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 شكر وتقدير

  

  از هذا العملوفقنا إلجنالشكر واحلمد هللا الذي 

حتية تقدير و احرتام إىل كل من ساعدنا من قريب أو بعيد يف أسهامه على إجناز هذا العمل املتواضع الذي      

على ما بذلته من " بلعباس نادية " منه اجلميع و أوهلم األستاذة الفاضلة املشرفة    يستفيدنأمل أن يكون عمال 

.دات و مالحظات القيمة و قراءا املتواصلة لكل فصول البحث جهد وما قدمته إلينا من ارشا  

كما يشرفنا أن نتقدم بشكرنا لكل أعضاء اللجنة املناقشة الذين تفضلوا بقبول مناقشة هذه الدراسة          

وال يفوتنا أن نتوجه بالشكل اجلزيل إىل كل األساتذة بقسم علم النفس على كل ما قدموه لنا من معارف طيلة 

 مشوارنا اجلامعي 
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  :ملخص الدراسة 

دف هذه الدراسة إىل معرفة العالقة املوجودة بني تعرض املرأة للعنف و مستوى تقدير الذات لديها ، و قد مت 

إتبعنا . اختيار هذا املوضوع انطالقا من مالحظة هذه املشكلة يف احمليط االجتماعي اليت أصبحت منتشرة بكثرة 

هل يؤثر تعرض : البحث و كانت على النحو التايل  جمموعة من اخلطوات حيث قمنا يف البداية بصياغة اشكالية

 املراة للعنف على تقديرها لذاا ؟ 

يؤثر تعرض املرأة للعنف على تقديرها : الفرضية العامة _ : و لإلجابة عنها قمنا بصياغة فرضيات حبثنا املتمثلة يف 

 لذاا  

اجلانب   أما فصول  3لنظري الذي يضم اجلانب ا: اجلانب األول :  و قد تطرقنا يف حبثنا إىل جانبني 

حيث اتبعنا املنهج اإلكلينيكي ، الذي يناسب موضوع الدراسة : هو اجلانب التطبيقي ضم فصلني : الثاين 

سنة  و قد  44إىل  27و قد اختيار ثالثة حاالت من النساء ضحايا العنف ترتاوح أعمارهن ما بني 

متثلت يف املقابلة العيادية و اختبار تقدير الذات لكوبر مسيث ، و استخدم أدوات جلمع البيانات للحاالت 

أهم النتائج املتوصل إليها مت اثبات مجيع فرضيات الدراسة فالفرضية الفرعية االوىل كانت تتمحور حسب 

ن تقدير ذات هلدي 44– 38السن أظهرت نتائج اإلختبار و املقابالت أن النساء اليت  يبلغن من العمر 

سنة ويرجع لعاملني النضج و اخلربة ، أما الفرضية  27اليت تبلغ من العمر  3مقارنة مع احلالة متوسط 

الثانية أو ضحت النتائج أن اللفظي أكثر خطورة و حدة من اجلسدي فاحلالة اليت تعرضت للعنف 

مستواها  اجلسدي أظهرت النتائج االختبار أن هلما تقدير ذات متوسط مقارنة مع احلالة الثالثة فكان

والفرضية الثالثة ينخفض تقدير الذات للمرأة املعنفة ويعرقل من أدائها االجتماعي "  28" منخفض 

حيث حترم املرأة من حقوقها اإلجتماعية ومن العمل و الدراسة فالنتائج أظهرت أن العنف ضد النساء 

           . والتدخل يف عالقاا وعدم األخذ برأيها 

                ث                                             
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 مقدمة :

باهتمام كبري منذ ان تنبهت هيئة األمم املتحدة إىل مدى انتشار هذه الظاهرة  املرأةحتظى ظاهرة العنف ضد       

يف العامل ومدى خطورة العنف مبفهومه العام الذي يعد أساس معظم املشاكل املستعصية اليت يعاين منها العامل من 

. فقر و جهل و صراعات   

ظي و االجتماعي النفسي الصحي و االقتصادي فاملرأة تتعرض ألشكال خمتلفة من العنف اجلسدي و الف        

. ، كما يعترب العنف اجلسدي و اللفظي من أكثر أشكال العنف شيوعا   

فبالرغم من خطورة هذه الظاهرة و تزايدها يف السنوات األخرية يف كل اتمعات العربية و الغربية إال أنه ينظر     

. إليه الكثريين على انه شأن داخلي خيص أفراد األسرة وحدها   

ان اآلثار الذي " أة فحسب ما جاء يف التقرير الذي نشرته وزارة الصحة األملانية مبناسبة اليوم العاملي للمر        

يرتكها العنف على النساء تتلخص يف اخلوف و االرجتاف و ضيق التنفس ، صداع ،اسهال،آالم أسفل الظهر ن  

كما تؤدي أمراض العنف ضد النساء إىل الشعور بفقدان أمهيتهن و و إدمان املهدئات و تتطور الرغبة لديهن 

. يف ايذاء أنفسهن   

نتيجة لإلساءة و العنف تشعرهن بأن مقهورات داخل اسرهن مما ينعكس على ذوان و  فاملعاناة النفسية    

يشعرهن بالنقص و الدونية و بأن عدميات الفائدة و ليس نالك ضرورة لوجودهن و يفقدون الثقة بأنفسهن و 

 نفسية و اجتماعية  هذه الفئة من النساء جيعلهن غري مقبوالت لدى اآلخرين مما يتولد هلن مشاكل و اضطرابات
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و إن الدافع األساسي اليت تسعي له مجيع النساء هو . تؤدي إلضطراب مفهومهن عن ذوان و عن اآلخرين

أن تقدير الذات يدخل يف كل : " Albertحتقيق الذات و قبوهلن من طرف اآلخرين ، حيث يرى ألربت 

ير الذات اإلجيايب هام و أساسي جدا لدرجة ان كل السمات و اجلوانب الوجدانية للفرد و يعترب البعض أن تقد

  . بناءات الشخص تلعب دورا مهما يف تنظيمها 

ومن هذا املنطلق فان كل ما يهدد ذات املرأة و يؤثرا سلبا عليها كتعرضها للعنف يعرقل و مينع حنصلها على      

  حقوقها و حريتها اليت دف إليها و بالتايل تدين تقديرها لذاا 

و عليه جاءت هذه الدراسة كمحاولة ملعرفة مستوى تقدير الذات عند املرأة املعنفة و حماولني يف ذلك       

  تسليط الضوء على مدى انعكاس تعرض املرأة للعنف على تقديرها لذاا 

  هل يؤثر تعرض املرأة للعنف على تقديرها لذاا ؟ : إنطالقا من حبثنا تطرح االشكالية التالية 

  : ا تناولنا من هذه الدراسة جوانب متعددة منهاكم

يضم كل من اإلشكالية ، فرضيات الدراسة ، دوافع اختيار املوضوع ، األهداف : مدخل للدراسة : الفصل األول 

  . ، أمهية الدراسة ، التعاريف االجرائية ، الصعوبات 

  اجلانب النظري يضم فصلني أساسيني 

  له تعريفه ، العوامل املسببة له ، أشكاله ، آثاره و نتائجه و النظريات املفسرة : رأة العنف ضد امل: الفصل الثاين   

التعريف ، األمهية ، اخلصائص و العوامل املؤثرة يف تقدير الذات و النظريات : تقدير الذات : الفصل الثالت 

  . املسرة له 

  2  اجلانب التطبيقي و يضم فصلني 

الدراسة االستطالعية ، منهج الدراسة ،حدود الدراسة ، : نهجية للدراسة امليدانية اإلجراءات امل: الفصل الرابع 

  . عينة الدراسة ، أدوات الدراسة 



  عرض النتائج و مناقشة الفرضيات : الفصل اخلامس 

 .  و يف األخري اخلامتة و التوصيات والقرتاحات 
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 الفصل األول 

 تمهيد 

 االشكالية  -

 فرضيات البحث  -

 دوافع اختيار البحث  -

 أهداف البحث  -

 أهمية البحث  -

 المفاهيم اإلجرائية  -

 صعوبات البحث  -

 خالصة  -



  : مدخل للدراسة

سيتم التطرق يف هذا الفصل إىل اشكالية الدراسة اليت تعترب مضمونا هلذا البحث مرفقة بفرضيات الدراسة ، دوافع 

 . اختيار البحث و كذا األهداف و أمهية البحث وصوال إىل التعريف اإلجرائي ملتغريات الدراسة  

نستطيع االستغناء عنها يف بناء اتمع و بذلك  إن املرأة عضو فعال يف األسرة ، كما اا ركيزة أساسية ال        

كل ما يؤثر على املراة سينعكس سلبا على األسرة و على اتمع ككل ، ويشكل العنف ضدها شكال من 

أشكال التمييز ضدها و التعدي على حقوقها و حريتها كما يؤثر من جهة اخرى على نفسيتها و على تقديرها 

  لذاا 

سات إىل أن العنف ميس كل الشرائح النسائية ، حيث ميكن أن يكون من ضحاياه املرأة الفقرية وتشري الدرا       

و الغنية و املتعلمة واألمية ، املتزوجة واملطلقة و األرملة والعازبة ، الطفلة واملراهقة واملسنة و ميارس الطرف األقوى 

  . حديثة العهد فهي موجودة منذ القدم يف األسرة وبأشكال خمتلفة للعنف ، وال تعترب هذه املمارسات

بعد اإلطالع على الدراسات السابقة دف ان جند دراسة تناولت متغريي دراستنا ، إال أننا مل جند ذلك        

  : ن ووجدنا عدة دراسات خمتلفة تناولت كل متغري على حدى و ربطه مبتغري آخر ومن بني هذه الدراسات جند 

) السويد(  " العنف ضد املرأة" Lundg Renet,Al  2001و آخرون سنة  ندراسة لوندكري        

دفت هذه الدراسة إىل معرفة أنواع العنف املستخدم ضد النساء و آثار هذا العنف على حالتهن الصحية ه

العنف األسري و أثره "  Karin Larsson ) 2007( سنة  دراسة لكارين الرسون، والنفسية و اجلسمية 

هدفت هذه الدراسة ملعرفة الفروق الفردية بني النساء املعنفات " على الصحة اجلسمية و النفسية للمرأة املعنفة 

جسميا ، جنسيا ، نفسيا من قبل أحد افراد األسرة والنساء الغري متعرضات للعنف يف سالمتهن اجلسمية 

العنف ضد الزوجة وعالقته بالصحة النفسية لدى "   2008:  الهر قدرة عبد األمير  دراسة،والنفسية 

بالسويد و هدفت الدراسة ملعرفة أكثر أنواع العنف استخداما و ) ماملو ( الزوجات العربيات املعنفات يف مدينة 

و كذلك التعرف على العالقة بني العنف و الصحة النفسية لدى النساء املعنفات العربيات شيوعا ضد الزوجة 

هدفت " االساءة للمرأة ) " 2003( :دراسة هبة علي حسن  جند لدراسات عربيةادينة ماملو بالسويد أما مب

قلة الدخل ، البطالة ، ضغوط العمل ، و العالقات ( هذه الدراسة إىل معرفة عالقة املرأة باملتغريات االقتصادية 

 :  سة صفوت فرج و ناصر الشيخدرااألسرية و الشخصية ،ال اإلساءة للزوجة و العدوان عليها ، 
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الفروق بني املتعرضات للعنف و غري املتعرضات له يف متغريات االكتئاب ، الوسواس القهري ، ) 2004(

دراسة سفيان أبو اضطرابات الضغوطات التالية للصدمة ، اضطرابات النوم ، األبعاد املختلفة ملفهوم الذات 

مستوى و مظاهر العنف الزوجي املوجه ضد الزوجة و عالقته ببعض املتغريات االحتماعية و ) :  2006( نجيلة

  .السياسية 

هدفت الدراسة بشكل عام إىل تقدير حجم ومدى انتشار العنف الزوجي ضد الزوجة مبظاهر خمتلفة يف قطاع غزة 

دراسة أمل محمود السيد محمود الدوة و و عالقته ببعض املتغريات اإلجتماعية و الدميغرافية و السياسية ،  

املعرفية و اجلتماعية مبستويات تقبل  عالقة بعض املتغريات النفسية و) "2007(  زينب عبد المحسن درويش

هدفت الدراسة إىل معرفة خصائص النساء الاليت يتقبلن العنف الزواجي وما هي األسباب  " املرأة للعنف الزواجي 

  .اليت جتعلهن متقبالت هلذا العنف 

  :  التعقيب على هذه الدراسات_ 

ما يرتبط به من متغريات أخرى تابعة مثل الصحة تناولت الدراسات السابقة متغري العنف كمتغري مث         

وكل الدراسات توصلت إىل ان العنف ..... النفسية و الصحة اجلسدية و القلق واإلكتئاب و حماوالت االنتحار 

يؤثر على املرأة يف صحتها اجلسمية و النفسية ، كما حاولت الدراسات معرفة حجم و مدى انتشار هذه الظاهرة 

  .امهة يف انتشارها و العوامل املس

  

مفهوم "   ELLIS ;IS ;j  1999 جي. إس .دراسة أليس أما الدراسات األجنبية  اليت تناولت تقدير الذات 

هدفت الدراسة إىل حبث أساليب تقدير الذات عند املراهقني ، و " تقدير الذات عند املراهقني دراسة نيوزيلندية 

دراسة ديمو ، رض مع النظريات احلالية لعلماء النفس يف تقدير الذات معرفة إىل أي مدى تتوافق أرائهم أو تتعا

العالقات األسرية و تقدير ذات املراهقني ووالديهم هدفت الدراسة :   DEMO ET AL،  1987 و آخرون

 دراسة ولور، إىل فحص اإلرتباطات بني تقدير الذات لدى املراهقني و أبعاد التفاعل بني املراهقني و الوالدين 

1987  Brawn and LAUR  : ، هدفت لدراسة العالقة بني االنتماء و تقدير الذات لدى املراهني

طالب و طالبة ، وتوصل الباحث إىل أن هناك فروق ذات داللة احصائية يف مستوى  800ومشلت العينة 

الدراسات و ر الذات االنتماء لصاحل البنات و إن هناك عالقة موجبة ذات داللة إحصائية بني االنتماء و تقدي

تقدير الذات يف عالقته بالتنشئة الوالدية و األمن النفسي دراسة :  1989دراسة عالء الدين الكفافي  العربية 

هدفت هذه الدراسة للعالقة بني تقدير الذات و بعض املتغريات النفسية و االجتماعية اليت تقدير الذات  يف عملية

دراسة ، ميكن ان ترتبط به ارتباطا عميقا ، و هي التنشئة الوالدية كما يدركها األبناء و الشعور باألمن النفسي 

ة كما يدركها األبناء و العالقات تقدير املراهق لذاته ، و عالقته باالجتاهات الوالدي: "  1993محمد شوكت 

عالقة تقدير الذات للمراهق مبشكالته و حاجاته اإلرشادية مقارنة : "  2007دراسة أمزيان زبيدة ، مع األقران 

 هدفت الدراسة أىل التعرف على مشكالت املراهقني و معرفة عالقة تقدير الذات باملشاكل . بضوء متغري اجلنس 
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إهتمت معظم الدراسات إىل تقدير الذات عند املراهق و ارتباط تقدير الذات له :  التعقيب على الدراسات - 

عالقة بدور العالقة الوالدية يف تفسري مدى تقدير الذات للمراهق من منخفضي إىل مرتفعي تقدير الذات و 

رأة املعنفة ، ركزت الدراسة على تقدير الذات و ربطته بعدة متغريات لكنها مل تتناول تقدير الذات لدى امل

 . وهذا ما سنتناوله يف دراستنا 

 : هدفت هذه الدراسة ملعرفة مدى تأثر العنف ضد املرأة على تقديرها لذاا ومن هنا نطرح االشكالية التالية  - 

      هل يؤثر تعرض المرأة للعنف على تقديرها لذاتها ؟    

    

 * التساؤالت الجزئية : 

حسب نوع العنف املمارس على املرأة ؟ هل خيتلف مستوى تقدير الذات -   

هل خيتلف مستوى تقدير الذات حسب سن املرأة املعنفة ؟  -   

؟  من ناحية العمل  هل اخنفاض تقدير الذات للمرأة املعنفة يعرقل من أدائها االجتماعي -   

 * الفرضيات : 

.خيتلف مستوى تقدير الذات حسب نوع العنف املمارس على املرأة  -   

.مستوى تقدير الذات حسب سن املرأة املعنفة  خيتلف -   

  . من ناحية العمل  اخنفاض تقدير الذات للمرأة املعنفة يعرقل من أدائها االجتماعي - 

 دوافع اختيار الموضوع : 

 . معرفة مستوى تقدير الذات عند املرأة املعنفة  - 

 . مدى انتشار هذه الظاهرة و تأثريها على نفسية املرأة  - 

  .الصراعات الداخلية اليت تعيشها املرأة املعنفة حتديد  - 

 * أهداف البحث : 

.الفهم الشامل ألبعاد هذه الظاهرة  -   

.توعية اتمع و مسامهة يف اقرتاحات و حلول هلذه الظاهرة -   
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. حماولة الكشف عن طبيعة العالقة الوجود بني تعرض املرأة للعن فو انعكاسه على تقدير الذات  -   

.معرفة أكثر أنواع العنف تأتريا على نفسية املرأة  -   

. التعرف على النظرة املستقبلية للمرأة املعنفة  -   

 * أهمية البحث: تكمن أمهية تناولنا لدراسة هذا البحث: 

 تربز أمهية الدراسة احلالية يف تسليط الضوء على العنف املوجه ضد املرأة و البحث عن أسباب ودوافع حدوثه

. بار املرأة عضو فال يف تكوين األسرة بإعت -   

. تبني خفايا الظاهرة و ما تسهم ب من خالل النوازن يف نفسية املرأة بعد تتعرضها للعنف  -   

. التعرف على مدى تقدير النساء املعنفات لذوان و نظرة اتمع لديهن   -   

  : اإلجرائية  التعارف -

   . العامالت من النساء املطلقات  44-  28بني  من الفئة العمريةيف دراستنا على املرأة  نرتكز: المرأة 

هو أي تصرف عدائي أو مهني أو مؤذي حبق املرأة و يسبب هلا أذى نفسي أو بدين أو : العنف ضد المرأة

  .جنسي أو معانات مبا يف ذلك التهديد ، اإلكراه ، أو احلرمان من احلرية سواء يف احلياة العامة أو اخلاصة 

هو شعور املرأة املتعرضة للعنف بكينونتها النفسية ، اجلسمية ، العقلية ، االجتماعية ، املادية و هي : الذات *

  .مقاسة مبقياس تقدير الذات 

،وهذه "  كوبر مسيت"  ميثل الدرجات اليت حتصل عليها املرأة املعنفة من خالل اختبار:   تقدير الذات -

   جياب أو بالسلبالدرجات متثل تقييمها سواء باإل

 اخلالصة :

بإعتبار هذا الفصل يتحدد عن املوضوع الذي حنن بصدد دراسته سنحاول من خالل الفصول الالحقة       

" . تقدير الذات " و "العنف " عرض أكرب قدر من املعلومات اليت ستساهم يف التعريف ذين املتغريين   
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: تمهيد   

و ...... هناك الكثري ممن يسيؤن لزوجام آو بنام أو أخوام قد تكون إساءة لفظية ، جسدية ،اجتماعية 

حيدون ألنفسهم أعذارا تربر هذه اإلساءة و جتعلهم مقنعني مبا يفعلون معللني ذلك حبقهم يف ان تليب املرأة 

  . متطلبام غري آني حباجاا  و متطلباا هي نفسها 

و يف هذا الفصل سنحاول دراسة مفهوم العنف على النساء و إلقاء الضوء على األسباب و العوامل املؤدية       

 لتعنيف املرأة و رأي النظريات النفسية يف هذه الظاهرة

 1/ مفهوم العنف 

اخلرق باألمر وقلة الرفق به ، و التعنيف يعين التوبيخ و التقريع و اللوم ، أما من الناحية السوسيولوجية  :لغة  - 

االجتماعية فهو استخدام الضغط أو القوة أو استخدام الغري املشروع أو غري املطابق للقانون الذي من شانه التأثري 

  .على إرادة فرد ما 

اليت تعين السمات الوحشية باإلضافة )) فيولولنتيا (( كلمة العنف تنحدر من الكلمة الالتينية   : اصطالحا -

يعين العمل خبشونة و العنف أو التدنيس و االنتهاك و املخالفة ، وكل هذه )) فيوالر (( للقوة ، و الفعل 

بدقة أكثر فإن كلمة فيس تعين القوة  اليت تعين القوة والبأس و القدرة والعنف و)) فيس ((الكلمات ترتبط بكلمة 

  ) . 257:  1956ابن المنظور ، .( الفاعلة و املؤثرة 

منط من أمناط السلوك تنتج عن حالة : " يعرفه عدد من علماء النفس على أنه  : النظرة النفسية للعنف* 

بكائن أو بديل عن   إحباط و يكون مصحوبا بعالمات التوتر و حيتوي على نية اإلحلاق ضرر مادي أو معنوي

  ). 32: 1997خليل وديع شكور " . ( كائن حي 

بقصد السيطرة عليهم ) أفراد ومجاعات ( القوة اليت اجم مباشرة شخص اآلخرين وخربام :  يعرفه فرويدو  - 

                 13         بواسطة املوت أو التدمري و اهلزمية



 على الفرد ويفرضها ميارسها وعنيفة قاسية قوة عن عبارة أنه على العنف إىل االجتاه هذا ينظر :العقلي الطب نظرة

 السلوكات يف وتتمثل , التخويف بواسطة القوة هذه ومتارس .والضغط اإلكراه حد إىل تصل أن تستطيع اآلخرين

أطفال " (سيء  وتصرف سلوك :ضعف أكثر أخر فرد يوجهها إىل )ونفسيا جسديا(قوة  أكثر لفرد العدوانية

 القرين أو الشريك على و ميارس   enfants maltraitesعليهم  ويقسون ,معاملتهم ويسيئون ,عليهم ارسمي

 حد إىل تصل أن تستطيع إجرامية نشاطات حىت أوfemmes battuesوالعنف   الضرب عليهن ميارس نساء

 .والقتل االغتصاب

 عندما العنف وهذا األزمة وضعيات ضمن خاصة عنيفا يكون ألن قابل العقلي باملرض مصاب شخص وكل

اآلخرين و هذا ما يربر يف الغالب اعتقاله ،   وعلى نفسه خطري على يعترب وبذلك شديدا يكون ما غالبا يظهر

 باحلاالت مرتبط األول نستطيع أن منيز بني عنف أويل و آخر متغري أو مرمم فحسب a.gorcieuseفحسب 

  .األدوية باستعمال املصحات داخل استعجاليه بصفة يتم وعالجه املضطربة  التدمريية

 الشيء األول املطاف يف تبقى األزمة املسكنة حتتل مكانة أكثر دقة واية األدوية املرمم، أو املتغري العنف يف أما

 خيص فيما وخاصة العميل منه يشتكي ما حول جيد حتليل املرحلة يتوجب هذه ويف .وحتقيقه فعله الواجب

 على ظهور أثرت اليت العوامل ( أي األزمة حمثات غالبا مها والعدوانية التعصب يكون والذي,احمليط مع عالقاته

 ) .األزمة

 يف الكايف التحكم افتقاد مع العنف حنو الدافعية الرتفاع كنتيجة العنيف السلوك " أن فريى عكاشة أمحد أما

 ويف الكرب من درجة ألي تعرضهم عند النفس يف التحكم قليلي يف حيدث ما غالبا العنف فان ولذا النفس

 وحتدث ...شديدا أيضا العنف يكون وهنا الكرب من لدرجة جسيمة تعرضهم عند النفس يف التحكم مفرطي

 أن األمر يبدو احلاالت من % 62 ويف العامة األماكن ويف عائلية؛ مشاحنات بعد العنف جرائم من % 50

 ) 862: 1973 عكاشة، أمحد(  العنف موقف استفزت هي اليت الضحية
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 أو الفرد إلجبار متارس القوة اليت عن صارم بتعبري تتميز اجتماعية كظاهرة العنف :للعنف االجتماعية النظرة

 تتخذ اليت الظاهرة القوة عن العنف يعرب حيث مجاعة أخرى، أو فرد يريدها األعمال من بعمل القيام على اجلماعة

 .اتمع اعرتاف على مشروعيته وتعتمد االجتماعي، الضغط شكل وتأخذ اخل...ذلك الضرب مثال فيزيقيا أسلوبا

  ) . 428:  2003عبد الكرمي قريشي ، ،  ( 

  

 أو باألشخاص جسدي أذى إيقاع إىل مييل و جري على أنه سلوك جراهام االمريكني االجتماع عاملي ويعرفه

 نوار،  الطيب.    ( "مجاعيا أو فرديا طابعا يبدي السلوك هذا كان إذا ما عن معرفة النظر وبغض بأمواهلم خسارة

2004 : 181( 

 باستخدامها التهديد أو للقوة الشرعي غري االستخدام هو " :انه على العنف فيعرف RoKingاما روكينغ  

  ) . 56: 2003 الزقاوي ، مصطفى نادية.( باآلخرين   الضرر أو األذى إلحلاق

 هو السلوك أشكال من كغريه العنف بأن Hesnardeيعرفه اسنارد  :للعنف االجتماعي النفس علم نظرة 

 فتشكل إلبادته اآلخر على فيه ينصب الذي الوقت نفس يف الشخص ذات يصب لتدمري عالئقي مازق نتاج

  ) . 32:  1997 وديع شكور، خليل .(اآلخر مع عالقة يف معينة للدخول طريقة العدوانية

 قوامه اآلخر مع التصادمي احلقل الكلمةيف أو بالفعل اللسان، أو باليد إيذائي سلوك العنف" :مسوك و يعرفه علي

 أو تابع إىل بتخفيضه اما الصراع، حقل على األخر استبعاد ومرتكزه واالحرتام، احلياة تستحق كقيمة اآلخر إنكار

 باألخر االعرتاف عدم هو فالعنف جسديا وبالتايل أو معنويا بتصفيته وإما االجتماعي خارج احلقل إبعاده إما

  )  44:  2006علي مسوك ، (   "العنيفة للحاجة املناسب الشيء إىل وحتويله ورفضه

وقد سن القانون اجلزائري مواد رادعة لوضع حد للعنف .هو استعمال القوة بغري حق  : نظرة القانون للعنف* 

 بالتفصيل بعض العقوبات بسجن الزوج الذي يقوم بضرب زوجته من  266ادة ضد املرأة وتناولت امل
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سنوات يف حالة  05يوما و ترتفع املدة إىل  15سنوات ، و يرتتب عنه عجز الزوجة ملدة  03شهرا إىل  12

للضرب و يف حالة ترتب عجز أو برت ألحد أعضاء اجلسم بعد تعرض الزوجة . يوما  15إرتفاع مذة العجز عن 

سنة كما هو احلال بالنسبة لفقدان البصر أو عاهة  20سنوات و  10من قبل الزوج ، فتصل مدة السجن إىل 

  .مستدمية و ترتفع العقوبة إىل السجن املؤبد يف حالة أدى العنف املرتكب ضد الزوجة للوفاة 

 ، و هو استعمال غري مشروع أو مسة أو ظاهرة أو عمل عنيف باملعاين" العنف بأنه  أما موسوعة الالند تعرف - 

على األقل غري القانوين للقوة ، و يربط الالند بني العنف و االنتقام و الثار و الذي يعين هلما عقابا أو ثارا ، و 

أندريه الالند " ( لكن بنحو اخص هو ردةة فعل عفوية من الضمري األخالقي املهان الذي يطالب مبعاقبة اجلرمية 

 ،1997  :1554 ( .  

يعرف العنف بأنه السلوك املشوب بالقسوة و العدوان و القهر واالكراه و  : نظرة العنف في العلوم اإلنسانية*

هو عادة سلوكية بعيدة عن التحضر و التمدن تستثمر فيه الدوافع والطاقات العدوانية استثمارا صرحيا بدائيا  

مدحية أمحد عبادة ، .( لقوة إلكراه ه اخلصم وقهرهم كالضرب و قتل األفراد و التدمري للممتلكات و استخدام ا

2008  :19  (  

  

   :تعريف العنف ضد المرأة  -

ان العنف ضد املرأة يتضمن سلوكات مقصودة تؤدي إىل إحلاق األذى باملرأة و هذه  : )2000( ماتلين * 

  .السلوكات قد تكون نفسية أو جسدية أو جنسية 

أن العنف ضد املرأة هو ذلك السلوك أو الفعل املوجه غلى املرأة على وجه اخلصوص  ) :1994( عبد الوهاب* 

 سواء كانت زوجة أو أما أو أختا أو إبنة و يتميز بدرجات متفاوتة من التمييز و اإلضطهاد و القهر 
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  ) 21:  2008، سهيلة حممود بنات.  (والعدوانية الناجم عن عالقات القوة الغري متكافئة بني الرجل واملرأة

  : تعقيب 

هو استعمال القوة و هو سلوك عدائي مدفوع بالغضب ميارسه الرجل على املرأة دف ختويفها و اجبارها       

على اخلضوع له و يأيت العنف على شكلني إما بدين مثل الضرب و التهديد بالسالح ، الضفع ، الركل ، اللكم و 

ديد ، السب ، اإلهانة ، التقليل من شأن املرأة و سوء معاملتها االجتماعية الشكل الثاين العنف اللفظي مثل الته

   .و االقتصادية و هو يف األخري يؤدي بطريقة مباشرة أو غري مباشرة إىل إحلاق األذى باملرأة 

  : العوامل المسببة للعنف ضد المرأة  -2

وامل البيولوجية هي العنصر األول الذي يدفع هناك اتفاق بني املختصني على أن ع : العوامل البيولوجية/  2-1

بعض األفراد إىل السلوك العدواين و العنف ومن ذلك إتالف بعض خاليا املخ لسبب أو آلخر ، كذلك وجد أن 

ممن يعانون صدمات مرضية أصيبت أدمغتهم يستجيبون بعنف ألتفه األسباب كما وجد أن الذين  70%

يتعرضون حلوادث تصيب الدماغ أثناء آو بعد االنتهاء من شرب الكحول و الذين يدمنون املخدرات والكحوليات 

املخدرة ، ميكن أن تؤدي يصبح سلوكهم عدوانيا كذلك وجد العلماء أن األمراض اجلسمية و استخدام العقاقري 

  ) . 220:  1999ديانا هليز ، . ( إىل السلوك العدواين 

كذلك معانات الفرد من العيوب اخللقية ، واملزاج الصعب و النشاط الزائد و مشكالت النمائية أخرى يؤدي إىل 

ن لديهم كرومزوم كما ذكر جاكوب ورفاقه أن الرجال الذي)  88:  2000حممد أبو عليا ، ( السلوك العدواين 

y  زائدxyy  بدال منXY  خليل ميخائيل ( لديهم نزعات عدوانية و ميل ملمارسة العنف أكثر من غريهم

  )  369: 1994معوض، 
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وما يصاحبها من إشباع حاجات الفرد العاطفية و عجزه عن التكيف النفسي و  :العوامل النفسية ) 2-2

  : م الصراع أو نوع من عدم االستقرار الداخلي ومن هذه العوامل مايلي اإلجتماعي السوي تؤدي بالتدرج إىل قيا

شعور الرجل بالنقص و فقدانه الثقة يف نفسه يدفعه ملمارسة العنف ضد زوجته أو أخته للتعويض عن شعوره  - 

مارسة بالنقص وحلماية نفسه ومشاعر الفشل و اإلحباط يلجأ الرجل إىل ممارسة العنف الفيزيقي أو التهديد مب

  .القوة هلزمية املرأة ومنع تفوقها عليه 

  .فشل الزوجني يف االتصال اجليد مع بعضهما البعض وعدم قدرة على التفاوض بطريقة عقالنية  - 

عجز الرجل على القيام باستجابات املناسبة حني ترفضه زوجته أو توجه إليه اإلهانات و تصفه بأنه عاجز  - 

  .جنسيا أو تعايره بفقره أو جهله أو حني تثري غريته فيلجأ لالعتداء عليها و فرض سيطرته 

يف عمله و عدم قدرته ف كما يلجأ الرجل للعنف داخل أسرته و ذلك خلفض التوتر واإلحباط الذي يشعر به   - 

أن  - .بالتعبري عن شعوره بالغضب و التعبري عنه أمام رئيسه فيقوم بإزاحته و إسقاط غضبه على زوجته و أوالده 

يكون الزوج تعرض للضرب يف طفولته أو اعتاد مشاهدة ضرب أبيه ألمه و بالتايل يصبح العنف سلوك متعلم و 

  .حباط هو حصيلة تاريخ سابق مليء باليأس واإل

النزعة املازوشية لدى الزوجة حيث تتعمد إثارة غضب الزوج وتدفعه لضرا إرضاء هلذه النزعة املرضية فيها  - 

  ) . 235:  2004عبد الرحمان العيسوي ، (. وبعض االعتداء عليها تشعر بالسعادة و النشوة 

  : العوامل االجتماعية ) 2-3

أساس الرتبية العنيفة حيث تشكل لديه شخصية ضعيفة و غري واثقة و هذا  التنشئة االجتماعية اليت تقوم على - 

  .ما يؤدي به يف املستقبل إىل معاجلة هذا الضعف بالعنف حبيث يستقوي على األضعف منه و هي املرأة 
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د أا وجود أطفال يدفع املرأة حملاولة احلفاظ على وحدة العائلة و التحمل من أجلهم ، خاصة إذا كانت تعتق - 

:  2002سلوى عبد احلميد اخلطيب ، . ( تستطيع أن تغري الرجل و أن الصرب و التحمل و الزمن كفيل بتغيريه 

293  . ( 

  :  العوامل االقتصادية) 2-4

الفقر والبطالة اليت تؤثر على الناحية املادية لألسرة مما ينعكس سلبا على مستواهم املعيشي ، حني يصعب  - 

احلصول على لقمة العيش و توفري احلاجيات الضرورية ألفرادها فينشا الصراع بني الزوج والزوجة حيث تطالبه 

  باط نتيجة عجزه عن القيام بواجباته اجتاه أسرته بتوفري حاجيات البيت و هذا ما جيعله يعاين من الضغط أو اإلح

الظروف السكنية الصعبة كضيق املنزل و كثرة عدد أفراد العائلة فيه ، يقود إىل حدوث نوع من اخلالفات حول  - 

  .بعض املرافق األمر الذي يرتتب عليه الكثري من اخلالفات العائلية سواء بني الزوجني أو بني اإلخوة و األخوات 

ملرأة الغري عاملة و املعتمد اقتصاديا على زوجها ال تستطيع ترك املسكن الزوجي لعجزها عن إعالة نفسها و ا - 

قدرة . ( أوالدها و بذلك تقبل العنف الزوج و إذالله خاصة إذا كانت فاقدة ملن تلجأ غليه أو من يقوم حبمايتها 

  )   48:  2008عبد األمري هر، 

لتفاوت الواضح يف املستوى التعليمي و املؤهالت الدراسية لكل من الرجل و املرأة ا: العوامل الثقافية) 2-5

خصوصا إذا كانت املرأة هي األعلى يف املستوى مما يولد توترا وعدم التوازن لدى الرجل فيحاول تعويض هذا 

ىت الضرب للسيطرة النقص باحثا عن املناسبات اليت ميكنه فيها انتقاصها و استصغارها بالشتم واإلهانة أو ح

 .عليها ومنع تفوقها 
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العنف األسري يف الطبقات االجتماعية العليا قد يعود إىل حرية الزائدة اليت تعطي للمرأة و اليت تصل ا حلد  - 

  .االنقالب و التمرد وعدم الطاعة لسلطة األب أو الزوج مما يولد العنف 

وامة و تربير استعمال العنف ضد املرأة بأنه طريقة املثلى لتقومي ضعف الوازع الدين و الفهم اخلاطئ ملبدأ الق - 

   ) 481:  2004عبد الرحمان العيسوي ، .( سلوكها 

  : العوامل السياسية والقانونية) 2-6

يعفي قانون العقوبات الرجل من العقوبة من : سن القوانني وتشريعها تؤيد من يقوم بتعنيف املرأة مثال ذلك  - 

و يستفيد من العذر ... قتل أو قام بإيذاء أصوله آو فروعه أو أخته يف حال اخللوة مع رجل يف وضع مريب 

  . ) 93:  2008رجاء مكي ، ( املخفف رد الشك و الريبة 

ون تعدد الزوجات و الطالق التعسفي ، دون علم املرأة و إرادا و بالتايل تعين جراء ذلك من مشاكل قان - 

  .النفقة و احلضانة والسكن ومنع سفرها مع أوالدها 

  .حرمان املطلقة من مسكن الزوجية بعد انقضاء مدة حضانة األوالد فتصبح عرضة للتواجد بالشارع مع أوالدها - 

ما ترثه األنثى ومع ذلك غالبا ما حترم املرأة من حقها يف املرياث أو جترب على التخلي عنه  يرث الذكر ضعف - 

  . ) 117:  2001أمل األحمد ، .(

  :  أشكال العنف ضد المرأة -/ 3

ويعين استخدام القوة اجلسدية حنو املرأة و هو من أكثر أشكال العنف وضوحا و يتم  :العنف الجسدي ) 1-3

 باستخدام األيدي أو األرجل أو أية اداة من شاا ترك آثار واضحة على جسد املعتدى عليها مثل السكني 
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الدفع أو اللكم أو أو آية أداة ساخنة و يكون العنف اجلسدي على شكل ضرب أو الركل أو العض أو الصفع أو 

ومتر عملية الضرب قبل وقوعها . احلرق أو شد الشعر أو الطرح أرضا أو اخلنق أو التهديد بالسالح أو القتل 

  .مبراحل حيث حيصل جدال بني الزوجني ميتد ويتحول إىل صراع مث إىل شتم و يتطور إىل الضرب 

ف خطرا على الصحة النفسية للمرأة بالرغم من يعد العنف اللفظي من أشد أنواع العن :العنف اللفظي ) 3-2

أنه ال يرتك آثارا واضحة و يكون العنف اللفظي على شكل شتم الرجل للمرأة سواء كانت آخته أو زوجته أو ابنته 

و حيرجها أمام اآلخرين و ينعتها باأللفاظ البذيئة و عدم إبداء االحرتام و التقدير هلا و إبداء اإلعجاب باألخريات 

حضورها وحتقريها و السخرية منها و الصراخ عليها و يعترب العن فاللفظي هداما بشكل كبري ، خاصة لصورة يف 

  .الذات لدى الزوجة 

إن العنف النفس يقرتن بالعنف اجلسدي ، فاملرأة اليت تتعرض للعنف اجلسدي تصاب  :العنف النفسي ) 3-3

الزوجة متر مبعاناة نفسية منها إضعاف الثقة الزوجة بنفسها مبعاناة نفسية فيستعمل األزواج وسائل عديدة جلعل 

  .من خالل تشكيك بسالمة عقلها و ذكائها ، والتقليل من قدراا و أفكارها و أدائها 

و يعين حرمان الزوجة من ممارسة حقوقها االجتماعية و الشخصية ، وانصياعها  :العنف االجتماعي ) 3-4

اطفية و حماولة احلد من اخنراطها يف اتمع وممارسة أدوارها مما يؤثر على استقرارها ملتطلبات الزوج الفكرية و الع

االنفعايل و مكانتها االجتماعية و يظهر العنف االجتماعي على شكل حرمان الزوجة من العمل أو متابعة التعليم 

ا الشخصية و حرماا و التدخل يف عالقاا من زيارة أهلها و أقارا من إبداء رأيها و عدم األخذ برأيها و حرما

  . ) 88:  1998العواودة ، (. يف قرارات األسرة و التدخل يف طريقة لباسها 

ويقصد به حرمان الزوجة من الظروف الصحية املناسبة هلا و عدم مراعاة الصحة  :العنف الصحي  3-5

التعرض لألخطار املصاحبة لتقارب األمحال ، عن اإلجنابية هلا ، اليت تعين قدرة الزوجة على احلمل واإلجناب دون 

 21 .طريق املراجعات الطبية و أخد التطعيمات الضرورية ، والتغذية اجليدة للزوجة احلامل و املباعدة بني األمحال 

                                                  



رها على معاشرته دون مراعاة الوضع ويكون عنف الزوج اجلنسي ضد زوجته بإجبا :العنف الجنسي) 3-6

ومن أشكال العنف اجلنسي أيضا . الصحي هلا و جلوء الزوج إىل استخدام قوته وسلطته ملمارسة اجلنس مع زوجته

سوء معاملة الزوجة جنسيا و استخدام طرائق و األساليب املنحرفة اخلارجة على قواعد اخللق يف اتصاله اجلنسي 

  .نسي إلذالهلا ولتحقري شأا و لومها على عجزه أو تدين قدراته اجلنسيةبزوجته و ذم أسلوا اجل

هي طريقة أخرى من طرق اإلساءة الزوج لزوجته و استغالل سلطته و  :العنف المادي أو االقتصادي ) 3-7

تطيع ويتمثل ذلك يف البخل وحرمان الزوجة من املصروف و ذلك إلذالهلا و زيادة شعورها بأا ال تس. رجولته 

العيش دونه خاصة إذا مل تكن الزوجة تعمل و يف حالة عمل الزوجة قد يلجأ الزوج ألشكال أخرى من العنف 

  ) .89: 2008سهيلة حممود بنات،(املادي تتمثل يف أن حيرمها من راتبها أو يتحكم هو بطريقة صرفه

  : آثاره ونتائجه / 04

من أكثر املخاطر وضوحا لدى النساء املعنفات و تشمل كدمات يف الوجه و اجلسم و  :الجروح الجسدية  -

فالزوج العنيف يستعمل مدى واسع من اهلجوم اجلسدي لضبط زوجته و يشمل على . العيون ، كسر العظام 

الح مثل دفعها ، صفعها ، ركلها ، لكمها ، حبها من شعرها ، حرقها ، استعمال أدوات لضرا ، استعمال الس

البنادق و السكاكني للتهديد أو إيالمها و حماولة قتلها و اهلجوم اجلسدي يشمل العنف اجلنسي و تواجه املرأة 

  .مدى من مشاكل اجلسدية الثانوية املرتبطة باالعتداء مثل الصداع ، الدوار ، وقلة النوم 

نف املهدد للحياة فيعض النساء يعتقدن أن إن النساء اللوايت خيتربن اهلجوم اجلسدي يأخذن بعني االعتبار الع

أزواجهن سوف يقتلوهن هلذا يكن دائما يف حذر شديد لسلوكات أزواجهن و رمبا يف الوضع األفضل حيددن 

 .اخلطر بأن سوف يقتلن أو سيتم إصابتهن جبروح حقيقية 
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بالنفس لدى زوجام و االستقاللية  األزواج العنيفون يستعملون وسائل خمتلفة إلضعاف الثقة : األلم النفسي -

لديهن ، هذه الوسائل تشمل اإلهانة ، التهديد ، اهلجوم ، التقليل من شأن لومهن على كل شيء خاطئ النقد 

الشديد ، يطلقون عليهن أمساء مهينة ، يتساءلون حول ذكائهن و قدران و أفكارهن ، أجسادهن ، قدران أو 

  .أدائهن اجلنسي 

اطر النفسية اليت تواجهها النساء عندما يتعرضن لعنف الزوج ما يوصف كنتائج مباشرة للعنف اجلسدي ومن املخ

و تشمل اخلوف ، نقص الضبط على األحداث ،االكتئاب ، عدم القدرة على تنبؤ بسلوك الزوج ، الضغط اليأس 

:  2008سهيلة حممود بنات ، ( . ، القلق ، اخلجل ، اخنفاض تقدير الذات ، إساءة استعمال املواد والكحول 

90 . (  

تشري معظم الدراسات إىل لوجود عالقة بني تكرار شدة  اإلساءة و ما بني  :اضطراب الضغط ما بعد الصدمة 

من النساء اللوايت اختربن مستوى عال من  %60الشدة و املعاناة النفسية فقد وجد هوسكامب وفوي أن 

فقط ممن يتعرضن ملستوى منخفض من  % 14التهديد حليان أظهرن أعراض ضغط ما بعد الصدمة مقارنة ب 

  .التهديد حليان 

إمرأة مساء هلا  48امرأة تعرضت للضرب و  179كذلك قام  كمب و آخرون بإجراء دراسة لعينة مؤلفة من 

من النساء مساء هلن لفظيا ، انطبق   %63من النساء مساء هلن جسديا و   %81ون أن لفظيا وجد الباحث

عليهن معيار ضغط ما بعد الصدمة على املقاييس اليت استعملوها عالوة على ذلك ، وجدوا أن النساء اللوايت 

حصلن على  حاولن التعامل مع هذه  اإلساءة من خالل االنسحاب االجتماعي لتجنب املشاكل و نقد الذات

اعلى معدالت من ضغط ما بعد الصدمة ، بينما حصلت النساء اللوايت لديهن دعم اجتماعي على أقل 

 .مستويات 
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بعض النساء املعنفات يستعملن الكحول أو املواد للتعامل مع االمل  :  إساءة استعمال المواد و الكحول

ويذكر فن أن النساء املعنفات . االنفعايل و اجلسدي لإلساءة و كذلك للهرب من األمل النفسي الذي يشعرن به 

الذي يقع  أكثر ميال الستعمال أساليب تكيفية غري فعالة أو ممارسة اسرتاتيجيات جتنبية كطريقة للهرب من العنف

عليهن من خالل اإلدمان على الكحول أو االنسحاب االجتماعي وهو ما يؤدي إىل ضعف صحتهن و إىل 

  .إصابتهن بأمراض مرتبطة بالضغط 

ونقص التحكم ينتج عنه . إن هذه احللول غري تكيفيه للمشكلة ينتج عنها حتكم أقل باملواقف و املشاكل النفسية

  .   ي يف أساليب التكيف املستخدمة من قبل املرأة املعنفة للتعامل مع ما تواجهزيادة يف الضغط، وتناقض تدرجي

كما أن فيتزمان و درين الوارد يف ان النساء املعنفات بأن يستعملن أساليب تكيفيه حمدودة و يتصرفن باعتمادية  

ساء اللوايت يتعرضن للعنف كذلك فإن الن. كبرية على الزوج ، وبعانني من قلق و اكتئاب و تدين تقدير الذات 

باستمرار يطورن حالة من اليأس املتعلم وفقدان السيطرة على حيان و هذا قد يقودهن إىل اإلدمان على العقاقري 

  .أو الكحول أو حىت االنتحار 

إن النساء املعنفات يف خطورة متزايدة لإلقدام على االنتحار و يف دراسات على عينات متطوعة من  :االنتحار

ويرى دوتن و دوجالس . اتمع واملالجئ وجدت أن هناك من النساء من حاولن االنتحار مرة واحدة على األقل

: و دومي أن هناك استجابات سلوكية ومعرفية و انفعالية متيز االستجابات اليت تنجم عن اإلساءة وتتضمن 

أو حماوالت االنتحار و االضطراب و  الغضب ، اخلوف ، القلق ، االكتئاب و تدين تقدير الذات و االنتحار

مشاعر من القهر و فقدان الذاكرة و مشاكل جسدية و ضعف الرتكيز و البار انويا و إعادة اختبار صدمة 

  .اإلساءة وجتنب االنفعاالت املرتبطة ا 
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عنفات خماطر واحدة من االعرتاضات اهلامة يف معظم حتليالت اخلطر للنساء امل :الخطر الذي يشمل األطفال 

فالزوج املعتدي حقيقة يضرب أو يؤدي جسديا األطفال أو أن األطفال سيكونون متأثرين . تشمل أطفاهلن 

  .بالعنف اجلسدي أو إساءات سلوكية أخرى 

كما أن االختالف و عدم االتفاق بني الوالدين على األطفال و مع ذلك قد يبدو اآلباء خمتلفني متاما يف وجهات 

أن يرتك ذلك أثرا سلبيا على الطفل ، فقد أشارت عدة دراسات إىل أن األطفال أو املراهقني الذين النظر دون 

حيث يشاهد الطفل . يعيشون يف اسر يسودها العنف هم أكثر ميال ألن ميارسوا العنف ضد زوجام يف املستقبل

لوك مقبول و أنه جزء من من خالل مشاهدته لوالده وهو ميارس العنف حنو والدته أن سلوك العنف هو س

  .   العالقات احلميمية و كذلك الفتاة فإن مشاهدا لوالدا كضحية للعنف جيعلها يف املستقبل تأخذ دور الضحية 

عرضت مراجعة ساندرز ألعمال و دراسات العديدة من العلماء حيث قسم املشاكل اليت يتعرض هلا األطفال 

   :الذين يشاهدون العنف إىل جمموعتني 

  .مشاكل داخلية مثل االنسحاب و القلق -   

  )  226:  1997ساندرز ، .(مشاكل خارجية مثل العدوان و االحنراف - 

قد حتتاج بعض النساء فقط ملنزل بسيط أو مالبس عادية ، مال للطعام و الرعاية الصحية ، و  :مخاطر مادية 

مالبس فاخرة تدريس األوالد يف مدارس خاصة ، أخريات قد حيتجن أن يسكن بيوت كبرية وجمهزة طعام متنوع 

  ....دروس موسيقى ، شراء ألعاب 

تعتمد النساء يف العادة على أزواجهن يف توفري املال ففي حالة كوا تتعرض للضرب و تبقى يف عالقة قد يقوم 

 الذهاب للكلية أو  بتهديدها بقطع النقود أو إعطائها مبالغ قليلة جدا و حياسبها على كل شيء و قد مينعها من

25  

 



  .التدريب و كل هذا ميثل عائقا أمامها مينعها من أن متارس حياا بشكل طبيعي 

: كذلك إذا تركت العالقة قد تفقد منزهلا ، جرياا ، أصدقائها و كل األشياء اليت كانت ميلكها أوالدها مثل 

و يف الشارع و قد تفقدها أوالدها كذلك تفقد فهي قد تعيش يف املالجئ أ. األلعاب ، املالبس و أشياء أخرى 

  . عملها 

  :  مخاطر متعلقة بالعائلة واألصدقاء

العائلة و األصدقاء هم األشخاص الذين يقدمون الدعم االجتماعي للمرأة املعنفة ، إن اخلطر يكمن يف منع املرأة 

إن . من التواصل معهم أو ان حيول الشخص املعنف عنفه حنو هؤالء األصدقاء واألقارب إذا حاولوا التدخل 

  .   ساعدة الغري الرمسية اليت تعتمد عليها املرأة املعنفةاألصدقاء و العائلة هم من أعظم مصادر الدعم االنفعايل و امل

بالنسبة ملعظم النساء إن وجود عالقة محيمية هو جزء مهم من احلياة مثل هذه العالقة تزود   :فقدان العالقة 

ن اإلحساس بالعشرة العائلة والبيت و بالنسبة لبعض النساء فإن هذه العالقة تزودهن بتعريف من يكن و فرصة أل

  .ميارسن دورا خاصا 

إن بعض النساء املعنفات يشعرن باحلب حنو أزواجهن إن حب الزوج و االلتزام بالعالقة مها بعدان قويان يف حتليل 

  اخلطر للنساء فقد وجد الباحثون أن السبب الوحيد األكثر شيوعا لبقاء النساء يف العالقة أملهن يف أن يتغري الزوج 

عالقة يعود خلوفهن من البقاء لوحدهن أكثر من خسران حب الزوج ، فهن يعتقدن أن كما أن خسران النساء ال

وجودهن وحدهن سيقود إىل إحداث شياء مرعبة هلن ، إن خوف املرأة من البقاء لوحدهن يزداد يف حالة عدم 

 لة وجودها من قبل لوحدها و ايضا إذا اعتربت أنه سوف لن تكون قادرة على إجياد عالقة زوجية بسهو 
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كذلك تفكريها مبصري أوالدها و مصريها و أين ستقضي حياا بعد أن ترتك زوجها يعترب أمرا حامسا قد جيعلها 

تضطرب لالستمرار يف العالقة الزوجية العنيفة ، خاصة إن مل يتوفر هلا مكان آمن تعيش فيه بعيدا عن حتكم 

  .اآلخرين ا 

هو السبب الرئيسي إلاء النساء العالقة و أدبيات البحث عن الطالق ومع هذا فإن العنف اجلسدي و االنفعايل 

زوجا  362و على سبيل املثال وجد إليس و سرتخلس بعد دراسة .أثبتت ان العنف هو املسهم األول يف الطالق 

 57من الزوجات قلن أن تعرضن لإلساءة خالل العالقة من قبل أزواجهن ، و   %40و زوجة منفصلني أن 

  .   كرن أن اإلساءة هي السبب الرئيسي لالنفصال ذ  %

  ) .                  39:  1998دايف ،( 

تتعرض املرأة اليت تستدعي الشرطة إثر هجوم زوجها عليها إىل  قد:  مخاطر االعتقال أو الوضع القانوني 

زوجته على أن تشرتك معه  وقد جيرب الزوج. إدعاءات من قبل زوجها و اامات تتسبب يف اعتقاهلا هي وزوجها 

  ) . 108:  2006سهيلة حممود بنات ، (  يف اجلرائم و أعمال سيئة مما يعرضهما للمحاسبة القانونية  

  

  املرأة اليت تتعرض للعنف تتسم ببعض هذه السمات وهي   : طبيعة شخصية المرأة المعنفة/ 5

  .قبوهلا لألدوار الذكورة و األنثوية التقليدية * 

  .و مستسلمة ومن السهل السيطرة عليها  مطيعة* 

  .قبوهلا للسيطرة الرجولية وأسطورة التفوق الكوري * 

 . شعورها بأا ليس هلا حقوق إنسانية أساسية كاحلق يف أن ال تضرب* 
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  .قبوهلا الشعور بالذنب، حىت عندما ال يكون هناك خطأ قامت به * 

  .تقبلها لواقع الشريك * 

  .ساعدة الرجل شعورها بوجوب م* 

  .لديها حاجات قوية ألن يكون اآلخرون حمتاجني هلا * 

  .تقبلها خلطورة موقفها * 

  .لديها تقدير الذات متدن * 

  .قناعتها أنه ال ميكنها عمل أي شيء إطالقا فيما يتعلق مبوقفها* 

  .تعتمد يف تقيمها لذاا على قدرا على جذب انتباه الرجل * 

  ) . 62:  2008سهيلة حممود بنات ،( سالمة عقلها لديها شكوك حول * 

  : النظريات التي فسرت العنف / 6

يرى التحليليون أن العنف و العدوان يرجع إىل أن لك فرد غريزة ال شعورية هي غريزة املوت  :التحليل النفسي  -

و تتضمن الرغبة يف تدمري الذات و ألن الشخصية اليت تتمتع بصحة النفسية ال تقوم بتدمري ذاا ، فإن هذا 

عدوان و العنف ضد اآلخرين ، االندفاع ميكن أن يتحول بطريقة ال شعورية حنو اخلارج أي حنو اآلخرين عرب ال

ولكن فيما بعد اجته بعض التحليلني إىل اإلحباط لتفسري العدوان حيث يرون أن العدوان حيدث كنتيجة لفشل أو 

  .قمع حماوالتنا اليت دف غلى إشباع حاجاتنا أو حتقيق رغباتنا

) الدافع العدواين ( افع املوت أو التدمري دافع احلياة و د: لقد صنف فرويد الدوافع الغريزية إىل نوعني من الدوافع 

 و يرى فرويد أن هدف الدافع العدواين هو دفع الكائن احلي حنو املوت ، والعودة به إىل حالة 
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و يؤكد فرويد أن العدوان هو عبارة عن طاقة تبىن يف داخل الفرد و تعرب عن نفسها خارجيا . السكون األولية 

لذلك ميكن فهم العدوان بشكل مفصل أنه كل سلوك ينطلق من الداخل إىل  على شكل تدمري الذات ووفقا

اخلارج و ليس بالضرورة أن تكون إجنازات الدافع العدواين إجنازات هدامة ما دام بقي مسيطر عليه من قبل دوافع 

  .احلياة 

بآخر ، فإذا مل جتد هذه و يرى فرويد أن كل إنسان خيلق ولديه نزعة حنو التخريب و جيب التعبري عنها بشكل أو 

و كما أن العدوان طاقة الشعورية داخل . فهي توجه حنو الشخص نفسه ) البيئة ( الطاقة منفذا هلا يف اخلارج 

اإلنسان ، لذا ال بد أن يعرب عنها سلوكيا ، وحىت يتم ذلك ، ال بد من وجود إثارة خارجية جتعل الطاقة العدوانية 

  : و قد يكون العدوان  الغريزية أن تعرب عن نفسها ،

  .أي سلوك موجه حنو مصدر التهديد أو اإلثارة بشكل مباشر : مباشرا  -   

  .أي سلوك موجه حنو مصادر بديلة ملصدر اإلثارة يف حالة تعذر االعتداء عليه : عدوانا بديال  - 

جبريل ، ( .ملعتدي وذلك من خالل مشاهدة أفالم العنف واجلرمية و التوحد مع شخصية ا: عدوانا خياليا  - 

1992  :130  (  

يرى أنصار النظرية السلوكية أن الناس يتعلمون العدوان بالطرقة نفسها اليت يتعلمون ا  :االتجاه السلوكي  -

فإن  . فقد يكون العدوان نتيجة تعزيز ما ، فالسلوك الذي يكافئ يتكرر يف مواقف أخرى . أنواع السلوك األخرى 

  .واين فالنتيجة ستكون راشد عدواين يف املستقبل كوفئ سلوك الطفل العد

فالطفل الذي حيصل على ما يريد كاحلصول على لعبة ما أو أن ينال إعجاب أقرانه إثر القيامه بسلوك عدواين فهو 

بذلك حيصل على تعزيز إجيايب يقوده إىل أن يكرر ما قام به املستقبل يف مواقف مشاة و أن يتعلم السلوك 

  )  80:  2000رضوان ، .( و الذي جعله حيصل على ما يريد العدواين ه
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ترى نظرية التعلم االجتماعي أن السلوك العدواين ككل مركبات السلوك األخرى ،  :نظرية التعلم االجتماعي  -

هو سلوك ميكن تعلمه من خالل إجراءات اإلشراط الكالسيكي و اإلشراط اإلجرائي و التعلم وفقا لنموذج و 

  ..ذلك عن طريق تقليد مناذج عدوانية سواء كانت مناذج حية مباشرة  أو  غري مباشرة 

وذج التعلم وفق النموذج أنه ليس بالضرورة للطفل أن ميارس السلوك العدواين ، وأن يتم تعزيزه سلبا أو و يؤكد من

إجيابا حىت يتم ترسيخ السلوك و إمنا يكتفي برد مالحظة هذا السلوك عند اآلخرين من أجل ترسيخه و تتم 

  .ممارسته من قبل الطفل 

يظهر يف سلوك االطفال أثناء اللعب و الذي يؤدي إىل إمتالك لعبة وقد برهن باندورا و فالرتز أن العدوان الذي 

يزيد من احتمالية السلوكات العدوانية للمعتدي كما ان تعزيز منوذج يتم مراقبته من قبل الكبار و ) تعزيز ( ما 

جراها الصغار يف سلوكه العدواين يزيد من احتمالية سلوك الطفل بشكل عدواين و ميكن تلخيص البحوث اليت أ

  : أتباع نظرية التعلم االجتماعي حول العدوان كما يلي 

  .يتعلم اإلنسان العدوان من خالل مالحظة النماذج العدوانية  -  1

  .مالحظة أن النموذج يكافأ على عدوانه ، أو عندما يالحظ أنه ال يعاقب على ذلك السلوك  - 2

ه فرصة ملمارسة العدوان ، خاصة إذا ترتب على تلك يتعلم اإلنسان أن يسلك على حنو عدواين عندما تتاح ل - 3

  .املمارسة مكافأة ما 

مثال عندما يؤدي جسديا أو عندما ( تزيد احتماالت قيام االنسان بالعدوان عندما يتعرض ملثريات مؤذية  - 4

ه احلصول وهو قد يتعلم من خالل مشاهدته لآلخرين ، أو من خالل املمارسة إذا كان بإستطاعت) يهدد اآلخرين 

  .على ما يريد بالعدوان 
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املكافأة االجتماعية أو التخلص من املثريات املبغوضة ، او تعبري ( التعزيز اخلارجي : بعض العوامل من بينها  - 5

نئة اإلنسان لنفسه أو ازدياد ثقته بنفسه نتيجة جناحه يف العدوان ( و التعزيز الذايت ) املعتدي عليه عن املعانات 

  .كذلك فالعمليات العقلية اليت تربر اإلفعال العدوانية قد تعمل على استمرار العدوان ). 

قد يزيد العقاب من احتماالت حدوث العدوان فالعقاب قد يعمل مبثابة منوذج للعنف فالبحوث العلمية  - 6

ه لدى األطفال ، ففي كل تشري إىل أمناط التنشئة األسرية قد تكون العامل احلاسم يف تولد العدوان و استمرار يت

من الدراسات اليت أجراها سريز و زمالؤه وباندورا و فولرتز تبني أن هناك عالقة بني عدوانية األطفال من جهة و 

  . مدى استخدام والديهم للعقاب 

إىل إمكانية تعلم العنف من خالل املالحظة و ينب أن تعلم العنف يتأثر جبنس ) 1977( ولقد أشار باندورا 

 1986عدس وتوق ، .  ( نموذج حيث يتعلم االبن سلوك العنف من والده و هذا ما اكدته ستث و آخرون ال

 :53 (  

وركزوا . ركز على أثر األفكار واملعتقدات وكيفية تفسري الفرد للمواقف يف حصول العنف  :االتجاه المعرفي  -

وا ، و يرى املعرفيون أن كيفية االستجابة للموقف على الطريقة اليت حتلل بواسطتها العدوانيون املعلومات ويعاجل

تعتمد على كيفية تفسري املوقف فقد يكون تفسري للموقف أنه مهدد أو حمايد و التفسريات املختلفة اليت يضعها 

  .الفرد لسلوك اآلخرين ، رمبا تقوده إىل التصرف بعدوانية خاصة إذا افرتض أم يقصدون اإلساءة إليه 

، فإن ما يدور بذهن الزوج من تفسريات لسلوك الزوجة حنوه قد يقوده  ق بموضوع العنف ضد المرأةو فيما يتعل

قد يفسر الزوج تأخر زوجته يف إعداد الطعام على انه تأخر مقصود ، : فمثال . إىل استعمال العنف ضدها 

بينما حقيقة األمر أن انشغال . واهلدف منه إزعاجه واستفزازه مما يدفعه إلثارة جدال قد ينجم عنه حصول العنف 

  31. ) 151:  1992جبريل ،( الزوجة بأمور تتعلق بأوالدها و رمبا هو الذي أدى لتأخرها يف إعداد الطعام 

                                                     



إن أنصار االجتاه اإلنساين ينكرون مسالة االستعداد للعدوان و يرون أن الناس خريون و : اإلتجاه االنساني 

و يرون أن املشكالت حتدث . يكونون أكثر إنسانية إذا توفرت البيئة على الشروط املشجعة على النمو السوي 

أحبطت حاجام  عندما يتدخل عائق يف طريق عملية النمو السليم فاألطفال العدوانيون يأتون من بيوت

األساسية ، فإذا طور الطفل الصورة السلبية عن الذات فإنه ميكن أن يصطدم مع اآلخرين نتيجة لإلحباطات و 

  ) 77:  2008سهيلة حممود بنات ، .( يكون احلل بتوفري بيئة تتصف بالثقة والقبول 

   :تعقيب 

هناك نظرية واحدة توصلت إىل السبب احلقيقي  من خالل النظريات اليت مت تداوهلا يف حبثنا استنتجنا أنه ليس

الذي يدفع االنسان إلنتهاج السلوك العنيف و لذلك جيب االعتماد عليها مجيعها يف تفسري ظاهرة العنف من 

  جانب معني و مبداخل خاصة و توصل لنتائج هامة 

 : خالصة 

ب و املهانة و حيط من كرامتها و يسبب هلا إن تعرض املرأة للعنف يسبب هلا آثار سلبية عميقة ألنه يشعرها بالذن

أذا نفسي و جسدي معا ، وغالبا ما يؤدي لفقدان الرابطة  االنسانية بني الرجل واملرأة و يهدد بتفكك العالقة  

  . كما يثرك آلثار نفسية 
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تمهيد     

من الصعب من وجهة نظرنا أن نتناول مفهوم تقدير الذات دون التعرض ملفهوم الذات و خاصة عند حماولة    

فكما أشارت الدراسات أن مفهوم , تعريفه إذا ترادف بعض تعريفات مفهوم الذات بينه و بني تقدير الذات 

إىل مفهوم الذات على أنه ذو بعدين  الذات هو جمموع الطرق اليت يرى الفرد نفسه من خالهلا و عادة ما ينظر

أساسيني مها البعد الوصفي و يعرف باسم صورة الذات و البعد التقييمي يعرف بتقدير الذات  و إن كان 

يعترب تقدير الذات من أهم املفاهيم . يستخدم املصطلح غالبا لإلشارة إىل جانب التقييمي من إدراك الفرد لذاته  

و قد شاع استخدامه كتب علم النفس و االجتماع و هناك الكثري من العلماء من املتعلقة بشخصية اإلنسان 

فهدا األخري يعد احد األبعاد اهلامة للشخصية بل و يعده العلماء من اكثر تلك . تكلم عن أمهية تقدير الذات 

اين بوجه عام دون أن االبعاد امهية و تأثريا يف السلوك فال ميكن أن حتقق فهما واضحا للشخصية أو السلوك األنس

.تشمل ضمن املتغرياتنا الوسيطية مفهوم تقدير الذات   

من بني عدد كبري من املتغريات فتجدر اإلشارة أوال إىل هذه املتغريات بشكل " تقدير الذات " و مبا اننا قد اخرتنا 

  . مفصل من حيث تعريفه و تاريخ اإلهتمام بدراسته و امهية دراسته و نظريات املفسرة له

 1/ الذات

هو عبارة عن جمموعة من االفكار و التصورات اليت يكوا الفرد عن ذاته و قد : مفهوم الذات  1- 1

تكون سلبية أو إجيابية واقعية أو مثالية مع ضرورة أخذ رأي الفرد يف اإلعتبار و ان مفهوما لذات مفهوم 

  ) .covsine 2001 :1470(متعدد االبعاد و يشمل البعد اجلسمي و اإلجتماعي و املعريف 

  )  William James(     و يعرفه وليام جيمس

 الذات ظاهرة شعورية متاما ويرى أا جمموع الكلي لكل ما يستطيع الفرد أن يعتربه له وقد قسم  -
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 : اهلوية أو ما يسميها باألنا 

و اليت تشري إىل جسم اإلنسان و ممتلكاته و اسرته و كل ) :  Ego phusique( االنا املادية   -

 . اليت ميكن أن يشعر الفرد بوحدة و انسجام معها   ماديات

و اليت تشري إىل الفكرة اليت يكوا الفرد عن نفسه من خالل ):  Moi Social(االنا اإلجتماعية  -

 .تصورات الآلخرين له 

( هي حالة من الشعور و العواطف اليت يدركها الفرد و ):  Ego Spirituel(االنا الروحية  -

 ) .  31: 1999,دويدار 

تكوين معريف منظم وموحد و متعلم للمدركات الشعورية و التصورات و التعميمات اخلاصة : و الذات هي 

   ) 200 -199:  2012, مدحت عبد الرزاق احلجازي ( يبلوره الفرد ويعتربه تعبريا نفسيا لذاته , بالذات 

الذات ه مين صنع األنا حيث تتكون و تكتسب بواسطة االنا و االنا هو ذلك اجلزء : و يعرفها مصطفي فهمي 

فصاحب األنا القوية قادر على التصرف بطرق , من الشخصية من اجلهاز النفسي املتصل بالواقع اخلارجي 

  ) .  10:  2014, سعيد زوبيدة .( صحيحية لتلبية حاجاته 

لذات هي كل األفكار و املعتقدات و التصورات و املدركات اليت يكوا الفرد عن نفسه إن ا: تعليق  -

  .   و يستدل عنها بواسطة السلوك امللحوظ أو الظاهر 

تكلم العديد من علماء النفس عن مراحل منو الفرد وذاته و قسما كل منهم إىل : مراحل نمو الذات  2- 1

  : ثالتة مراحل 

يرى بياجي ان الطفل يكون يف بداية حياته النفسية يف حالة من اإلنطواء ذايت تام  :حسب بياجي  -

و ميون فيها مستغرقا كلية يف ذلته ال يستجيب إال حلاجات األولية مث مير مبرحلة الرتكيز حول الذات 

 .  حىت ينتقل إىل مرحلة تصور العالقات املتبادلة بينه و بني الآلخرين 
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كمب صورة لنمو الذات يف ثالثة  وقدم نيو:  New Comb  5219حسب نيو كامب -

 :  مراحل 

يولد الطفل يف مرحلة اإلنطواء الذايت املزود مبجموعة من الدوافع تتطلب إرضاء ال يأخد يف حسابه : أوال 

  . القانون الطبيعي و العرف االجتماعي 

ل اإلعتبارات الواقعية و الظروف املتغرية يتخفف الطفل تدرجييا من املرحلة السابقة بتعلمه إدخا: ثانيا 

بني الدافع و التخفيف منه و يساعد على منو الذات هنا يتخذ الطفل أدوار غريه و إجرائه احملادثات 

  .داخل نفسه حىت يتمكن من إختاذ دوره اخلاص مما يكون له أكرب أثر يف تكوين فكرته 

القدراته على إقامة متييزات و حتديدات أكثر كما يتعلم  يتبادل العالقات مع اآلخرين إعتمادا على: ثالثا 

  . توقعات لسلوك اآلخرين مما يؤدي به يف النهاية إىل تكوين صورة واضحة عن ذاته 

 مو الشخصي من خالل ثالثة مراحل تتبع بالدوين ديالكتيك الن : Baldwinحسب بالدوين   -

  جيب الطفل إلحياءات الشخصية هي املرحلة اإلسقاطية و فيها يست: املرحلة األوىل 

هي املرحلة الذاتية و يصلها الطفل عن طريق تقليد االشخاص و هنا تبدأ ذاته يف التمايز : املرحلة الثانية 

  . عن ذوات اآلخرين 

هي املرحلة اإلخراجية و يشعر فيها الفرد أن لآلخرين ذوات متميزة عن ذاا هلا نفس : املرحلة الثالثة 

  )  31:  2012, بشري معمرية . (ة يزة و هنا تظهر الذات اإلجتماعيخصائصها املم

  : الفرق بين الذات و تقدير الذات  1-3

 . بينما تقدير الذات تقييم هلذه الصفات , مفهوم الذات عبارة عن معلومات عن صفات الذات 
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 بينما تقدير الذات فهم انفعايل للذات يعكس , فمفهوم الذات يتضمن فهنا موضوعيا أو معرفيا للذات 

  ) 06: 1982, عبد احلافظ( الثقة بالنفس 

  :  و قدم كوبر سميث تعريف للتفرقة بين مفهوم الذات و تقدير الذات

ت يتضمن التقييم الذي بينما تقدير الذا, مفهوم الذات يشمل مفهوم الشخص و آرائه عن نفسه 

يصنعه و ما يتمسك به من عادات مألوفة لديه مع إعتباره لذاته و هلذا فإن تقدير يعرب عن إجتاه املقبول 

أو الرفض و يشري إىل معتقدات الفرد جتاه ذاته و بإختصار يكون تقدير الذات هو احلكم على مدى 

فهو خربة ذاتية ينقلها لآلخرين عن طريق , ذاته  معربا عنها بواسطة اإلجتاه الذي حيمله حنو, صالحيته 

  .التقارير اللفظية و يعرب عنها بالسلوك الظاهر 

تقدير الذات يهتم بالعنصر التقييمي ملفهوم الذات حيث أن األفراد يقومون بصياغة و إصدار  -

بأن بصف االحكام اخلاصة بقيمتهم الشخصية كما يروا و ببساطة فإن مفهوم الذات يسمح للفرد 

أما تقدير الذات فيهتم بالقيمة الوجدانية اليت يربطها الفرد بأدائه خالل , نفسه يف إطار جتربة مثرية 

 .هذه التجربة 

الذات و يتمثل  : " بني ثالثة مصطلحات يف هذا اال  Hamachek و يميز هاماشيك  -

يشري إىل تلك اموعة اخلاصة و " مفهوم الذات "اجلزء الواعي من النفس على املستوى الشعوري و 

أي أا ذلك البناء املعريف املنظم , من األفكار و اإلجتاهات اليت تكون لدينا يف أية حلظة من الزمن 

شوكت ( أما تقدير الذات فيمثل اجلزء اإلنفعايل منها , الذي ينشأ من خرباتنا بأنفسنا و الوعي ا 

 ,1993  :53 . ( 
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  ذات تعريف تقدير ال – 2

 ) .  215: 1995, أمحد حممد حسن صاحل ( مبعىن اعترب مثن أعطى اخلطوة  قدر: لغة  -

 . من قبل وليام جيمس 1980عرف مصطلح تقدير الذات ألول مرة يف : اصطالحا  -

الذي يعين حتديد قيمة و احلصول على رأي  Oetimareمصطلح التيين  Estimerالتقدير 

" ( إذن تقدير الذات هو مربوط بالطريقة أين الشخص يطورو يقيم تعريف هويته " مناسب له 

Delphine Desjardins , 2013 :18  (  

 هي تقييم املرئ الكلي لذاته إما بطريقة إجيابية و إما بطريقة سلبية إنه يشري إىل مدى إميان الفرد بنفسه و

بأهليتها و قدرا و استحقاقها احلياة و ببساطة تقدير الذات هو يف االساس شعور املرء بكفاءة ذاته و 

  ) .  89:  2008, روالن دور.( بقيمتها 

هي إجتاه املرء حنو الشعور  :  NATHANIEL BRANDEN:بعرفها ناثانيال براندين -

األساسية يف حياة و اإلميان باا جديرة بأن ذاته مؤهلة و قادرة على التكيف مع التحديات 

 .بالسعادة 

هي الطريقة اليت يشعر ا املرء إزاء ذاته و حكمه العام عليها وإىل اي  : تعريف دي سي بريجز -

 . مدى حيب ذاته 

 . مسة تشري إىل درجة حمبة أو كراهية املرء لذاته  هي :تعريف جوبل بروكنر -

 .الرؤية اليت حيملها املرء عن قيمة ذاته :   JAMES BUTTLEتعريف جيمس باتل  -

 .  الشعور الداخلي العميق بقيمة الذات :  DENIS WAITLEY  تعريف دتيس وايتلي -

يعكس من خالله فكرته عن ذاته و خربته الشخصية , تقدير الذات يعد اجتاها من الفرد حنو نفسه  -

 تقييم عام  لقدراته ينقله إىل آخرين  معها سواء يف صورة انفعالية أو يف صورة سلوكية و هو مبثابة
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-  

 ) 77:  2010, عايدة ذيب (باالساليب التعبريية املختلفة 

يرى أنه يركز على تقييم صريح للنقاط احلسنة :  )  ANGLISH(  1958تعربف إنجلش  -

 ).    137:  2012, بشري معمرية ( والسيئة يف الفرد 

الشعور بالقيمة و الكفاءة الشخصية اليت يربطه املرء :  PANDORA تعريف أية باندورا  -

 )  2:  2005,راجنيت سينغ ماهلي ( مبفاهيمه و تصوراته عن ذاته 

فيصبح من خالله مدركا و متقبال لعيوبه يف الوقت الذي يربهن على , هو إعتداد الفرد بنفسه  -

 )  141: املرجع سابق , بشري معمرية ( اجلوانب اإلجيابية و القوية يف ذاته 

لعقلية واجلسمية كما أن تقدير الذات هو تقييم يضعه  تقييم مؤثر من الفرد موع خصائصها   -

بنفسه و يعمل من أجل احملافظة عليه و مبعين آخر يف حتديد هذا املفهوم بأنه ميثل الفرد لنفسه و 

للنجاح يف احلياة و أشارت الدراسات بأن لتقدير الذات عالقات ارتباطية مع ) دافع ( عامل رئيسي 

التوافق االجتماعي و القدرات األكادميية و العوامل الدافعية و السمات الشخصية و كذلك مع 

 ) .  496:  2009, أديب حممد اخلالدي ( ق القل

تقييم الفرد لنفسه هو ذلك التقييم الراسخ الذي : )Cooper Smith(تعريف كوبر سميث  -

 . يعرب عن االجتاه سواء بالقبول أو الرفض و يشري إىل مدى إعتقاد الفرد يف قدراته و جناحه و قيمته 

االجتاه نفسه بأنه إجتاه إجيايب أو سليب حنو  تقدير الذات يف ) : Rosenberg(  تعريف روزنبرج -

الفرد بأنه انسان ذو قيمة  شيء معني يعرف باسم الذات و يتضمن تقدير الذات كما يبدوا شعور

حيرتم نفسه كما هو و ال يلومها على ما مل حيققه كما يعين أيضا مدى شعوره االجيايب حنو ذاته و 

 . يشري تقدير الذات املنخفض إىل نبذ الذات و حتقريها و التقييم السليب هلا 
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( و ميزاته ووضعه بني اآلخرين  تقييم الفرد لذاته و آماله املستقبلية:  تعريف بتروفسكي و باروشفسكي -

 ) .  36,  35: 2007, مايسة مجعة 

  :تعقيب  -

الذات هي مقدار الصورة اليت ينظر ا اإلنسان لنفسه هل هي إجيابية أو سلبية و شعور الفرد  قديرت

 .بكفاءته و جدارته يف حتقيق أهدافه من خالل عالقته بالواقع 

 لمحة تاريخية حول تقدير الذات  �

أما بالنسبة للكتابات السابقة على هذا التاريخ , يرجع أصل مصطلح تقدير الذات إىل القرن العشرين فقط 

فقد كانت كتابات غائمة و غري حمددة تكافئ بني الذات و عدد من املفاهيم امليتافيزيقية مثل الروح و اإلرادة 

( تنتمي للفلسفة أو الدين , لوقت و لذلك كانت معظم املناقشات املتعلقة بالذات يف ذلك ا...... 

Burns , 1979 :7 ,Wells and Marwell , 1976 :22 (  

 أهمية دراسة تقدير الذات  �

حيتل تقدي رالذات مكانة مهمة يف دراسات علم النفس احلديث إذ يعد إدراك الفرد لذاته حمددا  -

مكاناته عندما يكون متقبال فنجده يستمر يف تنمية و تطوير قدراته و ا...... لسلوكه يف املستقبل 

. ( لذاته أما إذا فقد هذا التقبل فإنه يستخدم معظم طاقاته يف اهلدم أكثر من البناء 

Oysermon and Markus , 1990 :141,157  ( 

و يف االجتاه نفسه يعكس تقدير الذات كما تشري حبوث العقد املاضي املتععلقة بالذات ليس فقط  -

و على هذا  , يتعدى ذلك للعمل كمكون منظم و ضابط هلذا السلوك و لكن , بالسلوك احلايل 

 Markus and Wurf( كان التعامل معه بوصفه مكون ديناميا و نشطا و قادرا على التغيري 

, 1987 : 299 .( 
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ويندرج تقدير الذات بني أكثر السمات الشخصية اليت متت دراستها عرب العقود املاضية و يأيت جزء  -

و , ام به من اإلعتقاد بأنه مسؤول عن عدد كبري من املشكالت الشخصية و االجتماعية من اإلهتم

( بالتايل قد يؤدي إىل إرتفاع تقدير الذات إىل حتقيق حتسن يف احلالة العامة لألفراد 

Baumeister , 1999 :7  (  

  نظريات تقدير الذات 

النشأة و التطور و أثره على سلوك الفرد بشكل : توجد نظريات تناولت تقدير الذات من حيث  -

و ختتلف تلك النظريات باجتاهات صاحبها و منهجه يف اثبات املتغري الذي يقوم على دراسته , عام 

 : ومن هذه النظريات 

ته دراسة منو حول حماول" روزنربج " تدور أعمال ) Rosenberg 1960( نظرية روزنبرج   -  أ

و ذلك من خالل املعايري السائدة يف الوسط االجتماعي , و ارتقاء السلوك تقييم الفرد لذاته 

احمليط به و قد اهتم بصفة خاصة بتقييم املراهقني لذوام و أوضح انه عندما نتحدث عن 

ا تقدير الذات التقدير املرتفع للذات فنحن نعين أن الفرد حيرتم ذاته و يقيمها بشكل مرتفع بينم

 ) 89,  1992, سليمان . ( املنخفض أو املتدين يعن يرفض الذات أو عدم الرضا عنها 

قد دارت حول دراسة منو و ارتقاء سلوك تقييم الفرد لذاته و "روزنربج" لذا فإننا جند ان اعمال 

" روزنربج " وقد اهتم . سلوكه من زاوية املعايري السائدة يف الوسط االجتماي أو احمليط بالفرد 

ورة بتقييم املراهقني لذوام ووضع دائرة إهتمامه بعد ذلك حييث مسات ديناميات تطور ص

الذات االجيابية يف مرحلة املراهقة و إهتم بالدور الذي تقوم به األسرة يف تقدير الفرد لذاته هو 

عمل على توضيح العالقة بني تقدير الذات الذي يتكون يف اطار األسرة و اساليب السلوك 

 االجتماعي للفرد مستقبال و املنهج الذي استخدمه روزنربج هو اإلعتماد 
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  . اإلجتاه بإعتباره أداة حمورية تربط بني السابق و الالحق من األحداث و السلوك  على مفهوم

و إعترب روزنربج أن تقدير الذات مفهوم يعكس اجتاه الفرد حنو نفسه و طرح فكرة ان الفرد 

وما الذات إال أحد هذه . يكون اجتاهات حنو كل املوضوعات اليت يتعامل معها و خيتربها 

املوضوعات و يكون الفرد حنوها اجتاها ال خيتلف كثريا عن اإلجتاهات اليت يكوا حنو 

و لكنه فيما بعد عاد و . و لو كانت االشياء بسيطة يود استخدامها , خرى املوضوعات اال

اعرتف بأن اجتاه الفرد حنو ذاته خيتلف ولو من الناحية الكمية عن اجتاهاته حنو املوضوعات 

التقييم الذي يقوم به الفرد و حيتفظ به "األخرى مبعن أن روزنربج يؤكد على أن تقدير الذات هو 

  ) .  103:  1989, كفايف ( هو يعرب عن اجتاه االستحسان أو الرفض  و"عادة لنفسه 

أعمال كوبر مسيث متثلت يف تقدير :  Cooper Smith : نظرية كوبر سميث   -  ب

الذات عند األطفال ما قبل املدرسة و يرى أن تقدير الذات يتضمن كال من عمليات تقييم 

مل حياول كوبر " روزنربج " ى عكس وعل. الذات و ردود األفعال و االستجابات الدفاعية 

و لكنه ذهب إىل أن . أكثر مشوال   أن يربط اعماله يف تقدير الذات بنظرية أكرب و" مسيث 

تقدير الذات مفهوم متعدد اجلوانب و لذا فإنه علينا أال ننغلق داخل منهج واحد أو مدخل 

 .تعددة هلذا املفهوم معني لدراسته بل علينا أن نستفيذ منها مجيعا لتفسري اإلوجه امل

:  1989, كفايف (و يؤكد كوبر مسيث بشدة على أمهية جتنب فرض الفروض الغري ضرورية 

التعبري الذايت و هو إدراك الفرد لذاته : و يقسم تعبري الفرد عن تقديره لذاته إىل قسمني )  104

تفصح عن تقدير الفرد و التعبري السلوكي و هو يشري إىل األساليب السلوكية اليت , ووصفه هلا 

 . اليت تكون متاحة للمالحظة اخلارجية , لذاته 
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تقدير الذات احلقيقي و يوجد عند األفراد : بني نوعني من تقدير الذات " كوبر مسيث " و مييز

و تقدير الذات الدفاعي و يوجد عند األفراد الذين . الذين يشعرون بالفعل أم ذو قيمة 

ذوي قيمة و قد إفرتض يف سبيل ذلك أربع جمموعات من املتغريات تعمل  يشعرون أم غري 

النجاحات و القيم والطموحات و الدفاعات وقد بني أن : كمحددات لتقدير الذات و هي 

هناك ثالثة من حاالت الرعاية الوالدية تبدو له مرتبطة بنمو املستويات األعلى من تقدير الذات 

وتدعيم سلوك االطفال اإلجيايب من جانب اآلباء و , اآلباء  و ه يتقبل األطفال من اجلانب

 46,47:  1420, اخلضري . ( إحرتام مبادرة األطفال و حريتهم يف التعبري من جانب اآلباء 

. (  

تفرتض هذه النظرية أن تقديرالذات ينشأ :  ) ZELAR 1969( نظرية زيار    -  ت

اإلجتماعي للمحيط الذي يعيش فيه الفرد  ويتطور بلغة الواقع اإلجتماعي و ينشأ داخل اإلطار

و يؤكد أن تقييم , إىل تقدير الذات من زاوية نظرية اال يف الشخصية " زيار " لذا ينظر 

تقدير " زيار "و يصف . الذات ال حيدث يف معظم احلاالت إال يف اإلطار املرجعي اإلجتماعي 

ملتغري الوسيط أو أنه يشغل املنطقة املتوسطة الذات بأنه تقدير يقوم به الفرد لذاته و يلعب دور ا

و على ذلك فعندما حتدث تغريات يف بيئة الشخص اإلجتماعية . بني الذات والعامل الواقعي 

فإن تقدير الذات هو العامل الذي حيدد نوعية التغريات اليت ستحدث يف تقييم الفرد لذاته تبعا 

بني تكامل الشخصية من ناحية و قدرة الفرد  مفهوم يربط" لزيار "وتقدير الذات طبقا .لذلك 

و لذاك فإنه افرتض أن . على أن يستجيب ملختلف املثريات اليت يتعرض هلا من ناحية أخرى

الشخصية اليت تتمتع بدرجة عالية من التكامل حتظى بدرجة عالية من التكامل حتظى بدرجة 

بدرجة عاليةمن الكفاءة يف الوسط  عالية من تقدير الذات و هذا يساعدها يف أن تؤد يوظائفها

 على العامل " زيار " إن تأكيد . اإلجتماعي اليت توجد فيه 
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االجتماعي جعله يسهم مفهومه و يوافقه النقادعلى ذلك بأنه تقدير الذات اإلجتماعي   -  ث

و قد إدعى أن املناهج أو املداخل االخرى يف دراسة تقدير الذات مل تعطي العوامل . 

 ) 105,  104:  1989, كفايف ( ة حقها يف نشاة ومنو تقدير الذات اإلجتماعي

وترى النظرية أن اإلنسان يولد و لديه :  ) KARL ROGERS( نظرية كارل روجرز   -  ج

و قد حيتاج , دافعية قوية ألستغالل امكاناته الكامنة لتحقيق ذاته و أن يصوا و يعززها 

ا كاملني لكي يساعده على استنباط هذه االنسان إىل انسان إخر ليظهر تفهما وتعاطف

يف نظريته على " كارل روجرز " حبيث ركز . االمكانات الكامنة و استقالهلا لكي حيقق ذاته 

 أهم مفاهيم تتلخص فيما يلي 

وهو الفرد ككل و الذي يستجيب ككل منظم للمجال الظاهري إلشباع : مفهوم الكائن العضوي  -

 .حتقيق الذات و صيانتها هي دافع هذا الكائن العضوي األساسي حيث أن , حاجاته املختلفة 

هو مركزه فكل فرد حييا , حيث يوجد كل فرد يف عامل من اخلربة دائم التغيري: مفهوم اال الظاهري  -

. ( عامل متغري باستمرار و قد ترك تلك اخلربة شعوريا أو ال شعوريا , يف عامل من اخلبة خاص به 

 )  76:  1981, السيد خري اهللا 

 

 : تعقيب  -

إن النظريات اليت فسرت مفهوم تقدير الذات ركزت معظمها على أن تقدير الذات ينشأ من خالل 

تقييم الفرد لذاته إنطالقا من الوسط اإلجتماعي احمليط به ، إال أن حوبر مسيث كان له رأي خمالف 

لذلك حيث رأى أن تقدير الذات هو مفهوم متعدد اجلوانب و صنفه لقسمني تقدير ذات حقيقي 

و تقدير ذات دفاعي و بذلك فإن كل النظريات اليت فسرت تقدير الذات توصلت إىل نتائج ميكننا 

                  45  . اإلعتماد عليها جمتمعة 

 



  العوامل المؤثرة في تقدير الذات  4- 2

املراهقة منو تقدير الذات يبدأ من امليالد فالتجارب املبكرة أثناء مرحلة الطفولة و  :البيئة األسرية  •

يكون هلا تأثري كبري يف منو تقدير الذات و األسرة هي العامل األساسي يف التنشئة االجتماعية فهي 

, حمبوبا أو غري حمبوب , تزود الطفل باملؤشرات املبدئية خبصوص ما إذا كان مقبوال أو غري مقبول 

 . جدير بالثقة أو غري جدير ا 

الذات بالكيفية اليت يعاملنا ا اآلخرون ، فاألفراد الذين متت يتأثر مستوى تقدير  :أراء اآلخرين  •

معاملتهم بإحرتام وتقدير و إهتمام من قبل األشخاص املهمني يف حيام غالبا ما يكون لديهم 

 . تقدير ذات مرتفع 

مظهر املرء عنصر مهم يف حتديد مستوى تقدير الذات و هذا يرجع أساس إىل حقيقة أن  :المظهر  •

فاألشخاص اجلذابون يكونون أكثر . تقييمات و أراء اآلخرين غالبا ما تكون مبنية على مظهرنا 

 . قابلية مقارنة باألشخاص غري اجلذابني 

هي أفكار يف عقولنا نقبلها ونسلم بأا  تقديرنا لذاتنا حتدده أفكارنا الذاتية:  األفكار الذاتية •

حقيقية ،  و أفكارنا الذاتية تشكل أساس صورتنا الذاتية اليت تؤثر بشكل كبري على مستوى تقديرنا 

 . فعندما تكون صورتنا الذاتية إجيابية ينمو لدينا الشعور بالكفاءة و قيمة الذات . لذاتنا 

خصية تؤثر بالفعل على الشعور بتقدير الذات ، مستويات التطلعات الش :التطلعات الشخصية  •

فما ميثل جناحا لشخص ميكن أن يكون فشال آلخر و مستوى تقدير الذات لدى املرء يرتفع إذا لىب 

: 2005راجنيت سينج ،(إجنازه أو فاق التطلعات الشخصية يف جانب قيم من جوانب السلوك 

16،20 . ( 

: م علماء النفس التقدير الذايت إىل قسمني ومن هنا يقس : أقسام تقدير الذات – 6- 2 -

 املكتسب و الشامل
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و هو التقدير الذايت الذي يكتسبه الشخص خالل إجنازاته ، :  تقدير الذات المكتسب 1- 6

  . فيحصل على الرضى بقدرما أدى من جناحات 

يعود احلس العام لإلفتخار بالذات ، فليس مبين أساس على مهارة حمددة :  تقدير الذات الشامل 2- 6

أوإجنازات معينة ، فهو يعين أن االشخاص الذين أخفقوا يف حيام العملية ال يزالون ينعمون بدفء 

  . التقدير الذايت العام و حيت و إن أغلق يف وجوههم باب اإلكتساب 

لشامل يكمن يف التحصيل و اإلجناز األكادميي ففكرة التقدير فاإلختالف األساسي  بني املكتسب و ا -

الذايت املكتسب تقول أن اإلجناز يأيت أوال مث يتبعه التقدير الذايت بينما التقدير الذايت الشامل و ذي هو 

 "  تقول أن التقدير الذايت يكون أوال مث يتبعه التحصيل و اإلجناز "أعم من حيث املدارس 

على أحسن األحوال التقدير الذايت الشامل ال معين هلو على : التقدير الذايت املكتسب و يقول املؤيدون -

أسوء األحوال هو ذوتأثري سليب ،فإن الثقة تؤدي إىل املبالغة بالرغم من معىن اهلش و الفراغ الذي يعيشه 

ما التقدير الذايت ، أو يؤدي إىل عدم الثقة يف التعامل مع اآلخرين و هذا يؤدي إىل الشك الذايت ، بين

بطرس حافظ بطرس ( املكتسب بإمكانه اإلهتمام بذاته فهو ينموا طبيعيا و خصوصا عندما ينجز شيئا 

 ،2008  :485  ،486 . ( 

أظهرت الدراسات العديدة :  الخصائص المميزة لذوي تقدير الذات المرتفع والمتوسط و المنخفض 7- 2

اليت أجريت يف جمال تقدير الذات ، أن االشخاص ذوي تقدير الذات املرتفع يؤكدون دائما على قدرام و على 

و كذلك هم أكثر ثقة بأرائهم و احكامهم و )  679: 1991سالمة ، ( جوانب قوم و خصائصهم الطيبة 

شجعة واملتفائلة و املطمئنة أكثر من تاثرهم باملعلومات املتشائمة و اكثر تقبال للنقد و يتأثرون باملعلومات امل

كذلك يتميز أصحاب تقدير الذات املرتفع بام حيرتمون أنفسهم و ) .  10:  1980القسوس ،( املهددة 

 إىل يعتربوا ذات قيمة ، ويشعرون بالكفاءة و لديهم شعور باإلنتماء و اجتاهام املقبولة جتاه أنفسهم تؤدي 
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شعورهم باإلعتزاز و الثقة بردود أفعاهلم و استنتاجام و هذا يسمح هلم باتباع أحكامهم عندما ختتلف آراؤهم 

عن آراء اآلخرين و كذلك يسمح هلم بإحرتام اإلفكار اجلديدة وهم يرون انفسهم بأم أشخاص هامون 

ما يدركونه أنه صواب و ميلكون فهما لنوع الشخص يستحقون اإلحرتام والتقدير و اإلعتبار ولديهم فكرة حمددة ع

الذي يتعاملون معه و هم يتسمون بالتحدي و لديهم الشجاعة للتعبري عن افكارهم و هم مستقلون اجتماعيا و 

حيبون املشاركة يف التحدي ولديهم الشجاعة للتعبري عن أفكارهم ، وهم مستقلون إجتماعيا و حيبون املشاركة يف 

  . ماعية ، وتكوين صداقات مع اآلخرين ، وهم يتحدثون أكثر مما يستمعون النشاطات اجل

أن االفراد ذوي تقدير الذات املرتفع يكونون أقل عرضة للظغط النفسي  " BURNS" كما يوضح برنز 

امل الناتج عن األحداث التارخيية ، كما ام قادرون على صد املشاعر السلبية الداخلية و لديهم تاريخ سابق للتع

  )  32:   1424عبد احلفيظ ،. ( مع الضغطوط البيئية 

أما أصحاب التقدير املنخفض للذات فهم يركزون على عيوم و نقائصهم و صفام الغري اجليدة ، وهم أكثر 

ميال للتأثر بضغوط اجلماعة و اإلنصياع آلرائهم و أحكامهم و يضعون ألنفسهم توقعات أدىن من الواقع ، حيث 

درجات أعلى على مقياس املراقبة الذاتية ، و هي ذات تأثري سليب على األداء حيث تقلل من االنتباه يسجلون 

و هم كذلك يعانون من مشاعر العجز و الدونية و التفاهة و ) 10:  1980القسوس ، ( املوجه حنو املهمة 

حيث يعتقدون أم . املختلفة عدم التقبل و يفتقدون الوسائل الداخلية اليت تعينهم على مواجهة املشكالت 

  ) .  53:  1993شوكت ، (فاشلون و غري جديرين باإلهتمام فضال عن قلة جاذبيتهم 

كذلك يشعر أصحاب التقدير املنخفض للذات باإلحباط و يشعرون أن حتصيلهم اقل و كذلك يعتقدون ان 

و التعامل مع اآلخرين كذلك هم ذكاء اآلخرين أفضل من ذكائهم، لذلك ينتام االحساس بالعجز والقلق حن

،  38:  1994إبراهيم ، . (يبدون عدم رضاهم عن مظهرهم العام ووزم و يشعرون باخلجل و أم فاشلون 

58  . (  
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و مييل اصحاب التقدير املنخفض للذات إىل فشلهم ألسباب ذاتية و كذلك هم مييلون إىل عدم استخدام 

و األفراد ذوي تقدير الذات املنخفض مييلون إىل املعلومات اليت . تفكري اإلجيايب أساليب املواجهة املركزة على ال

عبد احلفيظ ، املرجع ( تؤكد تقديرام لذوام االدين عن املعلومات اليت تفيذ يف أم أفضل مما تعرب هلم مشاعرهم 

 ) .     33: السابق 

 : الخالصة  -

باستجابة الفرد  يعد تقدير الذات أحد املتغريات الشخصية ، اليت أظهرت درجة من الثبات كمتغري منبئ          

فوفقا لعدد من الدراسات يتأثر منخفضوا تقدير الذات تأثرا سلبيا شديدا بعد املرور خبربة الفشل  ،للعائد السليب 

ألداء ، مقارنة مبرتفعي تقدير الذات املتكافئني معهم من حيث إذ تؤثر هذه اخلربة لديهم على كل من الدافعية و ا

  . بقية املتغريات 

سية اليت تفسر د ، ومزيدا من فهم العمليات النفو نستخلص مما سبق أمهية دراسة مفهوم تقدير الذات لدى الفر 

 .  العديد من السلوكيات 
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  :  تمهيد

بعد التطرق إىل اجلانب النظري و الذي ضم ثالثة فصول املتمثلة فيما يلي الفصل األول بعنوان مدخل للدراسة و 

الفصل الثاين كان حول العنف ضد املرأة و أما الفصل الثالث كان حمتواه تقدير الذات ومن هنا ننتقل إىل اجلانب 

حيث ميكن الباحث جتسيد اجلانب النظري يف اجلانب التطبيقي الذي يعد بدوره من أهم خطوات البحث العلمي 

  . امليداين و يساعده على اإلجابة عن األسئلة و تأكيد و نفي ما جاءت به الفرضيات 

و هذا الفصل حيتوي على منهجية الدراسة و حتديد حدود الدراسة ، كما استخدمنا املنهج العيادي و إعتمدنا 

املقابلة العيادية ، املالحظة العيادية ، و إختبار تقدير الذات لكوبر : على أدوات جلمع املعلومات أال و هي 

  . مسيث 

  :الدراسة االستطالعية - 1

تعد الدراسة االستطالعية من الناحية املنهجية مرحلة أولية و متهيدية قبل التطرق للدراسة امليدانية األساسية ألي 

م و أساسي لتحديد املوضوع عن طريق التقرب مليدان حبث علمي ، فالدراسة االستطالعية للبحث إجراء ها

البحث مما يوفر اختاد اإلجراءات املناسبة للتعامل مع االشكال املطروح ، حيث تعترب هذه املرحلة التجريبية 

مبدى صالحية  األوليةللدراسة و الدراسة االستطالعية تساعدنا على اختبار أويل للفروض، حيث تعطينا النتائج 

  . روضهذه الف

  : الدراسة األساسية  - 2

طين إلستقبال الفتيات املعنفات و النساء ضحايا و قمنا بإجراء الدراسة باملركز ال     : الدراسةومدة مكان 2-1

فيفري  18لقد استغرقت الدراسة فرتة شهر من و حبي بيبينيار  العنف و من هن يف وضع صعب املتواجد مبستغامن

 .مقابالت مع كل حالة  4وقمنا بإجراء   2017مارس  18إىل 
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  : مواصفات الحاالت المدروسة  2-1

أشهر تعرضت للعنف اجلسدي و اللفظي من طرف الزوج، و هي  6تقيم باملركز احلايل منذ : الحالة األولى_ 

  . و أمية  44سنة  و هلا بنت قد اختطفت دامت مدة الزواج سنتني  و احلالة تبلغ من العمر  20مطلقة منذ 

أشهر تعرضت للعنف اجلسدي من طرف الزوج مطلقة وهلا أوالد دامت  4تقيم باملركز منذ  :الحالة الثانية _ 

 4سنة و احلالة مستواها الدراسي  38سنوات تبلغ من العمر  6أشهر و دامت فرتة الزواج  3مدة الطالق 

  . أساسي وكانت عاملة يف سلك التعليم 

 12رضت للعنف اللفظي من طرف الزوج دامت فرتة الزواج أشهر تع 3تقيم يف باملركز منذ  :الحالة الثالثة _ 

مستواها جامعي ، احلالة كانت عاملة قبل الزواج   27أشهر تبلغ من العمر  4سنة لديها أوالد احلالة مطلقة منذ 

  .كما أا حترتف مهنة اخلياطة 

  :  منهج الدراسة -3 �

ألن . العيادات النفسية للتشخيص و العالج هو املنهج الذي يستعمل يف  :التعريف بالمنهج العيادي 1- 3

تفسري املظهر السلوكي ال يكون بعزل هذا املظهر عن غريه من املظاهر بل بالرجوع إىل الشخصية ككل و كافة 

  ) .23:  2007تيموثي ترول ،. ( االستجابات اليت تصدر عن الشخص 

أكرب قدر ممكن من الشمولية و أنه يتناول فهو املوضوع علم النفس اإلكلينيكي الذي يذهب إىل أن يتصف ب_ 

دراسة الفرد بوضعيته ووحدة شاملة ال تقبل التجزئة كما أنه يعتمد على املالحظة املعمقة لألفراد يف العيادات 

النفسية للتشخيص و العالج و يعتمد على وسائل البحث العلمية املتمثلة يف املقابالت و اإلختبارات االسقاطية 

 " إن املنهج العيادي يدرس كحالة وحيدة وكلية " بد العزيز فيقول حسني ع
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لدراسة احلالة معتمدين على التحليل الكيفي و الذي يعترب أكثر عمقا يف " البحث باملنهج العيادي  و يستلزم_ 

. دراسات احلاالت الفردية و ذلك دف رسم صورة إكلينيكية حلل و معرفة الديناميكية الالشعورية للسلوكات 

حممد خليل عباس ، .( لة املراد دراستها فاملنهج العيادي يعترب دراسة حالة وسيلة هامة جلمع املعلومات عن احلا

2007  :165  . ( 

  :مزايا المنهج العيادي  2 - 3

  .الفردمبادئ النظرية اليت تعلمها  خصبة لتطبيقإنه ميثل أرض  -

ميكن الباحث من النفاد إىل أعماق الظواهر أو املواقف اليت يقوم بدراستها بدال من اإلكتفاء  -

 . قرار املالئم بعد تبين حال مرجعيا باجلوانب السطحية و إختاذ ال

 .إنه طريقة تدريبية يتعرف من خالهلا الفرد على معاجلة و حل املشاكل اليت تصادفه يف احلياة  -

إنه من املناهج املالئمة للتعامل الفاعل للجوانب اإلنسانية يف اإلدارة ملا يتضمنه من عمل مجاعي و  -

 ).  166- 165:  1998،  مهدي زليت.  ( تبادل بني أفكار األفراد 

  .وقد إعتمدنا طريقة دراسة احلالة 

الذي يتيح اال و يعطينا أدق قدر من احلصول على املعلومات حىت هو املنهج  : تعريف دراسة الحالة - 4

نتمكن من إعطاء حكم قيم و تقييم احلاالت إذ أا دف لإلحاطة الشاملة املعرفية بالتفاصيل احلالة من املنظور 

اري للقدرات ، كما الدينامي و الرتابطي و العالئقي و التارخيي ، بينما تركز االختبارات عموما على املنظور املعي

أنه ال ميكننا أن نثق ا وحدها كأداة دون ربط حمكم مع األدوات األخرى و بالذات نتائج االختبارات و املقابلة 

و الفحص الطيب و العصيب و غريها من أدوات التشخيصية ، كما إعتمدنا الوقوف عن قرب عما تعانيه احلالة من 

لظروفاليت حتيط ا للوصول لتقرير ائي عن النظرة احلقيقية للذات اليت تواجه خالل املقابلة و املالحظة ومعايشة ا

  . سلوكاتنا  
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بأن دراسة احلالة هي اال الذي يتيح لألخصائي لنفساين مجع أكثر و أدق من املعلومات اليت " جون روتليقول 

نتحصل عليها مباشرة من احلالة و الباقي من احمليط الذي تعيش فيه و عليه دراسة احلالة تعترب من أساسها طريقة 

  )   166:  1958حسني عبد العزيز ، . ( ميدانية يف منهجها 

االت و ختتلف ولو إشرتكت يف نقاط معينة ، فكل حالة هي حالة يف حد ذاا و بذلك فدراسة احلالة تتعدد احل

تعد أهم و أفضل طريقة يتبعها األخصائي يف مجيع الدراسات اإلكلينيكية فبها نستطيع مجع املعلومات بصورة 

  . شاملة و ممنهجة خدمة ملوضوع الدراسة 

انب الطيب و االجتماعي الذي ميكن احلصول عليه على لسان احلالة و املصدر و تتضمن دراسة احلالة معرفة اجل

أو غري ذلك من   إسقاطيهو الروائز النفسية سواء كانت موضوعية أو  االختباراتالنفسي عن طريق خمتلف 

  . املصادر املتعددة 

   :التعريف بالمؤسسة - 5

الفتيات و النساء ضحايا العنف و من هن يف وضع صعب فهو عبارة عن مؤسسة  الستقبالاملركز الوطين         

وطنية هلا هدف إنتشال و إنقاذ النساء ضحايا العنف و من ليس هلن مأوى ، و خلق هلن مساحة خاصة ن 

  . بعد ذلك حماولة إدماجهن باتمع  االجتماعيداخل املركز و توفري احلماية و التكفل الطيب و النفسي و 

  :  تاريخ المؤسسة5-1

 21املوافق ل  1931ربيع الثاين عام   05املؤرخ يف  96-10أنشئ املركز مبقتضى املرسوم التنفيذي رقم         

و املتضمن إحداث املركز الوطين إلستقبال الفتيات و النساء ضحايا العنف و من هن يف وضع  2010مارس 

  . والية مستغامن صعب ب
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فما  18يستقبل املركز النساء والفتيات املعرضات للعنف و من هن ف يوضع صعب و البالغات من عمر       

  .  2011فوق و بدون أوالد ، فتح أبوابه يف اواخر شهر نوفمرب 

   :محتويات المؤسسة 5-2

 : من الناحية النشاطات المتوفرة بالمؤسسة يحتوي على �

 .اخلياطة قاعة  -

 قاعة إلحتفاالت  -

 مكتبة  -

 قاعة الرياضة  -

 قاعة احلالقة  -

 . قاعة حملو األمية  -

 : من الناحية اإلدارية  �

 مكتب األمانة  -

 مكتب املسري اإلقتصادي  -

 مكتب األخصائية النفسية -

 مكتب األخصائية اإلجتماعية  -

 .مكتب الطبيبة  -

 : القاعات األخرى  �

 4غرف كل واحدة ا  06 –محام  –قاعة اإلستقبال  –قاعة لألكل  –مطبخ  –مستودع  –فناء  -

 . أسرة 
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 : مهام المركز  - 6 �

 :  التكفل النفسي  يتمثل في )1

اإلستقبال اجليد للحالة و اإلصغاء الدقيق هلا مع حماولة طمأنة احلالة و التقليل من املعانات النفسية  -

و إعطائها نظرة تفاؤلية للحياة ومساعدا على التعبري عن آالمها و متطلباا و تشجيعها من أجل 

 . رجي هلا حتقيق ما تصب إليه و خاصة إسرتجاع هلا ثقتها يف نفسها و يف احمليط اخلا

 . إعداد ملف خاص باحلالة يضم كل البيانات األولية  -

إجراء مقابالت نفسية عيادية بإنتظام واستعمال اإلختبارات النفسية و هذا من أجل التشخيص  -

اجليد لإلظطراب و حتديد العالج املناسب حسب طبيعة احلالة و مساعدا على إجياد احللول 

 املناسبة 

 .املركز  إدماج احلالة بورشات -

ويكون على عدة مستويات فبعد استقبال احلالة و التأكد من كافة  :التكفل اإلجتماعي  )2

وثائقها يتم إجراء مقابلة معها و هذا باإلصغاء هلا وهي مرحلة حمددة ملصريها إذ يتم فيها 

 التعرف على املشكلة اليت تعانيها وما حتتاجه ليتم حتديد طريقة العمل معها وهذا من خالل

إجراء حتقيق اجتماعي حول احلالة و هذا بالتنقل لعائلتها إن وجدت أو أحد املقربني هلا 

بغرض إحداث صلح إن أمكن ذلك إلعادة إدماجها أسريا  أو إعادة إدماجها يف وسط 

عائلي جديد من خالل تزوجيها أو وضعها لدى عائلة اإلستقبال دف البدء حياة مستقرة 

 .بعيدا عن كل املشاكل 

تعد اهلياكل الطبية املكان االسرتاتيجي يف ميدان الفحص و اإلرشاد،   :التكفل الطبي  )3

 فحيث أن املرأة اليت تتعرض للعنف ليست ليست مريضة عادية و لكنها شخص جمروح
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و كثرية اخلوف و اخلجل للتفوه مبا حيدث هلا ، ففي أغلب االحيان يتم الكشف عن   )4

ك جيب أن تكون هناك عالقة تعاون و ثقة بني الطبيب و العنف يف الفحص العادي لذل

 . احلالة مث يايت الفحص و يكون هنا الطبيب دقيق املالحظة 

 ....) كدمات ، جروح ، حروق ، عنف جنسي ( األعراض البارزة : حاالت العنف املمكنة كالتايل  -

 صداع ، آالم جسدية ، إظطرابات يف اجلهاز اهلضمي ( أعراض غري بارزة  -

و تقدم الشهادة الطبية ملصاحل الشرطة أو .....) قلق ، إكتئاب ، حماولة انتحار ( أعراض نفسية  -

 . الدرك أو السلطات القضائية املختصة 

باإلضافة إىل أن هذا يقوم طبيب املركز بفحوصات دورية و حتاليل طبية الستبعاد االمراض املعدية و  -

 . املصابة باألمراض املزمنة و كذالك احلوامل  للحاالتاملتابعة الصحية 

  : عينة البحث و كيفية إختيارها  - 7

هي عبارة عن جمموعة جزئية من جمتمع البحث وممثلة لعناصر اتمع  أفضل :  تعريف العينة 7-1

  .حىت تكون ممثلة لذلك اتمع  األصليمتثيل حبيث ميكن تعميم نتائج تلك العينة على اتمع 

 ) 218:  2007محد خليل عباس ،( 

ختص النساء املعنفات يف مركز النساء  اقصديحاالت اليت مت إختيارها وقد اعتمدنا يف دراستنا على                

  27ضحايا العنف و من هن يف وضع صعب حبيث اقتصرت دراستنا على عينة النساء ترتاوح أعمارهم ما بني 

 .سنة  44إىل 
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   طرق البحث -  8 

هي عالقة اجتماعية مهنية ديناميكية وجها لوحه بني األخصائي و احلالة يف جو :   المقابلة العيادية 1- 8

نفسي آمن تسوده الثقة املتبادلة بني الطرفني ذف مجع املعلومات و من أجل حل املشكلة و يتم من خالهلا 

  ) .  39:  1984عمار خبوش ، . ( التساؤل عن األمور يراد معرفتها 

حوار لفظي وجها لوجه مع الباحث القائم باملقابلة و بني شخص : على أا " جولني روش" كما يعرفها         

آخر أو جمموعة من األشخاص و بذلك حياول احلصول على املعلومات اليت تعرب عن اآلراء أو االجتاهات أو 

  ) . 117:  1985عطية حممود ، . ( املشاعر ودوافع السلوك يف املاضي و احلاضر

  : المقابلة العيادية أنواع  8-2

هي مقابلة تسمح للباحث أن يوجه األسئلة للحالة حبرية للحصول  :المقابلة الموجهة  •

على املعلومات املطلوبة و فيها تكون حرية الباحث شبه مفقودة حبيث خيضع لألسئلة 

 .املوجهة و حمددة السلف 

تعطي احلرية للمبحوث و هي على عكس املقابلة املوجهة فهي  :المقابلة النصف الموجهة •

 . يف اإلجابة على األسئلة بطريقة اليت يراها مناسبة و ذلك لتحقيق قدر من العدالة 

وهي ناذرا ما تستخدم حبيث تستخدم منوذجا موحدا جلميع  :المقابلة النموذجية  •

املبحوثني يضم ذلك النموذج األسئلة حمددة صممت للحصول على املعلومات الضرورية 

اليت يراد معرفة مدى توفرها بالفرد قبل التعبري ، إن كانت املقابلة قد استخدمت لغرض 

 ) .  74: مهدي زليث ، املرجع نفسه .( التعيني و اإلختبار 

 . وقد إعتمدنا في دراستنا على المقابلة النصف موجهة -
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   :المالحظة العيادية  2- 8

تعترب املالحظة أداة اساسية فهي مكملة للمقابالت و اإلختبارات ، حيث يتمكن من خالهلا    

الباحث من مالحظة سلوك احلالة املراد دراسته ، وتتناول املالحظة عدة جوانب منها مالحظة 

ظة املظهر اجلسماين ، املالبس ، االسلوب الكالمي ، االستجابات احلركية و االنفعالية أي املالح

و عرفها جوليان روش على اا جمموعة من . املفحوصة بشكل عام حديثه خصائصه و سلوكه 

املهارات الضرورية للعيادي و اليت تتجلى يف مالحظة املريض بوجه عام من املظهر اخلارجي إىل 

تغيريات الوجه و نربات الصوت و حركات اجلسم و املوقف الذي يكون عليه املريض أثناء اإلجابة 

  ) . 38:  1992كمال بكراشس ، . ( على سؤال ما 

  أداة البحث  – 9

  " : مقياس كوبر سميث" التعريف باإلختبار  1- 9

و هلذا )  Cooper Smith   ،1967كوبر مسيث ( صمم هذا املقياس من طرف الباحث االمريكي       

 تضيفو . املقياس اجتاه تقييمي حنو الذات يف ااالت اإلجتماعية ، األكادميية باإلضافة إىل العائلة والشخصية 

 1981(إن مقياس كوبر مسيث متت ترمجته إىل العربية من طرف فاروق عبد الفتاح ) 1985( ليلى عبد احلميد 

ن السادسة س ر الذات و هي الصورة اخلاصة بالكبار الدين جيتازونعبارة معدة لقياس تقدي 25و يتكون من ) 

  :عشرة منها 

 -18-  17 -16 - 15- 13-12-  7-  6- 3- 2: (  السالبة و الحاملة لألرقام التالية العبارات_ 

21- 22- 23- 24 – 25   

 )  20- 19- 14-11-  9- 8- 5-4- 1: ( وتحمل األرقام التالية: العبارات الموجبة _ 
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 :             حيتوي هذا املقياس على مقاييس فرعية و أهم أرقام عباراا هي _ 

  الدرجات الخام  أرقام العبارات  المقاييس الفرعية

- 15- 13- 12-10- 7- 4- 3- 1  الذات العامة

18-19 -24 -25  

12  

  4  21-14- 8- 5  االجتماعيةالذات 

  6  22- 20- 16-11- 9- 6  منزل الوالدين

  3  23- 7- 2  العمل

  

  )  104:  2007عبد الرمحان العيسوي ، ( 

  : تعليمة تطبيق اإلختبار 9-2

اليوم سوف تقوم مبأل هذا املقياس ، فيما يلي جمموعة من العبارات ، و إجابتك عليها سوف تساعدين يف     

داخل املربع يف )  x( و إذا كانت العبارات تصف ما تشعر به عادة ضع عالمة . معرفة ما حتب و ما ال حتب 

و ال توجد إجابات صحيحة و أخرى خاطئة ، و إمنا اإلجابات  الصحيحة هي اليت يعرب " . ال تنطبق " خانة 

  .ا الشخص عن شعوره احلقيقي

  :التصحيحطريقة  9-3

  : بإتباع اخلطوات التالية )  COOPER SMITHكوبر مسيث ( ميكن احلصول على درجات املقياس    

" ال تنطبق"  ، أما إدا كانت إجابة) 1(على العبارات السالبة متنحه " ال تنطبق " اإلجابة إذا كانت  -

                           61) .0(متنحه 

  



" ال تنطبق " أما إذا كانت إجابة ) 1(متنحه " تنطبق " إذا كانت اإلجابة على العبارات املوجبة  -

 ) . 0(متنحه 

ميكن احلصول على الدرجة الكلية للمقياس جبمع عدد العبارات الصحيحة و ضرب التقدير الكلي  -

 ) . 4(يف 

  : مستويات تقدير الذات   -

  : ثالثة فئات ملستويات الذات على النحو التايل " لكوبر مسيث" يظهر مقياس تقدير الذات

  الفئات   املستوى   الرقم       

  ) 40- 20(      درجة منخفضة       01             

  ) 60 - 40(     درجة متوسطة         02              

  )  80 - 60(     درجة مرتفعة       03             

    

  )  106: عبد الرمحان العيسوي ، املرجع نفسه ( 

  

  : خالصة 

مت التطرق يف هذا الفصل عدة خطوات إجرائية عديدة ، بدأ من التذكري بفرضيات الدراسة ، مث استخدمنا املنهج 

 . اإلكلينيكي و اعتمدنا على أدوات جلمع املعلومات 
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 الفصل اخلامس : 

 عرض النتائج  و مناقشة الفرضيات 

  تمهيد   -

 تقديم الحاالت  -

 استنتاج عام للحاالت  -

 مناقشة الفرضية العامة  -

 1مناقشة الفرضية الفرعية  -

 2مناقشة الفرضية الفرعية  -

 3مناقشة الفرضية  الفرعية  -

 مناقشة عامة  -

 خالصة  -



  : تمهيد          

يف هذا الفصل تطرقنا لدراسة موضوع البحث من الناحية التطبيقية ، و اختذنا كنموذج أربعة حاالت          

من النساء من تعرضنا للعنف ، و سنقوم بتحليل نتائج  هذه املقابالت من منظور علم النفس مدعمة )  04(

  . اذج بنتائج االختبار لكوبر مسيث مث مناقشة الفرضيات على ضوء هذه النم

   تقديم الحاالت/ 1

  تقديم الحالة األولى   1-1

  : البيانات األولية _ 

  ح . خ: االسم  -

 سنة 44: السن  -

 أنثى :  اجلنس -

 ال تعمل : املهنة  -

 أمية : املستوى التعليمي  -

 متوسط : املستوى املعيشي  -

  11: عدد اإلخوة  -

  09: الرتتيب امليالدي  -

 مطلقة : احلالة املدنية  -

 تيسمسيلت : مكان اإلقامة  -

 العنف اجلسدي : نوع العنف املمارس على احلالة  -

  مقابالت 04: عدد القابالت مع احلالة  -
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 :  جدول يبن سير المقابالت مع الحالة_ 

  اهلدف  املدة  التاريخ  املقابلة

01  5 /03  /

2017   

مقابلة متهيدية للتعرف   د  30

على احلالة و احلصول 

على املعلومات األولية 

 .  

التعرف على تاريخ   د 45  2017/ 8/03  02

احلالة و اجلانب 

  العالئقي  

التعرف على املعاش   د 45   12/03/2017  03

  النفسي للحالة 

   االختبارتطبيق   د  36   15/03/2017   04

  

 :  السيميائية العامة للحالة_ 

  . متوسطة القامة ،بيضاء  البشرة ، عينان سوداوتان  ، البنية هزيلة  : البنية املورفولوجية _ 

                     66 عادي و مناسب لسنها : اللباس _ 



  حزن ، تعب ، قنوط : احلالة العامة _ 

  سليمة أما نربة الصوت منخفضة : اللغة _ 

  جتاوبت احلالة معنا بسهولة : التواصل _ 

  مزاج مكتئب :  واالنفعاالتاملزاج _ 

  مناسبة مع مضمون الكالم  االنفعاالت: التعبري _ 

  ذاكرة جيدة : القدرات العقلية _ 

  . االنتباه  اخنفاضسالمة اإلدراك مع :  واالنتباهاإلدراك _ 

  سليم :  ألزماينالتوجه املكاين و _ 

  أرق يف بعض األحيان : اضطرابات النوم 

  .فقدان الشهية يف بعض األحيان : األكل اضطرابات 

 : ملخص المقابالت  - 

بنات و هي كانت  6ذكور و  5كانت تعيش يف الريف مع عائلتها املتكونة من أب و أم  و " خ"احلالة     

عاشت احلالة طفولتها يف رعي الغنم و كانت تعيش صراعات دائمة مع إخوا الذكور و الذين كانوا . أصغرهم 

رد خطأ صغري أو لسبب تافه ، و حىت أباها كان كثريا ما يهددها يضربو م و هذاا أما زوجاا كثريا و يهينو

 بالبندقية و يقوم بكويها بالسكني على جسمها إذا رفضت احلالة رعي الغنم أو ذهبت لزيارة اجلريان 
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تقدم خلطبتها شاب فقبلت به عائلتها و احلالة أيضا سعدت بذلك ، لكن  20عندما بلغت احلالة سن     

سرعان ما قامت عائلتها برفض هذا الشاب حبجة أن له سرية سيئة و أجربت احلالة على الزواج من رجل عجوز  

عن رفضها القاطع ذا الزواج إال  على ذلك و قامت مبحاولتني لإلنتحار تعبرياتعرضت  ، و احلالةكزوجة ثانية 

  . أن أباها قام مع إخوا بضرا و  ديدها بالقتل و حبسها بالغرفة املنزل إىل حني موعد الزواج 

جيربها  ويشتمها كان يضرا و   فزوجها أيضاتزوجت احلالة لكنها مل تعش يف جو مغاير ملا عاشته ببيت أسرا    

 كما أا مل تسلم من أفعال الزوجة األوىل املعادية هلا و املستفزة   حائض،على ممارسة اجلنس معه حىت و هي 

  . ودامت فرتة الزواج سنتني 

مل تستطع احلالة مواصلة هذا الوضع كما أا مل تستطع العودة لبيت أهلها فهربت من املسكن الزوجي و     

تعمل يف احلمامات كمنظفة و بالليل تنام يف الشارع أين تعرضت  بدأتو  .خرياألمالذها  أصبح الشارع

و منذ ذلك الوقت و احلالة  .ابنتهاأشخاص جمهولني  اختطفو أصبحت احلالة حامل وبعد والدا  لالغتصاب

  .تنتقل من مركز آلخر 

 : عرض نتائج االختبار 

  : ألولى للحالة ا"كوبر سميث " عرض و مناقشة نتائج مقياس _ 

  مستوى تقدير الذات   الدرجة املتحصل عليها   اسم احلالة 

  تقدير الذات املتوسط    44  " ج"

  .متوسطإىل تقدير ذات  هذا يشريو " 44"حتصلت على نتيجة " خ"احلالة _  
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  " :1" عرض نتائج المقياس الفرعية الختبار كوبر سميث للحالة _ 

  " خ" درجات احلالة   درجات اخلام   أرقام العبارات   املقايس الفرعية 

  1،3،4،7،10،12،13،15  الذات العامة 

،18،19،24،25  

12  6  

  2  4   5،8،14،21  الذات االجتماعية 

  1  6  6،9،11،16،20،22  منزل الوالدين 

  2  3   2،7،23  العمل 

 

و هي درجة منخفضة مقارنة مبا  06هي " احلالة خ" الحظنا أن درجة تقدير الذات العامة املتحصل عليها _ 

  . هو مذكور يف املقياس 

  متوسطة نوعا ما  درجةوهي  02أما درجة تقدير الذات االجتماعية املتحصل عليها هي _ 

  . دا و هي درجة منخفضة ج 01منزل الوالدين الدرجة املتحصل عليها _ 

  . و هي درجة متوسطة  02الدرجة املتحصل عليها يف خانة العمل هي _ 

درجة تقدير الذات منخفضة و خاصة فيما يخص تقدير الذات العامة و هلا " خ" ومن هنا نستنتج أن احلالة 

  . في منزل الوالدين 

 :  تحليل نتائج الحالة األولى_ 

من خالل  إجراء املقابالت مع احلالة توصلنا ألن احلالة لديها شعور بالذنب على هروا من املنزل فاحلالة     

و دائما ما كانت هذه العبارة تبكيها كثريا ، و الشعور  "درت غلطت أحياتي مين أهربت م دار " تقول 

خلي بينه و بين ذاته و بلغة التحليل ألم نفسي داخلي يشعر به الفرد داخليا ، أي حوار دا "بالذنب هو

على أنه مخطئ و يرتبط الشعور بالذنب بأخطاء نحو ذاته و  األعلى أالناالنفسي هو حوار بينه و بين 

 حياته 
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، كما أن احلالة حتقد و تكره كرها شديدا إخوا و زوجها ألا ترامها )  4: 2002أمال باظة ، (  "الخاصة 

السبب وراء هروا من املنزل حبكم العالقة السيئة بينهم و انعدام االتصال و احلوار حلل املشاكل و كثريا ما كررت 

  .و هذا استنادا على نتائج االختبار احملصل عليها فالعنف يؤثر تأثريا سلبيا على صورة الذات "  الحقرة" مصطلح

اعية فلم تكن لديها صديقات أو تذهب لزيارة األقارب حبك أن أسرا كانت ماحلالة كانت تعيش عزلة اجت     

  . و تتحاشى النقاش معهن  متنعها من ذلك و لتزال على هذا احلال ليومنا هذا فهي ال تتكلم مع زميالا باملركز

كما أننا ال حظنا طريقة لبسها كانت تغطي مجيع جسدها ألا كانت ختجل من إظهار عالمات الضرب      

بذراعيها و اكتشفنا هذه احلقيقة عند سؤالنا هلا عن سبب لبسها الذي يغطي كامل  خاصةالبادية على جسمها 

   .جسمها

أجل  النوم و هذا راجع لقلقها حول مصريا و  و احلالة لديها أرق ليلي هذا ما أدى ا لتناول دواء من      

  . ليأسها من عيشها وحيدة ، كما أا تفكر كثريا يف أباها الذي تويف ومل تطلب منه السماح 

تعيش صدمة و حماولة قتلها ، كما أا ال تزال  إخوااحلالة ترى عدة كوابيس تتلخص يف ضرا من طرف      

  . و كثيرا ما تعاود رؤية في المنام أنها تغتصب  االغتصاب

نرى أن احلالة استخدمت بكثرة الكبت و ذلك من أجل استبعاد اخلربات املؤملة و إجبارها على البقاء يف        

فيرى فرويد أن و لتحقيق التوازن النفسي ،  الداخليالالشعور ، و هذا لتخفيف من حدة الصراع النفسي 

  . ة الهروب من مواجهة الواقع الكبت هو محاول
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  الثانية تقديم الحالة  1-2

 البيانات األولية_ 

  م : االسم   -

  38: السن  -

 أنثى : احلنس  -

 ال تعمل : املهنة  -

 الرابعة متوسط : املستوى التعليمي  -

 متوسط : املستوى املعيشي  -

  07: عدد اإلخوة  -

  04: الرتتيب امليالدي  -

 مطلقة : احلالة املدنية  -

 تيارت : مكان اإلقامة  -

 العنف اجلسدي : نوع العنف املمارس على احلالة  -

 مقابالت 04: عدد القابالت مع احلالة  -
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 : جدول يبن سير المقابالت مع الحالة _ 

  اهلدف   املدة  التاريخ   املقابلة 

مقابلة متهيدية للتعرف   د  30   19/02/2017  01

على احلالة و احلصول 

على املعلومات األولية 

 .  

التعرف على تاريخ   د 43  22/02/2017  02

احلالة و اجلانب 

  العالئقي  

التعرف على املعاش   د 45   26/02/2017  03

  النفسي للحالة 

   االختبارتطبيق   د  25   25/03/2017   04

 

 

 

72  



 :  السيميائية العامة للحالة_

  . متوسطة القامة ، مسراء البشرة ، عينني بنيتني ، قوية البنية :البنية املورفولوجية _ 

  نظيف و متناسق: اللباس _ 

  قلق و توتر : احلالة العامة _ 

  سليمة و مفهومة  وتتكلم بتلقائية : اللغة _ 

  كان التواصل مع احلالة سهل : التواصل _ 

  حزن ،بكاء  :  واالنفعاالتاملزاج _ 

  مناسب للكالم : التعبري _ 

  ذاكرة جيدة : القدرات العقلية _ 

  . سليم :  واالنتباهاإلدراك _ 

  احملافظة على التوجه املكاين و الزمان : التوجه املكاين و الزماين _ 

  أرق ليلي : اضطرابات النوم 

 . فقدان الشهية: اضطرابات األكل 
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  :  ملخص المقابالت_ 

 03كانت تعيش يف أسرة متكونة من األم اليت تعاين من الضغط الدموي و أب متويف و " أ"حلالة          

إخوة و احلالة حتتل املرتبة املرتبة الرابعة يف الرتتيب امليالدي و كنت تعمل يف إدارة الثانوية و كانت  04أخوات و 

سنوات و انتهت  08اب و دامت العالقة بينهما تعيش حياة سعيدة هادئة مع أسرا ، تعرفت احلالة مع ش

بالزواج بالرغم من اعرتاض أم الزوج على احلالة مبا أن إبنها قد خالف التقاليد املعمول ا بالعائلة و مل تكن 

  . من اختيار األم ) احلالة ( الزوجة 

  . أصبحت احلالة تعيش مع عائلة الزوج املتكونة من  األم  ، األخوات و اإلخوة و زوجام               

يف بداية الزواج كانت احلالة يف عالقة حيدة مع الزوج تسودها احملبة والتفاهم ، لكن سرعان ما تغريت           

مع األم اليت كانت تعمل على خلق  و أصبحت يوميات احلالة ال ختلو من الشجارات و الصراعات لألسوأاألمور 

  .   لألسوأالعالقة بينهما تسري  اصطبحتاملشاكل بطريقة أو بأخرى  و تغريت معاملة الزوج للحالة و 

أراد الزوج تطليق احلالة تنفيذا لطلب األم لكنه توقف عن ذلك بعد علمه بأن احلالة حامل أصبح لدى         

حا و هذا أمام الن الزوج أصبح يضرب احلالة ضربا مرب  لألسوأتغري بل تطورت احلالة ولدين إال أن حياا مل ت

بعد أيام قام الزوج بتطليق  و يف حضور األوالد ، و قامت أم الزوج بطرد احلالة من املنزل مرأى العائلة و حىت

  . حبجة خروجها من املنزل بدون علمه سنوات زواج  6بعد احلالة 

على طالق احلالة جاء الزوج يتوسل إليها من أجل رجوعها للبيت و قبلت احلالة فورا بعد مرور أشهر           

تسجيل  عدمو ذهبت معه  بالرغم من . بذلك بشرط أن يتخذا منزال منفردا بعيدا عن األهل و قبل الزوج بذلك 

اف باجلنني و رجوعها لذى املصاحل املختصة و بعد ذلك أصبحت حامل و عند إخبار الزوج بذلك رفض اإلعرت 

         74.   إمها بإقامة عالقة حمرمة مع شخص آخر 

عند مساع أم احلال باخلرب مل تتحمل و تعرضت لضغط دموي ، هربت احلالة من املنزل خشية مساع          

  دراسة إخوا بذلك و تركت أوالدها عند أمها إىل حني إجياد حل لذلك وهي اآلن تقيم باملركز الذي أجرينا به ال



  :  20س كوبر سميث للحالة اعرض نتائج مقي 

  

  اسم احلالة 

  مستوى تقدير الذات   الدرجة املتحصل عليها 

     48  " أ"

  تقدير الذات متوسط 

   

   .و هذا يشير إلى تقدير الذات متوسط   48الحالة تحصلت على درجة _ 

   : 20عرض نتائج املقاييس الفرعية إلختبار كوبر مسيث للحالة _ 

  

  املقاييس الفرعية 

  " أ"درجات احلالة   درجات اخلام   أرقام العبارات 

  

  الذات العامة 

1،3،4 

،

7،10،12،13،15

،  

18،19،24،25   

12  7  

  

  الذات االجتماعية 

  

5،8،14،21   4  1  

  منزل الوالدين 

  

9،9،11،16،20،

22   

6  2    

  العمل 

  

2،7،23   3  1  
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   و هي درجة متوسطة 07هي " أ"عليها الحالة  تالتي تحصل درجة تقدير الذات العامةأن _ 

أما الدرجة تقدير الذات االجتماعية ، منزل الوالدين و العمل درجة منخفضة جدا مقارنة بما _ 

  .هو مذكور في المقياس 

  : عرض و تحليل نتائج المقابالت 

اعتادت على العيش يف " أ"نستنتج من خالل املقابالت العيادية ونتائج اختبار كوبر مسيث إىل أن احلالة         

هدوء و طمأنينة و احلياة اليت وجدا يف بيت زوجها و املعاملة السيئة اليت تعرضت هلا أفقدا ثقتها يف نفسها 

ختبار و عاشت  صراعا نفسيا كبريا بني ترك البيت الذي وشوهت صورة الذات لديها و هذا ما أكدته نتائج اال

العيش فيه ال يطاق وبني رفضها و تعلقها الشديد بزوجها و هذا ما ولدا  أصبحتعامل فيه بطريقة مسيئة و الذي 

استجابة يقوم بها الفرد نتيجة لموقف يضغط على تقديره لذاته ، أو هو : " و يعرفه بيك  ضغطا نفسياهلا 

وليد السيد خليفة ، " (  س لها حل و تعوق اتزانه أو موقف يثير أفكار عن العجز و اليأسمشكلة لي

2008  :128 – 129  ( .  

هلا إال أا ال تزال ترغب يف العودة إليه و ال تراه مذنبا يف ذلك و  إساءتهكما أن ضرب الزوج للحالة و           

لتعلق الشديد للحالة بزوجها ما هو إال تعويضا من و نرى أن ا "ضرب الراجل هو ضرب الحبيب " تصرح 

احلرمان األبوي و خوفا من فقدانه كما فقدت والدها و لرؤية نفسها على أا ليست كاملة إال بوجود زوجها 

 )  .   أنا كنت أنشوف فيه األب و الزوج( جبانبها 

مرضا احلالة ترى أا هي السبب الوحيد الذي أدى بأمها لإلصابة بالضغط الدموي الذي يعترب             

و تلوم نفسها كثريا كما أا تشعر بالذنب ألا مل حتسن التصرف و أقامت عالقة حمرمة مع   سيكوسوماتيا

لشعور و  )يتله أنا  سباب قاع المشاكل وأنا ألي مرضت أما و  درت غلطت أحياتي مين ول( طليقها 

حالة انفعالية تتضمن مشاعر مؤلمة نابعة من ضمير الفرد نتيجة لحدث يأسف عليه أسفا " بالذنب هو كل

                                              76" . عميقا 



عنية  إلى شيء معين في لحظة م باحتياجفالحزن شعور ("كما أا جد حزينة على فراق أبنائها               

بشكل  ال يستطيع االنسان تحمله بمعنى أن شعورك بالحزن نابع من افتقادك لشيء ما و لكنك راغب فيه 

، و خائفة على )  55:  1952عبد العزيز القوصي ، (  "بشدة و ال تستطيع تحمل عدم حصولك عليه

أتوحشتهم بزاف ، و ( مع احلالة  مدى تأثري غياا على نفسية األبناء و هذا ما الحظناه  بناءا على مقابالتنا

  ) . أوالدي ماشي أموالفين بال بيا 

  الثالثة تقدمي احلالة   4- 1_

 البيانات األولية_ 

  ح: االسم   -

  28: السن  -

 أنثى : احلنس  -

 ال تعمل : املهنة  -

 جامعي : املستوى التعليمي  -

 جيد : املستوى املعيشي  -

 01: عدد اإلخوة  -

  2:الرتتيب امليالدي -

 مطلقة : احلالة املدنية  -

 غليزان  : مكان اإلقامة  -

 العنف اللفظي: نوع العنف املمارس على احلالة  -

  مقابالت 04: عدد القابالت مع احلالة  -
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  :جدول يبن سير المقابالت مع الحالة _ 

  اهلدف   املدة  التاريخ   املقابلة 

مقابلة متهيدية للتعرف   د  30   19/02/2017  01

على احلالة و احلصول 

  على املعلومات األولية 

التعرف على تاريخ   د 45  22/02/2017  02

احلالة و اجلانب 

  العالئقي  

التعرف على املعاش   د 45   26/02/2017  03

  النفسي للحالة 

  تطبيق االختبار   د  30   25/03/2017   04
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 : السيميائية العامة للحالة _  

  . طويلة  القامة ، بيضاء البشرة ، عينني بنيتني ،ضعيفة البنية :البنية املورفولوجية _ 

  نظيف و متناسق: اللباس _ 

  قلقة : احلالة العامة _ 

  سليمة : اللغة _ 

  كان التواصل مع احلالة سهل : التواصل _ 

  حزن ،بكاء  :  واالنفعاالتاملزاج _ 

  مناسب للكالم : التعبري _ 

  ذاكرة جيدة : القدرات العقلية _ 

  . سليم :  واالنتباهاإلدراك _ 

  احملافظة على التوجه املكاين و الزمان : التوجه املكاين و الزماين _ 

  أرق ليلي : اضطرابات النوم 

 .فقدان الشهية: اضطرابات األكل 

  : ملخص المقابالت _ 

احلالة عاشت يف عائلة تتكون من أخت كربى و أم مصابة بشلل نصفي و أب متويف عندما كان عمر        

 سنة ن احلالة كانت تدرس باجلامعة و عندا انتهاء احلالة من دراستها اجلامعية تقدم خلطبتها شاب  15احلالة 
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أا  اكتشفتت نظرا لزوجها و تقول احلالة أا رأت فيه كل صفات الرجل الصاحل وعندا زواجها به تغري 

بنيت حيايت من ار األول " أخطأت يف اختيارها لشريك حياا ألنه رجل كل ما يقوله هو كذب فهي تقول 

  . ألن الزوج قد وعدها قبل الزواج بأمور ومل يويف ا األمر الذي ترك احلالة تفقد ثقتها بزوجها " على كذبة 

تصرفات محاا اليت كانت وى إصدار األوامر و كانت تغضب إذا رأا جالسة و  احلالة أيضا عانت من         

تقول احلالة أا عاشت أيام صعبة و قاسية و مل جتد من يواسيها و خيفف عنها ويقف جبانبها ، و حىت الزوج  

يت أرادا والدته و يرفض كان جيربها على إطاعة أوامر أمه و يهينها و يشتمها إذا علم أا مل تقم بكل األعمال ال

أي شكوى أو أن تبدي احلالة رأيها يف موضوع ما و كان يغضب غضبا شديدا إذا لرآها تطالع كتاب أو تشاهد 

  " .  كنت نقرا بالخيانة على راجلي وهو ماكانش يبغيني نقرا" حصة ثقافية على التلفاز حيث تقول 

يمة احلالة كان على إنفراد مع زوجها الشيء الذي صعب على كل اإلهانات و الشتائم و التقليل من ق          

  .عائلتها تصديق التصرفات اليت يقوم ا الزوج ألنه كان يظهر كل االحرتام والتقدير للحالة أمام الناس 

مسكنا منفردا مع زوجها أين تفاقمت املشاكل أكثر من املعتاد و أصبح  اختذتأحنبت احلالة ولدين و           

يف تصرفاا و كان دائما ما يراقب هاتف احلالة و كان يتدخل يف شؤون املنزل حىت من الناحية النظافة و  يشك

األكل و كان يغار على احلالة وهذا راجع ألن احلالة كانت مجيلة و زوجها كان يعاين من تشوه خلقي على 

  . مستوى األنف 

الزوج الذي كان يدليها اهتماما كبريا و يف اآلونة األخرية لكن احلالة مل تكن تبايل ذا األمر عكس          

رأته احلالة مناسبا هي طلب الطالق للحد من هذه  الذيعاشت احلالة يف حالة نفسية جد صعبة و كان احلل 

 . املعانات اليت أصبحت تنعكس سلبا على كامل العائلة 
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  :عرض نتائج االختبار _  

  : عرض نتائج مقياس كوبر مسيث للحالة الرابعة _ 

  مستوى تقدير الذات   الدرجة املتحصل عليها   اسم احلالة 

  تقدير الذات منخفض    28  " ح"

   .و هذا يشير إلى تقدير ذات منخفض  28على الدرجة  تحصلتالحالة _  

   :كوتر سميث للحالة الرابعة   الختبارعرض نتائج المقاييس الفرعية _ 

  "ح"درجات الحالة   درجات الخام  أرقام العبارات  المقاييس الفرعية

  1،3،4،7،10،12،13  الذات العامة

15،18،19،24،25   

12  3  

  1  4  5،8،14،21  الذات االجتماعية

  2  6  6،9،11،16،20،22  منزل الوالدين

  1  3   2،7،23  العمل

الذات العامة  ، الذات اإلجتماعية ، منزل الوالدين و نستنتج أن كل املقاييس  الفرعية مبا فيها درجة تقدير _ 

  . العمل كلها درجات منخفضة جدا و هذا راجع ملعانات احلالة النفسية بسبب العنف املمارس عليها  حىت

   :الثالثة  تحليل نتائج الحالة_  

تعرضت " ح "أن احلالة من خالل املقابالت اليت أجريناها  ونتائج االختبار املتحصل عليها نستنتج         

من طرف الزوج و أمه و كل ما كان يصدر عن الزوج كان يؤثر تأثريا سلبيا على احلالة و يكسبها  اللفظيللعنف 

 تابعة لزوجها و يفقدها الثقة يف نفسها و جعلها تتقبل كل املمارسات  آلاضعف و شعور بالنقص و 
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  . السيئة يف حقها و دون أن تبدي اعرتاضا أو رأيا خمالفا لتلك السلوكات احفة يف حقها 

كما أن نتائج االختبار لكوبر مسيث لقياس تقدير الذات أظهرت نتائج متدنية لتقدير الذات ، فاحلالة         

ترى لقد مت جتريدها من كل معاين االنسانية و اهانة الزوج الدائمة للحالة  و التشكيك يف أدائها اجلنسي و 

ستسالم واخلضوع هلذا الوضع ألا ترى ذكائها و قدراا جعلها ترى نفسها دون األخريات و أكسبها ثقافة اال

كون جا عندي با ( أنه ال يوجد من يساندها و الشخص الوحيد الذي يستطيع ذلك مل يعد موجودا أي أباها 

  . ) مايصراليش هكا 

الذي ينشأ عن  أي مرض سيكوسوماتينتيجة لكل هذه الصراعات أصبحت احلالة تعاين صداعا نصفيا        

  . ترتجم جسديا  اضطرابات نفسية

كما أن احلالة يف اآلونة األخرية تعيش أعراض تتمثل يف شعورها باإلعياء الدائم و عدم قدرا للقيام       

أشحال من " باألعمال املنزلية و أرق ليلي ، ومزاج حزين ، فقدان الشهية ، كما أن لديها أفكار انتحارية لقوهلا 

  . و هذه األعراض مرت عليها شهر تقريبا "  نتفكر أوالدي نحبسمرة نبغي نفتل روحي و نتهنى بصح كي 

 : االستنتاج العام لحاالت الدراسة  -2

كوبر " بار اخت تطبيقإن املقابالت اليت قمنا ا مع احلاالت و نتائج املتحصل عليها من خالل      

وية أو املرأة للعنف يؤثر على تقديرها لذاا و جيعلها بذلك إمرأة غري س ضنستنتج أن تعر " مسيث 

لسلوك القسوة و العنف بكل الرجل  فانتهاج، احلاالت املدروسة  على مريضة و هذا ما الحظناه 

 زوجالمن طرف أو  3و 1ة أبويها كما يف احلالتني أشكاله اجلسدي و اللفظي ضدها إما يف أسر 

و استمرار تعرض النساء للعنف و االهانة جتعل منها انسانة خاضعة و ميالة  4و 2كما يف احلالتني 

 البدنية و  اإلساءةلالستكانة و اخلضوع و ال ميكن أن يستمر حتملها للقسوة و 
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النفسية طويال حىت تتفجر باالنفعاالت املشحونة و كل هذه االنفعاالت بدورها تضعف الثقة 

عند مجيع احلاالت الدراسة  كما يصبحن عاجزات عن مواجهة كل  بـأنفسهن وهذا ما وجدناه

الصعوبات اليت تعرتضها و هذا راجع لتدين مستوى تقدير الذات و ذا ال يتوقع منها أن تؤدي 

إن "  Rosenbergاألدوار املنوطة إليها سواء كانت أدوارا أسرية آو اجتماعية حيث يرى روزنربغ 

األفراد ذوي تقدير المنخفض للذات يفضلون االبتعاد عن النشاطات االجتماعية و أنهم 

 " . يمتازون بالخجل و الحساسية المفرطة و الميل للعزلة و الوحدة 

النفسية و اجلسدية نتيجة تعرضهن لإلساءة و العنف يشعرهن بأن مقهورات ة فاملعانا           

شاعر لفرتة من الزمن يؤثر تأثريا سلبيا  على الذات و ذا يسكبهن داخل أسرهن و كبت هذه امل

  . اخنفاض مستوى تقدير الذات 

قدير الذات المنخفض يتكون من تإن "  Rosenberg1978و حسب روزنربغ            

عدم الرضا الفرد عن ذاته ، و رفض الذات أو احتقار الذات ، اي أن تقدير الفرد لذاته يظهر 

  " ل الفكرة التي يدركها الفرد عن كيفية رؤية و تقييم اآلخرين له من خال

، الشعور  االجتماعيالضغط النفسي و : املالحظة يف احلاالت املدروسة  األعراض           

بالذنب ، العجز ، اإلحباط ، الحزن ، عزلة اجتماعية ، اكتئاب ، قلق ، مرض سيكوسوماتي 

    )شلل نصفي(

 :   تحليل و مناقشة النتائج على ضوء الفرضيات

 . يؤثر تعرض المرأة للعنف على تقديرها لذاتها : الفرضية العامة -

ان العنف املمارس على املرأة بشىت أنواعه  إىلمن خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا توصلنا      

 و بذلك يؤثر على نفسيتها و تتكون لديها  يشعرها أا عدمية القيمة و الفائدة ) جسدي و اللفظي(
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صورة سلبية عن ذاا و بالتايل يؤدي اىل اخنفاض تقديرها لذاا و يتولد لديها الشعور بالنقص و الدونية 

" اليت صرحت   3ن  مثل احلالة الدراسة معه بأجراءاحلاالت اليت قمنا  لتصرحيات  و هذا استنادا 

 1992( دراسة هانسون و هذا مابينته دراسة " تحس روحي كاينا و ال ما كاش كيف كيف 

(hanson حيث أظهرت الدراسة أن النساء .حول العالقة ما بين التعرض للعنف و تقدير الذات

 .غير المعنفات يظهر لديهن مستوى عال من تقدير الذات مقارنة بالنساء المعنفات

 . يختلف مستوى تقدير الذات حسب سن المرأة المعنفة : لى الفرعية األو   الفرضية -

لديهما تقدير ذات متوسط كما أظهرت نتائج  44- 38اليت ترتاوح أعمارمها ما بني  3و 1إن احلالة         

ذات التقدير 3احلالة االختبار و هذا راجع ألن هذه الفئة تتميز بالنضج و القدرة على االحتمال مقارنة مع 

 و ال يتمتعا ولية و أقل حتكما يف أمورهأقل قدرة على حتمل للمسؤ هي  و  27يبلغ عمرها  و .  الذات املتدين 

هرتا رغبتهما يف ظأ 3و 1ما التمسناه من احلالتني  ، و هذا ا ملواجهة العنف الذي ميارس عليه بالنضج الكايف

درت غلطت حياتي كون غير أقعدت في داري وال " بريا لقوهلا كهرت ندما  ظما السابقة فاألول أالرجوع حليا

  " . كون يرجعني نرجعله " و الثانية التي ترغب في العودة لزوجها و مسكنها لقولها " هذا التمرميد 

عرضت نتيجة العنف الذي ت" ح"نفورا و ربا من العودة حلياا السابقة ، فاحلالة أظهرت  4 ةبينما احلال         

خربة كافية و اليس لديه 3و احلالة فعامل السن يؤثر على اخلربة اليت يكتسبها الشخص . له طالبت بالطالق 

التجربة السلبية مع البيئة واحمليط اليت مرتا ا أدت إىل سلوكات غري تكيفية و تقدير ذات منخفضة أما الفئة اليت 

)   1993(فحسب الباحث أسعد علي ا خربات مررنا بعدة  جتارب اليت أكسبتهم 44- 38ترتاوح أعماره 

 يرى أن مفهوم الذات عند فرويد وتقديره لها يرتبط بما يعيشه من خبرات و يتوقف تأثيرها"
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ب سن املرأة املعنفة سو اختالف يف مستوى تقدير الذات ح، و بذلك هناك فروق " على طبيعة هذه الخبرات 

 .  

 . يختلف تقدير الذات حسب نوع العنف الممارس على المرأة : الفرضية الفرعية الثانية  -

اليت  ةليت حتصلنا عليها جند أن احلالمن خالل املقابالت العيادية و نتائج االختبارات ا        

و هذا يدل على أن مستوى  28هو بني ا فظي أن مستوى تقدير الذات لديهتعرضت للعنف الل

منخفض و هذا راجع ألن العف اللفظي يرتك آثار مدمرة على الصحة النفسية للمرأة تظهر يف حتقري 

  . الذات ورؤيتها بصورة سلبية مما يفقدها الثقة يف نفسها 

املتعرضتان للعنف اجلسدي تظهر نتائج االختبار مستوى تقدير   2و 1بينما احلالتني          

و هو مستوى متوسط و السبب يف ذلك أن العنف اجلسدي يرتك أثار  48و 44الذات مابني 

  جسمية تزول مبرور الوقت بعكس العنف اللفضي اليت تبقى أثاره راسخة و يصعب زواهلا 

من أشد أنواع العنف خطرا على الصحة  يعد العنف اللفظي"1998حسب العواودة           

  )  65،  1998عواودة ، ( " ة النفسية للمرأة رغم أنه ال يترك آثار واضح

 .  انخفاض تقدير الذات للمرأة المعنفة يعرقل من آدائها االجتماعي: الفرضية الفرعية الثالثة  -

تماعي و عجز أو نقصان يف تعرضن للعنف و هذا أثر على أدائهن االج الثالثة  إن احلاالت       

ن عالقات و أصدقاء و ال االسرية يعشن معزوالت عن اتمع اخلارجي وليست هل بادوا رهنالقيام 

بزيارة األقارب كما أن ليست هلم استقاللية وال أهداف واضحة و التوقف عن العمل كما يقمن 

   . 4و 3احلالة 
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   :مناقشة عامة _     

مبا فيها أوال إذا كان هناك عالقة بني  األسئلةعلى بعض  اإلجابةإن هذا البحث قد حاول          

بني تعرض املرأة للعنف و  ارتباطيهتعرض املرأة للعنف و تقديرها لذاا و ذلت النتائج على وجود عالقة 

  . تدين تقدير الذات 

فالعنف يؤثر تأثريا سلبيا على تقدير الذات للمرأة املعنفة و يضعف ثقتها بنفسها و ينجم عنه          

و السؤال الثاين كان حول إذا كان السن يشكل فارقا لدى النساء املعتفات وتوصلنا إىل . أضرار نفسية 

تأثري العنف  وجود عوامل تتحكم يف ذلك عامال اخلربة و النضج و السؤال الذي يليه تلخص يف مدى

 تأثرياعلى تقدير الذات وتبني أن العنف اللفظي أشد خطورة وضرر من العنف اجلسدي باعتباره أقل 

و يف األخري طرحنا السؤال هل اخنفاض تقدير . على الصحة النفسية  إذا ما قورن مع العنف اللفظي 

مة يف الدراسة لديهن نقص يف الذات يؤثر على أدائهن االجتماعي ويتجلى ذلك يف أن احلاالت املستخد

أداء واجبان املنوطة إليهن و الرغبة يف االنعزال خشية نظرة اتمع إليهن أو لشعورهن بالغربة و الوحدة  

  . الثالثة و هذا ما بينته نتائج احلاالت . 

تدين  ومن هنا نستخلص من حبثنا هذا أن يوجد عالقة إرتباطية بني تعرض املرأة  للعنف و          

املدروسة و القابلة للدراسة م منظور  الثالثة  تقدير الذات ، إال أا تبقى نتيجة نسبية خاصة باحلاالت

  . آخر 

  : خالصة 

و أخريا يف هذا الفصل قمنا بتقدمي تفسري و حتليل النتائج املتحصل عليها من خالل املقابالت العيادية و تطبيق 

مقياس كوبر مسيث و حماولة االجابة عن التساؤالت املطروحة يف الدراسة على ضوء الفرضيات اليت مت إثباا 

  . مجيعها 
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 الخاتمة

 

إن الدراسات النفسية مهما تعددت مضامينها و اختلفت جماالا فإنه تستلزم بضرورة اخلروج بنتيجة         

. تعكسها   

متغري سيكولوجي  العتبارهافتعد دراسة الذات و تقديرها من املوضوعات اهلامة يف علم النفس و ذلك       

. يتضمن العديد من أساليب السلوك   

.و كان اهلدف من هذه الدراسة معرفة طبيعة العالقة بني تعرض املرأة للعنف  و تقديرها لذاا   

لعنف ضد املرأة يؤثر سلبا على تقديرها لذاا و ذلك راجع ألن العنف فقد توصلنا إىل نتيجة مفادها أن ا     

. خيلف اضطرابات يف العالقات األسرية و االجتماعية و ذا سوف ينخفض مستوى تقدير الذات عند املرأة   

باملشاكل  فإذا كانت املرأة تعش بوسط مليء. فالعنف له ثأتري كبري على شخصية املرأة و على تقديرها لذاا     

و السلوكات العنيفة فستنضر لذاا نظرة سلبية مصاحبة بالشعور بالذنب و النقص وهذا ما يعكس النظرة  

. السلبية للذات املتدنية   

أما إذا كانت املرأة تعيش يف وسط خال من املشاكل و التواصل اإلجيايب فستنظر لذاا نظرة إجيابية مدعمة      

. آلخرين وهذا ما يعكس حالة التقدير اإلجيايب  بنظرة مقبولة من طرف ا  

و بغض النظر من النتائج املتحصل عليها يف هذه الدراسة هي تبقى نتائج نسبية و خاصة بالدراسة املتناولة ، و 

.لذا ميكن إجراء حبوث أخرى تأخذ هذا املوضوع بعينة أخرى أو جلانب من جوانبه   
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  :صعوبات البحث  -

  صعوبة العثور على عينات البحث  - 

  عدم وجود حبوث ميدانية تناولت هذا املوضوع  - 

رفض االستقبال من طرف املركز اخلاص بالنساء ضحايا العنف يف بعض املرات و مضايقات من طرف أعضاء  - 

  .املقابالت العيادية مع احلالة  للمركز أثناء قيامنا

 توصيات و إقتراحات

 التوصيات: 

 .شخصية املرأة  ماحرتا -

 . رصد العوامل املؤثرة يف تقدير الذات و االستفادة منها نظريا و تطبيقيا  -

 . التكفل النفسي و االجتماعي للمتعرضات للعنف  -

  : االقتراحات

احلاجة لتوعية اتمع بظاهرة العنف ومدى تأثري هذه األخرية على الذات و على حياة الشخص  -

 .عالقتها العائلية و االجتماعية الصحية باخلصوص املرأة و 

ملواجهة الضغوط و األزمات اليت تعاين منها املرأة املعنفة على تبين طرق  تكيفيهوضع برامج إرشادية  -

 . املقاومة الفعالة يف مواجهة الضغوط 

 . توسيع االهتمام بدراسة مشكلة العنف ومدى تأثريه على شخصية املرأة  -

  .   بناء خطة عالجية نفسية للعمل على حتسني ذوات النساء املعنفات  -
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  اختبار كوبر سميت ˸ 1ملحق

يبني مدى موفقتك على العبارات اليت   الذيداخل املربع املناسب  ) ×( فيما يلي جمموعة من العبارات حول نفسك ضع العالمة

.اجب عن كل عبارة بصدق وليس صحيحة او خاطئة .تصفك كما ترى نفسك   

 الرقم العبارات تنطبق ال تنطبق
 1 ال تضايقين األشياء عادة   

 2 أجد من الصعب عليا أن أحتدث أمام زمالئي يف العمل  

 3 أود لو أستطيع أن أغري أشياء يف نفسي   

ختاد قرارايت بنفسي إال أجد صعوبة  يف     4 

 5 يسعد االخرون وجودهم معي   

اتضايق بسرعة يف املنزل      6 

على االشياء اجلديدةاحتاج وقتا طويال كي اعتاد     7 

 8 ان حمبوب بني االشخاص من نفسي سين   

 9 تراعي عائليت مشاعري عادة   

 10 استسلم بسهولة   

 11  الكثريتتوقع عائليت مين   

 12 من الصعب جدا ان اضل كما انا   

كلها يف حيايت  ختتلط االشياء    13 

 14 يتبع الناس افكاري عادة   

 15 ال اقدر نفسي حق قدرها   

لو اترك املنزل  كثريااود      16 

 17 اشعر بالضيق من عملي غالبا   

 18 مظهري ليس وجيها مثل معظم الناس   

اقوله عادة  فإنينادا كان لدي شيء اريد ان اقوله      19 

 20 تفهمين عائليت   

 21 معظم الناس حمبوبني اكرت مين   

 22 اشعر عادة كما لو كانت عائليت تدفعين لعمل اشياء   

 23 ال القي التشجيع عادة فيما اقوم به من االعمال   

ان اكون شخصا اخر   كثرياارغب       24 

االعتماد عليا  لآلخرينال ميكن     25 
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