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  :ملخص الدراسة 

الصدمة النفسیة للمرأة جراء العنف الذي تعرضت له من  أثارتهدف الدراسة الحالیة للكشف عن 

انتهاج الطالق كخیار بدیل وما ینتج عن هذه  إلىبها  أدىطرف زوجها طیلة فترة الزواج ،والذي 

المعنفة المطلقة من عدة نواحي نفسیة وجسمیة واجتماعیة على  المرأةالتجربة من أثار سلبیة تمس 

التي تؤثر على أدوارها المختلفة خصوصا على تربیة أبنائها كعرض حد السواء هذه اآلثار السلبیة 

  . أساسي

الصدمة النفسیة  ثارأة من مرأهل تعاني ال:وقد انطلقت الدراسة الحالیة من تساؤل أساسي مفاده 

   ؟نتیجة العنف الزواجي الممارس ضدها خاصة بعد الطالق  

  :وبناء علیه تم صیاغة الفرضیات التالیة 

  :العامة الفرضیة

 . رض المرأة للعنف وطالقھا بسببھ یخلق لھا صدمة نفسیة تخلف لدیھا جملة من اآلثارعت

  :الجزئیة الفرضیات

 .  على مستوى النفسي أثار یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقھا بسببھ 1-
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  .على المستوى الجسدي   أثار یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقھا بسببھ -3

 30قامت الباحثة بدراسة استطالعیة على عینة قوامها  األساسیةالدراسة  إجراءاتقبل البدء في 

مطلقة بتطبیق استبیان من تصمیم الباحثة حول العنف الزوجي ومدى تأثیره على الطالق  امرأة

وقد تمت الدراسة الحالیة باستخدام المنهج ،بعد حساب الخصائص السیكومتریة لالستبیان وتعدیله 

  :العیادي ألربع حاالت وفقا لألدوات التالیة 

 المالحظة العیادیة  -

 .المقابلة العیادیة المفتوحة  -

 .المقابلة العیادیة النصف موجهة  -

 TAT و   االختبارات االسقاطیة الرورشاخ -



من خالل الدراسة العیادیة المعقمة لحاالت الدراسة تحققت فرضیات الدراسة الثالث فقد 

الصدمة  أثارنتائج الدراسة ان العنف ضد الزوجة الذي یؤدي بها للطالق یترك  أثبتت

تكرار  االكتئاب ، سرعة االستثارة ،البكاء المستمر ،القلق ،النفسیة على المستوى النفسي ك

الجسدي تمثلت في ظهور أمراض على المستوى  أثارمعایشة الحدث الصدمي ،كما یخلف 

،الشحوب والنحافة وفقدان  األرقالمعدة والقولون ،الصداع ،الدوار ، كآالمسومتیة سیكو 

الجتماعي كالعزلة واالنطواء لشعورهن على المستوى ا أثار إلى باإلضافةالخ ،..الشهیة 

التاریخ العیادي للحاالت یؤكد ان األعراض  أنبالدونیة ونقص الثقة بالنفس بالرغم من 

  .ظهرت بعد تعرضهن للعنف الزوجي ولم تكن موجودة مسبقا لدى الحاالت 

  

 

 Study Summary: 

The current study aims at detecting the psychological trauma of women 

as a result of the violence experienced by her husband throughout the 

marriage, which led to   divorce as an alternative option .This experience has 

a negative effects on the divorced woman psychlogically ,physically and 

socially which affects on her various roles, especially on raising her children 

as a basic offer. 

The current study is based on a fundamental question: Does a woman 

suffer from psychological trauma as a result of marital violence against 

her, especially after divorce? 

Accordingly, the following hypotheses were formulated: 

General Hypothesis: 

Women's exposure to violence and divorce will  creates a 

psychological trauma that has a range of effects. 

Partial Hypotheses: 

1 -The marital violence of a woman after her divorce will results in  

psychological effects. 



2-The marital violence of a woman after her divorce leaves traces on the 

social level. 

3-The marital violence of a woman after her divorce led  to physical 

effects. 

Before starting the basic study procedures, the researcher conducted 

a survey on a sample of 30 divorced women by applying a questionnaire 

designed by the researcher on marital violence and its effect on divorce 

after calculating the psychometric characteristics of the questionnaire and 

adjusting it .The current study was conducted using the clinical approach 

of four cases according to the following tools: 

- Clinical observation 

- Open clinical interview. 

- Half-directed clinical interview. 

- Projection tests Rorschach and TAT 

The results of the study showed that the violence against the wife leading 

to the divorce leaves traces on psychological trauma at these three 

levels.First,   the psychological level, such as the speed of arousal, constant 

crying, anxiety, depression, recurrence of the traumatic event.Second ,the 

physical level such as diseases of  stomach, colon, headache, dizziness, 

insomnia, dandruff, thinness, loss of appetite, etc., Third, the social level 

such as isolation and introversion of their inferiority and lack of self-

confidence.These results  confirm that the symptoms emerged after being 

subjected to marital violence and did not exist before. 
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  :مقــــدمة 

 

تعتبر مشكلة العنف األسري من أهم المشكالت التي تواجه المجتمع الجزائري على غرار باقي المجتمعات 

نظرا لما تخلفه من أثار سلبیة على مختلف األصعدة تعیق التقدم الحضاري في مختلف والعالم ككل ، العربیة 

ها من طرف الزوج من أهم وعلى وجه الخصوص العنف الممارس علی ، المجاالت ولعل العنف ضد المرأة

 عبر المجتمعات من العدید في عدیدة بحوث وجود من الرغم المشكالت المحصاة في قضایا العنف ،وعلى

الذي  بالشكل حقها تعطي لم إنها المرأة ، إال ضد بالعنف المتعلقة القضایا مختلف حول الوطن العربي ، أنحاء

 أسمى من الزوجیة العالقات ، كون الزوجي العنف نسب یمكن ان ینوه او ان یدق ناقوص الخطر للحد من

 . المجتمع في األسرة لبناء األساسیة الدعامة تعتبر والتي اإلنسانیة العالقات

 بشكل نتائجها تظهر التي العنف أشكال من كغیره لیس انه خاص بشكل الزوجي العنف خطورة وتكمن

 اهتزاز وبالتالي االسرة نسق في خلل تحدث بحیث .مباشر غیر وبشكل البعید المدى على تظهر مباشر،انما

  .األسریة العالقات في وشرخ

والن المـرأة خاصة في مجالها كزوجة لها أعباء كثیـرة إذ هي من المرتكزات األساسیة لبناء األسرة التي تعد النواة 

د وتنشئتهم تنشئة سویة متوازنة األولى في بناء صرح المجتمع فأنه یقع على عاتقها عبئ كبیر في تربیة األوال

  .من خالل إشباعهم بالحب والرعایة واالهتمام 

وظاهـرة العنف من هذا النوع تهـدد المنجـزات االجتماعیة التي غالبا ما تكــون الزوجة هي السبب في الوصول 

وف یدمر بالتأكید س إلیها ، الن الزوج الذي یستغل ضعف المرأة وخضوعها ویقابله بالعنف والجبروت واإلهانة

أصول العالقات االجتماعیة التي یتشرب منها األبناء المبادئ األولیة في الحیاة والتي تساهم في تكوین 

  .شخصیاتهم الحقا 

أن لجوء األزواج إلى العنف له ضد زوجاتهم له أبعاده المختلفة فمنهم من یرى انه تعبیر عن الفحولة والرجولة 

المعنف وتعتبره اسدا یزأر ذودا عن حرمته ومنهم من یثبت به أواصل الخضوع في مجتمعات تصفق للرجل 

واالستكانة للزوجة المعنفة في ظل فكرة راسخة ان القوة سبب السیطرة على المرأة وكلما غابت القوة فقدت الرجولة 

للمنهج اإلسالمي  أو ربما هو الفهم الخاطئ... وضاعت هیبة الرجال في اعین والدیهم وأسرهم والمحیطین بهم 

  القویم إلباحة التأدیب الخفیف للمرأة كحل أخیر في حال النشوز والعصیان للعودة إلى جادة الصواب قبل انهیار

 



 

 الرجال قوامون على النساء بما فضل اهللا بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ﴿ األسرة في قوله تعالى 

 فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهللا والتي تخافون نشوزهن فعضوهن واهجروهن في المضاجع 

  ﴾ واضربوهن فان اطعنكنم فال تبغوا علیهن سبیال ان اهللا كان علیا  كبیرا

  .من سورة النساء     34اآلیة                                                 

او على األصح التعنیف هو أول الحلول التي تنطبع في مخیلة الزوج المعنف حتى ال یقوى  فكان البدء بالتأدیب

  .عن التخلي عنه والتمییز بین األصول والمقاصد الشرعیة مرجع سبب عنفه الى االحتكام لشرع اهللا ودینه 

تزاید حدة العنف وقوته  كما ال یمكن ان ننسى ان ننوه إلى اهم العوامل المؤثرة في سلوك الرجل العنیف بل وفي

، والتي أثبتها الواقع المعیش وكذا عدة  دراسات مختلفة من بینها دراسة الدكتورة نعیمة رحماني الموسومة 

 1995-2008) (أنموذجا  تلمسان بتلمسان محكمة المرأة ضد الممارس الزوجي العنفب

ن االدمان عامل مهم في وجود العنف اوكذا دراسة إیمان عبد الوهاب موسى الموسومة بالعنف ضد الزوجة 

األسري خاصة ضد الزوجات فاإلدمان على الكحولیات والمخدرات ومختلف المسكرات التي تذهب العقل تعزز 

  .السلوك العنیف لدى الزوج وتترك أثارها السلبیة التي تستمر مدى الحیاة 

ت االجتماعیة التي تدین البوح من جهة وتكتم ولعل ظاهـــرة العنف ضد المرأة تطرح أبعادا مختلفة في ظل العقبا

الزوجة المعنفة خوفا وتسترا من جهة أخرى ، فبعض المجتمعات ترفض الطالق وتعتبره جریمة اقتـرفتها الزوجة 

رغم أنه قد یكون التریاق أحیانا لحل مشاكل كثیرة وهناك من یعتبر ان انتفاض الزوجة المعنفة وعدم تسترها 

  .س ضدها خروجا عن الموروث االجتماعي الذي یجلب لها االنتقاص واإلدانة على العنف الممار 

وظاهرة العنف ضد المرأة والزوجة على وجه الخصوص لیست حكرا على المجتمع الجزائري دون غیره  بل هي 

ففي ظاهرة عربیة وعالمیة طالت معظم المجتمعات فأضحت تهدد العالم بأسره كونها تحطم كیان أسرة بكاملها ، 

جاء في مضمونها ان المجتمع اللبناني تتعرض فیه المرأة للعنف بغض ) 2010(دراسة للباحثة أسماء اإلبراهیم 

بأن المرأة تتعرض ) 2002(النظر عن مستواها التعلیمي أو وضعیتها المهنیة بناء على دراسة شرف الدین 

في المجتمع األردني فحسب ما تعاملت  االجتماعیة ، أما لعنف جسدي ونفسي من الزوج وفي مختلف الطبقات

ومن بین أشكال . حالة عنف موجهة من الزوج لزوجته 1423حیث تّم تسجیل ) 2004(معه إدارة حمایة األسرة 

وتطرح . العنف الممارس ضدها نجد العنف الجسدي ، النفسي ،الجنسي ، االجتماعي ، الصحي واالقتصادي 

لجوء الزوجة للطالق للتخلص من ویالت المعانات واأللم ،األمر الذي مشكلة العنف الزوجي مشكلة اكبر وهي 

یخلف أثار سلبیة على األسرة والمجتمع وعلى المستوى الشخصي للمرأة المعنفة خصوصا بعد طالقها ،حیث قد 

ة تتعرض لمعاناة كبیرة تؤثر على جهازها النفسي والذي قد تتعداه إلى بعض األمراض الجسدیة تؤثر على صیرور 



حیاتها وعلى األسرة والمجتمع وبالتحدید الصدمة النفسیة التي یحدثها العنف الممارس ضد المرآة وطالقها بسببه 

  :وهو ما سنحاول التعرف علیه في هذه الدراسة من خالل الفصول التالیة 

  وهو فصل تمهیدي لمفاهیم وطرق سیر الدراسة : الفصل األول

  تناولنا فیه العنف الزواجي:  الفصل الثاني

  الصدمة النفسیة: لثالفصل الثا

  الطالق:  رابعالفصل ال

  .یتضمن اإلطار المنهجي للدراسة  :الخامسالفصل 

  .تضمن عرض وتحلیل النتائج   : سادسالالفصل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  

  

  

  



 :اإلشكـــالیـــة  -1

رغم التطــور الهائـــل في جمیع المجاالت في العصــر الحالي إال انه ال تـــزال المرأة التي هي الركیزة األساسیة في 

المجتمع بجمیع أدوارها سواء أما أو زوجة أو بنت وما تحمله من أعباء عظیمة والتي ال تستقیم الحیــــاة الكریمة 

الوالدین أو تربیة لألبناء تحت وطـأة الجحـود والنكـران لما تعانیه من دون تضحیاتها سواء من خدمة للزوج أو 

 .اإلهانة بجمیع أشكالها  رغم الحضارة من مظاهر العنف و

فظاهرة العنف ضد المرأة المتزوجة تمثل إحدى اإلشكالیات التي تهتم بها المنظمات الدولیة هیئات المجتمع 

االهتمام یشكل قضیة من قضایا حقوق اإلنسان ومیزان لتحضر  المدني في األلفیة الثالثة ، وقد أصبح هذا

 حول األخیرة اآلونة في المبذولة الجهود كل ورغمالشعوب والحكم على أهلیة المجتمعات  لالنتساب لإلنسانیة  

 تجمعیا تنظیم في تتمحور التي الجهود هذه أن إال ، المرأة على الواقع والتعدي العنف أنواع كل محاربة كیفیة

 كإنسان المرأة تعتبر التي منها وخاصة المرجوة الغایة إلى تصل لن الرجل لقرینها المرأة بحقوق ومساواة للمناداة

 بدورها القیام من المرأة حتى تتمكن ومراعاتها احترامها یجب التي وجنسیة اجتماعیة ، أخالقیة ، روحیة قیم له

   .المجتمع نصف تمثل وكشریحة وربة بیت بنت ، أم ، كزوجة

والعنف تعبیر صریح عن العداء وهو یتراوح بین ممارسة القهر المادي على األشخاص والممتلكات والقهر 

،فالعنـف هو ذلك السلوك أو الفعل الموجه للمرأة على وجه الخصوص  واإلیذاء المعنوي المباشر وغیر المباشر

فاوتة من التمییز والقهر والعدوانیة الناجمة عن سواء كانت زوجة أو أم أو ابنة أو عاملة ،وتتسم بدرجات مت

  . عالقات القوة غبر المتكافئة بین الرجـل والمـرأة في المجتمع واألسـرة على حد السواء 

 في تعتبر الضرب ،الشتم ،اإلهانة ، السخـریة والتهكـم ، التحقـیر منها وخاصة ، المرأة ضد فالعنف وعلیه،

 للدین ومخالف والمــرأة اإلنسان لحقوق مخالف ، إنسـاني ال و أخالقي ال عمـل نیةواإلنسا االجتماعیة األدبیات

 زیادة وتشاؤمیـة ، سلبیــة أحاسیـس من تولـده لما األسرة والمجتمع ، وذلك في المرأة مكانة حفظ الذي اإلسالمي

   . وأسرتها  المرأة منها تعاني تصبح التي النفسیة األمــراض على

ورغم ان المجتمعات العربیة ومنها المجتمع الجزائري وعلى الخصوص البیئة المحلیة للدراسة ترفض الطالق 

وتعتبره وصمة اجتماعیة تنتقص من المطلقة ورغم ان معظم النساء ترضخ للكثیر من االذالل كي ال تلجأ 

جة لتكرار فعل العنف ضدها قد للطالق لما یخلفه من اثار اجتماعیة على وجه الخصوص إال ان المرأة ونتی

تلجأ للطالق كأیسر الحلول فرارا من المعاناة المستمرة والخطیرة التي قد تؤدي احیانا الى الموت نتیجة هذا 

لذا نجد حاالت الطالق في تزاید مستمر والجزائر تدق ناقوص الخطر تبعا لذلك خصوصا من خالل .العنف 

خالل الیوم التحسیسي في تصریح للصحافة  " رازم كنزة   "  العمید أوضحتفقد  المهولة المعلن عنها  األرقام



لمكافحة العنف  من كل سنة 11- 25بمناسبة الیوم العالمي لمناهضة العنف ضد المراة المصادف لیوم  الوطني

رأة حیث في مقدمة الوالیات التي سجل بها أكبر عدد من قضایا العنف ضد الم والیة الجزائر تعد  ضد المرأة أن

بالمائة مقابل  73عنف جسدي بنسبة تزید عن  إلىضحایا هذه الظاهرة  إجماليامرأة من بین  5.163تعرضت 

 27اعتداءات جنسیة وتعرض  إلى أخریات 205جانب تعرض  إلىسوء المعاملة  إلىمنهن  1.508تعرض 

 اإلحصائیاتمن بینهن وحسب  عرضة لحاالت العنف األكثروتبقى السیدات المتزوجات  منهن للقتل العمدي ،

ان الجزائر العاصمة تتصدر القائمة في ) 2011(لألمن الوطني الوالئي بوهران  اإلصغاءالصادرة عن خلیة 

ضحیة ، وفي المرتبة الثالثة  672ضحیة ، وتعد وهران في المرتبة الثانیة ب  1238تعرض النساء للعنف ب 

  . ضحیة 242والیة المسیلة ب 

المصرح بها من طرف مصالح األمن هي الجزء المعلن عنه فقط ، وأن العدد الفعلي للنساء  أن اإلحصائیات

المعنفات في الجزائر أكبر بكثیر وذلك ألن أغلب من یتعرضن للعنف یلتزمن الصمت والمرأة الجزائریة ال تلجأ 

من الوقوع في مشاكل أكبر إلى الطب الشرعي أو القضاء إال إذا قررت إنهاء حیاتها مع الزوج المعنف  ،خوفا 

تؤدي بها إلى الطالق أو خوفا من األولیاء ونظرة المجتمع،ألن المرأة الجزائریة و بالرغم من كل ما توصلت إلیه 

  .المرأة ،إال أنها بقیت حبیسة الموروثات االجتماعیة

ارة العدل فقد كشفت ونالحظ انه كلما تفاقم العنف الزوجي تزداد حاالت الطالق ارتفاعا بحسب احصائیات وز 

الزواج  حدیثي بین خصوصا مسبوق ، غیر بشكل المجتمع في الطالق ظاهرة حدة تفاقمت انهعدة احصائیات 

 حاالت في ارتفاع سجلت التي العدل ، بوزارة اإلعالم خلیة طرف من المقدمة اإلحصائیات عنه كشفت ما هذا ،

 باإلضافة بالتراضي ، طالق حالة 10213 سجلت 2003 سنة ففي األخرى ، تلو السنة الفت بشكل الطالق

 و 2005 سنة خالل بالتراضي طالق حالة 10188 مقابل في المنفردة ، باإلرادة طالق حالة 14559 إلى

 حاالت معدل فیه تضاعف الذي الوقت في تطلیق سنویا، حالة 2600 و .المنفردة باإلرادة طالق حالة16924

خالل لترتفع االرقام  2006سنة  حالة 3500 إلى لتصل 2005 سنة حالة 3226إلى  الفت ، بشكل الخلع

 20وأكثر من   2013ألف عملیة طالق خالل سنة  55ما یقارب  فقد سجلتالسنوات األخیرة إلى الضعف 

ألف إمرأة خلعت زوجها خالل نفس السنة ، كما ارتفعت حاالت الطالق ، فقد أشارت آخر إحصائیات وزارة 

ألف حالة وقد   55حالة طالق ، أي قرابة الـ   985ألف و  54  إلى 2013لتي تم إعدادها خالل سنة العدل ا

وبالنسبة  حالة تحرش ،  266حالة عنف عمدي ، و  27آالف حالة عنف ضّد المرأة ، منها  7تّم تسجیل 

هذه السنة ، أي ارتفع  حالة 591ألف و  20ألف حالة خلع خالل السنة الماضیة إلى  11للخلع فقد ارتفع من 

 .إلى الضعف خالل هذه السنة 



ولإلشارة فان األرقام واإلحصائیات الرسمیة تحظى بإحاطة عالیة من التكتم والسریة فقد تقدمت الباحثة بطلب 

للسید رئیس مجلس قضاء بسكرة من اجل الحصول على إحصائیات رسمیة لتوثیقها في الدراسة الحالیة اال انه 

وزیر العدل حافظ األختام وبالفعل تم تحویل الطلب الى أمانة الوزارة اال اننا لم نوفق األمر الذي  وجهنا للسید

   .جعل الباحثة تسعى للحصول على إحصائیات أكیدة وبطریقة شخصیة 

الكامنة خلف الظاهرة  األسبابوالشك تثیر الرعب وتطرح أالف التساؤالت عن  السریة والتحفظ على األرقامهذه 

الدراسة طبقا إلحصائیات مقدمة لنا مباشرة من  مجلس  إجراءا سجلت في هذا الصدد والیة بسكرة مكان كم

 583و  حالة طالق بالتراضي ، 522فقط  2016قضاء بسكرة كنموذج محلي ان الوالیة سجلت خالل سنة  

الرابطة  حالة فك 1617حالة خلع أي بمجموع  289حالة تطلیق و  223حالة طالق باإلرادة المنفردة ،و 

القانونیة والرقم خطیر وفي ارتفاع مستمر اذا ما قورن بسنوات سابقة  هذا االرتفاع  أسالیبهاالزوجیة بمختلف 

بحسب الدراسة االستطالعیة یرجع في غالبیته للعنف المطبق على الزوجة والذي یدفع بها للطالق كأفضل 

  .هروب للتخلص من تبعات الزوج العنیف 

 الضحیة المرأة لدى تخلق بحسب الدراسات السابقة ، قد جرائم العنف بمختلف أنواعه هذه فإن ذلك من واألخطر

 نفسیة، من األعراض سواء  جملة عنها تنجر والتي النفسي تنظیمها في وخلل اضطراب تحدث نفسیة صدمة

 نفسي تكفل یكن هنالك لم إذا المرأة حیاة تحطم أن یمكن التي األعراض هذه اجتماعیة أو عالئقیة، ، جسدیة

 .الصدمة تلك لتجاوز الكافیة والرعایة االهتمام تلق لم أو وجدي جید

 تمزیق إمكانیة لدیه ، مع الدفاعي الجهاز یخترق و اإلنسان یهاجم حدث أي بأنها النفسیة الصدمة تعرف ولهذا

 و فیه التحكم یتم لم إذا عضوي أو مرض الشخصیة في تغیرات الحدث هذا عن ینتج بشدة وقد الفرد حیاة

  .الرعب و العجز و العمیق الخوف نشأة إلى الصدمة تؤدي و فاعلیة و بسـرعة معه التعامل

إن احتمال ظهور اعرض الصدمة النفسیة وارد جدا لدى المرأة المعنفة بعد طالقها من جراء سلسلة االحباطات 

موضوع العنف ضد المرأة  -موضوع الدراسة - المتكررة والمعایشة المستمرة للحدث الصدمي وعلیه سنتناول في 

یقودنا لطرح  االمر الذي الصدمة النفسیة ، الذي یودي بها للطالق واآلثار المترتبة علیه والمتمثلة في ظهور

الصدمة النفسیة نتیجة العنف الزواجي الممارس ضدها خاصة بعد أثار هل تعاني المرأة من  :التساؤل التالي 

   الطالق  ؟

  :العامة الفرضیة - 2

 . عرض المرأة للعنف وطالقها بسببه یخلق لها صدمة نفسیة تخلف لدیها جملة من اآلثارت

 



  :الجزئیة الفرضیات

 . على مستوى النفسي أثار یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه 1-

   . على المستوى االجتماعي  أثار یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه -2

  .على المستوى الجسدي   أثارا یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه -3

   : الدراسة موضوع اختیار دواعي

 لما نتیجة ذلك وكان الصدفة باب من یكنرأة المعنفة لم الم لدى النفسیة الصـدمة تشخیص لموضوع اختیارنا إن

تزاید كبیر لظاهرة العنف ضد الزوجات تجسده األعداد المتزاحمة لهذه الفئة خاصة في أروقة  من انتباهنا لفت

بسبب العنف في بالدنا وبحكم مهنتي في مجال المحاكم وقاعات الجلسات والتزاید الكبیر لنسب الطالق 

المحاماة فقد اطلعت من جانب قانوني وتحاورت مع عشـرات الحاالت التي تعاني من التعنیف من طرف 

عــدد وتختلف أشكاله كما تختلف النساء المتعرضات للعنف في السن والمستوى تأزواجهن هذا العنف الـذي ت

الزوجات المعنفة لیس في الجزائر فقط  ظاهرة لتفشي طبعا تفادیه لمادي وكیفیةالثقافي والمستـوى االجتماعي وا

  . عامة العربیة ولكــن في المجتمعات

  :  دراســــــةال أهمیة - 3

العنف بمختلف أنواعه لدى الزوجات بشكل واسع ، خاصة المتزوجات حدیثا مع اختالف  ظاهرة انتشار - 

 العدید إصابة إلى أدت ومؤلمة صادمة أحداث من تخلفه والمادي والتعلیمي وماأعمارهن ومستواهن االجتماعي 

مطلقات بعد فترة وجیزة من  أنفسهنوجدن  ألنهنمنهن بصدمات نفسیة و بعض االضطرابات النفسیة األخرى 

 .الزواج 

أطفال أو لغیاب النساء المعنفات بعد الطالق قد ال تجد مكانا للعیش بحكم رفض األهل للطالق أو لوجود   - 

 مكان یؤویهن وانعدام المعیل مما یزید من حدة معاناتهن، وهذا ما یسبب لهن بعض  االضطرابات النفسیة

 .ببشاعة العنف  أحداث عایشن اللواتي خاصة

تأثیر العنف الزواجي على المرأة وطالقها بسببه یؤدي إلى التأثیر على تربیة األوالد تربیة نفسیة سلیمة الن  - 

 .وجة لها الجانب األكبر في عملیة التربیة الز 



 آثارها تخطي في صعوبة تجد قد المرأة المعنفة المطلقة والتي تعانیها التي النفسیة المعاناة على الضوء تسلیط -

  .معها  والتعایش وتقبلها

 واالستراتیجیات الحلولواقتراح  المساعدة تقدیم أجل من المصدومة الفئة بهذه لالهتمام الباحثین انتباه لفت  -

 .النفسیة   المعاناة لتخطي

التي قد تساعد المطلقة المعنفة على  العالجیة األسالیب لبعض خالل التطرق من المساعدة تقدیم محاولة -

  .من الطالق  األولىتجاوز الصدمة خاصة في الفترة 

  :أهـــداف الدراســـة  -4

 نواع وحدة وفي أ تعرضة للعنف الزوجيالمرأة الماك صدمة نفسیة لدى البحث فیما إذا كانت هن

 .هذه الصدمة بعد طالقها

 البحث في الجوانب النفسیة المختلفة للمرأة المعنفة من طرف الزوج بعد الطالق. 

  التعرف على اآلثار المتعددة للعنف وأشكال العنف الممارس ضد الزوجة خاصة بعد ان یؤدي

 ,الزوج المعنف  بها الى االنفصال وانهاء العالقة مع

  تشخیص اهم االسباب التي تؤدي بالزوج الى انتهاج القوة والعنف ضد الزوجة لدرجة استحالة

 .العالقة بین الطرفین وفك الرابطة الزوجیة بینهما 

  سات والملتقیات والحمالت التوعویة التي تنتهجها مختلف الهیئات االتعرف على مدى فعالیة الدر

 . أشكالها المجال للتقلیل من ظاهرة العنف بمختلف العلمیة العاملة في هذ

  :تعریف مصطلحات الدراسة  - 5

  :التعاریف النظریة لمصطلحات الدراسة  5-1

  :معناه االصطالحي  في العنف

 باألشخاص األذى إلنزال البدنیة القوة ممارسة  :إلى یشیر على أنه " أكسفورد " قاموس في العنف مصطلح ورد

    "  حریته في التدخل أو جسمانیا  تحدث ضررا التي المعاملة أو الفعل یعتبر كما ، الممتلكات أو

  )155،ص1999 المختار، عبد خضر محمد(                                        



 ویخترق باألشیاء أو باآلخرین یضر أن شأنه من سلوك أو فعل كل إلى یشیر العنف فإن القاموس هذا فحسب

 والضرب التعذیب أو كالتخریب المادیة، القوة باستعمال وذلك ممتلكاتهم منهم ویغتصب وحریاتهم حدودهم

 .واالعتداء 

بقصد )  أفراد وجماعات( القوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرین وخبراتهم: " بأنه  S.Freudفرویدویعرفه    

  " .السیطرة علیهم بواسطة الموت أو التدمیر والهزیمة  

  :الصدمة النفسیة تعریف 

األثر الناتج عن إثارة عنیفة تظهر في ظرف التكون نفسیة الفرد  "على أنها: Diatkine.r) ( 1982یعرفها 

  كافي   وهذا لعدم قدرة على القیام بإرصان عقلي في المستوى القدرة على خفض التوتر الناتج،

                                     p91,1982) Diatkine.k(  

   : تعریف الطالق

انفصال الزوجین عند استحالة استمرار الحیاة المشتركة بینهما، وتختلف مدة "یعرفه عبد الرحمن الصابوني بأنه 

االنفصال حسب درجة الطالق الذي یبدأ بطلقة واحدة وهو البینونة الصغرى ویصل إلى ثالث طلقات وهو 

   . "البینونة الكبرى

  :الدراسة  لمتغیرات اإلجرائیة التعاریف 2- 5

كل فعل یرتكبه الزوج ضد زوجته ینجم عنه أو یحتمل أن ینجم عنه معاناة  :العنـــف ضــد الزوجة 

الخ ویودي ...نفسي ، لفظي ،جسدي ، جنسي : نفسیة أو جسدیة أو اجتماعیة ، ویقع بأشكال متعددة 

 . بالزوجة الى اختیار الطالق كحل بدیل 

 على تؤثر ونفسیة جسدیة اضطرابات لشن قابل عنیف حادث هي النفسیة الصدمة  :ســـــیةالنف الصدمة

 تصیب مستمرة غالبا تكون والصدمة عارمة أزمة اعتبارها یمكن اآلثار هذه تكن وٕان الشخصیة، بنیة

للعنف من طرف أزواجهن وادى هذا العنف بهن للطالق وتؤثر على جوانب  تعرضهن الزوجات إثر

 .مختلفة لدیهن 

الممارس  األشكالهو انفصال الزوجة عن الزوج وحل عقد الزواج الرابط بینهما نتیجة العنف : الطالق

  . أنواعهمختلف ب ضدها

 : ةالسابق الدراسات  -6



 اإلنسانیة العلوم منها السیما العلوم من علم ألي المعرفي التراكمي الطابع اجتماعي باحث أي على یخفى ال

 الذي العلم هو بل جدا هام نعتبره تخصصي مجال في والمعرفیة،وألننا الفكریة بأقدمیتها تتمیز بالخصوص التي

في مجال العلوم  كباحثین وأننا أو خصوصیتها ، طبیعتها كانت مهما الظواهر وتحلیل طرح على بقدرته یتمیز

 على ینبغي بالذات اإلطار هذا وفي اآلخرون،فإنه ینتهي حیث من نبدأ أن بحوثنا في التقلید االجتماعیة جرى

 ذا عالقة لها التي التخصصات في خاصة بحثه مجال في العلم إلیه وتوصل كتب ما على اإلطالع باحث كل

  .عامة بصفة البحث

تعد  ولذلك له ، نظریة مرجعیة تعتبر البحث ، حیث مسارات وتوجیه تحدید في كبیرة أهمیة السابقة وللدراسات

 وبالتالي المشتركة العلمیة بالمعارف وتدعیمها دراسة أي توجیه في هامة فكریة أبحاثا السابقة الدراسات

 والمرجع الفكري المنطلق الجوانب بعض في تعتبر للبحث، كما والموجه المرشد بمثابة تعتبر أنها نجاحها،ذلك

  .للدراسة المعرفي

وبما ان الباحثة بدأت الدراسة الحالیة في مرحلة الماستیر فجات دراستنا مكملة ومضیفة لدراستنا السابقة التي 

رأینا  بوسنة زهیر عبد الوافي/ د إشرافموضوع تشخیص الصدمة النفسیة لدى الزوجة المعنفة تحت تناولت 

یخلفها موضوع خصب وله ابعاد متعددة وجوانب ان مجال البحث في موضوع العنف الزوجي واآلثار التي 

نفسیة  أثارالعنف الذي یرتكبه الزوج ضد الزوجة یخلف  أن إلىمتشعبة فقد توصلت نتائج دراستنا السابقة 

ككل وقد  اآلسرةال تؤثر على المعنفة فحسب بل تؤثر على  اآلثاروخیمة خصوصا الصدمة النفسیة وان هذه 

الدراسة  أضافتهالذي  اآلمرانتهاج سبیل الطالق على ان تبقى حبیسة الزوج المعنف وهو  إلىتؤدي بالمعنفة 

 .تسبب العنف الزوجي في الطالق    إمكانیةالحالیة في 

طرح عدیدة سواء من الجانب  أوجهوالن مجال البحث في مشكلة العنف ضد المرأة مجال واسع جدا وله 

نظرا لتداخل المجالین وشمولهما لهذا الجانب وان كان العنف الزوجي  السیكولوجي او من الجانب السوسیولوجي

 في والمعرفي ،وهي الفكري المنطلق نفس ضمنیا اختلفت في المتغیر فإنها  تحمل في عدة دراسات سابقة أثیر

 ومتشابهة، مشتركة بحثیة ومعالم أبعادا دعمت مشابهة دراسات اعتقادنا

تغیر في الدراسة على حدا هي كثیرة ومتنوعة فسنحاول عرض بعضا منها فقط والن الدراسات التي تناولت كل م

 وأثارهالدراسة الحالیة المتعلقة بالعنف الزوجي  توجیه في خدمتنا والتي المشابهة الدراسات من عدد تقدیموذلك ب

دراسات  ، وكذاالسلبیة على المطلقة  أیضا وأثارهالمختلفة على المعنفة وكذلك الدراسات المتعلقة بالطالق 

، الدراسة  لكننا ركزنا على الدراسات المحلیة المطبقة في نفس بیئةالصدمة فقد حصلنا على جملة من الدراسات 



لذا سوف نحدد في مجال بحثنا الحالي بعض الدراسات السابقة في موضوغ العنف الزوجي وكذا الطالق 

  .المتوصل الیها وتحدیدهاتبیان النتائج لالصدمة النفسیة و 

  :بعض الدراسات التي تناولت الصدمة النفسیة  – 1- 6

  :الدراسات العربیة – 1- 1- 6

فلسـطیني  طفـل )229(أجریت هـذه الدراسـة علـى عینـة مكونـة مـن  ):2007(دراسة أبو هین وآخرون   -

االضـطرابات النفسـیة  حجـم انتشـار یعیشـون فـي قطـاع غـزة، وكـان الهـدف مـن الدراسـة هـو التعـرف علـى

بعـض المقـاییس واألدوات  التـي تلـي تعـرض الطفـل لصـدمة نفسـیة أو مواقـف صـادمة، وقـد اسـتخدمت

أمراض نفسیة تلي التعرض  لقیـاس مـدى التعـرض للمواقـف الصـادمة وتـأثیر هـذا التعـرض علـى وجـود

ما بعد الصدمة، وان  قد ظهـرت لـدیهم اضـطراب )  69%( وقد بینت النتائج أن حوالي للصدمة،

مـن األطفـال لـدیهم ) %95 (من األطفال یعـانون مـن أعـراض اكتئابیـة ، وان حـوالي ) 40 %(حوالي

یتعرض له األطفال فـي  أعـراض قلـق وتـوتر شـدید ، وقـد فسـرت هـذه النتـائج وتمـت مناقشـتها وربطهـا بمـا

المواقف الصادمة التي مرت  مـن قتـل وتشـرید وتهـدیم للمنـازل وأنـواع متعـددة مـن شـارجي المعـاالواقـع الخ

 . باألطفال الفلسطینیین

الصدمات  هدفت الدراسة إلى التعرف على نسب انتشار مؤشـرات):2014( دراسة بن العزمیة والمحتسب -

وعالقتـه بـبعض المتغیـرات لـدى الناتجة جراء التعرض لحادث صادم وهي الحرب  ةالنفسـی اتاالضـطرابو 

اعتمـد الباحثـان المـنهج الوصـفي التحلیلـي، وتكـون مجتمـع  األطفـال والراشـدین فـي جنـوب قطـاع غـزة، وقـد

، وتكونـت عینـة )خـانیونسرفـح، ( الحدودیـة فـي جنـوب قطـاع غـزة الدراسـة مـن األسـر التـي تسـكن المنـاطق

وأطفالهم، وتم اختیارهم بالطریقة العشـوائیة البسـیطة، فـي الفتـرة مـن  رب أسـرة )1146(الدراسـة مـن 

وقـد اسـتخدم الباحثـان مقیـاس مؤشـرات االضـطراب النفسـي عنـد األطفـال  2009أغسـطس حتـى أكتـوبر ، 

 :التوصل إلیها نتائج التي تمالأهم كانت والراشـدین و 

 44.2 %. :نسبة تعرض أرباب األسر لحادث مؤلم قد بلغت 

  14.7نسـبة تلقـى أفـراد العینـة لخدمـة إرشـادیة قـد بلغـت%  

 العـدوان نسبة  :  األطفـال بنسـب متفاوتـة حیـث ظهـرت النتـائج كالتـالي تنتشـر مؤشـرات االضـطراب لـدى

    حركـة زائـدة ،   )% 29.8( عـدم تركیـز، )% (11.4 انطـواء،  %) 27.7(تبـول ال إرادي  ، ) % (29.1

أحـالم مزعجـة ، ) %31.5( خوف ،) % (9.2 مـص أبهـام  ) % 21.6( قضـم أظـافر، ) 29.7%(

 )% (33.2دراسي ضعف تحصیل ،)%38.4( عنـاد، ) %  20.0(أرق وقلـق وتـوتر، )  %23.6 ( وكـوابیس



 رفقاء السوء)  %6.8( إیذاء الذات) %12(الیقظة أحالم، 19.1)%(فقدان الشهیة، ) %17.6(صعوبات نطق،

  اآلالم فـي الجسـد –التعـب ، ) %(8.2  الكـذب، )% 3.5(السرقة ،  )%13.7(نوبات غضب ، ) 4.4% (

  ) .% 6.2( استرجاع الحدث، )  % ( 2.5الصادم تجنـب الحـدث،)  %11.5 ( االعتمـاد الزائـد،) %(17.3

  الدراسات المحلیة  - 2- 1- 6

 والمنظمة النفسیة االجتماعیة عبرSARP)   (دراسة الجمعیة الجزائریة للبحث في علم النفس  - 

بالشراكة مع  ( SARP) قامت الجمعیة الجزائریة للبحث في علم النفس): 1999(سنة  TPO)( الثقافات 

بتنفیذ بحث مسحي ابیدمیولوجي حول انتشار  (TPO) المنظمة النفسیة االجتماعیة عبر الثقافات 

واالضطرابات النفسیة في المجتمع الجزائري، وذلك في الفترة الممتدة بین أفریل ودیسمبر  الصدمات النفسیة

فرد، حیث تم سحب عینتین متساویتین بطریقة عشوائیة من منطقتین  621عینة البحث من  تكونت 1999

خالل  بطقة سیدي موسى التي تعرضت للكثیر من أعمال العنف واإلرهامن: والیة الجزائر  مختارتین من

العشریة السوداء التي عاشتها الجزائر، ومنطقة دالي إبراهیم التي لم تتعرض بدرجة عالیة لتلك األحداث ، 

 .وروعي تعادل توزیع العمر والجنس في العینتین لیعكس التوزیع الطبیعي في المجتمع الجزائري 

كان البحث یهدف لدراسة كل من انتشار األحداث الصادمة والضاغطة ، وأیضا الضغط واالضطرابات 

النفسیة المرتبطة بهما ، ثم دراسة العالقة بینهما، والتعرف على العوامل التي تحدد العالقة بین حادث 

طورة أو ، والتي تسمى بعوامل الخ) اضطرابات نفسیة/ضغط نفسي(وحدوث ) ضاغط/ صدمي(حیاتي 

الحمایة، وأخیرا التعرف على المجموعات السكانیة المعرضة لخطر الضغط النفسیو االضطرابات النفسیة 

 .بهدف وقایتهم وعالجهم وٕاجراء البحوث حولهم 

في المنظمة النفسیة االجتماعیة  - إعتمد البحث على األسلوب شبه التجریبي حیث اعتنق فریق البحث 

 (Brom et Kleber  النموذج النظري المقدم من طرف - ث في علم النفس والجمعیة الجزائریة للبح

 الذي عدله ذلك الفریق لیوافق المعطیات الخاصة –ویحدد هذا النموذج .لتصمیم دراستهم )  1992

 :ما یلي  - بالمجتمع الجزائري

 لحالة االجتماعیةكالعمر، الجنس، السكن، وا(التي تتكون من الخلفیة الدیمغرافیة : المتغیرات الحرة (

 .،ومتغیرات التعرض لألحداث الصادمة 

 وهي االضطرابات النفسیة والجسمیة الناتجة عن التعرض ألحداث الحیاة الصادمة: المتغیرات التابعة. 

والتابعة  الحرة وهي التعامل والدعم االجتماعي،التي تعدل في العالقة بین المتغیرات:المتغیرات الوسطیة 

البحث لتناسب هذا النموذج النظري، وتمت ترجمتها وتكییفها من طرف فریق البحث،وهكذا صممت أداة 

 :تكونت تلك األداة من ثالث أجزاء أساسیة، حیث یتكون كل جزء من مجموعة أدوات موزعة كما یلي



ویشمل مقاییس التعرض لألحداث المختلفة على امتداد الحیاة: الجزء األول. 

والصدمات  األدوات المستعملة لالستقصاء عن االستجابة المرضیة ألحداث الحیاة ویشمل :الجزء الثاني

 .النفسیة

كالدعم (ویشمل استبیانات تستقصي عن عدد من العوامل التي تتوسط العالقة بینهما : الجزء الثالث

شهر، لیتم استمر جمع البیانات مدة ثمانیة أ  .)االجتماعي، طلب المساعدة ، نوعیة الحیاة واإلعاقة  

، وذلك من خالل تحویل المتغیرات المدروسة إلى   SPSSتحلیلها بعد ذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي 

 T.testكاختبار ،(،ثم استعمال أدوات إحصائیة لمقارنتها ودراسة العالقات بینها ) الخ...اسمیة، طبقیة(

فمن جهة كشفت نتائجه عن . ئج متنوعةكشف هذا البحث عن نتا .)الخ ...معامل الخطورة النسبي المعدل

وجود ارتفاع ملحوظ لدى العینة في انتشار األحداث الضاغطة والصادمة على مختلف أنماطها ،وعلى 

مختلف مراحل الحیاة ، كما أبرزت أن مستوى ونوع التعرض لألحداث یختلف باختالف المتغیرات 

وفي  لصادمة في الذكور عنه لدى اإلناث ،الدیمغرافیة ،حیث لوحظ ارتفاع نسبة التعرض لألحداث ا

المجموعات العمریة األكبر عنه لدى األصغر، وفي سكان سیدي موسى عنه لدى سكان دالي إبراهیم، 

 ثوبینما أبدى  الذكور نسبة أعلى من التعرض لألحداث الصادمة عبر مراحل الحیاة المختلفة، أبدت اإلناث

وباإلضافة لذلك كشفت النتائج أیضا عن وجود ارتفاع هام . نسبة أعلى من التعرض ألحداث الحیاة الحالیة

، وفي نسب انتشار االضطرابات النفسیة المختلفة، )الضغط النفسي واإلجهاد(في مستوى المعاناة النفسیة 

سجلوا % 12عاناة النفسیة ، حیث وجد أن أكثر من نصف المشاركین في العینة یبدون مستوى عال من الم

مستوى مرتفع جدا، ولوحظ هذا االرتفاع لدى سكان سیدي موسى ولدى النساء % 33مستوى مرتفع، و 

من أفراد العینة من 25%وبالنسبة لالضطرابات النفسیة فقد عانى . ولدى األجیال األصغر أكثر من غیرها

لث العینة یعانون من أحد هذه االضطرابات في اضطراب نفسي واحد على األقل خالل حیاتهم، وأكثر من ث

من أفراد  15%السنة التي أجري فیها البحث، ولوحظ أكثر من اضطراب واحد عند نفس الشخص في 

الصدمة بنسبة  - كان أكثر االضطرابات انتشارا لدى أفراد العینة اضطراب الصدمة وضغط ما بعد. العینة

،تلیهم اضطرابات )13(%،یلیها االكتئاب بنسبة )37.3(%،تلیه اضطرابات القلق بنسبة  (%37.2)

،وكانت هذه االضطرابات كلها موجودة بنسبة أكبر لدى سكان سیدي موسى عنها )5.3(%التجسیم بنسبة 

والمرتبطة  -أما من جهة النتائج ذات الداللة .لدى سكان دالي إبراهیم، ولدى النساء عنها لدى الرجال

 : فقد كشفت عن ما یلي - ة المتغیرات المدروسةأساسا بالعالقات بین مجموع

 وجود ارتباط هام بین التعرض ألحداث صادمة والتعرض ألحداث حیاة حالیة، حیث كان هنالك -

 سواء بین العوامل الخاصة بمرحلة ما من العمر، أو بین(ارتباط هام بین عوامل التعرض المختلفة 

األزمة  ذین تعرضوا لعدد أكبر من األحداث الصادمة خالل، فسكان سیدي موسى ال)مراحل العمر المختلفة



تعرضوا ألحوال  هم الذین أبدوا درجة أعلى من التعرض لمضایقات الحیاة الحالیة، كما أن األشخاص الذین

كان التعرض  وقد. سنة من العمر21الحیاة الصادمة في الطفولة كانوا أكثر عرضة لمثلها فیما بعد 

بأحداث الحیاة  ا بارتفاع ملحوظ في مستوى المعاناة النفسیة والتي كانت مرتبطةألحداث الصادمة مرتبط

،كما كان هنالك ارتباط هام بین االضطرابات النفسیة المدروسة ومستوى المعاناة النفسیة، ) الحالیة(القریبة 

بـأحداث  الصدمة مرتبط - وكشفت النتائج أن اضطرا ما بعد. والتي تزید بزیادة االضطرابات المشخصة

العنف والفقدان السابقة التي حدثت أساسا خالل العشریة السوداء، وقد تنبؤ مكان السكن سیدي موسى 

باحتمال حدوث هذا االضطراب، كما تنب أیضا التعرض لمستوى متوسط أو عالي من األحداث الصادمة 

القلق واالكتئاب الصدمة واالكتئاب، وارتبطت اضطرابات  -باحتمال حدوث كل من اضطراب ما بعد

خاصة التعرض للفقدان واألذى الجسمي والنفسي في عائلة المنشأ (بالتعرض ألحداث صادمة في الطفولة 

 . ، وكانت األجیال األصغر أكثر تعرضا الضطرابات القلق من األجیال األكبر)بالنسبة لالكتئاب 

العنف ماذا  المصدومین من جراءاألطفال  مصیر: بعنوان )2011(دراسة سعدوني غدیري مسعودة  -

تمت الدراسة على عینة من األطفال المصدومین جراء الفعل اإلرهابي الذین استفادوا التكفل النفسي ؟  بعد

  :من التكفل النفسي بالمركز وقد انطلقت من فرضیات مفادها 

 .هناك تطور وتحسن في نوعیة الحیاة عند األطفال  .1

 . التي كانت موجودة عند طلب المساعدةهناك اختفاء األعراض األساسیة  .2

 .هناك تطور في التحصیل الدراسي مع مرور السنوات بعد التطفل النفسي  .3

استخدمت الباحثة جملة من األدوات تمثلت في مقیاس قائمة األعراض ، اختبار الرورشاخ ،لم جودة الحیاة 

فردا ابدوا  30وعة البحث المتكونة من ، سیرة الحیاة وتوصلت الباحثة إلى تحقق فرضیات الدراسة وان مجم

تحسنا في عدة مجاالت بعد الخضوع للتكفل والرعایة والعكس فقد تزداد حدة الصدمة في حال غیاب الرعایة 

  .والحمایة والمساندة االجتماعیة 

 قدم كل من نور الدین خالد وعزیزة أوسعد دراسة طولیة: )2002: (دراسة نور الدین خالد وعزیزة أوسعد  - 

 0062، وكان مصدر هذه الدراسة التي نشرت عام "صدمة الطفولة ومصیرها في سن المراهقة: "بعنوان

طفال وطفلة تراوحت 22تكونت عینته من  1999هو معطیات بحث أشرف علیه نور الدین خالد عام ،

دارس سنة، حیث كانوا موزعین على الصفین الخامس والسادس ابتدائي من ثالث م21و 20أعمارهم بین 

، وقد كانت كل حالة من أفراد تلك العینة شاهدا على حدث )ببراقي ،بن طلحة والحراش(ابتدائیة بالعاصمة 

كما كانت نتائج ذلك البحث غنیة من .إلخ... األم ، انفجار، هجمات لیلیة / قتل األب : صدمي معین مثل

ة مختلفة، مما دفع بهم إلى حیث أنماط االستجابة ألحداث الصدمیة عند الطفل في ظل أجواء أسری



االهتمام بأطفال ذلك البحث بعد مرور ثمانیة سنوات من إجرائه ، حیث أصبح هؤالء األطفال مراهقین 

  .)براقي والحراش (من منطقتي ) ثالث ذكور وثالث إناث(تمكن الباحثان من االتصال بستة منهم 

لذي آل إلیه أفراد العینة، وعن دور العامل هدفت الدراسة إلى التعرف على المصیر النفسي والدراسي ا

أن األطفال : ومن هنا طرح الباحثان فرضیتین أساسیتین مفادهما. األسري كعامل تفسیري لهذا المصیر

الذین تأثروا بنسبة كبیرة على األمد القصیر وتواصل تدهورهم إلى عام بعد الصدمة ویعیشون في ظل 

األمد  سن المراهقة، أما األطفال الذین تأثروا بنسبة كبیرة على ظروف أسریة سیئة یتواصل تدهورهم إلى

ظروف أسریة  القصیر وتمكنوا من تحسین وتدار وضعیتهم الدراسیة بعد عام من الصدمة ویعیشون في ظل

وللت كد من هاتین الفرضیتین اعتمد الباحثان على الملفات .  مالئمة یتواصل تحسنهم إلى سن المراهقة

ألفراد العینة من أجل تتبع تطور نتائجهم الدراسیة بعد تعرضهم للصدمة، وأیضا على المقابلة المدرسیة 

 .العیادیة النصف موجهة من أجل البحث عن آثار الصدمة التي حدثت لهم خالل طفولتهم

متذبذ  كشفت نتائج بحثهم في مستوى أول عن اختالف المسارات الدراسیة للحاالت، حیث كان أغلبها

وفي مستوى ثاني . ز بالتعثر واإلخفاق المتكرر وأحیانا المتتالي الذي ینتهي باالنقطاع عن الدراسة ویتمی

أعمق سعت دراستهم للكشف عن أهم العوامل التي تفسر االختالف بین استجابات األفراد ألحداث صدمیة 

وهكذا أكدت نتائج  حالة إرجاعیة وحالة أقل إرجاعیة: متشابهة،وذلك من خالل دراسة معمقة لحالتین

دراستهم على أهمیة الخلفیة األسریة في مصیر الطفل النفسي و الدراسي ،وعلى الدور األساسي الذي تلعبه 

وانتشار ) اإلرجاعیة و األقل إرجاعیة( األم في تحدیده، فبالرغم من تشابه التركیبة األسریة للحالتین 

هما، یكمن االختالف الجوهري بین األسرتین في نوعیة األعراض النفسیة والعضویة لدل أفراد كل واحدة من

حیث اتسمت  ،")األم- اإلخوة"أو " األم-، الحالة "اإلخوة-الحالة"سواء العالقة (العالقات التي تربط أفرادها 

الذي كان أكثر قدرة على مقاومة الصدمة، أما في أسرة  هذه العالقات بالقوة في أسرة الحالة اإلرجاعیة ،

وبناء علیه ابتكر لنا الباحثان نمطین من  .قل إرجاعیة فقد تمیزت تلك العالقات بالهشاشةالحالة األ

، وقد أطلقا على النمط األول اسم  ، وتشكل الثانیة عامل جروحیة  األمهات، تشكل األولى عامل حمایة

ائها، مما حماه من األم الواقفة المحتویة ،مثل أم الحالة اإلرجاعیة التي جندت قواها لمساندة ودعم أبن

المضاعفات النفسیة، أما النمط الثاني فقد سموه باألم المنهارة الغائبة مثل أم الحالة األقل إرجاعیة التي 

أعراض  أثر على صحته النفسیة وجعله أسیر، مما  تحولت شخصیتها إلى شخصیة صدمیة عصابیة

أثرت طبیعة األم على األسرة، والتي أثرت وبالتالي فقد . الصدمة،كما تدهور مساره الدراسي-ضغط ما بعد

بدورها على المصیر النفسي والدراسي ألفراد العینة، وهكذا تحققت فرضیات دراستهم حسب الصیغة 

  . المذكورة سابقا



الدعم االجتماعي المدرك وعالقته باآلثار النفسیة البعیدة المدى لدى أفراد ) :2014(دراسة عزاق رقیة  - 

تناولت هذه الدراسة ظاهرة   -الصدمة النفسیة لضحایا اإلرهاب –ي ضحایا اإلرهاب الجیش الوطني الشعب

اإلرهاب ،الذي خلف أثاره الكبیرة على العب الجزائري إبان العشریة السوداء التي كثرت فیها حوادث القتل 

النفسي للمعتدى ما اثر على الجهاز   ألف ضحیة 200واالغتیال و االنفجارات والمجازر الجماعیة فاقت 

علیه وخلف أثار الصدمة النفسیة التي ظهرت أعراضها على المعتدى وقد شملت فئة الدراسة عینة من 

أفراد الجیش الشعبي الوطني باعتبارهم أكثر األشخاص مواجهة لإلرهاب وألنها فئة حساسة وذات طبیعة 

ة بعیدة المدى لمدة تفوق العشر سنوات ، عسكریة تتمیز بالسریة علیهم فقد بحثت الدراسة في اآلثار النفسی

تم تكییفها على المجتمع الجزائري من قبل الباحثین ) CIDI(استخدمت الباحثة أداة الصحة النفسیة للسكان 

، وقد توصلت الدراسة إلى أن هذه  DSM4 في الجمعیة الجزائریة للبحث في علم النفس باالعتماد على 

كما أجرت الباحثة دراسة مقارنة بین أفراد , رابات السیكوسوماتیة ،القلق الفئة تعاني من االكتئاب، االضط

العتداءات إرهابیة والذین لم یتعرضوا لها وتوصلت لوجود فروق  لجیش الشعبي الوطني الذین تعرضواا

ذات داللة إحصائیة في كل من االضطرابات التالیة للصدمة،  االكتئاب والقلق بینما تعاني الفئتین من 

ضطرابات السیكوسوماتیة اي ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة كما جرت الباحثة مقارنة بین الجنود اال

ذو الدعم االجتماعي المدرك المرتفع وبین ذوي الدعم االجتماعي المدرك المنخفض وتوصلت الى ان 

الجنود وما للشبكة للدعم االجتماعي المدرك دور كبیر في التخفیف من حدة اآلثار النفسیة الظاهرة على 

 .االجتماعیة من دور في مساعدة الجنود الجزائریین على العودة لالندماج في المجتمع  

دراسة نفسیة عیادیة لحالة اإلجهاد ما بعد الصدمة لدى : بعنوان )  2017(دراسة فضیلة عروج   - 

یة الصدمیة الممیزة لحالة التناذرات النفس و لقد جاءت لتسلط الضوء على أهـم: العازبات مبتورات الثدي 

 و دي من جراء اإلصابة بالسرطان،الث اإلجهاد ما بعد الصدمة التي تعاني منها العازبـات المبتـورات

 اء التغیرات الجسمیة و النفسیة وجر  انعكاساتها على تقدیرهن لذاتهن و تأثر نوعیة الحیاة لدیهن مـن

 .)    الثدياإلصابة بسرطان (االجتماعیة منذ الحدث الصادم 

على أربع حـاالت مـن العازبات  قامت الباحثة بالتحقیق من صحة الفرضیات بإتباع  دراسة الحالة

المبتورات الثدي من جراء اإلصابة بالسرطان ، بتطبیق تقنیة تحلیل مضمون المقابلة العیادیـة نصف 

سلم إجهاد الصدمة المنقح و ) TRAUMAQ( الموجهة بهدف البحث ، إضافة إلى استبیان تقییم الصدمة 

قد جاءت النتائج المتحصل علیها لتؤكد معاناة أفراد العینة من تناذرات نفسیة صدمیة ممثلـة فـي حالة  ،و

اإلجهاد ما بعد الصدمة تصاحبها مجموعة من التظاهرات العیادیة المعبرة إكلینیكیا كاالنخفاض فـي تقدیر 

تغیر السلبي لنوعیة حیاة العازبات بفعل األحداث الصـادمة المعاشة الذات ، االكتئاب ، و كذا االنحدار او 

 .منذ لحظة اإلعالن عن خبر اإلصابة بسرطان الثدي



انعكاسات الصدمة النفسیة على التوظیف النفسي لدى : بعنوان ) 2017(دراسة شادلي عبد الرجیم  - 

 تهدف الدراسة إلى مبتوري األطراف 

على الحالة النفسیة للمبتور بعد ) باعتباره حادثا مولدا للصدمة(ض للبتر التعرف على انعكاسات التعر  2-

 .مدة من تعرضه للبتر

على التوظیف النفسي ) باعتباره حادثا مولدا للصدمة(التعمق في فهم الكیفیة التي یؤثر بها البتر  1-

 .للمبتور، ودور أهم العوامل المتدخلة لتحدید شكل استجابته

حاالت ضمن األدوات ثالث األهداف تم تصمیم إجراءات منهجیة تجسدت في  دراسة من أجل تحقیق هذه 

تمثلت في المقابالت العیادیة للبحث في شكلها النصف موجه، والمالحظة الحرة كأداة مكملة للمقابلة 

من  - وقد تم البحث استهدف فئة الراشدین  ) (T.A.Tواستخدام اختبار تفهم الموضوع ، . العیادیة

بسبب تعرضهم  - أثناء تدخل جراحي -الذین تعرضوا لبتر واحد أو أكثر من أطراف جسمهم  -الجنسین

  .لحادث أو مرض 

  :انطلقت الدراسة من التساؤالت التالیة

 على الحالة النفسیة للمبتور؟) باعتباره حادثا مولدا للصدمة(ما هي تأثیرات البتر  -1

على التوظیف النفسي للمبتور، وما هي أهم ) باعتباره حادثا مولدا للصدمة(كیف یدثر التعرض للبتر  -2

  ؟ العوامل المتدخلة لتحدید شكل استجابته

تناول هذا البحث إشكالیة اختالف استجابات األفراد بعد التعرض لحادث مولد للصدمة، حیث یتمثل العامل 

الصدمیة في التعرض لحادث صدمي، إال أن األفراد -الرئیسي المسبب للصدمة ولالضطرابات ما بعد

عضهم باضطرابات صدمیة، یصاب ب - المتعرضین لذلك الحادث ال یصابون كلهم بصدمة وباضطرابات ما بعد

  . نفسیة مختلفة، بینما یقاوم بعضهم االخر ذلك الحادث ویتجاوزون تاثیراته دون عواقب إمراضیة

 یستجیب المبتور على مستوى نفسي داخلي لواقع تعرضه :وقد توصل الباحث الى فرضیة مفادها  

، حیث كشف "وظیفه النفسيللبتر، ویتكیف مع ذلك الواقع بطریقة تابعة أساسا لتاریخه الشخصي ولنمط ت

) العصابي(التحلیل أن نجاح سیرورة عمل الحداد لدى الحالة الثالثة قد كان مرتبطا بخضوع توظیفه النفسي 

الطریقة التي كان یتلقى بها شروط حیاته الصعبة  لمبدأ الواقع، كما كشف التحلیل أنه تلقى إصابة البتر بنفس

للحالة األولى فقد توصلت نتائج التحلیل انه ال یزال یصارع ضد تأثیرات  ،اما بالنسبةومتطلبات بیئته القاسیة 

البتر بنفس الطریقة التي كان یواجه بها العجز والنقص وما یرتبط به من حزن في طفولته وبنفس الطریقة التي 



قد واجه تأثیرات یواجه بها توظیفه النفسي لوضعیات الفقدان والعجز ، أما الحالة الثانیة فقد كشف التحلیل انه 

  .البتر بالبقاء مثبتا في  المرحلة االكتئابیة 

تهدف :الصدمة النفسیة لدى األطفال ضحایا العنف الجنسي :بعنوان ) 2018(دراسة زردوم خدیجة  -

الدراسة الحالیة إلى الكشف عن تأثیر العنف الجنسي على الصحة النفسیة والعقلیة لضحایاه وتأثیره عن 

والسلوكي لدیه أثناء وبعد االعتداء الجنسي وهل یعانون فعال من الصدمة النفسیة وهل الجانب المعرفي 

  :بدت لدیهم مظاهر اضطرابات الشدة التالیة للصدمة انطلقت الدراسة من الفرضیات التالیة 

مدى معاناة األطفال من جراء العنف الجنسي الذي یرتكب في حقهم والذي یودي الى انحراف خطیر  .1

 .م في سلوكه

 .ظهور أعراض الصدمة النفسیة لدى األطفال المتعرضین للعنف الجنسي  .2

 .عالقة التعرض للعنف الجنسي لدى األطفال بالحالة العائلیة االقتصادیة والثقافیة  .3

 .التأثیر السلبي للعنف الجنسي على  شخصیة الطفل وكیفیة  مواجهة الطفل لهذا االعتداء  .4

  .ج من أثار العنف الجنسي دور الوالدین في الوقایة والعال .5

وتوصلت النتائج إلى أن هناك معاناة لألطفال من جراء العنف الجنسي الذي یرتكب في حقهم یؤدي إلى انحراف 

خطیر في سلوكهم كما تبین ظهور أعراض الصدمة النفسیة خصوصا إذا كان المحیط یتمیز بالفقر والجهل مما 

سي والحالة االقتصادیة واالجتماعیة  لدى المعتدي علیه كما یبین وجود عالقة بین التعرض للعنف الجن

  .أوضحت الدراسة دور الوالدین الكبیر في المساندة وتحسیس الطفل باألمن للتخفیف من أثار الصدمة 

   : الدراسات األجنبیة-1-3- 6

بعنوان  :) 2010( سنة  : Vasconcellos.D , Picard.O , et Cohen-Ichai.Sدراسة  - 

وتكونت  ، (VIH)حیث استهدف هذا البحث فئة المصابین بفیروس االیدز  " المرتبطة بالعالجالصدمة "

بأحد مستشفیات باریس وقد اقترح  Dr. Odile Picardمریضا تم تعیینهم من طرف  29العینة من 

االنضمام على المرضى الذین بدأت معالجتهم بشكل جد نشط ، كما استبعد المرضى الذهانیون أو الذین 

مرضى من أفراد العینة یعیشون قرانا مستقرا منذ عامین إلى  9یعانون من اضطرابات عصبیة نفسیة، كان  

ین فرنسیین أصلیین وأجانب، ومن حیث انتقال المرض عاما، كما توزعت العینة من حیث األصل ب 22

بین انتقال من نفس الجنس ومن جنس مغایر ومن حیث وضعیتهم االجتماعیة بین متقاعدین، بطالین، 

قسم على أربع مراحل،   صمم هذا البحث النوعي وفق بروتوكول تتبعي .موظفین، حرفیین، طلبة، وٕاطارات

بهدف الكشف عن دور  TATیكیة واختبارین اسقاطیین  الرورشاخ و واستعملت فیه المقابالت اإلكلین



الهشاشة النفسیة لهؤالء المرضى، والتي تضعف من إمكانیاتهم للتوافق مع التهدیدات الحقیقیة والهوامیة 

المرتبطة بوضعیتهم الحالیة، باإلضافة إلى اثار الجانبیة للدواء في االنقطاع عن التقید بالعالجات الالحقة 

 2وقد امتدت هذه العملیة حوالي عام حیث كانت الفترة التي تفصل بین كل مقابلة والحقتها . ن طرفهمم

اللذان تم تطبیقهما بعد المقابلة األولى مباشرة فقد  TAT أما االختباران االسقاطیان الرورشاخ و. أشهر

الدفعات الغریزیة، العالقات التنظیم النرجسي، تمثل الذات ،حركة : استهدفا تقییم المتغیرات التالیة

یتلقى : بالموضوع ، میكانیزمات الدفاع ، نمط االكتئاب وتسییر القلق وقد اقترح الباحثون الفرضیة التالیة

األدویة على أنها عقاب یحرمهم من  - یعیق ویعاقب نشاطهم الجنسي- المرضى المصابین بمرض معدي 

یر الثانوي المضاف إلى العالج یصبح تبریرا من أجل مصدر هام للمتعة والتواصل العاطفي، وهذا التأث

 .تفسیر صعوباتهم الجنسیة مما یؤدي لخطر اإلخالل بمتابعة العالج

مرضى مصابون بذهول لیبیدي أثناء العام األول من  90مریضا هنالك  29كشفت النتائج عن أنه من بین 

فئة ممن :  شكلین من الحاالتضمت التي العالج، وقد عرضت النتائج المرتبطة بهذه المجموعة الفرعیة 

، وفئة ممن ینبغي علیهم دمج العالج في مناخ عیشهم  هم على علم منذ زمن قریب بأنهم حاملون للفیروس

وفي هذا اإلطار كشفت النتائج عن ثراء التعبیر الهوامي لدل هؤالء . لإلصابة التي حلت بهم منذ سنوات

یستبعد التفكیر العملي لدیهم، وبالتالي فالمصدومون بسبب معرفتهم المرضى ذوي اإلصابة السوماتیة مما 

منذ عهد قریب بإصابتهم سیشهدون عمال نفسیا ذو نوعیة غیر متجانسة ولكنه مؤكد وال مفر منه، كما تم 

الكشف أیضا من خالل بروتوكوالتهم أن أعراضهم ناجمة أكثر عن ذهول ظرفي للیبیدو منه عن هبوط في 

ویة من نمط االكتئاب األساسي، وتم الكشف عن أن بعض السیاقات الدفاعیة المعمول بها من الطاقة الحی

وفیما یتعلق بتمثل الذات فمن  .محاصرة بذلك المریض في دائرة بدون مخرج شانها أن تعیق التفریغ النفسي

هم على علم من هم على علم منذ عهد قریب، ومن (خالل المقارنة بین االستجابات لمجموعتي المرضي 

تم الكشف عن أن عملیة استرجاع صورة ال شعوریة لجسم مدمج ممكنة الحدوث ) منذ سنوات بإصابتهم

وهو ضروري من أجل الحمایة األمثل للتوازن بین النرجسیة واالستثمار الموضوعي، ولكنه غیر كافي ألن 

یخص اإلشكالیات العالئقیة المسقطة أما فیما  .مرضى المجموعة الثانیة ال یزالون یعانون من تثبیط للرغبة

تم الكشف عن ثالث دینامیات نفسیة مختلفة، تستخدم بطریقة منعزلة أو مجتمعة  ،TATعلى الرورشاخ و

 :وهي 

إدراك الخطر داخل كل اقتراب عالئقي، وهو خطر مرتد بطریقة دائریة ألنه مدر داخل میكانزم 

 .التقمص االسقاطي

ن تجنبه في مواجهة موضوع داخلي غائب، ال یمكن تعویضه ومخیفتوقع الحرمان الذي ال یمك. 

 مكلفة انتظاراستراتیجیات الهجر التي تنهك العالقة داخل. 



 تم الكشف أیضا عن أن االستثارة اللیبیدیة تظهر كأنها تهدید قریب الحدوث یمس بالتوازن الضعیف

 على حمایته في مواجهة الموضوع المحصل من خالل توفیقات متعددة یشك المریض بأنها قادرة 

 كما تم الكشف عن أن األدویة أیضا تظهر كأنها قذارة محمولة تعمل على حجب. المرغوب والمخیف

 وتغطیة صراعات نفسیة داخلیة من الصعب جدا مواجهتها، وحتى مخلفات العجز الجنسي القدیمة أو

هذا التبریر یحمي تقدیر الذات أین یتموقع المریض إذن . المتناوبة یتم إعادة تأویلها داخل الظروف الحالیة

في وضعیة تحثه على عدم السعي إلقامة عالقات جنسیة، لیأتي بعد ذلك الدفاع كتهدید له بأنه متضرر 

  .كلیا وبصورة نهائیة من خالل األدویة

بعنوان فحص التعرض الصدمي واضطراب ما بعد 2005-2008)   ( دراسة سندي میلس وآخرین - 

 :المراهقین في الحرب التي شهدتها جمهوریة شرق الكنغو الدیمقراطیة  مة وسطالصد

هدفت الدراسة إلى فحص الصحة النفسیة وسط المراهقین بجمهوریة شرق الكنغو ، وذلك لما شهدته البالد 

 استخدم الباحثون مقیاسي التعرض لألزمات الطارئة للمراهقین ، ومقیاس1996).  (من أزمات منذ العام 

  من الذكور 569)  (من اإلناث و477)   (تأثیر األحداث ، توصلت الدراسة إلى أن من بین 

. حدثًا صدمیاً  4.71) (وكان تعرض المراهقین في المتوسط . خبروا على األقل حدثًا صدمیًا واحدًا (%95)  

الحضریة في  وكان معدل التعرض للصدمة عالیًا خصوصًا وسط الذكور سواًء في المناطق الریفیة أو

اضطراب  (52,2%)  من المفحوصین خبر990)   (ومن بین . المجموعات األكبر سنًا ممن فقد أبوه أو أمه

ما بعد الصدمة ، وترتبط األعراض بقوة بالتعرض المتكرر للصدمة ، غیر أن قوة هذا االرتباط تختلف قلیًال في 

 . المناطق السكنیة لإلناث 

العنف والمعاناة والصدمة النفسیة في أفغانستان دراسة : بعنوان2006)   (دراسة كاثرین بریك وآخرین-

سنة تم اختیارهم )  9-16(طفًال تضم الفئة العمریة ما بین 1011)   (تكونت العینة من  على المدارس مسحیة

 هدفت الدراسة إلى تقییم الصحة) كابول ، بامین ، ومزار شریف ( مدرسة حكومیة من مناطق  (25) من 

ومن النتائج التي توصلت إلیها الدراسة . النفسیة والخبرات الصدمیة والتشغیل اإلجتماعي وسط مجتمع الدراسة 

 . أن ثلثي األطفال قد تعرضوا لخبرات صدمیة

اآلثار النفسیة للصراع والعنف المرتبطة بالحروب على األطفال  :بعنوان1993)   (دراسة ماجوازا وآخرون -

 .درسة في جنوب إفریقیاسن ما قبل الم في

طفًال وقد تم التعرف على اضطراب ما بعد الصدمة عندهم على أساس تقدیر 148وقد اشتملت العینة على 

المعلمین لهم وفقًا الستبیان اضطراب ما بعد الصدمة ، وقد طلب من هؤآلء األطفال رسم صور لألشیاء التي 

تشیر إلى أن رسوم األطفال لم تكن منبئات جیدة الضطراب وقد توصل الباحثون إلى نتائج .خبروها في حیاتهم 

فكلما كان الطفل أكثر قدرة على التعبیر عن الصدمة االنفعالیة من خالل الرسوم ، یحتمل أن . ما بعد الصدمة 



 . تقل معاناته من الصدمة وكذا  اضطراب ما بعد الصدمة

 .الناتجة عن الصدمة لألطفال الكمبودییناآلثار النفسیة بعنوان 1986)   (دراسة كنزي وآخرون-

أجرت الدراسة مقابالت مقننة مع أربعین طالبًا ممن كانوا مودعین في معسكرات االعتقال في كمبودیا بین 

سنة وبعد عامین من عیشهم في معسكرات 8-12وكانت أعمارهم حینذاك تتراوح ما بین  1979و  1975عامي

سنة تقریبًا ، وقد شاهد هؤالء 14المتحدة األمریكیة وهم یبلغون من العمر  الالجئین تم تهجیرهم إلى الوالیات

ویتعرضون  األطفال الكثیر من أحداث القتل ومناظر التعذیب والموت وكانوا یجبرون على العمل الشاق ،

ت بعد وقد أجرى الباحثون تلك المقابال.للضرب والتعذیب والتجریح إضافة إلى ما عانوه من انفصال عن أسرهم 

یعانون من اضطراب  50%)  (أربع سنوات من رحیلهم عن كمبودیا ،وقد تبین أن عشرین من هؤالء األطفال 

           ولدى خمسة طالب  DSM-IIIما بعد الصدمة وفقًا لمحكات الدلیل التشخیصي واإلحصائي األمریكي الثالث 

ضطراب اكتئابي بسیط ، ولدى خمسة عشر ا(2%) اضطراب اإلكتئاب األساسي ، ولدى طفل واحد  %12)  (

 اضطراب الهلع ، وسبعة أطفال 8%)   (اضطراب اكتئابي متقطع ، وقد أبدى ثالثة أطفال 38%)  (طفًال 

وقد أجریت مقابالت مع ستة من األطفال الذین فروا من كمبودیا قبل اندالع . اضطراب القلق العام (%18)

جموعة ضابطة حیث لم تبد دالئل تشخیصیة عن االضطرابات التي تمیز األطفال م الحرب فیها ، ویمثل هؤالء

 وقد تبین أنه فیما عدا المشكالت االنفعالیة لم یختلف الطالب المصدومین عن أطفال.أقرانهم المصدومین 

 .  األكادیمي المجموعة الضابطة من حیث األداء

   :التعقیب على الدراسات السابقة

مع دراستنا الحالیة في نقطة محوریة  -وٕان اختلفت عناوینها والمتغیرات التي تدرسها- تتقاطع هذه الدراسات  

دراسة نفس الظاهرة المتمثلة في تأثیر التعرض لحادث صادم وخبرات مؤلمة على الفرد، واستجابات : وهي

حكمة في تلك العملیة وقد قدمت الدراسات األفراد على المستویین القریب والبعید له ، ودور أهم العوامل المت

المعروضة جملة من اإلجراءات اإلحصائیة المناسبة لدراسة انتشار األحداث الصادمة، الضغوط ،االضطرابات 

النفسیة، والعوامل المرتبطة بها،وذلك من أجل التعرف على المجموعات السكانیة المعرضة للخطر وتوجیه 

إلجراءات ال تستطیع تقدیم أكثر من ذلك، ألنها ال تقدم أكثر من وصف إحصائي لكن هذه ا. التكفل المالئم له

 للتأثیرات المتبادلة بین تلك العوامل بقیاس

ارتفاع نسبتها أو انخفاضها خصوصا إذا كان حجم العینة كبیر األمر الذي یجعل الباحث یهتم بظاهر الدراسة 

 .قصور في الجوانب الوقائیة والعالجیة على حساب أفراد الدراسة وبالتالي قد یكون هناك 



و یمكن اإلشارة إلى أنه أمكننا من خالل نتائج هذا الدراسات خصوصا الدراسة األولى اإلطالع على دور 

وأهمیة العناصر المكونة للتوظیف النفسي في تلقي الحدث الذي یعتبر صدمیا، وٕاعطائه داللته الخاصة على 

  . دورها في مواجهة الصدمة وتسییرهامستوى هذا التوظیف، وأیضا على 

  : وقد اثر االطالع على الدراسات السابقة في دراستنا الحالیة في عدة نقاط نذكر منها

  .التعرف على أدبیات الدراسة بغرض إثراء الجانب النظري 

لمنهج المناسب التعرف على األسالیب اإلحصائیة المتبعة والنتائج المتوصل الیها من خاللها للتمكن من اختیار ا

  .واالدوات المالئمة 

مقارنة نتائج الدراسات السابقة بالدراسة الحالیة والبحث في أوجه االتفاق واالختالف بینهما وكذا التطرق إلیها في 

 .تحلیل النتائج المتوصل الیها في دراستنا  

  :بعض الدراسات التي تناولت العنف الزوجي  6-2

   :األجنبیة  الدراسات 1- 2- 6 

 قیاس ، وقابلیة القرین أو الزوج إساءة تقییم :ب المعنونةو   1981سنة  Rau و  Hudson دراسة  * 

 إلى اإلساءة بین العالقة مدى معرفة األمریكي في المجتمع أنجزت التي الدراسة هذه اإلساءة ، وقد إستهدفت

 أشارت وقد .الجنسیة،الخوف،التعاسة الذات ، المشكالت اإلكتئاب ، تقدیر مثل المتغیرات بعض وبین الزوجة

 لدیها فقد والمخاوف واإلكتئاب القلق أعراض وبین المرأة إلى اإلساءة بین موجب دال إرتباط وجود إلى نتائجها

 المخاطر، والشعور توقع بالتوجس ،و وشعورها المرضیة األعراض بزیادة ترتبط المرأة إلى اإلساءة أن اتضح

  .لها التعرض من والخوفبالتهدید ،  المستمر

 ترتبط لكنها و لدیها األعراض المرضیة بزیادة فقط ترتبط ال المرأة إلى اإلساءة أن إلى الدراسة نتائج أشارت كما

 إلى اإلساءة أن یبدو و.الجنسي اإلشباع الحیاة،وعدم عن الرضا بعدم الذات،والشعور تقدیر بانخفاض أیضا

  .إلیها المساء للمرأة والجسمیة والجنسیة النفسیة بالمشكالتللتنبؤ  خطورة عامل المرأة

 :إلیها واإلساءة الزواجیة عالقتها على الزوجة اعتمادیة :بعنوان )Straus )1982و  Kalmus  دراسة *

 اإلساءة وبین للمرأة والمادیة النفسیة اإلعتمادیة بین العالقة معرفة إلى األمریكیة العلمیة الدراسة هذه هدفت

 العدوان بزیادة ترتبط قد الزوج على الزوجة اعتمادیة أن إلى نتائجها علیها وأشارت وعدوانه المرأة إلى الرجل

 تعرضا أكثر هن األزواج على مادیا اعتمادیة األكثر النساء أن النتائج أوضحت فقد.ضدها العنف و الجسمي



 لدیها التي أو العاملة الزوجة أن كما.مادیة إستقاللیة األكثر الزوجات من الجسمیة اإلساءة بخبرات ومرورا

 ال فقد لزوجها ، وبالتالي مساویة أنها أو بقیمتها تشعر متعددة،وهي نفسیة إشباع مصادر لدیها مادیة إستقاللیة

 تعمل ال والتي اإلعتمادیة الزوجة عكس على المعتدي الزوج مع الحیاة تتقبل ال علیها،وقد زوجها عدوان تتقبل

 قد ثم الزوج ، ومن على اإلعتماد سوى أخرى بدائل لدیها إحتیاجاتها  ، فلیس على تنفقه دخل لدیها أولیس

 .لها الزوج إساءة تتحمل

 إالّ  تحمله ال الشدید العنف أن البسیطة،إالّ  اإلهانات بعض یتحملن قد الزوجات بعض أن النتائج من اتضح كما

 في بالثقة وشعورها اإلقتصادیة المرأة إستقاللیة وٕان.شخصیتهن دراسة یجب ثم السیدات، ومن من قلیلة قلة

 .الزوج  عنف للمرأة ضد وقایة عوامل هي النفس

 دراسة (المضروبات  النساء لدى النفسیة اإلضطرابات :المعنونة ب    Gleason 1993: دراسة  *

 المضروبات أو إلیهن المساء النساء أن إلى نتائجها األمریكي ،وأشارت بالمجتمع دراسة أجریت   ):تجریبیة 

 واإلكتئاب كالقلق وجدانیة إضطرابات شكل في تظهر األعراض ،هذه المرضیة األعراض من زملة من یعانین

 كما .القهریة والوساوس للصدمة التالیة الضغوط المرضیة،واضطراب المخاوف أعراض من المعاناة وكذلك

 باإلجهاد الشعور:في تتمثل إلیهن المساء النساء لدى اإلكتئابیة األعراض أن إلى الدراسة أشارت

 ، بالعجز،السلبیة الشعور بالفشل، للذات،الشعور السلبیة بالذنب،الصورة الذات،الشعور والتعب،التشاؤم،لوم

 تعرضن الّالتي النساء وتعاني.لهن یحدث ما أو األحداث في التحكم على القدرة عدم في ،اإلعتقاد اإلعتمادیة

 النساء أن كما.اإلهانة و الضرب وتوقع والمخاطر الشر توقع التهدید،و و القلق مشاعر زیادة من للضرب

  .للعقاقیر إدمانا وأكثر للكحولیات تعاطیا أكثر إلیهن كن المساء

،  المضروبات للسیدات المخصصة اإلیواء بیوت في اإلقامة خبرات : بعنوان )Newman )1993  دراسة *

 بیوت إلى لجأن والالتي إلیهن المساء الزوجات دراسة إلى األمریكي ، وكانت تهدف المجتمع في الدراسة أنجزت

 مررن الالتي هن سنة و  25-  18مابین أعمارهن سیدة ، وتراوحت 49عددهن بلغ على عینة وذلك اإلیواء

 من تبدأ الحادة األدوات استخدام إلى وصل بدني عدوان من نفسیة أو جسمیة كانت سواء متعددة إساءة بخبرات

 فیها،إلى التحكم علیها،إلى اإلستالء أو للزوجة الشخصیة الممتلكات والتحقیر،وتحطیم اإلهمال و المعاملة سوء

 أن إلى النتائج وأشارت.اإلساءة أشكال من وغیرها الحادة األدوات استخدام إلى یصل قد الذي البدني العدوان

 والوحدة اإلجتماعیة ، واإلكتئاب والعزلة بالصدمة یشعرن اإلیواء بیوت في والمقیمات إلیهن المساء السیدات

 سلوكهن في التحكم یریدون أنهم على أزواجهن الزوجات وصفت وقد.أوضاعهن تغییر في األمل النفسیة ،وعدم

  .حیاتهن الزواجیة  نمط تغییر في الزوجات هذه أمل والغیرة،وترّكز بالشك أنشطتهن،ویتسمون و



 حاجتهن من أكثر اإلنفعالیة المساندة إلى بحاجة بالقلق،وأنهن یشعرن إلیهن المساء النساء أن إلى الدراسة وتشیر

 و العجز الشدید،و باإلحباط یشعرن إلیهن المساء السیدات أن إلى النتائج تشیر كما.الوظیفة و اإلیواء بیوت إلى

 .المستقبل تجاه أسالی بالتهدید،و المستمر الشعور

 المساء إلیهن، للسیدات الذات تقدیر على الضرب تأثیر خبرات "حول  NightingaleوAguilar دراسة  *

 المتكررة اإلساءة لخبرات تعرضن الالتي السیدات أن إلى أمریكیة، توصلت علمیة دراسة أیضا هي 1994

 عند ذلك و باإلساءة كثیرا یتأثر ال فقد الذات تقدیر أما.بالقیمة الشعور بانخفاض یشعرن الماضیة الفترة خالل

 األصدقاء مثل اإلجتماعیة للمساندة مصادر وجود مثل الضرب أثر من مخففة نفسیة متغیرات أو عوامل وجود

 شعورها استرداد على إلیها، و یساعدونها اإلساءة آثار المرأة على یخففون قد الذین العمل وزمالء واألسرة

 .بالقیمة

 بانخفاض یرتبط الزوجة سلوك في التحكم محاولة الجنسیة،و و اإلنفعالیة و الجسمیة اإلساءة أن أیضا إتضح

 قد الذات،ولكنه تقدیر انخفاض إلى فقط یؤدي ال لإلساءة المرأة تعرض تكرار أن المرأة،كما لدى الذات تقدیر

 عدم في المشكالت ، واإلعتقاد مواجهة على القدرة األمل،وعدم المكتسب،وفقدان بالعجز المرأة شعور إلى یؤدي

 .إلیها الموجهة اإلساءة إیقاف على القدرة عدم في اإلعتقاد حیاتها،أو تغییرها،و أمور في التحكم على القدرة

  عینات خالل من السود األمریكیات النساء ضد العنف دراسة "المعنونة ب  Gellesو Hampton  دراسة

 ومنها الزوجة ضد بالعنف المرتبطة الخطورة عوامل معرفة إلى الدراسة هذه هدفت 1994 األسر، سنة  من

 دراسة الطفولة،وكذلك مرحلة أثناء والدیه بین للعنف الزوج األسرة،البطالة،مشاهدة حجم الدخل،زیادة إنخفاض

 إلى النتائج أشارت وقد .الزوجة لدى النفسیة والجسمیة باألعراض للتنبؤ خطورة كعامل الزوجة ضد الزوج عنف

 السود،كما لألزواج الدخل تدني زیادة مع خاصة البیض األزواج من زوجاتهم ضد عنفا أكثر السود األزواج أن

 البدني العنف یفضلون زوجاتهم،وهم على عدوانا أكثر هم أمهاتهم على یعتدون آباءهم شاهدوا الذین األزواج أن

 مع للتعامل كطریقة اآلباء من والعنف العدوان دورة تعاقب فكرة یؤید مما الزوجات مع للتعامل كطریقة

 سنة 30 من أقل األزواج أن واتضح.لألبناء اآلباء من العنف و العدوان دورة تعاقب فكرة یؤید الزوجات،ومما

 المعاناة في الدخل تدهور بین وثیقة عالقة هناك سنة ، وأن30 من األكبر األشخاص من عدوانا أكثر

 هم االقتصادیة الظروف وتدهور الدخل ّقلة من معاناة األكثر المرأة ، فاألزواج ضد العنف وبین اإلقتصادیة

 لزوجاتهم إساءة أكثر هم البطالة من یعانون الذین األزواج أن كما .علیهن اعتداء وأكثر لزوجاتهم إساءة أكثر

 یؤدي ضاغطا حدثا تمثل البطالة أن إلى یشیر مما  الوقت، لبعض أو الوقت طول یعملون الذین األزواج من

 .زوجاتهم تجاه عدوانیتهم زیادة و األزواج إحباط إلى



 لزوجاتهم إساءة و عدوانیة أكثر األزواج یكون أكثر أو طفالن فیها یوجد التي األسر أن إلى النتائج أشارت كما

 .الواحد الطفل ذات األسر من

 أثناء األمهات على یعتدون اآلباء األبناء، ورؤیة عدد الدخل ، زیادة قلةالبطالة ،  أنّ  إلى الباحثان ویشیر

 .لزوجاتهم إساءتهم زیادة إلى األزواج ،وتؤدي عدوانیة من تزید خطورة عوامل تمثل الطفولة

 تقدیر الذات،ونقص بانخفاض ترتبط المرأة إلى اإلساءة أن إلى كذلك الدراسة أشارت فقد للزوجات بالنسبة و

 الواقع،وكذلك تغییر على القدرة عدم و بالعجز اإلكتئاب،وشعورها من المرأة معاناة بالكفایة،وكذلك الشعور

 األعراض من معاناة أكثر یجعلها لإلساءة المستمر المرأة تعرض أن كما.المستقبل بشأن بالتشاؤم شعورها

 واكتئابا،وتفقدها حزنا أكثر المرأة إلساءةا تجعل األخرى،كما الجسمیة واإلضطرابات والعصبیة كالصداع الجسمیة

 .حیاتهم  مشكالت مواجهة القدرة على وعدم القیمة بعدم شيء،وتشعرها كل في األمل

  للعنف متكاملة مداخل: األسري أو المنزلي والعنف اإلجتماعیة والمكانة الجنس"حول  Anderson دراسة *

 وقد.األسرة داخل والعنف والدخل التعلیم درجة بین العالقة الدراسة هذه بامریكا إستهدفت1997 واألنثوي، األسري

 زمن اآلخر الطرف من عنف بخبرات مروا قد الذكور من8 %و  من اإلناث 9 %حوالي أن إلى النتائج أشارت

 هویة حیث أن الذكریة لهویته الرجل تأكید إطار في یتأتى المرأة ضد الرجل عنف أن الدراسة أكدت كما .الدراسة

 الذكر یكون أن تتضمن الذكر هویة أن إلى تشیر والتوحد اإلجتماعیة التنشئة عملیات إطار في الجنس

 اآلخرین،فالرجل في وتحكما سیطرة وأكثر عدوانیة مسالكه تكون أن البد ذكورته على یبرهن كي أنه عدوانیا،أو

 وناتجا مكمال جزءا زوجته على عدوانه یأتي والعدوان،ولذلك التحكم و السیطرة و القوة بصفات یقترن ما دائما

 تجنده وما بالثقافة كذلك یرتبط الذكر مفهوم أن إلى النتائج تشیر كما.مرحلة الطفولة أثناء التوحد عملیات عن

 یزداد الرجل عنف المرأة ،وأن ضد وعنفا عدوانیة أكثر الذكور لماذا یصبح لنا للذكورة،ویفسر عدوانیة مسالك من

  .عنه زوجته دخل ارتفع كلما زوجته ضد

 الذكور بعنف وعالقتها األسرة إطار في اإلجتماعیة التنشئة: حول  Gordonو  Simon,LIN دراسة    * 

 التنشئة عملیات دور معرفة األمریكیة الدراسة هذه من الرئیسي الهدف كان و 1998 زوجاتهم ، سنة  ضد

 األسریة التنشئة عملیات أن إلى النتائج أشارت وقد.الزوجات ضد العنف في األسرة إطار داخل اإلجتماعیة

 و الجناح أن حیث.اآلخرین مع التعامل في عنفه اإلجرامي،أوفي سلوكه في الفرد،أو جناح في هاما دورا تلعب

 للعنف الطفل رؤیة أن و.الشدید العقاب و اإلهمال الوالدین ، وكذلك من للرفض األبناء بإدراك یرتبطان اإلدمان

 الزواج قبل عالقتهم في األبناء عنف في هذا من عدوانیته ، ویتضح یزید قد لوالدته والده وضرب األسرة داخل



 وسیلة هو العنف أن ویعتبر عدوانیته في الطفل به یتوحد عدوانیا نموذجا للطفل الوالد یمّثل الزواج ، بل وبعد

 .اآلخرین مع للتعامل فعالة

 اتساق وعدم ضده والعدوان بالرفض بشعوره اقترن إذا األسرة داخل للعدوان الطفل رؤیة أن النتائج من اتضح كما

 و اآلخرین مع عالقاته في فیما بعد الطفل بعنف للتنبؤ خطورة عامل یمثل هذا معه ، فإن المستخدمة الضوابط

  .زوجته  منهم

على التأقلم وعلى تجربة الصدمة هدفت إلى معرفة تأثیر الثقافة  والتي)  Adriance   )1999 ودراسة  *

بین النساء المعنفات، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة سلبیة ذات داللة إحصائیة بین االتجاه نحو إیذاء 

  .الزوجة ومیكانزمات المواجهة اإلذعانیة أو تلك ذات الطابع االنطوائي

  :األجنبیة  للدراسات وتقییم نقد  

والنفسیة  الزوجي واثاره المعنویة العنف أبعاد بعض عالجت التي األجنبیة راساتالد لبعض عرضنا خالل من

 إنسانیة حقیقة على أجابت الدراسات هذه أن لنا المتغیرات ، تبین ببعض عالقته في واالجتماعیة واالقتصادیة

 فیها البحث ،وأن الزوجي العنف السیما فعال موجودة ظاهرة المرأة ضد العنف أن وهي قائمة نفسیة إجتماعیة

 الغربي اإلهتمام أن جدال نّسلم كنا إن المرأة ، هذا بقضایا اهتمت التي اإلجتماعیة بالظواهر مقارنة جدا حدیث

 النفسي  المستوى على السیما وتحلیلها الظاهرة طرح في سباقا كان قد

 في جدا هامة نقاط تحدید على وساعدتنا بالموضوع،بل المرتبطة الجوانب من الكثیر توضیح في ساهمت وقد  

مبدأ االثار التي یخلفها العنف الزوجي خصوصا من  من الدراسة في انطلقنا أننا و خصوصا الواقعي بعدها

او الزوجة  المرأة ضد الموجه العنف أن القول یمكن إلیها توصلت التي النتائج ضوء وعلى الناحیة النفسیة 

 جناح في ودورها األسریة التنشئة عملیات أهمها عوامل عدة إلى یعود الدراسات هذه موجز خاصة حسب

 الزوجة ، وممارسة مع تعامله في السیما اآلخرین مع التعامل في عنفه اإلجرامي،أوفي سلوكه في الفرد،أو

 تقدیر ، اإلكتئاب مثل المتغیرات بعض وبین الزوجة إلى اإلساءة بین موجب دال ارتباط هناك ضدها،وأن العنف

 تواجد على التأثیر في كبیرا دورا یلعب اإلقتصادي البعد أن كما.الجنسیة،الخوف،التعاسة ،المشكالتالذات 

 تعرضا الفئات أكثر جعلتهن والتي األزواج على مادیا الزوجات اعتمادیة في خصوصا والذي تجسد الظاهرة ،

 .مادیة إستقاللیة األكثر الزوجات من الجسمي العنف بخبرات ومرورا

 شكل في تظهر األعراض هذه ، النفسیة المرضیة األعراض من زملة من تعاني المضروبة المرأة أن أیضا تبین

 الضغوط اضطراب و المرضیة المخاوف أعراض من المعاناة واإلكتئاب ،وكذلك كالقلق وجدانیة إضطرابات



 لظاهرة مباشرة آثارا إعتبرناها ما كثیرا ومعنویة نفسیة أبعاد إلى القهریة ، إضافة والوساوس للصدمة التالیة

  .عام  بشكل المرأة ضد الموجه العنف

 النفسي،ولم و المعنوي البعد على أساسي بشكل ركزت ألنها جدا محدودة اعتقادنا في الدراسات هذه وتبقى هذا

 لها یكون قد ضد الزوجة  والمتعدد االبعاد ، اوالتي الموجه بالعنف وثیقة صلة لها التي العوامل لباقي تتعرض

  .عامة  بصفة ممارسته في الكبیر األثر

 :العربیة الدراسات 2- 2- 6

 1999،  )األسري العنف سوسیولوجیا في دراسة ( للزوجة الجنسي اإلنتهاك :بعنوان السمري دراسة عدلي *

 أشكال كأحد جنسیا معاشرته على الزوجة الزوج إكراه موضوع الوصفیة اإلستطالعیة الدراسة هذه بمصر تناولت

 تراوحت زوجة 75 قوامها بلغ مصریات زوجات من عشوائیة عینة على إجراءها تم المرأة،وقد ضد الموجه العنف

 :التالیة النتائج إلى توصل سنة ، وقد 60 و20 بین  أعمارهن

 للزوجة ،فهو الموجه العنف مظاهر أبرز یعد الذي الضرب حد إلى تصل األزواج بین الخالفات حدود أن : أوال

 أكثر من مع زوجته ،یعد التعامل في الزوج إلیها یلجأ التي التأدیب أو الضبط وسائل أحد كونه عن فضال

 لرأي الزوجة فیه تخضع ال نقاش أو حوار ألي المآلزوجته ، فكان هو  مع لخالفاته الزوج لحل شیوعا األسالیب

 . الجنسي االنتهاك حالة في السیما الزوج

 كانت موافقتهن أو رغبتهن دون الشرعي حقه ممارسة حقه من الزوج أن لفكرة رفضا الزوجات أكثر أن : ثانیا

 التعلیمي المستوى ارتفع كلما الرفض نسبة الزواج ، وتزداد في فترة أكبر قضین الزواج ،ومن حدیثات بین

 .اإلجباري  الزواج حاالت الزوج ، وفي قبل من للضرب تعرضها معدالت زادت كلما للزوجة ، وأیضا

 بالبیت الماكثة الزوجة وأن ، للزوج التعلیمي المستوى انخفض كلما للزوجة الجنسي االنتهاك معدل یرتفع: ثالثا

 .للظاهرة تعرضا أكثر

 .مشروعا حقا اعتباره باإلنتهاك الزوج لقیام األساسي المبرر أن :رابعا 

 لجوء قلّ  عددهم زاد الزوجات ، فكلما استخدمتها التي التجنب أسالیب في مؤثرا دورا األبناء عدد لعب :خامسا

 أهل مع الزوجة إقامة وأن واالستسالم ، المقاومة عدم إلى میلهن وزاد "البدنیة  المقاومة "استخدام  إلى الزوجات

 .الزوج النتهاك استسالما و خضوعا أكثر یجعلها زوجها

 .قویة  بصورة العقاب من نوعا یعد كباإلنتها أن :سادسا



 لعینة اجتماعیة ، دراسةاألردني المجتمع في الزوجة ضد العنف :تحت عنوان   العواودة سالم دراسة أمل *

 الباحثة فیها انطلقت األردني ،و المجتمع في العربیة الدراسة هذه أنجزت2002 عمان، محافظة في األسر من

 أن األردني ،إال المجتمع في المرأة أوضاع على طرأت التي التغیرات من الرغم على أنه وهي أساسیة فكرة من

 تاریخیا تأسست التي السیطرة عالقات بقایا تحكمها تزال ال األسرة داخل بالرجل المرأة تحكم التي العالقة طبیعة

 المرأة على فرض و للرجل المطلقة السلطة أعطى الذي األبوي النظام سیادة ظل في الخاصة الملكیة نشأة مع

 .بالقوة الخضوع

 انتشار ومدى الزوجات، ضد األردني المجتمع في السائد العنف أنواع أهم على التعرف إلى الدراسة هدفت لقد

 كلهن مبحوثة 300 على شمل الذي المیداني البحث خالل وراءها ، ومن الكامنة الظاهرة ، واألسباب هذه

  :التالیة  النتائج إلى توصلت فأكثر ، وقد 45 و 15 بین سنهن تراوح متزوجات

 الصحي و واللفظي والجسدي والجنسي اإلجتماعي العنف أشكال األردني المجتمع في الزوجات تعاني :أوال 

 .انتشارا  العنف أشكال أكثر اإلجتماعي العنف كافة ، وأن والتهدید

 الزوج بها یبدأ التي األولى التفریغ وسیلة العینة،فهو أفراد بین شیوعا العنف أشكال ثاني اللفظي العنف یعد :ثانیا

 .للزوجة والصحي اإلجتماعي الحرمان بعد

 أشكال أكثر من تریده الذي األطفال عدد تحدید المرأة حرمان ، ویعد 51% بنسبة  الصحي العنف وجود:ثالثا

 .شیوعا العنف

 .الصفع شیوعا أشكاله أكثر المرأة ، ومن بها تمر التي العنف مراحل آخر الجسدي العنف یعد:رابعا

 العنف أشكال أكثر من معاشرته على الزوج إجبار ،ویعد% 48 نسبته بلغت فقد الجنسي العنف أما:خامسا

 .شیوعا الجنسي

 .القانوني السن دون المبحوثات بین المبكر الزواج ظاهرة إنتشار  :سادسا

 للظاهرة طرحها في الباحثة ٕانطلقتبمصر  2003 المرأة، إلى اإلساءة":حسن علي محمد هبة :الثالثة  الدراسة*

 یعتدي بأن الثقافة به تسمح ما بقدر یكون إلیها إساءته أو الزوجة ضد الرجل عنف أن وهي أساسیة فكرة من

 عینة حیث تكونت.ثقافة  إلى ثقافة ومن مجتمع إلى مجتمع من تختلف والمرأة الرجل مكانة كانت علیها ،وٕان

 ماكثات اآلخر عامالت والنصف نصفها سنة  42- 25 بین أعمارهن تراوحت متزوجة إمرأة 60 من الدراسة

 التعرض في العامالت وغیر العامالت المتزوجات السیدات بین فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت وقد.بالبیت



 أخرى بمتغیرات ترتبط وٕانما فقط الزوجة بعمل ال ترتبط اإلساءة أن إلى یشیر مما الزوج، من لإلساءة

 قلة(اإلحباطات منها  تحمل على قدرته مدى العنف،و حول الزوج،ومعتقداته شخصیة كخصائص

 أیضا الباحثة واألب كما توصلت باألم عالقته وطبیعة األسري التاریخ ،وكذلك ) العمل  الدخل،البطالة،ضغوط

 الزواجیة العالقة وطبیعة لزوجها واستفزازها الزوج على اعتمادیتها و الزوجة بشخصیة ترتبط اإلساءة أن إلى

 إرتباطا اإلساءة أشكال أكثر الجسمیة اإلساءة أن للدراسة الثاني الفرض نتیجة الجنسیة بینهما وأشارت والعالقة

 بالمیل الجسمیة اإلساءة ارتبطت كما.الجنسیة العالقة نحو األسرة،و وحدة المرأة ، ونحو نحو السلبیة باالتجاهات

 اإلساءة أن من الغربیة الدراسات إلیه توصلت ما تناقض الباحثة حسب الزوجة ،وهي لدى اإلضطراب إلى 

 اإلساءة الجسمیة ، ولكن من وقعا المرضیة ، وأشد ارتباطا باألعراض أكثر و الزوجة على تأثیرا أكثر النفسیة

 تأثیرا األكثر وقعا،و األشد هي الجسمیة اإلساءة أن أظهرت المصري المجتمع في الدراسة عینة على النتائج

األسرة ،  وتماسك وحدة نحو السلبیة اتجاهاتها شخصیتها ،وٕالى اضطراب إلى تؤدي حیث الزوجة شخصیة على

 النساء على الفشل و العجز و بالنقص السلبیة لذاتها ،وٕاحساسها نظرتها تعمم عامة ،حیث بصفة النساء ونحو

 لهذه الرئیسي المصدر وهو للزوج السلبیة المرأة بنظرة الدراسة نتائج حسب الجسمیة اإلساءة ترتبط كما.جمیعا

 من الجنسي اإلشباع بعدم وٕاحساسها السلبیة نظرتها تمتد عدوانها،وكذلك الزوجة إلیه توجه اإلساءة،وبالتالي

 أیضا یتضمن اإلساءة من الشكل هذا أن إلى المتغیرات هذه بكل الجسمیة اإلساءة إرتباط یعود وربما .الزوج 

 أثناء یهینها و یشتمها بدیئة ،و بألفاظ یسبها أیضا فهو الزوجة بضرب یقوم عندما الزوج إن نفسیة،حیث إساءة

 .الذات ونحو الزوج نحو السلبي باإلتجاه الجسمیة اإلساءة إرتبطت والشجار،وبالتالي الضرب

 الذات ونحو الزوج نحو السلبي باإلتجاه ترتبط الجنسیة اإلساءة أن إلى الباحثة توصلت سبق ما إلى إضافة

 إلیها المساء الزوجة شخصیة اضطراب إلى تؤدي أشكالها بكل اإلساءة أن عن یكشف األسرة،مما وحدة ونحو

 ذاتها نحو سلبیة معرفیة صیغة تكون یجعلها مما العجز و واإلكتئاب،واإلحساس بالدونیة بالقلق وشعورها

  .اإلساءة إلى تعرضها بتكرار شخصیتها زیادة اضطراب ومستقبلها،وبالتالي أسرتها الزوج،ونحو وخاصة واآلخرین

 الزوجة ضد الموجه الزوجى العنف ومظاهر مستوى " : بعنوان ( 2006 ) نجیلة أبو محمد سفیان  دراسة *

 انتشار ومدى حجم تقدیر الدراسة استهدفت، بفلسطین." والسیاسیة االجتماعیة المتغیرات ببعض وعالقته

 الدیمغرافیة االجتماعیة المتغیرات ببعض وعالقته ، غزة قطاع فى بمظاهره المختلفة الزوجة ضد الزوجى العنف

 یتعرضن الزوجات جمیع أن إلى : الدراسة نتائج أكدت  امرأة 1265 قوامها الدراسة عینة وكانت .والسیاسیة

 تتعرضن جمیعهن كانت السن كبیرة أو متوسطة أو صغیرة الزوجة أن بمعنى ، أعمارهن كانت مهما للعنف

 .الحالى  لعمرها تأثیر أو اعتبار دون الزوجى للعنف



 كان ، فسواء الزوجة له تتعرض الذى الزوجى العنف درجة على یؤثر ال األبناء عدد أن إلى الدراسة أكدت كما

 الزواج مدة قصر أو طول أن تبین كما ، الزوج من للعنف یتعرضن فكلهن األوالد من قلیل أو كبیر عدد للزوجة

 عاما ، عشرین قبل أو عام منذ حدیثا تزوجن قد الزوجات كانت إذا أنه بمعنى ، العنف من المرأة تحمى ال

 . أزواجهن عنف من یعانین فجمیعهن

 الوضع ذوات الزوجات من للعنف تعرضا أكثر المنخفض االقتصادى الوضع ذوات الزوجات أن تبین كما

 الوضع ذوات وبین المتوسط االقتصادى الوضع ذوات الزوجات بین فروق توجد ال وأنه ، المرتفع االقتصادى

 . المختلفة بأبعاده الزوجى للعنف تعرضهن درجة فى المرتفع االقتصادى

 وباختالف التعلیمى المستوى باختالف للعنف تعرضهن درجة فى الزوجات اختالف الدراسة نتائج أظهرت كما

 والعمال العمل عن والعاطلین منخفض التعلیمى مستواهم رجال من المتزوجات الزوجات أن حیث ، الزوج عمل

 المرتفع التعلیمى المستوى ذوى زوجات من الزوجى للعنف تعرضا أكثر مستواهم فى ومن المهرة غیر

 تعیین فى الهامة المحددات أحد تعد عمله وطبیعة الزوج تعلیم مستوى أن یعنى وهذا ، والموظفین والمتخصصین

  .الزوجة ضد الزوج یوجهه الذى العنف مقدار

 فى للمرأة باإلساءة وعالقتها الشخصیة االضطرابات: بعنوان إبراهیم الفؤاد عسكر و روح اهللا عبد دراسة*

 ذات ارتباطیه عالقة وجود :الى األول الفرض نتیجة بمصر أشارت  2006سنة  والعمل الزواجیة العالقات

 اضطرابات أن ذلك من ،ویتضح الزوجة من المدركة اإلساءة وأشكال الزوج شخصیة بات اضطرا بین داللة

 التى  والمشاكل لإلساءة األساس هى )االضطهادیة - للمجتمع المضادة -  الحدیة ( وخاصة الزوج شخصیة

 بینما . عاطفیة أو جنسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة أو بدنیة أو نفسیة أو معنویة كانت سواء المرأة تدركها

 اضطراب أن بمعنى واإلساءة المرأة شخصیة اضطرابات بین عالقة وجود إلى : الثانى الفرض نتیجة أشارت

 لها موجهة إساءة من تعانیه عما المسئولة هى )التجنبیة االعتمادیة -واالضطهادیة  ( وخاصة المرأة شخصیة

 . زوجها من

 ومدى المرأة شخصیة اضطرابات بین داللة ذات ارتباطیه عالقة وجود إلى :الثالث الفرض نتیجة وأشارت

 فى االرتباط من كبیر قدر على استحوذت قد الجنسیة اإلساءة أن اتضح وقد ، العمل مجال فى لإلساءة إدراكها

 – الحدیة – االكتئابیة – العدوان سلبیة -االضطهادیة (  للمرأة الشخصیة ابات اضطر من بكل عالقتها

 مستویات فى أقل كانت العمل فى باإلساءة المرأة شخصیة اضطرابات ارتباط أن ونجد ،)للمجتمع المضادة

 من المرأة أقل لدى العمل قیمة ألن وذلك الزواجیة العالقات فى لها باإلساءة شخصیتها اضطرابات من الداللة

  . الزوج وخاصة األسرة مع بالعالقات اهتمامها



 العالقة فى علیها المترتبة واآلثار اإلساءة أنواع بین ارتباطیه عالقة وجود إلى  :الرابع الفرض نتیجة أشارت كما

 باألمن اإلحساس وعدم بالنفس الثقة مستوى لدیها ینخفض إلیها المساء المرأة أن ذلك من ویتضح ، الزواجیة

 . اإلساءة عن ناتجة نفسیة كآثار وذلك التركیز وعدم واالكتئاب القلق أعراض لدیها ویرتفع

 علیها المترتبة واآلثار  اإلساءة أنواع بین إحصائیة داللة ذات عالقة وجود إلى : الخامس الفرض نتیجة وأشارت

 إلى بها تؤدى المرأة على ونفسیة ومعرفیة انفعالیة آثار لها العمل فى اإلساءة أن ذلك من ویتضح ، العمل فى

 إلى یؤدى كما أنثى لكونها به تشعر الذى نظرا للتمیز وكراهیته لجنسها والغضب بالقهر وشعورها التركیز عدم

 . التوكیدیة ونقص والعزلة االكتئاب مشاعر زیادة

 لها واإلساءة أةر ملل التعلیمى المستوى بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى : السادس الفرض نتیجة وأشارت

 المستویات بین بالمقارنة لإلساءة إدراكاً  أكثر كن المتوسط دون التعلیمى المستوى ذوى السیدات أن بمعنى ،

 . األخرى  التعلیمیة

 واإلساءة للزوج  التعلیمى المستوى بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود إلى : السابع الفرض نتیجة وأشارت

 من لإلساءة إدراكاً  أكثر زوجاتهم كانت المتوسط دون التعلیمى المستوى ذوى األزواج أن بمعنى ، للزوجة

 المتوسط التعلیمى المستوى من كل بین تساوى فحدثت فیها الجنسیة اإلساءة أما ، األخرى التعلیمیة المستویات

 التعلیم مستوى ارتفع كلما أن بمعنى اإلساءة مع عكساً  یتناسب التعلیم مستوى أن ذلك من ونستنتج ، والجامعى

 . والعكس لإلساءة الزوجة تعرض قل

 باإلساءة )الزوج- الزوجة(من  كل لدى الشخصیة اضطرابات بعض تنبئ إلى : الثامن الفرض نتیجة وأشارت

 :كالتالى المرأة تدركها كما

 الشخصیة اضطرابات( وخاصة  الزواجیة العالقات فى للمرأة باإلساءة الزوج شخصیة اضطرابات بعض تنبئ

 المرأة شخصیة اضطرابات بعض تنبئ. الفصامیة  – االستعراضیة – االكتئابیة – االضطهادیة – الحدیة

  ةالتجنبی -للمجتمع المضادة - االضطهادیة الشخصیة اضطراب(خاصة  الزوج من اإلساءة ألشكال بإدراكها

  .)  للمجتمع المضادة الشخصیة اضطراب خاصة العمل فى لها باإلساءة المرأة شخصیة اضطرابات بعض تنبئ

الموجه ضد  تقدیر الذات والرضا الزواجي وعالقتها بالعنف : باالردن بعنوان )2006(حمدون دراسة أسامة *

وهدفت الدراسة لمعرفة مدى اختالف تقدیر الذات لدى الزوجات المعنفات باختالف مستوى العنف . المرأة

والتعرف على مدى اختالف مستوى الرضا الزواجي لدى الزوجات باختالف مستوى العنف . الزوجي لدیهن

لعنف الزوجي كلما زادت درجة ا: فوردت النتائج كالتالي .زوجة 1265الزوجي،وتكونت عینة الدراسة من 



للزوجة یقل مستوى تقدیرها لذاتها ،وانه كلما زاد مستوى العنف الزوجي للزوجة یقل مستوى الرضا الزواجي 

  . لدیها

مهارات حل المشكالت وٕادارة الغضب : من جامعة عمان التي تناولت ) 2007( دراسة  میرفت عبد الرحیم*

زت الدراسة بتركیزها على مخاطبة الزوجات المعنفات وتمی .وخفض العنف لدى الزوجات المعنفات في األردن

من خالل تزویدهن باإلرشادات والمهارات التي قد تخفف من العنف الواقع علیهن في حال لم یكن لهن أي 

ویقوم البرنامج اإلرشادي على استخدام فنِّیَّة إرشادیَّة هي النَّمذجة المعرفیَّة  .خیارات باالنفصال وترك المنزل

علیمات الّذاتیَّة والتي تتضمَّن اإلجراء الذي یعمل به الُمرشد كنموذج ویوّضح فیه للمسترشد ما علیه أن یقوله والتَّ 

 .لنفسه أثناء أداء ُمهمَّة ما والتَّفكیر المستقبلي أثناء أداء الُمهمَّة

ذي طوَّره األستاذ الدُّكتور وللتَّحقُّق من تحقیق أهداف الدِّراسة قامت الباحثة باستخدام مقیاس حل الُمشكالت ال

محمَّد نزیه حمدي وتعریب مقیاس إدارة الغضب بین األزواج الذي أعدَّته ستیث وهامبي وبناء مقیاس الُعنف ضد 

وجة من واقع البیئة األردنیَّة  .الزَّ

والتَّعلیمات الّذاتیَّة في تنمیة وقد أثبتت نتائج الدِّراسة فعالیَّة البرنامج اإلرشادي القائم على النَّمذجة المعرفیَّة 

وجات المعنَّفات في األردن   .مهارات حلِّ الُمشكالت وٕادارة الغضب وخفض الُعنف لدى الزَّ

 :العربیة للدراسات وتقییم نقد

 تجسدت المرأة،والتي ضد العنف أشكال بعض عالجت التي العربیة الدراسات لبعض عرضنا خالل من

 العربیة المرأة ضد الموجه العنف في البحث أن نرى المتزوجة،فإننا المرأة ضد األسري العنف في بالخصوص

 تناولت التي الدراسات هذه على إال نتحصل لم أننا ،إذ محدود ما نوعا یزال ال نفسه اآلن في و جدا حدیث

وتأثراتها  العربیة ، خصوصا ابعاده النفسیة المرأة منه تعاني الذي الزوجي العنف باألخص و األسري العنف

 حداثة إلى ذلك في الرئیسي السبب یعود جدا،وقد محدود اعتقادنا في العلمي التناول هذا االجتماعیة لیبقى

 نعتبرها جوانب في المبحوثات إستنطاق وصعوبة مظاهرها، و عواملها تشابك نفسها،و الظاهرة في البحث

 واالقتصادیة االجتماعیة الظروف تحلیل یعني العربیة األسرة عن العربي ، فالحدیث المجتمع في طابوهات

مجرد الوصول الى االضطرابات النفسیة للمعنفات التي قد تكون  فقط جتماعیة ، ولیساإل والثقافیة والعالقات

 . أمامهصعبة في ظل البیئة االجتماعیة وكذا التكتم وعدم البوح الذي یجده الباحث حائال 

  :المحلیة الدراسات 3- 2- 6



 محكمة( بتلمسان المرأة ضد الممارس الزوجي العنف: الموسومة بعنوان  رحماني نعیمة:  االولىالدراسة 

 :توصلت إلیه الدراسة فیمایلي  ما تلخیص ویمكن 1995-2008)() أنموذجا تلمسان

ها افراده انما یمثل حاالت فردیة متوقع حصول بجمیع الجزائري ال یمثل العنف ضد الزوجة نمطا حیاتیا للمجتمع

  .في ظل المعطیات النفسیة واالقتصادیة الصعبة 

 .ظاهرة العنف الزوجي وعدم التبلیغ عنها یعمق جذورها ویودي الى صعوبة عالجها  إخفاء

ان التمییز في التربیة داخل .تكون اسباب العنف ضد الزوجة تافهة وغیر دافعة للعنف األحیانفي كثیر من 

االسرة یهیئ لسلوكات العنف ضد المرأة حیث تعتبر سلوكات عادیة  ومشروعة وٕاذا رفضت هذه السلوكات 

على المرأة ناشزا واستوجبت تدخل الزوج لتذكیرها بالثقافة السائدة والحدود المقدسة لسیطرت الرجل  أصبحت

  .فیقوم بتأدیبها عن طریق الشتم والضرب والطرد من المنزل

یحدث العنف في جمیع المناطق وبین جمیع الفئات ویشمل المناطق الفقیرة واألكثر ثراء على حد السواء لكن 

 . االختالف في االسالیب المستعملة العنف الجسدي ضد الزوجة هو اكثر انواع العنف الممارس ضدها 

العنف الزواجي وعالقتها بسوء التوافق الزواجي لدى الزوجة المعنفة  أشكالبعنوان سمیة حاج الشیخ سة درا*

حیث  2017سنة  –بمدینة بسكرة  المعنفات دراسة میدانیة على عینة من الزوجات- في المجتمع الجزائري

 :الدراسة الى مایلي  زوجة معنفة وتوصلت 120الدراسة على عینة من الزوجات المعنفات قدرت ب  أجریت

 توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین اشكال العنف الزوجي وسوء التوافق الزوجي لدى الزوجة المعنفة 

  توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین  العنف الجسدي وسوء التوافق الزوجي لدى الزوجة المعنفة 

  سي وسوء التوافق الزوجي لدى الزوجة المعنفة توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین  العنف النف

  توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین  العنف الجنسي وسوء التوافق الزوجي لدى الزوجة المعنفة 

 توجد عالقة ارتباطیة دالة احصائیا بین  العنف االقتصادي وسوء التوافق الزوجي لدى الزوجة المعنفة 

العنف الزواجي وعالقته بأبعاد الرضا عن الحیاة وببعض المتغیرات النفسیة لدى  : بعنوان عنو عزیزةدراسة *

، وتهدف الدراسة إلى الكشف عن أشكال العنف ضد الزوجة سواء كان بدنیًا أو لفظیًا أو  المرأة الجزائریة

متغیرات  عدائیًا، وفحص هذه العالقة بین هذه األشكال من العنف وبین أبعاد الرضا عن الحیاة وبعدد من

وعینة من الزوجات العادیات  )300=ن(وقد إستخدمت الدراسة عینة من الزوجات المعنفة . الشخصیة



ومقیاس الرضا عن    ، طبقت علیهن بطاریة من المقاییس إشتملت على مقیاس العنف الزواجي)300=ن(

 .الحیاة وٕاستبیان تقدیر الشخصیة للكبار

تباطیة إیجابیة بین إرتفاع الدرجات على العنف الزوجي وٕانخفاض وقد أظهرت النتائج أن هناك عالقة إر 

الدرجات على الرضا عن الحیاة ،ودرجات عدد من متغیرات الشخصیة، كما أظهرت النتائج وجود فروق دالة 

 .إحصائیًا بین المتوسطات الحسابیة ألبعاد الرضا عن الحیاة وأبعاد متغیرات الشخصیة

موضوع العنف ضد المرأة والزوجة على وجه التحدید قد اخذ منحى جدید  إن :لیةالمح الدراسات تقییم و نقد

ومتطور في الجزائر خصوصا في السنوات االخیرة ، حیث ان المرأة التي كانت في االزمنة الماضیة تقبل 

الخضوع واالستكانة للرجل وترضى بالعنف في ظل التنشئة االجتماعیة السائدة على اساس الخضوع المطلق 

یر ان تطور المجتمع وتغیر التنشئة االجتماعیة التي كانت تقوم على التمییز في التربیة على اساس للرجل غ

الجنس لصالح الذكور  ،حیث اصبحت الكثیر من االسر ال تفرق بین االناث والذكور بل وتجد االناث نفس 

وتعتبره اهانة لشخصها معاملة الذكور فتحضى بالدالل والرعایة والحب االمر الذي یجعلها ترفض العنف 

وانتقاصا لكرامتها فتلجأ للطالق كخیار بدیل االمر الذي یولد لدیها الكثیر من االضطرابات النفسیة واالجتماعیة 

 المجتمعات في المرأة ضد الموجه العنف ظاهرة في المتمثلموضوع البحث  حداثةعلى حد السواء لذا فان 

ما یعاب على الجزائري ، اال انه  المجتمع في الظاهرة طرح حداثة أیضا والعربیة ،خصوصا الزوجة قابله الغربیة

 البحثي مجالنا في السیماالدراسات المحلیة هو ندرتها وقلة التركیز على   جوانب متعددة في موضوع الدراسة 

 سیكولوجیا ومعانیها  ، تحلیلها ، وتقدیم اإلشكاالت طرح على لقدرته اإلنسانیة المجاالت أهم من نعتبره الذي

  .إجتماعیا

 بالعنف خصوصا النفسیة ، وحصر المرتبطة لألبعاد المتعددة محدودیة تناولها األولىكما یأخذ عن الدراسة 

 نعتقد التي الكبیرة األهمیة الباحث یعطه فلم الثقافي بعد او بعدین اغلبها في الجانب االجتماعي أو في الدراسة

 التنشئة تأثیر قوة من انطلق أنه و السیما عام ، بشكل الجزائري فردال لسلوكیات األساسي الموجه أنها

 على أكثر الباحث رّكز أین المیداني الجانب في افتقدناه الذي األمر الجزائري ،وهو الفرد على اإلجتماعیة

 غیر مزیجا إعتبرناها التي العینة طبیعة الدراسة على یؤخذ ما أخرى جهة جهة،من من الدیني هذا الجانب

 النتائج كانت رأي ، وبالتالي دراسة مجرد وجعلها البحثیة قیمته أفقده بقدر ما البحث كثیرا یخدم ولم متجانس

   .التمثیل ضعیفة و الطرح متنوعة



اما الدراسة الثانیة فقد ركزت على العالقة بین العنف الزوجي وسوء التوافق ولم تتعمق في االثار التي یخلفها 

 أسالیبواحد ألنها ركزت على الجانب الكمي وتنوع  أنوخطورتها في  أهمیتهابعاد رغم من حیث الشدة واأل

  .  العنف وأنواعه ولیس الجانب الكیفي 

  :المطلقة  على  وأثارهبعض الدراسات التي تناولت الطالق  3- 6

ان الدراسات المحلیة نادرة من خالل البحث في حدود اطالع الباحثة یمكن القول  :الدراسات المحلیة  1- 3- 6

لحد كبیر خصوصا فیما یتعلق بالجانب النفسي للمطلقة باستثناء بعض المقاالت المنشورة وبعض الرسائل التي 

  . اكتفینا بالدراستین التالیتین لذا  دراستنا افي  أهمیةلم نرى لها 

مشریة، المسیلة، القبة ومنطقة في كل من 1995تمع الجزائري عام لمجفي االطالق راسة بودخیل معطي د

مطلقة، وقد استعمل فیها المنهج 84) (مطلق و 123)   (فردا منها 207وقد أخذ عینة ـتتكون من  القبائل،

األوساط الریفیة والمدنیة، أما بخصوص النتائج فقد توصل أن إلى الزواج المبكر  المقارن وذلك بالتطرق إلى

أو ضعفه یقلل من مكانة المرأة، كما أن تباین تصورات  دم اإلنجابعامال مساعدا على الطالق، كما أن ع

التقلیل من االنسجام وبالتالي حدوث  الزوجین فیما یخص الدور الذي یلعبه الطرف الثاني، هو اآلخر یؤدي إلى

حقه في وضع  ـ سلطة الزوج بخروج المرأة عن طاعته مما تضطره إلى استعمال الطالق، باإلضافة إلى ضیاع

 .د للعالقة الزوجیةح

 حیث أجریت" تمع الجزائريلمجعوامل انتشار الطالق في ا" ـ عنوانب 2006محمد الطویل سنة   دراسة

فردا من المطلقیـن والمطل ـقات بمدینة الجزائر، وهدفت الدراسة إلى محاولة اكتشــاف الدوافع واألسبابـ 168على 

تمع الجزائري، لمجالجدیدة في إحداث الطالق وارتفعا معدالته في اتعكس مدى ـمساهمة المتغیرات  الرئیسیة التي

الدراسة على المنهج اإلحصائي والمنهج التاریخي وخلصت الدراسة إلى أن أسبـاب  وقد اعتمد الباحث في هذه

  .حیاة الزوجین وانخفاض مستوى دخل األسرة الطالق تعود إلى سوء االختیار، تدخل األهل في

 آثار مجال في الدراسات قلة من العربیة المكتبة في الوقت الذي تعاني فیه :االجنبیة الدراسات  2- 3- 6

 على الطالق بأثر المرتبطة الدراسات علیه الحصول أمكننا ما كل أن حیث المطلقة، على السلبیة الطالق

 المطلقة المرأة على الطالق أثر خاص بوجه الغربي العالم في الباحثون تناول الطالق، أسباب أو األبناء،

 ، موضوعاتها ونظرا لتشابه العربي العالم الغربي و في البحث أدبیات من علیه أمكن الحصول ما فبمراجعة

 الزمني ومدى حاجتنا الیها في دراستنا فحسب حسب تسلسلها بعضها إدراج إلى لجأنا إلیه، توصلت فیما وأتفاقها

  :إلیها توصلت التي النتائج وأهم الدراسة من الهدف النفسیة للمطلقة والدراسات التي تدرس االثار  بذكر واكتفینا



 ضابطة وعینة المطلقات بكندا  األمهات من عینة على حیث اجریا دراستهما) :( 1983وبرنس تشنج دراسة*

 منها مشكالت عدة من یعانین األمهات المطلقات أن الدراسة من تبین األصل، وقد نفس من المتزوجات من

 للضغوط، تعرضا  أكثر أنهن تبین كما الحیاة العام عن الرضا وعدم الذات ، إحترام وضعف الرضا، ضعف

 ویعاودن اإلكتئاب من درجة أعلى یظهرن إنجلیزي أصل من الكندیات أن تبین كما النفسي، تلقیا للعالج وأكثر

 البیئات إختالف رغم مشكالت لها فعال المطلقة أن الدراسة هذه من دراستنا وأستفادت اإلجتماعي النفسي العالج

 . اإلرشادي التدخل ضرورة یؤكد مما

 المطلقة حیاة على الكبیر الطالق أثر دراسة على التي ركزت : ( 1984) وآخرون  رایت كارت دراسة*

 لمعرفة محاولة وفي. والالشعوریة  الشعوریة التكیف أسالیب على وأیًضا ضغوط من له تتعرض وما ومشاعرها

 و 30 سن بین المطلقات من  29 من مجموعة أحالم بدراسة الباحثون قام للتكیف الالشعوریة األسالیب طبیعة

 غیر من 10 و المكتئبات من 19 إلى تقسیمهن وتم علیهن لإلكتئاب بیك إختبار تطبیق تم حیث سنة ، 55

 من ضابطة بمجموعة المقارنة تمت كما لإلكتئاب، تعرضن منهن  66 % أن یعني وهذا المكتئبات ،

 من المكتئبات غیر أحالم أن الدراسة من تبین وقد .لیالي ستة لمدة أحالمهن متابعة تمت حیث المتزوجات،

 في أظهرن وقد إیجابیة ، تغیرات أحالمهن في یظهرن المكتئبات أن المطلقات تبین كما زمنیًا ، أطول المطلقات

 التنفیس طریق عن القلق وخفض للتكیف محاولتهن یعني مما إیجابًا، الزوجیة أدوارهن مع توحداً  أحالمهن

 هذه من دراستنا وأستفادت لدیهن ، بالطالق نفسه اإلكتئاب إرتباط أیضا یؤكد ما وهذا األحالم، خالل الالشعوري

  اإلرشادي  التدخل تستدعي إرشادیة حاجات وجود یثبت مما نفسیة مشكالت لها فعال المطلقة أن الدراسة

 :  العربیة الدراسات 3- 3- 6

 ، المطلقة للمرأة نفسیة صدمة وجود أظهرت فقد المطلقات باألردن ، من عینة على :( 1983 ) برهوم دراسة*

 وال متعلمة غیر كانت أن سیما ال ، االقتصادیة الناحیة من خصوصا األخرین، مع عالقتهن في ٕواختالل

 هذه من دراستنا أستفادت حیث الحیاة على تساعدها مالیة موارد على للحصول نفسها على تعتمد أن تستطیع

 . المتغیرات بعض وتحدید األداة أبعاد تحدید في الدراسة

 علیهن الطالق تأثیر فیها وناقش ، المطلقات االردنیات  من عینة على :( 1986) إبراهیم، زكریاء دراسة * 

 بنفسها ثقتها فیه تسترجع وقت إلى الطالق ألزمة التالیة الفترة في تحتاج ما كثیرا المطلقة المرأة أن ولوحظ

 تحدید في الدراسة هذه من دراستنا وأستفادت الذاتي واإلحتقار والنقص باإلثم الشعور من نفسها فیه وتعالج

 .الطالق بعد المدة المتغیر



 من عینة على ائريز الج المجتمع في الطالق مشكلة حول تدور :( 1986 ) كسال، مسعودة دراسة أما

 في للطالق المؤدیة العوامل حول الدراسة هذه وتساءلت االستقالل بعد الجزائري، الحضري الوسط في المطلقات

 :منها الفرضیات لبعض طرحها بواسطة عنه المترتبة واآلثار الجزائر مجتمع

 تمس والتي عنه المترتبة والمعنویة المادیة اآلثار من جملة الجزائري الحضري المجتمع في الطالق انتشار إن-

 .الثانیة الجزائري بالدرجة الحضري المجتمع ثم ومن األسرة األولى بالدرجة وأطفالهما الزوجین

 للمبحوثات بالنسبة الطالق عن مترتبة ومعنویة مادیة آثار هناك أن :الدراسة هذه الیه توصلت ما بین ومن

 وجیرانهن أهالیهن نظرة تالحقن % 66.67 بنسبة)  25- 16(بین  ما مطلقات أنفسهن وجدن فقد وأطفالهن

 یقمن أطفال لهن كما الطالق، على كالندم مؤلمة أحاسیس إلى بهم تدفع معنویة وآثار .والمحتقرة السیئة وأقاربهن

 اآلثار على التأكید في الدراسة هذه من دراستنا واستفادت ومعنویة، مادیة رعایة إلى ویحتاجون بحضانتهن

 .اإلرشادي للعمل حاجتهن یؤكد مما المطلقة، المرأة على للطالق واإلجتماعیة والنفسیة المادیة

 على المترتبة واإلجتماعیة النفسیة اآلثار على الوقوف أستهدفت باالردن فدراسته :( 1996 ) الرشیدي اما

 من المعاناة نسبة إرتفاع إلى الدراسة خلصت ، ومطلقة اردنیة  مطلق 200 من عینة على الطالق،

 اآلثار على التأكید في الدراسة هذه من دراستنا وأستفادت عادیة ، غیر بصورة الفئة هذه بین اإلضطرابات

 .اإلرشادیة للمساعدة حاجتهن یؤكد مما المطلقة ، المرأة على للطالق واإلجتماعیة النفسیة

 وضع أن إلى توصلت المطلقات، من عینة على على الكویتي المجتمع في :( 1999 ) الثاقب، دراسة*

  . الدخل مستوى متغیر تحدید في الدراسة هذه من دراستنا وأستفادت الطالق بعد یتأثر والمعیشي المالي المطلقة

 وغیر المطلقات من عینة لدى واإلكتئاب القلق بعنوان :( 2002 ) تونسي بالسعودیة  حسن عدیله دراسة*

 واإلكتئاب، القلق من كل متوسط في المطلقات وغیر المطلقات بین الفروق عن للكشف محاولة في المطلقات،

 أنتهت  المكرمة مكة مدینة في المطلقات غیر من 180 من ضابطة وعینة المطلقات من 180 من عینة لدى

 :التالیة النتائج إلى الدراسة

  .المطلقات بغیر مقارنة واالكتئاب القلق من إحصائیاً  ودالة أعلى درجة من المطلقات مجموعة تعاني

 .دالة بدرجة واإلكتئاب القلق زیادة عوامل من عامل القرار في مشاركتها عدم

 بدرجة دالة واإلكتئاب للقلق عرضة أكثر مبكرة سن في والمطلقات ، مبكًرا فالمتزوجات أهمیته الزمني للعامل

 .الطالق بعد المدة طول مع إحصائیة وبداللة یخف أن یمكن الطالق أثر أن إال إحصائیاً 



 في فاعل، غیر عنصر اإلقامة مكان أن تبین حیث أهمیة ، أقل كانت المتوقع غیر وعلى اإلجتماعیة الظروف

 نتیجة أن إال المطلقة حاجات ٕواشباع إستقاللیة على ألثرهما أهمیتهما الخاص والدخل للمهنة أن تبین حین

 .أهمیة أقل كانت التعلیم مستوى

 منهم أن الحرمان إال قیمة، ذات لیست زیارتهم أو األبناء فعدد األهمیة في غایة عنهم والمسئولیة باألبناء العالقة

 فروق ظهور بأهمیة األمومة اإلفتراض هذا مثل ویدعم واإلكتئاب، القلق من أعلى بدرجة یرتبط عددهم كان أیا

 یعني مما إكتئابًا ، وأقل أقل قلقا ألبنائهن العائالت األمهات أن تبین إذ األبناء، على للصرف تبعاً  األمهات بین

 اآلثار على التأكید في هذه الدراسة من إستفادنا حیث معهن، األبناء معیشة عن ناتج االستقرار هذا مثل أن

 تحدید وفي اإلرشادیة، للمساعدة یؤكد حاجتهن مما المطلقة، المرأة على للطالق واإلجتماعیة والنفسیة المادیة

 .المتغیرات بعض

 للمرأة واالقتصادي واألسري واإلجتماعي الشخصي التكیف بعنوان ( 2006 )  بالسعودیةالفریج  آمال دراسة*

 هذه كشفت وقد المطلقات، من لعینة اإلقتصادي التكیف مدى على الوقوف أستهدفت المطلقة ، السعودیة

 واإلجتماعي، الشخصي بالتكیف بالمقارنة اإلقتصادي التكیف سوء هي التكیف سوء نسب أعلى ان الدراسة

 .المادیة المعرفیة الحاجات نسبة إرتفاع في دراستنا نتائج تفسیر في منها وأستفادنا واألسري،

بحدوث  المرتبطة والظروف العوامل على الوقوف باالردن أستهدفت :( 2006 ) حلواني إبتسام دراسة*

المستقبل  من والخوف اإلنفاق ، مشكالت یعانین المطلقات أن وتبین المطلقات ، من عینة على الطالق ،

 وجود في دراستنا  مع تتفق كونها الدراسة هذه من وأستفادنا .األهل مع والمعاناة المجتمع، نظرة من والخوف

 .اإلرشادیة الحاجات نسبة إرتفاع یؤكد مما للطالق آثار

 أن وجد فقد المطلقة، المرأة عند كبیرة نفسیة آثار وجود على دلت :( 2006 ) العریاني بالسعودیة دراسة وفي

 من ومنهن وقلق ، نفسیة إضطرابات من یعانین جدة محافظة في المطلقات من عینة من بالمئة 65 نسبة

 تحتاج المطلقة كانت إذا ما تبیین أننا حیث دراستنا مع وتتفق للمعالجة، النفسیة الطبیة العیادات بعض یتابعن

 .ال أم فعال واإلجتماعیة النفسیة للمساعدة

 األردنیات النساء من عینة لدى النفسیة الصحة بعنوان باالردن ،( 2008 )  اإلبراهیم بدري أسماء دراسة*

 النتائج وأظهرت األردن ، في المطلقات من عینة لدى النفسیة الصحة مستوى على التعرف الى هدفت المطلقات

 اإلقامة، ومكان المهني ووضعها للمرأة التعلیمي للمستوى أثر وهناك متوسطا كان النفسیة الصحة مستوى أن

 .والمادي المهني ووضعها للمطلقة التعلیمي كالمستوى دراستنا متغیرات بعض لتحدید الدراسة هذه من وأستفادنا



 التفاعل ومشكالت والجسمیة النفسیة اآلثار بعنوان ،( 2009 ) المنعم بالكویت  عبد محمد الحسین دراسة*

 اآلثار إستكشاف إلى والمصریات هدفت الكویتیات المطلقات من عینة على الطالق، على المترتبة اإلجتماعي

 ، أسرهن وأصدقائهن بأفراد عالقتهن الطالق،في على المترتبة اإلجتماعي التفاعل ومشكالت والجسمیة النفسیة

 بالوحدة شعور وأكثر ... الدم وضغط كالصداع ، الجسمیة للمشكالت عرضة أكثر المصریات أن إلى وتوصلت

 عرضة وأكثر ، اإلجتماعي التفاعل لمشكالت عرضة أكثر الكویتیات أما .المستقبل من والخوف واإلكتئاب،

 . واإلجتماعي النفسي البعدین تحدید في الدراسة هذه من دراستنا واستفادت الشخصیة، الحریة وتقید للشائعات

 للمرأة والنفسي واإلقتصادي اإلجتماعي التكیف بالسعودیة ،( 2009 ) الغامدي  محمد سعید محمد دراسة*

 على فیها ٕواندماجها الجدیدة، حیاتها مع المطلقة المرأة وتوافق تكیف مدى معرفة إلى هدفت السعودیة، المطلقة

 أفراد من سواء غیر إیجابیة معاملة تتلقى المطلقة المرأة أن أهمها ، من لنتائج وتوصلت المطلقات ، من عینة

 للمتاعب إضافة المجتمع في التكیف على تعیقها مالیة مشكالت تعاني وأنها بها المحیط المجتمع من أو أسرتها

 مما التكیف مشكالت لها فعال المطلقة أن الدراسة هذه من دراستنا ستفادتاو  والكآبة بالحزن واإلحساس النفسیة

 .اإلرشادي التدخل أستدعي حاجات وجود یؤكد

 :السابقة الدراسات على تعقیب

 على باآلثار إهتمامها من أكثر الخصوص على األبناء على للطالق السلبیة اآلثار تناولت العربیة الدراسات

 نجد الطالق ظاهرة البحث في الدراسات العربیة على وأثناء واألجنبیة، الغربیة الدراسات بمقارنتها مع ، المطلقین

 بآثار اهتمت األجنبیة الدراسات بینما المسببة العوامل أو األسباب على أساسي بشكل العربیة ركزت الدراسات أن

  .اآلثار تلك على للتغلب وعالجیة إرشادیة برامج إعداد وكیفیة المطلقین، على الطالق مترتبات أو

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  
  

 



  : تمهید 

ظاهرة العنف من الظواهر التي حققت معدالت مرتفعة على الصعید النفسي واالجتماعي والقانوني وال   دتع

تقتصر هذه الظاهرة على أفراد بعینهم أو على فئة اجتماعیة بمفـردها بل تعدتها لتشمل جمیع الفئات االجتماعیة 

خوخة ومن الطبقات الغنیة والفقیرة ،المثقفة وفي مختلف المراحل العمــریة ،  من فترة الطفولة إلى مرحلة الشی

 إال.                                                                                         الخ ...واألمیة 

فئة النساء المعنفات ال تزال تحقق معدالت مرتفعة في التعرض للعنف خاصة من طرف األزواج ، فقد أثبتت  أن

ت حصیلة جد مرتفعة للنساء المعنفات من طرف األزواج العتبارات مختلفة ومتعددة وهذا ما یؤدي إلى الدراسا

  .ظهور عدة اضطرابات جسمیة ونفسیة یصعب تداركها 

  العنف-أوال 

  :العنف ظاهرة حول تاریخیة لمحة-1

 أرجل وطأت أن منذ التاریخ ، بدایة منذ البشریة الجماعات عرفتها حیث الوجود قدم قدیمة العنف ظاهرة تعتبر

األرض ، فأول حادثة عنف عرفتها البشریة هي مقتل قابیل على ید اخیه هابیل ابني سیدنا ام علیه  اإلنسان

  .السالم 

 ذكر كما الحجري العصر منذ جذورها لها كانت ظاهرة العنف أن نجد ، األنثروبولوجیة الدراسات خالل ومن

 الدراسات خالل من وهذا)  l’homme premier   ) "1998" كتابه  في" Enry De Lumby ذلك 

 الرماح، آثار وجود الدراسات هذه أثبتت حیث ، البدائي  لإلنسان العظمیة الهیاكل على أجریت التي التشریحیة

 الرجل استعمال عن یعبر الذي الهیاكل لهذه الفردي العمر وحتى للعظام، المخترقة الحادة الحجریة والرؤوس

 I.K.S )جماعات  حول األنثروبولوجیة الدراسات كذلك .مقدمته في حاد حجر وهو المنكش مثل ألسلحة البدائي

 اقتصادیة تنظیمات وحتى وطقوس وقیم تقالید من حیاتهم وكل ، الغابات في الوسطى إفریقیا في تعیش التي (

 هذه كانت حیث  "Turn Bull "ذلك عن تحدث كما الصید ، على األولى بالدرجة تعتمد  ، واجتماعیة

 الضعیفة اإلنسانیة الجماعات على حتى بل فقط، الصید في لیس العنیفة والعدوانیة القسوة تستعمل الجماعات

  .والمسنین كاألطفال

 استهدفت دینیة مجموعة بها قامت ثوریة حركة نشأت )م 73 -م 66 (المیالدي  األول القرن مطلع وفي

 الثوریة الحركة طابع العنف  (مفهوم  الفترة هذه في العنف مصطلح أخذ حیث  ، الرومانیة اإلمبراطوریة

                    .   ) المنظمة



  ) 22،ص 1990 ، دبارة مصباح(                               

 في تسببت التي .م السادس و الثالث القرنین بین البربریة للحشود  الرومانیة اإلمبراطوریة تعرضت بعدها و

 إلى للوصول أهداف و مشاریع تحقیق أجل من الغزو (هو  إسقاطها این بدأ العنف یتخذ منحى جماعي آخر

 . ) قصرت أم طالت السلطة

 االحتفاظ أرادوا ثوریة مجموعة ظهور شهد الذي م 11 القرن في العربي الشرق إلى ننتقل الرومان من و

  "Les assassins "الحشاشین أي  بفرقة عرفت االجتماعیة وعاداتهم الدینیة بمعتقداتهم

باستعمال وسیلة او اتجاه  على تصفیتهم عزموا و آنذاك السلطة بزمام القابضین بالسالحقیین اصطدموا و  

 التاریخ شهد كما .السیاسي االغتیال بمظهر معینة أغراض التالي لتحقیق الطابع ذو بالعنف جدید  للعنف عرف

 الذین " الخوارج " بظاهرة یعرف ما ظهور إلى أدى مما الفتنة انتشار األموي العهد في باألخص و اإلسالمي

 الحدود أبعد إلى قویة مسلحة حركة شكل تحت العنف انفجار إلى أدى الذياالمر  أمیة، بني حكم مع اصطدموا

 یعني عندهم العنف كان هذا خالل من و الموت حتى تنزف مروع جعلتها اصطدام أمیة بني بحكومة مصطدما

الخلفاء خصوصا بعد  ضعف ضل في العباسیون این انتشرت الفتن یأتي ذلك بعد مباشرة الدماء سفك استباحة

 من للتخلص ) 842 – 1258(بین  ما الزنوج بثورة المسماة الثوریة الحركة شوهدت ظهور الخوارج كما أین

 استعملته إرهابي دیني طابع ذو بأنه یعرف الذي الصلیبي بالعنف یعرف  ما ظهر حسب شعارهم ثم العبودیة

  .للدفاع عن المسیحیة  الكنسیة

 )32،ص 1998 جبلي، خالص (                                                

 حرب ضد الطلبة وتظاهرات السود الزنوج ثورة منها العنف مظاهر من العدید عرفت فقد أ.م.الو تاریخ في أما

 المدنیة إلى الحروب باإلضافة السیاسي ، العنف من دوامة في األمریكي المجتمع دخل وبعدها الفیتنام ،

  .الهنود  ضد اإلبادة وحروب االنفصالیة

 أشكال العنف تحت ظهر م 18 القرن ففي للعنف ، كبیرة جدلیة عرف قد أنه فنجد انجلترا تاریخ إلى انقلنا وٕاذا

 .العادیة الحیاة من جزءا أصبح والذي التعذیب وممارسات القمع القتل ، من مختلفة

 كل إلى إضافة ، م 19 القرن بدایة حتى الیومیة الحیاة على یطبع الذي النظام هو الطرقات في الالأمن أن كما

 كان ما ، هذا ) Tola et Dicken( ذكره ما حسب نفس الفترة في للعمال السیئة والوضعیة البؤس حیاة هذا

  .الغربي  العالم في العنف یمیز

   ) 32،ص1998 جبلي، خالص (                                                   



 غزوات عن عبارة كانت والتي العبودیة أو الحكم ضد كثورة كان العنف أن ، التاریخ هذا خالل من نستدرج

 آخر مجرى أخذ قد عالمنا في اآلن نشهده الذي العنف أما ، المبادئ عن والدفاع التقالید حمایة أجل من وثورات

  .والمنجزات  األرواحیهدد  وبات وخطیرة جدیدة وأبعادا مختلفا وشكال

  :مفهوم العنف والمفاهیم المتداخلة معه   -2

 حیث الصدد، هذا في وتخصصات الباحثین اهتمامات الختالف وذلك للعنف موحد تعریف تقدیم الصعب من 

   . اإلجرام علم أو القانون أو السیاسة علم في تعریفه عن یختلف النفس علم في العنف تعریف أن

 الظروف وباختالف إلیها الوصول مرغوبا یكون التي األغراض باختالف تختلف بطرق أحیانا یعرف أنه كما

   .أیضا المحیطة

  . العرب لسان قاموس فيبعدة معاني منها ما جاء  یعرف  اللغویة الناحیة من فالعنف

  وعلیه، به عنف الرفق، ضد وهو به، الرفق وقلة باألمر الخرق هو و العنف " :یلي بما العنف یعرف

 ."أمره في رفیقا یكن لم إذا عنیف وهو تعنیفا، عنفه و عنافة، و عنفا یعنف

 ) 1994،257 منظور، ابن(                                                

 .والشدة الرفق وقلة بالمر كالخرق عدة عبارات إلى تشیر عنف كلمة إن اللغوي المعنى هذا خالل من یتضح

فكل فعل  , والعنیف هو المتصف بالعنف, ومرادف للشدة والقسوة , العنف مضاد للرفق  وفى المعجم الفلسفي 

 " شدید یخالف طبیعة الشيء ویكون مفروضًا علیه من خارج فهو بمعنى ما فعل عنیف 

 . "له  مبرر ال الذي والتعدیل والتحریف والقسوة الشدة إلى أو للمرأةواالغتصاب  األذى" :إلى كما یشیر

                                      .طبیعي وغیر التهیج أو االنفعال وشدید وقاس شدید عنیف منها سمات إلى تشیر الصفة أن كما

  ).62،ص 1997 العیسوي، الرحمن عبد(                                             

أي " VIS "الالتینیة  الكلمة مشتقة من"Violence " العنف   فكلمة التاریخیة الناحیة من العنف إلى رجعنا وٕاذا

 ممارستها تعمد أو القوة حمل " تعني عنف فكلمة وعلیه  تعني یحمل، والتي   "Fero "كلمة ماضي القوة وهي

                                        " ما شيء أو شخص اتجاه

وتیشر قوامیس اللغة العربیة واألجنبیة إلى أن مفهوم العنف یشیر إلى الخرق باألمر أو قلة الرفق به، ویأتي لفظ 

و یشیر مفهوم العنف إلى معان عدة، فقد یشیر إلى استخدام الضغط أو .العنف من عنف أي أخذ الشيء بقوة 

ر مشروع أو غیر مطابق للقانون من شأنه التأثیر على إرادة فرد ما   كما یشیر العنف في القوة استخداما غی



معناه الواسع إلى ارتكاب بعض الجرائم العنف، القتل االغتصاب و السرقة باإلكراه، وقد یشیر بمعناه الضیق إلى 

كالصفع على الوجه  مهاجمة شخص معین شخص آخر بهدف إلحاق الضرر به دون أن یترتب على ذلك القتل،

أو الضرب بشي، ونجد مثل هذه المظاهر قد تحدث داخل األسرة كما هو في حالة ضرب الزوج لزوجته أو 

   إساءة معاملة الطفل

 ) 183أحمد زاید وآخرون، (                                                                 

 وسلبهم األفراد على كالتعدي القوة باستعمال وذلك األشیاء أو الغیر إلى اإلساءة هو العنف أن هذا من نستنتج

   .وغیرها التربویة المؤسسات وتخریب المدارس أو المصانع كحرق الغیر أو الدولة ممتلكات وتدمیر حریاتهم

  :إلى یشیر على أنه " أكسفورد " قاموس في العنف مصطلح فقد ورد  :معناه االصطالحي  في العنف أما

 تحدث ضررا التي المعاملة أو الفعل یعتبر كما الممتلكات، أو باألشخاص األذى إلنزال البدنیة القوة ممارسة

  )155،ص1999 المختار، عبد خضر محمد(                                "  حریته في التدخل أو جسمانیا

 ویخترق باألشیاء أو باآلخرین یضر أن شأنه من سلوك أو فعل كل إلى یشیر العنف فإن القاموس هذا فحسب

 والضرب التعذیب أو كالتخریب المادیة، القوة باستعمال وذلك ممتلكاتهم منهم ویغتصب وحریاتهم حدودهم

 .واالعتداء 

بقصد السیطرة  - أفراد وجماعات  - القوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرین وخبراتهم : " بأنه    فرویدویعرفه  

 "  .لموت أو التدمیر و الهزیمة  علیهم بواسطة ا

  "                    بمثابة استجابة تعویضیة عن اإلحساس بالنقص أو الضعف" أما أدلر فیري أن العنف هو 

  ).36، ص2003مصمودي زین الدین، (                                                  

بانه استجابة لمثیر خارجي تؤدي إلى إلحاق األذى بشخص آخر في شكل فعل "  Strousحیث اعتبره    

 .عنیف مشحـونة بانفعـاالت الغضب والهیــاج والمعــاداة ، استجابة تنتج عــن عملیة أعاقة أو حالة  إحباط 

  ). 32، ص1997خلیل ودیع شكور،(                                   "                     

السلوك العنیف سلوك شــاذ وغیر متكیــف یرجــع إلى استعداد الفرد : " فیقــول Carsonأما كارســون     

الشخصي ویرجع إلى  وجود عدد من الضغوطات، تلك الضغوطات التي تتحدى استعدادات الفرد للتكیف ویرجع 

  .إلى فكرة رفض السلطة 



استجابة انفعالیة ینتج عنها سلوك تدمیري موجه ضد األفراد أو " :بأنه  وتعرفه دائرة المعارف لعلم النفس     

."                             البیئة أو اتجاه الفرد نفسه نتیجة االحباطات أو بدافع الكره الشدید نحو اآلخرین أو نحو الذات

  ).  206، ص 1979كوثر إبراهیم رزق، (                               

 حتى ناحیة من البسیط اللغوي النقد ویشمل شكل من بأكثر یظهر هجومي او عدائي فعل بأنه كما یعرف

                                  . الذات حتى أو ما شخص أو ما شيء إلى السلوك من النوع هذا یوجه وقد اخرى ناحیة من البدني االعتداء

  )145،ص2000 بركات، حلیم(                                                 

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

 إلى یؤدي بحیث مجتمع أو مجموعة ضد أو آخر شخص ضد أو الذات ضد الحقیقي المادي االستعمال أو

  .الحرمان أو النمو سوء أو نفسي ضرر أو موت أو إصابة حدوث  احتمال أو حدوث

  )5،ص 2002 ، العالمیة الصحة منظمة (                                      

 اللفظ طرف إلى في الجسدي الهجوم من صورة أیة یتخذ أن یمكن عدواني فعل أو  الواحد النوع بین هو هجوم

 ذات ذلك في بما شخص أو شيء أي ضد یتخذ ان یمكن السلوك من النمط وهذا االخر طرف في المهذب

  الوسیلة كانت مهما الشخص فضاء على تعدي بمعنى 1973 "ولمان" حسب الشخص

                               )       . (Norbert .Sillamy,1980,P33  

 ینتج الذي السلوك كذلك وهو عدواني سلوك أنه على اجتماعیاً  أتفق ومدمر قاسي سلوك أنه باندورا ویعرفه  

 یكون وقد ، القیمة تقلیل أو تحقیر هیئة على نفسیاً  یكون قد األذى وهذا ، للممتلكات تدمیر أو شخص أذى عنه

    .جسمیًا 

                                       )  . (Bandura, 1973 ,p64    

بأنه عبارة عن سلوك عدواني بین طرفین متصارعین یهدف كل منهما الى تحقیق : ویعرفه محمد بیومي 

           .مكاسب معینة او تعتبر وضع اجتماعي معین 

                                         )09،ص 2009معمر داود،(                                               

مفهوم العنف بعض المصطلحات او المفاهیم التي ال یمكن تفسیر العنف والوقوف على أسبابه  تتداخل معو

 .وأبعاده و عوامله دون التعرض لهذه المفاهیم ومناقشتها جنب لجنب معه 



على أنهما  "agression"والعدوان " violence"یستخدم العدید من الباحثین مفهومي العنف : العنف و العدوان 

تركت تتنامى ستؤدي إلى إتیان أفعال تتسم بالعنف وأن ما یكبح جماح الطاقة العدوانیة لدى الفرد هو إذا 

.                                                                 األعلى، فاألنا االعلى یمثل الرقیب النفسي والوازع الخلقي والواجب القضائي للشخصیة  االنا"الضمیر او 

  ).363،364ص ص1994خلیل میخائیل معوض ،(                             

 .وقد اعتقد فروید أن العدوان یمكن السیطرة علیه والتحكم فیه إلى حد ما ، إال أنه ال یمكن استبعاده نهائیا    

ــدوان وأنه نشاط  تخریبي یتضمن عنفا أن العنف یرتبط بالع" marmour"وفي نفس السیاق یرى مارمور      

           .في حد ذاته وقد ال یؤدي العنف إلى إحداث خسائر بالضرورة ولكنه یرتبط بتعمد األذى أو التخریب 

  ).15، ص1994إجالل إسماعیل حلمي ،(                                     

العدوان ، وأن العدوان أكثر عمومیة من العنف ، ویذهب طریف شوقي على أن العنف شكل من أشكال       

  .وأن كل عنف یعد عدوانا والعكس صحیح 

 . )26، ص2001حسین فاید ، (                                      

أما بالنسبة للتفرقة بین مفهومي العنف والعدوان فقد قام باحثون آخرون بالتمییز بینها لتفادي ضروب اإللتباس 

وقد اعتمدوا في ذلك على أن العنف له طابع مادي بحت في حین أن العدوان یشتمل على المظاهر  بینهما ،

 .المادیة والمعنویة معا 

بغرض إنزال  على أنه هجوم أو فعل معاد موجه نحو شخص ما،أو شيء  chaplinأما العدوان فیعرفه شابلن 

  .عقوبة بهم

غ الطاقة العدوانیة لدى األفراد ، داخل المجتمع ،فقد تكون وسائل فالعنف تعبیر عن العدوان وأحد الوسائل لتفری

  .                                                     التعبیر عنه مقبولة اجتماعیا كأنواع الریاضات العنیفة 

  ).239ص:2005اشرف محمد علي شلبي ،(                             

 العدوان یتضمن حیث العنف، على یشمل العدوان أن المغربي  سعد یرى بالعدوان العنف اقتران حیث فمن

 صاحبها تدفع التي المرتفعة االنفعالیة السمة ذات السلوكیة االستجابة العنف یمثل كما عدوانیة كوسیلة العنف

 .الفعل هذا على المترتبة وللنتائج یحدث لما وتفكیر وعي دون نحو

 واحدة             لعملة وجهات والعدوان العنف وأن العدوان أشكال من شكل العنف أن إلى  خضر محمد ویذهب



 ) 54،ص 1992خضر ، محمد(                                                      

  :ویمكن تحدید أهم الفروق بین المفهومین في اآلتي 

  .كافة أشكال االیذاء ، بما في ذلك العنف  إن العدوان هو المفهوم االكثر عمومیة والذي یندرج تحته - 

الضرب أو االغتصاب :یهدف العنف إلى اإلیذاء البدني الذي یترتب علیه ضرر بالغ للضحیة مثل  - 

  .الخ...،والتعذیب  بمختلف أشكاله 

   تعتبر كافة أشكال العنف أفعاال إجرامیة تنتهك المعاییر االجتماعیة ویعاقب علیها القانون - 

د أو نیة االیذاء واضح تماما في العنف على عكس أشكال السلوك العدواني األخرى التي یصعب فیها أن قص - 

                                                                                                  . إثبات النیة أو القصد

لعنف ضد المرأة من ة والعنف في الشارع والمدرسة ، واتتعدد مجاالت العنف لتشمل العنف داخل األسر      

  ).18، ص1999إجالل إسماعیل حلمي ،(                                    . مصادر متعددة 

ومما الشك فیه یوجد اختالف نوعي وموضوعي بین العنف والعدوان ، فالعنف یعتبر نهایة المطاف لسلوك      

تعبیر عن النزاعات العدوانیة ، سواء كان هذا العدوان مادیا ام نفسیا ،موجها نحو عدواني ،وأنه أحد وسائل ال

  .الذات أو ضد اآلخرین 

تعامل بعض الباحثین مع هذین المفهومین بالتبادل بوصفهما متــرادفیـن ،بید أنه أصبح من : العنف واإلیذاء

في  abuse" اإلساءة"وقد شاع استخدام مصطلح اإلیذاء  المتفق علیه بین اغلب الباحثین اآلن أنهما مستقالن ،

 أو أولي child abuseدراسات األسرة للتعبیر عن اإلساءة التي یتعرض لها األطفال من آبائهم و أمهاتهم 

 .تتعرض لها المرأة خاصة الزوجة التي تتعرض للضرب المبرح من زوجها األمر، أو اإلساءة التي

                                                                                                                             ).18، ص1999إجالل إسماعیل حلمي ،(                            

صورة متنـوعة من اإلیذاء البدني أو الجنسي أو اللفظي : "على أنه  وعرف كل من جلیس وكـورنـل اإلیذاء     

أو النفسي التي یمارسها طرف آخر على اإلتیان أو االمتناع عن أفعال معینة ،فاإلساءة تتضمن بعض الجوانب 

 البدنیة أو النفسیة أو إهمال رعایة طرف موكل إلى السیئ رعایته ، في حیـن یقتصر العنف على الجــوانب

  ".البدنیة فقط ، بید أنه قــد یــؤدي إلى أضرار نفسیة ، أال أنها ناتجة عنه حینئذ 

 ). 122،ص2006محمود سعید الخولي ،(                                     



ومن التبعیات النفسیة السیئة للعنف ضد النساء ،اضمحالل الشخصیة وشل قدرة المرأة على اتخاذ قرار من     

وفي هذه الحالة یسمى اإلیذاء ویتضمن الشعور بالخوف وكذلك الشعور بالكآبة  الناحیة النفسیة ،

  .واالضطرابات النفسیة الجسدیة اختالالت في الشخصیة كالتي تدفع إلى االنتحار في بعض الحاالت ...

من االثار السلبیة ان الغضب له الكثیر  1992اظهرت دراسة دیفنباخر یعد العنف مظهرا : العنف والغضب 

على التوافق الشخصي واألسري واالجتماعي والدراسي والوظیفي للفرد،حیث یؤدي الى حدوث اضرار للفرد نفسه 

من مظاهر التعبیر عن الغضب ، فإذا ولآلخرین وٕاتالف االشیاء وٕافساد العالقات االجتماعیة بین الفرد وغیره 

د أحدهما القمع لمشاعر الغضب ،ویقع العنف عند الطرف اعتبرنا الغضب یمثل مشكلة بین طرفین یقع عن

األخر ، حیث یتم التعبیر عن مشاعر الغضب في صورة عنف وتدمیر وعدوان ، في حین یتوسط الطرفین 

 .الضبط المعتدل لمشاعر الغضب 

 ) .70،ص  2016بولسنان فریدة ،(                                   

 خاصة وبدنیة ، وبصفة لفظیة بطرق عدواني فحو على تظهر ما عالیا متزایدة الیةانفع استجابة یمثل فالغضب

 لخطأ واللوم العجز من كال تتضمن انفعالیة حالة یعاني النفسیة الناحیة من الشخص، یهاجم أو یهدد حینما

 المعنى وبهذا .الذات أو لآلخرین المقصود األذى توجیه فهو العدوان أما الخطأ هدا لتصحیح والدافع مدرك ،

 الغاضب العدوان بین تمییز في ما وهذا العدوان، في الغضب یظهر قد كما والعدوان الغضب بین اختالف یوجد

 الشائع الفعل رد یكون الحالة هذه ففي ما شخص من جانب BUSS إلیه  أشار الهجوم أو اإلحباط یشیر، الذي

                  .ما  لفرد معاناة یحدث الذي یكون العدوان ما عادة والذي الغضب هو

  )29 ص ، 2007 ، عمارة على محمد(                                             

القوة هي القـدرة على فرض إرادة شخص ما ویفترض التحكم في اآلخرین سواء بطریقة شرعیة  : العنف والقوة

أو غیر شرعیة بناء على ما لدیه من مصادر نفسیة ومادیة وجسدیة ،  ولقد عرف ماكس فیبر القوة على أنها 

                                               .            في السلوك اآلخرین سواء برغبتهم أو من دون رغبتهم  القدرة في التحكم 

فالقوة عامل یساهم في العنف وعند تطبیق هذا المفهوم على العامل األسري سنجد تسلسال تقلیدیا في القوة على 

وغالبا ما یكون الرجل البالغ هو   أساس النوع والجنس ، وعلى أساس توزیع المصادر المادیة والشخصیة

النصیب األكبر من المصادر المادیة والشخصیة وهو أیضا القائم بالعنف واالعتداء على الشخص صاحب 

  .الزوجة واألبناء في اغلب األحیان 



فالقوة عبارة عن شيء مضبوط ومتحكم فیه وله اتجاهاته وأهدافه الخاصة ،اما العنف فال یمكن التنبوء ببدایاته 

 ) .72،ص  2016بولسنان فریدة ،(                                          .ومجراه وتطوره 

الجریمة هي ظاهرة اجتماعیة تصدر عن انسان له جسم ونفس وهي تختلف في التركیب :  العنف والجریمة

والتكوین من شخص الخر والجریمة مثل الحرب تنشأ في رووس البشر وتتغذى باستمرار من الظروف 

  .ي تزداد یوما بعد یوم االجتماعیة واالقتصادیة والنفسیة الت

او هي الخروج على مبادئ وقواعد السلوك التي یفرضها المجتمع ألفرادها ومن الوقائع االجتماعیة التي الزمت 

.                                                                 المجتمعات البشریة منذ أقدم عصورها وعانت منها البشریة على مر االجیال

 )  22-21،ص ص  1997خلیل ودیع شكور ،(                               

فالجریمة سلوك المجتمع والقانون وهي تحدث ضررا باألشخاص والممتلكات ، فالجریمة تعتبر تعبیرا عن العنف 

هناك عدوان ولما كان لدینا الكثیر من العدوان فاإلنسان ال یفضي إلى الجریمة أو حصولها ، فیمكن أن یكون 

 .بدون مفرزات إجرامیة 

كذلك یعب التفریق بین عدواني ومجرم ،فلیس كل عدواني في سلوكه مجرما ولكن كل عدواني مجرم أو مرتكب 

 .جریمة عدواني بالضرورة 

ویمكن اعتبار العنف أوسع من الجریمة ، حیث یشمل على تلك األفعال التي ال یعاقب علیها القانون ،بل ان 

                                       .غوب فیه اجتماعیا عندما یكون منظما من خالل معاییر المجتمعبعضها مر 

  ) .126،ص 2006محمود سعید الخولي ،(                                    

 أو ، ما شخص أو الذات نحو موجه والكراهیة والعداوة بالغضب داخلي شعور بالعداء یقصد : والعدوان العدائیة

 إیذاء في كرغبة وتظهر العدواني السلوك معرفي كمكون تعمل المدى طویلة انفعالیة حالة فالعدائیة .معین موقف

 . باآلخرین  األلم إیقاع أو

 إلى العدوان مفهوم یشیر حیث المفهومین بین یمیز ما فهناك والعدائیة العدوان مفهومي بین بالفرق یتعلق وفیما

 النسبي الثبات ذات العدائیة االتجاهات إلى العدائیة مفهوم یشیر حین في . اآلخرین إلى منفرة منبهات تقدیم

  .سالبة مشاعر تعكس التي اللفظیة االستجابات بعض عنها تعبر والتي



 معایشة یترجمان المفهومین كال أن یرى حیث  "بركوتیز" مثل  واحد بمعنى المفهومین مع یتعامل من وهناك

 عادات شكل في شخصیته على ذلك بعد الذات وانعكاس الخبرات لهده الخاصة واستجابته بذاتها خبرات الفرد

  .                ممنوعة 

 ) 29 ص ، 2007 ، عمارة على محمد(                                     

  :المقاربة النظریة للعنف - 3

  :النظریات النفسیة  3-1

یقترح االتجاه التحلیلي أن هناك مرض نفسي لدى كل من المعنف والمعنف ، وأن   : االتجاه التحلیلي 1- 1- 3

العالج موجه لتغییر االضطراب المتضمن ،وتصف النظریة الفرویدیة القدیمة والتي اعید طرحها من طرف 

helen deutch 1930 ل لیؤذیها المرأة في العالقات  المسیئة لها بالمازوشیة األولیة إذ تستفز المرأة الرج

 . باأللموبذلك تشبع حاجتها 

أن الرجل بطبیعته ینظر للعالقة "  اإلنسانعدوان "  human agressionفي كتابه  antony storویرى 

الجنسیة كفعــل عدواني یرتبط في تقدیره لذاته بتصوره للغزو ، ورفض المرأة للجنس یمكن أن ینتج عنه عنف من 

  .طرف الزوج الذي یخشى على فحولته 

 یولد اإلنسان أن إذ بها مزودة اإلنسان ومنها المخلوقات وتولد ، غریزة والعدوان العنف إن ترى دفروی ان نظریة

 الجنسیة الغرائز كل وتشمل والحیاة الحب غرائز هي األولى : الغرائز من ومختلطتین متحدتین بمجموعتین

 الحیاة وٕانهاء الهدم إلى تهدف التي الموت غرائز فهي الثانیة أما) آیروس ( اسم فروید علیها األنا،وأطلق وغرائز

عنف  صورة في تبدو فإنها الشخص خارج إلى اتجهت ما إذا الغرائز من النوع وهذا )ثانتوس ( اسم علیها وأطلق

 استناداً  للعدوان الغریزي للتفسیر آخر جانب ، وهناك التدمیر غرائز أحیاناً  علیها یطلق كان لذا وتدمیر وعدوان

 سیكولوجیاً  وموجود موروث هو ما كل على)الهو(احتواء  خالل من إذ الشخصیة على الهو سیطرة هو لفروید

 ستصبح العدوانیة والدوافع الجنسیة الدوافع هما أساسیین نوعین من )الهو أي(أساسًا  یتكون والذي الوالدة منذ

   عنیفة وعدوانیة الشخصیة

  ) 29ص،1990 جابر عبد الحمید، (                                               

 متجه وهو الموت غریزة بسبب حتمي أمر والعدوان العنف أن یرى  كان فروید إن إلیه اإلشارة تجدر ومما  

 الموت غریزة اتجاه تغییر ( اإلحالل عملیة طریق عن اآلخرین إلى یتحول ولكنه ، لتدمیرها الذات نحو أساساً 

                             . متشائمة نظر وجهة بأنها اإلنسانیة الطبیعة نحو فروید نظر وجهة وصفت لذا ) اآلخرین إلى الذات من



   78) .،ص1997 باظه أمال الملیجي ،(                                         

  :وترتكز نظریة التحلیل النفسي على حافزین أساسین هما 

حافز الجنس من وجهة نظرها دورا هاما في تحدید  أي، ویلعب الحافز األول  حافز الجنس وحافز العدوان

ویعتبر العدوان .له للحفاظ على ذاته وتأكید وجوده  مالزم سلوك الفرد واتجاهاته في مختلف ادوار حیاته ، وهو

حافز فطري یتصل بالحوافز البیولوجیة ،ووظیفته المحافظة وٕاشباع حاجاته ، ویظهر العدوان حیث تبقى 

نتیجة كبتها أو صدها وقد اعتبر فروي دان عدوان الشخص على نفسه أو على غیره  الحاجات بال إشباع

تصریفا طبیعیا لطاقة العدوان الداخلیة التي تستثیره وتلح في طلب اإلشباع ،وال تهدأ إال إدا اعتدى على غیره 

 .بالضرب واإلیذاء والقتل أو اعتدى على نفسه بالتحقیر واإلهانة واإلیذاء واالنتحار

  ) . 47،ص  2009رشاد علي عبد العزیز موسى ،(                                     

هم  آخرونعلماء  النظریة هذه تبنى فقد النفسي فقط ، التحلیل نظریة على العدوان غریزة نظریة تقتصر ولم

 تشترك التي المقاتلة غریزة من أساسا تنبثق العدوانیة أن یرى الذي Konrad و Lorenz مثل علماء  األجناس

    .األخرى الحیة الكائنات من كثیر مع البشریة الكائنات فیها

  )75 ص ، 1997 ، ملیجي السمیع عبد آمال(                              

 استخدام من أقصى حد تضمن لكن واسعة منطقة مدى على الحیوانیة التجمعات توزیع في تساعد المقاتلةف

 األقوى أن أي .األنواع لمختلف الجیني الترتیب تقویة في یساعد ربما السلوك هذا ومثل المتاحة، الغداء مصادر

 من تلقائیا تنتج التي المقاتلة غریزة من تنبعث العدوانیة الطاقة أن افترض وقد التكاثر، على القادر هو فقط

 وآثاره الزمن مرور مع تتراكم فإنها ذلك إلى باإلضافة ثابت معدل وعلى مستمرة بطریقة العضوي، الكائن خالل

 : من كل بوظیفة أساسا یرتبط العدوانیة السلوكات

 المتراكمة العدوانیة الطاقة كمیة. 

 الخارجیة البیئة في للعدوانیة المطلق المثیر قوة وجود. 

 وٕاذا الظاهر العدواني السلوك المثیر هذا یطلق فسوف ضعیف مثیر مع األكثر العدوانیة الطاقة كمیة وجدت وٕاذا

     .تجنبها إثارة أو إنفجار إلى هذا یؤدي طویلة لمدة العدوانیة الطاقة تراكمت

  )75 ،ص 1997 ، السمیع الملیجي عبد آمال(                                        

 المتعضى تدمیر من ومنعها الموت نزوة لجم في اللیبیدو مهمة فروید یذكر والموت الحیاة النزوتین وضعیة وعن

 بشكل حیویتین كطاقتین تأثیرهما تمارسان وال بینهما فیما متفاعلتان وهما الخارج، إلى األكبر القسم بتوجیه ،وذلك



 النزوي التركیز هذا .عموما الوالدین ومع خصوصا األم مع في العالقات األولى الطفولة منذ ترتكزان خام إنهما

وعن  االنساني الشخص عن األولى التصورات ویكون یولد متجاذب ابعط من یتخذه األولى وما العالقات في

 هي حقد، من وبما تستقطبه المحبوب بجانبها الصورة هذه األولیة، الوالدیة بالصور یسمى فیما عموما العالقة

 الطابع علیها یطغى قد التي األولیة الصور بتلك متأثرة البد عالقة كل تالیة، عالقة لكل األولي النموذج

 فیكون . الشریرة السیئة الصورة العنیف المهدد القاسي الطابع أو طیبة الجیدة الصور الرحوم المرحب ، االیجابي

 خالل ومن الذات، لتكامل تهدید من تشكله وما عدوانیة من تستقطبه وما السیئة الصور لإلنكار عام میل هناك

 كدفاع والحمایة نموذج الحب الطیبة الصور شأن لإلعالء آخر میل یصاحبه الخارج، على وٕاسقاطها نفیها

   .العدوان قلق ضد إضافي

 )194 ص ، 1984 حجازي، مصطفى (                                            

 وجود وینكر حتى الموت نزوة أولویة ینكر من وهناك ومدرستها، "كالین میالني" التیار هذا یمثل من وأشهر

 ، أما   "رایش" هؤالء أشهر الذات وٕاعتبار الحب إحباط أهمها مختلفة عوامل إلى األمر رادا أصال كهذه نزوة

 دینامیتها دراسة في القیم إلسهامها نظرا العدوانیة تحلیل شأن في الخاصة مكانتها فلها  "كالین " مدرسة

 بالتدمیر المتعضى تهدد فإنها حالها على العدوان نزوة ظلت فإذا الحب نزوة مع وتفاعلها المختلفة وتوضیفاتها

 باالضطهاد ، اإلحساس الفناء أو من الخوف شكل یأخذ الذي القلق حاالت أشد فیه یولد ما وهذا الداخل ، من

 تخلق األم ، وهو الطفل لالهتمام األول الموضوع إلى وتوجهها الحیاة نزوة مع بإندماجها الموت ، نزوة وكذلك

 صورتها وعلى .أمه مع عالقته وعلى ذاته على التدمیریة میوله من یخشى فهو .الطفل داخل عنیفة صراعات

 ،ولكن الموت نزوة تتضمنه الذي التدمیري الخطر من الحب بنزوة عادة یحتمي فإنه ولهذا لدیه ، تكونت التي

 وأكثرها الدفاعات هذه أهم ومن .دفاعیة أولیات بعدة یتسلح كي للطفل النفسي الجهاز ینشط بل یكفي، ال هذا

 وفصم الذات، فصم فیعني االنشطار أما ، اإلسقاط االنشطار، المثلنة ، :یلي ما كالین میالني  رأي في بدائیة

 وهو كلها الطیبة هو األول البعض، بعضهما عن غریبین كیانین إلى الذات تقسم الموضوع ، وفصم النزوات ،

 نفس أیضا فیتخذ الموضوع فصم اما أیضا ، الخالصة والعدوانیة والشر السوء هو والثاني الخالصة المحبة

 الحب فصل فهو النزوات، فصل وأما المحبة، الطیبة الجوانب عن الشریرة السیئة للجوانب قاطع فصل المظهر،

 عنوان لذات، مقابلة مثلنة إلى تؤدي المحبوب الموضوع لشأن إعالء یحدث المثلث الفصم هذا في الحقد، عن

وعند  الموضوع عن تدمیري میل أو عدوانیة كل بإنكار إال بالطبع المثلنة هذه تتسم وال,  والجودة والحب الطیبة

   .الخارج إلى بنبذها أي إسقاطها خالل من تنفي فهي هكذا، عائمة تظل ال أنكرت، التي فالعدوانیة .الذات

 بالتماهي كالین میالني تسمیه فیما .العدوان ورمز الشر رمز هو مكروه موضوع في تتركز االسقاط هذا في

 ، العدوانیة هذه رمز ،یصبح خارجي شخص على وعدوانیتنا سوئنا كل نصب أن بعد أننا أي ، اإلسقاطي



 شر أنفسنا نجنب كما شرهما، ، نحب وسوئنا عدوانیتنا من نتهرب وبذلك هذا، جانبه إال منه ندرك ال ، وحاملها

        ".عدوانیته  من یتهددنا قد ما

 بین الدمج ینكسر ما فلسبب النزویة ، الكارثة من نوع یحدث العمیاء القسوة تقول حالة  "بوالهایمن " تذهب و

 نزوة بتدخل تلطیفها إمكان دون قصوى ، درجة إلى الشخص داخل الموت نزوة وتستیقظ األساسیتین النزوتین

 ضحیة على بصبه الخارج إلى الداخلي للخطر اللفظ تحویل هو الموت نزوة ضد بدائیة األكثر الدفاع الحیاة ،

الذات نحو  من الموت، ما الصدد بهذا وتقول األخیر نزوة المقام والتدمیر،وفي الحقد تحویل ضرورة بسبب إنه

 أفعال فهم یمكن وال متناولنا في نجدها لم إذا نخلقها ونحن سیئة موضوعات إلى بحاجة نحن الموضوعات ،د

 یمكنه وحده االفتراض هذا -نفسه عن كبدیل– ضحیة إلیجاد ماسة بحاجة مأخوذ انه بافتراض إال المعتدي

 بنزاع والتلذذ القتل فعل خالل تمارس التي الهمجیة تلك الضحیة ، عذاب للتعاطف مع الكلي الغیاب تفسیر

   .به تمر الذي الموت

.( M.Klein et Joan Riviere,1972,P51)  

 الدینامیة هذه هو وأتباعها، "كالین میالني" نظر وجهة من فإن ثانویة ، أم أولیة العدوان كانت نزوة ومهما 

 موضوع وٕایجاد الذاتیة االثم المشاعر الذاتیة، للعدوانیة التنكر :العالئقي الصراع توضح التي النفسیة العالئقیة

    .إبادته لدرجة علیه والتهجم الخارج في عنها ویعبر یجسدها ضحیة

  ). 196 ص 1984 حجازي مصطفى ،(                           

 والرغبات الكراهیة التدمیر هو العدوان وهدف الثالث، الطور في فرید به جاء ما كالین میالني أكد وقد 

 :إلى تهدف حیث بالعدوان المرتبطة

 )الجشع  (الخیر كل على االستحواذ -

  .)الحسد ( الشر مثل طیباً  یكون أن -

  .)الغیرة ( المنافس إزاحة -

  )287 ،ص2004 ملحم ، محمد سامي (                                       

 الرغبة أحبطت فإذا الرغبة إشباع إلى الوصول یمكن ممتلكاته أو وصفاته السیئ التدمیر أن نجد الثالثة وفي

    )287 ،ص2004 ملحم ، محمد سامي (              .         الكراهة  وجدان یظهر

   الوصول یستطیع ال عندما أیضا ولكن ممنوع، فعل أثر على ال بالذنب یشعر أن یمكن المرء أن :ویقول یونغ 



 إذن محدودة غیر عدوانیة یولد الذي هو بالذنب الشعور هذا والعمیقة، الخاصة فردیته إبراز ذاته، تحقیق إلى

الذات  نحو الموجهة العدوانیة وتزداد االحباط ، عن ینتج عدواني توتر كل تالیة مبادئ على النظریة هذه تقوم

 طابعا العالئقیة الوضعیة تتخذ ولما الخارجي، تصریفها منع یستمر وحیث نحو الخارج  توجیهها صعب حیثما

 من شأنه من والحط اآلخر لىا سیطرة هي التي السطو نزوة أمام نكون باآلخر األلم إنزال خالل من مأساویا

 تألم كلما ووجودیة واقعیة أكثر وجعلها الذات توكید إلى الحاجة خالل من العنف بواسطة الذات شأن إعالء أجل

 فطري دافع أو غریزة اإلنسان لدى أن فرضیةمعاناته وبصفة عامة فان هذه النظریة ترتكز على  وكبرت اآلخر

           . للطعام ونقتله حیواناً  نصطاد كي والعدوان العنف نمارس أن علینا أن ذلك ومن ، العنف نحو موروث

ألثار الضرب الذكوري وأرجعتها ) النفسیة المرضیة ( شددت الدراسات الوصفیة على الجذور السیكوباتولوجیة 

  :إلى 

  ) .أو تقدیر منخفض للذات ( مفهوم ذات ضعیف 

  .عقدة مزدوجة للقوة والعجز 

  .الخوف من التبعیة 

زیادة على االتجاهات التقلیدیة الخاصة بالسیطرة الذكریة وبالتحدید الغیرة أو الخوف من الهجر ،تنتابها الرغبة 

  .اآلخرین األحاسیس أو التعرف على مشاعر  إیصالفي التحكم في المرأة ، واألطفال وعدم القدرة على 

روبرت سیزر، جون دوالرد وغیرهم وینصب من أشهر علماء هذه النظریة نیل میللر، : نظریة اإلحباط  2- 1- 3

اهتمام هؤالء العلماء على الجوانب االجتماعیة للسلوك اإلنساني ،وقد عرضت أول صورة لهذه النظریة على 

فرض مفاده وجود ارتباط بین اإلحباط والعدوان حیث یوجد ارتباط بین اإلحباط كمثیر والعدوان كاستجابة ،كما 

  :تير النظریة في األیتمثل جوه

  .حباطات تزید من احتماالت رد الفعل العدوانيكل اإل -     

  .كل العدوان یفترض مسبقًا وجود إحباط سابق -     

فالعدوان من أشهر االستجابات التي تثار في الموقف اإلحباطي ویشمل العدوان البدني واللفظي حیث یتجه 

انه إلى الموضوع الذي یدركه كمصدر إلحباطه ، العدوان غالبا نحو مصدر اإلحباط ، فعندما یحبط الفرد عدو 

                                       . ویحدث ذلك بهدف إزالة المصدر أو التغلب علیه أو كرد فعل انفعالي للضیق والتوتر المصاحب لإلحباط

  )47 ،2006, عدنان الفسفوس(                                                   



كما توصل رواد هذه النظریة إلى بعض االستنتاجات من دراستهم عن العالقة بین اإلحباط والعدوان والتي یمكن 

  :اعتبارها بمثابة األسس النفسیة المحددة لهذه العالقة وهي

تختلف شدة الرغبة في السلوك العدواني باختالف كمیة اإلحباط الذي یواجهه الفرد ویعتبر االختالف في .1    

  :كمیة اإلحباط دالة لثالثة عوامل هي

  .شدة الرغبة في االستجابة المحبطة -     

  .مدى التدخل أو إعاقة االستجابة المحبطة -     

  .عدد المرات التي أحبطت فیها االستجابة -     

فرد تزداد شدة الرغبة في العمل العدائي ضد ما یدركه الفرد على أنه مصدرًا إلحباطه، ویقل میل ال.2    

  .لألعمال غیر العدائیة حیال ما یدركه الفرد على انه مصدر إحباطه

یعتبر كف السلوك العدائي في المواقف اإلحباطیة بمثابة إحباط أخر یؤدي إلى ازدیاد میل الفرد للسلوك .3    

  .العدائي ضد مصدر اإلحباط األساسي ، وكذلك ضد عوامل الكف التي تحول دونه والسلوك العدائي

على الرغم من أن الموقف اإلحباطي ینطوي على عقاب للذات إال أن العدوان الموجه ضد الذات ال .4    

یظهر إال إذا تغلب على ما یكف توجیهه وظهوره ضد الذات، وال یحدث هذا إال إذا واجهت أسالیب السلوك 

    . العدائیة األخرى الموجهة ضد مصدر اإلحباط األصلي عوامل كف قویة

  )1994،56الخطیب جمال ،(                                                

   :عدة منها  أوجهالنقد بناء على  من قدر إلى النظریة هذه تعرضت لقد

 العدوان أن فیه شك ال مما وانه لإلحباط، نتاج هي صور العدوان كل تكون أن بالضرورة لیس انه جهة من

 حیث أدائي كسلوك یكون أن یمكن فالعدوان اإلحباط ، غیر العوامل األخرى من للعدید نتاجا تكون ما غالبا

 إثابة على الحصول واقع من الحالة هذه في إلى الدافع تفسیر یمكن و هدف معین تحقیق نحو أساسا یوجه

  . المیول السادیة إشباع أو معینة

 . قد تبین أن ردود األفعال العدائیة یمكن أن تحدث بدون إحباط مسبق

العدوان رغم أنه لیس االستجابة الوحیدة الممكنة  إن قد تحدث االستجابات العدوانیة نتیجة للتقلید والمالحظة ،

تبریر التوقعات ومدى شدة الرغبة في الهدف إذ یزداد اإلحباط مرارة : لإلحباط یتوقف على عدة متغیرات هي 

یمنع من تحقیقها، فاإلحباط یصل إلى ذروته حین ینطوي حین یقیم الفرد توقعات وآمال بعیدة لها ما یبررها لكنه 

  .على تبریر لتوقعات تتعلق بتحقیق هدف له أهمیته أو أمل طال انتظار تحقیقه 



 تعمل زالت ال التي الدوافع ألنها ، الهرمیة النظریة للعدوان االجتماعي بالتغیر العالقة ذات النظریات ومن 

  .المجتمع  أفراد بین االجتماعیة المكانة وتأكید التقدیر عن یبحث الذي كالفرد ، السلوك وتوجه

 تحدیده إلي وتنتهي ، العدواني السلوك تقیس وتعرف هذه النظریة بانها النظریة التي : السمات  نظریة 3- 1- 3

 لسمات العاملي التحلیل ذلك في استخدمت التي واالختبارات المقاییس أهم ومن ، وموضوعیاً  كمیاً  تحدیداً 

.                        متفاوتة بدرجات الناس جمیع عند موجودة الشخصیة سمات من سمة العداوة أن وجد حیث ، الشخصیة

  ) 58، ص 1995 ، مرسي كمال(                                       

 وتقاس ، عالیة بدرجة أخرى قلة وعند ، منخفضة بدرجة منهم قلة وعند ، متوسطة بدرجة معظمهم عند فتوجد

 في العدوان إلظهار الشخص استعداد على العداوة سمة وتدل ، الصریحة وغیر الصریحة العداوة بمقاییس

                      . العدوان مثیرات من یدركه ما بحسب المختلفة المواقف

  ) 58، ص 1995 ، مرسي كمال(                                       

 مما منخفضة عندهم للعدوان التنبیه عتبة ألن ، العدوان كثیروا العالیة العداوة سمة أصحاب فاألشخاص 

 عند العدوان تثیر عادیة ال مواقف تبدو قد كثیرة مواقف في العدوان مثیرات ویدركون ، بسرعة یغضبون یجعلهم

  ) 58، ص 1995 ، مرسي كمال(                                  . غیرهم

أن  إلي به انتهى والذي (Eysnek)أیزنك  هو االتجاه هذا دعاة أكبر ومن )1989( سنة نشره الذي بحثه في

 االنفعالیة السمات عوامل بقیة شأن ذلك في شأنه ثنائي عامل في الموجب القطب یمثل العدوان العنف و

 القطبین بین وأنه الخجل أو الحیاء في أو الالعدوان في یتمثل العامل هذا في السالب القطب وأن للشخصیة

 . األفراد مختلف عند العدوانیة درجة لقیاس تصلح الالعدوان إلي العدوان من مدرج

 مسالماً  شخصاً  یكون قد العملیة حیاته في العدواني الشخص ألن البسیط السهل باألمر لیس العدوان قیاس وٕان

 عمالً  السلوك هذا عنه یصدر الذي نفسه الفرد یراه ال قد عدوانیاً  سلوكاً  الناس یعده ما وأن ، العائلیة حیاته في

 ، عدوانیاً  اآلخرین أمام یبدو ال حتى العدواني سلوكه یخفى أن یستطیع الفرد فإن أخرى ناحیة ومن ، عدوانیاً 

 أن شك وال ، آخر فرد عند العدواني السلوك دوافع نفس عن یصدر ال ما فرد عند العدواني السلوك فإن وبالمثل

 آخر لفرد عدواني سلوك وبین ، السلوك بهذا رجولته یؤكد أن یرید لفرد عدواني سلوك بین شاسعاً  فرقاً  هناك

 ، مضطربة تصبح اإلثارة سهلة الشخصیات بعض أن نجد آخر ونحن فرد إساءة من السلوك بهذا لنفسه ینتقم

 شخصیته وتتمیز ، مجرماً  أو عدوانیاً  یكون أن في سهل استعداد لدیه المضطرب الشخص هذا مثل ویصبح

  العدوانیة   بالشخصیة یسمى ما یظهر هنا ومن ، الشخصیات باقي عن بالعدوانیة



   ) 85، ص 1990 ، سالم المطیري(                                                 

 على یتأثر اإلنسان أن ویرى) ماسلوا ابراهام( النفس عالم االتجاه هذا رائد : الهرمیة النظریة النظریة 4- 1- 3

 المكتسب السلوك أو التحلیلیون ، علیها أكد كما الغریزیة الحاجات تتجاوز التي الدوافع من بسلسلة واضح نحو

 .السلوكیون عرضه كما بالنموذج والتعلم

 محكوم ولكنه ، اإلطالق على بالدوافع محكوماً  لیس الحاضرة المدنیة حیاتنا في اإلنسان سلوك أن ماسلو فیرى

 األمن حاجات ثم الفسیولوجیة فالحاجات الشكل هرمي إطار في رأیه ماسلوا وضع وقدالمشبعة  غیر بالدوافع

 واالبتكار اإلبداع مثل الذاتي االنجاز إلى والحاجة الذات احترام مثل األنا حاجات ثم ومن االجتماعیة والحاجات

 .والتبصیر

 إلى الالحقة، الحاجات تنمیة من الفرد یمنع الفسیولوجیة الحاجات إشباع في الفشل أو اإلخفاق أن ماسلو ویرى 

   اإلنسان إلیه یلجأ سلوك هو  السبب أن إنما والعدوان العنف أن ویرى الذات، وٕاشباع االجتماعیة الحاجات

 في الفشل هو النفسیة واألمراض الشخصیة االضطرابات في األول اماسلو  ویبرهن األساسیة حاجاته لتحقیق

 واالنتماء الحب غیاب وأن الذات وتحقیق األمان وحاجات الفسیولوجیة الحاجات مثل األساسیة الحاجات إشباع

   .االضطرابات  حدة من ویزید النمو یعطل

وهي أن العنف یتم تعلمه )  a. bandura( من روادها ألبرت باندورا :  نظریة التعلم االجتماعي  5- 1- 3

من داخــل األسرة والمدرسة ومن وسائــل األعالم كما أن األفعال العنیفة األبویة لمحاولة التأدیب والتهذیب تلعب 

دورا في عنف اآلباء والعالقة بین األبناء واألبناء والخبرات التي مر بها الطفل من خالفات أسـریة عنیفة تشكل 

لوغ لذلك فإن سلوك العنف ینتقل عبر األجیال وأوضحت أن عدید من الدراسات أثبتت إن شخصیة الفرد عند الب

  .عدوانیین في تصرفاتهم  أنفسهماألطفال یشبون في اسر عنیفة أكثر قابلیة الن یكونو هم 

  ) 32،ص 2008رشاد علي عبد العزیز موسى، (                                     

علم بالنمذجة ویعزون ذلك إلى أن الفرد یتعلم الكثیر من أنماطه السلوكیة عن طریق وتسمى ایضا نظریة الت

مشاهدتها عند غیره وخاصة لدى األطفال ، حیث یتعلمون سلوك العدوان عن طریق مالحظة نماذج العدوان 

فل على السلوك الخ من النماذج ومن ثم یقومون بتقلیدها، فإذا عوقب الط... عند والدیهم ومدرسیهم وأصدقائهم 

  . المقلد فانه ال یمیل في المرات القادمة لتقلیده ، أما إذا كوفيء علیه ، فیزداد عدد مرات التقلید لهذا العدوان 

 خالل العدواني السلوك األفراد یكتسب حیث المالحظة والتقلید والتعزیز هي أسس ثالثة على النظریة هذه وترتكز

 الكتابات ذلك وتؤكد ، واألقران للوالدین المباشر والتقلید األسریة النماذج محاكاة خالل من االجتماعیة تنشئتهم 



 النماذج األطفال مالحظة بواسطة العدواني السلوك هذا استثارة یمكن أنه حیث النفس علم في المتخصصة

  . التقمص أو والتذویب التقلید طریق عن یكون أن بمعنى ، العدوانیة

    )326،ص 1998 ، األشول عادل(                                          

بین اكتساب الفرد للسلوك وتأدیته له ، فاكتساب الشخص للسلوك ال یعني بالضرورة أنه " باندورا " یمیز 

نتائج السلوك،فإذا سیؤدیه،إذ أن تأدیته لسلوك النموذج تتوقف بشكل مباشر على توقعاته من نتائج التقلید،وعلى 

فان احتماالت تقلیده له ) أي سیعاقب على سلوكه( توقع أن تقلیده لسلوك النموذج سیعود علیه بنتائج سلبیة 

ستقل،أما إذا توقع المالحظ أن تقلیده لسلوك النموذج ستعود علیه بنتائج ایجابیة فان احتماالت تقلیده لذلك 

ضع أسس نظریة التعلم االجتماعي أو ما یعرف أیضا بالتعلم من ویعد ألبرت باندورا وا.السلوك تصبح أكبر

خالل المالحظة من أشهر الباحثین الذین أوضحوا تجریبیًا األثر البالغ لمشاهدة النماذج العدوانیة على مستوى 

رین وكثیرا جدا هي السلوكات التي یتعلمها اإلنسان من خالل مالحظتها عند اآلخ.السلوك العدواني لدى المالحظ

   .، والتعلم بالمالحظة یحدث عفویًا في أغلب األحیان ، فالمالحظة عملیة حتمیة 

                                  ),1999,p35 ( bandura.a  

وفي إحدى الدراسات التي أجراها باندورا وزمالئه تبین لهم أن مجموعة األطفال التي شاهدت العدوان في فیلم قد 

  .التي شاهدت فیلمًا محایدًا أظهرت سلوكات عدوانیة أكثر من المجموعة األخرى 

قییمها وهي المثیرات وتشتمل نظریة التعلم بالمالحظة على تحلیل المتغیرات الثالثة ذات العالقة بالسلوك وت

السابقة أي كل ما یحدث قبل السلوك من أحداث والعملیات المعرفیة وهي كل ما یدركه الشخص أو یشعر به أو 

  .یفكر به، والمثیرات الالحقة أي كل ما یحدث بعد السلوك

االجتماعیة والشخصیة  واهتم ألبرت باندورا بدراسة اإلنسان في تفاعله مع اآلخرین، وأعطى اهتمامًا بالغًا بالنظرة

في تصور باندورا ال تفهم إال من خالل السیاق االجتماعي والتفاعل االجتماعي والسلوك عنده یتشكل بالمالحظة 

أي مالحظة سلوك اآلخرین ، ومن المالمح البارزة في نظریة التعلم االجتماعي الدور الواضح الذي یولیه تنظیم 

مثل االنتباه ، التذكر، التخیل ، التفكیر، حیث لها القدرة على التأثیر في السلوك عن طریق العملیات المعرفیة 

أو المتخیل في اكتساب السلوك،وأن اإلنسان له القدرة على توقع النتائج قبل حدوثها ویؤثر هذا التوقع المقصود 

  .توجیه السلوك

  :وتتلخص وجهة نظر باندورا في تفسیر العدوان باالتي 

العدواني متعلم من خالل المالحظة والتقلید، حیث یتعلم األطفال السلوك العدواني معظم السلوك  -     

بمالحظة نماذج وأمثلة من السلوك العدواني یقدمها أفراد األسرة واألصدقاء واألفراد الراشدون في بیئة الطفل، 



  : وهناك عدة مصادر یتعلم من خاللها الطفل بالمالحظة السلوك العدواني منها

  .التأثیر األسري، األقران، النماذج الرمزیة كالتلفزیون -     

  .اكتساب السلوك العدواني من الخبرات السابقة -     

  .التعلم المباشر للمسالك العدوانیة كاإلثارة المباشرة لألفعال العدوانیة الصریحة في أي وقت -     

  .تأكید هذا السلوك من خالل التعزیز والمكافآت -     

ة الطفل إما بالهجوم الجسمي بالتهدیدات أو اإلهانات أو إعاقة سلوك موجه نحو هدف أو تقلیل إثار  -     

                           .التعزیز أو إنهائه قد یؤدي إلى العدوان

  العقاب قد یؤدي إلى زیادة العدوان  -     

  :هي هناك أربع مكونات تؤثر على نوع ودرجة التعلم بالمالحظة  banduraوحسب 

  .عملیة االنتباه

                         .عملیة االحتفاظ

 .عملیة اإلنتاج الحركي 

                                             .عملیة الدافعیة أو الحافز 

                                        ),1999,p35 ( bandura.a   

السلوكیون العدوان وفقا لمفاهیمهم التي یستخدمونها لتفسیر السلوك ، یفسر :النظریة السلوكیة  6- 1- 3

  :فالسلــوك العـدواني عنـدهم سلوك متعلــم عن طـریق االشراط والتعـــزیز وهناك نوعیـــن من االشراط هما 

  الذي بحث فیه الروسي بافلوف : االشراط االستجابي )pavlov  ( ویحدث فیه السلوك

سابق وهو تلقیه االهانة مثال أو رؤیته لمعـزز عند ضحیة ضعیف یمكن أخذه كاستجابة لمثیر 

 .بالقوة 

 سكینر بحث فیه السیكولوجي :  االشراط اإلجرائي)skinner  ( یصدر السلوك " الذي یقول

كإجراء في البیئة فیحدث فیها التغیرات ویتأثر ذلك بما یتعقبه ، فإذا كان تعزیز زاد احتمال 

صدوره أما إذا لم یعزز ، وتعرض للعقاب فإن احتمال صدوره یتناقص ، فالسلوك العدواني وفقا 

  "لهذا اإلشراط یحدث ویستمر عندما یعقبه ثواب 

 ) .108،ص  2006محمود سعید الخولي ،(                                   

ویرى السلوكیون أن العدوان شأنه شأن أي سلوك یمكن اكتشافه ویمكن تعدیله وفقًا لقوانین التعلم ، ولذلك ركزت 

ئة بحوث ودراسات السلوكیین في دراستهم للعدوان على حقیقة یؤمنون بها وهي أن السلوك برمته متعلم من البی

ومن ثم فان الخبرات المختلفة التي اكتسب منها شخص ما السلوك العدواني قد تم تدعیمها بما یعزز لدى 



الشخص ظهور االستجابة العدوانیة كلما تعرض لموقف محبط ، وانطلق السلوكیون إلى مجموعة من التجارب 

فوبیا بأنواعها مكتسبة بعملیة تعلم حیث أثبت أن ال" جون واطسون "التي أجریت بدایة على ید رائد السلوكیة 

ومن ثم یمكن عالجها وفقًا للعالج السلوكي الذي یستند على هدم نموذج من التعلم الغیر سوي وٕاعادة بناء 

  .نموذج تعلم جدید سوي

الكفاح من أجل التفوق وتحقیق  وتسمى ایضا بنظریة): الشعور بالنقص ودافع التفوق: (نظریة ادلر  7- 1- 3

جاء ادلر بهذا المصطلح لیدل به على أن األمراض النفسیة ال تقف على المصاعب الجنسیة وأیضا  الذات وقد

حول فكرة أن الغریزة الجنسیة هي الدافع الذي یسیر السلوك البشري رغم إیمانه بأهمیة الدافع " فروید " لیعارض 

  .الجنسي

ر بالعجز ثم فیما بعد أضاف الجانب بدأ أدلر طرح فكرة الشعور بالنقص بالضعف الجسدي الذي هو شعو 

  .اجتماعي,ونفسي ,االجتماعي وأصبح الشعور بالنقص ذو أبعاد ثالثة جسدي 

                    ویرجع هذا الشعور إلى البدایات األولى من التكوین النفسي فالعجز والعیوب هي التي تولد الشعور بالنقص 

  ) .  90ص,2001,بدر الدین عامود (                                     

  . والسیطرة یستطیع تجنبه كل إنسان یتمتع بإرادة أساسیة في القوة والتفوق وهو شعور ال

  ) . 206ص , 1987,فخر عاقل (                                         

تماعیة وبفعل المعاناة الطویلة من الشعور فالطفل یتعرف على صفاته وٕامكانیاته العضویة من خالل تجربته االج

بالنقص یتبلور هدفه في تجاوز ضعفه الطبیعي بتذلیل الصعوبات التي تواجهه وذلك ببناء عالقاته االجتماعیة 

وهذا یحدث عندما یكتشف الطفل إناه ویبدأ برسم هدفه لذا طرح ادلر فكرة أو مفهوم التعویض كمیكانیزم دفاعي 

                                       ) 100ص, 2001,بدر الدین عامود(             .   نقص وتحقیق التفوق لتغطیة الشعور بال

الشعور بالنقص لیس اإلحساس العادي بالضعف بل اإلحساس العمیق بالدونیة الذي یؤدي إلى عقدة النقص 

رد باأللم والخجل والقلق والخوف ویصبح عدواني وعنیف ولدیه حاجات ملحة للتفوق على عندما یشعر الف

أي یصبح الشعور بالنقص .األخریین ویحقق المراتب األولى في جمیع المجاالت ولو بطریق العنف والعدوان  

  .عبارة عن تفاعل كامل للشخصیة أمام أي شخص مهما كانت الظروف   

  ). 205ص, 2005,محمد شلبي (                       

یصنف ادلر الشروط التي تتوجب من خاللها نشأة الشعور بالنقص في األربع أو الخمس السنوات األولى من 

فئة یكون لدیهم نقص عضوي :حیاة الفرد الذي یودي الى انتهاج سلوك العنف والعدوان الحقا إلى ثالث فئات 

ل ذویهم والذین یحاطون بحمایة مفرطة أو عاهة تحول دون القیام بأعمال الحیاة الیومیة وفئة المدللین من قب



ویحیون حیاة سهلة ولعل ما یمیز هؤالء األطفال هو غیاب الشعور بالقیمة الذاتیة لدیهم األمر الذي یعین على 

  .ضعف شخصیاتهم وفئة األطفال القساة المشاكسین الذین یلقون أنفسهم دوما في حالة عداء مع األخرین 

  ).101ص ,2005, بدر الدین عامود(                                        

وفي المقابل یطرح ادلر مفهوم الكفاح من اجل التفوق والذي یقصد به أن تكون حركة مستمرة لألمام ولألعلى 

وتحقیق الذات وبلوغ كمالها وهو فطري وتصدر عنه كل الدوافع األخرى بطرق مختلفة تناسب كل شخص ویعتقد 

الذات والتفوق یتعرض للتثبیط من قبل حساسیة الفرد وهكذا یكون منبع كل إنتاج من جهة ادلر أن حافز تأكید 

ومصدر السلوك العنیف من جهة أخرى ، وهو یعتبر كمیكانیزم دفاعي للتعویض عن النقص فدافع التفوق 

عظمة أن یحدث عندما یعوض هذه المشاعر بالبحث عن القوة والعظمة ، هنا یمكن لهذا اإلحساس بالقوة وال

یضعف من حدة القلق الناتج عن الشعور بالنقص والعجز فیسمح بذلك العیش على حساب تسویات حلولیة 

مؤقتة بینما الیقضي أبدا على الشعور بالنقص فهو یقوم بتغطیته ولذلك فإن األشخاص الذین یحققون في حیاتهم 

هم عن العظمة الذي غالبا ما یكون الیومیة أشیاء عظیمة یكون الشعور بالنقص هو الذي حرك فیهم بحث

  .  الشعوري یفعل الشخص كل ما في وسعه لكي یمنع ظهور كل ما یذكره بضعفه 

  ).207ص,2005,محمد شلبي (                                         

طور أدلر الفكرة من خالل أعماله المتتالیة فعرف العدوان كاألتي العدوان هو إحساس بالكره نحو :  فكرة العدوان

مشاعر العجز وعدم القدرة على تحقیق اإلشباع ویمكن للعدوان أن یتحول بطرق عدیدة عندما ال یستطیع الفرد 

أو تحویل الطاقة العدوانیة الى دافع ,ة توجهه للموضوع األساسي ومنها تحول الدافع العدواني الى العكس كالغیری

وقال إن الذكورة قوة واألنوثة " إرادة القوة "، ولقد أطلق علیه اسم " أو تحویل العدوان إلى الذات ,بدیل أخر 

االحتجاج " ضعف وأن كل من الذكور واإلناث یرید القوة ویتحمل الضعف وأطلق على هذه الظاهرة النفسیة اسم 

  . تجاج بالذكورة والتعالي بها لتبریر االنتحاء إلى القوة التي تعوض الضعف أو االح" الذكوري

    ). 22ص,2002,نبیل موسى (                                    

وقد .ربط ادلر العدوان بالكفاح والبحث عن التفوق كما ربط ادلر العدوان بالكفاح من اجل تحقیق الذات والكمال 

نابلیون بونابرت كان یعني : حیاة بالشعور بنقص نوعي قد یكون حقیقي أو متوهم أمثال ربط أدلر ، أسلوب ال

لذلك كان أسلوب حیاته هو حب التوسع وأن یكبر ویغزو، وكذلك  ) القصیر(من عقدة نقص الرجل الضئیل 

 .أدولف هتلر كان عاجز جنسیًا فكان أسلوب حیاته هو االغتصاب

    ). 22ص,2002,نبیل موسى (                                           



 والمقاربات النفسیة  النظریات مختلف خالل ومن:التعلیق على النظریات النفسیة في تفسیر السلوك العنیف 

 في تحاول النظریات النفسیة  هذه فكل السلوك العنیف وراء الكامنة العوامل لتفسیر تقدیمها تم التي السابقة

االحباطات  والعدوان و حافز الجنس أهمهانفسیة داخلیة  عوامل عدة إلى العدوان سیكولوجیة إرجاع معظمها

یتعلمه الطفل من النماذج التي یشاهدها واستجابته لمثیرات البیئة الخارجیة كرد فعل  ما إلى إضافةالمتكررة للفرد 

،كما ارجعوا  الطفل بها یمر التي للخبرات المتكرر للتعرض نتیجة یكتسب العنیف السلوك فإن لهذالمثیر خارجي 

سیمات الشخصیة وهي عوامل نفسیة  إلىالسلوك العنیف لعقدة النقص حسب ادلر والى الدوافع والحاجات ثم 

والبیئة  بالظروف محكوم واجتماعي ونفسي فسیولوجي طابع ذات فهو معقد سلوك اإلنسان سلوك أن رغمبحتة 

 .الفرد بها یمر التي والخبرات

 في والباحثین العلماء یجعل أن شأنه من العالم أنحاء مختلف في األخیرة السنوات في العنف ظاهرة انتشار وأن

 أثارها من والحد التخفیف على للعمل الظاهرة هذه دراسة على الشدید التركیز إلى العلمیة التخصصات مختلف

 عن أما  سلوكه في واألساس األصل هي أولیة فسیولوجیة دوافع للفرد أن ننسى ال كما .السلبیة  وعواقبها

 تتضمن التي الجوانب تلك النفسیة النظریات أهملتها االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة والبیئیة التي الجوانب

 .العدوان زیادة إلى یؤدي العقاب أن كما  الفرد شخصیة

 سلوك أن أي سیاقه، عن بمعزل یفهم ال سلوك أي أن الجشطالتي النفس علم في األساسیة المبادئ من إن

،واالجتماعي  والعضوي النفسي تكوینه مع تفاعل في حیاته، في لها یتعرض التي المثیرات حصیلة هو االنسان،

 وأنماط مظاهر تعرف التي العنف، لظاهرة ومتكامالً  شامالً  تفسیراً  تقدم أن بمفردها نظریة ألي یمكن ال لهذا

 .ومتعددة مختلفة وأشكال

 الوقت نفس في تتعلق العوامل هذه ، معا متداخلة وعوامل أسباب بمجموعة ولكن واحد بسبب النقول لذا فاننا

 بأیدیولوجیته وبثقافته بمعتقداته الشخصي ، بتاریخه بمیزاجیته، بهرموناته، ، وبطبیعته العنف یمارس الذي بالفرد

 محصلة إذن فالعنف ما، بشكل تفاعلت والتي معا العوامل مجموع محصلة هي التي الكثیفة الراهنة وباللحظة

 والتي واإلقتصادیة والبیئیة واإلجتماعیة والنفسیة والذاتیة الطبیعیة العوامل لمجموع التعقید شدیدة معقدة معادلة

 .اإلنسان في تؤثر

 عدیدة دراسات فقد أشارت البیولوجیة یعزي اصحاب هذا االتجاه العنف للعوامل:  االتجاه البیولوجي  2- 3 

 واالضطرابات جهة من العدوان بین عالقة فثمة بیولوجیة ، أسسا للعدوان أن والحیوان االنسان على أجریت

المفسرة  البیولوجیة النظریات أهم تلخیص یمكن جهة أخرى وبالتالي من العصبیة والهرمونات الكروموسومیة

    :التالي للسلوك العنیف في



 دراسات خالل من الوراثة دور على تأكید وهناك للعدوان، المسببة العوامل أهم أحد وهي :الوارثة 1- 2- 3

 هؤالء بین احصائیة داللة ذو ارتباط وجد حیث آخرون، آباء وتبناهم والدیهم عن فصلوا عدوانیین على أجریت

  للمجتمع مضادین بیولوجیین آباء وبین األطفال

  )241 ،2001عطیة عز الدین ،(                                               

 ، والموروثات الجینات : وهي العدوان على تؤثر تأثیرات أربعة هناك أن   (Kenneth Moyar)ویرى

                                                والتعلم الجنس خصوصًا هرمونات الدم وكیمیاء ، األخرى العصبیة واألجهزة

  )1993،510، لندال دافیوف (                                               

 بناء في اختالفا أصحابها ویرى ، أساساً  الشخص تكوین في بیولوجي العدوان سبب أن على تركز وهي

 الحیوانات من بهم فیقترب البدائیة ناحیة بهم یمیل االختالف هذا ، الناس عامة من غیرهم عن المجرمین

 حیث من المجرمین على تمت دراسات بعض على ذلك في واعتمدت ، والعنف للشراسة یمیلون ویجعلهم

 هذه ومن xxy-(47(او  ) xyy- 47(تكون  التي قد) الصبغیات ( الكروموسات وعدد التشریحي التركیب

 وبین (Testosterone) الذكورة هرمون زیادة بین االرتباط ومالحظة الهرمونات دراسة إلي اتجه ما ، النظریات

 اتجه ما ومنها ، عدوانیتها من تقلل الحیوانات صغار  أن لوحظ كما ، االغتصاب حاالت في وخاصة العدوان

 بینما ، العنف إحداث في معاً  تشتركان الكولینیة الكاتیكوالمینیة أو الناقالت العصبیة حیث الناقالت دراسة إلي

 یرتبط السیروتونیر  نقص أن حدیثاً  ولوحظ ، العدوان تثبط (G.A.C.A) أمینوبیوترك  والجایا السیروتونیر

                     .الحیوانات  لدى العدوان  االستثارة وزیادة سرعة بحدوث

  ) 240،ص 1993، حمودة (                                                 

 بصورة العدوان من عدیدة أشكال حدوث أن النظریة هذه أصحاب ویرى :الدماغ وظیفة اضطراب2- 2- 3

 هي تكون العصبیة الناقالت أنظمة مثل الفعل سرعة على قادرة سریعة فسیولوجیة أنظمة هناك أن یوحي مباشرة

 .ذلك  عن المسئولة

 حیث العدوان استجابة وبین الدماغ من معینة مناطق آثار بین الربط تحاول جراحیة براهین البیولوجیة وللنظریة

 المصاحب العدوان أشكال من عدیداً  أطلق (Hypothalamus) للمهید  الخارجي الجانب تنبیه أن لوحظ

 Medical)األمامي  للدماغ اإلنسیة الحزمة هي معینة لمنطقة اإلثارة وأن ، االنفعال أنواع بمختلف

forebrain bundle) المنطقة إثارة بعكس ، التجارب حیوانات في جداً  شرسة عدوانیة  استجابة أطلقت 



اللوزة  أن لوحظ كما ، عدوانیة أقل استجابات تحدث التي (Grey) الرمادیة المادة في بالبطین المحیطة

(Amygdala) العدوان  كبح في دور لها. 

 ) 26،ص 2006،ناجي عبد العظیم سعید مرشد (                                

 المدروسة وعیناتها ، النتائج  متضاربة العدوان بیولوجیة على البرهنة تحاول التي الدراسات هذه تزال ال ولكن

 الغدة تستثار عندما أنه على التجارب أدت وقد. اإلنسان على تجاربها تطبیق ویصعب ، جداً  صغیرة

 أعراض جمیع علیه وتظهر یغضب الحیوان فإن ، المناسب الكهربي بالتیار المخ قاع في الموجودة الهیبوثالمیة

 للكف عملها في الغدة هذه وتخضع ، السلوك هذا مثل یثیر الذي الغریم وجود عدم مع العدواني السلوك

  .       العدواني المسلك إلى الفرد دفع وبین بینها یحول الذي المخیة القشرة من علیها المفروض

     ) 240،ص 1993، حمودة (                                 

 فإن ، اإلحباط إلى به یؤدي أو الفرد حیاة تهدید إلى یؤدي قد بما الخارجي العالم من إشارة أي تصل وعندما 

 وتدل . العدواني سلوكه ویسلك الفرد فیغضب ، عملها فتبدأ قیودها من الهیموثالمیة الغدة تحرر المخیة القشرة

 القائم العضوي االتصال قطع عند أنه الهیبوثالمیة بالغدة المخیة القشرة عالقة على أجریت التي التجارب نتائج

 جسم عملها في الهیبوثالمیة الغدة ،ویقابل وعدوانیاً  عصبیاً  یصبح الحي الكائن فإن الغدة وهذه المخیة القشرة بین

 ، المناسب الكهربي بالتیار واإلنسان الحیوان في الجسم هذا یستثار فعندما  (Amygdala)  األمیجداال یسمى

 المتوحشة الحیوانات بعض عند األمیجداال الجسم یستأصل وعندما ، مأوى أقرب إلى ویهرب یخاف الفرد فإن

  .     أذى ألي تعرضه أن دون اإلنسان من وتقترب ألیفة تصبح فإنها جراحیة بعملیة

                                  ) 26،ص 2006،ناجي عبد العظیم سعید مرشد (                            

 بسمات یرتبط الذي الریاضي المیزوقي  الجسمي النمط إلي العدواني السلوك أرجع فقد1962 ووكر أما   

    .المیزوقي  الجسمي النمط أسماها سلوكیة

 العصبي التنظیم في تتكون طاقة یراها كورنز فإن تكویني أو وراثي أساس ذات العدوانیة النزعة كانت وسواء

 یساعد ان العدو أن لورنز وقوعه ، ویرى احتمالیة فتزداد للعدوان االستثارة عتبة تشكل تتراكم وعندما ، المركز

 الدوافع إشباع یستهدف سلوك لكل ضروري أنه1972 ,مالفن   یرى و ، بقائه على المحافظة على الحي الكائن

 في مسارها وتوجیه العدوانیة نزعاته في التحكم واإلنسان الحیوان بوسع أنه االتجاه هذا  أصحاب ویؤكد ،

      . ورائها من بالخطر أحس إذا مأمونة اتجاهات

                                              )51،ص 1993 ، قاسم  حافظ(                                         



 ینتج الذي الزائد النشاط العدوان تسبب التي أیضا البیولوجیة األسباب ومن  :الغدد افرازات اضطراب -3- 2- 3

 یمكن ال مما الذكاء من منخفض مستوى مع النخامیة الغدة او الدرقیة ، كالغدة الغدد بعض إفرازات اختالف من

  .العدوان  نحو العنف و فیوجهها مفیدة اوجه  في الزائد نشاطه من تصریف الفرد

  )43،ص1993 عبد الرحمن العیسوي،(                                       

 :نجد  االتجاه  لهذه وجهت التي االنتقادات أهم ومن

 · .اإلنسان لدى العنف غریزة قیام على شواهد أیة یوجد ال انه

 أن إال العنیف ، السلوك على والدیة مقدرة ولدیه الوجود هذا إلى یأتي الثدییات ، من غیره شان شانه اإلنسان أن

 لدافع نتاجا كونه من أكثر خارجي عامل على الغالب في یتوقف عنها، التعبیر عدم أو المقدرة هذه عن التعبیر

 .تلقائي داخلي

 إن،  للشك تحتمل مجاال ال وواضحة صادقة ببراهین آراءهم یدعم ما یقدموا لم المدرسة هذه أصحاب أن  كما -

 فعلي وجود حول بالشواهد یتعلق ما بینها من التساؤالت من العدید تثیر الصدد هذا في قدموها التي الشواهد

 ما تطبیق إمكانیة ومدى الشواهد  هذه صدق بمدى متعلق هو ما بینها ومن الدنیا ، الحیوانات لدى العنف لغریزة

 .اإلنسان على الدنیا الحیوانات من عنها مقدم هو

 للمخ الطرفي بالجهاز المسمى الجزء أن إلى األعصاب وظائف بعلم الباحثون أجراها التي الدراسات تشیر كما -

 مراكز بعض من و  بین العنف عالقة وجود الفسیولوجیة النظریة توضح العنیف،و السلوك عن المسؤول هو

 أكثر المرضى هؤالء فإن تم من األفراد،و هؤالء یمیز ما أكثر من الصرع مرضى لدى العنیف فالسلوك المخ

 . العادیین األشخاص من العنف لنوبات عرضة

 األمراض أو مستشفى بالسجون الموجودین المصریین القتلة عقول بفحص اهتمت التي الدراسات إحدى تبین و

 .للعنف الفسیولوجي األساس یؤید ما هو هذا و شاد مخ رسم من یعانون هؤالء أكثر أن أوضحت التي العقلیة،و

 في المتمثلة األخرى الجوانب أهملت و مطلقة بصفة البیولوجي الجانب على ركزت النظریة هذه أن القول وصفوة

 أن المالحظ ،لكن الصرع مرضى و المجانین على مقتصر العنف بأن أقرت و النفسي ، و االجتماعي الجانب

             .للعنف یلجئون أحیانا لكنهم عادیین نراهم األفراد أو الناس بعض

    22) ص 2007آخرون ، و منیب عثمان محمد تھاني(                                 



 العدواني السلوك أن االتجاه هذا أصحاب یرى: النظریات االجتماعیة لتفسیر السلوك العنیف 3-3

 الفرعیة بالثقافات أیضاً  ویرتبط ، مشكالت من یعانیه وما المجتمع تسود التي العامة الثقافة وطبیعة بنوع یرتبط

 التي تنتمي والطبقة االجتماعیة للتنشئة وأسالیب ونظم وأجواء عالقات  من یسودها وما األسرة بظروف الخاصة

 . تربویة ظروف من یشجع وما والمدرسة ، إلیها

 قبائل مثل األطفال وتشجعه لدى العدوان تثیر بدائیة مجتمعات ثمة أن األنثروبولوجین دراسات أفادت وقد

 حینما أطفالها لدى القلق تستثیر ، (Encas)االنكاس قبائل مثل أخرى قبائل نجد بینما (Sioux)السیوكس 

 السریع االجتماعي التغیر العدوان على تساعد التي االجتماعیة العوامل ومن،   العدوان على باإلقدام یهمون

 من علیها یترتب وما الداخلیة والهجرة ، والثروة السلطة على الفرعیة الجماعات بین المستقر أو العلني والصراع

أوضحت دراسة  المعیشة ولقد ومستویات الدخول في فروق من عنه ینتج وما االقتصادي والتغیر ، مشاكل

 یمیل كما ، األمریكیین من عدواناً  أكثر أن اإلسرائیلیین Marglit &Mauger (1985( ,وموجر مارجلیت

 عن أكثر اإلسرائیلیون یعبر بینما ، للصراعات تجنباً  وأكثر بالنفس ثقة أكثر یكونوا أن إلى األمریكیین الطالب

  .     اآلخرین حقوق احترام وعدم الغضب

  ) 50 ص ،1991 موسى ،  رشاد(                                       

 تحسم (Kwakiutal)كواكیوتل  قبائل نجد ، العدوان عن التعبیر طریقة في والمجتمع الثقافة لدور وتأكیداً 

 والفائز ، للغیر ومنحها ممتلكاته من قدر عن  بالتنازل المتخاصمین من كل فیها یقوم مباراة بإقامة الخصومة

 یضرب ال الفرد یتشاجر حینما أخرى قبائل وفي ، الممتلكات هذه من أكبر قدر عن یتنازل من الخصومة في

  .المنتصر  هو كان اآلخر قبل عصاه كسرت فمن شجرة أو حجراً  بها ویضرب عصا منهما كل یأخذ بل خصمه

   )109، ص1984حامد عبد السالم زهران، (                                          

 السیاق داخل داللة له أن على العنف إلى النظریة هذه أصحاب ینظر :الوظیفیة البنائیة النظریة 1- 3- 3

 السلوك وأنماط اإلجتماعي ، البناء عناصر توازن على بها تحافظ التي بالطرق النظریة هذه وتهتم اإلجتماعي ،

 على للعنف الوظیفیون ینظر األساس هذا وعلى االجتماعیة الجماعات أو للمجتمع النسبي الثبات و التكامل و

 تنظم التي االجتماعیة بالجماعات اإلرتباط لفقدان نتاجا یكون أن إما فهو االجتماعي السیاق داخل داللة له أن

 أن نجد أخرى جهة ومن اإلجتماعي الضبط و التوجیه ونقص المعاییر لفقدان نتیجة أنه أو السلوك، وتوجه

 طریقة معرفتهم لعدم نظرا اآلخرین على العدوان إلى ویلجؤون للحیاة أسلوب العنف من یتخذون قد األفراد بعض

 القیم یعكس منحرفا سلوكا نسمیه الذي السلوك معظم فإن وهكذا بالعنف ، المتسم السلوك غیر للحیاة أخرى



 هذا علیه تعارف ما على للخروج تأثیرا األقل على یتضمن الذي أو فیه ، یحدث الذي للمجتمع االجتماعیة

   .سلوكیة مقاییس من المجتمع

یرى أصحاب هذه النظریة هذه النظریة أن العنف وسیلة للصراع بین الجنسین إذ : نظــــریة الصـــراع  2- 3- 3

یعد العنف وسیلة أساسیة لفرض سیطرت الرجل وتمیزه عن المرأة ، وقد أصبح العنف وسیلـة لتأكید عدم المساواة 

تخدم أسالیب متنوعة كما أصبح الرجل یس.بین الزوجین وأداة للضغط على المـرأة بهـدف العـودة لألسرة والمنـزل 

من العنف بهدف اإلنقاص من مكانة المرأة وتفوقها ومن  وجهة نظر أصحاب هذه النظریة یمكن حل مشكلة 

العنف من خالل إتاحة فرص  المساواة بین أفراد المجتمع وعدم استغالل فئة ألخرى وٕاتاحة الفرص للمشاركة 

)                                                          106،ص  2006ود سعید الخولي ،محم(              .    العادلة في الثروة والقوة 

واإلجرامي لدى  تطورت ثقافة العنف من خالل بحوث أجریت على السلوك العنیف: النظریة الثقافیة   3- 3- 3

حیث یتحول العنف عندها  ، قیرة وتتخذ من العنف وسیلة لتحقیق أهدافهافئات في المجتمع تنشأ في األحیاء الف

فإن ) firrakuti (و   )wolfgang(إلیه  ووفقا لما ذهب.  ألسلوب حیاة تنظمه قواعد خاصة بهذه الثقافة

یصاحبها مبرر أخالقي الستخدام العنف في الروتین  للعنف تحدد أطرا عامة تعد مرجعا للعنف الثقافة الفرعیة

    . الیومي كوسیلة لحل المشكالت الحیاتیة 

                                                  ). 97، ص  2009أمل سالم عواودة ،(                                        

تعد ثقافة العنف الفرعیة بخصائصها ثقافة منحرفة من وجهة نظر المجتمع ، لكنها ال تعد كذلك من وجهة نظر 

  .                                    أفعاال عادیة   - في الغالب - المنحرفین داخلها أولئك الذین ینظرون ألفعالهم 

  ). 98، ص 2009لم عواودة ،أمل سا(                                         

ونجد أن األفراد الذین ینتمون إلى العنف یفضلون غالبا أسلوب الخشونة ویشجعون األسلوب العدواني بین 

الذكور، وترتكز ثقافة العنف على افتراض أساسي مفاده أن سلوك العنف نتیجة مباشرة لتبني قیم الثقافة الخاصة 

  .بالعنف 

ضاء ثقافة العنف یتصرفون بشكل أكثر عنفا من اآلخرین ألنهم یخضعون للمعاییر وطبقا لهذه النظریة فإن أع

.                                                                                                                            واالتجاهات والقیم األساسیة لثقافة العنف 

   ). 107،ص 2006محمود سعید الخولي ،(                                       

 عبارة الثقافات أفرادها ،وهذه بین التفاعل طریق عن تكتسب الفرعیة الثقافات أن إلى  "كوهین دافید" یشیر  و

 أو مثال االعالم وسائل خالل من الثقافة هذه تظهر قد للثقافة ، و مناف بشكل منتظمة  سلوكیة أنماط عن



 االجتماعیة حتى و االقتصادیة التعامالت في قوانین أو معاییر وجود ، أو تمجده و العنف تنشد التي الروایات

 تمجد المجتمع في ثقافة تتجسد المعاییر و القوانین تلك خالل من العنف ، و تسایر أفكار أساس على تقوم

 مع الثقافة من یكتسب وأنه فقط مكتسب كأنه و العنف على ركزت أنها النظریة هذه على یالحظ ما العنف،و

  .حد ما  إلى مقبولة نظرها وجهة ذلك

 األخیرة الفترة في السلوك العنیف دراسة في قیمة مكانة الظواهري المدرسة احتلت : الظواهریة النظریة 4- 3- 3

 الذاتیة التجربة دراسة من المدرسة هذه تنطلق .وآفاقه بمعطیاته ثري جدید منظور من المسألة طرحت ألنها

 اكثر بكلمة أو عالئقي نتاج هو السلوك ، أشكال من كغیره فالعدوان اآلخرین ، مع العالئقي تفاعله في لإلنسان

 تدرس فهي. العدوان تحلیل في الحقة مكانتها "العالقة" أعطت الظواهریة نظر فوجهة عالئقي، مأزق نتاج دقة

                                                                               .وجدانیة تجربة من یصاحبها وما الواقعیة المعاشة العالقة

  )20 ص ، 1984 حجازي، مصطفى(.                                             

 وقد التیرین هذین بین عدیدة االلتقاء ونقاط اإلسقاطیة والعالقة الهوامیة بالعالقة اهتم فقد النفسي التحلیل أما

 اعتباطي ، مجالي عدوان مطلقا هناك لیس انه ترى التي الظواهریة نظر وجهة استعراض بعد بجالء لنا تتضح

 تغیر عملیة ولید هو عالئقیة كارثة في مجسدا نراه الذي العدوان .البعض یتصور قد كما بدائي أو فجائي أو

 السیر خطوات اول حرا ، العنف مكانها لیفجر والمشاركة الحب عواطف على یقضي وعالئقیا ، داخلیا بطيء

 على (التعاطف الحمایة ، المحبة األلفة روابط تنهار باآلخر العاطفي االرتباط فك هو التدمیري السلوك نحو

اآلخ  حیاة تحمي التي الروابط من عداها ما وكل المصیر في المشاركة روابط تنهار كما )الفردي المستوى

 األنویة بروز إلى یؤدي مما ، واالضطهاد والعداء الغربة مشاعر الروابط تلك محل تحل احترامها إلى وتدفعنا

 خالل من إال ما مسألة اعتبار العجز عن األساس في هي ،واألنویة المرجعیة الجماعة او الذات على والتقوقع

 في االیجابیة العواطف كل تتركز . إلعتبارهم اآلخرین فقدان هو لألنویة اآلخر الوجه ، الذاتیة النظر وجهة

 التوظیف كل سحب العاطفي ، االرتباط فك یرافق.الجماعات بقیة وبین بینها موزعة كانت أن بعد الذات

 االرتباط فك . قیمته تتبخس الذي الخارج حساب على أهمیتها فتتضخم الذات على وٕارجاعه االخر من العاطفي

 في له مشاركتها عنها یسلخ وضحیته ، المعتدي بین كبیرة غربة إذا یخلق عاطفي برود من یرافقه وما العالئقي

    .مصراعیه على العدوان باب یفتح الذي الحقد مشاعر والمشاركة ، تنفجر الحب مشاعر قمع بعد اإلنسانیة

 )20 ص ، 1984 حجازي، مصطفى(                                             

 جعل - مشرعا األمر جعل – شرعنة عملیة من البد اآلخر، یمس تدمیري فعل في العدوان هذا یتجسد وحتى

الضحیة  على بوضعها المسؤولیة عنه وتزیل المعتدي تغطي -ارتكابه في المعتدي حق على یقوم ، مشرع االمر



 هذه في ...المقبلة الضحیة یشكل الذي االخر وٕالى الذات إلى النظرة في تحوالت تتضمن هذه الشرعنة عملیة ،

 ولكن فحسب الشيء مستوى إلى ال المعتدي ّذهن في باختزال عادي أسطوریا الضحیة تتحول العالئقیة ، الكارثة

 العقبة داللة المعتدي ذهن في یحتل المحقر، تحطیمه،اآلخر یجب الذي اللعنة حامل الشيء مستوى إلى

                            .الخ...الحریة في حقه ، االستقالل في السعادة ،حقه في حقه له تسرق التي الوجودیة

  )202 ص ، 1984 حجازي، مصطفى(                                

 الذي االجتماعي للجهاز االدماج لعدم كحدث العنف یترجم للمجتمع الجهازي االصطالح نظریة ، أقل نظر ومن

 .الخارجیة أو الداخلیة المضادات أمام یستقر ال

 االجتماعیة ، و العدوى فكرة على أساسا النظریة لهذه الرئیس المنطق یقوم : الجماعة عوامل نظریة 5- 3- 3

 حالة وجود  "فیستنجو "یرى  المعنى هذا في الجماعة،و إطار في المنطقي التفكیر األفراد فیها یفقد التي

 السلوكیات أحد باعتباره العنف ذلك في بما الجماعي االندفاعي السلوك إلى تؤدي التي و ، سیكولوجیة

 تشجیعیة، عناصر على االجتماعیة البیئة توافر إلى أساسا الجماعیة العدوى فكرة تعود و.اجتماعیا  المرفوضة

 العنف هو واحد نوع في العنف تحصر أنها إال الفرد على الجماعة تأثیر إلى النظریة هذه اشارة رغم لكن

   .الجماعي

   223) ،2007فوزي، محمد كنزاي(                                               

استعار الدارسون لهذا االتجاه مصطلح االیكولوجیا من علم البیولوجیا : )االیكولوجیة (البیئیة  النظریة 6- 3- 3

،ولقد بدا توظیف هذا المصطلح كاتجاه في علم االجتماع على " صلة الكائن الحي بالبیئة المحیطة به" و یعني 

  . وٕاتباعهید العالم بارك 

  ) 63جابر نصر الدین ،ص (                                            

 موضوعات ثالثة البحوث تناولت وقد الفیزیقیة، البیئیة بالعوامل یتأثر العدوان أن إلى النظریات هذه تشیرو 

 .والعنف بالعدوان عالقتها في بیئیة

 لضوضاء یتعرضون الحضر في یعیشون الذین األشخاص أن الدراسات النتائج من تبتت :الضوضاء 1-

 یتعرضون ال الذین األفراد من البیئة أكثر أو اآلخرین، تجاه العدوانیة من أعلى مستویات یظهرون صاخبة

  .للضوضاء

 وجدت قلیلة كانت وأن دراسات ولكن العدواني، السلوك ارتكاب إلى یؤدي ال عامة بصفة االزدحام :االزدحام2-

   مناسبة ظروف توفرت إذا خاصة العدواني، بالسلوك اإلتیان إلى األفراد یدفع االزدحام أن



 للموقف، الفرد إدراك و بالضغوط ، أو تعذر الهرب، و بالتهدید، كالشعور

 ظهور على المساعدة العوامل أحد بیئي كضغط المرتفعة الحرارة لدرجة باستمرار التعرض یعتبر :الحرارة 3-

   .العالقة هذه تحسم لم المجال هذا في الدراسات أن إال العدواني ، السلوك

 انبو الج هو واحد منظور من اإلجرامي للسلوك تنظر أنها عام بوجه االجتماعیة النظریات على یالحظ :مناقشة

 الظروف بین الفصل أن والواقع الجریمة، حدوث عن المسؤول الوحید العامل الجانب هذا واعتبار االجتماعیة

 یعیش الذي والمجتمع الفرد بین االجتماعي التفاعل لواقع مخالف أمر هو للفرد الداخلیة والعوامل واالجتماعیة

 االجتماعیة والبیئة الفرد بین متبادل تأثیر هناك یكون ثم ومن به، المحیطة البیئة في یؤثر ذاته الفرد ولكن فیه

  .فیها یعیش التي

ألفعال الفرد وتوجهاته وخصوصا ان االتجاه  أساسيالجانب النفسي الذي یعد محرك  إغفالكما ال یمكننا 

ال یمكن تجاهل الجانب البیولوجي الذي  أیضاالنفسي قدم بدوره مبررات علمیة على نتساب السلوك العنیف له 

  .یعد جانب مهم جدا كونه مجال قابل للدراسة والتجریب 

من خالل استقراء جملة من النظریات النفسیة او البیولوجیة او االجتماعیة التي یعزي كل منها  :راي الباحثة 

السلوك العنیف لجانب معین بعیدا عن الجوانب االخرى تتجه الباحثة رغم كل المبررات التي قدمتها المدارس 

 قبول تلقى للعنف البیولوجي االتجاه تفسیرات أن السالفة الذكر الى المیل للتفسیر البیولوجي للسلوك العنیف ذلك

االفراد الذین یرتكبون  بین بوضوح التمییز تحاول أنها :والثاني بسیطة ، أنها األول :لسببین الباحثین من العدید

 عن االختالفات بعض یظهرون المعنفین أن في إلیه اإلشارة السابق االعتقاد في ذلك ویتجلى السلوك العنیف

ان التغیرات البیولوجیة التي تعتري االفراد یمكن مالحظته وقیاسها في ظل تطور اتجاه علم العادیین ثم  الناس

النظریات غیر  وامكانیة قیاس الظاهرة االنسانیة والتنبؤ باالنفعاالت بحسب اخر الدراسات ولكن النفس العصبي

 تتناول التي المبسطة ناحيالم من للشمولیة كونها تنظر للسلوك العنیف تفتقد صورها أفضل في البیولوجیة

 فاألمور كبیرة ، لدرجة العلمیة قیمتها من یقلل وهذا االهتمام موضوع الظاهرة من غیرها دون محددة جوانب

 معظم فعلت كما العنیف ، السلوك لتفسیر غیره دون نوعي سبب ضوئها افتراض في یمكن التي بالبساطة لیست

النظریات البیولوجیة ورغم تطرها ال تزال تنظر للسلوك العنیف من جوانب  آن إالالبیولوجیة   والتفسیرات المناحي

بحاجة لدراسات معمقة وتطویر كبیر وتوجیه لدراسة علم النفس العصبي للتدلیل  ألنهامبسطة مثلها مثل غیرها 

  .على فعالیتها وقابلیتها للقیاس  أكثر

  العنف ضد المرأة  -ثانیا



  المرأة ضد العنف تعریف -1

 وجدیدا ، أمرا طارئا لیس والغربي العربي المجتمع في النساء له تتعرض الذي العنف مشكلة أن من الرغم على

 واألسرة المرأة على یتركها التي السلبیة واآلثار الحاضر الوقت في أشكاله وتعدد وقوعه نسبة ارتفاع أن إال

 به یقصد بما والعالم المجتمع وتعریف المشكلة هذه لتحلیل مختلف التخصصات من بالباحثین دفع ، والمجتمع

 ." المرأة ضد بالعنف"

 وعلى ندر، فیما اال الباحثین من تعریفه یتم لم لذا حدیثاً  اال یتداول لم اذ الزوجي، العنف مصطلح لحداثة ونظراً 

 .اخرى المرأة تارة ضد العنف ضمن تارًة او األسري العنف اطار في یقع انه اساس

 . لتعریفل كمدخل المرأة ضد للعنف المتحدة األمم تعریف من سنبدأ ذلك وفق وعلى

 او نفسیة او معاناة بدنیة او اذى علیه یترتب ان یرجح او عنه ینجم عنیف فعل أي انه :الزوجة ضد العنف

 اوقع سواء الحریة من التعسفي الحرمان او االكراه او الفعل هذا مثل باقتراف التهدید ذلك في بما للمرأة جنسیة

 .الخاصة  ام العامة الحیاة في ذلك

 نفسیة معاناة او اذى عنه ینجم ان یحتمل او عنه وینجم الزوج یقترفه فعل أي الى یشیر فانه الزوجي العنف اما

   االكراه او الفعل هذا مثل باقتراف التهدید ذلك في بما للزوجة جنسیة او مالیة او جسمیة او

 ) .149،ص 2008ایمان عبد الوهاب موسى ،( .   الحریة  من التعسفي الحرمان او

ذلك العنف المرتكب ضد الشریك في اطار عالقة حمیمیة یسبب ضررا أو االما جسمیة او :ویعرف كذلك بانه 

  :تلك العالقة ویتعلق االمر بالتصرفات التالیة  ألطرافنفسیة او جنسیة 

 االعتداء الجسدي كاللكمات والصفعات والضرب باالرجل  أعمال

العنف النفسي كاللجوء لالهانة والحط من قیمة الشریك واشعاره بالخجل ودفعه لالنطواء وفقدان  أعمال

 .الثقة بالنفس 

العنف الذي یشمل مختلف التصرفات السلطویة كعزل الشریك عن محیطه العائلي وأصدقائه ومراقبة 

 اله والحد من امكانیة حصوله على المساعدة حركاته وافع

  ) 106، 2016بولسنان فریدة ،(                                      

 مهین أو مؤذ أو عدائي تصرف أو عمل أي ": بأنه  المرأة ضد للعنف محمود هادي كما جاء في تعریف

 غیر أو مباشرة وبطریقة وجنسیة ونفسیة جسدیة معاناة یخلق امرأة ، انهلكو  امرأة أي وبحق وسیلة بأیة یرتكب

 أو اإلنسانیة كرامتها وٕاهانة إنكار ، اإلكراه أو ، التحرش االستغالل أو التهدید الخداع ، خالل من مباشرة



حتى  بالكالم اإلهانة بین ما ویتراوح شخصیتها ، أو اتهلذا احترامها ومن شأنها من أو التقلیل األخالقیة سالمتها

                               .  القتل 

                                                                                                )2003 محمود، هادي(                                    

 أو منها قریب یكون قد شخص طرف من المرأة ضد مرتكب فعل كل هو العنف أن التعریف هذا خالل من یفهم

 فعل على اإلكراه أو كالخداع ملتو بأسلوب أو كالضرب مباشرة إما الوسائل شتى ذلك في مستعمال عنها غریب

 .والجنسیة والنفسیة الجسدیة اآلثار من جملة عندها یخلق مما بعواطفها ، اللعب أو ترفضه هي

 أثر له سلبي عمل أو فعل فكل ابنة، أو أم زوجة، كانت مهما المرأة حیاة على سلبي اثر له هنا فالعنف وعلیه 

    .المرأة هي والتي الضحیة على حتما سلبي

 حد في العنف وأن المرأة، على والسیطرة للقوة استخدام ":أنه على للعنف تعریفها في الدراسات من عدد وتشیر

 خالل من والقوة السلطة هذه عن ویتم التعبیر للرجل، هي السلطة أن عن تعبیر هو بل المقصود هو لیس ذاته

 االجتماعي بمستواها النهوض على قادرة وغیر مهمشة تبقى بحیث العنف من مختلفة ألشكال المرأة تعریض

خاصة  یبرهن الرجل خاللها من التي كوسیلة ولكنه ذاته حد في العنف لیس العنف من هنا فالغایة والعلمي

 مع العنف یستعمل فالرجل األوامر، لتلك الخضوع المرأة وعلى الناهي اآلمر هو وأنه وقوته سلطته  الزوج على

 تثبت ال وحتى له، تابعة دائما وتبقى الحیاة في الثقة تفقد حتى إرادتها وقمع وٕاذاللها تحطیمها بهدف المرأة

 لها ویحدد المرأة یوجه الذي المسیطر السید دائما هو الزوج یبقى وبالتالي مهمشة تبقى أي المجتمع في وجودها

 .مصیرها

 فإن العامة، الجمعیة تبنته والذي المرأة ضد العنف على للقضاء العالمي اإلعالن تقریر إلى وبالرجوع   

 أذى عنه ینجم أن یحتمل أو عنه ینجم الجنس أساس على قائم عنیف فعل أي " :  المرأة ضد العنف مصطلح

 الحرمان أو اإلكراه أو الفعل هذا مثل التهدید باقتراف ذلك في ،بما للمرأة نفسیة أو جنسیة أو جسمیة معاناة أو

      ".الخاصة أو العامة الحیاة في ذلك سواء كان الحریة من التعسفي

 )2003 محمود، هادي(                                                

 جسمیة أشكالها بشتى خاصة الزوجة المعنفة معاناة المرأة لدى یخلق العنف أن نرى ، التقریر هذا فحسب

 من وحرمانها ، فیه مرغوب غیر آخر فعل أو الجنس ممارسة على اإلرغام أو بالتهدید وذلك نفسیة أو ،جنسیة

 الزوجیة العالقات مثل الخاصة حیاتها في أو الشارع أو العمل في مثل العامة الحیاة في إما وذلك الذاتیة حریتها

 .أخرى   حمیمیة عالقة أو



 الذي القرار وحسب ضد المرأة العنف على القضاء بشأن العالمي اإلعالن من الثانیة المادة إلى دائما وبالرجوع

 ما الحصر سبیل على ال المثال سبیل على یشمل أنه على المرأة ضد بالعنف یفهم العامة فإنه الجمعیة اتخذته

 :یلي

 على الجنسي التعدي الضرب، ذلك في بما األسرة إطار في یحدث الذي والنفسي والجنسي البدني العنف -أ

 الزوجي غیر والعنف بالمرأة، المؤذیة التقلیدیة الممارسات من وغیره الزوجة واغتصاب اإلناث األسرة أطفال

 . باالستغالل  المرتبط والعنف

 والتعدي االغتصاب ذلك في بما العام المجتمع إطار في یحدث الذي والنفسي والجنسي البدني العنف -ب

  .آخر مكان وأي التعلیمیة وفي المؤسسات العمل مكان في والتخویف الجنسیة والمضایقات الجنسي

  .وقع أینما عنه تتغاضى أو الدولة ترتكبه الذي والنفسي والجنسي البدني العنف -ج

                                         )p112،.( Malika Ladjali . 1997  

 :المرأة على الممارس العنف أنواع  - 2

 حیث من متفاوتة  وبدرجات العنف من مختلفة أنواع حیاتها مراحل مختلف في المرأة وخاصة الزوجة  تواجه

   : إلى األنواع هذه تقسیم ویمكن عنها ، الناتج واألثر الشدة

یعتبر العنف الجسدي من اكثر انواع العنف الممارس على المرأة خصوصا العنف   :الجسدي العنف 1- 2

الزواجي وذلك إلمكانیة مالحظته واكتشافه ونظرا لما یتركه من اثار وكدمات على الجسم ویشمل العنف الجسدي 

البصق  رص ،الق ، الدفع الشعر، شد الضرب بالید ، الضرب بأداة ، الكدمات بأشكالها المختلفة ،الخنق ،: 

وهذه االشكال جمیعها ینجم عنها اثار صحیة قد تصل لمرحلة الخطر او الموت اذا ما تفاقمت لذا ،  الخ.....

  .فان العنف الجسدي من الممكن مالحظته وٕاثباته قانونیا وجنائیا 

الناجحة في  وهذا النوع من العنف غالبا ما یمارس على الزوجة فقد یعتقد بعض االزواج ان الوسیلة الوحیدة

فكلما كان الزوج اكثر قسوة وعنفا في ایالمها فانه بذلك یكون قد وصل مكانة .معاملة الزوجة هي ضربها 

مرموقة في نظرها وازدادت حبا له فقد  قدمت منظمة الصحة العالمیة ارقاما لهذه المشكلة الخطیرة نذكر منها 

                            .ازواجهن في مرحلة ما من زواجهن من النساء انهن تعرضن  للضرب یومیا على ایدي  % 35:

                                                   ) 108، 2016بولسنان فریدة ،(                                        



 لتحقیق االتصال إما والتهدید، بالقوة االستدراج إلى  اي الزوج  "اآلخر " لجوء وهو :الجنسي العنف  2- 2

 على اإلجبار الجنس، ممارسة على كاإلجبار ، إیذائها في الجنسي المجال استخدام أو المرأة عنوة مع الجنسي

 مراعات دون الجنسي االتصال على زوجته الزوج ویدخل في ذلك ارغام.  المرأة تحبها ال جنسیة بأفعال القیام

ویشتمل  الجنس مشاهدة على االرغام او البغاء على االجبار أو الهجر لها، النفسي او الصحي الوضع

 الجنسیة العملیة ممارسة عن االمتناع أو والخلق، الدین لقواعد مخالفة جنسیة أسالیب واستخدام االغتصاب

                                      ) 303 ، ص2010االبراهیم،  أسماء(                                     .معها

 الهیئات من عدد ینادي حیث بداخله، الزوجیة العالقة موضوع إدراج الجنسي العنف موضوع في والمالحظ

 أن یجب جریمة أنها الهیئات هذه وترى ."الزوجة باغتصاب " یسمونه ما بتجریم المرأة بحقوق المهتمة والمراكز

  األسري  العنف نطاق في تندرج ألنها یمنعها وأن بالمرصاد القانون لها یقف

 )9 ،ص 2009القاطرجي،  نهى(                                                  

 وهو للعیان له واضح أثر وال ملموس غیر فهو العنف أنواع أخطر من ویعتبر :النفسي -المعنوي العنف 3- 2

 وتكمن للمرأة النفسیة الصحة على مدمرة آثار وله نامیة، أو متقدمة فقیرة، أو غنیة المجتمعات جمیع في شائع

 .إثباته یصعب كما به یعترف ال قد القانون أن خطورته

 وفیه العائلة بحقها رجال یرتكبها الذي النفسي العنف من خصوصا الزوجة األسرة داخل المرأة تعاني حیث

 والتدخل الشریك اختیار في على حقها واالعتداء الحریة من والحرمان والشتم واالحتقار واإلهمال اإلهانات

 وثقتها معنویاتها على یؤثر مما وأنوثتها ونفسها حیاتها المرأة تكره ألن تؤدي أفعال كلها الخاصة بشؤونها

  )  52، ص  2011یونس، منى(                          .بنفسها

 على االستهتار یقتصر بل تنفیذي فعل بأي یتسم ال الذي الرمزي بالعنف یسمى ما یتدرج المعنوي العنف وتحت

 یحدث مما العقلیة أو الجسدیة قدرتها إضعاف أو الضحیة شخصیة طمس بها یراد وسائل واستخدام واالزدراء

 بشكل و منتشر المعنوي العنف إن .الطبیعیة بنشاطاتها وقیامها الهانئة الحیاة في استمرارها على سلبیا تأثیرا

 حیث المبكرة طفولتها منذ خاضعة اجتماعیا وجعلها المرأة تنشئة تكرس التي والتقلیدیة الثقافیة القیم بسبب كبیر

 على قوامون والرجال المرأة ، على السیطرة حق فللرجل المقبول ، الذكور لسلوك الثقافیة األعراف تسیطر

 وعلیها ضعیفة أنها أساس على األسرة داخل المرأة فتعامل .والذكورة بالرجولة العنف فكرة وارتباط النساء،

 أو مناقشته یجب ال أمرا الشخصیة الحقوق من والحرمان الخدمة وتقدیم واإلهانة فالشتم العائلة ، لرجال الخضوع

 .علیه االعتراض



الى الحاق االیذاء المعنوي كالتحقیر وٕاهانة الزوجة وسلب كرامتها كفرد یعتبر من اشد اشكال العنف  فهو یهدف

خطرا على سویة العالقات االسریة ألنه یؤثر على صحة افراد االسرة بأكملها وخاصة ان االلفاظ المستخدمة 

 له تكون أن دون ولعواطفها لها نفسیا مؤذ فعل أي وهو :تسیئ الى شخصیة الفرد وكرامته ومفهومه عن ذاته 

    الخ  .....االتهام بالسوء اللوم، توجیه التحقیر، الذات، تقدیر عدم المراقبة، ، اإلهمال كالشتم،  جسدیة آثار

  )  52، ص  2011یونس، منى(                                  

 الدراسة، مقاعد ترك  على إجبارها أو التعلیم من المرأة حرمان أشكاله بأبسط ویعني :التعلیمي العنف  4- 2

 .....معین، تخصص على إجبارها تعلیمها، بإیقاف تهدیدها

 معانیه أبسط في وهو العربي، المجتمع في المرأة ضد ممارسة األنواع أكثر وهو :االجتماعي العنف 5- 2

 االجتماعي العالم مع وتفاعلها تواصلها فرص على الخناق وتضییق المرأة على اجتماعي حصار فرض محاولة

 في التدخل الحركة، تقیید ، ألدوارها وممارستها المجتمع في انخراطها من الحد محاولة أیضا وهو الخارجي،

الخ .....القرارات باتخاذ السماح واألهل عدم الصدیقات بزیارة السماح عدم المرأة، أدوار تحدید الخاصة، الشؤون

 علیها بعض األزواج كما ذكرنا ویجدون بهذه الوسیلة المتعة والتلذذ بمعاناةوذلك العتبارات خاطئة یشب 

  .الزوجات 

 :في  ویتمثل سلطته مستخدما الزوجة الى خالله من للزوج سیئ مادي عنف هو :والمالي االقتصادي العنف

 واشعارها - إلضعافها األوالد على االنفاق وعدم الخاصة أموالها أخذه مصروفها ، من وحرمانها علیها بخله

 باحتراسها العاملة الزوجة استغالل .منزل ربة كانت إنها خصوصا علیها سیطرته وإلحكام دونه من حیاتها بتعذر

 والتحكم عاملة كانت إذا العمل من المرأة منع - بتوفیر راتبه هو یقوم حین في االسرة على رتبها ا إنفاق على

                   .المهنیة اختیارتها في

 )  52، ص  2011یونس، منى(                                                

 االساءة في والمتمثل الزوج من یصدر الذي السلبي السلوك ذلك هو الزوجة ضد العنف بان القول یمكننا ومنه

ضد  عنف موجه  فكل عامة وبصفة  آثارا أو آالما عنها ینتج ومادیة جنسیة نفسیة، جسدیة ، أشكالها بمختلف

  :وهي أبعاد ثالثة على المرأة ال بد أن یشمل

  Action.: الفعل

  .Intent Content :  النیة  أو المحتوى

     Effect . :  النتیجة 



                                 ) art. org /debat /show. ahwar. www( 

 من العنف أشكال لمختلف معرضة كانت المرأة أن ، نحد العالمیة  الصحة منظمة تقریر إلى بالرجوع     

 من األنواع لكل تتعرض لم وٕان فالمرأة وبالتالي والمراهقة، البلوغ بمرحلة مرورا الشیخوخة مرحلة إلى الطفولة

 ونفسیتها صحتها على نتائج له ستكون بالضرورة  والذي األنواع هذه من لواحد ولو تتعرض حتما فإنها العنف

    .والخاصة العامة وحیاتها

  المالحظات  إلىصفات الزوج العنیف باالستناد  إبرازالعنف التي تتعرض لها الزوجة یمكن  أنواعومن خالل 

 الذین یمارسون العنف على زوجاتهم وقد أثار األزواجوالمعلومات التي جمعها الباحثون من خالل دراستهم على 

ALBER أربعة أنماط للزوج العنیف. 

 إلىهو الذي یعامل شریكته كما لو كانت شیئا مملوكا له ویسعى بسلوكه : الرجل المسیطر  

 )124، ص 1997خلیل ودیع،(                     . تحقیق السیطرة التامة

   هو الذي یعیش عادة مشاعر حادة ومتناقضة إزاء زوجته وتغلب علیه التبعیة : الرجل المتناقض انفعالیا

وترات الغضب والعنف التي ال یسیطر علیها للشریكة فیحاول بإخالص الحصول على رضاها االنفعالیة وت

 وعفوها

 هو الذي یسعى الى تحسین سلوكه وصورته في نظر اآلخرین على حساب عفویته مما یزید : الرجل المزیف

 .مشاعر القلق التي تتراكم ومن ثّم تظهر من خالل سلوك العنف والعدوان

 وهو الرجل الذي یرى في شریكته جزءا من ذاته وكل محاولة للشریك تهدف الى : المتوحد بالشریك

.                     االستقالل العاطفي، االقتصادي او االجتماعي تزید شعوره بالتهدید فیزداد احتمال ظهور العنف عنده

 )164:2012الغرایبیة،  فیصل(                                                  

  ومنه یمكننا القول انه حتى وان صنفت صفات الزوج المعنف اال أن االمر یبقى نسبیا كون العالقة هي بین

شخصین اي وجود الجاني والضحیة اذن تفاعل وبالتالي یتوقف كذلك على طریقة ردود فعل الضحیة وكیفیة 

 .استجابتها وتعاملها مع العنف

 من جملة لدیها یخلق المرأة للعنف الزوجي تعرض إن :المرأة على العنف ممارسة على المترتبة اآلثار  -  3

 وفي حیاتها في جید بشكل االستمرار على یعیقها مما ، الجسدي أو النفسي  المستوى على سواء اآلثار

 :للمرأة العنف یسببها التي اآلثار أهم إعطاء بإمكاننا األشخاص،ومنه مع الیومیة معامالتها



 السكري ، كالضغط العضویة األمراض من للكثیر خطیرا سببا العنف یكون قد: النفسیة والصحیة اآلثار 1- 3

 الشعور وانخفاض االكتئاب تتضمن والتي المضروبة المرأة أعراض بزملة علیه یطلق ما وكذا الجلدیة األمراض

 المرأة إذ تشعر المكتسب ، العجز Seligman سیلجمان علیه أطلق ما آو اإلساءة تكرار مع بالضحیة

       .حیاتها أمور على السیطرة قدرتها عدم مع باالكتئاب

                                                                                        )13، ص 2011العباس، منال(                                                    

 الرضا مستوى تدني عندهم یحدث انه المعنفات للنساء بمصر القومي المجلس بها قام دراسة أشارت كما    

 الجسدي األمان في حقهن إنكارهن بانتظام یتم انه الباحثین بعض ویرى .السلبیة التواصل أنماط شیوع والمودة،

                      .النفسیة   للصحة أساسیة تعد جوانب وهي .والعاطفي والجنسي

 ) 08 ص ، 2012الهر،  قدرة(                                                      

 للزوجة اإلساءة بین ارتباطیه عالقة وجود إلى )(2006 إبراهیم  الفؤاد روح دراسة كشفت السیاق نفس وفي

 اإلحساس وعدم لدیها بالنفس الثقة مستوى انخفاض في هلك ویتضح الزوجیة، العالقة في علیها المترتبة واآلثار

 .اإلساءة من لدیها ناتجة نفسیة كآثار وذلك التركیز وعدم واالكتئاب القلق مظاهر وارتفاع باألمن

الكوابیس  في والمتمثلة التالیة للصدمة الضغوط آثار الصدمة او  من للعنف المتعرضات النساء وتعاني

 وصعوبة النوم اضطراب مثل العصبیة اإلثارة وأعراض الذاكرة فقدان مثل التجنب أعراض وكذلك والتخیالت

 یتركها التي اآلثار حصر الصعب من یكون انه قد إلىونشیر ) (Astin et allK ,1995 حسب  هذا التركیز

 نضیف أن نستطیع ذلك ومع ، ومتعددة كثیرة الجانب هذا یأخذها التي  المظاهر  ألن ،وذلك المرأة على العنف

  والعقلیة النفسیة المرأة صحة على وبروزا وضوحا وأكثرها اآلثار أهم

 العنف درجة حسب المظاهر هذه من لواحد تتعرض قد بل جمیعها، لها تتعرض المرأة أن یعني ال هذا ( 

  .)  ضدها الممارس

  .بها تقوم التي األعمال إزاء بالذنب المرأة شعور

  .الرجل، خاصة الزوج الذي یسعى للوصول لهذه النتیجة على واالعتمادیة باإلتكالیة إحساسها

 .  باإلحباط شعورها

  .بالعجز إحساسها

  .والمهانة باإلذالل إحساسها

  .والعقلي النفسي والسالم باالطمئنان الشعور عدم



  .النفسیة الصحة في طراباض

  . القرار واتخاذ بالمبادرة اإلحساس فقدانها

 ، الشهیة كفقدان متنوعة نفسیة جسدیة أو نفسیة أمراض إلى تفضي بعضها أو النفسیة اآلثار هذه ولعل أن

الرأس ومختلف االمراض  في وصداع وأوجاع آالم ، البنكریاس أو المعدة اضطرابات الدمویة، الدورة اضطراب

                 . السیكوسوماتیة 

                                       )art. org /debat /show. ahwar. www (حلمي ساري بالموقع   /د                        

   كما أعضاءها بین المتبادل واالحترام الثقة وانعدام االسرة تفكك إلى المرأة عنف یؤدي :االجتماعیة اآلثار  2- 3

   عالقة كما ان .مستقبال زوجاتهم یعنفون قد االم یعنف وهو االب یرون الذین فاألطفال للعنف، انتاج یعد

   .وجنوحهم انحرافهم ي الى تؤد وقد أمل وخیبة باستیاء یصابون وهم مضطربة تكون بآبائهم األطفال

 ویمكن واألبرز ، األخطر أنها قلنا ما إذا نبالغ وال الزوجة، على العنف یتركه ما أشد من اآلثار هذه وتعتبر

 :یلي  بما اآلثار هذه وأخطر أهم إبراز

  .الطالق -

 .األسري التفكك -

 .االنسحاب االجتماعي للزوجة المعنفة  -

 . الزوجة وأهل الزوج أهل بین العالقات واضطراب سوء -

  .المدارس من األبناء تسرب -

  . متوازنة واجتماعیة نفسیة تنشئة وتنشئتهم األبناء تربیة من التمكن عدم -

  .العنف یسودها التي األسرة أبناء جنوح -

 التنظیم هذا أمام عائقا یقف أنه ،أي سلیمة علمیة بطریقة األسرة تنظیم عن المرأة ضد االجتماعي العنف یحول

                                          .أخرى جهة من ضروریة غیر أمور في ویشتتها االقتصادیة المدخوالت ویبعثر جهة من

  )art. org /debat /show. ahwar. www ( بالموقع حلمي ساري/  د                         

 الذي الال إنساني الوضع أن االجتماعیة العلوم في الباحثین من العدید یرى :للعنف  االقتصادیة اآلثار 3- 3

 لوضعها نتائج إال هو ما السواء، حد على و الغربیة أم العربیة المجتمعات سواء المجتمع في الزوجة تعیشه

 ) والنفسیة السیاسیة، االجتماعیة، ( األخرى أوضاعها جمیع عن المسئول یكون یكاد ال الذي السیئ االقتصادي

 أنه نقول ذلك ومع كبیر، حد إلى العربیة الراهن المرأة وضع تحلیل في االتجاه هذا مع نتفق كنا وٕان ونحن



 من یكون یكاد حد إلى متداخلة فهي آثارها، عزل یصعب وبالتالي ، بعضها عن األوضاع هذه عزل یصعب

 في یعكس ال رئیسي بشكل الزوجة على الممارس العنف ظاهرة فإن المثال سبیل فعلى منفردة، فهمها المتعذر

 خلل من یحدثه وبما االقتصادي العنف حجم أیضا بل فحسب، واالجتماعي المعنوي العنف حجم الحقیقة

 ثغرات لسد وٕاعدادهم تدریبهم فرص األفراد على العنف هذا یفوت حیث ، االقتصادیة البنیة في واضطرابات

  .ثانیة  جهة من أفضل بشروط العمل سوق في واستیعابهم جهة، من العمل

      )265،ص2008 الداهري ،  صالح(                                           

 التنمیة متطلبات إعاقة هو والمجتمع على األسرة االقتصادي العنف یتركها التي السلبیة اآلثار وأخطر أهم ولعل

 سوق إلى ) وٕاناثا ذكورا ( الماهرة غیر العاملة األیدي من أعدادا دفع عن مسئول العنف أن حیث االقتصادیة،

.                                    عمال  فعال وجدوا إن الواقع في هذا بحقهم، المجحفة االجتماعي والمعاملة للظلم وخضوعهم العمل

 سلبیة آثار من یتبعه وما العمل لسوق یدفعهم مما االبناء على یؤثر  بالضرورة المرأة نحو الموجه العنف كما إن

 .واالجتماعي الروحي العمل وبمفهوم بصحتهم تضر

      )265،ص2008 الداهري ،  صالح(                                             

   العنف بأن القول یمكن المنتج العمل في المرأة مشاركة نسبة تدني استمرار ومع ، تقدم ما على وبناء

 والشبابیة النسائیة الطاقة من الدولة لالستفادة فرصة ویفوت اإلنتاجیة ، االقتصادیة الحیاة في المرأة اندماج یعیق

 .واالقتصادیة  التنمیة االجتماعیة عملیة في الطاقات هذه توظیف فرصة وكذلك الكامنة،

 فعلیا خطرا لتشكل البعض بعضها مع ومتشابكة متداخلة المرأة على ونتائجه العنف آثار أن القول یمكن وأخیرا،

 أنواع كافة مكافحة یتم لم ما السواء، حد على والمجتمع لألسرة واالقتصادیة االجتماعیة البني یهدد وجسیما

   .المرأة والظلم ضد التمییز

لقد كّرم دیننا الحنیف المرأة وخصها بالذكر، فذكرت في القرآن :  موقف الشریعة من العنف ضد الزوجة  -4

بمعاملة خاصة بعیدا عن ولقد عنیت الزوجة . الكریم في عدة سور كسورة مریم، الممتحنة، النساء والمجادلة

إال أن واقعنا یعكس ذلك  . من سورة النساء 19اآلیة " وعاشروهن بالمعروف"العنف والتحقیر في قوله تعالى 

الرجال قوامون على "فالعدید من االزواج ینسبون لجوئهم للعنف حقا مشروعا ینسبون بذلك لآلیة الكریمة القائلة 

ا أنفقوا من أموالهم فالّصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اهللا النساء بما فّضل بعضهم على بعض وبم

 34آیة " والتي تخافون نشوزهّن فعظوهّن واهجروهّن فإن أطعنكم فال تبغوا علیهّن سبیال إّن اهللا كان علّیا كبیرا

وكما . یر مبرحومن هنا یمكننا القول ان المشرع أباح الضرب لكن بعد الوعظ والهجر ویكون غ. من سورة النساء



واستوصوا بالنساء خیرا، فإنما هن عوان عندكم لیس تملكون " ورد عن نبینا محمد علیه السالم في حجة الوداع 

أن " ولما سؤل نبینا الكریم عن حق الزوجة من زوجها قال"منهن شیئا غیر ذلك إال أن یأتین بفاحشة مبینة 

 "الوجه، وال تقبح، وال تهجر إال في البیتتطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسیت وال تضرب 

ومن الحجج على نبذ اإلسالم لضرب الزوجة أنه لم یعرف عن رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم أنه استخدم 

الضرب مع أحد من أزواجه، انه المثل األعلى، فكان یقدر كل حالة ویتدبر عاقبتها ویتصرف اتجاهها  أسلوب

وقد وصف الرسول علیه الصالة والسالم في حدیثین مختلفین من یضرب .وفق ما تطلبه من كیاسة وحكمة

لد العبد فلعله یضاجعها من یعمد أحدكم یجلد امرأته ج: "زوجته باللؤم وغلظة الحس، فقال علیه الصالة والسالم

منحها الحق في الخلع مثلما كما ". خیركم، خیركم ألهله وانا خیركم ألهلي":"ِ ، وجاء في حدیث آخر"آخر یومه

  .  منح الطالق بالنسبة للرجل ولكن وفق ضوابط  

  )16،ص 2008, رشاد عبد العزیز(                          

  :خالصة الفصل 

 الفرد تدفع التي والظروف العوامل أهم وٕاعطاء لتفسیره مقاربات عدة یتضمن العنف أن سبق ما كل من نستنتج

 فیه تتداخل العنف بأن نرى لكن ، العنف ظاهرة حول نظر وجهة مقاربة لكل أن نجد كماالعنف  سلـوك إلتباع

 العنف ارتكاب إلى بالفرد تؤدي العوامل هذه كل ثقافي، ، اقتصادي ، اجتماعي نفسي، هو ما منها عوامل عدة

 نحو أو الذات نحو سواء العنف لممارسة ومحفزا سببا یكون أن العوامل هذه بین من واحد لعامل یمكن أنه كما ،

  .اآلخرین

 كثیرا ما تتعرض المرأة والظروف فأن األسباب كانت ومهما مختلفة العنف حول النظر وجهات كانت ومهما

الزوج بما  طرف من وخاصة واألقارب األهل طرف من سواء ، والنفسي الجنسي ، الجسدي أشكاله بشتى للعنف

یحمله من قیم اجتماعیة خاطئة وفهما مغلوط للنصوص الشرعیة محاوال بهذا األسلوب أن یثبت رجولته أو 

مما فحولته أو غیرها من المعتقدات التي یؤمن بها والتي تحمله على ممارسة العنف بشتى أنواعه ضد الزوجة ، 

 في استمرارها وتعیق تعرقل والتي أیضا والجسدیة والجنسیة النفسیة من األعراض جملة عندها ویولد یخلق

  . حولها وفیمن نفسها في الثقة وتفقدها الیومیة، نشاطاتها ممارسة

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  

 : تمهیــــد

ال یمكن ألي شخص مها كانت مناعته قویة آن یقف في وجه بعض المواقف المؤلمة التي قد تهدده كیانه 

وتسلبه الراحة واآلمان ،فتعرض اإلنسان للخوف والرعب والمواقف المقلقة التي یشعر بالضعف أمامها ، یجعله 

لشخصیة واتزانها مما یعرضه الزمات عاجز عن مقاومة هذه المواقف المحبطة التي لها تأثیر بالغ على تكامل ا

 .نفسیة متعددة الحقا 

لذا یسعى الفرد في حیاته إلى تحقیق األمن واألمان للوصول إلى درجة معینة من الصحة النفسیة والجسمیة  

، ولكن في معظم األحیان یخفق الفرد في ذلك بسبب تعرضه إلى الكوارث واألزمات البشریة التي تهدده  والعقلیة

بالموت أو توصله إلى مواجهة حقیقیة مع الموت والتي من نشأتها أن تخلق أزمات نفسیة تعیق الفرد عن أداء 

نشاطه بطریقة معتادة فیدخل الفرد بذلك في صراعات نفسیة تؤثر على مختلف سلوكیاته الیومیة وهذا حسب 

 .بذلك الفعل أو الحدث إلى صدمة نفسیة شدة األزمة وحسب طبیعته والبیئة األثر الذي تتركه في نفسیته فیتحول

  الصدمة النفسیة : اوال

 في كتبت التي نصوص بعض في وجد:  النفسیة الصدمة مفهوم تناول حول تاریخیة لمحة  1-

 تلك أشهرها ومن  "الصدمي العصاب" بإسم  بعد فیما التي عرفت مثل ألعراض وصف التاریخ ، قبل مرحلة

 م، ق 490 سنة أبیزولوس یدعى یوناني محارب قصة حول تدو كانفاقوراس التي ابن هیرودوتو رواها التي

 أحد قتل في والمتمثل صادم لحادث ماراتون معركة مشاهدته بعد البصر فقد من حیاته طیلة عاني والذي

   .العمى الهستیري   بحالة یذكرنا مما ، عینیه أمام لخصمه المحاربین

 المرعبة األحالم من حاالت إلى تطرق ) م.ق  (100-55 العلوم حول كتابه لوكریك في نصوص بعض وفي

 . الموت ومواجهة المعارك محورها هذه األحالم وكانت الصدمة، بعد األحالم تشبه

13 ) p ، G.Villa et all (  

 قام والتي المسیح قبل 79 سنة بومبي دمار حول الشهیرة Pline le jeune محاولة  جاءت السیاق نفس وفي

 نقلها كما الكارثة من الناجیین العیان شهود وشهادات الكارثة حول المؤرخین ومحاوالت روایات بجمع فیها

 التي لمؤلمةا عدیدة للجراح م أوصاف 1100 روالن سنة أناشید في نجد فإننا الوسطى العصور في أما .الرواة

 تهزم جیوشه فیها یرى كان الذي .المعارك بعض في شارلمان أحالم وأیضا النفس على آثارها و األسلحة تتركها



  تدمیر من أیام بعد الخاص لطبیبه التاسع اعترف شارل فرنسا ملك أن كما،  الغیالن أیدي على وتباد

Barthélemy Saint- والرعب  القلق عن ناتجة جسمیة وأعراض صدمیة ، مفزعة أحالما یرى بأنه.  

 كاد حین 1572 سنة أوت شهر في باسكال الفیلسوف لها تعرض نفسیة صدمة عن تحدث بینال فیلیب أن كما 

    .  للحادث معایشة إعادة حالة من یعاني سنوات 8 بمدة وبقي1630 سنة  بعربته la Seineنهر  في یقع أن

 علمیة بطریقةالطب  تاریــخ في الجسدیة و النفسیــة أثاره و الصدمي العصاب درس من أول سینا ابن وكان

 دون واحدة ، غرفة في ذئب و حمل ربط عندما بها قام التي التجربة خالل من ومعمقة، مقارنة وبدراسة تجریبیة

 إعطائه رغم موته ، وذلك ثم من و وضموره الحمل هزول النتیجة فكانت األخر، مطاولة منهما أحد یستطیع أن

    .      طبیعیة ظروف في یعیش أخر حمل یستهلكها كان التي الغذاء كمیات نفس

).                                                                                                                           16،17 ص  ص ، 1991 ، النابلسي احمد محمد(                         

القرن  في الحروب النزاعات عن الناتجة بالصدمات المرتبطة النفسیة لالضطرابات األولى المالحظات بدأت ثم

.XVII حالة منها مختلفة، وأعراض كثیرة إلشارات أوصاف  عدة توجد لبینال الفلسفیة الطبیة األبحاث ففي 

 األطراف في العضلیة التشنجات المرعبة، األحالم المفزع، اإلستیقاظ : أعراض من یعاني الذي متقاعد ضابط

  . النشیطة العملیة الحیاة العسكریة من سنة 50 حوالي بعد

 :منها نذكر حاالت مماثلة، حول كثیرة أمثلة لتحمل نابلیون جیوش وجراحي أطباء وتقاریر مذكرات جاءت ثم

  .العسكریة  الجراحة مذكرات

 في هامة محطة عشر التاسع القرن نهایة مع الحدیدیة السكك للقطارات وكوارث الكبرى الحوادث تعتبر كما

 مصطلح بظهور سمح الوضعیة األزمة مما عن الناتجة االنفعالیة الصدمات ومخلفات األفعال ردود دراسة

 مثل العلماء من الكثیر طرف من طویل ونقاش ورد أخذ محل كان الذي و اوبنهایم طرف من الصدمة عصاب

  .فروید   و وجانییه شاركو

)  p395 ،1974، Louis Crocq  (  

 انطالقا م herman oppenhaim   ( 1888(الصدمي ، هیرمان اوبنهایم   العصاب وصف من أول فكان

 التحول یحدث الذي الهلع فتحدث ، الحدیدیة السكك حوادث عن ناتجة االعصبة من حالة أربعین و اثنین من

 للوظائف مفاجئ تعطل الحالة بمعنى هذه تسمیة اجل من مصطلحا خلق حقا انه صدمیة ذكریات مع الدائم

 Névrose "الهلع  عصاب "kraeplin"وصف   بعـد فیما سنوات عـدة ،  صدمة عنیفة تأثیر تحت الحیویة

d’effria "  أثناء  للفرد النفسیة الحالة المقدمة في وضع أنه إال الصدمي، العصاب مع كثیرا یتشابه الذي

  . من المشاهدین  كونه لمجرد یعاني أن یمكنه الشخص أن على شدد و ، الحدث



 سماها العدید مثلما  " leçons de mardi"الثالثاء  دروس في  شاركو مارتان قــدم جان (1889-1888)

 هي الذكوریة الهستیریا أن وأكد L’hystérie Traumatique  الصدمیة الهستیریا حول المالحظات من

                    .أصل صدمي ذات دائما

 من العدید ووضع صدمیة أحداث إلى معظمها في راجعة العصاب من حالة عشرین 1889 جانیه  بیار قدم

 بإعداد قام وقد "الثابتة األفكار و الوعي انحالل" منها االضطرابات لهذه شرح إعطاء اجل من المصطلحات

 بعد فیما ثم األولى، العالمیة الحرب اندالع ومع انه إال، المغناطیسي التنویم استعمال خالل من استنتاجاته

 الدولي الملتقى ففي ، النفسیة الصدمة مفهوم یخص فیما إسهاماته الذهبیة التحلیل النفسي قدم أین الثانیة

 في طرحت التي األسئلة عن اإلجابة تمت ، 1918 سبتمبر 28: النفسي المنعقد في للتحلیل الخامس

، و  ، وأبراهام  سیمیل فـروید و من كال قدمها التي األوصاف العرضیة من انطالقا العسكریة المستشفیات

 . فرنس

   " kraeplin " وصفه حیث " الصدمي للعصاب " أخرى معالم تتضح بدأت األولى العالمیة الحرب بدایة ومع

 أشكال لها مرضیة وحدة إعتبره كما الخارجي ، اإلتصال بالعالم مجال في وانحصاره العالئقیة بالصعوبات

  .وسنوات شهور بعد إلى إقصاؤها یمكن ال متأخرة

  ).18ص ،1991محمد أحمد النابلسي،(                                              

 الطفولة، مرحلة إلى یعود جنسي أصل الصدمي ذوا العصاب جعل الذي " فروید " إسهامات إلى وباإلضافة هذا

 الجهاز تعامل كیفیة مع الخارجیة الحوادث تفجرها التي النفسیة الطاقة بكمیة فسره حیث تحكمي، بعد أعطاه و

 خالل المؤتمر قدمها التي الحرب أعصبة حول نظریاته على تهیئة انكب فروید  1916 منذف معها، النفسي

 ، الصدمي الحدث لحظة في مثبتة التلقائیة االعصبة مثل كلها هي الصدمیة االعصبة آن مؤكدا (1918)

 الجنسیة والنزوات)  moi(األنا بین الصراع من التي تتأثر الصدمیة الوضعیة من بعد ینتهوا لم المرضى وكأن

 الجدید األنا و المسالم األنا یین فیها الصراع الصدمیة ، كاالعصبة تعتبر الحرب أعصبة فانلذا  ، المكبوتة

                                             . المقاتل 

 لدى المرض إرادة عن تحدثوا األلمان العقـلي الطب أخصائي إن الحرب جبهة أعصبة على فروید كتاب وفي

 المرضى بعالج كهوفمان قام الموت أو خطر اإلصابة من االختباء في رغبة كمتمارضین اعتبروا الذین الجنود

 .     أیام لعدة تحضیرهم إیحائیا بعد الكهربائي العالج طریق عن

 یقول اإلیحائي وكان التنویم استعمل ید شاركو المتكون على nonne األلماني  األعصاب كما ان طبیب

 بالتنویم المرض نفس  Ernest Simmelعالج  سوف أشفیك وكذلك عشر الحادیة الساعة على غدا:لمریضه 



 إقامة من یتمكن حتى الصدمیة الوضعیة إحیاء إعادة إلى مغناطیسیا المنوم یحمل المریض المغناطیسي فكان

  ).18ص ،1991محمد أحمد النابلسي،(                                .مع الماضي  ترابطیة صالت

 ، به الخاص الحب في جرح ، األنا في ضرر هناك"    :قائال النرجسیة اإلصابة على Ferenczi 1916أكد 

 سوى لیس الذي القلق تحدث فالصدمة "موضوعیة للیبیدو توظیف سحب هي الطبیعیة النتائج أین النرجسیة في

     . المهاجمة القوة على بالقوة الرد آو الهرب على أو التكیف على القدرة بعدم اإلحساس

 مؤكدا ، الحرب أعصبة سیر والجنس واقتصادیة الالشعـور عالمات عن بحث فقـد) 1918 (أبـراهـام  كـارل أما 

 تقابل الحرب ظاهر ،  فوضعیة المثلي الجنسي أین المیل رجالي مجتمع ، عالیة نكوصیة قیمة داخلها أن

 عن التخلي الوقت نفس وفي المجتمع هذا لصالح بالتضحیة لبوناألنهم مط عادیـة غیر بمتطلبات الجنود

 . النرجسي امتیازهم

 منھم بالعصاب الصدمي اهتمامهم العقلي الطب في المتخصصون األطباء تابع للحرب التابعة السنوات وفي

(1969) p.mautin p . juillet (1974 ) و L_Grocq مؤلفة في  névrose de guerre " stress 

et وكذلك C .Barrois  1998)( مؤلفھ في les névroses traumatique اهتم ممن كثیرون وغیرھم 

  .الصدمة بتناول

 ).18ص ،1991محمد أحمد النابلسي،(                                              

 المصابین بوضع الجنود یأمر منشور أول ظهور 1943 سنة أفریل 26 في الثانیة العالمیة الحرب عرفت    

 دقة أكثر مالحظات ببروز سمحت النفسیین كما بالمصابین آنذاك یصفهم وكان المراقبة تحت النفسیة بالصدمة

 أنجلترا في علیه أطلق ما وهو المرض ظهور تسبق التي الكمون مرحلة و للمرض المسبق االستعداد مثل

  1950  تارقوال و 1947منكوفسكي  1946 ریشي وأوجین شارل دراسة مثل المتأخرة الحربیة االستجابات

 بین1945دافیس بها قام التي مثل مقارنة دراسات مع تزامنت الخیرة هذه أنه النابلسي أحمد محمد ویذكر

 الحرب في الشائعة الهستیریة االستجابات أن ظهر والثانیة األولى العالمیتین الحربیین في الجنود  استجابات

                    .   العالمیة  الحرب خالل جسدیة- النفس االستجابات لتعوضها تالشت قد األولى العالمیة

 36)    ص ،1991،النابلسي احمد محمد(                                            

 الجنود االستجابات اختالف أظهرت 1949 ومانسو الثانیة وباردینا لسوسیمي ثانیة دراسة المرجع نفس في

 ومالحظات بحوث جاءت ثم) .وجزائریین وهنود إنجلیز ( وانتمائهم العرقیة أصولهم حسب الحرب نفس خالل

 نتیجة"Nevrose de guerilla " سمیاه  لما تفصیال قدما وفورني الذین كروك سلوی مثل المعاصرین العلماء



 كل شملت بل فحسب الحروب استجابات والبحوث تخص الدراسات تعد لم ، الفرنسیین الجنود على الحظاه ما

  .  الخ ...الجنسیة واالعتداءات والكوارث بأنواعها الحوادث مثل النفسیة للصدمات المسببة األحداث

 نهایة مع العقلي للطب الجمعیة األمریكیة طرف من جدید ، كاصطالح " الصدمي العصاب"  فیها وظهر

 الصدمة بعد ما الضغط اضطراب " إسم  أطلق علیه حیث spizer (1980) " ید  على الثانیة العالمیة الحرب

                             " DSM " العقلیة  لالضطرابات واإلحصائي التشخیصي الدلیل في

  )37 ص ، 1996 سترارف، شفار(                                                  

 التي النماذج بین من أن فیظهر بالزلزال والخاصة الطبیعیة الكارثة عن الناتجة النفسیة الصدمة عن تحدثنا وٕاذا

 الذي المراهقین التالمذة من عددا العینة وقد ضمت 1988 أرمینیا ضرب الذي الزلزال الباحثین باهتمام حظیت

 أن أیضا وتبین .الشدید واالكتئاب الصدمة بعد ما باضطراب أصیبوا قد الناجین أن لهم وتبین الزلزال، عاینوا

 الدخیلة واألفكار االكتئاب ذلك في بما الصدمة آثار من تخلصوا قد النفسي العالج في جلسات تلقوا الذین األفراد

 . النفسي للعالج یخضعوا لم الذین عند وتفاقمت العوارض استمرت بینما والتجنب ،

 أدى والذي 1988الصینیة عام yunnan مقاطعة  في وقع الذي القوي الزلزال نتائج بدراسة باحثون قام حین في

 على الزلزال نتائج بدراسة Mcfarlane and Hua 1993 الباحثون وقد قام السكان من العدید وتشرید قتل إلى

 :  إلى وتوصال النفسیة االختبارات بعض استخدموا وقد الناجین من عینة

 .الصدمة بعد ما واضطراب والصداع والقلق الخوف نسبة ارتفاع – أ

   یعتقد الناجین من وعدد المعیشیة الظروف في المفاجئ االنقالب حدوث بعد الجماعي االنتحار محاوالت – ب

 .الزلزال حدوث في السبب هو الغاضب الضخم التنین بأن

 الذین األشخاص عدد أن وتبین األخرى ، النفسیة واالضطرابات الذهانیة والحاالت االكتئاب نسبة ارتفاع – ج

 من أساسا یعاني كان منهم كبیرا قسما أن إلى السبب ویعود .ارتفع قد النفسیة الحالة بسبب المستشفى دخلوا

 للطب األمریكیة الجمعیة تصنیف جاء ثم. واالضطراب الخوف تفاقم إلى أدى قد الزلزال أن نفسیة غیر حاالت

  الصدمةبعد  ما اضطراب اسم علیه أطلق حیث الصدمة النفسیة مفهوم تطور في مهمة محطة لیسجل العقلي

P.T.S.D الصدمة مفهوم یبقى و .النظریة والخلفیة للمفاهیم التطرق دون لألعراض تعداد على عبارة وهو 

 في السوداء العشریة أحداث مثل وٕارهاب عنف أحداث من الیوم العلو یشهده ما مع مستمر تطور في النفسیة

 بین من كانت وقد له العالجیة الطرق أو االضطراب أعراض حول دراسات عدة عن أسفرت والتي الجزائر

   .الیونیسیف مثل دولیة هیئات إشراف قامت تحت التي الدراسات



 ).36ص ،1991محمد أحمد النابلسي،(                                              

 :مفهوم الصدمة النفسیة  - 2
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عنیف بین شیئین، والصدمة هي ما تشتق كلمة الصدمة في اللغة العربیة من مصدر تصادم والتي تعني التقاء 

 ).1986اللغة العربیة،  مجمع(                   .یحدث عند هذا االلتقاء

 ،وصادمه بجسده ضربة: صدما وصدمه مثله بشيء الصلب الشيء ضرب :والصدم صدم من الصدمة

  . أصابهم :أمر وصدمهم واصطدما فتصادما فتصادمه

 )242 ،ص 1914 ، منظور إبن(                                          

 في و Truman صدمات وجمعها Trumata إما یشیر عام مصطلح وهو یجرح أو جرح بالیونانیة وتعني

 فیها تسبب نفسیة إصابة إلى أو مباشرة، خارجیة قوة سببتها جسمیة اإلصابة إلى صدمة كلمة األوربیة اللغات

  )73 ص, 2006 , الخالق عبد أحمد(                                 .متطرف انفعالي هجوم

  استعملت قدیما في الطب والجراحة، وتدل كلمة   Trauma ) (والواقع أن الصدمة هي كلمة ذات أصل یوناني 

) (Trauma   في الیونان عن جرح مع كسر، ومن مفرداتها في اللغة الفرنسیة(Traumatisme)  المخصصة

  .           التي یتركها جرح ناتج عن العنف الخارجي األثرعن  على األدق للحدیث

 )1985،البالنش، ج، بونتالیسن ج،ب (                                             

الفرد تكون نفسیة  األثر الناتج عن إثارة عنیفة تظهر في ظرف ال "على أنها: Diatkine.r) ( 1982ویعرفها 

   . رة على القیام بإرصان عقلي كافيوهذا لعدم قد في المستوى القدرة على خفض التوتر الناتج،

                                    p91,1982) Diatkine.k(  

هي عبارة عن اختالل في التوازن عن خبرة شاقة وعنیفة یتعرض لها الفرد، وهي   Diatkineفالصدمة حسب

ذي یصبح عاجزا عن صد اآلثار الناتجة عن هذه الخبرة وٕارصانه عبارة عن اختالل في التوازن الجهاز النفسي ال

  .عقلیا

من إرضائه فإن الحادث الصدمي یخضع الجهاز النفسي لضغط قد یتمكن " فیرى أن Bailly.l ( 1996 (أما

                                                   . سیؤدي إلى إنتاج صدمة نفسیة، و إنما عدم استجابتها وتجمدها هلم یتمكن من ذلك فإن



                                          )  p15 ،1996، bailly.l (  

 وقت وفي النفسي للجهاز اإلثـــــارة المفــــــــرطة الخبـــرة نوع على النفسیة الصدمة اسم فروید یطلق : فروید تعریف

               .الذهانیة أو العصابیة باألعراض لها فیتداعى احتمالها یستطیع ال بحیث جدا قصیر

  ) .316 ص ، 1995 ، حنفي المنعم عبد(                                    

 الطابع بان اكتشف أن لبث ما و العرض تكون یزامن أو قلیال یسبق كحدث الصدمة freudفروید  اعتبر لقد

 من نفسیة لصدمة أو مؤلمة لذكرى إحیاء هو األمر إن بل ذاته، بحد بالحدث یرتبط ال أن یجب الصدمي

                      ).58 ص ، 200 ، نوف سمیر فیكتور(                                    .الطفولة 

 خارجیة لوضعیة الفرد على العاطفي األثر في تكمن الصدمة أن ( P. Marty) "مارتي بیار" یرى حین في 

 األكثر التنظیم في أو النمو مرحلة أثناء تطویریة نقطة في العمیق التنظیم یمس خارجي لحدث أو نسبیا ممتدة

                  (p. Marty, 1976, P125)    .الصدمة  لحظة عند تطورا

عندما یعیش الفرد أو "فترى أن الصدمة النفسیة تحدث ):1994(أما الجمعیة األمریكیة للطب العقلي     

یشاهد أو یواجه حدث یتضمن تهدیدا فعلیا بالموت أو جروح خطیرة أو تهدید بفقدان سالمته الجسدیة أو بخطر 

على أحد األقارب، األصدقاء أو بتدمیر سكن، أو إكتشاف جثة أو جریح وتكون االستجابة بالخوف و الرعب و 

  " التحكم العجز و فقدان

 تؤثر ونفسیة جسدیة لشناضطرابات قابل عنیف حادث :أنها على الصدمة یعرف أنه فنجد Sillamy.N وحسب

 من بمجموعة متبوعة دائما وتكون عارضة أزمة اعتبارها یمكن اآلثار هذه تكن لم وٕان الشخصیة، بنیة على

االستقرار  عدم :وأهمها الصدمة بعد ما بأعراض وتعرف مستمرة غالبا تكون التي والجسدیة النفسیة اإلضطرابات

 .طفولیة مرحلة إلى النكوص الذاكرة، فقدان النفسي،  العیاء الضعف، ،

                                                      ). ( Sillamy.N1996, P 266.   

 من جملة لدیه تخلق لكونها  الفرد شخصیة على الصدمة لتأثیر كثیرة أعطي أبعادا  Sillamyأن  لنا یبدو ومنه

 أن ممكن التي واالختالفات االضطرابات هذه شخصیته، في تغییرا تحدث التي والجسدیة النفسیة االضطرابات

 مثال المصدوم، بشخصیة أحیط هادف نفسي تكفل هناك كان إذا الوقت مع تختفي وقد ، الفرد حیاة طیلة تظل

 یربط ذوي، فهو أو طفیف باهتزاز أحس كلما واالضطراب العمیق الخوف الفرد عند تخلق قد التي الزالزل ذلك

 فقدان أو األكل كعدم جسمیة اضطرابات من یعاني قد كما ، فیه أثر والذي حدث الذي بالزلزال ذلك مباشرة

  .والجسدیة النفسیة صحته وعلى الفرد على نتائج ولها مرعبة أحداث فهي وبالتالي ، وغیرها واالرتعاش الشهیة



 مع العالم ،مواجهة مع لروابط انقطاع الصدمة یعتبر) ( Barrois 1998العقلي  الطبیب و المحلل فحسب

  .الفرد ، توقف للمعنى لوحدة الفراغ ، مساس قلق طرف من الموت ،هجوم:الالمعقول 

(M.De Clercq et Coll, 1997) 

 یستعمل التحلیل الرمل،فحبة الرمل ،في حبة من باللؤلؤة ،المشكلة الصدمي الحدث تشبیه  vidermanیستعمل 

 حول مجموعة اللؤلؤات إحاطة عند تتطور، كما یحدث سوف منه ،الهوامات أثره،انطالقا أو الحدث هو النفسي

 .الرمل حبة

                                                  )1(C.Janin, 1996, p2   

- كل األحوال، حبة الرمل مفقودة، في أو مسجلة ،لیست رمزیة غیر:یعني حالها على الرمل حبة بقیت فإذا

   .نفسي سیاق لكل الصدمیة النواة للمحلل، انه بالنسبة رئیسي دور الحدث، له

للجهاز النفسي  ،خفي،ممنوع سري مكان مع اتصاالت لها حقیقیة  لكونها الصدمیة فروید الصورة حسب

 بها یتلفظ التي األولى اللغة،الكلمات اكتساب مكبوتة،عند أنها أو كلمات دون بادراكات تتصل فهي ."األصلي"

 نفس ،في"مفقود موضوع" فروید یصوره الفرد،كما على یؤثر الذي ممنوع مكان هو . الجنین حتى الرضیع،و

  .الفراغ  تجربة مع  "مفقودة جنة "  الوقت

 و النفسیة وظائفه مختلف تزال ال نمائیة ،و مرحلة هش، في كائن الطفل ویرى الدكتور سي موسي إن

 یصعب األشكال،و متعددة صدمیة تظاهرات وجود في الطفل عند الصعوبة فتكمن .بعد تكتمل لم الفیزیولوجیة

   .فشیئا  شیئا عنده المشكل تفاقم إلى یقود یتكلم،مما ال الطفل كان إذا مصدرها عن الكشف

 نفس فیه تكون ال ظروف في ، تظهر عنیفة أثار من الناتج األثر أنها النفسیة الصدمة  ( Diatkine )یعتبر 

 النفس قدرة لعدم ،أو مفاجئ انفعالي فعل لرد إما ،وذلك الناتج التوتر خفض على القدرة في المستوى الشخص

،  األنا توازن و اإلخالل إلى یؤدي مما شعوریة ال رغبة تالقي الشاقة كافي،فالخبرة عقلي بإرصان القیام على

     .والكف  اإلعراض ظهور عنه یتولد مكثف وكبت اإلثارات صاد لنظام بتر عنه فینجر

 )74 ص ، 2002 ، رضوان وزقار الرحمن، عبد موسى سي(                                 

 هو لها تعرض ، للحیاة ومهددة ،فجائیة عنیفة ، شدیدة أحداث تجاه الفرد فعل ردة هي النفسیة فالصدمة إذا

   . علیه وعزیز قریب شخص أو بذاته

  : النفسیة الصدمة مع متداخلة مفاهیم 2- 2



  . ما حادث بسبب الشخص عند الناتج الداخلي األثر إلى تشیر) : traumatism (النفسیة  الصدمة

الشخص                                                                                                            یصیب الذي الخارجي الحادث إلى تشیر ):trauma ( الصدمة * 

                                             )  (kaffimam , 1993,p 456  

 في مریعة مشاهد في ، فجائي اعتیادي غیر حادث:  )événement traumatique (الصدمي  الحدث*

 .الموت  مع خاطئ لقاء

 ضغوط باستبعاد مباشر وبشكل للصدمة شدید تعرض ):névrose traumatique (الصدمي  العصاب*

 والكوارث الحرب عصاب من  الیومیة الحیاة

 بعد النفسیة الشدة اضطراب:état de stress past traumatique (PTSD) :الصدمة  بعد ما إجهاد *

 . المؤلمة الصدمیة الخبرة بإحیاء یظهر الصدمة

 و كالوفاة بیئیة للمتغیرات سواء ضاغطة عوامل نتیجة ، الشدید التوتر من حالة: )stress( النفسي الضغط* 

  ) 453،1997p p 452،wemerd fnoihlic(     .النفسي  داخلیة كالصراع عوامل

  :للصدمة النفسیة  مقاربة النظریةال- 3

 :من بینها الصدمة النفسیة، تجعلنا نتعرف على عدة أبعاد لهانجد عدة نظریات تفسر 

حاول بعض الباحثین أن یربطوا اضطراب ما بعد الصدمة بعمل الدماغ و ما یطرأ  :النظریة البیولوجیة - 1- 3

أن الصدمة تؤدي إلى  ) van der Klole1984 (علیه من تبدیالت كیمیاویة و فیزیولوجیة ووظائفیة و یرى 

 عند الحیوانات على أجریت التي الدراسات توصلت لقد.اضطراب في وظیفة الدماغ و بعض أنحاء الجسم

 عالقة لها العصبیة الموصالت أن إلى اإلنسان، على أجریت التي السریریة الدراسات وكذا للضغط ، تعرضها

 والدوبامین والموروفینات النورادرینالین( العصبیة  الموصالت وتشمل الصدمیة الضغوط مابعد اب بإضطر

 ،)الكظري -النخامي المهاد تحت ما( العصبیة المحاور شبكات وكذلك دور )البنزودیازبین  ومستقبالت الذاتیة

 مفرطة تكون الكظري -النخامي المهاد ما تحت ومحور األفیونیة والمنظومة نظام النورادرینالین أن إلى توصلت

 فیها یوضح نظریة )1965(كرینز  قدم .للصدمة التالیة الضغوط بإضطراب المصابین عند والنشاط الفعالیة

 الدائرة أطلق علیه ما ضوء في باإلكتئاب الفرد إصابة في  )الهیبوثاالموس( التحتاني المهاد یلعبه الذي الدور

 المرضي الدور أن تأكد النظریة وهذه المخیة، القشرة في الدوافع باحات عند ذلك بعد تنتهي والتي اإلنفعالیة،

 الحالة ربط أیضا، الدراسات وشملت باإلكتئاب، الفرد إصابة إحتمال عف المسؤول هو یكون التحتاني للمهاد



 بین عالقة وجود أساس على اإلفتراضات وبینت المناعة، على الضغط تأثیرات عن والبحث بالبیولوجیة، النفسیة

 حاالت في المناعیة اإلستجابة عن) 1987(  األولى الدراسة توصلت وقد الهرموني والجهاز العصبي الجهاز

 مقاومة في یؤثر الضغط أن إلى تلتها، التي والدراسات العصبي،  lazarus & folkman النفسي اإلجهاد

 الشدة مواجهة على القدرة  ضعیفي األشخاص وأن ،) المناعة جهاز دور التأثیرعلى أي (واألورام اإللتهابات

 أثبتت أن ومنذ الطبیعیة، الدفاعیة خالیا عدد في وانخفاضا اللقاح اتجاه ضعیفة مناعیة إستجابة یظهرون

 العصبي -النفسي موضوع أصبح ، المناعیة والضوابط الدماغ بین مزدوجة تفاعالت وجود التجریبیة الدراسات

                                                    .      البدنیة و النفسیة الصحة على وانعكاسه الضغط حول الدائرة لألبحاث محور المناعي الغدي

                                            2002)  ، شریت أشرف محمد (                                                       .

 النفسي التحلیل نظریة في جوهریة مكانة النفسیة الصدمة مفهوم یحتل : الدینامیكیة  النظر وجهة - 2- 3

 األخیر هذا میز وقد " الهستیریا حول دراسات " كتابه في فروید أعمال في البدایة المصطلح منذ هذا ظهر حیث

 النفسیة الصدمة وبین ما، حادث بسبب الشخص عند الناتج الداخلي األثر إلى تشیر التي الصدمة بین

"trauma" النفسیة  الصدمة تناول تم ولقد ، الشخص یصیب الذي الخارجي الحادث إلى تشیر التي 

"traumatisme" تداخلهما نتیجة بینهما التمییز یصعب ، وجهتین حسب النفسي التحلیل منظور من ، 

 :یلي كما باختصار وسنتناولها

 وتنتج جنسیة دائما تكون النفسیة ، الصدمة أن األول المحور في فروید افترض : الدینامكیة النظر وجهة – أ

 :آمرین  توفر یقتضي الصدمة حدوث أن إلى وأشار عن اإلغراء

 .مهیأ وغیر سلبیة وضعیة في ویكون ناضج غیر لكائن إغواء حادث هو :األول

 ینشط الذي فهو خالله، من معناها الصدمة تأخذ الذي  l'après-coupالبعدي المفجر أو العامل هو :الثاني

                                    .ونسیانه  حجبه على الكبت عمل الذي المبكر اإلغواء بحادث المتعلقة )ذاكرة  (الذكرویة اآلثار

  )   63 وبونتالیس، ص البالیش(                                              

 تستثیرها التي تصاحبها،والصراعات التي النفسیة الظواهر زاویة من اإلطار هذا في النفسیة الصدمة فروید تناول

 هي الصدمة أن  "الهیستریا حول دراسات "في  ویرى . تشكله الذي االندفاع ونتیجة النزوي المنشأ ذات القوى

 الطفل یتعرض حیث األقل على حدثین وجود دوما ویفترض عناصر إلى الصدمة عمل ویجزئ أساسا جنسیة

 عنده اإلغراء هذا یولد أن بدون الراشد قبل من جنسي إغراء إلى الغوایة مشهد یسمى الذي األول المشهد في

 بین جنسیة لعالقة مشاهدته أو الطفل على الجنسي التعدي على بل فقط هذا على ذلك یقتصر والجنسیة  إثارة

   فهي ، جنسیة إثارة له تولد ال اإلغرائیة المشاهد فهذه ولما یراه ، له یحدث لما جنسي فهم دون ولكن راشدین



  .          الكبت میكانیزم تحت الالشعور في مكبوتة كآثار تبقى

  .)107 ص ، 1990 ، النابلسي احمد محمد(                                      

 یوقظ ظاهریا، األهمیة عدیم یكون ما غالبا الذي البعدي المفجر عامل فهو الثاني المشهد یأتي البلوغ وبعد

 تبعث التي الجنسیة االستثارة من فیض یطلق وبذلك بینهما المترابطة السمات إحدى خالل من األول المشهد

 ).63 ص ، بونتالیس و البالنش جان(                             .األنا  دفاع آلیات في الخلل

  اآلثار أن یقول ، حیث " الهستیریا حول دراسات " كتابه هذا في  S.freudفروید  وضع كما

 التي و ، النفسیة الوجدانات و ، الداخلیة الذكریات تطور بین الممر تكون النفسیة الوجدانات وكذا ، الجنسیة

 .  البلوغ  فترة مع تتناسب

 اإلثارات بین هذه رابطا یصبح الذي و النمو خالل من هذا و الجنسي المفهوم الفرد یكتسب الفترة هذه ففي

 ." األول الجنسي المشهد وٕادراك الداخلیة

.( Freud et Breuer ,1978 ,P 159)  

 من النفسیة للصدمة انتباهه یوجه أن إلى فروید الحرب عصاب مشكل دفع : االقتصادیة النظر وجهة -ب

 عجز إلى كإشارة اإلثارات لصد واسع انكسار أنها على عرفها فقد ، لها االقتصادي التصور إنه أخرى زاویة

 مهمة هي اإلثارات من المعتبرة الكمیة هذه إجالء أن ذلك الكبیر، اإلثارات فیض تصریف على النفسي الجهاز

 . التأثیر خارج مباشرة نفسه یجد النفسیة الصدمة ومفاجئة عنف بسبب والذي ، اللذة مبدأ

 .مالئمة بصفة الدفاعیة العملیات تعبئة تتم ال وبالتالي بمهمته، إنذار كإشارة القلق یقوم ال المباغتة فبسبب

 تطاق ال التي اإلثارات تراكم تواجه أن ینبغي التي األنا أجزاء في النجدة غیاب هي الثاني محورها في فالصدمة

 .بوظیفتها الحیویة الطاقة قیام في دائمة اضطرابات عنه ینتج مما خارجي أو داخلي مصدر ذات كانت سواء

 قصیر وقت وخالل النفسیة الحیاة معها تحمل معاشة تجربة على تنطبق الصدمة تسمیة أن إلى فروید أشار

 ینتج مما بالفشل، ینتهي والمألوفة السویة بالوسائل إرصانها أو تصفیتها أن لدرجة اإلثارة، في كبیرة زیادة نسبیا،

 احتمال لطاقة بالنسبة مفرطا اإلثارة فیض ویصبح بوظیفتها، الحیویة الطاقة قیام في دائمة اضطرابات عنه

 بمعزل منها كل أخذت ما إذا محتملة تظل إثارات تراكم بفعل أو العنف، بالغ فرید حادث بسبب النفسي، الجهاز

  .اإلثارة   تفریغ على قادر الجهاز أن اعتبار على الثبات مبدأ فشل إلى یؤدي ما وهذا .سواها عما

                                                        ) Bergeret 268 ).،ص 



 بشیر كما.تحركها التي النفسیة الطاقة بكمیة تعرف النفسیة الصدمة أن الهیستریا حول دراسته في فروید اعتبر

 الكبیرة الذاتیة بالمعاناة یتمیزان الذین بالهیستریا المتعلقة تلك مع الصدمي للعصاب العیادیة الالئحة تشابه إلى

 من یتمكن الذي االكتئابي االنهیار تجنب إلى یهدف الذي المرضي الطابع وسیطرة المفرط، الدفاعي والنشاط

 األنا ، تكامل وتهدد تبرز التي اإلثارات فیض احتواء في الهیستریة تفشل االستراتیجیات الوسائل،إذ بكل إرصائه

 خطیرة لوضعیة مواجهة اإلنسان عند المثال،وأنه سبیل على كالكوابیس ومؤلمة متكررة نشاطات في فیتم تفریغها

  .بالقلق الرعب ضد یدافع فإنه لها مستعدا یكون أن دون

                                      .( Freud et Breuer ,1978 ,P 159)        

 مكانة العصابات الصدمیة احتلت حیث األولى العالمیة الحرب بفعل تعززت االقتصادیة الكمیة النظریة هذه

 تطلق حیث المعنى االقتصادي، إال له لیس الصدمة مصطلح وأصبح )1916 -1920(بین  دراسته في هامة

 شدته تفوق النفسیة االستثارة من فیضا معه یحمل والمكان ، الوقت في ممتد غیر حدث على الصدمة تسمیة

  .النفسیة  الطاقة استعمال في دائمة اضطرابات یخلق مما الفرد، علیها یتوفر التي التحمل عتبة

 ما اضطراب تفسر أن حاولت التي النظریات أهم من تعتبر األنباءات معالجة إن األنباءات معالجة  2-4 :

 حل ترمیزه ،(معالجته  وتتم الدماغ منها یستوعبه قسم وصوب، حدب كل من تغزونا فاألنباءات الصدمة ، بعد

 طاقة فوق أو ناقصة تكون األنباءات ألن صحیح بشكل اآلخر القسم معالجة تتم ال بینما)السلوك  الترمیز،

 المنبهات تتالءم ال بحیث والصدمات الكوارث في مثال الحال هي كما  االستقبال العصبي جهاز الجهاز

 ما وهذا اإلنسانیة للتجربة السوي اإلطار تتخطى ألنها المعرفیة ونماذجه الشخص خبرات مع الطارئة الخطیرة

 ناشطة الصادمة األنباءات تبقى الحالة هذه وفي األنباءات معالجة في واالضطراب التشویه حدوث إلى یؤدي

 حتى الوعي عتبة عن یبعدها أن عبثا یحاول الذي الشخص على المؤلم ضغطها في تستمر وهي الخام وبشكلها

 مثل السلبیة الدفاعیة الوسائل بعض استخدام إلى عادة یلجأ المصدوم الشخص أن غیر .واألمان بالراحة یشعر

 .الصدمة بعد ما الضطراب البارزة السمات تشكل الدفاعیة الوسائل هذه و .والتجنب والتبلد النكران

 المشاعر إلى وتؤدي آلخر حین من رأسه وبعنف تغزو إنها بل الشخص وعي عن تغیب ال المنبهات أن ویبدو

                                                              .بالصدمة المرتبطة المأسویة واألفكار والصور المؤلمة

  71).ص, 2004،  غسان یعقوب(                                                        

 وصور أفكار كوابیس، (الصدمة  لذكرى القهري التكرار لمبدأ تخضع الصادمة المنبهات أن یعني وهذا

 من ولیس كامل، بشكل معالجتها تتم حتى الشخص على تضغط الصادمة المنبهات تبقى وهكذا ...)دخیلة



 التجنب عملیات بین دائم تأرجح هناك لذا .الصدمة لطبیعة نظرا المعالجة هذه تحدث أن الممكن أو السهل

   العملیات وهذه والتبلد، والتكرار

  .الصدمة  الحتواء محاولة كل تسبق

   71).ص,  2004، غسان یعقوب(                                                

  :السیكولوجي النموذج 3-4-

 بعد ما اضطراب لتفسیر 1985 من كل حاول  green,wilson& lindey واجتماعیا نفسیا نموذجا یضعوا أن 

 شخصیة على أخرى جهة ومن وطبیعتها حدتها على جهة من یتوقف الصدمة مصیر بأن یعتقدون وهم الصدمة

 آثار تخطي على قادرا المصدوم كان كلما مالئمة والبیئیة النفسیة العوامل كانت كلما إذ . البیئة ودور المصدوم

 هم خاصة الطبیعیة الكوارث ضحایا بأن نقول أن المؤسف ومن . معقول حد إلى التكیف واستعادة الصدمة

 والحروب التعذیب ضحایا بعكس اإلنسانیة والجمعیات والمنظمات األفراد جانب من واالهتمام العون یلقون الذین

 نظرة إلیهم ینظر فالمجتمع . الفیتنام في قاتلوا الذین األمریكیین الجنود على مثال تنطبق الحالة وهذه . واالعتداء

                 .والمجرمین المنحرفین من جماعة ویعتبرونهم احتقار

   73).ص، 2004، یعقوب غسان(                                                        

إلى أن األصل الخارجي للصدمة ال تؤثر في  مارتن یشیر) : السیكوسوماتي( يالتناول النفسو جسد - 3- 3

حد ذاتها كقیمة بارزة ففقدان شخص قریب قد ال یكون صدمیا عند شخص راشد في حین قد یتسبب عبور الغبار 

عبر أشعة الشمس في إحداث ذكریات صدمیة عند شخص أخر و یرى مارتن أن الصدمة المبكرة تعتبر بمثابة 

طة البدایة األمراض النفس جسدیة إذ أن الخلل التنظیم بالوظائف النفسیة عنصر مؤدي إلى خلل التنظیم ونق

یحدث بسبب إحداث صدمیة تتجاوز قدرات الفرد على االرصان العقلي، فاألرصان العقلي هو العمل الذي ینجزه 

  .الجهاز النفسي في السیاقات مختلفة بقصد السیطرة على المثیرات التي تقل إلیه ویصبح مرضیا

أن ما  مارتنیضیف  ص هذا العمل في مكاملة االثارات في النفس وٕاقامة صالت تواصل فیما بینهم، كماویتخل

لل التنظیم التي تأخذ دائما اتجاهها ضد تطورات فتضرب أوال ــیتبع الصدمة عند الفرد البشري هو حركة خ

، أصلها أما التثبیت تمس األنا  البنیات األكثر تطورا وال یتوقف خل التنظیم إال إذا توقف على مستوى نقطة

  .  اختالل التنظیم العقلي مما یحدد شدتها هو قیمة االختالل ولیس نوعیة الحدث  داخلي أو خارجي تصیب

) 125 p .1976 .Seligman martin(  



أن الصدمة النفسیة تقاس حسب كمیتها ونوعیتها ولیس حسب طبیعة الحادث التي أثارها بحیث  نمارتویؤكد 

یرى أن هذه الوضعیة تؤدي إلى تشكیل قوتان متصارعتان فیما بینهم األولى تثیر الصدمة ،و الثانیة تحاول 

  .تخفیف من هذه اآلثار و تفریغها

) 125 p .1976 .Seligman martin(  

 )كالحداد مثال(فهوم الصدمة ینحصر فقط على الصدمات الخارجیة الظاهرة إلى أحداث معینة كما یضیف أن م

إذ یختلف بعدها النفسي من فرد األخر إذن فالصدمة تعمل على عرقلة التنظیم العام عند نقاط ومحاور التطور 

   .(désorganisation):ى بــأثناء  المرحلة التطوریة فهي تعارض التنظیم العام و بالتالي تفسده وهذا ما یسم

 سمیت هنا ومن البسیكوسوماتیة االضطرابات عن المسؤولة هي ویشیر اصحاب هذا االتجاه الى ان األعصبة

 : إلى األعصبة هذه یقسمون وهم بالبسیكوسوماتیة األعصبة هذه

 .النفسي الجهاز تنظیم سوء عن وینجم السلوكي العصاب -أ

 یقسم هنا ومن درجات على هذه الكفایة وعدم النفسي التنظیم كفایة عدم عن وینجم الطبعي العصاب - ب

 :وهي درجات ثالث إلى الطبعي العصاب

 العقلنة جید 

  العقلنة مؤكد غیر 

  .العقلنة سيء 

 وهو الصدمة موضوع في األهمیة فائق جانب تغطیة بهدف النظریة المنطلقات هذه على نركز هنا ونحن

 أن المحللون یقول كما الموت حدود إلى یصل أن یمكنه والذي الصدمة آلثار الجسدي بالتظاهر المتمثل

 جهازه خلل بسبب وذلك والرضوض النفسیة الصدمات تحمل على قدرة أقل یكون األعصبة بهذه المصاب

                            .)25 ص ، 1990 ، النابلسي احمد محمد(       . بالعصاب إصابته عن أصال المسؤول النفسي

یرد هذا التیار االضطرابات إلى المیكانیزمات األساسیة للتعلم ومنها نجد اإلشراط   :التغیر السلوكي -3-4

حیث أن مفهوم السلوك لحالة الضغط ما بعد  (Mounier)1960الكالسیكي واإلشراط اإلجرائي اللذان عمال بها 

یر إستجابة الصدمة، وهي الوضعیة المربعة التي تثیر رد فعل وجداني وقلق الصدمة تعتبر كمركز لتطو 

 :ومضطرب على ثالث مستویات

 المستوى السلوكي. 



 المستوى الفیزیولوجي. 

 المستوى المعرفي.  

وعندما تجتمع هذه . إلخ...وهذه الوضعیة تحتوي على عدة متغیرات نوع الحادث الصادم، مكانه، طریقة حدوثه،

أي كل مثیر یعطي استجابة كما أن األشراط . األخیرة كلها لكون الحادث الصادم على شكل إشراط كالسیكي

 المختلفة السلوكات لدراسة العلمیة جاربالت تعددت لقدالكالسیكي حسب سكینر فهو یأخذ بعین االعتبار التعمیم 

 الفعلي الشرطي باالرتباط یعرف ما  (1953)سكینر  أسس حیث النظریة هذه في متعددة نماذج وظهرت

 أو استجابة صدور احتمال لزیادة صحیحا مدخال تعد كونها السلوكات، في تتحكم الخارجیة البیئة أن ویعتبر

 عدة السلوك تدعیم +السلوك صدور  =السلوك تكرار  (:التالي الشكل ذلك على وصاغ االحتمال هذا خفض

 المنبه  على فعل كرد تصدر استجابة مباشرة هو الذي االنفعالي، السلوك أسماه ما بین )سكینر( ومیز ،)  مرات

 لیس الكائن، عن یصدر الذي السلوك الفعلي" أن  و أوضح ، ) الصدمة توتر حاالت مثال، عنه تعبر ما وهو(

 إلى یهدف مضطربا أو سویا كان سواء تلقائیا، عنه یصدر بل محددة ، خارجیة لمنبهات كاستجابة فقط

 .بالصدمة ترتبط لمواقف التجنب حالة مثال عنه تعبر ما وهو  معینة نتائج على الحصول

 متمثلة غایة ولها العضویة الوحدة وظائف بین ترابط حصیلة السلوك أن  "كانتور " و" لتولمان  "كل من  واعتبر

 إتجاه على القصدیة النزعة بذلك لیدخل البیئي ، المثیر إلتقاط بعد تحقیقه إلى تهدف الذي الغرض في

 الضغوط اضطرابات ظهور في كبیر دور لهما عاملین من المكونة "1960" نظریة مورر وتذكر السلوكیین،

 والخوف القلق یظهر مشروط غیر منبه بمثابة الصدمة حدث فیها یكون حیث المحاربین، عند للصدمة التالیة

 األصوات مثل الصدمي بالحدث ما اقترنت خبرة( طبیعي غیر منبه یصبح أو الطبیعیة ، باإلستجابة الالشرطیة

 بالخوف المتمثلة المشروطة اإلستجابات وتظهر مشروطا منبها  )المثیرات من وغیرها اإلطفاء سیارات أو العالیة

 .سلبیة   بصورة التجنب سلوك یسلك أن إلى وتؤدي بعدم الراحة، بسببها المریض یشعر التي والقلق

ویوجد معنى أخر للصدمة النفسیة والذي یركز على سمات و شدة الضغط الذي یكون الصدمة والتي تكون 

إضافة  )واألشراط الجزائياألشراط (لخلق استجابة معینة على حساب النماذج المتعلقة سابقا  )شدة+سمات(كافیة 

    .  )اإلدراكات(إلى متغیرات أخرى تلعب دور كبیر في استمرار االضطراب و نجد منها المتغیرات البیولوجیة 

                                                    ).75، ص 1999 غسان یعقوب،(                                                     

  :التیار المعرفي- 5- 3

 المعرفي، العجز المعرفیة،اإلنحراف المعرفي، الوظیفة في أساسیة إختالالت ثالثة بین المعرفیة المقاربة تمیز

 . وظیفیا الخاطئة واإلعتقادات



 في تعالج التي القاعدیة المعرفیة الوظائف بعض تحقیق على القدرة عدم في یظهر فهو األول للخلل بالنسبة

عدم  أو ما خبر فیه سمعنا الذي السیاق تذكر على القدرة عدم مثل سلوكات تنفیذ أو اإلنتباه أثناء أو الذاكرة

 عملیة في العجز المعرفي یخص فیما أما مفیدة، الغیر أو بالموضوع لها ال صلة التي المعلومة كبح استطاعة

 وحسب النموذجي ، المعتقد طابع تعطي التي العامة الصبغة التأخذ فإنها التأویل، وأثناء والذاكرة اإلنتباه

مثل  أخرى، معلومات  حساب على المعلومات أنواع بعض تفضیلیا الفرد ،یعالج" anderson " أندرسون

تقوم  والتي معرفیا الخاطئة اإلعتقادات وأخیرا ما، خطر فكرة تثیر التي تلك أو سلبي طابع لها التي المعلومات

  إدراك على خاص لون فتصبغ الداللیة الذاكرة في مخزنة مفاهیم تكون بین الترابطات من معقدة مجموعة على

 بأن یعتقد الفرد كان إذا مثال، والعالئقیة والوجدانیة المعرفیة النفسیة عملیاته بتعدیل للعالم الخارجي  وفهم الفرد

 سیصبح العمومیة التظاهرات في المشاركة من موقفه فإن سلبا، علیه الحكم إلى سیؤدي الجمهور أما الظهور

   . متشنجا

 )33 ص ، 2002 ، شریت محمد أشرف (                                         

 وطریقة دخولها منذ الصدمة، أثار مراحل مختلف في الفرد سلوكات تأرجح االعتبار بعین المعرفیة النظریة تأخذ

 العاملة الذاكرة من وٕابعادها منها التخلص ألن الطویل، المدى على معرفیة كأنماط تدریجیا فتتكون مواجهتها،

 . الصدمة بعد تغیرت التي األنماط من نمط تصبح بأن لها یسمح مما وصعب، بطيء

أو  الفعلیة المتكررة عودته ثم وزواله ما لحظة في المفاجئ الموت مواجهة أثناء أنه النظریة هذه رواد ویرى

إن  . الصدمات من النوع هذا التعامل مع كیفیة المرنة النفس حتى ویفقد النفس صالبة یفتت باستعادته، معایشته

 یعد فلم والتحكم السیطرة یفقد فیما ال، ام موفقة كانت إن وال یدري سلوكاته في الیتحكم الفرد یجعل الكارثة هول

 العملیات مجموعة لكون اللحظات، تلك في للموقف والمناسبة الصائبة والسلوكات ت القرارا أخذ على قادرا

            .  مكتسبة معرفیة فرضیات توظف المعرفیة الترجیعیة ضمن التغذیة الذهنیة

 )33 ص ، 2002 شریت، محمد أشرف (                                            

والذي یتوقف على نظرة الشخص ترمي هذه النظریة إلى اإلدراك، والمعنى الذي یعطیه الفرد عن الحدث الصادم 

إلى ذاته وعالمه نعني بهذا كل یمس قیم ومعتقدات والنماذج المعرفیة التي ینتابها والتي تمیز الفرد عن غیره 

  .ومما ال شك فیه أن الصدمة تزعزع هذه البنیات الشخصیة

 Structure cognitive)مفهـوم البنیة المعـرفیة العـرضیة ) FAO et koala1973 (أوجد كل من  - 

propositionnelle) بعیدة المدى والتي تتركب من أنظمة الخوف الثالثة التالیة:  



  système gitée-Affectifالنظام المعرفي العاطفي 

 système physiologiqueالنظام الفیزیولوجي 

   système comportementalالنظام السلوكي 

حذیر الفرد أو الهروب فــي حالة وجود خطر ولكــن إذ فشل فـي إعطاء حیث تعمل هذه البیانات الثالثة على ت

أن الدماغ هو عبارة عن تجمع من  )chentoule )1974معنى لهـذا الخطـر توجه في الوضعیة المثیرة ویرى 

العقد التي تعالج المعلومات المرتبطة على شكل شبكة منظمة ومتسلسلة لجمع وتخزین المعلومات والمعارف 

نفعاالت والسلوكیات وتتفاعل حسب نوع ودرجة وقوة المثیر في حالة تعرض الفرد لصدمة نفسیة فان الحذر واال

و الیقظة نشاط مستمر وكل معلومات جدیدة ترفع میكانیزم الدفاع الكف والذي یكون في االستشارة وتكون 

اه المفرط ومن ثم استعداد الفرد لوجود نشیطة عند األفراد المصدومین نفسیا وتكثر تدفق استجابات الحذر واالنتب

      .  (Dsm4)الخطر والمدرسة المعرفیة تتبنى تفسیر الدلیل التشخیصي 

  ).76، ص 1999 غسان یعقوب،(                                        

 الهویة لدراسة إریكسون نظریة علىWilson 1972- 1977اعتمد   :الهویة وغموض ویلسون نظریة 6- 3

 لضغوط یتعرضون الجنود أن ووجد سنة 24و 18 بین  أعمارهم تتراوح الذین فیتنام في المقاتلین الجنود عند

 مرحلة هي المتأخرة المراهقة مرحلة أن المعلوم ومن.اإلیجابیة الهویة نمو لدیهم تعرقل شدیدة ومخاوف

المهنة  تحدید ، القیم وعالم الشخصیة بناء ، واالختصاص الشهادة ، األكادیمي النجاح(  االستحقاقات

 .مالئم بشكل اإلیجابیة الهویة وبناء الطموحات هذه بتحقیق تسمح ال الحرب أن غیر) ...والمستقبل

 ومن .والطموحات الواضحة واألهداف اإلیجابیة الهویة تنقصهم فیتنام حرب في الجنود بأن ویلسن ووجد

 أنهم یعني وهذا ...العزلة الطموح، قلة بالنفس، الثقة عدم الیأس، والفكري، العاطفي التبلد :لدیهم البارزة الصفات

 وسیطر الذات تقدیر لدیهم وانخفض األلفة مكان حلت التي فالعزلة .النمو متطلبات تحقیق في أخفقوا قد

 .هویتهم على الغموض

 غیاب وٕالى المراهقة استحقاقات تحقیق إلى فیتنام في المقاتلین الشبان إخفاق إلى المؤلم الواقع هذا ولسن ویرد

 المقبلة حیاته في والتقدم النجاح بتحقیق للشخص یسمح لن اإلخفاق هذا .المجتمع جانب من لهم الالزم الدعم

 .اإلیجابیة الهویة بناء في كبیر إخفاق ألنه

 :النفسیة الصدمة أشكال -  4

  :األساسیة الصدمات -   1-4



 المألوف عن تشذ التي الخبرات تلك أو الفرد یعیشها التي المؤلمة بالخبرات یتصل الصدمات من النوع هذا

 أي تستحدثها أن یمكن ال التي و الحاسمة النفسیة اآلثار لها تكون الخبرات وهذه نموه، خالل الفرد لها ویتعرض

  .والبلوغ   الوالدة صدمتي هما نموه ومراحل حیاته خالل الفرد یصادفهما صدمتین أخرى ، وأهم صدمة

 ).18 ص ،1997 عباس، فیصل(                                                             

   :المیالد صدمة 1-1-4

 لذا بعد، فیما قلق لكل قاعدة تصبح والتي اإلنسان یعیشها خطیرة وضعیة أول الوالدة تعتبر : المیالد صدمة

 في ، 1923 سنة Otto Rank هو المیالد صدمة عن تحدث من أشهر ولعل صدمة المیالد صدمة تعتبر

 منه ویصیبها الطفل نفس له تهتز حدث المیالد أن اعتبر حیث Le traumatisme de la naissance كتابه

 .الحقا القلق أصل یكون الذي الشدید القلق

 لهو الرحمیة الحیاة من بانتزاعه األولى جنته من الطفل فخروج عصاب، لكل نواة أو األولي النموذج واعتبرها

 صاب الع وتسبب البدائي القلق مباشرة تنشط النفسیة الصدمة وأن عصاب، كل وأصل قلق لكل األولي النمط

 اآلن لحد تتحقق لم التي المیالد لذكرى العاطفي التحقیق إثارة على الخارجي الموت خطر یعمل حیث الصدمي

     .الشعوریا

 ).123 ص ، 2002 نوف، سمیر فیكتور(                                         

 نموذجیة بطریقة المیالد صدمة إنتاج یتكرر الصدمي العصاب في تظهر التي المزعجة األحالم خالل فمن

 كان مهما عزیزا شخصا نفتقد فعندما . به لقة المتع التفاصیل بعض مع الراهن الصادم الحادث قناع تحت

 اللبیدو فصل إلى یهدف مؤلم نفسي عمل فیباشر األم، مع األساسي الفراق ذكرى یحیي الفراق هذا فإن جنسه

 هو الرحم وبونتالیس البونش وحسب .المیالد لصدمة النفسي التكرار مع یتوافق ما وهو المفقود الشخص هذا عن

 بیئة الرحم باعتبار بالقسوة تتمیز خارجیة حیاة إلى الداخلیة الحیاة تلك من طرد هو والمیالد والسعادة، اللذة منبع

 المیالد لحظة بالهلع الطفل یصاب ثم ومن الصراعات فیه والتوجد تهدیدا له بالنسبة یشكل ال للطفل مثالیة

 حسب الصدمة هذه مواجهة إمكانیة له لیس ألنه ،للرحم لیعود النمو خالل حنین دائم لدیه بشدة ویضل ویبكي

 "ریبل مرغریت" تدعمه ما بعد، وهذا یكتمل لم النفسي الجهاز الن الشخصیة نمو على تأثیر لها یبقى ال  "فروید"

               .الفیزیولوجیة  القلق لمظاهر نموذجا الوالدة عند األوكسجین نقص على الفعل ردود أن حیث ترى

 ).123 ص ، 2002 نوف، سمیر فیكتور(                                             



 كموضوع بالثدي الرضیع فعالقة والدته، منذ الطفل عند واإلحباط اإلشباع یتعاقب :الفطام صدمة 2-1-4-

 یرسم إذ المواضیع من الرضیع مواقف تتراوح وهكذا الفطام، أثناء وكریه سيء كموضوع به عالقته تعقبها جید

 القلق ینبع هنا ومن بحقیقتها فعال الصورة هذه ترتبط ال وقد جیدة، أو سیئة المواضیع هذه تجعل هوامیة صورة

 .والعصاب

 الخارجي، العالم مع والعالقة التغذیة له تؤمن فهي الطفل، زراعة میدان هي األم أن كالین میالني ترى كما

 كالین میالني ومبدأ الفطام وصدمة الوالدة صدمة في تسهم فهي الهجر، أنواع كل منبع الوقت نفس في وهي

 .والعدائیة  والقلق والسيء الجید الموضوع وبین والواقع الهوام بین اإلنشطار هو

N.Sillamy, 1996, P.211-212)                                   ( 

   بنضج المرتبطة والفیزیولوجیة النفسیة التحوالت مجموعة هو البلوغ" أن Sillamyیرى  :البلوغ صدمة 3 1-4-

مراحل  خالل بها یمر فرد لكل محتمة مرحلة والبلوغ الرشد، مرحلة إلى الطفولة مرحلة من االنتقال ویمثل جنسي

      ,p 212 (N .Sillamay, 1996(                                       .        نموه 

 قد التي واالضطرابات الهویة أزمة عن تعبیر فیها الصدمة هذه الن وبیولوجیة نفسیة وأزمة صدمة تعتبر ولهذا

 ولیس بطفل لیس الفترة هذه في فهو .نفسه الفرد یطرحها التي المبهمة التساؤالت من آتیة وهي البلوغ عن تنتج

 بصراع یصطدم واستقاللیته هویته عن الفرد المراهق بحث إطار وفي بالمجتمع، مكانته هي أین إذن براشد

 صدمة تضاهي البلوغ فصدمة لهذا الواقع في كائن وماهو النزویة الداخلیة الفرد متطلبات فیه تتجابه نفسي

 من والتي الالشعور في مكبوتة كانت داخلیة إلثارات إحیاء تناسب البلوغ فترة أن"فروید" یرى وكما .المیالد

   . إلى عصابات تؤدي أن الممكن

                                                  ). (N .Sillamay, 1996, p212    

 كانت ،وٕاذا عنیفة تكون وقد بسیطة تكون قد حیاته في ألحداث معرض فرد كل :الحیاة صدمات  4- 1- 4

 أو الصدمي الحدث كمعایشة مباشرة الصدمات هذه تكون أن یمكن وعموما نفسیة، صدمة له تسبب فهي عنیفة

  .الحدث سماع أو كمشاهدة مباشرة غیر

 طبیعیة عنیفة صدمات عن ناتجا یكون الصدمات من النوع هذا :الحدث معایشة عن الناتجة الصدمة2-4-

 كالحروب اإلنسان بفعل مختلفة تكون وقد البراكین، الفیضانات، الحرائق، كالزالل، الفرد نطاق عن خارجیة

 .المرور وحوادث العنف وأعمال

  :الطفولة صدمات 1- 2- 4



 تستغرق مؤلمة األحداث هذه صدمي،وتكون عصاب أو صدمة إلى تتطور قد أحداث طفولته أثناء للطفل تحدث

 األمد طویلة أحداث تكون نفسیا،وقد إعدادا لها إعداده دون للطفل تجري التي الجراحیة كالعملیات قصیرا وقتا

  .بیئته من الفرد یلقاها التي القاسیة المعاملة الوالدین،أو بین كاالنفصال

(Norbert sillamy,1998, p280) 

   دینامیت،: انفجارات  فیه مكان في بالتواجد الفرد لها یتعرض :قنبلة انفجار عن الناتجة الصدمات 2- 2- 4

  

   .والنفسیة  البیولوجیة  من الناحیة سیئة آثار له یترك مدافع،مما قنابل،

  ) 58 ص ، 2000 طه، القادر عبد فرج(                                           

  :الحدث معایشة دون مؤلم خبر سماع عن الناتجة الصدمة3  2-4-

 دون نفسیته على یؤثر مما عزیز شخص أي إلیه المقربین أحد فقدان خبر الفرد سماع عن الصدمة هذه تنتج 

 وٕان إنسانیة لتجربة المألوف اإلطار یتخطى حادث من الشخص یعیشه ما كل وعموما الفقدان ظاهرة حضور

 الزوجة على أو الجسد أو الشخصیة الحیاة على الخطیر التهدید مثل فرد أي لدى مؤلما الحدث هذا یكن

 منصب فقدان عن الناتجة الصدمات تلك ، الصدمات تلك ومنجنسي  إعتداء أو قتل جریمة رؤیة أو واألوالد،

     .  غیرها أو المرور لحوادث التعرض فادحة أو مالیة خسارة أو خطیر بمرض عمل،اإلصابة

  )58 ص ، 2000 طه، القادر عبد فرج(                                         

 ویحدث توفلر یقول كما اإلثارة في لإلفراط كنتیجة تكون :الحضاریة الصدمة أو المستقبل صدمة 4-2-4-

 التكیف على الفرد قدرة التكیفي بمداه ویقصد التكیفي مداه یتجاوز بشكل التصرف إلى الفرد یضطر عندما ذلك

 الزیادة في إفراط وبدون معقوال اإلثارة مستوى یكون عندما إال الناجح التكیف تحقیق یمكن وال التأقلم أو

 من فالتقلیل الجسد، انهیار إلى یؤدي الذي األمر اإلحتیاجات إثارة في اإلفراط من توفلر یحذر ولهذا أوالنقصان

                                                  )285 ،ص1990النابلسي ،  أحمد محمد(                     .السلیمة التنمیة لتحقیق أساس اإلثارة

   :النفسیة الصدمة أعراض - 5

 هذه في وتختلف .الوقت مع وتستقر األعراض ظهور وبین الصدمة بین فاصلة فترة هي :الكمون فترة 1-5

 على تنتمي التي النفسیة للصدمة السابقة المهیأة العوامل و ذاتها الصدمة واختالف األشخاص باختالف الفترة

 فترة(الفترة هذه العلماء سمى وقد المصدوم فیه یعیش الذي االجتماعي المهاد وفي المصدوم، بنیة صمیم



 إصالح محاولة في األنا دفاعات به تقوم الذي الدینامي العمل إلى ترمز تعابیر) االجترار فترة(أو )الحضانة

 )الواضحة العیادیة التظاهرات قبل أي (المرحلة هذه في الصدمي الضرر واكتشاف الصدمة، عن الناجم الخلل

 .وحدة المصدوم لكسب وذلك الوقائي الصعید على رئیسیة خطوة یعتبر

 )42ص ،1990 النابلسي، أحمد محمد (                                           

 له شيء وكل الصدمي بالحدث المرتبطة األفكار عن االبتعاد اإلمكان قدر الفرد یحاول :التجنب تناذر 2-5

 الفرد یبذل كذلك والنشاط والحركة التفكیر لتفادي مجهودات الضحیة تبذل حیث الحدث بهذا ذكرى أو عالقة

 في أیضا التجنب تناذر یظهر وكذا صدمیة ذكریات إحیاء یمكن الشخص أین المكان في التفكیر لعدم مجهودات

 .                    في النشاطات بالمشاركة االهتمام وانخفاض الصدمة من مهم جانب تذكر على القدرة عدم

  )325 ص ، 2009 الخالدي، محمد أدیب(                                          

 :الحــــاد القلــق حــــاالت  3-5

 الشدید، الخوف مشاعر في وتتمثل الصدمي الحدث من األقل على شهر مرور بعد الحاد القلق حاالت تنتج

 تناذراتال هذه إلى إضافة والعمل إذن اإلنجاز على القدرة بعدم الشعور الشخصیة، ،ضعف الوعي انخفاض

 .وسواسیه  عالئم الهستیري، التحول العجز الجنسي :مثل العامة العوارض من عددا الباحثون یصف

  )45 ص ،1990 النابلسي، أحمد محمد(                                             

 :الجسدیة  النفسیة األعراض 4-5

 .تفاصیلها وبكل الذاكرة في یترسخ النفس في وقعها ، الحس أعضاء على مباغت هجوم هي الكارثة، فجائیة

 عن یعبرون المرضیة ، فاألطفال الحالة على الدال األساسي العنصر وهو  : الكارثة معایشة تكرار  1- 4- 5

 الذهن شارد الطفل یكون عندما خاصة حسیا، الحدث معایشة ألعابهم وفي ، رسوماتهم في ذلك بتمثیل صدمتهم

 وأثناء مدرسي، بعمل منشغال أو التلفزیون، شاشة أمام یكون عندما مثال، فكري استرخاء حالة في یكون أي

                         (DSM4 , 1998, p65) . .النوم

 دون بها مروا التي والخوف الذعر حالة یسردون الصغار المصدومین :المعرفیة الوظیفة اضطرابات  2- 4- 5

 دخیلة، أفكار نتیجة الوقائع، تتالي سرد في اضطراب هناك زمنیا، متتالیة غیر بصفة لكن حدث، أدنى نسیان

فكري  بطء قلق، و توتر حالة فهي الكبار أما الحادثة، وقائع تتالي سیر وتقدیم تأخیر وبالتالي التوقع مثل

 .وتهیج حركي فرط وحركي أحیانا



 األطفال ، األعراض من مجموعة تمثله النشاط فرط :المعاشي والجهاز الحركي العصبي النشاط فرط 3- 4- 5

 فعل وردود استنفار حالة ، قلق نوبات في الكبار مع ،ویشتركون الحركة بفرط یتمیزون بالصدمة المصابین

  .ذاتیة مراقبة كل غیاب أي دوافعهم، مراقبة في كبیرة صعوبة األطفال من الكثیر یجد كما ارتجاف، مع سریعة

 حالة منع وبالتالي  النباهة ، حالة على اإلبقاء في المتمثلة المقاومة حالة نتیجة األرق :النوم اضطراب 4- 4- 5

 األحالم بسبب النوم، من المتكرر االستیقاظ حاالت وهناك .النوم مراحل أول في للدخول الالزمة االستــرخاء

 .المزعج الحلم تذكر دون تعرق، شدید، قلق القلب، خفقان ذلك ویصحب المزعجة ،

 في ألم صداع، للصدمة، المتعرض منها یشتكي التي الجسدیة األعراض من :جسدیة اضطرابات 5- 5-4

 .تقيء أحیانا القلب، تعرق، خفقان البطن،

 في اضطراب المرأة، لدى الشهریة العادة في اضطرابات نفسي، جنسي ضعف :جنسیة اضطرابات  6- 5-4

  .الجنسیة  الغدد

. (DSM4 , 1998, p65)                                                

 الحدث بأن تجاهل یمكن وال الصدمي الحدث فعال یتركها التي اآلثار وهي  :للصدمة االكلنیكیة األعراض5-5

 واضحة، إكلینیكیة أثارا لدیهم تظهر ال البعض كان فإذا. الحس المرهفو األشخاص على بشدة یؤثر الصدمي

 بالتغیر اإلحساس الطمأنینة، بعدم اإلحساس بالخجل ، یحسون من أنهم نفسیا یعانون نجدهم بالعكس فإنه

 والذل ، االحتقار ونظرة لها المجتمع  بكراهیة اآلخرین،الشعور بالغرابة واالنسحاب كما تحس المعنفة عن والتمیز

 . مهانة بأنها تشعر

كما تخلف الصدمة عن العنف أو االعتداء نقص واضح في الثقة بالنفس تجعل من المتعرض للحدث الصدمي 

 السلبیة المشاعر من وغیره یعیش في اضطراب وتذبذب في األفكار والمشاعر ،إضافة إلى مشاعر الدونیة هذا

  .األخرى

 ما توثر أو ضغوط أو اضطراب عبارة أن إلى نشیر إلى المهم من:  اضطراب ضغط ما بعد الصدمة- 6

 الظهور في تدریجیا بدأت أنها غیر1980عام  قبل النفسي الطب من قاموس في موجودة تكن لم الصدمة بعد

 بعد أو الحرب میادین في الجنود على النفسیة األعراض بعض اكتشفت حیث الثانیة العالمیة الحرب انتهاء عقب

 والصدمات والفیضانات الكوارث إلى تعرضوا الذین األشخاص على ذلك تعمیم تم وقد ، الحرب من عودتهم

 بعد الشدة اضطراب  تصنیف 1980 عام في رسمیا وتم الناس من كبیرة مجموعة تشمل والتي الحیاة في الكبیرة

 الرابطة تصدره الذي لالضطرابات الثالث واإلحصائي الشخصي الدلیل في مرضیة مستقبلة كفئة(  الصدمة



 تماما، محددة غیر األمراض من التشخیصیة الفئة لهذه العملیة التسمیة كانت حین في النفسي، للطب األمریكیة

  .حیاة اإلنسان قدم قدیمة تعتبر المشكلة أن إال التسمیة الحدیثة أن من الرغم وعلى

 ) 81 ،ص 2002 رضوان، زقار و الرحمن، عبد موسى سي(                     

 لضغط التعرض التي تتبع األعراض  :بأنه الصدمة بعد ما اضطراب النفسي للطب األمریكیة الجمعیة وتعرف

 جرح أو متخیل أو حقیقي تهدید یتضمن الذي للحدث یتعرض الذي للشخص المباشرة الخبرة یشمل شدید صدمي

 لجسد تهدید أي أو الجرح الموت، یشمل الذي الحدث مشاهدة أو الشخص لجسد آخر تهدید أي أو خطیر

 أو بالموت تهدید أو خطیر إیذاء أو متوقع غیر أو عنیف موت عن العلم أو آخر لشخص أو نفسه الشخص

  .عزیز  قریب أي أو األسرة من أفراد لفرد اإلیذاء أو الجرح إلحاق

(DSM IV, 1994. p463)  

 لحادثة متأخرة استجابة" بأنه (PTSD)  ،  (WHO)العالمیة  الصحة لمنظمة  10التشخیصي  الدلیل یعرف

 یتعرض من لكل نفسیاً  كربا تسبب كارثیة، أو تهدیدیة الصدمة بعد  طبیعة ذات تكون جدا، ضاغط موقف أو

 في أخرى أو أخر موت مشاهدة أو خطیرة ، حادثة أو معركة أو إنسان، صنع من كارثة قبیل من تقریبًا، لها

   أخرى  جریمة أو اغتصاب أو إرهاب أو تعذیب ضحیة أفراد یكون أن أو عنف، حادثة

 )   82، ص2002 ،الداهري  صالح (

                                                                                                      .  للموت  تجربة معرضة عرف لشخص تحدث النفسي الكرب من حالة : انه ( 2008 )باتل  عرفه  كما

  )2008،295 باتل،  (                                     

 بأن وتتمیز صادم لحدث التعرض عن تنتج أزمة عن عبارة بأنه الصدمة بعد ما اضطراب الباحث یعرف كما

 تیقظه و توتره ویزداد عواطفه وتتخدر بها، یذكره ما ویتجنب الصادمة الخبرة یعیش بأنه الشعور یعاود الطفل

 وتكون متوقعة وغیر مفاجئة أحداث فهي نفسیا الصادمة أما الخبرة الضاغطة ، األحداث تجاه الحادة فعله وردود

 بالخوف الطفل لها ویستجیب حیاته، أو الطفل صحة تدمر أو تهدد بحیث العادیة اإلنسانیة الخبرة حدود خارج

 .الرعب أو والعجز الشدید

 هي االضطراب هذا في األساسیة الخاصیة إن :الخصائص التشخیصیة الضطراب ما بعد الصدمة  - 7

 الرابع واإلحصائي التشخیصي الدلیل في وردت محددة نفسیة أعراض في ینعكس وهذا الصدمیة الذاكرة

 :كالتالي )(DSMIV  لألمراض النفسیة



 :كالتالي وحدث صدمي لحدث الشخص تعرض -أ

 أو بالموت تهدید أو حقیقي موت تضمنت أحداث واجه أو شاهد أو بخبرة الشخص مر 1-

 .واآلخرین الفرد لسالمة شدید تهدید أو بالغة إصابة

 سلوك صورة في هذا یظهر األطفال حاالت وفي والتعب بالعجز إحساس و الخوف الفرد استجابة تضمنت 2-

 .مضطرب

 :التالیة الطرق من بأخرى أو بطریقة الصدمي الحدث معایشة إعادة تتم -ب

 .أو مدركات أفكار أو ذهنیة صورا یتضمن وذلك وضاغط ومقتحم متكرر بشكل الحدث تذكر 1-

 .األحالم في وضاغط متكرر بشكل الحدث استعادة 2-

 .عائد الصادم الحدث وكأن الشعور أو التصرف 3-

 والتي جیة خار أم كانت داخلیة الذكر سالفة للمثیرات التعرض عن شدید نفسي انضغاط 4-

 .الصدمي الحادث من الجوانب بعض تشبه أو ترمز

 .الذكر سابقة للمثیرات التعرض عند تحدث فیزیولوجیة استجابات 5-

 .االستجابات في عام هبوط إلى إضافة الصدمي بالحادث مرتبطة مثیرات ألي المستمر التفادي -ج

 .دائم بشكل االستثارة زیادة أعراض -د

 .األقل على شهر لمدة مستمرة األعراض -ه

 األنشطة في تدهور إلى یؤدي أو واضحا إكلینیكیا انضغاطا یسبب الصدمة بعد ما ضغط اضطراب -و

   .هامة أخرى جوانب أو الوظیفیة أو االجتماعیة

   :إلى PTSDقسم  وقد

 أشهر ثالثة من أقل األعراض تستمر عندما  :حادة حالة.  

 فوق فما أشهر ثالثة من األعراض تستمر عندما  :مزمنة.  

 للضغط المسبب العامل من أشهر ستة بعد األعراض ظهرت إذا  :متأخرة.   

  :العصاب الصدمي /ثانیا



 المیدان هذا في الباحثین حسب  وذلك الصدمي للعصاب مختلفة تعاریف هناك :الصدمي العصاب تعریف 1-

 :التعاریف هذه بعض عرض سیتم ولهذا التخصص وكذا

 صدمة إثر فیه األعراض تظهر العصاب من نمط :أنه على النفسي التحلیل مجال في الصدمي العصاب یعرف

 نوبة شكل على الصدمة یتخذ وهو بالخطر، مهددة حیاته أن فیها الشخص أحس بوضعیة عموما ترتبط إنتقالیة

   .قلق

  )1987وبانتالیس، البالنش(                                                

 عندما الشخص یظهرعند العصاب أنواع من نوع هو الصدمي العصاب أن نجد النفسي التحلیل نظریة فحسب

 شاهد أو مماثل لموقف تعرض كلما قلق نوبة لدیه فتتولد الموت، یواجه أنه أي حیاته یهدد لموقف یتعرض

 ذلك بحیاته، یودي أن كاد مرور لحادث تعرض الذي آخر فمثال الشخص شخص مع یحدث أمامه آخر موقف

 الخطر مع المواجهة فتلك وبالتالي معاقا، یصبح أو یموت أن المحتمل من كان ألنه صدمة له یسبب قد الحادث

 أخرى ، وبالتالي فالصدمة مرة حدث ما تكرار من خوفا وذلك مثال السیارة قاد كلما القلق لدیه تحدث الموت أو

   . له موقف تعرض أو عنیف حادث جراء الفرد منه یعاني یصبح الذي القلق في متمثلة هنا

 تظهر العصاب من نمط الصدمي أن العصاب  " Freud et psychanalyse " :كتاب في Zoila یقول  و

 أن الممكن من والتي حادة، قلق أو حصر وضعیة أو تهدید  بوضعیة عموما مرتبطة تكون إنفعالیة أعراض فیه

  "شدیدین وذهول هیجان حاالت تثیر

(Zoila, 1986, P 73.)                                                       

 بالفرد تدفع التي حاد قلق وضعیة أو بموقف مرتبطة انفعالیة فعل ردود إلى یشیر هنا الصدمي فالعصاب

 بالتالي. األعراض تلك ظهور إلى تؤدي مما الفرد على قویة تكون الصدمة أن أي الذهول، أو للهیجان

 .حصر أو حاد قلق بوضعیة مباشرة مرتبطة انفعالیة أعراض عن عبارة الصدمي فالعصاب

   الذي النفسي التمزق من حالة هو الصدمة عصاب إن : وهو الصدمي للعصاب آخر تعریف وهناك

 جسده، له ویتداعى به، حلت قد عنیفة صدمة أن سوى شیئا یدري یعد ولم تصدع، قد وبأنه المریض، به  یشعر

  .والجسدي النفسي النهك به ویحل أالضطرابات بعض علیه فتظهر

  )  88،ص 1995الحفني،  المنعم عبد(                                                   



 الفرد یصیب الذي النفسي والتفكك التشقق من حالة على یدل الحفني المنعم عبد حسب الصدمي فالعصاب

 حوله، من یحدث وما لألمور مدرك غیر یصبح بحیث عنیف، لحادث تعرضه عن ناتجة لصدمة یتعرض عندما

 ، وبالتالي األخرى، االضطرابات بعض إلى باإلضافة الصدمة لتلك الراجع والجسدي النفسي بالعیاء یشعر كما

 مما جسده على ویؤثر الفرد نفسیة یصیب تشقق أو اختالل وجود على یدل التعریف هذا في العصاب أن نجد

  .المعتادة والتصرفات السلوك في اضطراب عنه یتولد

 الجمعیة أصدرت 1987 سنة في:  ptsd  الصدمة بعد ما اضطراب الفرق بین العصاب الصدمي و- 2

 كبدیل جاء الذي PTSD الصدمة  بعد ما یسمى اضطراب ما فیه ورد الذي و 4DSM العقلي للطب األمریكیة

 ما االضطراب لحالة التشخیصیة المعاییر الجمعیة هذه حددت 1995 سنة وفي الصدمي العصاب لمصطلح

 یكون (PTSD) الصدمة بعد ما اضطراب أن على النابلسي یؤكد . له المرافقة واألعراض PTSDالصدمة  بعد

 شدید فعل رد

  : األعراض من كبرى أصناف  بثالثة الفعل رد فیتمیز الصادمة، األحداث على

 بكوابیس مصحوبة وتكون األخرى، تلوى المرة حدوثها یتكرر الصدمة بأن الشعور أي :التجربة إحیاء 

 .بالصدمة تتعلق مزعجة وذكریات متكررة

 الصادمة بالتجربة یتعلق ما كل لتجنب قوي حافز :التحاشي. 

 اضطرابات الوضع عادة هذا یسبب. التركیز وصعوبة والعصبیة بالتأهب مستمر إحساس :مفرطة إثارة 

 . للنوم الخلود في وصعوبة النوم أثناء

من  ینجو من حیاة روتین خطیرة بصورة وتعیق الیومیة، الوظائف تأدیة في صعوبات األعراض هذه وتشكل

 . حوله من وحیاة الصدمة

 هنا تكون الحالة تجاوزت ما یعرف باضطراب ما بعد الصدمة ویطلق أشهر ستة هذه األعراض تجاوزت فإذا

  .الصدمي  العصاب اسم علیها

 من أیضا یعرف وٕانما الممیزة أعراضه خالل من فقط یعرف ال العصاب إن:الشخصیة العصابیة الصدمیة -  3

 القلق، والرهابیة عصاب وراء تكمن القلقة ،فالشخصیة) بذلك لإلصابة المرشحة(وراءه  الكامنة خالل الشخصیة

 یختلف الصدمي لكن العصاب القهري، الوسواس عصاب وراء وراء الهستیریا ، والشرجیة والهستیریة الفوبیا وراء

 یحدث إنه بل كامنة ، شخصیة یستند إلى ال بالتالي وهو راهنا عصابا كونه حیث من األعصبة هذه كل عن

 حدوث بعد ولكن الصدمیة عن الشخصیة العصابیة الحدیث یمكننا ولذلك .حدوثه بعد الشخصیة في ممیزا تغییرا

                                                                                                                                      . الصدمي العصاب



 )4 6ص ،1990 النابلسي، أحمد محمد(                                        

 Fenichel یعرف  كما والتبعیة ، والنكوص والكف الخوف بعالمات الشخصیة هذه وتتمیز

 :وهي لألنا الثالثة الوظائف بتثبیط تتسم والتي الشخصیة  هذه

 المثیرات تنقیة وظیفة 

 العالم في والنشاط الحضور وظیفة 

 توجه هذه بسبب ولآلخر، وذلك للمواضیع الموجه الحب إمكانیات كل وفیها اللبیدیة الوظیفة 

 .                     الصدمي الحدث لحظات في الدعم فقدت التي الذات محبة ترمیم نحو الوظیفة

 )4 6ص ،1990 النابلسي، أحمد محمد(                                

  .ممیزات العصاب الصدمي  - 4

 حالة هو الصدمي العصاب أن فالمؤكد األعراض، وظهور الصدمة بین الفاصل الزمن وهو:الكمون فترة :أوال

 األفعال ردود وبین بینه الخلط یجب ال فإنه وعلیه . تقصر أو تطول قد دیمومة وذات مرضیة وعواقب آثار ذات

 الوقت مع تستقر الصدمي العصاب فمظاهر تسببه، الذي النفسي الصدمة واالرهاق شدة عن الناجمة الفوریة

 ) .سنوات إلى أیام من(والوضعیات  األشخاص باختالف الفترة هذه وتختلف . الكمون فترة بعد وتحدیدا

 الصدمة عن الناجم الخلل إلصالح منها محاولة في األنا دفاعات به تقوم الذي الدینامي العمل الفترة هذه وتمثل

 یكن لم حدث عن نجم الذي التخریب مواجهة في لمساعدته جدیدة دفاعات یستدعي الدینامي العمل وهذا

 .وقوعه لدى وبأثره به التحكم باإلمكان

 على رئیسیة خطوة الواضح یعتبر العیادي تظاهره قبل المرحلة أي هذه في الصدمي العصاب عن الكشف إن

 من صدمته تنفیس وٕالى وجموده المریض وحدة كسر إلى المرحلة هذه خالل المعالج لجأ ما إذا الوقائي، الصعید

 هیكل بناء إلى المریض صدمة تحول دون والحول العمل العصابي عرقلة یمكن فإنه ثنائي حوار خالل

 .عصابي

 بشكل محددة أصبحت التي األعراض من بمجموعة الصدمي العصاب یتمیز :المرضي التكرار تناذر :ثانیا

معایشة  إعادة(تكراري  كابوس إلى خاصة یرمز والذي التكرار بتناذر تسمیتها على اإلجماع تم وقد واضح

 الصدمي الحدث مجددا المریض یعیش وفیه تأملیا، من أكثر معاشا الكابوس هذا ویكون )  الصدمي الحادث

 الكابوس هذا ویكون .الحلم في والترمیز والتكثیف اإلزاحة لمیكانیزمات تبعا آخر بشكل أو األصلي بشكله سواء

 المریض ثم یستیقظ السریر، من الوقوع وأحیانا والتقلب الصراخ إلى المریض یدفع بحیث حادة بصورة معاشا

 بالحادث عالقة ذات أفكار قبل من الوعي اقتحام مثل للتكرار أخرى أشكال هناك أن كما .ومتعرقا مذعورا



 تصعب الذي والتعلق مشاهده لبعض والخاطفة الهلوسیة شبه والرؤیة وأحداثه لظروفه العقلي واالجترار الصدمي

 مصاحب حركي سلوك وتكرار األفالم أو الصور في أو الواقع في  وتأملها العنف مظاهر بمشاهدة مقاومته

 مثیرات بها تتسبب قد جسدیة وأخیرا تظاهرات جدید من للصدمة یتعرض وكأنه عدائیة أو دفاعیة بحركات

 .بسیطة 

                            )(L. CROCQ, 1998, p 100  

 :التكفل النفسي عقب الصدمة وكیفیة عالجها  -6

  : النفسي عقب الصدمة  التكفل 1- 6

  :مراحل  إلى عموما تقسیمها الصدمة، ویمكن عقب النفسیة الفعل ردود لمراحل تبعا یكون النفسي التكفل

 :اإلستعجالیة األولى المرحلة  1- 6-1

 الكارثة موقع في لوحده النفسانیین المختصین تدخل أن العلم مع النفسیة، االستنفار وحالة اإلنذار مرحلة وهي

 .المصابین لدى النفسي الضغط من التخفیف ناحیة من وزن له الفترة، نفس وفي

 بتقدیم أیضا ینصحون النفسانیین األطباء بعض المصاب، مع وتبادل اتصال رابطة تتطلب العصبیة الفترة هذه

  .االنفعاالت حدة من للتخفیف مهم وهذا مداه القلق یبلغ عندما للمزاج، معدلة أدویة

                                                     )(L. CROCQ, 1998, p 100 

 وتوظیف دفاعیة وسائل بتطویر المقاومة مرحلة وهي: )  األول الشهر ( األمد قریبة المرحلة 2- 1- 6

 أرغمه الذي النفسي الضغط قهر من الفرد یتمكن خاللها أنه حاسمة، مرحلة وهي المكتسبة والمعارف السلوكات

 قوة نفاذ مع أخرى إلى فترة من یتولد الذي النفسي الضغط على السیطرة من یتمكن لم وٕاذا الواقع، مع ویتكیف

  .المرضیة الحالة تبدأ عندما المضطربة األعراض لدیمومة مدعمة عوامل إلى وتحولها الذاتیة الدفاعیة الوسائل

 :) سنوات مدة إلى شهر بعد ( األمد بعیدة المرحلة 3- 1- 6

 إلى یؤدي مما والمادیة، منها المعنویة الوخیمة ونتائجها الكارثة وواقع التكیف لعدم نظرا اإلنهاك مرحلة هي

 إلى تؤدي النفسي والضغط القلق ،فحاالت النفس في الغریب الجسم وترسخ الصدمي الحدث معایشة استمرار

 علیه یشرف نفسي عالج تستلزم مرض إلى أو واالنتحار الكآبة حد إلي تصل أن یمكن مختلفة نفسیة اضطرابات

                              .النفسي  الطبیب أو اإلكلینیكي األخصائي



                                             )(L. CROCQ, 1998, p 100 

   :عالج الصدمة النفسیة - 2- 6

استخدم هذا العالج في الحرب العالمیة الثانیة وهو :pentothalالعالج بالتنویم بواسطة البانتوتال 1- 2- 6

ویم النصفي، أي ما یسمى بالغش زرقاء في الورید إلحداث التن  Barbituratesمن مركبات البربیتورات 

التنویمي في معالجة الصدمة النفسیة إذ یكون المصاب في حالة بین النوم و الیقظة وفي أثناء هذه العملیة 

یطلب من المنوم أن یسترجع ذاكرته وصف الحادثة الراهنة لكل تفاصیلها، أي إعادة أحیاء الحادثة الراهنة وما 

حبت التعرض لها، وتشجیعه على تفریغ انفعاالت هو تخیالته وأفكاره الحبیسة رافقها من انفعاالت ومخاوف صا

تحت تأثیر النوم الباربیتوري، وثبت أن   abréactionبأقصى ما یستطیع، وهذا ما یسمى بالتفریغ االنفعالي 

اسعافیا مثل هذا التفریغ یخفف إلى حد كبیر أعراض الصدمة ویلجأ إلى هذا النوع من العالج بوصفه عالجا 

                                                                                                                             .أثناء الحروب

  )123،ص2000حمدي الحجاز ،  محمد(                                          

طریقة حدیثة في العالج بواسطة تحریك العینین، تقوم  :إزالة الوصف النفسي بواسطة تحریك العینین 2- 2- 6

على أن المرض النفسي یعطل آلیة تمثل المعلومات الراهنة المخزنة، بحیث ینفي المرض النفسي مخزنا في 

ة األخرى، فتحدث أعــراض المرض النفسي، بواسطة تحریك شبكة عصبیة معینة بمعزل عن الشبكات العصبی

 )التي تستقبل بالتغییر الطبي( المفحوص لعینیه وفق طریقة معینة یتم إصالح آلیة تمثل المعلومات الراهنة

  .وتعود الشبكة العصبیة المعزولة بسرعة في األوساط العالجیة النفسیة

  )123،ص2000محمد حمدي الحجاز ، (                                              

وتتخلص افتراضات النظریة في العالج السلوكي في أن استجابة المریض لذكریات  : العالج السلوكي- 3- 2- 6

الحوادث الصدمیة هي التي تنتج المظاهر األولیــة الضطرابـات الضغوط التالیة للصدمة، كمـا افترض أن 

تسبب شكل مباشر أو غیر مباشر في وجود فعل المرض لهـذه الذكریات ومن  المالمح الثانویة لهذه االضطرابات

ثم فإن تذكر المریض للحادث الصدمي هو بؤرة االهتمام في المدخل السلوكي لعـالج هذا االضطراب، وبالتالي 

د في فإن استعادة ذكریات الصدمیة، واستعادة الشخص لمشاعر استجابة وردود أفعاله إزاء تلك األحداث یساع

  .تخفیف قلقة وتوتره  وتأثره بها

ویعتمــد العالج بالعجز على تقدیم تخیل الحادث الصدمي الذي واجه المریض،  :العالج بالعجز 4-  2- 6

ویحدث ذلك متكرر في الدرجة التي یصبح فیها المنظر الصدمي غیر مثیـر لمستویات مرتفعة من القلق، و 



الحدث الصدمي بصورة متكـررة حتى یصبح تذكــره أو استعادته أمر  بالتالي یمكن مساعدة المریض على تخیل

  :غیر مقلق للمریض ،و یعتمد هنا العالج على ما یلي

  .التدریب على االسترخاء - 

  .)المفرح (التدریب على التخیل السار - 

  :و یعتمد على ما یلي :العالج االنفجاري 5- 2- 6

  إعادة تحدیث الحدث حتى یكتسب معنى منسقا في هذا العالم، كان نبین للمریض حجم هذا الحدث  - 

  .ومدى تكراره وأثاره المفیدة من الجانب األخر

  .       إیجاد معنى فرض في هذه الخبر - 

االستعداد تغییر سلوك المساعدة الفرد على منع الحادث من أن یعاود الحدوث، بان نتحدث معه عن كیفیة  - 

  .لمثل هــذه الحـوادث و كیفیة اتخاذ االحتیاطات والتدریبات الالزمة لمواجهة مثل هذه األزمات

  L. CROCQ, 1998 p10)  (                       .البحث عن المساندة االجتماعیة - 

طرابات یتضمن العالج الجماعي مجموعة من المرضى الذین یشتركون في االض:العالج الجماعي 6- 2- 6

ذاته  باإلضافة إلى المعالج بطبیعة الحال، حیث یتحدث كل فرد عن الحادث وأثره علیه في حضور أقرانه و 

المعالج النفسي، وفیها ممیزات من أهمها أنهم یتشاركون بعضهم بعض الخبرات ذاتها، ویتقاسمون المشكالت 

            .عینها، ویقدمون سندا انفعالیا لبعضهم البعض

                                     )  (L. CROCQ, 1998 p10  

                                                    : ةكما یستخدم في عالج اضطراب الضغوط التالیة للصدم

ب اضطرا عالج في األولى المرحلة عادة )السیكاتري الطبي( الدوائي العالج لمیش: العالج الدوائي  7- 2- 6

 بناء في یساهم كما ، االضطراب أعراض تخفیف أساسا العالج هذا یستهدف حیث الصدمة، بعد ما ضغط

 .النفسي للعالج بالمرور یسمح جسر

 إلستعادة اإلنتقائیة فالمثبطات األعراض، بعض على األدویة بعض فعالیة ترتیب مقارنة مؤخرا الخبراء حاول وقد

 في بها ینصح (Venlafaxine)والفونالفاكسین  (Néfazodon) نیفازودون وخاصة (...) ISRS السیروتونین

 الحلقات ثالثیة اإلكتئاب  مضادات أما ( ...) الخاصة األعراض ألغلبیة بالنسبة وذلك األولى المرتبة



(Antidépresseurs tricycliques)  باألعراض یتعلق و فیما(...) الثانیة  المرتبة في تستعمل وحدها فهي 

 الثاني الخط في یفضلون حین في )أولي اهتمام ذو أو( األولى المرتبة في الخبراء بدواء یوحي لم التفككیة

ISRS ، ،الترازودون یفضل وأخیرا ،)الثالثیة المركبات  أو( الحلقات وثالثیة فونالفاكسین، نیفازودون 

(Trazodone)  زوابیدام  :من كل الثانیة المرتبة في لیاتي النوم، إلضطرابات بالنسبة األولى المرتبة في 

(Zoipidam) ، بینادریل (Benadryl) ، والبنزودیازیبین   الثالثیة المركبات.  

                                        )clercq, F Lebigot.2001 . PP. 294-295  (  

 مداخلتهما وفي إطار " Les traumatismes psychiques  " في   Vaiva و Du crocq من كل قام  

 التي الدراسات من نتائج مجموعة بتخلیص  الصدمة بعد ما ضغط لحالة السیكوفارماكولوجي العالج حول

 حسب وذلك الصدمة بعد ما ضغط حالة أعراض على لالدویة الممكنة أو المحتملة الفعالیة حول أجریت

 المستهدفة األعراض على األدویة مفعول یلخص جدول شكل في ملخصا عرضا وقد العالجیة، أصنافها

  :كما یوضحه الجدول التالي  الصدمة بعد ما ضغط لحالة والمرافقة

 على المحتمل المفعول  العالجي الصنف

 لحالة المستهدفة األعراض

  الصدمة بعد ما ضغط

الممكن  على  المفعول

 المستهدفة األعراض

 لحالة

 الصدمة بعد ما ضغط

  

الممكن  على  المفعول

 لحالة المرافقة األعراض

  الصدمة بعد ما ضغط

 اإلنتقائیة المثبطات

 السیروتونین إلستعادة

ISRS  

 انخفاض  C المعیار 

  اإلهتمام

 العدوانیة، الغضب،-   D و  B المعیار

 اإلندفاعیة

 انتحاري، سلوك -

 حصر/هلع ، اكتئاب

 سوء وسواسیة، أفكار-

  والتبعیة العقاقیر استخدام

 األدرینالینیة المضادات

Anti- adrénergique  

 C المعیار  D و B المعیار

  )التفككیة األعراض(

 العدوانیة الغضب ،-

  حصر  /هلع -

 أحادي أكسدة مثبطات

  IMAO األمینات 

 D المعیار  B المعیار 

  )النوم اضطرابات(

  حصر /هلع ، إكتئاب

 الثالثیة المركبات

  Tricyclique الحلقات

 D المعیار  B المعیار 

  )النوم اضطرابات(

  حصر /هلع ، إكتئاب

  حصر /هلع  D و B المعیار   البنزودیازیبین



Benzodiazépines  

 التشنج مضادات

 المزاج معدالت

Anti- convulsant 

thymorégulateurs  

  

  Dالمعیار 

  

  C و B المعیار

  

  إندفاعیة عدوانیة،

  

  

  

 األفیونیة المعاكسات

Antagonistes 

opioïdes  

  

 التذكرات( B المعیار

 المعاودة اإلقحامیة المكربة

 (. Flash-back للحدل

 إنخفاض( C المعیار

 اإلهتمام

émoussement(  

    

 العقاقیر إستخدام سوء

  والتبعیة

 الذهان مضادات

Antipsychotiques  

 فرط(  D المعیار  

  )التیقض

  ذهانیة أعراض

                                                

)                                                                                                                             190،ص 2017شادلي عبد الرحیم ،(                                                     

 :خالصة الفصل

 من خالل ما سبق یمكن القول ان الصدمة النفسیة حادثة قویة تترك لدى الفرد أثارا ال تمحى مدى الحیاة وذلك

 معها والتعامل التكیف وال یستطع وتفكیره تثقل عاتقه خطیرة ومشاكل ضغوطات من له الفرد  یتعرض لما نتیجة

عواقب وخیمة  ورائها من تخلف التي الزائدة واالنفعاالت التوتر من یعاني یجعله ما وهذا منها، التخلص وكذلك

  .مختلفة  اضطرابات إلى تؤدي

وتعتبر المرأة المعنفة أسریا خاصة من طرف الزوج إحدى الفئات األكثر تعرضا للصدمة النفسیة ، نتیجة لهذا 

وراء زواجها ثم تجد عكس ذلك هذا الوضع الذي  في تحقیق المودة واالستقرار من تأملالعنف خاصة اذا كانت 

المتعرضة  بالزوجة  الخاصة االجتماعیة وحتى والجسمیة النفسیة منها عدیدة جوانب وتمس قد یخلف أثارا كبیرة 

  .للصدمة  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

 

  

  



      : تمهید 

الرسمیة بشكل یبعث على القلق ، والسیما إن  اإلحصائیاتازدادت حاالت الطالق في السنوات األخیرة حسب    

ولعل خطورة الطالق تكمن  في مدى تأثیره  للطالق عواقب غیر محمودة على المستویین الفردي واالجتماعي ،

على تماسك المجتمع وسالمته خصوصا وان األسرة هي حجر الزاویة في البنیة أالجتماعیة وهي األساس الذي 

المشكالت التي تعصف باألسرة وبالتبعیة هدم في  أقوىیقوم علیه المجتمع الكبیر، خصوصا وأن الطالق من 

الن الطالق من المنظور  األسرة نسق لفشل الواضحة المؤشرات من القالط وتعد ظاهرةجدار المجتمع، 

نظرا  فیها خیر ال التي الزوجیة لحیاتهما كإنهاء الزوجین بین یحدث الذي التفكك ذلك السوسیولوجي هو

 ینهي الذي الحدث ، فهو والدیمومة االستمرار على قدرتها وعدم فشلها إلى أدت ومضایقات لضغوط لتعرضهما

 والزوجة الزوج من لكل صدمة الحدث هذا ویترك بعضهما، مع الحیاة لتعذر رجل وامرأة بین الزوجیة العالقة

 على ویقضي الخالفات ینهي عالج األحیان بعض في یعتبر الزوجیة العالقة في فشل أنه من بالرغم واألوالد

خاصة عندما یتعلق األمر بضحایا الطالق كاألطفال الذین غالبا ما یكونون  .الزوجین بین الطباع وتنافر النزاع

السلبیة والضرر الكبیر الذي یخلفه لها الطالق  اآلثارابرز ضحایاه كما ان المرأة في مجتمعنا ال تزال حبیسة 

الفصل  الطالق ومبرراته وسنحاول في هذا أثارعلى الصعید االجتماعي والنفسي على حد السواء وتتعدد 

 .التي یخلفها  اآلثار أهم إبرازالتطرق لمفهوم الطالق ومبرراته 

 :     مفهوم الطالق -1

ونجد . مما ال شك فیه أن تنظیم العالقة بین الرجل والمرأة وتكوین األسرة قد نال اهتمام المفكرین منذ زمن بعید

ویهتم الدین . العالقة وضمان وجودها واستمرارهافي كل الشرائع والقوانین واألخالق فصوًال واسعة لتنظیم هذه 

ورجال الفكر وعلماء النفس وعلماء االجتماع بهذه العالقة، كل یحاول من جانبه أن یقدم ما یخدم نجاح هذه 

   .العالقة ألن في ذلك استمرار الحیاة نفسها وسعادتها وتطورها

 :تعریف الطالق  1- 1

 القوم وطلقت وفارقها تركها أي البالد طلق یقال المفارقة أو الترك وهو واإلطالق، القید حل هو لغة الطالق :لغة

  .علیها عقال وال قید ال التي اإلبل من والطالق تركتهم إذا والقوم فارقتها إذا البالد طلقت تقول فارقتهم، أي

  299 ) ص ، 2009 الباري علي بكر أبا إسماعیل نصر (                              

 " سبیله، أخلیت إذا األسیر وأطلقت حرا صار أي طلیق وعبد .تحبس أن دون مضت إذا الخیل وتطلقت

 . العقد وحل واإلرسال التخلیة والتطلیق



 والحریة والتخلیة القید نزع الترك، المفارقة، معنى حول تدور یجدها "طلق" لمادة المتأمل األعرابي إن ابن قال

 والقیود الروابط من نوع أي من التخلص وهو واحد مجرى في تصب الكلمات هذه كل أن والحقیقة واإلرسال،

 كانت التي للقیود رفع من ذلك في لما امرأته الرجل طالق في المادة هذه استعمال كثر ثم الحریة، من تحد التي

         .الزوجیة لبیت علیها

  )6 ص 2003 سطحي، وٕاسعاد سلیمان نصر(                                     

 المعنوي القید رفع في طلق استعمال العرف خصص لقد " :یلي الى ما كسال مسعودة األستاذة ذهبت كما

 فك بمعنى البعیر الرجل أطلق یقال كما أطلقها یقال وال زوجته الرجل طلق :فیقال الحسي القید رفع في وأطلق

 .البعیر طلق یقال وال قیدها

  )24 ص ، 1986  كسال، مسعودة(                                               

 وٕان العامة القواعد على الطالق تعریف في الفقهاء یتفق اما من الناحیة الشرعیة :اصطالحا

  :فقد عرفه  المثال سبیل فعلى الجزئیات، بعض في اختلفوا

  "مخصوص بلفظ المآل أو الحال في شرعاً  الثابت النكاح قید رفع بأنه  : الحنفیة

 حكمیة صفة "هو أو " نیة مع ما بلفظ أو ظاهرة كنایة أو لفظ بصریح الزوجة عصمة إزالة " بأنه : المالكیة

  " بزوجته الزوج متعة  حلیة ترفع

 ) 463 ص ، السیواسي الواحد عبد بن محمد الدین كمال الهمام، ابن(                        

  ".ونحوه الطالق بلفظ النكاح عقدة حل بأنه "عّرفوه :الشافعیة

   )  279 ص الخطیب، محمد الشربیني،(                                            

 أئمة عن تردد عّما بعیدة تبدو ال للطالق، الشرعي المعنى حول الفقه أئمة عند تكررت التي المعاني أن نالحظ

 .العرب عند مستعمال كان الذي اللغوي المعنى جوهر مع متوافق للطالق الشرعي المعنى أن أي اللغة،

 طالق أنواع  ؛ ثالثة على والقانون، وهو العرف بحكم الزوجیة العالقة قطع بأنه " بروس روالن یعرفهكما 

 .توافقي  طالق انفصال، شكل في طالق عقابي،

                                          )Roland Pressat, 1979 , p 532                                                          (



انفصال الزوجین عند استحالة استمرار الحیاة المشتركة بینهما، وتختلف مدة "ویعرفه عبد الرحمن الصابوني بأنه 

ى ویصل إلى ثالث طلقات وهو االنفصال حسب درجة الطالق الذي یبدأ بطلقة واحدة وهو البینونة الصغر 

  ."البینونة الكبرى

  )216،ص 1983الصابوني عبد الرحمن،(                                       

 بلفظ المال في أو الحال في الصحیح الزواج قید رفع هو الطالق أن " : بدران العنین أبو بدران األستاذ وعرفه

 قید أحكام یرفع الطالق أن هذا ومعنى اإلشارة أو الكنایة من اللفظ مقام یقوم بما أو كنایة أو صراحة ذلك یفید

 فسخا یسمى بل طالقا یكون ال أحكامه فرفع صحیح غیر الزواج كان فإذا استمرارها من ویمنع الصحیح الزواج

                   "علیها المترتبة اآلثار من وأثر الصحیحة الزواج أحكام من فالطالق فاسدا ، وقع الذي العقد من

 ) 302 ص العینین، أبو بدران(                                         

 إلنهاء نظامي ترتیب أو والقانون الشرع بحكم الزوجیة العالقة إنهاء :ویعرفه الدكتور محمد عاطف على انه

    .أخرى مرة بالزواج طرف لكل والسماح الزواج عالقة

 )164 ص ،س د غیث، عاطف محمد(                                             

 الفساد مادة وقلع الزوجیة الحیاة في تقع التي للتوترات األمن صمامات وأحد للهروب، طریق الطالق ویعتبر

 .نواحیه  كل إلى فسادها ویسري المجتمع عظام في تنخر بقائها من أولى

  77) ص ، 1988 زهرة، أبو محمد(                                             

 :أساسیة أركان ثالث ومن خالل التعاریف السابقة نجد انه لكي تتم عملیة الطالق البد من توافر

 اتفاقاً  كافروال  مجنون طالق ینفذ فال(  الطوع– البلوغ – العقل – اإلسالم :شروط أربعة فله المطلق فأما :الزوج

  .)  حنبل البن وفقاً  المراهق طالق ینفذ وقیل بالغ غیر صبي وال

  )229 ص 228 ص ، 1984 الكلبى، أحمد ابن محمد اهللا عبد أبي العالم اإلمام(            

 عصمته في تكون بأن وذلك حقیقة الزواج رابطة المطلق بالزوج تربطها التي بالزوجة ویقصد :الزوجة

 الطالق یقع فال صغرى بینونة بائن أو رجعي طالق من كالمعتّدة حكما أو طالق أو بفسخ عنه تخرج لم

 .بها الدخول قبل بطالنه أو بالفسخ أو الثالث



 تطلق وال تكفي ال بالطالق تلفظ بدون وحدها فالنیة كنایة، أو صریحا الطالق على :الدال علیه اللفظ

 أو یتكلموا لم ما أنفسها به حدثت عما ألمتي یتجاوز اهللا إن «وسلم  علیه اهللا صلى لقوله الزوجة بها

                 ».به  یعلموا

 ) 55 ص ، 2001 العلوم، دار(                                         

 طالقة یا لها فقال طاهرة یا باسمها امرأته ینادي أن أراد فإذا مثال بالطالق النطق یقصد بأن :القصد

 .لسان زلة هنا تكون أي زوجته، یطلق بأن یقصد لم ألنه طالق یعتبر لم خطأ

 )281 ص ، 1996 الجزیري، الرحمن عبد(                                                

 الطالق عملیة یعیق األركان هذه من ركن أي وغیاب الطالق، عملیة إلتمام ضروریة تعتبر األركان هذه كل

  .صحیح غیر یكون وبالتالي

 : مشكلة الطالق من زاویة اهتمامات الدارسین 1-2

  :من ثالث زوایا تصنف هذه المشكلة حسب رأي الدارسین 

وواجباته  ألعبائه الذي یعتقد بعدم تقدیر الزوجة: تعبر عن وجهة نظر الزوج   وهي التي الزاویة األولى

میول الزوجة ورغباتها عن میول ورغبات الزوج، وٕاهمال الجتماعیة وعدم مراعاتها ألوضاعه المالیة، واختالف ا

یة، ظهور الزوجة بمظهر عربولعل من أظهر أسباب الطالق وبخاصة في المجتمعات ال. المرأة لشؤون األسرة

من حاالت الطالق التي تتم حالیا، یرجع % 45، حیث كشفت بعض الدراسات أن أكثر من "المسترجلة "المرأة 

تمثل شخصیة الرجل لتتحكم بشئون البیت وتستولي على صالحیات الرجل التقلیدیة في  إلى محاولة المرأة

 .إدارته

فتعبر عن وجهة نظر المرأة التي ترى بأن تدخل الزوج في شئون البیت هو أكثر مما ینبغي، :أما الزاویة الثانیة 

نعزال عن اآلخرین أو االختالط في وأن بقاءه فترة طویلة خارج المنزل أمر غیر مقبول، وأن رغبة الزوج في اال

 .المجتمع المحیط به، أمر ال یقرره هو بمفرده

فهي بمثابة أسباب یشترك فیها الطرفان، فتتلخص في تحكیم العاطفة أوالمصلحة المادیة  :  أما الزاویة الثالثة

الجنسیة والعاطفیة، وتباین عند اختیار الزوج أو الزوجة، وسوء فهم كل من الزوجین لطباع اآلخر، والمشكالت 

وكذب كل منهما على اآلخر،  أسلوب كل منهما في تربیة األبناء، والخالفات بینهما حول المسائل المادیة 

وتدخل أهل الزوج أو الزوجة في كل صغیرة وكبیرة تتعلق باألسرة، هذا فضال عن مواقف العناد واألنانیة التي 

ار بینهما، والخالف على عدد األطفال الذي یرغب كل منهما في إنجابه، یتخذانها، وفارق العمر وانعدام الحو 

  )زكریاء بن یحي الالل (                                       .وعدم تحمل المسؤولیة 



 :الخلفیة التاریخیة لظاهرة الطالق - 2

. لتنظیمه ووضعت شرائع السابقة عرفت الطالقالطالق قدم الزواج، فجمیع األمم : في الشرائع القدیمة  1- 2

ویعتبر كثیرا من الباحثین ان حمورابي البابلي صاحب أشهر القوانین في التاریخ كان أقدم المشرعین الذین سنوا 

، وان للمرأة )عدم اإلنجاب(لوائح للطالق حیث نصت شریعته على حق الزوج في تطلیق زوجته في حالة العقم 

إن یفصل القضاء في ذلك، وعند خطأ الزوج فأن المرأة  حق االنفصال الدائم عن الزوج في حالة الكراهیة بعد

 تعود إلى بیت أبیها بعد أخذ حاجیاتها 

فأنهم أیضا مارسوا الطالق حیث یعد من سلطات الرجل وانه یوقعه ألي سبب یراه ) الیونان القدماء(إما اإلغریق 

ن یوصي بها لشخص آخر بعد أیضا فأن الرجل یمكنه تزویج مطلقته إلى شخص آخر أو إ. وفي أي وقت یشاء

 .مماته

وال تستطیع الزوجة إن تطلق زوجها إذا كان عقیما إال إن للزوج الحق في دعوة احد أقاربه لالتصال بزوجته 

                                      .ومعاشرتها إلنجاب األوالد وهو ما یذكرنا بنكاح اإلستبضاع الذي كان معروفا عند عرب الجاهلیة

 )253، ص1972الغندور أحمد ،(                                          

وفي العصر الروماني الكالسیكي . إما عند الرومان فقد بدأ تشریع الطالق بإعطاء السلطة للرجل في إیقاعه 

ید حریة وقد خالف جولیانوس الملك قسطنطین بتحد. أصبح للمرأة الحق في تطلیق الزوج بدون قیود وبال سبب

 الطالق بإعطائها للطرفین تماشیا مع التقالید والعادات الرومانیة 

 الزواج بالطالق رابطة حل إباحة في بینها فیما الدیانات تختلفاما في االدیان السماویة كالمسیحیة والیهودیة ف

 الجماعة أغلبیة تعتنقها التي بالدیانة الوضعیة التشریعات وتتأثر القضاء، من حكم به یصدر الذي التطلیق أو

 في الدیانة قواعد تطبق قد بلْ  الدینیة؛ والعقیدة الزواج نظام بین الوثیقة للصلة نظراً  التشریعات، لهذه تخضع لتيا

   .ألدیان ا تعدد مع الواحد البلد في المطبقة الشرائع وتتعدد الزواج إنهاء حكم

  ).145،ص   2005ناصر حسین القریشي ،  غني (                                          

وهكذا تختلف المذاهب المسیحیة حیال الطالق، فالمذهب الكاثولیكي یحرمه تحریمًا باتًا فال یبیح الطالق ألي  

مع اعتبار ) بالتفرقة الجسدیة(سبب مهما عظم حتى الخیانة الزوجیة ال تعّد في نظره مبررًا للطالق، وهو یسمح 

ال یصح أْن یفرق اإلنسان ما : (ى لسان المسیح  یقولالزوجیة قائمة بینهما اعتمادًا على نص في إنجیل متى عل

، أمَّا )یصبح الزوجان بعد الزواج جسمًا واحدًا فال یعودان بعد ذلك اثنان(وما جاء في إنجیل مرقص ) جمعه اهللا

المذهب األرثوذكسي فال یبیح الطالق إالَّ في حالة الخیانة الزوجیة لكنه یحرم على المطلقین الزواج بعد ذلك، 

الخیانة الزوجیة، ویحرم على المطلقین الزواج بعد : والمذهب البروتستانتي یبیح الطالق في حاالت معدودة أهمها



من یتزوج (ذلك، وتعتمد المذاهب المسیحیة في تحریمها زواج المطلق أو المطلقة على ما ورد في إنجیل متى 

             .ونص مماثل ورد في إنجیل مرقص) مطلقة یزني

  )133محمد حسن كشكول ،ص (                                  

وقد أخذت القوانین في البالد المسیحیة مثل فرنسا وألمانیا والدانمارك وٕانجلترا والوالیات المتحدة في قوانینها بروح  

ملة والحكم الزنا واإلهانة البالغة في المعا: الدین المسیحي في الطالق وأخذت تنص على حاالت مباح فیها مثل

في عقوبة مهینة، حتى إیطالیا معقل الكاثولیكیة في العالم أباحت الطالق في السبعینیات من القرن العشرین 

حتى غدا الطالق في العالم الغربي أمرًا میسورًا بزیادة عدد المطلقین عامًا بعد عام حتى غدا الزواج كأنَّه عالقة 

  .اع وستر مارك مؤقتة بین زوجین على حد قول عالم االجتم

تعقیبًا على قوانین أوروبا في الطالق، أنَّ هناك خصوصیة " أبو األعلى المودودي"ویرى المفكر اإلسالمي      

في القانون اإلسالمي هو جمعه بین التوازن واالعتدال في أحكامه ومبادئه، ال مثالیة وال تفریط ألنَّه نتیجة حكمة 

ن أوروبا فهي من صنع اإلنسان وما فیه من قصور طبیعي، لقد أخطئوا في تأویل إلهیة بصیرة بالعباد، أمَّا قوانی

وجعلوها أساسًا لقانون الزواج مع أنَّها أمر أخالقي عن تقدیس ) الذي جمعه اهللا ال یفرقه إنسان(عبارة المسیح  

ْعِد ِمیثَاِقِه َوَیْقَطُعوَن َما َأَمَر اللَُّه ِبِه َأن الَِّذیَن َینُقُضوَن َعْهَد اللَِّه ِمن بَ  ﴿الزواج نجد له نظیر في القرآن الكریم 

لعن اهللا كل ذواق ( ، وفي الحدیث الشریف 27/ البقرة ﴾ ُیوَصَل َوُیْفِسُدوَن ِفي اَألْرِض ُأولَـِئَك ُهُم اْلَخاِسُرونَ 

  . انیة، ذلك ألنَّهم لم یحققـــوا التــوازن بین مبادئ األخالق ومقتضیات الفطرة اإلنس)مطالق

  )133محمد حسن كشكول ،ص (                                                 

فاألمر األخالقي الذي قال المسیح كان بغرض تهذیب الناس في سلوكهم ولیس لیؤخذ بوصفه قانون، والدلیل 

معنى ذلك أنَّ الطالق لیس ) إنَّ من طلق امرأته بغیر الزنا وتزوج بأخرى یزني بها( :  على ذلك قول المسیح

سیئًا إالَّ عندما یكون دون سبب مشروع، إمَّا أْن یحرم على المطلق الزواج بعد ذلك فهو تعنت ال یستقیم مع 

البدیل هو حیاة غیر  العقل السلیم والمنطق السدید، وهو ضد الطبیعة والفطرة ومطالب النفس والجسد، ألنَّ 

  . مشروعة مع الخلیالت وما ینجم عنه من فساد األخالق، وأبناء غیر شرعیین

  )133محمد حسن كشكول ،ص (                                                

ذبًا، اتهام زوجته بأنَّها غیر عذراء ك: وفي الشریعة الیهودیة یملك الرجل حق الطالق إالَّ في حالتین   

بعّده عقوبة، فیما عدا ذلك  واغتصاب فتاه ثم الزواج منها، هاتین الحالتین یسقط حق الرجل في تطلیق زوجته

فالطالق مباح بكتاب یسلمه الزوج إلى الزوجة ویخرجها من بیته، إالَّ أنَّ هذه الحریة قیدت بقرار أصدره المجمع 



حیث أوجب أْن یكون الطالق بسبب عقم الزوجة أو ثبوت الیهودي في ألمانیا في أواخر القرن الحادي عشر، 

الزنا أو ارتدادها عن دینها أو امتناعها عن وصاله مدة سنة أو رفضها االنتقال إلى مسكن آخر أو شتمت أباه 

 مهما زوجها من الطالق طلب للمرأة التشریع هذا یجیز وال .أو أصیب الزوج بمرض خطیر یمنع من معاشرتها

وهو األمر  .الخلع أو الطالق طلب حق لها فلیس ظلمها أو بالزنا زوجهانها خا أو تضررت لو ىحت السبب كان

في العصور الحدیثة حیث أصبح یحق لها طلب الطالق ولكن بعد أْن تنظر المحكمة في األمر وفي  الذي تغیر

  وتحرم الشریعة الیهودیة عودة المطلقة إلى زوجها حتى وأن طلقها الزوج الثاني أو مات عنها،  كل االحوال 

 )33، ص 1987الزراد، فیصل وآخرون ،(                                   

وفیما یخص . اما عرب الجاهلیة فأنهم عرفوا الطالق وأنواع متعددة من الزواج كزواج الرهط واالستبضاع

 :ق فأنهم أیضا مارسوه وأسرفوا في ذلك، وقد كان للطالق عدة أشكال هي على النحو التاليالطال

 .والنظام الرجعي: نظام الطلقات الثالث 

 .حبلك على غاربك أي أخلیت سبیلك: نظام المخالعة حیث یقول األعرابي لزوجته 

اإلسالم الظهار بعد حادثة  وقد حرم. أنت محرمة علي كظهر أمي: نظام الظهار كقول الرجل ألمرأتة 

 .حاطب بن أبي بلتعه التي نزل آیة التحریم بسببها

وكان ایالؤهم في الجاهلیة یصل إلى المسن والمسنین فإذا فارق الرجل زوجته على مال : نظام اإلیالء 

  .فیقال لذلك الخلع، حیث تفتدي المرأة نفسها بمال

  )33، ص 1987الزراد، فیصل وآخرون ،(                                      

. أمَّا الطالق في شریعة اإلسالم فهو مباح عندما تتعذر العالقة الزوجیة السلیمة  :الطالق في اإلسالم 2-2

إالَّ أنَّ أبغض الحالل إلى اهللا خضع للتقنین اآللهي حتى ال یتم اللجوء إلیه إالَّ عند الضرورة القصوى بسبب ما 

. نتائج سلبیة تتعلق بتفكك األسرة وربما تشرد األوالد وقطع الرِحم والنزاع  بین األقارب قد یترتب علیه من

والمتأمل في كیفیة إیقاع الطالق اإلسالمي یلحظ وجود جملة من الخطوات البد من إتباعها قبل إیقاع الطالق 

  :  یمكن إیجازها على النحو اآلتي

  ).الحسنىنصح الزوجة ومجادلتها ب(الموعظة الحسنة  - 

  ).امتناع الزوج عن النوم مع زوجته في فراش واحد(الهجر في المضجع  - 

حدده بعض الفقهاء بأْن ال یكون مدمیًا وال مبرحًا وال على الوجه، وٕاْن كان بعصا فبحجم (الضرب غیر المبرح  - 

  ).السواك لمنع األذى البدني

  ).توسیط أهل الطرفین وأقاربهما(التحكیم  - 



  ).یطلقها بطهر لم یمسسها فیه(جدید قبل إیقاع الطالق ترقب طهر  - 

أنِت طالق وال یزید؛ فقوله أنِت طالق بالثالث أو ثالثًا أو أنِت : یقول لها بالحرف (الطالق الرجعي األّول  - 

 الزوج یملك الذي الطالق هو الرجعي والطالق). طالق یعّد من الطالق البدعي وٕاْن كان یقع... طالق.. طالق

 اإلرجاع بذلك رضیت العدة، في مادامت جدید عقد إلى غیر حاجة من الزوجیة الحیاة إلى المطلقة إعادة هبعد

  ) 26، ص1998الغانم كلثم علي غانم ،(                             .ترضى لم أو

 إعادة الرجل یستطیع ال الذي الطالق الطالق الرجعي الثاني ویسمى الطالق البائن بینونة صغرى، وهو - 

 أنْ  دون األولى الطلقة في المرأة عدة انتهت فإذا جدید ومهر جدید، بعقد أالَّ  الزوجیة إلى الحیاة المطلقة زوجته

 زوجته إلى أْن یعود یجوز ولكنه غیره من بالزواج حرة وصارت بینهما الزواج عقد وانحل باتت منه، یراجعها

  یجبرها أنْ  له ولیس بعقد جدید

  ) 26، ص1998الغانم كلثم علي غانم ،(                                   

 یعود أنْ  للرجل یحل وال الحیاة الزوجیة یزیل الطالق الثالث واألخیر، ویسمى الطالق البائن بینونة كبرى، وهو - 

ُھ� ﴿: قال تعالى  كما یتوفى عنها، أو یطلقها ثم بها فیدخل غیره زوجاً  تنكح حتى زوجته إلى
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  ).230: البقرة�(              ﴾ ِلق

وحتى بعد وقوع الطالق، فأنَّ . وتشیر تلك الخطوات إلى أهمیة التروي والمراجعة قبل أْن یتلفظ الرجل بالطالق 

شریعة اإلسالم جعلته على مراحل بحیث یستطیع الرجل مراجعة الزوجة خالل فترة معلومة بعد وقوع الطالق 

وتحّرم الزوجة بعد الطالق الثالث ویصبح . الطالق الثاني أیضاً  األّول وأْن یشهد على ذلك، وٕارجاعها بعد وقوع

�﴿: لقوله تعالى " طالق بینونة كبرى"األمر كما یقول الفقهاء 
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   . 229/ البقرة  ﴾ الظ

  )  136-135ص. 1997عشا غسان،  (                                     

وبالرغم من ذلك فقد أباح اإلسالم للرجل أْن یتزوج مطلقته مرة أخرى، شریطة أْن تكون قد طلقت من رجل آخر 

صلى اهللا علیه بْل إنَّ الرسول لتعود إلى الزوج األّول، " التحلیل"على أْن ال یكون زواجها من ذلك الرجل بهدف 

الزوج " عسیلة "أي " أْن تذوق عسیلته وأْن یذوق عسیلتها"اشترط على امرأة ترید العودة إلى زوجها السابق وسلم 

األخیر بما یشیر إلى ضرورة حدوث المعاشرة الجنسیة التي قد یترتب علیها حمل أو رغبة في البقاء مع الزوج 

التحایل على النصوص الشرعیة من جهة، ومن والغایة من ذلك منع الزیجات الصوریة التي یراد منها . الثاني



جهة أخرى لتمكین المرأة من استئناف حیاتها الزوجیة مجددًا، وأْن تحصل على فرصة مساویة للرجل إذا أرادت 

إشارة إلى " التحلیل"ویطلق على الزواج الصوري بهدف تحلیل الزوجة باللهجة العامیة . البقاء مع الزوج األخیر

العابرة ، وهو ما قد یقوم به البعض لتحلیل زوجة قریب أو صدیق؛ فیرتبط الزوج الثاني  المعاشرة الجنسیة

للزوج األّول الراغب في " محللة"بالمطلقة فترة قصیرة یعاشرها خاللها ثم یطلقها لكي تصبح بعد طالقها منه 

ني للمرأة إعطاءها خیارًا جدیدًا أنَّ الهدف من الزواج الثا) تذوق عسیلته(ویتبین من حدیث الرسول . العودة إلیها

مع رجل آخر لكي تقرر مصیرها بنفسها؛ إذ ربما رغبت البقاء مع الزوج الثاني ورغب البقاء معها إذا كانت نیته 

  .كما یفعل بعض المتحایلین على النصوص الشرعیة" الزواج الصوري "أو " التحلیل "الزواج الدائم ولیس بقصد 

  )  136- 135ص. 1997عشا غسان،  (                          

وقد فصلت كتب الفقه اإلسالمي الطالق بشكل دقیق، إالَّ إنَّ السمة المشتركة لهذا التراث الفقهي العظیم أنَّه    

واقعي للحفاظ على رابطة األسرة ، فقد اجتهد كثیرًا من الفقهاء في النصوص الشرعیة لصالح استمرار العالقة 

لك االجتهادات األخطاء التي یقع فیها البشر وجهل كثیرًا منهم بالتدرج في مسألة الطالق، ومصدر ت. الزوجیة

التلفظ بالطالق ثالثًا أو التطلیق في فترة طهر مس فیه الزوج : ووقوعهم في أشكال من الطالق البدعي مثل

ن أم ال، وهي القضایا زوجته ، ناهیك عن اختالف بعض الفقهاء في مسألة طالق السكران والغضبان وهل یقعا

التي تناولها الفقهاء مع تغلیبهم للناحیة العملیة وبما یضمن استمرار العالقة الزوجیة عند رغبة الطرفین دون 

ما وقع خالل طهر لم (وكقاعدة شرعیة معروفة فإنَّ الطالق الصحیح هو . التعدي على النصوص قطعیة الداللة

رها جنسیًا، ما یشیر إلى أهمیة توقیت زمن الطالق والتفكر فیه ملّیًا قبل بمعنى لم یعاش) یمسس الزوج فیه زوجته

  .           األقدام علیه بعد مراعاة الخطوات التي أوردناها آنفا

  )  136-135ص. 1997عشا غسان،  (                                     

   :إلى نوعین وقد قسم الفقهاء الطالق من حیث موافقته للسنة او مشروعیته 

، وهو أن یطلق الزوج زوجته في فترة طهر لم یجامعها فیه، وٕاال یستخدم حقه في التطلیقات الطالق السني :أوال

ویصبح الطالق بائنا بینونة كبرى إذا طلقها ثالث مرات وتدریجیا بحیث یطلقها خالل فترات . الثالث دفعة واحدة

  .الطهر كما أسلفنا

، وهو أن یطلق الزوج زوجته وهي حائض، أو في فترة طهر جامعها فیه، أو أن یطلقها الطالق البدعي :ثانیا

ویتفق جمهور العلماء على إن الذي یوقع الطالق البدعي یعد مخالفا . ثالثا بلفظ واحد أو خالل فترة طهر واحد

 للسنة المطهرة، إال إن طالقه ورغم انه بدعي یصبح نافذا 

  )  136-135ص. 1997عشا غسان،  (                                     



وبصورة عامة یعتري الطالق األوصاف اآلتیة من الوجوب واإلباحة والحرمة والندب والكراهیة، وذلك على  

  :النحو اآلتي

  یكون الطالق مكروهًا إذا أوقعه الزوج من غیر سبب یضطره إلیه أو دافع یدفعه إلى إیقاعه،   - أ

اتهام الزوج زوجته بالزنا أو بأنَّ الحمل أو الولد لیس منه وتنكر هي ذلك، وكما في ویكون واجبًا، عند   - ب

 .الزواج الفاسد الذي یتعین فسخه

ویكون مندوبًا، ویمثل له بما إذا فرطت الزوجة في حقوق اهللا  وعجز الزوج عن إجبارها ولم تستجب   - ت

 .لتوجیهات زوجها

اء خلق الزوجة مع زوجها اإلساءة التي ال تحقق ویكون مباحًا، إذا وجدت مبررات الطالق وس   - ث

 .االستقرار في األسرة

الطالق أثناء : ویكون حرامًا، إذا كان الطالق على خالف السنة، كما إذا كان الطالق بدعیًا، مثل  -  ج

  .الحیض، یضاف إلى ذلك إذ لم تكن الحاجة داعیة إلیه

ولكْن في الواقع فإنَّ . الطالق یكون تعسفیًا وغیر عادل وفي حالة مخالفة أٌي من الزوجین للضوابط السابقة فإنَّ 

هناك كثیٌر من التجاوزات المقصودة وغیر المقصودة التي تترتب على وقائع الطالق وتجعلها مشوبة بشوائب 

شرعیة وتشریعیة تخل به، وتحید به عن المقاصد الشرعیة التي بسببها سن الطالق، حیث قد یترتب علیه ظلم 

  .زوجة أو األبناء وتقتیر حقوقهم الشرعیةیقع على ال

  )  136-135ص. 1997عشا غسان،  (                                     

  : األسرةطـرق الطـالق في قانون :  2-3

 :الطالق بإرادة الزوج - اوال 

بإرادة الزوج أو الطالق حل عقدة الزواج و یتم " من قانون األسرة الجزائري على أنه  48لقد نصت المادة 

  ".من هذا القانون  54-53بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة في حدود ما ورد في المادتین 

إن اولى حاالت أو أسباب الطالق هي الحالة التي یلجأ فیها الزوج إلى المحكمـة ویطلب منها الحكم بالطالق 

ل طلب الزوج للطالق موقوفًا على أسباب بینه و بین زوجته، وٕاذا كان ال یوجد نص في قانون األسرة یجع

معینة، فإن القضاء في بالدنا قد دأب على مسألة الزوج عن األسباب التي دفعته إلى طلب الطالق، ومعرفة ما 

  .إذا كانت تلك األسباب جدیة وشرعیة مقبولة أم أنها كانت أسباب طائشة غیر حقیقیة و غیر شرعیـة

وٕان أباحت الطالق للزوج فإنها جعلته في أضیق نطاق وبناء على مبررات  وعلیه فإن الشریعة اإلسالمیة   

مشروعة، وٕاال اعتبر الزوج متعسفا في استعمال حقه في الطالق، فإذا تعسف الزوج في استعمال حقه في 

  .الطالق فإن هذا التعسف یسبب ضررًا للزوجة، ومن ثم كان لها أن تطالب بالتعویض عن الضرر الذي یصیبها



 و إن یتفرقا یغن اهللا كال من﴿ :فإن الشریعة اإلسالمیة أباحته ایضا لقوله تعالى :الطالق بالتراضي - نیا ثا

  ﴾ سعته

  )130سورة النساء اآلیة (                                   

  وقوله تعالى ﴿ و إن عزموا الطـالق فإن اهللا سمیع علیـم ﴾ 

یرفع الحرج عن الزوجین معًا ، فإن إشتد الخصام أو الخالف بین الزوجین وهذا التراضي بالطالق من شأنه أن 

ولم یتمكنا من اإلنسجام مع بعضهما البعض بعد إستنفاذ جمیع الطرق الالزمة للصلح بین الزوجین و إتفقا على 

  .إنهاء الرابطة الزوجیة بطریق ودي فلهما ذلك 

و موافقة  اآلخر ، أو بناء على طلب مشترك تتضمنه  لذا یجوز للزوجین سواء بناء على طلب أحدهما    

عریضة مشتركة أن یلجأ إلى المحكمة بقصد طلب الطالق ، ووضع حد للرابطة الزوجیة  و أنهما یرغبان في 

من قانون األسرة الجزائري المعدلة و  49الفراق بإحسان مثلما تالقیا قبل ذلك بإحسان و لكن إذا كانت المادة 

على القاضي المعروضة علیه دعوى الطالق ، أن یقوم بعدة محاوالت صلح و أن یحرر محضرا  المتممة توجب

یوقعه مع الكاتب و الزوجین، فإننا نعتقد أن الطالق بالتراضي سیسهل على القاضي مهمة محاوالت الصلح ، 

یئ مسبقا ، وما على ألن الزوجین ال یطلبان منه الحكم بالطالق برضاهما إال بعد أن یكونا اتفقا على كل ش

القاضي في هذه الحالة إال أن یحرر محضرا إیجــابیا ویفصل بینهما في الطالق في سجالت الحالة المدنیة وفقا 

  . للقانون ، و ال فائدة من إنفاق الكثیر من الوقت في إجراء محاوالت الصلح بین الزوجین

  ) :التطلیق ( الطالق بطلب من الزوجة  -ثالثا 

ى أن الزوجة إذا تضررت من سلوك زوجها فإنها ال تطلق نفسها بنفسها و إنما لها أن تطلب الطالق بمعن     

من القاضي بناء على جملة من المبررات التي تستدعي طلب الزوجة فراق زوجها و هذه المبررات نصت علیها 

  . 54المتعلقة بالتطلیق و المادة  53المادة 

  . المتعلقة بالخلع 

  :ق أ ج   53تي جاءت بها نص المادة المبررات ال

  .عدم اإلنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت إبرام الزواج  - 

  .العیب الذي یحول دون الهدف من الزواج مثل عدم القدرة على الزواج  - 

  .الهجر في المضجع أكثر من أربعة شهور عمدًا بدون مبرر  - 



  .بجریمة فیها مساس بشرف العائلة و تستحیل معـها مواصلة العشـرة و الحیاة الزوجیة الحكم على الزوج  - 

  .الغیبة بعد مرور سنة كاملة بدون عذر و ال نفقة  - 

  .مخالفة األحكام الواردة في المادة من ق أ ج  - 

  .ارتكاب الزوج فاحشة مبینة و كل ضرر معتبر شرعًا  - 

  .  ة معتبرة ومخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواجالشقاق المستمر بین الزوجین لمد - 

بان تطلب الزوجة مخالعة نفسها من الزوج الذي ال ترغب في مواصلة العیش معه مقابل  : الخلع - رابعا 

عوض تفتدي به عن نفسها یسمى بدل الخلع یحكم به القاضي ویراعي في تحدیده إال یتجاوز وقت الطالق مهر 

  .المثل 

هو مقابل الخلع او هو ما تقدمه الزوجة إلى زوجها مقابل طالقها ویجوز أن یكون مقابل الخلع :الخلع و بدل 

بكل ما صح أن یكون صداقا من نقود أو غیرها المهم أن یكون مباح شرعا ، وهذا المقابل یمكن أن یكون من 

نقود واألوراق المالیة المتداولة خارج النقود واألوراق المالیة المتداولة داخل الوطن كما یمكن أن تكون من ال

  .  الوطن 

وقد یكون أشیاء مقومة بمال كالذهب بشرط أن یكون الشيء موجودا وقت عرضها لإلیجاب وقد یكون شيء 

وأن ) م.ق 94المادة (ویجب أن یكون الشيء مقابل الخلع معینا أو قابل للتعیین ) م.ق 92المادة (مستقبلي 

  ).م.ق 96المادة (للنظام العام واألداب العامة  یكون مشروعا وغیر مخالف

  ) 53المادة  2005, قانون األسرة الجزائري (                              

  :ویالحظ أنه ال یصح بدل الخلع في حالتین

  

إذا كان المسمى ماال غیر متقوم فإذا سمت الخمر مثال على أنه بدل خلع فإن خالعها على ذلك وقع  - 

  .ولم یثبت البدل ألن المسلم لیس له أن یطالب بالخمر إذا هو في حقه غیر متقومالطالق 

إذا شمل بدل الخلع اعتداء على حق الصغیر فإذا كان بدل الخلع أن یبقى الولـد تحت یدها إلى أن  - 

یبلغ ولو تجاوز سن الحضانة فإن كان ذكرا ال یصح هذا البدل وٕان كانت انثى یصح ألن بقاءها في ید 

                               .                            أمها حتى تبلغ لیس فیه ضرر لها

  )302عبد العزیز عامر، ص (                                        

إذن فالخلع قد شرع لمصلحة الزوجة بناء على عرض أحد الزوجین وقبول اآلخر مقابل مال تدفعه 

مقداره في جلسة الحكم وفي حالة عدم اإلتفاق على ذلك یتدخل القاضي لحسم للزوج یتفقان على 

 .الخالف القائم وذلك بتحدیده شریطة أن ال یتجاوز مقدار صداق المثل وقت الحكم

  



 مرض الطالق أن إلى االجتماع علماء یذهب:  الطالق عملیة لتطور اجتماعیة نفسو رؤیا/ 3

 زاد كلما میسوراً  الطالق أصبح كلما أنه لوحظ وقد واألفراد، واألسرة المجتمع كیان یهدد خطیر اجتماعي

 نتیجة والعربي الغربي العالم في الطالق معدالت تزایدت هنا ومن .اجتماعي كنظام بالزواج الناس استهتار

 قبل حتى بالطالق المتعلقة بالقوانین الناس معرفة عن فضالً  الطالق، أسباب وتیسیر .الزوجیة القیود تخفیف

 .الزواج على إقدامهم

 ذلك وفي الطالق ، بعد ما العملیة إلى تستمر ثم األسباب بظهور تبدأ تطوریة، عملیة الطالق أن في شك وال

 ولكنها منفصلة مراحل سیكولوجیة بسبعة یمر الطالق أن إلى ماهر محمود ( 1992 ) الدكتور عمر یشیر

 .عنها السابقة للمرحلة طبیعیة نتیجة التالیة وتعتبر المرحلة األخرى، إلى إحداها تؤدي حیث بعضها مع مترابطة

    :التالي على الترتیب  وهي بها، منهما كل یتأثر حیث حد سواء على المراحل بهذه الزوجان ویمر

 إنفصال یحدث كفیل بأن استمراریتها و الزوجین بین المشكالت ظهور بدایة إن :الفكري اإلنفصال مرحلة 1- 3

 تكون قد بل هذه المشكالت ، حول تفكیر اآلخر طریقة عن مختلفة بطریقة منهما كل یفكر حیث بینهما فكري

 اإللتقاء لیصعب حتى الخالفات یصعد ومما .بینهما شدة الخالف من یزید مما منها النقیض وعلى لها مضادة

الثانیة  المرحلة إلى استمرارها یؤدي إذ الطالق، نحو لإلتجاه البدایة الحالة هذه وتمثل .مشتركة فكرة على بینهما

  .الوجداني  التباعد في والمتمثلة

 )  41،  ص  1992 محمود، ماهر عمر (                                       

 برأیه منهما كل واحتفاظ الزوجین بین الفكري اإلنفصال إستمراریة مع :الوجداني اإلنفصال مرحلة  2- 3

 مرغوبة غیر تكون قد سلوكیات ممارسة منهما كل یبدأ اآلخر، الطرف رأي عن والمنفصل المخالف الخاص

 مشاعرهما برود و الوجداني انفصالهما إلى یؤدي والسلوكي الفكري االنفصال هذا .األسرة نطاق في مقبولة وغیر

 .بعضهما نحو وعواطفهما وأحاسیسهما

 ذلك یؤدي حیث جدیدة مرحلة تبدأ والعاطفي، الوجداني التباعد إستمراریة مع :الجسدي اإلنفصال مرحلة 3- 3

 روتیني عمل الزوجین بین الزوجیة والواجبات الحقوق أداء فیصبح المادي المستوى على الحقیقي التباعد إلى

 اآلخر عن الجسدي اإلنفصال إلى منهما كل یعمد وبالتالي لبعضهما، كرههما من یزید مما الواجب، بأداء أشبه

 .بعضهما عن منفصلین فراشین یستخدمان حیث عملیة بطریقة

 المادي اإلنفصال إلى بالزوجین الحالة تصل عندما :القانوني الشرعي اإلنفصال مرحلة 4- 3

 الحیاة معاني أدنى تتحقق ال حیث واحد بیت في بعضهما مع لوجودهما مبرر هناك یكون ال ،)الجسدي( 

 قرار إلى التفكیر یتحول وقد كلیهما، أو أحداهما تفكیر موضع الطالق فیصبح منهما، كل ینشدها التي الزوجیة

  .بالطالق الزوجیة الحیاة تنتهي حیث فعلي

 )  41،  ص  1992 محمود، ماهر عمر (                             



 الشرع یحكمها إقتصادیة إجراءات الطالق واقعة عادة یصاحب :المادي اإلقتصادي اإلنفصال مرحلة 5- 3

 المادیة التسویة تتم وقد منها، ماله وأخذ مادیة التزامات من علیه ما دفع الزوجین من كل یبدأ حیث والقانون،

 المشكالت، من بالكثیر المرحلة هذه ترتبط وقد لآلخر، المتبادل واإلحترام التسامح من جو وفي بالحسنى، بینهما

 وشدة واإلنتقام الحقد مشاعر عن التنفیس إال منها هدف ال التي المشكالت كلیهما أو الطرفین أحد یثیر قد حیث

 الصراعات، من مزید إلى یقود مما التزاماته، أداء في رغبته لعدم ذلك یكون وقد یثیرها الذي الطرف من الكراهیة

 وأمام المحاكم ساحات في سلوكیاته من خفي ما وتعریة عیوبه وكشف بأسراره، اآلخر منهما كل فیواجه

                                                       .واألسرة األصدقاء

  ) 17ص ، 2002 تونسي، حسن عدیله(                                          

 سیتسبب شك بال ولكنه الزوجین، مشكالت لبعض نهایة الطالق في یكون قد :األبوي اإلنفصال مرحلة 6- 3

 متمیزة ودیة بطریقة المطلقان یتفق وقد .أطفال لهما كان إذا أطفالهما على مباشراً  تأثیراً  تؤثر أخرى مشكالت في

 الشخص وتحدید یأویهم، الذي المكان المناسب توفیر حیث من األطفال رعایة كیفیة على والتفاهم بالتسامح

 وطریقة ونفقاتهم، مصروفاتهم لتغطیة الالزم ومقداره اإلنفاق، مصدر وعلى رعایتهم، على یشرف الذي المناسب

 الطالق حدوث بعد وبأطفالهما ببعضهما المطلقین عالقة تنظم عادة التي األمور من وغیرها بأبویهم، لقائهم

 عند لوجودهم أطفاله عن األبوین ألحد بالنسبة إنفصالیة مرحلة تعتبر ألنها لها التالیة الفترات وخالل مباشرة

 تتولى خاصة أماكن في أو األقارب أحد مع لوجودهم أطفالهما عن اإلثنان هما إنفصالهما أو اآلخر، الطرف

  .علیهم واألشراف رعایتهم

 )  17ص ، 2002 تونسي، حسن عدیله(                                               

 بالقدرة حتى أو بالطالق تنتهي المشكالت أن المطلقین بعض یعتقد :اإلنفعالي النفسي اإلنفصال مرحلة 7- 3

 الشخصي تمس الجانب جدید نوع من تظهر مشكالت هناك أن األبناء،إال مشكالت حل على اإلتفاق على

 التي إنفعاالتهما على تؤثر بالضرورة والتي لهما، المضطربة النفسیة بالحالة تتعلق ألنها والمطلقات للمطلقین

 الشخص بها یمر التي النفسي اإلنفعالي مرحلة اإلنفصال وتتصف .للجمیع وواضحة ملحوظة بصورة تضطرب

 ومرها بحلوها ذكریاته وٕاستعادة حساباته ، لمراجعة بنفسه وتفضیله اإلختالء الناس عن بانعزاله المرحلة هذه في

 الزواج أثناء بحاله الطالق بعد واقعه وسلبیاته ،ومقارنة إیجابیاته وتحدید معه، سلوكیاته وتقویم اآلخر الطرف مع

 نحو أخرى خطوة في جدید من البدء إمكانیة ومدى وقدراته إمكانیاته على والتعرف المستقبلیة ، خططه ورسم

 مما المستمر، واإلكتئاب الدائم القلق من حالة مباشرة طالقه عقب المطلق الشخص ینتاب ثم ومن ثان، زواج

 اإلنفصال عبور مرحلة فال یستطیع مباشرة، طالقه بعد المطلق یتعثر وقد .حوله عما بذهنه یشرد یجعله



 في نفسه یغرق فقد .السویة وغیر السویة الوسائل بكافة علیها والتغلب لمقاومتها یدفعه مما النفسي، اإلنفعالي

 على فیصبح یعیشه ، الذي الواقع عن تبعده ترفیهیة أعمال في أو وتوترها، أعصابه ترهق جادة إضافیة أعمال

  )  41، ص1992محمود ،  ماهر عمر(                   .  قیمة وال منه نفع ال الحیاة هامش

 نسبة بأن تفید حیث للطالق السلبیة لآلثار السیكولوجیة الدراسات تأكید إلى (1992)الدكتور عمر ماهر  ویشیر

 النفسیة واألمراض الحادة االنفعالیة االضطرابات من متباین تنوع من یعانون والمطلقات المطلقین من كبیرة

 ألذات وكره ألذات وٕایالم الضمیر وتأنیب الذنب، وعقدة والصراع واالكتئاب بالقلق الشعور ومنها الشدیدة

 وتتسلط والتوتر، والقهر والظلم الحرمان مشاعر ویخبرون لإلحباط كثیراً  ویتعرضون السیكوجنسیة واالضطرابات

 األمراض من طویلة بقائمة ترتبط سیئة وأفكار مشاعر وجمیعها زامیة،واالنه والتشاؤم العداوة أفكار علیهم

  .الكحول وٕادمان المخدرات كتعاطي السلوكیة والعادات السیكوسوماتیة

  )  41، ص1992محمود ،  ماهر عمر(                                            

  :لظاهرة الطالق  المقاربة النظریة – 4

  :البنائیة الوظیفیة النظریة  4-1

یؤكد أنصار هذه النظریة أن البناء االجتماعي في حالة توازن وتماسك واعتماد متبادل بین األجزاء وأن لكل جزء 

من أجزاء البناء دور ووظیفة تساعد على استمرار البناء وأن الهدف الرئیسي لجمیع النظم االجتماعیة هو 

راره كما أن كل جزء من أجزاء البناء یؤثر ویتأثر بالنظم االجتماعیة المحافظة على استمرار هذا البناء واستق

األخرى واألسرة وفقا لهذه النظریة جزء من البناء االجتماعي لها عدة وظائف هامة تساعد على استمرار المجتمع 

ثر على البطالة وضعف الوازع الدیني وعدم االستقرار السیاسي وغیرها مما ینعكس على األسرة ویؤ : ، مثل 

كما یرون حسب هذه النظریة أن لكل فرد في المجتمع مجموعة من االحتیاجات الغریزیة  .ظاهرة الطالق 

واالجتماعیة  والعاطفیة  التي یسعى إلى إشباعها ویحاول كل مجتمع إشباعها هذه االحتیاجات عن طریق النظم 

شباع هذه الحاجات وٕاذا فقد هذا الجزء وظیفته االجتماعیة المختلفة واستمرار أي نظام مرهون بالوظائف یؤدي إل

تحقیق االستقرار العاطفي : انتهى الزوال ، فإذا لم یستطیع الزواج تحقیق األهداف التي یسعى إلیها األفراد مثل 

فأن أحد الزوجین أو كلیهما . والوجداني واإلنجاب واإلشباع الجنسي والحصول على االستقرار االجتماعي 

  .فصال وٕانهاء الزواج سیقرران االن

ولذلك نشیر ابتداء إلى إن النظریة البنائیة الوظیفیة معنیة بمسألة حفظ النظام أو البناء االجتماعي        

وتطلق الوظیفیة على عملیة . وصیانته من الخلل ؛ فهي نظریة محافظة مقارنة بنظریات الصراع االجتماعي



وتؤكد على إن حدوث خلل في نسق ما البد أن یتبعه   equilibrium"التوازن"صیانة البناء االجتماعي وحفظه 

في  dysfunctionخلل في موقع آخر وعلیه فأن ارتفاع معدالت الطالق البد أن یكون مؤشرا لخلل وظیفي 

كما یشیر إلى ذلك " موجهات الفعل"النسق العائلي والتنشئة االجتماعیة ، أو بسبب خلل آخر في النسق القیمي 

" عندما ینتهي الزواج "وفي كتابها الموسوم ). 1992شافیر والم، (بارسونز وروبرت میرتون وزمالءهم  تالكوت

إن حدوث الطالق یمكن تفسیره وظیفیا ، فهو یشیر إلى تحوالت عمیقة في النسق ) 1976(تعتقد نكي هارت 

بالدراسة من ثالثة متغیرات  القیمي في المجتمع ، وان إي تحلیل سوسیولوجي لظاهرة الطالق البد أن ینطلق

  :تشیر في المحصلة النهائیة إلى ما طرأ على نسق القیم االجتماعیة توجزها هارت بما یلي

فأن تالكوت بارسونز ورونالد فلتشر   functionalistمن منظور وظیفي:  الزواج كقیمة اجتماعیة: أوال

الزواج یحظى بقیمة اجتماعیة عالیة، ما یدفع بعض یعتقدان إن زیادة معدالت الطالق یعود إلى إن ) 1955(

بالقول إن ) 1988(ویفسر ذلك فلتشر . المتزوجین إلى إنهاء زیجاتهم، والعبارة تنطوي على مفارقة واضحة

معدالت الطالق المرتفعة یمكن إن تكون مؤشرا لیس لتدني قیمة الزواج كما یبدو للوهلة األولى، فاألفراد یعقدون 

على الزواج و یتوقعون إن یحقق لهم الكثیر وٕاال لما أقدموا علیه ابتداء، وعندما ال تتحقق تلك آمال عریضة 

  .التوقعات یصبح الطالق هو الحل

) 1960(وبرغم ما تتضمنه العبارة السابقة من غرابة فأن دراسات أخرى قام بها یونغ  وویلموت        

رضیة السابقة التي یبرهنون على صحتها باستمرار القیمة تدعم وبشكل قوي الف) 1969(وغولدثروب  ولوكوود 

العلیا التي یعطیها األفراد للزواج وتكوین األسرة حتى بین أوساط المطلقین، والدلیل على ذلك إقدام كثیرا من 

  .المطلقین والمطلقات على الزواج وخوض التجربة مرة أخرى وربما مرات

بأن المشاحنات الزوجیة وما ینتج عنها یشكالن ) 1976(هارت تجادل :  المشاحنات بین الزوجین: ثانیا

المتغیر الثاني الذي یجب أخذه في االعتبار لتفسیر الطالق، فمن منظور وظیفي ترى هارت إن عدم القدرة على 

التكیف مع األوضاع االقتصادیة الحدیثة یشكل ضغطا على العالقات األسریة، فاألسرة تحولت من ممتدة إلى 

األمر الذي قلص عالقات أفراد األسرة مع األقارب وحرمهم بالتالي من اإلفادة من شبكة واسعة من نوویة 

وفي السیاق ذاته یرى .  العالقات القرابیة التي كانت تشكل لهم السند العاطفي مما یخفف من حدة المشاحنات

العاطفي الذي خلفه التحول من أسرة إن أسرة الیوم أصبحت مثقلة بأعباء إعادة ملء الفراغ ) 1976(ولیام غوود 

  .ممتدة  إلى أسرة نوویة، وان ذلك العبء أصبح یهدد أسرة الیوم بالتفكك

نظرة مشابهة فهو یعتقد إن األسرة النوویة تعجز عن توفیر المالذ العاطفي ) 1995(ویطرح ادموند لیك         

فراد األسرة الواحدة، ففي المجتمعات الصناعیة ألفرادها مما یقود في نهایة المطاف إلى نشوء توترات بین أ



"  الممتدة"تقلصت وظائف األسرة بدرجة واضحة األمر الذي جعل ترابط أعضاءها ضعیف بعكس أسرة األمس 

التي كانت تقوم بمجموعة من الوظائف التي تستلزم اعتماد أفرادها على بعضهم ومن ثم تماسكهم بدرجة تمنعهم 

  من التخلي عن بعض 

  ). 374، 1995: في هارالمبوس(                           

قد أشار إلى نفس الفكرة إذ یعتقد إن محدودیة وظائف أسرة الیوم قد أزم العالقة بین ) 1975(وكان دینس 

أفرادها إذ لم یعد هناك مایشدهم إلى الرابطة األسریة، وان عددا كبیرا من المؤسسات االجتماعیة كالمدرسة ودور 

  .انة ووسائل األعالم سلبت األسرة كثیرا من وظائفها األساسیةالحض

العامل الثالث الذي یجب أخذه في االعتبار عند دراسة الطالق كما :  سهولة فصم عرى العالقة الزوجیة: ثالثا

. یتعلق بقضیة الفرص التي یحصل علیها الزوج أو الزوجة بعد فصم العالقة الزوجیة) 1976(ترى نكي هارت 

منظور وظیفي یؤكد أصحاب هذا االتجاه إن سلوك األفراد محكوم بمنظومة من المعاییر و القیم أو مایطلق  فمن

. ، وعلیه فأن تغیرا في القیم والمعاییر المرتبطة بالطالق البد أن یكون متوقعا"موجهات الفعل"علیه الوظیفیون 

للمطلقین والمطلقات   stigmaصمة اجتماعیة وتدلل هارت على ذلك بالقول إن الطالق كان یشكل في السابق و 

على حد سواء، إال إن  الوصمة قد خفت حدتها الحقا، بل لم تعد موجودة في المدن األمر الذي یشیر إلى 

نتج عن ذلك إن أصبح الطالق نهایة متوقعة بل ومبررة لكل زوجین فشال في . حدوث تحول في القیم الثقافیة

  .البدائل عالج مشكالتهما عند استنفاذ

إن تغیر االتجاهات نحو الزواج والطالق هو جزء من علمنة المجتمعات ) 1976(ویرى ولیام غوود        

كانت الكنیسة تشجب الطالق؛ وتشدد على إن العالقة الزوجیة  19فحتى القرن ) انحسار دور الدین(الغربیة 

وقد كان . یكررها القسس عند إبرام عقود الزواج الیفصم عراها إال الموت، وهي العبارة التي كثیرا ما كررها و

لموقف الكنیسة األخالقي أثرا بالغا في الحد من حاالت الطالق فیما مضى، إال إن أفول دور الدین وانحسار 

أعداد المترددین على الكنائس منذ القرن الماضي دفع بالكنیسة إلى اتخاذ مواقف اقل تصلبا في المسألة الزوجیة 

  secularismس ألنها ترید ذلك ولكن لتتكیف مع  واقع جدید غلبت علیه النزعات العلمانیة والطالق لی

  ).النفعیة(والبراغماتیة 

ولكن في األفراد الذین تخلوا عن القیم ) 1995(ولیست المشكلة في موقف الكنیسة كما یرى هارالمبوس       

تكرس الفردیة على حساب الجماعیة، فبدال من السؤال ما الدینیة بسبب قیم المجتمعات الصناعیة العلمانیة التي 

إذا كان الطالق عمال یجوز القیام به، و ما إذا كان أخالقیا، أصبح السؤال حول جدوى الطالق وفوائده وما أذا 



كان  یلبي احتیاجات من یلجأون إلیه عند فشل زیجاتهم وهو موقف براغماتي صرف ال عالقة له بالقیم أو 

  .الدینیة التعالیم 

  ) 1995، هارالمبوس 1976غوود (                                    

وان زیادة وتیرته یخل بالتوازن  dysfunctionویتضح مما سبق إن الوظیفیة تنظر إلى الطالق كخلل وظیفي  

ویرى أصحاب هذه النظریة إن الخلل یكمن في منظومة القیم االجتماعیة، . الذي یتأسس علیه البناء االجتماعي

ولیس تجنیا القول إن كثیرا من المؤسسات التعلیمیة . التي تعرضت بدورها للتبدل منذ بدایة القرن العشرین

یضاف إلى ذلك علمنة . اإلعالم الیوم قد سلبت األسرة بعض من وظائفها األساسیةوالتربویة والترفیهیة ووسائل 

المجتمع الغربي وانحسار دور الدین في توفیر المالذ الروحي لألفراد، ففي الوقت الذي تشدد فیه األدیان على 

ون عناء إن الواقع أهمیة الرباط الزوجي الذي ال یفصم عراه إال الموت كما یرد في اإلنجیل، فإننا نلحظ و د

یشیر إلى عكس ذلك فنسبة الطالق في ازدیاد، وعدد الزیجات في تناقص مع تنامي ما یطلق علیه بدائل األسرة 

والعالقات الجنسیة العابرة ) صدیق وصدیقة یعیشان تحت سقف واحد دون زواج( cohabitationكالمخادنة 

التي تكرس رذیلة الشذوذ الجنسي عند  homosexualityخارج إطار الزواج بما فیها العالقات المثلیة 

  .الجنسین على حد السواء 

                                                     )Scanzoni,1983 ,p341.(  

اجتماعیة كما كان الحال علیه قبل بضعة عقود، على األقل في " وصمة"فضال عن ذلك فأن الطالق لم یعد 

لقد نجم عن التصنیع واضمحالل دور الدین تحول واضح في منظومة القیم االجتماعیة . المجتمعات الغربیة

وتوجه صارخ نحو الفر دانیة وأهمیة االنجاز على المستوى الشخصي ، دونما اعتبار للمحیط االجتماعي الذي 

ویعد . زوجیةیترعرع فیه األفراد والذي تتجلى أولى صوره في األسرة الصغیرة التي تتأسس على الرابطة ال

الوظیفیون تحول القیم في هذا الجانب أمرا سلبیا للغایة فكل ما یرتبط باألسرة ویحافظ على وظیفتها من قیم 

ومعاییر وأعراف ومتواضعات اجتماعیة وثقافیة أصبحت عرضه للمناقشة، وأصبحت األسئلة الجدیدة تطرح 

   !ائد الطالق؟ ما جدوى األسرة ؟ وهل الزواج مفید أم ال؟ وما فو : بصیغة

 باختالف والثقافي یختلف الرمزي العالم إن الرمزیون التفاعلیون یفترض:  الرمزي التفاعل نظریة: 4-2

 االختالف بطبیعة األسرة دارسوا یهتم الفرضیة هذه ضوء وفي ، لألفراد الطبقیة حتى أو والعرقیة اللغویة البیئة

 التفاعل مجریات وعلى أدوارهما توقعات تحدید على االختالف هذا وتأثیر والزوجة للزوج الرمزي العالم بین

 الزیجات في یحدث كما  ومتباینا مختلفا الرمزي العالم كان كلما انه الصدد هذا في الدراسات أكدت وقد ، بینهما

 وبطيء ضعیف بشكل بینهما األدوار توقعات تبلورت كلما أي  مختلفة وثقافیة لغویة بیئات إلى ینتمون بین أفراد



 حالة في العكس ویحدثالذي یؤدي الى االنفصال  والصراع التوتر من ضروبا بینهما التفاعل شهد كلما ،

     . واحد رمزي عالم في الطرفین اشتراك

 )34ص ،1998، وآخرون ،علیاء شكري (                                       

هذه النظریة أن األسرة یجب أن ال تدرس كنموذج مثالي بل یجب أن تدرس كما هي  كما یرى العلماء الرمزیون 

في الحیاة الیومیة فلیس هناك أسرتین متشابهتین لدرجة التطابق فكل أسرة لها عالقتها الخاصة بها والتي تمیزها 

  . عن األسر األخرى 

 )34ص ،1998، وآخرون ،علیاء شكري (                                       

وكل أسرة لها مجموعة من الرموز والمعاییر التي . وتلعب األسرة دورًا مهما في تلقین األفراد أدوارهم المستقبلیة  

تعلمها ألبنائها في مرحلة الصغر وهذه الرموز والمعاني تختلف من أسرة ألخرى ، فالفرد یحاول أن یستوعب 

ل تعامله الیومي مع األخرین إدخال بعض التعدیالت على دوره وفقا الدور المتوقع منه أوًال ثم یحاول من خال

للرموز التي اكتسبها في مرحلة الصغر ووفقًا للظروف المحیطة به لذلك نجد أن كل عالقة زوجیة تختلف عن 

العالقات الزوجیة األخرى وكلما كانت المعاني والرموز التي اكتسبها الزوجین من أسرهما متقاربة ساعد ذلك 

على تحقیق التفاهم بینهما والعكس صحیح وكلما كانت الرموز والمعاني متباعدة بل متنافرة بین الزوجین أدى 

  .ذلك إلى خلق فجوة بینهما مما یؤدي إلى الطالق 

                                  ) 213،  2007سلوى الخطیب ، (                                                  

 الفرد یكون عندما یتوفر النفسي التوافق  إن روجرز أكد – روجرز - التمركز حول الذات نظریة 3- 4

 الذات تقبل وأن النفسیة والصحة النفسي التوافق عن یعبر الموجب الذات مفهوم فأن لذا ذاته مفهوم  مع متسقا

                 .  الشخصي التوافق عملیة رئیسیا في بعدا یعتبر وفهمها

 على للحصول الجمیع ویسعى البشر كل عند عام مطلب وأنه والتقدیر االحترام أهمیة على الذات نظریة وتركز

  )                           111 ص ، 1999 ، حسني العزة سعید (                   .اآلخرین  من ایجابي تقدیر

 یعیش االحترام وال احترام بدون الحب یعیش أن یمكن فال لآلخر مكمل كالهما والتقدیر واالحترام الحب وان 

 الستقامة أساسي شرط وهو اآلخرین مع التعامل أساس وهو الطویلة العشرة مع الحب یولد فاالحترام الحب بدون

 والجنسي والجسدي اللفظي أشكاله بكافة العنف استخدام فأن لذا، وبالعكس  الزوجین بین الزوجیة العالقة

 . الزوجین بین االحترام قلة وانعدام الى یؤدي واالجتماعي



 )29 ص ، 2002 ، سالم أمل ، العواودة(                                            

 سد نحو سعیه في الفرد یمتلكها التي المصادر من تنبع القوة إن النظریة هذه ترى:  وةـــــالق ریةـــنظ 4-4 

 واألدوار الفرد مكانة ضوء في المصادر هذه وتتحدد ، القرارات إصدار على قدرته تعزیز وفي الشریك حاجات

 وتعدد الفرد مكانة ارتفاع وأن ، التطوعیة أو الرسمیة المنظمات في كعضویته ، العامة وانجازاته بها یقوم التي

  حیاتها في األسرة تصادف التي المواقف مجموعة على تأثیره وفي بقوته ایجابیا ارتباطا یرتبط ته وانجازا أدواره

 خاصة الرجل من قوتها من جانبا تستمد ما غالبا التي المرأة بقوة االهتمام ویظهر مثال العمل كاختیار الزوجیة

 فمثال ، بها تقوم التي والمنزلیة اإلنتاجیة من األنشطة قوتها من آخر جانبا تستمد كما ، التقلیدیة المجتمعات في

 من ألي للقوة االقتصادیة مصدر القدرة تكون بینما ، للمرأة الحقیقیة  القوة مصدر اإلنجاب على القدرة تكون

  . عاملة  المرأة كانت إذا المرأة أو الرجل الطرفین

  )34ص ،1998، وآخرون ،علیاء شكري (                                            

یرى أنصار هذه النظریة أن األفراد یدخلون : االجتماعي او النظریة التبادلیة  التبادل نظریة – 4-5

مع بعضهم البعض في عالقات تبادلیة فهم یتبادلون العواطف والمشاعر واآلراء واألفكار والمصالح واألموال 

  .وغیرها في تبادلهم هذا هم یسعون إلى تحقیق أكبر قدر من الربح  بأقل خسائر ممكنة 

 على یبنى انه على االجتماعي السلوك إلى تنظر التي الفرضیات من مجموعة على النظریة هذه انه تقومبمعنى 

 ویحركها األفراد بها یقوم التي اإلرادیة األفعال من االجتماعي التبادل یتكون حیث ، طرفیه بین المتبادلة العالقة

 القائمة األفعال یستبعد التبادل مفهوم فأن األساس هذا وعلى علیه الحصول یتوقعون الذي المكسب أو العائد

  ) 36 ص ،2008 ، الخلیفي محمد ٕوابراهیم صالح(                         ألقسري الفرض أو القهر على

عندما تتعذر الحیاة الزوجیة بین الطرفین وتصبح الحیاة ملیئة بالمشكالت والمشاحنات فإن المرأة تحاول أن  

تحسب مقدار الخسائر المترتبة من هذا الطالق ومقدار المكاسب فإذا أحست أن مكاسبها من الطالق تفوق 

ر من المكاسب فإنها ستستمر في حیاتها خسائرها فأنها تتخذ قرار الطالق والعكس صحیح إذا كانت الخسائر أكث

 ٕواذا الزوجیة ، وأن هذه المكاسب أو الخسائر لیست هنا مادیة فقط و أنما هي مادیة أو معنویة أو اجتماعیة ،

 جوانب من معین بجانب االجتماعي الظلم إلحاق إلى في رأیه سیؤدي هذه فأن والنفقات التكالیف میزان اختل

 والنزاعات بالخصومات یتصل ما وكذلك ، الجانب اآلخر مع عالقته بتوتیر الجانب ذلك قیام یؤدي وما العالقة

 قبل من والتهدید القوة استعمال إن على تنص التوزیعیة العدالة فأن أفراد الجماعات بین والقوة العنف واستعمال

 حقوقه هدر إلى ستؤدي هذه فأن جانبه من والتهدید العنف أسلوب المهدد الجانب یستعمل لم ٕواذا اآلخر الجانب

  .  والجماعة اإلنسان كرامة مبدأ ومع مطلقا التوزیعیة العدالة مبدأ مع یتفق ال وهذا



  )85 ص ، زهران السالم عبد حامد(                                           

 أو االقتصادیة الحالة مثل  الذرائعیة الخارجیة الموارد او المصادر بین والدراسات البحوث وتفرق

 والحالة الجنسیة والعالقة بالحب المرتبطة االقتصادیة غیر المصادر وبین الزوجة و للزوج االجتماعیة أو المهنیة

 المتصلة تلك أي االقتصادیة غیر المصادر إن إلى البحوث توصلت وقد ، المتوقعة األدوار وأداء النفسیة

  .  األسرة  داخل التفاعل في تؤثر األداتي أو الذرائعي بالجانب اتصالها من أكثر التعبیري بالجانب

                            )30ص ،1998، وآخرون ،علیاء شكري (                                         

 عند فهي األسرة مراحل بتحدید الباحثون یهتم النظریة هذه في: ) التنمویة ( التطوریة النظریة  –4-6

 اآلخر البعض عند وهي او طالقهما ، أحدهما أو الزوجین بوفاة وتنتهي الزوجیة الحیاة بدایة مع تبدأ بعضهم

 عدد في وهناك هنا اختالف مع العمر من متقدمة مرحلة الزوجین ببلوغ وتنتهي طفل أول إنجاب مع تبدأ

 ومسؤولیاتها الخاصة أعباءها منها لكل فأن األسرة حیاة دورة بها تمر التي المراحل عدد كان مهما ، المراحل

 إنجاب بعد فیها تظهر ثم ، الجدیدة الحیاة مع بالتكیف الزوجین أدوار ترتبط األسرة حیاة بدایة ففي ، الخاصة

 األسرة حیاة دورة نهایة وفي ، العمر في األطفال تقدم مع تقل أعباء وهي ، االجتماعیة التنشئة أعباء األطفال

 المتغیرة واألدوار األعباء هذه كل إن والشك ، األبناء یكونها التي الزوجیة لألسرة بالنسبة توجیه أسرة إلى تتحول

 األنشطة والعمل طبیعة )  البادیة – الحضر - الریف( اإلقامة  مثل المتغیرات من عدد باختالف تختلف

 والمستوى التعلیمي ، المرأة عمل طبیعة ، األسرة حجم ( الزوجان فیها ینخرط التي اإلنتاجیة وغیر اإلنتاجیة

  .                                ) للزوجین

  )39ص ،1998، وآخرون ،علیاء شكري (                                                

هذه النظریة  تؤدي الى انخفاض او تالشي الحب والمودة بین الزوجین  أصحابان هذه العوامل وغیرها حسب 

الذي یجعله یبحث عن حاجاته في  اآلمر األخرفیقد الشریك حاجته من الشریك  األسرة ر الوقت وتطورمع مرو 

  .الذي یؤدي بهم الى االنفصال والطالق  األمر آخرشریك 

إن ثبات ورسوخ أي مجتمع یعود إلى إجماع أفراده واتفاقهم على معاییر  :نظریة التفكك االجتماعي  4-3

ولكن حینما یهتز إجماع هؤالء األفراد لسبب أو ألخر وحینما ال تصبح .السلوك وقواعده التي ارتضوها ألنفسهم 

لمجتمع قواعد السلوك الموجودة متماسكة أو حینما تتحدى هذه القواعد السلوكیة قواعد أخرى جدیدة یصبح ا

نتائج هذا التفكك االجتماعي یسبب ضغطا على األفراد والجماعات داخل ). حالة تفكك اجتماعي ( حینئذ في 

وما یعتریها من  أخطارلبناء أي مجتمع فأن كل ما یهددها من  األولىهي اللبنة  األسرةوالن  .المجتمع الواحد 



نحالل وتعد ظاهرة الطالق التي تعاني منها الكثیر من التفكك واال إلىمشاكل یؤثر سلبا على المجتمع ویدفع به 

المجتمعات السبب الرئیس في زعزعة استقرار المجتمع واستمراریته ذلك انه یسبب خلل في الخلیة األولى 

للمجتمع وهي األسرة وكذلك األدوار التي یقوم بها الوالدین أیضا تتعرض هي للخلل مما یزید من حدة التفكك 

ذي یعبر عن حالة جدیدة للمجتمع یجد إفراده أنفسهم فیها وهم ال یتقاسمون نفس المعاییر والسلوك االجتماعي ال

 .التي كانوا یتقاسمونها

   : اآلثار السلبیة لظاهرة الطالق - 5

وأكثر   2013ألف عملیة طالق خالل سنة  55وزارة العدل عن تسجیل ما یقارب من موقع كشفت إحصائیات 

خالل نفس السنة ، ارتفعت حاالت الطالق خالل العشر سنوات األخیرة إلى   خلعت زوجها ألف إمرأة  20من 

ألف حالة ، فقد أشارت آخر إحصائیات وزارة العدل  29  تصل إلى 2004الضعف، ففیما كانت الحاالت سنة 

وقد تّم   .ألف حالة 55حالة طالق ، أي قرابة الـ  985ألف و  54  إلى 2013التي تم إعدادها خالل سنة 

وبالنسبة للخلع فقد  حالة تحرش،  266حالة عنف عمدي، و  27آالف حالة عنف ضّد المرأة ، منها  7تسجیل 

حالة هذه السنة، أي ارتفع إلى  591ألف و  20ألف حالة خلع خالل السنة الماضیة إلى  11ارتفع من 

  .الضعف خالل هذه السنة 

السلبیة المتعددة غیر ان المولى عز وجل  أثارهاأن الظاهرة لها  كالشتبعث على القلق ذلك ألنه  أرقاموهي 

 اهللا عند الحالل أبغض"  الشریف السلبیة التي یخلفها  ورغم تبغیضه في الحدیث اآلثارالطالق رغم  أباحالذي 

والخالفات الضیق والضغوط  من إلخراجه لإلنسان ومصلحة نعمة أبیح فهو حكمة في ذلك ، له أن إال" الطالق 

 بالمجتمع یلحق قد وما واجتماعي عاطفي ضیاع من وأفرادها باألسرة یلحق قد بما فتتمثل كراهیته أما المستمرة ،

 وبالمجتمع ،  باألسرة خلل إلى تشیر المجتمع في الطالق نسبة فارتفاع .األصعدةعلى مختلف  ضرر من

 أحد لفقدان السویة االجتماعیة من التنشئة األوالد ویحرم كاملة ذریتهما عواطف من الوالدین أحد یحرم فالطالق

 مقارنة 1/2 تمثل والنفسیة االجتماعیة المطلقین أبناء احتیاجات أن بینت قد االجتماعیة فالدراسات ،  والدیهما

 سلوكهم على مستقبال ینعكس قد المطلقین ألطفال العاطفي الحرمان هذا أن كما . السویة األسر بأطفال

 .االجتماعي لالنحراف أدوات أو ضحایا األطفال وقوع احتمال من یقوى كما ، صالحین وأمهات كآباء ومقدرتهم

    :اجتماعیة ونفسیة واقتصادیة  أصعدةوفیما یلي سوف نتناول أثار الطالق على عدة 

 لسویة كسره في االجتماعیة الناحیة من السلبیة الطالق وأثاره نتائج تتجلى : االجتماعیة النتائج 1- 5

 منظور ومن األخالقي المستوى فعلى .األهل بین القطیعة وٕاحالله المتصاهرة األسر بین االجتماعیة العالقات

 المجتمع یتسامح حین في خاصة ، بصورة المطلقة المرأة تجاه سلبیة ونظرة موقفاً  المجتمع یتخذ المحلیة الثقافة



 المتزوجة ، غیر االبنة من أكثر علیها والخوف بالخشیة األهل وشعور المرأة حریة تقیید حدود إلى الرجل ، مع

 اآلخر الجنس تجاه الجنسیة والتجاوزات لإلشاعات والمطلقة المطلق من كل تعرض فرص معه تزداد الذي األمر

والضغینة بین أفراد المجتمع وعائالته ، فالطالق  انتشار الفرقة مما یزید من  .مشبوهة عالقات عن البحث وربما

إهدار الوقت والجهد والمال في إتمام  إلى إضافةیؤدي إلى الشقاق ما یضر بالترابط والتماسك داخل المجتمع 

انخفاض العمل واإلنتاج بسبب سوء الحالة النفسیة للرجل  .عملیة الطالق وتفرغ الطرفین إلجراءات الطالق

ن ، فاالستقرار النفسي عامل هام في دافعیة الشخص لإلنجاز واإلنتاج بل وفي مستوي جودة والمرأة المطلقی

 واألم األب بین زواجیة قطیعة إطار داخل یروحون الذین األطفال یدفعه قسوة األكثر الثمن أن غیرالعمل 

                                                 . والدیهما أسر بین اجتماعیاً  ومبتورة اغترابیة عالقة توازیها

                         )302p ، (L. Baker, 2005  

 إحساسهم عدم إلى ویؤدي فیهم نفسیاً  یؤثر الطالق بسبب أوالدهم عن األبوین اغتراب أن الدراسات دلت فقد 

 االنحراف                              سلوك لدیهم ویعزز واالكتئاب بالنفس الثقة

                                           )302p ، (L. Baker, 2005‘  

 ال بدورها التي بأخرى یتزوج قد الذي األب، مع أو أهلها بیت في األم مع كان سواء إقامتهما،  مكان كان وأیا  

 عن ناهیك التربویة، لحقوقهما وٕاغفال واإلهانة لإلهمال عرضة دائماً  فهم السابقة ،  الزوجة ألبناء بارتیاح تنظر

 األطفال یعانیها التي المشاكل معظم أن ذلك .وأسرهم هم ثمنها یدفعون سلبیة لسلوكیات تبني من ذلك یتبع ما

 فإن لهذا كنفه ، في یعیشون كان الذي األسري البناء سطح على تطفو وكامنة ظاهرة مشاكل األساس في هي

 الترابط فإن ذلك من الرغم وعلى الوالدین طالق بعد ما مرحلة في األطفال في كبیر أثر لها المشاكل هذه معظم

جراء  من األطفال في المؤثرة السلبیة العوامل من التقلیل على یعمل المطلقین والجینیولوجي بین االجتماعي

 عرضة أقل یكونون قد البعید المدى على أنهم بمعنى األطفال، على الطالق سلبیات من یقلل إنَّه أي الطالق؛

 الذي   االستقرار عدم یحول بأن كفیل وحده الزمن وٕان وتبعاته الطالق عن الناتجة السلبیة لآلثار غیرهم من

  غیابهم على تعودوا قد یكونوا أن بعد طبیعي أمر إلى الوالدین وبعد األبناء، یعیشه

                                     , p533-546 2005، Vander Valk ( 

ارتفاع معدل الفشل . أثار مجتمعیة سلبیة اخرى تتمثل في عدم االستقرار االجتماعي أیضاكما ان للطالق 

الفشل الدراسي لألبناء ما یضعف تحقیق التنمیة . الدراسي ما یترتب علیه ضیاع االستثمار المجتمعي في التعلیم

ظهور أنماط جدیدة في . عارتفاع نسب االنحراف األخالقي في المجتم .المرجوة، فال تنمیة وتقدم مع جهل وأمیة

العالقات اإلنسانیة لم تكن موجودة من قبل مثل زواج المسیار والذي تلجأ إلیه بعض المطلقات كحل لعدم القدرة 



تهدید استقرار األسر القائمة في المجتمع بسبب انتشار الطالق، فمن ناحیة یساعد ذلك . على الزواج الطبیعي

یجعله خیارًا سهال عند مواجهة أي مشكلة، كما أن انتشار الطالق وكثرة  على قبول أفراد المجتمع للطالق ما

. المطلقات قد یترتب علیه كما أسلفنا زواج المسیار لرجال متزوجون لنساء مطلقات ما یمثل تهدید للزواج القائم

 إلىتؤدي  باالضطراب النفسي والسلوكي ألفراد المجتمع بسبب التنشئة في بیئة غیر سویة، اإلصابةكما ان 

     .عجز هؤالء األفراد عن أن یكونوا أشخاص نافعین لمجتمعهم 

كما یعاني الرجل المطلق من تأثر مكانته االجتماعیة سلبًا، بسبب تحمل النقد واللوم من المحیطین وخاصة في 

بناء مثل والمشكالت االجتماعیة التي تنشأ بسبب الطالق وتتعلق باأل. حالة وجود أطفال وكونه سبب الطالق

ضعف توفیر الرعایة الكافیة لهم، أو زواجه من أخرى قد تعاملهم بشكل سیئ، وحرمانهم من األم ورعایتها 

 .وٕاحساس األبناء باأللم لفقد أمهم، وعدم قدرته على ترك األبناء لألم

تفاع نسبة العنوسة أخرى مما یزید في ار  مرة الزواج تكرار من والخشیة كما قد یتأثر الزوج بفشل زواجه السابق 

 إلى ینظر األحیان من كثیر ففي لهذا وجدوا، حیثما ومشاكل مضایقات من األبناء له یتعرض ما عن ناهیك ،

 عالقاتهم وعلى شبكة بأقرانهم األبناء عالقة في سلباً  یؤثر طالقهما ألن ومنحرفین سیئین كأبوین واألب األم

  Cohen, 200) 6(                                                  . االجتماعیة

وتعاني المرأة المطلقة كذلك من العدید من المشكالت المادیة و االجتماعیة مثل عدم التكیف مع الوضع الجدد 

وتكوین عالقات جدیدة بعد أن كانت عالقاتها مرتبطة بنساء متزوجات أصبح علیها تكوین عالقات , بعد الطالق

. عیة مثل مسئولیة تربیة األبناء بمفردهاتعاني من نفس المشكالت االجتما. صداقة مع نساء في نفس ظروفها

  . نظرة المجتمع القاسیة للمرأة المطلقة

 وخطورة واإلجرام ، والمخدرات السوء مع أصحاب وانجرافهم الطالق ضحایا بین االنحرافات السلوكیة إلى إضافة

االجتماعیة والدینیة رتفاع معدل الجریمة، بسبب الخلل في التنشئة والمجتمع مما یزید في ا األسرة على ذلك

 .وقصور تكوین الضمیر الفردي، وضعف الوازع الدیني

 تعاني كما الرجل، من أكثر الطالق مسؤولیة المرأة تحمل المحلیة الثقافة ظل في :النفسیة النتائج 5-2

 المتزوجات، النساء وبقیة المتزوجات غیر الفتیات من غیرها من أدنى مكانة اجتماعیاً  إحاللها من المطلقة المرأة

 بالزواج من یرغب أو زوجته توفیت السن في متقدم شخص سوى لها یتیح ال أخرى مرة زواجها إن حتى بل

 ال المحلیة الثقافة أن على عالوة مجهوًال، مستقبله یكون قد زواج تكرار من وخشیتها معاناتها وقع تحت أخرى

 من به سیلحق وما المجتمع أفراد انتقاد من خشیة ومطلقة السن صغیرة فتاة خطبة األعزب للشخص تتیح

 االجتماعي للموقف إلدراكها زوج عن البحث على هي تجرؤ ال نفسه الوقت وفي االجتماعي، بالعیب إحساس



 الذنب هذا اقترفت التي هي وكأنها المطلقة إلى تنظر المحلیة الثقافیة فالرؤیة .والعیب لإلشاعات یعرضها الذي

 یتزوج المقابل في األول، زوجها من أطفال ولها تزوجت ما إذا ولوم نقد من لها یوجه ما على عالوة المعیب

 نتائج الثقافیة الرؤیة هذه على یترتب مما للمرأة، الموجه االجتماعي واللوم النقد ذلك مثل یواجه أن دون الرجل

 بالوحدة الشعور ینتابها إذ االجتماعي المحیط مواجهة في أو نفسها مواجهة في سواء المطلقة تعانیها نفسیة

 عن ناجمة االجتماعیة بالعالقات وتراجع وباآلخرین بنفسها الثقة وضعف واالكتئاب واإلحباط والقلق واالضطراب

 .كاالنزواء  نفسیة أمراضاً   الزواج على والندم مواجهتهم من والخوف تسبب قد وضغوطات انفعاالت

) (Jacobson, 1983 

كما تتعرض المرأة في بدایة فترة طالقها من عدة اضطراب نفسیة منها ،الصدمة النفسیة وأثارها المختلفة من  

الناحیة النفسیة والجسمیة واالجتماعیة ،وقد سبق وان قامت الباحثة بدراسة اعراض الصدمة النفسیة لدى النساء 

عراض الصدمة النفسیة واالضطراب التالي للصدمة المعنفات اللواتي طلقن بسبب العنف این توصلنا الى وجود ا

تونسي حول  طاهر حسن عدیلةكما قد تتعرض لالكتئاب والقلق والدراسات النفسیة كثیرة منها دراسة لألستاذ 

 تعاني من المطلقات توصلت نتائجها الى ان مجموعة المطلقات وغیر المطلقات من عینة لدى واإلكتئاب القلق

 عامل القرار في مشاركتها عدمكما ان  .المطلقات بغیر مقارنة واالكتئاب القلق من صائیاً إح ودالة أعلى درجة

 في والمطلقات مبكرًا، فالمتزوجات أهمیته الزمني للعامل اضافة ان .دالة بدرجة واإلكتئاب القلق زیادة عوامل من

 وبداللة یخف أن یمكن الطالق اثر أن إال إحصائیًا، دالة بدرجة واإلكتئاب للقلق عرضة أكثر مبكرة سن

           .الطالق بعد المدة طول مع إحصائیة

 ) 88،ص  2002تونسي ، طاهر حسن عدیلة(                                     

الدیمومة والمعاشرة بالمعروف واكتشفت بعد الزواج ان الزوج الذي  أساسخصوصا اذا تزوجت المرأة على 

بارزة كاإلدمان ،واالنحراف ،الشذوذ وغالب هذه الصفات تجعل من  أخالقیةارتبطت به ال یناسبها او لدیه عیوب 

زال غیر مأساة حقیقیة ال تجد وسیلة للهروب منها إال بالطالق الذي ال ی إلىالزوج عنیفا جدا یحولها حیاتها 

مقبول في المجتمع المحلي ووصمة للمرأة المطلقة فتجد نفسها تعاني من عدة اضطرابات خصوصا اذا كانت 

وقد توصلت .من عدم القدرة على التكیف أیضاندة الزواج قصیرة وكانت المرأة في اول عمرها ،كما تعاني 

مرأة المطلقة هي مشكلة التكیف حیث أن إن أكبر مشكلة تواجه الالدراسات في مجال العلوم االجتماعیة على 

یعانین من %  32عدم التكیف الشخصي مع الوضع الجدید ،  من النساء المطلقات یعانین من مشكالت% 42

یعانین من مشكالت التكیف االقتصادي الناتج عن عجز المرأة في توفیر % 52.4مشكالت التكیف االجتماعي 

  .     ومصاریف دراسة األبناء , ل العجز عن دفع إیجار السكن والفواتیراالحتیاجات المادیة لها وألبنائها مث



 )25، ص 2006أمال الفریح ،(                                    

  العوامل المرتبطة بإمكانیة تكیف المرأة مع مشكلة الطالق مثل وجود عمل للمرأة فالمرأة العاملة  وتوجد بعض

وارتفاع المستوى التعلیمي حیث أن التعلیم یساعد المرأة . وارتفاع دخلها. غیر العاملةأكثر تكیفًا مع الطالق من 

على التفكیر الجید في قراراتها وحساب نتائج المكسب و الخسارة، وٕایجاد حلول للمشكالت التي تستجد ووضع 

وما , األزمات االقتصادیة وزیادة فرصة المرأة المتعلمة في العمل ما یساعد على الحد من. الحلول المناسبة لها

     .عندما یكون الطالق بناًء على رغبتها. یترتب علیها من مشكالت أخرى

 )25،ص 2006أمال الفریح،(

وكلما كان عمر المطلقة صغیر كانت قدرتها على التكیف أفضل مما لو كانت متقدمة في العمر، ألنها تعلم 

وارتفاع قبول أسرة المطلقة لمبرراتها في الطالق وقد أدركت . يأنها في مرحلة الشباب ویمكنها أن تتزوج مرة أخر 

بعض الثقافات هذه القیمة مثل بعض قبائل الصحراء المغربیة التي یقابل فیها األهل ابنتهم المطلقة بالزغارید 

القبول عدم وجود أبناء، . وهذا لیس فرحًا بطالقها وٕانما لتشعر بأنها مرحب بعودتها ألسرتها وبیتها مرة أخري

  .المجتمعي للطالق كحل لمشكالت الزواج الفاشل وعدم تحمیل المرأة تبعات ذلك

  )25،ص 2006أمال الفریح،(                                        

ضحایا الطالق اذ یعتبر األطفال هم األكثر تضررًا من حدوث  األطفالنفسیة متعددة على  أثاركما ان للطالق 

الطفل الذي ینشأ في بیئة مفككة اجتماعیًا بالعدید من االضطرابات النفسیة مثل التبول  الطالق حیث یصاب

الالإرادي، زیادة معدل القلق،الحرمان العاطفي ، عدم القدرة على إقامة عالقة عاطفیة سویة واالستمرار فیها، 

ة مستقرة، حب السیطرة الخوف المستمر من الفقد، الشعور بالحسد والحقد تجاه من یعیشون حیاة اجتماعی

ارتفاع نسب االنحراف األخالقي لألبناء بسبب غیاب . والتملك، الرغبة في االنتقام من اآلخرین، الفشل الدراسي

فشل األبناء مستقبًال في حیاتهم الزوجیة لكون الوالدین نموذجان سلوكیان  إمكانیةارتفاع . الرعایة الوالدیة

 .            في الحیاة الزوجیة المستقبلیةمشوهان تتشوه معها خبرة األبناء 

كما یعاني األطفال الذین مروا بخبرة طالق الوالدین من مشاعر مختلفة بین الحزن والقلق من جهة واالرتیاح 

لتوقف الخالفات الیومیة بین الوالدین من جهة أخرى، وعدم االستقرار النفسي بسبب فقدان الحیاة األبویة 

العائل المادي والمتمثل في األب في حالة  واالستقرار العائلي الذي كانوا ینعمون به في ظل األسرة و فقدان

  .باألم  االبنالتحاق 

 



یعاني الرجل من الطالق لكن لیس بنفس درجة معاناة المرأة لزیادة فرصته في   : االقتصادیة النتائج5-3

بدء حیاة جدیدة في أي وقت، إال أن ذلك ال یمنع وجود أثار سلبیة تقع على الرجل بسبب الطالق مثل سوء 

لمشاكل التي الحالة النفسیة والجسمیة للرجل، وخاصة في حالة وجود أبناء وعدم رغبته في الطالق،اال ان اكبر ا

تواجه الرجل في حال الطالق هي المشاكل االقتصادیة او تحمل األعباء المادیة الناتجة عن الطالق مؤخر 

الصداق ونفقة العدة ونفقة وحضانة األوالد مما یضر بقدراته المادیة لسنوات طویلة، وخاصة مع ارتفاع المهور 

  .وتكلفة الزواج 

                                    .(Del Boca, 2003 )  

 األمر الزوج ، مسؤولیة ومن حقها من كانت مالیة وٕاعالة "استقاللیة" من به تتمتع كانت ما فتخسر المطلقة أما

مشكالت مادیة مثل األنفاق على نفسها  متدني وتعاني من او اجتماعي اقتصادي موقع في یضعها الذي

مستوى اقتصادي منخفض كانت أكثر عرضة للمعاناة المادیة من المرأة وأوالدها، فكلما كانت المرأة تنتمي إلى 

 لتبقى تحت .في الطبقات األخرى، خاصة مع رفض الكثیر من األزواج المطلقین دفع النفقة لزوجاتهم المطلقات

 وفي وأطفالها، نفسها  إعالة من تتمكن حتى رسمیة أو اجتماعیة معونة عن والبحث والصدقة الشفقة رحمة

 قدرة عدم أو تخلي حالة في خاصة مشروعة وغیر مشروعة كسب طرائق عن البحث یتم قد الحاالت ضبع

 .المالیة بالتزاماته الوفاء على قدرته عدم أو الزوج وامتناع وأطفالها إعالتها على األهل

 نتائجها یتحمل التي المالیة والنفقات األعباء في زیادة یعني عامة بصورة االقتصادیة الناحیة من والطالق

 المطلقة األسرة وأطفال المطلقین الزوجین أسر :جمیعهم الزواجیة العالقة أطراف واالجتماعیة االقتصادیة

 .الدخول وتدني العمل فرص وتراجع العام االقتصادي الوضع وأزمات صعوبات ظل في خاصة أیضاً  والمجتمع

 المساعدة تقدیم تتولى التي والمدنیة الحكومیة سساتالمؤ  تتحملها اقتصادیة مسؤولیات الطالق على یترتب كذلك

 االقتصادیة المصلحة أساس على تقوم الزیجات أغلب بأن علماً  وأطفالهم، واألمهات لآلباء االقتصادیة والرعایة

 .  ببحبوحة  من العیش یتمكنا لكي االثنین بین

.(Del Boca, 2003 )  

  :خالصة الفصل 

یمكن القول بأن هناك بعض القیم والمعاییر  واألبعاد اآلثارمن خالل التعرض لظاهرة الطالق كظاهرة متعددة 

والسلوكیات السلبیة التي انتشرت في المجتمع خالل اآلونة األخیرة ، ساعدت علي انتشار حاالت الطالق 

تغیر قیم االختیار في الزواج ، حیث فترة الزواج في الغالب تكون قصیرة أي في بدایتها مثل  أنوالمالحظ 



 األخرىأصبحت المادة هي المعیار األساسي في اختیار شریك الحیاة بغض النظر عن المعاییر والعوامل 

األكثر أهمیة ، باإلضافة إلي ضعف قیم الحب واالحترام والتعاون والتماسك األسري بین الزوجین بسبب 

قیم األنانیة واالنتهازیة وعدم االنتماء ، وكذلك انتشار القیم االستهالكیة المشاكل والخالفات المتكررة ، وانتشار 

وزیادة االتجاه نحو االستهالك الترفهي ، وأیضا انتشار القیم المادیة وتعظیم المادة التي أصبحت من أهم 

نفصال وسهولة االنقیاد خلف اال األسرالزوجات خاصة ما یدعم هشاشة  لدىمحددات المكانة االجتماعیة ،

الذي یطرح مشكالت واثأر سلبیة متعددة سواء بالنسبة للزوج  األمرالخالف ،وهو  إلنهاءوالتفكك كحل بدیل 

خصوصا من الناحیة االقتصادیة  او بالنسبة لألطفال الذین یكونون في الغالب عرضة للمشاكل السلوكیة 

الطالق یؤثر وبشكل  ان ،كما التي تهددهم واالضطرابات النفسیة باإلضافة الى االثار االجتماعیة والمادیة

 ارتباط عند حدة أكثر أن یكون یمكن والذي النفسي، الضطرابها بجوانب متعددة ویعد عامال خاص على المرأة

 القرار بهذا الزوج وتفرد بأسرتها الزوجة بتمسك االهتمام عدم ومنها أخرى مؤلمة بخبرات المؤلمة الخبرة هذه

 من علیة یترتب قد بما وأیضاً  .تبدأ أن قبل أحالمها بانتهاء المرأة یشعر مبكرة سن في وقوعه أو الخطیر،

وكل هذه العوامل  .أبنائها ورعایة أمومتها ممارسة من حرمانها ذلك ومن نفسه الطالق من قسوة اشد خبرات

 . أوليوالمبررات تؤثر على بنائها النفسي وتعرضها الضطرابات نفسیة عدیدة منها الصدمة النفسیة كرد فعل 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :   تمهید

تبرز بفضله أهمیة  ، حیث  الجوانب المهمة في الدراسة العلمیة  یعد الجانب المنهجي في العلوم االجتماعیة من

الن ، وذلك من خالل النتائج المتوصل إلیها والمستخلصة بطریقة ممنهجة أكادیمیا وعلمیا   . ةالدراسة   العلمی

ومن هذه الطرق والوسائل . هذا الجانب التطبیقي  یحتاج إلى بعض الطرق والوسائل ، لتحقیق میدانیة الدراسة

  . إلیهاقبل التطرق لعرض النتائج المتوصل  سوف تعتمد علیها دراستناهناك المنهج واألدوات والحاالت التي 

 عنها االستغناء یمكن ال التي الهامة الخطوات من ،تعتبر دراسة ألي المنهجیة اإلجراءات فمرحلة وعلیه

 حیثیات بكل ملمة تقدیم دراسة إلى یسعى باحث كل على یجب لذا .الصحیحة العلمیة الدراسة إلى للوصول

 أهمیة وتبرز.الطرح في والموضوعي المنطقي بالترتیب یتسم منهجیا إطارا یضع أن دراستها ، المراد الظاهرة

 الدراسة ، واستفاء  مشكلة حول جمعها تم التي النظریة واألفكار التصورات حقیقة لتكریس المیدانیة الدراسة

 التعرض الفصل هذا في سنحاول فإننا وعلیه ، الدراسة نتائج على تأثیر من له لما الجانب هذا لتغطیة

 .الدراسة  هذه في المتبعة المیدانیة المنهجیة لإلجراءات

 :التذكیر بفرضیات البحث -1

تعتبر مرحلة صیاغة الفرضیات واختبار صحتها أو خطئها من أهم المراحل المنهجیة عند تخطیط البحوث     

 : ، و نظرا لإلشكالیة المطروحة سابقا فقد قمنا في هذه الدراسة بصیاغة الفروض التالیة 

  :العامة الفرضیة

 . جملة من اآلثار عرض المرأة للعنف وطالقها بسببه یخلق لها صدمة نفسیة تخلف لدیهات

  :الجزئیة الفرضیات

 . على مستوى النفسي أثار یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه 1-

   . على المستوى االجتماعي  أثار یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه -2

  .على المستوى الجسدي   أثارا یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه -3

تعد الدراسة االستطالعیة خطوة هامة من خطوات البحث العلمي ، وذلك أنها  : الدراسة االستطالعیة  - 2

تساهم بدرجة كبیرة في دعم المجال البحثي ككل كالجانب النظري ، وتحدید مجال الدراسة ومن خاللها ضبط 

اختیار الوسائل واألدوات المنهجیة  واألهم من هذا.وهذا مهم جدا.المتغیرات ووضع الفروض وصیاغة اإلشكالیة 



، حیث یهدف الباحث من خاللها استكشاف الظاهرة المراد دراستها في الواقع بغیة التي تخدم الموضوع المدروس

  .التعمق والتقرب أكثر من الموضوع ، كما تسمح بجمع المعلومات أكثر عن حاالت البحث وعن الموضوع

لموضوع الدراسة بدأت الباحثة في الجانب التطبیقي وبحثت  األدبية بالتراث وبعد إلمامنا بأهم الجوانب المتعلق

العنف  أدىوقد  أنواعهعن الحاالت المناسبة لموضوع الدراسة وهن نساء تعرضن للعنف الزواجي بمختلف 

تیار الطالق والهروب من ویالته وكان اختیارنا للحاالت بطریقة العینة االستطالعیة الخ إلىالمتكرر علیهن 

  حاالت البحث وذلك إلبعاد األسباب الثانویة والمغایرة 

، فكانت أول خطوة هي " اثار الصدمة النفسیة " لبحثنا وٕابقاء السبب الرئیسي الذي یقوم علیه بحثنا أال وهو 

 التحدث مع الحاالت وٕافهامهم ما نهدف إلیه من خالل دراستنا هذه ، تم إقناع حاالت الدراسة بالتعاون وكان

 .التجاوب معنا سهل جدا 

 :االستطالعیة  الدراسة أهداف 2-1

 دراستها المراد العینة او الحاالت  تواجد مكان تحدید في تساعدنا. 

 الدراسة أدوات بناء في تساعدنا  . 

 القیاس وفاعلیتها في الكشف عن موضوع الدراسة والتوصل الى النتائج  أدوات وثبات صدق من التأكد

 .إلیهاالمراد الوصول 

 124 .المناسبة والمفهومة  اللغة وكذا للمقیاس العینة وكذا حاالت الدراسة أفراداستجابة  مدى معرفة 

  :أدوات الدراسة االستطالعیة  2-2

هناك  أنوهل العنف هو المودي للطالق ام وحدته قامت الباحثة بتصمیم استبیان یقیس العنف الزوجي وأنواعه 

 .غیر العنف  أخرى أسباب

، وكذا بطاریة تشخیص  أمینللدكتورة فاطمة احمد  األسريتم تصمیم االستبیان باالستعانة بمقیاس العنف 

 .في البیئة العربیة للدكتورة زینب شقیر  األسريالعنف 

 : أبعاداالستبیان مكون من ثالث 

جأ للطالق العنف الجسدي ویقیس العنف المادي الممارس على الزوجة والذي جعلها تل :األولالبعد 

الخ وهو ....كخیار بدیل كالضرب والمسك من الشعر والركل والصفع والرمي باألشیاء المحیطة حولها 

 .الجسدیة على جسد المعنفة  أثارهالنوع الظاهر من العنف الذي عادة ما یتركك 



ویقیس العنف المعنوي الممارس على الزوجة والذي غالبا ما یتجسد في :النفسي  اإلیذاء: البعد الثاني

وكذا تعمد الهجر  األسريخصوصا في المحیط  اآلخرین أمامالسب والشتم واإلهانة والتحقیر واإلذالل 

 نفسیة على شخص المعنفة  أثاراالتي تترك  األسالیبفي المضجع وغیرها من 

زوج ضد زوجته سواء بعد اإلیذاء الجنسي الذي یمارسه الي ویقیس هذا الالعنف الجنس: البعد الثالث

  بحرمانه من إشباع حاجیاتها آو باإلشباع بطریقة عنیفة  

  :كما أضافت الباحثة بعدا رابعا هو 

الزوجة والزوجة في حیاة الزوجین و مدى  أهلوجود تدخل  إمكانیةویقیس هذا البعد : األسریةالعالقات 

في الطالق هو تدخل  األساسيیكون العامل  أن إمكانیة أولتدخل على اتجاه الزوج للعنف تأثیر هذا ا

 .ولیس العنف بحد ذاته  األهل

بعد عرض االستبیان على المحكمین قامت الباحثة بإجراء تعدیل في العبارات المقترحة وحذف بعض العبارات 

 بحسب غرض الدراسة كما انه ال یعني موضوع الدراسة األسریةحذف بعد العالقات  إلىالمحكمین  أشاركما 

الباحثة  ألغتلذا فقد  الجوهري وهو وجود العنف بحد ذاته وأنواعه ولیس أسبابه وهل هو المؤدي للطالق ام ال ،

 18ب   ثالث أبعاد فقط الباحثة على أبقت أنبعد  18 إلىالذي قلص عدد البنود من  األمرالبعد بجمیع بنوده 

بنود لكل بعد، وفیما یاتي مجموع البنود التي ألغیت من طرف الباحثة بعدما رفضت من طرف لجنة  6 أيبندا 

  :التحكیم وذوي االختصاص في میدان علم النفس 

  العالقات األسریة :عبارات بعد 

 حماتي هي التي تحرض زوجي علي  - 1

 أهل زوجي یكرهونني - 2

 عالقتي بآهل زوجي لیست مستقرة  - 3

 زوجي یضربني حینما یحرضه أهله علي  - 4

 كثیرا ما أتشاجر مع أهل زوجي  - 5

 یتدخل أهلي لحل الخالفات بیني وبین زوجي - 6

  یتعمد زوجي اهانة أهلي والشجار معهم   - 7

  :كما تم تعدیل بعض البنود مع اإلبقاء علیها مراعاة لمالحظات المحكمین وهي 

  یتعمد زوجي إهانتي أمام اآلخرین: تم صیاغتها وقد . یتعمد زوجي إهانتي أمام أهله  -10البند 

  :وقد تم حذف العبارات من األبعاد الثالث المتبقیة التي لم یتم موافقة المحكمین علیها وهي

 عادة ما یخالفني زوجي الرأي وكان تبریرهم أن الخالف في الرأي لیس بالضرورة عنفا  - 



أثار العنف ولیس من أنواعه آو وجوده وحدته  تراودني مخاوف أثناء تواجد زوجي ألنه یكشف أثرا من - 

 .حسب ما هو مخصص لالستبیان

 عادة ما یبصق في وجهي ألنها مكررة وتدخل ضمن العنف المعنوي  - 

وبعد تعدیل أداة الدراسة االستطالعیة حسب توجیهات السادة المحكمین قامت الباحثة بإعادة صیاغتها  - 

بعد قیاس درجة صدق المحكمین اطمأنت لوجود نسبة في صورة منقحة وتم عرضها على المحكمین و 

 : وطبق بصورته النهائیة كما هو موضح بالجدول التالي عالیة من الصدق 

 

  رقم العبارات   محاور االستبیان

  العنف الجسدي

  

1 -2 -3  -4-6 - 18  

  ) المعنوي( ينفسال االیذاء

  

9  -10-11  -12 - 13- 15  

  18 -17-  16- 14- 8 - 5  العنف الجنسي 

  

  متریة ألداة الدراسة االستطالعیة السیكو حساب الخصائص  3- 2

 :حسب الجدول التالي محكمین من جامعة بسكرة تخصص علم النفس  7تم عرض االستبیان على 

  التخصص  الرتبــة العلمیة   اسم المحكم

  

  مناني نبیل

  

  علم النفس االجتماعي     محاضر صنف أ أستاذ

  جابر نصر الدین

  

  علم النفس االجتماعي   التعلیم العالي أستــاذ

  خیاط  خالد

  

  علم النفس العیادي  محاضر صنف أ أستاذ

  دبراسوا فطیمة 

  

  علم النفس العیادي  محاضر صنف أ أستاذ

  نحوي عائشة 

  

  علم النفس العیادي  التعلیم العالي أستاذ

 بلوم محمد

  

  علم النفس العصبي  التعلیم العالي   أستـاذ



   إسماعیلرابحي 

  

  علم النفس المدرسي   محاضر صنف أ أستاذ

 

 المحكمین( الظاهري صدقال(  : 

بجامعة بسكـرة حسب  النفس علم مجال في المتخصصین من المحكمین مجموعة على االستبیان عرض تم

 القائمة أبعاد من بعد لكل انتمائها ومدى الفقرات مناسبة حول تعدیالتهم ووضع رأیهم إلبداء وذلك أعالهالجدول 

 القائمة بنود بعض صیاغة في التعدیالت بعض إجراء إلى ذلك أدى وقد اللغویة ،  صیاغتها وضوح وكذلك

 .المحكمین توصیة حسب وذلك الدراسة موضوع مع لتتناسب

  :بعدها قامت الباحثة بحساب الصدق الظاهري للمحكمین كما هو مبین بالجدول التالي 

  تائجالن  عدد المعارضین   عدد الموافقین   البنود

01  06  01  0,71   

02  06  01  0,71    

03  06  01  0,71  

04  07  00  01  

05  07  00  01  

06  07  00  01  

07  07  00  01  

08  07  00  01  

09  05  02 42‘0  

10  06  01  0,71  

11  07  00  01  

12  07  00  01  

13  07  00  01  

14  06  01  0,71  

15  06  01  0,71  

16  06  01  0,71  

17  07  00  01  

18  06  01  0,71  



  0,83    المجموع

  

ن نسبة الصدق الظاهري عالیة بعد تعدیل أوبما   0,83الكلي لالستبیان یساوي محكمین صدق ال أنوقد وجدنا 

  .التطبیق  إجراءاتاالستبیان ارتأینا البدء في 

  تم حساب معامل ثبات االستبیان بطریقة  :الثبات:  

هذه الطریقة تقسیم األداة إلى قسمین متساویین، كأن تؤلف األرقام الفردیة القسم وتستدعي  : التجزئة النصفیة

األول واألرقام الزوجیة القسم الثاني، أو یضاف الربع األول من األداة إلى الربع الثالث فیشكالن القسم األول، 

ثم یحسب . منهما كأداة واحدة) نصف(ویطبق كل قسم. ویضاف الربع الثاني إلى الربع الرابع لیكونا القسم الثاني

وبما أن معامل االرتباط هذا یشیر إلى معامل ثبات نصف األداة ).النصفین(معامل االرتباط بین درجات القسمین

  .فقط، فإنه یتوجب تعدیله وتصحیحه للحصول على معامل ثبات األداة ككل 

  :قا للمعادلة التالیة حیث تم حسابها وف, بیرسون باستخدام معامل االرتباط تم التصحیحاین 

  =ر 
  مج ص× مج س  –ن مج س ص             

  2)مج ص( – 2ن مج ص( 2)مج س( – 2ن مج س ص 

  :فتحصل علي معامل ثبات نصف االختبار ھو

  معامل ثبات نصف االختبار= ر  –ر 

  :طریقة تصحیح معامل ثبات نصف االختبار

یستخدم لتصحیح معامل نصف ثبات االختبار للحصول علي معامل ثبات االختبار كك�ل م�ن المع�ادالت 

  : التالیة

 :معادلة  سبیرمان براون الصورة المختصرة ھي

  

  = 1-1ر

ر -2  
2

1

2

1


  

ر+ 1  
2

1

2

1


  



وبمساعدة معادلة التصحیح  )0.96( على معامل ارتباط قدره بعد حساب المعادلة حصلت الطالبة وقد 

مما یدل على آي بقي محافظا على نسبة عالیة جدا من الثبات   )0.98(  إلىوصل معامل االرتباط  لسبیرمان

 .وتطمئن الباحثة لتطبیقه  من الثبات جدا تمتع االستبیان بدرجة عالیة

ساب ثبات االتساق الداخلي للفقرات عن طریق الحزمة اإلحصائیة وللتأكد من صدق نتائج االستبیان تم أیضا ح

SPSS  وهو معامل ثبات عالي للمقیاس ككل  0,889:وقد أعطت نسبة ثبات عالیة وصلت.  

   . قامت بحساب الصدق الذاتي لألداة الدراسة االستطالعیة كما  

 الصدق الذاتي:  
التجریبیة بالنسبة للدرجات الحقیق�ة الت�ي خلص�ت ویطلق علیھ أیضا مؤشر الثبات وھو صدق الدرجات 

م��ن ش��وائب أخط��اء الص��دفة، وم��ن ث��م ف��إن ال��درجات الحقیق��ة ھ��ي المی��زان أو المح��ك ال��ذي ینس��ب إلی��ھ ص��دق 

  .االختبار

وحیث أن ثبات االختبار یعتمد علي ارتب�اط ال�درجات الحقیق�ة لالختب�ار بنفس�ھا إذا أعی�د االختب�ار عل�ي 

ري علیھا في أول األمر، لھذا كانت الصلة وثیق�ة ب�ین الثب�ات والص�دق ال�ذاتي، ش�ریطة نفس المجموعة التي أج

  :ویحسب عن طریق المعادلة التالیة 

  

  الثبات  =     الصدق الذاتي  

نطمـئن لـه  وهـو ثبـات عـالي جـدا )0.98( =   0.98         حیث وجدنا أن الصدق الذاتي ل�ألداة یس�اوي     

  في تطبیق االستبیان كأداة للدراسة االستطالعیة 

لها الباحثة ، قامت بعدها  أطمئنتنسبة عالیة لصدق وثبات االستبیان  أعطتبعد النتائج المتحصل علیها التي 

  .ستطالعیة االعینة الالباحثة بتوزیع االستبیان بصورته المعدلة على 

  :االستطالعیة العینة 2-4

استطالع المیدان بهدف  امرأة مطلقة ،) 30 (من تتكون استطالعیة عینة استبیان على بتطبیق ةالباحث تقام

والتعرف على مدى انتشار العنف الزوجي بین االزواج وأنواعه وشدته وهل العنف الزوجي هو السبب الرئیس 

الصدمة النفسیة لدى  أثارالن دراسة تختص بالتركیز على . أخرىالطالق تم ألسباب  أن آملحاالت الطالق 

حاالت الدراسة من بینهن وذلك المعنفة المطلقة التي طلقت بسبب العنف الممارس ضدها من قبل الزوج 

باستخراج الحاالت التي طلقت بسبب العنف الزوجي وتم استخراج حاالت الدراسة اللواتي ثبت تعرضهن للعنف 

  . وكان السبب الرئیس في طالقهن

 لدراسة من والیة بسكرة دوافع اختیار عینة ا: 



الن والیة بسكرة تعتبر بوابة الصحراء وهي همزة وصل بین الشمال والجنوب لذلك فهي تضم مزیج من 

السكان والثقافات المحلیة وبذلك فان نظرة العنف تختلف في مفهومها من امرأة ألخرى ،كما تعرف والیة 

خرى كالقبائل بسكرة ظاهرة منتشرة جدا وهي زواج الرجال من غیر نساء المنطقة أي من والیات ا

والوالیات الداخلیة والساحلیة ، والن كل منطقة في ربوع الجزائر لها اعرافها وتقالیدها المتمیزة عن 

فان مفهوم العنف وشدته ومدى استجابة الزوجة المعنفة له تختلف من منطقة ألخرى  األخرىالمناطق 

ودفعه للطالق ،وهذا التمایز  او یمكن القول ان نظرة المرأة للعنف تختلف من حیث وجوده وحدته

 .السوسیولوجي دفع الباحثة الى اختیار المنطقة حقال للدراسة لتنوعه وغزارته 

كما ان بعض المناطق في والیة بسكرة ال تزال تحتفظ بالخصوصیة المحلیة وتتمتع بالمحافظة على القیم 

شكلة كبیرة بل وفضیحة عند بعض االجتماعیة والعادات والتقالید وان عادات المنطقة تعتبر الطالق م

 اآلثاریخجل منها او وصمة عار اجتماعیة للمرأة المطلقة وهذا ما یساهم وبشكل كبیر في تزاید  األسر

وعدم تقبل عودة  األسريالسلبیة التي یخلفها الطالق على بعض المطلقات خصوصا في ظل الرفض 

المرأة لهم بعد طالقها على خالف مناطق اخرى من مناطق التراب الوطني والتي تعتبر الطالق ظاهرة 

 .او رفض  اجتماعي  إشكالعادیة وقرار تتخذه المرأة دون أي 

  خصائص العینة االستطالعیة: 

 . السن  متغیر حسب العینة أفراد توزیع یوضح جدول

 

  النسبة المئویة   التكرارات   الفئات 

] 18- 23 [  01  33 ‘03%  

] 23- 28 [  07  33 ‘23%  

] 28- 33 [  04  33 ‘13%  

] 33- 38 [  03  33 ‘10%  

] 38-  43 [  06  20 %  

] 43- 48 [  05  66‘16 %    

] 48- 53 [  01  33 ‘03%  

] 53- 58 [  03  10  %  

  



  

   

رسم بیاني یوضح توزیع العینة حسب السن 

] 23- 28 [ ] 28- 33 [

  النسب المئویة 

10  %  
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66‘06 %    

33 ‘43%  

20 %  

   . المستوى التعلیمي   متغیر حسب العینة أفراد

 المستوى التعلیمي   متغیر حسب العینة أفراد توزیع

رسم بیاني یوضح توزیع العینة حسب السن 

33 [ ] 33- 38 [ ] 38- 43 [ ] 43- 48 [ ] 48- 53 [

  التكرارات 
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06   

أفراد توزیع یوضح  جدول

  

توزیع یوضحرسم بیاني 

رسم بیاني یوضح توزیع العینة حسب السن 

] 53- 58 [

  المستوى التعلیمي 

  غیر متعلمة 

  مستوى ابتدائي 

  مستوى متوسط 

   مستوى ثانوي 

  

  مستوى جامعي 



 

    

   األوالدعدد  متغیر حسب العینة أفراد 

  النسبة المئویة   التكرارات 
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مطلقة تم التعرف فیها على مجال ومجتمع الدراسة وتحدید 

مسار الدراسة بالتدقیق أي ضبط منهجیة الدراسة وفرضیاتها بصفة نهائیة ثم استخراج حاالت الدراسة األساسیة 

  

إن طبیعة الموضوع هي التي تحدد نوع المنهج ، والمنهج هو الكیفیة التي یتبعها 

  

 علمیة الفردیة بطریقة الحاالت یعالج

 فهم في وبفعالیته البحث نتائج على

.  

  الذكاء روائز في كما القوانین كل من 

 هذا یعد ما فغالبا التحقیق تستلزم فرضیات

 عن ناتجة قواعد على تشخیصاته بناء

 . النتائج نفس

 (P.Pichot et J.Delay,1969 ,p10  

رسم بیاني یوضح توزیع افراد العینة حسب متغیر عدد 

  :نتائج الدراسة االستطالعیة 

مطلقة تم التعرف فیها على مجال ومجتمع الدراسة وتحدید  30من خالل الدراسة االستطالعیة على عینة قوامها 

مسار الدراسة بالتدقیق أي ضبط منهجیة الدراسة وفرضیاتها بصفة نهائیة ثم استخراج حاالت الدراسة األساسیة 

  لثالث من بین المطلقات اللواتي تعرضن ألعلى درجات العنف بأنواعه ا

إن طبیعة الموضوع هي التي تحدد نوع المنهج ، والمنهج هو الكیفیة التي یتبعها  :المنهج المتبع 

  .                                    الباحث لدراسة مشكلة الموضوع 

یعالج بصفته اإلكلینیكي المنهج على االعتماد تم البحث

على التأثیر شأنها من التي الذاتیة العوامل اإلمكان بقدر

. أسباب وأعراض شكل في المستترة ، ودوافعه والمرضي

 et P.Pichot  J.Delay اإلكلینیكي المنهج ینعدم 

فرضیات وضع بدورها تتطلب والتي خاصة ، عالمات

بناء في المنهج هذا ویعتمد الفردیة ، الدراسة في الوحیدة

نفس إلى آخرین توصلوا فاحصین مالحظات وعن نفسه

                            )(P.Pichot et J.Delay,1969 ,p10

رسم بیاني یوضح توزیع افراد العینة حسب متغیر عدد 
االوالد 

  نتائج الدراسة االستطالعیة

من خالل الدراسة االستطالعیة على عینة قوامها 

مسار الدراسة بالتدقیق أي ضبط منهجیة الدراسة وفرضیاتها بصفة نهائیة ثم استخراج حاالت الدراسة األساسیة 

من بین المطلقات اللواتي تعرضن ألعلى درجات العنف بأنواعه ا

المنهج المتبع  -3

الباحث لدراسة مشكلة الموضوع 

البحث موضوع دراسة في

بقدر قصیاتم موضوعیة

والمرضي العادي السلوك

et P.Pichot  العالمان فحسب

عالمات بإعطاء یسمح حیث

الوحیدة اإلمكانیة المنهج

نفسه الفاحص مالحظات

                            

رسم بیاني یوضح توزیع افراد العینة حسب متغیر عدد 

عدد االوالد 
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 كینونة عن الكشف محاولة خاصة موضوعیة بطریقة السلوك یدرس هو منهج  "D. Lagache "العالم عند أما

 ومدلول ومعنى بنیة عن البحث مع معینة وضعیة في بها یقوم التي والسلوكیات یشعر بها التي والطریقة الفرد

  منها    وطرق التخلص له الدافعة الصراعات عن والكشف السلوك هذا

                             (M. Reuchlin, 1979, P106) 

 االستعدادات الحاالت ، بعض وتحدید معرفة إلى موجه تطبیقي نشاط ضمن یدخل المنهج اإلكلینیكي كان و لما

  . إیجابي بتغییر یسمح إرشاد أو تربوي أو اجتماعي نظام ذو إجراء مثال ، نفسي عالج إقتراح بهدف والسلوكات

 (Pedinielli,1994,p35)                          

إن دراسة الحالة هي كل المعلومات التي تجمع عن الحالة ، فهي بحث شامل ألهم عناصر : دراسة الحالة 

  .حیاة الفرد وتتضمن حاضره و ماضیه 

أعتبر العدید من العلماء وخاصة علماء المناهج ، دراسة الحالة منهج لكشف و تحلیل موضوع تحت الدراسة قد 

في قاموسه علم االجتماع بأنها منهج في البحث عن طریقة تمكن من جمع )  (Fairchildبحیث  عرفها

  .المعلومات حول الحالة  ودراستها

  ) 2003، 152د رشوان، صحسین عبد الحمی(                          

  .إذن فدراسة الحالة تقییم منهجي في فترات منتظمة على مدى زمني معین

  )2001، 28حسن مصطفى عبد المعطي ، هدى قناوي ص( 

وتعتبر طریقة بحث الحاالت الفردیة من طرف بحث الحاالت الفردیة من الطرق الهامة في دراسة الشخصیة 

، حیث یتم دراسة حالة من جمیع النواحي الجسمیة والنفسیة واالجتماعي  وجیةوالتي تتبع في العیادات السیكول

التي یحتمل أن تكون لها صلة باالنحراف واالضطراب ویكون ذلك بتتبع الحالة من بدئ  مرحلة الطفولة ، 

 للوقوف على ما تعرض له الفرد من مشاكل أو أمراض، أو صدمات تساعد في التشخیص والعالج الذي یتعاون

            .فیه فریق من المعالجین المختصین في النواحي الطبیة والنفسیة واالجتماعیة 

 )   34، ص 1996، كامل محمد عویضة(                                              

خالله وتم اختیارنا للمنهج العیادي بواسطة دراسة الحالة ألنه یتناسب مع موضوع الدراسة، والذي نهدف من  

معرفة مدى تأثیر العنف على ظهور الصدمة النفسیة لدى الزوجات المعنفات من طرف أزواجهن وأثار هذه 

  .الصدمة خاصة اذا كانت المرأة مطلقة 



  : أدوات الدراسة-4

تعتبر من أهم الوسائل المساعدة على جمع المعلومات والحقائق فهي من الطرق :  المــالحـظـة العیادیة 1- 4

المستخدمة في تقییم الشخصیة من خالل المالحظة المباشرة لسلوك الفرد في مواقف الحیاة الطبیعیة بحیث 

  .تستدعي ظهور سمات الشخصیة المطلوب قیاسها

  )1998، 18، ص  سهیر كامل أحمد(                      

 مواقف أو موضوعات، تخص لعملیات مصمم و دقیق وتسجیل إدراك أنها على :  ویعرفها الدكتور بوسنة

 المعلومات استسقاء طریق عن أو مباشرة بصورة العمیل مالحظة طریق عن إما فیها البیانات جمع یتم .معینة

   .بالمالحظة  هم قاموا أشخاص من

 )15 ،ص 2012 زهیر،  الوافي عبد بوسنة (                            

 : و المالحظة لها نوعان هما كالتالي 2-3

تتضمن صور مبسطة من المشاهد واالستماع بحیث تقوم  :المالحظة البسیطة الغیر المضبوطة 

إخضاعها  المالحظة فیها بمالحظة الظواهر واألحداث كما تحدث تلقائیا في ظروفها الطبیعیة ، دون

لیة عن للضبط العلمي ، وهذا النوع مقید في الدراسات االستطالعیة التي تهدف الى جمع البیانات األو 

  .الظواهر واألهداف 

هي المالحظة العلمیة بالمعنى الصحیح ، بحیث تتم في ظروف مخطط لها و : المالحظة المنظمة 

  .          مضبوطة ضبطا علمیا دقیقا ، و تختلف المالحظة المنظمة عن البسیطة في أنها تتبع مخطط مسبق 

 ) 363 -362، ص  2001سامي محمد ملحم ، (                              

 .هي عبارة عن عالقة دینامیة وتبادل لفظي بین شخصین أو أكثر: اإلكلینیكیةالمقابلة  - 4-2

بأنها محادثة موجهة یقوم بها فرد مع آخر أو مع أفراد آخرین بهدف حصوله على " انجلش ولذلك فقد عرفها 

  "والتشخیص والعالج   االستعانة بها في عملیات التوجیهأنواع من المعلومات الستخدامها في البحث العلمي أو 

 ، بعالجها أو بتشخیصها سواء الشخصیة عن للحكم كأسلوب الباحث یتخذها العلمي البحث أدوات من أداة وهي

 قدر أكبر بجمع لنا تسمح استماع طریقة المقابلة تعتبر كما ، العمیل سلوك وتقییم األسئلة طریق عن ذلك ویتمّ 

وقد اخترنا  اإلكلینیكي  النفس علم في أساسیة قاعدة تعتبر كما واالجتماعیة والعائلیة الشخصیة المعلومات من

  :لهذه الدراسة تحدیدا 



ترتكز هذه المقابلة على المفحوص وكما في المقابلة العالجیة تعمل :  المقابلة الحرة او المفتوحة 1- 2- 4

المقابلة العمیقة للبحث على تحلیل رموز المحتوى الظاهر والمحتوى الباطن ویمكنها ان تلتمس ذكریات الطفولة 

  .والتاریخ الشخصي والعائلي 

فیها الحریة الكاملة للمفحوصة  أعطیناراسة مفتوحة مع حاالت الد أولیةالباحثة مقابلة  آجرتوبناء على ذلك فقد 

الوقت الكافي فقد حددنا موعدا مسبقا تفرغنا فیه لسماع لمفحوصة  إعطاءكي تتحدث عن معاناتها بكل حریة مع 

تفاصیل حیاتها  أدقتمكنا من الغوص في تفاصیل معاناتها حیث  أدقفیها عن واحدة فقط في الیوم عبرت 

ماما ملحوظا بالدراسة كما عبرن عن مشاعرهن بكل حریة وقد تناولت المقابلة المفتوحة وأبدت الحاالت تقبال واهت

  :نذكرها فیما یلي  أساسیةمحاور 

تطرقنا فیه : التعرف على ظروف الحالة الشخصیة واألسریة قبل الزواج وكیفیة الزواج ونوعه  :   األولالمحور 

ستوى التعلیمي، الترتیب في اآلسرة ،عدد أفراد األسرة ، إلى التعرف على الحالة أوال من ناحیة السن ،الم

الخ ، ثم عرجنا لمعرفة أهم المحطات في حیاة الحالة األسریة والشخصیة قبل ...المستوى المعیشي للحالة 

طریقة الزواج ونوعه (شكل العالقة بالمعنف قبل الزواج الزواج وطبیعة عالقاتها بوالدیها وأسرتها قبل الزواج ثم 

ل هو تقلیدي أم عن عالقة عاطفیة وهل هو زواج أقارب آم متباعد وهل الزواج تم برضا الطرفین آم هو ه)

  الخ ...مفروض على احدهما أو كالهما 

تناولنا في هذا المحور شكل :  ة للعنف الزواجيحالاستجابة الو تاریخ العنف الزوجي وبدایته :   المحور الثاني

العالقة بین الزوجین في بدایة الزواج وكیف بدأ العنف للمرة األولى وأسبابه وأنواعه والمدة التي حدث فیها بعد 

الزواج ألول مرة ثم ردة فعل الحالة األولیة ألول عنف ممارس علیها وكیفیة مواجهته وكذا باقي أحداث العنف 

 . التي واجهتها 

تناولنا فیها موقف كل من عائلة الزوج  : العالقات االجتماعیة واألسریة وتأثیرها على الطرفین:  الثالث  المحور

تجاه العنف الذي یمارسه الزوج ضد الحالة ومدى مساهمتهم في حدوث العنف بالتحریض أو الحد منه بتهدئة 

  .خلهم لحل المشكل بین الطرفین الوضع وكذا موقف عائلة الزوج من العنف الممارس ضد ابنتهم ومدى تد

تناولنا فیه أسباب الطالق ومدى قناعة الحالة باختیارها : )عوامله وأثاره (طالق المعنفة :  بعاالمحور الر 

وٕامكانیة التراجع فیه من عدمها ومدى مساهمة العنف في اتخاذ قرار الطالق بالدرجة األولى واآلثار األولیة التي 

  الحالة والفرق بین مشاعر الحالة أثناء الزواج مع الزوج العنیف ومشاعرها بعد الطالق  تركها وقع الطالق على 

تم التطرق فیه لآلثار التي سببتها تجربة الزواج بزوج معنف :النفسیة للمرأة المعنفة   اآلثار: المحور الخامس

عراض الصدمة من مشاعر الذنب أدى  بها إلى اختیار الطالق كبدیل من الناحیة النفسیة والمتمثلة في وجود أ



،االكتئاب ، البكاء المستمر متبوع بالصراخ ، الدونیة وفقدان الثقة بالنفس ،تكرار معایشة األحداث الصدمیة 

  . الخ وسنوضح بنودها في المقابلة النصف موجهة ...

لتي عاشتها الحالة والمتمثلة في تناولنا فیه أثار التجربة العنیفة ا: الجسدیة للمرأة المعنفة اآلثار: المحور السادس

أحداث العنف الزوجي الذي أدى بها للطالق من الناحیة الجسمیة ومدى ظهور أمراض سیكوسوماتیة لدى 

الخ ....الحالة لم تكن موجودة عندها قبل الزواج منها الصداع ،القولون ،ضیق التنفس ،اآلم المعدة ، القلب 

  .ة وهي موضحة ببنود المقابلة النصف موجه

تناولنا فیه كیف أثرت التجربة العنیفة التي عاشتها الحالة : یة للمرأة المعنفةجتماعاال اآلثار: بعالمحور السا

والمتمثلة في أحداث العنف الزوجي الذي أدى بها للطالق من الناحیة االجتماعیة وذلك من خالل قدرة الحالة 

ها مع البیئة االجتماعیة بعد الطالق وامكانیة االحتكاك على مواجهة المجتمع بالعنف الممارس ضده ومدى تأقلم

بالمجتمع وتكوین عالقات جدیدة وحتى العالقة مع أفراد األسرة بعد الطالق ومدى قدرة الحالة على المواجهة 

والظهور في المناسبات والتجمعات او العكس ومدى اهتمام الحالة بنظرة اآلخرین واستجابتهم ألرائهم وهي 

  .نود المقابلة النصف موجهة موضحة بب

فتحت المجال للحاالت للتعبیر عن  أنهاللدراسة إال  األساسیةوهذا النوع من المقابلة رغم انها لیست المقابلة 

مقابلة  إجراءمشاعرهن بكل حریة كما انها تهدف الى تعزیز الثقة بین الباحثة والمفحوصة ألنه من غیر الممكن 

اري الرورشاخ وتفهم الموضوع من اول جلسة مع المفحوصة كما انا الدراسة ال الدارسة النصف موجهة واختب

یمكن ان تعطي ثمارها اذا لم تراعي الباحثة تعزیز العالقة بین الطرفین والتقلیل من الفجوة التي یخلقها التردد 

رتیاح عمیق للحاالت والریبة التي تصاحب المفحوصة في بدایة المقابلة ،وبعد تطبیق المقابلة الحرة الحظنا ا

 األدواتوصرن ینتظرن موعد اللقاء الموالي لدرجة ان حالتین كانتا تتصالن بالباحثة لتستعجل تكملة تطبیق 

وعبرن عن ارتیاحهن الكبیر بعد المقابلة ،الن جمیع الحاالت خضعت لتفریغ انفعالي خالل المقابلة صاحب 

  .الدراسة  أدواتالمجال لتطبیق باقي  المقابلة نوبات متكررة من البكاء ،وهذا ما فتح

أداة من أدوات البحث وهي على شكل " تعرف على أنها   والتي: المقابلة النصف الموجهة  2- 2- 4

إستبانة شفویة یقوم من خاللها الباحث بجمع المعلومات بطریقة شفویة مباشرة من المفحوص وتعتبر 

مجموعة من األسئلة على األشخاص المستجوبین الذي یقوم بطرح ) الباحث(لقاء یتم بین الشخص 

  " .وجها لوجه ، و تتمیز بغزارة البیانات وٕامكانیة  تصنیفها وتحلیلها إحصائیا  

ویهدف األخصائي الباحث من خالل المقابلة ، الوصول إلى تجمیع البیانات بهدف الفهم الشامل للحالة 

احة المجال للتعبیر الحر عن اآلراء والمشاكل أو المشكل الذي یهدد دراسته أو تشخیصیه كما أن إت

  .یساعد في بناء عالقة الثقة بین الفاحص والمفحوص 



والمقابلة النصف الموجهة تهدف إلى توجیه حدیث المفحوص نحو أهداف البحث مع البحث مع 

  .المحافظة على حریة الرأي والتعبیر للمفحوص 

  )2002، 62ون ، ص فوزي غرابیة و آخر (                        

 لهذا المفحوص طرف من المتلقى الكالم ، بمضمون االهتمام توجیهیة النصف المقابلة هذه وتتطلب

 ذات تبدو اثار الصدمة النفسیة لدى المرأة المعنفة المطلقة دراسة في اإلكلینیكیة التقنیة هذه فاستخدام

وقلق  وجدانیة وتناقضات صراعات من( للمفحوصة  الداخلیة الحیاة عن بالكشف تسمح لكونها فعالیة

على المستوى النفسي  دراستها ، المراد االثار باستقصاء یسمح ما هذا ) مفروضة -قهریة  - وسلوكیات 

 االعتبار بعین األخذ الباحث على یجب المقابلة بهذه القیام وأثناء والجسدي وكذا الجانب االجتماعي ،

 بالعفویة تتمیز أن فیجب األسئلة طرح طریقة عن أما المفحوصة ، وانفعاالت وحركات تعبیرات كل

تقییم مع االخذ  أو حكم كل خالیة من وتعقید تكلف كل عن بعیدة مفهومة عبارات استخدام مع والبساطة

ولقد بعین االعتبار ظروف الحاالت والمستوى التعلیمي لتكون البنود مفهومة وبعیدة عن كل غموض 

ارتأیت استخدام هذا النوع من المقابلة في دراستي ،  ألنها تعطي للمفحوصة الحریة في التعبیر دون 

حقائق كثیرة ومتنوعة تساعدني في التفسیر أكثر من تلك التي یتحصل  إلىالتقید بأسئلة معینة للتوصل 

  .علیها من المقابلة المقیدة بكثیر 

موضوع  أنعدة محاور بما  إلىالحالیة ، وقد قسمنا محاور المقابلة  في الدراسة األساسیةوهي المقابلة 

الصدمة النفسیة على المرأة المتعرضة للعنف الزوجي وبالضبط النساء  أثارالدراسة هو البحث في 

  :البحث في المحاور التالیة   إلىاللواتي طلقن من جراء هذا العنف فقد عمدنا 

 .) أنواعه ، شدته ، بدایته(العنف الزوجي محور 

  . محور االنعكاسات النفسیة للمعنفة

 .محور العالقات االجتماعیة  

 .محور االنعكاسات الجسدیة او الصحیة للمعنفة 

 المرتبطة تلك ":المظاهر  من نوعین بدراسة تسمح االسقاطیة الوسائل إن:  االختبارات االسقاطیة -4-3

 القاعدیة و األساسیة بالجوانب تلم بذلك یجعلها مما ". الجنسیة بالتقمصات تلك الخاصة و الفرد بهویة

 علیه تقوم الذي السیكودینامیكي، البعد لتناول األنسب الوسائل بین من األساس هذا على فتعد للشخصیة ،

 .العمیقة مستویاته و آلیاته النفسي، السیر بأغوار الخاصة المعطیات

(CHABERT.C. 1983. p. 188)  

 هل نفسه سائال أمامها اإلنسان یقف التي التساؤالت من مجموعة عن عبارة فهي الشخصیة ت اختبارا عن أما

 إنسان هو هل علیل ، أم سوي هو هل منطوي ، إنسان أم اجتماعي هو هل سيء، إنسان أم صالح إنسان أنا

فقط  لیومه یعمل إنسان هو أم مستقبلیة تطلعات لدیه هل متشائم ، أم متفائل إنسان هو هل مكروه ، أم محبوب



من  وغیرها به المحیطین من غیره على شخصیته تأثیر ومدى واألصدقاء واألحباب األهل من موقعه هو وما ،

  . التساؤالت 

 )50 ص ، 2001 الفتاح، عبد إسماعیل(                                       

من  مجموعة بعرض الفاحص یقوم حیث الشخصیة ، االختبارات أنواع من نوع االختبارات االسقاطیة وتعد

 وصور الحبر بقع وكانت لها، االستجابة أو تفسیرها منه ویطلب للمفحوص ، أسئلة توجیه بدل غامضة مثیرات

 استخداما، األسالیب أكثر من الحیاتیة المواقف

 من نابعا یكون أن البد المفحوص یعطیه الذي التفسیر فإن ما لشيء صورة الحقیقة في الحبر بقعة أن وبما

   .الخاص به عالمه وینظم یدركها التي الطریقة عن یعبر فهو وبالتالي داخله

 )120 ،ص 1988 تایلر، أ لیونا(                                             

المعنفة یهدف الى معرفة االثار الصدمة النفسیة التي یخلفها العنف الزوجي على المرأة  دراستنا موضوع أن بماو 

ختبارات اال هذه أن حیث ، نفسها االسقاطیة الوسائل تفرض خصوصا عندما یودي بها هذا العنف الى الطالق ،

النفسیة  اآلثارتهدف للكشف عن جوانب متعددة من الشخصیة وبما ان دراسة الحالة تهدف الى الكشف عن 

النفسیة للعنف الممارس  اآلثار دراسة من اتمكنن للصدمة فان االختبارات االسقاطیة تكشف لنا وبصورة جیدة 

االثار  عن للكشف األنسب الوسیلة االسقاطیة التقنیات تعد الصورة بهذه ضد المرأة خصوصا بعد طالقها و

 .الصورة لهذه الالشعوریة انبو بالج تمدنا أنها و خصوصا ، النفسیة

  الرورشاخ اختبار هما متكاملتین اسقاطییناختبارین  على هذه دراستنا في اعتمدنا تقدم ، مما انطالقا

  .الموضوع تفهم واختبار

 تشخیصها و الشخصیة ، الى دراسة یهدف اختبار إسقاطیا ، الرورشاخ یعد : اختبار الـرورشـاخ 4-3-1 

 من االختبار هذا یتكون 1920 رورشاخ سنة هرمان السویسري السیكاتري صممه اإلسقاط عملیة أساس على

منها  .الطرف ثنائي تناظر ذات األلوان ، متعددة أو سوداء األشكال ، مختلفة "حبر بقع "علیها  لوحات عشرة

 باللون السابعة و والسادسة والخامسة          الرابعة األحمر و باألسود الثالثة و الثانیة سوداء ، األولى اللوحة

 هذه أن إلى اإلشارة مع .مختلفة ألوان ذات لوحات هي األخیرة ، الثالثة اللوحات أن حین في الرمادي و األسود

  .        ألخرى لوحة من و المساحة العدد في تتفاوت بیضاء فراغات على تشمل اللوحات

                                         )7 (CHABERT.C. 1983. p5 



 أهمیة إلى أوال اإلشارة تجدر االختیار تطبیق قبل .والراشدین المراهقین األطفال على الرورشاخ اختبار یطّبق

 عملیة تسبق قصیرة مقابلة إجراء طریق عن ثقة وضعیة في وجعله المفحوص ، مع وجداني اتصال إحداث

 :التالیة المراحل بإتباع واحدة ، حصة خالل تتم األخیرة هذه االختبار ، تمریر

 لوحة آخر إلى وبالترتیب، األخرى تلوى الواحدة االختبار لوحات تقدیم في التطبیق مرحلة تمثل :التطبیق مرحلة

 العلوي  االتجاه في اللوحات هذه تقدم بحیث .االختبار تعلیمة إلقاء بعد وهذا X) إلى اللوحة I من اللوحة(أي  

 ) v ( واإلیماءات. السلوكآت التعلیقات ، المفحوص، إجابات جمیع تسجیل المرحلة هذه خالل الفاحص علىو 

 الكلي الزمن إلى خاللها إضافة المستغرق والزمن لوحة بكل الخاص الكمون زمن تسجیل ذلك عنه ، الصادرة

 للبروتوكول

 یقتصر أو للمفحوص ثانیة إعطاءها بإعادة الفاحص یقوم .اللوحات آل تقدیم من االنتهاء بعد :التحقیق مرحلة

الموقع ،  في المتمثلة العناصر وضبط تحدید قصد وهذا معینة ، توضیحات فیها تنقصه التي على اللوحات

 الذي بعثه وما أین المفحوص یحدد آي أي ول،كالبروتو  وتحلیل تنقیط في أهمیة لها التي المحدد ،المحتوى ،و

 من الثانیة المرحلة هذه تعد .التحقیق بمرحلة الخاصة الثانیة التعلیمة إلقاء بعد هذا إجابة یتم أعطاه ما رایة على

 .ثانیا التحلیل في ثم أوال التنقیط في إضافات تساعده بتسجیل للفاحص تسمح هامة، وأنها مرحلة االختبار تمریر

) (CHABERT.C. 1983. p36  

 عند هذا یتم الحدود ، بتحقیق تدعى ثالثة مرحلة إضافة یمكن األحیان ، بعض في :الحدود تحقیق مرحلة

 .موجودة تكون أن المفروض من والتي البروتوكول في اإلجابات أنواع بعض انعدام

 المفحوص ، من الفاحص یطلب أین االختیارات اختبار في األخیرة المرحلة تتمثل  :االختیارات اختبار مرحلة

 .أمامه الموضوعة العشر اللوحات مجموع من تعجبانه،وهذا لم لوحتان أكثر،و تعجبانه اللوحتان الّلتان اختیار

 المرحلة أن حیث ومتواصلة مستمرة عملیة هي الرورشاخ اختبار تمریر عملیة أن إلى األخیر في اإلشارة تجدر

 أخرى و المرحلة بین زمني فاصل وجود دون الموالیة المرحلة تعقبها

) (CHABERT. C. 1983. p  38 

( االختبار  مادة خالل من یراه بما یدلي أن المفحوص من یطلب االختبار تعلیمة إلقاء طریق عن : التعلیمة 

 له بأیة اإلیحاء أو توجیهه دون وهذا .الشكل محددة غیر كأنها بالغموض تتمّیز التي األخیرة هذه ،) بقع الحبر

 التطبیق واألخرى في مرحلة األولى أي المرحلة في تعطى أحداهما تعلیمتان الرورشاخ اختبار في یقّدم .إجابة

 .التحقیق  في مرحلة الثانیة أي المرحلة في



  :األولى المرحلة تعلیمة

 مثال ركنذ بینها، من .التعدیالت من العدید " هذا یكون أن یمكن ما" :للرورشاخ  األصلیة التعلیمیة على أحدث

 هذه في رؤیته یمكن الذي ما تقول أن هو منك المطلوب " وهي ،انزیو تعلیمة

 علیك لوحات عشر لك أقدم سوف " في المتمثلة شابیر قبل من الموضوعة التعلیمة إلى إضافة "البقع

 ." اللوحات هذه من انطالقا تتخیله أن یمكن الذي وما تفكر تجعلك فیما لي تقول أن

                          ).  (CHABERT.C. 1983. p. 29 

 لتتخیلتبعثها  بحیث حریة ، للمفحوصة تعطي أنها هي الرورشاخ تعلیمة به تمتاز أن یجب ما أهم إن

 فتعلیمة.الفاحص قبل من لإلجابة إیحاء أو توجیه دون وهذا محدد غیر منبه من انطالقا معینة أشكاال

 .الواقع و الخیال لمبدأ تخضع الرورشاخ اختبار

 من مقتبسة العامیة العربیة بالّلغة التعلیمة إلقاء على اعتمدنا هذا ، بحثنا في الرورشاخ الختبار تطبیقنا خالل

التعلیمة  فكانت المفحوصات ، قبل من المستعملة اللغة باستخدام أكثر التوضیح قصد وهذا شابیر تعلیمة

 .لوحة كل في محتوى  ي تشوفي وتتخیلي تقدر واش اعطیني لوحات ، عشر لك نقدم  :كالتالي

 – اآلخر هو – الموضوع تفهم اختبار یعد ، الرورشاخ اختبار جانب إلى: اختبار تفهم الموضـوع  2- 3- 4

 .للفرد النفسي السیر فهم و التشخیص الشخصیة ، بدراسة یسمح اسقاطیا اختبارا

 :االختبار تطبیق

 مرحلتین، خالل تمّرر لوحة أو بطاقة ثالثین و واحد من األصلي ، یتكون شكله في الموضوع تفهم اختبار كان

 في أعطیت وقد . سنوات عشر من األكبر واإلناث الذكور رجاال ، كذلك أو نساء للراشدین موجة اختبار وهو

 :التالیة الفئات أحد إلى ینتمي رمزا فیه لوحة كل

 (B)حرف وتحمل بالذكور خاصة صور - (G)- حرف تحمل و باإلناث خاصة صور

 (M)حرف  تحمل بالرجال خاصة صور - (F) - حرف تحمل بالنساء خاصة صور

 والترتیب الشخص جنس إلى اللوحة خلف و الرقم جانب إلى المكتوبة األبجدیة الحروف تشیر



 الكبار ، على إال یقتصر ما منها هناك بینما األفراد لجمیع الصور بعض تقدم حیث الّلوحة ، به تقدم الذي

  .الفتیات و النساء أو الصبیان و الرجال األطفال ،

شنطوب . ف  بها قامت التي التعدیالت هي TAT اختبار على طرأت التي التعدیالت أهم ومن 

(Shentoub. V) تحلیل في النظري مرجعنا وهي لباریس ، أإلسقاطي النفس علم في البحث فرقة ضمن 

 ، النفس علم في للبحث الفرقة هذه اقتصرت التطبیقیة ، المعلومات فمن TAT برتوكوالت 

 لإللمام كافیة لوحات من سلسة وهي واحدة مرة في وتقدم للمفحوص لوحة 13 تقدیم على اإلسقاطي ،

 .األساسیة واإلشكالیات بالوضعیات

 وضعیة في استجابته األنا بها ینظم التي الطریقة ٕوانما القصة محتوى لیس هو - الفرقة هذه حسب – یهم ما

  .كلها والوضعیة التعلیمیة ،)االختبار(المادة الوقت نفس في تمثلها ، التي صراعیة

 والعدوان اللیبیدو تناول إلى دائم مرجع  یوجد اللوحة تكون ومهماعالمیة  صراعیة وضعیات " اللوحات هذه تمثل

 )    األكثر بدائیة اإلشكالیات سجل في الجنسین واألجیال أو بین فرق ( األودیبیة اإلشكالیة إطار في سواء ،

(Shentoub V, Traubenberg N. R. 1982, P2) 

 في الدفاعیة اآللیات توظیف طریقة األنا ، طرف من المستعملة باألسالیب االهتمام یعني البروتوكول فتحلیل

 إرصان إلى سیتوصل األنا هل معرفة إلى نتوصل الموضوع ، تفهم اختبار من انطالقا .النفسیة الدینامیكیة إطار

 العمیقة النزویة للشحنة بالنسبة بعد، أخذ على قدرته إلى یشیر ما جیدة ، بطریقة مبنیة منسجمة ، جمیلة ، قصة

 .الصراعات حل من بالتالي ، القدرة وعدم الوضعیات من التهرب سیحاول أنه أم للشخصیة ،

 بإحصاء .ف شنتوب قامت وقد .الصراعات لحل األنا بها یتمتع التي الدفاعیة األسالیب على یكون فالتركیز،

 لتنقیط مرجع تعتبر التي الفرز بورقة  المسماة تحلیل شبكة في القصص إرصان في الدفاعیة األسالیب

 للبروتوكول بالتحلیل إال الورقة هذه ملئ یمكن كبرى وال انساق  أربع إلى منسقة وهي قصة كل بناء خصوصیات

  Chabert C,1998, P 85)(                                    .كله 

 السیر أنماط لمختلف وترمى تكونها التي التحتیة العقلیة للعملیات والقرب التماثل حسب ، الحدیث سیاق جمعت

  .النفسي

Shentoub V, Traubenberg N. R,1982. P3) ( 

  :وذلك  واحدة حصة في T.A.T یطبق رائز:  تطبیقه طریقة  



 . السابقة التعلیمة بتقدیم   -

 . الجدول في الموجود الترتیب احترام مع اللوحات تقدیم   -

  . الكالم ونهایة اللوحة تقدیم بین المستغرق الوقت وكذا الكمون وقت أخذ   -

 .وتدوینها واإلیماءات الجسدیة التعبیرات كل مالحظة   -

 الفاحص یتخذها عمل وسیلة 1990 لسنة شنتوب شبكة تعتبر:   Vica shentoub حسب  التنقیط شبكة

 هذه التنقیط شبكة عن والحدیث البروتوكول، قصص من قصة لكل البناء خصوصیات وتنقیط لتقدیر كمرجع

 إلى  Vica shentoub قسمتها وقد المفحوص طرف من المستعملة الدفاعیة السیاقات عن حدیث بالضرورة

 : التالي النحو على موزعة مجموعات أربع

 مما الكبت وخاصة العصابي النوع من الدفاعیة السیاقات على وتحتوي (A)و : (B) والثانیة األولى المجموعة

 وقبل الشعور وبین األولى المكانیة النظرة فحسب النفسي، الجهاز أنظمة مختلف بین نفسي صراع وجود یفسر

 . األنا طریق األعلى،عن واألنا الهو، بین فهو الثنائیة وحسب والالشعور، الشعور

V.shentoube. 1990. p68)   (  

 المعاني تجسید طریق عن المعبر الداخلي النفسي الصراع یكون)  (B السلسلة لعوامل وبالنسبة

Dramatisation القاش دانیال" إلیه  أشار وهذا ما الفردیة مابین " D.lagache " ضد الدفاع قوله في 

  . األولى  المرتبة في یكون هنا فالهوام  ... الهوام بواسطة الواقع

 جیدة، بصفة النفسي الجهاز تشكیل على یدل  (B ) و A)(  األلیات  من النوع لهذا األنا فاستعمال  

 . ومتطور جید بشكل یعمل النفسي المستوى على الدفاع أن حیث

 السیاقات من أنواع 5 إلى مقسمة وهي الصراع تجنب آلیات المجموعة هذه تمثل : (C) الثالثة المجموعة

 مجموعة . الصراع وتجنب الهروب یسیطر أین الفوبي التنظیم في خاصة السیاقات ذههونجد  C/P مجموعة

C/N عند الشأن هو كما للجلب یستعمل ال الحالة هذه في الجسم أن حیث النرجسیة اإلشكالیة إلى تبعث 

 . الهستیري

 ضد تقاوم والتي Klien حسب" Manique " الهلوسي النمط من األلیات إلى ترمي وهي C/M مجموعة

 . اإلكتئاب 



 على تدل وهي الرائز تقدي أثناء المفحوص یقاومها التي السلوكات تم المجموعة هذه تخص C/C مجموعة

 . التنظیم  إعادة و التداعي السیاقات ضبط على یدل كما العقلي اإلرصان على في دائمة أو مؤقتة صعوبات

 أن وٕاال غائب یبدو القلق كون هو المجموعة لهذه بالنسبة مالحطتة یمكن الذي الشیئ C /F مجموعة

 بالنسبة الشأن هو كما الداخلیة الهوامات بتحریك كمنبه ولیس حقیقي كموضوع ستستثمر )الموجه( المنبه 

 . السابقة لمجموعات

 منها البعض أولیة ، تفكیریة أنماط  الهوامات ، تخص بسیطرتها معروفة مجموعة هي  :)E( المجموعة الرابعة

 الذهانیة البنیة على تدل كثرتها أن إال مرضیة كونها على بالضرورة یدل وهذا قدیمة ، هوامات على یدل

 التي حركتها وعلى التسلسلي إنقسامها على قصة لكل القدرة المقروئیة تبرز T.A.T إختبار  برتوكول مقروئیات

 العامة المقروئیة  ثم كل لوحة مقروئیة باستخراج نقوم T.A.T برتوكول تحلیل عند . الزمن في بنائها على تدل

  : یلي فیما تتمثل أنواع ثالث إلى المقروئیة وتنقسم لالختبار ،

 التالیة الشروط تتوفر الجیدة عندما المقروئیة تكون: )اإلیجابیة ( الجیدة المقروئیة  : 

 القصة في متنوعة دفاعیة للقصة أسالیب السلیم البناء - 

  القصة  في ووجدانات تصورات وجود - 

 یتوفر فیها القصة بناء األولي النمط من فالمقروئیة للوحة الباطني بالمحتوى مرتبط هوامي صدى وجود - 

 فیها یتم وكذلك بالعاطفة ، مرتبطة التصورات وتكون A و B سیما ال والمرونة الصالبة سیاقات على

 . العقلي مستوى على الصراعات إرصان

 المتوسطة المقروئیة : 

 الجزئي التخلص على یدل وذلك  "الجید" و"الهش" بین  ما یتراوح عمیق لسیر مؤشر المتوسطة المقروئیة تعتبر

 : یلي بما البروتوكول هذا ویتمیز T.A.T مادة تثیرها التي الصراعات من

 والصالبة المرونة بین اإلسقاطي إنتاجه یتراوح  -

 اإلستدعاءات ضد الدفاعیة األسالیب لتحدید وفقا أخرى أحیانا وطویلة أحیانا قصیرة قصص  -

 .  المثارة

 وقد یعرفها ، ال أخرى وأحیانا األشخاص یعرفها أحیانا أي كلیتها في لكن للمجهول مبنیة قصص  -

 . غیرها دون القصص بعض في أحیانا عالقات تربطهم

 من النوع هذا فيC)  (أو  (B2) أو (A2) النوع من سیاقات نجد إذ متنوعة ما نوعا سیاقات  -



 العدوانیة في یتحكم فأحیانا الصراع ، من الجزئي التخرج من األنا تمكن المتوسطة المقروئیة

 )1957بركات،  خلیفة محمد ( اللبیدیة للنزوات بالنسبة الشيء نفس ذلك، من یتمكن ال أخرى وأحیانا

 ب  تتمیز إذ هش عقلي لسیر مؤشرا السلبیة تعتبر المقروئیة  :  السلبیة المقروئیة: 

 القصص وكثرة طویلة كمون أزمنة وجود خالل من یظهر الذي الكف  -

 بینهم  فیما عالقات تربطهم وال معروفین غیر أشخاص على تتمثل للمجهول ، مبنیة قصص  -

 تعبر التي والسیاقات (E) األولیة سیاقات أو) (Cالكف  سیاقات تطغى إذ متنوعة غیر سیاقات  -

 )(Aالرقابة 

 ذات القصص فتأتي للبروتوكول دینامیة تعطي التي التصورات وغیاب هوامي صدى وجود عدم -

  .المنبهات لتنوع تستجیب ال متنوعة غیر مرنة، وجدانات

                                              shentoube. 1996. P132 )( 

 احتفظت التي اللوحات من محدد عدد استخدام یقتضي شنتوب طریقة حسب اختبار تفهم الموضوع  تطبیق إن

  :التالي الجدول حسب تمرر االختبار للوحات األصلي العدد من اقل هي والتي ،شنتوب  بها

   المخصصة للراشدین یمثل اللوحات   : (01)جدول 

 :االختبار إجراء ظروف و كیفیة

تطبیق االختبار على حاالت البحث المختارة بطریقة قصدیة من بین الحاالت االكثر عنفا وقد تم  عملیة تمت

المقابلتین المفتوحة والنصف موجهة وكذا تطبیق اختبار الرورشاخ اوال  إجراءتطبیق اختبار تفهم الموضوع بعد 

حیث حرصنا كل الحرص على مراعاة التطبیق  بجلسة خاصة طبق فیها منفردا األخیرلیأتي تفهم الموضوع في 

   :التالي النحو على لها المصاحبة الظرف و البحث السلیم لالختبار الذي توصي به شنطوب مع حاالت

  

  الصنف

   

  اللـــوحات                               

  

  المجموع

  رجال 

  

1  2  3BM  4  5  6BM  7BM  8BM  10  11  13M

F  

    13مج  16  19

  نساء 

  

1  2  3BM  4  5  6GF  7GF  9GF  10  11  13M

F  

  13مج  16  19



بدء في نهایة تلك المقابلة أو ذلك االختبار، وأثناء TAT ) ( فینبغي علیه أن یعلمه أنه سیخضع الختبار

االختبار توضع اللوحات مرتبة ومقلوبة في الجهة الیسرى من المكتب، ویعرف الفاحص المفحوص باالختبار، 

لیبدأ االختبار بعد ذلك من خالل التلفظ بالتعلیمة ومنح المفحوص اللوحة األولى، وقد تكیف التعلیمة حسب 

 اللغة المستعملة من طرف المفحوص دون اإلخالل

حاالت للدراسة حالة بحالة  05بعد تطبیق االستبیان المعد على العینة االستطالعیة اخترنا  :حـاالت البحث  - 5

  :عنفا والالتي تتوفر فیهن الشروط التالیة  األكثرالدراسة المعمقة ، من بین الحاالت  أي

 تكون الحالة مطلقة  أن. 

 وأعراضها  أثارهاتكون في بدایة فترة الطالق لقیاس الصدمة  أن 

 تكون المطلقة معنفة وطلقت بسبب العنف الممارس ضدها  آن 

بحكم عملنا في مجال المحاماة وكون حاالت الدراسة هن موكالت لدي كمحامیة فقد  : مهم جدا أمر إلىوننوه 

من قبل البدء حتى في إجراء الدراسة الصدمة علیهن  أعراضاخترتهن بطریقة قصدیه وتمكنت من مالحظة 

كل الحاالت بعد صدور حكم الطالق مباشرة تصاب بنوبة  أنار للحدث الصدمي كما وتكر  بكاء وصراخ ،

المنزل كما ان هناك من بین الحاالت التي خرجت من بیت  أغراضهستیریة من البكاء والصراخ وحتى تكسیر 

مباشرة  ءأثنا أیضاالصدمة في بدایة الطالق على والدیهن  أثاروالدیها لبیت جدها وهي تبكي وتصرخ كما بدت 

 .الطالق إجراءات

باستثناء حالة واحدة منعتها الظروف  أشهر 6كما تمیزت حاالت الدراسة بأنهن تزوجن لفترة وجیزة تقل عن 

 .وال مكان یؤویها  األبویناالجتماعیة القهریة من الطالق مبكرا ألنها یتیمة 

 أین إرادتهال الدراسة لظروف خارجة عن لم تتمكن الحالة الخامسة من استكما األدواتغیر انه وأثناء تطبیق 

ولم نتمكن االتصال بها بعد تطبیق المقابلتین المفتوحة والنصف موجهة والبدء في اختبار  إقامتهاغیرت 

 .حاالت فقط  أربعالرورشاخ مما جعلنا نستبعد الحالة ونطبق على 

ن طلقن وهن حوامل باستثناء الحالة فالحاالت الثالث لهن طفل واحد وكله أطفالحاالت الدراسة كلهن لدیهن 

 . الرابعة لها ثالث بنات  

بمكتب  2016تمت الدراسة مابین شهر  فیفري  وجوان :  الزماني والمكاني للدراسة اإلطار - 6

مسكن بسیدي عقبة حیث استغرقت الدراسة هذا الوقت  08المحاماة الخاص بالباحثة الكائن مقره بحي 

بعد صدور حكم الطالق مباشرة ألربع حاالت بما فیها الحالة  األدواتالن الباحثة قامت بتطبیق بطاریة 

مة ،وقد حاولنا توفیر الجو الهادئ المالئم إلجراء البحث وقد قوبلنا بتجاوب في فترة الصد آيالملغاة 

 .البحث  إتمامكبیر من طرف المفحوصات اللواتي لم یبخلن بشيء ألجل 



  

النساء المطلقات للتعرف عن مدى  من مجموعة على االستطالعیة القیام بإجراءات الدراسة بعد : الفصل خاتمة

العنف الممارس ضدها والتي طبقت  أنواعبالنسبة للمرأة المعنفة وعن  خیار الطالق تأثیر العنف على انتهاج

العینة  أفرادالعینة القصدیة حیث تم تطبیق االستبیان عن  خالل من وذلك امرأة مطلقة ، 30على عینة قوامها  

لباحثة وبعد حصولنا المحاكم ومكاتب المحامین عبر تطبیق استبیان العنف الزوجي المصمم من قبل ا أروقةفي 

 واختیارنا العیادي المنهج طریق فیها انتهجنا والتي األساسیة الدراسة حاالت من خاللها اختیار تم على النتائج ،

النفسیة على سبیل  اآلثارمعرفة  إلىنهدف من خالله  والذي بحثنا هذا مسار تخدم التي األدوات من لمجموعة

  .الحصر الصدمة النفسیة لدى المطلقة بسبب العنف الزوجي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  



  :عرض النتائج وتحلیلها  

  :الحالة االولى-1

متماسكة  أسرةجامعي تربت في  سنة ذو مستوى تعلیمي 27 تبلغ الحالة هـ :البطاقة االكلنیكیة للحالة  1- 1

اي  أمهامن ابن خالة  أشهر 06شهادة اللیسانس ثم خطبت مباشرة  تزوجت بعد فترة خطبة دامت  أتمتحیث 

وهي مطلقة وأم  لطفلة ،  أهلهامن الزواج وهي حامل لتلد بطفلة في بیت  أشهر 06ثم طلقت بعد  أقاربزواج 

مشكل مادي ، بینما هي لم  الحرة وهو مقتدر مادیا وال یعاني من اي األعمالسنة في یعمل  34یبلغ سن زوجها 

فقط تستسلم للبكاء المستمر  اآلخرین أمامتعمل في فترة الزواج ،تظهر الحالة هادئة ألول مرة ومنطویة وكتومة 

انها لم تكن لها سوابق مرضیة فقد استفسرنا عن بعض المعلومات من والدة  أهلهاعن السوابق المرضیة یؤكد 

في جو اسري یسوده التفاهم والدالل  أهلهاعاشت حیاة جد مستقرة ببیت  وعمة الحالة الذین اكدا ان الحالة

  . واالحترام المتبادل بین الجمیع 

اخوة وثالث  3حیث تعیش الحالة بعد طالقها ببیت اهلها مع والدیها وٕاخوتها وأخواتها من عائلة متكون من 

ط بعدها اختارت الطالق ، وقد كان زواجها اشهر فق 6اخوات وهي البنت الكبرى لوالدیها فقد دامت مدة زواجها 

اشهر وبعد ان  06تقلیدیا این تم خطبتها من طرف االهل البن خالة والدتها وقبل الزواج دامت فترة الخطبة 

تزوجت انتقلت مع زوجها للعیش في العاصمة غیر ان مدة الزواج لم تدم مدة زواجها طویال فقد كانت قصیرة 

أشهر وهي حامل بابنتها وولدت ببیت والدیها  06ف ما جعلها تقرر الطالق بعد تعرضت لمختلف اشكال العن

رغم ظروف اهلها المتوسطة فوالدها عامل بسیط وظروف اهلها المادیة جد بسیطة االمر الذي جعلها تسعى 

یات جد بالطرق القانونیة من اجل الحصول على مبلغ النفقة الغذائیة البنتها من طلیقها لتطلق وهي تحمل ذكر 

  .سیئة من الفترة التي قضتها 

  :عرض وتحلیل نتائج استبیان العنف الزوجي لدى الحالة - 2-  1

  

  الدرجة الكلیة للمقیاس  الدرجة عن كل بعد  االبعـــــــاد

  % 83‘ 33  % 100  العنف الجسدي

  % 83‘ 33  )النفسي(العنف المعنوي   

  % 66‘66  العنف الجنسي

  

من خالل النتائج المتحصل علیها بعد تطبیق االستبیان على الحالة تبین ان الحالة تعرضت اثناء زواجها    

  % 83‘ 33: لمختلف انواع العنف الموضحة في االستبیان بنسبة مرتفعة جدا قدرت ب 



 تعرضت لمختلف الطرق اي انها % 100: حیث تعرضت الحالة للعنف الجسدي من طرف زوجها بنسبة 

العنیفة التي وضحها بعد العنف الجسدي والذي یهدف الى تبیان نوع العنف وحدته ووجوده وقد وضحت الحالة 

انها تعرضت طیلة فترة زواجها لمختلف اسالیب العنف المادي او الجسدي من صفع وضرب وقد حددت الحالة 

ا كسر ذراعها باول اسابیع شدة العنف اكثر في المقابالت المفتوحة والنصف موجهة حیث بینت ان زوجه

وهي نسبة جد   % 83‘ 33 :الزواج، ثم یاتي االیذاء النفسي او العنف المعنوي في الدرجة الثانیة بنسبة 

مرتفعة تشیر الى ان الحالة تعرضت الیذاء نفسي كبیر من اهانة وتحقیر واذالل امام االخرین ناهیك عن السب 

وهي بدورها نسبة مرتفعة مقارنة بالحاالت % 66‘66: عنف الجنسي بنسبة والشتم ثم یاتي في المرتبة االخیرة ال

المطبق علیها وقد اخترنا الحالة للدراسة العیادیة المعمقة بعد ان ثبت وجود نسبة عالیة من العنف بمختلف 

عل نفسي انواعه ما یشیر الى امكانیة وجود اثار نفسیة جراء هذا العنف من بینها اثار الصدمة النفسیة كرد ف

  .  ازاء الواقع المعاش 

الحالة هـ مطلقة حدیثا فقد تمكنت الباحثة من اجراء المقابالت معها بعد  :ملخص المقابلة مع الحالة  3- 1

الطالق مباشرة بحكم عملنا في مجال المحاماة كانت جد متعاونة معنا وأبدت رغبتها الشدیدة في مواصلة الدراسة 

الحالة حیاة ألنها تخفض من شحنة الضغوط التي تحاصرها بواسطة التفریغ االنفعالي على حد تعبیرها ، عاشت 

عادیة في بیت اهلها رغم بساطة مستواها المعیشي إال ان والدیها یدلالنها وٕاخوتها یحبونها وهي الكبرى وأول 

واحدة تزوجت من العائلة تزوجت المفحوصة بعد استكمال شهادة اللیسانس مباشرة اي تمت الخطبة مع التخرج 

أشهر  قبل الزفاف وبعد الزفاف بأسبوع وقعت  6الخطوبة  بطریقة تقلیدیة كون الزوج من العائلة ودامت فترة 

الحالة فریسة للعنف لسبب بسیط جدا حسب نظرها وهي ال تزال عروس ببیت اهله ،وبعد اسبوعین من الزواج 

انتقلت للعیش معه  بالعاصمة بحكم عمله ومنذ ذلك الیوم وهي دائمة التعنیف من طرفه الى غایة طالقها ورغم 

جها كانت قصیرة إال انها ذاقت معه كل انواع العنف التي تحدثنا عنها خصوصا العنف المادي الذي ان فترة زوا

ادى الى كسر یدها في اول شهر من زواجها ،وبعد حمل الحالة عانت في اول اشهر حملها وكادت تفقد جنینها 

بیت اهلها بمدینة بسكرة وتتعرض لإلجهاض ما جعلها تتصل بحماها وتطلب منه ان یأخذها من العاصمة الى 

الطالق ،وكذا السب والشتم واإلهانة واإلذالل ،وبعد وترجع الحالة سبب العنف الى تدخل  إجراءاتومن ثم تمت 

 أنها إلى إضافةوالدة زوجها وهي خالة امها في حیاة ابنها والتحكم بحیاته الى جانب عصبیة زوجها وحدة طبعه 

الذي لم  األمرعلى الكحول والمخدرات وهو  إدمان أعراضي یعاني منها الت األعراضاكتشفت بعد الزواج ان 

وقعت  أنهالم تكن تعرف عنه شيء لذا ترى  أنهاتكن تعلمه وفوجئت به بعد الزواج رغم ان الزوج قریب إال 

  .الصدمیة لدیها  اآلثارضحیة سوء اختیار الزوج منذ البدایة وهذا ما عزز 

  :الةتحلیل المقابلة مع الح -  4- 1

  :تحلیل مضمون المقابلة  1- 4- 1



  

  المجموع   النسب المئویة   التكرارات  الوحدات  االصناف 

  

 

  مؤشرات العنف

  

  العنف المادي 

 

  االیذاء المعنوي 

  

 

22 

 

24  

 86‘09 %   

  

  

83 ‘18 %   

  

  

28,69%  

  

  الشعور بالمعاناة   على المستوى النفسي أثار

 

  فرط االستثارة 

06 

 

27  

69‘28 %  

  

10‘12 %  

  

40,79 %  

  الشهیة و النوم اضطرابات  على المستوى الجسدي أثار

  

  اضطرابات فیزیولوجیة  

21  

  

13  

  

  

41‘09 %  

  

82‘05 %  

  

23‘15 %  

على المستوى  أثار

 االجتماعي 

  

  االنسحاب االجتماعي 

  

  فقدان الثقة باآلخرین 

  

72  

 

09  

  

10‘12 %  

  

03‘04  %  

  

40 ,16 

%  

  % 72‘46المجموع              

  



  

 218بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

وحدة  وقد تبین من خالل الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على 

ث شكلت نسبة العنف المادي  حی  %

وهي نسبة معتبرة تشیر لتعرض الحالة لضغوط 

واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، بینما سجلت نسبة االثار التي یخلفها العنف الممارس 

واستجابتها لألحداث سبة مرتفعة تدل على معاناة الحالة 

بینما تحصل صنف فرط  % 28‘69

 یخص فیما أما  %15,23كما سجلت االثار على المستوى الجسدي نسبة  

بینما بلغت  % 09‘ 41الشهیة  فقد حصلت على نسبة 

وهي نسبة منخفضة نوعا ما مقارنة مع االثار النفسیة 

والمعاناة التي تعیشها الحالة جراء العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب 

 هذه االثار في أصناف نسب یخص فیما

  04‘03في حین بلغت نسبة فقدان الثقة باآلخرین 

ان الحالة ابدت انسحابا  وهي نسبة تحتل الترتیب الثالث بعد االثار النفسیة ومؤشرات العنف مما یدل على

رسم بیاني یوضح  نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

:  

بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

وحدة  وقد تبین من خالل الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على   223من عدد وحدات كلي مقدر ب 

% 28,69مؤشرات العنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغت  

وهي نسبة معتبرة تشیر لتعرض الحالة لضغوط   % 18‘ 83بینما شكل االیذاء المعنوي نسبة 

واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، بینما سجلت نسبة االثار التي یخلفها العنف الممارس 

سبة مرتفعة تدل على معاناة الحالة وهي ن % 40,79على الحالة على المستوى النفسي 

69الشعور بالمعاناة على نسبة  صنف تحصل فقدالصادمة التي عایشتها 

كما سجلت االثار على المستوى الجسدي نسبة   % 12‘10

الشهیة  فقد حصلت على نسبة  و اضطرابات النوم جانب هذه االثار في

وهي نسبة منخفضة نوعا ما مقارنة مع االثار النفسیة  % 05‘82نسبة صنف االضطرابات الفیزیولوجیة 

والمعاناة التي تعیشها الحالة جراء العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب 

فیما أما، %16‘40شكل محور االثار على المستوى االجتماعي نسبة 

في حین بلغت نسبة فقدان الثقة باآلخرین  % 12‘10االنسحاب االجتماعي فقد بلغت النسبة 

وهي نسبة تحتل الترتیب الثالث بعد االثار النفسیة ومؤشرات العنف مما یدل على

  .واضحا بعد تعرضها للحدث الصدمي 

رسم بیاني یوضح  نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

مؤشرات العنف

اثار على المستوى النفسي

اثار على المستوى الجسدي

اثار على المستوى االجتماعي   

     

:التعلیق على الجدول 

بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

من عدد وحدات كلي مقدر ب 

مؤشرات العنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغت  

بینما شكل االیذاء المعنوي نسبة   % 09‘ 86

واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، بینما سجلت نسبة االثار التي یخلفها العنف الممارس 

على الحالة على المستوى النفسي 

الصادمة التي عایشتها 

10االستثارة على نسبة 

هذه االثار في أصناف نسب

نسبة صنف االضطرابات الفیزیولوجیة 

والمعاناة التي تعیشها الحالة جراء العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب 

شكل محور االثار على المستوى االجتماعي نسبة ذلك 

االنسحاب االجتماعي فقد بلغت النسبة جانب 

وهي نسبة تحتل الترتیب الثالث بعد االثار النفسیة ومؤشرات العنف مما یدل على %

واضحا بعد تعرضها للحدث الصدمي 

رسم بیاني یوضح  نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

مؤشرات العنف

اثار على المستوى النفسي

اثار على المستوى الجسدي

اثار على المستوى االجتماعي   .



مــن خــالل المقابلــة المفتوحــة مــع الحالــة التــي اجریــت فــي بدایــة :  مــع الحالــة التحلیــل الكیفــي للمقابلــة 1-4-2

ساعات جعلت الحالة تقوم بعملیة التفریغ االنفعالي وكانت معظمها تغرق في  04اللقاء معها والتي دامت حوالي 

اعراض المسجلة نجد أن الحالة هـ تظهر علیها  األساسیة األداةالبكاء الطویل وكذا المقابلة النصف موجهة وهي 

الشعور الشـدید بالـذنب بحیـث تلـوم نفسـها فـي كـل مـرة وتقـول بأنهـا اكتشـفت عدوانیتـه وسـلوكه العنیـف خـالل فتـرة 

الخطبة غیر ان تحفیز اهلها على مواصلة الزواج جعلها تتزوج منه لكنها نادمة اشـد النـدم انهـا لـم تفسـخ الخطبـة 

مي فرصـة قبـل الـزواج نبطـل بصـح مبطلـتش قـداه مـن حاجـة كانـت قـدا( ... قبل اتمام الزواج وتعبر عنها بقولها 

تخلیني نبطل ومبطلتش، باین عصبي وقت الخطبة حتى كي یكلمني ومنهـزش علیـه لسـبب نصـلي وال مسـمعتش 

كمــا یبــدوا ان الحالــة انطوائیــة فهــي تفتقــد الرغبــة فــي مواجهــة االخــرین وتــرفض ....)  الهــاتف یعــود یعــیط ویســب 

ریـــب ألنهـــا تخشـــى مـــن شـــماتة االخـــرین وتـــرى ان الحـــدث الـــذي تعرضـــت لـــه جعلهـــا الحـــدیث امـــام اي شـــخص غ

مصدر لشماتة االخرین وتستمر بالبكاء مطوال بین الفترة واألخرى لدرجة ان الباحثة عرضت علیها وقـف المقابلـة 

احد نقعد و حدي على خاطر ومنحب نشوف حتى و (... لوقت اخر وقد عبرت على انسحابها االجتماعي بقولها 

 األحـداث، كما الحظنا ان الحالة شدیدة القلق والتوتر تكـرر .... ) ماشي كامل یحبولك الخیر كاین اللي یشمت 

بـــأدق  األحـــداثالصـــدمیة فهـــي ال تنفـــك تســـرد احـــداث العنـــف الـــذي تعرضـــت لـــه مـــن طـــرف طلیقهـــا وهـــي تســـرد 

العــرس بیــومین او ثــالث ومــن ذلــك  تفاصــیلها وال تنســى اي صــغیرة او كبیــرة وقــد تعرضــت ألول مــرة للعنــف بعــد

الحین وهي تتعرض لمختلـف انـواع العنـف الـى ان خرجـت وننـوه ان الحالـة تـرددت علـى الباحثـة عـدة مـرات وفـي 

كل مرة تكرر االحداث الصدمیة بنفس القوة والتأثیر ناهیك عن المكالمات المستمرة  التي تعبر عن تناذر التكرار 

مؤلمــة تنخــر فــي كیــان الحالــة وتعرضــها لأللــم والمعانــاة المســتمرة وقــد عبــرت الــذي یتجلــى فــي هــالوس وذكریــات 

كمـا ان زواجهـا مـن قریـب خلـق  ...)نسـمحلوا هـدملي حیـاتي كامـل  حطمنـي واهللا مـا(...الحالة عن ذلك بقولها 

الصــدمیة المرتبطــة ببعضــها  األحــداثصــدعا فــي العالقــات االســریة وعــزز مــن تطــویر اعــراض الصــدمة وتــزامن 

من ثم بدأت بوادر الصدمة ، فكانت مؤثرة علـى نفسـیة الحالـة  ویتجلـى ذلـك عنـد ذكـرهم  لألشـخاص واألحـداث و 

الـــذي یرجعهـــا الـــى تلـــك األیـــام الصـــعبة وخاصـــة عنـــد ســـماعها  األمـــرالتـــي تـــرتبط بالحـــدث الصـــدمي فـــي العائلـــة 

لتــي تتنــاول هنــا وهنــاك جعــل الحالــة تلجــا بمــا انهــم عائلــة واحــدة وكثــرة الثرثــرات ا األلســنلألقاویــل التــي  تتــداولها 

لالنسحاب االجتماعي كمكانیزم دفاعي تحاول من خالله ترمیم الصـدع النرجسـي الـذي تعرضـت لـه بفعـل العنـف 

واإلهانة المتعرضة لهـا طیلـة فتـرة زواجهـا خصوصـا وأنهـا ام لطفلـة تـذكرها دائمـا بصـورة المعنـف كمـا تقـر الحالـة 

حسیت روحي عـدت نهـاجم اي (الصدمیة التي عایشتها وقد عبرت بقولها  األحداثة عدوانیة نتیج أصبحتبأنها 

مكنـــتش ...نـــوع مـــن التفریـــغ نتـــاع واش صـــرالي مـــع راجلـــي  نفرغـــوا فـــي خـــوتي مـــع یتكلمـــوا معایـــا نهجـــم علـــیهم 

 ) .معرف واش صرالي ؟؟؟؟؟...هكا



  الشائعات

 

 البطاقة    ستجابةاال                التحقیق    المكان  المحدد  المحتوى

  

  حیوانیة شا

  

  ب ج

  

 حي ج

  ح حي

  

  ش فق
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  ج

  

 ج
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˅ ˄   
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                               50 
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  ثا  21

  هاذو جایني ضبع 

  واش هذا معرفتوش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  

 د 2                            

08 



ومن خالل المقابلة نرى أن الصدمة قد تؤثر في الفرد الذي یعایش هذه األحداث الصعبة الضاغطة وخاصة إذا  

كانت یومیة كالتي عاشتها الحالة وفي بدایة حیاة جدیدة یفترض ان تكون فتر السعادة والدالل ، حیث تؤثر على 

وهذا نـاتج عـن شـعور الحالـة بالـذنب تجـاه  األمانبفقدان الثقة بالنفس وعدم  اإلحساسجانب  إلىالمستمر النظام 

الصــدمیة الضــاغطة التــي عایشــتها لســوء اختیارهــا مــن البدایــة وألنهــا لمســت الجانــب العنیــف فــي فتــرة  األحــداث

الخطوبة وكان علیها ان تفسخ الخطبة ولكنها لم تفعل وقد عبرت عـن ذلـك بقولهـا دیمـا غایضـتني روحـي وعـدت 

–ش بصحتي ملتیتش بماكلتي دایما نبكي تشتي نقدر منشتي نسمع كنت بالحمل ملتینبكي وعدت غیر وحدي من

 أثـرتالنفسـیة  اآلثـارا نخبط فیـه نرقـد علـى بكیـة ونفطـن علـى بكیـة بـال مـا نفیـق ولعـل هـذه مالبورطابل دی -نعیط

على الحالة الجسمیة للحالة حیث صرحت بأنها تعاني من الدوار والصداع الدائم واألرق الشـدید الـى جانـب النـوم 

المتقطع حیث تستفیق على بكائها وفقدان الشهیة الذي الزمها في بدایة طالقها خصوصا وٕانها حامل كما انها لم 
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 د 1:38
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 العلوي األخضر

  ثا  29

˅˄ ˅˄   

نشوف زوج عصافر صفر قاعدین 

  غصن   في

  

  نشوف في راس تنین صغیر

   

كي قلبتها و غصن اخضر  ˅˄

  شفتها افعى  

 

10 



ان تبقى في غرفة بمفردها طیلة الوقت وهذا ان وتفضل  إخوتهاتعد تستطیع تحمل اي ضجیج او حتى كالم بین 

الصـدمیة التـي مـرت بهـا كلهـا الـى طبیعـة الـزوج المعنــف  األحـداثوترجـع الحالـة یعنـي تـأثیر الصـدمة كـان قویـا  

معلبالیش دیما یقولي خایفني نسیطر علیه اي تصرف ندیروا نلقاه یدرس فیه ومن بعـد یعـود یعـاملني  (...بقولها 

ومـن خـالل بحثنـا ألقـارب الحالـة تبـین انـه ال وجـود ...)  دش نفكـر هـذاك التفكیـر تبـالي مـریض بقسوه بـاش منزیـ

هناك ألمراض نفسیة و جسدیة وال عقلیة وال نفس وصدمیة للعائلة أما عن سوابق الشخصیة تمیز بأنها متسـاهلة 

ة لدیها خصوصا لقلـة تجاربهـا الصدمی اآلثارتكبت انفعاالتها هادئة، حنونة ذو عاطفة جیاشة ولعل هذا ما عزز 

  .وخبراتها الحیایة 

  تحلیل االختبارات االسقاطیة مع الحالة  5- 1

فترة للطالق  أولواضحة في  األعراضالنفسي للفرد لذا فقد بدت : اختبار الرورشاخ تقدیم وتحلیل  -  1- 5- 1

  نزعات اكتئابیة تخللها البكاء  أبدتحیث 

  

  : اختبار االختیارات  

  عجبوني النوا فیهم مزیج من االلوان حسیتها فیها فرح  09و  08عجبتني البطاقة  :المحببة البطاقات 

  :البطاقات المرفوضة 

  نشوفها حیوانات مفترسة هكا حسیتها    05و  01:البطاقة 

  تحلیل وتفسیر النتائج 

 :التحلیل الكمي 

  

  ثا 419  =البطاقات   كل زمن

  R = 20االستجابات  عدد

  

   TR    =26+15+24+22+6+28+21+04+50+120+98+58متوسط زمن االستجابة 

                                                                      20  

= 419  =20,95  

   20   

  

                                                                               

   : ـ التموقعات1

                                         

    %25=  100×05=  %ك                                  05= ك 

                                                       20   



  

                                                     % 75=  100×15 %= ج                               15  = ج

                                                       20  

  

  % 00=  100×00 = % جج                               00 = جج

                                                             20                                                 

                                        

  :نمط  المقاربة 

ج ك تتعامل الحالة  مع الواقع بطریقة جزئیة تھتم بالتفاصیل والخصوصیات مع االھتمام بالعمومیات في بعض 

  .المواقف 

  

  :المحددات 

  

                                    %  40= 100×8= %ش            04+ = ش

  20                         04=ش ـ 

 % 25= 100× 1+4= %+ ش          03=ش فق 

                                    20  

  02=ض ش 

   01= ح بشر 

  02=ح حي 

  

 

  R =    06  ×100 =30%/100×10+9+8عدد االستجابات في البطاقة = %ل                01=ل ش

  20                                                                                             02=ش ل  

                                                                                  03= 2/ل   3+ل ش 2+ش ل 1=مج ل                       00= ل 

  

  

  

  :المحتوى   

  

  

  % 23,07= 100×  01+02=  %ب                             02= بشر 

                                                               13  

   02= ب ج 

  

  

  %60= 100× 04+08= %حي                            08= حي 

  20                                             04= حي ج 

   

                              00= دم 



                                                   02=تشر  

  00= جنس 

   01=شیئ 

  02=طبیعة 

  01= جغرافیا 

  

    %  30= 100×06= %شا                                      06= شا 

                                                               20  

  

  R =    03×100 =  15%  <12/100× دم+ جنس  +تشر +ب ج   :معادلة القلق 

                                                                          20     

  

  نمط منبسط   03=  01=   ح ب    = TRI   نمط الرجع الحمیم 

  03       مج ل                                     

  

  :النقاط الحساسة 

  

  12ارتفاع االستجابات الحیوانیة والتي تمثلت في . 

  01استجابة ش فق في البطاقات  

 مع غیاب االحساس بالحركة  04البطاقة  في فق استجابة ش 

 مع غیاب االحساس بالحركة  7 البطاقة في فق ستجابة شا 

  09التناظر في البطاقة  

  08صدمة في البطاقة  

  01كثرة قلب البطاقات خصوصا في البطاقة 

  06، 02استجابة ش ض في البطاقة  

  طول زمن الرجع في معظم البطاقات,  

  :  ل الفكريــــ الهیك1

 العام المعدل ضمن وهي استجابة 20أنتجت من خالل البروتوكول نجد ان المفحوصة :المفحوصة  إنتاجیة

 إلى وتمیل متخوفة المفحوصة أنإلى  متوسطة وتشیر إنتاجیة وهي لكل واحدة 20.95 بمعدل لالستجابات

  ,اآلخرین  مناقشة من الحذر

ك ج اذ شكلت نسبة  المقاربة ان المفحوصة تعالج الواقع بطریقة من خالل البروتوكول یبین نمط:نمط المقاربة 

حیث تعالج المفحوصة القضایا انطالقا من الجزئیات وتتحاشى الخوض %25 بینما شكلت نسبة ك  % 75ج 



 ذلك على یدل قد في الكلیات كما تختفي الجزئیات الصغیرة في استجابات المفحوصة جج والفراغات  البیضاء و

  .ما صراع عن یكشف قد مفصل عقلي جهد ألي المفحوصة تجنب

  . واالجتماعي العائلي الخارجي العالم مع محدد صراع على فعل رد استجابة جج تعتبر حیث

 مع جزئي نمط هو إدراكه نمط إذنبالتفاصیل  االهتمام و الكلیات إهمال على دالة %25كما تعتبر نسبة ك 

 شعور نتیجة فیه المبالغ النقد لنزعة أو القلق للحشو بسبب والحاجة الكم نحو طموح على تعبر قد الكلیات إغفال

 .بالدونیة

 تعبر قد الكلیات إغفال مع جزئي نمط هو إدراكها نمط إذن %25 تساوي   % ك الكلیة االستجابات عن أما

 .بالدونیة والنقص  شعورها نتیجة فیه المبالغ النقد لنزعة آو القلق للحشو بسبب والحاجة الكم نحو طموح على

مكونات  إحدى هي األخیرة هذه أن رغم الكلیات مواجهة في صعوبة وتجد أحسن فالمفحوصة ترى الجزئیات

  . الذكاء 

مع االستجابات الحیوانیة التي   %75فیما یخص الذكاء فنالحظ ارتفاع نسبة ج بنسبة  أما :دراسة الذكاء 

منه اختراعي إال انه ذكاء  أكثر إنتاجيمما یدل على قدرة على الذكاء التطبیقي أي ذكاء   %60قدرت بنسبة 

   .ضعیف  بالنظر لوجود ح ب واحدة 

وهي أیضا نسبة منخفضة  % 25نسبة +  وهي نسبة منخفضة كذلك شكلت ش %40اما نسبة ش فقدرت ب 

عدم االستقرار العاطفي وصعوبات في  إلى+ جدا وتدل على عدم استقرار عاطفي كذلك تشیر انخفاض نسبة ش

  .انطواء نحو الذات وصعوبة في التركیز التكیف كما قد تعبر عن

المفحوصة  أظهرتاللوحات الكثیفة وقد  أمامارتبطت المحددات الشكلیة باإلجابات الشاملة وقد سجلت عموما 

ثا الشيء  98ثا و  60زمن كمون طویل في بعض البطاقات خصوصا البطاقة الثامنة والتاسعة قدر زمنه ب 

  .ة مع استثارات هذه اللوحة وما تشكله لها من تهدید الذي یترجم صعوبة تعامل المفحوص

 األناالمفحوصة استجابة حركة بشریة واحدة وهي مؤشر على ضعف  أعطتبالحركة فقد  اإلحساسعن  أما

وهي دلیل على انه للمفحوصة  %60وعدم تقبل الذات فیما ارتفعت نسبة الحركة الحیوانیة والتي مثلت نسبة 

قوة الرغبات الالشعوریة التي تتطلب  أيالفكر،كما تدل على انعدام النضج والكبت  قولبة و مثبط ، حیوي جانب

غیاب حركة الجماد في البروتوكول  أنكما . المباشر والذي تؤكده الحركة الجزئیة بأربع استجابات  اإلشباع

  .مؤشر على تعرض الحالة لدرجة عالیة من الصراع وعدم التوافق 

  :ـ الهیكل العاطفي 2

  :الطبع والوجدان أـ  

   03=ومجموع ل  01=فان مجموع ح ب  TRI حسب نمط الرجع الحمیم

  النمط متوازن وهو ما یدل على المرونة  آنعدد الحركة البشریة اقل من مجموع ل معناه  أنبما 



المفحوصة بین دائرة االنطواء واالنبساط  أن إلىالنسبة تشیر  فهذه أي عند حد االنطواء% =30   ل أن كما

التكیف ویظهر ذلك  في صعوبة زائد االنطواء نحو میل هناك أننقول  آنومن خالل المقابالت مع الحالة یمكن 

  . بوجود االستجابات ل ش   

 إذ ما موضوع تستمر على أن تستطیع ال عاطفیة فالحالة لهذا ثابتة غیر عاطفة على یدل ش ل استجابة ظهور

  . النزویة الطاقة حسب المزاج یتغیر

  . كاف غیر انفعالي ضبط أي انفعاالتها تقودها الحالة ان على دلیل  =1 ل ش و   = 1ش ل

 على داللة وهذه (12) المعدل المطلوب من  أكبر نسبة وهي %15 الحالة لهذه القلق نسبة القلق معادلة حسب

   . التكییف صعوبات  إلىرده  یمكن كبیر قلق وجود

كما تدل استجابة ش فق التي تكررت ثالث مرات في البروتوكول على قلق ال تستطیع الحالة ضبطه لذلك 

  . فقابلیتها لالنهیار واردة 

 أیضا وتدل اإلحباط ، عن ناشئ القلق على أیضا كما ان وجود استجابتین ض ش وش فق تدل

  .اكتئابیة أعراض على

المنخفظة اذ + نسبة ش وش ل الحالة ضعفا في السیطرة عن عواطفها من خال أظهرت :مراقبة العاطفة _ ب 

  .تتفجر عواطفها بشكل غیر مراقب ویظهر ذلك من خالل استجابة اللون في البطاقة الثانیة والتاسعة 

  :النقاط الحساسة

  وعا ما مع ،حیث یدل ارتفاعها على حیویة مقموعة ن 12ارتفاع االستجابات الحیوانیة والتي تمثلت في

استجابتان بشریتان وكذا استجابتان بشریة جزئیة اشارة الى ان الحیاة الداخلیة للحالة تجد صعوبة في 

 .الظهور وتأكید نفسها 

 ما یفسر استجابة ش فق في البطاقات األولى مما یبرز صعوبة الدخول في الوضعیات الجدیدة وهذا 

 جدیدةوالتجارب ال المواقف اتجاه وقلقها الحالة خوف

  وقلق صراع تواجه  الحالة بالحركة تدل على ان  اإلحساسمع غیاب  04البطاقة  في فق استجابة ش 

 القلق قد  هذا ان أو العالقة االبویة ربما یكون قلق طفولي كامن تجاه السلطة االبویة ورفضها اتجاه

  مشاعر العدوانیة والمیل الى التظاهرات االكتئابیة التي قد تجر معها نزعات عدوانیة  عنه تنتج

 وقلق صراع تواجه  الحالة بالحركة تدل على ان  اإلحساسمع غیاب  7 البطاقة في فق استجابة ش 

 ذكرى اتجاه الضمیر تأنیب مشاعر عن ناتج القلق هذا ان أو بأمها كانت تربطها التي العالقة اتجاه

 األم، 

  ویدل على قلة الحمایة الداخلیة والشعور بالدونیة لتدني الثقة بالنفس  09التناظر في البطاقة 



  وهي البطاقة المرفوضة من طرف الحالة بما یوحي صعوبة في التكیف العاطفي  08صدمة في البطاقة

 وعدم استقرار الحیاة العاطفیة 

  استجابة ش ض في البطاقة  مما یشكل میل نحو الصدمة 01كثرة قلب البطاقات خصوصا في البطاقة

02 ، 06  

  طول زمن الرجع في معظم البطاقات,  

 :الدینامیكي التفسیر

ثا   16قدر زمن الرجع ب : الموضوع  فقدان من القلق أو جدیدة ، وضعیة في الدخول بطاقة :األولى البطاقة

 في الدخول من والتحفظ الخوف على داللة حیوانیة جزئیة وهو+ بشریة جزئیة  +حي استجابات ثالث مع

الجدیدة ، ان صعوبة الحالة في مواجهة الوضعیات الجدیدة جعلها تقلب البطاقة لعدة مرات ووجدت  الوضعیات

جود ومن الواضح و + استجابة ش فق باإلضافة الى المحتوى الحیواني مع الحركة الحیوانیة مع استجابة ش

 . صدمة لم تستطع الحالة مقاومتها بدلیل وجود استجابة واحدة شائعة 

 والشعور  الحیوانیة والحركة الحیوانیة الجزئیة التي تدل على انعدام النضج والكبت الحركة استجابات ان وجود

 على دلیل واألشرار عدوانیة مشاعر عن تعابیر على یدل والهجوم القتال ومحتوى .االعتداء أو والنجدة  بالتهدید

  الواقع عالم في بالناس الوثیق للتوحد عجز

كما ان وجود محتوى انساني جزئي ارتبط بتصور انساني مصاب وغیر سلیم بالرجوع للطابع الصدمي الذي 

خلفته معایشة الحالة ألحداث العنف الزوجي ثم الطالق بعد فترة وجیزة من الزواج ما سبب تصدع في الحیاة 

 . لحالة في اطار العامل الصدمي الداخلیة ل

ثا تستمر الحالة في  32بعد زمن رجع قدر ب   :البدائیة  االحداث من والقلق العدوانیة بطاقة :الثانیة البطاقة

 إستجابة مع الطفولة في األساسیة الصراعات عن الحالة إستجابة قلب البطاقة لتجسد وجود صدمة وتكشف

 السیطرة فقدان إلى یستمر الذي البطاقة في مكبوتة وكذا االستجابة التشریحیةاللون التي تكشف عن عدوانیة 

كما توحي .نحوه توجه أن یفضل التي العدوانیة االستجابات مراقبة في خاصة وجدانیة األفعال ردود على

 .االستجابة التشریحیة محاولة الحالة الستعراض القدرة العقلیة وتغطیة مشاعر النقص 

ثا مع استجابتین  58قدر زمن الرجع ب:األودیبي  الموقف نحو اتجاه قلق و التقمص بطاقة  :الثالثة البطاقة

 الكائنات إستجابة إنكما فقط وهو زمن طویل مرده الفتور والحیرة والقلق الذي طبع الحالة من تطبیق االختبار 

   البشریة الكائنات مع التطابق في قوة إلى تشیر حركة في البشریة

  .واحدة بشریة حركة ووجود الشائعة االستجابات غیاب یفسر ما وهذا الجنسي، الشریك من الحالة فتخا



 27سجلت الحالة زمن رجع مرتفع قدر ب  :األعلى األنا أو السلطة اتجاه قلق و األبویة البطاقة :الرابعة البطاقة

استجابة واحدة ش فق وهذا دلیل على وجود معاش اكتئابي وقدرة ضعیفة في تنظیم الوجدانات  إعطاءثا مع 

 والحیوان البشري الكائن الشائعتین االستجابتین إدراك عدم األبویة  من خالل العالقة في مشكل عن یعبر قدو .

 .بشري  الشبه

  ثا 12بعدما انخفض الرجع ل : لألم  الوجدانیة الحالة قلق و الذات صورة بطاقة :الخامسة البطاقة

 أكثر یصبح ألن القویة الحاجة مع لكن والواقع الفرد تكیف مدى على تدل البطاقة هذه في الشائعة اإلستجابة إن

  .مفضلة البطاقة هذه أن حیث وحیویة نشاطا

 في ضعف مع سلطتها ضد للثورة نزعة أي دون للوالدین ، الخضوع على دلیل الحیوانیة االستجابة كما إن

 .ذاته تحقیق

مع استجابة واحدة ،  ،"30 الرجع زمن :الجنس  ازدواجیة إتجاه وقلق الجنسیة بطاقة :السادسة  البطاقة

باإلضافة لتسجیل صدمة باالنبهار الكبیر الذي تعرضت له الحالة مع بعض التعلیقات الدالة على تعرضها 

  الحالة لدى جنسیة مشاكل وجود یفسر فق  ش ووجود واشي هذا ، منعرف ،  :للصدمة 

 03 االستجابات عدد ،"ثا 28 الرجع زمن األم  عن اإلنفصال إتجاه القلق و األمومة بطاقة  :السابعة البطاقة

 لصعوبة القلق قد یعود  هذا سبب و الحالة لدى قلقا أثارت ، البطاقة هذه أن یفسر ما وهذا فق، ش منها واحدة 

  .الحالة  لدى جنسیة أن هناك مشاكل باعتبار الغیریة للجنسیة التصدي

  الحالة لدى المرفوضة البطاقة وهي :العائلة عن الغرباء إتجاه قلق و العاطفي التكیف بطاقة  :الثامنة البطاقة

حیوانیة واحدة شائعة لترفض باقي البطاقة مما یكشف عن  الحالة استجابة أعطتثا  21فبعد زمن رجع قدر ب 

 . اآلخرینمشكل في التكیف والعالقة مع  إلىوجود صدمة باإلضافة 

قامت الحالة بقلب الورقة عدة مرات مبرزة صدمتها مع موضوع : الموت  دافع إتجاه قلق  :التاسعة  البطاقة

 فوجود الكاملة بالصورة لیس لكن عاطفي یدل على  نضجالبطاقة لتعطي استجابتین مستخدمة التناظر والذي 

 عاطفي  ضبط وعدم  إثارة إلى یشیر نار المحتوى و االستجابة ل ش

ثا مع قلب الحالة المستمر  29 إلىارتفع زمن الرجع :التجزئة  تجاه قلق و العائلة البطاقة :العاشرة  البطاقة

استجابات حیوانیة  أربعثناء االختبار یكشف عن وجود صدمة مع أعالمات التوتر  إبداءللبطاقة مع 

الواقع  مع التعامل في المفحوص رغبة عدم على یدل قد البطاقة هذه في والشائعة والحیوانیة اللونیة واالستجابات

  . حي استجابات وجود یفسره ما وهذا الختبارا انتهاء بسبب طفولیا  سرورا أظهرت الحالة أن یبدو



  أنبوسنة زهیر عبد الوافي  یرى الدكتور :الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار الرورشاخ أثار 

  ردود أفعال عاطفیة ذهول عاطفي یدل على اضطراب انفعالي عمیق،: هي  الصدمة

ومن خالل االستجابات المقدمة من طرف الحالة یمكننا التوصل إلى وجود أثار الصدمة النفسیة من خالل   

ات اختبار الرورشاخ بناء على مجموعة من العالمات التي جاءت واضحة في استجابات المفحوصة استجاب

ودالة على وجود أثار الصدمة النفسیة نذكر منها كثرة قلب البطاقات وتدویرها من طرف المفحوصة خصوصا 

لعدة مرات ما یدل على  6و 3في البطاقة األولى التي تلتها عملیة التدویر في كافة البطاقة خصوصا البطاقة 

حذر شدید من طرف المفحوصة وصعوبة كبیرة في مواجهة المواقف الجدیدة التي تعرضت لها ،إضافة إلى 

 أكبر نسبة وهي %15 الحالة لهذه القلق نسبةنجد  القلق معادلة حسبوجود نزعات اكتئابیة ونسبة قلق عالیة ف

،فالحیاة الجدیدة  التكییف صعوبات إلىرده  یمكن كبیر قلق وجود على داللة وهذه (12) المعدل المطلوب من 

التي دخلتها المفحوصة مثلت حدثا صعبا للحالة بحد ذاته كونها ألول مرة تفارق أهلها وزادها صعوبة ممارسة 

العنف ضدها منذ األسبوع األول من الزواج اآلمر الذي خلق لدیها صدمة كبیرة أثرت على جوانب مختلفة 

   . للحالة 

ثا مقارنة بالبطاقات األخرى إضافة إلى  58والذي قدر ب  3كما أبدت الحالة إطالة في زمن الرجع في البطاقة 

مع تباین كبیر في أسلوب معالجة الواقع اضاقة إلى انعدام االستجابات الشائعة في البطاقة  8رفض البطاقة 

  الثانیة 

روتوكول على قلق ال تستطیع الحالة ضبطه لذلك كما تدل استجابة ش فق التي تكررت ثالث مرات في الب

   . فقابلیتها لالنهیار واردة 

ان طبیعة الحالة والتي تتمیز بالبنیة الهشة للحالة لم تستطع الصمود أمام األحداث الصدمیة التي عاشتها 

والمتمثلة في العنف الزوجي الذي جعلها تلجأ للطالق في فترة وجیزة ،خصوصا الشعور بالذنب المالزم لها 

على نظرتها لذاتها األمر الذي عزز أثار وانعدام ثقتها بنفسها فقد سبب لها هذا العنف جرح نرجسي عمیق اثر 

 . الصدمة لدیها وجعلها تنعزل عن المجتمع 

  : لموضوعم ادیم وتحلیل اختبار تفهتق – 2- 5- 1

منیش عارفة واش یخمم وال واش ...قاعد یخمم ...قاعد یسنى ..طفل قاعد حذا كمان (... د  26 األولىاللوحة 

  د 01..) هذي هي ..یسنى 

لتنتقل مباشرة للوصف مع التمسك A3_1) (بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي : الدفاعیةالسیاقات 

مع التعبیر عن عواطفها ثم تنهي حدیثها بالتأكید على الصراع  )1A_1(بالتفاصیل دون تبریر التفسیرات  



التفصیالت بعض  طریق عن) الطفل ،واآللة ( المفحوصة عناصر اللوحة  أدركتوقد  )A 2-4(الداخلي 

)A2_1  ( كما ابدت مشاعر التساؤول واالستغراب )(B2-8  مع میل عام نحو االختصار).(CP 2 

 من تجعل ، للكف وسیاق أولي سیاق اللیونة بسیاقات ضئیلة بصفة متبوعة الرقابة سیاقات سیطرت :المقروئیة

 .(- +)المتوسط النوع إلى تنتمي المقروئیة

 هنا والصراع راشد موضوع أمام ، الوظیفي النضج عدم حالة في طفل صورة إلى اللوحة هذه تشیر  :اإلشكالیة

 المفحوصة أدركت اللوحة هذه أمام.الحاضر  الوقت في الموضوع هذا استعمال في القدرة عدم حول یدور

   الموسیقیة اآللة وهو آخر موضوع أمام كموضوع الطفل إدراك تمكنت من حیث اللوحة إشكالیة

متوفیة وهي  أمهاوالطفلة مسكینة ...وطفلة رایحة تقرا رجال یخدموا في االرض ، قریة جبلیة ،(  :02 اللوحة

عمیاء   األخرىقریة فقیرة مساكن والمرا ....عایشة غیر مع بیها تخمم فیه تمشي وماشي حابة تخلیه وتروح تقرا 

 )هذي هي ... مسكینة راهي واقفة تسنى في ولدها 

تستهل )  A2_3(مصحوب بتحفظ كالمي B2-1)  (بعد دخول مباشر في الموضوع  : الدفاعیة السیاقات

  الظاهري بالمحتوى ثم التمسك CP3) (األشخاص  تعریف بعدم القصة المفحوصة

) (CF1لألبعاد الزماني والمكاني إضافة)A2_4( وصف مع التعلیق بالتفاصیل  إلى إضافة)A2_4 ( لجأت

لمواضیع مفككة وألشخاص مشوهین  إدراكمع  (A1_3)والقیم  األعرافالواقع االجتماعي  إلىفیها للعودة 

(E1_4)  شخص غیر موجود  إدخالبتفاصیل نرجسیة مع  ذكرت عناصر مقلقة دالة على الصراع أنهاكما

 (B1_2)تنتظره 

 المقروئیة یجعل مما الكف وسیاقات المرونة لسیاقات طفیف بتواتر مصحوبة الكف سیاقات سیطرت :المقروئیة

 . (- +)  المتوسط للنوع تنتمي

 :اإلشكالیة

 .األودیبي الصراع اللوحة هذه ،فتثیر الظاهر المحتوى في ،المتمثلة الثالثیة الوضعیة إلى اللوحة هذه تبعث

أن تمسكها بالمحتوى الظاهري وتجنبها للصراع  غیر الثالثیة الوضعیة اللوحة هذه في المفحوصة تأدرك

 رغم األودیبي للصراع ارصان هناك یكن ،فلم الثالثیة الوضعیة هذه یرصن لم المفحوصة جعل والعناصر المقلقة

 .الثالثیة الوضعیة إدراك

  3BM :اللوحة 



 )انا جاتني هذا مسجون سجنوه ظلم ویائس من الخروج من السجن فقد االمل (...      

   :الدفاعیة السیاقات

وتظهر المفحوصة تماهیا مرنا من خالل التعبیر عن وجدان  A3_1) (بتحفظ كالمي بدأت المفحوصة القصة 

وكذا ذكر موضوع سیئ وموضوع  (E_4)متبوع بمضمون ذو صیغة عدوانیة  (B_5)مفرط بشكل درامي 

   (CN)والتعبیر عما هو مشعور به ذاتیا  (E2_2)االضطهاد 

  :المقروئیة

 ،یجعلوهیمنة السیاقات االولیة  ضئیلرقابة بشكل ال وسیاقات المرونة سیاقات وجود مع الكف سیاقاتوجود  

  .(-)   ضعیف ال النوع إلى تنتمي المقروئیة من

ترجع اللوحة الى اشكالیة ضیاع الموضوع وتطرح سؤال تكوین الوضعیة االكتئابیة وقد تمكنت : االشكالیة

بت هذا الصراع تالمفحوصة من ادراك االشكالیة االكتئابیة التي تشیر الیها المضامین الظاهرة للوحة ،بینما ر 

وبالتالي لم تستطع الحالة ان باالضطهاد ما لم یسمح باإلرصان الجید للصراع وعدم تناول اشكالیة الفقدان 

  .تصف اشكالیة اللوحة كلیا 

الشیئ ...كي شغل هي تحبوا وهو یتكبر علیها ومعلبالوش بیها ...هذي نكرها ها الصورة :(... 04اللوحة 

  )مسكینة تشف ... انا جاتني ذلت روحها وعطا تلو قیمة فوق قیمتو الحقیقیة ...

 :الدفاعیة السیاقات

     (A3_1)شخصین بین عالقة بإقامةلتجسد المشهد  B-2) (القصة بتحفظ كالمي بدأت المفحوصة  

 )وأخالقیة اجتماعیة مصادر دارجثم تذهب إل) (B2- 3 بینهما عالقة وتضع الشخصین تحّدد هویة أن قبل

A2). العاطفة  نفس یبادلها ال الذي زوجها تحب التي المرأة بین العواطف تعارض ذلك بعد لتذكر)B2-  6  (

ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء من احداث ) B1_3(كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة 

  عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغیاب 

)A2_4 ( كل ذلك مع اللجوء او المیل في نزعة للتهویل)B2-1 (اإلختصار إلى عام میل مع   

)C/P- 2  (الصراع  إلبعاد تخیلي سیاق وهذا في)B2- 6   (انفعالیة  حاالت عالقة أو على تصورات) 

B2-4( ما جنسیة بین الرجل والمرأة  نوعا عالقة إدراك مع)B2- 9 (  



 :المقروئیة

 تعارض وكذا الزوجیة العالقة وأدركت الظاهري المحتوى من انطالقا قصة المفحوصة شّكلت لقد

 متوسطة اللوحة مقروئیة فإن واإلختصار للتقلیص عام میل هناك أن وبما الزوجین بین العواطف

 :اإلشكالیة

 تعّبر الذي الكامن المحتوى وهو الزوجین مستوى على النزوي الصراع أدركت المفحوصة أن الخطاب من یظهر

 اللفظیة التحفظات إلى باللجوء الصراع تفادت إرصان أنها إال جزئیا إشكالیة  أدركت قد بذلك وتكون اللوحة عنه

 .الحدیث  واختصار

أنا جاتني هذي دار منظمة منیش عارفة اسكو شمبرا وهذي ام جایة تطل على ولدها .....( :05 اللوحة 

  ) ولدها منظم ویخلي شمبرتو نظیفة...

لتبدا في الوصف دون ان تتمسك ) B-2(بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي : السیاقات الدفاعیة 

  مع ادخال شخصیات غیر موجودة في الصورة A2-1)( مع اللجوء للخیال) A1-1(بالتفاصیل 

)B2-1 (ثم التأكید على العالقات البین شخصیة. )B1-1( اإلختصار إلى عام میل دائما مع )C/P- 2(  

مقروئیة اللوحة متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار وتجنب ارصان الصراع : المقروئیة 

  .الذي تطرحه اللوحة 

 :االشكالیة

 اشكالیة فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة التي تمثل صورة ام تمثل التحریم اذ نجد انها اظهرت

وهي  المحارم،لكنها ابتعدت عن موضوع اللوحة تقرب من آلرغبة ادركت واضحة،فقد غیر و عابرة بصفة الممنوع

 في تورطها لتتفادى االهتمام بالترتیب الظاهر على ذلك مسقطة المحتوى على جنسیة نزوة أي تمحي بذلك

  .لدیها االرصان الصعب الصراع

راهي تفاجئت وال تخلعت وهو حاب یستغلها ...الراجل خبیث وهي نیة ...جاتني فیها الخبث :( ...GF6اللوحة 

  )هي حابة تخدم ونیة وهو مدیر خبیث ساومها مقابل الخدمة على شرفها 

 :سیاقات الدفاعیة ال



 A2.1 الرقابة والتجنب  نوع من بسیاقات القصصي العرض المفحوصة إستهلت )(CP1 أولي   كمون زمن بعد

مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب) A3-1(باألجزاء ثم االجترار  التعمق مع الوصف تفید والتي ) (

)(B2- 3   ما جنسیة بین الرجل والمرأة لخصتها  نوعا عالقة إدراك مع حددتهما في اطار عالقة العمل

 الغیر الذاتي اإلنطباع إعطاء إلى ذلك بعد لتذهب األشخاص  تعابیر ذلك في بما)  B2- 9(بالعالقة الخبیثة 

، كما  )B1-1(كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع شخصي   ) CN1( عالئقي

  ) B2-9( من خالل ظهور الموضوع الجنسي بارزا تضمنت المقروئیة تشبیق العالقة

 .یمكن القول ان المقروئیة ایضا متوسطة بالنظر الى ان الحالة استعملت معظم السیاقات :المقروئیة 

ركت المفحوصة توحي اشكالیة اللوحة الى عالقة جنسیة في مضمون رغبة والدفاع ضد الرغبة وقد اد: االشكالیة

  .اشكالیة اللوحة وٕارصان مضمونها رغم تداعیاتها لالختصار والتجنب 

ومعاها ... الال مش منكسرة منعزلة ....جاتني هذي طفلة وحیدة عند والدیها وشغل منكسرة :(...GF 7اللوحة 

  )تبان حزینة مش سعیدة   ...بنت خالتها وال عمتها تحسدها على واش عندها ألنها غنیة

كتعبیر عن الحذر عند الدخول في ) (CP1استعملت المفحوصة دائما زمن الكمون االولي :  السیاقات الدفاعیة

)  B1-1(كما ابدت تعبیرات مبنیة على اختراع  شخصي ) CF1(الموضوع ثم تمسكت اوال بالمحتوى الظاهري 

ها الوصف المتعلق باألجزاء بما استعملت من خالل) E- 1( لجأت فیه الى تحریف موضوع القصة وعدم ادراكه 

حیث وصفت الفتاة بالمتكبرة كما ابدت تعبیر لفظي عن عواطف ) A2-1(في ذلك تعابیر االشخاص وهیئاتهم

 االختصار إلى عام میل دائما مع) A2-7(لتعطي تذبذب بین تفسیرات مختلفة ) B 42-(قویة ومبالغ فیها 

)C/P- 2 (ي اكثر من موضع كما تخللت اجابة المفحوصة الصمت ف  

  .ضعیفة استخدمت المفحوصة خاللها مختلف السیاقات الدفاعیة : المقروئیة 

  :االشكالیة 

فقد ابتعدت عن الموضوع ) بنت - أم(فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة حیث انها لم تدرك العالقة 

موضوع  استجابتها فيالرئیسي واإلشكالیة التي تطرحها اللوحة كما انها لم تدرك كل العناصر اذ انها لم تدرك 

 إشكالیة على واضح وبشكل والبنت ، األم بین الصراع من نوعا اللعبة هذه اللوحة تطرح لدى المفحوصة

 و األم بین المتواجدة الصراعیة والتبعیة العالقة  السند باستعمال تخفیه أن استطاعت لكنها األودیب

 االودیبي الطفل الى التلمیح ترید ال ،فهي المقاومة مع األم نحو عدوانیة تكن البنت این متناقضة البنت،وضعیة



 على األودیبیة الرغبة تحقیق الى تمیل الصراع،فهي نطاق عن تبعده حتى لها إدراكآتها بعدم الدمیة في الممثل

 .الممنوع حساب

انا جاوني صحابات واحدة تغیر من االخرى وتحب دیرلها المشاكل وتكون خیر منها وتحبها (  GF9اللوحة 

  )تشقى وتعاني وهي تتفرج وهي تكون سبب المشاكل 

، اتجهت المفحوصة لنسج قصة تخللها اجترار (B-2)بعد دخول مباشر للموضوع :  السیاقات الدفاعیة

مبالغ  أو قویة وجداناتادخلت من خاللها موضوع الغیرة كحدث بارز مدخلة )  B2-1(للمواضیع واألحداث 

 عالقة لها مراجع ،)CF1 (ملموس  – خیالي– واقعي– یومي هو ما على كما ذهبت للتأكید) B2-2 (فیها 

  ) C/P- 2( االختصار إلى عام میل مع CF2) (خارجیة  قیم إلى الرجوع مع ظرفیة وجدانات .الخارجي بالواقع

متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار وتجنب ارصان الصراع الذي تطرحه  : المقروئیة

  .اللوحة 

فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة التي تطرح موضوع المحارم الذي ابتعدت عنه :اشكالیة اللوحة 

 قدر جسدي،لالبتعاد لیس و عقالني شكل على الجنس نفس من محارم قرب عالقة أدركت شیئا ما حیث انها

 طبیعة العالقة بین الشخصیات في األمور علیها تختلط انه الكامنة،حیث الرغبة نزوات عن اإلمكان

وذلك  المادي المستوى على ظاهرة أنثویة منافسة حالة إلى تربطهما ترجع التي القرابة تلك عن اآلخر،لتكشف

   .تغار وتراقب االخرى  واحدة أن بوصفها المرأتین بین للتشابه

 التي المضطهدة البنت مع والمنافسة الصراع إشكالیة خالل وهي بذلك تحاول الخروج من الصراع االودیبي من

 ترغب في التحرر وهي الفتاة االخرى  تحركاتها وتترصد تصنع

جاني راجلها ... شغل تلعب من وراه.... جاتني الراجل یحبها وهي تحبوا بصح تخدع فیه ....( 10اللوحة 

  ) . وهو غني ومدیاتوا على جال مالو وهو همو الوحید یكمل حیاتوا معاها ...مش صادقة ...انا جاتني هكا ...

 A2.1 قابة والتجنب الر  نوع من بسیاقات القصصي العرض المفحوصة إستهلت )(CP1 أولي   كمون زمن بعد

مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب) A3-1(باألجزاء ثم االجترار  التعمق مع الوصف تفید والتي ) (

)(B2- 3   وٕایاب ذهاب متضادة ، ووجدانات بتصوراتحددتهما في اطار عالقة تناقض بین الحب والخیانة 

جنسیة بین الرجل والمرأة لخصتها بالعالقة المبنیة على ما  نوعا عالقة إدراك مع  )B2-3(متضادة  رغبات بین

 الغیر الذاتي اإلنطباع إعطاء إلى ذلك بعد لتذهب األشخاص  تعابیر ذلك في بما)  B2- 9(الخیانة والمنفعة 



، كما  )B1-1(كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع شخصي   ) CN1( عالئقي

  .) B2-9( من خالل ظهور الموضوع الجنسي بارزا العالقة تضمنت المقروئیة تشبیق

  استخدمت المفحوصة اغلب السیاقات الدفاعیة لذا فهي متوسطة :  المقروئیة

 الرجل بین التفاعلیة العالقة من لكل هروبا هذه االستجابة خالل من المفحوصة هذه تبدي : اللوحة إشكالیة

ترجع استجابة و .الزواج داخل النزوات في للتحكم خیالى قالب في العالقة عقلنة إلى النهایة في ذهبت بل والمرآة

 االشخاص وسن جنس حول التفسیرات تتعدد أن یمكن الزواجي اذ  المستوى على اللبیدي التعبیر إلى الحالة

  .الصورة جیدا  وضوح عدم بسبب

هذي بالصة موحشة ...فضائیة انا جاتني سفینة ...هذا منحدر وكاین جسر نصو مكانش ...( :11اللوحة 

  ...)بصح نصو مكانش ....وهذا جسر الجسر نتاع لوح فهمتي ...واحد مراحلها بعیدة على مرأى الناس 

  :الدفاعیة السیاقات

 لفظي متبوعا بتحفظ ثم) E4(خاطئ  إدراك مع )A2- 2( بالتفاصیل متعلقا وصفا بتقدیم مباشرة المفحوص بدأ

A2-3 مكاني بعد إعطاء مع )A2- 4 (لفظي  واجترار )3-1A ( كما  للتقلیص واإلختصار الشدید المیل مع

 التمسرح سیاقات برزت كما  )C/F-1(الظاهري المحتوى على باإلعتماد لجأت الحالة لوصف المكان

  )B2-1(والتهویل

 :المقروئیة

 .متوسطة  فالمقروئیة والّتجّنب لذا الّرقابة سیاقات المفحوصة بعض  تفسیرات على طغت

 :اإلشكالیة

 القدرة عدم أظهرت كما للوحة الظاهري المحتوى من إنطالقا قصة بناء عن المفحوصة عجزت لقد

 الذي المشهد حیث یبعث اللوحة إلیها تبعث التي اإلشكالیة تدرك لم أنها نستنتج عن ارصان إشكالیتها ومنه حتى

 غیر یبدو الذي المشهد عناصر بعض وذكر بتعداد المفحوصة اكتفت وقد تناسلیة دون إشكالیة إلى اللوحة تمثله

 . اإلشكالیة تدرك لم ومنه مكتمل

انا جاتني هو كي شغل طالب مستأجر غرفة یسكن ....بعد تنهیدة قویة هذي لمرا میتة :(... MF 13اللوحة 

تعطیه اسرارها ... شریر  فیها وهذي حبیبتوا توثق فیه وهو یتخبى تحت غطاء البراءة بصح هو في الحقیقة

  )الشخصیة ویروح یفضحها 



قامت المفحوصة  )CC 1 (الفعل التنهد  الى اللجوء مع )(CP1 أولي   كمون زمن بعد   :السیاقات الدفاعیة 

مع وضع  )C-2(مع میل عام لالختصار والتقلیص  ) A-1(بوصف الصورة الظاهرة مع التمسك بالتفاصیل 

اضافة الى  )E2-2(كما انها ادركت موضوعا سیئا  )E-5(تصورات كثیرة مرتبطة بمضمون الموت والمرض 

 أو جنسیة بمواضیع مرتبطة خامة عبارات إشكالیة ، بأي مرتبطة آنیة تصورات  وجدانات أو عن التعبیر

    )A1-3(وأخالقیة  اجتماعیة مصادر اضافة الى إدراج )E2-3(عدوانیة 

 :المقروئیة

طغت علیها سیاقات التجنب مع استخدام جملة من السیاقات  الظاهري بالمحتوى مرتبطة جدا قصیرة القصة

 .الضعیف  أّن المقروئیة على یدلّ  مّماوالسیاقات االولیة 

توحي البطاقة الى العدوانیة الجنسیة عند الزوجین مع اختبار ربط  النزوات العدوانیة و العالقات  : اإلشكالیة 

 في أساسا والمتمثل تعیشه الذي الصراع نفس یعكس انه ,القصة في أخرى مرة االسقاط اللیبیدیة حیث ظهر

 .آالمها؟ تبوح ولمن للسند حاجتها أخرى مرة تظهر ومنه.زوجها  طرف من له تتعرض الذي العنف

بالندم والخیبة الناتجة عن الثقة ما  بالشعور استدلت حیث ,الزوج داخل العدوانیة الحركة عن الحالة خطاب یعبر

  .للحالة  العصابي التوظیف یؤسس داخلي نفسي صراع بوجود یوحي ما, المكبوتة العدوانیة ادى الى تصریف

 الزوجین ، بین والعدوانیة الجنسي التعبیر اللوحة تستدعي لقد استطاعت المفحوصة ارصان موضوع اللوحة التي

 والتدمیر العنیف الفقدان إشكالیة تطرح فهي الثالثیة ، الوضعیة حول منظم أودیبي محتوى تتضمن كما

 .للموضوع

بصراحة اول ما شفتها حسیتها انا ....نشوف فیها سماء وسحب وبحر هادئ منظر جمیل ...  :(16اللوحة 

  ).فارغة ما فیها والوا 

) B-1(قامت بإستدخال شخصیات غیر موجودة في اللوحة ) (CP1 أولي كمون زمن بعد :السیاقات الدفاعیة

دائما مع المیل لالختصار ) CN1(ذاتیا مشعور به هو ما على التأكیدلتتجه الى التعبیر عن نفسها من خالل 

عبرت عنها ) E1-4(مفككة  لمواضیع إدراكها مع) B1-3(وجدانات  عن اضافة الى التعبیر )C-2(والتقلیص 

  .... بالبحر السحب السماء

لم تستطع ان ترصن مواضیعها الشخصیة حیث اختصرت االحداث بصورة اثرت على مضمونها : المقروئیة 

  .مقروئیة اللوحة سیئةوبالتالي جاءت 



العالقات اإلشكالیة فقد  وتنظیم والخارجیة الداخلیة لمواضیعه الفرد بناء إلى اللوحة هذه بنا تؤدي : االشكالیة

 وٕاعادة الطیب الموضوع لبناء تصوراتها هشة تعكس  بصورة والطیبة السیئة المواضیع بین الحدود الحالة عالجت

الصدمي الذي  الموضوع  إثر تعیشه الذي االكتئابي الوضع أظهرت حیث,الخارجي  العالم مع عالقة لبناء

 .)الداخلي العالم(داخلیا  یكون ولو للموضوع جدید بناء منها تعیشه ومحاولة

  .انا جاتني هذي قریة في رسوم متحركة راهي تطل على البحر هذي القریة :... 19اللوحة 

نسجت المفحوصة القصة متمسكة بالمحتوى الظاهري ) (CP1 أولي كمون زمن بعد : السیاقات الدفاعیة

-E1(مفككة  لمواضیع إدراكها مع )C-2(دائما مع المیل لالختصار والتقلیص   )CN5(الحسیة  والخصائص

 أدبیة مصادر إدراج مع) CI3(عبرت عنها بالقریة ، البحر كما نسجت المفحوصة القصة بطریقة مبتذلة ) 4

  بالرسوم المتحركة عبرت عنها )A1-4( وثقافیة 

 لم تتمكن المفحوصة من ارصان موضوع اللوحة جیدا  لذا فان المقروئیة ضعیفة :المقروئیة 

 تعیشه المرتبط الذي القلق استرجعت حیث الطبیعیة لألم الهوامیة الصورة الى اللوحة إشكالیة ترجع: اإلشكالیة

 تستطع لم دوامة تعیش فهي الخارجي العالم على السيء الموضوع أسقطت حیث, التناسلیة قبل ما بالمرحلة

 .األولیة السیروارت برزت لذا هشة الحدود ومنه.لها والداخلي الخارجي العالم مابین العزل

  

  :للحالة   جدول یمثل مجموع السیاقات الدفاعیة

  السیاقات االولیة  سیاقات التجنب  سیاقات المرونة   سیاقات الرقابة 

A1 =05 

A2=15 

A3=06  

 

B1=09 

B2=23 

B5=01 

  

C=05  

CF=04 

CP=12 

CN=05 

CC=01 

CI= 01  

E=11  

  11:المجموع   28:المجموع   33:المجموع   26 :  المجموع

  

   : TAT  إختبار  أسالیب تحلیل

   الرقابة او الصالبة سیاقات الى استندت خطابها،فقد مستوى على وظفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

A والتمسك سیاق الوصف نجد حیث .اللوحات أغلب في للنظر ملفت بشكل األخرى هي التي ظهرت 



الواقع  من االقتراب ومحاولة النزوة عن الحالة یشیر البتعاد والتي) 1 (اللوحة في (A1) بالتفاصیل

 یحدث لما والمفسر المعین اآلخر في تجد ان ترید كأنها (A2)  الداخلي لعالمها مفرط استثمار ونالحظ

االنكار  وخاصة. الدفاعیة اآللیات مختلف عبر عالمها لتغییر امكانیاتها ابراز الحالة حاولت لها ،حیث

)( A2-3  بعدا قدمت الحالة ان راه  یخمم ، كما فاش ماعالبالیش"بقولها 1  اللوحة في ظهر الذي 

 النفسي وصراعها وضعیتها واألحداث الصدمیة التي مرت بها  على معبرة جد اكلینیكیة داللة یحمل

حتى ماتت : (بقولها  MF 13 اللوحة في ظهر والذي العكسي التكوینالحالة  ،وقد استخدمت العمیق

 كما) متقبلتش الصدمة جاها اكتئاب مرضت ماتت وهو باقي الباس علیه ... مسكینة من الحسرة 

 صریحة تعبیرات خروج تعیق خطاباتها والتي في وظفت التي   A2-2 )(الحالة الى استخدام العقلنة 

 وبالتالي والعواطف المشاعر عزل مع للقصة عنونة یتم ، این خطابها في الحالة مكنونات تكشف

 بین واإلیاب الذهاب, الداخلیة الصراعات على خطابها في الحالة أكدت.الحقیقیة  مشاكلها من الهروب

 الصراعات على بالتأكید والمرتبطة لوحات عدة في ظهر والذي)  ( A2-4  والدفاع  النزوي التعبیر

 .  4اللوحة  في بها عبرت النزوات خالل من  الشخصیة النفسیة

  السلوكات بعض الشك ، تكرار خالل منA3) (استحواذي  نمط ذات سیاقات الحالة خطاب في برزت كما

 التردد المقدمة الروایة خالل من الحظت (5) اللوحة  في فمثال )  (A3-1األفكار ،اجترار

 )GF9 ،  (2اللوحتین في ظهر الذي)  (A3-4 التصورات عزل سیاق یلیها."جاتني"

 الواقع مع نفسي وتفاعل تجاوب إلضفاء اللوحات غالبیة وفي واسع بشكل B ) (المرونة  سیاقات الحالة قدمت

بارز في اللوحات  بشكل ظهر (B1-1)الشخصیة  العالقات على التأكید كما ظهر سیاق ,االسقاط خالل من

05  ،GF6‘ 7 GF ،10  التهویل والتمسرح  سیاقات برزت حینفي B2-1)                (خطاب في 

 تعكس وكأنها المحتوى، قصر رغم ودرامیة مرعبة مشحونة بمشاهد القصة ان نجد(11) اللوحة  الحالة ، ففي

 الذي والخوف التهویل فسیاق الحدث   من والخوف الرفض على ومؤشر .به تمر الذي الالاسقرار و الالأمن

 .للحالة ومقلقة سیئة مواضیع بناء خالل من عنه عبرت

 من مكثف (C) الصراع تجنب سیاقات تظهر حیث ,خطابها مستوى على وضفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 الصراع لتجنب مؤشر یعتبر الذي, الصمت الحاالت من الكثیر في حاولت الحالة ان حیث ,السیاقات باقي

 حین في .اللوحات أغلب في یظهر حیث الصراع لكبت واضحة محاولةكما ابدت  .الشعور  مستوى على وقمعه

 التي المؤلمة الوضعیة عن عبرت حیث BM ,3 GF6 , ,16اللوحات في )( CN النرجسي  االستثمار یظهر

 بینما .الداخلیة حیاتها یمس الذي النرجسي التصدع مما  یثیر,حیاتها  من هام جزء تروي الحالة فكأن, بها تمر

 .الیومیة الحیاة على للتأكید ) 9 ( GF اللوحتین في CF)   (  سیاق في الخارجي للواقع المفرط برز االستثمار

 استقرار عدم الى وهذا راجع والخارج الداخل بین حدود وضع من خطاباتها خالل من الحالة تتمكن لم ذلك ومع



 خالل من وظهر(E)  األولیة  العملیات بروز سیاق خطاباتها خالل من الحالة أدرجت كما،  )CL( الحدود

 ارض على ظهر والذي للحالة ، العدوانیة النزعة تبرز حیث ، (E2-3 )جنسي عدواني بموضوع مرتبط تعبیر

 المواضیع في الالاستقرار سجلت حیث.الزوج طرف من علیها یمارس الذي الجنسي العنف خالل من الواقع

    .واقعها تعكس المشاعر وكأن كثیرة اسقاطات سجلت كما و الخارج ، الداخل بین تربط التي الحدود تلك وفقدها

العدوانیة وكذا  ورغباتها دوافعها مختلف عن الحالة وعبرت  GF7 ،, MF13 ,  01اللوحات  في ظهرت حیث

     .16كما یظهر في اللوحة البیضاء ) CN1(ذاتیا بهمشعور  هو ما على التأكیدمن خالل نزعاتها االكتئابیة  

  ظهرت اثار الصدمة النفسیة الناتجة عن :أثار الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار الرورشاخ

العنف الزوجي الذي عایشته الحالة منذ أول فترة زواجها والذي أدى بها إلى الطالق في فترة وجیزة وهي 

االستجابات المقدمة لها في اختبار تفهم الموضوع ذلك أن هذا االختبار  حامل بطفلة واضحة من خالل

یهدف إلى إسقاط مشاعر المفحوص وعالمه الداخلي على مادة االختبار وهو األمر الذي بدا واضحا 

في استجابات المفحوصة خصوصا في اللوحة الرابعة التي عبرت فیها عن الخیانة والعنف ، والتأرجح 

التي تعتبرها موراي بأنها البطاقة التي یسقط فیها المفحوص صورة  16ره ، كذلك اللوحة بین الحب والك

ذاته وقد عبرت المفحوصة عن الفراغ بالبطاقة بانه یشبه عالمها الداخلي الذي تشعر به إزاء ما 

تعرضت له أیضا فشلها في ارصان عدة لوحات في قصص بدت مفككة احیانا كما اعتمدت المفحوصة 

سیاقات الصالبة او الرقابة على حساب سیاقات المرونة في محاولة الستثمار عالمها الداخلي على 

والقیام بعملیة التفریغ في مادة االختبار وقد عبرت الحالة عن إحساسها بالراحة بعد تطبیق االختبار ذلك 

  .    مها الخارجي انها رأت فیه وسیلة للتنفیس بعد حالة العزلة التي ربط بها نفسها بمعزل عن عال

من خالل نتائج المقابلة واختباري الرورشاخ وتفهم :  التحلیل العام للمقابلة و االختبارات للحالة  -6- 1

الموضوع نجد أن الحالة تعاني بعد طالقها وأحداث العنف التي عایشتها من اضطرابات نفسیة تتمثل من 

 وبصورة دخلت فالحالةأعراض واضحة الضطرابات الصدمة سواء انفعالیة او سیكوسوماتیة ، او انطوائیة 

صدور حكم الطالق مباشرة رغم انها سعت الیه هروبا من حیاتها   بعد صدمیة یةنفس أزمة حالة في سریعة

قبل الزواج ألنها تحلم ببناء اسرة مستقرة منذ صغرها وعملت على ذلك بكل  متوقعا یكن لم  األمرإال ان القاسیة 

 وتصریفه اإلثارة فیض استیعاب الضعیف الهش األنا یستطع لم النفسي، للجهاز كبیرة استثارة جهد فسبب

 الزوج مارسه الذي الجسدي العنف لهو المشكل تعقید في الكبیر األثر له كان ما لعل و والفعالة الممكنة بالطرق

 والذي عام للزواج أولمنه وكذا الطالق في  تتمكن لم الذي األمر ،الزواج مباشرة بأقل من اسبوعین  بعد علیها

 نفسها المفحوصة فوجدت .عموما والمحیط الجیران وحتى للعائلة بالنسبة والعار العیب یمثل ذاته الوقت في كان

 بتجاوز الكفیلة الدفاعیة والمیكانیزمات الوسائل لها تستلزم ولم إلیها الوصول تتوقع تكن لم أزمة حالة في سریعا



 قوة مواجهة على األنا وضعف للشخصیة العمیق الداخلي للتوازن وانهیار ضعف لحظة وفي المرحلة، هذه

فالحالة  الصدمة متزامنة مع صدور حكم الطالق  أعراضظهرت  المفحوصة ، لها تعرضت التي الصدمة

وقد یكون  كثیرة االنفعال المتمثل في التوتر القلق  وتنتابها نوبات البكاء المستمر المتبوع بالصراخ ، أصبحت

متبوعا بتكسیر االشیاء المحیطة بالحالة مع رفضها ألي شیئ یذكرها بالحدث الصدمي كما ان الحالة اسقطت 

من خالل العدوانیة وكذا نزعاتها االكتئابیة   ورغباتها دوافعها وذلك بالتعبیر عن مختلففي مادة االختبارین 

وكذا وجود الصدمة في     .16یا في اللوحة البیضاء ذاتیا ،كما یظهر ذلك جل مشعور به هو ما على التأكید

التي تعبر عن الصراع الداخلي للحالة  9والتناظر في البطاقة  08بطاقات الرورشاخ خصوصا في البطاقة 

ونقص الثقة بنفسها وكثرة قلب البطاقة في معظم االستجابات لعدة مرات ، ما یفسر وجود تأثیر بارز لألحداث 

   .لإلحباط ومسببة فیها ، هذه االحداث التي كانت مؤثرةشتها الحالة خالل فترة زواجها ،الصدمیة التي عای

 فیه تكون ال ظرف في ،تظهر عنیفة أثار من الناتج األثر أنها النفسیة الصدمة:  )(Diatkine دیاتكین  ویعتبر

 قدرة لعدم ،أو مفاجئ انفعالي فعل لرد إما ،وذلك الناتج التوتر خفض على القدرة مستوى في الشخص نفس

 توازن و اإلخالل إلى یؤدي مما شعوریة ال رغبة تالقي الشاقة فالخبرة كافي ، عقلي بإرصان القیام على النفس

  والكف اإلعراض عنه ظهور یتولد مكثف وكبت اإلثارات صاد لنظام بتر عنه ،فینجر األنا

 74 )ص ، 2002 ، رضوان وزقار الرحمان، عبد .موسى سي(                             

 هو لها تعرض ، للحیاة ومهددة ،فجائیة عنیفة ، شدیدة أحداث تجاه الفرد فعل ردة هي النفسیة فالصدمة إذا

كما ظهرت مؤشرات القلق واالكتئاب واإلحباط من خالل تفسیر استجابات الحالة لمادة قریب  شخص أو بذاته

القصص المنسوجة الختبار تفهم الموضوع حیث عبرت الحالة عما تشعر الرورشاخ  المدعمة من خالل تفسیر 

به ذاتیا كما دعمت  هذه المؤشرات المقابلة المفتوحة وكذا النصف موجهة المجراة مع الحالة الذي یجعل من 

دة الدراسة االسقاطیة تؤكد االعراض الظاهرة للصدمة التي انطلقت منها الدراسة حیث أن األعراض لم تكن موجو 

عند الحالة قبل الحدث الصدمي ویظهر ذلك في التاریخ الذي یسبق ظهور األعراض التي دعمتها المقابلة وهذه 

االعراض التي ظهرت على الحالة بعد تعرضها لألحداث الصادمة المتمثلة في العنف الممارس ضدها من 

تتمثل في القلق والخوف الشدید ین  طرف زوجها بصفة متكررة االمر الذي ادى بها للطالق هي أعراض انفعالیة

واللذان ادى بالحالة المدروسة الى تفادیها وتجنبها االجتماعي وقلة الكالم لدیها مع شدة انفعاالتها في بعض 

اضطرابات النوم ، حیث أن الحالة هنا تعاني من األرق : وتظهر األعراض الصدمیة من خالل   ، المواقف

صدمي ، كما تظهر اضطرابات األكل من خالل هزلها البدني وذلك لفقدانها الشهیة والكوابیس المتعلقة بالحدث ال

العصبي ، واضطرابات هضمیة على مستوى المعدة سببها كثرة التوتر والقلق كما یظهر لدى الحالة تناذر 



تذكرها لتلك هذا ألنها لم تتمكن من نسیان األحداث الصدمیة و ‘ التكرار من خالل الهالوس والذكریات المؤلمة 

  . المواقف كلما شاهدت او سمعت بموقف لدیه ارتباط بتلك األحداث الصدمیة او یشابهها

  

   

  :الحالة الثانیــة - 2

تعمل في  مطلقة و أم لطفلة ، سنة 25س تبلغ من العمر الحالة   :البطاقة االكلنیكیة للحالة  1- 2

سنة ،  40: سن الزوج  متباعــد حیث یبلغ: نوع الزواج  قطاع الصحة في اطار االدماج المهني ،

أشهر كانت تسكن مع اهل زوجها اثناء زواجها الى جانب والدته وأختیه  08:دامت مدة زواجها حوالي 

الغیر متزوجتین وابنة اخته المطلقة التي اعادت الزواج ثانیة وتركت ابنتها تعیش ببیت والدتها واخو 

ائلة كبیرة تسكن معهم اثاثا ومعاشا ،لتطلق وهي حامل بابنتها زوجها وزوجته وأبنائه التي اي وسط ع

  .التي ولدتها ببیت والدیها 

حیث تعیش الحالة س حالیا مع والدیها وٕاخوتها بمنزل ابیها بعد طالقها ، الحالة هي البنت الكبرى 

ها یحترمون لوالدیها لدیها ثالث اخوة وثالث اخوات ،تربت الحالة في اسرة محافظة محترمة كل افراد

بعضهم البعض كما ان الحالة جد هادئة وخجولة قلیلة التحدث مع االخرین ،وهده الصفات التي میزتها 

جعلت اخت زوجها تخطبها ألخیها اول ما رأتها في العمل ،ترفض الحدیث في وجود اي شخص غیر 

ة بعد حصولها على الباحثة ،الظروف المادیة ألهل الحالة متوسطة كون والدها یعمل في سلك الشرط

شهادة اللیسانس بدأت العمل في اطار االدماج المهني وبعد اربعة اشهر من العمل تم خطبتها بطریقة 

تقلیدیة من طرف اخت زوجها ،فتوقفت عن العمل وتزوجت ،لم تدم مدة الزواج طویال بسبب كثرة 

لتدخل اهله والدته وأخواته وهم المشاكل والعنف المستمر بین الطرفین والذي ترجع الحالة سببه االول 

سبب انفصالها حسب تصریحاتها اذ تتعرض للعنف من طرف زوجها كلما حرضه اهله ضدها ،طلقت 

الحالة وهي حامل في االشهر االولى وقضت مدة حملها ببیت اهلها وولدت ابنتها عندهم وهي مطلقة 

علت اهلها یبذلون كل جهدهم ،وعادت للعمل بعد طالقها ،تعرضت الحالة لصدمة نفسیة عنیفة ج

لتخفیف من االضطراب فقام والدها بمصاحبتها من اجل قضاء مناسك العمرة بعد ان ولدت ابنتها كنوع 

من المساندة االجتماعیة ،غیر ان الحالة لم تستطع تجاوز االضطراب التالي للصدمة واستمرت معاناتها 

لحضانة ورغم وجود حكم قضائي إال ان الحالة ،وقد كانت ترفض ان یرى طلیقها ابنته رغم حقه في ا

كانت تصاب بنوبات من الذعر والبكاء الحاد وترفض تسلیم المحضونة له لرویتها فقط غیر ابهة بأي 

اجراء قانوني یتخذه ضدها ،فقام اهلها بتسجیلها الستكمال دراستها في الطور الثاني الماستیر غیر انه 

ارت االبتعاد عن بسكرة وتغییر اقامتها لوالیة ورقلة الن والدها یملك سكنا ونظرا لمعاناتها النفسیة فقد اخت

بمدینة ورقلة بجانب بیت اخوالها لذلك قررت االنتقال للعیش هناك ومزاولة دراستها بجامعة ورقلة كي 



تبتعد عن كل الذكریات الصادمة،اما عن السوابق المرضیة للحالة فالحالة لم تعاني من اي اعراض 

  .رابات سابقا من خالل ما صرحت به ووالدتها وأختها للباحثة سواء هي او اي فرد من اسرتها الضط

  :عرض وتحلیل نتائج استبیان العنف الزوجي لدى الحالة - 2- 2

  

  الدرجة الكلیة للمقیاس  الدرجة عن كل بعد  االبعـــــــاد

  % 83‘ 88  % 83‘ 33  العنف الجسدي

  % 100  )النفسي(العنف المعنوي   

  % 83‘ 33  العنف الجنسي

  

من خالل النتائج المتحصل علیها بعد تطبیق االستبیان على الحالة الثانیة تبین ان الحالة بدورها تعرضت    

اثناء زواجها لمختلف انواع العنف الموضحة في االستبیان بنسبة مرتفعة جدا قدرت الدرجة الكلیة فیها على 

حیث تعرضت الحالة للعنف المعنوي او االیذاء النفسي من طرف زوجها  % 83‘ 33: المقیاس ككل ب 

وهي نسبة جد مرتفعة تشیر الى ان الحالة تعرضت الیذاء نفسي كبیر من اهانة وتحقیر  % 100: بنسبة 

واذالل امام االخرین ناهیك عن السب والشتم واالستجابة لتحریض والدته واخوته ما یدفعه الذاللها امامهم كما 

والذي یهدف الى تبیان نوع العنف وحدته ووجوده :  % 83‘33 :اتي في المرتبة الثانیة العنف الجسدي بنسبة ی

وقد وضحت الحالة انها تعرضت طیلة فترة زواجها لمختلف اسالیب العنف المادي او الجسدي من صفع 

، ثم یاتي العنف الجنسي  وضرب وقد حددت الحالة شدة العنف اكثر في المقابالت المفتوحة والنصف موجهة

وهي بدورها نسبة مرتفعة جدا مقارنة  %83‘33: في نفس الدرجة مع العنف الجسدي بنفس النسبة اي

بالحاالت المطبق علیها وقد اخترنا الحالة للدراسة العیادیة المعمقة بعد ان ثبت وجود نسبة عالیة من العنف 

نفسیة جراء هذا العنف من بینها اثار الصدمة النفسیة كرد فعل بمختلف انواعه ما یشیر الى امكانیة وجود اثار 

  .  نفسي ازاء االحداث الصامة التي عایشتها 

  

سنة  25تمكنت الباحثة ایضا بالنسبة لهذه الحالة س التي تبلغ من العمر : ملخص المقابلة مع الحالة  - 3- 2

  م عملنا في مجال المحاماة وهي احدى موكالتنا مطلقة حدیثا من اجراء المقابالت معها بعد الطالق مباشرة بحك

فقد كانت بدورها متعاونة معنا وأبدت رغبتها التامة في اجراء الدراسة بل واألكثر من ذلك یمكن ان نقول انها 

غ والتي اظهرت لي رغبتها في التفریفرضت نفسها كحالة من حاالت الدراسة بحكم العالقة المهنیة التي جمعتنا 

خصوصا ان مظاهر الصدمة كانت ظاهرة علیها للوهلة االولى االمر الذي جعل والدیها یالزمانها عند ذهابها 

فمن خالل المقابلة المفتوحة مع الحالة التي  للمحكمة او االتصال بنا خوفا علیها من ردة فعل غیر متوقعة 



وكانت  الحالة تقوم بعملیة التفریغ االنفعاليساعات جعلت  04اجریت في بدایة اللقاء معها والتي دامت حوالي 

معظمها تغرق في البكاء الطویل وكذا المقابلة النصف موجهة التي سبق وان عرضنا بنودها والتي جاء من 

خاللها ان الحالة تزوجت بطریقة تقلیدیة وأنها كانت تأمل في بناء اسرة اساسها المودة واالستقرار بحسب 

ا والقیم التي تحلت بها منذ الصغر لكن الواقع غیر ذلك تماما فرغم ما بذلته من جهود المبادئ التي تربت علیه

الستقرارها كانت تقابل دوما بالمشاكل والتعنیف من زوجها والسبب االساسي في نظرها هو تحریض اهله له 

لحالة من تضحیات ضدها بصفة مستمرة وهو بدوره كثیر اإلصغاء والرضوخ لوالدته وأخواته ، ورغم ما بذلته ا

ألجل الحفاظ على اسرتها فقد فشلت حیاتها رغم انها كانت كتومة جدا وتخفي االحداث العنیفة التي تتعرض لها 

عند زوجها كي ال یتفاقم الوضع ولعلها تستطیع احتواء مشاكلها وخالفاتها غیر انها فشلت فقد كانت حماتها 

العمل یحرضونه من اجل تعنیفها وكان هو بدوره یستجیب وأخوات زوجها یفتعلون المشاكل وكلما عاد من 

لتحریضهم حیث تعرضت لمختلف انواع العنف المادي والمعنوي  وازدادت معاناتها التي ادت بها للطالق ، 

تمیل لالنسحاب االجتماعي وترفض مواجهة االخرین حتى اقرب االقربین على حد تعبیرها كرد فعل لألحداث 

ها كما انها اصبحت سریعة االستثارة یطبع علیها القلق والتوتر الدائمین اضافة الى االنزواء الصادمة التي عایشت

بعیدا عن االخرین والبكاء المتواصل الذي یعتریها خصوصا في اللیل مع االرق المالزم لها اضافة الى انها 

تجربة الزواج الفاشلة  اصبحت تعاني من عدة مشاكل في الجانب الصحي بفعل االحداث التي مرت بها خالل

والعنف المتكرر ، كاألرق وسرعة نبضات القلب وضیق التنفس وفقدان الشهیة الحاد رغم انها حامل وبحاجة 

كي تستطیع ان تتغلب عن الذكریات بعد فترة وجیزة من طالقها للغذاء جعلت والدها یترك عمله ویأخذها للعمرة 

  .وقد بذلت كل جهدها لبناء اسرة مستقرة تسودها المحبةالصادمة التي عایشتها خصوصا وأنها بطفلة 
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  المجموع   النسب المئویة   التكرارات  الوحدات  االصناف 

  

 

  مؤشرات العنف

  العنف المادي  

 

  االیذاء المعنوي 

20 

 

40 

  

33 ‘8 %  

  

66‘16 %  

  

  

99‘24 %  



66‘26 %  

  

25‘11 %  

  

91‘37 %  

75‘08  %  

  

41‘05 %  

  

16‘14 %  

25‘11 %  

  

33‘3 %  

  

14,58%  

91  

  

  الشعور بالمعاناة   اثار على المستوى النفسي

 

  فرط االستثارة 

64 

 

27  

 و اضطرابات النوم  اثار على المستوى الجسدي

  الشهیة

  

  اضطرابات فیزیولوجیة 

21  

  

13  

  

  االنسحاب االجتماعي  اثار على المستوى االجتماعي 

  

  فقدان الثقة باآلخرین 

72  

 

08  

 %64‘91

  رسم بیاني یوضح نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

:  

اثار على المستوى النفسي

اثار على المستوى الجسدي

اثار على المستوى االجتماعي 

  

  

رسم بیاني یوضح نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

  

:التعلیق على الجدول 

مؤشرات العنف

اثار نفسیة 

اثار جسدیة 

اثار اجتماعیة 



 % 91‘64بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة 

وحدة  وقد تبین من خالل   240من عدد وحدات كلي مقدر ب  220وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

 24‘99الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على مؤشرات العنف بشقیه العنف المادي واالیذاء المعنوي بلغت 

وهي نسبة  % 16‘66 : بینما شكل االیذاء المعنوي نسبة % 8‘ 33حیث شكلت نسبة العنف المادي   %

للعنف وتأثیره علیها ، بینما سجلت نسبة  معتبرة تشیر لتعرض الحالة لضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها

وهي ایضا اكبر نسبة  % 37‘91االثار التي یخلفها العنف الممارس على الحالة على المستوى النفسي 

 فقدواستجابتها لألحداث الصادمة التي عایشتها الة الستجابات الحالة وتعد نسبة مرتفعة تدل على معاناة الح

 11‘25بینما تحصل صنف فرط االستثارة على نسبة   % 26‘66الشعور بالمعاناة على نسبة  صنف تحصل

 هذه االثار في أصناف نسب یخص فیما أما % 14‘16كما سجلت االثار على المستوى الجسدي نسبة  %

بینما بلغت نسبة صنف االضطرابات  % 08‘75الشهیة  فقد حصلت على نسبة  و اضطرابات النوم جانب

وهي نسبة منخفضة نوعا ما مقارنة مع االثار النفسیة والمعاناة التي تعیشها الحالة جراء  %05‘41الفیزیولوجیة 

 العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب ذلك شكل محور االثار على

االنسحاب االجتماعي جانب  هذه االثار في أصناف نسب یخص فیما أما، %14,58المستوى االجتماعي نسبة 

وهي نسبة تحتل الترتیب  % 3‘33في حین بلغت نسبة فقدان الثقة باآلخرین   % 11‘25فقد بلغت النسبة 

ابا واضحا بعد تعرضها للحدث الثالث بعد االثار النفسیة ومؤشرات العنف مما یدل على ان الحالة ابدت انسح

  .الصدمي 

بدت الحالة متعاونة جدا مع الباحثة ومحتاجة للمقابلة بعد اجراء :  مع الحالة التحلیل الكیفي للمقابلة 2- 4- 2

المقابلة المفتوحة التي كانت وسیلة لتفریغ انفعالي كبیر االمر الذي جعلها تطلب االسراع بإجراء المقابلة النصف 

یر قادرة موجهة عكس ما كان سلوكها ببیت اهلها فقد كان سلوكها بمنزلها جد منطوي ومعزولة عن الجمیع غ

على الكالم حتى مع والدها ترفض التجاوب معهم رغم انهم یبذلون قصار جهدهم لمساندتها لذا فضلت والدتها 

ان تحضرها للباحثة بعدما علمت بأنها تلجأ للباحثة بصفة مستمرة من اجل التفریغ والبكاء الشدید وقد بدى علیها 

مراحلة وأرهقتها الذكریات المتكررة ألنها لم تستطع تجاوز  تناذر التكرار واضحا فقد عایشت الحدث الصدمي بكل

الصدمة بسهولة فقد اثرت علیها الصدمة بصورة عارمة جعلتها تنهار ازاء المواقف المسببة للصدمة كما جعلتها 

تفكر في االنتحار على حد تعبیرها في مواقف معینة ،هذه االحداث الصادمة جعلت الحالة تغلق على نفسها 

مواجهة المجتمع او تقبل الواقع كما هو بل وانهال اتزال تنكر ما وقع لها حتى وهي تمضي على  وترفض

عریضة الطالق كما ان هذه التجربة جعلت الحالة تتسم ببعض العدائیة في تعاملها مع المحیطین بها في البیت 

طمئنان علیها من اقرب الناس ألنها ترفض الخروج ومواجهة المجتمع او حتى الرد على المتصلین بالهاتف لال

من خاللها رغبة كبیرة في الحدیث  الخ ، إال انه وبعد اجراء مقابلة اولیة مع الحالة ابدت..لها كجدتها وخاالتها 



والتفریغ االنفعالي وقد كانت اعراض الصدمة عارمة منذ اول لقاء بالحالة ومالحظة جدا ، لدرجة ان الحالة 

حسیت بدمار شامل حاولت نعرف واشیه اللي وصلنا ( ار ، والتي تقول فیها الحالة تصرح بأنها فكرت في االنتح

هذه التجارب ...) حسیت بدمار شامل وخالص ....حسیت بنهایة الحیاة النوا معندهاش قیمة ....لهذا الشیئ 

بقولها الصدمیة التي عایشتها الحالة جعلتها تصاب بأعراض الصدمة العنیفة حیث عبرت عن هذه االعراض 

.... ونفطن في اللیل على الكوابیس ...وفي لحظة فكرت في االنتحار ...االكل مناكلش نهائیا وأنا حامل (... 

  فقد بدت اعراض الصدمة على المستوى الجسدي جعلت الحالة تعاني من فقدان تام ....) نرقد غیر بالمهدئات 

وسرعة نبضات القلب المتكررة ، كما لجأت ألخذ للشهیة ،والصداع الدائم والدوار ،الى جانب ضیق التنفس 

المهدئات للنوم غیر ان النوم المتقطع والكوابیس المتكررة كانت تطاردها دوما ایضا ابدت الحالة على الجانب 

االجتماعي ردات فعل بارزة منها االنسحاب االجتماعي فقد رفضت التواصل مع المحیطین بها وكانت قلیلة 

لدرجة انها تنزعج من جلوسهم مع اد اسرتها الذین یبذلون كل جهدهم لعالجها من حالتها التواصل حتى مع افر 

ناهیك عن تجنبها لرویة اي شخص یزورهم العتقادها انه بعض خصوصا عندما تمعهم یتسامرون او یضحكون 

ي ومنیش بعد صدور حكم الطالق مباشرة قبضتني الفطة نهدر وحد(وقد عبرت عن ذلك بقولها . سیشمت فیها 

مصدقة نقول هدي اكید منامة وراح تفوت نعیط في الدار وصراخ جاتني  كأني في جنازة لدرجة انوا بابا وماما 

یعودوا یبكوا معایا لدرجة اني خممت في لحظة من اللحظات نزل الحمل اللي في كرشي أزمة مریت بیها حادة 

..... 
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   01=نبات 

 :  الحالة نتائج وتفسیر تحلیل

  : ـ الهیكل الفكري1

انتاجیة قلیلة جدا  إستجابة وهي 13من خالل البروتوكول نجد ان المفحوصة أنتجت  :المفحوصة انتاجیة 

وقد تدل انتاجیة الحالة المنخفظة جدا  لكل واحدة  23,53مقارنة مع المعدل العام مع متوسط زمن استجابة قدره 

المفحوصة ال عالقة لها  ةإنتاجی أنإلى  على توقف انفعالي او اضطرابات عقلیة ، اكتئاب ،ونشیر هنا 

 مناقشة من الحذر إلى وتمیل متخوفة بالمستوى الثقافي المنحط ألنها ذات مستوى ثقافي عادي لكن یبدوا انها

  ,اآلخرین ،وقد بدى علیها اثناء التطبیق التوتر والقلق وعدم االرتیاح وهذا ما الحظته الباحثة خالل الدراسة 

ك ج ف وقد تساوت  المقاربة ان المفحوصة تعالج الواقع بطریقة من خالل البروتوكول یبین نمط: نمط المقاربة

وبما ان نسبة ك تقترب من المعدل المنتظر فان الحالة  %  46.15نسبة ج وك اذ شكلت نسبة كل منهما 

لمعدل المتوقع بینما تعالج الواقع بطریقة كلیة دون ان تهمل بعض التفاصیل بالرغم من انخفاض نسبة ج عن ا

كعالمة لمعارضة العالم الخارجي او الذات نفسها في حین انعدمت جج وهي داللة  % 07.69شكلت نسبة ف 

 .على كف او تثبیط فهي ردة فعل لصراع محدد مع العالم الخارجي العائلي واالجتماعي 

+ بة الذكاء نظرا النخفاض نسبة ش بالنسبة للذكاء فنالحظ ان الحالة تطرح مشكلة انخفاض نس: دراسة الذكاء

مع وجود حركة بشریة واحدة وقد یدل على ان المفحوصة تجد   % 46.15وكذا انخفاض نسبة ج بنسبة  %

  .صعوبة في االرتباط بالواقع 

وربما تدل +   وهي نسبة منخفضة مقارنة بالمعدل في حین ارتفعت نسبة ش %69.23اما نسبة ش فقدرت ب 

  . عاطفي وصعوبات في التكیف كما قد تعبر عن انطواء نحو الذات وصعوبة في التركیزعلى عدم استقرار 

  .كما ان غیاب حركة الجماد في البروتوكول مؤشر على تعرض الحالة لدرجة عالیة من الصراع وعدم التوافق  

  :ـ الهیكل العاطفي 2

  :الطبع والوجدان أـ  

   00=ومجموع ل  01=ح ب   فان مجموع  TRIحسب نمط الرجع الحمیم 

أي عند حد  %38.46= %ل  أن كما، بما ان عدد الحركة البشریة أكبر من مجموع ل معناه ان النمط انطوائي

المقابالت مع الحالة  النسبة تشیر الى ان المفحوصة بین دائرة االنطواء واالنبساط ومن خالل فهذه االنطواء

التكیف ویعزز ذلك غیاب االستجابات اللونیة في  في صعوبة زائد االنطواء نحو میل نقول ان هناك یمكن ان

البروتوكول اذ قد تكشف على مشكل  في التكیف واالستجابة للبیئة كما قد تشیر الى ضعف تكوین عالقات مع 



نحو  الموجهة المعارضة على" ف" استجابة   تدل قد كما اللونیة لالستجابات االنعدام مع االخرین  خاصة

  . 0= ول  1   = ح ب امام بنفسه الثقة الى الفرد افتقار والى الذات

 المعدل المطلوب من  اقل نسبة وهي  % 07.69 الحالة نجدها تساوي  لهذه القلق نسبة القلق معادلة حسب

إال ان هناك مؤشرات اخرى دالة على وجود قلق عمیق لدى الحالة اهمها غیاب االستجابات اللونیة  (12)

وهي  09و  06باإلضافة الى وجود استجابتین ش فق وصدمة البطاقة  09و  07: البطاقة  والتناظر في

   . التكییف صعوبات رده الى  یمكن كبیر قلق وجود على داللة البطاقات المرفوضة و هذه

 أیضا وتدل أإلحباط عن ناشئ القلق على أیضا ان وجود استجابات ش فق في البروتوكول قد تدل

  .ابیةاكتئ أعراض على

مع  %+ تبذل الحالة جهدا لمراقبة عاطفتها جیدا ویظهر ذلك من خالل ارتفاع نسبة ش  : مراقبة العاطفة_ ب 

  . انعدام االستجابات اللونیة خصوصا ش ل وهذا دلیل ان الحالة تنقصها الحماسة  والحیویة 

  :النقاط الحساسة

  یدل ارتفاعها على حیویة مقموعة نوعا ما مع ،حیث  07ارتفاع االستجابات الحیوانیة والتي تمثلت في

استجابتان بشریتان وكذا استجابة بشریة جزئیة اشارة الى ان الحیاة الداخلیة للحالة تجد صعوبة في 

 .الظهور وتأكید نفسها 

 ما یفسر استجابة ش فق في البطاقة األولى مما یبرز صعوبة الدخول في الوضعیات الجدیدة وهذا 

 والتجارب الجدیدة المواقف اتجاه هاوقلق الحالة خوف

   العالقة االبویة  اتجاه وقلق صراع تواجه  الحالة غیاب االحساس بالحركة تدل على ان  04البطاقة

مشاعر  عنه تنتج القلق قد  هذا ان أو ربما یكون قلق طفولي كامن تجاه السلطة االبویة ورفضها

التي قد تجر معها نزعات عدوانیة باإلضافة الى الطابع العدوانیة والمیل الى التظاهرات االكتئابیة 

  .الطفولي الذي یكشفه محتوى النبات 

  صدمة في البطاقة السادسة وهي البطاقة الجنسیة التي تدل على وجود مشاكل جنسیة او رفض جنسي

 .للحالة 

 وقلق صراع تواجه  الحالة مع غیاب االحساس بالحركة تدل على ان  7 البطاقة في فق استجابة ش 

 ذكرى اتجاه الضمیر تأنیب مشاعر عن ناتج القلق هذا ان أو بأمها كانت تربطها التي العالقة اتجاه

 األم، 

  ویدل على مشكل في الحمایة الداخلیة والشعور بالدونیة التناظر في البطاقة  09صدمة في البطاقة

 السابعة 

  كثرة قلب البطاقات مما یشكل میل نحو الصدمة   



 :الدینامیكي التفسیر

ثا   23قدر زمن الرجع ب : الموضوع  فقدان من القلق أو جدیدة ، وضعیة في الدخول بطاقة :األولى البطاقة

 الوضعیات في الدخول من والتحفظ الخوف على داللة شیئیة  وهو+ بشریة جزئیة  +ش فق  استجابتین   مع

تدل على القلق العمیق للحالة ومحاولتها ضبطه للدفاع عن الجدیدة ، كما اعطت الحالة استجابتین ش فق التي 

كما انها . نفسها  ومن الواضح وجود صدمة لم تستطع الحالة مقاومتها بدلیل وجود استجابة واحدة شائعة 

البطاقة المرفوضة التي اثارت الشعور بالخوف لدى الحالة مما یدل على معاش اكتئابي وقدرة ضعیفة في تنظیم 

 .لدى الحالة وهذا ما تعززه استجابة ش فق في البروتوكول  الوجدانات

استجابات ف یدل على معارضة الحالة للعالم الخارجي او للذات كما ان وجود محتوى انساني جزئي  ان وجود

ارتبط بتصور انساني مصاب وغیر سلیم بالرجوع للطابع الصدمي الذي خلفته معایشة الحالة ألحداث العنف 

طالق بعد فترة وجیزة من الزواج وهي حامل بطفلة ما سبب تصدع في الحیاة الداخلیة للحالة في الزوجي ثم ال

 . العامل الصدمي  إطار

ثا اذ تستمر الحالة  13انخفض زمن الرجع الى   :البدائیة  األحداث من والقلق العدوانیة بطاقة :الثانیة البطاقة

اذ قدمت استجابة واحدة  األساسیة الصراعات عن الحالة إستجابة في قلب البطاقة لتجسد وجود صدمة وتكشف

 عدوانیة مكبوتات تكون وقد عمیقة صراعات مع محتوى حیواني قد یبعث ان الحالة تعیش+  ش  حیوانیة مع

 . األسود للون إستجابة وذلك غامضة

ثا مع  6انخفض زمن الرجع الى  :األودیبي  الموقف نحو اتجاه قلق و التقمص بطاقة  :الثالثة البطاقة

االستمرار في قلب البطاقة ما یكشف عن صدمة تعجز الحالة ان تخفیها رغم انها اكثر استجابة للبطاقة بالنظر 

  البشریة الكائنات مع التطابق في قوة إلى تشیر حركة في البشریة الكائنات إستجابة إنكما لزمن الرجع 

قة حب في استثمارها لمواضیع المشكلة للحدث الصدمي كما نالحظ خصوصا انها فسرت الحركة بأنها عال

  .انتاجیة فقیرة في كامل البطاقات 

سجلت الحالة زمن رجع مرتفع مقارنة :األعلى األنا أو السلطة اتجاه قلق و األبویة البطاقة :الرابعة البطاقة

 العالقة في مشكل عن یعبر قد  مع محتوى نباتي+ ثا مع اعطاء استجابة واحدة ش  27بسابقتها قدر ب 

 .األبویة  ومقاومة العدوانیة المكبوتة 

ثا مع وجود  15بعدما انخفض الرجع ل : لألم  الوجدانیة الحالة قلق و الذات صورة بطاقة :الخامسة البطاقة

  .مع محتوى حیواني .استجابتین شائعتین 



 أكثر یصبح ألن القویة الحاجة مع لكن والواقع لفردا تكیف مدى على تدل البطاقة هذه في الشائعة اإلستجابة إن

  .من طرف الحالة وقد اثارت لدیها مشاعر الخوف والقلق  .مرفوضة البطاقة هذه أن إال وحیویة نشاطا

 تحقیق في ضعف مع سلطتها ضد للثورة نزعة أي دون للوالدین، الخضوع على دلیل الحیوانیة االستجابة كما إن

 .ذاته

مع قلب البطاقة واظهار قلق  ،"23 الرجع زمن :الجنس ازدواجیة اتجاه وقلق الجنسیة بطاقة :السادسة  البطاقة

شدید ازاءها من طرف الحالة ثم رفض البطاقة  ما یشكل صدمة للحالة ازاء جنسها ورفضها ربما ألنوثتها كما 

  .الحالة لدى جنسیة مشاكل وجود یمكن ان تفسر

 واحدة  االستجابات ،عدد"ثا 11 الرجع زمن األم  عن االنفصال اتجاه القلق و ألمومةا بطاقة :السابعة البطاقة

 عاطفي باإلضافة للتناظر الذي یشیر الى نضج فالحالة ابدت قلقها تجاه االختبار وأصبحت تسعى لتكمل فقط ،

 الغیریة للجنسیة التصدي لصعوبة  القلق قد یعود هذا سبب و الحالة لدى قلقا الكاملة،أثارت بالصورة لیس لكن

  .الحالة  لدى جنسیة أن هناك مشاكل باعتبار

  الحالة لدى المرفوضة البطاقة وهي :العائلة عن الغرباء إتجاه قلق و العاطفي التكیف بطاقة :الثامنة البطاقة

البطاقة مما حیوانیة واحدة شائعة لتختزل اجراء كبیرة من  ثا اعطت الحالة استجابة 18فبعد زمن رجع قدر ب 

خصوصا بعد الحوادث الصادمة  یكشف عن وجود صدمة باإلضافة الى مشكل في التكیف والعالقة مع االخرین

 . التي تعرضت لها قبل طالقها

ثا قامت الحالة بقلب الورقة عدة مرات مبرزة  23قدر زمن الرجع ب : الموت  دافع اتجاه قلق  :التاسعة البطاقة

ة لترفض البطاقة كلیا ما یبرز طبیعة الصدمة التي تعاني منها الحالة واإلحساس صدمتها مع موضوع البطاق

 .بالتهدید 

 إلىثا كما زاد عدد االستجابات  28 إلىارتفع زمن الرجع :التجزئة  تجاه قلق و العائلة البطاقة  :العاشرة البطاقة

استجابات في هذه البطاقة فالمفحوصة تحاول تعویض القلق الذي صاحبها ورفضها للبطاقات وقلة  أربع

 على یدل قد البطاقة هذه في والشائعة والحیوانیة اللونیة االنتاجیة مع وجود اربع استجابات حیوانیة واإلستجابات

 وهذا أالختبار انتهاء بسبب  طفولیا  سرورا أظهرت الحالة أن الواقع یبدو مع التعامل في المفحوص رغبة عدم

  حي  استجابات وجود یفسره ما

  اول  تعرضت الحالة الحداث صدمیة منذ:أثار الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار الرورشاخ

فترة من زواجها تمثلت في العنف الممارس علیها من قبل زوجها والذي تطور الى ان وصل الى الطالق 



ا ما خلق لدى الحالة معاناة نفسیة كبیرة تسببت في ظهور اثار الصدمة النفسیة وهي في بدایة حمله

خصوصا وان الحالة كانت تعیش في جو عائلي تسوده المحبة والهدوء والدالل قلم تكن تتوقع ما القته 

بزواجها فلم یستطع االنا الضعیف للحالة استعاب فیض االستثارة ووقع االحداث الصادمة ما جعلها 

ط ازاء هذه المواقف وقد عبرت عن ذلك من خالل اسقاطاتها لحیاتها الداخلیة على بطاقات االختبار تسق

وظهرت اثار الصدمة بارزة في اكثر من موضع من ذلك كثرة قلب البطاقات بصفة متكررة خصوصا 

الجنس واظهار قلق شدید ازاءها من  ازدواجیة اتجاه وقلق الجنسیة بطاقةوهي  السادسة البطاقةفي 

جنسها ورفضها ربما ألنوثتها كما یمكن ان  إزاءطرف الحالة ثم رفض البطاقة  ما یشكل صدمة للحالة 

 دافع اتجاه قلق :، كما تم رفض البطاقة التاسعة من طرف الحالةالحالة لدى جنسیة مشاكل وجود تفسر

ة مرات مبرزة صدمتها مع موضوع البطاقة لترفض قامت الحالة بقلب الورقة عد، فبعد أن  الموت

بعدما فقدت االحساس البطاقة كلیا ما یبرز طبیعة الصدمة التي تعاني منها الحالة واإلحساس بالتهدید 

باالمان والثقة باالخرین وحتى بنفسها وهو ما یفسر میل الحالة الى االنطواء واالنعزال عن العالم 

الذكریات المؤلمة ، ایضا طبع على استجابات الحالة مضمون فقیر نسبیا الخارجي لتبقي حبیسة اجترار 

ان هناك  أیضا التباین في معالجة الواقع من بطاقة إلى أخرى، كما .خصوصا في البطاقات االولى 

اهمها غیاب من خالل االستجابات المقدمة ،مؤشرات دالة على وجود قلق عمیق لدى الحالة 

وجود استجابتین ش فق وصدمة  إلىباإلضافة  09و  07: ناظر في البطاقة االستجابات اللونیة والت

  إلىرده  یمكن كبیر قلق وجود على داللة وهي البطاقات المرفوضة و هذه 09و  06البطاقة 

،فرغم ان الحالة قضت فترة وجیزة في الحیاة الزوجیة اال ان األحداث التي عایشتها  التكییف صعوبات

اقلم مع واقعها وبعد طالقها فضلت االنسحاب عن المجتمع واالنعزال بنفسها رغم زادت من صعوبة الت

محاولة اسرتها المتكررة في مساندتها لدرجة ان والدها قام یآخذها ألداء مناسك العمرة كنوع من المواساة 

  . والتخفیف 

  :لموضوع م اتفهاختبار تقدیم وتحلیل  -  2- 5- 2

طفل حزین ممكن ألنه حاب حاجة وال عندوا طموح وخسر طموحو كان یحلم هذا (...  ثا  37اللوحة االولى 

یعود یعزف ومكملش طموحو بقاتلو شغل حسرة راهو حاط الكمان قداموا ینظر فیها ومیقدرش یحقق االمنیة 

  د 03)  نتاعوا 

 A3_1) (طویل  بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي  CP1)(بعد زمن كمون اولي :  السیاقات الدفاعیة

القصة  في المباشر الدخول بعد )1A_1(لتنتقل مباشرة للوصف مع التمسك بالتفاصیل دون تبریر التفسیرات  

)(B2–1   مع التعبیر عن عواطفها ثم تنهي حدیثها بالتأكید على الصراع الداخلي)4Aوقد ادركت  )2ـ



كما ابدت مشاعر )  A2_1(بعض التفصیالت  طریق عن) الطفل ، واآللة ( المفحوصة عناصر اللوحة 

 على تأكید بعد فیما یظهر والذي CP 2).(مع میل عام نحو االختصار  B2-8)( التساؤول واالستغراب 

 وفي(CM2) مختلفة  تفسیرات بین التردد ثم A –1)(خافت  بشكل عنه معبر وجدان الداخلیة یظهر الصراعات

   –A2) 3( شخصي تعلیق تقدم النهایة

 :المقروئیة

 من ، تجعل Cللكف وسیاق أولي سیاق اللیونة بسیاقات ضئیلة بصفة متبوعة A الرقابة  سیاقات سیطرت

 .   (- +)المتوسط  النوع إلى تنتمي المقروئیة

 هنا والصراع راشد موضوع أمام الوظیفي ، النضج عدم حالة في طفل صورة إلى اللوحة هذه تشیر :اإلشكالیة

 المفحوصة أدركت اللوحة هذه أمام.الحاضر  الوقت في الموضوع هذا استعمال على القدرة عدم حول یدور

  الموسیقیة اآللة وهو آخر موضوع أمام كموضوع الطفل إدراك تمكنت من حیث اللوحة إشكالیة

  ثا  6: اللوحة الثانیة 

الحقل وأبوها الطفلة المتمدرسة تنظر لوالدتها المریضة وأبوها یعمل في ...هناك ثالث اشخاص في الصورة ( 

تقرر ان تكمل طموحها في التعلیم ...یشقى في عمله ،البنت مترددة هل تذهب لدراستها او تنتظر لتساعد والدها 

  د 4) من اجل ان تعتني بوالدیها وتعوضهم على تعبهم ألجلها 

تستهل )  A2_3(مصحوب بتحفظ كالمي B2-1)  (بعد دخول مباشر في الموضوع  :الدفاعیة السیاقات

 الظاهري بالمحتوى ثم التمسك CP3) (األشخاص  تعریف بعدم القصة المفحوصة

) (CF1اضافة لألبعاد الزماني والمكاني)A2_4(  اضافة الى وصف مع التعلیق بالتفاصیل)A2_4 (بوصف 

 نوع من سیاقات في لیدخل وهیئاتهم األشخاص عن وتعابیر باألجزاء التعلیق مع

لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف األشخاص  بین العالقات على بتشدید وذلك) B2.3(  المرونة

  (B1_2)بتفاصیل نرجسیة  كما انها ذكرت عناصر مقلقة دالة على الصراع (A1_3)والقیم 

 :المقروئیة

 المقروئیة یجعل مما الكف وسیاقات المرونة لسیاقات طفیف بتواتر مصحوبة الرقابة سیاقات سیطرت

 .(- +) المتوسط للنوع تنتمي



 :اإلشكالیة

 الصراع اللوحة هذه ،فتثیر الظاهر المحتوى في ،المتمثلة الثالثیة الوضعیة إلى اللوحة هذه تبعث

أن تمسكها بالمحتوى الظاهري وتجنبها  غیر الثالثیة الوضعیة اللوحة هذه في المفحوصة تأدرك .األودیبي

 للصراع رصانإ هناك یكن ،فلم الثالثیة الوضعیة هذه رصنت لم المفحوصة جعل للصراع والعناصر المقلقة

 .الثالثیة الوضعیة إدراك رغم األودیبي

 ثا  3BM :13 :اللوحة

شخص یبكي یحمل هما كبیرا محتاج لمواساة لكنه وحده لذا فهو یشعر بالوحدة والضیاع منعزل یبكي وحیدا ( 

مساعدة ان یلجأ لشخص اخر یواسیه ویحكي له عله یرتاح واال ساءت نتیجة صدمة او بقاءه وحیدا وأحسن 

  د 2:40) حالته اكثر 

  :الدفاعیة السیاقات

وتظهر المفحوصة تماهیا مرنا من خالل التعبیر عن وجدان مفرط B2-1)  (بعد دخول مباشر في الموضوع 

وكذا ذكر موضوع سیئ وموضوع االضطهاد  (E_4)متبوع بمضمون ذو صیغة عدوانیة  (B_5)بشكل درامي 

(E2_2) والتعبیر عما هو مشعور به ذاتیا(CN)   ومبالغة  قویة عواطف عن لفظي بتعبیر  كما تمیزت القصة

)B2.4 (السند غیاب إلى كما یشیر )CM1(  

  :المقروئیة

 بوجود توحي والتي المرونة نوع من سیاقات لورود(-) لضعیفا النوع إلى اللوحة هذه في المقروئیة تنتمي 

  .وكذا السیاقات االولیة الفوبي  بالتنظیم الخاصة الكف  نوع من سیاقات وجود وكذلك عالئقي نفسي صراع

ترجع اللوحة الى اشكالیة ضیاع الموضوع وتطرح سؤال تكوین الوضعیة االكتئابیة وقد تمكنت : االشكالیة

بت هذا الصراع تالمفحوصة من ادراك االشكالیة االكتئابیة التي تشیر الیها المضامین الظاهرة للوحة ،بینما ر 

وبالتالي لم تستطع الحالة ان باالضطهاد ما لم یسمح باإلرصان الجید للصراع وعدم تناول اشكالیة الفقدان 

  .تصف اشكالیة اللوحة كلیا 

هذي كارثة الزوج ذاهب والزوجة تحاول اقناعه للبقاء معها ممكن ...ابتسامة مستهزئة ( ثا  20:  04اللوحة 

هو یرید الزواج بواحدة اخرى وهي تترجاه اال یذهب لغیرها هو حتى النظر مهوش ینظر لها والزوجة هي دائما 

  د 3:20) وراه یجي النهار ویفطن لقیمة االنسانة اللي كانت معاه  مضحیة 



  :الدفاعیة السیاقات

 بإقامةلتجسد المشهد   A3_1) (بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي   CP1)(،  :بعد زمن كمون اولي 

 )وأخالقیة اجتماعیة مصادر دارجثم تذهب إل) (B2- 3 بینهما عالقة وتضع  (A3_1)شخصین  بین عالقة

A2). العاطفة  نفس یبادلها ال الذي زوجها تحب التي المرأة بین العواطف تعارض ذلك بعد لتذكر)B2-  6  (

ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء من احداث ) B1_3(كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة 

كل ذلك مع اللجوء او المیل في نزعة ) A2_4(یاب عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغ

)  B2- 6(الصراع  إلبعاد تخیلي سیاق وهذا في)  C/P- 2(  اإلختصار إلى عام میل مع) B2-1(للتهویل 

) B2.3(  المرونة نوع من سیاقات في لیدخل وهیئاتهم األشخاص عن وتعابیر باألجزاء التعلیق مع بوصف

    (A1_3)لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم األشخاص  بین العالقات على بتشدید وذلك

  :المقروئیة

 تعارض وكذا الزوجیة العالقة وأدركت الظاهري المحتوى من انطالقا قصة المفحوصة شّكلت لقد

 أن كما اسقطت دوافعها ومشاعرها الشخصیة على موضوع اللوحة بشكل واضح وبما الزوجین بین العواطف

 متوسطة اللوحة مقروئیة ووجود مختلف السیاقات فإن واإلختصار للتقلیص عام میل هناك

 :اإلشكالیة

 تعّبر الذي الكامن المحتوى وهو الزوجین مستوى على النزوي الصراع أدركت المفحوصة أن الخطاب من یظهر

 اللفظیة التحفظات إلى باللجوء الصراع تفادت إرصان أنها إال جزئیا إشكالیة  أدركت قد بذلك وتكون اللوحة عنه

 .الحدیث واختصار

 ثا  55) صورة ام مسؤولة تعتني ببیتها وزوجها وأوالدها وراهي تفقد في ابناءها قبل النوم (  ثا 07 05 :اللوحة 

لتبدأ في الوصف دون ان تتمسك B2-1)  (بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة : السیاقات الدفاعیة

ثم ) B2-1(مع ادخال شخصیات غیر موجودة في الصورة  A2-1)( مع اللجوء للخیال) A1-1(بالتفاصیل 

  )C/P- 2(          اإلختصار إلى عام میل دائما مع )B1-1(التأكید على العالقات البین شخصیة 

وتجنب ارصان الصراع مقروئیة اللوحة متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار :المقروئیة 

  .الذي تطرحه اللوحة 

  :االشكالیة



 اشكالیة فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة التي تمثل صورة ام تمثل التحریم اذ نجد انها اظهرت

وهي  المحارم،لكنها ابتعدت عن موضوع اللوحة تقرب من الرغبة ادركت واضحة،فقد غیر و عابرة بصفة الممنوع

 في تورطها لتتفادى االهتمام بالترتیب الظاهر على ذلك مسقطة المحتوى على جنسیة نزوة أي تمحي بذلك

 .لدیها االرصان الصعب الصراع

 ...طریقة النظر شغل الراجل یهدد في عاملة عندوا وال زوجة ویبدوا ان وجهه شریر ( ثا  GF6:04اللوحة 

هي حائرة هل ترضیه ام تنفصل علیه وهو استغل الرجل یهدد زوجته ان تقوم بأمر معین وٕاال ینفصل علیها و 

  د    08) ضعفها وطاح یهدد فیها 

  :السیاقات الدفاعیة 

 إستهلت )(CP1أولي  كمون زمن بعدلتبدأ  ثم توقفت  B2-1)(بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة 

 التعمق مع الوصف تفید والتي ) ( A2.1 الرقابة والتجنب  نوع من بسیاقات القصصي العرض المفحوصة

حددتهما في اطار عالقة   B2- 3)(مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب) A3-1(باألجزاء ثم االجترار 

، األشخاص  تعابیر ذلك في بما) B2- 9(ما جنسیة بین الرجل والمرأة  نوعا عالقة إدراك مع العمل ثم زواج 

كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة   )CN1( عالئقي الغیر الذاتي اإلنطباع إعطاء إلى ذلك بعد لتذهب

من خالل ظهور الموضوع  ، كما تضمنت المقروئیة تشبیق العالقة ) B1-1(منسوجة على اختراع شخصي 

ذلك انها تناولت من خالل ) B1_3(كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة ) B2-9( الجنسي بارزا

 ) A2_4(شتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغیاب القصة جزء من احداث عای

  .یمكن القول ان المقروئیة ایضا متوسطة بالنظر الى ان الحالة استعملت معظم السیاقات :المقروئیة 

توحي اشكالیة اللوحة الى عالقة جنسیة في مضمون رغبة والدفاع ضد الرغبة وقد ادركت المفحوصة : االشكالیة

 .اشكالیة اللوحة وٕارصان مضمونها رغم تداعیاتها لالختصار والتجنب 

هذي طفلة صغیرة تزوجت في سن مبكرة تزوجت في سن وانجبت طفل صغیر (...ثا  GF :25 7اللوحة 

مهتمة بالبیبي الصغیر في یدها برك تخمم في المشاكل اللي تمر بیها وبجوارها والدتها وتطلقت من زوجها وهي 

وهي مهیش مهتمة او تسمع لها نهائیا ووالدتها هي اللي تهتم بالطفل والطفلة فقط تفكر في ..تكلم معاها 

  د 03) مستقبلها ومستقبل الطفل الصغیر بعد الطالق وتحمل مجموعة من الهموم

كتعبیر عن الحذر عند الدخول في الموضوع استعملت المفحوصة دائما زمن الكمون االولي : لدفاعیةالسیاقات ا

CP1) (ثم تمسكت اوال بالمحتوى الظاهري)CF1 ( كما ابدت تعبیرات مبنیة على اخترع شخصي)B1-1  (



باألجزاء بما  استعملت من خاللها الوصف المتعلق) E1(لجأت فیه الى تحریف  موضوع القصة وعدم ادراكه 

) B 42-(كما ابدت تعبیر لفظي عن عواطف قویة ومبالغ فیها ) A2-1(في ذلك تعابیر االشخاص وهیئاتهم

كما تخللت اجابة ) C/P- 2( االختصار إلى عام میل دائما مع) A2-7(لتعطي تذبذب بین تفسیرات مختلفة 

لجأت فیها للعودة األشخاص  بین القاتالع على لتنتقل الى التشدیدالمفحوصة الصمت في اكثر من موضع  

كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع  (A1_3)الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم 

ذلك انها تناولت من خالل ) B1_3(، كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة  ) B1-1(شخصي 

  ) A2_4(القصة جزء من احداث عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغیاب 

  .ضعیفة استخدمت المفحوصة خاللها مختلف السیاقات الدفاعیة : المقروئیة 

  :االشكالیة 

فقد ابتعدت عن الموضوع ) بنت  - أم(فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة حیث انها لم تدرك العالقة 

الرئیسي واإلشكالیة التي تطرحها اللوحة بإسقاط مشاعرها وشعورها الذاتي على موضوع اللوحة كما انها لم تدرك 

ته بطفل ضحیة الطالق استنادا للظروف التي موضوع اللعبة وابدل استجابتها فيكل العناصر اذ انها لم تدرك 

 إشكالیة على واضح وبشكل والبنت ، األم بین الصراع من نوعا تعیشها هذه اللوحة تطرح لدى المفحوصة

التي طغت على موضوعها،مما  الصراعیة والتبعیة والعالقة  السند باستعمال تخفیه أن استطاعت لكنها األودیب

 الرغبة تحقیق الى تمیل المقاومة ،فهي مع األم نحو عدوانیة تكن البنت این متناقضة یشكل لدیها وضعیة

  .سلبیة بقیمة الموضوع ومثلنةالممنوع  حساب على االودیبیة

ابتسامة ساخرة مفهمتش ؟؟عاملة هاربة ... !مفهمتهاش ؟...یبانو شغل عامالت ( ثا  GF9  :25اللوحة 

واألخرى تنظر الیها بطریقة ملزمش تشوفها ممكن المسؤول نتاعها عنفها وال طلب منها شیئ فاحش وهي 

رفضت فهربت منه وانفصلت عن العمل على اال تقوم بالفاحشة وزمیلتها هي اللي مكلفها المسؤول باش تراقبها 

  د   08ودیلوا اخبارها 

 CC(الفعل التنهد واالبتسامة       الى اللجوء مع ، CP1)(بعد زمن كمون اولي طویل :  ات الدفاعیةالسیاق

ادخلت من خاللها موضوع )  B2-1(اتجهت المفحوصة لنسج قصة تخللها اجترار للمواضیع واألحداث ) 1

 واقعي– یومي هو ما على كما ذهبت للتأكید )B2-2 (مبالغ فیها  أو قویة وجداناتالغیرة كحدث بارز مدخلة 

 (خارجیة  قیم إلى الرجوع مع ظرفیة وجدانات .الخارجي بالواقع عالقة لها مراجع ،)CF1 (ملموس  – خیالي–

(CF2مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب)(B2- 3   حددتهما في اطار عالقة العمل ثم عالقة ابتزاز 

 ذلك بعد لتذهب األشخاص  تعابیر ذلك في بما)  B2- 9(والمرأة ما جنسیة بین الرجل  نوعا عالقة إدراك مع



كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على   ) CN1( عالئقي الغیر الذاتي اإلنطباع إعطاء إلى

 من خالل ظهور الموضوع الجنسي بارزا ، كما تضمنت المقروئیة تشبیق العالقة ) B1-1(اختراع شخصي 

)B2-9 ( الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة كما لجأت)B1_3 ( ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء من

   االختصار إلى عام میل مع ) A2_4(احداث عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغیاب 

)C/P- 2 ( 

وتجنب ارصان الصراع الذي متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار متوسطة  : المقروئیة

  .تطرحه اللوحة 

فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة التي تطرح موضوع المحارم الذي ابتعدت عنه :اشكالیة اللوحة 

 عن اإلمكان قدر شكل جسدي لالبتعاد على الجنس نفس من محارم قرب لم تدرك عالقة  شیئا ما حیث انها

 عن اآلخر،لتكشف طبیعة العالقة بین الشخصیات تجاه  في األمور علیها تلطتخ انه الكامنة،حیث الرغبة نزوات

 المرأتین بین وذلك للتشابه المادي المستوى على ظاهرة أنثویة منافسة حالة إلى تربطهما ترجع التي القرابة تلك

تغار وتراقب االخرى كما استدخلت شخصیات اخرى محاولة التركیز على العالقة الجنسیة  واحدة أن بوصفها

 وهي بذلك تحاول الخروج من الصراع االودیبي من .كاستثمار للموضوع اللیبیدي في اطار العالقة الشبقیة  

ترغب  وهي االخرى الفتاة  تحركاتها وتترصد تصنع التي المضطهدة البنت مع والمنافسة الصراع إشكالیة خالل

  في التحرر

صورة شخص اذنب في حق والدته وبعد ما عاش في الدنیا وقاساتوا عرف بلي مكانش ( ثا  04:  10اللوحة 

) احسن من الوالدة ورجع طلب منها السماح وبالطبع االم حنونة قبلت اعتذاروا وسمحتلوا وعانقاتوا وخالص 

 .   د 3:20

 CN)  (  صورة شكل على بإظهاره خطابها الحالة تبدأB2-1) (بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة 

 التعمق مع الوصف تفید والتي ) (A2.1 الرقابة والتجنب  نوع من بسیاقات القصصي العرض إستهلتثم 

حددتهما في اطار عالقة    B2-3)(مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب) A3-1(باألجزاء ثم االجترار 

 رغبات بین وٕایاب ذهاب متضادة ، ووجدانات بتصوراتابن او عالقة تناقض بین الحب والخطأ  - ام 

 عالئقي الغیر الذاتي اإلنطباع إعطاء إلى ذلك بعد لتذهب األشخاص  تعابیر ذلك في بما ،  )B2-3(متضادة

)CN1 (   كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع شخصي)B1-1 ( في النهایة تظهر 

    CM) 1(سندیة  حركة بإدراج وتختم  –B2).8(الموضوع  عن ابتعاد مع استنتاجات وتعالیق

  استخدمت المفحوصة اغلب السیاقات الدفاعیة لذا فهي متوسطة :  المقروئیة 



 الرجل بین التفاعلیة العالقة من لكل هروبا هذه االستجابة خالل من المفحوصة هذه تبدي : اللوحة إشكالیة

 .ابن –اطار عالقة ام  داخل النزوات في للتحكم خیالى قالب في العالقة عقلنة إلى النهایة في ذهبت بل والمرآة

 التفسیرات تتعدد أن یمكن االسري اذ  المستوى على اللبیدي إلى الهروب من التعبیر ترجع استجابة الحالةو

  .الصورة جیدا  وضوح عدم بسبب االشخاص وسن جنس حول

الصور مهیش واضحة تبان قریة مهجورة جراء حروب او غزو لم یبقى فیها غیر الوحوش ( ثا  9: 11اللوحة 

  د   2:56) ،تبان تخوف 

  :الدفاعیة السیاقات

لفظي  متبوعا بتحفظ ثم ) E4(خاطئ  إدراك مع) A2- 2 (بالتفاصیل متعلقا وصفا بتقدیم مباشرة المفحوص بدأ

) A2-3  (مكاني بعد إعطاء مع) A2- 4 (لفظي واجترار )3-1A   (واإلختصار للتقلیص الشدید المیل مع  

  )C/F- 1(الظاهري  المحتوى على باإلعتماد كما لجأت الحالة لوصف المكان

كما تمیزت   (CN)والتعبیر عما هو مشعور به ذاتیا  (E2_2)وكذا ذكر موضوع سیئ وموضوع االضطهاد 

مع وضع تصورات كثیرة مرتبطة بمضمون الموت  )B2.4(ومبالغة  قویة عواطف عن لفظي القصة بتعبیر

   B2-13) (الدمار  مظاهر كما انها تذكر )E-5(والمرض 

 :المقروئیة

  والسیاقات االولیة لذا فهي فالمقروئیة والّتجّنب لذا الّرقابة سیاقات المفحوصة بعض  تفسیرات على طغت

 .ةضعیف

 :اإلشكالیة

 القدرة عدم أظهرت كما للوحة الظاهري المحتوى من إنطالقا قصة بناء عن المفحوصة عجزت لقد

 الذي المشهد حیث یبعث اللوحة إلیها تبعث التي اإلشكالیة تدرك لم أنها نستنتج عن ارصان اشكالیتها ومنه حتى

 غیر یبدو الذي المشهد عناصر بعض وذكر بتعداد المفحوصة اكتفت وقد تناسلیة دون إشكالیة إلى اللوحة تمثله

  . اإلشكالیة تدرك لم ومنه مكتمل

امرأة متزوجة بشخص مریض نفسیا وهو دائما یضربها ویعنفها وحیاتهم غیر ...تنهید ( ثا MF:20 13اللوحة 

مستقرة وفي احد المرات قام بضربها وتعنیفها حتى توفیت وبعدما قتلها تفطن لجریمته ویبان ندم على قتلها علیها 

   د 5:05) یبان مریض نفسیا 



المفحوصة القصة متمسكة بالمحتوى الظاهري مع  نسجت) (CP1 أولي  كمون زمن بعد : السیاقات الدفاعیة

عبرت  ) C-2(دائما مع المیل لالختصار والتقلیص   )CN5(الحسیة  والخصائص)  A-1(التمسك بالتفاصیل 

كما تضمنت القصة تعبیرات عدوانیة ) CI3(عنها بالقریة ، البحر كما نسجت المفحوصة القصة بطریقة مبتذلة 

مع وضع ) C-2(مع میل عام لالختصار والتقلیص ) CC 1 (الفعل التنهد  الى اللجوء مع ) E-2-3(جنسیة 

اضافة الى  )E2-2(كما انها ادركت موضوعا سیئا ) E-5( یرة مرتبطة بمضمون الموت والمرض تصورات كث

عدوانیة  أو جنسیة بمواضیع مرتبطة خامة عبارات إشكالیة، بأي مرتبطة آنیة تصورات  وجدانات أو عن التعبیر

)E2-3( وأخالقیة  اجتماعیة مصادر اضافة الى إدراج)A1-3  (  لقد اسقطت الحالة بشكل واضح مشاعرها

  )CN1(ذاتیا مشعور به هو ما على التأكیدمن خالل وتجربتها الذاتیة على المشهد 

 :المقروئیة

االولیة وسیاقات الكف مع استخدام جملة من السیاقات  الظاهري بالمحتوى مرتبطة مختصرة جدا جاءت القصة

 .ةضعیف  أّن المقروئیة على یدلّ  مّما

 في أساسا والمتمثل تعیشه الذي الصراع نفس یعكس انه ,القصة في أخرى مرة االسقاط ظهر : اإلشكالیة 

زوجها وٕاحساسها العمیق بالمهانة واإلذالل او الشعور بالدونیة نتیجة لما  طرف من له تتعرض الذي العنف

للسند ما یبرر النهایات  حاجتها أخرى مرة تظهر ومنه.تعرضت له لذا جاءت اسقاطاتها واضحة في اللوحة 

 .المأساویة للقصص 

والخیبة الناتجة عن الثقة ما بالندم  بالشعور استدلت حیث ,الزوج داخل العدوانیة الحركة عن الحالة خطاب یعبر

 اللوحة لقد استطاعت المفحوصة ارصان موضوع اللوحة التي تستدعي , المكبوتة العدوانیة ادى الى تصریف

 تطرح فهي الثالثیة ، الوضعیة حول منظم أودیبي محتوى تتضمن كما الزوجین ، بین والعدوانیة الجنسي التعبیر

  .للموضوع والتدمیر العنیف الفقدان إشكالیة

 العواطف بین الربط إشكالیة یطرح مما ، الممنوعات ثقل تحت والندم الذنب مشاعر بتوجیه كبتها سمح حیث ،

 الربط على قدرة أي ان لها  والعدوانیة اللیبیدیة الحركات بین والربط جهة، من الكبت ثقل أمام والتمثالت

 .أخرى جهة من الزوج داخل الغریزي بالصراع واالعتراف

هناك بیت تسكن فیه عائلة سعیدة وأم تطهو الطعام والدخان یخرج من البیت وفجأة تهجم (ثا  9: 19اللوحة 

 .د  1:28) الوحوش على العائلة فتنهي سعادة العائلة فتقتل االطفال وتعذب االم واألب وتحطم المنزل 



دائما   )CN5(الحسیة  والخصائصنسجت المفحوصة القصة متمسكة بالمحتوى الظاهري  : السیاقات الدفاعیة

، كما نسجت المفحوصة القصة ) E1-4(مفككة  لمواضیع مع إدراكها )C-2(مع المیل لالختصار والتقلیص 

  ) A1-4( وثقافیة  أدبیة مصادر إدراج مع) CI3(بطریقة مبتذلة 

  لم تتمكن المفحوصة من ارصان موضوع اللوحة جیدا  لذا فان المقروئیة ضعیفة :المقروئیة 

 تعیشه المرتبط الذي القلق استرجعت حیث الطبیعیة لألم الهوامیة الصورة الى اللوحة إشكالیة ترجع: اإلشكالیة

 تستطع لم دوامة تعیش فهي الخارجي العالم على السیئ الموضوع أسقطت حیث, التناسلیة قبل ما بالمرحلة

  األولیة السیروارت برزت لذا هشة الحدود ومنه.لها والداخلي الخارجي العالم مابین العزل

صراحة انا البیاض في الدنیا منامنش بیه حتى وانو مكانش سواد مئة بالمئة كاینة ( ...ثا  24 : 16اللوحة 

تخیلت فیها اب یضرب االم امام ابائها وهم في حالة ...نسبة كبیرة من السواد في البشر والبیاض عند المالئكة 

رد االطفال خارج المنزل وینتهي بكاء شدید یحاول احد االطفال ان یمنع االب من ضرب امو فیضربه بعنف ویط

 د  13) بهم االمر في الشارع 

) B-1(قامت بإستدخال شخصیات غیر موجودة في اللوحة )  (CP1أولي كمون زمن بعد :السیاقات الدفاعیة

دائما مع المیل لالختصار ) CN1(ذاتیا مشعور به هو ما على التأكیدلتتجه الى التعبیر عن نفسها من خالل 

عبرت ) E1-4(مفككة  لمواضیع إدراكها مع ) B1-3(وجدانات  عن اضافة الى التعبیر )C-2(والتقلیص 

  ....عنها بالبیاض والسواد والبشر والمالئكة  

لم تستطع ان ترصن مواضیعها الشخصیة حیث اختصرت االحداث بصورة اثرت على مضمونها : المقروئیة 

  .وبالتالي جاءت مقروئیة اللوحة سیئة

العالقات اإلشكالیة فقد  وتنظیم والخارجیة الداخلیة لمواضیعه الفرد بناء إلى اللوحة هذه بنا تؤدي : االشكالیة

 وٕاعادة الطیب الموضوع لبناء تصوراتها هشة تعكس  بصورة والطیبة السیئة المواضیع بین الحدود الحالة عالجت

 محاولة والسند الموضوع فقدان إثر تعیشه الذي االكتئابي الوضع أظهرت حیث,الخارجي  العالم مع عالقة لبناء

   . )الداخلي العالم(داخلیا  یكون ولو للموضوع جدید بناء منها

  

  

  :للحالة   جدول یمثل مجموع السیاقات الدفاعیة



  السیاقات االولیة  سیاقات التجنب  سیاقات المرونة   سیاقات الرقابة 

A1 =09 

A2=19 

A3=06  

 

B1=13 

B2=23 

B3= 06 

B5=02 

  

C= 04 

CF=05 

CP=13 

CN=10 

CM=03 

CC=02 

CI= 02  

E=12  

  12 :المجموع   39:المجموع   44:المجموع   34 :  المجموع

  : TAT  إختبار  أسالیب تحلیل

التي  A   الرقابة او الصالبة سیاقات الى استندت خطابها،فقد مستوى على وظفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 (A1) بالتفاصیل والتمسك سیاق الوصف نجد حیث .اللوحات أغلب في للنظر ملفت بشكل األخرى هي ظهرت

 الواقع  من االقتراب ومحاولة النزوة عن الحالة یشیر البتعاد والتي) 1 (اللوحة في

لها  لما یحدث والمفسر المعین اآلخر في تجد ان ترید كأنها . (A2)  الداخلي لعالمها مفرط استثمار ونالحظ 

  A2-3 )(وخاصة االنكار . الدفاعیة اآللیات مختلف عبر عالمها لتغییر امكانیاتها ابراز الحالة حاولت ،حیث

ابدت مشاعر التساؤول واالستغراب كما ،حیث " رآه  یخمم  فاش ماعالبالیش"بقولها 1  اللوحة في ظهر الذي

 (A1_3)لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم ) A2_4(قدمت وصفا مع التعلیق بالتفاصیل 

فقد  ذكرت عناصر مقلقة دالة على الصراع بتفاصیل  (E1_4)مع ادراك لمواضیع مفككة وألشخاص مشوهین 

وضعیتها  على معبرة جد اكلینیكیة داللة یحمل بعدا قدمت ان الحالة  (B1_2)نرجسیة بسیاق التلقائیة 

،حیث ركزت على العالقات البینیة واستثمار هذه  العمیق النفسي وصراعها لصدمیة التي مرت بها واألحداث ا

في  ظهر والذي العكسي وقد استخدمت الحالة  ایضا التكوینGF  6،  4، 3: العالقات خصوصا في اللوحات 

انا ...الشیئ ...وش بیهاكي شغل هي تحبوا وهو یتكبر علیها ومعلبال...هذي نكرها ها الصورة:(... 04اللوحة 

وهو اسقاط لوضعیة الحالة وواقعها ) مسكینة تشف ... جاتني ذلت روحها  وعطا تلو قیمة فوق قیمتو الحقیقیة 

 خروج تعیق خطاباتها والتي في وظفت التي   A2-2 )(كما الحالة الى استخدام العقلنة ومشاعرها السیئة  ، 

 والعواطف المشاعر عزل مع للقصة عنونة یتم ، این خطابها في الحالة مكنونات تكشف صریحة تعبیرات

 .الحقیقیة  مشاكلها من الهروب وبالتالي

  والدفاع النزوي التعبیر بین واإلیاب الذهاب,  الداخلیة الصراعات على خطابها في الحالة أكدت

 A2-4) (الشخصیة النفسیة الصراعات على بالتأكید والمرتبطة لوحات عدة في ظهر والذي  



 .  4اللوحة  في بها عبرت النزوات خالل من

  السلوكات بعض الشك ، تكرار خالل منA3) (استحواذي  نمط ذات سیاقات الحالة خطاب في برزت كما

 التردد المقدمة الروایة خالل من الحظت (5) اللوحة  في فمثال )  (A3-1األفكار ،اجترار

 )GF9 ،  (2اللوحتین في ظهر الذي)  (A3-4 التصورات عزل سیاق یلیها."جاتني"

 الواقع مع نفسي وتفاعل تجاوب إلضفاء اللوحات غالبیة وفي واسع بشكل B ) (المرونة  سیاقات الحالة قدمت

بارز في اللوحات  بشكل ظهر (B1-1)الشخصیة  العالقات على التأكید كما ظهر سیاق ,االسقاط خالل من

05  ،GF6‘ 7 GF ،10  التهویل والتمسرح  سیاقات برزت حینفي B2-1) ( ففي  ,الحالة خطاب في 

 و الالأمن تعكس وكأنها ,المحتوى قصر رغم ودرامیة مرعبة مشحونة بمشاهد القصة ان نجد(11)   اللوحة 

 من عنه عبرت الذي والخوف التهویل فسیاق .الحدث من والخوف الرفض على ومؤشر .به تمر الذي الالاسقرار

 .للحالة ومقلقة سیئة مواضیع بناء خالل

 من مكثف (C) الصراع تجنب سیاقات تظهر حیث ,خطابها مستوى على وضفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 الصراع لتجنب مؤشر یعتبر الذي, الصمت الحاالت من الكثیر في حاولت الحالة ان حیث ,السیاقات باقي

 حین في .اللوحات أغلب في یظهر حیث الصراع لكبت واضحة محاولةكما ابدت  .الشعور  مستوى على وقمعه

 التي المؤلمة الوضعیة عن عبرت حیث BM ,3 GF6 , ,16اللوحات في )( CN النرجسي  االستثمار یظهر

 بینما .الداخلیة حیاتها یمس الذي النرجسي التصدع مما  یثیر,حیاتها  من هام جزء تروي الحالة فكأن, بها تمر

 .الیومیة الحیاة على للتأكید ) 9 ( GF اللوحتین في CF) (  سیاق في الخارجي للواقع المفرط برز االستثمار

 استقرار عدم الى وهذا راجع والخارج الداخل بین حدود وضع من خطاباتها خالل من الحالة تتمكن لم ذلك ومع

 خالل من وظهر(E)  األولیة  العملیات بروز سیاق خطاباتها خالل من الحالة(_  لجأت كما،  )CL( الحدود

 ارض على ظهر والذي للحالة ، العدوانیة النزعة تبرز حیث ، (E2-3 )جنسي عدواني بموضوع مرتبط تعبیر

 المواضیع في الالاستقرار سجلت حیث.الزوج طرف من علیها یمارس الذي الجنسي العنف خالل من الواقع

    .واقعها تعكس المشاعر وكأن كثیرة اسقاطات سجلت كما الخارج ،و  الداخل بین تربط التي الحدود تلك وفقدها

العدوانیة وكذا  ورغباتها دوافعها مختلف عن الحالة وعبرت   GF7 ،, MF13 ,  01اللوحات  في ظهرت حیث

    16،19كما یظهر في اللوحة البیضاء ) CN1(ذاتیا مشعور به هو ما على التأكیدمن خالل نزعاتها االكتئابیة  

 ما یمیز اختبار تفهم الموضوع ان :  اثار الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار تفهم الموضوع

القصص التي تنسجها الفاحصة تعتبر إسقاطات ذاتیة لحیاتها الداخلیة على مادة االختبار ، وقد بدت 

هذه االسقاطات واضحة من خالل االستجابات المقدمة في معظم البطاقات ان لم نقل كل البطاقات 



 1لخیانة والضرب والتشتت والتشرد، في البطاقة فكانت معظم القصص حزینة یائسة تعبر عن العنف وا

التي عبرت فیها الحالة بصزرة واضحة عن اثار الصدمة لدیها   4،ایضا البطاقة  3BMوكذا البطاقة 

كما ان موضوع االبناء كان حاضرا بقوة ما یعكس ،  13واللوحة  GF  7اللوحة  و GF6كذلك اللوحة 

حدة االثار الصدمیة لدیها فهي تذكرها دوما بالتجربة الفاشلة التي ان وجود طفلة في حیاة الحالة زاد من 

عایشتها ایضا طغت مشاعر الندم والشعور بالذنب من خالل القصص المقدمة من طرف الحالة 

التي اسقطت فیها كل المشاعر السیئة التي  16والسوداویة المرافقة الغلب النهایات وخاصة اللوحة 

لصادمة والخبرات العنیفة ، ما یفسر ان الحالة وجدت في مادة االختبار وسیلة تشعر بها ازاء االحداث ا

  .فعالة لتفریغ مشاعرها السلبیة والتعبیر عن االثار الصدمیة التي ال تزال تعایشها 

من خالل نتائج المقابلة المفتوحة وكذا المقابلة العیادیة : التحلیل العام للمقابلة و االختبارات للحالة  -6- 2

النصف موجهة واختباري الرورشاخ وتفهم الموضوع نجد أن الحالة تعاني بعد طالقها وأحداث العنف الممارس 

علیها من طرف زوجها طیلة فترة الزواج تعاني  من اضطرابات نفسیة تتمثل من أعراض واضحة العراض 

صدور حكم الطالق   بعد فالحالةنت هذه االعراض انفعالیة او سیكوسوماتیة ، او انطوائیة الصدمة سواء كا

إال انها مرت بحالة صدمیة خصوصا انها قدمت كل مباشرة رغم انها سعت الیه هروبا من حیاتها القاسیة 

النفسي  للجهاز كبیرة استثارة اسرة مستقرة منذ زواجها وعملت على ذلك بكل جهد فسببالتنازالت من اجل تكوین 

 له كان ما لعل و والفعالة الممكنة بالطرق وتصریفه اإلثارة فیض استیعاب الضعیف الهش األنا یستطع لمف ،

الزواج  بعد علیها الزوج مارسه الذي الجسدي العنف المتنوع خصوصا اضافة الى المشكل تعقید في الكبیر األثر

 والعار العیب یمثل ذاته الوقت في كان كخیار اجباري والذي للزواج،هو اللجوء الى الطالق في اول عام 

 تتوقع تكن لم أزمة حالة في سریعا نفسها المفحوصة فوجدت ووصمة اجتماعیة للحالة ووالدیها للعائلة بالنسبة

 ضعف لحظة وفي المرحلة، هذه بتجاوز الكفیلة الدفاعیة والمیكانیزمات الوسائل لها تستلزم ولم إلیها الوصول

المفحوصة  لها تعرضت التي الصدمة مواجهة قوة على األنا وضعف للشخصیة العمیق الداخلي للتوازن وانهیار

فالحالة اصبحت كثیرة البكاء سریعة االستثارة تعاني ظهرت اعراض الصدمة متزامنة مع صدور حكم الطالق  ،

من التوتر والقلق الدائمین  وتنتابها نوبات البكاء المستمر المتبوع بالصراخ ،وقد یكون متبوعا بتكسیر االشیاء 

وذلك المحیطة بالحالة مع رفضها ألي شیئ یذكرها بالحدث الصدمي كما ان الحالة اسقطت في مادة االختبارین 

 مشعور به هو ما على التأكیدمن خالل العدوانیة وكذا نزعاتها االكتئابیة   ورغباتها دوافعها عبیر عن مختلفبالت

وكذا وجود الصدمة في بطاقات الرورشاخ خصوصا في  .16ذاتیا ،كما یظهر ذلك جلیا في اللوحة البیضاء 

ي للحالة ونقص الثقة بنفسها وقلب التي تعبر عن الصراع الداخل 7والتناظر في البطاقة  06و 09البطاقة 

البطاقات اكثر من مرة ما یفسر وجود تأثیر بارز لألحداث الصدمیة التي عایشتها الحالة خالل فترة زواجها 

لإلحباط حیث برزت بشكل واضح االستجابة االكتئابیة لدیها ما  ومسببة فیها ، هذه االحداث التي كانت مؤثرة،



نسحاب من المجتمع النها ترى في الغیر نظرة اللوم والشماتة ، لتعیش في عالمها جعلها تلجأ الى العزلة واال

فأنه وبسبب االضطرابات الجسمیة والنفسیة والمعرفیة "  وحسب راي الدكتور محمد احمد النابلسي،  الداخلي 

في حالة من  لیقتصر فقط على عالمه الداخلي فیعیش)بیئته (والسلوكیة فان المصدوم یهمل العالم الخارجي 

الشلل االجتماعي لینطوي بهذا على نفسه غیر مبال او غیر قادر على تكوین عالقات او التفاعل مع الغیر 

فالحالة لم تكتف فقط باالنسحاب االجتماعي والتخفي من محیطها بل فقد غیرت مكان اقامتها ودراستها الى .

 .لمسایرتها لتخفیف حدة الصدمة التي تعیشها  جامعة ورقلة لتقیم هناك رفقة والدها وابنتها الذي اضطر

 هو لها تعرض ، للحیاة ومهددة ،فجائیة عنیفة ، شدیدة أحداث تجاه الفرد فعل ردة هي النفسیة فالصدمة إذا

كما ظهرت مؤشرات القلق واالكتئاب واإلحباط من خالل تفسیر استجابات الحالة لمادة قریب  شخص أو بذاته

خالل تفسیر القصص المنسوجة الختبار تفهم الموضوع حیث عبرت الحالة عما تشعر  الرورشاخ  المدعمة من

به ذاتیا كما دعمت  هذه المؤشرات المقابلة المفتوحة وكذا النصف موجهة المجراة مع الحالة الذي یجعل من 

لم تكن موجودة  الدراسة االسقاطیة تؤكد االعراض الظاهرة للصدمة التي انطلقت منها الدراسة حیث أن األعراض

عند الحالة قبل الحدث الصدمي ویظهر ذلك في التاریخ الذي یسبق ظهور األعراض التي دعمتها المقابلة وهذه 

االعراض التي ظهرت على الحالة بعد تعرضها لألحداث الصادمة المتمثلة في العنف الممارس ضدها من 

راض انفعالیة تتمثل في القلق والخوف الشدید ین طرف زوجها بصفة متكررة االمر الذي ادى بها للطالق هي أع

واللذان ادى بالحالة المدروسة الى تفادیها وتجنبها االجتماعي وقلة الكالم لدیها مع شدة انفعاالتها في بعض 

اضطرابات النوم ، حیث أن الحالة هنا تعاني من األرق : وتظهر األعراض الصدمیة من خالل   ، المواقف

قة بالحدث الصدمي ، كما تظهر اضطرابات األكل من خالل هزلها البدني وذلك لفقدانها الشهیة والكوابیس المتعل

العصبي ، واضطرابات هضمیة على مستوى المعدة سببها كثرة التوتر والقلق كما یظهر لدى الحالة تناذر 

نها لم تتمكن من نسیان المتبوعة دائما بنوبات البكاء هذا أل‘ التكرار من خالل الهالوس والذكریات المؤلمة 

األحداث الصدمیة و تذكرها لتلك المواقف كلما شاهدت او سمعت بموقف لدیه ارتباط بتلك األحداث الصدمیة 

  .  او یشابهها
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تعمل  سنة مطلقة و أم لثالث اطفال ، 38: س تبلغ من العمر السن الحالة  :البطاقة االكلنیكیة للحالة  1- 3

لها اختین وثالث اخوة هي الصغرى لوالدیها  عاملة في المطبخ في اطار االدماج المهني ،یتیمة االبوینفي 

سنة دامت  16متباعـد ، تزوجت وعمرها : نوع الزواج كانت البنت المحببة لوالدها اما االم تمیل للذكور اكثر ،

كن بمفردها خارج البلدة ثم السكن مع اهل سنة قضت فترة زواجها في التنقالت بین الس 13:مدة زواجها حوالي 

زوجها مع والدیه واسرته وهي اسرة كبیرة تسكن معهم اثاثا ومعاشا ، ثم تنتقل للعیش بمفردها ثانیة بعد ان طلب 



والده رحیله من المسكن لكي یتحمل مسؤولیة ابنائه لتطلق وهي بعد وضع  الصغرى مباشرة ، بعد رفعها لدعوى 

لشدید الممارس ضدها ونظرا للظروف الصعبة للحالة فلم تجد مكان تلجأ الیه النها یتیمة خلع نظرا للعنف ا

  .االبوین وكل واحد من اخوتها له حیاته المستقلة 

حیث انتقلت بعد طالقها لتعیش الحالة مع اختها المتزوجة واسرتها ولكنها لم تستطع االستمرار معها االمر الذي 

محل استأجرته النها ال تقوى على ثمن كراء المسكن  ،تربت الحالة في اسرة  جعلها تخرج للعمل وتسكن في

فقیرة وتمیل الى الذكور اكثر بحكم المعتقدات االجتماعیة السائدة االمر الذي جعلها تختار الزواج في سن مبكرة 

ا بل من سنة تزوجت بعد قصة حب مع زوجها في فترة المراهقة فلم یكن الزواج مفروض علیه 16جدا في 

اختیارها ، كما ان الحالة جد هادئة وقلیلة التحدث مع االخرین ، بعد الطالق انقطع طلیق الحالة عن النفقة عن 

بناته ما جعل الظروف المادیة للحالة سیئة للغایة خصوصا انها لم تكن عاملة اثناء الزواج االمر الذي جعلها 

تجد ما تعیلهم به خصوصا وان اهل زوجها مقتدرین مادیا ، بینما تتخلى عن البنتین الكبیرتین لجدیهما كونها لم 

احتفظت بالبنت الصغرى ،اال انه وبعد وفاة جدتهم اظطرت الخذهم للعیش معها في المحل الذي تسكنه خوفا 

علیهم ، بدأت العمل في اطار االدماج المهني كعاملة في المطبخ بعد ان تعسرت ظروفها المادیة جدا خصوصا 

تعیش مع بنت حدیثة الوالدة لم تستطع التخلي عنها وبعد الطالق ورغم وجود حكم قضائي بالنفقة اال انها  وانها

لم تتمكن من اي مبلغ تعیل به بناتها االمر الذي عزز معاناتها النفسیة ،اما عن السوابق المرضیة للحالة 

به للباحثة سواء هي او اي فرد من فالحالة لم تعاني من اي اعراض الضطرابات سابقا من خالل ما صرحت 

  .اسرتها 
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  الدرجة الكلیة للمقیاس  الدرجة عن كل بعد  االبعـــــــاد

  % 100  % 100  العنف الجسدي

  % 100  )النفسي(العنف المعنوي   

  % 100  العنف الجنسي

  

من خالل النتائج المتحصل علیها بعد تطبیق االستبیان على الحالة الثالثة تبین ان الحالة بدورها تعرضت    

اثناء زواجها لمختلف انواع العنف الموضحة في االستبیان بنسبة مرتفعة جدا او یمكن القول انها حادة وقویة 

اعطت النتائج المقدمة من طرفها انها بعدما  % 100 :قدرت الدرجة الكلیة فیها على المقیاس ككل ب 

تعرضت لمختلف انواع العنوف حیث انطبقت عنها كل البنود الواردة في االستبیان ما یؤدي الى ارتفاع نسبة 



تعرضت الحالة للعنف المعنوي  فقد % 100: درجات كل بعد على حدا حیث بلغت نسبة كل بعد ایضا  نسبة 

رف زوجها من تجریح وتحقیر واذالل امام االخرین ناهیك عن السب والشتم او االیذاء النفسي بشكل كبیر من ط

والخیانة ما دفعها الختیار الطالق كحل بدیل للتخلص من معاناتها، كما ان بنود االستبیان الخاصة بالعنف 

وقد خصصت هذه البنود بهدف تبیان نوع   %100 :الجسدي تحققت بان انطبقت جمیعها في الحالة  بنسبة 

العنف وحدته ووجوده وقد وضحت الحالة انها تعرضت طیلة فترة زواجها لمختلف اسالیب العنف المادي او 

الجسدي من صفع وضرب وقد حددت الحالة شدة العنف اكثر في المقابالت المفتوحة والنصف موجهة ، 

وهي بدورها  % 100: لعنف الجسدي والنفسي بنفس النسبة اياضافة الى العنف الجنسي في نفس الدرجة مع ا

نسب مرتفعة جدا مقارنة بالحاالت المطبق علیها بل واعالها درجة في تعرضها للعنف وقد اخترنا الحالة للدراسة 

ة العیادیة المعمقة بعد ان ثبت وجود نسبة عالیة من العنف بمختلف انواعه ما یشیر الى امكانیة وجود اثار نفسی

  .  جراء هذا العنف من بینها اثار الصدمة النفسیة كرد فعل نفسي ازاء االحداث الصامة التي عایشتها 

سنة من  38تمكنت الباحثة بالنسبة لهذه الحالة س التي تبلغ من العمر : ملخص المقابلة مع الحالة  3- 3

ة وأبدت رغبتها التامة الجراء الدراسة اجراء المقابالت معها بكل سهولة ویسر فقد كانت جد متعاونة مع الباحث

النها ترى فیها السند كما انها ارادت التفریغ بحثا عن الراحة وقد صرحت بذلك خالل المقابلة المفتوحة مع الحالة 

ساعات جعلت الحالة تقوم بعملیة التفریغ االنفعالي  04التي اجریت في بدایة اللقاء معها والتي دامت اكثر من 

ا تغرق في البكاء الطویل والحدیث عن حیاتها قبل الزواج ، وكذا المقابلة النصف موجهة التي وكانت معظمه

سبق وان عرضنا بنودها والتي جاء من خاللها ان الحالة تزوجت عن حب وهي التزال في سن المراهقة حیث 

ب من حیاة الفقر سنة من عمرها فكان اول شخص تقابله وتحبه وتزوجت ظنا منها انها ستهر  16كانت تبلغ 

التي عاشتها خصوصا بعد وفاة والدها ، كما أنها كانت تأمل في بناء اسرة اساسها المودة واالستقرار بحسب 

المشاعر والعواطف  التي كانت تغمرها ،لكن نظرتها تغیرت بعد الزواج تماما لتنتقل من عالم الخیال الى الواقع 

ته من جهود الستقرارها وتحملها وصبرها مع ظروف زوجها وتنقالتها الذي اثبت لها غیر ذلك تماما فرغم ما بذل

الدائمة معه بحثا عن مصدر للعیش اال انها كانت تقابل دوما بالمشاكل والتعنیف من زوجها حیث تصرح بانها 

تعرضت لكل انواع العنف من تحقیر واهانة وضرب مبرح وكان یغلق عنها باب البیت ویتركها بدون اكل لدرجة 

نه یضربها بالسكین ویربطها بالحبل وترجع الحالة سبب هذا العنف البالغ الى انها كانت ترفض ممارساته ا

الجنسیة الشاذة وخیانته الزوجیة الدائمة لدرجة انه یحضر النساء المشبوهات لبیتها  وترى الحالة ان الزوج 

لت وترجع اسباب العنف الى انحرفات المعنف هو المتسبب في العنف وانها حاولت بكل جهد تغیره لكنها فش

زوجها وخیانته المتكررة وضربه لها بسببها حیث صرحت انه یضربها النها ترفض ان یحضر المساء المنحرفات 

لمنزلها لكنه یصر على الفاحشة الى جانب ذلك یلجأ الى المثلیة ، والعالقات الشاذة حتى مع االحمرة والحیوانات 

الحالة والتي اثرت على جهازها النفسي لم تلغي  كل هذه االحداث التي تحملتها ق ،وهي السبب االساسي للطال



تحریض اهله له ضدها ووقوفهم الى جانبه خصوصا اخته الكبرى اضافة الى تهدیدها الدائم بتزویجه ، حیث 

ا ،حیث اختارت مخالعة نفسها هربا مما تعرضت لمختلف انواع العنف المادي والمعنوي  وازدادت معاناته

اصبحت  تمیل لالنسحاب االجتماعي وترفض مواجهة االخرین حتى اقاربها  كرد فعل لألحداث الصادمة التي 

عایشتها كما انها اصبحت سریعة االستثارة یطبع علیها القلق والتوتر الدائمین اضافة الى االنزواء بعیدا عن 

ع االرق المالزم لها اضافة الى انها اصبحت االخرین والبكاء المتواصل الذي یعتریها خصوصا في اللیل م

تعاني من عدة مشاكل في الجانب الصحي بفعل االحداث التي مرت بها خالل تجربة الزواج الفاشلة والعنف 

المتكرر ، كاألرق وسرعة نبضات القلب وضیق التنفس وفقدان الشهیة الحاد رغم انها حدیثة الوالدة وبحاجة 

دمة التي عایشتها خصوصا وأنها بطفلة حدیثة الوالدة زبنتین في ازل عمرهم وقد للغذاء جراء االحداث الصا

  بذلت كل جهدها لبناء اسرة مستقرة تسودها المحبة 
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  المجموع   النسب المئویة   التكرارات  الوحدات  االصناف 

 

  مؤشرات العنف

  

  العنف المادي 

 

  اال

  یذاء المعنوي 

  

25   

  

30  

  

  %12 ,5  

  

  

15 %  

  

  

 27,5  %  

  الشعور بالمعاناة   اثار على المستوى النفسي

 

  فرط االستثارة 

55  

  

12 

  

5‘27 %  

  

 06 %  

  

5 ‘33 %  

  الشهیة و اضطرابات النوم  اثار على المستوى الجسدي

  

  اضطرابات فیزیولوجیة 

12  

  

13  

06 %  

  

5 ‘06 %  

  

  %12 ,5  



  

 % 87بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة  

وحدة  وقد تبین من خالل   195من عدد وحدات كلي مقدر ب 

 الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على مؤشرات العنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغت 

وهي نسبة  % 15ة بینما شكل االیذاء المعنوي نسب

عالیة تشیر لتعرض الحالة لعنف ظاهر وضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، بینما 

وهي ایضا اكبر  % 33‘ 5سجلت نسبة االثار التي یخلفها العنف الممارس على الحالة على المستوى النفسي 

واستجابتها لألحداث الصادمة التي عایشتها 

رسم بیاني یوضح نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

  

  

09 %  

  

5‘04 %  

  

5‘13 %  

   

:  

بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة  

من عدد وحدات كلي مقدر ب  168وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على مؤشرات العنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغت 

بینما شكل االیذاء المعنوي نسب5, 12%  حیث شكلت نسبة العنف المادي 

عالیة تشیر لتعرض الحالة لعنف ظاهر وضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، بینما 

سجلت نسبة االثار التي یخلفها العنف الممارس على الحالة على المستوى النفسي 

واستجابتها لألحداث الصادمة التي عایشتها ة الحالة نسبة الستجابات الحالة وتعد نسبة مرتفعة تدل على معانا

رسم بیاني یوضح نتائج تحلیل مضمون المقابلة 
 

مؤشرات العنف 

أثار على المستوى النفسي

اثار على المستوى الجسدي 

اثار على المستوى االجتماعي 

  االنسحاب االجتماعي  اثار على المستوى االجتماعي 

  

  فقدان الثقة باآلخرین 

  

18  

 

09  

 %87 

                    

:التعلیق على الجدول 

بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة  

وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على مؤشرات العنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغت 

حیث شكلت نسبة العنف المادي  %  27,5

عالیة تشیر لتعرض الحالة لعنف ظاهر وضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، بینما 

سجلت نسبة االثار التي یخلفها العنف الممارس على الحالة على المستوى النفسي 

نسبة الستجابات الحالة وتعد نسبة مرتفعة تدل على معانا

رسم بیاني یوضح نتائج تحلیل مضمون المقابلة 

مؤشرات العنف 

أثار على المستوى النفسي

اثار على المستوى الجسدي 

اثار على المستوى االجتماعي 

اثار على المستوى االجتماعي 

  



 % 06بینما تحصل صنف فرط االستثارة على نسبة  % 27‘5الشعور بالمعاناة على نسبة  صنف تحصل فقد

 جانب هذه االثار في أصناف نسب یخص فیما أما % 13‘5كما سجلت االثار على المستوى الجسدي نسبة 

صنف االضطرابات الفیزیولوجیة  % 09الشهیة  فقد حصلت على نسبة بینما بلغت نسبة  و اضطرابات النوم

وهي نسبة منخفضة نوعا ما مقارنة مع االثار النفسیة والمعاناة التي تعیشها الحالة جراء العنف  % 04‘5

مستوى المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب ذلك شكل محور االثار على ال

االنسحاب االجتماعي فقد جانب  هذه االثار في أصناف نسب یخص فیما أما، % 13‘5االجتماعي نسبة 

وهي نسبة تحتل الترتیب الثالث  % 04‘5في حین بلغت نسبة فقدان الثقة باآلخرین   % 11‘25بلغت النسبة 

واضحا بعد تعرضها للحدث  ابعد االثار النفسیة ومؤشرات العنف مما یدل على ان الحالة ابدت انسحاب

  .الصدمي

بدت الحالة س بدورها متعاونة جدا مع الباحثة ومحتاجة للمقابلة :  مع الحالة التحلیل الكیفي للمقابلة 2- 4- 3

النصف موجهة بعد اجراء المقابلة المفتوحة التي كانت وسیلة لتفریغ انفعالي كبیر في ظل اعطاء الحریة لها عن 

ذي جعلها التعبیر عن مشاعرها من قبل الباحثة فلم تكن المقاطعة الى عن طریق التساؤول او التوجیه االمر ال

ترحب بإجراء المقابلة النصف موجهة عكس ما كان خجلها اثناء المقابلة االولى جد منطوي ومعزولة عن 

الجمیع غیر قادرة على الكالم مع احد حتى مع اخوتها او اختها النها ترى انه ال احد یحس بمعاناتها ، لذا 

بدى علیها تناذر التكرار واضحا فقد عایشت  فضلت الحوار مع الباحثة من اجل التفریغ والبكاء الشدید وقد

الحدث الصدمي بكل مراحلة وأرهقتها الذكریات المتكررة ألنها لم تستطع تجاوز الصدمة بسهولة فقد اثرت علیها 

الصدمة بصورة عارمة جعلتها تنهار ازاء المواقف المسببة للصدمة جعلتها تنظر للحیاة بشكل سوداوي تطبعها 

زن الدائمة النها ترى نفسها السبب االول لمعاناتها كون الزواج باختیارها ولم یفرض علیها مشاعر الذنب والح

على على حد تعبیرها ،هذه االحداث الصادمة جعلت الحالة تغلق على نفسها وترفض مواجهة المجتمع او تقبل 

الق جعلت الحالة تتسم الواقع كما هو، كما ان هذه التجربة وفي ظل الظروف الصعبة التي واجهتها بعد الط

ببعض العدائیة في تعاملها مع المحیطین بها والحذر الشدید لدرجة االنعزال التام في البیت او الخروج للمشي 

في االماكن الفارغة والمنعزلة لساعات كي تتعب جسدها علها تخلد للنوم او تتجنب تكرار معایشة الحدث 

غ االنفعالي كانت اعراض الصدمة عارمة منذ اول لقاء بالحالة الصدمي من جهة اخرى وبعد المقابلة والتفری

ومالحظة جدا ، لدرجة ان الحالة لم تستطع مواصلة المقابلة االمر الذي جعل الباحثة تعرض علیها انهاء 

 -یحقرني .(..المقابلة لكنها اصرت على مواصلتها وتصرح بأنها كانت تتعرض لمختلف انواع العنف 

واهللا الشر كامل شفتوا منوا حتى ضربني بالموس  –ا الباب ویخلیني حتى للمغرب بال اكل یقفل علی -یضربني

على جال  البنات یحب  (...تتعرض للعنف بسبب ممارساته الجنسیة الخاطئة والخیانة ... ) وكتفني بالحبل 

ت وهاذي اللي رآها عندوا یجیب البنات للدار وأنا رفضتلوا حتى شكیت بیه وحكمولوا بالحبس والخیانة أالف المرا



ولم یتكف بالخیانة الزوجیة المتكررة ) ضرك كان یخون فیا معاها ، االدمان یشرب الشراب والكیف والحبوب 

والعنف المتنوع الذي مارسه على الحالة بل واالمر الذي لم تطق معه الحالة صبرا وصرحت انه السبب االول 

حتى (...والتي تقول فیها الحالة :الشاذة وحتى المثلیة حیث تقول لمخالعة نفسها منه هو ممارساته الجنسیة 

.. المثلیة حشاك وهي السبب االساسي للطالق ،یمارس مع الرجال وعالقات شاذة حتى مع االحمرة حشاك 

هذه التجارب الصدمیة التي عایشتها ..) المخدرات والشراب والحبوب المهلوسة  –الممارسات الجنسیة الشاذة 

جعلتها تصاب بأعراض الصدمة العنیفة فقد بدت اعراض الصدمة على المستوى الجسدي جعلت الحالة  الحالة

تعاني من فقدان تام للشهیة ،والصداع الدائم والدوار ،الى جانب ضیق التنفس وسرعة نبضات القلب المتكررة ، 

كانت تطاردها دوما ایضا ابدت الحالة كما لجأت ألخذ المهدئات للنوم غیر ان النوم المتقطع والكوابیس المتكررة 

على الجانب االجتماعي ردات فعل بارزة منها االنسحاب االجتماعي فقد رفضت التواصل مع المحیطین بها 

وفضلت العزلة التامة لترجة انها تمشي لفترات طویلة في االماكن المعزولة كي تتخلص من التناذرات المتكررة 

واصل حتى مع افراد اسرتها ،جراء االحداث العنیفة التي مرت بیها الحالة اثرت التي تطاردها وكانت قلیلة الت

كثیرا على جهازها النفسي خصوصا وأنها تعرضت للعنف الزوجي في بدایة حیاتها الزوجیة  وهي ال تزال في 

عن العنف سن المراهقة كما تحاول التغلب على مشاعر اللوم النه اختیارها وان اهلها یعتبرونها المسؤولة 

حسیت حیاتي خالص انتهت كنت نحلم اني ندیر (... حیث انه اختیارها تعبر عن ذلك بقولها ,الممارس ضدها 

  )دار نربي اوالدي بصح ملقیت معاه حتى حاجة 
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  الشائعات  المحتوى  المحدد  المكان  التحقیق  االستجابة     البطاقة

  ثا 11  01

  نشوف فیها ظالم  ˄˅˄˅ 

  

  أشباح كامل                 

  ثا7                    

  

  الكل

  

  الكل

  

  ك

  

  ك

  

  ش 'ل

  

  ش فق 

  

  طبیعة

  

  بشر

  

  ثا  34  02

  دماء ، عنف                 

   

  االحمر

  

  ج

  

  ل ش

  

  دم

  



  ثا  36                   

  ثا  21   03

شخصین امرا وراجل غیر متوافقین                                

  ثا 56

  

  االسود 

  

  ج

  

  ح ب 

  

  بشر

  

  ثا 6  04

  شبـــــح 

  ظالم اسود 

  ثا 20                          

  

  الكل

  الكل

  

  ك

  ك

  

  ش فق

   ش 'ل

  

  بشر

  طبیعة

  

  

  ثا  19  05

  مفهمتهاش ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  

  ـــــــــــة  ـــــــــــــ  مـــــــــــــــــــ  ـــــــــــــد  صــــــــــــــــــ

  ثا  15  06

  معندها حتى معنى .....مفهمت والوا 

  

  السواد ...صورة سوداء 

  ثا 13               

  

  صـــــــــــــــــــ 

  

  الكل  

  

  ـــــــــــــد

  

  ك

  

  

  

  مـــــــــــــــ

  

  ش 'ل

  

  ـــــــــــــ

  

  طبیعة

  

  ــــــــــة

  ثا  12  07

  مفهمتهاش ؟؟؟؟؟؟

  

  بانتلي شغل فتاتان 

  ثا  54                         

  

    

  

  

االسود 

  الجانبي

  صــــــــد

  

  

  ج    

  مــــــــــــــــــ

  

  

  +ش 

  ــــــــــــــ

  

  

  بشریة

  ـــــــــــة

  ثا  18  08

هذا ما ...شغل ذئاب طالعین جبل 

               كان                   

  ثا 37

  

  الوردي

  

  ج

  

  ح حیوانیة 

  

  حیو

  

  شا

             ثا 9  09



  

  : تحلیل وتفسیر بروتوكول االختبار 

  :اختبار االختیارات 

  عجبوني النوا فیهم االلوان  10و  09عجبتني البطاقة : البطاقات المحببة 

  :المرفوضة البطاقات 

  شكلها مخیف  01: البطاقة 

  شكلها مخیف  06: البطاقة 

  :نتائج االختبار مع الحالة 

  :الكمي التحلیل

  ثا 355  =البطاقات  كل زمن

  R= 12االستجابات      عدد

   TR    =07+29+16+36+56+20+13+54+37 +39 + 77    =  355متوسط زمن االستجابة 

                                                       13                                       13                                       

  حصان البحر

  

  خز نتاع  الماء 

  ثا  39                          

  البرتقالي

  

  االخضر 

  ج

  

  ج

  +ش

  

  +ش

  حیو

  

  نبات

  شا

  ثا  14  10

  حشرات السرطان 

  

مكانش حاجة وحدا ...هذا ما كان 

  اخرى 

  

  بصح عجبتني فیها االلوان .....

                               1:17 

  ثا                   

  

  االزرق

  الجانبي 

  

  ج

  

  +ش

  

  حیوا

  



         =27,30                                                                                                

                                          : التموقعاتـ 1

    % 41.66=  100×05=  %ك                         05= ك 

                                           12   

                                                     % 58.33=  100×07 %= ج                        07  = ج

                                            12                    

  % 00=  100×00 = % جج                       00 = جج

                                               12                     

ج ف تتعامل الحالة  مع الواقع بطریق العمومیات دون اهمال الجزئیات او الخصوصیات  ك :نمط  المقاربة 

  .في بعض المواقف 

  :المحددات 

                                    %  33.33 = 100×4 = %ش           03+ = ش

  12                       01=ش ـ 

 % 75= 100× 0+3 = %+ ش          02=ش فق 

                                     4  

   % 33.33= 100×04=  %ل             01=فق 

   12                    01=' فق ل

  ش='ل

   01= ح بشر 

  01:ح حي 

  :المحتوى   



  % 33,33= 100×  00+04=  %ب                              04= بشر 

                                                   12  

   00= ب ج 

  %25= 100× 00+03 = %حي                          03= حي 

   12                                    00= حي ج 

  

   03طبیعة 

   01:نبات 

    %  16.66= 100×02= %شا                              02= شا 

                                                 12  

                                                                                 01= دم 

  00= جنس 

   00=شیئ 

   01=نبات 

  8.33=  100× 1+0+0+0   : معادلة القلق

                       12     

   0.66 = 01=2 /ل3+ل ش 2+ش ل1=ح ب ، مج ل   = TRIنمط الرجع الحمیم 

    1.5                                            مج ل                            

 : الحالة نتائج وتفسیر تحلیل

  : ـ الهیكل الفكري1



انتاجیة قلیلة جدا مقارنة  استجابة وهي 12من خالل البروتوكول نجد ان المفحوصة أنتجت :انتاجیة المفحوصة 

الحالة المنخفضة جدا على  وقد تدل انتاجیة لكل واحدة  27,30مع المعدل العام مع متوسط زمن استجابة قدره 

المفحوصة قد تكون متأثرة بالمستوى  إلى ان انتاجیة توقف انفعالي او اضطرابات عقلیة ، اكتئاب ،ونشیر هنا 

مستوى ابتدائي بعد التحاقها بمقاعد محو االمیة غیر انها ابدت تجاوب  الثقافي المنخفض للحالة ألنها ذات

وفصاحة عالیة اثناء المقابالت ربما الن مادة االختبار فجرت الصراع الكامن لدى الحالة حیث خلق لها تهیجا 

  .واضحا تبعته نوبات البكاء احیانا 

مع االهتمام   ك المفحوصة تعالج الواقع بطریقةالمقاربة ان  من خالل البروتوكول یبین نمط:نمط المقاربة 

على حساب جج وف التي انعدمت في  % 41.66ببعض التفاصیل الجزئیة  لذا نجد ان نسبة ك مرتفعة بلغت 

في حین  %  58.33البروتوكول في حین انخفضت نسبة ج عن المعدل المتوقع بشكل بسیط اذ شكلت نسبة 

اوالتثبیط فهي ردة فعل لصراع محدد مع العالم الخارجي العائلي  انعدمت جج كداللة على نوع من الكف

 .واالجتماعي وهذا الصراع بارز جدا وظهر بشكل كبیر لدى الحالة من خالل المقابلة واختبار تفهم الموضوع  

 بالنسبة للذكاء فنالحظ ان الحالة تطرح مشكلة انخفاض نسبة الذكاء او ذكاء مثبط وقد تطرح: دراسة الذكاء

وكذا مع وجود حركة بشریة  75 والتي تقدر ب %+ مشكلة عدم القدرة على التركیز نظرا النخفاض نسبة ش

  .واحدة وقد یدل على ان المفحوصة تجد صعوبة في االرتباط بالواقع 

وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمعدل وربما تدل على عدم استقرار عاطفي  %33.33اما نسبة ش فقدرت ب 

وصعوبات في التكیف مع المحیط خصوصا مع وضع الحالة الجدید بعد الطالق ، كما قد تعبر عن انطواء نحو 

  . الذات وصعوبة في التركیز

ض الحالة لدرجة عالیة من ویظهر من خالل البروتوكول غیاب حركة الجماد في البروتوكول مؤشر على تعر 

  .الصراع وعدم التوافق 

  :ـ الهیكل العاطفي 2

  :الطبع والوجدان أـ  

   1.5=ومجموع ل  01=فان مجموع ح ب  TRIحسب نمط الرجع الحمیم 

  بما ان عدد الحركة البشریة أقل من مجموع ل معناه ان النمط متوازن وهذا ما قد یدل على المرونة  

النسبة تشیر الى ان المفحوصة بین دائرة االنطواء  فهذه أي عند حد االنطواء%   33.33 = %ل  أن كما

واضح للحالة  میل نقول ان هناك واالنبساط ومن خالل المقابالت مع الحالة واختبار تفهم الموضوع یمكن ان

خلفت اثار سلبیة التكیف قد ترجع لالحداث الصدمیة التي عایشتها الحالة والتي  في صعوبة زائد االنطواء نحو

على جوانب متعددة من شخصیتها خلقت لها مشكل  في التكیف واالستجابة للبیئة كما قد تشیر الى ضعف 

  .تكوین عالقات مع االخرین  



 المعدل المطلوب من  اقل نسبة وهي  % 08.33 الحالة والتي تمثل نسبة  لهذه القلق نسبة القلق معادلة حسب

اخرى دالة على وجود قلق عمیق لدى الحالة اهمها وجود االستجابة اللونیة إال ان هناك مؤشرات  (12)

وصدمة البطاقة  04و 01المحضة في البطاقة الثانیة باإلضافة الى وجود استجابتین ش فق في البطاقة 

التكییف  صعوبات رده الى  یمكن كبیر قلق وجود على داللة وهي البطاقات المرفوضة و هذه 07و  06.05

داث الصدمیة التي عایشتها الحالة وقد عبرت عن ذلك بالدماء ،عن في البطاقة الثانیة والتي خلفت لها واالح

   . بعض االعراض االكتئابیة الواضحة 

 أعراض على أیضا وتدل أإلحباط عن ناشئ القلق على أیضا فوجود استجابات ش فق في البروتوكول قد تدل

  .اكتئابیة

وقد   علیها إنفعاالتها والسیطرة ضبط على لدیها ضعف في القدرة الحالة أن یتضح : مراقبة العاطفة_ ب 

 ثابتة غیر عاطفة عن تعبر والتيتعرضت الحالة النفجارات عدوانیة او صدمة اللون في البطاقة الثانیة 

  ..عالئقیة روابط خلق صعوبة مع فعالة لموضوعات إستثمارها عدم نتیجة المحیط لتغیرات وخضوعها

  : النقاط الحساسة

  وجود ثالث استجابات حیوانیة مقابل اربع استجابات بشریة ،حیث یدل ارتفاعها على حیویة مقموعة

 .واشارة الى ان الحیاة الداخلیة للحالة تجد صعوبة في الظهور وتأكید نفسها 

 خوف ما یفسر استجابة ش فق في البطاقة األولى مما یبرز صعوبة الدخول في الوضعیات الجدیدة وهذا 

 والتجارب الجدیدة المواقف اتجاه وقلقها الحالة

   اتجاه وقلق صراع تواجه  الحالة غیاب االحساس بالحركة تدل على ان  04استجابة ش فق البطاقة 

 عنه تنتج القلق قد  هذا ان أو العالقة االبویة ربما یكون قلق طفولي كامن تجاه السلطة االبویة ورفضها

ة والمیل الى التظاهرات االكتئابیة التي قد تجر معها نزعات عدوانیة باإلضافة الى مشاعر العدوانی

  .الطابع الطفولي الذي یكشفه محتوى النبات 

  صدمة في البطاقة الخامسة ورفضها كلیا وهذا ما یطرح وجود تشویه في صورة الذات 

 لى وجود مشاكل جنسیة او رفض صدمة في البطاقة السادسة ورفضها وهي البطاقة الجنسیة التي تدل ع

 جنسي للحالة 

  صراع تواجه  الحالة صدمة ایضا ورفض للبطاقة السابعة مع غیاب االحساس بالحركة وتدل على ان 

 اتجاه الضمیر تأنیب مشاعر عن ناتج القلق هذا ان أو بأمها كانت تربطها التي العالقة اتجاه وقلق

  األم،  ذكرى

  :الدینامیكي التفسیر



ثا   11قدر زمن الرجع ب : الموضوع  فقدان من القلق أو جدیدة، وضعیة في الدخول بطاقة  :األولى البطاقة

التي ش فق  استجابة  قلب الحالة للبطاقة لعدة مرات كصدمة الدخول في الموضع والقلق تجاهه مع اعطاء مع

تدل على القلق العمیق للحالة ومحاولتها ضبطه للدفاع عن نفسها  ومن الواضح وجود صدمة لم تستطع الحالة 

  . مقاومتها 

غیر ان الحالة بحاجة للتعبیر عن .كما تدل ش فق على وجود معاش اكتئابي وقدرة ضعیفة في تنظیم الوجدانات

 .' هذا ما یبرر وجود االلوان االكروماتیكیة في البطاقة ل حیاتها االنفعالیة بصفة ملحة كنوع من التفریغ و 

ثا  34ارتفع زمن الرجع في هذه البطاقة الى   :البدائیة  االحداث من والقلق العدوانیة بطاقة :الثانیة البطاقة

لتبدي انفجارات عدوانیة واضحة عبرت عنها بالعنف والدماء وهذا ما یكشف وجود صدمة اللون التي قد تعبر 

مع  قد یبعث ان  األساسیة الصراعات عن الحالة إستجابة كما تكشف.عن اضطراب جنسي تعاني منه الحالة 

 .غامضة عدوانیة مكبوتات تكون وقد عمیقة صراعات الحالة تعیش

 ثا مع وجود  21انخفض زمن الرجع الى  :األودیبي  الموقف نحو اتجاه قلق و التقمص بطاقة  :الثالثة البطاقة

خصوصا انها فسرت   البشریة الكائنات مع التطابق في قوة إلى تشیر حركة في البشریة الكائنات استجابة

الحركة بأنها عالقة غیر متوافقة كوسیلة في استثمارها لمواضیع المشكلة للحدث الصدمي كما نالحظ انتاجیة 

  .فقیرة في كامل البطاقات 

سجلت الحالة زمن رجع منخفض جدا قدر :األعلى األنا أو السلطة اتجاه قلق و األبویة البطاقة :الرابعة البطاقة

األبویة  ومقاومة  العالقة في مشكل عن یعبر قد' ثا مع اعطاء استجابة واحدة ش فق واستجابة ل 6ب 

 العدوانیة المكبوتة باإلضافة الى معاش اكتئابي وتعسر في النشاط الوظیفي مع قدرة ضعیفة في تنظیم الوجدانات

. 

ثا ابدت الحالة  15بعد الزمن رجع قدره  : لألم  الوجدانیة الحالة قلق و الذات صورة بطاقة :الخامسة البطاقة

  .رفضها للبطاقة مما یشیر لوجود صدمة واضحة باإلضافة لضعف االرتباط بالواقع والمیل نحو االنطواء 

،رفض البطاقة مما یعبر "ثا  15 الرجع زمن :الجنس ازدواجیة اتجاه وقلق الجنسیة بطاقة :السادسة  البطاقة

مع .الحالة لدى جنسیة مشاكل وجود ازاء جنسها ورفضها ربما ألنوثتها كما یمكن ان تفسر عن وجود صدمة 

كتعبیر عن الحاجة الملحة للتعبیر عن الحیاة ' اظهار قلق شدید ازاءها من طرف الحالة مع استعمال ل

  .االنفعالیة كما تدل على الكف 



ایضا رفضت الحالة  ،"ثا 12 الرجع زمن األم  عن االنفصال اتجاه القلق و األمومة بطاقة :السابعة البطاقة

البطاقة في البدایة كتعبیر عن صدمتها وبروز مشكل في عالقة ام طفل یكشف وجود توتر وعدم االمن ویعزز 

   ذلك غیاب الحركة البشریة ،

ثا اعطت  18فبعد زمن رجع قدر ب   :العائلة عن الغرباء إتجاه قلق و العاطفي التكیف بطاقة :الثامنة البطاقة

الحیوانیة واحدة شائعة لتختزل اجراء كبیرة من البطاقة مما یكشف عن وجود صدمة  الحالة استجابة الحركة 

قبل  باإلضافة الى مشكل في التكیف والعالقة مع االخرین خصوصا بعد الحوادث الصادمة التي تعرضت لها

 .طالقها باالضافة لفقدان التكامل الجسدي وكبت انفعالي شدید یفسره غیاب اللون

مع محتوى + ثا اعطت الحالة استجابتین ش 9قدر زمن الرجع ب : الموت  دافع اتجاه قلق :التاسعة  البطاقة

  .حیواني وغیاب االستجابات التضلیلیة هنا یطرح مشاكل للحالة قد تكون جنسیة 

ثا ابدت فیها الحالة اعجاب  14ارتفع زمن الرجع الى :التجزئة  تجاه قلق و العائلة البطاقة :العاشرة البطاقة

مع محتوى حیواني  االنتاجیة مع غیاب + بالبطاقة رغم قلة االنتاجیة حیث اعطت استجابة واحدة  ش

  . الواقع  مع التعامل في المفحوصة رغبة عدم على یدل قد البطاقة هذه في والشائعة  اللونیة اإلستجابات

 ظهرت اثار الصدمة النفسیة للمفحوصة :  اثار الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار الرورشاخ

واضحة من خالل اسقاط حیاتها الداخلیة ومشاعرها السلبیة واحساسها بالعجز وااللم على بطاقات 

 .االختبار في اكثر من موضع نذكر منها كثرة قلب البطاقات وتدویرها

 ما یفسر یدة وهذااستجابة ش فق في البطاقة األولى مما یبرز صعوبة الدخول في الوضعیات الجد

اضافة الى تغیر في نمط المعالجة من بطاقة الى . والتجارب الجدیدة المواقف اتجاه وقلقها الحالة خوف

اخرى كما ابدت الحالة عدة استجابات غریبة او شاذة تعبر عن السواد والوحوش والحزن الى جانب 

اقة الخامسة ورفضها كلیا وهذا ما ة في البطیصدم افتقار للمضمون للحد المشوه كما ابدت استجابة 

رفضها البطاقة السادسة وهي البطاقة الجنسیة التي تدل وكذلك  یطرح وجود تشویه في صورة الذات 

ورفض  صدمة،هناك ایضا  صدمةكمؤشر عن العلى وجود مشاكل جنسیة او رفض جنسي للحالة 

 العالقة اتجاه وقلق صراع تواجه  الحالة للبطاقة السابعة مع غیاب االحساس بالحركة وتدل على ان 

ایضا األم،  ذكرى اتجاه الضمیر تأنیب مشاعر عن ناتج القلق هذا ان أو بأمها كانت تربطها التي

صدمة االلوان والحركة میزت استجابات المفحوصة ما یدل على االثار العمیقة للصدمة النفسیة 

خصوصا االثار النفسیة كالنزعات االكتئابیة منها القلق واالحباط ،الشعور بالحزن كما ان الحالة تمیل 



االحداث العنیفة التي  لالنطواء بشكل واضح وقد اكدت هذه االعراض المقابلة مع الحالة التي اكدت ان

  .عایشتها اثرت على جهازها النفسي بشكل كبیر وجعلتها تفقد ثقتها بنفسها ومن حولها 

  : TATتقدیم وتحلیل اختبار  2- 5- 3

هذا انسان راهو في كابة كبیرة ممكن النو عندوا مشاكل عائلیة وراهو یخمم مع (... 28 ثا:  اللوحة االولى

نفسیتوا تعبانة قعد وحدوا باش یختلي ویلقى حلول وفي االخیر یلقى حلول ویتوجه روحو باش یلقى حلول وحتى 

  د 02:09)  للطریق الصحیح  

 A3_1) (طویل ، بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي  CP1)(بعد زمن كمون اولي :  السیاقات الدفاعیة

القصة  في المباشر الدخول بعد )1A_1(لتنتقل مباشرة للوصف مع التمسك بالتفاصیل مع اعطاء التفسیرات  

)(B2–1   مع التعبیر عن عواطفها ثم تنهي حدیثها بالتأكید على الصراع الداخلي)4Aغیر ان المفحوصة  )2ـ

 .ظاهرة موا ضیع إدراك عدماي  )اآللة (لم تدرك احد عناصر اللوحة 

 )E1-1 ( كما ابدت مشاعر التساؤول واالستغراب )(B2-8  االختصار مع میل عام نحو).(CP 2 والذي 

 تقدم النهایة وفي A –1)(خافت  بشكل عنه معبر وجدان الداخلیة یظهر الصراعات على تأكید بعد فیما یظهر

   –A2) 3( شخصي تعلیق

 :المقروئیة

،  Cللكف وسیاق أولي سیاق اللیونة بسیاقات ضئیلة بصفة متبوعة A الرقابة  سیاقات تنوعت السیاقات بین

 .   (- +)المتوسط  النوع إلى تنتمي المقروئیة من تجعل

 هنا والصراع راشد موضوع أمام الوظیفي ، النضج عدم حالة في طفل صورة إلى اللوحة هذه تشیر :اإلشكالیة

المفحوصة عن  اللوحةعجزت هذه أمام.الحاضر  الوقت في الموضوع هذا استعمال على القدرة عدم حول یدور

 اآللة وهو خراال الموضوع كموضوع مستقل اال انها لم تدرك الطفل إدراك تمكنت من حیث اللوحة إشكالیة ادراك

 مما یطرح مشكلة حول القلق وصورة الذات والوالدین واالنجاز الموسیقیة

  ثا   2:19: اللوحة الثانیة 

تثقف النها ریفیة  الصورة تعبر على تحدي المراة باش تستمر حیاتها الزم تقاوم لمرا راهي هازة كتاب تحوس(...

تحسن ثقافتها باش كي تخرج للمجتمع تلقى روحها وتتاقلم في المجتمع وتنجح في امانیها وتلقى منصب عمل 

  د3:10) وتغیر حیاتها وتستمر حیاتها 



تستهل  B2-1)  (طویل تم  الدخول مباشرة في الموضوع  CP1)(بعد زمن كمون اولي  :الدفاعیة السیاقات

 CF1) ( الظاهري بالمحتوى ثم التمسك CP3) (األشخاص  تعریف عدمب القصة المفحوصة

لجأت فیها األشخاص  بین العالقات على بتشدید وذلك) A2_4(اضافة الى وصف مع التعلیق بالتفاصیل 

بتفاصیل  كما انها ذكرت عناصر مقلقة دالة على الصراع (A1_3)للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم 

غیر ان المفحوصة لم تدرك احد عناصر اللوحة  CP 2)( مع میل عام نحو االختصار  (B1_2)نرجسیة 

  )E1-1( .ظاهرة موا ضیع إدراك عدمالمراة والرجل اي  

 :المقروئیة

 ولیةاال سیاقاتالو  المرونة لسیاقات طفیف بتواتر مصحوبة الرقابة التجنب مع وجود سیاقات سیاقات سیطرت

 .ضعیفة  المقروئیة یجعل مما

 :اإلشكالیة

 الصراع اللوحة هذه ،فتثیر الظاهر المحتوى في ،المتمثلة الثالثیة الوضعیة إلى اللوحة هذه تبعث

أن تمسكها بالمحتوى الظاهري وتجنبها  غیر الثالثیة الوضعیة اللوحة هذه لم تدرك في لكن المفحوصة .األودیبي

 للصراع ارصان هناك یكن ،فلم الثالثیة الوضعیة هذه ترصن لم المفحوصة جعل للصراع والعناصر المقلقة

 .الثالثیة الوضعیة وال الى األودیبي

 ثا  3BM :35 :اللوحة

هذي شغل مرا زوجت ودات راجل اخالقوا مهیش حمیدة على هكا راهي قاعدة وحدها في الدار وتعاني من ( 

) حد ذاتها فتبقى حزینة ومنطویة وغیر تبكي  الكابة والوحدة ومن الحقرة ومن قلة القیمة او اهانتها كامراة في

  د 2:35

  :الدفاعیة السیاقات

وتظهر المفحوصة تماهیا مرنا B2-1)  (طویل تم الدخول مباشرة في الموضوع  CP1)(بعد زمن كمون اولي 

وكذا ذكر  (E_4)متبوع بمضمون ذو صیغة عدوانیة  (B_5)من خالل التعبیر عن وجدان مفرط بشكل درامي 

  كما تمیزت القصة   (CN)والتعبیر عما هو مشعور به ذاتیا (E2_2)موضوع سیئ وموضوع االضطهاد 

  )CM1( السند غیاب إلى كما یشیر) B2.4(ومبالغة  قویة عواطف عن لفظي بتعبیر

  :المقروئیة



  ضعیفة المقروئیة من ،یجعل ولیةاال لسیاقاتا وجود مع المرونة وسیاقات الكف سیاقات هیمنة 

ترجع اللوحة الى اشكالیة ضیاع الموضوع وتطرح سؤال تكوین الوضعیة االكتئابیة وقد تمكنت : االشكالیة

بت هذا الصراع تالمفحوصة من ادراك االشكالیة االكتئابیة التي تشیر الیها المضامین الظاهرة للوحة ،بینما ر 

دم تناول اشكالیة الفقدان وبالتالي لم تستطع الحالة ان باالضطهاد ما لم یسمح باإلرصان الجید للصراع وع

  .تصف اشكالیة اللوحة كلیا 

هذي مرا راجلها یعنف فیها ویهددها بالطالق او الزواج مرة ثانیة او یسكنها في غابة  (...ثا  48:  04اللوحة 

متوصلش معاه لهذا  مهجورة وهذا الراجل عنیف وهي تعامل فیه بالحنانة وهو میتجاوبش معاها وهي تحاول

  د 2: 30) المصیر 

  :الدفاعیة السیاقات

 بإقامةلتجسد المشهد   A3_1) (بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي   CP1)( بعد زمن كمون اولي طویل

 اجتماعیة مصادر دارجثم تذهب إل) (B2- 3 بینهما عالقة زوجیة  وتضع  (A3_1)شخصین  بین عالقة

العاطفة  نفس یبادلها ال الذي زوجها تحب التي المرأة بین العواطف تعارض ذلك بعد لتذكر .(A2 )وأخالقیة

)B2-  6  ( كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة)B1_3 ( ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء

 إلى عام میل مع) A2_4(من احداث عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغیاب 

 وتعابیر باألجزاء التعلیق مع بوصف)  B2- 6(الصراع  إلبعاد تخیلي سیاق وهذا في)  C/P- 2(  اإلختصار

 بین العالقات على بتشدید وذلك) B2.3(  المرونة نوع من سیاقات في لیدخل وهیئاتهم األشخاص عن

    (A1_3)لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم األشخاص 

  :المقروئیة

 تعارض وكذا الزوجیة العالقة وأدركت الظاهري المحتوى من انطالقا قصة المفحوصة شّكلت لقد

 أن كما اسقطت دوافعها ومشاعرها الشخصیة على موضوع اللوحة بشكل واضح وبما الزوجین بین العواطف

 متوسطة اللوحة مقروئیة ووجود مختلف السیاقات فإن واإلختصار للتقلیص عام میل هناك

 :اإلشكالیة

 تعّبر الذي الكامن المحتوى وهو الزوجین مستوى على النزوي الصراع أدركت المفحوصة أن الخطاب من یظهر

 اللفظیة التحفظات إلى باللجوء الصراع تفادت إرصان أنها إال جزئیا إشكالیة  أدركت قد بذلك وتكون اللوحة عنه

 .الحدیث واختصار



كي شغل ام فتحت الباب ملقاتش بناتها تحوس على بناتها خرجوا من الدار نتیجة القسوة (ثا  17 05 :اللوحة 

 ثا  02) نتاعها في المعاملة وتبقى تحوس متلقاهمش  

لتبدأ في الوصف دون ان تتمسك B2-1)  (بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة : السیاقات الدفاعیة

ثم ) B2-1(مع ادخال شخصیات غیر موجودة في الصورة  A2-1)( مع اللجوء للخیال) A1-1(بالتفاصیل 

 تقدم النهایة وفي) C/P- 2( اإلختصار إلى عام میل دائما مع )B1-1(التأكید على العالقات البین شخصیة 

  –A2) 3( شخصي تعلیق

الصراع مقروئیة اللوحة متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار وتجنب ارصان :المقروئیة 

  .الذي تطرحه اللوحة 

  :االشكالیة

 اشكالیة نجحت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة التي تمثل صورة ام تمثل التحریم اذ نجد انها اظهرت

المحارم،لكنها لم توضح  موضوع اللوحةوتطرح  تقرب من الرغبة ادركت واضحة،فقد غیر و عابرة بصفة الممنوع

 على ذلك مسقطة المحتوى على جنسیة نزوة أي تمحي وهي بذلك تحاول ان  مشكلة في عالقتها مع االم 

 .لدیها االرصان الصعب الصراع في تورطها لتتفادى االهتمام بالترتیب الظاهر

هذي مرا وراجل عایشین في رافاهیة وراهم في حوار على كاش حاجة ممكن راهم خارجین (ثا  GF6:20اللوحة 

  ثا د    01:32) للنزهة مع ابنائهم وباینین متوافقین مع بعض 

بدخول مباشر في بدأت المفحوصة  )(CP1 أولي   كمون زمن بعدلتبدأ  ثم توقفت  : السیاقات الدفاعیة

حددتهما في اطار عالقة العمل ثم   B2- 3)(مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب  B2-1)(الموضوع 

 بعد لتذهب األشخاص  تعابیر ذلك في بما)  B2- 9(ما جنسیة بین الرجل والمرأة  نوعا عالقة إدراك مع زواج 

كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة   ) CN1( عالئقي الغیر الذاتي اإلنطباع إعطاء إلى ذلك

 االختصار إلى عام ل مي دائما مع) CN (سیي         النرج االستثمار مع) B1-1(على اختراع شخصي 

)C/P- 2 (غیر موجودین  أشخاص مع إدخال)B1-2 (  

  .السیاقات یمكن القول ان المقروئیة ایضا متوسطة بالنظر الى ان الحالة استعملت معظم :المقروئیة 

توحي اشكالیة اللوحة الى عالقة جنسیة في مضمون رغبة والدفاع ضد الرغبة وقد ادركت المفحوصة : االشكالیة

 .اشكالیة اللوحة وٕارصان مضمونها رغم تداعیاتها لالختصار والتجنب 



قاتلها امها  هذي طفلة صغیرة ومتزوجة وراحت المها تحكیها مشكل بینها وبین راجلها(ثا  GF :26 7اللوحة 

  د 01:28) ارجعي لدارك معندك حتى حل ورجعت 

كتعبیر عن الحذر عند الدخول في الموضوع استعملت المفحوصة دائما زمن الكمون االولي : السیاقات الدفاعیة

CP1) (ثم تمسكت اوال بالمحتوى الظاهري)CF1 ( كما ابدت تعبیرات مبنیة على اخترع شخصي)B1-1  (

استعملت من خاللها الوصف المتعلق باألجزاء بما ) E1(یف  موضوع القصة وعدم ادراكه لجأت فیه الى تحر 

 لتنتقل الى التشدید)  C/P- 2( االختصار إلى عام میل دائما مع) A2-1(في ذلك تعابیر االشخاص وهیئاتهم

كما عملت  (A1_3)لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم األشخاص  بین العالقات على

، كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات  ) B1-1(المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع شخصي 

ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء من احداث عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب ) B1_3(مرنة ومنتشرة 

  ) A2_4(بین التعبیر النزوي والغیاب 

  .استخدمت المفحوصة خاللها مختلف السیاقات الدفاعیة ضعیفة : المقروئیة 

  :االشكالیة 

فقد ابتعدت عن الموضوع ) بنت  - أم(فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة حیث انها لم تدرك العالقة 

الرئیسي واإلشكالیة التي تطرحها اللوحة بإسقاط مشاعرها وشعورها الذاتي على موضوع اللوحة كما انها لم تدرك 

اطالقا وركزت على مشاعر البنت استنادا للظروف موضوع اللعبة  استجابتها فيكل العناصر اذ انها لم تدرك 

 إشكالیة على واضح وبشكل والبنت ، األم بین الصراع من نوعا التي تعیشها هذه اللوحة تطرح لدى المفحوصة

التي طغت على موضوعها،مما  الصراعیة والتبعیة والعالقة  السند باستعمال تخفیه أن استطاعت لكنها األودیب

 تحقیق الى تمیل المقاومة ،فهي مع األم واضحة نحو عدوانیة تكن البنت این متناقضة یشكل لدیها وضعیة

  .سلبیة بقیمة الموضوع ومثلنةالممنوع  حساب على االودیبیة الرغبة

هذي مرا وبنتها مروحة من لقرایة وامها هازتلها كتبها ومئزرها بصح راهم سعداء بنتها (ثا  GF9  :17اللوحة 

    1:37)تجري من السعادة 

 اتجهت المفحوصة لنسج قصة B2-1)(بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة :  السیاقات الدفاعیة

 خیالي– واقعي– یومي هو ما على كما ذهبت للتأكید )B2-2 (مبالغ فیها  أو قویة وجداناتادخلت من خاللها 

 میل خارجیة مع قیم إلى الرجوع مع ظرفیة وجدانات .الخارجي بالواقع عالقة لها مراجع ،)CF1 (ملموس  –

 ) C/P- 2( االختصار إلى عام



الذي  متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار وتجنب ارصان الصراعمتوسطة  : المقروئیة

  .تطرحه اللوحة 

فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة رغم انها اثارت موضوع المحارم بشئ من التحفظ  :اشكالیة اللوحة 

 نزوات عن اإلمكان قدر شكل جسدي لالبتعاد على الجنس نفس من محارم قرب لم تدرك عالقة  حیث انها

   الكامنة، الرغبة

راجل یحب مرتوا ویعاملها بلطف حنین علیها یتبادلوا نفس المشاعر ومتوافقین في  ( ثا  09 : 10اللوحة 

 . ثا   50) حیاتهم  

 القصصي العرض إستهلتثم B2-1) (بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة  :السیاقات الدفاعیة 

  مع شخصین عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب) (A2.1 الرقابة والتجنب  نوع من بسیاقات

 )(B2-3    كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع حددتهما في اطار عالقة الزواج

 إلى عام میل مع –B2).8(الموضوع  عن ابتعاد مع استنتاجات وتعالیق في النهایة تظهر ) B1-1(شخصي 

رمزیة  تماهیات معإغرائیة  قیمة ذات نرجسیة تفاصیل) -B1 3( وجدانات  عن تعبیر)  C/P- 2(االختصار 

)B3-3(   

  استخدمت المفحوصة اغلب السیاقات الدفاعیة لذا فهي متوسطة :  المقروئیة 

 الرجل بین التفاعلیة العالقة من لكل هروبا هذه االستجابة خالل من المفحوصة هذه تبدي : اللوحة إشكالیة

اطار عالقة الزواج  داخل النزوات في للتحكم قالب عقالني في العالقة عقلنة إلى النهایة في ذهبت بل والمرآة

إلى الحاجة الى التقارب اللیبدي داخل الزواج مع  ترجع استجابة الحالةومحاولة التحكم في الطابع اللیبیدي 

 جنس حول التفسیرات تتعدد أن یمكن االسري اذ  المستوى على دفاعات هامة تبرز لمقاومة هذه التمثیالت 

  .الصورة جیدا  وضوح عدم بسبب االشخاص وسن

هذي تعبر على بیت محطم بعد ما طلقت لمرا والراجل وتخربت حیاتهم وصارت سوداء ( ثا  14: 11اللوحة 

  د   1:12) كیما الحطام  

  :الدفاعیة السیاقات

لفظي  متبوعا بتحفظ ثم ) E4(خاطئ  إدراك مع) A2- 2 (بالتفاصیل متعلقا وصفا بتقدیم مباشرة المفحوص بدأ

) A2-3  (مكاني بعد إعطاء مع) A2- 4 (لفظي واجترار )3-1A  ( كما لجأت الحالة لوصف المكان 

والتعبیر  (E2_2)وكذا ذكر موضوع سیئ وموضوع االضطهاد ) C/F- 1(الظاهري  المحتوى على باإلعتماد



مع وضع  )B2.4(ومبالغة  قویة عواطف عن لفظي كما تمیزت القصة بتعبیر  (CN)عما هو مشعور به ذاتیا 

 میل مع B2-13) (الدمار  مظاهر كما انها تذكر )E-5(تصورات كثیرة مرتبطة بمضمون الموت والمرض 

  ) C/P- 2(االختصار  إلى عام

 :المقروئیة

 .ةضعیف  فالمقروئیة لذاواالولیة والّتجّنب  الّرقابة سیاقات المفحوصة بعض  تفسیرات على طغت

 :اإلشكالیة

 القدرة عدم أظهرت كما للوحة الظاهري المحتوى من إنطالقا قصة بناء عن المفحوصة عجزت لقد

 الذي المشهد حیث یبعث اللوحة إلیها تبعث التي اإلشكالیة تدرك لم أنها نستنتج عن ارصان اشكالیتها ومنه حتى

محاولة التركیز  المشهد عناصر بعض وذكر بتعداد المفحوصة اكتفت وقد تناسلیة دون إشكالیة إلى اللوحة تمثله

   اإلشكالیة تدرك لم ومنه مكتمل غیر یبدو على مشاهد الدمار والتخریب والذي

هذي الصورة مفجعة تماما صورة راجل استغل لمرا ... استغراب مع تحریك الراس ( ...  MF 13: اللوحة 

  1:42) یعني اغتصبها ومبعد قتلها كي فاق ندم وقعد یبكي بصح فات الوقت 

نسجت المفحوصة القصة متمسكة بالمحتوى الظاهري مع ) (CP1 أولي  كمون زمن بعد :الدفاعیة السیاقات 

 مع) C-2(دائما مع المیل لالختصار والتقلیص   )CN5(الحسیة  والخصائص)  A-1(التمسك بالتفاصیل 

كما انها  )E-5(مع وضع تصورات كثیرة مرتبطة بمضمون الموت والمرض ) CC 1 (الفعل التنهد  الى اللجوء

 عبارات إشكالیة، بأي مرتبطة آنیة تصورات وجدانات أو عن اضافة الى التعبیر )E2-2(ادركت موضوعا سیئا 

لقد  )A1-3(وأخالقیة  اجتماعیة مصادر اضافة الى إدراج )E2-3(عدوانیة  أو جنسیة بمواضیع مرتبطة خامة

 مشعور به هو ما على التأكیدمن خالل اسقطت الحالة بشكل واضح مشاعرها وتجربتها الذاتیة على المشهد 

 مع إغرائیة قیمة ذات نرجسیة تفاصیل ، )B3-2(الشفافیة  ، الّرمزیة ، العالقات مع شبقانیة) CN1(ذاتیا

  )B3-3( رمزیة تماهیات

 :المقروئیة

أّن  على یدلّ  مع استخدام جملة من السیاقات مّما الظاهري بالمحتوى مرتبطة مختصرة جدا جاءت القصة

 .ةضعیف المقروئیة



 في أساسا والمتمثل تعیشه الذي الصراع  نفس یعكس انه ,القصة في أخرى مرة االسقاط ظهر : اإلشكالیة 

زوجها وٕاحساسها العمیق بالمهانة واإلذالل او الشعور بالدونیة نتیجة لما  طرف من له تتعرض الذي العنف

تعرضت له خصوصا الخیانة الزوجیة المتكررة والممارسات الجنسیة الخاطئة ، لذا جاءت اسقاطاتها واضحة في 

 عن الحالة خطاب للسند ما یبرر النهایات المأساویة للقصص یعبر حاجتها أخرى مرة تظهر ومنه.اللوحة 

 بالندم والخیبة الناتجة عن الخیانة ما ادى الى تصریف بالشعور استدلت حیث ,الزوج داخل العدوانیة الحركة

 الجنسي التعبیر اللوحة لقد استطاعت المفحوصة ارصان موضوع اللوحة التي تستدعي , المكبوتة العدوانیة

 الفقدان إشكالیة تطرح فهي الثالثیة ، وضعیةال حول منظم أودیبي محتوى تتضمن كما الزوجین ، بین والعدوانیة

 یطرح مما ، الممنوعات ثقل تحت والندم الذنب مشاعر بتوجیه كبتها سمح حیث.للموضوع والتدمیر العنیف

أي ان   والعدوانیة اللیبیدیة الحركات بین والربط جهة، من الكبت ثقل أمام والتمثالت العواطف بین الربط إشكالیة

  .أخرى جهة من الزوج داخل الغریزي بالصراع واالعتراف الربط على قدرة لها

مفهمتاش رسوم دراكال كلو شر یقتل الناس في ... رسوم متحركة ....بعد الضحك (   ثا 13: 19اللوحة 

 .د  1:28) نصف اللیل 

دائما   )CN5(الحسیة  نسجت المفحوصة القصة متمسكة بالمحتوى الظاهري والخصائص : السیاقات الدفاعیة

، كما نسجت المفحوصة القصة ) E1-4(مفككة  لمواضیع مع إدراكها )C-2(مع المیل لالختصار والتقلیص 

مع وضع تصورات مرتبطة بمضمون الموت ) A1-4( وثقافیة  أدبیة مصادر إدراج مع) CI3(بطریقة مبتذلة 

كما نسجت ) CC 1 (الضحك الفعل  الى اللجوء مع )E2-2(كما انها ادركت موضوعا سیئا ) E-5(والمرض 

التهویل  سیاقات برزت ، كما )E1-4(مفككة  لمواضیع إدراكها مع  )CI3(المفحوصة القصة بطریقة مبتذلة 

  )                (B2-1 والتمسرح 

  لم تتمكن المفحوصة من ارصان موضوع اللوحة جیدا  لذا فان المقروئیة ضعیفة :المقروئیة 

 تعیشه المرتبط الذي القلق استرجعت حیث الطبیعیة لألم الهوامیة الصورة الى اللوحة إشكالیة ترجع : اإلشكالیة

 تستطع لم دوامة تعیش فهي الخارجي العالم على السیئ الموضوع أسقطت حیث, التناسلیة قبل ما بالمرحلة

  األولیة السیروارت برزت لذا هشة الحدود ومنه.لها والداخلي الخارجي العالم مابین العزل

هذي اسرة من اب وام واوالد بصح كانوا عایشین میسور كان االب یحمي بناتوا یاسر ( ...ثا  35 : 16اللوحة 

من كالم الناس وایذائهم بعدما توفي االب دخلت االم تعمل كمنظفة كان االبن االكبر مهوش عایش معاهم كان 

بنات بعدها زادت قسوة االبن وصار یضرب عند عائلة غنیة بعدها رجع لعائلته اموا عادت تعامله احسن من ال

اخواتوا ویطردهم وصارت امه تطرد البنات من البیت وتبخل علیهم مادیا وهو المدلل الوحید حتى لبنات هربوا 



من المنزل وحاحدة ضربها حتى جنت واالخرى تزوجت واالخرى تزوجت وطلقت وانتهت حیاتها لسوء واالم 

 د   05) توفیت بعد المرض والندم

وقصة مبتذلة قامت بإستدخال شخصیات غیر )  (CP1أولي طویل  كمون زمن بعد :السیاقات الدفاعیة

) CN1(ذاتیا مشعور به هو ما على التأكیدلتتجه الى التعبیر عن نفسها من خالل ) B-1(موجودة في اللوحة 

الصراعات  على التأكید .)CL2( المدرك و المحسوس على و التأكید)B1-3(وجدانات  عن اضافة الى التعبیر

) A2-4( وجدانات شخصي مع الّرغبة تاریخ هذه ضد والّدفاع الّرغبة بین وٕایاب ذهاب الداخلیة البین شخصیة 

     )B2-2(فیها  مبالغ أو قویة

لم تستطع ان ترصن مواضیعها الشخصیة حیث اختصرت االحداث بصورة اثرت على مضمونها : المقروئیة 

  .مقروئیة اللوحة سیئةوبالتالي جاءت 

العالقات اإلشكالیة فقد  وتنظیم والخارجیة الداخلیة لمواضیعه الفرد بناء إلى اللوحة هذه بنا تؤدي : االشكالیة

 وٕاعادة الطیب الموضوع لبناء تصوراتها هشة تعكس  بصورة والطیبة السیئة المواضیع بین الحدود الحالة عالجت

والسند وأبرزت  الموضوع فقدان إثر تعیشه الذي االكتئابي الوضع أظهرت حیث,الخارجي  العالم مع عالقة لبناء

ولجات الى  بشكل واضح الصراع االودیبي والعالقة السیئة باالم نتیجة التفرقة في التعامل بین الذكور واالناث

لسیئة على حساب المواضیع ا )الداخلي العالم(داخلیا  یكون الى ارصان موضوع جید ولو منها محاولة

  .والمضطهدة 

 :للحالة  جدول یمثل مجموع السیاقات الدفاعیة

  السیاقات االولیة  سیاقات التجنب  سیاقات المرونة   سیاقات الرقابة 

A1 =10 

A2=14 

A3=04  

  

 

B1=12 

B2=23 

B3=03 

B5=01 
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CL=01  

E=15  
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  : TAT  إختبار  أسالیب تحلیل

التي A  الرقابة   او الصالبة سیاقات الى استندت خطابها، فقد مستوى على وظفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 (A1) بالتفاصیل والتمسك سیاق الوصف نجد اللوحات ،حیث أغلب في للنظر ملفت بشكل األخرى هي ظهرت

الواقع وعدم ادراكها لموضوع بارز في  من االقتراب ومحاولة النزوة عن الحالة یشیر البتعاد والتي) 1 (اللوحة في

 )E1-1( اللوحة هو االلة في سیاق تجنب الصراع 

تفجر صراعاتها الداخلیة ونزعاتها المكبوتة  ان ترید كأنها . (A2)  الداخلي لعالمها مفرط استثمار ونالحظ 

 مختلف عبر عالمها لتغییر امكانیاتها ابراز الحالة حاولت لها ،حیث لما یحدث والمفسر المعین اآلخر في فتجد

والتعبیر عما هو  (E2_2)كما تناولت ببشكل بارز الموضوع السیئ وموضوع االضطهاد  . الدفاعیة اآللیات

بشكل بارز في معظم ابدت مشاعر التساؤول واالستغراب والحزن واالحباط  ،حیث  (CN)مشعور به ذاتیا 

لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف ) A2_4(اللوحات ، كما قدمت وصفا مع التعلیق بالتفاصیل 

فقد  ذكرت عناصر مقلقة دالة على الصراع بتفاصیل  (E1_4)مع ادراك لمواضیع مفككة  (A1_3)والقیم 

وضعیتها  على معبرة جد اكلینیكیة داللة یحمل بعدا قدمت ان الحالة  (B1_2)نرجسیة بسیاق التلقائیة 

،حیث ركزت على العالقات البینیة واستثمار هذه  العمیق النفسي وصراعها واألحداث الصدمیة التي مرت بها 

وقد استخدمت الحالة  ایضا GF  6، 5، 4، 3،  2:العالقات في معظم اللوحات ایضا  خصوصا في اللوحات 

هذي مرا راجلها یعنف فیها ویهددها بالطالق او الزواج مرة : (... 04اللوحة في  ظهر والذي العكسي التكوین

ثانیة او یسكنها في غابة مهجورة وهذا الراجل عنیف وهي تعامل فیه بالحنانة وهو میتجاوبش معاها وهي تحاول 

الحالة الى استخدام كما وهو اسقاط لوضعیة الحالة وواقعها ومشاعرها السیئة  ، ) متوصلش معاه لهذا المصیر 

 في الحالة مكنونات تكشف صریحة تعبیرات خطاباتها ما ادى الى خروج في وظفته االسقاط الصریح الذي

 . خطابها

  والدفاع  النزوي التعبیر بین واإلیاب الذهاب, الداخلیة الصراعات على خطابها في الحالة أكدت

 A2-4 ) (4اللوحة  في بها عبرت النزوات خالل من  الشخصیة النفسیة الصراعات على بالتأكید والمرتبطة  . 

 الواقع مع نفسي وتفاعل تجاوب إلضفاء اللوحات غالبیة وفي واسع بشكلB ) (المرونة  سیاقات الحالة قدمت

بارز في اللوحات  بشكل ظهر (B1-1)الشخصیة  العالقات على التأكید كما ظهر سیاق ,االسقاط خالل من

05 ،GF6‘7 GF ،10  التهویل والتمسرح  سیاقات برزت حینفي B2-1)( اللوحة  ففي ,الحالة خطاب في 

 الالاسقرار و الالأمن تعكس وكأنها  ,المحتوى قصر رغم ودرامیة مرعبة مشحونة بمشاهد القصة ان نجد(11)



 خالل من عنه عبرت الذي الخوف و التهویل فسیاق .الحدث من والخوف الرفض على ومؤشر .به تمر الذي

 .للحالة ومقلقة سیئة مواضیع بناء

 من مكثف (C) الصراع تجنب سیاقات تظهر حیث ,خطابها مستوى على وضفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 الصراع لتجنب مؤشر یعتبر الذي, الصمت الحاالت من الكثیر في حاولت الحالة ان حیث ,السیاقات باقي

 حین في .اللوحات أغلب في یظهر حیث الصراع لكبت واضحة محاولةكما ابدت  .الشعور  مستوى على وقمعه

 التي المؤلمة الوضعیة عن عبرت حیث BM ,3 GF6 , ,16اللوحات في )( CN النرجسي  االستثمار یظهر

 بینما .الداخلیة حیاتها یمس الذي النرجسي التصدع مما  یثیر,حیاتها  من هام جزء تروي الحالة فكأن, بها تمر

 ومع .الیومیة الحیاة على للتأكید ) 9 (GF اللوحتین فيCF)   (سیاق في الخارجي للواقع المفرط برز االستثمار

 استقرار عدم الى وهذا راجع والخارج الداخل بین حدود وضع من خطاباتها خالل من الحالة تتمكن لم ذلك

 خالل من وظهر(E)  األولیة  العملیات بروز سیاق خطاباتها خالل من الحالة (لجأت  كما،  )CL( الحدود

 ارض على ظهر والذي للحالة ، العدوانیة النزعة تبرز حیث ، (E2-3 )جنسي عدواني بموضوع مرتبط تعبیر

 المواضیع في الالاستقرار سجلت حیث الزوج طرف من علیها یمارس الذي الجنسي العنف خالل من الواقع

خصوصا مشاعر الحزن والدمار واالحباط والكابة الدائمة الخارج ،و  الداخل بین تربط التي الحدود تلك وفقدها

    .واقعها تعكس المشاعر وكأن كثیرة اسقاطات سجلت كما في معظم اللوحات

  ،3BM، 01  , GF7 ،, MF13 04 ،5   ،7 GFاللوحات  ظهرت بصورة واضحة في حیث

 MF 13 على التأكیدمن خالل العدوانیة وكذا نزعاتها االكتئابیة   ورغباتها دوافعها مختلف عن الحالة وعبرت 

    16،19كما تظهر واضحة في اللوحة البیضاء ) CN1(ذاتیا مشعور به هو ما

 ما یمیز استجابات الحالة من خالل :  اثار الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار تفهم الموضوع

لة عبرت عن إسقاطات ذاتیة لحیاتها الداخلیة على اختبار تفهم الموضوع ان القصص التي نسجتها الحا

مادة االختبار ، وقد بدت هذه االسقاطات واضحة من خالل االستجابات المقدمة في معظم البطاقات 

ان لم نقل كل البطاقات فقد اعطت الحالة بدورها قصص حزینة یائسة تعبر عن العنف والخیانة 

حیث انها لم ترصن الكمان كمضوع اساسي  1في البطاقة والضرب والتشتت والتشرد ، وقد ذكرت ذلك 

التي   4، ایضا البطاقة  3BMلكنها ركزت على مشاعر الحزن واالسى التي تعتري البطل وكذا البطاقة 

عبرت فیها الحالة بصورة واضحة عن االحداث التي عاشتها مع زوجها المعنف وقد بررت معاناة البطلة 

بسوء اخالق زوجها مسقطة الواقع الذي عاشته بشكل واضح سواء ببیت اهلها او مع زوجها ،ما یعزز 

ة االثار الصدمیة ما یعكس حد،  11واللوحة  GF 7اللوحة  و GF6اثار الصدمة لدیها كذلك اللوحة 



لدیها فهي تذكرها دوما بالتجربة الفاشلة التي عایشتها من خالل القصص المقدمة من طرف الحالة 

التي اسقطت فیها كل المشاعر السیئة والحزینة  16والسوداویة المرافقة الغلب النهایات وخاصة اللوحة 

تي رافقتها طیلة حیاتها ما یفسر ان الحالة التي تشعر بها ازاء االحداث الصادمة والخبرات العنیفة ، وال

وجدت في مادة االختبار وسیلة فعالة لتفریغ مشاعرها السلبیة والتعبیر عن االثار الصدمیة التي ال تزال 

  .تعایشها

من خالل نتائج المقابلة المفتوحة وكذا المقابلة العیادیة : التحلیل العام للمقابلة و االختبارات للحالة  -6- 3

النصف موجهة واختباري الرورشاخ وتفهم الموضوع نجد أن الحالة تعاني بعد طالقها وأحداث العنف الممارس 

علیها من طرف زوجها طیلة فترة الزواج بمختلف انواعه سواء المادي او المعنوي او الجنسي والذي شهدته 

رمة هزت كیانها وعززت ارصان التصور الصدمي للحالة  التي تعاني  من اضطرابات نفسیة تتمثل بصورة عا

 فالحالةمن أعراض واضحة العراض الصدمة سواء كانت هذه االعراض انفعالیة او سیكوسوماتیة ، او انطوائیة 

انها مرت بحالة صدمیة إال صدور حكم الطالق مباشرة رغم انها سعت الیه هروبا من حیاتها القاسیة   بعد

اسرة مستقرة كما اثرت مشاعر اللوم والندم علیها بصورة كبیرة خصوصا انها قدمت كل التنازالت من اجل تكوین 

النها هي من اختارت هذا الزوج منذ البدایة وفضلت الزواج في سن مبكرة ضنا منها انه الحل للظروف القاسیة 

ت وتطبیق االختبار االسقاطي الرورشاخ واالختبار لتفهم الموضوع من خالل المقابالالتي تعیشها اسرتها ف

TAT توضح ان الحالة تعاني من عدم استقرار نفسي واثار واضحة للصدمة النفسیة سببها ظلم زوجها لها،

وألبنائها اثناء الزواج واهماله التام لهم بعد الطالق ، وترك المسؤولیة لها حتى تواجه متاعب الحیاة لوحدها، 

حیث عبرت عن الوضعیة المؤلمة التي تمر بها، فكأن الحالة تروي جزء هام من حیاتها، مما یثیر التصدع 

ولم یتوقف فقط على العنف المادي والجسدي انما تعّداه الى إقامة عالقات .النرجسي الذي یمّس حیاتها الداخلیة

طعم النوم وأصبحت مدمنة على تناول  مما سبب لها آثارا نفسیة كبیرة حتى فقدت) العنف الجنسي(مشبوهة 

وهذا ما أدى بها الستخدام االنفعال تعبیرا عن درجة .حبوب المهدئات والمسكنات  ومنها هروبا من واقع مریر

ان المواجهة "  1984Folkman" فولكمان"اشار الیه  فقد .اإلحباط التي وصلت الیها عن واقع معاش حقیقي

وسائل وأكثرها في التعامل مع االحداث المهددة والضاغطة التي ال یمكن الل المتمركزة حول االنفعال هي أفض

التحكم فیها فالتجنب یمكن ان یقلل من التوتر الناتج من التهدید قصیر المدى على نحو فعال ولكنه ال یساعد 

  .    الناس على نحو فعال على توقع المشكالت بعیدة المدى والتعامل معها

  )178 ، ص1998، محمد السید عبد الرحمن(                            

وقد ظهر جلیا في نتائج الرووشاخ واالستجابات المتكررة للسواد والظالم وكذا الصدمات التي واجهتها في اكثر 

وكذا في اإلسقاط على   02اضافة الى صدمة اللون االحمر في البطاقة   04،05،06من بطاقة منها البطاقة 



، مكنها من تفریغ صراعاتها خصوصا وان فترة زواجها استمرت اكثر من  TAT اللوحات  في اختبار مشاهد 

سنة عایشت خاللها كل مشاهد العنف والقسوة والخیانة وحاولت التحلي بالجلد الجل ابنائها والحفاظ علیهم  13

وقد وافقت . اقوى من تضحیاتها من الشارع النها یتیمة وال مكان تلجأ الیه اال ان االعداث الصادمة كانت 

النتائج الى ما كشفت عنه دراسة بمصر التي تناولت العنف ضد النساء فكانت نتائجها انه من بین االسباب 

الخوف على االطفال التبعیة العاطفیة، غیاب : التي تدفع النساء االستمرار في عالقات تتسم باالنتهاك ما یلي

وث تغییر في سلوك أزواجهن بینما تدفع الوصمة المرتبطة بالنساء المطلقات دعم االهل واالصدقاء، االمل لحد

عن بنیة األنظمة التي یتبناه الفرد مع مختلف " كوهین"وحسب ما أشار الیه .الى قبول االستمرار في عالقاتهن

ها قد تكون غیر ، لكن یملك الدفاعات التي یستعمل ان الفرد یعتبر مریضا ألنه یملك دفاعات" المواقف الحیاتیة

  "التكیف مع الحقیقة الداخلیة والخارجیة وبالتالي یالحظ عرقلة لیونته، انسجامه وتكیفه ، صلبة وسیئة فعالة

  ).273ص ، 2007 :كبداني خدیجة (                                               
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لها اختین وثالث الثالثة ثانوي ،عملت قبل الزواج كمعلمة للقسم التحضیري بالروضة لكنها توقفت بعد خطبتها  

في  سنة ، یعمل زوجها تاجر 38: سن الزوج  نوع الزواج متباعـــد حیث یبلغ ، اخوة هي البنت الكبرى لوالدیها

الخضر ، دامت مدة زواجها حوالي اقل من سنة كانت تسكن مع اهل زوجها اثناء زواجها الى جانب والدیه 

وأختیه احداهما ارملة ولها ثالث ابناء واالخرى مطلقة ولها طفلین واخوه االعزب اي وسط عائلة كبیرة وكانت 

  .تسكن معهم اثاثا ومعاشا ، لتطلق بعد والدتها بابنتها بشهر 

یث تعیش الحالة س حالیا مع والدیها وٕاخوتها بمنزل ابیها بعد طالقها ،تربت الحالة في اسرة محافظة محترمة ح

كل افرادها یحترمون بعضهم البعض كما ان الحالة جد هادئة وخجولة قلیلة الكالم مع االخرین ،الظروف المادیة 

وات طویلة ویسعى جاهدا لتوفیر الحیاة الكریمة ألهل الحالة متوسطة كون والدها یعمل في سلك الشرطة منذ سن

البنائه الى جانب الدعم المادي من اخوها االكبر الذي ساندها بشكل كبیر وتكفل بمصاریف ابنتها ، تم خطبتها 

بطریقة تقلیدیة من طرف صدیق اخوها ولم تدم فترة الخطبة طویال حیث لم تتعرف علیه جیدا وفوجئت به في 

بانه معنف ،لم تدم مدة الزواج طویال بسبب كثرة المشاكل والعنف المستمر بین الطرفین والذي  اول فترة لزواجها

ترجع الحالة سببه االول لتدخل اهله والدته وأخواته وهم سبب انفصالها حسب تصریحاتها اذ تتعرض للعنف من 

ند قیامها باي عمل ال یعجبه طرف زوجها لعدة اسباب احیانا تجهلها فیعنفها كلما حرضته امه ضدها ،وكذلك ع

واحیانا یعود من العمل غاضبا فیصب كل غضبه علیها تغیرت طباعه لالسوء بعدما علم انها حامل ببنت 



فكانت العامل المفجر للخالف بینهما وتوسیع الهوة التي ادت بهما للطالق فهو یرفض تماما انجاب البنات 

كانت الضحیة هي الحالة التي تعرضت للعنف المختلف من ویعتبرها وصمة عار اجتماعیة ونقیصة في حقه و 

طرفه طلقت الحالة بعد والدتها بشهر وبعد خروجها من منزله ورفعها لدعوى الطالق احتفظ بالبنت التي لم تكمل 

الشهر ورفض تسلیمها لها كنووع من االنتقام والتعذیب حتى لجات لتدخل وكیل الجمهوریة وتسخیر القوة 

یدها الى حضانتها، اما عن السوابق المرضیة للحالة فالحالة لم تعاني من اي اعراض الضطرابات العمومیة لتع

  .سابقا من خالل ما صرحت به ووالدتها وأختها للباحثة سواء هي او اي فرد من اسرتها 
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  الدرجة الكلیة للمقیاس  الدرجة عن كل بعد  االبعـــــــاد

  % 94‘ 44  % 100  العنف الجسدي

  % 100  )النفسي(العنف المعنوي   

  % 83‘ 33  العنف الجنسي

  

من خالل النتائج المتحصل علیها بعد تطبیق االستبیان على الحالة تبین ان الحالة بدورها تعرضت اثناء    

زواجها لمختلف انواع العنف الموضحة في االستبیان بنسبة مرتفعة جدا قدرت الدرجة الكلیة فیها على المقیاس 

الجسدي الى توفر كافة بنود حیث تعرضت الحالة من خالل درجات بعد العنف  % 94‘ 44: ككل ب 

والذي یهدف الى تبیان نوع العنف وحدته ووجوده وقد وضحت الحالة انها  % 100: االستبیان علیها بنسبة 

تعرضت طیلة فترة زواجها لمختلف اسالیب العنف المادي او الجسدي من صفع وضرب وقد حددت الحالة شدة 

هة ، وقد جاءت نسبة العنف المعنوي في نفس الدرجة مع العنف اكثر في المقابالت المفتوحة والنصف موج

للعنف المعنوي او االیذاء النفسي وهي نسبة جد مرتفعة تشیر الى  % 100 :العنف الجسدي بنفس النسبة اي

ان الحالة تعرضت الیذاء نفسي كبیر من اهانة وتحقیر واذالل امام االخرین ناهیك عن السب والشتم واالهانات 

واخوته وامام ابناء اخوته ما زاد من معاناة الحالة خصوصا ان اهله یتلذذون بتعنیفه لها ما یدفعه  امام والدته

ورغم انها اقل من العنف الجسدس  %83‘33الذاللها امامهم ثم یاتي في المرتبة الموالیة العنف الجنسي بنسبة 

طبق علیها وقد اخترنا الحالة للدراسة العیادیة والمعنوي اال انها هي بدورها نسبة مرتفعة جدا مقارنة بالحاالت الم

المعمقة بعد ان ثبت وجود نسبة عالیة من العنف بمختلف انواعه ما یشیر الى امكانیة وجود اثار نفسیة جراء 

  .  هذا العنف من بینها اثار الصدمة النفسیة كرد فعل نفسي ازاء االحداث الصامة التي عایشتها 
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مطلقة حدیثا من اجراء المقابالت معها بعد الطالق مباشرة فقد تم التعرف علیها وهي تباشر اجراءات الطالق 

ولیة تجاه موضوع في المحكمة لذا شهدت الباحثة مختلف مراحل االحداث الصدمیة التي عایشتها وردة فعلها اال

الطالق ، كانت بدورها متعاونة معنا وأبدت رغبتها التامة في اجراء الدراسة بعدما عزلت نفسها عن محیطها 

االجتماعي رغم وقوف اسرتها ومساندتهم الكبیرة لها بل اال انها كان یالزمها الشعور الدائم بالخوف والوحدة 

و ربما رغبة منها في العالج كما وجدنا تعاونا واضحا من طرف والدها ورات في الباحثة المجال الوحید للتفریغ  ا

واخوتها الذین شجعوها الى اللجوء للباحثة واخذ الوقت الطویل للدراسة رغبة في مساعدتها لتجاوز مرحلة 

 04الصدمة فمن خالل المقابلة المفتوحة مع الحالة التي اجریت في بدایة اللقاء معها والتي دامت حوالي 

ساعات جعلت الحالة تقوم بعملیة التفریغ االنفعالي وكانت معظمها تغرق في البكاء الطویل وكذا المقابلة 

النصف موجهة التي سبق وان عرضنا بنودها والتي جاء من خاللها ان الحالة تزوجت بطریقة تقلیدیة وأنها 

ي تربت علیها والقیم التي تحلت بها منذ كانت تأمل في بناء اسرة اساسها المودة واالستقرار بحسب المبادئ الت

الصغر لكن الواقع غیر ذلك تماما فرغم ما بذلته من جهود الستقرارها كانت تقابل دوما بالمشاكل والتعنیف من 

زوجها والسبب االساسي في نظرها هو تحریض اهله له ضدها بصفة مستمرة وهو بدوره كثیر اإلصغاء 

زادت حدته وعنفه بعدما علم بجنس الجنین بانها انثى االمر الذي رفضه بشدة والرضوخ لوالدته وأخواته ، كما 

واعتبرها المسؤولة عن انجابها فساءت حیاتها كثیرا لدرجة انه رفض والدتها عنده ورغم ما بذلته الحالة من 

مارسه تضحیات ألجل الحفاظ على اسرتها خصوصا تكتمها الشدید عن المعاناة التي تعیشها والعنف الذي ی

ضدها عن والدیها واخوتها خوفا من توسع الفجوة بینهما ورغبة منها في محاولة تغییر زوجها واصالحه فقد 

فشلت حیاتها حیث تعرضت لمختلف انواع العنف المادي والمعنوي  وازدادت معاناتها التي ادت بها للطالق ، 

قربین على حد تعبیرها كرد فعل لألحداث تمیل لالنسحاب االجتماعي وترفض مواجهة االخرین حتى اقرب اال

الصادمة التي عایشتها كما انها اصبحت سریعة االستثارة یطبع علیها القلق والتوتر الدائمین اضافة الى االنزواء 

بعیدا عن االخرین والبكاء المتواصل الذي یعتریها خصوصا في اللیل مع االرق المالزم لها اضافة الى انها 

دة مشاكل في الجانب الصحي بفعل االحداث التي مرت بها خالل تجربة الزواج الفاشلة اصبحت تعاني من ع

والعنف المتكرر ، كاألرق وسرعة نبضات القلب وضیق التنفس وفقدان الشهیة الحاد رغم انها حدیثة الوالدة ولها 

دتها كي تستطیع ان بنت في شهرها االول وبحاجة للغذاء جعلت والدیها واخوتها یبذلون قصار جهدهم لمسان

تتغلب عن الذكریات الصادمة التي عایشتها خصوصا وأنها بطفلة وقد بذلت كل جهدها لبناء اسرة مستقرة 

  .تسودها المحبة
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  المجموع   النسب المئویة   التكرارات  الوحدات  االصناف 

 

  مؤشرات العنف

  

  العنف المادي 

 

  االیذاء المعنوي 

  

  

26  

  

29  

  

52‘09 %  

  

62‘10%  

  

  

 14‘20 %  

  الشعور بالمعاناة   اثار على المستوى النفسي

 

  فرط االستثارة 

78  

  

13   

57‘28 %  

  

76‘04 %  

33‘33%  

  

 و اضطرابات النوم  اثار على المستوى الجسدي

  الشهیة

  

  اضطرابات فیزیولوجیة 

14  

  

11  

05,12 %  

04‘02  %  

  

  

16‘07%  

 اثار على المستوى االجتماعي 

  

  االنسحاب االجتماعي 

  

  فقدان الثقة باآلخرین 

  

 25 

  

19  

  

15‘09  %   

  

95‘06  %  

  

1‘16 %  

 %73‘76   

                                                                                   

  رسم بیاني یوضح نتائج تحلیل مضمون المقابلة 



  

 % 76‘73بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة 

وحدة وقد تبین من خالل   273من عدد وحدات كلي مقدر ب 

 عنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغت

وهي  %10‘62بینما شكل االیذاء المعنوي نسبة 

نسبة عالیة تشیر لتعرض الحالة لعنف ظاهر وضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، 

وهي  %33‘33فها العنف الممارس على الحالة على المستوى النفسي نسبة 

واستجابتها لألحداث الصادمة التي ایضا اكبر نسبة الستجابات الحالة وتعد نسبة مرتفعة تدل على معاناة الحالة 

بینما تحصل صنف فرط االستثارة على 

هذه  أصناف نسب یخص فیما أما  07%

بینما بلغت نسبة صنف  % 05,12

ة مقارنة مع االثار النفسیة والمعاناة التي تعیشها 

الحالة جراء العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب ذلك شكل محور االثار 

االنسحاب جانب  هذه االثار في أصناف

وهي نسبة  % 06‘95في حین بلغت نسبة فقدان الثقة باآلخرین 

:  

بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة 

من عدد وحدات كلي مقدر ب  215وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

عنف بشقیه العنف المادي و االیذاء المعنوي بلغتالجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على مؤشرات ال

بینما شكل االیذاء المعنوي نسبة  % 09‘52 حیث شكلت نسبة العنف المادي 

نسبة عالیة تشیر لتعرض الحالة لعنف ظاهر وضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، 

فها العنف الممارس على الحالة على المستوى النفسي نسبة بینما سجلت نسبة االثار التي یخل

ایضا اكبر نسبة الستجابات الحالة وتعد نسبة مرتفعة تدل على معاناة الحالة 

بینما تحصل صنف فرط االستثارة على  % 28‘57الشعور بالمعاناة على نسبة  صنف

07‘16كما سجلت االثار على المستوى الجسدي نسبة 

05,12الشهیة  فقد حصلت على نسبة  و اضطرابات النوم

ة مقارنة مع االثار النفسیة والمعاناة التي تعیشها وهي نسبة منخفض %  02‘04االضطرابات الفیزیولوجیة  

الحالة جراء العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب ذلك شكل محور االثار 

أصناف نسب یخص فیما أما، % 16‘1على المستوى االجتماعي نسبة 

في حین بلغت نسبة فقدان الثقة باآلخرین  %  09‘15 االجتماعي فقد بلغت النسبة

مؤشرات العنف

أثار على المستوى النفسي

أثار على المستوى الجسدي

أثار على المستوى االجتماعي

  

:التعلیق على الجدول 

بعد تصنیف المقابلة واستخراج التكرارات والنسب المئویة لكل محور والتي شكلت في مجموعها نسبة 

وصلنا الى مجموع تكرارات مقدر ب 

الجدول اعاله ان نسبة الوحدات الدالة على مؤشرات ال

حیث شكلت نسبة العنف المادي   % 20‘14

نسبة عالیة تشیر لتعرض الحالة لعنف ظاهر وضغوط واضحة خصوصا مع استجابتها للعنف وتأثیره علیها ، 

بینما سجلت نسبة االثار التي یخل

ایضا اكبر نسبة الستجابات الحالة وتعد نسبة مرتفعة تدل على معاناة الحالة 

صنف تحصل فقدعایشتها 

كما سجلت االثار على المستوى الجسدي نسبة  % 04‘76نسبة 

اضطرابات النوم جانب االثار في

االضطرابات الفیزیولوجیة  

الحالة جراء العنف المتعرضة له من طرف زوجها والذي جعلها تلجا للطالق الى جانب ذلك شكل محور االثار 

على المستوى االجتماعي نسبة 

االجتماعي فقد بلغت النسبة

مؤشرات العنف

أثار على المستوى النفسي

أثار على المستوى الجسدي

أثار على المستوى االجتماعي



تحتل الترتیب الثالث بعد االثار النفسیة ومؤشرات العنف مما یدل على ان هذه الحالة ایضا ابدت بدورها انسحابا 

  .واضحا بعد تعرضها للحدث الصدمي 

بدت الحالة ز بدورها متعاونة جدا مع الباحثة وكان الهلها دور :  مع الحالة التحلیل الكیفي للمقابلة 2- 4- 4

كبیر في تعزیز عالقاتها مع الباحثة النهم یرون في المقابلة نوع من التخفیف عن الحالة ومحتاجة للمقابلة 

لها عن النصف موجهة بعد اجراء المقابلة المفتوحة التي كانت وسیلة لتفریغ انفعالي كبیر في ظل اعطاء الحریة 

التعبیر عن مشاعرها من قبل الباحثة فلم تكن المقاطعة الى عن طریق التساؤول او التوجیه االمر الذي جعلها 

ترحب بإجراء المقابلة النصف موجهة رغم اننا صادفناها في حالة صدمیة بارزة اي تظهر علیها اعراض 

رة على الكالم مع احد حتى مع والدیها الصدمة بشكل واضح فكانت جد منطویة ومعزولة عن الجمیع غیر قاد

او اخوتها النها ترى انه ال احد یحس بمعاناتها ، لذا فضلت الحوار مع الباحثة من اجل التفریغ والبكاء الشدید 

وقد بدى علیها تناذر التكرار واضحا فقد عایشت الحدث الصدمي بكل مراحلة وأرهقتها الذكریات المتكررة ألنها 

الصدمة بسهولة حیث اثرت علیها الصدمة بصورة عارمة جعلتها تنهار ازاء المواقف المسببة لم تستطع تجاوز 

للحیاة بشكل سوداوي تطبعها مشاعر الذنب والحزن الدائمة النها تعتبر نفسها لم تاخذ  للصدمة جعلتها تنظر

انه یتعاطى الخمر خصوصا الوقت الكافي للتعرف علیه قبل الزواج او السوال عن اخالقه فقد تبین بعد الزواج 

وانها على حد تعبیرها لم تفعل شیئا تعاقب علیه اال انجابها للطفلة وهو االمر الذي حطم حیاتها وجعلها تتعرض 

العنف اللفظي (...لمختلف انواع العنف واالهانة من طرفه ووالدته التي تحرضه حیث تعبر عن ذلك بقولها 

ت وعرفها طفلة دیما یسب هو وامه وبعد الزیادة عشت عندوا في دایما عایشة طول بیه خصوصا بعدما حمل

اهمال تام حتى الغرفة نتاعي خرجني منها عدت نرقد وحدي في الصالة یضربني بالكف ویخنقني ویخبطني 

اشهر عدت كي الكلبة كأني  09على السریر وكي حتى متعحبوش الماكلة یخبطني مع الحیط قعدت عندوا 

نطلع للسطح نبكي ونهبط واحیانا الماكلة نأكل وانا نبكي غیر على حال البیبي في كرشي جاریة عنده متحملتش 

،هذه االحداث الصادمة جعلت الحالة تغلق على ) حتى بعد الزیادة یطردنا من الغرفة ساعات نرقد في الكوزینة 

الظروف الصعبة التي نفسها وترفض مواجهة المجتمع او تقبل الواقع كما هو، كما ان هذه التجربة وفي ظل 

واجهتها بعد الطالق جعلت الحالة تتسم ببعض العدائیة في تعاملها مع المحیطین بها والحذر الشدید لدرجة 

االنعزال التام في البیت  وتحاشي مواجهة اي زائر یاتي لیطمئن علیها او یتصل بها هاتفیا النها تحس باللوم 

عدت منحبش الناس (...لحدث الصدمي من جهة اخرى حیث تقول والشماتة من جهة او تتجنب تكرار معایشة ا

حتى كي یحي ضیف نقفل الباب على روحي مذابیا میشوفني حتى واحد كي یجوا اهلي منقدرش نقعد معاهم 

لقد ابدت الحالة ز ردة فعل قویة تجاه ) واذا قعدت تلقیني غیر ساكتة حتى كي یحبدولي على الموضوع نسكت 

التي عاشتها طیلة فترة زواجها وانتهت بها للطالق جعلت اعراض الصدم تظهر واضحة من االحداث العنیفة 

خالل المالحظة اثناء لقائنا بها طیلة فترة المقابالت وقد اكدت هذه االعراض اثناء المقابلة وابدت عجزا عن 



مصدومة بالعكس (...المواجهة بسبب تهدید جهازها النفسي ازاء االحداث العنیفة فقد عبرت عنها بقولها  

وتصرح بأنها كانت تتعرض ...) مواجهتش كنت ندرق مقدرتش نواجه حتى واحد مذابیا نبقى وحدي وخالص

لمختلف انواع العنف المادي والمعنوي هذه التجارب الصدمیة التي عایشتها الحالة جعلتها تصاب بأعراض 

جعلت الحالة تعاني من فقدان تام للشهیة الصدمة العنیفة فقد بدت اعراض الصدمة على المستوى الجسدي 

،والصداع الدائم والدوار ،الى جانب ضیق التنفس وسرعة نبضات القلب المتكررة ، كما لجأت ألخذ المهدئات 

تطاردها دوما ایضا ابدت الحالة على الجانب االجتماعي  للنوم غیر ان النوم المتقطع والكوابیس المتكررة كانت

االنسحاب االجتماعي فقد رفضت التواصل مع المحیطین بها وفضلت العزلة التامة لترجة  ردات فعل بارزة منها

االماكن المعزولة كي تتخلص من التناذرات المتكررة التي تطاردها وكانت قلیلة  انها تمشي لفترات طویلة في

ثیرا على جهازها النفسي التواصل حتى مع افراد اسرتها ، جراء االحداث العنیفة التي مرت بیها الحالة اثرت ك

خصوصا وأنها تعرضت للعنف الزوجي في بدایة حیاتها الزوجیة  وهي ال تزال عروس كما تحاول التغلب على 

مشاعر اللوم النها تشعر بانها تسرعت في الزواج ولم تتحرى عنه جیدا خصوصا وان والدها لم یكن مرتاحا له 

حسیت روحي زربت ...ي ودیما نقول واش داني روحتلوا نحس بلي زربت روح(...منذ البدایة اذ تقول  

ومسقسیتش حسیت روحي قللت من قدري وكنت متساهلة معاهم في یاسر امور حتى الشرط مشرطش علیه انا 

كل هذه االحداث اثرت على الجهاز النفسي للحالة وجعلته یضعف ازاء االحداث ) عمبالي راح یقدرني بالعكس 

  .الصدمیة التي عایشتها 
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  الشائعات  المحتوى  المحدد  المكان  التحقیق  االستجابة   البطاقة

  

  ثا  59  01

جاني عبد بیدیه راح ینقض بیهم  ˄˅˄˅  

  وعندو 

  جناحین كبار

  ثا 12

  

  الكل

  

  

  

  ك

  

  

  

  ح ب

  

  

  

  بشریة 

  

  

  

  ثا  قراءة مقلوبة  36  02

  ˅˄˅˄   

  جاتني كلي غیوم كحلة تطلق في النار  ˄

   

  

  الكل

  

  

  ك

  

  

ح غ 

  

  

  نار

  



  بركان             

  ثا  36                   

  

  االحمر

  

  ج

  ح

  ل ش

  

  طبیعة

  ثا  29  03

جاني كأنو عبد قاعد على یدیه ومغمض 

  عینیه 

  الصورة خلعتني ....باألكحل  

  

  ثا 1.25

  

  االسود 

  

  ج

  

  ش فق 

  

  بشر

  

  ثا  05  04

یخلع تحسو كلي انسان ضخم ورجلیه كبار 

  كلي راح

  ینقض علیك  

  ثا 34                          

  

  الكل

  

  

  ك

  

  

ش فق  

  

  بشر

  

  ثا  14  05

  خفاش عاطیك بظهروا

  ثا  30                            

  

  الكل

  

  ك

  

  ح حي

  

  حیوا

  

  شا

  ثا  18  06

صاروخ طالع منو الدخان          كأنو 

  ثا 58

   

  الكل

    

  

  ك

  

ح غ 

  ح

  

  شیئ

  

  

  ثا  18  07

كأنها ورقة مقطعة من الوسط او محروقة 

....  

  

  وهذو الحواف نتاع الورقة 

  ثا  58                              

  

    

  الفراغ 

  

االسود 

  الجانبي

  

  ك ف

  

  ج

  

  

  

  ف

  

  ش ـ

  

  شیئ

  

  شیئ

  

  

  

  ثا  19  08

  جاني كانو جسم مراة 

  

  الوسط 

  

  ج

  

  ش ـ 

  

  جنس

  

  



  ذئاب هاجمین علیها  2وهذوا 

                                   1:03 

  ثا

  شا  حي  ح حي   ج  الوردي

  ثا قراءه مقلوبة  31  09

  جاني جسم راجل وهذوا یدیه ˅˄ 

  

  هذي شجرة مقسومة على زوج 

  وهذو جذورها 

  ثا   1:26                           

  

  الوردي 

  

  االخضر

  والبرتقالي

  

  

  

  ج

  

  ج

   

  ش ـ

  

  ش ـ

  

  بشر

  

  نبات

  

  

  ثا  18  10

  .... جاتني مجموعة حشرات  ˄˅

  

  هذا قرلو 

  

  

  العنكبوت

  

  

  دودة االرض واقفة على لرجلیها 

  

  تبان عقرب 

  

  فراشة

  

ثا                     3:22                             

  

االسمر 

  الجانبي

  االزرق

  الجانبي 

  

  االزرق

  الوسطي  

  

  االسمر 

  السفلي 

  

  البرتقالي 

  الوسطي 

  

  ج

  

  ج

  

  

  ج

  

  

  ج

  

  

  ج

  

  +ش

  

  +ش

  

  

  ح حي

  

  

  +ش

  

  

  +ش

  

  

  

  حیوا

  

  حیوا

  

  

  حیوا

  

  

  حیوا

  

  

  حیوا

  

 

  :اختبار االختیارات 



على جال االلوان تحسي فیها  10على جال االلوان  وعجبتني البطاقة  8عجبتني البطاقة :المفضلة البطاقات 

  .الحیاة 

  :البطاقات المرفوضة 

  تحسیها ظالم  03تحسي فیها الخوف والكبت والبطاقة   01

   :الكمي التحلیل

  ثا 664  =البطاقات  كل زمن

  R = 18االستجابات   عدد

  

        TR   =12+36+85+34+30+58+58+63 +86 +202      =664متوسط زمن االستجابة 

                                                       18                                  18  

         =36.88                                                                                                 

                                          : ـ التموقعات1

    % 27.77=  100×05=  %ك                             05= ك 

                                               18   

                                                   % 66.66=  100×12 %= ج                            12  = ج

                                                 18                    

  

  %  5.55=  100×01 = % ك ف                       01 = ك ف 

                                                    18                                                                                

  :نمط  المقاربة 

ك ج ك ف تتعامل الحالة  مع الواقع بطریق العمومیات دون اهمال الجزئیات او الخصوصیات في بعض 

  .المواقف 



  :المحددات 

                                    %  22.22= 100×4 = %ش            04+ = ش

  18                         04=ش ـ 

 % 50= 100× 0+4= %+ ش         02=ش فق 

                                     8  

   % 50=100×09=  %ل             01=ل ش 

                                    18   

   01= ح بشر 

  03:ح حي 

  02:ح غ ح 

  :المحتوى  

  % 22.22= 100×  00+04=  %ب                             04= بشر 

                                                  18                                                     

   00= ب ج 

  %38.88= 100× 00+07= %حي                            07= حي 

   18                                     00= حي ج 

   01طبیعة 

                                                     01:نبات 

  01= جنس 

   03=شیئ 

   01=نبات 



   01:نار 

    %  11.11= 100×02= %شا                              02= شا 

                                                 18  

  5.55=  100× 0+1+0+0:  معادلة القلق

                    18     

   01=   01=    2 /ل3+ل ش 2+ش ل1=ح ب ، مج ل =  TRIنمط الرجع الحمیم 

    01                                       مج ل                           

 : الحالة نتائج وتفسیر تحلیل

  : ـ الهیكل الفكري1

انتاجیة منخفظة مقارنة  استجابة وهي 18من خالل البروتوكول نجد ان المفحوصة أنتجت :انتاجیة المفحوصة 

وقد تدل  لكل واحدة  36,88مع متوسط زمن استجابة قدره  30ـ  20مع المعدل العام الذي یتراوح مابین 

  .انتاجیة الحالة المنخفضة جدا على توقف انفعالي او قلق تجاه مادة االختبار ، اكتئاب 

 أیضا ،كما الحظنا الوجدانات بروز تمنع دیدةش رقابة ،مع الداخلیة لحیاتها المادة استثارة عدم على یدل قدو 

االخیرة التي عبرت عن رغبة الحالة في انهاء الصراع الداخلي  اللوحة باستثناء اللوحات في إجابة إلعطاء التردد

 .بانتهاء االختبار

 في الصالبة و الكف بظهور الهوامیة تبرز ،ما یدل على انها لم إعطائها اإلجابات أثناء و قبل الصمت تخلل

  .،الى جانب الرفض في اللوحتین االولى والثالثة  المخاوف لصد ذلك و المدركات تناول

جزئیة من خالل  المقاربة ان المفحوصة تعالج الواقع بطریقة من خالل البروتوكول یبین نمط: نمط المقاربة

مع مرعاة الكلیات احیانا وقد  % 66.66االهتمام ببعض التفاصیل الجزئیة  لذا نجد ان نسبة ج مرتفعة بلغت 

وهي نسبة منخفظة مقارنة مع المعدل باالضافة الى وجود استجابة واحدة ك ف  % 27.77مثلت نسبة ك 

والتي تدل على ان المفحوصة ذات نزعات مضادة عدوانیة ال شعوریة  في حین انعدمت جج  % 5.55بنسبة 

فهي ردة فعل لصراع محدد مع العالم الخارجي العائلي  من البروتوكول كداللة على نوع من الكف او التثبیط

واالجتماعي والعالئقي وهذا الصراع بارز جدا وظهر بشكل كبیر لدى الحالة من خالل المقابلة واختبار تفهم 

 .الموضوع  



 بالنسبة للذكاء فنالحظ ان الحالة تطرح مشكلة انخفاض نسبة الذكاء او ذكاء مثبط وقد تطرح: دراسة الذكاء

+ مشكلة عدم القدرة على التركیز نظرا للتوتر المالزم لها طیلة مدة االختبار ویوضح ذلك االنخفاض لنسبة ش

وكذا مع وجود حركة بشریة وقد یدل على ان المفحوصة تجد صعوبة في االرتباط  % 50والتي تقدر ب %

 03للحركة الحیوانیة فقد اعطت الحالة باالضافة انعدام النضج الذي یظهر في ارتفاع نسبة االستجابات .بالواقع 

استجابات للحركة الحیوانیة كما انتجت الحالة من خالل البروتوكول استجابتین للحركة غیر الحیة مما یفید بان 

  .الحالة تطرح قوة متفجرة تمثلت في العدوانیة 

عدم استقرار عاطفي  وهي نسبة منخفضة جدا مقارنة بالمعدل وربما تدل على %33.33اما نسبة ش فقدرت ب 

وصعوبات في التكیف مع المحیط خصوصا مع وضع الحالة الجدید بعد الطالق ، كما قد تعبر عن انطواء نحو 

الذات وصعوبة في التركیز وهذه العالمة تم اثباتها من خالل تطبیق المقابالت واختبار تفهم الموضوع على 

  . الحالة 

  :ـ الهیكل العاطفي 2

  :والوجدان الطبع أـ  

   1=ومجموع ل  01=فان مجموع ح ب  TRIحسب نمط الرجع الحمیم 

بما ان عدد الحركة البشریة تساوي مجموع ل معناه ان النمط مضیق ومثبط وهذا ما قد یدل نقص في المرونة 

  .والمیل للجمود 

اقناع االخرین  النسبة تشیر الى ان المفحوصة تحول فهذه أي تجاوزت حد االنطواء%  50 = %ل  أن كما

  بالمرونة واالنبساط رغم حالة االنطواء الواضحة التي تعیشة وعدم القدرة على التكیف 

  . فهي تبذل جهدا إلعطاء االستجابات اللونیة 

المعدل المطلوب الن  من  اقل نسبة وهي  % 05.55 للحالة والتي تمثل نسبة القلق معادلة من خالل نسبة

عمیق لدى الحالة اهمها  إال ان هناك مؤشرات اخرى دالة على وجود قلق قلقها الكامن الحالة تبذل جهدا لإلخفاء

وجود االستجابة اللونیة المحضة في البطاقة الثانیة باإلضافة الى وجود  %قلة االنتاجیة وكذا انخفاض نسبة ك 

   .  04و  03استجابة ش فق في البطاقة 

 أعراض على أیضا وتدل أإلحباط عن ناشئ القلق على أیضا فوجود استجابات ش فق في البروتوكول قد تدل

   .اكتئابیة

 إذ ما موضوع تستمر على أن تستطیع ال عاطفیة فالحالة لهذا ثابتة غیر عاطفة على یدل ش ل إستجابة ظهور

 . النزویة الطاقة حسب المزاج یتغیر

 ضبط على جیدا ولدیها ضعف في القدرة الحالة ال تستطیع ان تراقب عاطفتها أن یتضح :مراقبة العاطفة _ ب 

 لتغیرات وخضوعها ثابتة غیر عاطفة عن تعبر والتي%ویظهر ذلك في قلة نسبة ش   علیها إنفعاالتها والسیطرة



ونالحظ غیاب ش ل من  عالئقیة روابط خلق صعوبة مع فعالة لموضوعات إستثمارها عدم نتیجة المحیط

   .انخفاظ عدد االستجابات البشریة على حساب الحیوانیة المرتفعة البروتوكول كعالمة لذلك باالضافة الى 

  :النقاط الحساسة

استجابات حیوانیة مقابل اربع استجابات بشریة ،حیث یدل ارتفاعها على حیویة مقموعة وٕاشارة الى ان  07وجود 

 .الحیاة الداخلیة للحالة تجد صعوبة في الظهور وتأكید نفسها 

 . وقلق تجاه الموقف االودیبي  مما یبرز صعوبة التقمص 03قة استجابة ش فق في البطا

 اتجاه وقلق صراع تواجه  الحالة استجابة ف في البطاقة السابعة مع غیاب االحساس بالحركة وتدل على ان 

 األم،  هناك خلل في العالقة مع ان أو بأمها كانت تربطها التي العالقة

خصوصا في البطاقات الثالث االخیرة این تجاوز الدقیقة ما یشیر الى ارتفاع مدة زمن الرجع بصفة واضحة 

  .وجود قلق وصراع عمیق لدى الحالة 

 :الدینامیكي التفسیر

ثا   12قدر زمن الرجع ب : الموضوع  فقدان من القلق أو جدیدة، وضعیة في الدخول بطاقة :األولى البطاقة

الحركة  استجابة  في الموضع والقلق تجاهه مع اعطاء قلب الحالة للبطاقة لعدة مرات كصدمة الدخول مع

 ومحتوى .االعتداء أو والنجدة بالتهدید والشعور المنظم للنقد موقف مع كامنة جنسیة على تدل قدالبشریة التي 

 عالم في بالناس الوثیق للتوحد عجز على دلیل واألشرار عدوانیة مشاعر عن تعابیر على یدل والهجوم القتال

  .  الواقع

 كما تعد احد البطاقات المرفوضة التي عبرت عنها الحالة بقولها تحسسني بالخوف والكبت 

ثا مع  36ارتفع زمن الرجع في هذه البطاقة الى   :البدائیة  االحداث من والقلق العدوانیة بطاقة :الثانیة البطاقة

او وجود اضطراب انفعالي اثناء وجود استجابة لونیة ل ش التي تعبر عن فشل الحالة في ضبط انفعاالتها 

محاولة التكیف اذ تجد صعوبة في تجاوز وفقدان السیطرة على ردود افعالها الوجدانیة وتظهر من خالل وجود 

 .غامضة مكبوتات تكون محتوى نار في البطاقة  والحركة الغیر حیة التي تشیر الى انفجارات عدوانیة وقد

 ثا مع وجود  29انخفض زمن الرجع الى  :األودیبي  الموقف نحو اتجاه قلق و التقمص بطاقة  :الثالثة البطاقة

باالضافة لوجود صدمة  البشریة الكائنات مع التطابق في قوة إلى تشیر حركة في البشریة الكائنات استجابة

ذ تبدي فجرها اللون االسود عبرت عنه الحالة بقولها خلعني لتكشف عن قلق واستسالم لالنفعاالت مبالغ فیه ا

 .المفحوصة الما ازاء قلقها وصراعات عمیقة 



ثا مع  34سجلت الحالة زمن رجع قدر ب :األعلى األنا أو السلطة اتجاه قلق و األبویة البطاقة :الرابعة البطاقة

األبویة لدى الحالة  ومقاومة العدوانیة  العالقة في مشكل ذلك عن یعبر اعطاء استجابة واحدة ش فق و قد

 .باإلضافة الى معاش اكتئابي وتعسر في النشاط الوظیفي مع قدرة ضعیفة في تنظیم الوجدانات المكبوتة 

ثا میزه حذر  30بعد الزمن رجع قدره  : لألم  الوجدانیة الحالة قلق و الذات صورة بطاقة :الخامسة البطاقة

یة ساكنة كدلیل على صعوبة شدید من طرف الحالة والتي اعطت الحالة استجابة حیوانیة شائعة مع حركة حیوان

  .االتصال وانعدام النضج

قدمت الحالة استجابة  "ثا  18 الرجع زمن :الجنس ازدواجیة اتجاه وقلق الجنسیة بطاقة :السادسة  البطاقة

 إتجاه مشكال یطرح 6 البطاقة في التضلیلیة اإلستجابات غیاب الحركة غیر الحیة  كتعبیر على العدوانیة إن

فرضتها االحداث الصدمیة الذي عاشتها الحالة  جنسیة مشاكل وجود على البطاقة التي تدل لهذه الجنسیة الداللة

  .خالل زوجها 

ظهرت استجابة الفراغ  ،"ثا 18 الرجع زمن األم  عن االنفصال اتجاه القلق و األمومة بطاقة :السابعة البطاقة

والعالم الخارجي والنزعات العدزانیة ، باالضافة الى وجود االبیض في البطاقة كتعبیر عن معارضة الذات نفسها 

   توتر وعدم االمن ویعزز ذلك غیاب الحركة البشریة ،

ثا اعطت  19فبعد زمن رجع قدر ب   :العائلة عن الغرباء إتجاه قلق و العاطفي التكیف بطاقة :الثامنة البطاقة

المراة واالنقضاض علیها مشیرة الى صدمة جنسیة  الحیوانیة وقد فسرتها بمحاصرة الحالة استجابة الحركة 

واضحة سببها لها العنف الزوجي التي تعرضت له قبل طالقها  باالضافة لفقدان التكامل الجسدي وكبت انفعالي 

 .شدید یفسره غیاب اللون 

دا فاق الدقیقة  ثا كما ان زمن البطاقة كبیر ج 31قدر زمن الرجع ب : الموت  دافع اتجاه قلق :التاسعة  البطاقة

مع استجابتین جزئیتین  مع محتوى حیواني وغیاب االستجابات التضلیلیة هنا _ اعطت الحالة استجابتین ش

 .یطرح مشاكل للحالة قد تكون جنسیة  كما قرات البطاقة مقلوبة 

فیها الحالة انتاجیة ثا ابدت  18ارتفع زمن الرجع الى :التجزئة  تجاه قلق و العائلة البطاقة :العاشرة البطاقة

استجابات جزئیة بمحتوى حیواني یدل على قولبیة الفكر  وتجنب االثارة  05كبیرة مقارنة بغیرها حیث قدمت 

 في المفحوصة رغبة یسعدم على یدل قد البطاقة هذه في والشائعة  اللونیة االنفعالیة مع غیاب اإلستجابات

  .الواقع  مع التعامل



 تعرضت الحالة الحداث صدمیة منذ اول : حالة من خالل اختبار الرورشاخ أثار الصدمة النفسیة لل

فترة من زواجها تمثلت في العنف الممارس علیها من قبل زوجها والذي تطور الى ان وصل الى الطالق 

وهي في فترة بدایة النفاس بطفلة ما خلق لدى الحالة معاناة نفسیة كبیرة تسببت في ظهور اثار الصدمة 

خصوصا وان طبیعة الحالة هادئة وحنونة كما ان المحیط االسري الذي تعیش فیه قبل زواجها  النفسیة

محیط هادئ فلم تكن تتوقع االحداث التي تعرضت لها بزواجها فلم یستطع االنا الضعیف والهش للحالة 

عن ذلك استعاب فیض االستثارة ووقع االحداث الصادمة ما جعلها تسقط ازاء هذه المواقف وقد عبرت 

من خالل اسقاطاتها لحیاتها الداخلیة على بطاقات االختبار وظهرت اثار الصدمة بارزة في اكثر من 

استجابات  07وجود اضافة الى    2و 1البطاقةموضع من ذلك كثرة قلب البطاقات خصوصا في 

ان الحیاة  حیوانیة مقابل اربع استجابات بشریة ،حیث یدل ارتفاعها على حیویة مقموعة وٕاشارة الى

 03استجابة ش فق في البطاقة كما ان وجود .الداخلیة للحالة تجد صعوبة في الظهور وتأكید نفسها 

 . وقلق تجاه الموقف االودیبي  مما یبرز صعوبة التقمص

 أو بأمها كانت تربطها التي العالقة اتجاه وقلق تواجه صراع الحالة ناكما یظهر من خالل االستجابات 

استجابة ف في البطاقة السابعة مع غیاب وتتمثل في وجود األم،  في العالقة مع هناك خلل ان

ارتفاع مدة زمن الرجع بصفة واضحة خصوصا في البطاقات الثالث االخیرة كذلك االحساس بالحركة 

اما نسبة ش فقدرت ب .این تجاوز الدقیقة ما یشیر الى وجود قلق وصراع عمیق لدى الحالة 

منخفضة جدا مقارنة بالمعدل وربما تدل على عدم استقرار عاطفي وصعوبات في وهي نسبة  33.33%

كما قد تعبر عن انطواء نحو الذات ،  التكیف مع المحیط خصوصا مع وضع الحالة الجدید بعد الطالق

فقد اصبحت الحالة عدائیة الى حد ما منطویة على نفسها ترفض التواصل مع  وصعوبة في التركیز

، وهذه العالمة تم اثباتها من خالل تطبیق المقابالت واختبار تفهم الموضوع على  ي المحیط الخارج

ان هناك مؤشرات دالة على وجود  أیضا التباین في معالجة الواقع من بطاقة إلى أخرى، كما. الحالة 

في اهمها غیاب االستجابات اللونیة والتناظر من خالل االستجابات المقدمة ،قلق عمیق لدى الحالة 

 أیضا تدلفوجود استجابات ش فق في البروتوكول قد وجود ش فق  إلىباإلضافة  09و  07: البطاقة 

فرغم ان زواج الحالة لم یعمر طویال  .اكتئابیة أعراض على أیضا وتدل أإلحباط عن ناشئ القلق على

فضلت االنسحاب قضت اال ان األحداث التي عایشتها زادت من صعوبة التاقلم مع واقعها وبعد طالقها 

عن المجتمع واالنعزال بنفسها رغم محاولة اسرتها المتكررة في مساندتها والتكفل بها اال انها كانت 

  .حبیسة عالمها الداخلي 

  : TATتقدیم وتحلیل اختبار  2- 5- 4

وال كي هذا طفل قاعد على المكتب نتاعوا حاط المحفظة قداموا ویخمم كي یخرج كراریسوا (... د 1:34: اللوحة

علیه ویقعد یخرج كراریسوا وهو مهوش ذارع  راــیراجع دروسوا واش یستفید منها وهو عندوا ضغط انوا الزم یق

  د 04:20)  مقتنع بصح یقعد ذراع یقول انا قعدت على المكتب نتاعي باش نقرا بصح منقراش



القصة بتحفظ كالمي        طویل جدا ، بدأت المفحوصة  CP1)(بعد زمن كمون اولي :  السیاقات الدفاعیة

) (A3_1 لتنتقل مباشرة للوصف مع تحریف بعید عن الصورة تمثل في المحفظة واالدوات)2(B2–  بعد 

مع التعبیر عن عواطفها ثم تنهي حدیثها بالتأكید على الصراع الداخلي   B2–1)(القصة  في المباشر الدخول

)4A( .ظاهرة موا ضیع إدراك عدماي  )اآللة (غیر ان المفحوصة لم تدرك احد عناصر اللوحة  )2ـE1-1( 

 معبر وجدان الداخلیة یظهر الصراعات على تأكید بعد فیما یظهر والذي CP 2).(مع میل عام نحو االختصار 

 ضد والّدفاع الّرغبة بین وٕایاب ذهاب الداخلیة شخصیة البین الصراعات على التأكید A –1)(خافت  بشكل عنه

  ) A3-1 ( كالمي اجترار ،تردد،) A2-4(الّرغبة  هذه

 وسیاق أولي سیاق اللیونة بسیاقات ضئیلة بصفة متبوعة A الرقابة  سیاقات تنوعت السیاقات بین :المقروئیة

 الضعیف    النوع إلى تنتمي المقروئیة من ، وسیاق تجنب الصراع تجعل Cللكف

 هنا والصراع راشد موضوع أمام الوظیفي ، النضج عدم حالة في طفل صورة إلى اللوحة هذه تشیر  :اإلشكالیة

المفحوصة عن  اللوحة عجزت هذه أمام.الحاضر  الوقت في الموضوع هذا استعمال على القدرة عدم حول یدور

 اآللة وهو خراال الموضوع كموضوع مستقل اال انها لم تدرك الطفل إدراك تمكنت من حیث اللوحة إشكالیة ادراك

ترجع خطاب الحالة الى الصراع  كما مما یطرح مشكلة حول القلق وصورة الذات والوالدین واالنجاز  الموسیقیة

بدلیل أن الحالة تعیش وضع اكتئابي لم ,حیث عبرت عن العجز أمام الرغبة التي هي خاصة بالراشد ,األودیبي

 . ش الصراعوبالتالي مازالت تعی,تستطع الخروج منه

  ثا   13:  اللوحة الثانیة

هذي طفلة عایشة لبارة في منطقة فالحیة وهما عایشین على الزراعة وهي حابة تقرا وتشوف وطور عیشتها ( 

مخلیا وراها هذیك العیشة ورایحة لقدام ومبعد طورت من نفسها وشكلها وعیشتها ، غیرت من نفسها ومزالت 

  د2:14) وخلت كلش وراها مواصلة في الحیاة اللي حابتها 

 تعریف بعدم القصة تستهل المفحوصة B2-1)  (تم  الدخول مباشرة في الموضوع  :الدفاعیة السیاقات

اضافة الى وصف مع التعلیق بالتفاصیل  CF1) (الظاهري  بالمحتوى ثم التمسك CP3) (األشخاص 

)A2_4 (لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم األشخاص  بین العالقات على بتشدید وذلك

(A1_3) بتفاصیل نرجسیة  كما انها ذكرت عناصر مقلقة دالة على الصراع(B1_2)  مع میل عام نحو

 موا ضیع إدراك عدمغیر ان المفحوصة لم تدرك احد عناصر اللوحة المراة والرجل اي   CP 2)( االختصار 

  )E1-1( .ظاهرة

 : المقروئیة



 یجعل مع سیاق تجنب الصراع مما الكف وسیاقات المرونة مع سیاقات مصحوبة الرقابة سیاقات سیطرت

 .المقروئیة ضعیفة

 :اإلشكالیة

 اللوحة هذه ،فتثیر الظاهر المحتوى في أي الثراع االودیبي ،المتمثلة  الثالثیة الوضعیة إلى اللوحة هذه تبعث

أن تمسكها بالمحتوى الظاهري  غیر الثالثیة الوضعیة اللوحة هذه تدرك فيلم  لكن المفحوصة .األودیبي الصراع

 ارصان هناك یكن ،فلم الثالثیة الوضعیة هذه ترصن لم المفحوصة جعل وتجنبها للصراع والعناصر المقلقة

 المحرممبتعدة عن ,  عن الزوجین" تدرس"زلت الفتاة التي  ،حیث ع .الثالثیة الوضعیة وال الى األودیبي للصراع

وكدافع لالنتقام صورتها على أنها في وضع یرثى , بسبب حرمانها من الحب،الذي یعتبر إسقاط لمشاعر الكره 

 .له

:3BM  ثا  28: اللوحة 

جاتني طفل عاجز حاب یوصل لحاجة بصح مهوش قادر من العجز نتاعوا یبان حاول قداش من مرة بصح ( 

  د 2:35) ویبكي النوا مقدرش یتغلب على العجز نتاعوا  مقدرش ومبعد استسلم وراهو مهبط راسوا 

  :الدفاعیة السیاقات

وتظهر المفحوصة تماهیا مرنا B2-1)  (طویل تم الدخول مباشرة في الموضوع  CP1)(بعد زمن كمون اولي 

وكذا ذكر  (E_4)متبوع بمضمون ذو صیغة عدوانیة  (B_5)من خالل التعبیر عن وجدان مفرط بشكل درامي 

  كما تمیزت القصة   (CN)والتعبیر عما هو مشعور به ذاتیا (E2_2)موضوع سیئ وموضوع االضطهاد 

  )CM1( السند غیاب إلى كما یشیر) B2.4(ومبالغة  قویة عواطف عن لفظي بتعبیر

  :المقروئیة

 اللوحة هذه في تنتمي  المقروئیة من ،یجعل وسیاقات المرونة لسیاقات الضئیل الوجود مع الكف سیاقات هیمنة 

 وجود وكذلك عالئقي نفسي صراع بوجود توحي والتي المرونة نوع من سیاقات لورود .(- +) المتوسط النوع إلى

  الفوبي  بالتنظیم الخاصة الكف ا نوع من سیاقات

ترجع اللوحة الى اشكالیة ضیاع الموضوع وتطرح سؤال تكوین الوضعیة االكتئابیة وقد تمكنت : االشكالیة

بت هذا الصراع تالمفحوصة من ادراك االشكالیة االكتئابیة التي تشیر الیها المضامین الظاهرة للوحة ،بینما ر 

وبالتالي لم تستطع الحالة ان باالضطهاد ما لم یسمح باإلرصان الجید للصراع وعدم تناول اشكالیة الفقدان 

  ..مؤكدة على الوضع النفسي المرتبط باإلحباط الذي تعیشه الحالة مع زوجهاتصف اشكالیة اللوحة كلیا 



هذي مرا وراجلها ترضیه باي طریقة بصح هو مهوش عاجبوا الحال نافر ، هارب  (...ثا  29:  04اللوحة 

  د 2: 20) وراح محیر ...محبش یفهمها .... تطلب منوا یسمعها ویفهمها بصح هو عطاها بظهروا وراح 

  :الدفاعیة السیاقات

 بإقامةلتجسد المشهد   A3_1) (بدأت المفحوصة القصة بتحفظ كالمي   CP1)( بعد زمن كمون اولي طویل

 اجتماعیة مصادر دارجثم تذهب إل) (B2- 3 بینهما عالقة زوجیة  وتضع  (A3_1)شخصین  بین عالقة

العاطفة  نفس یبادلها ال الذي زوجها تحب التي المرأة بین العواطف تعارض ذلك بعد لتذكر .(A2 )وأخالقیة

)B2-  6  ( كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات مرنة ومنتشرة)B1_3 ( ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء

 إلى عام میل مع) A2_4(من احداث عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب بین التعبیر النزوي والغیاب 

 وتعابیر باألجزاء التعلیق مع بوصف)  B2- 6(الصراع  إلبعاد تخیلي سیاق وهذا في)  C/P- 2(  اإلختصار

 مسبوقة أو متبوعة  مقلقة عناصرمع ) B2.3(  المرونة نوع من سیاقات في لیدخل وهیئاتهم األشخاص عن

    )CI3(الخطاب  في  بتوقف

  :المقروئیة

 بین العواطف تعارض وكذا الزوجیة العالقة وأدركت الظاهري المحتوى من انطالقا قصة المفحوصة شّكلت لقد

 عام میل هناك أن اسقطت دوافعها ومشاعرها الشخصیة على موضوع اللوحة بشكل واضح وبماكما  الزوجین

 متوسطة اللوحة مقروئیة ووجود مختلف السیاقات فإن واإلختصار للتقلیص

 : اإلشكالیة

 تعّبر الذي الكامن المحتوى وهو الزوجین مستوى على النزوي الصراع أدركت المفحوصة أن الخطاب من یظهر

 اللفظیة التحفظات إلى باللجوء الصراع تفادت إرصان أنها إال جزئیا إشكالیة  أدركت قد بذلك وتكون اللوحة عنه

 .الحدیث واختصار

هذي مرا تحسیها رایحتلها حاجة وهي تحوس علیها أي باب تلقاه تفتحوا وتطل تشوف ( ثا  20 05 :اللوحة 

حوست وفتحت االبواب كامل وفتحت اخر باب كشما تلقى الحاجة اللي تحوس علیها وملقاتهاش ...تلقاه وال ال 

 د  2:20) ولقات الغرفة فارغة فیها غیر االثاث فحبست ،وكان اخر باب فتحاتوا 

  (بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة    CP1)( بعد زمن كمون اولي طویل:  فاعیةالسیاقات الد

(B2-1 لتبدأ في الوصف دون ان تتمسك بالتفاصیل)A1-1 (مع اللجوء للخیال )(A2-إلى عام میل دائما مع 

 مسبوقة أو متبوعة  مقلقة عناصرمع  –A2) 3( شخصي تعلیق تقدم النهایة وفي) C/P- 2( اإلختصار



 والّدفاع الّرغبة بین وٕایاب ذهاب الداخلیة البین شخصیة الصراعات على التأكید )CI3(الخطاب  في  بتوقف

  ) A3-1 (كالمي اجترار ،تردد،) A2-4(الّرغبة  هذه ضد

مقروئیة اللوحة متوسطة بالنظر الى المحتوى الظاهري والمیل لالختصار وتجنب ارصان الصراع : المقروئیة 

  .تطرحه اللوحة الذي 

 نجحت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة التي تمثل صورة ام تمثل التحریم اذ نجد انها اظهرت :االشكالیة

المحارم،لكنها لم توضح  موضوع  تقرب من الرغبة ادركت واضحة،فقد غیر و عابرة بصفة الممنوع اشكالیة

 مسقطة المحتوى على جنسیة نزوة أي تمحي وهي بذلك تحاول ان  اللوحة وتطرح مشكلة في عالقتها مع االم 

 .لدیها االرصان الصعب الصراع في تورطها لتتفادى االهتمام بالترتیب الظاهر على ذلك

تنفذ اوامروا ...هذي مرا ومدیا راجل ثري بدراهموا تحسي عایش حیاتوا وهي في ضغط (ثا  GF6:28اللوحة 

وخالص لدرجة انو یهدر معاها ومهوش شایفها ینظر للطاولة قدامها ، یعني كیفها كیف الطاولة  وهي تنظرلوا 

  ثا د    02:18) باش تلفت انتباهوا وهو مصر ولم یتغیر  

  B2-1)(بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة  )(CP1 أولي   كمون زمن عدب  : السیاقات الدفاعیة

ما  نوعا عالقة إدراك مع حددتهما في اطار عالقة زواج   B2- 3)(مع شخصین  عالقة بإقامة الحدیث اشرلتب

 اإلنطباع إعطاء إلى ذلك بعد لتذهب األشخاص  تعابیر ذلك في بما)  B2- 9(جنسیة بین الرجل والمرأة 

-B1(كما عملت المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع شخصي   ) CN1( عالئقي الغیر الذاتي

 الصراعات على مع التأكید) C/P- 2( االختصار إلى عام میل دائما مع) CN (النرجسیي   االستثمار مع) 1

            كالمي اجترار ، تردد ،) A2-4(الّرغبة  هذه ضد والّدفاع الّرغبة بین وٕایاب ذهاب الداخلیة البینشخصیة

) A3-1 (   

  .یمكن القول ان المقروئیة ایضا متوسطة بالنظر الى ان الحالة استعملت معظم السیاقات :المقروئیة 

توحي اشكالیة اللوحة الى عالقة جنسیة في مضمون رغبة والدفاع ضد الرغبة وقد ادركت المفحوصة : االشكالیة

عاشت صراع نزوي تحكمت فیه عن اشكالیة اللوحة وٕارصان مضمونها رغم تداعیاتها لالختصار والتجنب حیث 

  .طریق الكبت والتشویه

مالتوا الطفل والطفلة غیر مبالیة بامها هازة هذي عایلة مرا وبنتها وطفل صغیر حا(ثا  GF :12 7 اللوحة

) الطفل الصغیر حاساتوا لعبة واالم تحوس تحكیلها وتفهمها وهي كیما راهي مهیش حابة تسمع الهدرة   

  د 02:26



كتعبیر عن الحذر عند الدخول في الموضوع استعملت المفحوصة دائما زمن الكمون االولي : السیاقات الدفاعیة

CP1) (اوال بالمحتوى الظاهري ثم تمسكت)CF1 ( كما ابدت تعبیرات مبنیة على اخترع شخصي)B1-1  (

استعملت من خاللها الوصف المتعلق باألجزاء بما ) E1(لجأت فیه الى تحریف  موضوع القصة وعدم ادراكه 

 التشدیدلتنتقل الى )  C/P- 2( االختصار إلى عام میل دائما مع) A2-1(في ذلك تعابیر االشخاص وهیئاتهم

كما عملت  (A1_3)لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم األشخاص  بین العالقات على

، كما لجأت الحالة إلبداء تقمصات  ) B1-1(المفحوصة على اعطاء قصة منسوجة على اختراع شخصي 

ذلك انها تناولت من خالل القصة جزء من احداث عایشتها لتؤكد على الذهاب واإلیاب ) B1_3(مرنة ومنتشرة 

  ) A2_4(بین التعبیر النزوي والغیاب 

  .استخدمت المفحوصة خاللها مختلف السیاقات الدفاعیة  ةضعیف:المقروئیة 

  :االشكالیة 

بشكل صحیح فقد ابتعدت ) بنت  - أم(فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة حیث انها لم تدرك العالقة 

عن الموضوع الرئیسي واإلشكالیة التي تطرحها اللوحة بإسقاط مشاعرها وشعورها الذاتي وتجربتها الشخصیة  

موضوع اللعبة اطالقا وركزت  استجابتها فيعلى موضوع اللوحة كما انها لم تدرك كل العناصر اذ انها لم تدرك 

 األم بین الصراع من نوعا على مشاعر البنت استنادا للظروف التي تعیشها هذه اللوحة تطرح لدى المفحوصة

 والتبعیة والعالقة  السند باستعمال تخفیه أن استطاعت لكنها األودیب إشكالیة على واضح وبشكل والبنت ،

 واضحة نحو عدوانیة تكن البنت این متناقضة ها،مما یشكل لدیها وضعیةالتي طغت على موضوع الصراعیة

  .سلبیة بقیمة الموضوع ومثلنةالممنوع  حساب على االودیبیة الرغبة تحقیق الى تمیل المقاومة ،فهي مع األم

هذي مرا تحسیها قاعدة ورا لوحة مرسومة فیها مرا اخرى هذیك اللوحة معجبتهاش واللوحة (د  GF9  :1اللوحة 

وصورة المرا اللي في اللوحة راح تحاول ترسم ) تشیر بالید ( قطعتها من النص وخالت لبالصة الكحلة هذیك 

  د   03:24)لبالصة الكحلة هذیك اللي محاتها  

 اتجهت المفحوصة لنسج قصة B2-1)(بدخول مباشر في الموضوع بدأت المفحوصة :  السیاقات الدفاعیة

 خیالي– واقعي– یومي هو ما على كما ذهبت للتأكید )B2-2 (مبالغ فیها  أو قویة وجداناتادخلت من خاللها 

 میل خارجیة مع قیم إلى الرجوع مع ظرفیة وجدانات .الخارجي بالواقع عالقة لها مراجع ،)CF1 (ملموس  –

             الفعل االشارة بالید الى اللجوء CN3فنیة  منوال لوحة على منسوجة قصة - )C/P- 2( االختصار إلى عام

) CC 1 ( كما نسجت المفحوصة القصة بطریقة مبتذلة)CI3(  مفككة  لمواضیع إدراكها مع)E1-4( 



المحتوى الظاهري والمیل لالختصار وتجنب ارصان الصراع  االعتماد على بالنظر الىضعیفة  : المقروئیة

  .الذي تطرحه اللوحة 

فشلت المفحوصة في ارصان اشكالیة اللوحة رغم انها اثارت موضوع المحارم بشئ من التحفظ  :اشكالیة اللوحة 

 واتنز  عن اإلمكان قدر شكل جسدي لالبتعاد على الجنس نفس من محارم قرب لم تدرك عالقة  حیث انها

   الكامنة، الرغبة

هذا راجل كبیر مریض على فراش الموت وهذیك بنتوا حابة تشوفو عندها قداش مشفتوش ( ثا  21 : 10اللوحة 

 . ثا   50) اخر حاجة شافها بنتوا  ...تحضناتوا وسلمت علیه وهو ینظر فیها ومات وهو یضحك 

كتعبیر عن الحذر عند الدخول في االولي استعملت المفحوصة دائما زمن الكمون   :السیاقات الدفاعیة 

كما ابدت تعبیرات مبنیة على اخترع شخصي ) CF1(ثم تمسكت اوال بالمحتوى الظاهري) (CP1الموضوع 

)B1-1  ( لجأت فیه الى تحریف  موضوع القصة وعدم ادراكه)E1 ( استعملت من خاللها الوصف المتعلق

لتنتقل )  C/P- 2( االختصار إلى عام میل دائما مع) A2-1(وهیئاتهمباألجزاء بما في ذلك تعابیر االشخاص 

  (A1_3)لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف والقیم األشخاص  بین العالقات على الى التشدید

           االختصار إلى عام میل مع –B2).8(الموضوع  عن ابتعاد مع استنتاجات وتعالیق في النهایة تظهر

)C/P- 2  (وجدانات  عن تعبیر )3 B1- (  

  ة ضعیفلذا فهي معتمدة على سیاقات التجنب استخدمت المفحوصة اغلب السیاقات الدفاعیة :  المقروئیة 

 الرجل بین التفاعلیة العالقة من لكل هروبا هذه االستجابة خالل من المفحوصة هذه تبدي : اللوحة إشكالیة

 -اطار عالقة اب  داخل النزوات في للتحكم قالب عقالني في العالقة عقلنة إلى النهایة في ذهبت بل والمرآة

 تتعدد أن یمكن االسري اذ  المستوى على تبرز لمقاومة هذه التمثیالت وبنت محاولة التحكم في الطابع اللیبیدي 

من خالل عبرت عن حاجات السند الصورة جیدا لذلك  وضوح عدم بسبب االشخاص وسن جنس حول التفسیرات

تقمص اإلبن الذي یضمه أبوه مع نفي اإلختالف الجنسي لكبت الصراع النزوي اللیبیدي وٕاقصائه ضمن تصور 

 .إجتماعي مقبول

غابة كبیرة فیها شالالت في وقت الدیناصورات وهذیك الدیناصورات مسیطرین على ( ثا  19:  11اللوحة 

  د   1:40) هذیك البالصة مكانش مكان لالنسان فیها    

  :الدفاعیة السیاقات



لفظي  متبوعا بتحفظ ثم ) E4(خاطئ  إدراك مع) A2- 2 (بالتفاصیل متعلقا وصفا بتقدیم مباشرة المفحوص بدأ

) A2-3  (مكاني بعد إعطاء مع) A2- 4 (لفظي واجترار )3-1A  ( كما لجأت الحالة لوصف المكان 

والتعبیر  (E2_2)وموضوع االضطهاد   سیئ وكذا ذكر موضوع ) C/F- 1(الظاهري  المحتوى على باإلعتماد

 أو نادرة وتفاصیل مواضیع إدراك)  C/P- 2(االختصار  إلى عام میل مع  (CN)عما هو مشعور به ذاتیا 

   )E1-2(غریبة 

 :المقروئیة

 .ةضعیف  فالمقروئیة لذاوالسیاقات االولیة والّتجّنب  الّرقابة سیاقات المفحوصة بعض تفسیرات على طغت

    :اإلشكالیة

عن  حتى القدرة عدم أظهرت كما للوحة الظاهري المحتوى من إنطالقا قصة بناء عن المفحوصة عجزت لقد

 تمثله الذي المشهد حیث یبعث اللوحة إلیها تبعث التي اإلشكالیة تدرك لم أنها نستنتج ارصان اشكالیتها ومنه

محاولة التركیز على  المشهد عناصر بعض وذكر بتعداد المفحوصة اكتفت وقد تناسلیة دون إشكالیة إلى اللوحة

  . اإلشكالیة تدرك لم ومنه مكتمل غیر یبدو غریبة والذي أو نادرة مشاهد وتفاصیل

هذا راجل كان متمني هذیك لمرا وحاول معاها یاسر مقدرش وحب یزوجها ولقاها ( ... د MF 13 01: اللوحة 

  د 3:39) غمض عینیه وراح وخالها  ...االمل نتاعوا في هذیك لمرا  خاب...في موقف محرج 

نسجت المفحوصة القصة ) (CP1 أولي طویل جدا یدل على الحذر  كمون زمن بعد :السیاقات الدفاعیة 

دائما مع المیل   )CN5(الحسیة  والخصائص)  A-1(متمسكة بالمحتوى الظاهري مع التمسك بالتفاصیل 

مع وضع  كما انها ادركت ) CC 1 (الفعل تقریب البطاقة  الى اللجوء مع) C-2( لالختصار والتقلیص

 خامة عبارات إشكالیة، بأي مرتبطة آنیة تصورات وجدانات أو عن اضافة الى التعبیر )E2-2(موضوعا سیئا 

مع   )A1-3(وأخالقیة  اجتماعیة مصادر اضافة الى إدراج )E2-3(عدوانیة  أو جنسیة بمواضیع مرتبطة

) B3-3( رمزیة تماهیات مع إغرائیة قیمة ذات نرجسیة ،تفاصیل )B3-2(الشفافیة  ،الّرمزیة، العالقات شبقانیة

    )CI3(الخطاب  في  بتوقف مسبوقة أو متبوعة  مقلقة عناصرمع )   3A-1( لفظي واجترار

 : المقروئیة

أّن  على یدلّ  جملة من السیاقات مّمامع استخدام  الظاهري بالمحتوى مرتبطة مختصرة جدا جاءت القصة

 ضعیفة المقروئیة



 في أساسا والمتمثل تعیشه الذي الصراع  نفس یعكس انه ,القصة في أخرى مرة االسقاط ظهر : اإلشكالیة 

زوجها وٕاحساسها العمیق بالمهانة واإلذالل او الشعور بالدونیة نتیجة لما  طرف من له تتعرض الذي العنف

هذا التصور .الحالة في خطابها غزو نزوي مكثف مرتبط بعدوانیة مصاحبة بالشعور بالذنبطرحت تعرضت لذا 

 .ما یبرر النهایات المأساویة للقصص  یؤسس التوظیف العصابي الذي یبنى على الصراع بین النزوة والدفاع

القریة كامل ..هذي قریة بیوتها صغیرة  جاتهم عاصفة ومخلت والوا دات كلش (  .... ثا 24 : 19اللوحة 

 .د  1:16) وراحت  ..

دائما   )CN5(الحسیة  نسجت المفحوصة القصة متمسكة بالمحتوى الظاهري والخصائص : السیاقات الدفاعیة

كما نسجت المفحوصة القصة  ،) E1-4(مفككة  لمواضیع مع إدراكها )C-2(مع المیل لالختصار والتقلیص 

مع وضع تصورات مرتبطة بمضمون الموت ) A1-4( وثقافیة  أدبیة مصادر إدراج مع) CI3(بطریقة مبتذلة 

 التهویل والتمسرح  سیاقات برزت ، كما  مع  مع )E2-2(كما انها ادركت موضوعا سیئا ) E-5(والمرض 

B2-1)  (لفظي واجترار )3-1A   ( الخطاب  في  بتوقف مسبوقة أو متبوعة  مقلقة عناصرمع)CI3(               

  لم تتمكن المفحوصة من ارصان موضوع اللوحة جیدا  لذا فان المقروئیة ضعیفة :المقروئیة 

 تعیشه المرتبط الذي القلق استرجعت حیث الطبیعیة لألم الهوامیة الصورة الى اللوحة إشكالیة ترجع : اإلشكالیة

 تستطع لم دوامة تعیش فهي الخارجي العالم على السیئ الموضوع أسقطت حیث, التناسلیة قبل ما بالمرحلة

  األولیة السیروارت برزت لذا هشة الحدود ومنه.لها والداخلي الخارجي العالم مابین العزل

دیار صغیرة والوسط دار كبیرة ماهو ساكنهم حتى واحد والماء یجري تحتهم ( ...ثا  50 : 16اللوحة 

ملقات حتى واحد الدیار كامل فارغة حطت كابتها ...ومرا جایة من بعید دور في المكان ...والمكان نظیف  ...

 د 2:58)واحد ما جاء وقعدت وحدها وخالص ..حذاها وقعدت تنظر للدیار وباب متفتح 

وقصة مبتذلة قامت بإستدخال شخصیات غیر )  (CP1أولي طویل  كمون زمن بعد :یاقات الدفاعیةالس

) CN1(ذاتیا مشعور به هو ما على التأكیدلتتجه الى التعبیر عن نفسها من خالل ) B-1(موجودة في اللوحة 

الصراعات  على التأكید .)CL2( المدرك و المحسوس على و التأكید)B1-3(وجدانات  عن اضافة الى التعبیر

) A2-4( وجدانات شخصي مع الّرغبة تاریخ هذه ضد والّدفاع الّرغبة بین وٕایاب ذهاب الداخلیة البین شخصیة 

  )E1-4(مفككة  لمواضیع إدراكها مع )   3A-1( لفظي واجترار )B2-2(فیها  مبالغ أو قویة

اختصرت االحداث بصورة اثرت على مضمونها لم تستطع ان ترصن مواضیعها الشخصیة حیث : المقروئیة 

  .وبالتالي جاءت مقروئیة اللوحة متوسطة 



العالقات اإلشكالیة فقد  وتنظیم والخارجیة الداخلیة لمواضیعه الفرد بناء إلى اللوحة هذه بنا تؤدي : االشكالیة

 وٕاعادة الطیب الموضوع لبناء تصوراتها هشة تعكس  بصورة والطیبة السیئة المواضیع بین الحدود الحالة عالجت

والسند وأبرزت  الموضوع فقدان إثر تعیشه الذي االكتئابي الوضع أظهرت حیث,الخارجي  العالم مع عالقة لبناء

 العالم(داخلیا  یكون الى ارصان موضوع جید ولو منها بشكل واضح الصراع والوحدة ولجات الى محاولة

كما یتضح عجز في  الحاجة الى الحب والسند  وتظهرعلى حساب المواضیع السیئة والمضطهدة   )الداخلي

  .التعامل مع اآلخرین

 :للحالة  جدول یمثل مجموع السیاقات الدفاعیة

  السیاقات االولیة  سیاقات التجنب  سیاقات المرونة   سیاقات الرقابة 

A1 =08 

A2=17 

A3=10  

  

 

B1=09  

B2=18 

B3=02 

B5=02 

  

C=02  

CF=05 

CP=21 

CN=06 

CM=01 

CC=02 

CI= 05 

CL=01  

E=17  

  11:المجموع   43:المجموع   31 :المجموع   35 :  المجموع

  

  : TAT  إختبار  أسالیب تحلیل

 A    الرقابة او الصالبة سیاقات الى استندت خطابها، فقد مستوى على وظفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 بالتفاصیل والتمسك سیاق الوصف نجد اللوحات ،حیث أغلب في للنظر ملفت بشكل األخرى هي التي ظهرت

(A1) الواقع وعدم ادراكها لموضوع  من االقتراب ومحاولة النزوة عن الحالة یشیر البتعاد والتي) 1 (اللوحة في

 )E1-1( بارز في اللوحة هو االلة في سیاق تجنب الصراع 

تفجر صراعاتها الداخلیة ونزعاتها المكبوتة  ان ترید كأنها . (A2)  الداخلي لعالمها مفرط استثمار ونالحظ 

 مختلف عبر عالمها لتغییر امكانیاتها ابراز الحالة حاولت لها ،حیث لما یحدث والمفسر المعین اآلخر في فتجد

والتعبیر عما هو  (E2_2)كما تناولت ببشكل بارز الموضوع السیئ وموضوع االضطهاد  . الدفاعیة اآللیات

ابدت مشاعر التساؤول واالستغراب والحزن واالحباط  بشكل بارز في معظم ،حیث  (CN)مشعور به ذاتیا 



لجأت فیها للعودة الى الواقع االجتماعي االعراف ) A2_4(اللوحات ، كما قدمت وصفا مع التعلیق بالتفاصیل 

كرت عناصر مقلقة دالة على الصراع بتفاصیل فقد  ذ (E1_4)مع ادراك لمواضیع مفككة  (A1_3)والقیم 

وضعیتها  على معبرة جد اكلینیكیة داللة یحمل بعدا قدمت ان الحالة  (B1_2)نرجسیة بسیاق التلقائیة 

،حیث ركزت على العالقات البینیة واستثمار هذه  العمیق النفسي وصراعها واألحداث الصدمیة التي مرت بها 

كما وظفت االسقاط لوضعیة   6، 5، 4، 3،  2:ایضا  خصوصا في اللوحات العالقات في معظم اللوحات 

خطاباتها ما ادى  في وظفته كما الحالة الى استخدام االسقاط الصریح الذيالحالة وواقعها ومشاعرها السیئة  ، 

 . خطابها في الحالة مكنونات تكشف صریحة تعبیرات الى خروج

  والدفاع  النزوي التعبیر بین واإلیاب الذهاب, الداخلیة الصراعات على خطابها في الحالة أكدت

A2-4 )  (4اللوحة  في بها عبرت النزوات خالل من  الشخصیة النفسیة الصراعات على بالتأكید والمرتبطة  . 

 الواقع مع نفسي وتفاعل تجاوب إلضفاء اللوحات غالبیة وفي واسع بشكل B ) (المرونة  سیاقات الحالة قدمت

بارز في اللوحات  بشكل ظهر (B1-1)الشخصیة  العالقات على التأكید كما ظهر سیاق ,االسقاط خالل من

05 ،GF6‘7 GF ،10 ، MF 13  التهویل والتمسرح سیاقات برزت حینفيB2-1) (ففي ,الحالة خطاب في 

 و الالأمن تعكس وكأنها  ,المحتوى قصر رغم ودرامیة مرعبة مشحونة بمشاهد القصة ان نجد(11) اللوحة 

 عنه عبرت الذي الخوف و التهویل فسیاق .الحدث من والخوف الرفض على ومؤشر .به تمر الذي الالاسقرار

 .للحالة ومقلقة سیئة مواضیع بناء خالل من

 من مكثف (C) الصراع تجنب سیاقات تظهر حیث ,خطابها مستوى على وضفتها التي الحالة سیاقات تنوعت

 الصراع لتجنب مؤشر یعتبر الذي, الصمت الحاالت من الكثیر في حاولت الحالة ان حیث ,السیاقات باقي

 حین في .اللوحات أغلب في یظهر حیث الصراع لكبت واضحة محاولةكما ابدت  .الشعور  مستوى على وقمعه

 التي المؤلمة الوضعیة عن عبرت حیث BM ,3 GF6 , ,16اللوحات في )( CN النرجسي  االستثمار یظهر

 الذي النرجسي التصدع مما  یثیر,حیاتها  من هام جزء تروي الحالة بها والحزن والكابة واالحباطات فكأن تمر

 الحیاة على للتأكیدCF)   (  سیاق في الخارجي للواقع المفرط برز االستثمار بینما .الداخلیة حیاتها یمس

 عدم الى وهذا راجع والخارج الداخل بین حدود وضع من خطاباتها خالل من الحالة تتمكن لم ذلك ومع .الیومیة

 من وظهر(E)  األولیة  العملیات بروز سیاق خطاباتها خالل من الحالة (لجأت  كما،  )CL( الحدود استقرار

 على ظهر والذي للحالة ، العدوانیة النزعة تبرز حیث ، (E2-3 )جنسي عدواني بموضوع مرتبط تعبیر خالل

 المواضیع في الالاستقرار سجلت حیث الزوج طرف من علیها یمارس الذي  العنف خالل من الواقع ارض

خصوصا مشاعر الحزن والدمار واالحباط والكابة الدائمة و الخارج ، الداخل بین تربط التي الحدود تلك وفقدها

    .واقعها تعكس المشاعر وكأن كثیرة اسقاطات سجلت كما في معظم اللوحات



  3BM، 01  , GF7 ،, MF13 04 ،5   ،7 GF، MF13 : اللوحات ظهرت بصورة واضحة في حیث

 هو ما على التأكیدمن خالل العدوانیة وكذا نزعاتها االكتئابیة   ورغباتها دوافعها مختلف عن الحالة وعبرت

   16،19كما تظهر واضحة في اللوحة البیضاء ) CN1(ذاتیا مشعور به

  اسقطت الحالة قصصا قریبة من :تفهم الموضوع أثار الصدمة النفسیة للحالة من خالل اختبار

االحداث التي عاشتها وااللم الذي عاشته خالل تجربة زواجها وطالقها في فترة وجیزة بعد احداث عنیفة 

تضح ان الحالة تعاني من ی،TATاختبار تفهم الموضوع من خالل االستجابات المقدمة في و عایشتها 

للصدمة النفسیة سببها ظلم زوجها لها خصوصا بعدما علم انها عدم استقرار نفسي واثار واضحة 

ستنجب له بنت حیث اشتد حقده علیها وتضاعف تعنیفه مما یثیر التصدع النرجسي الذي یمّس حیاتها 

ثار األراض كعاالمر الذي سبب لها آثارا نفسیة كبیرة حیث اصبحت الحالة تعاني من عدة ا. الداخلیة

كما لجات لالنسحاب االجتماعي والعزلة عن المحیطین بها كي تتجنب نظرات یة واالثار النفسجسدیة ال

اللوم او الشماتة  فقد اصبحت ترفض االتصال بالمحیط الخارجي قلیل الحدیث كثیرة الصمت تتخفى 

 مشاهد اللوحات  في اختبار وقد استطاعت ان تسقط معاناتها على  عن اعین االخرین معظم الوقت ، 

TAT  ،3 ، و 2ا البطاقة خصوصBM 13وكذا اللوحة  6و 4و MF  التي عبرت فیها  16، والبطاقة

مكنها من تفریغ صراعاتها خصوصا وان فترة زواجها استمرت عن وحدها والفراغ الداخلي الذي تعیشه 

اقل من سنة عایشت خاللها كل مشاهد العنف والقسوة ما جعلها تستجیب لالحداث الصادمة فتفقد القدرة 

   . ى السیطرة فیضعف االنا امامهاعل

من خالل نتائج المقابلة المفتوحة وكذا المقابلة العیادیة : التحلیل العام للمقابلة و االختبارات للحالة  -6- 2

النصف موجهة واختباري الرورشاخ وتفهم الموضوع نجد أن الحالة تعاني بعد طالقها وأحداث العنف الممارس 

علیها من طرف زوجها طیلة فترة الزواج بمختلف انواعه سواء المادي او المعنوي او الجنسي والذي شهدته 

تعاني  من اضطرابات نفسیة تتمثل جعلتها رمة هزت كیانها وعززت ارصان التصور الصدمي للحالة بصورة عا

 فالحالةمن أعراض واضحة العراض الصدمة سواء كانت هذه االعراض انفعالیة او سیكوسوماتیة ، او انطوائیة 

ازالت من اجل تكوین مرت بحالة صدمیة عارمة خصوصا انها قدمت كل التنصدور حكم الطالق مباشرة   بعد

،اتضح ان TATمن خالل المقابالت وتطبیق االختبار االسقاطي الرورشاخ واختبار تفهم الموضوع اسرة مستقرة ف

الحالة تعاني من عدم استقرار نفسي واثار واضحة للصدمة النفسیة سببها ظلم زوجها لها خصوصا بعدما علم 

ف تعنیفه مما یثیر التصدع النرجسي الذي یمّس حیاتها انها ستنجب له بنت حیث اشتد حقده علیها وتضاع

االمر الذي سبب لها آثارا نفسیة كبیرة حیث اصبحت الحالة تعاني من عدة امراض كأثار جسدیة . الداخلیة

تمثلت على سبیل المثال في الصداع الدائم  ، الدوخة ، زیادة ضربات القلب مع االرق وفقدان الشهیة التام ، 



الخ ، وكذا اثار على الجانب النفسي واالنفعال كسرعة االستثارة والغضب والبكاء المستمر واالرق ... االم المعدة

الدائم حتى فقدت طعم النوم وأصبحت تعتمد على تناول المهدئات والمسكنات كما لجات لالنسحاب االجتماعي 

ترفض االتصال بالمحیط الخارجي  والعزلة عن المحیطین بها كي تتجنب نظرات اللوم او الشماتة  فقد اصبحت

قلیل الحدیث كثیرة الصمت تتخفى عن اعین االخرین معظم الوقت ، وقد ظهر جلیا في نتائج الرووشاخ 

 خصوصا كثرة قلب البطاقات في كثیر من االستجابات وكذا في اإلسقاط على مشاهد اللوحات  في اختبار 

TAT زواجها استمرت اقل من سنة عایشت خاللها كل مشاهد  ، مكنها من تفریغ صراعاتها خصوصا وان فترة

  . العنف والقسوة ما جعلها تستجیب لالحداث الصادمة فتفقد القدرة على السیطرة فیضعف االنا امامها

ان الصدمة المبكرة تعتبر بمثابة عنصر مودي الى خلل في التنظیم ونقطة البدایة لالمراض "  ذهب مارتن ولذلك

النفس جسدیة اذ ان خلل التنظیم بالوظائف النفسیة یحدث بسبب احداث صدمیة تتجاوز قدرات الفرد على 

  لفة بقصد السیطرة االرصان العقلي ،فاالرصان العقلي هو العمل الذي ینجزه الجهاز النفسي في سیاقات مخت

  

  ، وقد وافقت النتائج المتوصل الیها من قبل الباحثة  ما كشفت " على المثیرات التي تقل الیه ویصبح مرضیا 

 ظهور في الجسدي العنف سمیة بعنوان  دور الشیخ حاج.زهیر و د الوافي عبد بوسنة / دعنه دراسة 

 زوجات من حالتین على عیادیة دراسة - الجزائري المجتمع في المعنفة الزوجة لدى النفسیة الصدمة أعراض

 الصدمة أعراض ظهور في الجسدي العنف أثر لمعرفة الدراسة هذه جاءت حیث – بسكرة والیة في معنفات

 بسكرة واستخدام والیة من حالتین على عیادیة دراسة خالل من المعنفة الزوجة ضد )الخوف -القلق( النفسیة

 من الجسدي العنف علیهن الممارس الحالتین أن إلى المضمون وتوصلت الدراسة وتحلیل العیادیة المقابالت

 مما لدیهن، ظاهرة كأعراض والخوف القلق لظهور وذلك النفسیة الصدمة أعراض من یعانین أزواجهن طرف

 .الزوجیة حیاتهن في واالستقرار باألمن الشعور فقدان في جلیا ذلك ظهر نفسیتهن على انعكاسهم إلى أدى

  .اآلخرین  ومع نفسها مع التوافق عن عاجزة مرضیة كتلة فعال فأصبحن

  :مناقشة النتائج على ضوء الفرضیات /   5

انطلقنا في هذه الدراسة بغرض التعرف على اثار الصدمة النفسیة لدى المراة المعنفة المطلقة وكان الهدف من 

الممارس على المراة من طرف زوجها في ظهور اثار الصدمة دراستنا هو التعرف على مدى تاثیر العنف 

النفسیة للمعنفة بعدما یودي بها العنف الى انتهاج الطالق كخیار للحد من معاناتها وقد انطلقت الدراسة من 

  :الفرضیة التالیة 



 . عرض المرأة للعنف وطالقها بسببه یخلق لها صدمة نفسیة تخلف لدیها جملة من اآلثارت

ومن خالل الدراسة العیادیة المعمقة الربع حاالت باستخدام بطاریة ادوات تمثلت في المالحظة العیادیة والمقابلة 

العیادیة بنوعیها المفتوحة والنصف موجهة وكذا تطبیق اختبارین اسقاطیین هما اختبار الرورشاخ ورائز تفهم 

لكیفي توصلنا الى تحقق الفرضیة االساسیة التي انطلقنا الموضوع وكذا تطبیق وتحلیل المقابلة العیادیة الكمي وا

    :الجزئیة التي مفادها انمنها اثناء بدء الدراسة وبالتعبیة تحقق الفرضیات 

 . اثار على مستوى النفسي یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه 1-

   . ى االجتماعي اثار على المستو  یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه - 2

  .اثار على المستوى الجسدي   یخلف العنف الزواجي للمرأة بعد طالقها بسببه - 3

وقد تبین من خالل الدراسة العیادیة لحاالت الدراسة ظهور اعراض واضحة للصدمة النفسیة اثرت وبشكل كبیر 

الجنسي ، وقد ادت االحداث على جهازها النفسي جراء العنف الممارس علیها سواء المادي او المعنوي او 

الصادمة التي تعرضت لها الحاالت االربع الى ظهور اثار الصدمة النفسیة على المستوى النفسي نتیجة احداث 

 وضعف للشخصیة العمیق الداخلي للتوازن وانهیار ضعف لحظة متكررة عایشتها حاالت الدراسة االربع  وفي

ظهرت اعراض الصدمة متزامنة مع صدور حكم  الحاالت ، لها تعرضت التي الصدمة قوة مواجهة على األنا

    الطالق للحاالت االربع

 اسرة مستقرة وعملت على ذلك بكل جهد فسبب فشل العالقةفكل واحدة كانت تسعى للزواج من اجل تكوین 

 الممكنة بالطرق وتصریفه اإلثارة فیض استیعاب الضعیف الهش األنا یستطع لمف النفسي ، للجهاز كبیرة استثارة

 .والفعالة مما جعل اعراض الصدمة تفجر بشكل بارز 

في سرعة حیث ظهرت اثار واضحة على الحاالت المدروسة للصدمة توصلت الیها الدراسة الحالیة تمثلت 

،واالحباط و القلق الدائم كثرة االنفعال المتمثل في التوتر و نوبات البكاء المستمر المتبوع بالصراخ : االستثارة

المستمر ،ظهور اعراض التظاهرات االكتئابیة ،هذه االعراض تزامنت مع تكرار معایشة الحدث الصدمي 

واجترار االحداث الصدمیة التي طغت على الجانب الشعوري للحاالت ، اضافة الى نقص الثقة بالنفس بشكل 

دراسة بعد الطالق الذي یعتبر العامل واضح مع نقص تقدیر الذات  والعدوانیة الواضحة التي طبعت حاالت ال

  .المفجر لظهور االعراض الصدمیة 

من جهة اخرى فقد ظهرت تاثیر الصدمة للمراة المعنفة والتي لجات للطالق كخیار بدیل على الجانب 

االجتماعي حیث لجات حاالت الدراسة لالنسحاب االجتماعي كوسیلة للهروب والتخفي عن اعین االخرین خوفا 



وم والشماتة او نظرا الحساسهن بالمهانة والعجز والتحقیر وانعدام السند والحمایة وكذا مراعاة لالعتبارات من الل

االجتماعیة والقیمیة في ظل مجتمع یشجع تعنیف الرجل ویعتبره من الفحولة والرجولة وربما هو الفهم الخاطئ 

الكثیر من االسر تربي ابناءها على مبدا العنف لمفهوم القوامة والتادیب في الشریعة االسالمیة السمحاء جعل 

كضرورة من ضرورات التحكم في االسرة والسیطرة على الزوجة النه من وجهة نظرهم ان المراة التي لم تتعود 

على الخضوع والسیطرة بفضل العنف لن تحترم زوجها واهله وستتمرد علیه حتما لذا تكون المبادئ التي یلقنونها 

الجانب العنیف منذ بدایة فترة الزواج كي ال تتمرد الزوجة وقد ظهرت هذه الفكرة واضحة جدا مع  البنائهم اظهار

حاالت الدراسة خصوصا الحالة االولى والثانیة والثالثة فقد اكدت  الدراسة مع الحالة الثالثة خصوصا المقابلة 

ر وحثه على زیادة ضربها وتعنیفها المفتوحة ان والدة زوجها تعینه وهو یضربها بالتشجیع والغبطة والسرو 

،واكدت الحالة الثانیة ان والدة زوجها واخواته یحرضونه لضربها بعد عودته من العمل وفي غالب االحیان 

وهو ...یعنفها لیس لخطأ اقترفته وانما ارضاء السرته واثباتا لرجولته فاذا ما عزف عن تعنیفها قوبل باالحتقار 

  .الرابعة التي تعتبر والدة زوجها اكثر الدوافع التي تدفعه لضربها وتحقیرها االمر الذي اكدته الحالة 

ذلك ان النموذج الذكوري ال یزال سائدا في منظومة القیم االجتماعیة التي ترى ضرورة فرض الزوج سیطرته 

تفضیل انجاب على جمیع افراد االسرة خصوصا الزوجة ولو باالكراه او العنف ویرتبط بهذا الموروث االجتماعي 

  . الذكور على االناث 

وهذه المعتقدات السائدة لدى بعض الرجال في تفضل الذكور على االناث كانت عامال رئیسیا للعنف حسب 

نتائج دراسة الحالة الرابعة ،فقد ازدادت معاناتها وتعنیف زوجها بعدما علم بان جنس الحمل بنت االمر الذي 

  .ویتفنن في تعنیفها وایذائها االمر الذي خلف لهن اثارا نفسیة ومعاناة واضحة  جعله یعاملها بكل احتقار وازدراء

هو أي عمل او تصرف عدائي او مؤذي او مهین یرتكب  هادي محمود: فالعنف ضد المراة كما ذهب الدكتور 

و غیر مباشرة بأي وسیلة وبحق أي امراة لكونها امراة یخلق لها معاناة جسدیة ونفسیة وجنسیة وبطریقة مباشرة ا

من خالل الخداع ، التهدید او االستغالل ،التحرش او اهانة وانكار كرامتها االنسانیة او سالمتها االخالقة او 

التقلیل من شأنها ومن احترامها لذاتها او شخصیتها ویتراوح ما بین االهانة بالكالم وحتى القتل ،وقد ثبت من 

از النفسي للزوجة المعنفة فیضعفه بتعاقب العنف واالذالل علیها خالل حاالت الدراسة ان العنف یخترق الجه

  .وبالتالي فهو عامل مولد للصدمة اذ تكرر وبالغ الزوج في استعماله 

الصدمة النفسیة تقاس حسب كمیتها ونوعیتها ولیس حسب طبیعة الحادث الذي اثاره بحیث " ان  مارتن:ویوكد 

ان متصارعتان فیما بینهم ،االولى تثیر الصدمة ،والثانیة تحاول یرى ان هذه الوضعیة تؤد الى تشكیل قوت

  "  .التخفیف من هذه االثار ومحاولة تفریغها 



العنف المتنوع  اضافة الى في ظهور اعراض الصدمة النفسیة لدى حاالت الدراسة الكبیر األثر له كان ما لعل و

بالنسبة للحالة  الطالق في اول عام للزواج ،هو اللجوء الىالزواج  بعد الممارس علیهن  الجسدي خصوصا

سنة من الزواج عجزت بعدها عن التحمل وقد لجئن  13االولى والثانیة والرابعة اما الحالة الثالثة فانتفضت بعد 

 الوقت في كان الى الطالق كخیار اجباري النهن لم تطقن تحمل قساوة الحیاة الزوجیة مع الزوج المعنف والذي

 في سریعا نفسها الحاالت ووصمة اجتماعیة للحاالت ووالدیهم فوجدت للعائلة بالنسبة والعار العیب یمثل ذاته

 هذه بتجاوز الكفیلة الدفاعیة والمیكانیزمات الوسائل لها تستلزم ولم إلیها الوصول تتوقع تكن لم أزمة حالة

 الصدمة مواجهة قوة على األنا وضعف للشخصیة العمیق الداخلي للتوازن وانهیار ضعف لحظة وفي المرحلة،

ظهرت اعراض الصدمة متزامنة مع صدور حكم الطالق الذي كان العامل  الحاالت االربع ، لها تعرضت التي

  .االساسي المفجر الثار الصدمة وبروزها 

 طلقینالم والدي ألسر وكذلك واألسرة لألفراد مؤثرة صدمة یشكل الزوجین بین للعالقة نهائیة كمرحلة الطالق إن

 شعورا أكثر وٕاحباطا و تأثرا أقل یكون ما عادة الزوجیة العالقة بإنهاء المطالبة یبدأ الذي الشخص ن بأ علما ،

  . بالذنب كما یعد الطالق تجربة مؤلمة لالبناء  اذ ان حاالت الدراسة االربع لدیهن ابناء 

 یلحق وأنه ، وتأثیره أقوى على  الشخصیة على أن وقع الطالق النفسي أعظم مما نتصور )2009(ویؤكد أمبار

 .المطلقة األم وخاصة صغار أبناء لدیهم الذین المطلقین على شدیًدا نفسی�ا ضرًرا

 األزمة أن یؤكد حینما)  Williams, et Dunne )2006 و دیون    ولیام“ دراسة إلیه خلصت االتجاه ونفس

 وتبعات والمادیة، العائلیة والضغوط جهة، من الطالق یحدثها التي الصدمة قوة بسبب تنشأ المطلقین بین النفسیة

   .أخرى جهة من الصغار األطفال وأعباء المحاكم،

لقد اثبتت الدراسة الحالیة ان العنف الممارس على الزوجة طیلة فترة الزواج یجعلها تفضل الطالق على ان 

معاناة نفسیة حادة وصدمة عارمة لما الت الیه تعیش تحت قسوة الزوج المعنف وبالمقابل هذه النتیجة تسبب لها 

تبرز اثارها على المستوى النفسي حیث تؤدي الى ظهور عدة اثار نفسیة مختلفة الشدة اتسمت بالقوة بالنسبة 

  .لحاالت الدراسة 

 ورة وقد وافقت النتائج المتوصل الیها عدة دراسات وبحوث في هذا المجال فقد توصلت الدراسة التي اجرتها الدكت

فات المعنّ  العنف ضد الزوجة وعالقته بالصحة النفسیة لدى الزوجات العربیات: قدرة عبد األمیر الهر  بعنوان 

بالسوید إلى وجود عالقة قویة بین العنف واالضطرابات النفسیة ونتائجها  الناجمة عنه كما ) مالمو(في مدینة 

أعراض ): مرتبة حسب قیم المتوسطات التي حصلت علیها( اوضحته النتائج التالیة حسب قوة التأثیر بالتدریج 

، 13، مشاعر الوحدة واالغتراب 13سدیة ، أعراض ج15،تعب وٕارهاق  18، قلق حول الصحة 21اكتئابیة 



( ، واخیرا األعراض الرهابیة 8، القلق االجتماعي 10، مشاعر النقص وعدم الثقة بالنفس 12اضطرابات النوم 

وهذه النتیجة تشیر إلى أن النساء المعنفات یعانین من اضطراب في صحتهن ).  5الفوبیا  –المخاوف المرضیة 

العنف الذي یصدر من اإلنسان تجاه ان هذه النتیجة تتفق مع األدبیات التي ترى أن وذكرت الباحثة . النفسیة 

اختالل في موازین الصحة النفسیة وبنفس الوقت هو سوء توافق داخل الفرد أوًال ومع المجتمع ثانیًا "اإلنسان هو 

تمثل الخلل االجتماعي  ال سیما أن العنف هو سلوك اجتماعي  تحكمه دوافع نفسیة وهو أیضًا ظاهرة اجتماعیة

خلل اجتماعي معروف عنه في علم األمراض : بأنه  أحمد فائق: بالشخصیة وهو كما عبر الدكتور 

أیضًا أن التوافق هو الشعور بالرضا عن الحیاة مضافا له التالؤم والتفاعل ثم فاعلیة ) اراجیل(ویؤكد " االجتماعیة

تماعیة وبذلك تتحقق في الفرد الصحة النفسیة في أحد جوانبها الفرد في العالقات الزوجیة واألسریة ثم االج

العنف والتي ترى أن )  2005المدني وعبد الرحمن في (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة . المتمثلة في السواء 

     .یؤدي إلى حدوث العدید من االضطرابات النفسیة والسلوكیة واالجتماعیة 

الجسدي من خالل االمراض السیكو سوماتیة والتي تحققت مع حاالت  كما تظهر اثار الصدمة على المستوى

الدراسة االربع ولعل هذه االمراض هي نتاج ترسبات االحداث الصدمیة منذ بدایة الزواج واصطدامهن بحیاة لم 

ى تكن احداهن تتوقعها فلم تستطع االنفصال في اول اسابیع الزواج خوفا من الفضیعة والوصم االجتماعي ما اد

بهن الى محاولة التكیف وتحمل الضغوط المتراكمة التي اثرت سلبا على صحتهن الجسدیة فقد ظهرت بعد  

  الخ ...الطالق اعراض الصداع ،الدوخة ،الخفقان الشدید ،الشحوب ،المعدة ،الهزال البدني ،فقدان الشهیة 

 اآلثار بعنوان العید فقیه .دا دراسة  وقد جاءت هذه الدراسة متوافقة مع عدة دراسات في الحقل االجتماعي منه

حیث توصلت نتائج هذه  الجزائر في " والمطلقات المطلقین من عینة على میدانیة دراسة"  للطالق النفسیة

 على عنیفة صدمة ذلك سیشكل المطلقین، أحد على شدیدا الطالق وقع كان إذا أنه الدراسة الى

 االضطرابات مقدمتها وفي  یوضحها كما السیكوسوماتیة االضطرابات من الكثیر منشأ الشخصیة،وتكون

 ،)مختلفة معویة وآالم المعدیة، والقرحة الشهیة، فقدان( تمس التي الهضمیة

 الیدین في الحكة كحساسیة( جلدیة ومشكالت مفاجئ، بشكل كخفقانه القلب ومشكالت الضغط وارتفاع

 فیصبحون المطلقین، لدى المناعة جهاز في تؤثر وقد الظهر، مستوى على وآالم المتكرر، والصداع ،)والقدمین

 إلى یلجؤون للذین المئویة النسبة بلغت حیث الطبي، العالج أنواع لمختلف استجابة وأقل المرض لتكرار عرضة

كما كضفت ذات  .المطلقات لدى  % 63.6  وبلغت المطلقین لدى % 85 تخصصاته بمختلف الطبي العالج

 بالدرجة یرجع وٕانما الطالق لصدمة فقط یرجع ال الشكل، بهذا السیكوسوماتیة االضطرابات هذه بروز إن الدراسة

 الطالق حدث إلى باإلضافة الضغوط هذه فتراكم الزواجي، االختالل من لسنوات الضغوط تراكمات إلى األولى

  تنمو األساس هذا وعلى .االضطراب ترسیخ إلى الزمن من فترة بعد أدت تبعات، من عنه ینشأ وما



 تظهر زمنیة فترة وبعد الطرفین، لدى األمر بدایة في االنتباه تلفت أن بدون بالتدرج، السیكوسوماتیةاالضطرابات 

 تناذر عن یتحدث عندما )  Selye 1970(سیلي  عنها تحدث التي للنظریة وفقا النفسوجسدیة، المشكالت

  :وهي مراحل بثالث یمر الذي  التكیف

 عن الضغط الناجم الخطر لمواجهة قواه كل ویستنفر الجسم، فیها ینشط مرحلة وهي :اإلنذار مرحلة 

 .المهدد للموقف فعل كرد باإلفراز الكظریة الغدد محیط هرمونات فتبدأ واإلرهاق،

 مع المشكل والتالؤم واإلرهاق، الضغط مسببات مقاومة الجسد یحاول المرحلة هذه في :المقاومة مرحلة 

هرمونات  من جدید احتیاط بتجمیع الكظر محیط فیقوم الطاقة، خزانات تمأل وهنا القائم،

 )corticostéroïde (الكورتیكوستروید 

 تستنفد قدرات المرحلة هذه المستمر، اإلنذار نتیجة المقاومة للقوى وتراجع تقهقر یحدث :اإلنهاك مرحلة 

 یمكن حال استمرارها وفي المثیرات، مختلف مع التفاعل عن عاجزا الجسم فیصبح التكیف، على الجسم

 .الوفاة خطر إلى الفرد یتعرض أن

توصلت واكدت ذات النتیجة دراسات عدیدة في الجزائر وكذا في العالم العربي وحتى الدراسات االجنبیة فقد  

النساء المعنفات لدیهن إلى أن ) اوریبرو(في السوید في مدینة  2007في العام    Karin Larsson دراسة

مشاكل نفسیة وجسمیة أكثر من النساء غیر المعنفات كما أن هناك فروقا بین النساء المعنفات تبعًا للفترة الزمنیة 

التي تعرضن فیها للعنف حیث كانت النساء المتعرضات للعنف لفترة ست سنوات أو أكثر لدیهن ضغوطًا نفسیة 

  .رضات للعنف لفترة اقلعالیة مع أعراض اكتئاب وآالم جسمیة أكثر من النساء المتع

امرأة تعرضت للعنف اتفقت نتائجها مع  4771على ) 2001( وفي السوید أیضًا أجریت دراسة في العام     

النساء المعنفات هن أكثر عرضة لالصابة باألمراض النفسیة والجسمیة من غیر : نتائج البحث الحالي في أن 

ان له دور أیضًا في التأثیر على الحالة الجسمیة والنفسیة لهن ، كما أن التهدید باستخدام العنف ك.  المعنفات 

، وان هناك ) كحالة مرض جسمي(من المعنفات إلى انهن یعانین من الصداع % 49فقد أشارت نسبة مقدارها 

  ). كحالة نفسیة(واإلرهاق    - اإلجهاد  - منهن یعانین من خوار القوى % 40نسبة مقدارها 

لعنف ضد الزوجة الذي یجعلها تفضل الطالق على ان تبقى حبیسة الزوج المعنف هو لذلك یمكن القول ان ا

موجود منذ القدم وخصوصا تعنیف االزواج لزوجاتهم في المجتمع الجزائري وبكثرة االن التنشئة االسریة وحركیة 

الذكور واالناث  المجتمع تعرف تغیرا مستمرا فقد عرف المجتمع الجزائري في االزمنة الماضیة بالتمییز بین

وتفضیل الذكور على االناث ،من اجل تعزیز السیطرة لصالح الذكور وهذا ما یجسد ما ذهب الیه اصحاب 

نظریة الصراع في ان منتهى التمییز في التنشئة هو تجسید الصراع وتغلیب الرجل على المراة واخضاعها 



ي یجعل المراة تقبل العنف واالذل وترضخ له لسیطرته بل وتنشئة االناث على االستكانة والخضوع االمر الذ

على اللجوء للطالق الذي یعتبر وصمة اجتماعیة التمحى لسنوات طویلة لكن في الوقت الحالي نجد ان المجتمع  

یشهد تغیرا واضحا واختالفا كبیرا عن السابق من ناحیة التنشئة والقیم حیث اصبحت البنت التختلف في مكانتها 

ظى بالحب والدالل ببیتها ربما اكثر من الذكور فتصدم  بواقع مختلف اثناء الزواج قد یخلق عن الذكر بل وتح

معاناة نفسیة وجسدیة واجتماعیة ال تنحصر اثارها في فترة الزواج فقط ولكن قد تتعدى اثارها الى ابعد من ذلك 

بناء وعلى االسرة ككل وقد تؤدي بكثیر بحیث تهدد لیس الكیان النفسي للمعنفة فحسب بل تؤثر على تربیتها لال

  .بها الى االنحراف اذا لم تجد السند والمعین او المكان الذي تلجأ الیه والدخل الذي یعیلها وابنائها  

 معرفة و المرأة إلى لإلساءة كنماذج والسیطرة العدوانیة "ب المعنونة Ratner دراسة وقد اكدت ذات النتیجة 

 العدوان بین العالقة مدى معرفة الدراسة هذه إستهدفتحیث  1998 علیهما، ترتبةالم النفسیة و الجسمیة اآلثار

 وقد.والكحولیات للمخدرات المرأة إدمان للمرأة ،وكذلك والنفسیة الجسمیة الصحة إلیها،وبین واإلساءة المرأة ضد

 من%8 و عدوان أو بدنیة إساءة بخبرة مررن قد السیدات من% 27 حوالي  أن :یلي ما إلى النتائج أشارت

 .شأنها من تحط أو تكرهها ألقاب أو بأسماء الزوجة مناداة 5% جنسیة  إساءة بخبرة مررن السیدات

 .الزواجیة  العالقة طوال واحدة مرة إساءة بخبرة مررن السیدات من %  38

  .العام خالل مرة من ألكثر إساءة بخبرة مررن %  22

 اإلحتقار ، كما و اإلهانة أو مسدس،الحرق أو بسكین التهدید إلى الضرب من اإلساءة أشكال تراوحت وقد

 تكرار والخجل ، وأن الذات تقدیر بانخفاض بشعورها ترتبط المرأة إلى اإلساءة أن إلى الدراسة نتائج أشارت

 للتنبؤ خطورة عامل یعتبر باإلساءة شعورها بالغضب،وأن شعورها المرضیة ، ومن األعراض من یزید اإلساءة

 المساء للمرأة الجسمیة الصحة تدهور على الدراسة هذه أكدت ذلك إلى إضافة  .و المخدرات الكحولیات بإدمان

 مدى شدتها،وعلى وعلى ) جنسیة -نفسیة  –جسمیة ( اإلساءة نوع على یتوقف التدهور هذا أن إلیها،إال

 تأثر مدى في هاما دورا المعرفیة المتغیرات لحقتها وتلعب التي اإلساءة لمدى الزوجة وٕادراك رؤیة تكرارها،وكیفیة

   .بهذه اإلساءة تأثرها مدى تحدد التي هي لإلساءة الزوجة إدراك فكیفیة .لها باإلساءة الزوجة

  

 

 

 



  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  



 الخــــــاتمــــــــة

  

الكبیــر للمــرأة ورفعه لمكانتها إال ال أحد یستطیع أن ینكــر انتهاك حقـــوق المـــرأة منذ القدم ، ورغم تكـــریم اإلسالم 

تزال  تعاني من االنتهاك الصارخ لحقوقها والمؤسف في األمر أن الدول اإلسالمیة تحقق المعدالت  أنها ال

  .المرتفعة في هذا المجال على وجه الخصوص 

ومن خالل هذه الدراسة اإلكلنیكیة ألربع حاالت تبین أن ظاهرة العنف ضد المرأة من طرف زوجها یجعلها    

تنتهج الطالق كخیار بدیل قد تخلف أثارا سلبیة على الزوجة المعنفة هذه اآلثار التي تؤثــر على جهازها النفسي 

لما التي تترك اثارها البعیدة المدى صدمة النفسیة وتتسبب في اختالل توازنـــه وهو ما یتسبب لها في إحداث ال

تشعر به هذه المرأة من مشاعر الدونیة المتمثلة في نقص الثقة بالنفس واالنطواء كعرضین هامین على المستوى 

النفسي باإلضافة إلى مشاعر الندم واللوم والیأس واإلحباط التي تالزمها والتي قد تدفع بها إلى التفكیر في 

ر أحیانا ، كما تبین من خالل النتائج المتوصل إلیها أن أثار العنف تتعـدى البنیة النفسیة لدى المرأة االنتحا

المعنفة لتشمل الجانب جسدي لما تخلفه من امراض واضطرابات نفسو جسدیة تجسدت في عدة اعراض كما 

عنف كمـا بینت الدراسة الحالیة یـؤدي بینته حاالت الدراسة ،ناهیك عن االثار الممتدة الى  األسـرة واألوالد فال

للطالق في غالب األحیان مما یتـرتب علیه تشتت األسـرة وتشـرد األوالد الذین یعایشـون مشاهـد العنف المتكررة 

بین والدیهم مما یجعلهم الضحیة األكبر نتیجة لهذا العنف ،وهذا االنفصال الذي یسببه العنف قد تتــرتب علیه 

یة تمس األوالد یمكـــن أن ینجم عنها انحرافهم في أسوأ األحوال ،هذا عن الجانب االسري فقط غیر عــدة أثار سلب

انه هناك انتقال لهذه االثار الى العالقات االجتماعیة حیث تشتت الروابط بین اسر الرجل والمرأة وتنجم عن هذا 

یأتي كرد فعل على االثار التي تخلفها  االنفصال الخالفات المتبادلة والمستمرة خاصة من اهل المرأة وذلك

  معایشة احداث العنف البنتهم 

ولتفادي هذه العواقب البد من االلتفات لهذه الفئة وٕاعطائها حقها من التكفل السیكولوجي لتتجاوز الصدمة     

ب المغیب في وتستطیع تربیة أبنائها على الوجه السلیم ، كذلك التكفل باألطفال ضحایا عنف والدیهم وهو الجان

قضایا العنف ضد النساء فاآلثار تتعدى بصورة مباشرة لألطفال كما ان العنف یهدد البنى النفسیة لألوالد ضحایا 

العنف والطالق في ان واحد وغالبا ما یعیش االطفال االحداث الصدمیة العنیفة بمختلف تفاصیلها لتنطبع في 

ا یجب التنبه لهذا الجانب بشكل معمق ودقیق لما تشكله هذه الفئة ذاكرتهم وقد تترك اثارا على المدى البعید ،لذ

من شریحة اجتماعیة هامة یقع على عاتقها عبئ البناء والتطویر مستقبال اذا اجتازت مرحلة الطفولة في ظل 

تنشئة سلیمة وتكفل سیكولوجي امثل ،وكذا یجب التكفل القانوني بالطلقات ضحایا العنف الزواجي من خالل 



یق إجراءات ردعیة أكثر صرامة وزجرا لهذا النموذج من األزواج الذي ال یرى في زواجه غیر دافع غریزي تخل

لتحقیق فحولته عن طریق العنف أن اقتضى األمر غیر أبه بمصیر أسرته وأبنائه لتجد المرأة المعنفة نفسها 

وتعزز اإلذالل والركون  ضحیة زوج همجي من جهة وضحیة قیم وأعراف وعادات تدین البوح واالنتفاض

والخضوع من جهة أخرى وتدین خیار الطالق من جهة ثالثة بأنه یشكل وصمة اجتماعیة تزید من عبئ وثقل 

المعاناة على هذه المراة من جوانب متعددة كما بینته نتائج الدراسة المعمقة للحاالت لتبقى هذه الضحیة حبیسة 

  .تحرك فعال ألي طرف معاناتها النفسیة ومشاعرها السلبیة دون 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  :التوصیات والمقترحات 

 العنف تفاقم من للتقلیل محاولة نقدم بعض االقتراحات والحلول فاننا نتائج من البحث له توصل ما ضوء على

  : األتيتتمثل في  حدته  من التخفیف اوضد المرأة 

 برعایة  المختصة الدولة مؤسسات( طرف من االنترنت على مواقع وانشاء والمؤتمرات الندوات عقد

المرأة   عن الخاطئة المفاهیم تغییر لمحاولة )الخ ...واالعالمیین المدني المجتمع ومنظمات االسرة

بفعل  خصوصا االزواج الرجال بعض اذهان في ترسخت والتي خاصة  بصورة والزوجة عامة بصورة

 :توضح  لمحاولة شرح و االجتماعیة التنشئة

 واالحترام المودة قوامها تنافس ال تكامل عالقة الزوجین بین العالقة ان. 

 مسؤولیة االسرة ویحمله كاهله یثقل الرجل على عبء هي بل تشریف ولیس تكلیف القوامة ان 

 .والتسلط للسیطرة سبیالً  ولیست ورعایتها

 ضد العنف الستخدام احیانا الزوج اضطرار حالة في ضوابط حددتها الشریعة االسالمیة هناك 

   .الزوجة واالصح ان یطلق علیها مصطلح التادیب ال العنف 

 عدوان الذكر من االبن به یشعر ما توجیه المختلفة الى االعالم وسائل طریق االمهات عن توعیة 

متنفس  وایجاد االنثى اي ومواجهته علیه الرد على القدرة لهم لالخرین خصوصا من اولئك الذین لیست

 عن وتوجیهه ضدها العنف بتدعیم بالنهایة تقوم من هي المرأة الن ) الهوایات الفن، كالریاضة،( له اخر

 .لالبناء الخاطئة االجتماعیة التنشئة طریق

 دورات لتعلیمهن اقامة خالل من للنساء المهني والتأهیل للرجال عمل فرص الیجاد الدولة جهود تظافر 

 .الزوجان لها یتعرض التي الضغوط من للتخفیف االقتصادي، الوضع لتحسین حرفة

 او صحي نفسي ایذاء یعانین فاكثرهن ملحة ضرورة النه المعنفات للزوجات ایواء مراكز ستحداثا 

 بحلول ناجحة یفكرن یجعلهن مما بالنفس والثقة القوة فیستردن الراحة یجدن مكان الى وبحاجة

 .لمشاكلهن

 رادعة للمعتدي عقوبات مع العنف من )الزوجة(المرأة  تحمي اخرى واستحداث القوانین بعض تعدیل 

 الطرائق افضل الى النساء توجیه على المدني المجتمع ومنظمات النسائیة المنظمات تدریب 



  مختصون حلها في یشارك الهاتفي باالتصال مشاكلهن ولحل الزوجي العنف مع التعامل في

 والنفسي في االجتماعي وللبحث االجتماعیة للخدمة مكاتب انشاء تعذر حال في ونفسیون اجتماعیون

 .الحالي الوضع ظل في السكنیة االحیاء

 الیجاد حلول والتدخل المعنفة المرأة شكاوي تلقي مهمتها  - نسائیة قانونیة  - مؤسسة  او جهة استحداث 

 .للعنف تعرضها دون لو حت الزوجةلصالح 

 شروط التكافؤ قبل الزواج مع مراعاة ظروف  مراعاة بضرورة النساء توعیة على تعمل جهة استحداث 

  .والنفسیة بعد الزواج اذا ارتضت به  االجتماعیة واالقتصادیة زوجها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 :ق ــالحــــــــــــالم

  :بنود المقابلة 

  تاریخ العنف الزوجي وبدایته

  وقتاه وكیفاش تزوجتي ؟

 وال مفروض ؟هل الزوج كان قابل الزواج 

 ؟شحال عندك أوالد 

 وقتاه بدا یعنفك ؟

 العنف الممارس ؟ أنواعما هي 

 العنف في رأیك ؟ أسبابما هي 

 كیفاش تعاملتي مع العنف الممارس ضدك ؟

 متى تم الطالق ؟ 

 كیفاش كنت قبل الزواج ؟

  محور االثار النفسیة 

 هل تشعرین بالذنب ألنك تزوجتي ؟

 اشیاء قبل الزواج ؟هل تحسي روحك تغیرتي في 

 هل تشعرین بالنقص في جوانب معینة ؟

 كي تشوفي روحك في المرأة واش تحسي  ؟

 تشوفي روحك سبب في العنف الممارس ضدك وال ال ؟

 تخافي یعنفك زوجك على النوم ؟

 بعد الطالق واش االشیاء اللي تغیرت فیك ؟

 الموقف الصادم  ؟ إزاءواشیه المشاعر اللي تواجهك 

 اللي مریتي بیها وال تحاولي تتجنبیها ؟  األحداثتخمي في 

 السوداویة ؟ - التشاؤم  –تحسي بالقلق 

 حاسة بالعجز على التحكم في مشاعرك ؟

 مفكرتیش في الهروب االنتحار؟- 

  محور العالقات االجتماعیة 

  واجهتي الناس بالعنف وبلي ادى بیك  للطالق؟

  ؟ تقدري تظهري في المناسبات العائلیة



 كي یجیوكم ضیاف تستقبلیهم وتخرجیلهم ؟

 عاله متحبیش تشوفیهم ؟

 تستقبلي المكالمات وتردي على المتصلین من االهل واألصدقاء ؟

 تقدري تكوني عالقات جدیدة ؟

 في مجال العمل عندك اصدقاء ؟

 لقیتي المساندة والدعم من االهل؟ 

  محور االثار الجسدیة 

  ؟- كوابیس  - متجیكش احالم 

  ؟-االرق  - اني من اضطرابات النوم تع

 وشیه االعراض الجسدیة اللي ولیتي تعاني منها بعد هذي التجربة ؟

 وقبل مكانتش عندك هذي االعراض ؟

 وبالنسبة للشهیة راكي تآكلي بصورة طبیعیة 

 من وقتاه وانت تعاني من هذي الحالة ؟

 تزوري بزاف الطبیب ؟

 وشیه انواع العالجات اللي تتناولیها 

 تتناولي ادویة الطبیب فقط وال تتناولي ادویة بدون وصفة ؟

 كي تشوفي طلیقك واش یكون شعورك 

 في االخیر واش تتمناي ؟

      

 

 

 

 

  

  

  

  



  

  المقابلة كما وردت مع الحالة االولى 

    01إلدماج ،عدد االوالد سنه ، المستوى التعلیمي جامعي ، المهنة عاملة في إطار ا 25السن 

  تاریخ العنف الزوجي وبدایته

  وقتاه وكیفاش تزوجتي ؟ - س

 زوجت لعام اللي فات وكان زواج تقلیدي من االقارب ولید خالتي   -ج

  هل الزوج كان قابل الزواج وال مفروض ؟  - س

 الال قابل وبالعكس هو اللي خطبني ، -ج

 شحال عندك أوالد ؟  - س

 طفلة خرجت بالحمل ولدت

 وقتاه بدا یعنفك ؟ - س

من اول اسبوع للزواج بعد العرس بأسبوع طلب مني نغسل لفریقوا نتاع صاحبوا باش یردهولو وأنا  -ج

مفقتش بلي بیاسة طاحت منوا راحت في الماء ضربني علیها وبعد اسبوعین ثاني ضربني ملمزلي ایدي 

 ثم اكتشفت انو ان نورمال وبعدها على اي سبة یضربني 

 ؟ علیك  ما هي انواع العنف الممارس - س

كلش خصوصا االیذاء النفسي  التهدید بالطرد والطالق یهز روحو میهدرش معایا  ویبطل  -ج

 مایشریش مستلزمات المنزل ، ابسط شيء یتقلب علي ، یضربني بالید یهجرني  انا لي نحاول نرجعوا

 ماهي اسباب العنف في رأیك ؟ - س

ي خایفني نسیطر علیه اي تصرف ندیروا نلقاه یدرس فیه ومن بعد یعود معلبالیش دیما یقول -ج

 یعاملني بقسوه باش منزیدش نفكر هذاك التفكیر تبالي مریض 

 متى تم الطالق ؟ - س

اشهر عندهم من ثم حتى بعثلي مساح بلي راني  6خرجت في رمضان رحت لدارنا قعدت بخاسك  -ج

 مطلقة 

وفي ماي صدر حكم الطالق ، قلت انا هللا وٕانا الیه راجعون غاضتني روحي اني وثقت فیه بصح  -ج

 , هو مهوش ناضج ومهوش قد الثقة نتاعي 

 كیفاش تعاملتي مع العنف الممارس ضدك ؟  - س

 مقدرت ندیر والوا خصوصا اني بعیدة ومعندیش وین نهرب نبكي ونوكل ربي وندعي وخالص  -ج

قبل الزواج ؟ ایییییه قبل الزواج كنت زاهیة ، متفاءلة كنت عادیة دمعتي متهبطش  كیفاش كنتي - س 

طول غیر مع ربي متفائلة منهتمش بأحوال الناس نحلم برك  بزوج طموحات منهم مؤشر في الحیاة  

 كان عندي امل في كلش حسبي اهللا فیه حطمني 



 هل تشعرین بالذنب ألنك تزوجتي ؟ - س

رصة قبل الزواج نبطل بصح مبطلتش قداه من حاجة تخلیني نبطل ومبطلتش، ایه كانت قدامي ف -ج

باین عصبي وقت الخطبة حتى كي یكلمني ومنهزش علیه لسبب نصلي وال مسمعتش الهاتف یعود 

 یعیط ویسب 

 هل تحسي روحك تغیرتي في اشیاء بعد  الزواج ؟ - س

باش یعیش كانت امور منهتمش بیها تغیرت عدت منوثق في حتى واحد الزم االنسان یعود قبیح  -ج

ضرك عدت نهتم عدت نهتم بدقائق االمور في الناس نشوف الناس واش راهي البسة ،نشوف الزوجات 

واش راهم مدایرین ونقارن وشیه العیب فیا نحوس على النقص اللي فیا حاسا بالنقص نعم علواه منیش 

 هي نظرة المجتمع اللي دیرلي هك (ا قیمتها عارفة كي یرفض الراجل لمرأه تعود مهیش مرغوبة یطیحله

 هل تشعرین بالنقص في جوانب معینة ؟  - س

عدت نشوف روحي اقل من االخرین كي نشوف وحدة ناجحة في حیاتها نقول وعاله صرالي كیما  -ج

 هك اكید فیا حاجة 

 كي تشوفي روحك في المرأة واش تحسي  ؟  - س

اجهش اصال كي نشوف روحي في المرایة نقعد غیر منقدرش نشوف لمرایا طول كي شغل منو  -ج

 نبكي

 تشوفي روحك سبب في العنف الممارس ضدك وال ال ؟  - س

ال الني مدرتش حاجة تخلي ردة فعلو عنیف حسب اعتقادي بخیر وعاله ضربت واش السبب  -ج

 منعرفش

 تخافي یعنفك زوجك على النوم ؟  - س

كي نرقد معاه نخاف منحسش باألمان في اللیل نوض مخلوعة وهو یتعمد یمكر باش میخلینیش  -ج

 رایحة یشعل الضوء یخبط نوض مفزوعة من النوم 

 ساعات كي نغمض عیني نتوقع راح یضربني في اي لحظة یجیني الكف

 - ج - جبعد الطالق واش االشیاء اللي تغیرت فیك ؟ تغیرت كي شغل دیت صفعة قویة من  - س

المجتمع كرهت الناس غیر نبكي منحب حتى واحد النوا اللي یهدر معایا یهدر على موضوعي ونحیب 

اللیل كامل وانا قاعدة ونبكي وفي النهار مندیر والو غیر راقدة ونبكي راقدة  نبكي   راقدة نبكي   نبقى 

 حایرة في االشیاء 

 نقول واش درت نیقى نقول غیر واش درتالملیحة كیفاش انقلبت نسیت اصال واش صرا واش السبب 

 واشیه المشاعر اللي تواجهك ازاء الموقف الصادم  ؟ - س

دیما غایضتني روحي وعدت نبكي وعدت غیر وحدي منشتي نقدر منشتي نسمع كنت بالحمل  -ج

البورطابل دیا نخبط فیه نرقد على بكیة ونفطن  - نعیط–ملتیش بصحتي ملتیتش بماكلتي دایما نبكي 

 بكیة بال ما نفیق على 

  تخمي في االحداث اللي مریتي بیها وال تحاولي تتجنبیها ؟  - س



نحاول ننسى بصح منقدرش كابوس نوض بیها نرقد بیها الفرق برك كي كنت عندو نحس روحي  -ج

ضغط شدید ما عندي حتى حریه  اي حاجة ینتقدها منیش رایحة منیش على ) سجینة(في حبس 

 فوق رغبتي  ندیرها حاجةطبیعتي اي 

 واجهتي الناس بالعنف وبلي ادى بیك  للطالق؟ - س

ما واجهت حتى واحد كنت الخبر قلت ممكن نتبدل ،وعارفة بلي هذا هو مجتمعنا راح یشمتوا فیا  -ج

وحتى منیش غالطة بصح راح یلومني انا ویردوا العیب كامل فیا انا الشيء اللي خالني نشعر بالنقص 

 فهمتي 

 ؟- التشاؤم– تحسي بالقلق - س

قلق فضیع ،كي واحد یمشي یقلقني خطواتو وال واحد یفتح الباب وال یغلقوا یقلقني حسیت روحي  -ج

 نفرغ واش في داخلي مع خوتي مع یتكلمو معایا نهاجم مكنتش هكا (بلي عدت نهاجم 

 حاسة بالعجز على التحكم في مشاعرك ؟ - س

 اش ندیر اي حاجة نعم عدت مربوطة معدتش قادرة ندیر اي حاجة ب -ج

كنت عارفة بلي ربي شایف فیها خیر وراضیة بصح بال منشعر نبكي علیه ودیما تجیني نوبات البكاء 

 ومرة كنت نبكي ونصرخ 

كنت مقیدة حاسة بلي المجتمع كامل یراقب قبل ما نلجا لك  كنت عاحزة حاسة روحي ضعیفة ، شحال 

اخطوني (من مرة تجیني نوبات ونعود في حالة مرة كلمتني جدتي مفقتش حطیت تلفون وعدت نصرخ 

 ونبكي یجیني شعور بلي عاجزة بصح منقدر ندیر والو ) اخطوني–

 ر؟مفكرتیش في الهروب االنتحا - س

فكرت في الهروب حبیت نبدل البالد نخرج باش منشوف حتى واحد كرهت العباد، حتى اقرب  -ج

 االقربون

 تقدري تظهري في المناسبات العائلیة؟  - س

ف حتى واحد كاین اشخاص كي نشوفهم نقول راهم حابین یشفاو و ال كرهت الناس ماني حابة نش -ج

 فیا معتش نشتي حتى واحد یحي 

 موقف ؟ واجهتي ال - س

 ولحد االن منیش مصدقة راني طلقت  تجنبت الموقف -ج

 متجیكش احالم ، كوابیس ؟ - س

 تجیني كوابیس نوض نبكي دایما نوض نبكي  -ج

 ؟- االرق–تعاني من اضطرابات النوم  - س

 عندي ارق تبدل نومي عدت في اللیل منقدرش نرقد طول غیر نبكي  -ج

  تعاني منها بعد هذي التجربة ؟ ایه الصداع الدائموشیه االعراض الجسدیة اللي ولیتي  - س

 الدوخة والغثیان ،القلون العصبي ولیسطومة والخبطة دیما في قلبي وفاشلة طول  -ج 

 وقبل مكانتش عندك هذي االعراض ؟  - س



 ابدا كنت حتى االسبیرین منحبش نشربها ضرك عایشة بیها  -ج

 ؟ وبالنسبة للشهیة راكي تآكلي بصورة طبیعیة - س

ایییه  انقطعت الشهیه نتاعي تماما ما عاد عندي رغبة في حتى حاجة كرهت كلشي منحبش نقرب  -ج

 للماكلة وحتى كي نأكل منعرفش واش راني نأكل القهوة حلیب اللي كنت نعزها والزم نشربها نسیتها

 من وقتاه وانت تعاني من هذي الحالة ؟  - س

 من بعدما روحت لدارنا وباشرنا اجراءات الطالق فقدت االمل في انو حیاتي تتغیر  -ج

  تزوري بزاف الطبیب ؟  - س

دیما یدیوني اهلي میلقاوش حل یدوني للطبیب ونفس الدوا یعطیهولي وكي كنت بالحمل بصح  -ج

 مكانش نتیجة 

  ؟وشیه انواع العالجات اللي تتناولیها  - س

 تقریبا عایشة بیها  المهدئات والمسكنات -ج

 -جتتناولي ادویة الطبیب فقط وال تتناولي ادویة بدون وصفة ؟ نتناول المسكنات دیما بدون  - س

  وصفة منقدرش نوض لوكان منشربهاش

 لقیتي المساندة المساندة واالهم من االهل؟  - س

حبو دایما یكونوا معایا الحمد هللا تبالي لوكان ملقیتش اهلي متكونش  حالتي كما هك وقفوا معایا  -ج

محبونیش نحاف من المستقبل حبوا یمحواوا الفترة السیئة اللي عشتها ساعات نبكي نحب نلبس عبایتي 

 .نروحلوا نقواوا واشیه السبة والحمد هللا 

الحالة تبدوا مضطربة لم ( تنهیدة طویلة الحمد هللا فیها خیر - نبقى غیر نبكي حابة ننسى مقدرتش 

 ) تحریك قفل المكتب  تتوقف بدیها عن

 كي تشوفي طلیقك واش شعورك ؟ - س

 خفت كي نشوفوا نخاف ،نخاف نحس بالضعف -ج

 في االخیر واش تتمناي ؟ - س

 نتمنى ربي یجیبلي حقي وینتقملي منو  -ج
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  المقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة 

  01سنة المستوى جامعي المهنة عاملة في اطار االدماح عدد االوالد 25السن 

  كیفاش تزوحتي ؟- س

  . زواج تقلیدي ،خدمت مع اختوا الصغیرة عجبتها خطبتني لیه  -ج

  كان قابل الزواج وال مفروض علیه ؟- س

  .الال كان قابل عادي  -ج

  ؟الد شحال عندك او  - س

  خرجت بالحمل جبت طفلة في دارنا  -ج

   وقتاش بدا یعنفك زوجك ؟ - س

  اول مرة عنفني في بدایة الزواج -ج

  واش حسیتي ؟ - س

  )وتخربش بالقلم بعد صمت لدقائق  (تضع یدها على رأسها وتستمر في البكاء  -ج



تنهمر دموعها غاضتني روحي حسیت ....) كملي (الباحثة اذا مقدرتیش نقطعوا المقابلة بعد بكاء مستمر - 

  معندي حتى قیمة 

 3السب ، یحقرني میقیمنیش ومیهدرش معایا بالیومین و - المسك من الشعر–وشیه انواع العنف الصفع - س

  الوا بلي منیش كي اخواتو ایام ، یطیح لي في المورال یحسبني دایما بلي منعرف ندیر و 

عالواه تتعنفي حسب رأیك ؟ في ابدایة كان یشتمني بسبب دارهم یحرشوه ومبعد قلت حاجة عادیة والنساء  -  س

  كامل تضرب ومبعد والف عادي على مكانش الكف ویقطش 

ال ناع اللیل حیت عن شوف وشكون ضربني بكف دارهم كي یعمروه اص 12خطرا  صونالوا التلفون على -ج

  مشاكلنا كامل سبب دارهم 

  ....كیفاش تعاملتي مع العنف الممارس ضدك ؟  تنهیدة عمیقة -  س

واش ندیر حسیت بنهایة الحیاة انها معندهاش قیمة تمنیت الموت احسن حاولت نغیر الوضع  معاه نفهم  -ج

  عاله وصلنا هكا ،لكن مستحیل حسیت بدمار شامل وخالص 

  وقتاش تم الطالق؟ -  س

  ....)تنهید(ماي خرجت زیارة لدارنا والیوم الثالث وأنا في دارنا رفع قضیة وهو لي قالي   في -ج

  كیفاش كنتي قبل الزواج ؟ -  س

  كنت طامحة كنت عندي امل متفاءلة كان عندي امل في المستقبل -ج

  تحسي روحك تغیرتي في اشیاء بعد الطالق؟ -  س

صدمة رایحة تبقى طول حیاتي مریحاش تحطیني ،والمشكل ایه كان عندي امل تتغیر حیاتي ضرك عادت  -ج

  .منیش ناسیة والوا المراحل كامل متفكرتها مقدرتش ننسى طول نتمنى برك الموت

  تشعري بالذنب ألنك تزوجتي ؟  - س

  ندمت خصوصا بعد الطالق ندمت عاله دیتوا -ج

  تحسي روحك تغیرتي في اشیاء بعد الزواج ؟-  س



الثقة بالنفس راحتلي عدت ...فه االمور منقدرش نقررها ومنیش واثقة في نفسي نهائیا ایه بعد التجربة ات -ج

  انسانة معقدة 

  عندك شعور بالنقص في جوانب معینة ؟ -  س

  حاسة بنقص كبیر وحسیت معندیش قیمة ال انا وال الحمل وحسیت بالظلم الكبیر  -ج

  كي تشوفي روحك في المرأه واش تحسي ؟-  س

  منحبش اصال نشوف روحي ونهدر وحدي نقول كن متت خیر واش قاعدة ندیر  -ج

  تشوفي روحك السبب في العنف الممارس ضدك ؟ - س

تبالوا هذیك الرجولة كي ) امه وأخواته(ال منیش السبة نوع من التعقد والنقص اللي عندوا وعندوا اسرتوا  -ج

 یضرب المرا ویعنفها 

  تخافي یضربك على النوم ؟  -  س

  ال عمرو مضربني على النوم  -ج

  واشیه المشاعر اللي تواجهك ازاء الحدث الصادم ؟-  س

عدت ضعیفة على مكانش نبكي ،نتقلق ثم منحملش النقاش ،عدت متشاءمة یاسر ،نحس روحي مش  -ج

 نحس بالسخانة، نحس بالضغط راه یطلعلي كي نتفكر في الموضوع وتسد الشهیة نتاعي االحباط ، مرغوب فیا ،

الیأس والكآبة وكنت مستعدة نخسر اي شيء مقابل ترجع حیاتي سعیدة ومنوصلش للطالق الماكلة مناكولش 

  نهائیا وأنا حامل 

  واش الفرق بین ضرك وبین فترة الزواج ؟-  س

  حسیت بالحریة كنت في قوقعة كنت محبوسة وخرجت كي خرجت لقیت روحي متخلفة في االمور كامل  -ج

  التحكم في مشاعرك  ؟حاسة بالعجز في -  س

بعد صدور حكم الطالق مباشرة قبضتني الفطة نهدر وحدي ومنیش مصدقة نقول هدي اكید منامة وراح  -ج

تفوت نعیط في الدار وصراخ جاتني  كأني في جنازة لدرجة انوا بابا وماما یعودوا یبكوا معایا لدرجة اني خممت 

  .مه مریت بیها حادةفي لحظة من اللحظات نزل الحمل اللي في كرشي از 



  مفكرتیش في الهروب االنتحار؟-  س

في لحظة خممت في االنتحار لو كان مجاش ایماني قوي كنت انتحرت نشوف في الدنیا بنظرة سوداویة  -ج

حسیت حیاتي ادمرت معندهاش معنى نخمم الصغیر كي یزید امه في جهة وابوه في جهة وهو یعاود  % 100

منیش حابة نعیش هدي التجارب كامل علیها تمنیت الموت احسن نتهنى من الواقع اللي الزواج وانا ندفع الثمن 

  عدت منیش واثقة في نفسي طول –راني عایشة فیه 

  واجهتي الناس بالعنف وبلي ادى بیك  للطالق؟ -  س

  نحكي غیر لدارنا الباقي میرحموكش وقادر یششفاو فیك  -ج

 تقدري تظهري في المناسبات العائلیة؟-  س

منروح حتى لبالصة الن حالتي متسمحش مجرد نشوف مع ابنهاو متهنیة  نقول عاله انا مش هكا  -ج

  ،ومنقدرش نخر حالني نبكي حالة دایما مالزمتني وانا منشتیش نبكي قدام الناس 

  وكي یجوك الناس للدار تخرجي؟ -  س

  ال منخرجش حتى كي نكون في الدار نهرب طول   -ج

  عاله ؟-  س

  من المواجهة نحس بالنقص نحس بالشماتة واللوم ضعف كبیر لحد االن مش قادرة نواجهنخاف  -ج

  تستقبلي المكالمات وتردي على المتصلین من االهل واألصدقاء ؟

  منجاوب حتى واحد ومنحبش یسقصوا علیا نحسهم یترقبوا في اخباري  -ج

  تقدري تكوني عالقات جدیدة ؟ -  س

 صعیب جدا ما عادت الثقة في حتى واحد  -ج

 في مجال العمل عندك اصدقاء ؟-  س

  منقرب من حتى واحد عالقاتي محدودة جدا  -ج

  لقیتي المساندة والدعم من االهل؟ -  س

  مساندة كبیرة ...ایه مساندة من دارنا من حمیع النواحي  -ج



  ؟    - كوابیس  -متجیكش احالم  -  س

ضغط كبیر منیش قادرة ...یها ونحكي لماما وال الختي ونحكي حتى لبابا من الضغط دیما نرقد بیها نوض ب -ج

كل مرة نشوف نبنى نتفكر حتى كي یكون بابا (ننسى والوا كوابیس دیما نتفكر في اي وقت في الیل ،في الخدمة

  وتخربش على الورقة)  نتفجر بالبكاء(وخوتي یلعب بیها نحسها مخصوصة 

 ؟ - االرق  -النوم  تعاني من اضطرابات-  س

منقدرش نرقد غیر بالمهدئات عند الطبیب بورطو راني بالحمل ونظل عند الطبیب بانتلي صعیب جدا نقدر  -ج

اللیل ....تمسح دموعها وتحربش على ورق امامها ویدها على خدها(نعقبها ،نفطن في اللیل على كوابیس 

  .نوض مخطوفة منرقدش نرقد نبات غیر نخمم في المشاكل نتاعي كي نرقد

 وشیه االعراض الجسدیة اللي ولیتي تعاني منها بعد هذي التجربة ؟ - س

والصداع ونحس طول قلبي یسطر علیا وعندي قلقة متخطینیشش خالص ...وقت الطالق عندي المعدة  -ج

 ودیما تحیني الدوخة 

  وقبل مكانتش عندك هذي االعراض ؟-  س

ة طول كلش تغیر عدت نمشي بالمهدئات واالسبرین نشربها كي الال مكنتش حتى نزور الطبیب كنت عادی -ج

  الماء 

 وبالنسبة للشهیة راكي تآكلي بصورة طبیعیة ؟-  س

مناكلش خالص كرهت االكل كرهت كلش  ومنحسش بالجوع دارنا یحاولني ناكل منقدرش ورغم اني بالحمل  -ج

  نحاول نقعد في االكل معاهم تغظني روحي نوض نروح نبكي وحدي 

  ؟ من وقتاه وانت تعاني من هذي الحالة  - س

ملي خرجت ورحت لدارنا وباشرنا اجراءات الطالق متقبلتوش نهائیا وتمنیت متكونش هكا النهایة قبل الزواح  -ج

واش  كنت نحلم بإنسان یخاف ربي وناس مالح وكنت متفائلة وبانتلي راني محضوضة بصح الواقع شيء اخر 

وبعد الزواج  ملقیت فیه والو حتى حلم حتى كلمة طیبة میقولوهاش،متهمنیش انا المادة ) استمرت لدقائق بالبكاء(

وال التحواس تهمني غیر الحنانة والكلمة الطیبة ملقیت والوا لقیت روحي قطعة اثاث في الدار حتى التلفاز خیر 

 منها على االقل عندوا قیمة 



  تزوري بزاف الطبیب ؟ -  س

  ه مش قادرة نتحكم في روحينروح للطبیب یاسر خطرا -ج

 وشیه انواع العالجات اللي تتناولیها ؟-  س

 ..نمشي غیر بالدواء ، الراس ،السولبیرید -ج

 تتناولي ادویة الطبیب فقط وال تتناولي ادویة بدون وصفة ؟ -  س

  الال نشرب وحدي بال وصفة  -ج

 كي تشوفي طلیقك واش یكون شعورك  ؟ -  س

  ... منقدرش نواجهوا وال تتقبلوا -ج

 في االخیر واش تتمناي من هدا التجربة ؟-  س

  .حابة ربي یجیبلي حقي منوا حاباتو یفطن ویفیق بلي الدنیا متتعاشش هكا وبلي راه ظلمني -ج

متمنیا لو كان ترجع االمور ونعیش حیاة طبیعیة بصح عالبالي مستحیل حیاتوا تبدلت وحیاتي تبدلت وكلش 
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  المقابلة كما وردت مع الحالة الثالثة                  

  ،المستوى التعلیمي ابتدائي ، المهنة عاملة في المطبخ 03سنة ،عدد األوالد  38السن 

  كیفاش تزوجتي ؟ -  س

 سنة  16على حب ومن الضغط اللي كنت فیه عند اهلي تزوجت وأنا عندي  -ج

  هو كان قابل ؟  -  س

 ایه كان ثاني یحبني -ج

 شحال عندك أوالد ؟ -  س

 ثالثة بنات  -ج

 وقتاه بدا یعنفك ؟ -  س

 من المدة االولى للزواج  -ج

 وشیه انواع العنف ؟ -  س

واهللا الشر كامل شفتوا منوا –یقفل علیا الباب ویخلیني حتى للمغرب بال اكل  - یضربني -یحقرني  -ج

حتى ضربني بالموس وكتفني بالحبل على حال  البنات یحب یجیب البنات للدار وأنا رفضتلوا حتى 

ة أالف المرات وهاذي اللي رآها عندوا كي طلقني كان یخون فیا شكیت بیه وحكمولوا بالحبس والخیان

 معاها ، االدمان یشرب الشراب والكیف والحبوب 

حتى المثلیة حشاك وهي السبب االساسي للطالق ،یمارس مع الرحال وعالقات شاذة حتى مع االحمرة 

 حشاك

  ما هي اسباب العنف في رأیك ؟  -  س

 المخدرات والشراب  والحبوب المهلوسة –الممارسات الجنسیة الشاذة  -ج

 اهلوا یهدوني یقولولو نزوجوك وفعال زوحوه

 كیفاش تعاملتي مع العنف الممارس ضدك ؟  -  س

 حسیت حیاتي خالص انتهت كنت نحلم اني ندیر دار نربي اوالدي بصح ملقیت معاه حتى مهرب -ج

ال جوري حبیت نقعد حتى على حسیت اني درت اكبر غلطة في حیاتي ندمت علیها اكثر مما تتص

 اوالدي حرمة بصح مقدرتش

  وقتاش تم الطالق؟  - س



سنة ومشفتش نهار خیر معاه على جال محبیتش الشارع وخفت من الشارع واش فیه  13قعدت  -ج

ووحدي بصح ملقیتش حتى مهرب ، مشفتش حتى خیر  معاه بثالث ایام مناكلوش سبب یضرب یسكر 

  ما عندي ما نقلك

 كیفاش كنت قبل الزواج ؟ -  س

 كنت صغیرة بكلي براءة نحلم نزهى عندي امل كبیر  -ج

 هل تشعرین بالذنب ألنك تزوجتي ؟ -  س

انا مقتنعة بالطالق وانوا هدا االنسان مستحیل راح نقعد معاه مندمتش على الطالق بصح تمنیت لو  -ج

والیتم خلتني ندیه بصح نطلب ربي كان اصال مدیتوش بصح اهللا غالب الظرةف اللي عشتها في دارنا 

 .یخلص الحق

 هل تحسي روحك تغیرتي في اشیاء قبل الزواج ؟  -  س

حسیت بالغلط اللي درتوا في حق نفسي دیت العبر وشفت مواقف عمري ما شفتها في حیاتي  -ج

تحقرت شفت الشر والخیر بصح دیت دروس معتش نوثق في الرحال نهائیا خویا معدتش نوثق فیه 

 .،كلمة رجل نكرها ومعتش نتعامل معاهم نهائیا اصال

 هل تشعرین بالنقص في جوانب معینة ؟ - س

 اكید یا استاذة نقص كبیر دیما نحس راني اقل من الناس ونحشم في مواقف  -ج

 كي تشوفي روحك في المرأة واش تحسي  ؟ - س

عندي اهتمام بوالو كرهت ایییه منحبش اصال نشوف لمرایا حتى اللبسة دیما نلبس نفس العبایة م -ج

 روحي تشوفي روحك سبب في العنف الممارس ضدك وال ال ؟ 

منیش انا بالعكس انا اللي درتلوا خلع وطلقتوا ،انا عطیتلوا فرص وصبرت معاه النوا الشارع میرحمش 

 بصح محبش یستقیم 

 تخافي یعنفك زوجك على النوم ؟ -  س

 نخاف حیاتي معاه كامل رعب وخوف عدت نشرب الدواء بصح الحمد هللا  -ج

 بعد الطالق واش االشیاء اللي تغیرت فیك ؟ - س

یاااسر حوایج فقدت الثقة في اقرب الناس تعرضت لمواقف قاسیة یاسر شفت الصالح والطالح  -ج

 تعذبت عدت صعیبة منخلیش روحي فریسة 

 ء الموقف الصادم  ؟ واشیه المشاعر اللي تواجهك ازا -  س

خیبه أمل عدت وحدي بقیت نخمم في نفس المشكل وخالص منخممش في اللي جاي خیبة كبیرة  -ج

 واش راح ندیر  - تنهیدة عمیقة –كنت نحلم بالزواج وباألسرة یصح ملقیت والوا 

  تخمي في االحداث اللي مریتي بیها وال تحاولي تتجنبیها ؟  -  س

یاخي منخممش یااستاذة اصال متغیبش على بالي لحظة وشیه المشاعر عندك طبیعیة خصوصا  -ج

 وعندك اوالدك وراح تلقاي صراع باش تعیشي 

 السوداویة ؟  - التشاؤم  –تحسي بالقلق  -  س



ایه قلق دائم معندیش امل نشوف غیر في السواد كلش سواد نبكي وحدي معظم اللیل وانا نبكي  -ج

  لت على الناس حالتي النفسیة تدهورت ،ضغط كبیر وننطوي انعز 

 حاسة بالعجز على التحكم في مشاعرك ؟ -  س

 ایه عجز كبیر نحاول ننسى ونبعد القلقة علیا منقدرش -ج

 مفكرتیش في الهروب االنتحار؟ -  س

  ایییه فكرت في كلش كي تضیق بیا نخمم نهج ونولي نستغفر ونطلب ربي یفرج      -ج

 ناس بالعنف وبلي ادى بیك  للطالق؟واجهتي ال -  س

 كاینة امور واجهت بیها وكاینة حوایج مقدرتش نقولها لحتى واحد اول مرة نحكیهالك انت فقط  -ج

 تقدري تظهري في المناسبات العائلیة؟ - س

 ابدا منروح لحتى بالصة ومعندي حتى واحد اختي منروحلهاش  -ج

 كي یجیوكم ضیاف تستقبلیهم وتخرجیلهم ؟ -  س

منحب نشوف حتى واحد مشاكلي تكفیني وساعات منفتحش لباب اصال كي تضیق بیا نخرج نمشي  -ج

 وحدي ندور حتى نتعب باش كي نروح نرقد منروح لحتى واحد 

 عاله متحبیش تشوفیهم ؟  -  س

 الناس تهز وتحط ومعدتش ندیر فیهم االمان  -ج

 واألصدقاء ؟تستقبلي المكالمات وتردي على المتصلین من االهل  -  س

منردش تعبوني یا استاذة اختي معدتش نحمل اللي فیا یكفیني غیر یششفاو فیك ویجیوك على  -ج

 مصلحتهم كي تخالص یرموك 

 تقدري تكوني عالقات جدیدة ؟ -  س

 بالعكس عدت انطوائیة یاسر نخاف من اي واحد مندیرش االمان لحتى واحد  -ج

 في مجال العمل عندك اصدقاء ؟ -  س

 الال معندیش نكمل خدمتي نروح  -ج

 لقیتي المساندة والدعم من االهل؟  -  س

شویة الیتیم یااستاذة كي یكونو الوالدین مكانش واحد میعوضك اختي وقفت معایا شویة مي خوتي  -ج

  ال عالقة عادي كل واحد غارق في مشاكلو 

 كوابیس ؟ -متجیكش احالم  -  س

 تجیني ایه ونوض مخطوفة ودیما خایفة ومقلقة  -ج

 االرق ؟ -تعاني من اضطرابات النوم  -  س

 معظم الوقت منرقدش وكي نرقد نفطن نص لیل للصباح وانا نخمم خصوصا على بناتي  -ج

 وشیه االعراض الجسدیة اللي ولیتي تعاني منها بعد هذي التجربة ؟  - س



الكولوا العصبي ، الجهاز العصبي نتاعي تخرب ، مشیت   شعري ینسل ضعفت ما بقى فیا والوا، -ج

ملقیت  همدجعند الحاح ابراهیم الطیب یوصفلي في المهدئات باش قدرت نواحه تخلیت على بناتي لدار 

     وین نروح انا ویاهم

 وقبل مكانتش عندك هذي االعراض ؟ -  س

وبالنسبة للشهیة  كلشي صرالي تبالي الطبیب قبل مكنتش نعرفوا ملي زوجت وشفت معاه الهم  -ج

 نقصت الشهیة ،ساعات مناكلش طول كلشي صماطلي  راكي تآكلي بصورة طبیعیة

 من وقتاه وانت تعاني من هذي الحالة ؟ -  س

ملي طلقت ورجعت صفر الیدین حملت كلش باش منوصلش لهذي النتیجة ولقیت روحي رجعت  -ج

 ة للصفر انا وبناتي نجر غیر في الذكریات االلیم

 تزوري بزاف الطبیب ؟ -  س

 ایه بصح نروح للطبیب الحاج ابراهیم وهو اللي وصفلي المهدئات  -ج

 وشیه انواع العالجات اللي تتناولیها  -  س

 المهدئات واالسبرین دیما عایشة معایا   -ج

  تتناولي ادویة الطبیب فقط وال تتناولي ادویة بدون وصفة ؟ -  س

 نشرب خصوصا االسبرین والمسكنات عایشة بیها  -ج

 كي تشوفي طلیقك واش یكون شعورك  -  س

 منتمناش نشوفو نحتقرو وال نشفق علیه وال نكروهو دمرلي حیاتي  -ج

 في االخیر واش تتمناي ؟ -  س

 نتمنى ربي یخلصلي حقي وعیني تشوف فیه وفي اهلوا و مانیش سامحتلهم  -ج
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  المقابلة كما وردت مع الحالة الرابعة                  



  فاش تزوجتي ؟یك -  س

تزوجت زواج تقلیدي منعرفوش خالص حاب یزوج یعرف خویا طلب منوا یزوجوا وحدة من   -ج

 خواتاتوا قبل جاب اموا واختوا وخطبوا وشهر دفعوا وداوني عادي 

  كان قابل الزواج وال مفروض علیه ؟ -ج

 قابل وعحبتوا  -ج

 شحال عندك أوالد ؟  -  س

 طفلة خرجت حامل ب -ج

  وقتاه بدا یعنفك ؟  -  س

 بعد الزواج بمدة قلیلة من البدایة بینلي بلي راهو عنیف  -ج

  وشیه انواع العنف الممارس ؟  -  س

بعدما حملت وعرفها طفلة دیما یسب هو  هو تقریبا العنف اللفظي دایما عایشة طول بیه خصوصا -ج

وامه وبعد الزیادة عشت عندوا في اهمال تام حتى الغرفة نتاعي خرجني منها عدت نرقد وحدي في 

الصالة یضربني بالكف ویخنقني ویخبطني على السریر وكي حتى متعحبوش الماكلة یخبطني مع 

ه متحملتش نطلع للسطح نبكي ونهبط اشهر عدت كي الكلبة كأني جاریة عند 09الحیط قعدت عندوا 

واحیانا الماكلة نأكل وانا نبكي غیر على حال البیبي في كرشي حتى بعد الزیادة یطردنا من الغرفة 

  ساعات نرقد في الكوزینة 

كان یهددني دیما بالزواج مرة اخرى دیما یحقر فیا یهدد فیا بالطالق، یضربني قدام اموا واخواتوا واالوالد 

كي عرف راني بالحمل بطفلة اداني لدارنا .هدد علیا قدامهم وهوما یششفاو فیا اموا خصوصا الصغار یت

وانا اللي رجعت مع اخویا الصغیر ...وقالي اقعدي ثم وقالي خالص نعطیك حقك وخالص نطلقوا 

ودتى كي وصلت قالي عاله رحعتي محبنیش على حال جبت طفلة عندوا احراج من الطفلة خصوصا 

وا هما حبین اوالد هو اصال تازم عاد مریض بمشكلة الطفلة تعقدت  میروحش ساعات وفي قدام صحاب

 اللیل یروح متأخر 

وشیه اسباب العنف في رایك؟ كل مرة على حاجة طول یعیط على الماكلة على العمل كي یلقى ضغط 

 ...في السوق كل مرة بحال متفهمیش ، تحراد اموا ساعات واختوا وكي حبت طفلة

 كیفاش تعاملتي مع العنف الممارس ضدك ؟  -  س

غاضني روحي قاعدة غیر نبكي حتى بعددما هدر معایا قاعدة غیر نبكي نحطلةا في العشاء  -ج

  ونبكي 

  وقتاش تم الطالق؟  -  س

 بعد ما زیدت معندیش حتى شهر من ورا الزیادة -ج

 كیفاش كنت قبل الزواج ؟ -  س

 كانت حیاتي عادیة طول متفاءلة عندي امل وطموح  -ج

  ؟حسیتي روحك تغیرتي في اشیاء  -  س



حاجة الحوایح اللي كان یقلل من قیمتي ندیرها ونهتم بیها عدت مهتمة غیر ببنتي عدت  نمقداه  -ج

حاطة على روحي ففي شكلي في تخمامي  معتش كیما قبل عدت نحسب حسابات دقیقة باش منخسرش 

عندي ریاضیات الزم نحسبها تخرجلي النتیحة قدقد ونخاف نغلط ومنیش النقطة كاني في عدت كلش 

امتحان معدتش حاسة باألمان عدت نحوس غیر على الضمانات ومعدتش نقدر ندیر النیة عدت نخاف 

 قبل كنت نعامل براحة عادي 

 هل تشعرین بالذنب ألنك تزوجتي ؟ -  س

حسیت روحي زربت ومسقسیتش ...هیه نحس بلي زربت روحي ودیما نقول واش داني روحتلوا  -ج

حسیت روحي قللت من قدري وكنت متساهلة معاهم في یاسر امور حتى الشرط مشرطش علیه انا 

 عمبالي راح یقدرني بالعكس 

 هل تشعرین بالنقص في جوانب معینة ؟  -  س

ل من النساء وفقدت الثقة في روحي وفي اي حاجة انا نقعد ایه نحس بالضعف الني مرا واني اق -ج

غیر نبكي وهو هذي اللي تقلقوا یحب یضرب ویسب وانت تفوتي ومتحسیهش بلي غالط ویتقلق یقولي 

 راكي مراة الزم تفوتي  ماشي كما انا وال راح دیري راسك براسي

 كي تشوفي روحك في المرأة واش تحسي  ؟  -  س

ایا ومننظرش تماما منحبش نحس روحي كارهتني لدرجة اني منیش حابة منحبش ننظر للمر  -ج

نخزرلها، نحس روحي منیش كاملة كي باقي النساء تغیظني روحي ونقول انا عاله مفیاش مساوئ على 

انا یصرا فیا منیش حاسدة وال غایره منها بصح نقول عاله مع اني كنت متحملة نقائص عدیدة ومع انها 

 یتحمل ویفوت وانا عاله واش درت دیما نقولها اقبح مني وزوجها 

 تشوفي روحك سبب في العنف الممارس ضدك وال ال ؟ -  س

منیش انا السبب هو اللي منیش عحباتوا هو اللي مراهش قانع بي معطاه ربي وانا اي حاجة ندیرها  -ج

 نشاوروا فیها هو اللي مش قدقد ، ممكن غیره من اهتمامي باسیل بعد الزیادة 

 تخافي یعنفك زوجك على النوم ؟ -  س

 نخاف ایه ومعظم الوقت نرقد وحدي  -ج

 بعد الطالق واش االشیاء اللي تغیرت فیك ؟  -  س

بعد الطالق شویة الخوف راح نتاع العنف بصح قاعدة حاجة دایما في قلبي على بنتي على بابا  -ج

ش روحي حتى وانا مزیدة وبنتي مراحش یدوملي ، ریحت من الضغط كان دیما ضاغط علیا یاسر ماقیت

صغیرة، كنت عندوا حاسة راني عسكري الزم دیري الحاجة وال عندك عقوبة ومن البدایة كنت متوقعة 

ندمت عالواه زوجت ورجعت على روحي نلوم في ..نوصلو الطالق بصح نهار الجلسة حسیت بروحي 

 روحي عاله غیر انا وزدت جبت طفلة متصوریش واش حسیت

 المشاعر اللي تواجهك ازاء الموقف الصادم  ؟  واشیه -  س

كنت نبكي بعد ما صدر الحكم حكمت بنتي وقاعدة نبكي نبكي ونعیط عاله دارلي هك ودارنا  -ج

یحاولوا یشجعوني على البكاء خطراه كانت ردة فعلي االولى كنت نضحك ملي روحت من المحكمة وانا 



ولوا معایا باش نتاقلم مع الوضع بانتلهم ساهلة وكي غیر نضحك دارنا حطوني راني هبلت وعادوا یحا

 قدرت نبكي حاولوا معایا باش نفرغ ونتنفس خافوا علیا من الكبت 

اشهر حسیت  9، بابا من نهار االول معجبوش وانا قتلوا المهم انسان صالح وخدام بصح صح قعدت 

هم ، كون غیر بطلت في الفاتحة حسیت بلي راني جاریة عند –انهم عقبو الوقت بیا تمتع بیا وطیشني 

اشهر  9عاله برك تمسخرو بیا ولدهم مش نتاع زواج ومسؤولیة اداني و..واهللا نردلوا حوایجوا كامل 

  بورطوا مفیاش الحوایج لكبیرة اللي توصل للضرب  ...ورجعني 

 تخمي في االحداث اللي مریتي بیها وال تحاولي تتجنبیها ؟  -  س

كیفاش خرجت هازة اسیل في ذراع ...غیر نفكر في المشكلة االخیرة  طول نخمم كنت منرقدش -ج

وقشي في ذراع كیفاه كان یقولي كیفاه وصلت االمور للطالق نضال غیر نتفكر وعطیت ایامات 

مناكلش حتى الجلسات بعد منروح نقعد ففي راسي منیش مصدقة نقول صح انا صرالي هك صح انا 

روحي غیر وحدي كانوا مكان حتى واحد معایا غیر اسیل  خالص رحت للمحكمة وصایي طلقت نحس

 برك عدت نشوف فیها غیر هي االمان 

 السوداویة ؟ - التشاؤم  –تحسي بالقلق  -  س

ایه دایما كنت حاسة روحي خالص كملت هنا كملت عندي اسیل نربیها وخالص معندي حتى  -ج

عندیش حاجة في راسي غیر بنتي حاجة نفكر فیها كنت نشوف فیه بطریقة سوداویة وضرك خالص م

 وخالص

 حاسة بالعجز على التحكم في مشاعرك ؟  -  س

ایه دیما نبكي ومتحضنة بنتي ولیل كامل وانا داكتها تحتي ونبكي نحسها غیر هي الحاجة الزینه  -ج

اشهر اللي قعدت معاه نقعد نضحك نضحك نجي ع نبكي نلقى روحي نضحك  09اللي ورثها في 

 ماشي نضحك من الفرحة نضحك على روحي كلشي نستهزا على روحي 

ول عاله غیر انا یصرالي هك وهذاك النهار حتى اسیل بعدما صدر الحكم نوضت نبكي ونعیط ونق

  محبیتش نهزها عطیتها ألختي

 مفكرتیش في الهروب االنتحار؟  -  س

  ساعات نولي نصلي ونستغفر  -ج

 واجهتي الناس بالعنف واللي ادى بیك  للطالق؟  -  س

 وخالصمصدومة بالعكس مواجهتش كنت ندرق مقدرتش نواجه حتى واحد مذابیا نبقى وحدي  -ج

  تقدري تظهري في المناسبات العائلیة؟  -  س

منخرجش اصال دیما قاعدة وحدي وعدت غیر نبكي لدرجة اني في السبوع نتاع ولد خویا مرحتش  -ج

 قلتلوا الناس كامل ینظرولي بلي مطلقة ویششفاو فیا

 كي یجیوكم ضیاف تستقبلیهم وتخرجیلهم ؟  -  س

نقفل الباب على روحي مذابیا میشوفني حتى واحد كي عدت منحبش الناس حتى كي یحي ضیف  -ج

 یجوا اهلي منقدرش نقعد معاهم واذا قعدت تلقیني غیر ساكتة حتى كي یحبدولي على الموضوع نسكت



 عاله متحبیش تشوفیهم ؟ -  س

حسیت حیاتي تحطمت والخر لحظة وانا منیش مصدقة نشوف بلي الناس كامل یخزروا فیا غیر انا  -ج

نشوف غیر في فالنة وفالنة الباس علیهم وانا مفیاش مساوئ كبیرة باه نعیش بهذي الطریقة اللي طلقت 

 دایما نتفكر واش درت معاه غیر الخیر عدت نشوف في الناس كامل یششفاو فیا نحس باللوم الشماتة ،

 یعرفو اخباري حتى وهم متحیرین علیا بصح منحبش نحكي 

 واألصدقاء ؟ األهلمتصلین من تستقبلي المكالمات وتردي على ال -  س

 ما نرد على حتى واحد الهاتف اصال نحیتوا  -ج

 تقدري تكوني عالقات جدیدة ؟ -  س

 صعیب جدا في الوقت الحالي فقدت الثقة  -ج

 في مجال العمل عندك اصدقاء ؟ -  س

 حالیا راني غالقة على نفسي في الدار -ج

 لقیتي المساندة والدعم من االهل؟  -  س

  لیومنا هذا وهما واقفین معایاایه  -ج

 ؟ - كوابیس  -متجیكش احالم  -  س

  منرقدش اصال وساعات نفطن على اصوات وبكاء  -ج

 ؟  - االرق  -تعاني من اضطرابات النوم  -  س

كنت منرقدش حتى یأذن الصبح وأنا نخمم ونبكي نشوف في اسیل راقدة في اللیل ونتحضن فیها  -ج

 . ونبكي خایفة 

 عراض الجسدیة اللي ولیتي تعاني منها بعد هذي التجربة ؟وشیه اال -  س

 الصداع ، الدوخة ، الفشلة ، الصداع المعدة الخبطة في قلبي نحس قلبي راح یحبس -ج

 وقبل مكانتش عندك هذي االعراض ؟ -  س

 الال كنت عادیة طول  -ج

 وبالنسبة للشهیة راكي تآكلي بصورة طبیعیة - س

 مناكولش لدرجة عدت نصوم -ج

 من وقتاه وانت تعاني من هذي الحالة ؟ -  س

 ملي زوجت وبعد الطالق حسیت بیها صح  -ج

 تزوري بزاف الطبیب ؟  -  س

 ایه خصوصا نتاع السبیطار  -ج

 وشیه انواع العالجات اللي تتناولیها  - س

 االدویة اللي یوصفهالي المهدئة خصوصا والمسكنان دواء الراس دیما میخطنیش  -ج

 ادویة الطبیب فقط وال تتناولي ادویة بدون وصفة ؟ تتناولي -  س

 في زوج دوا الراس بال وصفة  -ج



 كي تشوفي طلیقك واش یكون شعورك ؟ -  س

 منحبش نشوفو نحتقروا  -ج

 في االخیر واش تتمناي ؟ -  س

نوكل ربي نتمنى حاجة وحدة یجیب ربي واحدة مرآة دیر فیهم المنكرات كامل باش یعرف صح  -ج

 . وشكون انا ویقول اهللا یرحمك دنیا وآخرة ونوكل ربي 
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  : بعد عرضه على المحكمین  النسخة المعدلة لالستبیان

 -بسكرة  –جامعة محمد خیضــر 

 اإلنسانیة و االجتماعیة العلوم كلیة

 االجتماعیة العلوم قسم

  :تحكیم  استمارة

 : بعد و... طیبة تحیة ، الفاضل أستاذي

 أثار الصدمة النفسیة لدى المرآة المعنفة المطلقة ، حول العیادي النفس علم في دكتوراه رسالة إعداد إطار في

العنف الممارس على الزوجة من طرف الزوج وهل العنف هو السبب في  تقیس تحكیم أداة علیكم سنعرض

مطلقة بغرض استطالع میدان الدراسة  30استطالعیة مكونة من طالقها ، والمعد خصیصا لتطبیقة على عینة 

 حول الصریح رأیكم إبداء الكریم أستاذي منكم ورسم خطة عمل مبدئیة ثم استخراج حاالت الدراسة والمطلوب

 . التحكیم لغرض مرافقة جداول خصصت قد و االستبیان ، بأبعاد المتعلقة الفقرات و البدائل و التعلیمة

 

  :ثالث أبعاد من  تبیانسیتكون اال

  العنف الجسدي  : األولالبعد 

  النفسي اإلیذاء:  البعد الثاني

   العنف  الجنسي : البعد الثالث 

  .2، ال تنطبق  1تعطى الدرجات وفقا للترتیب التالي تنطبق تم 

                                

  



  معنا تعاونكم على لكم شكرا                                                       

  

 

  نبیل مناني/د: حیدر جوهرة                                    المشرف : الباحثة      

  

 

 

          

 التصحیح

سالمة العبارة من 

 حیث صیاغتها

 ارتباط العبارة بالمحك

 المراد قیاسه

غیر سلیمة   غیر    سلیمة  

 مرتبطة

 العبارة                مرتبطة 

 

  الرقم

  یضربني زوجي بطریقة عنیفة      

  أثناء الشجار یمسكني من شعري 

عند االختالف مع زوجي یرمیني باألشیاء 

  الموجودة حوله

  كثیرا ما أتشاجر مع زوجي 

  یتعمد زوجي هجري في الفراش

  عندما احتد مع زوجي في النقاش یصفعني 

  عادة ما یترك في جسدي اثأرا للضرب 

  استجیب لمطالبه الزوجیة رغما عني

  فشل زواجي سببه سوء اختیاري من البدایة 

  یتعمد زوجي إهانتي أمام اآلخرین 

  عادة ما یسبني زوجي ویشتمني

  یتعمد زوجي تجریحي عند االختالف معه

  ل شانا من اآلخرین یشعرني زوجي بانني اق

  یهددني زوجي بالزواج مرة ثانیة 

  یتدخل زوجي في أدق تفاصیل حیاتي 

  افتقد الرغبة الجنسیة في االقتراب منه

  أخاف دائما من إیذاء زوجي لي في الفراش

 یرغمني على القیام بأشیاء ال ارغب بها 

1 

2 

3 

 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 



 

  :األولیة لالستبیان النسخة 

 -بسكرة  –جامعة محمد خیضــر 

 اإلنسانیة و االجتماعیة العلوم كلیة

 االجتماعیة العلوم قسم

  :تحكیم  استمارة

 : بعد و... طیبة تحیة ، الفاضل أستاذي

 المطلقة ،أثار الصدمة النفسیة لدى المرآة المعنفة  حول العیادي النفس علم في دكتوراه رسالة إعداد إطار في

العنف الممارس على الزوجة من طرف الزوج وهل العنف هو السبب في  تقیس تحكیم أداة علیكم سنعرض

مطلقة بغرض استطالع میدان الدراسة  30طالقها ، والمعد خصیصا لتطبیقة على عینة استطالعیة مكونة من 

 حول الصریح رأیكم إبداء الكریم يأستاذ منكم ورسم خطة عمل مبدئیة ثم استخراج حاالت الدراسة والمطلوب

 . التحكیم لغرض مرافقة جداول خصصت قد و االستبیان ، بأبعاد المتعلقة الفقرات و البدائل و التعلیمة

 

  : كمایلي  أبعادأربعة  من تبیانسیتكون اال

  العنف الجسدي  : األولالبعد 

  النفسي اإلیذاء:  البعد الثاني

  العنف  الجنسي : البعد الثالث 

   العالقات االسریة : البعد الرابع 

  .2، ال تنطبق  1تعطى الدرجات وفقا للترتیب التالي تنطبق تم 

                                

  

 معنا تعاونكم على لكم شكرا                                                       

 

  نبیل مناني/د: المشرف           حیدر جوهرة                          : الباحثة    

 

 



 

  

          

 التصحیح

سالمة العبارة من 

 حیث صیاغتها

 ارتباط العبارة بالمحك

 المراد قیاسه

غیر سلیمة   غیر    سلیمة  

 مرتبطة

 العبارة                مرتبطة 

 

  الرقم

   همجیةیضربني زوجي بطریقة      

  أثناء الشجار یمسكني من شعري 

االختالف مع زوجي یرمیني باألشیاء عند 

  الموجودة حوله

  كثیرا ما أتشاجر مع زوجي 

   یتعمد زوجي هجري في الفراش

  عالقتي بآهل زوجي لیست مستقرة

  عندما احتد مع زوجي في النقاش یصفعني 

  را للضرب عادة ما یترك في جسدي اثا

  عني استجیب لمطالبه الزوجیة رغما 

  أهل زوجي یكرهونني

  اجي سببه سوء اختیاري من البدایة فشل زو 

  یتعمد زوجي إهانتي أمام اآلخرین 

  عادة ما یسبني زوجي ویشتمني

  عادة ما یبصق في وجهي 

  یتعمد زوجي تجریحي عند االختالف معه

  یشعرني زوجي بانني اقل شانا من اآلخرین 

  یهددني زوجي بالزواج مرة ثانیة 

 حماتي هي التي تحرض زوجي علي 

  یتدخل زوجي في أدق تفاصیل حیاتي 

  افتقد الرغبة الجنسیة في االقتراب منه

  أخاف دائما من إیذاء زوجي لي في الفراش

  یرغمني على القیام بأشیاء ال ارغب بها 

 زوجي یضربني حینما یحرضه أهله علي 

 كثیرا ما أتشاجر مع أهل زوجي 
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 یتدخل أهلي لحل الخالفات بیني وبین زوجي

 جي اهانة أهلي والشجار معهم یتعمد زو 

  عادة ما یخالفني زوجي الرأي 

  معي  تراودني مخاوف أثناء تواجد زوجي
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