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 المجرم المصاب بجنون الحريق وتأثيره على البيئة

 ميهوب يوسف،
 جامعة مستغانم

 مقدمة:
ال برل ة التي يواجهها اإلنسان المعاصرر التلوث البيئي يعد من المشاكل الكبير 

وأخطرها  وهو بحاجة إلى تكاثف الجهود كافة لمعالجتها والحد منهرا  وممرا يديرد 
نفسررا الرردور الوايرري فرري ديررادة خطورتهررا مررن خرر ل المشرركلة تعديرردا  أن لننسرران 

نشرراطاتا المختلفررة التررري أصرربحح تهرردد الحيررراة البشرررية  فيرر    رررن ت ثيرهررا فررري 
الكائنرراح الحيررة ا خررري ممررا يحرردث تتيرررا فرري الترروادن الطبيعرري للبيئررة ومكوناتهررا 

 المختلفة الحية منها وغير الحية 
ن الجررائ  التري تحردث بحدهرا مرن أجرل وبالتالي يعد لداما  لينا حماية البيئة م

ترروفير بيئررة سررليمة وم ئمررة للعرريم  إال أنررا مررن ناحيررة أخررري ندررول أن لننسرران 
دخل كبير في التلوث البيئي الذي يحردث مرن خر ل ارتكابرا لجررائ  تمري بالبيئرة 

أن نسررلط أو كمرا يدرال جررائ  بيئيررة فدرد يتعردد مرتكبري الجرررائ  البيئيرة إال أننرا نريرد 
وء  لى فئة تكراد ال تكرون معروفرة فري  رال  اإلجررا  أال وهر  المجرمرون المصرابون الي

بجنررون الحريررره أو هررروي اإلحرررراه بمعنرررى لهررر  ميرررل شرررديد إلرررى إحرررراه أشرررياء متعرررددة  
حيرث تدررو  هرذف الفئررة فرري بعرب ا حيرران برتحراه التابرراح وذلررش لشرعوره  برغبررة شررديدة 

دررررا  ا ول بررررالثروة النباتيررررة ثرررر  تترررروالى فرررري اإل رررردا   لررررى هررررذا الفعررررل الررررذي يمرررري بالم
المصررائل لتترر ثر الثررروة الحيوانيررة ومررا غيررر ذلررش ممررا يرربدي إلررى اإليرررار بالبيئررة ككررل  
ا مرررر الرررذي يجعلنرررا نطررررآل اإلشررركالية ادتيرررة  مرررا المدصرررود  لميرررا برررالمجر  المصرررال 

جرررل بجنرررون الحريررره ومرررا مررردي تررر ثيرف  لرررى البيئرررةال  ومررراهي أهررر  السررربل لع جرررا مرررن أ
 الحفاظ  لى بيئة سليمةال
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 أوال: تعريف المصاب بالحريق القهري
يسررررررررررمي الرررررررررربعب هررررررررررذف الظرررررررررراهرة أييررررررررررا بهرررررررررروي الحريرررررررررره أو اإلحررررررررررراه  

Pyromania   والهرويMania  هنراش مررن يسرميا بالدهرار فهررذف الظراهرة تسررمى
أمررررا الدهررررار  Mania1أييررررا بررررالحريه الدهررررري  والهرررروي يعبررررر  نررررا بمصررررطلي 

Complisiona  والمدصررود بررا ب نهررا أفعررال مررن  بيررل الطدرروي يررذكر العصررابيون
  ويشرعر فيهرا المصرال بهرذا المررب بررالثوران 2أنرا البرد مرن إتيانهرا أو الديرا  بهرا

 الشديد والحماسة  ند فعلا  مر من ا مور 
الحريرره الدهررري  بررارة  ررن هرروي شررديد لنحررراه والميررل نحررو إيرررا  النيررران 

نمط مرن المجررمين الشرواذ مداومرة هرذا السرلوش  ومعظر  بحيث ال يستطيع هذا الر
المصررابين بهررذا االنحررراف ذكررور مدارنررة مررع النسرراء ويتواجررد  نررد لرردي ا طفررال 
والبررالتين كررذلش  ولدررد تمررح م حظررة أن هررذا االيررطرال يظهررر مررن سررن مبكررر 

  إشررعال للحرائرره Yanellابترردءا مررن  مررر السادسررة  كمررا درسررح الرردكتورة  يانررال
تعمد   لى سرتين طفر  مرن بيرنه  ثمانيرة وخمسرين ولردا وبنتران ووصرلح بشكل م

    3إلى النتائج التالية
  يشررعل ا طفررال الحرائرره مررع وجررود تخرري ح مبداهررا إحررراه  يررو معررين مررن

ا سررة الررذي يكررون سرببا فرري منررع الحرل  ررن الطفررل أو يصربي منافسررا خطيرررا 
 للطفل في حل الوالدين 

 الطفرررل داخرررل وحرررول مندلرررا  لررري  مرررن الررردمار  تتسررربل الحرائررره التررري يشرررعلها
 ويطفئها الطفل نفسا في العادة وتكون داللة ذلش رمدية أساسا 

  يبرردي ا طفررال أنماطررا أخررري مررن السررلوش ال إجتمررا ي كررالهرول مررن المنرردل
 والتشرد والسر ة واإلفراط الحركي والعدوان 

 إل ا راح الحركيرة التري كثيرا ما يرتبط إشعال الحرائه باإل ا راح التعليمرة أو ا
 تعيه الطفل وتعطلا  ن التوافه االجتما ي 
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  يظهررر لرردي ا طفررال الحصررر الحرراد ويعررانون مررن ا حرر   المفرغررة والتخرري ح الترري
 تدور هجو  الشيطان أو ا شباآل أو الهياكل العظمية  لى الطفل 

  يظهر لدي ا طفال بعب الصرا اح الجنسية 
  تسعة أطفال من الستين طف  ظهور التبول ال إرادي لدي 
  هنررراش جما رررة خاصرررة مرررن مشرررعلي الحرائررره تتكرررون مرررن اليترررامى الرررذي كررران

 توافده  سيئا   في المنادل البديلة 
  يميررررل المراهدررررون إلررررى الررررذهال إلشررررعال الحرائرررره فرررري أدوا   يررررو ايجررررابي

 و يو سلبي  ويشعلون الحرائه من أجل االستثارة 
طفررل حتررى فرري كبررررف ممررا يرربدي ذلررش إلرررى و مومررا فرران هررذا الهرروي يرافررره ال

ارتكررال جرررائ  كترردمير الممتلكرراح وتصرربي لديررا ند ررة  ويررة نحررو إيرررا  الحريرره  
ويفسررف الربعب ب نررا انحرراف جنسري حيررث يسرتدر المرريب اللررذة مرن جرراء ربيررة 

  ويكمن سبل ارتباط النار بالجني من خ ل المراحل السرابدة لحيراة هرذا 4اللهل
ن الشواذ مصاحبا هذا اإلحساي بالدله والخوف والشعور بعرد  النوع من المجرمي

الم ئمرة بالنسربة للجرني المتراير  نرد االتصررال  وبالترالي يربدي هرذا إلرى البحررث 
 ررن وسرريلة أخررري لتصررريف الطا ررة الجنسررية الكامنررة فرري الشررخ  ا مررر الررذي 
يدرررود  نرررواح اإلشرررباع الجنسررري إلرررى االنحرررراف  وهرررذا مرررا هرررو وايررري بحيرررث أن 

لمصررال بهررروي إشررعال النرررار يشرررعل النررار بدصرررد اإلثرررارة الجنسررية وينتشرررر هرررذا ا
االيرطرال بررين المرراهدين مررن الررذكور وكلمرا داد اللهيررل ألسررنة اللهرل كلمررا أثيررر 

  5الفتى جنسيا و د يدذف بصورة تلدائية

 ثانيا: تأثير المصاب بجنون الحريق على البيئة
التابرراح وذلررش بوسررائل  حررراهإوفرري كثيررر مررن ا حيرران يررذهل المصررال إلررى 

مختلفة كاستعمال الو ود أو  ود الثدال  أو رمي الدجا   رن  مرد فري المنراطه 
التي تكون الحررارة مرتفعرة فيهرا  هرذا مرن طررف أنراي  راديين  ولكرن فري بعرب 
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النررررار مررررن طرررررف أشررررخا  مرررردربين مثررررل رجررررال اإلطفرررراء  إحررررراها حيرررران يررررت  
الواليرراح المتحرردة ا مريكيررة وبعررد  وأشررخا  مختصررين فرري مجررال الحرائرره ففرري

تحديدرراح طويلررة ترر  الدرربب  لررى رجررل إطفرراء تسرربل  ررن  مررد فرري حرائرره هائلررة 
فرري التابرراح ا مريكيررة ونررتج  نهررا الكثيررر مررن الخسررائر  فررتحراه التابرراح يرربدي 

 بالبيئة  اإليرارإلى 
وفررري بعرررب ا حيررران ال يعجرررل الشرررخ  الرررذي  رررا  بررراإلحراه أو المصرررال 

يه بمنظر ألسنة اللهل بل يعجل أكثر بمنظر النراي وهر  يتجمعرون بجنون الحر 
حول الحريه  وهناش حالة حدثح في أمريكا حيث أشعل رجل النرار تسرعة  شررة 

ألف دوالر أمريكري وأدلرى  033مرة في التاباح ا مريكية وبلتح حملة خسائرها 
 جابرا بشرردة بتصرريي مفرادف أنرا لر  يكررن معجبرا بمشرهد النيرران ولكررن الرذي أثرار إ

  أو بمعنرررى  خرررر حرررول 6هرررو منظرررر النررراي وهررر  يتجمعرررون حرررول مكررران الجريمرررة
 مكان الحريه 

ينرررتج  رررن انررردالع الحرائررره فررري التابررراح  ثرررار سرررلبية  ديررردة  لرررى الصرررعيدين 
 :7البيئي واال تصادي وهي كما يلي

  :تقلص المساحات الخضراء -ظاهرة التصحر  -أ
إلررررى صررررحراوية ال حيرررراة فيهررررا  إذ إن بالتصررررحر تحررررول ا رايرررري الدرا يررررة يدصررررد 

الحرائرره ترربدي إلررى الترردهور فرري حالررة ا رب تفدررد  نرردها الدرردرة  لررى اإلنتررا  الدرا رري 
 والتنوع الحيوي النباتي ما يترتل  ليها خسائر ا تصادية هائلة 

 الخسائر االقتصادية: -ب
أشررجار الصررنوبر إن الو ررح الررذي تحتاجرررا شررجرة الصررنوبر لتعطرري ثمرررا  هرررو 
خمسررة و شرررون سررنة  وخرر ل هررذا الو ررح  فررتن كررل هكتررار مررن أرايرري أشررجار 
الصررنوبر يحتررره يرربدي إلررى خسررارة تصررل إلررى حرروالى مئررة وخمسررون ألررف دوالر 

 خ ل خمسة و شرون سنة 
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أمررررا خسررررارة ا خشررررال جررررراء الحرائرررره فتدرررردر برررر الف الرررردوالراح فرررري غابرررراح 
 .السنديان والصنوبر البري والمثمر

الوطني مرن خر ل كلفرة إ رادة  اال تصادوفي اإلطار ذاتا تبثر الحرائه  لى 
التشجير  إطفراء الحرائره وت ثيرهرا  لرى الدرا رة إذ إن الحرائره تربدي إلرى خسرارة 
مسررراحاح شاسرررعة مرررن ا رايررري الدرا يرررة  باإليرررافة إلرررى خسرررائر فررري السرررياحة 

 البيئية 
بيئيررة ودرا يررة خطيرررة و ررد  يعتبررر انجررراف التربررة مشرركلةانجررراف التربررة: -ج

تلعررل  ة  أريررية  ررد تكررون مرردمر  انهيرراراحيرربدي فرري حررال هطررول ا مطررار إلررى 
ا شررجار دورا  فرري منررع انجررراف التربررة لررذلش فررتن احتررراه ا شررجار يرربدي  جررذور

 .إلى انجراف التربة وبالتالي إلى تدل  ا رايي الدرا ية
 شح المياه: -د

فيررررة حيررررث تسررررا د ا شررررجار التربررررة  لررررى تحررررافظ التابرررراح  لررررى الميرررراف الجو 
امتصا  المياف  وتتولى جردور ا شرجار مهمرة تصرفية الميراف مرن بعرب المرواد 

 اليارة  بل أن تصل إلى الينابيع 
 زيادة االحتباس الحراري والتغير المناخي: -ه

الكربرون  أكسريدمليراري طرن مرن غراد ثراني  إطر هتبدي حرائه التابراح إلرى 
فرري درجررة الحرررارة   لمررا   االرتفرراعالحررراري أي  االحتبررايالررذي يتسرربل فرري ديررادة 
طرررن مرررن ثررراني  5 حررروالييمرررت   أنكررران يمكرررن  ا شرررجارإن كرررل هكترررار مرررن 

  إحرا هااوكسيد الكربون لو ل  يت  
وتسا د التاباح أييا  في تلطيف المناخ  بر الت ثير  لى سرر ة الريراآل كمرا 

 ا  من أشعة الشمي وتعدل حرارة الجو إنها تمت  بعي
 القضاء على التنوع البيولوجي: -و

أن الحريرره يديرري  لررى التنرروع البيولرروجي فرري لبنرران إذ إنررا ترر  الديرراء  لررى 
مئرراح ا نررواع وا صررناف مررن ا  شررال البريررة والنباترراح والفراشرراح وهررذا مررا ال 
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مرررال ال تمرررت  يمكرررن تجررراودف  كمرررا أن الحريررره يررربدي إلرررى تكرررون طبدرررة مرررن الر 
 ا مطار مما يسبل انجرافها إلى ا نهار والدنواح 

 ثالثا: عالج المصاب بجنون الحريق
مرررع أنرررا ال توجرررد سياسررراح وايرررحة ومحرررددة حرررول  ررر   ايرررطرال هررروي 
إشرررعال الحرائرررره وبرررررغ  صررررعوبة  رررر   مثرررل هرررربالء المصررررابين لفدرررردانه  الرررردافع 

اسررتخدا  بعررب البرررامج الع جيررة لعرر   والحررافد لتلدرري العرر   إال أنررا البررد مررن 
هرربالء المصررابين مثررل برررامج العرر   السررلوكي والترري البررد أن تحترروي  لررى نظررا  

 .إشرافي د يه للحيلولة دون حدوث أي نوباح للشخ  المصال

 العالج النفسي: -1
 العالج النفسي السلوكي -*

الميرطرل  لرى يدو  الع   السلوكي  أو تعديل السلوش  في تناولا للسرلوش 
أسرراي مررن نظريررة الررتعل  التجريبيررة  وفرري هررذا اإلطررار نجررد أن ا  ررراب  شرر نها 
ش ن كل صور السرلوش غيرر التروافدي  متعلمرة  كمرا أنهرا مثرل كرل أنرواع السرلوش 
ا خررري  يمكررن التخلرري  نهررا  أو ندررول بعبررارة وايررحة إن العرررب هررو المرررب  

فري فهر  السرلوش  ن مفراهي  الرتعل  دة مرن مفراهي  مرولذلش كران مرن الميسرور اإلفرا
الشرررراذ مررررن غيررررر االلتجرررراء إلررررى تصرررروراح تتيررررمن تكوينرررراح الشخصررررية وأنررررواع 
الصررراع الخفيرررة  والعررر   السرررلوكي الرررذي ينبثررره  رررن النمررروذ  السرررلوكي للسرررلوش 
الشرراذ  ررد نمررا إلررى حررد يررتمكن معررا مررن أن يعررد برردي   ويررا  ررن النمرراذ  النفسررية 

اليررطراباح السرررلوكية ينبررع العرر   السررلوكي طرررريدتين  إلدالررة ا8الداخليررة للعرر  
  9هما
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 إزالة الروابط السلبية:  -1
إن مبيرردي هررذا النرروع مررن العرر   أي العرر   النفسرري السررلوكي يعتبرررون برر ن 
االيررررررطراباح السررررررلوكية  مومررررررا تتمحررررررور حررررررول روابررررررط سررررررلبية بررررررين المثيررررررر 

أمررا الناحيررة الثانيررة تكررون  واالسررتجابة  وبمعنررى أده تعتبررر ردة فعررل نتيجررة تعلرر  
ردة فعل نتيجة تعل  غير كافي بالنسبة للميطرل تتكون هذف  ن طريره غيرال 
أو انعدا  الررابط برين كرل مرن المثيرر واالسرتجابة  ولهرذا فرتن المعرالج النفسري فري 
هرررذا الخصرررو  يريرررد أن يخلررره روابرررط أخرررري جديررردة برررين المثيرررر واالسرررتجابة  

 ين الميطرل وبالتالي يعمل هذا  لى تحس
 خلق روابط جديدة وتعزيز السلوك المرغوب فيه: -2

يمكررن تحديرره ذلررش مررن خرر ل إيجرراد مررا يعرردد اسررتتبال االسررتجابة المرغررول 
فيهرررا وتديررري  فعاليتهرررا  فرررتن كانرررح هرررذف االسرررتجابة الجديررردة فعالرررة يجرررل تعديدهرررا 
ال ترر  البحررث  رررن أخررري أكثررر فعاليررة  وتررت  هرررذ ف وتررد يمها  نررد الميررطرل  واا

 العملية  ن طريه أربع تدنياح وهي 
  التعزيرررز االيجرررابيPositive Reinforcement :  ويفتررررب فررري هرررذف

الفنية إن إثابرة الفررد وتشرجيعا ماديرا أو معنويرا  لرى إتيران سرلوش مرا مرغرول 
 أو بناء يبدي إلى تد يما  ويدفع با  إلى تكريرف ومن ث  تثبيتا 

  التعزيرررررز السرررررالبNegativeReinforcement :  ويدرررررو   لرررررى أسررررراي
بعرادف مباشررة بعرد ظهرور  تعويب الفرد الميطرل لمثير غير سرار مدردما  واا

 االستجابة المرغوبة 
  العالج بالتنفيذAversion:  ويدو   لى إ رادة تشرريط االسرتجابة ال توافديرة

بمثيرررراح سرررليبة منفررررة وتكريرررر هرررذف العمليرررة وذلرررش وصررروال إلرررى فعرررل مرررنعكي 
كراهيررررة والنفررررور مررررن تلررررش االسررررتجابة  بحيررررث تصرررربي شرررررطي جديررررد  وهررررو ال

مصرردرا لملرر  برردال مررن الشررعور باللررذة  كتشررريش تنرراول الكحررول أو المخرردراح 
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بعدرررا ير مديئرررة أو مثيررررة للتثيررران والمتررر   وتشرررريط النررردوع للجنسرررية المثليرررة 
بمنظرررررر مررررربل  أو صررررردمة كهربائيرررررة مناسررررربة  لرررررى الرررررذرا ين أو السرررررا ين أو 

تررررى يصرررربي المررررريب  رررراب  للتديررررب أو التثيرررران أو الشررررعور الدرررردمين  وذلررررش ح
بمجرد التفكير في سلوكاح إجرامية شراذة حيرث تكرون الررادع بالنسربة  10با ل 
 لا 
  عكررس العررادةHabit Reversal:  وتدررو  هررذف الطريدررة الفنيررة  لررى تعويررد

الفررررررد الميرررررطرل وتعلمرررررا كيرررررف يكرررررون وا يرررررا لتصررررررفاتا وذلرررررش باسرررررتجابتا 
 المرغوبة   التوافدية أو

 :11العالج السلوكي المعرفي -*
  مررررن الفريررررية الترررري تدررررول برررر ن ا شررررياء الترررري Mikinbomانطلرررره  ميكنبررررو 

ن  يدولهرا النراي  نفسره  تلعرل دورا فرري تحديرد السرلوكياح التري سريدومون بهررا  واا
السررلوش يترر ثر بنشرراطاح  ديرردة يدررو  بهررا ا فررراد تعمرر  بواسررطة ا بنيررة المعرفيررة 

إذ يررررري  ميكينبررررو   أن الحررررديث الررررداخلي يخلرررره الدافعيررررة  نررررد الفرررررد  المختلفررررة 
ويسا دف  لى تصنيف مهاراتا  وتوجيا تفكيرف للديا  بالمهارة المطلوبة  كما يرري 
أييا ب ن تعديل السلوش يمر بطريدة متسلسلة في الحدوث يبردأ برالحوار الرداخلي 

رفي يركد  لى كيفية تديري  الفررد والبناء المعرفي والسلوش الناتج  وبعد البناء المع
لررى طريدررة  رردوف لسرربل هررذا االنفعررال هررل هررو سررببا أ   خرررو  ن  لسرربل انفعالررا واا

مرن وراء تتيرر الررد لحروارف الرداخلي ويجرل تحديررد  ويرري ميكنبرو  بر ن هنراش هردفا
الفررد للشرريء الررذي يريررد أن يحددررا والشرريء الررذي يرغررل إحداثررا فرري البيئررة وكيررف 

ي شريء يعردي أسربال سرلوكا وتو عاترا  رن  دراترا الخاصرة فري يدي  المثيراح و 
معالجررة الموا ررف اليرراغطة  كمررا يررري أييررا أن االنفعررال الفسرريولوجي يجررد ذاتررا 
لرريي  هررو المعيرره الررذي يدررف فرري وجررا تكيررف الفرررد  ولكررن مررا يدولررا الفرررد لنفسررا 
ث حرررول المثيرررر هرررو الرررذي يحررردد انفعاالترررا الحاليرررة  ويرررري  ميكنبرررو   بررر ن حرررردو 

التفا ررل بررين الحررديث الررداخلي  نررد الفرررد وبناءاتررا المعرفيررة هررو السرربل المباشررر 
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أن يدرو  الفررد ري بر ن  مليرة التتييرر تتطلرل في  ملية تتير سرلوش الفررد  كمرا ير
بعمليررة االمتصررا   أي أن يمررت  الفرررد سررلوكا برردي  جديرردا برردال مررن السررلوش 
الدرردي   وأن يدررو  بعمليررة التكامررل بمعنررى أن يبدررى الفرررد بعررب بناءاتررا المعرفيررة 
الدديمة إلى جانل حدوث بناءاح معرفية جديدة لديا  ويري  ميكنبو   بر ن البنراء 

حدد طبيعة الحوار الرداخلي  وهرذا ا خيرر أي ي Cognitivestructureالمعرفي 
الحوار الداخلي يتير في البناء المعرفري بطريدرة يسرميها  ميكنبرو   بالردائرة الخيررة 

Virtuonscycle إن  لررى المرشررد أن يعرررف المحتويرراح اإلدراكيررة  الترري تمنررع  
حرردوث سررلوش تكيفرري جديررد  نررد المسترشررد ومررا هررو الحررديث الررداخلي الررذي فشررل 

د أن يدررول لنفسررا ويجررل  لررى المرشررد أن يعرررف حجرر  ومرردي المشرركلة ومررا الفررر 
هررري تو عررراح المسترشرررد مرررن العررر    وأن يسرررجل المرشرررد أفكرررارف ومشرررا رف  برررل 
وأثنرراء وبعررد مرررور المسترشررد بالمشرركلة الترري يواجههررا  وتتيررمن  مليررة العرر   

  12السلوكي المعرفي ث ث مراحل
 :Self Observationالمرحلة األولى: مراقبة الذات 

يدو  الفرد كما يشير  ميكنبو   في فترة ما  برل بحروار داخلري سرلبي مرع ذاترا  
كما تكون تصوراتا وتخي تا سلبية  وخ ل  ملية العر    ومرن خر ل اإلطر ع 
 لرررررى أفكرررررار المسترشرررررد ومشرررررا رف وانفعاالترررررا الجسرررررمية وسرررررلوكياتا االجتما يرررررة 

 New Congnitiveنرراءاح معرفيررة وتفسرريرها حيررث تتكررون  نررد المسترشررد ب
Structure    ا مررر الررذي يجعررل نظرتررا مختلفررة  مررا كانررح  ليررا  بررل العرر  

وا فكار الجديردة تختلرف  رن ا فكرار الدديمرة غيرر المتكيفرة  وهنرا تحردث  مليرة 
إح ل أفكار جديدة متكيفة محل أفكار  ديمة غير متكيفة  إن إ ادة بناء تكروين 

إلى إ ادة تعريف مشك ح الفرد بطريدة تعطيرا الثدرة والرتفه   المفاهي  هذف تبدي
والدرردرة  لررى اليرربط وهررذف جميعهررا مررن مسررتلدماح  مليررة التتييررر واا ررادة تكرروين 
المفرررراهي  هررررذف ترررربدي إلررررى مسررررا دة الفرررررد  لررررى إ طرررراء معرررران جديرررردة لمفكررررار 

 والمشا ر والسلوكياح  
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بجنرون الحريره نفسرا  إن الخطوة ا ولى هي أن يعرف المريب أي المصرال
ج دور فرري لوكيفيررة تصرررفهوبالتالي يرربدي هررذا ا مررر إلررى ديررادة و يررا  كمررا للمعررا

  13معرفة تصرفاح ا فراد نحو أنفسه 
 Incompatibleالمرحلة الثانية: السلوكيات واألفكار غير المتكافئة

ThoughtsBehaviours: 
سترشرررد  رررد تكونررررح فررري هرررذف المرحلرررة تكرررون  مليرررة المرا برررة الذاتيرررة  نرررد الم

وأحردثح حرروارا داخليررا  نرردف  إن مررا يدولرا الفرررد لنفسررا أي حديثررا الررداخلي الجديررد 
ال يتناسرررل مرررع حديثرررا السرررابه المسررربول  رررن سرررلوكياتا الدديمرررة  وبالترررالي فرررتن 
الحررديث الجديرررد يررربثر فررري ا بنيرررة المعرفيررة لررردي المسترشرررد  ا مرررر الرررذي يجعرررل 

ل المفهررو  الجديررد الررذي اكتسرربا وجعلررا أكثررر المسترشررد يدررو  بتنظرري  خبراتررا حررو 
تكيفرررا  وهنرررا يسررررتطيع المسترشرررد أن يتجنررررل السرررلوكياح غيررررر المناسررربة ويختررررار 

 المناسبة وفدا لمفكار الجديدة 
  المرحلة الثالثة: المعرفة المرتبطة بالتغيير

CognitiousConcerning Change 
جديررردة خررر ل الحيرررراة  تتعلررره هرررذف المرحلرررة بررر داء المسترشررررد لمهمررراح تكيفيرررة

اليومية  والتحدث مع ذاتا حول نترائج هرذف ا  مرال  ويرري  ميكينبرو   ب نرا لريي 
المهرررر  أن يركررررد المسترشررررد  لررررى الترررردريل  لررررى المهرررراراح كمررررا يفعررررل العرررر   
السررلوكي  بررل التركيررد  لررى مررا يدولررا المسترشررد لنفسررا حررول السررلوكياح المتتيرررة 

سرروف ترربثر  لررى ثبرراح وتعمرري   مليررة التتييررر   الترري تعلمهررا و لررى نتائجهررا الترري
في السلوش  إن ما يدولا المسترشد لنفسا بعد  ملية الع   شيء هرا  وأساسري  
وأن  مليرررة العررر   تشرررمل  لرررى تعلررر  مهررراراح سرررلوكية جديررردة وحرررواراح داخليرررة 
جديرررردة وأبنيررررة معرفيررررة جديرررردة  إن  لررررى المرشررررد أن يهررررت  بالعمليرررراح ا ساسررررية 

البناءاح المعرفية  والحروار الرداخلي  والسرلوكياح الداخلرة مرن ذلرش   الث ث وهي
و ليرررا فرررتن  مليرررة العرررر   تبررردأ بتحديرررد السرررلوش الدرررردي  المرررراد تتييررررف والحررررديث 
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السررالل المتعلرره بررا  وتحرراول اسررتبدالا بحررديث داخلرري جديررد متكيررف ينررتج سررلوكا 
دال مرن الدديمرة  ومرن متكيفا يبثر فري تكروين بنراءاح معرفيرة جديردة لردي الفررد بر

  14ث  إحداث السلوش المرغول  وتعميما ومحاولة تثبيتا
 العالج الدوائي كتكملة للعالج النفسي -ب

يعتبررر هررذا النرروع مررن العرر    بررارة  ررن مسررا د ومكمررل للع جرراح ا خررري 
فمثلمررررا العدررررال يكمررررل العرررر   النفسرررري فرررري بعررررب ا حيرررران  فررررالع   الرررردوائي 

لمصابين مرث  بالسرر ة الدهريرة والحريره الدهرري يخصر  يكملهما  فا شخا  ا
فهرررذا يسرررا د  لرررى     Imipramineأو كمرررا يدرررال  Clomipramineلهررر  دواء 

خفرررب التررروتر و رررد  الهيجررران والرررو ي   ال أن العررر   الررردوائي لررريي ذو نتيجرررة 
  15مطلدة بحيث لا دور دا   فدط للع   النفسي

كاسرررتخدا   Varcoanaly sisتخررردير ويسرررتخد  أييرررا التحليرررل النفسررري تحرررح ال
وتوجرا ا سرئلة للمرريب وهرو تحرح التخردير ويسرا د ملري  Penthal Sodium درار 

حررررامب البربيترررروش وهررررو أحررررد المسرررركناح فرررري ا امررررة الرابطررررة العاطفيررررة بررررين المعررررالج 
  حيررث إن جميررع ا طبرراء النفسرريين يسررتعملون هررذف ا دويررة كبدايررة للعرر   16والمررريب

  17االستتناء  نها  ن لها دور فا ل في الع  وال يستطيعون 
 العالج الردعي -ج

يتفرره بعررب أطبرراء  لرر  الررنفي  لررى يرررورة  دررال مثررل هرربالء ا شررخا   
وفي نفي الو ح يرت    جهر  نفسريا  با تبرار أن ا شرخا  المصرابين برالحريه 

 التابرراح وغيرهررا وهرر  بكامررل و رريه  ولكرررن إحررراهالدهررري يرتكبررون أفعرراله  مثررل 
   ولهذا يعد العدال الرادع له  نفسيته يخيعون لندواته  و 

 خاتمة:
مرررن خررر ل مرررا تطر نرررا إليرررا فررري هرررذا المويررروع مرررن تحليرررل وتفسرررير للمجرررر  
المصال بجنون الحريه ومدي تر ثيرف  لرى البيئرة سرندول بر ن الجررائ  البيئيرة هري 

الفعررل حديدررة أفعررال مجرمررة ولكررن  لينررا فرري بعررب ا حيرران  بررل أن ننظررر إلررى 
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المجررر   لينررا أن ننظررر إلررى الشررخ  الررذي ارتكررل هررذف الجريمررة البيئيررة بحيررث 
تكون لنرا نظررة واسرعة  رن أصرل المويروع  ومرن تر  يسرهل  لينرا  مليرة البحرث 
 ررن حلررول مررن شرر نها أن تحررافظ  لررى الوسررط الررذي نعرريم فيررا  ولكررن ماجررذل 

لررى فئرراح اهتمرامي فرري هررذا المويرروع هرو أن هررذا المرررب يظهررر منرذ الصررتر  
معينررررة كمررررا ويررررحح سررررابدا ولهررررذا فعلينررررا تربيررررة الطفررررل وتعليمررررا الثدافررررة البيئيررررة 
السرررليمة  ن الطفرررل الرررذي يكبرررر فيمرررا بعرررد سيصررربي رجررر  فيمرررا بعرررد ويمكرررن أن 

النررررار واا جابررررا بهررررذا ا مررررر  ولهررررذف  إيرررررا يسرررربل أيرررررارا بالبيئررررة  ررررن طريرررره 
حول التنشرئة االجتما يرة  ا سبال ومن أجلها ارت يح أن تكون معظ  التوصياح

 والطفل 
  يجرررل تعديرررد الدراسررراح بالنسررربة لهرررذا النررروع مرررن المجررررمين  نهرررا تعرررد  ليلرررة

 مدارنة مع الدول ا خري المتطورة في هذا المجال 
  يررورة إنشرراء مراكرد للعرر   النفسرري داخرل السررجون  تهردف خصيصررا إلررى

الشررواذ لكرري تعمررل إجررراء فحوصرراح ودراسرراح نفسررية لمثررل هرربالء المجرررمين 
 وتساه  في ت هيله  النفسي واالجتما ي وذلش بتعديل سلوكه  

  يرورة متابعة ا سرة التري تحردث فيهرا الصررا اح برين الوالردين ممرا يربدي
 إلى العنف ا سري وبالتالي يبثر سلبا  لى ا طفال 

   لررى المدرسررة مرا بررة ط بهررا مرا بررة د يدررة مررن أجررل معرفررة سررلوكياته   كرر 
 لررى أن يعرررين أخصررائي نفسررري فرري المبسسررة التعليميرررة حيررث يعمرررل  يجررل

 لرى التواصرل مرع ا طفرال وكرذا معرفرة ويرعه  ا سرري والعمرل  لرى حرل 
 مشاكله   وكل هذا من أجل تحديه االنيباط النفسي 

  ترررروفير برررررامج تو يررررة لمسررررر تدررررو  بتثدرررريفه  حررررول كيفيررررة معاملررررة ا طفررررال
 والتعامل معه  في شتى الموا ف 

  يجررل أن تلعررل المبسسرراح االجتما يررة والثدافيررة والتربويررة واإل  ميررة  دورا
برراردا فرري المجتمررع وذلررش مررن خرر ل  دررد النرردواح والمرربتمراح والمحايررراح 
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حول ا سرة وغيرها  وكذا تشكيل لجان خاصة تعمل  لرى التو يرة وهرذا مرا 
 يسمى ب سلول الو اية 

 ي سرررررواء مرررررن الناحيرررررة العمرررررل  لرررررى حرررررل مشررررراكل ا سررررررة مرررررن  ررررردة نرررررواح
اال تصررررادية وحتررررى االجتما يررررة  وخصوصررررا حررررل مشرررركل ا طفررررال  نهرررر  

 المت ثرون بالدرجة ا ولى 
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