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 أ 

یعتبر االختطاف األطفال موضوعا من المواضیع التي ال تزال تشغل الرأي العام الجزائري حیث 
أصبحت عملیة اختطاف األطفال في الجزائر والتي انتشرت مؤخرا هاجسا یطارد الكثیر من األولیاء خوفا 

اعتداء  على أبنائهم و أصبح انتشار ظاهرة االختطاف مرتبطة ارتباط وثیقا بالعنف بكل أنواعه
 ّ مما یخلق لدى األطفال صدمة قویة ال یحمد عقباها وعلى هذا .  الخ...... جسدي،اعتداء جنسي، لفظي 

األساس جاءت فكرة القیام بهذه الدراسة لتكشف عن أعراض الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف ومن 
  . خالل دراستنا مررنا بجانبین النظري والتطبیقي

راسة الذي قمنا فیه لعرض إشكالیة الدراسة والفرضیة العامة أهداف اختیار الموضوع بعد اإلطار العالم للد
  و أهمیة اختیار الموضوع، تحدید المصطلحات اإلجرائیة للدراسة 

  :أما فیما یخص الجانب النظري فقد جاء فیه
ال، مفهوم ، أثار العنف لدى األطفالعنفمفهوم العنف،أنماط وأشكال : اختطاف األطفال الفصل األول

  االختطاف ،خصائص جریمة االختطاف، عوامل انتشار خطف األطفال، مخطط إنذار خطف األطفال
  .جرائم لها صلة بجریمة اختطاف القاصر، عقویة اختطاف قاصر، اثر صدمة االختطاف لدى الطفل

النفسیة، مراحل خصائص الصدمة ، مفهوم الصدمة النفسیة :الفصل الثاني الصدمة النفسیة عند األطفال
التكفل بطفل الذي عایش  ،الطفلالصدمة النفسیة،تشخیص الصدمة النفسیة، اثر الصدمة النفسیة على 

  . صدمة االختطاف
ثم في الدراسة االستطالعیة  العامة بالفرضیة وتطرقنا فیه إلى التذكیر اإلطار التطبیقي فهو :الفصل الثالث

  .سةوالمنهج المستخدم وأدواته، حدود الدرا
جاء فیه عرض الحاالت وتحلیل النتائج مع مناقشتها وتفسیرها في الفروض واإلطار  :الفصل الرابع

  النظري 
  .المراجع و المالحق
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  االشكـالیـة -1

الى غایة  " هابیل وقابیل" بقصة ارتبطـت ظاهرة العنف حیث عرفت البشریة منذ أقدم العصور لقد    
 و یعتبر العنف على انه  .التي تنوعت اشكالها واسالیبهاتعد و من اكثر الظواهر انتشارا یومنا هذا،و هي 

درج تحت ی ، وأومعنویـامادیـًا ،خرین سواء كـان األذى جـسدیًا كل تصرف یؤدي الى إلحاق األذى باآل
لم تقتصر ظاهرة العنف  على الكبار فقط و انما مست حتى فئة .  سوي غیرالأنماط السلوك العدواني و 

   .  الطفولة

وسالمتهم تهم سلبیة مدمرة لشخصیاثارا  تركی، مما یمارس علیهم العنف بأنواعهأطفال فغالبا ما نصادف 
راسخا في أذهانهم مدى   بقىتقد فتسبب لهم أزمات عدیدة تستمر معهم للكبر فهي  .وصحتهم النفسیة

لتي تعایش دوامة كبیرة كغیرها من الدول ا الجزائر. تستمر ظاهرة العنف مـن جیل الى جیل لهذاالحیاة، 
عدد الضحایا واالبریاء و رعب خلفت حصیلة كبیرة في ارواح و من العنف حملت معها العدید من صور ال

عیكة  ("سلب حریة الضحیة و السیطرة علیها"نخصص بها النوع من العنف اختطاف االطفال،  وهو 
استغالل الراشد للطفل أخذ اشكال حیث اصبح االختطاف ظاهرة  تدعو الى القلق الن ، )56.،ص2013،

فتشیر الدراسات  واإلحصائیات المختلفة في الجزائر الى أن ظاهرة االختطاف تدق ناقوس  .متعددة
حالة اختطاف  800أكدت مجلة الدرك الوطني  انه تم تسجیل حوالي .الخطر عبر مختلف والیات الوطن

 150سنة وعالجت مصالح االمن حوالي  16 و 4أغلبهم تتراوح اعمارهم بین ) 2015 -2003( ما بین
و تجدر االشارة الى . محاولة  اختطاف خالل هذه السنوات  24قضیت خطف و قامت بإفشال حوالي 

حالة اختطاف اطفال اثارت الرأي العام الجزائري و  23هناك حوالي ) 2015-2003( انه بین سنة
رغم محاولة  )58.،ص2015كركوش،(. م، تویترالفیسبوك ، انستغرا: اشعلت مواقع التواصل االجتماعي

الن ظاهرة االختطاف    104الدولة في السیطرة على هذه الظاهرة بحلول انیة  كانشاء الخط االحمر 
جریمة في   هذه  تكمن  خطورة. االطفال في الجزائر اصبحت مرتبطة ارتباطا وثیقا بجرائم اخرى

 .دث عنیف او تهدید بالموت  یتعرض له الشخصتعرضهم لصدمة نفسیة و التي تعرف على انها ح
وتعرقله وذلك لكون أن هذه األحداث  لنفسي اه بمثابة قوة تخترق نظام للطفل  تعتبر األحداث الصدمیة

مما ینتج  .العائلة والمجتمعویمتد تأثیرها الى  والجسدیة ته النفسیة على الصحاعراضها الصدمیة تخلف 
نظرا لقلة الدراسات السابقة في  حدود علم . تنوع في تناذرات كبرى عنها ظهور أعراض اكلینیكیة ت

الباحثة في صدمة االختطاف و من خالل ما سبق یمكن لنا طرح التساؤل الذي یوجه دراستنا والذي 
   هي اعراض الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف ؟ ما حولیتمحور 
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  فرضیات الدراسة  -2
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  : اهداف الدراسة -4
  عند الطفل المختطف االختطافالتعرف على اعراض صدمة. 
  ضحایا صدمة االختطافمن  التقرب. 
  ابراز اهم التغیرات التي تطرا على حیاة الطفل بعد اختطافه. 

  : أهمیة الدراسة -5

   تطبیقهاالربط بین المعارف المكتسبة و.   
   وتكمن أهمیة الدراسة في أهمیة .األطفالفئة الصدمة النفسیة و  موضوعالتعمق نظریا ومعرفیا في

 .النتائج المتوصل الیها

  : الدراسات السابقة -6

  ) 2003( دراسة آمال محمود -6-1
 المساءة معملتهم  األطفال:  عنوان الدراسة  
 طفال بهدفت الى التعرف على بعض الخصائص النفسنیة والسلوكیة لبعض من األ: الهدف

الجسدیة ساءة النفسیة و ص باختالف نوع اإلروف وفى هذه الخصائظمعاملتهم ومعرفة الالمساءة 
  .جتماعى والمستوى التعلیمى للوالدیناإل ،قتصادىوالمستوى اإل

 سنة  12- 9عمارهم بین أطفل مساء معاملتهم وتراوحت 160و ،طفل ذكور عادین 30 :العینة
 وشملت عینة االطفال المساء معاملتهم 

 الوصفي  :المنهج  
 ومقیاس الحالة . استخدمت مقیاس مركزیة الذات ومقیاس و جهة الضبط :االدوات المستخدمة

  . المزاجیة
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 قلق، و صعوبات التعلم، اضظرابات النوم، عدوان انفعالي لدى االطفال المساء : نتائج الدراسة
  .معاملتهم 

 )2007(دراسة غادة حجازى  6-1
 فاعلیة البرنامج االرشادي في خفض حدة االساءة الوالدیة للطفل : عنوان  
 هدفت الى التعرف على مدى فاعلیة برنامج ارشادى فى خفضى حدة االساءة الوالدیة : الهدف

و مدى معاناتهم من للخبارات المسیئة  األطفالوالكشف عن الضروف فى درجة تعرض . للطفل
  .الیهم من قبل والدیهم مشكالت النفسیة والسلوكیة جراء اساءة

 طفل)15(وتكوین عینة الدراسة من  :الحاالت  
 استخدمت ادوات الدراسة وهى مقیاس المشكالت السلوكیة لالطفال و برنامج ارشادى : االدوات  
 دراسة عیادیة مقارنة ( المنهج العیادي :  المنهج المستخدم (  
 وجود مشكالت سلوكیة لدى االطفال :  لنتائجا.  

 )2011 (سنة زوقي فریدة دراسة مر  2- 6
  جرائم اختطاف القاصر : عنوان  
 الوصول الى الجرائم التي لها عالقة باختطاف القاصر :  الهدف 
 حاالت  7:  الحاالت 
 استبیان : االدوات المستخدمة 
 منج اكلنیكي : المنهج المستخدم 
 ارتبط اختطاف قاصر بجریمة االغتصاب ، وجود عصابة للمتاجرة باالعضاء : نتائج البحث

  . البشریة في الجزائر 
 2015.دراسة هارون، رانیة  6-3

 اثار العنف ضد االطفال: عنوان  
 العینة) عنابة ،وهران ،الجزائر العاصمة(ت الكبرى افي الوالی اثار العنف ضد االطفال: الهدف :

  طفل متمدرس  1281
 الوصفي المنهج : المنهج المستخدم  
 تعرضت الى مختلف اشكال العنف خالل الثالثي االول  1281فقد بینت الدراسة ان  :النتائج

ات على شخصیة و على التحصیل ستتعلق باالعتداءات الجنسیة و اثارها غلى الطفل و انعاك
 .الغرباء ،االقارب ،ل بالطفل المعنف من طرف الوالدینالدراسي و كیفیة التكف

  : التعقیب على الدراسات السابقة
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العینة  ،تي تطرقنا الیها فیما یخص المنهجمما یلي سوف نعرض تقیبا حول الدراسات السابقة ال
  :  إلیهاالنتائج المتوصل أدوات، و 

لقد اتبعت الدراسات السابقة مجموعة مختلفة من المناهج تمثلت في المنهج االكلنیكي حیث اشتركة 
كذلك استخدت مجموعة من  والمنهج الوصفي االحصائي،) حجازي  منال الشیخ من غادة ( فیها كل

االدوات المختلفة بین المقابلة و مقاییس اما بالنسبة للعینة مهناك فروق في اختیار العینة من حالة الى 
    عدد كبیر من الحاالت كل حسب ما یخدم الموضوع، و قد توصلت دراسة  كل من مرزوقي فریدة 

 . ن في اعراض الصدمة لحوادث مختلفةتبایاالطفال  و  محمد الى ان هناك اثار العنف علىامال و 

  :   التعریف بالمصطلحات- 7

حادث عنیف قابل لشن اضطرابات جسدیة ونفسیة تؤثر على بنیة الشخصیة  " :النفسیة الصدمة 7-1
ن لم تكن هذه اآلثار یمكن اعتبارها أزمة عارضة وتكون دائما متبوعة بمجموعة من  ٕ  االضطراباتوا

عدم االستقرار : النفسیة والجسدیة التي تكون غالبا مستمرة وتعرف بأعراض ما بعد الصدمة وأهمها
  ) N.Sillamy,1996(  نفسي، فقدان الذاكرة، النكوص إلى مرحلة طفولیةالضعف، العیاء ال

بشكل مفاجئ وغیر  الطفلهي حادث عنیف وقوي ومرعب تعرض له : اجرائیاوتعریف الصدمة النفسیة 
  نفسيال یتسبب في ظهور مجموعة من االعراض على المدى القریب وتظهر على المستوىمتوقع، 

  .  والمستوى االجتماعي للطفل المستوى الفیسیولوجيو 

انتزاع شخص من بیئته و نقله الى بیئة اخرى حیث " یعرف االختطاف قانونیا : الطفل المختطف 7-2
  .)30.،ص2013عكیك،(" یخفى فیها عن من لهم الحق في المحافظة على شخصه 

  . لالختطاف اهو یمثل حاالت الدراسة الذین تعرضو :  اما جرائیا 

    



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ماهیة العنف- -1
  مفهوم اإلختطاف -2

 خصائص اإلختطاف -3
 ركان اإلختطاف -4

 عوامل إنتشار خطف األطفال -5
 عقوبة اختطاف قاصر  -6

 اإختطاف قاصر جرائم لها صلة بجریمة  -7
 هدلف اختطاف قاصر  -8

 مخطط اإلنذار إلختطاف األطفال -9
  أثر صدمة اإلختطاف على الطفل -10

  

  



 إختطاف األطفـال                                                                                                 :الفصل األول
 

 
10 

  :  تمهید

، اذ انها اشعلت الراي العام من الجرائم الدخیلة في المجتمع تعتبر ظاهرة اختطاف االطفال في الجزائر
،كما صارت محل اهتمات الكثیر من العلماء والباحثین في مختلف سواء على الصعید المحلي او العالمي 

سلبیة  نفسیة  التخصصات، الن عوامل واسباب االختطاف تنوعة  لما تنتجه هذه الظاهرة من اثار
  . الخ على المجتمع عامة والفرد خاصة وهذا ما سنتطرق الیه في هذا الفصل... ،اجتماعیة، عالئقیة 

 1   ماهیة العنف 
 فهوم العنف م 1-1

هو سلوك غیر سوي سواء ظاهر او خفي  مباشر او غیر مباشر مادي او معنوي  :النفسيفي علم 
میكانیزم یستخدمه ة سواء كانوا االقارب الغرباء وهو وسیل باآلخریناو  باألخربالنفس او  ىاالذ إللحاق

الذات عندما  تأكیدوتحقیق القدرة و وب من الشعور بالفشل او بالعجز ویعتبر وسیلة للتعبیر الفرد للهر 
تدهور القیم ووجود خلل في الجهاز التنفسي فیخلق لنا صراع واالحباط و  باألمانیفقد الفرد الشعور 

ینتهي و                  بالطبع على الوجه والسب الضرب فیبدأبسیط او عنیف وقد یتكور العنف 
  ) 14 .ص،1992 ،ارندت(بالقتل او الشروع فیه 

د مجموعة من النظریات تأثر العنف على االفراد في ردود افعالهم و سلوكانهم كتعبیر عن رفض تؤك
                 بان االنفعاالت السلبیة، مشاعر "نظریة بركوفیتش : االساءة التي وجهة لهم و من بین هذه النظریات

یكمن  " ایضا أنه تنظریة السما" الغضب والمیوالت العدوانیة هي ردود افعال الفرد إلساءة وجهت الیهو 
  )90,،ص2009العیاش ،( "..تأثیر العنف على سمات  الفرد في استجاباته للموقف وردود افعاله

   . ضده الساءة المعاملة للطفل و العنفانماط  3هناك  :انماط و اشكال العنف ضد االطفال  1-2

                      الشجار ررا ویتمثل في السب والتوبیخ و و هو اقل المستویات ض: العنف اللفظي 1-2-1
 االستهزاء بمشاعر االخرین والعصیان و 

االیذاء  إللحاقو انما مقصودة  ،هي اصابة للطفل ال تكون ناتجة عن حادث: العنف الجسدي 1-2-2
                 والدهس او لكات بالجسم او لخنق والعض ،به و تكون اما خدمات او خدوش او اثار ضربات

 .او الكسور في العظام او الحرق البصقوالمسك بعنف و شد الشعر القرص و 
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اغراض جنسیة  ألجلو هنا یتعمد الشخص الحاق االذى الجنس للطفل : العنف الجنسي 1-2-3
والمواصالت واالماكن المزدحمة و التحرش من قبل  ،التحرش الجنسي في الشوارع،اب كاالغتص

 .من خالل اجبار االطفال على ممارسات جنس متنوعة ،ارباب العمل 

اء النفسي الذي ذمجموعة من صور االی  Bassared hardاستخدم : العنف االنفعالي 2-4- 1
 : یظهر في االشكال االتیة

 وهو نوع من التصرف یجمع بین النقص والذل فمثال یرفض احد الوالدین مساعدة الطفل : االزدراء
  او رفض الطفل  نفسه وقد ینادیه باسماء بشعة 

  یتمثل بالتهدید واالیذاء الجسدي للطفل والتخلي عنه اذا لم یسلك سلوكا معینا او بتعرض : االرهاب
  تركه بفرده في حجرة مظلمه الطفل للعنف او التهدید من قبل اشخاص بحبهم و 

  وهو عزل الطفل عن من بحبهم او ان یترك بمفرده لفترات طویلة وربما یمنع من :  العزلة
  التفاعالت مع الزمالء او الكبار داخل و خارج العائلة 

 ویتضمن تشجیع الطفل على االنحراف مثل تعلیمه سلوكا اجرامیا او تركه مع : االستقالل والفساد
  خادم او تشجیعه على الهروب من المدرسة او االشتراك في االعمال الجنسیة 

  ویتضمن اهماال لمحاوالت الطفل التفاعل مع الكبار مثل اللمس : االهمال لردود االفعال العاطفیة
  ن هنا یشعران الطفل انه غیر مرغوب فیه عاطفیا و الكالم و القبلة و الوالدی

 حدوث  مله الوالدان بما یتسب فيوهو حالة ما یترك الطفل غالبا وحید لمدة طویلة او یه: االهمال
  مشكالت انفعاالت او صحبة للطفل 

                  و یتمثل في معاناة الطفل من الجوع و البنیة:  العنف الصحي او االساءة الصحیة 2-5- 1
 .هرعایس غیر المناسبة و یشعر الطفل نتیجة لذلك بعدم وجود احد بوالهزیلة و استعمل و المال

وهو ادخال االطفال الى عالم الشغل بالقوة و استغالل ضعف  االدراك : عمالة االطفال 2-6- 1
و قدرة على السیطرة و السلطة علیهم بدال من االنتظار الى حین حصول الفئة االجتماعیة  ، لدیهم

و الفكري الذي یمنحها الفرصة لكي  االجتماعي و ، النفسي  التأهیلعلى نصیبها من  ، المهمة
 .الدولیة قدرت من ادراج هذه الفئة الى سوق العمل التشریعاتعلما ان  ، یصیرا عنصرا فعاال

هو سلوك عدواني ینتج عن وجود عالقات قوة غیر متكافئة في اطار : ف االسريالعن 2-7- 1
داخل االسرة و یعد من المشكالت الرئیسیة التي ظهرت في  ، و الرجل المرأةنظام تقسیم العمل بین 

و قد تتضمن العنف االسري انماط مختلفة من العنف  اما العنف االسري ضد  الحدیثالمجتمع 
 ة ما یكون رد فعل عدواني اتجاه سلوك قام به الطفل تعبیرا عن رفض اما سلوكاالطفال وهو عاد
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  : أثار العنف على االطفال 1-3

               یؤثر العنف على العنف على االطفال وینعكس على الجوانب االنفعالیة والسلوكیة والتعلیمیة  
  : واالجتماعیة كما یلي 

االطفال اللذین یتعرضون للعنف یعانون من انخفاض : آثار العنف من الناحیة االنفعالیة 3-1- 1
الثقة بالنفس ومشاعر االكتئاب وردود فعل سریعة والتوتر الدائم، والشعور بالخوف وعدم االمان و 
عدم الهدوء و االستقرار النفسي مما یؤخذه الدراسات العیادیة ان الطفل الذي یمارس علیه العنف 

قلیل التاثیر باالحداث التي یعایشها و التي تستثیر انفعال  باستمرار یتبلد الحس لدیه و یصبح
االخرین ممن لم یمارس علیهم العنف كما یتولد لدیهم االحساس بالعدونیة نتیجة لمشاعر  العجز 

 .مدة مرة بعد هالخوف والترسخ
           االطفال الذي یتعرضون للعنف یتسم سلوكهم بالالمباالة: من الناحیة السلوكیة 3-2- 1
والممتلكات في المدرسة  قد یقومون بتحطیم االثاثزائدة واحیانا یمارسون السرقة والكذب و العصبیة الو 

التفكیر بالحیوانات كما ان كالمهم یتسم بالعنف المبالغ فیه كما انالطفل الذي واشعال الحرائق و 
هم وبخاصة ن تعامل معیمارس علیه العنف وهو صغیر سیمارسه هو الحقا مع عناصر البیئة مع م

هذا ما یسمى بالتقمص بالمعتدي مم یعني ان العدوانیة ستعزز لدیه وتصبح مع زوجته واطفاله و 
 ) 133.ص،2009،العیاشي(سلوكه و  متأصلة في شخصیة

االستاذة نجاة الیسنوسي ان االثار التي یولدها العنف على االطفال  ترى  :االثار النفسیة 3-3- 1
 : تبرز فیما یلي

 لتعامل االیجابي مع المجتمع واالستثمار االمثل للطاقات الذاتیة والبیئة للحصول عدم القدرة على ا
  . على انتاج جید

 العالقات االجتماعیةیاة االسریة والدراسة و العمل و اع من الحبعدم الشعور بالرضا و االش. 
 متقبال نفسهو  بحیث  تهفرد ان یكون اتجاهات سویة نحو ذایع ال یستط. 
  مواجهة التوتر والضغوط بطریقة ایجابیةعدم القدرة على .  
  و اكتئابأعدم القدرة على حل المشكالت التي تواجه الفرد دون تردد . 
  الخوف التقدیر  ،االكتئاب: خرىأعراض ألى إضافة إال تحقق للفرد االستقاللیة في تسیر امور حیاته
 ،تأخراضطرابات في النطق  ،حباطاإل،الضغط النفسي  ،االستحواذ ،مشكالت التغذیة، متدني للذاتلا

 ،اضطراب النوم  ، الالإراديالتبول  ،ضعف الثقة بالنفس ،العزلة ،الجنوح،العدوان المضاد ،نمو الذكاء
االستعاب اللفظي  تأخر ،الشرب من المدارس ،الهروب بالمنزل ،الشعور بالذنب

  ) 141.ص،2001،العقاد(



 إختطاف األطفـال                                                                                                 :الفصل األول
 

 
13 

مما الشك فیه ان االسراف في استخدام العقاب لدى : اثار على التحصیل االكادیمي 3-4- 1
االطفال من شانه ان یعوق من عملیة تكوین االنا االعلى عند الطفل اما یمثل الضمیر و جهاز 
القیم و یجعل من الطفل انسانا یفتقر الى الرقابة الذاتیة و یخشى العقاب العاجل و یرهب السلطة 

االطفال الذین یتعرضون للعنف من انخفاض مستوى النتباه و طالما كانت حاضرة امامه كما یعاني 
القدرة على القدرة مما یؤدي الى هبوط في مستوى تحصیلهم االكادیمي وتاخر وغیاب متكرر عن 

  )134.ص ،2008،العیاشي (المدرسة و عدم القدرة في المشاركة في االنشطة المدرسیة 
  : االثار الصحیة 3-5- 1
  الضعف و االحساس بالعباء بسهولة 
 والحك والطفح الجلدي المزمن  نانتفاخ اسفل العی 
  كثرة االصابة باالسهال 
  الجروح و التشققات و التمزقات الملتهبة 
  االمراض غیر المعالجة 
  عدم استجابة الوالدین لشكوى الطفل من االالم او المرض سوء التغذیة 
  11.ص ،2011،مجسد(االحساس الدائم بالجوع (  
  : مفهوم اإلختطاف 2

أي اخذ الشیئ بسرعة،و خطف خطفا أي مر سریعا،و . كلمة الخطف تعني اإلستالب:لغة 2-1
، 1997ابن منظور، .( واختطف الشیطان السمع اي استرقه .خطف البرق البصر اي ذهب به

 )279. ص
  .)20البقرة االیةسورة (" یكاد البرق یخطف ابصارهم "  :شریعة االسالمیةال علم  في  2-2

والخطف للبصر اخذه یسرعة وجاء ایضا . یعني یذهب یها و یستلیها من شدة ضیائه و نور شعاعه
اي تاخذه یسرعة و خطف الشيء یخطفه خطفا اخذه في سرعة وقوله " فتخطفه الطیر: " في قوله تعالى

  . )57سورة القصص االیة (. اي تنتزع منها بسرعة" نتخطف من ارضنا " تعالى 
لذلك تم ادراجه .ختطاف القاصر او الخطف بشكل عاماء عقوبة واضحة لجریمة االتافت صدرلم ی 

 ،بهنسي(.احداثتها ف واضح لجریمة االختطافتحت عدد من المصطلحات فال یوجد في كتب الفقه تعری
    )124 .ص،1983

شملت كل انواع الجرائم التي كن اجتهد بعض الفقهاء المعاصرین و أدرجوها ضمن مفهوم الحرابة التي  ال
) االختطاف،القتل،االرهاب،االغتصاب،المال سلب(في الطریق بغض النظر عن الدافع تقع 

  ) 125 .ص، 1983،بهنسي(
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دون سن التمیز سرقة وبناءا علیه  األطفالضموا جریمة االختطاف الموالید و  آخرینهناك  أنكما 
جریمة االختطاف مزال لم یذكر عقوبة  أنى لكل الفقهاء عكن اتفق  ال. تكون العقوبة هي عقوبة السرقة

 .ص،1983،بهنسي(. تقتضیه المصلحة درها حسب ماقی أنالرسول فعلى الحاكم ته سنفي كتاب اهللا ول
129 (  

   تهتم مجموعة فروع علم النفس :  علم النفس 2-3

 بتهمة الخطف و انفعاالتهم ومین یهتم بدراسة الجانب النفسي للمجر :  علم النفس الجنائي في 2-3-1
  ) 5.ص 1975،عبد الستار( .غرائزهم و مدى تأثیرها على السلوك االجرامي للفرد

یهتم بدراسة االختطاف كظاهرة اجتماعیة السویة في حیاة المجتمع : االجتماع الحنائي في علم 2-3-2
  )6.ص، 197عبد الستار، .(تتأثر بالظروف التي یعیشها االنسان او تحیط به 

ویهتم بدراسة طابع المجرمین  و یدرس المظاهر العضویة : علم االنثربولوجیا الجنائي في  2-3-3
والنفسیة للمجرمین بدراسة تكوین اجهزتهم الدد أو التحایل أو شرع في اخلیة، وكیفیة اداء هذه االعضاء 

االنساني، وتتناول كذلك الدراسة والجهزة و لوظیفتها وفي االفرازات الغدد ومدى تأثیرها على السلوك 
تبن عالقة هذه ى استجاباته للمؤثرات الخارجیة و النفسیة للمجرم تحلیل عواطفه وأخالقه وغرائزه ومد

  )10.ص ، 1975، عبد الستار(. المظاهر العضویة والنفسیة بالجریمة

حد وال یوفق او یحتجز اال ال یتابع أ" 47في المادة  التشریع الجزائريحیث یقر : في علم القانون  2-4 
كذلك ورد عقاب الخطف في أكثر من "  في الحاالت المحددة بالقانون وطبق الأشكال التي تنص علیها 

  .) 213ص  ،1978(ج .ع .ق  293ج والمادة .ع.ق 292مادة 

تنص على  1975/ 06/ 17المؤرج في  45 -75 باألمرقانون عقوبات جزائري قبل إلغاء  322المادة 
سنوات  كل من خطف او ابعد قاصرا لم یكمل الثامن عشرة من  10الى  05انه یعاقب بالسجن من 

   ) 214ص  ،1978(عمره بالعنف أو التحایل أو شرع في ذلك 

  :خصائص جریمة اختطاف قاصر -3

جوعة من موالظواهر االجتماعیة ب األخرىعن غیرها من الجرائم ر جریمة اختطاف قاص تتمیز
واخطر الجرائم خاصة وان اكبر الضرر یعود على القاصر مما  أبشع نالخصائص تمكنها بان تكون م

هامل ( .وخالل فترة االختطاف وبعد االختطاف في حالة نجاة الضحیة أثناءصدمة  أثاریؤدي الظهور 
  ) 211.،ص  2013،
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یتمیز بالسرعة في التنفیذ حین ان سرعتها  أكثر الجرائم الذيیعتبر االختطاف من : سرعة التنفیذ 1- 3
د فالمختطف او الجماعة یركزون على سرعة القیام بهذه  15تنفیذها اي الجریمة ال تتجاوز 
، 2013، هامل( .یعرف المجتمع منهم  یكتشف جریمتهم و ال الخطوة لتفادي الشبهات و ال

  )212.ص
حها ابهدف إنج. المختطفنا بالتخطیط المسبق للعملیة و المحكم یقوم : التخطیط المسبق للعملیة  2- 3

و قد یستمر التخطیط . و الوصول إلى المبتغى و یكون إتمام العملیة حسب الخطة المدروسة 
. للعملیة ساعات ، ایام ، و حتى شهور و ذلك حسب ما تتطلبه العملیة و االهداف المرجوة منها 

  )3. ص، 2014 ،مصابیح( 
جرائم االختطاف تعتبر من أكثر الجرائم ضرر :  ائم أكثر ضرر معنوي على الضحیةالجر من  3- 3

یتصور وقوع هذه الجریمة دون إلحاق الضرر بالمخطوف ، كما أن هذه الجریمة ذات  ال ألنه
نتیجة مادیة ناتجة عن الطفل االجرامي الصادر نت الجاني و هذه النتیجة هي اضرار بالمجني 

كما ان الضرر الواقع . عن مكانه او تحویل مكانه رغما غنه و دون اختیاره  علیه و ذلك بابعاده
على المختطفین یلحق بهم في حریتهم او سالمتهم الجسدیة ، وما ینتج عن فعل االختطاف من 
نتائج مادیة تمثل اضرار  بالحق المعتدي علیه محل الحمایة القانونیة و هي تتجلى بوضوح في 

خاص و جرائم اختطاف وسائل النقل و علیه فان جرائم االختطاف من جرائم االجتطاف االش
  .اكثر جرائم الضرر 

فال یمكن ما من المجتمعات و هي بدینة االغراض و تعني : ة ییتمیز االختطاف بالقصد 4- 3
و تكون . باالغرض االهداف و النوایا التي یسعى لتحقیقها الخاطفون من خالل هذا الفعل 

  )4.ص، 2014،مصابیح( .حددة بدقة مسبقة  االهداف و النوایا م

اركان الجریمة هي العناصر االساسیة التي یستلزم وجودها كي تعود هذه : اركان جریمة الخطف 4
  :الجریمة متحققة قانونیا وهي ذات طبیعة مختلطة و تتكون من

من نتائج و  األفعالتؤدي هذه  ویتمثل بالفعل الذي یصدر عن مرتكب الفعل وما: الركن المادي 1- 4
 . أثار

تتمثل في ما یدور في نفس مرتكب الجریمة من قرارات و خواطر تدور :  الركن المعنوي 2- 4
مخیلته و ادارة تدفع االنسان للقیام بالجریمة، وهنا یستلزم توافر ركن مهم و هو ما اطلق علیه 

 : فقهاء القانون الركن المفترض، ویكتسب الفعل هذه الصفة اذا توافر فیه امران
، كمال( .یجب ان یخضع الفعل لنص تجریم یقر فیه القانون عقابا لكل من یرتكبه 2.1- 4

  )  40 ،ص2012
اذا ان اسباب انتقاء التبریر شرط من شروط بقاء الفعل  : عدم الخضوع الفعل الي مبرر 2.2- 4

مختطفا بصفة غیر شرعیة و التي اسبقها علیه النص التجریمي فاننا هنا عندما ندرس جریمة 
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و تعدیالته و قانون  1961لعام  111مستندة على نص في قانون الجرائم و العقوبات رقم جنائیة 
انین صفة التجریم لكل فعل من االفعال التي بها صاحبها لغرض و مكافحة االرهاب ووضع هذه الق

القیام بجریمته و كذلك اي صورة من صور المساعدة و االشتراك و غیرها من االفعال االخرى 
ي الى حدوث و تحقیق هذه الجریمة كما ان القانون قد حدد العقوبة الالزمة لكل حالة من التي تؤد 

  )  41.ص، 2012،كمال ( . الحاالت السابقة 
  : نتشار خطف االطفالاعوامل  -5

ال تخلوا اي جریمة و مهما كانت درجتها من عامل نفسي مؤثر على الجاني : عوامل نفسیة 1- 5
فهذا السلوك المرضي والذي یدرج ضمن قائمة الالسواء، والذي یرتكبه الجاني ویخلق لدیه 

و . تكون حسب رأیه منطقیة ووجیهة األخیرةتصورات ذهنیة تدفعه للقیام بهذه الجریمة و هذه 
  : اعدة في انتشار خطف االطفال هيمن العوامل النفسیة المس

 : سمینقو ینقسم الى : االختطاف االنتقامي 2- 5

یكون خاصة عندما یكون خاصة عندما یكون احد االبوین اجنبي : اختطاف االباء البنائهم 2-1- 5
  فیقوم االب او االم باختطاف ابنه و ارجاعه معه الى بلد احد الوالدین 

الخ یقوم الجاني باختطاف ,,,, المشاكل االجتماعیة، مالیة، یكون في  حالة : اختطاف االطفال 2-2- 5
  .وذلك من اجل قهر االولیاء وابتزازهم. الضحیة االسهل وغالبا ما یكون الطفل

وهي من ابشع العوامل وراء جریمة خطف االطقال وذلك راجع الى ترتجع : االشباعات الجنسیة 3- 5
تطاف طفل اما باالعتداءالجنسي ، االغتصاب، نسبة الزواج وغالء المعیشة فیقوم الجاني هنا باخ

  و غالبا ما یقتل الطفل 
  االدمان او التبعیة الصیدالنیة  4- 5
واحداث  اآلخرین إیذاءوهذا فقط من اجل حب : و المضادة للمجتمعأالشخصیة السیكوباتیة  5- 5

  . كثرأالمتعة النفسیة و الشعور بالراحة 
عمال العنف والجریمة ترتكب من طرف افراد یتمیزون بالغرور أهناك بعض : الغیرة والغرور 6- 5

 ) 5.،ص 2014 ،مصابیح(. یجعلهم شغوفین بممارسة العنف بحكم مركزه 
نقصد بالعوامل االجتماعیة البیئیة او الظروف التي تحیط بالشخص منذ : العامل االجتماعي  7- 5

من مجتمع  ابتدءابعالقته مع غیره من الناس في جمیع مراحل حیاته  األمربدایة حیاته، ویتعلق 
   )212.، ص2014،هامل( . مرورا بالمدرسة والجماعة اللعب والرفاق األسرة

فالوسط الذي ینحدر منه الجاني یلعب دورا كبیرا قي نشر جرائم عدة منها : التنشئة االجتماعیة 7-1- 5
  اختطاف االطفال فكاما كانت التنشئة امتدنیة من ناحیة التربیة و االخالق كما زاد مستوى الجریمة 
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غیاب الوالدین یكون عامل رئیسي في اختطاف االطفال فغیاب الوالدین بالنسبة للجاني  :الطالق 7-2- 5
الحرمان العاطفي، كل هذه العوامل على عامل  ي، النضج، العنایة، االمن، الحرمان،غیاب الوع

في تزوید الجاني بارتكاب الجریمة اما الطفل الضحیة فغیاب الوالدین نتیجة الطالق او االنشغال 
  .بالمشاكل العائلة فیتیح عنه كثیر من االحیان اختطاف ابنائهم واختفائهم تماما 

و هذا راجع الى الفقر فالطفل الذي یعمل في سن مبكرة یكون اكثر عرضة  و :  عمالة االطفال  7-3- 5
  .متعددة  ألغراض اختطافهضحیة سهلة المنال للجاني ، و 

أصبح التطور التكنولوجي عامل ذو حدین فالسیارات مثال أصبحت عنصرا :  التقدم التكنولوجي 8- 5
   التخدیرة كالمنومات و ف على ذلك الملزمات الطبیعاألطفال ض اختطافأساسي في 

األطفال الذین تكون عائالتهم غنیة و من  اختطاففنسبة للضحیة عادة ما یتم : العامل االقتصادي  9- 5
 2014،هامل(  طبقة راقیة أما الجاني فتكون الفقر بهدف االبتزاز و طلب الفدیة وراء خطف االطفال

  )213.،ص

فالطفل نظرا لقلة . تجعله ضحیة سهلة المنال و في االخیر لیمكن ان نتجاهل ان للضحیة سمات 
تخلوا من هذه  وعیه و إدراكه لما یدور من حوله یجعله ضحیة سهلة فجریمة االختطاف األطفال ال

  .العوامل إذا لم نقل كلها 

  : في القانون الجزائري عقوبة إختطاف قاصر 6

إن جریمة عقوبة االختطاف من الجرائم الخطیرة التي مست سالمة جسم االنسان لذلك وضع لها -6-1
المشرع ترسانة من النصوص القانونیة لمجابهتها ، و قد تنوعت العقوبات التي وضعها المشرع الجزائري 

را لم كل من خطف أو ابعد قاص:"  326و هذا جاء في نص المادة  من إكراه بدني و غرامات مالیة
یكتمل الثامنة عشرة و ذلك بغیر عنف أو تهدید أو تحایل أو شرع في ذلك فیعاقب بالحبس لمدة سنة الى 

  " دج  2000الى  500سنوات و بغرامة مالیة  5
دج  5000الى  500یعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة مالیة من : "328كذلك في المادة  6-2

وم بتسلیم قاصر قضي في شأن حضانته بحكم مشمول بالنفاذ المعجل االب او االم او شخص اخر، الیق
او بحكم نهائي الى من له الحق في المطالبة به، وكذلك كل من خطفه ممن وكلت الیه حضانته او من 
االماكن التي وضعه فیها او ابعد عنه او عن تلك االماكن او حمل عیره عن خطفه حتى و ان وفع ذلك 

سنوات اذا كانت اسقطت السلطة االبویة عن الجاني   3و تزداد عقوبة الحبس الى . بغر تحایل او عنف
اذا وقع : "  293و في حالة تعرض الشخص المختطف لتعذیب و هذا یبدى جلیا وواضحا في المادة . 

یعاقب الجناة بالسجن  تعذیب بدني على الشخص المختطف او المقبوض علیه او المحیوس او المحجوز
   ) 84.، ص2006( .المؤبد
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  جرائم لها صلة بجریمة اختطاف القاصر  -7

وتعتبر السرقة مرض او اضطراب غیر سوي عند الفرد  فهي لدیها مرادفات كثیرة : السرقة 7-1
واشهرها، الكلیتومانیا اي مرض السرقة فهي عدم قدرة الفرد على التوقف عن هذا التصرف و 
الهدف منه الحصول على االثارة الفوریة و اللذة االنیة فالفرد هنا  ال یستطیع السیطرة على رغباته 

  ) 7.،ص2004كمال، ( . و مراقبة نزواته الجامحة 
  اوجه التشابه بین الجریمتین  

  .كلهما لدیهما تأثیر نفسي على الفرد  -
  .ان كالهما یأخذ في الخفاء  -
  . كلهما التأخذ العملیة اكثر من ساعة ان لم نقل دقائق محدودة  -
كلهما تقومان على االخذ فالجاني في جریمة السرقة یقوم بأخذ المال و في جریمة االختطاف  -

  .یقوم بأخذ المخطوف 
  اوجه االختالف بین الجریمتین  

الخ على عكس االختطاف الذي یكون .... مثل المال سیارات  لألشیاءالبا ما تكون غالسرقة  -
 . فقط  باألشخاصمحصورا 

تأثیرا من الناحیة النفسیة على الفرد ، سواء المخطوف و أفراد عائلته  جریمة االختطاف اكثر -
  . على عكس السرقة التي عادة ما تكون اشیاء مادیة  

تختلف الهدف االساسي بین السرقة و االختطاف فالهدف الرئیسي من السرقة المال ، اما  -
  )123.،ص2012،نجم(. االختطاف تأثیره معنوي و نفیب اكثر من مادي 

هو تالعب نفسي بمشاعر الفرد ، بالتهدید و انواع مختلفة من العقاب یوقعها  :جریمة االبتزاز 7-2
اذا لم تقدم لي " یقول باود ریالرد .شخص ما على اخر قریب منه في المحاولة على السیطرة على سلوكه 

 https://arwikipedia.org/wiki/ 18:30 .كذا فانت المسؤول عن انهیاري 

  أوجه التشابه بین الجریمتین  
نفسیة على الفرد  من خالل  أضرار تقل جریمة االبتزاز باالختالف عن الجرائم االخرى و من ال -

  شيء على الفرد مثا ما هي جریمة االختطاف  ىاغلتهدید وعادة یكون هذا التهدید مقابل 
التصورات الذهنیة الخاطئة التي یعتقدها الجاني في كال الجریمتین ان لدیه االشباعات النفسیة و  -

  .الحق في الشيء الذي یقوم به و انه مغدور
  اوجه االختالف بین الجریمتین  

  االبتزاز یكون مقابل المال عادة و التنتهي بالقتل، على عكس الخطف یكون مقابل احداث
  .من الضحیة اضرار وانتقام  و غالبا مایتخلص الجاني



 إختطاف األطفـال                                                                                                 :الفصل األول
 

 
19 

 تختلف عقوبة االبتزاز عن عقوبة االختطاف القاصر .  
هي سلوك غیر سوي یقوم به مجموعة من المجرمین ) االطفال(جریمة االتجار باالشخاص  7-3

بیعهم مقابل مبالغ مالیة ضخمة  بإبعاد أطفال عن بیوتهم وأخذهم خارج البلد األصلي لهم و
تجنیدهم في عالم الرذیلة والدعارة، بیع المخدرات، واحیانا بیع اعضائهم كالكلى، القلب، القرنیة و 

وتجرید االطفال من االخالق والقیم بحیث یعملون على تكوینهم بشخصیات . الخ .... 
  .سیكوباتیة بدرجة اولى و انا اعلى منعدم 

  اوجه االختالف بین الجریمتین  
، على عكس االختطاف یمكن ان یرحع لألطفالالتجار بالبشر دون رجعة تكون جریمة ا عادة ما -

  . ألهلهالطفل 
عند ادماج االطفال في عالم الرذیلة هنا الهدف الوصول الى عالم شخصیة سیكوباتیة منعدمة  -

اما االختطاف الذي یكون غالبا من اجل . الضمیر لفعل اي شيء مقابل الوصول الى مبتغاهم 
  .االنتقام 

الن االولى یتمسك . الضرر النفسي الذي یكون في جریمة االختطاف اقل من االتجار باالطفال  -
 . الطفل بامل العودة الى االهل ، اما الجریمة الثانیة نادرا ما یتم لنقاذ االطفال من هذه الجریمة 

  ) 126. ،ص2012نجم ،(

  :اهداف اختطاف االطفال  -8

یكون الهدف من اختطاف االطفال هم ابتزاز الوالدین خاصة و ان كان من من طبقة  غالبا ما 1- 8
  غنیة او برجوازیة بهدف الحصول على المال او اغاضتهم 

الجنسي بهدف الحصول على اللذة الجنسیة و غالبا ما یكون  المعتدي على الطفل قد  االعتداء 2- 8
  . مبكر من عمره  تقمص بالمعتدي و تعرض سابقا العتداء الجنسي في وقت

 . االنتقام من االولیاء خاصة اذا كانت هناك مشاكل بینهم فیكون الطفل نقطة ضعف الوالدین  3- 8
  ) 213.،  ص  2014،هامل(.القتل و االتجار باعضائهم خاصة الكلى و القلب  4- 8

  مخطط االنذار الختطاف االطفال  -9

لین التصاعدیین بخصوص و المسؤ  یهدف الى النظام العملیاتي المفصل كما سیأتي الى تنویر 
من اجل تفادي عدم فعالیة مخطط االنذار الواجب بقائه استثنائیا لیكون . االجراءات الواجب اتخاذها

  . فعاال

حیث تكاد ان تصبح ظاهرة اجتماعیة تنتج  2012بعد اثبات وجود تفاقم لظاهرة االختفاءات منذ  :الغرض
من طرف الجزائریین و حسب دراسات اجتماعیة التي قامت عنها موجة سخط و نكران على نطاق واسع 
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هروب ( من حاالت االختفاء المسجلة وهمیة  % 70بها مدریة االمن الوطني لحاالت االختطاف تبن ان 
  .) من المدرسة ، مغامرات عاطفیة

ي في التي هزت الرأي العام وأشغلة شبكات التواصل االجتماع 2003حالة اختطاف منذ  23بینما سجلة 
كما اتت حاالت تورط االقارب في أصل النزاعات . تمكن تحریرهم من قبظة مختطفیهم أطفال 6حین 

  .العائلیة، االنتقام ، ومن اجل طقوس الشعوذة

من قانون االجراءت الجزائیة و  17یتضمن مخطط االنذار الوطني كاسا قانوني یستند الى احكام المادة 
حیث . المتعلق بحمایة الطفل 2015جویلیة  15المؤرخ في  15 / 12من القانون  47كذلك المادة 

یسمح لضابط الشرطة القضائیة اللجوء الى وسائل االعالم من خالل التحریات والتحقیقات بخصوص 
  . طفال حاالت االختطاف او اختفاء األ

ه من اجل جراءات الجزائیة یسمح لضابط الشرطة القضائیة التوجمن قانون اإل 17من خالل المادة 
ن تساعد خالل التحریات الجاریة كما یستطیع أو الشهادات التي من شأنها أالحصول على المعلومات 

بناء ا على  اذن كتابي من طرف وكیل الجمهوریة المختص اقلیمیا ان یطلب من اي عنوان او لسان او 
  . متابعتهم و صورة تخص أشخاص یجرى البحث عنهم أو أوصاف أو أسند اعالمي نشر شعارات 

المذكور سابقا على انه في حالة اختطاف طفل یمكن لوكیل الجمهوریة ان یطلب  47كما تنص المادة 
وصاف او صور تخص الطفل المعني أشعارات أو إعالمي نشر إمن اي  عنوان او اي لسان او سند 

  . یة شهادات من شأنها المساعدة في التحریات و االبحاث الجار إقصد تلقي معلومات او 

خصائي نفساني أثناء البحث حتى یستطیع أتتحرك مصالح االمن دون تقید باالضافة الى ضرورة وجود 
 )12. ص  2016(.ذي غالبا ما یكون في نفسیة مزریةیضبط االمور بطریقة صحیحة ومساعدة الطفل ال

  اثر صدمة االختطاف على االطفال   -10

على الطفل كغیرها من الحوادث الصدمیة االخرى فمن اثار التي تترتب  وأثارهاال تقل صدمة االختطاف 
 أهدافجراء االختطاف والمنعكسات الصدمیة وخیمة خاصة اذا كان العنف النفسي و الجسمي هدف من 

االختطاف فتبن التقاریر النفسي لدى الحدث الصدمي، جراء االختطاف ان لم یتم التكفل بها بها ختما 
  . راب یصعب التحكم به في المستقبلستؤدي الى اضط

من االطفال استعمل معهم العنف اثناء االختطاف ترتب  % 14ان ) الجزائر (  اإلحصائیات أكدت
 50علیهه اثار التبول الالرادي ، القلق ، الخوف الهستیري، عدا الحالة النفسیة السیئة لالباء اذ تبین ان 

واخرون ینقلون القلق الطاقة السلبیة . اذا لم یرجع اوالدهممن االباء یصابون باكتئاب شدید خاصة   %
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 األطفالخاصة الذین كانوا مختطفین كالهتمام المفرط، االضطرابات السیكوسوماتیة، اما  عن  ألطفالهم
  .ضعف الذاكرة، والتذكر، االرتباك، االفكار الدخیلة، الحرمان العاطفي : فعلى المستوى المعرفي

رق، انعدام الثقة باالخرین، انعدام التلذذ و االستمتاع التبول الالرادي، اال:  على المستوى النفسي
  . باللحظات الجمیلة ، اظطرابات النطق، كما ان هناك مایكون تفكك للبنیة و ظهور بدایات ذهانیة 

  .الخ ...... االنسحاب، الشعور بالذنب ، عدم الثقة باالخرین : االجتماعي ىالمستو 

.com /ara  /permalink/7858htmt www.essalomomline  

   : خالصة 

من خالل ما سبق نستنتج ان ظاهرة االختطاف في الجزائر من القضایا الهامة التي یجب 
ة یصعب فسیاالهتمام بها على المستوى النفسي لما تحدثه هذه الجریمة من اعراض صدمیة واثار ن

  . التحكم بها في وقت الحق 
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   :تمهید

التي یمر بها  الصادمة  مراحل العمر في حیاة اإلنسان، كما أن للخبرات الطفولة من أهمإن مرحلة   
، فإذا كانت تلك الخبرات ذات طابع مؤلم، أو  األطفال في هذه المرحلة دورًا هامًا في تشكیل شخصیاتهم

ر بصور سلبیة على بناء شخصیة سویة في المستقبل الیه  وهذا ما سنتطرق ، صادم، فإنها قد تؤّث
  .في فصلنا بالتفصیل 
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  مفهوم الصدمة النفسیة -1

و كان یستعمل في   traumatos  ،traumatoمشتق من الكلمة الیونانیة   traumatisme: لغة 1-1
ب حدث خارجي مثل ضربة ، جرح ببس  organismeالجراحة لیدل على حدوث فعل عنیف على الجسم 

  . الخ و لیدل ایضا على اثار هذا الحدث وعلى وظیفته ....، بتر 

الحدث على الجسم  أثار أخرىخارجي ومن جهة  أصلمن جهة عنف : تحمل كلمة صدمة معنى مزدوج
( . لي ثم التحلیل النفسي وقد بقى هذا المعنى مزدوجا عندما نقل الى الطب العق. تقصر او تطول التي قد

  ) 60سعدوني، د س، ص

لیصف  1889سنة  األلمانيالطبیب النفسي « h. oppenheim  » "ابناهایم " فقد ادخل المصطلح 
خالل القرن  ابنهایملقد ادخل . االحداث العنیفة التي تأثر على النفس و تأثر على العصابات الصدمیة

المرجع االساسي في تاریخ  هایمنابر مفهوم الصدمة  النفسیة في علم النفس المرضي، حیث یعتب 19
في سنة   névroses traumatiquesالعصابات الصدمیة  ، فنشر مرجعه حول العصابات الصدمیة 

حالة  42حیث عرض ابنهایم في مرجعه  1884في سنة  thomesتوماس الذي كتبه مع زمیله  1888
  .ةعصاب ناتجة عن حوادث ، و منها انشأ مفهوم الصدمة السیكولوجی

الذي   freudفروید و كذا  الهستیریاهذا المصطلح لیشرح بعض حاالت   charcotوسرعان ما استعمل  
   )61.سعدوني، د س، ص( . حول بعمق هذا المصطلح 

للداللة على  و عموما ان مصطلح صدمة نفسیة یشیر الى : من وجهة نظر التحلیل النفسي 1-2
ظاهرة إختراق وكسر للنفس عن طریق مؤثرات عنیفة وقویة، كما تعمل على خلق تشویه وتغییر في 

  مكونات الشخصیة والعالقات العاطفیة

الهستیریا على صعید  تعتیر الصدمة النفسیة مصطلح فرویدي فقد بین من خالل دراسات حول
قدم فروید رابطا سببیا متبینا بین . فروید للعامل الصدمي دورا اساسیا في مفهوم الهستریا ىأعطنظري ،

  . العامل و االعراض المرضیة، فكل نكسة هستیریة تثیر و تحیى عم طریق الهلوسة

بعض عناصر الصدمة او مبعوثها، واالثنان یعممان المفهوم المرضي على محمل الظاهرات 
بدت هذه بعیدة جدا في بعض االحیان، ان العالمات او البوادر المتنوعة قد ترتبط  الهستریة، حتى لو

هرة أثارت عبر كل السنین التالیة ظا صلة في الطفولةاح كأحداثجمیعها  بعامل مري صدمي وحید، 
ا الطفیفة و بین العصاب ه بین الهسترییبشیحصل في ذلك نوع من التو . رتهامرضیة تفاوتت خطو 

  )  32ص . 2006حب اهللا، (. وم یغطي مجمل عملیة تولید العصابلى درجة ان هذا مفها .الصدمي
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كل اضطراب یبدأ بالصدمة المرضیة، بغض النظر عن االیذاء الجسدي فالشيء الحاسم هو انفعال الفرد 
 ففي حالة الهستریا حسب فروید، قد یحدث ان ال. و المعاش الطارئ الحاصل بسب الصدمة بالذات

تتحول هذه العوامل الصادمة الى صدمة واحدة، بل الى عدة صدمات تتلى و تتابع الى ان تبلغ عتبة 
  . الحساسیة في الذات، و تخلق فیها انشطار في سالسل التداعیات

شدد فروید على العامل الباعث الذي قد یبدو تافها و متفاوتا مع االعراض المطلقة المبعوثة،  ودون رابط 
هذه االعراض غیر معقولة الول وهلة، وغیر منطقیة او المسبوقة تفرز في الواقع . السابقةمع الصدمات 

. فئتین من الحاالت العیادیة، وهما فئة الحادثة مثبتة في الذاكرة، التي اسمها الذاكرة المفرطة وااللحاح
اسماها النسیان سیة و و فئة تكون فیها الحادثة من hypermnésieوفئة تكون فیها الحادثة منسیة واسماها 

  ) 33.ص،2006حب اهللا ،  (.  Amnésieاو فقد الذاكرة 

  المدرسة الفرنسیة  1-3

 , F . leboigotظهرت بعد فروید مقاربات تعرف بالمدرسة الفرنسیة التي مثلها مجموعة من العلماء مثل

L . cocq , C . barrois , L . bailly  ...... حاولت توضیح الظواهر الصدمیة مع االخذ  .الخ
بعین االعتبار ما وراء المبدأ االقتصادي، فالصدمة لدى االشخاص  الذین عایشوا عنفا شدیدا ، ترجع الى 
حدث محدد و معرف ، و قد وضع الفرد امام تصورات الموت و بالتالي ال یعود السبب الى الى اصل 

یتعلق االمر هنا  بالصدمة النفسیة الناتجة عن عنف .  رویدفجنسي كما هو الحال في الهستریا حسب 
الكوارث االجتماعیة التي تهز لسبب كیان الفرد الذاتي فقط ، "   R . kaesمن صنع االنسان كما یسمیها 

، لتصبح حینئذ حیاته االجتماعیة ورا كبیرا في تكوین االنا االعلىو انما القوانین المستدخلة التي لعبت د
  )  79.، د س،صسعدوني( .في خطر

 للطمههي النتیجة العقلیة   terrتیر   اما في ما یخص الصدمة النفسیة لدى االطفال فهي كما حددها
او سلسلة من االحداث المتكررة التي تعود بالطفل الى عجز مؤقت مفاجئة اي حدث منفرد غیر متوقع،

انه بالنسبة للصدمات طولیة المدى على خالف  تیروافترض . وابتعاد عن میكانیزمات المواجهة العادیة
رورة و محاوالت كثیرة االحداث المنفردة اي مشاهدة حادثة سیارة حیث یوضع الطفل في مكان بال ض

و قد تضمن تركیز البحث داخل اساءة واهمال الطفل تحدید متالزمات عرضیة لحمایة نفس .لحفظ الذات
وقد جعل مثل هذا البحث سلسلة من التأثیرات العرضیة . دىالفرد من التفكك في بیئة ذات صدمات الم

، واالنتحار اضطرابات التفككو  تالي للصدمةاضطراب ال: ة كبیرة من الصدمات مثلبلدى ضحایا بنس
   ) 20.د س، ص ،فاید (. االكل
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  الخصائص المحددة  للصدمة النفسیة _ 2

لیلیة وترى ان انعكاسات الفرد تتعلق بفجائیة الحدث، وبشكل خاص عامل حتأكد المدرسة الت 1- 2
الشخص المعني بقابلیة التأثر الخاصة . لالستعداد للصدمة من خالل تاریخ الفرد و عامل الفجائیة

  . فال بد من توافر شروط موضوعیة كي تكون هناك صدمة بالمعنى الدقیق للكلمة
بة للنظریة الصدمة في تقوم على الفقدان و لكن ایضا على بالنس  lacanالكن اما في ما یخص  2- 2

نتیجة الصعق و لفجائیة الواقع الذي یهجم على االنا دون وسیط مسببا لذلك ثغرة في استمراریة 
فیتوقف هذا الوقت  حیث . الوقت و التي كانت تقوم بوصل بین الماضي و المستقبل و الحاضر 

هاء لفترة و بدایة لفترة اخرى و هناك مجموعة من االعراض یحدث كسر في تاریخ الفرد فیكون انت
  . تشهد على توفق الزمن 

یدیة على عامل المفاجأة فحدوث الصدمة یتحدد اساسا بشدة و و في هذا الصدد تأكدت الوجهة الفر  3- 2
قصد . العنف المتعلق بها بالمقارنة مع حالة التهیئة او عدمها للجهاز النفسي حین تلقیه لها

ت باعتباره یحمي الجهاز النفسي و یمنع اقتحام كمیات كبیرة من االثارة الیه، تختلف قدرته االثارا
و عبر مراحل حیاته  ألخرعلى االحتمال و الصد من فرد الى اخر و لدى نفس الشخص من وقت 

اذا ال یخص الوضعیة الصدمیة فقط بل الفرد . یدل على تعقد الحدث الصدمي المتعددة و هو ما
یمكن . یة صدمة و على هذا االساس تختلف االفراد في رد افعالهم اتجاه الفرد الواحد في وضع

تمیز الصدمات حسب معیارین اساسیا هما االحادیة او التعدد و الفجائیة و غیر متوقعة و 
 .FERENCZI.S) .راما النوع الثاني هي التي تخضع لمعیار التوقع و التكرا. الصدمات النفسیة 

2 -4  1996, p.140) 
  ضطراب الكرب ما بعد الصدمة  ال   DSM 5مظاهر التشخیص ال-3

الملحة عنیفة تتضمن المعایشة المستمرة و ان االعراض الممیزة الناتجة عن تعرض لصدمة  : Aالمعیار
  . للحدث الصدمي

وجود واحد او اكثر من االعراض المقتحمة التالیة المرتبطة بالحدث الصادم، والتي بدات بعد  : Bالمعیار
  .الحدث الصادم 

  الذكریات المؤلمة المتطفلة المتكررة و غیر الطوعیة و عن الحادث الصادم  
  عند الطفل یتم عن طریق اللعب المتكرر حول مواضیع او جوانب الحدث الصادم .  
  احالم مؤلمة ومتكررة حیث  یرتبط محتوى الحلم بالحدث الصادم .  
  ردود افعال تفارقیة حیث یشعر الفرد او الطفل و یتصرف كما لو كان الحدث الصادم یتكرر .  
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  االحباط النفسي الشدید او لفترات طویلة عند التعرض لمنبهات داخلیة او خارجیة و التي ترمز او
  . ادم تشبه جانبا من الحدث الص

  ردود الفعل الفزیولوجیة عند التعرض لمنبهات داخلیة او خارجیة او تشابه جانبا من الحدث
  . الصادم

تجنب ثابت للمحفزات المرتبطة بالحدث الصادم و تبدأ بعد وقوع الحدث الصادم، كما یتضح   Cالمعیار 
  :من واحد مما یلي او كلیهما 

  عم و المشاعر او ما یرتبط بشكل وثیقواالفكار اتجنب او جمود لتجنب الذكریات الوؤلمة 
 .الحدث الصادم

  الخ .... تجنب او جمود لتجنب عوامل التذكیر الخارجیة و التي تثیر الذكریات المؤلمة واالفكار
 . عن الحدث المرتبط، بشكل وثیق عن الحدث الصادم

والتي تبدا او تفاقمت . السلیبة في المدركات و المزاج المرتبطین بالحدث الصادم التعدیالت  Dالمعیار 
  . بعد وقوع الحدث الصدمي كما یتضح من االثنین

  عدم القدرة على تذكر جانب هام من جوانب الحدث الصادم .  
 الخر او المعتقدات السلبیة ثابتة ومبالغ فیها او توقعات سلبیة ثابتة و مبالغ بها حول الذات وا

  . العالم 
  المدركات ثابتة ومشوهة عن سبب او عواقب الحدث الصادم والذي یؤدي بالفرد الى القاء اللوم

 . على نفسه 
  الحالة العاطفیة السلبیة المستمرة 
 تضاءل بشكل ملحوظ لالهتمام او للمشاركة في االنشطة الهامة. 
 مشاعر بالنفور و االنفصال عن االخرین.  
 لمستمرة على اختیار المشاعر االیجابیة عدم القدرة ا. 

تغیرات ملحوظة في االستثارة و رد الفعل المرتبط بالحدث الصادم، والتي تبدأ او تتفاقم بعد   Eالمعیار
  : وقوع الحدث الصادم

  سلوك متوتر و نوبات الغضب 
  التهور او السلوك التدمیري للذات 
  التیقظ المبالغ فیه 
  استجابة عند الطفل مبالغ بها 
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  مشاكل في التركیز 
  اضطراب النوم 

  اكثر من شهر واحد )  B- D – C – E(مدة االضطراب   Fالمعیار

یسبب االضطراب احباطا سریریا هاما او ضعفا في االداء في في المجاالت االجتماعیة و   Gالمعیار
  المهنیة او غیرها 

، 2015(                     رولوجیة لمادة او لحالة طبیة اخال یعزى االضطراب الى التأثیرات الفیزی  Hالمعیار
DSM5   113.ص(   

تم شرح مراحل الصدمة للمرة األولى في كتاب عن الموت لمؤلفته إلیزابیث : مراحل الصدمة النفسیة - 4
وهناك فروق فردیة عدیدة خالل المرور بتلك المراحل وقد یختلف الترتیب  1969 روس في عام،

بعض الشيء وقد تختلف المدة لكل مرحلة وقد تختلف أیضًا حدة كل مرحلة من شخص إلى آخر، 
وهو أمر مهم جدًا تفهمه عند مرور بصدمة معینة في حیاتك الشخصیة فمرورك بتلك المراحل أمر 

  . یًا وعقلیًا حتى تصل إلى مرحلة التقبل األخیرةطبیعي بل هو صحي نفس

وفیها یتبلد االنسان ثواني، دقائق، وربما ساعات، ال یتفاعل مطلقا عند اخباره : تبلد المشاعر 4-1
  . بالخبر الصادم تثار حالة االستغراب

طریقته   وتعتبر مرحلة الصدمة حیث یتفاعل فیها القرد بطریقة مختلفة كل حسب: مرحلة االنكار 4-2
الخ ومرحلة االنكار وهي انكار حدوث الواقعة او الحدث الصدمي ورفض قاطع .....غضب كسر، بكاء 

  . لتصدیق
غیرها ماذا فعلت حتى استحق كل هذا ؟ و  و تعتبر مرحلة االسئلة ك لماذا انا ؟: مرحلة االحتجاج 4-3

  . من االسئلة
 : مرحلة الكآبة4-4

: ن في فترة الحداد واأللم األولى الذي نشعر به في الصدماتهناك نوعان من االكتئاب یظهرو 
االكتئاب األول هو رد الفعل العملي لما مررنا به من فقدان لشخص نحبه أو غیر ذلك فالحزن والندم 
یصاحبان هذا النوع من االكتئاب ویسیطرون علیه، نحن نقلق من التكالیف المستقبلیة ونقلق أیضًا من أن 

ر به هو أقل من الالزم أو أننا قضینا في الحداد فترة أقل بكثیر من الالزم قضاؤها، بل الحزن الذي نشع
هذه المرحلة من الممكن . ویخیم الحزن علینا نتیجة إدراكنا أننا لم نقضي وقت كاف بجوار الذین نحبهم

وربما  سیمركل شيء  تهوینها قلیًال تدریجیًا باإلدراك البسیط للواقع وللذي حدث وبالطمأنة ممن حولنا بأن
    .نحتاج القلیل من العون من األصدقاء ذوي الثقة بالكلمات التي تطیب خاطرنا
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النوع اآلخر من االكتئاب أرق وأخف نوعًا ما من النوع األول وربما غیر واضح بشكل عام ولكنه یكتنفنا 
، إنها مراحل الصدمة التي نعد نفسنا فیها ألن ننفصل وأن نودع األ شخاص الذین نحبهم وفي بعض داخلیًا

  .األوقات كل ما سنریده هو حضن نهائي قبل الفقدان
  :  مرحلة القبول 4-5

الوصول لتلك المرحلة هو نعمة ال یحصدها الكل فالموت ربما یكون فجائیًا وغیر متوقع ولیس  إن
هذه المرحلة . بالضرورة عالمة على الشجاعة أن نقاوم التقبل وأن نشعر أنه ال بد أن نحزن أكثر وأكثر

فاألشخاص  ئابتتمیز بالهدوء واالنسحاب وهي لیست مرحلة سعیدة ویجب تفریقها جدًا عن مرحلة االكت
الذین یعانون من أمراض نسبة شفائها قلیلة أو كبار السن من الممكن أن یدخلوا في مراحل االنسحاب 
ولیس معنى ذلك وعیهم بما هم مقبلون علیه من موت أو ما شابه ولكنه من الطبیعي في تلك المراحل 

التأقلم مع الفقدان شيء خاص جدًا . المرضیة الرغبة في االنسحاب من التفاعالت البشریة والحیاة الیومیة
ومن  ،بالفرد بل وتعتبر تجربة فردیة خاصة به ال أحد یستطیع أن یساعدك أن تمر خاللها بشكل أسهل

ولكن اآلخرون وظیفتهم التخفیف عنك وسماع ما  ،الصعب أن تقهر كل ما تمر به من إحساسات مختلفة
احل الصدمة أن تسمح لنفسك بأن تشعر بالحزن وأفضل ما یمكنك فعله خالل مر . تود أن تفصح عنه

 .عندما یأتیك، فمقاومته والهروب المستمر منه سیتسبب في طول فترة العالج منه
https://www.ts3a.com/?p=34409 (  

تناذر اضطراب الشدة عقب یقسم " لینور تار " نجد أن :  الصدمات النفسیة على االطفال اعراض  - 5
إما مرة واحدة أو تكرار تعرضه " خاصة الطفل " الصدمة حسب عدد مرات تعرض الفرد لذلك 

  .لصدمات

  :الصدمة من النوع األول 5-1

  اضطرابات متعددة  
  قلق عام  
 سلوك التجنب  
 رهاب الظالم، الماء، من الغرباء، من السیارات: رهاب محدد خاص بالكوارث.   
  اضطراب النباهة، التركیز، االستعاب والحفظ: تعلیمیةصعوبات.  
 التهیج، فرط الحركة والتفكیر أو الخمول: اضطراب السلوك والمعامالت.  

یقوم الطفل بمحاوالت " تار" حسب رأي  التعرض المزمن للصدمات: الصدمة من النوع الثاني 5-2
  .عدیدة من أجل الحفاظ على نفسه واألنا التي تعبر عنه
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 محاوالت االنتحار، تعذیب " الرفض والمنع، القهر، اإلیذاء الذاتي  :آلیات المقاومة والتكیف
  ) صراخ، تهیج، كسر األشیاء( ، االیذاءات المختلفة "الذات 

 تذكر الكارثة، الوهن النفسي، غیاب أي سند نفسي، االنقطاع واالنعزال، تدني  :أهم األعراض
  .روح االهتمام، رهاب محدد وكآبة

 وهو العنصر األساسي الدال على الحالة المرضیة، فاألطفال یعبرون عن  :تكرار معایشة الكارثة
صدمتهم بتمثیل ذلك في رسوماتهم، وفي ألعابهم، معایشة الحدث حسیا خاصة عندما یكون 

  )45.ص ،1990النابلسي،(الذهن أي یكون في حالة استرخاء فكري  الطفل شارد
عدم االیمان بالصدمة، انكار، نقص في التركیز، صعوبة في اتخاذ : یةرد الفعل المعرفیة الصدم 3- 5

 . القرارات، افكار العقالنیة، اضطرابات في الذاكرة، شرود الذهن، انشغال زائد بذكریات ضاغطة
تختلف ردود الفعل المعاشة بعد الحدث الصادم فهي قد تؤدي الى :  رد فعل انفعالیة للصدمة 4- 5

االنفعال، او غیاب االنفعال ، فیظهر االول متهیجا جدا وفي حالة معاناة تعبیرین مختلفین من 
خطیرة، بینما یكون البعض االخر متأثرا بنفس الشدة لكنهم یظهرون اي االفراد هادئین صامتین 

، زتتضمن االستجابة االنفعالیة درجة تجمد ذعر، قلق عام، عدم االمن الذنب، العج. او ساكتین 
، حزن، غضب، تغیرات غیر المناسبة مثل االبتسامة او الضحك ، التفكك، الیأس، رعب، هلع

 . الالواقعیة، الالشخصانیة 
سرعات دقات القلب، سرعة التنفس، رؤیة ضبابیة، اضطرابات في : رد الفعل الفزیولوجیة للصدم 5- 5

. لتقيءالسمع، شلل،االم في البطن، صداع وشحوبة الوجه، تجمد االطراف فقدان الشهیة، التبول ا
 )140. ص ،سعدوني،د س( 

صورة ذهنیة شدیدة و ضاغطة، احساس بان الوقت یسیر ببطء :  رد الفعل االدراكي للصدمة 6- 5
شدید، ادراك لحركات كانها بطیئة جدا، تغیر في حجم الصوت، االحساس بالفراغ اي الشيء 

د في مكتن یحدث الشعور بعدم التحكم في الجسم، الشعور بان الفرد هو شخص اخر ومتواج
اخر، رؤیة الغرد كانه خارج جسمه مشاهدة اشخاص غیر موجودین، سماع اصوات غیر 

 . موجودة، تفسیر خاطىء لما یراه و بسمعه الفرد في الواقع
             عدم االستجابة لالخرین، االنسحاب المفاجئ، اهمال الذات : رد الفعل السلوكیة للصدمة 7- 5

غم التعب، نوبات غصب وعدائیة، ایذاء الذات و بكاء، سلوك قهري والجسم، االفراط في النشاط ر 
في اغلب االحیان تكون هذه االعراض موجودة . مثل االفراط في االكل، االدمان، المیزاجیة

  .مباشرة بعد حدث صدمي و تستمر لمدة اطول بعد الحدث
فرط النشاط تمثله مجموعة من األعراض  : "الحركي والجهاز المعاشي"فرط النشاط العصبي  8- 5

األطفال المصابین بالصدمة یتمیزون بفرط الحركة، ویشتركون مع الكبار في نوبات القلق حالة 
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استنفار، وردود فعل سریعة مع ارتجاف، كما یجد الكثیر من األطفال صعوبة كبیرة في مراقبة 
 .دوافعهم، أي غیاب كل مراقبة ذاتیة

  التكفل بالطفل الذي عایش صدمة االختطاف  -6
  اخبار الطفل انه من الطبیعي االحساس بالخوف واالنزعاج عند حدوث شيء  سیئ له  1- 6
محاولة تشجیع الطفل على التعبیر على ومخاوفه وافكاره واالحداث السیئة التي حدثت له اثناء  2- 6

  االختطاف حتى ال تبقى مكبوتة 
  ي االخرین اعادة ارجاع الثقة في نفسه وف 3- 6
   لألطفالاالهتمام والرعایة الخاصة من طرف المدرسین والموظفین الن المدرسة تعتبر بیئة عالجیة  4- 6
العملیات العالجیة تكون باللعب حیث یكون االخصائي في اللعب معه وتغیر وتصحیح احداث   5- 6

  . اللعبة من سلبیة الى ایجابیة
   .باالمان عدم االفراط في حمایة الطفل حتى الیفقد الشعور 6- 6
   .حمایة الطفل من االختطاف مرة اخرى وتجنب تعرضه لصدمة ثانیة 7- 6
والیمكن تجاهل العالجات التي تعددت في علم النفس ومنها طریقة التحلیل النفسي والتي تهدف  8- 6

  .محاولة فحص و معالجة تأثیر الالوعي للصدمات
تفرض نفسها في الحیاة الیومیة  ویستخدم لتجاوز الیات الحمایة المدركة التي : العالج السلوكي 9- 6

 ویحاول تحدید العناصر واحد تلو االخر على انفراد وفصل رد فعل عن هذا المحفز للتوصل 
  وتحقیق  التخلص من اعراض الصدمة 

اضافة الى مجوعة من العالجات التي من شأنها ان تخفف من حدة الصدمة كالعالج البدي تقنیة  10- 6
لعالج باللعب، و في حالة عدم التحكم في الصدمة النفسیة یمكن االسترخاء  العالج االبداعي، ا

: اللجوء الى العالج الدوائي كمضادات االكتئاب مثل
trazodon  Bupropion ,mirtazapin .....الخ .)  https://ar wikipedia .org/( 

  مرحلة الطفولة المتأخرة  - 7

ا بین السادسة وسن البلوغ  و قد حددها بأن الفترة التي تغطي م:  freud مفهومها عند فروید 7-1
ى اي عضو جسمي خالل هذه الفترة ال تكون مركزة عل.لدى الطفل) لیبیدو( ة الغریزیة مرحلة الطاق فهي

  ) 25. ص،2013همشري،( .المرحلة هي مرحلة المدرسة تقریباال یكون لها نشاط ملحوظ و هذه و 

ون من السادسة من العمر یدخل الطفل مرحلة یطلق علیها مرحلة الطفولة ویطلق علي مرحلة الكم
الكبرى، و هذا لكونها تمتد فترة طویلة، وتحدث فیها الكثیر من التغیرات على المستوى العاطفي المعرفي 

ان مفهوم الكمون یعني االنتظار و یعني ایضا الشيء موجود ال كن غیر ظاهر، . على وجه الخصوص
  ) rove, 2006,p12( .ر معروفة وغیر مستكشفة بشكل جیدرحلة غریزیة غیفالكمون م
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وفي الواقع یعود المصطلح لمدرسة التحلیل النفسي ألنه مرتبط فهي تبدأ مع اول الجنسیة الطفلیة اي مع 
التخلي عن الرغبات االودیبیو، ویتكلم المحللون النفسانیون عن كبن قوي وعنیف للرغبات، یكون سبب في 

طمئن الطفل على والدیه، النسیان الشبه الكلي الذي یؤدي الى هدوء عنیف العواطف للطفولة االولى وی
من جهة اخرى یسجل تفتحا للحیاة االجتماعیة، وتتفق كل النظریات على تزاید نشاط االكتساب  من جهة 

  . والتعلم والذي یكون مدفوعا نحو الجانب المعرفي االجتماعي

            ة ئیاالبتداویعرفها بأنها الفترة التي تغطي المدرسة  : Erik Ericksonاركسونعند اریك  7-2
والمتوسط ففي هذه المرحلة یتعلم الطفل المهارات االساسیة الالزمة للتفاعل مع الراشدین، اذ تلعب 

النجاز نتیجة بة والعمل الى شعور الطفل باظالمدرسة دورا هاما في هذا المجال، وتشیر المشاعر الموا
وتطبیق لمهارات الجدیدة المكتسبة في مواقف الحیاة المختلفة وحل مشكالتها، اما الشعور بالنقص  نجاحه

فیشیر الى مشاعر العجز لدى الطفل عندما یشعر بان مستوى المهارات التي اكتسبها ال تمكنه من 
  ) 131.،ص2013همشري ،(. التعامل مع المشكالت الراهنة وحلها

وتعتبر مرحلة الطفولة المتأخرة هي المرحلة االخیرة من التفكیر المنطقي، كما انها : عند بیاجیه 7-2
ة او الشكلیة، قد اختار مصطلح المجردة الن التعلیمات و یتسمى بمرحلة العملیات المجرد، االساس

تفاعل  بكفاءة مع النشاطات في  هذه المرحلة من المنطق االساسي، فما یمیز هذه المرحلة قدرته على ال
، فتجد الطفل في المشكالتالواقعیة في حل  الحقیقةاالفتراضات اللفظیة، و باعتماد القلیل من االشیاء 

           هذه المرحلة متعة في االلعاب التي فیها تحد فهم یطبقون القواعد والقوانین ویفهمون ویصنفون
  )  193.،ص2012عالونة ، ( .ویعكسون الحسابات العقلیة

  : خصائص مرحلة الطفولة  - 8

  : النمو الفسیولوجيخصائص    1- 8
  خاصة وظائف الجهاز العصبي وجهاز الغدد إطارهیستمر في .  
 ،بینما یكون معدل النبض في تناقص،  یستمر ضغط الدم في التزاید حتى بلوغ مرحلة لمراهقة 

  .یزداد تعقد و وظائف الجهاز العصبي، و تزاد الوصالت بین االلیاف العصبیة
 البدء في تغیر في الوظائف الغدد وخاصة الغدد التناسلیة استعداد للوظیفة التناسلیة .  
  ساعات في المتوسط في هذه المرحلة 10یقل عدد ساعات النوم حتى یصل الى. 
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  :خصائص النمو الحسي 8-2
  وادراك الفترات الزمنیة ریخیة،ادراك المدلوالت الزمنیة والتتابع الزمني لألحداث التاتطور في.  
 القدرة على المالحظة والتمییز بدقة بین االوزان المختلفة .  
 زیادة دقة السمع عند الطفل وتكوین لدیه القدرة على تمییز االنغام الموسیقیة بدقة .  
  القراءة او العمل یدویا بحیث یزول طول البصر ویستطیع الطفل ممارسة االشیاء القریبة من

  . بصره
  نماء الحاسة العضلیة عند الطفل و تصبح هذه امرحلة عامال هاما في تطور المهارة الیدویة

 ) 276.،ص2004ملحم، (  .عنده
  :خصائص النمو العقلي 8-3

  عن الذكاء والقدرة العقلیة العامةبدایة القدرات الخاصة في التمایز.  
 نمو مهارات القراءة، اختیار قراءة اشیاء تجذبه.  
 ستثیر البحث عن الحقیقة والحاجة لهم الظاهرات الطبیعیةی.  
 ستعداد الطفل للدراسة المناهج االكثر تقدما و تعقیدایزداد ا.  
 استیعاب الدراسات االجتماعیة. 
 ان االطفال الذین لدیهم حب  1970واثیل ماو  زیادة في حب االستطالع حیث بین ماو

             االستطالع اعلى، یكون مفهوم الذات لدیهم اكثر ایجابیة، وتكون اتجاهاتهم االجتماعیة 
  . و تفاعلهم االجتماعي افضل اذا قرنوا بزمالئهم الذین لدیهم حب االستطالع 

 یل وتتأثر بالتفاوت في الخبرة ظهور الفروق الفردیة الواضحة خاصة في الذكاء والتحص
  . المدرسیة

  160. ، ص 2007ریة ،بد(  .في الذكاء خاصة في التاسعة والعشرة واإلناثتمایز الذكور   (  
  :  النمو المعرفيخصائص  8-4

  تكون فیها العملیات المادیة تعمل العملیات لعقلیة في مجال، االشیاء واالحداث، فاألطفال
  . یصنفون ویرتبون و یقلبون االشیاء واالحداث 

  یكون االطفال الفروض المتعلقة  بحدث ما نسمیه غالبا الطریقة العلمیة فیشبه الفكر االساسي
فإذا كان متاحا او ضروریا یقمون باستنتاج كل الحاضر او المحتمل و یختبرون هذه الفروض 

 .النتائج الممكنة او كل االرتباطات الممكنة في البدایة
   ابتعاد النتائج غیر المحتملة والتركیز على النتائج االكثر احتماال وباستخدام ما یمكن اعتبار

  )141 .، ص 2011الخنس، ( . الطریقة الفرضي االستداللیة في البحث وحل المشكالت
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  : خصائص النمو اللغوي 8-5
  تزداد المفردات و یزداد فهمها، ویدرك الطفل التباین واالختالف القائم بین الكلمات ویدرك

  .التماثل و التشابه اللغوي
 یزید اتقان الخبرات و المهارات اللغویة.  
  الخ.... یتضح ادراك معاني المجردات، كالصدق، الموت، الحیاة، الكذب، االمانة.  

  )  161. ، ص2007بدریة،(
  :  خصائص النمو االنفعالي 8-6

 تعتبر مرحلة االستقرار و الثبات االنفعالي، و لهذا یطلق علیها بعض الباحثین على هذه 
  المرحلة، اسم مرحلة الطفولة الهادئة  
 نمو الذكاء االنفعالي الذي یتضمن مجموعة من المهارات.  
 ضبط االنفعاالت و محاولة السیطرة على النفس وعدم افالت االنفعاالت .  
  یتضح المیل الى المرح، ویفهم الطفل النكتة ویطرب لها نمو االتجاهات الوجدانیة  
  تنقل مظاهر الثورة الخارجیة ویتعلم الطفل كیف یتنازل عن حاجات العاجلة التي قد تغضب والدیه       
  وظهور تغیرات الوجه األلفاظبعض الغضب بالمقاومة السلبیة مع التمتمة بیكون التعبیر عن .  
 یكون التعبیر عن الغیرة بالوشایة واالیقاع بالشخص الذي یغار منه .  
 یحاط الطفل ببعض مصادر القلق والصراع، و یستغرق في احالم الیقظة .  
 تلعب االسرة و المدرسة دورا مهما في تنمیة الذكاء االنفعالي.  
 تؤثر الضغوط االجتماعیة تأثیرا واضحا في النمو االنفعالي .  
  یالحظ بعض االعراض العصبیة، العادات و الالزمات و الكذب یبدأ الخوف والشعور بتهدید

االمن بنقص الكفاءة الى القلق الذي یؤثر بدوره تأثیرا سیئا على النمو الفسیولوجي والنمو العقلي 
  )162. ، ص2007بدریة، (. و النمو االجتماعي

  : خصائص النمو الحركي8-7
  تعتبر مرحلة النشاط الحركي الواضح، كما انها زیادة واضحة في القوة والطاقة، یستطع الطفل

  .التحكم فیها بدرجة افضل 
  تنوع النشاطات الریاضة لدى االطفال و كل حسب جنسه.  
  نمو التوافق الحركي و تزاد الكفاءة و المهارة الیدویة ، حیث یالحظ ان بعض االطفال یمكنهم

  . في نهایة هذه المرحلة التدرب على االستعمال بعض االالت الموسیقیة
  اختیار لذكور لأللعاب القوة و التي تحتاج الى مهارة و شجاعة، وتعبیر عضلي عنیف كالكرة

  )279, ص  ، 2004ملحم ، .( والجري
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  : خصائص النمو االجتماعي  8-8
  یستمر عملیة التنشئة االجتماعیة، في مرحلة الطفولة المتأخرة فیعرف الطفل المزید عن المعاییر

والقیم واالتجاهات الدیمقراطیة والضمیر، ویصبح اكثر قدرة على التمییز بین الخطأ والصواب، 
  .ویهتم بالقیم االخالقیة للسلوك 

 هم وقیمهماتحتكاكه بجماعة الكبار واكتسابه معاییرهم اتجاهازدیاد ا.  
  یزداد التأقلم بجماعة الرفاق ، ویفتخر بانتمائه لها، یزداد تفاعله االجتماعي مع افرادها، مع بروز

  . مظاهر التعاون والتنافس والوالء والتماسك بین االعضاء
 وقته لجماعي والنشاط االجتماعي معظم یأخذ العمل ا.  
 یبدأ تأثیر الثقافي العام.  
 تنمو فردیته و شعوره بفردیة االخرین، وینمو لدیه ایضا االستقالل والخصوصیة.  
 یزداد شعوره بالمسؤولیة والقدرة على الضبط الذاتي للسلوك.  
 تتغیر المیول وتمیل الى التخصص، وتظهر المیول المهنیة.  
 الجنسي لدیه یتوحد مع الدور الجنسي المناسب وتتضح صورة التنمیط.  
 یبتعد كل من الجنسین في صداقته عن االخر حتى وصولها الى فترة المراهقة.  
  مع النمو یقترب السلوك االخالقي عنده من السلوك االخالقي للراشدین، الذین یعیش بینهم في

   )117. ،ص2011الخفس، ( . اسرته و مدرسته و بیئته االجتماعیة
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  :خالصة الفصل

نستخلص ام الصدمة النفسیة مجموعة من المقدمات والنتائج حیث تشمل رؤیة مواقف وعلیه 
والتي تعتبر جمیعها مسببات لالضطراب . الموت او تهدید  الحیاة او فقدان احد االطراف، او اختطاف

یكفي وحده  كن هذا ال النفسي الحاد او المزمن، فهذه االضطرابات تحدث نتیجة حادث صدمي محدد وال
مر بخبرة صادمة مهددة للحیاة وتأثر بها بدرجة  شخص، فعلى الرغم ان كل االضطرابفسیر مثل هذا لت

او بأخرى اال ان بعض الناس وفقا لسماتهم النفسیة وخصائصهم البئیة هم الذین یظهرون  االعراض 
  . الخاصة بهذا االضطراب

 

 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 التذكیر بالفرضیات -1
 االستطالعیة الدراسة -2

  ادوات الدراسة -3
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لعل االهمیة االولى للبحوث العیادیة في علم النفس، هي القاء الضوء على مواضیع لم تحظى :  تمهید
وقولبتها ضمن  نفسیةبعد بقدر كاف من الدراسات، التي تسمح بظبط محكم لخصائص واثار واعراض 

  . دف تعبید الطریق لبحوث اخرى كشفیة ولفهم ادق لهامفاهیم ومصطلحات مقننة، به

            لدى الطفل النفسیةالدراسة منا الجمع بین ظاهرة االختطاف واعراض الصدمة  أهدافوقد تطلبت 
وقولبتها ضمن دراسة اشكالیة التي تطرحها هذه التركیبة لدى فئة االطفال المخطوفین وقد تم االعتماد 
على االدوات التى من شأنها اثراء دراسة الحاالت، ویتضمن هذا الفصل عرضا تفصیلیا للتصمیم 

  .لمختار لتناول اشكالیة الدراسةالمنهجي ا
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 : یاتضالتذكیر بالفر  - 1
   مختطف على المستوى النفسيالتظهر  صدمة لدى الطفل.  
 تظهر صدمة لدى الطفل المختطف على مستوى الفزیولوجي.  
 تظهر الصدمة لدى الطفل المختطف على مستوى االجتماعي.  
العلمي هو القیام بدراسة  من اهم المراحل التي یمر بها البحث :  الدراسة االستطالعیة - 2

الباحث  فهمشكلة البحث عن قرب عندما یكون مقدار ما یعر  على فدف  التعر استطالعیة  به
لتمكنه من  األولیةفیلجأ البحث لهذا النوع من الدراسة . عن الموضوع غیر كاف لتصمیم الدراسة

دروسة التسهیالت، معلى خصائص الظاهرة ال فجمع اكبر عدد ممكن من المعلومات، والتعر 
و ضبطها اجرائیا  كما تساعده على  اهیم االساسیة للبحثلدراسة، تحدید المف الحقیقةالصعوبات 

  تنمیة الفروض واثمار تساؤالته النظریة و كذا تمكینه من بلورة الموضوع 

  . البحث االنسب أدواتو تصمیم خطة بحث محكمة واختیار 

 في كل من والیة تبسة وسدراته سمحت لنا الدراسة االستطالعیة التابعین الشرطة مركزي منانطالق 
قناع ضابطة إ، كانت هناك صعوبة في طفال في الجزائربمعرفة مدى انتشار ظاهرة االختطاف األ

 % 1و استدعاء بعض الحاالت بحجة ان نسبة االختطاف في الجزائر ككل هي أاالحداث في توجیه 
انها  اقناع الضابطة بعد  كنل عاطفیه،و مغامرات أالمنزل،  هروب منخرى هي اما القضایا األ فقط،

 مع الحاالت  اف  حیث اجریت مقابلةحدیثة االختطت لى حاالإ يتوجیه تم دراسة علمیة تخدم الظاهرة
قدمت لي  التي التابعة للطب المدرسي باألخصائیةخصائیة نفسانیة، وهناك اتصلت أباعتبار اني 
   .ل  دراسة الحالةستكماالتسهیالت ال

عمید من طرف ي وجهت تم حیث و تفهم لموضوع الدراسةكانت هناك تسهیالت الحالة الثانیة  اما      
أثر صدمة ي وجدت صعوبة مع الحالة بسبب كن، لالضحیة  هبعد اخذ االذن من اهلالشرطة القضائیة 

  . علیه الظاهرة  االختطاف

ا اصول التعرف على قضایا لهاختیار االدوات المناسبة للدراسة و في لمیدانیة افادتني هذه الدراسة ا   
  . تزال مخفیة في مجتمعنا المحافظ  نفسیة ال

ف عن الحقیقة في العلوم بواسطة مجموعة من القواعد شهم الطریقة المؤدي الى الك: مفهوم المنهج - 3
   )270.،ص2006انجرس،. (التي تبحث في سیر العقل وتحدید عملیاته حتى یصل الى نتائج معینة
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الوصول الى نتائج الموضوع المراد دراسته  واالجابة عن االسئلة  ویتم ذلك  ألجلفالمنهج سبیل الباحث 
بواسطة اتباع خطوات تؤدي الى الحقیقة، التي نرید الوصول الیها وبما ان لكل منهج خصائص وممیزات 

  .من ممیزات تخدم موضوع الدراسة هتم اعتمادنا في الدراسة على منهج دراسة الحالة لما ل

انه المنهج الذي یعتمد على جمع البانات المتعلقة باي "یعرفه عبد الباسط على : المنهج االكلنیكي 3-1
ة، او دراسة جمیع المراحل التي وحدة و یقوم اساسا على التعمق في دراسة مرحلة معینة، من تاریخ الوحد

  )  329. ،ص1963الباسط، عبد (". مرت بها من اجل الى التعمقات

هي اداة قیمة تكشف لنا عن وقائع حیات الفرد و عالقاته ماضیه و حاضرة في بیئته :دراسة الحالة 3-2
االجتماعیة ولتحقیق ذلك،یتطلب تكامل المعلومات المستمرة من استجابات الفرد الراهنة، خبراته السابقة 

  ) 18.،ص1997عباس، (.ئ صورة متكاملة عن الحالةومن نتائج االختبارات حتى یستطیع الفاحص ان ینش

  :ادوات الدراسة و التقنیة المستعملة  -4

فاحص و المفحوص اداة من اهم ادوات جمع البیانات،و هي حوار بین ال تعتبر: المقابلة العیادیة 4-1
المراد الحصول المعلومات منه اوتعبیراته عن ارائه ووجهات نظره واتجاهاته ومشاعره ویكون الحوار عبارة 
عن اسئلة، من الفاحص الى المفحوص ویقوم الفاحص االجابة عن االستمارات، ما یمیز المقابلة انها 

شخاص الذین الیعرفون القراءة و الكتابة كما تتمشى مع كل االعمار سواء االطفال او البالغین او حتى اال
  )  51.، ص199بوحوش  (     . لألسئلةان الحصول على بیانات اكثر دقة و ذلك بسبب توضیح الباحث 

ال تهتم باالعراض بحد ذاتها وال بالتعبیرات الجسدیة فقط، فال یتموقع : قائال)  J – beret(یعرفها 
فعال، بل یتموقع في موقع نشط، ویكون متلقى وشاهد في وضعیة المفحوص في دور موضوع سلبي ال 

كما ان الجو التحویلي یكون بین الفاحص والمفحوص في سیاق المقابلة، یساعد على . بین فردیة
استحضار معاشات وخبرات حالیة او ماضیة، باالضافة الى حث خیال المفحوص هذا ما یعني ان الرؤیة 

ترى ان التواصالت الغیر  هاداة اذ انألتهم الخاصة، ال یكون قیمة هذه اوالكالم في حاال  واالستمتاع
  )   53. ،ص1999بوحوش، (  .ظیة والتحوالت التي قد یعبر عنها بالسكوت تلعب دورا مهمافل

  على محورین حول الصدمة النفسیة والثاني مظاهر االختطاف ا اثناء الدراسة تنابلقوقد اعتمدنا في م

           اسلوب یتم من خالله تحلیل المقابالت وهما اعتمدنا في دراستنا على تحلیل محتوى  المقابلة التي 
             ویعرف تحلیل المظموم على انه بحث المعلومات الموجودة بالمستند وابراز معاني الشيء المقدم

  . ویتم بصیاغة وترتیب محتواه

  ل، یعتمد على اختیار عبارات ذاتالى ان تشكیل وحدات التحلی  Antione léonاشارة انطوان لیون
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وانه بعد تحدید الفئات تاتي عملیة التكمیم، التي یتم فیها حساب تواتر . معنى سواء  كانت جملة او كلمة
هذه الفئات عن طریق حساب العدد الكلي للوحدات التي تدخل في كل فئة وكذا لحساب عدد االفراد الذین 

لفئة معینة، وعلیه یتطلب تحلیل المحتوى الموضوعیة، اذ تعتبر المعطیات او المعلومات القابلو تطرقوا 
للدراسة العلمیة، قابلة للوصف والتحلیل، و تقسیمها الى عناصر شاملة، دون نسیان او تجاهل  هذا 

               والى تقیمات محددة ودقیقة  الوصول الى حسابات وقیاساتالتفسیم یجب ان یموك كمي اي 
  )273.،ص2006انجرس،( 

على انه تقطیع الحطاب واعادة صیاغته الى وحدات،   roger muchelliویعرف تحلیل المحتوى حسب
  .ذات معنى فتجمع الوحدات الى فئات جرد، وحساب التكرارات وتحلیلها

یتجاوز تصویر المشكل من خالل القلم الریشة، الى استعمال الرسم : مفهوم الرسم في علم النفس 4-2
. ویتطور الرسم مع التطور النفسي فلكل مرحلة عمریة خصائصها. الملون باألقالم الملونة والطبشور

اهتمت عدة تیارات حدیثة النشأة لتطویر تقنیات فنیة تعبیریة، ولعل مجال العالج الفني اهمها و اشهرها 
لعصر، وتختلف استعماالت الرسم باختالف التي یرمي الیها مستعملیها ومن بین تطبیقاته في في هذا ا

  : علم النفس نذكر

  استعمال الرسم في نطاق العالج النفسي  -
  استعمال الرسم كوسیلة تواصل مع االطفال في اطار العمل العیادي  -
  استعمال الرسم كاختبار نفسي  -
في اطار  ،في كل هذه المجاالت فقد كانت بمثابة مساعدة حقیقیةوقد اثبتت هذه الوسیلة جدارتها  -

ومیكانیزمات  لقاءات العمل العیادي، اذ سمحت بالتعمق في الحقائق النفسیة والصراعات،
   ) 438.، صchiglione  ،1994(. دفاعیة

اهم االختبارات االسقاطیة في التحلیل النفسي یعتبر الرسم الحر من : الرسم الحر كاداة اسقاطیة 4-3
اي ان من خالله یسقط االنسان ما بداخله من افكار، انفعاالت وتصورات لیتم من رؤیة وفهم عدد واسع 

الرسم الحر لیس فقط تعیبرا على ذكاء الطفل، بل یمثل رمز اتخاذ موقف  .من الجوانب النفسیة للشخص
، یاالضافة الى وظیفة جوهریة هي التحرر ایصال الصعوبات، وجداني امام حادث ما، او شخص ما

  ) 39.، صdebray ، 2000( .الصراعات، الرغبات ـ بطریقة جدا واضحة للمحلل النفسي

ثناء الفحص النفسي حسب المدرسة التحلیلیة الى عدة شروط  تبدأ أیخضع الرسم الحر : تطبیق االختبار
قالم ملونة ولیس أالذي یریده، ننصح باستعمال قلم الرصاص، و ي الطفل، النجاز الرسم أبدعوة الشخص 

ذا كانت لها قدرة استثاریة إقالم الباد خاصة أكن مالحظة النوعیة الدقیقة للخط، لاقالم اللباد، النها تمنع 
االخذ بعین االعتبار كیفیة القیام برسم، ومن  باإلضافة. والتي تظهر استعمال خاص بالتكوین الهوسي
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سن اخذ تعبیرات المفحوص عن الرسم و تحفیز التداعیات بخصوصه للوصول الكثر دقة في المستح
 )40. ، صdebray  ،2000.( التحلیل 

  : عناصر تحلیل و تفسیر الرسم الحر 4-4

          لكنها مع اختالفها الفرعیة تشترك فیما یلي حسب . هناك عدة طرق للتحلیل في اختبار الرسم الحر
)S-Jankher(  :  

  اختبار الطفل للرسم  -
  التقمصات  لمواضیع الظاهرة في الرسم والتي تظهر من خالل القصة التي قدمها الطفل عن رسمه  -
  م سیئة ؟ أفكار جیدة أردود الفعل الوجدانیة، مثال جعله الرسم یستحصر  -
  .مدى مقروئیة ووضوح الرسم -
             و التهیجأثارة صیر یدل على األقاذا كان الوقت : الوقت الذي یاخذه الطفل في الرسم مثال -

   .الكآبةوالعكس یمكن ان یدل على نوع من 
  .المظهر الفكري للرسم ومدى االهتمام بالتفاصیل ومدى اتقان الرسم -
نوعیة الخط وهو نتیجة تفریغ، توتر عضلي اي الخط المضغوط الذي یؤدي لتمزیق نوعي للورقة  -

و متشتتة قد یدل أیة، واحتواء الرسم على خطوط متموجة، ضلي مهم او عدوانعیدل على توتر 
  .على نقص الثقة في النفس او على الحصر

لوان، مكل لون دالالت عناصر تعمیمیة مثل استعمال المالبس او االستعمال الحصري لبعض األ  -
  .معینة

 .مثال شكل الرسم العام واالشكال الفرعیة التي یحتویها، الحجم، شكل االشخاص، الحیوانات -
التعبیرات الوجهیة في الرسم التي تدل مباشرة على الحالة المیزاجیة  والنفسیة للطفل  الوضعیة  -

المساحات التي . الجسمیة وكیفیة رسم الذراعین والیدین، ترمز عموما لوجود االمان او انعدامه
ل یشغلها الرسم في الورقة ووضعیة المحتوى والتي تقدم معانیها مخططات الحقول الخطیة مث

. اآلخرینوالتي تدل على المكان الذي یولیه الطفل لنفسه ضمن العالقات مع   pulerمخطط 
)debray  ،2000336. ، ص (  
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  المعلومات االولیة 

  ن : االسم

  سدراته  2005: تاریخ و مكان المیالد

  سنة  12السن 

  متوط  2: المستوى الدراسي

  االول : رتبة الطفل بین االخوة

  : التاریخ العائلي

   م :اسم االب

  خباز : نهائي                   المهنة :المستوى التعلیمي                 53 :السن

   خ :اسم االم 

  : / نهائي                 المهنة :المستوى التعلیمي                 49: السن 

  .ال توجد قرابة بین الوالدین

   7 :د االفردعدمع اهل الزوج                    :نوع العائلة

  ال توجد سوابق مرضیة 

  عادي : التلقیح

  عادي :النمو النفسي الحركي

  عام  :اكتساب النظافة
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ذكور یدرس سنة ثانیة متوسط، مستواه الدراسي  3سنة الطفل االكبر ل  12. م ن: األولى تقدیم الحالة
یوم   15جید ینحدر من عائلة مستواها االقتصادي واالجتماعي جید، تعرض الى االختطاف منذ حوالي

  . على العائلة وابتزازها الضغطمن اجراء  المقابلة  بهدف 

  تقطیع المقابلة 

  العبارة  الرقم
  ملثمین  رجال یضربوا في ماما  3لقیت   01
  خلعت   02
  و بقیت غیر نشوف   03
  ماش فاهم والو   04
  ضربوها   05
  الكهربائي  عقوعذبوها بالسا  06
  انا مقدرت ندیر والو   07
  وحسیت روحي مكتف   08
  و جداتي بقات تعیط دارولها لیقون في خشمها و دوخوها   09
  حصرونا كامل في شنبرة وحدة   10
  وا تقالو لینا اسك  11
  كتفني بالسكوتش ایدي و رجلي   12
  قفلي فمي   13
  حطني في لمال   14
  و بعد داني للقراج   15
  بقیت من الصباح حتى للمغرب   16
  من الصدمة بقیت نخمم  17
  واش دارو في یما   18
  زادت علیا وجیعت قلبي   19
  ال منكدبش علیك كنت خایف بزاف   20
  وحاس بالرجف   21
  بصح كان تخمامي كامل واش صرا تم   22
  ال والو رحت نشوف واش صرا تم   23
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  كنت خایف على یما ال یكونوا قتلوها   24
  ونبقى نادم   25
  اني مقدرتش نحز علیها   26
  ونمنعها   27
  ما نعرف المهم ندیر حاجة نعاون یما المسكینة  28
  الي عذبوها   29
  ولیت نقلق تم تم   30
  واي حاجة تنرفزني   31
  حتى الماكلة مصاططلي   32
  ولیت دیما فشالن   33
  ال، ال كن كیما نسمع نفس الصوت الي صرا نهار هذاك   34
  قلبي یعود یضرب بسرعة   35
  ایام تقریبا  8نفس المنام نشوفوا یومیا عندي   36
  وصعیب بام نقدر نرقد   37
  بصح كیما تحكمت العصابة هدیت شوي   38
  خفت علیا   39
  عالبالي كل واحد یمثل روحو   40
  ولیت شوي موسوس من الناس   41
  ونتعامل معاهم بحذر اكثر   42
  الدنیا مابقاش فیها امان   43
  صعیب ذرك با نرحع ثقتي فیهم   44
  راح ندیر دیما احتیاطاتي   45
  حتى صحابي ولیت نشك فیهم   46

  : التحلیل الكمي

  :مظاهر الصدمة النفسیة 

) 26(، ) 25(، ) 24(، ) 23(، ) 22(، )20(، ) 17(، ) 8(، ) 7(، )  4( ،) 2: (المستوى النفسي 
)28 ( ،)30 ( ، )31 ( ، )36 ( ، )37 ( ، )38 ( ، )39 . (  
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  ) . 35(، ) 33(، ) 32(، ) 21( ، ) 19( ، ) 3: ( المستوى الفزیولوجي 

 ) . 46(، ) 45( ، ) 44(، ) 43(، ) 42(، ) 41(، ) 40: (المستوى االجتماعي 

) 16(، ) 15(، ) 14(، ) 13(، ) 12(، ) 11(، ) 10(، ) 9(، ) 6(، ) 5(، ) 1: ( مظاهر االختطاف
 ،)18( ،)27 ( ،)29 ( ،)34 . (  

  

  النسبة المئویة  التكرار  الفئة الفرعیة  الفئة

مظاهر الصدمة 
  النفسیة

  06. 58%  18  المستوى النفسي

  19.36%  6  المستوى الفزیولوجي

  22.58%  7  المستوى االجتماعي

 100 %  31    المجموع

  

مستویات هم الم مستوى النفسي، المستوى الفزیولوجي،  3یتضمن الجدول الفئة بالصدمة النفسیة ویشمل 
ونحصل             18والمستوى االجتماعي، حیث نالحظ ان المستوى النفسي جاء بأعلى تكرار وهو 

ویلیه   % 22,58بنسبة   7ك المستوى االجتماعي عل تكرار ثم تحصل بعد ذل  %58,06على نسبة 
  .  %19,36وتحصل على نسبة  6المستوى الفزیولوجي بتكرار 

  النسبة المئویة   التكرار   الفئة 

 %67.39  31  مظاهر الصدمة النفسیة 

 %32.61  15  مظاهر االختطاف 

   %100  46  المجموع 

یلیه ثم  67.39%و بنسبة   31من الجدول نالحظ ان مظاهر الصدمة النفسیة في اعلى تكرا بقدر 
  .  %32.61و بنسبة   15 رمظاهر االختطاف بتكرا
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  :  التحلیل الكیفي

انطالقا من النتائج المتوصل الیها من خالل التحلیل الكمي للمقابلة المكونة من فئتین فقد سجلنا اكبر 
نسبة في فئة الصدمة النفسیة خاصة على المستوى النفسي  فالحالة النفسیة السیئة االلتي عایشها م ن 

ال منكدبش علیك كنت خایف " حسیت روحي مكتف " خلعت " لك الیوم انتج عنها حالة عاطفیة سلبیة ذ
لم تكن هذه االعراض فقط ، فقد واجه الحالة ن حالة من اضطراب النوم التي " حاس بالرجفة " بزاف

وهي  ارتبطت احالمه بالحادث الصدمي الذي واجهه و هو االختطاف انتجت عنها تناذرات التكرار
قلبي "اضافة الى ذكریات متكررة " ایام تقریبا  8نفس المنام نشوفو عندي " اضطرابات النوم، كوابیس 

،جاء المستوى االجتماعي بثاني نسبة في مظاهر الصدمة "یعود یضرب بسرعة كي نسمع نفس الصوت
المرة جایة نعرف " النفسیة بعبارات سلبیة راجع ذلك الى مدى تكفل االسرة بالحادث من جمیع النواحي

في اعراض الصدمة النفسیة في اتخاذ   terrوهذا ما اكد علیه ". الدنیا مبقاش فیها امان" شكون نخالط
اما المستوى الفزیولوجي فهو ناتج عن تأثیر الحالة ن  بالصدمة انتج عنه . موقف تجاه االخرین 
زادت علیا وجیعت  قلبي " القلب اضطرابات على مستوى" حتى الماكلة مصاططلي" اضطربات في االكل

اما مظاهر الفئة الثانیة و هي االختطاف كان واضحا تأثیر الحالة بصدمة و كیفیة اختطافه خاصة انه " 
كانت هناك اوقات مستقطعة اثناء المقابلة للبكاء ، تأثر بكیفیة اختطافه و عجزه عن مساعدة امه التي 

كنت " " عذبوها بالصاعق الكهربائي "  رجال یضربوا في ماما  3لقیت " عذبة بالساعق الكهربائي امامه 
اما عن مظاهر االختطاف مكانت بشعة و فیها جزء و كان فیها جزء " خایف على یما ال یكونوا قتلوها 

  ". داني للقراج" ." حطني في لمال" "قفلي فمي" كتفني بالسكوتش"من التعنیف الجسدي  

  الحالة ن  ـتحلیل الرسم الحر ل

كانت هناك صعوبة في انجاز الرسم الحر و ذلك للحالة النفسیة الصعبة التي :  ظروف انجاز الرسم
دقیقة تمیز ادائه بالتسلسل والتواصل القلیل   20یعاني منها الحالة ن تم انجاز الرسم الحر في حوالي 

  . اضافة الى استقراره وهدوؤه طوال قیامه بالرسم

ذه لیقون الى كنت خایف لیدوخني بیه وهذا اللون االخضر المخدر الي فیه ه: "  الخطاب المتعلق بالرسم
  " اما الساعق الكهربائي عذب به یما المسكینة كان یابن یوجع بزاف 
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یعتبر رسم الحالة  ن اسقاطي بحت حیث یعبر عن مخاوفه وانفعاالته التي واجهته في :  تحلیل الرسم
یعیا فهو في مرحلة الكبت حسب تصنیف هربرت رید ففي هذه تلك الحادثة الن الرسم النسبة لسنه طب

المرحلة یكون هناك جزء من التطور الطبیعي  الذي یصبح فیه انتاج الصور االشیاء بطیئا و تعتبر هذه 
المرحلة تعتمد على اللغة في التعبیر لذلك اكتفى الحالة باسقاط مخاوفه اثناء الحادثة و المتمثلة  القفزات 

  .كهربائيوالساعق ال

  .ثواني قد یدل على خوفه و الصراع في ذلك الجزء المرسوم  10ان انقطاع الحالة ن عن الرسم بحوالي 

وعموما فان حجم الرسم بالنسبة للورقة یعتبر كبیرا هذا ما یدل على العدوانیة للحالة، رسم الید    
              كان رفیعا و باهت داللة على انخفاض قي المستوى النفسي و الجسمي للحالة و یرتبط ایضا بالخجل 

ما رسم الساعق الكهربائي مكان واالنقباض الشدید كما ان عدد االصابع كان  كاملة داللة على ذكاء، ا
لم تكن هناك . بخطوط ضاغطة وذلك داللة على العدوانیة والخوف الشدید منه واالنسحاب، اختالل الثقة

خلفیة وغیاب االرضیة في الرسم جعل رسم  الحالة یسبح في فضاء الورقة ما یمیز لغیاب السند وكذلك 
          ود اللون االخضر یدل على على الهروب الهشاشة في الدفاع عن االستقرار الفسیولوجي وج

والدفاع الفراري لطالما اعتبر هذا اللون ذو رمزیة  خصوبة واستعماله في سیاق الصدمة داللة كبت 
  ) (Aubain,1970,p.216 .الصراع و تحویله الى اعراض صدمیة 

    :التحلیل العام للحالة

ان الحالة ن  كمیا وكیفیا واختبار الرسم الحر تبین لنامن خالل تحلیلنا للمقابلة النصف الموجهة 
یعاني من اعراض صدمة االختطاف على مستویات مختلفة حیث ظهر المستوى النفسي بنسبة 

خوف، اضطرابات نوم أرق وهذا ما أكد علیه الدلیل التشخیصي  في شكل تناذرات مختلفة،   58.06%
احباط نفسي عند التعرض لمنبهات داخلیة او خارجیة، "في تشخیصه لصدمة النفسیة  DSM5االمریكي 

إال انه في المستوى الفسیولوجي ظهرت اعراض الصدمة بنسبة ". التي تشبه جانبا من الحدث الصدمي
و في تناذرات مختلفة اضطرابات في االكل، أالم على مستوى القلب ،و تأكد لنا ذلك من  %19.39اقل 

وهشاشة في دفاع عن االستقرار الفسیولوجي   الرسم الحر في ظهور انخفاض المستوى الجسمي، خالل
"  هناك  ردود افعال فسیولوجیة عند التعرض لحادث صدمي" DSM5فقد جاء في الدلیل التشخیصي ال 

ظرة وتنوعة تناذراته تمثلت  نقص الثقة بالنفس وتغیر ن %22,58اما المستوى االجتماعي ظهر بنسبة 
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من "   terrالثقة باالخرین،  ظهور في الرسم الحر العدوانیة، االنسحاب االجتماعي وهذا ما  اكده 
  " .اعراض الصدمة النفسیة عند االطفال تغییر الموقف تجاه االخرین 
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   األولیةالمعلومات 

  ا ,و  :االسم

  تبسة 2007 :تاریخ و مكان المیالد

  سنة  11 :السن

  متوسط  2 :المستوى الدراسي

  الخامسة   : اإلخوةرتبة الطفل بین 

  : التاریخ العائلي

   ا :اسم االب

  مراقب عام : المهنةجامعي                     :المستوى التعلیمي               56: السن

   ه :اسم االم

  استاذ  :المهنةنهائي                  :المستوى التعلیمي                 49 :السن 

  .ال توجد قرابة بین الوالدین

  نوویة                     :نوع العائلة

  ال توجد سوابق مرضیة 

  عادي  :التلقیح

  فرط نشاط  :النمو النفسي الحركي

  عام  :اكتساب النظافة
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  ا. و : "الثانیة الحالةتقدیم 
بنات تدرس سنة ثانیة متوسط، مستواها الدراسي  4سنة االخت الخامسة ل  11ا عمرها .و الحالة

تم تشخیصها من طرف اخصائیة . متوسط، تنحدر من عائلة مستواها االقتصادي واالجتماعي جید
نفسانیة للطب المدرسي ان لدیها فرط نشاط اضافة الى اصابتها بفقر الدم تعرصت منذ حوالي اسبوع من 

  .اء المقابلة الى اختطاف بهدف االعتداء الجنسياجر 

  : تقطیع نص المقابلة

  ارةــالعب  مـالرق
  ما فقتش حتى الراجل حكم ایدي  01
  وقالي راح ندیك معایا  02
  مقدرتش نفارعو  03
  كان قوي علیا  04
  دخلني لتموبیل  05
  انا خلعت  06
  وحسیت صاي راح نموت  07
  غیر نبكي  08
  بابا یكونوا معایا في هذك اللحظة حبیت ماما و  09
  انا نبكي  10
  وهو یقلي اسكتي علیا  11
  هك شویا ونرجعك  12
  وانا نبكي  13
  كي محبیتش نسكت هز ایدو  14
  قالي تقفلي فمك واال نكسرهولك  15
  انا كنت خایفة  16
  ونرجف  17
  قلت خالص انا راح نموت  18
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  صاي راح نموت  19

  و باباومنزیدش نشوف ماما   20
  قلت صاي موت  21
  كیفاش راح یقتلني  22
  بفیت غیر نشوف كیفاه راني نبعد على المدرسة تاعي  23
  انا نبكي  24
  ونعیت على ماما  25
  هربت  26
  ولیت نجري  27
  نجري  28
  حتى لقیت حفافة حالة  29
  رحت لها نبكي  30
  ونرجف  31
  او راح یدیني  32
  او راح یقتلني  33
  الحفافة على الطاقةطلت   34
  وشافاتو و صورة الماتركول تاع السیارة  35
  وانا نبكي  36
  عیطت لواحد  37
  وقاتلو ارواح درك  38
  جاها الراجل  39
  ولسقط فیها  40
  ومحبیتش نسیبها  41
  حضنتني  42
  وقاتلي ما تخافیش  43
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  راح نرجعك لداركم  44
  رحت معاهم  45
  ورجعت لماما و بابا  46
  العشیة و جعتني معدتي مع  47
  وبدي تنتقیا  48
  وكي جا اللیل مقدرتش نرقد  49
  وكي رقدت عاودت شفت كیفاه تخطفت  50
  ولیت نوض و نرقد  51
  خفت  52
  رحت رقدت بین ماما و بابا  53
  بصح معدتي بقات و جعتني  54
  منقدرش نروح نقرى حتى یوصاني بابا  55
  ولیت ندیر حسباتي من الناس  56
  مبقاش امان في الناس  57
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  "ا.و" التحلیل الكمي للحالة 

  : مظاهر الصدمة النفسیة

، ) 22(، ) 21(، ) 20(، ) 19(، ) 18(، ) 17(، ) 16(،  ) 9(، ) 7(، ) 6( :المستوى النفسي
)31 (،)32 ( ،)33 (  ،)49 ( ،)50 ( ،)51 ( ،)52 ( ،)53. (  

،  ) 47(، ) 37(،) 36(، ) 28(، ) 27(، ) 25(، ) 24(، ) 13(،) 10(، ) 8: (المستوى الفزیولوجي
)48 ( ،)54 . (  

) 43(، ) 42(، ) 41(، ) 40(، ) 39(، ) 38(، )37( ،) 36(، ) 35(، ) 34( :المستوى االجتماعي
)44 ( ،)45 ( ،)46 ( ، )55 ( ،)56 ( ،)57 .(  

  ). 26(، ) 23(، ) 15(، ) 14(، ) 12(، ) 11(، ) 5(، ) 4(، ) 3(، ) 2( ،) 1: (مظاهر االختطاف

  

  النسب المئویة  التكرار  الفئة الفرعیة  الفئة

  مظاهرالصدمة النفسیة
 39.13%  18  المستوى النفسي

  26.08%  12  المستوى الفزیولوجي
  34.79%  16  المستوى االجتماعي

  100%  46    المجموع

مستویات هم النفسي الفزیولوجي  3یتضمن هذا الجدول الفئة الخاصة بالصدمة النفسیة ویشمل
  وتحصل بذلك على  18واالجتماعي، حیث نالحظ ان المستوى النفسي جاء بأعلى تواتر وهو 

ویلیه   34.79%و تحصل على نسبة  16االجتماعي بتكرار  اتواترو في حین جاء   %39.13نسبة 
  .  26.08%وتحصل على نسبة  12تر الفزیولوجي بتكرار في ذلك التوا
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  النسب المئویة  التكرار  الفئة

  80.71%  46  مظاهر الصدمة النفسیة
  19.29%  11  مظاهر االختطاف

 100 %  57  المجموع

وفي   80.71%وبنسبة  46من الجدول نالحظ انه جاء اعراض الصدمة النفسیة اكبر بتكرار 
  . 19.29%بنسبة  11المرتبة الثانیة مظاهر االختطاف بتكرار 

انطالقا من النتائج المتوصل الیها من خالل التحلیل الكمي للمقابلة المكونة من فئتین فقد : التحلیل الكیفي
سجلنا اكبر نسبة في فئة الصدمة النفسیة، خاصة على على المستوى النفسي والحالة العاطفیة السلبیة 

ة الى الكوابیس اضاف" نرجف " " كنت خایفة "  ،"انا خلعت " التي تعاني منها الحالة على حد قولها 
حیث " كي جا اللیل مقدرتش نرقد " ، صعوبة في الدخول في النوم "عاودت شفت كیفاه تخطفت " اللیلیة 

ارتبط الحلم الحادث الصدمي التي واجهته وهو االختطاف، كما ان الحالة راودتها افكار سلبیة اثناء 
كیفاش راح " وذلك بقولها . دید بالموتاختطافها، نظرا انها كانت تحت احتمال التعرض  للموت او الته

تمنیت غیر ماما و بابا یكونوا معایا في هذیك " لعجز الحالة عن مواجهة المعتدي علیها "  یقتلني 
كان المستوى االجتماعي في مظاهر الصدمة النفسیة كبیر ایضا لكن راجعة الى كیفیة تكفل ". اللحظة 

        تكفل الوالدین إلى إضافة"  حضنتني وقاتلي ماتخاقیش " الحالقة بتهدئتها مما جعلها تهدأ نفسیا 
علیه تیر في اعراض الصدمة  أكدتعیر موقفها تجاه الناس وهذا ما . واهتمامهم بها في الوسط العائلي

ثم یأتي المستوى الفزیولوجي " مبقاش امان في الناس "وهو تغییر موفف تجاه االخرین لحد قول الحالة 
تجا عن االعراض النفسي والتأثیر الصدمة على الحالة حیث عانت من اضطرابات على والذي كان نا

بصح معدتي بقات " بدي تنتقیا" " مع العشیة وجعتني معدتي " مستوى الجهاز الهضمي واالم معدة، 
ثم جاء مظاهر االختطاف في الصف الثاني من الفئات الرئیسیة كان واضحا تأثیر الحالة " وجعتني 

مان المعتدي یفوقها قوة حتى تمكن من " دخلني لتوموبیل "اختطافها و الطریقة التي استهدفت فیها  بكیفیة
  " ، مقدرتش نفارعوا "كان قوي علیا "اختطافها 
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  تحلیل الرسم الحر 

 ظروف انجاز الرسم 

لم تكن هناك صعوبة في انجاز الرسم الحر حیث أبدت الحالة تجاوبها معنا في انجاز الرسم "
  دقیقة تمیز أدائها بالتسلسل والتواصل اضافة الى استقرارها  30تم انجاز الرسم في حوالي " الحر

  الخطاب المتعلق بالرسم 

  "أكثر حاجة خفت منها أنو یقتلني هذا الراجل و یذبحني و ما نزیدش نشوف ماما و بابا" 

  " ا.و"تحلیل رسم الحالة 

بالنسبة لسنها طبیعیا فهي في مرحلة الكبت الحسي تصنیف هربدت رید " ا.و"یعتبر رسم الحالة 
ففي هذه المرحلة یكون هناك جزء من التطور الطبیعي الذي یصبح فیه انتاج صورة األشیاء بطیئا و 

یعتبر كبیرا هذا تعبیر هذه المرحلة تعتمد على اللغة في التعبیر و عموما فان حجم الرسم بالنسبة للورقة 
  فالرأس الكبیر بالنسبة للحجم فكل تغییر وذلك تعبیرا  ،" ا.و"ما دل على النشاط الزائد وعدوانیة الحالة 
  . ولداللة انكار المصدر وتجنب أفكار مؤلمة

أما العینان في الرسم فكانتا متسعة فهي تعبر الجاذبیة تدل األذرع المرفوعة نوعا ما في رسم هذه 
كانت األذرع قصیرة نوعا ما  ،على القلق وهذا دلیل على على الحالة النفسیة التي تعیشها" ا.و"الحالة 

فهي على العموم األذرع تدل على المعاني السیكولوجیة أما قصرها فیدل على الكفاح والشعور بنقص 
أصابع في كل ید  4 الكفاءة الفم الواسع و المفتوح داللة على االتكال أو االعتماد على الغیر، كانت هناك

و هذا یدل على ذكائها المتوسط ، وجود الرجل في أعلى الورقة داللة على أنه كان قوي البنیة على 
الحالة و یحكم سنها و المرحلة التي تمر بها فمن الطبیعي رسم نفسها في الجهة الیسرى داللة على أنها 

لفة والصداقة بین الحالة والرجل الذي بعد الرسمین عن بعضهما داللة على انعدام األ تمیل لألب،
  .  اختطفها

في الرسم الحالة یدل على اشارة واضحة السقاط الصدمة في الرسم حیث اشارت ) الدم(الجروح 
 ان اثار الصدمات النفسیة تظهر من خالل اسقاط الجروح واالطراف المشوهة"ملیكة الى 

  ) 286.،ص2000ملیكه،"(
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أما بالنسبة  )43.،ص2011علي غزال ،(ان استخدام القلیل لاللوان یدل على عجز ضبط الحوافز االنفعالیة 
لأللوان فاللون األحمر یدل على العدوانیة وألفاظ بذیئة أما األزرق یشیر الى التكیف والتحكم في النفس أما 

تحمل اتجاهه أي  غیاب اللون على الرجل الذي قام باختطافها فهذا یدل على أنها ال
 ) (Aubain,1970,p.73عاطفة

  :ا.وتحلیل العام للحالة 

ن لنا ان الحالة یتب من خالل تحلیلنا للمقابلة النصف موجهة كمیا وكیفیا، واختبار الرسم الحر، 
لدیها اعراض صدمة االختطاف على مستویات مختلفة، حیث ظهرت  في المستوى النفسي بسنبة 

احباط نفسي عند التعرض لمنبهات داخلیة او "ات مختلفة قلق،خوف،هلع، و في شكل تناذر  39.13%
" كوابیس لیلیة وهذا ما اكده الدلیل التشخیص االمریكي . خارجیة و التي تشبه جانبا من الحدث والصادم 

وهذا ما جاء الرسم الحر من خالل تعبیر الحالة " . احالم مؤلمة و متكررة ترتبط بمحتوى الحدث الصدمي
وفي  %26.08اال انه في المستوى الفزیولوجي ظهر بنسبة . قلق، عجز في ضبط الحوافز النفعالیة  عن

جاء في وهذا ما           اعراض مختلفة تمثلة في اضطربات على مستوى الجهاز الهضمي، تقیئ 
، "ردود افعال فزیولوجیة عند التعرض لحادث صدمي "  DSM5 األمریكيلدلیل التشخیصي  Bالمعیار 

حیث  %34.13المستوى االجتماعي والذي جاء بنسبة  اما على.لنا  لذلك خالل الرسم  الحرولم یتضح 
من اعراض "  terr "نقص الثقة في االخرین حیث یأكد  ظهر من خالل التحلیل العام اعراض عدوانیة،

واتضح ذلك من خالل االختبار في عدوانیة، نقص الثقة "جاه االخرینالصدمة عن االطفال تغیر موقف ت
  .في النفس
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  :تحلیل ومناقشة نتائج الدراسة في ضوء الفرضیات

المختطف على مستوى  لعراض الصدمة النفسیة لدى الطفأتطهر " على انه :األولىالفرضیة تنص 
الحالتین  بدرجات متفاوت في تناذرات عراض نفسیة لدى كل من أتحققت حیث تأكد وجود " النفسي

 ضطربات نوم،إ "حالم مؤلمة ومتكررة ترتبط بمحتوى الحدث الصدميأ قلق،خوف،هلع، مختلفة تمثلت في
  .ارق

الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف على المستوى  إعراضتظهر " على انه :الفرضیة الثانیةتنص 
فسیولوجیة في تناذرات مختلفة لدى كال الحالتین تمثلت  أعراضوجود  تأكدتحققت، حیث "الفسیولوجي 

في المستوى الهضمي والقلب، وهشاشة في دفاع عن االستقرار  األم، األكلفي  تاضطرابا: في
  .الفزیولوجي

الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف على المستوى  أعراضتظهر " على انه:الفرضیة الثالثةتنص 
نقص الثقة : تتثمل في تناذرات مختلفة لدى الحالتین وهي أعراضد وجود تحققت حیث تاك" االجتماعي 

  .اآلخرین، تغیر موقف تجاه باآلخرینبالنفس، نقص الثقة 

  نستنتج ان فرضیات الدراسة قد تحققت في الحالتین  
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  النظري والدراسات السابقة  اإلطارتحلیل النتائج الحاالت  في ضوء 

النظري والتطبیقي تبین ان حاالت الدراسة تعاني من صدمة  اإلطارمن خالل ما تطرقنا الیه في 
حدث في حیاة الشخص یتحدد بشدته وبالعجز الذي یجد الشخص فیه " االختطاف والتي تعرف على انها

ئمة واثار مولدة نفسه عاجزا عن االستجابة والمالئمة حیاله، بما یثیره في التنظیم النفسي من اضطرابات دا
وهذا ما اتضح من خالل نتائج تحلیل الحاالت التي بینت ان اعراض الصدمة عند الطفل ". للمرض

یؤدي الخوف "فقد أكد بدریة انه . اجتماعیة، فسیولوجیة المختطف تظهر في مستویات مختلفة نفسیة،
النمو على ا سیئا ، للقلق الذي یؤثر تأثیر الشعور بالنقص الكافیةوالشعور بتهدید األمن و 

،كما تؤكد المدرسة التحلیلیة ان )53.،ص2011بدریة،(" النمو االجتماعي ، العقل،الفسیولوجيالنفسي،
حیث یقول . عامل استعداد الفرد لصدمة وعامل الفجائیة: اعراض الصدمة تنتج عن عدة خصائص وهي

  ."تقوم الصدمة نتیجة الضعف و لفجائیة الواقع الذي یهجم على االنا "في هذا الصدد الكن

(FERENCZI. 1982, p.140) انقسمت اعراض الصدمة النفسیة عند حاالت . واالختطاف عامل فجائیة
الدراسة  الى اثار قریبة المدى التي تمثلت في  اعراض صدمة انفعالیة وتجسدت كذلك في  ضعف الثقة 

،الخمول والسلبیة ونظرا لتأثیر الصدمة على حاالت الدراسة ونمط االساءة المستعملة في الناس والنفس 
نتج عنها  . ضدهما اثناء االختطاف و التي تمثلت مظاهره  في عنف انفعالي، عزله، عنف لفظي

احالم متكررة، تضائل ملحوظ في االنشطة الیومیة  اضطرابات (اختالف في ردود افعال حاالت الدراسة 
راجعة الى الفروق الفردیة فیما یخص عامل االستعداد واشكال ) الخ ....هاز الهضمي و القلب، عدوانالج

بان االنفعاالت السلبیة مشاعر الغضب والمیوالت "العنف الممارسة علیهما ولهذا  تفسر نظریة بركوفیتش 
یكمن  تأثیر العنف " ایضا أنهو تأكد نظریة السمات ". العدوانیة هي ردود افعال الفرد إلساءة وجهت الیه 

  ) 90.ص ،2009 العایش،(                       ".استجاباته للموقف وردود افعاله في على سمات الفرد
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   :ةـخاتم

 إن إلىالصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف وتوصلنا  أعراضهذه الدراسة التعرف على  تستهدفإ 
 مقابلتناتكفل نفسي دائم ومن خالل  إلىالنفسیة تحتاح  األعراضصدمة االختطاف تنتج عنها جملة من 

تظهر على مستویات مختلفة منها على  األطفالالصدمة النفسیة عند  أعراضن أنا لن یبتالحالتین  عم
  .مستوى نفسي، مستوى فسیولوجي، مستوى اجتماعي
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  التكفل النفسي الفوري لألطفال صدمة االختطاف  
  انشاء مراكز نفسیة لمتابعة الحاالت بعد االختطاف  
  تفعیل دور االخصائي النفسي واالجتماعي في مراكز االمن  وتدریبه على التعامل مع هذا النوع

  .من العنف الموجه للطفل

 القائمین على اإلعـالم والثقافة والتّربیة أن یقوموا بالتّوعیـة والتّعریف بمخاطر هذه الجریمة  نوصي
وآثارها وأضرارها على األفراد والمجتمعات والدولة، وعقوبة الجناة فیها حتى یتم محاربة الجریمة 

  .قبل وقوعهاجریمة االختطاف ومعرفة سبل الوقایة من 
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 قـمالح
 

 

  دلیل المقابلة الحالة االولى 

  السالم كیف االحوال ؟ س 

 باس الحمد هللا    - ج
 كم عمرك ؟  - س
 سنة  12  - ج
 في اي سنة تدرس ؟   - س
 سنة الثانیة متوسط   - ح
 ماهو معدلك لهذا الفصل ؟   - س

   16,92 -ج
 ارید التكلم معك حول ما حصل من احداث هل تقبل ؟   - س
تاع الصباح ، حتى نسمع في ماما تعیط واش  6:30نعم ، كنت راقد مع خاوتي الساعة كانت   - ج

طالب ، واش طالب ، نضت و قلبي كان یضرب بزاف من الخلعة ، باه نشوف واش كاین ، 
رجال ملثمین یضربوا في ماما خلعت ، و بقیت غیر نشوف ماش فاهم والو ، ضربوها ،  3لقیت 

 . كهربائي و غذبوها بالساعق ال
 هل نكمل الحدیث ؟   - س
انا مقرت ندیر والو حسیت روحي مكتف ، و جداتي بقات تعیط دارولها لیقون في خشمها و   - ج

 . دوخوها و بعد حصرونا كامل في شونبرا وحدة ، و قالو لینا اسكتوا 
 كیف اختطفوك و الى این اخذوك المختطفون ؟   - س
یدي و رجلي و قفلي فمي ، و حطني في كي رفضت ماما تمد الصوارد ، كتفني بالسكوتش ا  - ج

 .لمال و بعد داني للقراج ، و بقیت تم حتى جاو لبولیس 
 كم كانت المدة التي بقیت فیه مختطف ؟  - س
 . من الصباح حتى للمغرب   - ج
 ماذا احسست تلك اللحظة و انت مختطف ؟   - س
 . بقیت نخمم واش دارو في یما و زادت علیا وجبعت قلبي   - ج
 فقط ؟   - س



 قـمالح
 

 

 . ال منكدبش علیك كنت خایف بزاف و حاس بالرجفة بصح كان تخمامي كامل واش صرالهم تم   - ش
 یخطر في بالك انهم سوف یقتلونك ؟الم   - س

 .والو  ال -ج

 بعدما تم انقاذك ماذا فعلت ؟  -س

 . رحت نشوف واش صرالهم تم ، كنت خایف على یما ال یكونوا قتلوها ، و نبقى نادم  -ج

 على ماذا ؟  نادم -س 

 . اني مقدرتش نحز علیها و نمنعها  -ج 

 رجال كیف كنت ستغلبهم ؟  4ال كهم كانوا  -س 

 . ما نعرف المهم ندیر حاجة نعاون بها یما المسكینة الي عذبوها  -ج 

 كیف اصبح مزاجك بعد الحادثة ؟  -س 

 . و لیت نقلق تم تم و اي حاجة تنرفزني حتى الماكلة مصاططلي  -ج 

 هل تتجنب اماكن او افكار تذكرك بالحادثة ؟  -س 

 . ال ، ال كن كیما نسمع نفس الصوت الي صرا نهار هذاك قلبي یعود یضرب بسرعة  -ج 

 هل تراودك كوابیس ؟  -س 

ایام ، وصعیب علیا باه نقدر نرقد ، بصح وین تحكمت  8نفس المنام نشوفو یومیا عندي  -ج 
 . ا العصابة هدیت شویا و خفت علی

بعدما علمت ان جاركم من كان وراء عملیة االعتداء و اختطافك هل تغیرت نظرتك للناس و  -س 
 ثقتك بهم ؟ 

عالبالي كل واحد یمثل روحو بصح و لیت شوي موسوس من الناس ، و نتعامل معاهم بحذر  -ج 
 . اكثر 

 تعني ان ثفتك في الناس تأثرت ؟  -س 
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 . هم ،الدنیا ما بقاش فیها امان  ، راح ندیر احتیاطاتي نعم ، صعیب باه نرجع نوثق فی -ج 

 هل تغیرت معاملتك الصدقائك ؟  -س 

 . بصراحة حتى صحابي ولیت نشك فیهم   - ج

 شكرا 

 عفوا
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  دلیل امقابلة الحالة الثانیة  

 مرحبا كیف االحوال ؟  - س

 لباس الحمد هللا  -ج 

 ارید التكلم معك حول محصل اخر مرة من احداث هل یمكنك الحدیث ؟  -س 

 نعم  -ج 

 این كنت ذاهبت قبل اختطافك ؟ -س 

 تاع العشیة  13:30كنت رایحة نقرى على  -ج 

 كیف انتبهت ان هناك من یرید الحاق االذى بك ؟  -س 

هي من ورایا ، ماشیة بالشویة و انا ماشیت تولهت انو كاینة سیارة بیضاء تع فیا ، انا نمشي و  -ج 
، خلعت و قلت خلي نحبس و نشوف ، انا حبست و هي حبست من ورایا ، زدت مشیت مشت ، 

 . خفت موت بالخوف 

 ماذا خطر في بالك في تلك الحظة ؟  -س 

 . جاو في بالي هادوك االوالد الي خطفوهم و قتلوهم  -ج 

 اذن كیف تم اختطافك ؟  -س 

و دخلني . ما فقتش حتى الراجل حكم ایدي و قالي راح ندیك معایا ، مقدرتش نفارعوا كان قوي علیا   - ج
 . لتموبیل ، انا خلعت و حسیت صاي راح نموت غیر نبكي 

 من تمنین ان یكون معك في تلك اللحظة ؟  -س 

تي علیا ، هك انا نبكي و هو یقولي اسك: حبیت ماما وبابا یكونوا معایا في هذیك اللحظة  -ج 
 . شوي و نرحعك و انا نبكي 

 هل ضربك ؟  -س 
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كي ماحیتش نسكت هز ایدو و قالي تقفلي فمك و اال نكسرهولك ، انا كنت خایفة و نرجف  -ج 
قلت خالص صاي انا راحنموت و ما نزیدش نشوف ماما و بابا قلت صاي موت ، كیفاش راح 

 .المدرسة تاعي ، انا نبكي و نعید على ماما یقتلني بقیت غیر نشوف ، كیفاه راني نبعد على 

 كیف استطعت الهروب ؟ -س 

حبس الراجل التوموبیل ، حلیت الباب تحل و هربت و لیت نجري ، نجري حتى لقیت حفافاة  -ج 
حالة ، رحت لها نبكي و نرجف او راح یدیني او راح یقتلني ، طلت الحفافة على الطاقة و شافاتو و 

ع السیارة ، و انا نبكي عیطت لواحد و قاتلو ارواح درك جاها الراجل و ماحبیتش صورة الماتركول تا
 . نسیبها ، حضنتني و قاتلي ماتخافیش راح نرجعك لداركم 

 هل مرضت بعد الحادث ؟ -س 

 مع العشیة و جعتني معدتي و بدي تنتقیا  -ج 

 هل راودتك كوابیس ؟  -س 

كي جا اللیل  مقدرتش نرقد ، و كي رقدت عاودت شفت كیفاه تخطفت ، ولیت نوضو نرقد و  -ج 
 . خفت رحت رقدت بین ماما و بابا بص معدتي بقات و جعتني 

 هل  تغیرت نظرتك للناس ؟  -س 

 .منقدرش نروح نقرى حتى یوصلني بابا و لیت ندیر حسابي من الناس مبقاش امان في الناس -ج 

  



 

 

  

 
  :ملخص الدراسة

: تتناولت هذه الدراسة البحث عن اعراض الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف حیث انقسمت الدراسة إلى     
إشكالیة الدراسة، ثم جانبین؛ جانب نظري یحوي فصلین، فصل تحت اختطاف االطفال، : فصل تمهیدي بعنوان

فصلین؛ فصل منهجیة الدراسة وفصل  والفصل الثاني الصدمة النفسیة عند االطفال، أما الجانب التطبیقي یحوي
سدراته باستخدام بوالیة  تبسة و على الحالتین   عرض الحاالت ومناقشة النتائج، حیث أجریت الدراسة التطبیقیة

  : المنهج اإلكلینیكي واستعملنا فیها الوسائل التالیة
   :، المقابلة النصف موجهة ، اختبار الرسم الحر، وتوصلنا إلى النتائج التالیة

  تظهر اعراض الصدمة النفسیة لدى  الطفل المختطف على المستوى النفسي  -
  تظهر اعراض الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف على المستوى الفسیولوجي  -
  تظهر الصدمة النفسیة لدى الطفل المختطف على المستوى االجتماعي -

 الصدمة النفسیة والطفل المختطف  :الكلمات المفتاحیة
 

Résumé  d’étude: cette étude se porte l’étude des symptômes de traumatisme 
psychologie de l’enfant enlevé . l’étude a été divisé en un chapitre  préliminaire  
intitulé problématique, cette recherche répartie en deux sous chapitre le 1er est sous le 
titre : enlèvement des enfant et les 2eme est sous le titre le traumatique psychologique  

Le partie pratique contient deux  chapitres  
La méthodologie du chapitre de l’étude et la séparation des vitrines en discutant les 
résultats ou l’étude a été menée su deux cas a Tébessa et sadrata  en utilisant 
l’approche clinique  
Pour réaliser cette recherche nous avons utilise les moyen suivant  

- L’entretien demi Oronte dessin libre  
Nous sommes arrives aux résultat suivants  

- Les symptômes de traumatisme montre l’enfant enlève sur le plan psychologique  
- Les symptômes de traumatisme montre l’enfant enlève sur le plan physiologique  
- Les symptômes de traumatisme montre l’enfant enlève sur le plan social      

Les mots clé . Le traumatisme psychologique   
 


