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السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

البد لنا ونحن نخطوا خطواتنا األخیرة في الحیاة الجامعیة من وقفة تعود الى أعوام قضیناها في رحاب 
الذین قدموا لنا الكثیر باذلین بذلك جهودا كبیرة في بناء جیل الغد لتبعث األمة الجامعة مع أساتذتنا  الكرام

من جدید .

وقبل أن نمضي نتقدم بأسمى آیات الشكر واإلمتنان إلى أستاذتي الفاظلة والمشرفة " فظال نادیة " التي 
في إتمام عملي هذاكانت نعم العون ولم تبخل علینا بتوجیهاتها ونصائحها القیمة التي كانت عونا لي

وما بالید شیئ نقدمه لها جزاء لمجهودها إال الدعاء لها جازاها اهللا خیرا وزادها علما وجعل لها منزلة في 
الجنة رفقة العلماء واألنبیاء والصدقیین .

اظل إلى الذین مهدوا لنا طریق العلم والمعرفة أساتذتنا األفالحیاة،دون أن ننسى الذین حملوا أقدس رسالة 
من األستاذة " توافق سمیرة " و "بریعم سامیة " واألستاذة الغائبة رغم حضورها في ذاكرتنا دائما " وشان 

أستاذ في قسم علم النفس وٕالى كلوكذا األستاذ الفاظل " زرزور " ، "األستاذة الكریمة "عامر نورة"،مریم"
اإلكلینیكي.

وقدم لنا العون ومد لنا ید المساعدة وزودنا بالمعلومات وكذلك نشكر كل من ساعد على إتمام هذا البحث 
الالزمة إلتمام هذا البحث من األستاذة "حراث فاطمة" واألخصائیة النفسیة "هاجر"

الجامعیة.كما ال ننسى تقدیم كل الشكر إلى كافة األسرة 

بعدنا.نسأل الرحمان أن یكون هذا العمل في المستوى ویفتح أبواب نفع لمن 

.وشكرا

" كلمة شكر "



بدأنا بأكثر من ید وقاسینا أكثر من هم وعانینا أكثر من صعوبات وها نحن الیوم والحمد هللا  نطوي سهر 
اللیالي وتعب األیام وخالصة مشوارنا دفىء هذا العمل المتواضع .

إلى سید الخلق إلى رسولنا إلى منارة العلم والعلماء واإلمام المصطفى إلى األمي الذي علم المتعلمین 
الكریم سیدنا محمد صل اهللا علیه وسلم.

إلى والثقة،إلى الید الطاهرة التي أزالت من أمامنا أشواك الطریق ورسمت المستقبل بخطوط من األمل 
الذي ال تفیه الكلمات والشكر والعرفان بالجمیل " أبي الحبیب "

دمها وروحها وعمرها حبا وتصمیما ودفعا لغد أجملإلى من ركع العطاء أمام قدمیها وأعطتنا من 

إلى الغالیة التي ال نرى األمل إال من عینیها " أمي الحبیبة "

ونقاءا وعطرا الغالیات الالتي مازلن على أدراج الحب والحنان إلى أزهار النرجس التي تفیض حبا ووفاءا
" أخواتي "

ؤه الحب والحنان "سعیدة "أبدأ بأم العصافیر ذات القلب الكبیر الذي یمل

إلى من أتفاءل بهم یوم بعد یوم الذین أرى في أعینهم السعادة وفي ضحكتهم األمل بالغد األفضل 
عصافیر الجنة عبد الرؤوف _ عبد الرحمان _ وعبد المؤمن حفضهم اهللا.

اآلن في أول إلى صاحبة القوة والصمود التي ال تضعف ألي فشل التي منها أستمد قوتي الحمد هللا وهي
أیامها في القفص الذهبي جعلها اهللا من أطیب الزوجات أن شاء اهللا " صبرینة "

إلى لؤلؤة المنزل والتي مهما كبرت تبقى الصغیرة المدللة " شیماء "

نور أعیننا أخي " محمد "إلى  

إلى صدیقاتي ورفیقات دربي أتمنى لهن السعادة والنجاح في مشوارهن .

شرعة وترفع المرساة لتنطلق السفینة في عرض بحر واسع مظلم هو بحر الحیاة وفي هذه اآلن تفتح األ
الظلمة ال یضیئ إال قندیل ذكریات أصدقائي وأحبابي من أحبوني وأحببتهم ومن سعدت برفقتهم .

" مریم "

اإلھداء    __     
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المقدمة

مقدمة:

إن عملیة التنشئة اإلجتماعیة عملیة تكیف الطفل لبیئته اإلجتماعیة وتشكیله على صورة 
فهي عملیة تربیة وتعلیم.یریدهوالشكل الذيمجتمعه وصیاغته في القالب 

المستقبل فإذا ما وصناعة قادةوباعتبار أن الطفل هو اللبنة األولى لبناء إنسان الغد المتطور 
أعددنا ،بعض الجهد اإلعالميوسخرنا لهقنوات الثقافة ووفرنا لهالصحیحة االجتماعیةأعددناه بالتربیة 

لذلك فإن أطفالنا والحب،خیر عطاء العمل والالسلیم،جیال قویا مثقفا طموحا قادرا على العطاء اإلبداعي 
أمانة لدینا البد من الحفاظ علیها في وقت كثرت فیه المشاكل وكذا الجرائم وباعتبارهم صغار فهم عرضة 

الخارجیة.لجمیع المؤثرات 

وفي صدد ما یشهده المجتمع من مختلف أشكال العنف والذي تزایدت معدالته حتى أصبح في 
فراد ومن بین أعنف جرائم العنف تلك الموجهة نحو األنثى والتي تتصدرها شكل جرائم ترتكب ضد األ

إذ تعد شكل من أشكال الجرائم الجنسیة والتي تتمیز بالعدوانیة الناتجة عن رغبة ،جریمة اإلغتصاب
سلوكیة وكذا و والتي تخلف آثارا جسدیة ،جنسیة مكبوتة یهدف المغتصب إلى إشباعها بشتى الوسائل

إضطرابات في األكل وكذا إضطرابات في ،توتر،الحالة وهي األخیرة التي تظهر في قلقنفسیة على
والتي تنتج عنها نوع من األحالم والكوابیس المزعجة والتي تستدركها الضحیة جراء عملیة ،النوم

وهذه األخیرة أي الكوابیس هي حالة فزع وخوف ورعب یتعرض له الشخص أثناء نومه.،اإلغتصاب

ومنه فإن الطفل المعتدي علیه یعیش معاناة جد صعبة والتي تؤثر على الحالة النفسیة لدیه 
الكوابیس.األثار التي تظهر علیه مثل وخاصة من جهة 

في ر اإلغتصاب له من أهمیة  حیث حاولنا تسلیط الضوء على أثلماعالموضو هذاندرس في لذا حاولنا
قسم البحث إلى جانبین جانب نظري وجانب تطبیقي والذي كان حیث ،ظهور الكوابیس عند الطفل

:یتضمن

المنهجي والفصلاإلغتصاب وفصل الكوابیس، وفصل توسطة الفصل التمهیدي وفصل الطفولة الم
التطبیقي.والفصل 

إلى تحدید المفاهیم وأهمیتها باإلضافةالذي قمنا فیه بعرض إشكالیة وأهداف الدراسة :الفصل التمهیدي
اإلجرائیة.

فصول:أما الجانب النظري فهو یحتوي على ثالثة 



المقدمة

مظاهر الطفولة طفولة المتوسطةفیه بتعریف الطفولة وكذا الالذي قمنا :فصل األول الطفولة المتوسطةال
، الدیني، جتماعيوانفعاليفیزیولوجي، حسي، عقلي، معرفي، لغوي، ا،من نمو جسميتوسطة الم

المتوسطة.ومشكالت الطفولة 

لفتاة اوتصنیفاته، وتصرفاتشكاله أاإلغتصاب،أسباب اإلغتصاب،تعریف :الثاني اإلغتصابالفصل 
وعالج ،المغتصبالجسدي والنفسي على اإلعتداءأعرض االغتصاب،وبعد اإلغتصاب وكذا آثارقبل

اإلغتصاب.ضحایا ومجرمي 

النوم،ضطرابات إطبیعة النوم،تعریف النوم،إضطرابات والذي قمنا فیه بتعریف الكوابیس: ثالثالفصل ال
أعراض الكوابیس،أسباب الكوابیس،تعریف النوم،ضطرابات إأشكال النوم،تصنیف إضطرابات 

والعالج.آثار الكوابیس اللیلیة،معاییر تشخیص الكوابیس الكوابیس،

أما الجانب التطبیقي ویتكون من فصلین وهما:

وأدواته.ة البحث ومنهج الدراسة یننا فیه الدراسة اإلستطالعیة ثم عتناولالمنهجي:الفصل 

وتفسیرها.جاء فیه عرض وتحلیل النتائج مع مناقشتها التطبیقي:الفصل 

.وختمنا بالملخصوالمالحق،ثم الخاتمة وقائمة المراجع 



الفصل التمھیدي



الفصل التمهیدي                                                         إشكالیة البحث

1

اإلطار العام لإلشكالیة.
اإلشكالیة.-

فرضیات الدراسة.-

الدراسة.ھمیةأ-

الدراسة.ھدافأ-

تحدید مصطلحات الدراسة.-
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اإلشكالیة:

على اآلثار التي ةاإلنسان، زیادفي حقوق نتهاكاتاالأحدإذا كان العنف ضد الطفل یعتبر 
ممارس على الجنس النواع العنفأوأبشعالجرائم أخطرمنغتصاباإلیخلفها من ورائه فإن جریمة 

كونه عدوان جنسي وسادي باألساس ویهدف إلى وأشهرهاصور الجرائم الجنسیة أهم وهو األنثوي وهم 
والغصب.الذات ویكون باإلرغام متناعوإ فرطمالنغماساإلالجماع الجنسي ویكون من 

االثنینو أو نفسیا أعلیه سواء كان هذا الضرر جسدیا نه یلحق الضرر بالشخص المعتديأكما 
ة كبیرة والتي سیألخطر من ذلك فإن هذه الجریمة الجنسیة قد تخلق لدى المعتدي علیه صدمة نفاو معا،

ضطراباتاعراض نفسیة وكذا أعنها جملة رتنظیمها النفسي والتي تنجخلل في و ضطراباتإتحدث عدة 
النوم والتي تشكل القلق واألرق والفزع وكذا األحالم والكوابیس مما تجعل ضطراباتامثل نفعالیةواسلوكیة 

الذي تعرضت له غتصاباالي الكوابیس والتي سببها أرة وهذه األخیرة دائم ومعاناة كبینزعاجاالطفل في 
الضحیة.

ذكر تالحادثة المتعرض إلیها و سترجاعان الكوابیس مزعجة ومروعة ألنها تقوم على أحیث 
الحادثة.ما یجعل من الطفل في صراع دائم وحالة نفسیة صعبة بسبب هذه حداثها أ

:التساؤل األتي  دركه في بحثنا هذا ونطرح ستوهذا ما سوف ن

الطفل؟في ظهور الكوابیس عند أثرغتصابلالهل 

:اآلتیةومن خالل التساؤل نضع الفرضیة العامة 

الطفل.في ظهور الكوابیس عند أثر غتصابلإلالعامة:لفرضیة ا
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:همیة الدراسةأ

وفرضیتها هاتشكالیإة الموضوع الذي تناولنا من خالل تستمد هذه الدراسة أهمیتها من طبیع

المطروحة في النقاط التالیة:

ء على هذه بما أن الموضوع یدرس أثار الكوابیس عند الطفل المغتصب فان أهمیتة تكمن في تسلیط الضو 

في الحث على مثل هذه الدراسات الخاصة بین كذلكوكما تكمنالفئة أي فئة المغتصبین من األطفال 

ات ودراسة بكل جوانبها وكیفیة التكفل وحمایة هذه الشریحة طلبة لیسانس والماستر ألنها تعتبر طابوه

قربین.تستغل من البالغین وكذا من األالصغیرة التي

:أهداف الدراسة

الوطن.نحاء أالمجتمع الجزائري ومنتشرة في كل إلقاء الضوء على ظاهرة موجودة في 1

الجریمة.والتعرف على معاناتهم ومأساتهم بعد تعرضهم لهذه غتصاباإلمن ضحایا أكثرالتقرب 2

وكذا السلوكیة التي یخلفها للضحیة،التعرف أكثر على أهم اآلثار النفسیة والجسدیة والعالئقیة 3

عتبارهاطفلة.إلدى الفتاة المغتصبة على غتصاباإل

ظاهرة غیر معلن علیها وذلك للتحفظ عتبارهاإالتعمق أكثر في هذه الظاهرة ومعرفة خلفیاتها على 4

الفضائح.والخوف من 

المصطلحات:تحدید 

یتم تحدید المصطلحات من خالل التعریفات االجرائیة لمصطلحلت البحث والمتمثلة في ما یلي:
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اإلغتصاب:1

مفاجئ.العنف واإلرغام والتهدید ویكون بشكل باستعمالهو تعدي جنسي على األنثى 

الكوابیس:2

للفرد.هي أحالم مزعجة مروعة مخیفة تؤثر على الحالة النفسیة 

الطفل:3

سنوات).9سنوات و6فرد ینتمي الى مرحلة الطفولة المتوسطة والتي تتراوح ما بین (هو 



الجانب النظري



طفولة فصل ال
المتوسطة.
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سنوات)9- 6(المتوسطة. الطفولة الفصل األول:

تمھید:

الطفل والطفولة.تعریف-1

تعریف الطفولة.-1-2

تعریف الطفل.-1-3

مراحل النمو عند الطفل.-1-4

الطفولة المتوسطة.-2

النمو الجسمي.-2-1

الفیزیولوجي.النمو-2-2

النمو الحسي.-2-3

النمو العقلي المعرفي.-2-4

النمو اللغوي.-2-5

النمو االنفعالي.-2-6

النمو االجتماعي.-2-7

النمو الدیني.-2-8

مشكالت الطفولة المتوسطة.-3

خالصة.
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تمھید:

یضا حاضر أن الطفولة تمثل أالقول المستقبل، ویمكنن الطفولة هي صانعة أیؤكد علماء النفس 

معاییر تصنیفحدأمتخلفة، و لى مجتمعات متقدمة إوتصنیفهاتم تقییم المجتمعاتینفاآلالمجتمعات 

الذي یتبلور في التطبیق في مجاالت االهتمامطفال ذلكواألبقضایا الطفولة هتمامهااالمجتمعات هو مدى 

.باألطفالواالجتماعیةوالنفسیة والتربویةالرعایة الصحیة 

وغیرها من وعلم االجتماعوعلم التربیة علیه علم النفستفقتما اهمیة االهتمام بالطفولة أوما یزید من 

ولى سنوات األخالل الخمسوالتطور والصیاغة منفي النشوء تبدأنسان ن شخصیة اإلأعلى أكدتلعلوم كلما ا

.)9ص، 2008، ایدف(نسان.من حیاة اإل
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تعریف الطفل والطفولة:-1

تعریف الطفولة:-1-2

الطفولة هي مرحلة من العمر تبدأ منذ الوالدة وتمتد إلى سن البلوغ وتمتاز عند اإلنسان بأنها أهم 

مرحلة،وتعد أیضا مرحلة عمریة من ذروة حیاة الكائن اإلنساني تمتد من المیالد إلى المراهقة.

تعریف الطفل:-1-3

هو فرد یكون جنسه ذكرا أو أنثى.لغة:أ:

شبه تام اعتماد: یشیر مفهوم الطفل إلى المرحل األولى من حیاة اإلنسان التي یكون خاللها في إصطالحاب:

دة وتنتهي في البلوغ. (الفاروقيعلى المحیطین به سواء كانو أبوین أو أشخاص من األسرة وهي تبدأ من الوال

).15ص،1998حارث سلیمان،

سنوات.9سنوات إلى 6سن هو فرد ینتمي إلى مرحلة الطفولة المتوسطة والتي تتراوح من إجرائیا:ج:

مراحل النمو عند الطفل:-1-4

منها:نه یمر بمراحل متعددة أفنجد البلوغ إلى مرحلةحیاته من مرحلة التلقیح یمر الطفل بعدة مراحل في 

والتي یتمیز فیها البناء الرئیسي للجسم وتتكون : المیالدإلىمن الحمل أيمرحلة ما قبل المیالد - 1

وكذلك النمو الجسمي السریع في هذه الفترة من الحیاة وكذلك تتكون فاعلیة المؤثرات البیئیة على األعضاء

.الجنین كبیرة

كامل. المولود هنا جدید اعتمادي ولكنه أننجد من المیالد وحتى الثالثة):والرضاعة (مرحلة الحضانة - 2

الحركیة ولدیه القدرة على تللمهاراالسریع والنمو الجسميلدیه كل الحواس تعمل بعد المیالد التغیر یتكون
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كذلك الوعي بالذات وذلك في بسرعةقالفهم والنطمن الحیاة ینمو لدیه األولىاألسابیعالتعلم والتذكر حتى في 

.األولفي نهایة العام واآلخرینن بویینمو لدیه التعلق واالرتباط باأل- العام الثاني

تظهر لدى الطفل مهارات حركیة قویة وجیدة وتزداد :ستة سنوات)إلىالطفولة المبكرة (من ثالث سنوات - 3

.اآلخرینأراءالذات بدرجة كبیرة ولكن بفهم لمتمركز حو القوة.السلوك 

لدیه النضج اللعب العالم. یتكونغیر المنطقیة عن األفكاربعض إلىیؤدي كذلك عدم النضج المعرفي 

)20ص، 2008د، (فای. ویزداد االستقالل والتحكم الذاتي واالهتمام بالذات.اأكثر اتقانویصبح واإلبداع والتخیل

النمو الجسمي لدیه وتتحسن القوة والمهارات فيالطفل یتباطىءهناوالمتأخرة: الطفولة المتوسطة - 4

الطفل هنا في التفكیر بعقالنیة بالرغم من ان التفكیر حسي بدرجة كبیرة.تزداد یبدأاألنانیةتقل لدیه ،الریاضیة

من ان یستفیدوا من التعلیم المدرسي وینمو األطفالنالمعرفیة وتمكالمهارات اللغویة والذاكرة تنمو المهارات 

)21ص، 2008د، (فای.جوهریةأهمیةأقرانه ویرى الطفل فيلذاته. مفهوم الذات ویؤثر في تقدیر الطفل 

لتي واتوسطة وهي مرحلة الطفولة المالأومنه سوف نتطرق معا في بحثنا هذا الى مرحلة من مراحل النمو 

.ما برز في هذه المرحلة من تغیراتأهمونذكر ) سنوات 9إلى 6(سوف نركز على السن مابین 

الطفولة المتوسطة:-2

مراحل نموه ،حیث یعتبر التطور تمتد إلى تصل إلى تسع سنوات أو عشر سنوات وتعد هذه السنوات  من أهم 

خالل هذه المرحلة من الظواهر المثیرة لإلهتمام وتتزامن من هذه المرحلة عادة دخول الطفل إلى المدرسة وتنتهي 

ى مرحلة المراهقة ویكون الطفل في هذه مع وصول الفرد إلى مرحلة البلوغ التي تعلن عن إنتقال الطفل إل

،وذالك ألنه عرضة للتغیرات المثیرة االبتدائیةالمرحلة الطفولة المتوسطة التي یطلق علیها مرحلة المدرسة 

لإلهتمام التي یمكن أن تكون دراماتیكیة وحادة في بعض األحیان. 
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حیث أنها ،ومرحلة المراهقة الالحقةالسابقة،وتتمیز هذه المرحلة بهدوء نمو نسبة إلى مرحلة الطفولة المبكرة 

لیة وتحمل من غیر تعب واالستقالباللعبتتصف بمرحلة النشاط الزائد الن الطفل یعیش حیاته المملوءة 

).  232، ص2011أبو جادو،المسئولیة. (صالح محمد

وهنا نقول أن الطفل یمر في هذه المرحلة بمجموعة من مظاهر النمو من بینها:

النمو الجسمي:-2-1

المستمر ویقابله النمو السریع للذات وفي هذه المرحلة تتغیر المالمح العامة للشكل البطيءهذه المرحلة النمو 

عن مالمح األطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتكون هذه التغیرات  عبارة عن تغیرات في النسب الجسمي أكثر 

ة النمو الجسمي في التباطئ حیث یصل حجم الرأس مثل حجم راس منها مجرد زیادة في الحجم  وتبدا سرع

في منتصف هذه المرحلة عند سن انه صبح أكثر خشونة أما عن الطول فنجدالراشد  ویتغیر الشعر الناعم لی

من طولها في سن الثانیة بینما یزید طول الجسم نفسه في هذه القدرة بحوالي %50الثامنة یزید األطراف حوالي 

فقط .52%

وتتساقط األسنان اللبنیة وتظهر االسنان الدائمة في السنة السادسة اربعة اسنان االولى  وفي الثامنة تظهر 

في السنة.10%في السنة ویزداد الوزن بنسبة%5ثمانیة قوطع ویزید الطول بنسبة 

).136، ص2007بدیر،(كریمان

الفروق الجسمیة بین الجنسین في ظهور فیكون االوالد اطول قلیال من البنات وان كان متساویا في الوزن وتبدأ

السادسة لم یتم بعد نضج فالطفلالعضالت الدقیقة في النضج تدریجیا وتبدأفي نهایة االمر 

).166، ص2004،سریةنورعصام (االصابع. كحركات اناملجهازه 
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یولوجي:النمو الفیز -2-2

الصغیرة، یشهد لدى الطفل المدرسة االبتدائیة الكثیر من النمو الحركي نتیجة لنمو العضالت الكبیرة والعضالت 

المهارات الزائد وتعلممتالك ما تق علیه یداه ویشاهد النشاط او األشیاءالطفل العمل الیدوي ویحب تركیب ویحب

س ونط الحبل كالجري والتسلق والرفالنشاط العادیة واأللوانلعب الكرة لأللعاب مثلالجسمیة والحركیة الالزمة 

في ركوب الدراجة ذات العجلتین في حوالي السابعة وفي نهایة هذه المرحلة یستطیع الطفل العوم والتوازن، كما

ویستمر النشاط حتى التعب.

حركي بین العینین والیدین ویقل التعب وتزداد الالتآزرتتسق الحركة وتختفي الحركات الزائدة الغیر مطلوبة ویزید 

ذالك نوع من الرضا االنفعالي بسبب تحصیل هذه المهام فالطفل في نهایة هذه المرحلة السرعة والدقة ویتبع

یستطیع استخدام بعض األدوات واآلالت ویسمح له بذلك.

إلحدىالطفل ویتأكدیصغر خطه أنلك كبیرة ثم یستطیع بعد ذتبدأكتابته أنویستطیع الطفل الكتابة ویالحظ 

یدیه في الكتابة.

بأنهایمیز هذه المرحلة حركات الذكور بنفسه. وماكما یستطیع لبس مالبسه بنفسه ویرى نفسه ویشبع حاجاته 

اقل كما وكیفا.اإلناثشاقة عنیفة كالتسلق والجري ولعب الكرة وتكون حركات 

.)137، ص2007،بدیركریمان(

األلیافیستمر النمو الفیزیولوجي للطفل فیزداد ضغط الدم ویتناقص معدل نبض القلب ویزداد طول كذلك

الوصالت العصبیة ویحتاج الى مزید من الغذاء لتلبیة نموه وتقل عدد ساعات النوم بالتدریج العصبیة وعدد

ساعة یومیا.11وتكون ساعات لدیه حوالي 

).262، ص2012،ملحممحمد(سامي 
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النمو الحسي:-2-3

ة ءیشاهد في هذه المرحلة تطور في النمو الحسي وخاصة في االدراك الحسي ویتضح تماما في عملیة القرا

والكتابة.

الزمن ان الطفل في سن السابعة یدرك إدراكفیالحظ فيعن مظاهر الطفولة االولى االدراك الحسيینمو 

الطفل المدى الزمني للدقیقة والساعة واالسبوع ، ویدركالسنةسن الثامنة یدرك شهور السنة، وفيفصول 

من المرحلة السابقة.أكثرالمسافات إدراكوالشهر، وینمو 

خبرته بطبیعة المواد التي تتكون منها أعضائه وعلىالوزن على مدى سیطرة الطفل على إدراكویتوقف 

الجمع ثم الطرح في سن السادسة (األساسیة فیتعلم العملیات الحسابیة األعدادإدراكقدراته على األجسام. وتزداد

األلوانالطفل إدراك)، ویستطیعثم الضرب في سن السابعة ثم القسمة في سن الثامنة

على الطفل ان یمیز بین الحروف الخامسة یتعذرانه قبل سن الهجائیة، فیالحظالحروف أشكالإدراكأما

بدایة المدرسة االبتدائیة تظهر قدراته على التمییز بین الحروف الهجائیة المختلفة الكبیرة ومعالمختلفة، الهجائیة 

مثل: بین الحروف المتشابهة األمرأولانه یخلط في إالالمطبوعة ویستطیع تقلیدها

،ت،ث،،ج،ح،خ،د،ذ،ر،ز..........الخ.ب

انه مازال غیر ناضج تماما.النضج، إالإلىفي طریقه ویستمر السمع

فقط لدیهم قصر نظر ویزداد التوافق %3بینما یكون األطفالمن %80ویظل البصر طویال في حوالي 

منها عند الراشد).أقوى(قویة البصري وتكون حاسة اللمس 

ز الرائد.التمییز للطفل في السابعة ال یختلف كثیرا عن تمییإنوتدل بعض البحوث حول الحاسة الكیمیائیة 

).139، ص2007،بدیركریمان(
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النمو العقلي المعرفي:-2-4

وتعتبر هذهحیاة جدیدة ملیئة بالخیرات الجدیدة یدخل فيالمدرسة فانه إلىمن الحیاة البیت ومع انتقال الطفل 

الرشد.إلىالمرحلة بدایة رحلة تعلیمیة طویلة تنتهي بوصول الطفل 

األكادیمیةالسلوك الجدیدة والمهارات أنماطوتلعب المدرسة دورا هاما وفاعال في حیاة الطفل وتكسبه كثیرا من 

الجنسین وضوحاالفردیة بینوتزداد الفروق وتتوسع حصیلة الثقافة وتمكنه من ممارسة العالقات االجتماعیة،

ه المرحلة بحوالي نصف سنة.الذكاء عن الذكور في هذاإلناث فيالمرحلة وتتفوقفي هذه 

إلىباإلضافةبشكل واضح في النمو العقلي للطفل هذا لألسرةواالقتصادي االجتماعيویؤثر كل من المستوى 

هذه المرحلة،وقد الحظ الباحثون أطفالالسمعیة والمرئیة على النمو الذكاء لدى اإلعالمدور المدرسة ووسائل 

.نتیجة عدم قدرة أطفالهمتعیق نمو الذكاء عند األسرالمستویات االجتماعیة  واالقتصادیة  لبعض انخفاضإن

لمزید من التحصیل .ألبناهماآلباءونقص في تشجیع ألبنائهمعلى توفیر فرص التعلیم األهل

میزون الذین یتلواألطفااعي واالنفعالي النمو العقلي یرتبط بالنمو االجتمأنإلىوتؤكد الدراسات كذلك 

الذین یتسمون باالستقاللیة في سلوكیاتهم في األطفالیكون تقدمهم العقلي اقل من سلوكیاتهمباالعتمادیة في 

مثل سنهم.

في القراءة والكتابة والحساب وتنمو المهارات األساسیةالطفل یتعلم أنومن مظاهر النمو العقلي في هذه المرحلة 

هذه المرحلة بالتحصیل الطفل فيضرورة اهتمام إلىالباحثون هنابالنشاط، ویشیرلدیه حب للقصص واهتمامه 

،ملحممحمدسامي (المستقبل. هذه المرحلة تمثل دلیال مقبوال للتنبؤ بالتحصیل الدراسي للطفل في سیما وان

).264، ص2012
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النمو اللغوي:-2-5

بالنسبة للنمو العقلي والنمو االجتماعي والنمو االنفعالي.یعتبر النمو اللغوي في هذه المرحلة بالغ االهمیة 

كلمة وتزداد 2500من أكثرحیث ان الطفل عند م یدخل الى المدرسة ویكون مزود بقائمة مفردات تضم 

عن ذي قبل في هذه المرحلة حیث تعتبر هذه االخیرة مرحلة الجمل المركبة الطویلة وال %50المفردات بحوالي 

وتنمو القدرة على التعبیر اللغوي التحریري مع التحریري،على التعبیر الشفوي بل الى التعبیراالمریقتصر

وانتقال الطفل من صف الى اخر في المدرسة ،ویالحظ انه مما یساعد على طالقة التعبیر مرور الزمن.

التحریري التغلب على الصعوبات الخط والهجاء.

ثم تتطور بعد ذلك الى مرحلة بأشكالهاالى تعرف الجمل وربط مدلوالتها ذلكوتتطور القدرة على القراءة بعد 

حركة التفكیر،معقدة تعتمد علىوعملیة القراءة عملیة مركبة بالجملة فالكلمة فالحرف.تبدأالقراءة الفعلیة التي 

(كریمان.متةالصااتقان القراءة الجهریة مثلویتقن الطفل القراءة وغیر ذلك من نواحي النمو العقلي.

).151ص،2007بدیر،

كما یالحظ اهتمامه بالصور والرسوم والكتب والمجالت ویالحظ على الطفل في هذه المرحلة المظاهر التالیة:

وفهمها، وسالمةللشخصیة والنمو العادي للغة الحركي، والنمو السويوالتآزرالعادي،عادي، االبصارالسمع 

النطق واالهتمام بسماع القصص والقدرة على متابعتها وقدرته على تركیز االنتباه والقدرة على االنضباط في 

محمدسامي (السلیم. الدراسة ومع اقتراب الطفل الى نهایة مرحلة الطفولة الوسطى یكون قد اجاد النطق 

).265، ص2012،ملحم

النمو االنفعالي:-2-6

في هذه السن،نتیجة التساع دائرة األطفالوالمدرسة  دورا بارزا في تعلیم سلوك االنفعالي لدى األسرةتلعب 

المتباینةوجماعات جدیدة یكسبونه العدید من المواقف االنفعالیة بأفرادوٕاحاطتهالطفل بالعالم الخارجي اتصال

ضبط سلوك إلىرسة في هذه المرحلة ،وكذلك میل الطفل نحو التنافس والعدوانیة والعناد .التي تسعى المد
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صداقات له.ومن مظاهر النمو االنفعالي للطفل تباطؤ سرعة انفعاله إلىالنافسة والعدوانیة لدیه .لیتحول بالتدریج 

نحو الثبات واالستقرار االنفعالي مع ظهور نوع من الغیرة واتجاهاتهأخرىحالة انفعالیةإلىحالة انفعالیةمن 

عند بعض األطفال.دي والعناد و التح

محاوالتهم إشباع حاجاتهم عن بناءه، وتتناقصویتعلم االطفال في هذه المرحلة كیف یشبعون حاجاتهم بطریقة 

الحصول للمرح، ومحاولةلدیهم العواطف والعادات االنفعالیة ویبدي الطفل حبه الغضب. وتتكونطریق نوبات 

وتنمو لدیه الشعور االخرین تحسنا،واالنفعالیة معاالجتماعیة على المحبة بالوسائل كافة وتتزاید عالقاته 

سلوك الضیقیالحظ على الطفل المرحلة. كمافي هذه له فيونقد االخرین بینما یقاوم نقد االخرین بالمسؤولیة

).266،ص2012ملحم،(سامي محمدوالتبرم من مصدر الغیرة.

النمو االجتماعي:-2-7

طاقات  الطفل على العمل الجماعي مازالت محددة وغیر واضحة ویكون مشغوال اكثر في سن السادسة  تكون 

ببدیلة االم المدرسة.

النه سیمتاز هنا انواع جدیدة من التوافق.ویزداد تشعبها وهذا یتطلباالجتماعيحیث تتسع دائرة االتصال 

بصفة االصغاء الجید.

المحلیة ومعجماعات اقرانه وفي البیئة المدرسة معي في یذهب الطفل الى المدرسة ویتوقف سلوكه االجتماع

دار المحلیة. وفيشخصیته التي نمت نتیجة لتعلمه الماضي في المنزل وفي البیئة االجتماعیة علىطبقة 

وعن أنفسهمخالل اللعب یتعلم االطفال الكثیر عن اللعب جماعیا ومنبها، ویكونكان قد مر إذاالحضانة

كما یزداد التعاون بین الطفل ورفاقه في المنزل والمدرسة لهم فرصة تحقیق المكانة االجتماعیة.هم وتتاحئرفقا

الریاضیة والتحصیل األلعابثم تصبح في اخرها جماعیة في وتكون المنافسة في اول هذه المرحلة فردیة،

جماعي نحو هدف مشترك.ضد بعضهم البعض فالتعاون األفرادكان التنافس نضاال من جانب وٕاذاالدراسي،
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بین الذكور أكثرولكن یكون العدوان والشجار اآلخرینأنباءیحصل الطفل على المكانة االجتماعیة ویهتم بجذب 

إماالعدوان الیدوي إلىویمیل الذكور واإلناثاإلناثویقل جدا بین واإلناثویقل نوعا بین الذكور والذكور،

یتأثر. األطفالویالحظ مشاهد نماذج العدوان لدى الكبار تزید من السلوك العدواني عند فعدوانهن لفظي.اإلناث

(محمد الطفل بالعالقات خاصة العالقة الوالدیة وذلك من خالل استعمال الثواب والعقاب في توافقه االجتماعي.

).154ص،2003،الریماويعودة

النمو الجنسي:-2-8

ذلك فانه یجب وآلجلتعد مرحلة الطفولة المتوسطة مرحلة الكمون سابقة للبلوغ الجنسي وفي مرحلة المراهقة 

أشعارسنا والمنحرفین او الشواذ جنسیا وعلى الوالدین األكبراألفرادفي هذه السن خاصة من األطفالمراقبة 

التي الضروریةوده بكل المعلومات والحقائق عن استفسارات التي قد یطرحها وتز واإلجابةبالطمأنینةالطفل 

یسال عنها.

كما یالحظ على االطفال في هذه السن اهتمام قلیل بقضایا الجنس فهم في حقیقة االمر یكونون اكثر انشغاال 

األعضاءالى بطء نمو باإلضافةبالنشاطات االجتماعیة والتربویة وبالتالي یبتعدون قلیال عن قضایا الجنس هذا 

،ومع ذلك فان هذه المرحلة من النمو تشهد األخرىالجسم  أعضاءسیة في هذه المرحلة مقاومة بنمو بقیة الجن

الجسم ووظائفه ومعرفة الفروق بین الجنسین استطالععلى األطفالع الجنسي حیث یصر حب االستطال

اآلباءطر تحت ضغط میلهم نحو اللعب الجنسي بینما نجد العدید منهم یضاألطفالویالحظ على ان بعض 

(سامي محمدجنسیة.انحرافاتحدوث إلىالجنسیة مما یؤدي مع مرور الوقت كبت رغباتهمإلىوالمدرسین 

).276ص،2012،مملح

النمو الدیني: -2-9

المرحلة بحیثهذه أطفالدینیة لدى أفكاربارزا في تكوین المتوسطة دورایلعب التلقین في مرحلة الطفولة 

سلوكه بعد ذلك ویمیز النمو الدیني في هذه المرحلة النفعیة كان یقوم ذلك. وتحدیدالشخصیة بعد أفكارهتصبح 
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حب عن طریق األمنتحقیق أوالفروض الدینیة رغبة منه في النجاح في االمتحان بأداءطفل هذه المرحلة 

ومبادئه وتقدیم نماذج السلوك وأركانهالدین أوصولأبنائهملذلك فانه یقع على الوالدین واجب تعلیم ،الوالدین

(سامي محمدالدینیة ومساعدتهم على تنمیة الشعور الدیني لدیهم.األنشطةفي مختلف وشراكهمالقدوة لهم 

).276ص،2012ملحم،

مشكالت الطفولة المتوسطة:-3

السمنة:-1

في وقوفه جانباحیث یتغیر الطفل الذي یعاني من الوزن الزائد في هذه المرحلة بكثیر من المدرسة حیث یالحظ 

وذلك إلیهماالنضمامویلعبون بمرونة دون ان یجرؤ على یركضونكثیر من االحیان یراقب رفاقه واقرانه وهم 

ابو جادو،(صالح محمد.للتعلیقاتشدید بسبب تدني على المستوى تقدیره لذاته الجسمیة او بسبب خوفه ال

).349ص،2011

:الالإراديالتبول -2

في الفراش الالإراديسنوات ویكون التبول 4سنوات وسن 3یتحكم االطفال عادة في تبولهم لیال ما بین سن 

لیال حالة غیر طبیعیة اذا تجاوز الطفل سن الخامسة او السادسة من العمر وقد یحدث التبول لیال فقط ولكن قد 

یحدث لیال ونهارا لدى بعض االطفال ویكون شائعا عند الذكور اكثر من االناث وهذا وتعتبر الحالة شائعة في 

من اسباب التي تؤدي الى هذه االخیرة بین عضوي ویكون في مرحلة الطفولة المبكرة والطفولة المتوسطة ولكن 

والتي قد خلقي او التهابات الجهاز البولي او ضعف الكلس واما اسباب نفسیة لتبول كالتشوه عدم التحكم في ا

منذ الوالدة او القهقهة او ضغط وتوتر نفسي وكذلك اضطرابات نفسیة تكون بسبب خلل في عملیة انتظام

).350ص،2011ابو جادو،محمدحسیة.(صالح 
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النشاط المفرط:-3

في التفكیر والمبالغة االنتباه واالندفاعن یعانون من نشاط المفرط عادة بعدم الهدوء وتشتت یتمیز االطفال الذی

نشاطعانون من صعوبة في التركیز على ویوالمبالغة في النشاط وضعف مدى االنتباه لألشیاءفي االستجابة 

فوق االشیاء ویصعب علیهم السكون واحد ومهمة واحدة لفترات طویلة وقد یركضون في كل اتجاه ویقفزون 

وتكون هذه الحركات مستمرة طوال الوقت ونجد ان من اسبابها التلف الكلي او الجزئي للدماغ او النقص في 

).361ص،2004ابو جادو،(صالح محمدالت العصبیة.یالتوص

یة :االمراض المعد-4

وتعتبر من االخطر االمراض التي قد یحملها االطفال في مثل هذا السن والتي قد تختلف باختالف عمر الطفل 

ضد هذه االمراض وتؤدي لألطفالمثل الحصبة والنكاف والجدري ومن هنا تبرز اهمیة التطعیم المبكر 

النمو الجسمي للطفل كما تؤثر االضطرابات النمائیة في التحصیل تأخرالمشكالت الصحة ونقص التغذیة والتي 

).136، ص2004ابو جادو ،(صالح محمدالدراسي له.
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الصة:خ

االنتقالیةعلى اعتبارها المرحلة احل الحیاة اهم مر منالمتوسطةومن هنا یمكن القول ان مرحلة الطفولة 

تمر بها من جسمیة وانفعالیة وكذا التيالمظاهرمن مجموعةجمیعوالتي ت.وهي المراهقةالاللمرحلة الحرجة 

في تكوین الشخصیة تحویل والكمون وذلكوهي كذلك مرحلة الوجنسیة والجسمیة لغویة واجتماعیة وفیزیولوجیة 

سلیم عادي.طفلهالنفسیة والعقلیة وخلق مناالضطراباتالسلیمة الخالیة من 
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اإلغتصاب:نيالفصل الثا
تمهید

تعریف اإلغتصاب.- 1

لغة.-1- 1

إصطالحا.-2- 1

إجرائیا.-3- 1

اإلغتصاب.سبابأ-2

اإلغتصاب.أشكال-3

اإلغتصاب.تصنیف-4

..عند اإلغتصابفتاة تصرفات ال- 5

اإلعتداء الجنسي والنفسي على المغتصبة.أعراض-6

عالج ضحایا اإلغتصاب.-7

خالصة.
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تمهید:

تتعرض األنثى لكثیر من الحوادث الحیاتیة ومن بینها حدث ال تستطیع أي أنثى تقبله مهما كانت 

دیانتها أو هویتها، فهو یعتبر جریمة شنعاء أال وهي اإلغتصاب.

خالل هذا الفصل سنحاول التعرف إلى هذه الجریمة أكثر من خالل التعریفات التي قدمها ومن

، كما سنحاول التعرف على كیفیة التكفل بهذه الفئة من المجتمع.والتوضیحات لألسبابالعلماء 
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تعریف االغتصاب:-1

علیها بالقوة أخذها قصرًا وظلمًا دون وجه حق إغتصب.إغتصب السلطة ونحوها إستولىلغة:- 1-1

إغتصب األنثى: غصبها: زنى بها رغما عنها.

اصطالحا:-1-2

ممارسة الجنس مع شخص دون رضاه بواسطة القوة أو بالترهیب، ویعتبر االغتصاب أكثر الجرائم هو

الجنسیة شیوعًا.

اإلكراه فیغتصب الرجل األنثى فیقال إنه غاصبهو زنا یقوم على اإلغتصاب :ropeویعرف

واألنثى مغصوبة أو مغتصبة، واالغتصاب یستهدف به اإلناث، ولیس بمقدور األنثى أن تغتصب رجال 

ألنه مامن رجل یمكن أن یغتصب أو یباشر بالقوة، واالغتصاب عمل عنیف یقتضي استخدام القوة (عبد 

).152، ص 200الحفني، ص المنعم،

نظر التحلیل النفسي:ةمن وجه

هو العالقة الجنسیة المبنیة على العنف بخوف أو إنكار حقوق اآلخر، ویمكن أن تكون جنسیة 

أو زنا المحارم .مثلیة أو جنسیة غیریة

وذلك لتعقید هذه الظاهرة، اإلغتصاب هو فسق ال نستطیع تفسیر اإلغتصاب بالسبب الواحد.

یقال غصب األنثى أو إغتصبها إذ زنا بها قصرًا. ویقال للرجل غاصب لألنثى مغصوبة، فهو باإلكراه،

إضافة إلى كونه عامال إلظهار السلطة والقوة، هو یعوض عن بعض مركبات النقص لدى مرتكبه، مثل 

إظهار قدرته الجنسیة وتأكید هویته أمام أمثاله، والدفاع عنها أمام رغبات الجنس المثلیة.
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محمدالرحمانإنكار الخوف من األنثى إضافة إلى الحصول على بعض اإلثباتات الجنسیة (عبد هو

).85، ص2005العیسوى، 

، 1998حسني، رضا صحیح منها بذلك (محمود نجیبهو اتصال رجل بأنثى اتصاال جنسیا كامال دون 

). 527ص 

بهذا المفهوم ال یقع إال من رجل على واإلغتصاب هو الجماع الغیر مشروع الذي تجبر األنثى علیه وهو

). 345، ص1992، سید حسنأنثى (البنغال 

هو اعتداء فاحش، أو موافقة هاتكة أو قهریة أي مواقعه ألنثى تجاوزت :الجنائيوفقا لمفهوم القانون 

.والمرغمةسن العاشرة بالقوة 

وكذا هو مواقعه أي طفلة دون العاشرة سواء أكان الفعل على مرغمتها أو رضاها، وال یعتبر الرضا 

والسكوت حجة إذا قام على خداع المعتدي واحتیاله أو تخویفه للمعتدي علیها، كما أن الفعل ال یعد 

ًا بشيء من مصحوباغتصابا إذا وقع بقبول األنثى وكان القبول منطویا على التمتع وكان الحصول علیه 

).581، ص1988سلیمان، القوة (الفاروقي حارث

تعریف إجرائي:-1-3

االغتصاب هو إجبار الرجل األنثى على عالقة جنسیة كاملة دون رضا منها، وٕاذا كانت قاصرًا ورضت 

بذلك فهو كذلك اغتصابا وال یعد اغتصاباً مباشرة األنثى بقوة مع وجود نوع من الرضا والمتعة.
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أسباب االغتصاب:-2

إن المغتصبین هم أشخاص منعزلین غیر قادرین على إقامة عالقة إیجابیة مع اآلخرین، ولفهم 

ظاهرة االغتصاب یجب الرجوع إلى الباحثین وٕالى المراحل األولى في حیاة المغتصب وتوضیح بعض 

تحلیل أسبابها دون الوصول إلى النواحي من حیاته االجتماعیة والنفسیة فقد حاول الباحثون تفسیر أو 

فإنه » برایس « السبب الحقیقي ألن كل مجتمع له خاصیته وممیزاته ومفاهیمه، وحسب ظاهرة الباحث 

یرد سبب ارتفاع المؤشر في اإلغتصاب إلى التقدم واالنتشار المدني إضافة إلى تحرر الشباب والمفاهیم 

نثى.للجنس والطریقة المعاصرة لحیاة األالحدیثة 

فقد أشرك عوامل عدیدة في تفسیره واعتبر هذا االرتفاع كنتیجة اختالل » شیف«وبالنسبة إلى الباحث 

المستوى العام لألخالقیات وحب الفوضى وعدم احترام القانون والنظام الذي یؤدي بدوره إلى نظام جدید 

یشجع على ارتكاب الجریمة واندثار القیم اإلنسانیة. 

فینفي عالقة األخالقیات باإلغتصاب ویرد ارتفاع مؤشره إلى العنف وكثرة تعاطي » كیرك«أما الباحث 

الكحول والمخدرات وبما أن الظاهرة االجتماعیة تمس عالقة الفرد بالمجتمع فمن البدیهي وجود عالقة 

).76، ص2009، صونیا، برامیليجدلیة بینهما بمعنى خلل أحد األطراف یسبب خالًال عالئقنا بینهما. (

ومن بین األسباب المؤدیة إلى انتشار اإلغتصاب:

العوامل الطبیعیة والجغرافیة ككثرتها في فصل الصیف في المناطق الساحلیة.- 1

العوامل األخالقیة كانعدام األخالق.- 2

العوامل االقتصادیة والبطالة، وذلك نتیجة لعدم توفر ظروف الزواج.- 3

العوامل السیاسیة كاالعتداءات أثناء الحروب واالعتداء على المهاجرات واإلغتصاب داخل السجون.- 4
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العوامل العضویة واألمراض العقلیة.- 5

دور أفراد األسرة.- 6

أثر المواد المخدرة.- 7

).338- 263،ص2003القاطرجي، (نهى . الوضع النفسي- 8

فقد تكون أسبابًا نفسیة للمغتصب ومنها أسباب اجتماعیة، ثقافیة إن أسباب اإلغتصاب عدیدة ومتنوعة،

وسیاسیة وقد تكون المغتصبة هي السبب في إغتصابها.

:من أسباب اغتصابهادور األنثى وسلوكها سبب-9

یؤدي سلوك األنثى إلى إغراء الجاني على إغتصابها فهناك كثیرًا من الدراسات المیدانیة التي تناولت 

وتؤكد معظم هذه الدراسات على أن »Victimologie«اإلغتصاب من اإلناث فیما یعرف باسم ضحایا 

المرأة التي یقع علیها اإلغتصاب في معظم الحاالت ولیس من الضروري كلها تفصل شیئًا أو تقول شیئًا 

أو تتصرف تصرفا ما یشجع على إغتصابها أو یجعلها عرضة لجریمة اإلغتصاب.

من %50اءات مثل هؤالء اإلناث یستسلمن بسهولة للتهدید وتصل نسبة هؤالء إلى ووفقا لبعض اإلحص

یقاومن مقاومة بشدة، وهناك بعض اإلناث ممن %18یقاومن مقاومة ضعیفة و%28الضحایا وأن هناك 

لدیهن رغبة تلقائیة أن تكون واحدة منهن ضحیة  أو نزعة استهداف وقوع األذى علیها بحیث تصبح 

د احتمال اعتداء الرجل على األنثى إذا كان من نفس الطبقة االجتماعیة أو في حي واحد أو ضحیة ویزدا

من نفس المنطقة، أو إذا كانت لألنثى سمعة سیئة أو قد یكون الرجل قد سبق وأن حادثها أو شاهدها 

ن المجنیة والحظ فیها ما یغریه بها أو قد یكون قد جلس معها وحده ولم تمانع في هذه الخلوة وقد تكو 

علیها من ضعاف العقول أو قد تكون غائبة عن الوعي واإلدراك بسبب السكر وغیره من المخدرات 

والعقاقیر.
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أو قد توجد األنثى في أماكن خالیة من الناس أو في أماكن مشبوهة مما یعرضها لخطر االعتداء.

عل الجاني یتخیل أو یتوقع وقد ترتدي مالبس تغري المجرمین أو تكشف عن بعض مفاتن جسمها مما یج

أنها لن تمانع وقد یكون تفسیره خاطئًا ولكن یقوم باالعتداء علیها بالقوة إن رفضت.

وهناك أناس من الشواذ ال یستثارون جنسیًا إال إذا مارس العنف والعدوان واإلیذاء على األنثى وال یستطیع 

عنیفًا فقط في هذا الموقف اإلجرامي (عبد مثل هذا الرجل الجماع دون ممارسة العنف وقد یكون الرجل 

).48، ص2005العیسوي، محمدلرحمانا

تعمل أن تكون ضحیة أو ضعیفة أمامه حتى ال وأالفالبد لألنثى أن تحرص في تعاملها مع الرجال 

تغتصب.

كذلك لیس لجریمة اإلغتصاب هدفا جنسیًا بالضرورة، فقد یكون الهدف الحقیقي هو العدوان واإلیذاء

وٕاظهار القوة على األنثى.

ویصنف علماء النفس شخصیات مرتكبي جرائم االغتصاب إلى دوافعهم من فعلهم اإلجرامي هذا لیست 

واحدة أیضا.

سماتهم الشخصیة دوافعهم أو أهدافهم

متنوعة ولــیــســــــت من الفعل اإلجرامي

واحــــــــــدة. لـــیــــســــت واحـــــــــــــــــدة.

النمط األول هو الذي یمارس اإلغتصاب من جراء معاناته من كبت الدافع الجنسي لدیه أو الحرمان -أ

من اإلشباع الجنسي السوي.
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وهدفه إلحاق األذى والضرر واإلهانة والجرح بالضحیة أو النمط الثاني هو المغتصب السادي-ب

وأنه اتخذ العدوان شكال جنسیًا.المجني علیها، فالجنس لیس هدفه من اإلغتصاب

النمط الثالث اللص المغتصب وهدفه األول السرقة، ولكنه إن أتیحت له الفرصة أثناء السرقة - ج

لإلغتصاب إغتصب أیضًا.

فالجرائم الجنسیة ترتبط باالنحرافات الجنسیة وهي كثیرة وقد یكون المغتصب شخصًا عنیفًا ال تشبعه 

ثى علیها وقد یكون المغتصب شخصًا ضعیفًا جنسیًا ولذلك یكتفي باالعتداء على المواقعة إن لم یقسر األن

الضحیة دون جماع، وقد یستخدم الجاني السالح في التهدید إلرغام الضحیة على االستسالم.

والغریب في أمر هذه الجریمة أن الجاني قد یختار الضحیة بصرف النظر عن سنها، فقد تكون األنثى 

الثمانین من العمر، وبصرف النظر عن جمالها.عجوزًا تجاوزت

إن دوافع اإلغتصاب قد تكون جنسیة، وقد تكون عدوانیة وقد تكون أسبابًا أخرى كالسرقة أو االغتیال أو 

www.item-vs.0724.comحتى تكون المعاكسة فتتحول إلى اغتصاب.

االغتصاب:شكالأ-3

:إثنین غیر متكافئین وٕاداركًا وقوة ورغبة وٕارادة من وهو عالقة جنسیة قصریة بین إن اإلغتصاب

نفس الجنس أو من جنسین مختلفین.

:ولإلغتصاب عدة أشكال حسب نوع الضحیة ومنها

وهو العالقة الجنسیة بین أحد أفراد األهل والطفل وعادة یكون األب، :»Incest«زنا المحارم - 1

وممكن أن یكون الجد أو الخال أو العم أو األخ.

وهو ممارسة الجنس وأفعال جنسیة مع جثث الموتى.»:Mecrophilia«تعشق األموات- 2
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وهو العالقة الجنسیة بین الراشدین واألطفال.»: Pedophilia«تعشق الصغار- 3

هو اتصال مباشر فمي أو یدوي مع شخص آخر دون »: SexualRarassmit«التحرش الجنسي

).75،ص2009(صونیا برامبلي،. موافقته

:غتصاب جثث الموتىإ-4

وقد یرتبط االغتصاب بانحراف أو شذوذ جنسي آخر وهو ممارسة الجماع مع جثث الموتى من اإلناث 

Necrophilia مثل هؤالء الشواذ یتبعوا الجنائز حتى یتم دفن األنثى المتوفاة حدیثا ثم یقوم هو بنبش

ي التفسیر مثل هذا الشذوذ أن الجاني القبر ومضاجعة الجثة، وقد یمثل بالجثة أو یأكل منها، ویقال ف

یفتقد الشعور بالثقة في قدرته الجنسیة أو أنه یخاف من الفشل إذا مارس الجنس مع أنثى حّیة، ولذلك 

یلجأ إلى الموتى حتى ال یجد نقدًا أو اعتراضا، ویقال في حق الجاني أن لدیه شعورًا بالخوف من أنه 

ذلك یمثل بالجثة.سوف یتحول إلى أنثى ویخشى اإلخصاء ول

- ویهتم بعض علماء النفس بدراسة كیفیة بناء أو تكوین الصفات أو الخصائص أو الخصال الجنسیة

hecharacter structure of sex- كما أن هناك إهتمام بدراسة مرتكبي جرائم ال

علیه وقد یفسر البعض لجوء المتزوج إلى االغتصاب بالقول بأن زوجته تتأبىsexualoffendersجنس

أو ترفض طاعته، وأنها ذات شخصیة قویة بالنسبة له ولذلك یلجأ إلى غیرها وعلى ذلك فعدوانه كزاج أو 

منقول من الزوجة القویة إلى الضحیة الضعیفة التي یمكن إخضاعها كمن یغتصب الخادمة أو األطفال 

).159، ص 1992، الحفنيالمنعمالعزل أو ضعاف العقول. (عبد 
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جثث الموتى من الحاالت الشاذة والتي الیقوم بها أشخاص أسویاء، ویرجع إغتصاب یعتبر إغتصاب- 4

جثث الموتى إلى أسباب عدیدة ألن الشخص الجاني یرى في نفسه العجز أما األنثى أو العجز الجنسي، 

.ویرى قوته في هذا الفعل مع الموتى

تصنیف اإلغتصاب:-4

إلى فئتین حیث یكون في الفئة األولى الوجه الغالب فیها هو العنف، یصنف المجتمع جریمة اإلغتصاب

وممكن أن تنتهي بموت الضحیة أي قتلها أم الفئة الثانیة فیكون الجنس هو المسیطر.

فقد نفى المنحى الجنسي في االغتصاب بعدما قام بدراسة » Grot«أما بالنسبة إلى األبحاث التي قام بها 

إلى الخالصة التالیة حول االغتصاب: " أنه فعل إفطار القدرة والسیطرة على مغتصبًا ووصل133على 

الضحیة والحصول على رضوخها التام إضافة إلى إفطار الغضب والكراهیة، وكل ذلك مع العنف سواء 

الجسدي أو بواسطة السالح.ءاإلیذاكان بالضرب والجروح أي 

یخ وخاصة الحروب ظلت المرأة هدفًا لمختلف أنواع وأما بالنسبة لإلغتصاب الجماعي فعلى مر التار 

العنف ومن أشهر وجوهه اإلعتداء الجنسي واإلغتصاب الذي هو فعل إبراز سلطة وهمیة فئة بشریة على 

أخرى مثل اإلغتصاب الجماعي لفئات البنات الفیتنامیات من قبل الجنود األمریكیین في الستینیات دون 

غتصبات في البوسنة والذي هز العالم دون أن یحركه وهكذا خالل الحروب أن ننسى العدد الهائل من الم

أعتبر اإلغتصاب  تكتیكًا إستراتیجیاً إلرباك العدو إضافة إلى رعایة وٕارهابه وٕاصفاف صفوف أقرانه كما 

)86، ص2009یحق للمحارب ممارسته كحق مكتسب.(صونیا برامیلي، 
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اإلغتصاب:فتاة عندتصرفات ال-5

نظرًا االغتصابتنتاب المرأة أثناء وبعد اإلغتصاب حاالت نفسیة متعددة وتختلف التصرفات الناتجة عن 

إلختالف التركیب النفسي والبیولوجي لكل ضحیة، وذلك تبعًا إلختالف نظرة الضحیة لهذا الفعل وتختلف 

).289، ص2014السید،جابرإبراهیم تصرفاتها. (

أثناء اإلغتصاب:تصرفات

من مثل تصرفات األنثى في مثل هذه المواقف مار وته إحدى المغتصبات من قبل صدیق زمیلتها، فقد 

تركته بفعل ما یشاء بعد تصریحاتها التي كانت تقول بأنها كانت قادرة على فقع عینیه لكنها لم تفعل 

خشیة أن تتذكر هذا الفعل طوال حیاتها وفضلت الحمل واأللم واألمراض على ذلك.

من اإلناث اللواتي أجریت %23تبین أن Minnedolist1981ي دراسة أجریت علیهن في جامعة وف

%24علیهن الدراسة استعملن العنف الجسدي للدفاع عن أنفسهن من الضرب أو العض أو الرفس، و

وأن أكثر من نصف اإلناث كنَّ یخفن استعمال العنف الجسدي للمقاومة ولكنهن رضخن منهن صرخن،

عن الفعل.

وقد دّلت الدراسات على أن الضحیة تحاول إستخدام أسالیب أخرى للخالص من مثل هذه المواقف مثل 

)299، ص2014السید، جابرإبراهیم(األحیان. النقاش والمساومة واالنتظار في بعض 

مباشرة بعد اإلغتصاب:اتتصرف

تتنوع تصرفات الضحیة بعد اإلغتصاب مباشرة وال یمكن حصر هذه التصرفات بالحزن واألسى، بل یكون 

اإلحساس أحیانًا إحساسًا بالفرح والسعادة للنجاة والبقاء على قید الحیاة، ومن هنا ال یمكن حصر هذه 
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تجف، ویمكن أن تتسم بالهدوء المطلق، ومن اإلنفعاالت فإن الضحیة یمكن أن تبكي أو تصرخ أو تر 

الممكن أن تضحك، أن تشعر باأللم أو من الممكن أن الحادثة مع الضحك بصوت مرتفع، وال یوجد 

تصرف معین یمكن تحدیده بالنسبة لإلغتصاب وال یوجد وقت محدد للتخلص من أثره واستعادة الحیاة 

).223، ص2003، القاطرجينهى الطبیعیة. (

نتائج اإلغتصاب على األنثى مدة طویلة أو تقتصر نظرًا لتكیف األنثى مع مشكلتها ومحاولة إیجاد تستمر 

أن شفاء مریض االغتصاب هو أمر نادر وتبقى آثاره » عدنان الشریف«الحلول لها ویرى الطبیب النفسي 

إلى فترات متقدمة من العمر.

به األنثى بعد اإلغتصاب هو مرض العصاب وقد ذكر األطباء النفسیون أن أول مرض یمكن أن تصاب 

الصدمي، وهو یحدث إذا ما لحقت باألنثى حادثة آلیة خطیرة أو تعرضت حیاتها للخطر.

فأول ما یساعد على كشف المریض بعصاب الصدمة هي األفالم والكوابیس التي تنتابه أثناء النوم، وكلها 

فزعه. به یستیقظ وقد أخذه الرعب مرة أخرى وأشتد تعید المریض إلى المواقف التي حّلت به النكبة وٕاذا

).224، ص2003نهى القاطرجي، (

إن تأثیر اإلغتصاب في تصرفات األنثى یمر مراحل ثالث وهي أثناء اإلغتصاب، بعده مباشرًة وبعد 

تحاول األنثى تخلیص نفسها الحادثة اإلغتصابیة، وتختلف التصرفات في كل مرحلة، فأثناء اإلغتصاب

فتصرخ وتضرب وتفعل كل ما بوسعها، وبعد اإلغتصاب مباشرة یمكن أن تشعر بالسعادة وتختلف 

تصرفاتها، وبعد الحادثة یمكن أن تصاب ببعض األمراض النفسیة والتي من أهمها العصاب الصدمي.
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االعتداء الجسدي والنفسي:أعراض-6

ینفي وجود عامل مشترك بینهن، فیعبرن عنها تتعرض له كل ضحیة الإن تفرد حادثة اإلغتصاب التي 

في البدایة بالتشنج الشدید والخوف من الموت، تمر الضحیة أو الناجیة من اإلعتداء بمرحلتین، األولى 

تستمر بعد اإلعتداء من عدة أیام إلى عدة أسابیع وتعرف بالمرحلة األولیة.

أما المرحلة الثانیة فتستمر من عدة أسابیع عدة أیام ال یأس بعدها وتعرف بمرحلة إعادة التنظیم، وتؤثر 

المرحلة األولى في سرعة اإلبتداء بالمرحلة الثانیة.

:األعراض الجسدیة

أما بالنسبة ألثار التعدي الجسدي فتشعر الضحیة بألم في جمیع أنحاء جسدها خصوصًا في األماكن 

ثر عرضة لإلعتداء وممكن أن تكون حقیقیة.األك

أو تعبیرًا نفسیًا عن هذا األلم إضافة إلى هذا تسجیل حاالت قلق في النوم أو قلة في تناول الطعام، وأما 

على الصعید البیولوجي فیالحظ توقف اإلستجابات على مستوى الجهاز التناسلي وتورم، تعب قوي ولعیان 

في النفس.

ایا كل مرحلة منها تتمتع بخصائص نفسیة وجسدیة معنیة تستطیع حصرها في وبحسب تجارب الضح

عنوانین إثنین.

ففي األول مهما إختلف ترّدات الفعل حیال اإلعتداء فقد تكون معبرة، فقد تقوم الضحیة بالتعبیر الصریح 

رها من التصرفات.عن مختلف المشاعر، وقد تقوم كثیرة الحركة وقلیلة الهدوء كثیرة الكالم والبكاء وغی
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أما الثانیة فقد تكون مسیطرة علیها ففي هذه الحالة تحتوي الناجیة مشاعرها وتوظف كل الطاقة للتماسك 

المنعم عبد (والقلق. وضبط نفسها ولكن بشكل متقطع وتحاول السیطرة على مشاعرها كالحزن والغضب 

).115، ص2004، الحفني

مام تجربة اإلغتصاب فقد تستعمل الضحیة الطریقة األولى عن إن لكل ضحیة طریقة خاصة في التعبیر أ

طریق إخراج إنفعاالتها وقد تستعمل الطریقة الثانیة عن طریق التحكم والضبط وقد تستعمل الطریقتین معًا 

ویمكن التخفیف من وطأة الشعور باإلكتئاب عن طریق إستعادة دورها أثناء اإلغتصاب، حتى ال تشعر 

ورها ؤولة عن اإلغتصاب، والتركیز على الجوانب التي كانت خارجة عن طاقتها لمنع شعبأنها كانت المس

).63، ص 2005محمد العیسوي، بلوم الّذات.(عبد الرحمان ّ 

لنفسیة اعراضاأل:

كیف هي تلك اللحظات لذلك الضحیة؟

ذلك المسكین فإما أن:ومؤلمة علیهإنها لحظات ال بد لها من تبعات قاسیة 

یموت الطفل أو یعیش إنطوائیًا خائفًا شاحب الوجه غالبُا وتكون نظرته حائرة یخشى التحدیق في عیون 

اآلخرین یكره من إعتدى علیه ومن هم بعمره أو من یتقاسمون معه بعض المالمح یجب التعلیق بأحد 

الخوف عندما یذهب والدیه دون اآلخر ومن یشعر أنه یستطیع توفیر الحمایة له منهما تبدو علیه آثار 

إلى المكان الذي وقعت علیه الحادثة القاتلة وهي االعتداء(االغتصاب).

یعیش الطفل حاقدًا كارهًا على من حوله وقد یكون شرسًا جدًا یحب االعتداء على من هم أصغر منه 

وقتلت سنًا، یحب األلعاب الخطیرة وشخصیته الشرسة وهو بذلك إنما یكون قد آذته تلك الطعنة نفسیاً 
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كبریاءه وبأفعاله یحاول تحقیق وطأة األلم الذي یحصله بین طیاته وكیف نكون األطفال هذا الطفل عندما 

یغدو شابًا ورجًال ناضجًا؟

سیكون كارثة على المجتمع وسیكون ممن كسرت نفسیتهم وكثرة األزمات النفسیة التي تبرز على شكل 

خدام المفاجئ لكلمات جنسیة أو أسماء جدیدة لألعضاء إظهار العواطف بشكل مبالغ فیه كذلك االست

التناسلیة ونجد أیضًا التصرفات التي تنم عن النكوص: مثل مص اإلصبع، التبول اللیلي الالإرادي، 

التصرفات الطولیة......الخ.

مشاكل النوم: القلق، الكوابیس، رفض النوم وحیدًا أو اإلصرار المفاجئ على إبقاء الضوء مضاء 

).65ص، 2014السید،جابرإبراهیم.....الخ. (...

كذلك نجد إنخفاض تقدیر الذات مع عدم الشعور باألمان والطمأنینة، السریة المتزایدة.

أمراض منقولة جنسیًا.- 

إضطرابات خاصة باإلهمال.- 

إصابات الجهاز أمراض وٕاصابات تتضمن األعضاء التناسلیة على سبیل المثال: طفح، هرش،- 

البولي.....

، األلم المتكرر للمعدة، اضطرابات األكل، إضطرابات النوم.(حسن صداع سوجسدیة، الفاضطرابات ن- 

).46، ص 2006فاید،

طرق عالج ضحایا اإلغتصاب ومجرمیه:-9

:عالج المجرمین
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برامج عالج الخطیرة،یلزم عالج كل من الضحیة والمجرم حمایة المجتمع من تكرار هذه الجریمة 

مرتكبي جرائم اإلغتصاب العنیف متعددة األبعاد، ویتم تقویم جدوى البرامج بمتابعة الرجال منالمجرمین 

بعد الخروج من السجن وقضاء فترة العقوبة للتعرف على نسبة العودة إلى الجریمةومن بین المناهج برامج 

ته المرضیة أو الشاذة وأفكاره كقوله:" األنثى عالج معرفیة أو عقالنیة لتعدیل اتجاهات المجرم واعتقادا

ترغب أن تغتصب" واالتجاهات الخاطئة أو غیر المالئمة تجاه اإلناث بقصد تكوین شعور بالتعاطف مع 

ضحایاهم وللتحكم في شعورهم باحترام ذاتهم، ویتم تطبیق هذه المناهج في جلسات یحدث فیها مواجهة 

وكه العدواني، واالندماج من اقتران هذا العالج النفسي بالعالج المجرم لدفعه على تحمل مسؤولیة سل

الحیوي أو الدوائي بخفض شدة الدافع الجنسي لدى المجرم.

:عالج الضحایا

فلقد شهد في اآلونة األخیرة زیادة ملحوظة وٕاهتمامًا Therapy of rapo victimeأما عالج الضحایا 

وٕانشاء خطوط هاتف ساخنة Rapecrisiscentersإلغتصابكبیرًا حیث تم إنشاء مراكز لعالج أزمة ا

في المجتمع األمریكي وفي غیره من المجتمعات المعاصرة بعض هذه المراكز ملحق بالعیادات 

والمستشفیات والبعض اآلخر یعمل مستقال، ویعمل في هذه المراكز أهل االختصاص النفسي والطبي 

عات ممن مررن بتجربة االغتصاب في الماضي والعقلي واالجتماعي إلى جانب سیدات متطو 

FenalFolunteers وتقدم هذه المراكز النصائح والمساعدة والتعضید في إطار التدخل لعالج األزمات

وتستهدف إعادة تطبیع رد الفعل االنفعالي أو النفسي لدى الضحیة من ذلك تشجیع السیدة على الحدیث 

ى إشباع حاجتها الراهنة الضروریة كالحاجة إلى االستعداد إلى واإلفصاح والبوح بمشاعرها وتشجیعها عل

محمد العیسوي، واألمان في منزلها.(عبد الرحمان رعایة طفل جدید أو توفیر درجة اكبر من األمن 

).61,62ص، ص 2005
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وبالقول لها أن اإلنسان یمر بمثل الخبرة اإلنفعالیة بعد التعرض للهجوم، مساعدة الضحیة على حل 

مشاكلها، والتكیف مع الشعور الالحق للحدث الصادم أو الصدمي الذي تعرضت له مع إعفائها من 

ویقوم المرشد النفسي في مجال االغتصاب بحمایة Self blameالتعرض للوم أو فقد ذاتها عما حدث 

ئي الضحیة األنثى من الركون واالنطواء أو االنسحاب أو الركون للسلبیة، وفي الغالب ما یصحب األخصا

إلى المستشفى أو إلى مركز الشرطة حیث تساعدها في التعامل مع النواحي القانونیة، وفي مواجهة تبعات 

الهجوم وتساعد األخصائیة بعد ذلك الضحیة في الكشف عن مدى وجود حمل أو خالقة كاألمراض 

ها ببعض األمراض السریة وكذلك توفیر بعض المعالجات في مجال المهنة وفحص الضحیة خشیة إصابت

، تصاحبها األخصائیة وتساعدها في بدئ عالقتها مع األهل واألصدقاء والزمالء وفي infectionالمعدیة 

التعبیر عن مشاعرها حول محنة المحاكمة والعذاب المصاحب للمحاكمة واالستجوابات ونزع االعترافات 

Ordeal في مقاضاة الجاني وتذهب معها للنیابة وتشجیعها على االتصال بأقاربها وأصدقائها وتساعدها

وتحضر معها جلسات المحاكمة.

أن حادثة اإلغتصاب ستعرقل كوال شوقد تكون األنثى ممن كانت تتلقى العالج النفسي قبل اإلغتصاب 

سیر جلسات العالج، ولذلك تعمل على إستئناف هذه الجلسات من جدید.

ل مشاكلها ویلزم مساعدتهم هم أنفسهم لعالج إنفعاالتهم، وتساهم األسرة واألصدقاء وشریك الحیاة في ح

بحیث یتمكنون من توفیر الرعایة للضحیة دون إشعارها بأنهم یحاكمونها.

وفي أثناء جلسات العالج یطلب من الضحیة أن تعید إحیاء خبرة الخوف التي تصاحب اإلغتصاب 

لذلك تتعرض كثیرًا للصدمة، وبذلك یختفي ومناقشة هذه األحداث وتحاول تخیل تفاصیل حّیة للواقعة، و 

).62،63صص ، 2005العیسوي، عامل مع هذه الخبرة.(عبد الرحمانالشعور بالخوف ویسهل الت



اإلغتصابانيالفصل الث

39

خالصة:

وأسبابه كما نظرنا لألنثى من جهة هي السبب في لقد أوضحنا في هذا الفصل ما هو اإلغتصاب

كما عرفنا أن هناك أنواع عدیدة لإلغتصاب وهناك إغتصابها ببعض التصرفات التي تقوم بها،

إغتصابات شاذة كإغتصاب جثث الموتى، وفي نهایة الفصل تطرقنا إلى كیفیة معالجة المغتصب كي ال 

یعود إلى هذه الجریمة، كما تطرقنا إلى كیفیة مساعدة األخصائي النفساني للمغتصبة وكیفیة إدماجها في 

المجتمع من جدید.
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تمهید:

للنوم أهمیة في حیاة الطفل ,وتزداد هذه األهمیة كلما كان صغیرا وتشیر نتائج "بست وتایلور"إلى 

ساعة في 18الى16ساعة للنوم یومیا في األشهر األولى ینام حوالي20الى 18أن المولود الجدید من

تنقص العملیة إلى ساعة في الیوم وبالتالي14الى مدة12الیوم .وتبدأ عملیة الزیادة في النوم في الشهر 

أعوام الى احدى عشرة ساعة في الیوم .ثم مابین عشر ساعات الى ثماني 10الى9أن یصبح عمره 

ساعات عندما یبلغ الثانیة عشر من العمر .ویقضي االنسان ثلث حیاته في النوم تقریبا, اي ان معظمها 

النوم من الحاجات البیولوجیة یقضي ما یقرب من ثالثة االف ساعة كل عام في النوم والحاجة الى 

الجوهریة لنمو الطفل. فالنوم من اهم العوامل لتعویض ما أنفقه الطفل اثناء بذل الجهد والنشاط ألنه یریحه 

راحة تكاد تكون تامة.

فاعتقد البعض ان االنسان یظل یقضا بسبب المنبهات اختلف الكثیرون في تفسیر أسباب النوم.

الخارجیة.

دث بسبب قلة هذه المنبهات تحت درجة معینة بحیث یصبح االنسان بعدها أكثر استعدادا وان النوم یح

)180.ص2011(اسامة فاروق، مصطفى، للنوم...
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تعریف إضطربات النوم.

إضطربات النوم.تعریف -1

تعریف النوم:- 1-1

تعریف لغة:- 2-1

"في االنجلیزیة الى األصل جرماني من الكلمة األلمانیة sleepیعود االصل اللغوي لكلمة النوم"

"schlep" وكثیر من المصطلحات العلمیة الخاصة بالنوم مشتقة من الكلمة الالتینیة"sammus وكذلك "

"التي تستخدم في تعبیرات متعددة تستخدم في لغة الطب الحالي.hypmosاألصل الیوناني "

أن وهدا.سكن واطم–نام: من الرقاد او النعاس 

النوم فترة راحة للبدن والعقل وتغیب خاللها اإلرادة والوعي جزئیا او كلیا وتتوقف فیها جزئیا بعض 

(المعجم الوجیز. مجمع اللغة العربیة، القاهرة).الوظائف الجسم

إصطالحا:- 3-1

:علم النفستعریف النوم حسب 

هو حالة متكررة من انعدام الفعالیة او السبات تقترن بفقدان الوعي المؤقت وانخفاض الوعي المؤقت 

وانخفاض مستوى الشعور بالمؤثرات المحیطة وهو حالة استقراریة سكونیه. والنوم یختلف عن فقدان الوعي 

مجرد إفاقته من نومه او المطلق بسبب المخدر او المرض وذلك فبسهولة عودة النائم الى مستوى الیقظة ب

إیقاظه. كما ان النوم یتیح للجسم فرصة تنظیم واستعادة النشاط الداخلي. وتعبئة الطاقة لممارسة الحیاة 
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الیومیة فهو ضرورة لحفظ التوازن الحیاتي نظرا ألنه عملیة فسیولوجیة كیمیائیة نفسیة تعید للكائن البشري 

)181ص، 2011،ىمصطففاروقتوازنه الفیزیولوجي. (اسامة 

حسب القاموس الطبي:-

النوم: هو غشیة ثقیلة تهجم على البدن فتبطل عمل الحواس، وهذا في المعنى العربیة، غیر موجود في 

" "schlaf" ومنها"slaf"و"sleppأصلها جرماني من sleepاالنجلیزیة اسماء النوم األوروبیة ففي

اي خمول. نتیجة النوم schlafenجمیعا: التعب الخامل نقول الهولندیة والمعنى فیها slaapااللمانیة و

بالعربیة النعاس وال االنجلیزیة فإنها تعني الخمول ونترجمهاslumberوالضعیف المنهك، وكذلك كلمة 

ألنها تعني اضطجع ورقد نعني منها بوصف حالة النوم اال الكلمة العربیة {النوم}فهي ادقها وأفضلها

)284,ص2005عبد المنعم الحفني,ل نام العرق اي لم یعد ینبض. (تقو وسكن واطمان وهمد.

تعریف إجرائي:- 4-1

هو حالة سبات وفقدان وعي مؤقت، ویفقد اإلنسان الوعي واإلحساس.

تعریف اضطرابات النوم:-1

في كمیة وكیفیة النوم وتسمى اضطرابات هو الصعوبات التي یالقیها الفرد أثناء النوم. قد تكون اختالالت

إیقاع النوم،او تكون اختالالت في النوم لوقوع أحداث بارزة وتسمى اضطرابات مخالت النوم.                                          

)  94ص، 2007، خلیفةالسید(ولید 
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طبیعة اضطرابات النوم:-2

یعتبر النوم ذا قیمة حیویة في حیاة اإلنسان،ألنه یعتبر صمام األمان للصحة الجسمیة والصحة النفسیة 

في ان معا، وتزداد قیمة النوم بشكل أكبر في مرحلة الطفولة، لیس فقط من اجل قیام اجهزة الجسم 

واضطرابات النوم البسیطة في مرحلة الطفولة ایضا.ة بوظائفها. لتحقیق التوازن النفسي للطفلالمختلف

وهذه االضطرابات تعبر عن وكذلك عند االطفال ما بین ثالث وخمس سنواتخاصة في عمر السنتین.

شائعة دتهاردود فعل طبیعیة. وتعبر عن عدم الشعور باألمن. واضطرابات النوم المؤقتة والمعتدلة في ش

الظهور اال ان اضطرابات النوم الحادة او المستمرة تعتبر اولى الدالئل على وجود االضطرابات النفسیة 

لدى أطفال.

والفرق بین اضطرابات النوم الطبیعیة هو الفرق في الدرجة ولیس في النوع. (احمد محمد الزعبي 

)77,ص2005,

تصنیفات اضطرابات النوم:-3

الى ثالث مجموعات:تصنف االضطرابات 

المجموعة االولى:االضطرابات النوعیة:-أ

وهي ان یكون النوم غیر مریح او غیر هادئ یصحو الشخص من نومه منزعجا لكون النوم سطحیا دون 

استغراق في النوم ولیس بسبب االحالم او الكوابیس المزعجة. وبعض المرضى یعانون من النوم غیر 

ون كمیة نومهم في إطار الحدود الطبیعي.المریح او غیر هادئ في حین تك

مسار النوم على مدى أربع وعشرین ساعة یومیا واهمها:المجموعة الثانیة:-ب
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أحد االشكال الثالث التالیة:وهو نقص مدة انوم وعدم كفایته وهو بأخذاالرق:)1

صعوبة الدخول في النوم (النوم المتأخر).-

النوم المتقطع.-

االستیقاظ مبكر.-

لدى الشخص.وهو زیادة مدة النوم عن المعتادفرط النوم النفسي المنشأ:)2

اضطراب النمط الیومي المعتاد لدى الشخص في دورة النوم والیقظة بین النهار واللیل)3

مداخالت غیر طبیعیة وشاذة على مسار النوم:المجموعة الثالثة:-ج

والكوابیس والفزع اثناء النوم. (محمد احمد الفضل الخاني، االحالم مزعجة،مثل النوم المشي اثناء النوم،

)85، ص2006

اشكال اضطرابات النوم:-4

وهو عدم القدرة في الحصول على النوم الكافي،یتجلى في صعوبة البدء في النوم، وعدم األرق:-أ

الصباح. الراحة في اثناء النوم او صعوبة االستمرار فیه كما یمكن ان یكون باالستیقاظ المبكر في 

مزعجا للطفل ووالدیه.فالكثیر من االطفال یصابون باألرق الطویل الذي یكون بدوره

وهو من االعراض الشائعة بین االطفال حیث یحدث عادة بعد الساعة األولى لمشي اثناء النوم: ا-ب

في النوم حیث یكون هناك انخفاض واضح في مستوى الوعي ثالث ساعات من استغراق الطفل

صامت ومشوش الوعي وان كانت عیناه ابة للمحیط عند الطفل. وفي هذه الحالة یسیر الطفل وهوواالستج

مفتوحتین وٕاذا اعید الى الفراش یعود بهدوء وینام غیر متذكر لهذه االحداث فیما بعد.
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الكابوس یظهر في كل االعمار، ویكون ظهوره واضحا في الطفولة حیث یستیقظ الطفل الكوابیس:-ج

ویستجیب لتهدئة الوالدین ویعود للنوم سریعا ویسجل حوالي ویتذكر ما شاهده في نومه ویرویه ألهلهباكیا

أكثر شیوعا عند االناث منها لدى الذكور من االطفال مشاكل تتعلق بالكوابیس. وهي%15الى8من 

)82,ص80.ص2005وتكثر في سن العاشرة من العمر. (احمد محمد الزعبي، 

اللمحة القصیرة حول النوم واالضطرابات النفسیة المصاحبة للنوم مع ذكر اهم اشكال هذه ومن خالل هذه 

االضطرابات یصل بنا الحال الى اهم عنصر وهو الكابوس الذي هو نوع من انواع هذه االضطرابات 

النوم.

ث العلمي حیث انه من الخبرات الغامضة في حیاة االنسان والتي مازالت تمثل موضوعا حصبا امام البح

لمعرفة اسرارها وطبیعتها وكذلك اسباب حدوثها وفوائدها او وظیفتها واتي تؤدي في عالم االنسان النفسي.

والكوابیس مازالت ظاهرة غامضة ومحیرة امام العلماء ومازال یسعى لمعرفة السن التي تكثر فیها هذه 

حاشیها وحمایة النائم منها وخاصة الكوابیس والظروف التي تؤدي الیها وذلك بغیة تنبؤ بحدوثها وت

االطفال الصغار الذین تطاردهم الكوابیس اللیلیة المزعجة فیستیقظون فزعى مرتعبین من شدة الخوف 

من عالم لدرجة ان بعضهم یتحاشى الذهاب الى النوم كلیة ویفضل البقاء ساهر لیلة على المعاناة 

).232،ص2007محمد العیسوي ،الكوابیس. (عبد الرحمان



الكوابیسالفصل الثالث

48

الكوابیس:

تعریف الكابوس: -1

تعریف الكابوس لغة:- 1-1

وهو ضغط یكبس على صدر النائم ال یقدر على الحركة واالولى ان نطلق علیه اسم الجاثوم 

اللیل او الرعب اللیلي. یفزعه في بغي التمیز بینه وبین ما وهواالصطالح ضرب الحلم من احالم القلق وین

)398، ص1995، الحفنيالمنعم(د. عبد 

إصطالحا:- 2-1

ضرب من األحالم المزعجة والكابوس. الن الحالم یستشعر وكان هناك من یجثمن على صدره أو یبرك 

فوقه. ویكبس على أنفاسه. وقیل انه فرس اللیل ألنه یغدو خفیفا كالفرس كلما جن اللیل ویطارده فال 

)163، ص2005الحفني، المنعم،یستطیع منه هربا. (د/عبد 

:تعریف الكابوس حسب علم النفس

هو حلم مزعج مخیف ومفزع ومؤلم للنائم، حیث یرى في منامه اشیاء مخیفة، وتسبب له الرعب والفزع 

ویسبب له ضیق في التنفس وقد یكون كذلك الكابوس جزء من نسیج قصة أو واقعة یتعرض لها النائم 

ى مكان مرتفع أو الدخول في معركة أو ترض الفتاة كوجود عائق أمامه للعبور لمكان معین أو الصعود إل

األنثى لمحاوالت اغتصاب أو اعتداء أو مطاردة، فتجري وتقاوم االغتصاب وتصیح وتضرب، وٕان كانت 

تحدث في جمیع األعمار وهي تحدث على فترات متعاقبة تختلف من فرد إلى أخر، وقد یعاني األطفال 

)232، ص 2007مخیفة. (عبد الرحمان، محمد العیسوي، من الكوابیس فیحملون بالصور بخبرات 
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الكابوس: یطلق معظم الناس اسم كابوس على أي حلم مزعج یوقظ الشخص من النوم ویستطیع الشخص 

عادة أن یتذكر الكابوس مهما كان مرعب، وتحدث عادة طول اللیل وقد كان یعتقد في السابق أن األحالم 

لسریعة فقط، ولكننا نعلم األن أن األحالم یمكن أن تحدث خالل تحدث خالل مرحلة حركة العینین ا

مراحل النوم.

 هي نوع خاص من األحالم یدور حول أحاث مرعبة ومحتوى یبعث على الخوف، ومواقف مزعجة

یصحو المریض بعدها في حالة نفسیة سیئة، وحاالت الفزع اللیلي تشبه الكوابیس ویصحبها انفعال شدید. 

)  39، ص2000النوم، (اضطرابات 

وهو حلم مزعج طویل یعقبه االستیقاظ في فزع، وكشأن كل األحالم تحدث الكوابیس بصورة رئیسیة - 

ویكون توقیتها في العادة في وقت متأخر من اللیل، "REM SLEEP"أثناء نوم الحركة السریعة للعینین 

یرتبط حدوثها في البعض األخر مع ویعاني بعض الناس من الكوابیس بصفة متكررة طول حیاتهم بینما 

%50التعرض لمواقف وضغوط خارجیة أو حین یصابون باالضطرابات النفسیة، ویؤكد ما یقارب من 

من الناس أنهم تعرضوا لتجربة الكوابیس عادة ما یضم تفاصیل مخیفة فیها تهدید لحیاة الشخص أو ترویع 

لكوابیس اضطرابات في وظائف الشخص االجتماعیة ألمنه أو خطر یهدد تقدیر الذات، وینشأ عن تكرار ا

والمهنیة، وقد تحث هذه األخیرة كأعراض الضطراب عقلي مثل اضطراب الضغوط التالیة 

أو مصاحبة الستخدام بعض األدویة والمواد المؤثرة على الحالة العقلیة، وال یوجد "PTSD"للصدمة

ات االكتئاب من النوع الثالثي الحلقات عالج متخصص یضع حدوث الكوابیس ویمكن استخدام مضاد

"TRICYCLIC" فتقل الكوابیس مع تحسس نوع الحركات السریعة للعین وقد یفید أیضا استخدام مشتقات

)69، ص68، ص 2000البنزودیازبین. (اضطرابات النوم، 
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ویكون سبب حلم مخیف إن األحالم العادیة والكابوس هو أیضا خوف لیلي ورد الفعل مخیف خالل اللیل،

عند األطفال ف السن الثالث سنوات ولكنها لیست مزعجة والطفل یصرخ ومن ثم یسكت بسهولة وفي سن 

سنوات تزداد السیئة في تكرارها وفي حدتها، وهي لیست مثل الحلم العادي إنها تتضمن على 5إلى 4.5

حوبا بقلق شدید وعرق وتعابیر ثابتة على الوجه وصعوبة في الصراخ عال مفاجئ، بینما یكون النوم مص

المنعم، التنفس یشعر الطفل بأنه مختنق وكأن شیئا ثقیال یجثم على الصدر ویصیح مذعورا. (عبد 

)165، ص2004، المیالدي

والكابوس هو اضطراب شائع نسبیا لدى األطفال، وهو حلم مفزع یوقظ الطفل عادة في حالة سیئة وبعد 

ابوس یستطیع الطفل أن یتذكر الحلم وعادة ما یكون قادر على العودة إلى النوم بعد أن یطمئنه الك

الوالدان، ویتشابه الكوابیس اللیلیة مع اضطراب الفزع أثناء النوم، وهو خبرة حلم محمل بالقلق والخوف 

ید من نوع خاص ویلیه استرجاع تفصیلي لمحتوى الحلم، وللكوابیس موضوعات محددة تتصل عادة بتهد

أحمد، كمحاولة قتل أو سرقة أو اعتداء بالضرب أو اعتداء جنسي أو تعدي على الممتلكات. (ولید السید 

)139، ص 2007، خلیفة

:IVDSMالكابوس حسب 

مع استعادة مفصلة ألحالم مخیفة napsاستیقاظ متكرر في فترة النوم الرئیسیة أو السبات أو القیلولة -أ

ة، عادة ما تتضمن تهدیدات للبقا أو األمان أو تقدیر للذات ویحدث االستیقاظ بصفة عامة ممتدة ومتطرف

أثناء نصف الثاني من فترة النوم.

في االستیقاظ من الحلم المزعج فإن الفرد یصبح متنبها ومتوهجا بسرعة.-ب

النواحي تؤدي خبرة الحلم إلى صعوبة النوم واالستیقاظ واحداث ألم إكلینیكي واضح أو فساد - ج

االجتماعیة أو المهانیة أو أي مجاالت وظیفة هامة أخرى.
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ال تحدث أحالم النوم المزعجة بصورة منفردة اثناء وجود اضطراب عقلي أخر االهتیاج، اضطراب ضغوط 

ما بعد الصدمة، وال ترجع األحالم المزعجة إلى التأثیرات الفیزیولوجیة المباشرة الستقبال المواد كإدمان 

أسامة فاروق، مصطفى، (عامة. یر أو تعاطي العقاقیر الدوائیة، والترجع إلى أیة ظروف طبیة العقاق

).180، ص 2011

تعریف الكابوس اجرائي:- 3-1

هو حالة یشعر بها الفرد في حالة النوم والتي تسبب له الفزع والخوف والرعب.

أعراض الكابوس:  -2

الخوف الشدید والهلع.- 

الصدر وصعوبة التنفس.الشعور بضغط شدید على - 

الشعور بفقدان القدرة على الحركة وكأنه قد یصیب بالشلل.- 

شدة ظهور العرق البارد وارتفاع ضغط الدم عالیا.- 

في حالة اإلصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم قد یسبب له نزیف في الدماغ.- 

الشعور بالذعر والخوف.- 

الحالة المزاجیة متعكرة أي تعكر في المزاج.- 

ر بالخمول واالرق والتوتر الدائم.الشعو - 

عدم الشعور باألمن االجتماعي والعاطفي وكذلك الخوف من المستقبل.- 

أسباب الكوابیس:-3

توجد أسباب متعددة لكابوس اللیل عند األطفال وخاصة إذا تكرر على فترات متقاربة تؤدي إلى - 

اضطرابات النوم منها: 
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االسریة أو االجتماعیة الغیر مناسبة.المعاناة من المشاكل النفسیة او الظروف- 

سماع الطفل للقصص الخرافیة أو مشاهدة أفالما مرعبة قبل النوم.- 

المعاناة من الضغوط النفسیة واإلجهاد الجسمي.- 

إرغام الوالدین للطفل بالذهاب للنوم وتهدیدهم ببعض الحیوانات المخیفة عند رفض ذلك.- 

، 2005أحد تحت ضغط بالقوة. (أحمد محمد، الزعبي، تعرض الطفل لالعتداء جنسي أو تحرش من- 

)83ص

القلق والصراعات النفسیة.- 

الخوف من العقوبة الراجعة إلى المشاعر الغاضبة نحو األب، إن هذه المشاعر تكبت خالل ساعات - 

النهار ولكنها تظهر في اللیل عندما تخف دفاعیة الطفل وال یكون ذلك ناجحا عن فشل األب في تقدیم 

.یكون أسوءمن الكافي أو الحب الكافي وعلى أیة حال إذا كان هناك نقص في ذلك فإن القلق سوف األ

وهناك أسباب عضویة مثل سوء الهضم، أمراض الحمى.- 

إن الطفل في عمر سنتین أو ثالثة سنوات تكون وٕان مضمون الكابوس یختلف بحسب سن الطفل،- 

عندهم مخاوف غیر سارة من حیوانات شرسة تطاردهم بینما األطفال في عمر الدراسة في سن خمس 

المنعم، سنوات الى اثن عشر سنة یعانون من أحالم تتعلق بصعوبات شخصیة أو من تهدید غرباء. (عبد 

)196، ص 2004، المیالدي

:أسباب جسمیة

متالء المعدة أزید من الالزم بالطعام أو الغازات المتخمرة أو وجود طعام غیر مهضوم في المعدة مما كا

)237، ص 1998، حارث، سلیمانیؤدي الى اضطراب الجهاز العصبي. (الفاروقي 
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معاییر تشخیص اضطراب الكوابیس اللیلیة:-4

االستیقاظ من النوم مع استدعاء أو تذكر التفاصیل حلم مرعب، وتمثل هذه األحالم تهدیدا لحیاة تكرار-أ

الطفل أو لشعوره باألمان أو تقدیر لذاتي، ویحدث هذا االستیقاظ عادة في النصف الثاني من فترات النوم.

إعطاء تفاصیل عن أثناء االستیقاظ من االحالم المرعبة یصبح الطفل موجها ویقظا بسرعة ویمكن-ب

الحلم في نفس الوقت مباشر أو في الصباح وكثیرا ما یجد صعوبة في العودة الى النوم.

تسبب خبرة الحلم أو اضطراب النوم الناتج عن االستیقاظ أسى داال إكلینیكیا وتلفا في المجاالت - ج

االجتماعیة أو المهنیة أو أي مجاالت أخرى هامة بالنسبة للشخص.

وابیس إال بوجود اضطراب عقلي أخر مثل (الهذیان) أو اضطراب االعصاب التالي ال ترجع الك-د

للصدمة وال ترجع أیضا للتأثیرات الفیزیولوجیة المباشرة للمادة المؤثرة نفسیا مثل (سوء استخدام العقار أو 

، ص 2003) (حسین فاید، DSM-IV، 1994عالج باألدویة النفسیة) وال یكون نتیجة حالة عامة (

305(

أثار الكوابیس:-5

ویبدو أن هناك فائدة من تكرار إحیاء خبرات المعركة وهي أن ذلك یؤدي الى التوتر بالتدریج وبالتالي 

یؤدي ذلك الى خفض شعور أو إحساس الفرد بهذه الخبرات أي سلب حساسیة الفرد تجاه موقف المعركة 

بالتوتر.لدرجة أنه یمر بعد ذلك بخبرة المعركة دون أن یشعر 

ومعروف أن سلب حساسیة الفرد لمواقف القلق أحد المناهج المستخدمة في العالج السلوكي، وذلك عن 

طریق تكرار عرض المثیر الذي یسبب الخوف أمام المریض حالة كوني مسترخیا وهادئا جدا، عرضیة 

عدم إظهار بصورة متدرجة من البساطة والضعف بحیث الیؤثر في المریض وكلما نحج المریض من

).234، ص 2002، محمد، العیسويالقلق كلما منحناه المكافأة. (عبد الرحمان 
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العالج:-6

ینبغي جمع معلومات كافیة بمقابلة الوالدین الستبعاد اضطراب الكوابیس بواسطة منح الطفل امتیازات 

اهدة التلفاز كذلك النوم مع الوالدین أو الحصول على وجبة خفیفة في وقت متأخر أو وقت إضافي لمش

) أن 1985ینبغي ارشاد الوالدین لذهاب الى الطفل وتزویده براحة واالطمئنان في غرفته، ویوضح فیوبرا (

أنماط التطمین اللفظي الفعالة تعتمد على قوى فهم الطفل للكوابیس فأطفال السنة ومعظم أطفال السنتین 

یساعد الطفل لكي یستعید هدوءه لكي یة هي أكثر ماال یفهمون أن الكوابیس غیر حقیقیة، والراحة الحقیق

سنوات فیمكن تهدئتهم باالتصال الجسمي وطمین 3یعود الى النوم من جدید أما األطفال في السن 

اللفظي معا بالقول لهم بأنهم امنون وان الوالد سیحمیهم.

هم طبیعة األحالم والكوابیس مع أنهم یفهمون أن الكوابیس لیست حقیقیة فإنهم فسنوات یبدؤون ب5طفال وأ

یحسون بالخوف.

ویفیدهم دائما تذكیرهم باألمن وأنه مجرد حلم وان تتیح لهم الفرصة لكي یتحدثون عن الحلم أو الكابوس
ع منع التعاطف وٕاذا كان الطفل بحاجة الى تهدئته فل یكن ذلك.                 م

).  66ص، 1998(الفاروقي حارث سلیمان، 
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خالصة:

لجسم االنسان فهو حالة فقدان الوعي المؤقت،بحیث تبطل ةالبیولوجیإن النوم من اهم المتطلبات 
یصبح جمیع الحواس  وذلك لالسترخاء والراحة،ولكن عندما یكون هذا النوم مصحوب ببعض االضطربات

المشي الفزع،الذي یؤثر على الحالة النفسیة للفرد ومن بین هذه االضطربات االرق،الشيءمشكل وهذا 
اثناء النوم، وكذا الكوابیس والتي تعتبر هذه االخیرة اضطراب یتعرض له الفرد وهي كوابیس لیلیة مزعجة 

الة صعبة والتي تكمن اسبابها في مخیفة تسبب الفزع لصاحبها والرعب مما تجعله یستفیق من نومه في ح
صراعات نفسیة یتعرض لها الشخص كذلك القلق او مشاكل نفسیة او قد یكون بسبب حادث مروع اثر 

على نفسیة الشخص.

ومن اسباب ایضا االغتصاب الذي یعتبر سبب من اسباب هذه الكوابیس وهذا ما سوف نتناوله في 
الفصل الثالث من بحثنا.
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_التذكیر الفرضیات:1

العامة:قبل التطرق إلى الفصل المنهجي نذكر بالفرضیة 

الفرضیة العامة:

الطفل.یؤثر اإلغتصاب في ظهور الكوابیس لدى 

االستطالعیة:_الدراسة 2

اهم وتعتبر الدراسة من غیة،االصیاو التمهیدیة او االستكشافیةبالدراسات االستطالعیةتسمى الدراسات 

وتكون هذه العملیة من خالل محاولة الباحث في البحث وجمع المعلومات عن االجتماعیةالبحث خطوات

البیانات.وسیلة جمع واختبارطریق الكتب والمراجع والعینة 

االستطالعیة:ومن اهداف الدراسة 

عنها._التعرف على الظاهرة التي یرغب الباحث في دراستها وكذلك جمع معلومات وبیانات 

الباحث._اإلطالع على الظروف التي یجري فیها البحوث والعقابات التي تقف في طریق 

.)39ص، 2000،مالمجید، إبراهیمروان عبد (معمقة.غة دقیقة وذلك لدراسة اة البحث صیلغة مشكا_صی

سنوات من مدینة عین 6المجتمع حیث تحصلت على حالتین :األولى تبلغ من العمر فيدراسةأجریت  

علیها جنسیا أي إغتصاب، والحالة الثانیة البیضاء والیة ام البواقي تدرس سنة أولى إبتدائي تم اإلعتداء

أياء علیها جنسیا سنوات  من والیة ام البواقي  تدرس سنة ثانیة إبتدائي  تم اإلعتد8تبلغ من العمر 

وبعد قیامي باجراء مقابلة نصف موجهة  ومالحظة مباشرة وغیر مباشرة كما طبقت إختبار اغتصاب،
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هل القدم السوداء مع الحالتین وذلك لمعرفة صحة الفرضیة العامة التي قمت بصیاغتها كالتالي:

؟لإلغتصاب أثر في ظهور الكوابیس عند الطفل

الدراسة:_المنهج المستخدم في 3

یكي:ن_المنهج اإلكلی1

او المظاهر ، هي مجموعة الخطوات العلمیة التي یتبعها الباحث لتعرف على خصائص ومضمون الحالة

)44ص ،2010،(محمد عبیداتودقیقة.على حد وبصورة مفصلة 

وعرف على انه الطریقة تنظر إلى السلوك من منظور خاص فهي تحاول الكشف بكل ثقة وبعیدا عن 

تبحث عن إیجاد ا، كمذلك موقففيالذاتیة وكذا عن كینونة الفرد والطریقة التي یشعر بها وسلوكاته

یجسده وماوسیرورتها معنى لمدلولي السلوك والكشف عن اسباب الصراعات النفسیة مع إظهار دوافعها 

)255ص ،ملحممحمدالفرد إیزاء هذه الصراعات من سلوكات للتخلص منها. (سامي 

حالة:دراسة -2

منهج دراسة الحالة هو المنهج الذي یتجه إلى جمع البیانات العلمیة المتعلقة بأیة وحدة سواء كانت فردا أو 

یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة وعاما، وهمحلیا أو مجتمعا اجتماعیامؤسسة أو نظاما 

دراسة جمیع المراحل التي مرت بها وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات عملیة والوحدة، أمن تاریخ 

ص،1963، حسنمحمدالباسط عبد (لها. الوحدات المتشابهةوبغیرها منمتعلقة بالوحدة المدروسة 

)234_ص 233

ومن خصائص هذا المنهج:



الفصل المنهجيالفصل الرابع                                                            

59

بالوصف الخارجي أو االكتفاءیقوم المنهج على أساس التعمق في دراسة الوحدات المختلفة وعدم -

الظاهري.

إنه طریقة للحصول على معلومات شاملة عند الحاالت المدروسة.-

أنها طریقة للتحلیل الكیفي للظواهر والحاالت.-

أنه منهج دینامیكي ال یقتصر فقط على دراسة الحالة الراهنة.-

:دود الزمنیةلحا

.2016أفریلإلى 2015فقد كانت من شهر سبتمبر من سنة االستطالعیةللدراسة 

.قصدیهوكانت المجتمعمن 

ظاهرة غیر االغتصابولقد واجهتني صعوبات في ضبط وتحدید الحاالت قید الدراسة باعتبار ظاهرة 

ملموسة كغیرها من الظواهر.

الحدود المكانیة:

البواقي.والحالة الثانیة من أم البواقي،من عین البیضاء والیة أم ة، الفتافي منزل الحالةتمت الدراسة

الحدود البشریة:

عینة البحث من حالتین تتوفر فیهم شروط البحثتتكون 

تعاني الفتاة من تعدي سنوات من والیة أم البواقي تبلغ من العمر ثمانیة "أ.".الفتاة :األولىالحالة 

.جنسي متمثل في اإلغتصاب

تعاني الفتاة من البیضاء والیة أم البواقي من عینسنوات 6العمرتبلغ من فتاة "س" ال:الثانیةوالحالة 

تعدي جنسي والمتمثل في اإلغتصاب.
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:أدوات البحث-4

المالحظة:-4-1

أنها الخطوة األولى في اما، كمتعد المالحظة من أقدم طرق جمع البیانات والمعلومات الخاصة بظاهرة 

المالحظة العلمیة اما، أماإلنتباه العفوي إلى حادثة أو ظاهرة أو أمر یخطواته، فهالبحث العلمي وأهم 

(حسن وقوانینها.ها فهي إنتباه مقصود ومنظم ومضبوط للظاهرات أو الحوادث بغیة إكتشاف أسباب

).74ص،2003المعطي،عبدمصطفى 

هي التي یقوم فیها الباحث بمالحظة سلوك معین من خالل إتصاله مباشرة المباشرة:المالحظة -

بدراستها.باألشخاص أو األشیاء التي یقوم 

الباحث باإلطالع على السجالت والتقاریر والمذكرات التي فهي التي یقوم بهامباشرة:المالحظة الغیر -

).254ص ،2007،عباسخلیل (محمد .أعدها اآلخرون

وجهة:لمقابلة اإلكلینیكیة النصف م-4-2

فرد لمجرد الرغبة في المحادثة ذاتها، یقوم بها فرد مع تأنها لیستعریف المقابلة: هي محادثة موجهة أي 

.آخر أو أفراد

على أنها محادثة binghanتقنیة أساسیة في جمع البیانات حیث یعرفها اإلكلینیكیة:تعتبر المقابلة 

للحادثة الحادة الموجهة نحو هدف محدد غیر مجرد الرغبة في المحادثة، وهي عبارة عن حوار یدور بین 

األدنى من تعاون الباحث والمفحوص یبدأ هذا الحوار بخلق عالقة وئام بینهما لیضمن الباحث الحد

المفحوص بعد أن یشعر الباحث أن المفحوص على إستعداد للتعاون معه یبدأ بطرح األسئلة التي 

).102ص، 2000،علیانمصطفىیحددها. (اریحي 
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نوع المقابلة النصف موجهة كونها تحدد للمفحوص المواضیع التي یجب أن یتحدث عنها كما وكما إخترنا

تتیح له فرصة التعبیر عن نفسه وأفكاره ومعاناته.

وتشمل المقابلة مجموعة من المحاور وهي:

محاور المقابلة:

._ المحور األول: أسئلة عن العالقات االجتماعیة للعمیل

.حول االغتصاب_ المحور الثاني:

._ المحور الثالث: حول الكوابیس

._ المحور الرابع: آفاق المستقبل للعمیل

.)المالحقوعة من األسئلة ( راجع وفي كل محور مجم

اإلسقاطي:اإلختبار-4-3

االختبار بأنه مطلب أو أكثر یستخدم للحصول على 2002المشار إلیه في عام (sax)ویعرف ساكس 

بأنه إجراء منظم لقیاس عتبة من 1979مالحظات منظمة تمثل سمة نفسیة أو تربویة، كما یعرف براون 

.)257ص، 2007،عباسخلیلمحمد السلوك: (

القدم السوداء:اختبار

وضع هذا الزائر من طرف الدكتور لویس كورمان " بالتنسیق مع الرسام بول دوسي، وهو تاریخ االختبار:

اختبار إسقاطي تصویري بصري ولفظي یعتمد على مجموعة من اللوحات التي تدور كلها حول مغامرات 
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خنزیر له بقعة سوداء على رجلیه ولقد إختاره لویس كورمان صدفة لیكون بطال في هذا الزائر وذلك من

خالل مالحظة لألطفال عند متابعتهم للرسوم المتحركة فاألطفال یألفون بسهولة الخنزیر مما یسهل 

التباهي به كبطل لهذه المغامرات.

ما أوحي إلي " قل ال أجد في:ونظرا للمكانة البیئیة یحتلها الخنزیر في الدیانة إذ مصادقا لقوله تعالى 

فسقا أهل لغیر وأأو لحم خنزیر فإنه رجسمسفوحاة أو دماطعمه إال أن یكون میتیمحرما على طاعم 

- سورة األنعام-من145السورة اهللا به ...".(ص).

فإن تطبیق هذا االختبار في الدول اإلسالمیة صعب جدا وربما تكون هذه العملیة شبه مستحیلة ولهذا تم 

كما هي في االختبار مع ترك الوضعیات لالضالاستبدال الخنزیر بخروف صغیر من طرف بسمة 

األصلي ولقد اختیر هذا النوع من الحیوان لمكانته المحبوبة والمألوفة عند األطفال.

عرض الزائر:

لوحة تدور كلها حول خروف صغیر له قدم سوداء یبدأ هذا الزائر بلوحة تمهیدیة 17الزائر من یتكون

وهي لوحة محایدة ال توحي بنزوات محددة وال تقوم الشخصیات الممثلة فیها بأي حركة أو نشاط مقارنة 

بالصور األخرى.

و القدم السوداء الذي یفترض على أما اللوحات األخرى فإنها تعطي أهمیة كبیرة لبطل العائلة الخروف ذ

الطفل أن ینتبه إلیه ولم یكن اختیار هذه الصورة بشكل عشوائي لذا فإن الصورة كفیلة بدفع المفحوص إلى 
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التعبیر على مختلف إشكاالته وكذا عالقته بأسرته وقد وضع كورمان لكل لوحة فكرة جوهریة تعبر عن 

ما أعطى لكل لوحة أسما ورقما خاصا بها یشمل فهمها.الصراع بین النزوات وبین دفاعات األنا، ك

عناوین اللوحات ومحتویاتها الجوهریة:

._حوض أو ملف ________مضمون السادي بولي1

._القبلة ____________مضمون أودیبي2

._معركة ___________سادي مع الرجوع دوما إلى عقاب الذات3

البدیلة._العنزة __________األم المتبنیة أو 5

_الرحیل ________مضمون الرحیل.6

_الترددالتجاذب أو المنافسة األخویة أو اإلخصاء.7

._الوزةسادي مع رجوع عقاب للذات أو اإلقصاء8

_األلعاب الوسخة سادي شربي.9

._اللیل األودیب هع رؤیة غرفة الوالدین الوالدة10

._األخذ أو الوضع المنافسة األخویة11

األماألخویة األنا أو حب الموضوعي غالبا ما یتعلق بالجنسین أو الجنس المغایر._حلم 12

._حلم األب صراع أودیبي13
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مضمون فمي.1_الرضاعة 14

.فمي بمنافسة أخویة2_الرضاعة 15

واالغتصاب._الحفرة وحدة اإلخصاء، العقاب16

التكهن بأربعة أماني للعب أدوارها._الساحرةهذه اللوحة تقدم في نهایة إلخ أین یطلب من المفحوص17

ثانیا عرض الزائر:

لوحة) تدور 18تكون هذا الزائر في مرحلته التجریبیة من ثالثین لوحة، أبقى كرمان في الصیغة النهائیة (

كلها حول خنزیر أو خروف له قدم سوداء.

االختبار:أ_أدوات

لوحة في غالف خاص.18یحتوي هذا االختبار على 

عقدة أودیب.: 2جزء -

االستثمار.: قاعدة3جزء -

جدول التحلیل.-

الورقة التعلیمیة.-

باعتبارها الطریقة المناسبة للكشف عن حدة T.A.P.N 1989ولكن الطریقة الجدیدة المستعملة هي: 

الوالدي.العدوانیة لدى الطفل ضحیة العنف 

هي:وأسباب استعمال هذا االختبار
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) بطاقة یشعر الطفل بالملل وعدم رغبته في سرد حكایة كل 18السوداء) (القدم (االختبار _ نظرا لطول 1

بطاقة فاختصرت إلى ستة بطاقات وبطاقة تمهیدیة والبطاقات الستة هي:

Jars_Bataille_Hèsitation_Trou_Charettè_Fee.

ب قدراتهم اللغویة تساعد الطفل على االندماج مع هذه القصة وعدم شعوره بالملل وهذا االختبار یناس

سنة).12_6واإلجابة خاصة وأن أعمارهم تتراوح بین (االنتباهوقدراتهم على 

_ موضوع هذه البطاقة تعبر عن موضوع األطفال المعاملون بعنف وحدة العدوان لدیهم، فموضوع هذه 2

البطاقات في عالقة مباشرة مع موضوع البحث.

تقمصات تظهر اإلستقاطیة األخرى ففي قاعدة تفضیالاالختبارات_إظهار دوافع نجد لها أثرا في 3

المیول ومیكانیزمات الدفاع المستعملة مثل تقمص الدفاع الذي یتعارض مع تقمص المیل.

السوداء وعلى القدم الختبار ى التحلیل الكالسیكي علT.A.P.N 1989ویرتكز تحلیل المحتوى النموذجي 

Gottschelk et Glesser 1969 (Le veau des enfans maltتحلیل محتوى المنظور من طرف 

taites .22_31 mai 1991.Golette Jourdan Joneseu.)

ب_شروط تطبیق االختبار:

علینا توفیر الشروط الالزمة التي ینبغي على الفاحص إتباعها:االختبارلكي نجري تطبیق هذا 

منعرض في اللوحة التمهیدیة._ اكتساب ثقة الطفل حتى یشعر بالراحة وهذا یكون1

_البد أن تتوفر طاولتین بجانب بعضهما البعض: طاولة كبیرة تكون لدیها أبعاد كافیة لنبسط علیها 2

مجموع اللوحات، وطاولة صغیرة تطرح علیها الصور المرفوضة نتركها باستمرار تحت نظر الطفل: وال 
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ثقة كما یجب أن نهیئ للطفل جوا من الحماس أیة نقطة أمام الطفل حتى نوفر له جو الدعیجب أن ن

وذلك بخلق وضعیة حیویة لكي یفحص أفضل عن شعوره ومیوله واتجاهاته.

ثر على إجابة الطفل وعلینا أن نطرح األسئلة بأسلوب حیادي جدا، ونعطي للطفل أ_ال یجب أن ن3

الحریة الكاملة كأن یسرد قصة متتابعة.

ألن الطفل یعبر غالبا عما ال یقول أكثر من تعبیره عما االختبارلفطنة الطفل حول االنتباه_ علینا 4

یقول كما یجب تفادي إقتراح بعض األفكار التي تؤثر على إجاباته.

_یجب توفیر الوقت الكافي یتراوح بین الساعة والساعة والنصف.5

على فترتین هذا ال یؤثر على سیر _ البد من تطبیق االختبار كلیا سواءا بتطبیقه مرة واحدة أو 6

االختبار.

ج_تقنیة إجراء االختبار:

األصلي.طریقة تطبیق هذا االختبار تأتي بنفس الترتیب ونفس التعلیمات المستعملة في االختبار

اكتساب ثقة الطفل تعرض علیه اللوحة التمهیدیة ونقول له:" هذه الصورة تعرض _اللوحة التمهیدیة: بعد

روف صغیر له قدم سوداء ".مغامرات خ

ما هو مكتوب؟ نجعله یقرأ بأعلى صوت وٕاذا لم یعرف القراءة نقرأ له.

لماذا سمي الخروف بالقدم السوداء؟
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ثم نقول له: هذه الصورة لمغامرات خروف القدم السوداء ال توجد حكایة مكتوبة نطلب منك أن تحكي لنا 

ن هذا الخروف ذكرا أم أنثى؟الحكایة بنفسك، لكن قبل هذا ستخبرني إذا كا

وما هو العمر الذي ستعطیه له؟ إذا تردد نقول له بأنها مجرد لعبة وهاذان الخروفان األبیضان ماذا نضع 

السوداء أو أنهما ملهما: ذكران أم انثیان، أم ذكر وأنثى؟ مع إعطاء السن ونسأله إذا كان أخا أم أختا للقد

لیسا من العائلة؟

روفین الكبیرین وال یجب أن نوحي بأنهما أبوان ونقول من هما؟ثم نسأله عن الخ

من الذي لدیه اللطخة السوداء؟ ومن هو األبیض كلیا؟

المضامین: تقدم أمام الطفل خمس بطاقات فوق الطاولة (حذف البطاقة التمهیدیة وبطاقة الساحرة) هذه 

بالصور التي ترید دأتابأسرد ما تراه من خالل الصور،الصورة تعرض مغامرات خروف القدم السوداء،

وعندما ینتهي من الصور نسأله كیف تنتهي مغامرات القدم السوداء.

المضامین الثابتة في إختبار اللطخة السوداء:

خروف القدم السوداء وخروف أبیض یتشاجران بشراسة، والخروف الصغیر :"Bataille_المعركة " 1

والدیه وهاذان األخیران قادمان.یذهب في إتجاه

": القدم السوداء یحلم أن رجال وضع في عربة خرفانا صغارا وهو یدفع إلى العربة Charette_العربة "2

إحدى الخرفان الذي یقاوم ویصیح، والدي القدم السوداء متصل بهما خروفان وهما یتفرجان.
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غیرة، األب یشرب في المعلف مع خروف آخر ": األم ترضع أحد الخرفان الصHesitation_ التردد "3

وال أحد یعیر إنتباهه لخروف القدم السوداء الذي یقف إلى الوراء والذي یجد نفسه وحیدا جسده موجه نحو 

األم ورأسه موجه نحو األب.

": ذكر اإلوز الكبیر باسط جناحیه یهاجم خروفا صغیرا من الذیل هویته غیر Jars_ذكر اإلوز "4

خروف یحاول الهرب وهو یبكي بالقرب منه خروف صغیر یراقب المشهد وهو شبه مختبيء معروفة، ال

خلف الحائط.

": في اللیل وتحت ضوء القمر نرى خروف القدم السوداء یغوص نصفیا في حفرة ماء Trou_الحفرة "5

وهو ینادي. _مضامین اللوحات في التحلیل النفسي:

األخویة._ المعركة: مضمون سادي فمي للمنافسة1

_العربة: مضمون سادي مع الرجوع غالبا إلى عقاب الذات.2

مضمون التجاذب والمنافسة األخویة (النفي)._ التردد:3

_ ذكر اإلوز: مضمون سادي مع رجوع عقابي للذات واإلخصاء.4

_التفضیالت _ التقمصات:

وهي المرحلة الثانیة من االختبار

صة سوف نلعب لعبة الصور المفضلة، قسم البطاقات إلى فوجین نقول للطفل اآلن لما حكیت لي الق

بحیث نضع في الجهة الیمنى البطاقات المفضلة لدیك وفي الجهة الیسرى البطاقات الغیر مفضلة، نأخذ 

زمرة الصور المفضلة ونطلب منه ذكر سبب التفضیل ومن یرید أن یكون فیها؟
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ها مع الصور الغیر مفضلة.حتى ننتهي من الصور المفضلة نفس الخطوة نتخذ

_األسئلة الموجهة والتركیبیة:

في نهایة اإلختبار نطرح على الطفل أسئلة شاملة لمعرفة مشاعره إتجاه كل الشخصیات:

_من هو األكثر سعادة في الحكایة؟

_من هو أقل سعادة؟

_من هو األكثر لطفا؟

_من هو األقل لطفا؟

وم بإسقاط مشاعره الخاصة ومیوله ونزواته، وفي هذه الحالة الطفل یندمج في مغامرات البطل حیث یق

نسأله:

_ من یفضل األب؟

_من تفضل األم؟

_من یفضل الخروف القدم السوداء؟

_من تفضل أنت؟

": وفي األخیر نعرض علیه لوحة الساحرة التي تحقق األمنیات، ماهي األمنیات Fee_لوحة الساحرة "

الخروف القدم السوداء بطلبها؟الثالثة التي یقوم
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_إفترض أن الخروف القدم السوداء سائم من أن یكون خروفا.

ویطلب من الساحرة أن تحوله إلى حیوان آخر الذي یرید التحول إلیه.

_ما هو هذا الحیوان ولماذا؟ ما هو العمر الذي تعتقد بأن یكونون به األطفال األكثر سعادة؟



الفصل التطبیقي
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.عرض وتقدیم الحاالتلفصل الخامس: ا

(تقدیم عام للعینة).التقدیم العام للحاالت- 1

تقدیم العام للحالة األولى.-2

تاریخ الحالة.-1- 2

نتائج المالحظة.-2- 2

نتائج المقابلة وتفسیرها.-3- 2

نتائج إختبار القدم السوداء.-4- 2

ملخص عام للحالة.-5- 2

تقدیم الحالة الثانیة.- 3

تاریخ الحالة.-1- 3

نتائج المالحظة.-2- 3

نتائج المقابلة وتفسیرها.-3- 3

نتائج إختبار القدم السوداء.-4- 3

ملخص عام للحالة.-5- 3

نتائج البحث وتحلیلها.- 4

مناقشة النتائج وٕاختبار الفروض.- 5
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تقدیم عام للحاالت:-1

نوع التعدي الجنسيالسنالجنسالحاالت

اإلغتصابسنوات8أنثىالحالة األولى

اإلغتصابسنوات6أنثىالحالة الثانیة

تقدیم الحاالت:

حالة األولى:للالعامتقدیمال- 1

" أ "الحالة:تاریخ -2-1

اإلسم: أ

أنثىالجنس:

سنوات8العمر:

سنة ثانیة إبتدائي.المستوى الدراسي: 

ذكور.4إخوة. بنت واحدة و5:عدد اإلخوة 

4الرتبة:

متوسطالمستوى االقتصادي: 

األم ماكثة بالبیتالمستوى الثقافي: 

سائق شاحنةاألب: 
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:المالحظة ونتائجها* 

(أ):-) 1الحالة (-

المالحظة الغیر المباشرةالمالحظة المباشرة

التزام الصمت والخجل خاصة في أول المقابلة. -

النظر الى السقف أحیانا والرجوع إلى وضعیة -

العادیة.

تحریك الرجل وطأطأة الرأس أحیانا.-

التزام السكوت داخل المنزل وعدم المناقشة -

اللعب بشكل سلیم وعدم طلب حقها في اللعب -

مهما كان 

شحوب الوجه.-

لق ونظر الى األمإظهار الخوف والق-

نتائج المالحظة:-2-2

من خالل السلوكات المالحظة من العمیلة نجد انها وحسب المالحظة الغیر مباشرة الخوف الظاهر على 

الوجه كذالك شحوب الوجه،التزام السكوت الخوف من االم ودلیل هو النظر إلیها اثناء الحدیث ،اما من 

النظر الى السقف صمت والخجل خاصة في اول المقابلة،المالحظة المباشرة فان الحالة كانت في 

وتحریك الرجل مع طأطأة الرأس بین الحین واألخر وذالك من جراء الموضوع المطروح علیها.

و نتائجها:تقطیع المقابلة

إیه عندوكامیو /4سنین 3/8/ شویة هاد المرا ما جبتش معدل ملیح 2/ إیه سنة ثانیة 1_مرحبا

7/ عندي 8/ مرت حمزة خویا 7قاعدة فالدار معا طاطا/6/ ماما ماتخدمش5فیهموتاكسي یصوق

إیه عندي خویا حسن و /12عندي خمسة /11/ إیه عندوا لوالد 10حتى من مرت بابا /9خاوتي 
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/15/ ال مزوج حمزة لي ساكن معانا  14/ ولوخرین حسین و مصطفى 13حمزه و خیر الدین وزبیر 

/ ساعات هنا 18إیه ساعات میش دیما /17ال ساكنین مع أمهم وحدهم  /16رات  و مزوج حسن ف

/22) غرف2عندنا زوز (/21هیه  قریبة /20نسكن فالباطیمات/19وساعات عند اوالدولوخرین

/27خیر الدین و زوبیر وحسن /26نرقد مع خاوتي/25و دوش فرات 24/و كوزینا /23وصالون

/ وحدة ترقد فیها ماما مع بابا 29حدة  یرقد فیها خویا حمزة ومرتو و حتى اوالدواو /28نرقدو فالصالون 

إیه خاصة خویا حمزة   /33مع خاوتك /32تقولي ارقدي وحدك /31ماتحبش/30في غرفة أخرى 

نقضي و نعاون ماما /36ویشریلي واش نحب /35یخرجني مع بنتوا سارة /34یشتیني بزاف

/ مباعد دجي 39كي نكون نلعب مع والدها یبكیو/38ساعات و ساعات  تضربني /37وطاطا(س)

على خاطر دقولي ماما /43ال مانبكیش/42تسبني /41ومباعد دجي هي بعد تضربني/40تضربني 

إیه نروح نشري /46بابا وسعات حمزة /45نروح لبلكوا ونبكي فرات /44كان نسمع صوتك نزید نضربك 

/50ماماها تروح تقولي صغیرة ماتعرفش/49س ماتخالیهاش/48حدي سعات نروح و /47

كانت /54رحت نشري قازوز لمرت خویا /53هي مرات فلحانوت /52شكون /51وصحباتیمایحبوش

قالي احكمي  راهي /59قتلومانحكمش/58ومدلي الحلوة /57هبط الریدو/56رحت فلقایلة/55صایمة

/64قتلو واش قاعد دیر /63/ ونحالي سروال 62حطني فوق السریر/ مباعد61قتلو الال/60ملیحة 

/70ال نقتلك /69/ وهو یقولي اسكتي 68ونقلو خلیني/67ولیت نبكي /66/ ما تخافیش65قالي والو

ونقولوخلیني / نروح /73أنا غیر نبكي /72/ وما نعرف  واش قاعد یدیر 71مباعد هو نحى سروال

كان یمس لقدام /78كان یمس كلش /77مباعد ضربني /76ویقولي اسكتي / 75وهو مابغاش/74

/83أنا كنت نبكي /82بصح ماشفت والو /81مباعد قالي دوري لهیك /80وزاد مس ترمتي/79

راح خباني وراء لفریجیدار (ثالجة ) /86حتى جاء راجل یطبطب بالقوة /85إیه طولت /84ونقولوخلیني

لي دخلت هنا /90/ وكي دخل الراجل قالو وانهي الطفلة 89ونذبحك/88لك وقالي تهدري نقت/87
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/ وراح یصعق 94/ دخلت هنا  وما خرجتش93قالو راني شفتها/92قالو هو وانا طفلة ماكانش/91

وٕاذا /98وقالي ما تقولي حتى لحد /97ودارلي الریحة /96خرجني ومدلي الحلوى /95ومباعد راح 

/ 102/ قابضتني ماما101هیه روحت لدار/100واحد مایعرف بیك /99ي نذبحك كاشما تقولي ران

خفت /106التضربني/105خفت /104قلتلهامالقیتش  رحت لحانوت أخرى /103قاتلي عاله بطیطي

/ قاتلو بنتو یاسمین 109/ خویا حمزة  لي فاق بالمشكل108ال  فاقو بیا كل/107راهو قالي نذبحك 

وتاع الریحة  تاع الرجال /112/ أمیمة فیها الریحة  تاع الدخان 111ي جاء باباها قاتلولعشیة ك/110

مباعد لقى /116عیطلي وقالي ارواحي نشمك /115وقاتلي مافیاش/114وكي قتلها كذبت علیا /113

وقالي /120مباعد عیط لبابا/119قتلو  حتى حد /118وقالي شكون دارهالك/117فیا الریحة 

/124/ حكیتلو كلش 123ومنو/122/ خفت من بابا 121حكیش شكون لي دارلك الریحة نقتلكمات

قتلو بلي مدلي الحلوى /127وهو قفل لباب /126قتلو رحت نشري فرات /125قالي عاله تروحي 

وكسرولو /132و ضربوه بصاطور/131وتقابضومعاه/130راحوخاوتیعندو/129ودارلي الریحة /128

/135هیه جاوعیطوالبولیس/134/ و ضربو خویا خیر الدین وكسرلو یدوا وجرحو133الحانوت

/ إیه سقساتني لمرى  واش دارلي الراجل 138/ ورحت حتى أنا137وراح بابا/136وراحوخاوتي

/143خویا خیر الدین دخل للحبس /142ماصرى والو /141نتیاحكیتلها كلش/140كیما قتلك /139

/ 147واالوایخافو علیا/146دخل حتى هو للحبس /145/ ومباعد خرج 144جلكي ضرب هذاك الرا

ولیت /150وعاد بابا یدیني نقرى  ویجیبني /149وحدي خالص /148وما یخلیونیش نخرج 

ولیت نشرب /155/ ولیت مانكلش154/ شوي153كي نتفكر/152ولیت نبكي  فرات /151نخافبزاف

ونولي نبكي أنا /159حتى نرقد /158تقعد بحذایا/157ماما عندي ال حتى دجي /156لحلیب فرات 

نولي نبكي /163وزاد نتفكركي یقولي  نذبحك /162هذاك الراجل /161نبكي كي نتفكر /160بزاف

وخنقني /167نحلم جاء عندي ثاني /166نولي نبكي فالیلبزاف/165هیه علیها ماما ترقد بحذایا/164
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/171دقولیاقراي القرآن  ورقدي /170وأنا نقولوخلیني/169س فیا ونحلم كي كان یم/168

هیه /176بصح نحب  نرقد فرات /175ما نحس والو/174/نرجع نرقد173مكان والو/172ماتخافیش

/ 180یقولولیمادوریش بینا/179/ بصح ضرك الال 178كنت نلعب/177) 2عندي  زوز (

/ هو قفل لباب 184نقلهم الال/183ودرتي لعیب /182ك تاع الراجل وحد/181راكیدخاتي لحانوت 

/ خاصة لي 188باش نداوي لمرضى كل/187/ نحب نخرج طبیبة 186بصح مادار والو/185

بصح یخرج /192هیه نحب یتعاقب /191مانحب والو امنو /190هادوك الفقراء /189ماعندهمش

./ 196وا یعیشوا  مع بعضاهمیعود/195/ نحب دارنا كل 194ما یصرالووالو/193
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* توزیع التكرارات في فئات:

الحالة االولى:

النسبة المئویة عدد التكرارات التكرارات الفئات الفرعیة الفئة

46.04% 95
5،46،120،122،147،150،6،7،

19،30،37،41،42،44،43،102،167،185(
)13،14،15،16،26،27،29،34،36،109،

110،111،123،124،125،126،148،149،134(.
)1،2،3،4،8،9،10،11،12،17،18،20،21
،22،23،24،25،28،31،32،33،35،38،39،40،49

50،51،45،47،48،52،54،55،58،59،60،61،80،
90،91،92،93،94،95،96،101،103،104،108،

،116،118،119،178،177،141،140،185(.

أب
أم

إخوة
آخرون

العالقات
االسریة

14.28% 28 53،56،57،77،78،79،80،81،82،85،185(
62،63،64،65،66،68،69،70،71،72،75

،76،87،97
127،128،129(

كلي
جزئي اإلغتصاب

29.08%
57

67،73،74،83،84،88،89،98،99،100،105،106
107،112،113،115،114،117،121،151،152،153
154،155،156،159،ّ160،161،163،164،172،175

)130،131،132،133،135،136،137،138،139،142
143،144،145،146،162(

)165،166،167،168،169،170،171،173،174،176(

نفسي

إجتماعي
كوابیس

آثار
اإلغتصاب

8.16% 16  )176،180،181،182،183،184،187،188،189،190
191،192،193،194،195،196(

/ االفاق 
المستقبلیة 

للفتاة المغتصبة

100% 196 196 / المجموع: 

التحلیل الكمي:

االفاق صاب وأثار اإلغتصاب و واإلغتسریةل المكونة من العالقات األمن خالل تحلیلنا لفئات الجدو 

46,04بنسبة سریةكانت في فئة العالقات األ, كانت النتیجة أن أكبر نسبةالمستقبلیة للفتاة المغتصبة

14,28وتلیها في المرتبة الثالثة فئة اإلغتصاب بنسبة %29,08تلیها فئة آثار اإلغتصاب بنسبة %

.%.8,16بنسبة االفاق المستقبلیة للفتاة المغتصبةأما األخیرة فهي %
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نتائج المقابلة وتفسیرها:-2-3

 الكل:التحلیل الكیفي للحالة

من النتائج والنسب المئویة المتحصل علیها من خالل تحلیلنا الكمي للمقابلة والفئات األربعة التي إنطالقا

كان بأكبر نسبة وذلك للمحیط الذي تعیشه الحالة على إعتبار ألسریة نجد أن فئة العالقات اتمس الحالة

مان العاطفي وجعل البنت الذي خلق في روح الفتاة نوع من الحر )  و5عن االسرة (مشغول دائما األب

المعاناة التي تعاني )48) (47(برغم صغر سنها إال أنها تحمل المسؤولیة واإلحتكاك أكثر بالمحیط .

منها البنت في الوسط العائلي من سوء معاملة زوجة األخ لها بالرغم من وجود بنات في مثل سنها إال 

, عیش البنت في أسرة )32) (31ویظهر ذلك في (اةأنها ال ترید اإلحتكاك بها أو إقامة أي عالقة بالفت

وعدم إنشغال األم بالبیت,) 35) (34) (27) (26) (13ولكن هذا ال یمنع حبها الخوتها (ذكور فقط

ترك مجال للبنت للتعبیر عن متطلباتها وحتى عند العقاب  یكون العقاب بقسوة وعنف وممارسة العنف 

اما ما اظهره اثار )44) و (41ویظهر ذالك في (خلق لها خوف دائم اللفظي والجسدي على الفتاة مما ی

على الفتاة ومعظمها ان الجانب النفسي لدیها تاثر بشكل كبیر بحیث انها تعاني من الخوف دائما الجریمة 

) 122) (45) (40وكذا البكاء وعدم التصریح باي شيء وذلك خوف من االب واالم وكذا االخوة (

) عیش الفتاة نوع من الصراع الیم والذي مس 3(اثر كذلك على محصولها الدراسي وكل هذا . )123(

) 163) (153حالتها النفسیة حیث اصبحت ترى كوابیس مؤثرة للحادثة وكذا االسترجاع التام للحادثة (

).كل هذا اثر من اثار التي یخلفها  االغتصاب.ولكن یبقى مستقبل الفتاة 176) (171) (170) (166(

ل رغم هذه الحادثة وذلك لعدم ادراك حجم الحادثة لصغر سنها فهي لها طموحات واحالم تتمنى مجهو 

).196) (194) (191) (187تحقیقها (
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ر القدم السوداء.تطبیق إختبا

:بعد إكتساب ثقتها عرضت علیها

نسمیه وقلت لها: هذه الصورة تعرض مغامرات خروف صغیر له قدم سوداء،:اللوحة التمهیدیة

خروف القدم السوداء ألن إحدى قدمیه سوداء، أخبریني إذا كان هذا الخروف ذكرا أم أنثى؟

أنثى:

سنة.60_األم: 

سنوات.8_العجل الصغیر تاعها 

سنوات.5سنوات و4_العجالن قد بعضاهم: 

سنوات.9_العجل الصغیر خاله: 

"): هي = " الرضاعة 1القصة باللوحة األولى (بدأت سرد 

هذه األم راهي ترضع في الطفل الصغیر وهاذو والدها جایین یشربو لحلیب ولحشیش بلش یاكلو منو. 

وكي یكملوایروحو وین یرقدو.

_هل هذه مفظلة: نعم. لماذا: خاطر یشربو في لحلیب.

شكون انتي هنا؟: األم (تقمص).

) =2اللوحة الثاثیة: الرضاعة (

األم عندها فرد واحد یشرب في الحلیب 
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_هل هذه مفظلة؟ نعم _ لماذا؟ خاطر العجل الصغیر راح یاكل من عند أمو،

_شكون انتي؟ أنا األم.

اللوحة الثالثة: العربة 

هذا إیبیع الخرفان راه راح إیبیعهم وهذه الصغیرة ماجوش ایبیعوها، راح یذبحوها كي شافوها صغیرة، ضرك 

تقعد غیر هي صباح ویذبحوها.یدیوهم كامل

_ هل أعجبتك؟ _نعم (محبوبة)

_لماذا؟ _خاطر راح یبیعهم.

اللوحة الرابعة: حلم األم 

عجل كبیر وصغیر باباه راه ایقول ولدي رقد وماشربش لحلیب.

_ هل أعجبتك؟ _نعم (محبوبة)

_لماذا؟ _ خاطر یتفكر في ولدو 

اللوحة الخامسة:حلم األب 

لكبیر وهذا خوه الصغیر راه راقد وهذا كان یاكل في لحشیش وخّلى الصغیر حتى رقد.هذا خوه

_هل أعجبتك؟ _ نعم (محبوبة) 

_لماذا؟ _ خوه تفكرو.
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اللوحة السادسة: قبلة 

األم وصغیرها ایحضنو في بعضاهم وهذا صغیر راه ایشوف فیهم واش یدیرو

_ هل أعجبتك؟ _نعم 

ي بعضاهم._لماذا؟ _ خاطر ایحضنو ف

تقمص: الخروف الكبیر 

اللوحة السابعة: المعركة 

هاذو یاكلو و هذا یلعب , وهذا رایح عند هاذو لي یاكلو باش یزید یاكل لحشیش و كي یكمل ضرك 

یروحو یشربو و یروحو , وهذا ناض ضرك یروح یشرب .

_هل أعجبتك؟ _ نعم 

_ لماذا؟ _خاطر خاوة هاذو كامل 

الكبیر.تقمص الخروف 

اللوحة الثامنة: المعزة 

راهي تاكل فالحشیش وعیطت لواحد برك.

_ هل أعجبتك؟ _ال

_لماذا؟ _ خاطر عیطت وخیرت واحد برك.

تقمص: ال یوجد 
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اللوحة التاسعة: المعلف 

األم واألب راهم یلكلو وهذا راح یشرب الماء وخاوتو تاني راقدین.

_ هل أعجبك؟ _ نعم 

األب یحافظ على اوالدو_ لماذا؟ _ خاطر 

تقمص الخروف الكبیر 

اللوحة العاشرة: الحمل 

یشربو الماء، وهذا راه یعطیهم یاكلو3یحبو في 

_ هل أعجبك؟ _ نعم 

_ لماذا؟ _ خاطر األم قالتلهم كامل أرواحوتاكلو

تقمص: األم: الخروف الكبیر 

اللوحة الحادیة عشرة: اإلوزة 

وهي مادارت والو، حكمها من ذیلها وهاذي لحقت باش تجیب بنتها وفي األخیر مات الخروف راح یاكلها

وذبحوه 

_ هل أعجبتك؟ _ نعم 

_ لماذا؟ _ على خاطر حكموا.

تقمص: القدم السوداء: األم
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للوحة الثانیة عشرة: الترددا

لحشیش حتى هوما.هاذویشربو من عند أمهم الحلیب ومن بعد یاكلوا شویا حشیش ومن بعد راحویاكلو 

هل أعجبتك؟ نعم 

لماذا؟ خاطر یشربو الحلیب مع بعضاهم 

).P.Nتقمص األخت: خروف كبیر (

اللوحة الثالثة عشرة: الرحیل 

بزاف أشجار والثلج یصب وكبش صغیر باش یروح لألم ومن بعد راح للزریبة باش یرقد ومن باعد لقاهم 

خواتاتووماماه.

هل أعجبتك؟ نعم 

لماذا؟ على خاطر لقا ماماه وباباه 

تقمص: األم 

اللوحة الرابعة عشرة: األلعاب القذرة

نزلوا باش یشربو الماء ومن بعد راحویاكلو شویا وأمهم كي لقات الماء عیطتلهم یشربوا.  

هل أعجبتك؟ نعم 

لماذا؟ خاطر لقات أمهم الماء 

تقمص: األم.
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اللوحة الخامسة عشرة: الحفرة 

بش وحدو في الزریبة رقد حتى صباح ناض یشرب الحلیب من عند أمو.ك

هل أعجبتك "نعم 

_ لماذا؟ خاطر قاعد وحدو وأمو ماكانش.

تقمص: أنا هذا " إشارة إلى الماء ". 

اللوحة السادسة عشرة: اللیل 

هذا راه قاعد یطل على األم وبنتها راقدین وهاذوا رقدوا نعسوا

هل أعجبتك؟ ال 

لماذا؟على خاطر هذا قاعد یطل على أمو واختو وهي تشربلها فالحلیب.

األم.تقمص:

الساحرة:

األمنیات:

_ النجاح1

_ یشریلي بابا واش نحب2

_ نولي طبیبة نساء والناس یولیوالباس بیهم كل وما یمرضوش.3
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نتائج إختبار القدم السوداء:-2-4

یوضح اإلنفعاالت األول:الجدول 

الفرح الغضب الوحدة الحزن طلب النجدة البكاء اإلنفعاالت

البطاقات
الرضاعة

)1(
األم عندها فرد واحد 

یشرب في الحلیب
الرضاعة

)2(
هذا یبیع 

.........الخرفان
.................

تقعد غیر هي الصباح 
......................

هذا یبیع وهذا 
الصغیرة ماحبوش

یبیعوها راح یذبحوها 
كي شفوها 

.....صغیرة
العربة

عجل كبیر وصغیر 
باباه راح یقول ولدي 
رقد وماشربش 

لحلیب

حلم األم

هذا خوه لكبیر وهذا 
خوه صغیر راه راقد 
وهذا كان یاكل في 
لحشیش وخلى الصغیر 

حتى رقد

حلم األب

األم وصغیر 
یعضو في 
بعضاهم وهذا 

راه یشوف صغیر 
فیهم واش یدیروا

قبلة

هاذو یاكلو
وهذا یلعب
..ؤهذا رایح

...........

المعركة

راهي تاكل فلحشیش 
وعیطت لواحد برك

المعزة

المعلف
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یحبو في ثالثة 
یشربو الماء وهذا 
راه یعیطلهم یاكلوا

الحمل

الخروف راح 
یاكلها وهي 

والو مادارت
حكمها من 
ذیلها وهاذي 
راهي لحقت 
باش تجیب 
بنتها وفي 
األخیر ماتت 

وذبحوها

اإلوزة

التردد

بزاف أشجار 
والثلج یصب 
وكبش صغیر 
باش یروح لألم 
ومن باعد راح 
لزریبة باش یرقد 
ومن باعد لقاهم 

خواتاتو وماماه

الرحیل

األلعاب
القذرة

وحدو في الزریبة كبش 
رقد حتى صباح ناض 
یشرب الحلیب من عند 

أمو
الحفرة

هذا راه قاعد یطل على 
أم وبنتها راقدین وهاذوا 

رقدوا ونعسوا اللیل
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القلقیوضح الثاني:الجدول 

إتجاه  اإلنتقادات الوقوع  في الفخ 
من فقدان
الموضوع من أین یخرج 

القلق

البطاقات

هذه األم راهي ترضع في الطفل 
صغیر ووهاذوا والدها جایین یشربوا 

الحلیب ولحشیش

الرضاعة 
)1(

)2(الرضاعة
هذا یبیع الخرفان راه راح 

................یبیعهم
العربة

عجل كبیر وصغیر باباه یقول ولدي 
رقد وماشربش الحلیب

حلم األم

حلم األب
األم وصغیرها یعضوا في 
بعضاهم وهذا صغیر راه 

یشوف فیهم واش یدیروا

قبلة

المعركة

المعزة
المعلف
الحمل

الخروف راح یاكلها وهي 
مادارت والوا حكمها من 
ذیلها وهاذي راهي لحقت 

باش تجیب بنتها

اإلوزة 

التردد
الرحیل

األلعابااقذرة

الحفرة
هذا راه قاعد یطل على أم 
وبنتها راقدین وهاذوا رقدوا 

نعسوا

اللیل
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:العدوانیةیوضح الثالث:الجدول 

موجهة نحو الخارج موجهة نحو الذات أتیت من الخارخ
العدوانیة

البطاقات

)1(الرضاعة
)2(الرضاعة

راه راح یبیعهم هذا یبیع الخرفان 
وهذه الصغیرة ماحبوش یبیعوها 
راح یذبحوها كي شافوها 
صغیرةضرك یدیوهم كامل تقعد 

غیر هي صباح ویذبحوها 

العربة

حلم األم
حلم األب

قبلة
المعركة
المعزة

المعلف
الحمل

الخروف راح یاكلها وهي مادارت
والوا حكمها من ذیلها وهاذي راهي 
لحقت تجیب بنتها وفي األخیر 

.ماتت ذبحوها

اإلوزة

التردد
الرحیل

األلعاب القذرة
الحفرة
اللیل
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یوضح العالقاتالرابع:الجدول 

العالقة مع اآلخرین العالقة مع األم العالقة مع األب

عالقة جیدة هنا یكون الخروف 

"PN"

یكون أخا دائما للخروفان 

ویظهر الحب الذي اآلخرین

یجمعهم مع بعضهم في عدة 

أوقات أثناء النوم واألكل وشرب 

الحلیب.

یظهر حسن العالقة مع 

والخروف "PNالخروفان "

عالقة األم جیدة وحسنة وذلك 

لكثرة ذكر األم وطریقة حفاظ 

األم على أوالدها وعنایتها بهم 

ئما ویظهر والخوف علیهم دا

.دور األم في جمیع اللوحات

العالقة عادیة مع األب ال یوجد 

فیها سوء برغم من عدم ذكر األب 

حلم (كثیرا إال في بطاقتین بطاقة 

األب یقول ولدي رقد ) "األم

" وماشربش الحلیب

األب واألم ) "المعلف(وفي بطاقة 

وٕاعجابها باألب ..." راهم یاكلوا

األب یحافظ على على إعتبار

أوالده.

ظهور األب كذلك في بطاقة 

حیث تمنت أن یشتري ) الساحرة(

.لها أبوها ماتحب

:تحلیل اإلختبار

محتوى القصة ال یتطابق مع مضمون البطاقات المعبر عنها كما لم تستعمل التسلسل : المحتوى_ 

المنطقي لألحداث لم توفق الحالة في سرد وٕاحداث البطاقات بل استعملت الخیال الزائد في سرد أحداث 

قة ورؤیة أشیاء غیر واردة في البطاباألفعال,القصة حیث كان لها خیال واسع من ذهاب وحضور والقیام 
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اإلزاحة وغیرها من المیكانیزمات كذلك الحذف,اإلنكار,عدة میكانیزمات من الستعمالهاوهذا راجع 

.شيءالتقمصات التي تقمصتها األم هي مركز القصة في كل 

والغضب.كانت متنوعة حیث عبرت عنها الحالة في الحزن والوحدة وكذا الفرح _ االنفعاالت:

_ القلق:

).            3(في ثالث بطاقات ظهرالموضوع:_ فقدان

).  2(ظهر في بطاقتین یخرج:من أین _ 

).1(ظهر في بطاقة واحدة الفخ:الوقوع في _ 

بطاقة.لم یظهر في أي االنتقادات:أما إتجاه _ 

العدوانیة:_ 

).1(ظهرت في بطاقة واحدة: أتیت من الخارخ_ 

).      1(ظهرت في بطاقة واحدة :الذاتموجهة نحو _ 

.لم تظهر في أي بطاقة: موجهة نحو الخارج_ 

: العالقات_ 

عالقة حسنة مع األب وذلك إلجابتها أن األب یحب أوالده ویخاف علیهم وذكر األب في بطاقة _ 

. الساحر
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عالقة األم جیدة وذلك لتقمص دور األم دائما وذكرها في كل البطاقات لكون األم هي مركز _ 

والخوف.الحب والحنان 

حسنة.اإلخوة واآلخرینمع _ 

فالحكایة التي سردتها الحالة . یمكن القول أنه نجح(أ)إن إختبار القدم السوداء الذي تم على الحالة 

ودفاعاتها.رغباتها موالتها،سمحت بتبیان 

وهذا ما یظهر من خالل ) أ(فمن خالل تحلیلنا لإلختبار تبین لنا أن هناك توازن في النمو اللیبیدي للحالة 

قامت بتقمص األم ) أ(أي أن الحالة PN)(إختیارها في التعبیر عن الحكایة الجنس األنثوي لخروف 

.فالطفلة تمیل إلى األم كثیرا

ت عن رغباتها ومیوالتها من خالل المیكانیزمات الدفاعیة التي استعملتها من عبر ) أ(كما أن الحالة 

النكوص إلى السنوات األولى أربعة سنوات وخمسة سنوات وذلك لوجود رغبة غیر محققة في المرحلة 

إلبنها.األم تحضر الحلیب أوالدها،األولى لقولها دائما األم ترضع 

ظهور میكانیزمات مثل لوحة،أي رفض في التعبیر عن أي كانت للحالة میوالت حیث أنها لم تبدي

میكانیزم الحذف الجزئي وذلك في حذف األب في عدة مرات من اللوحات وكذا حذف مشاهد مهمة في 

األلواح ویظهر أیضا حذف كلي مثل حذف مشاهد المعركة لم ترى أي عدوانیة وكذا مشهد التبول ومشهد 

الرضاعة 

زم التنبیط ویظهر في الصمت في بعض اللوحات وصعوبة التعبیر عنها وتخیلها كذلك إلستعمالها میكانی

األلعاب القذرة بشرب الماء باللعب،الرجوع العكسي یظهر في عكس بعض المشاهد مثل المعركة الدائم،
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تقول إنهم في المضامین الثابتة لم ترى الحالة أن الخروف الصغیر یتبول في المعلفبالحلیب،الحفرة 

یشربون الحلیب 

.في المعركة تغیر مضمون بعدم رؤیتهم یتشاجرون بل ترى بأنهم یلعبون وأنهم في فرح ویشربون الحلیب

في المضامین الشرحیة وجود صراع یبین رقابة األنا والنزوات لعدم وضوح السادیة الشرحیة في لوحات 

عاب القذرة بعدم التعبیر عن األوساخ ترى الماء فقط وفي لوحة األل) لم تعبر بأن الخروف یتبول(المعلف 

وهذا دال على وجود صراع المضامین الجنسیة األودبیة كانت مضامین هنا صریحة دون تردد وال تحفظ 

. لكن صنفتها ضمن اللوحات المحبوبة ولم تتقمص صورة الوالدین بل صورة الخروف الصغیر

ظهر قلیل من ،لم تظهر مضامین عدوانیة وال قلق كذلك یظهر كثیرا اإلنفعاالت مثل الغضب أو البكاء

.تریدالتأمل بالغد والمستقبل الجید والنجاح كما األب في تحقیق لها ما،الحزن

:اإلستنتاج العام للحالة

القدم السوداء وبعد جمع المعلومات الخاصة إختباروتحلیل المقابلة المالحظة ومن خالل

:نجد أن(أ)بالحالة 

وغیابه عن المنزل ،العملبحكم انشغاله باألب في اهمال المتمثلهمال ووع من اإلالحالة تعیش ن

العالقة مع االم و من األبعاطفي حرمان تعیش نوع من هامما اثر على الفتاة والذي جعللفترات طویلة 

تلیها ،القتها مع األسرةظهر في عهي االخرى یطغو علیها الجفاء بعدم تقرب االم الى البنت كثیرا 

ها تعیش نوع من الصمت والخوف الدائم وعدم التصریح تعلى الحالة وجعلتأثر التي حادثة اإلغتصاب 

شخصیتها،ال أن الصمت طغى على بأي شیئ ولم یظهر علیها أي نوع من اإلنفعال من بكاء أو صراخ إ

تجعل لیلیة ظهور الكوابیسو المتمثل في والتى نتج عنها اثر من اثار هذه الحادثة الحالة النفسیة للحالة 
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ومنه نقول ان من الفتاة في فزع دائم عندا استدراك الحادثة في الحلم مما جعلها في حالة نفسیة صعبة.

في ظهور الكوابیس لدى الفتاة.أثرلالغتصاب 



تطبیقيالفصل الالفصل الخامس                                                          

94

الثانیة:الحالة تقدیم عام -3

الحالة = س تاریخ -3-1

س :االسم

الجنس : أنثى 

سنوات 6العمر : 

المستوى التعلیمي: سنة أولى ابتدائي

)1) و ذكر (2ثالثة بنتین (3عدد اإلخوة : 

3الترتیب : 

المستوى اإلقتصادي : متوسط

المستوى الثقافي : األب: مستوى ثانوي عامل حر (تاجر )

األم : مستوى نهائي مثقفة عاملة في قطاع التربیة 



تطبیقيالفصل الالفصل الخامس                                                          

95

:المالحظة ونتائجها

): (س):2الحالة (

المالحظة الغیر المباشرةالمالحظة المباشرة

من إظهار الحالة( س) سلوك خوف 
التصریح بالمشكلة.

التزام في بعض األحیان الصمت.

كثرة الضحك وكذا الكهكهة.

التعامل بلغة الید والكالم الفصیح

(س) تعاني من فرط حركة

كثرة الكالم مع األخرین

كثرة السؤال وتحاول فهم كل شيء

نتائج المالحظة:- 3-3

المالحظة المباشرة ان الحالة تعاني من من خالل السلوكات المالحظة على الحالة نجد انها وحسب 

الخوف وذلك من خالل التصریح بالمشكلة،كذلك التزامها للصمت في بعض االوقات الضحك من دون 

الید في الحوار بالغة االشارات ام من الجانب المالحظة الغیر مباشرة ل.... استعماسبب وكذا الكهكهة

فان الحالة تعاني من فرط نشاط وذلك كثرة الحركة اثناء المقابلة،كثرة االسئلة ومحاولة فهم كل شیئ.وهذا 

دلیل على التوتر وصعوبة الكالم امام االم.واالخت.

ونتائجها:تقطیع المقابلة

ماما تخدم /4إیه عندي یخدم تاجر /3/ نقرى سنة أولى 2سنین6عمري في/1_ مرحبا لباس

/ نسكن 8وخویا یقرى ثانیة متوسط/7أختي تقرى فالجامیعة /6) (ف) و(ن) 2/ عندي زوز(5فالمدرسة
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ومطبخ /13/ عندنا زوز غرف 12ماما تدیني وتولي تجیبني/11ال بعیدة /10فیها حوش /9في دار

/ 19واش بیه/18/ الال مانحبش نرقد وحدي 17مع ماماو بابا/16إیه وعندنا حوش /15وحمام /14

كانت /23/ بزاف المرات 22فالغرفة لي یقعد فیها الحارس/21عندو بزاف /20صرى فالمدرسة 

/ وكي 26كان هو یشوفني یعیطلي نروح/25/ (ن) نجیب الكراس 24نیساتي تبعثني نروح للمعلمة

مول الحانوت لي عندنا /29/ كان یجي عند عمي (ف) للحانوت 28/ أني نعرفوا27عندوتخلیني ماما 

دقولو خلیها /34هیه ماما توصیه /33وحتى بابا یعرفو /32/ وأنا نعرفوا31/ كان یقعد ثما30لخضار

و وأنا نخرج من المدرسة نقعد عند/37یروح علیها الحال /36حتى نجي كي نكمل الخدمة /35عندك 

ویقولي حطي فمك عندي /40كان یبوسني عند فمي /39كان یحضني بزاف عندو /38حتى دجي 

هیه نحالي قشي /45كان یدیر حوایج بزاف /44/ الال مانقولش 43/ ندیر واش یقولي42ولسانك/41

ر ودا/50الال راهو نحى سروالو/49ماندیر والو /48في توتا تاعي /47وكان یمس فیا بصبعو/46

/55عندي د دي في توتا تاعي /54بكیت شویة/53هیه وجعني بزاف /52مانعرف /51حاجة أخرى

قالي ثاني مانخلیكش /59خفت/58ومباعد ندفنك/57ونذبحك /56الال قالي كان تقولي لماماك نضربك

وفیها/63لقات توتا تاعي حمرة بزاف /62/ كي جات تلبسلي قشي صباح 61ونذبحك/60تقراي 

/69مانعرف /68ا / قلتلها حتى حد 67كي روحن/66ضربتني بزاف /65/ داتني لطبیب 64دم

/73قتلها راهو عمي (ف) الحارس/72مباعد قتلها /71وقاتلي قولیلي /70جابت مشماق وضربتني 

/ 77وزاد هو راح یذبحني/76/ أنا قتلها خفت منك 75قاتلي عاله ماقتلیش/74قتلها واش كان یدیرلي 

إیه عندي /81/ خاصة وحدي 80/ ماتخلینیش نخرج خالص79/ مباعد مادیرلي والو78و یقتلني

/86بحوایج میش مالح /85عالخاطر نحلم بزاف /84/ الال نخاف 83/ وجیرانا82بزاف فشكولة

نحلم /90/ نقول ماما ماما89ونعود نعیط/88عمبالك وال ال نفیق كي نحلم /87راني نوض فاللیل 

/93بصح اني مانعرفش شكون خطفني /92وسعات عمبالك نحلم خطفوني /91بروحي سعات هملت 
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وسعات عمبالك دقولي /96/ هیه نحلم بیه ایعیطلي 95إیه سعات بالكالب یلحقو فیا/94نحلم بكلش 

تحب وماما /100../ بغیت نخرج معلمة 99هههة../98كي نكون راقدة /97ماما راني نهدر وحدي 

3والد و 4أههه/ ونجیب /103/ نحب نتزوج 102بصح أنا قلتلها معلمة/101نخرج طبیبة 

. /104بنات

4-3جدول  تكرارات في فئات:

النسبة المئویة عدد التكرارات التكرارات الفئة الفرعیة الفئة

32.69% 34

4 ,33 ,17 ,5 ,12 ,6 ,7 ,8 ,1 ,
2 ,3 ,9 ,10 ,13 ,14 ,15 ,16 ,

19 ,24 ,25 ,28 ,29 ,30 ,31 ,
32 ,34 ,36 ,37 ,68 ,69 ,75 ,
79 ,82 ,83.

:األب

:األم 

:اإلخوة

:اآلخرون 

العالقات
األسریة

33.65% 35

21 ,23 ,45 ,47 ,48 ,49 ,50 ,
51 ,46 ,53 ,54 ,55 ,52 ,56 ,
57 ,58 ,60 ,61 ,63 ,64 ,11 ,
20 ,22 ,26 ,27 ,35 ,38 ,39 ,
40 ,41 ,42 ,43 ,62 ,74 ,44.

:كلي 

:جزئي 

االغتصاب

28.84% 30

18 ,59 ,66 ,67 ,70 ,71 ,72 ,
76 ,77 ,78 ,81 ,84 ,99 ,65 ,
73 ,80 ,85 ,86 ,87 ,88 ,89 ,
90 ,91 ,92 ,93 ,94 ,95 ,96 ,
97 ,98.

:نفسي 

:اجتماعي

: كوابیس

آثار اإلغتصاب

4.80% 5

100 ,101 ,102 ,103 ,104 . المستقبلیة األفاق
للفتاة

األفاق
المستقبلیة 

للفتاة

100% 104 104 / :المجموع 
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:التحلیل الكمي

الخاصة بالمقابلة نجد أن أكبر نسبة المكون من اربعة محاور 3رقم الجدول من خالل تحلیلنا لفئات

وثالث فئة %32,69لتلیها فئة العالقات اإلجتماعیة بنسبة %33,65شملتها فئة اإلغتصاب بنسبة 

األخیرة االفاق المستقبلیة للفتاة المغتصبة وبالتالي تكون نسبة %28,84هي فئة آثار اإلغتصاب بنسبة 

%4,80بنسبة 

 التحلیل الكیفي:

ة للمقابلة والمكونة من أربعإنطالقا من النتائج والنسب المئویة المتحصل علیها من خالل تحلیلنا الكمي

رئیسیة نستخلص انه جانب اإلغتصاب كان ذو نسبة كبیرة وواضح ذلك في عملیة اإلعتداء على محاور 

الحالة والتي كانت بوحشیة بدون أي ضمیر ونرجع ذلك إلحتكاكها الكبیر بالمجتمع والنشاط الزائد لدى 

حبها ووعیها إال أنها استغلت أبشع إستغالل ومن الحالة الذي خلق نوع من حب الجمیع لها وبالرغم من

أقرب الناس لهم كل هذا بسبب الثقة الزائدة التي أعطتها األم للمغتصب والذي قام بهذه الجریمة التي 

خلقت آثار نفسیة صعبة لدى الحالة التي جعلتها تعیش في صراع دائم من فزع بسبب الكوابیس التي 

تجعلها في استرجاع الحادثة والتخیالت التي تظهر لدیها بالخطف والكالب تظهر لدیها أثناء النوم والتي

كل هذا من معاناة الحالة ولكن بالرغم من كل هذا إال أن الحالة غیر مستوعبة للحادثة ولیس , وغیرها 

لدیها أي فكرة عنها مما یحعلها غیر داریة بالمستقبل الذي سوف تعیشه وذلك لصغر سنها وكانت 

بالحلم أن تصبح معلمة وتكون أسرة وتنجب أوالد هذا ماكان حلمهاطموحاتها

الحالة:ملخص 

سنوات  تدرس سنة أولى إبتدائي 6من خالل المقابلة التي أجریتها مع الفتاة (س) البالغة من العمر 

) فتاة تبلغ 2تعیش في عائلة تتكون من األب وهو تاجر و األم التي تعمل في قطاع التربیة لدیها أخوین (
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لة من أي مشاكل أسریة سنة یدرس ثانیة متوسط , التعاني العائ13سنة جامعیة و الطفل 21من العمر 

تحضى الفتاة بمعاملة جد حسنة لدرجة الدالل الزائد لها , كانت تعاني األم من عدم توافق في الوقت بین 

العمل و إحضار ابنتها  من المدرسة ,وهذا من األسباب الرئیسیة التي كانت سبب وقوع الفتاة ضحیة هذه 

طویلة والشیئ الذي جعله یقوم بجریمة اإلغتصاب.الجریمة وذلك لبقاء الفتاة عند المعتدي ألوقات 

:القدم السوداءإختبارتطبیق  

بعد كسب ثقة الحالة عرضت علیها :

وقلت لها هذه الصور تعرض مغامرات خروف صغیرله قدم سوداء اطلق علیه خروف اللوحة التمهیدیة:

?القدم السوداء الن احدى قدمیه سوداء اخبریني اذا كان ذكرا او انثى

هو : ذكر

PN سنوات هو خروف7:ذكر.

PN2 سنوات هو خروف6: ذكر.

سنوات.5سنوات ولخر كیما خوه 5سنوات و4سنوات و5وحدة الخرفان الصغار هما بنات:

.PNومتي شكون:انا لخروف كبیر

.خروف اه خروف ال كلب تحت نحالو رجلوهذي رجل الثانیة)التردد:17اللوحة (

میش ملحة.:؟لماذا:ال ؟هل اعجبتك

.: انا الكلب الصغیر؟من انتي
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: الراجل یركب في الكالب والكالب األخرون یتفرجون كیف یركب الركاب واالخر ) العربة4اللوحة (

.الكلب راقد

راحو كل مع الراجل.:؟: نعم لماذا؟هل اعجبتك

انا الراجل:؟من انت

.شاف إبنه كیف یرقد: الكلب شاف الخروف الكبیر ) حلم االم12اللوحة(

:ما نعرف.؟: نعم .لماذا؟هل اعجبتك

وف الصغیر.ر :انا الخ؟من انت

.الخروف یشوف فأمه وأبوه والخروف الكبیر باس من خدها) _القبلة: 2اللوحة (

: ال كي باس مو؟هل اعجبتك

PNخروف صغیر:؟من انتي

.الصغیر راقدالخروف الصغیر یطل على الدب و الخروف )_اللیل: 10اللوحة (

: راقد؟لماذا: ال؟هل اعجبتك

خروف PNالناهض:؟من انتي

.العنزة الكبیرة تنظر بالعینین كیف ترقد إبنتها و........فرات)_ حلم األب : 13اللوحة (

:ترقد في بنتها.؟: نعم لماذا؟هل اعجبتك

: العنزة الكبیرة ؟من انتي
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والكلب الذي الشيءهذه الحمامة الكبیرة تعض بأسنانها والكلب الصغیر یقول ماهذا )_ الوزة : 8اللوحة (

.عضتو الحمامة بأسنانها یقول هذه الحمامة إنها كبیرة 

:كي عادت تعض؟:نعم.لماذا؟هل اعجبتك

أنا الحمامة:؟من انتي

قالت العنزة الصغیرة أأأنا عنزة أنا الشيءاما هذالعنزة الخروف الكبیر قال : 1)_ رضاعة 14اللوحة (

.عضیتك هاهاها عرفتك وحلمت العنزة بأنها عضت خروف كبیر

: كي حلمت العنزة.؟:ال لماذا؟هل اعجبتك

: العنزة الصغیرة.؟من انتي

الخروف الكبیر والخروفة الكبیرة راقدون والخروف الصغیر خاف من الشوكة ثم )_ المعلف : 1اللوحة (

.ثم ناض الخروفسوطة (قفز) 

: هههه كي سوطة.؟:نعم لماذا؟هل اعجبتك

الصغیر نائم.ف: الخرو ؟من انتي

.الخروف الصغیر دهش في اللیل یشوف فیه و رجلیه)_ الحفرة : 16اللوحة (

: اممممم والو؟: ال لماذا؟هل اعجبتك

: ممم راسو.؟من انتي
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والخروفان الصغیران یتظران إلى الخروف الصغیر یعض الخروفه أخته : 2)_رضاعة15اللوحة (

الخروف الصغیر و الخروف الكبیر قال للخروف الصغیر ماهذا قال الخروف الصغیر أنا عضیتك هل 

.وجعتك قال الخروف الكبیر نعم وجعتني

:كي عاد لخروف وجعوا.؟:نعم لماذا؟هل اعجبتك

: الكبیر والصغیر الذي یجري ؟من انتي

الصغیر ینظر في الغابة الجمیلة فیها الورود و شجیرات كبیرة و الجبل الخروف )_الرحیل : 6اللوحة (

الكبیر وراءه و دب لیقتل الذئب الصغیر ال الدب 

:اشجار والورد..؟:نعم لماذا؟هل اعجبتك

.: الدب؟من انتي

الخروفان الكبیران ینظرون في الخروف الصغیر وینظر الى الخروفان الكبیران ) _معركة: 3اللوحة (

.خروف الصغیر ینحي في لحشیش والعنزة الصغیرة قفلت فمهاوال

فیها لحشیش بزاف:؟: ال لماذا؟هل اعجبتك

: العنزة؟من انتي

الخروف الكبیر ینظر ودهش في الخروف الصغیر كیف یسیح فالماء والخروف ) _ألعاب قذرة: 9اللوحة (

.الصغیر ینظر فاألم یسیح فالماء ورفع رجله

: یسیحو فالماء.؟لماذا: ال ؟هل اعجبتك

: الخروف الكبیر؟من انتي
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الخروف الكبیرقعد على الخروف الصغیر و الخروف الصغیر قعد على الخروف )_المعزاة : 5اللوحة (

الصغیر و العنزة و الخروف ینظر العنزة كیف تشرب الماء و الخروف الصغیر ینظر كیف یشرب الماء

لخروف الكبیر على الصغیر.:ههه كي قعد ؟: نعم لماذا؟هل اعجبتك

: خروف لكبیر؟من انتي

الراجل یصب الماء و الماء كبیر و األخرون یطلون العناز كیف یطل العنزات و )_ الحمل : 11اللوحة (

العنزة األولى تطل من وجهها و الثانیة هبطت راسها إلى الحیط .

:الراجل یصب الماء.؟: نعم لماذا؟هل اعجبتك

الصغیرة.: العنزة ؟من انتي

الساحرة: 

تمنیت تولد ماما طفلة جمیلة

تمنیت أنا نكون ساحرة 

تمنیت أن تكون عندها أم جمیلة وهي الساحرة ألنها لیست لدیها أم.

.8_1__15_11_5_6_12_4اللوحة المفظلة: 

.17_14_9_3_2_7_16_10اللوحة المكروهة :
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):2(أصناف المعلومات التي تنقط الحالة 

تتشابه مع الصراعات والتناقضات التي تعیشها الحالة ومع ) 2(الحكایة عبرت عنها الحالة األصالة:_ 

.حكایة الصور

PNوهذا یعني تكیف جید لها وكذا للتقمصات المختلفة التي 

.الرجل واإلوزةاختیارتقمص الحالة للخروف تقمصتها نجد أیضا تقمص في : التقمص_ 

.في التطور األودیبي وذلك لوجود الجنس المعاكس بكثرةاضطرابنجد الحالة تعاني من 

.العمر القریب للعمیلالختیارهاالتقمص جید وذلك 

: میكانیزمات الدفاع

.لوحة اللیل بأنه مراقب والحفرة من خالل التعبیر: اإلنكار_ 

.الحذف األبوي في عدة مرات وفي عدة لوحات وكذلك حذف مشاهد مهمة: الحذف الجزئي_ 

.حذف المشاهد المهمة التبول ومشاهد الرضاعة: الحذف الكلي_ 

.تظهر عندما یكون البطل في موقف مذنب أو قوي إلى شخصیات أخرى إلحساسه بالذنب: اإلزاحة_ 

لوحة ) كلب, دب(وتظهر من خالل عدم رؤیة األبوین وتفسیرها كحیوان آخر مثل :العالقة بالمسافة_ 

.حلم األب والعربة، القبلة

نتائج اختبار القدم السوداء:
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یوضح اإلنفعاالت: الجدول األول

الفرح الغضب الوحدة الحزن طلب 
النجدة

البكاء اإلنفعاالت
البطاقات

خروف ال كلب تحتو نحالو رجلو التردد
العربة

حلم األم
الكلب یشوف 

أمھ وابوه 
الخروف لكبیر 

باس أمھمن 
خدھا

القبلة

اللیل 
حلم األب

الحمامة كبیرة تعض بأسنانھا الكلب 
والكلب اللي عضاتو لحمامة .....الصغیر
....بأسنانھا

اإلوزة

الخروف لكبیر قال ماھذا الشيء قالت العنزة أنا 
......عضیتك...العنزة أنا

(الرضاعة
1(

خروف كبیر 
وخروفة 

كبیرة رقدو 
وشتي 

لخروف 
خا...الصغیر
ف من 

الشوكة ثم 
قفز ثم ناض

المعلف

الحفرة
الخروف الصغیر یعض لخروف لكبیر یعض 

........أمھ والخروفان الصغیران
(الرضاعة

2(
فیھا ....الخروف الصغیر ینظر في الغابة الجمیلة

لیقتل الذیب الصغیر
الرحیل

المعركة
األلعاب 

القذرة
المعزة
الحمل
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القلقیوضحالثاني: الجدول 

إتجاه اإلنتقادات الوقوع في الفخ من فقدان الموضوع ن یخرج القلق
البطاقات

خروف ال كلب تحتو 
نحالو رجلو

التردد

الرجل یركب في الكالب 
واآلخرون یتفرجون كیف 

یركب الركاب

العربة 

حلو األم
القبلة

الخروف الصغیر یطل 
على الدب والخروف 

الصغیر راقد

اللیل

العنزة كبیرة تنظر 
بالعینین كیف ترقد ابنتھا

حلم األب

لحمامة لكبیرة تعض بأسنانھا 
الكلب الصغیر والكلب 

الصغیر یقول ماھذا الشيء 
.........والكلب الذي عضھ

اإلوزة

)1(الرضاعة
الشوكة ثم سقط خاف من 

ثم ناض من النوم
المعلف

الخروف دھش في اللیل 
ویشوف فیھورجلیھ

الحفرة

لخروف الصغیر یعض 
الخروف لكبیر یعض 

ھل وجعتك قال نعم ...أمھ
وجعتیني

)2(الرضاعة

الخروف الصغیر ینظر 
فالغابة الجمیلة فیھا 

شجیرات كبیرة وجبل 
كبیر وراه دب لیقتل 

الصغیرلخروف 

الرحیل

المعركة
األلعاب القذرة

المعزة
الراجل یصب الماء 

ویطلو العناز كیف یطل 
العنزاتوالعنزة تطلمن 
وجھھا وثانیة خبطت 

راسھاعلى الحیط

الحمل
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العدوانیةیوضحالثالث:الجدول 

موجھة نحو الخارج موجھة نحو الذات أتیت من الخارج العدوانیة

البطاقات

خروف ال كلب تحتو نحالو 
رجلوا

التردد

العربة

حلم األم

القبلة

اإلوزة

الخروف الكبیر قال ماھذا 
الشيء قالت العنزة أنا العنزة أنا 

.......عضیتك ھا عرفتك

)1(الرضاعة

المعلف

الحفرة

الخروف الصغیر یعض 
خروف الكبیر یعض أمھ 

والخروفان الصغیران ینظرون 
إلى الخروف الصغیر

)2(الرضاعة

الخروف الصغیر 
ینظر في الغابة 

الجمیلة والجبل وراه 
دب لیقتل الذئب

الرحیل

المعركة

األلعاب القذرة

المعزاة

الحمل
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یوضح العالقات: الجدول الرابع

العالقة مع اآلخرین العالقة مع األم مع األبالعالقة 

عالقة حسنة في البطاقة خروف

والتي ھي الحالة ھي . PN

. أخت للخروفان الصغیران 
.PN وعالقة

دائماجیدة مع إخواتھا الخروفان

عالقة األم غیر جیدة ویظھر ذلك 
في بطاقة الساحرة عندما تمنت 
أن تنجب لھا أمھا طفلة جمیلة 
وكذلك تمنت أن تكون لدیھا أم 

الساحرة ألنھا لیست جمیلة وھي 
لدیھا أم

عالقة سیئة مع األب والدلیل 
على ذلك األقل لطفا ھو األب 

وعدم ذكره في الحكایة

:تحلیل االختبار

كما أن التسلسل كان یوافق عنها،محتوى القصة ال یتطابق كثیرا مع مضمون البطاقات المعبر : المحتوى

.الحالةوكذلك لألحداث التي تعیشها للبطاقة،نوعا ما 

.كانت متنوعة حیث عبرت الحالة على الغضب وذلك الحزن والفرحاإلنفعاالت:

لم یظهروالوحدة:البكاء وطلب النجدة 

یظهر في خمسة بطاقاتالغضب:

ظهر في بطاقة واحدة: الحزن

.ظهر في بطاقة واحدةالفرح:

مجاالت:كانت متنوعة عبرت الحالة في عدة القلق:

تین ظهر في بطاقیخرج:من أن 

ظهر في أربعة بطاقاتالموضوع:من فقدان 
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ظهر في ثالثة بطاقاتالفخ:الوقوع في 

.لم یظهراإلنتقادات:إتجاه 

:العدوانیة

ثالثة بطاقاتالخارج:أتیت من 

بطاقة واحدة: موجهة نحو الخارج

العالقات:

.عالقة سیئة مع األب ویظهر في إنكاره وعدم ذكره في أي بطاقة

جیدة وذلك عندما تمنت أن تكون أمها جمیلة وهي الساحرة وذلك ألنها لیست لدیها أم عالقة األم غیر 

.وهذا إنكار تام لحضور األم ووجودها

.العالقة مع اآلخرین حسنة

 فالحكایة التي سردتها نجح،إن إختبار القدم السوداء الذي تم على الحالة الثانیة یمكن القول بأنه

الحالة.الحالة سمحت لنا أن نبین بعض المیوالت وكذا الرغبات التي تعیشها 

فمن خالل تحلیلنا لإلختبار تبین لنا أن للفتاة إضطراب في العالقة الوالدیة وذلك لعدم رؤیتها للخروفان 

ات للخرفان الثالثة وأربعة الكبیران وذلك دلیل لعدوانیة الشعوریة نجد أنها إختارت العمر خمسة سنو 

سن خمسة سنوات هو سن (سنوات للخروف الصغیر وذلك یدل على وجود تثبیت في هذه المرحلة 

).الحادثة
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نجد أیضا تقمصها للرجل واإلوزة ووجود الجید،تقمص الحالة للقدم السوداء هو تقمص دلیل على التكیف 

بكثرة.المعاكس إضطراب في التطور األودیبي وذلك نظرا لوجود الجنس 

وكانت الحكایة متتابعة مع ذكر الحكایة،الحالة لدیها القدرة على إدماج المضامین وذلك من خالل إعداد 

بعض األجزاء من ناحیة میول الحالة نجدها عادیة وذلك لعدم رفضها ألي صورة للتعبیر عنها وكذلك 

.عدم دخولها في تقمص الشخصیات

.زمات من إنكار في لوحة اللیل بأنه مراقب والحفرة من خالل التغییراستعملت الحالة مجموعة میكانی

.الحذف الكلي والجزئي لبعض المشاهد والشخصیات مثا األبوین والمشاهد مثل التبول والرضاعة

.طفیفة وذلك من خالل عدم التعبیر عن المشاهد المهمة بجدیة: إنكار المشاعر

........ض وصورة الحمل بشرب الماءیعكس صورة الرضاعة بالعالعكسي:الرجوع 

نجد في المضامین الكبرى مضمون مرتبط بمرحلة النمو حیث مضامین فمیة خاصة بالمرحلة الفمیة حیث 

ظهرت العالقة عالقة سادیة فمیة من خالل أسلوب العض في كل اللوحات ذات طابع فمي یدل على 

.وجود تثبیت في المرحلة الفمیة

وجود صراع بین رقابة األنا والنزوات لعدم وضوح السادیة الشرجیة في لوحة المعلف : مضامین الشرجیة

وفي لوحة األلعاب القذرة بعدم التعبیر عن األوساخ ووجود ماء فقط وهذا دال یتبول)لم یعبر بأن الخروف (

.على صراع

.دیة أنهما والدینمضامین جنسیة التوجد وذلك لعدم تقمص للوالدین ولم ترى كذلك في اللوحة التمهی
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وكذلك التهرب من ) (العضنحو األهل تظهر من خالل السادیة الفمیة العدوانیة : مضامین عدوانیة

البطل.المسؤولیة بإختیار شخصیات غیر 

:ملخص الحالة-4

سنوات  تدرس سنة أولى إبتدائي 6من خالل المقابلة التي أجریتها مع الفتاة (س) البالغة من العمر 

) فتاة تبلغ 2تعیش في عائلة تتكون من األب وهو تاجر و األم التي تعمل في قطاع التربیة لدیها أخوین (

سنة یدرس ثانیة متوسط , التعاني العائلة من أي مشاكل أسریة 13سنة جامعیة و الطفل 21من العمر 

ن عدم توافق في الوقت بین تحضى الفتاة بمعاملة جد حسنة لدرجة الدالل الزائد لها , كانت تعاني األم م

العمل و إحضار ابنتها  من المدرسة ,وهذا من األسباب الرئیسیة التي كانت سبب وقوع الفتاة ضحیة هذه 

وبعد الجریمة وذلك لبقاء الفتاة عند المعتدي ألوقات طویلة والشیئ الذي جعله یقوم بجریمة اإلغتصاب

تطبیقنا لمجموعة من االدوات من:

بأن الحالة وبعد ناجدو المعلومات الخاصة بالحالة ناجمعابلة وٕاختبار القدم السوداء المقالمالحظة

تعرضها لحادثة اإلغتصاب والتي كان لها أثر على الحالة النفسیة لدیها والتي ساعدت جوانب في حیاتها 

ب الدائم لألم وبالرغم من وجود صراعات عاشتها الحالة داخل األسرة من طرف إهمال األب لها والغیا

بسبب عملها مما جعل الفتاة تحس بعد الرضا رالحرمان العاطفي كذلك آثار اإلغتصاب الذي جعل الحالة 

, تفزع الحالة عند تذكرها للحادثة لیلیة تعاني من إضطرابات في النوم والتي تظهر على شكل كوابیس 

التي تعیشها الحالة جراء عملیة اإلغتصاب وبعد تطبیق إختبار القدم السوداء أظهر لنا هو اآلخر المعاناة

والتي ظهرت في سوء العالقة الوالدیة لها كذلك اإلنفعاالت التي ظهرت لدیها دون أن ننسى الكوابیس 

والتي تظهر على شكل خطف وكالب وقتل وغیرها من األحداث التي الفتاة التي كانت تراهاالیلیة 
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هنا نقول أن حادثة اإلغتصاب كان لها أثر في ظهور . اإلختبارسردتها في المقابلة والتي أظهرها 

.الكوابیس لدى الفتاة

نتائج البحث وتحلیلها:-4

التي طبقت من مالحظة ومقابل األدواتمن خالل الدراسة االستطالعیة التي قمنا بها وعلى ضوء 

الحالة :اآلتیةنا الى النتائج وكذا اختبار القدم السوداء.وجمع معلومات حول الحالتین توصلاإلكلینیكیة

التام عن المنزل بحكم العمل او غیابة الثانیة ر للماألبتعیش حالة صعبة والمتمثلة في زواج األولى

،من جهة األم انشغالها هي األخرى بالمنزل ومشاغلها عدم احتكاك الفتاة بالمحیط ولیس لها الثانیةاألسرة

ي كان لها اثر كبیر على حالتها النفسیة  وجعلها في صمت تام اما حادثة االغتصاب والتاصدقاء كثر

ثة اثر في ظهور كوابیس لیلیة دمع ظهور بعض من الخوف والقلق في سلوكاتها والتي كان لهذه  الحا

للفتاة عند تذكر الحادثة واالحداث التي صاحبتها.

انشغاله بالعمل طوال النهار،غیاب االم هي اما الحالة الثانیة والتي كانت صورة االب غائبة تماما بسبب 

رمان .ومن جهة حادثة االعتداء الجنسي االخرى بالعمل واالخوة بالدراسة مما خلق للفتاة نوع من الح

المتمثلة في االغتصاب والذي كان له اثر بلیغ على الحالة النفسیة للفتاة واظهر لها مجموعة من 

التي تعیشها الفتاة یاستمرار وبالفزع عند اعادة تذكر الحادثة وظهور االضطربات من بینها الكوابیس الیلیة 

عدة اشیاء مثل الكالب والخطف .......وغیرها.

ومن هنا نقول ان عملیة االعتداء الجنسي والمتمثلة في االغتصاب لها عدة اثار ومن بین هذه االثار 

ظهور الكوابیس الیلیة لدى المغتصب.

ر في ظهور الكوابیس لدى الطفل.ومنه نقول :لالغتصاب اث



تطبیقيالفصل الالفصل الخامس                                                          

113

:الفروضواختبارتحلیل النتائج - 5

ره في ظهور الكوابیس لدى الطفل لذا قمنا بجمع حالیة إلى الكشف عن اإلغتصاب وآثتسعى الدراسة ال

وقد تم ذكر ذلك بالتفصیل فیما السوداء،البیانات الالزمة من خالل دراسة الحالة وتطبیق إختبار القدم 

واستنادا لنتائج اإلختبار وذلك لتحقیق صحة وكیفا،سبق كما تم تقطیع محتوى المقابلة وتحلیله كما 

ظهور فياالغتصابثر على أنه یؤ تنصوء الفرضیة التي الفرضیة وفي مایلي عرض لنتائج في ض

الطفل.الكوابیس عند 

سنوات 6راسة على حالتین من فئة أطفال تتراوح أعمارهما مابین ولإلجابة على هذا الفرض فقد قمت بد

ار آث:تم اغتصابهما وقد تحققت الفرضیة مع الحالتین حیث وجدنا لدى الحالة األولىسنوات8و

.هرت في الكوابیسوالتي ظاالغتصاب

كان لها اثر في ظهور الكوابیس لدى الفتاة هي األخرى حادثة االغتصاب أنفنقول : أما الحالة الثانیة 
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خاتمة:

هاتم إغتصابتي الالطفال وباالخص الفتاةقد وجهنا إهتماما على فئة امن خالل هذا البحث 
ینتج عنها مجموعة من االثارحیث تعیش معاناة نفسیة كبیرة جراء هذه الحادثة والتيشریحة ألن هذه الو 

.صلطنا الضوء على اثر من هذه االخیرة اال وهو الكوابیس الیلیة.

ر اإلغتصاب في ظهور الكوابیس عند لى تسلیط الضوء على دراسة حول آثهذا مادفعني إ
هذه االظطربات عدة إضطرابات ومن اتظهر لدیهةالمغتصبفتاةوالتي توصلت إلى نتیجة بأن الالطفل

الیلیة..الكوابیس

ا خلقت لهلقد مست هذه الحادثة عذة جوانب في حیاة الفتاة اجتماعیة اسریة نفسیة......والتي 
مع ذاتها.ومع المحیط االجتماعي الذي تنتمي الیه.صراع دائمنوع من 

ن تفترس االبریئة سماح لهذه الشریحة عنویا وعدم اللذا البد علینا من مساندة هذه الفئة والوقوف معها م
.من طرف ذئاب متوحشة تنتهكها

.أطفالنا أمانة بین أیدینا البد من حمایتهم 



المراجع
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الملحق األول المقابلة مع الحالة األولى:

یوم:المقابلة كانت 

14/03/2016

10:45إلى غایة 10:00الساعة:على 

األولى:الحالة 

وردت:نص المقابلة مع الحالة كما .س.أ

أس: مرحبا 

ج: مرحبا

ملیحة؟س: واشك راكي

ج: إیه

أ؟ا یس: تقرا

ج: إیه سنة ثانیة 

ملیح؟س: تقراي

شویة هاد المرة ماجبتش معدل ملیحج: 

جایة تخدمي مازال إمتحان ثالثعادي لمراج: 
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عمرك؟س: قداه في 

سنین8ج: 

؟أس: عندك باباك 

ج: إیه

یخدم؟س: واش 

فاطاكسي وسعات بیش ج: یصوق

وماماك؟س: 

ج: ماتخدمش قاعدة فالدار معا طاطا 

طاطاك؟س: شكون 

ج: مرت حمزة خویا 

خاوتك؟س: قداه عندك 

خاوتي حتى من مرت بابا 7ج: عندي 

ثانیة؟س: باباك مزوج مراى

ج: إیه وعندوا أوالد

انتي؟س: قداه عندك خاوتك 
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ج: عندي خمسة 

منك؟س: كثر 

وزوبیرج: إیه عندي خویا حسن وحمزة خیر الدین 

شكون؟س: وخاوتك لوخرین

ومصطفىج: حسین 

كل؟س: مزوجین

فرات ومزوج حسنج: ال مزوج حمزة لي ساكن معانا 

معاكم؟س: خاوتك لوخرین ساكنین 

ج: ال ساكنین مع مهم وحدهم 

باباك؟س: یروحلهم

ج: إیه ساعات میش دیما 

دیما؟س: كیفاه میش 

لوخریناوالدووساعات عندج: ساعات هنا 

أ؟س: وین تسكني 

ج: نسكن فالباطیما
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للمدرسة؟س: قریبا 

ج: هیه قریبة 

غرفة؟س: قداه عندكم 

ودوش فرات وصالون وكوزینا ) غرف 2ج: عندنا زوج (

س: ومع من ترقدي أ؟

ج: نرقد مع خاوتي خیرالدین زوبیرو حسن

س: وین ترقدي؟

ج: نرقدوا فالصالون 

س: وغرفة شكون یرقد فیها؟

معاهمیرقدواوالدو هما ثاني ج: وحدة یرقد فیها خویا حمزة مع مرتو و حتى

س: وماماك وین ترقد؟

ج: ترقد مع بابا في غرفة وحدة أخرى 

س: وعاله ماترقدیش مع بنت خوك ؟

ج: ما تحبش تقولي ارقدي وحدك مع خاوتك

س: یشتیوك خاوتك أمیمة ؟
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ج: إیه خاصة خویا حمزة یشتیني بزاف

س: وكیفاه عرفتي بلي یشتیك ؟

ش نحب ج: ایخرجني مع سارة بنتواو یشریلي وا

س: احكیلي أ واش ادیریفالدار ؟

ج: نقضي و نعاون ماما وسمیرة 

س: سمیرة تشتیك ؟

ج: ال ساعات وساعات تضربني 

س: عاله تضربك ؟

ج: كي نكون نلعب مع اوالدها و یبكیو دجي تضربني 

س: واش ادیر ماماك ؟

ج: تجي هي بعد تضربني و تسبني

س: تبكي أ؟

تقولي ماما نسمع صوتك نزید نضربك , نروح لبالكو و نبكي فرات ج: ال مانبكیش على خاطر 

س: أمیمة شكون یقضي فدار ؟

ج: بابا و سعات حمزة 
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س: تروحي تشري نتي و الال ؟

ج: إیه نروح نشري سعات 

س: شكون یروح معاك ؟

ج: نروح وحدي 

س: وعاله ما تروحیش مع بنت خوك وال صاحبتك ؟

تروح تقولي صغیرة ماتعرفشو صحباتیمایحبوشج: سارة ماتخلیهاشماماها

س: أحكیلي أ على جاركم هاداك؟

ج_س: : شكون ؟

المشكلة ؟س: أ أحكیلي كیفاه صراتهذیك

ج: هي صرات فالحانوت 

س: كیفاه وعاله رحتي لحانوت ؟

ج: رحت نشري لقازوز لمرت خویا كانت صایمة

س: على قداه رحتي تشري ؟

ج: رحت فالقایلة

واش صرى؟س: 
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ومانحكمش قالي احكمي راهي ملیحة قتلو الال ومباعد حطني فوق السریر قتلومدلي لحلوىج: هبط اریدوا 

ونحالي سروال 

دار؟س: ومباعد واش 

ج: قتلو واش قاعد ادیر قالي والوا ماتخفیش ولیت نبكي و قتلوخلیني وهو ایقولي اسكتي ال نقتلك 

دار؟س: ومباعد هو واش 

هو نحى سروال ومانعرف واش قاعد ایدیر ج: مباعد 

دیري؟س: وانتي واش قاعدة 

نروح وهو مابغاشایقولي اسكتي ومباعد ضربني ونقولواخلینيج: انا غیر نبكي 

فیك؟واش مس فیك؟س: إیه هو واش كان یدیر 

ویمس ترمتيج: كان یمس كلش كان یمس لقدام 

دار؟س: مباعد واش 

بصح ماشت والو أنا كنت نبكي ج: مباعد قالي دوري لهیك 

وجعاتك؟س: كاشما حسیتي بحاجة 

خلینيونقولو ج: هیه علیها كنت نبكي وما فهمتش واش دارلي غیر نبكي 

وانتي فما؟س: قداه قعدتي فالحانوت طولتي 
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ونطبحك وكينقتلك وقالي تهدريج: هیه طولت حتى جاء الراجل یطبطب بالقوة راح هو خباني وراء لفریجیدار 

وماخرجتش دخل الراجل قالو وانهي الطفلة لي دخات هنا قالو هو وانا طفلة ماكانش قالو راني شتها دخلت هنا 

یصعق ومباعد راح وراح

لحانوت؟س: واش دار مول 

نذبحك واحد مایفیق قولتي رانيج: خرجني ومدلي لحلوى ودارلي الریحة وقالي مادقولیش حتى لحد ویذا كاشما 

بیك

روحتي؟س: ومباعد 

ج: هیه روحت لدار 

خوك؟س: ماقاتلك والو ماماك وال مرت 

بطیطي قتلها مالقیتش رحت لحانوت اخرى وقاتلي عالهج: قابضتني ماما 

علیها؟س: وعاله كذبتي 

ج: خفت التضربني

س: وعاله ماحكیتیشلماماك واش صرى ؟

ج: خفت راهو قالي نذبحك 

س: واحد مافاقبیك ؟

كل ج: ال فاقو بیا
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س: شكون فاق بیك لول ؟

ج: خویا حمزة لي فاق بالمشكل قاتلو بنتو یاسمین 

س: كیفاه فاقت؟

ج: لعشیة كي جاء باباها قاتلو أمیمة فیها الریحة تاع الدخان وتاع الرجال وكي قتلها كذبت علیا وقاتلي 

مافیاش

س: واش دار خوك ؟

ة وقالي شكون درهالكقوتلو حتى حد مباعد عیط لبابا ج: عیطلیو قالي ارواحي نشمك مباعد لقى فیا الریح

وقالي كان ماتحكیش شكون دارلك الریحة نقتلك خفت من بابا ومنو وحكیتلو كلش وقالي عاله تروحي قتلو 

رحت نشري فرات وهو قفل الباب 

س: واش قلتیلوا ؟

ج: قتلو بلي مدلي الحلوى و دارلي الریحة 

س: واش صرى مباعد ؟

تیعندو وتقابضوا معاه وضربوه بصاطوروكسرولوا لحانوت و ضربو خویا الخر خیرالدین كسرلو ج: راحوخاو 

یدو و جرحوا 

س: ومباعد عیطوالبولیسوالال ؟

ج: هیه جاو البولیس راحوا خاوتیو راح بابا ورحت حتى أنا 
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س: واش درتي عندهم سقساوك ؟

ج: إیه سقساتنیلمرى واش دارلك الراجل 

قتیلها ؟س: واش

ج: كیما قتلك انتیحكیتلها كلش 

س: واش صرى لراجل ؟

ج: حكموه بصح هو قاعد یحلف و ایقولماصرى والو 

س: واش صرى مباعد ؟

ج: ماصرى والوا 

س: خوك واش دار ؟

ج: خویا خیرالدین دخل للحبس كي ضرب هذاك الراجل ومباعد خرج 

س: والرجل هذاك واش صرالوا ؟

ج: دخل حتى هو للحبس 

س: أ واش دارولك فالدار كي صرى هذا كل؟

ج: والو ایخافوا علیا وما یخلیونیش نخرج وحدي خالص وعاد بابا یدیني نقرى و ایجیبني

س: أ احكیلي على حالتك كیفاه والت كي تتفكري هذاك الراجل؟
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ج: ولیت نخاف بزاف ولیت نبكي فرات كي نتفكر 

ل تاكلیعادي؟س: أ ورى هاذ المشك

ج: شویة ولیت مانكلش ولیت نشرب لحلیب فرات 

س: والرقاد ترقدي عادي؟

ج: ال حتى دجي ماما عندي تقعد بحذایا حتى نرقد ونولي نبكي انا بزاف

س: عاله تبكي؟

ج: نبكي كي نتفكر هذاك الراجل وزید نتفكر كي یقولي نذبحك نولي نبكي 

س: تحلمي أ والال؟

ما ترقد بحذایا نولي نبكي فاللیل بزاف ج: هیه علیها ما

س: واش تحلمي؟

ج: نحلم جاء عندي ثاني وخنقني

س: فرات؟

خلینيج: ونحلم كي كان یمس فیا وانا نقولوا

س: واش دیري كي تحلمي؟

ماكان والو نرجع نرقدج: نقول لماما واش نحلم  تقولیاقراي القرآن وارقدي ماتخافیش
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تحسي ؟س: وكي تنوضي أمیمة واش 

ج: مانحس والوا بصح نحب نرقد فرات 

س: أ عندك صحاباتك ؟

)2ج: هیه عندي زوز (

س: تلعبي معاهم ؟

ج: كنت نلعب بصح ضركا الال 

س: عاله ضرك الال ؟

ج: ایقولولیمادوریش بینا راكي دخلتي لحانوت تاع الراجل وحدك ودرتي العیب 

س: واش تقولیلهم ؟

هو لي قفل الباب بصح مادار والوا ج: نقولهم الال

س: واش تحبي تخرجي أ كي تكبري ؟

ج: نحب نخرج طبیبة 

س: عاله طبیبة ؟

ج: باش نداوي لمرضى كل خاصة لي ماعندهمشهاذوك الفقراء 

س: واش تتمناي لهذاك الراجل لي دارلكهكذا ؟
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ج: مانحب والو منوا 

س: ماتحبیش یتعاقب كي دارلكهكذا ؟

حب یتعاقب بصح یخرج مایصرالوا والو ج: هیه ن

س: واش تتمناي في داركم حاجة تحبیها ؟

ج: نحب دارنا كل یعودوا یعیشوا معابعضاهم .

ان شاءاهللا .

الملحق الثاني المقابلة مع الحالة الثانیة:

:المقابلة الثانیة

المقابلة كانت یوم:

0/0/2016

على الساعة:

الحالة الثانیة:

المقابلة مع الحالة كما وردت:س.ي: نص

س: مرحبا

ج: مرحبا 
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س: واش راكي س؟

ج: لباس

س: راكي ملیحة؟

ج: ملیحة 

س: قداه في عمرك؟

سنین 6ج: في عمري 

س: سنة واش تقراي؟

ج: نقرى سنة أولى 

؟س: عندك باباك

ج: إیه عندي 

س: واش یخدم؟

ج: یخدم تاجر 

س: وماماك؟

ج: ماما تخدم فالمدرسة 

س: عندك خاوتك س؟
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2ج: عندي 

س: شكون هوما؟

ج: (ف) و (ن)

س: واش یقراو؟

متوسط2ج: اختي تقرى فالجامیعة و خویا یقرى 

س: وین تسكني؟

ج: نسكن في دار فیها حوش 

س: قریبة على المدرسة؟

ج: ال بعیدة 

درسة؟مس: شكون یدیك ویجیبك من ال

ج: ماما تدیني وتولي دجیبني 

س: قداه عندكم غرفة س؟

ج: عندنا زوز غرف و مطبخ وحمام إیه وعندنا حوش 

س: مع من ترقدي؟

ج: مع ماما و بابا 
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س: عاله راكي كبیرة؟

ج: الال مانحبش نرقد وحدي 

س: احكیلي على الحارس تاع المدرسة؟

ج: واش بیه 

س: احكیلي كیفاه صرى المشكل؟

ى فالمدرسة ج: صر 

س: وكتاش صرى؟

ج: عندو بزاف 

س: وین صرى؟

ج: فالغرفة لي یقعد فیها الحارس 

س: قداه من مرة صرات؟

ج: بزاف مرات 

س: وكیفاه كنتي تروحي عندو؟

ج: كانت انیستي تبعثني نروح للمعلمة (ن) نجیب لكراس كان هو ایشوفني یعیطلي نروح و تخلیني ماما عندو 

تروحي عندو؟س: وعاله كنتي
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ج: اني نعرفو كان یجي عند عمي (ف) للحانوت 

س: شكزن عمك (ف)؟

ج: مول لحانوت لي عندنا لخضار 

س: واش یجي یدیر فالحانوت ؟

ج: كان یقعد ثما وانا نعرفو و حتى بابا یعرفو 

س: وكیفاه قلتیلي ماماك تخلیك عندو وعاله؟

خلیها عندك حتى نجي ج: هیه ماما توصیه دقولو

س: وماماك منین دجي ؟

ج: كي تكمل الخدمة یروح علیها الحال وانا نخرج من المدرسة نقعد عندو حتى دجي 

س: احكیلي كیفاه كان یدیرلك ؟

ج: كان یحضني بزاف عندو 

س: ومباعد واش یصرى ؟

ج: كان یبوسني عند فمي و یقولي حطي فمك عندي ولسانك 

یري ؟س: وانتي واش د

ج: ندیر واش یقولي 
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س: ماتقولیلوش الال ؟

ج: الال ماقتلوش

س: زیدي قولیلي واش كان یدیر ثاني ؟

ج: كان یدیر حوایج بزاف 

س: نحالك قشك ؟

ج: هیه نحالي قشي وكان یمسني بصبعو في توتا تاعي 

س: وانتي واش دیري ؟

ج: ماندیر والو 

س: إیه كان یدیر بصبعو برك ؟

راهو نحى سروالو ودار حاجة اخرى ج: الال 

س: واش هي حاجة اخرى ؟

.ج: ما نعرف

س؟س: وجعك 

.ج: هیه وجعني بزاف

؟الالس: بكیتي وال 
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.ددي في توتا تاعيشویة عندیج: هیه بكیت 

س: وعاله ما قلتیش لماماك ؟

ج: الال قالي لوكان تقولي لماماك نضربك و نذبحك و مباعد ندفنك 

واش درتي كي قالك هكاك ؟س: وانتي

ج: خفت فالي ثاني مانخلیكش تقراي و نذبحك 

س: وكیفاه فاقت ماماك بیك ؟

ج: كي جات تلبسلي قشي صباح

س: واش لقات؟

ج: لقات توتا تاعي حمرة بزاف وفیها دم 

س: واش دارتلك ؟

ج: داتني لطبیب 

س: ومباعد واش دارتلك ؟

ج: ضربتني بزاف كي روحنا 

ه ضرباتك ؟س: عال

ج: قاتلي قولیلي شكون دارلك هكا 
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قتلها حتى حد مانعرف 

جابت مشماق وضربتني وقاتلي قولیلي مباعد قتلها 

س: واش قتیلها؟

ج: قتلها راهو عمي (ف) الحارس 

قاتلي واش كان یدیرلك 

خفت منك وزاد هو راح یذبحني ویقتلني قلتلها واش كان یدیرلي , قاتلي عاله ما قلتیلیش , قلتلها

س: ومباعد ماماك كیفاه عادت دیرلك ؟

ج: ما دیرلي والو ماتخلینیش نخرج خالص , خاصة وحدي 

س: عندك صحباتك ؟

ج: إیه عندي بزاف فالشكولة و جیرانا 

س: فاللیل ترقدي ملیح؟

ج: الال نخاف 

س: وعاله تخافي؟

یش مالح ج: عالخاطر نحلم بزاف بحوایج م

س: عاله میش مالح 
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ج: راني نوض فاللیل عمبالك والال 

س: كیفاه تنوضي ؟

ج: نفبق كي نحلم ونعود نعیط نقول ماما  ماما 

س: واش تشوفي فالحلم نتاعك ؟

ج: نحام روحي سعات هملت و سعات عمبالك نحلم خطفوني بصح اني مانعرفش شكون خطفني 

س: زیدي واش تحلمي؟

بكلش إیه سعات بكالب یلحقو فیا ج: نحلم 

س: تحلمي بالحارس وال الال ؟

ج: هیه نحلم بیه یعیطلي وسعات عمبالك دقولي ماما راني نهدر وحدي كي تكون راقدى معایا

س: قولیلي س  واش حابة تخرجي كي تكبري ؟

ج: أمممم بغیت نخرج معلمة وماما تحب نخرج طبیبة بصح انا قلتلها معلمة 

واش تتمناي دیري كیما تكبري ؟س: زیدي 

بنات 3والد و 4ج: نحب نتزوج اهههه , ونجیب 

.انشاء اهللا الزم تزیدي تقراي ملیح باش تخرجي معلمة وتقري والدك ملیح
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قائمة المالحق الجداول.
تقدیم عام للحاالت:-1

نوع االعتداءالسنالجنسالحاالت

اإلغتصابسنوات.8أنثىاألولىالحالة 

اإلغتصابسنوات.6أنثىالحالة الثانیة

): تقدیم عام للحاالت.1الجدول رقم (

(أ):-) 1الحالة (

المالحظة الغیر المباشرةالمالحظة المباشرة

التزام الصمت والخجل خاصة في أول -
المقابلة. 

النظر الى السقف أحیانا والرجوع إلى -
وضعیة العادیة.

تحریك الرجل وطأطأة الرأس أحیانا.-

التزام السكوت داخل المنزل وعدم المناقشة -

اللعب بشكل سلیم وعدم طلب حقها في -
اللعب مهما كان 

شحوب الوجه.-

إظهار الخوف والقلق ونظر الى األم-

.1) المالحظة للحالة2الجدول الثاني (
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:1جدول توزیع التكرارات في فئات الحالة 

النسبة 
المئویة

عدد 
التكرارات

التكرارات الفئات الفرعیة الفئة

46.04%

95 95

أب

أم

إخوة

آخرون

العالقات

االجتماعیة

14.28% 28 28 كلي

جزئي اإلغتصاب

29.08%

57 57

نفسي

إجتماعي

كوابیس

آثار

اإلغتصاب

8.16% 16 16 / االفاق المستقبیلة

100% 196 196 / المجموع: 

) التحلیل الكمي الفئات االربعة.7الجدول السابع(
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یوضح اإلنفعاالت 

الفرح الغضب الوحدة الحزن طلب النجدة البكاء اإلنفعاالت

البطاقات

الرضاعة

)1(

األم عندھا فرد 
واحد یشرب في 

الحلیب

الرضاعة

)2(

ھذا یبیع 
.........الخرفان

.................

تقعد غیر ھي 
.......الصباح 

................

ھذا یبیع وھذا 
الصغیرة 

ماحبوش یبیعوھا 
راح یذبحوھا كي 

شفوھا 
.....صغیرة العربة

عجل كبیر 
وصغیر باباه 

راح یقول ولدي 
رقد وماشربش 

لحلیب
حلم األم

ھذا خوه لكبیر وھذا 
خوه صغیر راه

راقد وھذا كان یاكل 
في لحشیش وخلى 
الصغیر حتى رقد

حلم األب

األم وصغیر 
یعضو في 

بعضاھم وھذا 
صغیر راه 

یشوف فیھم 
واش یدیروا

قبلة

ھاذو یاكلو

وھذا یلعب

..ؤھذا رایح

المعركة
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...........

راھي تاكل فلحشیش 
وعیطت لواحد برك

المعزة

المعلف

یحبو في ثالثة 
یشربو الماء 

وھذا راه 
یعیطلھم یاكلوا

الحمل

الخروف راح 
یاكلھا وھي 

مادارت والو 
حكمھا من ذیلھا 

وھاذي راھي 
لحقت باش تجیب 
بنتھا وفي األخیر 

ماتت وذبحوھا

اإلوزة

التردد

بزاف أشجار 
والثلج یصب 
وكبش صغیر 

باش یروح 
لألم ومن باعد 

راح لزریبة 
باش یرقد ومن 

باعد لقاھم 
خواتاتو وماماه

الرحیل

األلعاب

القذرة

كبش وحدو في 
الزریبة رقد حتى 

صباح ناض یشرب 
الحلیب من عند أمو

الحفرة

قاعد یطل ھذا راه
على أم وبنتھا 

راقدین وھاذوا  
رقدوا ونعسوا

اللیل

) االنفعاالت.8الجدول الثامن(
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یوضح القلق:

إتجاه  اإلنتقادات الوقوع  في الفخ 

من فقدان

الموضوع من أین یخرج 

القلق

البطاقات

ھذه األم راھي ترضع في 
الطفل صغیر ووھاذوا 

یشربوا والدھا جایین
الحلیب ولحشیش الرضاعة 

)1(

الرضاعة

)2(

ھذا یبیع الخرفان 
..راه راح یبیعھم

..............

العربة

عجل كبیر وصغیر باباه 
یقول ولدي رقد 

وماشربش الحلیب

حلم األم

حلم األب

األم وصغیرھا 
یعضوا في 

بعضاھم وھذا 
یشوف صغیر راه

فیھم واش یدیروا

قبلة

المعركة

المعزة

المعلف
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الحمل

الخروف راح یاكلھا 
وھي مادارت والوا 

حكمھا من ذیلھا 
وھاذي راھي لحقت 

باش تجیب بنتھا

اإلوزة 

التردد

الرحیل

األلعاب

ااقذرة

الحفرة

قاعد یطل ھذا راه
على أم وبنتھا 
راقدین وھاذوا 

رقدوا نعسوا

اللیل

)القلق.9(الجدول التاسع
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ایوضح العدوانیة:

موجھة نحو الخارج موجھة نحو الذات أتیت من الخارخ

العدوانیة

البطاقات

)1(الرضاعة

)2(الرضاعة

راح ھذا یبیع الخرفان راه
یبیعھم وھذه الصغیرة 
ماحبوش یبیعوھا راح 

یذبحوھا كي شافوھا 
صغیرةضرك یدیوھم 

كامل تقعد غیر ھي 
صباح ویذبحوھا 

العربة

حلم األم

حلم األب

قبلة

المعركة

المعزة

المعلف

الحمل
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الخروف راح یاكلھا وھي 
والوا حكمھا من مادارت

ذیلھا وھاذي راھي لحقت 
تجیب بنتھا وفي األخیر ماتت 

.ذبحوھا

اإلوزة

التردد

الرحیل

األلعاب القذرة

الحفرة

اللیل

) العدوانیة.10الجدول العاشر (

یوضح العالقات

العالقة مع اآلخرین العالقة مع األم العالقة مع األب

عالقة جیدة ھنا یكون الخروف 
"PN"

یكون أخا دائما للخروفان 
ویظھر الحب الذي اآلخرین

یجمعھم مع بعضھم في عدة 
أوقات أثناء النوم واألكل وشرب 

.الحلیب 

یظھر حسن العالقة مع 
والخروف "PN"الخروفان  

عالقة األم جیدة وحسنة وذلك 
لكثرة ذكر األم وطریقة حفاظ 

ا وعنایتھا بھم األم على أوالدھ
والخوف علیھم دائما ویظھر 
.دور األم في جمیع اللوحات

العالقة عادیة مع األب ال یوجد فیھا 
سوء برغم من عدم ذكر األب كثیرا 

) حلم األم(إال في بطاقتین بطاقة 
األب یقول ولدي رقد وماشربش "

" الحلیب

األب واألم ) "المعلف(وفي بطاقة 
باألب على وإعجابھا..." راھم یاكلوا

.إعتبار األب یحافظ على أوالده 

ظھور األب كذلك في بطاقة 
حیث تمنت أن یشتري لھا ) الساحرة(

.أبوھا ماتحب
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): (س):2لحالة (ا

المالحظة الغیر المباشرةالمالحظة المباشرة

إظهار الحالة( س) سلوك خوف من 
التصریح بالمشكلة.

التزام في بعض األحیان الصمت.

كثرة الضحك وكذا الكهكهة.

التعامل بلغة الید والكالم الفصیح

(س) تعاني من فرط حركة

كثرة الكالم مع األخرین

كثرة السؤال وتحاول فهم كل شيء

.2المالحظة الحالة )12(الجدول رقم
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:2الحالة توزیع التكرارات في فئاتجدول 

النسبة 
المئویة

عدد 
التكرارات

راتالتكرا الفئة الفرعیة الفئة

32.69% 34

4 ,33 ,17 ,5 ,12 ,6 ,
7 ,8 ,1 ,2 ,3 ,9 ,10 ,

13 ,14 ,15 ,16 ,19 ,
24 ,25 ,28 ,29 ,30 ,
31 ,32 ,34 ,36 ,37 ,
68 ,69 ,75 ,79 ,82 ,
83.

:األب

:األم 

:اإلخوة

:اآلخرون 

العالقات

اإلجتماعیة

33.65% 35

21 ,23 ,45 ,47 ,48 ,
49 ,50 ,51 ,46 ,53 ,
54 ,55 ,52 ,56 ,57 ,
58 ,60 ,61 ,63 ,64 ,
11 ,20 ,22 ,26 ,27 ,
35 ,38 ,39 ,40 ,41 ,
42 ,43 ,62 ,74 ,44.

:كلي 

:جزئي 
اإلغتصاب

28.84% 30

18 ,59 ,66 ,67 ,70 ,
71 ,72 ,76 ,77 ,78 ,
81 ,84 ,99 ,65 ,73 ,
80 ,85 ,86 ,87 ,88 ,
89 ,90 ,91 ,92 ,93 ,
94 ,95 ,96 ,97 ,98.

:نفسي 

:إجتماعي

: كوابیس

آثا
ر اإلغتصاب

4.80% 5

100 ,101 ,102 ,
103 ,104 .

مال اإلغتصاب

االفاق المستقبلیة 
للفتاة المغتصبة.

100% 104 104 / :المجموع 
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یوضح اإلنفعاالت

الفرح الغضب الوحدة الحزن طلب النجدة البكاء اإلنفعاالت
البطاقات

خروف ال كلب تحتو 
نحالو رجلو

التردد

العربة

حلم األم
الكلب 

یشوف أمھ 
وابوه 

الخروف 
لكبیر باس 

أمھمن خدھا

القبلة

اللیل 
حلم األب

الحمامة كبیرة تعض 
بأسنانھا الكلب 

والكلب اللي .....الصغیر
عضاتو لحمامة 

....بأسنانھا

اإلوزة

الخروف لكبیر قال ماھذا 
الشيء قالت العنزة أنا 

......عضیتك...العنزة أنا

)1(الرضاعة

خروف كبیر 
وخروفة كبیرة 

رقدو وشتي 
لخروف 
خاف ...الصغیر

من الشوكة ثم قفز 
ثم ناض

المعلف

الحفرة
الخروف الصغیر یعض 

أمھ لخروف لكبیر یعض
والخروفان 
........الصغیران

)2(الرضاعة

الخروف الصغیر ینظر 
فیھا ....في الغابة الجمیلة

لیقتل الذیب الصغیر

الرحیل

المعركة
األلعاب القذرة

المعزة
الحمل

.2) االنفعاالت الحالة 18الجدول رقم (
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یوضح القلق

إتجاه اإلنتقادات الوقوع في الفخ من فقدان الموضوع ن یخرج القلق
البطاقات

خروف ال كلب تحتو 
نحالو رجلو

التردد

الرجل یركب في 
الكالب واآلخرون 

یتفرجون كیف یركب 
الركاب

العربة 

حلو األم
القبلة

الخروف الصغیر یطل 
على الدب والخروف 

الصغیر راقد

اللیل

كبیرة تنظر العنزة
بالعینین كیف ترقد 

ابنتھا

حلم األب

لحمامة لكبیرة تعض 
بأسنانھا الكلب الصغیر 

والكلب الصغیر یقول ماھذا 
الشيء والكلب الذي 

.........عضھ

اإلوزة

)1(الرضاعة
خاف من الشوكة ثم 

سقط ثم ناض من النوم
المعلف

الخروف دھش في اللیل 
ویشوف فیھورجلیھ

الحفرة

لخروف الصغیر یعض 
الخروف لكبیر یعض 

ھل وجعتك قال نعم ...أمھ
وجعتیني

)2(الرضاعة

الخروف الصغیر ینظر 
فالغابة الجمیلة فیھا 

شجیرات كبیرة وجبل 
كبیر وراه دب لیقتل 

لخروف الصغیر

الرحیل

المعركة
األلعاب القذرة

المعزة
الراجل یصب الماء 

ویطلو العناز كیف یطل 
العنزاتوالعنزة تطلمن 
وجھھا وثانیة خبطت 

راسھاعلى الحیط

الحمل

2) القلق الحالة19الجدول رقم (
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یوضح العدوانیة

موجھة نحو الخارج موجھة نحو الذات أتیت من الخارج العدوانیة

البطاقات

خروف ال كلب تحتو نحالو 
رجلوا

التردد

العربة

األمحلم 

القبلة

اإلوزة

الخروف الكبیر قال ماھذا 
الشيء قالت العنزة أنا العنزة أنا 

.......عضیتك ھا عرفتك

)1(الرضاعة

المعلف

الحفرة

الخروف الصغیر یعض 
خروف الكبیر یعض أمھ 

والخروفان الصغیران ینظرون 
إلى الخروف الصغیر

)2(الرضاعة

الخروف الصغیر 
ینظر في الغابة 

الجمیلة والجبل وراه 
دب لیقتل الذئب

الرحیل

المعركة

األلعاب القذرة

المعزاة

الحمل

2) العدوانیة الحالة20الجدول رقم (



153

یوضح العالقات

العالقة مع اآلخرین العالقة مع األم العالقة مع األب

عالقة حسنة في البطاقة خروف

PNوالتي ھي الحالة ھي .

. أخت للخروفان الصغیران 
.PN وعالقة

دائماجیدة مع إخواتھا الخروفان

عالقة األم غیر جیدة ویظھر ذلك 
في بطاقة الساحرة عندما تمنت 
أن تنجب لھا أمھا طفلة جمیلة 
وكذلك تمنت أن تكون لدیھا أم 

جمیلة وھي الساحرة ألنھا لیست 
لدیھا أم

ألب والدلیل على عالقة سیئة مع ا
ذلك األقل لطفا ھو األب وعدم ذكره 

في الحكایة

2) العالقات الحالة21الجدول رقم (



:ملخص الدراسة 

األثار الناتجة عن اإلغتصاب والتي خصصنا من بینها للكشف عن الدراسة الحالیة هدفت

القدم السوداء في هذه األخیرة  المنهج اإلكلینیكي الذي یتمثل في تطبیق إختبارالكوابیس، والتي إستعملنا

مع دمج المقابلة اإلكلینیكیة النصف موجهة والمالحظة المباشرة والغیر مباشرة.

وبعد تطبیق جل ما تحدثنا علیه حیث أن العینة تكونت من فتاتین تتراوح بین الست سنوات 

والثماني سنوات،بحیث أنهم عانو من اإلغتصاب.

حلیل إختبار القدم السوداء والمقابلة مع األخذ بنتائج المالحظة أما طریقة التحلیل فتمثلت في ت

لدعم النتائج المتحصل علیها وذالك للتأكید من صحة الفرضیة الموضوعة.

وخلص البحث إلى النتائج التالیة:

ثر في ظهور كوابیس عند الطفل .لالغتصاب أ

Resumé de l'etude:
La présente étude a pour but de révéler les effets de viol et que

nous avons alloué, y compris des cauchemars, que nous avons utilisé
dans cette dernière approche clinique est d'appliquer le pied de test noir
avec une entrevue clinique orientée vers la moitié de fusion directe et
indirecte observation.

Après l'application de la majeure partie de ce que nous lui avons
parlé, où cet échantillon se composait de deux filles comprises entre six
ans et huit an s, donc ils Aano de viol.
La méthode d'analyse sont: l'analyse des pieds de test noir et entretien
avec l'introduction des résultats de l'observation à l'appui des résultats
obtenus, le spectre pour confirmer la validité de l'hypothèse définie.
La recherche a révélé les résultats suivants:

• l'impact violée sur l'émergence des cauchemars chez les enfants.
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