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 الفصل االول:مشكلة البحث واهميته

 

 مشكلة البحث:

تمثللمشملللالعشف ضدلللشرلل شف ملللقضشيالل تشف هرللبهبشف تللمشت للتوشي للبشف مد مللب شف    هللعش    للب ش

ف مجتمعشف م دمشفمشفأل فهعشف ثبدهع.ش ق شقصبحشفال تمبوشي بشهمثمشقرهعشمنشقربهبشاه قشفإلدسبنش

ش إلدسبدهع.شببدتسببهف مجتمضب شفيشمجتمعشمنش م زفنش تارلشف لض ب،ش ف ااوشعلمشق لهعش

تلللععشف  ث للشمللنششعللمشاهل قشف مللفضش ش عللمشف لل وشملنشتب  ل شفال هلبنش ف لللف عشف سللمب هع

،ش ق شع ششم ثبقشفألموشف متا ضشف لييشفعتمل شفليشش ماب  عشامب ت بشاه ق بف ه فد نشف تيشت ا شعلمش

فللليشعبلللبلف شماللل  ضشي لللمشتسلللب يشف لجلللبلششق لشمضب للل ضش   هلللعشتلللل لش5491سلللبنشفلفدسهسلللا شسلللدعش

ثلللوشتبضلللهشفإلعلللينشف ضلللب ميش اهللل قشفإلدسلللبنش   اللل شيف شف ميللل قش  للل شميللل قش ف دسلللبيشفللليشف اهللل قش.ش

،شثوشتيشي كشفتفبقهعشف هربيشابفعشقلابلشف تم  زشر شف مسب فضشفيشف اه قشفإلدسبدهعش للجبلش ف دسبي

ش5495  خلل شا لزشف تدف ليشعلبوشش5494ف متال ضشعلبوشف ملقضشف تليشفعتمل ت بشف جمضهلعشف ضبملعش  ملوش

 ف تلليشتضلل شثملللضشثيثلل نشعللبوشمللنشف ج لل  ش فألعمللبلشف تلليشقللبوشي للبشملاللزشف ملللقضشفلليشفألمللوشف متالل ضش

فالشفنشالمشي لكش لوشهمدلعشمللنش(شششMichelشp.234,1998,)ش تاسل نشق رلباشف مللقضش دلللشاه ق لب

للبل شف  ث للشمللنشفالاصلب هب شف لمشفز هللب شفسلتملفلشف ضدللشرل شف ملللفضشيلمشعللمشف ضال شمللنشي لكشف

%شملنشف متلل  ف شعللمش06%شي لمش51تلف ا شيل نشدسلبعششفيفمشف ضب وشمض ال شف ضدلشر شف ملفضش

جشفققسللبوشف الل فل شفللمشف مستلللفهب شعلللمشمسللت تشف ضللب وشمللنشف دسللبيشف متضلرللب ش لضدلللشمللنشفألز ش

(Ellisberg, et al. 1999,P.89).ش

سليشبلامشعبوش،ش ف ضدلشف ز جيشبلامشخبصشبأد مبش هسلبش ت منشخا لضشف ضدلشفألشششش

اغ ل مبشمنشقلابلشف ضدلشيف شف دتب جشف مببللضش،ش ف تيشت  لشفليشيالبلشف ضيقلب شف صللفعهعشيل نش
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ف سلاعش بضضشف جمبعب شف سهبسهعشق شف   دهع،شيمشقنشدتب جهش  لشف مببللضشف متلتبعشعلمشعيقب ش

 فيشف مجتمعشبصفعشعبمعش.ش ب بًبشمبشها ثشخلًيشفيشدسقشف هلهوششف ه ضش  لشف مت بف عش فخمشفألسلض

،ش ف تزفزًفشفيشدمطشف لخصهعشخبصلعشعدل شف ز جلب ش فألافلبلشمملبش ل  يشفليشف د بهلعش عللمشف مل تش

ف متصل ععشدفسللهًبشف بض ل شي لمشخللقشقللابلشملل  هشملنشف ضيقلب ش ف سلل كش،ش قدملبصشملنشف لخصلهعش

ش(.شHolden,1984,p.90 عصيهًبش)

ف ملتبللللعشعلللللمشف ضدلللللشرلللل شف ملللللقضشمللللبشهالللللقشعلهللللهش زملللللعشقعلللللفضشف ملللللقضششف تللللبث لف  مللللنش

  مشزملعشتترمنشقعلفضشفإل ت ببش تغ للشش(Battered Woman’s Syndrome)ف مرل بع ش

دخفبضش بب ههمعش معشت لفلشفإلسبيضش  بشتصلببشبملبشقاللقشعلهلهششف لض لسلييشفيشفدمبصشتفا ل بش ف 

تلللضلشببإل ت لببش بأد للبشالشتسلتاهعشف سللهالضششفيف ضجللزشف ماتسلبششSeligman (1979)سل لجمبنش

ششششششششششششششششششششششششششششش  للللللللللللللبش الشتسللللللللللللللتاهعشيههللللللللللللللب شيسللللللللللللللبيضششثشعلللللللللللللللمشقملللللللللللللل لشاهبت للللللللللللللبشق شف تديلللللللللللللل شبمللللللللللللللبشالللللللللللللل 

ششش.(Hamptom,et al,1994,p.105)ز ج بش  بش

ف ملللقضشقنششاب ثللًبشصلل مهبشتاللب لشهضلل  هللل لشف بللباث نشي للمشقنشف رلللبشف ضد لللشرلل شف ملللقضش

ف دفسللهعشتتمثللمشقهرللًبشفللمشفأل ت للببششف تللبث لف ف جسللهمع،شيالشقنشتبث لفتللهشتتجدبللهشق شتهللمشدفسلل بشمللنش

الدتالللبلش قللل شتلجلللأشف مللللقضشففإلج لللب ش مالللب ال ش ش فدخفلللبضشف للللض لشبب ههملللعش ف للللض لشببالرلللا ب ش

ش.(Brown, 1993,pp. 1077-1087)ف مرل بعشي مشي مبنشف خم لشامشت لبشمنشف ملاي ش

ق ش لس شفالفنشف جبدبشف لييشهللامششف ملفضشف مضدفع علمشف ل وشمنشفنشاث لشمنشملاي ش

ف يدلللبيشفالسلللب ش تللللكشف ملاللللللللي ش للللللللوش دتيلللللهشف هلللهشف بلللباث نشف دفسللل  نشي لللكش للللل شف جبدلللبشف مضللللللفيش

ف دفس لللللللللعششب ملللايت شف ملللفضزلشفرللالفبب ش،شفللللليشهمالللللنشفللللللليشف  فقلللللعشعلللللشف ملللفضشف مضدفللع لخص للللللللعش

 داللللللل ششدفسل بملللللللنشفلفيش فتجلللب للب ش مضتهلل ف شدالللل ششتاملللهي لبش عمللللبششتفالللعللللللنشف العهللللللعشف تلللليش
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لض بلللللب شملنشصللللش بففابلفشفرا ب هعشتلتبطشبمبش  فج شتتيدمش قللل ش،مللض للللبششتتفبعمف مللل فقلللللشف تلللللليش

شششششششششششششششششششششششششششف  للللللللللللللللللوش ف ضللللللللللللللل فيش ف يمسللللللللللللب فضببالرللللللللللللا ب ش شششلللللللللللللض لفش   لللللللللللل ش لللللللللللل   ب مللللللللللللللللاي شملللمللللللللللللللبش

ش(شش.ششششDekeseredy, W. et al,1993,p.77 ف ه للللل،ش)

ف تليش تلا لبشفسلتضمبلشف ضدللششف تلبث لف  تتلخصشملالعشف باثشف اب يشفيشماب  عشتضلل ش

شر شف ملفضشعلمشفدمبصشتفا ل بش ببالخصشف تفا لشفالرا ب يش.

 اهمية البحث:

يف شقبضلب شش ليشقرلهعششف ض   شمنشف تهبلعلش فألبابثشي مشقنشقرهعشف ضدلشف ز فجلمتل لش

تبلعخهعش اربلععش مجتمضهلع.شف لمش هسل شقبصللضشعللمشمالبنش  نشفالخلل،ش الشزملبنش  نشفالخلل،ش

شششششششششششششششششششششششششالشمجتملللللللعشمتارللللللللشق شمتخلللللللللشيلللللللمش لللللللمشقرلللللللهعشتللللللللتبطشي جللللللل  شفإلدسلللللللبنش ف ضيقلللللللعشيللللللل نش ش

 قللل شيللل قشف اللل  ثشعلللنشقرلللهعشف ضدللللشرللل شف مللللقضشهأخللليشا لللزًفشاي للللًفشملللنشف تمبملللب شف لجلللمش ف مللللقض.ش

بللب ملقضششف مد مللب شف دسللب هعشمدلليشف فخلللشف هلللنشف ضللللعنشمللعشيلل يشصلل  لشفالتفبقهللب شف    هللعشف خبصللع

 بضلل شي للكشيلل قش لليفشف م رلل اشهأخلليشمدادلليشخبصللًبش مسللتهًيشمللعشصلل  لشفالعللينشف ضللب ميش لهرللبيش

ش(ش.ششش0،شصشش5664.ش)ف هبالجيش،شش5441علمشف ضدلشر شف ملقضشفيشف ضبوش

 تللل لشف ض  لل شمللنشفإلاصللب هب شي للمشتزف لل شدسللبشف ضدلللشرلل شف ملللقضش فدتلللبل بشفللمشف ضللب وش

%شمللنشف متللل  ف شعلللمشققسللبوشف الل فل شفللمشف مستلللفهب ش06ي للمشش%51ا للثشتلف الل شيلل نشدسللبعش

 Ellisberg, et al. 1999,p)جشفعللمشمسلت تشف ضلب وشملنشف دسلبيشف متضلرلب ش لضدللشملنشفألز ش

ش.(56

 ه شق رحشآخلشتهلعلشصب لشعنشمد ملعشف صلاعشف ضب مهلعشقنشف ضدللشهايل شف ل  لشخسلب لش

شفإلصلببب شف تليشتلدجوشعلنشف ضدللشت لللشف ل  لشملبشالمب هعشرخمع،ش تل لشفإلاصلب هب شي لمشقنش
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%شمنشف دبتجشف ماليشفإلجمب يش ي كشببإلربفعشي مشف مضبدبضشف جس هعش ف دفسلهعشف ملعللض،ش9ههمشعنش

قهبوشفيشف  دبشقنشش9 ق شجبيشفيشف تهلعلشف ييشص لشبمدبسبعشفختتبوشم تملش مابفاعشف ضدلشفستملش

بسيبشيصببب شدبجمعشعنشف ضدل،شامبشهصببشمي  نششمل  نشلخصشهم ت نشسد هبًش(شش5.0)دا ش

ف دسلبيش لهتلمشعللمشق ل يشقز فج لنشق ش  ب بلبشملبشتتضللضش.آخل نشيإصببب شدفسلهعش جسل هعشمختلفلع

 ه شقلبلشف تهلعلشي لمشف ت لب  لشف ايهلعش ف هبد دهلعش ف هرلب هعش فألمدهلعشف بب  لعشببإلرلبفعشششللاب  ن

%شمنشدبتج بش9,1لمشفإلدتبج،ش جبيشفهه:شينشف سلفب  لشتدفقشي مشفألرلفلشف دفسهعش فه فنشف ه لضشع

%ش ب للللل ش5,4فإلجمللللب يشف هلللل ميشعلللللمشف ت للللب  لشف ايهللللعشف ملتباللللعشبللللب ضدلشي دمللللبشتدفللللقشف يلفزعللللمش

قمللبشفلليشف لل  لشف صللدبعهعشفب ت لفللعشملتفضللعش لغبهللع،شففلليشقسللتلف هبشمللثًيشتت يلل شف    للعشخسللب لشش.5,1%

ملهللبلشش49اللشسللد هًب،شقمللبشفلليشف  الهللب شف متالل ضشفتيللل شف خسللبلضشمل لل نش  شش919مب هللعشالشتهللمشعللنش

ش.ششششششششششششش(.55،ص5669ام  دع،)ش  اللشسد هبًش

%(ش91 ق شقلبل شفإلاصب هب شف ضب مهعش لضدللشف م جلهشدال شف مللقضشي لمشقنش دلبكشدسلبعش)

 مللللقضشفللليش%(شفللليشفلدسلللب.ش فللليشف يلللل فنشف ضلبهلللعشقنشدسلللبعشف ضدللللشف م جلللهشداللل شف15فللليشال فتهلللبش )

اب عشإلاصلب هب ش زفلعلعش) م قلعشف مجلل شفألعللمش لمللقضشفليشف باللعن(شملنشسلدعشش)5199(ف بالعنش

%(شملللنشاب بلللب شف جبمضلللعشفألل دهلللع.ش90.ش فللليشفألل نشيلغللل شدسلللبعشف مضدفلللب ش))5665-5669(

ش(.91،ص5669)ي زع نش،%(شمنشف دسبيش59%(ش ف مغلبش)55 مصل)

امش يهشفأللقبوشتضايشم للًفشبأنشلض لشف ملقضشبلب ضدلشف م جلهشدا  لبشملنشقخاللشف ض فملمش

 فرللاعشعلللمششتللبث لف  مب لهشمللنشقبضللب شسللليهعشتلل  يشي للمشفرللالفبشلخصلل ت بش تفاا للبش مب للهشمللنش

سيمت بشف دفسهعش فستهلفل بشف ضبافيش فاتلفوشآ م ت بشممبش   يشي مشفد هبلشف خلهلعشفأل  لمش)فألسللض(ش

ش تب يش  ثلشفيشفد هبلشمجتمعشبأ ملهش مبشتمثلهشمنش  لشم وشف يش)فألوش ف ز جعش ف يد (. بب
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  ضمشق وشمبشهفسللشقسلبببشتصل اشف لخصلهعشدفسلهًبش عصليهًبشايهضلعشفألفالبلشف تليشتامل لبش

شبتهلل  لببالرللا ب ش شف ملللفضشف مضدفللعشعللنشدفسلل ب،ش مللبشتفلللزهشتلللكشفألفاللبلشمللنشلللض لش جلل فديش تمثللمش

،ش بصلفعشخبصلعشالبللشل جللزشديوشته  لش ليف .ش  يفشمبش  ا هشعلوشف دف شفإلدسبق شع شمدخفض

ق لشمنش رعشيالبلًفشمت لبمًيش د لعلعشف ليف شملنشف دباهلعشف د لعلعش ف تايهههلع.ش  ل شهلل لششهض ف ييش

فيش يفشف ص  شي مشقنشف يف شتدم ش تت  نشمنشخيلشف تفبعمشي نشف  ب نشف ايش ف ي  عشف تيشهضهشش

صللعشف ماهاللعشبلله.شامللبش لللتشقنشف لليف شقبيلللعش لتغ لللش ف تضلل  م.ش هللل لش)الل  ي(شفلليش لليفشف  للبش خب

ي مشقنشف يف شتدم شمنشخيلشف تفبعمشفالجتمبعيش،شا ثش  لكشف فل شيفتهشمنشخليلش ف ص  شقهربًش

ل شعل  لبشي فت لبشفليش ل هعشفالخلعنش ه،شمنشي كشدت صلمشفنشف ي  لعشف ماهالعشبلب ملقضش ليشف تليششتعضاه

 شف ماهاعشي ب.شيينش  شابد ش يهشف لخصهب شسليهعشفيشتضبمل لبشملعشف مللقضششفلبنشف مللقضشف لخصهب

س  شتضا شيف شسليهعشتستلضل بشدا شف يف شمتمثمشبب سل اهب شف مضدفعش يفت ب.ش منشجبدبشفخلش

قل شه  للشفليشعلل وشف ت ففلقشف دفسليشفالجتمللبعيشفليشف ي  لعشف تلليشتضلهششي لبش.شمللنشالمشي لكشدت صللمش

 م جهشس  ش    شفرالفبب شسل اهعشعد شف ملقضشعلمشفختي شف مست هب شفالجتمبعهعشف مشف ضدلشف

ش.ش(Umber,2000.P.453) ف ثهبفهعش ف تضلهمهع

 للل ثلشف ضدللللشفللليشف يدلللبيشف دفسللليش فالجتملللبعيش لمللللقضش ت للل عنشمابدت لللبشفب ض فملللمشف دفسلللهعشش 

 فالجتمبعهللعشف تلليشتلل ثلشفلليشف ملللقضشمدلليش ال ت للبش)اب اللبش فالدتمللبيش فألمللنش ف تلللجهعش فالابسللله ش

شششششششششششششششششششش ف ل بلللب ش ف تضي للللشعلللنشف لللدف ش ايهضلللعشف اهلللبضشف دفسلللهعشف تللليشتضهلللل بشف مللللقضش...شف للل (.ش للليشف تلللي

ششششششششششششششششششششششششششششششششششتجضلللللللللللمشلخصللللللللللل ت بش مابدت لللللللللللبشعللللللللللللمشف لللللللللللدمطشف لللللللللللييشديا لللللللللللهشف  لللللللللللبشعدللللللللللل شايل لللللللللللبشفللللللللللليش

ف دفسليش فالجتملبعيش  لبشبمثببلعشف البفزشعللمشف ضملمشش(، فالتقديي Epstein,2003,p.67  ف غب لبش)

 ل تشف مللقضشدت جلعشملبش  جلهشي   لبش فإلي فاش ف دجلب ش قل ش لجلعشف فللمشف  ملبشي لمشف تلزفزش ليفشف للض لش

ش(.196ش،ص5499)ف فهي،ش
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تضلر شف مللقضش يرلا ب شف ا علمشمدليشدللأضشف مجتملعشف بللليش اتلمش قل شقلعلبشفهل شش ق 

ابد ش ف مًبشف ال شف ييشعبدمشفالرا ب شملت ن،شملضشمنشف مجتمعشف متسلطش ملضشثبدهعشمنشف لجمش

ش(.591ش،ص5449ابممشسلاعشف مجتمعشفيشفألسلضش)خلل،ش

ف ضدلللشف جسلل ي،ش ف ضدلللشمللنشقي للمشتتضلللضشف ملللقضشي للمشقدلل فاشمتضلل  ضشمللنشف ضدلللشش عدلل مب

عهبللعشج هللعشقمللبوشتاه للقشفالسللتلفت جهب شف تالضهللعش لد لل ضششفللبنشي للكف جدسللي،ش ف ضدلللشف دفسللي(،ش

بلللب ملقضشفأعملللبلشف ضدللللشتغلللل شفللليشدفللل شف مللللقضشف للللض لشبلللب خ  ،ش فدضللل فوشفألملللن،ش خللل  شف مللللقضش

همثمشعب هًبشقملبوشقل لت بشعللمشف تاللك،ش هال شملنشاصل   بشعللمششممبنشف تضلضش لضدلشف مستملشم

ف ملل فل ش مزف  ت للبش  دلللاعشفألسبسللهع،ش هالل شمللنشيمابدهللعشفالسللتفب ضشمللنشف فلللصشف متباللعش تاه للقش

 قلللل شفثيتلللل شف  لفسللللب شفنشف مسللللب فضشف هبد دهللللعش فالجتمبعهللللعش فالقتصللللب هعش ف سهبسللللهعشفلللليشف مجتمع،

ششششششششششششششششششششششششششششششششلضشف ملللللللللللللفضش لضدللللللللللللش لللللللللللل  يشف للللللللللللمشتغ لللللللللللللش فرلللللللللللحشفلللللللللللليشفدمللللللللللللبصشتفا ل للللللللللللبفسلللللللللللتملفلشتضلللللللللللل

ش.(ششBakalشp.111,1999,السهمبشف تفا لش)ش

(شف للللمشفنشف تللللللللفا لللشBersten  &  Siever  ،شش  1993قلللل شفللبلشيلستلل نشش سهفلللللش) ش

ششششششششششششغلللللللل لف شفالجلللتللمبع للللللللعشف سلللللللللللل  عش ف ملللللللللل فقلشف مللللللفبج لللللللللعفالرا لللللب يش  رللللحشدفللسلللللللللهشيللللضلللللل شف تلللل

ششششششششششششششششششششششششششششششششششششمثللللللللللللللللللللللللللمشف الللللللللللللللللللللللللللل بش فالزمللللللللللللللللللللللب شفالقتصب  للللللللللللللللللللللللللعش ف سهبس للللللللللللللللللللللعششش   لللللللللللللللللللللللللل شيلضلللللللللللللللللللللضش

شششششششششششششششششششششفالقتصللللللللب يش ف ثهللللللللبفيش لفللللللللعشمسللللللللت تشف ا لللللللللش ف  للللللللوش لللللللل تشدتللللب للللللللللجشف  لفسللللللللب شفنشف المللللللللبنش

ش.(شBersten & Siever،شش 1993ش،ش pp.ش 62-53 )ف ملف ه نش

  للليفشهضدللللليشفنشفاللل فثشف اهلللبضشف رب الللللللعشقللل شتاملللمشفالفللللف شعللللمشفنش تيدللل فشففالللبلًفششششششش

فرا ب هعش م فج عش يهشف رغ صش ف ملاي ش تفس ل بشببلابلشمضلفهلعشالنشفالفللللف ش ختلفل نشفلللليش

شالعهعشف لف  وش تلكشف لللرغ صشش.
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ششششهست   شف باثشف اب يشمبشهبتيش:اهياف البحث:

 ف ضدلشف دفسيشف م جهش لز جعشف ضبملعش.قهب ش -5

 قهب شف تفا لشفالرا ب يش  تشف ز جعشف ضبملعش. -5

 ششتضل شف ضيقعشي نشف ضدلشف دفسيش ف تفا لشفالرا ب يش  تشف ز جعشف ضبملعش. -1

ش تا  شف باثشف اب يشبمبشهأتيش:شحيوي البحث :

ش.شش5655 لضبوششعشف ضلفقهع زفلف شف    ع دعشمنشف م  فب شف ضبمي شفيشف   ف لشف لسمهعشفيش
 

 تحييي المصطلحات :

ش:Psychological Violence العنف النفسي-1

  ف تهل للمشمللنشق مهللعشف ملللقضشمللنشخلليلشيالليقش (: 1991)ألظففا الظتةفف   ا تعريففف ظنةظفف 

بضلللضشفال هلللببشعل  لللبش دضت لللبشبصلللفب شالشتل لللقشبالللب نشبلللللي،شفب سلللبش ف للللتوش ف ت ملللهشش
 ف  جلش فإل مبل،شال بشقلابلش لضدلشف م جهشر شف ملقض،شف شسل كشهضممشعلمشمدلعشف مللقضش

ش(.ش1،صش5665ف ههبوشي ب ش)ملازشقخببلشقمبن،شمنشممبلسعشقعمبلشتل بش

 ر نر )ت(عريففف لففجلي لففGardner,1994 :)مرللبههعش فاتجللبزش لالعللع،ش عدلللش ف لليش 
قشفتصلللبلشف مللللقضشف لللمت للللل،ش الملللبنشملللنشف مللل فل شف مب هلللعش ف لخصلللهع،ش ف سلللهالضشعللللمشالش

ش.( (Gardner,1994,p.154ف مضدفعشبأفلف شف ضب لعش فألص قبيشش

   د لللضشف   دهللعش لملللقضش ممبلسللعشابفللعشقدلل فاشفإل لللفهشرلل  بشف   (: 5002)تعريففف األنرفف)ر
إلجببل للبشعلللمشز جشالشتلعلل هشق شقخلليشمب  للبشق شف صللل شعلللمشف ي لل ،شق شفلليشالمبد للبشمللنش
ف العللعشق شفلليشف تم  للزشفلليشف مضبملللعشفلليشف   هفللعش ف ملتللب،شق شالمبد للبشمللنشف مسللب فضشفلليش

معش  نشت ف لش سب مشمض دعشمتمثًيشفلصشف تضلهوش ف ت لعبشق شع ضشق  فلشفيشف ي  ش ف مجت
ش(.ش5،صش5661بب سبش ف لتوش فإل بدعش ف ت     ش)فألدصبلي،ش
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   سللللب مشهرللللضلشقلللل لت بششضمبل شفالسللللت تبلش فالز لفيش فسللللت (: 5002تعريففففف )ل  ففففف 
ق شف ضهلهع،شابالاتهلبلش فال بدلب ش فإل ملبلش ف للتوش ف  ليوشف يليييش ف الملبنشملنششف جس هع

ف الععش فالعت فيشعلمشصلات بش ف تل خمشفليشلل  د ب،ش فجببل لبشعللمشتهل هوشابفلعشف خل مب ش
) ا ل،شألفللللف شف ضب للللعشل ملللًب،ش اللللمشملللبشهاللل ثشتلللأث لًفشسللللليهًبشعللللمشفسلللتملفل بشفللليشف اهللللبض 

ش(.ش1-5:ش5661
تضلعفلللًبشش5441 قللل شتيدلللمشف ببالللثشتضلعللللشفالعلللينشف ضلللب ميش لهرلللبيشعللللمشف ضدللللشرللل شف مللللقضش

ش ي كش مي متهشف  ف شف باثشف اب يش.ششد لعب

ف  لجعشف تيشتاصمشعل  بشف مستج بعشعلمشفهلف شمههب شف ضدلشف دفسيششف تضلعلشفالجلف ي:
شف مض ش  يفشف غلض.ش

 PERSECUTORY  THINKING   :التفك ر االض ه)   -5

 بب  يش(تضلعلشBadaweشش5666ش):تضللقشب للوشف سللاعشدملطشملنشفدملبصشف تفا للش للتبطش 
ف مبللب  شف  سللت لععش خبصللعشمللب تضلقشمد للبشباهلل قشش تدت للك ب ملللعش قبسللهعششت بممبلسلل هضلل ش

ش(Badawe,A.Z.1992:P.310)فالدسبنشش

  رللمدهعشتلل  لشعمل للللعشعهل لللعش دفسللهعشتترللمنشففاللبلفشصلللعاعشف ش(:(:22222222تعريففصالفف)  ا تعريففصالفف)  ا
ف ا لللزش خ ملللعشف للليف ش،شف للللكشف ضلللللل فيش،شف يمضهبلعلللعش،شف دللللبصشف ماللل   ش،ش ف ا للللششاللل ل

ف ف  للللوش،شهبخللليشللللامشبضللل شفللليشف لخص للللللعش،شههلللعشعللللمشفاللل شالفهلللهشفالللللخبصشفال دللللمش
مست تشفهلهش،ش ههلعشعللمشالفلللهششفالخللشفالللخبصشفالعللللللللمشمسلت تشفهله،ش عتبلب نشف دلب ش

وشعلهللهشيتبللب د وشفهمللبشهامل دللهشمللنشدلل اش اللللللوشف ض فمللمشف ما دللعش للهش)صللب ح،شفللليشمسللت هبت 
ش.(59،شص5666

 ي للللكش مي متللللهششف لللل ف شف باللللثششششششششششد لعللللب(شتضلعفللللًبش5666 قلللل شتيدللللمشف بباللللثشتضلعلللللش)صللللب حش
شف اب يش.ش

علللمشفهلللف شمههللب شف تفا لللششعاصللمشعل  للبشف مسللتج بت لل شف  لجللعشف تلليشف تضلعلللشفالجلف للي:ش
ش.شف مض ش  يفشف غلضفالرا ب يش
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 الخلفية النظ ية:الفصل الثاني :

 Psychological Violence العنف النفسي:

 ت فخمشمف  وشف ضدلشمعشع  شمنشف مفب هوشفألخلتشف تيشتهتللبشمدلهشفليشف مضدلمشمملبش ل  يش
 ت فخلهشمعشمفب هوشقخلتشتلتبطشبهش يفش جبشقاهبدًبشي مشف خلطشي نش يهشف مفب هوش رببيهعشف مف  وش

 ف ه للشPower ،شف هل ض،شAggression ف تم  زشي د بش بل نشعيقت لبشبمف ل وشف ضدللشمثلمش)ف ضل  فن

Coercion.)ش

 لتشعلمبيشف دف شفنشف ضدلش  ش)ف سل كشف مل بشبب هس ضش ف ض  فن،ش ف ه لل،ش فإل للفه،ش  ل ش
ثملشفهلهشف ل  ففعش ف ابقلب شف ض  فدهلعشفسلتثمبلًفشصللعاًبشعب ضشسل كشبض  شعلنشف تارللش ف تمل ن،شتسلت

ش(.ش115،صش5441ي ف هًبشاب رلب..،ش ت م لشف ممتل ب ش   ل بش)اه،ش

فمبشعلمبيشفالجتمباشفهض  دلهش) لب لضشجمضهلعشتاتل يشعللمشعل  شملنشفألللخبصشهسل  شي لد وش
مشهمثللمشتجسلل  ًفشدلل اشمللنشف تجللبد شق شف تمبثللمشفلليشم قلللشيجتمللبعيشمضلل ن،ش فلليشياللبلشدمللطشف تفبعلل

(. شالشههتصلشمف  وشف ضدلشعللمشفسلتضمبلشف هل ضش595،صش5499 فقضهًبش ت تلف شمتفجلض(ش)  لهع،ش
دمبش دسابشعلمش ف دفسهعش فضمشفإل يفيش ف تيشتمت شي مشف مسب شبالفملعشفإلدسلبنش العتلهششف تبث لف  ف 

ن،شييشتضللللضشد لعلللب ش اهللهشفللليشف  ج  .  ب بلللًبشملللبشهسلللتضممشف ضدللللش ف ضلل  فنشعللللمشقد ملللبشمتلف فلللب
ف ضلل  فنشفلليشياللبلشف الل  ثشعللنشف ضدلللشق شف ضالل ش هسللتضمل مبشف بللباث نشبب تبللب لشبلللامشهصللضبش

ش(.94،صش5494ف فصمشي د مبش)س  شعي شهللا،ش

بضضشف بباث نشاًيشمنشمف  وشف ض  فنش ف ضدلشي صف مبشمتللف ف ن،ش  لنشف تصل لششضمم هست
فألقلبشي مشف  قعش ف مجمعشعلههشمنشق ثللشف بلباث ن،ش ف هلب وشعللمشف مهبلدلعشيل نشف تضلبلعلشفإلجلف هلعش
شف ضدلشللامشملنشقللابلشف ضل  فن،ش قنشف ضل  فنشق ثللشعم مهلعشملنشف ضدلل،ش قنش   مشمد مب،ش  شقنَّ

شفالمتدللباشعللنشق فيشاللمشمللبش لل  شعدلللشهضلل شعلل  فدًبش ف ضالل ش  لللشصللاهحشفضلللمشسللي مشف مثللبل،شهعضلل َّ
مض دللعشمثللمش)فالرلللفب(شعلل  فدًبشسللليهًبشفلليشالل نشالش دالل لشتالل شمف لل وشف ضدلللش)علعلللي،ششم مللب 
ش(.55،صش5669

(شقنشف ضدللللش ف هللل ضشهلللل لفنشي لللمشمضدلللمش فاللل شفلللب ه ضشت للل  شي لللمش,Brown عللللتشي تللللبي ش)
عنشبب  سلللب مشف مب هلللعشق شف مضد هلللع،ش الللمشيجبلللبلش للل شعدللللشملللبش فوش لمللليشي لللمشفللللضشيجبلللبلشفالخللللش
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ش(.Brown,,1993,p.117فالدصهباش ف خر اشعلمشفالخلعنش)

ف هلل ضششضمبل  دللبكشمللنشهفلللقششيلل نشف ضدلللش ف هلل ضشفللله شللللابشفنششف ضدلللش تالللبش ف مللًبشفسللت
هال نشبب رلل لضشعدفلًبشألنشف هل ضششفنش له شالمش جل يشي لمشف هل ضشفنبشس فيشابد شمب هعشق شدفسهع،شامل

همانشقنشتتجهشي مشقهعشم ر اشقمبشف ضدلشفإدهشهفتلضش ف مًبشخلقشيا تشف ههوشف سب  ضشق شف مهي  عش
ش(.54،صش5495فيشف مجتمعش)ي لف ،ش

فمبشف ه لشفهضديش  شفلضشف د لبوش ف رلبطشعللمشسلل كشفألللخبصش ف جمبعلب شعلنشالعلقش
ش(.00،صش5494 شف ضدلشق شف ت    ش)  ث،شق تشخبلجهع،شس فيشعنشالعقشف ه ضشق

 ثمعشعيقعشق هعشي نشف ه لش ف ضدلشفي لتش)شبب   شفلف لي(شقنشف ضيقب شف هب معشعللمشف ه للش
ي نشفألفلف شتتسوشبلب ضدلش مصل لش ليفشف ضدللشدلببعشملنشف هلب لعنشبصلفت وشف بلب   نشبلب ضدل،شف لي نش

قلل ف وشمللنشقجللمشزعللب ضشابهللب شف مديلل ي نشش جللل  نشفالخلللعنشمللنشفدسللبد ت و،ش ف للي نشهسللب م نشباللم
(شفب هب لش  شامشمنشهرعشلل اًبشمنشقيشد اشثوش  قلعشجلزفًيشعللمشملنش10،صش5496)فلف لي،ش

الشهضممشعلمش فه ب،ش ق شها نش يفشف هب لشفألبشف شفألخش فخمشفألسلضشق شد بمًبشمض دلًبشق شم سسلعش
ش(.169،صش5499ق شقيشقبع ضشفجتمبعهعش)مب هفل ب  ج،ش

 نف ضي الم اة:الع

تتضلللضشف مللللقضشفلليشيالللبلشبضللضشفألسللللشي للمشللللتمشقدلل فاشف ضدللللشف يلل ديش ف دفسللليش ف جدسللليش
ف مفلللل ضشملللنشف صلللغلشملللنشللللتوش ف  بدلللعش رللللبش تاللللششجدسللليشعللللمشفألافلللبل.ش الللي كشقعملللبلش
ف ضدلللشف متضلهللعشبللب م لش تللز عجشفإلدللبثش  للنشصللغبلش   لللشي للكشمللنشف ممبلسللب شف تهل  هللعشف م يهللعش

سم  شي بشق شف مهللضشفيشمد  معش عب ف ش تهب  ل ش ليفشف يلل شق شيفك،شاملبشتت رلحشصل لش لملقضش ف م
ف ضدللللشفألسلللليشملللنشخللليلشف رلللغطشف دفسللليش ف ملللب يشعللللمشف مللللقضشف لللييش للل  يشبلللب ملقضشي لللمشف تملللل ش
 فالدالللف ش قاهبدللًبشف جلعمللعش للل فباشعللنشالفمت للبشف مجل اللعشمللنشفإل لليفيش ف خهبدللعش)فألاملل ش اسللن،ش

ش(9ب. :ش

تلللتشف  لفسللب شف تلليشتدب  لل شقلللابلشف ضدلللشرلل شف ز جللعشفلليشف ي  للعشف ضلبهللعشبأدللهش تلللف  شششششش
ي نشف  يوش  للشف ي لقش)شف خللن(ش فأل فلبنشف دبيهلعش تل لجًبشي لمشف للتب وشثلوشف رللبش)شملنشف خف للش
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بشي مشف رلبشف ميل (شش ق ش ج  شف  لفسب شي مشقنشفإل بدب ش ف لتب وشت لللششيدسلبعشم  هلعشمهل فل 
%ش،ش56,9فال فلللبنش ف للللتب وشفتيلللل شدسللليتهششضمبل%ش،شقملللبشف رللللبشف خف للللشف لللييش لللليشفسلللتش59,9

 ابد ش دبكشقسب  بشقخلتشالشتهمشقس ضشعنشفألسب  بشف مأ  فعش مد بشف الملبنشملنشف رلل لعب ش،ش
%ش علجأشفاهبدبشف ز جشش9,1%شقمبشف اب ش مصب لضشف الععشفابد شدسيتهش9,9 ف تيشلال شيت لفل بش

%ش.شامبشفنش دبكشقلاباًلشمختلفعش لضدلشف م جهشرل ش1,9ل شف ز جعشمنشف سانش ابد شدسيت بش ا
ف ز جللعش شتصللبهش لليهشفألدلل فاشمللنشف ضدلللشفلليشلللامشي لليفيش ف لليشق شدفسلليشق شجسلل يش.ش عتصلل لش
ف ضدلشبأ ثلشمنشلامشعلمشبههلعشفألللابلشمدفلل ضشييشها لمشي لكشف لدمطشبب دسلبعشفألعللمش لبملبشقنش

ف ضب هعشجبي شدت جعش ايهضعشفألز فجش فختهبل وش لامشف ضدللشف لييش ل يل نشممبلسلتهش،ش يهشف دسبعش
ق شهمبلسللل دهش  نش لفهلللعشق شتخالللهطشمسللليقشعللللمش فلللقشق رلللبع وشف دفسلللهعش ف مزفجهلللعش،شق شاسلللبش
 ل  شف  ق ش ف مابنشف ييشهملبل شفهلهشي لكشف ضدلل.ش عللتشف مختصل نشقنشملنشقلل شقدل فاشف ضدللش

مب هلعشعل  لبش  ل شف لدمطشف لييشتبث لف ش صاعشف دفسهعش لملقضشمعشفدهشالش تلكشاسبسهعش خالًفشعلمشف
 توشعلمشصهغعشف لتب وش ف سبببش فإل بدب شف جبلالع، ممبش زعل شف  رلعشسل يش خال لضش ل شصلض بعش

زبللللللل ن،ش شييثبلللللللب شمثلللللللمش للللللليفشف دللللللل اشملللللللنشف ضدللللللللشفهملللللللبشييفشفلف  شف ز جلللللللعشمهب متلللللللهشقبد دهلللللللًبشش)ش
 (ش555،ص5669

قمللبشفلليشف ثهبفللب شفألخلللتش مد للبشف غلبهللعشفلللوشهاللنشقملللشرلللبشف دسللبيشسللببهًبشماسلل بًبشششششششش
ابنشهاقش للجلمشقنشههل وشيلي كشفليشقيش قل شهللبيش بلأيشفألدل فاششفياد اشمنشف جلف وشفيشف س ع ش،ش

ف تيش ل بشف  بش همانشقنشتابلشفألافلبلشقهرلًبش  له شف مللقضشفاسلبشش،ش  لنشفليشف  قل شف ابرللش
ف فضلللمشجلعملللعشهابسلللبشعل  لللبشف هلللبد نشف سللل ع يش.ش ف سللليبشهضلللزتشي لللمشزعلللب ضشعللل  شف دسلللبيشقصلللبحش

ف سللليهعشف  ي لللضشف تلليشهماللنشقنشتدللتجشمللنش لليفشف سللل كشفرلليشعللنششف تللبث لف ف متضلرللب ش لضدلللشق ش
شششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششششف تلللللللللللللللللللللللللزفزشتهلللللللللللللللللللللللللل  لشمابدلللللللللللللللللللللللللعش فاتلللللللللللللللللللللللللللفوشف ملللللللللللللللللللللللللللقضشيللللللللللللللللللللللللل نشقفلللللللللللللللللللللللللللف شقسلللللللللللللللللللللللللللت بشق 

ش(.شStatlig migrationsverket 1998,p.16فيشف مجتمعشش)
 اشكال العنف السائية ضي الم اة:

شهمانشتصد لشف ضدلشفيشيابلشفألسلضشق ش)ف ضب لع(شي م:ش

،ششبالللقشمتد عللعهلللممشرلللبشف دسللبيش(:Physical Violenceالعنففف اللسفف   ) -1
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فًبشا يفشهلممش سب مشمتض  ضشمنشف ضدلشف جس يشفب دسبيشف ل فتيش يلغنشعنشف رلبش يالنشبأنشعد
ف تيشتا ثشفليشللامشفدفجلبلشلل   شملنشف غرلبش ف ضل  فنشييشهرللبشف لجلمشقيشمالبنشها  لهشملنش
جس شف ملقض،شامبشهرلبشي  ههش لجلههش هستض نشبأ عششاب ضشق شقاضلعشقثلبثشتهلعشفليشالعهلهشاملبشقنش

ف رلللللللبشي للللللمش فللللللبضشف ملللللللقضشش لللللليفشفالعتلللللل فيشقلللللل شهالللللل لشمللللللنشقافللللللبلش قثللللللبث،ش قلللللل ش لللللل  يش لللللليف
(Lenart2003,p.74ق شت  يشفالسبيضشف جس هعشي لمشال  ثشقيتشدفسليشا لثش للتشف  دغسلتب ش .)
(Follingstadشقنش لللليهشفألسللللبيضشت لللل نشدبتجللللعشعللللنش جلللل  شسلللليبشهضلللل  شقمللللبش لز جللللعشق شف للللز جش)

ش(.9ش،ص5440)سلفتي،
ف متجلل شعلنشف رللبشهعض شف ضدلشف دفسليش(:Psychological Violence)العنف النفسي  -2

 ف متمثللللللللللللمشبب  لمللللللللللللب شف يي  للللللللللللعش فإل بدللللللللللللعش فالاتهللللللللللللبلش ف ت   لللللللللللل شفجابفللللللللللللًبشباللللللللللللقشف ملللللللللللللقضش
(.ش   شفأل ثلش جضًبشمنشف ضدلشف جس يشفيشق لبشف ابال شفب هص ش9،صش5661)فألدصبلي،

اشمدهشف اطشمنشقهمعشف ملقضشممبشهلضل بشبب خجمشقمبوشف مجتمعش فمبوشق ال  بشق شققبلب بش  يفشف د ش
منشف ضدلش   يشبب ملقضشي مشفالدا فيش فه فنشف ثهعشبب دف شممبشهااوشلخصل ت بش عد  ليشتللضلش
للبلشفلليشف مجتمللعشق شفلليشقسلللت بشممللبشهمسلل شلخصلل ت بش عجضل للبشيدسللبدعش قد للبشفدت لل شاإدسللبنشفض 

ش(.5،صش5661تببضعش للجمشقهًبشابنشز جًب،شقبًب،شقخًب،شق شقا شفألقبلبش ف ج لفنش)م خب  م،ش

ف مهص  شبب ضدلشف جدسيش ل شالمشقدل فاشفالتصلبلش(:Sexual Violenceالعنف الجنسي ) -3
شف جدسللليشف مفل رلللعشعللللمشف مللللقض.ش  للللشف دببضلللعشملللنشف ل بلللعشف جدسلللهعش لمللللقضشملللعشلللللعكشاهبت لللبش

(شق شف تاللشش فالعتل فيشف جدسليش)فال تصلبب(ش ليدلب شف صلغ لف شق ش5ش،ص5661)م خب  م،ش
تسليبشفيشلضشمثمشختبنشف دسبيش تدتللش يهشف  ب لضشاث لًفشفيشمصلل،شف ممبلسب شف تهل  هعشف صب 

 للليهشف ضملهلللعشالملللبنشف فتلللبضشملللنشف ضيقلللعشف ضبافهلللعش ف جدسلللهعشف سللل هعشفللليشف مسلللتهيم،ش تضلرللل بش
ألخابلشجسمهعشجسهمع،ش تتوش يهشف ضملهعش  نشسد ش  ديشق شايي،شيمشدت جعشالتجبهشفجتمبعيش

ش سللللللللل لعش لللللللللل فباشعلللللللللنشف فرللللللللل لعش فألخللللللللليقششخلللللللللبان،ش عللللللللللتشقنشف تمث لللللللللمشيجسللللللللل  بش للللللللل 
ش(.1ش،ص5661) زبكش ف ضلي،ش

 ف ضدلشف جدسيشدم يجشقب وشييفتهش لم  هشعلمشق ضشجس هعشق شمضد هعشرب اعشملنشجبدلب،ش
 رللشجس يش دفسيشمتاهق،ش هال نشدتلبجشعدللشيل ديش دفسليشفليشآنش فال ،ش  لوش ت قللشف ضدللش

بش دالل يشعل  للبشمللنشفسللتغيلش تسللخ لشفلليشف جدسلليشعلللمشفال تصللبب،ش  تللكشف ضلللضش ف بغللبيش ملل
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صدبععشف جلد شيلمشق خلل فشقفضلبلشف ملزف ش ف تضل لقشف جدسليش فالدتهلب ف شف جدسلهعش  للشف ملالبشي لبش
منشجبدبشف ملقضش ف تا  قش ف غمزش ف مربههعشف جدسهعشفيشامشقد فع بشتا ش يفشف مف  و،شمبش فم ش

 :EG.S.VL بدعش لمللقضشبصلفت بشف م دثلعش)تدا يشعلمشد اشمنشقد فاشفإلياللشق شفإلخرباشق شفإل

1997,p. 16.)ش
 :للعنف النفسي النظ يات والنماذج النظ ية المفس ة

 نظرية التحليل النفسي: -1

 لتشفل ع شقنش لف زشف ض  فنشتتلف وشباهفهعشملب،شثلوشتزعل شي لمشال ش  للشمضهل لشثلوشتتفجللشفليش
ف د بهللعشفلليشصلل لضشعدلللشمفللبجن،شفب ضلل  فنش ف ضدلللشم ج للبنشقصللًيشدالل شف لليف شق ثلللشمللنشا د مللبش
ملل ج  نشدالل شف سللهالضشعلللمشف ضللب وشف خللبلجيشفألملللشف للييش جضللمشمللنشعدلللشفالدسللبنش للب لضشثبد هللعش

(ش عللللمشف لللل وشملللنش54ص،ش5491ف مللل  شملللنشف للليف ش دفسللل بشي لللمشف خلللبلجش)سلللت ل،تاللل لش لعلللزضش
ف ابقعشف ت م لععشف تيشتت   شعد شفإلدسبنشبص لضشمستملض،شيالشقدهش ه شبب رل لضشت م لشف لييش ل ش

ش(.ص109،ش5445ف    شف  ا  ش ض  فدهعشف فل ش)فألس  ،ش

ف مجتملعشقنشههل وشيت لي بش ليفششف تال مشف دفسيشفلبنشف ضل  فنش لعلزضشفالعلعش عللمش علمش فق
ف م مشف فاليش  يشهصمشي مشملالعشف لقيش.ش فيشتال لهش لضدلشق شف ض  فنشلبطشفل عل شيل نشتال لش

 رللحشقنش دللبكشصلللفعًبش فخلهللًبش لل تشف فللل شبفضللمشف ض فمللمشف ارللبلععشفيشف ارللبلضش سللل كشف ضلل  فنش
ش(ش.54،شصش5445ف تيشتلامشعهبعشفيشالعقشيلبباشف فل ش م   هش)فل ع ش آخل ن،ش

(شFromm(،ش فللللل وش)Horney(،ش  لللل لديش)Adlerفمللللبشف فل علللل  نشف جلللل  ش ق م للللوشق  لللللش)
فللإد وش للل نشقنشف ضهيدهللعشفلليشف ضلل  فنش فرللاعشق ثلللشمللنشف يعهيدهللعش قنشف لل  ففعشف ض  فدهللعش للب لضش

ش(.Deaux&Wrightsman,1983,p.194صاهعشألد بشتمثمشت هفًبش اهب قشف ي  عش)

(شعللمشف ل  ففعشف ض  فدهلعشيتأ  ل  بشعللمش  لشف ارلبلضش ف ثهبفلعشHorney)ش ق شلاز ش  لدي
(،ش تلللتشقنشف ضلل  فنش لله شفالعللًبش595ش،ص5495فلليشت لل عنش لسللوشم للب لشف ضدلللش)ف دسلل   ،ش

دملللبش للل ش سللل لعشهالللب لشي لللبشف فلللل شامبهلللعشدفسلللهش)ف   تلللي،ش (شAdler(قملللبشق  للللش)551،صش5491 ف 
يشألفضللبلشفإلدسللبنشفلليشتاه للقشف تفلل قش ف سللهالضش)سللت ل،شف لللتشبللأنشف ض  فدهللعش لليشف مالللكشفألسبسلل

(شي لللمشابجلللعشفإلدسلللبنش يلتهلللبيشفللل قشايهضتلللهشف ا  فدهلللعشFromm(،ش هلللل لشفلللل وش)9،صش5440
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 هصللبحشلخصللًبشخيقللًب،شفللإيفشمللبشقابالل ش لليهشف الل ففزشف خيقللعشفإدللهشهصللبحشملل ملًفش علل  فدهًبش) لل لش
ف صللللفاشف هلللب وشيللل نشف ايهضلللعشفإلدسلللبدهعش(،شفهفسللللشف ضدللللشبلللب د لشي لللمش599،صش5495  دللل زي،ش

 ف  فقلعشفالجتمللبعيش رللغ ابته،ش فليشد لللهشهالل نشيللبباشف لل  ففعش سللل كشفإلدسلبنشفلليشعيقتللهشمللعش
فالخلعنش معشدفسهشما  ضشاربلعًب،شابإلدسبنشف ييشهرايشيتل م لشيفتلهشيل اًلشملنشقنش تخللمشعلنش

،صش5495ارللبلعًبش فجتمبعهللًبش)فللل و،شعه لل ضشمض دللعشهضتده للب،ش  لليفشفألملللشالشهفسلللشي    جهللًبشيللمش
ش(.56-55
 االتل)ه السلجكي )نةري  التعلا االلتظ)عي (: -5

تختللللشف مرللبم نشف ضملهللعش د لعللعشف للتضلوشفالجتمللبعي،شفختيفللًبشاي لللًفشعللنشف مرللبم نشف تلليش
 ليهشف د لعلعش ل شسلل كشملتضلوش لتوشف تسلببهشعللمش فلقشففتلرت بشد لعب شف تال مشف دفسي،شفلب ضدلش

ش(.Thomas,1999,p.50خيلشميا عشفالخلعنش  وشه  ل نشف سل كشف ضد لش)منش

 هال ش)شف يل شببد  لفش(ش )شلعتلبل ش   تز(شمضدمشف ضدللش ف ضل  فنشملنشخليلشف لتضلوششششششش
فالجتمللبعيش ي للكشعللنشالعللقشف ماب للبضش ف ميا للعش.ش ب لليفشفللإنشمض للوشقدمللبصشف سللل كشف فللل يشفلليش

عللقشميا للعشسللل كشفالخلللعنش دتب جللهش بهلل لشمللبش للتوشتضزعللزش لليهشلقهللهش لليشقدمللبصشماتسللبعشعللنشالش
(ش  لللوشهفتلرللل نشفنش00،شص5445فالسلللتجببعشفلللإنش   ل لللبشهصلللبحشق ثللللشفاتملللبالش.)شمجلللي ب،ش

فأللخبصشف ييشهاتسي نشف ضدلش تضلم دهشيدف شف العهعشف تيش تضلم نشي بشقدمبصشف سلل كشفألخللتش
ف ملل ثلف شف خبلجهللعشسلل فيشابدلل شم جلل  ضشفلليشف ي  للعشش قنشعملهللعشف للتضلوش لليهشتللتوش فخللمشفألسلللضشبااللو

ف ثهبفهعشف فلعهعشق شفيشف ي  عشف ثهبفهعشفأل سعش،شفبضضشفالببيشمثيشهلجض نشفيدبي وشعلمشف تصل ش
بضدلللشمللعشفالخلللعنشفلليشبضللضشف م فقلللشمللنشج للعش هاللب ي د وشبللأنشالشها دلل فشرللابهبش لضدلللشفلليش

 شقنشايهضعشف ل شعلمشف ض  فنشتت قلشعللمشف تل لعبشم فقلشمغب لضشمنشج عشقخلت ش.ش علت)ببد  لف(
فالجتمبعيشفأل لشق شبص لضشق ثلشتا   ًفشتت قلشعلمشتضزعزشفإلجلفيف شف تليشخيل لبشف للخصشملنش
قيمش ماب  عشدميجت بشفيشتلكشف صهغعشف ض  فدهعش  ايفشهمانش لمليشابهًبش د لععشف تضلوشفالجتمبعيش

 ي لللكشبمجلللل شقنش تضلللل شعللللمشدملللبيجشع  فدهلللعشدبجالللعشقنشهصلللدعشبسللل   عشافللليشلللل   شف ض  فدهلللعش
 Gelles &Strause ,1989يدتب ج لبش ت لبفنشف فلل شف مضتل يشببسلتملفلشعللمشسلل اهشف ضل  فديش)ش
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P.25ش(ش.ش
 نةري  اإلةب)ط جالع جان:  -1

ته وشمفب هوش مبب  ش يهشف م لسعشعلمشلفضشفالضش لعزضشف م  شف تيشدلب تشي لبشفل عل شششششش
شفي تض شقنشف ض  فنش  ش ف مًبشدت جعش إلاببصش قل لشمنشدب تشيي كش)ج نش  الل ش(ش ش)شد مشم لل(ش

 لللتش لليفنشف مد لللفنشقنشف سللل كشف ضلل  فديشبمختللللشقلللاب هشف مضل فللعش للدجوشعللنشلللامشمللنشقلللابلش
تتدبسللبشقلل ضشف تالللعضشعلللمشف ضلل  فنشتدبسللببشال هللبشمللعشمهلل فلشفإلابللبصش عتدبسللبشقهرللًبشفإلابللبصش ش

البحشقيشعمللمشعلل  فديشتدبسلبًبشال هللًبشمللعشقلل ضشف ضهلببشف مت قللعشدت جللعشف تضي لللشعلنشي للكشف ضمللمش،شثللوش
شها  ش يفنشف مفالفنشتلكشف ض فممشف مسيبعش لتفب  شفيشاوشفإلاببصش مه فلهش  يش:ش

شل شف مابطش.شق ضشف تالعضشعلمشف  .5

ش لجعشفإلعبقعشف تيشاب  ش  نشف ل شف مابط. .5

 ع  شسيسمشف ل   شف ماباعش.ش .1

 تلللتش لليهشف م لسللعشبلللامشعللبوشقدللهشييفشفعتيلدللبشقلل ضشفإلابللبصشثبيتللعشفإدللهشبهلل لشمللبشهالل نشت قللعشششششش

نشف ضهببشعلمشعممشع  فديشبض دهشق يلشفإنشف م مش لههبوشيي كشف ضممش تدلبقصش،شقملبشييفشففتلرلدبشق

ت قللللللعشف ضهلللللللببشثبيتلللللللبشفإدلللللللهشبهللللللل لشملللللللبشتللللللللت شقللللللل ضشفإلابلللللللبصشتللللللللت شفمابدهلللللللعشاللللللل  ثشف ضللللللل  فنش.ش

ش(.95،صش5669)ي زب ن،

 Psychological Violence التفكي  االضطهايي: -ثانيا

قنش لفسللعش لللللللب لضشف تفا لللش للوشتدت لليشف للمشصللهب عشد لعللعشعمل لللللعشاتللللمشفالنشفهللللل ش جلللل  ش

قتجب لللللللللب شمتضللللللل  ضشق تمللللللل شال لللللللللبشييدهلللللبنشم للللللللب لشقرلللللللالفلبهش،شق مل لللللللبشقتجلب للللللللب شف تفاللللللللكش)ش

Dissociation(ش للللل تشالعتللللللملش)ششEkretschme (ش ف تللللل   لش)ششDeteriationلدللللللل ش(شعش

(شف تلللليشي للللبشق   للللللبشاللللللللللمشملللللللنش Concreteness(ش ف ماسلللل  ش)شش Babcokببباللللللللللل كش)ش



16 
 

(ش شف مبب غلعش K.Godstein(ش شج   للتبنش) Kasanin(ش شالبزفد نش)ش Vigotskiف جلللل تتسايش)ش

فالتجب للب ش(ش   ل للبش  للنش لللليهش Camron(شعدلللل شاللبمل نش)Oreroinclysionفللللللليشف ترملللل ن)

 ل تشف للعشملر للعشبض د لللللبش،ش الللبنشف فصلللبوششال لللبشفقتصل شعللللمش لفسلللعشم ب لشقرالفبشف تفا ل

سلمعشل هسلعشفللليشف فصلبوششتضللل شقرلالفبب شف تفال للللشفيش،ق ثللللشف ف لب شف ملرلهعشا لبشفلللليشف  لفسللللعش

فيشابدللللل ش لللليهشف د لعلللعشسلللهال جهعشقوش قللل شتلالللز شف د للللضشف ضلمهلللعش  للليفشف مللللضشفللليشف تفالللل لشسللللل ش

فس    جهعشقوشايهعش شت  لش يهشفالرالفبب شفلليشف تفا للللشف لمشف تبث لشفللليشف ضملهب شف ضهلهعشف ضلهبش

ش(.ش9ش،ص5499 دب،)

(شفالعلللفضشف لللللتيشتدت لليشمللنشقراللللفبشماتلل تشش5446 هضلللللضشف ل اللللت لش)شششاملل  ضش،ش

(ش تضللللللللل شببد لللللبشقفالللللبلشثبيتلللللعش خبا لللللعششDelusionsال  للللللللبوش)شف تفا للللللش مدلللللل بشف رللللليال شق شف

الهماللللللنشتصللاها بشبب اجللعش ف مدالللقش شالشتتدبسللبشف لللخصش ب  تللهش قلل شت لل نشرلليال شق  هللعش)ش

Primary Delusion ش  لليشف تلللليشت ل لشفجأضش شالشهمالنشتللاهكشف مللعضشف  لبش،ش قلللللل شت للل نش)

(ش  ليشف تيشت  لشثبد هعشالرالفبشقخللشسلبه بشفليشف   ل لش Secondary Delusionsثبد هعش)

شمثمشف  ي  ش شمنشفال  بوشمبش ليش:ش

(شا لثشهضتهل شف مللعضشقنش دلبكششملنششDelusion Of Persecutionق الش:شق  لبوشفالرا للللب ش)
شهرا  هش هرملش هشف س يش.

ش(ش.شDelusion Of Infidilityثبدهبش:شق  بوشف خهبدعش)

ش(ش.شGrandiose delusion  بوشف ض معش)ثب ثبش:شق

ش(ش.شDelusion Of Illihealthلفبضًبش:شق  بوشقعتيلشف صاعش)

ش.(شش550ش،صش5446()ام  ضش،ششDelusion Of Gailtخبمسأش:شق  بوشفالاسب شبب يدبش)
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 تل لشف ببلفد هبشف لللمش سطشمرلالبش لتفا للش ف لللييشت لهمنشعلهلهشاب لعشعل وشف ثهلعش ف للكش

(شفب مفلللب هوشFinicstein,1996,p242للعنش  للللليشاللللللب عشل  للللللل ضش  للللل لشمضه  لللللعش مسلللتملضش)ببالخلللللل

ف تليشيالل شفلللليشفراللللفبشف تفا لللللش شفرللالفبشف تفا للشفالرلا ب يش ليشمفللب  لللوشاي لللعشت خلللللمش

رللمنشقمللللللفضشف فصللبوشيللمشف للييشهضد دللبشفلليشم رلل اشباثدللبش لل شقنشف تفا للللشاسللل كششهلاللللمشجللزيش

تفا للشف فلل شال لشم وشفيشت  عنشف لخصهعشفللض لشف فلل شدال شللميششمضل نش ت قللشعللللمشد ع لللللعش

 يفشف لليش ف تفا للش لهش  لشابسلوشفليشتا  ل شد عهلعشسلل كشف فلل ش ت ففهلللهشقوشعللل وشت ففهلهشملعشدفسللهش

 فالخللللعنشش خبصللللعشفيفشابدللل شمضبدهلللهشتللل  لشالللللللل لشفالرلللا ب ش،شسلللللللل فيشعلللللد شفالللللخبصشف لللي نش

يل نشفالفلللللف شفالسل هبيشقهرلبشت  لشعل  وشبضضشق شمض للوشقعللللفضشف لخص لللعشفالرا ب  للهش،شق ش

،ش  للللليفشهضدلللليشقمابد لللللعشت سلللهعشمف للل وشفرلللالفبشف تفا للللشفالرا لللللب يشف لللللللللييشهمالللنشف د للللشف هلللهش

ش،صش5666ي صفهشبض ًفشج   ًفشرمنشقبضب شف لخصهعشتمت شمنشف سلللل فيشف لللمشف يسلل فيش)صلب حش،ش

ششششششششششششششش(شهمالللنشقنش  سللللللعشف للللللمش Paranoia(شبلللأنشمف للل وشفألرلللا ب ش)ش Fenigsten(ش هلللل لش)ش95

شششششششششششششششششششششششششششششششششششقتجلللللللللللللللللبهش  للللللللللللللللللشسللللللللللللللللللعليش هرلللللللللللللللللوشعملهلللللللللللللللللب شف للللللللللللللللللتفا لشف تللللللللللللللللليشتم لللللللللللللللللزشفالللللللللللللللللللخبصش

ش.(Finicstein,1996,p242)فالعت للللب   لن

 المفس ة للتفكي  االضطهايي:والنماذج النظ ية  النظ يات 

 ( : Psycho Analytic Theoriesنظريات التحليل النفسي ) -1

(ش،شفلللليشبللللب يشفالملللللشف م لللل لشAkhtar،1990(ش،شامللللللبش ياللللللللش)Freud،1911لبلللللللطشفل علللللل ش)ششش

(شش  الللليفشتتالل لشProjectionف ز لعللللعشيلللفضشدباهللعشجدسللهعشمثلهللعشابمدللعشمللنشخللليلشفالسهلللبصش)

ف لللللل بب شف جدس للللعشف مثلهللعش شف ل بللب شفألدث هللعشف مصللبابعشف للمشف ضالل شش علللنشالعللقشقسللهبصشف لللالضش

(ش،ششFreudف دبتجشخبلجهًبش ي  شف    شف ماي بشفيشفألصمشقرلا ب هًبش مال  لللللللًبش،ش قللل شق لللللل ش)ش

لللللمشقخللللللتشفللللليشتالل لشقرالللللفبشف لخصللهعش(ش،شقهرلللللًبشعلللللللمشع فمAkhtar،ش1990امللللبش يالللللش)
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فالرا ب هعش يشايهضعشع  فدهلعشق  هلع،ش شخيللف شسلببهعشفضلهلعشلل  لللل ضشف بهلبيشعللمشق للللل شف ا لللللبضش،ش

(شششp.25،Akhtar ,1990, عللللل  فنش فرلللحشداللل شفالوشقثدلللبيشف مللاللللعشف تا لعللعشملللبشقيللمشفال   يهللع)

(قنشخصلب صشقرلالفبشف لخص للللعشفالرا ب  للللعشAuchincless And Weiss،1992 ههتلل )

تتلازشعلمشتخلهي شفاللتبلبصشف سلاليشش ف ململلل  شببال لل ف ش،ش  ليهشف تخلهي شتتلهحش لفلل شتجدلبش

مخللللللب  شعلللللللل وشثيلللللللللب شفال لللللللل ف ش،ش قيفش للللللللوشهاللللللبفـشف فللللللللللل شف مصللللللببشببرللللللالفبشف لخص للللللللللللعش

اللتبلبصشم ملبشالبنشف لثمنشفأدلهش خلبالشبلب مل لشفليشخيللضشعل وشفالرا ب هعشعلمش يهشف تخ لللي شبب

 ف  لل  ش علللمشف دهللهضش للب لًفشتلل  يشف ترللاهعشبب الل   شيلل نششف تلللفثشالهماللللنشتامل للللبشي للللنشف للللليف 

ف للليف ش ف  للل  شف رلللل لععش  لللليهشف تخلللهي شف لللمشجضلللمشثبلللب شف  للل  شقصلللضبشفللليشف تاه لللقشبسللليبش

 & Auchincloss،1992غرلبشملنشقجلمشامبهلعشال   شف ليف ش)ف  فللبعللليشف ثلبدلل يش لفالسلتضمبلش

Weiss ش ش اللللللليفشههلللعشف فللل شف مصللببشبأرللالفبشف لخصللهعشفالرللا ب هعشفلليش ف لللضشلي لللعشمللعش)

شدفسهش.

 هللللللخصشمد لللللل نشتال ل للللل نشدفسللللل  نشقرلللللالفبشف لخص لللللللعشفالرا ب  لللللللللعشببدللللللللهششششش

(شErikson،1950)ش(ش،شعلللللبلضشتثلللللي  شف   علللهKvaerin،1905ه  لللقفتهلللللبلفًشش لثهلللللعشفالسبس لللللعش)

،شقستملللللللفلععشف لللقشف اللب شيلل نشتمثللهي شف لليف ش شتمثللهي شف  لل  شعللللللللمشاللل لشآ هللب شف ت لللفلش ش

(ش،شدت جلللعشمبسللل ل للللهشق شسلللليهعشق شAkhtar,1990,p.25شف للل شف ملتبالللعشش)…ف تضلللل شفالسلللهبايش

تخللهي ش  لللش فعهللعشللل  للللل ضشق شللللللللللي يشسللللللب يشمللللللبس ليشق شفهلل فنشمضب سللعش لضهلل ضشفال   يهللعشمللعش

ش(ش.Blum،ش,p.345,1980 فرحشفيشفال تمبوشبب دبا لللعشف جدس لعش)

ش

ش
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 النةري  الجلج ي : -5

فالدسلبديشال لشش تفللللقشعلمللبيشف مللللي بشف  جلللل  يشفلللللليشعلوشف دف شملعشقصالللللللببشف ملي ب

 شاهبتلهشفلجباشفالرالفبب شف دفس للللعش شف ضهل لللللعشف لللللمشف رغللللل صشف تللليش تضللضش  للبشفالدسلبنشفللللليش

الشهستاهعشف تضي لللش   شملللل فقلشفالاببصش شف ضهببششف مشف فل شعد مبش تضلض ي يلللل نشف للللمشقنش وش

 شتأث ل مللبشفهللهشفهستملللللشبب ضجلللللزش ششفالخلللعنفهلللل شاللبششي للكشفهلل شهفهلل شعللللللنشع  فدللهشالدللللهش لل شفضللمش

(شتضملللللللمشمللنششFalse Selfف  لللوش شتدهسللوشيفتللهشف للمشقسم لللنشيف شخبلج للللللعش ش للللليشيف شمزعفلللللعش)ش

(شتاللل يششReal Selfقجللمشاسلللبشمابلللعشفالخللللعنش شف اصللل لشعللللمشتلللأث ل وش،ش شيف شاههه لللللعش)ش

ششششششششششششششششششش ماي تلللللللعش ش للللللليفشفالدتهللللللللللبوش جضلللللللللللللهشمت تللللللللللًفش شقلهلللللللللللًبش،شم   لللللللللللًبش يرلللللللالفبدزعبتلللللللهشف ض ف هلللللللعشف

ش(.شKantor ،شp.89,1992ف دفسيش)ش

 ( :  Homo static Theory   الثففففب)ت الظتففففففل)نس ) انظجذج -1

تللللبطشد لعلللللللللعشف ثبلللب شف متجلللبد شي للللنشفلرلللهب شي    جهلللعش شدفسلللهعش ش للليشتفتللللضشقنششش

ف  ب نشف ضرللل يشهسضمشف مشفالتزفنش شهمثمشقيشتغ للشمضلنشاب عشملنشعل وشفالتلزفنششتلاللللمشت   للل ًفش

الستدتبجشهض ل ش  تفس لشف ت   ل شهال نشف مصلببشبلب ز لشقعتهلب ًفشعبمللللللًبشبلأنشفالخلللعنش     دللهش  للليفف

ف ههشفالتزفنش شهاهقشفالمنش هاميشف يف شمنشا شعل وشف  فبهعشق ف يدبشملنشف ملبعلللللشق شالبال ش

ش(ش.ششp.56,،Colby 1977ف فلمشف خبصعش،ش)

  Development   :  Faultyالففففففنففظفففففج الففففخفففففففف) فففففففففىء  انظجذج-9

ال نش لهشمل تشفليشف مل فخمشفالخللتشف تليشتد للشف لمشقنش  لشالللبال شفلمشف لخصهعشهششش 

 ديلللللعشمللللللنشتاللللل لشقدملبصشلخص للللعش  للشدبرلجعش شمل  لللللللعش،ش ششهف تفا للشفالرلا ب يشعللللللمشقدل
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،ش شقنشش مللللبش تضلللللضش للللهشف فللللل ش فخل للللبقنشجز للللًبشمد للللبشهماللللنشقنشهضلللل  شف للللمش  دبمهاهللللعشف ضب لللللللللعش

مشفألافبلشملد وش ب يللللًبش تللللوش رض لللوشعللمشقد لوشمضز  لللللل نش ش(شاتParanoiaف مصبي نشبب لز لش)

لالل لل نش شسلللع نش شعد للل  نش شمستب  نشمللنشف ضه بللللعش شدلب لفشملبشهال نش  لوشتلبلع ش ضلبشايهضليش

مللللللللللللعشفالافللللللللللبلشفالخلعلللللللللللللنش شتدلللللللللللللأشقجتمبع لللللللللللعشج لللللللللل ضشيف شعيقللللللللللب ش فف لللللللللللعش شعباف للللللللللللللعش

(,1970,p66.،Swansonش،ش شقنشخلف ت لللوشف ضب لهعش ب بلًبشتتم لزشبب  همدلللللعش)ششملنشقيلمشفالخللعن 

سلللل يشف مضبملللللعش دهللللصشف اللللبشف مدسللللجوش شف تللللليشتدللللتجشدهللللصشقسبسلللليش لثهللللعشببالخلعلللللللنش ش  الللللللل ش

(1985،Turkatشعلللللمشف تفبعلي شف مباللللضش) عللللمشقد للبشمصلللل لشل هسيششمنشهضهششمض ومعشش لفل

 يقللل فوش شقنشفاللخبصشف ز لعنش دملللل نش سطشت قضب ش  لللشمضه  لللعشالهًبش شابجعشف لللللمشفالمتثلللبلش

 تلكشف ت قضللب شفبد للوش خبف نشمنشفنشتتوشملفقيت للللللوش شف االلللوشعل  للللوشبصللللللل لضشقفتلفر لللللعشالنشي لكش

،ششفالخللعنملنششف فلل تتل خمشيل  ل بشفليشقيل لشش يخللعنشوش،ش شقنشف ماب للللبشف ابسملع يال وشبأبب  لل

ف دلتجشعللنشي لكشقبضللب هشعلد وش شقيال لللللهش  للللللليهشف اللبال ش لفلللمشفالجتملبعيشتلل  يشف لمشتلل م لشق ثللللش

 ,1985 يقللل فوشف للليفتيش،ش تضللل  شف لللمشعللز لللللعشقجتمبع لللللللللعشقعملللقش شاب لللعشعللل وشف ثهلللعشبلللبالخلعنش)

pp.505-507،Turkat.ش(ش

 : الفصل الثالث

 : واج اءاته منهجية البحث  

 .أوالً : مجتمع البحث

 تأ لشمجتمعشف باثشمنشف دسبيشف ضبمي شفيش زفلف شف    عشف ضلفقهعشش بل شع   نشششششش
ش(ش  رحشي ك.ش5ج  لش)ف  شش(*)ش زفلف شف    عشف ضلفقهعشمنش(ش زفلضش59(شم زعب شعلمش)161999)
ش

                                                           

،شقمبشيع ف شف م  فب شمنشف  زفلف ش(شتوشفستبضب شم  فب ش زفلتيشف  فباش ف  فخلهعشألسبببشخبصعشتتضلقشي مب*)
شفألخلتشفه شاصمشعل  بشف بباثشمنشف  ف لضشفإل فلععش  مش زفلض.ش
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 ( 1لفف جل )

 أسظ)ء الجزارات جأع ا  ظجةف ه) ظجزع ن ةسب ظتغ ر اللنس 

 ت
 الجزار 

اع ا  النس)ء 
 الع)ظالت

ش4516شف صدبععشش .5
ش9091شف تجبلضشش .5
ش51551شف تضلهوشف ضب يش ف باثشف ضلميشش .1
ش164095شف تلبهعشش .9
ش4649شف زلفععشش .1
ش5614شفأللغبلش ف يل هب ششش .0
ش466شف ض لشش .9
ش964شاه قشفإلدسبنشش .9
ش5495شف ضممش ف ل  نشفالجتمبعهعشش .4
ش5590شف م فل شف مب هعشش .56
ش099شف دهمشش .55
ش996شف ي  عشش .55
ش5119شف ت د   جهعشش .51
ش459شف تخاهطش ف تضب نشفإلدمب يش .59
ش5119شف ثهبفعش .51
ش5551شف لعبرعش ف لبببش .50
ش59159شف صاعشش .59
ش5616شف دفطش .59
ش199شفالتصبال شش .54
ش510شل  نشف مابف ب شش .56
ش155شف  جلضش ف م جلعنشش .55
ش941شف خبلجهعشش .55
ش5595شف   لببيشش .51
ش1109شف مب هعشش .59

 102333 الظلظفففجع
ا
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 ثانياً : عينة البحث.

(ش566فختبلشف بباثشع دعشباثهش،شعلمش فقشالعهعشف ض دعشف ضل ف هعشف بسهاعش،شييشتوشفختهبل)شش
ش(ش  رحشي ك.ش5م  فعشملنش زفلتيشف تلبهعش ف تضلهوش ببع ف شمتسب هعش ف ج  لش)

 (5ل جل )

 على جفق الجزار ع ن  البةث الت بيقي  ظجزع  

 الع   االجزار  ت
ش566شف تلبهع 1
ش566شف ضب يش ف باثشف ضلميف تضلهوش 5

 500 الظلظجع
 ثالثاً : أداتا البحث.

شف تليشتدب  ل ف د لعلب ش فأل يهلب شفالعشف ببالثشعللمشفهل شف ضدللشف دفسليي   شيدلبيشمههلب ش
ف دمللبيجشف د لعللعشف تلليشتدب  لل شف ضدلللشف دفسلليششمفرلليشعللنشفايعللهشعلللش.ف ضدلللشف دفسلليم رلل اش

بللامشعلبوش اهفهلعشيدب  لبشف تيشفقتلب شمفب هم بشملنشمف ل وشف ضدللشش اي كشفالاياشعلمشف مهب ه 
 ف دملبيجشف د لعلعششالب دم يجششبضل شفالالياشعللمشفأل يهلب ش ف  لفسلب شف سلببهعش ش.منشفهلفت لبش إلفب ض

 قللل شابدللل شيللل ف مشفالجببلللعششبصللل لتهشفأل  هلللعش لمههلللب شفهللللض(ششش55ف مضلفللليشاصلللمشف ببالللثشعللللمش)
(ش لجلعش هضالمش1،شالها ثشمالهب(ش هضامشف يل  مش)هال ثش ف ملب(ش)ها ثش ف مب،ها ثشفاهبدب ي)

(ش لجلللعشش تضالللمش لجلللعش فاللل ضش ليللل  مش)الهاللل ثشمالهلللبش(ش علهلللهش تللللف  ش5ف يللل  مش)هاللل ثشفاهبدلللب()
فملللللبشملللللب خصشمههلللللب شف تفا للللللشش.(ش01-55ف مللللل تشف د لللللليش للللل لجب شف ضدللللللشف دفسللللليشملللللبي نش)

مههللب شالللف نششعلل  شمللنشف مهللب ه شيف شف ضيقللعشمللنشقي للمشقالللعشف بباللثشعلللمششفالرللا ب يشفهلل 
،ش5499(ش)صللللب ح،شCrown – Crisp Experimentalالسللللبش لخيلللللف شف ضصللللبيهعش)

)شصللللب حش،شمه لللللب شف تفا لللللشفالرللللا ب يشف للللييشقعلللل هش ش(،شBergerي لالللللش) مههللللب ش(.955ص
 علهلهشش ب يش.فريشعنشفايعهشعلمشف د لعب ش فال يهب شف تليشتدب  ل شف تفا للشفالرلاش(5666

 ادائمف) ا احيا)اف) ا ادائمف) ا احيا)اف) اي ف مش ليش)شثيثعت  د شمنششفمبشي ف مشفالجببعشفه ش،شفهلض(ش51)شفه شفع شف بباثش

شالتلللبتيش  ليللل  مشش(ش لجتلللبنقاهبدلللب)(ش لجلللب ش  ليللل  مش1)( ف ملللًبشش)هضالللمش ليللل  مشفي(ش االتأتـــفففـ ا( االتأتـــفففـ ا(
(ش04-51 تلللف  شمللبشيلل نش)شف ضدلللشف دفسللي لجللعش) فالل ض(،ش بللي كشهالل نشف ملل تشف د للليش لل لجب ش
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 ق شابد شدسبعشفتفبقشف خيلفيشعلمشصياهعشف فهللف )شش لمهبهس نشف فهلف  منشثوشتوشعلضش لجع،ش
ش.ش%ش(566
علللمشمههللب شف ضدلللشش الجللمشف تضللل شعلللمش رلل  شف فهلللف ش ف  قلل شف مسللتغلقشفلليشفالجببللعششششششش
بصل لضشعلل ف هعشملنش زفلضشف تضللهوشم  فعشتوشفختهبل نشش(16ع دعشق فم بش)شايقشعلمشششفه ف دفسيش

ف  قلللل شف مسللللتغلقششتيلللل نشفنشف فهلللللف شابدلللل ش فرللللاعش مف  مللللعش قنقلللل ش شش.ف ضللللب يش ف باللللثشف ضلمللللي
،شفمللبشمههللب شف تفا لللش(ش قههللعش0(ش قههللعش بمت سللطشقلل لهش)9–ش1يلل نش)شعلللمشف مههللب شتلللف  ش إلجببللع

ف فهللف شابدل ش فرلاعشفهرلبشفالرا ب يشفه شايقشدف شفالجلفيشعلمشف ض دعشدفسل بش قل شتيل نشفنش

ش.(ش قههع9(ش قههعش بمت سطشق لهش)9-0علمشف مههب شفستغلقش)ش فنش ق شفالجببعشعلم

،شتللوش مههلب شف تفا للشفالرلا ب يش اسلببشف هل ضشف تم  زعلعش فهللف شمههلب شف ضدللشف دفسلي ش
عشمللنشتللوشفختهللبل وشبب العهللعشف ابههللعشف ضللل ف هشع(شم  فلل566علللمشع دللعشيلغلل ش)ش نتاي للقشف مههبسلل

 قل شتلوشاسلببش(ش5)املبش ل شم رلحشفليشف جل  لشمل زع نشبب تسلب يشش زفلتيشف تلبهعش ف تضلهوشف ضلب ي
شف ه ضشف تم زععشبالعهت نش مب:ش

 (Extreme Group Method) : أسلوب المجموعتين المتطرفتين ( أ)

 تلت للبشفالسللتمبلف شتدبز هللًبشاسللبش لجت للبشف  لهللعشمللنشفعلللمش لجللعشش نبضلل شتاي للقشف مههبسلل ش
%(شمللنش59%(شمللنشفإلسللتمبلف شف ابصلللعشعلللمشف لل لجب شف ضلهللب،ش )59ف للمشق اللأش لجللعش تض لل نش)

فإلسلللتمبلف شف ابصللللعشعللللمشف للل لجب شف  دهب. بضللل شفنشتلللوشفسلللتخلفجشف مت سلللطشف اسلللبييش فالداللللف ش
وشف تضلل شتل،شش ن علعشعلنشالمشفهللضشملنشفهللف شف مههبسلف مضهبليش  لجب شف مفا صل نشفليشالمشمجم

علللللمشف هلللل ضشف تم  زعللللعش  للللمشفهلللللضشببسللللتضمبلشفالختبللللبلشف تللللب يش ض دتلللل نشمسللللتهلت نش م فزدللللعشفأل سللللبصش
ف اسللبيهعش لمجملل عت نشف متالللفت نشعللنشاللمشفهلللضش،ش قلل شتيلل نشقنشجمهللعشف فهلللف شمم للزضشعدلل شمسللت تش

ش.ش نف ه ضشف تم  زععش فهلف شف مههبسشبن(ش  را9،1) ن(ش ف ج   6.61 ال عش)

ش

ش

ش
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ش(4ل جل)

  جضح القج  التظ زي  لفقرات ظقي)س العنف النفسي 

رقا 
 الفقر 
 

القيظ  الت)ئي   الظلظجع  ال ني) الظلظجع  العلي)
الظتجسط  الظةسجب *

 الةس)بي
االنةراف 
 الظعي)ر  

الظتجسط 
 الةس)بي

االنةراف 
 الظعي)ر  

ش9,155ش6,00596ش5,1641ش6,95915ش5,9154 1
ش9,594ش6,05616ش5,1495ش6,09951ش5,9999 5
ش0,959ش6,00991ش5,1994ش6,19119ش5,9610 1
ش9,099ش6,95141ش5,4469ش6,15490ش5,9610 4
ش9,999ش6,00950ش5,9151ش6,19991ش5,9951 2
ش0,191ش6,00195ش5,0569ش6,90199ش5,5141 6
ش9,501ش6,91010ش5,9091ش6,96191ش5,9469 7
ش0,596ش6,91991ش5,1911ش6,90591ش5,5516 3
ش0,909ش6,19469ش5,9495ش6,10969ش5,9514 9
ش9,154ش6,91955ش5,5915ش6,09596ش5,1450 10
ش9,659ش6,01991ش5,5999ش6,19554ش5,9154 11
ش9,999ش6,99015ش5,5995ش6,19119ش5,9055 15
ش9,449ش6,09959ش5,5151ش6,95191ش5,9950 11
ش9,159ش6,95901ش5,9969ش6,05941ش5,0199 14
ش9,619ش6,95499ش5,9940ش6,09995ش5,1196 12
ش56,500ش6,99990ش5,9619ش6,16010ش5,4569 16
ش9,515ش6,09495ش5,9940ش6,11619ش5,1995 17
ش9,691ش6,01115ش5,4955ش6,05194ش5,0199 13
ش0,545ش6,91054ش5,1969ش6,10956ش5,9969 19
ش56,956ش6,95999ش5,9999ش6,11999ش5,0915 50
ش1,555ش6,01919ش5,1995ش6,91099ش5,9599 51
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 (2ل جل )

 القج  التظ زي  لفقرات ظقي)س التفك ر االض ه)  

رقا 
 الفقر 

 

القيظ  الت)ئي   الظلظجع  ال ني) الظلظجع  العلي)
الظتجسط  الظةسجب 

 الةس)بي
االنلراف 
 الظعي)ر  

الظتجسط 
 الةس)بي

االنةراف 
 الظعي)ر  

ش9,514ش6,91994ش5,5516ش6.9,519ش5,1110 1

ش4,505ش6,99519ش5,9555ش6,19561ش5,1911 5

ش4,495ش6,95996ش5,0555ش6,05549ش5,1450 1

ش1,511ش6,10495ش5.5141ش6,95149ش5,1196 4

ش1,909ش6,99569ش5,1599ش6,95964ش5,5555 2

ش5,014ش6,99690ش5,9999ش6,00595ش5,9016 6

ش5,515ش6,95999ش5.1110ش6.96564ش5.9999 7

ش5,959ش6,95145ش5,1450ش6,95901ش5,9969 3

ش1,666ش6,46155ش5.5914ش6.95094ش5,1641      9

ش1,111ش6,91494ش5,6995ش6,09945ش5,194 10

ش1,469ش6,90145ش5,9119ش6,41500ش5,4691 11

ش4,199ش6,15490ش5,5499ش6,95959ش5,6995 15
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شش5,914ش6,91199ش5,1950ش6,95915ش5,5141 11

ش0,461ش6,94115ش5,5166ش6,91955ش5,9599 14

ش55,991ش6,91199ش5,5516ش6,99945ش5,5499 12

ش0,909ش6,19960ش5,5555ش6,95950ش5,0540 16

ش9,199ش6,19160ش5,5401ش6,99594ش5,4016 17

ش55,146ش6,99551ش5,5194ش6,94464ش5,5199 13

ش0,041ش6,91456ش5,9595ش6,96191ش5,9469 19

ش1,495ش6,91611ش5,4514ش6,09951ش5,1110 50

ش9,999ش6,95156ش5,9969ش6,09169ش5,1911 51

ش0,991ش6,11910ش5,6911ش6,91951ش5,0555 55

ش56,196ش6,90101ش5,5009ش6,95964ش5,5555 51

  Internal Consistencyث)نيف):: عالقفف  الفقفر  بفف)لظلظجع الرلفي ) ريقفف  االتسف)  الفف اخلي 

Method.)ش

ش يفشفألسلل بشملنشق قشف  سلب مشف مسلتخ معشفليشاسلببشفالتسلبقشف ل فخليش لمههلب شششش هض ع
 ي كشألدهش  توشبمضلفعشمسبلشامشفهلضشمنشفهللف شف مههلب شببالتجلبهشف لييشهسل لشفهلهشف مههلب شاالمش

قلل شفسللتضممشمضبمللمشفلتبللبصشي لسلل نشالسللتخلفجشف ضيقللعشفإللتبباهللعش ش(ش،ش15،شص5491)عهسلل ي،ش
،شفتيلل نشقنشجمهللعشف فهلللف ش ف للعشمم للزضشعدلل شمسللت تشش نفهلللضش ف  لجللعشف  لهللعش لمههبسلليلل نش لجللعشاللمش

شي ك.شبن(ش  را0،9(ش،ش ف ج  لش)6.61 ال عش)

ش

ش
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 (6ل جل )

  جضح ظع)ظالت ارتب)ط كل فقر  ب)ل رل  الرلي  لظقي)س العنف النفسي        

رقففففففففا 
 الفقر 

ظع)ظففل ارتبفف)ط الفقففر  ب)ل رلففف  
 الرلي  

رقففففففففا 
 الفقر 

 ظع)ظل ارتب)ط الفقر  ب)ل رل  الرلي 

1 01115 15 01433 
5 01541 11 01425 
1 01126 14 01164 
4 01404 12 01126 
2 01442 16 01433 
6 01144 17 01446 
7 01126 13 01160 
3 01151 19 01122 
9 01404 50 01491 
10 01523 51 01514 
11 01166  
 

ش(9)ج  لش
 ارتب)ط كل فقر  ب)ل رل  الرلي  لظقي)س التفك ر االض ه)  . جضح ظع)ظالت 

رقا 
 الفقر 

ظع)ظل ارتب)ط الفقر  
 ب)ل رل  الرلي 

 ظع)ظل ارتب)ط الفقر  ب)ل رل  الرلي  رقا الفقر 

 ف    01251 11 01526 1

5 01453 14 01155 

1 01409 12 01262 
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4 0119 16 01169 

2 01112 17 01113 

6 01200 13 01226 

7 01193 19 01129 

3 01512 50 01117 

9 01199 51 01410 

10 01536 55 01170 

11 01503 51 01201 

15 01475  

ش
 (   ظؤشرات الرValidity). 

هل لشف ص قشي مشخبصهعشفأل فضشفيشقهب شمبشت   ش ههبسهش   شمنشف وشف لل صشف تيشششش
(ش  دللبكشعلل ضش951،شص5499 جللبشت ففل للبشفلليشيدللبيشف مهللب ه ش فالختبللبلف شف دفسللهعش)خ لللشهللاش،ش

فسب  بش ته  لشص قشفأل فضشبا ثشهمانشف اص لشفيشبضضشف ابال شعللمشمضبملمشصل قشامليش،شش
(ش،ش قللل شالللبنش106،شصش5496 لللتوشف اصللل لشعللللمشصللل قشاهفللليش)فللللج،شش فللليشف الللبال شفألخللللتش

شع ضشم للف ش لص قش  يش:شش نشف مض فنشفيش يفشف باث لمههبس

 (Face Validityالر   الة)هر  )ش

ف صللل قشف  لللب ليش للليشقهلللبوشعللل  شملللنششسلللتضمبل(شف لللمشفنشففرلللمش سللل لعشإلEbelقللللبلشف يلللمش)شششش
 ,Ebel. 1972للف شف مههللب ش لصللفعشف ملللف شقهبسلل بش)ف االلبوش ف مختصلل نشيته  للللشمللل تشتمث لللمشفهلل

p.555ش،ش قللل شقلللبوشف ببالللثشيإسلللتخلفجش للليفشف دللل اشملللنشفدللل فاشف صللل قشملللنشخللليلشعللللضشفهللللف ش)
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،ش فألخللليشبللل لف  وشاللل لشف متخصصللل نشفللليشعللللوشف لللدف عللللمشمجم علللعشملللنشف ماامللل نشش نف مههبسللل
 .شمب علمشي ف ل شمبصياهعشامشفهلضشمنشفهلف شف مههب شفه شتم شم ففهت وشعل  

 ( ت(ظؤشرات الثبReliability.) 

ههصلل شبب ثبللب شف  قللعش فالتسللبقشفلليشق فيشفألفلللف ش،ش فالسللتهلفلشفلليشف دتللب جشعيلللشف للزمنشفبالختبللبلشششش
 ,Baron, 1981)ف ثبي شهضايشدف شف دتب جشييفشايقشعلمشدف شف مجم ععشمنشفألفلف شمللضشثبدهلعش

p.418)ش:ثبب شبالعهت نش مبش،ش ق شقبوشف بباثشببستخلفجشف ش

 .(Test – Retest) ريق  إع)   االختب)ر(شش5

(شم  فلللع،شتلللوش16عللللمشقفللللف شع دلللعشتأ فللل شملللنش)ش نقلللبوشف ببالللثشيتاي لللقشف مههبسلللششششش
،شثللوشقع لل شتايههللهشعلللمششعفختهللبل نشمللنش زفلضشف تضلللهوشف ضللب يش ف باللثشف ضلملليش بالعهللعشعللل ف ه

ف ض دعشدفس بشبض شمل لشقسي ع نشمنشف تاي لقشفأل لش،ش قل شتلوشاسلببشمضبملمشفلتبلبصشي لسل نش
Pearson Correlation Coefficientي نش لجب شفألفلف شفليشف تاي لقشفأل لش  لجلبت وشش
لعهلعش)شببسلتضمبلش ليهشف اش مههلب شف ضدللشف دفسليفيشف تاي قشف ثلبديش،ش قل شيللل شمضبملمشثيللب ش

(،ش قللل شعللل  ش للليهشف ههملللعش6.96)فللليشاللل نشيلللل شمضبملللمشثبلللب شف تفا للللشفالرلللا ب يش(ش6.95
ف تفا للللللششيشف ضدللللللشف دفسللللليش م لللللللًفشج للللل ًفشعللللللمشفسلللللتهلفلشفسلللللتجببب شفألفللللللف شعللللللمشمههبسللللل

عيللللشف لللزمن،ش فللليش للليفشف صللل  شقللللبلش)عهسللل ي(شي لللمشقنشمضبملللمشفاللتبلللبصشيللل نششفالرلللا ب ي
(،شفللإنشي للكشهضلل شم للللًفش6.96هللب شدفسللي،شييفشاللبنشقعلللمشمللنش)ف تايههلل نشأليشفختبللبلشق شمه

شش.(19،ص5491ج  ًفشعلمشثبب شي كشفالختببلشق شف مههب ش)ف ضهس ي،ش
ش

 (. Alfa – Coefficientظع)ظل الف) _ كرجنب)خ لإلتس)  ال اخلي ) (ش5

تضتملل ش لليهطشف العهللعشعلللمشفالتسللبقشفلليشق فيشف فللل شمللنشفهلللضشف للمشقخلللتش،ش تسللتد شف للمشفألدالللف شششش
ش بضللل شفسلللتضمبلشمضبملللمشف فلللبشيلللل شمضبملللمشف ثبلللب شش،ف مضهلللبليش فإلدالففلللب شف مضهبلعلللعش  لللمشفهللللضشفهلللهطش

(ش6.91 ش) مههلللب شف ضدللللشف دفسللليشش(6.99)ش  للللشفد ملللبشي للليهطشف العهلللع مههلللب شف ضدللللشف دفسللليش
ش. مههب شف تفا لشفالرا ب يش

ش
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  خامساً: الوسائل اإلحصائية.

   شقسلللتضممشفللليشمضلفلللعش ال لللعشف فلللل قشيللل نشف مت سلللطش اسلللبييششاالختبففف)ر لتففف)ئي لع نففف  جاةففف:
 (.شRunyon & Haber , 1971, P.180 ف مت سطشف فلريش  يشف مههبس نش)ش

 شالختبللبلشف فللل قشيلل نشمتغ لللعنش،شا د للبشيالل تشف  سللب مششاالختبفف)ر التفف)ئي لع نتفف ن ظسففتقلت ن:
 (.ش514،شصش5499 لاص لشعلمشص قشيدبيشف مههبس نش)شق يهبتيش،ش

  فالختبللبلش  لليشف مههبسلل نش)ششبالعهللعشفعللب ض:شقسللتضممشإل جللب شف ثبللب ششظع)ظففل ارتبفف)ط ب رسففجن
Nunnally , 1978 , P.280ش.) 

  ((ش.ش01،شصشش5669يشف مههبس نشش)ف دي بنش،ش:شإل جب شف ثبب ش  شكرجنب)خ –ظع)ظل الف 

 
 الفصل الرابع: عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها 

 أجال: : قي)س العنف النفسي ل ى النس)ء الع)ظالت.

ق  لللل شدتلللب جشف بالللثشينشف مت سلللطشف اسلللبييش للل لجب شف ضدللللشف دفسللليش للل تشقفللللف شع دلللعششش  
(ش،ش6103359 لجللعش،ش بللبدالف شمضهللبليشقلل لهعش)ش(4419) لل ششمللنشف دسللبيشف ضللبمي ف باللثشمللنش

ي نشف مت سا نششقش(ش فختببلشف فلش45) عد شمهبلدعش يفشف مت سطشبب مت سطشف فلريش لمههب شف بب  ش
 ض دلللعش فاللل ضش،شتيللل نشينشف ههملللعشف تب هلللعشف ماسللل بعشابدللل ششش(   t-testببسلللتضمبلشفالختبلللبلشف تلللب يش)

(ش ب لجلللعش6.61(شمملللبشهلللل لشي لللمشينش للللدبكشفلقلللًبش فلشياصلللب هبشعدللل شمسللللت تش ال لللعش)ش111402)
.ش املبش ل شم رلحشممبشهل لشف مشفنشففلف شع دعشف باثشق شتضلرلنش لضدللشف دفسليش(ش544الععش)

ش(ش.9بب ج  لش)ش

 (3ل جل )

  لفرضيقيظ  االختب)ر الت)ئي للفر  ب ن الظتجسط الظتةقق ل رل)ت العنف النفسي جالظتجسط ا
 ى

 الظتجسط الع  
 الةس)بي

 االنةراف
 الظعي)ر  

 الظتجسط
 الفرضي

 ال الل  القيظ  الت)ئي 
 الل جلي * الظةسجب  (0002)

  ال  1196 21319 45 6103359 4419 500
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ش

فللليشرللل يشملللبشف  تلللهشفال يهلللب شف تللليشتللللتشفنششفلتفلللباشش همالللنشتفسللل لش للليهشف دت جلللعش
مست هب شف ضدلشدا شف ملقضش زع ششفيشف مجتمضلب شف تليشتتفللمشف  لبشف دزعلعشف ضسلالععشبللامش
متزف للل ،ش فللليشف الللل ب،ش فللليشف يلللل فنشف تللليشهمثلللمشف  لللبشف صللللفاش لللب لضشمت ادلللعش هضلللوشالللمش

 تدللبوشعلللمشسللي مشف مثلللبل،شفألجهللبل،شاتللمشفلليشف فتلللضشف تللليشتضهللبشفدت للبيشف صلللفعب ،شففللليشف

تتفلمشقدملبصشفالدت ب لب شفليشمالهطشفألسللضشف تليشخلفت لبشتجلبلعشف اللبشبضل شمرليشملبش زعل ش
(شعبمًبشعلمشفدت ب  ب،ش عتبب نشلامشف ضدلش ميبسلبتهش مل فه،ش  لنش دلبكشفسلتملفًلش16علمش)

سللدعش ت فصللًيشيلل نشف ضدلللشفلليشف صلللفاش ف ضدلللشفلليشزمللنشف سلللو،شامللبش فتلل شف اللل بشفلليشف ي ش
 ف  لسلكشي لمشف مسلت هب شف مل علعش ملبش لت لبشخليلشف صللفعب شملنشعدللشدال شف مللقض،شفهلل ش
فسلللتخ وشف هتلللمش فال تصلللببشف مسلللتملش ف  فسلللعشف دالللبق،ش   للللهشملللنشقللللابلشف ضدللللشف جدسللليش

 ف جسللل يش   للللهشالش تللل م لشف لللل  شف مضد هلللعشيلللمشملللنشقجلللمشفإليالل،ش قللل شت للل نشف مللللقضش للل فًبش
لاعش قهب هلعشفليشف مجتملعشف ماللي،شق شبسليبشفأل  فلشف ممبثللعشف تليش لضدلشبسيبش  ل بشادب

ههلل وشي للبشققللبلبش  للبشمللنشف لجللبل،شا للثشخلليلشف فتلللضشف تلليشقعهيلل شفالدهلليبشف ضسللاليشفلليش
(،شتضلضشعل  شملنشف دسلبيش ي تصلببشألد لنشالنش قز فج لنشملنش5445) ب تي(شفيشعبوش)

ضشبمجل شقنش  ل قشف صللفا،شففليشف  الهلب شف مد م نشف سهبس  ن،ش الشتفتلشا ضشف ضدلشبب رل لش
ف متا ضشفألملعاهعشي ق شجلف وشف ضدلشفيشماهطشفألسلضش ف هتمشف تيش لت ي بشف جد  شف ضب ل  نش

مللنشف هتللبلشتمثللمشملللالعشخا لللض.ش خلصلل ش لفسللعشقجلف للبشف جللهششفألملعالليشي للمشقنشمضلل لش
ف ضسلالع نشثليثشمللف ،ش ق اشابال شف ض  فنشف ل   شعلمشفألز فجش ف ز جب ش زع شفيشقسلش

 تللامشف  لل  شف ضصل بعشف تليشمللشش(15-94،صش5669ف م دهلعش)خلبن،شعدلهشفليشفألسللش
ي للبشف ضلللفقشمللنشف اللل بشف متضبقبللعش فالل للببشف مت فصللمشمدبخللبشخصللببشالز هللب شف ضدلللشتجللبهش

شف ملفضش.

ش
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 ث)ني) : قي)س التفك ر االض ه)   ل ى النس)ء الع)ظالت .

قنشمت سللطش لجللب شف تفا لللشفالرللا ب يش لل تشقفلللف شع دللعشف باللثشمللنشق  للل شدتللب جشف باللثشش    
،ش عدل شم فزدلعشش(2006639) لجعش،ش ببدالف شمضهبليشق لهعشش(430521) ف دسبيشف م  فب ش  ش

يلل نشف مت سللا نششقش لجللعش،ش فختبللبلشف فلللشش(46) لليفشف مت سللطشبب مت سللطشف فلرلليش لمههللب شف بللب  ش
)  ض دللعش فالل ضش،شتيلل نشينشف ههمللعشف تب هللعشف ماسلل بعشابدلل ش(   T-testش)ببسللتضمبلشفالختبللبلشف تللب يش

 ب لجلللعشش(0002) مللللمبشهلللل لشي لللمشينش للللدبكشفلقلللًبش فلشياصلللب هبشعدللل شمسللللت تش ال لللعشش(170457
ش(ش.4 امبش  شم رحشبب ج  لش)ش(199)الععش

 (9ل جل  )

 قيظ  االختب)ر الت)ئي للفر  ب ن الظتجسط 

ش.   جالظتجسط الفرضي للظقي)س ل ى ع ن  البةثالظتةقق ل رل)ت التفك ر االض ه)

 الظتجسط الع  
 الةس)بي

 االنةراف
 الظعي)ر  

 الظتجسط
 الفرضي

 ال الل  القيظ  الت)ئي 
 الل جلي * الظةسجب  (0002)

500 
 

  ال  1096 170457 45 2006639 430521

( جب رلففف  ةريففف   0002( عنففف  ظسفففتجى  اللففف  ) 1096*القيظففف  الت)ئيففف  الل جليففف  تسففف)ج  )
(199.) 

منشخيلش يهطشف دت جعش ترحشبأنشمت سطش لجب شفف تفا لشفالرا ب يش ل تشع دلعشف بالثش ل شششش
قعلللمشمللنشف مت سللطشف فلرلليش لمههللب ش،ش ف فلللقشي د مللبش فلشياصللب هبشممللبشهضدلليشبللأنشع دللعشف باللثش

لععشف  ج  هعشفيشر يمضاهب شف د  همانشتفس لش يهشف دت جعشف اب يش تصفنشيتفا لشفرا ب يش.
رغللللل صشبش ل تجبهشفالخلعنشفدملبشهضل  ششتضلرل شبفس دمنشففابلشتجبهششف ملفضشملهشتاف تيشتلتشفنشمب
 ل ششبالدللل شبسلتاهعشف تضي للللشعلللللنشعل  فد تالششف تيشملللل فقلشفالاببصش شف ضهببشش ش ف م فقلشف ضدهفعش

فالمللللشف لللييشههللل  شف لللمشفسلللتملفلش  لللبششفالخللللعنشالللبشش  تضللللضش ضهللللللببشفللللللل ش شفهللللل ش شي لللكشفضلللل
ف لمشقسم للنشيف شخبلج لللللعش ش لللليشيف ششب شف  للوش شتدهسلوشيفت لفتي فشبب لض لشبب ضجزششبف   بشتأث لش
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(شتضملللللمشمنشقجمشاسبشمابعشفالخللعنش شف اصل لشعللمشتلأث ل وش،ش شيف ششFalse Selfمزعفلللعش)ش
عشف ماي تللعش ش لليفشفالدتهلللللبوش جضللللللللهشمت تلللللًفش شقلهللللللًبش(شتالل يشدزعبتللهشف ض ف هللشReal Selfاههه للللعش)ش

ش(Gayer,1997,P.97) لاب بش مت جسبشمنشفالخلعنش

 التفك ر االض ه)   جالعنف النفسي ل ى النس)ء الع)ظالت .تعرف العالق  ب ن  –ث)لث) 

شف ضدللللشف دفسللليش ف تفا للللشفالرلللا ب يش للل تملللنشقجلللمشف تضلللل شعللللمشايهضلللعشف ضيقلللعشيللل نش
فللليشم سسلللب شف    لللع،شفهللل شقلللبوشف ببالللثشيتاي لللقشمضبملللمشفلتبلللبصشي لسللل نشعللللمششف دسلللبيشف ضلللبمي 

(شممللبشهللل لشي للمش جلل  ش6,95 لجللبت وشف  لهللعش  لليشف متغ لللعن،ش قلل شيللل شمضبمللمشفاللتبللبصشي د مللبش)
ش.ف ضدلشف دفسيش ششف تفا لشفالرا ب يعيقعشفلتبباهعشي نش

 فخللتيلشفلليشهماللنشفنشههلل  شف للمشف ضدلللشلتشقنش يهللب شف تلليشتلل تتفللقش لليهشف دت جللعشمللعشفأل

فالملشش معشف مجتمعشثبدهبًششم فزعنشف صاعشف دفسهعش بدف شف  ق ش  شس يشت ففقش فخمشف فل شق الًش

ف ييشهمانشفنشهغ لشمنشففابلشف فل شتجبهشفالخلعنش هفه شف ثهعشف  وش عي فشفيشت قعشف رللمد وش

الشسهمبشقنشف ضدلش  شسلل كشفجتملبعيشتااملهش  ففلعشدفسلهعش عتثي ش  ههشف لض لشببالرا ب ش

ش   شقهرًبش ب لضشفجتمبعهعشتمثمشف خلمشفالجتمبعيشبب لخصهعش.ش

ش ف تيشفجلعل شفليشف سل ع ش ت صلل ,ش  (Karin,,2007)  تتفقش يهشف دتب جشمعشدتب جش لفسعششششششش

مهعشق ثللشملنشف دسلبيش  للشمللب مشدفسلهعش جسلش    نشففابلشفرا ب هعش ف دسبيشف مضدفب شي مشقنش

ش.Karin,2007,p.98))ف مضدفب ش

شثشبمبشهبتيش:بافيشر يشدتب جشف باثشف اب يش  صيشف ب : التوصيات والمقت حات :

فدلبيشملف زشمتخصصعشالعب ضشتب  مشف دسبيشف مضدفب ش شتهل هوشف مسلبع ضش ف ل عوشف دفسليش -5

   نشممبش خفلشمنشآثبلهشف سليهعشعل  نش.ش
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متخصصللعش تثه لللش تب  للمششف لجللبلشف ضدهفلل نشف للي نشهسللتضمل نشف ضدلللشرلل شفدلللبيشملف للزش -5

ف دسلللبيشعم ملللبش بلللبالخصشف ز جلللعشش مسلللبع ت وشعللللمشف جلللب شالف لللقشي  للللعشفللليشف تضبملللمش

شمض ن.

شفست مبالش دتب جشف باثشف اب يشههتل شف بباثشمبهبتي:ش:المقت حات

ش -5 شبب ضدلشف دفسي شف ملقض شلض ل شي ن شف ضيقع ش ل للشعن ش لفسع شمنشيجلفي شفخلت  فدمبص
 ف تفا ل.

شر ششلفيفج -5 شف دفسي شف ضدل شممبلسع شف م شف لجبل شت فع شف تي شفالسببب ش تهصي شش لفسع
 ز جبت وش.

شفجلفيش لفسعش تهصيشفالسبببشف تيشت فعشف ز جعش تهيمشف ضدلشف ممبل شر  ب. -1
 المصادر:

ش.،ف هب لضشماتبعشفالدجل شالتفك ر  راس)ت نفسي (:5495فل ف شعي شف لا ل.)قي شاابش،ش -5
سددو ية، ، التمييززو والعنززف لززد المززرأ  :األحمددي،  اددياءس وحسددى، نجددوب تصددا    ست( -2

 االتحاي العام النسائي، المكت  التنفيذيس

 ، أسسه وأبعايه، بغياي، يا  الحكمةسعلم االجتماع السياسي :(1991األسوي، صايق   -3

، إنت نيدت العنف لزد المزرأ  متزت نزتمل  مزن هزثا ا رث :(2002األنصا ي، إسماعيل   -4

 /file://c:windoes / Desktopالموتع البيت الع اتي، البيت / الع اتي 

 ،ش فلشف  د زشفال يهعش،شي ل  ش.ششالعنف االسر  ش(:2004 ي زب نش،شيدهش -1

الجرففي جاالسفت اللي ففي  اإلةرف)ء(ش:شش5499ف يهبتيش،شعي شف جببلشت ف قش،شزالعبشزاليش)ش -0
 ،شبغ ف ش،شمابضعشم سسعشف ثهبفهعشف ضمب هعش.التربي  جعلا النفس 

المجلة العربية للدفاع ، ت جمة: يس فهمي جيعاى،  يوي ضي العنف :(1991بي فت، اآلى   -7

 س 12، المنظمة الع بية لليفاع االجتماعي ضي الج يمة، العيي االجتماعي

 راسفف  ظتعظقفف  بشففعن لظيفف  ش(:2002 فألمللوشف متالل ض–ف جمضهللعشف ضبمللعش-تهلعلللشفألملل نشف ضللبو -9
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