التوازن الهرموني لدى األفراد المصابين

ولكنها ال تعمل   . العضوية توهذه العوامل تعتبر عادة بمثابة سبب مهيئ لالضطرابا       

  .جها لوحدها في إنتا

التدريب على   و خاصة في عملية الغذاء   : اضطراب عالقة الطفل بالوالدين      -4-2

  العاطفي الحرمان و األم عن   الخوف من االنفصال  ، و فقدان الحب  و األمن ونقص   اإلخراج

 األمـور وهذه  .،وقسوة األبوين  القبول واضطراب المناخ االنفعالي في المنزل      إلىالحاجة  و
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نفسيا وانفعاليا واجتماعيا مما ينعكس مباشرة علـى صـحته          ضج الطفل   تؤثر على نمو ون   

  )470ص:1997زهران، حامد .( المادية والغذاء الكافي للطفلاإلمكانياتبالرغم من توفر 

 في حـدوث    أهمية األكثرويعتبر العديد من الباحثين أن عالقة الوالدين بالطفل هي          

  لربـو يتز علـى مرضـى ا     م  و لبورسي أجراه    بحث ففي.بات السيكوسوماتية   اطرضاال

م والطفل خاصة في    بين األ   خطيرة ت مما سبب صراعا   .م بأنه يرتبط بصرامة األ    واوجد

  .م ألا وفترة التدريب على ضبط اإلخراج ،مع حدوث تعارض بين رغبات الطفل

   ).72ص :2003حسن مصطفى عبد المعطي ،( 

تهديد باالنفـصال   التأثير عن Argles,Paul" " (1983)أما الدراسة التي أجراها

 السلوك غير السوي    أنواع ظهور بعض    إلىيؤدي  ،  داخل العائلة ،وما نتج عن ذلك التهديد      

 ن النفـسانيو  نومما جعل المعالج  ...بات السيكوسوماتية   اطرضاال و القلق: مثل   األبناءلدى  

للتهديد باالنفصال داخـل    " ردود أفعال   "األعراض على أنها استجابات      تلك   إلىينظرون  

  ).18ص :2002زينب محمود شقير ،.(ئلة المريضعا

التي يتعرض لها الفرد في حياته كالصراع االنفعـالي         : لعوامل االنفعالية   ا -4-3

رة على التعبيـر عـن      دوقمع الغضب وعدم الق   ،   وبين االستقالل  األخربين االعتماد على    

 ى تحقيـق الـذات    المشاعر والرغبات والحقد الشديد ،والعدوان المكبوت وعدم القدرة عل        

 المتراكمة التي تنتج ضغوط نفسية شديدة تؤدي        اإلحباطات ، و الضغط االنفعالي المستمر  و

 عوامل داخليـة أكثـر مـن        إلىاإلنفعاالت الطويلة المدى ترجع      و.االنهيار و اليأس إلى

فالفرد مهما اعترضه من مـشكالت يجـب أن         ، عوامل موضوعية خارجية     إلىرجوعها  

وهنـاك حـاالت   . قتيا وأن يخلص نفسه من أثرها بمجرد انتهاء األزمة       يكون تأثره بها و   

أي الخوف من المجهـول أو مـن ال شـئ دون أن             .يعاني فيها الفرد من خوف غامض       

 يعاني منها الفرد أصال وقد يعاني الفرد        التي حالة الحصر    إلىيعرف له سبب ويرجع ذلك      

د تنتج مثل هذه اإلنفعاالت من عمليات       وق،  من الشعور بالحنق والقنوط أو شعور بالعداوة      

فاإلنفعاالت الدائمة المـستمرة الطويلـة      . ديناميكية داخل الفرد دون أن يكون مدركا بها         

  . ظهور األعراض السيكوسوماتية إلىتؤدي 

 كف التعبير عن اإلنفعال من اضـطرابات        إليه ما يؤدى    إلى 1984ويشير زيور   

 قامت  ما إذاكلينيكية في ميدان الطب النفسي على أنه        قد دلت التجارب اإل   : عضوية فيقول   
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س عن اإلنفعال عوائق صادرة من البيئة أو من عقائد اإلنسان وأوهامه فان             يفي سبيل التنف  

نضاال يقوم في النفس ال يلبث أن يقف منه صاحبه موقف النعامة من الخطر الذي يهددها                

 إلـى أخرى فان في طبيعة اإلنسان ميال        وبعبارة   ،عندما تضع رأسها بين قوامها فال تراه      

التخلص من ألم النضال النفسي بأن يمنع موضوعه من الظهور في حيز الشعور ولكـن               

النضال المستبعد من حيز الشعور يخلق حالة دائمة من التـوتر قـد تكـون سـببا فـي                   

  . اضطرابات دائمة في الوظائف العضوية

ـ  :العوامل االجتماعية الصعبة   -4-4 وقـوع  ، و رد لمواقـف عنيفـة    كتعرض الف

مما يؤدي إلى استنفاذ طاقـة الفـرد        .المفاجئة التي لم يتهيأ لها الفرد        و الكوارث الجسمية 

هر بوضوح  ظ المجتمع المريض ي   أن يمس هالداي حيث يرى ج  . وعدم قدرته على التحمل   

 التغيـر االجتمـاعي   كمـا أن  أفراده،اضطرابات لدى  و أمراض تفككه في شكل     أعراض

  ).95،96ص ص : 1998محمد حمدي الحجار ، .(األمراضلزيادة هذه يؤدي السريع 

وارثو "  "MC,Keanماك كين  و"Kobb"  وكوب"L,Kasl" ويؤكد كل من كاسل

Arthur" "   وموت شخص عزيـز    ،  فراق و  بطالة وخسارة  ناليومية م  الحوادث   أنعلى

 أثـار هذه المواقف يترك     النفسي الذي بتراكمه لفترة طويلة نتيجة        اإلجهادإلى  تؤدي كلها   

  .)76،ص2000 الزراد، خيرفيصل.(  اإلنسانسيئة في جسم 

أن تــأثيرات البيئــة " "MC,Ginnsجينــيس  و""R,Norrisوحــسب نــوريس 

  .االجتماعية تلعب دورا مهما في ترسيب األعراض السيكوسوماتية

 لـم توضـح     إنها إال هذه العوامل تم استخالصها من مجموعة دراسات         أنورغم  

 اضـطرابها   إلى مما يؤدي    األعضاء عامل من العوامل السابقة في وظيفة        ل ك تأثير لياتآ

 لـم   أنهـا  إلـى  إضافة،  التأثير تشكل عتبة لهذا     أن لم توضح الدرجة التي يمكن       أنهاكما  ,

  . في هذا المجال األفرادتوضح كذلك درجة الفروق الفردية بين 

  :تصنيف االضطرابات السيكوسوماتية  -5

د هنا التصنيف الذي وضعه فيصل محمد خير الزراد حيث قام بحصر جميع             ونعتم

الطب  و االضطرابات الواردة في خمسة عشر مرجعا مختصا في مجال هذه االضطرابات          

 يعرف بتصنيف المدرسـة الباريـسية       ما أووأيضا تصنيف بيار مارتي     ،  السيكوسوماتي

وقدم هذا التـصنيف    ،  ميزرى الت  حيث يعتمد هذا التصنيف عل     .1978الذي يعمل به منذ     و
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مريضا يعانون من اضطرابات سيكوسوماتية      )323(بعد دراسة قام بها بيار مارتي على        

 بعـين االعتبـار     يأخذالتفكير الدينامي الذي     و التفصيل و ويتصف هذا التصنيف بالشمولية   

 كما هـو موضـح فـي        .تطورات الفرد وماضيه وقدراته على التكيف وحالته المرضية         

  :التالي  جدولال

  سوماتية السيكوتاالضطرابايوضح تصنيف ) 02(جدول رقم 

   .)61-58،ص ص2000:فيصل الزراد(المصدر
 الجهاز  االضطرابات

  القرحة المعدية-
  قرحة االثناعشر-
  التهاب المعدة المزمن-
  التهاب القولون-
  اإلمساك المزمن-
  اإلسهال المزمن-
  فقدان الشهية العصبي-
  اول الطعامالشراهة في تن-
  عسر الهضم-
  ) الفواقأو( التجشؤ وآالم انتفاخ البطن-
  السمنة المفرطة-
  التهاب القرحة الشرجية-
  التهاب البنكرياس-
  التهاب الزائدة الدودية-
 الحويصلة الصفراء واضطرابات الكبد-

 جهاز الهضم -1

  )العصبي(الربو الشعبي 
  اإلصابة بالنزالت البردية

  حمى القش-
  )السل(وي ئالرالتدرن -
 )للروائح  (األنفيةالحساسية -

 اضطرابات جهاز التنفس -2
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  الخفقان أو لغط القلب الوظيفي-
األوعيـة   و اإلصابة بانسداد الـشرايين التاجيـة     -

  الدموية
  عصاب القلب-
  الذبحة الصدرية-
  ضغط الدم الجوهري-
  انخفاض ضغط الدم-
  ارتفاع ضغط الدم-

ــب-3 ــاز القل   اضــطرابات جه
  ورانالدو

  )االرتكاريا(الشري -
  حب الشباب-
  االكزيما-
  تساقط الشعر-
  فرط التعرق-
  مرض الصدفية-

  االضطرابات الجلدية -4

   العنة الجنسية أو البرودة الجنسية لدى الرجل-
  البرود الجنسي لدى المرأة-
  )للحيوان المنوي(القذف المبكر-
  القذف المتأخر-
  عسر الجماع-
  اضطراب الحيض-
  )ذكري –أنثوي ( العقم-
  اإلجهاض المتكرر-
  أالم الحوض-
  الحمل الكاذب-

  الجنسية  االضطرابات-5
  

  )اللمباغو(آالم الظهر -
  التهاب المفاصل شبه روماتيزمي-
  )فقدان التناسق العضلي (داء الرجز -
  ضمور العضالت-
  العض على النواجذ-

 اضطرابات الجهاز العـضلي    -6
  الهيكليو
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  يالتبول الالإراد-
  كثرة مرات التبول-
  احتباس البول-

  اضطرابات اإلخراج -7
  

  مرض السكر-
  سكر الدم-
  ازدياد سكر الدم-
  نقصان سكر الدم-
  التسمم الدرقي-

  الهرمونات  واضطرابات الغدد -8
  

  الصداع-
  الصداع النصفي-
  الخلجات أو األزمات العصبية-
  إحساس األطراف الكاذب-

  اضطرابات الجهاز العصبي -9
  

  اإلحساس باأللم-
  اضطراب الحمل-
  اضطراب الوالدة-
  اضطرابات النوم-
  )الجهاز التناسلي ، الثدي(السرطان-
  نزيف األذن الوسطى-
الكالم الناتجة عن العوامـل      و اضطرابات النطق -

  . الحرمان البيئي األسري والنفسية
  

 اضــطرابات سيكوســوماتية -10
  أخري

  

  : السيكوسوماتيةالنظريات المفسرة لإلضطرابات -6

 أن اإلضطرابات   إلىتشير النظريات الفسيولوجية     : النظريات الفسيولوجية  -6-1

 الضعف النوعي أو النشاط الزائد لألجهزة العضوية للفرد عنـد           إلىالسيكوسوماتية ترجع   

  :اإلستجابة للضغط وتشمل 

 أن العوامـل الوراثيـة      إلـى تشير هذه النظريـة      : نظرية الضعف الجسمي     –1

ونوعية الغذاء الذي يتناوله اإلنسان كل ذلـك        ،  األمراض الجسمية المبكرة في حياة الفرد     و



  بات السيكوسوماتيةاطرض اإل                               ل الثاني                الفص

  

 84

 اضطراب وظيفة عضو معين من أعضاء الجسم ويصبح هذا العضو ضـعيفا             إلىيؤدي  

 وتبعا لنظرية الضعف الجسمي فـان العالقـة بـين            . عند تعرضه للضغط   هشاشةوأكثر  

 ن فـي ضـعف عـضو جـسمي معـين          الضغط واضطراب سيكوفسيولوجي معين تكم    

 فالجسم اإلنساني الذي يوجد به جهـاز تنفـسي          فاالضطراب يستهدف العضو الضعيف،   .

من الممكن أن يهيئ الفرد لإلصابة بالربو أو جهاز هضمي          : ضعيف ألسباب وراثية مثال     

   ).32ص : 2002زينب محمود شقير، (.ضعيف يعرض الفرد لإلصابة بالقرح 

 تشير هذه النظرية ومـن خـالل العديـد مـن            : النوعية    نظرية اإلستجابة  – 2

 أن هناك اختالفا في الطرق التي يستجيب بهـا األفـراد عنـد تعرضـهم                إلىالدراسات  

وبعض األفـراد   . للضغوط ومن الممكن أن تكون أسباب هذا اإلختالف محددات وراثية           

 لفرد ما قد يـزداد      فمعدل دقات القلب  .  للضغوط   اإلستجابةتكون لديهم نماذج آلية خاصة      

 ما تعرض هذا الفرد للضغط اإلنفعالي بينما يستجيب فرد آخر بزيادة معـدل التـنفس                إذا

وتبعا لنظرية اإلستجابة النوعيـة فـان األفـراد         . دون أي تغيرات تذكر في دقات القلب        

يستجيبون للضغوط كل على طريقته الخاصة ويصبح عضو الجسم األكثر اسـتجابة هـو              

بعـض  : كمثـال   . ل عن التحكم في أي اضطراب سيكوسوماتي الحـق          والعضو المسؤ 

األفراد الذين يستجيبون للضغط بزيادة في ضغط الدم يصبحون أكثر عرضـة لإلصـابة              

كما يتأثر أيضا نـوع االضـطراب الـسيكوسوماتي بنـوع           .بمرض ارتفاع ضغط الدم     

ناث أكثـر منهـا بـين       الجنس،مثلما لوحظ انتشار الصداع النصفي وفقدان الشهية بين اإل        

  )34ص :2002زينب محمود شقير،.( الذكور

على أن العديـد مـن األمـراض       ) لوف  فبا( أكد   : نظرية اإلقتران الشرطي     – 3

وفي الوقـت نفـسه     ،  "أمراض البدن   " مصدرها اختالف في العمليات العصبية خصوصا       

 وإمكانيـة مـرض   أعطى أهمية إلتجاهات المريض النفسية وآرائه وتأثيرها على مسار ال         

 التغيـرات البدنيـة     إحـداث  اآلثار اإلنفعالية تعتبر من أقوى العوامل في         أنأي   .عالجه

اللحـاء   فعن طريق ،  وأعطى اللحاء دورا في كيفية تنظيم وتنشيط الميكانزيمات الهرمونية        

ات الداخليـة ذات األهميـة      عن نفسها في العملي    تجد األحداث الخارجية طريقها لكي تعبر     

 والمراكز  ، تحدث في الكلى والقناة المهيئة     التي ةاإليقاعيفال شك في أن التغيرات       يةالحيو

العصبية متصلة باألحداث في البيئة الخارجية وكذلك اإلشارات الداخلية المـساعدة فـي             
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 العصبية وهذا   ةاإلستثار و الجهاز العصبي غالبا ما تؤثر أيضا في عمليات التمثيل الغذائي         

  . اختالل وظيفي إلىمر لفترات طويلة أو قصيرة يؤدى  است إذاالتأثير

 بـشكل عـام علـى أنـه         السيكوسوماتيوترى نظرية اإلقتران الشرطي المرض      

 ويشير بافلوف   .استجابة تدعمت مع الوقت نتيجة مجموعة من األفعال المنعكسة المتكررة           

 اإلثارة(اط العصبي    التوازن بين عمليات النش    إلى بين النظم العصبية يؤدي      التآزر إلى أن 

وظـائف   و "اإلثـارة " بين وظائف الجهاز العصبي السمبثاوي       التآزريعني ذلك    و )والكف

وهذه الوظائف هي التـي تـشرف علـى عمـل        " . الكف" الجهاز العصبي البارسمبثاوي  

أصـيب   نالتـواز  هذا   اضطرب فإذا،  بات السيكوسوماتية اطرض الداخلية مقر اال   األحشاء

  ) 96، 95ص ص  :2000فيصل خير الزراد ،. ( السيكوسوماتياإلنسان باالضطراب

،  تغيير اإلستجابة الجسمية كقرحة المعـدة إمكانيةويؤكد ذلك ما أثارته النظرية من     

  . إشراطية بطرق تجربيةوارتفاع ضغط الدم بعمليات، والصداع النصفي

ماتية وقد ابتكر بعض علماء السلوكية فكرة جديدة في تفسير األمراض الـسيكوسو           

وهي نظرية التعلم الذاتي ولكن التعلم الذاتي أو الميكانيكي ليس هو السبب الوحيد لإلصابة              

  استعدادات إلى أسباب وراثية أو     إلى فقد ترجع هذه األمراض      ،باألمراض السيكوسوماتية 

  . ذلك إلى وما ؤأو تهي

يـؤ  تـشير نظريـة الته  : منحنى تكاملي :  الضغط –التهيؤ المرضي   نظرية   – 4

 أن اإلضطرابات السيكوسوماتية ال تمثل نتاجا للتـأثير والقابليـة           إلى الضغط   –المرضى  

ونتاجا ألثر الضغوط البيئية فحسب ولكنها تحدث نتاجا        ،  البيولوجية للتعرض لإلضطرابات  

وهذه النظرية تتعامـل    .  يدرك بها األفراد تلك الضغوط وكيفية التكيف معها          التيللكيفية  

 األفراد  إن بعض . لوجي الفيزيقي   وفسي اإلجتماعي فضال عن الضغـط البي     مع الضغط الن  

لتطور اضطرابات بيولوجية معينة مثل ارتفاع ضغط       ) تهيؤ مرضى   ( نزعة قبليـة    ملديه

 من خالل معطيات هذه النزعة القبلية ووجود الضغوط         .والصداع التوتري ،  والقرح،  الدم

وعلى أية   مع مختلف الدفاعات الفسيولوجية والنفسية    فان الفرد يتفاعل    ،  المناسبة في البيئة  

 الفـرد   إدراك يحدث ليس لمجرد     تحال فان الضغط الفسيولوجي هو في أغلب اإلحتماال       

 النفسية ولكن أيضا عندما يشعر بأنـه        أوالضغوط البيئية كمهددات فعلية للصحة الجسمية       

  .غير قادر على التكيف بشكل مناسب معها 
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على سبيل المثـال    . وجي من الممكن أن يظهر بأساليب مختلفة         الضغط الفسيول  إن

 إفـراز ، واإلسـتجابة الجلديـة  ، ارتفاع معدل ضربات القلـب ، العضليمن خالل التوتر  

 فإنهـا لو أصبحت هذه اإلستجابات مزمنة جدا أو شديدة  .الهرمونات من الغدد األدرينالية  

  .م لمرض موجود بالفعل من الممكن أن تكون مقدمات للمرض الجسمي أو تفاق

 أن هذه النظريات ال تتنبأ فقط باإلضـطراب الـسيكوسوماتي           إلى ةباإلشاروجدير  

 الفـروق الهائلـة     إلـى ولكنها تشير بدال من ذلك      ،  المعين الذي سيتطور لدى فرد معين     

  .الموجودة في قابلية األشخاص للتعرض لإلضطرابات السيكوسوماتية 

 علمية تثبـت    أدلة إلىالذي توصل    " Cannon"ون  كانومن هذه النظريات نظرية     

 تؤدي  أنمن شانها   .الخ  ... ،الغضب   األلمقف االنفعالية كالخوف ،   ا للمو اإلنسان تعرض   أن

النباتية -إحداث المظاهر العصبية   ما يؤدي إلى   ،م األدرينالين جسده لكميات من     إطالق إلى

ما أن هـذه التغيـرات قابلـة        ك.الخ...الشحوب  ،  كارتفاع ضغط الدم ،تسارع نبض القلب     

إصابات عضوية غيـر     و  قابلة للتحول إلى أمراض    ةلالستمرار ،إلحداث إظطربات وظيفي   

وذلك في حال عدم تفريغ طاقة االنفعاالت في فعل أو أفعال تواجه اإلثارات             .قابلة للتراجع 

  .) 21ص :1992جان بنجمان ستورا،، بيار مارتي.( تالمتسببة بإحداث االنفعاال

 كافة االنفعاالت والمواقف المهددة للشخص تضع الجـسم         أن إلىو توصل كانون    

 االنفعال على تفكير الشخص بل تتعداها       أمامبحيث ال تتوقف ردة الفعل      .في حالة استنفار    

ـ  ردة فعل جسدية تسبق االنفعال النفسي وتؤدي غريز       إلى ا إلحـداث تغيـرات جـسدية    ي

  .متنوعة

هـانز  الذي ندى بـه     " تناذر التكيف " كثيرا من مفهوم     وبهذا يكون كانون قد اقترب    

نظريته من خالل تجاربه المتنوعـة علـى اإلنـسان     وضع الذي . " "Hans Selyeسيلي 

والحيوان وقد بين أن التعرض المستمر للضغط النفسي يحدث اضـطرابا فـي الجهـاز               

ه االضـطرابات   وأن هـذ  ،  الهرموني من خالل االستثارة الزائدة للجهاز العصبي المستقل       

الناتجة عن التعرض للتوتر والضغط     ،  الهرمونية هي المسؤولة عن األمراض النفسجسمية     

  .النفسي الشديدين 

: على األعراض التي تظهر على العضوية أثناء ذلـك اسـم             " "Selye وقد أطلق 

  : ، هذه الزملة تحدث من خالل ثالث مراحـل وهـي           "زملة تناذر أعراض التكيف العام      "
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وفـي هـذه المرحلـة       : Alarm Response وتُسمى استجابة اإلنـذار      : رحلة األولى الم 

فتحدث نتيجة للتعرض   ،  يستدعى الجسم كل قواه الدفاعية لمواجهة الخطر الذي يتعرض له         

مجموعة من التغيرات العضوية والكيماويـة فترتفـع        ،  المفاجئ لمنبهات لم يكن مهيئاً لها     

فيكون الجسم في حالـة     ،  ويرتفع الضغط الشرياني  ،  النبضويتسارع  ،  نسبة السكر في الدم   

ــدفاع والتكيــف مــع العامــل المهــدد      .اســتنفار وتأهــب كــاملين مــن أجــل ال

 حيث إذا استمر الموقـف       :Résistance Stage وتُسمى مرحلة المقاومة     :المرحلة الثانية  

  لهـذا الموقـف   مرحلة المقاومة   ،  الضاغط فإن مرحلة اإلنذار تتبعها مرحلة أخرى وهي       

وتشمل هذه المرحلة األعراض الجسمية التي يحدثها التعرض المستمر للمنبهات والمواقف           

  الضاغطة التـي يكـون الكـائن الحـي قـد اكتـسب القـدرة علـى التكيـف معهـا                     

وتعتبر هذه المرحلة هامة في نـشأة أعـراض التكيـف أو مـا يـسمى بـاألعراض                   

ذلك خاصة عندما تعجز قـدرة اإلنـسان علـى          ويحدث  ،  السيكوسوماتية أو النفسعضوية  

 ويؤدي التعرض المستمر للضغوط إلى      .مواجهة المواقف عن طريق رد فعل تكيفي كاف         

اضطراب التوازن الداخلي مما يحدث مزيدا من الخلل في اإلفرازات الهرمونية المـسببة             

  .لالضطرابات العضوية 

حيـث إذا طـال   : Exhaustion Stageك  وتسمى مرحلة اإلعياء أو اإلنها:المرحلة الثالثة

تعرض الفرد للضغوط لمدة طويلة فإنه سيصل إلى نقطة يعجز فيها عن االستمرار فـي               

 .ويدخل في مرحلة اإلنهاك أو اإلعياء ويصبح عاجزا عن التكيف بشكل كامـل            ،  المقاومة

  وفي هذه المرحلة تنهار الدفاعات الهرمونية وتضطرب الغدد وتـنقص مقاومـة الجـسم             

   .ويسير المريض نحو المـوت بخطـى سـريعة          ،  وتصاب الكثير من األجهزة بالعطب    

ونخلص إلى القول بأن األمر يتوقف على عدد من االستجابات التكيفية التي تساعد الفرد               

فانخفاض درجة الحرارة أو    ،  على حماية نفسه كلما تعرض إلى تغيرات ومواقف ضاغطة        

والتوتر ،  واإلصابة الميكروبية ،  النشاط العضلي الزائد  و،  وحاالت الجوع والعطش  ،  زيادتها

  االنفعالي كلها تؤدي إلى تغيرات في الكائن الحي نتيجة ما نسميه بحالة الضغط النفـسي              

  .)com.2saudir.www .(أو الشدة النفسية

 أن يرى   إذ.عمل وفقها الدماغ    فيركز حول الطريقة التي ي      ""Pribram أما بريبرام 

 كل خلية من خاليا الدماغ تختزن       أي" . "Hologrameالدماغ يعمل وفق مبدأ الهولوغرام    



  بات السيكوسوماتيةاطرض اإل                               ل الثاني                الفص

  

 88

ومـن خـالل    . من الوضـوح   ةكامل المعلومات التي يحويها الدماغ ولكن بدرجات متفاوت       

 -النفـسية  إجراء تجارب عديدة على القطط استطع تفسير قائمة طويلة من االظطربـات           

 1992جان بنجمان ستورا،  ،  بيار مارتي  .(سدية ،ومن ضمنها حاالت الشلل الهيستيري     الج

  ).26ص:

تحاول النظريات الـسيكولوجية أن      ) :النفسية  (  النظريات السيكولوجية    -6-2

  تتم في الال شعور    التيتفسر تطور اضطرابات عديدة من خالل دراسة العوامل اإلنفعالية          

  :لتكيف مع الضغوط ومنها امعرفية وطرق السمات الشخصية والقيم الو

اعتبر رأي فرويد حول الهستيريا بمثابة قفزة نوعيـة         : نظرية التحليل النفسي   -1

من الفكر إلى الجسد ،رغم انه ظل بعيد عن البسيكوسوماتيك بسبب إصراره على االبتعاد              

مبادئ التحليليـة    بتطبيق ال  اتالمذته وأتباعه قامو  لكن  . عن كل ما يتجاوز الجهاز النفسي       

  .الجسدي –في الميدان النفسي

 وهـو أسـتاذ الطـب     )Franz Alexander) 1950فرانز ألكسندر اعتبر حيث 

 أنانه ال يمكن للطب الباطني      ،  من أكثر المهتمين بالتحليل النفسي     و الباطني في جامعة فينا   

أطلـق   و .الطبـي    الجديدة التي جاء بها علم النفس في الحقل          اإلسهامات بدمج   إاليتطور  

  .Bioanalys". "  ( Caroline Doucet,2000:p41)اسم تحليل بيولوجي عليه 

كو دينـامي للحـاالت     ي السيكوسوماتي ناتج عن صراع سـا      االضطراب أنويؤكد  

 خاصـية   تالـصراعا وقد افترض أن لـبعض      .للسيرورات النفسية   االنفعالية المصاحبة   

ـ الشعورية تم كبتها وبعد ذلك     فاإلنفعاالت ال  .التأثير في أعضاء معينة    تم تفريغهـا عـن   ي

 الرغبات اإلعتماديـة    فإحباط. طريق عضو معين يتفق وطبيعة هذه اإلنفعاالت المكبوتة         

تـرتبط   و ومشاعر التبعية والحاجة للحماية تنعكس على صعيد الجهاز الهضمي         لدى الفرد 

 حالة انفعالية مزمنـة     رييستثوكبت الرغبات والدفعات العدوانية     ،  اإلصابة بقرحة المعدة  ب

   ).482ص : 2008محمد محمود بني يونس ،( .الخ ....لة عن ارتفاع ضغط الدم ؤومس

باالضـطرابات   عـن اإلصـابة      ةوحسب الكسندر توجد ثالثة عوامـل مـسؤول       

 واليات  تالبنية النفسية للصراعا   و ابلية العضو للعطب نتيجة هشاشته    ق :السيكوسوماتية هي 

  .وف الحالية المثيرة لالنفعال الدفاع وأخيرا الظر
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وسامي  " "P.Martyدرسة السيكوسوماتية الحديثة بباريس بريادة بيار مارتي      م ال أما

 السبيل في دراسة ا سهلت لهالتيالتي تأثرت بنظرية التحليل النفسي  و ""Sami Aliعلي 

ـ      اإلنسانويعتبر مارتي   .بات المعبر عنها جسديا     اطرضاال و العصبات ل  وحـدة حيـة له

–فهو يولد مجهز باآلليات الدفاعيـة       ).البشر (األخرىفرديتها عن باقي الوحدات      و تميزها

 الدفاعية مـن    اآلليات توطيد هذه    أن إال . األمراض الجسدية المناعية التي تتيح له مقاومة     

  ).53ص   :1988محمد أحمد النابلسي ،   (.باألمجسدية ونفسية يتم من خالل عالقة الطفل        

أي أثناء توازنـه    ،  اإلنسان في مختلف مراحل تطوره ،أثناء مرضه وصحته       فمارتي يتابع   

وبذلك تعتبر نظريـة مـارتي نظريـة        . الجسدي وفي أثناء اختالل هذا التوازن        -النفسي

  .دينامية نشطة ال تنظر للمريض نظرة جامدة تقتصر على فترة ظهور المـرض فقـط                

   )485ص :2008محمد محمود بني يونس ،( 

والتي تشير إلى العمل النفسي      " "Mentalisationي على عملية التعقيل   ويركز مارت 

 حيث أن تـراكم االنفعـاالت     ،  المنجز بالدوام لتفريغ االثارات عن طريق البنيات النفسية       

والصور  ويعالج التعقيل كمية وكيفية التمثيالت    . عدم تفريغها يؤدي إلى صيرورة الجسد       و

جهاز النفسي للقيام بربط المثيرات من خالل أنظمة وشبكة         ديناميتها فهو يؤهل ال     و النفسية

  .بالعاطفة التمثيالت مع ترابط األفكار المختلفة والتفكر المملوء

 ( Andjelekovic,L ,et al,1987:p 129).     

فالوظائف الجسدية تتخذ شكلها من عالقة الرضيع ثم الوليد التي تحدد بعض نماذج             

فيقول مارتي إن قسما كبيرا من األمراض الجسدية .  لدي الفردةالنشاطات الذهنية التفضيلي 

تفتقر إلى بعض مقوماتها وهي ضـعيفة ومختلـة         " جمع انا   "هو عالقة مباشرة مع انوات      

  .اوظيفي

وسيلة لتعويض اختالل تنظيم الجهـاز النفـسي         أما سامي علي فيرى أن اإلسقاط     

جسدية يـتم عـن     -ق أمراض نفسية  الحاالت النفسية عن طري    و أن تجسيد  ."األنا"وضعف  

سـتيعاب  هذا النقص نابع أصال عن عدم ا       .اإلسقاططريق النقص في قدرة المريض على       

  ).51ص :1992جان بنجمان ستورا،، بيار مارتي .( المريض للمفهوم بشكل جيد
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حاول العلماء منذ القديم تحديد أنماط خاصة بكل         :  نظرية خصائص الشخصية   -2

    أن يربطـوا اختيـار األعـراض       احـاولو ريات الدينامينفـسية    وواضعو النظ  .مرض  

 "Symptom Choice"   صيةخ بنوع الشأيضاليس فقط بطبيعة الصراع ولكن.  

من خالل مقـابالت مـع    ) Flandars Dunbar ")1935"فالندرز دنبار  فقدمت

ة بدال من التركيز على صراع واحد اقتبست مقياسا كامال للشخصي           اهتمت حيث،المرضى  

من ذلك ما أسـمته الشخـصية       ،أو بروفيال لألشخاص الذين يعانون من أمراض مختلفة         

".... المصابة بالتهاب المفاصـل   "والشخصية  " الضغط المرتفع "والشخصية ذات   " القرحية"

 أرادت أن تقدم صورة شمولية وكاملة عـن شخـصية           لومن خالل هذا البر وفي    . وهكذا  

 منها العامل التاريخي والعامل الفيزيقـي والعامـل         ،وأدمجت عددا من العوامل   مرضاها  

  .اإلنفعالي، تلك العوامل التي تسهم في نشأة المرض 

لكل مجموعة من الحاالت التـي لهـا قابليـة           وقامت بمقارنات لسمات الشخصية   

فـي العديـد مـن      " الجلطة" بالحوادث الجسمية ومجموعة حاالت مرض القلب        .لإلصابة

الصحة، التاريخ الشخصي، الطباع،الحـاالت       ،األزواج، األوالد،  تاريخ األسرة :الجوانب  

بات النفسية بنية لعالمـات عـصابية       اطرضوتوصلت إلى أن اال   .التي ظهر فيها المرض   

الت التي  اعند الح )كالم أثناء النوم   و صراخ،  هوس ،كذب، سرقة،مشي خالل النوم    (مبكرة  

ة الت مرض القلب لها نسب ضـعيف      اح أنفي حين   .الحوادث الجسمية   ب  اإلصابة لها قابلية 

  (Caroline Doucet,2000:p44 ) .من العالمات العصابية المبكرة

 نموذجين من  ""Friedman and Rosenmanروزينمان   وكما عرض فيردمان

ويتسم األفراد في    ) A( نماذج الشخصية والتي ترتبط باإلضطرابات السيكوسوماتية نمط        

 وقلقـون كلمون ويمشون ويأكلون بسرعة وغيـر صـبورين         هذا النمط بأنهم عدائيون يت    

ويكملون جمل اآلخرين ويفخرون بأنفسهم عندما ينهون أعماال في وقت أقل من اآلخرين             

ويقيسون أداءهم بمستويات صارمة فهم يضعون أنفسهم تحت ضغط يؤثر علـى أجهـزة              

وفي دراسـة   . صبرا  فهم أكثر هدوءا و    ) B( أما النمط   . القلب واألوعية الدموية لديهم     

  عن الصلة بين أمراض القلب والعداء وبمحاولة اكتشاف سبب عداء أشخاص المجموعة

 )A (             والذي يجعلهم عرضة لإلصابة بأمراض القلب فان البـاحثين وجـدوا أن

لهم استجابة فسيولوجية عالية وعنـد تعرضـهم للـضغوط فـان             ) A( أشخاص النمط   
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عف ضمن جانب نشاط الجهاز العصبي والتي بدورها ت       أجسامهم تستجيب بمستويات عالية     

   تعليم أشخاص النمطإلى تطور العالج النفسي الذي يهدف إلىهذه النتائج أدت  .القلب 

 )A (  غوط بفاعلية أكثر ض مع الايتعاملوكيف.  

لمـاذا نهـتم     "يذهب أصحاب النزعات السلوكية إلى القول     :  النظرية السلوكية  -3

  "غير القابلة للقياس التجريبي للتحقق من صدقها أو بطالنها ؟ وبالمفاهيم الغامضة

لذلك .إشارة منهم إلى عدم إمكانية إخضاع الفروض التحليلية إلى المحك التجريبي            

 بات السيكوسوماتية باألعراض نفـسها    اطرضاعتمد علماء المدرسة السلوكية في تفسير اال      

يئة بدال من الفـروض الغيبيـة والمفـاهيم         العوامل الموقفية المتضمنة في الموقف أو الب      و

القياس والتجريب مثل مبدأ     و  واستخدموا مفاهيم ومبادئ محددة قابلة للمالحظة      .الغامضة  

   )190ص  :1994عبد الرحمن عيسوي،.(نظرية التعلم

بات السيكوسوماتية ماهي إال عادات تعلمهـا       اطرضويرى بعض السلوكيين أن اال    

كما أن االضطراب .ه وتوتراته ويجد من خاللها حال لصراعاته اإلنسان ليخفف بها من قلق 

   .طهو نتيجة لتطور عملية تعلم فاشلة تمت عن طريق االشترا

  ""Steinشـتاين     و  "Othenberg" ففي دراسة قام بهـا كـل مـن أوتنبـرغ          

 طاالشـترا بينـوا فيهـا دور       ) 1958(عام    ""Hamiltonو هاملتون    "Lewis"لويسو

 الحالة عند الفرد بوضعه في حجرة تـشبه         إثارةحيث يمكن   . فهم حالة الربو   الكالسيكي في 

  .ساسية للح  التي أجريت فيها التجربة دون وجود مولداألصليةالحجرة 

 عـضوية  ت تغيـرا إحداث انه يمكن  إلىسات المتقدمة في هذا المجال      اوتشير الدر 

 تقع تحت سـيطرة الجهـاز        على االستجابات التي   اإلراديةالسيطرة   تسمح باكتساب وتعلم  

  ".التغذية االسرجاعية الحيوية "  اسم اآلليةالعصبي الذاتي ،ويطلقون على هذه 

وجود ميكانيزم إشـراطي إجرائـي لالسـتجابات         ""Millerو بذلك يقترح ميلر     

 أنفيـري    " "Bandura بنـدورا    أمـا .بات السيكوسوماتية اطرض اال إلىالحشوية يؤدي   

 طاالشـترا متغير بـين      تعلم آليةمكوناتها الفسيولوجية تقوم بفضل     و االستجابات االنفعالية 

و بناء على ذلك يمكن لإلنسان التحكم في وظيفة الجهاز          . اإلجرائي طاالشترا و الكالسيكي

   ).97ص  :2000 فيصل خير الزراد ،(.العصبي الذاتي 
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تالمذته مجموعـة مـن      و  ""Graham,l أجري جراهام  : النظرية المعرفية    -4

لدراسات حول عينات من مرضى السيكوسوماتك ،بهدف معرفة اثر العمليات المعرفيـة            ا

والعقلية على العمليات الفسيولوجية ،وتبن له وجود عنصرين هامين في هذه االظطربات            

 ما يرغب الفرد في معرفته في ضوء خبراته       ، و ما يشعر به الفرد من سعادة أو حزن       :هما

مثال مريض الحساسية الجلدية يشعر انه مهـزوم وال يقـدر           . أفكاره أو مدركاته السابقة   و

يريد التخلص مـن المـسؤولية       و على عمل شئ ومريض القولون يشعر انه مصاب بأذى        

يريد أن يستريح ومرض  وعمل ما انجاز إلى اضطر،ومريض الصداع النصفي يشعر انه 

  ).100ص  :2000فيصل خير الزراد ،(  .ضغط الدم المرتفع يشعر بالتهديد

شابير يريان أن ربط العمليات المعرفية بالعمليات الفسيولوجية لدى           و ولكن ادوارد 

  .المرضى تحيط به بعض الصعوبات المنهجية 

 اعتقد األطباء لبعض الوقت أن أحـداث        : نظرية الضغوط النفسية اإلجتماعية      -5

غييرات في العمليات   اإلنفعالية يمكن أن تسبب ت    ) اإلستثارة  ( الحياة المرتبطة بالتصاعدات    

. ويمكن لمشاكل الحياة اليومية األساسية أن تؤثر على الصحة بطرق سلبية            . الفسيولوجية  

في النظرية النفسية اإلجتماعية للضغوط  " George Engel" وكان السبق لجورج انجل 

  اإلتزان البدني أو اإلتزان في الوظـائف       إلىفالجسد اإلنساني يكافح باستمرار لكي يصل       

.  التوافـق    بإعـادة  تقلب حالة توازن الجسم رأسا على عقب تنـادي           التيوأحداث الحياة   

والنتيجـة هـي    .  التوافـق    إعادةوكثير من التغييرات في الحياة تحدد قدرة الجسم على          

تنادي  التي لكم هائل من المطالب      والفسيولوجيأال وهي رد الفعل السيكولوجي      ،  الضغوط

  . التوافق بإعادة

قد أصبح معروفا أن معظم األمراض لها أكثـر          :النظرية متعددة العوامل     -6-3

 العديد  إلى فأمراض القلب على سبيل المثال تعزي        إحداثها،وتتعدد العوامل في    ،  من سبب 

من العوامل المتداخلة مثل اإلستعداد الجسمي والعوامل الوراثية ونوعيـة الطعـام الـذي              

 نقص النشاط الجسمي والرياضي وأخيرا الضغط النفسي      و،   تدخين السجائر  –يتناوله الفرد   

  .اإلنفعالي و
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وقد أخذ منظور تعدد العوامل في شق طريقه في التنظير السائد لألمراض بـشكل              

        ويتناول هذا التنظيـر كـال مـن الـضغط         ،  عام واألمراض السيكوسوماتية بشكل خاص    

  . السيكوسوماتية ضطراباتباإلاإلستجابات اإلنفعالية والفسيولوجية المرتبطة  و

وقد أكدت كل من نظرية اإلستجابة النوعية ونظرية الضعف الجـسمي علـى أن              

 ؟ نوع من الضغوط   ولكن أي ،  إنما تنشط بفعل الضغوط   اإلستعدادات الفسيولوجية للمرض    

 عند كل الناس مثل فقدان الوظيفـة أو         الضغوطوهل نتعامل مع أحداث أو مواقف تحدث        

 إلـى  األسرة والحقيقية أن األمر قد ال يحتمل ذلك ألن الواقع يبدو أنه يشير وفاة أحد أفراد 

  المـرض  إحداثأن بعض المواقف الضاغطة البسيطة يمكن أن يكون لها تأثير قوى في             

 وضـعتها   التـي اإلتجاهات المؤدية لسوء التوافق      ، و كذلك فان الحاالت اإلنفعالية النوعية    

عب دورا هاما في زيادة حساسية الفرد بما يجعله يـستجيب           النظريات النفسية يمكنها أن تل    

بشكل أكبر للخبرات الحياتية المؤلمة والتي ليس من الضروري أن تكون خبرات شـديدة              

  .الخطورة 

أن النظرية المفسرة لألمـراض الـسيكوسوماتية تتطلـب       ويرى سامي عبد القوي   

 واحدة يمكنها أن تعطينـا تفـسيرا         أنه ال توجد نظرية    إذ،  تكامال بين العديد من النظريات    

 تناولت بعدا في عالقتـه بـالمرض      إذافهي   . السيكوسوماتي اإلضطرابواضحا وشامال   

  .أغفلت أبعادا أخرى ال نستطيع استبعادها في تفسير هذا اإلضطراب  والسيكوسوماتي

اإلضطرابات السيكوسوماتية ال يمكن أن يقتـصر         و كما يرى أن تفسير األعراض    

بل ،  نفعالية فقط االوال على النواحي    ،  نواحي الفسيولوجية أو الوراثية والتكوينية فقط     على ال 

د من المتغيرات ألن العالقة بين      ييجب أن تشمل عملية تفسير المرض السيكوسوماتي العد       

) النفـسي والبيولـوجي   (والواقع الداخلي   ) البيئة والعوامل اإلجتماعية    ( الواقع الخارجي   

اتيكية بل هي عالقة ديناميكية يحدث فيها التفاعل والحركة بالقدر الذي ال            ليست عالقة است  

  . عامل عن العوامل األخرىأينستطيع فيه فصل 

  : السيكوسوماتيةتاالضطراباتشخيص  -7

أكد كثير من الكتاب والباحثين على أهمية عدد من العوامل والـشروط الالزمـة              

الذي يشترط األحـداث     ) Guttman" ) 1966"اإلضطراب السيكوسوماتي منهم     لحدوث

  :التالية لظهور األمراض السيكوسوماتية 
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 ظهور العوامل اإلنفعالية أو مصادر الضغوط بتاريخ سابق لظهور التغيـرات          – 1

الجسدية بفترة زمنية وال يمكن أن تكون اإلستجابة اإلنفعالية للمحـن والـضغوط مؤقتـة               

وبمـرور  ،   هو في المواقف الضاغطة العادية     كما) العضوي  ( وكذلك اإلختالل الوظيفي    

 اإلنهيار الجسدي الذي يعتمد على عدد كبير        إلىالوقت تزيد المقاومة لإلضطراب وينتقل      

وال يعني هذا أن اإلنفعاالت تـسبب المـرض وحـدها    . من العوامل اإلستعدادية والبيئية  

الحالة جسدية ولكن   ولكن الضغوط اإلنفعالية تظهر وتدرك بوضوح قبل أن تصبح           ببساطة

  .اإلنفعالية في وقت واحد   وتحدث كل من التغيرات الجسدية

 العوامل اإلنفعالية الكامنة وراء اإلنهيار الجسدي يفترض عمومـا كونهـا ال             – 2

شعورية وعلى سبيل المثال كبت تلك العوامل ال يتضمن أن تكون المكونـات الـشعورية               

ا أو جزئيا ولكن اإلنفعال يكون مقرونا بعدم القدرة         غائبة أو ليس لها عالقة بالموضوع كلي      

  .على الفعل 

  . السابقة Coping"" تتضمن الثورة السيكوسوماتية انهيار الدفاعات المستترة – 3

 يزمن اإلعصاب للجهاز العصبي المركزي مقرونا باإلختالل الوظيفي المزمن          – 4

رات مورفولوجية في تركيب النسيج      تغي إلىوهذا يؤدي   .  للحالة   اإلراديويقيد من الضبط    

 إلـى  فيها يكون الفرد قد وصـل        التيويتطور النمو المرضى ويكون المرض هو النقطة        

  . عندها انهيارات ميكانترمات الدفاع والتكيفات السابقة التيحالة توافق جيدة والنقطة 

 وجد ضـعفا وراثيـا أو مكتـسبا للجهـاز           إذا يحدث اإلنهيار السيكوسوماتي     – 5

 وهي ليست   ةالسيكوسوماتي أخرى لحدوث اإلضطرابات     إضافيةوتوجد عوامل   . لعضوي  ا

  :منها ، عوامل مؤكدة أو مكونات أساسية

 ونفسيا يحدث ي األشخاص     ايتضمن المرض السيكوسوماتي نكوصا فسيولوجي     –أ  

  .األقل نضجا 

 توالميكانيزمـا  تشارك بعض أزمات الحياة في اإلنهيـار الـسيكوسوماتي           –ب  

  .والتي تم تشريطها في الطفولة في المرحلة المبكرة ، لمرضية والقابلة للتشريطا

 في عضو معين على الضعف التكـويني        السيكوسوماتيويعتمد تأثير اإلضطراب    

وجـود بعـض    ،  األمراض والحوادث السابقة في تاريخ حياة الفرد      ،  المحتمل لهذا العضو  

المعنـى  ،  طبيعة الضغط اإلنفعـالي   ،  ضاألمراض في هذا العضو عند أحد أقرباء المري       



  بات السيكوسوماتيةاطرض اإل                               ل الثاني                الفص

  

 95

الكسب الثانوي الذي يحصل عليه المريض من خـالل         ،  الرمزي للعضو بالنسبة للمريض   

  .العرض الذي انتقاه 

ستة محكات تميز المرض السيكوسوماتي عن غيره        ""hallidayهاليداي  وقد حدد   

  :وهي  ) 218، 215 ص ص :1994السيد أبو النيل ،(  من اإلضطرابات

  .وجود اضطراب انفعالي كعامل مسبب  – 1

  .ترتبط بعض الحاالت بنمط معين من الشخصية  - 2

  . تختل اإلصابة بهذه األمراض مابين الجنسين اختالفا ملحوظا – 3

أو تتـوالى لـدى      واحـد    أنقد تحدث في    ، و أخرى سيكوسوماتية   باظطرباتترتبط   – 4

  .من أن إلى أخرالمريض الواحد 

 لإلصابة بـنفس المـرض أو مـا    "Family History" عائلة تاريخ وجد لبا ما يا غ– 5

  .يشابهه 

  . اتخاذ مراحل مختلفة إلى يميل مسار المرض – 6

وزيادة على ذلك البد من النظر في المعايير الواردة في كتاب تشخيص وتـصنيف              

 )1994(الصادر عن الجمعية األمريكية للطـب النفـسي          "DSM"االضطرابات النفسية   

فيـصل  ( المتعلقة بتشخيص االضطرابات السيكوسوماتية وهذه المعايير تتمثل كالتـالي          و

  .)121،122ص ص:2000خير الزراد،

  الرأس ،الـبطن  :(وجود تاريخ لأللم مرتبط بأربع وظائف مختلفة على األقل في         -1

 خـالل الجمـاع     أوأثناء دورة الحـيض     ،  المستقيم،  الصدر،  األطراف،  المفاصل،  الظهر

  ).ي آو خالل عملية التبول الجنس

  انتفـاخ تقيـئ   ،  األمعاء كتاريخ غثيـان    و وجود عريضين من أعراض المعدة    -2

  .عدم القدرة على تحمل مختلف األطعمة ، إسهال، وخاصة أثناء الحمل

  غياب االهتمام بـالجنس   ،  األلم الجنسي :  وجود احد األعراض الجنسية التالية       -3

زيـادة  ،  عدم أنتضام الدورة الطمثيـة    ،  اب أو القذف  ووجود اضطراب وظيفي في االنتص    

  .تقيؤ طوال فترة الحمل ، مفرطة في دم الحيض

 اضـطراب   أوكخلـل   ،  أعراض تحويلية : احد األعراض العصبية الكاذبة مثل      -4

اإلحساس بوجـود كتلـة تحـت       ،  الصعوبة في البلع  ،  شلل أو إحساس بالضعف   ،  التوازن
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نوبـات مـن    ،  فقدان الحس ،  احتباس البول ،هلوسات  ،  فقدان القدرة على النطق   ،  الحنجرة

  .فقدان الذاكرة وفقدان الشعور ، اإلغماء

  :ويجب االنتباه إلى نقطتين أساسيتين أثناء التشخيص هما      

وهذا ال يمنع   ،   االنفعالي يكون واضحا   - في االضطراب السيكوسوماتي العامل النفسي     -1

االجتماعية التي تزيـد مـن       و العوامل األسرية وجود عوامل أخرى خلف هذا العامل مثل        

  .حدة العامل النفسي

 قد يؤدي العامل النفسي إلى خلل وظيفي فقط في العضو ،كما قد يـؤدي إلـى خلـل                   -2

بنيوي إضافة إلى الخلل الوظيفي حيث تتعرض األنسجة لإلصابة والتلف كم في القرحـة              

  .المعدية

ممـا   :الضطرابات السيكوسوماتية دور االختبارات النفسية في تشخيص ا      -7-1

يسبق يتضح أن تشخيص هذه االضطرابات ليس باألمر الهين ويحتاج إلى اإللمـام بكـل               

ولكن التشخيص الدقيق يتوقف على األدوات المستخدمة في ذلك منهـا خاصـة              الجوانب

لتشخيص االضطرابات السيكوسوماتية كونها تقدم معطيات موضوعية       االختيارات النفسية   

  :ومنها  الحالة حول

 إذاشاخ حيث يساعد في تحديد مـا        رمثل اختيار بقع الحبر لرو     : االختيارات االسقاطية *

معرفة ، و لضبط العاطفي كما يقيس درجة ا   ،  كان نمط الشخصية اقرب للعصاب أو للذهان      

الـدوافع الغريزيـة     كمـا يوضـح    المجتمـع في   الطاقات التي لم تستخدم في العمل أو      

ولقد اسـتخدم  ، منعت فوجدت مخرجا في شكل اضطراب الوظائف الجسمية       التي.المكبوتة

تغيرات الشخصية المصاحبة لإلصابة المخيـة       لرورشاخ هذا االختبار في دراسة    ا هارور

 الروماتيزم وارتفـاع    ى على مرض   ""Kempel  كمبل هوطبق،  في الحاالت السيكوسوماتية  

فمرض الرومـاتيزم يتميـز     ،  نةضغط الدم والحظ ارتباط شخصيات معينة بأعراض معي       

 أما مرضى الضغط فيطمحـون إلـى        .هستيريون  ،  مازوشيون طفيليون  ، و بأنهم سلبيون 

 فقـد   ""Ross,p أما روس  .الحاجات االعتمادية    و ويوجد لديهم صراع بين العدوان    ،  القوة

  .طبق هذا االختيار على مرضى الصداع النصفي

تيار ال يعطي تشخيصا واضحا فـي        هذا االخ  إلىفر  يوأشار كل من رابابورت وش    

   )113 ،112ص ص  :2000فيصل خير الزراد ،(.كل الحاالت 
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وهي مـن وضـع كـل مـن     : قائمة كورنل لتشخيص االضطرابات الـسيكوسوماتية       *

تحتوي القائمـة أصـال علـى        "Arthur" آرثر و ""Wolef.h.g ولف  و "Weider.Aروايد

  :سؤال مقسمة إلى ) 101(

  )هل سبق أن انتابك الصداع ؟(ال تمهيدي سؤ) 1(السؤال رقم -

  .أسئلة حول عدم التوافق ومشاعر الخوف ) 19-2(األسئلة من -

  .استجابات باثولوجية وخاصة االكتئاب ) 26-20(األسئلة من-

  .استجابات عصبية وقلق ) 33-27(األسئلة من-

  .أعراض سيكوسوماتية ) 38-34(األسئلة من -

  . الذعر الباثولوجية استجابات)46-39(األسئلة من-

  .أعراض سيكوسوماتية أخرى )61-47(األسئلة من-

  .الوهن وتوهم المرض ) 68-62(األسئلة من -

  األمعاء واألعراض السيكوسوماتية الخاصة بالمعدة)79-69(األسئلة من-

  .الحساسية المفرطة  والشك) 85-80(األسئلة من -

  .أعراض السيكوباتية ) 101-86(األسئلة من -

   درجـة    أي ال تعطـى  ) ال(اإلجابة   و  في هذا المقياس تعطي درجة     )نعم(إلجابة  وا

  قلـص  و,بنقل هذا االختيار إلى اللغة العربية وتحليـل فقراتـه            وقد قام محمود الزيادي   

خيـر  فيـصل   .( الختيـار   ا صـدق وثيـاب      حـساب فقـرة مـع     ) 82(االختيار إلى   

  .)116ص:2000الزراد،

 تحديد مدى تطابق تصرفات المفحوص       إلى ف هذا االختبار  ويهد : آلوني-اختبار جنكيز *

مما يقتضي اتخـاذ    . الذي يجعله عرضة لإلصابة بالذبحة القلبية        )A( النمط السلوكي    عم

  :هي ) أبعاد( فقرات4و يتألف من .الخطوات الوقائية 

  . الميول االكتئابية -1

  . القلق واإلرهاق النفسيين-2

  . الميول العصابية -3

  .ابات الجسدية اإلص-4
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.  اليزابيت موسون    ترجع فكرة رسم الزمن إلى    :اختبار رسم الزمن في السيكوسوماتيك      *

  المفحوص الذي يعكس الزمن ،هو رسم يستطيع إعطاءنا وتري أن رسم

ويتم تحليله وفـق مبـادئ      .  من الدرجة األولى للفحص السيكاتري       ةفكار توجيهي 

ويتطلب استخدام هذا االختبار تعـرف  .قرية خاصةواختبار ال تحليل االختبارات المرسومة  

 2008محمـد محمـود بنـي يـونس ،        .( الفاحص على مبادئ االقتصاد السيكوسوماتي      

 . ) 499ص:

اإلشارة إلى أن هذه االختبارات هي وسائل مساعدة في التشخيص ولكنهـا            وتجدر  

ت مـع وإجـراء     باالستخدام المتزامن لهذه االختبـارا    لذلك ينصح الباحثين    ،  ليست كافية 

  . فحوص المبالت مع مقاباإلضافة إلى إجراء.مختلف الفحوصات البيولوجية

لتـشخيص هـذه    : التشخيص الفـارقي لالضـطرابات الـسيكوسوماتية         -7-2

 التمييز بين أعراضها وأعراض االضطرابات األخرى التي        أواالضطرابات ينبغي التفرقة    

ـ  و ربما تتشابه معها في الجوانب الجسمية      سية وهـذا لتجنـب التـداخل بـين هـذه           النف

  .االضطرابات حتى يتم تقيمها تقيما دقيقا ينبغي التفرقة بينها أثناء التشخيص 

تختلف اإلضطرابات النفسجسمية    و :الهستيريا   و الفرق بين االضطراب السيكوسوماتي   *

فيجب أن نؤكد على نقطتين هامتين األولـى هـي أن           ،  )التحول  ( عن اضطراب التغير    

 هي مرض حقيقي يسبب تلفا فـي الجـسم وأن مثـل هـذه               ةضطرابات السيكوسوماتي اإل

اإلضطرابات الناتجة عن عوامل انفعالية ال تعني أن األلم وهمي فقد يموت األفراد لمجرد              

كمـا يموتـون نتيجـة      ،  وجود عوامل نفسية نتج عنها ارتفاع في ضغط الدم أو القرحـة           

  .صابة البدنية ألمراض مشابهة ناتجة عن العدوى أو اإل

ال تتضمن تلفا عضويا ولكنها تؤثر عامة       " التحول  " ن اضطرابات التغير    أ: الثانية  

و يرتبط أي عرض منهـا      .)الحسية   و الحركية( على وظائف األجهزة العضلية اإلرادية      

  .بصراعات ومكاسب ثانوية من وراء هذه األعراض

 لفـروق التشخيـصية   حدد حسن مصطفى عبد المعطي مجموعة من ا       وعلى ذلك   

  :نوجزها في الجدول التالي بينهما
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الهـستيريا   و الفرق بين االضـطرابات الـسيكوسوماتية     يوضح   )03(جدول رقم   

  التحويلية

  .)30ص:2003، حسن مصطفى عبد المعطي( المصدر

 الهستيريا التحويلية االضطرابات السيكوسوماتية

تصيب األعضاء التـي يـشرف عليهـا        -

  .الالإرادي الجهاز العصبي 

 األعراض الجسمية نتاج مباشر لـصدمة       -

  ضغط نفـسي   أو مزمنة   تنفسية أو انفعاال  

  .يخلو من الداللة الرمزية و

بنيويا وقد   و االضطراب العضوي وظيفيا  -

  .يصاب أكثر من عضو 

 العرض السيكوسوماتي ال يحدث فجـأة       -

دريجيا وعلى مراحـل بـسبب      تإنما يحدث   

  .تراكم عوامل مختلفة 

العـالج   و المزاوجة بين العالج الطبـي     -

الـشفاء يكـون     و )العالج التكاملي (النفسي  

  .يتطلب وقتا  وصعبا

يكترث بمرضه كثيرا ،وعنصر المنفعـة      -

 خفي في حال وجودهو فيه غير موجود أ

 تصيب األعضاء التي يـشرف عليهـا        -

  .الجهاز العصبي المركزي 

األعراض الجسمية عبارة عن تعبيـرات      -

 دوافع مكبوتـة وصـراعات ال       رمزية عن 

  .شعوري 

  .االضطراب العضوي يكون وظيفيا فقط -

  

يمكــن أن يحــدث العــرض الجــسمي -

  .الهستيري فجأة 

  

يلعب اإليحاء   و العالج النفسي يكون كافيا   -

  .يكون الشفاء سهال  ودورا هاما

  

ال يكترث المريض باضـطرابه ،بـل إن        -

  عنصر المنفعة الذي يتوخاه واضح
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  :ملخصة في الجدول الموالي  : العصاب والفرق بين االضطرابات السيكوسوماتية*

  االضطرابات السيكوسوماتية والفرق بين العصاب يوضح )04(جدول رقم 

   .)104ص:2000 الزراد ، خيرفيصل(  المصدر

 العصاب االضطراب السيكوسوماتي

 سيطرة االضطراب العـضوي النفـسي     -

فسية بعد إصابة   غالبا تختفي األعراض الن   و

  .العضو 

  .وظيفي ومحدد و إضطراب عضوي-

  و األعـضاء  و له عالقـة باألعـصاب    -

  .الهرمونات 

  .لحد ما  سلوك الفرد يبقى عاديا-

قد يـصاحب الـسبب النفـسي أسـباب         -

  .لها دالالت رمزية، عضوية مهيأة

العـالج   و ين العالج الطبـي    المزاوجة ب  -

بحيث تتحسن بعـض الحـاالت      . النفسي

  .خرى تشفي بصعوبةوأ
 

سـلوكه   و تسيطر على شخصية المريض   -

حالة القلق أو االكتئاب أو الوسواس أي أن        

  .الحالة النفسية تكون مضطربة 

  . عبارة عن إضطراب وظيفي-

 ليس له عالقة باالضـطراب العـضوي      -

  ).الجسم سليم غالبا  (عصبيالو

  .قد يضطرب سلوك الفرد -

الالت له أسباب نفسية كلية ولـيس لـه د        -

  .رمزية 

  . العالج النفسي يكون كافيا لتحقيق الشفاء-
 

  

فالفرد المتمـارض يتظـاهر    " Malingering"التمارض واالضطرابات السيكوسوماتية*

ذلك لتجنب موقف غير سار من المواقف الصعبة ،حيث يـصبح نموذجـا              و بأنه مريض 

ـ              ضمني ،أمـا فـي     يشار به إلى اضطراب في السلوك أو يدل على العصاب النفـسي ال

 اضطراب فعلـي   و يشعر الفرد بألم   و االضطراب السيكوسوماتي فان المعاناة تكون حقيقية     

  .)32ص:2003، حسن مصطفى عبد المعطي (.اختالل وظيفي في العضو المصاب و
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  : "Somatisation" التبدينأواضطراب التجسيد  واالضطرابات السيكوسوماتية*

تاريخ ألشكال من االضطرابات البدنية المتعـددة       فاضطراب التبدين يتميز بوجود     

 حـدوث   أوينتج عنه البحث عن العالج       و تستمر لعدة سنوات   و التي تبدأ قبل سن الثالثين    

وتشمل األعراض الم بالرأس أو البطن      ...الوظيفي   و  االجتماعي األداءقصور في مجاالت    

رية ،وقد تشمل أعراضا معوية     و خالل الدورة الشه    أ  المستقيم أو أثناء التبول    أوأو الصدر   

وجود عالمات عضوية أو أعراض فيزيولوجية       دون...التقيؤ  ، و الغثيان، و كانتفاخ البطن 

 أو حد كبير بـالقلق      إلىترتبط   و  ادعاء أوهي أعراض ال تنتج عن قصد       ، و محددة المعالم 

يـرة  بذلك تختلف أعراض التبدين عن االضطرابات السيكوسوماتية في أن األخ          و االكتئاب

 واضـحة   إكلينيكيةيظهر الخلل بصورة     و تصيب جهازا عضويا محددا من أعضاء الجسم      

  .)32،ص2003حسن مصطفى عبد المعطي،.(المعالم 

تـوهم المـرض    :" "Hypocondraisisتوهم المرض  و االضطرابات السيكوسوماتية *

إلصابة أو خوف مرضي من ا    يبدي فيها الفرد انشغاال زائدا ومستمرا بوظائف البدن          حالة

فنجد المريض  . في حين تكون وظائف البدن في حدود السواء أو العادية          .بمرض عضوي 

يشتكي من أعراض واسعة الطيف وشكاوي بدنية كثيرة ،إال أن الطابع الغالب عليها هـي               

وهذه األوهام غالبا ما تكون عصابية      .الصدر والرأس والرقبة   و البطنية–الشكاوى الحشوية   

فـي  . المسرة في حاجات االرتباط بالغير     و  باالهتمام المفرط بالذات   ،حيث يتميز المريض  

تكون فعلية في شكل خلل فعلـي فـي         السيكوسوماتية   األمراض في   اإلصابة أنحين نجد   

  . ) 107 ،106ص ص  :1998محمد حمدي الحجار،.(أنسجة أو خاليا العضو 

د المنعم المليجـي  يفرق عب و:والعصاب والمرض العضوي االضطرابات السيكوسوماتية *

المرض العضوي البحت ،حيث أشار إلى أن        و االضطرابات السيكوسوماتية  و بين العصاب 

 االضطرابات  أن إالاألعراض في االضطرابات الثالثة تظهر خلل في الوظائف الجسمية          

  )201،ص1994 النيل ،أبوالسيد .(معروف  والعضوية ناتجة عن أثر بيئي خارجي مادي

   :إلىء المرضى القادمين للعالج كما يصنف األطبا

هو يشكو من اضطراب في احد أعضاء الجسم دون وجـود دليـل              و :المريض الوظيفي -

علما انـه غيـر مـصاب       ، فقط   ي ذات هعلى مرض عضوي حقيقي ،مما يجعل من شعور       

   .بالذهان
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يكون مصابا بمرض عضوي واضح حيث أسبابه عضوية محضة          و :المريض العضوي   -

  . أن له أسباب أخرى عاطفية بسيطة أو جانبية  وراثية ،كماأو

مرض عضوي يتعلـق بوظـائف الجهـاز        ) : السيكوسوماتي  (جسمي  -المريض النفس -

عطـوف محمـود ياسـين      .(يعتمد بالدرجة األولى على عوامل نفـسية         و العصبي الذاتي 

  ) .50ص:1988،

  :عالج االضطرابات السيكوسوماتية  -8

ليس وهما أو تصنعا مـن       و واقعي و حقيقيالمرض السيكوسوماتي مرض عضوي     

 باتاطرضاالهذه  وعالج  .ةغاية ما في األمر أن أسبابه نفسية واجتماعي       ،  طرف المريض 

هنا يجب التركيز على العـالج التكـاملي بـين           و )جسد   و نفس(عالج الفرد ككل    يتطلب  

ج  الطـرق المـستخدمة فـي عـال        أهموفيما يلي   .  واالجتماعي النفسي و العالجين الطبي 

  :باختصار جسمية-االضطرابات النفس

لـضبط   العقـاقير الطبيـة    و  األدويـة  باستخدام ):الطبي  (العالج باألدوية    -8-1

 تحت إشراف ومتابعة طبية     الوقاية من التعرض للنوبات    و –الحشوية  –األعراض الجسمية   

من المـصابين    %90فمثال وجد أن    ،  ويتنوع العالج الطبي تبعا لنوع االضطراب نفسه      ،

   )35ص:2002زينب محمود شقير،.( المناسببعد تلقيهم العالجبالتهابات جلدية تم شفائهم 

مـستقل بقـسميه    لالتي تكيف الجهاز العـصبي ا     المسكنات   و المهدئات توصف   كما

 يمكـن أن    لكن ال  أغلب االضطرابات السيكوسوماتية   في. "السمبثاوي"و  "الباراسمبثاوي  "

ومع طـول    التعود عليها  و  انعكاسات تتعلق باستعمالها   يتجاوز ذلك ثالثة أشهر ،حيث لها     

  .ة ظ نقص اليق،النعاس: جانبية مثلأثاراستعمالها تسبب 

يتم عن طريق أدوية ليس لها مفعول كيميائي بـل           و ):بالسيبو(كذلك العالج البديل    

 اإليمان بالعالج خاصة مع المعالج ذي السمعة الكبيرة ،حيث         و يعتمد مفعولها على اإليحاء   

يلجا إليه األطباء خاصة مع الحاالت التي تكون        ، و من الحاالت تشفى هكذا   %) 35-30%(

 مـع ذوي    "سيبوالالب"ال ينجح   ، و ال تخضع للعالجات المعتادة    و فيها االضطرابات راسخة  

  .القلقيين   والمطاوعين وشك ،بينما ينجح عند األفراد االنفعاليين وحذر وصالبة

االنهيـار حيـث نجـد الـدكتور         و  المضادة للـضغط   الفيتاميناتكذلك باستخدام   

يركـز أيـضا علـى      ، و  الضغط بالفيتامينات خاصة   أثار يعالج    في فرنسا  "Lesser"ليسر
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 ال ننسى أن اإلفراط فـي       أن،و لكن يجب    ممارسة الرياضة  و أهمية نظام التغذية المتوازنة   

  ).155،157ص ص :2005بدرة معتصم ميموني ،(.الفيتامينات يكون مضرا 

وتتطلب بعض االضطرابات السيكوسوماتية التدخل الجراحي كما هو فـي حالـة            

  .قرحة المعدة

 خـالل تنـاول     وفيه يتم التركيز على سبب المرض من      : العالج النفسي    -8-2

جونب الكبت ،ومواجهة ضغوط     و ،والعمل على حل الصراعات النفسية    النواحي االنفعالية   

مـن   البـد  و دون االلتجاء إلى الحيل المرضية    ،عية   بصورة واق  التخفيف من القلق   و الحياة

ومـن  .بما يناسـب حالتـه    حياة المريض     أسلوب يفضل تعديل  و المريض بنفسه   ثقة إعادة

  :فنيات العالج النفسي األكثر استخداما مايلي

تستخدم على نطاق واسع اعتمادا على االفتراض األساسي لها في          : العالج السيكودينامي *

وما يرتبط بها مـن ظـروف       ،  ى حل صراعاتهم النفسية الالشعورية    مساعدة المرضى عل  

ويسعى العالج  . الكافي لحفزات الفرد     اإلفراغ العقبات التي تعوق     إزالةمرضية ،ومحاولة   

 اتجاهات شـعورية    إلى المزمنة في حياة الفرد      ةالالشعوري تحويل االتجاهات    إلىالتحليلي  

 المضاد ،التـداعي الحـر      حرطالطرح وال :همهاأة تقنيات   دومن ثم التغلب عليها وذلك بع     

وعليه فالعالج التحليلـي    .الخ...  ،تفسير األحالم  ،التغلب على المقاومة ،التنفيس االنفعالي    

عات وعقد ودوافـع    االكشف عن مابها من صر     و  الشخصية أغواريساعد على التعمق في     

   ).37ص  : 2002زينب محمود شقير ،.(مكبوتة ال شعورية

برامج تدخلية مبنيـة     استخدام يقوم هذا النوع من العالج على      :معرفي السلوكي العالج ال *

وذلـك   .قليل من حدوث النوبات لدى المرضـى      تعلى أسس النظرية المعرفية السلوكية ل     

 , أجـزاء صـغيرة    إلى عن طريق تقسيمها     همعلى فهم المشاكل المسيطرة علي     تهمساعدبم

بحيـث   .همكيفية تأثيرها علي   و المشاكل ببعضها  رؤية كيفية اتصال هذه      همهذا يسهل علي  و

 ،المشاعر األحاسيس،  األفكار ( : مجموعة من  بع عنه تنيمكن لمشكلة ما،أو حدث معين أن       

فكيفيـة التفكيـر    , كل هذه األجزاء يمكن أن تؤثر على بعضها البعض        ،  )األفعال،الجسدية

غيـر  تمكن أيـضا أن     ي و حسيا و حول مشكلة ما يمكن أن يؤثر على كيفية الشعور جسديا         

  .اكيفية تعامل الشخص معه



  بات السيكوسوماتيةاطرض اإل                               ل الثاني                الفص

  

 104

كيف  و )معرفي(فكر  يعلى تغيير كيف     السلوكي يساعد المريض      المعرفي والعالج

ز يركالت من خالل. أفضل على الشعور بشكل هساعدي التغير يمكن أن اهذ). سلوكي( عملي

اضها في أعر والمشكلةأسباب  عوضا عن التركيز حول. الصعوبات اآلنية وعلى المشاكل

استخدام تقنيـات  ب وهذا. الذهنية الحالية ة الفردتحسين حالعلى  من خالل العمل.الماضي

  .النمذجة والتدعيم  وضبط وتوجيه الذات، والتحصين المنظم

يهدف إلى مساعدة المريض على التعـرف علـى الـضغط     و:التدريب على االسترخاء*

 تعليمه تقنيات شد وإرخاء جـسمه       وأعراضه واستعمال االسترخاء للخفيف منه،من خالل     

  . على المشاعر التي يحس بها هانتباهفي نفس الوقت يركز  وبشكل منتظم

 أثبتـت  و أسهمت األبحاث الطبية الحديثة في زيادة اإلقبال على هذه الطريقة ن          قد  و

  .انعكاساتها العضوية وانه قادر على زيادة إفرازات مورفينات المخ مما يزيل أثار الشدة

خدم التدريب على االسترخاء بنجاح فـي عـالج مجموعـة متنوعـة مـن               يستو

       .الـخ ...ضـغط الـدم   ، و  الربو أزمات و كالصداع النصفي  :السيكوسوماتيةبات  اطرضاال

   ).111ص  : 2003مصطفى عبد المعطي، حسن( 

 ويطلق عليها أحيانا االسـترخاء البيولـوجي        : التغذية الراجعة البيولوجية   -8-3

يب الفرد على التحكم في بعض الوظائف الجسمية الالإراديـة مثـل التـوتر              تدر :وتعني

جهـزة  األاسـتخدام   الخ ،من خالل    ...إنتاج موجات ألفا في الدماغ     و ضغط الدم  و العضلي

  االليكترونية

  .الخ...جهاز التخطيط الكهربائي للدماغ ،وجهاز الرسم الكهربائي لوظائف القلب : مثل

 الجهاز ويطور قدراته الذاتية في التحكم فـي جهـازه           ويتعامل المريض بنفسه مع   

من خالل مراقبته لتغير العمليات الفزيولوجية عن طريق التأثير الفكري           .العصبي المستقل 

 مع الممارسة تدريجيا يصبح الفرد قادرا على اإلدراك والوعي بآثار الضغط           .على الجسم   

   ).158ص :2003بدرة معتصم ميموني ،.( تخفيفها على أساس الفكرو

،نذكر ،  هناك طرق عالجية عديدة ناشئة تستخدم لعالج األمراض السيكوسوماتية        و

  تطبيقاته في عالج األمراض الجسدية ومن ابرز رواده ومنها العالج بالموسيقى

Jeffry rody" " األمراض النفـسية    في عالجالذي حصل على نتائج ملموسة– 

   )480ص : 2008حمود بني يونس ،محمد م( .الجسدية باستخدام الموسيقى
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 العالج بالضحك ،العـالج بـالنوم      و باألصابعكذلك طريقة الوخز باإلبر والضغط      

ما تزال قيـد     على أن هذه العالجات   . الخ  ... الروحية   الرياضاتالعالج بالصالة وسائر    و

  .التجريب بحيث يصعب استخالص النتائج الحاسمة بشأنها

اتية البد من العالج الطبي لعـالج االضـطراب         بات السيكوسوم اطرضلعالج اال و

  ،والعالج النفسي لحل الصراعات والمشاكل الوجودية التي يعاني منها المريض العضوي

،لكي ال تعاود األعـراض     من العالج هو عالج المريض ككل نفس وجسد          فالهدف

  . أخرىاضطراباتالظهور في شكل 

  

  خالصة

ى أن اإلنفعاالت ال تؤثر فقط على الوظائف        عل األبحاث القديمة والحديثة   أكدت كل 

  .الجسدية ولكنها أيضا تسبب أمراضا نفسية وجسدية

اإلضطرابات اإلنفعالية بمختلف أنواعها ودرجـات شـدتها         التأثير الناتج عن   وهذا

 أعيقت الطاقة اإلنفعالية عن اإلنطالق في شكل        إذاعلى الحالة النفسية لدى الفرد وال سيما        

 يساعد على تـضخم اإلضـطرابات       اازداد تراكمها واشتدت وطأتها مم    و سلوك خارجي، 

   .سيكوسوماتية  اضطراباتإحداثتسبب في ت ف،والتوترات الحشوية
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  :تمهيد

. بعد تعرضنا في الجانب النظري إلى أهم ما يتعلق بمتغيرات الدراسة من األدبيات            

خصصنا الجانب التطبيقي لنوضح اإلجراءات المنهجية للدراسة لتحديد الموضوع بـأكثر           

تشخيص طبيعة العالقة الموجـودة بـين متغيـرات          و  وذلك بهدف استكشاف   ،دقة ممكنة 

التحقق من الفرضيات المقترحـة كحلـول مؤقتـة          و شكالية،اإلحاطة بأسئلة اإل   و الدراسة

  .لإلشكال المطروح

 ومن أجل ذلك اتبعن مجموعة من الخطوات الخاصة بإجراءات الدراسة الميدانيـة           

هـو المـنهج الوصـفي اإلرتبـاطي         و تمثلت في اختيار منهج مناسب لطبيعة الدراسة      و

ها بطريقة قصديه وفقا لمجموعـة      م اختيار تثلة  أجريت الدراسة على عينة مم     و والمقارن،

  أدوات القيــاس مــن أجــل جمــع البيانــاتوطبقــتالــشروط  ومــن الخــصائص

 المعلومات،وعولجت البيانات الكمية عن طريق أساليب إحصائية مناسبة باستخدام برنامج         و

spss 16 اإلصدار.  

  :المنهج المستخدم في الدراسة -1

الكيفيـة التـي     و نهج المستعمل تعتمد صحة أي بحث علمي بدرجة كبيرة على الم        

 نبغـي المراحل المتتالية التي ي    و اتالمنهج عبارة عن مجموعة من اإلجراء      و ها، ب أستعمل

مـوريس   (.لوصـول إلـى نتيجـة دقيقـة       امنظمـة مـن أجـل        و إتباعها بكيفية متسقة  

  ).99ص: 2006أنجرس،

الوصفي اإلرتباطي والمقارن،كون األسلوب    بأسلوبيه  وتم استخدام المنهج الوصفي     

نظـرا ألن هـذه      و األكثر استخداما في دراسة الموضوعات المتعلقة بالمجاالت اإلنسانية       

  .ستخدم هذا النوع من المناهجابين أنه من المناسب تالدراسة ذات طابع نفسي اجتماعي 

هتم يأو الظاهرة كما توجد في الواقع و      دراسة الواقع   : "ويعرف المنهج الوصفي بأنه   

يوضـح   و يعبر عنها تعبيرا كميا، فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة         و ابوصفها وصفا دقيق  

حجمهـا   و ما التعبير الكمي فيعطيها وصفا رقميا يوضح مقدار هذه الظـاهرة          أخصائصها  

  ).129ص :1995وش،حوعمار ب"(.ودرجات ارتباطها مع الظواهر المختلفة األخرى

تفـسيرها   و تحليلهـا  و ناتمنهج يعتمد على جمع البيا    : "كما يعرف أيضا على أنه    

وضع الفروض ثم اختيـار عينـة        و باستخالص دالالتها ،انطالقا من تحديد مشكلة البحث      
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تفـسيرها   و تحليلها و وضع قواعد لتصنيفها   و البيانات و البحث ،و أساليب جمع المعلومات    

محمـود عبـد الحلـيم منـسي، سـهير كامـل أحمـد              ".(في عبارات واضحة محـددة    

  ).44ص:2002،

المقارنة، التـي تـدرس      و هذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية اإلرتباطية     وتندرج  

العالقات بين المتغيرات ،فهي تصف هذه العالقة وصفا كميا ألن الغـرض مـن جمـع                

 عضها الـبعض اآلخـر    بالبيانات هنا هو تحديد الدرجة التي ترتبط بها المتغيرات الكمية ب          

  ).231ص:2004أبو عالم،رجاء محمود (.عامل االرتباط ميعبر عن ذلك بو

إذا وتحدد ما   فالدراسة اإلرتباطية تعمل على جمع البيانات حول متغيرات الدراسة          

التعبير عنها بشكل كمي مـن خـالل         و إيجاد قيمة تلك العالقة    و كانت هناك عالقة بينهما   

  ).350ص:2000سامي محمد ملحم، ( .معامل االرتباط

 تعتمد على المنهج الوصـفي اإلرتبـاطي        وهذا ما تهدف إليه الدراسة الحالية فهي      

هي مدى ارتباط تعرض المـرأة داخـل أسـرتها           و لدراسة العالقة بين متغيرات الدراسة    

ار صحة الفرضـيات    ب الخت ممتصفهذه الدراسة   .إصابتها باالضطرابات السيكوسوماتية  ب

مالت  تلـك المعـا    بذلك فإن كل ما يتم التأكد منه هو كون        و،  الخاصة بمعامالت االرتباط  

          فـي الدراسـات اإلرتباطيـة عـن        هذا وينصح أن ال يقل حجـم العينـة          .معنوية أم ال  

  .دقة  وحتى يتمكن الباحث من الوصول إلى نتائج أكثر صدقا) فردا30(

  ).137ص :2007منذر الضامن، ( 

هـذا حـسب     و وبما أن الدراسة أيضا تهدف إلى معرفة الفروق بين المجموعـات          

الذي يرتكز على إجراء     و وحة،فإنها تعتمد على المنهج الوصفي المقارن     الفرضيات المطر 

تفسيرها من   و المقارنات بين الظواهر المختلفة الكتشاف العوامل التي تصاحب حدثا معينا         

  .أجل فهم تلك الظاهرة

رتباطية بـين   ابحث المقارنة السببية يستقصيان عالقة       و وبما أن البحث اإلرتباطي   

ارنة السببية تقرر االرتباط من خالل دراسة فيما إذا كانت المجموعـات            المتغيرات، فالمق 

 تختلف أيضا في خصائص أخرى      )متغيرات مستقلة (التي تختلف في خصائصها المحددة      

  ).136ص :2007منذر الضامن، ).( متغيرات تابعة(
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لمـاذا؟   و وحسب عبد الفتاح محمد دويدار فإن البحث المقارن يرتكز على كيـف؟           

 ظروفـا  و العوامل أو الظروف التـي تـصاحب أحـداثا        عن  لظاهرة التي تكشف     ا تحدث

  ).173ص:1998عبد الفتاح محمد دويدار،( .عمليات معينةو

 الباحث التعرف على األسباب التي      فيهالبحث الذي يحاول     ":كما يعرف أيضا بأنه   

ـ  و تقف وراء الفروق التي تظهر في سلوكيات المجموعات المختلفـة مـن األفـراد              ي ف

  ).354ص :2000سامي محمد ملحم،(  ."األوضاع القائمة في حالتهم

االستداللية بحث يـتم     و ويتم تحليل النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية الوصفية      

تحليل التباين األحادي،و ذلك بحـسب   و )ت(مقارنة المتوسطات الحسابية باستخدام اختبار      

  .عدد المجموعات الداخلة في الدراسة 

  القول أن الدراسة الحالية اعتمدت على المنهج الوصفي بأسلوبية اإلرتباطي          ويمكن

 .ار صحة الفرضيات المطروحة بلدراسة الكمية أو الموضوعية الختالمقارنة في او

  : حدود الدراسة- 2

  ة ــيشمل تطبيق الدراسة االستطالعية للدراسة الحالي:   الحدود المكانية-1 -2

وهذا بمساعدة بعض الـزمالء بتوزيـع       . اتنه وسطيف وورقلة     واليات وهي بسكرة وب    4

  .استمارة الدراسة االستطالعية في هذه الواليات 

   واليتـي بـسكرة وباتنـة      ىأما الحدود المكانية للدراسة األساسية فقد اقتصرت عل       

بحيث طبقت أدوات الدراسة على عينة النساء المعنفات في العيـادات النفـسية والطبيـة               

  .سكرة وكذلك بجمعية نجدة النساء في شدة بوالية باتنة بوالية ب

 عينة النساء غير المعنفات فطبق في أمـاكن عديـدة           ىأما االختبار الذي طبق عل    

  .منها جامعة محمد خيضر بسكرة وبعض المنازل في والية بسكرة   بسكرةبوالية

الفتـرة   طـول    ىتمت اإلجراءات الميدانية للدراسة عل    :  الحدود الزمنية    -2 -2

  .2008 غاية شهر أكتوبر ى إل2008الممتدة مابين شهر جانفي 

 إجراءات الدراسة   -:بحيث بدأت إجراءات الدراسة الميدانية وفق الخطوات التالية         

  .2008  غاية شهر مارسىخالل الفترة الممتدة مابين شهر جانفي إل: االستطالعية 

لمحكمين خالل الفترة الممتدة مـا بـين         األساتذة ا  ى إعداد أدوات الدراسة وتوزيعها عل     -

  .2008أفريل   وشهر مارس
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 ثـم حـساب الخـصائص       ،ين خالل شهر مـاي    قن عينة الت  ى الدراسة عل   تطبيق أدوات  -

الدراسـة األساسـية بغـرض جمـع          من أنها مناسبة لتطبيقها في     السيكومترية لها للتأكد  

  .المعلومات الضرورية للدراسة 

ـ           إجراء التطبيق الميداني   -  ى للدراسة األساسية خالل الفترة الممتدة مابين شهر جوان إل

  .2008غاية شهر أكتوبر 

  :الدراسة االستطالعية -3

 االجتماعية و أساسية في البحوث النفسية    و تعتبر الدراسة االستطالعية خطوة هامة    

  .حيث تهدف إلى استكشاف الظاهرة المدروسة كما هي في الواقع المعاش

 من أجل اإلحاطـة أكثـر بهـذا         :راء الدراسة االستطالعية   الهدف من إج   -3-1

  :ويمكن تحديد أهدافها كما يلي، الموضوع قمنا بإجراء الدراسة االستطالعية للدراسة

البيانات، النظرية التي تساعد على صـياغة المـشكلة          و  جمع أكبر كمية من المعلومات     -

الرسائل الجامعيـة التـي      و المجاالت و تحديد الفرضيات من خالل الكتب     و صياغة دقيقة 

 العنف الموجه ضد المرأة على وجه الخصوص،       و تناولت موضوع العنف األسري عموما    

كذلك شبكة األنترنات، حيث الحظت خالل ذلك أن أغلب الدراسـات اهتمـت بـالعنف               و

هذه الحاالت التي يتم فيها بتبليغ       و أو حاالت االغتصاب من األجانب أو المحارم      ،  ألزواجي

  ).األمن، الطب الشرعي.( الرسميةالجهات

الحصول على المعطيات األولية كما هي في الميدان حول  و  التعرف على ميدان الدراسة    -

  .مشكلة الدراسة

معرفة مظاهر وأشكال العنف الممـارس ضـد         و ا،الكشف عن الظاهرة المراد دراسته     -

ره بين أفـراد عينـة      كذلك مدى انتشا   و المرأة من قبل أفراد أسرتها في مجتمع الدراسة،       

  .ما هي األسباب الكامنة خلفه والدراسة االستطالعية

بيانات ميدانية باإلضافة إلى المعلومات النظرية من أجـل بنـاء أداة             و  جمع معلومات  -

، عمـر ال: هي   و  في ضوء عدة متغيرات    هي مقياس العنف األسري ضد المرأة،      و القياس

  .لعملا و االجتماعيةالةالح، المستوى التعليمي

  . التعرف على الصعوبات التي تعترض سبيل إجراء البحث على جميع األصعدة-
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مـن خـالل    ،  إبراز أهميتها  و المعطيات الميدانية  و  الدراسة األساسية بالمعلومات   اء إثر -

وجهات نظرهم حول ظاهرة العنف      و التعرف على مختلف أرائهم    و التقرب من المبحوثين  

  .مخلفات هذه الظاهرة والجزائرياألسري ضد المرأة في المجتمع 

طبقت استمارة الدراسـة    : المكاني للدراسة االستطالعية   و لزمنيا المجال   -3-2

هـي   و  واليـات  4االستطالعية على المبحوثين من الجنسين بطريقة عرضية من خالل          

  .وسطيف وورقلة، باتنة، بسكرة

 إلى  2008جانفي   5و استغرق إجراء الدراسة االستطالعية مدة شهرين ابتداء من          

  .2008 مارس 10غاية 

 فـردا   )60(شملت عينة الدراسة االستطالعية   :  عينة الدراسة االستطالعية   -3-3

هذا بهدف معرفة وجهات نظرهم      و . وزعت عليهم االستمارة بطريقة عرضية     ينمن الجنس 

تضمنت أسئلة االستمارة    و حول ظاهرة العنف األسري ضد المرأة في المجتمع الجزائري        

  :أسئلة رئيسية هيخمسة  -)01(أنظر الملحق رقم -

   األسرة ؟عنف الممارس ضد المرأة داخلحسب رأيك ما هي أهم مظاهر ال - 1

  . من يقوم بممارسة العنف ضد المرأة داخل األسرة ؟-2

  .ن تعرضت المرأة داخل أسرتك للعنف ؟أ و هل حدث-3

  .؟للعنف تتعرض لماذا -4

  من مارسه ضدها ؟ -5

 خصائص أفراد عينة الدراسة االستطالعية حسب متغير الجنس، العمر، الحالة           كانت و -

  : موضحة في الجدول التاليهيالمستوى التعليمي كما  واالجتماعية
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  ).60=ن (/ يمثل خصائص أفراد عينة الدراسة االستطالعية) 05( جدول رقم 

  

يث الجـنس   ن ح من خالل الجدول نالحظ أن عينة الدراسة االستطالعية قسمت م         

من حجـم    %43,33 بـبنسبة مئوية تقدر     ، 26ل عدد الذكور    ثإناث حيث يم   و إلى ذكور 

ـ    بن،  34 أما عدد اإلناث فكان      ماليةاإلجة  العين ـ  مـن الع   %56,6 ـسبة مئوية تقدر ب ة ين

ـ ة أي أكثر من نصف الع     هي النسبة الغالب   و يةلاإلجما ـ يتنوهـذا   . ة إنـاث  ين  بعـض   ةج

 حيث رفضوا اإلجابة عن أسـئلة       , مع فئة الذكور   طالبة الباحثة  ال الصعوبات التي واجهت  

إن وجد   و أنكروا وجود عنف ممارس ضد المرأة من قبل الرجل داخل األسرة           و االستمارة

  .مشروع  وفهو مبرر

سنة بمتوسط عمـري    ] 57-20[ ة االستطالعية ما بين     ينراد الع فتتراوح أعمار أ  

 سنة أي أن الغالبية راشدين بالنسبة       25بر من    سنة، حيث نالحظ أن المتوسط أك      29قدره  

  .للجنسين

 أفـراد  5أقل   و المستوى التعليمي ألفراد العينة االستطالعية يتراوح ما بين متوسط        

 هي أيضا نـسبة    و %18,33نسبة  ب فردا   11وهي نسبة ضئيلة ،و ثانوي       %8,33نسبة  ب

ـ أغلبية أفراد الع  أي  .هي نسبة مرتفعة     و % 73.33نسبة  ب فردا   44قليلة،و جامعي ب   ة ين

  .إناث وهذا بالنسبة للجنسين ذكورا ومستواهم جامعي

 الجنس ذكور إناث

 عمرال  سنة25 ≤  سنة25›  سنة25 ≤ سنة25› 

  

  مج
 الحالة االجتماعية عازب متزوج عازب  متزوج عازبة متزوجة عازبة متزوجة 

  متوسط / / 1 1  1 / / 2 5

 واقل

 يثانو 3 / 3 3 / / 1 1 11

 جامعي 6 / 5 4 14 / 10 5 44

 يالمستو

 الدراسي

 مج 9 / 9 8 15 / 11 8 60
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 ينأقل من الجنسين كلهم عـازب      و سنة 25أما الحالة االجتماعية فكانت بالنسبة لفئة       

  أفراد عـازبين   9 سنة فكانت بالنسبة للذكور      25أما بالنسبة للفئة العمرية أكبر تماما من        

  . متزوجات 8 و عازبة11 فكانت  متزوجين أما بالنسبة لإلناث8و

هـي   و % 73.33 فردا بنـسبة     44إجماال نالحظ أن عدد العازبين في العينة هو         

   .% 26.66 متزوج فقط بنسبة 16 المتزوجون من الجنس بينما يمثل النسبة الغالبة،

و منه نستنتج أنه بالنسبة ألفراد العينة االستطالعية أن نسبة اإلناث أكبر من نسبة              

المستوى الدراسي جـامعي     و بالنسبة للحالة االجتماعية نسبة العازبين هي الغالبة       و رالذكو

  . سنة هي الغالبية بالنسبة للجنسين25الفئة العمرية أكبر من  وأيضا هو الغالب،

  :مناقشة نتائج الدراسة االستطالعية و عرض-3-4      

  :مناقشة استجابات أفراد العينة حول السؤال األول  و عرض-1

 .حسب رأيك ما هي أهم مظاهر العنف الممارس ضد المرأة داخل أسرتها-

  :وكانت النتائج حسب الجدول التالي

يمثل التكرارات والنـسب المئويـة السـتجابات أفـراد العينـة            ) 06 ( رقم جدول

  . 60=ن ون≠ك3/االستطالعية حول السؤال األول 

  % ك3 2ك/إناث  1ك/ذكور  العبــــارة الترتيب

 76.66  46  26  20  المعاملةسوء   1
  75  45  26  19  عنف لفظي  2
 73.33  44  25  19  المشاجرات الدائمة  3
 66.66  40  26  14  فرض العزلة على المرأة بمنعها من الخروج  4
  65  39  22  17  الضرب  5
  40  24  15  9  التهديد  6
  40  24  15  9  عدم النفقة  7
  40  24  15  9  نزلمالطرد من ال  8
  40  24  16  8  سبب جنسهاتحقير المرأة ب  9

 38.33  23  14  9  الحرمان من التعليم  10
  35  21  14  7  اإلستالء على الممتلكات  11
  35  21  14  7  الهجر  12
 23.33  14  11  3  الجرح ألعمدي  13
 18.33  11  7  4  القتل  14
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أن أفراد العينة االستطالعية    ) 06(نستطلع من خالل النتائج المبينة في الجدول رقم         

سواء كانت عازبـة أو      ن من أهم مظاهر العنف الممارس ضد المرأة في أسرتها         يرون أ 

 ثم المشاجرات   ℅75 ثم العنف اللفظي بنسبة   .℅ 76.66 متزوجة هو سوء المعاملة بنسبة    

 ℅66.66 ، ثم فرض العزلة على المرأة بمنعها من الخروج بنسبة         ℅73.33الدائمة بنسبة   

أنه كل فعل يتسبب في إلحاق ضـرر نفـسي          الذي يعرف ب   و هي مظاهر العنف النفسي   و

 بناء على إفادات لعدد كبيـر مـن         1990وآخرون سنة    follingstes بالضحية حيث قام  

ات التي تعبر عن العنف النفسي نف األسري بوصف مجموعة من السلوك  النساء ضحايا الع  

  :ووضعها في فئات هي 

 المرأة بعدم الكفـاءة بهـدف       الهجوم اللفظي مثل إطالق ألقاب التي يقصد بها إشعار         -1

  .بقائها تحت السيطرة

  .العزلة التي تفصل المرأة على محيطها االجتماعي -2

  .مراقبة لكل سلوكاتها  والسلوك ألتملكي والغيرة الشديدة -3

  .التهديد اللفظي باالعتداء أو التعذيب أو الطالق -4

: 2007نـب درويـش،   أمل محمود الـدرة وزي    .(الشخصية ممتلكاتها تخريب وتدمير  -5

  ).2ص

 فقدان السيطرة على النفس من قبل المعتـدي،       بوهذه المظاهر ترتبط إلى حد بعيد       

تأكيدا  و )المرأة(ارا أو طريقة للهيمنة على الشخص األخر        خيشكل  تلكنها في الوقت نفسه     

  .سيطرته عليها  ولسلطته

مارسة هو م ، و هو مظهر من مظاهر العنف المادي أو الجسدي        و ℅65ثم الضرب   

القوة الجسدية ضد المرأة في شكل صفعات أو ركالت أو مـسك بـالعنف أو الـدفع أو                  

إلحـاق أذى    و ذلك قصد المساس بسالمتها الجسدية     و الخ....الضرب بأي شيء يجده أمامه    

  .جسدي لها وذلك بهدف عقابها أو تقويم سلوكها 

 ℅ 50كبر مـن    وتشكل هذه المظاهر حسب أراء أفراد العينة االستطالعية نسبة أ         

  جنسهم ويرجع ذلك إلى تصور المبحوثين رغم اختالف أعمارهم ومن المظاهر األخرى

حالتهم االجتماعية إلى أن أهم مظاهر العنف الممارس ضد          و ومستوياتهم التعليمية 

المتمثل خاصـة فـي      و العنف المادي  و المرأة في األسرة العنف المعنوي بمختلف أشكاله      
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أخرى من العنف في المجتمع الجزائري قـد تكـون أكثـر            الضرب رغم وجود مظاهر     

وقد يرجع سبب ذلك إلى إسقاط هـؤالء المبحـوثين لـصورة العنـف              ،  خطورة من هذه  

و هذا ينطبق مع ما توصلت إليه الدراسـة         .لمرأة في محيطهم االجتماعي     على ا الممارس  

لثقافية بوهران سـنة    ا و التي أجراها المركز الوطني للبحث في األنتروبولوجيا االجتماعية       
2006  

 . واليـة  21المناطق من    و  امرأة جزائرية من مختلف الشرائح     2043والذي يشمل   

فـي المنـاطق    مـنهن    ℅63تقطـن    و تبـا عاز منهن   ℅33 و  منهن متزوجات  ℅ 54

ضد المرأة مـا يـزال يمـارس         أن العنف : من أهم ما توصلت إليه الدراسة      و الحضرية،

 رتبـة فـي الم  يأتي  ي  شفهال و العنف اللفظي حيث أن   ،  إن تفاوتت صوره   و بمختلف أشكاله 

يليه العنـف   ،  ℅54األولى في قائمة أشكال العنف الممارس ضد المرأة الجزائرية بنسبة           

   ℅ 16بينما يأتي العنف الجسدي في المرتبة الثالثة بنـسبة          .  ℅22النفسي بنسبة قدرها    

 هذه النسبة األخيـرة تظهـر       ،و℅16و يأتي في المرتبة األخيرة التحرش الجنسي بنسبة         

  .اقعا في أماكن العمل  وضئيلة مقارنة بما تتعرض له
(www.middll-eastonline.com.) 

العنف "كما تتفق أيضا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسة التي قامت بها لجنة              

ه  نتـائج هـذ    تـشير في الجزائر حيث    التابعة للمعهد الوطني للصحة العامة       "ضد النساء 

الدراسة أن العنف ضد النساء في الجزائر يتزايد بصور مقلقة،و بأنه يـسجل أوال داخـل                

 9033حيث اتضح من عينة شـملت       ،  األسرة حيث أن أكثر حاالت العنف ترتكب داخلها       

 في إطار هذه الدراسة أن مرتكبي هذه االعتداءات هـم           نامرأة ضحية للعنف تم استجوابه    

مـن االعتـداءات     %50سرة ،حيث تشهد األسر أكثر من       من المعارف أو أحد أفراد األ     

ترض أن النساء المتواجدات في المنزل هن في مكان آمـن إال            ف بالرغم أنه ي   المعلن عنها، 

حيث أوضحت الدراسة أيـضا أن أغلـب الحـاالت يكـون            ،  أنهن األكثر تعرضا للعنف   

  :نفسي يمثل االعتداء ال والجرح ألعمدي واالعتداء جسديا حيث يتمثل في الضرب

ويعود انخفاض معدل االعتداء النفسي في هذه الدراسة          من هذه الحاالت،   20 من 1

من شكوى في   د ق استشارة الطبيب في مركز صحي أو     كون المستجوبات من ضحايا قمن ب     

  . لالعتداءنالعدالة إثر تعرضه وراكز الشرطةم
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عدم النفقة، الطـرد    التهديد،  :تتمثل في    و %40ثم تأتي هذه األنواع مجتمعة بنسبة       

  ،%38.33تحقير المرأة بسبب جنسها ثم الحرمان من التعليم بنسبة  ومن المنزل

هـي كلهـا     و %35كذلك الهجر بنـسبة     % 35اإلستالء على الممتلكات بنسبة      و

مظاهر ومؤشرات للعنف النفسي وهذه المظاهر قد تتعرض لها المرأة مجتمعة أو ألحدها             

 هـذا بجاء ترتيب هذه المظاهر      و مع أنواع أخرى من العنف،    كما قد تحدث متزامنة     ،  فقط

أيـضا يتمتعـون     و ة االستطالعية نظرا ألن األغلبية عزاب     ين من طرف أفراد الع    الشكل

حيث يرون أن هذه المظاهر موجودة لكن بنسبة أقل من          ) جامعي(بمستوى تعليمي مرتفع    

  .المظاهر السابقة

ة ميسون بنت علي الفايز في مدينة الرياض        وجاءت هذه النتائج مطابقة لنتائج دراس     

الجنـسية   و النفسية و تستقبل نساء تعرضن لإلساءة الجسدية      مؤسسة 14شملت  : بالسعودية

لت مؤشـرات   تمثقد   و جسدي و ن لعنف متزامن نفسي   تعرض.% 87حيث وجدت أن نسبة     

أمـا  ،  شـكلت أعلـى نـسبة      و الصفع على الوجه   و الرفس و العنف الجسدي في الضرب   

النعت بألفـاظ بذيئـة      و الشتم و ت العنف النفسي فتمثلت في المعاملة السيئة بالمنزل       مؤشرا

  . تحط من قيمة المرأة

 كما ظهرت مؤشرات أخرى تمثلت في تفضيل الـذكور علـى اإلنـاث باألسـرة              

دائما حسب نفس الدراسة، المرأة      و كذلك حرمانها من الميراث    و حرمان الفتاة من التعليم   و

  %64.1تمثل فئة المتزوجات بنـسبة       و %79ي من فئة الشباب بنسبة      المتعرضة للعنف ه  

  %.15.5فئة لم يسبق لها الزواج بنسبة و

ضـد    عن أشكال العنـف المختلفـة      2006كما جاء في تقرير األمم المتحدة لسنة        

 أن العنف الموجه ضد المرأة هو عنف قائم على أساس نوع الجـنس            ،المرأة حول العالم    

  هو عنف يمس المرأة على نحو جائر       و  ضد المرأة بسبب كونها امرأة     هو العنف الموجه  و

التهديـد بهـذه     و جنسيا بهـا   و عقليا و ألما جسديا  و يشمل كل األعمال التي تلحق ضررا     و

ويرى أن العنف    األعمال ،و اإلكراه على فعل ماال تريد وكل أشكال الحرمان من الحرية،           

 لد معين ،بل هو موجود في كل مكان تقريبـا،         ضد المرأة ال يقتصر على ثقافة معينة أو ب        

. سـياق اجتمـاعي آلخـر      من و مدى قبوله تختلف من مجتمع لآلخر      و لكن درجة شدته  

www. middll- Diwanalarab.com) (  
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،و أخيـرا القتـل     %23.33وجاء في الترتيب ما قبل األخير الجرح ألعمدي بنسبة          

ينة االستطالعية أن هذان المظهـران      نسبة قليلة من أفراد الع    رى  تحيث   ، %18.33بنسبة  

ه  من يمارس هذا النوع من العنف ضد المرأة في أسـرت           نأموجودان ولكن بنسبة قليلة،و     

الخيانـة   و سلوك يدفعه إلى ذلك مثل جـرائم الـشرف        بت  تإما مختل عقليا أو أن المرأة أ      

التبليغ عن  يجب   و سبب في جروح خطيرة للمرأة جريمة     تاعتبروا أن القتل أو ال    ، و الزوجية

  .مرتكبيه 

وهذا يتفق مع ما جاء في إحصائيات الدرك الوطني خالل الـسداسي األول لـسنة               

 قـضية مرتبطـة     45حسب ما كشفت عنه المالزمة بن حاج جلول سـميرة أن             و 2005

 نساء ضحية جرائم قتل ،و حسب       4ما راحت   كعلى األمهات ،   بالضرب والجرح ألعمدي  

ايا المعالجة من قبل مصالح الـدرك       قض طفيف في عدد ال    ائما هناك تراجع  نفس المصدر د  

  امرأة خالل سـنة    35 و  امرأة 46 توفيت   2002عام   بالمقارنة بالسنوات الماضية فخالل   

  . جراء االعتداء عليهن2004

 امرأة توفيت نتيجة تعرضـهن      13 أن   2005و تفيد إحصاءات رسمية نشرت سنة       

 ال تعكس الواقع في ظل رفــض النـساء          يبقى أن هذه األرقام    و للضرب من قبل ذويهم   

.  الضحايا للعنــف الزوجـي أو األسـري رفـع شـكوى ضـد المعتـدين علـيهن                 

.(www.middll- eastonline.com)  

 مفتوح مظـاهر أخـرى حـددها؟      ظهرت مظاهر أخرى من خالل السؤال ال       و هذا

  .حرمان األم من أطفالها بعد الطالق -  : في تمثلتو

  .بمن ترضاه زوجا لهازواج  عدم السماح لها بال-

  حرمانها من إبداء رأيها حول األمور التي تخصها -

  .بين إخوتها الذكور في المعاملة  ونهاي التفريق ب-

  . حرمانها من الميراث-

  .  إرغامها على اتخاذ قرارات رغم إرادتها–

  . تزويجها رغما عنها-

  .دائما بالسوء بالنسبة للمتزوجة  ذكر أهلها–
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ضـد المـرأة فـي األسـرة         بقى ترتيب هذه المظاهر للعنف الممارس     وعموما ي 

هذا الترتيب يتفـق مـع أغلـب نتـائج           و الجزائرية يمثل أراء أفراد العينة االستطالعية     

  . التي عرضناها السابقةالدراسات

   : حول السؤال الثانيينةمنافسة استجابات أفراد الع و عرض-2      

  .مرأة داخل األسرة؟ من يقوم بممارسة العنف ضد ال-

  :ة حول هذا السؤال ينالتالي يوضح استجابات أفراد العوالجدول 

   ن≠ ك 3/ .يمثل استجابات أفراد العينة حول السؤال الثاني) 07( جدول رقم     

  ؟من يمارس العنف ضد المرأة داخل األسرة ك  %ن

73,33%  األخ 44

71,33%  الزوج 43

21.66%  األب 13

18,33%  البنا 11

 األم 2 3,33%

  

من خالل الجدول نالحظ أن أراء أفراد العينة االستطالعية حول من يمارس العنف             

في المرتبة األولى ثـم الـزوج        % 73.3ضد المرأة في المنزل العائلي كانت األخ بنسبة         

  %50 هما النسبتان األكثر مـن     و هي نسب متقاربة  ، و في المرتبة الثانية  % 71.33بنسبة

لك أن األخ احتل المرتبة األولى قبل الزوج، في هذه الدراسة كون نسبة العازبين              يرجع ذ و

لـواقعهم المعـاش     أرائهم ما هي إال إسـقاط     ، و % 73.33العينة بلغت    من إجمالي أفراد  

بعد الزواج تجد عنف آخر وهـو عنـف          و ،حيث تعاني الفتاة من عنف األخ قبل الزواج       

  .الزوج 

قضايا المرأة فـي     و نتائجها الوزارة المنتدبة لألسرة   ففي دراسة رسمية كشفت عن      

 لمختلـف أنـواع     ريات يتعرضن من الجزائ  %54أفادت أن حوالي    ،  2006الجزائر سنة   

من % 19.1العائلية فوجدت أن     و حيث أجريت مقارنة بين أعمال العنف الزوجية      . العنف

   الجـسدي  لعنـف  العائلية لفظيـة أمـا ا      من أعمال العنف  % 16 و أعمال العنف الزوجية  

فـي  % 2.5مقابـل   من النساء للعنف الجسدي في المنزل الزوجي فـي    % 9,4تتعرض  ف
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الوسط العائلي حيث يمارس العنف في المنزل الزوجي الزوج أما فـي المنـزل العـائلي        

نالحظ من خالل هذه الدراسة أن المرأة تتعرض للعنـف سـواء             و .األم   و األب و الشقيق

  .العائلي  زل الزوجي أكثر من المنزلفي المن  أو الجسديأللفضي

دراسة حول العنف الزوجي    : أما في دراسة أخرى لإلتحاد الوطني للمرأة التونسية       

من الرجـال   % 40 أفادت أن هناك اتجاهات لتشريع مثل هذا السلوك فقد بين            1991عام  

% 30 و من الرجال  %44.14من النساء أن ظاهرة العنف ضد المرأة بسيطة وبين        % 30و

  .ن النساء أنه من الطبيعي أن يضرب الرجل المرأة من أجل تقويمهام

. ) (www.amanjordan. org.  

ويتضح من خالل هاتين الدراستين أن تعرض المرأة للعنف داخل أسرتها ظـاهرة             

الواقع المعـاش للمجتمـع      و يعتبر مشروع بالثقافة   و أسباب حدوثه  و أشكاله تعدد، و منتشرة

 اتزانهـا النفـسي    و ه خصوصا على صـحة المـرأة الجـسدية        بالرغم من خطورة نتائج   

  .أثره أيضا إلى األطفال في حاالت العنف الزواجي كما تمتد، االنفعاليو

 تحـت عنـوان اعترافـات       2008 فيفري   6وحسب مقال نشرته جريدة الخبر في       

من هؤالء النساء وقعـن ضـحايا عنـف         % 53أن  ،  2007 امرأة في    2375 ـل هاتفية

تؤكد اآلنسة وارد صبرينة مـديرة مركـز االسـتماع النفـسي            ، و  الجزائر ألزواجهن في 

الذي يستقبل مكالمات النساء ضحايا العنف ". نساء في شدة..نجدة "والقانوني التابع لجمعية    

ـ    ىإلانه بمجرد التحدث عبر الهاتف مع المتصلة يتبين أنها في حاجة            .  ى الدعم النفسي عل

وبالتالي تجد المتصلة نفسها متابعـة لعـالج         القانونيوجه الخصوص يتبعه بعدها الدعم      

جريـدة  ،  بورويلـة .ص.( فيه تحيىنفسي جراء ما تعرضت له من عنف في الوسط الذي           

  ).18ص :2006الخبر، 

ول وحسب آراء أفراد العينة االستطالعية أن نـسبة          من خالل الجد   ونالحظ أيضا 

أن عنف الرجـل     و .٪3.3بحوالي   ابنتها تضل ضئيلة جدا تقدر       ىم للعنف عل  ممارسة األ 

وان المرأة ال تمـارس العنـف       . ضد المرأة هو السائد سوءا كان الزوج أو األخ أو األب          

ـ ضد المرأة سوي في حاالت قليلة وغالبا ما يكون عنفها لفظي وهذا يرجع                الثقافـة   ىإل

ـ  ى في تفضيل الرجل علالسائدة في المجتمع والمتمثلة  ولي  المرأة وبسط سلطته عليهـا وت
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فـي عقـاب أو      حيث غالبا ما تقوم األم في حالة رغبتها       .عقابها وتقويم سلوكها     مسؤولية

  . األب أو األخ ليتولي ذلك بالنيابة عنها ىإلتوبيخ ابنتها بإحالة أمرها 

أن المرأة تتعرض للعنف من قبل األقارب       .آخر حدد : وظهر من االقتراح المفتوح   

  . لكن بنسبة أقل الخال،  الزوج، العمابن، الضرة، اآلخرين مثل أم الزوج

أن المرأة تتعرض للعنف    ،  استجابات أفراد العينة حول هذا السؤال      وما نستنتجه من  

سوءا من قبل الزوج أو غيره وغالبا من الطرف األقوى وهو الرجـل ،وأن               داخل أسرتها 

 ظـاهرة   وهي بالفعل  هذه الظاهرة منتشرة في المجتمع الجزائري ،لعد ة أسباب وعوامل         

  صـحة المـرأة النفـسية      ىتستحق الدراسة خاصة من ناحية اآلثار التي تترتب عليها عل         

  .والجسدية 

  :عرض ومناقشة استجابات أفراد العينة حول السؤال الثالث  -3

  ال        نعم : المرأة داخل أسرتك للعنف هل حدث وأن تعرضت-

  نويعم      مادي         : حدد ما شكله كانت نعم  إذا-

  :وكانت استجابات أفراد العينة حول هذا السؤال كما يلي

  مثل تكرارات والنسبة المئوية النتشار العنف ونوعه داخلي) 08 ( رقمجدول

   .60=  ن / العينة االستطالعية أسر أفراد

 مادي معنوي

 ك  ن ٪ ك  ن٪

  ك ن٪

  نعم 24 40٪ 8 13.33٪ 23  38.33٪
 

  ال 35 58.33٪ - - - -
 

  

خالل قراءة نتائج الجدول نجد أن آراء أفراد العينة االستطالعية حول تعرض            من  

٪، أي أن أكثر من نصف أفراد العينة        58.33بنسبة  ) ال(النساء للعنف داخل أسرهم كانت      

 اعتبار هؤالء المستجوبين أن ىوقد يعود ذلك إل أنكروا وجود مثل هذه الظاهرة في أسرهم 
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سرة وال يجب التصريح به وذلك لعدة أسباب منها تـأثير           هذا األمر شان داخلي يخص األ     

  . الثقافة السائدة في المجتمع

وهذا يدل أن ظاهرة العنف األسري ضد       . ٪  40أما الذين أجابوا بنعم كانت نسبتهم       

باعتبار العنف  وتعتبر هذه النسبة مرتفعة.سر أفراد العينة االستطالعية أفي  منتشرة المرأة

  .رة خصوصا، ظاهرة مرضية من الناحية النفسية واالجتماعيةاألس عموما وداخل

  :أما بالنسبة لطبيعة العنف فكانت النتائج كما يلي 

ونالحظ أن العنف الممارس داخل األسرة أو       . ٪  38.33ومعنوي   ٪13.33 مادي

٪ ثم العنف المـادي     38.33في المحيط االجتماعي لألفراد المستجوبين هو معنوي بنسبة         

  .٪ وأيضا تعتبر نسبة مرتفعة كون الظاهرة مرضية 13.33بنسبة 

  :عرض ومناقشة استجابات أفراد العينة االستطالعية حول السؤال الرابع  – 4    

  .؟ لماذا تعرضت للعنف -

  :وكانت استجابات أفراد العينة االستطالعية حول هذا السؤال كما يلي 

  :عوامل ذاتية تتعلق بشخصية الرجل*

  . عن رجولته بالعنف يعبر الرجل -

  . تعاطي الرجل للمخدرات أو الخمور -

  . قسوة األب أو الزوج -

  .عندما تكون أفضل منه  غيرة الزوج من زوجته أو األخ من أخته-

  . أخته ويحاول منعها من الدراسة والعمل نوشؤ يتدخل األخ في -

  . جهل بعض اآلباء واألزواج لحقوق النساء عليهم في أسرهم-

  .ار الرجل للمرأة  احتق-

  . الرجل الذي يمارس العنف ىانعدام الوازع الديني واألخالقي لد-

  . تعنيف المرأة بدون سبب -

  . أسرته ىعل  عدم اإلنفاق-

  . معاناة الرجل من مرض نفسي أو عقلي -
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  : ما يليكوكانت  عوامل ذاتيه تتعلق بالمرأة*

 بتخليها عن القيـام بواجباتهـا       وهذا للمرأة دور في خلق المشاكل داخل األسرة       -

  .اتجاه أسرتها وزوجها

  .الزوج  مخالفة الزوجة ألوامر -

  .والوقوف في وجهه  للرجل  عناد المرأة ومواجهتها-

  . محاولة المرأة إلثبات وجودها من خالل الخروج للدراسة والعمل -

  . الخروج من البيت دون مبرر -

  .ط االجتماعية  مخالفة المرأة ألوامر الزوج وللضواب-

  . المطالبة بحقوقها وتحميل الزوج فوق طاقته -

  . عدم تلبية المرأة لرغبات الزوج -

  . فقط ألنها امرأة وال تستطيع الدفاع عن نفسها-

  . األخ أو الزوج بكالم ال يتقبله ى الرد عل-

  . العقابستحقني األخطاء التي ترتكبها بعض النساء وبالتالي -

  .جتماعية عوامل ثقافية وا*

  . ثقافة المجتمع التي تكرس حق الرجل في عقاب أفراد أسرته الزوجة واألبناء-

  .  تدني المستوي الثقافي واختالفه بين أفراد األسرة-

  .  الفهم الخاطئ للدين-

  .  عدم التكافؤ األسري بين الزوجين-

  . نقص وانعدام الحوار بين أفراد األسرة -

  . الصراع بين األخوة -

  . وء معاملة بين الزوجين س-

  .وسوء الفهم كل طرف لآلخر   انعدام الثقة والتفاهم بين الزوجين-

  .تعرض الزوجين للضغوط النفسية واالجتماعية 

   .عوامل اقتصادية*

  . حب المادة وما يترتب عليه من مشاكل مادية لألسرة -

  . انخفاض المستوي االقتصادي لألسرة -
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  .كبطالة الزوج  ل اقتصادية واجتماعية معاناة األسرة من مشاك-

وهـذا مـن    ،  من خالل قراءة متأنية للعوامل المسببة للعنف ضد المرأة في أسرتها          

يتضح أن هنالك عوامل متعددة تتعلق بكـل مـن الـضحية            . خالل استجابات أفراد العينة   

، افيـة ومن يمارس العنف عليها وظروف العائلة االقتصادية واالجتماعيـة والثق         ) المرأة(

حيث نجد أن هذه العوامـل تتـداخل        .هذه العوامل بأوضاع المجتمع ككل       وكذلك ارتباط 

الذاتية والعوامل الخارجية لتشكل لنا مالمح أسر جزائرية تعاني من العنف            مابين العوامل 

  .داخل جدرانها 

: وهذه النتائج تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها فريدة بولـسنان فـي دراسـتها              

 فـي المجتمـع     رات االجتماعية للعوامل المساهمة في ظهور العنـف ألزواجـي         التصو

ـ    حيث وجدت أن العوامل الذ     .الجزائري ٪ حـسب   82 بنـسبة    ىاتية احتلت المرتبة األول

 رأسها انعدام الثقـة بـين       ىللعوامل المولدة للعنف الزوجي عل    تصور أفراد عينة الدراسة     

الثانيـة العوامـل     فـي المرتبـة    ثم تأتي .وجينثم غياب وانعدام الحوار بين الز     .الزوجين

  .المالية واالقتصادية لألسرة  المشاكل و في المرتبة الثالثة.السوسيو ثقافية 

  ).113ص  :2007فريدة بولسنان،(

وهذه العوامل ال تختلف عن العوامل المسببة للعنف األسري حسب الدراسة التـي             

العنف األسري فـي بلـدان المغـرب        : نوان  بع أجرتها الباحثة المغربية الجازية الهمامي    

تشكل الخالفـات العائليـة أحـد        حيث توصلت أنه في المحيط األسري     . العربي الكبير   

٪ حسب دراسـة تونـسية ونـسبة        23.2العوامل المسببة لحدوث العنف الذكوري بنسبة       

ديـة  وفي إطار العالقة الزوجية تكون العوامل الما      .المغربية   اناروز٪ حسب تقرير    40.5

٪ واستهالك الكحول والمخدرات والعالقات     30.5بنسبة   بالمال وبالراتب الشهري   المتعلقة

الجنسية غير المرغوبة أو الشاذة هي العوامل الرئيسية وراء اندالع العنف الزوجي بنسبة             

يكون العنف بدون سبب ظاهر بنسبة       كذلك يمكن أن   ٪ في المغرب  91 و ٪ في تونس  24.6

  ).7ص:2008الجازية الهمامي،  ( .اناروزحسب ٪ من الحاالت 14.1

  اإلماراتيـة ) مودة(كما تتفق مع نتائج دراسة نعيمة محمد يحي التي نشرتها مجلة            

  : العنف في النقاط التاليةىإل حيث حددت أسباب لجوء الزوج
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كذلك إحساسه  ،  لمشكلةل والقمع ظنا منه أنه حل        الضرب ى غيرة الزوج الشديدة فيلجأ إل     -

  .بالدونية أو رغبته في إظهار قوته الشخصية 

وعدم ضبط انفعاالته عند الغضب فيضرب ويكسر ويصرخ ألقل هفوة            سرعة االنفعال  -

  .السيما إذا كان يعاني الضغوط المالية والنفسية 

  . الفهم الخاطئ لمبدأ القوامة ظنا منه أنها ال تتحقق إال من خالل التسلط والعنف -

  .نابية سالطة اللسان واستعمال ألفاظ:  الزوجة في حد ذاتها منهاىسباب تعود إل أ-

  .و سوء استعمال أموال الزوج .إساءة معاملتهم  وتحقير الزوج وأهله-

  .وتحريض األبناء ضد والدهم .كذلك تعمد إثارة الزوج من خالل عصيان أوامره 

حيث  .77ري االلكترونية العدد    كما تتفق أيضا مع أسباب العنف الزوجي حسب مجلة بش         

أوردت أن السبب الرئيسي هو المرأة نفسها، وذلك عندما تتقبل العنـف وتتـسامح معـه                

مما يجعل الطرف اآلخر يتمادي أكثر فأكثر ثم تأتي في المرتبـة الثانيـة               وتسكت عليه، 

ـ               رفين األسباب الثقافية كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع اآلخر وهذا يكون مـن الط

وكذلك تدني المستوي الثقافي لألسر واألفراد واالختالف الثقافي الكبيـر بـين الـزوجين              

 الـزوج   ىألعلى مستوي ،مما يولد التوتر وعدم التوازن لد       اخاصة إذا كانت الزوجة هي      

  .فيحاول تعويض النقص من خالل الشتم واالهانة أو حتى الضرب 

 تعرض المرأة للعنـف فـي    ى المؤدية إل  ومن خالل هذه النتائج نستنتج أن العوامل      

وعوامل أخـري   ،  أسرتها تتمثل في العوامل الذاتية المتعلقة بشخصية المرأة في حد ذاتها          

 كما تتداخل مع العوامل االجتماعية والثقافية والدينية      ) .الرجل(تتعلق بشخصية المعنف لها     

من فرد آلخر ومن أسـرة      العوامل االقتصادية وهي تتفاوت في تأثيرها وإحداثها للعنف         و

  .تكراره والنتائج المترتبة عليه وأخري ومن مجتمع آلخر من حيث نوع العنف وشدته ىإل

   . عرض ومناقشة استجابات أفراد العينة حول السؤال الخامس-5

  :وكانت استجابات أفراد العينة حول هذا السؤال كما يلي   .؟ ضدها  من مارسه-
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  ار والنسبة المئوية لألشخاص الذين مارسوا العنف ضديمثل تكر) 09(جدول رقم 

  .سر أفراد العينة االستطالعية أالمرأة في 
األفــراد التكــرار

  الزوج  22

  األخ 15
  األب  6

  االبن  4
  الجد  2
  أم الزوج  1
 األم 1

  

 في ممارسة العنف ضـد      ىالزوج يحتل المرتبة األول   نالحظ من خالل الجدول أن      

ثم يليه في المرتبة الثانية األخ ثم األب ثم االبن          .أسر أفراد العينة االستطالعية     المرأة في   

ثم الجد أي أن المرأة تقع ضحية لعنف الرجل قبل الزواج وبعـده وان المـرأة ال تكـون        

أمها أو أم الزوج إال في حاالت قليلة وغالبا ما يكـون هـذا              ،  عرضة لعنف المرأة سواء   

 ثقافة المجتمع حيث يتولى الرجل السلطة       ىإلساء لفظي ويرجع ذلك     العنف المتبادل بين الن   

. توكل إليه مسؤولية عقاب وتقويم سلوك المرأة في حالة الضرورة          داخل األسرة وبالتالي  

  .خاصة العنف الجسدي 

االستطالعية حول هذا السؤال تتفق تقريبا       أفراد العينة  كما نالحظ أن نتائج إجابات    

حول السؤال الثاني ويرجع ذلك أن الفرد يبني آرائه عما يحـدث فـي              مع نتائج إجاباتهم    

ات متبادلة  سلوكمجتمعه من خالل ما يتلقاه من تنشئة اجتماعية في أسرته وما يشاهده من              

  .بين أفرادها 

حيث وجـد أن أكثـر      ،تفق أيضا مع نتائج دراسة سمير بن حداد في األردن           تكما  

 ٪ ثـم اآلبـاء بنـسبة        43.5هم األزواج بنسبة تقدر     الفئات ممارسة للعنف داخل األسرة      

  .٪8.6األم بنسبة  ٪ ثم31.4

ونستنتج من خالل عرض ومناقشة استجابات أفراد العينة االستطالعية أن العنـف            

الثقافـة  ونالحـظ أن    ،  األسري ينتشر في المجتمع الجزائري كما في المجتمعات األخرى        
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العينة  ي األسرة هي السائدة حسب آراء أفراد       زمام األمور ف   ىاألبوية وسيطرة الرجل عل   

  .من الجنسين  االستطالعية

 زوجته أو بناته أو أخواته إنما يعبر عن رجولته          ىس العنف عل  رفالرجل عندما يما  

الـذي تقدمـه التنـشئة        مع النمـوذج   ىشا النساء في عائلته وهذا يتم     ىعل وبسط سلطته 

ـ افيما يتم . لمجتمعات العربية عامة   الجزائري وا   المجتمع االجتماعية السائدة في    دور  ىش

   عـن نفـسها     الدفاع ىقادرة عل الغير   بنة أو األخت  المرأة الضحية مع دور الزوجة أو اال      

لتي يجب   صورة األسرة ا   ىفها ففي النهاية يجب أن تحافظ عل      أو تقديم شكوى ضد من يعن     

      .فـي حـب وأمـان      أنها أسرة يفترض أن يتعايش أفرادها        ىأن تظهر أمام اآلخرين عل    

 تـدخل خـارجي فـي شـؤونهم          األقل ال يؤذون بعضهم البعض وال مجال ألي        ىعل وأ

  .الداخلية

العنـف بكـل    كما يتضح أيضا من خالل هذه الدراسة أن المرأة تتعرض لمظاهر            

  .%13.33ثم العنف المادي بنسبة % 38.33 رأسه العنف المعنوي بنسبة ىأشكاله عل

  . انتشاره وخطورته من أسرة ألخرى  ونسبمؤدية إليهكما تتعدد األسباب ال

  : أدوات الدراسة -4

استخدمت في الدراسة الحالية أداتين من أجل جمـع البيانـات حـول متغيـرات               

ل لتحري العـوارض    اختبار كورن  و سري ضد المرأة  الدراسة، تمثلت في مقياس العنف األ     

  .السيكوسوماتية

  :ةي الدراستالصورة األولية ألدا -4-1

تـم   و ونشير إلى أن هذا المقياس من إعداد الطالبـة        : مقياس العنف األسري ضد المرأة    *

 كذلك المعلومات المستقاة من الدراسـات      و إعداده على ضوء نتائج الدراسة االستطالعية     

 كذلك العنـف الزواجـي     و االستبيانات التي تناولت موضوع العنف األسري      و المقاييسو

  :بندا موزعه على ثالث أبعاد كما يلي ) 70(األولية من يتكون المقياس في صورته و

بندا تتمثل في األسباب التي تؤدي إلـى        ) 20(يتكون   و أسباب العنف األسري  :البعد األول 

  .تعرض المرأة للعنف داخل األسرة

بندا تتمثل في مظاهر العنف الممارس ضـد        ) 20(مظاهر العنف ويتكون من     :البعد الثاني 

  .المرأة
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تتمثل في النتائج المترتبة عن تعـرض        و بندا) 30(نتائج العنف ويتكون من     :الثالبعد الث 

 .المرأة للعنف داخل األسرة

استقر التركيز  و تم وفق نفس الخطوات:ل لتحري العوارض السيكوسوماتيةناختبار كور*

إعداد السيد   و السيكوسوماتية من تعريب    و ل للنواحي العصبية  نفي األخير على قائمة كور    

اعتمـدنا  ) 171(عددها   و حيث تم اختيار بنود النواحي السيكوسوماتية     ) 1995(و النيل   أب

  . بعد11بند موزعة على ) 101(منها 

و تم عرض األداتين في صورتهما األولية علـى المـشرف أوال ثـم األسـتاذة                 

  .المحكمين

للتأكد من صالحية أدوات    : ي الدراسة ت حساب الخصائص السيكومترية ألدا    -4-2

المناسبة لتطبيقها فـي    ) الثبات و الصدق(توفرها على الخصائص السيكومترية     ، و دراسةال

وزعهما على مجموعة من    تأوال بإعداد أداتي الدراسة ثم       ألجل ذلك قمنا   و الدراسة الحالية 

) 32(م توزيع األداتين على عينة التقنين والمكونة من         تبناء على نتائج التحكيم      و المحكمين

  :ل استنتاجاتهم تم حساب ما يليمن خال ومفردة

  يعتبر الصدق من المعالم الرئيسية الهامة التي يقوم عليها االختبـار النفـسي  : الصدق -1

  ) .400ص  : 1978فؤاد البهي السيد،( الصدق هو أن يقيس االختبار ما وضع لقياسهو

اهيم وفقا لهذا التعريف هناك ثالث مف     .وليس شيء آخر بدال عنه أو باإلضافة إليه         

  :هذا يعني أنه يكون االختبار صادقا إذا توفر فيه ما يلي وأساسية تتعلق بصدق االختبار

أي أن تكون بنـود االختبـار       : أن يكون االختبار قادر على قياس ما وضع لقياسه         -1

 .على عالقة وثيقة بالخاصية التي يقيسها

ختبار يجب أن   أي أن اال  . أن يكون االختبار قادرا على قياس ما وضع لقياسه فقط          -2

الخصائص األخرى التي يمكـن أن       و يكون قادرا على أن يميز بين الخاصية التي يقيسها        

ا وبين سمات أخرى ترتبط بهـا       ميز بينه يل اختبار يقيس المثابرة يعني أن        مثا ،ترتبط بها 

 ).131ص :2007بشير معمريه، .(الطموح ومثل الدافعية الداخلية

تمييز بين طرفي الخاصية التي يقيسها، أي أن يميز         أن يكون االختبار قادرا على ال      -3

أما إذا كانت درجات االختبار جميعها      . األداء الضعيف لدى أفراد العينة     و بين األداء القوي  
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متقاربة دل ذلك على صدق ضعيف ألن االختبار لم يقم في حقيقة األمر بالمهمة األساسية               

  .لعينةفي عملية القياس وهي إظهار الفروق بين أفراد ا

  .الطرق المختلفة لحسابه وو من خالل هذه األسس يمكن اإلشارة إلى أنواع الصدق

  .)131ص:2007بشير معمريه ،(

  :ولحساب صدق أدوات الدراسة قمنا بحساب ما يلي 

بحيث تم عرض أدائي الدراسة على مجموعة من األساتذة المختـصين           :صدق المحكمين *

المتمثل في العنف األسري     و ظرا لطبيعة الموضوع،  هذا ن  و علم االجتماع  و في علم النفس  

ضد المرأة وعالقته بإصابتها باالضطرابات السيكوسوماتية وهو من مواضيع علم الـنفس            

وضـع متغيـرات   يالمرضي االجتماعي، وألجل ذلك تم إعداد استبيان لألساتذة المحكمين       

ا باإلضافة إلـى الـصورة      المفاهيم األساسية الواردة فيه    و فروضها و الدراسة وتساؤالتها، 

  :هما واألولية ألداتي الدراسة

  .عبارة) 70(يتكون من  و مقياس العنف األسري ضد المرأة من إعداد الطالبة-

ـ هـو اختـصار لقائمـة كور       و ل لتحري العوارض الـسيكوسوماتية    ن اختبار كور  - ل ن

  .رةعبا) 101(يتكون من  والسيكوسوماتية،  وللنواحي الُعصابية) 1995(الجديدة

  ).02(انظر الملحق رقم). 10(وسلم هذا االستبيان إلى األساتذة المحكمين وعددهم    

  . من أجل قياسهاين لقياس الخصائص التي وضعتاتوهذا من أجل التأكد من أنهما مناسب

  :وكانت نتائج التحكيم كما يلي   

  بالنسبة لمقياس العنف األسري ضد المـرأة تـم عرضـه علـى جميـع المحكمـين                 -

حيث اعتبرت على    . %80ثم حذفت العبارات التي لم يتفق عليها أكثر من          ) 10(عددهمو

أنها ذات فكرة متكررة في عبارات أخرى، أو ليست لها عالقة بالخاصية المراد قياسها،أو              

أنظـر   . عبـارة  )58(لك تضمن المقياس في شكله النهائي       ذب و أنها ذات صياغة مركبة،   

  .) 03(الملحق رقم

ختبار تحري العوارض السيكوسوماتية، تم أيضا عرضه على المحكمين، ثم حذفت            أما ا  -

العبارات التي ال تتناسب مع أهداف الدراسة، بحيث تم حذف البنـود التـي لهـا     و األبعاد

 حيث حذفت البنود الموجهة للذكور،وكذلك البنود التي لها معنى          ،عالقة بجنس المفحوص  

 تتناسـب مـع      ال ا تعديل صياغة بعض العبارات التي     مزدوج والبنود المكررة، وتم أيض    
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أنظـر الملحـق     عبـارة، ) 70(بذلك تضمن االختبار في شكله النهـائي        .ثقافة المفحوص 

  ).04(رقم

ـ يبعد الحصول على الصورة النهائية ألداتـي الدراسـة نت            آلراء المحكمـين   ةج

امرأة مـن    )32(من   المكونة   قنينم تطبيقهما على عينة الت    االطمئنان لصدق المحتوى، ت   و

 . سـنة  30بمتوسـط عمـري قـدره        و قد تم اختيارهن بطريقة عرضية،     و والية بسكرة، 

  .الجدول التالي يمثل خصائص أفراد عينة التقنينو

يمثل خصائص أفراد عينة التقنين مـن حيـث العمـر، الحالـة             ) 10(جدول رقم 

   .الدراسي المستوى و االجتماعية

  سنة 30أكثر من   سنة وأقل30 العمر

 المجموع متزوجة عازبةمتزوجة عازبة الحالة االجتماعية

 5 5 / / / ابتدائي

 3 2 / / 1 متوسط

 6 2 / 1 3 ثانوي

  

المستوى 

الدراسي

 18 5 / 1 12 جامعي

 32 14 18 المجمــوع

  

  :ومن خالل استجابات أفراد عينة التقنين على أدوات الدراسة تم حسب ما يلي 

وتقوم هذه الطريقـة علـى أحـد مفـاهيم          ): الصدق التمييزي ( الطرفية   صدق المقارنة *

الصدق،و هو قدرة االستبيان على التمييز بين طرفي الخاصية التي يقيسها، فقد تم ترتيب              

مـن  % 27ثم سحبت ، ي الدراسة تصاعدياتة أدادرجات المبحوثين بعد اإلجابة على أسئل

  :موعتين متطرفتين تساوي كل منهماالمفحوصين من طرفي التوزيع فصار لدينا مج

  

  

  

 من مجموع أفراد العينة إحداهما مجموعه دنيـا مـن حيـث         %27 أفراد بنسبة    8

 .األخرى عليا من حيث ارتفاع درجاتها في الخاصـية         و درجاتها على الخاصية   انخفاض

 
×0.27= 8 32  
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 الحساب داللة الفروق بين المتوسطين الحسابين للمجموعتين الـدني        ) T(اختبار   استعملناو

  :الجدول التالي يوضح النتائج والعلياو

  .الدراسة  يتبين المجموعة الدنيا والعليا على أدا) T(يمثل نتائج اختبار) 11(جدول رقم  

  المجموعة العليا

 8= ن 

  المجموعة الدنيا

 8= ن 

مــستوى )T(قيمة

 الداللة

  اإلحصائي األسلوب

  

 المتوسطات األداة

  الحسابية

  االنحرافات

 اريةالمعي

 المتوسطات

     الحسابية

االنحرافات 

  المعيارية
/  /  

*0.000 10.47 5.45 66 18.59 137.75 التكرار  مقياس العنف 

  األسري

 ضد المرأة
*0.000 8.63 7.24 67.88 19.67 131.88 الشدة

اختبار كورنل لتحـري    

 العوارض السيكوسوماتية

33.12 7.75 6.37 1.59 9.55 0.000* 

  α= 0,01 مستوى الداللة دال عند* 

من خالل نتائج الجدول نستنتج أن الفروق بين المتوسطات الحسابية كانـت دالـة              

مـستوى   و df=14العليا لكل مقياس عند درجة حريـة         و إحصائيا بين المجموعتين الدنيا   

  : كما يليα = 0.01 داللة

  :بالنسبة لمقياس العنف األسري ضد المرأة بسلميه

 فروق دالة إحصائية في درجة تكرار التعـرض للعنـف بـين             هناك: سلم التكرار 

هـي   و )10.47= ت(بين األقل تعرضا له حيث بلغت قيمة         و النساء األكثر تعرضا للعنف   

، كما بينت النتائج أن المجموعة العليا كانت أكثر تعرضا          α= 0.01دالة عند مستوى داللة     

) 18.59(راف معياري قدره    بانح) 137.75(للعنف األسري حيث بلغ متوسط المجموعة       

  .)5.45(بانحراف معياري قدره ) 66(بالمقارنة مع المجموعة الدنيا التي قدر متوسطها ب

تشير النتائج إلى وجود فروق دالة إحصائيا في درجة شـدة التعـرض             : سلم الشدة 

 بحيـث بلغـت قيمـة       ،بين األقل تعرضـا لـه      و للعنف بين النساء األكثر تعرضا للعنف     

كما بينت النتـائج أن المجموعـة        . α = 0.01هي دالة عند مستوى داللة       و )8.63=ت(

بانحراف معياري  ) 131.88(العليا كانت تتعرض لعنف أشد حيث بلغ متوسط المجموعة          
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بانحراف ) 67.88(بالمقارنة مع المجموعة الدنيا التي قدر متوسطها ب ) 19.67( قدره ب

  ).7.24(معياري قدره 

 بسلمية التكرار   نستنتج أن مقياس العنف األسري ضد المرأة       من خالل هذه النتائج   

الشدة يتوفر على القدرة التميزية بين المجموعتين المتطرفتين فـي التعـرض للعنـف              و

  .األكثر تعرضا، إذن فالمقياس يتمتع بصدق تميزي عال  واألسري األقل تعرضا

روق دالة إحصائيا   ل لتحري العوارض السيكوسوماتية توجد ف     ختبار كورن البالنسبة  

 )9.55= ت(ذوي االضطراب الضعيف بحيث بلغت قيمـة    و بين ذوي االضطراب الشديد   

ن المجموعة العليـا    كما بينت النتائج أ    . α= 0.01 اللةهي دالة إحصائيا عند مستوى د     و

بانحراف معياري  ) 33.12( من هذه االضطرابات حيث بلغ متوسط المجموعة         ةأكثر معانا 

  ).7.75( قدره

هي ال   و )1.59(بانحراف معياري قدره  ) 6.37(ما المجموعة الدنيا فبلغ متوسطها      أ

  .من هذه االضطرابات تعاني

نل لتحري العوارض السيكوسوماتية    ذه النتائج نستنتج أن اختبار كور     ومن خالل ه  

يتوفر على القدرة التميزية بين المجموعتين المتطـرفتين فـي اإلصـابة باالضـطرابات      

  .يتمتع بصدق تميزي عال منه المقياس وةالسيكوسوماتي

إذن فهمـا   . ومنه نستنتج أن أداتي البحث تتوفران على صـدق تمييـزي مرتفـع            

  .مناسبين ألغراض البحث

يعرف بأنه صدق الدرجات التجريبيـة لالختبـار بالنـسبة للـدرجات      و :الصدق الذاتي *

ـ عند حـساب ال   (ثوابت أخطاء القياس  الحقيقية التي خلصت من      بـذلك تـصبح     و ).اتثب

بما أن الثبـات     و الدرجات الحقيقية لالختبار هي الميزان الذي ينسب إليه صدق االختبار،         

فـؤاد البهـي    ( .لدرجات الحقيقية لالختبار بنفسها   اوم في جوهره على معامل االرتباط       يق

  )402ص :1979السيد،

اب يقاس الـصدق الـذاتي بحـس       و الصدق الذاتي وثيقة   و و منه فالصلة بين الثبات    

  :الجذر ألتربيعي لمعامل ثبات االختبار كما يلي

  الثبات  =  معامل الصدق الذاتي

  :و كانت نتائج عملية حساب معامل الصدق الذاتي ألدوات الدراسة كما يلي 
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ـ بالنسبة لمقياس العنف األسري ضد المرأة كان الصدق الذاتي مساوي          ) 0.92 ( ل

  . لسلم الشدةبالنسبة) 0,94( وبالنسبة لسلم التكرارات

ل لتحري العوارض السيكوسوماتية كان الصدق الـذاتي        أما بالنسبة الختبار كورن   

  ).0,96(ـمساويا ل

  .و نستنتج من خالل هذه النتائج أن أداتي الدراسة تتوافر على صدق ذاتي مرتفع

استقرار في نتائج األداة فيما لو طبقت مـرتين          و نعني بالثبات مدى اتساق    و : الثبات   -2

   .)167ص :2007بشير معمريه،.(كثر على نفس العينة في مناسبات مختلفةفأ

إعادة  و لتعذر التطبيق و نظرا   و هناك عدة طرق للتأكد من ثبات درجات االختبار،        

ي الدراسة مرة واحـدة علـى       تالتطبيق على نفس العينة في الدراسة الحالية تم تطبيق أدا         

م حساب معامـل الثبـات بطريقـة التجزئـة          ثم ت ،  افرد) 32(المكونة من    و نينقعينة الت 

 النصف األول يتكون من البنود الفرديـة      . ذلك بقسمة بنود كل أداة إلى نصفين       و النصفية،

 من الدرجات لكـل     جزأينعلى   حصلنبذلك   و النصف الثاني يتكون من البنود الزوجية،     و

 وجـي، ثـم   ثانيهما على النـصف الز     و فرد من أفراد العينة أحدهما على النصف الفردي       

حساب معامل الثبات لالختبار ككـل  "بين النصفين ثم   " بيرسون"ـنحسب معامل االرتباط ل   

كانـت   و لتـصحيح الطـول    sepearman-Brown  براون -باستعمال معادلة سيبر مان   

  :النتائج كما يلي 

ـ            ) 0,85(ـبالنسبة لمقياس العنف األسري ضد المرأة كان معامل الثبات مساويا ل

  .بالنسبة لسلم الشدة) 0,89( ولتكراربالنسبة لسلم ا

ل لتحري العوارض السيكوسوماتية كان معامـل الثبـات         نالختبار كور أما بالنسبة   

  ).0,96 (ـمساوي ل

بالتالي فهي معـامالت ثبـات       و )1(+ونالحظ أن معامالت الثبات هذه تقترب من        

  .دراسة الحاليةومنه نستنتج أن أداتي الدراسة تتمتع بثبات مرتفع في حدود ال .عالية
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 وفقا للخطوات السابقة تكونت الـصورة       : الدراسة يالصورة النهائية ألدات   -4-3

  :هي كاألتي والنهائية ألداتي الدراسة

 أنظـر   -يتكون هذا المقياس في صـورته النهائيـة       : اس العنف األسري ضد المرأة    يمق*

  : من جزئيين كما يلي-)03(الملحق رقم 

  :يضم والجزء األول*

العمـر، المـستوى الدراسـي، الحالـة        : تشمل كل من   و لبيانات الشخصية للمفحوص   ا -

  .من يمارس العنف عليك االجتماعية، المستوى االقتصادي، الوظيفة،

  . تقديم المقياس-

  . تعليمة اإلجابة-

  . المثال النموذجي-

  :بندا موزعة على ثالث أبعاد كما يلي) 58(يتكون من  و:الجزء الثاني*

 بندا ممثلة في العبـارات      17يشمل في صورته النهائية على       و أسباب العنف :ألولالبعد ا -

  ].17-1[من

  ].32-18[  بند ممثلة في العبارات من15يتكون من  ومظاهر العنف،: البعد الثاني-

  ].58-19[بند ممثلة في العبارات من) 26(يتكون من  ونتائج العنف:البعد الثالث-

  :كما يلي فق سلمين وتقدير إجابات المفحوص فيتم و على البنودأما بالنسبة لطريقة اإلجابة

يقيس هذا السلم درجة تكرار الفعل العنيف الذي تتعرض له المرأة داخل            : سلم التكرار    

 -غالبا:(أمام واحد من خيارات ثالثة هي     ) ×(تقدر درجة التكرار بوضع العالمة     و .أسرتها

 )غالبـا (درجات لإلجابـة  ) 3( التكرار بإعطاء    يتم تصحيح خيارات سلم    و ،) نادرا -أحيانا

  .لإلجابة نادرا) 1( ولإلجابة أحيانا) 2(و

 174)=58×3(وبذلك يكون الحد األعلى لدرجة المفحوص على هذا الـسلم هـو             

 . درجة58)= 58×1(والحد األدنى هو .درجة

 ضن لـه،  ويقيس هذا السلم تقدير المفحوصات لشدة الفعل العنيف الذي تعر         : سلم الشد    

 :أمام واحد من خيارات ثـالث تنـدرج بـين         ( ) وضع العالمة بوتقدر شدة الفعل العنيف     

لإلجابـة  ) 3( بإعطاء الدرجـة   ةويتم تصحيح خيارات سلم الشد     )متوسط،ضعيف،  مرتفع(
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ضعيف ،و بذلك يقدر الحد األعلـى بـنفس          لإلجابة )1(لإلجابة متوسط و   و )2(مرتفع، و 

  .درجة) 58(،و الحد األدنى يساوي  درجة) 174(ساوي ي وطريقة تقدير سلم التكرار

يتكون االختبار في صورته النهائيـة       و :ل لتحري العوارض السيكوسوماتية   اختبار كورن *

   :جزأين من - )04(أنظر الملحق رقم -

  .البيانات الشخصية، تقديم المقياس، تعليمة اإلجابة، مثال نموذجي:يتضمن: الجزء األول*

ـ       و يتكون من بنود االختبار    و :الجزء الثاني *  ل الجديـد   المستمدة أصال من قائمـة كورن

تتوزع هـذه    و بندا في الدراسة الحالية   ) 70(للنواحي السيكوسوماتية التي تم تقليصها إلى       

  :البنود على األبعاد التالية

 أسئلة تتعلق بالشكاوي في حاستي الـسمع      ) 7(يتكون من    و :اإلبصار و  السمع -1

   ] .7-1[مة من هي مرق والبصرو

تتمحور هذه األسئلة    و  ]13-8[أسئلة مرقمة من    ) 6(يضم   و :الجهاز التنفسي  -2

أعضاء هذا الجهاز ومـا      و حول أهم المؤشرات الدالة على احتمال اضطراب في وظائف        

  .يرتبط بها من أمراض

تقـيس   و  ]21-14[ أسئلة مرقمة من    ) 8(ويتضمن  : األوعية الدموية  و القلب-3

  .وظائفه وأعضائه ود مؤشرات تدل على مدى إصابة أو اضطراب هذا الجهازهذه البنو

تقـيس  ] 27-22[أسـئلة مرقمـة مـن     ) 6(يتكـون مـن      و :الجهاز الهضمي -4

  .االضطرابات المتعلقة بالجهاز الهضمي

تقـيس  ] 33-28[ أسئلة مرقمـة مـن      ) 6(و يضم   :العضلي و الهيكل العظمي -5

 بات الناتجة عـن اضـطراب الهيكـل العظمـي         االضطرا و المؤشرات الدالة عن اآلالم   

  .العضليو

ويقيس هذا البعـد    ،  ]39-34[ أسئلة مرقمة من  ) 6(يتضمن   و :الجلد الحساسية -6

  .مدى المعاناة من االضطرابات المتعلقة بالجلد

تقيس مؤشرات  ] 45-40[ أسئلة مرقمة من    ) 6(يتكون من    و :الجهاز العصبي -7

  .حدوث االضطرابات في هذا الجهاز

تقـيس  ] 51-46[أسئلة مرقمة مـن     ) 6(يتضمن   و  :التناسلي و الجهاز البولي -8

  .التناسلي ومؤشرات االضطرابات في أعضاء الجهاز البولي
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] 58-52[أسئلة مرقمـة مـن       )7(و يتضمن هذا البعد     :تكرار المرض  و التعب -9

  .تكرار حدوث المرض والتعب ومؤشرات الدالة عن اإلجهادالتقيس 

تقيس  و ]64-59[أسئلة مرقمة من    ) 6(و يتكون هذا البعد من      :غدديالجهاز ال -10

  .المؤشرات الدالة عن وجود اضطرابات في إفراز الغدد واألمراض الناجمة عنها

تقيس المؤشرات الدالة عن    ] 70-65[ أسئلة مرقمة من  ) 6(يتكون من    و :النوم-11

  .اضطرابات النوم

ل الجديد بحيـث    موجودة في قائمة كورن    ال حيث رتبت أسئلة االختبار بنفس الكيفية     

ليجيـب  " هل تنطبق عليك األعـراض التاليـة ؟         "سؤال عام نصه     .يتصدر هذه األسئلة    

 .إذا كان ال ينطبق عليه العرض" ال" وإذا كان ينطبق عليه العرض" نعم "ـالمفحوص ب

أمام السؤال، ويتم تصحيح درجـات المفحـوص علـي          ) ×(وذلك بوضع العالمة  

بذلك يكون الحد األعلى لدرجـة       و ".ال" لإلجابة  ) 0(و" نعم "جابةلإل) 1( بإعطاء   االختبار

  ).0(والحد األدنى) 70( المفحوص هو

  

  : عينة الدراسة - 5

تعتبر المعاينة من أهم خطوات البحث في العلوم اإلنسانية والهـدف مـن اختيـار         

،  طيـب الخطيـب    أحمـد ( . معلومات تتعلق بمجتمع الدراسـة       ىالعينة هو الحصول عل   

  ).43ص:2003

مفردة مقـسمة   ) 60(وشملت عينة الدراسة الحالية     :  كيفية اختيار العينة     -1 -5

  :مجموعتين إلي

امرأة تم اختيارهن   ) 30(تمثلت في مجموعة النساء المعنفات وعددهن        :المجموعة األولى 

هذا .ار بالخبرة وهنالك من يسمي هذه الطريقة بالطريقة العمدية أو االختي        ،  قصديهبطريقة  

ار خبرة الباحث ومعرفته بأن هذه المفردة أو تلـك تمثـل مجتمـع              ي أساس االخت  يعني أن 

حتى ال يتهم   ،   الباحث عندما يطبق هذا األسلوب أن يبرر علميا اختياره         ىالبحث ويجب عل  

  .) 99ص :1989صالح بن حمر العساف، .( بالتحيز

  أساس أنهـا تحقـق     ىارها عل يث باخت العينة التي يقوم الباح   كما تعرف أيضا بأنها     

 أساس خبرتـه بالخـصائص      ىفالباحث يقوم باختيار عينته عل    ،أغراض الدراسة والبحث  
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لمجتمع األصلي، وبالتـالي فهـو      لنة من تمثيل صحيح     والمميزات التي تتمتع بها تلك العي     

  ).147ص  :2006كامل محمد المغربي ،(.يوفر كثيرا من الوقت والجهد 

دية تختار بقصد حيث تكون لدينا مجموعة تتميز بخـصائص معينـة            فالعينة القص 

نبحث عنها، وفي البحث الحالي المجموعة المقصودة هي النساء اللواتي تعرضن للعنـف             

  .داخل أسرهن من قبل ذويهن سواء كن عازبات أو متزوجات 

امرأة ) 30(معنفات وعددهن   ال مجوعة من النساء غير      ىواشتملت عل  : المجموعة الثانية 

المعنفـات وغيـر    ( وقد راعت الطالبة التجانس قدر المستطاع بين مجموعتي الدراسـة           

المستوي التعليمي والعمل وتـم     ،  الحالة االجتماعية ،  من حيث متغيرات العمر   ) المعنفات  

ويقصد بها اختيار من يتصادف وجودهم      . اختيار أفراد المجموعة الثانية بطريقة عرضية       

 . اقـــف ويتطوعـــون بالمــشاركة فـــي البحـــث فــي العديـــد مــن المو  

)www.omar.socialiandex.net(  

 النـساء الالتـي   ىوهذا ما اعتمدنا عليه في بحثنا حيث تم تطبيق أدوات البحث عل   

  .قبلن المشاركة في اإلجابة علي أسئلة االختبار والمقياس 

  : العينة  خصائص-2- 5     

 مجموعتين حيث يتراوح    ىامرأة مقسمة إل   )60( ىشملت الدراسة عل  : من حيث العمر      

الى 21من  "النساء المعنفات    "1امتد عمر مج  . سنة 62 ىسنة إل 20 العمري ككل من     المدى

   ).11.62(وانحراف معياري قدره . )37.53(  سنة بمتوسط حسابي قدره62

 سـنة بمتوسـط     62-20فامتد عمرهن مـابين     "  المعنفات النساء غير  " 2أما بالنسبة مج    

  :والجدول التالي يوضح ذلك ) 10.31(قدره  وانحراف معياري) 31.10(حسابي قدره 

  .العينة حسب ا لعمر أفراد مثل خصائصي ) 12 (جدول رقم
  العمليات الحسابية

 المجموعة

ــط  ن المتوس

 الحسابي

االنحراف  الوسيط

 المعياري

ــي  االلتواء ادن

 مةقي

ــي  اعل

 قيمة

 62 21 0.3 11.62 36 37.53 30  النساء المعنفات1مج 

 62 20 1.48 10.31 27 31.10 30  النساء غير المعنفات2مج 
 62 20 0.89 10.96 31.5 34.31 60 العينة ككل
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سـنة  30 بالنسبة ألفراد العينة اكبر من       عمرحظ من خالل الجدول أن متوسط ال      نال

  .لمجموعتين والمجموع الكلي معتدلوزيع أفراد العينة بالنسبة لوت) 34.31(حيث قدر بـ 

 أمي  ىتم تقسيم أفراد العينة حسب المستوي التعليمي إل       : من حيث المستوي التعليمي         

وابتدائي ومتوسط وثانوي وجامعي وهي المجموعات التي تتم المقارنة فيما بينها بالنـسبة             

  :ح ذلك والجدول التالي يوض .للمجموعة األولى

  .يمثل خصائص أفراد العينة حسب المستوي التعليمي  ) 13(جدول رقم 

  

ـ مجموعة الالحظ من خالل الجدول أن توزيع أفراد       ن ) النـساء المعنفـات   (ىاألول

فنالحظ ) النساء غير المعنفات    (متوازن بين جميع المستويات أما بالنسبة للمجموعة الثانية         

   .ةفردم) 20(أن اغلب أفراد المجموعة مستواهن جامعي 

 إلى حسب المستوي االقتصادي     تم تقسيم أفراد العينة   : من حيث المستوي االقتصادي         

 بينها وهي المجموعات التي ستتم المقارنة فيما     )  ضعيف - متوسط –جيد  (ثالث مستويات   

  .والجدول التالي يوضح ذلك. بالنسبة لمجموعة النساء المعنفات

  .يمثل خصائص أفراد العينة حسب المستوي االقتصادي ) 14(جدول رقم 

جيد متوسط ضعيف  مج
  المستوي االقتصادي               

 المجموعات

  النساء المعنفات1مج  7 18 5 30
  النساء غير المعنفات2مج  5 25 / 30
60 5 43 12  المجموع

  

  من خالل الجدول نالحظ أن اغلب أفراد العينة من المستوي االقتصادي المتوسط

ابتدائي متوسط ثانوي جامعي مج  أمي
  التعليمي المستوي               

 أفراد العينة
  النساء المعنفات1مج  6 5 5 7 7 30
  النساء غير المعنفات2مج  1 1 3 5 20 30
 المجموع الكلي 7 6 8 12 27 60
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ـ  حسب الحالة االجتماع   تم تقسيم العينة  : من حيث الحالة االجتماعية           فئـات   4 ىية إل

هي متزوجة، عازبة، مطلقة، أرملة ،وهي المجموعات التي تتم المقارنة فيما بينها بالنسبة             

  :والجدول التالي يوضح ذلك . المعنفات  لمجموعة النساء

  .يمثل خصائص أفراد العينة حسب الحالة االجتماعية ) 15(جدول رقم 

  عازبة متزوجة مطلقة أرملة  مج
 

  الجتماعيةا الحالة        

  

 المجموعات
30 / 1  

 
  النساء المعنفات1مج  8 21

 النساء غير المعنفات2مج  15 14 / 1 30

 المجموع 23 35 1 1 60

  

) 8(أكبر من عدد العازبـات      ) 21(نالحظ من خالل الجدول أن عدد المتزوجات        

همـا باسـتثناء    بالنسبة لمجموعة النساء المعنفات وهما المجموعتان التي تتم المقارنـة بين          

من المقارنة أما بالنـسبة لمجوعـة غيـر المعنفـات فكانـت             ) 0(واألرملة  ) 1(المطلقة  

أما فئـة   . التوالي بالنسبة للعازبات والمتزوجات    ىعل) 14(و) 15(المجموعتان متقاربتان   

  ).1(،و فئة األرملة فكانت ) 0(المطلقة 

غير  و  فئتين هما النساء العامالت    ى تم تقسم العينة من حيث العمل إل       :من حيث العمل        

 والجـدول   ىاألولالعامالت وهما المجموعتان التي تتم المقارنة بينهما بالنسبة للمجموعة          

  :يوضح ذلك

  .يمثل خصائص أفراد العينة من حيث العمل ) 16(جدول رقم 

  العمل                 عاملة غير عاملة مج

 المجموعات
  النساء المعنفات1مج   8 22 30
  النساء غير المعنفات2مج   17 13 30
 المجموع  25 35 60
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اكبر مـن   ) 22(نالحظ من خالل الجدول أن عدد النساء المعنفات غير العامالت           

  . وهما المجموعتان التي تتم المقارنة بينهما). 8(عدد المعنفات العامالت 

) 17(عـامالت   أما بالنسبة لمجموعة النساء غير المعنفات فكان مجموع النـساء ال          

  .) 13(أكبر من مجموع النساء غير العامالت 

تم تقسيم مجموعة النساء المعنفات مـن       : من حيث من يقوم بممارسة العنف عليها            

ـ          أوحيث الشخص     الفئـات   ى األشخاص الذين يمارسون العنف ضد المرأة في أسرتها إل

  :التالية كما هو موضح في الجدول

  .سرتهاأ المئوية لألشخاص الذين يمارسون العنف ضد المرأة في يوضح النسب) 17(جدول رقم 

 من يمارس العنف التكـــــرار ن ٪
 الزوج 22 64.70
 األب 5 14.70
 األخ 4 11.64

 األم 1 2.94
 األخت 1 2.94
 زوجة األب 1 2.94

 34=بحيث ن

 الذين   في قائمة األشخاص   ىاألولنالحظ من خالل الجدول أن الزوج يحتل المرتبة         

 وهي تمثل نسبة األغلبية   . %64.70وذلك بنسبة   ،  يمارسون العنف ضد المرأة في أسرتها     

، ثم تأتي فيما    % 11.64ثم األخ بنسبة    ،  % 14.70ثم يليه في المرتبة الثانية األب بنسبة        

ونستنتج من خالل الجدول     . %2.94زوجة األب بنسب متساوية هي       و  واألخت ألمابعد  

له قبل الزواج في أسرتها األولية        للعنف بعد الزواج أكثر من تعرضها      أن المرأة تتعرض  

  .للعنف من قبل الذكور في العائلة أكثر مما تتعرض له من اإلناث  وكذلك تتعرض

أن مجموعة النساء المعنفات في      من خالل عرضنا لخصائص أفراد العينة نستنتج      

  :الدراسة الحالية يتمتعن بالخصائص التالية 

  )37.53(بمتوسط حسابي قدره   سنة30رهن ما فوق  أعما-

  ٪70  متزوجات بنسبة مئوية تقدر بـ-
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  ٪73.33بنسبة تقدر بـ   غير عامالت-

  ٪60بنسبة تقدر بـ  ذات مستوي اقتصادي متوسط  من طبقة اجتماعية-

  .والثقافية   من جميع المستويات الدراسية-

  ٪64.70لزوج بنسبة ان قبل وتتعرض هؤالء النساء للعنف في بيت الزوجية م

وبذلك غالبا ما تكون الـضحية     .ن له قبل الزواج في أسرة العائلة        هأكثر من تعرض  

  .الزوجة والمعتدي هو الزوج  هي

٪ قبل الزواج وبعده وغالبا     91.17بنسبة تقدر بـ      للعنف من قبل الذكور    نتعرض

  . أخته ى عل ابنته أو األخى زوجته أو األب علىما يكون المعتدي الزوج عل

ومنه نستنتج أن ملمح شخصية المرأة المعنفة داخل أسرتها حسب النتـائج التـي              

 من مستوى تعليمي    ، تجاوزت سن الثالثين متزوجة، غير عاملة      مرأةا :تحصلنا عليها هي  

 .متوسط أو أقل، وتنتمي إلى طبقة اجتماعية ذات مستوى اقتـصادي متوسـط أو أقـل                 

 الذكور في أسرتها، وغالبـا مـا يكـون المعتـدي هـو              ويمارس عليها العنف من قبل    

  .وتعاني من اضطرابات سيكوسوماتية شديدة .الزوج

  

   :صائيةاإلحأساليب المعالجة  -6

م تحليل نتائج البحث وفقا ألهدافه وفروضه من خالل         ،تبعد جمع البيانات وتفريغها     

 اإلصدار  spssجتماعية،  معالجتها إحصائيا عن طريق رزمة البرامج اإلحصائية للعلوم اال        

)16(.  

  :أما األساليب اإلحصائية المستخدمة من خالل هذا البرنامج فقد تمثلت فيما يلي

  .التكرارات والنسب المئوية لوصف البيانات - 1

وهـذا  ) االنحـراف المعيـاري     ،  المتوسط(س النزعة المركزية والتشتت     ياحساب مق - 2

  .عتدالية التوزيع وانسجامه  اى لعينة ومدلمعرفة طبيعة توزيع أفراد

  .الدائرة النسبية لتمثيل البيانات-3

 الختبار وجـود    .independent-samples ( t-test (للعينات المستقلة) T(ار ب اخت-4

التوزيـع   فروق دالة إحصائيا بين متوسطي مجموعتين مستقلتين في حالة توفر شـروط           

  .الطبيعي للمجموعتين
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الختبـار وجـود فـروق ذات داللـة       )one way anouva( تحليل التباين األحادي-5

  .إحصائية بين أكثر من مجموعتين 

ار وجود عالقـات ارتباطيـة بـين    ب الخت)person(  حساب معامل االرتباط بيرسون   -6

  .المتغيرات
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  :تمهيد

ثـم جمعهـا و تبويبهـا ومعالجتهـا         ،   العينة    أفراد على بعد تطبيق أداتي الدراسة   

 نقوم في هذا الفصل بعرض      .)16( اإلصدار   spss اإلحصائيبرنامج  الباستخدام  إحصائيا  

المصاغة،بحيث يتم التذكير بـنص   نتائج الدراسة ومناقشتها للتحقق من صحة الفرضيات

 ثم تحليل ومناقشة النتيجة المتوصل إليها في         بها ائج الخاصة الفرضية ثم عرض جدول النت    

  .المتوفرة ومقارنة هذه النتيجة بنتائج الدراسات السابقة،الدراسة الحالية 

  : الدراسة أداتيالخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج أفراد العينة على كل من  -1

 على عينة الدراسة   ةعليها بعد تطبيق أدوات الدراس     يمكن تلخيص النتائج المتحصل   

 و اختبـار كورنـل لتحـري    المـرأة مقياس العنف األسري ضد  :والمتمثلة في ) 60=ن(

  . -انظر المالحق- العوارض السيكوسوماتية

تهن ا النساء المعنفات ودرج   مجموعةخصائص أفراد    )05(حيث يمثل الملحق رقم     

 العـوارض   تحـري ل  كورنـل  على كل من مقياس العنف األسري ضد المرأة واختبـار         

  ).30=ن( السيكوسوماتية

 معنفـات ال النـساء غيـر      مجموعـة يمثل خصائص أفـراد     ):06( رقم   و الملحق 

ـ  واخت المـرأة ضد   تهن على كل من مقياس العنف األسري      اودرج تحـري  ل  كورنـل  ارب

  ).30=ن(العوارض السيكوسوماتية 

   مجموعة من الخصائص التي تميز أفراد العينةهذه المالحقحيث تمثل 

من يمارس  ،   والحالة االجتماعية العمل  ،   المستوي الدراسي و االقتصادي       ، العمر :يوه 

 المعنفات والدرجة المتحصل عليها     النساء مجموعة في األسرة بالنسبة ل    المرأةالعنف على   

  .فهايعلى أداتي الدراسة وتصن

على كل  النساء المعنفات مجموعة الخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج أفراد   -1-1     

  :كما يليذلك  وضحي  التاليالجدول و: الدراسةأداتيمن 
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النـساء   مجموعةيمثل الخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج أفراد        )18(جدول رقم 

  )30=ن (. الدراسةأداتيالمعنفات على كل من 
  نتائجال   

 األداة
المتوسط  ن  السلم

 الحسابي

االنحراف  المنوالالوسيط

 المعياري

 دنىأااللتواء

قيمة

 أعلى

 قيمة

164 0.04497 20.83 97 30135.30138 التكرار ــاس  مقيـ

ــف  العنـ

 األسري

ضد المرأة

169 97-0.04 20.78 146 30134.77135 الشدة

ــار  اختبـ

 كورنل
  3027.57 27 19 11.03 0.34 11 49 

  

  بيالمتوسط الحسا :من خالل قراءة النتائج الموضحة في الجدول أعاله نالحظ أن

 يقـع   المـرأة لدراجات مجموعة النساء المعنفات على مقياس العنف األسري ضد          

عنف - قيمة و يقترب أيضا من الوسيط        ىعلأ قيمة و    ىدنأتقريبا في منتصف المسافة بين      

فـي   )0.04(بقيمـة ) 0(لتواء يقترب من  الوا) 20.83(بانحراف معياري يساوي    -مرتفع

مما يدل إحـصائيا انـه يـصلح        ،عتدالية التوزيع  وهذا مؤشر يدل على ا     .االتجاه الموجب 

  .لحساب داللة الفروق

سلم التكرار تتقارب من سـلم        نالحظ أن درجات مقياس العنف األسري على       اكم

ومنه نستنتج أن تعرض أفـراد العينـة للعنـف          . بفارق بسيط لصالح سلم التكرار     الشدة

  .متكررا منه شديدا األسري كان

نل المتوسط مساوي للوسيط تقريبا ،ويقـع فـي مـستوي           أما بالنسبة الختبار كور   

 فـي االتجـاه     ملتـوي و) 11.03(بانحراف معياري قدره  . - اضطراب شديد  –التصنيف  

مما يدل انه توزيع اعتدالي صالح لحساب داللة الفـرق بـين            ). 0.34( بـ الموجب يقدر 

  .المجموعات حسب متغيرات الدراسة 
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غير المعنفـات    زيع نتائج أفراد مجموعة النساء     الخصائص اإلحصائية لتو   -1-2      

 :ذلك كما يلي  والجدول التالي يوضح:على كل من أداتي الدراسة

النساء  مجموعةالخصائص اإلحصائية لتوزيع نتائج أفراد       يوضح )19( جدول رقم 

  . الدراسة أداتي على كل من تغير المعنفا
  نتائجال   

 األداة
المتوسط  ن  السلم

الحسابي

االنحراف  المنواليطالوس

 المعياري

 أدنىااللتواء

قيمة

 أعلى

 قيمة

132 60 0.06 16.76 80.5062 3082.93 التكرار ــاس  مقيـ

ــف  العنـ

 األسري

 ضد المرأة

123 60 0.7 16.48 78 78 3081.90 الشدة

ــار  اختب

 كورنل

  3016 12 7 11.96 1.26 4 45 

  

المتوسـط   :نالحـظ أن  ) 19(رقـم من خالل قراءة النتائج الموضحة في الجدول        

 المـرأة غير المعنفات على مقياس العنف األسري ضد         الحسابي لدراجات مجموعة النساء   

و يقترب أيضا من الوسيط بـانحراف        ، -عنف خفيف -يقع في المستوي األول للتصنيف    

وهذا   .الموجب في االتجاه  )0.6(بقيمة )0(لتواء يقترب من  الوا) 16.76(معياري يساوي   

  .مما يدل إحصائيا انه يصلح لحساب داللة الفروق .ر يدل على اعتدالية التوزيعمؤش

   يقترب من الوسيط ،في مـستوي التـصنيف        أما بالنسبة الختبار كورنل المتوسط    

  ).1.26(لتواء في االتجاه الموجب يقدر بالوا ،) 11.96(بانحراف معياري -سوي  –

 مجموعة النساء المعنفات تعاني من      نتائج المجموعتين نالحظ أن    من خالل مقارنة  

بعكـس مجموعـة     .العنف األسري ومن االضطرابات السيكوسوماتية بدرجات مرتفعة        

 يدل أنهن ال يعانين من      امم . درجات منخفضة    ى تحصلن عل  يالنساء غير المعنفات الالئ   

 وجاء ترتيب أبعاد اختبار كورنل للعوارض السيكوسوماتية لمجموعـة         .هذه االضطرابات 

  :وفقا لمتوسطات كل بعد تنازليا كما يلي النساء المعنفات

  



  ة نتائج الدراسةل الرابع                                             عرض ومناقشالفص

  

 147

  0.70       التعب وتكرار المرض-1

  0.50              السمع والبصر-2

  0.48             الجهاز العصبي-3

  0.45    الهيكل العظمي والعضلي-4

  0.42            الجهاز الهضمي-5

  0.37                       النوم-6

  0.36     القلب واألوعية الدموية -7

  0.35     الجهاز البولي والتناسلي-8

  0.29   الجلد و الحساسية في الجلد-9

  0.16             الجهاز التنفسي-10

  0.15             الجهاز الغددي-11

ويظهر من خالل هذا الترتيب أن أكثر االضطرابات السيكوسوماتية انتشارا بـين            

ثم بعد السمع والبـصر      ،% 70 بنسبة    المرض ت تتعلق ببعد التعب وتكرار    النساء المعنفا 

وفي مقدمة هذا البعد البنـد المتعلـق        %  48ثم بعد الجهاز العصبي بنسبة       ، %50بنسبة

  .بالصداع النصفي

وهذا يدل أن النساء المعنفات يعانين من التعب وتكرار المرض نتيجة تعرضـهن             

بحيـث تـصبح     ه وخاصة المشدات اللفظية والشجار،     بمختلف أشكال   وشديد لعنف متكرر 

  .-المرض–حياتهن معاناة مزدوجة بين الجو األسري المشحون، والمعاناة الجسدية 

 دفاعي يتمثل في تفريغ معاناتها االنفعالية في        مزي المعنفة ميكان  المرأةحيث تستخدم   

يا بسبب تأزم العالقات    شه داخل يللتخفيف حدة القلق نتيجة الصراع الداخلي الذي تع       . جسدها

 -الرجل  -العاطفية والنفعالية لديها بسبب تعرضها العتدا واإلساءة من اقرب الناس إليها          

قبل زواج المرأة وبعـد     ) األب واألخ   (وفي الدراسة الحالية كان المعتدي هو     .  في أسرتها 

 والحب  والذي من المفترض أن يقدم لها الدعم والحماية       .  )الزوج(زواجها تتعرض لعنف    

  .و الرعاية

 يعـشن   ي الالئ  المعنفات و  النساءمجموعة   كما تبين أيضا من خالل هذه النتائج أن       

  النفـسي واالجتمـاعي    تظهر لديهن عالمات سوء التوافـق      ،مضطربةسرية  أ جواءأفي  
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 بعكـس   .مختلفـة  واضـطرابات سيكوسـوماتية      ويعانين من اضطرابات نفسية وجسدية    

 ، تظهر لديهن عالمات التوافـق     يتعرضن للعنف داخل أسرهن     مجموعة النساء الالئي ال     

  .النفسي واالجتماعي ويتمتعن بالصحة النفسية والجسدية

 عن الترتيـب الـذي      الترتيب الذي توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية       كما يختلف 

مريـضا  ) 323(ا على عينة مكونة مـن       ر مارتي في الدراسة التي أجره     اتوصل إليه بي  

فـي مستـشفي الـسيكوسوماتك      % 80، حيث بلغت نسبة النساء في العينة        اتيسيكوسوما

  .)77(ص) 01(انظر الجدول رقم.بباريس 

  :تي الدراسةادأعلى  التصنيف حسب مستويات  توزيع أفراد العينة-1-3     

 تـم  مستوي العنف األسري   لتحديد :المرأةمستوي تصنيف العنف األسري ضد      *

ثالث فئات ،    هذه الدرجات إلى   رد من أفراد العينة ، ثم صنفت      الدرجة الكلية لكل ف    حساب

 المقياس من أعلى درجة ،ثم قسمة الناتج على عدد مستويات       ىطرح أدنى درجة عل   ب وذلك

 المتحصل عليها إلى الحد األدنى للفئة األولى لنحصل      ةنضيف النتيج  ثم،  ) 03(السلم وهو   

دد الفئات، وهو ثالثة كما يوضحه الجـدول        على الفئة الثانية ، وهكذا حتى نحصل على ع        

 :التالي

 . النساء المعنفات لمجموعةالعنف األسري تصنيف يمثل مستويات  )20(جدول رقم 

 30=ن

عدد األفراد في الفئة %النسبة المئوية   فئات الدرجات مستوي العنف األسري

 96-58 ضعيف / /
  135-97 متوسط 14 46.66
 174-136 مرتفع 16 53.33

  

النساء المعنفات يعرضن لعنف مرتفع      مجموعةنالحظ من خالل الجدول أن أفراد       

  %.46.66، وعنف متوسط بنسبة %53.33بنسبة 

  :و الدائرة النسبية الموالية توضح ذلك 
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 النساء  مجموعةدائرة نسبية تمثل تصنيف مستويات العنف األسري ل       ) 01(شكل رقم 

   .المعنفات

  :كاألتيفكانت نساء غير المعنفات  المجموعةأما بالنسبة ل

  30=ن .غير المعنفات   النساءمجموعةيمثل مستويات العنف األسري ل )21(جدول رقم 

عدد األفراد في الفئة %النسبة المئوية   فئات الدرجات مستوي العنف األسري
 96-58 ضعيف 25 83.33
 135-97 متوسط 5 16.66

 174-136 مرتفع / /

  

 النساء غيـر المعنفـات ال يتعرضـن         مجموعةلجدول أن أفراد    نالحظ من خالل ا   

 5و. منهن تحصلن على درجة عنف ضعيف وتقع في الفئة األدنى         % 83.33حيث   للعنف

هناك عنف ولكن بدرجات     وهذا يدل أن  . تحصلن على مستوي متوسط    المجموعةمن أفراد   

  . أو تتجاوز عنه المرأةقد تتقبله  منخفضة

  :موالية توضح ذلك و الدائرة النسبية ال

ط  متوس
ض منخف

نيف التص

  
 مجموعـة دائرة نسبية تمثل تصنيف مستويات العنـف األسـري ل         ) 02( رقم شكل

  .المعنفات   النساء غير
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لتحديد ذلك تـم اعتمـاد نفـس        : مستوي تصنيف االضطرابات السيكوسوماتية     *

لتقارب عدد بنودها مع عدد بنود األداة المطبقـة          وذلك.األساس المعتمد في قائمة كورنل      

وعليه جاءت مستويات تصنيف االضطراب ألفراد عينـة الدراسـة          .  الحالية الدراسةفي  

  :كما يلي

             . النساء المعنفات مجموعةيمثل مستويات االضطراب السيكوسوماتي ل )22(جدول رقم 

  30=ن

 فئة الدرجات مستوي االضطراب عدد أفراد الفئة %النسبة المئوية 
 13اقل من سوي 1 3.33

 17-13 خفيف 5 16.66
 22-18 متوسط 5 16.66

 23اكبرمن شديد 19 63

  

 اتيعانين مـن االضـطراب     تالنساء المعنفا  مجموعة من خالل الجدول نالحظ أن    

 لـديهن اضـطراب     مجموعةمن مفردات ال   )10( ،حيث ا بجميع مستوياته  ةالسيكوسوماتي

هن إضراب شديد بنـسبة  لدي) 19( و. لكل فئة% 16.66خفيف ومتوسط بالتساوي بنسبة  

63.%  

  :والشكل الموالي يوضح ذلك

  

 
 

يمثل دائـرة نـسبية توضـح مـستوي تـصنيف االضـطراب              )03(الشكل رقم 

   . النساء المعنفاتمجموعةالسيكوسوماتي ل

  : النتائج كاألتيكانت النساء غير المعنفات فمجموعةما بالنسبة لأ
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  النساء غير  مجموعةماتي ل يمثل مستويات االضطراب السيكوسو    )23(جدول رقم   

  . 30=ن / المعنفات

 فئة الدرجات مستوي االضطراب عدد أفراد الفئة %النسبة المئوية 
 13اقل من سوي 16 53
 17-13 خفيف 6 20

 22-18 متوسط 4 13.33
 23اكبرمن شديد 4 13.33

      

هن تنتـشر بيـن    ال ت النـساء غيـر المعنفـا      مجموعةمن خالل الجدول نالحظ أن          

ينتمين إلـى فئـة األسـوياء        منهن %53 حيث.بشكل كبير  االضطرابات السيكوسوماتية 

 يهن اضطراب متوسط و شديد بالتـساوي      دحاالت ل  8و.لديهن اضطرابات خفيفة     %20و

وقد يرجع ذلك إلي االنتـشار      . يوضح ذلك ) 04(والشكل رقم   . لكل فئة % 13.33 بنسبة

والذي اقل ما يقال عنه انه عـصر القلـق          .لي  في العصر الحا   الواسع لهذه االضطرابات  

  .الحياة  ضغوط والسرعة والصراع و

  
 دائرة نسبية تمثل مستويات تصنيف االضـطراب الـسيكوسوماتي        ) 04(شكل رقم 

  . تالنساء غير المعنفامجموعة ل

 النـساء المعنفـات     مجموعةنستنتج أن    أسفرت عنها الدراسة   بعد وصف النتائج التي       

و بدرجات مرتفعة على سلمي المقيـاس التكـرار          ضد المرأة،  لعنف األسري من ا  تعاني

 النساء  مجموعةببالمقارنة  . والشدة مع مالحظة أن متوسط التكرار اكبر من متوسط الشدة         
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نسبة منخفضة   من العنف األسري ماعدا    تعاني  النتائج أنها ال   أظهرت غير المعنفات التي  

  .ستوي متوسطأنهن تعرضن لعنف بم أوضحت النتائج

  : السيكوسوماتية فكانت النتائج كمايليضبالنسبة االختبار كورنل لتحري العوار أما

 النساء المعنفات كما هو موضح من خـالل النتـائج أن لـديهن              مجموعةبالنسبة ل 

بالمقارنـة مـع     .مـنهن  %63ى   سيكوسوماتية بمستوي اضطراب شديد لد     تاضطرابا

 ت أوضحت النتائج عدم إصابتهن بهـذه االضـطرابا        التي  النساء غير المعنفات   مجموعة

  .ماعدا نسبة منخفضة يعانين من اإلصابة بهذه االضطرابات

  :عرض ومناقشة الفرضية األولى -2

 جوهرية موجبة بين تعرض المرأة للعنف       ارتباطيهتوجد عالقة    :1نص الفرضية   

  . باالضطرابات السيكوسوماتيةوإصابتهما األسري

 المـرأة  العالقة الموجودة بين تعـرض       رضية و معرفة طبيعة   لتأكد من صحة الف   

قمن بحساب معامـل االرتبـاط      .  باالضطرابات السيكوسوماتية  العنف األسري وإصابتهما  

 واختبـار   المـرأة ضد   من مقياس العنف األسري   بيرسون لدرجات أفراد العينة على كل       

  .تحصل عليهامالي يوضح النتائج التكورنل و الجدول ال

يمثل نتائج عالقة االرتباط بين العنف األسري و االضـطرابات          ) 24(رقم  جدول  

   .نالسيكوسوماتية باستخدام معامل االرتباط بيرسو

 بين مقيـاس العنـف      نمعامل االرتباط بيرسو   مستوي الداللة

  األسري بسلميه واختبار كورنل
  العدد

  المجموعات

 سلم التكرار **0.49 0.01دال عند 

 سلم الشدة **0.53 0.01دال عند 

 
30 

 مج النساء
 المعنفات

 سلم التكرار 0.35 غير دال

 سلم الشدة 0.28 غير دال

 
30 

 مج النساء
 غير المعنفات

 سلم التكرار **0.59 0.01دال عند 

 سلم الشدة **0.58 0.01دال عند 

 
60 

 العينة
 الكلية
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 بـين مقيـاس العنـف    ن بيرسـو الل الجدول نالحظ أن قيم معامل االرتباط  خمن  

 حيث بلغ معامل االرتبـاط      دالة لدى مج النساء المعنفات     األسري بسلميه واختبار كورنل   

مستوى داللـة    وهي عالقة قوية عند   ) 0.53( و سلم الشدة    ) 0.49(بالنسبة لسلم التكرار  

)0.01(  

 و سـلم  ) 0.59(بلغ معامل االرتباط بالنسبة لسلم التكـرار       لعينة الكلية  بالنسبة ل  و

و نالحظ أن قيم معـامالت      ،) 0.01(عند مستوى داللة    وهي عالقة قوية    ) 0.58(  الشدة

  .النساء المعنفات االرتباط بالنسبة للعينة الكلية اكبر من معامالت االرتباط لمجموعة

  .ومنه نستنتج أن الفرضية محققة. وغير دالة عند مج النساء غير المعنفات 

 األسـري بين تعرض المرأة للعنف     موجبة  جوهرية   وبالتالي توجد عالقة ارتباطية   

  .السيكوسوماتية  باالضطراباتوإصابتها 

فتعرض النساء للعنف داخل أسرهن من قبل ذوهن بشكل متكرر وشديد يودي إلى             

سواء كان التعرض للعنـف قبـل         السيكوسوماتية بمرور الوقت   باالضطراباتإصابتهن  

لتحليل النفسي أن المرأة المعنفـة والعـاجزة        حيث يرى أصحاب نظرية ا     . بعده أوالزواج  

عن الدفاع عن نفسها تتخذ وضعية اإلنسان المقهور الذي يلوم نفسه ويحط من شانها، فهي               

تشعر بالعجز والدونية وأنها غير جديرة بالحياة، وتظهر لدى النساء المحاصـرات بهـذه              

 يمارسـن الـسلطة      التي هي خارج أنفسهن وتبعية للشخص الـذي        ىالمشاعر تبعية للقو  

عليهن، وهن ال يملن إلى تأكيد أنفسهن بل إلى الخضوع ألوامـره، وهـن فـي الغالـب                  

  ).64ص: 2008فيصل عباس،(."أنا أكون"أو " أنا أريد"عاجزات تماما عن معايشة شعور 

ومن أشكال المازوشية التي تظهر لديهن الميل اليذا النفس وجعلها تعـاني ،حيـث       

إلى المـرض    عذيب أنفسهن بالطقوس وألفكار القهرية ،كذلك الميل      هناك نساء يملن إلى ت    

فاإلنسان المقهور الذي ال يستطيع االحتجاج والتمرد يعيش معاناته مـن خـالل             .الجسدي

التي ال يتاح لها التعبير المباشر ،انـه         جسده الذي يشكل له قناع يخفي الشكوى الوجودية       

 الخارج ويتنكر لهـا عنـدما       نحوالمشكلة  انه يسقط   .والعجز في المرض   يهرب من الفشل  

  .يقدم معاناته تحت قناع المرض الجسدي

المـرأة  وهذا ما تبين من خالل نتائج الدراسة الحالية التـي تـشير إلـى معانـاة                 

 ،و أن أكثرها انتـشارا بـين         السيكوسوماتية تمن االضطرابا المتعرضة للعنف األسري    
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،ثم بعد الـسمع    % 70 بنسبة    المرض ب وتكرار  النساء المعنفات تتعلق ببعد التع     مجموعة

وفي مقدمة هـذا البعـد البنـد        % 48،ثم بعد الجهاز العصبي بنسبة      %50والبصر بنسبة 

وهذا يدل أن النساء المعنفات يعانين من التعب وتكرار المرض          . المتعلق بالصداع النصفي  

  .والشجار يةوخاصة المشدات اللفظ بمختلف أشكاله  وشديدمتكرر نتيجة تعرضهن لعنف

والتفسير العلمي لإلصابة بكل هذه األمراض السيكوسوماتية هو عدم القدرة علـى            

ومن  , " "Alexithmiaالتعبير عن االنفعال بالكلمة ويعبر عنه بالجسد وتسمى اكلسييثميا

فهو يبكي  , ثم يظهر االنفعال في هيئة أمراض جسدية وكأنما الفرد بدال من البكاء بعينيه              

  .الخ..القلب/ القولون/ المعدة/ الجلد: مثل ائهبأحد أعض

 )2007(كـارين الرسـون     دراسة  النتائج التي توصلت إليها    وهذه النتيجة تتفق مع   

فـي جامعـة     ".العنف األسري وأثره على الصحة الجسمية والنفسية للمـرأة المعنفـة          "

ن النـساء   الدراسة إلى معرفة الفـروق بـي        هذه  الباحثة في  هدفت حيث.بالسويد اوريبرو

المعنفات جسمياً، جنسياً، ونفسياً من قبل أحد أفراد األسرة والنـساء غيـر المتعرضـات               

هدفت أيضاً إلى معرفـة     كما   .تجريبية للعنف في سالمتهن الجسمية والنفسية وهي دراسة      

شـملت عينـة    و .التعرض للعنف .الفروق بين النساء المتعرضات للعنف حسب سنوات

بيوت خاصة  (من النساء المعنفات من المتواجدات في بيوت النساء       مجموعة   على الدراسة

وعينة مكافئة لها من النساء غير المتعرضات للعنف وذلك مـن            )تقيمها الدولة في السويد   

وبينت النتائج أن النـساء المعنفـات    .خالل اإلجابة على استبيان خاص أعد لهذه الدراسة

  .ء غير المعنفاتلديهن مشاكل نفسية وجسمية أكثر من النسا

العنـف ضـد    " )2008 ( الهـر  األميـر قدرة عبد    كما تتفق أيضا من نتائج دراسة     

) مـالمو (الزوجة وعالقته بالصحة النفسية لدى الزوجات العربيات المعنفات في مدينة           

 بالسويد

وهدفت الدراسة إلى التعرف على العالقة بين العنف والصحة النفسية لدى النـساء             

 .ات في مدينة مالمو بالسويدالمعنفات العربي

 أعمارهن تراوحت .امرأة متزوجة عربية معنفة ) (83وتكونت عينة الدراسة من 

 : النتائج التاليةإلى المرضية وتوصلت اإلعراضوطبقت قائمة  .سنة  )55-19 ( ما بين

والعنف االقتـصادي   68% شكل مباشر بنسبةبأغلبية النساء تعرضت للعنف الجسدي  أن
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، والعنف النفسي يشترك في وجوده كل أنواع العنف، وهذا  13%سي جنعنف الوال %19

ن النساء المعنفـات    أو . كل أشكال العنف تؤثر على الحالة النفسية للمرأة المعنفة         أنيعني  

  : التسعة للمقياس كما يلي    األبعاد من اضطرابات في صحتهن النفسية وجاء ترتيب         يعانين

-5. جـسدية أعـراض -4 .وإرهاقتعب  -2 .ل الصحةقلق حو -2.أعراض اكتئابية-1

 .اضطرابات النوم-6.مشاعر الوحدة واالغتراب

  . رهابيةأعراض-9.القلق االجتماعي-8 .مشاعر النقص وعدم الثقة بالنفس -7

العنـف وأثـاره النفـسية       " بعنـوان  كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة عن العنـف        

امـرأة  ) 4771(من أصل   % 11لى أن   توصلت إ ) 2001(أجريت في السويد    " والجسدية

مشاركة في البحث تعرضن للعنف من قبل الزوج أو الشريك الحـالي خـالل الـسنوات                

بخصوص اآلثار النفسية والجسمية للتعرض للعنف ، فقد        وكان من نتائج البحث     . األخيرة  

هذه الدراسة أن النساء المعنفات هن أكثر عرضة لإلصـابة بـاألمراض النفـسية               بينت

  لجسمية من غير المعنفاتوا

كما أن التهديد باستخدام العنف كان له دور أيضاً في التأثير على الحالة الجـسمية               

من المعنفات إلى أنهن يعانين من الـصداع        % 49والنفسية لهن فقد أشارت نسبة مقدارها       

  منهن يعانين من خوار% 40، وان هناك نسبة مقدارها )كحالة مرض جسمي(

  ).كحالة نفسية (-د واإلرهاق اإلجها–القوى 

وبصورة عامة أوضحت الدراسة إلى أن تأثر الحالة النفسية للمعنفات هو حـوالي             

ضعف الحالة الجسدية، وكانت غالبية اآلثار النفسية على شكل اكتئاب وتشنجات عـضلية             

منهن قلن أن العنف تـرك آثـاراً        % 64نتيجة للشد أو الضغط النفسي ، كما أن ما نسبته           

كما أشارت الدراسة أيضاً إلى وجود أفكار انتحارية ومحـاوالت انتحـار            . ية عليهن   سلب

  .فعلية لدى النساء المعنفات 

 " "Kristine Stensonدراسـة  التي توصلت إليهـا  النتيجة  معأيضا  تتفق كما

 على النساء الحوامل المراجعات لمركز األم والطفل فـي          )1998(أجريت في العام     التي

قد تعرضن للعنـف    ) النسوة(هدفت إلى معرفة ما إذا كن       و  .  السويدية   Uppsalaمدينة  

 امـرأة   )350(شملت عينة البحث أكثر مـن        و.وما نوعه ، وما هي اآلثار الناتجة عنه         

حامل من المراجعات لهذا المركز ، قدمت لهن استبيان ضم بعض األسئلة تتعلـق بهـذا                
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 قد تعرضن إلى العنف من قبـل الـزوج أو           منهن كن % 3وبينت النتائج أن    . الموضوع  

الشريك الذي يقيمون معه وكان أكثر األنواع انتشاراً هو العنف الجـسدي ، وكـان هـذا                 

منهن إلى أنهـن    % 1.3يحدث قبل وأثناء فترة الحمل ، وأشارت نسبة         ) الجسدي(العنف  

ـ  .منهن إلى العنـف الجنـسي       % 8تعرض  ، فيما    تعرضن للعنف النفسي أيضاً    ت  وبين

الدراسة أيضاً أن لهذا السلوك آثار سلبية على صحة المرأة النفسية والجسمية ،وخصوصا             

   ).66ص :2008قدرة عبد األمير الهر ،( .إذا ما تعرضت للعنف في مرحلة الحمل 

 زينـب عبـد    و أمل محمود السيد محمود الـدوة      كما تتفق أيضا مع نتائج دراسة     

ض المتغيرات النفسية والمعرفية واالجتماعيـة      عالقة بع "" )2007(المحسن درويش سنة    

ص النساء  خصائ معرفة   إلىالدراسة  هذه    هدفت ".بمستويات تقبل المرأة للعنف الزواجي    

وشملت  التي تجعلهن متقبالت لهذا العنف،     األسبابالالتي يتقبلن العنف الزواجي، وما هي       

 قبـوال   األكثر النساء    أن وتوصلت نتائج الدراسة إلى   . سيدة متزوجة    )220(عينة الدراسة   

  . المضطربةبمجموعة من المظاهر النفسية والمعرفية ن تميزيللعنف الزواجي المنزلي 

  . المرضـية  األعراض على قائمة مراجعة     أدائهنوظهرت هذه النتائج من خالل      

األعراض الجسمانية التي تدفع بـصاحبها إلـى         : هي  مرضية محددة  أعراضوتتمثل في   

، والوسواس القهري وهو اضطراب معرفـي       األعضاء في جميع    األلممن  الشكوى الدائمة   

تفاعلية واالكتئاب والقلق   ال يصعب مقاومتها رغم رفضها لها، الحساسية        أفكارتسيطر فيه   

 وخلصت الدراسة أن تقبل المرأة للعنف الزواجي ظاهرة         .الالعقالنية األفكار   ية و نالذها و

   .ناتها من اضطرابات نفسية ومعرفية بالدرجة األولىاغير صحية بل هي نتاج لمع

من خالل نتائج الدراسة الحالية ونتائج الدراسات السابقة نستنتج انه توجد عالقـة             

 وإصـابتهن بـين تعـرض النـساء للعنـف داخـل أسـرهن              موجبةجوهرية   ارتباطية

  .بات السيكوسوماتية اطرضباال

إصـابتهن   إلـى  أسـرهن خـل    دا واإلسـاءة ومنه يؤدي تعرض النساء للعنـف       

تتعلـق ببعـد    بيـنهن  ربات انتشا اطرضو أن أكثر هذه اال    .بات السيكوسوماتية   اطرضباال

وفي مقدمـة هـذا       ،ثم بعد السمع والبصر ثم بعد الجهاز العصبي         المرض التعب وتكرار 

  .البعد البند المتعلق بالصداع النصفي
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  :عرض ومناقشة الفرضية الثانية -3

 تحـصلن   الالتـي  بين النساء المعنفات     إحصائياجد فروق دالة    تو: 2نص الفرضية 

 اإلصـابة  في    على مقياس العنف األسري ضد المرأة      على درجة مرتفعة ودرجة متوسطة    

  .باالضطرابات السيكوسوماتية

والنتـائج   والختبار صحة هذه الفرضية قمنا بحساب داللة الفروق بين المجموعتين         

  :موضحة في الجدول الموالي

 الالتـي  مـج النـساء   لداللة الفروق بـين ) ت(يبين نتائج اختبار   ) 25( رقم جدول

  . ة على مقياس العنف األسريمتوسطة و درجة مرتفعدرجة  تحصلن على

مـــستوي 

 الداللة

ــراف  )ت(قيمة  االنح

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

ــة  درجـ

 الحرية

 التصنيف  العدد

 دالة عند مرتفع  16 28 32 10.70 2.57
 متوسط  14  22 9.34  0.05

  

مـستوى   دالة إحصائيا عنـد      وهي) 2.57=ت(من خالل الجدول نالحظ أن قيمة       

وبالتالي توجد فروق ذات داللة إحـصائية       . محققة    الثانية  الفرضية هومن . ) 0.05(داللة  

لصالح النساء  عرضات للعنف األسري    ت بين الم   باالضطرابات السيكوسوماتية  في اإلصابة 

  . عنف مرتفع المعنفات بمستوي

التي توصـلت    و تتفق مع النتيجة الثانية ،نتائج الفرضية األولىوهذه النتيجة تؤيد    

العنف األسري وأثره على الصحة الجسمية والنفسية للمرأة        " كارين الرسون  دراسةإليها  

أن هناك فروقاً بين النساء المعنفات تبعاً للفترة         حيث وجدت . في جامعة اوريبرو   ".المعنفة

لفترة ست سنوات    لزمنية التي تعرضن فيها للعنف حيث كانت النساء المتعرضات للعنف         ا

أو أكثر لديهم ضغوط نفسية عالية مع أعراض اكتئاب وآالم جسمية أكثـر مـن النـساء                 

  .المتعرضات للعنف لخمس سنوات أو أقل

 و أمل محمود السيد محمود الـدوة      كما تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة       

عالقـة بعـض المتغيـرات النفـسية والمعرفيـة        " :)2007( المحسن درويش  زينب عبد 

أثبتت نتائج المقارنات التـي      حيث". واالجتماعية بمستويات تقبل المرأة للعنف الزواجي     
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تمت بين النساء األكثر قبوالً واألقل قبوالً للعنف الزواجي المنزلي أن اللواتي حصلن على              

العنف النفسي، والجنسي، ( تقبل العنف الزواجي بأبعاده األربعة       درجات مرتفعة في مقياس   

. تميزن بمجموعة من المظاهر النفسية والمعرفية المـضطربة       ). والجسدي، والعنف الكلى  

و (SCL-90) وظهرت هذه النتائج في أدائهن على قائمة مراجعة األعـراض المرضـية           

حيث تظهر لدى المرأة    (عقالنية   الال و مقياس األفكار  التي تشمل أعراض مرضية محددة ،     

). اضطرابات فكرية متناقضة تجعل طريقة تفكيرها وتفسيرها لألحـداث غيـر سـليمة            

التحمل هن الالتي حصلن علـى درجـات    وباعتبار النساء األكثر استخداما إلستراتيجيات   

عة ويرجع ذلك إلى إدراكهن لطبي     مرتفعة في هذا المقياس وجميع هذه اإلستراتيجيات سلبية       

 .الزوج العنيف و اليأس من مراجعته أو مواجهته

كما أثبتت بعض الدراسات أن النساء المتعرضات للعنف الزواجي يحدث لـديهن            

حيث ظهـر   . بعض االضطرابات النفسية والمعرفية فيما يعرف بضغوط ما بعد الصدمة         

ائف عصبية خاصة الوظ  / لدى النساء المتعرضات للعنف اضطرابات في الوظائف النفس       

التنفيذية المرتبطة بفعل اإلرادة والتخطيط والفعل المقصود واألداء الفعال وخدمة الـذات            

وهذه الدراسـات تفـسر ارتفـاع       . والمسؤولية االجتماعية وتنظيم الذات وتوجيه الذات       

وجـسدية   العنف لدى النساء المتقبالت للعنف الزواجي وظهور اضطرابات نفسية         درجات

  .واضحة لديهن

مـن حيـث التكـرار        األسـري   كلما ارتفعت درجة التعـرض للعنـف       اليوبالت

فتعرض المرأة للعنف األسري     .باالضطرابات السيكوسوماتية زادت نسبة اإلصابة    والشدة،

 بنسبة أكبر بالمقارنة مـع      باالضطرابات السيكوسوماتية  مرتفعة يؤدي إلى إصابتها    بدرجة

وهي بدورها أكثر عرضة لإلصابة بهذه  ،المرأة المتعرضة للعنف ألسري بدرجة متوسطة    

  .بات بالمقارنة مع المرأة التي ال تتعرض للعنف واإلساءة داخل أسرتهااطرضاال

زادت نسبة  .  سواء من حيث التكرار أو الشدة      فكلما ارتفعت درجة التعرض للعنف    

  . لدى المتعرضات لهباالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابة 
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  :الثالثةعرض ومناقشة الفرضية  -4

 سب بين مجموعة النساء المعنفات حإحصائياال توجد فروق دالة      :3نص الفرضية   

لعمر، المستوى الدراسي ، الحالة االجتماعيـة، العمـل، المـستوى            ا:(الخصائص التالية 

   . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابةفي  )االقتصاد

وفـق الخـصائص     بصياغة فرضيات جزئيـة    قمنا والختبار صحة هذه الفرضية   

  :ثم قمنا بحساب داللة الفروق كما يلي.المحددة أعاله 

  : 3/1 عرض ومناقشة الفرضية الجزئية -4-1    

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بـين النـساء المعنفـات             :3/1نص الفرضية   

 باالضـطرابات   اإلصـابة   سنة فـأكثر فـي إلصـابة       30 و اقل و     30:باختالف العمر 

   .السيكوسوماتية

  .لداللة الفروق باختالف العمر) ت(نتائج اختبار  يوضح) 26(جدول رقم

مـــستوي 

 الداللة

ــراف  )ت(قيمة  االنح

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

ــة  درجـ

 الحرية

 العمر  العدد

 غير  واقل30  9 28 25.78 11.87 0.57

 30اكبرمن  21  28.33 10.86  دالة

  

ومنه ال توجـد    . وهي غير دالة    )  0.57=ت  (نالحظ من خالل الجدول أن قيمة       

سنة واقـل واكبـر    30دالة إحصائيا بين مجموعة النساء المعنفات باختالف العمر         فروق

  .و بالتالي الفرضية محققة.  في اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية. سنة30تماما من 

ـ  .اإلصابة باالضطرابات الـسيكوسوماتية      في   النساء المعنفات   تختلف ومنه ال   ختالفاب

  . سنة30 سنة واقل واكبر تماما من30وهي منتشرة لدى الفئتين العمريتين .أعمارهن 

   :3/2عرض ومناقشة الفرضية الجزئية  - 2 -4    

 بين النساء المعنفات مـن حيـث        إحصائياال توجد فروق دالة     :3/2نص الفرضية 

 باالضـطرابات   اإلصـابة ي  ف) ي  أمي، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامع    (المستوى الدراسي 

  . السيكوسوماتية
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لداللة الفـروق بـاختالف     ) ف(يوضح نتائج اختبار تحليل التباين    ) 27(جدول رقم 

   .)ي أمي، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامع(المستوي الدراسي

ــستوى  م

 الداللة

)ف(قيمة ــط  متوسـ

 المربعات

ــة  درج

 الحرية

 مصدر التباين مج المربعات

 بين المجموعات 214.15 4 53.53 0.04
 داخل المجموعة 3315.21 25 132.60 

 غير

 دالة
 الكلي 3529.36 29  

  

ومنه ال توجـد    . وهي غير دالة    )  0.04=ف  (نالحظ من خالل الجدول أن قيمة       

  باختالف المستوي الدراسي بين مجموعة النساء المعنفات فروق دالة إحصائيا

  .ابة باالضطرابات السيكوسوماتيةفي اإلص، )ي أمي، ابتدائي، متوسط، ثانوي، جامع(

 فـي اإلصـابة     النـساء المعنفـات   ومنـه ال تختلـف       .و بالتالي الفرضية محققة   

وهي منتشرة بـين جميـع      . المستوي الدراسي    اختالفب. باالضطرابات السيكوسوماتية   

  .المستويات

أمـل محمـود      التي توصلت إليها دراسة    نتائج المقارنات ال تتفق مع     وهذه النتيجة 

التي تمت بين النساء األميات     . ) 2007( المحسن درويش  زينب عبد  و لسيد محمود الدوة  ا

  .(SCL-90) المرضيةو متوسطات التعليم والجامعيات على قائمة مراجعة األعراض 

النـساء متوسـطات    النساء األميات في مقابـل      بين  انه توجد فروق    حيث أظهرت   

من وجود آالم    معاناةت حيث أظهرت أنهن أكثر      لصالح األميا . النساء الجامعيات  التعليم و 

جسمية ووساوس قهرية وأكثر حساسية تفاعلية وميل لالكتئاب وزيادة في مستوى القلـق             

  .ولديهن أفكار غير عقالنية سلبية

  

  

  

  

  



  ة نتائج الدراسةل الرابع                                             عرض ومناقشالفص

  

 161

   :3/3 عرض ومناقشة الفرضية -4-3     

 تزوجات بين النساء المعنفات الم    إحصائيا توجد فروق دالة     ال: 3/ 3نص الفرضية 

  .  باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابة في العازبات و

  .لداللة الفروق باختالف الحالة االجتماعية) ت(يوضح نتائج اختبار) 28( رقم لجدو    

مـــستوي 

 الداللة

ــراف  )ت(قيمة  االنح

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

ــة  درجـ

 الحرية

الحالــــة   العدد

 االجتماعية
 غير عازبة  8 27 22.25 10.16 1.70

 متزوجة  21  29.90 11  دالة

  

ومنـه ال توجـد     .  وهي غير دالة     )1.70=ت  (نالحظ من خالل الجدول أن قيمة       

في اإلصابة   الحالة االجتماعية  دالة إحصائيا بين مجموعة النساء المعنفات باختالف       فروق

  . باالضطرابات السيكوسوماتية

 في اإلصابة باالضطرابات    النساء المعنفات ومنه ال تختلف     .وبالتالي الفرضية محققة      

  .وتعاني منها العازبة والمتزوجة.  حالتهن االجتماعيةاختالفب. السيكوسوماتية 

   :3/4عرض ومناقشة الفرضية  -4-4     

 بين النساء المعنفـات العـامالت       إحصائياال توجد فروق دالة     :4/ 3نص الفرضية 

  .السيكوسوماتية باالضطرابات اإلصابةوغير العامالت في 

لداللة الفروق بـين النـساء المعنفـات        ) ت(يوضح نتائج اختبار  ) 29( رقم   لجدو

   .العامالت وغير العامالت

مـــستوي 

 الداللة

ــراف  )ت(قيمة  االنح

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

ــة  درجـ

 الحرية

 العمل  العدد

 غير عاملة  8 28 26.38 10.74 0.35

 غير عاملة  22  28 11.35  دالة
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ومنـه ال توجـد     .  وهي غير دالة     )0.35=ت  (نالحظ من خالل الجدول أن قيمة       

اإلصـابة  العامالت وغير العامالت في      دالة إحصائيا بين مجموعة النساء المعنفات      فروق

  .و بالتالي الفرضية محققة . باالضطرابات السيكوسوماتية

. يكوسوماتية   في اإلصـابة باالضـطرابات الـس       النساء المعنفات ومنه ال تختلف    

فالنساء المعنفـات    .تهن عامالت أو غير عامالت ،فكال الفئتين أصيبت بها        حاال اختالفب

فاإلصـابة  . سواء كـن عـامالت أم ال       عرضن لإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية   تي

ر داخل األسـرة ولـيس إلـى        م تعزي إلى التعرض للعنف المست      السيكوسوماتي بالمرض

عن عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين النـساء         الدراسة    نتائج حيث دلت   .متغير العمل 

  .العامالت وغير العامالت المعنفات في اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية 

 هبـة علـي   وهذه النتيجة تتفق إلى حد بعيد مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة             

 عالقة عمـل المـرأة   وهدفت الدراسة إلى معرفة   " اإلساءة إلى المـرأة   ") 2003( حسين

قلة الدخل، البطالة، ضغوط العمل، والعالقة األسرية وشخـصية         ( بالمتغيرات االقتصادية 

إلى عـدم وجـود فـروق بـين الـسيدات           وتوصلت  .)والعدوان عليها  باإلساءة الزوجة

 إلى مما يشير    .في التعرض لإلساءة من قبل الزوج      العامالت وغير العامالت     تالمتزوجا

 كخصائص شخصية   أخرى تربط بمتغيرات    وإنما يرتبط بعمل الزوجة فقط      أن اإلساءة ال  

 . على الزوجواعتمادها بشخصية الزوجة كما ترتبط إلساءة. تاريخه األسريو.الزوج

 تؤدي إلى اضطراب شخصية الزوجة      أشكالها بكل   اإلساءةوخلصت الباحثة إلى أن     

دونية والعجز مما يـدفعها لتكـوين        بال واإلحساس وشعورها بالقلق واالكتئاب     إليهاالمساء  

 إلـى  مما يـؤدي     أسرتهاصيغة معرفية سلبية نحو ذاتها واآلخرين وخاصة الزوج ونحو          

  .زيادة اضطراب شخصيتها بتكرار تعرضها لإلساءة

 و أمل محمود السيد محمود الـدوة      كما تتفق مع النتيجة التي توصلت إليها دراسة       

 أثبتت نتائج المقارنات التي تمت بين النـساء        حيث. ) 2007( المحسن درويش  زينب عبد 

  (SCL-90) . المرضية ال تعمل على قائمة مراجعة األعراض ياتواللو نعملي ياتاللو

  .ال توجد فروق دالة بين المجموعتينأنه 

ات السيكوسوماتية سواء   باطرضلإلصابة باال ة عرضة   فومنه نستنتج أن المرأة المعن    

  . ماكثة بالبيتأوكانت عاملة 



  ة نتائج الدراسةل الرابع                                             عرض ومناقشالفص

  

 163

   :3/5عرض ومناقشة الفرضية  -4-5     

 بين النـساء المعنفـات بـاختالف       إحصائياال توجد فروق دالة     :3/5نص الفرضية 

  . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابةفي ) جيد، متوسط، ضعيف(المستوى االقتصادي

لداللة الفـروق بـاختالف     ) ف(يوضح نتائج اختبار تحليل التباين    ) 30(جدول رقم 

   .)جيد، متوسط، ضعيف(االقتصادي المستوي

ــستوى  م

 الداللة

)ف(قيمة ــط  متوسـ

 المربعات

ــة  درج

 الحرية

 مصدر التباين مج المربعات

 بين المجموعات 113.75 2 56.87 0.45
 داخل المجموعة 3415.61 27 126.50 

 غير

 دالة
 الكلي 352.36 29  

  

ومنه ال توجد فروق دالة     . ة  وهي غير دال   )0.45=ف  (نالحظ من خالل الجدول أن قيمة       

جيـد، متوسـط،    ( االقتـصادي  باختالف المستوي  بين مجموعة النساء المعنفات    إحصائيا

  .الصفرية محققة و بالتالي الفرضية. في اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية) ضعيف

.  في اإلصـابة باالضـطرابات الـسيكوسوماتية         النساء المعنفات ومنه ال تختلف    

،حيث دلت النتائج على عدم وجود فروق دالة إحـصائيا            االقتصادية نتوياته مس اختالفب

  .بين الفئات الثالثة في اإلصابة بها

  

 نجد انه ال توجـد فـروق ذات         لثالثةامن خالل نتائج الفرضيات الجزئية للفرضية       

لعمـر، المـستوى     ا(مجموعة النساء المعنفات باختالف خصائـصهن      داللة إحصائية بين  

 اإلصـابة باالضـطرابات      في ) االقتصادي  الحالة االجتماعية، العمل، المستوى    الدراسي،

ومنـه نـستنتج أن اإلصـابة       .وبالتالي الفرضـية الـصفرية محققـة         .السيكوسوماتية  

تغيرات مال ختلف باختالف  ت مجموعة النساء المعنفات ال   ى  لد باالضطرابات السيكوسوماتية 

 إنماو  . االقتصادي لة االجتماعية، العمل، المستوى    الحا الدراسي،العمر، المستوي   :الوسطية

  .المتكررة والشديدة داخل أسرهن  تعزى إلى تعرضهن للعنف و اإلساءة
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   :الرابعةعرض ومناقشة الفرضية  -5

 بين النساء المعنفات وغير المعنفات      إحصائياال توجد فروق دالة      :4نص الفرضية   

   . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابةفي 

لداللة الفروق بين مجمـوعتي النـساء       ) ت(يوضح نتائج اختبار  ) 31(رقم  ل  جدو

  . السيكوسوماتية تالمعنفات وغير المعنفات في اإلصابة باالضطرابا

مـــستوي 

 الداللة

ــراف  )ت(قيمة  االنح

 المعياري

  المتوسط

 الحسابي

ــة  درجـ

 الحرية

ــرض   العدد التع

 للعنف
 دالة عند معنفة  30 58 27.56 11.03 3.89

 غير معنفة  30  16.13 11.69  0.01

   

   وهي دالة إحصائيا عند مستوي الداللة)  3.89=ت(نالحظ من خالل الجدول أن قيمة

) α = 0.01 (  .القائلة بعدم وجود فروق  بالتالي نرفض الفرضية الصفرية.  

 مـج   توجد فروق ذات داللة احصائة بين مج النساء المعنفـات و          : ونقبل الفرضية البديلة  

 الـسيكوسوماتية لـصالح مـج النـساء         تالنساء غير المعنفات في اإلصابة باالضطرابا     

  السيكوسوماتية أكثر انتـشارا    تبااطرضالحالية أن اال   حيث تبين نتائج الدراسة   .المعنفات  

  .بين عينة النساء المعنفات بالمقارنة مع عينة النساء غير المعنفات 

نفعال تكون في أول األمر بمثابة اضـطراب        فالمظاهر الفسيولوجية المصاحبة لال   

وظيفي ثم تزول بزوال االنفعال، ولكن عندما تتكرر االضطرابات الفـسيولوجية الحـادة             

بدوام األسباب المثيرة لالنفعال والتوتر النفسي و المتمثل في الدراسة الحالية في تعـرض              

رابات مزمنة تؤدي في    فإنها تتحول إلى اضط   . المرأة للعنف األسري بشكل متكرر وشديد     

ويؤكـد  . النهاية إلى تغيرات عضوية في األنسجة وبهذا تنشأ االضطرابات السيكوسوماتية         

في نظرياتهم على أهمية ودور عدم تناسق       ) مارتي(السيكوماتيون المحدثون ومن أبرزهم     

ونقـص  ) األنا(التطور النفسي منذ مراحل الطفولة المبكرة، حيث يؤدي ذلك إلى ضعف            

 على مفهوم البنية األساسية للشخصية      ا الفرد على استيعاب الحياة بشكل جيد، وركزو       قدرة

البنية األساسية للشخصية إلى عصاب طبـائعي       ) مارتي(المميزة لكل شخص، حيث قسم      

يعكس تنظيما مرضيا لمجمل الشخصية، وعصاب سلوكي حيث يكون الـشخص بـسبب             
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مما يؤدي إلى اختالل جهـازه النفسجـسدي        سوء التعقل سريع التأثر بالصدمات النفسية،       

  .وبالتالي ظهور اإلصابات الجسدية

ختبار كورنل  إتطبيق   ن النتائج التي تم التوصل إليها من خالل       أوبذلك يمكن القول    

ـ تشير إلى أن إصابة النساء المعنفات باال      .  عينةفراد ال أ على بات الـسيكوسوماتية   اطرض

  .بمجموعة النساء غير المعنفات نةأعلى بدرجة دالة إحصائيا مقاركانت 

نستنتج أن المرأة المتعرضة للعنـف األسـري أكثـر عرضـة لإلصـابة              ومنه  

 لإلساءة بالمقارنة مع غيرها من النساء غير المتعرضات          ،  السيكوسوماتية تبااطرضباال

  .والعنف داخل أسرهن

اصـر  صـفوت فـرج ون  دراسة  و هذه النتيجة تتفق مع النتائج التي توصلت إليها    

الفروق بين المتعرضات للعنف وغير المتعرضات له فـي عـدد مـن              " )2004 (الشيخ

هدفت إلى التعرف على الفروق بين المتعرضات        حيث":المتغيرات الشخصية واإلكلينيكية    

للعنف وغير المتعرضات له في متغيرات االكتئاب، والوسـواس القهـري، وإضـطراب             

وقـد  . لنوم، واألبعاد المختلفـة لمفهـوم الـذات       الضغوط التالية للصدمة، وإضطرابات ا    

أفترضت الدراسة وجود فروق بين المتعرضات للعنف بجميع صوره اللفظي والجـسدي            

عـدد  مـن اإلنـاث      وطبقت على عينة  . وغير المتعرضات لـه، على جميع المتغيرات       

ت وجميعهن من طالبات جامعة الكويت بالكليـا        متزوجات،  )28( ،منهن   )242(أفرادها  

 .المختلفة

وقد تحققت جميع فروض الدراسة بوجود فروق بين المتعرضات للعنـف وغيـر             

  .المتعرضات له على متغيرات البحث

 "   )1999 ( عبد الحليم  أمالدراسة   تتفق أيضا نتائج الدراسة الحالية مع نتائج         اكم

الحاالت دراسة مقارنة   -عالقة االضطرابات السيكوسوماتية بأحداث الحياة ووجهة الضبط      

 ."مرضى ضبط الدم المرتفع والقرحة المعدية

 الحياة الشائعة ووجهة الضبط المرتبطـة       أحداثوهدفت إلى محاولة التعرف على      

 .بمرضى ارتفاع ضغط الدم والقرحة المعدية

، أحـداث  فيما يتعرضـون لـه مـن         واألسوياءوكانت هناك فروق بين المرضى      

مريـضا بالقرحـة    (30) لى ثالث مجموعـات مفردة مقسمة إ (90 ) وتكونت العينة من
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 .من األسوياء (30)مريضا بالضغط الدم المرتفع، و 30)(المعدية، 

 بـين   إحـصائيا وكشفت نتائج الدراسة عن وجود عالقة إرتباطية موجبـة دالـة            

 الحياة لدى مجموعة ضغط الدم، مـع وجـود فـروق            وأحداث السيكوسوماتية   راضعاأل

  إحـصائيا ا دالة ه الحياة كلأحداث في واألسوياءالمرتفع جوهرية بين مرضى ضغط الدم 

 .إحصائيةماعدا ضغوط الصداقة لم يكن لها داللة 

كما حصل المصابون بضغط الدم المرتفع والقرحة المعدية على درجات مرتفعـة            

 فيما عـدا ضـغوط      األسوياء على مقياس ضغوط أحداث الحياة مقارنة مع         إحصائياودالة  

  .الوالدية

 إبـراهيم دراسـة    أيضا مع النتائج التي توصلت إليها      ائج المتوصل إليها تتفق   والنت

طبيعة العالقة الموجودة بـين ضـغوط       ")1992( هدفت إلى توضيح   التي   وإبراهيم  علي  

، وهذا من خالل دراسة إمبريقيـة علـى         " السيكوسوماتية األمراضالحياة وظهور بعض    

شفى حمد العام بدولة قطر، وتكونت العينة       عينة مكونة من المرضى السيكوسوماتيين بمست     

) 10 (موزعة على أربع فئـات بمعـدل  ) 40(مجموعة المرضى عددهم  :من مجموعتين

 ) .40( وعددهم أيضا األسوياءومجموعة من  .أفراد لكل فئة

 (0,01) عند مستوى إحصائيةواستقرت نتائج الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 

  .سيكوسوماتيين في تأثيرهم بالضغوط الحياتيةلصالح المرضى ال (0,05) و

 :(2001) عايـدة شـكري حـسن   -مع نتائج دراسـة حد وا كما تتفق أيضا في بعد    

ضغوط الحيـاة والتوافـق الزواجـي والشخـصية لـدى المـصابات باالضـطرابات               "

هدفت الدراسة التي كشف الفروق في ضغوط الحيـاة          حيث   ."السيكوسوماتية والسويات 

 الفئتـين  والسويات من جهـة وبـين        اتئص الشخصية بين السيكوسوماتي   والتوافق وخصا 

 إجـراء وتـم   . ضغط الدم األولي والقولون العصبي من جهة ثانيةارتفاعالسيكوسوماتيين 

 .سيدة عاملة ومتزوجة مقسمات إلى مجموعتين (90) الدراسة على عينة مكونة من

السويات والمريضات فـي     بين   إحصائياوكشفت النتائج عن عدم وجود فروق دالة        

 فيما عدا بعد واحد يتعلق بـضغوط العالقـة       . ضغوط الحياة  وأبعاد التوافق الزواجي    أبعاد

 .لصالح السيكوسوماتيات (0,05)   بالزوج عند مستوى داللة
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 الـسابقة نـستنتج أن المـرأة        تمن خالل نتائج الدراسة الحالة ونتـائج الدراسـا        

 السيكوسوماتية بمختلـف    تبااطرض لإلصابة باال  المتعرضة للعنف األسري أكثر عرضة    

 مع المرأة غير المتعرضة لمثل هـذا العنـف          ة بالمقارن ،أنواعها وبدرجات متفاوتة الشدة   

النفسية و الجسدية ويظهـر      فتعرض المرأة للعنف األسري يؤدي إلى اعتالل في صحتها        .

ـ إوالتي تعتبر   .  السيكوسوماتية تبااطرضذلك من خالل إصابتها باال     بات جـسدية   اطرض

  . ءنفسية ألمنشا الشكل

  

  خالصة

  :يمايلالنتائج التي تحصلن عليها نستخلص  من خالل

 توجد عالقة ارتباطية موجبة بين التعرض للعنـف         : تحققت الفرضية األولى وبالتالي    -1

  .والعينة الكلية  مج النساء المعنفاتىلد األسري واإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية

 ومنه توجد فروق ذات داللة إحصائية بين النساء المعنفات في           ةت الفرضية الثاني   تحقق -2

  .بمستوي عنف مرتفع  السيكوسوماتية لصالح النساء المعنفاتتبااطرضاإلصابة باال

بـين مجموعـة النـساء       الثالثة ومنه ال توجد فروق دالة إحـصائيا         تحققت الفرضية  -3

عمر، المستوى الدراسـي ، الحالـة االجتماعيـة،         ل ا:( الخصائص التالية  سب ح ،المعنفات

فجميـع النـساء   . باالضطرابات الـسيكوسوماتية اإلصابةفي  )العمل، المستوى االقتصاد

 االضـطرابات   باختالف خصائصهن أظهرت نتائج الدراسة أنهن يعـانين مـن          المعنفات

   . بدرجات متفاوتةالسيكوسوماتية

 بـين   ةإحصائيوجود فروق ذات داللة      تائج على  لم تتحقق الفرضية الربعة إذ دلت الن       -4

 السيكوسوماتية  تمج النساء المعنفات و مج النساء غير المعنفات في اإلصابة باالضطرابا          

  . ) α = 0.01( عند مستوى داللة لصالح مج النساء المعنفات
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  ةــاتمـخ

  

بحيث ال يمكـن التميـز       التفاعل بين النفس والجسد تفاعل متبادل بشكل متواصل       

بين ما هو    وفي إطار هذه العالقة التفاعلية التبادلية     . أيهم يؤثر في الثاني أوال       بشكل دقيق 

جودة وهدفت إلى معرفة طبعة العالقة الم      الدراسة الحالية التي   تندرج،  نفسي وما هو بدني   

  مرض مـن األمـراض النفـسية االجتماعيـة         باعتباره،  ةأنف األسري ضد المر   بين الع 

  نتيجـة  أضا جسدية تنـش   امرأوالتي تعتبر أيضا    ،  واإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية  

والتي  . مزمنة في حياة الفرد   نفسية واجتماعية وضغوط  ،  متكررة أو شديدة   تغيرات انفعالية 

 بـشكل متكـرر وبمـستويات        األسري للعنف ةأمر ال حددت في الدراسة الحالية بتعرض    

  .داخل األسرة التي تعيش فيها، مرتفعة

 تالحديث عن اضطرابا   إلي إمكانية  السيكوسوماتي يشير بعض علماء الطب    حيث

 من خالل المالحظات التي تشير أن هناك حودث اجتماعية        ،  اجتماعية-سيكوسوماتية نفسية 

أو ،  تكون مفاجئة غير متوقعـة    ... واالجتماعي،  وتغيرات تحدث في محيط الفرد األسري     

حيـث الحـظ أن للعوامـل األسـرية         ،  سلبي على صحة األفراد    تؤثر بشكل  غير مقبولة 

الـدور المهـم فـي اإلصـابة بـاألمراض           المضطربة والتنشئة االجتماعيـة المبكـرة     

  .السيكوسوماتية

ية طباتحيث وجدت انه توجد عالقة ار     ،  وهذا ما توصلت إليه نتائج الدراسة الحالية      

 تة واإلصـابة باالضـطرابا    أموجبة بين التعرض للعنف األسري ضـد المـر        جوهرية  

  .الكلية عينة الدراسة  و مجموعة النساء المعنفاتلدى  السيكوسوماتية

ارتفـع  ،  انه كلما ارتفع مستوي العنف الذي تتعرض له النـساء   كذلك كما توصلت 

  أنـه  أظهـرت نتـائج الدراسـة   كما  .لسيكوسوماتي الناتج عنه  ا مستوي شدة االضطراب  

 فـي  بين مجموعة النساء المعنفات بـاختالف خصائـصهن        ال توجد فروق دالة إحصائيا    

  . االضطرابات السيكوسوماتية اإلصابة

 إحصائية بين النساء المعنفات وغيـر المعنفـات فـي          داللة توجد فروق ذات     اكم

  .ماتية لصالح المعنفاتاإلصابة باالضطرابات السيكوسو

 اإلصـابة  إلـى شـديد يـؤدي      و   متكـرر  بـشكل    األسري فومنه التعرض للعن  

  .النساء المتعرضات له  لدى  السيكوسوماتيةتباالضطرابا
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  العنف األسري ضد المرأة
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  : مكان اإلقامة 

   :الحالة االجتماعية

  

بشكل عام وداخل األسرة     في المجتمع    والمرأةنظرا ألهمية العالقة بين الرجل      

دالعنف الموجه    هذا البحث بدراسة     بشكل خاص، نقوم في     سواء كانـت    المرأة ض

  .أسرتهان قبل أحد أفراد م) أم،زوجة،ابنة،أخت(

  : التاليةاألسئلة عن اإلجابةمنكم  نرجو بهذا الموضوع أكثر اإلحاطةجل أومن 
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   سوء معاملة- 14                         عدم النفقة-10                         الحرمان من التعليم-4
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              .............................                                  بسبب جنسهاالمرأة تحقير -6

  .األسرة داخل المرأةمن يقوم بممارسة العنف ضد -2
               الزوج                االبناألخ                 األم                    األب

      حددأخر

  ال       نعم            : للعنفأسرتك داخل المرأةن تعرضت أهل حدث و-3

     معنوي              مادي                       :            كان نعم ما شكله حددإذا

  .............................................................؟ للعنف ت عرضلماذا ت-4

......................................................................................  

  .................................................................؟مارسه ضدهامن -5
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 )02 رقم ( ملحق

 .  يوضح أسماء األساتذة المحكمين و درجاتهم العلمية و تخصصهم          

التخصص الدرجة العلميةاسم ولقب األستاذالعددالجامعة

 علم النفسأستاذ مكلف بالدروس (دكتور) بلوم محمد

 علم النفسأستاذ مكلف  بالدروس (دكتور)الدينرنو تاوريريت

 علم النفس أستاذة مكلفة بالدروس نحوي عائشة

علم االجتماع أستاذ محاضر  الطاهريبراهيم

علم االجتماع أستاذ التعليم العالي دبلة عبد العالي

 

 

 بسكرة

 

 

 

    
6 
 

 
علم االجتماع أستاذ التعليم العالي زمام نور الدين

 علم النفس أستاذ مكلفا بالدروس (دكتور) جبالي نور الدين  1 باتنة

 علم النفس أستاذ محاضرقريشي عبد الكريم 1 ورقلة

 علم النفس أستاذ محاضر دبلة كمال 1 فرنسا

 علم النفس أستاذ التعليم العالي لوكيا الهاشمي 1قسنطينة
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  ف األسري ضد المرأةمقياس العن    
  -بسكرة–جامعة محمد خيضر                                                       :العمر

  قسم علم النفس وعلوم التربية                                          :المستوى الدراسي

  علم النفس المرضيماجستير تخصص                                                       :الحالة االجتماعية 

     االجتماعي                                    :المستوى االقتصادي 
  :الوظيفة 

  :من يمارس العنف عليك 

  

في إطار القيام بدراسة حول العالقة بين العنف األسري ضد  : آنستي الفاضلة/ سيدتي     

 هذا الن العنف داخل األسرة أصبح يشكل ظاهرة و .بات السيكوسوماتية اطرضالمرأة و اال

  و كثيرا ما يصل إلى حد إحداث إصابات جسدية و نفسية و  متفشية في المجتمع ،

  .الخ...ارتفاع ضغط الدم والصداع :جسدية مثل -نفسية

     وبصفتك الشخص المعني والقادر على تزويدنا بالمعلومات حول هذا الموضوع نرجو 

  .جابة على جميع األسئلة بعناية وصراحةمنك التكرم باإل

  .لها االستخدام لغرض البحث العلمي وفقط آ     علما أن هذه المعلومات م

  .     كما انه التوجد إجابة صحيحة و إجابة خاطئة على أي من هذه األسئلة 

  . لك مني الشكر الجزيل مسبقا على تعاونك                و

  ريحاني الزهرة:الطالبة

  : اإلجابة يمةتعل

  منك قراءة كل عبارة من العبارات التالية بتمعن ،ثم اإلجابة عليها بوضع   نرجو    

و وضع . في المربع الذي يعبر عن مدى انطباق العبارة على ظروفك وحالتك ) x(العالمة 

   .في المربع الذي يعبر عن مدى شدة تعرضك لهذا الموقف(  ) العالمة 

  :المثال النموذجي 

  لعباراتا  الشدة  التكرار
  ضعيف  متوسط  مرتفع  نادرا  أحيانا  غالبا

            x  يعتبرني المسؤولة عن كل المشاكل داخل األسرة
          x    يعنفني دون مبرر وألتفه األسباب

  

  



  الشدة  التكرار
  العبارات  الرقم

  ضعيف  متوسط  مرتفع  نادرا  أحيانا  غالبا

              )الخ..، الخروج،اللباس(يتدخل في شؤوني الخاصة   1
              ينتقدني باستمرار وال يرضيه أي شيء أقوم به  2
              يعتبرني المسؤولة عن كل المشاكل داخل األسرة  3
              يعنفني دون مبرر وألتفه األسباب  4
              ال يفتح لي المجال للتحدث معه عن األشياء التي تهمني  5
              يعنفني بسبب تعاطيه للمسكرات  6
              مالئم هو سبب المشاكلالمسكننا غير   7
              التفرقة في المعاملة بين الذكور واإلناث يولد العنف في األسرة  8
              ينتهي الجدال بيننا بضربه لي  9

              العقلي/ يعنفني بسبب مرضه النفسي  10
              شهدت في طفولتي العنف بين أفراد أسرتي  11
              عر أني أفضل منه يقوم بتعنيفيعندما يش  12
              تقصيري في الواجبات المنزلية يعرضني للعنف  13
              دخل أسرتي المنخفض هو السبب في كل المشاكل  14
              تحدث خالفات كثيرة بين أفراد أسرتي  15
              أهل زوجي/ أتشاجر كثيرا مع إخوتي  16
 أسـرتي فـي أمـور كثيـرة         ال أجد تقاربا بيني وبين أفـراد        17

  )الخ...االهتمامات،الطموحات، الرغبات(

            

              يسيء معاملتي ويتصرف معي بقسوة  18
              يضربني بأي شيء يجده أمامه  19
              أقاربي/يمنعني من زيارة أهلي  20
              يحتقرني ويقلل من شأني  21
              العمل/حرماني من مواصلة الدراسة  22
              ما نتشاجر يطردني من المنزلل  23
              ال يهتم لخروجي من المنزل غاضبة  24
              يشتم ويسب بألفاظ بذيئة  25
              يمنعني من حضور المناسبات االجتماعية مثل األفراح  26
حداث إصابات جسدية تتطلب العالج عند      إيضربني بقسوة لحد      27

  الطبيب

            

              تي الخاصةيستولي على ممتلكا  28
              يخاصمني وال يكلمني لعدة أيام  29
              ال يسمح لي بالتعبير عن أرائي الشخصية  30
              ينتقدني ويتصيد أخطائي  31
              ال يهتم بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لي  32
              أميل إلى البقاء وحدي بعيدا عن اآلخرين  33



              ض للعنفأخاف منه ومن التعر  34
              أعاني من أثار وندابات نتيجة التعرض للعنف  35
              اشعر أني غير راضية بعالقتي األسرية  36
              عر بالحزن وبالرغبة بالبكاء عندما أتعرض للعنفشا  37
              ألوم نفسي باستمرار على أني سبب كل المشاكل  38
               بهلم اعد استطيع إنهاء أي عمل أقوم  39
              اشعر أني متوترة وسهلة االستثارة  40
              أتناول المهدئات والمسكنات  41
              اشعر أني فقدت الثقة في نفسي   42
              ال استطيع مواجهة أو تجنب الشخص الذي يعنفني  43
              اشعر بالصداع وأالم في الرأس  44
              أرى أحالم مخيفة وكوابيس  45
              أجد صعوبة في التركيز واشرد بسهولة  46
              )غازات، حموضة(أعاني من اضطرابات في المعدة  47
              أعاني من أالم أسفل الظهر والمفاصل  48
              أعاني من اضطراب في نبضات القلب  49
              ينخفض لدى ضغط الدم/يرتفع  50
              أعاني من مرض السكري  51
              في التنفس واشعر باالختناقأجد صعوبة   52
              ينتابني شعور مخيف من المستقبل  53
              أجد صعوبة في النوم عندما تقابلني مشكلة في حياتي  54
              اشعر بعدم أهميتي بين أفراد أسرتي  55
              أجد صعوبة في اتخاذ القرار الحاسم في بعض األمور  56
               جهداشعر بالتعب عند بذل أي  57
              اشعر بضعف الشهية  58

  

  

  

  

  
 

  

  

  

  

  

  
 



 

  )04( ملحق رقم
  ةاختبار كورنل لتحري العوارض السيكوسوماتي    

  

  -بسكرة–جامعة محمد خيضر                                                      :العمر

  لم النفس وعلوم التربيةقسم ع                                         :المستوى الدراسي

  علم النفس المرضيماجستير تخصص                                                      :الحالة االجتماعية 

     االجتماعي                                    :المستوى االقتصادي 
  :الوظيفة 

  

ل العالقة بين العنف األسري ضد في إطار القيام بدراسة حو : آنستي الفاضلة/ سيدتي     

وبصفتك الشخص المعني والقادر على تزويدنا . بات السيكوسوماتية اطرضالمرأة و اال

بالمعلومات حول هذا الموضوع نرجو منك التكرم باإلجابة على جميع األسئلة بعناية 

  .وصراحة

  .لها االستخدام لغرض البحث العلمي وفقط آ     علما أن هذه المعلومات م

  .     كما انه التوجد إجابة صحيحة و إجابة خاطئة على أي من هذه األسئلة 

  . لك مني الشكر الجزيل مسبقا على تعاونك                و

  ريحاني الزهرة:الطالبة

  : اإلجابة تعليمة

  ." نعم"أمام ) x(بوضع العالمة .  عنها اإلجابة نرجو منك قراءة كل عبارة ثم لإلجابة     

إذا كان العرض ال ينطبق "  ال"أمام  ) x  ( و وضع العالمة.كان العرض ينطبق عليك إذا 

  .عليك

  

  

  :المثال النموذجي 

  
  نعم  ال  ؟هل تنطبق عليك األعراض التالية  الرقم

  x    هل سبق لك أن انتابك الصداع؟  1

    x  هل تحتاج لنظارة لرؤية األشياء البعيدة؟  2

  

  

  

  



  
  نعم  ال  ؟ التاليةعراضاألهل تنطبق عليك   الرقم

      ؟ انتابك الصداعأنسبق لك هل   1

      ؟ البعيدةاألشياءهل تحتاج لنظارة لرؤية   2
      ؟ تدمع باستمرارأو عيناك هل تطرف  3
       ملتهبتينأو حمراوين هل عيناك غالبا ما تكون  4
      ؟ شديدة في عينيكآالم تعاني من  ماهل عادة  5
      ؟هل تسمع بصعوبة  6
      ؟أذنيكتسمع طنين في هل   7
      ؟ من حلقكالبلغمهل كثيرا ما ترد   8
      ستمرار؟هل انفك مسدود با  9

      ؟هل تعاني من مرض الربو  10
      ؟هل تعاني من السعال المستمر  11
      ؟عبيهل تعاني من االلتهاب الش  12
      ؟ الليلأثناء تعرق عرقا غزيرا أن أحياناهل يحدث   13
       ؟)الم ضيق الصدر( نوبات صدرية مؤلمةمن  هل تعاني   14
       ؟ بنوبة قلبيةأصبت أنهل سبق   15
      ؟ عائلتك من متاعب قلبيةأفرادهل يعاني   16
      ؟ الليل لضيق النفسأثناءهل تصحو   17
       ؟ منخفضأو لديك مرتفع جدا  ضغط الدمأن الطبيب أخبرك أنهل سبق   18
       ؟ترول مرتفعة في دمكت بان نسبة الكولسلم عأنهل سبق   19
      ؟ الصدرأو  في القلبباأللمهل تشعر   20
      ؟بصعوبة في التنفسهل تشعر   21
      ؟)الغازات والحموضة(هل تعاني من التهابات في المعدة   22
      ؟ المعدةأوهل تعاني من تهيج في القولون   23
      ؟ حدوث التهاب في الغشاء المخاطي في القولون لك هل سبق  24
      ؟هل زاد وزنك مؤخرا  25
      ؟هل نقص وزنك مؤخرا  26
      ؟ بقرحةأصبت أنهل سبق   27
       ؟ حدث لك كسور في العظامأنهل سبق   28
      ؟)الروماتيزم(  بانتظام بسبب التهاب المفاصلاألسبرينهل تتناول   29
      ؟تورمات في مفاصلك  واألمهل تعاني كثيرا من   30
      ؟ضالتك ومفاصلك باستمرارهل تشعر بتيبس في ع  31
      ؟ ساقيكأو قاسية في ذراعيك أالم تعاني من  ماهل عادة  32
      ؟ الظهرأالمصعوبة في االستمرار في العمل بسبب هل تجد   33
      ؟ جلدية مزمنةإصاباتهل تعاني من   34



      ؟ لديكهل كثيرا ما يظهر طفح جلدي  35
      ؟مدة طويلةهل تظل الجروح في جلدك عادة مفتوحة ل  36
      ؟هل يحدث غالبا احمرار شديد في وجهك  37
      ؟ بشكل غزير حتى في الجو الباردقهل تعر  38
      ؟هل تعاني من وجود حكة شديدة في جلدك  39
      ؟بالرأسهل تعاني من تكرار حدوث صداع   40
      ؟ غالبا ما يجعل حياتك بائسةالرأسهل الضغط والصداع في   41
      ؟باإلغماء تشعر هل كثيرا ما  42
      ؟ جسمكأجزاء وخز في أي  من أو مستمر بتخديرهل تشعر   43
      ؟ الوعيأفقدتك بضربة أصبت أنهل سبق   44
      ؟ بصورة ضارةأظافرك) ظعت(رض قهل ت  45
      ؟ التهابأو التناسلية بها الم أعضاؤكهل غالبا ما تكون   46
      ؟ التناسليةألعضائك وصف لك عالج أنهل سبق   47
      ؟هل تعاني من مشكالت خاصة بقدرتك الجنسية  48
      ؟هل تعاني غالبا من حرقان شديد عندما تتبول  49
       ما تفقد التحكم في المثانة؟أحياناهل   50
      ؟ المثانةأو تعاني من مرض في الكلية  بأنك الطبيب أخبرك أنهل سبق   51
      ؟ التعبأومل  الكااإلجهادهل غالبا ما تحدث لك نوبات من   52
       في الصباح؟واإلجهاد تحس بالتعب  ماهل عادة  53
      ؟ تكون متعب جدا ومنهمك لدرجة انك ال تستطيع تناول الطعامأنهل يحدث   54
      ؟ عصبي شديدإجهادهل تعاني من   55
      ؟هل تعتبر شخص دائم المرض  56
      بعملك؟ الصداع الشديد تجعل من المستحيل عليك القيام أالمهل   57
      ؟هل تقلق كثيرا وتكون منزعجا بخصوص صحتك  58
       بمرض السكر؟أصبت أنهل سبق   59
      ؟بالغدة الدرقية في عنقك التهاب لديك  أن الطبيب أخبركهل   60
       سرطان؟أو عالجك الطبيب من ورم أنهل سبق   61
      ؟ متضخمة في ساقيكأوردة الطبيب بوجود أخبركهل   62
      ؟إصابات أوبا ما تحدث لك حوادث صغيرة هل غال  63
      ؟ في الدم هل سبق لك عمل اختبار نسبة الجلوكوز  64
       تستمر في النوم؟أوهل عادة ما تجد صعوبة كي تنام   65
      هل تستخدم  حبوبا منومة؟  66
      هل تتناول بانتظام مهدئات ومسكنات؟  67
      ؟ الشاي يومياأو فناجين من القهوة 09 من أكثرهل تتناول   68
      ؟خذ فترة راحة منتظمة كل يومأهل تجد من المستحيل   69
       المزعجة؟األحالمهل غالبا ما تصحو من نومك بسبب   70
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  يمثل خصائص أفراد مج النساء المعنفات ودرجاتهن على آل من مقياس العنف األسري ضد المرأة واختبار آورنل لتحري العوارض 
 30السيكوسوماتية ن=

 الرقم
 

 
 خصائص    أفراد     العينة

الدرجة على مقياس العنف 
 األسري ضد المرأة

                 الدرجة على 
            اختبار آورنل 

المستوى  السن 
 الدراسي

المستوى 
 االقتصادي

الحالة 
 االجتماعية

التصنيف الدرجة التصنيف الشدة التكرار من يعنفها العمل

شديد 47 مرتفع 146 143 الزوج عاملة متزوجة جيد ثانوي 22 01

شديد 36 مرتفع 136 139 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط ابتدائي 50 02

شديد 23 متوسط 106 104 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط ثانوي 32 03

تحت  متوسط 52 04
 المتوسط

شديد 45 متوسط 125 126 الزوج غ عاملة متزوجة

شديد 26 متوسط 122 126 الزوج غ عاملة متزوجة جيد جامعي 35 05

شديد 36 مرتفع 163 157 الزوج غ عاملة متزوجة جيد أمية 35 06

تحت  أمية 50 07
 المتوسط

شديد 41 مرتفع 136 141 الزوج غ عاملة متزوجة

خفيف 13 متوسط 121 125 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط أمية 56 08

األب و  عاملة عازبة متوسط متوسط 25 09
 زوجته

شديد 28 متوسط 112 119

الوالدين +  عاملة عازبة متوسط ثانوي 21 10
 األخت

خفيف 13 متوسط 111 118

متوسط 19 متوسط 100 107 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط ثانوي 36 11

متوسط/  146 127 الزوج عاملة متزوجة متوسط ثانوي 51 12
مرتفع    

شديد 32

شديد 28 مرتفع 169 164 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط أمية 45 13
متوسط 19 مرتفع 157 146 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط ابتدائي 39 14

األب +  غ عاملة عازبة متوسط ثانوي 25 15
 األخ

شديد 23 متوسط 104 97

مرتفع/  128 137 الزوج عاملة متزوجة جيد جامعي 35 16
 متوسط

متوسط 19

خفيف 17 متوسط 121 127 الزوج عاملة متزوجة متوسط جامعي 27 17

شديد 31 متوسط 124 112 األخ عاملة عازبة متوسط جامعي 24 18

شديد 29 مرتفع 145 144 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط أمية 62 19

سوي 11 متوسط 126 128 األخ غ عاملة عازبة متوسط ابتدائي 42 20

شديد 49 مرتفع 158 157 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط ثانوي 45 21

شديد 35 مرتفع 150 153 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط متوسط 45 22

متوسط 21 مرتفع 145 146 الزوج غ عاملة مطلقة ضعيف جامعي 36 23

متوسط 18 مرتفع 134 136 األب غ عاملة عازبة جيد متوسط 22 24
خفيف 14 مرتفع 142 143 األخ غ عاملة عازبة متوسط جامعي 23 25

شديد 24 مرتفع 141 140 الزوج عاملة متزوجة جيد جامعي 27 26

شديد 32 مرتفع 132 140 الزوج غ عاملة متزوجة ضعيف أمية 36 27

شديد 43 مرتفع 145 146 الزوج غ عاملة متزوجة متوسط ابتدائي 40 28
شديد 40 مرتفع 134 136 األب غ عاملة عازبة جيد متوسط 23 29

خفيف 15 متوسط 97 97 الزوج غ عاملة متزوجة ضعيف ابتدائي 38 30
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تهن على كل من مقياس العنف األسري امعنفات  ودرجال النساء غير مجيمثل خصائص أفراد 

 30تحري العوارض السيكوسوماتية ن=ل  كورنلارب واختالمرأةضد 
 

 خصائص أفراد العينة
درجات مقياس العنف 

 األسري ضد المرأة

الدرجة على 

اختبار كورنل
الرقم 

المستوى العمر
الدراسي 

المستوى 
االقتصادي

حالة 
اجتماعية

التصنيفالدرجة التصنيفالشدةتكرار العمل

سوي  6ضعيف  93 94غ عاملةعازبة  جيدجامعي  0125
سوي  4ضعيف  66 66عاملةعازبة متوسطجامعي  0227
سوي  32ضعيف  81 78عاملةمتزوجة جيدجامعي  0325
سوي  4ضعيف  83 87عاملةعازبة متوسطثانوي  0424
شديد 23ضعيف  60 60غ عاملةمتزوجةمتوسطمتوسط 0541
خفيف  15ضعيف  73 71غ عاملةعازبة متوسطجامعي  0622
سوي  7متوسط 104 99غ عاملةعازبة متوسطجامعي  0725
سوي  10ضعيف  78 86عاملةعازبة متوسطجامعي  0824
سوي  8ضعيف  78 75غ عاملةعازبة متوسطجامعي  0921
خفيف  16ضعيف  76 76عاملةعازبة متوسطجامعي  1026
خفيف  16ضعيف  66 69عاملةعازبة متوسطجامعي  1130
سوي  7ضعيف  63 63عاملةعازبة متوسطجامعي  1226
سوي  7ضعيف 80 82عاملةمتزوجةمتوسطجامعي  1323
شديد 34ضعيف  97 95عاملةمتزوجةمتوسطجامعي  1432

سوي  9ضعيف 78 78غ عاملةمتزوجةمتوسطمتوسط 1541

 114 116غ عاملةمتزوجةمتوسطابتدائي 1641
    

سوي  8متوسط 
سوي  9ضعيف  78 79عاملةعازبة متوسطجامعي  1726
متوسط 21ضعيف  96 93غ عاملةعازبة متوسطجامعي  1820
خفيف  15ضعيف  91 91غ عاملةمتزوجةمتوسطجامعي  1956
شديد 38ضعيف  94 90غ عاملةمتزوجة جيدثانوي  2039
شديد 45متوسط 104 104عاملةمتزوجةمتوسطثانوي  2139
شديد 44متوسط 99 123عاملةمتزوجةمتوسطجامعي  2228
متوسط 21ضعيف  68 68عاملةأرملة متوسط أمية 2362
سوي  5ضعيف  64 69غ عاملةمتزوجة جيدثانوي  2420
سوي  7ضعيف  63 62عاملةعازبة متوسطمتوسط 2527
سوي 10ضعيف  62 62عاملةعازبة متوسطجامعي  2631
خفيف 10متوسط 123 113عاملةمتزوجة جيدجامعي  2745
سوي 16ضعيف  74 85غ عاملةمتزوجةمتوسطثانوي  2829
متوسط  19ضعيف  85 88عاملةمتزوجةمتوسطجامعي  2934
متوسط  18ضعيف  66 66غ عاملةعازبة متوسطجامعي  3023
 

  



  ملخص الدراسة
 

   األسـري  للعنف    المرأة تعرض طبيعة العالقة الموجودة بين       معرفة إلى هدفت الدراسة الحالية  

 فية واالقتـصادية  هم الخصائص النفسية واالجتماعية والمعر    أو،   السيكوسوماتية االظطرباتب إصاباتهاو  

 من النساء غيـر     مثيالتهاتها مع   ومقارن. ة السيكوسوماتي اتوالمصابة باالضطراب   المعنفة مرأةللالمميزة  

صـيغت  . عن تساؤالتها  ةواإلجاب،  الدراسة أهدافلتحقيق    و .أسرهن داخل   واإلساءة للعنفالمتعرضات  

  :لييكما فروض الدراسة

 اوإصـابته  األسري جوهرية موجبة بين تعرض المرأة للعنف        ارتباطيهتوجد عالقة   :1الفرضية

 .ةباالضطرابات السيكوسوماتي

 مرتفعـة  تحصلن على درجـة تي ال النفات بين النساء المع إحصائياوجد فروق دالة    ت:2الفرضية

 . باالضطرابات السيكوسوماتيةاإلصابة في  على مقياس العنف األسري ضد المرأةودرجة متوسطة

ـ       إحصائياال توجد فروق دالة     :3الفرضية    الخـصائص   سب بين مجموعة النساء المعنفـات ح

 اإلصـابة  فـي ) .  االقتـصادي  المستوى،  العمل،  الحالة االجتماعية ،  لدراسيالمستوى ا ،  لعمر ا:(التالية

  . باالضطرابات السيكوسوماتية

 اإلصـابة  بين النساء المعنفات وغير المعنفـات فـي          إحصائياال توجد فروق دالة     :4الفرضية  

  .باالضطرابات السيكوسوماتية

 إلـي مقـسمة      مفـردة  )60( ونة من قمنا باختيار عينة مك    هذه الفرضيات صحة    من تحققلول

  .)30(عينة النساء غير المعنفات2ومج، )30( عينة النساء المعنفات1مج:ليي كما بالتساويمجموعتين

و اختبـار   ،  ةمقياس العنف األسري ضـد المـرأ      : في ثم طبقت عليهن أدوات الدراسة والمتمثلة     

  .كورنل لتحري العوارض السيكوسوماتية 

 معامل بيرسون لالرتباط  :  أهمها    مجموعة من األساليب اإلحصائية    استخدمتلمعالجة البيانات   و

اإلصـدار   spss باسـتخدام برنـامج   . لحساب داللة الفروق  ) ف(ختبار التباين األحادي   إ و) ت (اختبار

 : اإلحصائية للبيانات تحصلن على النتائج التاليةةو بعد المعالج .)16(

 أكدت وجود عالقة ارتباطية موجبـة بـين         يوالالت.تحققت الفرضيات األولى و الثانية والثالثة       

كذلك انه كلما ارتفع مستوي العنـف       . السيكوسوماتية تالتعرض للعنف األسري واإلصابة باالضطرابا    

 عـدم  كذلك . الناتج عنهالسيكوسوماتي ارتفع مستوي شدة االضطراب  المعنفاتالذي تتعرض له النساء  

 الـسيكوسوماتية بـإخالف     تباالضـطرابا معنفات في اإلصابة    وجود فروق دالة إحصائيا بين النساء ال      

حصائية بين  فروق ذات داللة إ   وجود  لم تتحقق حيث دلت النتائج على       الرابعة  أما الفرضية   .خصائصهن

  . المعنفات النساء في اإلصابة باالضطرابات السيكوسوماتية لصالحتالنساء المعنفات وغير المعنفا

 باضـطرابات إصـابتها    يؤدي إلـى     دمتكرر وشدي سري بشكل    للعنف األ   المرأة ومنه تعرض 

 . من حالة إلى أخرىومتفاوتة الشدة، مختلفةسيكوسوماتية 



 
 Summary of the Study 

 
     The purpose of study is to know the relationship between vulnerable 
women who face a domestic violence and psychosomatic disorders; and the 
most important characteristics of, psychological, sociological, cognitive and 
economic pertaining to women subjected to violence and psychosomatic 
disorders. 
     And compare them with those of women who have not been exposed them 
to violence and abuse within their families. 
     In order to achieve  the goals of the study and to answer its questions 
hypotheses  of the study have been formulated down as fallow: 
   -The first hypothesis : there is a significant positive correlation between 
exposing woman to domestic violence and psychosomatic disorders. 
   -The second hypothesis: there are difference significant statistically between 
the battered women who obtained a high degree and medium degree on the 
scale of domestic violence against women in the pathogenesis of 
psychosomatic disorders.                                     
   -The third hypothesis: there are no differences statistically significant 
between group of battered women according to the following 
characteristics(age; educational level, social situation, work, economic level) in 
exposing to psychosomatic disorders. 
    -The fourth hypothesis: there are no statistically significant difference 
between battered women and non battered ones in exposing to psychosomatic 
disorders . 
    In order to verify the validity of these hypotheses, we selected a sample 
composed of (6o) individuals , divided in to two equal group as follows, 
 1st group: sample of battered women (30) ,2nd group a sample of non battered 
women (30), then we applied on then the study Tools: measure of domestic 
violence against woman, and Cornell test to investigate the psychosomatic 
symptoms. 
    For data processing range of statistical methods are used: Pearson 
correlation coefficient , T-test and single-variance test(One Way ANOVA), to 
calculate the significant differences . by using spss program, version (16). 
    After the statistical processing of data we get the following results: 
    The first, the second and the third hypotheses have been achieved which 
confirmed the existence of a positive correlation been exposing to domestic 
violence an psychosomatic  disorders .hit also as the level of violence increase 
which battered women expose to the level of psychosomatic disorders 
intension increased resulting of this violence. also the absence of statistical 
significant difference between battered women to psychosomatic disorders 
according with different properties . The fourth hypothesis had not been 
achieved, where the results indicate the existence of significant differences 
between battered women and non battered with disorders psychosomatic for 
battered women. 
    so the women's vulnerability to domestic violence frequently leads to severe 
and different disruptions psychosomatic hit in intensity from a case to another. 


