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 مقذمة

ثشبػخ ٍِ ثِٞ ريل اىجشائٌ اىزٜ ٝشرنجٖب اإلّسبُ ثحق   أمثش اىجشائٌ االغزصبةٝؼزجش 

اإلّسبُ ٗاىَجزَغ، ٗاالغزصبة ال ٝقزصش ػيٚ اىَشأح فقػ سغٌ أّٖب رشنو اىٖذف األٗه 

ىٖزٓ اىجشَٝخ ئال أُ ْٕبك أٝعب ٍِ ٕزٓ اىجشائٌ ٍب ٝشرنت ثحق األغفبه اىقبصشِٝ ٗحزٚ 

 آخشٗػيٚ اىشغٌ ٍِ أُ جشَٝخ االغزصبة ػبىَٞخ ٗال رقزصش ػيٚ ٍجزَغ دُٗ  اىجبىغِٞ،

ٗال فئخ أخشٙ ئال أّٖب رضداد ثشبػخ فٜ ٍجزَؼبرْب اىؼشثٞخ ٗاىزٜ ر٘ىٜ ق٘اّْٖٞب إَٔٞخ مجٞشح 

ألّٖب ٍِ أشذ اىجشائٌ قجحب ٗاىزٜ  األػشاض ٗخبصخ ػْذ اىفزبح اىؼبصثخىيَحبفظخ ػيٚ 

 ٚ.َٝنِ أُ رزؼشض ىٖب األّث

ألُ رىل ٝيحق ثٖب ظشسا جسذٝب ّٗفسٞب ثبىغب ّبٕٞل ػِ األظشاس ثَسزقجيٖب ٍِ جٖخ      

ٗاإلخاله ٍِ فشص صٗاجٖب ئرا مبّذ ػزساء أٗ حشٍبّٖب ٍِ حٞبح صٗجٞخ ٍسزقشح سؼٞذح 

ئرا مبّذ ٍزضٗجخ ٗٝزعبػف األرٙ ئرا ّجٌ ػِ رىل االغزصبة حَو اىعحٞخ ٗاىزٜ قذ 

ٍِ اىفعٞحخ ٗاىؼبس فٜ ظو ٍفبٌٕٞ اجزَبػٞخ قذ رحَو اىعحٞخ  رقذً ػيٚ االّزحبس رخيصب

زفسبساد ٗاىزسبؤالد ػِ ساىَسإٗىٞخ ػِ اىفؼو ٍِ خاله مو ٕزا حبٗىْب ئػطبء ثؼط ا

سٍض أّث٘ٛ ٕبً أال ٕٜٗ اىْفسٞخ اىزٜ رْزبثٖب خاله ٕزٓ اىفزشح اىزٜ رفقذ فٖٞب  اىصذٍخ

ٕب ػيٚ اىجبّت اىْفسٜ ٗاىجسذٛ ىيفزبح اىؼزسٝخ ٗأػطْٞب ىَحخ ػِ إٌٔ اىَزغٞشاد ٗرأثٞش

اىَغزصجخ، فال ثذ ٍشاػبح شؼ٘سٕب ٍٗسبػذرٖب ٍٗحبٗىخ فَٖٖب ىٖزٓ اىصذٍخ اىق٘ٝخ اىزٜ 

 رَش ثٖب.

اىْفسٞخ  زٔ اسرأْٝب رجسٞذ دساسخ رزَح٘س ح٘ه صذٍخّٗظشا ألَٕٞخ اىَ٘ظ٘ع ٗجسبٍ     

  رعَْذ ٍب ٝيٜ: ػْذ اىفزبح اىؼبصثخ اىَغزصجخ 

 ٗاحز٘ٙ ػيٚ أسثؼخ فص٘ه: النظريالجانب 

 إَٔٞخا: ٍذخو اىذساسخ ٗرعَِ ئشنبىٞخ اىجحث ٗفشٗظٔ ٗأشبس ئىٚ إٔذاف ٗالفصل األول

 اىَ٘ظ٘ع ٗاىزؼبسٝف اإلجشائٞخ ىَفبَٕٞٔ األسبسٞخ.
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: رطشقذ فٞٔ ئىٚ رط٘س ٍفًٖ٘ اىصذٍخ اىْفسٞخ ٗئػطبء ثؼط اىَفبٌٕٞ ح٘ه الفصل الثاني

، أػشاظٖب ٗاالثبس اىزٜ رْزج ػِ اىصذٍخ ٗاىجذٗه اإلميْٞٞنٜ اىصذٍخ، أسجبثٖب، أّ٘اػٖب

 . PTSDىيـ 

: ثؼْ٘اُ االغزصبة ٗرطشقذ فٞٔ ئىٚ ٍفبٌٕٞ أسبسٞخ ىالغزصبة ٗمزا الفصل الثالث

اىؼ٘اٍو اىَسبَٕخ فٜ اّزشبس ٕزٓ اىجشَٝخ ٗدٗافؼٖب ٗأّ٘اػٖب ٍغ اىزشمٞض ػيٚ االثبس 

 اىْفسٞخ.

خصصذ ىَ٘ظ٘ع اىؼزسٝخ رعَِ اىَفبٌٕٞ اىَخزيفخ ىيؼزسٝخ ٗاىجنبسح، ثٌ  :الفصل الرابع

اىَٞضاد اىششػٞخ ىغشبء اىجنبسح ٗفط غشبء اىجنبسح ٗاىقٌٞ األخالقٞخ خبصخ ثبىؼزسٝخ 

 فٜ اىَجزَغ اىجضائشٛ ٗاىجنبسح ٍِ اىَْظ٘س اىْفسٜ ٗاالجزَبػٜ ٗاىثقبفٜ ٗمزا اىؼزسٝخ 

 .: احز٘ٙ ػيٚ فصيِٞالجانب التطبيقي

 : رعَِ اإلجشاءاد اىَْٖجٞخ ىيذساسخ اىَٞذاّٞخ ٍِ ٍْٖج ٗأدٗاد.الفصل الخامس

 اىفشظٞبد  : رعَِ ػشض اىْزبئج ٍْٗبقشخالفصل السادس

ٗ ثؼذ ٕزا قَْب ثاػذاد خبرَخ ٍسز٘حبح ٍِ ئغبس اىْظشٛ ٗ اىْزبئج اىَزحصو ػيٖٞب ٗ ػيٚ 

ىؼَيٞخ محي٘ه إلشنبالد ظ٘ئٖب قذٍذ ٍجَ٘ػخ ٍِ اقزشاحبد ٗ اىز٘صٞبد اىؼيَٞخ ٗ ا

   . اىَشرجطخ ثبىَ٘ظ٘ع ٗ مز٘جٞٔ ىيجبحثِٞ ٍٖزَِٞ  ثْفس اىظبٕشح 
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 :اإلضكاليت

٠ٛجذ فٟ اٌح١اج اٌىخ١ش ِٓ اٌّخاطش اٌتٟ تستحك اٌتفى١ش خاصح إرا واْ األِش ٠تؼٍك      

تاٌّشأج أٚ اٌفتاج اٌؼاصتح، فّٓ اٌّخاطش اٌتٟ تصادف اٌّشأج ٚتتشن ٌٙا أضشاس تاٌغح 

 "االغتصاب".

فٕٙا اٌفتاج تفمذ أغٍٝ ِا تٍّه أال ٟٚ٘ اٌؼزس٠ح ٚاٌتٟ تؼتثش ِٓ أُ٘ اٌّٛاض١غ اٌتٟ      

ٚضؼ١ح اٌفتاج تاٌٟ ٠ٕؼىس االغتصاب سٍثا ػٍٝ ثت١ّض جسذ اٌّشأج تاٌذسجح األٌٚٝ، فاٌ

 .إٌفس١ح 

٘ٛ اٌصذِح إٌفس١ح ػٕذ اٌفتاج اٌؼاصتح اٌّغتصثح  فّٛضٛع اٌثحج اٌتٟ تٕإٌٚاٖ      

 اإلشىا١ٌح اٌشئ١س١ح: ٚتطشح

 ؟.يعاش اغتصاب كصدمت نفسيت عند الفتاة العازبتهل 

 اٌتا١ٌح: ِٕٚٗ تتفشع اٌتساؤالخ

 .؟ً٘ وً فتاج ػاصتح ِغتصثح تؼ١ش ٔفس اٌصذِح -1

 ٌّغتصثح؟.ػٍٝ اٌفتاج اٌؼاصتح اٚ جسذ٠ح آحاس ٔفس١ح  ٌصذِح  االغتصاب  ً٘ -2

 :الفرضيت العامت

 مغتصبت تعيص صدمت نفسيت. كل فتاة عازبت

 :فرضياث البحث

فٟ ضٛء طشحٕا ٌٍّشىٍح اٌثحخ١ح اٌّتؼٍمح تاٌصذِح إٌفس١ح ػٕذ اٌفتاج اٌؼاصتح      

 اٌّغتصثح لّٕا تص١اغح اٌفشض١اخ اٌتا١ٌح:

 إْ وً فتاج ػاصتح ِغتصثح تؼ١ش ٔفس اٌصذِح.-     

 ٌّغتصثح.ػٍٝ اٌفتاج ا ٚ جسذ٠ح االغتصاب آحاس ٔفس١ح ٌصذِح إْ  -
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 :أهداف البحث

 ١ًٔ شٙادج اٌّاستش. -

 .اٌىشف ػٓ اٌّؼأاج إٌفس١ح اٌتٟ تؼ١شٙا اٌّشأج تؼذ تؼشضٙا ٌحذث االغتصاب -

تث١اْ ضشٚسج دساسح ٘زٖ اٌظا٘شج "االغتصاب" الستثاطٙا تّتغ١شاخ ِختٍفح  -

 تتؼٍك تاٌضح١ح، األسشج، اٌّجتّغ.

 ٔفس١حب ِٚؼا٠شتٙا ٌٙزا وصذِح تث١اْ ِذٜ تأحش اٌّشأج اٌّغتصثح تجش٠ّح االغتصا -

 ٌٙا ِخٍفاتٙا.

اٌتمشب ِٓ ضحا٠ا االغتصاب ٚاٌتؼشف ػٍٝ ِؼأاتُٙ ِٚأساتُٙ تؼذ تؼشضُٙ   -

  ٌٙزٖ اٌجش٠ّح.

اٌجضائشٞ ِٕٚتششج فٟ وً أٔحاء  إٌماء اٌضٛء ػٍٝ ظا٘شج ِٛجٛدج فٟ اٌّجتّغ  -

 اٌٛطٓ ٌٚىٕٙا ٌُ تحع تاٌمذس اٌىافٟ ِٓ اال٘تّاَ.

 :الموضوع أهميت

 اٌّغتصثح.اٌفتاج اٌؼاصتح اٌتٟ ٠خٍفٙا االغتصاب ٌذٜ  ا٢حاسإتشاص أُ٘  -

 اٌّغتصثح.ػٍٝ ِؼشفح ِا ِذٜ تأح١ش ٘زٖ اٌصذِح  -

اخ اٌؼٕف اٌّٛجٙح ٌٍّشأج اػتثاس االغتصاب ِٓ اٌجشائُ اٌتٟ تتسُ تألصٝ دسج -

 اٌجٕسٟ(.)اٌؼٕف 

ٚػائٍتٙا ٚاٌّجتّغ خاصح اٌجضائش٠ح  ػاِح ٚ ِذٜ أ١ّ٘ح اٌؼزس٠ح فٟ ح١اج اٌفتاج -

 اٌزٞ تؼ١ش ف١ٗ ػِّٛا ٌذسجح اػتثاس٘ا ششطا ِٓ ششٚط صحح اٌضٚاد.

 :لتعاريف اإلجرائيت للمفاهيم األساسيت للبحثا

: ٘ٛ اختشاق جٕسٟ ٌجسذ األٔخٝ ػٓ طش٠ك اإلوشاٖ ٚاٌؼذٚا١ٔح، ِّا ٠خٍك ٌذ٠ٙا االغتصاب

 األحش.حاٌح ِٓ اٌشػة ٚاٌٍٙغ ٚاٌخٛف وّا ٠سثة صذِح ٔفس١ح تاٌغح 

 وث١شج. آحاس: ٟ٘ تجشتح غ١ش ِتٛلؼح ال ٠ستط١غ اٌفشد تمثٍٙا ٌٚٙا الصدمت النفسيت

 .  غ١ش ِتضٚجح ٌُٚ ٠ّسٙا أٞ سجً طا٘شج ػف١ف١ح : ٟ٘ وً فتاجالفتاة العازبت
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لٍٗ ٚرٌه ٌىْٛ أْ ٘زٖ ظشق ٔظخَ حإلٔغخ١ٔش ٚطؼشرش لٛس طخطؼظزش حألكذحع حٌظذ١ِش رّؼخ     

 خثٍش ٚحٌّـظّغ.ٌظلش حٌؼم١ٍش ٚحٌـغذ٠ش ٌٍفشد ٚحٌؼحألكذحع حٌظذ١ِش طخٍف آػخس ػٍٝ ح

ٚرٙزح اْ وً كذع طذِٟ ٠خٍف ِٓ ٚسحثٗ طذِش ػٕذ حألفشحد ٘زٖ حٌظذِش لذ      

٠ظـخٚص٘خ حٌفشد ٚلذ طزمٝ طئػش ػ١ٍٗ ِذٜ حٌل١خس ٌٚىٓ ِّٙخ ٠ىٓ فبْ وً طذِش ٠ىْٛ ِٓ 

 آػخس طخظٍف ِٓ فشد اٌٝ آخش.ٚسحثٙخ 

 ش.ٚػ١ٍٗ عٕلخٚي فٟ ٘زح حٌفظً حٌظطشق اٌٝ أُ٘ حٌؼٕخطش حٌّظؼٍمش رخٌظذِش حٌٕفغ١     

   "La traumatisme psychique "تعشيف انصذيح انُفضيح: -1

 نغح:      

حٌؼشر١ش ِٓ ِظذس طظخدَ، طذَ، ٠ظذَ، ٚحٌظٟ طؼٕٟ طشظك وٍّش حٌظذِش فٟ حٌٍغش      

  .حٌظمخء ػ١ٕف ر١ٓ ش١ج١ٓ ٚحٌظذِش ٟ٘ ِخ ٠لذع ػٕذ حالٌظمخء
1

 

 اصطالحا:

 رٟ:تعشيف انقايىس انظ

طؼشف حٌظذِش فٟ حٌمخِٛط حٌطزٟ وخػطشحد ٔخطؾ ػٓ ِؼ١ش ِؼ١ٓ، ٚٚطفٙخ رطخرؼٙخ      

حٌطخسة فٟٙ حعظـخرش ِٓ حٌفشد حطـخٖ حٌٛػؼ١خص حٌطخسثش فـخء ف١ٗ: "حٌظذِش ٟ٘ 

ِـّٛػش ِٓ حالػطشحرخص حٌٕفغ١ش أٚ حٌٕفظ ؿغذ٠ش حٌٕخطـش ػٓ ػخًِ خخسؿٟ ِفخؿت ٠ؼ١ش 

حٌشخض حٌّظخد". 
2
  

 

            

 

                                                           
1
 244ص  دؽ،،6991،دحس دِشك،ر١شٚص،ٚ حإلػالَحٌّٕـذ فٟ حٌٍغش  - 

2
 -Claude.N et al, Larousse Médicale, éditions Larousse, paris France, 2000,p 1057. 
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 :تعشيف يعجى ويصطهحاخ انتحهيم انُفضي

ح٘ظُ ٘زح حٌظؼش٠ف رخٌطخرغ حاللظظخدٞ حٌذ٠ٕخِٟ ٌٍظذِش حٌٕفغ١ش ٚو١ف١ش طٛص٠غ ٘زٖ      

ك١خس حٌشخض رشذطٗ ٚرخٌؼـض  شىً ِشػٟ أػٕخء٘خ، فخٌظذِش ٕ٘خ ٟ٘ كذع فٟرحٌطخلش 

٠ؼ١شٖ فٟ حٌظٕظ١ُ ـذ ف١ٗ حٌشخض ٔفغٗ غ١ش لخدس ػٍٝ حالعظـخرش حٌّالثّش ٌٗ رّخ حٌزٞ ٠

 حٌٕفغٟ ِٓ حػطشحد ٚآػخس دحفؼش ٌِٚٛذس ٌٍّشع.

ف١غ ِٓ حإلػخسحص طىْٛ ِفشؽش رخٌٕغزش اٌٝ ف حٌظذِش ِٓ حٌٕخك١ش حاللظظخد٠ش رطظظ     

ؽخلش حٌشخض ػٍٝ حالكظّخي ٚرخٌٕغزش اٌٝ وفخءحطٗ فٟ حٌغ١طشس ػٍٝ ٘زٖ حإلػخسحص 

ٚاسطخٔٙخ ٔفغ١خ. 
1

 

  Cim 10حح انعقهيح: تعشيف انًُظًح انعانًيح نهص

كغذ ٘زٖ حٌّٕظّش ِٓ خالي حعظـخرش حٌّئلظش أٚ حٌذحثّش  حالػطشحد٠ظلذد ٘زح      

ٌٛػؼ١ش أٚ ٌلذع ِـٙذ )لظ١ش أٚ ؽ٠ًٛ حٌّذس( رٚ خخط١ش ِٙذدس أٚ وخسػ١ش ٚحٌزٞ طٕظؾ 

ػٕٗ أػشحع ٚحػلش وخٌمٍك ٚح١ٌؤط ػٕذ غخٌز١ش حألفشحد. 
2

 

 (:1994انعقهي )تعشيف انجًعيح األيشيكيح نهطة 

طلذد حٌـّؼ١ش حألِش٠ى١ش ٌٍطذ حٌؼمٍٟ رذلش فٟ طؼش٠فٙخ ٌٍظذِش حٌظشٚف حٌظٟ طٕظـٙخ      

٠ٚؼزش ػٓ ٘زٖ حألخ١شس فٟ حالخظالي فٟ حٌظٛحصْ حالٔفؼخٌٟ ٌذٜ حٌفشد أٚ ػـض فٟ حٌغ١طشس 

 ش حٌفشد أٚ ٠شخ٘ذ أٚ ٠ٛحؿٗػٍٝ حٔفؼخالطٗ، ٚطشٜ أْ حٌظذِش حٌٕفغ١ش طلذع ػٕذِخ ٠ؼ١

ظؼّٓ طٙذ٠ذح فؼ١ٍخ رخٌّٛص أٚ حٌـشٚف حٌخطشس أٚ حٌظٙذ٠ذ رفمذحْ حٌغالِش حٌـغذ٠ش أٚ كذػخ ٠

رخطش أكذ حأللخسد، حألطذلخء أٚ رظذ١ِش عىٓ أٚ حوظشخف ؿؼش ٚطىْٛ حعظـخرظٗ رخٌخٛف 

ٚحٌشػذ ٚحٌؼـض ٚفمذحْ حٌظلىُ. 
3

 

      

                                                           
1
 .033، ص 6991،دؽ،ِؼـُ ِظطٍلخص حٌظل١ًٍ حٌٕفغٟ،د٠ٛحْ حٌّطزٛػخص حٌـخِؼ١ش، حٌـضحثشكـخصٞ، ِظطفٝ  - 

2
 - OMS,CIM 10,masson,France, 1996,  P 210. 

3
 - DSM 4,Paris France, 1999, P 982. 
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 تطىساخ يفهىو انصذيح انُفضيح: -2

ك١غ ٌؼذ  َ 61ظٙشص حٌزذح٠خص حألٌٚٝ إلطالكخص حٌظذِش حٌٕفغ١ش ِغ ٔٙخ٠ش حٌمشْ      

حٌطذ حٌؼمٍٟ دٚسح وز١شح فٟ حال٘ظّخَ رخالػطشحرخص حٌٕفغ١ش حٌظٟ طؼمذ حٌظؼشع 

 Pinelٌٍظذِخص حٌٕفغ١ش فٟ ٚػؼ١خص حٌلشٚد، ٚلذ أسؿغ سٚحد ٘زح حالطـخٖ ِٚٓ ر١ُٕٙ 

(6139ٚ )Erichsen (6119عزذ حال ) ٟػطشحرخص حٌٕفغ١ش ٘زٖ اٌٝ حٌظٙخرخص طغ١شس ف

حٌٕخخع حٌشٛوٟ أٞ اٌٝ ح٠ظ١ٌٛٛؿ١ش ػؼ٠ٛش رلؼش ِٚغ ٔٙخ٠ش حٌمشْ حٌؼخِٓ ػشش رشص 

( حٌزٞ ٚطف 6112) Oppenheimحططالف أخش ػشف "رخٌؼظخد حٌظذِٟ" ػٍٝ 

ذ ػذ حٌّظخكزش ٌلخدػش ِٓ كٛحدع حٌمطخس ػُ ؿخءص رؼٔفغ١ش ػٓ كخٌش حٌش آػخسرؤٔٗ ٠خٍف 

٘زٖ حٌلمزش حٌض١ِٕش أػّخي وً ِٓ "فش٠ٚذ" ٚشخسوٛ" حٌٍزحْ حػظزش أْ ٘زح "حٌؼظخد 

 ٚحٌظٟ طظ١ّض رؤػشحع سث١غ١ش: ٚٔٛسح عظ١ٕ١شخد٠ش ٘غظ١ش٠ش ١حٌظذِٟ" ٠ظىْٛ ِٓ أشىخي ػ

 حالػطشحرخص،........ ٌظٙٛس،فظشس وّْٛ ، َٛحٌٕحػطشحرخص  حٌىٛحر١ظ

ٚا٠ظ١ٌٛٛؿٟ ٔٙخثٟ ٌالػطشحرخص حٌٕفغ١ش ِخ ك١غ ٌُ ٠ظُ ٚػغ طظ١ٕف ٔٛصٚغشحفٟ      

 رؼذ حٌظذِش.

ِٚغ رذح٠ش حٌلشد حٌؼخ١ٌّش رذأص طظؼق ِؼخٌُ أخشٜ "ٌٍؼظخد حٌظذِٟ" ك١غ ٚطفٗ      

Krapelin  ِٓٚ ٟرخٌظؼٛرخص حٌؼالثم١ش ٚحٔلظخس فٟ ِـخي حال٘ظّخِخص رخٌؼخٌُ حٌخخسؿ

وّخ حػظزشٖ ٚكذس ِشػ١ش  ر١ٓ أُ٘ ػٛحسػٗ حٌظؼذ، َٔٛ ِؼطشد ٚأكالَ ِضػـش، لٍك،

       ّىٓ الظخإ٘خ اال رؼذ شٙٛس ٚعٕٛحصٌٙخ أشىخي ِظؤخشس ال ٠

حٌظذِٟ" اٌٝ أطً  خد٘زح ٚاٌٝ ؿخٔذ اعٙخِخص "فش٠ٚذ" حٌزٞ أسؿغ أطً "حٌؼظ     

حٌٕفغ١ش حٌظٟ طفـش٘خ  ؿٕغٟ ٠ؼٛد اٌٝ ِشكٍش حٌطفٌٛش، ػُ سرطٗ رؼذ حٌظل١ًٍ رى١ّش حٌطخلش

ِشكٍش ظٙش ف١ٙخ  ٚوآخشٙخ، ِغ و١ف١ش طؼخًِ حٌـٙخص حٌٕفغٟ ِؼ حٌلٛحدع حٌخخسؿ١ش

حالططالف حٌـذ٠ذ "ٌٍؼظخد حٌظذِٟ" ِٓ ؽشف أطلخد حٌـّؼ١ش أِش٠ى١ش ٌٍطذ حٌؼمٍٟ 

( ك١غ أؽٍك ػ١ٍٙخ حعُ 6913) Spitzerِغ ٔٙخ٠ش حٌلشد حٌؼخ١ٌّش حٌؼخ١ٔش ػٍٝ ٠ذ 
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ظخثٟ ٌالػطشحرخص "حػطشحرخص حٌؼغؾ ِخ رؼذ حٌظذِش" فٟ حٌذ١ًٌ حٌشخظٟ ٚحإلك

. DSMحٌؼم١ٍش 
1

   

 األعشاض انُاتجح عٍ انصذيح: -3

اْ طؼشع حٌفشد ٌلخدع طذِٟ ِّٙخ وخْ ِظذسٖ، عٛحء حٌطز١ؼش أٚ رفؼً حإلٔغخْ      

 فبٔٗ ٠خٍف ِٓ ٚسحءٖ آػخس ٔفغ١ش ٚؿغذ٠ش، ٚرٌه ٌىْٛ أْ ٘زح حٌلخدع ٠ظ١ّض رخٌشذس ٚحٌمٛس،

ِٕٚٗ فبٔٗ ربِىخٕٔخ ط١١ّض ٘زٖ حألػشحع أٚ ح٢ػخس اٌٝ ٔٛػ١ٓ او١ٕ١ٍى١ش ٚٔفغ١ش ٚحٌّظّؼٍش 

 فٟ:

 األعشاض اإلكهيُيكيح نهصذيح: -3-1     

ٕ٘خن ِئششحص ٚدالثً او١ٕ١ٍى١ش طظٙش ػٕذ حٌؼلخ٠خ ِؼً حػطشحرخص ٚطؼٛرخص فٟ      

ل١ش، وّخ طٛؿذ حػطشحرخص حٌَٕٛ، أكالَ ِظىشسس ِشطزطش رخٌلخدع حٌزٞ طؼشػض ا١ٌٗ حٌؼ

 فٟ حألٔشطش ح١ِٛ١ٌش ِؼً حػطشحد فٟ حٌذسحعش. 

حػطشحرخص ٚظ١ف١ش رخٌٕغزش ٌألؽفخي، حػطشحد فٟ حٌغٍٛن رخٌٕغزش ٌٍّشح٘م١ٓ ِؼً      

حٌٙشٚد ِٓ حٌّٕضي، حالٔلشحف، طؼخؽٟ حٌىلٛي، ادِخْ ػٍٝ حٌّخذسحص ٚحػطشحرخص 

 ؿغذ٠ش.١ش ٔفغ

ظٍف ِٓ فشد ٢خش، وّخ أٔٗ لذ ال طىْٛ ٕ٘خن أٞ أػشحع اْ ٘زٖ حألػشحع ِظغ١شس طخ     

 او١ٕ١ٍى١ش رخٌٕغزش ٌزؼغ حألفشحد ٚ٘زح طزؼخ ٌٍلخدع ٚألْ أػشٖ ٠خظٍف أ٠ؼخ. 

        األعشاض انُفضيح نهصذيح: -3-2      

 ٟٚ٘ ح٢ػخس حٌظٟ ٠ظشوٙخ فؼال حٌلذع حٌظذِٟ ٚال ٠ّىٓ طـخً٘ رؤْ حٌلذع حٌظذِٟ     

٠ئػش رشذس ػٍٝ حألشخخص حٌّش٘فٛ حٌلظ، فبرح وخْ حٌزؼغ ال طظٙش ٌذ٠ُٙ آػخسح او١ٕ١ٍى١ش 

ٚحػلش، فبٔٗ رخٌؼىظ ٔـذُ٘ ٠ؼخْٔٛ ٔفغ١خ خخطش رخٌٕغزش ٌٍز٠ٓ طؼشػٛح ٌالغظظخد، 

فخٌؼل١ش طلظ رخٌزٔذ ألٔٙخ طؼظمذ أٔٙخ ِشخسوش فٟ ٘زح حالػظذحء حٌظٟ طؼشػض ٌٗ، وّخ أٔٗ 

                                                           
1
أفشحد حٌٕخؿل١ٓ ِٓ  طؤػ١ش ػغؾ ِخ رؼذ حٌظذِش ػٍٝ ػ١ٍّظٟ أظزخٖ ٚ حٌظزوشػٕذِزوشس ِخؿغظ١ش ،ح٠ض فٕٟ ٔؼ١ّش،  - 

 .69، ص 4330،ؿخِؼش حٌـضحثش،،4336ٔٛفّزش 63خٔخص ػخف١
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ط رؼذَ حٌطٙخسس، حإلكغخط رخٌظغ١ش ٚحٌظ١ّض ػٓ ح٢خش٠ٓ، طلظ طلظ رخٌخـً، حإلكغخ

رىشح١٘ش حٌّـظّغ ٌٙخ ٚٔظشس حالكظىخس ٚحٌزي، طشؼش رؤٔٙخ لذ لخِض رخٌّغخط رششف حٌؼخثٍش 

 ٘زح ٚغ١شٖ ِٓ حٌّشخػش حٌغٍز١ش حألخشٜ.

اػخفش اٌٝ رٌه، ٔـذ أْ حٌـٕظ لذ ٠ىْٛ فٟ كذ رحطٗ طذِش، ٚرٌه ارح ِٛسط      

أٞ دْٚ ِٛحفمش حٌطشف ح٢خش ٚرخٌظخٌٟ ٠ظشن أػشح ػٍٝ  ٚحإلسغخَف ٕحٌؼرخعظؼّخي 

 حٌشخض. 

رٌه حألػش لذ ٠ىْٛ ِظغ١ش ك١غ ٔـذ أْ حٌؼلخ٠خ لذ طىْٛ ٌُٙ ك١خس ؿٕغ١ش ؽز١ؼ١ش رؼذ      

 فٟ ك١ٓ ٔـذ أْ حٌزؼغ ح٢خش ٠غظّش فٟ حٌّؼخٔخس ٌغٕٛحص. حالػظذحء

ٚرخٌؼىظ فمذ ال ٠ىْٛ أٚ ال ٠شىً حٌـٕظ طذِش، ٚرٌه ػٕذِخ ٠ىْٛ ٕ٘خن حسط١خف      

ٚرخٌظخٌٟ ال طىْٛ ٚحعظشخخء ِغ حٌـٕظ، فٕـذ أْ رٌه ٠ؼطٟ ِىخٔخ ٌؼًّ ٔفغٟ ا٠ـخرٟ 

أٞ ٕ٘خن  اسغخَٕ٘خن ِشخػش عٍز١ش ٚال فٛق ِٓ حٌـٕظ ألٔٗ ِٛسط ِٓ دْٚ ػغؾ أٚ 

ظخٌٟ فال ِـخي ألٞ أػشحع ٔفغ١ش وخٔض أَ ؿغذ٠ش. ِٛحفمش ٚلزٛي ِٓ وال حٌطشف١ٓ ٚرخٌ
1
  

 انصذياخ:  أَىاع -4

كغذ طمغ١ُ الرالٔش ٚرٛٔظخ١ٌظ: حٌظذِش ٔٛػ١ٓ أعخع١١ٓ، حٌظذِخص حٌشث١غ١ش      

 ٚطذِخص حٌل١خس.

 انصذياخ انشئيضيح: -2-6     

خزشحص حٌـ١ٍش فٟ ك١خس أٞ فشد طظخدفٗ رخوشح ٚطىْٛ ٌٙخ أػخس ٔفغ١ش كخعّش ال  ٟ٘     

 ٠ّىٓ أْ طغظلذػٙخ أٞ طذِش أخشٜ ٟٚ٘ أٔٛحع:

 صذيح انًيالد: - أ

                                                           
1
 - Roland.C,les enjeux du destin du traumatisme,Paris,2000, P 106-108. 
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طؼظزش حٌٛالدس أٚي ٚػؼ١ش خط١شس ٠ؼ١شٙخ حإلٔغخْ ٚحٌظٟ طظزق لخػذس ٌىً لٍك ف١ّخ      

 Ottoع ػٓ طذِش ح١ٌّالد ٘ٛ رؼذ، ٌزح طؼظزش طذِش ح١ٌّالد طذِش ٌٚؼً أشٙش ِٓ طلذ

Rank " ٗفٟ وظخرLe Traumatisme" 

ك١غ حػظزش أْ ح١ٌّالد كذع طٙظض ٌٗ ٔفظ حٌطفً ٠ٚظ١زٙخ ِٕٗ حٌمٍك حٌشذ٠ذ حٌزٞ ٠ىْٛ      

 أطً حٌمٍك الكمخ.

ٚكغذ "الرٛٔش ٚرٛٔظخ١ٌظ" حٌشكُ ٘ٛ ِٕزغ حٌٍزس ٚحٌغؼخدس ٚح١ٌّالد ٘ٛ ؽشد ِٓ طٍه      

ٝ ك١خس خخسؿ١ش طظ١ّض رخٌمغٛس رخػظزخس حٌشكُ ر١جش ِؼخ١ٌش ٌٍطفً ال ٠شىً حٌل١خس حٌذحخ١ٍش اٌ

رخٌٕغزش ٌٗ طٙذ٠ذح ال طٛؿذ ف١ٗ حٌظشحػخص ِٚٓ طُ ٠ظخد حٌطفً رخٌٍٙغ ٌلظش ح١ٌّالد ٠ٚزىٟ 

رشذس ٠ٚظً ٌذ٠ٗ ك١ٕٓ خالي حٌّٕٛ ١ٌؼٛد ٌٍشكُ. 
1

 

 صذيح انثهىغ: - ب

٠ؼشف حٌزٍٛؽ ػٍٝ أٔٗ ِـّٛػش حٌظغ١شحص حٌٕفغ١ش ٚحٌف١ض٠ٌٛٛؿ١ش حٌّشطزطش رٕؼؾ      

ؿٕغٟ ٠ّٚؼً حٌزٍٛؽ حالٔظمخي ِٓ ِشكٍش حٌطفٌٛش اٌٝ ِشكٍش حٌششذ، ٚحٌزٍٛؽ ِشكٍش ِلظّش 

ٌىً فشد رٙخ خالي ّٖٔٛ ٌٚٙزح طؼظزش ِشكٍش حٌزٍٛؽ طذِش ٚأصِش ٔفغ١ش. 
2

 

 صذياخ انحياج: -2-4      

ٟ٘ حٌظـخسد حٌظٟ ٠ّش رٙخ حٌفشد أٚ حألكذحع حٌظٟ ٠ظؼشع ٌٙخ عٛحءح وخٔض رغ١طش أٚ ٚ     

ػ١ٕفش ٚاْ وخٔض وزٌه فظغزذ ٌٗ طذِش ٔفغ١ش ٟٚ٘ أٔٛحع: 
3

 

 صذيح انطفىنح: - أ

طذِش حٌطفٌٛش لذ طىْٛ أكذحع ِئٌّش ِٕفشدس ِٓ حٌٕٛع حٌزٞ ٠غظغشق كذٚػٙخ ٚلظخ      

وخٌؼ١ٍّخص حٌـشحك١ش حٌظٟ طـشٞ ٌٍطفً دْٚ اػذحدٖ ٔفغ١خ، أٚ حالػظذحءحص حٌـٕغ١ش  لظ١شح،

ػٍٝ حٌطفً أٚ ِٛص أكذ حٌٛحٌذ٠ٓ، ٚلذ طىْٛ أكذحع ؽ٠ٍٛش حألِذ حعظغشلض رؼغ حٌٛلض 

                                                           
1
 -O.Rank, Le traumatisme de la naissance, Puf  Paris,  1976, P 10. 

2
 -N.Sillamy, Dictionnaire encyclopédique de psychologie, paris, 1996, P 211-212.  

3
 .942، ص 6991، 2ِـٍذ حٌؼخٌغ،ِىظزش ِذرٌٟٛ،حٌمخ٘شس،ؽٍٕف ،ِٛعٛػش ػحٌلٕفٟ،ػزذ حٌّٕؼُ  - 



حٌظذِش حٌٕفغ١ش                                       حٌفظً حٌؼخٟٔ                                      
 

~ 13 ~ 
 

حٌٛحٌذ٠ٓ ٚشزٚر حٌؼاللخص حألعش٠ش أٚ حٌّؼخٍِش حٌمخع١ش حٌظٟ ٠ظٍمخ٘خ حٌطفً ِٓ ر١جظٗ  وخٔفظخي

 ٙخ طذِخص ؽف١ٍش.ِٕشج حألِشحع أْ وً ٠ٚFreudشٜ 

 صذيح َاتجح عٍ يعايشح حذث صذيي: - ب

خخسؿش ػٓ ٔطخق حٌفشد وخٌف١ؼخٔخص ٚحٌضالصي  ٟٚ٘ ٔخطـش ػٓ أكذحع ػ١ٕفش ؽز١ؼ١ش     

وّخ لذ طىْٛ رفؼً حإلٔغخْ وخٌلشٚد ٚكٛحدع حٌّشٚس ِٚخظٍف حٌىٛحسع حٌطز١ؼ١ش 

 ٚغ١ش٘خ. 

 :اآلخشصذياخ َاتجح عٍ فقذاٌ  - ج

لذ طىْٛ ٔخطـش ػٓ عّخع خزش فمذحْ أكذ حألً٘ ٚحأللخسد ِّخ ٠ئػش ػٍٝ ٔفغ١ش      

حٌشخض رخٌشغُ ِٓ ػذَ كؼٛسٖ فٟ ظخ٘شس حٌفمذحْ. 
1

 

 وّخ لذ ٠ىْٛ كخػشح أٞ ِشخ٘ذس حٌؼٕف حٌّّخسط ػٍٝ شخض لش٠ذ ٚكظٝ رؼ١ذ.

فشد ػٓ  ٕ٘خن طذِخص وؼ١شس أخشٜ ٠ؼخ٠شٙخ حإلٔغخْ، فذ طخظٍف ك١ٕٙخ حعظـخرش وً     

ح٢خش، فٕٙخن ِخ ٘ٛ طذِٟ ٌٕخ ؿ١ّؼخ، ٕٚ٘خن ِخ ٠ّظ شخظخ دْٚ ح٢خش، ٚ٘زح ٠ؼٛد 

ٌؼذس ػٛحًِ لذ طىْٛ ِشطزطش رخٌظذِش رلذ رحطٙخ ؽز١ؼظٙخ ٚشذطٙخ أٚ ػٕفٙخ، أٚ كظٝ 

ٌؼٛحًِ دحخ١ٍش فٟ حٌفشد ِٓ حعظؼذحدحص ١ِٙؤس ٌظٍظمٟ حألكذحع حٌظذ١ِش رخالعظـخرش وزح أٚ 

 طٍه.

 :PTSDاتاخ انضغظ يا تعذ انصذيح تعشيف اضطش -5

" ٚلذ طُ Post traumatic stress disorderٟ٘ حخظظخس ٌؼزخسس  " PTSDوٍّش      

طشؿّظٙخ اٌٝ حٌؼشر١ش طلض حعُ حػطشحد ػغؾ ِخ رؼذ حٌظذِش ٚلذ طٕفض ػّٓ 

ٟٚ٘ ػزخسس ػٓ ِـّٛػش أػشحع ٚحػطشحرخص طظٙش  DSM VIحػطشحرخص حٌمٍك فٟ 

                                                           
1
 .11ص ،رذْٚ عٕش،6ٚ حٌطزخػش،ؽِؼـُ ػٍُ حٌٕفظ ٚ حٌظل١ًٍ ،دحس حٌٕٙؼش حٌؼشر١ش ٌٍٕشش ػزذ حٌمخدس ؽٗ، - 
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وخٌظخٌٟ: طؼٛرش فٟ حٌَٕٛ، لٍش حٌظشو١ض، حٌغؼذ حٌضحثذ، حٌّزخٌغش فٟ رؼذ حٌظذِش ٟٚ٘ 

حسطـخف، ح١ٌمظش حٌّفشؽش ٚطىْٛ ِشطزطش رؤكذحع طش١ش أٚ طشِض ٌٍظذِش. 
1

 

 انخصائص انشخصيح الضطشاب ضغظ يا تعذ انصذيح: -6

ٚ٘زح ٠ٕؼىظ فٟ  اْ حٌخخط١ش حألعخع١ش فٟ ٘زح حػطشحد ٟ٘ حٌزحوشس حٌظذ١ِش،     

شخظٟ ٚاكظخثٟ حٌشحرغ ٌألِشحع حٌٕفغ١ش ظأػشحع ٔفغ١ش ِلذدس ٚسدص فٟ حٌذ١ًٌ حٌ

(DSM IV 1994:ٌٟوخٌظخ ) 

 :ذث كانتانيتعشض انشخص نحذث صذيي وج - أ

ؿٗ أكذحع طؼّٕض ِٛص كم١مٟ أٚ طٙذ٠ذ رخٌّٛص ِش شخض رخزشس أٚ شخ٘ذ أٚ ٚح -

 ٢خش٠ٓ.أٚ اطخرش رخٌغش أٚ طٙذ٠ذ شذ٠ذ ٌغالِش حٌفشد ٚح

طؼّٕض حعظـخرش حٌفشد حٌخٛف ٚاكغخط رخٌؼـض ٚحٌظؼذ ٚفٟ كخٌش حألؽفخي ٠ظٙش  -

 ٘زح فٟ طٛسس ٌغٍٛن ِؼطشد.

 :خشي يٍ انطشق انتانيحايشح انحذث انصذيي تطشيقح أو تأيتى إعادج يع  - د

طزوش حٌلذع رشىً ِظىشس ِٚمظلُ ٚػخغؾ ٚرٌه ٠ظؼّٓ طٛسح ر١ٕ٘ش أٚ أفىخس  -

 أٚ ِذسوخص.

 َ.ٌلذع رشىً ِظىشس ٚػخغؾ فٟ حألكالحعظؼخدص ح -

 حٌظظشف أٚ حٌشؼٛس ٚوؤْ حٌلذع حٌظخدَ ػخثذ -

حٔؼغخؽ ٔفغٟ شذ٠ذ ػٓ حٌظؼشع ٌٍّؼ١شحص عخٌفش حٌزوش دحخ١ٍش وخٔض أَ خخسؿ١ش  -

 ٚحٌظٟ طشِض أٚ طشزٗ رؼغ حٌـٛحٔذ ِٓ حٌلخدع حٌظذِٟ.

 حعظـخرخص ف١ض٠ٌٛٛؿ١ش طلذع ػٕذ حٌظؼشع ٌٍّؼ١شحص عخرمش حٌزوش -

حٌظذِٟ اػخفش اٌٝ ٘زٛؽ ػخَ فٟ ٞ حٌّغظّش ألٞ ِؼ١شحص ِشطزطش رخٌلخدع حٌظفخد - ؽ

 حعظـخرخص.

 أػشحع ِغظّشس ٌّذس شٙش ػٍٝ حأللً. - د

                                                           
1
 -B.Dorayet,C.Louzoum, Le traumatisme dans le psychisme et la culture,Eres, 1997, P 134. 
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 غزذ حٔؼغخؽخ او١ٕ١ٍى١خ ٚحػلخ أٚ ٠ئدٞ اٌٝحػطشحد ػغؾ ِخ رؼذ حٌظذِش ٠ -٘ـ

 ش أٚ ؿٛحٔذ أخشٜ ٘خِش.طذ٘ٛس فٟ أٔشطش حؿظّخػ١ش أٚ ٚظ١ف١

 اٌٝ: PTSDكخٌش  DSM IVٚلذ لغُ 

 : ػٕذِخ طغظّش حألػشحع ألً ِٓ ػالػش أشٙش.حادج -

 : ػٕذِخ طغظّش حألػشحع ِٓ ػالػش أشٙش فّخ فٛق.يزيُح -

: ارح ظٙشص حألػشحع رؼذ عظش أشٙش ِٓ حٌؼخًِ حٌّغزذ ٌٍؼغؾ. يتأخشج -
1

 

 :PTSDظ يا تعذ انصذيح انجذول إكهيُيكي نالضطشاب انضغ -7

ح١ٌّّضس شػ١ش ص حٌؼرسحرؼذ حٌظذِش رّـّٛػش ِٓ حٌظٕخِخ  ٛطف حػطشحد ػغؾ٠     

 ٔزوش٘خ وّخ ٠ٍٟ:

 :Syndrome de l’instruction et répétitionتُارس انتكشاس واقتحاو  - أ

طفغش ظخ٘شس حٌظىشحس أكذ حألٚؿٗ حألوؼش ط١ّضح أٚ كذٚػخ فٟ حػطشحرخص حٌزحط١ش 

حٌؼشع أٚ كظٝ  حٌظٟ طؼمذ حٌظؼشع ٌٍظذِش، ٠ٚالكع ٘زح ػٍٝ ِغظٜٛ حألكالَ،

فٟ ػ١ٍّخص حالعظزوخس، وً ٘زح ٠ظٙش سغُ حٌضٚحي حٌٕغ١خٟٔ ٌؼخًِ حٌظذَ، فىً 

طظٛس ػمٍٟ "طظٛس ِظىشس"ػٓ حٌخزشس حٌظذ١ِش غ١ش حٌّذِـش ػم١ٍخ ٚحٌظٟ طؼ١ذ 

أظخؽ حٔفؼخي حألطٍٟ فخٌظىشحس ارح ٘ٛ ١ِىخ١ٔضَ ِٕظُ العظـخرش "كخٌش دحخ١ٍش" 

ؽخلش أٚ اػخسس  –حص ػٓ ؽش٠ك طفش٠غٙخ رى١ّخص طٙذف اٌٝ حٌظخف١ف ِٓ كذس حٌظٛطش

لظذ اك١خء كخٌش ِخ رؼذ حٌظذِش حٌظٟ وخْ ػ١ٍٙخ حٌفشد فٙٛ رٙزح ٌٗ ٚظ١فش  –

طفش٠غ١ش. 
2

 

 ٚلذ طؼخد حٌخزشس حٌظذ١ِش ِٓ ؿذ٠ذ ػٍٝ شىً:

 انزكشياخ انًتكشسج: 

                                                           
1
 - DSM IV, manuel diagnostique et statistique des troubles menteaux,2eme éditions,masson,paris, 

2003, P 117. 
2
 -C. Damiani,les victimes :violences publiques et crimes privés, paris :Bayard , 1997. 
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فىش حٌشخض  طـظخفأٚ حٌخ١خالص ٚحٌّذسوخص حٌظٟ  ٚحألفىخسٟٚ٘ ِـّٛػش حٌظٛس      

حٌّظؼشع ٌٍظذِش ِغززش ١ٌذٖ حٌشؼٛس رخٌؼ١ك وّخ طفشع ٔفغٙخ ػٍٝ الٚػ١ٗ، غ١ش أٔٗ 

حص ػم١ٍش شز١ٙش رخألفىخس ك١خْ حٌظخٍض ِٕٙخ ػٓ ؽش٠ك حؿظشحس٠لخٚي فٟ حٌىؼ١ش ِٓ حأل

. حٌٙخؿغ١ش
1

 

 األحالو انًتكشسج وانكىاتيش: 

أْ حٌَٕٛ حٌّمطٛع رؤكالَ طظٙش رؼذ حٌلذع حٌظذِٟ ٠غشق حٌزحص  ٠شٜ "فش٠ٚذ"     

٠ٚخٍك كخٌش ِٓ حٌمٍك ٚحٌشػذ ف١ؼ١ش اكغخعخ رؼذَ حٌشحكش ٚرٙزح حعظٕظؾ أْ حٌظىشحس 

حٌٍّلٛظ فٟ ػ١ٍّش حٌظذِش ٠خؼغ رّٛؿز١ٓ ػشٚس١٠ٓ إلػخدس طؤ١ً٘ حٌزحص ِٓ ؿٙش، 

دس حٌزٕخء ِٓ ؿؼً ِخ وخْ ػ١ٕفخ ف١ظىشس حٌظفىه حٌٕفغٟ حٌٕخطؾ ػٓ حٌظذِش ػّٓ اؽخس اػخ

ش ٌٍزحص ػٓ ؽش٠ك ػ١ٍّش حَ لذ٠ُ أْ ٠غظٛػذ حٌز١ٕش حٌّظّخعىٚخ١خ١ٌخ ٠ٚظّظٙش فٟ شىً ٘ٛ

 حٌظش١ِض.

ِٚٓ ؿٙش أخشٜ طٙذف ػ١ٍّش حٌظش١ِض ٘زٖ رؼذ اػخدس الشحس حٌظظٛس ٚحٌظّؼ١ً اٌٝ      

ٚ"رؼذ" حٌظذِش.  لزً" "حعظ١ؼخد حٌفشق ر١ٓ
2
  

 انفجائيح: االَطثاعاخ 

٠ؼ١ذ حٌفشد حٌّظؼشع ٌظذِش ٔفغ١ش أٚ كذع طذِٟ ِّٙخ وخٔض ؽز١ؼظٗ حٌخزشس حٌغٍز١ش      

أفىخس أٚ ٚوٛحر١ظ ِضػـش اػخفش اٌٝ روش٠خص ، حٌّشطزطش رٗ ػٓ ؽش٠ك أكالَ طىشحس٠ش

٘الٚط، ِشخ٘ذس طفىى١ش طـغذ ػٛدس حٌظى٠ٕٛخص حٌّشطزطش رخٌظذِش ِٓ خالي ِؼ١شحص أٚ 

 ١خث١شك٘خ أٚ طغظذػ١ٙخ ِشس ػخ١ٔش ػّٓ ِخ ٠ؼشف رـ حٌظٛس اطٕز١ٙخص طغظلؼش

"Reviviscence ِظلٛرش رٕٛرخص اػخش١ش وٕٛرخص حٌٍٙغ ٚحٌز٘ٛي "Sidération 

ٚٔٛرخص حٌمٍك أٚ حٌزىخء أٚ حٌغؼذ اػخفش اٌٝ رؼغ حٌغٍٛوخص حٌؼذٚح١ٔش حٌٍفظ١ش أٚ 

                                                           
1
 - L. crocq,le syndrome de répétition dans les névroses traumatiques, ses variation clinique, sa 

significations perspectives psychiatriques, n32, 1992, P 6. 
2
 .449، ص 4331، دحس حٌفشحرٟ،ر١شٚص،حٌؼ١خد٠ش ٚ أشىخٌٙخ أرؼخد٘خ حٌٛؿٛد٠ش  حٌظذِش حٌٕفغ١شكذ هللا ػذٔخْ ، - 
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أٚ سإ٠ش  ظٕز١ٙخص شخض،حٌلشو١ش ِغ حٌشؼٛس حٌذحثُ رخٌظٙذ٠ذ وّخ لذ طىْٛ ؽز١ؼش ٘زٖ حٌ

...اٌخ. ِىخْ ٠شزٗ حٌلذع، سٚحثق 
1

 

 :Syndrome d’évitementانضهىكاخ انتجُثيح أو انتُارس انتجُيثي  - ب

طؼٕٟ ظٙٛس حعظـخرخص طـٕز١ش ٌذٜ حٌفشد ٌُ طىٓ ِٛؿٛدس ٌذ٠ٗ ِٓ لزً طؼشػٗ ٌٍظذِش      

ظغزذ ٚفمخ ٌإلشظشحؽ ٛن حٌظـٕزٟ اٌٝ أْ حٌلذع حٌظذِٟ ٠فلغذ حٌغٍٛو١ٓ ٠شؿغ ٘زح حٌغٍ

حٌىالع١ىٟ فٟ حوظغخد حٌفشد ٌّخخٚف ششؽ١ش ٌظٕز١ٗ ؽز١ؼٟ غ١ش ِششٚؽ ِّخ ٠ـؼٍٗ ػٓ 

ؽش٠ك حٌظؼٍُ حٌظـٕزٟ ٠غٍه عٍٛوخص طـٕز١ش رغزذ حٌخٛف حٌّشطزؾ رخٌلذع. 
2

 

ٚلٍش حٌذحفؼ١ش  طظٙش أػشحع أخشٜ وخٌفظٛس حٌؼخؽفٟ، ٚاػخفش اٌٝ ػشع حٌظـٕذ     

ٔلٛ حٌؼًّ أٚ ٔشخؽخص أخشٜ كخٌش حالعظٕفخس حٌذحثّش حٌظٟ طظٙش ِٓ خالي حٌّزخٌغش فٟ 

ؼخد ػٓ آخش٠ٓ ٠ّٚىٓ أْ ظحطخخر حٌل١طش ٚحٌلزس، اكغخط حٌشخض حٌّظذَٚ رخٌؼضٌش ٚار

ٍٔخض فٟ حألخ١ش اٌٝ أْ حٌظـٕذ ٠ؼًّ وآ١ٌش ِٛظفش ١ٌ٢خص دفخػ١ش حٌغشع ِٕٙخ طفخدٞ 

 حس.طٕخرس حٌظىش

 Syndromeأعشاض فشط االصتثاسج )انتُارس انعصثي أعاشي(  - ج

neurovégétatif: 

طؼُ ِـّٛػش أٚ ِـًّ حألػشحع حٌّظؼٍمش رفشؽ حٌٕشخؽ حٌؼظزٟ حإلػخشٟ ٚحٌظٟ      

طظٙش ٔظ١ـش ٌٍشػذ ٚحٌزػش ٚحٌٍٙغ حٌظٟ ٠ظزق ػ١ٍٙخ حٌشخض رؼذ طؼشػٗ ٌٍظذِش ك١غ 

طش رؤػشحع فشؽ حالعظؼخسس طىْٛ ٔظ١ـش ٌٍّؼ١شحص ٔـذ أْ اػخدس حٌّؼخ٠شش حٌظذ١ِش حٌّشطز

ش ِؼزظش فٟ حٌزحوشس وآػخس أٚ حٌظٕز١ٙخص حٌّشطزطش رخٌلذع ٚحٌظٟ طزمٝ ػٍٝ شىً آػخس روشح٠ٚ

طٙذد َٔٛ حٌؼل١ش ػٕذِخ ٠ؤطٟ ػٕظش ٚحلؼٟ ٌظٕش١طٙخ فٟ ح١ٌمظش. غ١ش ك
3

 

 

 
                                                           
1
 - L. crocq, Ibid,1992, P 60. 

2
- C. Damiani,Ibid, 1997, P 134. 

3
 - Ithem, 1997, P 119. 
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 عالج انصذيح انُفضيح:-8

 ػالؽ حٌظذِش ٌٚىٓ فٟ حٌٕٙخ٠ش ٠ـذ أْ طظىخًِ ِغ رؼؼٙخ: طظٕٛع ِلخٚس

 انعالج انذوائي: -1-6     

ٚرٌه ِٓ أؿً  PTSDْ حٌؼالؽ حٌذٚحثٟ ٠شىً حٌّشكٍش حألٌٚٝ ٚحألعخع١ش فٟ ػالؽ ا     

 طخف١ف حٌؼٛحسع حٌّئٌّش ٚطغ١ًٙ ػ١ٍّخص حٌؼالؽ حٌٕفغ١ش ٚلذ أظٙشص حٌذسحعخص فخثذس.

حٌظٟ طؼزض فؼخ١ٌظٙخ فٟ ػالؽ ٘زح حالػطشحد ِٕٚٙخ ِؼخدحص ٕ٘خن رؼغ حألد٠ٚش      

٠زذأ ٠ٚزظ١ٍ١ٓ )طش٠ز١ضٚي( ظش)ٔفشح١ًٔ( ٚحأل١ِزشح١ِٓ حالوظجخد ػالػ١ش حٌلٍمخص ِؼً حأل١ِ

خص طغ١شس ٚطض٠ذ ٘زٖ حٌـشػخص رخٌظذسؽ كظٝ طظلغٓ حٌلخٌش ِغ ِشحػخس حٌؼالؽ رـشػ

عطش حٌفلض حٌؼ١خدٞ ٕٚ٘خن غ١ش حٌّشغٛد ف١ٙخ خخطش ػٍٝ حٌمٍذ ٚ٘زح رٛح ح٢ػخس

١ٓ ِٛٔـّٛػش أخشٜ ِٓ حألد٠ٚش ٟٚ٘ كذ٠ؼش ٔٛػخ ِخ ٚطغّٝ ِخٔؼخص حعظ١شحد حٌغ١شٚط

١ٓ ٚحٌفٍٛفٛوغخ١ِٓ ٚغ١ش٘خ ٚ٘زٖ ظحالٔظمخث١ش ِؼً حٌفٍٛوغ١ٓ ٚحٌغ١ظخٌٛرشحَ ٚحٌزخسٚوغ

 حٌّـّٛػش طظ١ّض رؤْ أػشحػٙخ حٌـخٔز١ش ألً ٚطمزٍٙخ أفؼً.

حٌّغخػذس فٕزوش ِٕٙخ ِؼخدحص حٌمٍك ِؼً حٌزشحصٚالَ )صحٔخوظ( ِٚؼخدحص  حألد٠ٚشأِخ      

حٌظشع ِؼً وخسرخِخص٠ٓ. 
1
  

 انعالج انُفضي: -1-4     

ٌؼالؽ ٠ـذ أْ ػٕذِخ ٠ظٙش حالػطشحد ِخ رؼذ حٌظذِش ٕ٘خن ِغؤٌظ١ٓ أعخع١ظ١ٓ فٟ ح     

ً أٚ اػخدس ؼشع حٌّشػٝ ٌٍلذع حٌظذِٟ ِٓ خالي طم١ٕش حٌظخ١طئخز رخٌلغزخْ، أْ ٔ

 حٌظـشرش رشىً كٟ ٚ٘زح حٌظؼش٠غ ٠ـذ أْ ٠ىْٛ:

 : وطش٠مش حٌؼالؽ حٌظفـ١ش٠ش أٚ ِخ ٠غّٝ رخإلغشحق.شذيذ -6

: وطش٠مش اصحٌش حٌلغخع١ش حٌّٕظّش، أْ ٔؼٍُ حٌّشػٝ ؽشق طذر١ش. حٌشذس تذسيجي -4

 ػٓ ؽش٠ك حٌظؼشع حٌشذ٠ذ ٌٍلذع.

                                                           
1
 - H.T.Kapplan et B.J. Sadock,livre de poche de psychiatrie clinique traduction et adaptation 

française de S.lvanov,edit Masson ,paris 1998, P 88. 
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 طم١ٕش حالعظشخخء. -0

طظؼٍك رخٌظذِش حٌٕفغ١ش أػشحػٙخ ٚٔظخثـٙخ ٠ظز١ٓ ٚحػظّخدح ػٍٝ ِخ عزك روشٖ ِٓ طفخط١ً 

أْ كذع حالغظظخد ٠خٍك خزشحص طذ١ِش عٍز١ش ٌذٜ أغٍذ حٌؼلخ٠خ ٚ٘زح ِخ عٕظطشق 

 حٌظخٌٟ. ًا١ٌٗ فٟ حٌفظ
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صؼضذٌ ؽ٠ٌّز ثالغضٚجح ٕىً ِٓ إٔىجي ثٌؾٌثةُ ثٌضٟ صُْ دؤلٚٝ هًؽجس ثٌؼٕف      

ثٌّٛؽٗ ٔقٛ ثٌٌّأر، ٌّج ٌٙيٖ ثٌؾ٠ٌّز ِٓ آعجً٘ج ثٌٕف١ْز، ثٌؾْو٠ز، ثؽضّجػ١ز ٚثٌؼالةم١ز 

 ػٍٝ ثٌٌّأر ٚثألٌّر ٚثٌّؾضّغ.

ٌٚفُٙ فم١مز ؽ٠ٌّز ثغضٚجح ِٚج ٠ٕضؼ ػٕٙج ِٓ آعجً ػٍٝ ثٌٞق١ز صمَٛ دئػطجء دؼٜ      

 ز.١قفم١مز ٘يث ثٌفؼً ٚػٛثلذٗ ػٍٝ ثٌٞ ثٌضؼج٠ًف ثٌضٟ صْجػؤج ِٓ ثٌضمٌح إٌٝ

 مفهىو االغتصبة: -1

 نغخ: - أ

ػٍٝ ٕٟء لٌٙث،  ثٌفؼ6ً غٚخ، ٠غٚخ، غٚذج، غٚذٗ ِِٓٚوً ثالغضٚجح      

ٚلٌٙث . إىث ٍٔٝ دٙج وٌ٘ج ٚثغضٚذٙجغجٙخ ثٌٌّأر ،ث ٚظٍّج ٌٙثغضٚخ ٕٟء، أميٖ ل
1 

 اصطالحب: - ة

ثٌؾِٕ و١ٍّٛز ١ٌٍْطٌر ٚثٌضقىُ ػًّ ِٓ أػّجي ثٌؼوٚثْ، ف١ظ ٠ْضنوَ ثٌّضؼوٞ      

 ٚثٌق٠ ِٓ لوً ثٌٞق١ز. 

 مىعىػخ انطت انؼقهً: فً ٌؼشف - ج

، ٚ٘ٛ ثالػضوثء ثٌؾْٕٟ أوغٌ ٚف١ٖز ٠ؼجلخ ػ١ٍٗ ثٌمجْٔٛ، ٚ٘ٛ ثمضٌثق ؽْٕٟ ؽ٠ٌّز     

ؼٕف، ثإلؽذجً، ، ػٓ ٠ٌٟك ثٌآمٌِّٙج وجٔش ٟذ١ؼضٗ، ٠ضؼٌٛ ٌٗ ثٌٖن٘ ِٓ ٌٟف 

 ثٌضٙو٠و، ثٌّفجؽؤ.

 :1983ػشفه مىسجبن  - د

ج، إِج دجّضنوثَ ثٌمٛر أٚ "ثالصٚجي ثٌؾْٕٟ ِغ ثٌِأر ًغّج ػٕٙ٘ٛػٍٝ أْ ثالغضٚجح      

ً أٚ دجإلً٘جح، ٚهٚثفؼٗ ِوث٘ج ٠ذوأ ِٓ ّٛء ثٌفُٙ ٌٍٛظ١فز ثٌؾ١ْٕز إٌٝ ػّك ثٌؼوثة١ز دجٌق١

ٔقٛ ثإلٔجط". 
2

 

                                                           

5791،المنجد في اللغة و اإلعالم ،دار دمشق،بيروت- 1  
2
 .88-84، ٗ 4551،هثً ثٌفىٌ ثٌؾجِؼٟ،ٌِٚ،هٟ،ثغضٚجح١ّىٌٛٛؽ١ز  ثٌّٕؼُصٛف١ك ػذو  - 
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 6نالغتصبةوظشح انقبوىن  -٘ـ

٠ؼٌف ػٍٝ أٔٗ ٟٚء أ٠ز ثٌِأر ٟٚتج صجِج غ١ٌ ٌِٖٚع هْٚ ًٝج٘ج ٚصضٛفٌ ف١ٗ عالعز      

6ٌٟٕٚ 

 انفؼم انمبدي: -1

 ثٌٌّأر ؽّجػج ٟذ١ؼ١ج صجِج. ثٌّضُٙ فؼً ٠ضّغً فٟ ٟٚء ِٚؾجِؼز ٠ٖضٌٟ أْ ٠مغ ِٓ ثٌفجػً

 اوؼذاو انشضب: -2

جٟٔ إٌٝ لغ دغ١ٌ ًٝج ثألٔغٝ ّٛثء صًٛٙ ثٌؾثال ٠ٛؽو ثغضٚجح إال إىث فًٚ ثٌٛ     

ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز دجّضؼّجي ثٌمٛر ثٌّجه٠ز أٚ ثٌمٛر ثألهد١ز أٚ ثإلوٌثٖ أٚ ثٌّذجغضز أٚ دجٌّىٌ 

 ٚثٌق١ٍز. 

 ىبئً:انقصذ انج -3

صٙو٠و ثٌٞق١ز ِغال أٚ صٛػو٘ج أٚ ٌؾٛءٖ  ٝٔضجةؼ ٚظٌٚف ثٌفؼً إىث أْ ٌؾٛء ثٌفجػً إٌ     

ً لوًصٙج ػٍٝ ثٌّمجِٚز صذ١ٓ لٚو ثٌفجػً غ١ٍّّز صؼطً إًثهصٙج ثإلِضٕجػ١ز ٚصإٌٝ ثّضؼّجي ٚ

١ٔٚضٗ ثٌؾٕجة١ز. 
1 

 مفهىو جشٌمخ االغتصبة: -2

ثالػضوثء ػٍٝ ثٌؼٌٛ ؽْجِز، ٟٚ٘ صٖىً صؼضذٌ ؽ٠ٌّز ثالغضٚجح إفوٜ إٔو ؽٌثةُ      

فٟ ثٌٛلش ٔفْٗ ثػضوثء ػٍٝ ثٌق٠ٌز ثٌؼجِز ٚثػضوثء ػٍٝ فٚجٔز ؽُْ ثإلْٔجْ، ٚلو ٠ىْٛ 

ِٓ ٕؤٔٙج ثإلٌٝثً دجٌٚقز ثٌؾْو٠ز ٚثٌٕف١ْز ٚثٌؼم١ٍز، ٟٚ٘ ثػضوثء ػٍٝ ثٌٌٖف ٚلو 

١ز، فٟٙ إىْ صِّ دجالّضمٌثً ثٌؼجةٍٟ فٟ ثٌّؾضّغ، وّج أٔٙج لو صؼضٌٛ أِِٛز غ١ٌ ٌٕػ

ؽ٠ٌّز صِّ أِٓ ثٌّؾضّغ دجإلٝجفز إٌٝ أٔٙج ثلضٌثف أٌِ ِقٌَ فٟ وً ثأله٠جْ ٚثٌٌٖثةغ 

 ٚثٌمٛث١ٔٓ.

 
                                                           

43، ٗ 4555ّؼو ّّه ٌٍّطذٛػجس ثٌمج١ٔٛٔز ٚ ثالؽضّجػ١ز ،ٌِٚ،هٟ،ٌٛ، ؼأفّو ِقّو دوٚٞ، ؽٌثةُ ثٌ       -1
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 انؼىامم انمغبػذح فً اوتشبس جشٌمخ االغتصبة: -3

 صضّغً ف١ّج 6ٍٟ٠     

 انهجشح انشٌفٍخ إنى انمذن: -1

أعذضش ثٌوًثّجس فٛي صؤع١ٌ ثٌٙؾٌر ث٠ٌٌف١ز ػٍٝ ثٌٍْٛن ثالؽضّجػٟ ٚىٌه الدضؼجه  فمو     

 ثإلْٔجْ ػٓ ِٟٕٛٗ ثألٚي دئمالي ثٌٌٚثد٠ ثٌٖن١ٚز ٚثٌؼجة١ٍز.

 انحضبسح انمذوٍخ: -2

غ١جح ثٌٌلجدز ثالؽضّجػ١ز ٚثٌىغجفز ثٌْىج١ٔز ِّج ٠ؾؼً ثٌفٌه ٠ٖؼٌ أٔٗ ٝجةغ فٟ ِق٠١      

دؼُٞٙ ثٌذؼٜ ٘يث ِج ٠ٖؾؼُٙ إٌٝ ثلضٌثف أفؼجي ثٌؼٕف ٝنُ ال ٠ؼٌف ثٌٕجُ ف١ُٙ 

 ٚثإلً٘جح.

 انكثبفخ انغكبوٍخ: -3

صىغٌ ثٌؾٌثةُ دٖىً ػجَ ٚؽٌثةُ ثٌؾ١ْٕز دٖىً مجٗ فٟ ثٌّوْ ٔض١ؾز ثٌىغجفز ثٌْىج١ٔز      

ِٚج ٠ٕضؼ ػٕٙج دجالٍهفجَ فٟ ثٌٖٛثًع ٚأ٠ٞج فٟ صؤع١ٌ٘ج ػٍٝ ثٔضٖجً ثٌؾ٠ٌّز فٟ ثٌّوْ 

ف ٚ٘ٛ ػجًِ ثٌضم١ٍو. أوغٌ ِٕٗ فٟ ث٠ٌٌ
1

 

 فً األعشح:دوس انىانذٌه  -4

 .ثٌضٕٖتز ثالؽضّجػ١ز ثٌنجٟتز 

 ٟ ِٓ الق أٚ فٌثق ٚإِج ٠ٍجهر ثٌّٕجٍػجسثٌنالفجس ثأل٠ٌّز ِٚج ٠ٕضؼ ػٕٙج 

 إٌٝ ثألٚاله. آعجً٘جثٌَٚؽ١ز ٌضٕمً 

 .ًصقوط ثألٌّر فٟ ثألًِٛ ثٌؾ١ْٕز أِجَ ثٌطف 

 ثٌضٌد١ز ثٌو١ٕ٠ز ٚثٌٌٚف١ز ٌٍطفً ٚصؼ٠ٌفٗ دّج ٘ٛ ِذجؿ ِٚج ٘ٛ ِقٌَ ٚػوَ إّ٘جي 

 

                                                           
1
 8002، 4ٚ ثٌض٠ٍٛغ،ٟ ثٌٌٕٖٚ  6هًثّز صج٠ًن١ز ٔف١ْز ثؽضّجػ١ز،ِؾو ثٌّؤّْز ثٌؾجِؼ١ز ٌٍوًثّجسثغضٚجحٔٙٝ ثٌمٌٟجفٟ، - 

، ٗ822-830.  
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 ً ِٟٓ ثٌفٌه ِٓ ثٌضٌهٞ فٟ ثٌوًن ثألّفص١ٌّل ثٌّذجها ثٌٌف١ؼز ثٌضٟ ٠قّ 

ثٌؼاللجس ثٌؾ١ْٕز ثٌي١ِّز.  
1

 

 انحشمبن انؼبطفً:  -5

ِفىىز، أٚ فٟ غ١ٌ ِْضمٌر ٔف١ْج وؤْ صىْٛ ثٌؼجةٍز ثٌفضجر ثٌضٟ صٕٖؤ فٟ أّٚجٟ ػجة١ٍز  إْ 

ٕؾجً ٌٚٙثع هثةُ، أٚ أْ ٠ىْٛ أفو ث٢دجء ِض٠ٍْ ٚٔجدي ٌٍذٕش، أٚ صىْٛ ثٌؼاللز د١ّٕٙج 

ِٞطٌدز أٚ ِٕؼوِز، ٘يٖ ثٌؼٛثًِ لو صؾؼً ثٌفضجر ِضؼطٖز إٌٝ ثٌقٕجْ ٚثٌؼطف، ِّج 

٠وفؼٙج إٌٝ ثالًصذجٟ دؼاللز ػجٟف١ز ِغ أٞ ًؽً ٠مذً ىٌه ٚ٘يث ِٓ أؽً صؼ٠ٜٛ ثٌقٌِجْ 

ػٕوِج صٌفٜ ثٌفضجر  ثٌيٞ صؼ١ٖٗ، ٚ٘ضٗ ثٌؼاللز لو صْذخ فٟ فموثْ ٌؼي٠ًضٙجثٌؼجٟفٟ 

ِّجًّز ثٌؾِٕ ِغ ثٌٌؽً
2

 

 تأخش عه انضواج: -6

إْ أّذجح صؤمٌ ّٓ ثٌَٚثػ ٌٗ أعٌ فٟ ثٔضٖجً ظجٌ٘ر ثالغضٚجح ِٓ غالء عّٓ      

ثًٌّٙٛ ٚغالء عّٓ ثٌٖمك ٚثٌّْجوٓ ٚثًصفجع ْٔذز ثٌضؼ١ٍُ ػٕو ثٌفضجر ًٚغذز دؼٜ ثٌفض١جس 

ثٌؼّٕٛز،  صىْٛفٟ ثٌٖجح ثٌغٕٟ وٍٙج ٘يٖ ثألّذجح صؤهٞ دضؤمٌ ّٓ ثٌَٚثػ ٚثٌٕض١ؾز 

 ػٓ ٔظجَ ثٌَٚثػ إال ٚ٘ٛ ثٌّْجوٕز دوْٚ ٍٚثػِٚقجٌٚز دؼٜ ثٌٖذجح إ٠ؾجه دو٠ً 

 وعبئم اإلػالو: -7

ٌّج ٠غذضٗ ِٓ دؼٜ ثٌّٛثه ثإلدجف١ز ٚػٌٝٗ ٌؾْو ثٌٌّأر ػج٠ًج ٚثّضنوثَ ؽُْ ثٌٌّأر      

ٌٍض٠ٌٚؼ ٚثٌٍْغ ٚثألفالَ ٚثألغجٟٔ فٙٛ ٠ذؼظ ًّجٌز ِؤهث٘ج أْ ثٌؾُْ ػذجًر ػٓ ؽْو 

الَ ِٚج ٠ؼٌٝٗ ِٓ ِغ٠ٌجس ؽ١ْٕز ثٌوٚثفغ ٍِٟء دئغٌثءثس ٚٔوثءثس ثٌّضؼز، ١ٖ٠ٌٚ ثإلػ

 ٌوٜ ثٌّضقٌٓ. ثٌّىذٛصز

 انخمش وانمخذساد: -8

أعذضش ثٌوًثّجس ثٌّنضٍفز أْ ثإلهِجْ ػٍٝ ثٌنًّٛ ٚثٌّنوًثس ٌٙج هًٚ ٘جَ فٟ      

َ دٙيث ثٌٍْٛن ثإلؽٌثِٟ ٚصؼضذٌثْ ثًصىجح ؽ٠ٌّز ثغضٚجح إى أْ ٌٙج صؤع١ٌ ػٍٝ ثٌم١ج
                                                           

1
 .421ٗ ،4552 ،2ّز ٚ ثٌّؼجٌٙر،ثٌوثً ث٠ٌٌّٚز ثٌٍذٕج١ٔز،ٟثغضٚجح ثإلٔجط فٟ ثٌّؾضّؼجس ثٌمو٠ثٌّؾوٚح، أفّو ػٍٟ  - 

  822ٗ،4541،  4، ثالٌِثٛ ثٌؼٚجد١ز ٚ ثٌي٘ج١ٔز ٚ إٝطٌثدجس ثٌٍْٛو١ز، هثًثٌمٍُ د١ٌٚس ، ِٟقّو م١ٌ ثًٌَثهف١ًٚ  -
2
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فموثْ ثٌّؾٌَ ٌؼمٍٗ ٚػوَ فضؤه٠جْ إٌٝ  ثٌّٕقٌفػٓ ٖٔٛء ٘يث ثٌٍْٛن  ًِ ثٌّْؤٚيجثٌؼ

إٝؼجف لوًثصٗ ػٍٝ ثٌضقىُ فٟ ًغذجصٗ.  ٚ صمو٠ٌٖ ٌٍّْؤ١ٌٚز
1

 

 تحشٌش انمشأح: -9

ٌِٙج ١ّٚقْٓ ضثػضذٌ أْ صق٠ٌٌ ثٌٌّأر مالٙج ٌٙج ِٓ وً ِضجػذٙج ٚأْ ثٌٌؽً ١ّق     

ػجَ ٚثٌؾٌثةُ ثٌؾ١ْٕز دٖىً مجٗ  ِؼجٍِضٙج ٌٚىٓ أهٜ ىٌه إٌٝ ثٔضٖجً ثٌؾٌثةُ دٖىً

)ثالغضٚجح( ألْ صقًٌ ثٌٌّأر ؽؼً ثٌٛٙٛي إ١ٌٙج ّٙال ِٓ ؽجٔخ ثٌّغج٠ٌِٓ، ٚوجْ 

ٌضقًٌ ثٌٌّأر ٚثٌوػٛر إٌٝ ف٠ٌز ثٌّّجًّز ثٌؾ١ْٕز هًّٚ٘ج فٟ هفغ دؼٜ ثألٕنجٗ 

ػٞٛٞ صٕجٍّٟ ٕٚؼًٛ دجٌو١ٔٚز ٚػؾَُ٘ ِّٓ  يٞ ٠ؼجْٔٛ ِٓ ثٌىذظ ثٌٕجٕب ػٓ وذظثٌ

٠فضٌلْٛ إٌٝ ثٌّذجهأر فٟ ِٛٝٛع ثٌؾِٕ، الًصىجح ثٌؾٌثةُ ثٌؾ١ْٕز ِٚٓ د١ٕٙج 

ثالغضٚجح. 
2
  

 دوافغ االغتصبة: -4

 اإلصاحخ نهؼذوان: - أ

٠ٙوف إعذجس ث١ٌْطٌر ٚثٌضقىُ فٟ ثٌٞق١ز، وّج ٠ؼًّ ػٍٝ إّٕجه٘ج ٚإىالٌٙج ٚصىْٛ      

٠ض١َّ ثالػضوثء ثٌٕجّخ ػٓ ٘يث ثٌوثفغ ٔٛع ِٓ ثٌمْٛر فٟ ثٌضؼجًِ ِغ ثٌوٚثفغ ثٌؾ١ْٕز ألً ٚ

 ثٌٞق١ز. 

 انؼذوان انجىغً انغبدي: - ة

هثفؼج أّج١ّج  ٚ٘ٛ ِٓ أػٕف ٚإٔو هٚثفغ ثالغضٚجح ٚأٔٛثػٗ أ٠ٞج، إى صؼضذٌ ثٌْجه٠ز     

 ٠غذش ِٓ مالٌٗ ثٌّغضٚخ ػوٚث١ٔز ثصؾجٖ ثٌٌّأر ٠ٚؾو فٟ ِمجِٚز ثٌٞق١ز ٌٗ ِضؼز ٚإعجًر.

 انتؼىٌض:   - ج

٠ٚٙوف ثٌّغضٚخ ِٓ ًٚثء صقم١ك ٘يث ثٌوثفغ ثٌّضّغً فٟ ثٌض٠ٌٚـ ػٓ ِٖجػٌ      

ثٌٕم٘ ٚثٌو١ٔٚز ثٌضٟ ٠قِ دٙج ثٌّغضٚخ، ف١قجٚي إعذجس ػىِ ىٌه، ف١قجٚي صق١ْٓ 

                                                           
1
 .20، ٗ 4552 ثٌؾجِؼٟ،ثإلّىٕو٠ًز،هٟ،١ّىٌٛٛؽ١ز ثإلغضٚجح،هثً ثٌفىٌ ػذو ثٌّٕؼُ صٛف١ك، - 

2
 .415،ٗ ىوٌٖ  ذكٌِؽغ ّػٍٟ ِؾوٚح،  أفّو - 
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ػٓ ٔفْٗ ٚإعذجس ًؽٌٛضٗ ٠ٚىْٛ هثفغ ثٌؼوثة١ز ألً صم٠ٌذج فئىث لجِٚضٗ ثٌٞق١ز فئٔٗ ًٙٛصٗ 

 ٠ضٌوٙج. 

 االعتحىار: - د

١ٖ٠ٌ ثٌّٚطٍـ إٌٝ أٞ فٌه ٠ٍْه ٍّٛوج ٌُ ٠ضفك ػ١ٍٗ د١ٓ أفٌثه ثٌّؾضّغ أٞ ال ٠نٞغ      

٠ٕٖؤ ِٓ ه ٌٌٍّؼج١٠ٌ ٚثألػٌثف ٚثٌؼجهثس ٚثٌضمج١ٌو ٚثٌم١ُ ثألمالل١ز ٚثٌو١ٕ٠ز ٌٍّؾضّغ، ٚى

مالي ػوَ ثصَثْ ثٌٕفْٟ أٚ ثٔقالي أماللٟ أٚ صٕٖتز ثٌفٌه فٟ د١تز ِومٍز أمالل١ج، فىً 

ثٌؼٛثًِ صضفجػً ف١ّج د١ٕٙج ٚصؾؼً ثٌّغضٚخ ٠ْؼٝ إٌٝ صقم١ك وً ِج صٍمجٖ فٟ صٕٖتضٗ 

ِؾْوث إ٠ج٘ج فٟ ٕىً ِٓ  ،ثالؽضّجػ١ز ث١ٌْتز، ٚػوَ ِغٌٛٗ ٌّؼج١٠ٌ ٚل١ُ ٘يث ثٌّؾضّغ

إٔىجي ثٌٍْٛن ثإلؽٌثِٟ ِٚٓ د١ٕٙج ؽ٠ٌّز ثغضٚجح. 
1

 

 أوىاع االغتصبة: -5

 صضني ؽ٠ٌّز ثالغضٚجح إٔىجال ِؼ١ٕز ٔيوٌ٘ج ػٍٝ ثٌٕقٛ ثٌضج6ٌٟ

 االغتصبة انغضجً: - أ

٠ىْٛ ثٌؾِٕ ١ٍّٚز ٌٍضؼذ١ٌ ٚثٌضنٍ٘ ِٓ ِٖجػٌ ثٌغٞخ  ثغضٚجحفٟ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ      

 ٠ٚض١َّ ٘يث ثٌٕٛع دّج 6ٍٟ٠ٚثٌغًٛر ٚثالٔضمجَ ٚثٌغؤً. 

 .ثٌمٛر ثٌؾْو٠ز، صىْٛ لٛر ثٌؾجٟٔ ص٠َو ػٍٝ لٛر ثٌٞق١ز ٌوًؽز ٍِقٛظز 

  ٠ؼضذٌ ثٌؾِٕ فٟ ٘يٖ ثٌقجٌز ١ٍّٚز ١ٙ٠ٓ دٙج ثٌؾجٟٔ ٝق١ضٗ، دجٌق٠ ِٓ ٕؤٔٙج

 ٚثفضمجً٘ج.

 ٌٕٛع ٠ىْٛ غ١ٌ ِنط٠ ٚثٔوفجػ١ج ِٚضًٙٛث، ف١ظ ٠ىْٛ ثٌؾجٟٔ فٟ فجٌز إْ ٘يث ث

 ِٓ ثٌغٞخ ٠ٚؼجٟٔ ِٓ إفذجٟ.

 .٠ْضنوَ ثٌؾجٟٔ ٌغز دي٠تز ِغ ٝق١ضٗ ٚػذجًثس فجفٖز 

                                                           
1
 .21-28ٗ، 4552،ٌِؽغ ّذك ىوٌٖصٛف١ك ػذو ثٌّٕؼُ ، - 
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  ٍ٘إْ ثػضوثء فٟ ٘يث ثٌٕٛع ال ٠ْضغٌق إال ٚلضج ل١ٌٚث ْٔذ١ج، ٌٚىٓ ِغ ىٌه ٠ضن

 ثٌّغضٚخ ِٓ ثٌغٞخ ثٌّىذٛط دوثمٍٗ. 

 ثبنقىح:االغتصبة  - ة

 6ٍٟ٠ صؼضذٌ ثٌمٛر ػجِال دجًٍث ٠وفغ ثٌّؾٌَ إٌٝ ثًصىجح ؽ٠ٌّز ٠ٚض١َّ ٘يث ثٌٕٛع دّج

 .ٗ٠ٖؼٌ ثٌّغضٚخ دؼوَ ثٌضؤوو ِٓ هًٖٚ ثٌؾْٕٟ، ٠ٚقضجػ إٌٝ إعذجس ًؽٌٛض 

 .٠قضمٌ ٔفْٗ ٠ٚىٌ٘ٙج ٠ٖٚؼٌ دؤٔٗ ِنٕظ، وّج ٠ىٌٖ ثٌٌّأر ًٚؽجي أل٠ٛجء 

 ِْٛضٛثفمج ثؽضّجػ١ج دٚفز ػجِز، ٠ٚؼٌف ػٍٝ أٔٗ ٘جها ٌٚط١ف ِغ ػجةٍضٗ  ٠ى

 ٚؽ١ٌثٔٗ، ٌٚىٕٗ ِضٌهه ثٔفؼج١ٌج.

 .٠مَٛ دجالغضٚجح ػٓ ٠ٌٟك ثٌضٙو٠و، ٠ٕٚضظٌ ثٌؼطف ٚثٌمذٛي ِٓ ثٌٞق١ز 

 .فٟ ٘يث ثٌٕٛع ِٓ ثٌؾٌثةُ ٠ؾٌٞ ثٌضنط٠١ ٌٙج 

 االغتصبة انغبدي: - ج

ؽ١ٓ فٟ صؼذ١ٌ ؽْٕٟ ٚثفو ٠ٚطٍك ػ١ٍٗ ٠ىْٛ ثٌؼوٚثْ ٚثٌٌغذز ثٌؾ١ْٕز ِّضَ     

ثٙطالؿ ثٌْجه٠ز، ٚثٌضٟ صؼضذٌ ثٌقجٌز ثٌضٟ صىْٛ ف١ٙج ثٌٍير ثٌؾ١ْٕز ٌِصذطز ثًصذجٟج 

ِذجٌٕث دجٌوثفغ ٔقٛ إٙجدز ثٌٖن٘ ثٌيٞ ٠ّجًُ ِؼٗ ثٌْجهٞ ٖٔجٟٗ ثٌؾْٕٟ دجٌؾٌثؿ 

 : أٚ ثٌضؼي٠خ أٚ ثٌمضً ٠ٚض١َّ دجٌنٚجة٘ ثٌضج١ٌز

 ٞثػضوثء ػٍٝ ثٌٞق١ز  دؤػّجي ٟٚمُٛ ٠ًَِز أعٕجء ٠ض١َّ ثالغضٚجح ثٌْجه

 س فجهر.وجٌضؼي٠خ دجأل

 .٠ض١َّ ثٌّغضٚخ دفْجه ؽْٕٟ ٚد١ًّ ٚثٝـ إٌٝ صؼي٠خ ثٌٞق١ز 

 .٠ؾو ِضؼز فٟ ِمجِٚز ثٌٞق١ز ٌٗ، ف١ّؼٓ فٟ إ٠الِٙج ٚصؼي٠ذٙج 

  ٠ذجٌغ فٟ فٌٛ ١ّطٌصٗ ٚصقىّٗ فٟ ٝق١ضٗ ٠ٚقٌٗ ػٍٝ أْ ٠ؾؼً ثٌّّجًّز

 مجٝؼز ٌٗ صّجِج.

 ضٌن آعجً ؽ١ْٕز ؽْو٠ز ػٍٝ ثٌٞق١ز دقٌلٙج د١ْؾجًر ٚإىث دٍغ أٚػ ١ّجهصٗ ػٕو ٠

 ػوَ ِمجِٚضٗ ثٌٞق١ز ٌٗ فئٔٗ ٠ٍؾؤ إٌٝ لضٍٙج. 
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 اغتصبة انمحبسو: -د

صضىْٛ ٘يٖ ثٌّؾّٛػز ِٓ ثٌّؾ١ٌِٓ ِٓ إٔنجٗ ِٓ ِنضٍف ثٌّؾّٛػجس ثألمٌٜ      

ٌٚىُٕٙ ثًصىذٛث إٌٝ ؽجٔخ ؽٌثةُ ثغضٚجح ؽٌثةُ ثٌَٔٝ دجٌّقجًَ ٚثٌٖٟء ثٌٛف١و ثٌي٠ٓ 

٠نضٍفْٛ ف١ٗ ػٓ دم١ز ثٌّؾّٛػجس أْ ثٌٌّٛ ثٌيٞ ٠وفغ إٌٝ ثًصىجح ثٌؾ٠ٌّز ثٌؾ١ْٕز ٠ذٍغ 

ث٠ّٛجء ٔف١ْج ٚػٚذ١ج ِٚٞطٌدْٛ ػجٟف١ج. ألٚجٖ ػٕو ٘يٖ ثٌّؾّٛػز فٙٛ غ١ٌ 
1
  

 وثؼذ االغتصبة: انمشأح ػىذ سدود أفؼبل -6

 انمشأح أثىبء االغتصبة: سد فؼم - أ

  .ٜثٌؼٕف ثٌؾْوٞ ِغً ثٌٌٞح أٚ ثٌؼ 

 ثٌٌٚثك. 

  .ٗثّضؼّجي أٍّٛح ثٌٕمجٓ ٚثٌّْجِٚز ٌٍنال 

  فجةٜ.ثّضؾالح ػطف ثٌّغضٚخ ِٚنجٟذز إْٔج١ٔضٗ وجإلهػجء أٔٙج فجًِ أٚ أٔٙج 

 انضحٍخ مجبششح ثؼذ االغتصبة: سد فؼم - ة

صضٕٛع صٌٚفجس ثٌٞق١ز دؼو ثالغضٚجح ِذجٌٕر ٚال ٠ّىٓ فٌٚ ٘يٖ ثٌضٌٚفجس      

دً لو ٠ىْٛ ثإلفْجُ أف١جٔج إفْجّج دجٌفٌؿ ٚثٌْؼجهر ٌٍٕؾجر ٚثٌذمجء ػٍٝ  ٚثألّٝدجٌقَْ 

ٓ أْ صذىٟ، صٌٚك ل١و ثٌق١جر، ِٚٓ ٕ٘ج ال ٠ّىٓ فٌٚ ٘يٖ ثالٔفؼجالس، فئْ ثٌٞق١ز ٠ّى

 صٖؼٌ دجألٌُ.  صٞقه أٚأٚ صٌصؾف، ٠ّىٓ أْ صضُْ دجٌٙوٚء ثٌّطٍك ِٚٓ ثٌّّىٓ أْ 

 انمشأح ثؼذ االغتصبة: سد فؼم - ج

صْضٌّ ٔضجةؼ ثالغضٚجح ػٍٝ ثٌٌّأر ِور لو صطٛي أٚ لو صمضٌٚ ٔظٌث ٌضى١ف ثٌٌّأر ِغ      

 ِٖىٍضٙج ِٚقجٌٚز إ٠ؾجه ثٌقٍٛي ٌٙج. 

ٚلو ىوٌ ثألٟذجء ثٌٕف١ْْٛ أْ أٚي ٌِٛ ٠ّىٓ أْ صٚجح دٗ ثٌٌّأر دؼو ثالغضٚجح      

٘ٛ "ثٝطٌثح ثٌٞغ٠ ِج دؼو ثٌٚوِز".
2 

                                                           
1
 .822-882،ٗ ٌِؽغ ّذك ىوٌٖأفّو ػٍٟ ثٌّؾوٚح ، - 

218-210،ٌِٗؽغ ّذك ىوٌٖ، ٔٙٝ ثٌمٌٟجؽٟ-- 
2
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ٟ٘ ثألفالَ ٚثٌىٛثد١ِ ثٌضٟ صٕضجدٗ  PTSDٚأٚي ِج ٠ْجػو ػٍٝ وٖف ث٠ٌٌّٜ دـ      

٠ْض١مع ٚلو  أعٕجء ثٌَٕٛ، ٚوٍٙج صؼ١و ث٠ٌٌّٜ إٌٝ ثٌّٛلف ثٌيٞ فٍش دٗ ثٌٕىذز ف١ٗ ٚإىث دٗ

ٚثٕضو فَػٗ.  أمٌٜأميٖ ثٌٌػخ ٌِر 
 

 :مشبػش انمغتصجخ ثؼذ االغتصبة -7

صضٕٛع ِٖجػٌ ثٌّغضٚذز دؼو ثالغضٚجح د١ٓ إفْجُ دجٌٚوِز ٚػوَ ثٌضٚو٠ك ٌّج      

 فًٚ ِٚٓ د١ٓ ٘يٖ ثٌّٖجػٌ ٔيوٌ ِج 6ٍٟ٠

 االكتئبة واالوتحبس: - أ

ْ ٚدؤٔٙج َٙج دجٌقف١صٕضجح ثٌىغ١ٌثس ِٓ ٝقج٠ج ثالغضٚجح فجالس ثوضتجح ٕو٠ور صٖؼٌ      

 فموس ِؼٕٝ ٚؽٛه٘ج ٚأٔٙج صٌغخ فٟ ثٌّٛس ٚفٟ ٚٝغ فو ٌق١جصٙج.

ػوَ ثٌموًر ػٍٟ ثٌضغٍخ ػٍٝ ثٌّٖجوً، فموثْ ثألًِ، ٚثإلفْجُ دؤْ ثٌٛٝغ ال ٠ّىٓ      

دجٌّٛس ٟ٘ فجؽز ٌٌٍٙح ِٓ ٚٝغ  أْ ٠ضقْٓ ٚفٟ وغ١ٌ ِٓ ثألف١جْ لو صىْٛ ثٌٌغذز

ثالغضٚجح ثٌّْضٌّ وّج ٘ٛ ثألٌِ فٟ فجٌز ثغضٚجح ثٌّقجًَ. 
1

 

 :واَخشٌهانخىف وفقذان انثقخ ثبنىفظ  - ة

صٚذـ ثٌٞق١ز دؼو ثالغضٚجح ٕو٠ور ثٌنٛف، فٟٙ صنجف وً ٕٟء ِغً ثٌنٛف ِٓ      

صضؼٌٛ أٙٛثس ِضٖجدٙز، ِٓ ًٚثةـ ِضٖجدٙز ٚأوغٌ ثألٚلجس ٠ىْٛ ثٌنٛف ِٓ أْ 

 ٌٍضؾٌدز ٌِر أمٌٜ.

ِٖٚجػٌ ثٌٌّأر دؼو ثالغضٚجح صنضٍف ٔض١ؾز ػاللز ثٌٞق١ز دجٌؾجٟٔ فئىث وجٔش      

ِٓ ًؽً ِؾٙٛي فئٔٙج صؼجٟٔ ِٓ ثٌنٛف ِٚٓ ثٌمٍك ثٌيٞ  ٌالغضٚجحثٌٞق١ز صؼٌٝش 

 . ٚدج٢م٠ٓ٠ٌْضٌّ ٠ٟٛال أِج ِٓ ًؽً صؼٌفٗ فئْ ِٖجػٌ٘ج صضنٍ٘ دفموثْ ثٌغمز دجٌٕفِ 

 :ثبنزوت اإلحغبط - ج

                                                           
1
 .212، ٗ  ،ثٌْجدك فِ ثٌٌّؽغٔ ٔٙٝ ثٌمٌٟجؽٟ، - 
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إْ ِٓ ٔضجةؼ فموثْ ثٌغمز دجٌٕفِ ثٌذؼو ػٓ ثٌّؾضّغ ٚثٌذقظ ػٓ ثٌٛفور إلفْجُ      

ثٌٞق١ز دؤْ وً ثٌٕجُ ٠ٍِٛٛٔٙج ػٍٝ ثٌفؼً، ٠ٚؼٛه ثٌْذخ فٟ إفْجُ ثٌّغضٚذز دجٌئخ 

إٌٝ ٔظٌر ثٌّؾضّغ دٖىً ػجَ ٚثٌٌؽً دٖىً مجٗ إٌٝ ثٌٌّأر. 
1

 

 غٍخ نهمشأح ثؼذ االغتصبة:انحبنخ انجى -8

وٌ ي٠ٕضجح ثٌٌّأر دؼو ثالغضٚجح إفْجُ دجٌٕفًٛ ِٓ ثٌؾِٕ ٌّور ٠ٍٟٛز دْذخ ص     

ثٌٞق١ز ٌضفج١ًٙ ؽ٠ٌّز ثالغضٚجح، ٚٔض١ؾز إفْجّٙج دجٌيي ٚثٌّٙجٔز، ٚإفْجّٙج دؤْ أٞ 

ًؽً ّٛف ٠ؼجٌٕ٘ج فضٝ ٌٚٛ وجْ ٍٚؽٙج ّٛف ٠ْذخ ٌٙج ثألىٜ ثٌيٞ أٙجدٙج ّجدمج 

جٌٕر، ف١ظ صٖؼٌ ِؼظُ ثٌْٕجء دج١ٌٞك، ٚدٌفٜ ٚصذوأ ػ١ٍّز ثٌٕفًٛ دؼو ثٌقجهط ِذ

 ِّجًّز ثٌؾِٕ أل٠جَ ١ٌٚجي.

ػٓ ثٌضّضغ ٚال ٠ٖؼٌْ دجٌْؼجهر ثٌؾ١ْٕز ٚوغ١ٌثس ِٓ ثٌٞقج٠ج ٠ٖؼٌْ  ْؼؾ٠َٚ     

دجٌمٌف ٚثٌٕفًٛ ِٓ دؼٜ ثٌضٌٚفجس ثٌؾ١ْٕز ثٌضٟ فٌٝش ػ١ٍٙٓ ػٕو ثالػضوثء. 
2

 

 انغهجٍخ نجشٌمخ االغتصبة: آثبس -9

 انجغذٌخ نجشٌمخ االغتصبة: اَثبس - أ

 ٕثٌذىٌ. وص٠َّك غٖجء ثٌذىجًر ػ 

 .ٟثٌقًّ ثٌغ١ٌ ثٌٌٖػ 

 ٌٛٚثإلؽٙجٛ ثٌّف 

 ثإلهِجْ ػٍٝ ثٌّٙوةجس ٚثٌّنوًثس 

 .َثإلٙجدز دؾٌٚؿ ٚوًْٛ ثٌؼظج 

 إٙجدز فٟ ثألػٞجء 

 ْٟٕأٌِثٛ ِٕمٌٛز ؽ
3

 

 انىفغٍخ نجشٌمخ االغتصبة: اَثبس - ة

                                                           
1
 .211ٗ ،8002،ىوٌٖ ذكٌِؽغ ّٔٙٝ ثٌمٌٟجؽٟ،  - 

2
 .212-211، ٗ فِ ثٌٌّؽغٔ - 

http//www. Asharqalarabi.org.uk-
3
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  ٌيثصٙج.فموثْ ثٌٌّأر عمضٙج دٕفْٙج ٚثفضٌثِٙج 

 .ٌّإفْجُ دجٌىٌٖ ثٌٖو٠و ٌٌٍؽً ٚوؤٔٗ ٚفٔ وج 

  ٟٚثٌىآدزٕؼًٛ ثٌٌّأر دجإلفذج. 

 .َإفْجّٙج ثٌوثةُ دجٌؼؾ 

 .إفْجّٙج دجإلىالي ٚثٌّٙجٔز 

  ًٛٚثٌْالَ ثٌٕفْٟ. دجالّٟتٕجْػوَ ثٌٖؼ 

 ثٝطٌثح ػجَ دجٌٚقز ثٌٕف١ْز. 

 .ًفموثْ ثإلفْجُ دجٌّذجهًر ٚثصنجى ثٌمٌث 

 .ًثالوضتجح ٚثالٔضقج 

 االجتمبػٍخ نجشٌمخ االغتصبة: اَثبس - ج

 ثٌطالق. 

 ٌّٞثٌضفىه ثأل. 

 ّٛء ٚثٝطٌثح ثٌؼاللز ثٌَٚؽ١ز ِغ ثٌَٚػ. 

 ًُصْذخ صٌْح ثألدٕجء ِٓ ثٌّوث. 

  ًفٜ ثٌؼجةٍز ٌٍٞق١ز ٌؼجهثس ٚصمج١ٌو ثٌّؾضّغ ٚدجٌضجٌٟ صؤهٞ إٌٝ ثٔقٌثفٙج ف١ّج

دؼو. 
1

 

صٍٕٛٙج ِٓ مالي ٘يٖ ثٌفًٚ إال أْ ثالغضٚجح أمطٌ ٔٛع ِٓ أٔٛثع ثٌؼٕف ثٌيٞ ٠ّىٓ 

أْ ٠ّجًُ ػٍٝ ثٌٌّأر ٔظٌث ٌألٌٝثً ثٌضٟ ٠ٍقمٙج دٙج فٙٛ أوذٌ ؽ٠ٌّز ٠ّىٓ أْ ٠مضٌفٙج 

ثٌٌؽً دقك ثٌٌّأر ألٔٗ ٠ِّ ٟٙجًصٙج ٚوٌثِضٙج ٠ٚقطُ ٔف١ْضٙج ٠ٚفمو٘ج أغٍٝ ِج صٍّه أال 

ِٓ أ١ّ٘ز ػٕو ثٌٌّأر ثٌؼٌد١ز ػجِز ٚثٌؾَثة٠ٌز مجٙز، ٚ٘يث ِج  ٟٚ٘ ثٌؼي٠ًز ٌّج ٌٙج

 ّٕضطٌق إ١ٌٗ فٟ ثٌفًٚ ثألم١ٌ.

                                                           
1
 .50ٗ ١ّ4551ىٌٛٛؽ١ز ثٌؾٌثةُ ثٌؾ١ْٕز ،هثً غ٠ٌخ ٌٍطذجػز ٚ ثٌٌٕٖ ٚ ثٌض٠ٍٛغ ثٌمجٌ٘ر،٠ّٛف ١ِنجة١ً أّؼو،  - 
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سح ٝٓذٟ أ٤ٔٛزٜب ك٢ ؽ٤بح ٣ز٘بٍٝ ٛزا اُلظَ ٓشٌِخ اُؼزس٣خ رؼبس٣لٜب أُخزِلخ ًجٌب     

  .ٝاُؼٞآَ أُؤد٣خ إ٠ُ كوذاٜٗبأُشأح

                              .  Membrane   ٝ ٓؼ٘بٛب  ٖٓ اُالر٤٘٤خ  Hymenاعزٔذ   ٓظطِؼ     

٣ؼزجش ؿشبء اُجٌبسح ٛٞ ؿشبء خ١ِٞ ٣غذ ٓذخَ أُٜجَ ثبٗغذاد  ٖٝٓ اُ٘بؽ٤خ اُل٤ض٣ُٞٞع٤خ

ألخشٟ.  ث٘ضٍٝ دّ اُؾ٤غ ٝٛٞ ٣خزِق ٖٓ أٗض٠ؿ٤ش ربّ ٣غٔؼ 
1

 

 تعشيف الثكاسج: -1

 لغح: - أ

اُجٌبسح، ٝاُجٌش ٖٓ اُ٘غبء اُز٢  اُجٌش اُغبس٣خ اُز٢ رلزغ، ٝعٔؼٜب أثٌبس، ٝأُظذس     

 ٢ٛٝ أ٣ؼب اُؼزساء اُز٢ ُْ رٔظ هؾ. ُْ ٣وشثٜب سعَ،

ٝاُجٌش أ٣ؼب أُشأح اُز٢ ُٝذد ثط٘ب ٝاؽذا، ٝثٌشٛب ُٝذٛب ٝاُزًش ٝاألٗض٠ ك٤ٜب عٞاء      

 ٣وبٍ سعَ ثٌش ٝآشأح ثٌش .

ٝاُؼزساء ٢ٛ اُجٌش اُز٢ ُْ ٣ٔغٜب سعَ، ٝعٔؼٜب ػزاس، ػزاسٟ، ػزساٝاد ٝػزاس١. 
2

 

ب اُلزبح إٕ ُْ رٌٖ هذ ٓبسعذ ػالهخ ع٘غ٤خ ًبِٓخ، اُؼزس٣خ ٢ٛ اُؾبُخ اُز٢ رٌٕٞ ػ٤ِٜ     

اُؼؼٞ اُز٘بع٢ِ ُِزًش ثذاخَ اُلشط، ٝٛزا ٣ؼ٢٘ إٔ ؿشبء اُجٌبسح ع٤ِْ.  إدخبٍأ١ 
3

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .18ص  ثذٕٝ ع٘خ،،1ؽ عِٞى أٗض٠ اُغ٘غ٢،داس كٌش ُج٘ب٢ٗ،شِٜٞة ٓؾٔٞد، - 

2
 424ص،1984 ،1طبدس ،ث٤شٝد،ؽ داساثٖ ٓ٘ظٞس، ُغبٕ اُؼشة، - 

3
 -A.Domart,J.bourneuf, Petite la Rousse de Médecin, France, 1989, P 82. 
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 اصطالحا:-ب

 تعشيف عثذ المىعم الحىفي : 

 ثٜب، ؿشبء اُجٌبسح، خٍٞأُذؿ٤ش  اُؼزساءٝػالٓزٜب ك٢ اُج٘ذ  ح٣وظذ ثبُؼزس٣خ اُؼزس     

ٛزا األخ٤ش اُز١ ٣ـش٠ كزؾخ اُلشط اُظبٛشح، ٣ٌبد ٣غذٛب ٣ٝزخز أشٌبال، كوذ رٌٕٞ ًبُٜالٍ 

أٝ ًبُؾِوخ أٝ ًبُـشثبٍ، كئرا رضٝعذ اُج٘ذ أٝ ٝهغ ػ٤ِٜب اؿزظبة أٝ أطبثٜب أرٟ ٣٘بٍ 

ػزس٣زٜب كئٕ ؿشبء اُجٌبسح ٣٘زٜي أٝ ٣زٔضم، ٝأؽ٤بٗب ثشؿْ اُذخٍٞ ثٜب كئٕ اُـشبء ٣جو٠ 

٣ج٤ٖ اُؼزس٣خ اسرجبؽ ٝعٞدٛب ك٢ أٗض٠ اإلٗغبٕ ًٔب أٗٚ  ،ِذ ك٤زٔضم ٝهذ اُٞالدحع٤ِٔب ؽز٠ ر

ثبُششف.  ثبُؼلخ ًٝزا
1

 

  :تعشيف واديح سمسيس فشح 

"إٕ ألْٛ ٓؼ٤بس ُِؼزس٣خ ٝاُز١ ٣شرجؾ ثششف األعشح، ٢ٛ ٓؾبكظخ اُلزبح ػ٠ِ ؿشبء      

اُضكبف". اُجٌبسح اُز١ ٣وبط ٝعٞدٙ ك٢ اُؼبدح ث٘ضٍٝ ثؼغ اُزّ ٤ُِخ 
2

 

  :تعشيف وىال السعذاوي 

ٕ ٓلّٜٞ اُششف ٓشرجؾ ثٔب ٣غ٠ٔ اُؼزس٣خ ٝاُششف ٓلٜٞٓبٕ ٓزالصٓبٕ، ؽ٤ش روٍٞ أ"     

اُؼشع أٝ ػزس٣خ اُلزبح هجَ إٔ رزضٝط، ٝإخالطٜب ُضٝعٜب ٝؽبػزٜب ُٚ ثؼذ اُضٝاط، كئرا 

جؼ كزبح ثـ٤ش ٓب كوذد اُج٘ذ ػزس٣زٜب أل١ عجت ٝإٕ ًبٕ اؿزظبثب سؿْ أٗلٜب، كئٜٗب رظ

ػزس٣خ أٝ ثـ٤ش ششف، ٝإٕ ششف األعشح ٝػشػٜب أطجؾب ك٢ اُزشاة، ٝػ٠ِ سعبٍ 

األعشح إٔ ٣غزشدٝا ششكْٜ اُؼبئغ، إٓب ثوزَ اُلزبح أٝ ًزٔبٕ األٓش اُز١ ٣غ٠ٔ كؼ٤ؾخ، 

٣زطٞع ُِضٝاط ٜٓ٘ب  آخشٝرض٣ٝغٜب ك٢ اُغش ٖٓ اُشعَ اُز١ اػزذٟ ػ٤ِٜب أٝ أ١ سعَ 

٣ٝؼزجش ٛزا اُشعَ أُزطٞع شٜٔب ٓؼؾ٤ب ث٘لغٚ ٖٓ أعَ ششف األعشح، ًٝأٗٚ ٣زطٞع 

ُِٔٞد ك٢ اُؾشة ٓضال أٝ ك٢ ًبسصخ ٤ُٝظ أٗٚ ٣وجَ ػ٠ِ اُضٝاط ٖٓ كزبح". 
3

 

                                                           
1
 .429-428ص ،1992ٌٓزجخ ٓذث٢ُٞ ،دؽ،، أُٞعٞػخ اُ٘لغ٤خ اُغ٘غ٤خػجذ أُ٘ؼْ اُؾ٘ل٢،  - 

2
 .174، ص  1992 ع٤٘ب ُِ٘شش،اُوبٛشح،دؽ، ؽ٤بح أُشأح ٝ طؾزٜب،داس اُغجَٗبد٣خ سٓغ٤ظ كشػ، - 

3
 .59ص ،1982، 2ث٤شٝد ،ؽ ،أُشأح ٝ اُغ٘ظ ،أُؤعغخ اُؼشث٤خ ُِ٘ششؼذا١ٝ، غٗٞاٍ اُ - 
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 الىصف الطثي لغشاء الثكاسج: -2

٣زْ ر٣ٌٖٞ ؿشبء اُجٌبسح خالٍ األعبث٤غ األ٠ُٝ ٖٓ ر٣ٌٖٞ اُغ٤ٖ٘ داخَ ثطٖ األّ،      

غ ٗٔٞ اُغغْ ًغبئش األػؼبء ٝؿشبء اُجٌبسح سه٤ن ٣جِؾ عٌٔٚ ؽٞا٢ُ ٓؼذ اُٞالدح ٣ٝ٘ٔٞ ث

عْ ٖٓ اثزذاء كزؾخ أُٜجَ، ٣ٝزٌٕٞ ٖٓ ؽجوز٤ٖ ٖٓ  2-1ِٓٔزش، ٣ٝوغ ػ٠ِ ػٔن  4.5-1

اُغِذ أُشٕ ٝاُشه٤ن ث٤ٜ٘ٔب ٗغ٤ظ سخ١ٞ ؿ٢٘ ثبألٝػ٤خ اُذ٣ٞٓخ ٓؾبؽب ٝٓؾبكظب ػ٤ِٚ 

ٍٝ دّ اُطٔش، ٝٗبدسا ٓب رُٞذ ك٤ٚ كزؾخ رغٔؼ ث٘ض ذلز٤ٖ اُظـشٟ ٝاٌُجشٟ، ٝرٞعشثبُ

اُجٌبسح ٓشٝٗخ ثض٣بدح اُغٖ، ٣ٝخزِق شٌَ ٝعٔي اُلزبح ثذٕٝ ؿشبء اُجٌبسح ٣ٝضداد ؿشبء 

اُـشبء ث٤ٖ ث٘ذ ٝأخشٟ. 
1

 

 إشكال غشاء الثكاسج -3

 الغشاء الحلقي:  -1

 رٝ كزؾخ ث٤ؼب٣ٝخ اُشٌَ ٓخزِلخ االرغبع رزٔٞػغ هش٣جخ ٖٓ أُشًض.

 الهاللي:  الغشاء -2

ؿشبء سه٤ن عذا ػ٠ِ  ٣ٔزذ ُٚ كزؾخ أٓب٤ٓخ ٣ٝأخز شٌال ٛال٤ُب ٓوؼش ٗؾٞ األٓبّ ثؾ٤ش     

 عذاس اُلشط اُخِل٢ ٓ٘جغؾ إ٠ُ األٓبّ ٣ٌبد ٣ـِن كزؾخ اُلشط ٖٓ اُخِق .

 الغشاء المسذود:  -3

 ٠ اؽزجبط دّ اُؾ٤غ ٣ؾزبط األٓش إ٠ُ رذخَُٛٞ ؿشبء ٣غذ أُٜجَ ثشٌَ ربّ ٣ٝؤد١ إ     

.عشاؽ٢ ٓؼ٤ٖ ُؼَٔ صوت ك٢ ؿشبء ؽز٠ ٣غزط٤غ اُذّ ثبُ٘ضٍٝ
2

 

 الغشاء المطاطي:  -4

ٍ عٔبع ثغ٤ؾ أص٘بء أٝ ُٔطبؽ٢ أُٔزذ هذ ال ٣ؾذس إال أُْٝعٞد ؿشبء ثٌبسح ٖٓ اُ٘ٞع ا     

 ٗضٍٝ اُذّ إؽالهب، ٝرُي ُٔشٝٗخ اُـشبء ٝرٔذدٙ ٝػذّ رٔضهٚ.ثؼذ اُضٝاط، ٝهذ ال ٣ؾذس 

                                                           
1
 - http : www.geocities.com/mmhennawy. 

24،ص2446اششاف اُألعزبر ٓؼشٝف أؽٔذ، ػ٤بد١، ػِ٘قُغضائش١ ،صس٣ٞػ اع٤ب، ٓزًشح ٓبع٤غز٤ش ،اُؼزس٣خ ك٢ أُغزٔغ ا -
2
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 الغشاء العمىدي: -5

 ٣زٌٕٞ ٖٓ كزؾخ عبٗج٤خ ٓزظِخ ثبألٓبّ ٝاُخِق ث٤ِ٘خ ػ٤وخ. 

 الغشاء الجسشي:  -6

 كزؾزبٕ ٝاعؼزبٕ ٓ٘لظِزبٕ اٗلظبال ربٓب أٝ عضئ٤ب ث٤ِ٘خ ػ٤وخ.

 الغشاء الغشتالي:  -7

صوٞة ٓزؼذدح ٣لظَ ث٤ٜ٘ٔب ُغبٗبد ػ٤وخ عذا. 
1

 

 أشكال غشاء الثكاسج حسة الفض: -4

٣ؼزجش ؿشبء اُجٌبسح اُذ٤َُ اُٞؽ٤ذ ػ٠ِ ػزس٣خ اُلزبح ٝعالٓخ عًِٜٞب ٝرظشكبرٜب، ًٔب      

غ٤الٕ هطشاد دّ ثؼذ ثٛٞ عبئذ ك٢ أُغزٔغ اُؼشث٢ اإلعال٢ٓ، إر إٔ ػلخ اُلزبح ٓششٝؽخ 

كغ اُـشبء، كوطشاد اُذّ أُشكوخ رؼزجش ثٔضبٗخ أْٛ شٜبدح رضجذ ػزس٣خ اُلزبح ٝرجؼذ ػٜ٘ب 

 هذ رغ٢ء إ٠ُ عٔؼزٜب.  ًَ اُشٌٞى اُز٢

 ٝرٞعذ أشٌبال ٓخزِلخ ٖٓ ؿشبء اُجٌبسح ؽغت اُلغ ٝرزٔضَ ك٤ٔب ٢ِ٣:

 : الغشاء الىمىرجي -1

٣لغ ػٖ ؽش٣ن اُوؼ٤ت اُزًش١ عْ ٣ٝٔضَ اُ٘ٞع اُطج٤ؼ٢ اُز١  1عٌٔٚ ؽٞا٢ُ      

 .أ٣خ ٓشٌِخ ك٢ ٤ًل٤خ اُلغشٌبٍ إرا ُْ رٌٖ ثذٕٝ إ

 الغشاء المشن:  -2

ثبُـشبء أُطبؽ٢ كٜٞ ٣ٔزبص ثبُزٞعغ ٝاُزٔذد ػ٘ذ رٞؿَ ػؼٞ اُزًش١ داخَ ه٘بح  شج٤ٚ     

 أُٜجَ ٝثبُزب٢ُ ٣ظؼت رٔض٣وٚ.

 

                                                           
1
 .7ص ،2442، 2اُغ٘ظ ٝ اُؾ٤بح،ٌٓزجخ أُِي كٜذ اُٞؽ٤٘خ ،ؽًٔبٍ، خبُذ ثٌش  - 
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 الغشاء المىصف:  -3

ؿشبء ػ٠ِ شٌَ ٓ٘زظق ٤ُٖ عَٜ اُزٔضم ٝٗظشا ُؾغبع٤خ ٛزا اُ٘ٞع ٖٓ األؿش٤خ      

ٔبسعخ س٣بػخ ًٝٞٗٚ ػشػخ ُِزٔضم ألثغؾ األعجبة ٝخبطخ ك٢ ٓشؽِخ اُطلُٞخ ٗز٤غخ ُٔ

اُلشٝع٤خ، ٝرُي ثٌضشح االؽزٌبى ٓغ اُغشط ٝٓب شبثٚ رُي ًشًٞة اُذساعخ أٝ ٗز٤غخ 

ؽبدس ٝهغ ُٜب ًغوٞؽ ٖٓ األػ٠ِ ػ٠ِ ٝعطٜب أٝ ؿ٤شٛب ٖٓ اُؾٞادس ٝك٢ ؽبُخ اُزؼشع 

ُٔضَ ٛزٙ اُؾٞادس ٣غزٞعت ػشع اُلزبح ػ٠ِ ؽج٤ت ٓخزض ٝاعزخشاط شٜبدح ؽج٤خ 

 خ.رجشس اُلغ رجؼذ ػٜ٘ب اُشجٜ

 الغشاء الغليظ:  -4

ٝٛٞ ؿشبء شج٤ٚ ثبُـشبء أُشٕ ٣ٝض٣ذ ػ٘ٚ عٌٔب، ٣ز٤ٔض ثبُٔطبؽ٤خ ٝاُزٔذد ثشٌَ ال      

٣ٌٖٔ ٖٓ رٔض٣وٚ ؽ٤ش ٣شرذ هؼ٤ت اُزًش ٝٛٞ ٓب ٣غ٠ٔ ك٢ اُؼشف اُغضائش١ "ثبُغ٤خ أٝ 

اُغٔؼ٤خ" ٗغجخ ُِلزبح اُز٢ رؾِٔٚ. 
1

 

 العزسيح وليلح الذخلح:  -5

هٞح اُشعَ ٝعشأرٚ ٝآزالى صٓبّ ؾٌْ ٤ِخ ٢ٛ ٗلغ٤خ أًضش ٜٓ٘ب عغذ٣خ، كأ٤ٔٛخ ٛزٙ اُِ     

األٓٞس ٝعت ػ٤ِٚ إٔ ٣ؼذ اُؼذح أُ٘بعجخ ُٜزٙ ا٤ُِِخ ٣ٝؾغت ًَ األٓٞس ٣ٜٝزْ ثأدم 

اُزلبط٤َ ٤ٜ٣ٝئ ؿشكخ اُّ٘ٞ ر٤ٜئخ عذ٣ذح، ٣ٜٝزْ ثٜب اٛزٔبٓب ؽغ٘ب، ٝعِت ٓب ٣ش٣ؼ اُ٘لظ 

٤ِخ طؼجخ ػ٠ِ اُؼزساء ثؾٌْ ر٣ٌٜٞ٘ب ٝؽج٤ؼزٜب ك٢ٜ ٣ٝجؼش ك٤ٜب اُٜذٝء، كٜزٙ ا٤ُِِخ ُ

خغُٞخ ٓشرٌجخ خبئلخ رشٟ اُشٝؿخ ك٢ دٓبؿٜب ثغشػخ ك٢ٜ ر٘زوَ ٖٓ ٓشؽِخ اُؼزس٣خ إ٠ُ 

ٓشؽِخ اُضٝع٤خ ك٢ ُؾظبد ٝٛزا ٓب ٣ض٣ذ اُخٞف ك٢ داخِٜب، كٜ٘ب رٌٖٔ كط٘ٚ اُشعَ 

كظزٜب ػ٠ِ أٓبٗزٚ ٝؽٌ٘زٚ ٝسعبعخ ػوِٚ كؼ٤ِٚ إٔ ٣ض٣َ اُؾبعض ٝإٔ ٣شٌشٛب ػ٠ِ ٓؾب

ؽٞاٍ ٌٓٞصٜب ك٢ ث٤ذ أِٜٛب ًٕٞ اُـشبء اُز١ رؾِٔٚ ُٚ اُضٝعخ ٛٞ رِي األٓبٗخ اُز٢ رٜذ١ 

اُؼشٝط صٝعٜب ٤ُِخ اُضكبف كزغزؾن أٌُبكئخ ثبُشٌش ٝؽغٖ أُؼبِٓخ ٝاُغضاء. 
2

 

                                                           
1
 .33-32ص  ،1982،رًشٙ جنٗٞاٍ اُغؼذا١ٝ، ٓشعغ ع،  

2
 .13ص ، 1،2003اُغضائش،ؽ،رشعٔخ ا٤ٗغخ ٓغِْ ص٣٘ت ،داس أُؼشكخ ، اُؾ٤بح اُغ٘غ٤خ٣ٞعق كٜبّ،  - 
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ُٜزا ٣غت رخظ٤ض ٝهذ أؽٍٞ العزشعبع األٓبٗخ، ٝهجَ اُجذء ك٢ االٗلؼبع ػ٠ِ      

بدٍ صٝعزٚ أُٜغبد اُؼبؽل٤خ ٣ججخ ػشٝعٚ ٝٓالؽلزٜب ثشٌَ ػبؽل٢، ٝاُضٝط ٓذاػ

اُذاكئخ، ؽز٠ رضبس ػشٝعٚ، ك٤زشؽت أُٜجَ ثلؼَ اإلكشاصاد أُٜج٤ِخ ٝأٌُِبد ٝأُِغبد 

اُ٘برغخ ػٖ اإلصبسح ٝسكن ٣وّٞ اُضٝط ثئ٣الط سأط اُؾشلخ ٓب ث٤ٖ اُشلز٤ٖ اُظـ٤شر٤ٖ 

٣ٝجبدٍ ػشٝعٚ أُٜغبد كال رٔؼ٢ دهبئن ٓؼذٝداد ؽز٠ ٣ظجؼ  ثبرغبٙ اُـشبء روش٣جب،

ُي راُؼشٝط أُْ اإل٣الط ٌٓٔ٘ب ٝعٜال، ٝكغ اُجٌبسح ك٢ عٞ ٖٓ أُٞدح ٝاُؾت ٣٘غ٠ 

٣ٝؼٞػٜب ؽ٘بٕ ٝػبؽلخ ع٘غ٤خ، ال إٔ رٌٕٞ ك٢ طٞسح ٝؽش٤خ ٝاكزشاط ك٤ِظ ٖٓ 

ـشبء ك٢ ا٤ُِِخ األ٠ُٝ أُغزؾت إٔ رجذأ اُؾ٤بح اُضٝع٤خ ثبالؿزظبة، كئرا كشَ ك٢ كغ اُ

. آخشرأع٤َ رُي إ٠ُ ٣ّٞ ك٤غزؾت اُزش٣ش ٝ 
1

 

 القيم األخالقيح الخاصح تالعزسيح: -6

اُؾغٖ ٝاُز٢ رْٜ ٓٞػٞع اُؼزس٣خ خبطخ ػ٘ذ أُشأح  ٖٓ اُظلبد أُٜٔخ ك٢ اُخِن     

 ٓب ٢ِ٣:ٝ ال رزؼشع ُإلؿزظبة أُغِٔخ ؽز٠ ال روغ ك٢ أُؼبط٢ 

 الحياء:  -1

إٔ رٌٕٞ ػل٤لخ ؽ٤٤خ، ٝاُؾ٤بء خِن ُٜب، ٝإٕ اُؾ٤بء ٖٓ اإل٣ٔبٕ، ٝعش اُؼزساء  ػ٠ِ     

 ًٕٞ اُؾ٤بء ٖٓ اإل٣ٔبٕ إٔ ًَ ٜٓ٘ٔب داع إ٠ُ اُخ٤ش طبسف ػٖ اُشش ٓجؼذ ػ٘ٚ. 

 الصثش: -2      

ٖٓ ػجبدح هللا  جظ اُ٘لظ ػ٠ِ ٓب رٌشٙ،٠ اُؼزساء إٔ رزؾ٠ِ ثبُظجش، ٝٛٞ ؽػِ     

-ٝؽبػزٚ ٣ٝشذٛب ػ٠ِ اُشٜٞاد خبطخ ٣ِٝضٜٓب ثزُي إُضآب، ٣ٝؾغٜب دٕٝ ٓؼبط٢ هللا 

كال ٣غٔؼ ُٜب ثبهزشاثٜب.  -ػض ٝعَ
2

 

 

 

                                                           
1
 .58ص ٓشعغ عجن رًشٙ ،، صس٣ٞػ اع٤ب - 

2
 .139-136ص ،1976 ،8ٜٓ٘بط أُغِْ،داس اُلٌش اُِج٘ب٢ٗ ،ؽ أثٞ ثٌش اُغضائش١، - 
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 : االعتذال-3

ٛٞ اُطش٣ن اُٞعؾ ث٤ٖ اإلكشاؽ ٝاُزلش٣ؾ ٝٛٔب خِوبٕ ر٤ٓٔبٕ، كبالػزذاٍ ػ٘ذ اُؼزساء      

، ٝك٢ اُِجبط ؽذ ث٤ٖ اُلخش ٝأُجبٛبد كال إعشاف ٝال روز٢ إٔ رجزؼذ ػٖ اُـِٞ ٝاإلٛٔبٍ،

 . ُٝجبط خشٖ ٝأُشهؼبد

 : الصذق-4

اُؼزساء طبدهخ رؾت اُظذم ٝرِضّ ثٚ ظبٛش٣ب ٝثبؽ٤٘ب ك٢ أهٞاُٜب ٝأكؼبُٜب، إر اُظذم      

٣ٜذ١ إ٠ُ اُجش، ٝاُجش ٣ٜذ١ إ٠ُ اُغ٘خ ٝاُغ٘خ أع٠ٔ ؿب٣بد أُغِْ ٝأهظ٠ أٓب٤ٗٚ، ٝاٌُزة 

اُ٘بس ٖٓ شش ٓب ٣خبكٚ  إ٠ُ الف اُظذم ٝػذٙ ٣ٜذ١ إ٠ُ اُلغٞس ٝاُلغٞس ٣ٜذ١ٛٞ خ

 أُغِْ ٣ٝزو٤ٚ، ٛزا ُِٝظذم صٔشاد ؽ٤جخ ٣غ٤ٜ٘ب اُظبدهٕٞ ٝاُظبدهبد ٝٛزٙ أٗٞاػٚ: 

ساؽخ اُؼ٤ٔش، ؽٔأ٤ٗ٘خ اُ٘لظ، اُجشًخ ك٢ اٌُغت ٝص٣بدح اُخ٤ش، اُ٘غبح ٖٓ  - أ

 أٌُشٝٙ.

 صذق المعاملح:  - ب

ٝال ٣ـٞس ثأ١ ؽبٍ ٖٓ  ٝسطذهٚ ك٢ ٓؼبِٓزٚ كال ٣ـش ٝال ٣خذع ٝال ٣ضإرا ػبَٓ أؽذ      

األؽٞاٍ، ًٔب ٛٞ اُؾبٍ ك٢ كبهذح اُؼزس٣خ، ٣غجن ُٜب ٝإٔ أرذ ٝرضٝس رُي ك٢ إػبدرٜب 

 ك٤ِظ ٓ٘ب" سٝاٙ أُغِْ.ُِـشبء أٝ ك٢ ه٤بٜٓب ثؾ٤ِخ ٖٓ اُؾ٤َ، كٜزا ال ٣غٞص "ٖٓ ؿش٘ب 

 صذق الىعذ: - ج

 إرا ٝػذ أؽذا أٗغض ُٚ ٓب ٝػذٙ ثٚ. كبُٔغِْ

ك٢ اُؾذ٣ش اُشش٣ق اُز١ ٝػذ أخبٙ ثبُضٝاط كؼ٤ِٚ اُ٘لبم  آ٣بدإرا أخِق اُٞػذ ٖٓ      

ثبُٞكبء، ٝإال ًبٕ ػ٤ِٚ إٔ ٣ظٔذ. 
1
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 :العزسيح مه المىظىس الىفسي -7

ٝاُزظشكبد اُز٢ رغِت اُشاؽخ  ٣وظذ اُؼزس٣خ ٖٓ خالٍ ٛزا اُجؼذ ٓغٔٞػخ اُغًِٞبد     

اُ٘لغ٤خ ُِؼزساء ٝرجؼذٛب ػٖ ًَ ٓب ٣ٌٖٔ إٔ ٣ؤصش ػ٠ِ اُ٘لظ ٣ٝخِن ُٜب رٞرش 

ٝاػطشاثبد ٖٓ هِن ٝإؽجبؽ اُ٘برظ ػٖ اُؼالهبد اُغ٘غ٤خ ؿ٤ش أُوجُٞخ ٝاُغًِٞبد 

ٝساؽخ ٝٛذٝء ٝرٞاكن ٗلغ٢  اؽٔئ٘بٕأُشكٞػخ ٖٓ األٗب األػ٠ِ ٓٔب ٣غؼَ اُؼزساء رؼ٤ش 

 ُزاد ػٌظ كبهذح اُؼزس٣خٓغ ا

 العزسيح مه المىظىس االجتماعي: -8

إٕ ٓؼظْ اُذساعبد ٝاُجؾٞس اُز٢ ر٘بُٝذ ٓٞػٞع اُؼزس٣خ ٖٓ عبٗجٚ االعزٔبػ٢،      

ٝػؼذ ٛزا أُٞػٞع ك٢ ػالهزٚ ثبُٔغزٔغ، ُٝزاى كوذ اخزِلذ ٗظشح أُغزٔؼبد إ٠ُ 

خ اُؼزس٣خ رزجب٣ٖ ٓغ أُغزٔغ اُؼزس٣خ ًَ ؽغت اُخِل٤بد اُز٢ ٣زج٘بٛب، ٝٛزا ٓب ٣غؼَ ه٤ٔ

، ك٢ٜ ٓغأُخ اعزٔبػ٤خ ؽ٤ش رٌٕٞ ٓؾبكظخ اُلزبح ػ٠ِ ػزس٣زٜب ش٢ء اعزٔبػ٢ ٥خش

ٝؽز٢ٔ ٝإٔ ػزس٣خ اُلزبح رظٜش ٖٓ خالٍ عِطخ أُغزٔغ ك٢ إٔ رؾبكع ػ٠ِ ػزس٣زٜب ؽز٠ 

رؾبكع ػ٠ِ عٔؼزٜب االعزٔبػ٤خ ثشٌَ ػبّ ٝثبُخظٞص ك٢ اُضٝاط، ٝرظٜش ك٢ اُؾلبظ 

ـشبء ٝاُزؾ٢ِ ثبُغًِٞبد ٝاُزظشكبد أُوجُٞخ اعزٔبػ٤ب. ػ٠ِ اُ
1

 

 العزسيح مه المىظىس الثقافي: -9

ٖٓ ثِذ  ٝأُزج٘بحإٕ اُ٘ظشح اُضوبك٤خ ُِؼزس٣خ رؼغ ك٢ ؽ٤برٜب اُخِل٤بد اُضوبك٤خ اُخبطخ      

كبُٔغزٔؼبد  ٝٛزٙ اُخِل٤بد رزؼؼ ك٢ ػذح عٞاٗت ٜٓ٘ب االعزٔبػ٤خ ٝاُذ٤٘٣خ، آخشإ٠ُ 

ج٤ؼ صوبكبرٜب اخزالؽ اُزًٞس ثبإلٗبس اثزذاءا ٖٓ كزشح ٣اُؼشث٤خ ٢ٛ ٓغزٔؼبد ٓؾبكظخ، ال 

اُ٘ؼٞط اُغ٘غ٢ )اُجِٞؽ(، ٝؽز٠ ُٞ ًبٕ ٛ٘بى ٗٞع ٖٓ االخزالؽ كئٗ٘ب ال ٗ٘غ٠ أصش ٓب 

 ٝٗلغ٤خ ػٖ اُغ٘ظ. ر٤٘ٛخرشعت ك٢ أػٔبم اُلزبح ك٢ اُطلُٞخ ٖٓ ٓٞاهق 

 

                                                           
1
 - Marry )y(,le Drame Sexuel de la femme dans l’orient arabe,ed-Robert Laffont ,paris, 1962, P 8. 
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ٝاُزوب٤ُذ ٝرؼب٤ُْ اُذ٣ٖ  ثب٥داةكبُلزبح ك٢ اُضوبكخ اُؼشث٤خ ر٘شأ ٗشأح ٓؾبكظخ ِٓزضٓخ      

اإلعال٢ٓ، إال إٔ اُضوبكخ اُغبئذح رشٟ إٔ ػذّ ٓؼشكخ أٓٞس اُغ٘ظ ٛٞ ش٢ء ٓغزؾت رُي 

ػٔبٕ ُِؾلبظ ػ٠ِ ػلخ اُج٘بد ٝػزس٣زٜٖ ٝٗؾٖ ٗشٟ ٓضَ رُي ك٢ اعزٔشاس ػبدح خضٖ 

اُؼشث٤خ ٓضَ ٓظش ٝاُغٞدإ، ؽ٤ش رٌٕٞ اُـب٣خ األعبع٤خ ٢ٛ اُج٘بد ك٢ ثؼغ اُجِذإ 

ؽلع اُشؿجخ اُغ٘غ٤خ ػ٘ذ أُشأح ٌُٝ٘٘ب ٗشٟ ثبُٔوبثَ إٔ رؼب٤ُْ د٣٘٘ب اإلعال٢ٓ رؼط٢ أ٤ٔٛخ 

رطشهذ ُٚ ٖٓ ع٤ٔغ اُغٞاٗت ُزُي كضوبكز٘ب رشٟ إٔ ٓٞػٞع ُٔٞػٞع اُغ٘ظ ؽ٤ش 

ا ك٢ ٓغزٔؼبد اُؼشث٤خ ٝال بُؼزس٣خ ٛٞ ٓٞػٞع ؽغبط عذًاُغ٘ظ ًَٝ ٓب ٣زؼِن ثٚ 

٣غت اُزطشم إ٤ُٚ ٝٛزا ٓب ُٚ ٖٓ اٗؼٌبعبد عِج٤خ ؽ٤ش ٖٓ ؿ٤ش أُغزـشة إٔ رظَ 

اُج٘ذ إ٠ُ ٓشؽِخ أُشاٛوخ ٝاُ٘ؼظ اُغ٘غ٢ ٢ٛٝ ال رلوٚ ػٖ اُغ٘ظ ٝٓب٤ٛزٚ ش٤ئب، ٝك٢ 

 ثؼغ األؽ٤بٕ ال رؼشف اُلزبح ػٖ اُٞظ٤لخ اُغ٘غ٤خ اُضٝاع٤خ إال ػ٘ذ ٝهذ اُضٝاط
1

إرا  

٢ ٓغزٔذح ػجش اُؼظٞس ؽ٤ش رٌٕٞ ٓؾبكظخ اُلزبح ػ٠ِ ػزس٣زٜب ش٢ء صوبك٢ ٓلشٝع ٛ

ٖٓ خالٍ اُؼبداد ٝاُزوب٤ُذ ًبإلشٜبس ثبالٗلؼبع ٤ُِخ اُذخِخ ٝإٕ اُزأصش ثبُضوبكخ اُؼشث٤خ 

ٖٓ خالٍ ػبُْ أُٞػخ ك٢ اُِجبط ٝؿ٤شٛب، االخزالؽ اُغ٘غ٢، اُجشاثٍٞ ٝاُزؼب٣ش ٓٔب 

رؤصش ػ٠ِ ػزس٣خ اُلزبح.
1 

 العزسيح في المجتمع الجزائشي: -11

إٕ أُغزٔغ اُغضائش١ ٓغزٔغ ٓغِْ، ٣ٌزغت ؽبثغ ؽٔب٣زٚ طجـخ إعال٤ٓخ ٓغزٔذح ٖٓ      

رؼب٤ُْ اُشش٣ؼخ ٝاُغ٘خ اُ٘ج٣ٞخ اُشش٣لخ ؽ٤ش ٣غؼ٠ إ٠ُ رطج٤ن ٛزٙ اُزؼب٤ُْ ثشز٠ اُٞعبئَ 

ٖ ؽٜبسح ٝٗوبٝح ٝؽلع ٓشًضا ػ٠ِ اُلزبح خبطخ أًضش ٖٓ اُُٞذ، ألٜٗب عزظجؼ أُغؤُٝخ ػ

ٗغبة، ٝػ٤ِٚ ٣غت إٔ رزخز ًَ اإلعشاءاد اُالصٓخ ُِؾلبظ ػ٠ِ اُلزبح ػل٤لخ اُغالُخ ٝاأل

ؽبٛشح ٖٓ ًَ دٗظ، ٝاُز١ ٣ٌٖٔ إٔ ٣جشٖٛ ػ٠ِ ٛزٙ اُطٜبسح ٛٞ عالٓخ ؿشبء اُجٌبسح، 

ٝػ٤ِٚ رؼزجش اُؾشٔخ ٝاُؼلخ ٝاُطٜبسح ٝاُششف ٝؽبػخ اُٞاُذ٣ٖ ٖٓ أْٛ اُغٔبد اُز٢ 

٠ ػ٤ِٜب اُلزبح اُغضائش٣خ كالثذ ػ٤ِٜب إٔ رخؼغ ُٜب ثشٌَ ٖٓ اُشذح ٝاُظشآخ هظذ رشث

ن ثٜب ٝثبُؼبئِخ ًِٜب ٖٓ ًج٤شٛب إ٠ُ طـ٤شٛب ٖٝٓ هش٣جٜب ٖٓ اُؼبس اُز١ هذ ٣ِؾ االؽزشاط

                                                           
1
 .82ص ،1،2441اُؼشث٤خ،ٓؤعغخ ؽ٤جخ ُِ٘شش ٝ اُزٞص٣غ،اُوبٛشح،ؽ اُظؾخ اُ٘لغ٤خ ُِٔشاح٠٘ٓ اُظٞاف ٝهز٤جخ اُغج٢ِ،  - 
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إ٠ُ ثؼ٤ذٛب، ٛ٘ب ٣ٌٖٔ إٔ رزؼؼ ُ٘ب ٓذٟ ػ٘ب٣خ اُٞاُذ٣ٖ ثؼشع ه٤ٔض اث٘زٜب أُِطخ ثذّ 

ب٢ٛ ثٚ ٤ُِخ اُضكبف، ٝٛزا اُغِٞى ٣ؼجش ثظلخ ٓؼ٣ٞ٘خ ؿشبء اُجٌبسح رٔض٣ن اُـشبء ٝاُزج

ٝإصجبد اُطٜبسح اُغغذ٣خ ُِلزبح، ُٜزا ثؼذ ٓغأُخ اُؼزس٣خ رشٌَ ٓٞػٞع اٛزٔبّ األ٤ُٝبء 

اُضكبف ٝاُذخٍٞ ثٜب. ٝؽشعْٜ ػ٠ِ ط٤بٗزٜب ؽز٠ ٓٞػذ 
1

 

 ثبُ٘غجخ ُِلزبح اُؼبصثخ٤ٔخ ًج٤شح ٖٓ خالٍ ٛزا اُلظَ ٗغز٘زظ إٔ ُِؼزس٣خ أٝ اُجٌبسح أٛ    

ٝأ٣ؼب ُِٔغزٔغ ٝاألعشح كلوذاٜٗب ٣غِت اُؼبس ٝاُلؼ٤ؾخ ُألعشح ٝأُغزٔغ، كِٜزا ٣غت 

 ػ٠ِ اُلزبح أُؾبكظخ ػ٤ِٜب ٝاثزؼبد ػٖ اُؼٞآَ أُغبٛٔخ ك٢ كوذاٜٗب ثوذس أُغزطبع.

 

 

                                                           
11

 .31، ص ٓشعغ عبثنصس٣ٞػ اع٤ب،  - 
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٠ؾزبط وً ثؾش ٔظشٞ إٌٝ عبٔت رطج١مٟ ٠مذَ ف١ٗ اٌجبؽش خطٛارٗ إٌّٙغ١خ إٌزبئظ      

 اٌزٟ رٛطً إ١ٌٙب.

ففٟ ثؾضٕب اػزّذٔب ػٍٝ ِٕٙظ دساعخ اٌؾبٌخ إٌّٙظ اٌزٞ ٠غّؼ ٌألخظبئٟ إٌفغبٟٔ      

ثبٌزؼشف ػٍٝ خظٛط١بد أٚ اٌزغ١شاد اٌزٟ رؾذس ٌٍفشد ػٍٝ ِغزٜٛ رٛظ١فٗ إٌفغٟ فٟ 

ؽذٚد اٌٛلذ اٌّجبػ ثغّغ ث١بٔبد ِّىٕخ، ثبػزّبدٔب ػٍٝ ٚعبئً أخشٜ ِٕٙب اٌّمبثٍخ اٌؼ١بد٠خ 

٠خ ِغ رطج١ك اخزجبس "دافذعْٛ" وشة ِب ثؼذ اٌظذِخ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ٚاٌّالؽظخ اٌؼ١بد

 ٠ٛطٍٕب إٌٝ اٌزأوذ ِٓ طؾخ فشػ١بد ثئصجبرٙب أٚ ٔف١ٙب.

 منهح الدراست -1

 المنهح العيادي: - أ

اػزّذٔب فٟ ثؾضٕب ٘زا ػٍٝ إٌّٙظ اٌؼ١بدٞ ألٔٗ ٠غبػذٔب ػٍٝ اٌزمشة ِٓ اٌؾبالد      

اٌزغ١شاد اٌزٟ رطشأ ػٍٝ رٕظ١ّٙٓ إٌفغٟ  ٍفٚرؾذ٠ذ خظبئظٙب إٌفغ١خ ٚاٌغغذ٠خ ِٚخز

 ثؼذ رؼشػٙٓ ٌفؼً االغزظبة.

٠ٚؼشف إٌّٙظ اٌؼ١بدٞ ػٍٝ أٔٗ "أؽذ ِٕب٘ظ اٌشئ١غ١خ فٟ ِغبالد اٌذساعخ إٌفغ١خ      

٠ٚمَٛ ػٍٝ أعٍٛة دساعخ اٌؾبٌخ ثظٛسح و١ٍخ شبٍِخ ٌىٛٔٙب ِزفشدح فٟ خظبئظٙب. 
1

 

 منهح دراست الحالت: - ب

 .دساعخ اٌفشد دساعخ وبٍِخ ٚشبٍِخ ٚرذسط ع١ّغ اٌظشٚف اٌّؾ١طخ ثٗ دساعخ اٌؾبٌخ ٟ٘

الد اٌزٟ عزغشٜ ِؼٙب اٌّمبثالد ٚلذ عبػذرٕب دساعخ اٌؾبٌخ ِٓ رى٠ٛٓ فىشح ػٓ اٌؾب     

 .عٛاثك ػبئ١ٍخ ٚشخظ١خ ِٓ

اٌّغزٜٛ االعزّبػٟ ٚااللزظبدٞ ٚوزا اٌذساعٟ، ظشٚف ؽ١بح وً ؽبٌخ فٟ اٌج١ذ      

 ٝ اٌّشوض، أٞ وبٔذ ٌٕب ِؼٍِٛبد وبف١خ ػٓ وً ؽبٌخ ٚػٓ ظشٚفٙب ٚعجت دخٌٛٙب إٌ

                                                           
1
 .263ص ِؼغُ ػٍٕف ٚ اٌزؾ١ًٍ إٌفغٟ ،داس إٌٙؼخ اٌؼشث١خ،ث١شٚد ،ثذْٚ عٕخ،ِظطفٝ وبًِ،  - 
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" ثأْ دساعخ ؽبٌخ ٟ٘ اٌّغبي اٌزٞ ٠ز١ؼ األخظبئٟ إٌفغبٟٔ عّغ ٠J. Rottelمٛي "     

أوضش ٚأدق لذس ِٓ اٌّؼٍِٛبد ٚرٌه ؽزٝ ٠زّىٓ ِٓ إطذاس رشخ١ض ٔؾٛ ؽبٌخ ِب، ِٚٓ 

ٚاٌجبلٟ ِٓ اٌّؾ١ؾ اٌزٞ ٔؼ١ش ف١ٗ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ٔزؾظً ػ١ٍٙب ِجبششح ِٓ اٌؾبٌخ 

ٚػ١ٍٗ فذساعخ اٌؾبٌخ رؼزجش ِٓ أعب١ٌجٙب ؽش٠مخ ١ِذا١ٔخ فٟ ِٕٙغٙب. 
1

 

 أُ٘ ِشاؽٍٙب ٔزوش ِب ٠ٍٟ:

ِشؽٍخ عّغ اٌّؼط١بد ٚرزُ ِٓ خالي ِب ٔغ١ّٗ ٚعبئً اٌجؾش )اٌّالؽظخ، اٌّمبثٍخ،  - أ

 اخزجبساد ٔفغ١خ(.

 ِشؽٍخ ٚػغ اٌفشػ١بد. - ة

ِشؽٍخ اٌزفغ١شاد.  - ط
2

 

 أدواث الدراست: -2

 المقابلت العياديت: - أ

ث١ٓ اٌؼ١ًّ ٚاألخظبئٟ إٌفغبٟٔ اإلو١ٕ١ٍىٟ، غب٠زٙب اٌؼًّ ٙب ٌٛعٗ ٟ٘ ِؾبدصخ رزُ ٚع     

ػٍٝ ؽً اٌّشىالد اٌزٟ ٠ٛاعٙٙب األٚي ٚاإلعٙبَ فٟ رؾم١ك رٛافمٗ، ٠ٚزؼّٓ رٌه 

 اٌزشخ١ض ٚاٌؼالط.

ٌٍؾىُ ػٍٝ شخظ١خ  وطش٠مخ ِالؽظخ N. Sillamyرغزؼًّ اٌّمبثٍخ ؽغت      

اٌّفؾٛص، إٔٙب عضء ال ٠زغضأ ٔغذٖ فٟ عّغ اخزجبساد اٌغ١ىٌٛٛع١خ، ؽ١ش رغًٙ فُٙ 

ِخزٍف إٌزبئظ اٌّزؾظً ػ١ٍٙب وّب إٌٔٙب رغزؼًّ فٟ ػٍُ إٌفظ اٌؼ١بدٞ ثبٔزظبَ ٚرغبػذ 

فٟ إػطبء ؽٍٛي ٌٍّشبوً. 
3

 

ر١ٙأ اٌّمبثٍخ أِبَ اإلو١ٕ١ٍىٟ ٌٍم١بَ ثذساعخ ِزىبٍِخ ٌٍؾبٌخ ػٓ ؽش٠ك اٌّؾبدصخ      

اٌّجبششح، رٌه ٌفُٙ اٌؼ١ًّ ٚاٌزأوذ ِٓ طذق ثؼغ االٔطجبػبد ٚاٌفشػ١بد اٌزٟ ٠ؼًّ 

                                                           
1
 .464، ص 1962 أعظ اٌجؾش إعزّبػٟ،داس اٌفىش اٌؼشثٟ،اٌمب٘شح،دؽ،صوٟ ِؾّذ ، - 

2
 .18، ص 1997، 1ظ١خ داس اٌفىش اٌؼشثٟ ٌٍطجبػخ ٚ إٌشش ،ٌجٕبْ،ث١شٚد،ؽاٌشخف١ظً ػجبط،  - 

 
3
- N.Sillamy, ,Dictionnaire encyclopédique de psychologie, paris, 1996, P 97. 
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إ١ٌٙب ػٓ ؽش٠ك أدٚاد اٌزشخ١ض األخشٜ، ٚ٘ٛ أِش ػشٚسٞ ٌٍزٛطً إٌٝ اٌظ١بغبد 

 اٌشخظ١خ.

ٕب ٘زا اٌّمبثٍخ ٔظف اٌّٛعٙخ ألٔٙب رغّؼ ثبٌزؼج١ش ثأوجش لذس ِٓ اعزخذِٕب فٟ ثؾض     

 اٌزٍمبئ١خ ػٓ اٌّشبػش ٚاالٔفؼبالد.

 المالحظت العياديت: - ب

٠ؼزّذ ػ١ٍٙب ػٍّبء إٌفظ ٌغّغ أوجش ػذد ِّىٓ ِٓ اٌّؼٍِٛبد ػٓ ثؼغ اٌغٛأت      

عٍٛن اٌفشد. 
1

 

ٚلذ اػزّذٔب فٟ ثؾضٕب ػٍٝ اٌّالؽظخ اٌّجبششح فٟٙ رز١ؼ ٌٕب فشطخ ِالؽظخ ِخزٍف      

 عٍٛوبد اٌّفؾٛص ٚسدٚد أفؼبٌٗ أصٕبء اٌّمبثٍخ.

 Davidson Trauma Scale-"دافيدسىن" كرب ما بعد الصدمت مقياس - ج

DSM.IV 

ثٕذ رّبصً اٌظ١غخ  31 "ٌم١بط رأص١ش اٌخجشاد اٌظبدِخ ٠ِٓزىْٛ ِم١بط "داف١ذعْٛ     

اٌشخظ١خ اٌشاثؼخ ٌٍطت إٌفغٟ األِش٠ىٟ، ٠ٚزُ رمغ١ُ ثٕٛد اٌّم١بط إٌٝ صالصخ ِمب١٠ظ 

 فشػ١خ ٟٚ٘:

 .30، 28، 27، 17، 7، 5، 1اعزؼبدح اٌخجشح اٌظبدِخ ٚرشًّ اٌجٕٛد اٌزب١ٌخ:  -1

، 16، 14، 13، 12 ،6،11، 4، 3رغٕت اٌخجشح اٌظبدِخ ٚرشًّ اٌجٕٛد اٌزب١ٌخ:  -2

19 ،22 ،23 ،24 ،25 ،26. 

 .29،31، 21، 20، 18، 15، 10، 9، 8، 2االعزضبسح ٚرشًّ اٌجٕٛد اٌزب١ٌخ:  -3

 حساب درخت كرب ما بعد الصدمت:

 ٠زُ رشخ١ض اٌؾبالد اٌزٟ رؼبٟٔ ِٓ وشة ِب ثؼذ اٌظذِخ ثؾغبة ِب ٠ٍٟ:

                                                           
1
، ص 2002، اٌغضائش، 1سش١ذ صسٚارٟ، رذس٠جبد ػٍٝ ِٕٙغ١خ اٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌؼٍَٛ االعزّبػ١خ، داس ِ٘ٛخ، ؽ - 

154. 
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 ػشع ِٓ أػشاع اعزؼبدح اٌخجشح اٌظبدِخ. -

 .أػشاع ِٓ أػشاع اٌزغٕت 3 -

 :اإلغتصاب كرب ما بعد صدمتضطراب إلإختبار محتىياث بنىد  -1

 إعادة معايشت الحدث الصدمي مه خالل: -1

 وٛاث١ظ ٚأؽالَ ِزىشسح ٌٙب ػاللخ ثبٌؾذس. - أ

 روش٠بد ٚأفىبس الزؾب١ِخ ِضػغخ ٌٙب ػاللخ ثبٌؾذس. - ة

 اٌشؼٛس ٚوأْ اٌؾذس ع١ؼبٚد اٌٛلٛع. - ط

 أضػبط أفؼبٌٟ ألٞ رٕج١ٗ ع١زؾؼش اٌؾذس. - د

 المرتبطت بالحدث الصادم مه خالل: السلىكاث التدنبيت -2

 أٚ األشخبص أٚ اٌّٛالف اٌزٟ رزوش ثبٌؾبدس.رغٕت األِبوٓ  - أ

 ٚأفؼبالد اٌزٟ رزوش ثبٌؾذس ٚرغٕت اٌؾذ٠ش ػٕٗ. أفىبسؽشد  - ة

 أخفبع إٌشبؽبد ٚاٌّّبسعبد اٌزٟ وبٔذ رّبسط لجً ٚلٛع اٌؾبدس. - ط

 فزٛس ػبؽفٟ ٍِؾٛظ خبطخ ػؼف اٌمذسح ػٍٝ اٌشؼٛس ثبٌؾت. - د

 اثزؼبد ػٓ ا٢خش٠ٓ ٚاٌشؼٛس ثبٌؼضٌخ ػُٕٙ. -ٖ 

 أعراض فرط االستثارة مه خالل: -3

 طؼٛثبد رزؼٍك ثبٌَٕٛ. - أ

 ٔٛثبد غؼت أٚ ١٘غبْ ِظؾٛثخ ثغٍٛوبد ػذٚا١ٔخ. - ة

 ؽزس ٠ٚمظخ. - ط

 طؼٛثخ اٌزشو١ض ٚٔزجبٖ. - د

 .اػطشاثبد فٟ األوً -ٖ 

 مكان الدراست: -4

ثٛعىش٠ٓ ػٍٟ ِٛعٝ اٌظذ٠م١خ ؽش٠ك  4ثبٌذساعخ ثّشوض إػبدح اٌزشث١خ ٌٍٕجبد ثـ  لّٕب     

 .6/05/1966ثـ  102/66، ربثغ ٌّّزٍىبد اٌذٌٚخ رؾذ سلُ 1975ثٛ٘شاْ رُ افززبؽٗ عٕخ 
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ٌٍّشوض  اعز١ؼبث١خاٌمذسح  2َ 750ٚاٌّغبؽخ اٌّج١ٕخ  2َ 1950اإلعّب١ٌخ  رجٍغ ِغبؽزٗ     

ثبٌفئخ اٌّؼ١ٕخ أِب ف١ّب ٠زؼٍك ٘زا اٌّشوض ٠خؼغ إٌٝ ٔظبَ داخٍٟ، ؽذصب ِغ اٌؼٍُ أْ 40ٟ٘ 

 فُٙ اإلٔبس فٟ ؽبٌخ خطش ِؼٕٛٞ أٚ ِٕؾشفبد . فشٖ ٘زا اٌّشوض٠ٛ ثبٌزىفً اٌزٞ

 ظ ِٓ أعٍٗ اٌّشوض ٘ٛ اإلدِبط االعزّبػٟ.ٚ أُ٘ ٘ذف رأع

 عينت الدراست: -5

عٕخ وٍٙٓ  18إٌٝ  15عُٕٙ ِب ث١ٓ  ٠زشاٚػ ( ؽبالد 03ّٕذ دساعزٕب صالس )رؼ     

 ٔفغ١خ ٚ وبٔذ ٌُٙ طذِخ ؽبالد رؼشػٓ إٌٝ االغزظبة ثطش٠مخ أصشد عٍجب ػٍٝ ؽ١برُٙ

   .ِؤٌّخ
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 تقديى انحبالد.

 .األونًانحبنخ  -1

 ? ه١َِخاالسى

 ٍٕخ ;6? انسٍ

 ? ػيثبءانحبنخ انًدَيخ

 اثزلائٟ? إٌَخ اٌضب١ٔخ انًستىي اندراسي

 ? ِيهٞانًستىي انًعيشي

 ? ٍجؼخ )أهثؼخ ثٕبد، صالصخ أٚالك(عدد اإلخىح

 ? اٌٍٛطٝانًرتجخ ثيٍ اإلخىح

 اٌقٚبه? ثبئغ يهُخ األة

 ? ال رؼًّيهُخ األو

 ? غ١ٍياْاإلقبيخيقر 

 ٍٕخ :6? سٍ االغتصبة

 ? ِٕن ػب١ِٓتبريخ اندخىل إنً انًركز

 ? ثبٌّووييكبٌ إخراء انًقبثالد

 

 

 

 



 اٌفًٖ اٌَبكً                                                 ػوٗ إٌزبئظ ِٕٚبلْخ اٌفو١ٙبد
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 :انسيسًبئيخ انعبيخ نهحبنخ

 :انهيئخ انعبيخ 

 ? ث١ٕخ ِؼزلٌخانشكم        

 ? ث١ٚبءانجشرح        

 ? ِزٍٛطخانقبيخ        

 ? ثٕٟنىٌ انشعر         

 ? ث١ٕزبْانعيُيٍنىٌ          

 ? ٔظ١ف، ِٕظُانهجبس         

 ِْٕوؽخ، ِٕجَطخياليح انىخه ? 

 رٕبي ا٘زّبَ ِٓ ٕل٠مٙب، أِب ثبلٟ اٌوعبي رىٓ ٌُٙ اٌىوٖاندبَت انعبطفي ? 

 ع١لإتصبل ? 

 ِزٕبٍمخ، ٚاٙؾخ ِٚفِٙٛخانهغخ ? 

 وض١وح اٌىالَ، رزغٍت ػٍٝ ٌغزٙب اٌٍٙغخ اٌؼب١ِخ، رزؾلس ثبألٌفبظ ا١ٌَئخ. ?انكالو 

 رفبػً ثبٌىالَ، رَزؼًّ ؽووبد ٠ل٠ٙب ٚٚعٙٙب ٌٍزؼج١و،  ?انُشبط انحسي انحركي

 ٚرؾون هع١ٍٙب.

 ٠زّضً فٟ اٌٚؾه ثلْٚ ٍجت. ?اندبَت االَفعبني 

 ِياعٙب ِزمٍت، ربهح غٚت ٚربهح ْٔبٛ وج١و. ?انًزاج 

 كفٍذ ِووي اػبكح اٌزوث١خ ثج١ٍلح ٚر١بهد.نخ: سىاثق انحب 

 رلفٓ ٚرْوة اٌقّو                     

 أة ٍى١وسىاثق انعبئهيخ ? 
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 عرض انًقبثالد: -2

 ك.45  اٌي١ِٕخ اٌّلح    7568-:5-:5? انًقبثهخ األونً .6

 رُ ف١ٙب اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚوَت صمزٙب ٚأفن وً اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب.     

ٍٕخ، ػيثبء، ِزٍٛطخ اٌمبِخ، ث١ٚبء اٌجْوح، عَّٙب ماد  ;6ه١َِخ فزبح رجٍغ ِٓ اٌؼّو      

 ث١ٕخ ِؼزلٌخ، ِالِؼ ٚعٙٙب ِٕجَطخ، ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌٚؾه ػٕل ٍوك لٖخ ؽ١برٙب، أ١ِخ.

٠زىْٛ ػلك أفواك ػبئٍزٙب ِٓ أهثغ ثٕبد ٚصالصخ أٚالك ٚأِٙب ٚأث١ٙب، أفزٙب اٌىجوٜ ِزيٚعخ      

وٕخ ِؼُٙ ثبٌج١ذ ٌغ١بة ىٚعٙب أِب اإلفٛح ا٢فو٠ٓ ٕ٘بن ِٓ ٠لهً ٕٚ٘بن ِٓ ثبٌفبرؾخ ٍٚب

 ال ٠ؼًّ.

  ؽبٌزٙب اٌّؼ١ْ١خ ِيه٠خ رؼ١ِ فٟ ّمخ رؾزٛٞ ػٍٝ صالصخ غوف ِٚطجـ.

 ك :9اٌّلح اٌي١ِٕخ    7568-:5-;5? انًقبثهخ انثبَيخ .7

رُ ف١ٙب اٌزؼوف ػٍٝ ٛفٌٛزٙب ٚػاللزٙب ثبألٍوح، أػٍّزٕب اٌؾبٌخ أٔٙب ٌُ رزّزغ ثطفٌٛزٙب لٜ      

فبٌؾبٌخ اٌّؼ١ْ١خ اٌّيه٠خ ٚاوزظبظ فٟ إٌّيي )وضوح األٚالك( ٌُ ٠َّؼ ٌٙب ثبٌؼ١ِ َِزموح 

ٚأ٠ٚب ػٕف األة ثٚوثٙب ٚٙوة أِٙب ٚأفٛارٙب ثَجت ّوة اٌقّو، فمل وبٔذ ِؼبٍِخ 

١ئخ وً ٘نٖ اٌؼٛاًِ كفؼزٙب ٌٍٙوٚة ِٓ إٌّيي ػلح ِواد ٌؼلَ اٌزؾًّ ٚ٘نا ِب أكٜ اٌٛاٌل ٍ

ثج١ٍلح ٚر١بهد ٚمٌه ِٓ ٛوف اٌغّبهن ٌٛعٛك٘ب فٟ  ثٙب اٌٝ كفٛي ِووي اػبكح اٌزوث١خ

 ٍٕٛاد. =اٌْبهع ١ٌال ٚوبٔذ ِلح ِىٛصٙب ثبٌّووي٠ٓ 

 ك. :9  اٌّلح اٌي١ِٕخ  7568-:5->5? انًقبثهخ انثبنثخ .8

 ٌّؼوفخ كفٛي اٌؾبٌخ اٌٝ ِووي اػبكح اٌزوث١خ ثٛ٘واْ. فٖٖذ

 اٌزمذأ٠بَ فوٚعٙب ِٓ ِووي ر١بهد ب اٌّؤ٠ٍٛخ، لبٌذ ثؤٔٙب ٠َٛ ِٓ ثلأد اٌؾبٌخ ثَوك لٖزٙ

ٚػٕل ٌّٕٚٛٙب فزؾذ زٙب، فمجٍذ اٌؾبٌخ ٚم٘جذ ِؼٙب فثٖل٠مخ ٌٙب اٍزلػزٙب ١ٌٚبفزٙب ثج١ذ أ

ُ رووزٙب ٕل٠مزٙب ثؾغخ اؽٚبه ب صٙاٌؾم١مخ ١ٌَذ أفزٌّٙب اٌجبة أفذ ٕل٠مزٙب اٌزٟ ٟ٘ فٟ 

ِب، فجلأد رٍه األفذ ثبٌزلف١ٓ ٕٚ٘ب لبٌذ اٌؾبٌخ "وٕذ ِؾجَزٛ ثٖؼ ١ِٓ ّفزٙب رىّٟ  ّٟء
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و١ّذ غ١ورٕٟ"ٚ٘ىنا ِو اٌٛلذ ٌُٚ رْؼو ثٗ اٌؾبٌخ ؽزٝ ؽً اٌظالَ فبلزوؽذ ػ١ٍٙب األفذ 

ٌٖجبػ اٌغل م٘جٓ اٌٝ اٌجؾو ثوفمخ اٌزٟ رلػٝ ؽٕبْ ثبٌَٕٛ ػٕل٘ب فمجٍذ اٌؾبٌخ ٚفٟ اٚ

ٕل٠مبد أفو٠بد ٚػٕل ػٛكرٙٓ ٍٛجذ األفذ ؽٕبْ ِٓ اٌؾبٌخ ثؤٔٙٓ ٍٛف ٠ن٘جٓ اٌٝ اٌَٙو 

فوفٚذ اٌؾبٌخ فىوح ّبة ع١ًّ ٚغٕٟ اما أهاكد اٌن٘بة ِؼٗ ٚإٌَٛ فبهعب ٚثؤٔٗ ٠ٛعل 

 اٌْبة ٚلجٛي فىوح اٌَٙو.

ٚػٕل م٘بثُٙ اٌٝ اٌٍّٙٝ لبٌذ اٌؾبٌخ "ّوثذ ؽزٝ ٍىود" ٕٚ٘ب فملد اٌٛػٟ ثٙب      

٠ؾًٖ ؽٌٛٙب اال أْ ٚعلد ٔفَٙب فٟ ٕجبػ اٌغل فٟ ث١ذ ال رؼوفٗ ِغ مٌه اٌْبة ِٚالثَٙب 

ٍِطقخ ثبٌلَ ٚعَّٙب ػبه فجلأد ثبٌٖواؿ ٚٙوة اٌّغزٖت ٍٚؤٌٗ ِبما فؼً ثٙب فوك ػ١ٍٙب 

يٚعه ٚأٔذ رؼغج١ٕٕٟ" فَجزٗ ثْزٝ أٔٛاع اٌَت ٚم٘جذ رجؾش ػٓ لبئال "ال رقبف ٍٛف أر

اٌؾّبَ ٕٚ٘ب لبٌذ "ػفذ هٚؽٟ ١ٌٚذ ٔؾًٛ غ١و ٔلُٚ" فقبف اٌّغزٖت ٍٚؤٌٙب ػّب اما 

ٍٛف رقجو اٌْوٛخ هكد ػ١ٍٗ أٔٙب رىوٖ اٌلٌٚخ ٚفوعذ َِوػخ اٌٝ ث١ذ ؽٕبْ ٍٚئٌٙب 

ة ِؼٗ ٚثؼل أ٠بَ ثلأد رظٙو ػ١ٍٙب ػّب عوٜ ١ٌٍخ أٌِ ونثذ ػ١ٍٙب ثؤٔٙب ٟ٘ ِٓ أهاكد اٌن٘ب

ػالِبد اٌؾًّ ِٓ رم١ؤ ٚكٚفخ فؤػٍّزٙب ؽٕبْ ثؤٔٙب ؽبًِ فمبٌذ اٌؾبٌخ "ِٓ مان إٌٙبه ١ٌٚذ 

ٔوٚػ  ٔجبد ٚٔلفً اٌلهاُ٘، كهٚن ِؼٕل٠ِ ػالٖ ٔقبف" ٚثَجت وضوح اٌّٚبعوح ٍمٜ 

ؾبٌخ "ِٛا١ٌزِ اٌغ١ٕٓ، ِّب ىاك ِٓ غٚجٙب ٚم٘جذ اٌٝ ِووي اٌْوٛخ ٚػٕل ٌٕٚٛٙب لبٌذ اٌ

ٌؾبػ وج١و ِٓ اٌْوٛخ ؽىذ ٌُٙ لٖزٙب اػبهفخ و١فبُ ٔقجوُ٘، ١ٌٚذ غ١و ٍبوزخ" ٚثؼل 

ٍٚٛجذ ُِٕٙ أْ ٠وعؼْٛ ٌٙب ّوفٙب فبرٍٖٛا ثٛاٌل٘ب ٚػٕل ٌٕٚٛٗ ٚفّٙٗ ِبما عوٜ ٌٙب 

" فوكد ػ١ٍٗ ٕٚ٘ب رغ١ود ِالِؼ اٌؾبٌخ اٌٝ ِالِؼ ػٕف Vagabonٚا١ٌزٟ لبٌذ "لبٌٟ 

٠ٛفو  ِؼبٍِزٟ ٚأٔب ٕغ١وح ٌُٚ ٠َٟءِْبوٍٟ ٚٚعٛكٞ ٕ٘ب فؤٔذ ِٓ وبْ إّٔذ فؤٔذ ٍجت 

 ٌٟ اٍزمواه اٌالىَ.

فؾىّذ اٌّؾىّخ ػٍٝ اٌّغزٖت ثبٌَغٓ ٌوفٚٙب اٌيٚاط ثٗ، أِب اٌؾبٌخ اٙطود      

 ٌٍلفٛي اٌٝ اٌّووي ألْ أثٛ٘ب هفٚٙب فٙٛ ال ٠ؤرٟ ٌي٠بهرٙب ٚاٌجؾش ػٓ أؽٛاٌٙب لٜ.

 ك. :9اٌّلح اٌي١ِٕخ    7568-:5-=5? انًقبثهخ انراثعخ

 رُ اعواء افزجبه "ووة ِب ثؼل اٌٖلِخ " ٌلاف١لٍْٛ".
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 لوأد ٌٙب عٍّخ ثغٍّخ ٟٚ٘ رغ١ت ألٔٙب ال رغ١ل اٌمواءح ٚال اٌىزبثخ اال اٍّٙب

ٚػٕل أزٙبء ِٓ االفزجبه للِذ ٌٙب ثؼ٘ إٌٖبئؼ ٌَّبػلرٙب فىبٔذ ٌٟ آماْ ٕبغ١خ ِغ      

 ّب روأٟ رؤرٟ َِوػخ فٟٙ رمٛي ٌٟ أهربػ ػٕلِب أفٚف٘ ٌه.  اٌؼٍُ أٔٙب وبٔذ وٍ

 .1يقيبس كرة يب ثعد انصديخ ندافيدسىٌ  انحبنخ 

 دائًب غبنجب أحيبَب َبدرا أثدا انعجبراد و

ٌلٞ اؽَبً ثؤٕٟٔ ٍٛف أرؼوٗ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ  6

 ِوح أفوٜ
    X 

 X     ٌلٞ هغجذ ّل٠لح ثؤفن اٌضؤه ِّٓ رَجت فٟ ا٠نائٟ 7

 X     أرغٕت وً ِب ٠نوؤٟ ثبٌؾبكس اٌٖبكَ 8

  x    أػبٟٔ ِٓ اٌٖلاع ٚاٌلٚفخ أٚ اٌوغجخ فٟ اٌمٟء 9

 X     ٌلٞ أفىبه ِيػغخ ِٚزىوهح ِورجطخ ثبٌؾبكس اٌٖبكَ :

 X     إٔجؾذ ال أصك ف١ّٓ ؽٌٟٛ ثؼل اٌٖلِخ ;

 X     أؽٍُ ثىٛاث١ٌ ِيػغخ ػٓ اٌؾبكس اٌٖلِٟ >

فٟ اٌلفٛي فٟ إٌَٛ ٌزفى١وٞ فٟ أعل ٕؼٛثخ وج١وح  =

 اٌؾبكس اٌٖبكَ
    X 

  x    إٔؾٛ ِٓ إٌَٛ وَالْ ِٕٚيػغب <

  x    أعل ٕؼٛثخ فٟ روو١ي أزجبٟ٘ فالي ا١ٌَٛ 65

 X     أّؼو ثبالٔفٖبي ػٓ إٔللبئٟ ٚا٢فو٠ٓ 66

 X     ألبَٚ اٌزفى١و فٟ اٌّٛالف أٚ اٌؾبكس اٌٖبكَ 67

إٌبً غ١و الئمخ )غ١و إٔجؾذ رٖوفبرٟ ِغ  68

 اعزّبػ١خ( ثؼل اٌٖلِخ
    X 

فملد اٌّزؼخ ٚاإلؽَبً ثّب اػًّ وّب وٕذ ِؼزبك  69

 ػ١ٍٙب
   x  

إٔجؾذ أوضو ػٖج١خ ٚرٛرو ٍو٠غ اٌغٚت ِٕن  :6

 رؼوٙذ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ
    X 

 X     أرغٕت اٌؾل٠ش ػٓ اٌٖلِخ اٌزٟ ِود ثٟ ;6

 X     ػٍٝ َِزمجٌٍٟلٞ اؽَبً ثؤٞ اٌؾبكس أصو ٍٍجب  >6

 x     َوػخ ؽلٚس أٞ ّٟء فغؤحثأفيع  =6

 x     إٔجؼ ٌلٞ رمٍت فٟ اٌّياط ٚأفؼبالد ثؼل اٌٖلِخ <6
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أّؼو ثبٌقٛف وٍّب الزوة ا١ٌّؼبك اٌؾلس أٍجٛػٟ أٚ  75

 ّٙوٞ أٚ إٌَٛٞ
    x 

أّؼو ثؤْ ١ّٙزٟ ٌٍطؼبَ رغ١ود )ى٠بكح أٚ ٔمٖبْ(  76

 ػٓ مٞ لجً 
    x 

اٌؾبكس اٌٖبكَ ػلد اٌٝ ل١بَ ثؤ١ّبء لل رٛلفذ  ثؼل 77

 ػٕٙب ِٓ لجً ِضً "غ٘ أظبفو(.
    x 

 x     ٌلٞ ِْبػو مٔت ؽب١ٌخ ِٕن رؼوٗ ٌٍؾبكس 78

 x     أّؼو إٟٔٔ ؽي٠ٓ ٚغ١و َِوٚه فٟ ؽ١برٟ 79

  x    أّؼو ثؤٕٟٔ ٌٓ أػ١ِ ٠ٛٛال :7

أّؼو إٟٔٔ ١ٌٌ ٌلٞ اٌملهح ػٍٝ ؽت األّقبٓ  ;7

 اٌّموث١ٓ
    x 

 x     أفبف أْ رزىوه اٌٖلِخ >7

 x     أفبف ثْلح ِٓ اٌجمبء ٌٛؽلٞ فٟ ِىبْ ِب =7

 x     إٔجؾذ ػاللزٟ ِغ أفواك أٍورٟ ِزٛروح <7

رفب١ًٕ اٌؾبكس اٌٖبكَ رؼوٗ ٔفَٙب ػٍٝ رفى١وٞ  85

 فٟ ّىً ِزٍَٜ
    x 

 x     ٚرٛف١و ِىبْ آِ أّؼو ثؼغي األة ٚاألَ ػٓ ؽّب٠زٟ 86

 

 تحهيم عبو نهحبنخ "رييسخ" -3

ِٓ فالي كهاٍزٕب اإلو١ٕ١ٍى١خ ػٍٝ اٌؾبٌخ ٠ّىٕٕب اٌمٛي أْ اٌؾبٌخ وبٔذ رؼ١ِ فٟ ٍٜٚ      

 غ١و َِزمو، فمل وبٔذ رزٍمٝ اٌؼٕف ِٓ ٛوف أث١ٙب ٚونا ٍٛء اٌّؼ١ْ١خ.

وً ٘نا ٌٚل ٌٙب اٌٚغٜ ٚعؼٍٙب غ١و َِزموح لبكهح ػٍٝ اٌزى١ف ِغ األٚٙبع، ِّب كفغ      

ْ مٌه أٍٍٛة ٘ٛ اٌزغٕت ٚاٌٙوٚة فٟ أٍٍٛة ٠غٕجٙب رٍه اٌٖواػبد ٚوبثٙب اٌٝ اٌزفى١و 

واف ٚرؼوٙٙب ٔؾِٓ رٍه اٌٚغٛٛبد، ٌىٓ ٘نا اٌؾً أؼىٌ ػ١ٍٙب ٍٍجب فمل أكٜ ثٙب اٌٝ اال

وبٔذ ٌٗ آصبه ٍٍج١خ ػٍٝ ٔف١َزٙب ٚؽ١برٙب ٚرّضً فٟ فملأٙب ٌؼنه٠زٙب  ٌفؼً االغزٖبة ٚاٌنٞ

٘بَ ٚفبٕخ فٟ ِغزّؼٕب، ٚاٌؾًّ ٍٚمٛٛٗ ثؼل فزوح ٚونا فملأٙب اٌضمخ  ٚ٘ٛ هِي أٔضٛٞ

 ثب٢فو٠ٓ ٚمٌه ثبإلٔفواك ثبٌٕفٌ ٚرغٕت اٌؾل٠ش ِغ األٕللبء فٛفب ِٓ والُِٙ.
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ٚاٌزفى١و فٟ اٌّٛد ػٓ ٛو٠ك االٔزؾبه ٌٍزقٍٔ ِٓ اٌّؼبٔبح فٟٙ رؼزجو ٔفَٙب ٍغ١ٕخ      

ثزٍَٜ اٌؾبكصخ ػٍٝ اٌزفى١و٘ب ٚأ٠ٚب فملأٙب ا١ٌْٙخ ٌفؼً ٌُ رورىجٗ، ٚػلَ اٌملهح ػٍٝ إٌَٛ 

 ٚرفى١و٘ب فٟ لزً اٌّؼزلٞ ّٚووبإٖ فٟٙ ثبٌَٕجخ ٌٙب هاؽخ ٔف١َخ اما رقٍٖذ ُِٕٙ.

 ٙب ٚرغٚت ٚرٛرو ألثَٜ األ١ّبء.٢فو٠ٓ فٟٙ ٌُ رؼل رزؾىُ فٟ ٔفَٚونا ػلٚا١ٔزٙب ِغ ا     

 :"رييسخ" نهحبنخاستُتبج  -4

ٙب ِود ثظوٚف عل ٕؼجخ ٚ رغبهة لب١ٍخ غ١ود زٕب ٌٍؾبٌخ أٔرٍٕٕٛب ِٓ فالي كهاٍ     

عؼٍذ ِٕٙب أَبٔخ ِٕؾوفخ ٍٍىذ ٛو٠ك  ِغوٜ ؽ١برٙب ٚ ؽطُ ٌٙب َِزمجٍٙب ،٘نٖ اٌظوٚف

ىػيع اٌنٞ  "االغزٖبة" اٌَٛء ٚ فٟ ٔفٌ اٌٛلذ عؼٍذ ِٕٙب ٙؾ١خ إلػزلاء عَٕٟ

فٟ ؽ١بح اٌؾبٌخ  ٔف١َخ ٚ عَل٠خ أؽلصذ اٙطواثبدٔف١َخ اٍزمواه٘ب ٚفٍف ِٓ ٚهاءٖ ٕلِخ 

ٚ رفىو فٟ  ِّب عؼٍٙب رزغٕت ا٢فو٠ٓ ٚرفمل اٌضمخ ثُِٙ فَبهح عَل٠خ ٘بِخ ه١َِخ فٟٙ رؼ١

 .ٚ ٘نا ٛجؼب هاعغ إلٔؼلاَ اٌؾٕبْ األٍوٞ ٚ اٌوػب٠خ األث٠ٛخ اٌّٛد
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 ?انحبنخ انثبَيخ

 ثطبقخ انًعهىيبد األونيخ: -1

 ٔٛهح ? االسى

 ٍٕخ =6? انسٍ

 ? ػيثبءانحبنخ انًدَيخ

 ? إٌَخ اٌضب١ٔخ اثزلائٟانًستىي اندراسي

 ? ػبكٞانًستىي انًعيشي

 أٚالك( 9ثٕبد،  9افٛح ) =? عدد اإلخىح

 ? اٌضب١ٔخانًرتجخ ثيٍ اإلخىح

 ? ػبًِ فٟ ّووخ "٠بٚهد"يهُخ األة

 ? ِزٛف١خيهُخ األو

 ? ِغ١ٕخيقر اإلقبيخ

 ٍٕخ =6? سٍ االغتصبة

 ? ِٕن ّٙو٠ًٓركزتبريخ اندخىل إنً ان

 ? اٌّووييكبٌ إخراء انًقبثالد
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 انسيسًبئيخ انعبيخ نهحبنخ: -2

 :انهيئخ انعبيخ 

 ? ث١ٕخ ِؼزلٌخانشكم

 ? ٍّواءانجشرح

 ? ٠ٍٛٛخانقبيخ

 ? أٍٛكنىٌ انشعر

 ? ث١ٕزبْنىٌ انعيُيٍ

 ? ٔظ١ف، ِٕظُ، ٔظ١فانهجبس

 ٚاٌؾيْ، ربئٙخ اٌىآثخ? ياليح انىخه 

 ٌؼبئٍزٙبـ رزّٕٝ أْ رؼ١ِ َِزموح? رؾٓ اندبَت انعبطفي 

 ال ثؤً ثٗ? إتصبل 

 ٚاٙؾخ، ِزؤ١ٔخ? انهغخ 

 ٔظ١فخ خاٌىالَ، ٌغ ل١ٍٍخ ?انكالو. 

 ثم١ذ ٕبِلح فٟ ِىبٔٙب، ٌُ رزؾون لٜ ?انُشبط انحسي انحركي. 

 اٌجىبءرّضً فٟ  ?اندبَت االَفعبني. 

 ػبكٞ ?انًزاج. 

  :ٌّلح ٍٕز١ٓ. ثزٍَّبْكفٍذ ِووي اػبكح اٌزوث١خ سىاثق انحبنخ 

 سىاثق انعبئهيخ  ?/ .  
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 عرض انًقبثالد: -3

 ك.   :9اٌّلح اٌي١ِٕخ     7568-:5-67انًقبثهخ األونً: 

 ػٕٙب. رُ ف١ٙب اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚوَت صمزٙب ٚأفن وً اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ

ٍّواء اٌجْوح، عَّٙب ماد ث١ٕخ  ٍٕخ، ػيثبء، ٠ٍٛٛخ اٌمبِخ، =6ٔٛهح فزبح رجٍغ ِٓ اٌؼّو      

 .ِؼزلٌخ، ِالِؼ ٚعٙٙب ؽي٠ٕخ، ٠غٍت ػ١ٍٙب اٌجىبء ٟٚ٘ رَوك لٖخ اغزٖبثٙب، أ١ِخ

٠زىْٛ ػلك أفواك ػبئٍزٙب ِٓ أهثؼخ ثٕبد ٚأهثغ أٚالك ٚاألة ٚىٚعخ األة، فبألَ اٌؾم١م١خ      

  رٛف١ذ ثّوٗ اٌمٍت ٚوبْ ػّو اٌؾبٌخ آٔنان اصٕٟ ػْو. 

رؾزً اٌؾبٌخ اٌّورجخ اٌضب١ٔخ فٟ إٌّيي، ال رغل اٌمواءح ٚاٌىزبثخ فمل أٚلفٙب أثٛ٘ب فٟ إٌَخ      

أِب اإلفٛح ا٢فو٠ٓ فُّٕٙ ِب ١ٔخ اثزلائٟ، أِب األؿ األوجو ِزيٚط ِٚبوش ِؼُٙ فٟ اٌج١ذ باٌض

 ٠لهً فٟ االثزلائٟ ٚاٌّزٍٜٛ.

 .ر١ٓ ِٓ األة٠ٙب افٛٔٛػب ِب، رؼ١ِ فٟ ؽُٛ، ٌل ؽبٌزٙب اٌّؼ١ْ١خ َِزموح

 ك. :9اٌي١ِٕخ اٌّلح     7568-:5-68? انًقبثهخ انثبَيخ

 رُ ف١ٙب اٌزؼوف ػٓ ٛفٌٛزٙب ٚػاللزٙب ثبألٍوح.

أػٍّزٕب اٌؾبٌخ أٔٙب وبٔذ رزّزغ ثبالٍزمواه لجً ٚفبح أِٙب فٍمل ػبّذ ٛفٌٛزٙب ػبك٠خ فٟ      

ٚلفٙب ػٓ ألؽٚٓ األة ٚاألَ اال أْ رل٘ٛهد ؽبٌخ األَ ثَجت اٌّوٗ ٘نا ِب أكٜ ثبألة 

، فمل وبٔذ اٌؾبٌخ ٛفٍخ ِط١ؼخ ِٚقٍٖخ ٌٛاٌل٠ٙب، رزَُ ثبألفالق ٌَّبػلح األَاٌلهاٍخ 

٠ِٛب، فىبٔذ  95موود اٌؾبٌخ ثؤٔٗ ػٕل ٚفبح أِٙب ريٚط األة ٚوبٔذ ِلح ٚفبح األَ اٌؼب١ٌخ، ٚ

ػاللخ ىٚعخ األة ِغ األثٕبء عل لب١ٍخ، ٕٚوؽذ اٌؾبٌخ أٔٗ ِوح اّزل اٌْغبه ث١ٕٙب ٚث١ٓ 

ىٚعخ األة، ِّب كفغ األة اكفبي اثٕزٗ اٌٝ اٌّووي اػبكح اٌزوث١خ ثزٍَّبْ ٌٍزقٍٔ ِٕٙب ٚلل 

 ِٓ ٛوف ىٚعخ األة، ِىضذ ثٗ ػب١ِٓ.٘نا األِو وبْ 
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 ك. :9اٌي١ِٕخ اٌّلح    7568-:5-69? انًقبثهخ انثبنثخ

فٖٖذ ٌّؼوفخ ٍجت كفٛي اٌؾبٌخ اٌٝ ِووي اػبكح اٌزوث١خ ثٛ٘واْ ٕٚ٘ب أوٍّذ اٌؾبٌخ      

 أؽلاس اٌمٖخ.

هرٙب أػٍّزٕب أٔٙب ٌُ رَزطغ اٌزؾًّ فٟ اٌّووي ثزٍَّبْ ٚأْ األة ٌُ ٠ىٓ ٠ؤرٟ ٌي٠ب     

ِٙوثزِ" فمل افزطفٙب هعً فبٙطود ٌٍٙوٚة ٕٚ٘ب ثلأد اٌؾبٌخ ثبٌجىبء ٚلبٌذ "وْٛ غ١و 

ثبٌؼٕف أغّ٘ ٌٙب ػ١ٕ١ٙب ؽزٝ ًٕٚ ثٙب اٌٝ وٛؿ فٟ ِٕطمخ غ١و ِؼوٚفخ فب١ٌخ ِٓ  غو٠ت

اٌَىبْ ٠ٛعل ثٙب اال األّغبه ٕٚ٘ب ظٙود ِالِؼ اٌمٍك ٚاٌؾيْ ػ١ٍٙب فمبٌذ أكفٍٕٟ ٚأهاك 

وٗ لِٛزٗ وض١وا ٌىٕٟ ٌُ أٍزطغ فمل وبْ اٌّغزٖت وج١و آٌَ ثى١ذ اٌؾبٌخ اغزٖبثٟ ٌُ أرو

وض١وا ٕٚوفذ ٍٚٛجذ ِٕٗ أْ ٠زووٙب ٌىٓ ٌُ ٠وؽّٙب فمل ٚإً ػٍّٗ ا١ٌْٕغ اٌٝ أْ فمل ٌٙب 

اٌؾبٌخ "لؼلد ثياف  ػنه٠زٙب ٌُٚ ٠ىزف ثنٌه فمٜ، فمل رووٙب ػٕلٖ ٌّلح ٠ٍٛٛخ وّب لبٌذ

ػبلٍخ ػٍٝ اٌّلح ١ْٔبْ ثٖؼ لؼلد" ٚوبٔذ ػٕل هفٚٗ ػٕلٖ، أوضو ِٓ ّٙو٠ٓ، ِب١ِٔ 

ٌّّبهٍخ اٌغٌٕ ِؼٙب ٠ؤرٟ ثؤٕللبئٗ ٌٚوثٙب ٙوثب ِجوؽب ؽزٝ رفمل ٚػ١ٙب اٌَّى١ٕخ ٕٚ٘ب 

 ٠َزغً اٌّغزٖت اٌفوٕخ.

وبْ ٠ملَ ٌٙب األوً ٚاٌٍجبً ٌىٕٙب وبٔذ روف٘ ٚلبٌذ "ِبوٕزِ ٔجغٟ ٔبوً وٕذ ٔقبف      

اٌقّو ثٖؼ ِبٔجغ١ِ  فبٛو ّؾبي ِٓ ِوح وبْ ٠مٌٟٛ ّوثٟ ِٕٗ ١ّل٠وٌٟ فٟ اٌّبوٍخ ػٍٝ

 ِٛاٌٛا".ثُٙ لؼلد ثُٙ ِبوٕذ ٔلُٚ  ٚؽٛا٠غٟ ٌلأٟ

ٚػٕلِب ٍؤٌزٙب اما وبٔذ رؾبٚي اٌٙوٚة فؤعبثذ ثٕؼُ، ٌىٓ وً ِؾبٌٚخ ثبءد ثبٌفًْ      

 ١ِٓ ِطىزِ ٔٙوة ١ٌٚذ ٔؼط١ٗ فٍّبْ ثٍٟ ٚاٌفذ ٚهأٟ ٔجغ١ٗ ١ِٚٓ ؽ١َذ ثٍٟ هاٖ"ٚلبٌذ 

ِوح ٠زووٙب ثّفوك٘ب ألٔٗ ٕلق  ِؤِٕٟ لوهد اٌٙوٚة" ٚٔغؾذ فطزٙب ألٔٗ وبْ ِوح ػٍٝ

ٍخ اٌزٟ اٍزؼٍّزٙب ٚفٟ ٛو٠مٙب ٟٚ٘ ٘بهثخ ٚعلد ّووخ ١ٍٚبهاد ِٖفٛفخ ١ّٚـ وبْ اٌؾ١

هاوجب فٟ ١ٍبهرٗ فطٍجذ ِٕٗ أْ ٠ٍٕٛٙب اٌٝ ٛو٠ك ألٔٙب ال رؼوف اٌّىبْ فمجً ا١ٌْـ صُ 

ؽبٌخ ال ٠وصٝ ٌٙب وّب أْ اٌؼّخ ٛوؽذ ػ١ٍٙب ػلح أٍئٍخ أ٠ٓ وٕذ م٘جذ اٌٝ ػّزٙب ٟٚ٘ فٟ 

ِٚغ ِٓ؟ فبْ اٌْوٛخ رجؾش ػٕه ألٔه ٘بهثخ ِٓ اٌّووي فؾىذ ٌٙب لٖزٙب ِٚبما عوٜ ٌٙب 

ٛو٠ك  Sinoفبرٍٖذ اٌؼّخ ثبألة، ٌٚىٓ األة هف٘ اٍزمجٍٙب ٚلبي "اال وبٔذ ػبىثخ رغٟ 
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~ 61 ~ 
 

ٕٚ٘ب ٚعل٘ب َئ١ٌٚزٙب فقوعذ اٌؾبٌخ ٠بئَخ، ٌغجزٙب رل٠ٙب" ٚأ٠ٚب اٌؼّخ ٌُ رَزطغ رؾًّ ِ

 اٌغّبهن اٌؾلٚك ألٔٙب وبٔذ رؾبٚي اٌلفٛي اٌٝ اٌّغوة ٚأرٛا ثٙب اٌٝ اٌّووي ثٛ٘واْ.

 ك. :9اٌي١ِٕخ اٌّلح     7568-:5-:6? انًقبثهخ انراثعخ

فٖٖذ ٌزطج١ك افزجبه ووة ِب ثؼل اٌٖلِخ ٌلاف١لٍْٛ ٚأفجورٕٟ ثؤْ غلا ٌل٠ٙب ػ١ٍّخ      

اٌّغزٖت ٔمً ٌٙب اٌؼلٜٚ ِٓ فالي اٌّّبهٍبد اٌغ١َٕخ فمل وبٔذ ِٖبثخ فٟ أػٚبء ألْ 

 اٌزٕب١ٍٍخ ثّوٗ "اٌي٘وٞ"

 :2يقيبس كرة يب ثعد انصديخ ندافيدسىٌ انحبنخ 

 دائًب غبنجب أحيبَب َبدرا أثدا انعجبراد و

ٌلٞ اؽَبً ثؤٕٟٔ ٍٛف أرؼوٗ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ  6

 ِوح أفوٜ
    X 

 X     ّل٠لح ثؤفن اٌضؤه ِّٓ رَجت فٟ ا٠نائٌٟلٞ هغجذ  7

 X     أرغٕت وً ِب ٠نوؤٟ ثبٌؾبكس اٌٖبكَ 8

 X     أػبٟٔ ِٓ اٌٖلاع ٚاٌلٚفخ أٚ اٌوغجخ فٟ اٌمٟء 9

 X     ٌلٞ أفىبه ِيػغخ ِٚزىوهح ِورجطخ ثبٌؾبكس اٌٖبكَ :

 X     إٔجؾذ ال أصك ف١ّٓ ؽٌٟٛ ثؼل اٌٖلِخ ;

 X     أؽٍُ ثىٛاث١ٌ ِيػغخ ػٓ اٌؾبكس اٌٖلِٟ >

أعل ٕؼٛثخ وج١وح فٟ اٌلفٛي فٟ إٌَٛ ٌزفى١وٞ فٟ  =

 اٌؾبكس اٌٖبكَ
    X 

   x   إٔؾٛ ِٓ إٌَٛ وَالْ ِٕٚيػغب <

  X    أعل ٕؼٛثخ فٟ روو١ي أزجبٟ٘ فالي ا١ٌَٛ 65

  x    أّؼو ثبالٔفٖبي ػٓ إٔللبئٟ ٚا٢فو٠ٓ 66

 X     اٌزفى١و فٟ اٌّٛالف أٚ اٌؾبكس اٌٖبكَألبَٚ  67

إٔجؾذ رٖوفبرٟ ِغ إٌبً غ١و الئمخ )غ١و  68

 اعزّبػ١خ( ثؼل اٌٖلِخ
  x   

فملد اٌّزؼخ ٚاإلؽَبً ثّب اػًّ وّب وٕذ ِؼزبك  69

 ػ١ٍٙب
    X 

إٔجؾذ أوضو ػٖج١خ ٚرٛرو ٍو٠غ اٌغٚت ِٕن  :6

 رؼوٙذ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ
    X 
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 X     أرغٕت اٌؾل٠ش ػٓ اٌٖلِخ اٌزٟ ِود ثٟ ;6

 X     ٌلٞ اؽَبً ثؤٞ اٌؾبكس أصو ٍٍجب ػٍٝ َِزمجٍٟ >6

 X     ؽلٚس أٞ ّٟء فغؤحػٕل  َوػخ ثأفيع  =6

 X     إٔجؼ ٌلٞ رمٍت فٟ اٌّياط ٚأفؼبالد ثؼل اٌٖلِخ <6

أّؼو ثبٌقٛف وٍّب الزوة ا١ٌّؼبك اٌؾلس أٍجٛػٟ أٚ  75

 ّٙوٞ أٚ إٌَٛٞ
    X 

أّؼو ثؤْ ١ّٙزٟ ٌٍطؼبَ رغ١ود )ى٠بكح أٚ ٔمٖبْ(  76

 ػٓ مٞ لجً 
    X 

ثؼل اٌؾبكس اٌٖبكَ ػلد اٌٝ ل١بَ ثؤ١ّبء لل رٛلفذ  77

 ػٕٙب ِٓ لجً ِضً "غ٘ أظبفو(.
    X 

 X     ٌلٞ ِْبػو مٔت ؽب١ٌخ ِٕن رؼوٗ ٌٍؾبكس 78

 X     أّؼو إٟٔٔ ؽي٠ٓ ٚغ١و َِوٚه فٟ ؽ١برٟ 79

 x     أّؼو ثؤٕٟٔ ٌٓ أػ١ِ ٠ٛٛال :7

أّؼو إٟٔٔ ١ٌٌ ٌلٞ اٌملهح ػٍٝ ؽت األّقبٓ  ;7

 اٌّموث١ٓ
  x   

 x     أفبف أْ رزىوه اٌٖلِخ >7

 x     أفبف ثْلح ِٓ اٌجمبء ٌٛؽلٞ فٟ ِىبْ ِب =7

 x     إٔجؾذ ػاللزٟ ِغ أفواك أٍورٟ ِزٛروح <7

رفى١وٞ رفب١ًٕ اٌؾبكس اٌٖبكَ رؼوٗ ٔفَٙب ػٍٝ  85

 فٟ ّىً ِزٍَٜ
    x 

 x     أّؼو ثؼغي األة ٚاألَ ػٓ ؽّب٠ز١ـ ٚرٛف١و ِىبْ آِ 86

 

 :"حهيم عبو نهحبنخ "َىرحت -4

ِب ثؼل اٌٖلِخ اٌزٟ أعو٠ٕب٘ب ِغ ٌّالؽظبد ٚاٌّمبثالد ٚافزجبه ووة ِٓ فالي ّجىخ ا     

ٚاٌزٟ وبٔذ عل  اٌؾبٌخ رّىٕب ِٓ اٌزموة ٚاٌزؼوف ػٍٝ أٚٙبع ٚاٌظوٚف اٌزٟ ِود ثٙب

 ٕؼجخ.

فزؼزجو اٌؾبٌخ ٙؾ١خ ٌَٛء اٌّؼبٍِخ اٌٛاٌل٠خ ٚاٌمواه اٌزٟ ارقنرٗ ٚ٘ٛ ٘وٚثٙب ِٓ اٌّووي      

ثزٍَّبْ، فٙناْ اٌؼبِالْ ٍججب فٟ أْ رىْٛ فو٠َخ ٌفؼً ال أفاللٟ ٚال أَبٟٔ، ِوفٛٗ 
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اٌّغزٖجخ أال  اعزّبػ١ب، ١ٌيهع اٌقٛف ٚاالٙطواة ٚونا اإلؽَبً ثبإل٘بٔخ ٚاٌني فٟ ٔف١َخ

 ٚ٘ٛ اغزٖبة.

ٙب إٌفَٟ ٚأؽلصذ ف١ٗ وَوا ٚفٍال، ٌّٙب افزولذ رٕظ١ ٔف١َخ فٙنا اٌفؼً ثّضبثخ ٕلِخ     

 رّضً فٟ األػواٗ اٌزب١ٌخ?

 "Sayiاٌغوػ إٌوعَٟ "ٍِٟ رقَود 

 اٌْؼٛه ثبٌنٔت "وْٛ فَؤٟ ٚوزٍٕٟ"

 .اٌوعبي فٟٙ هافٚخ رّبِب فىوح اٌيٚاطٌٕ اٌْؼٛه ثبٌىوٖ ٔؾٛ ع

اٌْؼٛه ثبٌَّزمجً اٌَّلٚك ٚ٘نا ِب ٠مٍمٙب ٠ْٚؼو٘ب ثؤْ ؽ١برٙب رؾطّذ "وٍْٟ ٙبع ِٕٟ 

 فَود ٚاٌل٠ب، فَود وٌْٟٛ".

اٌؾ١٘، ِوٗ فٟ ِٕبٛك اٌزٕب١ٍٍخ ِّب أكٜ  آالَٕؼٛثبد ِْٚبوً ع١َٕخ اٌّزّضٍخ فٟ      

اٌّزّضً فٟ  " ٚاوزئبةPas de confianceثٙب اٌٝ اعواء ػ١ٍّخ عواؽ١خ، ٚونا فملاْ اٌضمخ "

ألهق ٚػلَ اٌملهح ػٍٝ إٌَٛ، ٚفملاْ ا١ٌْٙخ ٚاٌمٍك ٚاٌوػت ِٓ فالي ونا ااٌؾيْ ٚاٌجىبء ٚ

ٚاؽَبٍٙب ثبٌٚؼف ألٔٙب فملد أٚ ؽوِذ ِٓ  ٚ فٛفٙب ِٓ رىواه اٌؾبكس أؽالَ ِيػغخ

 .ؽو٠زٙب ٚاٍزمال١ٌزٙب وفزبح ّٚؼٛه٘ب ثبٌٕمٔ ثؼل أْ فملد ػنه٠زٙب

 :"نهحبنخ "َىرحاستُتبج  -5

، ػ١ٕفخ اٌّزّضٍخ فٟ اإلغزٖبة  ػبّذ ٕلِخ ِب ٍجك رٍٕٕٛب اٌٝ أْ اٌؾبٌخ ِٓ فالي     

ٕلِخ ٔف١َخ أفٍذ ثزٕظ١ّٙب إٌفَٟ، ٚال ثل ِٓ اّبهح  س االغزٖبة لل فٍك ػٕل اٌؾبٌخ فؾل

ثلءا ِٓ ٛف١خ ٚػالئم١خ ػبّزٙب اٌؾبٌخ أْ ؽلس االغزٖبة ٌُ ٠ىٓ اال ػبِال ِفغوا ٌّؼبٔبح ػب

ثّؼبٔبح األٌُ ٚاٌمَٛح  اَ فٟ ٍٓ ِجىوح ثّؼٕٝ فملاْ اٌوػب٠خ ٚػبٛفخ أِِٛخ ِوٚهفملاْ األ

ٍزٙب ٚأزٙبءا ثؾبكس االغزٖبة اٌزٟ ػبّزٙب اٌٝ عبٔت ىٚعخ األَ اٌزٟ وبٔذ رَٟء ِؼبِ

ٚ عؼً ِٕٙب فزبح ال ؽٛي ٚ ال لٛح ٌٙباال اٌَىٛد ٚ  ثبٌغخ األ١ّ٘خ آصبهنٞ فٍف ٚهاءٖ اٌ

 .اٌؾَوح ػّب عوٜ ٌٙب 
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 ?انحبنخ انثبنثخ

 ثطبقخ انًعهىيبد األونيخ: -1

 ? فبرؾخاالسى

 ٍٕخ :6? انسٍ

 ? ػيثبءانحبنخ انًدَيخ

 ? إٌَخ اٌواثؼخ ِزٍٜٛانًستىي اندراسي

 ? كْٚ اٌّزٍٜٛانًستىي انًعيشي

 ? اصٕبْ  )اٌؾبٌخ ٚاألؿ(عدد اإلخىح

 ? اٌضب١ٔخانًرتجخ ثيٍ اإلخىح

 ? ال رؼوفيهُخ األة

 (Femme de Ménage)? ِٕظفخ يهُخ األو

 ? ِؼَىويقر اإلقبيخ

 ٍٕخ 66? سٍ االغتصبة

 .7567? أوزٛثو تبريخ اندخىل إنً انًركز

 ? اٌّووييكبٌ إخراء انًقبثالد

 انسيسًبئيخ انعبيخ نهحبنخ: -2

 :انهيئخ انعبيخ 

 ? ثل٠ٕخانشكم

 ? ث١ٚبءانجشرح
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 ? ل١ٖوحانقبيخ

 ? أٍٛكنىٌ انشعر

 ? ٍٛكاءنىٌ انعيُيٍ

 رمٍل ٌجبً األٚالك? ٔظ١ف، انهجبس

  ه:انىخياليح 

 رىوٖ وً اٌوعبي ؽزٝ أثٛ٘باندبَت انعبطفي ? 

 ع١لإتصبل ? 

 :ِفِٙٛخ ٚاٙؾخ، ِزٕبٍمخ انهغخ 

 :رزىٍُ ثىً ٛاللخ ٚؽو٠خ انكالو 

 رؾون هع١ٍٙب وض١وا ٚرَزؼًّ ؽووبد ث١ل٠ٙب وض١وا.انُشبط انحسي انحركي ? 

 ِزمٍت.انًزاج ? 

  :اٌّقلهاد.ِلِٕخ ػٍٝ سىاثق انحبنخ 

 أة ٍى١و ِٚلِٓ ػٍٝ اٌّقلهاد.سىاثق انعبئهيخ ? 

 ِؾبٌٚخ اػزلاء ػٍٝ اثٕزٗ.                         

 عرض انًقبثالد: -3

 د. 45انزيُيخ انًدح     2513-55-11: انًقبثهخ األونً

 رُ ف١ٙب اٌزؼوف ػٍٝ اٌؾبٌخ ٚوَت صمزٙب ٚأفن وً اٌّؼٍِٛبد األ١ٌٚخ ػٕٙب.

ٍٕخ، ػيثبء، ل١ٖوح اٌمبِخ، ث١ٚبء اٌجْوح، ماد ث١ٕخ ثل٠ٕخ،  :6فبرؾخ رجٍغ ِٓ اٌؼّو      

 ِالِؼ ٚعٙٙب ػبك٠خ، رمٍل اّبهاد اٌغٌٕ ا٢فو فٟ ٛو٠مخ والِٙب.

 9ف١ٍٖٓ ٚوبْ ٍٕٙب آٔنان اٌؾبٌخ رؼ١ِ ِغ أِٙب ٚأف١ٙب فٟ ث١ذ عل٘ب ألْ ٚاٌل٠ٙب ِٕ     

 األَ ٌألة ثَجت اٌقّو ٚاٌّقلهاد.ٍجت اٌطالق ٘ٛ ػلَ رؾًّ أّٙو، ٚ
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األَ ػبٍِخ فٟ اٌج١ٛد، أؿ ال ٠ؼًّ ٚال ٠لهً، ٠ؼ١ْْٛ فٟ ؽُٛ ِمَُ اٌٝ صالصخ أعياء،      

اٌغيء اٌىج١و ٠ؼ١ِ ف١ٗ عل٘ب ٚاٌغيء اٌضبٟٔ فبٌٙب ٚاٌغٙخ اٌزٟ رَىٓ ف١ٙب ٟ٘ رؾزٛٞ ػٍٝ 

 غوفخ ِٚطجـ ألْ أفٛ٘ب ِبوش ِغ اٌغل.

رلهً اٌؾبٌخ إٌَخ اٌواثؼخ ِزٍٜٛ ػٓ ٛو٠ك اٌّواٍٍخ، ٌل٠ٙب اِزؾبْ ٌىٟ رٖؼل اٌٝ    

 اٌّوؽٍخ اٌضب٠ٛٔخ، فٟٙ رؾت كهاٍزٙب وض١وا.

 ك. :9 اٌي١ِٕخ اٌّلح   7568-:5-75? انًقبثهخ انثبَيخ

 رُ ف١ٙب اٌزؼوف ػٍٝ ٛفٌٛخ اٌؾبٌخ ٚػاللزٙب ِغ األٍوح.

ة ِٓ إٌّيي وض١وا ٚمٌه ٌَجت ػلَ رؾٍّٙب ا١ٌَطوح أػٍّزٕب اٌؾبٌخ أٔٙب وبٔذ رٙو     

 ٚاٌزم١١ل ِٓ ٛوف األَ. 

ػاللزٙب ِغ أف١ٙب وٍٙب ّغبهاد، أِب أثٛ٘ب فٟٙ رىٓ ٌٗ وً اٌىوا١٘خ ألٔٗ ؽبٚي اػزلاء      

ػ١ٍٙب فٟ اؽلٜ اٌّواد ٟٚ٘ ما٘جخ ٌي٠بهرٗ ٚوبْ رؾذ رؤص١و اٌقّو ٌىٕٙب اٍزطبػذ اٌٙوٚة 

مٌه اٌٛلذ ِب ٔؾٍُّٛ ١ِٓ ْٔٛفٗ لٍجٟ ٠ٌٟٛ ٠قجٜ" ِٚٓ  Papaوٖ ِٕٗ فٟٙ رمٛي ػٕٗ "ٔى

جغ١ٙب ٠ّٛخ ػٍٝ ٔ ٕخ أِب أٔٙب فمبٌذ "ِبٔىو٘بُ ثٖؼٍ 66ٌُ روٜ أثٛ٘ب وبْ فٟ ػّو٘ب 

 ١ِpapaٖواُ ف١ٕب ٘ىلا" ٚلبٌذ أ٠ٚب "١ِٓ ؽىزٍٙب ػٍٝ  Papaفبٛو وْٛ لؼلد ِغ 

 ّلاه ف١ب ٙوثزٕٟ ِٚلهرٍٛا ٚاٌٛا".

 فبٌؾبٌخ ػبّذ ٛفٌٛخ ١ٍئخ ٚمٌه ٌؼلَ اٌوػب٠خ اٌىبف١خ ٚاٌؾٕبْ اٌؼبٛفٟ ِٓ لجً اٌٛاٌل٠ٓ.     

 ك. :9 اٌي١ِٕخ اٌّلح   7568-:5-76?  انًقجهخ انثبنثخ

 .فٖٖذ ٌّؼوفخ ٍجت كفٌٛٙب اٌٝ اٌّووي

فىبْ اٌَجت أٔٙب ٚعلٚ٘ب اٌْوٛخ فٟ اٌْبهع ١ٌال ٟٚ٘ فٟ ؽبٌخ ِيه٠خ )رؾذ رؤص١و      

قله"، فَؤٌزٙب اما ِب وبٔذ رؼوٙذ ٌٍزؾوُ ٟٚ٘ رزغٛي فٟ اٌْبهع ١ٌال، ٛؤٛؤد اٌّ

ٌٍؾموح و١فبُ ػوفذ" صُ ثلأد ثَوك لٖزٙب أٔٙب  Directهأٍٙب ٚهكد ػٍٟ لبئٍخ "هٚؽزٍٟ 

فٟ ٍٓ اٌؾبكٞ ػْو ٟٚ٘ رؾذ رؤص١و اٌّقله ٕٚ٘ب لطؼزٙب ػٓ اٌىالَ ٍٚؤٌزٙب أ٠ٓ وبٔذ 
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ثؤٔٙب وبٔذ رْزو٠ٗ ٚوبٔٛا ٠ج١ؼٛٔٗ ٌٙب ٟ آٌَ، فمبٌذ رؾًٖ ػٍٝ اٌّقلهاد ٟٚ٘ ٕغ١وح ف

هغُ ٕغو ٍٕٙب، صُ أٔٙذ أؽلاس اٌمٖخ اٌزمذ ثْبة ؽبٚي ٌَّٙب فبٔفغود ػ١ٍٙب غبٙجخ 

 "ِزمٍج١ِٕ ٚػ١ورٗ" فٕٙب اّزل غٚت اٌّغزٖت ػ١ٍٙب ٚلبي ٌٙب ٍٛف رو٠ٓ.

ٚاٌؼٕف ؽزٝ أفملٚ٘ب م٘ت ٚعبء ثىُ ٘بئً ِٓ إٔللبئٗ ٚاػزلٚا ػ١ٍٙب ِٓ اٌلثو ثبٌمٛح      

ٚػ١ٙب، ِّب اٙطو ثٙب اٌٝ كفٛي اٌَّزْفٝ ٌٍم١بَ ثؼ١ٍّخ ألْ عَّٙب ٌُ ٠زؾًّ، فٟٙ ٌؾل 

 ا٢ْ ال رَزط١غ وجش لٚبء ؽبعبرٙب. 

اٌٛلذ فملد صمزٙب ثىً اٌوعبي ٌمٌٛٙب "ٔىوٖ لبع اٌْبّوح ِٕملٌِّٙ" ٚؽبٌٚذ ِٚٓ مٌه      

 ب رّبهً اٌَؾبق ِغ اٌجٕبد فٟ اٌّووي.أزؾبه ػلح ِواد ٌٚىٕٙب ٔغذ، ٕٚوؽذ ٌٟ أٔٙ

 ك. :9 اٌي١ِٕخ اٌّلح   7568-:5-77?   انًقبثهخ انراثعخ

ٍمل أعبثذ ػٓ ْ اٌّغزٖجخ ٌٙب َِزٜٛ كهاٍٟ ع١ل ففٖٖذ ٌزطج١ك افزجبه، ٚثّب أ     

               األٍئٍخ ٌالفزجبه ثٕفَٙب.

 ?3يقيبس كرة يب ثعد انصديخ ندافيدسىٌ انحبنخ 

 دائًب غبنجب أحيبَب َبدرا أثدا انعجبراد و

ٌلٞ اؽَبً ثؤٕٟٔ ٍٛف أرؼوٗ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ  6

 ِوح أفوٜ
    x 

 x     ٌلٞ هغجذ ّل٠لح ثؤفن اٌضؤه ِّٓ رَجت فٟ ا٠نائٟ 7

 x     أرغٕت وً ِب ٠نوؤٟ ثبٌؾبكس اٌٖبكَ 8

 x     أػبٟٔ ِٓ اٌٖلاع ٚاٌلٚفخ أٚ اٌوغجخ فٟ اٌمٟء 9

 x     أفىبه ِيػغخ ِٚزىوهح ِورجطخ ثبٌؾبكس اٌٖبكٌَلٞ  :

 x     إٔجؾذ ال أصك ف١ّٓ ؽٌٟٛ ثؼل اٌٖلِخ ;

 x     أؽٍُ ثىٛاث١ٌ ِيػغخ ػٓ اٌؾبكس اٌٖلِٟ >

أعل ٕؼٛثخ وج١وح فٟ اٌلفٛي فٟ إٌَٛ ٌزفى١وٞ فٟ  =

 اٌؾبكس اٌٖبكَ
    x 

 x     إٔؾٛ ِٓ إٌَٛ وَالْ ِٕٚيػغب <

 x     فٟ روو١ي أزجبٟ٘ فالي ا١ٌَٛأعل ٕؼٛثخ  65
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  x    أّؼو ثبالٔفٖبي ػٓ إٔللبئٟ ٚا٢فو٠ٓ 66

 x     ألبَٚ اٌزفى١و فٟ اٌّٛالف أٚ اٌؾبكس اٌٖبكَ 67

إٔجؾذ رٖوفبرٟ ِغ إٌبً غ١و الئمخ )غ١و  68

 اعزّبػ١خ( ثؼل اٌٖلِخ
    x 

فملد اٌّزؼخ ٚاإلؽَبً ثّب اػًّ وّب وٕذ ِؼزبك  69

 ػ١ٍٙب
    x 

إٔجؾذ أوضو ػٖج١خ ٚرٛرو ٍو٠غ اٌغٚت ِٕن  :6

 رؼوٙذ ٌٍؾبكس اٌٖبكَ
    x 

 x     أرغٕت اٌؾل٠ش ػٓ اٌٖلِخ اٌزٟ ِود ثٟ ;6

 x     ٌلٞ اؽَبً ثؤٞ اٌؾبكس أصو ٍٍجب ػٍٝ َِزمجٍٟ >6

 x     َوػخ  ػٕل ؽلٚس أٞ ّٟء فغؤحثأفيع  =6

 x     اٌٖلِخإٔجؼ ٌلٞ رمٍت فٟ اٌّياط ٚأفؼبالد ثؼل  <6

أّؼو ثبٌقٛف وٍّب الزوة ا١ٌّؼبك اٌؾلس أٍجٛػٟ أٚ  75

 ّٙوٞ أٚ إٌَٛٞ
    x 

أّؼو ثؤْ ١ّٙزٟ ٌٍطؼبَ رغ١ود )ى٠بكح أٚ ٔمٖبْ(  76

 ػٓ مٞ لجً 
    x 

ثؼل اٌؾبكس اٌٖبكَ ػلد اٌٝ ل١بَ ثؤ١ّبء لل رٛلفذ  77

 ػٕٙب ِٓ لجً ِضً "غ٘ أظبفو(.
    x 

 x     ؽب١ٌخ ِٕن رؼوٗ ٌٍؾبكسٌلٞ ِْبػو مٔت  78

 x     أّؼو إٟٔٔ ؽي٠ٓ ٚغ١و َِوٚه فٟ ؽ١برٟ 79

 x     أّؼو ثؤٕٟٔ ٌٓ أػ١ِ ٠ٛٛال :7

أّؼو إٟٔٔ ١ٌٌ ٌلٞ اٌملهح ػٍٝ ؽت األّقبٓ  ;7

 اٌّموث١ٓ
    x 

 x     أفبف أْ رزىوه اٌٖلِخ >7

 x     أفبف ثْلح ِٓ اٌجمبء ٌٛؽلٞ فٟ ِىبْ ِب =7

 x     ػاللزٟ ِغ أفواك أٍورٟ ِزٛروحإٔجؾذ  <7

رفب١ًٕ اٌؾبكس اٌٖبكَ رؼوٗ ٔفَٙب ػٍٝ رفى١وٞ  85

 فٟ ّىً ِزٍَٜ
    x 

 x     أّؼو ثؼغي األة ٚاألَ ػٓ ؽّب٠ز١ـ ٚرٛف١و ِىبْ آِ 86

 

 ":بتحخنهحبنخ "ف تحهيم عبو -4
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~ 69 ~ 
 

ثؤٚٙبع ِئٌّخ فٟ رؾخ" ثؤٔٙب ِود ب ِغ اٌؾبٌخ "فبٙاٌزٟ أعو٠ٕلهاٍخ ٌمل رٍٕٕٛب ِٓ فالي اٌ

ثبٌزفىه األٍوٞ اٌّزّضً فٟ اٌطالق ٟٚ٘ فٟ األّٙو األٌٚٝ ِٓ ػّو٘ب، ؽ١ش  ارٙب ثلءؽ١ب

أْ غ١بة اٌٍَطخ األث٠ٛخ ػٍٝ اػزجبه األة ٘ٛ هِي اٌٍَطخ ٚاٌؾّب٠خ لل ٍّؼ ٌٙب ثفؼً 

ٍٍٛوبد غ١و أفالل١خ وبكِبْ ػٍٝ اٌّقلهاد ٚ٘نا ِب أكٜ ٌزؼوٙٙب اٌٝ االغزٖبة ٟٚ٘ 

ب الٔؼلاَ ا٘زّبَ وؽّخ ٚ٘نا ٛجؼص١وٖ ِٓ ٛوف ِغّٛػخ ِٓ األّقبٓ ِٕؼلِٛ اٌرؾذ رؤ

ٚاٌوػب٠خ كافً األٍوح اٌزٟ ٌُ رؼطٙب اٌؾٕبْ ٚا٘زّبَ اٌىبفٟ فٟٙ روعغ اٌٍَٛ ػٍٝ أِٙب ثَجت 

 رووٙب ٌألة.

فبٌزغوثخ اٌزٟ ِود ثٙب عؼٍذ ِٕٙب أَبٔخ ػلٚا١ٔخ ٌٙب ١ًِ ٌالػزلاء ؽ١ش إٔجؾذ      

 ٌٛخ ٚال رزؾىُ فٟ أػٖبثٙب.َٙثرزٚب٠ك 

وّب ٠ظٙو اٌمٍك ثَجت ِب ِود ثٗ ٚاٌنٞ ٠زغَل فٟ اٌؼٖج١خ ٚاإلصبهح ٚاٌقٛف فغؤح      

 .ثلْٚ ٍجت

وّب أٔٙب ِٓ االوزئبة اٌؾبك اٌنٞ ٠ظٙو ِٓ فالي اٌؾيْ ٚاٌْؼٛه ثب١ٌٚك ِٚؾبٚالد      

 ِزؼلكح ٌالٔزؾبه اٌزٟ ثبءد ثبٌفًْ.

ٌوعبي ثَجت اغزٖبة ِٚؾبٌٚخ اػزلاء ِٓ ٚاٌل٘ب اٌنٞ ٠ؼزجو ٚأ٠ٚب فملاْ اٌضمخ فٟ ا     

ٙٙب ثّظٙو اٌوعبي ٚرم١ٍلُ٘ رْجونا ٚ، ٚ٘نا ٍجت ٌٙب فٟ ِّبهٍخ اٌَؾبق اٌّضً األػٍٝ ٌل٠ٙب

١ٙبْ وض١وا، ٚاألِواٗ ٕٚفخ، وّب أٔٙب رؼبٟٔ اٙطواثبد فٟ إٌَٛ، ٚاٌٌَجبٍب 

 ِزّضٍخ فٟ اٌّؼلح ٚاٙطواة فٟ اٌزجٛي. ١خا١ٌَىٍِٛٛبر

 ":بتحخنهحبنخ "ف تُتبج اس -5

ٚ عؼٍٙب فو٠َخ ٛالق األث٠ٛٓ أؼىٌ ٍٍجب ػٍٝ ؽ١برٙب أْ  اٍزٕزغٕبِٓ فالي ِب ٍجك      

ٕلِخ فؼً اغزٖبة اٌنٞ ِٛهً ػٍٝ اٌؾبٌخ "ف" لل فٍف ِٓ ٚهاءٖ ٌٍٛؽُٛ اٌىبٍوح ف

عؼٍذ ِٕٙب أَبٔخ ٚأؽلصذ رغ١١و ٚاٙطواثبد ػٍٝ اٌَّزٜٛ إٌفَٟ ٚاٌغَلٞ  ٔف١َخ ٚ اٌزٟ

ٚ ٟ٘ ٕغ١وح فٟ آٌَ فمل رون  اغزٖبثٙب  رُ ٚ فبٕخ أفوٜ ِقزٍفخ ػّب وبٔذ فٟ اٌَبثك

،ٚ رؾبٚي االٔزؾبه وٍّب ١و عوؽب وج١وا ال ٠ٕزَٝ ِّب عؼٍٙب رٕفو اٌغٌٕ األفوٌٙب ٘نا اٌألف
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خ رّبِب ِب عوٜ ٚفبٕخ أٔٙب اغزٖجذ ِٓ ٛوف عّبػخ ِب ؽًٖ ٌٙب فٟٙ هافٚ رفزىو

أِو ِوػت ال ٠ّىٓ رمجٍٗ فٙٛ ِٓ وج١وح ٚهغُ أٔٙب ٌُ رفمل ػنه٠زٙب ٌىٓ ٠جمٝ اإلغزٖبة 

أثْغ اٌغوائُ اٌزٟ رورىت ثؾك اٌّوأح ٚ ا٘بٔخ وجوٜ ٌٙب ٚ اٌَّبً ثْوفٙب ٚ ٘نا ِب ؽًٖ 

 ِغ اٌؾبٌخ "فبرؾخ"
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 ?انفرضيبد وتحهيم انُتبئح يُبقشخ

األفطو ِّبهٍخ ػٍٝ اٌّوأح ٌّب ٠قٍف ٌل٠ٙب  ٠ؼل اإلغزٖبة ّىال ِٓ أّىبي اٌؼٕف     

 ػبىثخوً فزبح  أْ رٍٕٕٛب اٌٝ فمل ٍؾبالد اٌضالسكهاٍزٕب ٌ ِؼبٔبح ٔف١َخ ٚ ٘نا ِب صجزٕبٖ فٟ

٠ؼب٠ِ وقجوح ٍٍج١خ ثبٌغخ  االغزٖبةفؾلس  .خ ٔف١َخ٠قٍك ٌٙب فؼً االغزٖبة ٕلِ ِغزٖجخ

ب فٙاٌنٞ ٠قٍ ا٢صبهاألصو ٌلٜ اٌٚؾب٠ب فٙٛ أٚي ٍجت ٌظٙٛه اٌٖلِخ إٌف١َخ ٔظوا اٌٝ ؽغُ 

ِٓ فالي اٌضالصخ  اٌؾبالداػبكح ِؼب٠ْخ اٌؾلس وبٔذ ِيِٕخ ػٕل ٚرزغٍٝ األػواٗ ف١ّب ٠ٍٟ?

ٌْق١ٖزٙٓ فٟ رغ١١و  ٠ظٙو أ٠ٚبذ ِؼٙب رفب١ًٕ اٌؾلس ٍؽّ ٟاٌىٛاث١ٌ ٚ األؽالَ اٌز

ٚ٘نا ِب ٔغلٖ ػٕل  االٔزجبٖاٌؾَب١ٍخ اٙبفخ اٌٝ ٕؼٛثبد اٌزوو١ي ٚ ٠ٖٚجؾٓ ّل٠ل٠ٓ 

ِب ثبٌَٕجخ ٌجؼ٘ اٌّْبوً االوزئبث١خ فٕغل اٌضالس ٚ ثظٙٛه وج١و ػٕل اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ،أ اٌؾبالد

اٌضالصخ رّو ثّوؽٍخ اوزئبث١خ رؼٛك اٌٝ ٚٙؼ١خ أؼيا١ٌخ ثَجت ّؼٛه٘ٓ ثبٌنٔت أٚ  اٌؾبالدأْ 

 ٚ ؽزٝ اٌّؾبٚالدوّب رزقٍٍٙب أفىبه االٔزؾبه٠خ  ٚ فملأُٙ اٌضمخ ؽزٝ اٌوف٘ األٍوٞ

اٌزٟ  رغٕج١خ رظٙو ػ١ٍُٙ ٍٍٛوبد ٌضخ. وّب ٚ ٘نا ِب ٔغلٖ ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚٝ ٚ اٌضب االٔزؾبه٠خ

ثبٌؾلس  ورجطخزفب١ًٕ اٌّاٌَجت اٌقٛف ِٓ رىواه اٌؾلس أٚ رىواه ث رِٙٓؼبٔبفٟ  ٍبّ٘ذ

وّب ٠َبػل ػٍٝ االثزؼبك ػٓ  ؾلساٌ وً ِض١و ِّٙب وبٔذ ٛج١ؼزٗ ٠َزؾٚو رغٕت اٌٝ ٚ٘نا

اٌْؼٛه ثبٌوغجخ فٟ اٌزم١ئ ِضً اٌجىبء،اٌلٚفخ .... وبٍزغبثخ ألٞ ػٕٖو  ونا،ٚاٌقجوح اٌّئٌّخ

اٙبفخ اٌٝ ؽبٌخ اٌوػت ٚ اٌٍٙغ ٚ .ه اٌّْب٘ل اٌٖل١ِخ ؽَٟ فٟ اٌٛالغ لل ٠ؼ١ل اٍزؾٚب

اٌنػو ثؼل رؼوٙٙٓ ٌإلغزٖبة ،فبػبكح ِؼب٠ْزٙٓ اٌٖل١ِخ اٌّورجطخ ثٙنٖ األػواٗ وبٔذ 

ثم١ذ ِضجزخ فٟ اٌناووح رٙلك ِٔٛٙٓ ٚ رفملُ٘ ١ّٙزُٙ  ٟٔز١غخ ٌٍزٕج١ٙبد اٌّزؼٍمخ ثبٌؾلس ٚ اٌز

 اٌّٖؾٛثخ ثٍَٛوبد ػلٚا١ٔخ ٚاٌؾنه ٚ اٌز١مع ّل٠ل ثبإلٙبفخاٌٝ ٔٛثبد اٌغٚت ٚ ا١ٌٙغبْ

٠ّىٓ اٌمٛي أْ اٌؾبالد اٌضالصخ ػب١ٔٓ ِٓ  ٚ ثبإلػزّبك ػٍٝ اٌّم١بًٚ فٟ األف١و           

 ثؼل اغزٖبثٙٓ.اٌٖلِخ إٌف١َخ 

 امْ اٌفو١ٙخ اٌؼبِخ اٌّلهٍٚخ رؾممذ ػٕل وً اٌؾبالد.   
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 .ونً يُبقشخ انفرضيخ األ

 .فالي كهاٍزٕب ٌٍؾبالد الؽظٕب أْ وً اٌؾبالد اٌضالس ػْٓ ٔفٌ اٌٖلِخ إٌف١َخ ِٓ     

 فبٌٖلِخ إٌف١َخ رؼجو ػٓ ؽبٌخ هػت ٚ اٌفيع ٚ اٌٍٙغ ٠ؼب٠ْٙب اٌفوك ٔز١غخ رؼوٙٗ ٌزغوثخ

ِفبعئخ  فزَجت رضج١طب ؽبكا فٟ ٕؼٛثبد ؽ١بح اٌّغزٖجخ،ٚ رٙلك ؽ١برٙب خ ٚػ١ٕفخ ،ِئٌّ

االٔفؼبٌٟ، اٌٍَٛوٟ،  إٌفَٟ،ػٍٝ ع١ّغ اٌَّز٠ٛبد  ٙبرٛاىٔ ثبٌّٛد وّب رؼىٌ افزالي

اٌغَلٞ ، اٌؼالئمٟ ٚ اٌّؼوفٟ امْ ٠قٍك ٌل٠ٙب أػواٗ ع١َّخ رٚو ثٙب ٚ٘نا ِب ّٙلٔبٖ ِغ 

 اٌزٟ أؼىَذ ٍٍجب ػٍٝ ؽ١برُٙ. اٌؾبالد اٌضالصخ فىً ِٕٙٓ رؼبٟٔ ِٓ ٘نٖ اإلٙطواثبد

 . رؾممذٌىً ٠ؼْٓ ٔفٌ اٌٖلِخ مبئٍخ  أْ اٚ ثبٌزبٌٟ َٔزٕزظ أْ اٌفو١ٙخ اٌ

 .ثبَيخ انيُبقشخ انفرضيخ 

ٌالغزٖبة فٟ  ًٕٛ اٌٝ أْ اٌؾبالد اٌضالصخ رؼوٌٙٓلهاٍخ اإلو١ٕ١ٍى١خ رُ اٌزآِ فالي 

فٟ اٌغوػ ١خ ٚعَل٠خ ِئٌّخ رّضٍذ ٔفَ آصبهٙٓ ٠للب١ٍخ ٚ٘نا ِب أؽلس ٌظوٚف عل ٕؼجخ ٚ

إٌوعَٟ ٚ اٌْؼٛه ثبٌنٔت ٚاٌىوٖ ٔؾٛ عٌٕ اٌوعبي ألْ اغزٖبثٙٓ إٔبة ٠ٛ٘زٙٓ 

ثبٌَّزمجً اٌَّلٚك وٕز١غخ اٌغ١َٕخ ٚ إٍٔٚٙٓ اٌٝ ؽل هفٚٙٓ اٌيٚاط .ٚ أ٠ٚب اٌْؼٛه 

ً ؽبٌخ ػٍٝ أْ  َِزمجٍٙٓ ِجُٙ ٚ غ١و ٚاٙؼ ٌالغزٖبة فمل ػجود ول رؼوٙٙٓ ٔف١َخ ثؼ

زّضٍخ فٟ اإلعٙبٗ ػٕل اٌؾبٌخ األٌٚٝ ِٚوٗ اٌي٘وٞ فٟ إٌّبٛك أِب اٌغَل٠خ اٌّ اٌّؼبٌُ

أ٠ٚب  اٌزٕب١ٍٍخ ٌٍؾبٌخ اٌضب١ٔخ ٚاٙطواثبد فٟ اٌّؼلح ٚاٌزجٛي ِغ اٌؾبٌخ اٌضبٌضخ.وّب أؼىَذ

االعزّبػٟ ؽ١ش ظٙود ٕواػبد ٚ ِْبوً ػبئ١ٍخ أزٙذ ٘نٖ ا٢صبه ػٍٝ اٌَّزٜٛ 

 ثوفٚٙٓ ٚ ٛوك٘ٓ ِٓ األٍوح.

ٔف١َخ ٚعَل٠خ  آصبهَجت اٌمبئٍخ أْ االغزٖبة ٠ ١ٙخ اٌضب١ٔخغ اٌمٛي أْ اٌفوَزط١ِٕٚٗ ٔ     

 .ِغ اٌؾبالد اٌضالصخ رؾممذ
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 البحثخالصة 

يٍ خالل انذساسح انرٙ أخشُٚاْا يع انحاالخ ) انفراج انعاصتح انًغرصثح ( ٔ انرٙ 

اشرًهد عهٗ انداَة انُظش٘ ٔ انرطثٛقٙ ذٕصهُا إنٗ َرائح يفادْا أٌ انفراج انعاصتح 

ذعٛش صذيح َفسٛح ذُدش عُٓا يدًٕعح يٍ األعشاض  االغرصابانًرعشضح نفعم 

فٓٙ ذعٛش يعاَاج كثٛشج إرا نى ذدذ انركفم  اندسذ٘سٕاء عهٗ انًسرٕٖ انُفسٙ أٔ 

 انُفسٙ اندٛذ ٔ اندذ٘ إلعادج انثقح ٔ األيم.

فٕٓ ًٚس  صتح انًغرصثح انخاصح ٔانعايحاانفراج انعٚؤثش عهٗ حٛاج  االغرصابفحذز 

 ٚحطى َفسٛرٓا. طٓاسذٓا ٔ كشايرٓا ٔ

ال ٚذفع ثًُٓا أحذ غٛش انضحٛح َفسٓا. فٕٓ ٚرشك تصًاخ أنًٛح ال  االغرصابفدشًٚح 

 ًٚحْٕا انضيٍ يذيشا حٛاذٓا َفسٛا ٔ خسذٚا.

ٔ ْزا كهّ ٚذل عهٗ أٌ انركفم انُفسٙ ٚهعة دٔسا فٙ حٛاج انفراج انًغرصثح فٕٓ ٚعرثش 

دأص ٔ يقأيح انصذيح ٔ عايم يٓى ٔ أسهٕب فعال فٙ يساعذج انضحاٚا عهٗ ذ

ثاَٛح فٙ انًدرًع نٓزا ٚدة أٌ َعطٙ اْرًاو أكثش نعًهٛح انركفم انُفسٙ ٔ  االَذياج

اٌ َٕعٓا ٔ ٗ َساعذ ضحاٚا انصذيح يًٓا كٚكٌٕ ُْاك ذكٍٕٚ دقٛق ٔ فعال. حر

ٔ نكٍ نألسف نى ذرهقاِ انحاالخ  عهٗ ذدأصْا ٔ اسرعادخ االسرقشاس انُفسٙيصذسْا 

 .انًذسٔسح
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  ٚ ؽىاٌٙا اٌؼٍادٌح، داس اٌفشاتً، احة هللا ػذٔاْ، اٌصذِح إٌفغٍح اتؼاد٘ا اٌٛجٛدٌح
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 .1984 ،1اٌمٍُ، تٍشٚخ، ط

  طٍثح ٌٍٕؾش، ِٕى اٌصٛاف ٚ لرٍثح اٌجثًٍ، اٌصحح إٌفغٍح ٌٍّشأج اٌؼشتٍح، ِؤعغح
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 ،َ1975داس دِؾك، تٍشٚخ،  إٌّجذ فً اٌٍغح ٚ اإلػال. 

 مذكزات ماجستيز: -د

  ٚ ٖأٌد فًٕ، ِزوشج ِاجغرٍش ،ذأشٍش ضؼف ِا تؼذ اٌصذِح ػٍى ػٍٍّرً أرثا
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Summary: 

Study aimed to detect the psychological trauma experienced by the 

girl after being raped, to highlight Are every single mom usurped girl 

living trauma. Study and has a sample consisting of three cases of re-

education center in Oran. 

And to collect the data we have adopted the approach Clinical to 

inform more on the subject of the study, and we used Clinical 

observation and interview and a test application of post-traumatic 

stress. Study revealed the following results verify the hypothesis that 

every g verifies the hypothesis that the rape of physical and 

psychological effects on the girl raped live the same shock. 

The study has concluded a number of suggestions and 

recommendations in the light of the results obtained. 

 

                                               

 

 

 

 

 



Résumé : 

L'étude vise à détecter le traumatisme psychique vécu par la jeune 

Fille après qu’elle a dirigé le viol pour mettre en évidence chaque 

Jeune fille violée vivre traumatisé. L'étude présente  un échantillon 

constitué de trois cas de centre de rééducation à Oran. 

Et nous nous approchons de collecte des données cliniques 

D’informer plus sur le sujet d'étude. Et usagée observation et 

Entretien  clinique Et l'application d'un test « Davidson » 

L'étude a révélé les résultats suivants : 

Vérifier l'hypothèse que chaque fille violée vivre le même choc. 

Vérifier l'hypothèse selon lequel viol à des effets physiques et 

psychologiques sur la jeune fille violée. 

L'étude a conclu un certain nombre de suggestions et 

Recommandations à la lumière des résultats obtenus. 
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 ملخص البحث

 

 لإلغخصاب حؼرضها بؼد الفخاة حؼٍشها الخً الىفسٍت الصدمت ػه الكشف الدراست اسخهدفج

 .؟ وفسٍت صدمت حؼٍش مغخصبت ػازبت فخاة كل هل إلبراز

 .بىهران الخربٍت إػادة بمركس حاالث ثالثت مه حخكىن ػٍىت ػلى الدراست حمج و

 إسخؼملىا و الدراست مىضىع ػلى أكثر إلطالع الؼٍادي المىهج إػخمدوا المؼطٍاث لجمغ و

 ."لدافدسىن" الصدمت بؼد ما كرب اخخبار حطبٍق و الؼٍادٌت المقابلت و المالحظت

 :الخالٍت الىخائج ػلى الدراست وكشفج

 .الصدمت وفس حؼٍش مغخصبت ػازبت فخاة كل أن القائلت الفرضٍت ححقق  

 .المغخصبتالؼازبت   الفخاة ػلى جسدٌت و وفسٍت أثار لإلغخصاب أن القائلت الفرضٍت ححقق

 وقد خخمج الدراست بجملت مه اقخراحاث و الخىصٍاث ػلى ضىء الىخائج المخحصل ػلٍها.
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