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ر :ــــــــــــــــشك  
لي القدير الذي أنعم عليَّ بنعمة العقـل والدين. القـائل في  اشكر اهلل الع

صدق   ....67آية   سورة يوسف "َوفَْوَق ُكلِّ ِذي ِعْلٍم َعلِيم  "محكم التنزيل  
 اهلل العظيم

في مثل هذه اللحظات يتوقف اليراع ليفكر قبل أن يخط الحروف  
.. تتبعثر األحرف وعبثاً أن يحاول تجميعها في  ليجمعها في كلمات .

 سطور  
سطوراً كثيرة تمر في الخيال وال يبقى لنا في نهاية المطاف إال قـليالً من  

 .الذكريات وصور تجمعنا برفـاق كانوا إلى جانبنا
فواجب علينا شكرهم ووداعهم ونحن نخطو خطوتنا األولى في غمار  

 الحياة  
ان إلى كل من أشعل شمعة في دروب  ونخص بالجزيل الشكر والعرفـ

 عملنا و
 وإلى من وقف على المنابر وأعطى من حصيلة فكره لينير دربنا

اآلن تفتح األشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع  
مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة ال يضيء إال قنديل الذكريات  

 )أصدقـائي(هم وأحبوني  ذكريات األخوة البعيدة إلى الذين أحببت



شكرا لطموحي الذي ليس له نهاية وشكرا لنفسي التي ساندتني منذ  
البداية رغم كل العوائق شكرا من نوع أخر إلى الذين حاولوا تحطيمي  

ولم يستطيعوا  إلى من نثر في قـلبي الجراح ولم تشفي ليومنا هذا  
م عزيمتي  أشكركم ألنه لوالكم لما كانت لي عزيمة اإلستمرار وبدونك

أقوى أشكركم أنكم نويتم واهلل لم يحقق مبتغاكم في كل مرة تفرشون  
 لي أشواك في طريق وألمع أنا أكثر .

شكر لألستاذ على إشرافه لي وال أنسي شكري لألخصائية النفسية  
بالمركز النفسي البيداغوجي للمعاقين ذهنيا بعين البيضاء *ليندا * 

 سار فترة تربصي .على جهوداتها وعملها النير في م
 

 



 

: خــــــــــــاص شكــــــــــــرا  

ن سند في  ال أكون ناكرة الجميل شكر عرفـان التحتسب أحرفه لما قدمته لي م
ثقة في    لحظة ضعف لحظة رغبة في التخلي أنت من ساندتني أنت من زدتي
* الفـاضلة    عملي أنت من نثرت في الرغبة من جديد في اإلستمرار إلي أستاذة

ة *ــــــــــــال ناديـــــــــفض  

نت في فترة  كما ال أنسي ولن أنسى ماحييت أني لجأت لك ولم ترديني رغم أنك ك
جميلك  تخرجك وأنا كنت ال أعلم أشكرك جزيل الشكر والعرفـان واإلعتراف ب

تاذتي  ومساعدتك , كم كنت مثال في عيني طوال مساري الجامعي ومازلتي أس
ان*ــــــــــــــــ*وش  دة األناقةالتي أزداد فخر بتحدث فقط معك أنت ياسي  

ا تخونني كلمات  وال أنسي المرأة الفـاضلة التي طالما سميتها بالمثابرة التي دائم
ل الشكر  في وصفها وأنت أيضا لجأت لك ولم تبخلي عني بشيء أشكرك جزي
نها في كل  والحمد أن اهلل سخر لي في طريق إمرأة مثلك أتعلم منها وأستنفع م

*نورة  رـــــــ*عاملحظة    

لي عظيم الشرف    إلى من يجعلني أرى األخالق في تصرفـاته كلما رأيته إلى أستاذي
ارق*ــــــط  وديـــــ*مسعواإلعتزاز أني أحمل لقب مسعودي خاصة بعد تعـرفي عنك .   

عطائه الباهـر  وشكرا كثيرا طويل لألستاذ الفـاضل الذي هو ايضا لم يبخل عني ب
.كنت أقصده إلى المميز في الكاميرا  ومساعدته في كل مرة    

واب*ــــــدي صــــــــمه*  

.العزيزة وشكرا طويل لنفسي  للقهوة  شكر ال يسع مبتغاه    



 

: داءــــــــــــإه  
 )قـل إعملوا فسيرى اهلل عملكم ورسوله والمؤمنون(

 صدق اهلل العظيم
إلهي اليطيب الليل إال بشكرك واليطيب النهار إلى بطاعتك .. والتطيب اللحظات إال  

 بذكرك .. وال تطيب اآلخرة إال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جالله  
 .. إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم  
إلى من كلله اهلل بالهيبة والوقـار .. إلى من أحمل أسمه بكل افتخار وإعتزاز..إلى  

 الذي يعيش بسيط بثمار الشقـاء يبتسم دائما إلى والدي العزيز.

.. أرجو من اهلل أن يمد في عمرك لتري ثماراً  . متني العطاء بدون انتظارإلى من عل
قد حان قطافها بعد طول انتظار وستبقى كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد  

  وإلى األبد
.. إلى بسمة    إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتفـاني

الحياة وسر الوجود...إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى  
 الحبايب , أمي الحبيبة .

 الى من يحملون في عيونهم ذكريات طفولتي وشبابي........ أختاي . 
 



 الى من ضاقت السطور من ذكرهم فوسعهم قـلبي....... صديقـاتي
 

 ل حرية غيرهم........ االسرى والمعتقـلينالى من ضحوا بحريتهم من اج
 

الى من هم اكرم منا مكانة وأكثر منا برائة....... شهداء فـلسطين وأهل سوريا  
 العزيزة .

اصـــــوع خــــــداء من نـــــــإه  

إلى كل طفـل تأذت نفسه وكـتم ذالك األذي وال أحد يعرف عن صراعاته حرف إى  
إلى الطفولة التي اختلست في   "نفسك وتعالي  الطفولة أقول لها تقوي أنت سند  

من ثمرة اإلبتدائي إلى هذه اللحظة أهديها لكل طفـل    لحظة ثقة أهدي هذا العمل
 في أرجاء هذا العالم يعيش في حصرة سمط .

 وإهداء إلى أفريل كم كنت شهر جميل ال ينسي .
 



 :رســـــــالفه
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 اإلشكالية :

الموضوعات التي يخشى الجميع الخوض فيها والبحث في مسبباتها، وبالتالي القدرة على خلق اآلليات 
والضرب بيد من حديد على كل  بأخذ هذا الموضوع على محمل الجد يمةالتشريعية واالجتماعية الق

 .لغيره,عبرة,يكون,حتى,للقانون,خارق
 قضية التحرش الجنسي إن :المنتشرة في العالم التي تترك أثر كبير فيما بعد ومن بين القضايا 

التحرش الجنسي هو سلوك جنسي متعمد من قبل المتحرش وغير مرغوب به من قبل الضحية، حيث 
جنسيا أو نفسيا أو حتى أخالقيا للضحية، ومن الممكن أن تتعرض له األنثى في أي مكان  إيذاءيسبب 

سواء كان في األماكن العامة مثل مكان العمل والمؤسسة التعليمية والشارع والمواصالت العامة....الخ 
خ ومن أو حتى في األماكن الخاصة مثل المنزل أو داخل محيط األسرة أو األقارب أو الزمالء...ال

أيضا  الممكن أن يقوم بالتحرش إما فرد أو مجموعة من األفراد يستهدفون امرأة أو مجموعة من النساء.
أن يقوم بالتحرش شخص ذو سلطة أو زميل أو أحد األقرباء أو حتى من الغرباء في األماكن  يمكن

 .العربي مجتـــــمعكثر أشكال التحرش حدوثا في الوهو أويمكن أن يتعرض له طفل في الصغر العامة 
وليس من الضروري أن يكون سلوكا جنسيا معلنا أو واضحا، بل قد يشمل تعليقات ومجامالت غير 
مرغوب فيها مثل الحملقة، والصفير، والعروض الجنسية، واألسئلة الجنسية الشخصية إضافة لبعض 

وكلها أشكال من اإليذاء  اإليماءات الجنسية، والرسوم الجنسية واللمسات غير المرغوب فيها...الخ.
عادة ما المجموعات األضعف و  ارس بها مجموعات قوية هيمنتها علىوالتحرش الجنسي التي تم
  (, ص: ب 9002.محمدية بريس )يستهدف األطفال الصغار 

آالف فعل  5حوالي   0222إلى  0222في عام من بالجزائر  وقد أحصت مصالح الدرك الوطني
سنوات و يتصدر الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف ضد قاصر من  2مخل بالحياء في ظرف 

ضحية  خالل نفس الفترة كان أغلب 9121الجنسين هذا النوع من االعتداء والتحرش  الجنسي مقابل 
ضحاياها أطفال قصر ، بينما بلغ عدد االختطافات المتبوعة باعتداء جنسي و حجز في السنوات 

 ضحية .  91الستة الماضية أكثر من 

حالة اعتداء أي تحرش جنسي معلن عنها مسجلة لدى الفرق  9951أكثر من  0222خالل عام 
اغتصاب ، شذوذ جنسي ، زنا محارم اإلقليمية ،و كان ضحايا هذه الجرائم من أفعال مخلة بالحياء ، 

 .سنوات 92و  5، هتك عرض نساء وأطفال تتراوح أعمارهم بين 

https://www.maghress.com/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://www.maghress.com/author/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B3
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وحسب إحصائيات رسمية لخلية االتصال لقيادة الدرك الوطني ، فإن عدد االعتداءات  والتحرش 
 .  9912، التي بلغ عددها  0229الجنسية سجل ارتفاع مقارنة بالقضايا المسجلة لسنة 

اعتداءا وتحرش جنسيا ضد القصر  111ائر العاصمة فقد أحصت مصالح الدرك الوطني أما الجز 
،كان الفعل المخل بالحياء أكثر الجرائم المرتكبة ضدهم ،حيث بلغ عدد ضحاياها 0221خالل سنة 

 قاصرا . 022

يث وحسب التحقيقات فإن أكثر االعتداءات الجنسية تسجيال هي الفعل المخل بالحياء واالغتصاب، ح
قضية، تليهما العاصمة  00احتلت واليتي سطيف ومستغانم الصدارة في قضايا الفعل المخل بالحياء بـ 

 199قضية ألقي القبض فيها على  021قضية، أما في جرائم االغتصاب فقد تم إحصاء   02بـ
ضية، ق 95قضية، تليها والية باتنة،  92شخصا، وكانت معظم القضايا المسجلة بوالية سطيف، بها 

أ.خليدة ولد )  شخصا 90قضية ألقي فيها القبض على  90شخصا، ثم الشلف بـ  91تورط فيها 
 (00غويل ,ص : 

الجنسي بواسطة بالغين أو أطفال أكبر منهم سنا  االعتداءوالفتيات إلى التحرش أو األوالد إذن يتعرض 
ونون غالبًا مقربين منهم ويك. هماستخدام القوة أو النفوذ عليويكونون غالبًا مقربين منهم ويمكنهم 

حاالت يكون الضحية يعرف المعتدي، وغالبا ما يكون المعتدي شخص  92من كل  1في وبحيث 
في ممارسات ال  الثقة أو الحب ويغري الطفل لالنخراطيثق فيه الطفل أو يحبه، فيستغل المعتدي هذه 

 . يعرف الطفل حقيقتها وينخدع بها في البداية

الجنسي باألطفال حقيقة قاسية للحياة في مجتمعنا. وهي أمر منتشر أكثر مما قد يالحظه التحرش 
 , ونضرا لطبيعة الموضوع فإن الكثير يتحفظون عن اإلدالء به . الناس

 تمثل مرحلة الطفولة إحدى المراحل العمرية المهمة في حياة الفرد ،و يمثل التحرش الجنسي على
ك المنحرف ،التي تؤثر سلبًا على شخصية الطفل ،وتحد من النضج و , أحد أشكال السلو  األطفال

حل الزمنية التي يمر بها و تتمثل إساءة معاملة الطفل أو تعرض النمو الطبيعي , للفرد عبر المرا
،  االستغاللشكال كثيرة منها ،سواء المعاملة العاطفية أو إيذاء الجسدي ،أو أفي إليذاء الطفل 

على النمو  ةقدر الة النفسية للطفل و يعوق الحالالجنسي ، بما يضر  واالعتداءش أو التحر  واإلهمال
في المحيط البيئي  واالندماجتواصل الطفل ، و يحد من قدرته على التفاعل بشكل طبيعي و يهدد  
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الذي يتمثل في األسرة و جماعات الرفاق و المدرسة و غيرها من المؤسسات المجتمعية التي تسهم في 
 .(ص : أ ,9002,.لقاسمي مسعودة) . تطوراته شخصية الطفل و تنمية

التحرش الجنسي على األطفال أحد أكثر أشكال العنف الموجه ضد األطفال قسوة   حاالتونظرا أن 
السيئة و هذا ما  االجتماعيةمن حيث أثارها المدمرة على نفسية الطفل و نموه ومن حيث أبعادها 

 . تطرقت إليه مجموعة من الدراسات و البحوث سواء دراسات عربية أو دراسات أجنبية

في تطور مستمر خاصة في السنوات   كما نالحظ من اإلحصائيات أن ظاهرة التحرش باألطفال
علن عنها األخيرة في المجتمع ، الذي من المفترض أن يكون مصدرا لحماية الطفل ،رغم أن األرقام الم

ال تعكس حقيقة ما يجري ألن من الضحايا وعائالتهم يمتنعون عن التبليغ أو رفع الشكاوى لدى 
المصالح ، خوفا من الفضيحة ، و الواضح أن الظاهرة انتشرت عبر مختلف المناطق سواء الحضرية 

جنسي و في أو الشبه حضرية عبر مختلف الواليات، كما أن التحرش الجنسي يؤدي إلى االعتداء ال
طريق اغتصاب األطفال يتم في أغلب األحيان من طرف أفراد يعرفهم الضحية سواء من طرف أحد 

 أفراد األسرة ، أو األقارب ، وهدا ال ينفي أن يكون المعتدي مجهوال من طرف الضحية .

ير من تزايد وتظهر بحدة في كثلتحرش الجنسي جريمة منتشرة في كافة أنحاء العالم، ولكنها بدأت ت
  عاتنا العربية ، لذا يجب علينا التوعية بها والعمل على مواجهتهامجتــم

الجنسي والتحرش  االعتداءالتي تترتب عن  اآلثاري يدفعنا إلى التساؤل عن ماهية األمر الذ
 .الجنسي باألطفال في المستقبل ؟ أي هل للتحرش الجنسي باألطفال أثار في الكبر ؟
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 الفرضية العامة: .1

 . للتحرش الجنسي على األطفال في الصغر أثار تظهر في الكبر

 الفرضيات الجزئية: .2

  . التحرش الجنسي يؤدي للعادة السرية -

 . التحرش الجنسي يؤدي للهيجان الجنسي -

 المثلية .التحرش الجنسي يؤدي  -

 : أسباب إختيار الموضوع .3

 . موضوعية أخرى اتية وأسباب ذ هذه الدراسة إلى تنقسم أسباب اختيارنا

 : أسباب ذاتية -

الناجمة على التحرش الجنسي وتبين مدى معانات المتحرش به  اآلثارالرغبة الذاتية في معرفة -
 . جنسية

 باألطفال.لرغبة في معرفة أوسع و أعمق لظاهرة التحرش الجنسي  -

 : أسباب موضوعية -

ع افة الدول عامة و المجتــمي الحاصلة في كعلى ظاهرة التحرش الجنس تسليط األضواء -
 الجزائري خاصة .

 حداثة الموضوع و أهميته . -

  .ع الجزائرية الموضوع و حساسية في وسط المجتــماألخيرة  بأهمي اآلونةفي  اهتمامتزايد  -
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 :أهداف الدراسة  .4

وتيرة ظهار الهدف من الدراسة هو كسر حاجز الصمت وهذا التستر على مثل هذه المواضيع إل
مجتمع التي تأثر وزيادة التوعية في المجتمع وتسليط الضوء على مشكلة من أهم مشاكل ال الخطر 

 . ويكون ضحيتها هم أنفسهم على مستقبل األطفال

 : أهمية الدراسة .5

 الظاهرةالتحرش الجنسي بالرغم من تفشي موضوع طابو ك اإلحتشام في تناول وعالجة ودراسة  -
تستر عليها وهو خوف من العيب مما جعل الطفل عدم البوح على مايحدث معه  ثابةبالمجتمع  هو بم

مع الجزائري و خاصة , هذا بدوره يعطي مشروعية علمية لدراسة موضوع التحرش الجنسي في المجت
األخيرة تنامي عدد كبير من األشكال المرتبطة بالتحرش الجنسي  اآلونةأ يشهد في أن مجتمعنا بد

 فسية المترتبة عنها وجعل توعية بمثل هذا المشكل .الن واآلثار

 : تحديد المفاهيم .6

 :تعريف التحرش الجنسي -

مخلفا بعدها  ,منحرفشخص  من يصدر سلوك أو فعل " أنه إلى الجنسي التحرش التعريف يشير
 راتتأثي عنه ينتج ،ةالجسدي والمالمسات  االحتكاك أو اللفظ، أو بالنظر، كان سواء ،أثرا نفسيا وخيم

 السلوك أو الفعل هذا يترك وقد السلوك، أو الفعل هذا تقبل ال والتي ،الشخص لدى بالجنس مرتبطة
 ." له رضيتع الذي شخصال لدى اجتماعي أو مادي أو نفسي أذى

 : هى األبعاد من عدد يتضمن أنه نجد التعريف، هذا وبتحليل
 أو الفعل، هذامثل  ترتكب أن مكني التي العمرية الشرائح كل يتضمن بأن التعريف هذا يسمح  -

 له تتعرض
 أو شارة،اإل على يعتمد التحرش فعل كان سواء الجنسي، التحرش أشكال كل التعريف هذا يشملو 
 .الجسدي واالحتكاك اللمس أو اللفظ،
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 الفعل على فالدراسة تنصب السلوك أو الفعل هذا من األنثى أيضا بموقف التعريف بهذا يرتبط -
 هذه حدود ضمن يقع الطفل قبلهال ي بالجنس و يرتبط سلوك ، وأيالطفل قبلهي ال  يالذ السلوك أو

 هذا على ةالمترتب السلبية التداعيات يتضمن بذلك فإنه ،الطفل برفض التعريف ارتبط الدراسة وطالما
 فى الطفل عليها يعتمد التي باإلستراتيجيات العنف، لهذا ضحية قعي الذي الطفل على ويقع الفعل

 .السلوك هذا لمثل رفضه عن بها عبروالتي ي  الفعل هذا واجهةم

 فعل اعتبار فرضية على اعتمد والذي للدراسة النظري اإلطار مع يتسق التعريف هذا فإن أخيرا
ويتعدى مدة طويلة  المختلفة اليومية الحياة مواقف سياق فى يحدث تفاعلي، فعل الجنسي التحرش

 .بعدتخلف أثر في حياة الطفل فيما 

 الطفل : تعريف  -

اإلنسان منذ والدنه حتى البلوغ , بمعني أنه ذالك الكائن الذي ليست لديه القدرة على  يطلق على
 .وكذا الحالل والحرام  التمييز بين الخير والشر .

 : األثرتعريف  -

ية هو كل مايبقى مخلف في الذاكرة ويظهر فينا تأثيره فيما بعد في عدة جوانب نفسية فكرية حيات
 وتعاملية...إلخ وقد يكون األثر إليجابيا أو سلبيا .

 :الدراسات السابقة  .7

 . )دراسة جزائرية ( 2115دراسة لوشني عبد القادر  -1

الجنسي على األطفال و مدى التأثيرات و الصدمات  االعتداءدراسة سيكوباثولوجية لظاهرة  " -
ر في علم النفس العيادي للطالب " لوشني مذكرة تخرج لنيل شهادة الماست  النفسية الناجمة عنها "

طفال، الصدمة النفسية، اإلعداد أ اشتهاء اضطراب:  حكمةركز على الكلمات الم ." عبد القادر
 . النفسي، التوظيف النفسي، الشعور بالذنب، الحداد، القاصر
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 الجنسي التي االعتداءتطرق في دراسة هذا الموضوع إلى طرح إشكالية تتعلق حول صدمة 
يتعرض لها الطفل و التي تفوق قدرته على التحمل و تحدث خالل على مستوى الجهاز النفسي الذي 
لم يكتمل نضجه بعد تعطل الوظائف و العمليات النفسية و خاصة األنا و فشل الدفاع و تنفصل 

لق و الخارجية و زيادة كمية الطاقة ينتج عنه ق عن التصور نتيجة الضغط الكبير إلثارتهاالعاطفة 
في جسد  حميمةتوتر نفسي ، و بالتالي و أمام هذه التجربة أألليمة التي تدمر و تدنس أكثر مناطق 

 االعتداءالطفل، و أكثرها خصوصية و رمزية هوياته األنثوية و الذكرية  كيف يعيش الطفل تجربة 
التوظيف و عملية  أثار من خاللالجنسي عليه و كيف سيعمل الجهاز النفسي على التصدي لتلك 

البناء و التوازن  إعادةالنفسي و العقلي بالسيطرة عليها و التحكم فيها و توظيف إستراتيجيات  اإلعداد
 .النفسية ؟ اضطراباتالنفسي لتفادي 

 :فرضيات البحث

الجنسي التي تعرض لها الطفل على جهازه النفسي و تعطل وظائف  االعتداءتؤثر صدمة   -
  . و تذكر الحدث األنا من خالل إعادة تكرار

خالل و يقوم الجهاز النفسي بخلق إستراتيجيات و آليات دفاعية لمواجهة أعراض الصدمة من  -
 اضطرابلجل التأمين و خلق توازن نفسي لتفادي العمليات النفسية ممثلة في اإلعداد النفسي و العقلي 

  .النفسية

بلوغ إلى أهداف المسطرة و و كأي بحث علمي خضت الدراسة إلى منهجية لل: منهجية البحث
المنهج العيادي القائم بدراسة الحالة و الذي يعد من أهم الطرق التحليلية و التقنيات  اختيارعليه تم 

 . التي يستند إليها الباحث لجمع أكبر قدر من المعلومات من أجل الوصول إلى تحليل و تفسير شامل

التي تمكن الباحث من البحث و التقصي و على الوسائل التشخيصية  اعتمدنا وسائل البحث : 
على المقابلة نصف الموجهة التي  اعتمدناجل ذلك معطيات بطريقة صحيحة و منظمة، وألجمع ال

 باعتبارهاالنفسية  االختباراتضمت دليل المقابلة و المالحظة العيادية كوسيلة مكملة لها، إضافة 
سم الحر و رسم الشخص و في تحليلنا للمعطيات الر  اختبارتمثلت في  عالجيةو  تشخيصية اختبارات
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 . مبنية على التحليل إسقاطيهعلى المقاربة التحليلية بحكم أن التقنية  ارتكزنا

على عدت شروط، تتكون من خمس  انتقائهاعلى  أرتكزو  قصديهالعينة كانت  :عينة البحث 
حالة واحدة من المستشفى، و : معسكر حيث وزعت على الشكل التاليمن والية  اختيارهاتم  حاالت
  .االبتدائيةالت من المدارس اأربع ح

النفسية و تحليل و مناقشة نتائج الفرضية،  االختباراتكانت النتائج المقابالت العيادية و  النتائج :
 ج (,أ, ب, 2115) دراسة لوشني عبد القادر .ثبوت الفرضية تبعا لنتائج المتوصل إليها اتضح

 )دراسة جزائرية (  2111ني دراسة زهراء جعدو  -2

رسالة   "دراسة سيكوباثولوجية للتوظيف النفسي للمعتدي الجنسي" ألستاذة: زهراء جعدوني "  
الكلمات  ركزت على "لنيل شهادة دكتوراه في علم النفس العيادي و المرضي األستاذة"جعدوني زهراء

 . يزية، العالقة بالموضوع، النرجسيةالجنسي، التوظيف النفسي، الحركة الغر  االعتداء: المفتاحية 
نفسي عميق، و رغم ذلك  اضطرابعتداء الجنسي هو اإلحيث تقوم إشكالية هذا البحث على فكرة أن 

ة النفسية يواجهون صعوبة في الحق للمعتدين جنسيا المختصين في الار إعطاء تشخيص دقي، نظفإن 
الجنسي  ع وجود تداخل كبير بين مفاهيم االعتداءمالنفسية  التوظيفاتموضع هذه الفئة بين العديد من 

يجعله  مالحظ اجتماعيالمعتدي الجنسي تكيفا  يظهر والجرم الجنسي  ارتكابعن شبهة  . و الشذوذ
بعيدا يصعب من عملية التشخيص المبكر للظاهرة، و قد تعددت التفسيرات النفسية المعطاة لمرور 

ظاهرة، و قد تعددت التفسيرات النفسية المعطاة لمرور يصعب من عملية التشخيص المبكر لل الشخص
الشخص إلى الفعل الجنسي في الدول األوروبية و األنجلوساكسونية  لكن الفعل يختلف في المجتمع 

اذا يمر المعتدي الجنسي إلى المرجعية الثقافية لذا طرحت السؤال التالي : لم إخالف ار ، نظالجزائري
 عتداء على ضحيته ؟فعل اإل

تم وضع الفرضية الرئيسية على أن الخلل في التوظيف النفسي للمعتدي الجنسي  فرضيات البحث :
. و تنبثق منها ثالث فرضيات فرعية بالرجوع إلى ضبط االعتداءفعله  ارتكابهو الذي يدفعه إلى 

 : مفهوم التوظيف النفسي
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 . يواجه المعتدي الجنسي صعوبات في تصور الحركة الغريزية 

 ي موضوع الحب األولي يؤثر سلبا على العالقات الحالية بالمواضيع .النقص ف 

 النرجسيةالجنسي ترميم الصدع في  إعتداء يحاول فعل . 

دراسة الحالة بالمقابلة  الل: تقوم منهجية البحث على المنهج العيادي من خ منهجية البحث
(و على المقاربة النظرية التحليلية TAT )إختبار الروشاخ و إسقاطيه التقنيةالعيادية نصف الموجهة و 

 . كمرجعية لتحليل و تفسير المعطيات

من الغرب  من خمس واليات اختيارهاالت تم اقصديه تتكون من سبع حهي عينة  عينة البحث :
وفقا  ارتكابهسيدي بلعباس ر بالغا وقت  –غليزان  –وهران  -مستغانم  -الجزائري و هي : معسكر

لطابع العنيف في السلوك الجنسي، أن يكون المعتدي ذك ا للفعل، أن ال يكون للمعايير التالية : ا
ذهانية معالجة أو غير معالجة و أن تكون  اضطراباتحادة في التفكير، أو  باضطراباتمصابا 

 . ىالضحية أنث

تمثلت النتائج في وجود صعوبة قي تصور الحركة الغريزية، بحيث ترتبط صعوبة تصور  لنتائج :ا
المدرك  فيأخذالغريزية  استثارة عقلنهيستطيع الشخص  ، فاالالعقلنةيزة بعجز في الرمزية و في الغر 

الحسي الخارجي مكان التصور الداخلي و يحدث ذلك تناقضا يعيشه و يحسه الشخص. كما أن غياب 
لكنها سلبية، بحيث  نرجسيةفي العالقة باألخر و التي تكون مرضية أو  اضطرابالموضوع يحدث 
 استثماريمكننا الحديث عن أو غائبة تماما أو مدمرة، لذا الداخلية هشة البناء  تظهر المواضيع

لدى المعتدي  ند للتكيف، و هذا يترجم التكيف اجتماعيالموضوع كدعامة للتقمص بل مجرد سا
الداخلية و الخارجية  استثارةعالقاته حادا للغرائز العدوانية. اضطراب الذي تحدثه الجنسي في معظم 

 بانفجارف الجسدي الذي يهدد بدوره غالف النرجسي الهش و الالغالإسقاطا أحيانا أو يدعم ص يهاجم 
لفرضية  باقتراحأنهت البحث  .أو بالخلط مع أخر خاصة مع الالتمايز مع األخر و هشاشة الحدود

دمير موجه ضد موضوع خارجي يعبر عن ت التحرشمن صدمات الطفولة المبكرة : بما أن  االنتقام
يمكنها لعب دور في تخفيف حالة الذعر الداخلية  واضيع الداخلية التالفة و التييترجم وجود تكدس للم
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الناجمة عن الضغط الذي تمارسه الغريزة أمام ضعف بناء المواضيع الداخلية،فهذا يعني أن تدمير 
موضوع ،هذا األخير الذي يثير الحاجة تقام من الي و تملكه داخليا يخدع جبروت إنموضوع خارج

 ) .: ب،ج1122,جعدوني زهراء (للتفريغ و يعيد في المقابل إلى التعبير المؤلم عن التبعية للموضوع 

 .) دراسة حزائرية (  2116/2117لقاسمي مسعودة , دراسة  -3

كرة لنيل وهي مذ " االبتدائية" التحرش الجنسي باألطفال في المرحلة تنطوي دراستها عنوان : 
 متغيرين هما : شهادة لماستير علم النفس المدرسي  بمدينة سعيدا ب

 . التحرش الجنسي 

  االبتدائيةالطفولة و خصوصية المرحلة . 

حيث قمنا بطرح  , حيث نتمكن من كشف هذا الواقع فجاءت الفرضيات المؤقتة على تساؤل
 : اإلشكالية كاألتي

 عليه اعتداءة سلبية جراء يعاني الطفل المتحرش به من أثار نفسي . 

  عدوانية عنيفة قوية كآلية دفاع )ميكانيزم الدفاع سلوكياتيعاني الطفل المعتدي عليه من( 

و للوقوف على مدى تحقق الفرضيات قمنا بدراسة ميدانية على مستوى كل من مصلحة الطب 
عبد القادر و المركز  أمير االبتدائيةية ومصحة العقلية و كذا المدرسة الشرعي بمؤسسة إستشفائ

  . الوسيط لوالية سعيدة

كأي بحث علمي خضعت دراستنا إلى منهجية للبلوغ إلى الهدف فكان المنهج  منهج الدراسة :
القائم هو دراسة الحالة و ذلك من أجل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات من اجل الوصول إلى 

  . تحليل و تفسير شامل

في جمع المعلومات تمثلت في المقابلة نصف الموجهة و  ي اعتمدناالوسائل الت وسائل البحث:
و في تحليلنا  CAT تفهم الموضوع ألطفال اختبارالمالحظة العيادية كوسيلة مكملة لها ،إضافة إلى 
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  . مبنية على التحليل إسقاطيهعلى التحليل الكيفي بحكم أن التقنية  ارتكزناللمعطيات 

تكونت من خمس حاالت من والية سعيدة حيث وزعت على الشكل  هقصديكانت  : حاالت الدراسة 
أمير  ابتدائيةحالتين من مصلحة الطب الشرعي ,حالتين تم إرشادنا إليها و حالة من المدرسة  :التالي

 . عبد القادر

عشر  أثنامن خمسة سنوات إلى  (الت على عدة شروط أهمها : أو أنثى االح اختيارفي  ارتكزنا
جنسي من طرف راشد أو مراهق يفوقه بأكثر من خمس سنوات  اعتداءض إلى تحرش أو قد تعر  سنة(

 االعتداء أن يكون الطفل تعرض للتحرش أو - . االبتدائيةالمرحلة في متمدرس و أن يكون الضحية 
و بعد  .الجنسي منذ فترة زمنية وجيزة ) قصيرة( لتمكن من دراسة آثار الصدمة على الجهاز النفسي

إسقاطي تفهم الموضوع أطفال و  اختبارمن نتائج المقابلة العيادية و  انطالقحليل الحاالت عرض و ت
مناقشة النتائج تحت ضوء الفرضيات توصلنا إلى إثبات الفرضيات أي أنه يعاني الطفل المتحرش به 

 .  عدوانية عنيفة قوية كآلية دفاع سلوكياتمن أثار نفسية سلبية و ظهور 

 ) دراسة في الواليات المتحدة األمريكية (  Jennifer Steel 2114دراسة  -4

الجنسي للطفل ، خصائص متعلقة بسوء المعاملة، إستراتيجيات شدة التوتر و  أثار النفسية لالعتداء
 .المعزز  األسلوب

 . قسم علم النفس، جامعة واشنطن ، الواليات المتحدة أمريكية مكان البحث : 

حص مساهمة سوء المعاملة الجنسية و أثرها على الخصائص أن هدف الدراسة هو ف لهدف :ا
البالغين الذين  سلوب المعزز الذي يؤدي إلى تحسين العاقبة النفسية عندأ، و الحقاالنفسية للفرد 

 .الجنسي  االستغاللتعرضوا 

مريض نفسي غير  -نفسي متعالج -أصناف )غير مريض 3ذكر و أنثى من  132 العينة :
 :المتضمن استبيان وااستكمل ) متعالج

  SCL90Rأسلوب تربيو شنال ,  استبيان,  لطرق شدة التوتر استبيان,  تاريخ جنسي استبيان
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جنسي غير مرغوب أو إجباري  اتصالفراد أبلغوا عن األمن  % 33-221المشاركين  النتيجة :
مستويات أعلى , أبلغوا عن  طفوليجنسي  اعتداءسنة ، المشاركون الذين ذكروا تاريخ  12قبل عمر 

أيضا  اختبارجنسي . في  اعتداءأيضا عن ضيق نفسي عندما تم مقارنتهم مع من لم يبلغوا عن تاريخ 
ين متعلقة بسوء بت .متغيرات و ضيق نفسي في سن الرشد يتوسطخصائص المعتدي، بيتعلق  نموذج

 لنفسي مباشرة في سن الرشدبالضيق ا ارتبطواوقد تبين أنهم أيضا  ,عدد المنتهكين و المدة ,المعاملة 
يوجد أيضا تغيرات أخرى متعلقة بسوء المعاملة العالقة مع المنتهك، قوة، مقاومة، عمر البداية،  .

 اللبالضيق النفسي في سن الرشد . خ ارتبطوا، و تكرر سوء المعاملة  و قد تبين أنهم أيضا اشتراك
 .سبي المعزز سوء معاملة غير مقصودعامل النالو   وساطة إستراتيجيات مختلفة  قبل المسؤولية، عامل

نتائج الدراسة قد أبعدت فهمنا بخصوص العالقة بين خصائص سوء المعاملة والمتغيرات و  نتائج :
 CSA العوامل أخرى مثل شدة التوتر أسلوب النسبي المعزز و الضيق النفسي عند البالغين مع تاريخ

ير التدخالت الذي يركز على المتغيرات المطوعة إلى و أن أبحاث مستقبلية يجب أن تركز على تطو 
 CSA  ( Steel Jennifer1112 ,582 )بالتحليل النفسي لتحسين العاقبة النفسية ل  العالج

5- Ron  Roberts 2114 . ) دراسة في لندن (  

بوية، ضبط األحة الذهنية، الص .الالحقةسرية األطفال في الحياة أالجنسي على  اعتداءتأثيرات *
   Roberts Ron : الباحث اسم *الذرية

حاث النفسية و أب مراض النفسية في جامعة كنيك أستون، لندن،مركزاألقسم  كان البحث :م
  1112معهد النفسي لجامعة كنيك أستون لندن  اجتماعية

 و الالحقةحة الذهنية والص )سنة13قبل )طفال أالجنسي على  اعتداءالتحقق من روابط  :الهدف
 سرة و السلوك األبوي و ضبط الذرية .تنظيم أ

عن األبوين واألطفال   Avon Longitudinalإن الدراسة القائمة لتحقق من عينات الدراسة  :لعينة
 .بريطانيا  Avonدراسة مستمرة للنساء و عائالتهم في منطقة 
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خصية أسرة قابلت نوع من العائالت المتضمن عيوب غير محددة الهوية وبيانات ش 8121نموذج 
إلى معلومات تم تجميعها عن تنوع مراحل الحياة، التنوع  باإلضافةالجنسية،  إهاناتكاملة عنها على 

و ضبط  أولياءوعلى السلوك النفسي و نوعية العالقات، و نوعية عالقة أبناء و  اجتماعيو  اقتصادي
 . أطفال

نسي على أطفال كانت متوحدة الج اعتداء، قبل الطفولةبعد ضبط لبعض الخطورة الحياة  النتائج :
العازية  ما للعائالت لنموذج اعتياديينعضاء الحاليين الغير أمع مدى نتائج عند الكبار فتضمنت 

,السلوك النفسي الفقير، حمل المراهقات، سلوك أباء و ضبط المشاكل في ذرية الضحايا الالحقة . أن 
ي الحياة الالحقة و صعوبة صحة التفكير، عالقات التحرش الجنسي مع سمات عالقة آلباء و أطفال ف

 . ( Ron  Roberts 2114 ,525و القلق الخاص )

  : التعقيب على الدراسات السابقة 

من خالل ما تطرقنا له من دارسات السابقة التي عرضنا لها قدرا مفيدا من البيانات حول ظاهرة 
الت شيوعها و خصال أطرافها التحرش الجنسي الذي قد يصل إلى حد اعتداء الجنسي من حيث معد

و دوافع مرتكبيها و أثارها على ضحاياها و سبل مواجهتهم إياها بفعالية و يمكن تلخيص جوانب 
استفادة من تلك الدارسات في أنها تشمل أساسا إمكانية المقارنة بين طبيعة الظاهرة في الغرب مقابل 

جتمع الجزائرية بشكل خاص و يمكن الوقوف طبيعتها في ثقافة الدول العربية بشكل عام و ثقافة الم
على جوانب االتفاق و التي تمثلت في أنها تطرقت إلى عدد من المفاهيم و القضايا المرتبطة بظاهرة 

من حيث أهداف فكل ومتقاربة مع ديرستنا التحرش الجنسي فكانت أغلب الدراسات متقاربة فيما بينها 
 األثار الناجمة عن التحرش الجنسياهرة في المجتمع و منها هدفت إلى الكشف عن نسب انتشار الظ

كذا إنشاء طرق و أساليب لحماية األطفال ضد استغالل الجنسي و انتهاكات الجنسية و القضاء على 
 التحرش الجنسي

دلت مجموعة من الدراسات على أشكال التحرش الجنسي التي تعرض لها كل من أنثي و الذكر  
و النكات الجنسية  و أكدت أغلب الدراسات و البحوث السابقة على أن  متعددة من احتكاك و اللمس

يذاء البدني و النفسي غير إالتحرش الجنسي ينتج عنه أضرار جسمية و حية و نفسية و هذا النوع من 
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اعتمدت معظم الدراسات و البحوث السابقة  . محدد إحصائيا نظرا لتنافيه مع القيم أخالقية و الدينية
و تحليل إحصائي المضمون من خالل المقابالت و التقارير و استخدام البعض لدراسة  على الوصف

 مختلفة.إحصائية  فروقاالحالة بحيث أن النتائج تفاوتت و تقاربت بنسب و معدالت و 

عن جوانب اختالف من حيث العينة الدراسة من دولة عربية أخرى طلبة جامعة، عينة من  فضاال
.) مقارنة بالدول األجنبية فقد أطفال.عينة من أطفال المدارس وعينة من ساء المجتمع، عينة من الن

فيما يشير إلى األسباب و الدوافع التي يمكن أن تؤدي  (عينة أطفال ( كانت العينة مماثلة في كل دولة
إلى تعرض أم االعتداء أو التحرش الجنسي فقد أشارت الدراسات في العرض السابق إلى جملة من 

ب أهمها : التفكك األسري و الفقر ،و قلة الدخل ،و المستوى التعليمي المنخفض لوالدي الطفل األسبا
أو أحدهما، باإلضافة إلى العوامل البيئية المحيطة بالطفل و التي تزيد من مخاطر تعرضه الستغالل 

  . الجنسي

الموضوع و هو  كل منها ترتكز على نفس أال أنحيث أن الدارسة تختلف عن الدارسات السابقة 
إن التحرش الجنسي الذي ينطوي  . التحرش الجنسي باألطفال الذي قد يؤول إلى حد اعتداء الجنسي

تحت دراستنا و هذه الدراسات السابقة هو قضية التحرش الجنسي باألطفال و هذه األخيرة ليست جديدة 
 و إنما تعود إلى الواجهة بعد تواصل أكثر من خبر في العالم .
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 رش الجنسي؟ـــــلماذا يتعرض الطفل لتح .1
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التحرش اجلنيس                                                                                               الفصل الثاين  

 

 

 

18 

 

  

 اإلستغالل الجنسي لألطفال  في مختلف أنحاء العالم ؟ .9

 الخاتمة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



التحرش اجلنيس                                                                                               الفصل الثاين  

 

 

 

19 

 

  

  تمهيد
المهتمة بالطفل  والجمعياتالدراسات و اتجاهات الطفولة وتنامي دور المؤسسة المدنية  ازدهارمع 

دور هام للتصدي للعديد من القضايا الخطيرة المرتبطة به. إال أننا مازلنا نعاني من نقص  التي تلعب
. ألن مجتمعنا من بين المجتمعات العربية التي تفتقد خاصة بما يتعلق باألمور الجنسية التوعية والثقافة
على  الستارغليق غلق في الثقافة والتربية الجنسية العلمية الشاملة مما يجعل الت االفتقاروتفتقر شد 

 العيب.األمور الجنسية والتثقيف فيها ألنه يصنف في مجتمعنا أمر الحديث في أمور لجنس هو بمثابة 
ه المواضيع غير واعيا لها لو تم يبات مغلق على مثل هذ ضحيته الطفل الذي ا يكونكال هذ أنحيث 

إلى الموضوع لى المحاولة لتطرق ا الفصل إمدفعنا في هذه هذمن قبل شخص أكبر منه . و  استغالله
 .بالطفل وذالك بهدف التوعية واإلساءةبكل مايتعلق بالتحرش الجنسي على األطفال الصغار 

 
 .مفهوم التحرش الجنسي -20

 .(091)حيران مسعود ص: تحرش تعرض له ليثيره  :لغة
عن النفس  والمروءةالتحرش الجنسي في أبسط صوره يعني اإلغواء واإلثارة واالحتكاك  :اصطالح

 . (00مهندين منصور الشعبي.ص: )
الجنسي هو عبارة على ممارسة ذو طابع جنسي من قبل شخص بالغ. أو طفل أكبر سننا من  التحرش

المباشر أو الغير المباشر أو عرض الصور  االحتكاكويكون التحرش إما بالمالمسة أو ’ المتحرش به 
الجنس  سمام الطفل ويكون أخطر عندما يمار غة جنسية أل استخدامأو األفالم اإلباحية على الطفل أو 

 . (02)رحمة بنت على الغامدي. ص: بشكل المالمسة والمداعبة على الضحية 
 

 : تعريف التحرش الجنسي -20
عرفه معجم الوجيز: حرشه حرش خدشه. وحرش الصيد= هيجه ليصيده , والشيء الحرش وحرش 

 (022ص: ,0991ز, معجم الوجي)بينهما أي أفزد بينهم تحرش به 
 (001ص: 0919منجد الطالب,) أصطادهأي  وتحرشاعرفه معجم منجد الطالب : حرش. حراشا. 

أن التحرش الجنسي بالطفل يلحق به الضرر ومن بينهم *غريفين غروس*  اتفقواإن أغلبية العلماء 
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 التي تلحق الضرر بالطفل : الكالسيكيةيضع قائمة لخمس معايير للتحرش 
 إللحاق الضرر بالضحية ولتوليد القلق بالمنزل . مطاردةاليصر على  -
 .وجها مع الضحيةل يكون وجه -
 . اللفظيالضحية ال تشجع المضايقات من خالل العدوان  -
 .المألوفة االجتماعيةيحدث التحرش في الفئات  -
 (Michéle .p20)  المتحرش أقوى من الضحية . -

مع بين القول والفعل وأنه يحمل معنى الخشونة أو يتضح مما سبق أن المعني اللغوي للفظ التحرش يج
 .الخفيف االعتداءأو  والترقيمالتهييج 

الطفل جنسيا من  استغاللهو عبارة على باألطفال إجرائي  التحرش الجنسيمفهوم  أنأيضا نرى و 
 .خالل المالمسة والمداعبة حيث أن المعتدي يكون أكبر سنا من الضحية

 
 :نسيتحرش الجأنواع وأشكال ال -20

 :من أنواع التحرش الجنسي هي
وهو نفسه مفهوم التحرش الجنسي لكن هنا يحدث داخل األسرة  التحرش الجنسي بالمحارم : -

 وتكون بين طرفين تربطهم صلة الدم أو الفرابة والتي يحرم في اإلسالم الزواج فيم بينهم .
حيث  لالنحرافتي تدفع بالمنحرف بينما يرى *ميرتون* أنها نتيجة الضغوط التي يمارسها المجتمع وال

مة والوصول وك غير أخالقي بين الوسائل القائسل انتشارضحية مما يؤدي إلى  انحرافهيكون نتيجة 
 (02)مديحة أحمد: ص .األهداف  إلى
في ربع العمر ال  ليزالونوهو التحرش باألطفال الصغار الذين  التحرش الجنسي باألطفال: -

ين كسبيل اللعب الحلوى وقد يأخذ هذا األمر ين إال يفكرون إال في أمر لحياة وال يفقهون شيء في ا
 (1. ص: مقدمة كيف نحمي طفلنا من التحرش . )منلتحرش بهم

ذا كان أطفال أقل من  مراراحيث أن المتحرش يقوم بتهديد الطفل  وتكرار بعدم البوح واإلفصاح ألحد وا 
ر اللعب ويتم ذالك في وقت تغييب رقابة الوالدين خمس سنوات يتم إقناعهم أنه مجرد لعب وتبادل أدوا

 مما يفصح للمتحرش تكرار عمله كلما أتيحت له الفرصة ذالك .
وأشار علماء النفس أن مثل هذا النوع من العنف غالب مايحدث على يد األقارب أو أقرب الناس 



التحرش اجلنيس                                                                                               الفصل الثاين  

 

 

 

21 

 

  

 . بالعائلةالمحيطين 
داث ودار األيتام والتربية والتأهيل مؤسسات إصالحية لألح يك األطفال الذين يودعون فكذال

هدف سهال بسبب  باعتبارهموالمستردين في الشوارع كلهم يتعرضون ألبشع أنواع التحرش الجنسي 
 وجهلهم بحقوقهم * هنا تغتصب الطفولة في لحظة ثقة*  وصغر سنهمفقرهم 

ق ويطلق التحرش و لمراهألغ إلشباع الرغبات الجنسية لبا استخدامهوالتحرش الجنسي بالطفل هو 
بتعريضه لمشاهدة الفاضحة أو الصور  وذالكعمد.الجنسي على كل من إثارة يتعرض لها الطفل عن 

مالمسة أماكن الجنسية أو العارية أو غير ذالك من المثيرات كتعمد مالمسة أعضائه التناسلية أو 
 . (20)دراسة حول واقع التحرش في قطاع غزة :ص:.معينة من جسم الطفل

المنتشرة تحدث داخل مكان العمل أو  الظواهرهي من  رش الجنسي بالمرأة العاملة:التح -
سعات  وامتدادخارجة عند مغادرتها ويكون ذالك نتيجة تفاعلها المتكرر مع الرجال في بيئة العمل 

 (02)مديح أحمد .ص  الحميمة اتجاهالعمل مما يدعم شيء العالقة بين الجنسين وتطورها في 
هو عبارة عن إرسال رسائل تنص عن قول مليء جنسا إثارة  سي عبر األنترنات:التحرش الجن -

أو طلب إلقامة عالقة جنسية مباشرة أو يكون التحرش عبر األنترنات بإرسال رسائل مغازلة عبر 
والفيبر أو اإليمو أو المسنجر أو األنستٌيرام أو سناب شاب أو  الوات ساب االجتماعيمواقع التواصل 

ولو تطورت  مواقع التواصل . الهدف واحد هو إثارة الطرف األخر لكن يكون عن بعد غيرها من
 .العالقة ألصبح عن قرب

أو المالمسات  كن باأللفاظ: يحدث هنا بالتحرش الجامعية  اإلقامةالتحرش الجنسي في  -
باشرة أو الجامعية أو في صفوف اإلطعام وذالك بالمالمسة أو المغازلة الم قامةإويكون داخل ساحة 

أو  ببناتوهذا النوع من التحرش في اإلقامة الجامعية سواء  فيديوهاتاإلغواء بالمفاتن أو إشعال 
 ..الذكور يخلق نوع من الشذوذ المثلي

هو التحرش هنا يكن غالبا باأللفاظ أو  التحرش الجنسي في الشارع أو األماكن العامة : -
 ا من التحرش الجنسي باأللفاظتشر في مجتمعنا حاليمحاولة مالمسة الضحية عن بعد وهو أغلبه ماين

 .يرجع سببه لتعري اللباس ونقص التوعية 
 ومن أشكال التحرش الجنسي أيضا :     
 :أشكال التحرش الجنسي والتي منها طبيعة التحرش الجنسي تجعلنا نقف على عدت اختالفإن 
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 .سلوك لفضي : يتضمن التعليقات واأللفاظ والفكهات الجنسية  -
 .تضمن التغيرات الجنسية العدوانيةسلوك جنسي غير لفظي: ي -
عن الجسد إلى المعانقة سلوك جنسي جسدي : ويتضمن عدد من السلوكيات تبدأ من التكلم  -

 (michel : p25)المالمسة وتكرار ذالك ألى فعل التحرش أو الغمز بالعين أو البصبصة  يتلا
السلوك الجنسي المعتمد على ’ األلفاظ الجنسية التعليقات الجنسية اللفظية مل: النكت و    -

 اللمس .
 فقد صنف أشكال التحرش الجنسي حددتها فيما يلي :  *ماري فرانس*أما 
 .سلوك اإلغواء -
 الجنسي. االبتزاز -
 الجنسي الغير مرغوب فيه . االهتمامإبداء  -
 .التكلف الجنسي -
 .الجنسي االعتداء -
حول التحرش الجنسي في المدن الصغيرة بنيوزيلندا  * *جوكلين أعدتهاومن خالل الدراسات      

 رئيسيين هما :  ذهبت إلى أن التحرش الجنسي يأخذ شكلين 
وهو شخص يطلب من شخص التحرش الجنسي الظاهر ك من خالل الطلب المباشر بالجنس  -

 .جل يطلب من إمرأة بإقامة الجنس معهاإقامة الجنس م
المتحرش بعينه ببعض أفعال لتحرش الجنسي البسيط التحرش الجنسي القهري ك وفيه يقوم  -

 .وقهرهم وليس بهدف جنسي بحد ذاته ضد المتحرش به بهدف تخويفهم

 بينما يصنف البعض التحرش الجنسي من حيث مكان حدوثه إلي:  -

 التحرش الجنسي داخل األسرة وينتشر فيه زنى المحارم.  -

 مل والجامعة والشارع التحرش الجنسي خارج األسرة وينتشر فى مجاالت الع -

وكما يوجد أنواع التحرش الجنسي يوجد أيضًا أنواع المتحرش وقد صنف المتحرش إلى ثالثة  -
  أنواع تتمثل فى:
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 المتثالوهو المتحرش الذي يملك السلطة بهدف الضغط على ضحيته  المتحرش السلطوي: -
يط العمل أو التعليم أو قد يكون أوامره وينطبق هذا النوع علي الرئيس والمرؤوس سواء كان ذلك في مح

 أيضًا من قبل رجال الشرطة علي المواطنين أو المتهمين.... إلخ. 

تدعمها ثقافة بعض  والتي الذكريةوهو المتحرش الذي يستخدم بعض القيم  :الذكريالمتحرش  -
 هوذكورتفهو يحاول أن يمارس التحرش فقط إلثبات هيمنته  الذكريالمجتمعات حيث سيادة الجنس 

 علي الجنس األضعف.

وهو المتحرش الذي يسعى إلى تحقيق أهدافه الجنسية دون أي المتحرش ألهداف جنسية:   -
تمييز فهو ال يحدد ضحاياه ولكنه يرى أن أي أنثى يمكن من خاللها ممارسة ما يريد من أمور جنسية 

ل هذا النوع من دون أي اعتبارات من أي زمان أو أي مكان فهو يرغب فقط في إشباع لذته ويفض
المتحرشين ضحاياهم هم غرباء عنهم ولذلك فهم يفضلون ممارسة التحرش في األماكن العامة 

 (Rose. 2004.p04 )والمواصالت العامة واألسواق.

 :وهنا أشكال أخرى لتحرش الجنسي هي
 التعمق في السلوك الجنسي . .1
 عبارات ذات طابع جنسي . .2
والتضعيف  االبتزاز قصدو المالبس أو تركيبة الجسم تعليقات مهينة حول المظهر والشكل أ .3

 لتسهيل التحرش .
 التلطف بنكت قذرة . .4
 القيام بإشارات جنسية . .5
 (09ص:  ,.)خديجة عباد توجيه ألسلة جنسية  .6
 وصف حول خبراتها الجنسية . .7
عبارات النداء أو المخاطبة مثل : ياعسل , ياحبيبي , ياعزيزي , دون ضرورة  استعمال إساءة .8

 ذالك في الحديث .
 دون داع . لالحتكاكإللتساق الفيزيقي الغير ضروري مثل : اللمس أو إ .9
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 كشف العورات أمام الضحية . .11
 (020, ص: )عبد الرحمان محمدالفيزيقي أو الجنسي . االعتداءالهجوم أو  .11

 
 :أسباب التحرش الجنسي  -21

 :سي عن األطفال هوأن أسباب التحرش الجن
نية الخلقية وغياب منظور األسرة عن القيام دورها األساسي في التربية عن القيم الدي االبتعاد -1

بالغة  اقتصاديةنحوى جمع أكبر عدد ممكن من المال في ظل ظروف  واتجاههاوالتنشئة الصحية 
 .الصعوبة

 الجامعية . والمعاهددور التربية والتعليم في المدارس  اختفاء -2
المساحات الرياضية التي  واختفاءب البطالة المتفشية الفراغ الهائل الذي يعاني منه الشباب بسب -3

 .ول هذه المساحات إلى مقالب قمامةيفرغ فيها الشباب طاقتهم وتح
 .ية التي تفرز مجرمين إلى المجتمعتنامي ظاهرة عشوائ -4
 .لتحرش الجنسيا ارتكابتعاطي الشباب المخدرات التي تفقد الوعي وتحدث  -5
 ج وتفشي ظاهر العنوسة .سن الزواج وتكاليف الزوا ارتفاع -6
 قيم الرجولة والشهامة والنخوة . واختفاءسلبية المجتمعات العربية  -7
 (011حوار في مجلة العدد , فاديه).واألخالقيةالفضائيات والمواد التلفزيونية اإلباحية  انتشار -8

 :كما أن هناك أسباب أخرى
 .ة الصغارال في مختلف األعمار خاصنقص التوعية الجنسية المطلوبة لألطف -9
 .من طرف األهل  المواضيعالتكتم على هذا الجانب من  -11
 .ا األطفال مما يجعلهم فريسة سهلةالتي يتميز به االستطالعحب  -11
الذي قد يدفع العائلة إلى أن ينام كل أفراد أسرتها مع بعضهم من ذكور  االقتصاديالعامل  -12
ناث  .غرفة واحدة يف وا 
 .غير أمنة في أماكنإرسال األطفال بعمر صغير إلى العمل  -13
 .االتصالعدم مراقبة الوالدين لما يشاهده أطفالهم عبر وسائل اإلعالم أو مواقع  -14
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 .األوالدالتصرفات الجنسية التي قد يمارسها الوالدين في حضور  -15
 .أو المشاكل النفسية للمعتدي االنحرافات -16

 أثار التحرش الجنسي : -21
البعض إلى أمراض نفسية، فبحسب  لعل تفسير التحرش الجنسي على األطفال، أرجعه

و يوجد لدى بعض الراشدين ميول مخفية إلدراك األطفال، كمواضيع لإلثارة الجنسية.  باالعتداء"فرويدا"
ن نظام القيم االجتماعية يفرض على مثل هذه الميول الحظر التام، مما يؤدي إلى كبت معظم هذه  وا 

و مريض نفسيًا )سيكوباتي(، ألن في ذلك خرق لكل الميول. فيما يفسره البعض اآلخر بأن الفاعل ه
 االجتماعية والمعايير النفسية.القيم والقوانين 

حصره في هذا المقال ولكن  يمكن التتعدد المضاعفات الجسدية والنفسية للتحرش الجنسي بما  
سنحاول تلخيص مثل هذه المضاعفات بشكل سريع حتى نلمس عن قرب مدى التدمير الذي يسببه 

فاألعراض الجسمية وهى األقل تدميرًا واألسرع التئاما تشمل  ذا التحرش في روح الطفل قبل جسده،ه
االلتهابات الناشئة عن االعتداء، التي لم تعالج في الوقت المناسب نتيجة الخوف والخجل الذي يزيد 

التي تنشأ في  من معاناة الطفل، ناهيك عن االضطرابات المعوية التي تصيبه، فضال عن االلتهابات
األجهزة التناسلية، والنزيف الذي ربما يحدث في المناطق التي تعرضت لالعتداء،أما اآلثار النفسية 
األخطر فيلخصها علماء وأطباء النفس في نقاط أهمها الشعور بالذنب الذي يسيطر على الطفل، 

لنفسية جميعها التي من واتهامه لنفسه بعدم المقاومة، وهذا الشعور هو أبو الكوارث والمصائب ا
الممكن أن تصيبه الحًقًا ما لم يتخلص منه، والغريب أن المجتمع يساهم في تأصيل مثل هذا الشعور 
وتأكيده عن طريق نظرته إلى ما حدث للطفل المعتدى عليه بأنه فضيحة هو مسئول عنها، ناهيك عن 

لبته بالسكوت، خاصة إذا كان توبيخ األسرة له التي من المفترض أنها مصدر األمان له، ومطا
 المعتدي من أفراد العائلة، وهذا كله يجعل الطفل يفقد الثقة في نفسه وفي أسرته.

تقول الدكتورة في علم االجتماع )رجاء مريم( في جامعة دمشق، متسائلة عن النواقص في القوانين 
ءات الجنسية لألطفال، وهو والخطط الحكومية للحد من هذه الظاهرة: إن السفاح هو أحد أشكال اإلسا

من حيث المفهوم التقليدي العالقة الجنسية بين أقرباء الدم، كالعالقة بين األهل واألطفال أو بين 
 اإلخوة واألخوات.
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ربما تكمن الخطورة في جرم السفاح أن المسيء جنسيًا يفترض به أصاًل أن يكون وصيًا على الطفل 
 الراحة والطمأنينة. أو حاميًا له ومصدرًا لشعور الطفل ب

أما أشكال االستغالل الجنسي فبعضها ال ينطوي على أي احتكاك جسدي، فهي تكون من خالل 
األحاديث ذات المحتوى الجنسي الفاضح واألفالم اإلباحية وما شابه ذلك، وبعضها اآلخر عند 

 االتصال الجسدي المباشر بالطفل. 

علق باالستغالل الجنسي لألطفال: حسب صفات الطفل، وقد أفرد الباحثون عدد من العوامل التي تت
 :اآلثاروبالعموم يوجد نوعان من كالعمر والوعي ودرجة الحساسية. 

في األعضاء الداخلية من ية عالية كالجروح والكدمات أو أذوهي جسدية وانف نتائج مباشرة -
 جسم الطفل، والنتائج االنفعالية كمشاعر الرعب، القلق، العجز، الغضب.

وهي اآلثار الالحقة لالستغالل الجنسي، تضم آثارًا انفعالية ومعرفية  تائج غير مباشرةن -
واجتماعية، كظهور حاالت من القلق واالكتئاب وضعف القدرة على ضبط االنفعاالت والشعور بالذنب 

انهم في والخجل الشديد. ويكون هؤالء األفراد شكوكين وقليلي الثقة بأنفسهم، وغالبًا عدوانيين مع أقر 
المدرسة، ومع أفراد أسرتهم في حياتهم عند سن الرشد. وكذا بعض األعراض الجسدية كانعدام القدرة 

 على التبول، مع احتمال التعرض ببعض األمراض المعدية الجنسية.

وتشير التقارير أن النساء اللواتي خبرن في طفولتهن عنفا جنسيًا تظهر عليهن اضطرابات صحية  
ة، مثل االكتئاب العميق والقلق المزمن واالضطرابات الجنسية واآلالم الحوضية وآالم ونفسية متعدد

 الجهاز التناسلي وأفكار انتحارية.

)مما هو جدير باإلشارة هنا، ويعكس قصورا في الجانب القانوني )في حالة معالجة ِسَفاح المحارم  
أُن االغتصاب من الغرباء جناية بينما واالستغالل الجنسي لألطفال، يعتبر القانون ببعض البلدان 

 . ( 21/20,ص : 0229د. السيد نجم,ِسَفاح القربة جنحة . )

 وهناك أثار أخرى مترتبة في :

 أثار عامة : -0
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واألمراض  باالكتئابوالشعور باإلحباط واإلصابة  االضطهادمثل عقدة المشاكل العاطفية : -
وبين العنف والعدوانية وقد تكون برودة عاطفية أو  يةواالنطوائالنفسية األخرى المزحومة بين السلبية 

سواء الذكر  هياجنابرودة في الجماع أو عدم اإلحساس بعملية الجماع أو قد تصيب من ناحية أخرى 
جنسي وقد ال يتشبع الضحية بعد الزواج بموضوع واحد مما يجعله  بهيجانلهم  يظهرأي  األنثىأو 

 العادة السرية . ظهورذروة أو مواضيع للوصول إلى ال عددتيتعدى 
وضعف التحصيل  االجتماعي هابوالر  االجتماعيعدم التكيف :  االجتماعيةالمشاكل  -

 . جماعيةإثابتة والتهرب من من إقامة عالقات  اجتماعيةالدراسي وعدم إقامة عالقات 
أو الرجال هذا األثر بعد الزواج سواء النساء  يظهرالفشل في التعامل مع األبناء مستقبال :  -

وذالك نتيجة الخوف الزائد على أبنائهم والقلق من تعرضهم لنفس التجربة المؤلمة مما يفقدهم حسن 
التعامل مع أبنائهم وخاصة إذ لم يتم المعالجة فقد يفقدهم قدرتهم على التعلم من تجربتهم التي باتت 

والبسهم ثياب الحرص الشديدة  كابوس لم ينتهي مما يؤدي فقدان قدرتهم على التربية سليمة كبنائهم
 أوالدهم . تنشأوالمتشددة على أطفالهم الذي قد ينعكس سلبا في 

عدم الثقة بالناس خصوص عندما يكون الجانب  حتى يؤتيللذات :  واالحتقارالشعور بالذنب  -
 فهي تصبح في محل بأسرتهمالضحية  استقراروعند  الزواجهذا األثر خاصة بعد  يظهرمن المقربين , 

السيطرة مما يجعلها تمنع منعا بات مخالطة األقارب وبدون سبب واضح ألوالدهم أو لطرف األخر 
 وهو الشريك .

 وذالك نتيجة اإلضطربات النفسية والمتراكمة .قد ينتج نوع من الوسواس القهري : -
 أثار خاصة باإلناث :  -0
الشعور بالذنب , والوقوع في بعد من دوامة  وما يتمالمشاكل النفسية كممارسة العادة السرية ,  -
 الجنسية . اليقظةأحالم  اسر
الوسواس بأثر التحرش بالبكارة والخوف من الزواج أو من الفشل فيه أو من أثر إدمان العادة  -

 السرية على الحياة الجنسية بعد الزواج .
خر أمرهم وعدم تفهم الطرف األ انكشافالرهاب من الزواج أو اإلقدام عليه وذالك خوف من  -
إال ناتج عن وسواس بأنها غير عذراء إلى النفور التام من  ما هوعدم عذريتهم وذالك  انكشافأو 

الجنس أو كره الممارسة الجنسية مع الرجل وخاصة المداعبة الجنسية مما يترجم بحالة نفسية تنتاب 
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اإلغماء دو أن الفتاة حين يتقدم إليها خاطب مثل الشعور بأعراض مرضية أو فقدان الشهية أو حتى 
 التستطيع إخبار أحد بالسبب الحقيقي لتلك األعراض .

الشعور بالحرمان العاطفي ومن الرغبة في اإلنجاب بعد فترة من رفض الزواج منا يؤدي  -
ومية أو العمل الزائد الناس واإلهمال في الحياة الي اختالطفي تجنب  يظهروالذي  االكتئابألعراض 
اقة والشكل مما تزداد األمور تعقيدا على النفس ليس لمجرد العنوسة لها بل هتمام باألمور األنوعدم ا

 ألن الجاني أفلت بجريمته .
الفشل في الحياة الزوجية : خاصة ليلة الزفاف نتيجة الخوف النفسي المرافق للعملية الجنسية  -

لشعور باإلثم أو المشابهة المداعبة بمداعبة التحرش الجنسي في الصغر , إلىى جانب الخوف أو ا
 لعدم مصارحة الزوج .

عادة إن التحرش الجنسي بالفتات يصيبها أزمة نفسية وتزداد عمق هذه األزمة كلما كان  -
المتحرش بالفتات قريب منها هنا األزمة تكون ساحقة وخاصة إذا كان المتحرش أحد الوالدين أو أحد 

, حيث تشعر الفتاة أنها فقدت كل اإلخوة , ويضاعف من حجم األزمة أن يقف األخر موقف سلبيا 
 مصادر األمان في حياتها قد أصبح مصدر للتهديد .

وتزداد معانات الفتاة إذ عرف أحد أو المجتمع بذالك ويبات ينضر إيها نضرة أنها خاطئة مع  -
 ذنب لها في ما حدث لها في طفولتها . أنه ال
 أثار خاصة بالذكور :  -0

رض للتحرش فهنا قد تكون المشكلة أكبر ففي مجتمعنا يعلم الذكر بالنسبة للطفل الذكر إذ كان قد تع
يتألمون الرجال  , الرجال الكن مثل الرجل تبكي ال: أالمه مثال يعبر عن مشاعره وعواطفه و أن ال

 ....يخفون أالمهم
 يرغب بالكالم وبالتالي و هذه العبارات الطفل الذكر إذ تعرض للتحرش الجنسي في الصغر فقد ال

المشكلة تبين أن الطفل يكون ضحية دائما  استقرارتالي فقد يجعله أقل عرضة للشفاء فمن خالل بال
تقل على التي تتعرض لها األنثى ومن  التي يتعرض لها الذكر ال اآلثاربغض النضر على جنسه ألن 

 عند الذكور : تظهرالتي  اآلثارأهم 
 الجنسية  اليقظةفي أسر أحالم المشاكل الجنسية : كممارسة العادة السرية والوقوع  -
 (.www.apa.org)القهري .  الوسواسالجنسية إلى نوع من  االضطرابات الشذوذ الجنسي و -

http://www.apa.org/
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المشكل األكبر في التحرش بالذكور قد يتحولون إلى اللواط والشذوذ الجنسي أو نوع من أنواع  -
 . المثلية الجنسية رباختصااألطفال الصغار أو  اشتهاء

الجنسية  االنحرافاتفي  لالستمرارففي كثير من التحرش باألطفال الذكور يكون هو مقدما بنسبة كبيرة 
وأغلب المثليين  معظمإلى اللواط وهو ما أثبتته الدراسات النفسية على الجنسية المثلية أن  واالتجاه

 في الصغر .الرجال كان لهم تاريخ حالة  أنه تعرض لتحرش الجنسي 

إلى األفراد من نفس الجنس يترافق غالبا الكراهية الشديدة  الضادوهو تدريب مستمر يدعم الميل 
للجنس األخر على خالف الفطرة اإلنسانية السوية حتى أنه في بعض الحاالت يستمر الشذوذ حتى 

ذا  عليها الطالق دون األمر فقد يؤدي إلى تعذيب الزوجة أو تهديدها أو رمي  انكشفبعد الزواج وا 
 سبب واضح في المحكمة أو اتهامها بالخيانة .

نفسي  اضطرابإن التحرش على الطفل يسبب له ضرر على المدى الطويل والقصير والتي تسبب له 
ومن  اجتماعي حتى في وقت الحق في حياة الطفل ونتكون هذه األمراض بشكل نفسي أو عاطفي و

 :أخرى اآلثار

 النفسية :  اآلثار 
 إلحباط.ا -
 . االكتئاب -
 .اليقظةبأحالم  واالنشغالنوبات من الرعب والكوابيس   -
 الشعور بالذنب أو العار أو أوجاع في الرأس واألرق أو فقدان التحفيز . -
 مشاكل المعدة أو األكل الزائد والزيادة في الوزن . -
حسن السيطرة و القوة وفقدان  عدامبانالمعتدي أو الشعور  اتجاهالشعور بالخيانة أو العنف  -
 .ضغط الدم ارتفاع
 فقدان الثقة بالنفس وعدم تقدير الذات . -
 وتوتر والقلق من جراء الصدمة . واالنطواءعن المجتمع  االنعزال -
 ومحاولة ذالك مع إضطربات عصبية دائمة . االنتحارجانب أفكار   -
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 سوء التعامل. -
 العاطفية :  اآلثار 
 ية .رفض وعدم قبول الضحية العالقات العاطف -
 برودة عاطفي أو عاطفة مبالغ فيها أو لديه حب كبير غير معتاد تحمله داخله . -
 يصدر منه من السلوك جيد  غير واضحة كرفض الطفل التعليقات اإليجابي على ما سلوكيات -
 عدم حب الذات . -
 عدم النضج العاطفي . -
 السلوكية : اآلثار 
 .بح الضحية ودود بشكل مفرطقد يص -
 لة.يثور وينزعج بسهو  -
 الهروب من المنزل . -
 .مشكالت مفاجئة -
 السلوكيات العدوانية المنحرفة . -
 تعمد إذاء الجسد وخاصة األعضاء التناسلية . -
 .م المشاركة في النشاطات المدرسيةوعد االنسحابالسلوك السلبي أو  -
 تورط الطفل في مسالك إنحرافية ضد أبناء صفه . -
 .تعذيب النفس -
 القسوة على الحيوانات . -
 إلى جانب السرقة. االنحراف ريمة والج -
 (www.Enarb.com.)للكذب  تستدع الكذب في أور قد ال -
 المعرفيةؤشرات مال : 
, أنا ضعيف أنا ال ميم أخذ مبدأ الكل أو الشيء مثال: )ال أثق في أحداإلفراط في التع -

لمجامالت األخرى في الحياة التي كان أدائه ....( مع تجاهل كل اشخصيتي غير مناسبة أستطيع,
 فيها .
ذا قدم له أحد  لذات إيجابياتعدم تقديم  -  يضن أنه يرغب منه الجنس فقط  إيجابياتوا 

http://www.enarb/
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 لتحرش ( تعرضهالقفز إلى النتيجة :) سيكرهونني إذا عرفوا أنني  -
 : ) لن أكون قادرا أبدا على توجيه حياتي بطريقة سوية (.تضخيم األمور -
: ) البد أنني كنت أنا المسؤول عن الجنس عندما كنت صغيرا ألنني سكتت  ألعزاءاسوء  -

 األمر (. اراستمر على ذالك وقد 
 : ) كنت أتني لو لم يحصل ذالك(.تعبيرات التمني -
 .(www.malesurvivor.orgتشويه الهوية الجنسية لدى الضحية .) -
 
 لجنسي في القانون : التحرش ا -20

 01/21نص قانون العقوبات بالجزائر على جريمة التحرش الجنسي بعد المصادقة على القانون 
 :المعدل والمتمم 0221نوفمبر  02 المؤرخ في

الجزائري وحتى العالم أين نصت عليها كجريمة ألول ريمة جديدة على التشريع الجنائي فهي بذالك ج
األمريكية  فهذه جريمة مقارنة بجريمة أخرى التي نالت نصيبها من البحث مرة في الواليات المتحدة 

كاليات القانونية تطرح الكثير من اإلش وال تزال تزال تطرح الكثير من اإلشكاليات القانونية ال والتحليل و
ل , من أج اآلفةيعاني من هذه  على فقهاء القانون في العالم العربي الذي كثير ماتزال غامضة  وال

على ذالك اإلطناب في تعريف التحرش الجنسي وفي تقنية العقوبات الجزائرية نص المشروع الجزائري 
 التحرش الجنسي في: 

 :والذي نص 0221-00-02فيالمؤرخ  21/01: مكرر من القانون 00المادة 
ى دج إل51111يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

أمر أو اإلكراه عن  إصدارأو قرية عن طريق دج كل شخص يستغل سلطة وظيفة أو مهنة 111111
)لقاط لرغبة جنسية في حالة العود تضاعف  االستجابةضغوط عليه قصد إجباره على  بممارسة 

 ..(01مصطفي , ص: 
قصى للغرامة ، حيث تم رفع الحد األ2116ديسمبر  21المؤرخ في 23/16من القانون رقم  02المادة 
 (0209-مارس-20: األربعاء )مجلة الشروق الجزائرية دج . 200000دج إلى  100000من 

 

http://www.malesurvivor.org/
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 التحرش الجنسي في اإلسالم: -21
تناولت الشريعة اإلسالمية التحرش الجنسي وذالك في الكتاب الكريم * ال يأتيه الباطل من بين يديه 

منم إيماننا  وانطالقوكذالك السنة النبوية .من غير حميد * صدق اهلل العظيم تنزيلوال من خلفه 
والسنة النبوية فإن التحرش الجنسي في الشريعة اإلسالمية جريمة أخالقية تمس جسد  بالقرآنالكامل 

بشكل مخالف للشريعة اإلسالمية الذي حفظه اهلل وأقر حمايته وصانه من شتي أنواع المعتدي عليه 
ألعين حيث يقول سبحانه * تعلم خائنة األعين وما تخفي عليه بداية من النظر خائنة ا االعتداء

 (009)محمد على قطب.ص: الصدور * صدق اهلل العظيم .
  :عقوبة التحرش الجنسي وفق للشريعة اإلسالمية 

الفقهاء سهم من أسهم إبليس لعنة اهلل عليه  وأعتبرهاالنظرة الحرام حرم الرسول صلى اهلل عليه وسلم 
تي بها التمعن التدبير في المفاتن المرأة والجسد والتدقيق في ذالك بدرة تثير شهوة ويقصد بها النظرة ال

 .األنثىالرجل وكذالك 
 بنييااإلمام الشافعي رحمة اهلل عليه: سألت وقيم سوء حفظي فأمرني بترك المعاصي وقال لي: يقول 

ي المرحلة الثانية هي الكالم إن العلم نور نور اهلل ال يهدي العاصي والمعصية هنا كانت النظرة وتأت
)محمد على قطبة إذ كان القول خادش للحياء  لألنثىيطلق عليه  وهو ماوهي محرما وفق للجريمة 

 . (190مرجع سابق : ص: 
قال تعالى } اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون{ *سورة يس: 

 *111ص  01األية 

ع و الفقه اإلسالمي لم يشر صراحة إلى التحرش الجنسي تحديدا، إال أنه تناول جوانب رغم أن التشري
و كرامته ، و انطالقا من هذا المبدأ   نظم إطارها الشرعي صونا للشرفكثيرة ترتبط بهذا الموضوع و 

إليه فان اإلسالم لم يهمل الثقافة الجنسية باعتبارها جانب مهم من جوانب حياة اإلنسان، إذ ينظر 
أو من قبيل الرهبنة، و الواقع أن اإلسالم قد عني به و وضع “ رجس من عمل الشيطان“البعض أنه 

له من القواعد و التوجيهات و األحكام ما يضمن أداءه لوظيفته في غير غلو و ال كبت و ال انحراف، 
هوة الفرج جبلية، و الهية و النبوية فالن شي دلت عليه الكثير من األوامر الو أما حفظ الفروج الذ

حفظها له حدود سنتها الشريعة فالمراد حفظ الفروج عن استعمالها فيما نهي عنه شرعا و ليس المراد 
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 حفظها عن االستعمال أصال و هي الرهبنة المدحوضة بأدلة متواترة المعنى.
ضمن تحقيق كما أحاط اإلسالم العالقة بين الذكر و األنثى بمجموعة من الضوابط و اآلداب التي ت

ب غض البصر عن فوضوية للعالقات بين الجنسين، فيجاألهداف السامية و تستبعد الممارسات ال
الجنسين يقطع اإلسالم الطريق على وسائل اإلثارة في النفوس البشرية، و بإيجاب اللبس الساتر حارب 

لمرة األجنبية حتى و التشريع أسباب الفتنة و في غير حاالت الضرورة يحرم على الرجال االختالء با
إن كانت ملتزمة باللباس الساتر، و هو ما تشير إليه أغلب التشريعات الوضعية و حتى الغربية منها 
في تحديد حاالت التحرش الجنسي، اذ تعتبر الخلوة بالجنس اآلخر في مكان مغلق داخل مقرات العمل 

 . سيمن غير ضرورة لذلك ركنا مفترضا في إقامة جريمة التحرش الجن
و مما ورد من اآليات ال بالنساء،و قد بين التشريع اإلسالمي الضوابط التي تنظم حاالت اجتماع الرج

يا أيها النبي قل  “/في قوله تعالى من سورة األحزاب 59اآلية القرآنية المشيرة إلى هذا المعنى، 
يعرفن فال يؤذين و  ألزواجك و بناتك و نساء المؤمنين يدنين عليهن من جالبيبهن، ذلك أدنى أن

-http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog).“كان اهلل غفورا رحيما
post_11.html 

 النظريات المفسرة لتحرش الجنسي:  -29
 وتأويالتواحدة إعطاء تفسيرات تعتمد المقاربات النظرية التي تناولت التحرش الجنسي وحاولت كل 

أن التحرش لجنسي ظاهرة مرضية لذاتها وال تتصل بالشذوذ  باعتباروتوقعات وبالتالي محاولة عالجية 
وتضمن أربع  1993* نشر عام *Aubut et collوقد جمع بين المقاربات في كتاب ’ الجنسي 
 مقاربات :

  المقاربة البيولوجية : -1
من التطور المعرفي ووسائل التقمص والبحث في محاولة لكشف إصابات  قانطالتكونت هذه المقاربة 

هذا التطور إلى ثالث مراحل أساسية هي ك مرحلة  انقسمعضوية وراء فعل التحرش الجنسي, 
السبعينات التي  مرحلةتحديد كرومزومات العدوانية, ثم التسعينات من القرن عشرين والتي ركزت على 

بالعلوم العصبية وتحديد بذالك  ارتبطتوأخيرا مرحلة الثمانينيات التي  نالهرمو تميزت بالبحث في 
 ثالث جوانب تفسيرية للظاهرة .

http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_11.html
http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_11.html
http://droit7.blogspot.com/2013/11/blog-post_11.html
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تفسير هذه الجوانب فعل التحرش الجنسي بوجود كرومزومات غير عادية أو  الجوانب الجنسية :
والالسواء  ءالسوا تتميزمختلفة  عيا ديةمعتمدة أو غياب كرومزومات , تحدث هذه الحالة حد أول 

أساسيين األول الجنسي وقد تحدد مركبين  لالعتداءجسدي أو مظهر سلوكية تجعل الشخصية مهيئا 
( زوج , ويمثل كل 23( كروموزومات الجنسية تتجزأ في )46( فكل شخص عادي يملك )xyyمركب )

بشكل ( xyفي ) ( المتمثل46) الكروم وزوميالزوج الثالث والعشرين الكروموزومات الجنسية , المكمل 
( xyy( )47( يشكل الجين األنثوي وبعض األشخاص لديهم جين )xx( )46الجيني الذكري والمكمل )

الخلوي وبالتالي أعتبر العلماء أن  االنقسام ي( زائد ناجم عن خطأ فyبمعني وجود كروموزوك )
 هي سمة ذكرية . كيف ذالك؟  العدوانية

( أول من أكتشف وجود رجل  Hanschka , islihara ; koepe ; sandbergكان كل من )
(xyy عام )أكد كل من : ) 1965بعد ذالك في عام  االكتشافاتثم تبعت  1961Mc. Clermont , 

Melville , Brittan  ) دراسة لمجموعة من ذوي النقص العقلي المحجوزين في المؤسسة بسبب العنف
زائد عن السواء , وربط ذالك الفعل اإلعتدائي  كروم وزوميأكدت الدراسة على وجود مرض والجرائم , 
( , ودلت المتابعات الطبية على وجود جديد ذكر مصاب بهاذ المركب y) كروم زوموزيادة  االنفجاري

العصبية الحركية أو إضطربات  كاالضطراباتاألشخاص عوامل مشتركة جسدية  هؤالءوقد أظهر 
ضطربات الكتا بة مما جعلهم بحاجة لتربية خاصة , تؤدي هذه العوامل اللغة )لدي العينة المدروسة( وا 

 واالتجارأيضا في بعض العوامل النفسية كنقص النضج النفسي  اشتركواإلي سوء تقدير الذات كما 
في عالقتهم مع  مع عجز عن تأدية الدور الذكري االجتماعيةوضعف القدرات  االنفعاليةوهشاشة 
 cubut et coll. pageإال إذا تواجدت مع مرض عقلي ) شاذة الجنسية السلوكياتوغياب كال المرأة 

30) 
 لدى االنفعاليةوعليه أصبح تواجد سلوك عدواني وبنية جسدية قوية ونقص عقلي مع ضعف المراقبة 

( يتواجد لدى الذكر , x) كروم وزوم بحيث( klinefelter( المعروف بمركب )xxyاألشخاص ذوي )
م من طرف   1942الخلوي , هذا المركب سجل عام  االنقسامفي ينجم أيضا هذا المرض عن خطأ 

(klinefelter( يتكرر من )مولود ذكر1/511) ( ويتم 1/1111إلى )ذالك عموما منذ النضج  اكتشاف
نة ادمع زيادة دهنية أنثوية ونزعة للبوبداية بروز الدالالت الجنسية فيظهرون قو ة بدنية وذكورة متطورة 

إضطربات اللغة الكتابة ,  أيضا إضطربات عصبية كالتخلف العقلي و وتظهر مع خصيتين صغيرتين
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في  االستقراروضعف والحساسية للقلق وعدم  واالنغالقعلى مستوى النفس يظهرون عدم النضج 
صعب جدا , ونقص في الرغبة وفي النشاط الجنسي ولديه إرتفاع في  اجتماعيالطبع مع تكيف 

 Berch et Mcم الباحثين ) 1991لممتلكات حسب ما سجله عام السلوك اإلجرامي  خاصة ضد ا
cauley) الكروموزومية بنوعه يحدث إضطرابات في صورة الجسد والهوية الجنسية  االضطرابات. 

الجنسي , نعلم جميعنا أن النمو والنضج  االعتداءفي  الذكري الهرموندور  يظهرأين  جوانب الغدد:
 الغددية  اإلفرازاتفي مرحة النضج ويرافقها زيادة في  تظهربالجنس  االهتمامالجنسي للجسد وزيادة 

هرمون التيستيرون الذكري العادي وهو هرمون يرتبط بالسلوك الجنسي العادي من خالل نشاط 
 نتاجية الحيوانات الجنسية .ا  و   Stéroïdesالخصيتين في وضيفتي إنتاجية الهرمون الستيرويدية 

يد الفروق الجسدية ونمو جهاز اإلنتاج الذكرية ونمو المميزات الجنسية يؤثر نشاط الغدد على تحد
الذكرية الثانية والبنيية , ولها دور في العملية األيضية للعديد من األنسجة كالعضالت ولكليتين والكبد 

 ودورها األخر يخص الجهاز العصبي المركزي 
واني لدى الشخص العادي لكن لم يتم إشارة بعض األبحاث إلى عالقة التستيسترون بالسلوك العد
م على  1989( عام Gautier Smithالتأكيد من أية عالقة من خالل التجربة المخبرية , لذي سعى )

العمل على الليبيدو وعالقته بهرمون الذكورة وتوصلت الدراسات أن هذا الهرمون ضروري جدا 
ه غير ضروري .في غياب مثيرات شبقية لكن اليقظةالتلقائي خالل النوم أو  االنتصابللوصول غلى 

 تضحواتفترض مشاركة هرمون الذكورة ,  اإلنتصابية في اإلسهامات الجنسية االستجابةأما بصرية 
المجال أيضا دور هذا الهرمون في التحرش الجنسي غير محدد نضر المحدودية الدراسات في هذا 

قط  من المعتديين  جنسيا لهم إرتفاع في م أن قلية ف 1993( عام Pinardوأكد ) ومحدودية العينات
 هرمون الذكورة .

يحتاج إلى جهاز عصبي سليم ,  السلوكياتالسلوك الجنسي السوى كباقي  الجوانب العصبية :
والنورادرينالين  (Sérotonine( والدوبامين )Dopamine) وتتدخلل الناقالت العصبية كالسيروتونين

(Noradrénaline) ها في الهيبوتالميس وتتفاعل فيما بين. 
ثر الكحوليات والمخدرات خاصة الهروين والكوكايين على النواقل العصبية وتؤثر بالتالي على وتؤ 

السلوك الجنسي , هذا األخير ينتج حركة وتسهيالت أو منع مختلفة مكونات الجهاز اللمبي , كما 
يد من اإلضطربات العصبية حركة الكف على الجهاز العصبي, وقد أربطت العد الجبهيمارس الفص 
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ائل سمح بتطبيق مختلف وس لها بمختلف السلوكيات الجنسية وهذا ماالدماغية والخلل الوضيفي 
 المغناطيسي النوي. واالرتدادالعصبية والنفسية  راتاالختبكاالتشخيص على هؤالء األشخاص 

 
 : المقاربة النفسية التحليلية -0

على مفهومين أساسيين الالشعور والجنسية الطفولية من خالل  قامت الفرويدية  النظريةالمعروفة أن 
مراحل مرتبطة بمراحل شبقية )مناطق جسدية تحقق اللذة( هي المرحلة الفمية والشرجية والجنسية وقد 

 على مثبتنعود إلى مفهوم النكوص والتثبيت بحيث يبقي جزء من الطاقة النفسي مرتبط أو مستثمر 
 النمو .النكوص أثناء حساسية نقاط التثبيت ظواهر وتمثل .الجنسي لنفسيا النمو مراحل مرحلة من

 يحدث حلها عدم و المرحلة السابقة، صراع بحل موالية مرحلة إلى مرحلة من المرور يفترض السليم
 .المفهوم اإلكلينيكي في النضج عن نتحدث لذا بعد؛ فيما نكوصا
 ليتم السادية والشرجية الفمية و المبكرة الفموية ةبالمرحل الطفل يمر الجنسية المرحلة إلى للوصول
 اللتان الرشد ومرحلة القضيبية المرحلة تشمل التي الجنسية، المناطق أولوية إلى الجزئية الغرائز تجميع

 .الكمون مرحلة تفصلهما
 هالعدوان(اتجا /)الجنس المزدوجة  الرغبة على القائم األوديب بمركب يرتبط القضيبية المرحلة حل

 الخصاء عقدة عيش خالل من وللقتل  المحارم لزنا كاستفهام كبتها يتم التي الرغبة هذه .األبوين
 .الجنس نفس من األب الخصاء وتقمص قلق بمعنى وبالتقمص؛ بالقلق المرتبطة
 إلى النكوص الشاذ يتوجب على أين األوديب، مركب حل بعدم يرتبط الفرويدية النظرية حسب الشذوذ
 يفصل ما .جزئية غرائز تحكمه قبل جنسي نمط على مبني الجنسي نمطه ليكون دمة،متق مرحلة

 العصابي لدى الكبت ميكانيزم واستعمال لدى الشاذ الخصاء قلق حدة هو الشاذ عن العصابي
 والفعل والحلم المرضية األعراض خالل من إال الجنسية تعود الغريزة وال .منفصل دفاعي كميكانيزم
 اعتبر  لذا .جزئية غرائز وتحركها الشاذ لدى مكبوتة غير الجنسية ن الغريزةحي في الناقص،

(FREUD) للشذوذ السلبي المنظار هو العصاب أن. 
 والغرائز العدوانية واعتمد الجنسية قبل المراحل إلى التفسيرية النظرة تحولت (FREUD)يعد    

 ضد كدفاع و الجنسية للغريزة عالي كاستثمار (Lasexualisation)الجنسانية  مفهوم على الكثيرون
 ضد االكتئاب وتقاوم داللة الغرائز تمنح " ( بأنها ( KOHUT 1977اعتبرها  وقد القاسية، العواطف
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  (AUBUT, 1993.p26). "النرجسية التصدعات لترميم (incorporation) االستدخال رغبة وتشبع
 المشهد دور يؤكد فهذاالشذوذ  محرك هي األم عم العالقة باعتبار :الشذوذ و األولي المشهد 
 لنتائج أو األبوين بين الجنسي للفعل الطفل المباشرة مالحظة بأنه FREUDيعرفه  أيضا )الذي األولي
 الشعورية اتهامات مجموع ( بأنه1978) MC DOUGALLيرى  حين في والوالدة؛ كالحمل الفعل هذا

 هذا لدور أشار وقد األبوية الصور يخص فيما شخص لكل الفردية واألسطورةالجنسية  العالقة تخص
 MC DOUGALL :من كل االغتصاب و الشذوذ المشهد في

, 1972-1978-1980; CHASSEGUET-SMIRGEL, 1974; PETO, 1975; 
PASCHE, 1983; AUBUT, 1993; BALIER, 1988- 1996-2000) 

 و اإلهمال وقلق قلق الخصاء و حبال فقد وقلق صدمات ويحدث كصدمة، المشهد هذا الطفل يعيش
 للقلق العاطفية مكوناته بمختلف المشهد عيش هذا FREUD),1914والعجز  هدف دون من االستثارة
 وصورا معادلة جزئية مواضيع استدخال بالمقابل ويحفز عن الذات مستقرة تصورات تكوين يمنع والوله
 والغرائز االستثمار، سيئة الداخلية لمواضيعا وتصبح بدائي، أعلى أنا إلى إعداد تؤدي خطيرة أبوية

يستطيع  وال الكلي الموضوع ربط يستطيع ال الذي الشاذ مع يحدث ما هذا .حيادية العدوانية غير
 الغرائز العدوانية . عن الجنسية غرائزه تمييز أيضا يستطيع وال الجزئية غرائزه مجموع إدماج
 قلق واجه إذا إال ال يقبله الذي للجنسين التشريحي تالفاالخ من التأكد إلى الطفل المشهد هذا يوصل
 و .الجنسية الهوية لتكوين عنصرا قاعديا الجنسين بين االختالف تقبل ويشكل حاد، بشكل الخصاء
 بالقلق التحكم في أساسية وظيفة له السيناريو الشاذ " فان المشهد بهذا الطفل عالقة كانت مهما

 ال الشاذ ألن الجروح؛ ترميم وظيفة له كما "نفسه أو الشخص وضوعالم بتدمير يهدد الذي األصلي
 من نوعا جديدا يخلق أنه (AUBUT)يحدد  الشاذ السيناريو دور وفي .فقط الجنسية باللذة يرتبط

 النرجسية، الجروح وترميم التدمير القلق من نفسه بحماية للطفل يسمح أيضا جديدا وواقعا الجنسية
 .لمطلقةا القدرة وهم ويقابله
 أن يتكرر  يجب السيناريو هذا ألن األقل؛ على مؤقتا اآلخر في المطلق التحكم الشاذ يتعلم

MC DOUGALL ,(1978و ) و .االستفهامي حدة الضرر من ينقص أن يمكنه ال الحقيقي الفعل 
 الغرائز يحرك بالموضوع مرض للعالقة" هو الجنسي االعتداء مفهوم يحوي الذي فالشذوذ بالتالي
 AUBUT) )1973, 27البدائي القديم  األصلي القلق كذا و العدوانية و الجنسية
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 إلى يحتاج ألنه بالموضوع، مشبعة عالقة عن إقامة يعجز الشاذ ألن الذهان؛ ضد حال بذلك فيكون
 مجيء مع .كلي موضوع في الجزئية المواضيع عن تجميع يعجز كما .اآلخر في كلية التحكم

BALIER  فصل العنيفة، الجنسية والسلوكياتالجنسي  االعتداء عن األول لمؤلفه 1996 عام ونشره 
 األسبقية فيه تكون ذاته بحد قائما مرضا اعتبره الجنسي؛ الذي واالعتداء والشذوذية الشذوذ مفاهيم بين

 غبلو  بعدم غالبا ينتهي كونه ؛ الشبقية اللذة من القليل يحمل الجنسي الذي الفعل على العنيف للفعل
يعيش  الجنسي المعتدي .االكتئاب من أو االنفجار من األنا لحماية دفاعية الفعل محاولة ويكون .اللذة

 خالل من فيهتم BALIER 2008, 2000).) النرجسي في مرض وجود تترجم الحدود في هشاشة
 تدراسا في و .ساند ليكون كموضوع خارجيا الضحية موضوعا يختار لذا نرجسي؛ سند بتكوين فعله
 والضعف النرجسي الضعف لمواجهة دفاع هو الجنسي االعتداء فعل أن  األساسية الدراسة لهذه تابعة

 أالعتدائيالفعل  ويكون القضيبية، المطلقة للقدرة مثالي أنا على الهوية تصور يقوم بحيث في الهوية؛
 يمكن كما بينية،ال الذهان والحاالت سجلي في النفسي المشهد مقدمة على يسيطر شاذ دفاعي كفعل
 إعطاء صعوبة يؤكد مما البرانويا و المرضية كالسيكوباتية النفسية الوحدات بعض في يتواجد أن

 .الحاالت لكل واحد بنيوي تشخيص

  :السلوكية المقاربة -0
 واحد عامل من تنتج المنحرفة الجنسية فالسلوكات  BOND ET EVANS (1967)من  كل حسب
 BARLOW اقترح  سنوات بعشر ذلك يقوم أخر تفسيريا بعد نموذجا .رفةالمنح الجنسية االستثارة هو

ET ABEL 1976 )االستثارة زيادة من فقط تأتي ال المنحرفة الجنسية السلوكات أن فرضية ( على 
 االجتماعية الضرورية المهارة و المنحرفة غير الجنسية االستثارة في العجز من لكن المنحرفة، الجنسية
 MARSHALL, EARLS, SEGAL)من  كل اقترح 1983 عام .مالئم راشد يكشر  إلى للوصول

(DARKE, السابقين النموذجين على يقوم ثالثا نموذجا 
 مشبع نفسي توظيف أمام حواجز تشكل التي االجتماعية، المهارة في بالعجز االستثارة زيادة ويربط
 .المنحرف الجنسي وكالسل تحريض في سببا يكون قلقا يحدث مما الداخلي؛ المستوى على
 هذه من التأكد وتم المنحرفة، و السوية الجنسية السلوكات تعلم على تقوم السلوكية النماذج هذه فكرة

 خارجية لمثيرات الجنسي المعتدي تعريض تجربة خالل من السلوكيين من العديد طرف من الفرضية
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 مثيرات تقديم أثناء أنه إلى النتائج وتوصلت .االستجابات وتسجيل ضحيته نوع حسب كل جنسية،
 .بالكف تكون فاالستجابة عنف مثيرات مشاهد تقديم عند حين في االستثارة، استجابة تكون جنسية
 لدى المهارة هذه في نقص وجود فتأكد المرأة مع االجتماعية المهارة دراسة تم التجربة نفس وفي

 السيرورات يخص فيما وحتى .ساءالن مغتصبي بمقابل البيدوفليين لدى خاصة جنسيا، المعتدين
 المعرفية
 الجنسي، االتصال يخص جنسي مثير أمام المعتدين من وغيرهم البيدوفليين بين فروق وجود الحظوا
 كل واشترك غيرهم، عن للمغتصبين مميزة والمعرفية السلوكية الفسيولوجية االستجابات وظهرت
 . المشكل حل عن العجز في المعتدين

 
   :تماعيةاالج المقاربة -1

 العقلي والطب النفسي التحليل مدرسة اختصاص من الجنسية باالنحرافات االهتمام كان 1950 قبل
 القيم مفاهيم من انطالقا العنف بمفهوم االهتمام بدأ العشرين القرن من الستينيات بداية ومع فقط،

 من االهتمام وبدأ .عنيفة بقةط المسيطرة الطبقة أن فكرة وانتشرت المهيمنة، الثقافة بمقابل والمعايير
 االغتصاب وكان باألطفال، الجنسي والتحرش المحارم وزنا بالدعارة وروادها االجتماعية النظرية طرف
 بالجرائم مرتبطة كعناصر والعنف والفقر الكحول على اإلدمان وصنف اإلجرامية، الظواهر كباقي

 و وفهم الظاهرة، فهم لمحاولة الجنسي عتداءاال بظاهرة االهتمام بدأ النسوة الحركات ومع .الجنسية
 بذلك الجنسي االعتداء واعتبر .أيضا وبالضحية بالمعتدي والقانوني االجتماعي والتكفل الضحية عالج
 اديولوجبة النسوة الحركات تبنت .بها المرتبط العوامل وتحليل فحص المختصين حاول اجتماعية ظاهرة
 لهذا أساسية كقاعدة والمرأة الرجل بين المساواة وعدم الذكرية سلطةال في المترجمة المهيمنة الثقافة

 مخلوقا الرجل ومن له وتابعة للرجل خاضعة المرأة من االجتماعية األسطورة وصنعت االغتصاب،
 .ومسيطرا وقويا عدوانيا
 BROWNMILLER, 1980 ; QUINSEY, 1986, RUSH, 1981من  كل دراسة بينت
   CLARK ET) أن ألنه مقبول؛ والطفل الراشد بين الجنسي االتصال لنادرةا الثقافات بعض في أنه

LEWIS) االعتداء عن الدراسات معظم وضح 1983 عام .الجنسية للحياة أوليا طقسا ( يمثل 
 وهم .المحكومين و الموقوفين األفراد على تقوم كانت العشرين القرن من السبعينيات قبل الجنسي
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 فترة من بداية .العنف ثقافات نظرية يؤكد مما منخفضة، واقتصادية جتماعيةا مكانة من رجال عموما
 مجموعة على لإلجابة وسيلة إلى تحول الذي والمعتدي الضحية على موالية دراسات ركزت الثمانينيات

  :أهمها األسئلة من
 .والمعتدي الضحية بين والعالقة وساعته االعتداء كمكان الخارجية العوامل تحديد   - 
 الجنسي؟ االعتداء فعل في تؤثر أن يمكنها وهل الضحية شخصية تقييم  -
   عليها؟ لالعتداء قابلة جعلتها حياتية مرحلة أو وضعية في تتواجد كانت الضحية هل -
   
 توحي أو تجعلها سلوكات بأي تبادر ولم االعتداء قبل جدا عادية الضحية أن الدراسات هذه بينت وقد

 االعتداء العلمية الكتابات فصلت األخيرة سنة الثالثين خالل أنه النظرية ملخص .داءلالعت بحساسيتها
 المجتمع وانتقل .خاص دراسة مجال بذلك لتحتل اإلجرام، مجال عن واألطفال النساء على الجنسي
 اعنه الذنب هذا نزع إلى عليها االعتداء في األول السبب اعتبارها و الضحية على التهجم من تدريجيا
 مختلف وتحليل تحديد من االجتماعية النظرية وتمكنت .قضائيا متابعته و بالمقابل المعتدي وتجريم
 في المتمثل والعالج، الوقاية مجال بتحديد سمحت والتي االعتداء، في الموجودة االجتماعية العوامل
 خاصة المجتمع وتوعية سيالجن ولالعتداء الجنسية للحياة االجتماعية األسطورة الجنسية إللغاء التربية
 .األطفال

 :التصنيفية المقاربة  -5
 لمختلف الحقيقية الحاجات على لإلجابة, جنسيا للمعتدين التصنيفية النماذج من العديد اليوم يوجد

 الفرويدي النموذج هو للتصنيف نموذج أول كان .غيرهم و واالجتماعيين والطبيين النفسانيين الفاعلين
 الجنسية واللذة لإلشباع الموجه الجماع به يقصد الذي العادي الجنسي الفعل ابلبمق الشذوذ عرف الذي
 الذي .النموذج هذا واستمر المغاير، الجنس من عمريا مناسب شخص مع الفرجي اإليالج خالل من
 الفينومونولوجي النموذج برز والسبعينيات الستينيات فترة خالل 1950 عام إلى الالشعور على بني
 إجرائية تشخيصية عناصر نقص في تمثل منهجيا مشكال طرح لكن المعرفية، العملية على قام الذي

 ألن الشمولية ومشكل .الذاتية للعناصر المجال يفتح مما الحكام، مصداقية من التحقق ونقص
 فقط تصلح إليها المتوصل النتائج يجعل مما المعتدين؛ من (% 50 ) حولي إال يمس ال التصنيف

 .المدروسة العينة على
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 تدفع أساسية عوامل أربعة حسب المغتصبين تصنيف إلى التوصل تم :المغتصبين تصنيف 
 :هي الفعل إلى المرور إلى بالشخص

 ,CHEN, 1969  (GROTH, 1977)  1971من )  كل إليها أشار التي السلطة عن البحث:أوال
 يحسون رجال وهم .والسلطة الفحولة تأكيد عن يبحث الذي المعتدي منه ينطلق دافع ,وهو (1979

 يلجئون لذا معهم؛ حميمة عالقة إقامة عن وعجز خاصة النساء وأمام العامة الحياة في التكيف بعدم
نكار الجنسية قدراتهم الختبار وسيلة االغتصاب ويكون .الضحية إلخضاع القوة استعمال إلى  الشك وا 

 داخلي كتصدع المعاش بالفحولة  المرتبط النسبي
   GEBHARD RADA 1967و MC 1965إليه  أشار قد كان الوله، عن لبحثا:ثانيا

CALDON يمس الذي الصراع من حالة ويعيش عنيف الجنسي المعتدي أن على أكدوا بحيث 
 هو المعتدين من النوع هذا هدف .العدوانية الغرائز لنقل دفاعية وسيلة الفعل إلى المرور فيكون الهوية،
نقاص جرح  يكون ما غالباك و ذل عن للتعبير وسيلة مجرد هو الفعل و وتدميرها، الضحية قيمة وا 
 يحرك ما .العمل في مسئول مع أو العائلة مع كالشجار مثير بحادث يسبق وتلقائيا انفجاريا الفعل

 غير الضحية تكون ما وغالبا الغضب، من جدا قريبة الوله من حالة بل الجنسية، االستثارة الفعل ليس
 .معروفة

  (GUTTMACHER ET WEIHOFEN)إليها  أشار قد السادية، :اثثال
 االعتداء يرتبط .والجنسية العدوانية الغرائز يدمج ساديا شخصا المعتدي يكون النوع هذا في1952
 له توفر محكم، بشكل والتحضير للفعل اإلعداد يتم و الضحية على مالحظ جسدي بعنف الجنسي
 الجنسية للمناطق خاصة التعذيب يوجه أين عليها، الطقوس بعض وممارسة الضحية لتعذيب الوسائل
 .والحرق كالبتر
 المعتدين النوع هذا يشمل المختصين، معظم إليه أشار قد كان للمجتمع، المضاد السلوك رابعا،

 وهم سابقا، المذكورة أحد األنواع في النوع هذا يوجد أن يمكن كما .واالنفجاريين السوسيوباتيين
 يحقق كموضوع لهم المرأة رــوتظه .وحاجاتهم لرغباتهم الفوري اإلشباع عن يبحثون ينالذ المعتدين

 .آخر جرم االغتصاب جرم يرافق ما وغالبا الرغبة ويشبع اللذة
 وضع بهدف جنسيا، للمعتدين آخر تصنيف إلى الوصول المختصين من العديد يحاول حاليا

 KNIGHT ET)من طرف  المقترح النموذج مثال فنجد السلوك، في االنتكاس تمنع إستراتيجية
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PRENTKY) الذي و االنتهازي المغتصب :أصناف  أربعة إلى دينـالمعت يصنف والذي 1990 عام 
 الوله دافع يحركه الذي كالسادي الجنسي الدافع ويحركه اإلحباط تحمل وعدم االختالف وله يدفعه
 يخص فيما أما .الغاية هذه إلى للوصول لةوسي الجنسي السلوك يكون وهنا .وتدميرها المرأة اتجاه

 إغراء إستراتيجية على اعتمادهم رغم بينهم مشتركة تصنيفية معايير غياب لوحظ فقد البيدوفليين
 .الطفل من حادة مقاومة لمس إذا والعنف والقوة التهديد إلى اللجوء و البداية في الطفل
, ص: 0200جعدوني زهراء,) .للمعتدي والخضوع السيطرة رغبة أو الكره عليه يقع الذي األخير هذا
90/020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانيا : ضحية التحرش الجنسي .
 لماذا يتعرض الطفل لتحرش الجنسي ؟  -1
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دائما ماينضر إليهم بأنهم أشخاص عديمي الحيلة , وبالتالي يعتبرون هدف سهال من وجهة  األطفال
ون مفهوم ـأنهم ليسو أشرار وال يعرف اآلخرينمعتدي , إن األطفال أيضا كثيرا يحكمون على النظر 

, إلى الدوافع الداخلية , يربى األطفال على الراشدين دائما على صواب , ومن الالئق طاعة أوامرهم 
يتفهم الوالدين  جسدهم خاصة الصغار األطفال وقد ال االكتشافاإلضافة بعض األطفال لديهم فضول 

, إضافة أن هناك أطفال ينضرون إلى الوالدين ومن يثقون فيهم فيتعاملون مع ذالك الشخص ذالك 
اص قد بنفس األسلوب أسلوب الثقة الذي قد يرجع ضدهم وتختلس برائتهم في لحظة ثقة من أشخ

 يكونوا من األقارب الذين يثقون فيهم أوليائهم .
إلى جانب قلت حيلتهم, وقلة توعيتهم من الوالدين كما ال ننفي أن األمر في بدايته يالم األبوين عنه ال 

من أحد كما أن ال  ينتظرهم شيء وال يفقهون نوايا أحد وال يعرفون مايعرفون  برائة األطفال ألنهم ال
 علمهم أبائهم وال وعي لهم إال ما وتم توعيتهم من طرف أوليائهم . اعلم لهم إال م

 
  ين التصرف الصحيح والغير الصحيح؟كيف يتم التمييز ب -0
 :عليه المعتدى أو بالمعتدي متعلقة أمور ثةلثال نتباهاال هنا ومراهقين كأطفال علينا
 تكون ال فوق ماو  سنتين صديقك تعتبره من وبين بينك السن فارق يكون عندما :الجيل -

ذا الحذر مهم لذلك والتصرف، بالتفكير فرق هنالك هكنل متساوية طبيعية و بينكما المعاملة  اقتضى وا 
 في بما ، الجنسية باألعضاء يتعلق بما ونموكما جسميكما حول تطور معلومات تبادل رفض، المر
 .سنا يرللصغ إساءة التصرف هذا في لن مستهومال خراأل جسم أحدكما مشاهدة ذلك
وقد يمكنه هذا  سنك، نفس في زميل الجسدية والقوة بالحجم عنك يختلف قد إذ :الجسدية القوة -

 .يهددك أو يضربك يشدك، :مقبول غير جنسي تصرف من إجبارك على ممارسة
 عليك التأثير على قدرته جيلك، مجموعة أفراد أحد لاستغال أن حيث :بالمجموعة الفرد مكانة -
 المجموعة من آخرين أفراد بقيادة يقوم أن أو جسمك، على لالعتداء عالية، رجةبد  اآلخرين وعلى
 دراسة حول واقع اإلعتداء الجنسي على أطفال في محافظات قطاع غزة ) .عليك عتداءباال

  (00ص: , 0229,
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  :الجنسي عتداءاال عن البوح -0
 يقوم غالبا ما .السر املع وجود هو المختلفة االعتداءات أنواع عن الجنسي عتداءاال يميز ما

 وفي بينهما، حدث أحدا بما يخبر بأن ال الطفل بتهديد أو بطلب الجنسي نهاية التصرف في المعتدي
 أصعب بمشاكل يتسبب قد خرينلآل السر كشف بأن ويهدده يحميه مسؤولية الحدثالحيان  من كثير
 تمنعه و ما للسر، بوحه تعيق وبلبلة مخاوف كثيرا ما يولد عند الطفل التهديد هذا .ذاته عتداءاال من
 .البوح لها سيؤدي التي النتائج من خوفا مستمرة لفترة االستغالل يعاني ويبقى بدألل البوح من

خبار ذاتية بمبادرة الطفلة أو الطفل قيام منها طرق بعدة الجنسي عتداءاال عن البوح يتم  رــــيشع من وا 
 قلما الولي والمراهقة المبكرة الطفولة جيل في طفالاأل أن لإ لهم؛ يحدث ما أو حدث بأمان عما معهم

 القدرة لديهم حيث المراهقة، جيل في طفالاأل هم -عادة– الذاتية بالمبادرة ينجح فمن .للبوح يبادرون
 الحيان غالب وفي .وحماية أمان مصدر يعتبرونهم لمن واضح بشكل مراأل لليص والتعبيرية اللغوية

 من الكثير ذلك ومع .أكيدة وثقة كامل بأمان المراهق يشعر حتى مراحل وعلى جي،تدري بشكل ذلك يتم
 حالت وفي .نهائيا السر يكشفون ل أنهم أو البلوغ جيل حتى معاناتهم عن بالبوح ينجحوا لم المراهقين

نما مباشرة ذلك عن الطفل يتحدث أن دون اعتداء حدوث للطفل المقربون يلحظ أخرى  لذلك يتنبهون وا 
 تلحظ الحيان بعض وفي عنده، المفاجئة والسلوكية النفسية التغييرات لبعض مشاهدتهم خلل نم

 .للطفل أوجاع تسبب قد الجنسية عضاءاأل منطقة في احمرار أو كالجروح جسدية ماتعال
 

  :البوح من طفالاأل تمنع التي العوامل -1
 بالذكر نخص وبعده، الجنسي تداءعاال أثناء الطفل يعيشها التي الصعبة المشاعر هي العوامل أهم

 :التالية المشاعر
 المعتدين على تقع االعتداء مسؤولية أن رغم الحدث، تجاه بالمسؤولية الشعور أو المعتدي، من الخوف
 وجمل لطيفة أساليب أحيانا يستعمل المعتدي ألن يحدث، ما فهم وعدم بالبلبلة الطفل يشعر وقد فقط،
 ذلك عن الحديث من أو أعضائه كشف من الشديد بالخجل الطفل يشعر أيضا قد .محبة عن تعبر
 من الشديد بالخوف يشعر وقد بالذنب، ويشعر لنفسه ضــــبرف الطفل يشعر كثيرة حالت وفي .لحقا
 أحد المعتدي كان إذا خاصة األسرة دمار من أو العقاب أو التذنيب أو األهل فعل كرد البوح نتائج
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 .األسرة أفراد
 طفل كل حق من لن عانينا أو منه نعاني الذي االعتداء عن والكشف البوح أهمية على دـــنؤك نحن

 بكافة جنسية، إلساءة تعرضوا الذين والمراهقين لألطفال ونقول  ه,ل مسيئة غير صحية بيئة في العيش
 وتخفوا يالمعتد مع تتعاونوا ل .عليكم اعتدى الذي هو الوحيد المذنب بل المذنبين لستم أنتم ،األجيال

 مساعدة، على تحصلوا لكي رسمية جهة أقرب أو لكم شخص لقرب وتوجهوا تشجعوا بل االعتداء سر
 وسينال فعلته عن المعتدي سيكف بهذا فقط ألنه المعتدي، قبل من والتخويف التهديد من بالرغم
 والكثير الكثير هنالك بل إليهم، أسيئ قد الذين الوحيدين لستم أيضا , أنتم اعرفوا .يستحقه الذي العقاب
 . (00ص:  , 0229مرجع سابق ,) .الجنسية االعتداءات آفة من ونجوا السر كشفوا ممن
 

  كيف أعرف أن طفلي تعرض لتحرش ؟ -1
على  تظهرإن أن هناك مجموعة من األعراض الجسدية والعالمات النفسية والسلوكية المفاجئة التي 

مع التنبيه  اكتشافهايصعب على الوالدين القريبين ألوالدهما  األوالد الذين تعرضوا لتحرش الجنسي , وال
تكون بالضرورة ناتجة عن التحرش الجنسي ولكن وجود عامل أو أكثر ينم  إلى أن هذه األعراض قد ال

أو معالجة خاصة إلى أن قليل من  انتباهجنسي أو أي مشكل أخر يحتاج إلى  اعتداءعلى حصول 
تحرشهم بالكلمات أو العبارات بل تجدهم دائما في قلق أو حيرة وتوتر عن  آلبائهماألطفال يعبرون 

وتفكير فيما يفعلون , وكيف يتخلصون من هذا الحش القذر ولذالك ينبغي من الوالدين الحرص على 
يجابية . لالستماعالحوار مع األوالد والجلوس معهم   لهم بكل هدوء وا 

 :ذه المؤشرات إلىيمكن تقسيم ه
 : ت جسدية أوال : مؤشرا

 صعوبة في المشي أو الجلوس  -
 أالم في عضام الحوض أو العضالت بشكل عام .يشتكي من  -
 .مالبس ممزقة -
 مالبس داخلية غير مرتبة أو متسخة . -
 ترك عالمة على المالبس الداخلية مما يستدعي نزعها . -
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 ثانيا : المؤشرات النفسية السلوكية :
 .مكان أ شخص معين ي ومبالغ فيه منخوف غير طبيع -
 , مع الصمت والتفكير الطويل .المفاجئ االنطواءالعزلة أو  -
 .أو الكوابيس المتكررة مرات كثيرةأحالم المزعجة  -
 .لك مدفع بحالة إحباط التي يم بها, وذا العدوانية والشراسة -
 رسومات الطفل مخيفة أو يكثر من األلوان األسود واألحمر . -
ذائها , -  ألنه يلوم نفسه وغير راضي عليها  تعمد جرح النفس وا 
 التدخين والمخدرات وتعاطي الكحول . -
 بتصرفات ذات طابع جنسي .تلفظ الكفل بكلمات خارية عن األداب أو القيام  -
 اإلهتمام غير المتعود عليه بأمور الجنسية سواء الكلمات أو التصرفات . -
 الهروب من المنزل . -
 المتعود عليه . إظهار العواطف بشكل مبالغ فيه أو غير -
 تناسب  عمره الزمني مثل مص اإلصبع أو البول ال إرادي . النكوص لتصرفات ال -

القيام بممارسة جنسية  الة عندما يكون الضحية تم التحرش به جنسيا أوحك تظهرهذه األعراض 
 . ( 00/01ص : , 0202رحمة بنت أبي الغامد,).مع الضحية

 
  كيف أحمي طفلي من التحرش الجنسي ؟-0
 مفيدة لجميع الفئات العمرية لحماية الطفل من التحرش . اقتراحاتهناك 
 الطفل الرضيع: 
 .مالبسهالحرص على عورته وال نتركه ألي شخص حتى نغير له   -
 .عورته أماكننعوده على تحسس  أن ال -

تركه عند التنقل أو نتركه في المنزل مع الخادمة أو أحد األقرباء واألفضل أخذ الطفل معنا  أن ال
 .في أياد أمنة

 سنوات . 20إذ بلغت البنت  
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 المساء . تخرج من المنزل لوحدها في فترات الظهيرة و ال -
, ألنها أشياء خاصة بها وأنه عيب حاول أحد التحسس في أماكن عورتهايتم إفهامها أن ال ي -
 .يتطلع عليها أحد أخر أو يتحسسها أن

ذ خلعت  -  اب الغرفة مغلق .وقت التغيير تتأكد أن الب مالبسهاوا 
 .ا خارج المنزل مهما كانت األسبابأبد مالبسهاال تخلع  -
 .السائق ال نسمح لها أن تخرج مع األقارب األكبر منها سن وخاصة الرجال وكذالك الجيران و -
ذا  الذكور تلعب مع أبناء عمها أو خالها أو خالتها أو عمتها األكبر منها سن و ال - منهم  وا 

 بعيدة عن أعيننا . تكون أضطر لعبها ال
مثل الفستان باإلضافة إلى شيء ساتر تحت الفستان ويكون به نعودها على المالبس الطويلة  -

 مالبسهارك تجلس رجليها مفتوحتان أو ت أزرار غلق جيدة تعلمها الجلوس الساتر بالفستان أي ال
 مرتفعة
والعمة والخال الخالة (  تدخل الغرفة الخاصة باألقارب عند الذهاب ) مثل : بيت العم أن ال -

 او الغرفة الخاصة بأبناء األقارب .
لقطات  ظهرتتنمية الرقابة الذاتية عندها عن طريق تدريبها عن تغيير محطات التلفزيون إذا  -

 وحتى ولو كانت وحدها . لآلدابملخلة 
 .الفصل في النوم عن أخوتها الشباببدء  -

 :سنوات 02لغت البنت إذا ب    
 ية .هر تها معني البلوغ , والدورة الشلدتشرح لها وا -
 تتحدث لها والدتها عن معني التحرش الجنسي ونرد لها قصص من هذا النوع لتفه أكثر . -
 نوضح لها السباب الحقيقية من وراء منع والدها مايلي : -

  الخروج وحدها. 
 دهااللعب مع أوالد األقارب األكبر سنا منها لوح. 
 والصباغي والخد والطباخين أو أي نوع من الرجال الغرباء . دخول أماكن يتواجد بها العمال 

 :سنوات 02إذا بلغ الطفل  
 . واالحتالميشرح له والده معنى البلوغ  -
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 يتحدث معه والده عن معنى التحرش الجنسي . -
للحركات التالية والتي  االنتباهيوضح له أن يحتاط في اللعب مع زمالئه في المدرسة وضرورة  -

 الء األكبر سنا إذا تكررت كل من .تصدر من الزم
 التقبل . 
  بها . والتحسسمسك اليد 
 . وضع اليد على الشعر 
 االحتضانالجسدي أو  االلتصاق . 
 . المديح لجمال الشكل أو الجسم 
) د: رشاد على عبد العزيز .ببنات وعدم تقليل األدب  التلصصالتربية على الحياء وعدم  -

 . ( 12/10ص : , 0229موسى  
 

  ؟نتصرف مع الطفل التحرش به جنسيا  كيف -1
لتحرش الجنسي يحملون مجموعة من األفكار والمشاعر والسلوكيات تختلف  اإن األطفال الذين تعرضو 

المخيف  االتجاهفي  االنحدارة مع األطفال لعدم مالتعامل بالطريقة السليفيما بينهم , وحتى نتمكن من 
 فإننا نحتاج إلى 

 نعرف بماذا يشعر ؟ .1
 ف يفكر لطفل الذي تعرض لتحرش ؟وكي .2

ن حياته بال قيمة ومنهم من يعتقدان ال أحد يريدهم أو         فهناك من األطفال يشعر أنه سيء وا 
على قبول تصرفاته من الناس  ابنهايحبهم إال مقابل إقامة عالقة قذرة وخاصة إذا كانت العائلة تربي 

هذا المر  كذا مثل الناس. وهذا و افعلالناس , أو  كذا من أجل أن يحب افعلمثال : تكثر عليه قول 
مالم يتم عالجهم ومن األطفال من يشعر أنه لبقية عمرهم  انحرافهمخطير جدا ألنه من أسباب 

عن ما يحصل له إال ألنه لم يقل ال , أو لم يخبر أحدا , أو يعتقد أنه لم يكن مجبر على  المسئول
وجسده , وخاصة ممن يتعرض لضرب والتعنيف اللفظي للذات  فعل ذالك ...إلخ وبالتالي يكره نفسه

والديه الذين لم  وهناك من األوالد من ال يحب مالمسته من قبل أي شخص , ومنهم من أنها غلطة
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شاعر التي يشعر نستطيع أن نستنتج أن األفكار والميحموه , ولكنه ال يستطيع أن يبوح بذالك , بالتالي 
بها , ألنها مفتاح للعالج , حيث  االهتمام بهم جنسيا من الواجب مراعاتها وبها األطفال بعد التحرش 

أن تصحيحها يوجه السلوك لألفضل , وهذا من أهم لبناء العالج المعرفي السلوكي الذي يسير عليه 
 العالج النفسي يمثل هذه الحاالت ويمكن القراءة وحضور الدورات حول هذا العالج النفسي . 

أن وجدت ومعالجتها بأسرع  االلتهاباتحصه جيدا جدا لتأكيد من سالمته من ينبغي كذالك ف .3
 وقت.
الناتجة عن التحرش به  اآلثارحاول عرضه على طبيب نفسي لمساعدتك في التخلص من  .4

 مستقبله.حتى ال تأثر سلبا على 
مان من طلب العون من أتكون سلبي خائف , فكري بطريقة تصريفي فيها المعتدي , وال  ال .5

 . آخرين لوالده أو غيره , لنيل المجرم عقابه , وال يكرر فعلته مع األطفا
 الجبان.به إطالق الشخصيات التي تحطم شخصيته كالضعيف أو  االستهزاءتجنب   .6
أكثر قوة إلى ويجعله يساعدك على مساندتها هو أن تبحثي عن كل ما يقوي ثقته بنفسه ,  أهم ما  

شغاله بأنشطة مختلفة , ألبعاو تطبيقها قصص يمكن القراءة عنها و جانب  د تفكيره عن التفكير ا 
 (01/09,ص: 0202 ,)رحمة بنت أبي الغامديشعاره بالحب أكثر من أي وقت مضي ا  بالحادثات و 

  :الدولية المواثيق في الطفل حقوق -9
 1924  سنة طفالاأل حماية بشأن جنيف إعالن -

 النص عبر الحرب أثر فيها برز لذلك الولي الميةالع الحرب بعد صياغتها يتم دولية وثيقة أول وهو
 .لهم مأوى وتأمين الضالين طفالاأل ومساعدة والعالج التغذية في حق الطفل على

 0919سنة  الطفل حقوق إعالن -
 فيه التأكيد وتم 1959/11/21بتاريخ  المتحدة للواليات العامة للجمعية عشر الرابعة الدورة في صدر
 ها:مبادئ من أهم عدة على
 .تمييز دون الحقوق بهذه طفالاأل جميع تمتع  
 .الخاصة حياته حماية في الحق  
 .الجنسية في الحق  
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 .والترفيه بالعالج الخاصة حتياجاتاال ذوي طفالاأل حق      
 .لزاميواإل المجاني التعليم في الحق 

  1989  سنة الطفل حقوق اتفاقية -
 بعد نفاذها وبدأ 1989/11/21بتاريخ  اعتمدت حيث والنفاذ التوقيع حيث من الدولية تفاقاتاال أسرع
 .أجزاء ثةثال ديباجة على تحتوي وهي 12/ 19/ 1991بتاريخ  دولة 21توقيع 

 .تفاقيةاال عليها تقوم عامة مبادئ على تنص  :اجةـــبــالدي
 في عليها وصالمنص الطفل حقوق حماية على بالعمل الموقعة الدول التزام على يحتوي :ولاأل  الجزء
 البديلة ةيالسر  والديه، كنف في الطفل حياة الصحية، الرعاية الجنسية، الحياة، في الحق مثل الجزء هذا
 مبدأ إلى الحريات هذه على النزاع عند الدولة وتحتكم الخ.....والتعبير الرأي وحرية الحاجة، عند

 .للطفل الفضلى المصلحة
 على الموقعة عضاءاأل الدول التزام مدى مراقبة على رـهتس لجنة بإنشاء ويتعلق :الثاني الجزء
 .تفاقيةاال

 الدول وعدد نفاذها وتوقيت الدول توقيع مثل تفاقيةاال يةاإلجرام بالمسائل ويتعلق ث:الثال الجزء
 (01ص: رحمة بنت أبي غامد,) .بها المكتوبة واللغات لنفاذها عليها تصديقها المطلوب

 
 :ساسيألا القانون في الطفل حقوق
 المادة الفلسطيني، الدستور أفرد فقد تفصيل دون عامة قواعد على ينص الذي ساسياأل القانون بوصفه

 في : الحق ولألطفال .وطني واجب والطفولة مومةاأل رعاية أنمنه   29
 .الشاملة والرعاية الحماية .1
 .بهم الضرار إلى تؤدي بأعمال قيامهم أو استغللهم عدم .2
 .ذويهم من حتى والضرب القاسية والمعاملة اءاإليذ من الحماية .3
 .الكبار عن وفصلهم إصلحهم إلى يؤدي بشكل معاملتهم اقترفوه، لجرم عليهم الحكم حالة في .4
لزامه التعليم بمجانية المتعلقة 24 المادة نص من يفهم أن يمكن كما .5  األساسي التعليم حتى وا 
ن .الطفل لحقوق المنظمة النصوص من بأنه  أن إال بالطفل خاصة جاءت قد النصوص ذهه كانت وا 
 في مثل الحق األساسي القانون عليها نص التي األخرى بالحقوق يتمتع ال الطفل أن يعني ال ذلك
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 الخ .....التنقل نظيفة، بيئة الرأي، إبداء التفكير، حرية السكن،
 :الفلسطيني الطفل قانون في الطفلحقوق  -

 بحسب هذا – تطبيقها وضمان احترامها لكيفية والمفند لالطف لحقوق المفصل هو القانون وهذا
 .العمر من عشرة الثامنة يتم لم من كل وهو الطفل الولى، مادته في القانون حدد وقد -صلاأل

 :إلى يهدف فإنه الطفل حقوق قانون من الثانية المادة وحسب
 .خصوصيات من لديها بما فلسطين في بالطفولة االرتقاء .1
 .والدينية والقومية الوطنية بهويته االعتزاز على الطفل تنشئة .2
 .مدني مجتمع في مسئولة حرة لحياة الطفل إعداد .3
 .آمنة حرة بحياة والتمتع والنماء البقاء في الطفل حقوق حماية .4
 .الطفل بحقوق المجتمع توعية .5
 .المجتمعية الحياة مجالت في الطفل إشراك . .6
 .الفاضلة الخلق على الطفل تنشئة . .7
 بذلك، سيقوم الذي من لنا يحدد أن دون....توعية ,حماية ,إعداد ,تنشئة مثل متشابهة بكلمات لــتسته
 .فقط للقانون وليس لها الهداف هذه تحقيق ونسبة الطفل تجاه الدولة مسئولية تحديد الفضل من كان
 

 :الفلسطيني العقوبات قانون في طفالاأل مايةح -
 بكيانه سواء الضارة الفعال من حمايته إلى يسعى الذي جتمعللم الحصين الدرع العقوبات قانون يعتبر

 أفعال تعالج التي المواد من الكثير العقوبات قانون أفرد وقد .أفراده وحقوق بمصالح أو كمجتمع
 :ومنها الخطيرة الجرائم من واعتبرها عقوبتها
   226 المادة األم، القاتل كان لو حتى الوالدة حديث الطفل قتل تجريم .1
 175.176 المواد الم، من كانت لو حتى الجنين إسقاط محاولة ريمتج  .2
 .إعالته عن االمتناع أو عنه التخلي حال رعايته والمتولي الطفل ولى فعل تجريم .3
 1983 بالغة تكن لم ما 1981 سنة 15عن تقل لفتاة الزواج عقد إبرام تجريم .4
 . سنة 31بمن رجل يكبرها  الزواج قبل من عشرة الخامسة دون بنت تجريم .5
 . للبغاء بيت في بالقامة للحدث السماح .6
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 تتعلق جريمة الرقابة متولي أو والداه ارتكب ما إذا عشرة السادسة دون الحدث على المحافظة .1
 (01/00 رحمة بنت أبي غامد,) مختص معهد أو لياقة ذو شخص أو أقاربه أحد أو العامة باآلداب
 .  العالم أنحاء مختلف في لألطفال الجنسي االستغالل -9

 أن فمنذ .الجديد باألمر ليس اآلخرين لدى الجنسية الغريزة إلشباع (18 سن األطفال) دون استخدام
 من عادة كانوا الذين  الكبار قيام كيفية عن تقارير هناك انتك البشرية، الحياة تدوين اإلنسان بدأ

ن الرجال  أو الدين، باسم أو المتعة، أجل من األطفال باستغالل  النسا من األحيان بعض في كانوا وا 
 أنهم اعتقادهم لمجرد أو ,السلطة عالقات من عالقة الستغالل محاولة في أو َمرضية، نزعات إلرضاء
 .العقاب من سيفلتون
 ما إلى األطفال ضد العنف بشأن 2117 عام في المتحدة لألمم العام األمين دراسة أشارت .1

 الثامنة دون األوالد من مليون 73 و البنات من مليون 151 تعرض من العالمية الصحة منظمةته أر 
 تضمنت التي واالستغالل الجنسي العنف أشكال من أخرى ألشكال أو قسري جنسي لجماع عشر

 .اتصاال جسديا
 الجنسي العنف مرتكبي بأن صرَّحت بالعنف المتعلقة الدراسة هذه أن الفزع إلى وـــــــيدع ومما .2
 هذا في ويليهم األخوال(، أو األعمام أو )اإلخوة األسرة أعضاء من ونيكون ما غالبا البنات ضد

 . اإلناث من األسرة وأعضاء واآلباء األمهات أزواج الصدد
 الدرجات يقايضون المدرسين أن ورد حيث تعليمية، بيئات في الجنسي للعنف األطفال يتعرض .3
 بوصفه الجنسي العنف يستخدم ثحي واالحتجاز، الرعاية مؤسسات في وأيضاً  الجنس؛ بممارسة   
 القوة؛ عالقات من عالقة لفرض وسيلة باعتباره أو العقوبات من عقوبة
 يتعرضون طفل مليون 8.1 أن الدولية العمل منظمة تقديرات تضمنت ، 2111 عام وفي .4

 اإلباحية. المواد إنتاج أو بالبغاء يتصل فيما الجنسي لالستغالل
  صوراً  تتضمن التي الجنائية، للشرطة الدولية المنظمة بيانات قاعدة أتت، 2117 مايو/أيار في

 عن يزيد لما جنسي استغالل حدوث تثبت فوتوغرافية أدلة على تحتوي األطفال، على لالعتداءات
 الجديدة، الصور من الصور هذه غالبية أتتو  لألطفال، إباحية صور إنتاج أجل من طفل 21111

 .ومستمر قائم استغالل وجود أو قريب وقت منذ استغالل وقوع على يدل مما 
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 أن بالعنف المتصلة الدراسة هذه إعداد أجل من عقدت التي اإلقليمية االجتماعات وقد أكد .5
 وتقول .الدول من أكثر في أيضاً  منتشر رــمبك وقت في أو قسراً  الزواج إطار في  الجنس ممارسة

 سن يتجاوزن لم بعضهن العالم، أنحاء بكافة تالبنا من مليوناً  82 ب يقدر ما أن اليونيسف تقارير
 عشر. الثامن ميالدهن عيد قبل يتزوجن سوف ، العاشرة

  تبرير تواصل القارات من العديد في والقبلية الدينية المجتمعات أن كذلك الدراسة هذه بينت وقد .6
 أو الدينية بالطقوس تتعلق بأسباب القسس أو القبائل زعماء يد على لألطفال الجنسي االستغالل
 .للكنائس الرعوية الشؤون أو االجتماعية المراتب

 العام الصعيد على
 الجنسي االستغالل قضية وضعتا أن شأنهما من كان منفصلتين حادثتين وقعت ، 1996 عام في

 الثامنة في بلجيكيتين بنتين باختفاء العالمي فاالهتمام .والسياسية الحكومية البرامج صميم في لألطفال
 العام ذلك من أغسطس/آب في جثتيهما واكتشاف روسو، ميليسا و جون لو جولي وهما عمرهما، من
زاحة دوترو، مارك وهو إدانته، سبقت مغتصب على القبض إلى أفضيا قد  من قصة عن الستار وا 

 .أوروبا قارة عبر جنسية ألغراض فيهن واالتجار عليهن واالعتداء البنات اختطاف قصص
 في والناشطين المتحدة األمم ومندوبي الحكومات ممثلي من المئات اجتمع هر،الش هذا نفس وفي
 في العالمية، اإلعالم وسائط ومسؤولية والشباب واألطفال الباحثين عن فضالً  الطفل، حقوق مجال

 ألغراض لألطفال الجنسي باالستغالل المعني األول العالمي المؤتمر دـــلعق السويد في ستوكهولم
 من وجد ما الربح بغية جنسياً  األطفال باستغالل المتعلقة التفاصيل سّدت ستوكهولم، فيو  .تجارية
 وقوع واحتمال بالعمل، دوترو قبيل من أشخاص قيام كيفية بتصور يتصل فيما الجمهور لدى ثغرات
 واتفق .الربح لتحقيق أو الغريزة إلشباع عنهم يبحثون لمن ضحية العالم أنحاء كافة من أطفال
 وأيضاً  ‘استوكهلم أعمال جدول’ وهو العمل مخططات من مخطط على االجتماع هذا في ندوبونالم
 عن الكثير ذاع الوقت، ذلك ومنذ .‘استوكهلم إعالن’ في يتمثالن للكفاح ودعوة شامل التزام على
 الحد وكيفية للمخاطر األطفال تعرض التي العوامل إلى باإلضافة ومرتكبيها؛ الجنسي االستغالل جرائم
 االطالع يمكن وما االستغالل تيسر أن شأنها من التي والعمليات والمقومات اآلليات تلك وكذلك منها؛
 لحقوق البشعة االنتهاكات تلك إلنهاء العالمية الحركة في المسؤوليات وتوزيع عليها؛ للقضاء به

 ناليابان،كا في بيوكوهاما انعقد الذي الثاني، العالمي المؤتمر أن يراعى ، 2111 عام وفي .األطفال
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 وقام .جهة بكل متعلقة للعمل خطط وضع إلى أفضت اإلقليمية االجتماعات من سلسلة سبقته قد
 بتعزيز وأيضاً  استوآهولم، أعمال جدول تنفيذ مجال في المحرز التقدم باستعراض الصلة ذوو المندوبون
 الدروس تبادل أجل من أخرى مرة الميع اجتماع سيعقد ، 2118 عام وفي.‘العالمي بااللتزام تمسكهم

 االستغالل صور في والبحث والقدرات، االلتزامات وتدعيم المحرز، التقدم مدى من والتحقق والتجارب،
 مكافحة عملية وتقوية السابقة، المؤتمرات تناولتها التي التجارية األشكال حدود وراء فيما الجنسي

 في سينظم نوفمبر،/الثاني تشرين 28 إلى 25من الفترة وفي .صوره بكل لألطفال الجنسي االستغالل
 لألطفال الجنسي االستغالل بمكافحة المعني الثالث العالمي المؤتمر بالبرازيل جانيرو دي ريو

 .(p. 01/02unnicef 2008,).والمراهقين
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الخاتمة
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ساسي و هو التحرش الجنسي األنستخلص فيما سبق أن هذا الفصل جاء بإحتواءه على أهم متغير 
أشكاله و  فالباختلدى الطفل في المجتمع و ذلك باألطفال الذي يضل موضوع من مواضيع الصراع 

حيان يكون التحرش جسدي من جهة ، و األكاملة أو غير كاملة و في أغلب  أنواعه فنجده بصورة
، إدراكية ، نفسية ، سلوكية  آثار سلبية ناجمة عن تعرضه لهذه اإلساءة منها صحية، جسدية ، عقلية

فقد أصبح للمعتدي وسيلة إلشباع رغباته الجنسية و ذلك باستخدام الطفل التي تشمل  . من جهة أخرى
تعرضه ألي نشاط أو سلوك جنسي و يتضمن غالبا التحرش الجنسي الذي قد يتعدى إلى مرحلة 

ع من الشخصية وهو ما و هذا النعلى رتبة شخصية المعتدي والسمات المتالجنسي عليه فهم  اعتداء
 له في فصلنا الموالي . سنتطرق
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  مـــــعتدي)الشخصية السيكوباتية (: سمات شخصية ال الثالث الفصل

 تمهيد 

 .مــعتديتعريف الشخص ال -1
 تعريف شخصية المعتدي ) السيكوباتي ( . -2
 . مـــعتديأسباب إضطربات الشخصية ال -3
 . مــعتديأعراض شخصية ال -4
 .مــعتديالمعايير العامة لتشخيص شخصية ال -5
 . Dsm 04الشخصية السيكوباتية + تصنيف  اضطرابتصنيف  -6
  .(السيكوباتية المعتدي )شخصية لالنظريات المفسرة  -7
 . المعتدي )السيكوباتي( شخصيةعالج  -8

 خالصة 
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 تمهيد 

الناجمة في الكبر والتي  اآلثاراألطفال كما أشرنا عن بصل السابق التحرش الجنسي ــتناوال في الف
؟ ة التباين في السلوك هذا المعتديهي طبيع عن ما التساؤليكون. سببها المعتدي ومن هنا يفتح لنا 

, حيث أن كل سلوك ؟وبالطفولة خاصة  ؟باآلخرينبشكل غريب يجلب الضرر  هكذاولماذا يتصرف 
يخص سمات  تناول فيه كل ماصل أخر نــغير مقبول ويأخذ مسار الشذوذ هذا كله يدفعنا لفتح ف

إلى جانب تشخيص الشخصية السيكوباتية  التساؤالتعتدي لنوضح ونجيب على كل هذه مشخصية ال
 للمجتمع والمضر لألخر . المعاديووضع العالجات المناسبة والمختلفة للحد من السلوك 
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 تعريف الشخص المعتدي : -10
 وهو أنواع .هو إسم أي تهجم ظالم على شخص بالضرب 

)معجم  .نتيجة للشعور بالظلم هو رغبة في السيطرة أو و  اآلخرينوفي علم النفس : التهجم على 
 ( 01المعاني العربية , لسان العربية ص: 

شخص أخر أو  اتجاهأي تصرف فاحشة  اغتصابالجنسي في القانون هو  التحرش واإلعتداءأما 
الجسدية أو إصابة أو التسبب له الضرر حيث هذا  اءةاإلسطفل مصحوب بتهديد أو خطر   أو امرأة

  (001)نفس المرجع السابق ص: الضرر يخلف أثار بعدها 
 :تعريف شخصية المعتدي -10

في علم النفس الشخص المعتدي هو شخص ذات شخصية معادية للمجتمع يحمل شخصية 
أو رسة دالتي تواجه األسرة أو الم اجتماعيةسيكوباتية وهي الشخصية التي تعاني من مشاكل نفسية 

)الزراد د. فيصل محمد خير, ص بعد تحديدها  فس سمات لهذه الشخصية ووضع علم الن ,المجتمع
071 ) 

ليصل إلى  االضطرابالشخص السيكوباتي يعاني من حدة هذا  أنمع ميله :   Henryويتفق 
مما يدفع  صاحبه برفض قوانين   psychopathic inferiorityمعانات اإلحساس بالنقص المرض 

مما يتعرض له من خبرات  واالستفادةوضوابط المجتمع ألن هذا الفرد الغير قادر على ضبط دوافعه 
 ة على السيطرة .يملك القدر  كما أنه ال
ية , في النمو لكن لم يحدد في أي ناح اضطرابأن السيكوباتي يعاني من   Municeويعتقد 

 بين مكونات الشخصية . االنسجام و التزاناوتأخر في الذكاء وعدم 
في سلوكهم  االضطرابهم الذين تكون حالة كالرك : إن أصحاب الشخصية السيكوباتية ويعرف 

) نفس المرجع السابق, ص : في تصرفاتهم وفي طريقة تكيفهم مع البيئة  وظاهرةومشاعرهم واضحة 
001/011)  

عريفات السابقة نستنتج أن تعريف الشخصية السيكوباتية هي شخصية مريضة تحمل تمن ال
الشخصية وهي معادية للمجتمع وتجلب الخطر ألنها شخصية خطيرة ليس لها قوانين  اضطراب

بذاتها وما تخلفه من الضرر ومشاكله  االستبصاروضوابط داخل المجتمع كما أن ليس لها القدرة على 
 داخل المجتمع .
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 سباب أسباب الشخصية السيكوباتية :أ -10
 تزامن موجود لظهور هذه األعراض منها :  االحظو بعض العلماء 

 في  لهؤالءلسيء افي الدماغ قد تكون وراء المزاج  إصابة صغيرة الجهاز العصبي : اضطراب
 ,ADHD االنتباهفرط الحركة ونقص  اضطرابالطفولة وذالك بعد مراقبتي األطفال الذين يعانون من 

تهم كما يزداد ــسلوكية في مراهق اضطراباتسيعانون من  ءهؤالمن  % 66حيث وجدت الدراسات 
 الشخصية المعادية للمجتمع . باضطرابصابتهم إ لاحتما
 : المصابين  اآلباءالشخصية معادية للمجتمع عند  اضطراباتتوجد غالب  العوامل الوراثية

األطفال التي أيدت فرضية ذكور أو إناث وأثبت ذالك  من خالل الدراسات التي أجريت على التوائم 
 اإلضطربات . ظهورالدور الوراثي في 

  المتدني , تفكك الروابط األسرية  واالجتماعي االقتصاديمثل المستوى  : االجتماعيةالعوامل
 وتفشي المخدرات .

 : مثل تعزيز الوالدين الالوعي للسلوك المعادي للمجتمع لدى الطفل خالل مرحة  العامل النفسية
النمو , الحرمان العاطفي من األم في سنوات الخمس األولى من الحياة ونقص العاطفة والتهور قد 

 . (0117) مصطفي شكيب , يعد من العوامل النفسية 

 سمات الشخصية السيكوباتية : -10
 امتثالية للمجتمع يعد بمثابة نمط شائع للخروج على قوانين وعدم الشخصية المعاد اضطرابإن 

 روال يقتصيبلغ الخامسة عشر من عمره  أنمن جانب الفرد ذالك منذ  اآلخرينحقوق  مراعاةلها وعدم 
وس ويتضح ذالك في ثالث أعراض على األقل ـحدوث هذا السلوك على فترات الفصام أو نوبات اله

 يقل سن الفرد الثامنة عشر عام : وأن ال اآلتيةمن األعراض 
  لمعايير المجتمع فيما يتعلق بالخضوع لقوانين مثل تكرار القيام بالفعل المضاد  االنصياعالفشل في

 للمجتمع .
  رد في مشاجرات عديدة أو هجومه على ـلعدوانية كما يتضح من دخول الفو ا االستثارةسهولة

 .ات عمله أو لدفاع عن نفسه أو غيردون أن يكون ذالك من مقتضي اآلخرين
  لما المادية كما يتضح في عدم الوفاء في الدين أو الدفاع المنتظم  بالتزاماتتكررا عدم الوفاء

 الفرد في العمل . ستمراراكما يتضح من عدم  الالمسؤولية, كذالك نجد  عولهييتطلبه إعالة من 
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  في احد على األقل من األمرين : االندفاعيةالفشل في التخطيط المسبق أو 
 من مكان إلى أخر دون وجود عمل أو هدف واضح خالل فترة السفر , كما توجد لدى  االنتقام

 الفرد أفكار واضحة عن الوقت الذي يمكن أن ينتهي فيه أو عنده مثل هذه المرحلة .
 . عدم وجود عنوان ثابت للفرد لمدة شهر أو أكثر 
 واستخدامهالفرد كما يتضح في الكتب المتكررة إلى جانبه  االعتباريوجد الصدق في  ال 

 .له فائدة أو منفعة شخصية ىحتى يتسن اآلخرينألسماء زائفة أو خديعة 
  باآلخرينالتهور فيما يتعلق بالسالمة الشخصية أو السالمة . 
  إذ ما أساء معاملة شخص ما  بالالمباالةعدم اإلحساس بالندم , ويتضح ذالك من شعور الفرد

 أو أحدث له ألما جسديا أو قام بسرقته .

 :السلوك قبل خمسة عشر سنة تتمثل اضطرابأما فيما يتمثل في 

  والحيوانات . اآلخرينالعدوانية على 
 . الميل إلى القسوة الجسدية 
 . يرغم شخص ما على ممارسة الجنس 
 . يميل إلى القسوة البدنية على الحيوانات 
 باآلخرينأدوات تجلب الضرر  خداماست . 
 . إشعال الحرائق في أماكن خطيرة 
  بطريقة غريبة . اآلخرينتدمير ممتلكات 
  والسرقةالخداع. 
 نازل أو الشرفات الطوابق األولى للسرقة أبسط األشياءالم اقتحام. 
 صدقاء الكذب عليهم .خداع األ 
  (033/030ص :, دعبد اهلل محم)الخروج عن القواعد بشكل خطير 
 

 المعايير العامة لتشخيص الشخصية المعادية للمجتمع : -10

 إن معايير تشخيص الشخصية السيكوباتية للمجتمع هي :
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  يحدث بداية من اآلخرينالحقوق  وانتهاكوخرق القواعد  االكتراثوجود نمط ثابت من عدم ,
 :اآلتيةسن الثامنة عشر من العمر ويتحدد بثالث أو أكثر من األعراض 

 بالمسالك اإلجرامية  االجتماعيةلمعايير  االمتثالالميل في  -
 الناس.الميل للمخادعة بتكرار الكذب أو التظاهر بالشخص الجيد أو المثالية بهدف تضليل  -
 .والتهور االندفاعية -
على  باالعتداءو التهجم والعدوانية التي تتحدد بتكرار العدوانية البدني أ االستقرارعدم  -

 .اآلخرين
 . واآلخرينبالنفس  االهتمامور وعدم الته -
في عمل واحد وعدم القدرة على تحقيق  االستمرارالتحرر من المسؤولية , والفشل المتكرر في  -

 دخل مادي ثابت وشرعي .
 . اآلخرينغياب الشعور بالندم أو الذنب وتكرار إذاء  -
  سنة على األقل . 18يكون عمر الشخص 
  سنة . 15سلوكية تاريخية في تاريخ الحالة المرضية فيما قبل في سن  اضطراباتوجود 
  الساتر إبراهيم و عبد اهلل عمر) عبد ضطراب أثناء حدوث الفصام أو الهوس اال يحدث ,

0110) . 

 تصنيف الشخصية السيكوباتية : -13
 اإلضطربات المعادية للمجتمع في نوعين :  كالركقسم 

وهي المجموعة التي تتضمن العنف وكثيري الشجار وغير المستقرين ماديا  نوع العدوانية : -
ج  رام .ــوأغلبهم في إعتباد وا 

يسبون ناشرين على المجتمع الذين ويصم المرتكبين )الجنح( وال شر الغير المتوافق :النوع النا -
وكذالك يعيشون القوة والعنف وهم غالب عالة على أمهاتهم وأبنائهم أو   اجتماعية مشكالت عائلية و
 ( 0110.) نبيل صالح سفيان, أقاربهم ومجتمعهم 

: الذي قسم السلوك المعادي للمجتمع حسب  1992تصنيف عالم  wiener .Bكذالك عرض 
 النفسية المختلفة فيما يلي : االضطراباتظهوره على 
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النفسي الذي  واأللمدى الشخصية السيكوباتية نوع من الشعور بالذنب يظهر ل النوع العصابي : -
بعض األعراض  هتصاحب يظهر أكثر عند المراهقة والمرأة ونادرا جدا لدى الذكور والراشدين , و

فهو يخلط  الهستيرية مثل : الكذب أو أعراض الوسواس على الشكل القهري مع المرور إلى الفعل
وتظهر هذه الحالة على رفض كلي ألي نوع من أنواع اإلحباط لهذه الرغبة الرغبة مع الواقع , مع 
 . واالحترام االعترافالفترات يحتاج فيها إلى 

وتظهر عند المراهقة أو عند بداية الرشد إذ تظهر أعراض الشخصية  النوع الذهاني : -
التسمية التي السيكوباتية كمدخل لذهان أو بقايا لذهان الطفولة وال بد من تفرقتها عن الذهان المراهقة 

 تخشيبة تسلوكيالى مجموعة من المصابين بالذهان يظهرون إلى جانب السيكوباتية  Kreplinأطلقها 
 ية أو حركية .ونمطية لفظ

قد تظهر نوبات لدى الشخصية السيكوباتية في شكل غضب وعداء ,  : لصراعيأالنوع  -
نفسية حركية , خصوص خالل يتعلق األمر  صرعيهالمرور إلى الفعل وذالك خالل فترات  ايصاحبهم

 بالهروب والمشي بدون هدف لكن هذه الفترات تكون أقصر منها عند السيكوباتي الحقيقي .
منذ الطفولة على شكل بعض  االنحرافالنوع المنحرف ) الطفل ومراهق ( : قد يظهر  -

خالل فترة المراهقة  رافاتــــاالنحالمشاكل المدرسية أو العائلية بالهروب وجنسية مبكرة , وقد تظهر هذه 
كرد فعل لظروف عائلية قاسية , فيلجأ الطفل أو المراهق إلى العنف والتعاطي ويكون عدواني كاذب 

  ( 000/  000ص :  )نوارة تواتي ,محتل نصاب 
 

  ولدينا تشخيص الشخصية المعادية للمجتمع حسبDsm 04   : 
  المشروعة كما يستند إلى  تبالسلوكياما يتعلق يف االجتماعيةفي القواعد  االمتثالاإلخفاق في
 . القيام بأفعال تكون أساس للتوقيفذالك ب
  على  االحتيالاألسماء المستعارة أو  استخدامالخداع كما يستدل عليه بالكذب المتكرر أو

 .بهدف المنفعة الشخصية أو المتعة اآلخرين
 أو اإلخفاق في التخطيط للمستقبل االندفاعية. 
  االلتزاماتالعدوانية كما يستدل عليها من اإلخفاق في الحفاظ على عمل دائم أو في  ةاالستثار  

 المالية .
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 ءة معاملته عند إسا األذىعند إلحاق  هبالمباالتإلى الشعور بالندم كما يستدل عليه  رــــتقااالف
 .أو عند سرقته شخص أخر

  سنة على األقل . 18عمر الفرد 
  سنة . 15مسلك قبل  اضطرابثمة دليل على 
 ةهوسييقل حصرا في سياق الفصام أو في نوبة  السلوك المعادي للمجتمع ال . (.Dsm4 :ص
71/01 ).  

 
 النظريات المفسرة إلضطربات الشخصية السيكوباتية : -17

  النظرية الوراثية : .0
ينتج من ضعف  االجتماعي االنحرافالشائع في أواخر القرن التاسع عشر هو أن  االعتقادكان 
هي  االتجاه, وكانت أنشطة المدارس الفكرية التي تبنت هذا وراثية الفي الفرد أو أسباب  يبيولوج

بالمالمح  واالعتقادالذي حاول ربط اإلجرام بالمرض العقلي  بقيادة سيزارلمبروز ةاإليطاليالمدرسة 
ورث بيولوجية شأنها كل ت االنحرافالخارجية والشكل الموروفولجي أدعى إلى أن النزعة إلى 

الخصائص البيولوجية األخرى , وبالرغم من النقد الذي تعرضت له هذه النظرية إال أن الكثير من 
قد تشكل بطريقة معينة أو تدخل في األسباب  والفسيولوجيةأن العوامل الوراثية الباحثين الزالوا يعتقدون 

 ( 00: ص , نذير إيناس مروة)السيكوباتية المرضية للشخصية 
التكوينات  انحطاطناك عامال جينيا يؤدي إلى الوراثي لسلوك السيكوباتي  أنه هوالزال التفسير 

 ( 010) جديد الزرادي ص: الجسمانية عند السيكوباتيين ولهذا يؤدي إلى مظاهر سلوك السيكوباتي 
زوج من التوائم  56و المتمثلة مائالتو زوج من  56م على Holzinger 1929بحث هولترنجر 

األخوية وتوصل إلى أن الوراثة  تفوق في أهميتها البيئة كثيرا في تحديد تقرير السمات التشريحية وأنها 
تفوقها مرتين في إحداث التغيير في الصفات الذهنية أما فيما يتعلق بالصفات الشخصية فقد ظهر أن 

 لوراثية .العوامل البيئية أقوى في أثر وداللتها من العوامل ا
الذي أجرى بحوث عن الجريمة والتوائم   Johanner langeوهناك دراسات جوهاني لونجي 

 المتماثلة واألخوية واألخوة من غير التوائم , وتوصل إلى النتائج التالية : 
هي أن الوراثة تلعب دورا هاما في صنع المجرم ولكنها ليست هي العامل الوحيد في الجريمة ,  -

 أثر واضح للعوامل البيئية .إذ ان هناك 
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في السلوك السيكوباتي وعلى حد تعبير كائن واجمع علماء الوراثة ليست هي العامل الحاسم  -
cattell   الوراثة تقرر للفرد ماذا يمكنه أن يعمل , والبيئة تقرر له ماذا بعمل الفعل والعوامل التي :

 تقرر حول الدور الذي تلعبه الوراثة إال في حاالت نادرة .
  الفرض الفزيولوجي : .0

فالجهاز العصبي المركزي هو أداه الوصل مع العالم الخارجي , ويعمل على تنسيق وظائف 
الجسم كلها حتى تعمل , ومن الوظائف الهامة للمخ هي وظيفة الكف ) والكف يتضمن عمليات 
فسيولوجية محددة وهي من العناصر األساسية للخلف , وهو كف الدوافع الغريزية( ومن الفوارق 

ن اإلنسان والحيوان القدرة على الكف دوافع الغريزية بينما الحيوانات التقوم ليهم هذه األساسية بي
العملية الكف إال بعد تكرار مؤلم وتوتر شديد , وتعتبر القدرة على الكف من السمات المميزة 

 . ( 010/ 010.) نفس المرجع , ص : للسلوك 
 
  النظرية التحليلة : .0

في  السويإذ تتكلم عن وضعيتان الطفل أثناء النمو كالين مهمة في هذا المجال  مالينإن أبحاث 
 عالقته مع المحيط من خال : 

البارانويدية التي تمتد خالل السنة األولى من حياة الطفل والتي  ةالصمامي :الوضعية األولى -
هذا  استجابةب وهذا حس السيئبشكل بسيط , الموضوع الطيب أو الموضوع  ءاألشيايدرك خاللها 

 و ويحتوي الموضوع الطيب . السيئعلى الموضوع  ةوالفمويالموضوع لرغبته فيسقط دوافعه العدوانية 
بعد الوضعية األولى مباشرة خالل السنة  وتظهركتئابية فهي الوضعية ا والوضعية الثانية : -

الثانية لتصبح بعدها الوضعيتان متعايشتان في نفس الوقت , ويصبح هناك اإلدراك أكثر تعقدا يجعل 
ذاته على الطيعة التي تهجم بها بطلباته الفموية المتزايدة  ويؤنببخصوص الموضوع  االنشغالالطفل 

, فإذ حدث ولم  هسلوكياتيا ( ويخاف تحطيمه فيحول على الموضوع حبه ) والذي أصبح موضوع كل
تظهر الوضعية الثانية أو أنها تظهر بشكل أو صفة سيئة , وهذا نتيجة لبعض الحوادث مثل : عدم 

تعلم التحكم في المخارج  قسوة: خالل عملية الفصام أو  لامث اإلحباطمساعدة العائلة على تحمل 
و كان موقف األب ضعيف أو بعيدا أو غائب أو متسلطا تذبذبها بين وضعية التفهم والصراع أ

الطفل في الوضعية األولى من العالقات وال يتواصل إلى بناء عالقة مستقرة مع  يتثبتوضاغطا 
هذه المرحلة إال وتظهر فيها عند النكوص  Personnaliseوال بناء أنا أعلى حاضر   اآلخرين
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أن السيكوباتي ليس بناء مرض  فالرينكي يقول إذالشخصية السيكوباتية أو المعادية للمجتمع 
 (001/ 000)نورة تواتي , ص : للشخصية إنما هو نقص خارج من بنائها كانها بصمة فارغة 

 الفرضية السلوكية :  .0
ستجابات التي تصدر عن الكائن الحي هي عبارة على رأي المدرسة السلوكية أن جميع ا في    

أفعال منعكسة مختلفة لتعقيد , هناك مايسمى بالوصلة العصبية يجد السيال الكهربائي الكميائي عندها 
بعض المقاومة وقد تزداد المقاومة في هذه الوصالت من أثر التعب أو من أكثر بعض األدوية 

ذه المقاومة تختلف عندهم الناس , هناك اإلنسان الهادئ الذي كاألستيركنين والكافيين وأن مستوى ه
 سريعة وعنيفة وعدوانية  مقاوماتتشتد عنده المقاومة دائما , تقل عند فراده هذه المقاومة فتبدو 

 (010ص :  ,) الزرادي
ي على البيئة لها دور هام في ظهور السلوك المعاد االتجاهيؤكد علماء هذا  االتجاهفيما يخص هذا 

للمجتمع أو السيكوباتي , السيما األحداث المتعلقة بالتعزيز والعقوبة , فالسلوك المعادي للمجتمع 
ع من و بالنسبة لهم هو السلوك إجرامي بمعني أنه يستديم بالتغيير الحاصلة في البيئة التي تعزز هذا الن

س طريقة أنماط السلوك السلوك , كما يري السلوكيين أن السلوك المعادي للمجتمع يتم تعلمه بنف
 المباشر . زوالتعزياألخرين  وتحديد من خالل التشكيل 

 االضطراباتحوث السلوكية أن السمة األساسية الثانية عبر المواقف في للتفترض نتائج الب
محددة من سوء  استجاباتعلى أنها  تضطرابااأو التضليل العقلي وناقشوا هذه الشخصية هي الخداع 

لتنمية محددة أو نتيجة لتعزيز محدد , وهم يفسرون بالتالي على أساس أنها نتائج  استجابةالتكيف إما 
 ( .011/000,ص:  0110.) صالح قاسم حسن لتعزيز 

 :  االجتماعية النظرية .0
أصحاب هذه النظرية يتباينون في توكيدهم على عدد من العوامل المسببة للسلوك المعادي للمجتمع 

 :ي نقاط أربعة أساسية تؤسس لهذا اتجاه وهي السيكوباتي , ويمكن فأو السلوك 
بيبئته هذا يعني لتكيف الفرد  اجتماعياأن السلوك المعادي للمجتمع يمثل محاوالت غير مقبولة  -1

 انعكاساأن أصحاب هذه التوجه يملون إلى أن ينضرون إلى السلوك المعادي للمجتمع كما لو كان 
لتعلم ناقص ضعيف أو غير مناسب , مفضلين ذالك على أن يكون ناتجا عن ضعف وراثي أو عرض 

 ناجم عن خلل وظيفي في الشخصية .
 أنهم يعادون السلوك المعادي للمجتمع او السيكوباتي أنه مكسبا من خالل : -2
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 بالخبرة المباشرة . -
 (. لآلخرينحظة السلوكية مباشر للمعلومات من قبيل المال اكتسابالتعلم البديل ) اي  -
 .التعلم الرمزي -
 .االستبداديةالعمليات  -
 :لسلوك المعادي للمجتمع في حالتينإن الفرد يكون أكثر ميالد ل -3
 .أمامه قليلة االستجابةعندما تكون بدائل  -
 المكافئة.عندما يتوقف حصول  -

حل مشكالته الشخصية ل فإذا تعرض الفرد إلى نماذج تميل وكال الحالتين تتأثرين بالخبر ة السابقة
وأكثر فإنه سوف يكون قادرا أو مستعدا إلدراك بدائل أو حلول سليمة لمشكالته  االعتداء عن طريق

من هذا عندما يرى أن األفعال المعادية للمجتمع قد حصل القائمون بها على كفاءات مادية معنوية فإ 
) مرجع فعالة للوصول لتحقيق األهداف له .الفرد المالحظ يرى في السلوك المعادي للمجتمع  وسيلة 

 . (000/000سابق , ص : 

 طريقة عالج سلوك المعتدي ) السيكوباتي ( : .3
وكهربائية  ةكيميائييهدف العالج الحياتي الطبي إلى إحداث تغيرات  ي الطبي :العالج الحيات .0

في الجهاز العصبي قصد التخلص عن التغيرات الموجودة في بيئة في بيئة الجهاز العصبي , وهناك 
 أساليب مختلفة له ومنها :

هو عالج باألدوية وهو أكثر األساليب شيوعا التي تنطوي تحت منظوم  العالج الكيماوي : .0
ها إلى هذا األدوية الطبية إال أنه يمكن تصنيفالعالج الحياتي الطبي , بالرغم من وجود أنواع كثيرة من 

 في معالجة سلوك السيكوباتي :  استعمالهاثالث أصناف رئيسة من حيث 
 األدوية المسكنة أو المهدئة وتسمى أيضا مضادات القلق . -
 األدوية الطاردة لإلضطربات النفسية والعقلية . -
 األدوية الطاردة للكأبة .  -
تعني الجراحة النفسية إجراء تدخل جراحي في الجهاز العصبي المركزي  الجراحة النفسية : .0

األلياف الموصولة بين الفص لإلنسان بالرغم من تعدد طرائقها فإنها ترمي جميعا إلى قص بعض 
 العليا ( وبين المركز التحتية وبخاصة التالموس الهايبوثالموس . االنفعالية)مركز  ألجبه
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ويتوقف عدد ذوي اإلختصاص أن للعملية مبررات في الحاالت الخاصة التي يستعص عالجها 
 ( 000/010)قاسم حسين : ص : تبقى الجراحة النفسية هي أخر حل . 

توجيه تيار  ECT)ويرمز له ) (Electro Convilsive therapyيعني  عالج الصدمة : .0
) لحسين قاسم . االضطرابسيطرة عليه وتخفف كهربائي إلى الرأس المريض ليحدث نوبات تشنجية م

 (. 010/ 000, ص : 
  التحليل النفسي الدينامي : .0

 االضطراباتألنه يرى أن أسباب  تكنيكههو نوع من أساليب العالج وقد وضعه فرويد ويجعل له 
النفسية والعالقة تكمل في العوامل التكوينية والعضوية للفرد , فإن فرويد يرى أسباب خبرات نفسية 

, فمن خالل خبراته العديدة والمتنوعة مع مرضاه توصل فرويد إلى حالة قلق  الالشعوركامنة في 
ى مستوى الوعي غير متوقعة تزيد الظهور إل الالشعوريةيعيشها )النا ( للمريض عندما تهدد دوافعه 

يذاءمن العقل ,  والحيل الدفاعية , من  اآللياتهذا التهديد  يلجأ ) األنا ( إلى ممارسة عدد من  وا 
عادتها إلى الشعور  ) مخزن المكبوتات ( غير أن ) أهمها الكبت وذالك بصد الدوافع المهددة وا 

غم أن الكبت هو ألية أو حيلة لهذه األوضاع التي دقها في الالشعور , فر  مستريحايبقى  األنا ( ال
الفرد بها ) خزنها (  دفاعية يتم من خاللها إبعاد األفكار والمشاعر غير المقبولة , من مستوى دراية

يرى فرويد , ويبقى القلق  إال أن المكبوتات ال تحمى من الالشعور وال تنسى  على ما رالالشعو في 
ته عندما يكون عملية الكبت هناك مكبوتات على أنه القلق في أخف حاال تماداميالزم ) األنا ( 

 النفسي هي :  يالدينامكفرويد في العالج  أبتكرهاومن بين الطرق التي  ناجحة
يطلب فيه من العميل أن يذكر بصورة  تكنيكه: هي تعني تحدي أسلوب أو  التداعي الحر -

كون ذالك بأن يتمدد العميل على سرير ويأخذ يخطر على باله من أفكار وخياالت وي عفوية ما
يراود باله بشكل حر وبأية طريقة كانت , والحكمة من وراء ذالك أن الالشعور له  بالحديث عن كل ما

منطقة خاصة , ,ان العميل عندما يذكر أفكاره كما حدثت  له بالضبط , فإن الدوافع المكبوتة سيكشف 
أيضا , فقد  تلفظهبه العميل وطريقة  يتلفظيح أو الخفي لما من خالل المضمون الصر عنها تدريجيا 

 بصوت بتلفظهاالعميل دون تلفظ كلمة أو قد هناك فترة صمت طويلة بين عبارة وأخرى وقد يتوقف 
يسمح للعميل بمناقشته إلى أن  .... وهذه جميعها لها دالالتها لدى األخصائي النفسي , الذي العالي

المكبوت , وعند ذالك يكشف له , فيكون العميل بمواجهة مشكلة ويبدأ بإعادة يتوصل إلى حقيقة دافعه 
 تقييمها في ضوء الواقع .
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يستخدم تحليل األحالم لمعرفة الصراعات الالشعورية حيث يرى فرويد أن في  تحليل األحالم : -
شعور على النوم تضعف دفاعات األنا فتتاح الفرصة لمحتويات الالشعور أن تأخذ طريقها إلى الال

شكل أحالم , غير أن هذه الدفاعات ال تتخلى عن عملها تمام حتى في النوم , ولهذا فإن الدوافع 
المكبوتة التي تكشف عن نفسها في األحالم , إنما يكون ذالك بشكل رمزي , فعل سبيل المثال إن 

 . الطفولةالقاتل أو السيكوباتي الذي يؤدي دور المعتدي ربمي يمثل دور أحد في 
ويعتمد فرويد ) إن الحلم حارس النوم ( فإنه يسمح لألنا مؤقتا بمواصلة نومها ليتيح الفرصة إلشباع 
دوافع الالشعور وذالك في حاالت النوم العادي , أو في حاالت الكوابيس  التي سماها فرويد )أحالم 

حالة الكوابيس ال تساوي ينجح بشكل كامل في عملية حلمه , إلن الرقابة والرمزية في  القلق( فإنه ال
 درجة التهديد التي تتجسد في المحتويات الالشعورية .

ولقبول بدوافعه الالشعورية التي كانت  االعترافعندما يقاد العميل نحو  تحليل المقاومة : -
لتجنب المواجهة ذكريات مؤلمة ودوافع خفية عليه , فإنه قد يبدأ بمقاومة يستعمل فيها حيال متنوعة 

 ولة يمكن أن تأخذ المقاومة أساليب متنوعة .غير مقب
من الجلسة  بصخرأو  طفولةفقد يحاول العميل تغيير الموضوع عندما يسأله المعالج عن ذكريات 

أو يسئ إليها أ يظهر حتى خيبة أمله فيها , ويكون واجب المحلل النفسي في هذه  –أ  -بنكتة مثل 
 بدوافعه الالشعورية . االعترافبداية ل بةأن يفسر للعميل طبيعة صعالحالة 
كلما تقدم المجال النفسي مع العميل , وأخذ هذا األخير يكشف له عن  التحويل أو النقلة : -

الطرفيين عالقة معقدة , فقد أشار فرويد  تليين ءحقائقه ما كان أبدا قد كشفها إلى شخص أخر , نشا
له بمشاعر قوية , وغالب ما تكون  استجاب ته مع العميل , فإن مرضاهأنه بينما كان حياديا في عالق

, يحول  النقلةأو  بالتحويلله , وقد فسر فرويد هذه الظاهرة وأحيانا بالعداء  فطوليأحيانا بحب  مزيجه
أو ينقل فيها العميل مشاعره التي خبرها بمرحلة الطفولة وكان يحملها نحو أشخاص مهمين , الوالدين 

النفسي , وهكذا يكون التحويل عامال جوهريا في العملية  المحللبشكل خاص , يقوم بنقلها إلى 
 .(010/010)قاسم حسين : ص : العالجية 

  :العالج السلوكي .3
شراطي اإلستجابي واإلجرائي , حيث ينظر وانين التعلم اــق استخدامإن العالج السلوكي يقوم على 

, كما يرو أن المالحظة والتفكير  السلوكيين إلى اإلضطربات العصبية أنها سلوك متعلم عن طريق
عادة تعلم  االستجاباتعالجها يكن بالطريقة نفسها , ولكن عن طريق محاولة  الغير متوقعة وا 
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خطوات إجرائية معينة تمثل في تحديد السلوك  بإتباعتوافقية جديدة مالئمة وذالك  استجابات
 الظروف, ومن ثمة تحديد  مرارهاستعن حدوثه أو  ةالمسؤوليالمضطرب أو الالتوافقية والعامل 
هتمام ثم تعديل العالقات رنامج محدد لتعديل السلوك موضح االممكن تعديلها أو تغييرها , وعمل ب

أو  التشرطالغير متوقعة ( وذالك المواقف التي تستثير إعادة  االستجابةالقائمة بين هذا السلوك ) 
 ة وتعزيزها وتثبيتها .التعلم بحيث يتم إكساب أنماط سلوكية جديدة مرغوب

 وال زالة اإلضطربات السلوكية تتبع العالج السلوكي بطريقتين هما : 
يعتبر أنصار العالج النفسي السلوكي إضطربات بمثابة أشكال سلوكية  إزالة الروابط السلبية : -

المعالج أي رد فعل نتيجة تعلم غير كافي , لذا ف واالستجابة, تتكون إما كروابط سلبية بين المغير 
ورد فعل , عن طريق خلق روابط جديدة بين  واالستجابةيحاول إزالة الروابط الخاطئة بين المثير 

 وردة الفعل . واالستجابةالمثير 
ذالك من خالل إيجاد مايعزز  تحققيمكن  خلق روابط جديدة وتعزيز السلوك المرغوب فيه : -

الجديدة فعالة يجب تعزيزها  االستجابةوتقييم فعاليتها , فإن كانت هذه المرغوب فيها  االستجابة
 ,) ناصر كريستين:هي  وتدعيمها عند المضطرب وتتم هذه العملية عن طريقة أربع تقنيات

 ( 00,ص:0101
ويفترض في هذه التقنية أن إثابة وتشجيعه ماديا أو معنويا على إثبات  جابي :يالتعزيز اإل -

 سلوك ما مرغوب أو بناء يؤدي تدعيمه , ويدفع إلى تكريره ومن ثمة تثبيته . 
ويقوم على أساس تعويض الفرد المضطرب , او إبعاده مباشرة بعد ظهور  التعزيز السلبي :  -

 المرغوبة . االستجابة
الالتوافقية بمثيرات سلبية منفرة وتكرير  االستجابة تشرطوبقوم على إعادة  : التنفيرالعالج    -

 االستجاباتهذه العملية وذالك وصوال إلى فعل منعكس شرطي جديد , وهو الكراهية والنفور من تلك 
وبحيث تصب مصدر األلم بدال من الشعور باللذة , كتشرط تناول الكحول أو النزوة الجنسية أو 

جنسي لمنظر مؤلم أو صدمة كهربائية مناسبة على الذراعين او الساقين أو القدمين وذالك التحرش ال
 اتصالحتى يصبح المريض قابل لتقئ أو الغثيان أو الشعور باأللم لمجرد التفكير  في الخمر أو 

 جنسي بفرد أخر أو نوع جنسي أو أقل منه سن أي طفل .
س تعلم الفرد المضطرب كيف يكون واعيا عكس العادة : وتقوم هذه الفنية على أسا   -

 (000ص:  ,0110,) زهرة حامد عبد السالممرغوبة . بإستجابة التوفقية أو ال
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 العالج النفسي المعرفي : .7
ضطربات العاطفة وذالك عن   زالة التعاسة وا  اإلنسان كائن عقالني لديه القدرة على التجنب وا 

طريق تعلم التفكير المنطقي , وهذا فإن مهمة المعالج هي مساعدة المسترشد على التخلص من 
ن الصعوبات التي يعاني منها هي  ةنطقيالالمواألفكار  االتجاهات وتعويضها بأفكار منطقية , وا 

عادة تنظيم أفكاره ومدركاته  واكتسابوتشوه إدراك نتيجة تفكيره الغير منطقي  تفكير الالعقالني , وا 
 ( . 000ص:  نفس المرجع)وذالك من أجل إزالة الصعوبات التي يعاني منها 

إن ألبيرت أليس يقول على المعالج أن يجعل : أليسألبيرت لعالج العقلي العاطفي انضرية  -
وأن يقوم على إقناعه أن تفكيره غير منطقي , وان  الداخليللعميل واعيا ألفكاره الالمنطقية وتفكيره 

هو سلسلة الكلمات التي يقولها لنفسه عن طريق الكشف عن التفكير  اضطرابهيوضح له بأن سبب 
الغير منطقي في الماضي والحاضر العميل , يقوم المعالج بتغيير الداخلي الهادم للذات أو التفكير 

تفكير العميل الداخلي الالمنطقي وتعليمه كيف يتحدى ويواجه ويعيد ويستبدل كلماته الداخلية مرة 
 بأن العميل ال نتأميأخرى حتي يصبح تفكيره الداخلي أكثر منطقية , والنظرية العقلية العاطفية 

والبد من المساعدة , من خالل مناقشة المعالج مع العميل األفكار ه دون مساعدة يستطيع تغيير أفكار 
يقتصر نقاشه على األفكار الخاطئة المحددة التي  الالمنطقية بشكل عام وفلسفته للحياة , فهو ال
بعد قوع فريسة لها و و العامة وذالك ليتجنب العميل ال يتبناها العميل بل يتجاوزها إلى أفكار الالمنطقية
ربات الجنسية مثل طلسلوكية مثل السيكوباتية أو اإلضهذا النوع من العالج أكثر فائدة لإلضطرابات ا

 (000ص :  ,حماد عبد السالم)زهر التحرش الجنسي  
من الفرضية التي تقول أن األشياء  انطلقأن ميكينوم  وم :بالمعرفي عند ميكي نضرية العالج -

السلوك يتأثر التي يقولها الناس ألنفسهم تلعب دور في تحديد السلوكيات التي سيقومون بها , وأن 
بنشاطات عديدة يقوم بها األفراد تعمم بواسطة األبنية المعرفية المختلفة , إذا يرى ميكيبون أن التحدث 

مطلوبة  تبماهراعده على تصنيف مهاراته وتوجيه تفكيره للقيام الداخلي يخلق الدافعية عند الفرد ويسا
في الحدوث يبدأ بالحوار الداخلي والبناء المعرفي  ةمتسلسلكما يرى بأن تعديل السلوك يمر بطريقة 

هل هو السبب أم األخر ؟  انفعالهالفرد لكيفية  تقييمالمعرفي يركز على  االتجاه السلوكي الناتج و
شئ الذي للالفرد وبرى ميكينوم أن هناك هدف من وراء تغيير الفرد لحواره الداخلي ويجب تحديد حاجة 

لشئ الذي يرغب في إحداثه في البيئة وكيف يقيم المثيرات وألي شيء يعزي أسباب ايريد أن يحققه و 
 لضاغطة .سلوكه وتوقعاته عن قدراته الخاصة في معالجة المواقف ا
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ويرى ميكينوم أن اإلنفعال الفسيولوجي في حد ذاته ليس هو المعيق الذي يقف في وجه تكيف الفرد 
ل عحول المثير هو الذي يحدد إنفعاالته الحالية ويرى كذالك بأن حدث التفاولكن مايقوله الفرد لنفسه 

ي عملية تغيير سلوك الفرد , المعرفية هو السبب المباشر ف بناءهبين الحديث الداخلي عند الفرد في 
أي أن يمتص الفرد سلوك بديال جدا  امتصاصويرى أن عملية التغيير تتطلب بأن يقوم الفرد بعملية 
المعرفية القديمة إلى  البناءاتيبقي الفرد بعض من السلوك القديم , وأن يقوم بعملية التكامل بمعني 
حدد طبيعة الحوار تالمعرفية  البناءاتنوم بأن جانب حدوث بناءات معرفية جديدة لديه , ويرى ميكي

 الداخلي , والحوار الداخلي هذا يغير في البناء المعرفي بطريقة يسميها ميكنيوم بالدائرة الخيرة .
 اإلدراكية التي تمنع حدوث السلوك تكيف جديد عن العميل و المحتوياتإن على المرشد أن يعرف 

الفرد في أن يقول لنفسه وعلى األخصائي أن يعرف حجم ومدى هو إال حديث الداخلي الذي فشل  ما
أفكاره ومشاعره قبل وأثناء وبعد  عميل من العالج , وأن يسجل األخصائيالمشكلة وما هي توقعات ال

 ( .013ص : نفس المرجع, ) مرور العميل بالمشكلة التي يواجهها 
رته الواسعة يشتمل على كل إن العالج المعرفي عند بيك صو العالج المعرفي عند بيك :  -

الطرق التي تزيل األلم النفسي , عن طريقة تصحيح المفاهيم واإلشارات الذاتية الخاطئة والعالج 
المعرفي هو تطبيق الطرق الشائعة في التفكير والتي كورت في الحياة العادية في العالج , وهو أكثر 

والذين ئمة للذين لديهم طاقة ر. وهو أكثر مالمالئمة ألولئك الذين  لديهم الطرق الشائعة في التفكي
يمكنهم أن يفكروا بشكل مناسب في مجال حياتهم خارج مجال المشكلة , ويركز العالج على مساعدة 

الخاطئة وخداعات الذات واألحكام الخاطئة وألن  اتدراكو اإلى النقاط العمياء  العميل في التغلب عل
عندما يتم بالعميل للعالج هي نتيجة التفكير الخاطئ , فإنها تزول  أتتنفعالية التي ا االستجابات

إلى التعامل مع تعريف الواقع والتي تبدو لدى  ألورون بيكتصحيح التفكير , ويهدف العالج المعرفي 
المريض البارانويا في صورة هذاءات وكذالك في بعض األمراض األخرى , والتعامل مع التفكير غير 

نما يكن التفكير نفسه على أساس  الالمنطقي , فقد   وخاطئة  افتراضاتيكون هناك تشويش للواقع وا 
أو حدوث زيادة في التعميمات وبذالك يعد الهدف من  المشاهداتخاطئة من  استنتاجات على ةمشتمل

العالج هو تصحيح نمط التفكير لدى العميل بحيث تصحح صورة الواقع في نظره ويصبح التفكير 
 . ( 031)نفس المرجع ,ص: ركز العالج المعرفي على حل المشكالت  منطقيا , وي

 
 اإلجتماعي :  العالج النفسي البيئي و .0
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تلعبه البيئة  نضرا لما الضطراباتمن أهم أنواع العالج  االجتماعي ج النفسي البيئي ويعد العال
, ويركز هذا النوع على األسرة كنسق طبيعي يعيش فيه الفرد  االضطرابوالمجتمع دورا في نشأت هذا 

 االجتماعيةالمضطرب ويتفاعل مع أعضائه وذالك بهدف تغيير أو تعديل نمط العالقة والتفاعالت 
النفسية وحتى يستشعر الفرد قدرا  االضطراباتوالتأثيرات المتبادلة التي يحتمل أن يكون لها دور في 

 االجتماعية األكثر نضجا وفاعلية وكفاءة من الناحيتين الشخصية و االتجاهفي أقل من األلم , وينمو 
التقنيات  باستخدام االجتماع العالج البيئي و قومي كمابالسعادة الصحة النفسية .واألكثر إمداد له 

 من ةإيجابيالفنيات المتخصصة التي تسمح بإعادة بناء األسرة وزيارة التماسك األسرى وتحقيق أنماط 
بين أفرادها , وبإزالة مصادر الضغوط األسرية على المريض أو التخفيف منها , وتهيئة بيئة  االتصال

 االتجاهات أسرية خالية من عوامل التقييد والضغط الزائد والحرمان بما في ذالك عالج المشاعر و
والدعم  ديةاالقتصاالسلبية والوالدية في نشأة األبناء ونمو الفرد المضطرب وتحسبن الظروف 

لألسرة وقد يستلزم األمر إبعاد المريض لبعض الوقت على الجو األسري أو البيئة العمل  االجتماعي
نفس )السلوك المضطرب لديه وأدت إلى تعزيزه نشأته .  أتتنببع بالعوامل التي ربما أدت إلى المت

 (001/ 001المرجع السابق , ص : 
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 خالصة:
على  خطيرة القول أن الشخصية المعادية للمجتمع هي شخصية سيكوباتية ومما سبق يمكن 

ألنها األساس الذي عليه  ان من مواضيع البحث في علم النفستعتبر شخصية اإلنسالمجتمع  و 
وتفاعالت الفرد في حياته اليومية , ويؤدي فهمها إلى معرفة إلى كيفية التعامل مع األفراد  تسلوكيا

 والجماعات .
في هذا الفصل فالشخصية المعادية للمجتمع السيكوباتية إلنسان يحب فقط نفسه  مقدمناومن خالل 
أي التحرش الجنسي على األطفال وهو سلوك  اعتدائهيتمثل في  انحرافع وله سلوك ويكره المجتم

 إجرامي يخدم أغراضه الخاصة وال يشعر بأي ذنب في إساءاته للمجتمع .
 
 
 

. 

 



                                                                                اجلانب التطبيقي 
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:التمهيديفصل الرابع خطة ال  

 تمهيد

 . تذكير بالفرضيات -1
 .االستطالعية الدراسات -2

 االستطالعية  الدراسة أهداف -
 . االستطالعيةسير الدراسة  -
 . االستطالعيةنتائج الدراسة  -

 األساسية. الدارسة -3
 .تعريف المنهج اإلكلينيكي -
 األساسية . الدارسة عينة -
 أدوات البحث والتقنيات المستعملة. -

 .دراسة حالة
 .المقابلة اإلكلينيكية

 مكان إجراء المقابلة اإلكلينكية  .
 إختبار الروشاخ .
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 تمهيد:

 من يعتبر الذي الميداني الجانب إنجاز من بد ال كان لدراستنا النظري الجانب إتمام بعد
 .النظري للجانب المدعمة البيانات جمع في الوسائل أهم

 بالفرضيات التذكير: 
 فرضيات البحث 
 الفرضيات العامة: -

 .الكبر تظهر فيللتحرش الجنسي على البنات أثار 

 الفرضيات الجزئية: -
 . التحرش الجنسي يؤدي إلي العادة السرية 
 . التحرش الجنسي يؤدي إلى الهيجان الجنسي 
  المثلية التحرش الجنسي يؤدي إلى. 
 
 :االستطالعية الدراسة -1
 االستطالعية ارسةدال تعريف: 

 يكون عندما استطالعية إلجراء دراسة الباحث يلجأ وفيه الصياغة أو الكشفي بالبحث أيضا تسمى
ء إجرا طريق عن وذلك وصفية رسةاد لتصميم يؤهله ال جدا قليال الموضوع عن يعرفه ما مقدار

 الغالب في الدراسة أو األبحاث هذه وتمثل االستطالعية الدارسة أهداف لتحقيق تتكافل محددة منهجية
 .والتطبيقي النظري بشقيه العلمي البحث في لبداية نقطة

 التعرف الذي يستهدف البحث هو :االستطالعية الكشفية العلمية الدارسة أو االستطالعي البحث
 تكون عندما أو جديدة تكون مشكلة عندما البحوث من النوع هذا إلى الحاجة تكونط و فق المشكلة على

 حل إليجاد تسعى أخرى لبحوث البحوث تمهيدا من النوع هذا يكون ما وعادة ضئيلة عنها المعلومات
 .للمشكل
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 كونها تبني ورغم ضرورية، مرحلة وتعد العلمي، البحث في أساسيا دورا االستطالعية الدراسة تلعب
 ، 2112)رزوق سمية .النهائية الوسيلة بتحديد إحصائيا متمثلة غير صغيرة عينة من انطالقا

 (12ص
 االستطالعية : الدراسة أهداف 
مجموعة من  على االعتماد خالل مندراستنا  لموضوع والمختلفة المتعددة الجوانب في البحث -

 ومواقع األنترنات . والمكرات السابقة التي تناولت نفس الموضوع الكتب
 الخروج إلى ميدان الدراسة . -
 المتحرش بهم جنسيا  في الصغر . شخا محاولة البحث عن األ  -
 .كيفية إجراءها التعريف بأدوات الدراسة للحاالت و -
  االستطالعيةسير الدراسة : 

 وكان 2102أكتوبر  2  بتاريخ البواقي أم والية البيضاء عين بمدينة االستطالعية رسةاالد أجريت
أوال من روضات األطفال بعين البيضاء حيث وجدنا صعوبة في ذالك جدا ورفضا  للعينة اختيارنا
, فتم التنقل إلى مدارس اإلبتدائيات بعين البيضاء بعد كوقاطع لوجود مثل هذه الحاالت هناشامال 

أن إهتزت المنطقة لحدوث  2102السماع المسبق لوجود مثل هذه الحاالت في المدارس ألنه شهد في 
تحرش جنسي من قبل الحارس على مجموعة من األطفال , تم السماح لنا من قبل المدير إجراء 

األولياء لم يكن  استجوابلم يكمل األمل كما أردنا ألن  ووجدنا سهولة في ذالك لكنالبحث هناك 
نا لعنف من قبل أحد األمهات , عرضأن نقيم الدراسة هناك حتى أنه تبصالحنا ورفضوا رفضا شامال 
واضح وسبق وأخبرتنا لكنها وقتها نكرت نكرا جازما , مما جعلنا  ابنتهاباإلضافة هناك أم كان أمر 

وتغيير في العوان لدراسة التحرش إلى جامعة العربي بن مهيدي  2102نوفمبر  02التنقل بتاريخ 
بعد عرض العونان في الحرم  والبحث عن الحاالت هناك الجنسي عند األطفال وأثاره في الكبر

 :التالية الدراسة وفق للمراحل هذه تمت وقدالجامعي 
 محاولة التعرف على العينة . -
الطلبة وذالك لتعريف بموضوع الدراسة ومحاولة القيام بمقابالت شفهية مع الكثير من  -

 العينة . الحصول على
 التقرب إلى عينات تم توجيهنا إليها. -
 إجراء مقابالت مع أصدقاء العينة. -
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 البيضاء عين بمدينة التعريف: 
 بين من البواقي،وهي أم والية ب تقع مدينة وهي (Aïn Beïda ): بالفرنسية البيضاء عين
 السكانية الكثافة حيث من الدوائر أكبر من البواقي،وتعتبر أم لوالية التابعة دائرة عشرة إحدى

 .والمساحة
 :الموقع
 24 ب البواقي أم مدينة عن تبعد وهي شرقا 7.8 شماال 35.48 شرق الجزائر شمال في تقع
 . كلم
 ب العاصمة الجزائر مدينة وعن كلم 88 ب تبسة مدينة وعن كلم 173 ب عنابة مدينة وعن

 . م 1000 ب البحر سطح مستوى عن ارتفاعها يبلغ.كلم 110 ب قسنطينة مدينة وعن كلم 500
 :حدودها
 دائرة الشرق ومن فكيرينة، دائرة الجنوب ومن بريش، دائرة والغرب الشمال من يحدها
 إلى الشمال من العاصمة، والجزائر قسنطينة طريق الغرب من أربع طرق تقاطع وهي الزرق،
 خنشلة والية إلى وجنوبا تبسة والية الشرق ومن وسكيكدة، وعنابة وقالمة أهراس سوق واليات
 . وبسكرة وباتنة

 :مساحتها
)فاطمة  )البواقي أم والية : ل تابعة البيضاء عين( 2 كلم 52 :ب تقدر البيضاء عين مساحة

 (22/22,  : 2102/2102بالفاضل , صورة الذات لدى الجنسي المثلي, 
  اإلستطالعية :نتائج الدراسة 
 الدارسة منهج وكذا والجزئية، العامة الفرضيات تحديد استطعنا االستطالعية الدارسة خالل من

حاالت,   10تطوعية , وتتمثل في, حيث أن عينة البحث وذالك بعد تطوع عينات البحث المناسب،
 :كبيرة جدا وهي واجهتنا صعوبات قد لكن
 باإلطار النظري . الخاصة المعلومات جمع في صعوبة -
 الموضوع . لحساسية الحاالت وجود صعوبة -
 كاملة . الخاصة بالمعلومات الحاالت إفصاح عدم -
 عدم إجاد مكان إجراء المقابالت العيادية في بداية األمر . -
 . المستشفيات وفي العيادات بعض في النفسيين األخصائيين عند الحاالت إيجاد عدم -
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 :األساسية الدارسة -2

دراسة الحالة والذي بدأ  لتمركز حو  إذينا أن نتبع المنهج اإلكلينيكي لطبيعة البحث وهدفه إرتأنظرا 
معها  تتالءملنا األكثر مالئمة والذي يخت  بدراسة حاالت فردية تتطلب كل واحد منها دراسة خاصة 

  .ذاتهاتتفق مع ظروفها .إذ أن كل حالة من الحاالت المدروسة لها أهمية خاصة في حد و 

 تعريف المنهج اإلكلينيكي: 

المنهج اإلكلينيكي على أنه طريقة تنظر لسلوك بمنظور خا  فهي  :  موريس روكالنيعرفه 
 بها ويسلك من خاللها وذالكتحاول الكشف بدقة وبعيدا عن لذاتية وكينونة الفرد والطريقة التي يشعر 

أسباب الصراعات النفسية مع  والكشف عنجاد مدلول لذالك السلوك في موقف ما كما تبحث في إي
 زاء هذه الصراعات من سلوكيات تتخل  منها .جتها وما يحسه الفرد سيرور  دوافعها و إظهار

 وأهم خصائصها:

 قوة المالحظة. -
 منهج نوعي ذاتي وكلي. -
 بعاد العوامل الذاتية قدر المستطاع.دوات سعيا وراء الموضوعية وا  ن األيعتمد على كثير م -

نشأ المنهج في ضل التقاليد الطبية وهو منهج كيفي غذ أنه منهج يهتم أساس بالحاالت الفردية لقد 
 (45/44ص : , 2112معمري صفية , ).ومن هنا فال يمكن إال أن تكون متمركزة على دراسة حالة

 األساسية رسةاالد عينة : 
 وعدم انسحابهم بسبب معهم االستمرار علينا تعذر انه إال من ثمانية حاالت الدراسة عينة كانت

جراء اإلختبارال بمواصلة التزامهم بدراسة  إال نحظى لم حيث الموضوع لحساسية نظرا ،مقابالت وا 
 ثالث حاالت فقط .

 أدوات البحث والتقنيات المستعملة: -3
 دراسة حالة: -
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 الكشف بغية وتحليلها فردية معلومات تجميع في شموال الوسائل أكثر من الحالة دراسة وسيلة تعتبر
 بعد تأتي الحالة دراسة ذلك في الفرد ومساعدة المناسب الحل إيجاد ثم راهنةال الفرد مشكلة ومعرفة
 إنها القول ويمكن الحالة عن تجمع التي المعلومات كل عن عبارة وهي المسترشد عن المعلومات جمع
 وتحديد للمسترشد أفضل فهم إلى الحالة دراسة وتهدف ,المسترشد حياة عناصر بأهم يتعامل بحث

 على الحالة دراسة وتحتوي .وتلخيصها وتنظيمهامرجعيتها  عن المعلومات وتجميع وأسبابها مشكالته
 راتهوخب االجتماعية تنشئته وطريقة فيهالمؤثر  والعوامل ونموه والدته منذ الفرد حياة ويضم الحالة تاريخ

 يتعلق ما وكل األسرة وتاريخ له تعرض التي والمواقف له والصحي والتعليمي التربوي والتاريخ الماضية
 والسجل األهل ومقابلة والمالحظات .  المتوافرة المصادر جميع من المعلومات هذه جمع ويتم بماضيه
 إلى المسترشد تطلعات عن معلومات الدراسة تتضمن كما .نفسه المسترشد خالل من أو ،التراكمي
 والى نفسه والى للمستقبل ونظرته المسترشد حاضر بين التطابق مدى معرفة في ذلك ويفيد مستقبله

 ويمكن النفسي توافقه على يدل ما وهو الحالي وضعه وعن نفسه عن رضاه ومدى المثالية ذاته
 (45 ص:/2114: :)فاطمة بالفاضلنفسه  المسترشد خالل من المعلومات هذه على الحصول

 : ةاإلكلينيكيالمقابلة  -
يمكن لألخصائي أو الباحث أن يتحصل على أكبر قدر ممكن من المعلومات حول هي األداة التي 

الحالة و التي تعتبر *تقنية جمع معلومات* تجري في عالقة وجه لوجه معتمدة على تخاطب حر 
م تبادل فيه الكالم مع شخ  واحد او أنها فعل يت  Mucchielli.R وتفاعل إجابي, حيث يعرفها ويري

 .تبادل ذو معنى موضوعين أكثر من شخ , ولك
وهذا يعني بأنها ليست مجرد محادثة ساذجة, بل هي هادفة وذات مغزى. وهي أنواع : موجهة, 

وبهدف البحث العلمي وهي ال تهدف إلى  نصف موجهةفي مقابلتنا  واخترنانصف موجهة, حرة. 
تشخي  الحالة أو عالجها بل هدفها األساسي جمع بيانات تخ  البحث العلمي لظاهرة معينة. 

حيث يطرح سؤال من قبل  مشترك انشغال" بأنها مجموعة من الطرق ذات ويعرفها "روجي ميكيلي
)معمري صفية , .سئلة مفتوحةقائمة معدة سابقا ألالمستجوب والمطبق, سؤال واسع, مستمد من 

من خالل خطاب العميل للوقوف على معني مفهوم أو وضعية بالنسبة إليه و   . (44, ص : 2112
 وقد ترتكز المقابالت الثالثة التي قمنا بهم حول محاور محددة هي:

 .التحرش الجنسي -
 أثار التحرش الجنسي . -
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 .األفاق المستقبلية -

 تحليل المحتوى: 

إن الطريقة المناسبة لتحليل المقابالت هي تحليل المحتوى بغية إعطاء معنى لمحتوى المقابالت 
و المنهجي, والكمي  بأنه تقنية بحث تستخدم من أجل البحث الموضوعي ويعرف تحليل المحتوى:

وتطبق التقنية في حالة محتوى  ,ف إعطاء تفسيرات موضوعية نهائيةبهد لالتصاالتللمحتوى الظاهرة 
أو نصف  غير موجهةأسئلة مفتوحة أو حوار متحصل عليه خالل مقابالت موجهة أو إجابات على 

 , كما هو الحال في شبكات المالحظة.موجهة 

معايير تحليل المحتوى بقوله" إن تحليل المحتوى هو الفح  الموضوعي   Mucchielli.Rيلخ  
يحتوى من معنى  ما استخراج بهدفالشامل المنهجي ما إذا أمكن الكمي لن  أو معالجة معلومات 

 بالنسبة ألهداف البحث .

عادة صياغته وحدات ذات معنى  توزيع وتجميع الوحدات وترتكز طريقته على: تقطيع الخطاب وا 
وقد قمنا في دراستنا بتحديد فئات تتناسب  كيفيا, جرد وحساب تكرارات الفئات وتحليلها فئات في

 ( 45:  ص, 2112, )معمري صفية.وفروض موضوع بحثنا

 : اإلكلينيكيةمكان إجراء المقابالت  -
,  االجتماعيالمركز الطبي  النفسي في االختبارتم أخذ تصريح بإجراء المقابالت العيادية وتطبيق 

حيث أجريت ,  مقعد بيداغوجي , أم البواقي 3111لجامعة العربي بن مهدي , الكائن بمجمع 
ومقابلة  لكل حالةكان عدد المقابالت مقابلتين عياديتين خاصة بجمع المعلومات  و المقابالت هناك

 . االختبارخاصة بتطبيق  أخرى

 إختبار الرشاخ:  -
 الحبر المتناظرة لبقعة مشابهة بقعة على منها كل تحتوي بطاقات عشر من الروشاخ يتكون
 التظليل مختلفة من درجات على والرمادي األسود اللونين من منها خمسة تتكون تقريبا، الجانبين
 ألوان إلى إضافة نفس اللونين من األخرى الخمس تتكون حين في لونية، الال بالبطاقات تعرف والتالزم
  (53)فاطمة بالفاضل,ص : . والتالزم التظليل من مختلفة درجات على أيضا وذلك أخرى
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عانــا االهتمــام باألســاليب االســقاطية الــى حــد مــا التذبــــذبات , و بتطــــور  األخيرةفــي العقــود و 
مـــن جديـــد خاصـــة  األساليبنظريــــات علــــم الــــنفس المرضــــى فــــي الجانــــب التحليلــــي نشــــطب 

و تطـــورت تـــدريجيا فـــي جميـــع اوروبـــا  (...)اســـتخدام بقـــع الحبـــر الغـــراض التشـــخي  مـــن طـــرف
ــق و هـــــذه الفتـــــرة تتوافـــ 0809م حتـــى الروشـــاخ قـــدم اختبـــاره بشـــكل خـــــا  فـــــي الفتـــــرة 0892مـــن 

جاربـــه مـــــع بنـــــاء مـــــن طريقـــــة التحليـــــل الصـــور, لـــم تكـــن فكـــرة جديـــدة عنـــدما بـــدا هـــدمان روشـــاخ ت
ل ,النفسي،اســـتخدم بقـــع الحبـــر فـــي اظهـــار الحيـــاة الداخليـــة للفـــرد مـــن خـــال 21فـــي بدايـــة القـــرن

التخـــيالت و لكـــن كـــان االول الـــذي اســـتعمل طريقـــة نظاميـــة لمجموعـــة مـــن المعـــايير لبقـــع الحبـــر 
,و فيــه عــرض نتــائج بحوثــه, و قــد حمــل كتابه  0820مـــن جــل التشــخي ,و قــد نشــر كتابــة عــام 

 اسم التشخي  النفسي .
اختبـــار الروشـــاخ ممتـــد مـــن نظريـــة التحليـــل الـــنفس الـــذي يمكـــن تبــــار الــــــــــروشاخ:تعريــــف اخ

النظـــر فيهـــا ايضـــا بوصـــفه اداة بحـــث تســـمح بشـــكل فعـــال فـــي صـــقل العديـــد مـــن البيانـــات, و يمكـــن 
ـدة للبحـــث مـــن اجـــل فهـــم افضـــل لتنظـــيم الحيـــاة لمعالجة المشاكل الكامنة اســـتخدامها كـــأداة جديــ

خاصة المعارضة بين اليات الدفاع و اليات التفريغ. الداخليـــــة خاصـــــة بوصـــــفها اداة جديـــــدة للبحـــــث 
ــــف اخـــــر: اختبـــار لدراســـة الخيـــال و لكـــن بإقامـــة تعريـ -لتحليـــــل البنيـــــة الداخليـــــة للـــــذات و و 

التشـــخي  النفـــي اختبـــار لدراســـة الخيــــال و لكــــن بإقامــــة التشــــخي  النفــــيس للشخصــــية عنــــد 
شـــف عـــن مــؤثرات خفيـــة تظهـــر تجعــل دقـــة االداء مـــن الممكـــن الك ,الطفــــل المراهــــق و الراشــــد

الســـيرورات لـــم تـــتمكن المالحظــة و المقابلــة مــن اظهــار عنــد الفــرد, ســواء تعلــق االمــر بســيرورات 
ـــــية, و هـــــذا مرضــيه فــي طريـــــق التكـــــوين او بعناصـــــر تحمـــــل تطـــــورا جيـــــد علـــــى مســـــتوى الشخص

حســـــب  .االختبــــار يســــمح اذا بتقيــــيم دينــــامي للمــــوارد الحاليــــة و الخفيــــة للفــــرد و نقــــاط ضــــعيفة
ـــن طريـــق الروشـــــاخ اختبـــــار يكشـــــف الخيـــــال الشـــــخ  و يوقـــــد الســـــيرورات االبداعيـــــة للشـــخ  ع

مســـح عـــام لمختلـــف المســـتويات لوظـــائف الجهـــاز النفســـي, بهـــذا يبحــث فــي صــراعات الطفولــة و 
يســتنجد بوظــائف دفــاع "االنــا"فــي هــذا النشــاط االبــداعي مســـتوى البنـــاء ســـتغير االنتقـــال مـــن مســـتوى 

ان تعكـــس تغيـــرات تـــوازن القـــوى النفســـية الداخليـــة للشـــخ , تســـميهم )شـــافير الـــى اخـــر 
الشـــيفت(هـــي قـــوى تتفاعـــل داخـــل العالقـــة االختباريـــة مثـــال: التكـــرار فـــي اتجـــاه متطـــور او متقهقـــر 

ـور اكثـــر, هـــذه اآلفـــات تـــدمج و جهـــة نظـــر الموقعيـــة االقتصـــادية, نحـــو مســـتوى بـــدائي اكثـــر او متطــ
الديناميكيـــة و تطــور مفهــوم االســتغالل البــدائي لهــدف ابتكــاري, فمــا ســبق يتضــح ان اختبــار 
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ـا بجميـــع التوظيفـــات النفســـية العاطفيـــة و الروشــاخ هـــو ذلـــك االنتـــاج االســـقاطي الـــداخلي الـــذي يعلمنــ
النضـــج الفكـــري و بـــين الصـــراعات النفســـية و مرتبطـــة بمرحلـــة الطفولـــة, و هـــذا نتيجـــة للتركيبـــــــة 

ـة فــــــــي شخصيته وصـــف االشـــــــعورية الغامضـــــــة, فـــــــالمفحو  يمـــــــالءه بمصـــــــادر عميقــــــ
االختبـــار:حســب انســتازي يتكــون اختبــار الروشــاح مــن عشــر بطاقــات مــن الــورق المقــوى مطبـــوع 

و الرابعـــة و ’ علـــى شـــكل مختلـــف مـــن اشـــكال بقـــع الحبـــر خمـــس منهـــا رمـــادي و اســـود و االحمـــر
ــة السادســـة و الســـابعة بـــاللون االســـود و الثامنـــة و التاســـعة و العاشـــرة بـــاأللوان حيــث تشــتمل الخاصـ

اشــكال البطاقــات علــى فراغــات بيضــاء تتفــاوت فــي العــدد و المســاحة مــن بطاقــة االخـــرى اال انهـــا 
مين الكــــــامنة للوحـــــات علينـــا ال نهـــتم فقـــط بمحتـــوى االجابــــات, و انمــــا ذات ابعـــاد متســـاوية المضـــا

مــــن بعــــد كــــل هــــذا اساســــي و مهــــم تشــــير فــــي التحليــــل و تفســــير اجابــــات عمل االرصان 
من للوحـــات ضـــمن الســـياقات النفســـية المســـتعملة و على "الروشـــاخ" و فـــق المحتـــوى الظـــاهر و الكـــا

 األرصان .
تضــــع المفحــــو  امــــام االختبــــار, ممــــا قــــد يــــذكره بتجربــــة اللقــــاء االول مــــع : 1اللوحــــــة 

ظاهريــا تبــدوا وهــي مشــكلة حــول محـــور  موضــوع ال يعرفــه فهــي تبعــث الــى الصــورة الجســدية لكونهــا
يظهـــر بوضـــوح, و علـــى المســـتوى الرمـــزي يمكـــن ان تبعـــث الـــى مـــن خـــالل الصـــورة الجســــــدية و 

 ــــورة األمومة .تصــــــور الــــــذات, او الــــــى العالقــــــة الموضــــــوعية كالعالقــــــة مــــــع الصــ
مشـــكلة حـــول الفـــراغ االبـــيض وفـــق ثنائيـــة الجوانـــب ثالثيـــة االلـــوان ) الحمـــر : 2اللوحـــــة

االبـــيض, االســـود( يمكـــن ان تبعـــث الـــى تصـــورات قديمـــة بصـــفتها كـــل مبعثـــر, ايـــن يوجـــد االبــيض 
خلــي , نقــ  جســدي هــام, فأمكانيــة التوحيـــد و التحديـــد بـــين فــي الوســط الــذي يعبــر عــن الفــراغ دا

الـــداخل و الخـــارج تكـــون جـــد حساســـة فهـــذا الـــنمط مـــن صـــورة الـــذات تكـــون مرتبطـــة بتصـــورات, 
الـــى اشــكالية قلــق الخصــاء الن  2حـــة دماجيـــه او مهـــددة وعلـــى مســـتوى اخـــر تبعـــث الصـــورة او اللو 

الفــراغ االبــيض االخصــاء يشــعر بــه كثقــب , جــرح او يكــون هنــا اســـتثمار معـــاكس بتقيـــيم ) المقدمـــة 
كـــالحيض,  الوســـطى(التـــي تحمـــل رمـــز قضـــيبي فالمحتويـــات االنثويـــة متواجـــدة بصـــفة متكـــررة )

الـــى التصـــورات العالقيـــة فـــي  2الـــوالدة, هوامـــات الجنســـية ( فـــي هـــذه الحالـــة تبعـــث اللوحـــة 
ــة 0اســـتثمارات نرويـــة عدوانيـــة او لبيديـــه اللوحـــة :تبعـــث الـــى ســـياقات التقمصـــات الجنســـية فالثنائيـ

تبعـــد ظاهريـــا علـــى مســـتوى اشـــخا  الـــى ســـياقات التقمصـــات الجنســـية فالثنائيـــة الجنســـية الجنســـية 
تبعـــد ظاهريـــا علـــى مســـتوى اشـــخا  اللوحــة)تبــاين االعضــاء الجنســية, االثــداء او القضــيب( ممــا ال 
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ـية, و قـــد تظهـــر الصـــرعات الـــى تجعـــل المفحـــو  فـــي تعـــارض يســهل فــي بعــض التقمصــات الجنســ
داخـــل ممـــا ال بســـهل عليـــه معالجتهـــا, امـــا فيمـــا يخـــ  التصـــورات ذات االســـتثمارت الليديـــة و 

الجابة المبتذلة. تبـــدو اقـــل العدوانيـــة و هـــي يعبر عنها بالبعد االدراكي للوحة)االشخا ( و كذلك با
,فالطـــابع االجتمـــاعي التـــي تحملـــه التصـــورات العالقيـــة يعبر عنها بالبعد  2ممـــا عليـــه فـــي اللوحـــة

 االدراكي للوحة)االشخا ( و كذلك باالجابة المبتذلة .
ـــل تـــوحي بصـــور الســـلطة نظـــرا لكثافتهـــا و ال تعبـــث مباشـــرة الـــى تصـــور الـــذات ب: 5للوحــــة

خصائصـــها الحســـية فهـــذه اللوحـــة تبعـــث الـــي الرمزيـــة القضـــيبية لـــيس بالضـــرورة ذات طـــابع ذكــري 
ذكريــة االموميــة او انثــوي لكــن فــي احســن االحــوال تكــون الرمزيــة القضــية المرتبطــة بالصــورة ال

قضــيبية خطيــرة فهــذه اللوحــة تخبرنــا عــن وصــفات بالنســبة للعالقــات القضــية فــي , وهـــذا الـــذي 
 ـــنيســـمح بتقيـــيم هـــذه اللوحـــة كلوحـــة ابويـــة لكـــن فـــي حـــاالت تكـــون امـــام الصـــورة, قوتهـــا الديناميـــة م

خـــالل تصـــورات االشـــخا  نشـــطين ،او تصـــورات ســـلبية مـــع قابليـــة للتأثر مدعمة بالمظهر المضلل 
 للوحات من خالل اجابات ذات دالالت حسية .

عـــن الهويـــة و عـــن تصـــورات الـــذات فهـــي تبعـــث الـــى اشـــكالية  2تعبـــر اللوحـــة :4اللوحـــــة 
الـــذات و لـــيس فقـــط الـــى صـــورة الجســـدية , و هـــذا مـــا يجعلهـــا حساســـة للهشاشـــة النرجيســـية ،كـــان 
تـــدل عـــن تعبيـــرات اكتئابيـــة مرتبطـــة بتصـــور الفتقـــار الـــذات او نـــوع مـــن التأكـــد علـــى العظمـــة و 

ـى ظهـــور بعـــض العالمـــات كالبحـــث عـــن الرضـــى الحســـي و تعتبـــر هــذه اللوحــة, لوحــة القـــدرة او حتــ
مبتذلــة بإختيــار الواقــع فــي تناولهــا للعــالم الخــارجي و ترابطهــا مــن حيــث تصور الذات مع عالقات 

 بالمواضيع الخارجية .
التــــي تحمــــل الرمزيــــة الجنســــية مــــن حيــــث البعــــد القضــــيبي  2ــــة تعبــــر اللوح: 5اللوحـــــــة 

المســيطر مــن خــالل الجــزء العلــوي الوســط بإجابــات)قلــم....ســيف( كمــا ان الثنائيــة الجنســية ممثلـــة 
قابلـــة التـــأثير مرتبطـــة بصـــورة جنســـية أنثوية من  كـــذلك فـــي هـــذه اللوحـــة مـــن خـــالل الحساســـة و

 خالل الجزء السفلي للوحة بإجابات ) زهرة, العضو الجنسي للمرأة( .
عـــن الرمزيـــة االمومـــة و هـــذا راجـــع للشـــكل المجـــوف و تـــداخل 2تعبـــر اللوحـــة :2اللوحـــــة 

رمــادي , فتجــد عــدة نمــاذج ممكنــة للعالقــة مــع الصــورة االمومــة مــن القديمـــة اللــونين االبــيض مــع ال
الـــى االكثـــر تطـــورا عالقـــات اندماجيـــة عالقـــات موضـــوعية متـــأثرة بالمرحلـــة الشـــرجية او الفهميــــة, 

مــــان, الطمأنينــــة او القلــــق او االكتئــــاب مـــرتبط بالفقـــدان او االحســــاس بالراحــــة و الشــــعور بعــــدم اال
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البحـــث عـــن الموضـــوع،فهذه اللوحـــة تلعـــب دورا الوســـيط فـــي فـــي ابـــراز العالقــــات المبكــــرة علــــى 
ـــع وفــــق النمـــوذج االنثـــوي كـــان يكـــون هنالـــك مســــتوى التقمصــــات, اذ تســــمح للمفحــــو  بــــان يتموضـ

 تعـــارض, صـــراعا او الخضـــوع و الســـلبية مـــع التقيـــيم او التقليل من تلك الصورة االنثوية .
ــمح بتنــاول تبعـــث هـــذه اللوحـــات الـــى ابـــراز المشـــاعر و العواطـــف التـــي : 11, 5, 8اللوحــــــة  تســ

نــوع العالقــة التــي تــربط الفــرد بمحيطــه غيــر انــه مــن الصــعب تحديــد كــل رمزيــة علــى صـــدى لهـــذه 
تبقــــى  9اللوحـــات الن ردود االفعـــال متنوعـــة و متداخلـــة , و مـــا يمكـــن توضـــيحه هـــو ان اللوحــــة, 

تســــهل الرجــوع الــى العالقــات  8الــــى نوعيــــة االتصــــال مــــع العــــالم الخــــارجي و اللوحــــة  اللوحــــة
فــيمكن اعتبارهــا اللوحــة التــي تبعــث الفردانيــــة و االنفصــــال مــــع  01االموميــة المبكــرة امــا اللوحــة 

لملونــــة تســــهل النكــــو  فكثافــــة االلــــوان تشـــير االحاســـيس ممـــا يســـتدعي االشــــارة ان اللوحــــات ا
تـــدخل عناصـــر العـــالم الخـــارجي فتعبـــر عـــن عالقـــات اوليـــة حســية تكــون قــد اثــرت علــى الفــرد مــن 

 .التصــاالت االولى مع عالميه العالئقي المحيط بهخــالل تجــارب اللــذة و الاللــذة المرتبطــة با
فوائــــــد اختبــــــار الــــــــــــرشاخ:يــــدرس االطفــــال االســــوياء ذوي المشــــاكل و االطفــــال المصــــابين 

ــذلك عـــن الوحـــداني و بـــأمراض عقليـــة ونفســـية و يعطـــي فكـــرة عـــن المســـتوى العقلـــي لالفـــراد كـ
 االندفاع لالفراد للشخ  المفحو  

 –يحتـــاج الـــى اخصـــائي مـــدرب بشـــكل جيـــد جـــدا حتـــى تمكـــن مـــن اعطـــاء نتيجـــة قريبـــة  -
ـى ســن يمكــن اســتخدمها مــع األطفــال او الصــغار او البــالغين واختيــار اســاليب تعتمــد علـ 

المفحـــو  والغـــرض مـــن الفحـــ , هـــو اختبـــار للشخصـــية ألنـــه يســـمح بمعرفـــة نمـــط االداء الفكري 
ء العام. الرجـــع التـــي تتعلـــق بحيـــاة االنفعاليـــة وعالقتهـــا مـــع البيئـــة مثـــل نمـــط الرجـــع المعرفـــي و األدا

 ام .الفكري الع
القــــدرة علــــى تقــــديم المعلومــــات التــــي تشــــمل عناصــــر حيويــــة مــــن حياتنــــا النفســــية , و يكشــف  - 

 علــى امكانيــة و جــود اضــطرابات الطبــع او النفســية بغــض النظــر عــن الــدالالت االكلينيكية واضحة
ارات المســـاعدة علـــى التشـــخي  النفســـي لوصـــف البنـــاء النفســـي و األداء يعـــد مـــن اختبـــ– 

العقلـــي و التوجيـــه و العـــالج النفســـي و دراســـة تطـــور للعـــالج الـــدوائي لمرحلـــة مـــن حيـــاة و الغرض 
 من البحث
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بالمشـــاركة مـــع طبيـــب نفســـي, و تظهـــر مهمـــة  تحديـــد االعـــراض فـــي مخطـــط اكلينيكـــي – 
الطبيــب النفســي اكثــر مــن الطفــل فــي المحاولــة لتخفيــف مــا يحــدث لــه فــي مرحلــة مــا , و في سياق 

 وبنية الشخصية )هل سياق متكامل او تنظيم الشخصية.
جعـــل قـــراءة االختبـــارات االســـقاطية اكثـــر دقـــة مـــن خـــالل  دراســـة الشخصـــيات التـــي مـــن شـــأنها

التجـــارب والبحـــوث, و علـــى اساســـها يمكـــن التقريـــر ان طفـــل ذهـــاني او انـــه غيـــر ناضـــج او قاصـــر، 
ــرة خاصـــة فـــي مجــــال التشــــخي  النفــــي فممـــا ســـبق يتضـــح ان اختبـــار الروشـــاخ لـــه فائـــدة كبيـ

الفــرد خاصــــة فــــي معرفــــة التوظيفــــات النفســــية االشــــكالية مــــا قبــــل االوديبيــة واالوديبيــة التــي يمــر بهــا 
ي مرحلـــة تطـــور نفســـي او يعـــاني مـــن فــي ســيرورة نمــوه لمعرفــة هــل الفــرد فــي ســيرورة نفســـية اي فـــ

 ازمـــة نفســـية لتحليـــل عمليـــة التكفـــل النفسي .
 طريقــــــة و خطــــــوات تحليــــــل بروتكــــــوالت الروشــــــاخ:

لمعرفـــة مـــا اذا كـــان تثبـــيط او فـــائض فــــي البدايــــة تطرقنــــا الــــى قــــراءة اوليــــة لبروتكـــوالت الروشـــاخ 
فـــي نوعيـــة االســـتجابة, مـــا اذا كانـــت قليلـــة او كثيـــرة او.. مواظبـــة علـــى الموضـــوع واحـــد فـــي 

  .اللوحـــات , و بعـــدها التحليـــل المفصل لكل اللوحات
 0822والت على دليل تنقيط اختبار الرشاخ لبيزمان)التنقيط:يعتمد التنقيط او تنقيط البروتك

االستجابة الجزئية  ()...بتحديد موقع االستجابات, االستجابة الشاملة )ك(, االستجابة الجزئية)ج
الحركة )حب( و االستجابة  (صغيرة)ج جـ( اما الفراغات )ف ا( , تليها المحددات )ش( اللونية )ل

تي المحتويات منها:المحتوى خالل االجابات المبتذلة و الرفض و الفاتحة القاتمة )فق( , بعدها تأ
الصدمات. البشري )ب( الحيواني )حي( , النباتي )نبات( الجغرافيا )جغرافيا( مع وضع المالحضات 

 من خالل اإلجابات المبتذلة والرفض والصدمات .
دد من االجابات المتعلقة التحليل الكمي: بعد االنتهاء من تقيم االستجابات يقوم المصحح بجمع ع

بكل معيار ثم تفيد مختلف النسب المئوية و ينشأ مجموعة العالقات مختصرة في صيغة خاصة 
للمفحو  التي نجد منها نمط االدراك نمط الرجع الداخلي النسب المئوية االجابات الحيوانية كل هذه 

رقمية ) الصدمة , الرفض , المثابرة التقييمات العددية و التي تضاف اليها مجموعة معايير دالة غير 
,المالحظات , الوصفية ( تكتب على جدول من خالله يقوم الفاح  بالتحليل الديناميكي: تحليل 
السياقات العقلية و يقوم عل التفسير و التحليل الدقي لمختلف العوامل و ذلك بدراسة ارتباطاتها 

, كما هو الشأن بالنسبة لتوزيع انماط االدراك على الديناميكية و توزيعها او تتابعها في البروتوكول 
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اللوحات في اللوحة الواحدة, و كذا نوعية ارتباطاتها بالمحددات خاصة بالنسبة للشكل الذي يعتمد 
عليه, الى جانب انماط االدراك و بيئة االجابات الحيوانية )حي( و االجابات المؤلوفة )الشائعة( في 

عقلية و المعرفية في تناول الواقع و المواضيع* .الدينامية الصراعية التى استخراج نوعية السياقات ال
تتجسد في مركبات نمط الصدى الحميم المتمثلة في الحركات االنسانية)حب( و تكافئها مع مجموع 
االجابات اللونية )ل( , و كذا مركبات الصيغة الثانوية المتمثلة في العالقة بين الحركات الصغرى و 

ت التضليلية )ظ( وال نكتفي هنا بالتأكيد على نمط تلك المعدالت من االنطوائية او االنبساطية االجابا
او مختلف االنواع , بل يجب كذلك تحليل نوعية المركبات االنسانية و وظائفها و انتشارها في سياق 

حركات  الحيوانية و حركات االشياء و ) البروتوكول و كذلك شأن بالنسبة للحركات الصغرى اي
الجزئية(،كما تدرس نوعية االجابات اللونية)ل( و االستجابات اللونية )ل( التي تدعم االجابات اللونية. 
التضليلية)ظ(, و ظهورها اوال في البقع و في المحتويات المناسبة لها, يضاف اليها ذلك نسبة 

 .االستجابات اللونية )ل( التي تدعم االجابات اللونية
في اختبار الروشاخ :ان اختبارات بقع الحبر عامة, قد اثبتت نجاحا كأدوات الصدق و الثبات 

اكلينيكية و قد اجريت مئات الدراسات على اختبار روشاخ كل منها تعالج جزءا واحدا من نظرية 
ان تغييرات روشاخ لها قيمة اكيدة من حيث الصدق (0821روشاخ و يبدا من اتجاه النتائج )بنتون 

و مع ذلك فإنه يجب ان نذكر ان تغييرات بقع الحبر تعتمد في النهاية على المعرفة تفوق المصادقة 
التجريبية لدى الممتحن بديناميكية السلوك االنساني, و على النتائج النهائية التي نحصل عليها 
باالستنتاج و المماثلة معتمدين في ذلك على خبرة الممتحن و اصالته, و خصوبة استبصاره وحساسية 

عامة . اما الدراسات الثابت و التأثيرات الناجمة عن اعادة اجراء االختبار تحت ظروف متباينة تدل ال
على الوظائف المتعددة التي طرقها تكنيك الروشاخ ذات عالية من الثبات , اال ان بعضها يبدوا اكثر 

تقديرات ثباتا و ال ثباتا من البعض االخر بوجه خا  , فإن اصالة االستجابة او شيوعها من اكثر ال
يمكن مقارنتها مع نتائج ادوات القياس التكنولوجي االخرى كما احتمال تأثيرها على الممتحن و 

 .تقديراتهم ضئيل
تقييم اختبار الـروشاخ :من الصعب ان ينظر االخصائي النفساني المتمدرس الى اختبار للتصحيح 

فق عليها ,و برغم توفر العديد من "الروشاخ" على او التفسير .ال توجد له معايير ذات داللة محددة مت
انه اداة سيكومترية بمعنى الكلمة حيث ال توجد اتفاق بين المختصين على اسلوب الدراسات و البحوث 
عن هذا االختبار اال ان التضارب بين النتائج هذه الدراسات و البحوث , و تضارب اساليب التصحيح 



قيةالفصل الرابع                                                                           الإجراءات املهنجية والتطبي   

 

  
90 

 
  

د من التحفظات على الروشاخ كأداة سيكولو جية معتبرة .من الصعب و التعبير ادى الى تراكم المزي
ان نطبق األسس السيكومترية على الروشاخ مثل اثبات و الصدق و من الغريب ان بعض 
المفحوصين يرون ان من من السخف ان نقيس الشخصية مثل ثبات االختبار بواسطة القيمة النصفية 

ع االخرى . بواسطة عناصر االستجابة لعدة بقع الحبر .انه مثال الن لكل بقعة حبر تختلف عن البق
يعتبر الروشاخ أحسن االختبارات جميعا في .من الصعب ان نجري على اختبار الروشاخ دراية 

الكشف عن الشخصية و تكوينها, و خاصة ان االفراد الذين تقوم بإختيارهم يكشفون عن انفسهم دون 
معرفة لمعاني اجابتهم, و يعتبر االختبار طريقة نافعة في تشخي   دراية بطريقة تفسير االختبار ودون

حاالت كثيرة من المرض الذي يتعلى اكتشافها على االختبارات االخرى, و هو يحتاج للخبير 
تفسير نتائجه .و يبقى الروشاخ بالرغم انه أداة سيكومترية  .المتخص  الذي يتمكن من إعطاءه و 

قصه الموضوعية لتعدد طرق تحليل االستجابات و هو يتطلب مهارة فائقة نافعة للتشخي  اال يبقى تن
  .لألخصائي النفساني

سبب اختيار االختبار االسقاطي "الـروشاخ :بعد اختبار الروشاخ من اهم االختبارات االسقاطية 
بذلك اخترته في دراستي ألنه اداة بحث معمول بها و لها اهمية من اجل التحليل العميق للشخصية و 

معالجة المشاكل الكامنة بها ايضا ادرجته ضمن موضوعي " دراسة السمات الشخصية للطبيب 
الشرعي "كموضوع مهم و جديد .وكما ذكرت يبقى الروشاخ اداة سكومترية جيدة لتحليل الخيال النه 

نبيلة   وسيحديتطلب المهارة الكاملة من االخصائي النفساني فأنا اخترته بغية التعلم للعمل مستقبال ) 
 (22/ 55,ص: 
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 : 10تقديم الحالة 

 أنثي .الجنس:                                . x01   اإلسم :

 بعين البيضاء.1991-37-30تاريخ ومكان اإلزدياد:                              . 72    العمر :

عالم ألي.المستوى التعليمي :               ماستير رياضيات وا 

 .30 ترتيب الحالة بين اإلخوة : 

 النحت عن الخششب . الهوايات:                        جيد .  المستوى اإلقتصادي :

 :10تقديم عائلة الحالة 

 من عين البيضاء . 40 العمر :                                   )ب.م(األب : إسم 

 متوسط .      37 المستوى التعليمي:                               عامل يومي . المهنة :

 ال يعاني من أي مرض . الحالة الصحية :

 . من عين البيضاء .47 العمر :                                    )د.ب(: إسم األم

 إبتدائي . 34 المستوى التعليمي:                           ربة منزل .       المهنة :

 التعاني من أية مرض . الحالة الصحية :

 .30 : الحالة خوةاإلد عد

 مكان سكن الحالة والعائلة حاليا : قسنطينة .
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 . إلى وحدات ذات معـنى األولىتقطيع نص المقابلــــــة الحالة 
 رقم

 العبارة
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

31  
37 
30 
30 
34 
30 
32 
30 
39 
13 
11 
17 
10 
10 
14 
10 
12 
10 
19 
73 
71 
77 
70 
 

70 

 سنين . 30
 سبع سنين تحرش بيا .

 ولد صحبت ماما .
 سنة . 14

 كل مرة كفاه في درارنا سعات .
 في دارهم . 

 سعات في بيت جدهم .
 كان وين يلقا فرصة يجي لعب بيا بحكم ألنا صغيرة .

 ويجبدني من يدي يديني لدار فارغا حد ما فيها .
 ويولي يمس فيا .

 أو مرة مسني من تحت بيدو .
 طلعلي جيبا .

 أنا ساكتا مفهمت والو .
 بقا يمس فيا ويشوف عندي ويقولي منوجعكش أنا نلعب معاك .
 ومبعد هبطلي جيبا وقالي متقولي حتا لحد أحنا نلعبو فرات .

 وطبيبا .سعات يقولي نلعبو طبيب 
 يبقا يمس فيا من تحت .

  سعات يجي يجري ويهزني ويبقا يبوس فيا .
 ككبرت وال يقلقني .

 نهرب منو.
 هو وال يحكمني بسيف عليا .

 كنبقا نحب نهرب منوي قولي ذرك نقول لماماك بلي أك تجي عند نولي نركح .
 مستحيل تذبحنب .

 تقتلني .
 .أصلن خوفي منها خالني نسكت 
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74 
70 
72 
70 
79 
03 
01 
07 
00 
00 
04 
00 
02 
00 
09 
03 
01 
07 
00 
00 
04 
00 
02 
00 
09 
43 
41 
47 
40 

 تقتلني .
 تذبحني .
 متتقبلش .

 تبقا تبخص وتعاير .
 هي على أتفه حاجة تبخص عليها .

 مشاكلنا تحلهم بلبخص وسبان تهديد .
 شكون راح نخبر .

 شكون راح نثيق فيه .
 حد لعمبالو لنهار ليوم .

 عاله أنا جوزت صغري عاله أنا عشتو .
 أنا كنت روح بال جسد واهلل جحيم .

 حقرا كبيرا .
 نورمال غير أنا نشوف روحي ميش عادية . ناس كل تشوفني

 ماكنت فاهما والو .
 سكني لخوف ألي معمباليش سبتو .

 عت نحشم خاله .
 .كل يحقروني 

 نسكت نخاف من كلشي .
 خوف كبير من كلشي .

 نخاف فرات حتا لذرك عت نخاف بال سبا .
 نخاف من أي حاجة تخطر في بالك .
 كلشي .صراحتن منحبش نقولها نحمل والتي 

 لكن نرجع لعقلي ونقول حت هيا معندها حت ذنب .
 كانت متعرفش تصرف .

 هي بعد عندها أسباب خفية .
 متأكدا هيا بعد تعاني من أمر مخبياتو .

 ألنو ردت فعلها في بزاف أمور تبين ذالك .
 أنا ملي ديت سيزيام حجبوني بسيف عليا .

 بحكم دارنا مدينين بصح كانو متشددين كثر .
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40 
44 
40 
42 
40 
49 
03 
01 
07 
00 
00 
04 
00 
02 
00 
09 
23 
21 
27 
20 
20 
24 
20 
22 
20 
29 
03 
01 
07 

 نلبس جيبات طوال وخمار وحوايج عراض . كنت
 شوية بصح ديما نخصرهم خاطر ماما متخلنيش نروحلهم ) صديقاتها (.

 كيجيو تسحتهم وال تبقا تسمعهم كالم من ورا لباب كنخرج عندهم .
 معانات .

 كنت نحشم بروحي .
 نحشم بسلوكاتي .

 نخاف نغلط .
 نحشم بجسمي .

 حاجة باه يتضبط ميبانش .تخيلي كتبرز صدري كنت نديرلو أي 
 كنت نجيب الستيك ونضبطو باه يجي سطحي .

 صراحة مكنتش حاسا روحي عايشا .
 منتفكر حتا حاجا مليحا .

 كنت نحب نصرف كما رجال .
 نكره روحي جسمي .

 نحس ديما بعذاب الضمير .
 في أي حاجة نحب نلوم روحي .

 حتى في أمور معندوا مدخلني فيها نلوم روحي .
 ي حاجا نبكي عليها بالحرقة .كنت أ

 كما يقول هات برك يبكيني حت منسكتش .
 وليت حساسة بزاف .

 ونشوف ناس كل متراعينيش .
 وميش حاسين بيا .

 ديما نحس بلي حد اليفهمني .
 حد الهو حاس  بيا .

 وصلت لدرجة نحب نموت .
 حاولت حتا ننتاحر بدرقا .

 نشرب دواوات .
 نحب نجرح روحي .

 عروقي .نحب نقطع 
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00 
00 
04 
00 
02 
00 
09 
93 
91 
97 
90 
90 
94 
90 
92 
90 
99 

133 
131 
137 
130 
130 
134 
130 
132 
130 
139 
113 
111 

 المهم معانات .
 سوفرونس كبيرا .

 أصال مكان عمبالو حت حد .
 لمعاملة غير من عند ماما كتكون ميش مقلقا مكانش زيها في المعاملة .

 غير يصرا مشكل تعود متعرفش تصرف .
 تعود تندب تهدد بلي تروح وتخلينا .

 تعود تعايير فينا .
 كيكمال لمشكل تبقا غير تشنف تخبط وتعاير .

 متعرفش تصرف في المشاكل .
 كنت نجنب نتعامل معاهم ) الرجال ( .

 منثيقش فيهم خالص .
 يعجبوني بصح جامي نبين .

 جامي نهدر كان يعجبني واحد ربع سنين وأنا ساكتا .
 ملي كنت معنديش ثيقة في روحي .

 نحتاقرها بزاف ) نفسها ( .
 واحد زوج في الباكالوريا . )تقدموا لخطبتها ( .

 ي مكنتش فاهما بزاف حوايج .عاد
 خاصتن قلتلك دارنا مغلقين مايفهموك والو .

 أصال مكنتش فاهما بلي زواج مسؤولية .
 إيه ) تريد الزواج ( .
 ماكنت فاهما الو .

 انا كبلغت مكنتش فاهما البلوغ .
 رهاب ألي كنت أنا عايشاتو .

 وزادو دارنا عايشين في رهاب طفلة طفلة .
 بزاف عندهم بلي طفلة غير غلطة ألي ديرها يغتاصبوها. دارنا كان يخافو

 معانات حياتهم وكان راجل يمس طفلة .
 ماكانوش عمبالهم بلي أنا نعيش في معانات كثر .

 ماما نحسها متحبناش نزوجوا .
 وين يتقدملنا راجل دير فيه ألف عيب .
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117 
110 
110 
114 
110 
112 
110 
119 
173 
171 
177 
170 
170 
174 
170 
172 
170 
179 
103 
101 
107 
100 
100 
104 
100 
102 
100 
109 
103 

 خوافة حت هيا .
 تخلق المشاكل .

 تتوقع ديما األسوء .
 بصح متثيقش فيه . ) أمها ( .تأمن باهلل 

 عرفتو كبديت لخدمة . ) شاب ( 
 مت عليه . ) أحبت الشاب ( .

 بالك هذاك ألي خالني نحس روحي أنثي .
 بالك هو ألي غيرني .

 خالني نحس بلي أني مرأة وتنحب .
 بالك كمتفاهمناش غيرني .

 حبيتو بزاف .
 يعاملني كما أي طريقة مليحا .

 متربي مكانش خبيث .
 ميفوتش الحدود .

 مع أنو تقربنا لبعض بزاف .
 مستحيل نخبرو .

 قلتلك األمر هذا بذات منثيق حتا في حد .
 نسيت كلشي كان هو حياتي ) لما تعرف على الشاب ( .

 حبيتو فوق الحب .
 نساني في بزاف حوايج .

 بالك وكان زوجنا أني رتحت من كلشي .
 كنت نمارس العادة السرية .فهمت أش حبا تقوليلي أنا كنت منهم إيه 

 بصح مكنتش فاهما أش هيا .

 أش أسمها ) العادة السرية ( .
 مفهمتش حتا كفاه عت نمارسها .

 كنت نروح لحمام وال دوش نحط منشفا مابين رجليا ونجبدها منا لهيه .
 نبقا نمس في صدري .

 نتخيل أي حاجة جنسية .
 نتخيل حتا كفاه كان يديرلي قبل وأنا صغيرة .
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101 
107 
100 
100 
104 
100 
102 
100 
109 
143 
141 
147 
140 

 
140 
144 
140 
142 
140 
149 
103 
101 
107 
100 
100 
104 
100 
102 
100 

 نتخيل لقطات تع فيلهم وهوما يبوسو في بعضاهم .
 نتخيل أي حاجة فاتت عليا توحي بالجنس .

 نبقا نمس روحي .
 كنت نشفا إذا شت لقطى تع جنس ) تمارس العادة السرية ( .

 وال كنتقلق  .
 وال كتعايرني ماما .

 وال كيضربوني .
 وال كنبكي بزاف .

 وخاصة كنحس حد ليفهمني .
 ) تمارس العادة السرية ( . ذرك سعات برك

 بالك خطرة في شهر .
 سعات كيكون ضغط عليا كبير نمارسها خطرة في سمانة .

في زواج إيه نتقبل راجل يمسني ديما تبانلي وكان نزوج ويدخل راجل عليا نرتاح 
 من كل شيء فات.

 وسعات ندخل في تناقض .
 صراع كبير .

 لمشكل في تخمامي .
 منتفاهمش مع رجال .

 موسوسا . عت
 منثيقش في رجال .
 يبانلي راجل يخون .

 في األول يبانلي مليح .
 نحب نثيق فيه . 

 بصح غير نتوسوس نولي نشري لمشاكل .
 نبقا نتقابض على طول .

 مننساش خاله .
 نعسهم بصح منبينلهمش خاله ) أطفالها في المستقبل ( .

 ونصاحبهم ونحببهم في روحهم وفيا .
 وميخافوش مني .نخليهم يحتارموني 
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109 
123 
121 
127 
120 
120 
124 
120 
122 
120 
129 
103 
101 
107 
100 

 
100 
104 
100 
102 
100 
189 

 

 ويحكيولي أي شيء .
 نخاف بزاف وكان يصرالهم اش يصرالي .

 بصح وكان يصرالهم أش صرالي نوقف معاهم .
 المهم يصارحوني .

 واهلل نحطهم في عنيا .
 ديما ديما كاين العقاب كيغلطو .

 بصح نفهمهم عاله نعاقبهم .
 ونفهمهم كلشي يلزم يفهموه في الحدود.

 ويتحملني .نلقا راجل يفهمني 
 قبل كلشي باغيا نعالج روحي .

 حبا نولي إنسانة عادية .
 ونحس روحي عادية .

 خاطر أنا عندي قدورات كبيرا .
 نحس عندي قوة هائلة .

سعات من كثر لقوى هاذي منلقاش كفاه نديرلها نولي نغلب روحي بأي عمل حتا 
 نرقد .

 نحب نكون مليحا.
 ندير دراهم .

 أحالمي .طموحي ثاني نحقق 
 نستقر ثم .ونخرج للخارج 

 نعيش دارنا في نعيم .
 .الزم ندير دراهم
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 التحليل الكمي : -0
 تجميع الوحدات في فئات : -0
 : التحرش الجنسي 
 .1.2.3.4.5.6.7.8.9.12.16.22التحرش الجنسي :  مرحلة ماقبل  -
 .10.11.14.15.17.18: الجنسي التحرش طريقة  -
 13.19.20.21:التحرش تكرار التحرش -
  : أثار التحرش الجنسي 
 أثار قصيرة المدى : -
 40.67.80.103.105.106.156.158.160.167أثار معرفية : -
 .56.64.65أثار جسدية : -
 .23.24.25.26.27.28.29.30.33.34.35.36.37.38.39.41.42.43نفسية :أثار  -

44.45.46.47.59.60.62.63.66.69.70.71.72.73.74.75.76.77. 
78.79.85.86.87.95.96.97.98.99.101.107.111.129.130.132..157.159.161.

162.163.164.172.174.176. 
 .68.81.82.83.84.94.166أثار سلوكية : -
 .57أثار إجتماعية : -
 .31.32.54.55.58.88.89.90.91.92.93.102.103.109.110.112أثار أسرية  -

113.114.115.116.117. 
 أثار بعيدة المدى : -
  . الدالة عن العادة السريةالعبارات  -

:135.136.137.138.139.14.141.142.143.144.145.146.147. 
148.149.150.151.152.153.154. 

 العبارات الدالة عن البرودة الجنسية : -
 العبارات الدالة عن المثلية : -
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 .العبارات الدالة عن الوقاية من التحرش الجنسي  -
- 100.104.118.119.120.121.122.123.124.125.126.127.128.129.131.

133.134.155.169.170.173.175.176.177.178.179.180.181.182.183.184.1
85.186.187.189 

 : التحليل الكمي 
 : توزيع الفئة األولى حسب تواترها ونسبتها . 10الجدول 
 ؤويـــــةالنسبة الم التكرار الفئة الفرعية الفئـــــــــة

التحرش الجنسي عن 
 األطفال الصغار .

التحرش مرحلة ماقبل 
 الجنسي .

11 57.14% 

 %28.57 06 التحرش الجنسي  طريقة 
 %19.04 04 التحرش الجنسي .تكرار 

 %133 21  المجموع :
لصغار حيث يضم ثالث الفئة الخاصة بالتحرش الجنسي عن األطفال ا 31يتضمن هذا الجدول

التحرش الجنسي  تكرارالتحرش الجنسي و  طريقة التحرش الجنسي و ماقبل   رحلةفرعية هي مفئات 
وتحصلت بذالك  11الجنسي أتت بأعلى تواترلمرحلة ماقبل التحرش حيث نالحظ أن الفئة الفرعية 

ونسبة مؤوية  30أتت بتواتر التحرش الجنسي  فئة طريقة . وأن  %42.10نسبة مؤوية  
 . %19.30 ونسبة 30بتواتر  أتت التحرش الجنسيتكرار و 70.42%

 : توزيع الفئة الثانية حسب تواترها ونسبتها . 10الجدول 
النسبة  التكرار الفئة الفرعيـــة الفئـــــة

 المؤويـــة 
 
 
 
 

أثار التحرش 

أثار 
قريبة 

 المدى :

 %34.94 13 أثارمعرفية .
 %31.29 30 أثار الجسديـــة .

 %01.32 09 أثار نفسية .
 %30.12 32 أثار سلوكية .

 %33.49 31 اثار إجتماعيـــة .



10 حتليل نتاجئ املقابةل للحاةل                                        التطبيقي                        اجلانب  

 

  
102 

 
  

 الجنسي 
 

 %17.43 71 أثار أسريـــــة .
 

أثار 
بعيدة 

 المدى :

 
العبارات الدالة عن العادة 

 السريـــة 

 
71 
 

 
17.43% 

الهيجان  العبارات الدالة عن
 الجنسي 

33 33.33% 

 %33.33 33 المثليـــة .العبارات الدالة عن 
من التحرش الوقايــــة 

 .الجنسي
00 71.00% 

 %133 100  المجموع :
عشر فئات فرعية مقسمة  يتضمن هذا الجدول فئة أثار التحرش الجنسي في الكبر حيث يتضمن

فئات  فئتين لألثار وهي أثار قريبة المدى واألثار بعيدة المدى, حيث ان األثار قريبة المدي بها بين
جتماعية وأسرية بينما األثار بعيدة المدى بها  فرعية وهي أثار معرفية وجسدية ونفسية وسلوكية وا 

وبنسبة  09بأعلى تواتر جاءت األثار النفسيةونالحظ أن , والمثليةلهيجان االجنسي العادة السرية و 
ونسبة  00الوقاية من التحرش الجنسي التي جاءت بتواتر وتليها في المرتبة الثانية  %01.32مؤوية 
 71جائت الفئتين أثار أسرية والعادة السرية بنفس التواتر , وفي المرتبة الثالثة  %71.00مؤوية :

وفي  %4.94ونسبة مؤوية  13أثار معرفية بتواتر .% , وفي المرتبة الرابعة 17.4ونسبة مئوية 
 السادسة أثاروفي المرتبة  %30.12ونسبة مؤوية  32اءت بتواتر أثار سلوكية جالمرتبة الخامسة 

 31أثار إجتماعية بتواتر  سابعة, وفي المرتبة ال %31.29ونسبة مؤوية  30جسدية جاءت بتواتر 
والمثلية بدون تواتر أي  الهيجان الجنسي , وأتت في المرتبة الثامنة الفئتين  %33.49ونسبة مؤوية 

 بدون نسبة مؤوية .
 : توزيع الفئات حسب تواترهم ونسبتهم . 10جدول ال

 النسبة المؤويـــــة . التكرار الفئــــــة .
التحرش الجنسي عن 

 األطفال الصغار .
71 11.11% 
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أثار التحرش الجنسي 
 في الكبر .

100 00.00% 

 %133 109 المجموع .
 %00.00ونسبة مؤوية  100نالحظ أنه جاءت أثار التحرش الجنسي في المرتبة األولى بتواتر 

 . %11.11ونسبة مؤوية  71بتواتر الجنسي في المرتبة الثانية التحرش 
 : تحليل كيفي 
 التحرش الجنسي : -

تعرضت الحالة لتحرش من قبل إبن صديقة أمها وذالك في الصغر عندما كانت تبلغ من العمر 
سنوات * كنت نشفا ملي سنوات * ولد صاحبت ماما * حيث تعددت مرات التحرش بها لسبع  34

سنة , وكان يستغل الضحية  11كان عمري خمس سنين حتا ديت سيزيام قبل مانبلغ كان عمري 
ن وين يلقا فرصة يجي يدير روحو يلعب بيا بحكم هو كبير وأنا أثناء التضاهر باللعب معاها * كا

لضحية بين بيت سنة وتعددت أماكن التحرش با 14صغيرة * حيث كان المتعدي يبلغ من العمر 
الضحية وبيت المعتدي وبيت الجد للمعتدي , حيث أن المعتدي أصبح يطارد الضحية ويجبرها على 
التحرش بها ويخبرها أنه فقط يلعب معها * يحكمني بسيف عليا وكنحب نهرب يقولي أحنا نلعبو 

جري لها * أقعدي وال نقول لماماك بلي أك تجي عندي وبحكم صغر سن الضحية وعدم فهما لما ي
مكنت فاهما والو * إضافة إلى خوفها من أمها * مستحيل نقوللها تقتلني * أدى بها كل هذا الرضوخ 

غلى جانب فقدانها الثقة من كل الذين للمعتدي والصمت لعدم البوح * حد لعمبالو لنهار ليوم * 
 يحيطون بها * شكون راح نثيق فيه باه نقولوا هك أمر * .

 أثار التحرش :  -
ن أثار التحرش أتت بين أثار قريبة المدى التي بها من زالت وأخرى ضلت لكن هناك أثار بعيدة إ

المدى والتي بقيت مع الضحية لحد الساعة حيث زاد الحال واألثر واضح داخل الضحية حيث كان 
لها معاش نفسي متعب وتعدى ذالك بإنطوائها وخجلها حتى بنفسها , وزاد صراع الضحية وتعالت 

* عاله أنا عشت صغري حيث أصبحت الضحية ترى أنه الصغر لها عاشته يرت وشدة معاناتها وت
زداد ذالك لوصل الحالة بعدم تقبل صورة الجسد *كتبرز صدري نديرلو  أي معانات لنهار ليوم * وا 

أستيك باه ميبانش * وكرهها لجسدها في بعض األحيان * سعات نكره جسمي * مما زاد حدت 
لم يتوقف هنا وأصبحت الحالة ترغب في الموت وذالك جراء كتمانها المتواصل  مئساتها حيث
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حساسها بالذنب  انت هي ضحية * كنت نحب نموت * ومن هنا بدأت محاوالت القاتل الذي كوا 
حيث جربت بشرب األدوية ومحاولتها قطع شرايين يدها * شربت دواوات وحاولت الحالة باإلنتحار 

نقطع هروق يديا * حيث أن معاناتها ضلت على ذالك الحال وأصبحت حساسة جدا وأصبحت 
ألنه ال أحد يعلم لما حدث لها , أصبحت الضحية ترى نفسها أها ليست نضرتها أن الجميع اليفهمها 
يء ما ينقصها , إضافة إلى إلى معاناتها مع أسرتها بحكمهم متدينين ولم ككل الفتيات وأن هناك ش

تجد الحالة حيلة لخفض هذا التوتر إال أنها وجدت نفسها تلقائيا تمارس العادة السرية * كنت نمارسها 
* وعن الحالة كان له فقر في مفاهيم وأمور الجنس , كانت التعلم والتعرف عن الجنس أمور كثيرة 

ا كانت التعلم ماتفعله مع نفسها وما يسمي بالعادة السرية * ماكنتش نعرف بلي أي العادة حتى أنه
من هنا جلعها تتخذ العادة السرية كوسيلة لخفض التوتر ولهر من المشاكل وتخفيف من السرية * 

بتعادها عن المعتدي.  الضغط والمعانات وخاصة بعد بلوغها وا 
لكن لها أفكار معرفية متسلطة عليها أنها التنجح في الزواج  إن الحالة كان لها رغبة في الزواج

وتزايد أفكارها المعرفية أنها أصبحت وسواسية في كل األمور خاصة المتعلقة بالرجال مما خلق لها 
نحب نبين  منثيقش في رجاللمشكل في عقليتي , و معرفيا أنه يصعب اإلرتباط عندها * عت موسوسا 

إن الحالة في صراع كبير بين الرغبة *  ي لمشاكل ونفزد كلشيلعكس بصح غير نتوسوس نشر 
 لجنس الرجل .والرفض 

حيث ضهرت عندها أثار الوقاية من التحرش عالية وذالك رغبة لحماية نفسها والتعويض بعدا 
تجاوزها مرحلة اإلنتحار ويضهر أن لها طموح واسع لكن مليء بالخوف وتضل لها فكرة الهجرة  

 م األساس ولتستقر بعيدا عن منطقتها .وتوفير المال ه
 : ملخص نتائج تحليل المقابلة 

نستنتج من تحاليل المقابلة األولى أنها تعاني من التحرش الجنسي في الصغر حيث ضهرت في 
وطريقة التحرش وتكرار التحرش الجنسي حيث أن ثالث أشكال هي المرحلة ماقبل التحرش الجنسي 

تمثل في طو مدة التحرش بالحالة لسبع سنوات  %42.10المرحلة ماقبل التحرش الجنسي أتت بنسبة 
وضلت تطاردها هذه  %01.32وذالك بإستغاللها أثناء اللعب وهذا ماخلف لها أثار نفسية بنسبة 

عندها مما ولد لخوفها من أمها األمر الذي زاد تعقدا  األثار حتى الكبر وذالك جراء عدم بوحها وذالك
لخفظ توتر ذالك من بعدها دخلت الحالة في صراع   %17.4عادة السرية بنسبة لها عندها ميول ال

حيث كانت جد وسواسية لما اشارته  %34.94معرفي و نفسي والذي خلف لها أثار معرفية بنسبة 
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يدخل لمعرفتها رغم عنها وسواس انهم يخونون هذا مجعلها أنها تحاول أن تثق برجال لكنها بعدها 
عدم قدرتها على بناء عالقة عاطفية مستقرة حتى باتت ترى نفسها يستحال أن تبني عالقة عاطفية أو 
زوجية مستقرة . نتيجة هذا حاولت أن تحمي نفسها وذالك لتكرار عدم تقبلها ولتفكيرها انه اليوجد أحد 

في رغبتها في بناء  وظهرت %71.00بنسبة  جاءتفسها من التحرش التي يفهمها حاولت وقاية ن
نفسها وأن لها طموح واسع ت رغب في تحقيقه إلى جانب رغبتها في الهجرة هروب من المعانات 

 . االستقرارهناك ضننا منها أنها ستكون بخير وعلى أكمل وجه ممكن من  االستقرارورغبة في 
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  الروشاخ للحالة األولى : تقديم بروتوكول 

 البطاقات
 

 الشائعات المحتويات المحددات المكان التحقيــــــــــــــق اإلستجــــــــــــــــابات

 
 

 البطاقة 
10 : 
 
 

 01زمن الرجع:               

 تقلق بزاف هاذي الصورة . -
 مرأة عريانة . -
مدرقا بيديها الجهاز  -

 التناسلي .
 طيور راح يطيرو .وزوج  -

                                
 34زمن اإلنهاء:    

 
 .   لفوق -
ها مدرقين يدي -

الجهاز 
 التناسلي تعها 

طائرين راح  -
 .يطيلو

 

 
 صدمة

G 
 

Dd 
D 

 
 صدمة

F+ 
 

F+ 
Kan 

 
 صدمة

H 
 

Hd 
A 

 

 
 

 البطاقة 
11 : 
 
 

                                                
 21زمن الرجع: 

 مفهمتشبقايا تع صراع  -
 .عاله

 . وتحت أو دم من لفوق -
 زوج حمامات ميتين . -

                              
 01زمن اإلنتهاء:

 
 

كاملها بقايا تع  -
 .صراع

أو دم لفوق  -
 وتحت .

 
 

 صدمة
 

Dd 
Dd 

 
 

 صدمة
 
C 

F+ 

 
 

 صدمة
 

Sg 
A 

 

 
 البطاقة

14 : 
 
 
 

                                           
 31زمن الرجع: 

 بوما حاطا بابيونا في نص  -
 زوج حمامات ميتين . -

                 
 40زمن اإلنتهاء: 

 
مة عندها بو  -

 بابيونا في نص 
أم زوج حمامات  -

 لفوق وتحت .

 
 
G 
D 

 
 

F+ 
F+ 
 

 
 
A 
A 
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 البطاقة
13 : 
 
 

 43زمن الرجع: 
              هاذي دجاجة باينا خاله . -

    31زمن اإلنتهاء:

 
 .كاملدجاجة  -

 
G 
 

 
F+ 

 
A 

 
 شائعة

 
 

 البطاقة
12 : 

 
 

                               
 04زمن الرجع:

  . هذا خفاش -
                            

 14زمن اإلنتهاء:

 
ليك خفاش  او -

 . كاملو

 
 
G 

 
 

F+ 

 
 
A 

 
 

 
 البطاقة

10 : 
 
 
 

                                
 10زمن الرجع: 

 جهاز تناسلي تع راجل . -
أو لقضيب تاعو في  -

 . األخير
                    

 24:اإلنتهاء:زمن 

 
جهاز هضمي  -

 إلنسان .
أو لقضيب تاعو  -

 .في األخير

 
Dd 

 
Dd 

 
F+ 
 

F+ 

 
Hd 

 
Hd 

 

 
 البطاقة

10 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                
 03زمن الرجع:

 فراشة طير . -
 عباد فوقها زوج -

يعيطو على 
بعضاهم                    

 43زمن اإلنتهاء:
               

 
 

 
كاملها  -

 . فراشة
على  -

 .جنب
 
 
 
 
 

 
G 
D 
 
 
 
 
 
 
 

 
F+ 
F+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
A 
H 
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 البطاقة
10 : 
 

 
 00زمن الرجع:    

 زوج صيودا باألحمر . -
فراشة في النصف  -

 خضراء .
وتحت فوقها حشرة طير  -

 .حشرة
                   

 33زمن اإلنتهاء:

 
زوج صيودا  -

أم  متقابضين
 . باألحمر

 .في النص -
حاجة تع جسم  -
 .ساننإ

 
Dd 
D 
 

Dd 
 

 
Fc 
Fc 
 

Kan 
 

 
A 
A 
 
A 
 

 
 

 البطاقة
13 : 
 
 
 
 

                                  
 10زمن الرجع:

باهس يهبل   تبادل قوى -
 . بصح مفهمتوش

                     
 20زمن اإلنتهاء:

 
 
حاجة مليحا  -

معرفتهاش بصح 
 مليحا .

 
 

 صدمة

 
 

 صدمة

 
 

 صدمة

 

 
 

 البطاقة
01 : 
 
 
 

                                              
 11زمن الرجع:

 برج إيفل . -
تع إحتفال مفرقعات  -

 .فرنسي
مفهمتش عاله سوتيان  -

 رابط هنا في نص .
                                                

 13زمن اإلنتهاء:

 
 
 . لفوق -
برج إيفل من   -

لفوق ومن تحت 
 اإلحتفال .

أم المفرقعات  -
 باألزرق .

 
 
G 
D 
 

 صدمة
 
 

 
 

F+- 
F+ 
 

 صدمة

 
 

Arch 
Obj 

 
 صدمة
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  البطاقتين األكثر حب: 
: يقول إحتفال دل على لفرح طلع  01البطاقة 
 المورال .
 : باهيا فيها حيوانات نشتيهم . 10البطاقة 

 

 
  : 10البطاقتين األكثر كره. 
 : تقلق بزاف وكان نحاوها خير . 10البطاقة 

: خاطر فيها قضيب تع راجل  10البطاقة  
 يبان خاله عيب .

 
 : تفسير البروتوكول 

 تفسير الكمي : -

 السيكوغرام : -

 إستجابة . R =23عدد اإلستجابات 

                  :  Rمتوسط زمن اإلستجابات 

TR = 43+60+31+42+23+53+34+44+40+51 ÷ 11 

TR = 421 ÷23 

TR = 18.30 

 عجز عن السيطرة عن األفكار فصام أو حالة هوس . 54أقل من   TRالتفسير : 

 التغيرات المكانية  ) نمط المقاربة ( :  -

TR = T ÷ ∑R 

 
 التغيرات المكانية : ) نمط المقاربة ( .
 
G% = G × 100 ÷ ∑R 

23÷011×10 % =G 

 
D% = D ×100  ÷∑R 
D% =05  × 100 ÷ 23 
 

 
Dd% = Dd   ÷011 × ∑R 
Dd% =07  × 100 ÷ 23 



ختبار الروشاخ                                           التطبيقي            اجلانب 10 للحاةل حتليل نتاجئ ا   

 

  
111 

 
  

 

G%= 20.08%  D% = 21.73 % 
 
 

Dd% =30.43  % 
 

 
 : )المحددات( : TRtنمط الرجع الحميمي  -

 معادلة القلق : المحددات من أجل معرفة الذكاء .
TRt = K ÷ C  

TRt =1 ÷ 1 
.  التفسير ليس لها نزعة ضاهرة  

 حساب الشكل : -
F% = F+ +( F+ ÷ 2 ) 
× 100 ÷ ∑R 

F%=84.78% 

F% = ( 13 + 6..5 )011 
÷ 32 

 حساب الحركات : -
K = Kan +Kob + Kp 
K = 0 + 0 + 0 

K = 0 

 

 :حساب اللون -
C = 0.5 FC + CF + 1.5 C  
C = 0.5(3) + 0 + 1.5 (0) 

 
C = 3.4 

 
 

 
 M حساب المحتويات :
 
H% = )H+Hd( 100 ÷ 
∑R 
H% =( 3+ 3 ) 100 ÷ 
32 

H%=30.15%   
 

 
A% = ( A +Ad) 100  ÷
∑R 
A%= ( 01 + 0)100  ÷ 
32 

A% = 52.50% 
 

 
M   ÷011 × ∑R 
2 × 100 ÷ 32 

02.15% 
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 : التحليل الكيفي إلختبار الروشاخ 
 الهيكل الفكري : -10

 إنتاجية المفحوص :  -
وهو زمن ادني بكثير من  18.30استجابة و متوسط زمن كل استجابة  23 المفحوصة إنتاجية

 .سريع في تقديم االستجابات ةالمعدل هذا يدل على ان المفحوص
 : نمط المقاربة -
 %Dd الرتفاعوذالك  جزئية صغيرا جدا األمور بصفة ةعالج المفحوصأسلوب المعالجة , ت 

اإلهتمام  اله مرتفعة المفحوصة Dblالتفكير المجرد وبما أن   ل إلىومنه فهي تمي %  30.43=
 . Dbl   لتواجد الصغيرة التدقيق بها بالتفاصيل

 : دراسة الذكاء -
 – %21عن المعدل ) منخفض Gبمعني أن عدد  متوسط سبب الكليات قليلة ةمفحوصذكاء ال 
مرتفعة عن بمعني أن نسبة اإلستجابات الحيوانية  %41أكبر من  %A( ووجود إستجابات % 51

( هو داللة على خوف من اإلنحراف  عن 1إلى  4وعدد الشائعات )  (%01- %21المعدل )
 الحدود إلى التفكير المتماثل .

 -%54من المعدل )  أقل  G إلنخفاضتطبيقي وله إهتمام بالتفاصيل وذالك  ةالمفحوصذكاء 
44% ) 

 الهيكل العاطفي :  -11
 الطبع والمزاج : -
.أقل من المعدل C, ذالك حسب 0÷0ليس له نزعة نمط الرجع الحميمي يدل على أن العميل  

يعاني من قلق ناشئ عن فالمفحوص  kإستجابات  واحديدل على صراع داخلي , و ( 51% -21%)
 إحباط .

 المراقبة :  -
ووجود  %  Dbl% =30.43 لألشياء الصغيرة وذالك لإلرتفاعمراقبة  اله ةهذا المفحوص

رتفاع FC إستجابات لونية شكلية  ( يدل أيضا على أن %01 -%01أي أكبر م المعدل ) +Fوا 
 . اومراقبة نفسه ايد ضبط إنفعاالتهة تر المفحوص

 التكيف اإلجتماعي وإلتصال البشري :  -14
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تصاله البشري ضعيفة نوعا ما وذالك بسبب قلة الشائعات لكن يكون  قدرة تكيف المفحوص وا 
 . %Hأحيانا تكيفه جيدا نوعا ما بسبب وجود إستجابات بشرية 

 النقاط الحساسة : -15
وتحسس من إقامة يدل على حساسية في الدخول لوضعية جديدة  10وجود صدمة في البطاقة 

 عالقات 
يدل على صعوبة في مواجهة نفسه ونقص الثقة في الذات والشك بها صدمة  10, ووجود في البطاقة

اجة إلى الحب, وكذالك وجود صدمة في البطاقة مع السلبية نحوى الذات إلى جانب قلق مرتبط بالح
 يدل على وجود مشكل عائلي أو صراع مع األسرة . 01

  الدينامي :التفسير 
 : هي بطاقة الدخول في وضعية جديدة . 10البطاقة -

وجود صدمة في البطاقة األولى يدل على صعوبة في الدخول لوضعية جديدة وداللة على 
 اإلستجابة للمواقف الجديدة بصورة سيئة .

 : بطاقة العدوانية . 13البطاقة -
 يدل على وجود عدوانية مكبوتة . صدمةعدم وجود 

 بطاقة التقمص . : 12البطاقة -
عدم وجود إستجابات بشرية يدل على أن المفحوص يعاني من مشكل التقمص وعدم قدرته على 

 التقمص .
 : بطاقة األبوية . 15البطاقة -

لغاء اإلستجابات البشرية يدل على غياب العالقة مع األب و أن  وجود إستجابات حيوانية وا 
 .المفحوص يعاني من مشكالت مع األب

 : بطاقة صورة الذاات . 14البطاقة -
 وجود الشائعات يدل على تمثيل ونقطة إيجابية نحوى الذات .

 : بطاقة الجنسية . 10البطاقة -
 التناسلي يدل على طرح مشكل جنسي رأية أجزاء من جسم اإلنسان وكانت متمثلة في الجهاز 

 : بطاقة األمومة . 11البطاقة -
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كبير مع األم وفي بعض األحيان صراع  قةعلى إضطراب في العالالشخص النسوي يدل  غياب
 . إدراك الجزء النسويلعدم مع األم وذالك 

 : بطاقة التكيف العاطفي . 10البطاقة -
طاقة يدل على عدم القدرة على التكيف العاطفي إلى جانب صعوبة عدم وجود الشائعات في هذه الب

 في التكيف .
 : 10البطاقة -

في هذه البطاقة يدل على الكبت ونقض الثقة بالذات إلى جانب قلق مرتبط بالحاجة  وجود الصدمة
 إلى الحب .

 : البطاقة العائلية : 01البطاقة -
على في هذه البطاقة يطرح مشكل عائلي خاص في اإلرتباط العائلي وهذا يدل  وجود صدمة

 ضعف عالقة المفحوص بالعائلة , ويميز القلق .
 
 : النتائج العامة 

فسه ولديه إنفعاالت غير قادر على السيطرة على ن ةفحوصمن خالل نتائج تطبيق اإلختبار تبين أن الم
ندفاعات وصعوبة في المواجهة وعدم ال نفسه إلى جانب عدم الثقة بالذات قدرة على السيطرة على وا 

 ة, المفحوصوالسلبية والمشاكل العاطفية , وضهر أيضا عدم القدرة على الدخول في وضعيات جديدة 
يعاني من مشاكل عاطفية إلى جانب وجود إضطراب في اإلرتباط  العائلي الذي تبين من خالل غياب 

النسوي لبطاقة األمومة , وضهر أيضا صعوبة في التقمص أن غياب إدراك الجزء العالقة مع األب و 
 المفحوص لم يجد من يتقمص بصفة دائمة .

  10الحالة تحليل محتوى الخاص بالمقابلة الربط بين نتائج اإلختبار الروشاخ و: 

من خالل نتائج اختبار الروشاخ و نتائج تحليل المحتوى الخاص بالمقابلة ، يتبين لنا وجود نقاط 
مشتركة بين هذه النتائج ، فقد جاء في برتوكول الروشاخ بأن المفحوصة تعاني من أثار نفسية والتي 

تحليل نتائج ضهرت في تحليل محتوى المقابلة بإرتفاع نسبة األثار النفسية إلى جانب ضهورها في 
محتوي اإلختبار والتي ضهرت أولها في صدمة في البطاقة األولى أي عدم قدرتها على الدخول في 
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وضعيات جديدة ووجود إستجابات البشرية ما عدا ) حركة بشرية ساكنة( هذا يدل على امكانية 
 محدودة االتصال  إلى جانب فقدانها الثقة بالذات وسلبية نحوى الذات .

 التي بينت 10لروشاخ أيضا أن المفحوصة لديها مشاكل عاطفية والتي ضهرت في البطاقةوجاء في ا
ضهور طرح مشكل جنسي في  , إلىالقدرة على التكيف العاطفي إلى جانب صعوبة في التكيف  عدم

ونترجم ذالك مع محتوى المقابلة أن المشكل الجنسي متمثل في العادة السرية التي أخذت  10البطاقة 
بعد تصريحها والتي كانت ناجمة عن خفض التوتر والصراع الذي كانت به المفحوصة  %03.4نسبة 

 .نجمت عن التحرش الجنسي في الصغر  رجع أنه مخل األثار النفسية التيوهذا كله ي
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 : 02تقديم الحالة 

 .                                الجنس:أنثي . x02اإلسم :   

 بعين البيضاء.9114-03-07:.                              تاريخ ومكان اإلزدياد 24العمر :    

 .           /المستوى التعليمي :  ماستير

 .03ترتيب الحالة بين اإلخوة :  

 .الرسم والمطالعةالمستوى اإلقتصادي : جيد .                         الهوايات: 

 :10تقديم عائلة الحالة 

 . من أم البواقيمن  26(                                   العمر : xx02إسم األب : )

 .      بكالورياالمستوى التعليمي:                           .             مقاولالمهنة : 

 الحالة الصحية : ال يعاني من أي مرض .

 . من أم البواقي. 44(                                    العمر : yy02إسم األم: )

 . بكالورياالمهنة : ربة منزل .                                 المستوى التعليمي: 

 الحالة الصحية : التعاني من أية مرض .

 .04إلخوة الحالة : عدد ا

 مكان سكن الحالة والعائلة حاليا: أم البوااقي .
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 . إلى وحدات ذات معنيالحالة الثانية تقطيع نص المقابلة 
رقم 

 العبارة
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

01- 
06- 
03- 
04- 
04- 
02- 
00- 
00- 
01- 
90- 
99- 
96- 
93- 
94- 
94- 
92- 
90- 
90- 
91- 
60- 
69- 
66- 
63- 

 عمر الضحية( .) سنوات 40
 )مدة التحرش بها( .أشهر  04

 جارنا .
 )عمر المعتدي( .سنة  92عمروا 

 في لحومة .
 وين نقعدو نلعبو يجي .

 كنلعبو يجي يمسني فوق لقش .
 في أي بالصة في جسمي يمسني .
 خاصتن يجيني من لورا ويلصق فيا .

 فوق لقش برك كنت 
 نقولو بعد عليا .

 يقولي أحنا نلعبو واشبيك متعرفيش تلعبي .
 مع لوقت ال يقلقني .

 بصح ميحبش يبعد عليا .
 غير نخرج يجي يقول ينلعبو عريس عروسا .

 كنلعبو يبقا يمس فيا .
 ال مستحيل نقوللها تقتلني .

 تحرقني .
 ت من عند جارتنا حكمتني كواتني بالشمعة .هيا بعد عرف
 ضربوني .

 قتلوني بالضرب .
 يوم مخرجتش من دار . 94

 ماما وين تشوفني تسبني .
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64- 
64- 
62- 
60- 
60- 
61- 
30- 
39- 
36- 
33- 
34- 
34- 
32- 
30- 
30- 
31- 
40- 
49- 
46- 
43- 
44- 
44- 
42- 
40- 
40- 
41- 

 خويا كعرف طلع عندهم حكمو قتلو بالضرب .
 قال لباباه وكان ميحكيش فيه بيديه والبوليس .

 جحيم .
 تحطمت .

 معشتش طوفولتي خاله .
 الظلم .

 بالحصرة .
 .الحقرة 

 تغيضني روحي .
 مانيش زي لبنات كل .

 نخمم ديما عاله صراتلي هك غير أنا من لبنات .
 سعات نلوم روحي عاله سكتلو وركحتلوا .

 توجعني من داخل بزاف .
 وخطرى من خطرة نوض نبكي وحدي .

 كنت نحس روحي ميش زي لبنات .
 نلوم روحي .

 ألي ركحتلو . 
 خفت منوا .

 خفت يقول لدارنا .
 نلبس نورمال كلبنات كل .كنت 

 ملي صراتلي هك وليت نلبس كلوالد فرات .
 كانت تبانلي نحمي روحي هكاك .

 إيه بزاف .
 نخاف عليهم .

 نحاول ننصحهم .
 بصح نخاف يفيقولي .
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40- 
49- 
46- 
43- 
44- 
44- 
42- 
40- 
40- 
41- 
20- 
29- 
26- 
23- 
24- 
24- 
22- 
20- 
20- 
21- 
00- 
09- 
06- 
03- 
04- 
04- 

 يكرهوني .
 حتى حاجة مكنتش نحس بلي عندي جسم .

 سعات نكره جسمي .
 لمشكل ثم .

 كل مرة تمشي وتتأزم .
 تتعقد األمور .

 واش من حياة لطفلو متشوفش في روحها أنثي .
 جحيم .

 نتحرق من داخل .
 بقا مأثر فيا شيء هذا بزاف .

 زت كرهت لوالد .
 كيشوفوني البسا زيهم يحبو يخالطوني .

 أنا نكرههم .
 نحب نضربهم .

 كنت راجل في دار .
 حتى لخدما تع رجال كنت نعاون بابا فيها .

 ندير لحوايج تع لوالد .
 نتعامل كما رجال . ونحب

 أنا ألي بقيت نتكوا .
 كانوا يعاملوني مليح .

 خاصتن كنت نقرا ونجيب معدل مليح .
 ال منحبهمش كامل .

 شويا ) معرفتها بالجنس ( .
 كنهدرو لبنات كل وحدا تحكي أش تعرف .

 نتفرجو باه نعرفوا .كانت وحدا تجيبلنا لفيديوات 
 نحس جسمي شعلت فيه نار .
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02- 
00- 
00- 
01- 
00- 
09- 
06- 
03- 
04- 
04- 
02- 
00- 
00- 
01- 
10- 
19- 
16- 
13- 
14- 
14- 
12- 
10- 
10- 
11- 

900- 
909- 

 في روحي .نحب نخدم 
 نولي نروح لبالصا فارغـا .

 نلم رجليا مليح لصقهم في بعضاهم .
 نبقا نمس في صدري .

 ونبقا نتفكر في الفيديوات .
 سعات نقيس بيدي من تحت برك .

 ونبقي ندير هكاك حتى نحس حاجا ساحت مني من تحت .
 سعات كنتقلق .

 وال تضربني ماما .
 وال نتفكر الفيديوات .

 ملي بلغت .
 ونغسل من تحت بيدي تجيني لقشعريرة .

 غير في لباك .
 جاو حاوزوني تع اإلدارة حطوني من الماسونية .

 خاصتن كنت نلبس األسود بزاف .
 إيه بصح مكنتش منهم .

 أنا كنت في حرقتي نحمي روحي .
 هوما برك بانتلهم .

 منثم وليت نلبس كلبنات .
 مع األول معجبتنيش .
 . حتا كنخرج نلبس كلوالد

 كنروح لثانوية برك نلبس كلبنات .
 من بعد كيقولولي جيتي تهبلي .

 يمدحومي بزاف .
 وال يعجبني لحال .

 إيه تقدمولي واحد لخمسة .
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906- 
903- 
904- 
904- 
902- 
900- 
900- 
901- 
990- 
999- 
996- 
993- 
994- 
994- 
992- 
990- 
990- 
991- 
960- 
969- 
966- 
963- 
964- 
964- 
962- 
960- 

 محبيتش نزوج .
 منحبش تع أم البواقي .

 إيه تع أم البواقي برك منحبهمش .
 وبالك من الية أخرى نقبل .

 يحبو يحطمو المرأة ..
 رجال كوشمار .

 ميحتارموش لمرأة تع أم البواقي .
 رجال تعها حيوانات جنسية .

 يحبو الجنس فرات .
 يشوفو المرأة جنس برك .

 يطيشوها بعدها حت كيتزوجوبيها .
 يحقروها .

 يعرفو غير لفراش .
 ماما كانت ديما تحتم عليا .

 بصح بابا وخالي كانو واقفين معايا .
 يخليوني أنا نقرر ميحتموش عليا .

 لخاطر من وهرن .
 المرأة . بعد هو يعرف يهدر ميش طماع في

 منحبش نهدر فلي فات .
 هو ما عندو منين يعرف بصح ديما تجيني ونخاف .

 تزيد تغيضني روحي .
 سعات نديرها .

 خاطر يبقا بعيد عليا ومصرا بيناتنا حت شيء .
 خطرتين في شهر ميش بزاف .

 كيكون بعيد عليا ويخدم .
 خاله .وميعيطليش 
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960- 
961- 
930- 
939- 
936- 
933- 
934- 
934- 
932- 
930- 
930- 
931- 
940- 
949- 
946- 
943- 
944- 
944- 
942- 
940- 
940- 
941- 
940- 
946- 
943- 

 

 فرحت .
 مع لوقت وليت حابة غير ندخل عندو .

 حاجة باينا كل دقيقة وكل ثانية .
 نحس روحي مذنبة .
 وعت حساسة بزاف .

 وليت نخمم ونخاف لوكان تصرا لوالدي .
 نوجد روحي لزواج .

 ونحكم خدمة .
 منخليهمش يخرجوا خاله .

 ونصاحبهم .
 بصح ألي يغلط يسلك .
 حتا يعرفو صالحهم .

 سنة . 90
 اليخرجون من المنزل ( 90إيه ) تأكد أنه 
 ال مستحيل .

 نديرلهم هك باه نحميهم .
 خاطر برا كاين وحوش بشرية .
 باه ميصرالهمش أش صرالي .

 هذا كل في صالحهم .
 انا أني صحبتهم .

 يتحرموا من لعب خيرمن مايتحرموا من طفولتهم .
 تتسرق ويعيشو لجحيم .

 رهاب في كلشي .
 على جالهم نحبس لخدمة عند أول صغير باه نربيه أنا ميروح حت لحد .أنا 

 حتا روضة مكانش ثقة .
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 التحليل الكمي : -0
 تجميع الوحدات في فئات : -0
 : التحرش الجنسي 
 . 03,  96,  01,  02, 04التحرش الجنسي :  مرحلة ماقبل -
 .92, 94, 90, 00,  00: الجنسيالتحرش كيفية  -
 . 94, 93, 99, 04, 06, 09 الجنسي : التحرش تكرار -
  : أثار التحرش الجنسي 
 أثار قريبة المدى : -
  أثار نفسية : -

66.62.60.61.30.39.36.33.34.34.32.30.30.31.40.49.46.44..
41.40.42.40.43.44..

44.42.40.40.41.20.26.20.09.10.16.14.906.903.904.902..
900.901.990.999.900.996.993.969.966.930.939.932.930.931.949.

946.943.944.944.942.940.940.941.940.949.943.. 

 .43.44.49.46أثار جسدية : -
 44.23.20أثار سلوكية : -
 .933: معرفية أثار  -
 .00.01.29.04.19.13.14.12.10أثار إجتماعية : -
 .90.90.91.60.69.63.64.64.24.24.22.21.00.994أثار أسرية : -
 أثار بعيدة المدى : -
 .العبارات الدالة عن العادة السرية  -
:06.03.04.02.00.00.01.00.09.06.03.04.04.02.00.963.964. 

964.962.960. 
 العبارات الدالة عن البرودة الجنسية : -
 العبارات الدالة عن المثلية : -
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 .من التحرش العبارات الدالة عن الوقاية  -
- :10.11.900.909.904.994.992.990.990.991.960.960.961 
.934.934.930. 
 
 للفئات التحليل الكمي : 

 حسب تواترها ونسبتها . األولى: توزيع الفئة  10الجدول 
النسبة  التكرار الفئة الفرعية الفئـــــــــة

 المؤويـــــة
 
 

التحرش الجنسي عن 
 األطفال الصغار .

التحرش  مرحلة ماقبل
 .الجنسي 

04 39.64% 

التحرش  طريقة
  . الجنسي

04 39.64% 

التحرش تكرار 
 الجنسي .

02 30.4% 

 %900 92  المجموع :
 

الجدول الفئة الخاصة بالتحرش الجنسي عن األطفال الصغار حيث يضم ثالث فئات يتضمن هذا 
فرعية هي كيفية التحرش الجنسي وأنواع التحرش الجنسي وشدة التحرش الجنسي حيث نالحظ أن الفئة 

. وأن  %30.4وتحصلت بذالك نسبة مؤوية   02الفرعية شدت التوتر الجنسي أتت بأعلى تواتر
وتحصلتا عن  04الفئتين الفرعيتين كيفية التحرش الجنسي وأنواع التحرش الجنسي جائتا بنفس التواتر

 . %39.64نسبة 
 : توزيع الفئة الثانية حسب تواترها ونسبتها . 10الجدول 

النسبة  التكرار الفئة الفرعيـــة الفئـــــة
 المؤويـــة 

 %40.32 21 أثار نفسيـــة .أثار  
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 أثار

 التحرش 
 الجنسي في

 الكبــــر. 

قريبة 
 المدى :
 
 
 

 %06.19 04 أثار الجسديـــة .
 %06.90 03 أثار السلوكيـــة .
 %0.06 09 أثار الفكريـــة .

 %02.42 01 اثار إجتماعيـــة .
 %90.69 94 أثار أسريـــــة .

أثار 
بعيدة 

 المدى :

العبارات الدالة عن 
 العادة السريـــة 

60 94.41% 

العبارات الدالة عن 
 الهيجان الجنسي .

00 00.00% 

العبارات الدالة عن 
 المثليـــة .

00 00.00% 

 %96.4 90 الوقايــــة .
 %900 930  المجموع :

عشرة فئات فرعية , حيث يتضمن هذا الجدول فئة أثار التحرش الجنسي في الكبر حيث يتضمن 
وتليها في المرتبة الثانية العبارات الدالة  %40.32وبنسبة مؤوية  21جاءت األثار النفسية بأعلى تواتر

ونسبة  90, وفي المرتبة الثالثة الوقاية بتواتر  %40.32ونسبة مؤوية  60عن العادة السرية بتواتر 
وفي المرتبة  %90.69بنسبة مؤوية  90تواتر , وفي المرتبة الرابعة أثار أسرية ب %96.4مؤوية 

وفي المرتبة السادسة أثار جسدية بتواتر  %02.42بنسبة مؤوية  01الخامسة أثار إجتماعية بتواتر 
وفي %06.90ونسبة مؤوية  03وفي المرتبة السابعة أثار سلوكية بتواتر  %06.19وبنسبة  04

وأتت الفئتين الهيجان الجنسي والمثلية بتواتر   %0.06وبنسبة  09المرتبة الثامنة أثار فكرية بتواتر 
 أي بدون نسبة مؤوية . 00.00

 : توزيع الفئات حسب تواترهم ونسبتهم . 06الجدول 
 النسبة المؤويـــــة . التكرار الفئــــــة .

التحرش الجنسي عن 
 األطفال الصغار .

92 90.44% 
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أثار التحرش الجنسي 
 في الكبر .

930 01.44% 

 %900 943 المجموع .
 %01.44ونسبة مؤوية  930نالحظ أنه جاءت أثار التحرش الجنسي في المرتبة األولى بتواتر 

 . %90.44ونسبة مؤوية  92بتواتر الجنسي في المرتبة الثانية التحرش 
 
 التحليل الكيفي: 
 : التحرش الجنسي -

جارنا تحرش بيا ككنت ارهم * ( لتحرش الجنسي في صغرها من قبل جxxتعرضت الحالة ) 
سنة * وكان يستغل  92سنين * حيث أن المتحرش كان  بالغا * كان عمرو  04* عمري *, صغيرا

الحالة لتحرش بها أثناء اللعب * كنلعبو يجي يمسني فوق القش * وكان مكان التحرش بالحالة أمام 
الحالة كلما خرجت  حيث أن المعتدي لم يكف عن إعتدائي بل ضل يطاردالمنزل * في الحومة * 

إتخذي المعتدي سبيل اللعب كوسيلة لتحرش بها * نلعبو للعب * غير نخرج يجي يقولي هيا نلعبو * 
عريس وعروسا * حيث تكرر تكررت مرات تحرشه بالحالة عدة مرات وكانت متتالية كل يوم تلوى 

من اإلبتعاد عنه كان  كلما حاولت الحالةأشهر يتحرش بيا *  04كلما خرجت الحالة للعب * األخر 
يشتمها بعدم معرفتها باللعب * واشبيك نتعرفيش تلعبي * أ يهددها بأه سيخبر الجميع لمل يفعله لها * 

حيث كان نوع تحرشه بالحالة بالمالمسة على سائل جسدها * كان ذرك نقول لداركم واش نديرو * 
رش بها *كل وين نلعبوا يبقا يمسني في اي منطقة من جسمي * وكان متى أتيحت له الفرصة يتح

ن تكرر األمر خلق للحالة توتر كبير  وحاولت الحالة مرة أخرى * عت نقلق منو * يمس فيا * وا 
 .اإلبتعاد عنه لكن لم يسمح لها وضل يهددها * ميحبش يبعد عليا غير نخرج يجيني * 

 
 أثار التحرش الجنسي : -

أمام الوضعية التي عاشتها الحالة خلقت لهها أثار نفسية كبيرة خلفت من الصغر وضلت تطاردها 
حتى الكبر وكانت أول األثار األثار األسرية بعد معرفت والدتها لما حدث لها من قبل جارتهم * 

ب * كعرفت من عند جارتنا * حيث أن األم تغير حتى في تصرفاتها مع الحالة وعاقبتها جل العقا
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حيث عاشت معانات ومأسات في طفولتها حتى أصبحت من كثر األثر النفسي كواتني ضربتي * 
والواضح أصبحت ترى أنها لم تعش صغرها * معشتش صغري * مما خلق عند الحالة أنها ليست 
مثل كل األطفال * مانيش زي لبنات كل * وخلق لها من بعدي هذا اإلحساس بالذنب * نلوم روحي 

تلوا * األمر  الذي يجعلها كل مرة تتحصر وتبكي دون سبب * سعات نقد نبكي وحدي * خاطر ركح
وأشارت أن عدم مصارحتها اللدتها خوف منها وحتى خوف أن تقتلها * مستحيل نقوللها تقتلني * إن 
جل هذه الصراهات والمعانات التي خلفت لها في صغرها جعلتها تأخذ قرار التغيير في لباسها ضننا 

 ا أنها تحمي نفسها * عت نلبس كلوالد , هك تبانلي نحمي روحي * منه
ومن جهة أخرى وأثار أخرى التي  خلفت في الكبر هي العادة السرية التي أصبحت كوسيلة تتخذها 
الحالة لخفض التوتر ولتشبيع رغباتها الجنسية *نحب نخدم في روحي* حيث أن الحالة وصفت حالة 

انت سطحية فقط ووسيلة لخفض التوتر , حيث أن تعرفها على شاب ةتقدم العادة السرية لها أنها ك
لخطبتها خفض بعض الشيء نسبة العادة السرية عندها *كنت نديرها شوية برك كيكون يخدم 
وميعيطليش ويطول * لكن ضلت األثار النفسية عالقة بها * كنت نخاف يعرف * وبات أمر الثقة 

رجل في حياتها فقط ألنه ليس من أم البواقي * قبلت بيه خاطر عندها مستحيل مما تقبلت صورة ال
من وهرن * لكن لم تصارحه * ال مقلتلوش خاطر منحبش نهدر في لقديم * وضهرت األثار النفسية 
في خوفها أن يحدث نفس األمر ألبنائها رغم أنها لم تنجب بعد *نخاف يصرى نفس الشيء لوالدي * 

إتخذت سبل أنها تقرر منعهم من الخروج مستقبال حتى يكبرون * ومن شدت الخوف الذي علق بها 
منخليهمش يخرجوا حتا يعرفوا صالحهم * وضننا منها أن سن البلوغ هو السن المناسب لألوالد 

سنة نخليهم يخرجوا * وى الحالة أن أمر مصاحبتهم هو  90ليخرجون ويندمجون في المجتمع * 
, وترى أنه عند أول طفل ال تتخلى عن كل أحالمها فقط األمر الصحيح حتى الينعرضوا لتحرش 

 تكتفي بتربيته والحرص عليه * أنا على جال والتي حتا الخدمة نحبها عند طفل لول ألي نجيبوا *
هذا األمر كله لم يتوقف هنا بل خلف لها رهاب كبير حتى من أن يعرفوا الناس * نخاف يعرفوا 

البلوغ * لمشكل ثم كبلغت تعقدت األمور * حيث أن الحالة ويكرهوني * حيث أن األمر تعقد بعد 
أصبحت الترى أي مستقبل لها أي حياة لها *واش من حياة لطفلة متشوفش في روحها طفلة * مما 
جعلها تكره حتى جسدها وتنبذه * سعات نكره جسمي * مما جعلها تحقد على الرجال * كنت نحب 

أصبحت تتعامل كرجل في جل موافق حياتها * حتى لخدمة نض ربهم ألي يقؤاوو معايا * كما أنها 
تع رجال في دار أنا ألي نديرها * كل هذا بين أن الحالة لم تتقبل نفسها كأنثى ألنها لم تستطع أن 
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تنسى ما حدث معها في الصغر  من تحرش جنسي من قبل جارهم حيث ضلت األثار النفسية تطاد 
ن داخل كل وين نتفكر * ورأية لثقافة أسرتها نسيوا األمر الحالة حتى في الكبر * بقيت نتحرق م

وأصبحوا يريدون تزويجها * دارنا نساو أنا ألي نتحرق * إال أنها ترفض الزاج رغم أنه تم خطبتها * 
خطبوني في البكالوريا * حيث ضهر أثر واضح لكرها لرجال خاصة رجال أم البواقي * نكره رجال * 

ها بوصف جد بشع  * تع أم البواقي حيونات جنسية * تشوهت صورة مما جعلها تصف رجل منطقت
الرجل عندها نهائيا هذا كله دال على األثار التي خلفها التحرش الجنسي بها من قبل جارهم من أم 

 البواقي .
  : ملخص نتائج تحليل المقابلة األولى 

جارهم حيث ضهرت في نستنتج من المقابلة مع الحالة أنها تعرضت لتحرش في الصغر من قبل 
وكان  %39.64ثالث أشكال كيفية ونعية وشدة التحرش الجنسي حيث نوع التحرش بها جاء بسبة 
وتجلى  %39.64بالمالمسة في حين كيفية التحرش التي كانت إستغاللها أثناء اللعب جاءت بنسبة 

األثار خلفت أثار حيث أن هذه  %40.32هذا في أثار من عدة جوانب أولها أثار نفسية أتت بنسبة 
التي كانت من  %90.69أخرى بعد معرفة األسرة والمتمثله في األثار األسرية التي جاءت بنسبة 

حتقار للحالة من طرف أمها بعد معرفتها لذالك حيث أن هذه الضغوط ولدت لها العادة  ضرب وشتم وا 
ل الجوانب حتى أنها تلجيء خفض التوتر واإلحساس بالمتعة التي فقدتها من ك لالسرية وذالك من أجا

للعادة السرية حتى في حين بكائها من ضغط أمها حيث كانت نسبة ممارستها للعادة السرية 
 .هذا أيضا لتتجنب الحالة عدم تفكيرها لما حدث لها  94.41%

نتيجة لهذا أدى بالحالة إلى اإلنحراف لتكرار ممارسة العادة السرية حتى عند كبرها وعدم قدرتها 
 تعاد عنها حيث أنها لم تتلقى أية مساعدة من أحد .لإلب
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  الروشاخ للحالة الثانيةتقديم بروتوكول : 

 البطاقات
 

 الشائعات المحتويات المحددات المكان التحقيــــــــــــــق اإلستجــــــــــــــــابات

 
 

 البطاقة 
10 : 
 
 

 10زمن الرجع:  

 فنك على جنب . -
 رجل . -
 هاذوا جنحين . -
 زوج شجرات صغار . -
 عصفور صغير -

                                  
 55زمن اإلنهاء:

 
 فنك . -
 ثعلب الصحراء . -
 هذا راجل بجناح . -
 هاذوا زوج شجرات . -
  عصفور . -

 
G 
G 
D 

Dbl 
Dbl 

 
F+ 
F+ 
F+ 
F+ 
F+ 

 
A 
H 

Ad 
Ntr 
A 

 

 
 

 البطاقة 
10 : 
 
 

                                                  
 10زمن الرجع: 

 يتقابضو زوج هامستر  -
 هذا الدم أحمر . -
في الوسط هذا حيوان  -

 بحري .
 هذا دم -

                              
 01زمن اإلنتهاء:

 
 
 زوج هامستر يتقابضو  -
 هذا دم -
 هذا حيوان بحري . -
 .هذا دم  -

 
 

Dd 
G 

Dbl 
 
G  

 
 

Kan+ 
FC 
CF 
 
C 

 
 
A 

Sg 
A 
 

Sg 

 

 
 

 البطاقة
10 : 
 
 
 

                                  .11زمن الرجع:          
 حوتة . -
زوج نسا مقابلين  -

 . )تناضر(بعضاهم
 رئتان . -
 بابيونا -

 
زوج نسا مقابلين  -

 . )تناظر( بعضاهم
 رأتين . -
 هاذي بابيونا . -
 .زوج حوتات  -

 
G 
D 
 

Dd 
Dd 

 
F+ 
F+ 
 

F+ 
F+ 

 
A 
H 
 
A 

Obj 
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  10زمن اإلنتهاء:
 

 البطاقة
11 : 
 
 
 

                                
 10زمن الرجع: 

 .هذا سباط على جنب -
 هاذي موجة . -
 على لحروف قرون . -

 11زمن اإلنتهاء:       

 
 
 هذا سباط . -
 هاذي موجة -

 
 

Dd 
G 

Dbl 
 

 
 

F+ 
F+- 
F- 

 
 

Vet 
Ntr 
Ad 

 

 
 

 البطاقة
11 : 
 
 

                              
 10زمن الرجع:

 خفاش . -
 فم تمساح . -

 
 01زمن اإلنتهاء:

 
 هذا كل خفاش . -
 على الجنب فم تمساح  -

 
G 

Dd 

 
F+ 
F+ 

 
A 

Ad 

 
 شائعات

 
 البطاقة

10 : 
 
 
 

                                
 10زمن الرجع: 

 .عضو تع راجل لفوق -
 . تع قرش سنين -

 10:زمن ااإلنتهاء:     

 
 
 عضو ذكري . -
 . شيء تع قرش سنيه -

 
 

Dd 
D 

 
 

F+ 
F+ 

 
 

Hd 
Ad 

 

 
 البطاقة

10 : 

                                
 10زمن الرجع:

مرأة بلقرون تمثل تع  -
لخير وشر تع فيلم 
                       هاذي .

            01زمن اإلنتهاء: 

 
 
مرأة بلقرون تمثل تع  -

 كاملها ..لخير وشر 

 
 
G 

 
 

F- 

 
 
(H) 
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 البطاقة
10 : 
 

 10زمن الرجع:         
 لفوق جبل .هذا  -
 .هذا نمر على الجنب -
 .مساحة خضراء -
 زوج جراوي . -

 10زمن اإلنتهاء:

 
 هذا نمر . -
 زوج جراوي . -
 .مساحة خضراء -
 قمة جبل -

 
G 
D 
G 
D 

 
F+ 
F+ 
FC 
F+ 

 
Ntr 
A 

Ntr 
A 

 
 شائعات

 
 
 

 البطاقة
10 : 
 
 
 
 

                             
 10زمن الرجع : 

 نار على الجنب لفوق -
 مساحة خضراء . -
 فرس نهر تحت . -

 10زمن اإلنتهاء : 

 
 

 نار شاعال في غابة -
 .جزء تع كليتين  -
 هذا فرص نهر. -

 
 

 صدمة
G 
G 

 
 

 صدمة
F+ 
F+ 

 
 

 صدمة
Ntr 
A 

 

 
 

 البطاقة
01 : 
 
 
 

                                                                         
 10زمن الرجع : 

 لفوق برج إيفل . -
على جنب شبكة  -

 عنكبوتية .
 قرن الغزالة في الوسط -
 جنب هنا تمساح على  -
 هنا حصان لفوق . -

                                                
 10زمن اإلنتهاء:

 
 
 برج إيفل . -
 شبكة عنكبوت . -
 قرن غزاال . -
 زوج حصنا . -
 تمساح . -

 
 
D 

Dd 
 

Dd 
D 
G 

 
 

F+ 
F+ 
 

F+ 
F+ 
F+ 
 

 
 

Arch 
Obj 

 
Ad 
A 
A 

 

 
 



ختبار الروشاخ لل                                                  الفصل التطبيقي 20حاةل حتليل نتاجئ ا   

 

  
133 

 
  

 
 األكثر حب :بطاقتاي  -

: هاذي فيها ألوان تفرح حتا  01البطاقة 
 كتشوفيها .
: الصورة الوحيدة ألي تمثل  10البطاقة 
 السعادة .

 
 األكثر كره :البطاقتان  -

 : مقززة . 10البطاقة 
: هاذي ميش مفهومة  10البطاقة 

 مخلطا بزاف .
 

 
 : تفسير البروتوكول 

 تفسير الكمي : -
 السيكوغرام : -

 إستجابة . R  :00عدد اإلستجابات 

                   :  Rمتوسط زمن اإلستجابات 

 TR = T ÷ ∑R 

 

TR =00 + 01 + 00 + 11 + 50 + 00 +  51 + 10 + 10 + 10  ÷ 25 

TR = 82÷202  

TR = 01.28%  

 عجز عن السيطرة عن األفكار حالة هوس أو فصام . 10أقل من TRالتفسير : 
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) نمط المقاربة ( .التغيرات المكانية :   

 
G% = G × 100 ÷ ∑R 
G  28÷011×02 % =  

G%= %  21.50 

 
D% = D ×100  ÷∑R 
D% =10 × 100 ÷ 28 

  

D% = 15.08 % 

 
Dd% = Dd   ÷011 ×
∑R 
Dd% =18  × 100 ÷ 

82  
Dd% =50.10  % 

 
TRt =∑ K ÷ ∑C  

TRt =  0÷1  
ة التفسير : ليس لها نزع
 ظاهرة.
Dbl% = 11 ×100 ÷ 38 
 

Dbl% =01.05% 

 
- Dbl% = Dbl ×100  ÷∑R  نمط الرجع الحميمي

TRt : )المحددات( : 
 معادلة القلق : المحددات من أجل معرفة الذكاء .

 

 : حساب الشكل -
F% = F+ +( F+/ ÷ 2 ) 
× 100 ÷ ∑R 
F%= ( 50+ 02) × 100 
÷ 28  
F%=  015.02% .  

 : حساب الحركات -
K = Kan +Kob + Kp 
K = 1+0+0 

 
K = 1 

 حساب اللون : -
C = 0.5 FC + CF + 
1.5 C  
C = 0.5) 5) + 0 + 
1.5 )2) 

  C=.0 
 
  M حساب المحتويات :



ختبار الروشاخ لل                                                  الفصل التطبيقي 20حاةل حتليل نتاجئ ا   

 

  
135 

 
  

 
H% =) H+Hd) 100 ÷ 
∑R 
H% =) 5+0) 100 ÷ 28 

 
 H = 0.80%  

 
A% = ( A +Ad) 100  ÷
∑R 
A% =) 05+10) 100 ÷ 

28 
 A = 11.01 % 

 
M   ÷011 × ∑R 
05×100 ÷ 28 

المحتويات:باقي   -   

20.08 

 
 

 : التحليل الكيفي إلختبار الروشاخ 
 الهيكل الفكري : -10

 إنتاجية المفحوص :  -
عدد إنتاجية المفحوصة أكبر من المعدل, فهو إما ذو خيال واسع أو بحاجة إلى التعبير, 

 المفحوص لجذب إنتباه تعاوني تعبير, كما قد تدل هذه اإلنتاجية على حاجة لدى  ةمفحوص
 )عقدة الذكاء( .

 : نمط المقاربة -
من حس عملي وملموس وشمولي لألشياء أو للواقع اليخلوا  أي أن للمفحوص إدراك كلي

الصغيرة للواقع داللة على دقة وتدقيق وتعمق وحس  مبالغ بالتفاصيل تمامـاهوالملفت هو 
مالحظة , وهذا التدقيق يتم عن قلق كبير يتحكم فيه اإلنشغال بالتفاصيل الصغيرة كما لو كانت 

 قهرية .نزعة وسواسية 
( قد تدل على عجزز في السيطرة على األفكار الغزيرة وتسارع 01.28سرعة اإلستجابات )

 نفسي .
 : دراسة الذكاء -

مقارنة بالمعدل تدل إما على ذكاء مرتفع يعني  \نسبة اإلستجابات الكلية مرتفعة جد بما أن
( هذا يدل على أن المفحوص له +Fقدرة عقلية عالية إلى جانب تواجد إستجابات شكلية جيدة )

 رى في أجزاء الواقع .القدرة على إدراك العالقات الكب
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للحالة تحددها  دل داللة على أن الحياة االنفعاليةمعإلستجابات الشكلية التي تفوق النسبة ا
وتضبطها ضبط شديدا العمليات الفكرية أي تعود إلى جمود في الفكر وتصلب وعدم مرونة كما 

فاضح وقلق  نفعالفي اإلكتئاب والسلوك القهري, أمام هذه النقطة يمكن أن نقول أن هناك كف إ
 مراقب .

خصوص الحركيات البشرية, حيث لم يرد  الحركية االستجابات وتدعم هذه النقطة عدم وجود
: بطاقة التقمص وحركة 12في البطاقة في البروتوكول سوى إستجابات حركية ساكنة ,

 : بطاقة العدوانية . 15الحيوانات في البطاقة 
 الهيكل العاطفي :  
ذا قدرنا اإلستجابات اللونية المحضة  0÷1 نمط الرجع الحميمي بع والمزاج : الط - , وا 
C ندفاعية وعاطفة منفجرة, نجد تطابق حيث أن إستجابات اللون التي تدل على إنفعالية وا 

عبارة على إنفجار العدواني متماثل بصدمة ثنائية أمام  15األحمر مرتين في نفس البطاقة 
ت قوى للعدوان, يدعم مة فيها كباللون األحمر )دم( , ربمى دل على نزعة عدوانية قوية متحك

ت طفولية في نفس البطاقة العدوانية ) هامستر( عوض إستجابة بشرية مؤشر على هذا بإستبدال
سقاطها على شخصيات حيوانية صغيرة ولطيفة .  هذا السحب للعدوان بشكل ملفت وا 

حالة ث على قدرة دينامية في مؤشر ثال 12كية بشرية ساكنة بطاقة التقمص تم وجود حر 
 كمون.

 التتابع : مفكك .
 .  ∑Anot+Sex+Sg+Ka  ÷Rمعادلة القلق= 

يعني قلق  %00.01فنسبة القلق لدى هذه الحالة  28إلجمالي لإلستجابات العدد ا إذا إعتبر
 كبير.

 المراقبة :  -
وعدم وجود إستجابات لونية   +Fهذا المفحوص له مراقبة قوية وبصفة جيدة وذالك إلرتفاع 

رتفاع يدل على جفاف عاطفي  أن  ( يدل أيضا على%01 -%81المعدل ) من أي أكبر +Fوا 
 مراقبة نفسه .المفحوص يريد 

 التكيف اإلجتماعي وإلتصال البشري :  -10
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قدرة المفحوص وتكيفه االجتماعي منخفض نوعا ما وذالك لنقص الشائعات أقل من المعدل 
 مفحوصة لها تكيف إجتماعي منخفض .أي أن ال ( .0-0)

 النقاط الحساسة :  -10
وهي بطاقة القدرة على المواجهة فالمفحوصة لها صعوبة في  10وجود صدمة في البطاقة 

 مواجهة نفسها ويمكن أيضا أن تدل على تحويل مضاد إتجاه الفاحص أو اإلختبار .
يدل على وجود قلق اليستطيع المفحوص أن يضبطه أو هناك إضطراب  +Fزيادة إستجابات 

 في الحياة .
و  يدل على تسلط أمومي ولكن بشكل مخيف 10غعطاء إستجابات نسوي في البطاقة 

 . 12في البطاقة  Kإضطراب عالئقي مع األم , غياب 
 : التفسير الدينامي 
 : هي بطاقة الدخول في وضعية جديدة . 10البطاقة -

ترد إستجابات شائعة في البطاقة داللة على إما إنسحاب من الدخول في وضعياتا جديدة أو لم 
 حذر منها .

 : بطاقة العدوانية . 15البطاقة -

عبارة على إنفجار العدواني متماثل  15إن إستجابات اللون األحمر مرتين في نفس البطاقة 
عة عدوانية قوية متحكمة فيها كبت بصدمة ثنائية أمام اللون األحمر )دم( , ربمى دل على نز 

 قوى للعدوان

 : بطاقة التقمص . 12البطاقة -

غياب الحركات البشرية في البطاقة داللة على صعوبة في عدم التقمص أم عدم القدرة على 
 التقمص الكائنات البشرية .

 : بطاقة األبوية . 11البطاقة -

لغاء اإلستجابات البشرية  يدل مشكالت عاطفية مع األب و أن إعطاء إستجابات حيوانية وا 
 .المفحوصة لها نوع من الصعوبة مع األب
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 : بطاقة صورة الذاات . 10لبطاقةا -

 وجود الشائعات في البطاقة يدل على نقطة إيجابية نحوى الذات .

 : بطاقة الجنسية . 10البطاقة -

على وجود مشكل جود إستجابات جزئية من جسم اإلنسان والمتمثلة في أعضائه التناسلية يدل 
 جنسي .

 : بطاقة األمومة . 10البطاقة -

م إلى اإلضافة في العالقة مع األ إعطاء استجابات نسويه وبشكل مخيف يدل على اضطراب
 تسلط من طرف األم 

 العاطفي.بطاقة التكيف  :18البطاقة -

 في البطاقة داللة على التكيف العاطفي .)حيوانين( وجود الشائعات 

 :10البطاقة -

يدل على عدم التكيف العاطفي باإلضافة إلى وجد صدمة في  استجاباتالعميلة لم تقدم 
 البطاقة يدل عدم القدرة على المواجهة فالمفحوصة لها صعوبة في مواجهة نفسها .

 : البطاقة العائلية . 01البطاقة -

و طرح العائلي أ االرتباطما جد ضيق في البطاقة يدل نوعا الشائعة في  االستجاباتقلة 
 مشكل عائلي .

 : النتائج العامة 

ن أن عاطفتها مراقبة من طرف الذكاء, ورغم القدرة يبالحالة اإلختبار ت من خالل اإلستجابات 
إشاكلية جنسية أو بعض على التكيف مع الواقع في ضل عالقات عائلية مقبولة إال أنها تخفي 

نكارها الصورة الوالدية ونسبة القلق المعتبر.,  10المشكالت الجنسية كما بينها رفض البطاقة   وا 
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بالتفاصيل تشعر بالتهديد وتدفعه إلى طلب النجدة الرمزي باإلنبساط المفرط وإلهتمام المبالغ 
 والمراقبة الفكرية كما تبين في التحاليل الكمية للبروتوكول ونقص في النضج العاطفي .

 توى الخاص بالمقابلة :الربط بين نتائج اإلختبار الروشاخ وتحليل مح 

من خالل نتائج اختبار الروشاخ و نتائج تحليل المحتوى الخاص بالمقابلة ، يتبين لنا وجود 
أثار من  نقاط مشتركة بين هذه النتائج ، فقد جاء في برتوكول الروشاخ بأن المفحوصة تعاني

نب تحليل محتوى جانفسية والتي ضهرت في تحليل المقابلة بإرتفاع نسبة األثا النفسية إلى 
ن  15ي أضهر وجود إنفجار عدواني من خالل تكرار اللون األحمر في البطاقة اختبار الذ وا 

عدم وجود اإلستجابات البشرية الحركية داللة على جفاف عاطفي وهو مابينه اإلختبار في كل 
في  10 بطاقات البروتوكول إلى جان عدم القدرى على مواجهة الذات والتي ضهرت في البطاقة

 .طاقة إلى جانب رفض هذه البطاقة وجود صدمة على مستوي الب

لى جانب أن اإلختبار أضهر لنا أمور لم تضهر على مستوى نتايج المقابلة والتي جائت في  وا 
البشري الرجل على هيئة حيوان إلى جانب إدراك  الشخصتوتر العالقة مع األب وهو رأيت 
لة من خالل توتر العالقة مع األم والذي ضهر في بطاقة كذالك تطابق بين اإلختبار والمقاب

التي تم إدراك فيها الجانب النسوي بشكل مخيف وهو داللة على تسلط  10األمومة للبطاقة 
األثار األسرية  األمو وتوتر العالقة معها واألمر الذي ضهر كذالك من خالل المقابلة في

 وتصريح المفحوصة .

الذي يمثل ذالك مقابلة مع  10لمفحوصة للبطاقة الجنسية أضهر اإلختبار أيضا رفض ا
تحليل محتوى المقابلة على إرتفاع نسبة العادة السرية الذي كان مخلف من األثار التي كانت 

 .تعاني منها الضحية 

إن إرتفاع نسبة األثار النفسية من خالل تحليل محتوى المقابلة يرتبط بتحليل محتوى اإلختبار 
لسلبية ورغبة المفحوصة في التعبير عدم القدرة على التقمص و عدوانية مكبوتة في المشاعر ا

 مشكل جنسي إلى جانب الحذر من الدخول في وضعيات جديدة .
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 : 30تقديم الحالة 

 .                                الجنس:أنثي . x 30اإلسم :  

 بعين البيضاء.9110 .                              تاريخ ومكان اإلزدياد: 52العمر :    

 .           علم النفس ماستيرالمستوى التعليمي :  

 .03ترتيب الحالة بين اإلخوة :  

 .ال شيء.                         الهوايات:  جيدةالمستوى اإلقتصادي : 

 :30تقديم عائلة الحالة 

 . من عين مليلة 25(                                   العمر :x03إسم األب : )

 .      /.                               المستوى التعليمي:  تاجرالمهنة : 

 الحالة الصحية : ال يعاني من أي مرض .

 . البيضاء. من عين 56(                                    العمر : y03إسم األم: )

 إبتدائي . 32المهنة : ربة منزل .                                 المستوى التعليمي: 

 الحالة الصحية : التعاني من أية مرض .

 .04عدد اإلخوة الحالة : 

 مكان سكن الحالة والعائلة حاليا : عين مليلة .
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 تقطيع نص المقابلة للحالة الثالثة إلى وحدات ذات معني
 رقم

 العبارة
 العبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

39  
35 
30 
30 
32 
32 
30 
30 
31 
93 
99 
95 
90 
90 
92 
92 
90 
90 
91 
53 
59 
55 
50 
 

50 
52 
52 

 ) تعرضت للتحرش( .سنوات  32
 ولد عمي .

 سنين ) سن الذي تحرش بها( . 31
 قريب عام .

 في بيتهم كنروحو لدارهم ونطلعوا لسطح يتحرش بيا .
 كنلعبو جري .

 في جري يجري من ورايا ويطيحني ويركب فوق ويقيسني .
 في الغومايضا كندرق يحوس عليا وكيلقاني يتالح عليا كلي حكمني .

 بالصا خاليا وكنلقاه يحكمني بقا يمس فيا .يروح يدرق في 
 ال مكنت فاهما والوا .

 هو بعد يقولي أحنا نلعبو .
 ال جامي ) أن تخبرا أمها ( .

 أصال مكنتش فاهما أش كان يديرلي .
 يقولي األصدقاء عندهم أسرار تع لعب ميخرجوهمش  حتى حد. 

 ومن لفوق مكنتش نتفاهم مع ماما تضل تضربني .
 كل بين العايالت ولكبار ) إذ أخبرت أمها بتحرش ( .يصراو مشا

 من بعد كفهمت أش كان يديرلي .
 منشفاش بصح عمبالي بلي معشت لصغري لمراهقة .
 كامل ميش مالح خاصة صغري مفهمتش مع ماما .

  حت حد .
 منحمل حت حد و أنا بعد ميش ذنبي .ال 

 مكنتش فاهما أوال أش معناها البلوغ .
 ب ساح مني دم رحت عند ماما فهمتني وفرحت .وقتها كنت نلع

 بصح هيا طريقتها عنفية بزاف .
 نلبس عادي منعريش بزاف وميش محجبا قباال .

 إيه بزاف ) لها صديقات ( .
 كأل مالح ) لها صديقات ( .
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50 
50 
51 
03 
09 
05 
00 
00 
02 
02 
00 
00 
01 
03 
09 
05 
00 
00 
02 
02 
00 
00 
01 
23 
29 
25 
20 
20 
22 

 تعجبني روحي خاله .
 ونحب نهتم بيها .

 أنا بديت لقط حواجبي في بروفي .
 .ونحب نلبس مليح وناكل مليح 

 وديما نضيفا .
 أنا واهلل لكنت فاهما حاجة في الجنس .
 إيه أنا بعد مارستها ) العادة السرية ( .

 بصح كانت تصرالي حاجة كنت تخيل الجنس بزاف . 
 ومكنتش فاهما الجنس خاله .

 كنت نتخيل كلي راجل يبوس فيا .
 ونتخيل العالقة الجنسية كاملة .
 أنا واهلل لكنت نعرف الجنس .

 أنا كنت نمارسها ) العادة السرية ( .إيه 
 بصح ميش حاجة .

 في الجامعة كدخلت أول عام .
 عندما بدأت ممارسة العادة السرية ( .سنة )  53

 كنت نعرف واحد كنكمل نهدر معاه نروح نمارسها .
 مع أنو مكان يقولي حتي شيء .

 أنا برك نسخن .
 فوتيه السؤال ميش راح نجاوب .

 نقلق . 
 واج يعجبني ز 

 حياة مليحا .
 مسؤولية .

 بصح تبانلي ديما بلي مانيش راح نزوج منعرف عاله .
 إيه عندي عامين ملي تخطبت .

 معنديش مشكل مع رجال .
 .واحد قاري يكون في المواصفات ألي نبغاهمهم المهم 

 مستحيل نتخيل روحي مع راجل ميش قاري .
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22 
20 
20 
21 
23 
29 
25 
20 
20 
22 
22 
20 
20 
21 
03 
09 
05 
00 
00 
02 
02 
00 
00 
01 
03 
09 
05 
00 
00 

 ويكون طويل وباهي ويتناقش .
 ميش بغل .
 عالقة كدخلت للجامعة . كانت أول

 قبل كنت نعرف لوالد بصح نتجنب ندبر عالقة معاهم .
 خاطر ميعجبونيش .

 موسخين .
 ميعرفوش مزالو صغار .

 كطلع للجامعة عرفت واحد لباس بيه باهي .
 ومن بعدها عرفت بزاف .

 بصح ملقيتش ألي يقنعني لذرك .
 مليحا في أول ) في العالقة ( .

 بد .من  بعد أنا ألي نج
 صامطين .

 ميعجبونيش .
 خاطر كنت ألي نعرفو ندير معاه ساكس .

 يولي ميعجبنيش .
 أكيد تعجبني روحي .
 بصح ميعجبونيش .

 هو خاطر ميقنعنيش .
 من لفوق عاله حتى متعجبنيش روحي .

أنا راجل ندير معاه ساكس يالوكان واش يكون يطير مع جنون نركحو ونخليه يدير 
 معايا ساكس .

 نروح ونخليه .ومبعد 
 مكانش ألي قنعني فيهم .
 عمبالي ميش نورمال .

 بصح أأنا تحخرمت من لحنانة تع دارنا نحب نعوضها .
 بصح منلقهاش .

 من لفوق والفت ندير هك .
 منعرف بصح ديما يراودني وكان منحبسش .
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02 
02 
00 
88 

 من لفق مكانش راجل يشبعني .
 أنا نوفرهولهم وخالص . منخممش نهائيا بصح المهم إذا كانوا بصح ألي ملقيتوش

 نسافر للخارج .
 نستقر ثم .
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 التحليل الكمي : -1
 تجميع الوحدات في فئات : -
 التحرش الجنسي: 
 ..9.5.2.2.99.90التحرش الجنسي :  مرحلة ماقبل  -
 .0.0.1.طريقة التحرش الجنسي : -
 .0.0تكرار التحرش التحرش: -
  : أثار التحرش الجنسي 
 المدى :أثار قصيرة  -
 .93.90.55.00.00.02.02.00.00.29.22.21.00.02 :أثار معرفية  -
 .50.51.03.09.05.00.02 أثار جسدية : -
  نفسية :أثار  -
- 92.92.90.91.53.59.55.50.50.52.52.50.00.00.02.20.23.29.25.02.00

01.03.09.05 . 
  أثار سلوكية : -
 .20.21.20 أثار إجتماعية : -
 .50.50: أثار أسرية  -
 بعيدة المدى :أثار  -
 01.03.09.05.00 العبارات الدالة عن العادة السرية : -
 العبارات الدالة عن البرودة الجنسية : -
 العبارات الدالة عن المثلية : -
- .00 02.20.22.22.20.20.21.03.09.05.00.00.02.02.00. 
 00.01.23.25.20.02.00 : العبارات الدالة عن الوقاية من التحرش الجنسي -
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 الكمي : التحليل 
 : توزيع الفئة األولى حسب تواترها ونسبتها . 30الجدول 

النسبة  التكرار الفئة الفرعية الفئـــــــــة
 المؤويـــــة

التحرش الجنسي عن 
 األطفال الصغار .

مرحلة ماقبل 
 التحرش الجنسي .

32 20.20% 

طريقة  التحرش 
 الجنسي . 

30 50.50% 

تكرار التحرش 
 الجنسي .

35 90.90% 

 %933 99  المجموع :
يتضمن هذا الجدول الفئة الخاصة بالتحرش الجنسي عن األطفال الصغار حيث يضم ثالث فئات 

ماقبل التحرش الجنسي وطريقة  التحرش الجنسي وتكرار التحرش الجنسي حيث   مرحلة فرعية هي
وتحصلت بذالك نسبة  32نالحظ أن الفئة الفرعية لمرحلة ماقبل التحرش الجنسي أتت بأعلى تواتر

ونسبة مؤوية  30أتت بتواتر  الجنسي . وأن فئة طريقة التحرش الجنسي %20.20مؤوية  
 . %90.90ونسبة  35ي أتت بتواتر وتكرار التحرش الجنس50.50%

 
 : توزيع الفئة الثانية حسب تواترها ونسبتها . 30الجدول 

التكرا الفئة الفرعيـــة الفئـــــة
 ر

النسبة 
 المؤويـــة 

 
 
 
 

أثار 
التحرش 
 الجنسي 

 

أثار 
قريبة 

 المدى :

 %91.00 92 أثارمعرفية .
 %30.01 32 أثار الجسديـــة .

 %50.12 55 أثار نفسية .
 %35.20 35 أثار سلوكية .

 %30.12 30 اثار إجتماعيـــة .
 %35.30 35 أثار أسريـــــة .

أثار 
بعيدة 

العبارات الدالة عن العادة 
 السريـــة 

32 32.20% 
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الهيجان العبارات الدالة عن  المدى :
  الجنسي .

92 91.00% 

 %33.33 33 العبارات الدالة عن المثليـــة 
الوقايــــة من التحرش 

 الجنسي.
31 99.00% 

 %933 02  المجموع :
يتضمن هذا الجدول فئة أثار التحرش الجنسي في الكبر حيث يتضمن عشر فئات فرعية مقسمة بين 
فئتين لألثار وهي أثار قريبة المدى واألثار بعيدة المدى, حيث ان األثار قريبة المدي بها فئات فرعية 

جتماعية وأسرية بينما األثار بعيدة المدى بها العادة وهي  أثار معرفية وجسدية ونفسية وسلوكية وا 
وبنسبة مؤوية  55والمثلية, ونالحظ أن األثار النفسية جاءت بأعلى تواترالهيجان الجنسي السرية و 
 92بنفس تواتر األثار المعرفية الهيجان الجنسي  اتت الفئتين وتليها في المرتبة الثانية 50.12%

ونسبة  31جائت الوقاية من التحرش بتواتر , وفي المرتبة الثالثة  % 91.00:وبنفس نسبة المؤوية
وفي المرتبة  %30.01ونسبة مؤوية  32بتواتر أثار جسدية , وفي المرتبة الرابعة %99.00 مئوية

إجتماعية  دسة أثاروفي المرتبة السا %32.20 ونسبة مؤوية  32العادة السرية بتواتر الخامسة 
وسلوكية أسرية  أثار أتت الفئتين , وفي المرتبة السابعة  %30.12 ونسبة مؤوية  30 جاءت بتواتر

المثلية بدوون تواتر أي  , وأتت في المرتبة الثامنة %35.30 نسبة مؤوية نفس و  35 واتر بنفس ت
 بدون نسبة مؤوية .

 ونسبتهم .: توزيع الفئات حسب تواترهم  30الجدول 
 النسبة المؤويـــــة  التكرار الفئــــــة .

التحرش الجنسي عن 
 األطفال الصغار .

99 95.23% 

أثار التحرش الجنسي 
 في الكبر .

02 02.02% 

 %933 00 المجموع .
في  %  02.02نسبة مؤوية و  02الجنسي في المرتبة األولى بتواتر نالحظ أنه جاءت أثار التحرش 

 . %95.23 ونسبة مؤوية  99 المرتبة الثانية التحرش الجنسي بتواتر 
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 : تحليل كيفي 
 التحرش الجنسي : -

 32تعرضت الحالة لتحرش من قبل إبن عمها وذالك في صغرها عندما كانت تبلغ من العمر 
 31سنوات * كان كثرمني ب ربع سنين يعني عمرو هكاك  31سنوات حيث أن المعتدي كان عمره 

سنين * حيث كان المتحرش يستغل الضحية في بيتهم أثاء اللعب في مكان بعيد عن أنضار األهل * 
وحو لدارهم ونطلعوا نلعبوا * , كان التحرش في األول غير مباشر ولكن بعدها أصبح فوق صطح كنر 

ن طريقة التحرش كانت  مباشرا * كنلعبو غومايضا يجري من ورايا ومن بعد يطيح عليا * وا 
بالمالمسة وكانت دائما في أوقات لعبي , حيث أن الضحية بقيت تحت خوف وصمط من أن تخبر 

 .الضحية كانت التفهم مايحدث معها * كنت ماني فاهما والو واش يديرلي * أحد إلى اإلضافة أن 

 أثار التحرش في الكبر : -

أما عن الوضعية التي عاشتها الحالة هو أنها خلفت لها أثار من عدة جانب أةلها أثار نفسية 
, بالمرتبة األولى أصبحت الترى أنها عاشت صغرها وال أن لها صغر * منشفاش كل على صغري 

معشتش الصغري ال مراهقتي * الحالة تأكد أنها لم تعش صغرها وهذا أكبر األثار خلف لها أنه تريد 
إنكار كل شيء بقولها انها ال تتذكر شيء لكن المأسات القوية غلبتها بإختصار كل شيء أنها لم 

أنها لن  تعش صغرها كليا , وضهرت أيضا عندها أثار من الناحية المعرفية أنه أصبح لها معتقد
تتزوج رغم تقبلها فكرة الرجل بحياتها * تجيني ديما بلي مانيش راح نزوج * حتى أنها فقدت أمل 

, إلى األمومة وأنها التفكر نهائيا أن يكون لها اطفال * منخممش خاله بلي يكون عندي لوالد * 
شجانب الض ارتها أنها غوط والكتمان المتواص أدى لها أيضا إلى تصور الجنس في أحالمها وا 

بيه مع أني واهلل لنعرف * كنت نتخيل بزاف لجنس ونحلم التعرف الجنس وال أي شيء يخص الجنس 
أن الحالة خلف لها أيضا بممارستها للعادة السرية جراء الضغوط المتراكمة * إيه الجنس * كما 

أصبحت  مارست العادة السرية * لكنها لم تكن بشكل مفرط فيه أو مرغوب به  إلى جانب أن الحالة 
, أنا  بديت تلقاط في تهتم لنفسها كثيرا وذالك لتعويض * إيه نحب روحي , وعاله حتا منحبش روحي

ن مبالغة حبها لنفسها إلى جانب األثار التي خلفت لها أدى بها إلى *  في , ديما نضيفةلبرو  وا 
اإلنحراف  بمصاحبتها لشباب مختلفين إضافة إلى ذالك إقامة الجنس معهم * أنا راجل ألي نعرفو 
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إن ندير معاه ساكس , يالوكان واش يكون نركحو ونخليه يحبني وندير معاه ساكس ونروح نخليه * 
أمر تعدد الرجال عندها اليتوقف لتعويض أو حرمانها فقط بل بتصريحها المباشر أنها ال تتشب من 
الجنس من طرف رجل واد لإلضافة انها صرحت أنه اليوجد رجل يكفيها جنسيا * مكانش راجل راح 

عندها أثار الهيجان  الجنسي د إقامة الجنس داللة على زيادة ,إن إشارتها لتعديشبعني في ساكس * 
ويأكد ذالك بقولها أنها ال تتشبع من أي رجل جنسيا , الحالة ليس لها طموح واسع همها الوحيد أن 

 تستقر في الخارج بعيد عن مكان مسكنها وتضل هناك وال ترجع .

 ملخص نتائج تحليل الحالة الثالة : -

أثار في الكبر  نستنتج من تحليل المقابلة أن الحالة تعرضت للتحرش في الصغر وترتب عن ذالك
الجنسي التي بها فئات فرعية : فترة ماقبل التحرش الجنسي وكيفية  حيث ضهرت في فئتين : التحرش

أتت بها فئتين جزئيتين فئة التحرش الجنسي و تكرار التحرش الجنسي أما الفئة الثاني ألثار التحرش 
اإلجتماعية واألسرية والسلوكية  األثار قريبة المدى التي شكلت كل من األثار النفسية والمعرفية و

والجسدية أما فئة األثار بعيدة المدى شملت العادة السرية الهيجان الجنسي والمثلية والوقاية من 
تليها أثار التحرش الجنسي  %20.20, حيث أخذت فئة فترة ماقبل التحرش نسبة التحرش الجنسي 

األمر هنا بل ضهر عنها إنحراف بزيادة  ولم يتوقف %50.12في الكبر من الناحية النفسية بنسبة 
إلى جانب ضهور أثار معرفية خلفت لها في الناحية الفكرية  %91.00أثار الهيجان الجنسي بنسبة 

حيث كان التشوه المعرفي ندها بضنون أنها لن تتزوج إلى جانب تصورات عن  %91.00بنسبة 
ها اي علم عن الجنس لصغر سنها وما الجنس وتخيالت للعملية الجنسية حيث أن الحالة لم يكن ل

 . %32.20جل تدهور األمر وضهور العادة السرية بنسبة 
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  لثةلإلختبار الروشاخ للحالة الثاتقديم بروتوكول : 

 البطاقات
 

 الشائعات المحتويات المحددات المكان التحقيــــــــــــــق اإلستجــــــــــــــــابات

 
 
 

 البطاقة 
10 : 
 
 

                   
 28 الرجع: زمن

 مهبل . -
وحيونات معرفتش  -

 واشيه.
                        

 34زمن اإلنهاء:

 
 
 . كامل  لفوق -
  من الجنب. -

 
 
G 

 صدمة

 
 

F+ 
 صدمة

 
 

Hd 
 صدمة

 

 
 

 البطاقة 
10 : 
 
 

                                   
 00:زمن الرجع

 زوج رسان تع فيل -
 فراشة . -

 10زمن اإلنتهاء:

 
 
 في الوسط . -
 .كامل من التحت -

 
 
D 
G 
  

 
 

F+ 
F+ 

 
 

Ad 
A 

 

 
 
 

 البطاقة
11 : 
 
 
 

                                               
 01زمن الرجع: 

 هيكل هضمي . -
 تمساح . -
زج  جهاز هضمي  -

                 تع إنسان متقابلين
 02 زمن اإلنتهاء: 

 
 
 هذا ألي تحت . -
 في الوسط . -
 في الجنب . -
 هاذي لفوق . -
 

 
 

Dd 
G 

Dd 

 
 

F- 
F+ 
F- 

 
 

Hd 
A 

Hd 

 

 
 البطاقة

12 : 
 
 
 

                            
 02زمن الرجع: 

 شجرة . -
 حصان راقد . -
 22زمن اإلنتهاء:   

 
 
  كل هاذي الفوق -
هاذي على  -

 الجنب .

 
 
G 
D 

 
 

F+ 
F+ 

 
 

Bot 
A 
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 البطاقة
11 : 
 
 

                               
 10زمن الرجع:

ان تع صزوج ر  -
 تمساح .

 هاذي شجرة . -
                        

 01زمن اإلنتهاء:

 
 
 . في الجنب -
هذا ألي في  -

 .الوسط

 
 

Dd 
G 

 
 

F+ 
F+ 

 
 

Ad 
Bot 

 
 

 
 البطاقة

10 : 
 
 
 

                           
 01زمن الرجع: 
 زوج دبابة .

 هاذي شجرة .
                   

 00 زمن ااإلنتهاء:

 
 
 لفوق . -
 كامل .تحت  -

 
 
D 
G 

 
 

F+ 
F+ 

 
 
A 

Bot 

 

 
 

 البطاقة
10 : 

                                
 10زمن الرجع:

 نحلة . -
                   حوتة . -

                  
            02زمن اإلنتهاء: 

 
 
 لفوق كامل .  -
 تحت كامل . -

 
 
G 
G 
 

 
 

F+ 
F+ 

 
 
A 
A 

 

 
 
 

 البطاقة
10 : 
 

                      
 .00زمن الرجع: 

زوج تع تمساح  -
 متقابلين.

               خفاش حال جنحيه  -
 20زمن اإلنتهاء:

 
 
 من لفوق . -
 كامل . -

 
 
D 
G 

 
 

F+ 
F+ 

 
 
A 
A 

 
 

 شائعة

 
 البطاقة

12 : 
 
 
 

                             
 00زمن الرجع :

 رحم مرأة . -
 فيه عنق . -
                مهبل . -

                20زمن اإلنتهاء :

 
 
في لوردي هذا  -

 .الوسط
 تحت كامل . -

 
 

Dd 
Dbl 

G 

 
 

FC 
F- 
F+ 

 
 

Hd 
Hd 
Hd 
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 البطاقة
01 : 
 
 
 

                                                                               
 00زمن الرجع : 

 عنكبوت . -
 زوج حوتات . -
 .تمساح  -
       زوج دودات . -

                        
                                                    22زمن اإلنتهاء:

 
 
 من الجنب . -
 في الوسط  . -
 في الجنب . -
 لفوق. -

 
 

Dd 
Dd 
G 

Dbl 

 
 

F+ 
F+ 
F+ 
F+ 

 
 
A 
A 
A 
A 

 

 
 

 األكثر حب :بطاقتاي  -
 : ملونا . 10البطاقة 
لحوتا وأما محب شكل : فيها 70البطاقة 
 لحوت .

 
 األكثر كره :البطاقتان  -

 : مخلطا .:70 البطاقة
 : تقلق . 70البطاقة 

 
 
 : تفسير البروتوكول 

 تفسير الكمي : -
 السيكوغرام : -

 إستجابة . R= 32عدد اإلستجابات 

                   :  Rمتوسط زمن اإلستجابات 

 TR = T ÷ ∑R 

 

TR = 00÷94+07+94+09+02+00+99+09+00+09  

TR = 00÷009  
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TR = 72.20 

 عجز عن السيطرة عن األفكار. 94أقل من TRالتفسير : 
 

 
 التغيرات المكانية : ) نمط المقاربة ( .
 
G% = G×100 ÷ ∑R 
G 00÷077×00 % =  

G%= 09.02 %   

 
D% = D ×100  ÷∑R 
D% = 97  × 100 ÷ 00  

 
 

 

D% = 00.47% 

 
Dd% = Dd   ÷077 × ∑R 
Dd% = 47   × 100 ÷ 00  
 
Dd% =04.04% 

 
TRt =∑ K ÷ ∑C  

TRt =  0÷7  
 التفسير : منطوية
Dbl% = 72 ×100 ÷ 01 
 

Dbl% =74.94% 

 
- Dbl% = Dbl ×100  ÷∑R  نمط الرجع الحميمي

TRt : )المحددات( : 
 معادلة القلق : المحددات من أجل معرفة الذكاء .

 

 حساب الشكل : -
F% = F+ +( F+/ ÷ 2 ) 
× 100 ÷ ∑R 
F%= ( 00+ 00) × 100 
÷ 01  
F%=  %074.94  

 حساب الحركات : -
K = Kan +Kob + Kp 
K = 7+0+0 
 

K = 7 

 حساب اللون : -
C = 0.5 FC + CF + 
1.5 C  
C = 0.5) 7) + 0 + 1.5 
)0) 

 
 

 

C=.1 

 
  M حساب المحتويات :
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H% =) H+Hd) 100 ÷ 
∑R 
H% =) 7+74) 100 ÷ 
31 

 
 H = 04.04%  

 
A% = ( A +Ad) 100  ÷
∑R 
A% =) 00+ 07 ) 100 ÷ 
01 

 A = %92.02  

 
M   ÷077 × ∑R 
70×100 ÷ 01 
  باقي المحتويات:
74.42 

 
 : التحليل الكيفي إلختبار الروشاخ 

 الهيكل الفكري : -10
 إنتاجية المفحوص :  -

, وزمن  واسع أو بحاجة إلى التعبيرعدد إنتاجية المفحوصة أكبر من المعدل, فهو إما ذو خيال 
 اإلستجابات 

 : نمط المقاربة -
يدل على العمومية في إدراك األشياء ومعالجتها  Gمتوسطة بالنسبة إلستجابات  أي أن للمفحوص

 كما أنه يهتم نوعا ما بالتفاصيل الجزئية .
 على عجزز في السيطرة على األفكار. يدل( 72.20سرعة اإلستجابات )

 : دراسة الذكاء -
القدرة على إدراك ( هذا يدل على أن المفحوص له +Fشكلية جيدة )الستجابات اإلنسبة  بما أن

 العالقات الكبيرى في أجزاء الواقع .

 
 : البطاقتين األكثر حب 
 : فيها األلوان. 74البطاقة 
 : فيها فراشة وأنا نحبهم . 70البطاقة 

 

 
  : البطاقتين األكثر كره 
 ومفهمتهاش  .: باشعا  70البطاقة 

 : تافها . 70البطاقة  
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للحالة تحددها  معدل داللة على أن الحياة االنفعاليةإلستجابات الشكلية التي تفوق النسبة ا
وتضبطها ضبط شديدا العمليات الفكرية أي تعود إلى جمود في الفكر وتصلب وعدم مرونة, أمام هذه 

 فاضح وقلق مراقب . نفعالالنقطة يمكن أن نقول أن هناك كف إ
خصوص الحركيات البشرية, حيث لم يرد في  الحركية االستجابات وتدعم هذه النقطة عدم وجود

  : بطاقة العدوانية . 70إستجابات حركية ساكنة في البطاقة البروتوكول سوى 
 الهيكل العاطفي : 

ذا قدرنا يدل على أن المفحوصة إنطوائية 0÷7 نمط الرجع الحميمي بع والمزاج : الط - , وا 
ندفاعية وعاطفة منفجرة نجد Cاإلستجابات اللونية   غياب اإلستجابات اللونية , التي تدل على إنفعالية وا 
 .  ∑Anot+Sex+Sg+Bot  ÷Rمعادلة القلق= 

 يعني قلق كبير. %74.42فنسبة القلق لدى هذه الحالة  00إلجمالي لإلستجابات العدد ا إذا إعتبر
 المراقبة :  -

وعدم وجود إستجابات لونية يدل   +Fمراقبة قوية وبصفة جيدة وذالك إلرتفاع  اله ةالمفحوصهذه 
رتفاع على جفاف عاطفي  أن المفحوص  ( يدل أيضا على%47 -%27المعدل ) من أي أكبر +Fوا 

 مراقبة نفسه .يريد 
 التكيف اإلجتماعي وإلتصال البشري :  -10

وذالك بسبب نقص الشائعات وعدم وجود  االجتماعي منخفض نوعا ما اوتكيفه ةقدرة المفحوص
 إستجابات بشرية في كل البطاقات يدل على عدم التكيف اإلجتماعي وعدم اإلتصال البشري .

: يدل على عدم القدرة على الدخول في وضعية جديدة مع األشخاص 70ووجود صدمة في البطاقة 
 باشر.وهذا كافي تأكيد عدم اإلتصال البشري الم

 ة :النقاط الحساس  -11
: يدل على قلق يعاني منه المفحوص ووجود قلق كبير عند إرتفاع 74في البطاقة تناضروجود 

 .معادلة القلق 
: يدل على توتر في العالقة مع األمو إلى جانب غياب 70غياب الشخص النسوي في البطاقة 

تواجد : يدل أيضا على إضطراب في العالقة مع األب أو غياب 79الشخص الذكري في البطاقة 
 األب كليا .

 : التفسير الدينامي 



ختبار الروشاخ للحاةل                                                  الفصل التطبيقي  30حتليل حمتوى ا   

 

  
158 

 
  

 : هي بطاقة الدخول في وضعية جديدة . 70البطاقة -

 .وجود صدمة في البطاقة يدل على صعوبة الدخول في وضعية جديدة

 : بطاقة العدوانية . 70البطاقة -

إعطاء المفحوصة إستجابات حيوانية في شكل تناضر ولم تتأثر أبدا باللون , يدل على وجود 
 عدوانية مكبوتة ومقنعة .

 : بطاقة التقمص . 70البطاقة -

رة على في البطاقة داللة على صعوبة في عدم التقمص أم عدم القدكليا البشرية  الصورةغياب 
 التقمص الكائنات البشرية.

 : بطاقة األبوية . 79البطاقة -

لغاء اإلستجابات البشرية يدل مشكالت مع األب  أو إضطراب في إعطاء إستجابات حيوانية وا 
 العالقة مع األب.

 : بطاقة صورة الذاات . 74لبطاقةا -

 نحوى الذات . غياب الشائعات يدل على أن الفاحصة لها صورة سلبية

 : بطاقة الجنسية . 74البطاقة -
 عدم وجود الشائعات يطرح مشكل جنسي .

 : بطاقة األمومة . 70البطاقة -
 ضطراب في العالقة مع األم أو األم قاسية .إ بات النسوية من البطاقة يدل علىغياب اإلستجا

 العاطفي.بطاقة التكيف  :72البطاقة -
نفعال . تقديم إستجابات شائعة  يدل على تكيف عاطفي أو ربما يدل على وجود قلق وا 

 :74البطاقة -
سان يدل إما على ليس لها صعوبة في مواجهة نفسها أوو إعطاء إستجابات جزئية من جسم إن

 لنفس .مواجهة جزئية 
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 : البطاقة العائلية . 07البطاقة -

العائلي أو طرح مشكل  االرتباطما جد ضيق في البطاقة يدل نوعا الشائعة في  االستجاباتقلة 
 .أو إضطراب في العالقة مع العائلةعائلي 

 
 : النتائج العامة 

أفكارها إلي المفحوصة لها عجز في التحكم في يتبين  من خالل اإلستجابات  الحالة اإلختبار 
جانب أن لها إندفاعات كما أنا لها جفاف عاطفي وذالك لغياب اإلستجابات اللونية في كل البطاقات 
ن المفحوصة إنطوائية بطبعها ولها تكيف إجتماعي منخفض إلى جانب قلق كبير وضهور مشكل  وا 

ضطرا ب في العالقة مع جنسي , كما أضهر اإلختبار كذالك وجود إضطراب مع األم وأن األم قاسية وا 
االب وكذالك ووجود كذالك إضطراب عالئقي داخل األسرة وأن الحالة لها صورة سلبية نحوى الذات , 

 إلى جانب القلق المتواصل .

 : الربط بين نتائج اإلختبار الروشاخ وتحليل محتوى الخاص بالمقابلة 

قابلة ، يتبين لنا وجود نقاط من خالل نتائج اختبار الروشاخ و نتائج تحليل المحتوى الخاص بالم
من التحرش الجنسي  مشتركة بين هذه النتائج ، فقد جاء في برتوكول الروشاخ بأن المفحوصة تعاني

في الصغر حيث نرى أن هناك نقاط ترابط  بين نتائج اإلختبار ونتائج المقابلة والتي تمثلت في 
في المقابلة أنها ليس قريبة ودائمة إضطراب العالقة مع األم وأن األم قاسية حيث تم تصريحها 

 المشاكل مع األم هذا ماخلف لها جفاف عاطيفي الذي ضهر من خالل تحليل نتائج اإلختبار .

وبين اإلختبار وجود مشكل جنسي وهو المتمثل في الهيجان الجنسي الذي ضهر خالل تحليل 
حرش الجنسي في الصغر إلى جانب نتائج المقابلة بإرتفاع نسبة الهيجان الجنسي والذي كان سببه الت

أن الحالة تعاني من اثار نفسية كبيرة خلفت لما حدث لها وما يحدث حاليا لها من جانبين : األول أنها 
السلبية وعدم تقبل الذات ليست راضية على نفسها وما تفعله حاليا وذالك مابينه اإلختبار من خالل 

تضهر خالل المقابلة بل ضهرت في شكل إنكار أة تحويل رغم أن هذه النقطة التي بينها اإلختبار لم 
المشاعر السلبية نحوى ذاتها إلى مشاعر إجابية وتصريحها في المقابلة على أنها تحب نفسها إلى 
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جانب تأكيدها ذالك عدة مرات حيث أن ذالك التأكيد ماكان سوى هو دفاع نحوى الذات أمام الفاحصة 
في الجفاف العاطفي وعدم قدرتها في بناء عالقات أو بصفة أخرى , وأما الجانب الثاني الذي ضهر 

ذ  الصعوبة في دخول في عالقة مستمرة وهو ماتم تصريجه خالل المقابلة أنها التعرف الناس كثيرا وا 
تعرفت عن أحد تتركه وذالك لمعاناتها ولألثار المخلفة داخلها والتي سببها كلها التحرش الجنسي في 

 الصغر .
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 مناقشة النتائج في ضوء فرضيات الدراسة:  

ضحايا التحرش الجنسي وجود آثار نفسية سلبية جراء  من خالل العمل العيادي مع الحاالت
مرحلة عجز أي عدم نضج في الكبر مرحلة  . في  سويةالما تسبب في ظهور سلوكات ال اإلعتداء

عن الهجوم أو الخارجية و التعامل المتكيف و السوي  اإلستثاراتالجهاز النفسي بشكل يسمح له بصد 
الخارجي الذي تحدثه المواضيع الخارجية أو عن عدم  اإلعتداءالداخلية ،الناجمة إم  اإلستثاراتمع 

عن طريق استخدامنا لكل من تحليل وحيث ظهر  في عمل بنيات الجهاز النفسي الثالثةالسالمة 
لروشاخ تمكنا من اإلجابة على التساؤل الذي تم طرحه في بداية المحتوى الخاص بالمقابلة واختبار ا

 .الدراسة وكذا محاولة التحقق من الفرضيات الجزئية

أثار تظهر في الكبر. تحققت عند  للتحرش الجنسي على األطفالحيث أن في الفرضية العامة : 
الحاالت الثالثة , حيث أن هذه األثار جائت في األثار النفسية بنسبة كبيرة عند الحاالت الثالثة والتي 

 كان سببها التحرش الجنسي في الصغر .

 وأن الفرضيات الفرعية :

الثانية والتي  التحرش الجنسي يؤدي إلي العادة السرية , تحققت عند الحالة األولى والحالة -
التحرش في الصغر واإلحساس بالخطر تر , سواء توتر الكتمان أو توتر كانت كوسيلة لخفض تو 

 المطارد نحوهم .
التحرش الجنسي يؤدي إلى الهيجان الجنسي, تحققت عند الحالة الثالثة والتي كانت تتخذها  -

 ل تحليل محتوى اإلختبار يينه خالضننا كإنتقام رغم أنها غير راضية على نفسها وهو ماتم تب
 التحرش الجنسي يؤدي إلى المثلية , لم تتحق في الحاالت التي تم دراستها . -
 واإلقتراحات : التوصيات 
 حتى اإلسالم . جنسية لألطفال الصغار والتي ذكرهاالتربية ال -1
 الدراسات بالتشجيع على دراستها  تبيين خطورة الموضوع وكسر حاجز الصمت على مثل هذه -2
إجراء ملتقيات وأيام دراسية وأيام تحسيسة  في جامعة العربي بن مهيدي عن موضوع التحرش  -3

 الجنسي باألطفال.
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مناقشة مثل هذه المواضع في منبر يسمعه كل األمهات والوالدين لتوعية عن خطورة مثل هذه  -4
 المواضيع .

عية عن موضوع وضع دورات تدريبة لكيفية تعامل الوالدين مع أطفالهم وبها جانب التو  -5
 التحرش الجنسي .

 توعية األطفال في المدارس . -6
إضافة مواد علمية تثقيفية تربوية لألطفال لكيفية الحفاض عن نفسه من الشخص الغريب أو  -7

 الشخص المراد به ضرر لتوضيح له السلوك السوي نحوه والسلوك الغير السوي .
 ل .جعل الفتتات في األماكن العامة تدعي للحماية األطفا -8
 تشديد في العقوبة للمعتدي, وأال أحسن عقاب له هو إعدام . -9
 وضع برامج تثقيفية . -11
  ** ال للتحرش عن األطفال الصغار قد يكون بعنوانفي كل سنة جعل يوم تحسيسي  -11
 
 
 : التوصيات التي جائت بها قاسمي مسعودة 

أوال: أول نقطة يمكن أن نتحدث عنها هي يجب أن ال نتستر على جريمة التحرش و اإلعتداءات 
أو القطاع الصحي أن هناك حاالت األمنة بد أن تبلغ األسر أو المصالح  طفال ،الاألالجنسية على 

بالذات أو موضوع التبليغ و عدم التستر يمكننا أن نكشف  األمرللتحرش و اإلعتداء الجنسي هذا 
للمجتمع نوع الجرائم التي أصبحت تحدث في أسرنا ،كي نتصدى لها و نحاول عدم الوقوع في 

  مخاطرها و بالتالي التخفيف من حدة المشكلة
تكفل له  ثانيًا : التوعية بأهمية المحافظة على حقوق الطفل ،كأن يعيش في بيئة إجتماعية سليمة

هلية بتوفير كل األكل الحب و الحماية و الرعاية و الحنان و ذلك بمشاركة الهيئات الرسمية و 
ثالثًا : التصرف بحذر و الحفاظ على هدوء  . الجزائرية األسرو الظروف لتحسين حياة ا اإلمكانيات

أنيب الذات و اللوم مما لت إستسالمهمصاب و عدم إلقاء و عدم إلقاء التهديدات على الطفل و عدم األع
مان و الهدوء و األينسيهم من هو المعتدي الحقيقي الذي يجب أن ينال عقابه، فالطفل بحاجة إلى 

  . الدعم
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اربعًا : إستعمال لغة الطفل و عدم تبديل ألفاظه أو الكلمات التي يستخدمها ألن راحة الطفل هي 
يئ ليس ألنه يكذب بل ألنه خائف فكلما كانت يقول كل ش قد ال( في هذه األوقات و تصديقهالمهمة 

 ) الثقة قوية يكون الطفل أدق في وصفة للحادث
خامسًا : تشديد العقوبة على المعتدي سواء كان أحد أقارب الطفل أو خارج األسرة، و أن يكون 
هناك قانون واضح و صريح لمثل هذه اإلعتداءات عل الطفل حتى لو كان أباه أو أخاه يجب أن 

قب المعتدي و أن يدرك األولياء أن هذا الطفل ليست ملكية خاصة و إنما هو مخلوق له حقوق و يعا
 . على والديه و المحيط ككل أن يدركها و يحترمها و يقدرها كاملة

سادسًا : دعم القيم الدينية و تغيير الخطاب الديني و زيادة التبصير بأحكام الشريعة اإلسالمية 
 . عي الديني عند كافة فئات المجتمع مع التركيز على فئة الشباب بوجه الخاصالسمحاء  و زيادة الو 

سابعًا : تكثيف دور العالم على وجه الخصوص بإثارة هذا الموضوع للنقاش داخل المجتمع بإبراز 
آثاره صحة الطفل و على حياته االجتماعية ، كذلك من خالل الخطب و الحصص و البرامج الفتاكة 

ة ،حاملة التوعية ... على شخصيات بارزة و إلخ بطرق إصالحية و تثقيفية و عملية على  العالمي
 اعتمادا محبوبة من قبل المجتمع للمساهمة في هذه الخطة العالمية

ثامنًا : تفعيل دور الجمعيات داخل األسر الجزائرية بتغيير نظرة المجتمع للحياة الجنسية و أظن أنه 
ديدة في مجتمعنا ،منها ثقافة الحوار و التواصل في مواضيع خطيرة قد حان الوقت لخلق ثقافات ج

كموضوع الجنس و الحياة الجنسية ،حتى يمكن أن نوجه و نصحح اإلعتقاد السائد و المفهوم الخاطئ 
لمعنى الحياة الجنسية و طرق ممارستها في مجتمعنا و ذلك عن طريق حمالة توعية ،مناسبات مختلفة 

أو يوم الطفل أو اليوم العالمي للسيد حتى نحسس المجتمع لمخاطر هذه الجريمة و كعيد المرأة مثاًل 
 . (021/020, ص: 7102) قاسمي مسعودة,  . آثارها غلى الحياة اإلجتماعية ككل
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 الخاتمة :
إن أكبر صدمة يتلقها الطفل في طفولته هو معاش نفسي هش الذي سببه معايشته ألحداث صدمية 

قلة الثقة في النفس والتي كان سببها التحرش به في الصغر والذي يحطم أسس نموه مما يخلف له 
الجريمة تحدث من طرف شخص قريب لألسرة  بفي األغل ألنه ليم والذي يفقده حتى الثقة باآلخرينالس

ه تثق به األسرة أو أحد أقرباء األسرة هذا مايزيد معاناته أنه يضل طوال حياته يرى المجرم أمام عيني
وال ثالث له يفعله سوى الصمت وعدم البوح ألنه فقط الخوف سيطر وتربع على عرش الطفولة وحطم 

 .التي اختلست في لحظة ثقة  البراءةبها كل 

ن المحيط االجتماعي الذي يعيش فيه الطفل قد ساهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة في انتشار  وا 
التي ظلت إلى اليوم من الطابوهات التي يتحاشى األفراد ظاهرة التحرش به في المجتمع الجزائري ، و 

تناول الحديث فيها ، و التي ارتبطت خاصة بالعار و الفضيحة الذي تجلبه لألسرة ، كما أسهمت 
وسائل اإلعالم التلفزيون و االتصال االنترنت و هواتف متعددة الوسائط،إضافة للتفتح على الحضارة 

التي لم تتهيأ لها المجتمعات في انتشار االنحالل الخلقي و مظاهر العنف و الغربية و العولمة الثقافية 
الجريمة بأشكالها بما فيها االغتصاب الممارس على فئة األطفال ، وال يتم الحد من هذه الظاهرة إال 
باالعتماد على دراسات سوسيولوجي أكاديمية دقيقة ، للكشف عن أسبابها الفعلية وحصر انعكاساتها 

األسرة ، المدرسة  : وال يتم ذلك إال بالتعاون بين مؤسسات المجتمع و النظم االجتماعية. األفرادعلى 
 ،مراكز البحوث، الجامعات ، قطاعات األمن االتصال .

 
 راحوالألسف فإن صمت األطفال يؤديهم و يحمي المعتدي عليهم فالكثير من أطفال الجزائر 

خوفًا من العار و الفضائح هذا ما يدعم و يعزز من ترسيخ ضحايا غدر نتيجة كتمهم لما حدث لهم 
 . آثار الصدمة و الجروح التي تعرضوا لها

 

 

 



                                                                                اجلانب التطبيقي 

 
 

 

 

عــامئة املراجــــق  



 : المراجع بالعربيةقائمة 

سلة البحوث كيف نحمي أطفالنا من التحرش الجنسي , سل,  5112, رحمة بنت على الغامدي -1
 .المملكة العربية السعودية , الرياض 11, الطبعة  121والدراسات رقم 

للتحرش الجنسي في الحياة اليومية, دراسة  األبعاد اإلجتماعية, 5112, خديجة عباد أحمد -5
 ميدانية لمحافظة سوهاج , جامعة سوهاج .

أثار النفسية اإلعتداء الجنسي للطفل ، خصائص متعلقة ,  Jennifer Steel  ,5112دراسة  -3
بسوء المعاملة، إستراتيجيات شدة التوتر و أسلوب المعزز , قسم علم النفس، جامعة واشنطن ، 

 حدة أمريكية.الواليات المت
دراسة حول واقع اإلعتداء الجنسي على أطفال في محافظات قطاع غزة , إعداد وحدة النشر  -2

 والمعلومات , المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات.
دراسة حول واقع التحرش الجنسي على األطفال في  ,5112,  إعداد وحدة النشر والمعلومات -2

 . المركز الفلسطيني الديموقراطي وحل النزاعاتة, مقاطعة غز 
عالم , 11الطبعة , تساؤالت حول التحرش الجنسي,  5112رشاد على عبد العزيز موسى,  -6

 .جامعة األزهر  , تب  كلية التربيةالك
ضطربات السلوكية  ,5117الزراد د. فيصل محمد خير -7 الطبعة ,األمراض العصابية والذهانية وا 

 بالكويت.دار القلم  1
 . عالم الكتب القاهرة الصحة النفسية والعالج النفسي ,  5111زهرة حامد عبد السالم , -2
االتجار في البشر واالستغالل الجنسي لألطفال ,المؤتمر الدولي الثاني , 5112السيد نجم ,   -2

 .حول حماية المعلومات والخصوصية في قانون االنترنت , القاهرة
ة أسبابها وأعراضها رفات السلوكيـاإلنح األمراض النفسية و , 5112, صالح قاسم حسن -11

 دار دجلة عمان.,  11, الطبعة  وطرق عالجها 
ر المفكر الجامعي , جريمة , داالسبل مكافحة , 5116مان محمد العيسوى ,عبد الرح -11

 .األسكندرية 
, كلينيكي في ميدان الطب النفسي علم النفس اإل , 5112, الساتر إبراهيم و عبد اهلل عمر عبد -15

 مكتبة اإلنحلو المصري القاهرة.,   11الطبعة 



 ها و دار الراشد للنشر والتوزيعالعالج المعرفي والسلوك وأسس تطبيق ,5111عبد اهلل محمد , -13
التحرش الجنسي أبعاد الظاهرة أليات المواجهة , دراسة مقارنة  , 5112, محمد على قطب  -12

 . لطبعة والنشر والتوزيع , القاهر إبتراك ل , 11الطبعة ,ضعية والشريعة اإلسالميةبين القوانين الو 
 , دار التوزيع , القاهرة .نواع العشرة إلضطرابات الشخصية األ ,5117 مصطفي شكيب , -12
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 : 01أسئلة المقابلة الحالة  

 سالم , واش لحوال لباس . -1
 لباس . -
 ؟نت من قبل حكيتيلي بلي تحرشو بيك جنسيا ككنتي صغيرا , قداه كان عمرك وقتها  -2
سنين حتا ديت سيزيام قولي نت ثم قبل منبلغ كان  40سنين .ملي كان عمري  40أنا نشفا  -

 سنة . 11عمري 
 شكون تحرش بيك ؟ -3
 . ولد صحبت ماما -
 قداه عمرو وقتها ؟ -0
 سنة . 11 -
 ؟وين كان يتحرش بيك  -1
كان وين يلقا فرصة يجي يدير روحو يلعب بيا بحكم هو كبير وأنا صغيرة , ويجبدني من يدي  -

لدار فارغا حد مافيها يولي يمس فيا أو مرة مسني من تحت بيدوا , وطلعلي جيب أنا ساكتا 
لي منوجعكش أنا نلعب معاك ومبعد هبطلي مفهمت والوا بقا يشوف فيا ويمسني ويضحك ويقو 

وسعات يقولي نلعبو طبيب وطبيبا ويبقا يمس  جيب قالي متقولي حتا لحد أحنا نلعبوا فرات .
 فيا من تحت وسعات يجي يجري ويهزني ويبقا يبوس فيا.

 مقليقتيش كيديرلك هكذاك ؟ -6
نحب نهرب يولي  ككبرت وال يقلقني وليت نهرب منو بصح هو يحكمني بسيف عليا . كنبقا -

 يقولي ذرك نقول لماماك بلي أك تجي عندي نولي نركح .
 مخبرتيش ماماك ؟ -7
 مستحيل تذبحنب تقتلني أصلن خوفي منها خالني نسكت . -
 أش كنتي تتوقعي تعملك ؟ -8
تضربني تقتلني تذبحني أصال متتقبلش  وتبقا عاير فيا وتبخص هي أصلن على أتفه حاجا  -

 وسبان تهديد . تبخص مشاكلنا تحلهم بالبخص
 ومحاولتيش تخبري كاش احد ؟ -9
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 شكون راح نخبر شكون راح نثيق فيه , حد لعمبالو لنهار ليوم . -
 كفاه جوزتي صغرك ؟  -14
عاله أنا جوزت صغري عاله أنا عشت , كنت روح بال جسد, واهلل جحيم حقرا كبيرا ناس كل  -

والو سكني لخوف, أألي  تشوفني نورمال غير أنا نشوف في روحي ميش عادية, ما كنت فاهما
 منعرف سبتو وعت نحشم خاله, وكل يحقروني نسكت ونخاف من كلشي .

 كفاه كنتي تشعري وقتها ؟ -11
من كلشي, نخاف نخاف نخاف فرات , لذرك بقيت نخاف بال سبا نخاف من أي حاجا  خوف كبير -

 تخطر في بالك .
 شكون تلومي في شيء ألي صرالك ؟ -12
شي لوالدة تاعي , لكن سعات نرجع لعقلي هيا بعد معندها حت صراحة ومنحبش نقولها نحمل كل -

ذنب, كانت متعرفش تصرف هيا بعد عندها أسببابها الخفية ,ومتأكدا هيا بعد تعاني من امر 
 مخبياتو , ألن ردت فعلها في بزاف أمور تبين ذالك .

 كفاه كنتي تلبسي وقتها ؟ -13
دارنا مدينين بصح هوما كانو متشددين كثر أنا في وقت ديت سيزيام حجبوني بسيف عليا , بحكم  -

 ., كنت نلبس جيبات طوال وخمار وحوايج عراض 
 كانو عندك صحابات ؟  -10
شويا بصح ديما نخصرهم خاطر ماما متخلينيش نروح ليهم , وكيجيو تسحتهم وال تبقا تسمعهم كالم  -

 من ورا لباب كنخر  ليهم ونكون معاهم .
 كفاه كنتي تشوفي روحك ؟ -11
كنت نحشم بروحي نحشم بسلوكاتي نخاف نغلط , نحشم بجسمي تخيلي كتبرز صدري كنت ندير  -

 نجيب الستيك ونربطو باه يجي سطحي.أي حاجة باه يتضبط وميبانش , كنت 
 أحكيلي على حياتك بعد البلوغ ؟ -16
حي عايشا منتفكرش حتا حاجا مليحا, نحب نصرف كما رجال ونكره صراحتن مكنتش حسا رو  -

في أي حاجة نحب نلوم روحي حتى في أمور معندو مدخلني حس ديما بعذاب ضمير روحي ون
فيها وكنت أي حاجة نبكي عليها بالحرقة كما يقولو هات يبكينيي حد برك منسكتش , وليت 
حساسة بزاف وليت نشوف ناس كل متراعينيش وميش حاسين بيا ديما نحس حد الهو حاس بيا 
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ت حتا ننتاحر بدرقا , شربت دواوات نحب نجرح روحي نقطع صلت لدرجة وليت حبا نموت وحاول
 عروقي لمهم معانات وسوفرونس كبيرا .

 وداركم كفاه كانوا يعاملوكي ؟ -17
أصلن مكان عمبالو حت حد والمعاملةمن عند األم برك أمي كتكون ميش مقلقا مكانش زيها في  -

بلي تروح وتخلينا تعود  المعاملة , غير يصرا مشكل تعود متعرفش تصرف وتعود تندب وتهدد
 تعاير فيا وكيكمل لمشكل تبقا تخبط وتعاير متعرفش تصرف في المشاكل .

 قلتيلي من قبل كلشي تخافي منو ورجال تخافي منهم ؟ -18
 كنت نجنب نتعامل معاهم ومنثيقش فيهم خاله . -

 ككبرتي جامي عجبك واحد خاله في مسار حياتك ؟ -19
كان يعجبني واحد ربع سنين هو يعجبني ومهدرتش يعجبوني بصح جامي نبين , جامي نهدر  -

 نتعذب وحدي ومنهدرش .
 وككبرتي تعجبك روحك تحبيها ؟ -24
 ديش ثيقة في روحي نحتاقرها بزاف .ملي كنت معن -

 كشما تقدمولك رجال لزواج ؟ -21
 واجد زوج في البكالوريا تاعي . -

 كفاه كانت ردت فعلك ؟ -22
قلتلك دارنا مغلقين ميفهموك والو أصلن مكنتش عادي مكنتش فاهما بزاف حوايج , خاصتن كما  -

 فاهما بلي زواج مسؤولية .
 كنتي حبا تزوجي ؟ -23
 إيه . -

 كنتي فاهما أش معناها الجنس ؟ -20
ماكنت فاهما والو , ا،ا كبلغت مكنتش فاهما البلوغ , رهاب ألي كنت أنا عايشاتو , وزادو دارنا  -

 معيشيني في روهاب طفلة طفلة .
 ة فهميني ؟كفاه رهاب طفلة طفل -21
دارنا كانو يخافو بزاف عندهم الطفلة غير غلطة وألي ديرها أنها يغتاصبوها لمعانات تع حياتهم أنه  -

 طفلة وكان حد يمسها , مكانوش عمبالهم بلي أنا نعيش في معانات كثر .
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 وداركم كانو يحبو يزوجوكي ؟ -26
افة حت هيا وتخلق المشاكل ماما نحسها متحبش نزوجو, وين يتقدملنا راجل دير فيه ألف عيب وخو  -

 تأمن بربي بصح ميش ثايقا فيه ., وديما تتوقع األسوء أمني باهلل 
 وبعدها متعرفتي حتى على شاب ؟ -27
 تعرفت كبديت لخدمة . -

 حبيتيه ؟وتقبلتيه, -28
مت عليه بالك هذاك ألي خالني نحس روحي بلي أنثي , بالك هو ألي غيرني خالني نحس بلس  -

 .أني مرأة , بالك حتى كمتفاهمناش هو ألي غيرني , حبيتو بزاف 
 هو كفاه كان يعاملك ؟ -29
يعاملني كما أي طريقة مليحة متربي ميش خبيث , وال يفوت الحدود مع أنو تقربنا بزاف وحبني  -

الحدود وسعات نشوف بلي فواتنا لحدود هذاك خالني نتعرف على روحي ويتنحاولي  حت هو وفتنا
 بزاف من عقد .

 وخبرتيه على أش صرالك من قبل ؟  -34
 أني قلتلك ألمر هذا بذات منثيق حتا في حد . -

 كعرفتيه نسيتي أش صرالك شويا ؟ -31
ن زوجنا أني نسيت كلشي كان هو حياتي , حبيتو فوق لحب نساني في بزاف حوايج بالك وكا -

 رتحت من كلشي .
كنت نعرف بنات كيحبو هك كامل وعندهم قبل بعد صرالهم تحرش في صغر ميلقاش ألي  -32

 يفهمهم يوليو يديرو لعادة سرية ؟
كنت نمارس لعادة سرية بصح مكنتش أش هيا وال فهمت أ ش حبا تقوليلي , أنا بعد كنت منهم إيه  -

 .أش أسمها معمباليش حتا كفاه عت نمارسها 
 كفاه كنتي تمارسيها ؟ -33
كنت نروح لدوش ونحط منشفة بين رجليا ونبقا نلض فيها ونمشي فيها منا ولهيه ونمس روحي من  -

 صدري ونتخيل أي حاجة جنسية .
 أش كنتي تتخيلي من الجنس ؟ -30
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نتخيل حتا كفاه كان يديرلي قبل وأنا صغيرة نتخيل لقطات من فلم وهوما يبوسو بعضاهم ونتخيل  -
 فاتت عليا تع جنس ونبقا نمس روحي .أي حاجة 

 قداه من مرة كنتي تمارسيها ؟ -31
 ذرك سعات برك بالك خطرة في شهر وسعات كيكون ضغط عليا كبير نمارسها خطرة في سمانة . -

 تتقبلي أنو راجل يقيسك ؟ -36
في زاج إيه وتبانلي وكان نزوج ويدخل عليا راجل يتنحالي كلشي حتا لعادة وألي فات وسعات  -

في واحد التناقض وصراع كبير , بصح لمشكل ول إذا مرتحتش إذا متشبعتش منو أي ندخلنخاف نق
 في تخمامي منتفاهمش مع رجال .

 كفاه متتفاهميش مع رجال ؟ -37
عت موسوسا منثيقش في رجال يبانلي رجال يخونو , في األول تبانلي مالح ونحب نثيق فيه بصح  -

اف كل ونبقا نتقابض على طول ومننساش خاله .غير نثيق فيه نبدا نتوسوس نولي نشري في لمشا
 وكان يصرال

 وكان يكون عنك األطفال كفاه تربيهم ؟ -38
نعسهم بزاف بصح منبينلهمش خاله ونصاحبهم ونحبهم في رواحهم وفيا ونخليهم يحتارموني  -

نوقف معاهم لمهم وميخافوش مني ويحكيولي أي شيء , نخاف بزهم أش صرالي بصح إذا صرالهم 
واهلل نحطهم في عنيا وديما ديما كاين العقاب وكان يغلطو بصح نفهمهم عاله ناقبهم  يصارحوني

 ونفهمهم في كلشي يلزم يفهموه في الحدود .
 نت أش طموحك في المستقبل ؟ -39
نقا راجل يفهمني ويتحملني وقبل كلشي نعالج روحي نولي إنسانة عادية ونحعود نحس حتا أنا بلي  -

دورات عادية ونحس عندي قوة هايلة سعات من كثر لقوه هاذي أني عادية خاطر أنا عندي ق
, وطموحي نحقق أهدافي نرقد ولي نغلب روحي بأي عمل المهم حتى منلقاش كفاه نديرلها نولي ن

 ونخرج للخارج نستقر ثم ونعيش دارنا في نعيم , الزم ندير دراهم .
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  02مقابلة الحالة  :XX 
 سالم واش األحوال . -1
 سالم , لباس . -
 نت من قبل حكيتيلي قلتيلي تحرشو بيك جنسيا في الصغر , قوليلي قداه كان عمرك وقتها .؟  -2
 سنوات . 00 -
 قداه من مرة تحرش بيك ؟ -3
 . إلى خمس سنين 3من  -
 شكون تحرش بيك ؟ -4
 جارنا . -
 قداه عمروا وقتها ؟ -0
 سنة . 11 -
 تحرش بيك ؟وينا بالصا  -1
 في الحومة , وين نقعدوا نلعبو يجيني . -
 أحكيلي كفاه كان يتحرش بيك ؟ -7
كنلعبو يجي يمسني فوق لقش من أي بالصا في جسمي , وخاصتن يجيني من لورا وال يلصق  -

 فيا , فوق لقش برك .
 كنتي فاهما أش كان يعملك ؟ -8
 لعبي .ال وكنت نقولو بعد عليا يقولي أحنا نلعبوا واشبيك متعرفيش ت -
 مقلقكش كيديرلك هكاك ؟ -9
مع لوقت وال يقلقني , بصح هو ميحبش يبعد عليا غير نخرج يجي يقولي هيا نلعبو عريس  -

 وعروسا , وكنلعبوها يبقا يمس فيا .
 مخبرتيش ماماك ؟ -10
 ال مستحيل تقتلني . -

 من أش كنتي تتوقعي تعملك ؟  -11
هي وجارتنا , وضربوني قتلني من عند جارتنا حكمتني كواتني بالشمعة  تقتلني هي بعد معرفت -

 يوم , والت ماما وين تشوفني تسبني  10بالضرب مخرجتش من دار 
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 وبعدها كشما زاد تحرش بيك؟ -12
ال , الخاطر خويا كعرف طلع عندهم حكمو قتلو بالضرب وقال لباباه وكان ميحكمش فيه  -

 يديه البوليس .
 بعدها؟كفاه جوزتي صغرك  -13
 جحيم , تحطمت , معشتش طوفولتي خاله . -

 أحكيلي كفاه كنتي تشعري وقتها ؟ -14
بالضلم بالحصرة بالحقرة , تغيضني روحي , مانيش زي لبنات كل و عاله سكت وركحتلو ,  -

 وتوجعني من داخل بزاف وخطرة من خطرة نوض نبكي وحدي , كنت نحس روحي مانيش زي لبنات .
 صرا ؟شكون تلومي على شيء ألي  -10
 نلوم روحي . -

 عاله تلومي روحك نت برائة متعرفيش ؟ -11
 ال أنا ألي ركحتلو وخفت منو وخفت يقول لدارنا. -

 كفاه كنتي تلبسي وقتها ؟ -17
 كنت نلبس نورمال كما لبنات مي كصراتلي هكاك وليت نبلس كلوالد فرات . -

 عاله تلبسي كلوالد؟ -18
 كانت تبانلي نحمي روحي . -

 كانوا عندك صحاباتك بنات ؟ -19
 أيه بزاف ونخاف عليهم , ونحاول نننصحهم بصح نخاف يفيقو بيا ويكرهوني . -

 كفاه كنتي تشوف روحك ؟ -20
 حتا حاجا مكنت نحس بيها بلي عندي جسم وسعات نكره جسمي . -

 بعد ككبرتي وبلغتي بقا شيء هذا مأثر عليك في حياتك ؟ -21
ة متشوفش في روحها أنثي لمشكل ثم كل مرة تمشي وتتأزم وتتعقد األمور , واش من حياة لطفل -

, جحيم , نتحرق من داخل بقا مأثر فيا شيء هذا بزاف وزت كرهت لوالد وهوما كيشوفوني البسا زيهم 
 .يحبو يخالطوني وأنا نكرههم وديما نحب نضربهم 

 أحكيلي على حياتك بعد البلوغ ؟ -22
 تع لوالد ؟كنت كراجل في دار حتا لخدمة تع رجال كنت نعاون بابا فيها ندير لحوايج  -
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 داركم كقاه يعاملو فيك ؟ -23
أنا كنت نتعامل معاهم كراجل وأنا ألي بقيت نتكوا , كانو يعاملوني مليح خاصة كنت نققرا  -

 ونجيب معدل مليح .
 قليلي من قبل كرهتي رجال , في ثانوية مخممتيش ديري عالقة عاطفية مع ذكر ؟ -24
 ال مخممتش كامل . -

 ؟ جامي عجبك واحد في طول مسار تعلمك -20
 كطلعت للجامعة وال يعجبني واحد بصح مقلتلوش . -

 كنتي تفهمي وقتها أش معناها الجنس ؟ -21
شويا كنهدرو لبنات كل وحدا تحكي أش تعرف وكانت وحدا تجيبلنا ليفديو نتفرجو الجنس باه  -

 نعرفوا .
 أش كنتي تحسي كتتفرجيهم ؟ -27
 نحس جسمي شعلت فيه نار , ونحب نخدم في روحي . -

 كفاه تخدمي في روحك فهميني ؟ -28
نولي نروح لبالصا فارغا, ونلم رجليا مليح لصقهم في بعضاهم ونبقى نمس في صدري ونتفكر  -

 ليفيديو , وسعات نقيس بيدي من تحت برك ونبقى هكاك حتى نحس ساحت مني حاجة من تحت .
 قداه من مرة كنتي ديري هك ؟ -29
 وا .سعات كنقلق والتضربني ماما والنتفكر ليفيدي -

 من وكتا ونت تعملي هك ؟ -30
 ملي بلغت ونغسل من تحت بيدي تجيني لقشعريرة . -

 مغيرتيش طريقت لبسك كطلعتي للجامعة ؟ -31
غيرتها في لباك جاو حاوزوني تع اإلدارة حطوني من الماسونية خاصتن كنت نلبس األسود  -

 ؟ بزاف
 كنتي تعرفي الماسونية ؟ -32
حمي روحي هوما برك بانتلهم من ثم وليت ايه بصح مكنتش منهم . انا كنت في حرقتي ن -

 نلبس كلبنات .
 عجباتك روحك كلبستي كلبنات ؟ -33
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مع األول معجبتنيش حتا كنخرج برا نلبس كلوالد وكنروح لثانوية برك نلبس كلبنات وبعد  -
 ميقولولي جيتي تهبلي ويمدحوني بزاف , مام دارن وال يعجبهم لحال .

 كشما تقدملك راجل لزواج ؟ -34
 تقدمولي واحد لخمسة .إيه  -

 كفاه كانت ردت فعلك ؟ -30
 .منبغاش نزوج منحبش تع أم البواقي  -

 تع أم البواقي برك متبغايش من وال من تقبليهم ؟ -31
 تع أم البواقي منبغاهم من وال من نقبل . -

 عاله متقبليش تع أم البواقي ؟ -37
تعها حيوانات يحبو يحطمو المرأة رجال تعهم كوشمار ميحتارموش تع أم البواقي , رجال  -

 جنسية .
 وضحيلي كثر ؟كفاه حيوانات جنسية  -38
يحبو الجنس فرات يشوفو المرأة جنس , ويطيشوها مبعد حتا كيتزوجوها يعرفو لمرا غير في  -

 لفراش , يحقروها .
 وداركم مكانوش يحبو يزوجوك ؟ -39
أنا نقرر  ماما كانت ديما تحب تحتم عليا بصح بابا وخالي كانو ديما واقفين معايا , يخليوني -

 ميحتمونيش .
 كفاه حتا قبلتي بخطيبك هذا ؟ -40
لخاطر من وهرن وبعد هو يعرف يهدر وميش طماع في المرأة , ويشوف المرأة من عدة  -

 جوانب ميش جسم برك .
 محكيتيلوش أش صرالك من قبل ظ -41
 ال منحبش نهدر فلي فات . -

 تخافي لوكلن يعرف ؟ -42
 اله وتزيد تغيضني روحي .هو معندو منين يعرف بصح تجيني ديما ونخاف خ -

 وكعرفتيه وتعلقتي بيه بقيتي ديري لعادة سرية ؟ -43
 سعات خاطر يبقا بعيد عليا ومصرا بينا حت شيء باه يشبعني . -
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 قداه من مرة تمارسي لعادة السرية وقتها كتخطبتي ؟  -44
 خطرتين في شهر ميش بزاف وكيكون بعيد عليا ويخدم وميعيطليش خالص . -

 أش إحساسك كخطبك ؟ -40
 رحت مع لوقت وليت حبا ندخل عندو .ف -

 وتحسي ألي صرالك في صغر مزال مأثر فيك ؟ -41
حاجة باينا كل دقيقة وكل ثانية ونحس روحي مذنبة وعت حساسة بزاف وليت نخمم ونخاف  -

 وكان تصرا لوالدي .
 أش معوال ديري كتكملي قرايتك ؟ -47
 نوجد روحي لزواج ونحكم خدمة . -

 تربي والتك ؟كفاه تخمي  -48
 منخليهمش يخرجوا خاله ونصاحبهم بصح الي يغلط يسلك ؟ -

 كفاه ميخرجوش خالص ؟ -49
 إيه حتا يعرفو صالحهم . -

 قداه لعمر ألي تشوفي فيه لوالد يعرفو صالحهم ؟ -00
 سنة . 18 -

 سنة ميخرجوش ؟ 18تسما  -01
 إيه . -

 متبانلكش بلي بزاف وتحرميهم من لعب ؟ -02
ين وحوش بشرية باه متصرالهمش أش ال مستحيل نديرلهم هك باه نحميهم , خاطر برا كا -

صرالي هذا كل في صالحهم وأني أنا صحبتهم نلعب معاهم , ويتحرموا من لعب خيرمن ميتحرموا من 
طفولتهم وتتسرق ويعيشو لجحيم ورهاب من كلشي , أنا على جالهم نحبس لخدمة عند أو صغير 

 فيهم .نجيبو .باهه نربيهم أنا ميروحو حتا لحد حتا روضة مكانش ثيقة 
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 : X03مقابلة الحالة 

 سالم . -10
 سالم . -

 قبل حكيتيلي بلي تحرشو بيك جنسيا , قداه كان عمرك وقتها ؟  -10
 سنوات . 10 -

 شكون تحرش بيك ؟ -10
 ولد عمي . -

 قداه كان عمرو وقتها ؟ -10
 سنين هكاك . 10كان كثرمني  بربع سنين يكون  -

 قداه من مرة تحرش بيك ؟ -10
 قريب عام . -

 وين كان يتحرش بيك ؟ -10
 كنروحوا عندهم , نطلعو نلعبو في سطح يتحرش بيا .في بيتهم  -

 أحكيلي كفاه كان يتحرش بيك ؟ -10
كنلعبو ا جري يجي يجري ورايا ويطيحني ويركب فوقي ويبقا يمس فيا , وال في غومايضا كندرق  -

يجي يحوس عليا كيلقاني يتالح عليا كلي حكمني وال يروح هو يتخبا في بالصا خاليا وكنلقاه 
 مس فيا .يحكمني يبقا ي

 كنتي فاهما أش كان يديرلك ؟ -10
 ال ما كنت فاهما والو وهو بعد يقولي أحنا نلعبو . -

 مخبرتيش ماماك ؟ -10
قاء عندهم أسرار تع لعب ميقولوهم  \ال جامي أصلن ماكنتش فاهما اش يديرلي ويقولي ثاني األص -

 حت لحد ومن لفوق مكنتش نتفاهم مع ماما تضل تضربني .
 كنت يراح تقوليلها ؟أش كنتي تتوقعي إذا  -01

 يصراو مشاكل كبار بي العايالت , هذا بعد مافهمت أش كان يديرلي . -
 كفاه جوزتي صغرك ؟ -00
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منشفاش بصح عمبالي بلي معشت ال صغر ال مراهقة , كامل ميش مالح خاصة صغري كنت  -
 منتفاهمش مع ماما .

 شكون تحملي مسؤولية أش صرالك ؟ -00
 ذنبي .حت حد , منحمل حت حد وأنا بعد ميش  -

 أحكيلي على لبلوغ تاعك ؟ -00
مكنتش فاهما أوال أش معناها البلوغ , وقتها كنت نلعب ساح مني دم رحت عند ماما قلتلها فهمتني  -

 شويا وفرحت خاله , بصح هيا طريقتها عنيفة بزاف .
 كفاه كنتي تلبسي وقتها ؟ -00

 كنت نلبس عادي منعريش بزاف وميش متحجبا  قباال . -
 كانو عندك صحابات ؟ -00

 إيه بزاف ومالح كل . -
 كفاه كنتي تشوفي روحك وقتها ؟ -00

تعجبني روحي خاله نحب نهتم بيها انا بديت تلقات في لبروفي تاعي , ونحب نلبس مليح وناكل  -
 مليح أنا ديما نضيفة .

 كنتي فاهما وقتها أش معناها الجنس ؟ -00
يل الجنس بزاف أنا واهلل مكنت فاهما حاجة من الجنس , بصح كانت تصرالي حاجة كنت نتخ -

 ومكنتش فاهما الجنس خاله .
 أش كنتي تتخيلي ؟ -00

 نتخيل كلي راجل يبوس فيا وال نتخيل العالقة الجنسية كامال وأنا واهلل منعرف الجنس . -
نعرف بنات كصرالهم التحرش هذا وكانوا ضحية من ضغط أنهم كتمو والو يمارسوا العادة  -00

 السرية ؟
 ميش حاجة .إيه اأنا بعد كنت نمارسها بصح  -

 وكتا بديتي تمارسيها ؟ -01
 .أول عام كدخلت للجامعة  -

 قداه كان عمرك ؟ -00
 سنة . 01 -
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 أش كان يدفعك أنك تمارسيها ؟ -00
كنت نعرف واحد كنهدر معاه نكمل نروح نمارسها مع أنو مكان يقولي حت شيء بصح أنا برك  -

 نسخن .
 أحكيلي كفاه كنتي تمارسيها ؟ -00

 السؤال نقلق .فوتيه ميش راح نجاوب على هاذ  -
 أش هيا تصوراتك لزواج ؟ -00

 يعجبني زواج حياة مليحة ومسؤولية بصح ديما تبانلي ميش راح نزوج منعرف عاله . -
 كشما خطبوكي ؟ -00

 إيه عندها عامين تخطبط . -
 أش كانت ردت فعلك ؟ -00

ألي نبغاهم , واحد قاري مستحيل نتخيل معنديش مشكل مع رجال المهم يكون فيه الموصفات  -
 واحد ميش قاري ويتناقش ميش بغل . روحي ديت

 متعرفتيش على شاب في وقت مراهقتك ؟ -00
كانت أول عالقة كدخلت للجامعة قبل كنت نعرف لوالد بصح نتجنب ندير عالقة معاهم خاطر  -

ميعجبونيش وموسخين وميعرفوش مزالو صغار كطلعت للجامعة عرفت واحد لباس بيه باهي ومن 
 ألي يقنعني لذرك .بعدها عرفت بزاف بصح ملقيتش 

 كفاه كانت عالقتك معاهم ؟  -00
 .مليحا في األول ومبعد أنا ألي نجبد صامطين ميعجبونيش  -

 فواه ميعجبوطش ؟  -00
 خاطر كنت األي نعرفو ندير معاه ساكس يولي ميعجبنيش . -

 كديري ساكس معاه تعجبك روحك بعدها ؟ -01
عاله حتى متعجبنيش أكيد تعجبني روحي بصح ميعجبنيش هو خاططر ميمتعنيش من لفوق  -

روحي أنا راجل ندير معاه ساكس يالوكان  واش يكون يطير مع جنون نركحو ونخليه يحبني ويدير 
 معايا ساكس ومبعد نروح ونخليه , مكانش األي قنعني فيهم .

 أ ش تشوفي سبب ألي خالك ديري هك ؟ -00



30مقابةل احلاةل                                                                                   املالحق   

 

نلقهاش من لفوق عمبالي ميش نورمال بصح أا تحرمت من دارنا نحب نعوض لحنانا في راجل م -
 والفت ندير هك .

 كان تلقاي راجل ألي تبغاي تحبسي شيء هذا ؟ -00
 منعرف بصح ديما يراودني يالوكان أنو وكان منحبسش من لفوق مكانش راجل راح يشبعني . -

 كفاه تخمي تربي والدك ؟ -00
 منخمش نهائيا , المهم إذا كانو ألي ملقيتوش أنا كل نوفرهولهم وخاله . -

 ش معوال ديري ؟كتكملي قرايتك أ -00
 نسافر للخارج نستقر ثم على األقل اإلنسان يدير واش يحب ومنرجعش هنا غير فاكونس . -



 ملخص الدراسة :

، وهذا من التحرش الجنسي باألطفال وأثاره في الكبرهدفت هذه الدراسة إلى دراسة 

 المقابلة اإلكلينيكية نصف موجهة خالل القيام بدراسة ميدانية عن طريق إجراء

كما أننا طبقنا اختبار الروشاخ بهدف قياس كامل الشخصية العاطفية .والمالحظة 

ولتعرف عن األثار التحرش بعد . للمفحوص وكذا تفاديا للمقاومة النفسية والهوامية

هناك أثار نفسية عالية ناجمة ، وقد توصلنا إلى أن الربط مع نتائج المقابلة العيادية

 . عن التحرش الجنسي في الصغر والتي تبقي تطارد  الضحية حتى للكبر 

Résumé: 

         Cette étude visait à étudier le harcèlement sexuel des enfants 

et leurs effets chez les adultes  , Ceci est fait en menant une étude 

sur le terrain en menant une entrevue clinique semi-dirigée et 

l'observation, Nous avons également appliqué le test de Rorchakh 

pour mesurer toute la personnalité émotionnelle et comportementale 

des sujets ainsi que pour éviter la résistance psychologique. Et 

d'identifier les effets du harcèlement après lien avec les résultats de 

l'interview clinique  , Nous avons constaté qu'il y a des effets 

psychologiques élevés du harcèlement sexuel qui permettent à la 

victime de poursuivre même les plus grands . 
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