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:شكر و غق ٌر  

 

مع نهاٌة هذا البحث ال ٌسعنً إال أن اشكر هللا عز وجل و احمده على توفٌقه لنا 

.إلتمام هذا العمل  

"..زرٌوح أسٌا"و أتوجه بخالص الشكر إلى األستاذة   

كما أتقدم بالشكر و العرفان إلى جمٌع أساتذة قسم علم النفس بجامعة مستؽانم، و 

.إلى جمٌع زمبلبً طلبة علم النفس الذٌن شاركتهم سنوات من العلم و المعرفة  

و إلى كل من ساعدنا فً إعداد هذا البحث و اخص بالذكر األخصابٌة النفسٌة 

كما أقدم شكر خاص " زكٌة"و صدٌقتً وشرٌكتً بهذا العمل " روابحً هوارٌة"

.إلى الحاالت التً وافقت مشاركتنا لهم أالمهم و معاناتهم  

...و فً األخٌر اهدي ثمرة عملً إلى من أوصانً هللا عز و جل بهما  

.. أولٌابً حفظهما هللا لً  

..و إلى زوجً وعابلتً  

 

 

 

 

 

 

... إكرام                                                                   

 

 



:شكر و غق ٌر  

 

: أهدي هذا العمل إلى  

.. وطنً فلسطٌن  

..أمً  

..زوجً  

".. مبلك"شرٌكتً فً الؽربة   

.. إلى كل البلجبٌن السورٌٌن  

".إكرام"و صدٌقتً "  زرٌوح"والى كل من ساهم فً هذا العمل األستاذة   

 

 

 

 

 

.. زكٌة                                                                   

 

 

 

 

 

 

 



:للخت اابحث  

 

موضوع  هذه الدراسة ٌسلط الضوء على االكتباب عند المؽتصبٌن و مدى تؤثٌر صدمة 

كاالؼتصاب على حٌاتهم ككل حٌث تناولنا أهم مرض ممكن أن ٌتعرضوا له و هو 

:االكتباب، كما انطلقت الدراسة من التساإل األساسً  

هل ٌإدي التعرض لبلؼتصاب إلى ظهور االكتباب على اختبلؾ أٌدٌولوجٌة المؽتصب؟-   

و  (3)حٌث قمنا بإجراء البحث على عٌنة تتكون من أربع حاالت متنوعة تشمل ثبلث إناث 

ذكر ٌتمتعون بؤعمار مختلفة، لدٌهم ثقافات مختلفة و مستوٌات اجتماعٌة و أكادٌمٌة مختلفة، 

كما تمت متابعتهم بطرق و أسالٌب متعددة، شملت المنهج العٌادي باستعمال أدوات بحث 

:تمثلت فً  

.دراسة الحالة-   

.المقابلة النصؾ موجهة-   

.تحلٌل محتوى المقاببلت-   

".بٌك"باإلضافة إلى مقٌاس االكتباب -   

:و من أهم النتابج التً توصلنا إلٌها  

ٌإدي التعرض لبلؼتصاب إلى ظهور االكتباب بدرجة حادة على اختبلؾ أٌدٌولوجٌة - 1

.المؽتصب  

ب تإثر فً حدة صَص ب بالمؽتصِص طرٌقة و أسلوب التعرض لبلؼتصاب و عبلقة المؽت- 2

.االكتباب لدى الحاالت  

نوعٌة تدخلنا و التكفل بالحاالت كؤخصابٌٌن نفسٌٌن تلعب دورا أساسٌا فً تدهور الحالة - 3

.او تحسنها  

: ااكللات االفغاحٌة -   

. الصدمة النفسٌة– االؼتصاب –االكتباب   

 

 



Résumé de L’étude en Français :  

 

Certaines personnes victimes de viol peuvent devenir dépressives l’étude 
réalisée pour notre mémoire a pour objectif  premier de mettre en évidence la 
dépression chez les personnes victimes de viol. 

Une question se pose est-ce que le viol conduit à la dépression, malgré la 
différence de culture de la victime exposée au viol ? 

Afin de répondre à cette question une étude a été faite sur un échantillon 
regroupant quatre victimes, trois de sexe féminin et la quatrième de sexe 
masculin  ayant un niveau social et académique différent. 

Les recherches effectuées sont appliquées sur la méthode clinique utilisant des 
outils de recherches spécifiques qui consistent à savoir : 

 Etude de cas. 
 Entretien direct – Entretien semi direct. 
 La méthode d’analyse de contenu des entretiens. 
 Le test de la dépression (examen «  Beek »). 

Suite à une analyse de notre étude, il est mis en évidence que : 

o Malgré les différences culturelles, toutes personnes victime de viol 
peuvent subir une dépression. 

o Le comportement et la relation du violeur envers sa victime a un impact 
sur la gravité de la dépression. 

o Le psychologue a un rôle primordial dans l’évolution de l’état psycho 
traumatique des victimes.  

Mots clés : Le viol – la dépression – le traumatisme.  

 



Summary of the research: 

- Our research was focused on the depressed raped people and how 

a trauma like rapping effect on their whole life, this major effect is 

depression. 

We started this study with the main question: 

- Does being rapped leads to the depression despite the ideological 

differences of the victims? 

So we applied the study on a 4 cases 3 females and 1 male  

Deferent ages, deferent social and academic levels . 

We followed up with them in more than one technique and strategy 

like: 

(Study of case - Half directed interview - Analyzing the interviews) 

- The (beck) test to see what degree of depression our cases have 

The most important result we got is: 

- Being rapped leads to the depression despite the ideological 

differences of the victims. 

-  The way and how the victims got rapped effect on the degree of 

depression. 

- The strategy and methodological way that we use as a psychologists 

effect on how can the victim improves their healing path.  

Key words: depression – rape - trauma.  
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 :لق لة اابحث

اقترن فعل االؼتصاب فً السنوات األخٌرة بالرفض و العقاب القاسً من طرؾ المجتمعات على 

اختبلؾ ثقافاتها و دٌاناتها و تشرٌعاتها القانونٌة، بسبب عدم أخذ هذه الظاهرة على محمل الجد العلمً 

و نخص بالتحلٌل و التفسٌر من طرؾ المختصٌن فً الصحة النفسٌة و علم االجتماع و علم اإلجرام ، 

بل البلدٌن ، فنؤخذ بالمثال  بالذكر الجزابر و سورٌة بما أن موضوع دراستنا ٌمس شرٌحة من مجتمع كِص

الجزابر التً أكدت اإلحصابٌات بؤن تسجل ٌومٌا أكثر من حالة إؼتصاب تحت طابلة التهدٌد أو الضرب 

 .و اإلكراه

 بالمبة من حاالت 20 إلى وجود 2010كما تشٌر النسب التً وضعت من طرؾ مصالح األمن سنة " 

، فٌما "أي أن أباء و أشقاء إعتدوا على بناتهم و أخواتهم"اإلعتداء جنسً كان معظم أبطالها من المحارم 

ٌركز مختصون على إفتقاد الضحاٌا ألي تكفل نفسً بسبب تكتمهم خوفا من نظرة المجتمع الذي ٌجعل 

مداها الحقٌقً مجهوال ، رؼم معاناة القاصرات كما النساء من عقد نفسٌة و صدمات ما ٌرافقها مجموعة 

 (29.09.2010لقال لن صحٌفة ااحوار، ٌوم )".  الخ...من األعراض كالعزلة، اإلنطوابٌة، الخوؾ

بالمبة 10أن التصرٌح باإلؼتصاب فً مجتمعاتنا ال ٌمثل سوى "كما ٌصرح أحد األخصابٌٌن النفسٌٌن 

من الواقع ، و لكن بالرؼم من تعرض المجتمع الجزابري فً السنوات األخٌرة لمثل هذه الظاهرة بنسب 

عالٌة ، إال أن ٌوجد بلدان أخرى تعانً أكثر من ظاهرة اإلؼتصاب فً ظل الحروب التً تعٌشها 

أالؾ  (6)حٌث تقدر األمم المتحدة عدد النساء اللواتً تعرضن لئلؼتصاب بؤكثر من ستة "كسورٌة 

 حالة بما فٌهم أطفال ، فٌما 7500أن العدد ٌتجاوز " الشبكة السورٌة لحقوق اإلنسان" امرأة ، و تؤكد 

 امرأة تعرضن لئلؼتصاب فً السجون من قبل 1500أن ما ٌقل عن " تنسٌقٌات الثورة السورٌة"تقول 

 (10.12.2013لوقع ااعربً، ٌوم )". جنود النظام

أن التكتم عن "دكتور فً الطب الشرعً من خبلل مقاله عن اإلؼتصاب " رشٌد بلحاج"و ٌإكد األستاذ 

 .مثل هذا الفعل هو أحد األسباب الذي ٌشجع على تكرار اإلؼتصاب

فمن خبلل هذا نرى أن رؼم تعدد أسباب و ظروؾ فعل اإلؼتصاب التً كانت لتؽٌرات عدة طرأت 

على مجتمعاتنا فً السنوات األخٌرة سهلت تفشً الظاهرة كالعامل األمنً و العادات الدخٌلة على 

 .الخ إال أن النتابج واحدة..مجتمعاتنا و كذا بعض اآلفات كتعاطً المخدرات

و هذا ما الحظناه من خبلل إطبلعنا على جملة من الدراسات التً تتكلم عن مشكلة العنؾ الجنسً بؤن 

رؼم تعدد التصورات النظرٌة و التعامبلت اإلجرابٌة إال أنه ال زال ٌوجد الكثٌر من الؽموض و 

القصور فً فهم الظاهرة و بالتالً كٌفٌة التعامل معها ، ما ٌساهم إلى وجود خلل فً مجتمعاتنا الٌوم 

ٌشٌر أكثر من تساإل و ٌدعوا إلى دراسة معمقة و تكاثؾ الجهود للتصدي لها و هذا ما نهدؾ إلٌه من 

خبلل دراستنا للتقرب من هذه الحاالت و فهم أكثر معاشهم النفسً و ما األثر الناجم عن مثل هذا الفعل 



و كٌفٌة التعامل معها لتفادي تؤزم حالة هإالء الضحاٌا و ظهور أمراض نفسٌة مزمنة ٌصعب عبلجها و 

 .التؽلب عنها

الشًء الذي دفعنا إلى السعً لطرح هذا اإلشكال المفاهٌمً و المنهجً فً عنصر إشكالٌة بحث لهذه 

ففً ظل هذه المبلحظات و التحلٌل النقدي .. الدراسة فً ضوء متؽٌرات أٌدٌولوجٌة ، نفسٌة ، إجتماعٌة 

 .للدراسات السابقة

 :فصول هً كالتالً (5)تم إعداد هذه الدراسة المتواضعة و التً أعدت فً خمسة 

و من خبلله تم عرض إشكالٌة البحث التً تحاول فهم " تقدٌم البحث"الذي كان بعنوان : الفصل األول

ب فً ظروؾ التؽٌرات التً تمر بها هذه الظاهرة و على  ب و المؽتصِص ماهٌة اإلؼتصاب بٌن المؽتصَص

أساسها تم بناء مجموعة من الفرضٌات توصلنا إلى طرح تساإالت الدراسة ، كما تم ذكر أهمٌة البحث 

 .و األهداؾ المقصودة من وراء إنجازه ،  و تم إنهاء الفصل بتقدٌم المفاهٌم الربٌسٌة للدراسة

و الذي ٌهدؾ إلى فهم ظاهرة اإلؼتصاب من الناحٌة النظرٌة " اإلؼتصاب: "كان عنوانه: الفصل الثانً

 .  من خبلل المقاربات التً فسرت أسباب و أنواع فعل اإلؼتصاب و ماهً النتابج التً تنتج عنه

ٌُذكر من خبلله ماهٌة هذا االضطراب ، تارٌخه و " اإلكتباب"كان عنوانه : الفصل الثالث و الذي 

النظرٌات المفسرة له ، األعراض الذي تنتج عنه و تصنٌفاتها على أُسس مختلفة ، كما ٌذكر المقاٌٌس 

 .التً تقٌس اإلكتباب و كٌفٌة عبلجه

كتعرٌؾ المنهج " الخطوات و اإلجراءات المنتهجة للدراسة"ركز هذا الفصل على : الفصل الرابع

، كما ٌحدد من  (كالمبلحظة  و المقابلة العٌادٌة)المستعمل للبحث و الوسابل المستخدمة فً الدراسة 

 .خبلله مكان و مدة إجراء الدراسة و الصعوبات التً تلقٌناها خبلل القٌام بهذه الدراسة

و فٌه تم عرض دراسات الحالة " عرض الحاالت و تحلٌل نتابج البحث"و عنون ب : الفصل الخامس

األربعة التً إرتكزت علٌها الدراسة بملخص مقاببلتها و تشخٌصها و تحلٌلها النفسً كما تم من خبلل 

 .تلخٌص المقاببلت ، تحلٌل النتابج االختبارات التً أجرٌت و إعطاء اإلستنتاج العام للحاالت

و فٌه تمت " عرض و تفسٌر و مناقشة الفرضٌات و تحلٌل نتابج البحث"كان عنوانه : الفصل السادس

مناقشة الفرضٌات الربٌسٌة و الفرعٌة و تحلٌل النتابج العامة للدراسة ، و قد ختم البحث بخبلصة و 

 .جملة من التوصٌات و االقتراحات فً ضوء النتابج المتحصل علٌها
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 ل خل اا راسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:إشكااٌة اابحث  

 

استنادا لرؼبتنا العلمٌة والنفسٌة فً مجال البحث العبلجً كان البد من إلقاء الضوء على 

 كاالؼتصاب بكل أبعاده النفسٌة و االجتماعٌة و األٌدٌولوجٌة خصوصا مع زٌادة ظاهرة

 . اهتمام األخصابٌٌن النفسٌٌن فً كل العالم بمعالجة هذه الظاهرة ومحاولة القضاء علٌها

 :إذن تقوم إشكالٌة بحثنا هذا على أن االؼتصاب

ب بتعدد التفسٌرات التً تخص انتقاله _  أوال  هو اضطراب نفسً عمٌق ٌصٌب المؽتصِص

ب  .للفعل و اختٌار المؽتصَص

ب هنا متعرض لصدمة االؼتصاب التً  من الممكن أن تتكرر بنفس الشكل _ ثانٌا  المؽتصَص

ب فً دوامة المواجهة  أو على شكل تحرش جنسً متفاوت الحدة و كنتٌجة ٌدخل المؽتصَص

من عدمها ، الخوؾ من الوصمة ، المعاناة من أعراض ما بعد الصدمة ، من ثم تتطور كل 

 . هذه الصراعات داخله و ترجم على شكل مرض االكتباب ؼالبا ما تصل حدته لبلنتحار 

 : ومن هنا ٌمكن أن نحدد أهم التساإالت التً تحددها إشكالٌة هذا البحث 

 

هل ٌإدي التعرض لبلؼتصاب إلى ظهور االكتباب على اختبلؾ إٌدٌولوجٌة _ 1

ب؟    المؽتصَص

ب ؟ _ 2 ب و طرٌقة فعل االؼتصاب فً حدة االكتباب لدى المؽتصَص  هل تإثر هوٌة المؽتصِص

ب بعد التعرض للصدمة المباشر إلى _3 هل تإثر نوعٌة التكفل بالعبلج النفسً للمؽتصَص

تفادي ظهور )العودة للحٌاة الطبٌعٌة  و التخلص من أثر االؼتصاب بشكل أفضل 

 ؟ (االكتباب

 

 

 

 

 



 :فروض اابحث

 

 : كاآلتً فرضٌات اابحثباالعتماد على اإلشكالٌة نستخلص 

 

 :الفرضٌة الربٌسٌة

ب_   .ٌإدي التعرض لبلؼتصاب إلى ظهور االكتباب على اختبلؾ إٌدٌولوجٌة المؽتصَص

 

 :الفرضٌات الفرعٌة

ب _ 1 ب و طرٌقة فعل االؼتصاب تإثر فً حدة االكتباب لدى المؽتصَص  . قرابة المؽتصِص

ب إلى العودة للحٌاة الطبٌعٌة و التخلص من _ 2 تإثر نوعٌة التكفل بالعبلج النفسً للمؽتصَص

 .أثر االؼتصاب بشكل أفضل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: أهلٌة اابحث            

 

اكتساب المزٌد من المعارؾ فً من ثم مساعدة هذه الدراسات فً نٌل الخبرة المٌدانٌة و: أوال

 .مجال البحث النفسً واالجتماعً ولو بالقدر القلٌل 

تسلٌط الضوء على موضوع االؼتصاب كظاهرة من الناحٌة النفسٌة لقلة التعرض لهذا : ثانٌا

 .النوع من الدراسات 

االستفادة من التجربة المٌدانٌة فً ما ٌخص الظروؾ الحٌاتٌة للحاالت التً تعانً : ثالثا

 . الطوٌلأواالكتباب و مدى القابلٌة للتطور و العبلج على المدى القصٌر 

التعرؾ على مدى وضوح أعراض االكتباب لدى المتعرضٌن لبلؼتصاب مما ٌساعد : رابعا

 .على التشخٌص السرٌع و بداٌة فً العبلج 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :أه اف اابحث

 

ٌمكن تلخٌص أهداؾ الدراسة الحالٌة التً سٌتم من خبللها تناول موضوع االكتباب عند 

:المتعرضٌن لبلؼتصاب فً النقاط التالٌة  

.التعرؾ على كٌفٌة دعم و مساعدة المتعرضٌن لبلؼتصاب لتفادي التعرض لبلكتباب-   

تسلٌط الضوء و معرفة ما إذا كانت هذه الفبة من الحاالت المتعرضٌن لبلؼتصاب تتلقى - 

.سندا و دعما نفسٌا و اجتماعٌا فً محٌطها  

التعرؾ على الصعوبات و االضطرابات  التً ٌتعرضوا لها المتعرضٌن لبلؼتصاب و - 

.التً تإدي بهم إلى اكتباب و مدى تؤثٌرها على حٌاتهم الٌومٌة  

قٌام بدراسة تساعد فً فهم هذه الفبة المتعرضٌن لصدمة االؼتصاب لمعرفة كٌفٌة تطوٌر - 

مستوى الخدمات النفسٌة و االجتماعٌة لهم هادفٌن لتحقٌق أعلى قدر من التوافق النفسً لهم 

.و االبتعاد عن التعرض لبلكتباب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: أسباب اخغٌار لوضوع اابحث

 موضوع معٌن دون ؼٌره، ٌختارمن المإكد أن لكل بحث أسباب تدفع الباحث ألن - 

: وأسباب اختٌار موضوع البحث محل الدراسة الحالً كثٌرة ومتنوعة ونذكر منها

 

 على المتعرض لبلؼتصاب و كنتٌجة حدوث مرض واقع المعاش الصدمً وانعكاساته _ 1

االكتباب ، ٌلزمنا التعرض لدراسة موضوعٌة و علمٌة تلهم المختصٌن باالهتمام و عبلج 

 .هذه النتابج 

لتحدٌد الحالة النفسٌة التً ٌعانً منها " اختبار بٌك"االستفادة من استخدام اختبار نفسً _ 2

ب   .المؽتصَص

اإلحساس الشخصً بؤهمٌة تسلٌط الضوء على هذه الظاهرة المنتشرة حٌث و أثناء _ 3

الدراسة التطبٌقٌة تعرفنا على العدٌد من الحاالت ووجدنا مدى اإلهمال و الظلم الذي 

 .تتعرض له 

 .كمٌة الخبرة التً ٌمكن أن تكتسب من خبلل دراسة لظاهرة حساسة كهذه _ 4

قلة الدراسات حول موضوع االؼتصاب و إن وجدت فان معالجتها تكون قانونٌة أكثر _ 5

 .ما تكون نفسٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :                                                          غح ٌ  لصطلحات اابحث 

 le viol : مفهوم االؼتصاب-1

ٌعرؾ االؼتصاب على انه عبلقة جنسٌة مرؼمة او دون رضا الفرد المؽتصب، فهو "

جرٌمة عنؾ ترتكب ضد المؽتصب و تمارس إما باستخدام القوة او عن طرٌق التهدٌد، فهو 

سلوك عنٌؾ ٌإثر على الحالة النفسٌة و الجسدٌة للشخص المؽتصب و ٌولد لدٌه عدة 

  (1)." أعراض

     la dépression     (هبوط): االكتباب- 2

هو موقؾ عاطفً او اتجاه انفعالً، ٌتخذ فً بعض األحٌان شكبل مرضٌا واضحا، و "

ٌنطوي على الشعور بالتصور و عدم الكفاٌة و الٌؤس، بحٌث ٌطؽى هذا الشعور على المرء 

(2)."أحٌانا و ٌصاحبه انخفاض عام فً النشاط النفسً و العضوي  

 psycho traumatique   :الصدمة النفسٌة- 3

 الذي ٌجد الشخص فٌه نفسه عن بااعجز و ش غهبهو حدث فً حٌاة الشخص ٌتحدد "

 دابمة مولدة أثار و ضطرابمن ااانظام اانفسً االستجابة المإلمة حٌاله و بما ٌثٌره فً 

الصدمة أو الصدمً هً تعابٌر مستعملة قدٌماً فً الطب والجراحة، تدل كلمة للمرض 

التً تعنً الجرح فً الٌونانٌة وتشتق من فعل ثقب على جرح مع  TRAUMA صدمة 

  (3)."الكسر

  :زنا االحارم

وهً عبلقة لها طابع جنسً بٌن أفراد من نفس العابلة او كل شخص له سلطة أبوٌة على "

الطفل و ٌتمثل فً مبلمسة او فعل اختراق جنسً و هو اثر مدمر و مستمر إذا لم ٌعلن 

عنه، ٌحدث اضطرابا فً النمو الجنسً، و ٌصٌب تقدٌر الذات و ٌقود إلى االكتباب فً 

 (4)"اؼلب األحٌان

                                                                                                                                     

.2016راضٌة وٌس، لنٌل شهادة الماجستٌر، :مذكرة صدمة االؼتصاب على المرأة، الطالبة (1)  

.2000، 1خلٌل أبو فرحة، الموسوعة النفسٌة، دار أسامة للنشر و التوزٌع، األردن، ط.د (2)  

محمد حجازي، المإسسة الجامعٌة للنشر و الدراسات و .الببلنش و بانتالٌس، معجم مصطلحات التحلٌل النفسً، ت (3)

.1987، 2التوزٌع، ط  

عبود حٌاة، دراسة حالة حول العنؾ الجنسً على األطفال، مجلة العنؾ و المجتمع، مطبعة الضمان االجتماعً،  (4)

 .2001قسنطٌنة، 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

:اافصل األول  

 اإلغغصاب
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.مفهوم االؼتصاب- 1  
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 تمهيد

رزضا٠ذ ِؼذالد اٌؼٕف فٟ اٌّغزّغ ؽزٝ أصجؼ ٠ّضً ِشىٍخ خط١شح رؾزبط ٌٍؼذ٠ذ ِٓ 

اٌذساعبد اٌزٟ رٙذف ئٌٝ رؾذ٠ذ٘ب ٚالزشاػ أعب١ٌت ِخزٍفخ ٌٍؼالط ٚ٘زا اٌزضا٠ذ فٟ دسعبد 

اٌؼٕف ظٙش فٟ أّٔبغ اٌغٍٛن اٌّخزٍفخ ٌألفشاد، ؽزٝ أصجؼ فٟ  شىً عشائُ رشرىت ظذ 

 .األفشاد

رؼزجش عش٠ّخ االغزصبة شىً ِٓ األشىبي اٌغشائُ اٌزٟ رزغُ ثألصٝ دسعبد اٌؼٕف اٌّٛعٗ 

ٔؾٛ اٌفشد، ٌّب ٌٙزٖ  اٌغش٠ّخ ِٓ أصبس٘ب إٌفغ١خ، اٌغغذ٠خ، االعزّبػ١خ، ٚ اٌؼالئم١خ ػٍٝ 

 .األعشح ٚاٌّغزّغ

وّب أْ ِشىٍخ االغزصبة ٟ٘ ِشىٍخ ػب١ٌّخ ِٛعٛدح فٟ وً اٌّغزّؼبد ػٍٝ اخزالف 

صمبفبرٙب ٚد٠بٔبرٙب ئال أْ ظشٚف اسرىبثٙب ٚاٌذٚافغ ٚاٌغّبد اٌشخص١خ ٌّشرىج١ٙب رخزٍف ِٓ 

 .ِغزّغ ٢خش

. ثبٌزبٌٟ ٔمَٛ ثبٌزطشق ٌؾم١مخ عش٠ّخ االغزصبة ِٚب ٠ٕزظ ػٕٙب ِٓ آصبس ػٍٝ اٌعؾ١خ ، ٌٕفُٙ

 ...أعبط ٘زا اٌجؾش ٚ أ٠ٓ ٠زغٗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :االغتصاب مفهوم- 1
 

 :٠ٍٟ وّب ٟٚ٘ ِٕٙب اٌجؼط ػشض ع١زُ ، االغتصاب فعل ؽٛي رؼبس٠ف ٕ٘بن
واختطؾ . (voler)نجده ٌرجع إلى الكلمتٌن  (viol )اغغصابإذا رجعنا إلى مصدر كلمة 

 . (enlever)أو انتزع 

أن االؼتصاب هو أخذ شًء من  : اصطالحابالنظر إلى مصدر الكلمة ٌمكننا أن نفهم 

شخص ما وحرمانه منه 
1

 . 

حالة التحرش أو التبلصق بؤعضاء الجنس سواء ": ٌعرفه على أنهنظر ااقانونمن وجهة *

 أو التهدٌد بها أم القوةاقترن ذلك بإٌبلج القضٌب فً المهبل أو ال، وسواء اقترن باستخدام 

ال، وذلك دون موافقة المرأة ورضاها، وكذلك إذا كانت الضحٌة قاصرا تحت سن السادسة 

."عشر أو كانت معاقة عقلٌا أو حركٌا
2

 

سلوك جنسً ٌعرض له الطفل من طرؾ شخص " :  ٌعرؾ بؤنهنظر ااطبمن وجهة * 

 نفهم من خبلل هذا التعرٌؾ أن "عنه"كهل أو شاب، وقد ٌكون برؼبة من الطفل أو رؼما 

االؼتصاب هو سلوك ٌمارسه الفرد ضد الطفل هو باستعمال عضوه الجنسً وقد ٌكون 

 أن ٌطلب شخص كبٌر من أخاه أن ٌمارس معه الجنس مثبل برضا من الطفل أو رؼما عنه

على أنه مداعبه فقط ونظرا لكونه صؽٌرا ال ٌدرك حقٌقة هذا الفعل ولدٌه فكرة أن الكبٌر له 

فإنه ٌسمح له بذلك وٌحدث هنا االؼتصاب برضى فً . تجربة وٌدرك األمور أفضل منه

مفهومه الطبً، لكنه ٌعتبر اؼتصاب من الناحٌة القانونٌة ألنه مورس على طفل صؽٌر دون 

سن السادس عشر واستعمل فً ذلك الخبرة والخداع كما أن االؼتصاب ال ٌمارس فقط على 

"الصؽار بل على الكبار أٌضا 
3

 

 :فٌعرؾ بؤنهلن ااناحٌة اانفسٌة أما مفهوم االؼتصاب *

أشد أنواع السلوك العنٌؾ الذي ٌقترفه الرجل بحق المرأة وذلك ألنه سلوك ٌطعن من "

 "عفتها وطهارتها 

فبالنظر إلى هذا التعرٌؾ ٌمكن أن نتوصل إلى بؤن االؼتصاب ٌدل على كل سلوك شاذ 

 وعنٌؾ وؼٌر سوي ٌمارسه الرجل على المرأة وٌولد لدٌها مشاعر وأحاسٌس سلبٌة، وذلك 

 

                                                           
1 www.Canoe.qc.ca/art de vivre/août 6.02 viol. 
2 www.Arab.Psynet.com/ 2003  
3 www.rezgar.com.2004 



لكون أن الرجل قد استعمل القوة ضدها، كما انه لم ٌكن هناك رضى أو قبول متبادل من 

كلى الطرفٌن وبخاصة المرأة وهذا ما ٌنتج عنه شعور بالذنب والخجل من الفضٌحة 

اإلحساس بتلطٌخ شرؾ العابلة، كما تصبح نظرتها للحٌاة والمستقبل نظرة تشاإمٌة أما إذا 

كان هناك رضى متبادل فإنه ال وجود لهذه المشاعر واألحاسٌس وٌكون هناك ازدهار فً 

.الشخصٌة الجنسٌة
1

 

 االؼتصاب هو اختراق جنسً رؼما عنها وٌحدث االؼتصاب لو " :1974تعرٌؾ أولٌفٌن 

أن العضو الذكرى لمس جانب من العضو التناسلً للمرأة ولٌس بالضرورة أن ٌحدث 

 "اتصال جنسً كامل أو ٌكون هناك قذؾ

 االؼتصاب هو االتصال الجنسً مع المرأة رؼما عنها إما ":1989تعرٌؾ مورجان 

باستخدام القوة أو بالحبل أو باإلرهاب ودوافعه مداها ٌبدأ من سوء الفهم للوظٌفة الجنسٌة 

."إلى أعمق العدابٌة نحو اإلناث
2

 

 

 :غعرٌف اإلجرائً االغغصاب

عبلقة ))هو تعدي الفرد على اآلخر بنٌة تحقٌق لذة  جنسٌة أو سادٌة و ٌتم بؤبشع الطرق 

، ٌسبب العدٌد من األمراض النفسٌة و الجسدٌة و نتابج قد ( (جنسٌة تامة و بعنؾ كامل 

. تجعل الضحٌة ٌقدم على إنهاء حٌاته   
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 :أنواع االغغصاب- 2

االؼتصاب الذي ٌرتكب من طرؾ شخص قرٌب من الضحٌة سواء كان  :زنا المحارم- 1

فردا من العابلة، صدٌقا، رفٌق عمل، فً هذه الحالة ٌكون االؼتصاب عموما أكثر شدة 

وعنؾ للضحٌة، وذلك بكون المعتدي قام بإذاللها وتحقٌرها وخٌانتها، وبالتالً فالصدمة 

 .تكون كبٌرة ألن كل مفاهٌم الثقة قد زالت

 رؼم أنه ٌبدو أقل خطرا من األول إال أنه قد :االؼتصاب الذي ٌرتكب من قبل مجهول- 2

ارتكب، وحتى إن كان عامل التحقٌق والخٌانة قد أزٌح إال أن العنؾ دابما موجود وٌمكن أن 

 .ٌكن له جروح نفسٌة وجسدٌة خطٌرة ونتابج فورٌة

بالتالً نستنتج أن االؼتصاب سواء ارتكب من طرؾ شخص ؼرٌب أو قرٌب ٌعتبر جرٌمة 

فً حق الضحٌة وٌولد لها صدمة ٌمكن مبلحظتها من خبلل سلوكاتها وتصرفاتها وبالتالً 

نرى بؤن ضحٌة االؼتصاب بحاجة إلى مساعدة وتكفل تنسً من أجل العودة إلى الحٌاة 

والبد من كسر قانون الصمت، وعلى الضحٌة اتخاذها لموقؾ وذلك باالعتراؾ والتحدث 

 .عما حدث لها وما ارتكب فً حقها

هو تعبٌر وتفرٌػ عن الؽضب المكبوت والؽٌظ وٌستخدم : االؼتصاب الناتج عن الؽضب -3

فٌه الفرد القوة أكثر من البلزم للحصول على اللذة،  وهذا النمط من الجرمٌة ٌهدؾ إلى 

 .إلحاق الضرر بالضحٌة و إهانتها

والمجرم ٌعتبر االؼتصاب تعبٌرا عن ؼضبه، كما أنه قد ٌحصل على إشباع حسً بسٌط أو 

ال ٌحصل، وهو ؼالبا ما ٌشعر باالشمبزاز أكثر من المتعة، وهذا النوع ٌعنً إلى حد ما 

ؼٌر شابع أي أن الؽرض من االؼتصاب فً هذا النوع هو الحصول على االتصال الجنسً 

بهدؾ تفرٌػ الؽضب المكبوت، وال ٌهم إن كان هناك إشباع جنسً أم ال، بمعنى ال توجد 

لذة فً هذا االتصال، كؤن ٌقوم شخص باؼتصاب شخص فتاة رفض والدها تزوٌجه إٌاها، 

 .فٌقوم بهذه الجرٌمة ردا العتباره وتفرٌػ ؼضبه فٌها

 فً هذا النوع ال ٌرؼب المؽتصب فً إٌذاء الضحٌة :االؼتصاب بهدؾ إثبات القوة -4

جسمٌا، ولكنه ٌرٌد أن ٌمتلكها جنسٌا، فاالتصال الجنسً القوي هو تعبٌر عن السٌادة، 

 .القوة، التحكم، السلطة، األنانٌة والقدرة
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والهدؾ من هذا النوع ٌكون اإلخضاع الجنسً، وٌستخدم القوم الضرورٌة فقط حتى ٌنجز 

هذا الهدؾ، كما ٌكون هدفه أٌضا السٌطرة والتحكم فً ضحٌته والعدوان الجدي ، ٌستخدم 

القوة إلخضاع الضحٌة، واالتجاه المباشر للحصول على االتصال الجنسً كما أن 

االؼتصاب فً هذه الحالة تشكل اختبار لرجولة المؽتصب وهو فً هذا الموقؾ ٌحس بخلٌط 

من اإلثارة والقلق والمتعة والخوؾ، وهذا النوع من المؽتصب ٌحتاج إلى االعتقاد بؤن 

 .الضحٌة تستمتع بهذا الفعل وتنجذب له وتؤمل فً تكرار هذه الخبرة

 المؽتصب فً هذا النوع ٌكون هدفه إثبات رجولته والسٌطرة جنسٌا على ضحٌته، كما 

ٌستعمل القوة حتى ٌتمكن من االستحواذ على الضحٌة والتحكم فٌها كما ٌنتابه شعور مزدوج 

ومتناقض حٌث  ٌشعر باللذة والمتعة والخوؾ والقلق فً آن واحد إضافة إلى اعتقاد  بؤن 

 .الضحٌة  تستمتع بما ٌحدث معها وتنجذب إلٌه

 

العنؾ هنا ٌصبح جنسً والهدؾ من االؼتصاب السادي هو : االؼتصاب السادي- 5

تعذٌب الضحٌة والوسٌلة هً الجنس، والدافع هو التهدٌد والمحاولة مع ضحٌته لتكون 

مثٌرة جنسٌا للرجل، وؼالبا ٌحدث تزاٌد فً العنؾ فهو ٌستمد متعة من خبلل تعذٌبها 

 .وعادة ٌتضمن األفعال القاسٌة

هنا المؽتصب ٌرٌد تعذٌب ضحٌته وإلحاق األذى والضرر بها، كما ٌستعمل العنؾ بشكل 

كبٌر حتى ٌحصل على المتعة واإلثارة الجنسٌة فالشخص المادي ٌتلذذ بتعذٌب اآلخرٌن 

والمؽتصب تتحقق له تلك اللذة أو المتعة من خبلل تعذٌب ضحٌته وٌستعمل معها كل 

 .األفعال العنٌفة والمضرة بها

 :تختلؾ دوافع المؽتصب" Scully and marolla"فً دراسة*

أوضح بعض المؽتصبٌن أن االؼتصاب كان أسلوبا لبلنتقام والعقاب واإلؼتصابات الهادفة - 

لبلنتقام كانت قابمة على فكرة أن كل النساء مسإوالت عن مشاكل المؽتصب فً بعض 

الحاالت كان الضحاٌا ٌمثلن كل النساء لدى المؽتصبٌن ولذلك استخدموا االؼتصاب للعقاب 

 . واإلذالل ولوضع النساء فً أماكنهن

 .ٌرى مؽتصبون آخرون أن االؼتصاب شًء إضافً لعملٌات السطو أو السرقة- 
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ٌرى بعض المؽتصبون فً االؼتصاب وسٌلة للوصول جنسٌا للمرأة ؼٌر الراؼبة وٌمثل - 

 .االؼتصاب لدى هذه الفبة تحدٌدا ومؽامرة فضبل عما ٌشعرون به من راحة فً االؼتصاب

ٌنظر بعض المؽتصبٌن إلى النساء على أنهن ؼرٌزة جنسٌة وأن االؼتصاب حق الرجل - 

وإذا امتنعت النساء عن إعطاء هذا الحق فٌجب أن ٌؤخذه الرجل والمرأة لٌس لها الحق أن 

 .تقول ال

فً مقابل االتجاه القابل بؤهمٌة القصور أو عدم الكفاٌة الجنسٌة باعتبارها أحد دوافع - 

 .االؼتصاب

 وزمبلبه إلى تفسٌر أسباب ارتفاع معدالت جرابم االؼتصاب Ducan chappellسعى _

 sexuel(التساهل الجنسً )فً مجتمع عن مجتمع آخر من خبلل مقولته عن 

permissivenes فً البداٌة ٌرفض Ducan chappellوزمبلإه التعلٌم بصحة القضٌة :

نقص فرص ممارسة األنشطة الجنسٌة خارج نطاق العبلقات  الزوجٌة فً المجتمعات ]

المحافظة التً تضع قٌودا على الممارسات الجنسٌة ٌترتب علٌه ارتفاع معدالت جرابم 

وحسب المقولة أنه كلما زاد تسامح المجتمع تجاه ممارسة الجنس خارج نطاق  [االؼتصاب

، حٌث  Chappellالزواج، كلما انخفضت معدالت جرابم االؼتصاب، وهو ما ٌرفضه 

ٌذهب إلى أنه كلما زاد تساهل وتسامح المجتمع نحو السلوك الجنسً تزاٌدت معدالت جرابم 

فً  كٌؾ أن  Relative frustrationاالؼتصاب ٌستخدم فً ذلك مفهوم اإلحباط النسبً 

 Chappellالتساهل الجنسً ٌإدي إلى ارتكاب جرابم االؼتصاب حٌث ذهب كل من 

وزمبلإه إلى أنه إذا قارنا بٌن ما ٌشعر به الرجل الذي ترفضه المرأة فً مجتمع تسوده 

ثقافة جنسٌة محافظة وبٌن شعور الرجل الذي ترفضه المرأة فً مجتمع متحرر جنسٌا، فإن 

األخٌر  ٌشعر  بقدر أكبر من اإلحباط الناشا فً مجتمع متشدد جنسٌا وٌرجع ذلك إلى  أن 

الرجل المرفوض فً مجتمع تسوده ثقافة جنسٌة محافظة من المحتمل أال ٌرجع ذلك الرفض 

 .إلى  سبب شخصً ٌرجع باعتباره ؼٌر جذاب 
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  :االقاربات ااغً فسرت أسباب فعل االغغصاب- 3

 المقاربة  النفسٌة التحلٌلٌة: 

 : ٌمكن تصنٌؾ الشذوذ  إلى ثبلثة أصناؾ حسب مدرسة التحلٌل النفسً

 شذوذ الموضوع الذي ٌصل إلى اللذة فقط من خبلل مواضٌع نفسٌة أخرى ، ونجد فً هذا 

المجال البٌدوفٌلٌا والجنسٌة المثلٌة وؼٌرها، أٌضا شذوذ الصخب  ، ٌصل فٌه الشاذ إلى 

اللذة من خبلل الشروط الخارجٌة العادٌة كالفٌتٌشٌة و البادومازوشٌه والنظر الجنسً 

 .واالستعراض الجنسً وؼٌرها

هذا التصنٌؾ المعتمد سابقا فً المدرسة التحلٌلٌة الكبلسٌكٌة والذي تتبناه حالٌا المدرسة 

الحدٌثة ٌطرح أشكاال إكلٌنٌكٌا ٌتمثل فً أنه حالٌا فً الدول الؽربٌة ال تدرج الجنسٌة المثلٌة 

 .ضمن قابمة الشذوذ ونفس هذه الدول تعتبر الشذوذ مجرد انحراؾ جنسً

المعروؾ أن النظرٌة الفروٌدٌة قامت على مفهومٌن أساسٌن هما البلشعور والجنسٌة 

هً المرحلة  (مناطق جسدٌة تحقق اللذة)الطفولٌة من خبلل مراحل مرتبطة بمناطق شبقٌة 

ولفهم الشذوذ قد نعود إلى مفاهٌم النكوص والتثبٌت، بحٌث ٌبقى . الفمٌة والشرجٌة والجنسٌة

جزء من الطاقة النفسٌة مرتبط أو مستثمر أو مثبت على مرحلة من مراحل النمو النفسً 

 . الجنسً

وتمثل ظواهر التثبٌت نقاط  حساسة أثناء النكوص ، النمو السلٌم ٌفترض المرور من 

مرحلة إلى مرحلة موالٌة بحل صراع المرحلة السابقة، وعدم حلها ٌحدث نكوصا فٌما  بعد 

لذا نتحدث عن النضج فً المفهوم اإلكلٌنٌكً للوصول إلى المرحلة الجنسٌة ٌمر الطفل 

بالمرحلة الفمٌة المبكرة و الفمٌة العادٌة والشرجٌة لٌتم تجمع الؽرابز الجزبٌة إلى أولوٌة 

المناطق الجنسٌة التً تشمل المرحلة القضٌبٌة ومرحلة الرمش اللتان تفصلهما مرحلة 

 .الكمون

حل المرحلة القضٌبٌة ٌرتبط بمركب األودٌب القابم على الرؼبة المزدوجة 

اتجاه األبوٌن، هذه الرؼبة التً ٌتم كبتها للزنا وللقتل من خبلل عٌش  (العدوان/الجنس)

 األب ضمن نقص تقمصعقدة الخصاء المرتبطة بالقلق والنقص بمعنى قلق الخصاء و

  .الجنس

 

                                                              

cite internet : www.rezgar.com.2004. 



الشذوذ حسب النظرٌة الفروٌدٌة ٌرتبط بعدم حل مركب األودٌب أٌن  ٌتوجب على الشاب 

 .النكوص إلى مرحلة متقدمة، لٌكون مبنً على نمط من قبل جنسً تحكمه ؼرابز جزبٌة

 ما ٌفصل العصابً على الشاذ هو حدة قلق الخصاء لدى الشاذ واستعمال مٌكانٌزم الكبت 

لدى العصابً كمٌكانٌزم دفاعً منفصل، وال تعود الؽرٌزة الجنسٌة إال من خبلل األعراض 

المرضٌة والحلم والفعل الناقص، فً حٌن الؽرٌزة الجنسٌة ؼٌر مكبوتة لدى الشاذ وتحركها 

 .أن العصاب هو التظاهر السلبً للشذوذ (Freud)ؼرابز جزبٌة لذا اعتبر 

تحولت النظرة التفسٌرٌة إلى المراحل قبل الجنسٌة والؽرابز العدوانٌة  (Freud)بعد  

كاستثمار عالً للؽرٌزة  (La sexualisation)واعتمد الكثٌرون على مفهوم الجنسانٌة 

بؤنها تمنع الؽرابز  KOAVT( 1977)الجنسٌة وكدفاع ضد العواطؾ القاسٌة وقد اعتبرها 

 .داللة وتقاوم ضد االكتباب وتشبع رؼبة االستدخال لترمٌم التصدعات النرجسٌة

 

باعتبار العبلقة مع األم هً محرك الشذوذ فهذا ٌإكد دور المشاهد : المشهد األول للشذوذ- 1

 MCبؤنه مبلحظة الطفل المباشرة فً حٌن ٌرى  (Freud)األولى أٌضا الذي ٌعرفه 

POUGALL ( 1978)  بؤنه مجموع اتهامات ال شعورٌة تخص العبلقة الجنسٌة الفردٌة لكل

شخص فٌما ٌخص الصور األبوٌة قد أشار لدور هذا  المشهد فً الشذوذ واالؼتصاب كل 

 من

ٌعٌش الطفل هذا المشهد كصدمة، وٌحدث صدمات وقلق فقد الحب وقلق الخصاء وقلق 

عٌش هذا المشهد بمختلؾ مكوناته  (1914Freud)اإلهمال واالستشارة من هدؾ والعجز 

العاطفٌة للقلق والوله ٌمنع تكوٌن تصورات مستقرة عن الذات وٌحفز بالمقابل استدخال 

مواضٌع جزبٌة معادلة وصورا أبوٌة خطٌرة تإدي إلى إعداد أنا بدابً، وتصبح المواضٌع 

الداخلٌة سٌبة االستشعار والؽرابز العدوانٌة ؼٌر حٌادٌة، هذا ما ٌحدث مع الشاذ الذي ال 

ٌستطٌع ربط الموضوع الكلً وال ٌستطٌع إدماج مجموع ؼرابزه الجزبٌة وال ٌستطٌع أٌضا 

 .تمٌٌز ؼرابزه الجنسٌة ؼٌر الؽرابز العدوانٌة

ٌوصل هذا المشهد الطفل إلى التؤكد من االختبلؾ التشرٌحً للجنسٌن الذي ال ٌقبله إال إذا 

واجه قلق الخصاء بشكل حاد، وٌشكل تقبل االختبلؾ بٌن الجنسٌن عنصرا قاعدٌا لتكوٌن 

الهوٌة الجنسٌة، ومهما كانت عبلقة الطفل بهذا المشهد فإن السٌنارٌو الشاذ له وظٌفة أساسٌة 

فً التحكم بالقلق األصلً الذي ٌهدد بتدمٌر الموضوع أو الشخص نفسه 

(1993:26AUBUT)  ،كما له وظٌفة ترمٌم الجروح ألن الشاذ ال ٌرتبط باللذة الجنسٌة فقط 
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 أنه ٌخلق نوعا جدٌدا من الجنسٌة وواقعا جدٌدا(AUBUT)وفً دور السٌنارٌو الشاذ ٌحدد

أٌضا ٌسمح للطفل بحماٌة نفسه من القلق التدمٌري وترمٌم الجروح النرجسٌة وٌقابله وهم 

القدرة المطلقة ٌتعلم الشاذ التحكم المطلقً اآلخر  مإقتا على األقل ألن هذا السٌنارٌو ٌجب 

والفعل الحقٌقً ال ٌمكنه أن ٌنقص من حدة الضرر  (MC POUGALL  1978 )أن ٌتكرر 

االستهامً وبالتالً فالشذوذ  الذي ٌحوي مفهوم االعتداء الجنسً هو مرض للعبلقة 

 AUBUT)بالموضوع ٌحرك الؽرابز الجنسٌة  والعدوانٌة وكذا القلق األصلً البدابً القدٌم 

فٌكون بذلك حاال ضد الذهان ألن الشاذ ٌعجز عن تجمٌع المواضٌع الجزبٌة  (27: 1993

 .فً موضوع كلً 

بؤن  االؼتصاب فو حل الصراع فً مستوى المشهد األولً القابم  BALLIER (2008)ٌرى 

 .على  كره األم مما ٌإدي إلى استحالة التخلً عن التقمصات األولٌة

 :لخصت هذه النظرٌة الشذوذ الجنسً فً ثبلث أسس

عجز  فً العبلقة  بالموضوع والتً تم تصنٌفها  فً أربعة أصناؾ هً العبلقة  ؼٌر : أوال

 (حرمان وتبعٌة، حرمان وعدوانٌة،  ذهان، قرب الذهان الحاالت البٌبٌة)الموضوعٌة 

العبلقة بالموضوع  (البرانوٌا شذوذ  سٌكوباتٌة )العبلقة بموضوع وسٌط  أو المرأة 

 .مضطربة بسبب إصابة دماؼٌة

 المتمثلة فً إبراز الذكورة وإظهارها تجنب وتفادي الجنسٌة، :وظٌفة األؼراض الشاذة- 2

التعبٌر عن الوله والؽضب والتحدي، ملا إحساس بالفراغ   الداخلً الوصول إلى اإلشباع 

 .بواسطة التقمص االسقاطً

 وتتمثل فً العدوان ؼٌر المباشر واالستؽبلل الهروب داخل عالم :استراتٌجٌات التكٌؾ-3

مثالً من االستهامات، االعتداء الذاتً ، النشاط  الزابد، سحب العبلقات بمقابل العبلقات 

 .ؼٌر المتمٌزة اإلتقان االجتماعً، السلوك الطفولً والبحث عن االهتمام

، المإلفة األولى عن االعتداء الجنسً و السلوكات 1996 ونشره عام  BALLIERمع مجًء 

الجنسٌة العنٌفة،  فصل بٌن مفاهٌم الشذوذ واالعتداء الجنسً الذي ٌحمل القلٌل من اللذة 

الشبقٌة كونه ٌنتمً ؼالبا بعدم بلوغ اللذة، وٌكون الفعل محاولة  دفاعٌة لحماٌة األناق 

 .واالنفجار أو من االكتباب 

المعتدي الجنسً ٌعٌش هشاشة فً الحدود تترجم وجود مرض  فً النرجسٌة 

(BALLIER ,2000 ,2008)  فٌتهم من خبلل فعله بتكوٌن  سند نرجسً لذا ٌختار موضوعا

لٌكون الموضوع سند وفً دراسات تابعة لهذه الدراسة األساسٌة توصل  (الضحٌة)خارجٌا 

 إلى أن فعل االعتداء الجنسً هو دفاع لمواجهة الضعؾ النرجسً والضعؾ   ( )كل من 
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وٌكون الفعل . فً الهوٌة، بحٌث ٌقوم تصور الهوٌة على أنا مثالً للقدرة المطلقة القضٌبٌة

 االعتدابً كفعل دفاعً شاذ سٌطر على مقدمة المشهد النفسً فً  سجلً الذهان والحاالت

البٌنٌة، كما  ٌمكن أن ٌتواجد فً بعض الوحدات النفسٌة  المرضٌة كالسٌكوباتٌة و البرانوٌا 

 .مما ٌإكد صعوبة إعطاء تشخٌص بنٌوي واحد لكل الحاالت

 

 المقاربة السلوكٌة : 

فالسلوكات الجنسٌة المنحرفة  تنتج من عامل   BOND ET EVQNS ( 1967)حسب كل من 

   BARLOW ET ABELواحد هو االستشارة الجنسٌة المنحرفة بعد ذلك بعشر سنوات اقترح 

نموذجا تفسٌرٌا آخر ٌقوم على فرضٌة أن السلوكات الجنسٌة ال تؤتً فقط من زٌادة  (1976)

االستشارة الجنسٌة المنحرفة لكن من العجز فً االستشارة الجنسٌة ؼٌر المنحرفة والمهارة 

 MARS ) اقترح كل من 1983االجتماعٌة الضرورٌة للوصول إلى شرٌك راشد مبلبم، عام 

HALL, EARLS,SEGAL, DARKE)  نموذجا ثالثا ٌقوم على النموذجٌن السابقٌن  وٌربط زٌادة

االستشارة بالعجز فً المصادرة االجتماعٌة  التً تشكل حواجز أمام توظٌؾ نفسً مشبع على 

 .المستوى الداخلً مما ٌحدث قلقا ٌكون سببا فً تحرٌض السلوك الجنسً المنحرؾ

فكرة توصلت الدراسة فً نتابجها النهابٌة إلى أنه ال ٌمكن تحدٌد عامل واحد أو عجز 

تقوم على تعلم السلوكات الجنسٌة السوٌة والمنحرفة وتم التؤكد من هذه  النماذج السلوكٌة

الفرضٌة من طرؾ العدٌد من السلوكٌٌن من خبلل تجربة تعرٌض المعتدي الجنسً 

 .لمثٌرات خارجٌة جنسٌة كل طلب نوع الصحٌة وتسجٌل االستجابات

وتوصلت النتابج إلى أنه أثناء تقدٌم مثٌرات جنسٌة تكون استجابة االستشارة، فً حٌن عند 

عنؾ  فاالستجابة تكون  بالكؾ، وفً نفس التجربة تم دراسة المهارة  (مثٌرات)تقدٌم 

االجتماعٌة مع المرأة فتؤكد وجود نقص فً هذه المهارة لدى المعزولٌن جنسٌا، خاصة لدى 

البٌدوقٌلٌٌن بمقابل مؽتصبً النساء، وحتى فٌما ٌخص  السٌرورات المعرفٌة الحظوا وجود 

فروق بٌن البٌدوفٌلٌٌن وؼٌرهم من المعتدٌن أما مثٌر جنسً ٌخص االتصال الجنسً، 

وظهرت االستجابة الفسٌولوجٌة السلوكٌة والمعرفٌة ممٌز للمؽتصبٌن عن ؼٌرهم، واشترك 

 .كل المعتدٌن فً العجز عن حل المشكلة

توصلت الدراسة فً نتابجها النهابٌة إلى أنه ال ٌمكن تحدٌد عامل واحد أو عجز واحد ممٌز 

تتمثل فً المهارة  (AUBUT,1993 :40)لبلؼتصاب، لكنه تفاعل كثٌر من نقاط العجز 

االجتماعٌة والقدرات المعرفٌة والتعامل مع االستشارة الجنسٌة ومواضٌعها المحددة 

 .والمختلفة
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 كان االهتمام باالنحرافات الجنسٌة من اختصاص مرحلة 1950قبل : المقاربة االجتماعٌة

 التحلٌل النفسً والطب العقلً فقط، ومع بداٌة الستٌنات من القرن العشرٌن بدأ االهتمام 

 

 بمفهوم العنؾ انطبلقا من مفاهٌم القٌم والمعاٌٌر بمقابل الثقافة المهنً، وانتشرت فكرة أن

 الطبقة المسٌطرة طبقة عنٌفة، وبدأ االهتمام من طرؾ النظرٌة االجتماعٌة وروادها

بالدعارة وزنا المحارم والتحرش الجنسً باألطفال، وكان االؼتصاب كباقً الظواهر 

االجتماعٌة اإلجرامٌة، وصنؾ اإلدمان على الكحول والفقر والعنؾ كعناصر مرتبطة 

بالجرابم الجنسٌة ومع الحركات النسوٌة بدأ االهتمام بظاهرة االعتداء الجنسً لمحاولة فهم 

 .الظاهرة وفهم وعبلج الضحٌة والتكفل االجتماعً والقانونً بالمعتدي وبالضحٌة أٌضا

واعتبر االعتداء الجنسً بذلك ظاهرة اجتماعٌة حاول المختصون فحص وتحلٌل العوامل 

تبنت الحركات النسوٌة إٌدٌولوجٌة الثقافة المهنٌة والمترجمة فً السلطة . المرتبطة بها

الذكرٌة وعدم المساواة بٌن الرجل والمرأة كقاعدة أساسٌة لهذا االؼتصاب، وضعت 

األسطورة االجتماعٌة من المرأة خاضعة للرجل وتابعة له ومن الرجل مخلوقا عدوانٌا 

 .وقوٌا ومسٌطرا

بٌنت دراسة كل من أنه فً بعض الثقافات النادرة االتصال الجنسً بٌن الراشد والطفل 

أن (CHARLET LEWIS) وضح 1983.مقبول، ألنه ٌمثل طقسا أولٌا للحٌاة الجنسٌة عام

معظم الدراسات عن االعتداء الجنسً قبل السبعٌنٌات من القرن العشرٌن كانت تقوم على 

األفراد الموقوفٌن والمحكومٌن، وهم عموما رجال ذوي مكانة اجتماعٌة واقتصادٌة 

منخفضة، مما ٌإكد نظرٌة ثقافات العنؾ، بداٌة فترة الثمانٌنٌات ركزت دراسات موالٌة 

 :على الضحٌة والمعتدي الذي تحول إلى وسٌلة لئلجابة على مجموعة من األسبلة أهمها

 .تحدٌد العوامل الخارجٌة كمكان االعتداء وساعته والعبلقة بٌن الضحٌة والمعتدي -1

 تقٌٌم شخصٌة الصحبة وهل ٌمكنها أن تإثر فً فعل االعتداء الجنسً؟ -2

 هل الضحٌة كانت تتواجد فً وضعٌة أو مرحلة حٌاتٌة جعلتها قابلة لبلعتداء علٌها؟ -3

وقد بٌنت  هذه الدراسات أن الضحٌة عادٌة جدا قبل االعتداء ولم تبادر بؤي سلوكات تجعلها 

 .أو توحً بحساسٌتها لبلعتداء

ملخص النظرٌة أنه خبلل الثبلثٌن سنة األخٌرة فصلت الكتابات العلمٌة االعتداء الجنسً 

على النساء واألطفال عن مجال اإلجرام لتحتل بذلك مجال دراسة خاص وانتقل المجتمع 

 تدرٌجٌا من التهجم على الضحٌة واعتبارها السبب األول فً االعتداء علٌها إلى نزع هذا 
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الذنب عنها وتجرٌم المعتدي بالمقابل ومتابعته قضابٌا، وتمكنت النظرٌة االجتماعٌة من 

تحدٌد وتحلٌل مختلؾ العوامل االجتماعٌة الموجودة فً االعتداء، والتً جمعت بتحدٌد 

مجال الوقاٌة والعبلج، المتمثل فً التربٌة الجنسٌة إللؽاء األسطورة االجتماعٌة للحٌاة 

 .الجنسٌة واالعتداء الجنسً وتوعٌة المجتمع خاصة األطفال

 المقاربة التصنٌفٌة: 

ٌوجد الٌوم العدٌد من النماذج التطبٌقٌة للمعتدٌن جنسٌا لئلجابة على الحاجات الحقٌقٌة 

لمختلؾ الفاعلٌن النفسانٌٌن والطبٌٌن واالجتماعٌٌن وؼٌرهم، كان أول نموذج للتصنٌؾ هو 

النموذج الفروٌدي الذي عرؾ الشذوذ بمقابل الفعل الجنسً العادي الذي ٌقصد به الجماع 

الموجه لئلشباع واللذة الجنسٌة من خبلل اإلٌبلج الفرجً مع شخص مناسب عمرٌا فً 

خبلل فترة 1950الجنس المؽاٌر، واشتهر هذا النموذج الذي بنً على الشعور إلى عام 

الستٌنات والسبعٌنات برز النموذج الفٌتو مولوجً الذي قام على العملٌة المعرفٌة، لكن 

طرح مشكبل منهجٌا تمثل فً نقص عناصر تشخٌصٌة إجرابٌة ونقص التحقق من مصداقٌة 

الحكام مما ٌفتح المجال للعناصر الذاتٌة، ومشكل الشمولٌة ألن التصنٌؾ ال ٌمس إال 

من المعتدٌن، مما ٌجعل النتابج المتوصل إلٌها تصلح فقط على العٌنة  (%50)حولً

 .المدروسة
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 :غصنٌف االمغِصبٌن- 4

تم التوصل إلى المؽتصبٌن حسب أربعة عوامل أساسٌة تدفع الشخص إلى المرور إلى 

 :الفعل

 وهو دافع ٌنطلق منه المعتدي الذي ٌبحث عن تؤكٌد الفحولة :البحث عن السلطة -1

 .والسلطة

 كما أشار بحٌث أكدوا أن المعتدي الجنسً عنٌؾ وٌعٌش حالة من :البحث عن الوله -2

الصراع الذي ٌمس الهوٌة، فٌكون المرور إلى الفعل وسٌلة دفاعٌة لنقل الؽرابز 

 .العدوانٌة، هدؾ هذا النوع من المعتدٌن هو جرح وإنقاص قٌمة الضحٌة وتدمٌرها

قد أشار إلٌها فً هذا النوع ٌكون المعتدي شخصا سادٌا ٌدمج الؽرابز : ااسا ٌة -3

ٌتم اإلعداد - االعتداء الجنسً بعنؾ جسدي مبلحظ على الضحٌة-العدوانٌة والجنسٌة

 .بشكل محكم

 وكان قد أشار إلٌه معظم المختصٌن ٌشمل هذا النوع :السلوك المضاد للمجتمع -4

المعتدٌن السٌوباتٌٌن واالنفجارٌٌن، تظهر المرأة لهم كموضوع ٌحقق اللذة وٌشبع 

   .الرؼبة
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 :خصائت شخصٌة االمغِصب- 5

 

 من المؽتصبٌن أفعالهم تتضمن %33تبٌن دراسة جٌبهارد وآخرون وجد أن أكثر من 

 .العدوان أكثر من اإلشباع الجنسً، المؽتصبون أفكارهم تعبر دابما عن العدوانٌة

كما وجد كل من سوٌنسون، جرٌمس أن مرتكبً الجرابم الجنسٌة ٌعانون من االضطرابات 

 .النفسٌة أكثر من مرتكبً الجرابم األخرى

أٌضا فً دراسة وجد كل من كارٌمان وألٌن أن مرتكبً االؼتصاب منحرفون جنسٌا، 

 .مضطربون عقلٌا، منفعلون، مندفعون، مضطربون انفعالٌا

ٌذهب علماء النفس والطب النفسً والتحلٌل النفسً إلى أن المؽتصبٌن ٌعانون بصوت ما 

من االضطرابات النفسٌة والوجدانٌة، حٌث أن معظم المؽتصبٌن ؼالبا ٌتسمون بالعدوانٌة، 

فالمؽتصب ٌعانً فً الواقع من اضطرابات نفسٌة تإثر فً عبلقاته باآلخرٌن، ومن أهم 

 :المشاكل التً ٌعانً منها المؽتصب ماٌلً

ٌعانً المؽتصب من مشاعر العجز وعدم الكفاٌة الجنسٌة األمر الذي ٌدفعه إلى  -1

إخفاء هذه المشاعر من خبلل ممارسة سلوك جنسً ٌتسم بالعدوانٌة والعنؾ، وٌعنً 

متؽٌر العدوانٌة من المتؽٌرات التً تشاهم بشكل واضح فً تشكٌل سلوك االؼتصاب 

 .لدى األفراد وخاصة العدوان الموجه نحو المرأة

محمد الجوهري )ٌعانً المؽتصب من الصراع الداخلً والعزلة االجتماعٌة  -2

 (وآخرون

ؼالبا ال ٌتؽلب المؽتصب على خوفه من اكتشاؾ مٌله إلى الجنسٌة المثلٌة إال من  -3

 .خبلل عدوانه على النساء

عادة ما ٌمثل االعتداء الجنسً رد فعل من جانب المؽتصب عندما تقاوم المرأة  -4

 .رؼبته

تدفع عقدة المؽتصب إلى اؼتصاب المرأة التً تقاومه، ألن المقاومة فً هذه الحالة  -5

تماثل مقاومة األم إذا ما حاول مهاجمتها، ٌتمٌز المؽتصب بدرجة عالٌة من اإلثارة 

الجنسٌة فقد أوضحت إحدى الدراسات أن المؽتصبٌن مرتفعو اإلثارة الجنسٌة كما 

 .وجد أن ؼٌر المؽتصبٌن أظهروا إثارة جنسٌة أقل

تذهب إحدى الدراسات أن المؽتصبٌن ال ٌعانون من أي عجز أو اضطراب جنسً حٌث 

أنهم ال ٌختلفون ؼٌرهم من المجرمٌن اآلخرٌن مثل اللصوص أو مرتكبً الجرابم ؼٌر 

 (1).الجنسٌة بصفة عامة
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أن المؽتصبٌن ال -تتناول المتهمٌن فً قضاٌا االؼتصاب-وتوضح دراسة تجرٌبٌة أخرى

ٌختلفون عن مرتكبً الجرابم من حٌث قدرتهم على التفاعل السوي مع النساء لفترات طوٌلة 

 (1).دون أن ٌعانوا من أي اضطرابات أو توترات
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  (RTS):  لغالزلة ص لة االغغصاب- 6

: هو نوع من الصدمات النفسٌة ٌعانً منها ضحاٌا جرابم االؼتصاب التً تشمل_

. بٌن األشخاص العادٌةللضحٌة  اضطرابات السلوك الجسدي والعاطفً والمعرفً 

 آن وولبٌرت بورؼٌس وعالمة ) من اكتشؾ ووصؾ هذه النظرٌة كانت الطبٌبة النفسٌةأول 

  ).1974االجتماع لٌندا هولمستروم لٌتل فً عام 

 وردود فعل نفسٌة وأعراضهً عبارة عن عبلمات  (RTSS) متبلزمة صدمة االؼتصاب

وبدنٌة هً بالعادة عبلمات شابعة لمعظم ضحاٌا االؼتصاب بعد أشهر أو سنوات من 

فً حٌن ركزت معظم البحوث فً هذه المتبلزمة على الضحاٌا من اإلناث،   .االؼتصاب

والذٌن  (أنثى كان الجانً ذكر أو إنسواء )والذكور الذٌن تعرضوا لبلعتداء الجنسً 

  .ٌعانون أٌضا من هذه المتبلزمة

 اإلجهاد المعقد بعد إضطراب"مهدت متبلزمة صدمة االؼتصاب الطرٌق للنظر فً 
 عواقب الصدمات الخطٌرة، التً طال أمدها من  ،، التً ٌمكن أن تصؾ بدقه"الصدمات

 الذٌن ٌعانون من صدمة شدٌدة أثناء حرب نالفٌتنامًٌ. اضطراب اإلجهاد ما بعد اإلصابة
 بظهور عدد كبٌر من الفٌتنامٌٌن أدىفٌتنام والذٌن لم ٌعودوا إلى حالهم الطبٌعً، والذي 

تتداخل أعراض متبلزمة صدمة االؼتصاب مع متبلزمة . 2013الذٌن ال مؤوى لهم فً عام 

إجهاد ما بعد الصدمة ؛ ومع ذلك، فردٌاً كل مرض ٌمكن أن ٌكون له آثار مدمرة على 

 .المدى الطوٌل لضحاٌا االؼتصاب

 

  : نستعرض فً ما ٌلً مراحل مشتركة فً متبلزمة صدمة االؼتصاب

 RTS ٌحدد ثبلث مراحل من الصدمات النفسٌة التً ٌمر بها أحد الناجٌن من اؼتصاب: 

 .لمرحلة الحادة ومرحلة التكٌؾ مع الوضع الخارجً، والمرحلة النسبةا

 

 :ةمرحلة الحادال: أوال

 الزمنٌة بالنسبة ةوتختلؾ المد. ؼتصاباالالمرحلة الحادة تحدث فً أٌام أو أسابٌع بعد 

هناك  رد  (سكارسً)حسب . هذه المرحلة لمقدار الوقت والذي قد ٌبقى أحد الناجٌن فً 

 المسبولةفً الوالٌات المتحدة الشبكة الوطنٌة  مع ذلك. بٌن ضحاٌا االؼتصاب" نموذجً"

 ٌإكد أنه، فً معظم الحاالت، _راٌن)  الؼتصاب واالعتداء الجنسً وسفاح المحارما )عن

: ٌمكن تصنٌؾ ردود فعل الضحاٌا فً المرحلة الحادة كواحد من ثبلثة ردود
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 قد تعانً من نوبات بكاء أو و ثابرة أو هستٌرٌة، إماأنه أو أنها قد تظهر  :  المعبر 

  .قلق
  ولم ٌحدث شًء ' كؤنه الناجً ٌبدو أنه دون العاطفة وٌتصرؾ كما لو : المسٌطر 

 .'كل شًء بخٌر 
 قد تكون لدٌهم .  مع شعور قوي من االرتباكون ٌتفاعلون الناج)  : اإلنكار/الصدمة

ٌتذكرون  وقد ال. صعوبة فً التركٌز، واتخاذ القرارات، أو القٌام بالمهام الٌومٌة
  (. األصلاالعتداء من 

o _ قد تظهر بؤنها هادبة .  من االؼتصاب عواطفهم ظاهرٌاً نكل الناجًال ٌظهر
 .  االعتداء علٌهاٌإثرولم 

 :السلوكٌات الموجودة فً المرحلة الحادة على ما ٌلً  تشملو - 

 تناقص الٌقظة. 

 خدر. 

 وظابؾ الذاكرةخلل فً بلد اإلحساس، والعاطفة، وت. 

 الفكر ؼٌر المنظم . 

 القًء. 

 الؽثٌان. 

 القلق و عدم القدرة الحركة. 

 ارتعاش واضح 

 الهوس فً ؼسل أو تنظٌؾ أنفسهم. 

 الهستٌرٌا واالرتباك والبكاء. 

 و حساسٌة حادة لردود فعل اآلخرٌن الحٌرة ،. 

 

  :مرحلة التكٌؾ مع الوضع الخارج: ثانٌا

ومع ذلك، فإنهم ٌعانون . أنهم استرجعوا أسلوب حٌاتهم العادٌةك نالناجٌن فً هذه المرحلة ٌبدو
فً الوقت نفسه من االضطرابات الداخلٌة العمٌقة، التً قد تظهر فً مجموعة متنوعة من 

. اؼتصابهفعل  ٌتؽلب على الصدمات طوٌلة األجل الناتجة عن أن الناجً ٌحاول أنالطرق، كما 

 من ضحاٌا 922 من 1 أن ، الحظ بورؼٌس وهولمستروم1976كتب فً جرٌدة عام 

مرحلة التكٌؾ مع الوضع حٌث أن االؼتصاب اظهروا آلٌات قدرتهم على التؤقلم بعد االؼتصاب 

  .ؼتصاباالالخارجً قد تستمر من عدة أشهر لسنوات عدٌدة بعد 

 :راٌن ٌحدد خمس استراتٌجٌات ربٌسٌة خبلل مرحلة التكٌؾ مع الوضع الخارجً
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 ( .بؤن كل شًء بخٌر التظاهر)التقلٌل إلى أدنى حد من  .1

 ( .ال ٌمكنه التوقؾ عن الحدٌث عن االعتداء)المبالؽة  .2

 ( .رفض مناقشة االؼتصابي)الكبت .3

 ( .تحلل ما حدث)التفسٌر  .4

 .  )االنتقال إلى منزل جدٌد أو مدٌنة، ٌؽٌر مظهره)السفر  .5

 :  والتً تشمل ،  للتؤقلم التً قد تظهر أثناء مرحلة التكٌؾ مع الخارجًأخرىآلٌات تظهر _ 

 اعتبلل الصحة بشكل عام.  

 استمرار القلق. 

 الشعور بالعجز. 

 حالة الٌقظة الشدٌدة. 

 عدم القدرة على الحفاظ على عبلقات كانت وثٌقة سابقا. 

  استجابة اجفالٌة"تعانً من استجابة عامة من العصبٌة المعروفة باسم".  

 عامة السكان  بمعدالت أعلى بكثٌر من أو االكتباب/استمرار الخوؾ و.  

 نسبٌا لبلكتباب أو الؽضب تقلب المزاج من سعٌد.  

  ( . أكثر شٌوعاً فً الضحاٌا الذكور من الضحاٌا اإلناث)الؽضب الشدٌد والعداء 

 اضطرابات النوم مثل أحبلم الٌقظة والكوابٌس المتكررة. 

 ًاألرق و السهر و الذعر اللٌل.  

 ًذكرٌات الماض. 

  شعور بانفصال الروح عن الجسد)االنفصال( .  

 نوبات الهلع. 

  (مثبلً، الفلسفة ودعم األسر)االعتماد على آلٌات التؤقلم، البعض منها قد ٌكون مفٌدا ،

 أضرارمثبلً،)والبعض اآلخر قد ٌإدي فً نهاٌة المطاؾ إلى نتابج عكسٌة 

  .   )تعاطً الكحول النفس،المخدرات، أو

 : تنقسم هذه المرحلة حسب التطور إلى عدة أقسام نستعرض فٌها

 .نمط الحٌاة: أوال - 

 :الناجٌن فً هذه المرحلة ٌمكن أن ٌكون أسلوب حٌاتهم تؤثر فً بعض الطرق التالٌة

 تلؾ إحساسهم باألمن الشخصً أو السبلمة. 

 أنهم ٌشعرون بالتردد حٌال الدخول فً عبلقات جدٌدة. 
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 األكثر نموذجٌة هم الرجال الذي اؼتصبوا ) أو توجهم الجنسً الشك فً هوٌتهم الجنسٌة

  . )رجال آخرٌن من قبل

 وقد ذكر العدٌد من الناجٌن من أنهم لم ٌتمكنوا من . العبلقات الجنسٌة تصبح مضطربة

 اتصال جنسً لبعض أيأعادة إقامة عبلقات جنسٌة طبٌعٌة، وؼالباً ما ٌتهربوا من 

ذكرت بعض التقارٌر بعض االستجابات الجنسٌة وذكرٌات   .الوقت بعد االؼتصاب

 بعض الناجٌن من ي على العكس من ذلك، ٌعان. الماضً لبلؼتصاب أثناء الجماع

 بعد االعتداءات الجنسٌة ، فً أخبلقٌااالؼتصاب بفرط جنسً أو ٌصبحون منحلٌن 

 .بعض األحٌان تكون كوسٌلة إلعادة تؤكٌد قدرتهم على السٌطرة فً العبلقات الجنسٌة

ن العالم بؤنه مكان مخٌؾ ال ٌمكن العٌش فٌه بعد وبعض الناجٌات من االؼتصاب اآلن ٌر
. االؼتصاب حٌث أنهم ٌضعون قٌودا على حٌاتهم بحٌث أنه تتم مقاطعة األنشطة العادٌة

 عبلقات نشطة مسبقاً مع المجتمعات أو الجماعات أو أيعلى سبٌل المثال، قد ٌتوقفوا عن 

 .النوادي، أو إذا كانت الضحٌة أم فقد تضع قٌودا على حرٌة أوالدها

 .االستجابات الفسٌولوجٌة: ثانٌا  - 

ن من و االعتداء، فؤن الناجٌات من االؼتصاب ٌعدأثناء اإلصابة تعرضوا إلى إذاسواء 
 المعدالت التً ٌعانون من سوء الحالة الصحٌة فً الشهور والسنوات التً تلً أعلى

األعراض البدنٌة مع عدم وجود سبب )االعتداء، بما فً ذلك اضطرابات الهجاس الحادة 

 العامة بالشعور واألعراض التفاعبلت الفسٌولوجٌة مثل صداع التوتر،التعب، .(محدد

قد تحدث هذه األعراض . بالوجع أو ألم فً الصدر، او الحنجرة، او الذراعٌن أو الساقٌن

الناجٌات من االؼتصاب الشفوي   .)السابقة فً المناطق التً تم االعتداء علٌها بالجسم

ٌعانون من شكاوى عدٌدة فً الفم والحلق، بٌنما الناجٌات من االؼتصاب فً منطقة المهبل 

 . مرتبطة بهاتٌن المنطقتٌنأفعالهمأو الشرج فتكون ردود 

 

 :طبٌعة االعتداء :ثااثا- 

  طبٌعة الحدث الذي حصل، والعبلقة مع الجانً، ونوع وحجم القوة المستخدمة، وظروؾ

 .فؤن كلها لها تؤثٌر على الصدمة التً ٌعانً منها الضحٌة، االعتداء

  شعور أكثرعندما ٌكون االعتداء من قبل شخص ؼرٌب، فإن الشعور بالخوؾ ٌكون 

 ( .ؾالضعتنشؤ مشاعر ).ٌصعب لكثٌر من الناس معالجته

 قد ٌكون . أكثر شٌوعاً، تكون جرٌمة االعتداء من قبل شخص ٌعرفه الضحٌة وٌثق به

 .ب اللوم والشعور بالذنب هناك تصاعد باإلحساس
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 .مرحلة العودة إلى الواقع: رابعا- 

 الضحاٌا بالعودة إلى حٌاتهم كما لو أن شٌبا لم ٌحدث ٌحاول. 

  من التفكٌر باالعتداء وقد ال ٌرؼبوا فً الحدٌث عن الحادث أو أي من أنفسهمقد ٌمنعوا 

 .(أنهم ال ٌرٌدون أن ٌفكروا فً ذلك). القضاٌا ذات الصلة

 االكتبابق من ثم الضحاٌا من الصعوبة فً التركٌز والقليقد ٌعان . 

 االنفصال وٌحاولون العودة إلى حٌاتهم قبل االعتداء. 

  نسوا " قد أنهممرحلة العودة إلى الواقع قد تستمر لسنوات، والضحاٌا ٌبدون كما لو

 .، على الرؼم من أن المسابل العاطفٌة لم ٌتم معالجتها"االعتداء

 .مرحلة إعادة التنظٌم: خالسا- 

 ًقد ترجع إلى االضطراب العاطف.  

  ٌمكن أن ٌكون مخٌفا للؽاٌة للناس فً هذه المرحلة بؤن ٌجدوا نفسهم مرة أخرى ٌعانون

 .من نفس اآلالم العاطفٌة

  أنها قد تكون متعلقة على وجه التحدٌد حٌث . الخوؾ والرهاب إلى مشكلةالوقد تتطور

 .على المعتدي أو الظروؾ أو الهجوم، أو أنها قد تكون عامة أكثر بكثٌر

 ضحاٌا االؼتصاب ٌعدون أٌضا عرضه لفقدان . اضطرابات الشهٌة مثل الؽثٌان والقًء

 .أو الشره المرضى/الشهٌة العصبً النامٌة و

 الكوابٌس، والذعر اللٌلً ٌبدوان كمصدر إزعاج للضحٌة. 

 كما قد تنشؤ األوهام العنٌفة لبلنتقام. 

 :الرهاب: سا سا - 

و نوع من الدفاع النفسً والذي ٌعانً منه ضحاٌا االؼتصاب وهو عبارة عن زٌادة ه

 :المخاوؾ والرهاب المحددة بظروؾ االؼتصاب، على سبٌل المثال

  ًتكون بٌن الحشودأنالخوؾ ف . 

 الخوؾ من أن تترك وحدها فً أي مكان. 

 (رهاب الذكور أو رهاب اإلناث). الخوؾ من الرجال أو النساء 

 الخوؾ من الخروج ، والخوؾ من األماكن المكشوفة. 

  رهاب اللمس"الخوؾ من التعرض للمس". 

  ًمعٌنة، والشعر أماكنمخاوؾ محددة تتصل بخصابص معٌنة للمعتدي، مثبلً حروق ف 

 .الناعم، رابحة الكحول أو السجابر، نوع معٌن من المبلبس أو نوع سٌارة معٌنة
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 ٌعانً بعض الناجٌن من الوسوسة، ومشاعر جنون العظمة ومشاعر معٌنة ضد الؽرباء. 

 وٌشعر البعض بالخوؾ المتفشً من معظم أو جمٌع األشخاص. 

 

ٌج ر هنا ااغنوٌه لن أن االغعرض االغغصاب ٌعانً على ل ى طوٌل لن لرض  _ 
االكغئاب و هذا لا سٌغم غناواه فً اافصل ااثانً حٌث ركزنا فً  راسغنا هذه على ااحاالت 

 .ااغً غعانً لنه 

 

 

 .المرحلة النسبة: ثااثا 

والمهم جدا فً هذه المرحلة . فً هذه المرحلة، ٌبدأ الضحاٌا بالتعرؾ على مرحلة التكٌؾ
هو االعتراؾ بؤثر االؼتصاب للناجٌن الذٌن كانوا فً حالة إنكار، وإذ ندرك الضرر 

 : عد تكتٌكات للتؤقلم بالثانوي من أٌة نتابج عكسٌة التعامل 

. (مثبلً، االعتراؾ بؤن بدأ تعاطً المخدرات كان للمساعدة فً التعامل مع آثار لبلؼتصاب)
الحالة النموذجٌة من الضحاٌا الذكور ٌعتبر فاصل طوٌل بٌن االعتداء الجنسً والتماس 

 أقل من نصؾ الضحاٌا الذكور سعوا (لبلسً وروبرتس)وفقا – العبلج النفسً للضحٌة 
للعبلج خبلل ستة أشهر ومتوسط الفاصل الزمنً بٌن االعتداء والعبلج كان سنتٌن ونصؾ؛ 

 من ضحاٌا االؼتصاب الذكور أن 1000لما ٌزٌد على ( كٌنج وولٌت  ( دراسةوأثبتت

.   سنة16.44الفاصل الزمنً بٌن االعتداء والعبلج كان 

خبلل مرحلة النسبة، الضحاٌا ٌدمجوا االعتداء الجنسً فً حٌاتهم حٌث أن االؼتصاب لم 
لذنب والعار تم عبلجها اوخبلل هذه المرحلة مشاعر سلبٌة مثبل . ٌعد محور حٌاتهم

 .أنفسهم على االعتداء والناجون لم ٌعودوا ٌلوموا
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:خالصة اافصل  

 

من خبلل هذا الفصل تم التعرؾ على ظاهرة اإلؼتصاب و النظرٌات التً فسرت هذا الفعل 

و ما ٌنتج عنه من أعراض و أمراض نفسٌة قد ال تتعافى منها الضحٌة إال بعد وقت طوٌل 

.و بمساعدة األخصابٌٌن النفسٌٌن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:نًاافصل ااثا  

 اإلكغئاب

 

 

 
.تمهٌد  
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.التفسٌر التحلٌلً الفروٌدي  -   
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  :غلهٌ 

 



 لكثرة   و هذا راجع  األكثر انتشارا فً عصرنا،  العصبٌة  األمراض  االكتباب من ٌعد
 كل واحد   شدٌد، حٌث  ضؽط ٌنتج عنها  مما  الٌومٌة  و المشاكل االقتصادٌة  األزمات 

 للشخص   الظروؾ و كان  من األمراض إذا سمحت  النوع  بهذا  لئلصابة منا عرضة
 ٌتمٌزون بالقلق و   االكتباب عند األشخاص الذٌن  ما نجد وعادة،  لذلك االستعداد
 بحاجة   المنطوٌة، الوسواس، و عند الذٌن هم ذوي الشخصٌة  و عند   المفرط اإلحساس

 موت نفسٌة،   لصدمة  التوازن، واالكتباب قد ٌرجع  تقدٌر من اجل إٌجاد تشجٌع و إلى 
تإدي  و هذه األخٌرة (  لبلؼتصاب العابلٌة، التعرض العبلقة  اضطرابات  أحد األقارب،

 الجانب   سلبا على  تؤثر مباشرة و إلى تدهور نفسً و ؼٌره من المشاكل االجتماعٌة، كما
 عضوي  بمرض مصابا  كان الشخص   قوة إذا ما  و حدة  وٌزداد   للشخص،  العضوي

.خطٌر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الحة غارٌخٌة- 1



 
عرؾ مرض االكتباب منذ فجر التارٌخ ، فقد ذكرت أعراضه فً كتابات المصرٌٌن القدماء 

.و اإلؼرقٌٌن و البابلٌٌن و عند العرب  

أنواع  ما ال ٌقل عن ستة Hippocrate"أبوقراط"و فً العصر اإلؼرٌقً و الرومانً مٌز 

ن امن مرض االكتباب ؼٌر أن الصورة اإلكلٌنٌكٌة التً أعطاه لبعض هذه األنواع ٌمكن 
 .    تنطبق فً ضوء الطب العقلً الحدٌث على ذهاب االضطهاد و ذهاب الفصام و العصاب

االكتباب بؤنه انحراؾ عن المجرى " ابن سٌنا " و فً التراث العربً اإلسبلمً عرؾ لنا 
الطبٌعً إلى الحالة الشاذة، ملًء بالخوؾ و رداءة المزاج و إذا صاحبه ضجر سمً هوسا 

" سٌنا ابن"و من األسباب القوٌة فً تولٌد االكتباب إفراط الؽم أو الخوؾ و هذا فً رأي 
الصٌؾ و  ٌتعرض له الرجال و النساء و ٌكثر لدى الشٌوخ و ٌقل فً الشتاء، و ٌكثر فً

مجموعة من أعراض االكتباب كالصنؾ الرديء " ابن سٌنا" الخرٌؾ ، لقد أوضح لنا
الخوؾ ببل سبب، سرعة الؽضب و سوء الظن و الفراغ، الوحشٌة، الهذٌان، تخٌل أشٌاء 

.الؽٌر موجودة  
 هذا المرض ؼٌر و أن بعض أوصافه إذا"ارٌثاٌوس"و فً القرن األول المٌبلدي وصؾ 

فحصت ال تنطبق على مرض االكتباب المعروؾ حالٌا، و قد استمر الخلط حول طبٌعته و 
أسبابه و عبلجه على مر العصور، أما اآلن فٌستخدم هذا المصطلح لخبرة ذاتٌة وجدانٌة 

تسمى حالة مزاجٌة و انفعالٌة و التً قد تكون عرض داال على اضطراب جسدي أو عقلً 
أو اجتماعً و جملة مركبة من أعراض معرفٌة و سلوكٌة باإلضافة إلى الخبرة الوجدانٌة و 
قد أصبحت وجهة النظر األخٌرة هذه أكثر شٌوعا و خاصة فً الطب النفسً، من خبلل ما 
سبق قوله إن مفهوم االكتباب فٌما ٌبدو قد انتشر فً نطاق ابعد من انتشاره كمفهوم مرض 

.لٌصبح بذلك اضطرابا فً الشخصٌة  
 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

.2004، عمان، 1، مكتبة دار الثقافة للنشر، ط(أمراضها، عبلجها)محمد جاسم محمد، مشكبلت الصحة النفسٌة   

، دار المعرفة، الجامعة اإلسكندرٌة، بدون طبعة، مصر، (دراسة سٌكوباتولوجٌة)مدحت عبد الحمٌد أبو زٌد، االكتباب - 

2001.                                                                           

:لفهوم االكغئاب- 2  



يالتساع مجاالت البحث ؾ لكلقد تعددت و تنوعت التعارٌؾ المقدمة لبلكتباب و ذ  

:اختبلؾ فً االتجاهات النظرٌة و من بٌن هذه التعرٌفات نجد  
 

. منخفض، انخفاض، هبوط الضؽط الجوي، انحطاط، انقباض، انهٌار العصبً:  لؽة-1  

 هو عبارة عن خبرة وجدانٌة ذاتٌة أعراضها الحزن و التشاإم و فقدان : اصطبلحا-2

االهتمام، و البلمباالة و الشعور بالفشل و عدم الرضا و الرؼبة فً إٌذاء المرء لنفسه، و 

ع ٌله حسن طاهر ). اإلرهاق و فقدان الشهٌة و بطا االستجابة و عدم القدرة على بذل أي جهود

(1(.)40، 39، ت2002ااغونسً،   

 فقدان  وٌعرؾ االكتباب على انه حالة عقلٌة تتمٌز بالخمول ، القلق :التعرٌؾ الطبً- 3
 (2). األمل

 

:Dsm4 4 - جمعٌة الطب النفسً األمرٌكٌة فً تصنٌفها الرابع"كما تعرفه "  

 بؤنه اضطراب ٌتمٌز بوجود خمسة أعراض آو أكثر تمثل تؽٌرا فً األداء الوظٌفً فً 

المزاج المكتبب ؼالبٌة الٌوم لمدة ال تقل عن أسبوعٌن، و النقص الواضح فً االهتمام و 

المتعة بؤي شا و نقص الوزن الملحوظ بدون عمل حمٌة أو زٌادة و قلة الوزن أو عدم 

النوم أو فً زٌادة النوم، هٌاج نفسً حركً أو بطا فً النشاط النفسً و الحركً، و 

الشعور بالتعب أو فقدان الطاقة على العمل، الشعور بالبلمباالة أو الشعور بالذنب الزابد عن 

الحد، النقص فً القدرة على التفكٌر أو التركٌز أو اتخاذ القرارات، أفكار متكررة عن 

الموت أو أفكار انتحارٌة متكررة بدون خطة أو محاولة انتحارٌة حقٌقٌة، و تحدد األعراض 

(1)". من خبلل شكوى المرٌض أو مبلحظة المحٌطٌن به  

:Louison لوٌنسون 

(3) ".إن االكتباب ماهو إال نتٌجة لقصور المهارات االجتماعٌة"  

 

                                                                                                                                       

.2016راضٌة وٌس، مذكرة صدمة االؼتصاب على المرأة، لنٌل شهادة الماجستٌر،  (1)  

زواوي سلٌمان، القلق و االستجابة االكتبابٌة لدى المصابٌن بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعٌن للهٌمودٌالٌز،  (2)

.2012-2011دراسة عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر،   

.357، ص1999محمد السٌد عبد الرحمان، علم األمراض النفسٌة و العقلٌة، دار قباء للنشر، القاهرة، مصر، (3)  

:Beck  بٌك 



إن االكتباب هو اضطراب فً التفكٌر قبل أن ٌكون اضطرابا للوجدان، كما هو حالة 

مزاجٌة ٌصاحبها الشعور بعدم القٌمة، و فقدان الشعور باألمل نتٌجة الظروؾ التً ٌتعرض 

(1).لها الفرد  

:و تعرٌؾ احمد عكاشة  
 و التردد الشدٌد و ةاألفكار السوداوي االكتباب بؤنه مرض ٌتضمن "احمد عكاشة"ٌعرؾ 

الذات و عدم القدرة على اتخاذ  الشهٌة للطعام و الشعور باإلثم و التقلٌل من قٌمة فقدان
من  الشدٌد و الشعور بؤوهام مرضٌة و المعاناة األرقالقرار و المبالؽة فً األمور التافهة و 

(2) بعض األفكار السوداوٌة االنتحارٌة  
 

:و تعرٌؾ حامد عبد السبلم زهران  
حالة من الحزن الشدٌد و المستمر " االكتباب على انه "حامد عبد السبلم زهران"ٌعرؾ 

 كان المرٌض ٌعً المصدر إنتنتج من الظروؾ المحزنة األلٌمة و تعبر عن شًء مفقود و 
(3) ".نالحقٌق لحز  

 
:تعرٌؾ االكتباب حسب القاموس الكبٌر لعلم النفس فهو أما  

ٌعرؾ هذا القاموس االكتباب على انه اضطراب عقلً ٌتمٌز بوجود مشاعر أو عواطؾ 
فقدان الشجاعة ، الدٌن و الحزن و فقدان األمل بخبلؾ الحزن العادي ،الذي ٌحدث بسبب 

(4).عزٌز فقدان شخص  
  

:تعرٌؾ اإلجرابً  

جملة أن االكتباب هو نوع من اضطراب عقلً ٌظهر على شكل ؾرٌؾ ا التعهمن خبلل هذ- 

ي، العاد نفسٌة كفقدان الشجاعة و األمل و الحزن الشدٌد مقارنة بالحزنالعراض من األ

                                ..تنتج عن ظروؾ محزنة او مإلمة كالتعرض لبلؼتصاب

                                                               

 

                                                                                                                    

.2016راضٌة وٌس، مذكرة صدمة االؼتصاب على المرأة، لنٌل شهادة الماجستٌر،  (1)  

.1988، 7أدٌب محمد خالدي، مرجع فً علم النفس اإلكلٌنٌكً، مكتبة االنجلو، ط (2)  

.، مصر2حامد عبد السبلم زهران، الصحة النفسٌة و العبلج النفسً، عالم الكتب، ط (3)  

(4) Larousse ; Le Grand Dictionnaire De Psychologie ; Bardas ; 1999 ..  

: اانظرٌات االفسرة االكغئاب- 3     



 

حظً االكتباب بتفسٌرات مختلفة باختبلؾ طبٌعة الناظر و وجهة المنظور و فٌما 
:عرض ألهم النظرٌات المفسرة له ٌلً  

 فبسبب ما لهذا الموضوع من أهمٌة على مستوى البحث النفسً، و على مستوى 

العبلج، عملت النظرٌات الكبرى فً علم النفس على تقدٌم تفسٌرها عن االكتباب، 

عوامل نشؤته، و تفسٌره، و من الؽنً عن الذكر أن ما قدمته كل نظرٌة منها 

و نظرا ألهمٌة ما تقدمه كل نظرٌة للممارس . ٌساهم  لوضع خطط عبلجٌة

النفسً العبلجً و للمرٌض ذاته، سٌكون تعرضنا لهذه النظرٌات بهدؾ فهم 

.االكتباب تشخٌصا و عبلجا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    :ااغفسٌر ااغحلٌلً االكغئاب            



أو )ٌنظر أصحاب هذه النظرٌة أن االكتباب بصفته نتاجا للتفاعل أو التصارع بٌن الدوافع 

و الجوانب الوجدانٌة، بما فٌها مشاعر الذنب، و الخسارة فً العام األول من  (الرؼبات

و هو احد علماء التحلٌل النفسً المرموقٌن و المبكرٌن، ممن ) "أبراهام"و قد عبر . العمر

عن هذه النظرة  (اهتموا بتطبٌقات هذه النظرٌة فً مجال فهم األمراض العقلٌة و الذهان

التحلٌلٌة لبلكتباب، وفق نظرته، التً تتبلور حول العبلقة بموضوعات حبنا، هذه العبلقة 

التً ٌعطً لها المحللون النفسانٌون قسطا وافرا من االهتمام تحت فبة ما ٌسمى بدراسة 

العبلقة بالموضوع، فعندما ال ٌجد الشخص تلبٌة لئلرضاء المبكر لرؼباته الجنسٌة، و إشباع 

و لكن هذا . حاجاته للحب، فانه ٌشعر بالؽضب و الكراهٌة، و العداء نحو موضوع الحب

الؽضب و الكراهٌة ٌتحوالن بفعل مشاعر الذنب، إلى الداخل أي نحو الذات، و هذا هو 

لهذا تجد أن االكتباب لدى النظرٌة التحلٌلٌة، ما هو إال ؼضب بسبب اإلحباط، و . االكتباب

خٌبة أمل فً إشباع الحاجة للحب، و لكنه ؼضب ٌتحول بسبب اآللٌات الدفاعٌة البلشعورٌة 

التً ٌقوم بها الفرد للدفاع عن الذات عند وجود أي تهدٌد لها، و كؤن لسان حال الشخص 

، و النتٌجة الشعورٌة هً "انك ال تشبع حاجاتً لك، أو حبً فٌك"ٌقول لموضوع الحب، 

، و لكننً ال استطٌع أن أصرح أو حتى اعترؾ بكراهٌتً "ما دمت ال تحبنً، فانا أكرهك"

فإننً أنا الجدٌر "، إذن (بفعل اإلحساس بالذنب و الصرامة فً بناء األنا األعلى  )لك 

". بالكراهٌة، و استحق الكراهٌة و العقاب بسبب عٌوبً، و أوجه قصوري  

، ٌكشؾ عن كثٌر "الحداد و المبلنكولٌا"فً بحثه الموسوم  (1917 )"فروٌ "و من ثم نجد 

. من أوجه الشبه بٌن الحزن العادي عند فقدان موضوع الحب و االكتباب المرضً

فاالكتباب عادة ما ٌحدث و ٌشتد اثر وفاة موضوعات حبنا أو عند فقدانها بالهجر و 

و هذه النوبات من االكتباب التً تنفجر، و تشتد بعد وفاة أو فقدان موضوعات . الخسارة

حبنا، هً من جهة نظر التحلٌل النفسً نتٌجة أساسٌة لئلحساس بالشعور بالذنب الشدٌد، و 

كؤن كراهٌتنا البلشعورٌة هً التً تسببت فً الوفاة و الفقدان، مما ٌضاعؾ بدوره مشاعر 

.االكتباب و الؽضب الداخلً، و اتهام الذات  

و بالرؼم من أن علماء التحلٌل النفسً ٌتفقون بشكل عام، فً نظرتهم لبلكتباب، بصفته 

ؼضبا موجها للذات، فإنهم ٌختلفون، فً تحدٌد نوع الدوافع المحبطة و المثٌرة للؽضب ، 

أو )مرتبطة بالحاجة لئلرضاء - متؤثرا بالنظرٌة الفروٌدٌة المبكرة-"أبراهام"حٌث ٌراها  

. الجنسً و الحصول على الحب (باألحرى الفشل فً اإلرضاء  

الذي ٌعتبر أٌضا من العلماء التحلٌلٌٌن الذٌن اهتموا بدراسة  (1928)" را و"و ٌرى 

متؤثرا فٌما هو واضح بنفس " صرخة بحث عن الحب" إن االكتباب ماهو إال –االكتباب 

". إنسان مدمن للحب"المكتبب بؤنه  (1945 )"فٌنٌكٌل"االتجاه الفروٌدي المبكر، و ٌصؾ 

ٌنظر للموضوع نظرة - المحدثة–احد أعضاء المدرسة الفروٌدٌة  (1953 )"بٌبرٌنج"لكن 



اشمل، و أكثر عصرٌة فٌرى أن الخاصٌة الربٌسٌة التً تمٌز االكتباب تتمثل فً العجز عن 

تحقٌق الحاجات، أو الطموحات كما ٌرى أن الحاجة إلى الحب و التقدٌر ماهً إال واحدة من 

ثبلثة احتٌاجات ربٌسٌة، أما االحتٌاجات فتشمل الحاجة للقوة و األمان، و الحاجة لمنح 

، و ٌحدث االكتباب نتٌجة للفشل فً إرضاء أو  (فضبل عن الحصول على الحب)الحب 

نتٌجة إلحباط ، أي حاجة من الحاجات الثبلث السابقة، و الصراع الذي ٌحدث فً الذات، و 

.المرتبط بفشل إشباع أي منها  

إن حالة االكتباب التً ٌشعر  Abraham»( 1877-1925) » "كارل أبراهام"كما ٌضٌؾ 

 حزن مشابهة، قد تلقاها الشخص و هو « réactivation »بها الراشد هً عملٌة ترجٌح 

طفبل و أن السبب األساسً لبلكتباب هو كحرمان من الحب و االستجابة المإلمة لهذا 

 . الحرمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   

.1998، الكوٌت، (اضطراب العصر الحدٌث فهمه و أسالٌب عبلجه)عبد الستار إبراهٌم ، االكتباب.د (1)  

، دار المعرفة، الجامعة اإلسكندرٌة، بدون طبعة، (دراسة سٌكوباتولوجٌة)مدحت عبد الحمٌد أبو زٌد، االكتباب  (2)

.2001مصر،   

     : ااغفسٌر اابٌواوجً االكغئاب           



إننا نشهد فً الفترة الحالٌة مرحلة من التطور الطبً فً عبلج االكتباب، و ذلك بفضل 

توافر عدد ال باس به من األدوٌة الطبٌة لعبلجه و المسماة بمضادات االكتباب، و الحقٌقة أن 

التطور المذهل فً العقاقٌر الطبٌة فً عبلج المزاج االكتبابً، ٌقوم على تفسٌر االكتباب 

فان كثٌرا من حاالت االكتباب ٌستدل علٌها من خبلل وجود مإشرات . تفسٌرا عضوٌا

بدنٌة، فهناك عدد كبٌر من األعراض االكتبابٌة تظهر فً شكل أعراض بدنٌة و هذا ٌإٌد 

إن هناك عوامل و تؽٌرات عضوٌة قد تكون مسإولة بشكل ما عن : "الفكرة العضوٌة القابلة

". تطور االكتباب، و لو على األقل عن بعض جوانب و أشكال محددة منه  

، و البطء (أحٌانا)االستثارة العصبٌة كاإلفراط الحركً : و تشمل هذه المإشرات العضوٌة

أما باإلفراط آو باألرق آو )فً الكبلم أو السٌر، و الخمول الشدٌد، و اضطرابات النوم 

..( بما فٌها إما اإلفراط، أو انسداد الشهٌة)و اضطرابات الشهٌة لآلكل  (..بصعوبات النوم

فضبل عن بعض االضطرابات و األعراض العضوٌة األخرى كاإلمساك، و فقدان الرؼبة 

.الجنسٌة  

:ااغفسٌر ااوراثً- 1  

ٌرى أنصار التفسٌر الوراثً أن أفراد معٌنٌن ٌرثون استعداد للعملٌات البٌولوجٌة 

المضطربة، فقد ركزت معظم التوجهات الخاصة بالمجاالت البٌولوجٌة لبلضطرابات 

الوجدانٌة على الناقبلت العصبٌة، و بالرؼم من صعوبة تحدٌد العبلقة الدقٌقة بٌن العامل 

الوراثً و االكتباب إال أن البحث فً مجال االضطراب الثنابً القطب قد كان أكثر نجاحا 

بسبب وضوح معاٌٌر الشخصٌة و أكدوا أن التركٌب الوراثً ٌلعب دورا هاما فً نمو 

. االضطراب االكتبابً ثنابً القطب  

و لقد كشفت البحوث عن وجود تماثل فً شٌوع هذا االضطراب دون أخر و شٌوعه بٌن 

فً " اسفورد"التوابم حتى و لو نشإوا فً ظروؾ اجتماعٌة مختلفة و هذا لخصه لنا 

فً مجموعة من الدراسات التً تشٌر فً مجملها على  (1984الطب النفسً )االكتباب 

نسبة التشابه فً اإلصابة بهذٌان الهوس و االكتباب بٌن التوابم المتطابقٌن الذٌن تربوا 

 و بلؽت نسبة التشابه فً اإلصابة بالمرض لدى التوابم %76منفصلٌن بالتبنً، وصلت إلى 

  %23 أما بٌن التوابم الؽٌر متطابقٌن وصلت إلى  %68المتطابقٌن الذٌن نشبوا معا إلى 

ٌشٌر أنصار هذا االتجاه إلى انه ٌوجد نمطٌن ربٌسٌٌن للنظرٌة  :ااغفسٌر اابٌواوجً -2

البٌولوجٌة حٌث ٌقوم النمط األول على أساس االضطراب فً االٌض الخاص بالمرضى 

المكتببٌن، حٌث تعتبر كلورٌد الصودٌوم و كلورٌد البوتاسٌوم هامٌن بصفة خاصة فً 

اإلبقاء على القدرة الكاملة و التحكم فً استثارة الجهاز العصبً و من المبلحظ أن 

األشخاص العادٌٌن ٌوجد لدٌهم الصودٌوم أكثر خارج النٌرون، أما النمط الثانً فٌعتبر أن 



نوبابٌن "االكتباب عبارة عن قصور موروث فً عنصرٌن ربٌسٌٌن فً كٌمٌاء الدماغ 

 . "سٌروغونٌن"و " فرٌن

ٌنتج عن وجود نقص فً العناصر الكٌمٌابٌة "فالتفسٌر االمٌنً الكٌمٌابً لبلكتباب على انه 

فً المخ، و خاصة توزٌع العناصر االمٌنٌة و األمٌنات، حٌث ٌتكاثؾ وجودها فً الجهاز 

العصبً المسإول عن تنظٌم االنفعاالت، فوظٌفة األمٌنات عبارة عن موصبلت عصبٌة و 

الدوبامٌن، : ذلك بتوصٌل رسابل القادمة و العابدة من األعصاب المختلفة، و منها نجد

السٌروتونٌن، المحافظ على التوازن المزاجً و االكتباب ٌعتبر إحدى االستجابات الممكنة 

. إذ نقص وجود هذه العناصر او احدها  

كما أن وجهة نظر النظرٌة البٌولوجٌة تركز على الخلل الحادث فً كٌان المخ و بصفة 

، فؤي  ااسٌروغونٌن واانورٌبنفٌرٌن خاصة فً المواد المسإولة عن التوصٌل العصبً مثل 

.نقص فً هاتٌن المادتٌن ٌقترن بظهور االكتباب و زٌادتهما ٌإدٌان إلى الهوس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

، القاهرة، 1، مإسسة طٌبة للنشر و التوزٌع، ط(تشخٌصها، أسبابها، عبلجها)حسٌن قاٌد، االضطرابات السلوكٌة  (1)

2001.  

، عالم المعرفة، بدون طبعة، لبنان، (فهمه، أسالٌبه و عبلجها)إبراهٌم عبد الستار، االكتباب اضطراب العصر الحدٌث  (2)

1998 .  



  :اانظرٌة ااسلوكٌة

ٌرى أصحاب هذه النظرٌة أن االكتباب ٌعود إلى افتقار الشخص لعنصر التعزٌز، مما 

ٌجعله معرضا لئلصابة، و هذا ٌعنً أن االكتباب ٌتوقؾ على النشاطات ذات التعزٌز 

تحدث من جراء خبرة فقدان التدعٌم او " كراسنر"و " توماس"االٌجابً فالمكتبب حسب 

.االثباث االٌجابً مقابل حدوث خبرة التدعٌم السلبً أي العقاب  

ٌفسر االكتباب وفقا لنظرٌات التعلم و االشراط " الزروس"كما نجد عالم النفس السلوكً 

السلوكً و التً ترى أن االكتباب ناتج عن وظٌفة لتعزٌزات ناقصة، ؼٌر كافٌة و بهذا 

ٌمكن القول حسب هذه المدرسة أن االكتباب كخبرة نفسٌة سلبٌة مإلمة ماهو إال تردٌد 

لخبرات ألٌمة تعلمها او صادفها او مر بها اإلنسان من صؽره و كم ٌستطٌع أن ٌحلها او 

ٌزٌلها من عقله فالذي تؤلم من فقدان شخص عزٌز علٌه فً الصؽر قد ٌكون مهٌا إذا لم 

.ٌتؽلب على ألمه االبتدابً أن ٌواجه االكتباب فً كبره  

و ربما ٌحدث له تعمٌم لظاهرة الحزن من اختفاء أي شًء او فقدانه له و خاصة إذا تعلق 

.الفقدان بعضو من أعضابه  

وفقا للنظرٌة السلوكٌة فان األلم ٌلعب دورا حاسما فً تعلٌم الطفل الخبرات السلبٌة او 

االٌجابٌة، فان أهملت حاجاته او طلباته و ؼرابزه بشكل متكرر فربما ٌتعلم و هو فً سن 

صؽٌر جدا أن اإلنسان بطبعه قاسً و بهذا ٌفقد الثقة بالناس، و بهذا األسلوب فان الطفل 

ٌنتهج منهجا سلبٌا فً الحٌاة فتقل طموحاته و تطلعاته و ٌصبح خامبل، ضعٌفا ال ٌثق بؤحد 

و بهذا ٌزداد إحباطه، و تتؤلم عواطفه و ٌهتز وجدانه و تقل ثقته بنفسه و هذا ما ٌعرؾ 

(1).باالكتباب  

تفسر على أساس االكتباب خبرة نفسٌة مإلمة، أو عدة خبرات تعلمها اإلنسان، أو مر بها 

.فً صؽره، و لم ٌتمكن من تجاوزها و نسٌانها أو إزالتها من عقله  

 

 

 

 

                                                                                                                                

زواوي سلٌمان، القلق و االستجابة االكتبابٌة لدى المصابٌن بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعٌن للهٌمودٌالٌز،  (1)

 .2012-2011دراسة عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر، 

.  1989محمد النجار، الطب السلوكً المعاصر، دار العلم المبلٌٌن، بٌروت، لبنان،  (2)   



:اانظرٌة االعرفٌة  

تعتبر النظرٌة المعرفٌة من النظرٌات األكثر تنظٌما و بناء بالنسبة لدراسة االكتباب كما ٌعد 

 أن "بٌك" من األوابل الذٌن نظموا مفهوما لبلكتباب على شكل معرفً و ٌعتقد "ارون بٌك"

االكتباب ٌحدث نتٌجة االعتقادات المعرفٌة السالبة فالشخص المكتبب لدٌه وجهة نظر سالبة 

. بالنسبة للذات و للعالم الخارجً و للمستقبل و هذه المعارؾ السلبٌة ٌنتج عنها االكتباب  

ٌرى األفراد المكتببون ٌمتلكون صفة ذاتٌة معرفٌة سلبٌة تستبعد على " بٌك"حٌث نجد 

" بٌك"النحو انتقابً المعلومات االٌجابٌة عن الذات و تبقى على المعلومات السلبٌة ٌقترح 

أن الصٌؽة السلبٌة لهإالء األفراد المكتببون تكون بسبب الفقد المتزاٌد من الوالدٌن فً 

الطفولة او ربما بسبب أحداث الحٌاة السلبٌة و حٌنما تقع أنواع مماثلة من تلك األحداث فً 

. الرشد فان الصٌؽة السلبٌة تنشط و ٌبدأ المكتببون فً ؼربلة خبراتهم الشخصٌة السلبٌة  

أن الشخص المكتبب ٌمٌل إلى مقارنة نفسه باآلخرٌن و هذه المقارنة من " بٌك"كما ٌرى 

شانها أن تخفض مستوى تقدٌره لذاته، و هذا ما ٌجعل عملٌة التقوٌم الذاتً تتسم بالسلبٌة، و 

من أشهر إسهامات هذا العالم األمرٌكً اقتراحه فكرة العبلج المعرفً لبلكتباب و إعداده 

قابمة لقٌاس االكتباب سمٌت باسمه و تعد من المقاٌٌس المعرفٌة فً هذا المجال، كما أطلق 

: اسم الثبلثٌة المعرفٌة على المخطط المعرفً الذي ٌمٌز االكتباب و هً كالتالً  

  النظرة السلبٌة لذاته و هنا ٌرى المكتبب نفسه عاجزا أمام تحقٌق ابسط

 .األشٌاء

  النظرة السلبٌة للعالم الخارجً و هنا ٌرى المكتبب أن كل ما ٌؤتً من العالم

 .الخارجً سلبً بالنسبة له أي ٌمنعه من تحقٌق أي شًء

 النظرة السلبٌة للمستقبل و هنا ٌنظر المكتبب للمستقبل نظرة تشاإمٌة. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

زواوي سلٌمان، القلق و االستجابة االكتبابٌة لدى المصابٌن بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعٌن للهٌمودٌالٌز، دراسة 

 .2012-2011عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر، 



:أعراض االكغئاب- 4  

و التً تتمثل أهمها فً انقباض الصدر و اإلحساس بالضٌق، : األعراض الجسمٌة- 1

الشعور بالتعب عند بذل اقل الجهد و نقص او الضعؾ الجنسً و اضطراب الدورة عند 

.النساء و ضعؾ النشاط العام  

:كما نجد أعراض جسمٌة أخرى تتمثل فً  

 و الذي ٌإدي فً األخٌر إلى فقدان او نقص فً الوزن: فقدان الشهٌة و الوزن. 

 إن أؼلبٌة مرضى االكتباب ٌعانون فً صعوبة من عدم القدرة: اضطرابات النوم .

 .على استمرار فً النوم و النوم بشكل متقطع من اللٌل، كما ال ٌستطعون العودة إلٌه

 ٌعانون الكثٌر من مرضى االكتباب من أالم جسدٌة كضؽط فً : األوجاع الجسدٌة

 . الرأس و ضؽط شدٌد على القلب و أالم فً الظهر

تظهر على مرٌض االكتباب أعراض نفسٌة تظهر فً الٌؤس و هبوط : األعراض النفسٌة- 2

الروح المعنوٌة و الحزن الشدٌد و ضعؾ الثقة بالنفس و الشعور بالنقص و عدم الكفاءة، 

كما ظهر على المرٌض التشاإم المفرط و النظرة السوداوٌة للحٌاة و قلة الكبلم مع انخفاض 

عب  ااحلٌ  ااشاذاً، ). الصوت و نقص تقدٌر الذات، كما تراوده بعض األفكار االنتحارٌة أحٌانا

  (138-137، ت2001

 و تعتبر ذلك األعراض بمثابة الشكل المحدد و األساسً : أعراض المزاج- 3

لبلضطرابات الوجدانٌة مثل وجود مزاج حزٌن معظم الٌوم، تقرٌبا كل ٌوم لمدة أسبوعٌن 

.على األقل  

 و ٌظهر على الشخص المكتبب بعض األعراض المعرفٌة كعدم ترابط :أعراض معرفٌة- 4

األفكار و ثقل الفهم و عدم القدرة على أي مجهود للتركٌز الفكري حٌث تؤتً للمكتبب أفكار 

. شاردة من بٌنها أفكار انتحارٌة و صعوبة اتخاذ القرارات و التردد  

:و نتطرق إلى وصؾ أعراض االكتباب حسب التشخٌص اإلحصابً الرابع و هً  

.مزاج اكتبابً معظم الٌوم-   

.انخفاض كبٌر فً االهتمامات و اإلحساس بالمتعة فً ممارسة األنشطة المختلفة-   

.انخفاض واضح فً الوزن و فً بعض الحاالت تكون هناك زٌادة فٌه-   

هٌاج حركً مع اإلحساس بعدم االستقرار او الخمول الحركً مع اإلحساس ببطء - 

.اإلٌقاع  



.التعب و فقدان الطاقة-   

.اإلحساس بالذنب و لوم النفس-   

ضعؾ القدرة على التفكٌر و ضعؾ التركٌز و التردد و عدم القدرة على اتخاذ - 

.القرار  

(1 ).أفكار انتحارٌة و التخطٌط لها-   

 

 

:خالصة  

 

  نستخلص من خبلل ما ذكرناه فً خصوص أعراض االكتباب أن المظاهر العامة 

له تتمثل فً المٌل إلى العزلة، قلة النشاط، الٌؤس، و بطا الحركة و تختلؾ هذه 

.األعراض من فرد إلى آخر مهما كان نوع االكتباب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                               

زواوي سلٌمان، القلق و االستجابة االكتبابٌة لدى المصابٌن بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعٌن للهٌمودٌالٌز،  (1)

 .2012-2011دراسة عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر، 



:غصنٌف االكغئاب- 5  

ظهرت عدة تصنٌفات الضطراب االكتباب تتضمن فً محتواها اختبلؾ التوجهات النظرٌة 

:للعلماء و ذلك وفقا لتعدد التصنٌفات و منها كما ٌلً  

 التصنٌؾ على أساس األعراض: 

ٌكون فٌه العرض البارز هو البطء أو التؤخر النفسً الحركً و  ":االكتباب المتؤخر- 1-1

".ٌكون الهدوء و الكؾ هو الؽالب  

و هو حالة مرضٌة تمتاز بعدم الراحة و بكثرة النشاط و الحركة ": االكتباب التهٌجً- 1-2

:و الٌؤس، و المٌل نحو إدانة الذات، و على ذلك تمٌٌز نوعٌن من اضطراب االكتباب  

.و هو درجة محتملة من الحزن و انخفاض الروح المعنوٌة: العصابً  

و هو مرض عقلً فٌه ٌعانً المرٌض من حالة شدٌدة من الحزن و الؽم و النكد و : الذهانً

".البإس  

 تعددت أوجه النظر فً تصنٌؾ االكتباب : التصنٌؾ على أساس األسباب و المنشؤ

 .على أساس األسباب و المنشؤ

ٌعد من أشهر أنواع المٌبلنكولً و ٌرجع إلى ظروؾ الحٌاة الٌومٌة و : اكتباب تفاعلً-1-1

ٌعتبر البعض أكثر عرضة لهذا المرض من البعض األخر كوننا لٌس لدٌنا جمٌعا نفس نقاط 

.الضعؾ  

. ٌرجع لعلة جسمٌة، ٌحدث نتٌجة مرض أو إصابة فً المخ: اكتباب ذو منشؤ جسمً-1-2  

له عدة أسماء كاالكتباب الذهانً و ذهان الهوس االكتبابً  : اكتباب أولً داخلً المنشؤ-1-3

.و المناخولٌا و قد ٌحدث من خبلل العملٌات الكٌمٌابٌة للمخ  

 االكتباب التفاعلً ٌمكن أن ٌصبح اكتبابا خبٌثا و ٌظهر : اكتباب ثانوي داخلً المنشؤ-1-4

أعراضا مشابهة لبلكتباب داخلً المنشؤ، و عندما ٌحدث هذا ال ٌكون العبلج بالحدٌث و 

".لكن ٌتحسن المرٌض بالعبلج الكٌماوي  

 

 

                                                                                                                                       

.1984سعٌد حافظ ٌعقوب، االكتباب دراسة فً انقباض النفس، المكتب الجامعً الحدٌث، إسكندرٌة، مصر،   



  التصنٌؾ حسب الدلٌل التشخٌصً و اإلحصابً لبلضطرابات النفسٌة و األمراض

 : dsm4العقلٌة 

وأخٌرا نتعرؾ على تصنٌؾ الرابطة األمرٌكٌة للطب التً أصدرت عدة إصدارات من 

:الدلٌل التشخٌصً و اإلحصابً لبلضطرابات العقلٌة وهً  

 DSM 1 ( 1952): اإلصدار األول- 

      DSM 2 ( 1968 ): اإلصدار الثانً- 

 .DSM 3 (1980 ): اإلصدار الثالث- 

 .     DSM 3-R ( 1987 ):  اإلصدار الثالث المرجع- 

 .                       DSM 4 (1994 ): اإلصدار الرابع- 

 

الذي صنفه إلى  (1994)و اآلن نتطرق إلى تصنٌؾ االكتباب حسب اإلصدار الرابع 

:اكتباب عادي ثم اكتباب إكلٌنٌكً الفرعً ثم ٌنتهً باكتباب إكلٌنٌكً و هو كما ٌلً  

: االكتباب العادي- 1   

ٌشٌر إلى تقلبات المزاج التً ٌخبرها كل فرد، و ٌعبر عنها بمشاعر الحزن و هو ما ٌطلق 

، و الذي ٌكون أٌضا استجابة لحادثة محزنة ٌمكن "االكتباب االستجابً"علٌه المختصون 

 تحدٌدها و التعرؾ علٌها بالفعل و بزوال الظروؾ

. تزول الحالة االكتبابٌة  

: االكتباب اإلكلٌنٌكً- 2  

هو حزن مستمر بدون وجود أسباب واضحة، ٌمكن تصاحبه عدة أعراض منها اضطرابات 

النوم و الشهٌة، فقدان روح المبادرة، العقاب الذاتً، االنسحاب االجتماعً، انعدام الحٌوٌة، 

 (1). فقدان اللذة
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:و نجد فٌه نوعٌن و هما  

و هو اضطراب ٌتسم بحدوث نوبات اكتباب عظمى واحدة او :  االكتباب أحادي القطب2-1

، و هنا المرٌض ٌبدو إنسانا (dysthymie)وٌتضمن الدٌشتٌمً . أكثر بدون نوبات هوس

عادٌا، و ٌمارس كل النشاطات، مع الشعور بعدم السعادة و المرارة و عدم الحماس، رؼم 

ذلك ٌدفع نفسه للقٌام بواجباته و تحمل المسإولً، تنتابه موجات حزن ال ٌعرؾ لها سببا، 

تستمر هذه الحالة شهورا و تزول و تعاوده من جدٌد، كما تستمر لسنوات دون أن ٌعرؾ 

 . المرٌض و ال حتى أسرته بؤنه مصاب، و بذلك ٌتعذب و ٌتؤلم صامتا

نوع من االكتباب الذي ٌشٌع عند "كما ٌتضمن االضطرابات الوجدانٌة الموسمٌة و هً 

بعض األشخاص فً بعض شهور السنة الخاصة فً أشهر الشتاء، حٌث النهار قصٌر و 

اللٌل طوٌل، و بالتالً فان كمٌة الضوء المتاحة قد تثٌر بعض التؤثٌرات البٌولوجٌة المتمثلة 

فً تزاٌد إفرازات بعض الهرمونات التً ترتبط بالتعرؾ لفترات طوٌلة من العتمة 

، و لهذا نجد أن هناك من ٌنصح بان ٌحاول الشخص المعرض لئلصابة الموسمٌة (الظلمة)

لبلكتباب، أن ٌؤخذ قسطا وافٌا من أشعة الشمس خاصة قبل ؼروبها، و تتمثل أعراض 

االكتباب الموسمً فً الرؼبة فً االنعزال، و المٌل الشدٌد لتناول األطعمة الؽنٌة بالذهون 

. و الكربوهٌدات  

و هنا تنتاب المكتبب موجة اكتبابٌة لمدة معٌنة ثم تلٌها مباشرة :  االكتباب ثنابً القطب2-2

نوبة تختلؾ على األولى فً الصورة االكلٌنكٌة، ثم تتبع بموجة اكتبابٌة جدٌدة و فً األخٌر 

(1).. بموجبة هوسٌة  
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 ًو هناك تصنٌفات أخرى لبلضطرابات االكتباب و تتمثل ف: 

.االكتباب البسٌط ، الحاد المقنع ، التفاعلً ، االنتكاسً ، القهري ، العصبً ، الذهانً  

ٌكون المرٌض فً حالة ذهول ؼٌر قادر على تحمل المسإولٌة و ٌشعر : االكتباب البسٌط- 

. بالذنب و التفاهة و لكن ال ٌوجد لدٌه اختبلل فً الوظابؾ العقلٌة  

هو حالة من حاالت االضطرابات الوجدانٌة و العاطفٌة ٌؤخذ مظهر : اكتباب المقنع- 

االضطرابات الجسمٌة مثل اإلصابة باألرق او اإلمساك او فقدان الشهٌة او صداع و مع 

التقدم التكنولوجً فً علم الكٌمٌاء و تشرٌح فزٌولوجٌا األعصاب و كذلك العلوم السلوكٌة 

تمكن العلماء باالستدالل على وجود مناطق فً المخ مختصة بنقل الخبرات العاطفٌة 

كما أثبتت  (الهٌبوتبلموس)منطقة قاعدة المخ المعروفة باسم : الوجدانٌة و هذه المناطق هً

األبحاث أن هناك نوع من األحماض االمٌنٌة فً المخ تإدي إلى اإلصابة باالكتباب مثل 

فهناك مجموعة من العقاقٌر تبطل مفعول هذه المادة فً المخ، فٌتسم  (نور أدرٌنالٌن)مادة 

سلوك المرٌض بالهدوء و االكتباب و على العكس من ذلك هناك أدوٌة تعمل على تنشٌط 

مادة النور أدرٌنالٌن و بالتالً تثٌر السلوك و ال تصٌب المرٌض باي نوع من االكتباب و 

بالتالً هناك عوامل فزٌولوجٌة سٌكولوجٌة كٌمٌابٌة لها تؤثر على التركٌب الكٌمٌابً لمخ 

. اإلنسان تؤثر على سلوكه  

قصٌر المدى و هو رد فعل لحدوث الكوارث مثل التعرض لبلؼتصاب : االكتباب التفاعلً- 

. او فقدان شخص عزٌز و ٌكون المرٌض بصفة عارضة  

أن هذا الصنؾ من اضطراب االكتباب ٌصاب به اإلنسان فً سن : االكتباب االنتكاسً- 

الٌؤس، و السبب ٌعود إلى التؽٌٌرات الهرمونٌة المصاحبة النقطاع الطمث فً هذا السن 

الذي ٌإدي إلى التؤثٌر الخافض فً معنوٌات المرأة، و قد ٌرجع أٌضا إلى سوء التوافق 

االنفعالً المترتب على هذه التؽٌرات، خاصة و أن المرأة فً هذا السن تمر علٌها تؽٌرات 

تفاعلٌة واسعة تشمل كل نشاطاتها كفقدان احد أفراد عابلتها او الشعور بالفراغ او الوحدة 

النفسٌة، و ٌحدث االكتباب االنتكاسً خبلل األربعٌنات او الخمسٌنات و أعراضه المتمٌزة 

:هً  

..القلق و الضٌق ، الشكوى المستمرة من أوجاع بدنٌة مبهمة ، أفكار هذابٌة-   

 

                                                                                                              

زواوي سلٌمان، القلق و االستجابة االكتبابٌة لدى المصابٌن بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعٌن للهٌمودٌالٌز، دراسة 

.2012-2011عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر،   



أن هذا الصنؾ من اضطراب االكتباب ٌصاب به األشخاص من النمط : االكتباب القهري- 

الجامد الوسواسً الذي ٌقوم بؤفعال و كؤنه مؽصوب علٌها، ٌقوم بها بتوتر و بإس و قلق، 

كما تسٌطر على هذه األفعال الوسواس و الظنون و قد ٌظهر االكتباب على الشخصٌة 

القهرٌة إذ أصٌل بٌنها و بٌن القٌام باألعمال الروتٌنٌة المنطوٌة بها، و أكثر ما ٌكون 

اكتبابها فً االٌجازات او العطل الرسمٌة و ٌطلقون علٌها اسم اكتباب نهاٌة األسبوع و من 

. أعراضه التوتر و الضٌق و عدم راحة البال و القلق  

هو حالة من الحزن الشدٌد المستمر ٌعٌش فٌها الفرد دون ان ٌدري : االكتباب العصابً- 

السبب الحقٌقً الكتبابه و هو بهذا ٌختلؾ عن االكتباب الطبٌعً او العٌادي و الذي قد ٌكون 

له مبرر فً الخارج و الشخص الذي ٌعانً من االكتباب العصابً فقد ٌصل فً تشاإمه و 

. فً إحساسه فً الشفاء و ضعؾ الثقة بالنفس و الشعور بعدم القٌمة إلى محاولة االنتحار  

:من ابرز أعراضه اإلكلٌنٌكٌة هً  

القلق ، شعور بالحزن و الرؼبة فً البكاء ، اضطراب النوم ، فقدان الشهٌة للطعام ، - 

ضعؾ الطاقة الجنسٌة ، نقص واضح فً الوزن ، اإلمساك ، السرعة فً ضربات القلب ، 

الشعور بالتشاإم و ندرة الشعور بالتفاعل ، ضعؾ القدرة على الحسم و االتخاذ القرار و 

.ضعؾ اإلحساس بالقٌمة الذاتٌة  

أي ٌشٌر االكتباب العصابً إلى حالة من الحزن و الببلدة و الخمول او جمود الحس و لوم 

. الذات و هو اقل حدة من اكتباب الذهان  

إن هذا الصنؾ من االضطراب ٌمكن اعتباره حاد الشدة :  االكتباب الذهانً- 

ٌحتوي على أعراض ذهانٌة و بٌولوجٌة واضحة و من ابرز أعراضه اإلكلٌنٌكٌة 

العزلة التامة عن اآلخرٌن، شعور دابم بالقلق دون أسباب واضحة، الضجر و : هً

الٌؤس، اضطرابات النوم مع كوابٌس، الخطٌبة و الشعور بالذنب، تحقٌر الذات، 

.الصداع الشدٌد، اإلمساك المزمن، أفكار انتحارٌة  

و المرٌض باالكتباب الذهانً نجذه ال ٌستطٌع أن ٌواصل حٌاته المهنٌة االجتماعٌة، 

كذلك نجده ٌشعر بؤنه شخص تافه و ذو سلوك قذر و ٌرى أن كل ما ٌحدث له بسببه 

و لٌس بسبب اآلخرٌن، كما تظهر على مرٌض االكتباب الذهانً توهمات و هبلوس 

و هواجس، و أعراض اكتبابٌة بدنٌة، و أن أعراض هذا االكتباب لدى المرضى ال 

. تتؤخر بتؽٌر البٌبة  
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:أسباب االكغئاب- 6  

االكتباب كؽٌره من االضطرابات النفسٌة ٌرجع إلى مجموعة من األسباب و من بٌنها نذكر 

:ما ٌلً  

هناك عدة بحوث بٌنت أن للوراثة دورا هاما و مإثرا فً اإلصابة : األسباب الوراثٌة

باالكتباب حٌث تشٌر هذه الدراسات و البحوث إلى وجود عوامل فً الجٌنات الوراثٌة 

 بالمبة من حاالت 50التً لها دور فً اإلصابة باالكتباب، و قد وجدت أن  (ناقبلت الوراثة)

االضطرابات الوجدانٌة ثنابٌة القطب ٌكون احد الوالدٌن مصاب بالمرض نفسه فإذا كانت 

 30 بالمبة إلى 25األم او األب مصابا بهذا المرض فان طفلها ٌكون عرضة لئلصابة بنسبة 

 70بالمبة و أما إذا كان الوالدٌن مصابٌن بالمرض نفسه فان نسبة إصابة طفلها ترتفع إلى 

.بالمبة  

أي أن كلما كانت اإلصابة فً األسرة محصورة فً القرابة ٌتزاٌد احتمال حدوث مرض 

.االكتباب فً احد أعضاء األسرة ذاتها و فً نسبتها  

أن هناك جٌن صبؽً وحٌد بنفوذٌة متناقصة له عبلقة بالذهان االكتباب " سالغر"ٌرى 

أن األولٌاء المصابون بمرض الهوس " هوفلان "و" اوسام "الهوسً كما بٌن الباحثٌن

. بالمبة50 بالمبة إلى 24االكتبابً الذهانً ٌنتقل إلى األبناء بنسبة   

و هناك من ٌرى أن انتقال مرض االكتباب وراثٌا بواسطة جٌنات متعددة، فالظهور المبكر 

لمرض االكتباب ٌدل على نوع مشبع بالعامل الوراثً بٌنما ٌكون هذا التشرٌع الوراثً 

 . ضعٌفا إذا ظهر االكتباب بعد سن الخمسٌن

:األسباب النفسٌة                                                                                         

عادة ما ٌكون االكتباب استجابة للعدٌد من الصعوبات التً تواجه الفرد فً حٌاته الٌومٌة، 

فٌكون الخبلص منها بتجاوزها او بعدم القدرة و الفشل فً تحقٌق ذلك، و هذا ما قد ٌولد 

للفرد العدٌد من المشاكل النفسٌة التً من شانها أن تكون سببا فً االكتباب و من بٌنها ما 

: ٌلً  

التوتر االنفعالً و الظروؾ المحزنة و كذا الخبرات المإلمة، الكوارث القاسٌة كالتعرض - 

.لبلؼتصاب و خاصة الحرمان  
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فقدان الحب و المساندة العاطفٌة و مرارة الحزن الشدٌد و فقدان المكانة االجتماعٌة او - 

.مشاكل الظروؾ االقتصادٌة  

.الخبرات الصدمٌة او التفسٌر الخاطا الؽٌر واقعً للخبرات-   

فقدان تقدٌرات . - الوحدة و العنوسة و سن الٌؤس و تدهور الكفاٌة الجنسٌة و الشٌخوخة-   

الذات و الشعور بعدم القٌمة و االفتقار إلى االحترام فهذا ٌإثر على دوافع و سلوكات الفرد، 

. فهو ٌنظر إلى الشًء بمنظار تشاإمً  

انفصال الطفل عن األم خاصة فً سن مبكر سواء بوفاتها او طبلق الوالدٌن تؤثٌر كبٌر - 

.فً نموه االنفعالً و العاطفً  

المفهوم السالب للذات و الكفاءة الذاتٌة و عدم الثقة بالنفس و مدى استطاعة الفرد لمواجهة - 

. الحٌاة و مشاكلها  

:أسباب بٌبٌة اجتماعٌة  

الصراعات األسرٌة المتكررة الشدٌدة قد ٌإدي على مشاعر االكتباب لدى األطفال و - 

. خاصة الحساسٌن منهم، كذلك اآلباء المكتببٌن عادة ما ٌظهر لدى أطفالهم مشاعر االكتباب  

التنشبة االجتماعٌة السٌبة كإهمال األبناء و نبذهم و القسوة الشدٌدة علٌهم من طرؾ - 

.الوالدٌن او احدهما و أٌضا النصابح المزاجٌة االكتبابٌة  

الشدٌدة و  (الوالدٌة)التفكك األسري و االنفصال المبكر للوالدٌن و الخبلفات األسرٌة - 

.اضطرابات المناخ األسري  

فقدان التدعٌم االجتماعً البٌبً أي مساعدة الفرد على االجتهاد او التخلً عن األفكار - 

. السلبٌة المتشابمة  
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:غشخٌت االكغئاب- 7  

 

أعراض او  (5)ٌتم تشخٌص االكتباب طبقا لدلٌل التشخٌص اإلحصابً الرابع إذا توفرت 

:أكثر من األعراض التالٌة  

.مزاج اكتبابً كل ٌوم-   

.انخفاض كبٌر فً االهتمامات او عدم اإلحساس بالمتعة فً ممارسة األنشطة المختلة-   

.ارق فً النوم او زٌادة فً النوم-   

.هٌاج حركً مع الحساس بعدم خمول حركً و التردد و عدم القدرة على اتخاذ القرارات-   

التفكٌر فً الموت أما ٌتمنى الموت او التفكٌر فً االنتحار او التخطٌط له او محاولة - 

.االنتحار  

و إتباع قواعد التشخٌص العلمً ٌعطً فرصة التقاط حاالت االكتباب و عبلجها، و ٌعطً 

فرصة التفرٌق بٌن االكتباب كمرض او الحزن كمرض أخر، فالفرد كثٌرا ما ٌمكن أن ٌتؤثر 

وجدانٌا و ٌفقد اهتمامه و حماسه لبعض الوقت، و تتؤثر الشهٌة للطعام لدٌه و ٌعانً بعض 

األرق و ٌشعر بتفاهة الحٌاة و لكن أحٌانا هذا ال ٌصل إلى درجة المرض الذي ٌحتاج 

.للتدخل العبلجً الطبً  
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:لقاٌٌس و اخغبارات االكغئاب- 8  

إن القٌاس النفسً لبلكتباب بمفهومه الحدٌث فانه ٌتضمن تطبٌق اختبارات و مقاٌٌس 

موضوعٌة ٌتم إخضاعها لخطوات كثٌرة قبل أن ٌبدأ استخدامها و تتمٌز بدرجة عالٌة من 

الصدق و الثبات، أي أنها تقٌس بالفعل وجود االكتباب و شدته كما أنها تعطً معلومات عن 

الحالة عند تطبٌقها حول األعراض االكتبابٌة، و من هذه االختبارات و المقاٌٌس ما ٌمكن 

تطبٌقه بواسطة المرٌض نفسه بان نطلب منه اإلجابة على مجموعة من األسبلة، و منها ما 

ٌتطلب أن ٌقوم الطبٌب أو الباحث النفسً بتوجٌه األسبلة إلى المرٌض و تسجٌل استجابته 

لها، و فً بعض الحاالت الشدٌدة من االكتباب ٌجد األطباء صعوبة فً تطبٌق هذه الوسابل 

حٌث ٌرفض المرٌض التعاون أو اإلدالء بؤي معلومات و فً بعض األحٌان ال ٌكون لدى 

المرٌض أي استعداد لسماع هذه األسبلة او اإلجابة عن اي منها، و هنا ٌجب تؤجٌل 

.االختبارات إلى وقت آخر  

و من مقاٌٌس االكتباب ٌوجد منها ما تم تصمٌمه للتؤكد من وجود االكتباب، كما أن منها ما 

ٌدل على شدة و درجة االكتباب، و فً بعض المقاٌٌس ٌمكن االستدالل على خصابص 

معٌنة من جوانب شخصٌة المرٌض و هناك ما ٌعرؾ باالختبارات االسقاطٌة و من أمثلتها 

و هو ببساطة ٌعنً " رورشاخ"اختبار نقطة الحبر على ورقة و المعروؾ باسم اختبار 

وضع نقطة من الحبر على ورقة و من خبلل إجابته ٌتم تحلٌل شخصٌته، و من االختبارات 

أٌضا ما ٌعتمد على تحلٌل الرسوم و الكتابة العفوٌة التً ٌضعها الشخص على الورق حٌث 

.ٌركز انتباهه فً األمور األخرى، و تظهر ما بداخل نفسه من صراعات نفسٌة  

و عدد أخر من " بٌك"و مقٌاس " هاملتون"و من أكثر مقاٌٌس االكتباب انتشارا مقٌاس 

المقاٌٌس التً ٌمكن من خبللها التعرؾ على طبٌعة حالة االكتباب و شدتها، والتً تحتوي 

 مجموعة من العبارات التً 21الذي ٌضم " بٌك"على بعض النماذج من األسبلة كمقٌاس 

تصؾ مشاعر مختلفة و ٌطلب من الشخص الذي ٌخضع لبلختبار أن ٌضع العبلمة أمام 

. العبارة المناسبة من كل مجموعة و التً تنطبق على حالته  

(مذكور فً المبلحق)  

                    

 

                                                                                                                         

، عالم المعرفة، بدون طبعة، لبنان، (فهمه، أسالٌبه و عبلجها)إبراهٌم عبد الستار، االكتباب اضطراب العصر الحدٌث . د

1998.  



  :عالج االكغئاب- 9

لقد تعددت الطرق العبلجٌة المستعملة فً عبلج االكتباب من طرؾ العلماء النفسانٌٌن فمن 

:بٌنها نجد  

: العبلج النفسً التحلٌلً- 1  

و هو أقدم الطرق العبلجٌة المستعملة ٌعتمد على نظرٌات التحلٌل النفسً و بالتالً التوصل 

إلى الخبرات السابقة المنسبة و المكتوبة فً الطفولة المبكرة، حٌث ٌعتبر تحلٌل هذه 

الخبرات الطفولٌة السبب الربٌسً لؤلمراض العصابٌة و بإتباع طرق عبلجٌة تحلٌلٌة 

. ٌستطٌع الفرد تذكر الخبرات الماضٌة، و بالتالً ٌكشؾ عن نظرته للعالم  

كما ٌتضمن العبلج التحلٌلً جلسات عبلجٌة فردٌة و جماعٌة و ٌضم عدة أسالٌب فنٌات 

. دقٌقة ٌقوم بها المعالجون النفسٌون  

فالعبلج النفسً ٌفٌد فً كل أنواع االكتباب خاصة التفاعلً من الطبٌعً أن ٌلجا الطبٌب "

". إلى مساندة المرٌض و طمؤنته و إظهار االهتمام بحالته و إعطابه النصٌحة  

فً التحلٌل النفسً ٌبحث عن إزالة عوامل الضؽط و تخلٌص المرٌض من الشعور بالذنب 

و الؽضب المكبوث و البحث عن الشًء المفقود بالنسبة للمرٌض و تنمٌة روح التفاإل 

. لدٌه  

فهنا تكون الفرصة للمرٌض فً إتاحة فرص التنفس و التفرٌػ االنفعالً و إشاعة روع 

و فٌها ٌكتب المرٌض خطاٌا " قلم السم"طرٌقة " واغكنزر"التفاإل و األمل لدٌه، حٌث قدم 

.صاخبة ٌعرضها على المعالج  
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: العبلج السلوكً- 2  

ا دراسات كثٌرة تإكد نجاعة نظرٌة التعلم االجتماعً فً عبلج االكتباب، .م.ظهرت فً الو

حٌث اخذ بها الكثٌرون من العاملٌن فً العبلج النفسً، أن التعزٌز االٌجابً لسلوكات جدٌدة 

متعلمة تكٌفٌة، هً جوهر هذا النوع من العبلج، كما أن التؽٌرات فً نوعٌة و تكرار و 

نموذج نشاطات المرٌض خبلل تفاعبلته االجتماعٌة من خبلل التوجٌه، و التدرٌب المٌدانً 

هً العوامل الهامة فً تعلٌم مواجهة المإثرات الخارجٌة المحدثة الضطراب االكتباب و 

. السٌطرة علٌه  

 

: العبلج السلوكً المعرفً- 3   

ٌقوم على محاولة تؽٌٌر المعارؾ السلبٌة لدى المرٌض و جعله ٌفكر بشكل أكثر منطقٌة و 

عقبلنٌة، و هذا بدوره ٌإدي إلى تؽٌٌر وجدان و سلوك المرٌض كما ٌجب تعلم المرٌض 

كٌفٌة تإكد ذاته فً المواقؾ و األنشطة االجتماعٌة المختلفة، و تدرٌبه على أسلوب 

المواجهة الفعالة فً مواجهة ضؽوط الحٌاة بدل من التعامل مع الضؽوط بالتجنب او 

. االنفعال كما ٌجب تدرٌبه على مهارات حل المشكبلت  

المعرفة و السلوك جمٌعها مكونات مهمة فً السلوك "كما ٌفترض النموذج المعرفً أن 

االكتبابً فالعبلج المعرفً ٌعلم المرٌض االكتبابً كٌؾ ٌظهر أفكاره اآللٌة و مخططات 

سوء توافقه و عندبذ توضح هذه المعارؾ موضع االختٌار من خبلل فحص الدالبل، و 

تصمٌم مواقؾ تجرٌبٌة حٌة، و موازنة المزاٌا مقابل العٌوب و القٌام بمهام متدرجة، 

واستخدام استراتٌجٌات من خبلل هذه اإلجراءات ٌبدأ المرٌض فً النظر إلى نفسه و إلى 

مشكبلته بواقعٌة أكثر و ٌشعر بالتحسن، و ٌؽٌر نمط سلوكه الؽٌر توافقً، و ٌقوم بحل كل 

صعوبات الحٌاة الفعلٌة و تؤتً هذه التؽٌرات بوصفها نتابج مباشرة بتكٌفات بواجبات منزلٌة 

جٌدة، التخطٌط و معاونة الذات، و ٌواصل المعالج على امتداد العبلج بتحالفه المشترك مع 

. المرٌض  

 

 

 

                                                                                                                      

زواوي سلٌمان، القلق و االستجابة االكتبابٌة لدى المصابٌن بالقصور الكلوي المزمن و الخاضعٌن للهٌمودٌالٌز، 

.2012-2011دراسة عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر،   



:العبلج البٌبً- 4  

و نعنً به إٌجاد بٌبة مبلبمة ٌتعامل معها المرٌض بعٌدا عن الضؽوط و المواقؾ التً  

تسبب فً المرض و ٌتم بانتقال المرٌض إلى وسط عبلجً او فً مكان لبلستشفاء وسابل 

هذا العبلج التروٌج عن المرٌض و شؽل فراؼه فً العمل و تؤهٌله حتى ٌندمج فً بعض 

.العبلقات التً تمهد على عودته للحٌاة االجتماعٌة مدة أخرى  

كما ٌتكون العبلج البٌبً من عبلج جماعً ، عبلج بالعمل و عبلج ترفٌهً عن طرٌق 

.إشاعة جو التفاإل و روح المرٌض و الرقابة فً حاالت محاولة االنتحار  

 

:العبلج الكهربابً- 5  

 و تم تطوٌره فٌها لٌكون من وسابل 1983بدا استخدام العبلج الكهربابً فً روما عام 

العبلج الربٌسٌة لؤلمراض النفسٌة خصوصا حاالت االكتباب النفسً التً ال تستجٌب 

لوسابل العبلج األخرى، و تقوم نظرٌة العبلج الكهربابً على مرور تٌار كهربابً محدود 

الشدة من خبلل قضٌتٌن ٌوضعان على جانبً الرأس فٌحدث نتٌجة لذلك نوبة تشبع ٌتبعها 

. تحسن فً الحالة النفسٌة للمرٌض و ال ٌستؽرق مرور التٌار سوى ثوان معدودة  

و هذا العبلج ٌتكرر عدة مرات، هذا ما ٌإدي إلى تحسٌن الحالة االكتبابٌة و ٌكون هذا 

  .التحسن خبلل أسبوع إلى ثبلث أسابٌع

  :العبلج باألدوٌة- 6

و ٌتضمن استخدام العقاقٌر المضادة لبلكتباب تحت إشراؾ األطباء و النفسٌٌن ٌقوم الطبٌب 

 .باختٌار الدواء المناسب و متابعة المرٌض لفترة كافٌة حتى تتحسن حالته

 :و هنا بعض األدوٌة الربٌسٌة المستخدمة لعبلج االكتباب

 .امتربلٌن، نورتربتلٌن، امبرامٌن:  و من أمثلتها Tircyclicاألدوٌة ثبلثٌة الحلقات - 

 .مابروتلٌن:  و منها Tetrecyclicاألدوٌة رباعٌة الحلقات - 
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 .فنزلٌن، اٌزوكربوكسزٌد:  و من أمثلتهاMaoi: مثبطات أحادي األمٌن- 

فلو كستٌن، سترترالٌن، فلو فاكسمٌن : مجموعة منشطات مادة السٌروتونٌن و من أمثلتها- 

 .و ستالبرام

 و هذا لكً ٌخفؾ من  Tranquillisantكما قد ٌستطٌع الطبٌب أن ٌقدم للمرٌض مسكنات 

 .القلق و اضطرابات النوم

كما أن هذه األدوٌة ال تقضً على االكتباب نهابٌا، و إنما تؤثٌرها ٌكون على مستوى 

 . األعراض فقط
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 .2012-2011عٌادٌة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، الجزابر، 



 :خالصة اافصل

 

من خبلل ما استعرضناه فً هذا الفصل نلمس مدى خطورة هذا االضطراب و 

الذي ٌتمثل فً اضطراب نفسً ٌكون تدرٌجٌا و مستمرا، ٌبدأ بالحاالت القرٌبة 

..إلى السوٌة و ٌتدرج حتى ٌصل إلى الحاالت المرض العقلً  

قد ٌكون اخطر على المرٌض إذا تزامن مع أعراض الصدمة او ٌكون نتٌجة 

الستجابة لحدث صدمً، و قد ٌإدي ذلك إلى زٌادة فً حدته و ٌنتج عنه عدة 

أعراض أخرى كالتفكٌر فً االنتحار، فالوصول إلى هذه الحالة تتطلب عبلج 

. طبً نفسً فً أسرع وقت ممكن  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

:ثااثاافصل ال  

 ااخطوات و اإلجراءات االنغهجة ال راسة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:غلهٌ   

 

إن القٌام باي دراسة علمٌة ٌستدعً من الباحث المرور بمرحلتٌن أساسٌتٌن تتمثل 

األولى فً مرحلة البحث عن موضوع الدراسة قصد تكوٌن فكرة شاملة حول 

.متؽٌرات الدراسة  

فٌما تتمثل المرحلة الثانٌة فً مرحلة العمل المٌدانً التً ٌحظى بؤهمٌة خاصة 

من خبلل جمع البٌانات و المعلومات بصورة منهجٌة و التً تعتبر حجر األساس 

فً البحث عن تساإالت الدراسة و من ثم إثبات فرضٌاتها او نفٌها، و ال ٌتم ذلك 

إال بإتباع مجموعة من اإلجراءات المنهجٌة التً تهدؾ فً األخٌر للوصول إلى 

.حقابق حول الظاهرة المدروسة  

و ٌخصص الباحث هذا الفصل لعرض خطوات الدراسة االستطبلعٌة التً سبقت 

الدراسة األساسٌة و تحدٌد أهدافها و خطواتها و أهم نتابجها ثم تحدٌد منهج البحث 

. المتبع و كذا األدوات المستخدمة فً الدراسة األساسٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:لنهجٌة اابحث- 1  

 

المنهجٌة تعطً ألي بحث المصداقٌة العلمٌة باعتبارها مجموع الخطوات التً تعبر مسار 

البحث للوصول إلى هدفه العلمً، و هً بذلك خطوات عقلٌة للمرور من العام إلى الخاص 

فٌما ٌسمى باالستنتاج او على عكس التعمٌم انطبلقا من حالة خاصة فٌما ٌعرؾ باالستقراء، 

هذه المراحل الثبلثة تقوم على . و ٌتم الوصول فً النهاٌة إلى التحلٌل و تلخٌص النتابج

مبلحظة الحدث المراد دراسته و محاولة ربطه بسإال و فرضٌة بحث، ثم ننتقل للتحقٌق و 

.التؤكد من خبلل التجرٌب  

هذا األسلوب هو أكثر األسالٌب العلمٌة المعتمدة فً علم النفس العٌادي لئلجابة على السإال 

.المطروح، هذا األخٌر الذي ٌتطلب اختبار الوسابل التقوٌمٌة بدقة لئلجابة عنها  

من اجل انجاز هذا البحث و اإلجابة عن تساإلنا اخترنا المنهج العٌادي القابم على دراسة 

الحالة، و ٌقوم الفحص النفسً على المقابلة العٌادٌة و فحص النظام العقلً و التقنٌة 

.اإلسقاطٌة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:وسائل اابحث االسغخ لة فً اا راسة- 2  

نظرا لطبٌعة البحث العلمً فً علم النفس العٌادي التً تختلؾ كلٌا عن الفحوصات النفسٌة 

" أٌن ٌتوفر طلب الفحص المرفق باإلرادة و الرؼبة فً العبلج  (البعٌدة عن البحث)العادٌة 

فان الفاحص ال ٌمكنه تبنً التحلٌل النفسً    لمفحوص حصة بعد حصة فً إطار من 

الحرٌة المطلقة، لكن ٌجب علٌه فً المقابل أن ٌتٌح و ٌوفر بعض الحرٌة مع المنهج ؼٌر 

.الن ما ٌنتظره المفحوص هو سٌرته الذاتٌة. المباشر فٌوجه المقابلة بطرح بعض األسبلة  

او عددا من االختبارات و ال ٌنصح أبدا    " نفسٌا"و خبلل الفحص ٌقترح النفسانً اختبارا 

        الفحص باختبار إسقاطً السٌما مع عدم تكوٌن عبلقة ثقة بٌن الطرفٌن فالمفحوص 

سٌرفض االختبار فً نهاٌة الفحص ٌدرك للمفحوص أن النفسانً سٌخرج بنتٌجة على 

أساس ٌعطً تقوٌما للشخصٌة و ٌفسر بعض السلوكات، و هذا ما قد ٌجعله ٌتحفظ فً بعض 

الجوانب لذا على النفسانً أن ٌحاول تؤكٌد المعطٌات المتوفرة لدٌه و تدعٌمها بالمبلحظة و 

باالتصال بمحٌط المفحوص او المقربٌن، و الرجوع إلى القٌاس النفسً باإلضافة إلى 

المقاببلت العٌادٌة و هذا ما ٌمكن للنفسانً من التوصل إلى بنٌة و دٌنامكٌة الشخصٌة و 

"االؼتصاب و ظروؾ حدوثه"ربطها فٌما بعد بواقع الفعل االعتدابً الجنسً   

 

 المبلحظة العٌادٌة: 

 هً األداة او الوسٌلة من وسابل البحث العلمً حٌث ٌواجه الباحث من خبللها :تعرٌفها

انتباهه و حواسه و عقله إلى مجموعة خاصة من الظواهر و الوقابع إلدراك ما بٌنها من 

.عبلقات و روابط  

: خطوات إجراء المبلحظة  

.التحدٌد الدقٌق و الواضح ألهداؾ المبلحظة وفقا ألهداؾ البحث-   

تحدٌد أنواع السلوك المراد مبلحظته بصورة إجرابٌة ال ؼموض فٌها بحٌث ٌمكن تسجٌله - 

.بسهولة  

.إعداد األداة المناسبة للمبلحظة-   

:شروط المبلحظة  

موضوعٌة المبلحظة أي البعد عن الذاتٌة و لكً ٌتحقق ذلك ٌنبؽً ان ٌبتعد المبلحظ عن - 

.مٌوالته و أفكاره  



.عدم إهمال أي عنصر من عناصر الموقؾ المبلحظ-   

.استخدام األدوات العلمٌة فً المبلحظة بعد التؤكد من سبلمتها و كفاءتها-   

تمسك بالروح العلمٌة و الصفات العقلٌة و الخلقٌة من حٌث التحلً بروح النقد و التدقٌق و - 

(1).الشجاعة مع اإلٌمان بالمبادئ العلمٌة  

 

 المقابلة العٌادٌة: 

 المقابلة على أنها حركة تبادل للكلمات مع شخص او مع « le petit robent »ٌعرؾ 

 .عدة أشخاص

و لكن عٌادٌا تختلؾ و تتنوع المقابلة لخدمة خطة البحث هنا توجه لحل اإلشكالٌة و فروض 

 : حسب عاملٌن: و أهداؾ البحث

 .درجة الحرٌة فً المقابلة و ترتبط بكثرة األسبلة الموجهة نحو المفحوص او قلتها- 1

كلما زاد مستوى الحرٌة تكون اإلجابات ثرٌة و معقدة، إذا : درجة او مستوى العمق- 2

.نقص تصبح اإلجابات دقٌقة و محددة  

توقٌت )اختٌارنا للمقابلة المعتمدة فً البحث فً علم النفس العٌادي و المرضً ٌتم وفق 

".المعلومة المطلوبة"البحث، نوع البحث   

ٌنصح عموما باعتماد المقابلة بؤسبلة مفتوحة لتحدٌد فرضٌات البحث، أما فً الؽالب على 

.مقابلة عمٌقة او بإجابات حرة، و هو ما ٌعرؾ بالمقابلة نصؾ الموجة بوجود دلٌل المقابلة  

 

 

 

 

 

                                                       

.وسام محمد.منتدى تربوي، د: موقع االنترنت (1)  

 



:غقنٌات ااغشخٌت- 3  

:و الذي ٌعرؾ بؤنه" بٌك"للتؤكد من تشخٌصنا المبدأ للحاالت استخدمنا مقٌاس   

:لبلكتباب" بٌك"تعرٌؾ اختبار و مقٌاس   

لبلكتباب نسبة لمخترعه العالم المختص فً الطب النفسً " بٌك"سمً مقٌاس و اختبار 

و هذا العالم طور العدٌد " بنسلفانٌا"و هو حالٌا أستاذ فً جامعة " بٌك"المعروؾ باٌرون 

.من الطرق التً تستخدم فً عبلج سلوك مرضى االكتباب النفسً  

لبلكتباب النفسً إلى اللؽة العربٌة فهو الدكتور عبد الستار " بٌك"أما من قام بترجمة مقٌاس 

هو عبارة عن واحد و " بٌك"إبراهٌم الذي ٌدرس فً جامعة الملك فٌصل للطب، و مقٌاس 

عشرون سإال حول األعراض المعروفة لمرض االكتباب و بعد اختبار األجوبة و حساب 

. النقاط المتحصل علٌها ٌمكن معرفة درجة و نسبة االكتباب النفسً الذي ٌعانٌه الشخص

(العبارات مذكورة فً المبلحق)  

و نجد فً الملحق مجموعة من األسبلة ٌوضع عبلمة او دابرة للجواب حول الجواب الذي 

تعبر عن الدرجة مثبل " بٌك"ٌختاره المرٌض او الحالة، أما العبارات الموجودة باختبار 

.صفر ٌؤخذ صفر و واحد درجته واحد أي تحسب واحد نقطة و هكذا  

: معاٌٌر المقٌاس  

.  ال ٌوجد اكتباب0 – 9  

.   اكتباب بسٌط10 -  15  

.  اكتباب متوسط16 -  23  

.  اكتباب شدٌد جدا36 -  26  

.  فؤكثر اكتباب حاد37  

 

 

 

 

 



:عٌنة اا راسة- 4  

إن اختٌار عٌنة الدراسة البد أن ٌكون اختٌارا منطقٌا ٌتماشى مع موضوع دراستنا و الهدؾ 

 المرجو الوصول إلٌه بالتالً أخذنا بعٌن االعتبار هذه التساإالت 

لماذا هذه العٌنة ؟ و ما القٌاس المرجو منها؟-   

هل هذه العٌنة تخدم فعبل موضوع الدراسة و تعطً صورة واقعٌة للعٌنة األم؟ -   

و بالنظر إلى العدد القلٌل للعٌنات التً تخدم موضوع دراستنا قررنا دراسة كل حالة على 

و هذا طبعا بعد أن قمنا " بٌك"حدى و ذلك بإجراء مقاببلت معهم كما طبقنا علٌهم مقٌاس 

.بخلق جو من الثقة مع الحاالت الذي ساعدنا من التقرب إلٌهم أكثر و إلى معاناتهم  

تتكون عٌنة هذه الدراسة من أربع حاالت تتراوح أعمارهم ما بٌن الثامن عشر سنة إلى 

.ثمانٌة و عشرٌن سنة  

:المستوى الدراسً للحاالت  

ٌختلؾ مستوى الدراسً باختبلؾ الحاالت فحٌث هناك حالتٌن مستواهم أساسً و ثانً - 

.الحالتٌن مستواهم ثانوي  

:المستوى االجتماعً و االقتصادي  

.المستوى المادي للحاالت ٌختلؾ بٌن المتوسط و العادي و المرتفع  

نستنتج أن الحاالت األربعة قد تعرضت لفعل االؼتصاب على اختبلؾ الظروؾ و األزمنة 

.و الطرٌقة  

 

 

 

 

 

 

 



:غح ٌ  لكان و ل ة إجراء اا راسة- 5  

تختلؾ مدة و مكان إجراء الدراسة حسب اختبلؾ الحاالت حٌث بعض الحاالت لحساسٌة 

هذا الموضوع تم التعامل معها على المستوى الشخصً كؤخصابٌٌن نفسانٌٌن مستقلٌن بعٌدا 

عن المإسسات ذات الخدمات النفسٌة و االجتماعٌة أما البعض األخر فقد تم التعرؾ علٌهم 

فً نطاق العمل عن طرٌق الفحص الطبً المدرسً الذي ٌجرى على مستوى المإسسات 

  (ٌوجد تعرٌؾ المإسسة مع المبلحق). التعلٌمٌة للوالٌة أي والٌة مستؽانم كل سنة

 

:مدة إجراء البحث  

أشهر بالتقرٌب حٌث هناك بعض الحاالت  (3)كانت مدة إجراء الدراسة على الحاالت ثبلثة 

.ال تزال متابعتهم جارٌة لحد اآلن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:صعوبات اابحث- 6  

 

:كؤخصابٌٌن نفسٌٌن واجهنا عدة صعوبات فً تقدٌم البحث و منها -  

.قلة المراجع المتعلقة بموضوع دراستنا-   

صعوبة فً المحافظة على التوازن االنفعالً أثناء سرد الحاالت لكٌفٌة تعرضهم - 

.لبلؼتصاب  

.صعوبة فً القٌام بمقاببلت مع عاببلت الحاالت-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:خالصة اافصل  

 

من خبلل تطبٌق هذه الخطوات التً ذكرناها حاولنا ربط مجموع المعطٌات المتحصل علٌها 

إلعطاء تشخٌص بنٌوي لكل حالة ٌحوي أدق التفاصٌل المتعلقة بموضوع بحثنا و أساس 

.الفرضٌات التً ندرسها  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:رابعاافصل ال  

 عرض ااحاالت و غحلٌل اانغائج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:غلهٌ   

 

ٌخصص هذا الفصل التطبٌقً لعرض دراسات الحاالت األربعة بالتفصٌل و التحلٌل و 

المناقشة، من خبلل تصنٌؾ العناصر األساسٌة كعناوٌن ربٌسٌة لعرض الحاالت لكً ٌبقى 

.العرض متناسق و متناؼم  

: تتمثل هذه العناصر فٌما ٌلً  

أهم جوانب تارٌخ الحالة االجتماعٌة و النفسٌة، أٌن سنعرض بالتفصٌل أهم المحاطات - 1

الحٌاتٌة التً مرت بها الحاالت مع محاولة لربط األحداث ببعضها البعض و تفسٌرها و 

.تؤوٌلها  

" .بٌك"عرض و تحلٌل النتابج القٌاسٌة الختبار - 2  

.التشخٌص البنٌوي للحاالت األربعة- 3  

.البرنامج العبلجً المستعمل مع الحاالت- 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          راسة ااحااة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: راسة ااحااة األواى  

:  العٌادٌة لوجٌةوميسال

 
 :البٌانات الشخصٌة                     

         ؾ        :اللقب -                                    أمٌنة         :االسم - 

   أنثى      :الجنس -                                    سنة 20        :السن  -

 
مستؽانم: مكان المٌبلد                      -  1997-04-14: تارٌخ االزدٌاد-    

 

.  السنة الثالثة ثانوي:المستوى التعلٌمً-   

. عزباء:الحالة االجتماعٌة-   

.هً األولى و أربعة إخوة: اإلخوةعدد -   

 

: مٌابٌة العامةيالس

 : الشكل المورفولوجً  -

  م1,65: القامة 

  59: الوزن 

  سمراء: لون البشرة.  

  اسود: لون العٌنٌن.  

  اسود: لون الشعر. 

فً بنٌة مورفولوجٌة جٌدة، عادٌة المظهر مع " أمٌنة"تبدو : الهندام و المظهر الخارجً - 

ثٌاب متسخة قلٌبل، نحٌفة الجسم، ؼٌر مبالٌة بمظهرها الخارجً، حٌث ال ٌوجد تناسق فً 

 .المبلبس و ال فً تسرٌحة الشعر ؼٌر البنات التً فً سنها أي سن المراهقة

  مفهوم مع تفادي اإلجابات الطوٌلة: االتصال .

  وضعٌة واحدة تقرٌبا فً كل المقاببلت مع هز األرجل: التعبٌر الجسدي. 

  بطا فً الكبلم مع انخفاض الصوت و :التعبٌر اللؽوي ومحتوى الكبلم 

 .تجنب التعبٌر الكثٌر

  ٌظهر علٌها تعب و إرهاق : مبلمح الوجه(les yeux cerné) حزن ، 

 .فً مبلمحها



  بكاء )ٌظهر علٌها قلق واضح، عدم االتزان االنفعالً : المزاج و العاطفة

 .(أثناء تكلمها عن فعل االؼتصاب مع الخوؾ من أن األم تعلم

 .فقدان التوازن النفسً   - 

 (سٌاق التفكٌر)األفكار: 

 .إحساس بالذنب- 

 .الٌؤس و فقدان األمل من المستقبل- 

 .التفكٌر فً االنتحار مرتٌن و لم تنجح - 

 .أفكار تعكس احتقار للذات: التخطٌط الجسدي- 

 

:التارٌخ المرضً للحالة  

 .  لظروؾ صحٌة تعرضت لها األم (prématuré)أشهر (7)الوالدة على سبعة - 

 .(accouchement par césarienne)والدة كانت بعملٌة قٌصرٌة - 

 .(R.A.S)عادي : النمو الحس حركً- 

 .ال تعانً الحالة من أي أمراض عضوٌة- 

 :البٌانات العابلٌة

.عاطل عن العمل:  األبمهنة.                         -  سنة54: سن األب-   

منظفة فً البٌوت: مهنة األم.                           -  سنة58: سن األم-   

 .(elle est diabétique)تعانً األم من مرض السكري - 

كان األب فً مستشفى األمراض العقلٌة لفترة بعد اعتراؾ الحالة لفعل االؼتصاب الذي - 

 .كان من طرفه

 :مكان إجراء الجلسات العٌادٌة

   V.M.S فً العمل من خبلل الفحص الطبً المدرسً " أمٌنة"كان التعرؾ على - 

(Visite Médical Scolaire) (تعرٌؾ المإسسة مذكور مع المبلحق) 



 .تمت جمٌع المقاببلت أٌن قمت بمتابعة الحالة بالمكتب بالعمل- 

 

 

 :لالحظة

ال تعانً الحالة من مشاكل صحٌة و لم تعالج من فعل االؼتصاب من طرؾ أي طبٌب من - 

 .قبل او أخصابً نفسً

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سٌر حصت االقابالت

       

 . ٌمثل الجدول سٌر إجراء المقاببلت للحالة األولى(: 01)        ااج ول رقم 

 

 غارٌخ إجراء االقابلة ل غها لحاورها االقابالت

فحص طبً مدرسً عادي  (1)المقابلة 
(V.M.S)  

  2016-01-26 د15

جمع المعلومات و "مقابلة تمهٌدٌة  (2)المقابلة 
و وضع برنامج " البٌانات األولٌة

 لمحاور المقاببلت القادمة

  2016-02-12 د40

مقابلة ؼٌر موجهة إلعطاء الحالة  (3)المقابلة 
 فرصة للتكلم بشكل حر

  2016-02-09 د43

  2016-02-16 د45 تارٌخ المرضً للحالة (4)المقابلة 

الجانب العبلبقً و األسري  (5)المقابلة 
 (استدعاء األسرة)

  2016-02-23 د50

المعاش النفسً للحالة مع تفسٌر  (6)المقابلة 
لها الحالة التً مرت بها و سبب 

 األعراض التً ظهرت علٌها

  2016-04-01 د35

مع شرح " بٌك"تطبٌق اختبار  (7)المقابلة 
كٌفٌة تطبٌقه و أهمٌة النتابج التً 

 سٌظهره لنا

  2016-04-08 د40

 2016-04-15 د45 البدء فً العبلج النفسً (8)المقابلة 

 

 

 

 

 

 



:للخت االقابالت الحااة األواى  

  زنا االحارملبلؼتصاب من طرؾ األب و الذي ٌعتبر هذا الفعل " أمٌنة"تعرضت الحالة - 

سنوات، حٌث  (6)الذي كان منذ سن الثانً عشر حتى سن الثامن عشر تقرٌبا أي مدة ستة 

بدا التحرش بها بشكل تدرٌجً حسب ما صرحته الحالة من خبلل المقاببلت منتهزا فرصة 

 .بقاءها لوحدها فً البٌت

 :مراحل االعتداء

 احتكاك بالٌدٌن حٌث اعتبرته مجرد حنان األب: المرحلة األولى. 

 احتكاك بكل الجسم و هنا كان الرفض من داخلها، لم تتقبل الفعل: المرحلة الثانٌة. 

 ٌطلب منها لمس أعضاءه التناسلٌة  و التعدي علٌها حٌث كانت هناك : المرحلة الثالثة

 .مقاومة من قبل الحالة

من خبلل المقابلة األولى الحظت ظهور توتر على مبلمحها أثناء طرحنا لؤلسبلة لها كما 

الحظنا تدنً نقاطها الدراسٌة و بعد طرحنا السإال عن سبب ضعؾ مستواها التعلٌمً 

و من خبلل هذا طلبنا منها القٌام   (مكونتش هاكا فً قراٌتً من قبل، راهً باٌنتلً نحبس)

د الحالة سرد لنا ما قام به األب  بمقابلة أخرى معها األسبوع المقبل، و المقابلة الثانٌة لم ُترِص

فً األول و لكن عرفنا بعدها أنها تكلمت خوفا من أن ٌحدث نفس الشًء مع أختها األصؽر 

رانً نشوؾ كً ٌدٌر )منها ألنها الحظنا معاملة األب مع أختها كما كانت معها فً األول 

لختً و ٌنزها عندو، رانً خاٌفة علٌها ٌبل ٌصرالها كٌما صرالً، مرانٌش باؼٌة ٌفوت 

، حٌث صرحت  الحالة عن ما حدث لها خبلل السنوات السابقة مع العلم  (علٌها شفات علٌا

خفت نحكً الماما )أن ال احد ٌعلم بذلك ؼٌرها بسبب تكتمها خوفا من تشتت العابلة بسببها

شٌصرالها منبعد و خوتً؟، رانً عارفة كون نحكً ٌطالقو على جالً، منهارنا منصٌبو 

 desرانً حاسا كلشً سامط فً حٌاتً، )(-تؤنٌب الضمٌر-شناكلو و خوتً باش ٌكراو 

foisًتبانلً موتً خٌر محٌات ). 

بصدمة نفسٌة من خبلل ما حدث لها نتج عنه تؽٌٌر فً حٌاتها االجتماعٌة و " أمٌنة"مرت - 

النفسٌة و ظهور أعراض هددت وحدتها النفسٌة و الجسمٌة، أدى بها هذا التؽٌٌر إلى انهٌار 

عصبً عدة مرات لدرجة حاولت االنتحار مرتٌن بتناولها عقاقٌر طبٌة و شمها للؽاز و لم 

، بعدها حولنا المرٌضة إلى (بناتلً كون نموت قاع ٌرٌحو و أنا نرٌح)تنجح فً ذلك  

الطبٌبة الموجودة فً المركز الذي اعمل فٌه للقٌام بالفحص الطبً و قمنا بمقاببلت مع أسرة 

 .الحالة

ما فاجؤنا فً األمر هو ردة فعل األم العادٌة بعد إخبارها بذلك و كؤنها لم تفاجؤ باألمر، زٌادة 

 .حسب قولها.." لعدم الفضٌحة أمام الناس"على ذلك طلبها الؽرٌب فً التستر عن األب 



بعد هذا الموقؾ مع األم و خوفا من حدوث نفس الشًء لؤلخت الصؽرى للحالة، حولنا 

 و الذي طالب بمعاٌنة الحالة عند (le procureur)إلى وكٌل الجمهورٌة " أمٌنة"قضٌة 

، و بعدها اُدخل األب (réquisition chez le médecin légiste)الطبٌب الشرعً 

إلى مستشفى األمراض العقلٌة لوالٌة مستؽانم، كما بقٌنا فً متابعة للحالة من الجانب 

 .النفسً

 

 :اآللٌات الدفاعٌة المستعملة أثناء المقاببلت

 اإلنكار فً األول و تجنب الحدٌث عن تفاصٌل األحداث: اإلنكار. 

 تستعمل التؤوٌل السلبً لؤلشٌاء و هذا ما أوصلها لبلكتباب: التؤوٌل. 

 تحب النوم مع األم مع وضعٌة الطفل و هذا دلٌل على احتٌاجها للحب و : النكوص

 .األمان

 الكبت. 

 

 

:ااغشخٌت        

 

على الحالة، التً من " بٌك" تحلٌل نتابج اختبار من خبلل القٌام بمقاببلت و تطبٌق و

حاد اكتباب نستنتج أن الحالة تعانً من  درجة اكتباب 58خبلله تحصلنا على نتٌجة 

:و الذي نتج عنه األعراض التالٌة  

 :األعراض الذي ظهرت على الحالة بعد الحادث

 : أعراض جسمٌة- 

 فقدان الشهٌة و الوزن. 

  (نوم متقطع أثناء اللٌل شبه معدوم)اضطرابات النوم. 

  (عدم الرؼبة فً فعل أي شًء)إرهاق و تعب. 

 صداع فً الرأس. 

 مشاكل فً التنفس أثناء النوم. 

 الم فً القولون العصبً من القلق و التوتر. 

 : أعراض نفسٌة- 



 القلق. 

 التشاإم من المستقبل و عدم القدرة على ممارسة الحٌاة الٌومٌة. 

 ًفقدان التوازن النفس. 

  ً(مرتٌن بعد الحادث)انهٌار عصب. 

 نظرة سلبٌة عن الرجال. 

 ًفقدان االهتمام باآلخرٌن ماعدا أفراد عابلتها و تجنب كل ما هو اجتماع. 

  مع الشعور بالذنب (ؼضب موجه نحو الذات)إدراك سالب لذاتها. 

 تقلب فً المزاج. 

 تراجع فً المستوى الدراسً بشكل ملحوظ. 

 العدوانٌة مع اآلخرٌن. 

 الؽضب السرٌع. 

 البكاء المستمر. 

  الخوؾ(la phobie) من أي عزلة مع أي رجل سواء أستاذ او صاحب 

 (الخ..دكان

  (أفكار انتحارٌة)محاولة االنتحار. 

 :استعملنا مع الحالة االختبارات التالٌة أثناء إجراء المقاببلت معها والتً هً- 

 .لبلكتباب" بٌك"اختبار       * 

 .اختبار رسم العابلة     * 

 :     كما طبقت البرنامج العبلجً معها كالتالً

 . قمت بالعبلج الجماعً مع  كل أفراد األسرة - 

تؽٌٌر جانب من الجوانب المعرفٌة العبلج العقبلنً االنفعالً و الذي حاولت من خبلله - 

لدٌها التً تكونت عندها بعد الصدمة و التً تساعد فً تؽٌٌر العدٌد من االنفعاالت و 

  .السلوكٌات لدٌها

 سلوك قهر الذات التً تستعمله الحالة نحو ذاتها و الذي ال كما حاولت العمل على تؽٌٌر

ٌرجع فً أساسه إلى الصدمة التً مرت بها ، و إنما ٌرجع إلى منظومة التفكٌر لدى الحالة 

و بصفة خاصة أفكارها الؽٌر المنطقٌة التً كونتها عن نفسها هادفة من خبلل ذلك التقلٌل 

 .من حدة االكتباب و تقوٌة رؼبة الحالة فً التحسٌن و العبلج و تعزٌز مفهومها لذاتها

القٌام بجلسات االسترخاء معها للتخفٌؾ من الضؽوطات التً تعٌشها و القٌام بعملٌة - 

 .التفرٌػ النفسً حٌث كانت هذه الجلسات منذ بدبً معها البرنامج العبلجً مع الحالة



:ااغحلٌل اانفسً الحااة األواى  

و االختبارات التً " أمٌنة"بعد تعرفنا على الحالة من دلٌل المقاببلت التً قمنا بها مع الحالة 

أجرٌناها معها توصلنا من خبللها إلى أن الحالة قد مرت بظروؾ جد قاسٌة بالنسبة إلى 

سنها مع فقدان الصورة األبوٌة و الحرمان العاطفً خاصة من األب كما الحظنا أن الحالة 

جسدٌة جراء فعل االؼتصاب الذي مورس علٌها و -كانت تعانً من ظهور أمراض نفسٌة

الذي خلؾ من وراءه أعراض أحدثت تؽٌٌر و اضطرابات على تنظٌمها النفسً تمثلت فً 

.االكتباب و القلق زٌادة على العدوانٌة اتجاه اآلخرٌن  

هً حا ث عنٌف و لفاجئ غٌر لغوقع ٌغسم بااقوة : "ص لةوهذا الفعل ٌمكن اعتباره ك

و التً أدت  (1)"ااش ٌ ة قابل اشن اضطرابات جس ٌة و نفسٌة غؤثر على بنٌة ااشخصٌة

إلى فقدان التوازن النفسً لدٌها، منعها من التكٌؾ مع الحٌاة الٌومٌة و فقدان ثقتها 

باآلخرٌن، هذا راجع لكون مصدر األمان و الحماٌة عندها الذي هو األب هو أول من 

اخترق هذه الحماٌة و أصبح مصدر خوؾ و قلق و الذي جعلها تصطدم بالواقع الذي 

و ااذي ٌع  لٌكانٌزلا هالا فً " :لوضوع ااحبترفض تقبله اآلن كما أنها أصبحت تفتقد ل

 ، هذا الرفض الذي جعلها تعٌش فً صراع (75،ص1917فروٌد،)"(2)ااعواطف اانرجسٌة

.داخلً و الذي ترجم ال شعورٌا إلى اكتباب  

كرد فعل و تفرٌػ لذلك الصراع و الضؽط الذي بداخلها بما أنها تكتمت و كبثت ما حدث لها 

بفق ان ااشعور  لدرجة توصلت إلى التفكٌر بالقٌام بمحاوالت االنتحار نتٌجة لشعورها 

حٌلة  فاعٌة ٌلجا إاٌها اافر  اٌحلً األنا او :" و الذي ٌعتبر فً علم النفس بؤنهبااواقع

 زٌادة (3)"ااشخصٌة كلها لن االثٌرات ااخارجٌة، وهو ٌشبه حٌل ااكبث و اإلنكار و اانفً

إلى ذلك تشتت العابلة جراء ذلك و الذي تعتبره الحالة كان ذلك بسببها و إحساسها بالذنب 

..من خبلله  

 فبالنسبة لها واقع أن األب ٌراها كؤي أنثى أخرى و إهماله لدوره كاب لدرجة انه قام بالفعل 

سنوات رؼم تجنبها له و تهربها منه طوال تلك الفترة و هً ال تتعدى سن  (6)لمدة ستة 

الثانً عشر، هذا الواقع الذي جعلها تمر بصدمة خلفت من وراءها عدة أثار نفسٌة أدت إلى 

..عدم االستقرار فً حٌاتها النفسٌة  
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كما أن هذا االعتداء جعل الحالة تشعر بان شًء بداخلها تحطم و سلب منها و الذي انعكس 

فً فقدانها الثقة باآلخرٌن و خوفها من الرجال و تفادي الحدٌث و العزلة معهم، و األخطر 

من ذلك هو تحطم صورة األب لدٌها الذي ٌعتبر بمثابة حماٌة و حصن تحتمً من وراءه 

إلى مصدر خوؾ و نفور و الذي ٌمثل المثل و القدوة األخبلقٌة لها، كل هذا انعكس لفترة 

.سلبا على حٌاتها و على سلوكها  

تبٌن لنا أن الحالة كانت تعانً من صدمة االؼتصاب كونت لدٌها مشاكل نفسٌة تمثلت فً 

حٌث غكون ا ٌه  وافع  هو حااة ااغً ٌوج  فٌها اافر ": ااشعور باإلحباطالشكوى من 

نفسٌة لسغثارة غلح فً طلب اإلشباع و ال ٌسغطٌع إشباعها، ٌشعر لن خالاها بااضٌق و 

و أٌضا  (1)"االسغٌاء و ااخنق بحٌث ٌجاه  الخروج لنها و عالجها او ااغخفٌف لنها

الشعور بالقلق و الوحدة أدت بها إلى اكتباب و انهٌار عصبً، زٌادة على ذلك تكتمها و 

كبث تلك المعاناة لوحدها طٌلة تلك الفترة و عدم متابعتها نفسٌا بعد الصدمة أدى إلى تفاقم 

المشكل و هذا ٌدخل كعامل ساهم فً لجوء الحالة إلى محاوالت االنتحار كدلٌل لشعورها 

هو عبارة "من معاناتها النفسٌة الهروب وااغجنب بالذنب و عدم رؼبتها للحٌاة  وكوسٌلة 

عن آاٌة  فاعٌة ٌلجا إاٌها اافر  عن لا ال ٌج  إلكانٌات لغوفرة ا ٌه و كافٌة الغعالل لع 

ااضمط ااسائ ، فانه ٌغجنب ااغعالل و غاابا لا ٌصاحب هذا ااسلوك ااشعور باالكغئاب و 

(2)".ٌؤ ي به إاى ااغفكٌر فً االنغحار  

فاالكتباب و اللجوء بعده إلى االنتحار وفق للنظرٌات النفسٌة التحلٌلٌة هو نتٌجة إحباط ال 

ٌقوى الفرد و خصوصا المراهق علٌه ألنه فً مرحلة هشة على مواجهة أثاره النفسٌة بحل 

واقعً مناسب، سواء كان ذلك نتٌجة لضخامة اإلحباط او االستعداد النشوبً لعدم القدرة 

على احتمال اإلحباط، كما انه ٌعتبر ظاهرة نفسٌة راجعة الضطراب العبلقة الداخلٌة أي 

..وجود الم نفسً حاد الشعور  

 ااح ث ااص لًو األؼلب أن ٌكون ذلك مزٌجا من العاملٌن معا فتإدي نتابج اإلحباط 

األح اث ااص لٌة أح اث خطٌرة ولركبة ولفاجأة غغسم بقوغها ااش ٌ ة أو "للنفس 

االغطرفة، وغسبب ااخوف وااقلق واالنسحاب وااغجنب، واألح اث ااص لٌة كذاك ذات 

،ش ة لرغفعة وغٌر لغوقعة وغٌر لغكررة، وغخغلف فً  والها لن حا ة إاى لزلنة  

، وق  غؤثر فً االغغصابوٌلكن أن غؤثر فً شخت بلفر ه كحا ث سٌارة أو جرٌلة   
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(1)"ااخ...االجغلع كله كلا هو ااحال فً األعاصٌر أو اازالزل أو اافٌضانات  

إلى توتر ٌإدي إلى نكوص و ظهور أنماط من السلوك تمٌز مراحل الطفولة خبلصا من 

.الموقؾ المحبط  

و بالتالً تعتبر محاولة االنتحار ماهً إال عملٌة هروبٌة تعنً تدمٌر جانب من جوانب 

الموضوعات و المشاعر و من األنا الذي ٌخبا هذه المشاعر أي تزوٌر الواقع النفسً و 

.إنكاره، كما هو استجابة ال توافقٌة لضؽوطات الحٌاة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         

.2004احمد محمد الحواجري، الصدمة النفسٌة، دار الثقافة للنشر، عمان،  (1)  



: راسة ااحااة ااثانٌة  

:  العٌادٌة لوجٌةوميسال

 
 :البٌانات الشخصٌة        

             ج    :اللقب -                                    خدٌجة         :االسم - 

   أنثى      :الجنس -                                    سنة 19        :السن  -

 
(مستؽانم)ماسرة : مكان المٌبلد                      -   1998-05-04 : تارٌخ االزدٌاد-   

.  السنة الثانٌة ثانوي:المستوى التعلٌمً-   

. عزباء:الحالة االجتماعٌة-   

.اخوة مع الحالة3: اإلخوةعدد -   

.الثانٌة: رتبة الحالة بٌن اإلخوة-   

 

: مٌابٌة العامةيالس

 : الشكل المورفولوجً  -

  م1,62: القامة 

  55: الوزن 

  بٌضاء: لون البشرة.  

  بنً: لون العٌنٌن.  

  بنً: لون الشعر. 

. عادي بالنسبة إلى فتاه فً سنها : الهندام و المظهر الخارجً 

ٌظهر على الحالة أعراض االكتباب حٌث أنها نحٌلة الجسم مع مبلمح التعب و الكآبة و 

 .األرق على الوجه

  خاصة بعد عدة مقاببلت معهاجٌد ومفهوم : االتصال .

  منحنٌة الظهر مع تفادي التواصل معً جلوس بشكل : التعبٌر الجسدي

 .باألعٌن

  محتوى الكبلم كان معظمه اللؽة مفهومة ،:التعبٌر اللؽوي ومحتوى الكبلم 

سلبً عن ذاتها مع توضٌح الكره التً تكنه للرجال بما فٌهم الذي قام بفعل 

. "أستاذها فً مادة الرٌاضة"االؼتصاب 



  التوتر و الحزن واضح على الحالة: مبلمح الوجه .

  الحزن ، الؽضب ، عصبٌة: المزاج و العاطفة . 

:التارٌخ المرضً للحالة  

لم تعانً الحالة من أي مشاكل صحٌة من قبل، حٌث كانت والدتها عادٌة على تسعة - 

.أشهر حسب ما صرحته لنا أم الحالة (09)  

كما كان أٌضا النمو الحس حركً بالنسبة للحالة عادي حٌث اكتسبت كل شًء فً وقته 

 (الخ ..من ناحٌة الكبلم، المشً، النظافة )الطبٌعً 

 :البٌانات العابلٌة

 (Soudeur)لحام :  األبمهنة.                         -  سنة49: سن األب- 

. تعمل كطباخة فً مطعم: مهنة األم.                           - سنة 41: سن األم-   

 .ٌعانً األخ األصؽر للحالة بإعاقة حركٌة منذ الوالدة- 

سنوات، أما األب فقد 09وجود طبلق بٌن الوالدٌن عندما كانت الحالة تبلػ من العمر - 

 .تخلى عنهم و تزوج مرة ثانٌة

كما أن وضعهم االقتصادي بسٌط جدا لدرجة ال ٌجدوا أحٌانا مصارٌؾ العبلج و األدوٌة 

 . لؤلخ األصؽر

 :مكان إجراء الجلسات العٌادٌة

   V.M.S فً العمل من خبلل الفحص الطبً المدرسً " خدٌجة"كان التعرؾ على - 

(Visite Médical Scolaire) . (تعرٌؾ المإسسة موجود مع المبلحق) 

 .كانت المقاببلت األولى فً المكتب فً مكان العمل، أما باقً المقاببلت فً منزل الحالة- 

 

 

 

 

 



: سٌر حصت االقابالت الحااة ااثانٌة  

 

.   ٌمثل جدول سٌر إجراء المقاببلت للحالة الثانٌة(: 02)       ااج ول رقم   

 

 غارٌخ إجراء االقابلة ل غها لحاورها االقابالت

فحص طبً مدرسً عادي  (1)المقابلة 
(V.M.S)  

  2016-02-09 د12

جمع المعلومات و "مقابلة تمهٌدٌة  (2)المقابلة 
و وضع برنامج " البٌانات األولٌة

 لمحاور المقاببلت القادمة

  2016-02-16 د35

مقابلة ؼٌر موجهة إلعطاء الحالة  (3)المقابلة 
 فرصة للتكلم بشكل حر 

  2016-02-23 د40

  2016-04-01 د45 تارٌخ المرضً للحالة (4)المقابلة 

الجانب العبلبقً و األسري  (5)المقابلة 
 (استدعاء األسرة)

  2016-04-08 د55

المعاش النفسً للحالة مع تفسٌر  (6)المقابلة 
لها الحالة التً مرت بها و سبب 
 األعراض التً ظهرت علٌها 

  2016-04-15 د40

مع شرح " بٌك"تطبٌق اختبار  (7)المقابلة 
كٌفٌة تطبٌقه و أهمٌة النتابج التً 

 سٌظهره لنا

  2016-04-24 د45

(8)المقابلة  د50 البدء فً العبلج النفسً   01-05-2016  

 

 

 

 

 



:للخت االقابالت الحااة ااثانٌة  

 سنة، ذات مستوى ثانوي، تعٌش مع أمها و إخوتها داخل وسط 19من العمر " خدٌجة"تبلػ 

سنوات، قد مرت 9مستواه المعٌشً ضبٌل جدا مع العلم أن الوالدٌن مطلقٌن منذ كان عمرها 

بمرحلة الطفولة و المراهقة جد صعبة بسبب الظروؾ االقتصادٌة المزرٌة حٌث أن األب 

:تخلى عنهم و قد تزوج مرة ثانٌة تاركا كل المسإولٌة على األم قابلة  

 قاع هدوك المشاكل كنت ملٌحة فً راسً كنا malgré بصح Normalبابا سمح فٌنا "

 ".عاٌشٌن ؼاٌة، دروك رانً حاسة روحً وخدخرة قاع مشً أنا، قاع مرٌحتش فً حٌاتً

تم التعرؾ على الحالة فً نفس المإسسة الذي تم التعرؾ فٌها على الحالة األولى و لكن 

تمت متابعتها خارج المإسسة نظرا لحساسٌة الموضوع بالنسبة لها و طلبا منها خصوصا 

 .بعد تخلٌها الدراسة

تعرضت الحالة إلى االؼتصاب من قبل أستاذها بمادة الرٌاضة فً سن السابع عشر حٌث لم 

لبلن مزالت مشوكٌا، "تتجاوز الصدمة منذ تلك الفترة و هذا واضحا فً مبلمحها و كبلمها 

عبلش أنا؟ دٌعلً حٌاتً، شكون لٌقبل بٌا دروك هكا، زعمة كنت نقول أنا نقرا و ندزوج و 

 .." نصوفً ماما و خوتً

كانت الحالة تدرس فً السنة الثانٌة ثانوي قبل الحادث و الذي كررتها مرة أخرى حتى 

تخلت عن الدراسة بسبب ما حدث لها و الذي كان و بشكل واضح صدمة بالنسبة لها و 

لعابلتها مع العلم أن األب ال ٌعلم بما حدث لها فلم ٌخبروه بذلك بما انه ال ٌتصل بهم منذ 

فترة طوٌلة، أما من الجانب االجتماعً فوضحت لً الحالة أن لدٌها عبلقات محدودة مع 

 .األقارب و أن عبلقتها باألصدقاء فً الخارج شبه معدومة

و استنادا " خدٌجة"بناءا على تحلٌل محتوى المقاببلت العٌادٌة التً أجرٌناها مع الحالة 

الذي طبقناه معها، تمكنا من الوصول إلى استنتاجات و تقدٌرات أولٌة أهمها " بٌك"الختبار 

معانات و صراعات نفسٌة من مشكبلت عابلٌة و صعوبات تعلٌمٌة تمثلت بوضوح شدٌد فً 

تدنً مستواها التعلٌمً و الذي أدى إلى تخلٌها عن الدراسة و هذا تزامن مع تعرضها 

 و مطقتش نركز فً choqueمن هدٌك الدربة صرالً "لبلؼتصاب، بتصرٌحها لً 

كما أشارت أنها لم تكن تستطٌع التركٌز و النسٌان و هذا " قراٌتً عبلبٌها سمحت فً كلشً

 .راجع إلى ضعؾ الذاكرة الذي ٌعتبر حسب علماء النفس عرض من أعراض االكتباب

من خبلل مقاببلتنا مع الحالة الحظنا أنها تصؾ ذاتها كثٌرا بصفات و مفاهٌم ذاتٌة سلبٌة و 

 .تقلل أٌضا من قدراتها الشخصٌة

 



 :اآللٌات الدفاعٌة المستعملة أثناء المقاببلت

. رفض الحالة ما حدث لها و شعورها باأللم و القلق لدرجة أنها حاولت االنتحار: الرفض- 

 (وقت تعرضها للصدمة)

 الكبت. 

 اإلسقاط. 

 النكوص. 

 التؤوٌل. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:غشخٌت ااحااة  

و من خبلل دلٌل المقاببلت التً قمت بإجرابه مع " بٌك"من خبلل تحلٌل نتابج اختبار 

التً طبق معها توصلنا إلى درجة االكتباب التً " بٌك"و تحلٌل اختبار " خدٌجة"الحالة 

أن الحالة تعانً من  درجة و بالتالً نستخلص 28كانت تعانً منه الحالة و التً تتمثل فً 

 :شدٌد و الذي نتج عنه األعراض التالٌةاكتباب 

 :األعراض الذي ظهرت على الحالة بعد الحادث

 : أعراض جسمٌة- 

 بكاء. 

 قلق و خوؾ. 

 اضطرابات النوم. 

 اضطرابات األكل. 

 ضٌق فً الصدر. 

 كوابٌس لٌلٌة. 

 : أعراض نفسٌة - 

 نظرة سلبٌة عن المستقبل. 

 ًتعب و إرهاق نفس. 

 ًفقدان التوازن النفس. 

 فقدان األمان و الحماٌة و الثقة باآلخرٌن. 

 اإلحساس بعدم النظافة. 

 الشعور بالعجز. 

 تدنً الثقة بالنفس، عدم تقبل ذاتها. 

 مشاعر الضعؾ و الخوؾ. 

 سلوكات عدوانٌة. 

 العزلة و تجنب اآلخرٌن. 

 

 :من خبلل تشخٌصً للحالة تم استخدام البرنامج العبلجً التالًو بالتالً 

.جلسات االسترخاء-   

".بٌك"تطبٌق اختبار -   



.أعراضها المرضٌةشرح للحالة تفسٌر -   

استخدام برنامج و طرق تإدي إلى أن ٌعارض المرٌض أفكاره الخاطبة ؼٌر العمل على - 

العقبلنٌة و ٌكذبها ، و ٌعٌد صٌاؼتها ، و ٌعمل على إزالة و تقلٌل النتابج االنفعالٌة 

.البلعقبلنٌة و ٌتحكم عقبلنٌا فً انفعاله ، ثم فً سلوكه  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:ااغحلٌل اانفسً الحااة ااثانٌة  

لصدمة نفسٌة إزاء فعل االؼتصاب و هذا الحدث نتج عنه اضطراب فً " خدٌجة"تعرضت 

التنظٌم النفسً للحالة و إثارة دابمة مما خلفت أثار مباشرة و ؼٌر مباشرة أحدثت إختبلل 

فً نظامها التكٌفً التً أظهرت من خبلله خوؾ عمٌق، الشعور بالعجز، إرهاق نفسً و 

الخ، كل هذه األعراض و الحالة التً مرت بها ولدت لدٌها ..فقدان األمان و الثقة باآلخرٌن

ٌعتبر هذا " سٌؽموند فروٌد"مرض االكتباب، فحسب علماء التحلٌل النفسً و على رأسهم 

" دٌاتكن"ناتج عن فٌض فً اإلثارات أدت إلى استنزاؾ اكبر لطاقتها النفسٌة، كما ٌعتبره 

Diatkin بان هذا األثر ناتج لعدم قدرة الحالة على القٌام باإلرصان النفسً أي وضع حد 

لسٌبلن او استنزاؾ طاقتها النفسٌة جراء الحدث الصدمً و بسبب عدم استعداد األنا لمثل 

هذا الحدث ٌتم تفسٌره كاعتداء على الجهاز النفسً أدى إلى ظهور أعراض نفسٌة و جسدٌة 

للحالة كصعوبات فً النوم، قلة التركٌز، فقدان الطاقة النفسٌة، الشعور بالعجز، ضعؾ الثقة 

 الخ ...بالنفس

إن أصحاب نظرٌة التحلٌل النفسً ٌفسرون نوبات االكتباب التً انفجرت و اشتدت بعد 

تعرض الحالة لبلؼتصاب هً نتٌجة أساسٌة لئلحساس بالشعور بالذنب الشدٌد، و كؤن 

التعرض لمثل هذا الفعل، مما " خدٌجة"كراهٌتها البلشعورٌة اتجاه ذاتها هً التً تسببت ل

 .ٌضاعؾ بدوره مشاعر االكتباب و الؽضب الداخلً، و اتهام الذات

 أن الخاصٌة الربٌسٌة التً تمٌز االكتباب تتمثل فً العجز عن 1953" بٌبرٌنج"كما ٌرى - 

تحقٌق الحاجات أو الطموحات و بما أن الحالة تفتقد الحاجة إلى الحب و التقدٌر و األمان و 

الذي ٌعتبروا من االحتٌاجات الربٌسٌة لئلنسان، أدى بها إلى حدوث اكتباب نتٌجة للفشل فً 

 .إرضاء ذاتها أو حدوث إحباط لها

و الذي ٌحدث فً ذاتها، هو مرتبط " خدٌجة"كما ٌفسر ذلك الصراع الذي تعٌشه الحالة 

بفشل إشباع أي من هذه  االحتٌاجات و باألخٌر ٌإدي إلى إحباط ٌنتج عنه اكتباب و بالتالً 

لم تقوى الحالة على ردع هذا االضطراب مما أدى بها إلى التفكٌر فً االنتحار كحل و ال 

 أي حزن réactivationهً عملٌة ترجٌح " خدٌجة"ننسى أن حالة االكتباب التً تمر بها 

 .مشابه تلقته منذ الطفولة عند فقدان أحد الوالدٌن بسبب الطبلق و تخلً والدها عنها

بؤن السبب الربٌسً لبلكتباب هو الحرمان من الحب و " كارل أبراهام"و هذا ما فسره 

االستجابة المإلمة لهذا الحب منذ الطفولة فمن هنا نستنتج أن فعل االؼتصاب ٌعتبر كحدث 

مفجر الضطراب االكتباب و من خبلل هذا نشخص أن فعل االؼتصاب الذي خلؾ من 

وراءه أعراض أحدثت تؽٌٌر و اضطرابات على تنظٌمها النفسً تمثلت فً االكتباب الحاد 

 .و القلق زٌادة على العدوانٌة اتجاه اآلخرٌن



   :ااثااثة راسة ااحااة 

:  البٌانات األولٌة 

 عالٌة   : االسم

  سنة  26: السن 

  أنثى : الجنس

  سورٌة  _حلب  _ 1991: تارٌخ ومكان المٌبلد

  ًوهران  : مكان اإلقامة الحال

  أنثى  4–  ذكر 1: عدد اإلخوة 

  ًالصؾ التاسع المتوسط  : المستوى الدراس

  جٌد: المستوى االقتصادي 

 

: السٌمٌابٌة العامة 

 : الشكل المورفولوجً  -

  1,62: القامة 

  78: الوزن 

  شقراء  : لون البشرة

  أخضر  : لون العٌنٌن

  بنً  : لون الشعر

  ًمهمل بشك واضح حٌث كانت تعتذر الحالة فً : الهندام و المظهر الخارج

.   أثناء عمل الجلسة فً المنزل عن مظهرها األحٌانبعض 

  جٌد ومفهوم و فً أول الجلسات الحظت قلة التواصل بالعٌنٌن : االتصال

. بٌنً و بٌنها و بٌنها و بٌن زوجها  

  تتحرك الحالة  )جلوس بشكل شبه جامد مع ثقل فً الحركة : التعبٌر الجسدي

 ( واضح بإحباطببطء و 

  اللؽة مفهومة جٌدة ، محتوى الكبلم مفهوم :التعبٌر اللؽوي ومحتوى الكبلم

نظرا لقرب ثقافة الحالة من ثقافتً أنا ك أخصابٌة معها ،الصوت كان هادئ 

. و منخفض فً أؼلب الوقت 

  باردة فً األؼلب ، بعد عدة جلسات أظهرت الحالة ؼضب : مبلمح الوجه

. واضح اتجاه ما حصل معها على وجهها من احمرار فً العٌنٌن و الوجه 

  ببلدة و شبه جمود فً انفعاالتها : المزاج و العاطفة . 

 



 : (الطلب النفسً )دراسة الشكوى 

قدمت الشكوى من طرؾ زوجها الذي أقنع الحالة بؤهمٌة الخضوع لجلسات نفسٌة  -

 .((ما حبٌت أخجله قد ما حاول معً قلت أجرب ))تساعد فً حٌاتهم 

 

:  مكان إجراء الجلسات النفسٌة  

 .(مبنى جمعٌة جزابر الخٌر)المكتب الخاص حٌث ٌتم استقبال الحاالت فٌه الكابن ب  (1

  .(المنظر الجمٌل  )الحدٌقة المطلة على البحر فً وهران  (2

. منزل الحالة لمعرفة كٌؾ تعٌش  (3

 

 :البٌانات العابلٌة

تتكون عابلة عالٌة من أمها و التً هً شبه المسٌطرة بالبٌت تعمل كربة منزل ، 

 عاما ، تعانً من فرط فً السمنة و مرض السكري ، والدها ٌعمل 68عمرها اآلن 

 عاما ،  72ٌعانً من أي مرض ، عمره  مع باقً األسرة الكبٌرة  فً الفبلحه ، ال

هم أصؽر منها و متزوجون اآلن ، ال ٌعانون من أي مرض ، عإخوة الحالة جمً

كان الكل  )وحسب قول الحالة فً ما ٌخص ردة فعلهم اتجاه ما حدث معها  

 (مستشرؾ و بدوا ٌقتل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سٌر حصت االقابالت الحااة ااثااثة

 

 .ٌمثل جدول سٌر المقاببلت للحالة الثالثة(: 3)ج ول                  

 

 المقاببلت إجراءتارٌخ مدتها محاورها المقاببلت 

التعرؾ على الحالة ووضع ( 1)المقابلة 
خطة العبلج  

 2016-11-12د  -50

 2016-11-25د -50التعرؾ على تارٌخ الحالة  ( 2)المقابلة 

مقابلة حرة للحدٌث بشكل عام ( 3)المقابلة 
 (تعزٌز العبلقة)عن حٌاة الحالة 

 2016-12-8د -50

 2016-12-16د -50تطبٌق مقٌاس بٌك  ( 4)المقابلة 

تفسٌر و شرح للحالة عن ( 5)المقابلة 
األعراض التً تعانً منها  

 2016-12-27د -50

تحدثت الحالة عن محاولتها ( 6)المقابلة 
لبلنتحار و كٌؾ أثرت فٌها  

 2017-1-4د -50

تحدثت الحالة عن صدمة ( 7)المقابلة 
اؼتصابها و كٌؾ عانت من 

أثرها  

 2017-1-15د -50

 كٌؾ تكٌفت مع صدمتها و ( 8)المقابلة 
كٌؾ تمٌت  ) اآلن إلىاستمرت 

 ( عاٌشه

 2017-1-23د -50

 

تحدثت الحالة عن صدمة ( 10)المقابلة 
زواجها و تخلً أهلها عنها  

 2017-2-8د -50

 إلىانتقال الحالة من سورٌة ( 11)المقابلة 
الجزابر و كٌؾ تؤقلمت مع 

. حٌاتها الزوجٌة

 2017-2-15د -50

 

 االكتباب المعاش أعراض هذه المقاببلت كانت كافٌة لتخطٌط برنامج عبلجً ٌؽطً إجماال

.   اآلن  إلىلدى الحالة و ٌجدر الذكر أن الحالة متابعة 

 

 

 

 

 



 :للخت االقابالت الحااة ااثااثة

 

:  نستعرض اآلن ملخص ألهم ما دار فً المقاببلت مع الحالة

أولى الجلسات تعرفت فٌها على الحالة و تارٌخها األسري المحافظ جدا و بنفس الوقت 

ر ))البعٌد عن االنفتاح و التعلٌم  حٌث كانت الحالة شؽوفة بالتعلم  ((بعٌد عن كل شً منوِص

قامت األسرة و بإصرار من أمها بمنعها من الذهاب للمدرسة  ((كبرت))ولكن و بحكم أنها 

 (( .  فضٌحةأدشر وجبلهم  خاٌفٌن كانو))خوفا علٌها 

تعرفت أٌضا على كٌفٌة تؤقلم الحالة مع حرمانها من التعلٌم ، محاولتها الدابمة الخروج من 

، تعرض الحالة ( ( بقدر اعمل شو ما بدي أنًكنت بدي افهمهم )) أهلها إذنالمنزل دون 

، عبلقة الحب الذي كانت ( ( عاٌفة حالها كانت أصبلهً ))للعنؾ اللفظً الدابم من األم 

 عالمحل و أتفرج كان و أنا بحب روح  إكسسواراتبٌبٌع))تعٌشه مع شاب تعرفت علٌه 

 لتحدٌد درجة االكتباب الذي تعانً "بٌك"، استخدمت مقٌاس ( ( بس مشان شوفوا أتحجج

ما عم حس ))منه الحالة بعد معرفة أؼلب أعراضه أثناء سرد الحالة لما تعٌشه من روتٌن 

، بمشاعر جامدة تسرد الحالة كٌؾ تم اؼتصابها فً نفس ( (انه فً طعمه ألي شً بالدنٌا 

لً ، قالً تعً   مشتاقكنٌرمحمد ، كان هداك الٌوم ))المحل الذي كانت تلتقً فٌه مع 

أتابع فً حال ال ترٌدٌن – تصمت الحالة – بس رحت كثٌرلعندي ،كان الوقت متؤخر 

 و عامل ضواو أكلال عادي ، رحت و هنٌك لقٌته جاٌب  ))تتابع الحالة _ التحدث ال بؤس 

 بس كثٌرؼرٌبة ، و كمان عامل شمع ، قعدت معه ، أكلنا ، بعدها كمشنً ،حاول ٌبوسنً 

 و أنا قعدت صرخ ضربنً عراسً و  خرسنً أواعًضربنً، و بلش ٌشلحنً   بعدتوا،أنا

تمٌز سردها بالجمود فً المشاعر ( ( ساواه إلً ساوى ، وبعدها مصدقةبمندٌلً لك ما كنت 

و لكن فً المقابلة التالٌة ، كان واضح الؽضب على وجهها و طلبت أن تتابع الحدٌث عن 

 واجعنً كثٌرهربت و كنت عم انزؾ و بطنً  ))كٌؾ عاٌشت تلك الصدمة ،وحٌث تابعت 

 كانت أمًشً ،   عالمشفى بس فقت ما تزكرتأخذونً أمً علً ، أخً و أؼمى، بالبٌت 

 ، كانت حٌاتً سودا ، أهلً لو عال بٌت أرجعتتلطم و أبً كان عم ٌبكً ، بعد أسبوعٌن 

صحلهم ٌقتلونً ما بٌقصروا ، أمً بٌوم قررت تزوجنً البن خالتً و هوه أهبل ،حاولت 

هربت لعند جارنا قرٌب ، )) الحالة انفعلت و تتفادى البكاء ، أنٌظهر ( (انتحر مرتٌن 

 منٌح معنا ، تحامٌت فٌه ، قام خطبنً ألبنوا و أنا ما قلت ال ، كثٌرمسإول هوه و كان 

 و جوزي خاؾ ٌقتلوه هوه كمان بتعرفً أنقتل حماي ألنه لهون أجٌناتجوزنا هنٌك و 

( . (الوضع 

 كنت مستؽربة من جوزي أولها))بسإال الحالة عن كٌؾ تؤقلمت مع الحٌاة الزوجٌة ؟  أتابع

و كٌؾ قبل فٌنً هوه أكبر منً ، بالنسبة لحٌاتنا الجنسٌة كنت مثل انو مبسوطة معو وهوه 

أردفت و هل دار بٌنكما حدٌث حول ما حدث ( (كان حاسس علً بس و هللا صبر معً 

 مل حكالً انه مانو ابن حرام و م بٌؽتصبنً ألنه مرة هون أخر و كثٌر آي ))معك ؟ 



، ( ( ، حاولت انتحر كمان هون بس هوه خاؾ مشان هٌك جبنً لعندك أنا مرتوبتعرفً انه 

 مرات كثٌر ما بعرؾ كٌؾ أجا ، هال ولد ))سؤلتها هل فكرت بطفلها وكٌؾ عبلقتها به 

( . (بٌصرلً   لً حٌعٌش فٌا ، بدي دٌر بالً علٌه بس ما بعرؾ شوعال دنٌابحزن علٌه و 

 التً تمت فٌه ، ما خلق جوا من الثقة بٌنً وبٌن الحالة ،  األماكنتنوعت الجلسات النفسٌة و 

. بالتالً بدأت بعملٌة العبلج النفسً 

 

 

: المستخدمة من قبل الحالة أثناء القٌام بالمقاببلتمٌكانزمات الدفاع 

  ٌظهر لدي الحالة انسحاب واضح من الحٌاة االجتماعٌة بعدم وجود : العزلة

.  او أي نشاط اجتماعً أصدقاء

  اتزوجت مشان ))، ((هادا قدر هللا ))من خبلل ما تقوله : التسامً و اإلعبلء

(( . أنا مانً بنت حرام ))، ((انستر 

  تتجنب التحدث مع أهلها و سعٌدة بتواجدها بالجزابر : التجنب والهروب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : ااحااةغشخٌت

 

ٌظهر لنا أن الحالة تعانً من اكتباب شدٌد حٌث بعد تطبٌق مقٌاس اختبار بٌك تحصلت 

 . 28على درجة 

 األعراض التً تعانً منها الحالة حالٌا بعد تعرضها لصدمة أهم بالتالً استنتجت 

:  سنوات 10االؼتصاب منذ أكثر من 

  الشعور بالذنب اتجاه ما حدث معها .

  األرق و عدم القدرة على النوم بعمق .

  محاولة االنتحار المتكررة .

  اإلحساس بالفشل و اإلرهاق الجسدي .

  العزلة و االنطواء .

  آالم فً البطن .

  فقدان للرؼبة الجنسٌة .

  فقدان االهتمام أو المتعة فً الحٌاة .

  تدنً فً الثقة .

  تركٌز ضعٌؾ .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: غحلٌل اانفسً انغائج االقابالت

 االنطواء و االرتكاز على الذات فً وجود إلىاختٌار األلوان و الهٌبة تمٌل فٌها الحالة - 

. البحث عن التؽٌٌر

الطابع االستنادي للحالة على ذات الفاحص ٌبرز هشاشة الحالة و البحث عن المساعدة - 

. نظرا لتعبها النفسً كتفسٌر نمط تكرار و تراكم الصدمات و اإلحباطات

سمات الشخصٌة االكتبابٌة تظهر من خبلل التعابٌر الوجهٌة و ٌفسر عند الحالة رؼم - 

 بموازاة األعراض الصدمٌة  الحالة التصلب الحركً الموضح من طرؾ صؽر سنها

 و عدم القدرة على التجاوز و المرونة تعانٌهالمحبطة، ٌفسر الكنؾ النفسً الحركً الذي 

. فً حل الوضعٌة اإلحباطٌة

حدوث الكنؾ فً العملٌات الفكرٌة بالصمت و الفقدان أمام ذكر تفاصٌل اؼتصابها ، كٌؾ - 

 تؤلمت و كٌؾ تصرفت أمها معها نفسره بإزاحة نحو المواضٌع التً تحمل رمزٌة 

 . اإلهمالالنظافة و 

 .كبت واضح لدى الحالة و نمط مقاومة متردد - 

 : لمتابعة الجلسات مع الحالة و تطبٌق البرنامج العبلجً استخدمت معها 

  ًالعبلج السلوك : 

  عقلنة ما حدث معها وتفسٌر األعراض التً عانت منها الحالة كرد فعل طبٌعً لمن

 .تعرض لصدمة كاالؼتصاب 

  تقوٌة الحالة من ناحٌة  الخٌار فً رؼبتها للتحسن و تعزٌز مفهوم سلطتها وقوتها

 .على التؽٌٌر 

  طلبت من الحالة القٌام ببعض التمارٌن الهادفة ل تقٌٌم مزاجها و تسجٌل المواقؾ

السارة و المإذٌة ، أٌضا بكتابة رسابل لنفسها و لكل من ترٌد أن تعبر له عن أي 

 .نوع من المشاعر سواء كانت اٌجابٌة أو سلبٌة كنوع من التفرٌػ النفسً

  قدمت للحالة طرق فً استخدام االسترخاء مبسطة باإلضافة إلى نصابح حول النوم

 .والتؽلب على األرق و االهتمام بالوقت

 : حاولت المساعدة فً تعزٌز الحٌاة االجتماعٌة لدى الحالة و اتصاالتها من خبلل 



 .الذهاب إلى نادي رٌاضً  لتفرٌػ الشحنات السلبٌة و تعزٌز السٌطرة على النفس  .1

الذهاب للجامع لقراءة و حفظ القرآن كنوع من االنجاز و تطوٌر الشعور بتقدٌر  .2

 .الذات 

أٌضا خصصت أكثر من مقابلة مع الحالة خارج البٌت إلبعادها عن الروتٌن و  .3

بالتعاون مع زوج الحالة لتخصٌص وقت مخصص فً األسبوع له معها نظرا 

 .لطبٌعة عمله التً تفرض علٌه الؽٌاب الدابم عن البٌت 

المتابعة و االستمرارٌة فً تطبٌق جدول النشاطات األسبوعً للحالة و الذي ٌخفؾ  .4

 . من مجال األفكار السلبٌة الناتجة عن العزلة التً عانت منها الحالة 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :  رابعة راسة ااحااة ال

: البٌانات األولٌة   

 سامر : االسم 

  سنة  36: السن

  ذكر: الجنس 

  سورٌة  _دمشق _ 1981: تارٌخ ومكان المٌبلد

  ًوهران  : مكان اإلقامة الحال

  أنثى  3:عدد اإلخوة 

  ًالسابع متوسطالصؾ : المستوى الدراس 

  جٌد: المستوى االقتصادي 

 

 : (الطلب النفسً )دراسة الشكوى 

من الحالة  (ابنً حٌاته ضاٌعه الزم ٌتعالج  )والدته قدمت الشكوى من طرؾ  -

أنا حدا خسارة أصبل ٌعٌش و أمً كاسرتنً ، بدي نام أو موت ما  ))شخصٌا 

 ( .(بتفرق

 

:  مكان إجراء الجلسات النفسٌة  

 

مبنى جمعٌة جزابر )المكتب الخاص حٌث ٌتم استقبال الحاالت فٌه الكابن ب  (4

 .(الخٌر

  .(المنظر الجمٌل  )الحدٌقة المطلة على البحر فً وهران  (5

 

: السٌمٌابٌة العامة 

 : الشكل المورفولوجً  -

  1,80: القامة 

  65: الوزن 

  شقراء  : لون البشرة

  زرقأ: لون العٌنٌن  

  أصفر ملًء بالشٌب: لون الشعر 

  ًجدا خصوصا أثناء ؼٌاب والدة الحالة مهمل : الهندام و المظهر الخارج

.  عنه 

  مع قلة التواصل بالعٌنٌن جٌد ومفهوم و فً أول الجلسات : االتصال .



  تتحرك الحالة  )جلوس بشكل شبه جامد مع ثقل فً الحركة : التعبٌر الجسدي

  .( واضح بإحباطببطء و 

  اللؽة مفهومة جٌدة ، محتوى الكبلم مفهوم :التعبٌر اللؽوي ومحتوى الكبلم

عال و نظرا لقرب ثقافة الحالة من ثقافتً أنا ك أخصابٌة معه،الصوت كان 

 . ملًء بالتردد و الؽضب

  البرود واضح ، تستفز و فٌها محاولة واضح الخفاء الحزن : مبلمح الوجه . 

  الحزن ، الؽضب: المزاج و العاطفة . 

 

  :السوابق األسرٌة 

 

، توفً وقد جراء 79عابلته مكونة من أب مرٌض و شبه ماكث بالبٌت بعمر  

 سنة 63على حسب قوله و تحس به دابما ، عمرها  ((حنونة ))الحرب بسورٌة ، أم 

و هً تعمل حالٌا فً صناعة أنواع الحلوى الشرقٌة فً الجزابر ، بعد ما كانت ربة 

، كان ك األب فً  (أصؽر منه جمٌعهم و متزوجات )منزل فً سورٌة ، أخواته 

منزلهم و متولً أؼلب المسإولٌة المادٌة ، ال تعانً عابلة سامر من أي أمراض 

 . نفسٌة متوارثة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :سٌر حصت االقابالت الحااة اارابعة

 

 . ٌمثل جدول سٌر المقاببلت للحالة الرابعة(:4)ج ول               

 

تارٌخ اجراء المقاببلت مدتها محاورها المقاببلت 

التعرؾ على الحالة ووضع ( 1)المقابلة 
خطة العبلج  

 2016-11-14د  -50

 2016-11-28د -50التعرؾ على تارٌخ الحالة  ( 2)المقابلة 

مقابلة حرة للحدٌث بشكل عام ( 3)المقابلة 
 (تعزٌز العبلقة)عن حٌاة الحالة 

 2016-12-11د -50

 2016-12-19د -50تطبٌق مقٌاس بٌك  ( 4)المقابلة 

تفسٌر و شرح للحالة عن ( 5)المقابلة 
األعراض التً تعانً منها  

 2016-12-25د -50

 عن صدمة اؼتصابه و  ٌتحدث( 6)المقابلة 
أثرها ومعاناته مع الوضع فً 

 .سورٌة

 2017-1-4د -50

قمت بالتشخٌص ، و شرحه ( 7)المقابلة 
 .للحالة و تحوٌلها للمختص 

 2017-1-12د -50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :للخت االقابالت الحااة اارابعة

 

:  نستعرض اآلن ملخص ألهم ما دار فً المقاببلت مع الحالة 

 و المتدٌن بشكل األسري المحافظ جدا أولى الجلسات تعرفت فٌها على الحالة و تارٌخه

أٌام ما كانت الدنٌا ؼٌر  ))، حٌث أشار إلى أنه  حافظ للقرآن منذ صؽره  الفت 

.))  

 ، مدى تحمل الحالة لمسإولٌة البٌت و عمله عند عمه نظرا لمرض والدهتعرفت أٌضا على 

أٌضا و زوجت ،و بعٌد عن الطٌش  ((ما بضٌع فرض أنا كنت ))وكٌؾ كان ملتزما بدٌنه 

التً كان ٌعٌشها مع ابنة عمه وكٌؾ أثر رفض ، عبلقة الحب ( (خواتً انستروا الحمد هلل

أنا مالً )) عن وضع الحالة الٌوم ،((كان بٌعرؾ معدنً منٌح بس قتلنً وقتا ))عمه له 

(( ٌظهر مدى الٌؤس من الحٌاة و كٌؾ أن السبب الوحٌد فً حٌاته هً أمه ( (شؽل بهالدنٌا 

، تحدث أٌضا عن كٌفٌة مجٌبه للجزابر هو ووالدته وأخواله االثنٌن بعد ما فقدوا أؼلب 

الؽوطة انقصفنا ، مات أبً و  والد أختً الكبٌرة ،هربنا هبل نحنا شً ))أفراد عابلتهم فً 

الذي تعانً منه  استخدمت مقٌاس بٌك لتحدٌد درجة االكتباب ،( (بالشرق و شً بالؽرب

الحالة بعد المقابلة الثالثة حٌث أن التشخٌص األولً كان واضحا بؤنه اكتباب ولكن أردت 

التؤكد أي درجة او شدة هذا االكتباب ، بالمقابلة التالٌة تحدثت الحالة عن زواجه الفاشل 

أتابع بتساإل ((اتزوجت وقت الحرب عالماشً ، بس فقست ، صار بدا تعٌش ؼٌر ))

بالحرب كنا ببٌت عمً الن منطقتهم هادٌة شوي ، أنا و أمً  ))؟ ٌتابع  ((ؼٌر كٌؾ ٌعنً))

و مرتً ، هنٌك قررنا نهاجر ، بس الزم نبعت النسوان أول و أمنا علٌهم مع خالً الكبٌر ، 

أجوا هنه عالجزابر و أنا هنٌك مع عمً ، عمً كان ٌتعاطى و أنا كنت بعرؾ ، المهم ، 

عمً اؼتصبنً هوه و رفٌقوا - ٌتابع بانفعال شدٌد -أمنا عالعٌلة كلها صاروا برا سورٌة 

(( الحٌوان دمرنً ))ٌتابع _ ٌبكً بانفعال شدٌد _، ( (قبل م أجً عالجزابر ب أسبوع 

أتابع بسإال الحالة عن كٌؾ تصرؾ فً وقتها و بادراكً التام كم أن الوضع مإلم و __

ٌتابع بؤسلوب سرٌع  ((ما صارلً شً اجٌت عهون ،و  أمً عرفت  ))__ صعب 

تعاطٌت و سكرت هون ومن وقتها لهبل مش عارؾ أنا أنام مش  قادر ، لو  ))بالحدٌث 

تنهار الحالة بالبكاء ، تؤخذ الحالة وقتها __ ((بحسن اقتل حالً أو هللا ٌاخدنً اشرؾ و هللا 

فً الهدوء و بطرٌقة ؼٌر مباشرة أنهً المقابلة بتؽٌٌر الموضوع  بالحدٌث عن وهران و 

 . األماكن المفضلة لدٌه فٌها 

أحدد موعد لمقابلة أخٌرة أشرح له فٌها تقدٌري لثقته الكبٌرة و بؤهمٌة التحوٌل لطبٌب 

. مختص باألمراض العقلٌة مع شرح لماذا 

 

 

 



 :ااغشخٌت 

 

 درجة ٌظهر لنا أن 41بعد نتٌجة اختبار مقٌاس بٌك و التً كانت عالٌة جدا محددة ب 

:الحالة كانت تعانً من اكتباب حاد جدا ، و ٌوضح بؤهم األعراض المستخرجة   

  الشعور بالفراغ 

    اضطراب المعدة و األمعاء 

  اإلحساس بالٌؤس وعدم اإلحساس بالرضى 

  التفكٌر باالنتحار 

  اإلدمان 

  اضطرابات فً النوم 

 فقدان الوزن 

  عدم التناسق فً سرد األحداث و تسارع فً األفكار 

  نقصان الشهوة الجنسٌة. 

 نقصان واضح فً تقدٌر الذات. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: لغابعة ااغحلٌل اانفسً اللقابالت   

 

:بعد التعرؾ على الحالة و التوصل الً تفسٌر أهم ما مرت به   

 صدمة االؼتصاب و مرور الحالة بكامل أعراضها

 . مشكلة اإلدمان التً استخدمتها الحالة كنوع من الهروب من الواقع

  صدمة التعرض لخٌانة من الزوجة ، و كبت الحالة لهذه الصدمة حٌث تم التعرؾ

 .على هذه الصدمة من الوالدة

 مشاكل النوم التً أرقت الحالة . 

  عدم القدرة على التؤقلم مع الحٌاة والمحاولة المواصلة فقط ألجل الوالدة. 

 الحٌاة القاسٌة و تحمل المسإولٌة المبكر عند الحالة . 

نظرا لصعوبة الحالة ووضعها الحساس قمت بتحوٌلها لطبٌب أمراض عقلٌة و نفسٌة لٌحدد 

  .طرٌقة التعامل معها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :االسغنغاج ااعام اجلٌع ااحاالت 

 

على " بٌك"من خبلل الجدول التالً الذي ٌمثل نتابج التً تحصلنا علٌها بعد تطبٌق اختبار 

 :الحاالت الذي هو كالتالً

 

 نوع االكغئاب  رجة االكغئاب أفرا  ااعٌنة

 الحالة األولى- 
 الحال الثانٌة-
 الحالة الثالثة- 
 الحالة الرابعة- 

  درجة55

  درجة28

  درجة28

  درجة41

 اكتباب حاد جدا
 اكتباب شدٌد
 اكتباب شدٌد

 اكتباب حاد جدا

 

 .لبلكتباب لكل أفراد العٌنة" بٌك" ٌوضح نتابج اختبار (:5)ج ول رقم           

 

من خبلل دراستنا للحاالت على اختبلؾ ثقافتها و مستوٌاتها االجتماعٌة و األكادٌمٌة  نستنتج

و حتى الجنسٌة بان مرض االكتباب متواجد و بدرجات ال تقل عن الشدٌد، ما ٌبرهن لنا 

صحة الفرضٌات التً وضعناها و قمنا بدراستها ، و قد تم التوصل أن بعض الحاالت 

المتعرضة لبلؼتصاب نشإوا فً محٌط اسري شبه المتفكك و بعٌد عن المراقبة و التوجٌه 

و أما اإلفراط فً المراقبة و الضؽط، بالتالً و بعد تعرضهم لصدمة االؼتصاب طوروا 

أعراضا باثولوجٌة زادت من حدة ظهور االكتباب نظرا لكبتهم تلك األعراض و تعرضهم 

 . لئلحباط الدابم وصل بهم إلى محاولة االنتحار حتى أكثر من مرة

 

 

 

 

 

 



:خالصة  

 

رؼم صعوبة متابعتنا للحاالت و حساسٌة هذا الموضوع بالنسبة لهم و لنا كؤخصابٌٌن 

نفسٌٌن إلى أننا تمكنا من التطرق لدراسة الفرضٌات الخاصة بموضوعنا مع احترام مجالهم 

النفسً و وضعهم االجتماعً و األسري، حٌث حاولنا بخبرتنا المتواضعة وضع برنامج 

لبلستمرارٌة فً متابعتهم حتى بعد انتهابنا من أهدافنا الخاضعة لموضوع محل الدراسة، و 

.ذلك مراعاة ألخبلقٌات مهنتنا  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:خالساافصل ال  

عرض و غفسٌر و لناقشة اافرضٌات و غحلٌل 

 نغائج اابحث
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



:لناقشة اافرضٌة اارئٌسٌة  

 

تمثلت فرضٌاتنا األساسٌة بؤن التعرض لبلؼتصاب ٌإدي إلى ظهور االكتباب على اختبلؾ 

:أٌدٌولوجٌة المؽتصب و من هنا ٌظهر لنا بعد دراستنا العٌادٌة اٌجابٌة هذه الفرضٌة  

:حٌث تبٌن لنا أنه   

بالنسبة للحاالت المنتمٌة للمجتمع السوري او الجزابري تم التعامل معهم بطرٌقة مختلفة - 

:مع فعل االؼتصاب حسب االختبلؾ بٌن المناطق المدنٌة و المناطق الرٌفٌة  

إن أخذنا مثال الحالة األولى و الثانٌة التً تنتمً إلى المجتمع الجزابري قد عانوا من - 1

االكتباب الحاد جدا بسبب تعرضهما لبلؼتصاب من طرؾ األب و األستاذ و كنتٌجة عن 

. هذا االنتهاك تسبب لدٌهم خوؾ من ردة فعل األسرة و المجتمع  

تعاملت معها األسرة بطرٌقة قاسٌة محاولٌن التخلص " عالٌة"حٌث ظهر لنا أن الحالة - 2

منها لتزوٌجها بؤحد األقارب المجانٌن ما دفع بها للجوء إلى الجار الذي لم ٌكن من أصل 

رٌفً و الذي زوجها البنه و اعتنى بها ، بما انه لدٌه سلطة و منصب جٌد  رضخت األسرة 

له، كل هذه األحداث أثرت بشكل كبٌر على نفسٌة الحالة الثالثة و على جهازها النفسً و 

. بالتالً طورت أعراض االكتباب خصوصا مع فقدانها لمصدر تثق به  

أما بالنسبة للحالة الرابعة و ألنه ذكر ٌنتمً إلى ثقافة المدٌنة فهو األخر عانى من صدمة - 3

كبٌرة جراء اؼتصابه من عمه و صدٌق عمه مما أدى به إلى عدم القدرة على تقبل الحادث 

. و الذي أزم وضعه النفسً لدرجة أوصلته إلى االكتباب الحاد  

ٌظهر لنا هنا أن جمٌع الحاالت عانوا من االكتباب على اختبلؾ شدته جراء طرٌقة تعامل 

مجتمعاتهم بشكل عام  و أسرهم بشكل خاص و هذا ما ٌثبت لنا صحة الفرضٌة الربٌسٌة 

.التً وضعناها  

 

 

 

 

 



:لناقشة اافرضٌات اافرعٌة  

 

:الفرضٌة الفرعٌة األولى  

تإثر نوعٌة التكفل بالعبلج النفسً للمؽتصب إلى العودة للحٌاة الطبٌعٌة و التخلص من - 

. اثر االؼتصاب بشكل أفضل  

:حٌث تبٌن لنا من خبلل متابعتنا للحاالت   

ظهر لنا تجاوب واضح مع البرنامج العبلجً الذي وضعناه " عالٌة"مع الحالة الثالثة - 1

لها، و هذا بدلٌل التزام الحالة بمواعٌد الجلسات النفسٌة و إظهار الرؼبة فً التحسن و هذا 

:كان بسبب   

.وجود من ساعدها أثناء تعرضها لتلك الصدمة: أوال  

.تواجدها فً بلد جدٌد عزز لدٌها الرؼبة فً التؽٌر: ثانٌا  

.تفهم زوجها لوضعها و لما تعانٌه و إٌمانه بقدرتها على التحسن: ثالثا  

اختلؾ التعامل معه كحالة نظرا لوضعه الحساس الناتج " سامر" مع  الحالة الرابعة – 2

حٌث اظهر لنا عدم قدرة " زنا المحارم"عن تعرضه الؼتصاب من شخصٌن و من نوعٌة 

: واضحة على التكٌؾ و فقدان للتوازن لحٌاته من خبلل  

، و خٌانة زوجته له خوفا من  (االؼتصاب)كبته و عدم تحدثه عن ما حدث له : أوال

.  الوصمة  

.هروبه إلى اإلدمان كحل للنسٌان و اضطرابات النوم التً ٌعانً منها: ثانٌا  

فهً األخرى " سامر"فوضعها ال ٌختلؾ عن حالة " أمٌنة"أما مع الحالة األولى - 3

و الذي كان من قبل والدها ما خلؾ لدٌها " زنا المحارم"تعرضت لبلؼتصاب من نوع 

صدمة نفسٌة حادة أدت بها إلى االكتباب ، مما صعب علٌنا القدرة على التعامل معها 

.خصوصا  بسبب فقدانها للثقة مع اآلخرٌن و ارتٌاحها لهم  

التعامل معها كان شبٌه بالتعامل مع الحالة األولى من حٌث " خدٌجة"الحالة الثانٌة  -1

القابلٌة للتحسن فمع دعم والدتها لها سهل علٌنا التواصل معها و استخدام تقنٌات 

عبلجٌة تساعدها فً تخطً أزمة تعرضها لبلؼتصاب و من ثم التؽلب على 

.االكتباب  



: نغٌجة  

تواجد الدعم النفسً من الوسط األسري أو المجتمع حتى و لو كان بسٌط بعد التعرض 

مباشرة لصدمة االؼتصاب ، ٌساهم فً التقلٌل من حدة االكتباب الذي قد ٌتعرض له 

.المؽتصب  

تواجد التدخل النفسً من قبل أخصابٌٌن نفسٌٌن ٌخفؾ بعد التعرض مباشرة لصدمة - 

االؼتصاب و قد ٌلؽً كلٌا احتمالٌة تعرضهم لمرض كاالكتباب و ٌساعدهم بشكل 

.واضح و فعال للعودة لحٌاتهم بشكل طبٌعً  

 

:الفرضٌة الفرعٌة الثانٌة  

.هوٌة المؽتصب و طرٌقة فعل االؼتصاب تإثر فً حدة االكتباب لدى المؽتصب-   

:نتطرق لهوٌة المؽتصب: أوال  

اؼتصاب "صدمة االؼتصاب من نوع " خدٌجة"و " عالٌة"عانت الحالتٌن الثانٌة و الثالثة - أ

.ٌتضمن عنؾ جسدي و لفظً أدى بهم إلى تطوٌر أعراض تلك الصدمة إلى اكتباب" سادي  

زنا "صدمة االؼتصاب من نوع " أمٌنة"و " سامر"عانت الحالتٌن األولى و الرابعة - ب

مما أثرت فً سٌرورة توازن حٌاتهم و فعلت الكثٌر من األعراض النفسٌة الحادة " المحارم

.و المزمنة ترجمت بمرض االكتباب الحاد جدا  

:نتطرق إلى طرٌقة فعل االؼتصاب: ثانٌا  

نوعٌة االؼتصاب السادي الذي تعرضوا له بطبٌعته " خدٌجة"و " عالٌة"بالنسبة ل - أ

ٌتضمن العنؾ الجسدي كما ذكرناه فً فصل االؼتصاب و لم ٌفاجا الحالتٌن تعرضهما 

.للضرب أثناء االؼتصاب فبالنسبة لهما العنؾ كان ردة لفعل المؽتصب بعد مقاومتهم له  

لم ٌتواجد العنؾ الجسدي، ألمهم كان نفسٌا و صادما أكثر " أمٌنة"و " سامر"بالنسبة ل - ب

.منه جسدٌا  

:نغٌجة  

على عكس طرٌقة " حدة االكتباب"ٌظهر لنا أن هوٌة المؽتصب تلعب دورا أساسٌا فً - 

.فعل االؼتصاب  

 



:غحلٌل اانغائج ااعالة ال راسة  

 

:استخدمنا فً هذا البحث   

 تطرقنا فٌها لموضوع االؼتصاب و أنواعه و موضوع االكتباب و تعلمنا :دراسة نظرٌة

.كٌفٌة تشخٌص مرض االكتباب عند المؽتصبٌن   

 استخدمنا فٌها دراسة الحالة ، المنهج العٌادي ، مقٌاس اختبار بٌك، و مع :دراسة تطبٌقٌة 

متابعة الحاالت حاولنا توظٌؾ قدراتنا كؤخصابٌٌن نفسٌٌن  لتحسٌن و التخفٌؾ من 

. األعراض التً عانوا منها   

ٌجدر الذكر أنه وجب علٌنا التمتع بمقاومة نفسٌة أمام الحاالت للتمكن من اإلصؽاء الجٌد 

.لهم، وفهم ما ٌقولون وما وراء ما ٌقولون  

و بالتالً تحس الضحٌة  (المعتدي )النتابج التً توصلنا إلٌها ال تلؽً أهمٌة عقاب الفاعل 

 . بؤن المعتدي لم ٌنج بفعلته

الحاالت التً تعرفنا علٌها فً األؼلب لم تتواصل مع أي من األخصابٌٌن النفسٌٌن من قبل 

وهذا ما أدى إلى تدهور أوضاعهم و بالتالً حاولنا تعزٌز العامل الدٌنً و المعتقدات 

.للمساهمة فً استمرارٌة تحسنهم بعد إنهاء الجلسات معهم   

االؼتصاب فعل مإلم جدا و أن تجد الضحٌة من ٌتفهمها و ال ٌحكم علٌها كمذنب نقطة تلعب 

.دورا أساسٌا  كبداٌة لتؽلبهم على االكتباب   

األسر ،  )كان من الواضح لنا أهمٌة تواجد بٌبة مساعدة موثوق بها و متفهمة للحاالت 

حٌث إن انعدام هذه األخٌرة ٌعزز االكتباب الحاد والمزمن و عزلة  (المدرسة ، األطباء 

. صعبة ال ٌمكن كسرها بسهولة   

موضوع دراستنا حساس مدى صعوبته كانت كبٌرة، حٌث ظهرت لنا أهمٌة و عمق 

تخصصنا و أثره الكبٌر على الحاالت المؽتصبة، ففرضٌاتنا التً وضعناها ساهمت و بشكل 

كبٌر إن كان على األقل بالنسبة لنا فً إبراز جوانب عدٌدة لشخصٌة المؽتصب و المؽتصب 

و كٌفٌة تطوٌر المتعرض لبلؼتصاب لمرض االكتباب و مدى تؤثٌرنا فً تحسن الحاالت 

. عند تدخلنا فً الوقت المناسب  

 

 



:خاغلة اابحث  

 

هدؾ البحث هو محاولة التعرؾ على المعاش النفسً للحاالت المؽتصبٌن، حٌث أصبح فعل 

االؼتصاب من المشكبلت االجتماعٌة المنتشرة فً العالم بنسب متفاوتة من منطقة إلى 

.أخرى، تمس الفرد أوال و المجتمع ثانٌا  

 و من خبلل هذه الدراسة التً أجرٌناها على عٌنة تمثلت فً حالتٌن عانوا من اكتباب جراء 

فعل االؼتصاب نهدؾ للتقرب و بعمق للتعرؾ عن أهم المراحل التً عانت فٌها هذه 

الشرٌحة من ضؽوطات نفسٌة بسبب صدمة االؼتصاب حٌث أظهرت نتابج الدراسة 

استخدام و استعمال الحالتٌن ألسالٌب المواجهة السلبٌة و الذي أدت بهم إلى اكتباب بسبب 

.الحدث الصدمً الذي هو فعل االؼتصاب  

حٌث تحصلنا على النتابج التالٌة بان المتعرضٌن لبلؼتصاب ٌستعملون استراتٌجٌات سلبٌة 

الخ أمام الضؽوطات النفسٌة التً تؤتً جراء صدمة ...كاالنعزال و االستسبلم و لوم الذات 

.  االؼتصاب و التً تإدي بهم إلى اكتباب  

حٌث تساعد هذه الدراسة الممارس اإلكلٌنٌكً فً فهم أوسع لمشاكل و االضطرابات التً 

ٌتعرضوا إلٌها المؽتصبٌن و التً تإدي بهم إلى اكتباب فً األخٌر أن لم ٌتم التكفل بهم من 

.الناحٌة النفسٌة و الطبٌة  

و من هنا ٌمكن وضع او اقتراح طرق و برامج عبلجٌة تساهم فً مساعدة و التكفل 

بالجانب النفسً للمتعرضٌن لبلؼتصاب و تقدٌم برامج و أنشطة التدخل العبلجً المبلبمة 

.للتؽلب على االكتباب او التخفٌؾ من حدته على األقل  

 

 

 

 

 

 

 



:غوصٌات و اقغراحات ال راسة  

 

كؤخصابٌٌن نفسانٌٌن و باحثٌن فً علم النفس ٌجب العمل على برنامج توعٌة المجتمع - 1

على احتمالٌة وقوع مثل هذه الحوادث و التؤكٌد على أهمٌة دور األهالً فً متابعة األبناء 

.من الجانب النفسً و االنفعالً و كذا تؽٌرات التً تظهر علٌهم، و التوعٌة المستمرة لهم  

لبعض الحاالت الذٌن كانت جنحتهم االؼتصاب و  (دراسة حالة)إجراء دراسة نوعٌة - 2

.محاولة التعرؾ بعمق عن األسباب الحقٌقٌة التً أدت بهم إلى عمل ذلك  

التركٌز على برامج التوعٌة الدٌنٌة و تنمٌة الوازع الدٌنً عن ما ٌترتب لمثل هذه - 3

.األحداث و لما لها من نتابج و أثار أخبلقٌة و نفسٌة حادة  

زٌادة االهتمام بالمتعرضٌن لبلؼتصاب و تقدٌم كافة أنواع الدعم الممكن للتخفٌؾ مما قد - 4

ٌتعرضن له من صدمة و ضؽوط ٌمكن أن تإثر على توافقهم النفسً و تإدي بهم إلى 

.اكتباب  

تطوٌر مستوى الخدمات النفسٌة و االجتماعٌة و توفٌر عٌادة او مراكز نفسٌة و - 5

أخصابٌٌن نفسٌٌن و اجتماعٌٌن لمساعدة المتعرضٌن لصدمة االؼتصاب و تحقٌق لهم أعلى 

.   قدر من التوافق النفسً  

تكاثؾ الجهود بٌن مإسسات الدولة و المراكز الصحٌة و النفسٌة لتوفٌر الرعاٌة - 6

الصحٌة و النفسٌة و عبلج هذه الحاالت التً تحتاج إلى عبلج فورا دون تؤخر فً توجٌههم 

.و عبلجهم  

إعادة برامج متطورة لدعم التوافق النفسً و االجتماعً للمتعرضٌن لبلؼتصاب و - 7

مساعدتهم  و تدرٌبهم على خطوات و مهارات ضبط النفس و التحكم فً االنفعاالت و كٌفٌة 

.تكٌفهم فً المجتمع و تخطً مرض االكتباب  

االستفادة من وسابل اإلعبلم فً زٌادة دعم المجتمع و توعٌتهم لمثل هذه الجرابم و - 8

.بالمشكبلت و االضطرابات التً تصاحب هذا الفعل اإلجرامً  
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 :االكغئاب" بٌك"اانت ااكالل القٌاس 

 (*)اقرأ كل عبارة على حدة و اختار منها العبارة التً تناسب مشاعرك اآلن ثم ضع عبلمة 

:أمام العبارة المختارة، الرجاء قراءة كل مجموعة بؤكملها قبل اختٌار العبارة المناسبة  

:الحزن- 1  

.ال اشعر بحزن- ا  

.اشعر بحزن او هم- ب  

.اشعر بحزن و مهموم طول الوقت و ال استطٌع التخلص من ذلك- ج  

.أنا حزٌن جدا او ؼٌر سعٌد بدرجة مإلمة- د  

.أنا حزٌن جدا او ؼٌر سعٌد بدرجة ال ٌمكننً تحملها- ه  

    :التشاإم- 2

.لست متشابما او شاعرا بهبوط فً همتً بالنسبة إلى المستقبل- ا  

.اشعر بهبوط فً همتً بالنسبة للمستقبل- ب  

.اشعر انه لٌس لدي ما أتطلع إلى تحقٌقه- ج  

.اشعر أننً ال استطٌع التؽلب على متاعبً أبدا- د  

.اشعر أن مستقبلً ٌابس و أن األمور لن تتحسن أبدا- ه  

:الفشل- 3  

.ال اشعر أننً شخص فاشل- ا  

.اشعر أننً فشلت أكثر من أي شخص آخر- ب  

.اشعر أن ما حققته ال قٌمة له، و من الضالة بحٌث ال ٌستحق الذكر- ج  

حٌن أفكر فً حٌاتً الماضٌة ال أجد منها ؼٌر سلسلة متصلة من صور اإلخفاق و - د

.الفشل  

اشعر أننً فاشل تماما حٌن أفكر فً نفسً كشخص ٌقوم بدوره فً الحٌاة و علٌة واجب - ه

.نحو بٌته و أوالده و عمله  



:عدم الرضا- 4  

.لٌس هناك ما ٌجعلنً ؼٌر راض اآلن- ا  

.اشعر أننً زهقان و ضجران فً اؼلب األحٌان- ب  

.لم اعد استمتع باألشٌاء التً كانت مصدرا لمتعتً من قبل- ج  

.لم اعد أجد فً أي وقت شا ما ٌرضٌنً- د  

.أنا مستاء جدا و ساخط على كل شا- ه  

:الذنب و الندم- 5  

.لٌس هناك ما ٌشعرنً أننً مذنب- ا  

.كثٌرا ما اشعر أنً سًء و تافه و ال قٌمة لً- ب  

.اشعر أننً مذنب تماما- ج  

.اشعر أننً دابما سًء او حقٌر فعبل- د  

.اشعر أننً شدٌد السوء او حقٌر جدا- ه  

:العقاب- 6  

.ال اشعر أعاقب اآلن بشكل ما- ا  

.لدي شعور بانً سوؾ ٌحدث لً مكروه- ب  

.اشعر أنً أعاقب اآلن او أنً سؤعاقب حتما- ج  

.اشعر أنً استحق أي عقاب ٌنزل بً- د  

.أرٌد أن أعاقب على كل ما ارتكبت من ذنوب- ه  

:النفس- 7  

.ال اشعر باي نوع من خٌبة األمل فً نفسً- ا  

.أنا ؼٌر راضً عن نفسً- ب  

.خاب أملً فً نفسً- ج  



.اشعر بالقرؾ من نفسً- د  

.اكره نفسً- ه  

:اللوم- 8  

.ال اشعر بانً أسوء من أي شخص آخر- ا  

.أنا شدٌد االنتقاد لنفسً على ما بها من ضعؾ او ما تقع فٌه خطا- ب  

.ألوم نفسً على كل خطا ٌحدث- ج  

.اشعر اآلن أنً المسإول عن كل ما ٌحدث حولً من سوء او ما ٌقع من أخطاء- د  

:أفكار انتحارٌة- 9  

.ال أفكر فً إٌذاء نفسً باي شكل- ا  

.تساورنً فكرة األضرار بنفسً لكن لن اسعً لتحقٌقها- ب  

.اشعر انه من األفضل لً أن أكون مٌتا- ج  

.اشعر انه من األفضل لعابلتً أن أكون مٌتا- د  

.لدي خططا محددة لبلنتحار- ه  

.سؤقتل نفسً إذا استطعت- و  

:البكاء- 10  

.ال ابكً دون مبرر او أكثر مما ٌقتضٌه الموقؾ- ا  

.ابكً اآلن أكثر مما اعتدت من قبل- ب  

.ابكً طول الوقت و ال استطٌع منع نفسً من البكاء- ج  

.ال استطٌع البكاء اآلن على اإلطبلق مع رؼبتً الشدٌدة فً البكاء بحرقة- د  

:الضٌق- 11  

.طبعا اآلن لٌس أكثر حدة مما كنت طول عمري- ا  

.احتد او أتضاٌق اآلن بسهولة أكثر مما كنت من قبل- ب  



.ٌحتد طبعً و تسهل اسارتً طول الوقت- ج  

لم اعد اؼضب او احتد اآلن على الطبلق و لم تعد تستفزنً كل األشٌاء التً كانت - د

.تثٌرنً من قبل  

:االهغلام- 12  

.لم افقد اهتمامً بمن حولً- ا  

.أصبحت اآلن اقل اهتماما باآلخرٌن عما كنت من قبل- ب  

.فقدت معظم اهتمامً باآلخرٌن حولً و تضابل شعوري بهم- ج  

.فقدت اهتمامً باآلخرٌن تماما و لم اعد أعبا بهم على اإلطبلق- د  

:ااقرار و ااغر  - 13  

.اتخذ القرارات فً مختلؾ األمور بنفس الكفاءة التً اعتدت علٌها طول عمري- ا  

.أنا اآلن قلٌل الثقة فً نفسً فٌما ٌتصل باتخاذ قرار ما- ب  

.عندي صعوبة كبٌرة فً اتخاذ القرارات- ج  

.ال ٌمكننً اتخاذ أي قرار على اإلطبلق- د  

:ااشكل و ااصورة- 14  

.ال اشعر أن شكلً ٌبدو اآلن أسوا حاال مما كان من قبل- ا  

.ٌقلقنً اآلن أنً أبدو اكبر سنا و شكلً ؼٌر مقبول- ب  

.اشعر أن هناك تؽٌرات دابمة تطرأ على شكلً و تجعله ؼٌر مقبول من الناس- ج  

.أجد انه البد أن اضؽط على نفسً بشدة لكً اعمل أي شا- د  

.ال ٌمكننً اآلن القٌام باي عمل على اإلطبلق- ه  

:هبوط لسغوى ااكفاءة و ااعلل- 15  

.اعمل بنفس الكفاءة كما كنت من قبل- ا  

.احتاج إلى مجهود خاص لكً أبدا شٌبا- ب  

.ال اعمل بنفس الكفاءة التً كنت اعمل بها من قبل- ج  



.ادفع نفسً بمشقة لكً اعمل أي شًء- د  

.اعجز عن أداء أي عمل على اإلطبلق- ه  

:اضطرابات اانوم- 16  

.أنام جٌدا كما تعودت- ا  

.استٌقظ مرهقا فً الصباح أكثر من قبل- ب  

.استٌقظ من ساعات مبكرة عن ذي قبل، و اعجز عن استبناؾ نومً - ج  

.استٌقظ مبكرا جدا و ال أنام بعدها حتى و أن أردت- ه  

:ااغعب و ااقابلٌة اإلرهاق- 17  

.ال اتعب بسرعة أكثر من المعتاد- ا  

.اشعر بالتعب و اإلرهاق أسرع من قبل- ب  

.اشعر بالتعب حتى لو لم افعل شٌبا- ج  

.اشعر بالتعب الشدٌد لدرجة العجز عن عمل اي شًء- د  

:فق ان ااشهٌة- 18  

.شهٌتً للطعام لٌست أسوا من قبل- ا  

.شهٌتً لٌست جٌدة كالسابق- ب  

.شهٌتً أسوا بكثٌر من السابق- ج  

.ال اشعر بالرؼبة فً اآلكل بالمرة- د  

:غناقت ااوزن- 19  

.وزنً تقرٌبا ثابت- ا  

. كحجم من الوزن3فقدت أكثر من - ب  

. كحجم6فقدت أكثر من - ج  

. كحجم10فقدت أكثر من - د  



:غأثر ااطاقة ااجنسٌة- 20  

.لم أالحظ أي تؽٌرات حدٌثة فً رؼبتً الجنسٌة- ا  

.أصبحت اقل اهتماما بالجنس من قبل- ب  

.قلت رؼبتً الجنسٌة بشكل ملحوظ- ج  

.فقدت تماما رؼبتً الجنسٌة- د  

:االنشمال بااصحة- 21  

.لست مشؽوال على صحتً أكثر من السابق- ا  

أصبحت مشؽوال على صحتً بسبب األوجاع و األمراض، او اضطرابات المعدة و - ب

.اإلمساك  

انشؽل بالتؽٌرات الصحٌة الذي تحدث لً لدرجة أننً ال استطٌع أن أفكر فً أي شًء - ج

.أخر  

(74، ص1998عبد الستار إبراهٌم، .د).أصبحت مشؽوال تماما بؤموري الصحٌة- د  

  

 
 

 

 

 



:الحااة األواى" بٌك"ج اول غطبٌق اخغبار   

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌؾضْ  )عٍّخ االعزفغبس األٌٚٝ   اإلعزغبثخ 

(0) .ئٕٟٔ ال اشؼش ثبٌؾضْ    

(1) .ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ فٟ ثؼط األؽ١بْ    

(2) اشؼش ثبٌؾضْ غ١ٍخ اٌٛلذ ٚال اعزط١غ اٌزخٍص  

.ِٓ ٘زا اٌشؼٛس  

 

(3) ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ ٚاٌزؼبعخ ٌذسعخ ال اعزط١غ  

.اؽزّبٌٙب  

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً )عٍّخ االعزفغبس اٌضب١ٔخ 

) 

 اإلعزغبثخ

(0)   .  ئٕٟٔ ٌغذ ِزشبئّب ثشأْ اٌّغزمجً 

(1)    . أشؼش ثبٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً 

(2) .ٖ اشؼش أٗ ال ٠ٛعذ ٌذٞ ِب اغّؼ اٌٛصٛي اٌٟ    

(3) اشؼش ثأْ اٌّغزمجً ال أًِ ف١ٗ ٚاْ ٘زا اٌٛظغ  

 .ِٓ غ١ش اٌّّىٓ رغ١١شٖ

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اإلؽغبط ثبٌفشً )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ   اإلعزغبثخ 

(0)   ال اشؼش ثإٟٔٔ شخص فبشً ثشىً ػبَ 

(1) اشؼش ثإٟٔٔ أٚاعٗ ِٓ اٌفشً أوضش ِّب ٠ٛاعٙٗ  

. اٌؼبدٞاإلٔغبْ  

 

(2) فاْ وً ِب ‘ ػٕذِب أظش ئٌٝ ؽ١برٟ اٌّبظ١خ  

 .  أساٖ اٌىض١ش ِٓ اٌفشً

 

(3) . فبشً فشالً ربِب ئٔغبْاشؼش ثإٟٔٔ    (×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌغخػ ٚػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ 

  (ٜثبٌشض

 اإلعزغبثخ

(0) ِب صاٌذ األش١بء رؼط١ٕٟ شؼٛساً ثبٌشظٝ وّب  

 .  وبٔذ ػبدح

 

(1) ال اشؼش ثّزؼخ فٟ األش١بء ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ وٕذ  

 .    اشؼش ثٗ ػبدح

 

(2)  شٟء ػٍٝ أٌُٞ اػذ اشؼش ثأ٠خ ِزؼخ ؽم١م١خ فٟ  

.اإلغالق  

(×)  

(3)  ٚ اًٌٍّ فٟ وً اٌشظٌٝذٞ شؼٛس ثؼذَ  

.األش١بء  

 

 



دسعخ 

 اإلعزغبثخ

 ثبٌٕذَ أٚ اإلؽغبط)عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ 

(اٌزٔت   

 اإلعزغبثخ

(0) .ال ٠ٛعذ ٌذٞ أٞ شؼٛس ثبٌزٔت     

(1) . األٚلبداشؼش ثبٌزٔت فٟ ثؼط    (×)  

(2) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ ِؼظُ األٚلبد     

(3) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ وبفخ األٚلبد    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٛلغ اٌؼمبة )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثإٟٔٔ اعزؾك ػمبثبً ِٓ أٞ ٔٛع     

(1) .اشؼش ثأٟٔ اعزؾك اٌؼمبة أؽ١بٔب   (×)  

(2) .وض١شا ِب أشؼش ثإٟٔٔ أعزؾك اٌؼمبة    

(3)  إٟٔٔ ثإٟٔٔ أػبلت ٚ أػزة فٟ ؽ١برٟ ٚ أؽظ 

.اعزؾك رٌه  

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(وشا١٘خ إٌفظ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثخ١جخ أًِ فٟ ٔفغٟ     

(1)   .اشؼش ثخ١جخ األًِ فٟ ٔفغٟ 

(2)    . ثإٟٔٔ اوشٖ ٔفغٟأؽ١بٔباشؼش  

(3) .اوشٖ ٔفغٟ فٟ وً األٚلبد    (×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

( اٌزاد ئدأخ)عٍّخ االعزفغبس اٌضبِٕخ   اإلعزغبثخ 

(0)   . ِٓ ا٢خش٠ٓ أعٛأال اشؼش ثإٟٔٔ  

(1)  أخطبءئٕٟٔ أزمذ ٔفغٟ ثغجت ِب ٌذٞ ِٓ  

 . ٚظؼف

 

(2)   .    أٌَٛ ٔفغٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ثغجت أخطبئٟ 

(3) أٌَٛ ٔفغٟ ػٍٝ وً شٟء ٠ؾذس ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ  

 . ٌٟ ػاللخ ِجبششح ثزٌه

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

ٚعٛد األفىبس )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ 

(االٔزؾبس٠خ   

 اإلعزغبثخ

(0)   .     أزؾبس٠خأفىبس أ٠خال ٠ٛعذ ٌذٞ  

(1) رٛعذ ٌذٞ ثؼط األفىبس اإلٔزؾبس٠خ ٌٚىٕٟ ٌٓ  

. ثزٕف١ز٘بألَٛ  

 

(2) .اسغت فٟ لزً ٔفغٟ    

(3) . رٛفشد ٌٟ اٌفشصخ اٌغبٔؾخئراعألزً ٔفغٟ    (×)  

 



دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌجىبء )عٍّخ االعزفغبس اٌؼبششح   اإلعزغبثخ 

(0)    . ِٓ اٌّؼزبدأوضشال اثىٟ  

(1)    . ِٓ اٌّؼزبدأوضشاثىٟ فٟ ٘زٖ األ٠بَ  

(2) .ئٕٟٔ اثىٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ٘زٖ األ٠بَ    

(3) ٌمذ وبٔذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ اٌجىبء ٚ ٌىٕٕٟ فٟ ٘زٖ  

. رٌهأس٠ذ إٟٔٔاأل٠بَ ال اعزط١غ اٌجىبء ِغ   

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االعزضبسح ٚ )عٍّخ االعزفغبس اٌؾبد٠خ ػشش 

(االٔفؼبي   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش فٟ ٘زٖ األ٠بَ ثإٟٔٔ عش٠غ اٌغعت  

  ِٓ اٌّؼزبدأوضش

 

(1)  ِٓ أوضشأصجؼ غعجٟ ٠غزضبس ثغٌٙٛخ ٚ  

 اٌّؼزبد ٘زٖ األ٠بَ

 

(2) اشؼش ثغشػخ اإلعزضبسح غ١ٍخ اٌٛلذ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)  ثأْ ِشبػشٞ لذ رجذٌذ ٚ ٌُ ٠ؼذ شٟء أؽظ 

 ٠غعجٕٟ

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االٔغؾبة ) ػشش ْاالصٕٟعٍّخ االعزفغبس 

(االعزّبػٟ   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش ثإٟٔٔ لذ فمذد ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط  

 ا٢خش٠ٓ

 

(1) أصجؾذ الً ا٘زّبِبً ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ ِّب وٕذ  

 ػ١ٍٗ

 

(2)   فمذد ِؼظُ ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

(3) (×) فمذد وً ا٘زّبَ ٌٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ   

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشدد ٚ ػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ ػشش 

(اٌؾغُ   

 اإلعزغبثخ

(0)  ثبرخبر لشاسارٟ ػٍٝ أفعً ِب اعزط١غ ألَٛ 

 اٌم١بَ ثٗ

 

(1)  ِّب وٕذ أوضش رأع١ً ارخبر اٌمشاساد ئٌٝأ١ًِ  - 

 افؼً ػبدحً 

 

(2)  صؼٛثخ وج١شح فٟ ارخبر اٌمشاساد أعذ أصجؾذ 

 ػّب لجً

 

(3) ٌُ رؼذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ ارخبر لشاساد فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

(×)  

 



دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رغ١ش صٛسح  )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ ػشش 

(اٌغغُ ٚ اٌشىً   

 اإلعزغبثخ

(0)   اشؼش ثأْ ِظٙشٞ ِٕبعت وّب وبْ ػبدحً  

(1)   ٠ضػغٕٟ اٌشؼٛس ثإٟٔٔ وٙالً اٚ غ١ش عزاة 

(2) اشؼش أْ ٕ٘بٌه رغ١شاد دائّخ رطشأ ػٍٝ  

  غ١ش عزاةأثذِٚظٙشٞ رغؼٍٕٟ 

 

(3) (×)  لج١ؾبً أثذٚاػزمذ ثإٟٔٔ    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

٘جٛغ ِغزٜٛ )عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ ػشش 

( ٚ اٌؼًّ حاٌىفبء  

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ اٌؼًّ ثٕفظ اٌىفبءح وّب وٕذ افؼً ػبدحً  

(1)  أٞ وٟ اثذأ اٌؼًّ فٟ ئظبفٟ عٙذ ئٌٝاؽزبط  

 شٟء

 

(2)  أٞ ثؼًّ ألَٛ ٔفغٟ ثشذح وٟ أؽش أْػٍٟ  

 شٟء

 

(3)  شٟء ػٍٝ أٞال اعزط١غ ػًّ اٚ أغبص  

 اإلغالق

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اظطشاثبد )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ ػشش 

(إٌَٛ   

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ إٌَٛ ع١ذاً وبٌّؼزبد 

(1)    ع١ذاً وبٌّؼزبدأٔبَال  

(2)  ثغبػخ اٚ عبػز١ٓ ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  

  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚ ال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

 

(3)  ثغبػبد ػذ٠ذح ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  - 

 .  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزؼت ٚ اٌمبث١ٍخ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ ػشش 

  (ٌإلس٘بق

 اإلعزغبثخ

(0)    رؼجبً ِٓ اٌّؼزبدأوضش أصجؾذ إٟٔٔ أعذال  

(1)    ِٓ اٌّؼزبدأوضش ارؼت أصجؾذ 

(2)    شٟء رمش٠جبأٞ ارؼت ِٓ ػًّ أصجؾذ 

(3) (×) . شٟءأٞ ِزؼت عذاً ٌذسعخ ال اعزط١غ ػًّ أٔب   

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(فمذاْ اٌش١ٙخ )عٍّخ االعزفغبس اٌضّب١ٔخ ػشش   اإلعزغبثخ 

(0)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ وبٌّؼزبد 

(1)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ١ٌغذ وبٌّؼزبد 

(2)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ع١ئخ عذاً ٘زٖ األ٠بَ 



(3) ١ٌغذ ٌذٞ ش١ٙخ ٌٍطؼبَ ػٍٝ اإلغالق فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٕبلص اٌٛصْ )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ ػشش   اإلعزغبثخ 

(0) ٌُ افمذ وض١شاً ِٓ ٚصٟٔ ِإخشاً اٚ ثمٟ ٚ صٟٔ  

 وّب ٘ٛ

 

(1) ََوغ 2دد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ فك    

(2)    وغ4ُفمذد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ  

(3) (×)  وغ6ُ ِٓ أوضشفمذد ِٓ ٚصٟٔ    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(االٔشغبي ثبٌصؾخ )عٍّخ االعزفغبس اٌؼششْٚ   اإلعزغبثخ 

(0)  ِٓ أوضش١ٌظ ٌذٞ أضػبط ٠زؼٍك ثصؾزٟ  

 اٌّؼزبد

 

(1)  

 

 ِٕضػظ ثشأْ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِضً ا٢َ إٟٔٔ

 ٚ األٚعبع اٌغغ١ّخ ا٢الَاٌّؼذح اٚ اإلِغبن اٚ 

 ػبِخ

 

(2)  ِزعب٠ك ِٓ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِٚٓ إٟٔٔ 

  فٟ شٟء آخشأفىش أْاٌصؼت 

 

(3)  لٍك ٌٍغب٠خ ثغجت ٚظؼٟ اٌصؾٟ ثؾ١ش ال إٟٔٔ 

  شٟء آخشأٞاعزط١غ اٌزفى١ش فٟ 

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رأصش )عٍّخ االعزفغبس اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ 

(اٌطبلخ اٌغٕغ١خ   

 اإلعزغبثخ

(0)  رغ١شاد رزؼٍك فٟ ا٘زّبِبرٟ أ٠خٌُ أاُلؽع  

 اٌغٕغ١خ

 

(1) (×)  الً ا٘زّبِبأصجؾذ   

(2) ا٘زّبِٟ ل١ًٍ عذاً ثبألِٛس اٌغٕغ١خ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)   فمذد ا٘زّبِٟ ثبألِٛس اٌغٕغ١خ رّبِبً  

 

 

.  رجة و بااغااً ٌظهر انا أنا غعانً لن اكغئاب حا  56 : (ألٌنة) لجلوع اسغجابات ااحااة األواى   

 

 



:الحااة ااثانٌة" بٌك"ج اول غطبٌق اخغبار   

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌؾضْ  )عٍّخ االعزفغبس األٌٚٝ   اإلعزغبثخ 

(0) .ئٕٟٔ ال اشؼش ثبٌؾضْ    

(1) .ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ فٟ ثؼط األؽ١بْ    

(2) اشؼش ثبٌؾضْ غ١ٍخ اٌٛلذ ٚال اعزط١غ اٌزخٍص  

.ِٓ ٘زا اٌشؼٛس  

(×)  

(3) ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ ٚاٌزؼبعخ ٌذسعخ ال اعزط١غ  

.اؽزّبٌٙب  

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً )عٍّخ االعزفغبس اٌضب١ٔخ 

) 

 اإلعزغبثخ

(0)   .  ئٕٟٔ ٌغذ ِزشبئّب ثشأْ اٌّغزمجً 

(1)    . أشؼش ثبٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً 

(2) .ٖ اشؼش أٗ ال ٠ٛعذ ٌذٞ ِب اغّؼ اٌٛصٛي اٌٟ   (×)  

(3) اشؼش ثأْ اٌّغزمجً ال أًِ ف١ٗ ٚاْ ٘زا اٌٛظغ  

 .ِٓ غ١ش اٌّّىٓ رغ١١شٖ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اإلؽغبط ثبٌفشً )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ   اإلعزغبثخ 

(0)   ال اشؼش ثإٟٔٔ شخص فبشً ثشىً ػبَ 

(1) اشؼش ثإٟٔٔ أٚاعٗ ِٓ اٌفشً أوضش ِّب ٠ٛاعٙٗ  

. اٌؼبدٞاإلٔغبْ  

(×)  

(2) فاْ وً ِب ‘ ػٕذِب أظش ئٌٝ ؽ١برٟ اٌّبظ١خ  

 .  أساٖ اٌىض١ش ِٓ اٌفشً

 

(3) . فبشً فشالً ربِب ئٔغبْاشؼش ثإٟٔٔ     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌغخػ ٚػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ 

  (ٜثبٌشض

 اإلعزغبثخ

(0) ِب صاٌذ األش١بء رؼط١ٕٟ شؼٛساً ثبٌشظٝ وّب  

 .  وبٔذ ػبدح

 

(1) ال اشؼش ثّزؼخ فٟ األش١بء ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ وٕذ  

 .    اشؼش ثٗ ػبدح

 

(2)  شٟء ػٍٝ أٌُٞ اػذ اشؼش ثأ٠خ ِزؼخ ؽم١م١خ فٟ  

.اإلغالق  

 

(3)  ٚ اًٌٍّ فٟ وً اٌشظٌٝذٞ شؼٛس ثؼذَ  

.األش١بء  

(×)  



 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

 ثبٌٕذَ أٚ اإلؽغبط)عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ 

(اٌزٔت   

 اإلعزغبثخ

(0) .ال ٠ٛعذ ٌذٞ أٞ شؼٛس ثبٌزٔت     

(1) . األٚلبداشؼش ثبٌزٔت فٟ ثؼط    (×)  

(2) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ ِؼظُ األٚلبد     

(3) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ وبفخ األٚلبد    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٛلغ اٌؼمبة )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثإٟٔٔ اعزؾك ػمبثبً ِٓ أٞ ٔٛع     

(1) .اشؼش ثأٟٔ اعزؾك اٌؼمبة أؽ١بٔب    

(2) .وض١شا ِب أشؼش ثإٟٔٔ أعزؾك اٌؼمبة   (×)  

(3)  إٟٔٔ ثإٟٔٔ أػبلت ٚ أػزة فٟ ؽ١برٟ ٚ أؽظ 

.اعزؾك رٌه  

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(وشا١٘خ إٌفظ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثخ١جخ أًِ فٟ ٔفغٟ     

(1)   .اشؼش ثخ١جخ األًِ فٟ ٔفغٟ 

(2) (×)  . ثإٟٔٔ اوشٖ ٔفغٟأؽ١بٔباشؼش    

(3) .اوشٖ ٔفغٟ فٟ وً األٚلبد     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

( اٌزاد ئدأخ)عٍّخ االعزفغبس اٌضبِٕخ   اإلعزغبثخ 

(0)   . ِٓ ا٢خش٠ٓ أعٛأال اشؼش ثإٟٔٔ  

(1)  أخطبءئٕٟٔ أزمذ ٔفغٟ ثغجت ِب ٌذٞ ِٓ  

 . ٚظؼف

(×)  

(2)   .    أٌَٛ ٔفغٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ثغجت أخطبئٟ 

(3) أٌَٛ ٔفغٟ ػٍٝ وً شٟء ٠ؾذس ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ  

 . ٌٟ ػاللخ ِجبششح ثزٌه

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

ٚعٛد األفىبس )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ 

(االٔزؾبس٠خ   

 اإلعزغبثخ

(0)   .     أزؾبس٠خأفىبس أ٠خال ٠ٛعذ ٌذٞ  

(1) رٛعذ ٌذٞ ثؼط األفىبس اإلٔزؾبس٠خ ٌٚىٕٟ ٌٓ  

. ثزٕف١ز٘بألَٛ  

 

(2) .اسغت فٟ لزً ٔفغٟ   (×)  



(3) . رٛفشد ٌٟ اٌفشصخ اٌغبٔؾخئراعألزً ٔفغٟ     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌجىبء )عٍّخ االعزفغبس اٌؼبششح   اإلعزغبثخ 

(0) (×)  . ِٓ اٌّؼزبدأوضشال اثىٟ    

(1)    . ِٓ اٌّؼزبدأوضشاثىٟ فٟ ٘زٖ األ٠بَ  

(2) .ئٕٟٔ اثىٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ٘زٖ األ٠بَ    

(3) ٌمذ وبٔذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ اٌجىبء ٚ ٌىٕٕٟ فٟ ٘زٖ  

. رٌهأس٠ذ إٟٔٔاأل٠بَ ال اعزط١غ اٌجىبء ِغ   

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االعزضبسح ٚ )عٍّخ االعزفغبس اٌؾبد٠خ ػشش 

(االٔفؼبي   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش فٟ ٘زٖ األ٠بَ ثإٟٔٔ عش٠غ اٌغعت  

  ِٓ اٌّؼزبدأوضش

 

(1)  ِٓ أوضشأصجؼ غعجٟ ٠غزضبس ثغٌٙٛخ ٚ  

 اٌّؼزبد ٘زٖ األ٠بَ

 

(2) اشؼش ثغشػخ اإلعزضبسح غ١ٍخ اٌٛلذ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

(×)  

(3)  ثأْ ِشبػشٞ لذ رجذٌذ ٚ ٌُ ٠ؼذ شٟء أؽظ 

 ٠غعجٕٟ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االٔغؾبة ) ػشش ْاالصٕٟعٍّخ االعزفغبس 

(االعزّبػٟ   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش ثإٟٔٔ لذ فمذد ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط  

 ا٢خش٠ٓ

 

(1) أصجؾذ الً ا٘زّبِبً ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ ِّب وٕذ  

 ػ١ٍٗ

(×)  

(2)   فمذد ِؼظُ ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

(3)   فمذد وً ا٘زّبَ ٌٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشدد ٚ ػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ ػشش 

(اٌؾغُ   

 اإلعزغبثخ

(0)  ثبرخبر لشاسارٟ ػٍٝ أفعً ِب اعزط١غ ألَٛ 

 اٌم١بَ ثٗ

 

(1)  ِّب وٕذ أوضش رأع١ً ارخبر اٌمشاساد ئٌٝأ١ًِ  - 

 افؼً ػبدحً 

(×)  

(2)  صؼٛثخ وج١شح فٟ ارخبر اٌمشاساد أعذ أصجؾذ 

 ػّب لجً

 

(3)  ٌُ رؼذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ ارخبر لشاساد فٟ ٘زٖ  



 األ٠بَ

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رغ١ش صٛسح  )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ ػشش 

(اٌغغُ ٚ اٌشىً   

 اإلعزغبثخ

(0)   اشؼش ثأْ ِظٙشٞ ِٕبعت وّب وبْ ػبدحً  

(1)   ٠ضػغٕٟ اٌشؼٛس ثإٟٔٔ وٙالً اٚ غ١ش عزاة 

(2) اشؼش أْ ٕ٘بٌه رغ١شاد دائّخ رطشأ ػٍٝ  

  غ١ش عزاةأثذِٚظٙشٞ رغؼٍٕٟ 

 

(3) (×)  لج١ؾبً أثذٚاػزمذ ثإٟٔٔ    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

٘جٛغ ِغزٜٛ )عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ ػشش 

( ٚ اٌؼًّ حاٌىفبء  

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ اٌؼًّ ثٕفظ اٌىفبءح وّب وٕذ افؼً ػبدحً  

(1)  أٞ وٟ اثذأ اٌؼًّ فٟ ئظبفٟ عٙذ ئٌٝاؽزبط  

 شٟء

(×)  

(2)  أٞ ثؼًّ ألَٛ ٔفغٟ ثشذح وٟ أؽش أْػٍٟ  

 شٟء

 

(3)  شٟء ػٍٝ أٞال اعزط١غ ػًّ اٚ أغبص  

 اإلغالق

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اظطشاثبد )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ ػشش 

(إٌَٛ   

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ إٌَٛ ع١ذاً وبٌّؼزبد 

(1)    ع١ذاً وبٌّؼزبدأٔبَال  

(2)  ثغبػخ اٚ عبػز١ٓ ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  

  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚ ال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

 

(3)  ثغبػبد ػذ٠ذح ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  - 

 .  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزؼت ٚ اٌمبث١ٍخ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ ػشش 

  (ٌإلس٘بق

 اإلعزغبثخ

(0)    رؼجبً ِٓ اٌّؼزبدأوضش أصجؾذ إٟٔٔ أعذال  

(1)    ِٓ اٌّؼزبدأوضش ارؼت أصجؾذ 

(2) (×)  شٟء رمش٠جبأٞ ارؼت ِٓ ػًّ أصجؾذ   

(3)   . شٟءأٞ ِزؼت عذاً ٌذسعخ ال اعزط١غ ػًّ أٔب 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(فمذاْ اٌش١ٙخ )عٍّخ االعزفغبس اٌضّب١ٔخ ػشش   اإلعزغبثخ 



(0)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ وبٌّؼزبد 

(1) (×) ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ١ٌغذ وبٌّؼزبد   

(2)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ع١ئخ عذاً ٘زٖ األ٠بَ 

(3) ١ٌغذ ٌذٞ ش١ٙخ ٌٍطؼبَ ػٍٝ اإلغالق فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٕبلص اٌٛصْ )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ ػشش   اإلعزغبثخ 

(0) ٌُ افمذ وض١شاً ِٓ ٚصٟٔ ِإخشاً اٚ ثمٟ ٚ صٟٔ  

 وّب ٘ٛ

(×)  

(1) ََوغ 2دد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ فك    

(2)    وغ4ُفمذد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ  

(3)    وغ6ُ ِٓ أوضشفمذد ِٓ ٚصٟٔ  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(االٔشغبي ثبٌصؾخ )عٍّخ االعزفغبس اٌؼششْٚ   اإلعزغبثخ 

(0)  ِٓ أوضش١ٌظ ٌذٞ أضػبط ٠زؼٍك ثصؾزٟ  

 اٌّؼزبد

(×)  

(1)  

 

 ِٕضػظ ثشأْ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِضً ا٢َ إٟٔٔ

 ٚ األٚعبع اٌغغ١ّخ ا٢الَاٌّؼذح اٚ اإلِغبن اٚ 

 ػبِخ

 

(2)  ِزعب٠ك ِٓ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِٚٓ إٟٔٔ 

  فٟ شٟء آخشأفىش أْاٌصؼت 

 

(3)  لٍك ٌٍغب٠خ ثغجت ٚظؼٟ اٌصؾٟ ثؾ١ش ال إٟٔٔ 

  شٟء آخشأٞاعزط١غ اٌزفى١ش فٟ 

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رأصش )عٍّخ االعزفغبس اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ 

(اٌطبلخ اٌغٕغ١خ   

 اإلعزغبثخ

(0)  رغ١شاد رزؼٍك فٟ ا٘زّبِبرٟ أ٠خٌُ أاُلؽع  

 اٌغٕغ١خ

 

(1) (×)  الً ا٘زّبِبأصجؾذ   

(2) ا٘زّبِٟ ل١ًٍ عذاً ثبألِٛس اٌغٕغ١خ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)   فمذد ا٘زّبِٟ ثبألِٛس اٌغٕغ١خ رّبِبً  

 

 

.  رجة و بااغااً ٌظهر انا أنها غعانً لن اكغئاب ش ٌ  32 : (خ ٌجة ) لجلوع اسغجابات ااحااة ااثانٌة   

 



:الحااة ااثااثة" بٌك"ج اول غطبٌق اخغبار   

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌؾضْ  )عٍّخ االعزفغبس األٌٚٝ   اإلعزغبثخ 

(0) .ئٕٟٔ ال اشؼش ثبٌؾضْ    

(1) .ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ فٟ ثؼط األؽ١بْ   (×)  

(2) اشؼش ثبٌؾضْ غ١ٍخ اٌٛلذ ٚال اعزط١غ اٌزخٍص  

.ِٓ ٘زا اٌشؼٛس  

 

(3) ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ ٚاٌزؼبعخ ٌذسعخ ال اعزط١غ  

.اؽزّبٌٙب  

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً )عٍّخ االعزفغبس اٌضب١ٔخ 

) 

 اإلعزغبثخ

(0)   .  ئٕٟٔ ٌغذ ِزشبئّب ثشأْ اٌّغزمجً 

(1)    . أشؼش ثبٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً 

(2) .ٖ اشؼش أٗ ال ٠ٛعذ ٌذٞ ِب اغّؼ اٌٛصٛي اٌٟ   (×)  

(3) اشؼش ثأْ اٌّغزمجً ال أًِ ف١ٗ ٚاْ ٘زا اٌٛظغ  

 .ِٓ غ١ش اٌّّىٓ رغ١١شٖ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اإلؽغبط ثبٌفشً )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ   اإلعزغبثخ 

(0)   ال اشؼش ثإٟٔٔ شخص فبشً ثشىً ػبَ 

(1) اشؼش ثإٟٔٔ أٚاعٗ ِٓ اٌفشً أوضش ِّب ٠ٛاعٙٗ  

. اٌؼبدٞاإلٔغبْ  

 

(2) فاْ وً ِب ‘ ػٕذِب أظش ئٌٝ ؽ١برٟ اٌّبظ١خ  

 .  أساٖ اٌىض١ش ِٓ اٌفشً

(×)  

(3) . فبشً فشالً ربِب ئٔغبْاشؼش ثإٟٔٔ     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌغخػ ٚػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ 

  (ٜثبٌشض

 اإلعزغبثخ

(0) ِب صاٌذ األش١بء رؼط١ٕٟ شؼٛساً ثبٌشظٝ وّب  

 .  وبٔذ ػبدح

 

(1) ال اشؼش ثّزؼخ فٟ األش١بء ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ وٕذ  

 .    اشؼش ثٗ ػبدح

(×)  

(2)  شٟء ػٍٝ أٌُٞ اػذ اشؼش ثأ٠خ ِزؼخ ؽم١م١خ فٟ  

.اإلغالق  

 

(3)  ٚ اًٌٍّ فٟ وً اٌشظٌٝذٞ شؼٛس ثؼذَ  

.األش١بء  

 



 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

 ثبٌٕذَ أٚ اإلؽغبط)عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ 

(اٌزٔت   

 اإلعزغبثخ

(0) .ال ٠ٛعذ ٌذٞ أٞ شؼٛس ثبٌزٔت     

(1) . األٚلبداشؼش ثبٌزٔت فٟ ثؼط    (×)  

(2) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ ِؼظُ األٚلبد     

(3) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ وبفخ األٚلبد    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٛلغ اٌؼمبة )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثإٟٔٔ اعزؾك ػمبثبً ِٓ أٞ ٔٛع     

(1) .اشؼش ثأٟٔ اعزؾك اٌؼمبة أؽ١بٔب    

(2) .وض١شا ِب أشؼش ثإٟٔٔ أعزؾك اٌؼمبة   (×)  

(3)  إٟٔٔ ثإٟٔٔ أػبلت ٚ أػزة فٟ ؽ١برٟ ٚ أؽظ 

.اعزؾك رٌه  

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(وشا١٘خ إٌفظ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثخ١جخ أًِ فٟ ٔفغٟ     

(1) (×) .اشؼش ثخ١جخ األًِ فٟ ٔفغٟ   

(2)    . ثإٟٔٔ اوشٖ ٔفغٟأؽ١بٔباشؼش  

(3) .اوشٖ ٔفغٟ فٟ وً األٚلبد     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

( اٌزاد ئدأخ)عٍّخ االعزفغبس اٌضبِٕخ   اإلعزغبثخ 

(0)   . ِٓ ا٢خش٠ٓ أعٛأال اشؼش ثإٟٔٔ  

(1)  أخطبءئٕٟٔ أزمذ ٔفغٟ ثغجت ِب ٌذٞ ِٓ  

 . ٚظؼف

(×)  

(2)   .    أٌَٛ ٔفغٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ثغجت أخطبئٟ 

(3) أٌَٛ ٔفغٟ ػٍٝ وً شٟء ٠ؾذس ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ  

 . ٌٟ ػاللخ ِجبششح ثزٌه

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

ٚعٛد األفىبس )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ 

(االٔزؾبس٠خ   

 اإلعزغبثخ

(0)   .     أزؾبس٠خأفىبس أ٠خال ٠ٛعذ ٌذٞ  

(1) رٛعذ ٌذٞ ثؼط األفىبس اإلٔزؾبس٠خ ٌٚىٕٟ ٌٓ  

. ثزٕف١ز٘بألَٛ  

 

(2) .اسغت فٟ لزً ٔفغٟ   (×)  



(3) . رٛفشد ٌٟ اٌفشصخ اٌغبٔؾخئراعألزً ٔفغٟ     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌجىبء )عٍّخ االعزفغبس اٌؼبششح   اإلعزغبثخ 

(0) (×)  . ِٓ اٌّؼزبدأوضشال اثىٟ    

(1)    . ِٓ اٌّؼزبدأوضشاثىٟ فٟ ٘زٖ األ٠بَ  

(2) .ئٕٟٔ اثىٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ٘زٖ األ٠بَ    

(3) ٌمذ وبٔذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ اٌجىبء ٚ ٌىٕٕٟ فٟ ٘زٖ  

. رٌهأس٠ذ إٟٔٔاأل٠بَ ال اعزط١غ اٌجىبء ِغ   

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االعزضبسح ٚ )عٍّخ االعزفغبس اٌؾبد٠خ ػشش 

(االٔفؼبي   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش فٟ ٘زٖ األ٠بَ ثإٟٔٔ عش٠غ اٌغعت  

  ِٓ اٌّؼزبدأوضش

 

(1)  ِٓ أوضشأصجؼ غعجٟ ٠غزضبس ثغٌٙٛخ ٚ  

 اٌّؼزبد ٘زٖ األ٠بَ

 

(2) اشؼش ثغشػخ اإلعزضبسح غ١ٍخ اٌٛلذ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)  ثأْ ِشبػشٞ لذ رجذٌذ ٚ ٌُ ٠ؼذ شٟء أؽظ 

 ٠غعجٕٟ

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االٔغؾبة ) ػشش ْاالصٕٟعٍّخ االعزفغبس 

(االعزّبػٟ   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش ثإٟٔٔ لذ فمذد ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط  

 ا٢خش٠ٓ

 

(1) أصجؾذ الً ا٘زّبِبً ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ ِّب وٕذ  

 ػ١ٍٗ

(×)  

(2)   فمذد ِؼظُ ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

(3)   فمذد وً ا٘زّبَ ٌٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشدد ٚ ػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ ػشش 

(اٌؾغُ   

 اإلعزغبثخ

(0)  ثبرخبر لشاسارٟ ػٍٝ أفعً ِب اعزط١غ ألَٛ 

 اٌم١بَ ثٗ

 

(1)  ِّب وٕذ أوضش رأع١ً ارخبر اٌمشاساد ئٌٝأ١ًِ  - 

 افؼً ػبدحً 

(×)  

(2)  صؼٛثخ وج١شح فٟ ارخبر اٌمشاساد أعذ أصجؾذ 

 ػّب لجً

 

(3)  ٌُ رؼذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ ارخبر لشاساد فٟ ٘زٖ  



 األ٠بَ

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رغ١ش صٛسح  )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ ػشش 

(اٌغغُ ٚ اٌشىً   

 اإلعزغبثخ

(0)   اشؼش ثأْ ِظٙشٞ ِٕبعت وّب وبْ ػبدحً  

(1)   ٠ضػغٕٟ اٌشؼٛس ثإٟٔٔ وٙالً اٚ غ١ش عزاة 

(2) اشؼش أْ ٕ٘بٌه رغ١شاد دائّخ رطشأ ػٍٝ  

  غ١ش عزاةأثذِٚظٙشٞ رغؼٍٕٟ 

 

(3) (×)  لج١ؾبً أثذٚاػزمذ ثإٟٔٔ    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

٘جٛغ ِغزٜٛ )عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ ػشش 

( ٚ اٌؼًّ حاٌىفبء  

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ اٌؼًّ ثٕفظ اٌىفبءح وّب وٕذ افؼً ػبدحً  

(1)  أٞ وٟ اثذأ اٌؼًّ فٟ ئظبفٟ عٙذ ئٌٝاؽزبط  

 شٟء

(×)  

(2)  أٞ ثؼًّ ألَٛ ٔفغٟ ثشذح وٟ أؽش أْػٍٟ  

 شٟء

 

(3)  شٟء ػٍٝ أٞال اعزط١غ ػًّ اٚ أغبص  

 اإلغالق

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اظطشاثبد )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ ػشش 

(إٌَٛ   

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ إٌَٛ ع١ذاً وبٌّؼزبد 

(1)    ع١ذاً وبٌّؼزبدأٔبَال  

(2)  ثغبػخ اٚ عبػز١ٓ ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  

  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚ ال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

 

(3)  ثغبػبد ػذ٠ذح ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  - 

 .  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزؼت ٚ اٌمبث١ٍخ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ ػشش 

  (ٌإلس٘بق

 اإلعزغبثخ

(0)    رؼجبً ِٓ اٌّؼزبدأوضش أصجؾذ إٟٔٔ أعذال  

(1)    ِٓ اٌّؼزبدأوضش ارؼت أصجؾذ 

(2) (×)  شٟء رمش٠جبأٞ ارؼت ِٓ ػًّ أصجؾذ   

(3)   . شٟءأٞ ِزؼت عذاً ٌذسعخ ال اعزط١غ ػًّ أٔب 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(فمذاْ اٌش١ٙخ )عٍّخ االعزفغبس اٌضّب١ٔخ ػشش   اإلعزغبثخ 



(0) (×) ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ وبٌّؼزبد   

(1)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ١ٌغذ وبٌّؼزبد 

(2)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ع١ئخ عذاً ٘زٖ األ٠بَ 

(3) ١ٌغذ ٌذٞ ش١ٙخ ٌٍطؼبَ ػٍٝ اإلغالق فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٕبلص اٌٛصْ )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ ػشش   اإلعزغبثخ 

(0) ٌُ افمذ وض١شاً ِٓ ٚصٟٔ ِإخشاً اٚ ثمٟ ٚ صٟٔ  

 وّب ٘ٛ

(×)  

(1) ََوغ 2دد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ فك    

(2)    وغ4ُفمذد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ  

(3)    وغ6ُ ِٓ أوضشفمذد ِٓ ٚصٟٔ  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(االٔشغبي ثبٌصؾخ )عٍّخ االعزفغبس اٌؼششْٚ   اإلعزغبثخ 

(0)  ِٓ أوضش١ٌظ ٌذٞ أضػبط ٠زؼٍك ثصؾزٟ  

 اٌّؼزبد

(×)  

(1)  

 

 ِٕضػظ ثشأْ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِضً ا٢َ إٟٔٔ

 ٚ األٚعبع اٌغغ١ّخ ا٢الَاٌّؼذح اٚ اإلِغبن اٚ 

 ػبِخ

 

(2)  ِزعب٠ك ِٓ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِٚٓ إٟٔٔ 

  فٟ شٟء آخشأفىش أْاٌصؼت 

 

(3)  لٍك ٌٍغب٠خ ثغجت ٚظؼٟ اٌصؾٟ ثؾ١ش ال إٟٔٔ 

  شٟء آخشأٞاعزط١غ اٌزفى١ش فٟ 

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رأصش )عٍّخ االعزفغبس اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ 

(اٌطبلخ اٌغٕغ١خ   

 اإلعزغبثخ

(0)  رغ١شاد رزؼٍك فٟ ا٘زّبِبرٟ أ٠خٌُ أاُلؽع  

 اٌغٕغ١خ

 

(1) (×)  الً ا٘زّبِبأصجؾذ   

(2) ا٘زّبِٟ ل١ًٍ عذاً ثبألِٛس اٌغٕغ١خ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)   فمذد ا٘زّبِٟ ثبألِٛس اٌغٕغ١خ رّبِبً  

 

 

.  رجة و بااغااً ٌظهر انا أنها غعانً لن اكغئاب ش ٌ  28 : (عااٌة ) لجلوع اسغجابات ااحااة ااثااثة   

 



:الحااة اارابعة" بٌك"ج اول غطبٌق اخغبار   

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌؾضْ  )عٍّخ االعزفغبس األٌٚٝ   اإلعزغبثخ 

(0) .ئٕٟٔ ال اشؼش ثبٌؾضْ    

(1) .ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ فٟ ثؼط األؽ١بْ    

(2) اشؼش ثبٌؾضْ غ١ٍخ اٌٛلذ ٚال اعزط١غ اٌزخٍص  

.ِٓ ٘زا اٌشؼٛس  

 

(3) ئٕٟٔ اشؼش ثبٌؾضْ ٚاٌزؼبعخ ٌذسعخ ال اعزط١غ  

.اؽزّبٌٙب  

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً )عٍّخ االعزفغبس اٌضب١ٔخ 

) 

 اإلعزغبثخ

(0)   .  ئٕٟٔ ٌغذ ِزشبئّب ثشأْ اٌّغزمجً 

(1)    . أشؼش ثبٌزشبؤَ ثشأْ اٌّغزمجً 

(2) .ٖ اشؼش أٗ ال ٠ٛعذ ٌذٞ ِب اغّؼ اٌٛصٛي اٌٟ   (×)  

(3) اشؼش ثأْ اٌّغزمجً ال أًِ ف١ٗ ٚاْ ٘زا اٌٛظغ  

 .ِٓ غ١ش اٌّّىٓ رغ١١شٖ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اإلؽغبط ثبٌفشً )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ   اإلعزغبثخ 

(0)   ال اشؼش ثإٟٔٔ شخص فبشً ثشىً ػبَ 

(1) اشؼش ثإٟٔٔ أٚاعٗ ِٓ اٌفشً أوضش ِّب ٠ٛاعٙٗ  

. اٌؼبدٞاإلٔغبْ  

 

(2) فاْ وً ِب ‘ ػٕذِب أظش ئٌٝ ؽ١برٟ اٌّبظ١خ  

 .  أساٖ اٌىض١ش ِٓ اٌفشً

(×)  

(3) . فبشً فشالً ربِب ئٔغبْاشؼش ثإٟٔٔ     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌغخػ ٚػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ 

  (ٜثبٌشض

 اإلعزغبثخ

(0) ِب صاٌذ األش١بء رؼط١ٕٟ شؼٛساً ثبٌشظٝ وّب  

 .  وبٔذ ػبدح

 

(1) ال اشؼش ثّزؼخ فٟ األش١بء ػٍٝ إٌؾٛ اٌزٞ وٕذ  

 .    اشؼش ثٗ ػبدح

 

(2)  شٟء ػٍٝ أٌُٞ اػذ اشؼش ثأ٠خ ِزؼخ ؽم١م١خ فٟ  

.اإلغالق  

 

(3)  ٚ اًٌٍّ فٟ وً اٌشظٌٝذٞ شؼٛس ثؼذَ  

.األش١بء  

(×)  



 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

 ثبٌٕذَ أٚ اإلؽغبط)عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ 

(اٌزٔت   

 اإلعزغبثخ

(0) .ال ٠ٛعذ ٌذٞ أٞ شؼٛس ثبٌزٔت     

(1) . األٚلبداشؼش ثبٌزٔت فٟ ثؼط     

(2) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ ِؼظُ األٚلبد    (×)  

(3) .اشؼش ثبٌزٔت فٟ وبفخ األٚلبد    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٛلغ اٌؼمبة )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثإٟٔٔ اعزؾك ػمبثبً ِٓ أٞ ٔٛع     

(1) .اشؼش ثأٟٔ اعزؾك اٌؼمبة أؽ١بٔب    

(2) .وض١شا ِب أشؼش ثإٟٔٔ أعزؾك اٌؼمبة    

(3)  إٟٔٔ ثإٟٔٔ أػبلت ٚ أػزة فٟ ؽ١برٟ ٚ أؽظ 

.اعزؾك رٌه  

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(وشا١٘خ إٌفظ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ   اإلعزغبثخ 

(0) .ال اشؼش ثخ١جخ أًِ فٟ ٔفغٟ     

(1)   .اشؼش ثخ١جخ األًِ فٟ ٔفغٟ 

(2)    . ثإٟٔٔ اوشٖ ٔفغٟأؽ١بٔباشؼش  

(3) .اوشٖ ٔفغٟ فٟ وً األٚلبد    (×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

( اٌزاد ئدأخ)عٍّخ االعزفغبس اٌضبِٕخ   اإلعزغبثخ 

(0)   . ِٓ ا٢خش٠ٓ أعٛأال اشؼش ثإٟٔٔ  

(1)  أخطبءئٕٟٔ أزمذ ٔفغٟ ثغجت ِب ٌذٞ ِٓ  

 . ٚظؼف

(×)  

(2)   .    أٌَٛ ٔفغٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ثغجت أخطبئٟ 

(3) أٌَٛ ٔفغٟ ػٍٝ وً شٟء ٠ؾذس ؽزٝ ٌٛ ٌُ ٠ىٓ  

 . ٌٟ ػاللخ ِجبششح ثزٌه

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

ٚعٛد األفىبس )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ 

(االٔزؾبس٠خ   

 اإلعزغبثخ

(0) (×) .     أزؾبس٠خأفىبس أ٠خال ٠ٛعذ ٌذٞ    

(1) رٛعذ ٌذٞ ثؼط األفىبس اإلٔزؾبس٠خ ٌٚىٕٟ ٌٓ  

. ثزٕف١ز٘بألَٛ  

 

(2) .اسغت فٟ لزً ٔفغٟ    



(3) . رٛفشد ٌٟ اٌفشصخ اٌغبٔؾخئراعألزً ٔفغٟ     

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(اٌجىبء )عٍّخ االعزفغبس اٌؼبششح   اإلعزغبثخ 

(0)    . ِٓ اٌّؼزبدأوضشال اثىٟ  

(1)    . ِٓ اٌّؼزبدأوضشاثىٟ فٟ ٘زٖ األ٠بَ  

(2) .ئٕٟٔ اثىٟ غ١ٍخ اٌٛلذ ٘زٖ األ٠بَ   (×)  

(3) ٌمذ وبٔذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ اٌجىبء ٚ ٌىٕٕٟ فٟ ٘زٖ  

. رٌهأس٠ذ إٟٔٔاأل٠بَ ال اعزط١غ اٌجىبء ِغ   

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االعزضبسح ٚ )عٍّخ االعزفغبس اٌؾبد٠خ ػشش 

(االٔفؼبي   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش فٟ ٘زٖ األ٠بَ ثإٟٔٔ عش٠غ اٌغعت  

  ِٓ اٌّؼزبدأوضش

 

(1)  ِٓ أوضشأصجؼ غعجٟ ٠غزضبس ثغٌٙٛخ ٚ  

 اٌّؼزبد ٘زٖ األ٠بَ

 

(2) اشؼش ثغشػخ اإلعزضبسح غ١ٍخ اٌٛلذ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)  ثأْ ِشبػشٞ لذ رجذٌذ ٚ ٌُ ٠ؼذ شٟء أؽظ 

 ٠غعجٕٟ

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

االٔغؾبة ) ػشش ْاالصٕٟعٍّخ االعزفغبس 

(االعزّبػٟ   

 اإلعزغبثخ

(0) ال اشؼش ثإٟٔٔ لذ فمذد ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط  

 ا٢خش٠ٓ

 

(1) أصجؾذ الً ا٘زّبِبً ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ ِّب وٕذ  

 ػ١ٍٗ

(×)  

(2)   فمذد ِؼظُ ا٘زّبِٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

(3)   فمذد وً ا٘زّبَ ٌٟ ثبٌٕبط ا٢خش٠ٓ 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزشدد ٚ ػذَ )عٍّخ االعزفغبس اٌضبٌضخ ػشش 

(اٌؾغُ   

 اإلعزغبثخ

(0)  ثبرخبر لشاسارٟ ػٍٝ أفعً ِب اعزط١غ ألَٛ 

 اٌم١بَ ثٗ

 

(1)  ِّب وٕذ أوضش رأع١ً ارخبر اٌمشاساد ئٌٝأ١ًِ  - 

 افؼً ػبدحً 

 

(2)  صؼٛثخ وج١شح فٟ ارخبر اٌمشاساد أعذ أصجؾذ 

 ػّب لجً

 

(3) (×)ٌُ رؼذ ٌذٞ لذسح ػٍٝ ارخبر لشاساد فٟ ٘زٖ    



 األ٠بَ

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رغ١ش صٛسح  )عٍّخ االعزفغبس اٌشاثؼخ ػشش 

(اٌغغُ ٚ اٌشىً   

 اإلعزغبثخ

(0)   اشؼش ثأْ ِظٙشٞ ِٕبعت وّب وبْ ػبدحً  

(1)   ٠ضػغٕٟ اٌشؼٛس ثإٟٔٔ وٙالً اٚ غ١ش عزاة 

(2) اشؼش أْ ٕ٘بٌه رغ١شاد دائّخ رطشأ ػٍٝ  

  غ١ش عزاةأثذِٚظٙشٞ رغؼٍٕٟ 

 

(3) (×)  لج١ؾبً أثذٚاػزمذ ثإٟٔٔ    

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

٘جٛغ ِغزٜٛ )عٍّخ االعزفغبس اٌخبِغخ ػشش 

( ٚ اٌؼًّ حاٌىفبء  

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ اٌؼًّ ثٕفظ اٌىفبءح وّب وٕذ افؼً ػبدحً  

(1)  أٞ وٟ اثذأ اٌؼًّ فٟ ئظبفٟ عٙذ ئٌٝاؽزبط  

 شٟء

 

(2)  أٞ ثؼًّ ألَٛ ٔفغٟ ثشذح وٟ أؽش أْػٍٟ  

 شٟء

 

(3)  شٟء ػٍٝ أٞال اعزط١غ ػًّ اٚ أغبص  

 اإلغالق

(×)  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اظطشاثبد )عٍّخ االعزفغبس اٌغبدعخ ػشش 

(إٌَٛ   

 اإلعزغبثخ

(0)   اعزط١غ إٌَٛ ع١ذاً وبٌّؼزبد 

(1) (×)  ع١ذاً وبٌّؼزبدأٔبَال    

(2)  ثغبػخ اٚ عبػز١ٓ ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  

  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚ ال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

 

(3)  ثغبػبد ػذ٠ذح ِٓ أثىشاعز١مع ِٓ إٌَٛ  - 

 .  إٌَٛئٌٝاٌّؼزبد ٚال اعزط١غ اٌؼٛدح صب١ٔخ 

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

اٌزؼت ٚ اٌمبث١ٍخ )عٍّخ االعزفغبس اٌغبثؼخ ػشش 

  (ٌإلس٘بق

 اإلعزغبثخ

(0)    رؼجبً ِٓ اٌّؼزبدأوضش أصجؾذ إٟٔٔ أعذال  

(1) (×)  ِٓ اٌّؼزبدأوضش ارؼت أصجؾذ   

(2)    شٟء رمش٠جبأٞ ارؼت ِٓ ػًّ أصجؾذ 

(3)   . شٟءأٞ ِزؼت عذاً ٌذسعخ ال اعزط١غ ػًّ أٔب 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(فمذاْ اٌش١ٙخ )عٍّخ االعزفغبس اٌضّب١ٔخ ػشش   اإلعزغبثخ 



(0)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ وبٌّؼزبد 

(1)   ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ١ٌغذ وبٌّؼزبد 

(2) (×) ش١ٙزٟ ٌٍطؼبَ ع١ئخ عذاً ٘زٖ األ٠بَ   

(3) ١ٌغذ ٌذٞ ش١ٙخ ٌٍطؼبَ ػٍٝ اإلغالق فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(رٕبلص اٌٛصْ )عٍّخ االعزفغبس اٌزبعؼخ ػشش   اإلعزغبثخ 

(0) ٌُ افمذ وض١شاً ِٓ ٚصٟٔ ِإخشاً اٚ ثمٟ ٚ صٟٔ  

 وّب ٘ٛ

(×)  

(1) ََوغ 2دد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ فك    

(2)    وغ4ُفمذد ِٓ ٚصٟٔ ؽٛاٌٟ  

(3)    وغ6ُ ِٓ أوضشفمذد ِٓ ٚصٟٔ  

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

(االٔشغبي ثبٌصؾخ )عٍّخ االعزفغبس اٌؼششْٚ   اإلعزغبثخ 

(0)  ِٓ أوضش١ٌظ ٌذٞ أضػبط ٠زؼٍك ثصؾزٟ  

 اٌّؼزبد

 

(1)  

 

 ِٕضػظ ثشأْ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِضً ا٢َ إٟٔٔ

 ٚ األٚعبع اٌغغ١ّخ ا٢الَاٌّؼذح اٚ اإلِغبن اٚ 

 ػبِخ

(×)  

(2)  ِزعب٠ك ِٓ اٌّشىالد اٌصؾ١خ ِٚٓ إٟٔٔ 

  فٟ شٟء آخشأفىش أْاٌصؼت 

 

(3)  لٍك ٌٍغب٠خ ثغجت ٚظؼٟ اٌصؾٟ ثؾ١ش ال إٟٔٔ 

  شٟء آخشأٞاعزط١غ اٌزفى١ش فٟ 

 

 

دسعخ 

 اإلعزغبثخ

رأصش )عٍّخ االعزفغبس اٌٛاؽذح ٚاٌؼششْٚ 

(اٌطبلخ اٌغٕغ١خ   

 اإلعزغبثخ

(0)  رغ١شاد رزؼٍك فٟ ا٘زّبِبرٟ أ٠خٌُ أاُلؽع  

 اٌغٕغ١خ

 

(1) (×)  الً ا٘زّبِبأصجؾذ   

(2) ا٘زّبِٟ ل١ًٍ عذاً ثبألِٛس اٌغٕغ١خ فٟ ٘زٖ  

 األ٠بَ

 

(3)   فمذد ا٘زّبِٟ ثبألِٛس اٌغٕغ١خ رّبِبً  

 

 .حا عانً لن اكغئاب نه ي  رجة و بااغااً ٌظهر انا أ41( :سالر)لجلوع اسغجابات ااحااة 

 


