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  ديرـر وتقـشك

حمدا هللا الذي رزقني وكرمني بنعمه التي ال تحصى، وهبني الصحة و العقل وأمدني بكل معاني 
  :الصبر و القناعة إلتمام هذه الدراسة، أما بعد
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  .هذه الدراسة بإرشاداتها ونصائحها القيمة و تعاونها الكبير معي طيلة سنوات دراستي لعلم النفس 

أوجه شكري الخالص إلى كل من ساهم في تعليمي من معلمين، أساتذة وأخص بالذكر كل أساتذتي 
  .عزاء الذين درسوني علم النفساأل

متمنية لهم الصحة والعمر  تيلمذكرعلى مناقشاتهم أقدم شكري الكبير إلى أعضاء لجنة المناقشة 
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  :الدراسةملخص 
تناولت الدراسة الحالية ظاهرة عالمية هي العنف ضد المرأة ومدى إنعكاس هذا العنف على 

لدى ) المعرفي ـ السلوكي(الصحة النفسية لديها، فكان موضوع بحثنا يدور حول التكفل النفسي
تم وضع النساء المعنفات اللواتي يعانين من أعراض القلق وذلك للتخفيف من درجة هذا األخير، إذ 

للتخفيف من درجة القلق لدى المرأة ) المعرفي ـ السلوكي(التكفل النفسي: عنوان المذكرة كالتالي
  :المعنفة، بذلك تمثلت إشكالية الدراسة في التساؤالت التالية

  :ـ التساؤل العام  
  ة ؟في التخفيف من حدة القلق لدى المرأة المعنف) المعرفي ـ السلوكي(هل يساهم التكفل النفسي 

  :ـ تساؤالت فرعية  
  هل التقنيات المعرفية المطبقة تساهم في إعادة البناء المعرفي والحد من مشاعر القلق؟

هل التقنيات السلوكية المطبقة تساهم في تخفيف من حدة األعراض الفيزيولوجية التي تظهر لدى 
  الحاالت؟

  :ي كالتالي فكانت االجابة المؤقتة على هذه التساؤالت عبارة عن فرضيات وه

  :الفرضية العامة   
  في التخفيف من حدة القلق لدى المرأة المعنفة) المعرفي ـ السلوكي(يساهم التكفل النفسي

  :الفرضيات الجزئية  
  .تساهم التقنيات المعرفية المطبقة تساهم في إعادة البناء المعرفي والحد من مشاعر القلق

تخفيف من حدة األعراض الفيزيولوجية التي تساهم التقنيات السلوكية المطبقة تساهم في 
  .تظهر لدى الحاالت

في ) المعرفي ـ السلوكي(حيث هدفنا من خالل هذهالدراسة إلى معرفة فعالية التكفل النفسي 
في ) المعرفية ـالسلوكية(التخفيف من درجة القلق لدى المرأة المعنفة ومدى مساهمة تقنيات التكفل 

الضوء إعادة البناء المعرفي والحد من مشاعر القلق واالعراض الفيزيولوجية وذلك من أجل تسليط 
على فئة النساء المعنفات الالتي تعرضن لمختلف أنواع العنف والتخفيف من أثار هذا األخير عن 
طريق تقديم خدمات نفسية لهذه الفئة، وذلك بسبب إنتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في مجتمعنا، 

ا على كل من إد تمثلت دراستنوكذا من أجل محاولتنا إليجاد طريقة لمساعدة هذه الفئة من النساء 



 

 ي 
 

الجانب النظري و جانب تطبيقي، حيث تم الوصول إلى النتائج التالية بعد تطبيق المنهج العيادي 
بناءا أنهن يعانين من القلق  عنفودراسة حالة، إد تمثلت في ان مجموع الحاالت الالتي تعرضن لل

ه فالعالج المعرفي على نتائج مقياس تايلور للقلق مع رفض الحاالت للعنف الدي تعرضن له وعلي
السلوكي ساهم في تغيير االفكار السلبية لحاالت الدراسة نحو الدات و المحيط و المستقبل الشئ 

  .الدي أدى إلى تغيير إنفعالتهن من جهة كما ساهم في التقليل من حدة القلق 
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  : مقدمة
تعتبر ظاهرة العنف، والعنف الموجه ضد المرأة بالتحديد ظاهرة ذات أبعاد تاريخية 
وحضارية ومجتمعية، فهي ليست قاصرة على مكان دون آخر وال على زمان دون آخر، وال 

بل هي قضية ترتبط بوجود االنسان غربي أو شرقي  بطبيعة المجتمع متحضرا أو متخلفا،
  .والعالقات المتبادلة بين الرجل والمرأة 

وتشير الدراسات إلى أن هذا العنف يطال كل الشرائح النسائية، حيث يمكن أن يكون ضحاياه 
المرأة الفقيرة والغنية، المتعلمة واألمية، المتزوجة و األرملة والعازبة، الطفلة والمراهقة، المسنة 

سواء، ويمارسه الطرف األقوى وهو الرجل عامة سواء ويمارسه الطرف األقوى وهو على حد 
  .أو الزوج وحتى الشاب ضد صديقته األخ الرجل عامة سواء كان األب،

ورغم خطورة هذه الظاهرة وتزايدها في السنوات األخيرة في كل المجتمعات وفي المجتمع 
طابوا إجتماعي ينظر إليه الكثير على أنه شأن داخلي الجزائري كذلك إال أنها كانت وال تزال تشكل 

ال يجوز الخوض فيه علنا وال يقع التنديد به واالعتراف بوجوده، فإنتهاج أسلوب القسوة والعنف 
الجسدي، واللفظي، النفسي، االقتصادي والجنسي ضد المرأة وإستمرار تعرضها للعنف : بكل أشكاله

ميالة لإلستكانة والخضوع وال يمكن أن يستمر تحملها للقسوة واالهانة تجعل منها إنسانة خاضعة 
  .واالساءة البدنية والنفسية طويال، حتى تنفجر بإنفعاالت مشحونة

فتراكم الضغوط النفسية والجسدية والقهر النفسي والكبت المدفون لفترة من الزمن يؤثر على 
ار مشوشة وقلق واضح في التعامل مع الوظائف النفسية والفيزيولوجية للمرأة وعادة ما تبدأ بأفك

المقربين مع األخرين في المجتمع، أيضا نتيجة الخوف من أن تفعل ما يجعلها تتعرض للعنف، 
حالة نفسية تحدث حين يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده، وهو ينطوي على "ويعرف القلق عل أنه

ناة النفسية نتيجة التعرض فالمعا ،"ينطوي على توتر إنفعالي تصاحبه إضطرابات فيزيولوجية
لإلساءة والعنف تشعرهن بقلق دائم وترقب دائم لحوث مكروه ما نتيجة مجموع الخبرات السابقة 
التي تتعرض لها المرأة المعنفة، مما وجب اإلهتمام بهذه الفئة، وعليه فأهمية دراستنا تكمن في 

ي لديها وبالتالي التكفل النفسي عن طريق محالة معرفة الحالة النفسية للمرأة المعنفة ودرجة القلق الت
تخصيص حصص تتضمن تقنيات معرفية سلوكية وذلك لتغير األفكار السلبية والحد من السلوكات 

  .التي تعزز أعراض القلق وبالتالي التخفيف من درجة القلق
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إستجابة لمتطلبات الموضوع، قسمنا هذا البحث إلى جزأين أساسين الجزء األول هو الجانب 
  :النظري والجزء الثاني هو الجانب التطبيقي اللذان مهدنا لهما بمقدمة وفي

خصص إلشكالية البحث وإعتباراتها بدءا  تضمن االطار العام للدراسة،: الفصل االول
بإشكالية الدراسة ثم صياغة الفرضيات ،أسباب إختيار الموضوع ثم أهمية الدراسة وأهدافها 

  .والدراسات السابقة في الموضوع ،وتحديد المفاهيم االجرائية 
كان حول العنف والمرآة حيث تم التطرق فيه إلى تعريف العنف وأهم :  الفصل الثاني

المفاهيم التي تتداخل معه وأسباب ظهوره ضد المرآة وكذا نتائج وآثار العنف ضد المرآة واألسباب 
  .التي تدفعنا لقبوله 

أنواعه  مستوياته، بعض المفاهيم المتداخلة معه،إشتمل على القلق تعريفه و :الفصل الثالث
  .أسباب وبعض النظريات المفسرة للقلق إضافة للقلق والمرآة وعالج القلق وكذا أعراض،

العـالج   التشـخيص،  تطرقنا فيه إلى مراحل التكفل التي شملت على الفحص، :الفصل الرابع
المعرفـي   مـن العـالج النفسـي    والمآل  والعالج النفسي المعرفي السلوكي حيث شمل على كـل 

االسـتيراجيات المتبعـة فـي العـالج      والسلوكي والعالقة العالجية في العالج المعرفي السلوكي،
  . المعرفي السلوكي  الطرق العالجية في النمودج المعرفي السلوكي،

تمحور هذا الفصل حول إجراءات الدراسة والتي تضمنت منهج الدراسة  :الفصل الخامس
  . إجراءات التطبيق ومكان التطبيق  واالدوات المستخدمة في الدراسة،

  .كان هذا الفصل لعرض الحاالت و مناقشة النتائج والفرضيات :الفصل السادس
  خاتمة 

  . إرشادات وإقتراحات
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  :تمهيد
هذا الفصل سيكون أساس للجانب النظري، إذ تتم فيه طرح االشكالية ووضع الفرضيات من 

وكذا التطرق لتعريف أهم المصطلحات التي تقوم  الدراسة النظرية و الميدانية،أجل التحقق منها بعد 
  .عليها الدراسة وأهم الدراسات السابقة 

  : اإلشكالية -1
ة جزءا ال ينفصل بأي حال من االحوال من كيان المجتمع الكلي كما أنها مكون أتعد المر

عبر العصور ة أالمروقد شغلت ,رئيسي للمجتمع بل و تتعدى دلك لتكون االهم  بين كل المكونات
كل هذه األهمية حيث تش، السياساتوأدورا مهمة وكانت فاعلة و نشيطة في وضع القوانين 

ولعل أخطر وأصعب هذه الضغوطات تتمثل في  خالل حياتها ةألمراها ضغوطات يومية تعيش
اللفظي والجنسي ، مواقف تتعرض من خاللها للعنف ويتخد هذا األخير عدة أشكال منها الجسدي

يعني كل أفعال   ةأالمران العنف ضد  Annesty Internationalترى الجمعية الدولية  ,الخ ...
ا يتضمن التهديد مكنفسية ,بب ضرار او معاناة جسمية العنف الموجه للجنس االنثوي  والتي تس

لوندكرين   حيث قام ، والمنع من ممارسة  حريتها سواءا كانت في حياتها العامة أو الشخصية
في جامعة ألوبساال في " ة أالعنف ضد المر" عن بدراسة  Lundgren et al )2001(وآخرون 

على حالتهن الصحية والنفسية و آثار هدا العنف  ةأالمرضد السويد  لمعرفة اونواع العنف المستخدم 
من النساء للعنف الكثر من مرة  كما  % 28حيث أعربت النتائج عن تعرض نسبة ,والجسمية 

  . خلف هدا االخير آثار جسمية و نفسية  عديدة

في الجزائر  ةأالمروحسب دراسات المعهد الوطني للصحة العمومية تبين من خاللها أن 
 ةأالمرتتعرض لمختلف أنواع العنف وبنسب مختلفة فقد قررت نسبة العنف اللفظي الذي تتعرض له 

النقد والتهديد أما فيما يخص العنف ، اللوم، اللعن، السب: يتضمن هذا العنف ،بالمئة 45,9 ـب
فقد بينت نفس الدراسة أن هدا العنف يظهر بوضوح من خالل االعراض التي يتركها على  الجسدي

، الحرق ،الدفع، الضحية وكذلك ومن خالل االضطرابات النفسية المصاحبة ويتضمن الضرب
  . االغتصاب بالقوة وحتى القتل
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االنفعالية الغير بمستويات من أعراض القلق نتيجة الخبرة  ةأالمريرتبط العنف الممارس ضد 
الى  أثناء موقف العنف مما يولد لديها توتر بشكل مستمر وهذا ما يشير ةأالمرسارة التي تعيشها 

خدمات نفسية الصحية والقانونية بإلضافة إلى بدء بعملية تدريب القائمين على تقديم  ضرورة تقديم 
عراض المرضية التي يخلفها العنف الخدمات النفسيى للنساء المعنفات لرفع كفائتهم للتعامل مع األ

معنفات لوالية مستغانم أن المركز حيث تشيرإحصائيات مركز النساء ال,المعنفة   ةأالمرفي شخصية 
حوالي مئة مرأة سنويا حيث تتلقى هذه الفئة كل أشكال الدعم والخدمات النفسية والصحية يستقبل 

  .وحتى القانونية

ونها تحاول التعرف على العالقة بين تعرض تتمثل مشكلة الدراسة الحالية في ك
 )معرفي السلوكي(لمظاهر العنف وظهور أعراض القلق ودور التكفل النفسي  ةأالمر

حيث تم صياغة تساؤالت البحث الرئيسية في التساؤل  ،في التخفيف من تلك االعراض
  :التالي

في تخفيف من حدة القلق لدى ) ـ السلوكي المعرفي(هل يساهم التكفل النفسي ـ 
  المعنفة ؟  ةأالمر

  :ويندرج ضمن التساؤل الرئيسي تساؤليين فرعيين 
ـ هل التقنيات المعرفية المطبقة تساهم في إعادة البناء المعرفي والحد من 

  مشاعر القلق ؟ 
ـ هل التقنيات سلوكية المطبقة تساهم في تخفيف من حدة االعراض الفيزيولوجية  

  هر لدى الحاالت ؟ التي تظ
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  : الفرضيات -2
  : الفرضية العامة  2-1

 ةأالمرفي التخفيف من حدة القلق لدى ) المعرفي ـ السلوكي (يساهم التكفل النفسي ـ 
  المعنفة 
  : الفرضيات الجزئية 2-2

  . ية في إعادة البناء المعرفي و الحد من مشاعر القلق ـ تساهم التقنيات المعرف
فيزيولوجية التي تظهر لدى التقنيات السلوكية في تخفيف من حدة االعراض الـ تساهم 

  . المعنفة ةأالمر

  : أهداف الدراسة -3
  في التخفيف من درجة القلق لدي ) السلوكي ـ المعرفي(معرفة ما فعالية التكفل النفسي
 . المعنفة  ةأالمر

 ما مدى مساهمة التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي والحد مشاعر القلق . 

  ما مدى مساهمة التقنيات السلوكية في تخفيف من حدة االعراض الفيزيولوجية التي تظهر
 . المعنفة  ةأالمرلدى 

  : أهمية الدراسة -4
 فئة النساء المعنفات الالتي تعرضن لمختلف أنواع العنف عن طريق  تسليط الضوء على

 . االهتمام بهذه الفئة الحساسة

 التخفيف من أثار العنف وأهمها أعراض  القلق . 

   المعنفة والتي تكمن  ةأالمراالهمية التطبيقية للدراسة الحالية هي  تقديم خدمات نفسية لدى
 ). يالسلوكي ـ المعرف(في التكفل النفسي 
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  :  أسباب اختيار الموضوع - 5
  في مجتمعنا دون أن تأخد حيزمن االهتمام ةأالمرانتشار ظاهرة العنف ضد . 

  خبرتي السابقة من خالل تربصي في مركز النساء المعنفات دفعتني للتعمق أكثر ومحاولتي
 . إليجاد طريقة لمساعدة هذه الفئة من النساء

 تدعيم و اثراء المكتبة الجامعية .  

  : المفاهيم االجرائية - 6
  : التكفل النفسي 1 - 6

مع تقديم المساعدة ، هي الطريقة التي يستخدمها األخصائي النفساني للتكفل بالحاالت وتأهيلهم
  . ألجل التخفيف من معاناتهم

  : العالج المعرفي السلوكي  6-2
تدريب على تقنيات معرفية سلوكية كاإلسترخاء وإعادة البناء المعرفي باإلعتماد على 

  . المقابالت التشخيصية والعالجية والمتابعة التقويمية من بداية العالج غلى نهايته
  : ةأالمر 6-3

المقصودة في الدراسة هي التي تعرضت للعنف مما أثر على حياتها وجعلها تلجأ إلى  ةأالمر
  . مركز النساء المعنفات حيث أثر ذلك األخير على صحتها النفسية وجعلها تعاني من القلق 

  :  العنف 4 - 6
األذى  يتضمن الشدة واإليذاء و القوة المادية لهدف إلحاق,هو إستخدام القوة الجسدية المتعمدة 

المعنوي أو اللفظي وإخضاع الضحية للسيطرة التامة بحيث يؤدي إلى  ،الجسدي ،والضرر المادي أ
  . حدوث أضرار نفسية أو جسدية أو غلى وفاة الضحية

  : القلق 5 - 6
  . تطيق مقياس القلق الصريح لتايلورالمعنفة من خالل  ةأالمرهو الدرجة التي تحصل عليها 
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  : الدراسات السابقة - 7
حيث تناولت كل متغير على ، أجريت العديد من الدراسات حول متغيرات الدراسة الحالية

وفيما يلي عرض للدراسات القريبة من  ،لم نجد دراسات تناولت المتغيرين معا في عالقة ما ،حدا
 : موضوع الدراسة الحالية

 : الدراسات الغربية 1 -7

  Karin Larsson 2007أ ـ دراسة كارين الرسون 

  "العنف األسري وأثره على الصحة النفسية والجسمية للمرآة المعنفة "  
الفروق بين النساء هدفت هذه الدراسة لمعرفة ,اقيمت هذه الدراسة بجامعة أريبرو بالسويد 

جنسيا ونفسيا من قبل أحد أفراد األسرة والنساء غير متعرضات للعنف في ، المعنفات جسميا
سالمتهن الجسمية والنفسية وهي دراسة تجريبية وهدفت أيضا إلى معرفة الفروق بين النساء 

  . المتعرضات للعنف حسب سنوات التعرض للعنف 
بيوت (النساء شملت عينة الدراسة على مجموعة من النساء المعنفات المتوجدات في بيوت 

النساء الغير متعرضات للعنف وذلك من وعينة مكافئة لها من ,) خاصة تقيمها الدولة في السويد 
خالل االجابة على اسبيان خاص أعد لهذه الدراسة وبينت النتائج أن النساء المتعرضات للعنف 

نساء المعنفات بين ال ثر من النساء الغير معنفات كما أن هناك فروقالديهن مشاكل جسمية و نفسية أك
تبعا للفترة الزمنية التي تعرضن فيها للعنف حيث كانت النساء المتعرضات للعنف لفترة ست 
سنوات أو أكثر لديهم ضغوط نفسية عالية مع أعراض إكتئاب و آالم جسمية أكثر من النساء 

  . المتعرضات للعنف بخمس سنوات أو أقل 
   steimmetiz susan 2000 دراسة سوزان سنميتز ب ـ

  "دراسة عبر ثقافة -العنف بين الرجل و المرأة "
وتؤكد . تؤكد الدراسات العبر ثقافية أن النساء أكثر عنفا من الرجال في داخل المحيط األسرة

هذه الدراسات أن السلوك العنيف يرتبط بالطبيعة البشرية أكثر من ارتباطه بالظروف الثقافية، 
ما يرتكبن العنف الزوجي في أغلب الثقافات، فالمرأة تعتبر المنزل بمثابة مملكتها فالنساء غالبا 

بدراسة عبر ثقافية لتسع ثقافات مختلفة أكدت أن هناك  Snzansteinmetz ولقد قامت 1الخاصة
 تشابها في نتائج الدراسات المتعلقة بالعنف األسري في الو م أ أو الثقافات األخرى أو الدول
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هناك بحث آخر عن األزواج في كندا أن نسبة قسوة الزوج إلى العنف الزوجة كان األخرى، و
ولقد كشفت النتائج أن عنف ) %10(في أن نسبة خطورة الزوجة إلى عنف الزواج كان  ،)8.4(%

يكن قاصرا على الثقافة األمريكية، وال يكشف عن وجود باثولوجيا بين النساء مرأة األمريكية لم ال
فالمرأة في كل أنحاء العالم أكثر عنف من الرجال في داخل محيط األسرة، ولكن ما  األمريكيات،

هي مبررات انخفاض المعدالت الرسمية للعنف األسري للمرأة في مقابل الرجل؟ من خالل الدراسة 
   : الميدانية واستخدام منهج المالحظة تؤكد سوزان ستيمنر ما يلي

وجاتهم إلى الشرطة، كما أن األطفال أيضا ال يقرون أن الرجال عادة ال يبوحون بعنف زـ 
عادة بعنف أمهاتهم للشرطة، كما أن الحبيب المخدوع من المرأة ال يستطيع أن يبوح بذلك للشرطة، 
واألمر سيكون عكس ذلك تماما في حالة وقوع الرجل ضحية نصب لرجل أخر أو حتى حالة وقوع 

  .الرجل المرأة كضحية
ي حاجة بطبعهن للتحدث عن كل شيء يحدث لهن أو لتهويل أي موقف أن بعض النساء ف ـ 

  .بسيط حيث أنهن يرتعبن من أي حادثة بسيطة
ـ إن وسائل اإلعالم دائما تتناول المرأة الضحية والرجل الجاني، هذا باإلضافة إلى أن 

  .الرجال ال يملكون الشجاعة في البوح بكونهم ضحايا للنساء العنيفات
وجات غالبا ما يقدمن تقريرات زائفة، وذلك لوجود مكافآت مالية وقانونية إن بعض الز ـ 

  .لرعاية األطفال، واالدعاء بتبديد العفش ويساعد هنا في ذلك فساد ذمة بعض المحامين 
إن رجال الشرطة يعاملون المرأة برفق، في حين عندما يأتي لكي يقدم شكوى قد تختلف  ـ 

  .رتهم إليه ويبدو ذلك يحدث أيضا عند التقاضيمعاملة رجال الشرطة له بل ونظ
أن المرأة في غالبة جرائمها تلعب دور المحرض وان كان هذا الدور في الواقع يعد دورا  ـ

رئيسيا إال أنها تميل دائما إلخفاء جريمتها عن العيون حتى تمكن من البقاء بعيدا عن أيدي 
  .السلطات

ث وهم الزوج والعشيق والطفل، ونظرا إلحساس ـ يكاد ينحصر ضحايا المرأة في فئات ثال
المرأة بأنها ضعيفة نسبيا األمر الذي يجعلها تستخدم الخداع كوسيلة هامة في االنحراف حيث تجيد 

  .المرأة تلصق التهم
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 :الدراسات العربية 7-2

 فهيمة شرف الدين .دراسة د ـ أ

 "العنف ضد المرأة في لبنان"

باحثة وناشطة في مجال تقدم المرأة، وعضو " فهيمة شرف الدين"نجد البحث الذي قامت به 
أصل واحد : "في اللجنة األهلية واللجنة الوطنية للمرأة اللبنانية وقد نشرته في مؤلف تحت عنوان

،فمن خالل تحضيرها للتقرير ) 2002(سنة " ثقافة العنف ضد المرأة في لبنان: وصورة كثيرة
الحظت ) 1995(نانية الذي قدم في المؤتمر الرابع للمرأة في بكين سنة الوطني األول عن المرأة اللب

أن المعلومات عن العنف الممارس ضد المرأة معدومة تماما وأن هذا الموضوع غائب عن أي 
سبعة فصول، حيث أظهرت الدكتورة أن  7وقد جاء هذا البحث في  .اهتمام رسمي أو غير رسمي

بالثقافة األبوية السائدة القائمة على سلطة الذكور على اإلناث موضوع العنف ضد المرأة يتصل 
وتفضيلهم عليهن في جميع المجاالت أي انه يتجلى في آليات التمييز التي تبدأ من االلتحاق 
المدرسي وتنتهي في التميز في الوظيفة والترقي والمسؤولية، حيث انه يتم الربط بين العنف 

واألخالق تتحمل المرأة لوحدها سلوكها وسلوك الرجل، هكذا يتم تبرير  والتأديب، وبينه وبين العقائد
العنف الذي يرافقها من المهد إلى اللحد، ويتم السكوت عنه فيصبح أمرا مقبوال ليس عند الرجل 

باالستالب العقائدي، لذا نجد االعتراف " هشام شرابي". فحسب بل عند المرأة نفسها وهو ما يسميه د
رأة غير وارد إال إذا وصل حد القتل، وحتى في حاالت القتل فان االعدار المختلفة بالعنف ضد الم

تبرر عملية القتل أخالقيا بحسب منظومة األعراف والتقاليد، إضافة إلى أن قانون العقوبات اللبناني 
ى ال يزال يميز ضد النساء في المواد المتعلقة بارتكاب جرائم القتل، فليس هناك تعريف للعنف لد

الدوائر القضائية ودوائر الشرطة، كما ان التعاطي مع هذا الموضوع لم يطرح بشكل علني في 
وقد تنأولت في هذا البحث مجموعة من  .1995لبنان إال بعد المؤتمر العالمي للمرأى في بكين سنة 

   : اإلشكاالت والتساؤالت جاءت كما يلي
  ـ ماذا يني العنف ضد المرأة؟

  ؟حياة النساءوكيف يتجلى في  - 
  وكيف يعمل العنف في المجتمع اللبناني؟ـ  

  أين يكثر العنف العملي، وأين ثقافة العنف الرمزي؟ـ 
  وما هي األسس االجتماعية الثقافية ضد المرأة في لبنان؟  ـ 
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كما اعتمدت على الطريقة أخرى للتعرف على العنف، الطريقة التي تتيح الوصول إلى  
عي الذي يبيح استمرار العنف ضد المرأة المستقر في الثقافة العربية والسلطة أساس الثقافي االجتما

األبوية المسؤولة عن االختالل الحاصل في عالقة المرأة بالرجل ، وهو سبب الرئيسي في اختالل 
العالقات االجتماعية وكذلك السياسية، لذلك جاء اختيار ألسلوب الشهادات هو محأولة للخروج عن 

ي الدراسات السوسيولوجية فبدل اعتمادها على تقارير الشرطة والمحاكم، نجد الباحثة قد المألوف ف
اعتمدت على شهادة عشر حاالت لمن يريد أن يعرف من أين يبدأ التمييز؟ وأين يكمن العنف؟ 

   .وكيف يتجلى؟

ة في وكان الهدف المنشود من هذا البحث هو كشف آليات التميز التي تحتضنها الثقافة السائد
لبنان، وكيف يتجلى في سلوكيات االجتماعية باإلجابة عن تساؤالت مباشرة عن حقيقة التمييز ضد 
النساء في المجتمع اللبناني وأساسه الثقافي االجتماعي، فنجد أن أسلوب الشهادات أظهر أن للعنف 

اختيارها للعينة لم كما أن  .صور كثيرة لكن األصل واحد مستقر في الثقافة السائدة والسلطة األبوية
يكن عشوائيا ألنه من فرضية ترى بأن العنف ضد المرأة باعتباره احد القيم الثقافية التي يختزنها 

ط التعليم لغرض التعرف رش: نظام العالقات في المجتمع اللبنانيـ وقد جاءت ملبية لثالثة شروط،
ط رابع وهو شرط السن الفئة على المستوى االجتماعي، شرط التوزع وشرط العمل، إضافة إلى شر

كما أوردت التقرير الوطني الذي صدر عن ،  -)40(وأقل من  + 20العمرية ما بين أكثر من 
المنظمات غير الحكومية عن التقدم المحرز في منهاج عمل بكين، أن العنف ضد المرأة ال يزال في 

إضافة إلى أنها أشارت إلى  .غياب البيوت وأسرار العائالت وأن االعتراف به اليزال ضعيفا جدا
حإلى اعتداء على النساء لم تتلق الهيئة  1302إلى حصول  )1997( إحصاءات المديرية العامة سنة

اللبنانية لمناهضة العنف سوى مئتي حالي توزعت على موضوعات كثيرة، كما بينت هذه الهيئة 
توزعت على جميع المناطق  حالة التي تلقتها 92عند تحليلها للحاالت التي تصدت لها إلى أن 

اللبنانية والفئات االجتماعية والطوائف، مما يؤكد إن العنف األسري والعنف ضد النساء تحديدا هي 
ثقافة المجتمع اللبناني، وأنه على الرغم من اختالف قوة العنف وأشكاله إال أن  ظاهرة متجدرة في

  .للذكر العنف في جميع الحاالت كان 
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  طريف شوقي دراسة ـ  ب     
  " 2000العنف في األسرة المصرية "  
تعد هذه الدراسة من الدراسات التجريبية المقارنة، حيث اختصرت الدراسة انه ال توجد  

فروق بين من يمارسون العنف الشديد، وبين من ال يمارسونه على متغيرات السياق النفسي 
االجتماعي البيني المصاحب للعنف، كما افترضت أيضا انه توجد فروق في المتغيرات السابقة بين 

   .األسرة عنف ضد األطراف المختلفة فيمرتكبي ال
حالة نصفهم من مرتكبي جرائم العنف األسري  188أجريت الدراسة على عينة مكونة من 

  والنصف األخر غير مرتكبي جرائم العنف األسري
  : ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة ما يلي 

اد العينة فالذكور يشكلون اغلب أن اإلناث مرتكبات جرائم العنف يشكلنا خمس أفر ـ    
عاما، وقد كانت غالبيتهم من  40إلى  26مرتكبي جرائم العنف وتتراوح أعمار غالبيتهم ما بين 

األميين ون العمال، األمر الذي يبين العالقة السلبية بين مستوى مهنة أو تعليم الفرد في مهن متدنية 
  . الجتماعيةقد ينعكس على االرتباط بأساليب معينة للتنشئة ا

أن ممارسي العنف الشديد أقل تدينا، حيث ال تلتزم نسبة كبيرة منهم بأداء الفروض ـ   
  .الدينية

  .أن غالبة مرتكبي جرائم العنف يقيمون في مناطق ريفية ـ   
  .أن نسبة ضئيلة من مرتكبي جرائم العنف تتعاطى الحشيشـ   
وجات ظاهرة شائعة في المتجمع، في قرر غالبية مرتكبي جرائم العنف أن ضرب الز ـ  

  . حين ضرب األزواج ليس كذلك بل انه سلوك ال يليق يصدر من الزوجات

إن العنف ضد الزوجات هو أكثر أنواع العنف شيوعا وأن العنف ضد الوالدين هو أقل ـ   
  .أنواع العنف

وا أنهم شاهدوا أن نسبة كبيرة من مرتكبي الجرائم العنف مقارنة بم ال يرتكبونها، قر ـ   
عملية الضرب المتبادل بين الوالد، والوالدة، وان معدل ضرب األب لألم يفوق معدل ضرب األم 

  .لألب، وما يترتب على ذلك من نفور نحو األب أو األم
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إن اإلباء اشد عنف من األمهات في تعاملهم مع المبحوثين مرتكبي الجرائم العنف وهو ما ـ  
إال أن ذلك لم يكن موجودا لدى أباء من لم يرتكبوا جرائم . تنشئة كل منهما أساليب  ينعكس في

  .العنف
    .أن المبحوثين في كلتا المجموعتين أدركوا تمييز بينهم في المعاملة من هذا الجانبـ 

ـ أن ثمة نمطا للتنشئة العنيفة داخل األسرة، وبوجه خاص أسرة مرتكبي جرائم العنف فهم 
ويستخدمون العنف كوسيلة لحل الخالفات مع الجيران بل ويشجعون األبناء على  يتشاجرون أمامهم

اللجوء إليه في بعض الحاالت لحسم المشكالت التي يواجهونها معهم، ويميلون إلى استخدام العنف 
كوسيلة للعقاب البدني لألبناء أيضا مما يزيد من احتمال ممارسة هؤالء األبناء لهذا النمط من 

  . عنيف مستقبلالسلوك ال

 : دراسات جزائرية 3.7

  أ ـ دراسة جمال معتوق 
  "العنف ضد النساء خارج بيوتهن "

حيث قام بدراسة ظاهرة العنف ضد النساء في الشارع، وحاول الكشف عن الميكانيزمات 
الرئيسية التي تتحكم في هذه الظاهرة، والعالقة الموجودة بين هذه الظاهرة، والمرأة وقد كانت 
تجربة وأول محأولة لرفع الستار عن معادلة المرأة والعنف، ذلك أن هذا الموضوع من المحرمات 

ممارسة العنف ضد المرأة : "والممنوعات، حيث أوضح أن لهذا الموضوع دعامتين أساسيتين وهما
 ، وقد تناول الدراسة في بابين وثمانية فصول، وقد"خارج البيت ومكانتها في المجتمع الجزائري

/ طلبة(أجرى الدراسة في مدينة البليدة وعلى ستة عينات من مختلف الفئات العمرية االجتماعية 
  )"عاطلين عن العمل" باطلين / أساتذة/ تالميذ

كما خصص جزء من هذا البحث لدراسة العنف بشكل عام وبعض وجوهه المختلفة التي 
الل هذه الدراسة بأن لظاهرة العنف تعاني منها المرأة في الجزائر بوجه خاص، حيث اكتشف من خ

ضد المرأة جذورا راسية في أعماق التاريخ، والذي فسره بالدور السلبي المرجعي الذي لعبته 
.... وسائل اإلعالم / دار العبادة/ المدرسة/ كاألسرة  ) ومازالت تلعبه بعض المؤسسات التنشؤوية

فرط للذكر وتكريس دونية المرأة وكبت رغباتها في تقزيم المرأة واإلساءة إليها، والتبجيل الم) الخ
المختلفة، باإلضافة للتقاليد والقيم والعادات السائدة في المجتمع التي تلعب هي األخرى دورا أساسيا 
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إضافة للتغير االجتماعي الذي عرفته الجزائر  . في تكريس مبدأ الالمسأوات بين الذكر واألنثى
وطرح التساؤالت  .سية في انتشار العنف ضد المرأة خارج بيتها والذي اعتبره من المتغيرات األسا

  : التالية

   هل فعال هناك عنف موجه ضد النساء خارج بيوتهن من طرف الذكور؟ ـ 

  من هي الفئة من الذكور التي تمارس العنف ضد النساء؟  ـ 

  عنف ضد المرأة؟ كما تساءل عن تأثير التنشئة االجتماعية، والخلفية الدينية في ممارسة الـ  

أما عن النتائج العامة التي توصل إليها هو أن هذه الظاهرة هي فعال موجودة في مجتمعنا 
مبحوثة قد تعرضن للعنف في الشارع  81مبحوثة هناك  116وليست باألمر المصطلح فمن بين 

  % .25.20بنسبة 
تأتي في المرتبة " المضايقة والشتم"أما فيما يخص نوعية العنف األكثر انتشارا وجد أن -

  08.75 % األولى بنسبة 
  . %2أي العنف الجسدي في المرتبة الرابعة : ـ الضرب

األشخاص الذين يمارسون العنف في الشارع هم الباطلين عن العمل، ويعيشون في ـ 
  . مارسوا العنف 34بطال من بينهم  50عينة من  – ظروف اجتماعية قاهرة

  التنشئة االجتماعية للفرد لها عالقة مباشرة بانتشار ظاهرة العنفـ 
  : كما قدم مجموعة اقتراحات من بينها 

  البد لألسرة أن تغير نظرتها وفلسفتها اتجاه األنثى، وأن تعامل الجنسين بالتساوي ـ 
اء وذلك باالبتعاد عن النزاعات واللجوء إلى على األولياء أن يوفروا الجو الالئق لألبن ـ

   .العنف بمختلف أشكاله لحل مشاكلهم
  :دراسة علجية حنانب ـ 

  "العنف الجسدي داخل األحياء الجامعية المختلفة " 
الباحثة في هذه الدراسة التي هي عبارة عن رسالة ماجستير منشورة ظاهرة العنف  تناولت

حيث قامت الباحثة بتحليل )  2002- 2001( الجسدي بين الطلبة داخل األحياء الجامعية المختلفة 
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أين كشفت لنا الباحثة . العوامل التي تتدخل في تفشي هذه الظاهرة داخل اإلقامة الجامعية المختلطة
  .قاب عن ثنائية العنف والطالب الجامعيالن

  :و خمس فصول نظرية وواحد منهجي) نظري و تطبيقي ( وقد جاءت الدراسة في بابين 
وقد أنجزت الدراسة في إقامتي بني مسوس وبومرداس المختليطين على عينة متكونة من 

عوان امن، عمال طلبة، أ(عينات من مختلف الفئات االجتماعية  4مبحوثة وقد قسمتها إلى  450
  )إدارة، رؤساء التنظيمات الطالبية و داخل األحياء الجماعية

إلى مختلف وكما خصصت جزء من هذه الدراسة لدراسة العنف بأشكاله وعالقته بالعدوان 
مرافق اإلقامات الجماعية والخدمات التي تقدمها والنقائص التي تعاني منها وإلى الخلفية النشؤوية 
للطالب وهل كل هذا له عالقة بممارسة للعنف داخل اإلقامة الجامعية إضافتا لهذا تناولت الباحثة 

  أيضا النقابات والتنظيمات الطالبية حيث حاولت التعرف على نشاطاتها 
كما تناولت االختالط وتأثير على . على مستوى الوطن ومدا تأثيرها على السلوك الطالب 

  .نفسه الطلبة من الجنسين ثم االختالط بصفة عامة في المجتمع الجزائري

  : وطرحت الباحثة التساؤالت التالية
ي ـ الضغوطات التي تمارسها اإلدارة على الطالب دور في تفشي هذه الظاهرة داخل الح

الجامعي المختلفة ؟ أم أن تدهور الظروف االجتماعية داخل الحي هي التي ساهمت في ممارسة 
  العنف داخل الحي ؟ 

ـ أم أهم االختالفات االيدولوجي للتنظيمات الطالبية داخل اإلقامة يلعب دور في تفشي 
   العنف بين الطلبة داخل الحي الجامعي ؟

  ساعد في تفشي هذه الظاهرة ؟ ـ هل االختالط أم دخل الغرباء هو ي 

ـ هل لهذه العناصر عالقة بالعنف داخل إلي أم أن الطلبة الذين يمارسون العنف يعانون من  
  اضطرابات نفسية أم يعكسون نوعا من التربية ؟

ـ هل السياسة تبنيها إليديولوجيات مختلفة واتجاهات معينة له عالقة بانتشار العنف؟ أم أن  
دوور العبادة والمدرسة تلعب دورا في تطور ونمو هذه الظاهرة الذي الطالب ؟ أو وسائل اإلعالم و

أن انعدام األمن والحماية وقصور اإلدارة في أداء دورها هو الذي أدى لتفاقم المشاكل داخل إلي 
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وقد  وبالتالي إلى انتشار العنف، وأخيرا ما نوع العنف المتفشي بكثرة داخل األحياء الجامعية
   : الباحثة إلى عدة نتائج مكنتها من تحقيق وأضبطت فراضيتها و جاءت كالتاليتوصلت 

ـ ظاهرة العنف الجسدي بين الطلبة داخل األحياء الجامعية المختلطة نتدخل فيها عدة 
أن هناك عالقة سببية بين العوامل االجتماعية واالقتصادية واألمنية والظروف االجتماعية . عوامل

مارس %  80مبحوث  200حي الذي يعش فيه المبحوث حيث اتضح انه من الموجودة داخل ال
من المبحثين   % 100العنف وأن هذا األخير ال يقتصر على الضغط فقد وإنما على أنواع أخرى 

عدم . ظروف اإلطعام نوعية وعدم صالحيته (وأكدوا أن األوضاع داخل االقامتين متدهورة وسيئة 
أكدوا بانت % 86 لطلبة سوء اإلسكان تدهور الخدمات الصحية احترام الكبير من طرف بعض ا

  سوء األحوال األمنية له دور كبير في انتشار العنف

ـ مميزات صفات األولياء له عالقة مباشرة لمدى ممارسة الطالب للعنف حيث أكد ذلك  
 % 5.62منهم  32طالب مارسوا العنف مقابل  46عالقتهم مع أوليائهم مسيئة منهم %  53.95

  يتمتع أوليائهم بعالقة جيدة معهم لم يمارسوا العنف 

 172الجو السائد داخل البيت له عالقة وطيدة مع ممارسة الطالب للعنف حيث انه من  ـ 
منهم %  55.95الذين تعرضوا لسوء المعاملة من طرف أولياء أثناء الصغر أو فيما بعد نجد 

لبة الذين يشعرون بنوع التمييز في المعاملة بين مارسوا العنف وأن حدة العنف تزداد عند الط
   .الجنسين من طرف األولياء

ـ المحيط الخارجي الرفقاء هو المحيط المبحوث كلهما عوامل تساعد على ممارسة الطلب 
  . للعنف إضافة إلى نوعية الكتب والمجالت واألفالم الذي يشاهدها

  :خالصة الفصل
االشكالية ووضع الفرضيات ليتم بعد هذا التطرق ألهم من خالل هذا الفصل تم طرح 

  .الفصول التي تشمل الجانب النظري والتأكد من صحة الفرضيات من خالل الدراسة التطبيقية 



 

 

   
 

  
  :الثاني الفصل

 العنف ضد المرأة
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  :تمهيد
بشكل خاص ظاهرة و مشكلة فهو من الجانب األول  ةأالمريعد العنف بشكل عام والعنف ضد 

تنطبق عليه كل سمات الظاهرة االجتماعية  كما بينها ـدور كايم ـ  فهو انساني وعام وتلقائي قديم 
وهو على الجانب األخر يعتبر مشكلة وذلك يعني ، قدم البشرية ذاتها بدا بقتل قبيل ألخاه هبيل

تختلف شكال وكما وكيفا بإختالف الزمان والمكان وتنوع الخروج عن المألوف وتتسم بالنسبية و
  .الظروف ويتطلب المواجهة 

فظاهرة  العنف ضد المرأة مشكلة نفسية وإجتماعية ألنها  عرض من أعراض المرض 
ومن أجل فهم أكثر لهذه  ،)ممارسة العنف (اإلجتماعي من حيث كونها مظهرا لسلوك منحرف 

أولية من أجل فهم وتشخيص وتفسير و تحليل بعض جوانب العنف الظاهرة سنقوم بتقديم تصورات 
  .  ةأالمرضد 

  : تعريف العنفـ  1
  :لغة  1ـ1

وهو الخرق باالمر وقلة الرفق به وهو ضد ) ف.ن.ع(عنف في اللغة العربية من الجذر  كلمة
 :وهو عنيف ادا لم يكن رفيقا في أمره و أعتنق األمر أخده بعنف وفي الحديث الشريف... الرفق 

وكل مافي الرفق من الخير ففي العنف  ،"إن اهللا تعالى يعطي على الرفق ماال يعطي على العنف"
  )444: ص، 1997 :إبن منظور(. ر مثله من الش

 كلمة تنحدر من الكلمـة الالتينيـة" la violence" ما في اللغة الفرنسية فالعنف
""violenta االغتـصاب : السمات الوحشية إضافة إلى القوة، كما تعنـي ايـضا: "وتعني

  (La Petit La Rousse: 2001.p1068)  .في حريات اآلخرين والالعقل والتدخل
بمعنى ينتهك أو يتعدى  to violate""أما في اللغة االنجليزية فتشتق كلمة عنف من المصدر       

ممارسـة القـوة إلنـزال الضرر باألشخاص : "العنف على انه oxford ويعرف قاموس اكسفورد
أو الممتلكات وكل فعل أو معاملة تتصف بها تعتبـر عنفـا، وكـذلك المعاملة التي تميل الى 

 (Oxford, 1970:p221) .إحداث ضـرر جـسماني أو تتـدخل فـي الحريـة الشخـصية
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ويذكر قاموس ويبستر سبعة معان على االقل لهذا االصطالح تتراوح مـن بـين المعنى 
إلـى المعنـى المجازي  ،"القوة الجسدية التي تستخدم لاليـذاء أو لالضـرار" ،الدقيق نسبيا

االستخدام غير  " ، إلى المعنى الشديد الغمـوض"طبيعية أو جسدية عمل طاقة أو قوة"، الواضح
رغم اتساع المعنى الذي تشمله التعريفات ، "العادل للقوة أو السلطة كما في الحرمان من الحقوق

التي ذكرناها، اال أن تعريف القـاموس لهذا المصطلح ال ينجح في االلمام بالنطاق الواسع 
  ). 35ص: 2006 ،محمود سعيدالخولي ( .الكتابـات الحديثة لالستخدامات التي توجد في

من الواضح أن االشتقاق اللغوي للمفهوم في العربية والفرنسية واالنجليزية علـى السواء 
ينصرف الى ضرب من السلوك الخارج على المألوف، عمل في طياته معنى واحد هو الشدة 

  .والقسوة والقوة مهما كان هدفه أو دوافعه
  : إصطالحا 2ـ1

العنف كلمة يعرفها ويستخدمها السيكولوجين وأطباء النفس والعقل وعلماء االجتماع والتربية 
  .الخ، وهي تغطي مدى واسع من السلوك اإلنساني...والسلوك والقانون

   :النظرة النفسية للعنف: 1ـ2ـ1  
حالة احباط نمطا مـن انمـاط السلوك تنتج عن : " يعرفه عدد من علماء النفس على انه

ويكون مصحوبا بعالمات التوتر ويحتوي على نية االلحـاق ضرر مادي أو معنوي بكائن أو بديل 
  )32ص : 1997خليل وديع شكور،(   "عن كائن حي

أفراد (القوة التي تهاجم مباشرة شخص اآلخرين وخبراتهم :" بأنه Freud.s ويعرفه فرويد  
" أما ادلر فيرى أن العنف هو  .والهزيمة بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت أو التدمير ،)وجماعات

   ).36ص: 2003مصمودي زين الدين، (." بمثابة استجابة تعويضية عن اإلحـساس بـالنقص أو الضعف
شعور بالغضب أو بالعدوانية يتجـسد بأفعال " فالعنف Dodson.F أما بالنسبة لدود سون

  ). 22ص: 1997خليـل وديـع شـكور،( ."جسديا أو بأعمال تهدف إلى تدمير األخردامية 

استجابة لمثير خارجي تؤدي إلى إلحاق األذى بشخص آخر في شكل فعل  "Strous اعتبره 
عنيف مشحونة بانفعاالت الغضب والهياج والمعاداة، إستجابة تنـتج عـن عملية إعاقة أو حالة 

  ). 32ص:1997،خليل وديع شكور (" إحباط
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صورة خاصة من صور القوة التي تتـضمن جهودا : " ويعرفه عزت سيد إسماعيل بانه
تستهدف التدمير أو إيذاء موضوع يتم إدراكه كمـصدر فعلـي أو محتمـل مـن مصادر اإلحباط 

  ).181ص :1988، عزت سيد إسماعيل(  ." أو الخطر أو كرمز لهما
استجابة انفعالية ينتج عنها سلوك تدميري موجه " : بأنهوتعرفه دائرة المعارف لعلم النفس 

ضد االفراد او البيئة أو اتجاه الفرد نفسه نتيجة االحباطات أو بدافع الكره الـشديد نحو اآلخرين أو 
  .) 206ص: 1979كوثر إبراهيم رزق، (  ".نحو الذات

ؤدي الى إختالل فالعنف من هذا المنظور يدل على سلوك أو مجموعة من السلوكات التي ت
في شخصية الفرد، وذلك بسبب إثارة القلق والفزع والخوف في نفوس االفراد مما يؤثر على 
سلوكهم فيؤدي ذلك الى حدوث االضطراب الذي يميز حياة الفـرد أو األفـراد فالعنف قد يتحول 

ماني في النفس الى نوع آخر ال تحده حدود غير الحقد والكراهية من أشكال التمثيل الجس
الخ، إضافة إلى ذلك فالقسوة والفضاضة الكامنة في العنف قـد تتحول من صفة االكتساب ...القتل

الى صفة الوراثة فاالغتصاب والتحرش الجنـسي لـن يخلفـا إال كمدا، ولن يزرعا إال إضطرابا 
بل قد تتوالد  وحرقة في النفس المتلقية له، فتختلف لديه معادلة مـن الكآبة وتستمر بانتهاء الحياة

  .من جديد في أسالف قادمة
   :نظرة علم النفس االجتماعي للعنف: 2ـ2ـ1

إلى القول بأن العنف كغيره من أشكال السلوك  Hesnarde يذهب اسنارد: ضمن هذا التوجه
نفس الوقت الذي ينصب فيه على االخر البادته هو نتاج مازق عالئقي يصب التدمير ذات الشخص في 

  ).32ص  :1997خليل وديع شكور،  ( . العدوانية طريقة معينة للدخول في عالقة مع اآلخرفتشكل 
اما ويكمان فيعرفه بأنه سلوك أو فعل يتسم بالعدوانية يصدر عن طرف قد يكـون فردا أو 

بهدف إستغالل وإخضاع طرف أخر في إطار عالقة قوة غير متكافئة ... جماعة أو طبقة اجتماعية
  .أضرار مادية أو معنوية أو نفسية أو كلها مجتمعة  مما يتسبب في

العنف سلوك إيذائي باليد أو اللسان، بالفعل أو الكلمـة في الحقل : "أما علي سموك فيرى أن
التصادمي مع اآلخر قوامه إنكار اآلخر كقيمة تـستحق الحيـاة واالحتـرام، ومرتكزه استبعاد 

تابع أو إما إبعـاده خـارج الحقل االجتماعي وإما  األخر على حقل الصراع، اما بتخفيضه إلى
بتصفيته معنويا أو جسديا وبالتالي فالعنف هـو عـدم االعتـراف باألخر ورفضه وتحويله إلى 

  )44ص: 2006علـي، سـموك (    ."الشيء المناسب للحاجة العنيفـة
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ويتـصوره بالطريقة وعدم االعتراف ال يعني عدم المعرفة، بل يعني معرفة معينة مقولبـة 
وبالتالي فان معظـم حـاالت العنف تبنى على . الخ...المناسبة لرسم صورة الضحية والتحكم بها

            .معرفة مسبقة مكتسبة من الموروث الثقافي ألذي يجسم نماذج مـصممة عن اآلخرين
فعنف الرجل فالرجل يكتسب السلوك العنيف من خالل الثقافة التي تؤطر المجتمع وتحكمه 

ضد المرأة داخل األسرة أمرا مقبوال ثقافيا ومعياريا أما إذا تعـرض أحـد أفـراد األسرة للعنف 
  .من أحد الغرباء فانه يعد سلوكا غير مشروع

سلوك يصدر من فرد أو جماعة تجاه فرد أخر أو آخرين : " ويعرف السمري العنف بأنه 
اشرا أو غير مباشر نتيجة الشعور بالغضب أو اإلحباط أو ماديا كان أم لفظيا ايجابيا أم سلبيا، مب

للدفاع عن النفس أو الممتلكات أو الرغبة في االنتقـام مـن اآلخـرين أوالحصول على مكاسب 
   ".معينة ويترتب عليه إلحاق األذى بدني أو مادي أو نفسي بـصورة متعمدة بالطرق األخرى

  ). 5،4ص ص : 2005 أميمة عبد الحميد،جادوا (
    : نظـرة الطـب العـقـلي: 3ـ2ـ1

ينظر هذا االتجاه إلى العنف على أنه عبارة عـن قـوة قاسية وعنيفة يمارسها ويفرضها 
وتمارس هذه القوة بواسطة  .الفرد على اآلخرين تستطيع أن تصل إلى حـد اإلكـراه والضغط 

يوجههاالى فرد أخر ) جسديا ونفسيا(وتتمثل في السلوكات العدوانيـة لفـرد أكثر قوة , التخويف 
 ويقـسون, ويسيئون معاملتهم, أطفال يمارس عليهم" (سلوك وتصرف سئ: أكثر ضعف

س عليهن أو عنـف يمارس على الشريك أو القرين نساء يمار " maltraites enfants"علـيهم
أو حتى نشاطات إجرامية تستطيع أن تـصل إلـى حـد " battues femmes"الضرب والعنف 
  .االغتصاب والقتل

السلوك العنيف كنتيجة الرتفاع الدافعية نحو العنف مع افتقاد " أما أحمد عكاشة فيرى أن 
لـنفس عند تعرضهم التحكم الكافي في النفس ولذا فان العنف غالبا ما يحدث في قليلي التحكم في ا

ألي درجة من الكرب وفي مفرطي التحكم في النفس عند تعرضهم لدرجـة جسيمة من الكرب 
من جرائم العنف بعـد مشاحنات عائلية؛ وفي % 50وتحدث ... وهنا يكون العنف أيضا شديدا

  ".من الحاالت يبدو األمر أن الضحية هي التي استفزت موقف العنف% 62األماكن العامة وفي 
  ) . 862ص: 1973 أحمد،عكاشة (

في نظر القانون العنف هو إستعمال القوة بغير  :نظرة القانون إلى العنف: 4ـ2ـ1
اإلكراه أو إستخدام الضغط أو " حـق،وفي هذا السياق يرى أحمد زكي بدوي بأن العنف هو 



  العنف ضد المرأة                                                 ثانيالفصل ال

24 
 

إرادة فـرد مـا أو القـوة استخداما غير مشروع أو غير مطابق للقانون من شأنها التأثير علـى 
مجموعة من االفراد ، ومن الناحية القانونية نجد أن اإلكراه إذا وقع على من تعاقد يكـون سببا في 

  .)183ص:أحمد وآخرون، ب سزايد (   ." بطالن العقد
سـمة أو ظـاهرة أو عمـل عنيـف بالمعاني، وهو : " ما موسوعة الالند تعرف العنف بأنه

بين العنف وبين االنتقام  )الالند(أو على األقل غير القانوني للقوة، ويربط  االستعمال غير المشروع
والذى يعني لهما عقابا أو ثأرا، و لكن بنحو أخـص هـو ردة فعل عفوية من الضمير  ،والثار

  ). 1554ص :1997 الالند أندريه،( "االخالقـي المهـان الـذي يطالـب بمعاقبـة الجريمـة
: " بأنه -اإلرهاب والعنف السياسي -الدين فقد عرف العنف في كتابهما أحمد جالل عز 

االستخدام اإلنساني للقوة بغرض إرغام الغير وإخافته و إرعابه، أو الموجـه إلـى األشياء 
بتدميرها أو إفسادها أو اإلستالء عليها، ذلك االستخدام الذي يكـون دائمـا غيـر مشروع ويشكل 

    ) 37،38ص ص :2006محمود سعيد، ولي الخ( " .في االصل جريمة
من خالل استعراض مختلف وجهات النظر التي تناولت مفهوم العنف يتضح لنـا عدم وجود 
مفهوم واحد للعنف بل عدة معاني، رغم ذلك نجد أن مختلف التعاريف تتجـه إلى أن العنف هو 

تـدمير اآلخر وايذائه وهو يتضمن سلوك ايذائي لآلخر سواء كان فعليا او قوليا او سلوكيا، هدفـه 
            .استخدام القوة واالرغام واالكراه للتاثير في ارادة المـستهدفين والحاق الضرر بهم ماديا او معنويا

  : ـ العنف وبعض المفاهيم التي تتداخل معه2
تتداخل مع مفهوم العنـف بعـض المصطلحات أو المفاهيم التي ال يمكن تفسير العنف 

دون التعرض لهذه المفاهيم ومناقشتها جنب .الخ...قـوف علـى اسـبابه وابعـاده وعواملهوالو
  . لجنبا معه
  : العنف والعدوان 1ـ2  

 "agression" والعدوان "violence" يستخدم العديد مـن البـاحثين مفهـومي العنـف 

باستمرار داخل كل شخص وأنها على أنهما مقترنين فكان فرويد يعتقـد أن الطاقـة العدوانية تولد 
إذ تركت تتنامى ستؤدي الى إتيان أفعـال تتسم بالعنف وأن ما يكبح جماح الطاقة العدوانية لدى 

فاألنا األعلى يمثل الرقيب النفسي والوازع  .ego super "األنا األعلى" الفرد هو الضمير أو 
  .) 363،364ص ص  :1994 خليل ميخائيل،معوض ( .الخلقـي والجانـب القـضائي للشخصية
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وقد اعتقد فرويد ان العدوان يمكن السيطرة عليه والتحكم فيه الى حد ما، اال انه ال يمكن 
أن العنف يرتبط بالعدوان وانه نشاط " Marmour" وفي نفس السياق يرى مارمور .استبعاده نهائيا

بالضرورة ولكنه يرتبط تخريبي يتضمن عنفا في حد ذاته وقد ال يؤدي العنف الى احداث خسائر 
  ). 15ص  :1994 إجالل إسماعيل،حلمي ( . بتعمد االذى أو التخريب

العدوان، وأن العدوان أكثـر عمومية  أشكالويذهب طريف شوقي إلى أن العنف شكل من 
محمد خضر فيرى أن العنف شكل  أما .من العنف، وأن كل عنف يعد عدوانا والعكس غير صحيح

  ). 26ص :2001حسين،فايد (    .من أشكال العدوان وأن العنـف والعـدوان وجهان لعملة واحدة
ما بالنسبة للتفرقة بين مفهومي العنف والعدوان فقد قام باحثون آخرون بـالتمييز بينهما 

له طابع مادي بحت فـي وقد اعتمدوا في ذلك على أن العنف ، لتفادي ضروب االلتباس بينهما
   .حـين أن العـدوان يشتمل على المظاهر المادية والمعنوية معا

سلوك ظـاهر يـستهدف إلحـاق التـدمير :" حيث يعرف قدري حنفي العنف بأنه
باألشخاص أو الممتلكات وأن العدوانية لكي تكون عنفا ينبغي أن يتوفر فيها شرط الظهور حيث أن 

". السيكوسوماتي لعدوان تتميز بالخفاء والكمون مثل مختلف أنواع المرضثمة أنواعا عديدة من ا
  ).67ص :2001حسين، فايد (  .فهذا النوع من العدوان يكون موجها نحو الذات

على انه هجوم أو فعل معـاد موجـه نحـو شخص  Chaplin أما العدوان فيعرفه شابلن
   . ما، أو شيء بغرض إنزال عقوبة بهم

تعبير عن العدوان وأحد الوسائل لتفريغ الطاقة العدوانية لدى األفراد، داخل المجتمع،  فالعنف
فقد تكون وسائل التعبير عنه مقبولة اجتماعيا كأنواع الرياضات العنيفـة مثـل المالكمة، وقد تكون 

   ). 239ص :2005أشرف محمد علي، شلبي (  .مرفوضة اجتماعيا كالمشاجرات والجرائم العنيفة
   :ويمكن تحديد أهم الفروق بين المفهومين في األتي

أن العدوان هو المفهوم األكثر عمومية والذي يندرج تحته كافة أشكال اإليذاء، بما فـي   - 
   .ذلك العنف
الضرب أو : هدف العنف إلى اإليذاء البدني الذي يترتب عليه ضرر بالغ للضحية مثلـ 

   .الخ...االغتصاب، والتعذيب بمختلف أشكاله
تعتبر كافة أشكال العنف أفعاال إجرامية تنتهك المعايير االجتماعيـة ويعاقـب عليهـا ـ 

  .القانون
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إن قصد أو نية اإليذاء واضح تماما في العنف على عكس أشـكال الـسلوك العـدواني  ـ
   ). 652ص: 2001سيد معتز عبد ااهللا، (. األخرى التي يصعب فيها إثبات النية أو القصد

العنف الفردي ويقصد به كافة أشكال العدوان التي يقوم بها : يصنف العنف إلى نوعين هما- 
الـصراع : األفراد، والعنف الجماعي الذي تقوم به جماعات معينة في المجتمع مثـل

   .الخ...الطائفي
والعنف -تتعدد مجاالت العنف لتشمل العنف داخل األسرة والعنف في الـشارع والمدرسـة 

  ). 653ص: 2001سيد معتز عبد ااهللا،(  .لمرأةضد ا
ومما الشك فيه يوجد اختالف نوعي وموضوعي بين العنف والعـدوان، فـالعنف يعتبر 
نهاية المطاف لسلوك عدواني ،وأنه أحد وسائل التعبير عن النزعـات العدوانيـة، سواء كان هذا 

  .العدوان ماديا أم نفسيا، موجها نحو الذات أو ضد اآلخرين
  : العنف و االيذاء  2ـ2

بعض الباحثين مع هذين المفهومين بالتبـادل بوصـفهما مترادفين، بيد انه أصبح من  تعامل
" المتفق عليه بين اغلب الباحثين اآلن أنهما مـستقالن، وقـد شاع استخدام مصطلح اإليذاء

األطفال من أبائهم  في دراسات األسرة للتعبير عن اإلسـاءة التي يتعرض لها abuse "اإلساءة
 abuse woman أو أولى األمر، أو اإلسـاءة التي تتعرض لها المرأة abuse Child وأمهاتهم

 :1999إجالل إسماعيل ، حلمي ( .خاصة الزوجة التي تتعرض للضرب المبـرح من زوجها
  )18ص

صورة متنوعة من اإليذاء البدني أو : "وعرف كل من جليس و كورنل اإليذاء على انه
الجنسي أو اللفظي أو النفسي التي يمارسها طرف إلجبار طرف أخر على اإلتيـان أو االمتناع عن 
أفعال معينة، فاإلساءة تتضمن بعض الجوانب البدنية أو النفـسية أو إهمـال رعاية طرف موكل 

رار إلى السيئ رعايته، في حين يقتصر العنف على الجوانب البدنية فقط، بيد انه قد يؤدي إلى أض
  )221ص :2006محمـود سـعيد، الخولي ( ".نفسية، إال أنها تكون ناتجة عنه حينئـذ

ومن التبعيات النفسية السيئة للعنف ضد النساء، اضمحالل الشخصية وشل قـدرة المرأة على 
وهي حالة تسمى اإليذاء، وتتضمن الشعور بالخوف وكذلك  اتخاذ أي قرار من الناحية النفسية،
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واالضطرابات النفـسية الجـسدية، اخـتالالت فـي الشخصية كالتي تدفع إلى ... بالكآبة الشعور 
    182-183).ص  :2001شكوه نوابي نـزاد، (  .االنتحار في بعض الحاالت

   :العنف والغضب 3ـ2
العنف مظهرا من مظاهر التعبير عن الغضب، فإذا اعتبرنا الغضب يمثل مشكلة بين  يعد

ويقع العنف عند الطرف األخر، حيث يتم التعبير . طرفين يقع عند احدهما القمع لمشاعر الغضب
عن مشاعر الغضب في صورة عنف وتدمير وعدوان في حين يتوسط الطرفين الضبط المعتدل 

 deffinbacher 1992 ـة العنـف بالغـضب أظهرت دراسة ديفنباحرلمشاعر الغضب وعن عالق

أن الغضب الزائد له كثير من اآلثار السلبية على التوافق الشخصي واألسري واالجتماعي 
ولآلخـرين وإتـالف .والدراسي والوظيفي للفـرد، حيـث يؤدي إلى حدوث أضرار للفرد نفسه

  )16ص: 1999إجالل إسماعيل، حلمي ( .لفرد وغيره األشـياء وإفـساد العالقـات االجتماعية ل

نوبات الغضب كثيرة التردد وقوية لدى األشخاص الذين لم يتعودوا الضبط والمنع  وتكون
وبذلك تكون عتبة اإلحباط لـديهم منخفـضة ممـا يجعلهم يحبطون ...وهم أطفال من قبل الوالدين

حيال أية صعوبة أو عند عدم الحصول على مـا يـردون، فيـستجيبون بنوبات الغضب، أما 
وا الضبط والنظام بفعل تربية الوالدين فإن عتبة اإلحباط عندهم تكون كبيرة األشخاص الذين تعود

  ). 222ص :2002مـريم،سليم ( .ويتعرضون لنوبـات غـضب اقـل مـن غيـرهم

  : العنف والقوة 4ـ 2
القوة هي القدرة على فرض إرادة شخص ما ويفترض التحكم في اآلخرين، سواء بطريقة 

على ما لديه من مـصادر جـسدية ونفسية ومادية، ولقد عرف ماكس شرعية أو غير شرعية بناء 
  .فيبر القوة على أنها القدرة على الـتحكم فـي سـلوك اآلخرين سواء برغبتهم أو بدون رغبتهم

فيرى أن األشخاص األقوياء هم الذين يفرضون إرادتهم حتـى إذا كان  mills ما ميلز
  )16ص :1999يل، إجالل إسماعحلمي (  .يقاومها اآلخرون 

سوف نطلق اسم العنف على القوة التي تهاجم مباشـرة شـخص اآلخرين : " ويقول فرويد
    ."وخبراتهم بقصد السيطرة عليهم بواسطة الموت والتدمير واإلخضاع والهزيمة

  )127ص :2006 محمود سعيد،الخولي (
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عامل يساهم في العنف وعند تطبيق هذا المفهوم على العنف األسري سنجد تسلسال  فالقوة    
 .تقليديا في القوة على أساس النوع والجنس، وعلى أساس توزيع المصادر الماديـة والشخصية

وغالبا ما يكون الرجل البالغ هو الشخص الذي لديه النصيب األكبر من المـصادر المادية 
   .لقائم باالعتداء والعنف على الزوجة واألبناء فـي أغلـب األحيانوالشخصية وهو أيضا ا

أن السيطرة األبوية التقليدية تركت بصمات واضحة المعالم على نوع  1979ويرى بولدنج 
وما ترتب عليه من تعرض المرأة لمظاهر متعـددة من القهر والظلم .العالقة بين الذكور واإلناث

لقهر الذي تتعـرض لـه اإلنـاث تجعلهـن يمارسن القوة مع اآلخرين لذلك فإن ا. الخ...واالعتداء
   ). 17ص :1999إجالل إسماعيل ، حلمي ( .حتى مع أبنائهن

هي الخروج عن المبادئ وقواعد السلوك التي يحددها  الجريمة: العنف والجريمة 5ـ 2
ويرسمها المجتمع ألفراده وهي من الوقائع االجتماعية التي الزمت المجتمعات البـشرية منذ أقدم 

   )22-21ص ص : 1997خليل وديع، شـكور ( .عصورها وعانت منها اإلنسانية على مر األجيال

تلك التحديات التي تقع علـى العـرف الذي :" وتعرف سامية محمد جابر الجريمة بأنها
   ".يعترف به المجتمع اعترافا صريحا في قانونه غير المدون والقـانون الدسـتوري

   ). 476ص  :2004، سامية محمد جابر(

وهذا التعريف عندما يقتصر على اعتبار تلك التعديات فقط بأنهـا جريمـة، فانـه يعترف 
وبذلك ال . بعدم إمكان وجود جريمة بدون أن يكون هناك قانون يحدد تلك الجريمة ويعاقـب عليها

تعتبر بعض أشكال العنف الممارس ضد المرأة داخل أسـرتها جريمـة يعاقب عليها القانون مثل 
اإلناث، الحرمان من الميراث، التميز في المعاملـة بـين اإلناث والذكور من حيث التغذية، ختان 

   .الخ..التعليم، العناية الطبية

فالجريمة سلوك يخالف القانون وهي تحدث ضـررا باألشـخاص والممتلكـات، فالجريمة 
ال يفضي إلى ارتكاب جريمة تعتبر تعبيرا عن العنف ولما كان لدينا الكثير من العدوان في اإلنسان 
وكذلك من الصعب التفرقة  ...أو حصولها، فيمكن أن يكون هناك عدوان بدون مفرزات جرميـة

بين عدواني ومجرم، فليس كل عدواني في سـلوكه مجرمـا ولكن كل مجرم أو مركب جريمة 
   )175ص: 2004ريكان إبراهيم، (  .عدواني بالضمن
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اتساعا من الجريمة حيث يشتمل على تلك األفعال التي ال  وبذلك يمكن اعتبار العنف أكثر
يعاقب عليها القانون، بل أن بعضها قد يكون مرغوبا فيه اجتماعيا عنـدما يكـون منظما من خالل 

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

لوكهن فالمجتمع مثل العنف الذي يمارسه الرجال ضد النساء داخل األسرة بغرض تقويم سـ
  .يمنح السلطة للرجل من اجل تأديب وعقاب زوجته وأوالده من خالل الـضرب والتعنيف

  : ةأـ العنف ضد المر 3
  : ةأـ تعريف العنف ضد المر1ـ3  

  : هو فعل عدواني يمارس ضد الجنس األنثوي و يخلق لها
  . ـ أضرار ،إجحاف    
  . ـ عذاب جسدي ، جنسي ،نفسي   

  : فعل يشمل و يتمثل في 
  . ـ التهديد و التخويف   
  . ـ الضغط االرغام و االجبار   
  . ة أسواء في الحياة العامة أم الخاصة بالمر ـ الحرمان من الحرية،  

        (Faouri  Maysoum ,2007 ,p3) 

  : ـ التعريف العالمي للعنف ضد المرأة2ـ3  
ة على أنه ألمناهظة كافة أشكال العنف ضد المرة في االعالن العالمي أيعرف العنف ضد المر

المبني على أساس الجنس الذي ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى  ةأالمرأي إعتداء ضد : "يعني
نفسية للمرآة ،بما في ذلك التهديد بإقتراف مثل هذا الفعل أو االكراه أو  ومعناة جسمية أوجنسية أ وأ

  . وقع ذلك في الحياة العامة أو الخاصة الحرمان التعسفي من الحرية سواء
األفعال التي من شأنها : تعريفا شامال يتضمن  ةأالمرونجد في التعريف العالمي للعنف ضد 

ة حتى لو لم تؤدي فعال غلى هذا الضرر و تشير بعض الدراسات في تعريفها أإلحاق األذى بالمر
وأن العنف بحذ ذاته ليس هو المقصود بل هو ة أعلى أنه إستخدام القوة والسيطرة على المر:"للعنف 

تعبير على أن السلطة هي الرجل ويتم التعبير عن هذه السلطة والقوة من خالل تعرض المرأة 
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ألشكال مختلفة من العنف بحيث تبقى مهمشة وغير قادرة على النهوض بمستواها االجتماعي 
  ) 2007اسناد نور االيمان ،( "والعلمي
العنف  ضد المرأة أحد المشكالت  يعتبر: ةأبة للعنف ضد المرـ العوامل المسب 4

االجتماعية المقلقة في المجتمعات الشرقية والغربية على حد السواء وتختلف العوامل المسببة له 
بحسب المجتمـع والثقافـة والقيم السائدة في ذلك المجتمع، ويمكن أن نجمل العوامل المسببة 

  :لحدوثه فيما يلي
هناك اتفاق بين المختصين على أن العوامل البيولوجية هي  :العوامل البيولوجية 1ـ4  

العنصر األول الذي يدفع بعض األفراد إلى السلوك العدواني والعنف ، ومـن ذلـك إتالف بعض 
ممن يعـانون صـدمات رضية أصيبت أدمغتهم  )%70(خاليا المخ لسبب أو أخر، كذلك وجد أن 

األسباب،كما وجـد أن الـذين يتعرضـون لحوادث تصيب الدماغ أثناء أو يستجبون بعنف ألتفه 
بعد االنتهاء مـن الـشراب المـسكر، والـذين يـدمنون الكحوليات أو المخدرات يصبح سلوكهم 
عدوانيا، كذلك وجد العلماء أن األمراض الجسمية واستخدام العقاقير المخدرة، يمكن أن تؤدي إلى 

  ).220ص :1999ديانا، يليز ه( .السلوك العدواني
كذلك معاناة الفرد من العيوب الخلقية، والمزاج الصعب والنشاط الزائد ومشكالت نمائية 

   ). 88ص :2000، محمد أبو عليا(  .أخرى يؤدي إلى السلوك العدواني 
  (xy) بـدال من (xyy)زائد(y) كما ذكر جاكوب ورفاقه أن الرجال الذين لديهم كرومسوم

  . لديهم نزعات عدوانية وميل إلى ممارسة العنف أكثـر مـن غيـرهم
  )369ص :1992 خليـل ميخائيل،معوض (

   :العوامل النفسية 2ـ4
وما يصاحبها من عدم إشباع حاجات الفـرد العاطفيـة، وعجزه عن التكيف النفسي 

االستقرار الداخلي، ومن واالجتماعي السوي تؤدي بالتدريج إلى قيام الصراع أو نـوع من عدم 
  :هذه العوامل ما يلي

شعور الرجل بالنقص وفقدانه الثقة في نفسه يدفعه إلى ممارسـة العنـف ضـد زوجته ـ 
أو أخته للتعويض عن شعوره بالنقص ولحماية نفسه من مشاعر الفشل واإلحبـاط يلجأ الرجل إلى 

   .مة المـرأة ومنـع تفوقها عليهممارسة العنف الفيزيقي أو التهديد بممارسة القوة لهزي
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عجز الرجل عن القيام باالستجابات المناسبة حين ترفضه زوجته أو توجه إليـه ـ  
االهانات وتصفه بأنه عاجز جنسيا، أو حين تعايره بفقره أو جهله أو حين تثيـر غيرتـه فيلجأ إلى 

   .االعتداء عليهما لفرض سيطرته
اخل أسرته وذلك لخفض التوتر واإلحباط الـذي يشعر به كما قد يلجأ الرجل إلى العنف دـ 

في عمله، وعدم قدرته التعبير عن شعوره بالغضب والتعبير عنه أمـام رئيـسه فيقوم بإزاحة 
  . وإسقاط غضبه على زوجته وأوالده

يحدث العنف دون سبب خارجي حيث يفقد الرجل القدرة على السيطرة والتحكم في ـ  
   .ته أو يجرها من شعرهاغضبه، حيث يضرب زوج

يكون الزوج تعرض للضرب في طفولته أو اعتد مشاهدة ضرب أبيه المـه وبالتالي  ـ
  يصبح العنف سلوك متعلم وهو حصيلة تاريخ سابق ملئ باليأس واإلحباط

النزعة السادية لدى الرجل حيث يتلذذ بتعذيب زوجته واالعتداء عليها، ثم تتبـع ذلك  ـ
   .من العنف، ونجد أن السلوك العنيف يجعل الجنس أكثر عمقـا وأكثر إثارة ممارسة جنسية كجزء

النزعة المازوشية لدى الزوجة، حيث تتعمد إثارة غضب الزوج وتدفعـه إلـى ضربها ـ 
إرضاء لهذه النزعة المرضية فيها، وبعد االعتداء عليها تشعر بالسعادة والنـشوةكما قد يتبع العنف 

  )235: ص 2004 عبد الرحمن محمد،العيـسوي ( .والمساحيق على وجههابوضع الزنة 
ـ تعرض المرأة في طفولتها للعنف من قبل الوالدين أو اإلخوة يجعلهـا تتحمـل العنف  

الزواجي، وتسكت عنه، فالعنف بالنسبة لها ليس تجربة جديدة، فقد عيشته وتحملته من قبل كأسلوب 
ا النفسية فيجعلها تشعر بالعجز والضعف حتى عن اتخـاذ للعيش وهذا ما يـؤثر على صحته

  .قـرار االنفـصال فتستسلم لوضعها مما يجعل الرجل يتمادى أكثر فأكثر
ـ تعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف وذلك بإهمالها لواجباتها 

يثير الـزوج ويلهـب مشاعره، وخاصة المنزلية اتجاه زوجها وأطفالها وعدم طاعتها له، وهذا قد 
  .إذا كان يعتقد أنها تقوم بذلك تعبيرا عن عـدم اهتمامهـا بـه، فيقـوم باالعتداء عليها

الوضع االجتماعي الذي يتواجد فيه الفـرد ال يقـل أهمية  إن :العوامل االجتماعية 3ـ4
في تأثيره على الفرد عن باقي الحاالت التي يعيشها حيث تلعب العوامل االجتماعية واالقتصادية 

  :دورا بالغ األهمية في حدوث العنف األسري ومن أهمها ما يلي
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حيـث تـشكل لديـه شخصية التنشئة االجتماعية التي تقوم على أساس التربية العنيفـة  -
ضعيفة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي به في المستقبل إلى معالجة هـذا الـضعف بالعنف، بحيث 

كما هو معروف فـالعنف يولـد العنف ويشكل هذا النوع .يستقوي على األضعف منه وهي المرأة
  .من الحاالت% 83من العنف نحو 

المحاكاة حيث يشاهد الطفل العنف الذي يرد على اثر التعلم االجتماعي من خالل التقليد و -
أمه وأخواته من قبل األب فينشأ في أسرة ال تحترم المرأة ويستصغرها، وهذا ما يجعله في المستقبل 
يقلد هذا النموذج الذي عاشه في أسرته فيتعامل بعنـف مـع أخواتـه وزوجته وبناته ،وتشكل هذه 

  .من حاالت العنف األسري% 39الحالة 
نظام بناء األسرة الذي يكفل سيطرة الرجل وتمتعه بالسلطة المطلقة داخل األسرة فالمجتمع  -

العربي يربي الذكور على استعمال القوة والعنف ضد المرأة لتحقيـق الـسيطرة وإضفاء 
  .المشروعية على سلطة الرجل داخل أسرته، وهذه الفكرة مقبولة حتى من طرف المرأة

ع المرأة إلى محاولة الحفاظ على وحدة العائلة والتحمل مـن اجلهم، وجود األطفال يدف -
 .خاصة إذا كانت تعتقد أنها تستطيع أن تغير الرجل وأن الصبر والتحمل والـزمن كفيل بتغييره

  )293ص :2002عبد الحميد الخطيب سلوى،(

دخل، فال  عدم وجود بديل أخر أمام المرأة، فقد تكون ربة منزل ولـيس لـديها عمـل أو -
  .تستطيع هجر منزل الزوجية فتتحمل األذى حفاظا على مصلحة أسرتها وأبنائها

كيفية حدوث الزواج هـل كـان دون موافقـة األهـل أو دون موافقـة احـد  -
والعالقات الواسعة للزوج أو الزوجة والغيرة الشديدة بين الزوجين، واخـتالف وجهات .الزوجين

                    . قتهما االجتماعية مع األطراف األخرى يولد العنف بينهمانظرهما بخصوص تنظيم عال
  ) . 48ص: 2008قدرة عبد األمير، (

رغبة الزوج في الزواج بأخرى أو في الطالق أو خيانة زوجته، ممـا يجعلـه يسيء  -
 2001أمل، األحمد ( عنها معاملتها بدنيا وجنسيا وعاطفيا من اجل إخضاعهما لرغبته رغما

  ). 118ص:
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   :العوامل االقتصادية 4ـ  4  
النفقة االقتصادية التي تكون للمرأة من قبل الرجل إذ انه ينفق عليهـا ويعولهـا وهذا ـ 

يجعله يمنح لنفسه الحق في تعنيفها وإذاللها وتصغيرها من هذه الناحية، وعليها تقبل ذلك ألنها 
  .عاجزة عن إعالة نفسها

االستقالل االقتصادي لبعض النساء والذي أعطاهن شعورا بمنافسة الرجل، فهي تشعر ـ 
بأنها تعمل مثله أو أكثر وتكسب مثله أو أكثر، ولذلك ترفض أي وصاية عليها و أن يتمتع بأية ميزة 

  .أو سيطرة عليه

جابتها ـ مطالبة الرجل االستحواذ على المدخرات المالية أو راتب الزوجة وحـين عـدم است
قدرة عبـد األمير الهر، ( . لمطالبه يقوم بهجرها وإهمالها إهماال كامال أو إيذائها لفظيا وبدنيا

  ) 48ص: 2008

ـ المرأة غير العاملة والمعتمدة اقتصاديا على زوجها ال تـستطيع تـرك منـزل الزوجية    
إذا كانـت فاقدة لمن تلجأ إليه لعجزها عن إعالة نفسها وأوالدها، فتقبل عنف الزوج وإذالله خاصة 

  .أو من يقوم بحمايتها

ـ الظروف السكنية الصعبة كضيق المنزل وكثرة عدد أفراد العائلة فيه، يقود إلى حدوث    
نوع من الخالفات حول بعض المرافق األمر الذي يترتـب عليـه الكثيـر مـن الخالفات العائلية 

  . واتسواء بين الزوجين ، أو بين اإلخوة واألخ

  :العوامل الثقافية 5ـ4
إن الثقافة وما تحمله من عناصرها المتشبعة تلعـب دورا هاما في إعداد الفرد بأنماط مختلفة 

وتتمثل هذه .من ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه  همن السلوكات والعنف أحدها، حيث يمكن اكتساب
  : العوامل فيما يلي

والمؤهالت الدراسية لكل مـن الرجـل والمرأة، التفاوت الواضح في المستوى التعليمي  -
مما يولـد التـوتر وعـدم التوازن لدى . خصوصا إذا كانت المرأة هي األعلى في المستوى
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الرجل، فيحاول تعويض هذا النقص، باحثا عن المناسبات التي يمكنـه فيهـا انتقاصها 
  . نع تفوقها عليهواستصغارها بالشتم واالهانة أو حتى الضرب للسيطرة عليها وم

النظم والمعايير الثقافية السائدة في المجتمعات العربية حيث تشجع عدم المساواة بين الذكور  -
واإلناث، من خالل الدور المنوط بكل جنس، حيث تؤيد فكرة الضرب والقوة لتحقيق السيطرة 

  )2004:ص481عبـد الـرحمن محمـد ، العيـسوي ( . الذكوريـة، وإخـضاع األنثـى

الجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع األخر وعدم احترامه وما يتمتع به مـن حقوق  -
وواجبات، تعتبر كعامل أساسي للعنف األسري، وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمعنف 

  .لها

ظالمة العادات والتقاليد المتجدرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها األفكـار ال -
لحقوق المرأة وتميز الذكر على األنثى، وتصغر حجمها ودورها، وفـي المقابـل تضخم حجم 
الذكر ودوره، حيث تؤيد هيمنة الذكور وتشجيعهم علـى ممارسـة الـسلطة والعنف على اإلناث 

  .وتعويدهن بالمقابل على الرضـوخ وتقبـل العنف وتحمله. في األسرة منذ الصغر

في الطبقات االجتماعية العليا قد يعود إلى الحرية الزائدة التـي تعطي العنف األسري  -
للمرآة والتي تصل بها إلى حد االنقالب والتمرد وعـدم الطاعـة لـسلطة األب أو الزوج ، مما 

  .يولد العنف

ة بأنه أضعف الوازع الديني والفهم الخاطئ لمبدأ القوامة وتبرير إستعمال العنف ضـد المر -
  .ة المثلى لتقويم سلوكهاالطريق

وجود نوع من صراع القيم بين األجيال داخل األسرة الواحدة نتيجة تبني األنباء قيم  -
متحررة ويميلون إلى التمرد واالستقاللية والتحرر عن قيم اآلباء األمر الذي قد يؤدي إلى نشوب 

  .نبـاء خاصة اإلناثالكثير من الخالفات في األسرة قد تنجم عنها ممارسات عنيفة ضـد األ
  )5ص:  2008عبد السالم بشير ،الدويبي ( 
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  : العوامل السياسية والقانونية 6ـ4  
قد تأخذ األسباب المولدة للعنف ضد المرأة نطاقا أوسع من األسرة، وذلك عندما يصبح تعنيف 

الشخصية، المرأة والتمييز بينها وبـين الرجـل، يستقي شرعيته من القانون، كقانون األحوال 
وقـانون العقوبـات، وقـانون الجنسية وبعض القوانين التميزية األخرى التي تكرس مبدأ التميز 

  :ومن هـذه القوانين ما يلي.ضد المرأة 

يعفـي قـانون العقوبات : ذلك مثال. سن قوانين وتشريعات تؤيد من يقوم بتعنيف المرأة -
الرجل من العقوبة إذا قتل أو قام بإيذاء أصوله أو فروعه أو أختـه فـي حـال الخلوة مع رجل 

رجاء ، سامي مكي (.ويستفيد من العذر المخفف لمجرد الـشك والريبـة.... في وضع مريب
  ). 93ص: 2008عجم، 

المرأة أو إرادتهما وبالتـالي تعاني جراء قانون تعدد الزوجات والطالق التعسفي، دون علم  -
  .ذلك من مشاكل النفقة والحضانة والسكن ومنع سفرها مع أوالدها 

حرمان المطلقة من مسكن الزوجية بعد انقضاء مدة حـضانة األوالد فتـصبح عرضة  -  
   .للتواجد في الشارع مع أوالدها

ة من حقها في الميراث أتحرم المر يرث الذكر ضعف ما ترثه األنثى ، ومع ذلك غالبا ما –
  ). 117ص: 2001أمل، األحمد (الخ ...أو تجبر على التخلي عنه

عدم نصرتها ومنع العنف عنها من ذويها عند ما تتجه إلى مـصالح الـشرطة والقضاء،  -
   .الن القوانين في غير صالحها

) الجندر(النـوع عدم وجود قوانين مشددة ورادعة ضد مرتكبي العنـف المبنـي علـى  –
   .بكل أشكاله خاصة االعتداء الجسدي والجنسي على جسد المرأة

ونستخلص مما سبق أن دوافع العنف األسري وأسبابه متداخلة، فهو من الظـواهر 
االجتماعية المشكلة المركبة التي يصعب إرجاعها وتفسيرها بعامل واحد، وإنما تتـضافر في نسجه 

أشكاله وتكراره وشدته باختالف المواقـف االجتماعيـة التي يحدث فيها، عدة عوامل ، وتختلف 
  .وبتنوع األشخاص المشاركين فيه والمتعرضين له
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  : ة للعنف أـ أسباب قبول المر 5
تنقاد المرأة للثقافة المجتمعية القمعية ألن بعض فئات المجتمع تعامل البنات معاملة مهينة 

شأنهن وتزرع في أذهانهن أنهن لم يخلقن إال ليكن تحت إمرة الرجل من تحط من قيمتهن ،وتقلل 
الذي تؤول مصائرهن إليه، وهذا يؤدي إلى تدمير تقديرهن ألنفسهن فيقبلن صغيرات ما يقع عليهن 

  .من ظلم وعنف من قبل اآلباء واألشقاء واألزواج دون أدنى رفض أو مقاومة
  :وعدم مقاومته فله أسباب عدة أهمهاأما إستجابة المرأة للعنف الواقع عليها 

  : ةأأسباب خاصة بالمر 1ـ5
  .ـ عدم وعي المرأة بحقوقها الشرعية و االنسانية1
  .ـ الرغبة في المحافظة على سمعة األسرة في المجتمع 2
  .ـ اعتبار العنف المنزلي ضد المرأة موضوعا خاصا بألسرة وال ينبغي ألحد التدخل فيه3
  .وعدم وجود مادي.يل عن بيت الزوجية ـ عدم وجود مأوى بد4
  .األطفال ـ الخوف على مستقبل 5
  .ـ الخوف من العقاب ورد فعل أكثر عنفا من الرجل6
  .ـ أمل المرأة في أن يراجع الرجل نفسه ويعطيها حقوقها7

  : أسباب مجتمعية 2ـ5
  .وجدتـ غياب القوانين المنصفة للمرآة وغياب التنفيد الفعلي للقوانين حتى و إن 1
  .ة بالقضاء أـ عدم ثقة المر2
ة و الرجل وسيادته عليها وإستمرار أـ الموروث االجتماعي الذي يدعم الفوارق بين المر3

  .سيطرة الذكر على األنثى حتى سن متأخرة سواء أكان أبا،أو زوجا،أو شقيقا،أو شخصا آخر
الفقهية تعصبا تجاه المرأة وتكرس ـ إزدهار التيارات المحافظة التي تتبنى أكثر التفسيرات 4

  .نمطا من الثقافة يقوم على إقصاء النساء،وحصرهن في األدوار التقليدية و الهامشية 
ويجبرها على التحمل ،والصبر ونادرا ما ـ غالبا ما يحمل المجتمع المرأة مسؤولية العنف 5

  .يحمل الرجل مسؤولية أفعاله 
  .ة أو تتساهل معها أا المرـ السياسات الرسمية التي تهمل قضاي6
  .ـ عدم وجود دعم من األسرة واألقارب7
  )www.alriadh.com( .ـ الجهل والتخلف وسيادة الثقافة والذكورية في المجتمع8
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  .ـ شيوع ثقافة القسوة وغياب الرحمة وعدم المباالة باآلالم النفسية ،الجسدية للمرآة 9
القة بين الرجل و المرأة التي على تغييب المفاهيم الدينية التي تتعلق بخصوصية الع ـ10

  .رأسها المودة و السكينة 
ـ تواطؤ المرأة ضد المرأة فلقد أظهر مسح أجري في إحدى الدول العربية في إطار 11

 ضرب زوجته،بالمئة من النساء أيدن حق الرجل في  87تقسيم موقف المرأة من العنف األسري أن 
   )www.alriadh.com(.إذا ما أحرقت الطعام  بالمئة حق الرجل في ضرب زوجته، 60كما أيدت 
  : ةأـ أشكال العنف ضد المر6

النساء في مختلف مراحل حياتهن أشكال متنوعة من العنف المبنـي علـى النوع،  تواجه
وأكثرها عائلية يستخدمها ضدها في الجو األسري الذين من المفترض أن يـوفروا لها األمن 

أعز الناس إليها وأقرب األشخاص لها، ويختلف نوع العنف المـسلط على المرأة . والحماية
  :يلي ى الثقافي السائد في أسرتها وتنصب هذه األشـكال فيماباختالف عمرها والمستو

  : العنف الجسدي 1ـ6
ويعتبر أكثر أنواع العنف األسري وضوحا، وذلك إلمكانية مالحظته واكتشافه، نظرا لما 
يتركه من أثار وكدمات ورضوض على الجـسم، وتتمثـل مظاهر العنف الجسدي واإلساءة البدنية 

الـضرب باليـد الضرب بأداة حادة، القذف بأشياء، الدفع بعنف، : منهـاللمرآة في عدة صـور 
الخنق، العض، البصق، الدهس، المسك بعنف، شد الشعر، الحرق خاصة بالسجائر وتهديدها 

  .بالسالح
ويكون العنف الجسدي ضد الفتيات بالتمييز الغذائي أي تخصيص الطعـام الـسيئ لهن دون 

ضا على مستوى الرعاية الصحية وإسـاءة التعامـل الجسمي معهن، الذكور، و يكون التمييز أي
كما يصل في بعض المجتمعات إلى حد القتل كاإلجهاض بغية الـتخلص من الجنس غير المرغوب 

   182).ص :2001شـكوه نـوابي، (. فيه أو قتل المواليد من اإلناث
حيـث تـشير .وتترتب عن العنف الجسدي أثار عديدة على جسد وصحة المـرأة

من السيدات قد تلقين خدمة طبية مـن خـدمات الراحـة والطوارئ % 21اإلحصائيات أن حوالي 
    .في المستشفيات بعد الشجار مع الزوج والتعرض للضرب

   .لذا فان العنف الجسدي من الممكن مالحظته وإثباته قانونيا وجنائيا
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فسي أو لفظي والهـدف منه ويصاغ هذا النوع في شكل إيذاء ن:العنف النفسي 2ـ6
إلحاق اإليذاء المعنوي بالمرأة والتسبب في معاناتها نفسيا ، ويعتبر من أخطر أنـواع العنف ألنه 

وبالتالي يصعب إثباته واالعتراف بوجوده من الناحية . غير محسوس وال يترك أثار واضحة مادية
  ). 91ص: 2008رجاء، سامي عجم،مكي ( . القانونية

 ) 1990(إفادات لعدد كثير من النساء كن ضحايا للعنف األسـري قـام وبناء على 

(follingsted) ،وآخرون بوصف مجموعة من السلوكات التي تعبر عن العنف النفسي أو اللفظي
  :ووضعها في فئات هي

ـ الهجوم اللفظي مثل السخرية، التحرش اللفظي، إطالق األلقاب التي يقصد منها إشعار 1 
  .المرأة بعدم الكفاءة بغرض إبقائها تحت السيطرة 

  .ـ العزلة التي تفصل المرأة عن محيطها االجتماعي 2 
شكل ـ الغيرة الشديدة والسلوك التملكي كمراقبة سلوك المرأة وإتهامها بعدم اإلخالص ب3 

  .متكرر 
  .ـ التهديد اللفظي باالعتداء أو التعذيب4 
  .ـ التهديد المتكرر بالهجر أو الطالق5 
   ). 2ص :2007السيد الدوة محمود أمل، درويش زينـب، (.تخريب أو تدمير ممتلكتها الشخصيةـ 6 

  : العنف االقتصادي 3ـ6
  :خاللوقد يتخذ العنف األسري ضد المرأة أيضا شكال ماديـا وذلك من 

منع المرأة من العمل مع عدم إعطائها إال قليال من النقود وإخضاعها لمراقبـة صارمة   -
  . لمصاريفها

التمييز في مستوى الرعاية الصحية والخـدمات الدراسـية المبذولـة للفتيـات بالمقارنة  -
  .مع الذكور

  .في الميراثحرمانها من حقها و منع المرأة من الوصول إلى مواردها المادية  -
  .ـ إجبار المرأة العاملة على تسليم صكها البنكي للرجل 
  ـ إستعمال وصرف راتبها دون أذنها وعلمها أين تصرف أموالها  

     .الخ...الحلي: االستيالء على ممتلكاتها الشخصية مثل  -
   .الخ...عدم اإلنفاق عليها وحرمانها من إحتياجاتها الضرورية كالملبس والمأكل  ـ 
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وإذا طالبت بالحصول على حقوقها أو تلبية حاجياتها، يثور ضدها الرجل ويتهمها بأنها مبذرة 
أوانها غير قادرة على إدارة و إستعمال أموالها، وقد يعتدي عليها بالـضرب حتى ال تعود مرة 

  .أخرى إلى مطالبته بزيادة مصروفها أو استعادة راتبها

  : العنف الجنسي 4ـ 6
شكال السابقة من العنف الذي يوجـه ضـد المرأة داخل األسرة من قبل إضافة إلى األ

الرجل، العنف الجنسي وهو اللجوء إلى االسـتدراج بـالقوة والتهديد أو إستخدام المجال الجنسي 
في إيذائها ، ويعتبر أحد مظاهر العنـف المزعجـة والخطيرة خاصة وانه غالبا ما يبقى طي 

ة وخوفها من إنتقـام المعتدي من جهة، ومن جهة ثانية إدراكها أن الكتمان نتيجة خجل الضحي
  :وتكون اإلساءة الجنسية للمرأة داخل أسرتها عن طريق. المجتمع سيوجه اللوم إليها

   .ـ تعبيرات لفظية أو تعليقات جنسية عن المرأة وجسدها 
   .ـ التحرش الجنسي والشتم بألفاظ نابية 
  .قربي وهتك العرضـ اغتصاب المحارم وسفاح أل 
ـ اغتصاب الزوجة أو إجبارها على الممارسة الجنسية بأشكال شاذة ومنحرفة خارجة عن  

  ) .93ص: 2008سامي، عجم  رجاء،مكي (. قواعد الخلق والدين
  .ـ بتر األعضاء الجنسية الحساسة أو تشويهها   
ـ هناك من األزواج من يقمون بإذالل الزوجة عن طريق ممارسـة العالقـة الزوجية   

بشكل عنيف أو كجزء من العنف الممارس ضدها وهم يتلفظـون بألفـاظ بذيئة أو يلقون نحوها 
  .بالمال وكأنها زانية 

وغالبا ما يحاط العنف الجنسي داخل العائلة بالتكتم الشديد والحيلولة دون وصـول   
الن من شأن ذلك اإلساءة ليس فقط إلى سمعة الـضحية بل إلى . الحاالت إلى الشرطة أو القضاء

  .األسرة بأكملها 
وتشير الدراسات أن أشكال العنف السابقة الذكر مرتبطة ببعضها الـبعض، حيـث   

فاقم يمكن أن يسبق العنف اللفظي العنف الجسدي أو الجنسي أو يتزامن معهما أو يليهما وقـد يت
العنف والقسوة لتصل إلى حد القتل في بعض الحاالت، وتشير الدراسة التي أجرتها بنة بزبون 

بأن هنـاك أشـكاالً مختلفة للعنف الموجه ": العنف األسري وخصوصية الظاهرة البحرينية" بعنوان
. ضد الزوجة حيث تصاغ هذه األنواع من العنف في شـكل إيـذاء لفظي أو نفسي أو جسدي 
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يتصدر العنف بأكثر من شكل على بقية األشكال منفـردة إذ يحظى ذلك النمط بالنسبة األعلى و
وربما أن هذه النسبة العالية جاءت نتيجة لطبيعة األزواج واختيارهم لشكل العنف الذي يمارسونه 
برغبتهم أو دون دراية أو تخطيط مـسبق علـى وفق أوضاعهم النفسية والمزاجية ، أو حسب 

أن من أشد أنواع ) بوزبون(وتضيف . الوقت والمكان الذي يمـارس فيـه ذلك العنف ظروف
العنف حساسية وخطراً علـى الـصحة النفسية للمرأة ،مع انه ال يترك آثاراً مادية عليها وهو 

ومما يزيد الوضع سوءا . النمط الذي يتم على صيغة الـشتائم والسباب واإلهانات الجارحة
إثبات مثـل هذا النوع من العنف فيما إذا أرادت الزوجـة مقاومتـه  وخطورة هو صعوبة

  ) 35ص: 2008قـدرة عبـد األميـر،( .قانونيـاً

  : ةأـ نتائج و آثار العنف ضد المر7
تـشكو النـساء المتعرضـات للعنـف الجسدي : االثار الصحية الجسدية والنفسية 1ـ7

  :نتيجة للتعـرض للعنـف تتمثـل فـي األعراض التاليةوسوء المعاملة البدنية من إصابات عديدة 
   .ـ الكدمات والرضوض المختلفة، جروح، كسور، تمزق األنسجة

ارتجاج بالمخ، فقدان جزئي للسمع أو البصر، هاالت سوداء حول العينين التأثير على  ـ 
  ) 2003: ص15 علـى حـسين هبـة، ( .الخ...األعضاء الداخلية الحيوية مثل الرحم، الكبد، الطحال

   .ـ اإلجهاض وفي حاالت العنف القصوى يصل الضرر إلى اإلعاقة أو الموت
ـ كما تشكو معظم النساء المعنفات باإلضافة إلى اآلثار الجسدية من اضـطرابات نفسية ،  

يتضمن وهو تناذر  battue femme la de Sandrome ."بتناذر المرأة المضروبة" وما يسمى
أعراض االكتئاب وانخفاض الشعور بالقيمة ومع تكرار اإلساءة لها تصاب بما أسماه سيلجمان 

حيث تشعر باالكتئاب وبأنها ال تـستطيع الـسيطرة على أمور حياتها أو التنبؤ "العجز المكتسب "
   ). 18ص:2003 ،هبةعلى حسن ( .بما يحدث لها وال تستطيع إيقـاف إسـاءة أي شـخص له

   : ومن التبعيات النفسية السيئة للعنف ضد النساء
  .ة على اتخاذ أي قـرار مـن الناحيـة النفسيةأاضمحالل الشخصية وشل قدرة المر -
   ). 183ص: 2001شكوه نوابي، (

الخوف وفقدان الثقة بالنفس يشعرهن دوما بعجزهن عن تغيير مسار حياتهن وتجنب العنف  -
   .حاولة في هذا السياق تزيد الوضع سوءاأو إيقافه، ويعتقدن أن أي م
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شعورهن بالذنب ويلقين مسؤولية المشاكل واالضطرابات التي تطرأ علـى الحياة الزوجية  -
 :2003أحمد، زايد ( .شعرهن باإلحباط واحتقار الذات - .إلى عدم جدرتهن في إدارة شؤون أسرهن

   ).250ص 
   .الرجل إحساسهن دائما باالعتمادية واإلتكالية على -
  .التوترو القلق ـ
  .التعرض المتكرر للقسوة يجعلهن يملن إلى الخضوع واالسـتكانة والقهـر وتحمل اإلساءة -
   ) .44ص:2008قدرة عبد األمير،(

ومما الشك فيه أن اآلثار الجسمية والنفسية أو بعضها تفضي إلى أمراض جـسدية أو نفسية 
تؤثر سلبا على صحة المـرأة ومـن هذه  متنوعة) سيكوسوماتية (جسدية  -أو نفسية

فقدان الشهية، اضطرابات الدورة الدموية، اضـطرابات فـي المعـدة والقولون : االضطرابات
اضطرابات في إفراز الغدد، اإلصابة بمرض السكري، أآلم وأوجاع وصـداع في الرأس، األرق، 

   )7ص: 2008جازيـة، الالهمـامي (  .الـخ....فقدان مؤقت للذاكرة، البرود الجنـسي
وكذلك نتيجة لأللم الجسمي والنفسي والشعور باإلحباط وانخفاض تقـدير الـذات وزيادة 
أعراض االكتئاب واليأس قد تلجأ المرأة المعنفة إلى إدمان المهـدئات أو اإلتيـان بسلوكات ال 

   .سوية للهروب من المشكالت قد تصل في بعـض الحـاالت إلـى محاولـة االنتحار
تحـاول المرأة " حدثا صـدميا"حيث يشير الباحثون إلى أن الضرب العنيف للمرأة يعتبر 

تجنبه أو تقي نفسها من أثاره خاصة اآلثار الجسمية، أما اآلثار النفسية فتتمثل أيضا في االكتئاب 
ي وانخفاض الشعور بالقمة والشعور باإلجهاد ومحاوالت االنتحـار واإلدمـان على المهدئات ك

   :تهرب من المشكالت، ويمر العنف كخبرة صدمية بعدة مراحل هي
  االضطراب النفسي  -        الصدمة  -
  الخوف من تكرار العنف  -        االنسحاب -
  . االرتباك -اإلنكار                                     -
  : االثار االجتماعية و االقتصادية  2ـ7

تعتبر هذه من أشد ما يتركه العنف علـى المرأة خاصة، واألسرة والمجتمع عامة، ويعتبر 
أن العنـف يهدم مواهب وقدرات عدد كبير من الفتيات وتنجم عنه ) 2006(تقرير اليونيفام لسنة 

 2003كلفة صحية واجتماعية واقتصادية باهظة، وتؤكد هذه النتيجة دراسة بوعسكر بتونس سنة 
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ير إلى أن النساء المعنفات هن أكثر إقبال على الخدمات الصحية من متوسط عموم النساء، ،حيث تش
 :2008الجازية، الهمـامي (.وبـذلك يكـون للعنف تكلفة باهظة على المرأة واألسرة والمجتمع 

  .)7ص
  :وتتمثل هذه اآلثار فيما يلي

البيت مـن أجـل الدراسة أو فرض العزلة االجتماعية على المرأة ومنعها من الخروج من  -
العمل أو حتى لزيارة األهل واألقارب، وتشير الدراسات التي تناولت انتهـاك الزوجة انه على 

غالبا ) الزوجات(حين يكون للزوج شبكة من العالقات االجتماعية خـارج المنـزل فـان الضحايا 
صرف الزوج المنتهك بصورة ما يقبعن داخل المنازل في عزلة، وهذه العزلة تحدث إما بسبب ت

غير مهذبة عند تواجد صديقات أو أهل زوجته بـالمنزل األمر الذي يؤدي تدريجيا عن امتناعهم 
عن زيارتها، أو بسبب إتهام الزوج ألسرة الزوجة أو صديقاتها بأنهن السبب في المشاكل التي 

وعة الصلة بمن كانت تحدث بينهما، والى أسـباب أخـرى، فتجـد الزوجة نفسها في عزلة مقط
التالي يجد من هم خارج األسرة صعوبة في التدخل لمنع حـدوث االنتهاكـات  على صلة معهم،

داخل األسرة وبذلك تنخفض وجهة الضبط االجتماعي وبالتالي يسهل انتهـاك الـشخص العنيف 
 )المرأة(خرلمعايير العنف، فيتمادى في غضبه إلى حد االعتداء واإلسـاءة الجـسدية تجـاه األ

  ) 243 _242ص: 2003زايد أحمد، (
إكراه المرأة على القيام بأشياء ضد رغبتها أو طموحاتها كإكراه الفتاة على ترك الدراسة  -

وإكراهها على تدبير شؤون البيت والقيام على خدمة إخوانها الذكور حتـى وإن كانوا أكبر منها 
  .سنا، وإكراهها على الزواج ممن ال ترغبه

وهذا ما يولد لديها الشعور بالقلق واالضطهاد األمر الذي قد يدفع إلى بروز أشكال مختلفة 
  .من االضطرابات السلوكية والنفسية والجسدية لديها أو حتى تركها لبيت العائلة

تفكك الروابط األسرية وتالشي اإلحساس باألمان داخلها قد يصل إلـى درجـة تالشي  -
حيث هناك احتمال كبير أن يؤدي العنف األسري إلى حدوث الطالق بين  .األسرة من خالل الطالق

مما يؤدي في حالة وجود األبناء إلى حرمانهم من تواجد أبويه معه وبالتالي عدم تمكن .الزوجين
الوالدين وهم منفصلين مـن تربية األبناء وتنشئتهم تنشئة نفسية واجتماعية متوازنة،وبالتالي احتمال 

  .اف األبناءجنوح وانحـر
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منع النساء من الخروج إلى العمل خارج البيت يعيق انـدماج المـرأة فـي الحيـاة -
االقتصادية واإلنتاجية، مما يفوت عليها تحسين ظروفها المادية والمـساهمة فـي عمليـة التنمية 

    .   )www.ehcconline.Org( االجتماعية واالقتصادية

ة هو كل فعل مقصود أو غير مقصود يسبب المعناة أيعتبر العنف ضد المر: خالصة الفصل
ة للعنف واالساءة بمختلف أشكالها الجسدية، أحيث تتعرض المر، للمرآة سواء كانت جسدية أو نفسية

ة النفسية والجسدية ألمرإلخ ، وتترتب عليه أثار سلبية على صحة ا...النفسية، الجنسية واالجتماعية 
وقد تكون أخطر هذه االثار التي تسبب العديد من المعناة للمرآة هو القلق بمختلف أشكاله وهو ما 

  . سنتطرق اليه في الفصل الموالي 



 
 

 

 

 

  
  :الثالث  الفصل

 القـلــق
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  : تمهيد
 وهو اإلنساني السلوك آليات كل في طبيعي وجزء األساسية اإلنسانية االنفعاالت من القلق يعد

 مجاالت على السلبي تأثيره إلى إضافة ومستقبله، الفرد صحة على المؤثرة االضطرابات أهم احد يمثل

 .المختلفة الحياة

كان  القلق وموضوع ، اإلنسانية الشخصية في المؤثرة الرئيسية العوامل من القلق يعتبر لذلك
 لما اإلنسانية العلوم في الباحثين اجتهادات على دائما نفسها تفرض التي الموضوعات أهم من زل ا وال

  .النفسية المشكالت بكل بل النفسية المشكالت بأغلب وارتباط وعمق أهمية من له

 :القلق تعريفـ 1 

 .العلماء راء أ الختالف تبعا وتنوعت القلق تعريفات تعددت لقد

 ماال انه وأيضا.االنزعاج هو القلق معنىرمنظو البن العرب لسان في ورد : لغة القلق ـ  

 )278 ص:  2005، المطيريسهيل  معصومة(.واحدة حالة على يستمر ال وهو واحد مكان في يستقر

 خطرخارجي نتيجة الوجداني القلق حاالت من يعاني الن الفرد استعداد هو القلق :اصطالحاـ 

  )34 ص: 2001 ، فاروق عثمان السيد( .معروف

 الدوافع رعات ا ص خالل ينشا الذي الشامل التوتر من حالة بأنه" مسرمان" أيضا ويعرفه
 )184 ص :2008، الدين بهاء ماجد(  للتكيف الفرد ومحاوالت

 والضيق من الكدر الكثير له ويسبب اإلنسان يتملك الذي الشديد الغامض الخوف من حالة القلق

 )13 ص :1989 ،فرويد سيجمند(  واأللم

 وقد الوقوع وشك على ر ا خط هناك إن من األنا إلى كإشارة تعمل النفسي األلم من حالة القلق

 حسين قاسم( .العصابي القلق,األخالقي القلق,الواقع قلق, القلق من أنواع ثالثة فرويد ميز

 )56 ص: 2008،صالح

 غير أوتهديد الوقوع وشيكة مصيبة هناك أن أو بالخشية شعور بأنه:الخالق عبد احمد يعرفه

 هدا يتعلق ما وغالبا الموضوعية الناحية من له مبرر ال وخوف بالتوتر شعور مع المصدر معلوم

 )14 ص: 2007، حسي العظيم عبد طه( .المجهول بالمستقبل الخوف
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 يرتبط ربما الذي والتوتر والخوف التوجس من شعور هو القلق إن فيرى" عسكر علي أما

  ) 159ص: 2002، عليعسكر ( معين بشيء يرتبط ال عاما يكون أو بشيء

 وهوينطوي الفرد يهدد خطر بوجود شعور تحدث نفسية حالة بأنه"الشقير زينب" تعرفه كما

 ص: 2005، زينب الشقير محمود( .مختلفة فسيولوجية ربات ا اضط تصبحه انفعالي توتر علي
320( 

، إبراهيم محمد الفيومي( الالشعور أعماق في مستمر رع ا لص ظاهرة عالمة هو القلق
 )57 ص: 1985

 ببعض عادة مصحوب والتوتر والتحفز والخوف بالتوجس سار غير غامض عام شعور القلق

 نفس في تتكرر نوبات في يأتي دي الالإرا العصبي الجهاز نشاط زيادة خاصة الجسمية اإلحساسات

 )35 ص: 2006، حسن محمدغانم ( .الفرد

لذاته      مفهومه ما شيء يهدد حينما الفرد يعيشها التي الخبرة عامل على فيركز "روجز" ويعرفه
 )179 ص: 2008، سوسنشاغر (

 :األخرى المفاهيم وبعض القلق بين ـ الفروق2 

 :والخوف القلق 1-2

 الشخص عند بالخوف مقارنة أسبابه تحديد ويصعب الخوف، من شدة اقل القلق يكون ما عادة

 .لقلقه منطقية غير أسباب يحدد أو منه، خيفة متوجس هو لما واثق غير انه أما وذلك القلق،

 الشبه ويبدو بينهما التشابه أوجه بسبب وذلك كثيرة حاالت في والخوف القلق بين التميز يصعب

 :اآلتية الجوانب في واضحا

 .يتهدده خطر بوجود الفرد يشعر والخوف القلق من كل في -

 .والضغط التوتر على تنطوي انفعالية حالة والخوف القلق من كل في -

 .نفسه لحماية الطاقة لبذل الفرد يحفز منها كل -

 .الجسمية  المتغيرات من عدد يصاحبه منهما كل -

 :والخوف القلق بين فروق عدة هناك أن كما
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من  يخاف القلق اإلنسان إن القول يمكن ،لذلك الخارجي العالم في وجود له وليس ذاتي القلق
 .الخارجي العالم في موجود فموضوعه الخوف أما ، مصدره يعرف وال يدركه ال مجهول شيء

 .كذلك ليس والخوف الشخصية كيان إلى وموجه شديد القلق في الخطر -

 .ومؤقتة عابرة حالة والخوف مستمرة القلق حالة -

 سلبيتان استجابتان ،فكالهما رض ا األع من كثير في كبيرة درجة إلى وف والخ القلق يتشابه -

 على ينصب شعور عن عبارة الخوف إن الباحثين بعض ويرى ، للخطر الفرد يتعرض عندما تنشأ

 انه القلق إلى ينظرون بينما وواقعية حقيقية لظاهرة محددة لمثيرات فعل كرد يبدو الحاضر،حيث

 من أكثر المستقبل على الشعورينصب هذا مجهول،وان من مستمر خوف ذو غامض مبهم شعور

 مؤقتة الخوف استجابة عامة،بينما بمواقف ترتبط ألنها أطول تدوم القلق استجابة إن بمعنى الحاضر

  )64 ص:  2011 رزيقة، محدب(.  لها المثير بزوال تزول

  : عكاشة في احمد يلخصها الفروق بعض هناك ملتصقة،لكن وحدة والقلق الخوف يكون ما عادة
  والخوف القلق بين المقارنة محاور  :01رقم الجدول 

  الخوف  القلق  محاور المقارنة

  معروف  مجهول  السبب والموضوع

  داخلي  داخلي  التهديد

  محددة  غامض  التعريف

  غير موجود  موجود  الصراع

  حاد  مزمن  المدة
 ضغط زيادة :من األعرض مجموعة تصاحبه الشديد القلق حالة في الفسيولوجية التغيرات أما

 . الحركة وكثرة استقرار العضالت، توتر القلب، ضربات زيادة الدم،

 في ضغط الدم،ارتخاء انخفاض:في تتمثل فسيولوجية تغيرات فيصاحبه الشديد الخوف في اما

  )108 ص: 1998احمد،عكاشة ( . اإلغماء إلى أحيانا تؤدي العضالت
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 :النفسي والحصر القلق 2-2 

 والحصر  angoissالقلق  الفرنسية اللغة في نجد النفسي،حيث والحصر القلق بين فروق هناك

 غير وخوف مؤلم إحساس انه على النفسي الحصر فيعبر المعنى، في يختلفان anxiété  النفسي

فرق  يوجد ال انه إلى يشيرون باحثين فيها،هناك يعيش التي البيئة من متيقظا صاحبه يجعل واضح
 فرويد عند كذلك نجده ما وهذا  (anxiété)تعني    (angoisse)كلمة االنجليزية اللغة ففي  بينهما،

 القلق بين الفرقد يري من الباحثين من انه القلق،نالحظ كلمة نفسها النفسي الحصر كلمة استخدم حيث

 بالفرد يؤدي واضح غير وخوف مؤلم إحساس على النفسي الحصر يعبر واضحا،فقد النفسي والحصر

 نايعبر فهما النفسي والحصر القلق بين الفرق انه آخرون باحثون يعتقد والحذر،كما االحتياط أخذ إلى
  )64ص :سابق مرجع رزيقة، محدب( .واحد معنى على

 :القلق مستوياتـ 3

 :وهي للقلق مستويات ثالثة هناك

 :للقلق المنخفض المستوى 1-3

 قلق ويعتبر فيها يعيش التي البيئة في منخفضة بدرجة الفرد عند يحدث القلق من المستوى هذا

  .الوقوع وشك على ما لخطر الفرد تنبيه وظيفة الن عادي

 :للقلق المتوسط المستوى2-3

 ويستولي مرونته السلوك يفقد حيث استجاباته، على السيطرة على قدرة اقل يصبح الفرد هنا
 الجهد بذل من المزيد إلى ويحتاج  المختلفة، المواقف في الفرد استجابات على عام بوجه الجمود

 .المتعددة الحياة مواقف في المناسب السلوك على للمحافظة

 : للقلق المرتفع المستوى 3-3

 للمواقف مالئمة غير سلوكية بأساليب يقوم سلبية،أو بصورة للفرد السلوكي التنظيم يتأثر
 على القدرة بعدم ذلك ضارة،ويرتبط والغير الضارة رت ا المثي بين التميز الفرد يستطيع المختلفة،وال

  )64ص: 2011 ،محدب رزيقة( .العشوائي  والسلوك التهيج وسرعة االنتباه و التركيز
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  :القلق أنواع ـ4
  )المنشأ خارجي( :الموضوعي القلق 1-4

 القلق أو الواقعي القلق اسم أحيانا عليه ويطلق فعال، وموجودا خارجيا القلق هذا يكون حيث

 من النوع هذا لالرتباط وذلك االيجابي القلق أو الدافع القلق عليه يطلق وقد السوي، القلق أو الصحيح

 لموضوع مبرر فعل رد هو الحالة هذه في القلق يكون ولذا .مخاطرحقيقية يحمل حقيقي بموضوع القلق

: 1984، ميشالدبابنة ( .مخاطره وتجنب الموضوع هذا مع للتعامل نفسه الفرد يهيئ بحيث خارجي
 )181 ص

 حيث.الفرد فيها يعيش التي البيئة في خطر مصدر رك ا إد عن تنتج مؤلمة انفعالية تجربة وهي

 تجنبه أو عليه بالقضاء أما الخطر، هذا لمتابعة لالستعداد الفرد تدفع وظيفة الحالة هذه في القلق يكون

 حين الميالد منذ المخاوف هذه وتبدأ فطريا أمرا يعد القلق وهذا ضده، دفاعية وسائل استخدام أو

 الخبرات بمثابة فهي الخارجية والمثيرات المنبهات من كبير عدد إلى الصغر منذ الطفل يتعرض

 .للخوف األولى االنفعالية

 الزواج على اإلقدام أو جديد عمل دخول أو االمتحان دخول القلق من النوع هذا على أمثلة
 أو االقتصادية الناحية من األمة مصير يهدد خطر أو جديد مكان إلى االنتقال أو هام خبر انتظار

  )279 ص  :قساب مرجع المطيري، السهيل معصومة(  .االجتماعية
  ) المنشأ المرضي أوداخلي : (العصابي القلق 2-4

 فإن الخارجية وبيئته الشخص طرف من ومدرك المنشأ خارجي القلق من ول األ النوع كان إذا

 الشخص يتخيلها التي المختلفة والتوقعات جهة، من سببه تحديد لعدم األول، من اخطر هو النوع هذا

  .أخرى  جهة من المصاب
 نتيجة النوع هذا ،وينشأ الداخلية الفرد شخصية من وينبع داخلي القلق هذا مصدر أن أي

من  اإلفالت بأخر أو بشكل تحاول والتي والمكبوتات الغرائز تثيرها التي الكثيرة للمحاوالت
 من كبتيها و إشباعها عدم إلى يسعى لالنا الذي بالخطر المنذر أو المنبه دور هنا القلق يمثل الالشعور،

   )237ص:  1999الدين، عالءكفافي ( جديد 

 عن للدفاع وأساليب طرق اتخاذ خالل من وذلك للفرد، داخلي نفسي صراع ينشا انه إلى ونشير

 مثل الدفاعية الحيل تمثل والتي نفسه، عن الدفاع يحاول متعددة صور باتخاذ األنا يقوم حيث النفس،
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 عبد محمودمنسي (.الجديدة الظروف مع والتكيف التوازن من نوع اجل خلق من واإلسقاط التبرير

  )52 ص: ت ب الحليم،
 محدد بموضوع يرتبط انه حيث الموضوعي، الخوف من نوع وهو :الخلقي القلق 3-4

 األنا إحساس صورة في ويبدو األعلى، األنا مصدره يكون بل المصدر، خارجي ليس أالنه المعالم،

 والتقاليد القيم أو المتعلقة بالضمير الحاالت تلك في وذلك ألهو، التهديد عن الناتجين الخجل أو بالذنب

  )328 ص: سابق مرجع زينب،الشقير محمود ( .العقائدي الطابع ذات أو األخالقية

 : القلق ـ أعراض5  

 شكل أوفي فسيولوجية جسمية أعراض صورة في يبدو حيث متنوعة وأعراض مظاهر للقلق
 ص: سابق مرجع الشقير محمود زينب،(  .النوعين كال بين مزيجا يكون الغالب وفي نفسية أعراض

329(  
 وتكوينهم طبائعهم حسب وكذا للمواقف استجابتهم في األشخاص اختالف إلى رجع ا وهذا

  )14 ص: 1989، فرويد سيجموند(واالجتماع   والنفسي الجسمي

  مظاهر عدة في تتجسد وهي : النفسية األعراض 1-5
  .بالعداوة وشعور والعزلة بالعجز شعوره وكذا القلق الفرد بها يشعر شدة أو ـ الضغط 
 لألذى الدائم توقع بمعنى مكروه حدوث وترقب الداخلية الراحة وعدم بالخوف ـ الشعور 

 .والشر والمصائب

  .االنتباه وتشتت التركيز في ـ الصعوبة 

  .بها يقوم التي األعمال في التركيز على القدرة ـ عدم 

 واإلجابة قراءة يستطيع ال القلق والفرد الذاكرة في التسجيل مركز في واختالل النسيان ـ كثرة 

 في شيء بأي احتفاظ لعدم نتيجة الكلمات واهتزاز اإلجابة تسلسل في اختالل وأيضا األسئلة عن

 )193 ص: 1985جالل، سعد( ذاكرته   

  .الحياة مواقف مواجهة عن الهرب في والرغبة والطمأنينة الثقة ـ عدم 

  )103 ص: 2003 السيد، ومحمد محمد اشرف(    .المرض توهم وكذلك األعصاب ـ توتر 
 :مثل واستجابات بإحساسات مصحوبة وتكون ومتنوعة كثيرة وهي :الجسمية اإلعراض 2-5

  . العين حدقة اتساع وكذا القلب نبضات وزيادة ـ الرعشة 
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  . الوجه وشحوب باالختناق واإلحساس التنفس ـ ضيق 

 ) 27 ص :سابق مرجع حسين، العظيم عبد طه(. والفشل بالتعب واإلحساس العضلي ـ الشد 

  . والمثابرة والنشاط الحيوية الطاقة ونقص العام ـ الضعف 

  .والحلق الفم جفاف ، الدوران ، ـ الغثيان 

 فشل مثل الحركية العصبية األزمات وكذلك النوم العرق،صعوبة وتصبب المستمر ـ الصداع 

 )185 ص: سابق مرجع ،ماجدة الدين ءبها(   اإلبهام ومص الشارب

  )19ص: 2009المشيخي،(   .القلق من للهرب األكل في المفرطة الزيادة أو الشهية ـ فقدان 
 السيكوسوماتية األمراض عليها ويطلق: النفسجسمية األعراض 3-5

  .الشعبي الربو الصدرية، الذبحةـ  

  . التاجية الشرايين ـ جلطة 

   . المفاصل ـ روماتيزم 
  . السكري البولـ  

  .العصبي عشر،القولون اإلثني و المعدة ـ قرحة 

 السيد محمد ،الغاني عبد محمد اشرف( .النصفي الصداع وأيضا العصبي الشهية ـ فقدان 

  ).104 ص: سابق مرجع حالوة،

  :القلق ـ أسباب6  
 : يلي ما ومنها القلق أسباب تعددت

   :ثياالور االستعداد 1-6
 بعض وتبين القلق الضطراب المسبقل لالستعداد يهيئهم األفراد لبعض الموروث التكوين إن

 دور يفرز الذي الشيء نفس االضطراب لديهم بالقلق المصابين األقارب من% 25 انه الدراسات

 شديدة عصبية جملة وراثة عن جزئيا ناتج فسيولوجي نتيجة استعداد انه أي للقلق االستعداد في الوارثة

 السمبثاوي بنوعيه الالإرادي العصبي الجهاز نشاط ذلك لزيادة ويعود والتوتر للضغط الحساسية

: سابق مرجع، ضيارالوقفي ( .الدم في والنوراينالين األدرينالين يزيد ثم ومن البراسمبثاوي
  )623ص
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  : النفسي االستعداد 2-6
 والخارجي الداخلي بالتهديد يشعره بيئته داخل لذاته الفرد إثبات إن

 واالحباطات النفسية والصدمات لالزمات والتعرض الشديد بالتوتر يشعر لمشاكله حله فأثناء
 )188ص: سابق مرجع ،ةماجد الدين بهاء( .اقتصادية– اجتماعية متعددة أسباب من تنشأ التي

 الذي بالقصور المريض يشعر ،حيث األولى الطفولة إلى نشأته ترجع القلق أن "ادلر" ويرى
 التفوق على الحصول اإلنسان محاوالت بين الصراع ينشأ وهنا باألمان، الشعور وعدم بالنقص يشعره

 يتلقاها التي التربية أنواع أن أيضا "ادلر" أوضح وقد ، الناس عن للبعد يدفعه مما بالدونية وشعوره

  )133ص: 2000، جبل محمد فوزي (  .القلق نشأة في تركيز لها الطفولة أيام أسرته في الطفل
  :الشخصية العوامل 3-6
 من الكثير يظهرون ال الذين األفراد أن الباحثون الحظ حيث هاما دورا الشخصية تلعب أن يمكن

 ذلك إلى ،باإلضافة غيرهم من الكثير القلق أعراض يظهرون الضعيفة التكيف مهارات وذوي التقدير

 )204 ص: 2005رياض، سعد(  .للقلق لتعرض الفرد حساسية في الحياتية التجارب تؤثر قد

  : االجتماعية العوامل 4-6
 مواقف مثل تفقمه وكذا حدوثه هامافي دورا البيئة تلعب التي الحياة مواقف من القلق هذا ينتج قد

 : نوعين في نميزها التي الضاغطة الحياة

   .البيئة في تختل كالتي االستياء تسبب التي المباشرة ـ الضغوط 
 المطيري سهيل(  متعارضتين قوتين بين رع بالصا تربط التي مباشرة الغير الضغوطـ  

 )280 ص: مرجع سابق ،معصومة

 بعوامل المشبعة القلقة والبيئية المتغيرة المدنية والمطالب الحديثة والبيئية الثقافية ـ الضغوط 

 والقسوة التسلط مثل واالجتماعية األسرية والتنشئة األمان وعدم والحرمان والوحدة والضغط الخوف

  )188ص: سابق مرجع الدين، بهاء ماجدة( . الزائد والحماية
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 :للقلق المفسرة النظريات بعض ـ 7  

 راجع ذلك الحالي،ولكن الوقت في الشخص له يتعرض الذي الموقف وليد ليس القلق منشأ إن

 إن وذلك القلق ظاهرة لتفسير العلماء حولها اختلف التي الخبرات وهذه الماضية الشخص خبرات إلى

               .اتجاهه للرؤية النظرية بالنسبة ،ولكن ذاته المفهوم نحو تكن لم المختلفة النظرية اآلراء هذه
  ) 97ص:  1993 موسى، العزيز عبد علي رشاد( 

  :مايلي نستدرج النظريات هذه بين ومن
   النفسي التحليل ـ مدرسة1ـ 7

 الذي العادي الخوف عن يختلف الغامض الخوف من حالة عن عبارة هو القلق إن فرويد يرى

 حين شهدها التي القلق أنواع معرفة خالله من يمكن معقول تفسير إلى الوصول معلوم،وحاول مصدره

 هي بالليبيدو فرويد يسميه التي الطاقة تلك تفريغ وعدم الجنسي اإلشباع عدم أن األمر بداية في ظن

 ناشئ العصابي القلق أن من بحتة،وتأكد فيزيولوجية بطريقة يتم الذي ،هذا التحول قلق إلى تتحول التي

 األول المسبب يعتبر الذي القلق في سببا تكون طاقة إلى بعد فيما تتحول التي الجنسية الرغبة كبت من

 )16Remy Puyuelo-1980-P(   .العصابية  األمراض في ظهور

 لحالة فعل كرد األصل في يظهر الذي القلق أصل معرفة محاولة في الجديد تفكيره فرويد وبدا

 .النوع دلك من خطرة ظاهرة حدث كلما الظهور إلى يعود وهو خطرة

 تقدير من تتكون ،التي خطر حالة أمام األمر بداية في ظهر الطفل قلق أن القول يمكن هنا ومن

 الخطر كان إذا بدنيا ز ا عج أمامه بعجزه رفه ا اعت الخطر،ومن لمقدار بالنسبة لقوته الشخص

 .غريزيا الخطر كان إذا نفسيا ز ا موضوعيا،وعج

 أمه عن انفصاله خالل اإلنسان،من حياة من األولى الصدمة إلى يرجع اإلنسان لدى القلق فاصل

 جسمية واحساسات مشاعر تتضمن األول القلق عنها ينشأ التي الخبرة ،هده الميالد عملية أثناء

 األخير هدا الخوف،الن ليس الطفل فعل رد يكون وبالتالي القلق، في الرئيسي العامل مؤلمة،وهي

 في الطفل ويبدأ القلق الخطر،فينشأ وادراك تحديد على قادر غير الطفل إن و مصدره معرفة يقتضي

 على يسهر الذي الرئيسي المصدر كونها بينهما، الموجودة للثقة كبيرا،نظرا بأمه تعلقه ويصبح النمو

 حاجاته وتحقيق رغباته، كل إشباع مصدر وبالتالي باألذى اإلصابة من ومراقبته وتنظيفه إطعامه

 إشباع عن الطفل وعجز اإلشباع مصدر كونها حيث من المه الطفل شوق وزيادة الضرورية،
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 والدي خطرا الطفل يعتبره الذي الموقف إن:فرويد يقول حيث.الطفل لقلق الرئيسي السبب حاجاته،هي

 يكون حالة وهي الحاجة عن الناشئ التوتر وزيادة إشباع عدم حالة هو إنما منه نفسه يحمي أن يريد

 )27 ص: سابق مرجع فرويد، سيجموند(  .عاجزا الطفل فيها

 كثيرا إن سابقة أخرى لفترة مناسب خطر ما،من مرحلة في الطفل وف خ يستمر أن يحدث وقد

 المسببة القديمة العوامل على يتغلبوا لم هؤالء وان الخطر إزاء سلوكهم في أطفاال يظلون الناس من

 يسميهم الدين هم بالضبط األشخاص هؤالء مثل الن الصعاب وجود إنكار معناه ذلك للقلق،وانكار

  )27 ص: السابق المرجع نفس(  .عصبيين
   :السلوكية ـ المدرسة2ـ 7 

 وهي الفرد فيه يعيش الذي المحيط من متعلم سلوك انه على القلق إلى السلوكية المدرسة تنظر

 يواجه ما و اإلنسان بماضي مرتبط القلق إن السلوكيون ويؤكد ، النفسي التحليل نظرة مع متباينة نظرة

 جديد مثير ارتباط وهو معينة ظروف تحت مكتسبة انفعالية استجابة القلق ويعتبر. مؤلمة خبرات من

 وهي األصلي بالمثير الخاصة االستجابة استدعاء على قادرا الجديد المثير هدا ويصبح األصلي بالمثير

 إال هو ما والقلق ، سابقة تعلم عملية واكتسبت ، االستجابة تثير ال بمثيرات أثيرت خوف استجابة

  .مسبقا تعلمه لخوف استجابة
 بعد شهرا عشر إحدى العمر من البالغ الطفل لدى الخوف يصنع أن المدرسة زعيم استطاع وقد

 صوت إحداث وهو مخيف بمثير الحيوان رؤية اشرط المألوفة،ثم الحيوانات احد مع اللعب تعود أن

 كان الذي الحيوان يخاف الطفل وأصبح االشتراط حدث مرات العملية استمرار وبعد ومفاجئ عالي

 كفيال والقلق،أصبح الخوف حدث بمثيري ارتباطه األصل،ولكن في محايدا موضوعا كان انه مع يألفه

  ) 272ص: 1999، كفاني الدين عالء( .الطفل  لدى والقلق الخوف بأحداث
 الخالف ويعود الفرد، ماضي في مؤلمة خبرة القلق كون حيث من المدرستين بين وهناك اتفاقا

 أوالشعوروالالشعور الشخصية بمكونات بعالقته النفسي التحليل مدرسة حيث القلق، تكوين تصور إلى

 .االشتراط صورة في القلق السلوكية المدرسة تحلل بينما

   : اإلنسانية ـ المدرسة3ـ 7
 قد أحداث من يحمله قد وما المستقبل من الخوف إلى يرجع القلق أن المذهب هذا أصحاب يرى

 مرض،وينشأ لحدوث نتيجة طاقاته من بعض فقد أو أهدافه تحقيق في كيانه،كالفشل أو وجوده تهدد

 الكائن هو اإلنسان إن ويرون.الفرد ماضي عن ناتجا وليس يحدث، قد مما اإلنسان توقعات من القلق
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 عند للقلق األساسي المثير هو الموت توقع وان لحظة أي في الموت وتوقع نهايته، يدرك الذي الوحيد

 .اإلنسان

 مشاعرمختلفة تتضمن مزعجة حالة نعيشها،وهي انفعالية حالة هو القلق أن القول يمكن هنا من

 أثناءها يشعرالفرد وجسمية فيزيولوجية بتغيرات مرتبطة والتوتر،وتكون والخوف بالغضب تتسم

 المدرسة، أصحاب ري أ حسب فقط الماضي إلى القلق أسباب إرجاع يمكن ال وعليه.والفتور بالتوتر
  )133ص: 1998القريطي، (  .كانسان مستقبله من اإلنسانخوف  من ينتج رينا أ كما فالقلق

  ) :kelly(اإلدراكية  لكيلي  ـ النظرية 4ـ 7
 شخصية في األساسي الدافع أن يعتقد ،حيث"البناء الشخصي" بنظرية  هدا منهجه يسمي الذي  

 ال التفسيري نظامنا بان ندرك كلما بالقلق نشعر اننا◌ٕ بالمستقبل،و التكهن في الرغبة هو اإلنسان

 :ت ب، سوسن مجيد شاغر( .األحداث وتوقع إدراك أو اليومية الحقائق والوقائع كل تغطية يستطيع
 )184 ص

   :العجز لماندلر نظرية 5-7 
 يحدث لما التخطيط بين أوالتطابق التوازن لضعف نتيجة يحصل القلق أن النظرية هذه ترى

 )184ص: سابق مرجع الدين، بهاء ماجدة( .يعيشه الذي الفعلي وواقعه الفرد إمكانيات وبين مستقبال

  : المعرفية النظرية 6-7
 سون ووليم وتورن أليس ،ويعتبر النفسي العالج ميدان في جديدة بنقلة المعرفيون اءقام العلم

 إن ورغم النفسي العالج في المعرفية النظرية حول خاصا تصورا قدموا من أهم من هم سون وباتر

 يتفقون ،فهم للتحليلين األهمية من الدرجة نفس المريض حياة في الماضية لألحداث ون يول ال اغلبهم

  )93ص: 1994ابراهيم، ( .عرض وراء مرض السلوكيين ال مع ضمنيا
 التفكير من بأنماط مسبوقا واعتباره بالتهديد، الشعور في الفرد مغاالة سببه القلق أن يرون فهم

 في أسلوبا ويتنبأ يعتقد فالفرد العادية الجسمية إلحساساته الفرد تفسير سوء بمعنى ، المعرفي الخاطئ

 وحدة طبيعة على المؤثرة العوامل أهم وهي وباآلخرين بذاته ترتبط خصائص من يدركه وما التفكير

 )08ص: 2007،سليمان أبو ( .االنفعال

 إال خاللها من اليرى ألنه الفرد حياة في االيجابية اآلثار إزالة على السلبية التوقعات وتعمل
 هي التوقعات تلك فان وبالتالي سلبيات إلى الحياة في المضيئة الجوانب حتى فتتحول السلبية المواقف
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 نتائج إلى للتواصل المحايدة أو االيجابية الحقائق على أحيانا القلق يرتكز حيث للنفس، مغالطة إال

 )159 ص: 2001،ونيف هاندلي( .سلبية

 للفرد يحدث الذي المعرفي لالضطراب وفقا القلق فسرت المعرفية النظرية إن الباحث ويرى
  .الخاطئة  والمعتقدات أالعقالنية األفكار بعض اعتقاد نتيجة

  :الدافع ـ نظرية7ـ 7
 والتعلم، والنشاط للعمل الشخص يدفع الذي الدافع خاصية للقلق الباحثين بعض أعطى لقد 
 . الشعور هدا يخف حتى انجازه على يحفزه الذي بالقلق يشعر بعمل يقوم عندما اإلنسان أن بمعنى

 جهاز بمثابة القلق أن أي.األداء تحسن وبالتالي الدافع وجود على دليل القلق وجود أن وأشاروا

 بالخوف مرتبط انه من برغم القلق أن ويرون. مهامه النجاز جهد ليبدل الكائن ينشط ر ا مبك إنذار

 .راكي اإلد والدفاع راكي اإلد التيقظ في المتمثلة أثاره للقلق فان لدا يقظة أكثر الحي الكائن يجعل فهو
 )351 ص: 1990،  كفاني(

 في ولكن القلق تخفيض اجل من التعلم بعملية ويقوم نشطا يكون القلق الفرد أن إلى ذهبوا وكذلك

 رر ا االستق والحزن وعدم الكدر من حالة في الفرد يجعل القلق الن ودلك للحقيقة مخالف أمر الواقع

 سابق، مرجع( .فيها  مرغوب الغير والجسمية النفسية االنفعاالت وظهور التركيز على القدرة وعدم
  ) 352ص: 1990

   : السمة-الحالة نظرية  8-7
 :للقلق جانبين بين التميز إلى وسبيلبيرجر كاتل توصل لقد

 للقلق االستعداد الموقف،وجانب بزوال ويزول معين موقف في به نشعر الذي القلق جانب

 الثاني الجانب وعلى "القلق حالة"– األول الجانب على المختلفة،وأطلقا المواقف في للقلق أواالستهداف

 بها يشعر مؤقتة انفعالية حالة عن عبارة بأنها "القلق حالة" سبيلبيرجر عرف ولقد "القلق سمة"

 ويستعد عضالته وتتوتر، رادي الالإ العصبي جهازه فينشط,الموقف في تهديدا يدرك عندما اإلنسان

 بتغير تتغير ثابتة غير حالة إنها حيث التهديد مصدر بزوال الحالة هده وتزول .التهديد هدا لمواجهة

 في وينخفض الشدة مواقف في فيزداد موقف كل في اإلنسان يدركه الذي التهديد بحسب الموقف

  .الشدة وعدم األمان مواقف
 يظل مكتسب سلوكي استعداد عن عبارة بأنها وكامبل وكاتل سبيلبرجر فيعرفها سمة القلق أما

 خبرات من أصوله يستمد ما وغالبا القلق حالة فتثير خارجية أو داخلية منبهات تنشطه حتى كامنا
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:  1998القريطي،( .شخصية الفرد في وكامن نسبيا ثابت استعداد أنها كما والمؤلمة المبكرة الطفولة
 )133 ص

وهي  السابقة الخبرات على قائمة الحي للكائن مركزية مفردة القلق سمة أن سبيلبيرجر ويرى
       .والرشد الشباب مرحلة في تتشكل الشخصية سمات كباقي مثلها

 حالة ارتفاع تكرار من عليها يستدل أو تستنتج بل السلوك في مباشرة التظهر القلق سمة أن
 بميلهم القلق سمة في المرتفعة الدرجة دو فراد األ ويتميز الزمن امتداد على الفرد لدى وشدتها القلق

للمواقف  تعرضا أكثر األفراد ،وهؤالء حياتهم يهدد خطرا باعتباره العالم إدراك إلى
 )356 :ص ، 1998غريب،(.العصبية

 أن أي فرويد عند الموضوعي القلق يقابل الحالة قلق أن سبق ما خالل من الباحث ويالحظ
 شديد انه بحيث العصابي القلق مثل فهو السمة قلق الخطر،أما الموقف بزوال ويزول معروف مصدره

 ) 40ص: 2009 المشيخي،(    .الفرد لدى القلق أثار الذي الموقف طبيعة مع يتناسب وال

 :ة أـ القلق والمر 8

الضعف خلصت دراسة علمية دولية إلى أن النساء أكثر عرضة لإلصابة بالقلق بمعدل 
مقارنة بالرجال، وتقول الدكتورة ريميس إن ذلك ربما يرجع إلى التقلبات الهرمونية، أو ألن النساء 

حين تصبح هذه الضغوط أقوى من أكثر عرضة للتوتر بشكل عام، أو لدورهن التقليدي في الحياة  ،
اجمة من أسباب كذلك ليست كل مشكالت الصحة النفسية ن. قدرتها على التعايش معها أو مواجهتها

  .وفي بعض األحيان ال نعرف سبب إصابة إحداهن بمشكلة في صحتها النفسية. قابلة للتحديد

لمدة طويلة، قد تبدأ باإلحساس بأن الضغوط  عندما تواجه المرأة ضغوطاً  كثيرة كل يوم ،
وقد تزداد المشكلة إذا كانت قد تعلمت أن تهتم . تفوق طاقتها، وأنها ما عادت تحتمل التعايش معها

ومع قلة تخصيص وقت لراحتها أو استمتاعها وكالهما . باألخرين أوالً  وتهمل حاجاتها الخاصة

ولكونها امرأة قد ال تملك  .اإلجهاد في العمل يقلل من الضغط ، قد تهمل عالمات المرض أو
  )190ص: 1999عالء الدين الكفافي،( .من السلطة ما يمكنها من تغيير وضعها
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  : ـ عالج القلق 9  
  : ـ العالج السلوكي1ـ9
يعتمد على التحصين التدريجي وذلك بتدريب مريض القلق العصابي على االسترخاء العلي   

  .حضورا واقعيا، وكذلك التعزيزفي حضور مثيرات للقلق 
  : ـ العالج المعرفي2ـ 9

السلبية التي تساهم في زيادة أعراض القلق وذلك عن  األفكاريعتمد هذا العالج على تغير 
 .طريق البناء المعرفي و غيرها من الفنيات المعرفية التي تساهم في تغيير أفكار المفحوص

  : ـ خالصة الفصل
التي ووفي األخير وخالصة لما تطرقنا إليه في هذا الفصل نستنتج أن أسباب القلق كثيرة،   

حالة من الخوف والقلق الدائم نتيجة االفكال التي يختبرها المريض في ذهنه، وبالتالي قد يكون 
أفضل العالجات لهذا االضطراب هو العالج السلوكي المعرفي للتكفل بالمرضى الدين يعانون من 

  .لقلق لتخفيف من أعراض القلقا



 

 

  
  

   
 

 

  
  :الرابع  الفصل
 )السلوكي -المعرفي (التكفل النفسي 
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 : تمهيد

 وانتهاكات العتداءات تعرضوا للذين تقدم مختصة مساعدة و مواساة وسيلة النفسي التكفل يعتبر

 .باضطراب النفسي بناءهم أصابت

 العالج نوع تحديد و ومراحله، النفسي التكفل معنى على التعرف سنحاول الفصل هذا في
في  المتبعة واإلستراتيجيات والسلوكية المعرفية تقنياته قدمنا أين )السلوكي المعرفي العالج(المتبع
 والعالجية التشخيصية المقابالت في المتمثلة العالج أو التخفيف من القلق و التقليل من حدته  عالج

  .والمتابعة  التقويم ومقابالت

  : مراحل التكفل النفسي: الوأ
  :Examinationـ الفحص 1
  :مفهومه 1ـ1
 عملية تكون أن ويجب الّناجح، والعالج الموفق للتشخيص الزاوية حجر الدقيق الفحص يعتبر 

 المعلومات ومصادر وشروطها، وهدفها أهميتها حيث من المعالج، لدى تماما واضحة الفحص

 )157 ص : 2005زهران، السالم عبد حامد ( .الفحص وخطوات والبيانات

 ومدى الشخصية توازن مدى تحديد إلى المؤدية التقنية الخطوات مجموع بالفحص ونقصد

 .التوازن هذا على الطارئ الخلل

 خمسة تحديد على تساعدنا أن تستطيع التي الخطوات مجموعة أنه على كذلك القول يمكن

 :وهي المفحوص شخصية في متغيرات

  .وجودها حال في الشخصية اضطرابات على التعرفـ   

  .المرضية الدالالت جدول ضمن وتصنيفها االضطرابات هذه ـ تحديد

  االضطرابات هذه منشأ ـ تحديد

  .نضجها ومدى الشخصية أبعاد ـ فهم

  .للمفحوص الزمني والعمر الشخصية بين التناسب ـ مقارنة
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 بذلك يكون فإنه المتغيرات هذه تحديد على يساعدنا أن استطاع ما إذا الّنفسي الفحص إن

 منه يعاني الذي العقلي أو النفسي لإلضطراب الموضوعي التشخيص ساعدناعلى قد

 .المفحوص

 أبعاد من بعد على يقتصر ال الذي المتكامل الفحص ذلك به نقصد الّنفسي الفحص فإن وبهذا

 يتعلم أن يعني" :النفسي الفحص Robbins و Stern الباحثان يعتبر و أبعادها، بقية الشخصية مهمال

 الفاحص على يجب كما نفسه، عن الكالم على المريض يشجع ومتى يتدخل متى يسكت، متى الفاحص

 محمدالنابلسي (  "الفحص بمجرى التحكم على يتدرب وأن المريض ثقة يكسب كيف يتعلم أن

  )111 ص: 1989أحمد،
  :الهدف من الفحص 2ـ1

 قوته نواحي على والوقوف ووظيفيا، ديناميا المريض شخصية فهم في الفحص هدف يكمن

 واالجتماعي، الّنفسي وتوافقه وهنائه سعادته في تؤثر التي الشخصية اضطرابات وضعفه،وتحديد

  .ومرضه بمشكالته وعالقتها والماضية ضرة الحا حياته وفهم إليه، األقرب خاصة باآلخرين وعالقته
 :شروط الفحص 3ـ1

  :اآلتية الشروط الفحص عملية في تراعى أن يجب
 عملية تقيم بالتالي دقيق تشخيص إلى الوصول أجل من وهذا :الفحص وموضوعية ـ دقة 

 .العميل حالة على طرأ الذي التغير مدى لمالحظة االختبارات بعض إعادة العالج،مثال

  .الطرق بكافة والبيانات المعلومات على للحصول جهد أقصى ـ بذل 

 أن يستطيع حتى المعالج ومساعدة الفحص، بعملية واالهتمام التعاون على العميل ـ حث 

 هذه وفي التعاون، وعدم مقاومة من يبديه ما بسبب متعذرا المريض فحص يكون ما فكثيرا يساعده

 .الفحص عملية في فائقة مهارة إلى المعالج يحتاج الحالة

 بحرية يتحدث حتى للمريض المعالج يؤكده أن يجب ضروري أمر وهو :المعلومات ـ سرية 

 .آمن جو في وثقة

 كاملة صورة على الحصول ويضمن دقيقا تفسيرها يجعل ما المعلومات وهذا ـ تنظيم 

  .للشخصية
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 احتمالية، أو ثابتة حقائق كانت إذا يحدد أن وعليه المعالج عليها يحصل التي المعلومات ـ تقيم 

 .بالنفي عنها اإلجابة اليمكن التي األسئلة بعض عن بسؤاله المريض صدق قياس ويمكن

 :كالتالي وهي الفحص عملية أثناء حسابه في العامة المالحظات بعض يضع أن الفاحص وعلى

  يسأل؟ ومن ومتى وكيف ولماذا ماذا ـ معرفة 

  .العالجية والخلفية الخبرة لها تمهد وطبيعة سهلة بطريقة الفحص ـ إتمام 

  .الصدفية أو العابرة المالحظة على االعتماد وعدم والتقدير الحكم في ـ التأني 

  . الخاطئ االستنتاج أو التخمين وتجنب ـ التثبيت 

  .شخصيته له فرد كإنسان العميل إلى والنظر الحسبان في الفردية الفروق مبدأ ـ وضع 

: 1989 ،محمد أحمد النابلسي( .الزائد التعسف أو الزائد التسامح وتجنب والتقدير الحكم ـ سالمة 
  )911ص

  :وسائل الحصول على المعلومات في الفحص  4ـ1
 :يلي ما الوسائل هده أهم ومن بعضا بعضها يكمل الوسائل هده إن

 عالقة وهي والتشخيص، الفحص في األولى الوسيلة المقابلة تعتبر: المقابلة 1ـ4ـ1  

 الطرفين بين المتبادلة الثقة يسوده آمن نفسي جو في والمريض المعالج بين لوجه وجها مهنية اجتماعية

 وتبادل هادف اجتماعي تفاعل فيها يتم حساسة فنية عالقة الالزمة،فهي المعلومات جمع بهدف

 .شيء كل عن التساؤل فيها ويتم واتجاهات ومشاعر وخبرات معلومات

 ...أصدقاءه أو أهله يستجوب وقد والمريض المعالج بين المقابلة تتم

 المقابلة أثناء المريض يكون أن يجب إذ للمقابلة، الجيد باإلعداد مرهون المقابلة نتائج إن

 وتتسم والتهديد والخوف الشك من خالية مرنة طيبة عالقة بينهما تسود المعالج، في واثقا مسترخيا

 نفسه عن للتعبير للمريض الكاملة الفرصة المعالج يتيح أن ويجب والتسامح، والقبول والفهم بالتعاطف

 والنهي األمر من المقابلة تخلو أن ويجب المفحوص، ثقة كسب في ماهرا اإلصغاء حسن يكون وأن

 السالم، عبد زهران حامد(. التحقيق صورة تتخذ وأال حديثه إكمال أو المريض واستعجال واإليحاء
        )159 ص :2005

 هي التي )المعالج( المختص انفعاالت في التحكم عن الحديث إلى نا يأخذ الثقة عن الحديث إن

التشخيص  مأزق في المعالج يوقع قد االنفعالي التحكم في الخطأ ألن المريض ثقة كسب في مهم عامل
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هي  الخاصة انفعاالتنا مراقبة إن" :Bernard P يقول هذا وفي منها، التخلص بهدف للحالة المتسرع
  )116 ص: 1989 أحمد، محمدالنابلسي (   ."اآلخرين النفعاالت مراقبة من كثيرا وأعقد أصعب

 :نوع من المقابالت والدراسات البحوث معظم في نستعمل ما عادة

 . )المعلومات مقابلة(التالية للمقابالت تمهد التي هي :المبدئية ـ المقابلة 

 . فقط واحد ومريض المعالج بني تتم :الفردية ـ المقابلة 

  .حرة هي وال تعليمات أو موضوعات أو بأسئلة مقيدة الهي: الموجهة نصف ـ المقابلة 

 .التشخيصية ـ المقابلة 

 ). اإلكلينيكية( العالجية المقابلةـ  

 لها المرن باإلعداد تبدأ مرنة، مراحل وعلى خطوات في المقابلة بإجراء الباحث يقوم حيث

 والتقبل األلفة وتكون مشجعة متدرجة بداية وبدئها إلجرائها المناسب والمكان الكافي الزمن وتحديد

 المناسب، الوقت وفي المناسبة بالصيغة األسئلة وتوجيه المريض سلوك ومالحظة اإلصغاء وحسن

  )159 ص :2005 السالم عبد زهران حامد(    .هدفها تحقيق عند متدرجا إنهاء وإنهائها
 المظهر دراسة على االعتماد المعالج على تفرض والمريض المعالج بين المواجهة إن

  .التشخيص عملية إلى للوصول وهذا المفحوص أفكار محتوى كذلك معه الحوار طريقة ثم الخارجي
 القلق، االنهيار، تعكس أن يمكن التي تعابيره الوجه، شكل دراسة :الخارجي المظهر ـ دراسة 

 ...اإليماءات التعبير، على القدرة فقدان الحيرة،

  ...عصبية متصنعة، غريبة، هي هل المريض، حركات ـ دراسة 

 أو متفائال يكون قد وتصرفاته مظهره خالل من يعكس أن يمكن الذي المفحوص مزاج ـ دراسة 

  .سبب دون والبكاء الضحك بين هو أو ضاحكا متشائما،
  ...حزينة الحركة، كثيرة متحركة، ثابتة، تكون قد التي النظرة ـ دراسة 

 عوامل كلها هندامه غرابة درجة لأللوان، اختياره طريقة تسريحته ثيابه، ـ دراسة 

 .العيادي النفسي الفحص على تساعد

 هو هل الإراديا، يرتجف هل ذهول حالة في هو أم جامد هو هل للمفحوص، العام النشاط ـ مراقبة 

 .الحيوي الهبوط من يعاني هل تشخيصية مواقف يتخذ هل ومهتاج، مضطرب

  :المريض مع الحوار ـ طريقة 
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 يكون قد معه، الحوار أثناء النظر يلفت ما أول هو )المفحوص( المريض لدى الحديث اضطراب إن
 ...ثرثرة تأتأة، شكل على

  :المريض أفكار ـ محتوى 

 استخالصه وفي تشخيصه في الجيد بالتوجه للمختص سيسمح المريض أفكار محتوى اكتشاف إن
 :1989، أحمد محمدالنابلسي ( ...مرضيا وهما وسواسيا، هذايانيا األفكار محتوى يكون وقد للنتائج،

  )128 ص
 قطاع في للمريض الحالي للوضع المنظمة العملية المالحظة بها نقصد :المالحظة 2ـ4ـ1

 ومواقف االجتماعي التفاعل ومواقف الطبيعية، اليومية الحياة مواقف في سلوكه قطاعات من محدود

 :نجد أنواعها من المريض، حياة في مغزى ذات سلوكية عينات يمثل مما ذلك وغير اإلحباط

 المريض مع لوجه وجها المباشرة المالحظة -

 .المريض مع مباشر اتصال دون المباشرة غير المالحظة -

 والشمول ،الخبرة ،الدقة الموضوعية المهنية، السرية نذكر المالحظة نجاح عوامل ومن

 السلوك وانتقاء والضعف، القوة ونقاط والسلبيات، اإليجابيات تتناول السلوك من متنوعة لعينات

 .نسبيا الثابت المتكرر

  :أهمها أساسية خطوات يتطلب المالحظة إجراء إن
 . المحكم والتخطيط ـ اإلعداد 

 .المالحظة لعملية الالزمة واألجهزة والمكان الزمان ـ تحديد 

 المالحظ السلوك بتسجيل االهتمام و المتكرر السلوك على التركيز مع المالحظة عملية ـ إجراء 

  )18 3ص :1989، أحمد النابلسي محمد( .هذه دراستنا في المقابلة المالحظة سايرت ولقد وتفسيره،
 تحليل وهي المريض حول المعلومات لتجميع أسلوب أو وسيلة هي :دراسة حالة 3ـ4ـ1  

 شاملة صورة لتقديم وسيلة وهي المريض، خبرات ألهم شامل ككل،وبحث للمريض العام للموقف دقيق

 .وتلخيصها وتركيبها وتحليلها ودراستها ومراجعتها المعلومات تجميع بهدف ككل للشخصية

 عوامل ومن حياته وتتبع ماضيه المريض حياة أي الحالة دراسة من جزء الحالة تاريخ تعتبر

 :نجاحها
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 واالهتمام المخل واالختصار الممل التفصيل بين واالعتدال المعلومات تحري في والدقة التنظيم
 .بالتسجيل

 ما متنوعة، وهي المعلومات جمع وسائل أهم من وهي :االختبارات والمقاييس 4ـ4ـ1  

 والموضوعية، التقنين والثبات، الصدق :وهي فيها توفرها يجب شروط هناك أن إليه اإلشارة يمكن

 .استخدامها في االعتدال مع والمقاييس االختبارات تعدد االستخدام، سهولة

 حسب أنسبها اختيار :مثل األساسية األمور بعض مراعاة النفسية والمقاييس االختبارات إجراء يتطلب
 في ألخذها المريض دافعية وإثارة نتائجها وتفسير بإجرائها يقوم الذي األخصائي اختيار وحسن الحالة
  )160 ص : 2005، السالم عبد حامدزهران (  .مناسب نفسي ومناخ مكان

  :   Diagnosticـ التشخيص 2
 Tharough "الكامل الفهم" يعني إغريقي أصل من جاءت التشخيص كلمة :مفهومه 1ـ2

understanding  ،أو خطوات يتطلب النفس، علم وفي النفسي الطب في يعني كما والتشخيص 

 الدينامي والتحليل التصنيف األسباب، تحديد الوصف، على المالحظة تشمل أساسية معينة عمليات

 تقويم هو فالتشخيص المريض،بهذا مشكلة وأساس طبيعة عن دقيق افتراض إلى التوصل بقصد

 كامل لويس( ).مشكالته فهم في تساعد التي سماته قدراته،إنجازاته،( العميل شخصية خصائص

 )47 ص :1992مليكة،

 وسيماته، قدراته حيث من الفرد خصائص تقييم يعني التشخيص :اإلكلينيكي النفس علم وفي
 المشكلة، حقيقة على الوقوف بغية لنشاتها المباشرة األسباب مبينا حدتها  ودرجة المرضية، وأعراضه

 الّنفسي العالج في هامة عملية هو إذ، لحالته مناسب عالجي لبرنامج وإخضاعه المريض، يعانيها التي

 التشخيص عملية تتضمن المرض، ونوع وطبيعة أصل على التعرف به يتسنى الذي السبيل ويعني

 السالم عبد حامدزهران ( .مرضه وأعراض وأسباب المريض شخصية ديناميات على التعرف

 )172 ص: 2005،

 ثم األسباب، واستنتاج المرضية األعراض فحص به نقصد بالتالي فالتشخيص

 وتقديم المرض نوع تحديد وبالتالي متكاملة صورة في والمالحظات المعلومات تجميع

  )30ص :2006الخالدي، محمد أديب(  .العالج
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 :في اإلكلينيكي للتشخيص العامة األهداف تتمثل :هدف التشخيص  2ـ2

  .لإلضطراب المسببة العوامل ـ تحديد 

  .والوظيفي العضوي االضطراب بين ـ التميز 

  .االضطراب درجة وشدة عمق ـ تقدير 

  .لإلضطراب المحتمل بالمسار ـ التنبؤ 

 )48 ص : 1992مليكة، كامل لويس( .االضطراب تناسب التي العالج طريقة ـ تحديد 

 أي األولى النظرة عند المعالج إليه يصل إذ سهال يكون قد الّتشخيص أن إليه اإلشارة يمكن ما

 في قليلة بإجراءات المعالج يكتفي كما للمعالج، العالجية بالخبرة مرهون وهذا األولى المقابلة أول في

 بعض ألن التشخيص وضع في المعالج يتأنى أن على نؤكد أن يجب ولكن الفحص، عملية

 )173ص: 2005السالم عبد حامدزهران (  .بينها فيما متداخلة االضطرابات

  :   la thérapieـ العالج 3
 من بد ال لذا جديد، من التوافق على الفرد مساعدة في النفسي العالج في النهائي الهدف يتمثل

 العمل كان وإال وحده، التشخيص من أبعد إلى المشكلة تناوله في يمضي أن النفساني األخصائي

: 1980، جيلفورد(  .التنفيذ موضع الخطة هذه تكون وأن خطة للعالج توضع أن إذن نبغييعقيما،
  )635 ص

  :  pronosticـ المآل 4 
 أن حين في)يحدث وما حدث ماذا( وحاضره الماضي في ما يتناول الفحص أن القول يمكن

 يتناول فهو للمآل بالنسبة مستقبله،أما إلى نظرة مع )المرض ماهو(المرض حاضر يتناول التشخيص

 في يتحدد الذي التنبؤ المآل ويتضمن وحاضره، ماضيه ضوء في )سيحدث ماذا( المرض مستقبل

 بيئته وتوافقه، المريض شخصية عالجه، طريقة وتشخيصه، فحصه أعراضه، وأسبابه، بدايته ضوء

 .العامة وصحته حياته وظروف

 أي المحتمل النجاح بمدى التنبؤ يحاول الذي الجراح كالطبيب المآل يحدد عندما المعالج حال

 .المحتمل النجاح نسبة فيحدد بإجرائها سيقوم التي العملية بمآل
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 المآل ضوء في العالج عملية وتحسين توجيه :إلى المآل تحديد عملية تهدف: المآل من الهدف

 :2005 السالم، عبد حامدزهران (  .النجاح من قدر أكبر لتحقيق العالج طرق أنسب المتوقع،وتحديد
  )189 ص

  : ـ الفرق بين التشخيص والفحص والعالج 
 المنظم الدقيق فالفحص الناجح والعالج الموفق للتشخيص الزاوية حجر هو الدقيق الفحص

 إلى مباشرة تؤدي أنها فالشك وتلخيصها بدقة وتفسيرها تقيمها يتم عملية، وطرق وسائل باستخدام

 متصلة العالج و التشخيص الفحص،: الثالث المراحل هذه من ،فكال بالعالج يرتبط الذي التشخيص

 .ومرتبطة بينها فيما

 له، تمهيد مجرد كونها على تقتصر وال العالج عملية صميم في تدخل التشخيص عملية إن

 انتقال بمجرد ويطمئن لشخصية فهمه ويزداد نفسه، عن الحقائق ويكتشف بالثقة يشعر فالمريض

 قد والمرض وضحت قد واألعراض المرض فأسباب مشكلته، شخص الذي المعالج إلى المسؤولية

  )178 ص :2005 السالم، عبد زهران حامد( .الشفاء في األمل وزاد العالج طريق وتحدد شخص

  : العالج المعرفي السلوكي: ثانيا 
  : ـ مفهوم العالج النفسي1

 مشكالت لعالج نفسية طريقة أية فيه تستخدم العالج من نوع هو العام بمعناه الّنفسي العالج

 المعالج يقوم وفيه سلوكه في وتؤثر المريض منها يعاني انفعالية صيغة ذات أمراض أو أواضطرابات
 تعديلها أو الموجودة المرضية األعراض إزالة على بالعمل وفنيا وعمليا علميا مؤهل شخص وهو

 إمكاناته واستغالل بيئته مع والتوافق الخاصة مشكالته حل على المريض مساعدة مع أثرها، أوتعطيل
 يصبح بحيث الصحي، الّنفسي النمو طريق في ودفعها شخصيتة تنمية على ومساعدته وجه خير على

 .المستقبل في الّنفسي التوافق على قدرة وأكثر نضجا أكثر المريض

 المبادئ ومن نفسيا، المريض عالج إلى تهدف فكلها الّنفسي العالج مدارس تعددت فمهما

 عبد زهران حامد(  .شاملة ويعتبرها واحدة طريقة على المعالج يقتصر أال العالج في، األساسية

  )183 ص :2005 السالم،
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 تسعى فإنها الطرق هذه اختلفت فمهما العالج طرق تتعدد: أهداف العالج النفسي 1ـ1

 العالج لعملية العامة اإلجراءات في كلها وتشترك النفسي، للعالج، العامة األهداف تحقيق إلى جميعا

  )207 ص :2005 السالم، عبد زهران حامد(.  النفسي
 وهو واحد هدفها فإن الّنفسيون المعالجون إليه ينتمي التي المدارس واختلفت تعددت مهما 

 ومع نفسه مع السعادة تحقيق على الفرد مساعدة أي الّنفسي، والتوافق النفسية الصحة تحقيق

 والحياة والواقع مطالب مواجهة يستطيع حتى قدراته واستغالل بيئته ومع نفسه مع اآلخرين،والتوافق

  )186 ص :2005 السالم، عبد زهران حامد( .وسالم  سالمة في

  : ـ تعريف العالج النفسي المعرفي2
 تحديد أجل من تجريبية منهجية استعمال على والمعالج المريض يتعاون حيث نفسي عالج هو

 :متتابعة مراحل ثالثة من ويتكون قاعدية مسلمات 03 على يرتكز عالج وهو محددة، مشاكل

 .والسلوكات االنفعاالت في تؤثر األفكار أن في يتمثل المعرفي العالج ي :األول ـ المبدأ 

 بإمكان مرضية وسلوكات انفعاالت يولد أن يستطيع المعرفي التشوه أن يتمثل : الثاني ـ المبدأ 

 لالنفعاالت عالجي تعديل المقابل في ويتلقي المضطرب المعرفي النشاط هذا يعدل أن النفسي الممارس

 .المعالج دور من أكثر البداغوجي دور يلعب الّنفسي فاألخصائي والسلوكات،

  .حلولها عن والبحث المشكالت تحليل في أساسيا طرفا المفحوص : المعرفي للعالج الثالث ـ المبدأ 

 سبب توضيح ثم الخاطئة األفكار بتحديد أوال األمر يتعلق :ثالثة بمراحل تمر الطريقة وهذه

 األقل الطريقة توضيح ثم المريض قبل من المعلومات معالجة طريقة بذلك محللين األفكار هذه ظهور

 نقال ، 2002 سامية،عرعار ( . تطبيقها يفرض والمفحوص المعالج طرف من فعالية واألكثر سلبية

    )108ص:  Jacques lacomte عن 

  : ـ تعريف العالج النفسي السلوكي 3
 ويعتبر الّنفسي، للمرض السلوكية األعراض تبدوا كما المرضي السلوك وتغيير تعديل يتضمن 

 عبد زهران حامد(. الّنفسي العالج مجال في التعلم ومبادئ لقوانين عمليا تطبيقا السلوكي العالج

  )210 ص :2005 السالم،
  
  



 )المعرفي -السلوك (التكفل النفسي                              رابعالفصل ال

69 
 

  :ـ مفهوم العالج المعرفي السلوكي4
 السلوكي والعالج المتعددة بفنياته المعرفي العالج بين السلوكي المعرفي النفسي العالج يجمع

 يتعامل إذ األبعاد، ثالثي منضور من المختلفة االضطرابات مع يتعامل وهو فنيات، من يضمنه بما

 والمريض المعالج بين تعاونية عالجية عالقة إقامة على يعتمد كما وسلوكيا، وانفعاليا معرفيا معها

 ال واعتقادات مشوهة، أفكار من فيه يعتقد ما كل عن للمريض الشخصية المسؤولية ضوئها في تتحدد
 عليها يترتب وما المريض منها يعاني التي االضطرابات عن المسؤولة هي تعد وظيفيا، مختلة عقالنية

تصحيح  خالل من العالجي التغيير إحداث في المسؤولية المريض يتحمل المنطق نفس في ضيق، من
 بالعقالنية تتسم أخرى واعتقادات بأفكار واستبدالها وتعديلها الالعقالنية واالعتقادات المشوهة األفكار

 )18 ص :2000محمد، اهللا عبد عادل(    .والتواؤمية

 إعادة( في تتمثل معرفية وفنيات تقنيات على السلوكي المعرفي النفسي العالج يرتكز ما عادة

 السلوكية التقنيات عن أما ،)وغيرها إليس ل العقالني االنفعالي ،والتحليل beck لباك المعرفي البناء

 بالنمذجة، التعلم المهارات االجتماعية، اكتساب على التدريب االسترخاء، على التدريب( في فتتمثل

 .)إخ...آمن مكان عن البحث

 كيفية على يرتكز الحديث، الّنفسي العالج أشكال من شكل السلوكي المعرفي العالج ويعد

 تتسم عملية وهو المتعددة، لخبراته المعاني وإعطاء لها، وتفسيراته المختلفة للمثيرات الفرد إدراك

 التكيف بسوء المرتبطة المريض معتقدات دراسة سبيل في والمريض المعالج بين اإلمبريقي بالتعاون

 البديلة االستجابات إلى والتوصل إمبريقيا وفحصها لديه التفكير ونماذج تخيالته، ونماذج والتوافق،

 الفحص خالل من دراستها تتم فروض أنها على المريض معتقدات مع التعامل يتم فاعلية، كما األكثر

 )31 ص :2000محمد، اهللا عبد عادل(  .السلوكية والتجارب اللفظي

 الطريقة تغير على المرضى يساعد كونه في المعرفي السلوكي العالج من الغرض ويتمثل

 خالل من المعرفية التشويهات تصحيح كذلك بها، يسلكون التي الطريقة وكذلك بها يفكرون التي

 من المنتقاة التدعيم وطبيعة سلوكه ثم ومن بالشخص الخاص الذات تنظيم حديث إعادة

  )96 ص :2006، حسينفايد (   .البيئة 
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  :ـ العالقة العالجية في العالج المعرفي السلوكي 5
 المعالج بين العالجية بالعالقة يعرف ما على أساسا يعتمد المعرفي السلوكي العالج إن

 تعاونية، تكون أن العالجية العالقة هذه في ويشترط العالج، في أساسيا دورا تلعب ألنها والمتعالج،

 والفهم والمريض، المعالج بين تنشا التي المعقدة والتعلقات االرتباطات تلك إلى العالجية العالقة وتشير

 قيام إلى تهدف والتي الطرفين، كال جانب من أداؤها يتم التي واألنشطة بينهما، ينشأ الذي المشترك

 التخلص أو حدتها وخفض النفسية مشكالته مواجهة من يتمكن حتى للمتعالج المساعدة بتقديم المعالج

 .منها

 :كالتالي أساسية مكونات ثالثة العالجية العالقة وتتضمن

 .بينهما عقدها ويتم والمتعالج المعالج الطرفين بين تنشأ التي االرتباطات تلك إلى تشير :االتفاقات -أ

 .ككل العالجية العملية إطار في تحقيقه في يرغبان وما الطرفان إليه يطمح ما إلى تشير :األهداف -ب

تحقيق  على تعمل والتي الطرفين كال جانب من أداؤها يتم التي األنشطة تلك إلى تشير :المهام -ج
 : 2000 محمد، اهللا عبد عادل( .العالجية العملية خالل من المريض يحققها أن ينبغي التي األهداف

 )38ص

  : المتبعة في العالج المعرفي السلوكي تـ االستراتيجيا6
 في العالجية المقابلة عن تختلف ال التشخيصية المقابلة :المقابالت التشخصية 1ـ6  

 .منهما لكل األساسي الهدف في يختلفان ولكنهما فنياتها أو مهاراتها أو خصائصها

 التي المشكالت فهم على النفسي المعالج تساعد بأنها التشخيصية المقابالت( 1976 ) كورشين وصف
 .المستقبلية العالجية لالستراتيجيات السليم التخطيط من يمكنه مما المريض منها يعاني

 التي األعراض دراسة على أساسية بصورة تركز التشخيصية المقابلة أن( 1976 ) كورشين ويري
 عدة تغطي أن يجب التشخيصية المقابلة أن أوضح وقد بدقة وصفها يمكن حتى المريض على تظهر

 والمكان، بالزمان الوعي واإلدراكي، الحسي التفكير،الخلل وطرق العقلية العمليات هي مجاالت
 ماهر( .الشخصي والمظهر العام الذات،السلوك ومفهوم الداخلي االنفعالية،االستبصار التعبيرات

  )282،ص  1987 عمر، محمود
  :التالية الكشف أدوات فيها ويستعمل   
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  :l’anlyse fonctionnelle est ses etapesالتحليل الوظيفي ومراحله  1ـ1ـ6   
 المفجرة العوامل القلقة، وضعيته لفهم بالشخص المتعلقة المعلومات جمع عن عبارة هو 

 في المشكل، تصنع التي األفكار و السلوك تحفظ التي العوامل اآلثارأيضا، النتائج و األسباب،

 االنفعاالت، الحالية، و الماضية العوامل المفحوص مع بدراسة يسمح التحليل هذا فإن األولى المقابالت

 الوسائل تفترض الوظيفي التحليل هذا من انطالقا و التشخيص المحيط،فرضيات محتوى و األفكار

 السلوك، االنفعال، الوضعية،(  SECCAسيكا  شبكة هو المستخدم المالئمة، والنموذج والتقنيات

  Chantal De May-Guillard, 2008, p) 56(  )االعتقاد   المعارف،
 أخرى عديدة نماذج وهناك

 التي األشكال مختلف فترته، شدته، المشكل، تكرار تحديد ويتضمن :الخاص المشكل فحص 1-

 .بدقة سيحلل بالسلوك يدور ما كل السلوك، يظهربها

 بقاء أو استمرار على تعمل التي العوامل مختلف فحص على العمل :المشكل وضعية توضيح 2-
 الوسط األسرة( محيطه وعلى ذاته المفحوص على المشكل يحدثها أن يمكن التي النتائج وتقيم المشكل،

 )الخ ...العالئقية الشبكة هواياته، العملي،

 عن المفحوص حياة في سيبحث المعالج المفحوص، إلى توجه أسئلة بواسطة :الحوافز تحليل 3-

 في يكونها التي المعززات قائمة يستخدم أن وبإمكانه للمفحوص، السلبية أو اإليجابية المعززات كل
 .المختار العالجي البرنامج

 .األعراض تاريخ كذلك العيادية والسوابق المفحوص حالة تاريخ المعالج يتلقى :النمو تحليل 4-

 في تتوفر التي اإلستراتيجيات على التعرف يتم التحليل هذا بفضل :الذاتي التحكم تحليل 5-

 اإليجابية النتائج على التعرف بالتالي اليومية، المواقف في الذاتي التحكم يكتسب لكي المفحوص

 .لهذاالتحكم والسلبية

 النمط يقيم وكذلك للمفحوص، االجتماعية الشبكة نوعية تقيم :االجتماعية العالقات تحليل 6-

 على والعالئقي االجتماعي، السياق تأثير على والتعرف األقرباء، مختلف مع يربطه الذي العالئقي

 .المفحوص سلوك

 السلوك يحدد والسوسيوثقافي الفيزيقي المحيط إن :والفيزيقي السوسيوثقافي المحيط تحليل 7-

 .الثقافية جذوره في المشكّل
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 نهاية بعد يتواصل أن يجب الذي التقييم إلى تهدف اختبارات عدة بتطبيق الوظيفي التحليل يكمل

  Mirabel Sarron, 2004, p) 22(  .العالج نهاية في السلوكية التغيرات تقدير يهدف العالجي، العقد

   SECCA :وتحليلها شبكة سيكا 2ـ1ـ6  
  

 

   

 االعتقاد

 االنفعال

 الوضعیة

 السلوك األفكار

 المحیط  تصورات

.  

.

 
  La Grille Seccaشبكة سیكا  )01(الشكل رقم  
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 الوظائف اضطراب الهلع، الخوف، واالكتئاب، بالقلق المتعلقة للمشاكل  SECCAشبكة  أعدت

 : التالية المتغيرات من تتكون ، الجنسية

 Stimulus (S) الوضعية -ـ المثير 

 Emotion (E) ـ االنفعال 

  Cognition (C)ـ المعارف  

  Comportement (C) السلوكـ  

 Anticipation (A) ـ االعتقاد 

 طولي آخر وجزء synchronique متزامن جزء إلى مقسمة فهي وتطبيقيا أساسيا

Diachroniqueكذلك سلوك معارف، انفعال، مثير تعاقب في التفاعالت بتحليل يسمح ، األول 

 .االجتماعي المحيط على نتائجها

 المشكل السلوك مع مباشرة المتعلقة سواء للمريض حدثت التي القصة أحداث يجمع الثاني

 مشاكل أو جسمية أمراض :الشخصية حول وراثية معطيات استخراج أو األساسية المفجرة العوامل

 . أخرى

 على العالجية المقابالت( 1976 ) كورشين وصف حين في :المقابالت العالجية 2ـ6

 التغيرات إحداث من يتمكن حتى نفسه فهم علي المريض تساعد بأنها التشخيصية عكس المقابالت

 )281 ص: 1987عمر، محمود ماهر( .وسلوكه مشاعره المرغوبة في

 إلى يحتاج وضروري هام أمر النفسي العالج عملية تقييم إن: إستراتيجية التقويم 3ـ6  

 نجاح ويتوقف وطريقتها ومضمونها العالج، عملية فيه هدف يتحدد به خاص برنامج وإعداد تخطيط

 المريض، وشخصية المعالج وشخصية ونوع العالج أهمها طريقة عوامل على الّنفسي العالج عملية

 .النفسي والمعالج المريض من كل العالج عملية تقيم إجراء في ويشترك

 :التقييم إجراء أهداف من

 . أهدافه تحقيق في العالج ونجاح فعالية مدى عن ـ الكشف 

  .المستخدمة العالج طريقة فعالية مدى عن ـ الكشف 
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زهران ( . الّنفسية بالصحة وتمتعه النفسي توافه ومدى المريض شخصية نمو مدى عن ـ الكشف 
 )198 ص :2005 السالم، عبد حامد

 هذا كان ما إذا ويقرر سلوكه، تغير مدى على بالحكم الفرد فيها يقوم عملية هي :الذاتي التقويم ـ 

    .أهدافه إلى الوصول في نجاحه مدى تحديد من يتمكن ثم ومن أهدافه، تحقيق على ساعد قد التغير
 وتحديد الحالة تقدم استمرار من التأكد إلي المتابعة تهدف: إستراتيجية المتابعة  4ـ6  

 الخبرات من المريض استفادة ومدى الشفاء نسبة وتحديد العالج عملية ونجاح وقيمة وأثر مدى

 كما المريض لحاجات العالجية العملية تحقيق مدى من والتحقق العامة الحياة مواقف في العالجية

 .الواقع في يعيشها

 يتم وقد محددة لفترة شفائه بعد بالفرد االتصال علي المحافظة إلي المنظمة المتابعة تحتاج

 أو المدرسة أو األسرة إلي المتابعة تمتد وقد سنة ثم أشهر ستة ثم أشهر ثالثة ثم شهر بعد االتصال

 .العمل مكان

 في طرق تستخدم وقد هاتف طريق عن أو النفسية العيادة في شخصيا يتم قد االتصال لطرق بالنسبة
  .حالته تطور عن المريض يكتبها التي الذاتية التقارير مثل العالج تقيم

  : ـ الطرق العالجية في النمودج المعرفي السلوكي7
  : الطرق العالجية المعرفية 1ـ7  
تهدف التربية النفسية على إزالة الغموض و توضيح المشكلة  :التربية النفسية 1ـ1ـ7  

أو االضطراب الذي يعاني منه الحالة ،لما لذلك من أثر مطمئن ،يهدف كدلك إلى توضيح مزايا 
وآثار مختلف التقنيات العالجية مع الحرص على إشراك العميل في فهم و إختيار أنسب التقنيات 

ربية النفسية كتقنية تكفلية ممهدة لتقنيات تكفلية أخرى على إثارة دافعية العميل منها، تساعد الت
  . وإقباله على الخضوع لعملية التكفل النفسي، وقد تكون لها في الكثير من االحيان أثر عالجيا 

وفرز ) الباحث(بالنسبة للعميل فإن فهم التشخيص الذي يضعه األخصائي النفساني 
له يكون له أثر مخففا و مطمئنا على نفسية الحالة الذي قد يعيش أياما وأسابيعا االعراض المصاحبة 

  .تحت الضغط و القلق دون التمكن من إدراك ما يحدث له 
قد يكون من األنفع كذلك كتابة المعلومات المتعلقة بالمشكلة بطريقة منظمة وبلغة سهلة 

أ، يتأكد في نهاية ) الباحث(ومفهومة وتقيمها للحالة ليتخدها كمرجع، إذ وجب على النفساني المتكفل 
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يوجه  كل مقابلة من فهم العميل و ألجل ذلك يقوم بفحص الفهم بتوجيه بعض األسئلة المباشرة، قد
، إن أمكن من أجل توسيع الفهم و تعميقه مع ...مجالت الباحث العميل إلى قراءة بعض كتب،

مرعاة رغبة العميل في االقبال على القراءة، ومن المهم جدا بعد نهاية كل حصة طلب من العميل 
من في االقبال على القراءة و من المهم جدا بعد نهاية كل حصة طلب من العميل طرح ما يوده 

  (frédéric fanget .2007.p74) .أسئلة تتعلق بما دار خالل الحصة 
  :إعادة البناء الفكري :التحليل العقالني لألفكار السلبية و تغيرها  2ـ1ـ7

 أفكاره للفرد، المعرفي بالعالم المتعلقة التشوهات تصحيح إلى تهدف عالجية إستراتيجية هي

 منصوري( .التجارب لصياغة واقعية أكثر وطرق بدائل تعلم إلى تهدف كما و وتقييماته وتوقعاته
 )70 ص: 1992 سامية،

 وذلك الصادمة الخبرات حول تتركز التي المعرفية العقلية الجوانب وتغير تعديل يتضمن

 يتغلب أن ويمكن فرد أي لها يتعرض أن يمكن ماضية كخبرة: مثال مختلفة زاوية من إليها بالنظر

 اكتسبها التي الدقيقة غير المفاهيم على والتركيز متعلمة، كخبرات المؤلمة الخبرات إلى والنظر عليها،

 عنها، الناتجة القوية االنفعالية الشحنات من والتخفيف فيه، يعيش الذي العالم وعن نفسه عن الفرد

 .العالج هذا في جدا هام االستبصار أن أي المعرفي، العقلي المستوى على السالب الذات مفهوم وتعديل

 المريض عادات وتغير بنائها، وإعادة الشخصية تغير إلى يهدف البناء إعادة عالج إن

 وفيه اآلخرين، وعن ذاته عن ،ومفهومه حياته وأسلوب األساسية واتجاهاته تفكيره، السلوكية،وطريقة

 .المريض شخصية في المنشود التغير إلى النهاية في يصل حتى والتركيب بالتحليل المعالج يقوم

  208) ص  : 2005عبد السالم، حامدزهران (

 معرفية أبنية أو مخططات من تتكون الشخصية أن بيك يرى المعلومات على تشتمل
 مراحل خالل يكسبها والتي الفرد لدى األساسية والصيغ واالفتراضات والمفاهيم والمعتقدات

 والعالم الذات عن السلبية باآلراء تتعلق االكتئاب حالة في السائدة المعرفية األبنية أن النمو،حيث

 عبد محمد عادل( .له التعرض واحتمال بالخطر القلق حالة المعرفية األبنية تتعلق حين في والمستقبل،

 )60 ص :2000 ، اهللا

 الداخلي المعرفي النظام بين االتساق لعدم كنتيجة تنشأ النفسية االضطرابات فان بيك حسب

 النظام ذلك طريق عن وتفسيرها وتحليلها الفرد، ذلك لها يتعرض التي الخارجية المثيرات وبين للفرد
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 المعاني تلك من انطالقا المختلفة واألحداث للمواقف االستجابة في ويبدأ ميزه، الذي الداخلي المعرفي

 )67 ص ، 2000 اهللا، عبد محمد عادل(  .لها يعطيها التي

 وكره ضيق من الفرد به يشعر وما النفسي األلم إزالة إلى يهدف العالجي األسلوب هذا إن

 تصحيحها على والعمل وتحديدها الخاطئة الذاتية واإلشارات المفاهيم على التعرف خالل من وذلك

 .التفكير تعديل على يعتمد السلوك فتعديل تعديلها، ثم ومن

 الفرد قدرة في سلبا تؤثر سلبية أفكار هي التي) األوتوماتيكية( التلقائية األفكار على التعرف إن

 ال زائدة انفعالية فعل ردود إلى يؤدي مما التكيف على قدرته في ثم من الحياة، أحداث مواجهة على
 معها التعامل يصعب ألنه تعديلها من الفرد يتمكن والتعليم وبالتدريب الحدث، أو الموقف مع تتالءم

 )69 ص: 2000 اهللا، عبد محمد عادل(  .بها يعي ال الفرد أن كون تحديدها|لصعوبة

 السلبية األفكار إدراك فعدم المكتئبة، الحالة بقاء في هاما دورا تلعب التلقائية األفكار أن كما

 النفسي األلم إزالة إلى يهدف العالجي األسلوب وهذا االكتئابية، الحالة في يبقى الفرد تجعل التي هي

 الخاطئة واإلشارات المفاهيم على التعرف خالل من ذلك وكرب، ضيق من الفرد يشعربه وما

  .التفكير تعديل على يعتمد السلوك فتعديل تعديلها، ثم ومن تصحيحها والعمل على وتحديدها
 مسلمات عدة أساس على االنفعالي العقالني العالج يقوم :أسس العالج العقالني 1ـ2ـ1ـ7

 :وهي اضطرابه مصدر وتحديد سلوكه وتفسير اإلنسان بطبيعة خاصة

 .والسلوك واالنفعال والتفكير اآلخر، في منها كل ويؤثر ومتداخالن، مترابطان واالنفعال ـ الفكر 

 .اآلخر على فيهم واحد كل يؤثر مثلث ـ تشكل 

  .النفسية الصحة إلى يؤدي العقالني والسلوك عقالني، وغير عقالني بين ما ـ اإلنسان 

 المنطقي وغير العقالني غير التفكير عن ينتج العصابي والسلوك االنفعالي النفسي ـ االضطراب 

 .للذات مدمر سلوكه انفعاليا، عاجزا عقالنية، غير أفكاره شخص هو والعصابي

   .والثقافة الوالدين من المنطقي غير التعلم من العقالني غير التفكير ـ ينبع 
  .مهددة أو مطمئنة ضارة، أو نافعة رديئة، أو حسنة يجعلها المدركات يلون الذي هو اإلنسان ـ تفكير 

 تعديلها يمكن منطقي وغير عقالني غير أساس على تقوم والتي للنفس الخادعة أو السالبة ـ األفكار 

 )368 ص :2005السالم،  عبد حامدزهران (  .ومنطقيا عقالنيا تنظيمها وإعادة موجبة إلى

 :العالج خطوات يلي وفيما

 .منها العقالني غير تحديد المريض، أفكار على التعرف محاولة 1-



 )المعرفي -السلوك (التكفل النفسي                              رابعالفصل ال

77 
 

 من أمثلة ذكر مع االنفعالي اضطرابه إلى أدت وأنها وخرافية، منطقية غير أنها العميل إخبار 2-
 .المضطرب سلوكه

 المسؤول هو التفكير وهذا منطقي غير تفكيرا يفكر استمر إذا يستمر اضطرابه أن العميل اختبار 3-
 .السابقة األحداث تأثير وليس حالته عن

 .العقالنية غير األفكار وإلغاء العميل تفكير تغير 4-

 العميل يتجنب بحيث للحياة جديدة عقالنية فلسفية دعائم وإرساء العامة، الخرافية األفكار تناول5-
 .أخرى وخرافية عقالنية غير ومعتقدات ألفكار ضحية الوقوع

 فإن بالتالي العقالنية، غير محل العقالنية واألفكار المعتقدات إحالل عند العالج عملية تتحقق

  .لها المصاحب والسلوك هي تزول االضطراب إلى المؤدية السالبة االنفعاالت
 :يلي فيما االنفعالي – العقالني العالج فنيات تتلخص :فنيات العالج العقالني 2ـ2ـ1ـ7

 انفعالية خبرية فنيات   Experiential Emotive techniques: 

 .المنشطة والخبرات والمواقف المثيرات تجاه الفعل وردود للمشاعر تتعرض

 سلوكية فنيات Behavioural techniques: 

 .وتدعمه مرغوب سلوك إلى وتغيره المرغوب غير السلوك تعدل

 معرفية فنيات Cognitive techniques: 

 السالم عبد حامد( منطقية وفلسفة عقالنية أفكار إلى المنطقية غير والفلسفة العقالنية غير األفكار تغير
  )372 ص :2005زهران،

  :الطرق العالجية السلوكية 2ـ7
  ):التنفس(تقنية االسترخاء  1ـ2ـ7

 الفعل انطفاء إلى يؤدي الذي وهذا "والتوتر القلق" بين العالقة إضعاف على االسترخاء يعمل  

 مواقف يصادف عندما القلق أو بالتوتر المفحوص يستجيب ال بذلك المرضي، الشرطي المنعكس

 .عليه تقضي أو عنه وتخفف القلق من تخفض التي االسترخائية التمرينات إلى لجأنا إذ شديدة ضغط
  )146ص:  2002 سامية،عرعار (

 :االسترخاء مفهوم إلى سنتعرض يلي وفيما

التنفس  ظاهرة على مختصرة بصورة ولو أوال الضوء نلقي أن يجب التقنية هذه عن الحديث قبل
بها  التحكم يتم أساسا واعية وال إرادية ال عملية هي التي االسترخاء في أساسية مرحلة ألنها يتم وكيف
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 أي الشهيق هو الذي(O2) إدخال األكسجين  في التنفس عملية المخ،وتتمثل في التنفس مركز قبل من

 (CO2) وخروج األضالع وارتفاع الحاجز الحجاب بانقباض ذلك يتم الصدر داخل إلى الهواء سحب

 .الزفير ووقفة )هالزفير الذي( الحاجز الحجاب وارتفاع الصدر انقباض نتيجة

 :والقلق اإلجهاد حاالت في التنفس

 التنفس من صحيحة غير طرق على يتعودون الّناس من فالكثير تلقائية، عملية التنفس باعتبار

 .القلق أو اإلجهاد أو الضغط نتيجة

 سريعا يصبح حيث التنفس ومنها المختلفة الحيوية العمليات في تغيرات إلى يؤدي اإلجهاد إن

 ثقل أو االنقباض أو االختناق من بحالة البعض يشعر كما األحيان، بعض في عميقة تنهدات وتصاحبه

 بالعكس بل الهواء إلى الحاجة وليس الّنفسية الحالة ليعكس هنا باالختناق الشعور يأتي الصدر على

 .للجسم الفسيولوجية الحاجة عن وزائد الطبيعي من أسرع الصدر في الهواء تجدد يكون

 سريعا يصبح الكربون أوكسيد ثاني إخراج أن هو السريع التنفس لعملية الفسيولوجي األثر يتمثل

 .الرأس في والدوخة بالخفة الشعور إلى يؤدي هذا الدم، قلوية لزيادة مما يؤدي

 المنتظم التنفس فعملية والشعور، االنفعالية العمليات على ليؤثر للتنفس الفسيولوجي األثر يمتد

 .الدم وضغط القلب كضربات المخ في األخرى المراكز عمل تنظم

 يحس الفرد أين لإلجهاد، معاكسة فسيولوجية تغيرات يصاحبها والعميق البطني التنفس عملية إن
  .باالسترخاء الجسم، في المختلفة العضالت في بالراحة

 االنقباضات لكل كامل توقف بأنه العلمي بالمعنى يعرف :تعريف االسترخاء 1ـ1ـ2ـ7  

 )154 ص : 1994إبراهيم،الستار  عبد( .للتوتر المصاحبة العضلية والتقلصات

 تحكم تحت التي الطاقة صرف على يعمل بحيث والقلق، الضغط لمواجهة طريقة االسترخاء تعد
 العصبي الجهاز عمل تحت واالسترجاع الراحة من فترة خلق يجب السمباتي،إذ العصبي الجهاز

المحافظة  دور تلعب كما الجسم، عن الضغط يبعد فهو للقلق، مضاد االسترخاء ويعتبر البارسمباتي،
                 (Bruno, 1998 : p199)  .منها والوقاية الصحة على

 القلق تخفيض في االسترخاء على التدريب فائدة على والسلوكي الّنفسي العالج علماء يجمع

 الشديد، التوتر من حالة في الوقت طول يعيشون ممن األفراد من فالكثير الّنفسية، وتطويرالصحة
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 وارتفاع األعضاء، بعض عضالت جمود مظاهرها من العصبي، الجهاز في باستثارة هذا ويصطحب

 .التنفس انتظام واضطراب القلب، نبضات وزيادة الضغط

 خاصة االنفعالية، االضطرابات شدة على أساسا تتوقف العضلي التوتر في الشديدة الزيادة إن

 تنهار والقلق والتوتر الشد من الحالة هذه في فاألشخاص بتوافقه، تتعلق بمشكالت الفرد يواجه عندما

 العضالت توظيف عن عجزهم بسبب والجسمي العقلي النشاط في االستمرار على وقدرتهم مقاومتهم

 )152 ص:  1994 ،إبراهيم الستار عبد(  .بناء توظيفا المختلفة النوعية

 المنظم العضلي االسترخاء على التدريب إن :التدريب على تقنية االسترخاء 2ـ1ـ2ـ7  

 على دقيقة 20 تخصص أن يجب منها كل في عالجية جلسات 6 عادة يستغرق النفسية العيادات في

 دقيقة 15 لمدة عليها التدريبات يمارس أن المريض من يطلب الوقت نفس في عليها، للتدريب األقل

 اضطرابه لطبيعة عام تصور الشخص نعطي أن االسترخاء على التدريب بدء قبل ويجب بنفسه، يوميا

 التوترات من التخفيف طرق من طريقة إال هو ما العضلي االسترخاء أن نبين وأن) القلق( النفسي

 )160 ص :1994،إبراهيم الستار عبد( .والقلق النفسية

 والضبط الذاتي العالج أساليب من كأسلوب كذلك يستخدم فإنه االسترخاء عن الحديث وفي

 يوميا قليلة لدقائق االسترخاء محاولة بعمليات القيام الضروري من لهذا الفعلي، القلق حاالت في الذاتي

 التي المقابالت أو الناس أمام الحديث أو كالظهور للقلق مثيرة حياتية مواقف في الدخول قبل ،وخاصة

 ...ما لعمل الترشح أثناء تجري

 الفكرية االعتقادات لتغير األحيان من الكثير في يستخدم االسترخاء أسلوب فإن ذلك إلى ضف

 للشخص يمكن وبالتالي االنفعالية االضطرابات إثارة في الرئيسية األسباب من تكون قد التي الخاطئة

  )164 ص: 1994،إبراهيم الستار عبد( .منطقية  عقلية بصورة المهددة المواقف يدرك أن

  : خالصة الفصل
 من واحد السلوكي المعرفي النفسي التكفل بأن للقول نخلص الفصل لهذا عرضنا خالل من
 أن كما أخرى، جهة من المعرفية والتقنيات جهة من السلوكية التقنيات بين تجمع التي الّنفسية العالجات

 االتفاقيات والمريض النفسي المختص من لكل تتضح أين العالجي، العقد أساس على يبنى العالج هذا
 .إليها الوصول تريد التي واألهداف المهام
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العنف  ضحايا النساء لدى السلوكي المعرفي النفسي التكفل حول تدور التي الدراسة هذه وفي
 والتكفل النفسية يطلبن المساعدة أن هذه حالتهن عليهن تفرض قد القلق ،أعراض  من يعانين اللواتي

 .واجتماعي عائلي سند لديهن كان إن أهلهن إلى يلتجئن أو النفسي

 أن كما والقلق الضغط من التخفيف يمكن بفضها التي العالجية التقنيات أحد االسترخاء يعتبر
 مضادة جديدة وسلوكية اجتماعية مهارات اكتساب على المفحوصة وحث تشجيع في مهم عامل التعزيز
 .والقلق للتوتر
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  .ـ تمهيد 
كل بحث يتضمن على جانب نظري يتضمن إشكالية الدراسة وتحديد فرضياتها واستعراض 
أهم الجوانب التي لها عالقة بموضوع الدراسة، أال وهو التكفل النفسي المعرفي ـالسلوكي لدى 

الفصل لمحاولة إيجاد الطرائق و األدوات النساء المعنفات اللواتي يبدين أعراض القلق ، ليأتي هذا 
  .إلختبار الفرضيات التي طرحناها ذلك إعتمادا على طريقة التكفل النفسي في الميدان 

و فيما يلى سنتطرق إلى أهم اإلطار المنهجي لدراستنا و أهم االدوات المستخدمة في هدا 
  . البحث في الجانب التطبيقي 

  : ـ الدراسة االستطالعية1
الدراسة االستطالعية من المراحل االولى لكل دراسة علمية محددة بإشكالية معينة، حيث تساعد تعد 

غي الكشف عن التغيرات التي يمكن أن تكون لها عالقة بأحد متغيرات البحث و بأكثر من متغير 
راتها، بإلضافة إلى أنها تسهل للباحث عملية التأكد من صحة توافق المنهج المختار للدراسة مع متغي

  )64ص :2000المليجي، ( .وكذا معرفة مدى مالئمة أدوات القياس

  :أهداف الدراسة االستطالعية 1ـ1
وبإعتبار الدراسة االستطالعية خطوة هامة وأساسية في البحوث النفسية واالجتماعية حيث 

  :يليتهدف إلى إكتشاف الظاهرة المدروسة كما هي في الواقع المعاش ،هدفنا من خاللها ما 
ـ جمع أكبر كمية من المعلومات والبيانات النظرية التي تساعد على صياغة المشكلة 

  .صياغة دقيقة وتحديد الفرضيات
ـ التعرف على ميدان الدراسة والحصول على المعلومات األولية كما هي في الميدان حول 

  .مشكلة الدراسة
  .هي األسباب الكامنة خلفه ة و ماأـ الكشف عن مظاهر وأشكال العنف الممارس ضد المر

ـ جمع معلومات وبيانات ميدانية بإلضافة إلى المعلومات النظرية من أجل بناء أداة 
   .القياس

  .ـ إثراء الدراسة األساسية بالمعلومات والمعطيات الميدانية وإبراز أهميتها
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  :حدود الدراسة 2ـ1
المركز الوطني إلستقبال بتمت إجراءات الدراسة االستطالعية  :الحدود المكانية 1ـ2ـ1

، و فيما يلي سنقوم بعرض أهم خصائص الفتيات والنساء ضحايا العنف و من هن في وضع صعب
  :هدا المركز 

المؤرخ في  96ـ  10أنشئ المركز بمقتضى المرسوم التنفيدي رقم  :ـ تعريف المركز  
، والمتضمن إحداث المركز الوطني  2010مارس  21ل الموافق  1431ربيع الثاني عام  05

  .إلستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف و من هن في وضع صعب بوالية مستغانم
يستقبل النساء والفتيات المعرضات للعنف ومن هن في وضع صعب والبالغات من العمر   

  . سنة فما فوق و بون أوالد  18
  . 2011فتح أبوابه أواخر شهر نوفمبر 

طبقا لمشروع النظام الداخلي تم تحديد شروط القبول على  :ـ شروط القبول بالمركز  
  :النحو الألتي 

  .تكليف شخصي من الشرطة أو بأمر من مديرية النشاط اإلجتماعي و التضامن  -
  .شهادة طبية  -
  .نسخة مطابقة لألصل لبطاقة التعريف  -
  . شمسيتان ) 02(صورتان  -
   .شهادة عائلية أو شهادة الحالة المدنية  -

  . االستقبال ـ االصغاء ـ التوجيه : ـ مهام المركز   
ضمان لفترة مؤقتة استقبال وايواء والتكفل الطبي ، النفسي واالجتماعي للفتيات والنساء ضحايا 

  . العنف ومن هن في وضع صعب 
النساء المقبوالت بالمركز قصد تكفل الشروع في تشخيص وتقييم االضطرابات النفسية للفتيات و

  .نفسي مناسب
تمكين النساء المقبوالت بالمركز من تكوين أو تمهين القيام بنشاطات بالتنسيق مع المؤسسات و 

  .الهيئات المعنية قصد اعادة إدماجهن االجتماعي أو العائلي و مساعدتهن 
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  : التكفل الطبي النفسي االجتماعي
  : التكفل النفسي

  .ستقبال الجيد للحالة االـ  
ـ االصغاء الدقيق لها مع محاولة طمأنة الحالة والتقليل من المعانات النفسية وإعطائها نظرة  

تفاؤلية للحياة و مساعدتها على التعبير عن آالمها ومتطلباتها وتشجيعها من أجل تحقيق ما تصب 
  .ا إليه وخاصة إسترجاع لها ثقتها في نفسها وفي المحيط الخاجي له

  .ـ إعداد ملف خاص بالحالة يضم كل البيانات األولية 
ـ إجراءات مقابالت نفسية عيادية بإنتظام وإستعمال إختبارات النفسية وهذا لتشخيص الجيد 

ا على إيجاد الحلول المناسبة لإلضطراب و تحديد العالج المناسب حسب طبيعة الحالة ومساعدته
  .لها

الحالقة، الخياطة، الطبخ محو األمية ،قاعة المطالعة ، (ـ إدماج الحالة بورشات المركز  
  . وهذا لخلق جو عائلي ولتحقيق الراحة النفسية لها...) الرياضة ،

  : التكفل االجتماعي  
يكون على عدة مستويات فبعد استقبال الحالة والتأكد من كافة وثائقها نقوم باجراء مقابلة معها 

ذا بإلصغاء لها وهي مرحلة محددة لمصيرها اذ يتم فيها التعرف على المشكلة التي تعانيها وما وه
  : تحتاجه لنحدد بدورنا طريقة عملنا معها وهذا من خالل

ـ إجراء تحقيق إجتماعي حول الحالة و هذا بالتنقل لعائلتها ان وجدت أو أحد المقربين لها بغرض 
  .دة إدماجها أسريااحداث الصلح ان أمكن ذلك إلعا

ـ و هناك أيضا إعادة اإلدماج العائلي في وسط جديد من خالل تزويجها أو وضعها لدى عائلة  
  . إستقبال بهدف البدء بحياة مستقرة بعيدا عن كل المشاكل

  : التكفل الطبي  
تعتبر الهياكل الطبية المكان االستراتيجي في ميدان الفحص واالرشاد حيث أن المرأة التي 

تعرض للعنف ليست مريضة عادية ولكنها شخص مجروح ، كثيرة الخوف و الخجل للتفوه بما ت
حدث لها ففي أغلب األحيان يتم الكشف عن العنف في الفحص العادي يجب أن تكون هناك عالقة 

  .تعاون وثقة بين الطبيب والحالة ثم يأتي الفحص و يكون هنا الطبيب دقيق المالحظة 
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  : نة كالتالي حاالت العنف الممك
  ...)كدمات ،جروح ،حروق،عنف جنسي (ـ أعراض بارزة  
  ...)صداع، أالم جسدية، إضطرابات في الجهاز الهضمي(ـ أعراض غير بارزة  
  ...)محاولة إنتحار  قلق، إكتئاب،(ـ أعراض نفسية  

لشرعي وبعد االنتهاء من الفحص يتم تقديم الشهادة الطبية الوصفية و توجيهها إلى الطبيب ا
ومن ثم إلى السلطات المختصة القضائية ومصالح الشرطة والدرك بإضافة إلى هذا يقوم طبيب 

  . المركز بفحوصات دورية وتحاليل طبية إلستبعاد األمراض المزمنة و كذا الحوامل 

تمت إجراءات الدراسة االستطالعية خالل الفترة الممتدة من : الحدود الزمانية  2ـ2ـ1

  .  2018ـ01ـ04لى غاية إ  2017ـ11ـ27
  : مواصفات الحاالت 3ـ1  

إمرأة يعانين من إضطرابات  17وجدنا في المركز من خالل دراستنا االستطالعية أزيد من 
جنسي ،أسري (نفسية مختلفة نتيجة العنف الذي تعرضن له ،حيث تعرضن لمختلف أشكال العنف 

سنة يتميزن بمستوى دراسي مختلف  55سنة إلى  18، كما تتراوح أعمارهن من ...)،إقتصادي 
  .كما يوجد حاالت بدون أي مستوى دراسي 

كما يميز بعض الحاالت داخل المركز سلوكات عدوانية شادة نتيجة االضرابات النفسية التي 
  . يعانين منها لقاء تعرضهن للعنف 

  :ـ الدراسة األساسية2
ل الدراسة االستطالعية جاءت الدراسة بعد االلمام الشامل للظاهرة التي تناولها البحث من خال

  .األساسية لدراسة الظاهرة بشكل أعمق 

أول من إستعمل عبارة المنهج العيادي العالم : المنهج المستخدم في الدراسة 1ـ2  
على أساس له غايات عالجية ، هو منهج يستخدم  1826سنة   witmer" "ويتمر"النفسي االمريكي 

  .بهدف تشخيص الحاالت المرضية و محاولة إيجاد حل لها 
فركز على وحدة االنسان وعلى ضرورة إدراك جملة إستجابة   D.La gachأنا الغاش 

اول سلوك ،حيث يرى بأن المنهج االكلينيكي يستخدم لدراسة المسائل البشرية العيادية، بحيث يتن
  ) 86ص: 1965 دانيال،الغاش ( .االنسان تناوال علميا 
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أن المنهج االكلينيكي يعتمد على دراسة الفرد دراسة    Nobert sillamyيرى نوبارسالمي 
معمقة ألحاديته بغرض فهم سلوكاته وإنشغاالته من خالل المالحظة الدقيقية لكل تصرفاته والكشف 

  .عن الصراعات التي تحركها ومن ثم حل هذه الصراعات
 بطريقة عالجية، لقد إخترنا في هذا البحث المنهج االكلينيكي لمالئمته للدراسة فهو يتعلق  

  .ودراسة المفحوصين الذين يمثلون حاالت البحث دراسة إكلينيكية بجميع تقنياتها
المنهج االكلينيكي منهج يستخدم في التشخيص وعالج الحاالت اللواتي يعانين من   

  .إضطرابات نفسية، ومشكالت توافقية تشخيصية و إجتماعية دراسية أو مهنية 
عى إلى تغير سلوك الفرد عن طريق تحديد مشاكله ومساعدته على وهو كذلك المنهج الذي يس

حلها، إذ يتعرض بصورة كاملة للحالة و أعراضها ويدرسها على حدى وال يهدف إلى الوصول 
بل يستهدف دراسة الفرد وسلوكه واألسباب  لقوانين ومبادئ عامة التي تحكم سلوك االنسان،

  ) 141ص: 1998مصطفى حسن، ( .والعوامل المؤثرة فيه
وهو كذلك طريقة تنظر في السلوك من منظور خاص ،فهي تحاول الكشف عن مشاعر الفرد 
والسلوك الذي يقوم به في موقف ما ،ويبحث عن معنى لهذا السلوك كما يكشف عن الصراعات 

  .النفسية وإظهارها واالهتمام بدوافعها وردود الفعل إتجاهها من أجل التخلص منها
وكما يقول  دد توضيح المنهج المتبع فإن أهم تقنية له تقوم على دراسة حالة،بما أننا بص  

P.Pichot ،J .Delay   انها تتطلب وضع فرضيات يجب التحقق منها فيما بعد.  
وعليه إخترنا هذا المنهج ألننا بصدد دراسة موضوع سيكولوجي تطبيقي يهدف إلى عالج 

واعده وأهدافه وتقنياته وإستخدمنا كل من المالحظة بق الحالة ويعتمد على المنهج االكلينيكي،
  . والمقابلة االكلينيكية في دراسة حالة وبعض االختبارات النفسية في جو عملي تطبيقي عيادي 

للتكفل النفسي المعرفي ـ السلوكي بالنساء المعنفات الالتي يعانين  :أدوات الدراسة 2ـ2  
   :التاليةمن أعراض القلق، إعتمدنا على الوسائل 

  . في كل المراحل سواء في المقابلة التشخصية، العالجية والتقويمية :المقابلة العياديةـ 
  .المالحظة ـ 
  .  مقياس تايلور للقلق الصريح:  االختبارات النفسيةـ 
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تعرف المقابلة العيادية على أنها محادثة : )النصف توجيهية (المقابلة العيادية  1ـ2ـ2  
ين العميل واألخصائي النفسي االكلينيكي، غايتها العمل على حل المشكالت التي تتم وجها لوجه ب

ويتضمن ذلك التشخيص والعالج وتختلف المقابلة  يواجهها العميل واالسهام في تحقيق توافقه،
 :1992 لويس كامل مليكة،  .االكلينيكية عن المحادثة العادية في انها طريقة مهنية لها هدف

  ) 64ص
زيادة على هذا فتعتبر المقابلة العيادية أهم التقنيات فهي ضرورية إلجراء التشخيص   

العالجي والتقويم إذ هي عبارة عن عالقة تجمع بين الممارس العيادي والمفحوص، في مكان معد 
بمساعدة ) الفاحص(خصيصا لممارسة الفحص النفسي وتهدف المقابلة إلى قيام الممارس العيادي 

لى التواصل إلى الراحة و التخفيف أو القضاء على المشاكل واالضطرابات التي المفحوص ع
   )128ص ،2000 سامية،عرعار (  . يعانيها بواسطة تقنيات نفسية متعارف عليها 

حسب خطة  تتم المقابلة االكلينيكية وجها لوجه بين كل من المفحوص واالخصائي النفسي،  
ومحيط المفحوص لمساعدته  لومات عن سلوك ومعاناة،يهدف الحصول على المع محددة ومعينة،

  .على حل المشكالت التي يواجهها واالسهام في تحقيق توافقه الشخصي 
  .بناءا عليه تصاغ األسئلة حسب طبيعة المشكلة المطروحة

  :وفي الدراسة الحالية عمدنا إلى إستخدام ثالثة أنواع من المقابالت كاألتي 

تهدف إلى جمع أكبر عدد من المعلومات التي تخص : ـ مقابالت التشخيصية 1  
فيما تم تطبيق االختبارات النفسية للوقوف على نوع االضطراب الذي  )ة المعنفةأالمر(المفحوص 

  .يعانيه المفحوص 

يتم فيها تطبيق الخطة العالجية التي إتفق عليها الممارس العيادي : ـ مقابالت عالجية2  
ة المعنفة بعد وضع التشخيص وهذا للقضاء أو التخفيف من أعراض القلق لدى المرأة أوالمر

إعادة البناء المعرفي، تعديل (التعرضة للعنف، وهذا عن طريق المزج بين التقنيات المعرفية 
). فس تمارين االستلرخاء والتن(والتقنيات السلوكية ) األفكار السلبية إتجاه الذات والمحيط والمستقبل

   :و في األخير توصلنا إلى 
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   .هدفها إختبار مدى فعالية العالج المطبق : ـ المقابالت التقويمية 3  
تجدر اإلشارة إلى أنه خالل مسار عملية التشخيص و العالج و التقويم إستخدمنا المقابلة 

  . التصف توجيهية 
ال إذ أن الفاحص يقوم /إن هذا النوع من المقابلة ليست حرة وال مقيدة بالجواب نعم 

باإلستماع المفحوص والتدخل لغرض توجيهيه فيما يخدم المقابلة وهذا النوع من المقابلة يسمح 
للمفحوص بالتعبير بكل إرتياح وتشجيعه على الكالم، كما تعمل علع خلق جو من الثقة بين الطرفين 

  (Chiland Colette ,1983 : P119).الشئ الذي يزيد من الفاحص الكثير من المعلومات حول الحالة
كما يسمح بإجراء مالحظات إكلينيكية حول ماهية ردود أفعالها التي ال تستطيع أن تعبر عنها 

  ...لغويا كالحركات 
يجب االشارة على أننا إستخدمنا في الدراسة الحالية المقابلة العيادية كتقنية تشخيصية،عالجية 

أن تتصف بالمرونة وسعة األفق، وعلى االصغاء الكلي كما حرصنا على  وتقويمية في آن واحد،
والتام للنساء المعنفات هذا لنظهر لهن أننا مهتمين بمشكالتهن إهتماما كبيرا، ولكي نجعلهن يشعرن 
بالطمأنينة والراحة والثقة كي يقدمن لنا كل المعلومات المفيدة ، كما إمتنعن عن إصدار أي حكم 

على ضرورة أن يتميز األخصائي " روجرز"االكلينيكيون أمثال على سلوكاتهن وهذا ما يؤكده 
االكلينيكي أثناء المقابلة بالقدرة على االصغاء واالستماع و المرونة ،إحترام سرية العميل، االمتناع 

 (Chiland Colette, 1983 : p72)... عن إلقاء أحكام القيمة على سلوك العميل ،حرية التعبير 

ة عمدنا إلى إستخدام االسترتيجيات التالية في التخفيف من القلق لدى وفي الدراسة الحالي  
  : ة المعنفة أالمر

  : ـالمقابالت التشخيصية وكيفية توظيفها مع الحاالت1
عمدنا في هذه المقابلة على كسب ثقة الحالة و كذا التعرف بدور : المقابلة األولى 1ـ1

  . األخصائي النفساني و أخالقيات المهنة 
  ) قياس قبلي (للقياس الصريح " تايلور"تطبيق مقياس  :المقابلة الثانية  2ـ1
قمنا باإللمام بدراسة عامة للحالة من حيث : المقابالت الثالثة ،الرابعة والخامسة  3ـ1

 تعرضها للعنف، التعرف على الوضع االجتماعي والمعيشي قبل دخولها المركز و كيف أثر على
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ارسة ومدى تقبل الحالة لهذا األخير وكذا التطرق للنتائج النفسية والتعرف على نوع العنف مم
  .المترتبة عن العنف ومدى تأثيرها على الجانب النفسي 

دقيقة إلى  45وتم االتفاق على كيفية سير المقابالت وزمن المقابالت العالجية التي تدوم من 
نريده، تم اإلتفاق أيضا على  حوالي ساعة وربع، وعدد الحصص الالزمة للوصول إلى الهدف الذي

التقنيات التي ستوظف في العملية العالجية ،كذلك تم توضيح األهداف التي نريد الوصول إليها وهو 
القضاء عليها ،كما تم توضيح التقنيات التي تتم في العالج المعرفي , التخفيف من أعراض القلق أ

 . بول والموافقة عليهالسلوكي ، كانت إجابة المفحوصات على هذا العقد بالق

  : ـ المقابالت العالجية و كيفية توظيفها مع الحاالت 2
بعدما إنتهينا من المقابالت التشخيصية ، سعينا إلى وضع تشخيص للنساء المعنفات عن 
طريق المقابلة النصف موجهة ، المالحظة المباشرة ومن خالل التحليل الوظيفي المستخدم تم إختيار 

، ....)الخارجية ،االنفعالية ،المعرفية ،(ي الموالي الذي يهتم بمختلف السلوكات البرنامج العالج
للوقوف على التشخيص الدقيق الذي يدعم   SECCAضف إلى ذلك فإننا إستخذمنا نمودج سيكا  

  . الخطوات القاعدية التي تحصلنا عليها 
  يبين جوانب السلوك المستهدف والتقنيات العالجية  (02) الجدول

  التقنيات العالجية  جوانب السلوك  السلوك المستهدف

  التخفيف من القلق
سلوك معرفي يظهر في 

  التخيل
 التدريب على االسترخاء

  .وتمارين التنفس 

  سلوك إنفعالي  إعادة التقييم المعرفي
تغيير االنفعال عن طريق 

  تغير األفكار

  عرض أهم مميزات القلق  سلوك معرفي  التربية النفسية

  
 : فيما يلي سنتطرق للحديث عن الحصص العالجية المستخدمة في الدراسة

تتميز الحصة العالجية االولى والثانية بتوضيح نوع : ـ الحصة األولى والثانية
مصدرها ونتائجها التي تظهر على الصحة النفسية ،وتعتبر هده  إضطراب المفحوصة وأعراضه،

  .ق باضطرابهاالمرحلة نظرية تم فيها شرح كل ماهو متعل
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ة المعنفة للعنف التي تعرضت له وتوضيح أركزنا في هذه احصة على كيفية إستجابة المر
  .مجرى حالتها الصحية حسب نتائج شبكة سيكا و بضرورة المتابعة النفسية

في هذه الحصة نقوم بإعادة صياغة لما جرى في الحصة الماضية وهذا : ـ الحصة الثالثة
المعنفة لما قيل في الحصة السابقة و معرفة إستجابتها لحوار المقابلة السابق  ةألمعرفة مدى فهم المر

وفي هذه الحصة نطلب من المفحوصة الحديث عن حدث قوي عنيف أثر فيها، وهذا بإغماض 
عينيها لمقاومة التجنب وإستحضار مشاهد العنف الذي تعرضت إليه مع ذكر إنفعاالتها ، األفكار 

يوم الحادث والحوار مع ذاتها، وهذا لهدف إستخالص األفكار السلبية التي حضرتها ببالها 
  .وإنفعاالتها الناتجة عن تفكيرها 

يجدر االشارة إلى أننا كنا نراقب إنفعاالتها و التغيرات الفسيولوجيو والجسدية وهي تستحضر 
  . مشاهد العنف المؤلمة 

ن المواقف العنيفة واالنفعاالت تتميز هذه الحصة بتوضيح العالقة بي: ـ الحصة الرابعة 
والسلوكات الناتجة عن الوضعية واالفكار التي بادرت في ذهن المفحوصة والتي تصادفها في 
حياتها اليومية، وفي هذه الحصة قمنا بتشجيع المفحوصة على التحكم والضبط الداخلي ومالحظة 

ي االيجابي ،كما سعينا إلى التخفيف أفكارها المشوهة وتدريبها على التفكير المنطقي و الحوار الذات
  .من أعراض القلق 

تتميز هذه الحصة بنزع األفكار السلبية وحل محلها األفكار اإليجابية، :ـ الحصة الخامسة 
وفي هذه المرحلة تم إستخراج األفكار المعرفية السلبية والسلوكية واالنفعاالت السلبية من شبكة 

  .ومحاولة تعديلهاسيكا وتحليلها وتوضيحها للمفحوصة 
لقد إستعملنا إستراتيجية إعادة البناء المعرفي للمرأة المعنفة وذلك لخفض القلق، والنظر إلى 
األحداث المؤلمة التي عاشتها كخبرة تجريبية في الحياة كما قمنا بتعديل نظرتها السلبية لذاتها 

بإلضافة إلى تغير بعض العادات السلوكية لديها، بمعنى العمل على تغير  وللمحيط والمستقبل،
  . أفكارها السلبية في كل ما يحيط بها

خصصت هذه الحصة في معرفة درجة النجاح الذي حققته : ـ الحصة السادسة
ألفكار اإليجابية ،فكل تفكير إيجابي يتبع بتشجيع وتعزيز االمفحوصة في تغير أفكارها السلبية ب
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كما  كما تم الحث على عدم فقدان األمل والمواصلة حتى في حاالت الفشل، فظي من قبل الفاحصة،ل
  " .أنتي تمتلكين اإلرادة في التغير:"إعتمدنا على الحث الكالمي للمفحوصة، مثال

  في هذه الحصة تم تدريب المفحوصة على التنفس البطني : ـ الحصة السابعة
نطلب من المفحوصة وضع يديها على صدرها و يد :البطني ـ كيفية تطبيق تمرين التنفس 

 )خذ نفسا عميقا و أبقه في صدرك بعض الوقت(أخرى على بطنها ثم نطلب منها أن تستنشق بعمق 
   .تمرين التنفس ثم نطلب منها أن تخرج الهواء بهدوء

،نستطيع إن التنفس العميق يعطي فرصة أبر لتبديل غازات االكسجين وثاني أكسيد الكربون 
وفي حديثنا عن التنفس يمكن القول أنه  ممارسته أينما كنا، فهو يتطلب فقط إعادة التدريب عليه،

  :ينتج األثار التالية 
  )يجعل المخ في حالة راحة(ـ إستثارة ضعيفة للجهاز العصبي 

  )الزفير الطويل(ـ إثارة الجهاز الباراسمتاوي 
  .ـ يبطئ رتم االقاع العصبي

  : تنفس العميق يسمح بإن ممارسة ال
مقاومة االحباط والخجل، يقلل من الضغط والقلق، يعطي للجسم  استرجاع حاالت االرهاق،

يؤدي  ،...)محضارات  في إجتماع،(يرجع األفكار لمكانها  يقاوم اآلالم، حرارة في حالة البرودة،
(Bruno.C ,1998,p 206)  .يهدئ األعصاب لحضة الغضب)في وقت قصير (للنجاح في إمتحانات 

تم تدريب المفحوصة على االسترخاء كتقنية للتخفيف من الضغط : ـ الحصة الثامنة  
دقيقة كما تم ذكر فوائدها ونتائجها على  20والتوتر العصبي، الناتج عن أعراض القلق ، لمدة 

  . ألرق والتعباالصحة النفسية والعقلية فهي تعمل على إزالة اإلجهاد النفسي والجسمي والشعور ب

  :تقويمية وكيفية توظيفها مع الحاالت لالمقابالت ا ـ3
نظرا لضيق الوقت قمنا بتوظيف المقابالت التقويمية من خالل مقابلة واحدة طبقنا من    

خاللها مقياس تايلور للقلق الصريح و ذلك لتقييم مدى نقص درجة القلق لدى النساء المعنفات الالتي 
  .العالجي الذي قامت عليه دراستناطبقنا عليهن برنامج 
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  :المالحظة  2ـ2ـ2
 اإلنسان استخدمها التي األداة هي و العلمي، البحث أدوات من هامة أداة العلمية المالحظة تعتبر

 علم في المالحظة أن على )1973( هنا محمود عطية يذهب حيث المختلفة، للظواهر دراسته في

 التي العوامل و معقدة العيادي يدرسها التي الظواهر ألن دقة، و خبرة و مهارة تتطلب العيادي النفس

 .متعددة تؤثرعليها

 في جدا هام دور لها كذلك و .المعرفي السلوكي العالج في هاما دورا تلعب المالحظة تقنيات إن
 ، 2002 سامية؛ عرعار(  .العالج تقويم في و المتابعة و )التشخيص( للسلوك الوظيفي التحليل

  )130ص
 عدد يوجد و العالج، نوعية و المرض تطور عن التنبؤ و التشخيص أدوات أحد هي المالحظة و

 :هي و جيدا مالحظتها يلزم الجوانب من

 مالحظة النفسي، المرض في يؤثر قد الذي للجسم الطبي الفحص به نقصد :الجسمية الحالة -
 ...الشخصية النظافة مستوى

 عدم مثل العالجية العالقة تعوق قد التي االجتماعية و الفيزيقية البيئة بها نقصد: العميل بيئة -

 و تعديلها قصد االعتبار بعين أخذها يجب ...العمل عالقات الزوجية، أو األسرية العالقات في التوافق
 .تأثيرها من الحد

 تغيير أن كما له، الحقيقي العمر مع يتناسب ال للعميل الظاهري العمر يكون قد :العميل عمر -

 .الكبير سلوك من أسهل الصغير سلوك

 استبصار لديه يوجد هل و معهم تكيفه و مواءمته مدى و باآلخرين العميل عالقات مالحظة -

 .الزمان و بالمكان و بذاته

 الكالم في تلعثم يوجد هل و أفكاره، مع تالؤمه و وضوحه مدى و الكالم أسلوب مالحظة -

 ...محدد بموضوع مرتبط

 إجراء أثناء للتعليمات إتباعه خالل من ذلك و االستجابة على العميل قدرة مدى مالحظة -

 .عليه األسئلة بعض إلقاء أو االختبارات

 كل من للعميل العام السلوك مالحظة اإلكلينيكي النفسي األخصائي على أنه سبق مما نستخلص

 )65 ص: 1992مليكه، كامل لويس(  .العقلية المؤشرات و الوجدانية الحركية، جوانبه

  إستخدمنا في دراستنا المالحظة المباشرة  هنا من
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 :المباشرة المالحظة
 بالسلوكات المرتبطة النتائج و السلوكات تسبق التي المنبهات على التعرف عن البحث هدفها

 )131 ص :2002سامية،عرعار ( .السلوك فيه يظهر الذي السياق وتحديد

 تقوم وضبوطة ومنظمة محددة مالحظة هي السلوكية المالحظة أن يظهر ذلك كل خالل من

 في وهي ومضبوطة دقيقة وظروف محدد ووقت معين موقف في معينة جوانب أو جانب اختيار على
                                                      .مجرياتها تضبط و المتعددة بنواحيها وتحيط خطواتها رتب و توجهها محددة فرضية على تقوم الغالب

 )80 ص : 1992سمية، منصوري(

 الخطوط على للحصول العالج قبل الدراسة هذه في المباشرة السلوكية المالحظة استخدمنا ولقد
 المعنفة للمرأة الظاهرية السلوكات مختلف الحظنا حيثو التشخيص المشكل للسلوك القاعدية

 بعد و العالج فعالية الختبار العالج وأثناء  ...البكاء التعب، الحيرة، التركيز، قلة العدوانية، القلق،:مثل
 .العالجي البرنامج لفعالية النهائي للتقويم العالج

 :تحديد من المباشرة المالحظة ستسمح

 :حيث من المعنفة للزوجة الظاهري السلوك 1-

 )...الكالم الوجهي، التعبير( الحركي السلوك ـ  

 )...التركيز عدم الكالم، في االنقطاع( ـ األداء  

 السلوكات ـ تكرار  

 .االجتماعي و الذهني نشاطها 2-

 .اجتماعية مواقف كونها لمستخدمة المقابالت مع تفاعلها درجة 3-

  .المقياس مع تعاملها كيفية 4-
  ):أنظر المالحق(مقياس القلق لتايلور 3ـ2ـ2  

النفسية وسيلة التي تكشف النقاط الخفية يعني ال تظهر من خالل المعايير تعتبر االختبارات 
 كما تحدد البنية التي ينتمي إليها المفحوص ويتم إستعمالها بعد إجراء المقابلة والمالحظة العيادية،

  .ولقد إستخدمنا في دراستنا هذه اختبار تايلور للقلق الصريح
:   mas (manifest anixety xale(عليه إسم  إختبار تايلور هو إختبار موضوعي يطلق  

يعتبر مقياس سيكومتري للتعبير الذاتي يقيس الفروق الفردية و القلق الذي يثار في ظروف خاصة 
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فقرة مقتبسة من اختبار  50هي مواقف التقديم كموقف تظهر فيه سمات الشخصية وهو مكون من 
  ).متعدد االوجه(مينسوتا 
ابة الحالة في جدول التصحيح فتحصل على درجة الثبات تترواح بين اذا كانت اج :المقياس   

  .ـ  0,81ـ ،  0,99
المرة  0,09ـ0,81وقد استعمل محمد غالي طريقة اختبار الدراسة مدى ثباته كان المعامل 

  .المرة الثانية وعليه بين ان هذا المقياس صالح الى حد كبير لقياس القلق  0,83,االولى 
  .اذا إجابة الحالة عكس جدول التصحيح فحصل على درجة :تصحيح المقياس 

  لتقرير مستوى القلق عند تايلور  ):30(جدول رقم     

  مستوى القلق  الدرجة  الفئة
  خالي من القلق  0ـ16  أ
  قلق بسيط  17ـ20  ب
  قلق نوعا ما  21ـ26  ج
  قلق شديد  27ـ29  د
  قلق شديد جدا  30ـ50  ه

  : حدود الدراسة 3ـ2
  : المكانية الحدود 1ـ3ـ2

إقتصرت الحدود المكانية للدراسة األساسية على نفس المركز الذي قامت فيه الدراسة 
المركز الوطني إلستقبال الفتيات والنساء ضحايا العنف و من هن في وضع االستطالعية ،وهو 

  رق إليه في الدراسة االستطالعيةـ والية مستغانم ـ و الذي سبق التطصعب 

  : زمانيةالحدود ال 2ـ3ـ2
إلى   2018ـ01ـ07تمت االجراءات الميدانية للدراسة األساسية خالل الفترة الممتدة من   

  .   2018ـ05ـ10
  :مواصفات الحاالت المدروسة 4ـ2  

 الذي األصلي والمجتمع العينة مفهوم عند نقف أن موصفات الحاالت المدروسة ارتأينا تقديم قبل

 كله األصلي البحث مجتمع بشتى أنواعه فدراسة للعنف المتعرضات النساء من مجموعة في يتمثل
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 بحيث األصلي، المجتمع صفات تحمل عينة يختار أن للباحث يكفي إذ ، شاق وجهد طويل وقت يتطلب

  )270 ص :2007 ملحم، محمد سامي(   .مهمته إنجاز على الدارس وتساعد الدراسة أهداف تحقق

 :المدروسةالحاالت  اختيار طريقة 1ـ4ـ2

 على تقوم ،التي العمدية أو القصدية العينة طريقة على اعتمدنا الدراسة عينة اختيار أجل من

 تتطلبها محددة شروط على بناء الدراسة فيه تتم الذي األصلي المجتمع من معينة حاالت اختيار

  )62 ص : 1999آخرون، و عريفج سلطي سامي(    .طبيعةالدراسة
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  :)الدراسة مجموعة( العينة اختيار معايير 2ـ4ـ2
  :يمثل مجموعة الدراسة و خصائصها  )04( جدول

  الحالة الثالثة  الحالة الثانية  الحالة األولى  الحاالت
  سنة19  سنة 22  سنة 25  السن

المستوى 
  التعليمي

  متوسط  إبتدائي  بدون مستوى

  عازبة  عازبة  عازبة  الحالة المدنية
 المستوى

االجتماعي 
  واالقتصادي

  ضعيف  ضعيف
  

  متوسط
  

تاريخ دخول 
  المركز

06\04\2017  04\01\2018  07\04\2017  

  سبب الدخول
  )نوع العنف(

  

ضحية عنف جنسي 
  من طرف األخ

 نفسي، جنسي،:عنف
 إقتصادي،

  إنفعالي\قولي

ضحية عنف جنسي 
  من طرف األب

  جسدي جنسي،:عنف
  نفسي إقتصادي،

  إنفعالي \قولي

  غير شرعيحمل 
 جنسي،: عنف

  نفسي،
  إنفعالي \قولي

  نتائج العنف

ـ إضطرابات نفسية 
.  

ـ إضطرابات 
  .عصبية

ـ إضطرابات 
  .نفسية

  ـإضطرابات جسدية
ـإضطرابات 

  عصبية

ـ إضطرابات 
  .نفسية
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 :هي و معينة شروط االختبار بعين األخذ تم

 أو اقتصادي أو جنسي أو جسدي سواء المتعددة بأشكاله للعنف تعرضن النساء تكون أن -

 .لديهن النفسية الحياة في السلبية آثاره ترك العنف هذا ،بحيث...نفسي

 .فقط نساء :الجنس -

 .لتفادي سن اليأس سنة  42سنها أقل من  يكون أن -

ووقوع  السن و الجنس عامل الدراسة لمجموعة اختيارنا أثناء االعتبار بعين أخذنا فإننا بهذا
  . كما هو موضح في الجدولو كذا اآلثار النفسية التي خلفها هذا األخير  العنف

  :خالصة الفصل 
على ما تقدم ذكره في هذا الفصل تم إختيار منهج العيادي المناسب لهذه الدراسة وصوال بناءا 

  .إلى إختيار حاالت الدراسة المالئمة حسب األهداف 
 النتائج وتحليلها ومناقشة الفرضيات بناءافيما يلي سنتعرض إلى تقديم الحاالت وعرض   

  . على النتائج المتوصل إليها 



 

 

 

  
  

  

  

  
 السادس الفصل

 عرض الحاالت وتحليل النتائج ومناقشاتها
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  :ـ تمهيد 
بعدما تعرفنا على البرنامج العالجي المتبع قي هذه الدراسة يقدم هذا الفصل عرض خاص 

،معتمدين في ذلك على طريقة عرض المعطيات العامة من خالل تحليل نتائج  الدراسةلكل الحاالت 
لتقنيات المعرفية السلوكية المتبعة في المقابالت التشخيصية وتم تقديم المقابالت العالجية وعرض ا

  .التخفيف من القلق لدى كل حالة
وتم الوقوف على مدى تحقق فرضيات الدراسة لكل حالة وهذا باإلعتماد على نتائج مقياس 

لنصل في األخير إلى تقديم اإلستنتاج العام ومناقشة نتائج  القلق لتايلور وتحليل المقابالت والمالحظة،
مع ذكر في األخير قائمة المراجع  ة،أتقديم إقتراحات للوقاية من العنف ضد المر وكذا الدراسة،
  .والمالحق
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  عرض وتحليل: عرض الحاالت  -1
  :الحالة األولى 1-1

  الحالة األولىسير مقابالت ل) 05(جدول 
  الھدف منھا  مدتھا  إجرائھا,مكان  تاریخ إجرائھا  المقابالت

صیة
خی

تش
 ال

ت
بال

مقا
ال

  
)

الة
لح

ة ل
عام

 ال
ت

طیا
مع

 ال
مع

ج
(  

  

  د20  األخصائي,مكتب  2018\01\21
  .ـ كسب ثقة الحالة 

ـ التعریف بدور االخصائي النفساني و أخالقیات 
  .المھنة 

  ).قیاس قبلي (ـ تطبیق مقیاس تایلور للقلق الصریح   د40  مكتب االخصائي  2018\01\23

  د40  مكتب االخصائي  2018\01\25
الوضع المعیشي و االجتماعي للحالة ـ التعرف على 

قبل دخولھا للمركز وكیف أثر ھذا االخیر على 
  .تعرضھا للعنف 

ـ التعرف على نوع العنف ،ممارسھ ومدى تقبل   د35  مكتب االخصائي  2018\01\29
  .الحالة لھذا األخیر 

ومدى ـ معرفة النتائج النفسیة المترتبة عن العنف   د30  مكتب االخصائي  2018\01\31
  .تأثیرھا على الجانب النفسي 

جیة
عال

 ال
ت

بال
مقا

ال
  

  

ـ توضیح نوع اضطراب المفحوصة و أعراضھ   د45  قاعة العالج  2018\02\07
وتوضیح مجرى حالتھا النفسیة حسب نتائج شبكة 

  د40  قاعة العالج  2018\02\13  سیكا

االنفعاالت الناتجة عن ـ إستخالص االفكار السلبیة و   د 50  قاعة العالج  2018\02\21
  .تفكیرھا 

  د 55  قاعة العالج  2018\02\28

ـ توضیح العالقة بین المواقف العنیفة و االنفعاالت و 
  .السلوكات و أفكار الحالة 

ـ تدریب الحالة على التفكیر المنطقي و الحوار الذاتي 
  .االیجابي ،تخفیف من أعراض القلق 

نزع االفكار السلبیة وحل محلھا االفكار االیجابیة ـ   د 45  قاعة العالج  2018\02\06
  .عن طریق إعادة البناء المعرفي 

  د 50  قاعة العالج  2018\02\13
ـ معرفة درجة النجاح التي حققتھ المفحوصة في تغیر 
افكارھا السلبیة باالفكار االیجابیة یتبع بتشجیع وتعزیز 

  .لفظي 

من شدة القلق عن طریق التنفس البطني  ـ تخفیف  د 45  قاعة العالج  2018\03\18|
  )تنفس بطني، استرخاء(واالسترخاء 

ـ تخفیف من شدة القلق عن طریق التنفس البطني   د 40  قاعة العالج  2018\03\22
  )تنفس بطني، استرخاء(واالسترخاء 

ت
بال

مقا
ال

میة  
وی

لتق
ا

  

  )قیاس بعدي(للقلق "تایلور"ـ اعادة تطبیق مقیاس   د 35  مكتب االخصائي  2018\04\09
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  :البيانات األولية للحالة -1-1-1
 .ح،ب:  االسم

 .سنة  25 :السن 

  والية غليزان:مكان االزدياد 

 . بدون مستوى  :المستوى التعليمي 

 ).بنت وحيدة ( 7من اصل  3: المرتبة 

 .عازبة :الحالة المدنية 

 .ضعيف :المستوى المعيشي

 .انفعالي \نفسي ،إقتصادي ، قولي عنف جنسي ، :نوع العنف 

 2017\04\06: تاريخ دخول المركز

ضحية عنف جنسي إعتداء من طرف األخ ، تكليف من دار العجزة :سبب دخول المركز 
 .لوالية غليزان 

 .مركز النساء المعنفات لوالية مستغانم : مكان إجراء المقابالت 
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  :للحالة السيميائية العامة والسلوك العام  1-1-2
تتميز الحالة بقامة متوسطة ذات بشرة سمراء تميل إلى السمنة شعر بني :  الهيئة العامة

 . وعينين سوداوين 

تبدو الحالة بمزاج جيد طوال الوقت حيث تبدو ومنبسطة ومبتسمة طول :  مزاج الحالة
 . المقابالت، إال أنها تنتابها نوبات من القلق جراء العنف الذي تعرضت له 

 كان االتصال سهال مع الحالة فهي في أغلب األحيان تتكلم دون طرح األسئلة عليها،: التصالا
 .لغتها سليمة ترافقها وضوح في محتوى كالمها 

لوحظ على الحالة في كل المقابالت أنها نشيطة وتتميز بالحركة والحيوية :  النشاط الحركي
 . تقوم بمختلف النشاطات في المركز سواء خالل المقابالت أو أثناء مالحظتها لها وهي 

التواجه الحالة أي مشاكل في الفهم أو االستيعاب حيث أنها لديها قدرة كبيرة :  النشاط العقلي
 .على التركيز واالنتباه رغم أنه ليس لديها مستوى دراسي 

  :تقديم الحالة 1-1-3
سنة، عاشت في منطقة ريفية في أسرة مكونة من أب وأم  25تبلغ من العمر ) ب.ح( الحالة

عاشت في ظروف معيشية  وسبعة إخوة، وهي الثالثة في الترتيب األخوي لم تذهب أبدا للمدرسة،
لتصبح األم تذهب للعمل  21صعبة تفتقر إلى أبسط الظروف المعيشية مات األب والحالة بسن 

دها ليقوم أخاها الكبير بالتعدي عليها ،تكرر األمر لتجد الحالة نفسها بالحمل بعد تاركة الحالة بمفر
  .مراجعة الطبيب، هذا ما جعلها ترفع دعوى قضائية في الوقت الذي ذهب إلى تقديم نفسه 

بعد الحكم الذي أصدرته المحكمة ،دخلت الحالة لتقضي مدة عامين في السجن، وبعد إنتهاء 
ى دار العجزة بوالية غليزان لتقوم هذه االخيرة بارسالها إلى مركز النساء مدة سجنها لجأت إل

  . 2017\04\06المعنفات لوالية مستغانم بتاريخ 
  عرض المقابالت الخاصة بالحالة 1-1-4
 ):المعطيات العامة للحالة (المقابالت التشخيصية  -أ

المختص النفسي وأخالقيات المقابلة االولى على التعريف بدور إرتكزت : المقابلة االولى
واإلصغاء التام الخالي من أي حكم  المهنة بأخص الحرص على السرية المهنية وكسب ثقة الحالة،

 . وكذا جمع البيانات االولية
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تم من خالل هذه المقابلة تطبيق مقياس تايلور للقلق الصريح  بعد شرح : المقابلة الثانية 
إذ قدرت  أسفرت النتائج على أن المفحوصة تعاني من قلق شديد جدا،ولقد  التعليمة والبنود للحالة،

 العصبية، إضطرابات النوم، الخجل الشديد،: ظهرت من خالل األعراض التالية  ،)35(الدرجة 
 .الخ ...القلق والخوف دون سبب، الضعف ونقص الثقة  االثارة ،نقص التركيز،

على الوضع االجتماعي والمعيشي للحالة قبل  هذه المقابلة للتعرف خصصت: المقابلة الثالثة
فلقد كانت تعاني من تدهورفي الوضع االجتماعي نتيجة الفقر والمستوى المعيشي  دخولها للمركز،

إخوة، وكانت  7بحيث كانت تعيش أسرة الحالة في منطقة ريفية نائية مكونة من أب وأم و المتدني،
 .الدي يعيل االسرة الحالة البنت الوحيدة وكان االب هو الوحيد

عاشت الحالة طفولة ومراهقة قاسية نتيجة الظروف المعيشية المتدنية ،إذ أنها لم تلتحق أبدا 
ما " بعيد علينا   deja l’école...لعار اهللا كان يوكلنا ....بابا مكانش عندو باه يقرينا "بالمدرسة 

يعني أن الحالة كانت تعيش عنف إقتصادي منعها من حقها في الدراسة بسبب الظروف االقتصادية 
لتصبح األم مسؤولة عن األسرة بسبب االعتماد الكلي عليها  21، مات األب و الحالة بسن المتدنية 

ما تدهب أصبحت الحالة تبقى بمفردها في البيت لغياب أمها التي كانت غالبا .من طرف أبنائها 
ما بدات تخدم فالديار "لتقوم بأعمال يومية في البيوت ، وكدا غياب إخوتها الذين يذهبون للمدينة 

كل يوم تروح مالصباح حتي لمغرب باش ....خاطرش مكانش إلي وال يخدم علينا ملي مات بابا 
،قام األخ الكبير  وبحكم بقاء الحالة بمفردها في البيت)..." مدينة (وخاوتي يروحو للفيالج ...تجي 

  .بإستغالل الوضع ليقوم باإلعتداء عليها 
ممارسه ومدى )االعتداء(خصصت هذه المقابلة للتعرف على نوع العنف  :المقابلة الرابعة

تقبل الحالة لهذا االخير ،حيث تعرضت الحالة لالعتداء الجنسي من طرف االخ الذي كان يستغل 
خطرة "الذي صدم الحالة وجعلها تعيش حالة من الخوف  فرصة غياب باقي أفراد االسرة ، االمر

عاله ،عاله .. عيت نقولو انت خويا ....كنت مقيلة حتى جا ربطني .....لولة الي تعدى فيها عليا 
عاشت الحالة كل من العنف الجسدي والنفسي والجنسي وذلك جراء االعتداء " بصح ما سمعنيش ...

ألمر إال أنها كانت تصدها في أول الحديث مبررة بأنه أخاها ومن حاولت الحالة إخبار أمها باإليها، 
سكتتني فالولة وقاتلي بلعاني راكي ... كي بغيت نخبر أمي بواش صرا "المستحيل بفعل كهذا 

عند صد أم الحالة لها ..."وعايرتني وقاتلي هذاك خوك ...تقولي هاك باش ما تقعديش فالدار 
في أول إعتداء كانت الحالة رافضة ف ها الوحيدة من سيساندهاأحست بالضعف فهي كنت ترى أن أم
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حاولة الهروب ،حيث أصبحت الحالة تذهب إلى بيت عمها ملإلعتداء وذلك من خالل صدها له و
إال أن أم الحالة أصبحت .عند ذهاب أمها بحثا عن األمان الذي لم تجده ،وخوفا من تكرار االعتداء 

موراها وليت غير يروحو و تخوى الدار نخرج أنا "في غياب الكل  توبخها ألنها كانت تترك البيت
كي فاقت ما والت تزعف عليا و قاتلي نخبر خاوتك ... نروح عند الجوارين وال دار عمي ... 

فالحالة كانت تحس بعدم األمان جراء الخوف الذي الدي  ..."ونقولهم كي راكم تروحو راهي تخرج 
  تحسه عند بقائها وحيدة في البيت  

بعد التوبيخات المتكررة للحالة من طرف االم أصبحت تبقى في المنزل خوفا من أمها و أخيها 
 الذي قام بتهديدها بالضرب إن لم تبقى بالبيت ، تكرر االعتداء ثالث مرات مما جعل الحالة تشعر

بالضعف و اليأس حتى أنها لم تحاول إخبار أمها و إخوتها و ال حتى صد أخيها أثناء تكرار 
كنت فقدت شرفي فالمرة االولى ....زاد تعدى عليا و كي وال يجي ليا نسكت ونخليه  "االعتداء 

موراها قاع كون زقيت وال هو يطيق ...كيما يقولك طفرت الخطرا اللولة ...ومكانش الي أمني
جراء أشكال العنف التي تعرضت لها الحالة تجسدت حالتها النفسية بإحساسها بالخضوع و ..."ا علي

  .وذلك نتيجة الشعور بالضعف   االستسالم ألخاها
خصصت المقابلة للتعرف على نتائج العنف ،نتيجة لتلك االعتداءات  :المقابلة الخامسة

بديت نعيا "طبيب الذي أخبرها بأنها حامل أصبحت الحالة تعاني من أعراض الحمل لتقوم بمراجعة 
رغم أن الحالة .." حتى قالت ما لخويا يديني للطبيب ...وليت نظل راقدة و نتقيا وزيد الدوخة ...

لتصرح الحالة بما كانت تتعرض له من إعتداءات ، عاشت أعراض الحمل إال أهنا لم تتوقع حملها 
ة إلى طبيب شرعي بعد أن قررت رفع دعوى من طرف أخيها ،مما جعل الطبيب يرسلها مباشر

قضائية ضد أخيها الذي قام بتسليم نفسه للشرطة في نفس الوقت ،تم الحكم عليه بسبع سنوات سجن 
نافدة ، كما تم الحكم على الحالة بثالث سنوات بإعتبار أنها لم ترغم على ذلك بل كانت راضية 

و كون مكانتش راضية كون قالت ...راضية كي شرعنا قالهم هي كانت "إستنادا ألقوال أخيها 
قامت وم بإجهاض جنينها بعد مدة قصيرة لتدخل الحالة السجن وتق..." لخاوتي وال جات شكات 

  .الحالة بإجهاض الجنين ما يعكس رفض االعتداء و خضوعها ألخيها كان نتيجة الخوف والضعف 
إخوتها لها و التخلي عنها ما بعد إنقضاء مدة سجنها دهبت لمنزلها لتقابل برفض أمها و 

جعلها تلجأ لدار العجزة لوالية غليزان ،قامت هذه االخيرة بإرسالها الى مركز النساء المعنفات 
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كل ما حصل مع الحالة جعلها تعيش حالة نفسية صعبة، تمثلت في قلق دائم نتيجة .بوالية مستغانم 
   .و الخوف تخلي عائلتها عنها مما ولد لديها شعور بالنقص والخجل 

 :المقابال ت العالجية  -ب

إتفقنا على كيفية سير  أن تم بناء العقد العالجي مع الحالة، بعد: والثانية  الحصة األولى
نظرا لضيق الوقت قررنا أن تكون من حصة واحدة إلى  د، 50د الى  40المقابالت التي تدوم من 

القلق وتوضيح مجرى حالتها النفسية  حصتين في االسبوع، تم توضيح نوع إضطرابها المتمثل في
 .حسب نتائج شبكة سيكا 

كما تم تبيان االعراض التي تظهرها كالتخيالت والتوقعات المختلفة للمواقف والشعور 
بالخوف وعدم الراحة الداخلية وترقب حدوث مكروه بمعنى التوقع الدائم لألذى والمصائب والشر 

م الثقة والطمأنينة إضافة الى الرغبة في الهروب من ،صعوبة في التركيز وتشتت االنتباه وعد
  .مواجهة مواقف الحياة وكذا إضطراب النوم واألكل

كما تم الرجوع ألسباب إضطرابها المتمثل في االعتداء الممارس ضدها وأن تكرار تلك 
ى أن األحداث العنيفة وكيفية االستجابة لها هي ما سبب دلك في حياتها النفسية، مما أدى بها إل

  .تصاب بأعراض القلق 
  لنا عن التحليل الوظيفي للحالة و الشكل التالي يكشف
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 االعتقاد

 االنفعال

 الوضعیة

 السلوك االفكار

 المحیط  تصورات

  )جسدي(التعرض للعنف الجنسي 
 یتبعھ عنف نفسي

  ).لماذا أنا(ـ أنا ضعیفة 
  .ـ ھي غلطة أخي 

 .الحیاة ال تعني لي شیئاـ 
  .ـ تجنب االحداث العنیفة
 . ـ عصبیة وقلق دائم 

إحتقار الذات نظرا ألنھا فقدت ـ 
  .شرفھا على ید أخیھا 

  .ـ فقدان األمل في الحیاة 
ـ أنا عدیمة الفائدة و أفتقد للحنان 

 .  العائلي

  .ـ فقدت كل أھلھا 
ـ المجتمع لم یدعمھا بل یلومھا 

  .ویحتقرھا 
بالوحدة و بغیاب السند  اإلحساسـ 

 . االجتماعي و العائلي 

  ـ االحساس بعدم االمان 

ـ الخوف من ردة فعل أفراد 
االسرة،قلق دائم إحساس بالتعاسة 

و الفشل و الدونیة

كنت انتظر دعم من طرف أمي وإخواتي  
 خاصة أنني بنت وحیدة

  شبكة سیكا للحالة األولى La Grille Secca) 02(شكل رقم
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هذه الحصة طلبنا من الحالة مراقبة حوارها مع ذاتها عندما تواجه أحداث  في: الحصة الثالثة 
كما تم اقناعها أن أعراضها كانت نتيجة  وماهي االنفعاالت التي تظهر إتجاه ذلك، ومواقف ضاغطة،

، حيث تم الوقوف بشكل   seccaتفكيرها السلبي حول الذات والعالم والمحيط، كما بينت نتائج سيكا 
دقيق على أحداث العنف الذي تعرضت إليه، إذ طلبنا منها إستحضار موقف عنيف الزالت تتذكره 

ا بإغماض عينيها كي يعزل بصرها عن كل دائما وال تستطيع أن تمحيه من دكرياتها وكان هذ
حتى حسيت بيه يربط فيا ....كنت راقدة مقيلة "المشتتات التي يمكن أن تعوق إستحضار الحدث 

ومن  ،..."تألمت ...مكانش إلي سمعني ...عيت وبكيت ...نحالي كسوتي ...ما فهمت والو ....
ت أن الحياة إنتهت خاصة أنها قد فقدت بين الحوارات التي أجرتها مع نفسها أنه عندما إنتهى أحس

  شرفها
لقد كنا نراقب إنفعاالت المفحوصة إذ كانت تتحدث و الدموع تسقط من عينيها ،تارة ترجف 
و أخرى تصرخ بصوت عال وتفزع ، كما أنها كانت تنتقل من حدث مؤلم إلى أخر أسوء و 

وهي ترتعش خوفا لمجرد تذكرها إنفعاالتها تتعدد، إذ أن يديها أصبحتا باردتان ووجهها مصفر 
  .لسلوك أخيها إتجاهها 

وبهذا فقد تم شرح سبب هذه االنفعاالت و التغيرات الفيزيولوجية للحالة التي ترجع إلى 
  .تفكيرها السلبي للمحيط الذي تراه دائما ضدها 

هذه الحصة بتقديم حوصلة للحصة السابقة حيث تم توضيح العالقة  بدأت :الحصة الرابعة
ن االفكار واالنفعاالت والسلوكات التي تعرضت لها المفحوصة في حياتها كموقف االعتداء الذي بي

تعرضت له مع أخاها ،وكيف تذكر أنه متوحش وليس في قلبه رحمة مما جعلها تحس بالخوف 
والحزن والقلق وبالتالي تتخذ سلوك الخضوع إتجاهه و أفكارها هذه هي المسؤولة عن مشاعر القلق 

ا بعد أن تخلت عنها عائلتها ودخلت السجن، لتتضخم مشاعر القلق وتصبح متشائمة خصوص
وتترقب لحدوث مكروه بمعنى توقع دائم للمصائب والشر وذلك بسبب الحوارات الداخلية التي تفكر 

وترى نفسها أنها الضحية بسبب أن عائلتها تلومها هي االخرى " حياتي انتهت بسبب أخي "فيها 
  .أخوها، وبالتالي هي المدنبة في نظرهم  على ما فعله

تم تشجيع المفحوصة على التحكم والضبط الداخلي أي عدم إرجاع ما يحدث لها لعوامل 
خارج إرادتها كما تم تدريب المفحوصة على مالحظة أفكارها المشوهة غير المنطقية إتجاه أخيها 
 والعدوان الذي تعرضت له ومحاولة إستبدالها بأفكارإيجابية نحو ذاتها وإتجاه العالم والمستقبل، كما
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تم حث المفحوصة على التفكير العقالني في حالة إقتحام الذكريات المؤلمة تفكيرها ومحاولة 
االحتفاظ وتذكر االحالم التي تهاجمها لتناقش في الحصة المقبلة وهذا لتخفيف مدى القلق الذي تعاني 

تتحكم فيما  منه الحالة، في نفس الوقت نعطي لها الفرصة إلعادة الثقة في نفسها وأن بإمكانها أن
تعرضت إليه من أحداث عنيفة وتحليله بطريقة إيجابية وهذا بتغيير أفكارها السلبية الى أفكار 

  . إيجابية، وبالتالي تتغير إنفعاالتها و سلوكاتها 
  seccaهذه الحصة بتقديم شرح مفصل عن ماجاء في شبكة سيكا  تبدأ: الحصة الخامسة

يدعمها خاصة بعد و،فلقد كانت تعتقد أنه سيكون سندها وتوضيحها للمفحوصة وضرورة تعديلها 
موت أبيها وأنها هي الفتاة الوحيدة فمجرد أنها تعرضت إلعتداء جنسي أي وضعية عنف جنسي 
جسدي نفسي تغيرت إنفعاالتها حيث أصبحت تحس بعدم األمان وخوف وقلق دائم من ردة فعل 

دونية فعليها أن تبدل تفكيرها السلبي بتفكير محيطها وأسرتها وكذا إحساس بالتعاسة والفشل وال
  .إيجابي نحو ذاتها ، واألخرين و العالم والمستقبل والرفع من تقدير الذات لديها 

حيث كان تدخلنا قي ضرورة النظر إلى األشياء بنظرة إيجابية خصوصا إتجاه الذات ،بعد 
ه األفكار واإلعتقادات التي ذلك تصرح لنا المفحوصة على أن النقص في تقدير ذاتها كان سبب

أي أنها أدركت وضعيتها وعلى هذا تم إعطاء طريقة لتستعين بها في أمور حياتها ،  تنسبها لذاتها،
كلما بادر إلى ذهنك صفات سلبية "فكلما بادر إلى ذهنها أنها غير قادرة على شئ وناقصة بقولنا 

  . "، أنا تعيسة ـ أنا سعيدة أنا ناقصة ـ أنا لست كذلك :لنفسك غيريها بالعكس ،مثال
وقبل نهاية هذه الحصة تمت العودة إلى شيكة سيكا إلكتشاف التغيير الذي حدث على 

إنفعاالتها وسلوكاتها حيث كشفت شبكة سيكا على وجود تقدم ملحوظ لدى المفحوصة وهذا  أفكارها،
  . يظهر في مالحظة سلوكاتها ، أفكارها وإنفعاالتها 

هذه الحصة بترك الحرية للحالة لتعبر عن المواقف التي تعرضت لها  تبدأ: الحصة السادسة
وكذا المواقف و األفكار التي بادرت إلى ذهنها ووصفها وتحديد حالتها االنفعالية، فعندما نرى أن 
المفحوصة تحكمت في الوضعية الصعبة التي تعرضت إليها بفضل تغير أفكارها السلبية إلى أفكار 

لقد تمكنتي من فهم الموقف بطريقة "لها التعزيز عن طريق الحث الكالمي في قولنا إيجابية نقدم 
، في حالة الفشل في التحكم في أفكارها "واصلي على هذا التفكير  أنت ذكية،" "جيدة و إيجابية 

السلبية إلى إيجابية فإننا النشعرها بالفشل بل ندعمها و نواصل تشجيعها و إيحائها بأت لديها قدرات 
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تمكنها من الوصول إلى التفكير االيجابي ،خصوصا في االمور المتعلقة بأحداث العنف الذي 
  .تعرضت إليه 

الذي إنعكس على مزاجها وعلى عالقتها بالمختصة، إذ أصبحت الحظنا تغير في تفكيرها        
تتعامل بكل تفهم وثقة، حيث أحرزت المفحوصة تقدما وتحسنا واضحا في تفكيرها عند تقييمها 
 لألحداث الخارجية والداخلية، حيث أصبحت تأمل في الخير، وتقتنع بما حدث لها من أحداث عنيفة،

حث على مزاولة االسترخاء والتنفس البطني ليزيد من تحسن حالة وبأن الحياة لم تنتهي كما  تم ال
  .المفحوصة

إخضاع المفحوصة إلى حصص عالجية معرفية إرتكزت على  بعد: الحصة السابعة والثامنة
حاولنا إثراء عالجنا بتمارين التنفس البطني واإلسترخاء  التربية النفسية وإعادة البناء المعرفي،

القلق ،حيث خصصنا أول المقابلة لتدريب المفحوصة على تقنية التنفس بهدف التخفيف من شدة 
كخطوة أولى تستغل الحقا في تقنية االسترخاء، ثم تحدثنا عن تقنية االسترخاء وكذا على نتائجها 

  .دقيقة 30على الصحة النفسية والتدرب عليها لنقوم بعدها بتدريب الحالة على تقنية االسترخاء لمدة 
   .شغف كبير ورغبة ملحة على القيام بالتمارين أبدت الحالة

  المقابالت التقويمية  -ج
تمثلت المقابالت التقويمية في مقابلة وحيدة نظرا لضيق الوقت، وتمثلت من  :المقابلة االولى

خالل إعادة تطبيق مقياس تايلور للقلق ، وذلك للوقوف على مدى النجاح الذي حققته الحصص 
  .العالجية التي قمنا بها 
درجة مما يعني أن الحالة تعاني قلق نوعا ما وهذا يدل على أن أعراض  25سجلت الحالة 

القلق إنخفضت لديها من خالل الحصص العالجية، أما عن شبكة سيكا فالحالة أظهرت تقدما 
  . وتحسنا إيجابي سواءا في تفكيرها الذي إنعكس على سلوكاتها وإنفعاالتها 
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  :الحالة الثانية 1-2
  الحالة الثانية سير المقابالت) 06(جدول 

  الھدف منھا  مدتھا  إجرائھا,مكان  تاریخ إجرائھا  المقابالت

صیة
خی

تش
 ال

ت
بال

مقا
ال

  
)

الة
لح

ة ل
عام

 ال
ت

طیا
مع

 ال
مع

ج
(  

  

  د 15  األخصائي,مكتب  2018\01\25
  .ـ كسب ثقة الحالة 

ـالتعریف بدور االخصائي النفساني و أخالقیات المھنة 
.  

  ).قیاس قبلي (ـ تطبیق مقیاس تایلور للقلق الصریح   د 35  مكتب االخصائي  2018\01\29

  د 45  مكتب االخصائي  2018\01\31
ـ التعرف على الوضع المعیشي و االجتماعي للحالة 

قبل دخولھا للمركز وكیف أثر ھذا االخیر على تعرضھا 
  .للعنف 

ـ التعرف على نوع العنف ،ممارسھ ومدى تقبل الحالة   د35  مكتب االخصائي  2018\01\04
  .لھذا األخیر 

النتائج النفسیة المترتبة عن العنف ومدى ـ معرفة   د40  مكتب االخصائي  2018\01\07
  .تأثیرھا على الجانب النفسي 

جیة
عال

 ال
ت

بال
مقا

ل
  

  

ـ توضیح نوع اضطراب المفحوصة و أعراضھ   د45  قاعة العالج  2018\02\14
  وتوضیح مجرى حالتھا النفسیة حسب نتائج شبكة سیكا

  د45  قاعة العالج  2018\02\22

ـ إستخالص االفكار السلبیة و االنفعاالت الناتجة عن   د 50  قاعة العالج  2018\02\28
  .تفكیرھا 

  د 50  قاعة العالج  2018\03\05

ـ توضیح العالقة بین المواقف العنیفة و االنفعاالت و 
  .السلوكات و أفكار الحالة 

ـ تدریب الحالة على التفكیر المنطقي و الحوار الذاتي 
  .االیجابي ،تخفیف من أعراض القلق 

ـ نزع االفكار السلبیة وحل محلھا االفكار االیجابیة عن   د 50  قاعة العالج  2018\03\13
  .طریق إعادة البناء المعرفي 

  د 55  قاعة العالج  2018\03\18
ـ معرفة درجة النجاح التي حققتھ المفحوصة في تغیر 
افكارھا السلبیة باالفكار االیجابیة یتبع بتشجیع وتعزیز 

  .لفظي 

ـ تخفیف من شدة القلق عن طریق التنفس البطني   د 45  قاعة العالج  2018\03\22|
  )تنفس بطني ، استرخاء(واالسترخاء 

ـ تخفیف من شدة القلق عن طریق التنفس البطني   د 45  قاعة العالج  2018\03\28
  )تنفس بطني ، استرخاء(واالسترخاء 

ت 
بال

مقا
ال

میة
وی

لتق
ا

  
  )قیاس بعدي(للقلق "تایلور"ـ اعادة تطبیق مقیاس   د 35  االخصائيمكتب   2018\04\09  
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  :البيانات األولية للحالة  1-2-1
 .ب،س:االسم 

 .سنة  22 :السن 

  .تسيمسيلت   :مكان االزدياد 

 . إبتدائي :المستوى التعليمي 

  6من اصل5 :المرتبة 

 .عازبة : الحالة المدنية

 .ضعيف :المستوى المعيشي

 .انفعالي \عنف جنسي ، نفسي ،إقتصادي ، قولي : نوع العنف

 . 2018\01\04: تاريخ دخول المركز

ضحية عنف جنسي إعتداء من طرف األب ، تكليف ممن طرف مديرية :سبب دخول المركز 
 .النشاط االجتماعي تسيمسيلت 

  .مركز النساء المعنفات لوالية مستغانم: مكان إجراء المقابالت 
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  :العامة والسلوك العام للحالة  السيميائية 1-2-2
هزيلة جدا ،ذات بشرة سمراء وعينين صغيرتين  تتميز الحالة بقامة متوسطة : الهيئة العامة

 . وسوداويتن 

كما  الحالة ذات مزاج هادئ ،تنتابها فترات من القلق و الحزن تخفيها بإبتسامة،:  مزاج الحالة
 .أنها خجولة جدا 

لم يكن االتصال مع الحالة في البداية سهال وذلك بسبب خجلها إالأنها سرعان ما :  االتصال
 .تعودت علينا و إقتنعت بدورنا و قبلت التحدث 

تتميز الحالة بحركة بطيئة ،فهي قليلة النشاط و الحيوية ،تحب الثبات في : النشاط الحركي
 .مكان معين وكثيرا ما تمضي وقتها في النوم 

تواجه الحالة صعوبة في الفهم و االستيعاب االأنه ليس لديها إضطراب في : العقليالنشاط 

 . االدراك

  :تقديم الحالة 1-2-3
 6من الترتيب االخوي من أصل  5سنة ،تأتي في المرتبة 22تبلغ من العمر) ب،س(الحالة 

عاشت الحالة في ظروف معيشية جد ضعيفة في ظل ) من االم واالب  2إخوة من األم و3(إخوة 
إنفصال االب عن األم إفتقرت الحالة إلى أبسط الحقوق ، حيث إلتحقت بالمدرسة في سن متأخرة 

  . علها التستطيع التأقلم تركت المدرسة و هي لم تتعدى السنة الثالثة إبتدائي األمر الذي ج
بعد موت أم الحالة التي كانت تعاني من الشلل ،بدأت المشاكل بين االخوة األمر الذي جعل   

الحالة تلجأ غلى أبيها، حيث قام هذا األخير بالتعدى عليها جنسيا ،األمر الذي جعلها ترفع دعوى 
ي ظل رفض باقي العائلة لهذا األمر ،بعد الحكم على االب قامت مديرية النشاط االجتماعي قضائية ف

  . 2018\01\04لوالية تسيمسيلت بارسالها الى مركز النساء المعنفات بوالية مستغانم يو 

  عرض المقابالت للحالة  1-2-4
  )جمع المعطيات العامة (المقابالت التشخصية  -أ

المقابلة االولى على التعريف بدور المختص النفسي وخالقيات ارتكزت : المقابلة االولى
المهنة ،باألخص الحرص على السرية المهنية وكسب ثقة المفحوصة واالصغاء التام الخالي من أي 

  . حكم،وكذا جمع البيانات االولية عن الحالة 
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للقلق وذلك للكشف عن  قمنا من خالل هذه المقابلة بتطبيق مقياس تايلور :المقابلة الثانية 
درجة القلق بعد شرح التعليمة وكل البنود للحالة ،حيث كشفت لنا النتائج عن وجود قلق شديد لدى 

إضطرابات نوم ،الخوف من : والذي يظهر أعراض من بينها  29الحالة،حيث توصلت على درجة 
  ...مواجهة األزمات ،نقص الثقة بالنفس 

ة مع أمها و أبيها وإخوتها من أمها في المسكن الذي تركه زوج الحال عاشت :المقابلة الثالثة 
أمها لها قبل وفاته في أوضاع معيشية و إجتماعية صعبة بسبب األب الذي كان يتعاطى الخمر 
والمخدرات حيث عاشت طفولة صعبة كونه كان يقوم بتعنيفهم كثيرا ، كما قام بإلعتداء جنسيا على 

سنة آنذاك األمر الذي دفع األم إلى طلب الطالق منه، في حين  15 إبنة زوجته البالغة من العمر
منعتها العائلة من تقديم شكوى ضده، لم تستطع األم البقاء في تلك البلدة حيث باعت المسكن الذي 
كان متبقي لها وغادرت إلى العاصمة إلقتناء غرفة واحدة كانت تجمعها هي و أوالدها الستة، حيث 

شرينا دار واحدة في دزاير وعشنا فيها "يقوم بأعمال يومية ليأمن لهم القوت كان اإلبن األكبر 
ركت كل ما تفالعائلة )..." األب(ماما قالت المهم نبعدوا قاع ذاك القوم وخصوصا هذاك الخامج ...

،كان سن الحالة  عندها و إبتعدت عن االب الذي كان يهدد أمن عائلتهم ذهبت بحثا عن األمان
نوات إال أنها لم تلتحق بالمدرسة نظرا للظروف المعيشية التي كانت تعيشها العائلة س 6اليتعدى 

كنا كل يوم نسيقوا قاع ديك "،لتنتقل هذه األخيرة للعيش مع أسرة زوجة أخيها الغنية مقابل في البيت 
مكانش عندنا حل الشي إلي خال خويا ...أمها شرطت علينا نقضوا ... الفيال و نديروا كلش 

فالعائلة عامة و الحالة خاصة كانت تحس بنوع من ..."زوج ببنتها المريضة باه نعيشوا مليح يت
  . االلتزام و الخضوع إتجاه العائلة و الذي تجسد في القيام بكل األعمال المنزلية 

سنوات مما زاد  9أصيبت األم بجلطة دماغية ،توفيت بعدها تاركة الحالة التي لم يتعدى سنها
مقدرتش نسا أمي ...مزال لدوكا عايشة في ذاك الشوك "اع والحالة النفسية للمفحوصة تأزم األوض
عاشت الحالة صدمة نفسية عند موت أمها و هي صغيرة ما جعلها تفقد سندها حيث ..."إألي خالتنا 

 كيبزاف كنت نحشم "سنوات 9لتلتحق الحالة وسنها يتعدى ، ال تزال تحس بذلك الفقدان حتى اآلن
وزيد هما قاع الباس بيهم غير أنا كنت ... نشوف روحي أنا الكبيرة قاع فيهم وليت ... نقرادخلت 

لم تتجاوز السنة الثالثة إبتدائي بسبب ..." منكذبش عليك ما قدرتش نكمل ...نخدم فالدار ونقرا
علها الحالة النفسية التي كانت تعيشها فهي كانت تحس بالدونية والنقص وخاصة الخجل الشئ الذي ج

،بعد دلك تخلت الحالة عن الدراسة  مواصل العيش في ذلك المنزل التستطيع التأقلم داخل المدرسة 
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رفقة إخوتها حيث كانت تشتكي من األوضاع التي تعيشها، ماكان يغضب آخاها فكان كثيرا ما 
كي كنت  وخويا...غير الخدمة الخدمة كرهت ... وليت ما نحملش العيشة في هاذيك الفيال "يعنفها 

تعرضت الحالة للعنف الجسدي على يد آخاها نتيجة ..."نشكي كان يضربني ويقولي حق الخير 
  .إحساسها بالعنف النفسي 

إستمرت الحالة في الشكوى من الوضع الذي كانت تعيشه ليقوم األخ األكبر بأخدها عند والدها 
خالش فيا زرقني من كل م...حتى جاء خويا وضربني ..وحد النهار قعدت غير نعيط ونزعف "

إضافة للعنف ...."عند بابا وقالوا شد بنتك عندك لتسمسيلت تاع الليل داني  10وعلى ...بالصة 
، في حين بقي باقي اإلخوة رفقة  الجسدي الذي كانت تتعرض له من طرف أخيها قام بالتخلي عنها

رى تشكك بسبب مجيئها خاصة األخ األكبر، قام األب بأخد الحالة عند جدتها التي أصبحت هي األخ
بعد تخليه عنهم كليا، و إستنادا إلى شكوك الجدة قام األب بأخد الحالة معه على أساس أنه سيأخدها 

مسكن ما كان متوفر لديه عند الطبيب ليرى ما غذا كانت عذراء ثم أخدها إلى مكان عمله أين 
  . يوم  15خاص، وفي هذه األثناء قام بإلعتداء عليها جنسيا وحجزها لمدة 

تعرضت الحالة منذ طفولتها ألنواع مختلفة من العنف سواءا الجسدي أو  :المقابلة الرابعة 
نخافوبابا بزاف "النفسي ، ذلك من خالل التعنيف الذي كانت تتلقاه من طرف أبيها حيث أثر عليهم 

كي يدخل بابا مكانش إلي يزغد ..غار كان يعرين فالبرد ويضربنا ويخلينا برا كي كنا ص...
بقيت الحالة تكن ألبيها مشاعر الخوف نتيجة ذكريات الطفولة المؤلمة التي بقيت راسخة في ..."

ثم وبإنتقالها للعيش عند أخيها أصبحت  لتتأثر الحالة بعدها بطالق أمها رغم صغر سنها،ذهنها 
النفسي من خالل إحساسها بالذل والمهانة كونهم كانو يقومون بالعمل في ذلك البيت  تتعرض للعنف

مقابل السسكن فيه، فاألسرة عامة والحالة خاصة لم تحض بأي نوع من الخصوصية أو الحرية 
مما جعل الحالة دائمة ..."كنا ملي نوضو وحنا نخدموا "داخل المنزل، بل كانت مهامهم محدودة 

فهنا لم تجد الحالة من يقوم  .اع المعيشية وهذا ما جعل أخاها الكبير يقوم بتعنيفهاالشكوى لألوض
بفهمها ومسنادتها بل على عكس ذلك  رجعت الحالة لتعيش عند أبوها بدون إرادتها ما زاد من تفاقم 
أوضاعها النفسية وذلك من خالل األقوال التي كانت تسمعها من طرف جدتها واالعتداء الذي 

  .متتالية ليقوم بإغتصابها يوم 15الذي إحتجزها في منزله لمدة  له من طرف أبيها، تعرضت
خصصت هذه المقابلة لمعرفة النتائج التي ترتبت عن العنف الذي تعرضت  :المقابلة الخامسة

له الحالة وعما تعانيه جراء إعتداء عليها وذلك بإغتصابها وضربها، حيث فقدت الحالة عذريتها 
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فالحالة أحست بإنتهاء حياتها وضياع شرفها ..."هو إلي ضيعلي الشرف تاعي ...هو"ها على يد أبي
مما جعلها تلجأ إلى القضاء حيث قامت المحكمة جراء االعتداء الجنسي والجسدي على يد أبيها 

عاما سجن، وفي تلك األثناء واجهت الحالة برفض المحيط لها وتحيلها  20بالحكم عليه لمدة 
جداتي والت "دث حتى أن جدتها طلبت منها التستر على األمر مقابل أن تبقيها عندها مسؤولية ماح

هدتني وقاتلي إال أنتي قلتي بلي ...تقولي ما تشكيش ب باباك ونخلوك عندنا وما يخصك والو 
إضافة للحالة النفسية الصعبة التي عاشتها الحالة جراء ..."باباك راكي تقعدي برا ومكانش إلي يديك 

وفي هذه األثناء وبعد الحكم على أبيها  إغتصابها على يد آخاها قامت العائلة بتهديدها بالتخلي عنها
قامت الشرطة بتكليف إلى مرك النساء المعنفات لوالية مستغانم ليكون هذا األخير ملجأها الوحيد 

  .كونها ليس لديها مكان تذهب إليه 
  المقابالت العالجية  -ب

د  40تم االتفاق على كيفية سير الحصص العالجية التي تدوم من  : الحصة األولى والثانية
حصص بمعدل حصة واحدة  8د ونظرا لضيق الوقت قررنا أن التتعدى هذه الحصص  50الى 

إلى حصتين في األسبوع، كذلك تم توضيح األهداف التي نرجو الوصول إليها وهي التخفيف من 
قمنا بتوضيح نوع إضطرابها المتمثل في القلق وتوضيح مجرى حالتها حسب أعراض القلق، كما 

  .نتائج شبكة سيكا 
حيث تم إعطائها الشرح الكافي لإلضطراب الذي تعانيه ونوع األعراض التي تظهر لديها، 
وأن الكوابيس واألحالم المزعجة والخوف الذي تعاني منه عبارة عن أعراض لذلك االضطراب 

  منه نتيجة العنف المسلط عليها من طرف األبالذي تعاني 
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  :والشكل التالي يكشف عن التحليل الوظيفي للحالة 

 االعتقاد   

 االنفعال

 الوضعية

 السلوك األفكار

 المحیط  تصورات

  تخلي األخ عنھا وتعنیفھا جسدیا 
لیستغل الوضع أبوھا و یعتدي علیھا 

 جنسیا

  .انا ضعیفة ـ 
  .ـ لست في أمان 

  .الجمیع تخلو عني 
  .متوحش ـ أبي 

 .ـ حظي تعیس في الحیاة 
 

   .ـ تجنب تدكر األحداث العنیفة 
  .ـ الثرثرة وكثرة الشكاوي 

 .ـ اضطرابات النوم و الشھیة 

  ـ إحتقار الذات 
 فقدان األمل في الحیاة -
أنا عدیمة الفائدة وافتقد الحنان  -

 العائلي 

  .ـ فقدت كل أھلھا 
  ـ المجتمع لم یدعمھا 

بالوحدة و بغیاب السند  اإلحساسـ 
 . االجتماعي و العائلي 

  قلق، خوف، وسواس
  كره األخ و األب 

  . اإلحساس باإلحباط أمام اآلخرين

كنت أنتظر أن يفهم وضعي أخي ،ويفهم 
 سبب الشكاوي ويحس بما أحسه 

  شبكة سیكا للحالة الثانیة La Grille Secca) 03(شكل رقم
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كشفت الحالة عن االفكار التلقائية التي تتبادر إلى ذهنها فمثال ترى أن أبوها  :الحصة الثالثة
متوحش وأن أخاها تخلى عنها وأن الحياة ال تعني شيئا بالنسبة لها ،تم مناقشتها على أنها أفكار 

منها، وفي هذه الحصة تذكرت بعض المشاهد والصورمن سلبية وهي وراء االنفعاالت التي تعاني 
العنف الذي تعرضت إليه ،إذ كان محور حديثها يدور فقط على العنف المتعدد والوحشي المسلط 

إرتجاف،كما كشفت لنا عن األحالم التي كانت  بكاء، ،ضدها، كنا نراقب إنفعاالتها المختلفة من حزن
إثرها وتحرمها من النوم والراحة، سعينا من خالل هذه الحصة إلى تحلم بها في الليل وتستيقظ على 

تشجيع الحالة على التفكير المنطقي والتخلي عن األفكار السلبية التي تبادر إلى ذهنها وتعزيز أي 
  .سلوك إيجابي صادر منها

نها تم إقناع الحالة بأن أفكارها السلبية هي المسؤولة عن االنفعاالت السلبية التي تعاني م
،باإلضافة إلى ما تعرضت إليه من قساوة وعنف من طرف األب وأنها تمتلك الرؤية االيجابية 
لألحداث التي تحيط بها وتتعرض إليها في حياتها ، حيث نصحنا الحالة على ضرورة مراقبة 

  . أفكارها وإنفعاالتها وسلوكاتها عند تذكر ومواجهة وضعيات خارجية مختلفة 
إطالع الحالة على ما جاء في شبكة سيكا إذ تم مناقشة ما جاء فيها من  تم: الحصة الرابعة

إعتقادات إنفعاالت ،سلوكات وتصورات ،كما تم إخبارها على أن أفكارها السلبية إتجاه الذات 
  .والمحيط والمستقبل هي التي تساهم في ظهور أعراض القلق لديها

الحالة، كما تم مناقشة موضوع هام وهو في هذه الحصة قمنا بتعزيز التفكير االيجابي لدى 
تقدير الذات لديها بهدف إسترجاع ثقتها بنفسها وتكوين نظرة إيجابية لذاتها ،حيث كانت ترى أنها 

  . عديمة الفائدة وتحتقر نفسها 
هذه الحصة تم التعزيز االيجابي وتغيير االفكار السلبية واالعتقادات  في :الحصة الخامسة

وذلك كحوصلة وتأكيد على ماجاء في الحصة السابقة ، حيث طلبنا منها  لحالة،التي كانت تراود ا
مراقبة حوارها مع ذاتها عندما تتذكر تلك المواقف الضاغطة وأن عليها أن تبدل تفكيرها السلبي 

  .بتفكير إيجابي نحو ذاتها و األخرين و المستقبل 
  . بية خصوصا إتجاه الذاتكما كان تدخلنا في ضرورة النظر الى األشياء نظرة إيجا

هذه الحصة تركنا للمفحوصة حرية التعبير عن المواقف التي تعرضت  في: الحصة السادسة 
لها وكذا المواقف واالفكار التي بادرت إلى ذهنها ووصفها وتحديد حالتها االنفعالية ، حيث تميزت 

المنطقي كلما تحكمت في هذه الحصة بتعزيز الثقة في نفسية المفحوصة وتشجيعها على التفكير 
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جيد ،واصلي ،بإمكانك تخطي هذه "الوضعيات التي تواجهها نقدم لها تعزيز إيجابي ، كقولنا لها 
  ..."الوضعية بفضل التفكير المنطقي 

الحظنا تغير في تفكيرها وإنعكس ذلك على سلوكاتها معنا ،حيث بدت أكثر راحة وبمزاج جيد 
  .رخاء والتنفس البطني ليزيد من تحسن حالة المفحوص ،ثم قمنا بحثها على مزاولة االست
إخضاع الحالة للحصص العالجية المعرفية إرتكزت على  بعد:  الحصة السابعة الثامنة

التربية النفسية وإعادة البناء المعرفي ،حاولنا إثراء عالجنا بتمارين التنفس البطني واالسترخاء 
ل المقابلة لتدريب المفحوصة على تقنية التنفس بهدف التخفيف من شدة القلق ،حيث خصصنا أو

كخطوة أولى تستغل الحقا في تقنية االسترخاء ثم تحدثنا عن تقنية االسترخاء وكذا على نتائجها على 
الصحة النفسية والتدرب عليها لنقوم بعدها على تدريب الحالة على تقنية االسترخاء وعلى التخيل 

  . كبير بهذه التماريند وأبدت الحالة إستمتاع  30لمدة 

  المقابالت التقويمية  -ج
شملت المقابالت التقويمية على مقابلة واحدة نظرا لضيق الوقت وتمثلت من   :المقابلة األولى

وذلك للوقوف على مدى النجاح الذي حققته الحصص  خالل إعادة التطبيق لمقياس تايلور للقلق،
  .العالجية التي قمنا بها
درجة مما يعني أن الحالة تعاني من قلق نوعا ما، وهذا يدل على أن  23سجلت الحالة 

أعراض القلق إنخفضت لديها من خالل الحصص العالجية، أما عن شبكة سيكا فالحالة أظهرت 
  . تقدما وتحسن إيجابي سواء في تفكيرها الذي إنعكس على سلوكاتها وإنفعاالتها
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  الحالة الثالثة 1-3
  الحالة الثالثة سير المقابالت )07(جدول

  الھدف منھا  مدتھا  إجرائھا,مكان  تاریخ إجرائھا  المقابالت

صیة
خی

تش
 ال

ت
بال

مقا
ل

  
)

الة
لح

ة ل
عام

 ال
ت

طیا
مع

 ال
مع

ج
(  

  

  د 25  األخصائي,مكتب  2018\01\25
  .ـ كسب ثقة الحالة 

ـالتعریف بدور االخصائي النفساني و أخالقیات 
  .المھنة 

  ).قیاس قبلي (ـ تطبیق مقیاس تایلور للقلق الصریح   د 30  االخصائي مكتب  2018\01\29

  د 40  مكتب االخصائي  2018\01\31
ـ التعرف على الوضع المعیشي و االجتماعي للحالة 

قبل دخولھا للمركز وكیف أثر ھذا االخیر على 
  .تعرضھا للعنف 

ممارسھ ومدى تقبل ـ التعرف على نوع العنف ،  د45  مكتب االخصائي  2018\01\04
  .الحالة لھذا األخیر 

ـ معرفة النتائج النفسیة المترتبة عن العنف ومدى   د40  مكتب االخصائي  2018\01\07
  .تأثیرھا على الجانب النفسي 

جیة
عال

 ال
ت

بال
مقا

ال
  

  

ـ توضیح نوع اضطراب المفحوصة و أعراضھ   د 40  قاعة العالج  2018\02\14
  حسب نتائج شبكة سیكا وتوضیح مجرى حالتھا النفسیة

  د 40  قاعة العالج  2018\02\22

ـ إستخالص االفكار السلبیة و االنفعاالت الناتجة عن   د45  قاعة العالج  2018\02\28
  .تفكیرھا 

  د 50  قاعة العالج  2018\03\05

ـ توضیح العالقة بین المواقف العنیفة واالنفعاالت 
  .والسلوكات و أفكار الحالة 

الحالة على التفكیر المنطقي و الحوار الذاتي ـ تدریب 
  .االیجابي ،تخفیف من أعراض القلق 

ـ نزع االفكار السلبیة وحل محلھا االفكار االیجابیة عن   د 50  قاعة العالج  2018\03\13
  .طریق إعادة البناء المعرفي 

  د 45  قاعة العالج  2018\03\18
في تغیر  ـ معرفة درجة النجاح التي حققتھ المفحوصة

افكارھا السلبیة باالفكار االیجابیة یتبع بتشجیع وتعزیز 
  .لفظي 

ـ تخفیف من شدة القلق عن طریق التنفس البطني   د 40  قاعة العالج  2018\03\22|
  )تنفس بطني، استرخاء(واالسترخاء 

ـ تخفیف من شدة القلق عن طریق التنفس البطني   د 45  قاعة العالج  2018\03\28
  )تنفس بطني، استرخاء(واالسترخاء 

ت 
بال

مقا
ال

میة
وی

لتق
ا

  
  )قیاس بعدي(للقلق "تایلور"ـ اعادة تطبیق مقیاس   د 30  مكتب االخصائي  2018\04\09  
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  :البيانات األولية للحالة 1-3-1
 .م،أ  :االسم 

 .سنة  19  :السن 

 . تيارت : مكان االزدياد

 . متوسط :  المستوى التعليمي

  .إخوة  5من أصل  5 :المرتبة 

 .عازبة : الحالة المدنية

 .متوسط  :المستوى المعيشي

 .انفعالي \عنف جنسي ، نفسي ، قولي :نوع العنف 

 . 2017\04\09: تاريخ دخول المركز

 . حمل غير شرعي  :سبب دخول المركز 

 . مركز النساء المعنفات لوالية مستغانم : مكان إجراء المقابالت  
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  :السيميائية العامة والسلوك العام للحالة 1-3-2
بشرة سمراء وشعر أشقر  تتميز الحالة بقامة طويلة وبطن بارز بسبب الحمل،: الهيئة العامة

 . وعينين سوداويتين

تظهر عليها  مزاج الحالة هادئ جدا نفهي ال تظهر عواطفها ،قليال ما تبتسم،: مزاج الحالة
 .عن وضعها مالمح الحزن والقلق منذ الحديث 

إال أنها بعد ذلك أصبحت ال  االتصال مع الحالة كان سهال رغم تحفظها في البداية،:  االتصال
 .تتردد في االجابة عن أسئلتنا، كما أن لغتها سهلة ومفهومة 

تتميز الحالة بحركة بطيئة جدا و ذلك بسبب حملها ، فهي تعاني من صعوبا : النشاط الحركي
 .الخير وبالتالي فهي تفضل الثبات في مكان واحد في الحركة بسبب هذا ا

تتميز الحالة بذاكرة قوية ولها قدرة على الفهم و االستيعاب ، كما أنها كثيرة : النشاط العقلي
 .االنتباه و التركيز 

  :تقديم الحالة 1-3-3
لما مسوى  إخوة، 5سنة، تحتل المرتبة االخيرة من أصل  19تبلغ من العمر ) م،أ(الحالة 

عاشت الحالة في ظروف معيشية متوسطة تخلت عن الدراسة بإرادتها تزوجت  متوسط، 4دراسي 
  .ثم تطلقت بعد مرور شهر من ذلك الزواج  17وهي بسن 

بعد طالقها تعرضت الحالة إلعتداء جنسي من طرف شاب كانت قد تعرفت عليه ،بعد ذلك 
المنزل خوفا من عائلتها ،وعليه بعد لجوئها  االعتداء إكتشفت الحالة بأنها حامل هذا ما جعلها تترك

في إنتظار  ،2018\09\04إلى الشرطة قامت بتكليفها إلى مركز النساء المعنفات لوالية مستغانم 
  .موعد والدتها للقيام بإجراءات قضائية تفيد قضية الحالة التي رفعت دعوى قضائية ضد المعتدي 
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  :عرض المقابالت  1-3-4
  جمع المعطيات العامة للحالة (المقابالت التشخيصية  -أ

وبالخصوص  من خاللها التعريف بدور المختص النفسي وأخالقيات المهنة، تم:  المقابلة االولى    
واالصغاء التام الخالي من أي حكم وجمع البيانات  الحرص على السرية المهنية وكسب ثقة الحالة،

  .االولية 
في هذع المقابلة قمنا بتطبيق مقياس تايلور للقلق ،وذلك للكشف عن درجة القلق : المقابلة الثانية   

مما يعني أن الحالة تعاني من قلق شديد جدا  33لدى الحالة ، حيث تحصلت الحالة على درجة 
ركيز إضطرابات النوم ،نوبات الغثيان ،عصبية ،نقص الت: الذي ظهر من خالل األعراض التالية .

  ...،نقص الثقة في النفس 
 خالل هذه المقابلة أردنا التعرف على الوضع االجتماعي و المعيشي للحالة، من: المقابلة الثالثة   

عاشت .إخوة  5حيث صرحت الحالة أنها كانت تعيش في وسط أسري متكون من أب و أم و 
أنا المزوزية فالدار "الحسنة  طفولتها بشكل عادي وهذا نتيجة للظروف االجتماعية و االقتصادية

  ..."مكان خاصني والو إلي نقول عليها يديروهالي ....كي كنت صغيرة كانو مقلشيني ..
إال أن معاملة االخوة و األب للحالة تغيرت عند بلوغها سن المراهقة ،لم تعد صغيرة في   

وكذا التحكم بمظهرها نظرهم مما أدى بهم إلى منعها من الخروج من البيت خارج أوقات المدرسة  
غير كبرت شويا وليت نقرا "الخارجي ، األمر الذي كان يزعجها والذي أدى بها إلى ترك الدراسة 

إيه و قالولي ...بداو يتحكموا فيا ...والت الخرجة ممنوعة عليا ...فاإلكمالية جبت روحي شويا 
 17البيت وعند بلوغها سن ، بقيت الحالة ماكثة في "أيا أنا بطلت ...لبسي حجاب وال نبطلوك 

نظل حاال ...كنت نكره فالدار "تزوجت من شب كانت قد تعرفت عليه من خالل الفايسبوك 
،بعد مدة أسبوع من الزاج تغيرت  ..."الفايسبوك حتي تعرفت على واحد ثالث أشهر وتزوجنا 

رة زوجها لنساء حياة الحالة وأصبحت تعاني من مشاكل عديدة مع الزوج وذلك عند إكتشافها لمعاش
أخريات في الوقت التي كان يهملها كما ويشرب الخمر ،ساءت االوضاع االجتماعية و العائلية مما 

كنت كيما الحيط ...ماقدرتش نحمل ذيك المعيشة :"أدى بها إلى الطالق بعد مدة شهر من الزواج 
فإحساس "وطلقت منوعيت عيت ...يشرب ويهدر مع المدمات قدامي ...فالدار ماعلبالوش قاع بيا 

الحالة باالهمال الشديد إضافة إلى السلوكات السلبية للزوج التي كان يمارسها أمامها جعلها تطلب 
  .الطالق 
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بعد طالقها  دخلت الحالة في عالقة مع شاب أخر عن طريق الهاتف حيث أوهمها هذا   
يعرف بطالقي بصح أنا ما كان يعرفني و ...مور إلي طلقت بدا واحد يعيطلي :"األخير بالزواج 

رأت الحالة فرصة في إعادة بناء حياتها التي ..."قالي راني ناوي الحالل يال تقبلي ...نعرفوش 
وفي  األمر الذي جعلها تصدقه و تعطيه فرصة 17رأت أنها تحطمت بعد طالقها و هي في سن 

شاب أن يأتي بجانب أحد األيام وبغياب كل األسرة عن البيت وجدت الحالة فرصة لتطلب من ال
المنزل لتراه  حيث إستغل هذا األخير الفرصة وطلب منها أن تفتح له الباب و يتحدث معها وفي 

إغتصبني وأنا ...كي حليت الباب زدم عليا "تلك األثناء دخل المنزل وقام بإغتصاب الحالة 
تعرضت للعنف  فالحالة..."مقدرتش نقاومو حتى أنو كان يكاميري فيا وأنا ملخلعة ما فقتش 

  .الجنسي من خالل االعتداء عليها وأيضا للعنف النفسي من خالل توثيق ذلك االعتداء بمقاطع فيديو
قوم بعدها بتهديدها يتعرضت الحالة لمختلف أنوع العنف بداية بإغتصابها ل لقد: المقابلة الرابعة    

بتلبية كل طلباته التي كانت  بمقاطع فيديو ماجعلها تعيش حالة من الرعب والخوف الشديد لتقوم
كان يهددني "حيث أصبحت الحالة تذهب عنده فوق إرادتها وخوفا من تهديداته  تتمثل في الخروج،
نتيجة العنف النفسي الذي أصبحت ...."مالخوف وليت ندير قاع شاي قولي ...باه نخرج معاه 

  .و التهديد الحالة تتعرض له جراء التهديدات اصبحت خاضعة له على أثر الخوف 
لم تتقبل الحالة لذلك العنف إال أنها إستمرت بالخروج معه وتلبية كل طلباته تحت التهديد   

كرهتو بصح مالخوف وليت ندير قاع ...كي دارلي هاك عرفت بلي كان غير يحشيلي "والتخويف 
عاشت الحالة خيبة أمل وحالة رعب على إثر العنف الذي ..."عيشني في رعب ....شا يطلب مني 

تعرضت له على يد الشاب الذي كانت تتطلع مستقبلها معه ما جعلها تكن المشاعر السلبية إتجاهه 
تقدم أحد معارف أخيها  إال أن وإستمر الوضع، إال أنها كانت خاضعة له بسبب الخوف  والتهديد 

كي جا خطبني صاحب خويا "وذلك لوضع حد لتلك التهديدات لخطبتها األمر الذي جعلها تقبل 
تطلعت الحالة لبداية جديدة من خالل قبولها لزواج من ..."حسيتها فرصة باه نتهنى من ذاك الكلب 

قطعت كل االتصاالت معه عن طريق تغير رقم هاتفها ثم تزوجت في ظرف شهر معارف آخاها ف
  .واحد 

لمقابلة للتعرف على نتائج العنف الذي تعرضت له الحالة هذه ا خصصت: المقابلة الخامسة  
االمر الذي  يوم من زواجها، 15فالنتيجة كانت بإكتشاف الحالة أنها حامل في الشهر الثالث بعد 

دفعها للهروب من المنزل قبل إكتشاف عائلتها لذلك خوفا من ردة فعلهم ،لترفع دعوى قضائية ضد 
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 DNAما بعد والدة الطفل وصدور نتائج فحص الحمض النووي الشاب حيث تم تأجيل الحكم إال 
  .وذلك كإثبات على ما فعله ،فهي لم تشتكي في بادئ األمر ما جعل قضيتها معقدة 

بعد إكتشاف عائلتها لألمر قامت بالتخلي عنها لتقوم الشرطة بتحويلها إلى مركز النساء المعنفات 
دروك "مجتمع لها، تأنيب الضمير ونقص في الثقة لوالية مستغانم، ماولد لديها شعور برفض ال

مكانش إلي وقف معايا .....هة أخرى نشوف روحي وحدانية جهة ومن جنشوف أنا السبة من 
الحالة تحس بتأنيب الضمير ونقص في إعتبار الذات واالحباط ..."راني كاره روحي ...كي غلطت 

    .نتيجة تخلي محيطها وعائلتها عنها 
  العالجية  المقابالت -ب

في البداية االتفاق على سير الحصص العالجية التي تدوم من  تم: الحصة األولى والثانية  
حصص بمعدل حصة واحدة إلى  8د ،لضيق الوقت قررنا أن ال تتعدى هذه الحصص  50إلى  40

حصتين في األسبوع، كذلك تم توضيح األهداف التي نريد الوصول إليها وهي التخفيف من أعراض 
  .لقلقا

كما قمنا بتوضيح نوع إضطرابها المتمثل في القلق وتوضيح مجرى حالتها النفسية حسب   
نتائج شبكة سيكا ،تم إعطاؤها الشرح الكافي حول نوع االضطراب الذي تعاني منه واألعراض 
ألحداث االغتصاب والتهديدات التي عاشتها، هذا التكرار الذي يقتحم أفكارها وفي الليل ال تعرف 
الراحة في نومها إذ تفزعها الكوابيس فتصرخ وتبكي، كما أنها كثيرا كا تكون عصبية وقليلة 

  .التركيز 
  :والشكل التالي يكشف عن التحليل الوظيفي للحالة 
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 االعتقاد

 االنفعال

 الوضعیة

 السلوك االفكار

 المحیط  تصورات

 .تخويفإغتصاب يتبعه تهديد و 

  .أنا ضحیة إغتصاب و إعتداءـ 
ـ أفكر في الماضي و مادا حدث 

  .لي 
  .ـ ھي غلطتي 

  .ـ أھلي سیعاقبونني بشدة 
 

  .ـ طلبت المساعدة من الشرطة
ـ تجنب الحديث عن معاناتها 

  )ال أستطيع التحدث كثيرا(
  .ـ هروب من المنزل 

  .انخفاض تقدیر الذات ـ 
  .ـ فشلت في الحیاة 

 . ـ فقدت أھلي
 

 

ـ عدم تلقي أي مساعدة من 
  .العائلة أو المجتمع 

ـ نظرة سلبية من طرف المجتمع 
.  

 .ـ اإلحساس بالوحدة االجتماعية 

  .ـ أكره الشاب و أحقد عليه 
  .ـ لديا نوبات غضب وقلق 
  .ـ أبكي و أحزن دون سبب 

  . ـ أخاف من المستقبل

  .أن أعيد حياتي معه من جديد كنت انتظر

  شبكة سیكا للحالة الثالثة La Grille Secca) 04(شكل رقم
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من خالل هده الحصة طلبنا من الحالة أن تراقب حوارها مع ذاتها عندما   :الحصة الثالثة 
تتذكر لحظة االغتصاب و التهديدات و ماهي االنفعاالت التي تظهر عليها نتيجة ذلك ، لمحاولة 
إقناعها أن أعراض القلق التي تعاني منها و السابق ذكرها هي نتيجة التفكير السلبي مبينين ذلك 

لتوضيح أكثر تم الوقوف بشكل دقيق على أحداث االغتصاب و التهديدات التي حسب شبكة سيكا و
تعرضت لها عن طريق إستحضار أحد المواقف الصعبة التي واحهتها و ذلك بإغماض عينيها كي 

في هذه اللليلة الي عرفت "يعزل بصرها عن كل المشتتات التي يمكن ان تعوق إستحضار الحدث 
كنت راقدة حتى بعثهملي فالفايسبوك و عيطلي و قالي شوفي شا بعثلك ......بالتصاوير و الفيديو 

كي ندير ....دمرت حياتي .....اللولة شفت وجهي رميت تيليفون ... بحك أني كأمنتوش كي قالي 
  ....."كون يشوفهم بابا ....شكون الي شافهم .... 

لقد كانت الحالة شديدة االنفعال عند حديثها عن ذلك الموقف ،تبكي ثم تسكت ،تنتقل من    
حدث مؤلم إلى أخر أسوء ومن هنا تم شرح هذه االنفعاالت و التغيرات الفيزيولوجية للحالة التي 

  .هي عبارة عن أعراض القلق وهذه االخيرة هي نتيجة التفكير السلبي للحالة 
قمنا من خالل هذه الحصة من خالل هذه الحصة بتوضيح مفصل عن  :الحصة الرابعة 

الحصة السابقة ، أي تبيان العالقة بين األفكار و االنفعاالت ،السلوكات و االعراض التي تحصل 
معها ، بناءا على مناقشة ما جاء في شبكة سيكا من إعتقادات ،إنفعاالت ،سلوكات وتصورات و 

فكار السلبية إتجاه الذات والمحيط و المستقبل هي التي تساهم في المحيط ،تم التأكيد عل أن األ
زهور أعراض القلق لديها إذ ركزنا على تشجيع الحالة على التفكير المنطقي وأي سلوك إيجابي 
صادر منها يعزز باأللفاظ إلكتساب التفكير االيجابي لدى الحالة ،وتم مناقشة موضوع هام وهو 

  .إسترجاع ثقتها بنفسها وتكوين نظرة إيجابية لذاتها تقدير الذات لديها بهدف 
قمنا من خالل هذه الحصة بالتعزيز االيجابي والوقوف على االفكار  :الحصة الخامسة 

السلبية و إستبدالها بأخرى منطقية ، حيث كانت تراود الحالة أفكار ومعتقدات أنها ستججد حياتها 
مع الشاب الذي أوهمها بالزواج وذلك بعد طالقها، مما أدى بها لوضعية االغتصاب والتهديد 

نفسه ،تغيرت إنفعاالتها إلى كره الشاب والحقد عليه والخوف من  والتخويف من طرف الشاب
المستقبل إضافة إلى نوبات الغضب والقلق والحزن دون سبب ، حيث كان للحالة تحسن في تغير 
األفكار السلبية إلى أفكار إيجابية وذلك عن طريق إبعادها لألفكار المتكررة التي كانت تراودها 

  .حول الماضي وما حدث لها 
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وبناءا عليه تم حث الحالة على بناء الثقة في ذاتها وعن طريق رسم آمال و أحالم إيجابية  
  .نحو المستقبل

بعد ترك حرية التعبير للمفحوصة عن أفكارها و مواقفها التي تعرضت  :الحصة السادسة 
نا لها ظهر على الحال تحكم أكثر بتلك الوضعية الصعبة التي تعرضت لها ومن خالل هذا قم

بالتعزيز االيجابي لتلك األفكار ومن خالل التقدم الذي أحرزته الحالة في تفكيرها عند تقيمها 
لألحداث الخارجية أو الداخلية فاصبحت تأمل في الخير وتقتنع بما حدث لها من أحداث عنيفة و أن 

  .الحياة لم تنته
ساهمان في التخفيف من تم حث المفحوصة على مزاولة االسترخاء و التنفس البطني اللذان ي

  .أعراض القلق و تحسن حالتها النفسية أكثر 
بعد أن ارتكزت الحصص العالجية المعرفية على التربية النفسية  :الحصة السابعة و الثامنة 

و إعادة البناء المعرفي لدى الحالة ،قمنا بتمارين التنفس البطني و االسترخاء خالل هذه الحصص 
لقلق لدى الحالة ، كما قمنا بحث المفحوصة على مزاولة تلك التمارين كلما للتخفيف أكثر من شدة ا

أحست بأعراض القلق خاصة و أن الحالة أبدت تقبل كبير و إهتمام بتلك التمارين التي رأت بأنها 
   .ساعدتها كثيرا إضافة إلى الحصص العالجية المعرفية على تحسن حالتها النفسية بشكل كبير 

  تقويمية  تمقابال -ج
إقتصر تقويم الحصص العالجية التي قمنا بها على مقابلة واحدة قمنا من  :المقابلة األولى

خاللها بإعادة تطبيق مقياس القلق لتايلور بهدف معرفة مدى تحسن الحالة من خالل الحصص 
  .العالجية 

ض درجة مما يدل على وجود قلق بسيط ما يدل على إنخفاض في أعرا 22سجلت الحالة 
   .القلق ،كما أظهرت الحالة تقدما وتحسن إيجابي من خالل شبكة سيكا في تفكيرها 
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  :الثالثإستنتاج عام للحاالت  - 02
لكل حالة وبناءا على ) تقويمية عالجية، تشخيصية،(بعد إستعراضنا للمقابالت العيادية 

نتوصل  التي جاءت في هذا األخير،وعلى النتائج  )مقياس تايلور للقلق(المالحظة و المقياس النفسي 
  :اآلن إلى المناقشة العامة لكل ما جاء في تحليلنا السابق 

 ،وذلك  أظهرت حاالت الدراسة الالتي تعرضن للعنف بشتى أنواعه أنهن يعانين من القلق
 قلق)درجة 35(بناءا على القياس القبلي لمقياس تايلو للقلق ،حيث كانت نتائج كل من الحالة األولى 

 .قلق شديد جدا ) درجة 33(قلق شديد والحالة الثالثة )درجة 29(شديد جدا ،الحالة الثانية

  حاالت الدراسة تعرضت للعنف نتيجة المشاكل االجتماعية ،العائلية أو التفكك األسري ،هذا
وفاة األب ،إهمال من طرف األم بسبب الوضع االقتصادي (من عند كل من الحالة األولى

 ).طالقها بعد زواج دام شهر (،الحالة الثالثة)طالق األم ووفاتها بعد ذلك(،الحالة الثانية )المتدني

 إنفعالي و االقتصادي ،إشتركت حاالت الدراسة في \إضافة للعنف النفسي ،الجسدة ،القولي
األولى عند كل من الحالة ) محارم(أنهن تعرضن للعنف الجنسي وذلك من طرف أحد أفراد العائلة 

أما بالنسبة للحالة الثالثة فكان )إعتداء من طرف األب(،الحالة الثانية )إعتداء من طرف األخ (
 .االعتداء من طرف شاب كانت على عالقة معه عبرالهاتف 

  أشارت حاالت الدراسة كلهن رفض للعنف الذي تعرضن إليه ،حيث قامت الحاالت الثالثة
 .برفع دعوى قضائية ضد المعنف 

  خالل قراءتنا للحاالت و التطلع على نتائج كل حالة ،وجدنا أن كل الحاالت يعانون من من
الشعور بالقلق و الخجل ،و الشعور بالنقص و إنخفاض في تقدير الذات و كذا الخوف من نظرة 

 .المحيط ، وكذا الخوف المستقبلي 

 المرالدي كل حاالت الدراسة تعرضن للتخلي من طرف أسرهن ومحيطهم بصفة عامة ا
 .أدى إلى تحويلهم الى مركز النساء المعنفات 

  كشف لنا التحليل الوظيفي للحاالت من خالل شبكة سيكاsecca ،عن وجود إعتقادات 
وذلك من خالل  س ضدهن،رسلبية بسبب العنف المما...إنفعاالت ،سلوكات،تصورات  أفكار،

 .النظرة السلبية للذات ،المحيط والمستقبل و الخوف 

 رت حاالت الدراسة تفاعل مع البرنامج العالجي من خالل التربية النفسية حيث أدركن أظه
ما ساهم في  ،....طبيعة ما يعانين منه من أعراض القلق كإضطرابات النوم و األكل ،فقدان التركيز
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 إعادة البناء المعرفي لديهم و تغيير االنفعال عن طريق تغير األفكار السلبية و حل محلها أفكار
 .seccaإيجابية بناءا على التحليل الوظيفي حسب شبكة سيكا 

  أبدت الحاالت إستمتاع و إهتمام كبير بجلسات االسترخاء و التنفس البطني ،حيث ساهم في
تغير سلوكهن إتجاهنا و إتجاه ذواتهن ،فأصبحن ينظرن إلى المستقبل بتفاؤل ويبدين إحترام لذاتهن 

كما إقتنعوا بما تعرضوا إليه  بتفاؤل و يبدين إحترام لذواتهن ، ،كما أصبحن ينطرن إلى المستقبل
 .من عنف 

  إن العالج المعرفي السلوكي ساهم في تغيير األفكار السلبية لحاالت الدراسة نحو الذات و
كما ساهم في التقليل من حدة .المحيط والمستقبل الشئ الذي أدى إلى تغيير إنفعالتهن من جهة 

 .القلق

 :التالي يوضح نتائج مقياس تايلور للقلق قبل و بعد التكفل النفسي  )08(الجدول 

  الحالة الثالثة  الحالة الثانية  الحالة االولى  الحاالت

  درجات القلق قبل التكفل
  د 35

  )قلق شديد جدا (
  د 29

  قلق شديد
  د 33

  قلق شديد جدا

  درجات القلق بعد التكفل
  د 25

  قلق نوعا ما
  د 23

  قلق نوعا ما
  د 22

  قلق بسيط
كما أوضحت النتائج المبينة في الجدول أعاله أن حاالت الدراسة كن يعانين من القلق و ذلك 

أي قلق نوعا ما (د 35د إلى 29حسب الدرجات المبينة في القياس القبلي للقلق و التي تراوحت من 
  )إلى قلق شديد جدا 

حيث تميزت أعراض هذا األخير بالنظرة السلبية للذات و المحيط و المستقبل ، وبعد إدخال 
الذي إستند على التربية النفسية،إعادة البناء المعرفي والتنفس )المعرفي ـ السلوكي (التكفل النفسي 

 د عند25د إلى 35البطني ،االسترخاء تمت إعادة قياس القلق حيث إنخفظت درجات القلق من 
د عند الحالة الثالثة وهذا 22د إلى 33عند الحالة الثانية  ومن { 23د إلى 29الحالة األولى ،ومن 

 . دليل على تحسن الحاالت 
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   .على ضوء النتائج مناقشة الفرضيات - 03
 :مناقشة الفرضية العامة 3-1

 ةأفي التخفيف من درجة القلق لدى المر) المعرفي ـ السلوكي(يساهم التكفل النفسي 
  .المعنفة 

من خالل المقابالت العيادية للحالة األولى أظهرت النتائج أنها تعاني من قلق شديد جدا 
إنفعالي \وذلك جراء االعتداء الذي تعرضت له ،حيث نتج عنه عنف جنسي ،نفسي،قولي 35بدرجة 

 seccaكا كنتيجة للعنف االقتصادي الذي عاشته عائلة الحالة وإستنادا للتحليل الوظيفي لشبكة سي
حصص ليظهر بعدها من خالل القياس  8بالحالة بمعدل ) المعرفي ـ السلوكي(قمنا بالتكفل النفسي 

هذا ما يعكس تحسن الحالة  ،درجة أي قلق نوعا ما 25البعدي إنخفاض في درجة القلق لتصل إلى 
قلق شديد  وذلك من خالل إنخفاض أعراض القلق لديها ،أما الحالة الثانية فقد كانت تعاني من

حيث تحسنت الحالة بعد هذا األخير ) المعرفي ـ السلوكي (هذا فبل التكفل النفسي  29بدرجة 
درجة  33أي قلق نوعا ما أما الحالة الثالثة فكان لديها قلق شديد جدا بمعدل  23لتحقق درجة 
ابالت على المق اوذلك بعد التكفل النفسي الذي قام بناء) قلق بسيط(درجة  22لينخفض إلى 

  .  seccaالتشخيصية و على التحليل الوظيفي لشبكة سيكا 
ة المعنفة تعاني من مشاكل أوبناءا على المقابالت العيادية التي قمنا بها و التي كشفت أن المر

 من أن العنف  karin larson 2007كارين الرسون في الصحة النفسية وهذا ما تؤكده دراسة 
ية للمرآة المعنفة ، بذلك قمنا بالتكفل بجانب من جوانب الصحة األسري يؤثر على الصحة النفس

النفسية للمرآة ،شمل هذا الجانب على أعراض القلق حيث أظهرت النتائج تحسن كبير لدى الحاالت 
بعد الحصص العالجية التي خضعن لها بناءا على التكفل النفسي من خالل إنخفاض درجات القلق 

  .لديهن 
المعرفي ـ (لفرضية العامة لدى جميع الحاالت أي أن التكفل النفسي هذا يدل على تحقق ا

  .ة المعنفةأيساهم في التخفيف من حدة القلق لدى المر )السلوكي
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 :مناقشة الفرضيات الجزئية  3-2

 :مناقشة الفرضة الجزئية األولى   3-2-1

  .تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و الحد من مشاعر القلق 
الذي كشف  seccaعلى ضوء تحليل المقابالت التشخيصة و التحليل الوظيفي لشبكة سيكا 

 على نمط األفكار السائدة لدى كل حالة حيث إشتركت حاالت الدراسة في وجود أفكار،
إعتقادات،إنفعاالت وتصورات سلبية بسبب العنف الممارس ضدهن والتي تمثلت في النظرة السلبية 

إلضافة إلى وجود تشوهات فكرية وهي أفكار ال منطقية ،أما عن االمستقبل بللذات و المحيط و 
االنفعاالت فتميزت بالخوف و القلق ،فقدان التركيز مما جعلنا نقوم بتطبيق تقنيات معرقية حيث 

ستيعاب الحاالت الثالثة أن أفكارها السلبية إساهمت هذه األخيرة في التربية النفسية وذلك من خالل 
تساهم في تعزيز أعراض القلق األمر الذي سهل على الحاالت تغيير تلك األفكار السلبية  هي التي

من خالل اإلقتناع التام بكل ما تعرضن له من عنف وبالتعزيز االيجابي أظهرت الحاالت تحسنا 
يسبب لها ضرارا و معناة  ةأكبيرا و إنخفاض في أعراض القلق بناءا على أن العنف ضد المر

 AMNESTIYالجمعية الدولية جسد في أفكار و انفعاالت سلبية ، حسب ما جاءت به نفسية تت

INTERNATIONAL  جه للجنس االنثوى والتي وة يعني االفعال المأأن العنف ضد المر" من
ولذا وجب تطبيق تقنيات معرفية للحد من المعاناة النفسية التي تعيشها "تسبب ضرارا و معناة نفسية 

،حيث ساهمت حسب نتائج الحاالت المدروسة في إعادة البناء المعرفي لديهن و الحد  ة المعنفةأالمر
من مشاعر القلق من خالل تحسن أفكارهن السلبية ،وبالتالي فقد تحققت الفرضية الجزئية االولى و 

  :التي مفادها مايلي 
  .تساهم التقنيات المعرفية في إعادة البناء المعرفي و الحد من مشاعر القلق 

 :مناقشة الفرضية الجزئية الثانية  3-2-2

تساهم التقنيات السلوكية في التخفيف من حدة األعراض الفيزيولوجية التي تظهر لدى 
  .ة المعنفة أالمر

بعد تطبيق التقنيات السلوكية والتي جاءت من خالل البرنامج المسطر للتكفل بالحاالت قصد 
إضطرابات األكل وسلوكات  اضطرابات النوم، التخفيف من األعراض الفيزيولوجية التي تمثلت في

السلبية شملت على التفاعل معنا ومع ذواتهن هذا بالنسبة للحاالت الثالث حيث إشتركن في كل هذه 
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األعراض التي كانت نتيجة للعنف الذي تعرضن إليه حيث أثر عليهن من الناحية النفسية وكذا 
 2007كارين الرسون هذا ما أكدته أيضا دراسة  الجسمية وشملت في األعراض الفيزيولوجية للقلق

karin larson   الذي جاء بأن العنف يؤثر على الصحة النفسية من جهة و كذا على الصحة
الجسمية من جهة أخرى وتكون هذه األخيرة سواء نتيجة العنف الجسدي أو كأعراض فيزيولوجية 

يث ظهر تغير كبير في سلوكاتهن من إلضطراب نفسي مثلما ما هو موجود عند حاالت الدراسة ،ح
خالل تحسن السلوكات السلبية إلى سلوكات إيجابية بعد تطبيق كل من تقنية التنفس البطني وتقنية 
االسترخاء التي ساعدت الحاالت الثالث على التخفيف من االضطرابات النوم،و اضطرابات األكل 

ت إستمتاع وإهتمام كبير بتقنيات وتحسن في تفاعلهن مع المحيط الخارجي، كما أبدت الحاال
السلوكية، هذا ما يدل على تأثير هذه التقنيات على الحاالت والذي إنعكس من خالل تأثرهن 
وإهتمامهن بهذه التقنيات التي ساعدتهن بدرجة كبيرة في التخلص من األعراض الفيزيولوجية للقلق 

  .للقلق وهو ما كان واضحا من خالل القياس البعدي لمقياس تايلور
  :بذلك تحققت الفرضية الجزئية الثانية للدراسة مع الحاالت الثالثة  و التي مفادها 

ة أتساهم التقنيات السلوكية في تخفيف من حدة األعراض الفيزيولوجية التي تظهر لدى المر
  .المعنفة 

التخفيف نجح في  )معرفي ـ سلوكي(ظهر لنا من خالل الممارسة العيادية أن التكفل النفسي 
من أعرض القلق لدى النساء المعنفات ،وهذا من خالل تحقق فرضيات الدراسة كلها مع الحاالت 

هذا من جهة ومن جهة ) حاالت3(إال أنه اليمكن تعميم النتائج ألن العينة صغيرة جدا  الثالثة،
  .أخرى كان للحاالت الثالثة االستعداد للتخلص من أعراض التي كانت لديهن 

ومن خالل هذه الدراسة ظهر لنا أن الدراسات حول فعالية التكفل النفسي في عالج كما أنه 
مثل هذه الحاالت منعدمة جدا ،أي أنه ال توجد دراسات سابقة تتفق مع النتائج التي جاءت بها 

نفسي بالنساء المعنفات الالتي يعانين من القلق ،وبذلك ال يمكن أن نعمم لدراستنا حول التكفل ا
  .أي أنها تبقى موافقة لدراستنا و للحاالت التي قمنا بالتكفل بها فقط  النتائج



 

 
 

  

  الخاتــمة
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  : الخــاتمة -4

ة تدخل فيه معطيات إجتماعية أسرية ،وحتى أمما سبق ذكره يمكن القول أن العنف ضد المر  
أبعاد و عوامل نفسية ،وقد حاولنا من خالل دراستنا معرفة النتائج النفسية للعنف الذي تتعرض له 

من خالل التكفل ة المعنفة والتخفيف من حدتها أة حيث ركزنا على أعراض القلق لدى المرأالمر
  ) .المعرفي ـ السلوكي (النفسي 

و إستنادا على مطالعتنا النظرية ،مالحظتنا و إستنتاجاتنا الميدانية التي قام عليها التكفل 
ة المعنفة لتكون هذه محاولة لرفع أالنفسي خفف هذا األخير من أعراض القلق التي تعيشها المر

  .هتمام بها أكثرالستار عن فئة النساء المعنفات و ذلك لإل
  .نتمى أن يكون هذا البحث المتواضع بداية لبحوث أخرى تكون أشمل و أوسع 
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  ة أإرشادات وإقتراحات للوقاية من العنف ضد المر -5
معرفي ـ (تدور حول التكفل النفسي إستنادا إلى النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة والتي 

ة المتعرضة للعنف والتي تبدي أعراض القلق نتيجة للعنف الطي تعرضت إليه، ألدى المر) سلوكي 
ة أنصل اآلن إلى تقديم بعض التوصيات واإلقتراحات للوقاية والحد من إنتشار العنف ضد المر

  .بشكل عام و التي نأمل أن تتحقق مستقبال 

  :لناحية االجتماعيةـ إرشادات من ا
   .ـ تشجيع االتصال داخل البيوت و العائالت    
  . ـ توعية األب و األخ و الزوجة بضرورة االعتناء بالجنس االنثوي    
  . والمراقبة الدائمة لها من طرف أولياء األمر ....ـ االهتمام بالبنت، األخت،    

  :ـ إرشادات من الناحية القانونية 
ة بحقوقها اإلنسانية و بكيفية الدفاع عنها وعدم التسامح والسكوت على أـ توعية المر   

  .نهب هذه الحقوق 
ـ ظرورة العمل على تغيير النظرة الخاطئة للمجتمع حول قيمة ووضعية المرأة في الدين    

  .واالعتناء بحقوقها 

  : ـ إرشادات من الناحية الطبية 
ة لدى الطبيب الشرعي مع أخد صور تبين أثر ة المعنفة إصدار شهادة طبيأـ على المر   

  .الجرح و التشوه الذي خلفه ذلك العنف فبها بإمكانها معاقبة المعتدى و تقديم شكوى 
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  :االقتـــــــــراحات  -6
 :باعتبار العنف ظاهرة نفسية إجتماعية على كل المعنيين باألمر أن يتعاونوا لمحاربته

  :جملة االقتراحات التي نقترحها كالتالي من ...قانون أمن، شرطة،
ـ فتح أكبر من مراكز االستماع واالصغاء عبر كافة تراب الوطن وتقديم التكفل الالزم      

  .لهذه الفئة المحرومة 
 ة بشكل عام سواء من قبل األهل،أـ زيادة االبحاث و الدراسات حول العنف ضد المر     

ة الجزائرية في حياتها ألننا إن لم نعطي قيمة للمرآة أتعانيها المر والمشاكل التي...األبناء  الزوج،
 فكما يقال للمرآة التي هي االم، ولم نهتم بمعاناتها ال شك وأن جيل الغد لن يعرف التقدم والرقي،

 فاألمم تزدهر بما ستقدمه االم،" االم مدرسة إدا أعددتها أعددت شعبا قيم االعراق" االخت الزوجة،
  .ذه الجوهرة تتخلف االمم وتفسح المجال لمختلف أنواع االنحرافات والجرائم وبدون ه

  .ـ على وسائل االعالم المختلفة توعية العائالت     
يبقى أن نقول هذه الظاهرة تعتبر صورة من صور البشاعة االنسانية إذ يجب االبتعاد عنها 

  .ومحاربتها بشتى الطرق
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  مالحقلا

 

  01ملحق رقم 

  



  مالحقلا

 

   



  مالحقلا

 

 التنفس البطني لتنظيم تمرين )02(رقم  ملحق
 المصري مصطفى عن مأخوذ LA SARPإعداد جمعية 

 التنفس لتنظيم تمرين
 صدرك امأل تتمدد ودعها بطنك عضالت أرخ الوقت لبعض صدرك في أبقه و عميقا نفسا خذ -

 .بالهواء وبطنك
 .ذلك خالل 5 إلى 1 من وعد ببطء، صدرك من الهواء أخرج -

....5....4....3....2....1 
 5 إلى 1 من تعد بينما قصيرة مدة الوضع هذا في أبق - .

 5 زفير شهيق، :أخرى مرة التنفس أعد اآلن - . 4. 3. 2. 1.
 .جيد -

  



  مالحقلا

 

  )03(ملحق رقم 
 المصري مصطفى : إعداد

  االسترخاء على للتمرين نص
 السقف إلى تنظر وأنت مفتوحان عيناك كة،ياألر على مستلق أنت

 عينيك أغمض
  وزنك بثقل حس كة،ياألر على مستلق وأنت جسمك حس

 اليمنى قدمك بكعب كةياألر على بقوة اضغط
 وتشتد تتصلب بدأت التي اليمنى ساقك عضالت حس
 وتنهد كعبك في الموجود الضغط حرر اآلن،
  ومسترخية لينة تصير بدأت التي اليمنى ساقك حس
 األریكة فوق اليمنى ساقك قليال ارفع
 الغرض لهذا تستعملها التي العضالت حس
 حركة بال كةياألر على مستلقية فهي شيئا تفعل ال اليسرى ساقك
 كةياألر إلى ديجد من اليمنى ساقك انزل
 اليمنى ساقك عضالت في بالدفء تشعر أن مكنكي متعبة، اليمنى ساقك

 اليسرى قدمك بكعب كةياألر على بقوة اضغط
  وتشتد تتصلب بدأت التي اليسرى ساقك عضالت حس
 وتنهد كعبك في الموجود الضغط حرر اآلن،
 ومسترخية لينة تصير بدأت التي اليسرى ساقك حس
 كةياألر فوق اليسرى ساقك قليال ارفع
 الغرض لهذا تستعملها التي العضالت حس
 حركة بال كةياألر على مستلقية فهي شيئا تفعل ال اليمنى ساقك
 كةياألر إلى ديجد من اليسرى ساقك أنزل
 كةياألر على ثقيلة تصير وهي اليسرى ساقك حس
  اليسرى ساقك عضالت في بالدفء تشعر أن مكنكي متعبة، اليسرى ساقك
 معا مقعدك عضالت اقبض اآلن،
 وتنهد الضغط حرر اآلن، ويشتد يتصلب بدأ جسمك من األسفل الجزء أن تحس أن يمكن

 ومسترخيا لينا يصبح وهو جسمك من األسفل الجزء حس

 كةياألر على مستلق وهو حوضك ثقل حس



  مالحقلا

 

 كةياألر على بقوة اليمنى كيد اضغط

  وتشتد تتصلب وهي اليمنى ذراعك عضالت حس
 وتنهد اليمنى دكي في الموجود الضغط حرر اآلن،

 ومسترخية لينة تصير وهي اليمنى ذراعك حس

 كةياألر فوق اليمنى ذراعك قليال ارفع

 الغرض لهذا تستعملها التي العضالت حس

 حركة بال مستلقية فهي شيئا تفعل ال اليسرى ذراعك

 كةياألر إلى اليمنى ذراعك انزل

 كةياألر على مستلقية وهي اليمنى ذراعك ثقل حس

  اليمنى ذراعك عضالت في بالدفء تشعر أن مكنكي متعبة، اليمنى ذراعك
 كةياألر على بقوة اليسرى دكي اضغط

 وتشتد تتصلب وهي اليسرى ذراعك عضالت حس

 وتنهد اليسرى دكي في الموجود الضغط حرر اآلن،

  ومسترخية لينة تصير وهي اليسرى ذراعك حس
 كةياألر فوق اليسرى ذراعك قليال ارفع

 الغرض لهذا تستعملها التي العضالت حس

 حركة بال مستلقية فهي شيئا تفعل ال اليمنى ذراعك

 كةياألر إلى اليسرى ذراعك انزل

 كةياألر على مستلقية وهي اليسرى ذراعك ثقل حس

 اليسرى ذراعك عضالت في بالدفء تشعر أن مكنكي متعبة، اليسرى ذراعك

 كةياألر على بقوة بكتفيك اضغط

 وتشتد تتصلب وهي كتفيك عضالت حس

 وتنهد كتفيك في الموجود الضغط حرر اآلن،

 واسترخاء ليونة حالة في تصيران وهما آنفيك حس

 كتفيك وثقل دفء حس

 كةياألر على بقوة براسك اضغط

  وتشتد تتصلب وهي رقبتك عضالت حس
 وتنهد الضغط من رأسك حرر اآلن،

 ومسترخية لينة ديجد من تعود وهي رقبتك حس

 كةياألر فوق قليال رأسك ارفع اآلن،



  مالحقلا

 

 الغرض لهذا تستعملها التي العضالت حس

 شيئا تفعل ال جسمك بقية

 كةياألر على رأسك انزل اآلن،

  رأسك وتعب ثقل حس
 بكنك على يديك ضع

 دافئة وهي تصير بطنك حس

 جسمك طول على ذراعيك مد

 واالسترخاء الوزن الدفء، حيث من كله جسمك حس

كل  في االسترخاء بشعور واستمتع ثالث، أو دقيقتين مدة كذلك تبقى أن أرجو ...نيالتمر انتهى اآلن
مكنك ي قدميك، وأصابع كيدي أصابع حرك ببطء، عينيك بفتح ابدا لدلك، مستعدا تكون عندما .جسمك
 .لدلك بحاجة شعرت إذا التثاؤب

 
  


