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العنف ضد املرأة وعالقته باألمل النفسي ملوظفات جامعة بغداد
م.م الطاف عبد الرزاق هادي
كلية الرتبية للعلوم األنسانية  /أبن رشد – جامعة بغداد

ممخص البحث بالمغة العربية -:
ىدف البحث الحالي الى معرفة مستوى العنف لدى (موظفات جامعة بغداد) وعبلقتو باأللم النفسي وحسب الحالة
االجتماعية وتحقيقاَ ألىداف البحث تم أختيار عينة عشوائية بمغت (ٕٓٓ) موظفة موزعات عمى خمس كميات من
جامعة بغداد ،وأن مقياس العنف ضد المرأة يتكون من (ٖٕ) فقرة بصورة النيائية أما مقياس األلم النفسي فقد

تكون من (ٖٓ) فقرة بصورتو النيائية  ،وتم التأكد من الصدق والثبات لممقياسين وكانت نتائج البحث ىي -:
ٔ -أن موظفات جامعة بغداد ال تعانين من العنف .
ٕ -أن موظفات جامعة بغداد ال تعانين من مشاعر األلم النفسي .
ٖ -ىناك عبلقة أرتباطية بين العنف واأللم النفسي .
ٗ -الفروق بين المقارنات في العنف حسب الحالة األجتماعية تميل لصالح المرأة المطمقة .
وفي ضوء النتائج وضعت الباحثة عدد من التوصيات والمقترحات .

مشكمة البحث :
يعد العنف ضد المرأة احد اشكال العنف األسري وىو مشكمة اجتماعية اكثر من كونيا مشكمة نفسية ألن
ليا جذور وأساس في الواقع االجتماعي ،وان مشكمة العنف ضد المرأة ليست مقصورةً عمى مستوى اجتماعي –
اقتصادي معين او عمى مكان او زمان معين او دين معين او طبقة اجتماعية وخمفية اكاديمية ومستوى ثقافي او
تعميمي محدد او غير ذلك من التغيرات الديموغرافية واالجتماعية والسياسية (يحيى .)ٔ٘ :ٜٜٕٔ ،ومازالت المرأة
العربية تواجو ابشع أنواع االضطياد والقمع والقير المتمثل باإلساءة النفسية والعاطفية واالجتماعية والجسدية في
ان واحد من قبل ا قرب المقربين الييا اال وىو زوجيا ورفيق دربيا  .وبالرغم من تعرض الزوجة لمختمف اشكال
االعتداء واإلساءة من قبل زوجيا اال انيا قميبل ما تطمب الطبلق وذلك يرجح لؤلسباب عدة من أىميا الضغوطات
االجتماعية والعائمية التي تتوقع منيا االستمرار لتمك العبلقة .وان نوعية العنف الذي تتعرض لو المرأة مذىمة
ورىيبة رغم ان عددا غير قميل من النساء مازال يخفي اثار العنف وتتظاىر انيا نجمت عن أسباب مختمفة وذلك
خشية ان تتعرض لعنف اشد اذا ما أعمنت الحقيقة ،فالعنف ضد المرأة تناول الجسد الحالة المعنوية لدييا واالىانة
النفسية والجرح النفسي الذي يدمي ذاتيا ويمرخ كبريائيا في الدونية( .أبو دلو .)ٕٕٔ: ٕٓٓٛ ،وان مجتمعنا
مثمو مثل المجتمعات الذكورية والرجولية التي تفرق بين الذكر واالنثى في عممية التنشئة االجتماعية  ،حيث تؤكد
التربية عمى تنشئة األطفال الذكور عمى الرجولة والخشونة والسيطرة والميل لمسيادة والجمود العاطفي بينما نجد
مجتمعنا يتوقع من االناث الميونة والنعومة والخضوع والطاعة لمجنس الذكري في البيت وىذه التنشئة ال تعطي
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لممرأة القوة االجتماعية والنفسية واالقتصادية لتضمن الدفاع عن نفسيا بحزم وثقة بالنفس وباستقبللية .ونتيجة
ليذا الوضع تعيش المرأة حالة من االلم النفسي ويعترييا سموك متزامن بالشعور باالضطياد ال تتمكن التحدث
عنو .وىناك أسباب واحداث قوية تسبق ظيور السموك وقد ينظر الى االلم النفسي عمى انو مجرد عرض لمرض
او إلصابة بدنية معينة او نتيجة ليا فقط ويمكن ان يتبلشى بمجرد تبلشي اإلصابة او المرض او انو تجربة
شخصية فاشمة (الرخاوي  .) ٔٔ : ٜٜٔٛ ،وعند التحدث عن االلم النفسي فإنو يعني جوانب عدة كالتحدث عن
الذات اذ يستمر الفرد بالبحث المتواصل لمعرفة نفسو والكشف عنيا وفيميا بشكل افضل وان مفيوم ذاتو ليس
مجرد انعكاس لما يراه في عيون االخرين بل ينمو من خبل ل تفاعل الفرد مع المذين يعيشون معو وبذلك فان
تفاعمو االجتماعي وآثره النفسي ىو الذي يكون ذاتو بكل مكوناتيا النفسية واالجتماعية والوجدانية والمعرفية (امام
وآخرون ) ٖٙ :ٜٜٔٔ ،ومع ذلك يصدر االلم النفسي كمثل أي مكون اخر نتيجة لذلك التفاعل .ويعد البحث
الحالي محاولة لمتعرف عن العنف ضد المرأة وعبلقتو بااللم النفسي والوقوف عمى اىم اثاره ومن ىنا يمكننا تحديد
مشكمة البحث بالسؤال التالي :
ىل توجد عبلقة ارتباطية بين العنف ضد المرأة وااللم النفسي لدى موظفات جامعة بغداد؟

أىمية الدراسة :
العنف ضد المرأة ىو السموك او الفعل الموجو الى المرأة سواء اكانت زوجة او اما او ابنة او عاممة
ويتسم بدرجات متفاوتة من التميز واالضطياد والقير والعدوانية الناجم عن عبلقات القوة غير المتكافئة بين
الرجل والمرأة في المجتمع واالسرة  .ولما كانت المرأة تشكل نصف المجتمع عددا وقدرات وطاقات مييأة لمعمل،
فان العنف ضدىا يعني العنف ضد نصف المجتمع وعمى ىذا األساس جاءت توصية الجمعية العامة لؤلمم المتحدة
(ٖ ) ٜٜٔبان العنف ضد المرأة ىو أي عمل مبني عمى أساس النوع ،والذي يؤدي الى اذى مادي او جنسي او
معنوي او معاناة لممرأة ويشمل التيديد بيذه األفعال واالك اره او الحرمان من الحرية سواء كان حدوثو في الحياة
العامة او الحياة الخاصة (أبو دلو .)ٕٜٓ :ٕٓٓٛ ،وىناك نوع من العنف يمارسو الرجل وبكل قسوة دون أي
اعتبارات إنسانية ىذا النوع من العنف يتمثل في التحرش الجنسي الذي تتعرض لو المرأة في مجال العمل  ،حيث
ان البعض قد ي عتبر تبوأ المرأة في السمم الوظيفي او حتى احتفاظيا بموقع تستحقو رىينة ميادنتيا عمى جسدىا
او استثمار مفاتنيا استثما ار حيوانيا لممتعة والمذة وقد عدت الدول االسكندنافية من الدول المتقدمة جدا في منح
المرأة الحقوق واالحترام ومنحيا التقدير الذاتي لكيانيا ووجودىا اإلنساني حتى باتت تتمتع بحقوق ربما فاقت
الرجل في ىذه الدول .وأكدت منظمة الصحة العالمية ان عدد النساء المواتي يمتن كل عام حوالي (ٓٓٓ ٓٓ٘)
امرأة (ٓ )ٖٔٚيومياً بسبب حوادث كان يجب تجنبيا تتعمق بعدم مراعاة صحة المرأة اإلنجابية ورفضو تنظيم
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النسل او استخدام موانع الحمل ،مما يعرض المرأة الى مضاعفات الحمل والوالدة نظ ارً لخضوعيا الى رغبات الزوج

(األمم المتحدة.)ٔ :ٕٓٓٓ ،

وفي عدد من دول العالم الثالث ومنيا (العراق ،وسيرالنكا ،وفنزويبل ،والبارغواي) تتزوج الكثير من الفتيات
في سن مبكر تحت سن (٘ٔ) مما يعرضين الى مخاطر الحمل الصحية .وفي بعض مناطق العالم مثل (الصين ،
كوريا ،اليند) يعتمد عادة الفحص باألشعة فوق البنفسجية من اجل معرفة جنس الجنين والمجوء الى اإلجياض
االنتقائي لؤلجنة اإلناث عمى الرغم من وجود قوانين تمنع ذلك احياناً ،مما يجعل النسب بين الذكور واالناث

متفاوتة (األمم المتحدة ) ٔ :ٕٓٓٓ ،وتقدر الدراسات الوطنية في عشر بمدان ىي (استراليا  ،الجيك  ،الدنمارك،
السويد ،بريطانيا ،أمريكا ،بوليفيا ،كوريا ،طاجاكستان ،غانا) ان ما بين ( )%ٖٛ – ٔٚمن النساء قد تعرضن
العتداء بدني من قبل شريك حميم (األمم المتحدة .)ٔ٘ٛ :ٜٜٔ٘ ،اما عمى مستوى المجتمع العربي فقد جاءت
الدراسة لست دول عربية (مصر ،األردن ،فمسطين ،لبنان ،اليمن ،سوريا) ان القيم واألعراف التي توارثيا األبناء
عن اآلباء واالجداد تدعم وتشجع عدوانية الذكر عمى اخواتو اإلناث( .مكتب التنسيق األردني.)ٔ٘ٓ :ٜٜٔ٘ ،

ففي تونس يعتقد ( )%ٗٗ.ٜمن الرجال و (ٖٓ  )%من النساء ان من الطبيعي ان يضرب الرجل المرأة من أجل
تقويميا (الجراح )ٕ :ٕٕٓٓ ،وتبين من بحث اجراه المجمس القومي لمسكان  ٜٜٔٚان (ٖ٘ )%من المصريات
المتزوجات تعرضن لمضرب عمى األقل مرة واحدة منذ زواجين وان الحمل ال يحمي المرأة من ىذا العنف وان
( )% ٖٜمن النساء احتجن الى استشارات نفسية .ومن مبررات ىذه الدراسة انيا محاولة لتوفير بعض البيانات
التي يمكن ان تسيم بوضع األسس العممية إلجراء المزيد من الدراسات مستقببلً خاص ًة ان المجتمع العراقي يمر
بل مجتمعاً ومكانة المرأة فيو لسنوات
حالياً بمرحمة انتقالية ىامة ومن الممكن ان يعتمد عمى كيفية ادارتيا مستقب ً

قادمة .والعنف ضد المرأة واحد من أىم ميادين انتياك حقوق االنسان وأخطرىا لذلك فان نتائج مثل ىذه البحوث

والدراسات ستدعم جيود المجتمع ووزارة حقوق االنسان وتسيم في بمورة استراتيجيات وخطط عمل عممية وعممية
واضحة لمواجية ىذه المشكمة .اما اىم أسباب العنف ضد المرأة -:
النظر الى المرأة نظرة دونية بسبب التراكمات الثقافية االجتماعية السائدة في معظم المجتمعات .
 بعض التشريعات الخاطئة التي تمنح الرجل حق ممارسة العنف ضد المرأة. اتكالية معظم النساء في الجانب االقتصادي عمى الرجال مما أدى الى فقدان استقبلليا المادي. دور االعبلم في ترسيخ الصورة الدونية لممرأة في فكر األجيال من جيل الى جيل. اذعانيا ومسايرتيا لمواقع دون أي ردود أفعال تضع حدا إلىانتيا. قبوليا التدريجي بتسمط الرجل أدى الى الطاعة الكاممة (أبو دلو )ٕٕ٘ :ٕٓٓٛ ،وان شعور المرأة باأللمالنفسي نتيجة لمعنف ضدىا فمن األسباب النفسية المسببة لؤللم مثل القمق واليم والمخاوف وان
االحاسيس أو العواطف يمكن ان تسبب الماً أيضا ويؤثر العنف في امن وسبلمة المجتمع وىذا يحدث

نتيجة لمتفكك وغياب سمطة االبوين عمى األبناء وانشغاليم بالعنف وتناقض عبلقاتيم باألبناء وضعف

363

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )52

الضبط االسري وان ىناك خوفا من ان يصل العنف الى ما ال يحمد عقباه من خبلل توليد جرائم العنف بين
الزوج والزوجة فاألب قد ينقل الى االبن وينمي لديو السموك العنيف كما ان األبناء الذين يمارس اآلباء
العنف ضد امياتيم او حتى ضدىم غالبا ما يترك لدييم مشاعر عميقة بالكراىية والحقد وقد يكون ىذا
من األسباب الدافعة لمجنوح او االنحراف عند األبناء (الياسين )ٜٔٛ :ٜٔٛٔ ،فأىمية الدراسة تبرز
بوصفيا مؤش ارً لحدوث كثير من االنقسامات والتناقضات والتوترات داخل االسرة وانعكاسيا عمى كيان

االسرة والمجتمع وما ت خرج بو ىذه الدراسة من نتائج ومقترحات تمكن الجيات المسؤولة من اتخاذ
اإلجراءات الكفيمة لمتصدي ليذه الظاىرة.

أما اىم الدراسات التي تناولت ظاىرة العنف ضد المرأة فيي -:
ٔ – دراسة د .كوثر إبراىيم فاضل الموسومة ( :العنف األسري ضد المرأة)
استيدفت الدراسة النظرية التعرف عمى اىم أسباب العنف األسري ضد المرأة لموقوف عمى اىم اثاره
والتعرف عمى اىم انواعو وتحديد نظرتو لواقع المرأة العراقية واىم االستنتاجات التي خرجت بيا الباحثة ىي-:
ٔ -اكدت عمى وجود عوامل اثرت سمباً في زيادة العنف ضد المرأة كالعادات والتقاليد االجتماعية والحرب في
العراق كما يؤثر عامل انخفاض المستوى المعاشي في زيادة العنف ضدىا.

ٕ -ان غالبية النساء في المجتمع العراقي يعانين من العنف الجسدي ،المفظي والحرمان من الموارد التي
تيدد استمرار الحياة( .د .كوثر ،ٕٓٓٗ ،العدد ٕ)
ٕ – دراسة شيرين  .ج .جيجيبيوري الموسومة (ضرب الزوجة في الريف اليندي ،احق لمزوج ؟)
تعد ىذه الدراسة جزء من دراسة اكبر لجنس دول اسيوية ىي (اليند  ،الفمبين  ،تايمند) وقد أجريت
الدراسة عام (ٖ )ٜٜٔٗ-ٜٜٔوقد استيدفت الد راسة التعرف عمى مدى انتشار شكل محدد من العنف األسري
والوقوف عمى مدى عبلقة بعض المتغيرات مثل التعميم  ،عمر الزواج  ،المستوى االقتصادي والتعرف عمى الطريقة
التي تترجم فييا الناس ىذا العنف واستخدم الباحث عينة قصدية تتألف من (ٕٗ )ٔ.ٛزوجة تتراوح اعمارىن من
(٘ٔ –  )ٖٜسنة وتتوزع بمعدل ( )ٜٛ٘من أنور براديش و(ٖ )ٜٛمن نادو تاميمي  -:اما اىم االستنتاجات
فيي -:
ٔ -يعد الضرب واخافة الزوجة اكثر اشكال العنف األسري انتشا ارً في اليند وفي كمتا المنطقتين .

ٕ -غالبية اسر المبحوثات كانت ذات نظام ابوي تؤمن بتسمط الرجل عمى المرأة والسيطرة عمييا واستخدام
القوة ضدىا.
ٖ -اكدت الدراسة ان ىناك عبلقة بين التعميم وضرب الزوجة فالنساء المواتي تعميمين مساوي او يفوق الزوج
اكثر عرضة لمضرب من النساء المواتي تعميمين اقل من ازواجين.
كشفت الدراسة ان غالبية الزوجات يؤكدون بان ضرب الزوج لمزوجة ىو حق طبيعي لمزوج وال يعتبرن الضرب
سببا في ترك البيت والزوج )Shireen .J. ejeebhoy, 1998, : 133( .
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الدراسات التي تناولت االلم النفسي :
ٔ  -دراسة مؤمن وفكري (ٕٕٓٓ):
استيدفت الدراسة الكشف عن العبلقة بين أساليب التكييف مع االلم واالعراض النفسية لدى عينة مرضى
اسفل الظير المزمن في القاىرة فقد شممت الدراسة مجموعتين التجريبية التي تكونت من (ٖٓ) مريضاً اسفل

الظير المزمن والمجموعة الضابطة تكونت من ( )ٖٙمن غير المرضى وأوضحت النتائج أساليب التكييف مع االلم
الذي يرتبط بانخفاض كل من االمراض اإلكتئابية واالحساس باأللم  ،كما يستخدمون بعض األساليب السمبية
لمتكييف مع االلم مثل اإلحساس بوجود كارثة الذي يرتبط بانخفاض اعراض االكتئاب والقمق والذىان( .مؤمن
وفكري.)ٕ-ٔ :ٕٕٓٓ ،

ٕ  -دراسة ايدموند و انيتا (:)Edmund & Anita
استيدفت الدراسة الفروق بين االناث والذكور في اإلصابة باأللم النفسي حيث بمغت عينة البحث (ٖٓٗ)
فرداً من كبل الجنسين .وتوصمت الدراسة الى ان اإلصابة تكثر في االناث اكثر من الذكور فمن بين جميع افراد

العينة احصى العالمان (ايدموند و انيتا) بأن كل ثبلثة رجال فقط يقابل سبع من االناث في كل عشرة اشخاص من
افراد العينة وأشارت الدراسة ان أكثر أجزاء الجسم إصابة باأللم ىي الرأس والرقبة ،وفي حاالت كثيرة يكون االلم

مستم ارً ولكنو متغير في شدتو وال يوقظ المصاب من النوم ً،كذلك اشارت الدراسة ان االناث اكثر من الرجال
حساسية في ادراك وفيم تعابير االلم النفسي.)Edmund & Anita, 2002: p439-488( .

ىدف البحث -:

ٔ -معرفة مستوى العنف ضد المرأة لدى موظفات جامعة بغداد.
ٕ -معرفة مستوى االلم النفسي لدى موظفات جامعة بغداد.
ٖ -معرفة داللة العبلقة بين العنف وااللم النفسي لدى موظفات جامعة بغداد.
ٗ -معرفة داللة الفروق في العنف ضد المرأة تبعاً لمحالة االجتماعية.

حدود البحث -:

يتحدد البحث الحالي بعينة من موظفات جامعة بغداد لؤلعمار (ٕٓ )٘ٓ-سنة لمعام ٕٕ٘ٔٓٓٔٙ-م.

تحديد المصطمحات -:

أوالً  -:العنف : Violence

عرفو قاموس أوكسفورد

 oxfordمن خبلل (عبد المختار )ٔ٘٘ :ٜٜٔٛ ،بأنو  :ممارسة القوة

البدنية إلنزال األذى باألشخاص أو الممتمكات  ،كما يعتبر الفعل او المعاممة التي تحدث ضر ارً جسمانياً لمشخص

او التدخل في حريتو الشخصية .ويحدد قاموس ويبستر ( )Webster, 1979, p. 2040سبعة معاني لمفيوم

العنف تتراوح بين المعنى الدقيق نسبياً والذي يشير الى استخدام القوة الجسدية بقصد اإليذاء والمعنى العام
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المرتبط بالحرمان من الحقوق عن طريق االستخدام غير العادل لمسمطة أو القوة ،مرو ارً بمعاني أخرى تشير
جميعيا الى اليجوم والعدوان واستخدام القوة الجسدية ورفض اآلخرين بصور مختمفة

(من خبلل احمد

المجدوب ،وأبو شبيو وعبد الغني .)ٖٔ-ٕٔ :ٕٖٓٓ ،وعرفتو موسوعة الجريمة والعدالة كل صور السموك سواء
كانت فعمية او تيديدية التي ينتج عنيا تدمير والحاق األذى باآلخرين( .زايد ونصير وعبد العزيز.)ٔٛ :ٕٓٓٗ ،
وتعتمد الباحثة تعريف (زايد ونصير وعبد العزيز )ٔٛ :ٕٓٓٗ ،اما التعريف االجرائي لمعنف  :ىو الدرجة
التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس العنف ضد المرأة الذي اعد ليذا الغرض.

االلم النفسي :Psychological pain
تعريف  :صادق ٜٔٛٗ /

خبرة نفسية .تجرية سيكولوجية تشتمل عمى االحساس بالمعاناة وترتبط بمتاعب الجسد وعذابو (صادق،
ٗ.)ٕٙ :ٜٔٛ
تعريف  :اسعدٕٖٓٓ /
اإلحساس والشعور باإلجياد وقمة االرتياح والتوتر والقمق المصاحب لؤللم النفسي (اسعد)ٔ :ٕٖٓٓ ،
تعريف  :مؤمنٕٓٓٙ /
خبرة حسية وانفعالية غير سارة مرتبطة بإصابة نسيجية فعمية او كامنة او يصفيا الفرد كما لو كانت
إصابة فعمية (مؤمن)ٖٗ :ٕٓٓٙ ،
تعريف  :المالح ٕٓٓٚ /
نوع من االضطراب النفسي الذي يحدث ليؤالء الذين يتعرضون الى حدث في حياتيم (المالح)ٜ :ٕٓٓٚ ،
وتعتمد الباحثة تعريف (اسعد)ٔ :ٕٖٓٓ ،

وأما التعريف االجرائي فيو الدرجة التي يحصل عمييا المستجيب عمى مقياس االلم النفسي الذي اعد ليذا الغرض

إطار نظري ودراسات سابقة

نظرة تاريخية لمكانة المرأة -:
تعد المرأة نصف الرجل وتمام عيشو وحياتو ،يكمل بيا ما ينقصو من بيجة وسعادة ومن ىنا جاء المثل
القائل (وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة) .ولو القينا نظرة سريعة عمى تاريخ الشعوب والثقافات الدركنا ان ىناك
قيود عمى المرأة وظمم وحرمان من حقوقيا وعزليا ومنعيا من التعمم والمشاركة في الحياة العممية ليا جذور
تاريخية تمتد من العصر الجاىمي .ففي عيد الفراعنة فرض عمى المرأة اإلقامة الجبرية بين جدران البيوت وفي
الحضارة البابمية كانت المرأة تباع وتشترى في كثير من احواليا وحتى شريعة حمورابي سمحت لمرجل ببيع زوجتو
أو رىنيا .وفي ظل الحضارة اآلشورية كان لمرجل ببيع امرأتو واطفالو .وعاشت المرأة في ظل الحضارة الفارسية
ظروفاً صعبة بل كانت أتعس واشقى مما كانت عميو المرأة في الحضارات األخرى ،إذ نادى (مزدك) بشيوعية المرأة
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وكانت المرأة عند اليونان تباع وتشترى .وكان الينود يعدون المرأة ش ارً محظاً وسماً قاتبلً .وعند ما جاء اإلسبلم
ِ
الحا ِم ْن
منح المرأة من الحقوق الواجبات مثمما اعطى لمرجال إذ ورد في القرآن الكريم ُ
ص ً
قولو تعالى َ (:م ْن َعم َل َ
ون) (سورة النحل :آية
َذ َك ٍر أ َْو أُْنثَ ٰى َو ُى َو ُم ْؤ ِم ٌن َفمَ ُن ْح ِي َي َّن ُو َح َياةً َ
س ِن َما َكا ُنوا َي ْع َممُ َ
َج َرُى ْم ِبأ ْ
ط ِّي َب ًة ۖ َولَ َن ْج ِزَي َّن ُي ْم أ ْ
َح َ
 .)ٜٚفاإلسبلم رد لممرأة حقيا المسموب في الحياة وأزالة عنيا ما لحقيا من ذل بعد ان كانت تدفن ف ار ارً من عار

وجودىا أو تدفن في ميدىا ف ار ارً من نفقة طعاميا وقد اخذ اإلسبلم بيد المرأة وأعاد ليا ما سمبيا المجتمع .ولقد
صنع منيا اإلسبلم عالمات ومجتيدات ليسجمن التاريخ الجديد لممرأة( .الخالدي والبرواري. )ٔ٘-ٖٔ :ٕٖٓٔ ،

ٔ  -العنف : violence

يقصد بالعنف من الناحية المغوية "الخرق باألمر وقمة الرفق بو ،وىو ضد الرفق ،وعنف بو عنفاً وعنافة

اخذه بشدة وقسوة والمو ،واعتنق االمر أخذه بعنف وأتاه ولم يكن عمى عمم ودراية بو" (معموف )ٖٖ٘: ٜٖٔٚ ،

وىكذا تشير كممة عنف في المغة العربية الى كل سموك يتضمن معاني الشدة والقسوة والتوبيخ وعميو فقد يكون
العنف سموكاً فعمياً او قولياً .وفي المغة اإلنكميزية فإن األصل البلتيني لكممة " "violenceىو " "violentaوالتي
تعني إظيار عفوياً وغير مراقب ،كرد عمى استخدام القوة المتعمد أي استخدام القوة بشكميا المباشر والفوري.

(دينيوف ،ٜٕٔٛ ،صٕٕٔ) .ويعرفو مأمون محمد سبلمة )ٜٜٔٓ( ،بأنو تجسيد لمطاقة او القوى المادية في
االضرار المادي بشخص او بشيء( ،قناوي .)ٖٔٗ- ٖٖٔ :ٕٕٓٓ ،وفي اطار عمم النفس استخدم مفيوم العنف
ليشير الى "نمط من أنماط السموك الذي ينتج عن حالة احباط ويكون مصحوباً بعبلمات التوتر والغضب واليياج

ويحتوي عمى نية مبيتو إللحاق ضرر بشخص آخر (شكور .)ٖٕ :ٜٜٔٚ ،واما النظريات المفسرة لنشأة السموك

العنيف حيث أشار (توماس ىوبز ،عام ٔ٘ )ٜٔالى وجود غريزة طبيعية لمعنف لدى االنسان والذي ىو في حالتو
الطبيعية كائن وحشي ال يمكن كبحو اال بقوة القانون والنظام في المجتمع ولقد قدم (جان جاك روسو
 Rouseauعام ٕ ٔٚٙمفيومو الخاص مفترضاً ان االنسان في حالتو الطبيعية مخموق رقيق ولطيف وان قيود

المجتمع ىي التي تجبره عمى ان يصبح عدوانياً وعنيفاً ).)Arnoson, E, Wilson, 2000, p457

اشكال العنف األسري ضد المرأة -:

لقد أوضح اعبلن الجمعية العامة لؤلمم المتحدة بشأن القضاء عمى العنف ضد المرأة عام ٖ ٜٜٔفي المادة
الثانية ،ان اشكال العنف األسري ضد المرأة كاآلتي (بسيوني.)ٗٙٓ :ٕٖٓٓ ،
ٔ – العنف الجسدي : The physical Violence
ويعرف العنف الجسدي بأنو (استخدام االيدي واالرجل او أي أداة من شأنيا الحاق االلم بالمرأة وترك آثار
واضحة عمى جسدىا والذي يتخذ اشكاال متنوعة مثل الضرب  ،الحرق  ،الدفع  ،الخناق  ،الرمي ،وشد الشعر)
( .)Richard T-Schaefer and P-Lamm, 1995, p 384-385ويشير قانون األحوال الشخصية
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العراقي بموجب المادة االربعون بأنو (لكل من الزوجين طمب التفريق ،اذا اضر احد الزوجين بالزوج اآلخر او
بأوالدىما ضر ارً يتعذر معو استمرار الحياة الزوجية( .جعفر.)ٔٚ :ٕٓٓٗ ،
ٕ – العنف النفسي The psychological Violence

ويعرف بأنو (كل االعمال المسيئة الى نفس وكرامة الفرد ،ويعبر ىذا النوع من العنف عن اشكال الضغط
غير المباشر والمستترة عمى وعي الناس ونفسياتيم) (حريز .)ٗٚ-ٗٙ :ٜٜٔٙ ،ويتجمى في إىمال الزوجة وعدم
االستماع الى آرائيا وانتياك حقوقيا واقامة عبلقات غير مشروعة مع نساء اخريات ومعاممة الزوج لزوجتو
بخشونة والتيديد بالطبلق.
ٖ – العنف المفظي The verbal violence
العنف المفظي قد يكون اقسى من العنف الجسدي الن الزوجة التي تسمع باستمرار من زوجيا كممات
بذيئة التي تحط من كرامة الزوجة قد تصل الى مرحمة تفقد فييا ثقتيا بنفسيا حيث يقف العنف المفظي عند حدود
الكبلم الذي يرافق الغضب( .يحيى.)ٔٛٙ :ٕٓٓٓ ،
ٗ – العنف االقتصادي The Economical Violence
ويعني (فرض الرجل لسيطرتو وسيادتو وذلك بالضغط عمى الزوجة من الناحية االقتصادية كحجب النفقة
عمييا والسيطرة عمى مدخبلتيا المادية وعدم تمبية حاجات المنزل األساسية)( .دلتافو.)٘ٓ :ٜٜٜٔ ،
٘ – العنف الصحي The Healthy Violence
ونعني بالعنف الصحي (فرض ظروف صحية غير مناسبة لمزوجة وحرمانيا من التمتع برعاية صحية
مناسبة لظروفيا) ويتجمى العنف الصحي في اإلجياض القسري واجبارىا عمى الحمل المتعدد وعدم السماح ليا
بالتنظيم وحرمانيا من مراجعة الطبيب وحرمانيا من التغذية الجيدة مما يؤثر سمباً عمى صحتيا وسوء احواليا
البدنية (منظمة األمم المتحدة لمطفولة.)ٕ٘ :ٜٜٖٔ ،

العوامل النفسية االجتماعية التي تؤثر في السموك العنيف -:

ان الغضب ىو احد أسباب السموك العنيف ووجود سببان رئيسيان لمغضب ىما اليجوم واإلحباط

باإلضافة الى عزو السبب في كل منيما -:
أ – اليجوم Attack
يعد اليجوم عمى الفرد من قبل فرد آخر او االنزعاج منو اكثر مصادر الغضب شيوعاً وعندما نجد ان

شخصاً معيناً قد فعل شيئاً كريياً لشخص آخر ويصبح من المحتمل بدرجة كبيرة استثارة غضب الشخص الذي

تعرض لميجوم وشعوره بمشاعر عدائية نحو مصدر اليجوم ومن ثم تزداد احتمالية الرد عميو بصورة عنيفة.

ويمكن لممجني عميو ان يسيم بصورة مباشرة او غير مباشرة في استثارة السموك العنيف لمجاني وذلك كما يمي -:
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ٔ -اإلسيام المباشر  :وذلك عندما يكون الضحية مسؤوالً عن إعاقة المعتدي عن تحقيق ىدف محوري لديو
كأن يعتدي عميو بدنياً ،او ييينو في حضور اآلخرين وييدد مكانتو واحترامو لذاتو.

ٕ -اإلسيام غير المباشر لمضحية في حث السموك العنيف لدى الجاني ومن صوره وجود تاريخ من الخبلفات
السابقة وتوتر العبلقات بينيما واتسام الضحية بما يمكن تسميتو االستيداف لمعدوان او القابمية ألن
يكون موضوعاً لمعدوان كأن يكون امرأة أو طفل وذو قوة محددة وضعيف البنية ومستسمماً ومتخاذالً ولم
يتخذ ردود فعل حازمة إزاء اعتداءات سابقة (طريف.)ٜٜٔٔ:ٖٗ ،

ب – اإلحباط Frustration
اإلحباط ىو الحالة التي يشعر بيا الفرد عندما يصطدم مع شخص آخر ويحدث ىذا اذا اعيقت االستجابة
الموصمة الى ىدف معين سواء كانت ىذه اإلعاقة مفروضة عمى الفرد (محي الدين .)ٕٖٛ-ٕٖٚ :ٜٜٔٗ ،
ج – العزو Attribution
ان الميل لمسموك العدواني يعتمد عمى الدوافع الظاىرة التي تكمن خمف أفعال الشخص اآلخر وان
المعمومات المسبقة عن مقاصد الشخص اآلخر يصبح اثرىا ضئيبلً اذا كان اليجوم واإلحباط كبي ارً ( Zillman,

 ) 1988,p 14-64فالعنف العائمي يحدث الن النقاش والجدال الشديد يزداد حدة دون أي اعتبار لمبررات أفعال
الشخص اآلخر .وان العنف األسري بشكمو العام قد تكمن احدى عواممو في شخصية الزوج عموماً ويمكن ان

يشترك اكثر من عامل في تفسير سموك الفرد في اتجاه نحو العنف ضد زوجتو حيث يعد عامل انخفاض المستوى

المعاشي لمزوج من أوضح العوامل تأثي ارً الستخدامو العنف ضد زوجتو ولعل من أىميا الفقر والبطالة وان لموضع
االقتصادي الصعب دو ارً ميماً في انتشار العنف ضمن اطار االسرة ألن الحرمان االقتصادي وسوء ظروف العمل

وما يترتب عمييا من ضغوط اجتماعية من شأنيا ان تدفع الزوج ألن يتصرف بأسموب عنيف مع زوجتو وابنائو

(العاني وعمر ) ٔٛٓ :ٜٜٔٔ ،ويعد عامل تعاطي الزوج لمكحول او المخدرات من العوامل االجتماعية التي تؤدي
لمعنف ضد الزوجة وان كثي ارً من الزوجات واالبناء قد يتعرضون لمضرب نتيجة فقدان االب المخمور توازنو العقمي
وان انفاق الزوج عمى الكحول او المخدرات قد يثير غضب الزوجة مما يولد المشاجرات األسرية التي كثي ارً ما

تنتيي بالعنف (الشديفات )٘ٔ :ٜٜٔٙ ،وىذا ما يدفع الزوج لمجوء الى مدخرات الزوجة ،وفي حالة رفضيا إمداده
بما يريد من المال فانو ربما يستخدم العنف من اجل تحقيق ذلك .وان شعور الزوج بانو اقل مكانة اجتماعية
وتعميماً من زوجتو قد تولد لديو رغبة في االعتداء عمييا ويرجع العنف في المجتمعات الشرقية ضد المرأة الى
النظام االبوي القائم في المجتمع الذي يقمع ويظمم المرأة والذي من خبللو يمعب الرجل دور الييمنة والسيطرة عمى

المرأة .وقد يكون سموك الزوجة ذات طبيعة استفزازية يستثير عنف الرجل فقد تيينو وتقمل من شأنو وتجادلو في
حضور اآلخرين مما يجعمو يفقد احترامو وتقديره لذاتو وقد ترفض الزوجة اإلذعان ألوامر الزوج فالمرأة التي تشجع
عمى العنف قد يكون راجعاً الى اضطرابات في شخصيتيا وايضاً األزواج الغيورين يكونون أقل أمناً واستق ار ارً في
عبلقاتيم مع زوجاتيم (عامر والمصري.)ٖٕٔ-ٕٔٗ: ٕٖٓٓ،
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النظريات المفسرة لمعنف ضد المرأة -:
من النظريات النفسية المفسرة لمعنف ىي -:
أوالً  :نظرية اإلحباط – العدوان  :قدمت تفسيرات عديدة لمعبلقة بين اإلحباط والعدوان ومنيا -:

ٔ – نظرية دوالر وزمبلئو (-: )Dollard et. Al, 1939

ان حدوث اإلحباط ينتج عنو عدوان او عنف  ،أي ان اإلحباط ىو الذي يستثير العنف وىو ينشأ دائماً من اإلحباط

وان ىناك ثبلثة عوامل أساسية من شأنيا تقوية الحافز العدواني الذي تثيره خبرة اإلحباط وىي أىمية المنبو

المحبط بالنسبة لمفرد ودرجة ما يشعر بو من احباط وعدد عواقب االستجابة العنيفة( .الطاىرة ،المغربي:ٕٓٓٓ ،
 .) ٕٙويرى انصار ىذه النظرية ان إعاقة استجابة مستثارة في الوقت المناسب لصدورىا في تفاعبلت الفرد يؤدي
الى احباطو مما يدفعو الى إيذاء الشخص الموجو اليو السموك بالعدوان ويشيرون الى ان ىناك الكثير من مصادر
اإلحباط في المجتمع كانعدام العدل والمساواة وصعوبة تحقيق األىداف واآلمال .وقد قدم بيركوتيز Berkewitz
بمراجعة نظرية (اإلحباط  /العدوان) ورأى ان اإلحباط يخمق فقط االستعداد لؤلعمال العدوانية ،فالشخص الذي لو
ميل لمعدوانية سوف يكون اكثر استخداماً لمسموك العدواني في المواقف المحبطة من األشخاص الذين ليس لدييم
سموك عدواني اذا ما تعرضوا لنفس درجة اإلحباط( .عامر والمصري.)ٔٔٛ-ٔٔٚ :ٕٖٓٓ ،

ٕ – نظرية بيركوفيتش-:
قدم بيركوفيتش عام ٕ ٜٔٙتعديبلً لنظرية دوالر وزمبلئو حيث أوضح ان االستثارة االنفعالية السمبية الزائدة

متمثمة في الغضب والتي تخمق خبلل موقف اإلحباط تؤدي الى زيادة االستعداد لمعدوانية وان ىاديات العدوان تعد
المثيرات التي تستدعي األفكار العدوانية في ذىن الفرد ومن ثم تكون سبباً لمسموك العدواني (معتز وعبد المطيف ،

ٕٗٓٓ .)ٙٛ٘ :ولقد حدد (بيركوفيتش) ست استجابات مختمفة لئلحباط وىي -:

أ -العودة الى ىدف ما آخر كان يفضمو الفرد في مرحمة مبكرة من النمو (.) Goal Regression
ب -التراجع الى استخدام اساليب مبكرة غير ناضجة لكي يحمي اليدف المحبط.
ج -البحث عن أسس بديمة لميدف بطرق بناءة.
د -تكرار الوسيمة غير الفعالة (التثبيت .)Fixation
ه -االضطراب السموكي العام الناتج عن القمق المستثار بواسطة اإلحباط.
و -اليجوم عمى العائق اإلحباطي( .مكتب اإلنماء االجتماعي.)ٗ٘ :ٕٓٓٓ ،

ٖ – نظرية التعمم االجتماعي -:
ان التعرض لنماذج عدوانية يؤدي الى السموك العدواني عند األطفال كما يمعب التعزيز دو ارً كبي ارً في التعبير عن

العدوان ويتم تعزيز السموك العدواني عن طريق التعزيز السمبي وىو عممية تقوية السموك وبيذا يتم تقميل النتائج
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ذات الخبرات المؤلمة .وان السموك العدواني يختمف باختبلف الظرف االجتماعي وباختبلف اليدف ودور الشخص
العدواني( .القمش والمعايطة )ٕٜٓ :ٕٓٔٔ ،وتركز نظرية التعمم االجتماعي عمى-:
إن العنف يبدأ في العائمة أي عبلقة الوالدين وطريقة التعامل وكيف يمكن ان يؤثر ذلك في المستقبل عمى الطفل.
وكما تنظر نظرية التعمم اال جتماعي الى ان العنف ىو صفة شخصية حيث تركز عمى صفات الفرد وشخصيتو
وتاريخو في العنف الجسدي وكيفية حل النزاعات في حالة وجود صراع .كما تركز عمى الضغوطات النفسية التي
يواجييا الفرد كطريقة لميروب من واقعو .وتركز عمى المتغيرات الديموغرافية كالعمر والدخل والمستوى التعميمي.
وترى ىذه النظرية ان ظاىرة العنف ضد المرأة تتفرع الى ثبلث مشاكل يواجييا المجتمع وىي :
ٔ -مشكمة طبية ينتج عنيا حاالت سريرية او إصابات او حتى الموت.
ٕ -مشكمة قانونية فييا فاعل (الزوج) ومن وقع عميو الفعل (الزوجة).
ٖ -مشكمة اجتماعية وان العنف الذي يحدث بين اف راد االسرة يتم تعممو داخل البيت ومن ثم نقمو من جيل الى
آخر (.)Walker, 1986, p. 78-81
ويشير بندو ار الى ان تحديد السموك عمى انو سموك عدواني او عنيف انما يتوقف عمى مجموعة من الخصائص
ىي -:
ٔ -خصائص السموك نفسو (مثل االعتداء الجسدي واالذالل والتحقير).
ٕ -شدة السموك مصحوباً باستجابات عالية الشدة (مثل توجيو الكبلم بصوت مرتفع جداً لشخص آخر) يجري
تسميتيا عمى انيا استجابات عدوانية.

ٖ -تعبيرات عن األذى او الضرر او األلم او اليروب في سموك الشخص المتمقي لمفعل العدواني.
ٗ -مقاصد واضحة عند الشخص الممارس لمسموك العدوانية.
٘ -خصائص الشخص المبلحظ أو األشخاص المبلحظين.
 -ٙخصائص الشخص المعتدي.
إن اإلحباط يؤدي بشكل أو بآخر الى شكل من اشكال السموك العدواني ولعامل التعمم االجتماعي أىمية في
اكتساب السموك العدواني حيث يحدث التعمم من خبلل المحاكاة او التعمم بالخبرة وىذا يتم بدعم ذاتي وبمساعدة
العوام ل الخارجية فثمة صمة وارتباط متسق مع السموك العدواني لآلباء من خبلل مبلحظة األطفال لسموك والدييما
في المواقف المختمفة وىذا ومن ثم يؤثر عمى سموكيم في سن الرشد وال يقتصر التعمم االجتماعي عمى االىل بل
ىناك جماعة االقران ووسائل االعبلم ومن أصحاب ىذه النظرية (بندو ار وريتشارد ولترز) فبنظرىم ان االستجابات
العدوانية يمكن ان تكون خاضعة لمتعمم وغالباً ما يتم تعمميا في مواقف وظروف بعيدة عن اإلحباط (بندورا،

 ) ٕٗ :ٜٔٛٙوان الخبرات التي يمر بيا الطفل والتي عمى طبيعتيا تتشكل شخصيتو عندما يكبر فعندما تساء
معاممة الطفل يؤدي ذ لك الى وجود البذور األولى لمعنف في حياتو وىذا يؤدي الى وجود افراد ضعفاء في االسرة
الى توجيو العنف نحوىم (حممي.)ٖٖ :ٜٜٜٔ ،
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تصورات خاطئة عن العنف ضد المرأة -:
يوجد عدد من المزاعم والمعمومات الخاطئة التي تحيط بمسالة العنف ضد المرأة وىي عمى ما يأتي-:
ٔ -ان العنف ضد المرأة نادر الحدوث والحقيقة ان ىذا العنف يمثل كارثة .والعديد من النساء تخاف ان تخبر
شخص ما وتكشف عن العنف ضدىا.
ٕ -العنف ضد المرأة يحدث في الطبقات الفقيرة فقط فالعنف ضد المرأة موجود في كل المستويات واالعمار
والمين المختمفة.
ٖ -ان تعاطي العقاقير والمخد ار ت ىو السبب في اإلساءة وليس بالضرورة ان وقف تعاطي المخدرات ينيي العنف
ضد المرأة.
ٗ -ان الرجل المسيء لممرأة يفتقد القدرة عمى الضبط والتحكم في غضبو والحقيقة ان إساءة معاممة المرأة تكون
موجية بشكل انتقائي.
٘ -المرأة عنيفة مثل الرجل والحقيقة ان ٓ %ٜمن حاالت العنف األسري تكون ضد المرأة والرجل ىو المعتدي
عمييا اذ ان المعايير الثقافية والتاريخية تعطي لمرجل الحق في ضرب زوجتو وان يكون عنيفاً في حياتو
وعنيفاً بوجو خاص تجاه زوجتو واطفالو.

 -ٙان المرأة المساء معاممتيا تستمتع باإلساءة والحقيقة غير ذلك فالمرأة ال تسعى لمضرب وال تشعر بالمتعة من
تعذيب الذات اال اذا كانت تعاني من خمل واضطراب في شخصيتيا.
 -ٚان المعتدي عمى المرأة يعاني من مرض نفسي .وان ضرب المرأة ىو اختيار سموكي.
 -ٛان الضغوط الحياتية المختمفة ىي السبب في العنف ضد المرأة فمماذا ىؤالء المعتدين الذين يعانون بالضغوط
في عمميم ال يياجمون وال يعتدون عمى رؤسائيم في العمل.
 -ٜالمرأة المساء معاممتيا اذا تركت المنزل قد تعطي الفرصة لمرجل في ان يواصل اعتداءاتو وال توجد مؤسسات
تقدم الحماية ليا .كما ان معظم الناس قد يمومون المرأة اذا تركت العبلقة الزوجية المسيئة( .عامر والمصري،
ٖٕٓٓ.)ٕٕٔ :

اآلثار المترتبة عمى الزوجة جراء العنف -:
ان آثار العنف ضد الزوجة ال تنتيي بانتياء الموقف الذي حصل فيو العنف ،اذ انو قد يترك آثا ارً صحية،

نفسية واجتماعية عمى الزوجة مما يؤثر سمباً عمى صحتيا وييبط نوع ومستوى العبلقات االجتماعية وىذا يجعميا

غير قادرة عمى إدا ء أدوارىا والقيام بمسؤوليتيا فمن الناحية النفسية قد يسبب العنف معاناة نفسية واضطرابات
عاطفية .اما من الناحية الجسدية فقد يؤثر في وظائف الجياز العصبي واليضمي والعضمي لمجسم فقد تحتاج
الكثير من النساء المعنفات الى رعاية طبية او تداخبلت جراحية

ويؤكد الدكتور (عباطة التواييو) في بحثو

الموسوم (العنف األسري) اذ تبين ان لمعنف األسري تأثي ارً كبي ارً في الصحة النفسية والجسدية وحتى العقمية
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لمزوجة (التواييو )ٕٕ :ٜٜٜٔ ،فقد تشعر الزوجة بالضعف والميانة وعدم تقدير الذات بسبب تعرضيا لمعنف
امام اآلخرين مما يضطر الزوجة الى الشعور بالخجل واالبتعاد عن الناس خوفاً من ان يرتكب الزوج العنف امام

اآلخرين والخوف من ان يبلحظ الناس عبلمات الضرب عمى الجسد (الحمو .)٘ٔ :ٕٓٓٔ ،ومن الحقائق التي
توصل الييا معظم المعنيين في شؤون المرأة ان التقييم الواطئ لمذات ال يعد صفة ثابتة من صفات شخصية المرأة
ولكنو نتاج وضعيا االجتماعي الراىن وان المرأة قد تواجو حالتيا الصعبة اذا توفر ليا ما يعزز معنوياتيا وثقتيا
بنفسيا كالعمل الذي تمارسو او الزوج الذي يرعاىا وعندئذ تكون مفعمة بالثقة بالنفس (المبوس)ٖٚٙ :ٕٓٓٔ ،

وان المنزل الذي يمارس فيو الزوج العنف بأشكالو المختمفة عمى زوجتو يسكنو الخصام والعداوة والحقد وعمى
الزوجة اما ان ترفض العنف واما ان تتقبل عنف زوجيا عمى امل ان يتغير أسموبو .ويؤكد الدكتور (جميل وديع
شكور) في كتابو الموسوم (العنف والجريمة) ان الزوجة قد تمجأ من خبلل تعاطييا مع أمور زوجيا الى نوع من
العنف السمبي او المستتر الذي يتمثل بإىمال بعض مطالبو (غسيل  ،طيي  ،تحضير) بحجة النسيان او بإنجازىا
ىذه المطالب بفتور وىي تعتقد بانيا تنتقم لنفسيا وعنف الزوج يكبر بيذه الحالة اذا احس ان ىذا التقصير ىو
انتقام منو (جميل  .)ٕٔٔ- ٕٔٓ :ٜٜٔٚ ،ومن مظاىر إيذاء النفس التي تمجأ الييا الزوجة (البكاء  ،العزلة ،
مقاطعة االخرين  ،تمزيق المبلبس  ،االضراب عن الطعام  ،تناول االدوية الميدئة  ،التدخين  ،االيذاء الجسدي
ومحاوالت االنتحار) (اليزبولدنج .)ٖٔٓ :ٜٜٔٚ ،

ثانياً  :االلم النفسي Psychological pain

قد يكون االلم ناتجاً عن مشاكل ذات طابع عضوي او عاطفي او تعبي ارً عنيا ايضاً فيو إشارة واضحة من

مواقف الموعة القاسية الناتجة عن فقدان عزيز أو عضو من أعضاء الجسد ،وىو بذلك بديل عن مشاعر الحزن
واألسى (سرحان .)ٕٚ :ٕٓٓٓ ،وقد نرى احياناً اشخاصاً وكأنيم في احسن حاالتيم االنفعالية الخاصة أمام
اآلخرين وعندما يمرون بمرض عضوي حقيقي فآالميم تنشأ في الوقت الذي يكونون فيو أقرب لمحصول عمى

نجاح معين في حياتيم (الكندري .) ٛٛ :ٕٓٓٓ ،وىناك شريحة من الناس يتقبمون االلم ويطمبونو وىذا ما يوصف
لدى المازوخية ،او الشخصيات السادية التي تجد لذة واسعة عميقة في إيقاع فعل االلم باألخر والتمذذ وىو يتألم.
(الزراد .)ٜ :ٕٕٓٓ ،ويرتبط االلم النفسي واالالم العضوية من ثبلثة وجوه ىي -:
الوجو األول  -:تؤدي األمراض أو االصابات البدنية المؤلمة الى تغيرات عاطفية.
الوجو الثاني  -:يكون االلم ناتجاً عن أمراض بدنية يرجع سببيا واستمرارىا الى عوامل نفسية.

الوجو الثالث  -:يحدث االلم في حاالت االضطرابات العقمية بالرغم من عدم وجود مسببات عضوية لوNars, ( .
 .)F. 1997: 67وان االلم النفسي ىو كل ما يكون ضداً لؤللم النفسي (الخراشي .)ٔٓ :ٕٓٓٚ ،وقد يأتي االلم

النفسي مرادفاً لمكون تأكيد الذات الذي يرتبط بنجاح او فشل الفرد في عبلقاتو االجتماعية وبجديتو في التعبير عن
مشاعره فيكون إطار االلم النفسي واضحاً في نقاط عدة منيا -:

 -عندما يدافع الفرد عن حقوقو الشخصية المشروعة فيكون مصحوباً بالم نفسي.
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 عندما يتصرف وفق مقتضيات موقف معين عمى وفق متطمبات التفاعل بحيث يخرج من موقفو منتص ارًناجحاً فينتج عن تصرفو الماً نفسياً ينتيي بانتياء التصرف الناجح.

 عندما يحاول ان يعبر عن ذاتو وقد ال يمتمك الحرية التي تتيح لو بالتعبير. إذا أراد أي فرد ان يؤكد ذاتو فعميو تحمل بعض الصعاب وىذا ما يجعمو متحمبلً لبعض من االلم النفسيالذي يرافقو الى ان يؤكد ذاتو بين اآلخرين.

 -مقاومة الضغوط االجتماعية التي قد ال تنسجم مع قيمو وعاداتو فتفرض عميو نوعاً من االلم النفسي

(الحجار .)ٜ٘ :ٕٓٓٚ ،وقد أشار العمماء في دراستيم الى ان ٓ %ٜمن االفراد يعانون من حاالت
القمق النفسي ومعظم ىؤالء يعانون من االلم النفسي والعضوي معاً ،وان كل الم في الجسد يصاحبو الم

في النفس وقد يحدث الم في النفس دون الم في الجسد وقد يؤدي الم النفس الى الم الجسد لذا فأن االلم

النفسي كان مرافقاً لؤللم الجسدي (صادق.)ٕٗ :ٜٔٛٗ ،

الترابط بين االلم النفسي وااللم الجسدي -:

منذ زمن بعيد عرف االقدمون ان االلم يمكن ان يصدر عن عامل نفسي ،وان الحاالت التي يستمر فييا
االلم مدة طويمة كان األطباء يطمقون عمييا اسم (ىبوط الروح المعنوية) أو (النوراستينيا) وقد الحظ العالمان
سيدنيام  Sydenhamوبرودي  Brodieان الييستريا يمكن ان تسبب احساساً شديداً بااللم وان التعبير عن

المعاناة بواسطة االنفعال لم يعد في وقتنا الحاضر شيئاً يتقبمو المجتمع بسيولة ،لذلك فأن المعاناة النفسية
أصبحت تتخذ صو ارً متعددة من االالم واالوجاع الجسمية التي يسيل التعبير عنيا لفظياً والتي تبلقي من المجتمع

قبوالً افضل ألن الشخص الذي يشكو من ىذه الحاالت ُينظر اليو كمريض يستحق المساعدة النفسية ،مما يجمب
فائدة لممريض ويؤدي الى استمرار االالم الجسمية لمدة طويمة.)R.S. Morton 1985, pp133-140( .
ولقد عرف االلم من قبل الجمعية الدولية لدراسة االلم ( )IASPبأنو تجربة حسية أو عاطفية غير سارة ،والتي
ترتبط بضرر فعمي في النسيج الحي او ال ترتبط بأي ضرر ،وىذا يشير الى ان ىناك ترابط بين االلمين النفسي
والجسدي وان كبل االلمين يشتركان بنفس االلية الفسيولوجية تقريباً ،ماعدا الطريقة التي تنقل بيا المثيرات

المؤلمة ،ففي االلم الجسدي ينتقل المثير المؤلم ع ند تنبيو او استثارة نيايات الخبليا العصبية المستقبمة لبللم
والمنتشرة في جميع انحاء الجسم لينتقل عبر االعصاب الحسية الى الحبل الشوكي ثم الى الثاالموس في الدماغ

ليتم تفسير االلم واعطاء معنى لو)Jacques, et al, 2002. P 98( .

الخصائص اإلكمينيكية لؤللم النفسي :

ان األسموب المتقمب لؤللم النفسي يتماشى مع االحداث والصراعات اليومية لئلنسان  ،فالمتاعب واالجياد
والقمق تزيد من شدتو ،في حين الراحة والترويح النفسي قد يخففان من حدتو ،وقد الحظ ستينجل ( stengel,
 )1960انو يمكن استنتاج األساس النفسي لظواىر االلم من وصف الشخص آلالمو النفسية .ومن أىم خصائص
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االلم النفسي انو ال يستجيب لممسكنات العادية الشائعة فأعداد كبيرة من األشخاص المصابين باأللم النفسي
يميمون الى استيبلك كميات كبيرة من العقاقير قد تسبب لدييم نوعاً من اإلدمان مثل (العقاقير المنشطة والمنومة

والميدئة).)Stengel, E, 1960: p23( .

خصائص األشخاص المعرضون لئلصابة باأللم النفسي:
ىؤالء األشخاص يتميزون بخصائص معينة أىميا -:
ٔ – نسبة كبيرة منيم مصابون بنوع أو آخر من االمراض النفسية.
ٕ – لدييم استعداد لبلضطرابات العضوية أو النفسية.
ٖ – في اغمب الحاالت يتعرض ىؤالء األشخاص الى العبلج الطبي والجراحي.
ٗ – يرتبط االلم النفسي ببيئة تفتقر الى العدالة والثقافة المنفتحة والتجانس االجتماعي.
٘ – تغمب اإلصابة باأللم النفسي لدى المصابين باالكتئاب او اليستيريا أو الوىن النفسي (النوراسثينيا).
(.)stengel, 1960, p243

النظريات التي فسرت االلم النفسي -:

ٔ  -النظرية السموكية -:

تقوم ىذه النظرية عمى ان السموك سواء كان تكيفي أم غير تكيفي ىو متعمم والتعمم يحدث بفعل الظروف البيئية
وخاصة الظروف التي تمي السموك ،فالسموك الذي تكون نتائجو مرضية ىو سموك متعمم ،اما السموك اآلخر الذي
تكون نتائجو غير مرضية فيو الذي يرفضو الفرد ويتخمص منو (منسي .)ٖٚ :ٕٓٓٗ ،وقد اسيم في ىذه
النظرية عدد من العمماء منيم بافموف ،ثوراندايك ،سكنر ،تولمان  ،كثري ،روتر ،وولب ،وتؤكد ىذه النظرية عمى
مبدأ أساسي ىو كيفية اصدار االستجابات المتباينة والمناسبة الى مختمف المثيرات التي يتعرض ليا الفرد .فترسخ
اخي ارً بموجب قوانين عممية التعمم (الحميضي .)ٖٙ :ٕٖٓٓ ،ولقد وضع بافموف المبادئ الرئيسية لئلشراط
االستجابي واىميا التعزيز والتميز واإلنطفاء  ،واكمل ثورندايك وواطسن وسكنر ما جاء بو بافموف فتبين ان

ال سموك قابل لمقياس الموضوعي المباشر وبينوا االشراط الفعال لمسموك االجرائي

Instrumental

 ، conditionallyفالفرد يسمك ليس بسبب ما يسبق سموكو من مثيرات ولكنو يسمك لمحصول عمى نتائج معينة
يرغب فييا ويحتاج الييا .ومن أىم قوانين ثورانديك قانون األثر .واما سكنر فبين ان عمم السموك ىو تحميل
السموك كما بين ان تعديل السموك يأتي من توظيف قوانين التعمم.)Deomb, 1994: 43( .

ٕ  :النظرية االجتماعية الثقافية :Theory social cultural
تشير ىذه النظرية الى ان المجتمع ىو المسؤول عن السموك ويعتقد منظرو ىذه النظرية ان االمراض
النفسية والمشكبلت التي يعيشيا الفرد ىي نتاج االمراض االجتماعية ويدعم ىؤالء وجية نظرىم باإلشارة الى
الضغوط التي يفرضيا التغيير السريع في المجتمع عمى الفرد وان المواقف التي تثير الصراع يؤدي بو الى تعريض
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شخصيتو الى األمراض والمشكبلت النفسية ويشير أصحاب ىذه النظرية الى المصاعب التي يعيشيا الفرد وان
االضطراب النفسي ىو مسالة مصطنعة غير حقيقية يقبميا المجتمع لمواجية األفراد الذين يخالفون المعايير
االجتماعية ويستند ىؤالء الى ان السموك غير السوي مفيوم نسبي غير مطمق  ،وان المجتمع ينظر ويعامل الفرد
الذي ال يمتزم بمعايير المجتمع معاممة ونظرة المريض ويصنفو تصنيفات مرضية مختمفة ومن اىم المعروفين ليذه
النظرية ىو (توماس ساز) (الخطيب وآخرون.)ٖٛ :ٕٓٓٗ ،

ٖ  :نظرية سزاسز):(szasz, 1957

يرى سزاسز ان االلم النفسي ينشئ نتيجة لتيديد سبلمة الجسم ،فالتيديدات التي يتعرض ليا الجسم قد ال
يبلحظ وجودىا في الواقع لذا تدرك "األنا" ىذه التيديدات عمى شكل الم نفسي ،لقد استخدم سزاسز في نظريتو
المفاىيم الفرويدية ( )ego, super ego, idوألن األنا جزء من النظام النفسي وليا اتصال مباشر مع الواقع
وىي المنسق بين النظامين االخرين ( )superego, idفأن سزاسز يفترض ان "األنا" تدرك الجسم كشيء مادي
وااللم ينشأ عندما تدرك "األنا" بصورة عقمية وعاطفية بأن ىناك خطر ييدد سبلمة الجسم ويشير سزاسز بأن ىناك
ثبلث مستويات تدرك بيا "األ نا" التيديدات-:
المستوى األول  :معايشة تجربة معاناة حقيقية يتعرض ليا الجسم كما يحصل في حالة االمراض العضوية.
المستوى الثاني  :تستخدم المعاناة االلم كوسيمة اتصال مع االخرين لطمب المساعدة واستجداء عطفيم.
المستوى الثالث  :وىو األكثر تعقيداً ،ىنا االلم يستمر باعتباره رم ازً لمرفض والنبذ وان تكرار الشكوى قد يصبح
شكبلً من اشكال العدوان وان استمرار ىذه التجربة قد تساعد الشخص عمى تخفيف شعوره بالذنب وتكفر عن

ذنوبو وخطاياه ()H. Merskeey, 1968, p302

ٗ – نظرية التحميل النفسي :
يرى فرويد مؤسس مدرسة التحميل النفس ي ان االلم النفسي يظير اثناء المحظات الحرجة التي يمر بيا
االنسان في حياتو وقد يحدث ىذا عندما تعجز الظروف الخارجية عن اشباع الدوافع الجنسية الكامنة في أعماق
البلشعور .وقد يظير االلم النفسي كرد فعل لخسارة عاطفية ويأتي االلم النفسي كرمز ليذه الصراعات العاطفية
المكبوتة عن طريق تحويميا الى اعراض عضوية والتي من شأنيا ان تيدأ تمك الصراعات العاطفية في البلوعي
وبذلك يكون االلم النفسي ىو الثمن الذي يدفعو االنسان لتيدئة صراعاتو العاطفية المكبوتة في البلوعي ،أو قد
يكون تعذيب االنسان لنفسو بواسطة االلم النفسي بمثابة تعويض عن تمك الخسارة العاطفية ،وقد يستخدم االلم
النفسي كتعبير رمزي عن الدوافع المحرمة ،سواء كانت عدوانية او جنسية والتي ال يجد أصحابيا وسيمة مباشرة
()Gorden & Kristi, 2004: pp37-39

لمتعبير عنيا اال عن طريق االلم النفسي.

منيج البحث واج ارءاتو الميدانية
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منيج البحث
إن البحوث االرتباطية تصف العبلقة بين المتغيرات وصفاً كمياً ،ألن الغرض من جمع البيانات تحديد

الدرجة التي ترتبط بيا متغيرات كمية ،ويعبر عن درجة العبلقة بين المتغيرات بمعامل االرتباط ،الذي يعني ان
درجات متغير ترتبط بدرجات متغير آخر ،وذلك كما يتمثل في متغيري الدراسة الحالية وىما العنف وااللم النفسي.
(أبو عبلم .) ٕٖٗ ،ٕٓٓٓ ،وان طبيعة الدراسة حتمت استخدام المنيج الوصفي التحميمي الذي ييدف الى جمع
البيانات لمحاولة اختيار الفروض او اإلجابة عمى تساؤالت تتعمق بالحالة الجارية أو الراىنة ألفراد عينة البحث.
مجتمع وعينة البحث
تضمن مجتمع البحث موظفات جامعة بغداد والبالغ عددىم (ٕٓٓ) موظفة من االناث تم اختيارىم
بالطريقة العشوائية ،من خمس كميات عممية وانسانية وكما موضح في الجدول (ٔ).
جدول (ٔ)

عينة البحث التطبيقية موزعة وفقاً لمتغيرات الكمية والتخصص والنوع

ت

الكمية

االختصاص

عدد الموظفات

ٔ

كمية التربية بنات

إنسانية

ٓٗ

ٓٗ

ٕ

كمية التربية  /ابن رشد

إنسانية

ٓٗ

ٓٗ

ٖ

كمية المغات

إنسانية

ٓٗ

ٓٗ

ٗ

كمية اآلداب

إنسانية

ٓٗ

ٓٗ

٘

كمية الطب البيطري

عممية

ٓٗ

ٓٗ

المجموع الكمي

المجموع

ٕٓٓ

أدوات البحث
وقد تضمن البحث االدوات اآلتية -:
ٔ -مقياس العنف.

ٕ -مقياس األلم النفسي.

عرض لؤلدوات المستخدمة في الدراسة
تم االعتماد عمى المصادر العممية في بناء مقياس العنف والذي يتألف من (ٖٕ) فقرة يجيب عمييا
المختبر وقد عرض المقياس عمى مجموعة من الخبراء والمختصين وقد أبدوا رأيي م في مبلئمة المقياس بعد اجراء
بعض التعديبلت وظير بعد ذلك بصورتو النيائية.
أما بالنسبة لمقياس األلم النفسي فقد تم بناء المقياس حيث يتألف المقياس من (ٖٓ) فقرة يجيب عنيا
المختبر وعرض ايضاً عمى الخبراء والمختصين الذين تم اإلشارة الييم سابقاً وأبدوا مبلئمتو لمعمل مع إجراء بعض
التعديبلت وظير بصورتو النيائية.

أسموب تصحيح المقياس
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يتكون مقياس العنف من (ٖٕ) فقرة واالجابة عنيا وفق خمس بدائل وىي (دائماً  ،غالباً  ،أحياناً  ،ناد ارً

عمي غالباً) وتعطى أوزان لمدرجات (٘  )ٔ،ٕ ، ٖ ، ٗ ،عمى التوالي لمفقرات األيجابية والعكس
 ،ال تنطبق ّ
لمفقرات السمبية  ،أما بالنسبة لمقياس األلم النفسي فيتكون من (ٖٓ) فقرة واألجابة عنيا وفق خمس بدائل وىي
( بدرجة كبيرة جداَ  ،بدرجة كبيرة  ،بدرجة متوسطة  ،بدرجة قميمة  ،لم أتعرض لذلك مطمقاَ) وتعطى الدرجات (ٕ ،
ٔ  )ٖ ، ٗ ، ٘ ،عمى التوالي وتكون ىذه األجابة لمفقرات األيجابية والعكس لمفقرات السمبية.
حساب الدرجة الكمية -:
بما أن مقياس العنف يتكون من (ٖٕ) فقرة فأعمى درجة لؤلناث تكون (ٕ٘ٔ) وأقل درجة ىي (ٖٕ)
والوسط الفرضي يبمغ ( )ٜٙأما بالنسبة لمقياس االَ لم النفسي فيتكون من (ٖٓ) فقرة لذا فأعمى درجة لبل ناث

(ٓ٘ٔ) وأقل درجة ىي (ٖٓ) والوسط الفرضي يبمغ (ٓ. )ٜ
الخصائص العممية لممقياس
الصدق -:

يعد الصدق من الشروط والصفات العممية لؤلختبار الجيد إذ أن الصدق يعني أن األختبار يقيس ما وضع
ألجل قياسو وال يقيس شيئاَ أخر  ،وقد تم التحقق من صدق المقياسيين عن طريق أيجاد الصدق الظاىري ليما

وذلك بعرضيما عمى مجموعة من الخبراء والمختصين الذين تم ذكرىم سابقاَ.
الثبات-:

تم أستخدام معادلة الفاكروبناخ ألستخراج معامل الثبات وبمغت لمقياس العنف ( )ٓ،ٜٙومقياس األلم
النفسي بمغ (ٖ )ٓ،ٜوىذان مؤشران عاليان عمى ثبات المقياس .
الوسائل األحصائية -:
تم أستخدام نظام  SPSSأليجاد الوسائل األحصائية
 عرض النتائج ومناقشتيا -:سيتم عرض النتائج وتفسيرىا عمى وفق األىداف التي وضعت في سياق البحث الحالي وكما يأتي -:
اليدف األول  :وينص عمى التعرف عمى مستوى العنف لدى موظفات جامعة بغداد ومن خبلل تطبيق مقياس
العنف عمى أفراد العينة ظير بأن القيمة التائية المحسوبة ( )10.030اعمى من القيمة الجدولية ( )1.96والوسط
الحسابي لمعينة (  )50.21أقل من المتوسط الفرضي لممقياس ىو ( )69.0ومن خبلل فحص الفرق بين
المتوسطين عند مستوى داللة ( )0.05ودرجة حرية ( )199تبين أن الفرق ليس ذو داللة أحصائية  .وىذا يعني
أن المرأة ال تعاني من العنف حسب ما تشير اليو القراءات لمجموع العينة كما في الجدول (ٕ) وربما يعود السبب
الى أن الموظفة تحمل مواصفات عممية وثقافية تمكنيا من التعرف السميم لولي أمرىا سواءاَ كان زوجيا أو والدىا

أو شقيقيا وبذلك أصبحت تحيا حياة آمنة مستقرة.
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جدول (ٕ)

يبين قراءات العينة في مقياس العنف
العينة

متوسط العينة

المتوسط الفرضي

االنحراف المعياري

درجة الحرية

مستوى الداللة

200

50.21

69

26.49426

199

غير دال

0.05

ٔ -اليدف الثاني  -:والذي يشير الى معرفة مستوى األلم النفسي لدى عينة من موظفات جامعة بغداد ومن
خبلل تطبيق مقياس األلم النفسي ظير بأن القيمة التائية المحسوبة ( )7.233أعمى من الجدولية
) (1.96وان الوسط الحسابي ( )77.16أقل من الوسط الفرضي لممقياس وفي حين يشير المتوسط
الفرضي لممقياس الى درجة ( )90ومن خبلل فحص الفرق بين المتوسطين عند مستوى داللة ()0.05
ودرجة حرية ( ) 199تبين أن الفرق ليس بذي داللة أحصائية وىذا يدل عمى أن أفراد العينة ال يعانون
من مشاعر األلم النفسي والجدول رقم ( )3يوضح ذلك.
جدول ()3
يبين قراءات العينة في مقياس األلم النفسي
العينة

متوسط العينة

المتوسط الفرضي

األنحراف المعياري

درجة الحرية

مستوى الداللة

200

77.16

90

25.09

199

غير دال

0.05

ٕ -اليدف الثالث  -:ىو التعرف عمى داللة العبلقة بين العنف واأللم النفسي لدى عينة من موظفات جامعة
بغداد والجدول رقم ( )4يوضح ذلك

جدول ()4

يبين معامل األرتباط بين العنف واأللم النفسي ومستوى الداللة
العنف

األلم النفسي

0.65

1

200

200

1

0.65

200

200

األلم النفس
العنف

حيث أن القيمة األرتباطية المحسوبة ىي ( )0.65وعند مقارنتيا مع القيمة الجدولية لمعامل األرتباط بيرسون
البالغة ( )0.14تبين لنا أن وجود عبلقة أرتباطية بين درجات العنف ودرجات األلم النفسي وىذا يعطينا مؤشر الى
أن األلم النفسي يؤدي الى العنف والعنف يؤدي الى األلم النفسي وىذا األرتباط يؤيده األطار النظري حيث نبلحظ
كمما حدث العنف وانتشر يؤدي الى حدوث األنسان باأللم النفسي وقد يحدث العكس عندما يشعر األنسان باأللم
النفسي قد يؤدي الى حدوث العنف كموقف لمتفريغ النفسي.
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ٖ -اليدف الرابع  -:وينص عمى معرفة الفروق ذات الداللة األحصائية في العنف ضمن الحاالت األجتماعية
مستويات الحالة األجتماعية ( متزوجة ،مطمقة  ،عزباء) وعن طريق مبلحظة الجدول رقم ( )5يمكن أن
نجد بأن الفروق بين المقارنات في العنف تميل لصالح المرأة المطمقة وكما يأتي-:
جدول ()5

يبين الفروق في العنف حسب الحالة األجتماعية
المقارنات

العدد

المتوسطات

الفروق بين المتوسطات

الدرجة الحرجة شيفيو

مستوى الداللة

متزوجة

79

73

21.85

10.45

دال

مطمقة

47

94.85

متزوجة

79

73

عزباء

74

70.38

مطمقة

47

94.85

عزباء

74

70.38

2.62
24.47

9.17
10.59

غير دال
دال

أي أن المرأة المطمقة تعاني من العنف فعبلَ في المجتمع العراقي كما تشير الى أن ذلك القياسات التي أجريت عمى

العينة مما يدل عمى أن المجتمع العراقي ال يراعي الظروف النفسية واالجتماعية والمالية التي تعاني منيا المرأة
المطمقة مما يستدعي تدخل المنظمات اإلنسانية لحماية ورعاية المرأة المطمقة .

 االستنتاجات والتوصياتاالستنتاجات
نبلحظ من العمل البحثي -:
ٔ -أن ىناك عبلقة طردية بين العنف واأللم النفسي لدى عينة البحث .
ٕ -أن الفروق في العنف ضد المرأة تميل لصالح المرأة المطمقة .
التوصيات
عمى ضوء النتائج التي توصمت الييا الباحثة فقد حددت التوصيات التالية-:
ٔ -تعديل قانون األحوال الشخصية لحماية المرأة من العنف األسري وتقديم المحاكم المدنية مزيداَ من الحماية
لمزوجات المعنفات من قبل زوجيا أو ولي اَمرىا .

ٕ -ضرورة نشر تغير المفاىيم السمبية وٍاألدوار التقميدية التي تعكسيا وسائل األعبلم في ما تبثو من مشاىد
العنف واألغراءات الجنسية وغير األخبلقية .
ٖ -ضرورة نشر الوعي الديني السميم فيما يخص حقوق الزوجة في الشريعة األسبلمية .
ٗ -تدريس مناىج حقوق األنسان ويدرج ضمنيا حقوق المرأة في المدارس والمعاىد والجامعات.
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ABSTRACT
The current research aims at identifying the level of violence against women and
relationship with psychological pain according to social status . To achieve the aims
of the study a sample has been chosen to be (200) employers distributed to five
colleges at Baghdad university. The violence scale which consists of (23) items in its
final from , and the psychological pain scale which consists of (30) items in its final
form and extracted validity and reliability of the scale the findings of the study
include the following :1- The employers of Baghdad university don’t have any violence.
2- The employers of Baghdad university don’t have any psychological pain .
3- There was relationship between the violence and psychological pain.
4- The difference in violence comparisons according to the social status to the
benefit of the divorced women.
the light of the findings the researcher set numbers of recommendations and
suggestions.
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المصادر العربية
القرآن الكريم.
ٔ – أبو دلو ،جمال ( ، )ٕٓٓٛالصحة النفسية ،عمان ،دار أسامة لمنشر ،طٔ.

ٕ – أبو عبلم ،صبلح الدين محمود (ٕٓٓٓ)  :القياس والتقويم التربوي والنفسي ،أساسياتو وتطبيقاتو ،وتوجيياتو
المعاصرة ،طٔ ،دار الفكر التربوي ،القاىرة.

ٖ – احمد المجدوب ،وفادية أبو شبية ،وماجدة عبد الغني (ٖٕٓٓ) :ظاىرة العنف داخل االسرة المصرية ،التقرير األول،
العنف االسري ،منظور اجتماعي وقانوني ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والبيئية.

ٗ – احمد زايد وسميحة نصر وصفية عبد العزيز (ٕٗٓٓ) :العنف بين طبلب المدارس (بعض التغيرات النفسية) ،القاىرة،
المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية.

٘ – اسعد  ،يوسف ميخائيل (ٖٕٓٓ)  :التسمح ضد األلم النفسي والحزن ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،القاىرة.
 – ٙامام وآخرون (ٔ : )ٜٜٔكيركجور رائد الوجودية ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع ،القاىرة.

 – ٚبندورا ،البرت وولترز  ،ريتشارد ( : )ٜٔٛٙأنماط التعزيز والسموك االجتماعي ،العدوان  :من كتاب سيكولوجية
العدوان ،بحوث في ديناميكية العدوان لدى الفرد – الجماعة – الدولة.

 – ٛبسيوني  ،محمد شريف (ٖٕٓٓ )  :الوثائق الدولية المعنية بحقوق االنسان ،الوثائق العالمية ،المجمد األول ،القاىرة،
دار الشروق.

 – ٜالتوايية ،عباطة ( : )ٜٜٜٔالعنف االسري ،مجمة راية مؤتة ،المجمد ٗ ،العدد ٔ ،ٙعمان.

ٓٔ – الجراح  ،حيدر (ٕٕٓٓ)  :التكاليف الباىظة لمعنف ،مجمة النبأ ،العددان  ،ٙٛ – ٙٚآب ٕٕٓٓ ،صٕ ،انظر
الموقع عمى االنترنيت http://www.annabaa.org/anbahome.-9k

ٔٔ – جعفر ،صباح صادق (ٕٗٓٓ)  :قانون األحوال الشخصية رقم  ٔٔٛلسنة  ٜٜٔ٘وتعديبلتو ،بغداد ،مطبعة وزارة
العدل ،ط.ٛ

ٕٔ – جميل ،وديع شكور ( : )ٜٜٔٚالعنف والجريمة ،بيروت ،الدار العربية لمعموم.

ٖٔ – الحجار ،محمد حمدي ( : ) ٕٓٓٚالمرشد لعبلج نفسك من القمق والخوف االجتماعي ،دار اليقظة الفكرية ،دمشق،
سورية.

ٗٔ – حريز ،عبد الناصر ( : )ٜٜٔٙاإلرىاب السياسي (دراسة تحميمية) القاىرة  ،مكتبة مدبولي.

٘ٔ – الحمو ،وفاء عبد الرحمن (ٕٔٓٓ)  :العنف االسري ،مجمة االمن والحياة ،العدد ٖٖٕ ،الرياض ،المركز العربي
لمدراسات األمنية والتدريب.

 – ٔٙحممي ،اجبلل إسماعيل ( : )ٜٜٜٔالعنف االسري ،القاىرة ،دار قباء ،صٖٖ.
 – ٔٚالحميضي ،احمد (ٖٕٓٓ )  :النظرية والتطبيق في االرشاد والعبلج ،مستشفى الممك خالد الجامعي ،المممكة العربية
السعودية.

 – ٔٛالخالدي ،جاجان جمعة والبرواري ،رشيد حسين احمد (ٖٕٔٓ)  :االحتراق النفسي ،عمان ،األردن ،دار جرير لمنشر
والتوزيع ،طٔ.

355

2017

جملة البحوث الرتبوية والنفسية

العدد ( )52

 – ٜٔالخراشي ،ناىدة عبد العال ( :)ٕٓٓٚاثر القرآن الكريم في االمن النفسي ،جامعة عين شمس ،القاىرة.
ٕٓ – الخطيب وآخرون ،جمال(ٕٗٓٓ):تعديل السموك اإلنساني ،طٕ ،جامعة القدس المفتوحة ،برنامج التربية.
ٕٔ – دلتافو ،اليسا ( : )ٜٜٜٔالعنف العائمي ،ترجمة نوال اليقة ,سوريا ،دار المدى لمثقافة والنشر.

ٕٕ – دينيوف ،ف (ٕ: )ٜٔٛنظريات العنف في الصراع األيديولوجي ،ترجمة سحر سعيد ،سوريا ،دار دمشق.

ٖٕ – الرخاوي ،يحيى ( : ) ٜٜٔٛاالكتئاب وفقد القدرة عمى االستمتاع وااللم النفسي ،المجمة المصرية لمطب النفسي،
ٕٔ ،جميورية مصر العربية.

ٕٗ – زايد ،احمد ونصر ،سميحة وعبد العزيز ،صفية (ٕٗٓٓ)  :العنف بين طبلب المدارس( ،بعض التغيرات النفسية)،
القاىرة ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية.

ٕ٘ – الزراد ،فيصل محمد خير (ٕٕٓٓ)  :االضطرابات السموكية لدى المراىقين ،الشارقة.
 – ٕٙسرحان ،وليد (ٕٓٓٓ)  :سمسمة سموكيات ،دار مجد والي ،عمان ،األردن.

 – ٕٚالشديفات ،محمود ( : ) ٜٜٔٙالمخدرات  :دراسة انتشار المخدرات في الوطن العربي وسبل الوقاية منيا ،عمان ،دار
آفاق.

 – ٕٛشكور ،جميل وديع ( : )ٜٜٔٚالعنف والجريمة ،بيروت ،الدار العربية لمعموم.

 – ٕٜصادق ،عادل (ٗ : )ٜٔٛاأللم النفسي والعضوي ،كمية الطب ،عين شمس ،القاىرة.

ٖٓ – الطاىرة والمغربي (ٕٓٓٓ )  :المحددات النفسية واالجتماعية لمسموك العدواني في مرحمة الطفولة المبكرة ،رسالة
دكتوراه ،جامعة القاىرة ،كمية اآلداب ،قسم عمم النفس.

ٖٔ – طريف ،شوقي (ٔ : ) ٜٜٔالسموك العدواني ،وزين العابدين درويش وآخرون (محرر) ،عمم النفس االجتماعي
(أسسو وتطبيقاتو) ،القاىرة ،مطبعة زمزم.

ٕٖ – عامر ،طارق عبد الرؤوف ،المصري إيياب عيسى (ٖٕٓٓ)  :العنف ضد المرأة (مفيومو  ،أسبابو ،اشكالو)،
مؤسسة طيبة لمنشر والتوزيع ،طٔ.

ٖٖ – العاني ،عبد المطيف عبد الحميد و عمر ،معن خميل (ٔ : )ٜٜٔالمشكبلت االقتصادية ،بغداد ،دار الحكمة.

ٖٗ – عبد المختار ،محمد ( : ) ٜٜٔٛاالغتراب والتطرف نحو العنف ،دراسة نفسية اجتماعية ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة
والنشر والتوزيع.

ٖ٘ – القمش ،مصطفى نوري ،والمعايطة ،خميل عبد الرحمن (ٕٔٔٓ)  :االضطرابات السموكية واالنفعالية ،عمان ،دار
المسيرة لمنشر والتوزيع ،طٖ.

 – ٖٙقناوي ،شادية عمي (ٕٕٓٓ)  :نحو تفسير آليات العنف في المجتمع المصري ،رؤية سوسيولوجية ،في نجوى الفوال
وآخرين (محرر) ،المجمد األول لممؤتمر السنوي الرابع الذي عقد في الفترة من (ٕٓ  )ٗٓ-ابريل لسنة (ٕٕٓٓ) بعنوان
االبعاد االجتماعية والجنائية لمعنف في المجتمع المصري ،القاىرة ،المركز القومي لمبحوث االجتماعية والجنائية.

 – ٖٚكوثر ،إبراىيم فاضل (ٕٗٓٓ)  :العنف االسري ضد المرأة ،مجمة العمل والمجتمع :العدد ٕ ،السنة األولى ،بغداد
وزارة العمل والشؤون االجتماعية.

 – ٖٛالكندري ،محمد عمي (ٕٓٓٓ) االختيار طريق السعادة ،مكتب اإلنماء االجتماعي ،الكويت.
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 – ٖٜالمبوس ،ميشيل ىا ار (ٕٔٓٓ)  :اتجاىات حديثة في عمم االجتماع ،ترجمة د .احسان محمد الحسن وآخرون،
بغداد ،مطبعة دار الحكمة.

ٓٗ – المالح ،حسان عدنان ( : )ٕٓٓٚاالسترخاء عبلج نفسي ،دار النيضة الفكرية ،دمشق ،سوريا ،طٖ.

ٔٗ – منظمة األمم المتحدة لمطفولة اليونسيف (ٖ : )ٜٜٔصحة النساء العربيات ،عمان ،المكتب اإلقميمي لمشرق
األوسط.

ٕٗ  -منظمة األمم المتحدة لمطفولة اليونسيف (ٕٓٓٓ)  :اتفاقية القضاء عمى جميع اشكال التميز ضد المرأة ،المكتب
اإلقميمي لغرب آسيا.

ٖٗ  -منظمة األمم المتحدة لمطفولة ،منشور األمم المتحدة (٘ :A,5 XV 11.2 :)ٜٜٔالمرأة في العمم ،اتجاىات
واحصاءات ،السمسمة كاف الرقم ٕٔ.

ٗٗ – محي الدين ،حسين (ٗ : )ٜٜٔفي عمم النفس الجنائي ،دبي ،كمية الشرطة.
٘ٗ

 – ٗٙمعتز عبد اهلل  ،وعبد اهلل خميفة (ٕٗٓٓ)  :عمم النفس االجتماعي ،القاىرة ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع.
 – ٗٚمعموف ،لويس (ٖ : )ٜٔٚالمنجد في المغة ،بيروت ،دار المشرق ،طٖ٘.

 – ٗٛمكتب التنسيق األردني لشؤون مؤتمر بكين (٘ : )ٜٜٔالمرأة العربية واقع وتطمعات ،العنف ضد المرأة ،عمان.

 – ٜٗمكتب االنماء االجتماعي (ٕٓٓٓ)  :سمسمة تشخيص االضطرابات النفسية ،المجمد الثاني ،الكويت ،منشورات
الديوان االميري.

ٓ٘ – مؤمن ،داليا محمد عزت ،فكري عز الدين (ٕٕٓٓ )  :العبلقة بين أساليب التكيف مع األلم واالعراض النفسية لدى
عينة من مرضى اسفل الظير المزمن ،جامعة عين شمس ،مصر.

النفسية لدى عينة من مرضى اسفل الظير ،جامعة عين شمس ،مصر.

ٔ٘ – منسي ،حسن وايمان (ٕٗٓٓ)  :التوجيو واإلرشاد النفسي ونظرياتو ،دار الكندي لمنشر والتوزيع ،عمان ،طٔ.
ٕ٘ – الياسين ،جعفر عبد األمير (ٔ : )ٜٔٛاثر التفكك العائمي في جنوح االحداث ،بيروت ،عالم المعرفة ،ص-ٜٔٛ
ٕٓٓ.

ٖ٘ – يحيى ،خولة احمد (ٕٓٓٓ)  :االضطرابات السموكية واالنفعالية ،عمان ،دار الفكر لمطباعة والنشر ،طٔ ،ص.ٔٚٙ

ٗ٘  -يحيى  ،محمد (ٕ : )ٜٜٔضرب النساء يكرس القير والتخمف االجتماعي (دراسة تحميمية) غير منشورة ،رام اهلل،
مركز بيسان لمبحوث.

٘٘ – اليزبولدنج ( : ) ٜٜٔٚالمرأة والقير االجتماعي ،ترجمة د .حسين فوزي ،المجمة الدولية لمعموم االجتماعية ،العدد
 ،ٖٚالسنة العاشرة ،القاىرة ،مطبعة اليونيسكو.
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