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 شكر وتقدير

 انطبلقا مف الشعور بالجميؿ والعرفاف، ومف باب التقدير فإنني:
لو  ، ممتناً الدكتور إياد الحالؽعمى رسالتي؛  أتقدـ بالشكر الجزيؿ والعرفاف إلى الدكتور المشرؼ

لي طواؿ مسيرتي التعميمية، سائبًل اهلل تعالى  لتعاونو وعمؽ العطاء الذي قدمو ألجمي، وتسييمو ودعمو
 لكؿ خير .. أف يوفقو

 لمتابعتي الدراسة فييا ... ، وكمي فخر، جامعة القدسوأتقدـ بالشكر الجزيؿ إلى جامعتي الحبيبة
مساعدة، فكؿ التحية مف ، ولكؿ ما قدموه لي ر جميع أستاذتي الذيف تشرفت بتدريسيـ ليكما وأشك

 والشكر ليـ جميعا...
عة رسالتي المتواض ة أعضاء لجنة المناقشة عمى تكرميـ بالموافقة عمى مناقشةوكؿ الشكر لؤلساتذ

غنائيا بمقترحاتيـ ..و   ا 
 دعما وسندا لي في رحمتي الدراسية . الذيف كانوا والشكر الجزيؿ لعائمتي وأىمي جميعاً 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ج

 الممخص:

فيو، كذلؾ  عتداء الجنسيالمراىقات ودور اإلالفتيات يذاء الذات لدى إسموؾ  الى دراسة الدراسة تىدف
في تحديد درجة شدة ونوع نوع االعتداء الجنسي  واثر ودرجة شدتيا، سموكيات إيذاء الذات أنواعمعرفة 

المتعرضات العتداء جنسي، كما ىدفت الدراسة الى  لذات لدى الفتيات المراىقاتيذاء اإسموكيات 
يذاء الذات لدى الفتيات إودرجة شدة سموكيات  ي تحديد نوع بالفتاة المراىقة ف يصمة المعتد دراسة اثر

 المراىقات .
ف خبلؿ المنيج م دراسة الحالة دراسة وصفية نوعية تحميمة، سموباستخداـ أ الدراسة تـ ىدؼولتحقيؽ 
مقياس تشخيص سموؾ إيذاء الذات لممراىقيف وأسئمة المقابمة النصؼ موجيو كذلؾ تطبيؽ ، العيادي

 الراشديف العادييف وغير العادييف.و 
( المواتي يمارسف إيذاء الذات 21-11تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الفتيات المراىقات مف عمر )

ت في مراكز الصحة النفسية في محافظة الخميؿ، واشتممت نتيجة تعرضيف العتداء جنسي المراجعا
( سنة 21-11عينة الدراسة عمى أربع حاالت مف عينة قصديو مف الفتيات المراىقات مف عمر )

المواتي يمارسف سموؾ إيذاء الذات بعد تعرضيف العتداء جنسي والمتابعات في مراكز الصحة النفسية 
 . في محافظة الخميؿ

 اسة إلى أىـ النتائج التالية :الدر  توقد توصم
أف الحاالت المدروسة تسمؾ األنواع األربعة مف سموكيات إيذاء الذات بعد تعرضيا لبلعتداء الجنسي 
لكف تختمؼ السموكيات مف حيث الشدة والدرجة والنوع في كؿ حالة واف شدة ودرجة سموؾ إيذاء الذات 

نو كمما معتدي قبؿ الَحدث )االعتداء( أي أعبلقة مع القوة الكذلؾ  خاصة األـ ،مرىوف بردة فعؿ العائمة
أقؿ لكف  الذات ءالمسؤولية عف الحدث كانت شدة ودرجة سموكيات إيذامساندة وال تحمميا  كانت العائمة

لدى عتداء الجنسي بغض النظر عف نوعو يؤدي إلى إيذاء ذات تبقى بالمستوى المرتفع، كذلؾ إف اإل
 عمى مف الجوانب األربعلجانب الذي يكوف فيو شدة السموؾ أف قد يختمؼ الك ،بدرجة مرتفعة  الحالة

، كما أف (الذات حرماف ،إىماؿ الذات ،اإليذاء المعنوي الوجداني والعقمي ،)اإليذاء الجسدي لممقياس
 ف اليشاشة في العبلقاتزادة مف شدة سموكيات إيذاء الذات وأصمة بيف المعتدي والفتاة المراىقة ال

خر يعزز ظيور العبلقة بالطرؼ اآل ،ة مع األـ )الحب األولي (، وعدـ وجود روابط أصمية متينةاألولي
كميا المرضي كتعويض عف ىذا النقص، اضافة الى عدـ وجود السند ) األب ( يزيد )المعتدي( في ش



 د

 ياميحمتُ  اف تحميؿ المجتمع والعائمة لمحاالت المسؤلية يعزز مف فكرة  مف ذلؾ، كما بينت الدراسة
ف إيذاء الذات ّقمف بسموؾ إيذاء الذات كعقاب ليا، وا  لية عف ما حدث وىذا ما يجعميف يو نفسيا المسؤ 

و انتقاـ مف أأو عقاب لؤلىؿ والعائمة  لدييف يحمؿ معاني ورسائؿ متعددة كانتقاـ مف الذات وعقاب ليا
 الموت أو انياء الحياة.لكنو لـ يكف بقصد عتناء معتدي وأحيانا كطمب لبلىتماـ واألاآلخر ال

 الدراسة بأىـ التوصيات التالية : وقد اوصت
  أف يتـ حماية ودعـ ومساندة الفتيات المتعرضات لبلعتداء الجنسي مف العائمة والمجتمع

 والمؤسسات .
  عمى برامج تدخؿ مينية متخصصة لمتدخؿ مع الحاالت المرشديف في المدارس تدريب وتأىيؿ يتـ

 .ثار إيذاء الذات، وتحويميـ لمعبلج النفسيآعبلج جؿ أالتي تحضر مف 
   اف يتـ عمؿ دراسة مقارنة بيف الفتيات المؤذيات لذاتيـ المواتي توجيف لممساعدة والمواتي لـ

 يتوجيف لطمب لممساعدة .
   اف يتـ العمؿ عمى تعديؿ الفكرة السائدة لدى المجتمع باف الفتاه المتعرضة لبلعتداء الجنسي

  جريمة وانما ىي ضحية .شريكة في ال
  جراء المزيد مف الدراسات حوؿ إيذاء الذات و والعبلقة بينيا وبيف المزيد مف واالعتداءات الجنسية ا 

ثراء المكتبات العربية بيذه الدراسات  المتغيرات، مف أجؿ إدراؾ أكبر لطبيعة ىذه المشكمة، وا 
 بشكؿ أفضؿ.
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Self-harm behaviors among adolescent females  who have been sexually 

abused "case study research"  

Prepared by: Mahde Husian Mahmoud  Al-Hafeth 

Supervisor: Dr. Eyad Al-Halaq 

Abstract 

The aim of the study was to obtain information on the behavior of adolescent self-harm 

and the role of sexual assault. The study was conducted to determine the degree of severity 

of self-harm and sexual attack in adolescent girls in the Hebron governorate. In order to 

achieve the objective of the study clinical and qualitative method were employed. 

Adolescents and adults responded to questions asked during an interview. The age of the 

sample girls was between 11-21 years old. 

 This population practiced self-harm after being sexually assaulted. The study came 

to the following conclusions: 

• The severity of self-harming after sexual assault depends on the reactions of the 

family, especially the mother. 

• The strength of the relationship between the aggressor and the victim before the sexual 

assault. The stronger the relationship the harder the severity of self harming behaviors. 

• The fragility of initial relationship with the mother, lack of solid bonds and low self 

esteem are factors that greatly contribute to vulnerability.  

• Feeling responsible for what happened to them, thus inflicting punishment to oneself 

and as a form of revenge towards family members.  

Sometimes as a way to seek attention. Recommendations:  

• More training should be provided to doctors in government health facilities, private 

clinics, especially in the emergency department. 

• With knowledge on how to proceed, these patients can be transferred to centers which 

provide psychological treatment. 

• Enactment of legislation so employees report these cases.  



 و

• Design psychological intervention programs and work with centers that treat self-

harming and sexual assault victims. 

• Design programs to teach parental skills to help parents build a safe and secure 

relationships with their children. 

• Continue studying sexual abuse in order to create awareness of this daunting issu



1 

 

 :لفصؿ األوؿا

____________________________________________________ 

 :اإلطار العاـ لمدراسة

 المقدمة 1.1

 الظروؼ مواجية في األفراد تصرفات ضغوطات، وتختمؼ بعدة يُمر الحياة ىذه في شخص كؿ إف
  اآلخريفب يستعيف مف وىناؾ ،وحده بحكمة يتصرؼ مف فيناؾ معيا، التعامؿ بآلية أو الضاغطة

 لتجنب فعؿ ردة وما ىذا إال يواجييا بإيذاء نفسو، أو المواقؼ، تمؾ اتجاه بتبمديصاب  مف وىناؾ
 سوى ىذا السموؾ، أو معو التي حدثت لممشكمة حبل يجد لـ تفكيره كوف أو فاقت احتمالو، ظروؼ
تحاسب عمى سوء وأنيا يجب أف  ،ما ىو فيوفيالعتقاده أنيا سبب  ؛الذات مف لبلنتقاـ كاف لربما

  تصرفيا حسب اعتقاده.
تفاقمت بشكؿ ممفت في ، و في القرف الواحد والعشروف الذات واسعة االنتشار ءأصبحت ظاىرة إيذا

مستشفيات فتيات قمف بايذاء عيادات الطواريء وال، فبيف الفترة واألخرى تصؿ إلى ـ2018عاـ ال
د تعرضيف جرح الجمد، أو تقطيعو بع يرة، أوأنفسيف، وذلؾ مف خبلؿ شرب األدوية بكميات كب

  لضغوط مختمفة.
نفسي، وذلؾ مف خبلؿ توجو العديد  أخصائييذا الموضوع مف خبلؿ عممو كاىتماـ الباحث ب أبد

مف ىذه الحاالت التي كانت ُتحوؿ لمعيادة عمى أف لدييا محاوالت انتحار، ومف خبلؿ التعمؽ 
بإيذاء الذات، ومع ازدياد الحاالت والتي في الغالب  أنيا تعاني مف ما يسمى تبيفت بطبيعة الحاال

عتداء جنسي خبلؿ مراحؿ في أغمبيا قد تعرضف إل فّ ك ممفاتيفّ وبعد مراجعة كانت مف الفتيات، 
الباحث في وضع االحتماالت التي يمكف  أومف ىنا بد ، وأحيانًا قبؿ المحاولة بوقت قريب،فّ حياتي

إلى إيذاء أنفسيف، كما أورد العبلقة بيف نوع إيذاء الذات أف تكوف واردة وراء لجوء الفتيات 
بالشخص الذي  و،  وعبلقتالمستخدـ ودرجتو، وطبيعتو، ونوع االعتداء الجنسي الذي تعرضف لو

 يقؼ خمفو.
فًا عمى أنو " خطأ" في أغمب األحياف، ويحاولوف إخفاء األمر خو ايذاء الذات حادث األىالي  رويبرّ 

في المستشفيات  ىءالطوار قساـ أتسجؿ العديد مف الحاالت لدى  إال أنو عية،مف الوصمة االجتما
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 ، وجعميفالسيئ الذي وصمت إليو الفتياتالنفسي ىذا ما يجعمنا نفكر في الوضع و ، الحكومية
فيذا السموؾ مرفوض وغير مسموح بو في المجتمع،  .خبلص مف معاناتيفّ رف ىذا السموؾ كختي

 "خطأ"، كي يصبح السبب مقبوالً  ممةتبرير السموؾ بك حاالتر الفيحاوؿ األفراد وخاصة أس
اجتماعيًا مف أجؿ تفادي الوصمة االجتماعية، أو التسجيؿ لدى الشرطة، مما دعى الباحث لمتفكير 

 .معاناتيفّ  بعديخترف ىذا السموؾ  تيفّ جعم والتيالفتيات  اي الوضعية الصعبة التي وصمت إلييف
يشكؿ خطرًا عمى حياتيا النفسية  ا تخفيو مف تصور ليذا السموؾتاه ومإف إيذاء الذات لدى الف

ىذا  مع أفّ ء آخر، والغريب أنو ال يوجد تخوؼ وقمؽ عمى الذات، والجسدية أكثر مف أي شي
فرد  كؿما يحدث مع بعض الحاالت، لكف ، وىذا احيانا والموت الفعمي إلى التيمكةيؤدي السموؾ 

عبلقة بصحتو النفسية، والتي تساىـ بشتى الطرؽ إلى االتزاف  شخصية معينة ليايحمؿ بنية 
بيف الجانب النفسي وما يحممو مف عواطؼ، وانفعاالت، وأحاسيس  النفسي، مما يتطمب تكامبلً 

 االنسجاـ المجتمعي.و والجانب االجتماعي والمتمثؿ في التوافؽ 
 800000ـ يضع ما يقارب في كؿ عا و( أن2016أظيرت إحصائية منظمة الصحة العالمية عاـ )

االنتحار، ويحدث االنتحار في  فالرغـ مف وجود الكثير ممف يحاولو شخص نياية لحياتيـ، ب
 29 -15مختمؼ المراحؿ العمرية، وقد سجؿ ثاني أىـ سبب لموفيات بيف مف تتراوح أعمارىـ بيف 

عف التسمـ الذاتي  عامًا عمى الصعيد العالمي، كما تقدر حاالت االنتحار العالمية التي تنجـ
اف المنخفضة %، ويقع معظميا في المناطؽ الزراعية الريفية في البمد20بالمبيدات حوالي 
 سمحة النارية مف الطرؽ األخرى الشائعة لبلنتحار.الشنؽ واأل وىناؾوالمتوسطة الدخؿ، 

حوؿ  رةحماية األسلشرطة اإلدارة العامة  التي حصؿ عمييا الباحث مفاإلحصائيات  كما اشارت
وقد سجموا تحت بند محاوالت الذيف نفذوا سموكيات ايذاء ذات ووصموا الى المستشفيات اد عدد االفر 

( ذكور، 109منيـ ) فرداً ( 431( في فمسطيف بمغت )2013في العاـ ) االنتحار الغير مميتو
 بمغ (2014في العاـ )و ، فردًا  (64) ىـقد بمغ عدد( إناث، أما في محافظة الخميؿ ف322و)

( فردًا، 48حافظة الخميؿ )في موبمغ عددىـ  ( إناث،232( ذكور و)78( فردًا منيـ )310) عددىـ
 ت( مف اإلناث، وبمغ206( مف الذكور و)15( منيـ )221( )2016لمعاـ ) في حصائيةوبمغت األ

 (228( فقد بمغ عددىـ )2017( حاالت، أما في العاـ )8) في محافظة الخميؿ في نفس العاـ فقط
في العاـ (، و 1( إناث، وبمغ مجموعيـ في محافظة الخميؿ )199( مف الذكور و)29منيـ )
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ت ( إناث، أما في محافظة الخميؿ فقد بمغ212( مف الذكور و)23( منيـ )235)( بمغت 2018)
 .(ـ2015ولـ تتوفر احصائية لمعاـ ) ( أفراد16)

سنة إلى أخرى، وباالعتماد عمى  مف شير إلى آخر، ومف تزداداالنتحارية كما أف المحاولة 
بمغت  ف عدد حاالتفإ 2017الفمسطينية لمعاـ حماية االسرة شرطة ر اإلحصائيات التي ذكرىا تقري

 إناث(. 8ذكور، و 14( حالة  منيا )22)
معرفة مما زاد اىتماـ الباحث لمعرفة أسباب اختيار ىذا السموؾ، وعبلقتو باالعتداء الجنسي، و و 

مف خبلؿ إيذاء نفسيا، أو أنو فقط لجمب االنتباه بعد فقداف األمؿ  ةعنو الفتا اليدؼ الذي تبحث
 أو معاقبة الذاتواليأس، وذلؾ باستعماؿ األدوية التي ليا تأثير طويؿ كطريقة لنسياف المشاكؿ 

لمفرد وحده، ولو حرية التصرؼ بيا، ومعرفة إذا ما كاف إيذاء الذات لو عبلقة  ّد ممكاً والتي تع
يحاوؿ الباحث ربط ىذه و  تداء الجنسي مف حيث النوع والتكرار، وعبلقة الفتاه بالمعتدي،باالع

فيـ شامؿ لمسموؾ بشكؿ عاـ مف خبلؿ مقياس إيذاء الذات  ىلموصوؿ إلالمتغيرات  ببعضيا 
 لؤلطفاؿ والمراىقيف العادييف وغير العادييف، وكذلؾ تحميؿ مقاببلت فردية مع الفتيات.

 بجميعذاء الذات إيفي سموؾ  بجميع أشكالوعتداء الجنسي إلى دراسة دور اإل ثالباحيسعى كما 
، فسيقوـ بمحاولة معرفة سبب لجوء الفتاه المراىقة إلى  استخداـ سموؾ معيف في نواعو ودرجاتوأ

إيذاء نفسيا عند التحرش بيا، بينما في حاؿ االعتداء عمييا تستخدـ سموؾ إيذاء آخر، كما يسعى 
ىؿ ىناؾ دور لبلعتداء بجميع أشكالو وأنواعو في تحديد نوع اإليذاء الذي تستخدمو   إلى معرفة

  الفتاه؟.
 

 مشكمة الدراسة 1.2

تعد مرحمة المراىقة مف أىـ مراحؿ النمو التي ال تخمو مف الضغوط المتشعبة المصادر، المتولدة 
ض عمى المراىؽ متطمبات عدة عف مجموع التغيرات الفيزيولوجية، والنفسية واالجتماعية، حيث تفر 
باالستجابة والتفاعؿ معيا قصد  اً تجعمو يواجو العديد مف الضغوط والمواقؼ، فيجد نفسو مطالب

ذا فاقت قدرتو، يعجز ع وميارات وأساليب مبلئمة  ف التوافؽ معيا لعدـ وجود آلياتالتحكـ فييا وا 
ا تعمؽ األمر بالمراىقات ، خصوصًا إذمما ينعكس سمبًا عمى توافقو النفسي واالجتماعي ؛لمجابيتيا

 المؤذيات ألنفسيف.
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لعديد مف الضغوط الفريدة مف نوعيا، مما يجعميا تمجأ إلى إيذاء مف احيث تعاني الفتاة الفمسطينية 
الذات بشكؿ عاـ، نتيجة لصعوبة ضبط عواطفيا أو التعبير عنيا أو فيميا، ويختفي وراء إيذاء 

ىقات المواتي تعرضف لبلعتداء الجنسي، وفشمف في التعامؿ مع األلـ الذات معاناة لمفتيات المرا
راىقة عمى إيذاء نفسيا مزيج النفسي بالطرؽ الصحيحة، فالمزيج مف العواطؼ الذي يحفز الفتاة الم

نفسية الحاالت، ما يدفعنا بالتساؤؿ عف ما يحدث ل اً ويبقى ىذا السموؾ يشكؿ خطرا وتيديد ،معقد
ىذا السموؾ حبًل ، وما ىي الحالة النفسية التي وصمت إلييا وجعمتيا تتخذ فتاةالداخؿ نفسية تمؾ 

 ؟ .التي أفقدتيا السيطرة والمقاومة لمعاناتيا وآالميا، وما اآلليات الدفاعية
عدـ القدرة عمى تجاوز الصراعات والتصدي لئلحباطات المختمفة وتبني سموؾ إيذاء الذات المؤذي ف

وفقداف الثقة  ،والصورة السيئة عف الذات ،ف خبلليا الفتيات األلـ النفسيكوسيمة تعبيرية تعكس م
 باآلخريف.

فيـ ىذا السموؾ مف خبلؿ الرابط بيف نتائج مقياس و فة يسعى الباحث مف خبلؿ ىذه الدراسة معر 
 ايذاء الذات واالجابات عمى االسئمة التالية : 

  وما دور االعتداء الجنسي  ؟المراىقات  تاالفتي لدىت الممارسة أنواع سموكيات إيذاء الذاما
 فييا؟.

  مواتي تعرضفالمراىقات ال تالفتيا لدىإيذاء الذات الممارسة  سموكيات شدة درجة ىيما 
 ؟.العتداء جنسي

  الذات لدى الفتياة  نوع االعتداء الجنسي في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاءأثر ما
 ؟.المراىقات

   المراىقات  تالفتياي في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى ثر نوع االعتداء الجنسأما
 ؟.العتداء جنسي مواتي تعرضفال

   الذات لدى الفتيات  صمة المعتدي بالفتاة المراىقة في تحديد نوع سموكيات إيذاء أثرما
 ؟.المراىقات

   دى سموكيات إيذاء الذات لبالفتاة المراىقة في تحديد درجة شدة  ديصمة المعتأثر ما
 ؟. المراىقات

سموؾ إيذاء الذات  دافع ارتباطنوع مف السموؾ، ومعرفة ىذا ال ةالفتا سبب تبّنيكما تبحث الدراسة 
مف خبلؿ دراسة الحاالت، حيث وجد  ممسوالجنسي وىذا ما سنعند الفتيات في الغالب باالعتداء 
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ىذا السموؾ بعد  أف معظميف لجأف إلىالباحث خبلؿ عممة كاخصائي نفسي بمركز صحة نفسية 
إيذاء الذات يحمؿ معاني  وتفكيره ومعرفة ماإذا كاف الباحث لكف ما يثير اىتماـاعتداء جنسي، 

 .ضحية لبلعتداء. عند وقوعيالمفتاة في تصورىا لدورىا اجتماعية ونفسية بالنسبة 
المواتي المراىقات  تسموكيات إيذاء الذات لدى الفتيا مف ىنا جاءت مشكمة الدراسة لمكشؼ عف 

 تعرضف لبلعتداء الجنسي.
 

 أىداؼ الدراسة 1.3

 :إلىىدفت الدراسة إلى التعرؼ  
 فييا يذاء الذات لدى المراىقات ودور االعتداء الجنسيإراسة سموؾ د. 
  مواتي تعرضفلدى الفتيات المراىقات ال ودرجة شدتيا سموكيات إيذاء الذات أنواعمعرفة 

 .عتداء جنسيإل
 ء الذات لدى الفتيات يذاإفي تحديد درجة شدة ونوع سموكيات لجنسي دور نوع االعتداء ا

 .المراىقات
 يذاء الذات لدى إي تحديد نوع  ودرجة شدة سموكيات بالفتاة المراىقة ف يدور صمة المعتد

 الفتيات المراىقات.
 

 أسئمة الدراسة 1.4

دور االعتداء الجنسي  وما ؟المراىقات  تالفتيا لدىت الممارسة أنواع سموكيات إيذاء الذاما  .1
 فييا؟.

 مواتي تعرضفالمراىقات ال تالفتيا لدىإيذاء الذات الممارسة  سموكيات شدة درجة ىيما  .2
 ؟.العتداء جنسي

الذات لدى الفتياة  نوع االعتداء الجنسي في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء ثرأما  .3
 ؟.المراىقات

المراىقات  تالفتياكيات إيذاء الذات لدى ثر نوع االعتداء الجنسي في تحديد نوع سمو أما   .4
 ؟.العتداء جنسي مواتي تعرضفال
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الذات لدى الفتيات  صمة المعتدي بالفتاة المراىقة في تحديد نوع سموكيات إيذاء ثرأما   .5
 ؟.المراىقات

سموكيات إيذاء الذات لدى بالفتاة المراىقة في تحديد درجة شدة  ديصمة المعت ثرأما   .6
  ؟.المراىقات

 

 أىمية الدراسة 5.1

سموكيات إيذاء الذات لدى حيث تتناوؿ  ،تنبع أىمية الدراسة مف خبلؿ الموضوع الذي تتناولو
 و يتناوؿ مرحمو حرجة وموضوع حساسفإن ،الفتيات المراىقات المواتي تعرضف لبلعتداء الجنسي

 .في المجتمع الفمسطيني
 
 ىمية النظرية:األ

عمـ الباحث ال يوجد  في حدودتي تناولت موضوع الدراسة، فلقمة الدراسات المحمية والعربية ا .1
 مواتي تعرضفلدى الفتيات المراىقات ال الذات إيذاءحمية أو عربية درست سموكيات دراسات م

 العتداء جنسي. 
 ليذه لمثؿ تفتقر المكتبات وأف وبخاصة اإلكمينيكية، بالدراسات العممي البحث مكتبة ثراءإ .2

 .الدراسات األنواع مف
 قميمة بدراسات وحظيت يفالباحث عنيا ويبُعد معيا، التعامؿ يصُعب نةبعيّ  الدراسة ىذه إىتماـ .3

 . المواضيع ىذه مثؿ في تحفظ لديو الذي الفمسطيني، مجتمعنا في وال سيما
 

 األىمية التطبيقية:

ت لدى وكيات إيذاء الذاسم فيـ عمى القدرة زيادة في الشأف وذوي الميتميف إفادة في ُتسيـ قد .1
 .برامج توعوية تصميـ عنو مما ينُجـ ،المراىقات

الفتيات المراىقات  ألوضاع أكبر فيـ في واالجتماعييف النفسييف مختصيفال ُتساعد قد .2
 .معيـ لمتعاُمؿ الطرائؽ  يذاء الذات وأفضؿإالممارسات لسموكيات 
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 ىذا بمثؿ لمتوعية الندوات عقد خبلؿ مف واالجتماعي النفسي المجاؿ في العامميف تفيد ربما .3
 .الموضوع

 منذ الحاالت ىذه الكتشاؼ والجامعات والعامميف في عيادات الطوارئ المدارس مرشدي توعية .4
 .نتائج مف إليو التوصؿ سيتـ ما خبلؿ وذلؾ مف ومساعدتيا، البداية

تمقي الضوء لمباحثيف والميتميف عمى أىمية مساعدة الفتيات المراىقات المتوجيات لعيادات  .5
 لسموؾ ايذاء الذات. فّ طوارئ والمستشفيات بسبب ممارستيلا

دراسات مف أجؿ فيـ سموكيات ايذاء الذات ال مفلمزيد إلى أىمية إجراء ا لفت نظر الباحثيف .6
ثراء المكتبة مف حيث األسباب وطرؽ العبلج  .وا 

 

 حدود الدراسة 6.1

  .محافظة الخميؿمراكز الصحة النفسية في   الحدود المكانية:

 .2018/ 2017معاـ الفصؿ الدراسي األوؿ ل  دود الزمانية:الح

تعرضيف  بعدالمواتي يمارسف إيذاء الذات ( 21-11الفتيات المراىقات مف عمر ) الحدود البشرية:

  .عتداء جنسيإل

إيذاء الذات، المراىقة، االعتداء المفاىيـ والمصطمحات الواردة في الدراسة ) الحدود المفاىيمية:

 (.الجنسي

 نصؼلمقابمة العيادية الموجية، القائمة عمى ااقتصرت عمى أدوات الدراسة : حددات الدراسةم

، إضافة إلى مقياس إيذاء الذات لدى األطفاؿ والمراىقيف العادييف وغير ()األسئمة المفتوحة الموجية

 العادييف.
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 مصطمحات الدراسة 7.1

رب ويشير إلى استجابات حركية مختمفة طىو شكؿ مف أشكاؿ السموؾ المض: سموؾ إيذاء الذات
عف ىذا  اً ما يكوف الضرر ناجم وغالباً  عنو درء أو التمؼ الجسدي لمشخص الذي تصتنتيي باإليذا

مما  مف بسيطة الى شديدة ومداىا  شدتياو تتراوح في درجاتيا التي فورية الالنوع مف االستجابات 
بو، إضافة إلى النتائج المترتبة عمييا مف حيث عدـ  يؤثر تأثيرًا سيئًا عمى المراىؽ وعمى المحيطيف

 (.2016االستفادة مف البرامج التأىيمية والتعميمية والتدريبية والعبلجية ) كـر الديف، 
تجريح الجسد، وحرؽ كالفرد إليذاء ذاتو بدوافع نفسية أو اجتماعية  مف تعمدكما يعرؼ بأنو سموؾ م

د سامة، دوف أف يكوف اليدؼ مف السموؾ االنتحار )المومني الجمد، وتكسير العظاـ، أو تناوؿ موا
 (.2013والشواشرة، 

 بأنوسموؾ إيذاء النفس  (المراجعة العاشرة لمتصنيؼ الدولي لؤلمراض)  ICD-10/PCوعرؼ 
حادث أو حالة إيذاء  ريء أو لمرعاية األولية نتيجةالسموؾ الذي غالبا ما يأتي الفرد بسببو إلى الطوا

مميت والتي تحدث بعد اإلفراط في جرعة أو حادثة جرح ذات أو أي أشكاؿ أخرى ال غيرالنفس 
 (.  ICD-10/PCأكثر عنفا إليذاء النفس المتعمد  )
عمى مقياس إيذاء الذات عمييا الحالة حصؿ الدرجة التي تبأنو  ويعرؼ الباحث إيذاء الذات إجرائيا

( في محاوره األربعو  156 -79مف )تي تتراوح وال لممراىقيف والراشديف العادييف وغير العادييف
 )اإليذاء الجسدي، اإليذاء الوجداني والفكري، إىماؿ الذات، حرماف الذات(.

ىي مجموعة التغيرات النفسية والجسمية التي تقع في الفترة ما بيف الطفولة وسف النضج " المراىقة:
 (.1996)دويدار، 

وفييا يعتري الفرد تقع بيف البموغ الجنسي وسف الرشد و  الفترة التي تمي الطفولة، وتعرؼ بأنيا:
تغيرات أساسية واضطرابات في جميع جوانب نموه الجسمي والعقمي واالجتماعي واالنفعالي 

 (.2006)محمود، 
مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة  تاهالففييا قؿ تنتىي المرحمة التي ويعرفيا الباحث اجرائيًا بأنيا: 

والتي مف اىميا حدث في ىذه المرحمة مجموعة مف التغيرات الجسدية والنفسية،الرشد والبموغ، وت
يمكف اف تقع فييا ، كما أّف ىذه المرحمة الحاجة لمتقدير منوو االىتماـ واالنجذاب لمجنس االخر 

 .بحثيا عف تمبية ىذه الحاجةخبلؿ مف االخر  الجسي الفتاه ضحية لبلستغبلؿ
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و بالغًا الفرد لشخص آخر إلشباع رغباتو الجنسية سواء كاف طفبًل أىو استخداـ  :اإلعتداء الجنسي
الفرد ألي نشاط أو سموؾ جنسي وتضمف مبلمستو أو حممو عمى  ذلؾشمؿ تعريض مراىقًا، ويو 

 (.2017ذلؾ )ابف تونس، 
مراىؽ الذي ينطوي عمى أي سموؾ جنسي إف كاف مف البأنو إشباع جنسي عف طريؽ كما يعرؼ 

 و المتاجرة بعرضو مف طرؼ فرد أو جماعة فتكوف عادة بإقحاـ حميمية المراىؽأجؿ اإلشباع أ
 (.2014)عتيقة، 

ينفذه المعتدي فعؿ أو قوؿ أو إشارة ذات معنى أو غرض جنسي،  بأنو اي :ويعرفو الباحث إجرائياً 
نو ويتميز بكو  لبلىتماـ والحب مف الطرؼ االخر عمى الفتاه المراىقة مف خبلؿ استغبلؿ حاجتيا

يرتكب بدوف الموافقة الحرة و مفروضًا مف طرؼ المعتدي ومرفوضًا مف طرؼ المعتدى عمييا، 
 .منيا
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 :الفصؿ الثاني

_____________________________________________________ 

 :اإلطار النظري والدراسات السابقة

 إيذاء الذاتالمحور األوؿ:  2.1

 مقدمة 2.1.1

لذات مف أحد السموكيات الشاذة التي تيدد حياة اإلنساف وصحتو، حيث القت اىتمامًا واسعًا إيذاء ا
 .(2004التاريخ )فاضؿ،  بيا عمى مر

مشكمة موجودة منذ أف وجد اإلنساف، وعمى مختمؼ الحضارات واألزمنة، حيث ظيرت  دّ كما تع 
لجاىمية، وتوجد بكثرة عند النساء أساليب إيذاء الذات في حضارة وادي الرافديف وعند العرب في ا

خاصة في حالة وفاة أحد األقارب، وال تزاؿ موجودة عند بعض العرب حتى عصرنا الحالي، 
وفي أوروبا عند اإلغريؽ والروماف  ا، واألتراؾ القدماء والقوقازييفوتنتشر في بعض قبائؿ آسي

 أمريكا الشمالية لدى القبائؿ في واألرمف، وفي أفريقيا في قبائؿ األحباش، وظير إيذاء الذات
 (. 2011األصمييف )عمي، ونيوزلنداستراليا أناطؽ الباسفيؾ وسكاف اليندية، وم

ذلؾ يرافؽ ويراود الشخص المؤذي لنفسو شعور قوي متحكـ يصاحبو إحباط، واكتئاب ورفض، كما 
اخمية والخارجية كما أنو يكوف متشوشًا حوؿ حقيقتو الد،قمؽ وممؿ وشعور بانسبلخ جسده عف ذاتو 

(Rodham et al, 2005.) 
ي نفسو ال يشعر باأللـ سواء أثناء الممارسة أو بعدىا مباشرة، كما أنو ال يدرؾ ذفالشخص الذي يؤ 

نب، ويستمر ىذا الشعور لمدة أف اإليذاء قد حدث، ومف ثـ ينتابو شعور بالراحة، أو شعور بالذ
 (.Crowe & Bunclark, 2000وعشريف ساعة بعد الحدث ) أربع  
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 مفيوـ إيذاء الذات 2.2.1

ييا البعض بإيذاء الذات، ما أشار إل في تعريؼ إيذاء الذات لقد استخدـ العممات عدة مصطمحات
باإلساءة الذاتية لمجسد والروح، كما أجمع  ود، كما عرفبتشطيب الجسـ، وبتجريح الجس رؼحيث عُ 

عرؼ عمى أنو سموؾ متعمد، ويعرؼ بأنو وسواس العمماء والباحثوف عمى أف سموؾ إيذاء الذات ي
 (.2013قيري ومتكرر، بينما ال يقصد بو االنتحار )المومني وشواشرة، 

( بأنو شكؿ مف أشكاؿ السموؾ المضطرب يتمثؿ في مجموعة مف 2016و كـر الديف )وعرف
رب االستجابات المختمفة تنتيي باإليذاء أو التمؼ الجسدي لمشخص الذي تصدر عنو مثؿ ض

الرأس بعنؼ والضغط بشدة عمى العيف وعض أجزاء مف الجسـ والحرؽ وغيرىا، ويستمر بالحدوث 
 وبشكؿ متكرر ومزمف لدى بعض األفراد.

( فعرفو أنو سموؾ يقـو بو الفرد، ويؤدي إلى ضرر مباشر لمفرد يتمثؿ باألذى 2013أما الشايجي )
 وتمؼ األنسجة. الجسدي مثؿ الكدمات وكسر العظاـ، إضافة إلى النزيؼ

رد إليذاء نفسو بدوافع نفسية ف( بأنو سموؾ متعمد يقـو بو ال2013)المومني والشواشرة،  كما عرفو 
أو اجتماعية كتجريح الجسـ، أو حرؼ الجمد وتكسير العظاـ، أو تناوؿ مواد سامة، دوف أف يكوف 

 اليدؼ مف السموؾ االنتحار.
الفرد في  االضطرابات المتعمقة باالتصاؿ، حيث يقوـكما يعرؼ سموؾ إيذاء الذات بأنو نوع مف 

اآلخريف، وذلؾ الفتقاره ميارة التفاعؿ االجتماعي، ومف ثـ فيو في حاجة  باهمحاولة منو لجذب انت
إلى تعمـ أساليب أكثر فعالية تيسر لو التعبير عف حاجاتو ورغباتو، وتحد مف سموكو غير المرغوب 

 (.2007 وتحقؽ لو جودة الحياة )البياص،
سموؾ ينتج عنو إلحاؽ ضرر شخصي دوف قصد االنتحار، ويتصؼ  أنو( ب2006) عّرفو حسفو 

المزاج  تقمبصاحبو بعدة صفات منيا ضعؼ الثقة بالنفس، والعدواف المكبوت، واالندفاعية، و 
 وضعؼ التوافؽ االجتماعي.

و المتعمد والمندفع ( إلى أف سموؾ إيذاء الذات ىو التشويConterio, 1998وأشار كونتيريو )
تي يستيدؼ أي عضو مف الجسد دوف وجود نية إلنياء الحياة ولكنو أسموب إلظيار المشاعر ال

 .(Kanan & Finger, 2005بيا بالكبلـ ) حيصعب البو 



12 

تصدر عف الفرد في فترات  تيال ةوالغريب ةالشاذ ات( بأنو مجموعة مف السموك2006وعرفتو شقير )
وعة مف حياتو، كما يعبر فييا عف إيذائو أو عقابو لنفسو، وتبدو في شكؿ مختمفة، وفي مواقؼ متن

عقاب أو تمؼ موجو نحو جزء أو أجزاء مف جسده، حيث يعبر عف غضبو وحزنو وثورتو، وفي 
ف مف حولو، والتي قد و ا قد يسعده أو ما يتمتع بو اآلخر محاولة منو لتعذيب نفسو، وحرمانو مم

قمؿ مف قيمتو وشأنو في المجتمع، مع محاولة منو لموصوؿ لصورة تصؿ إلى درجة مف الدونية ت
 ذىنية مشوىة نحو ذاتو أو التفكير في تدميرىا.

 القصد منوأف يكوف ( بأنو إيذاء متعمد ألنسجة الجسـ دوف Favazza, 1996وعرفو فافازا )
 (.2011الموت أو تكوف نيايتو االنتحار )عمي، 

سموؾ متكرر وغير مرغوب قد عرفو بأنو اضطراب في ال( فMcCorkle, 2012)ماكروكؿ أما 
دمات، واإلحمرار، والجروح، وتمؼ األنسجة(، كينتج عنو إيذاء جسدي موجو لمذات )كال اجتماعياً 

حيث يأخذ أشكاؿ عديدة كضرب الرأس، وعض أعضاء الجسـ، ونزع الجمد، وشد الشعر، والضغط 
اره ضارة في آثبنسبة مرتفعة، وغالبًا ما تكوف  يفاتيأنو ينتشر بيف األفراد الذ عمى العينيف، حيث

 المدى القريب والبعيد عمى الفرد وأسرتو ومجتمعة.
لجسـ الفرد مثؿ الضرب عمى الرأس أو  أنو فعؿ يتسبب بأضرار  ( ب2014وعرفو زيف العابديف )

تعاطي الصفع عمى الوجو، وىذا السموؾ يحدث عند األطفاؿ المتخمفيف عقميًا والفصامييف وم
 المخدرات والكحولييف.

 

 الشروط التي تنطبؽ عمى السموؾ المصنؼ بإيذاء الذات:3.2.1

 .سموؾ يقـو بو المؤذي لنفسو ألسباب نفسية مف أجؿ أف يريح نفسو 
 .سموؾ يقـو بو الفرد المؤذي تجاه نفسو 
 .ال يتضمف العدواف الجسدي العنيؼ الذي يسبب الموت 
  نية لمموت.عدـ افتراض ايذاء الذات وجود 
 اً ومقصود اً متعمد اً يكوف سموك ( مف قبؿ المؤذيSwain, 2006.) 
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 أشكاؿ إيذاء الذات 4.2.1

 سير العظاـ، وضرب الرأس، أو العضمف أشكاؿ سموؾ إيذاء الذات تجريح الجمد وحرقو، وتك
ويعتبر اإليذاء الجسدي نادر الحدوث، حيث يشمؿ قمع أحد العينيف، أو إخصاء األعضاء 

مثؿ  فطير مف إيذاء الذات بحاالت الذىاناسمية، أو بتر أحد األطراؼ، فيرتبط ىذا النوع الخالت
الفصاـ، والتخمؼ العقمي، أو حاالت التسمـ عف طريؽ تناوؿ المخدرات، أو قد تكوف الدوافع 
 ألسباب جنسية، أو دينية كعقاب جسدي عمى ذنب ارتكبو الفرد سواء أكاف دينيًا أو جنسيًا، ويأتي
ىذا السموؾ بدافع الرغبة في تطيير النفس، أو الروح، ويعطى مرتكبو إيذاء الذات الجسيـ تفسيرًا 
غالبًا ما يكوف دينيًا أو جنسيًا، أو استجابة ليموسات سمعية أو بصرية أو جسدية حسية، كما أنو 

لمومني قد يتصؿ برغبة بعض األفراد في إخصاء أعضائيـ التناسمية بدافع التحوؿ الجنسي )ا
 (.2013والشواشرة، 
 ( فقد قسـ أشكاؿ إيذاء الذات إلى:2006أما حسف )

 السموؾ االنتحاري .1
إيذاء الذات: يختمؼ إيذاء الذات عف االنتحار ألنو ال ييدؼ إلى الموت، ويقسـ إيذاء الذات   .2

 إلى: إيذاء الذات المتعمد )المباشر( وغير المتعمد )غير المباشر(
 سـ أشكاؿ الذات إلى قسميف ىما:( فقد ق2011أما عمي )

 إيذاء الذات المتعمد ومف أشكالو: .1
   قطع الجمد وما تحتو مف أنسجة بواسطة آلة حادة، ويعتبر مف أكثر أشكاؿ إيذاء الذات

 شيوعاً 
 حرؽ الجسـ بواسطة النار وعود الثقاب، ويستخدـ بعض األشخاص المواد القابمة لبلشتعاؿ 

 دي والسيقاف.وأكثر األماكف استيدافًا األي
 إزالة الطبقة الممتحمة مف سطح الجرح بإدخاؿ إبرة أو إزالة خيط  يتعمد الفرد المؤذي لذاتو

 عادة فتحو مف جديد.إالجرح ف
 .ضرب الرأس بأشياء حادة وصمبو 
  إلقاء الجسـ مف مكاف عاؿ إلحداث كسور، وقد يحدث الكسر باستعماؿ مواد ثقيمة

 كالمطرقة.
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استخداـ الكحوؿ والعقاقير المفرط، واضطرابات  ي:أتومف أشكالو ما يء ذات غير متعمد إيذا .2
ىماؿ الصحة )  ,Kanan & Fingerفي األكؿ، واإلقداـ عمى المياـ الخطرة عمى الجسـ، وا 

2005.) 
 تقع أف مسألة إيذاء الذات يا( فير Pattison & Kaham, 1983-1984أما باتسوف وكاىاـ )  

 (:Sutton & Martinson, 2003في ثبلث مكونات أساسية ىي )
  المباشرة: وىي وجود نية إلحداث األذى، ومدى إدراؾ الفرد لمستوى األلـ الذي يحدثو لنفسو

 والمقصود بو إحداث األلـ مع اإلدراؾ الكامؿ لذلؾ.
  الخطورة: وىي مبدأ الرغبة في الموت نتيجة مثؿ ىذه السموكيات، والنتيجة النيائية في

 .تي قد تصؿ الى الموت ال المستقبؿ القريب
  التكرارية: وىي مدى تكرار الفرد لسموؾ إيذاء الذات، ويعتبر القياـ بيا مرة واحدة أمرًا بسيطًا

 مقايسة بتكرارىا ألكثر مف مرة.
وتتميز جميع عوامؿ إيذاء الذات المتعمد وغير المتعمد عف االنتحار، كما توجد فروؽ بيف إيذاء 

ضؿ ىذه العوامؿ كذلؾ، وتنفي وجود نية الموت، وىو عامؿ يميز بيف الذات ومحاولة االنتحار بف
 (.Carrabine, 2008ىذيف المصطمحيف )
بعدد مف االضطرابات وتتزامف المراىقة  فييوصؼ بأنو ظاىرة سموكية شائعة وسموؾ إيذاء الذات 

 السموكية والنفسية وىي:
 .اضطراب الشخصية الحدية 
 عقاقير.اضطراب سوء استعماؿ المواد وال 
 .اضطراب ما بعد الضغوط الصدمية 
  لى االنتحار نفسو اضطرابات األكؿ، حيث يؤدي اإليذاء المتكرر إلى محاولة االنتحار وا 

(Zahl & Hawton, 2004.) 
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 إيذاء الذات لدى المراىقيف حدوثعوامؿ 5.2.1

دى انتشارىا وىي إيذاء الذات لدى المراىقيف عمى عدة عوامؿ تحدد م ةظاىر  حدوثعوامؿ  رجعت
(Martin et al, 2005:) 
 تعتبر المراىقات أكثر مف المراىقيف في ممارسة سموكيات إيذاء الذات.الجنس : 
 يزداد إيذاء الذات في المراىقة وفي بداية الشباب.العمر : 
  الفروؽ العرقية: يزداد إيذاء الذات عند الطوائؼ البوذية واليندوسية وفي الطوائؼ المسيحية عند

 لبروتستانت ويقؿ عند الكاثوليؾ واألرثوذكس، وينخفض في المجتمعات اإلسبلمية.ا
 .الفروؽ االجتماعية: ينتشر إيذاء الذات بيف المطمقيف واألغنياء عند طمبة الجامعة 
  اإلصابة باالضطرابات واألمراض: يرتبط إيذاء الذات باالضطرابات النفسية والعقمية وصعوبة

سيطرة عمى االندفاع واضطراب في األكؿ واضطرابات الشخصية التواصؿ ومشكبلت في ال
 وامتبلؾ الصورة السمبية عف الجسـ. 

 لبلعتداء الجنسي  ذيف تعرضوالذات بكثرة عند األشخاص الالعوامؿ االجتماعية: يظير إيذاء ا
والجسدي والمشكبلت األسرية، والتعاطي لمكحوؿ، أو الفقداف المفاجئ لموالديف، أو امتبلؾ 

 لعائمة لتاريخ في إيذاء الذات.ا
 مف أكثر األساليب المتبعة في إيذاء الذات، وتمييا  إيذاء الذات: يعتبر أسموب القطع أساليب

 الحروؽ، وأقميا اتباعًا كسر العظاـ.
 .العوامؿ البيئية 
 
 أسباب إيذاء الذات 6.2.1

التمرد عمى السمطة، وابتزاز ييدؼ إيذاء الذات إلى التخمص مف األلـ العاطفي، والقمؽ، والغضب، و 
اآلخريف، وتحقيؽ المصالح الشخصية والشعور بالسيطرة، بينما يستثنى مف ىذه السموكيات 

 (.Klonsky, 2007المرتبطة بأبعاد دينية أو اجتماعية )
لطمب  ( أف سموؾ إيذاء الذات وسيمة لتجنب االنتحار ووسيمةKlonsky, 2007ويرى جمونسكي )
 كالتعبير عف التوتر الدوافع األساسية وراء إيذاء الذات متعددة أفو يعتبر المساعدة، كما أن

ضافة  والسيطرة عمى الشعور، وتمبية الحاجات، وتخفيؼ القمؽ، واالستجابة لممعززات االجتماعية، وا 
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إلى تمؾ األسباب االستمتاع أو التمذذ باأللـ، ليشعر الفرد المؤذي نفسو بأف ألمو خارجي وليس 
 ، كما ييدؼ إلى التكيؼ مع المشاعر السمبية كالتعبير عف الغضب.اً داخمي

 يقدموفذات اليدؼ منيا جعؿ اآلخريف أف األسباب التي تقؼ وراء إيذاء ال عمىويؤكد الباحثوف 
لمشعور بالذنب أو إلبعاد االخريف عنيـ، أو لمتخمص مف  ساعدة لممؤذيف أنفسيـ، أو كنتيجةالم

 ,Whitlock & Knoxسؤولية أو ابتزاز االخريف أو تجنب االنتحار )التوتر، أو لميروب مف الم
2007.) 

 :أتيما ي يذاء الذاتكامنة وراء ا( أف مف األسباب ال2000ويرى سباىي )
الشعور بالذنب، وذلؾ بإلقاء الموـ عمى النفس ألي مشكمة أو فشؿ وغالبًا ما يكوف حديثيـ بمغة  .1

 سمبية بشكؿ حاد جدًا.
 لمداخؿ مما يؤدي إلى إيذاء النفس وتكوف طريقة مباشرة لمعاقبة الذات.الغضب المتجو   .2
 الخسارة الفادحة واالستجابة لمتوتر. .3
 الحصوؿ عمى جمب االنتباه والتعاطؼ واالنتقاـ. .4
 الصراعات األسرية كصراع الوالديف واألخوة. .5
 العوامؿ الجسمية والفيزيولوجية كتغيرات اليرموف. .6
 ط والشعور بخيبة األمؿ لوجود عائؽ دوف تحقيؽ األىداؼ. اإلصابة بحالة مف اإلحبا .7

 ي:يأت( أسباب إيذاء الذات إلى ما 2011ويرجع حمد )
 :الشعور بالذنب 

أنيـ يستحقوف  فاقبة أنفسيـ عمى ذلؾ، كما يعتقدو أنيـ سيئوف فيقوموف بمع وفالمراىق بعض يعتقد
لقواعد السموؾ،  اً مف اقترافيـ خرقيء، فمشاعر الذنب تنبع األذى عمى أفكارىـ وسموكيـ السّ 

يفكر المراىؽ بأنو متخيمة أو مف الشعور العاـ بعدـ الجدارة، فالوالشعور بالمسؤولية باإلىانات 
ف مواقؼ خطيرة أكثر عندما يعبر بعض األفراد عف عدـ حبيـ ليؤالء بسبب ، حيث يكوّ يئس

سيـ دائمًا فشؿ ويتحدثوف مع أنف سموكيـ، فيشعروف بالذنب ويموموف أنفسيـ عمى أية مشكمة أو
 وعدـ راحتيـ وتيّيجيـ. ـ مسؤوليف عف غضب اآلخريفىؤالء أنفسي بعبارات سالبة، ويعدّ 

 إسقاط الغضب عمى الذات 
بالذنب فيغضبوف عمى أنفسيـ ويؤذونيا بطريقة صريحة لمعاقبة أنفسيـ ألنيـ  وفيشعر المراىق 

ـ عدالة اآلخريف، فينظروف إلى معممييـ وآبائيـ سيئوف وخاصة إذا شعر ىؤالء المراىقوف بعد
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خوانيـ وزمبلئيـ بأنيـ غير عادليف وظممة، فمشاعرىـ تكوف مزيج  رلمبالغة والصدؽ والخيمف ا اً وا 
ففي  غاضبوف بسبب اعتمادىـ عمى اآلخريف جسديًا ونفسيًا، ىـالمشاكؿ البسيطة ، و  ضخموفكما ي

نحو ذواتيـ، كما أف  ويوجيونو ألصؿ متجيًا لآلخريفغضبيـ في ا كوفحالة إحباط المراىقيف ي
وبعض المراىقيف يعبروف عف الغضب بحركات جسمية  ،الغضب ينبغي التعبير عنو عمى نحو ما

أو بشتـ أنفسيـ في سرىـ أو بإخبار زمبلئيـ، أما الذيف ال يفعموف ذلؾ فيميموف إلى التقميؿ مف قيمة 
ة ما، والمزج بيف إيذاء الذات واالكتئاب ىو مزج غير نادر ذواتيـ وينتيوف بإيذاء أنفسيـ بطريق

 (.2005الحدوث )عبد اليادي والعزة 
 ,Riely, et al( ودراسة )Mook, et al, 1990وأظيرت نتائج العديد مف الدراسات كدراسة )

( إلى وجود ارتباط جوىري بيف كؿ مف إيذاء الذات والغضب المتجو لمداخؿ حيث أوضحت 1990
 Robbinsج مدى قدرة الغضب المتجو لمداخؿ عمى حدوث إيذاء الذات، وأوضح الباحثاف )النتائ

& Tanck, 1997ف لمغضب وىما غضب موجو ضد اآلخريف وغضب موجو ضد ي( اتجاى
الذات، ومف أجؿ التأكد مف ىذا التصنيؼ أجرى الباحثاف دراسة عمى عينة مف الطمبة المراىقيف 

ير عف الغضب الخارجي وعدـ التعبير عف الغضب الموجو ضد لغرض فحص العبلقة بيف التعب
 الذات، حيث قاموا بتعريض الطبلب لمصادر الغضب المختمفة كاإلحباطات والضغوط األكاديمية

مشاعر الغضب المتجو لمداخؿ ارتباطًا موجبًا مع إيذاء الذات أكبر  اً ارتباط فتوصمت النتائج عف أف
 (.2010ضب الخارجي )معربس، مف االرتباط مع التعبير عف الغ

 الشعور بالعجز والضعؼ 
ب مف موقؼ ال أمؿ فيو ويائس ر لمي سموكيات ايذاء ذاتوالضعؼ إلى قد يؤدي الشعور بالعجز 

فعبر الشعور باليأس والعجز عف إحدى حركات اإلثارة الذاتية، كضرب الرأس أو القياـ ببعض 
ذلؾ يعني بأنيـ غير عاجزيف عندما يقوموف بتمؾ أنواع السموؾ التي تدؿ عمى إيذاء الذات، وكأف 

 (.2005األفعاؿ )عبد اليادي والعزة، 
 رد فعؿ عمى خسارة شيء عظيـ 

وخصوصًا إذا لـ يعتبر ىذا  دت لممراىقيف عمى مصدر خارجي واحفي حاؿ اعتماد مشاعر الذا
ند فقداف أحد الوالديف أو ار عدائمًا، يكوف المراىقوف أكثر شعورًا بالتيديد مف الكب اً المصدر متوفر 

أو بمعمـ أو بأي شخص قريب، والسبب ىو أف  ؽف الكبار قد يكونوا متعمقيف بصدييما، أليكم
ة لدييـ، كما أف المراىقيف المراىقيف يشعروف بأنيـ قد دمروا إذا توقفت مصادر الدعـ والتقبؿ الميم
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وأنيـ  اً كبير  اً عاطفي فعؿ   ردّ أكثر مف اآلخريف، فرحيؿ شخص أو موتو يترؾ في نفسيـ  وفحساس
ففقداف الحب ليـ ليومية، ويصبحوف غير قادريف عمى تنفيذ نشاطاتيـ ا اً كبير  اً يعدوف الخسارة جرح

 (.2005يقودىـ إلى إيذاء الذات )عبد اليادي والعزة، مما  يعني فقداف كؿ معاني الحياة
 الحصوؿ عمى النتباه والحب والشفقة أو النتقاـ 
ى األقمية مف المراىقيف مشاعر إيذاء الذات مف أجؿ الحصوؿ عمى انتباه وتعاطؼ يظير لد  

األشخاص الميميف في حياتيـ وخاصة عندما تكوف ىي الوسيمة الوحيدة أو األقوى لمحصوؿ عمى 
ف منيـ بتمؾ و ذلؾ أو قد يقوموف بمثؿ تمؾ السموكيات اعتقادًا منيـ بأنيـ بذلؾ يؤذوف والدييـ وينتقم

كوسائؿ لمحصوؿ عمى الحب  واحياناف استجابات تؤكد ذلؾ، اة وخاصة عندما يظير الوالدالطريق
لنسبة لوالدييـ ولؤلشخاص أىمية با يوذو  ف يصبحواأجؿ أو مف أوالعطؼ مف اآلخريف، 

 (.2011)حمد، .اآلخريف
 رد الفعؿ عمى التوتر 

ما يكوف مصحوبًا بمؤشرات  فالتوتر شعور معارض أو معاد بيف الفرد ومشاعره الداخمية وغالباً 
جسمية مثؿ العرؽ، وشدة العضبلت، وزيادة ضربات القمب وعدـ الشعور بالراحة )عبد اليادي 

 (.2005  والعزة
عمى نحو متكرر مف المشاعر السمبية في تفاعميـ مع اآلخريف فيطوروف حاجة  وفالمراىق يفيعان

ـ عند الشعور باإلرىاؽ والتوتر، فبل لمتحرر مف التوتر، فيقوموف بشد شعرىـ أو بخدش أنفسي
يتمكنوف مف السيطرة عمى التوتر بطريقة مناسبة فيقوموف بإيذاء أنفسيـ كطريقة لمتخمص مف 

 (.2011مما يجعميـ يشعروف بالراحة )حمد،  ؛الشعور بالتوتر الشديد والمستمر
راىؽ باالضطرابات أو السموؾ في إصابة الم بالمراىؽ وال سيما العائمة دوراعوامؿ البيئية المحيطة لم

 (:Boeree, 2002الشاذ عمى النحو التالي )
 .انتقاؿ االضطرابات النفسية الناتجة عف خمؿ في الجينات إلى األبناء عف طريؽ العائمة 
 وىو  يمكف التخمص منو أو التعامؿ معو ال ذيمة نفسيا تعاني مف مرض نفسي والتكوف العائ

 ال يزاؿ صغيرًا.
 كيفية التعامؿ مع الضغوط التي تواجيو. ائمة مف تعميـ ابنياتمكف الع عدـ 
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فاألفراد المؤذوف لذاتيـ غير قادريف عمى تمييز الخبرات اإليجابية مف الخبرات السمبية بسبب شدة 
األحداث التي يواجيونيا، فإصابة األفراد ببعض األمراض تدفع بيـ إلى إيذاء أنفسيـ أو إنياء 

 (.2011صورة صريحة أو ال شعورية )حمد، حياتيـ أو طمب الموت ب
ف أصبحوا يروف أف إيذاء الذات مف إحدى الطرؽ التي تساعدىـ عمى اليروب مف و فالمراىق

المشاكؿ التي يتعرضوف ليا، وىي مف الوسائؿ التي تمكنيـ مف تفادي بعض المواقؼ الصعبة التي 
أف التوتر يزيد مف ضعؼ قدرة الفرد ال يممكوف القدرة عمى احتماؿ مواجيتيا، ومما ال ريب فيو 

عمى التغمب عمى ما يواجيو مف مشكبلت، ويعتبر تعريضيـ لكمية كبيرة مف الضغوط التي تفوؽ 
قدرتيـ االحتمالية، مف األمور التي تعطييـ أحد األسباب التي تسوغ ليـ إيذاء ذاتيـ أو محاولة 

 (.2008إنياء حياتيـ )سوليفاف 
 
 ذاتنظريات إيذاء ال 7.2.1

 النظرية الوراثية )البيولوجية(
تيتـ ىذه النظرية بالعوامؿ الوراثية في الكائف الحي كالصبغات والجينات الوراثية واليرمونات 
والجياز العصبي المركزي والبلمركزي، وكذلؾ الغدد الصماء والتأثيرات البيوكيميائية واألنشطة 

 مى الذات أو عمى اآلخريف )الحربياف عالكيربائية في المخ، فتساعد عمى ظيور سموؾ العدو 
2003.) 

( زائد Y( أف لدى الرجاؿ كرموس )Jacobs, et al, 1995حيث وضح جاكوب وآخروف )
(XYY( بداًل مف )XY لذلؾ لدييـ نزعات عدوانية عمى الذات وعمى اآلخريف، فيذا الخمؿ )في 

وىؤالء يكوف لدييـ نزعة وميؿ  ( مف كؿ ألؼ مولود1الكروموسومات يمثؿ نسبة قميمة ال تتجاوز )
 (.2011) حمد،  اً إلى العدواف عمى الذات أو االخريف والذي يمكف أف يكوف وراثي

مفاده أف ميؿ الفرد إليذاء الذات يعود  اء الذات عمى افتراض رئيستفسير النظرية الوراثية إيذو 
ء الذات والتكويف العضوي أساسًا إلى استعداد فطري وراثي لدى الفرد، وأف ىناؾ عبلقة بيف إيذا

الفيزيقي لمجسـ، سواء مف حيث الشكؿ أو مف حيث الكفاءة الوظيفية ألجيزتو المختمفة كالمخ 
والجياز العصبي، والتفسير الوراثي ينظر إلى إيذاء الذات عمى أنو مف صور العنؼ والعدواف عمى 
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  ازات الغدد )الرشودأو خمؿ في إفر الذات وأف مصدره الجينات، وخمؿ في الجياز العصبي 
2006.) 

ويعتقد أصحاب ىذه النظرية أف منطقة الفص الجبيي والجياز الطرفي مسؤوالف عف ظيور السموؾ 
العدواني لدى الفرد، حيث أثبتت التجارب أف استئصاؿ بعض التوصيبلت العصبية في ىذه 

ثار منطقة المنطقة عف المخ يؤدي إلى خفض التوتر والغضب، ويحدث عكس ذلؾ عندما تست
الييبوثبلموس وىي المنطقة الصغيرة في أسفؿ المخ باستخداـ التيار الكيربي، مما يؤدي إلى ظيور 

 (.2011السموؾ العدواني عمى الذات وعمى اآلخريف )حمد، 
كما أكدت ىذه النظرية أف سموؾ إيذاء الذات يرتبط باختبلؿ في بعض اإلفرازات أو المواد 

( Simon et al, 1992السيروتونيف، حيث أظيرت دراسة سيموف وآخروف )الكيميائية الناقمة مثؿ 
سموكيات معادية أف انخفاض السيروتونيف يؤدي إلى اضطراب في الشخصية والسموؾ، وعدواف، و 

 (.Swain, 2006سموكيات إيذاء الذات ) فيلممجتمع، وكذلؾ 
الذي يحدث نقصًا في السيروتونيف و  ( أفWinchel & Stanly, 1991يرى وينشؿ وستانمي )

رتبط بإيذاء الذات، ذي يال التحكـ العصبياختبلاًل في  يدروكسيد أندولستيؾ يسبب نقصوحامض ى
نياف( الناتجة عف نقص -( لتف متبلزمة )ليشPellicer et al, 1998ويضيؼ بميسر وآخروف )

أنسجة الجسـ  أنزيـ الييبوزنتيف حيث أف ىذا األنزيـ عبارة عف نقص في وصوؿ األوكسجيف إلى
تصاحب سموؾ إيذاء الذات الذي يتركز في مناطؽ الرأس واألطراؼ العميا وال سيما لدى األطفاؿ 

 (.2006)حسف، 
فالخمؿ الوظيفي الذي يحصؿ لدى األشخاص يجعميـ يممكوف صفات منيا االندفاعية والغضب 

ء، وتحطيميا بقوة، وقد والعدوانية، كما يظير لدييـ تييج ظاىري يترجـ إلى صراخ، ورمي األشيا
لحاؽ الضرر بيا، كما أف درجة الضرر الذاتي  اً يكوف ىذا التييج داخمي عف طريؽ إيذاء النفس وا 

 (.2009ترتبط بالخمؿ الوظيفي لمسيروتونيف )كاظـ، 
( أف ارتفاع مستوى ىرموف Duman & Melberg, 2000وتشير دراسة قاـ بيا دوماف وميمبرج )

يف لذواتيـ والمرتبط بمحور الييبوثبلموس النخامي وىو الجياز الذي لو صمة الكولستروؿ عند المؤذ
بإيذاء الذات وفي حالة حدوث عجز أو تباطؤ في أداء وظائفو يستجيب ىذا الجياز لكؿ 
الضغوطات واألزمات الشديدة التي يمر بيا الفرد، وأف ارتفاع مستوى الكولستروؿ في الدـ يحدث 
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 ,Chapman et alت المصاحبة لياـ وعدـ القدرة عمى تحمميا )نتيجة لمضغوط واالنفعاال
2006.) 

 
 النظرية التحميمية النفسية

( رائد النظرية التحميمية النفسية حيث يرى أف العدواف ىو طاقة تبنى داخؿ Freudيعتبر فرويد )
كؿ إيذاء الفرد ويعبر عنيا خارجيًا عمى شكؿ تعد عمى اآلخريف و الممتمكات، أو داخميًا عمى ش

واليدؼ منو إلحاؽ األذى  خرا أف العدواف سموؾ موجو نحو األ(. كم2005الذات )عدس وتوؽ، 
 (.2009والضرر النفسي والمادي، كما أنو قد يوجو نحو الذات ويمحؽ بيا الضرر )الخالدي، 

ثير وىناؾ دافع واحد لمعدوانية التي قد يوجو ضد العالـ الخارجي أو ضد الذات، وىي تيدـ في ك
 (.2010مف األحواؿ ذات الفرد )بطرس، 

( أف العدواف يظير منذ المحظات األولى في حياة األفراد، كما أف الفرد Freudكما أثبت فرويد )
والتآخي، كما  يولد ولديو غريزتاف، غريزة الحياة والتي تعمؿ عمى تحفيز الفرد عمى البناء واإلنشاء

جنس البشري، وغريزة الموت والتي تيدؼ إلى إيذاء الذات حياة الفرد وتكاثر ال تخدـ الحفاظ عمى
 (.2009واآلخريف كما ىي تعبيرًا عف العدواف، كما تسعى إلى العدواف إلى الذات واالخريف )ربيع، 

لذاتو قد وضع ضحية النفعاؿ ذاتي أخفؽ في التعبير عف نفسو فانعكس إلى   أف الفرد المؤذي
المؤذية لمذات ولآلخريف ىي أقدـ مف النزعة باتجاه الحياة وأنيا الداخؿ، كما أشار إلى أف النزعة 

 (.2011نزعة أساسية عند كؿ كائف حي )حمد، 
 ة ومنيا:بلؿ تحديد عدد مف الجوانب الرئيس( وصفًا إليذاء الذات مف خFreudوقد أوجد فرويد )

 ـ.تغمب الفرد عمى رغبات الموت الموجودة نحو اآلخريف، وشعوره بالذنب اتجاىي 
 .االندماج والتماثؿ مع اآلباء واألميات 
 .ضعؼ إشباع الطاقة الحيوية 
 .اليروب مف اإلذالؿ 
 .يعد اإليذاء صرخة لطمب المساعدة 
  ،(.2011وجود ارتباط أساسي بيف الموت والجنس )عمي 

 أف يكوف الفرد عدوانيًا ضد ذاتو ( مصطمح االنقبلب عمى الذات، وىوFreudوأظير فرويد )
بسبب فشؿ الفرد في تحقيؽ ىدؼ ال يمكنو االستغناء عنو، ولخص فرويد رأيو بقولو أف  ويكوف ذلؾ
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الفرد الذي يؤذي نفسو يقع تحت تأثير انفعاؿ عدواني أخفؽ في التعبير عف نفسو لظروؼ 
 (.2011اجتماعية مانعة فينعكس إلى الداخؿ عمى الذات نفسيا ليحاوؿ إيذائيا )حمد، 

بيف غرائز األنا والغرائز الجنسية ولكف بيف غرائز الحياة ودافعيا لمحب  كما أظير أف الصراع ليس
مًا مف أجؿ إيذاء الذات وتقـو ئواإليذاء وىي تحارب دا فوبيف غرائز الموت ودافعيا العدواوالجنس، 

ف لـ ينفذ نحو موضوع خارجي فسوؼ يرتد  توجيو العدواف المباشر خارجًا نحو إيذاء اآلخريف وا 
نفسو بدافع إيذاء الذات، فيشير إلى ضرورة تصريؼ أو تخفيؼ شدة العدواف الكامف في ضد الكائف 

ال فسيكوف مؤذيًا لمذات ولآلخريف، فتكويف  الفرد بإيجاد مخرج لو بطرائؽ مقبولة اجتماعيًا، وا 
االرتباطات العاطفية بيف الناس أو العمؿ، أو الرياضة ىما أفضؿ الطرؽ المتصاص أو تخفيؼ 

 (.2010قة العدوانية البشرية )بطرس، شدة الطا
( ترى أف العدواف غريزة فطرية موجودة لدى اإلنساف وقبؿ أف Millane Kalainأما ميبلني كبليف )

إيذاء لمفرد ينجح الشخص بالسيطرة عمييا مف خبلؿ األنا الموجودة  رتتحوؿ ىذه الغريزة إلى مصد
مع التطور الجسمي، والنفسي لئلنساف، إال أف منذ الوالدة وىي غريزة منتظمة، وتأخذ بالتكامؿ 

غريزة الموت تيدد )األنا( فيولد ضغطًا ناتجًا عف الميؿ نحو العدواف عمى الذات أو عمى اآلخريف 
 (.2002التي تثيره غريزة الموت )محمد، 

بأف العدواف ال يوجد إال إذا توفرت  يرىفأصحاب عمـ النفس الفردي مف  ( وىوAdlorأما أدلر )
رصة لمتعبير، كما أنو قد يتخذ شكبًل آخر وىو إيذاء الذات؛ فيتصؼ بتقمب المزاج، وسرعة ف

الغضب والمعاناة مف الوحدة والتوتر االنفعالي الحاد، وضعؼ الثقة بالنفس، والتصمب، وتعدـ 
 (.2011المرونة )حمد 

ة وانفعاؿ عدائي سادي ولقد لخص فرويد نظريتو في إيذاء الذات بأف المؤذي لنفسو يقع فريسة لغريز 
نعكس عمى الداخؿ )عمى النفس ذاتيا(، كما أف االكتئاب ىو اأخفؽ في التعبير عف نفسو، ف

عنصر حساس في خمؽ الميوؿ العدائية، أي أف فرويد يرى أف إيذاء الذات يرجع إلى أ سباب نفسو 
داخمية، وتتحوؿ ىذه داخمية وينتج عف ىذا اإليذاء مشاعر الحب األساسية الموجية نحو النفس ال

أو جزء مف الذات  ألمؿ واإلحباط، وألف الحب داخميالمشاعر إلى غضب وعدواف نتيجة خيبة ا
 (.2008فالمشاعر العدوانية توجو نحو الذات )خضر، 
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 النظرية الجتماعية
 تمتؼ في النظريات االجتماعية التي اً ( أف لمنظرية االجتماعية تأثير Durkheimايـ )يفترض دوك

الجتماعي، ويرى أف إحداىما أو حيث توضح نظريتو سمتيف: التكامؿ االجتماعي، والتنظيـ ا حوليا
( بأف اإلنساف وحدة Durkheimايـ )كر يما يؤثراف في إيذاء الشخص لنفسو، كما يفترض دو يكم

طو بنائية في المجتمع ويعيش في مناخ تسوده المعتقدات والقيـ والتقاليد، وفي حالة فقدانو لرواب
بالمجتمع والعزلة وتبلشي اىتماـ الفرد بالتفاعؿ مع الحياة االجتماعية تتساقط تمؾ الوحدة البنائية 
فيحدث التفسخ االجتماعي الذي ينمي الوسائؿ المخرقة لتحقيؽ الرغبات الشخصية الضيقة، فتتولد 

ية و القوى االجتماعلتدمير الذات الذي تسبب في ف بشدة بالتفسخ االجتماعية ميوؿعند الذيف يتأثرو 
ايـ عمى المجتمع وليس عمى الحالة النفسية لمشخص في تفسير المحيطة بالشخص وليذا ركز دوك

 (.2006سموؾ إيذاء الذات )حسف، 
 

 الجتماعية نمائيةالنظرية ال
في ىذه النظرية بأف األعراض المرضية لؤلشخاص المؤذيف ألنفسيـ ترتبط مع  وفيرى الباحث

ف تمؾ األحداث الضاغطة يصاحبيا توتر وتقمب المزاج، مما يولد خمفية ألفعاؿ ضغط الحياة، وأ
سمبية تظير كسموؾ متدفؽ مف استجابات متسمسمة تتمثؿ بارتفاع عاؿ نسبيًا مف عقاب الذات 
المتولد عف الكبح لرغبات الشخص، فتنشأ لدى األشخاص المؤذيف ألنفسيـ عدـ القدرة عمى تمييز 

 عف الخبرات السمبية. الخبرات اإليجابية
فالضغوط لدى المراىقيف التي تسبب إيذاء الذات في أغمب األحياف تنتج مف االختبارات الدراسية 
أو المضايقات التي يتعرضوف ليا مف أصدقائيـ أو مف بعض المشاكؿ األسرية، أو مف بعض 

ياء الحياة إحدى العبلمات المشاكؿ التي يواجيونيا مع أقرانيـ، فيعد التفكير في إيذاء الذات أو إن
الشائعة والدالة عمى اإلصابة باالضطرابات السموكية والذي أصبحت اآلف وثيقة االرتباط بالضغوط 

 (.2008التي يتعرض ليا اإلنساف )سوليفاف، 
( أف إيذاء الذات يأتي بصورة متكاممة فيي تبدأ بمرض نفسي Linehan, 1991أكد لينياف )

ف األشخاص المؤذيف ألنفسيـ غالبًا ما يعانوف مف أمراض نفسية أبرزىا وتنتيي بسموؾ تدميري وأ
االكتئاب واضطرابات شخصية، كما أوضحت بأف األشخاص المؤذيف ألنفسيـ يتصفوف بعدـ 

والشعور المزمف بالنبذ، والغضب واليياج والعبلقات الشخصية المتضاربة، وسوء  االتزاف االنفعالي
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شكبلت بصورة سمبية، وانشطار األفكار االتكالية، وانخفاض في تقدير وحؿ الم التوافؽ االجتماعي
 (.2006الذات، والكآبة والتناوؿ المفرط لمكحوؿ والعقاقير )حسف، 

 
 النظرية المعرفية

سموؾ إيذاء الذات حسب النظرية المعرفية ىو جزء مف التشوىات المعرفية، ويقوـ الفرد بيذا 
ستشارة، أو تعاوف أو أي دعـ مف فرد آخر، فيو سموؾ ذاتي جدًا السموؾ عف اقتناع تاـ ومف دوف ا

ويتصؼ باالستقبللية، وتفسر ىذه النظرية الظواىر النفسية والسموكية المتنوعة باعتمادىا عمى 
التعمـ المعرفي والمعمومات والخبرات التي يمتمكيا الشخص أي أف الطريقة التي يكفر بيا 

 ير والتنوع في النشاطات المختمفةتي تؤدي إلى حدوث التغاألشخاص فيما يخص ذواتيـ ىي ال
 (.2011)حمد، 

 ـورفاقي(Albert Ellis) ألبرت اليسو  (Aroon Beck) آروف بيؾ قد رواد النظرية المعرفيةويعت
أىمية أكثر مف العوامؿ البيولوجية، حيث يظير أثر التعمـ  االعامؿ المعرفي يمعب دورًا ذ ذلؾبأف 

وذلؾ مف حيث التكرار والشكؿ   سموؾ العدواف عمى الذات أو عمى اآلخريفبشكؿ واضح عمى 
والموقؼ التي يظير فيو، وىذا يؤكد أف األفراد الذيف تتعطؿ أجزاء مف أدمغتيـ ألي سبب مف 

 (.2005األسباب يظيروف درجة مف العدواف أكثر مف األفراد العادييف )عدس وتوؽ 
مف االستجابات الوجدانية والسموكية واالضطرابات النفسية وركز أصحاب ىذا االتجاه أف كثيرًا 

 د عف ذاتو وعف المجتمع المحيط بوتعتمد إلى حد كبير عمى المعتقدات الخاطئة التي يكونيا الفر 
 يفسروف بيا المواقؼ التي تواجييـفيـ يجمبوف المشكبلت ألنفسيـ نتيجة لمطريقة التي 

يشعر بيا الفرد ال تسببيا الحوادث بؿ المعتقدات التي يحمميا فاالضطرابات النفسية والسموكية التي 
 (.2001عف تمؾ الحوادث )الرشيدي وآخروف، 

( أف أسباب سموؾ إيذاء الذات ىو الصورة السمبية التي يحمميا الفرد Beak, 1966ويرى بيؾ )
يط بو، فيرتبط واألفكار والمعتقدات السمبية التي يكونيا عف ذاتو وعف المجتمع الخارجي الذي يح

إيذاء الذات بمدى تقييـ الشخص لذاتو وكما يدركيا، فترى ىذه النظرية بأف الشذوذ في السموؾ ناتج 
عف عمميات فكرية غير تكيفية أو سيئة التكيؼ، مع التذكير بأف النظريات المعرفية تركز عمى 

 (.2005المعتقدات وطرائؽ التفكير بوصفيا أسبابًا لمسموؾ الشاذ )صالح، 
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( أف المعرفة عامؿ أساس وسبب رئيس Kelly, 1967ركز عمماء النظرية المعرفية ومنيـ كيمي )
لمختمؼ أنواع السموؾ بما فييا مف سموكيات سمبية غير سوية، ومنيا إيذاء الذات، فمعظـ عمميات 

،  كما ةإيذاء الذات تكوف عمميات مقصودة ومخطط ليا بأسموب معرفي، وطرؽ وأساليب محدد
النظرية إلى فئات عديدة مف األبنية تتعمؽ باألسموب الذي يتمكف الشخص أف يدركو، ويشعر  تشير

حيث اتضح أف األفراد الذيف لدييـ سموكيات تدؿ عمى االضطراب السموكي   بو ويخبر بو اآلخريف
 ت وقصور في عمميات معرفية متعددةوخاصة العدواف عمى الذات أو اآلخريف يكوف لدييـ تشوىا

تعد أوجو التصور ىذه بمثابة انعكاسات لؤلداء الوظيفي العقمي، وعمى الرغـ مف أف العمميات وال 
العقمية منتقاة مثؿ االسترجاع وتجييز المعمومات ترتبط باألداء الوظيفي العقمي، فإف أثرىا قد تـ 

 (.2006كما أنيـ يسيـ في حدوث التوافؽ السموكي )حسف،  ،تحديده منفصبلً 
دراكيـ لمسيطرة عمى وتؤكد النظري ة المعرفية عمى أف تفسير األفراد لؤلحداث التي تقع عمييـ، وا 

تؤثر في سموكيـ  ضاتيـ وما يحممونو مف معتقداتاألمور، ودرايتيـ بكفاية الذات لدييـ، وافترا
 (.2005وانفعاالتيـ التي تظير في استجاباتيـ أو ردود أفعاليـ لممواقؼ التي يكونوف فييا )صالح، 

 
 نظرية التعمـ الجتماعي

أوؿ مف وضع نظرية التعمـ االجتماعي أو ما تعرؼ بالتعمـ مف خبلؿ المبلحظة، أو تقميد النموذج 
لتقميد سموؾ اآلخريف  اً فطري (، حيث اعتقد أف لدى الفرد ميبلً Bandura, 1969ألبرت باندورا )

ف لـ يستمـ أي مكافأة أو تعزيز لذلؾ، وىو مف أشير البا حثيف الذيف وضحوا تجريبيًا األثر حتى وا 
البالغ لمشاىدة النماذج العدوانية عمى مستوى السموؾ العدواني لدى المبلحظ، وكثيرًا جدًا ىي 
السموكيات التي يتعمميا الفرد مف خبلؿ مبلحظتو عند االخريف، والتعمـ بالمبلحظة يحدث عفويًا في 

 (.2010أغمب األحياف؛ فالمبلحظة عممية حتمية )بطرس،
األفراد سموؾ العدواف حسب ما ترى ىذه النظرية عف طريؽ مبلحظة نماذج العدواف عند  يتعمـ

والدييـ، ومدرسييـ، وزمبلئيـ، وفي أفبلـ التمفزيوف، ... وغيرىا، فيحصموف عمى نماذج السموؾ 
ء اآلخريف العدواني التي يقمدونيا أو يحصموف عمى المعمومات التي تمكنيـ مف إيذاء أنفسيـ أو إيذا

 (.2011)حمد، 
وتؤكد ىذه النظرية عمى دور التقميد والمحاكاة في اكتساب السموؾ العدواني، وحسب ىذه النظرية 

 قيففإف التعرض لنماذج عدوانية تؤدي إلى تعمـ السموؾ العدواني ضد الذات واآلخريف عند المراى
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واف التعرض لنماذج عدوانية، كما لئلحباط، فينتج عف زيادة العد الفرد يتعرض كما أشارت إلى أف
أظيرت أف األبناء الذيف يتـ تربيتيـ بواسطة والديف عدوانييف، فإنيـ سيميموف في المستقبؿ إلى 
استخداـ أساليب عدوانية، وأخيرًا فإف التقميد يمعب دورًا ىامًا في نشوء واكتساب السموؾ العدواني 

 .(2011ضد الذات أو اآلخريف )القمش والمعايطة، 
( بيف اكتساب الفرد لمسموؾ وتأديتو لو، فاكتساب الفرد لمسموؾ ال يعني Banduraكما ميز باندورا )

ف تأديتو لسموؾ النموذج يتوقؼ عمى توقعاتو مف نتائج التقميد والسموؾ، فإذا توقع أف  أنو سيؤديو، وا 
تقؿ، أما إذا توقع أف تقميده لسموؾ النموذج سيعود عميو بنتائج سمبية فإف احتماالت تقميده لو س

السموؾ تصبح أكبر، كما أكد عمى أف  ذلؾإيجابية فإف احتمالية تقميده لتقميده سيعود عميو بنتائج 
ىناؾ ثبلثة مصادر يتعمـ منيا الفرد بالمبلحظة ىي التأثير العائمي، وتأثير األقراف، وتأثير النماذج 

 (.2010الرمزية كالتمفزيوف )بطرس، 
ا تنتيؾ المعايير ( يرى بأف سموؾ إيذاء الذات قد يحدث عندمBandura, 1976أف باندورا ) كما

لؤلشخاص، والتي تجعميـ يقمموف مف قيمة ذواتيـ وتكويف أفكار سمبية عنيا وذلؾ  ىالداخمية المثم
فتستيدؼ العقوبة تخفيؼ  مما يؤدي بيـ إلى عقاب الذاتنتيجة ارتكابيـ أخطاء شخصية ممموسة 

فضبًل   النفسي الناجـ عف السموؾ الخاطئ، والتأثير االجتماعي المترتب عمى ذلؾالتوتر واأللـ 
خريف، وتنفيذ عقاب الذات لجمب الراحة، ويطرد فكرة الخوؼ المتسمطة مف عف كسب عطؼ اآل

 (.2013العقوبة المتوقعة، ويكوف ىذا الخوؼ أشد إيبلمًا مف الشعور بالذنب )الشايجي، 
ييدؼ إلى تكويف غطاء وجداني لؤلفعاؿ السمبية ( أف توبيخ الذات Banduraكما أكد باندورا )

لصد األسموب المتشدد مف قبؿ المجتمع، ومف خبلؿ التممؽ واستجداء الشفقة، ومف خبلؿ إدانة 
واحتقار الذات، وإلعادة حالة الطمأنينة، والتخمص مف جو اإلحباط، الذي يقود في أحياف كثيرة إلى 

 (.2006إيذاء لمذات )حسف، 
خريف يخضع لقواعد التعمـ االجتماعي، ( أف السموؾ ضد الذات أو اآلRotter, 1966ويرى روتر )

وال يحتاج إلى أسس أخرى الستيعابو أو تفسيره، وقد افترض أف إمكانية حدوث سموؾ ما أو 
مجموعة مف أنواع السموؾ في موقؼ معيف يعتمد عمى توقعات الفرد أف ىذا السموؾ سوؼ يحقؽ 

فيتأثر الفرد بالسوؾ  فًا ما أو إشباعًا معينًا، وعمى قيمة اإلشباع بالنسبة لو في الموقؼ نفسو،ىد
 (.2011ويرى أنو يحقؽ لو درجة مناسبة مف اإلشباع في موقؼ معيف )حمد،  الذي تعممو
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 اإلحباط -نظرية العدواف
  ة في السموؾ اإلنسانيأصحاب ىذه النظرية ىـ عمماء النفس الذيف ييتموف بالجوانب االجتماعي

(، وروبرا سيرز Miller, 1909وكانوا يعمموف في معيد ييؿ لمعبلقات اإلنسانية وىـ  نيؿ ميمر )
(Sears, 1908( وماورر )Mawrer, 1906( وليونارد دوب ،)Doob, 1884 وجوف دوالرد ،)
(Dollard, 1900حيث عرضت ىذه النظرية أوؿ صورة ليا في كتاب يحمؿ نفس الع ،) نواف عاـ

، حيث تستند ىذه النظرية عمى أف السموؾ العدواني ناتج عف حالة إحباط تعرض ليا الفرد، 1939
ور باإلحباط ناتج مف سموؾ عدواني، وىذا يعني أف العبلقة بيف عيسبقو إحباط، وبالعكس فإف الش

 (.2001اإلحباط والعدواف ىي  عبلقة تبلزمية أو عبلقة سببية )الخالدي، 
( قد يثير لديو دافع Dollard, et al, 1993ض الفرد لئلحباط كما يرى دوالرد وآخروف )إف تعر  

العدواف،  وىو نتيجة حتمية وطبيعية لئلحباط، كما يؤدي اإلحباط غالبًا إلى شكؿ مف أشكاؿ 
عاقة إشباع الرغبات البيولوجية يثير لدى الفرد الشعور باإلحباط كما  العدواف فالشعور بالضيؽ وا 

ي إلى سموؾ عدواني ضد الذات واآلخريف، فالعدواف الناتج عف اإلحباط يأخذ عدة أشكاؿ فقد يؤد
 قد يوجو نحو الذات أحيانًا)سميـ يكوف عدوانًا لفظيًا، أو جسميًا، أو مباشرًا أو غير مباشر أو

2011.) 
الستجابة ( أف السموؾ العدواني ضد الذات ىو اDollard, et al, 1993وتوصؿ دوالرد وزمبلؤه )

 دت شدة العدواف الموجو نحو الذاتالطبيعية لئلحباط، فكمما زاد اإلحباط وتكرر حدوثو ازدا
  اف عمى تحقيؽ ىدؼ ميـ لو )الظاىرفاإلحباط ىو خبرة مؤلمة تنتج عف عدـ مقدرة اإلنس

2004.) 
مطالبو، وقد وأكدت ىذه النظرية أف السموؾ العدواني ال يظير إال عندما يحبط في تحقيؽ حاجاتو و 

يتخذ العدواف مظاىر عديدة كالقمؽ، والبغض والكراىية لمصدر اإلحباط، كما وأف اإلحباط يعتبر 
أعنؼ ما يواجيو الفرد خبلؿ السنوات المبكرة مف حياتو، كما وأف الفشؿ واإلحباط المتكرر يمكف 

النظرية أف  أف ينفس عنو مف خبلؿ السموؾ العدواني ضد الذات واآلخريف، ويرى أصحاب ىذه
الدرجة العالية مف التحفيز والدافعية وعدـ القدرة عمى التوافؽ والتكيؼ لممواقؼ فضبًل عف عدـ 

ى العدواف ضد الذات القدرة عمى الفرار منو سوؼ يؤدي عمى األرجح إلى اإلحباط وبالتالي إل
 (.2011 واآلخريف)حمد
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حو الذات التي كما حدد دوالرد وآخروف لمعبلقة بيف اإلحباط والعدواف الموجو ناألسس النفسية 
(Dollard, et al, 1939:كما يأتي ) 
  يعد كؼ السموؾ العدواني إحباطًا جديدًا يدفع الفرد إلى العدواف نحو ذاتو، إضافة إلى نزعتو

 العدوانية نحو المصدر األصمي.
  قؼ عمى قوة قد يواجو الفرد عدوانو ضد نفسو، وقد يوجو الفرد عدوانو ضد الخارج، كما يتو

عوامؿ الكؼ التي تحوؿ دوف توجيو العدواف إلى أي مف تمؾ الوجيتيف، فإذا كانت عوامؿ 
الكؼ التي تحوؿ دوف توجيو العدواف ضد الذات أضعؼ مف تمؾ التي تحوؿ دوف توجيو 
العدواف ضد الخارج اتخذ العدواف طريقة إلى الذات والعكس صحيح، أما إذا تساوت قوة الكؼ 

دوف توجيو العدواف في تمؾ الوجيتيف، فيصبح احتماؿ توجيو العدواف ضد الذات  التي تحوؿ
أقوى وبخاصة إذا اعتقد الفرد أنو ىو السبب في حدوث اإلحباط والفشؿ الذي يتعرض لو 

 (.2001)الخالدي، 
  تعد االستجابة العدوانية التي يستجيب بيا الفرد نحو ذاتو بمثابة تفريغ لطاقتو النفسية الذي

 (. 2011كونت لديو بسبب تعرضو لئلحباط )عمي، ت
 

 إيذاء الذات والنتحار 8.2.1

ىو ارتباط السموكات االنتحارية بظاىرة إيذاء الذات واعتبرت ظاىرة إيذاء الذات بأنيا سموكيات شبو 
( بأنيا سموكيات شبو انتحارية وىي Merhan, 2006انتحارية، واصطمح عييا بذلؾ فعرفيا )

ية غير المؤذية لمذات التي تظير وتيدؼ إلى اإلصابة الجسدية الخطيرة، ومف بيف سموكيات عمد
(، ودراسة سكندراني Stanley, 2001الدراسات التي عمقت عمى ىذا الموضوع دراسة ستانمي )

(Skandrani, 2008 حيث أفردتا أف سموكات تقطيع الذات المتكررة، ىي سموكات شبو )
النتحار الفعمي ويتماز أفرادىا باالكتئاب الحاد والقمؽ الشديد عف باقي انتحارية، ترفع الخطر إلى ا

 األفراد.
الجية المقابمة ىناؾ مف يعتبر أف إيذاء الذات ما ىو إال سموؾ مضاد لبلنتحار، يبرز مف في 
، ىذا ما برز مف خبلؿ دراسة سيميسوف شدةؽ و ؿ المراحؿ التي يمراف بيما مف ضيخبل
(Simpson, 1980الت )مف  ي أبرزت أف إيذاء الذات فعؿ مضاد لبلنتحار يبرزه الفرد لمحماية
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الشعور بالموت والشعور مف جديد بالحياة، وليخفؼ مف شدة الضغط   التفكؾ الذي كاف يعيشو
 والتوتر وتحرير العواطؼ السمبية، والمحافظة عمى التوازف العاطفي.

 
يذاء الذات 9.2.1  محاولة النتحار وا 

تحار ظاىرة مألوفة بيف المراىقيف مف كبل الجنسيف، حيث تتسـ بانفعاؿ شديد تصحبو محاولة االن
رغبة في إيقاع األذى بالجسـ والتخمص مف الحياة، كما تشبو محاولة االنتحار في شكميا وأسموبيا 

مختمفة في الدوافع واألبعاد والمحتوى، حيث يدرؾ المراىؽ الذي يحاوؿ  ياإيذاء الذات، ولكن
ار بأف الفعؿ اإليذائي لمذات يؤدي إلى الموت، كما أنو لف يوفر متنفسًا لمشاعره أو يوفر لو االنتح

 (.2011المتعة باأللـ )عمي، 
( حيث وصؼ Fafaza, 1988وىناؾ فرؽ بيف إيذاء الذات ومحاولة االنتحار كما وضحيا فافازا )
س بيا ويضع حدًا ليا بينما الفرد الفرد الذي يحاوؿ االنتحار بأنو" يسعى إلنياء المشاعر التي يح

 (.Sutton & Martinson, 2003المؤذي لذاتو يسعى إلى تحسيف المشاعر بداًل مف انيائيا ") 
يذاء Ferreira & Casetroحيث أجرى فيرايرا وكاسيتو ) ( دراسة إليجاد الفروؽ بيف االنتحار وا 

 وف% أما المحاول14لشديدة بنسبة ا الذات، شخصت حالة المؤذيف لذواتيـ بأنيـ مصابيف بالكآبة
% 2%، أما االعتماد عمى الكحوؿ فقد شخص عند المؤذيف لذواتيـ بنسبة 56 فنسبتيـلبلنتحار 

% عند المحاوليف لبلنتحار، وفيما يخص اضطرابات الشخصية، فقد كانت نسبة اإلصابة 9مقابؿ 
محاوليف، والشخصية % عند ال7% مقابؿ 1.3باضطراب الشخصية االعتمادية عند المؤذيف 

% عند المحاوليف لبلنتحار، وأظيرت نتائج الدراسة 4% عند المؤذيف مقابؿ 22اليستيرية بنسبة 
أف المؤذيف لذواتيـ أقؿ تعرضًا لئلصابة باالضطرابات النفسية مف المحاوليف لبلنتحار، حيث يفسر 

يـ، كما ويختمؼ االنتحار عف سبب أقداميـ عمى االنتحار ونفي وجود نية لمموت عند المؤذيف لذوات
المصطمحيف، فيما  ( بيفStengil, 1992مصطمح محاولة االنتحار، فميز العالـ شتنيجؿ )

لمتمييز بيف الذيف يقوموف بقتؿ أنفسيـ والذيف يبقوف أحياء بعد فعؿ انتحاري  فمصطمحاف مستقبل
 (.Sutton & Martinson, 2003واضح )
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 المضطربةالمراىقة المحور الثاني:  2.2

 المقدمة 2.2.1

تمثؿ مرحمة المراىقة إحدى أكثر المراحؿ الحساسة والخاصة ما بيف حياة الطفولة وحياة الرشد 
حياة الشخص سواء  يوتحمؿ المسؤولية، كما أنو يحدث فييا تغيرات كثيرة وسريعة في كافة نواح

ائمة فقد يواجو المراىؽ العديد عمى الصعيد النفسي أـ الجسمي أو العقمي، ونتيجة تمؾ التغيرات الي
مع بر األماف، فإذا لـ يتـ التعامؿ مف المشاكؿ واالضطرابات التي تحتاج إلى توجيو لموصوؿ إلى 

تمؾ المشكبلت البسيطة بشكؿ صحيح فقد تطور معضبلت واضطرابات نفسية يصعب السيطرة 
 عمييا فيما بعد.

 
 مفيـو المراىقة 2.2.2

مرور وعبور وانتقاؿ مف مرحمة الطفولة إلى مرحمة الرشد والرجولة، فيي تعد فترة المراىقة فترة 
والجسد عمى حد سواء، كما أنيا مرحمة اكتشاؼ الذات واآلخريف كما والروح  مرحمة االىتماـ بالذات

أنيا تتخذ ثبلثة أبعاد وىي: البعد البيولوجي )البموغ(، والبعد االجتماعي )الشباب( والبعد النفسي 
قة(، فتبدأ المراىقة بمظاىر البموغ، وتكوف البداية ليست واضحة دائمًا، والنياية تأتي مع تماـ )المراى

النضج االجتماعي دوف تحديد ما قد وصؿ إليو الفرد مف ىذا النضج االجتماعي )معوض 
1971.) 

ىذه  المرحمة التي تتوسط مرحمتي الطفولة والبموغ، وتحدث خبلؿ ( بأنيا2016فعرفيا أبو منديؿ )
المرحمة تغييرات أساسية واضطرابات في جميع جوانب النمو الجسمي والعقمي واالجتماعي، وينتح 
عف كؿ  ىذه التغيرات مشكبلت تحتاج إلى إرشاد وتوجيو مف قبؿ األسرة والمحيطيف، إضافة إلى 

لية في تغيرات في النمو االجتماعي لممراىؽ وعبلقاتو االجتماعية والتي تختمؼ عف صورتيا األو 
مرحمة الطفولة مف الطفؿ المحب لصحبة األىؿ إلى الشاب المستقؿ الذي يرغب في إقامة عبلقات 

 اجتماعية جديدة خارج إطار األسرة.
فعرفيا عمى أنيا فترة مف حياة الفرد تبدأ في نياية طفولتو وتنتيي بداية  (2001) أما فاخر عاقؿ

 (.2011بموغو سف الرشد وىي فترة انتقالية )صالحي، 
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( بأنيا المرحمة التي تبدأ بالنمو اإلنساني بالتقدـ إيجابيًا وبسرعة منذ الوالدة 2011وعرفيا عمي )
وحتى وصوليا لمرحمة البموغ، حيث يمر الفرد بمرحمة الرضاعة، ومف ثـ الطفولة المبكرة 

المتأخرة لتبدأ عامًا، إلى أف يصؿ إلى نياية تمؾ المرحمة  12والمتوسطة والمتأخرة، وتكوف بعمر 
مرحمة البموغ الذي ال تتجاوز عاميف أو ثبلثة مف حياة الفرد، ليدخؿ بعدىا مرحمة المراىقة والتي 

عامًا مف عمره  21تمتد ثماني سنوات لتصؿ إلى اكتماؿ النضج في مرحمة الرشد وعند بموغو عمر 
 الزمني.

سر فييا المراىؽ شرنقة الطفولة ( فقد عرفيا بأنيا الفترة التي يكHurroks, 1962أما ىوركس )
 (.2001ليخرج إلى العالـ الخارجي ليبدأ في التفاعؿ معو واالندماج فيو )الزغبي، 

( فقد عرفيا عمى أنيا فترة تطور يتـ االنتقاؿ فييا مف Bloch, et al, 2002أما بموش وآخروف )
 لي لمشخصية.مرحمة الطفولة إلى مرحمة البموغ، ويحدث فييا إعادة البناء االنفعا

وتتميز مرحمة المراىقة بأنيا مرحمة النمو في الجانبيف الوظيفي والبنائي لمجسـ، حيث الزيادة 
واالكتماؿ في النمو الجسمي، وتكوف ىذه الزيادة في البناء والوظيفة أكبر دومًا مف النقصاف، أي 

والمميز في ىذه المرحمة  أف عوامؿ البناء تكوف أكثر فاعمية مف عوامؿ اليدـ بسبب النمو اإليجاب
 (.1999)الداىري والعبيدي 
( بأنيا مرحمة نشوء كفاءات وممكات عقمية لـ تعرفيا الطفولة )الخوري Piagetوعرفيا بياجية )

1997.) 
( بأنيا مرحمة النمو التي تبدأ مف سف البموغ أي في سف الثالثة عشر 1993ويعرفيا العيسوي ) 

ي حوالي الثامنة عشرة أو العشريف مف العمر، وىي سف النضوج تقريبًا وتنتيي في سف النضج أ
العقمي واالنفعاليػ واالجتماعي وتصؿ إلييا الفتاة بنحو عاميف وىي أوسع وأكثر شمواًل مف البموغ 

 الجنسي ألنيا تتناوؿ كؿ جوانب شخصية المراىؽ.
 

وؾ بشكؿ يسيؿ عمى مط السمفالمراىقة تعتبر مف أشد المراحؿ التطويرية والنمائية المؤثرة عمى ن
(. كما أنيا مرحمة تنقؿ الفرد 2016ف )أبو منديؿ، و أو المعمم وافسواء كاف األب ةالمراقب مبلحظ

مف فترة الطفولة إلى مرحمة الشباب والنضج، فتشمؿ تغيرات كبيرة وسريعة في كافة مجاالت النمو 
 (.2016الجسمي والعقمي والعاطفي واالجتماعي )شامية، 
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ز ىذه المرحمة باالستقبللية واالعتماد عمى النفس، واتخاذ القرارات المصيرية في حياتو وتتحمؿ فتمتا
المسؤولية في تمؾ القرارات، عكس الطفولة التي تعتمد عمى االعتمادية، وتعتبر ىذه المرحمة مف 

منوط بو وال المراحؿ الغامضة في حياة الشخص تتداخؿ فييا األدوار وال يعرؼ فييا المراىؽ دوره ال
مركزه االجتماعي، فتؤدي إلى الصراع والقمؽ الذي ينعكس بشكؿ مباشر عمى حياتيـ وتصرفاتيـ 

 (.2000وأفعاليـ )منسي وآخروف، 
وترجع االضطرابات السموكية بيف المراىقيف إلى البيئة التي يعيشوف فييا، فالسموؾ مكتسب، وتزاد 

 تزاـ باألنظمة والقوانيف، والشتـ شكمة عدـ االلاضطرابات األبناء في عمر المراىقةػ خاصة م
عداده  والتغيب عف المدرسة، والسرقة، كما تعتبر مرحمة المراىقة مرحمة حاسمة في حياة الفرد، وا 

 .لممستقبؿ فالمراىقة مرحمة انتقالية مف الطفولة إلى البموغ
عد والحقوؽ األساسية فاضطراب السموؾ نمط متكرر ومستمر لمسموؾ في ظؿ المراىؽ تنتيؾ القوا

لآلخريف، حيث يظير االضطرابات بالسموكيات العدوانية التي تؤدي إلى فقداف الممتمكات والخداع 
شعاؿ الحرائؽ والعدواف عمى الناس والحيوانات، وتدمير الممتمكات ومخالفة القوانيف  والسرقة، وا 

(John,  Eric, 2015.) 
 

 بالمراىقة فترة أزمة وتوتر واضطرا 2.2.3

، لذلؾ سميت ىذه ، كما يرى عمماء النفس التقميديوفالمراىقة فترة أزمة واضطراب وتوتر بامتياز
( أف المراىقة ىي فترة أزمة واضطراب Hall, 1916الفترة بأزمة المراىقة، ويرى ستانمي ىوؿ )

د جديد رى أف "المراىقة مولكما ي ،وتوتر وقمؽ، فيي أشبو بعاصفة حادة تؤثر سمبًا في المراىؽ،
لسمات اإلنسانية وأقواىا" وىي فترة عواصؼ وتوتر وشدة، تظير فييا إلى الوجود أعمى ا لمفرد 

 (.1994 )شحيمي
( يراىا بأنيا فترة الميبلد النفسي المصحوب بتغيرات جسمية تبرز األنا، Yung, 1967أما يونج )

 بالرغـ مف جيؿ المراىؽ بيا.
اىقة وما يصاحبيا مف تغيرات يمكف تشبيييا بعاصفة ( بأف مرحمة المر 1971ويقوؿ المعوض )

تحمؿ الكثير مف األتربة والرماؿ وبثورة بركاف ىو مزيج مف عوالـ متعددة، يمكف تحميميا إلى أربعة 
 عناصر تتفاعؿ مع بعضيا البعض، وىي عنصر انفعالي، واجتماعي، وجنسي.
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نب النمو، ففييا يحدث تغير في أىداؼ وتتميز فترة المراىقة بأنيا فترة تغير شامؿ في جميع جوا
المراىؽ في مجاالت "النضج االنفعالي العاـ، واالىتماـ بالجنس اآلخر، والنضج االجتماعي العاـ 
والنزوع نحو االستقبلؿ، والنضج العقمي، واختيار المينة، واستخداـ أوقات الفراغ، وفمسفة الحياة 

خصية، ويرتفع مستوى توترىا، بحيث تصبح والتعرؼ عمى الذات، ومف ثـ يضطرب اتزاف الش
 ة بأعضاء األسرة وأصدقاء المدرسةمعرضة لبلنفجارات االنفعالية، وتختؿ عبلقاتيا االجتماعي

فيصبح المراىؽ حساسًا بصفة خاصة لنقد زمبلئو األصغر منو سنًا، مستعدًا ألف يتخذ اتجاىات 
االتجاىات والقيـ والمثؿ العميا وأساليب متطرفة، خجواًل ذا نزعات عدوانية في صراع دائـ بيف 

الحياة المختمفة. لذلؾ فالمراىقة فترة أزمة وتوتر وقمؽ واضطراب كما يراىا كثير مف الباحثيف 
 والدارسيف.

 
 الفرؽ بيف المراىقة والنضج والبموغ 2.2.4

لجنسي أي التدرج نحو النضج البدني، وا Adolescereاشتقت كممة مراىقة مف الفعؿ البلتيني 
واالنفعالي أػما البموغ فيقتصر فقد عمى الجانب العضوي لمنمو والمتمثمة في نضج الوظيفة الجنسية  
وحدده عمماء النفس عمى أنو مرحمة مف مراحؿ النمو الفسيولوجية التي تسبؽ المراىقة )الدسوقي 

2002.) 
يا الطفؿ مف عالـ الطفولة إلى تقع المراىقة بيف الطفولة والرشد، كما أنيا مرحمة نمائية يتحوؿ فيو 

الجسمية والعقمية  –فترات المتميزة باب كمرادفات، فتعني المراىقة المصطمح المراىقة والبموغ والش
واالنفعالية واالجتماعية التي تتـ في فترة العقد المثالي مف العمر، فيطمؽ أحيانًا عمى المراىقيف 

 (.2008مصطمح ما بيف الطفولة وسف البموغ )األشوؿ، 
( يكمف في كوف أف البموغ يعتبر بداية 1993والفرؽ بيف المراىقة والبموغ كما يرى العيسوي )

المرحمة فقط ويشتمؿ فقط عمى جانب واحد مف النمو والمتمثمة في النمو الجنسي، أما المراىقة 
 تشتمؿ عمى العديد مف المتغيرات الجسمية.

دفًا ليا وىو يشكؿ الخطوة األولى مف مراحؿ النضج مف المراىقة وليس مرا ءاً يعتبر البموغ جز و 
الجنسي ولكف المراىقة ال تكتمؿ حتى تكوف قد انتظمت مختمؼ التراكيب البلزمة لعمميات 
اإلخصاب والحمؿ والوضع، فالبموغ يشير لمظير نمائي واحد يتناوؿ الجانب الجنسي، أما المراىقة 
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 النمائية الجسمية، والفسيولوجية يع المظاىريي مصطمح وظيفي حيث يستخدـ لمداللة عمى جمف
 (.2005والعقمية، والنفسية واالجتماعية، واالنفعالية )الينداوي، 

البموغ ىو نضج الغدد التناسمية تنقؿ الطفؿ مف مرحمة الطفولة إلى بدء  أفّ  (1971ويرى معوض ) 
سؿ  لتصؿ إلى مرحمة الرشد النضج، أما المراىقة فتبدأ بنضج الوظائؼ الجنسية والقدرة عمى التنا

شراؼ القوى العقمية عمى تماـ النضج.  وا 
كما أف المراىقة مرحمة انتقالية وحمقة وصؿ بيف الطفولة والرشد، وبموغ مرحمة النضج الجسدي ال 
يعني بموغ النضج العقمي والنفسي واالنفعالي، فالبموغ ىو نضوج الغدد الجنسية، ويقتصر فقط عمى 

واحي النمو الجسدي وىي الناحية الجنسية، بينما المراىقة ىي انتقاؿ الفرد مف ناحية واحدة مف ن
غير ناضج جسميًا، وعقميًا، وانفعاليًا واجتماعيًا إلى إنساف يتدرج نحو النضج ومحاولة شخص 

   (.2010االستقبلؿ واالعتماد عمى الذات )أبو سعد، 
بأنيا العمميات الفطرية الشاممة لنمو الفرد ( Arnwld jeezl, 1956رنولد جيزؿ )عرفو آأما النضج 

ذكر ف( 1998(، أما كابمف )1981وتكوينات تتعدؿ وتتكيؼ عف طريؽ الغدة الوراثية لمفرد )الحافظ 
أف المراىقة عممية نفسية تترافؽ مع البموغ، في حيف تشتمؿ المراىقة عمى مجموعة مف التغيرات 

 يولوجية فيي تشتمؿ عمى مجموعة مف التغيرات.والفس نفسية، واالجتماعية، واالنفعاليةال
( عمى أىمية عدـ الخمط بيف المراىقة وفترة البموغ التي يتـ Hurlock, 1967كما أكدت ىيرلوؾ ) 

 (.1986فييا النضج الجنسي والبموغ يعد فترة مشتركة ) زريؽ، 
الطفولة إلى بدء  ( أف البموغ ىو نضج الغدد التناسمية تنقؿ الطفؿ مف مرحمة1971ويرى معوض )

النضج، أما المراىقة فتبدأ بنضج الوظائؼ الجنسية والقدرة عمى التناسؿ لتصؿ إلى مرحمة الرشد 
شراؼ القوى العقمية عمى تماـ النضج.  وا 

 
 مراحؿ المراىقة2.2.5

تعتبر الفترة الواقعة بيف الطفولة والشباب لما ليا مف تغيرات سريعة بيف فترتيف ومتداخمتيف أيضًا 
  فالذكور يختمفوف عف اإلناث في تحديد الفترة لطبيعة جسـ الذكر الختبلفو عف األنثى )جبلؿ

متى تبدأ وكـ تدـو ومتى تنتيي، إلى  اختمؼ العمماء في تحديد المراحؿ الزمنية لممراىقة(،  ف1971
اكتماؿ النضج تبدأ ما بيف فترة البموغ الجنسي و  أنيـ اتفقوا عمى أف فترة المراىقة ىي الفترة التي
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وبعض العمماء اعتبر أف التحديد يختمؼ مف مكاف آلخر وذلؾ ألثر المناخ، حيث   الجسدي،
(، وذكر 1986أجريت دراسة ترماف وتبيف أف ىناؾ عوامؿ كثيرة في سرعة نمو الفرد )زريؽ، 

ى النضج ( أف بداية المراىقة تتحدد بالبموغ الجنسي بينما تتحدد نيايتيا بالوصوؿ إل1990زىراف )
في ظاىرة النمو المختمفة، عممًا بأنو ال ينتقؿ المراىؽ فجأة إلى المراىقة وال يصبح الفتى بيف يـو 
مراىقًا مكتمؿ النمو وأف االنتقاؿ تدريجيًا وعمى فترة طويمة فبل يمكف اإلشارة إلى أياـ أو أسابيع 

عمى السرعة الضرورية في النمو  الكتماؿ نمو الفرد فالمراىقة ال يمكف تحديدىا بدقة ألنيا تعتمد
الجسمي وىي متفاوتة بينما أف عممية النمو السيكولوجي ليست غير محددة فحسب إنما غامضة 

بتحديد ثبلث مراحؿ أساسية لمرحمة المرحمة، حيث أف  قاموا إال أف الباحثيف   (؛1981)الحافظ، 
 ي كما يمي:كؿ مرحمة تختمؼ بخصائصيا ومميزاتيا في النمو عف األخرى، وى

سنة(، حيث تتميز ىذه المرحمة 16 -12تبدأ في الفترة ما بيف ) مرحمة المراىقة المبكرة: .1
بمجموعة مف التحوالت، وتسبب تقمبات عديدة وعنيفة، وتكوف مصحوبة بتغيرات في مظاىر 
الجسـ ووظائفو، وتؤدي إلى فقداف الشعور بالتوازف، حيث يتصؼ سموؾ المراىؽ بالسعي نحو 

 .(1982)القذافي،  قبلؿ والرغبة في التخمص مف القيود والسيطرةاالست
سنة( حيث يشعر المراىؽ خبلليا  17 -15تبدأ ىذه المرحمة مف ) مرحمة المراىقة الوسطى: .2

باليدوء والسكينة، زيادة القدرة عمى التوافؽ، كما يميؿ إلى إقامة عبلقات اجتماعية مع اآلخريف 
(، والتي تقابميا 1994)معوض،  مف االعتماد عمى اآلخريف وتتميز باالستقبللية والتخمص

( سنة، وتكوف مرحمة االنتقاؿ مف 16-15المرحمة الثانوية ويتراوح عمر المراىؽ فيما بيف )
اإلعدادية إلى الثانوية بظيور مراحؿ النضج واالستقبلؿ، فالمراىقة الوسطى ىي قبؿ مرحمة 

، حيث تتصؼ ىذه ةة لمرحمة المراىقة بصفة عامالمراىقة وفييا تنضج كؿ المظاىر المميز 
قامة عبلقات متبادلة مع  المرحمة بالشعور باليدوء والسكينةػ وزيادة القدرة عمى العمؿ وا 

لنمو اآلخريف، وعمى إيجاد نوع مف التوازف مع العالـ ومف أىـ سمات ىذه المرحمة تطور ا
 (.1995  زىرافاالجتماعي بشكؿ ممفت لمنظر)

سنة(، ويطمؽ عمييا مرحمة الشباب  21-18تمتد ىذه المرحمة مف ) اىقة المتأخرة:مرحمة المر  .3
حيث تتميز بالتوازف واتخاذ القرارات، ويتميز المراىؽ بالقوة والشعور باالستقبللية ووضوح 

 (.2001اليوية وااللتزاـ واالستقرار في اتخاذ القرارات )الزغبي، 
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 أشكاؿ المراىقة: 2.2.6

ؿ لممراىقة تختمؼ باختبلؼ الظروؼ األسرية، والبيئية، والشخصية المؤثرة في ىناؾ عدة أشكا
 ( أنواع المراىقة وتشمؿ:2006سموؾ المراىؽ، حيث بيف العيسوي )

 :أي الخالية مف المشكبلت والصعوبات، وتتميز باليدوء  مراىقة سوية متكيفة ومتوافقة
  اإلسراؼ في التخيؿ وأحبلـ اليقظةوعدـ واالتزاف االنفعالي، والعبلقة الجيدة مع اآلخريف، 
 يكوف فييا المراىؽ مدركًا لذاتو متحمبًل لمسئولياتو.

 :يميؿ المراىؽ لمعزلة واالنطواء والسمبية واالنسحاب مف المجتمع، والشعور  مراىقة انسحابية
 بالخجؿ، والتردد، ويسرؼ في أحبلـ اليقظة، مما يوصمو إلى أوىاـ وخياالت مرضية، ويتميز

 كذلؾ باالنسحاب مف األنشطة الرياضية االجتماعية.
 :بالعنؼ والعدواف تجاه ذاتو واآلخريف، والتمرد عمى   المراىؽ يتسـ مراىقة عدائية

 سمطة األسرة.
 :وىي انحراؼ المراىؽ عف أنماط السموؾ السوي، واالتجاه نحو حالة البلسواء  مراىقة منحرفة

ة، واإلدماف، واالنحراؼ الخمقي، ولمرفاؽ دور بارز في والميؿ لبلنحراؼ والجريمة مثؿ السرق
 ىذا النوع مف المراىقة.

 

 مظاىر النمو في مرحمة المراىقة 2.2.7

تتصؼ مرحمة المراىقة بعدة تغيرات وتحوالت تمس كؿ الجوانب، فتتمثؿ ىذه التغيرات بالفيزيولوجية 
 ويتميز كؿ مظير بما يمي: والجسمية، والجنسية، واالنفعالية، والعقمية، واالجتماعية،

  بعاد الخارجية لممراىؽ مثؿ الطوؿأي التغيرات في األ النمو الفيزيولوجي) الجسمي(: .1
والوزف، وغبلظة العضبلت، وصبلبة العظاـ، واتساع الكتفيف، وبروز المحية والشعر  والعرض

  المراىؽثير غير مباشر عمى شخصية في المناطقة الجنسية، وغيرىا، وليذه التغيرات تأ
فجسمو وعقمو وانفعاالتو تتأثر ببعضيا البعض، كما تتسارع وتيرة النمو فنجد زيادة مفاجئة في 
قامتو ووزنو، كما نبلحظ زواؿ مبلمحو الطفولية، وذلؾ بنمو عضبلتو، واتساع كتفيو وتسارع 

 يةات الغدد الصماء كالغدة النخامفي نمو الجنح واألطراؼ، وىناؾ زيادة في نشاط إفراز 
 (.2007والكظرية، والغدد التناسمية )العذاري، 
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ىناؾ جانب مف التغيرات الجسمية التي تختص بيا المراىقة حيث توجد  النمو الجنسي: .2
تغيرات أخرى مرتبطة بتطور الخبليا التناسمية، ومف بيف العبلمات المميزة لو فتكوف عند 

بداية الدورة الشيرية وتكوف في حوالي اإلناث بنمو حجـ الثدييف، وانتشار الشعر عمى الجسـ، و 
سف الثانية عشرة تقريبًا، ونعومة الصوت ورقتو، أما عند الذكور فتكوف بازدياد حجـ 
الخصيتيف، وانتشار الشعر عمى الجسـ، ويبدأ باالحتبلـ في حوالي الرابعة عشرة تقريبًا، 

 (.2005وتضخـ نبرة الصوت )العمرية 
و االنفعالي بتطور نمو المراىؽ، فيتحوؿ االنفعاؿ لديو مف انفعاؿ يتأثر النم النمو النفعالي: .3

بسيط إلى انفعاؿ معقد، وتكوف انفعاالت الطفولة مثيراتيا محسوسة بينما تكوف في المراىقة 
مادية ومعنوية، أو مادية ومعنوية في نفس الوقت، كما أف االنفعاالت بمرحمة الطفولة قمية 

داية المرحمة، حيث يبلحظ كثيرة ومتشبعة وحادة، وخاصة في ب ومحدودة بينمنا في المراىقة
عدـ وجود االتزاف االنفعالي، والثورة ألبسط المواقؼ، والعجز عف التحكـ فييا مثؿ البكاء 

يعتني بذاتو البدنية  وىـ انفعاؿ ليذه المرحمة، فيأانفعاؿ حب الذات كوالصراخ، كما يبرز 
 (.2008اآلخريف )المقرف،  والتحمي بالصفات التي تجذب انتباه

تعد مرحمة المراىقة مرحمة نضج، فينعكس عمى نمو المراىؽ االجتماعي  النمو الجتماعي: .4
فيبدو فردًا يرغب في أخذ مكانو في المجتمع، وبالتالي يتوقع مف المجتمع أف يقبمو كرجؿ أو 

إلى التكيؼ الجيد وتكويف  امرأة، وليذا كمما كانت البيئة االجتماعية مناسبة، كمما أدى بالمراىؽ
عبلقات اجتماعية جيدة، وتزداد أىمية العبلقات االجتماعية عند المراىؽ كونيا تؤثر بشكؿ 
جيد في حياتو وسموكاتو بشكؿ عاـ، حيث أظيرت الدراسات أف التنشئة االجتماعية يكوف ليا 

 (.2001، أثر كبير في مرحمة المراىقة، حيث يتـ اكتساب المعايير والقيـ )الزغبي
تأتي أىمية النمو العقمي في مرحمة المراىقة في تكويف شخصية المراىؽ، وتكيفو  النمو العقمي: .5

االجتماعي وينمو الذكاء لديو، أي القدرة العقمية الفطرية المعرفية العامة نموًا مطردًا حتى 
االضطراب النفسي  الثانية عشر مف العمر، ثـ يتغير قميبًل في أوائؿ فترة المراىقة نظرًا لحالة

 ح في فترة المراىقة )سكيؾضؿ واالسائدة في ىذه المرحمة، كما تظير لديو الفروؽ الفردية بشك
2018.) 
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 خصائص المراىقيف2.2.8

 إلى النضج والرجولة ىناؾ عدة خصائص يتميز فييا المراىؽ أثناء انتقالو مف مرحمة الطفولة
ونفسية، وجنسية وعقمية وانفعالية، واجتماعية، ويعتمد  وتكوف ىذه التحوالت بيولوجية وفيزيولوجية،

نمو الفرد إلى مجموعة مف العوامؿ األساسية وىي: الوراثة، والتكويف العضوي والغذاء والبيئة 
والمجتمع، والثقافة فيذه العوامؿ تتحكـ في المراىقة بشكؿ مف األشكاؿ، وىذه الخصائص كما يمي 

 (:1998)أبو جادو، 
 الجسدي حيث تنشط فيو الغدة النخاميةػ وتبدأ بإفراز ىرمونات الجنس، وتفرز  خصائص النمو

الغدة الفوؽ كموية ىرمونات لتنشيط عممية النمو، وتنمو الغدد الجنسية بسرعةػ وتظير الصفات 
الجنسية الثانوية بشكؿ واضح، ويحدث ىناؾ تبايف في النمو بيف الذكور واإلناث وتكوف قدرة 

 حمؿ ضعيفة.المراىؽ عمى الت
  ف عمى إدراؾ المفاىيـ المجردة المعرفي )العقمي(: يكوف المراىقوف في ىذه المرحمة قادريالنمو

واألخبلقية، ويستطيع طالب ىذه المرحمة أف يبقى متنبيًا لفترة طويمة نسبيًا إال أف بعضيـ 
 يميموف إلى أحبلـ اليقظة.

  ال يسيؿ التنبؤ  يفي ىذه المرحمة مزاجيف فاالنفعالي )النفسي( يكوف المراىقو خصائص النمو
في ىذه المرحمة إلى التصرؼ العاطفي  مجأ المراىقوفبانفعاالتيـ، بسبب التغيرات الجسمية، ي

المتطرؼ بشكؿ ممحوظ مف أجؿ تغطية الشعور بالنقص، ويعد الغضب قضية عادية في ىذا 
النفسي، والتعب الناجـ عف  السف بسبب مزيج مف العوامؿ البيولوجية غير المتزنة واالضطراب

 مشكبلت النمو واألكؿ.
  االجتماعي طابع التأثر بالجماعة  خصائص النمو االجتماعي: يغمب عميو السموؾ 

واإلعجاب بالبارزيف فييا وتقميدىـ، وتصبح جماعة الرفاؽ مصدر القوانيف السموكية، ويشيع 
 تكوف آراء اآلخريف ميمة جدًا ليـبيف المراىقيف ظاىرة استخداـ لغة خاصة بجماعة الرفاؽ، و 

فتشتد فييا المشاجرات والصداقاتػ ويبلحظ أف اإلناث متفوقات اجتماعيًا عمى الذكور في ىذه 
 المرحمة.  
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 اإلعتداء الجنسيالمحور الثالث:  2.3

مف القرف الواحد  اتخذت الجريمة الجنسية مكانة واسعة في وسائؿ اإلعبلـ في السنوات األخيرة
في أوساط المختصيف والعامة مف الناس، حيث  اً ، حيث بدأت تتوسع وتثير صدى كبير روفوالعش
وحتى قبمو بأنو سموؾ فردي  (Freud, 1905)فرويدؼ االعتداء الجنسي لفترة طويمة بداية مع عرّ 

المجتمعات عمى اختبلؼ  ؼقترف برفض وعقاب قاس مف طر اناجـ عف بنية نفسية شاذة، ف
 والتشريعات القانونية. الثقافات والديانات

ذلؾ لما يخمفو مف آثار  ؛عتداءات التي يتعرض ليا المراىؽفاالعتداء الجنسي مف أخطر أنواع اال
خطيرة، فيؤثر عمى صورة المراىؽ لذاتو وتقديره ليا كما يحدد تصوراتو لمراشديف وألدوارىـ 

طرابات نفسية لمختمؼ االجتماعية عمى المدى القريب، أما عمى المدى البعيد فقد يسبب اض
االنحرافات بما فييا الجنسية خاصة إذا لـ يستفد مف متابعة نفسية تساعده عمى تجاوز صدمة 

 (.2017االعتداء الجنسي )ابف تونس، 
فاالعتداء جريمة منتشرة في كافة أنحاء العالـ، كما أنيا ظيرت في المجتمعات العربية بشكؿ كبير 

المراىؽ جنسيًا ومف رغبة الطرؼ اآلخر، فيشمؿ الممس أو الكبلـ أو واالعتداء ىو محاولة استثارة 
التحرش الجنسي، وعادة يكوف مف رجؿ في موضع القوة بالنسبة لمفتاة أو المراىقة، أو المحادثات 
التمفونية، أو المجامبلت غير البريئة، كما يحدث االعتداء بيف المدرس وطالبتو، أو الطبيب 

 (. 2009موسى، والممرضة أو المريضة )
 
 مفيـو العتداء الجنسي 1.2.3

مراىقًا، ويشمؿ و بالغًا و ىو استخداـ الفرد لشخص آخر إلشباع رغباتو الجنسية سواء كاف طفبًل أ
تعريض تمؾ الفرد ألي نشاط أو سموؾ جنسي وتضمف مبلمستو أو حممو عمى ذلؾ )ابف تونس 

2017.) 
، ومبلمسة بيف المراىؽ والراشد، وتصدر عف قصد ( فيعرفو أنو احتكاؾ مباشر2008أما حسيف )

 المعتدي نحو المراىؽ، فيما يستخدـ المراىؽ إلحداث االستثارة الجنسية لدى المعتدي.
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( عمى أنو االتصاؿ الجنسي بالمراىؽ مف قبؿ البالغ ويكوف فيو 2008ويعرفو مكي وعجـ )
يف وغير واعيف لطبيعة العبلقة الخاصة استخداـ لمقوة والسيطرة وىو دخوؿ بالغيف بأوالد غير ناضج

 جدًا وماىيتيا، كما أنيـ ال يستطيعوف إعطاء موافقتيـ لتمؾ العبلقة.
( بأنو إشباع جنسي عف طريؽ مراىؽ الذي ينطوي عمى أي سموؾ جنسي إف 2014)فو عتيقة وتعر 

 المراىؽ جماعة فتكوف عادة بإقحاـ كاف مف أجؿ اإلشباع أو المتاجرة بعرضو مف طرؼ فرد أو
 .بعبلقة حميمية

( استخداـ الفرد المعتدى عميو مف طرؽ مراىؽ أو راشد مف أجؿ إشباع 2016وتعرفو بزراوي )
 رغبات جنسية مف شأنيا تعريض ىذا الفرد ألي سموؾ أو نشاط جنسي.

عمى أنو استخداـ ( 2017ويحياوي )( 2009ويعرفو المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات )
فؿ إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراىؽ، ويطمؽ عميو أيضًا التحرش الجنسي عمى كؿ إثارة الط

رية، أو غير يتعرض ليا الطفؿ بقصد وذلؾ بتعرضو لممشاىد الفاضحة أو الصور الجنسية أو العا
أو جعؿ المراىؽ يممس األعضاء ف تحسس األعضاء الجنسية لممراىؽ قد يكو و ذلؾ مف مثيرات 

الطبيعي  الجنسي المباشر في صوره المعروفةفضبًل عف االعتداء  ية لرجؿ بالغ أو امرأة بالغةالجنس
 منيا والشاذ.

القانوف الفرنسي فقد عرفو عمى أنو فعؿ يتـ تحت التيديد أو اإلكراه مف فرد صاحب قوة وفي 
نوعًا مف  وسمطو وىو التحرش المفظي أما فيما يتعمؽ بأي صورة مف اإليذاء الجسدي فيعتبره

 (.2014االعتداء الجنسي )عبد اهلل، 
، عندما يكوف ىذا السموؾ غير مرغوب بو أو عنيؼ  ويشمؿ التحرش الجنسي سموكًا ذا طابع

مرفوض مف الشخص الموجو إليو، حيث يؤدي إلى خمؽ جو مف المعاداة أو الترىيب، فيؤثر 
ًا بشكؿ آخر عمى فرص عمؿ ذلؾ بصورة غير مقبولة عمى أداء عمؿ المتحرش بو، كما يؤثر سمب

الشخص، كما أنو نوع خاص مف التحرش التمييزي ويتألؼ مف أعماؿ أو كممات أو مفاتحات 
 (.Henkle, 2008جنسية غير مرغوب فييا، أو سموؾ آخر ذا طابع جنسي )

( بأنو سموؾ غير مرغوب يتـ بدوف موافقة المعتدى عميو ويشمؿ الممس 2008بينما عرفو خفاجي )
االتصاؿ الجسدي، أو طمب خدمة جنسية، أو تعميقًا شفييًا جنسيًا أو عرض صور جنسية أو  أو

 أي تصرؼ آخر شفيي، غير مرغوب فيو ويحمؿ طبيعة جنسية.
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( بأنو نوع مف االنتياؾ البدني لممرأة، فيو خدش لحيائيا، خاصة 2009وعرفو عاشور وآخروف )
ضوابط لمتعامؿ مع جسد المرأة، مشيرة إلى اف  في مجتمعاتنا العربية واإلسبلمية التي تضع
 (.2011)الربيع،  األلفاظ اإلباحية مف خبلؿ التحرش ال يكوف بالممس فقط، فيناؾ تحرش 

( التحرش الجنسي بأنو سموؾ ذو نزعة جنسية ال يكوف مستحبًا وال يطمب 2010) فعرفو شبلال أما
ير متبادلة، وقد يكوف ىذا التحرش جسديا أو مرفوضة وغ كما أنو يمثؿ أفعاالً  وال يمقى تجاوباً 

لعنؼ كبلميًا أو خطيًا أو مادة صورية خميعة، فيو يغطي حقائؽ مختمفة ويمثؿ شكبًل مف أشكاؿ ا
 (.2013)مصطفى،   التي تترجـ في صور متنوعة

انتياكات بسيطة إلى مضايقات  ( بأنو جميع األقواؿ واألفعاؿ التي تحمؿ2012ويعرفو الطيار )
فتشمؿ التمميحات المفظية والتصريحات القولية واألفعاؿ كالممس، والتعريض كالصور  يدةشد

والمقاطع والنكات والقصص الجنسية، ويختمؼ التحرش الجنسي عف اإليذاء واالعتداء الجنسي 
 الذي يقصد بو المواقعة كاالغتصاب والزنا والمواط.

طبيعة جنسية مرتبط بالخوؼ الذي يستمد أي سموؾ عدواني ذو  :بأنو (1975، الفقيو)وعرفو  
أساسو مف استغبلؿ األفراد وعبلقتو بالسمطة واإلحساس بالعجز أماـ سمطة المتحرش )صقر، 

2009.) 
ومف المفاىيـ الجديدة المتعمقة بالتحرش الجنسي ألفاظ جديدة عمى الثقافة العربية، فعرفت مف قبؿ 

 (.2009، عاشور وآخروف) االغتصابالغزؿ والمعاكسة، والمراودة، وىتؾ العرض، و 
واالعتداء الجنسي عمى المراىؽ ىو استخداـ المراىؽ إلشباع الرغبات الجنسية لمبالغ، ويشمؿ 
تعريؼ المراىؽ ألي نشاط جنسي أو سموؾ جنسي، ويتضمف غالبًا التحرش الجنسي بالمراىؽ مف 

 جنسي عمى المراىؽ المجامعةداء القبيؿ مبلمسة المتحرش جنسيًا، ومف األشكاؿ األخرى لبلعت
 مواقع اإلباحية )شويش، وعبد الحيوبغاء األطفاؿ، واالستغبلؿ الجنسي عبر الصور الخبلعية وال

2007.) 
وتعرؼ اإلساءة الجنسية عمى أنيا استخداـ المراىؽ إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ، ويشمؿ تعريض 

سة المعتدي جنسيًا أو حتى تعريضو المراىؽ ألي نشاط جنسي كمبلمستو أو حممو عمى مبلم
 (.2004ألفبلـ إباحية )قاروني، 

واالغتصاب ىو القياـ بفعؿ الجماع الجنسي مع أنثى والتي ىي غير زوجتو، وبالرغـ عف إرادتيا 
وموافقتيا، وسواء غمبت إرادتيا بالقوة أو بالعقاقير أو المسكرات، أو أنيا سبب نقص في العقؿ فإنيا 
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ى ممارسة الحكـ العقبلني، او عندما تكوف األنثى دوف سف األىمية المقرر لمتمتع لـ تكف قارة عم
 (.2007بالموافقة )شويش وعبد الحي، 

 
 أشكاؿ التحرش الجنسي 2.2.3

السكاف في تطبيؽ  درجة التزاـلؾ حسب المجتمع وثقافتو، وحسب لمتحرش، وذ ةىناؾ أشكاؿ متنوع
ف التحرش عدة أشكاؿ مف األشكاؿ المعروفة، وقد يكوف القانوف وعوامؿ أخرى كثيرة، وقد يتضم

 (:2016)عبد الفضيؿ وآخروف،  اً واحد شكبلً 
 :يقوـ المتحرش أو المعتدي باستخداـ يديو أو أصابعو بالممس، أو االحتكاؾ بجسـ  الممس

 األنثى كما يشمؿ كؿ إشارة باليديف تحمؿ إشارات جنسية تجاه شخص ما.
 حيث يقوـ الفرد المتحرش بالصراخ أو اليمس بكممات في أذف  لعيف:بالبذاءات واإليحاءات وا

الفتاة يتحرش بيا بكممات بذيئة أو يتعمد أف يمقي أماميا نكت بذيئة، كما يعمؿ عمى إصدار 
المتحرش أي أصوات ذات إيحاءات جنسية، كما يقوـ المتحرش بالتحديث بشكؿ مقصود في 

قمة األدب، حيث يكوف التركيز عمى أجزاء  ًا مفر وجو الفتاة ويتحرش بيا بنظرات تحمؿ قد
 معينة مثيرة في جسـ الفتاة التي ينظر إلييا.

 :حيث يقوـ المتحرش بتتبع الفتاة التي يتحرش بيا، ويمشي خمفيا، ويشعرىا  بالمالحقة والتتبع
يا بمراقبتو وتتبعو ليا أينما ذىبت، كما يقوـ بانتظار الفتاة أماـ بيتيا أو أماـ محؿ عمم

 وقعيا في شراكو.بيا بشكؿ متكرر ظنًا منو أنو سي والتحرش
 :يقوـ المتحرش باالتصاؿ بالفتاة التي يريد التحرش بيا سواء بقصد  المكالمات الياتفية

ب عميو الجانب اآلخر صوت فتاة ياالتصاؿ أو االتصاؿ بأي رقـ بشكؿ عشوائي حتى يج
قد يسمعيا ىو بنفسو آىات وأصوات بيا  مف فيمـ جنسي أو اً فيقوـ بإسماع الفتاة أصوات
 إيحاءات جنسية إلغوائيا.

 :يقـو المتحرش بتعرية نفسو أو تعرية جزء مف جسمو بقصد التأثير في نفسية الفتاة التي  التعري
 يتحرش بيا، وىو فعؿ في منتيى القذارة والبذاءة.

 :صيغة الدعوة أو ويكوف ذلؾ بطمب مباشر ب التصريح بالرغبة في ممارسة الجنس مباشرة
البدء في الحديث عف الخياالت الجنسية، ومف ثـ التعمؽ شيئًا فشيئًا وصواًل إلى التصريح 
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بالمداعبة حيث يبدأ بطمب رقـ الياتؼ المحموؿ ومف ثـ دعوة الفتاة لمعشاء وفييا يعود 
يا بالتحرش بيا واليمس في أذني أأكثر ويصبح ىو أكثر جراءة، ويبد المتحرش الفتاة عميو

 يث بو تمميحات جنسية مثيرة.دبح
 :أي يقوـ المتحرش بعمؿ تعبيرات في الوجو، مثؿ المحس بالمساف بطريقة معينة  تعبيرات الوجو

أو الغمز بالعيف أو فتح الفـ بشكؿ يوصؿ الرسالة لمطرؼ اآلخر بإعجاب المتحرش الشديد بيا 
 ورغبتو في مضاجعتيا.

 :بالتدخؿ بشفافية في خصوصيات الفتاة يقوـ بالتحرش بياحيث يقوـ المتحرش  الىتماـ الزائد 
فيقوـ بالتواصؿ معيا عمى غير رغبتيا، ويمح في التقرب منيا وفي مبلصقة األماكف التي 

ى  .دائيا ىدايا ثمينة بدوف وجود داع  يجمس فييا وا 
 :تي يرسؿ المتحرش صور جنسية مف جياز الكمبيوتر الخاص بو إلى الفتاة ال الصور الجنسية

 يتحرش بيا عبر االنترنت، أو عمى حسابيا الشخصي في إحدى شبكات التواصؿ االجتماعي.
 :يعتبر مف أقذر ما يكوف فيو مجموعة مف الجرائـ مجتمعة  التحرش العنيؼ أو الغتصاب

 ريتيا قيرًا وتقبيميا غصبًا عنياحيث يقوـ المتحرش باغتصاب الفتاة التي يتحرش بيا فيقوـ بتع
 لجنس معيا قيرًا وبالتعذيب.وممارسة ا

 :نية حيث ظير في عيد مف وىو نوع ظير في ببلدنا وكاف أوؿ ظيوره عبل التحرش الجماعي
األعياد، قاـ مجموعة مف المراىقيف بالتحرش بعدد مف المراىقات في شارع رئيسي في صباح 

 يـو العيد.
 .التحرش في الشوارع العامة ووسائؿ المواصبلت 

كت النظرات والنو  التصفير والغمزتشمؿ ( عدة أشكاؿ لمتحرش الجنسي 2017س )كما أورد ابف تون
الكبلـ اإلباحي و  ات والتمميحات ذات الطابع الجنسيالمداعبات الكبلمية والتعميقكذلؾ  الجنسية

لمس المناطؽ او  دؼ المعاكسة أو عف طريؽ االنترنتمكالمات ىاتفية بيكذلؾ  القذر والمحرج
ظيار او  لمس المناطؽ الخاصة لدى المعتدي عمىاو تحريضة  ىؽالحساسة لدى المرا كشؼ وا 

ألغراض  وتقبيمو  وحضناو  صور أو أفبلـ إباحية ومناظر مخمةل وتعريضاو لتناسمية عضاء اا
 جنسية.

كإصدار  تحرش جنسي لفظيصنفيف ( أشكاؿ التحرش الجنسي إلى 2008بينما صنؼ عبيد )
الفحشاء أو ألفاظ واصفة بطريقة مبتذلة ومسيئة ألعضاء  أقواؿ فاحشة أو ألفاظ تدعو لممارسة
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كاالحتكاؾ الجسدي والمداعبة الجنسية بالممس  تحرش جنسي بالممسو  جنسية لمطرؼ المفعوؿ بو
 باستخداـ اليد أو الجسـ كمو ضد أماكف حساسة وجنسية بالطرؼ المرتكب ضده الفعؿ.

 رش إلى قسميف وىما:أشكاؿ التح( 2017)دحماني،و( 2013كشيؾ، وقد قسـ )
في أي مكاف عاـ، وفي أي دولة عربية، يتـ  اً مف أكثر األنواع انتشار يعتبر  التحرش المفظي: .1

ويشمؿ تعميقات ودعابات، وحركات، أصوات أو اقتراحات التعامؿ معو كمزاج أو مديح فقط،
ت جنسية، وىمسات بطريقة خادشة لمحياء مع إصدار أصوات جنسية، والسؤاؿ عف التخيبل

الجنسية أو التفصيبلت الجنسية، وأيضًا إصدار تعميقات جنسية حوؿ مبلبس الجسـ أو شكؿ 
 .كما يتضمف التعميقات عمى المظير أو الدعابات ذات الطابع الجنسي أحدىـ

ويشمؿ عرض صور جنسية، ورسائؿ البريد االلكتروني والمواد ذات  التحرش غير المفظي: .2
 خر كاالقتراب منو أكثر مف البلـزد والمساحة الجسدية لآلالحدو  ىخطتالطبيعة الجنسية، ت

جباره عمى التمفظ بألفاظ فاضحة، والقياـ بحركات جنسية بواسطة اليد أو الجسد، والمداعبة أو  وا 
يقوـ المتحرش بالتحديؽ بطريقة غير الئقة مف خبلؿ التركيز بشكؿ واضح عمى اواف  المبلطفة

 .لقياـ بتعابير تحمؿ إيحاءات جنسية بوجيوأماكف معينة مف جسد المرأة أو ا
 ( تصنيؼ اخر2017كما اضاؼ )دحماني 

وىو الممس غير المرغوب فيو، قد يكوف عمى شكؿ مبلطفة خفيفة مف  التحرش الجسدي: .3
خبلؿ وضع اليد عمى جسد المرأة أو الممس األكثر عدائية مف خبلؿ مبلمسة مناطؽ 

 داء واالغتصاب.محددة، وفي نياية األمر يصؿ إلى االعت
 شوقيأحد الشروط التالية ) وتصبح السموكيات المفظية وغير المفظية تحرشًا في ظؿ وجود

2004:) 
نسية ال اعدـ الترحيب بيا مف قبؿ المعتدى عميو ألف الترحيب بيا يعني أننا إزاء عبلقة روم .1

 تندرج تحت فئة التحرش الجنسي.
 رطًا الستمرار عمالة الشخص.يجب الخضوع لتمؾ األفعاؿ صراحة أو ضمنًا ش .2
ؿ عمى ميزة في العمؿ أو تجنب افتعاؿ صعوبات تعوؽ صو التجاوب مع تمؾ األفعاؿ شرط لمح .3

الوضع الميني لممعتدى عميو ومف ىنا يطمؽ عمى ىذا النوع مف التحرش تمنع تطور أو 
 التقايضي.

 الحاؿ. يسبب التحرش األذى لممتحرش بو وييدد استقراره في العمؿ وشعوره بحسف .4
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 العتداء الجنسي وفؽ صعوبتيا: مستويات 3.2.3

( صعوبة االعتداء الجنسي ودرجاتو كما 2009أورد المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات )
 يأتي:

  االغتصاب: فرض عممية جنسية كاممة، قد تتـ مف خبلؿ استعماؿ القوة أو بإغراءات عف
 طريؽ المعب.

 طمب منو مبلمسة األعضاء الجنسية الألعضاء التناسمية لممراىؽ، أو أعماؿ مشينة: كمبلمسة ا
 لؤلكبر منو سنًا أو األقوى منو جسدًا.

 .مشاىدة: كشؼ المراىؽ عمى أفبلـ، ومواقع، صور أو أجواء جنسية 
 .مداعبات: كالغمر والنظرات والنكت الجنسية 

 
 يفية حدوث العتداء الجنسيك 4.2.3

راىقيف عف طريؽ شخص بالغ يعرفونو ولديو سمطة عمييـ، وغالبًا ما يجعؿ تتـ اإلساءة الجنسية لمم
المسيء لممراىؽ يتعمؽ بو عف طريؽ الرشوة أو حيؿ إلجبار المراىؽ عمى االشتراؾ في العممية 
الجنسية، فيناؾ خمسة أطوار متدرجة لعممية التورط بيف المراىؽ ومف يقوـ بانتياكو، وىذه األطوار 

اط، وطور التفاعؿ الجنس، وطور الكشؼ أو اإلظيار، وطور السرية أو الكتماف ىي: طور االرتب
 (.2017في األخير طور القمع )يحياوي، 

ففي الطور األوؿ يقوـ الفرد الذي ينتيؾ المراىؽ باالقتراب منو أواًل ثـ بعد ذلؾ يعمؿ عمى إيجاد 
قناعو بأف الطريقة التي يشرؾ بيا المراىؽ في السموؾ الجنسي، دوف استخدا ـ القوة ودوف إخافتو، وا 

مثؿ ىذا السموؾ مقبوؿ، ومف ثـ ينتقؿ إلى الطور الثاني بالتدريج، فيبدأ بإظيار كيؼ يقوـ المراىؽ 
بعممية االستمناء، ومف ثـ ينتقؿ بعد ذلؾ إلى التدليؾ ومغازلة الجسـ بصفة عامة، ومف ثـ ينتقؿ 

 العبلقة الجنسية في حيز الكتماف قى المراىؽ عمىإلى التركيز عمى  العورة، وفي طور السرية يب
إضافة إلى أنو يتجنب الكشؼ أو اإلظيار مما يسمح ليذه األفعاؿ أف تتكرر وتتزايد ومف األسباب 

 خر افالعامؿ اآل قبؿ الكبارتيديد المراىؽ مف  ىذه السرية عامبلف أساسياف وىـ الكامنة وراء
 (.2002)البحيري  ممراىؽ مف كبلـ وافعاؿ مف المعتديلبعض جوانب الفعؿ الجنسي تكوف ممتعة 
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 المفسرة لالعتداء الجنسي:النظريات  5.2.3

 النظرية البيولوجية:
تكونت ىذه النظرية مف التطور المعرفي لمعموـ الطبية، وتطور وسائؿ التقصي والبحث في محاولة 

مراحؿ  لتطور إلى ثبلث، حيث انقسـ ىذا الكشؼ إصابات عضوية وراء فعؿ االعتداء الجنسي
تاريخية أساسية ىي: مرحمة الستينيات مف القرف العشريف والتي ارتكزت عمى تحديد كروموزومات 

ات نوأخيرًا مرحمة الثماني ،بالبحث في اليرموناتثـ مرحمة السبعينيات التي تميزت العدوانية ومف 
 اىرة.بالعمـو العصبية وتحددت ثبلثة جوانب تفسيرية لمظ تالتي ارتبط

تفسر الجوانب الجينية فعؿ االعتداء الجنسي بوجود كرموزومات غير عادية أو متعددة أو غياب 
جسدي أو مظاىر ببل سواء كروموزوـ، حيث تحدث ىذه الحاالت جداوؿ عيادية مختمفة تتميز 

سموكية تجعؿ الشخص مييئًا لبلعتداء الجنسي وقد تحدد مركبيف أساسييف: األوؿ ىو مركب 
(XYY) ( زوج، أما الثاني فيو مركب 23( كرموزوما تتجزأ في )46فكؿ شخص عادي يممؾ )
(XXY المعروؼ )متبلزمة كبلينفمتر Klinefelter's syndrome) ( ( بحيث يتواجد كروموزوـX )

 .أيضا عف خطأ في االنقساـ الخموي ىذا المرضزائد لدى الذكر، حيث ينجـ 
مونات الذكرية في االعتداء الجنسي، فالنمو والنضج الجنسي أما الجوانب الغددية فتظير دور الير 

لمجسد زيادة االىتماـ بالجنس تظير في مرحمة النضج ويرافقيا زيادة في اإلفرازات الغددية، خاصة 
ىرموف التستستروف الذكري األساسي حيث يرتبط بالسموط الجنسي العادي مف خبلؿ نشاط 

)جعدوني،  يدية إنتاجية الحيوانات المنويةات الستيرو الخصيتيف في وظيفتي إنتاجية اليرمون
2014.) 

 
 تحميؿ النفسي نظرية ال

يصنؼ الشذوذ إلى ثبلثة أصناؼ حسب مدرسة التحميؿ النفسي: شذوذ الموضوع الذي يصؿ إلى 
المذة فقط مف خبلؿ مواضيع جنسية أخرى، حيث يكوف المجاؿ البيدوفيميا والجنسية المثمية وغيرىا 

  ليدؼ يصؿ فيو الشاذ إلى المذة مف خبلؿ مناطؽ غير جنسية مثبًل الجماع في الدبرشذوذ او 
وأخيرًا شذوذ يرتبط بالمذة خارج الشروط الخارجية العادية كالفيتيشية والسادومازوشية والنظر الجنسي 

 واالستعراض الجنسي وغيرىا.



47 

نرجسي، والضعؼ في اليوية لمواجية الضعؼ ال اً دفاع ت ىذه النظرية االعتداء الجنسيفاعتبر 
بحيث يقوـ تصور اليوية عمى أنا مثالي لمقدرة المطمقة القضيبية، حيث يكوف الفعؿ االعتدائي 

والحاالت البينية، كما  الذىاف :يكفعؿ دفاعي شاذ يسيطر عمى مقدمة المشيد النفسي في سجمّ 
برنوايا مما يؤكد صعوبة يمكف أف يتواجد في بعض الوحدات النفسية المرضية كالسيكوباتية وال

 (.2011إعطاء تشخيص بنيوية واحد لكؿ الحاالت )جعدوني، 
 

 النظرية السموكية:
السموكيات الجنسية المنحرفة تنتج مف عامؿ واحد ىو االستثارة الجنسية المنحرفة، حيث اقترح 

Barlow, 1976))  ال تأتي فقط نموذجًا تفسيريًا يقوـ عمى فرضية أف السموكات الجنسية المنحرفة
مف زيادة االستثارة الجنسية المنحرفة، لكف مف العجز في االستثارة الجنسية غير المنحرفة والميارة 

 (.  2014جعدوني، االجتماعية الضرورية لموصوؿ إلى شريط راشد مبلئـ )
 
 مراحؿ عممية العتداء الجنسي عمى المراىؽ 6.2.3

( عبر عدة مراحؿ Doyle, 1994كما يرى دويؿ )تحدث عممية االعتداء الجنسي عمى المراىؽ 
 (:2010ىي كما يمي )أحمد، 

 المرحمة األولى: الرعب المتجمد والخوؼ 2.3.6.1
يكوف الخوؼ والرعب متجمدًا لدى المراىؽ فيظير الخوؼ نتيجة لشعور المراىؽ بالعجز واليأس، 

لمعتدي، حيث تبدأ ىذه المرحمة وانعداـ القوة، والفشؿ في حماية الذات، كما ال يستطيع مقاومة ا
 عادة بمداعبة المراىؽ، والطمب منو لمس أعضائو التناسمية الخاصة.

 المرحمة الثانية: اإلنكار 2.3.6.2
، حيث أف المراىؽ المعتدى عميو جنسيًا يرفض االعتراؼ بعد حدوث اإلساءة الجنسيةمرحمة  يوى

ايتو مف األذى الذي يأتيو مف الداخؿ نتيجة حماية المراىؽ ووقالى يستيدؼ و باالعتداء وينكره، 
 الشعور بالذنب واألذى الذي يأتيو مف الخارج مف أفراد العائمة والمجتمع كإلقاء الموـ عميو.
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 المرحمة الثالثة: الخوؼ والغضب 2.3.6.3
ويخاؼ   الخوؼ والغضب، والحقد، والييجاف وىي تاتي مباشرة بعد مرحمة االنكار عمى شكؿ

، كما ينتابو أمره ذا اكتشفواإألنو يشعر أنو ارتكب خطأ وأف اآلخريف سيعاقبونو عميو المراىؽ 
 الخوؼ مف تيديدات المعتدي.

 المرحمة الرابعة: الرباط اإليجابي والستدماج 2.3.6.4
اإلسقاط الخارجي لمشاعر الخوؼ والغضب لدى الضحية قد يربط بيف الضحية والمعتدي رباطًا 

إذ أف المراىؽ يحاوؿ إقناع نفسو أف المعتدي لـ يكف سيئًا كما ىو ظاىر  ؛ياً عامًا يكوف إيجاب
مف المودة والحب نحو المراىؽ، كما يفكر بأف ذلؾ  اً خاصة أف المعتدي يظير بعد االعتداء نوع

مف عممية التييئة  اً يعتبر ىذا جزءو  ،دليؿ عمى عطؼ المعتدي وحنانو، وعمى أنو شخص جيد
 الستدماج.والترويض وبداية ا

 المرحمة الخامسة: الكتئاب واليأس 2.3.6.5
ذاتو بداًل مف توجييو إلى اآلخريف، كما  و المراىؽ المعتدى عميو غضبو نحويوج في ىذه المرحمة

كاف مف قبؿ ومف ثـ يشعر بموـ الذات مما يؤدي إلى شعور المراىؽ باالكتئاب، حيث يعتقد أف 
، مما يتغير شعوره عف باقي المراىقيف وذلؾ بسبب ما حدث جميع األفراد يعرفوف بشأف االعتداء

 لو.
 المرحمة السادسة: الندماج والتقبؿ. 2.3.6.6

بعد تمؾ المرحمة يدفع االكتئاب واليأس بالمراىؽ المعتدى عميو إلى أف يصؿ إلى مرحمة التقبؿ التي 
 سية السمبية والسموكية.مف خبلليا يتقبؿ االعتداء ، كما أنو يعاني مف كثير مف األمراض النف

  أسباب العتداء الجنسي عمى المراىقيف 7.2.3

مع  في االعتداءجعؿ المعتدي يفضؿ العبلقة األعصاب أف األسباب التي تو بيف عمماء النفس 
 (:2017إلى عدة أسباب منيا )ابف تونس، ترجع المراىقيف 

 األعمار. نقص التوعية الجنسية لدى المراىقيف المطموب توفرىا في جميع .1
 .حوؿ الحديث في التحرشات اواالعتداءات الجنسية  التكتـ مف قبؿ أولياء األمور .2
 يتميز بعض المراىقيف بحبيـ لبلستطبلع مما يجعميـ فريسة سيمة. .3
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الوضع االقتصادي لؤلسرة، حيث يدفع بعض األسر أف يناـ أفرادىا في غرفة واحدة أو إرساؿ  .4
 .أبنائيـ لمعمؿ في أماكف غير آمنة

 ىـ عبر وسائؿ اإلعبلـ.ؤ عدـ مراقبة األىؿ ما يشاىده أبنا .5
 رفقاء السوء.  .6
 ف في وجود أبنائيـ.ادات الجنسية التي يمارسيا الوالدبعض العا .7
 (.2008)قطب،  المشكبلت النفسية لممعتدي. .8
 

   آثار العتداء الجنسي 8.2.3

واء االقتصادية أو النفسية أو لبلعتداء الجنسي أثار خطيرة عمى المراىقات مف جميع النواحي س
 ااالجتماعية، وعمى عممي اوعمى عبلقاتي اوعمى حياتي ااالجتماعية، مما يؤثر ذلؾ عمى تصرفاتي

، وليس عمى المراىقة وحدىا، بؿ يمتد ليشمؿ أسرتيا اباعتبار الخوؼ والقمؽ المستمر الذي يطاردى
غتصاب وتحرش، ومف تمؾ اآلثار التي ككؿ، والقمؽ الشديد مف الحوادث التي تحدث كؿ يـو مف ا

 (:2008تؤثر عمى المراىقة ما يمي )عبد الباقي، 
 

 اآلثار النفسية لالعتداء الجنسي عمى المراىقة  2.3.8.1

تكوف اآلثار النفسية صعبة جدًا عمى المراىقة، وتمثؿ ليا قمة انسحاؽ الكرامة واآلدمية، مما 
ابة باالكتئاب واالنسحاب مف الحياة، كما تظير آثار يشعرىا بالقير وباعتداء اآلخريف، واإلص

عدوانية تنعكس بالرغبة في االنتقاـ مف اآلخريف، وفقدانيا لمثقة والشعور بالدونية، فاالعتداء 
الجنسي يشكؿ نوعًا مف أنواع الظمـ والقير عمى مف يقع عميو، كما أنو يشكؿ أسوأ أنواع االستغبلؿ 

 وأبشعو.
نسي عمى المراىقة آثاره المدمرة لنفسيتيا عدا عف تشويو براءتيا أو تغيير كما أف لبلعتداء الج

فطرتيا أو حدث الدافع الجنسي عنده بشكؿ ال يتبلءـ مع عالـ الطفولة الخالي مف إرىاقات الغريزة 
 (.2003الجنسية )األحدب، 
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رًا بالخجؿ حيث جاء في تقرير الجمعية األمريكية لمنساء الجامعيات أف الطالبات أكثر شعو 
والغضب والتشويش، والخوؼ، ويشعرف بخيبة أمؿ وتقؿ ثقتيـ تجاه تجربتيف بعد تعرضيف 

 (.2014)السيد،  لبلعتداء الجنسي
قامة تشخيص نيائي النتياؾ جنسي لمراىقة  مؤشراتلو  ؽفاالنتياؾ الجنسي لممراى متعددة، وا 

)شويش، وعبد ما يمي  مؤشرات معينة يتطمب عدة جمسات لمكشؼ في ىذا المجاؿ، ومف أىـ ىذه
 (:2007 الحي

 تصرفات إغرائية ومعرفة جنسية متطورة تفوؽ عمر المراىقة. .1
مداعبات جنسية متكررة مع األقراف خبلؿ المعب مع احتماؿ حصوؿ انتياؾ جنسي لمراىقة   .2

 أخرى.
 خوؼ مف أف أذى قد يحصؿ لو في أعضائو التناسمية. .3
 ومات الفتاة.مبلمح االعتداء الجنسي تبرز في رس .4
 اضطرابات في النوـ مع حدة الكوابيس. .5
 انزواء عف األصدقاء أو العائمة أو ظيور عدوانية مفاجئة.  .6
 تراجع مفاجئ أو تدريجي في األداء المدرسي.  .7
شكاوى جسدية متكررة وأعراض نفسية جسدية مثؿ آالـ في المعدة، أو في منطقة الميبؿ أو  .8

 تبوؿ ال إرادي.
تكرر عند المراىقيف خصوصًا بعد رؤية شخص معيف، أو خوؼ غير االستحماـ بشكؿ م .9

 عادي عند الصغار مف االستحماـ.
 أو ظروؼ محددة. ناتجة مف أشياءظيور مخاوؼ  .10

فتأثير العنؼ الجنسي عمى الفرد عميؽ جدًا، وقد يستوجب سنوات مف العبلج الدقيؽ، وخاصة في 
طة بمفاىيـ العيب والعار، وغالبًا ما تنتاب المراىؽ المجتمعات الشرقية، إذ إف األمور الجنسية مرتب

بينو وبيف االشخاص مف حولو بشأف ىذه لذنب الفادح، وتضع حاجزًا المنتيؾ جنسيًا مشاعر ا
األمور فيرفض رفضًا باتًا التحدث عنيا، ألف التحدث عنيا بحد ذاتو أمر مؤلـ لمغاية، فالعبلج 

خاصة إذا كانت متكررة ومستمرة لفترة  -تياؾ الجنسي ضروري ألف مف دونو قد تؤدي خبرات االن
إلى عوارض نفسية وسموكية مف أىميا: االكتئاب، ومرض تعدد  -طويمة في حياة المراىؽ
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الشخصيات والعدائية، واالنزواء، واالنحراؼ الصبياني، وانتياؾ المراىؽ والحقًا انتياؾ الزوجة حتى 
 (.2004الجنسي المنحرؼ )مرىج، االغتصاب والدعارة، والسموؾ اإلجرامي و 

وقد تكوف تمؾ التأثيرات قريبة أو بعيدة المدى، كما تختمؼ درجة ظيورىا باختبلؼ المراىؽ نفسو 
ويختمؼ األثر فيما إذا رافؽ االعتداء عنؼ أو ال، كما يكوف التأثير أعمؽ كمما كاف االعتداء 

المعتدي مف المراىؽ نفسو، لما كاف أكثر متكررًا أكثر ولمدة أطوؿ، كما أنيا تعتمد عمى مدى قرب 
قربًا لممراىؽ كاف أثر االعتداء أعمؽ ألنو يعني لممراىؽ خذالنو وخيانتو مف أقرب المقربيف لو، كما 
تعتمد عمى عمر المراىؽ عندما وقع عميو االعتداء، فكمما كاف المراىؽ أصغر صعب التخمص مف 

 (.2003آثاره النفسية اليدامة )األحدب، 
 آثار العتداء الجنسي عمى المراىؽ قريبة المدى:  لً و أ

 اختبلؿ التقييـ الذاتي لممراىؽ. .1
 فقد الثقة بالنفس وباآلخريف. .2
 الشعور بالذنب واإلحساس بالدونية. .3
 الخجؿ االجتماعي واالنطواء عمى النفس. .4
 (.2003التفكير باالنتحار )األحدب،  .5

 يدة المدى:العتداء الجنسي عمى المراىؽ بع آثارثانيا :

مشكبلت عاطفية ونفسية مثؿ عقدة االضطياد والشعور باإلحباط واإلصابة باالكتئاب،  .1
 واألمراض النفسية األخرى.

مشكبلت اجتماعية مثؿ عدـ التكيؼ االجتماعي والرىاب االجتماعي وضعؼ التحصيؿ  .2
 الدراسي.

حبلـ اليقظة الجنسية مشكبلت جنسية كممارسة العادة السرية في سف مبكر، والوقوع في أسر أ .3
 أو االعتداء الجنسي عمى غيره عدما يكبر.

 قياـ حالة التشكؾ بمف ىـ أكبر منو سنًا مف أمثاؿ الذي قاـ بالتعدي عميو جنسيًا. .4
 تأنيب الضمير. .5
  )أبو خميؿ .عميو يف مثمما اعتدو انتقاميًا وقد يعتدي عمى اآلخر  قد يصبح الضحية عدوانياً  .6

2004.) 
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 ر النفسية لالعتداء الجنسي عمى األسرةاآلثا  2.3.8.2
بالغ الخطورة، مما يخمؽ حاالت مف الخوؼ والقمؽ في  اً يؤثر االعتداء الجنسي عمى األسرة تأثير 
 فّ تعميمي بناتيـ استكماؿ رفضإلى بعض أولياء األمور بظؿ انتياكات األعراض مما يؤدي 

اة عف البيت، والموافقة عمى أي شخص عي خاصة إذا كاف ىذا التعميـ يؤدي إلى غياب الفتماالج
يتقدـ لخطبة الفتاة بغض النظر عف رغبة الفتاة في الزواج أـ ال، كما يؤثر عمى الفتاة بزيادة سموؾ 
العنؼ في األسرة مما يؤدي إلى خطر أكبر وىو الوقوع في زنا المحاـر بسبب كثرة اإلغواء التي 

 تتعرض ليا الفتاة.
 ة والجتماعية لالعتداء الجنسياآلثار القتصادي 2.3.8.3

يعمؿ االعتداء الجنسي إلى تفكؾ المجتمع، وزيادة العنؼ فيو، وزيادة الجرائـ بيف أفراده، أما مف 
بل شؾ أف الفتاة تساىـ في زيادة الدخؿ لؤلسرة، وذلؾ مف خبلؿ عمميا في فالناحية االقتصادية 

 تاة يؤثر عمى حجـ إنتاجيا في عمميا.الوظائؼ المختمفة، في حيف أف االعتداء الجنسي بالف
 الثار السياسية واألمنية في المجتمع  2.3.8.4

فآثار االعتداء الجنسي ال يقتصر فقد عمى اآلثار النفسية واالجتماعية واالقتصادية بؿ يمتد ليمثؿ 
 ار.الجانب السياسي واألمني فاالعتداء في المجتمع يصيبو بحالة مف حاالت الفوضى وعدـ االستقر 

 أساليب ووسائؿ الحد مف ظاىرة العتداء الجنسي 9.2.3

 معاممة المراىؽ الذي يتعرض لبلعتداء كضحايا وليست جناة. .1
 التكفؿ النفسي والتخفيؼ مف معاناتيـ. .2
 كي نحمي منو المراىقيف اآلخريف. هجزاء نيموف المعتدي وتقديمو لمعدالة، و التبميغ ع .3
ينص عميو القانوف في حؽ المعتدي بؿ ضرورة دعـ ذلؾ  عدـ االكتفاء بالجزاء العقابي الذي .4

 (.2017بعبلج نفسي ألصحاب االضطرابات النفسية الجنسية )ابف تونس، 
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 الدراسات السابقة 4.2
، وجد والماجستير الدكتوراهبعد الرجوع الى األدب التربوي المنشور في المجبلت العممية ورسائؿ 

ايذاء الذات واالعتداء الجنسي التي تتناوؿ  واألجنبية لدراسات العربيةجدا مف ا قميبلً  اً عدد الباحث
 وفي ىذا الفصؿ تمخيص ألىـ الدراسات التي ترتبط بموضوع الدراسة:

 
 :الدراسات العربية 14.2.

 بسموؾ إيذاء الذات:الدراسات العربية المتعمقة أوًل: 

دوافع الحالة االنتحارية لدى المراىؽ إلى التعرؼ عمى بدراسة ىدفت ( 2017نوره وروفيو ) قامت
المتمدرس، حيث استخدـ المنيج اإلكمينيكي، كما استخدمت عدة أدوات في الدراسة منيا المبلحظة 

 حاالت. ابمة، حيث أجريت الدراسة عمى خمسالمباشرة، والمق
الوسيمة أظيرت الدراسة أف اليدؼ مف وراء المحاولة االنتحارية والسموؾ االنتحاري ميما كانت 

 ًا انتقاميًا مف الذات كتعبير عفالمعتمدة في إنجازه ىو إرساؿ رسالة إنسانية تحمؿ في طياتيا بعد
أعمى درجات اليأس واإلحباط، وترجمة عمى شكؿ العنؼ الموجو نحو الذات في مقابؿ البلمباالة، 

فرازاتيا، وكذلؾ في  ظؿ نقص الخبرة وعدـ الوعي األسري والتربوي بخطورة مرحمة المراىقة وا 
الحياتية لممراىؽ، كما أظيرت أف بعض االضطرابات النفسية التي يتعرض ليا المراىؽ مف قمؽ، 
حباط، وفقد الثقة، والمشاكؿ العاطفية يؤدي إلى إيذاء الذات ومحاولة االنتحار، وكما أف  واكتئاب، وا 

سرة في ظؿ الالضغوط النفسية واإلحباط والصدمات تؤدي إلى إيذاء الذات، وغياب دو  مشاكؿ ر األ 
ى ووسيمة الحوار، وانتشار ظاىرة العنؼ بشتى أنواعيا  ماؿ األبناءاالقتصادية واالجتماعية وا 

 دفع المراىقيف إلى إيذاء ذواتيـ.وأساليبيا ت
( ىدفت لتشريح محاولي االنتحار تشريحًا نفسيًا، مف أجؿ 2016)بدراسة كما قامت الخواجة 

 ادية التي أدت لمحاوالت االنتحارفسية، واألسرية، واالجتماعية، واالقتصالكشؼ عف المشكبلت الن
كمينيكي استخدـ المنيج اإلو والتعرؼ إلى الدالالت النفسية التي أدت لمجوء إلى محاولة االنتحار، 

حاالت مف عيادة غرب غزة لمصحة النفسية، استخدمت المقابمة  عمى عينة مكونة مف ثبلث
 باحثة ودراسة الحالة والزيارات المنزلية ومجموعة مف االختبارات والمقاييس.المنظمة مف إعداد ال
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 التذبذب ما بيف اإلفراط والتفريطأظيرت النتائج أف التنشئة االجتماعية تتسـ لمحاوالت االنتحار ب
كما أف ىناؾ مجموعة مف العوامؿ التي ساىمت بمجوء الحاالت لمحاوالت االنتحار وىي العوامؿ 

والتي أبرزىا الحرماف العاطفي، تحمؿ المسؤولية مبكرًا بما يفوؽ االحتماؿ، والتقدير السمبي  النفسية
لمذات والقمؽ مف المستقبؿ، والشعور باالضطياد والحساسية الزائدة، والشعور باالغتراب والعدوانية 

برزىا تدني تجاه اآلخريف، والضغوط النفسية والحزف وكثرة الشكوى، أما العوامؿ االجتماعية فأ
مع أحد  ض لو، وتدخبلت أىؿ الزوج، والخبلؼالمستوى التعميمي، واالعتداء الجنسي والتعر 

الوالديف أو كمييما وىناؾ عوامؿ أسرية أبرزىا الشعور بعدـ الرضا عف الزوج وضعؼ شخصيتو، 
ية احتياجات ف المستوى االقتصادي غير كاؼ لتمبوعدـ وجود مشاركة أسرية فاعمة، كما أ

لمتقدير واالىتماـ  لحاالت، كما ىدفت تمؾ المحاوالت الستعطاؼ اآلخريف ومساندتيـ، الحاجةا
ثبات الذات   ولفت انتباه المحيط واليروب مف المشكبلت وأبرزىا الصراعات.  وا 

االنتحار في حالة  سيكوباثولوجية الفتيات المواتي حاولف ( إلى دراسة2016وىدفت دراسة غزاؿ )
نصؼ الموجية، إضافة إلى ثة المقابمة العيادية الموجية، و ، حيث استخدمت الباحالفشؿ العاطفي
واالختبار اإلسقاطي المتمثؿ في اختبار الروشاخ، حيث )التقييـ النفسي العقمي( الييئة العقمية 

ما بيف  الفتيات فقط التي تتراوح أعمارىفّ  أجريت الدراسة عمى عينة قصدية عشوائية اقتصرت عمى
 سنة، حيث أجريت الدراسة في الجزائر. 18 -18

في موضوع الحب األولي والمجوء إلى ىذه  اً خر تمثؿ نقصالتبعية لآل أفتوصمت الدراسة إلى 
فقداف ، و بقة ورغبة في إيجاد ما ىو مفقودالعبلقة بحثا عف اإلشباع وتجارب الخبرات األولية السا

ي فالمحاولة االنتحارية كانت كرغبة في معاقبة الموضوع أدى إلى فقداف األنا عند الحاالت وبالتال
، حياة داخمية ىشة وعدـ وجود انسجاـ بيف الحاجات الذات الذي يمثؿ ليا األخر المحبجزء مف 

الحالة العاطفية )الحب( فى التمييز بيف الموضوع واألنا. واستجابات المحيط وبالتالي عدـ القدرة عم
واألخر، ترجـ لنا ىذا التعمؽ القوي باألخر عف وجود  تعاش كتفريؽ يتخطى الحدود بيف الذات

العبلقة بالطرؼ تعويض واكتماؿ لذلؾ، و  نزلةاف بمخر كوبالتالي فاآل نقائص وحاجات غير مشبعة.
نما ىذا النوع مف  ،مؿ واالنسجاـ واالستقرار العاطفياألخر لـ تؤسس في إطار البحث عف التكا وا 

المحاولة و  الفجوات. ءالمرمـ لسد الثغرات ومؿخر ىو الحب يبنى عمى النقائص ويبقى األ
وىذه الدراسة أسفرت  االنتحارية ليذه الحاالت المدروسة سجمت في إطار التوظيؼ النفسي البيني،

ناتج عف قمؽ التفريؽ وفقداف الموضوع الاالكتئػػػاب و   رمنيا االنشطا عف وجود آليات دفاعية بدائية
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الحاجة مشبعة وعبرت عف ذلؾ بالغير بمواضيع الطفولػػة المبكرة ارتبطت التبعيػػة لمحػػػب و المحب، 
وية تدميرية في عقاب فقداف واالنتقاؿ إلى الفعؿ كشؼ لنا  عف وجود نزعة نز  ،الماسة إلى السند

 .خراآل
( فقد أجرت دراسة ىدفت إلى الكشؼ عف العبلقة بيف اضطرابات النـو 2015أما اعمية )

يذاء الذات وعبلقتيا باألفكار االنتحارية لدى فئة مف الشباب في واضطرابات ما بعد ا لصدمة، وا 
( سنة، حيث أجريت الدراسة عمى عينة 30 -16المجتمع الفمسطيني تتراوح أعمارىـ ما بيف )

( فردًا مف الشباب في المجتمع الفمسطيني، وقد استخدـ المنيج الوصفي 1210مكونة مف )
 اإلرتباطي التحميمي.

الدراسة إلى أف نسبة التفكير في االنتحار عند الشباب في المجتمع الفمسطيني كانت أعمى توصمت 
، واضطرابات ما بعد  تمف محاولة االنتحار الفعمي، كما بين أف متوسطات اضطرابات النـو

يذاء الذات عند الشباب في المجتمع الفمسطيني كانت منخفضة، كما أف العبلقة بينيما  الصدمة وا 
 دية.كانت طر 

( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف سموؾ إيذاء الذات 2013كما ىدفت دراسة المومني وشواشره )
والتفكير البلعقبلني لدى نزالء مراكز اإلصبلح والتأىيؿ في األردف، حيث أجريت الدراسة عمى 

وقد  ألنفسيـ، ( نزيبًل مف غير المؤذيف58( نزيبًل مف المؤذيف ألنفسيـ، و )57عينة مكونة مف )
مقياس االتجاىات البلعقبلنية الذي طوره واستخدـ الباحثاف المنيج الوصفي التحميمي وتـ تطبيؽ 

(، توصمت الدراسة إلى عدـ 2006( ترجمو مف األلمانية جرادات )Klages, 1989كبلجس )
كما توصمت إلى  واالعتمادية : تقييـ الذات السمبي، وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عمى بعدي

%( 64.9ف نسبة النزالء المؤذييف ألنفسيـ ولدييـ مستوى مرتفع مف التفكير البلعقبلني كانت )أ
 اً في حيف كانت نسبة النزالء غير المؤذييف ألنفسيـ ولدييـ مستوى تفكير العقبلني مرتفع

 %( وقد تضمنت الدراسة التضمينات و اإلرشادية والعبلجية المناسبة.37.9)
ر لبلنتحار إلى تقدير معدؿ انتشار عوامؿ الخط ( دراسة ىدفت2013) هوأجرى الحبيب وزمبلؤ 

ولسموكيات إيذاء الذات الذي ال يصؿ لبلنتحار، كما ىدفت لمتعرؼ عمى العوامؿ لدى مرضى 
( مف المرضى الداخمييف والخارجييف 557االكتئاب، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 ب المزاج، حيث استمرت الدراسة سنة كاممة.الذي شخصت لدييـ اإلصابة باضطرا
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% ولمحاوالت 36.6 اوالت االنتحارتوصمت الدراسة إلى أف معدؿ االنتشار المبمغ عنو لمح
%، ولسموؾ إيذاء الذات 34.6%، ومحاوالت االنتحار المجيضة 29.8االنتحار غير المستكممة 

% قد أبمغوا عف أفكار 47.2فإف  %، ما يتعمؽ باألفكار حوؿ االنتحار،7.7د االنتحار صدوف ق
% لدييـ أفكار باالنتحار بطريقة ما دو وضع خطة لذلؾ، وأف 36.6تراودىـ باالنتحار، وأف 

، كما ترابطت جميع أنماط سموكيات االنتحار ة% منيـ لدييـ قصد االنتحار دوف خطة محدد35.4
 التعميمية، والعمؿة، والحالة ر، ونمط األسرة المشتركطًا يعتد بو إحصائيًا مع الجنس لمذكتراب

 والتدخيف، وبحاالت مرضية أخرى.
العبلقة بيف الضغوط النفسية المدركة  عرؼ( بدراسة ىدفت إلى م2013كما قاـ مسيمي وفاضمي )

يا في محاولة االنتحار نومعاودة المحاولة االنتحارية، والتعرؼ عمى األساليب التي يستخدمو 
استخدـ الباحثاف المنيج الوصفي المقارف واالستبانة إلدراؾ الضغط وأسباب معاودة االنتحار، حيث 

النفسي واستبياف أساليب التعامؿ لفولكماف والزاروس ومقياس بيؾ لبلكتئاب ولميأس، حيث أجريت 
 ( فردًا حاولوا االنتحار بمعدؿ مرة إلى أربع مرات.75الدراسة عمى عينة مكونة مف )

ات داللة إحصائية في مستويات إدراؾ الضغط النفسي توصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذ
المحاولة لبلنتحار، باإلضافة لوجود  الضغط النفسي بيف الفئات الثبلث واستراتيجيات التعامؿ مع

 فروؽ أخرى دالة في متغيري االكتئاب واليأس. 
ذاء أثر أسموب التحدث مع الذات في خفض إي ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ إلى2011)أجرى حمد 

أجريت الدراسة و  ،الذات لدى طبلب المرحمة المتوسطة، حيث أستخدـ الباحث المنيج التجريبي
( طالبًا مف طبلب المرحمة المتوسطة موزعيف بطريقة عشوائية مجموعة 20عمى عينة مكونة مف )

( طبلب في كؿ مجموعة، استخدـ الباحث مقياس إيذاء الذات مف 10ضابطة وتجريبية بواقع )
( لممرحمة المتوسطة، كما تـ تطبيؽ أسموب إرشادي )أسموب التحدث مع 2009كاظـ ) إعداد

( 15الذات( تـ تنفيذه مف خبلؿ برنامج إرشاد أعد لغرض إيذاء الذات، حيث تكوف األسموب مف )
دقيقة عدا الجمسة االفتتاحية والختامية  45جمسة إرشادية بواقع جمستيف في األسبوع زمف الجمسة 

 دقيقة. 60 فقد بمغت
توصمت الدراسة إلى عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف رتب درجات المجموعة الضابطة 
في االختبار القبمي والبعدي عمى مقياس إيذاء الذات، بينما توجد فروؽ بيف رتب درجات المجموعة 

فروؽ بيف رتب التجريبية قبؿ تطبيؽ األسموب اإلرشادي وبعده عمى مقياس إيذاء الذات، كما توجد 
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المجموعتيف التجريبية والضابطة في االختبار البعدي عمى مقياس إيذاء الذات ولصالح المجموعة 
التجريبية، كما توصمت إلى أف أسموب التحدث مع الذات في خفض إيذاء الذات لدى طبلب 

 المرحمة المتوسطة.
أفراد العينة وفقًا لمتغير النوع  ( فقد ىدفت إلى قياس الميوؿ االنتحارية لدى2011أما دراسة عمي )

لقياس الميوؿ االنتحارية، ومقياس االتزاف  اً وقياس االتزاف االنفعالي لدييـ، حيث أعد الباحث مقياس
 (.2002االنفعالي وىو مقياس المسعودي )

توصمت الدراسة إلى عدـ وجود ميوؿ انتحارية لدى أفراد العينة حيث بمغ المتوسط الحسابي 
(، كما أظيرت عدـ وجود 166.5ىي أقؿ مف المتوسط الفرضي لممقياس والبالغ )( و 143.84)

 تمتع العينة باالتزاف االنفعالي فروؽ في الميوؿ االنتحارية تبعًا لمتغير النوع، كما أظيرت النتائج
 وعدـ وجود فروؽ في االتزاف االنفعالي تبعًا لمتغير النوع.

كشؼ عف األساليب التي يستخدميا محاولو االنتحار ( بدراسة ىدفت إلى ال2010وقاـ فاضمي )
في تعامميـ مع الضغوط النفسية التي تواجييـ، وأسباب معاودة ىذا السموؾ التدميري مف خبلؿ 
بعض المميزات المعرفية والشخصية المتمثمة في االكتئاب واليأس، حيث أجريت الدراسة عمى عينة 

 حار.( شخصًا حاولوا االنت75قصدية مكونة مف )
سنة  31 -26توصمت الدراسة إلى أف الفئة العمرية التي حاولت االنتحار ىي الفئة الممتدة ما بيف 

يقدموف عمى  مف مستوى التعميـ الثانوي، كما أظيرت النتائج أف األفراد 25-20تمييا الفئة ما بيف 
عي، واألفراد العزاب بتدائي والمتوسط، وأخيرًا الجاماال االنتحار أكثر مف المستوى ذوي التعميـ

يميموف لمحاولة االنتحار أكثر مف المطمقيف والمتزوجيف واألرامؿ، كما أظيرت النتائج أف أفراد 
حالة  40العينة يتوزعوف بشكؿ متمركز في عدد الذيف حاولوا االنتحار مرة واحدة وىذا بواقع 

 أربع مرات فأكثر. %، تمييا الفئة مرتيف، تبلىا ثبلث مرات، وأخيراً 53.33مشكميف بذلؾ 
( دراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف إيذاء الذات والشعور بالذنب لدى 2009كما أجرى كاظـ )

( طالب 300األيتاـ في المرحمة المتوسطة في العراؽ، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
لشعور بالذنب مف إعداد وطالبة اختيرت بطريقة عشوائية طبقية مرحمية، استخدمت الباحثة مقياس ا

 (، وقامت ببناء مقياس إليذاء الذات.2008الحصناوي )
توصمت الدراسة إلى أف الطمبة لدييـ سموؾ إيذاء ذات عاؿ، وال توجد فروؽ في إيذاء ذات لدى 
الطمبة األيتاـ في المرحمة المتوسطة بحسب المتغيرات الثبلثة )النوع، والصؼ، واليتيـ(، فكانت 
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رتباطية بيف إيذاء الذات والشعور بالذنب، كما أظيرت وجود عبلقة بيف المتغيريف وىي العبلقة اال
 عبلقة إيجابية كمما زاد الشعور بالذنب زاد اإليذاء الموجو نحو الذات لدى الطمبة.

يذاء الذات لدى 2006كما قاـ حسف ) ( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الكآبة وا 
( سجينًا مف 40ي مدينة بغداد، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )األحداث الجانيف ف

مرتكبي جرائـ القتؿ مف األحداث المودعيف في سجف األحداث في مدينة بغداد، تبنى الباحث 
(، ومقياس إيذاء الذات مف إعداد راضي 1994مقياسي الكآبة مف أعداد بيؾ وتعريب جاسـ )

(2001.) 
يذاء الذات لدى ينة لدييـ حالة إيذاء ذات عاؿ  العتوصمت الدراسة أف  ، أما عف العبلقة بيف الكآبة وا 

يذاء الذات.فالعينة   أشارت إلى وجود عبلقة متوسطة موجبة بيف الكآبة وا 
( إلى قياس مدى انتشار حاالت شعور الذنب الحاد، ومعرفة 2002كما ىدفت دراسة عبلء الديف )

دى عينة مف طمبة الجامعة الياشمية، حيث اعتمدت الدراسة في العبلقة بيف الذنب وعقاب الذات ل
تطوير قائمتي الذنب وعقاب مفيـو الذنب مف وجية نظر نظرية التحميؿ النفسي والمقاييس الشائعة 

( طالبًا وطالبة مف المسجميف 121في األدب النفسي، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
 النفس المختمفة. لدراسة مساقات في تخصصات عمـ

% مف أصؿ عينة الدراسة تعاني مف الذنب 30توصمت الدراسة إلى وجود نسبة مرتفعة بمغت 
 المرتفع كما تبيف وجود ارتباط داؿ بيف متوسط درجات الذنب ودرجات عقاب الذات.

 

 :عتداء الجنسيربية المتعمقة باإلالدراسات العثانيًا: 

أثر التحرش الجنسي بالمرأة العاممة عمى استقرارىا ة معرف( إلى 2017ىدفت دراسة دحماني )
الوظيفي حيث أجريت الدراسة عمى عينة مف النساء العامبلت بالمؤسسة االستشفائية المتخصصة 

( عامؿ، حيث شممت العينة 204( مف أصؿ مجتمع بحث قدر بػ )51سعيدة بمغت )-حمداف بختة
 لمنيج الوصفي.كؿ األقساـ الفاعمة في المؤسسة، حيث استخدـ ا

توصمت الدراسة إلى أف التحرش الجنسي بالمرأة العاممة قد أثر عمى صحتيا النفسية أما مف 
الناحية الوظيفية فمـ تتأثر وذلؾ راجع إلى األوضاع االجتماعية، والحالة االقتصادية المتردية، 

يشة، كميا عوامؿ وحاجة المرأة إلى الشغؿ وقمة فرص العمؿ، وارتفاع نسب البطالة وغبلء المع
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تجعؿ المرأة العاممة غير مستعدة لمتخمي عف عمميا، وتفضيميا االستمرار في أداء عمميا والصبر 
ف كانت تصرفاتو ال تتحاوز مجرد إطبلؽ مجامبلت والغزؿ إيماءات  عمى أفعاؿ التحرش خاصة وا 

 وال تتعدى إلى التعرض ليا، واالعتداء عمييا جنسيًا.
( إلى التعرؼ عمى كيفية تأثير االعتداء الجنسي عمى تقدير 2016اوي )كما ىدفت دراسة بزر  

 2ذكور، و 3الذات لمطفؿ الضحية، وذلؾ مف خبلؿ مقاربة عيادية لخمس حاالت مف األطفاؿ )
الموجوديف في مراكز حماية سنة مف مدينة والية تممساف  14-13إناث( تراوحت أعمارىـ بيف 

 تخداـ تقدير الذات لؤلطفاؿ لكوبرمجاؿ المؤسساتي، حيث تـ اساألطفاؿ أو المدارس أو خارج ال
 مف إعداد فاروؽ عبد الفتاح موسى ومحمد أحمد دسوقي، وقد استخدـ المنيج الوصفي.

توصمت الدراسة إلى أف االعتداء الجنسي عمى الطفؿ يؤدي إلى انخفاض مستوى تقدير الذات لديو 
مف حيث ردة الفعؿ العنيفة أو البلمبالية، وغياب المساندة  في ذلؾ اً كبير  اً كما تبيف أف لؤلسرة دور 

 الوالدية.
( إلى التعرؼ عمى أسباب االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ، والتعرؼ 2014ىدفت دراسة عتيقة )

عمى أسباب عزوؼ الشباب عف الزواج، حيث استخدـ المنيج الوصفي التحميمي، حيث أجريت في 
 ( فردًا.31ت الدراسة عمى عينة قصدية مكونة )مدينة عنابة في الجزائر، طبق

توصمت الدراسة إلى وجود عبلقة ارتباطية فعمية وقوية بيف عزوؼ الشباب عف الزواج واقتراؼ 
الجرائـ الجنسية ضد األطفاؿ،  كما أظيرت وجود عبلقة ارتباطية بيف بطالة الشباب وعزوفو عف 

ووقت الفراغ الذي اإلقداـ عمى الزواج،  امكانية دخؿ ثابت وبالتالي عدـالزواج مف خبلؿ انعداـ 
يؤثر بشكؿ سمبي عمى توجو الشباب العازؼ عف الزواج إلى الجريمة بصفة عامة تفرزه البطالة 

 ي أو مف أجؿ المتاجرة بعرض الطفؿإما مف أجؿ اإلشباع الغريز  :والجريمة الجنسية بصفة خاصة
ضيو الشرع والمجتمع يؤثر سمبًا في تفشي االعتداءات ومنو إف عدـ تقنيف الغريزة الجنسية لما يرت

 عمى الفرد واألمة جمعاء. اً الجنسية عمى األطفاؿ ومنو يعتبر عزوؼ الشباب عف الزواج خطر 
( بدراسة لمتعرؼ عمى أثر التحرش الجنسي عمى االستقرار الميني لممرأة 2014كما قاـ حكيمة )

نت توجد فروؽ استجابات بيف أفراد العينة حوؿ التحرش العاممة، حيث ركزت الباحثة عمى ما إذا كا
الجنسي في أوساط العمؿ مف خبلؿ التركيز عمى متغيرات: العمر، والحالة االجتماعية، والمؤىؿ 

( 100العممي، والخبرة المينية، واالستقرار الميني، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
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شفائية، وقد تـ استخداـ المنيج الكمي، وتـ جمع البيانات امرأة عاممة في إحدى المؤسسات االست
 عف طريؽ االستبانة.

توصمت الدراسة أنو توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف استجابات أفراد العينة حوؿ التحرش 
الجنسي وفقًا لمتغيري السف واالستقرار الميني، بينما ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف 

العينة حوؿ التحرش الجنسي وفقًا لمتغيرات الخبرة المينية والحالة االجتماعية  استجابات أفراد
 والمؤىؿ العممي.

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى عوامؿ التحرش الجنسي بيف الطبلب ( 2012كما أجرى الطيار )
ف والتوصؿ إلى بعض المقترحات واإلجراءات الوقائية المناسبة لمحد مف مشكمة التحرش الجنسي بي

الطبلب في المدارس، حيث استخدـ منيج المسح االجتماعي، وقد استخدـ استبانة لجمع البيانات 
( مبحوث مف مرشدي المرحمة االبتدائية في مدينة 61حيث طبقت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 الرياض.
رسة ىي توصمت الدراسة أف مف أىـ العوامؿ التي تؤدي إلى التحرش الجنسي بيف الطبلب في المد

 واالنصراؼ، ودورات المياه واستغبلؿ جيؿ بعض الطبلب في الفسحمصاحبة طبلب أكبر سنًا، 
، ووجود طبلب يظير عمى سموكيـ صص، وترؾ الطبلب دوف معمـوتأخر المعمـ عف الح

االنحراؼ، كما أظيرت أف أىمية تطبيؽ اإلجراءات الوقائية التي تحد مف حاالت التحرش الجنسي 
 بالمدرسة. بيف الطبلب

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف التحرش الجنسي، واألمف 2013كما قاـ كشيؾ )
النفسي لدى األحداث الجانحيف في محافظة دمشؽ وريفيا، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة 

خدـ عامًا في محافظة دمشؽ وريفيا، است 14-12( طفبًل وطفمة تتراوح أعمارىـ ما بيف 22مف )
 (2006ي مف إعداد دانيا الشبؤوف )المنيج الوصفي التحميمي، وقد استخدـ مقياس األمف النفس

 ومقياس التحرش الجنسي مف إعداد الباحثة.
توصمت الدراسة إلى أنو ال توجد عبلقة ارتباطية بيف درجات أفراد العينة الكمية عمى مقياس األمف 

ي، كما أظيرت النتائج عدـ وجود فروؽ ذات داللة النفسي ودرجاتيـ عمى مقياس التحرش الجنس
إحصائية بيف الذكور واإلناث عمى مقياس التحرش الجنسي واألمف النفسي، وتوجد فروؽ ذات داللة 
إحصائية في متوسطات درجات أطفاؿ الريؼ وبيف متوسط درجات أطفاؿ المدينة عمى مقياس 

 فاؿ المدينة عمى مقياس التحرش الجنسي.األمف النفسي لصالح أطفاؿ الريؼ ومتوسط درجات أط
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( إلى دراسة سيكوباتولوجية لمتوظيؼ النفسي لممعتدي جنسيًا، حيث 2011ىدفت دراسة جعدوني )
استخدمت الباحثة المنيج العيادي مف خبلؿ دراسة الحالة بالمقابمة العيادية نصؼ الموجية والتقنية 

 لتحميمية لتحميؿ وتفسير المعطياتربة النظرية ا( وعمى المقاTATاإلسقاطية )اختبار الروشاخ و 
حيث تـ اختيار غينة قصدية مف سبع حاالت تـ اختيارىا مف خمس واليات مف الغرب الجزائري 
وفقًا لعدة معايير وىي: الطابع العنيؼ في السموؾ الجنسي، المعتدي بالغًا، أف ال يكوف مصابًا 

انية معالجة أو غير معالجة وأف تكوف الضحية باضطرابات حادة في التفكير أو اضطرابات ذى
 أنثى.

توصمت الدراسة إلى وجود صعوبة في تصور الحركة الغريزية، بحيث ترتبط صعوبة تصور الغريزة 
بعجز في الرمزية في العقمنة، فبل يستطيع الشخص عقمنة االستثارة الغريزية فيأخذ المدرؾ الحس 

لؾ تناقضًا يعيشو ويحسو الشخص، كما أف غياب الخارجي مكاف التصور الداخمي، ويحدث ذ
الموضوع يحدث اضطرابًا في العبلقة باآلخر، والتي تكوف مرضية أو نرجسية لكنيا سمبية، وتظير 
المواضيع الداخمية ىشة البناء أو غائبة تمامًا أو مدمرة، فبل يمكف الحديث عف استثمار الموضوع 

انًا إسقاطًا حادًا لمغرائز العدوانية، االضطراب الذي كدعامة لمتقمص بؿ مجرد ساند لمتكيؼ أحي
تحدثو االستثارة الداخمية والخارجية يياجـ الغبلؼ النرجسي اليش والغبلؼ الجسدي الذي ييدد 

 بدوره باالنفجار أو بالخمط مع اآلخر خاصة أماـ البلتمايز مع اآلخر وىشاشة الحدود.
لمشكمة االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ، حيث  ( فقد ىدفت لمتصدي2010أما دراسة الشيري )

ث المودعيف في أجريت الدراسة عمى عينة مف المودعيف بالسجوف مف البالغيف، واألحدا
 ،بسبب جرائـ االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ أو جرائـ الشذوذ الجنسي، اإلصبلحيات والدور 

االجتماعي، وقد استخدمت استبانتيف واعتمدت الدراسة األسموب الوصفي التحميمي باستخداـ المسح 
 لمحصوؿ عمى البيانات.

( والسالب مف 20-16توصمت الدراسة إلى أف أكثر المنحرفيف باتجاه الموجب مف الفئة العمرية )
(، كما أظيرت أف أكثرية المنحرفيف جنسيًا باتجاه الموجب مف السعودييف، وباتجاه 26-30)

ئلثارة الجنسية المنحرفة في الطفولة أحد عوامؿ االنحراؼ السالب مف الفمبينييف، مثؿ التعرض ل
الجنسي الموجب بعد البموغ، ومثؿ االعتداء الكامؿ والتحرش الجنسي مف وجية نظر المبحوثيف 

 ىي الفضائيات اإلباحية والمواقع اإلباحية في االنترنت ورفقاء السوء.
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بإجراء دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى  (2009قاـ المركز الفمسطيني لمديمقراطية وحؿ النزاعات )
واقع االعتداء الجنسي عمى األطفاؿ في محافظات قطاع غزة، حيث طبقت الدراسة عمى عينة 

( سنة، حيث طبقت 15-8مف كبل الجنسيف، تتراوح أعمارىـ ما بيف ) ( طفبلً 390مكونة مف )
( مجموعات 6ة، تـ تنفيذ )الدراسة في جميع محافظات قطاع غزة باستخداـ أداة المجموعة البؤري

 ( طفؿ في كؿ مجموعة.16-12بؤرية في كؿ محافظة بواقع )
% مف عينة الدراسة تعرضوا لشكؿ أو آخر مف أشكاؿ االعتداء الجنسي 7توصمت الدراسة إلى أف 

% مف الحاالت التي تعرض فييا األطفاؿ ضمف عينة الدراسة لبلعتداء الجنسي كاف 55.5و
% مف األطفاؿ الذيف تعرضوا العتداء جنسي لـ يطمبوا 60ًا لمطفؿ، و المعتدي شخصًا معروف

% مف األطفاؿ الذيف تعرضوا العتداء 40المساعدة مف أحد وال أثناء وال بعد وقوع االعتداء، و
جنسي ضمف عينة الدراسة لـ يتحدثوا ألحد عف تعرضيـ ليذا االعتداء، كما أظيرت النتائج أف 

ف معمومات قميمة عف االعتداء الجنسي، وثمثيـ ال يستطيع التمييز بيف نصؼ أفراد العينة يمتمكو 
الممسة الجيدة والممسة السيئة، ونصفيـ لـ يدركوا بعد أف المعتدي قد يكوف أحد أفراد األسرة، كما 

% مف أفراد العينة توقعوا أف تكوف أوؿ ردة فعؿ ليـ في حاؿ تعرضيـ لبلعتداء 80أفّ أظيرت 
قصة واقعية العتداءات جنسية  85واليروب مف المكاف، وأف ما يزيد عف  الجنسي ىو الصراخ

 بحؽ األطفاؿ تـ تسجيميا خبلؿ العمؿ في الدراسة.
( إلى التعرؼ عمى واقع التحرش الجنسي في الجامعات األردنية 2009كما ىدفت دراسة المجالي )

أجريت الدراسة عمى عينة مكونة الحكومية والخاصة الثبلثة )مؤتة، األردنية، عماف األىمية(، حث 
 ( طالبة، واستخدـ المنيج الوصفي التحميمي.600مف )

توصمت الدراسة إلى أف النسبة العامة لتعرض الطالبات لمتحرش الجنسي كانت متدنية، وأف أىـ  
أسباب التحرش الجنسي بالطالبات قضاء وقت كثير في الحـر الجامعي مع األصدقاء، وجيؿ 

وبات الجامعية، والعقوبة غير رادعة مف إدارة الجامعة، والميؿ إلى ارتداء المبلبس الطالبات بالعق
في التحرش الجنسي الجسدي تبعًا لمتغيرات  دية، كما أظيرت النتائج وجود فروؽغير التقمي

في التحرش الجنسي المفظي وفقًا  والعمر، وأظيرت فروقاً المستوى الدراسي، ودخؿ األسرة، 
ألسرة والعمر، كما أظيرت عدـ وجود فروؽ في التحرش الجنسي غير المفظي تبعًا لمتغيرات دخؿ ا

 لمتغيرات المستوى الدراسي ودخؿ األسرة، والعمر. 
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 ى آثار صدمة االغتصاب عمى المرأة ( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عم2006كما أجرت ويس )
وقد استخدمت المقابمة ( عامًا، 19-18( حاالت تتراوح أعمارىـ ما بيف )4حيث طبقت عمى )

 لجمع البيانات، وطبؽ سمـ ىاممتوف، واستخدـ المنيج اإلكمينيكي.
أقرب  يفة متمثمة في اعتداء جنسي مف طرؼتوصمت الدراسة إلى أف )س( عاشت صدمة عن

الناس إلييا وىو األب، وىذا ما يدخؿ في إطار زنا المحاـر والتي ىي عبارة عف عبلقة ليا طابع 
اد مف نفس العائمة، فحدث االغتصاب ىذا قد خمؽ عند )س( صدمة نفسية أخمت جنسي بيف أفر 

بتنظيميا النفسي حيث أصبحت تشعر بنوع مف الذىوؿ وعدـ التصديؽ لما وقع ليا، وتولدت لدييا 
مما جعميا توظؼ مكانيـز اإلنكار أي إنكار الحدث، كما تولدت لدييا مشاعر   أحاسيس الرفض

ساس بالخوؼ مف جميع الرجاؿ، حيث أنيا تشعر بأف شيئًا ما تكسر داخؿ القمؽ الناتج عف اإلح
 جسدىا، وىذا القمؽ يترجـ عمى مستوى األنا.

 واالجتماعية النفسية الخصائص عمى التعرؼ الى فتىد( بدراسة 2006كما قاـ الشيري )
ة عمى عينة ، حث أجريت الدراس لبليذاء االطفاؿ تعرض احتماؿ زيادة في تساىـ التي والعضوية

تمثؿ  ( تجريبية طفؿ56رضيف لئليذاء، و)( ضابطة تمثمت باألطفاؿ غير المع110مكونة مف )
 األطفاؿ المعرضيف لئليذاء.

توصمت الدراسة إلى أف األطفاؿ المتعرضيف ألكثر مف نوع مف اإليذاء أىميا اإلىماؿ، ثـ اإليذاء 
المتعرضيف لئليذاء يعانوف مف المشاكؿ النفسي، فالبدني، فاإليذاء الجنسي، كما أف األطفاؿ 

في نوع  اً النفسية بصورة أكبر مقارنة بغير المتعرضيف لئليذاء، كما أظيرت النتائج أف ىناؾ فروق
 اإليذاء ترجع لممستوى التعميمي لمطفؿ، ولعدد أفراد األسرة.
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 الدراسات األجنبية 24.2.

 يذاء الذاتسموؾ إالدراسات األجنبية المتعمقة بأوًل: 

( إلى دراسة وتحميؿ إيذاء الذات المتعمد Kirchner, 2011ىدفت دراسة كيوشنر وآخروف )
واألفكار االنتحارية لمجموعة مف المراىقيف اعتمادًا عمى الجنس، كما كشفت عف وجود عبلقة ما 

مف  بيف إيذاء الذات واألفكار االنتحارية عف طريؽ حساب مخاطر سموؾ إيذاء الذات لمجموعة
المراىقيف باإلضافة إلى مخاطر األفكار االنتحارية، وىدفت إلى تحميؿ استراتيجيات التكيؼ 
المستخدمة مف قبؿ مجموعة المراىقيف بوجود أو عدـ وجود ىذه السموكيات، أجريت الدراسة عمى 

بيف ( إناث تتراوح أعمارىـ ما 653( ذكور و )518( طالبًا ثانويًا منيـ )1171عينة مكونة مف )
 سنة. 16 -12

%، أما نسبة انتشار األفكار 11.4توصمت الدراسة إلى أف نسبة انتشار إيذاء الذات ما يعادؿ 
%، كما توصمت أنو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية تعزى لمتغير 5.12االنتحارية فتصؿ إلى 

رية حيث أف نسبة الجنس، كما أظيرت النتائج وجود عبلقة ما بيف إيذاء الذات واألفكار االنتحا
 إيذاء الذات تزيد بعشرة أضعاؼ لممراىقيف الذيف لدييـ أفكار انتحارية.

إلى التعرؼ عمى العوامؿ ىدفت ( دراسة Smith & Kaminski, 2010أجرى سميث وكامنسكي )
( سجينًا مف 189التي تؤدي إلى سموؾ إيذاء الذات، حيث أجريت الدراسة عمى عينة تألفت مف )

%( مف سموؾ إيذاء 37كارولينا مف المؤذيف أنفسيـ، حيث توصمت الدراسة إلى أف )جنوب والية 
 الذات لدى النزالء يحدث عندما يتعرض النزيؿ إلى عقوبات في السجف.

( فقد ىدفت إلى التعرؼ إلى األسباب التي تؤدي إلى إيذاء Klonsky, 2008أما دراسة كمونسكي )
مف المؤذيف ألنفسيـ في أمريكا، حيث توصمت الدراسة إلى  ( فرداً 39الذات عمى عينة مكونة مف )

أف سموؾ إيذاء الذات لو عبلقة بالتنفيس االنفعالي، والغضب، والعقاب الجسدي، كما أظيرت إلى 
 أف األشخاص المؤذيف ألنفسيـ يشعروف بالراحة والسكينة بعد االنتياء مف عممية إيذاء الذات.

( فقد قاـ بدراسة ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف سموؾ إيذاء Brunner, 2007أما برونر وآخروف )
( طالبًا مف طمبة الثانية العامة 5759الذات المتكرر، والمتقطع واألقؿ حدوثًا لدى عينة مكونة مف )

 في ألمانيا.
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-6%( مف الطبلب أفادوا بأنيـ يؤذوف أنفسيـ بشكؿ متكرر، وأف )4توصمت الدراسة إلى أف )
 راسة إلى أف االكتئاب، والقمؽخ مرضي في سموؾ إيذاء الذات، كما توصمت الد%( لدييـ تاري7

 والسموؾ العدواني، والخفية االجتماعية ليا عبلقة ذات داللة إحصائية بسموؾ إيذاء الذات.
( دراسة ىدفت إلى العبلقة بيف السموؾ Whitlock &Knox, 2007كما أجرى ويمتوؾ ونوكس )

( طالبًا وطالبة 2880لذات، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )االنتحاري وسموؾ إيذاء ا
أف سموؾ إيذاء توصمت الدراسة إلى و ( سنة، 25-18مف طمبة الجامعة تتراوح أعمارىـ ما بيف )

%( أما السموؾ 25بالسموؾ االنتحاري، كما بمغت نسبة سموؾ إيذاء الذات ) الذات يعتبر متنبئاً 
 %(.40.3االنتحاري بمغ )

( بدراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى مدى انتشار Ystgaard, et al, 2003وقاـ يستكارد وآخروف )
سموؾ إيذاء الذات في مدارس النرويج، وذلؾ عف طريؽ قائمة أعراض إيذاء الذات والسجبلت 

 ( طالب وطالبة.100الطبية أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
% مارست 16.9العينة مارست أساليب إيذاء الذات و  % مف مجموع6.6توصمت الدراسة إلى أف 

% مارست أسموب تسميـ الذات تمت معالجتيا في المستشفيات وبضمنيا 14.7أسموب القطع، و 
% مف حاالت القطع، كما توصمت الدراسة إلى أف إيذاء الذات عند اإلناث أكثر منو لدى 6.1

 الصراع مع الوالديف الى ء الذات ترجع % لصالح اإلناث، وأف عوامؿ إيذا10.2الذكور بنسبة 
دور في القياـ بممارسات سموؾ إيذاء الذات  ، كما أف تشجيع الزمبلء لووسوء استعماؿ العقاقير

عند الذكور، بينما تؤدي عوامؿ طبلؽ الوالديف واالعتداء الجنسي، والقمؽ، واالندفاعية، واإلفراط في 
 في القياـ بممارسات إيذاء الذات لدى اإلناث.استعماؿ العقاقير، وتناوؿ الكحوؿ دورىا 

( إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف Hawton & James, 2002كما ىدفت دراسة ىاوتوف وجيمز )
مكانية تكرار سموؾ إيذاء الذات لدى المراىقيف الذيف لدييـ تاريخ في أسموب تسمـ  العوامؿ النفسية وا 

أس، والنية لبلنتحار، واالندفاعية والغضب، وتقدير الذات والي ت، وقياس العوامؿ النفسية الكآبو؛الذا
 ( مراىقًا ومراىقة مف بريطانيا200وحؿ المشكبلت، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )

 حيث تـ جمع البيانات عف طرؽ المقابمة والبيانات الشخصية والممفات الطبية.
كرار السموؾ المؤذي لمذات، وأف األشخاص توصمت الدراسة إلى أف الكآبة ىي السبب األوؿ في ت

المؤذوف لذواتيـ يعانوف مف اليأس واالندفاعية ورغبة عالية في االنتحار، كما أنيـ يمتازوف 
 بانخفاض تقدير الذات، والعجز في حؿ المشكبلت.
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 عتداء الجنسيالدراسات األجنبية المتعمقة بالثانيًا: 

أف  أكدت حيث (التحرش الجنسي) ( بعنواف Coldfelter, 2008دراسة كولدفمتر وآخروف ) 
الضحية غالبًا ما تكوف مف المراىقيف، تـ التركيز في ىذه الدراسة عمى ثبلثة أنواع مف التحرش 
داخؿ الحـر الجامعي، وفيما إذا كنت الحياة واألعماؿ الروتينية اليومية ونظريات السيطرة عمى 

ظاىرة التحرش الجنسي مع العمـ بأنو تـ إيجاد النفس ذات عبلقة وثيقة في توضيح وتفسير 
 ( مف العينة التي أجريت عمييا الدراسة قد تعرضوا لعممية التحرش الجنسي.0.25)

توصمت الدراسة إلى أف معظـ الذيف قد تعرضوا لمتحرش الجنسي ال يبمغوف رسميًا عف تمؾ 
ذا التحرش، وأف التحرش الحوادث، وأف نظريات السيطرة عمى النفس تساعد في فيـ وتفسير ى

الجنسي الذي يتعرض لو طمبو الجامعات يؤدي في النياية إلى شكؿ مف أشكاؿ اإلىانة الجنسية 
ومف أجؿ الحد مف التحرش الجنسي في الحـر الجامعي البد مف تشجيع أولئؾ الذيف تعرضوا إلى 

ة، وعقد ندوات مف أجؿ عممية التحرش عمى تقديـ الشكاوي إلى الجامعة التخاذ اإلجراءات البلزم
 توضيح الظروؼ التي تساعد عمى ظيور مثؿ تمؾ االعتداءات كي يكونوا عمى وعي تاـ بيا.

( دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى ردة فعؿ Mohipp & Senn, 2008كما أجرى مييب وسيف )
( طالب ماجستير 172طبلب الماجستير لمتحرش الجنسي، حيث تقارف ىذه الدراسة ردة فعؿ )

فطبلب الماجستير يعتبروا تحرش الجنسي التقميدي مع ردة فعؿ الطبلب الباقيف لمتحرش الجنسي، لم
عينة فريدة بسبب دورىـ الثنائي كطالب ومعمـ بنفس الوقت إلدراكيـ التحرش الجنسي لئلناث، وردة 
فعؿ الطبلب عمى التحرش الجنسي تشير إلى أنو أقؿ مف المضايقات العادية )التحرش التقميدي( 

دييـ خبرة قدروا عمى أف يزودوا وأولئؾ الذيف يكونوا لدييـ الخبرة في التعميـ مع الذيف ليس ل
 معمومات ومواقؼ عف التحرش الجنسي، وىذا التأثير كاف أكبر عمى الذكور.

 ( بدراسة التعامؿ مع التحرش الجنسي بواسطةCogin & Fish, 2007قاـ كوغف وفيش )
، حيث تـ تطبيؽ الدراسة عمى عينة مكونة مف نفسو المجتمعاستراتيجيات تحميؿ لحاالت مف 

ستراليا، وتـ تقديـ أنموذج لقياس العبلقة بيف المتغيرات في أ( ممرضة يعممف في مستشفى 538)
 التنظيمية والتحرش الجنسي.

توصمت الدراسة إلى وجود اتجاىات سمبية لدى الممرضات نحو الرؤساء في العمؿ نتيجة قياميـ 
 .بسموكيات غير مقبولة اجتماعيًا تتعمؽ بالتحرش الجنسي في مكاف العمؿ
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نوف بالتحرش واإليذاء عَ ( والتي تُ Desouza & Ribeiro, 2005أما دراسة ديسوزا وربيرو )
( 400الجنسي في المدارس الثانوية البرازيمية، حيث أجريت الدراسة عمى عينتيف ثانويتيف تحوي )

 طالب برازيمي )مدرسة خاصة وأخرى عامة(. 
يًا بأقرانيـ مف اإلناث أكثر مما فعمت اإلناث توصمت الدراسة إلى أف الذكور ضايقوا وتحرشوا جنس
ا لتخويؼ مات عالية في سوء السموؾ قد لجؤو كما أظيرت النتائج أف الطبلب الذيف سجموا عبل

أقرانيـ أكثر مف أولئؾ الذيف سجموا عبلمات متدنية في مقياس سوء السموؾ العاـ، وأف الذكور 
س التحيز في مقيا قميبلً  األساتذة والذيف سجموا معدالً  يعتقدوف بأنيـ سيعاقبوف عمى إيذاء أقرانيـ مف

ذوا أو تحرشوا أكثر مف أولئؾ الذيف يعتقدوف بأنيـ لف يعاقبوا مف قبؿ الجنسي الحسف، وقد آ
أعمى في مقياس التحيز الجنسي الحسف، وفضبًل عف ذلؾ فإف التحرش  األساتذة وقد سجموا معدالً 

 الذكور واإلناث. واإليذاء الجنسي متوقع لؤلقراف مف
 تعقيب عمى الدراسات السابقة: 4.3.2

، قميبلً كاف  سموؾ إيذاء الذات واالعتداء الجنسيأف عدد الدراسات المتعمقة بمفيوـ  الحظ الباحث
بالرغـ مف  كذلؾ قميمة بسموؾ إيذاء الذاتأف الدراسات األجنبية المتعمقة ايضًا وكاف مف المبلحظ 

، والدوافع الذاتية والنفسية، حيث إف استطبلع األدبيات إيذاء الذات غالبيتيا تناولت موضوع أف
يؤثر بشكؿ كبير عمى الوضع  ، ىواالعتداء الجنسييؤكد أف موضوع  باالعتداء الجنسيالمتعمقة 

 . لمتكيؼ معو وختمفة أف تسعفبحيث ال تستطيع وسائؿ الدفاع الم النفسي لممعتدى عمية
بذلؾ لـ  وؾ إيذاء الذات واالعتداء الجنسي لدى الفتيات المراىقاتسملـ نجد أي دراسة تبحث في و 

المواتي تعرضف العتداء لمفتيات لذات سموكيات إيذاء اتتعرض أي مف الدراسات السابقة لموضوع 
 لتكوف الّدراسة الحالية األولى في موضوعيا. -حسب عمـ الباحث -جنسي

 يد مشكمة الدراسةدراستو، فيما يتعمؽ بتحد مساعدة كبيرة في قدمت الدراسات السابقة لمباحث
بمناقشة تمؾ  ، وقد قاـ الباحثوفي تحديد أداة الدراسةري، وأىدافيا وأىميتيا، ومجمؿ اإلطار النظ

 الدراسات مف خبلؿ ثبلثة محاور:
 بيف بسموؾ إيذاء الذات واالعتداء الجنسي: تنوعت الدراسات المتعمقة مجاؿ وحجـ العينة .1

ف عند اختيار عينة الدراسة، ووجد ، والراشديالنساء العامبلتو ىقيف، واألطفاؿ، والمراالرجاؿ 
تباينًا واضحًا في حجـ العينات المستخدمة في الدراسات السابقة، إذ بمغ أصغر حجـ  الباحث
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(، بينما كاف أكبر حجـ عينة في دراسة 2016 الخواجو،في دراسة ) تحاال ( 3عينة)
 .الشبابمف ( 1210( )2015، اعميو)

عدة مقاييس منيا مف إعداد  بإيذاء الذاتاستخدمت غالبية الدراسات المتعمقة أدوات الدراسة:  .2
فاستخدمت  االعتداء الجنسي،الباحث أو مف إعداد باحثيف آخريف، وفيما يتعمؽ بدراسات 

 ،باحثيف آخريفمقاييس عدة في الّدراسة الواحدة، كانت مف إعداد الباحث نفسو أو مف إعداد 
 .كما استخدمت المقابمة المباشرة والمبلحظة

ويمكف اإلشارة إلى بعض أوجو التشابو واالختبلؼ بيف الّدراسة الحالية والدراسات السابقة، كما 
 يأتي:

 أ( أوجو التشابو بيف الّدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ىو في غالبية الدراسات كمتغير مستقؿ في الّدراسة الحالية، كما  سموؾ إيذاء الذاتاستخداـ  .1

 السابقة.
 استخداـ المنيج الوصفي التحميمي، وىذا ما تـ استخدامو في معظـ الدراسات السابقة. .2
مقياس إيذاء الذات لدى األطفاؿ والمراىقيف يتعمؽ  سة الحالية؛في الّدرا استخداـ مقياس .3

 .ودراسة الحالة، العادييف وغير العادييف
 اسة الحالية والدراسات السابقة:ب( أوجو الختالؼ بيف الّدر 

سموكيات إيذاء الذات لدى الفتيات المراىقات المواتي تعرضف  تركيز الّدراسة الحالية عمى .1
 .لبلعتداء الجنسي

مف المجتمع الفمسطيني لتكوف األولى  حاالتراسة الحالية ىو تطبيقيا عمى أىـ ما يميز الدّ  .2
سموكيات إيذاء الذات لدى تتناوؿ موضوع  ، والتيطينيًا وعربيًا حسب اطبلع الباحثفمس

 . الفتيات المراىقات المواتي تعرضف لبلعتداء الجنسي
المراىقات الممارسات لسموؾ إيذاء الذات والمتعرضات العتداء شمؿ مجتمع العينة جميع  .3

 -11مواتي أعمارىف ما بيف )المقصودة ومقتصرة عمى الفتيات ال، واستخدمت العينة جنسي فقط
 ( س21
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 الفصؿ الثالث: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :الطريقة واإلجراءات

 مقدمة 3.1

تعطي المنيجية لمدراسة المصداقية العممية، كما أنيا طريقة المسطرة مف قبؿ الباحث، وذلؾ بيدؼ 
الوصفي  تشاؼ الظاىرة المدروسة، حيث يتطمب بحثنا دراسة عيادية، لذلؾ اتخذنا المنيجاك

وىو المنيج المبلئـ القائـ عمى دراسة الحالة، وتستعمؿ دراسة  ةالعياديالتحميمي مف خبلؿ المقاببلت 
 الحالة بيدؼ فيـ ظاىرة مرضية معينة.

 منيج الدراسة 3.2

المػنيج الػذي  وىػو.  التحميمػي باستخداـ المنيج الوصػفي الباحث قاـمف أجؿ تحقيؽ أىداؼ الدراسة 
يدرس ظاىرة أو حدثًا أو قضية موجودة حاليًا يمكف الحصوؿ منيا عمى معمومات تجيب عػف أسػئمة 

مػػػف خبللػػو وصػػػؼ الظػػػاىرة موضػػػوع  الباحػػػث ذي يحػػاوؿوالػػػ ،فييػػػا الباحػػثدوف تػػػدخؿ مػػػف  الدراسػػة
الوجيػػػو بمػػػة بطريقػػػة دراسػػػة الحالػػػة التػػػي تعتمػػػد عمػػػى المقا مػػػةالمقاب الدراسػػػة تاسػػػتخدمكمػػػا ، الدراسػػػة

 موجية.النصؼ وال
 مجتمع الدراسة 3.3

( المواتي يمارسف إيذاء الذات 21-11تكوف مجتمع الدراسة مف جميع الفتيات المراىقات مف عمر )
 .في مراكز الصحة النفسية في محافظة الخميؿ تيجة تعرضيف العتداء جنسي والمراجعاتن

 مجتمع الدراسة(: يوضح 3.1ؿ )جدو

 العدد العمر مكاف السكف
 1 13 مخيـ
 2 18+16 مدينة
 1 15 قرية
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 عينة الدراسة 3.4

مػف الفتيػات المػواتي يمارسػف إيػذاء  اخذت بشكؿ قصديحاالت مف  اشتممت عينة الدراسة عمى اربع
 ة في محافظة الخميؿ.في مراكز الصحة النفسي ة تعرضيف العتداء جنسي والمراجعاتالذات نتيج

 أدوات الدراسة 3.5

  عػػدادالراشػػديف العػػادييف وغيػػر العػػادييف مػػف إمقيػػاس تشػػخيص سػػموؾ إيػػذاء الػػذات لممػػراىقيف و 
زينب محمود شقير، حيث قسـ المقياس إلػى أربعػة أبعػاد يتضػمف فػي محتواىػا مظػاىر وأشػكاؿ 

لكػؿ  اً ( بنػد13موزعػة عمػى )سموؾ إيذاء الذات الذي يمكف مف خبللو قياس سموؾ إيذاء الذات 
وىي: اإليذاء الجسدي، اإليذاء الوجداني والفكري، إىماؿ الذات، وحرماف الذات ) انظػر  رمحو 

 ((.5.1ممحؽ )

 يعتمد الباحث في ىذا النوع مػف المقابمػة عمػى دليػؿ المقابمػة، نصؼ الموجية:  الموجيو المقابمة
مػػى المبحػػوث مػػع تػػرؾ المجػػاؿ لئلجابػػة، فيقػػـو بجمػػع المعطيػػات، وتحديػػد أسػػئمة معينػػة تطػػرح ع

 ب عف األسئمة المطروحة فقط.يوتجنب مقاطعتو وتركو يعبر ويج

كؿ المقاببلت العيادية في ىذه الدراسة المنجزة، كانت مقاببلت عيادية نصؼ موجية، يتـ التعرؼ 
ت عمى مف خبلليا عمى الوضع النفسي، والحياة االجتماعية ليذه الفئة مف الحاالت التي أقدم

، أي عدـ التقصير أو اً تمثؿ في إيذاء الذات، حيث كاف تدخؿ الباحث حياديماالنتقاؿ إلى الفعؿ وال
المبالغة في ما تعانيو الحاالت، كما قاـ بالمساعدة والدعـ لجعؿ الحاالت قادرة عمى التعبير عف 

ذاء الذات( أو في معاناتيا وخاصة انفعاالتيا، وعواطفيا بكؿ حرية، سواء ما سبؽ ذلؾ )قبؿ إي
الحاجة  فّ غاء الجيد، ألف معظميف ظيرت عندىالوقت الراىف، كما اعتمد عمى خاصية اإلص

، ولمتزود أكثر بالمعمومات األساسية حوؿ ذلؾ أدرج فً اح عف أحاسيسيالماسة إلى التعبير واإلفص
تتماشى مع التي  الباحث في العمؿ مع الحاالت تقنية دراسة الحالة، كما لجأ إلى تحديد األسئمة

، وذلؾ إلى أىداؼ الدراسة، وليذا قاـ الباحث بتحديد " أسئمة المقابمة"  ؿالدراسة، مف أجؿ الوصو 
مجموعة األسئمة التي بنيت بما يتماشى مع موضوع دراستو، وىذه األسئمة ال  فمف خبلؿ اإلجابة ع

نما تطرح في وقت مناسب ُأثناء ال  ((.5.2مقابمة )انظر ممحؽ )تطرح بطريقة متسمسمة ومرتبة، وا 
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بعرضيا  يابصورتيا األولية، ومف ثـ تـ التحقؽ مف صدق اسئمة المقابمةبتصميـ  قامت الباحث  
، حيث في مجاؿ العبلج النفسي ( مف المحكميف مف ذوي االختصاص والخبرة10عمى المشرؼ و )

مف حيث: مدى  فيياـ إبداء مني تطمبو عمى عدد مف المحكميف.  نموذج اسئمة المقابمةالباحثة  وزع
ضافة أي معمومات أو تعديبلت يرونيا مناسبة، يا ، ومدى شمولالمغةوضوح  لمجانب المدروس، وا 

 بصورتيا النيائية. اسئمة المقابمةووفؽ ىذه المبلحظات تـ إخراج 
 

 صدؽ أداة الدراسة 3.6

 قاـ المؤلؼ لممقياس بالتحقؽ مف صدؽ االداة كما يمي : 

ساتذة ي صورتو النيائية عمى مجموعة مف أحيث تـ عرض المقياس في : الصدؽ الظاىر  .1
 .% 90المقياس بنسبة اتقاف ت فقراتالصحة النفسية وحظي

حساب ارتباط كؿ فقرة بالدرجة الكمية لممقياس وذلؾ ب قاـ المؤلؼ حيث  صدؽ المفردات : .2
 بيف الجنسيف .( مناصفة 200عمى عينة ممثمة مف عينة التقنيف مف الجنسيف مقدارىا )

 رتباطات الداخمية لممحاور االربعةحيث تـ حساب اال :الصدؽ الداخمي ) صدؽ التساؽ( .3
بالدرجة الكمية لبلختبار وذلؾ  تـ حساب ارتباطات المحاور االربعةالتي يقيسيا المقياس كما 

 :الدراسة كما يتضح بالجدوؿ اآلتي لدى عينة

 بالدرجة الكمية لالختبار، وذلؾ لدى عينة الدراسة ربعة(: يوضح ارتباطات المحاور ال 3.2جدوؿ )

 الكمية الحرماف االىماؿ الوجداني الجسدي المحور
 0.798 0.584 0.494 0.476 _ يذاء الجسدياإل .1
 0.882 0.763 0.512 _  يذاء الوجدانياإل .2

 0.786 0.445 _   ىماؿ الذاتإ .3
 0.824 _    حرماف الذات .4
 _     الدرجة الكمية .5
 
تضح مف الجدوؿ السابؽ ارتفاع معامبلت االرتباط وجميعيا ارتباطات دالة وموجبة عند ي

ؾ اف معنى ذل 0.882 – 0.445حيث تراوحت معامبلت االرتباط ما بيف  0.01مستوى 
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الوجداني  –يذاء : الجسدي ًا برزمة سموكيات تعبر عف اإلسموؾ ايذاء الذات يكوف مصطحب
 ف .الحرما –ىماؿ اإل –والفكري 

ف يذاء الذات في الكشؼ عية استخداـ مقياس تشخيص إمكانويوضح إ : صدؽ التميز  .4
  .يذاء الذاتالفروؽ بيف المجموعات في درجة إ

 

 داة األ ثبات 3.7

 : داة بعدة طرؽتـ حساب ثبات األ
حيث تـ إجراء تطبيؽ المقياس عمى عينة مف الجنسيف مف طبلب  :عادة التطبيؽطريقة إ .1

( مناصفة بيف الجنسيف ومناصفة بيف المرحمتيف 80ثانوية والجامعية مقدارىا )المرحمتيف ال
سبوعيف )في الفصؿ الدراسي االوؿ مف ليتيف بمغ الفاصؿ الزمني بينيما أالدراسيتيف مرتيف متتا

 -0.94 – 0.82( وقد بمغ معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف )2005/2006العاـ الدراسي 
 .ناث والعينة الكمية عمى التواليلذكور واإل( لكؿ مف مجموعات ا0.88

حيث استخدمت معادلة سبيرماف براوف طريقة ثبات التساؽ الداخمي )التجزئة النصفية(:  .2
فقرة( لعينو مقدارىا  52لمتجزئة النصفية بيف الفقرات الزوجية والفردية لجميع فقرات المقياس )

وبتطبيؽ  0.818قرات الزوجية والفردية ( )عينة الثبات( وكاف معامؿ االرتباط بيف الف80)
وىو معامؿ ثبات مرتفع مما يطمئف  0.819معادلة سبيرماف براوف بمغ معامؿ الثبات الى 

 عمى استخداـ المقياس.
لفا عمى عينة مف الذكور واإلناث امؿ أحيث تـ حساب معلفا(: كرونباخ )معامؿ أ معامؿ .3

 .ث والعينة الكميةناينات الذكور واإلرتفعة بالنسبة لعف معامبلت الثبات مأظيرت وأ
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 مفتاح المقياس  3.8

 مفتاح تصحيح المقياس(: يوضح 3.3جدوؿ )

عدد  المحور
 الفقرات

 الدرجة التصحيح

 39 -مف صفر  3-2-1-صفر  13 يذاء الجسدياإل
 39 -مف صفر  3-2-1-صفر  13 يذاء الوجدانياإل
 39 -مف صفر  3-2-1-صفر  13 ىماؿ الذاتإ

 39 -مف صفر  3-2-1-صفر  13 ماف الذاتحر 
 156 -مف صفر  3-2-1-صفر  52 الدرجة الكمية

 156 - 119مف  ايذاء لمذات شديد وحاد
 118 - 79مف  ايذاء لمذات فوؽ المتوسط )مرتفع(
 78 - 39مف  ايذاء لمذات متوسط )معتدؿ(

 38 -مف صفر  ايذاء لمذات خفيؼ )عادي( )بسيط(
 

 دراسة الحالة 3.9

النفسي أكبر قدر ممكف مف المعمومات حتى يتمكف  الحالة المجاؿ الذي يقدـ لممختّص تعد دراسة 
 مف فيـ معمؽ لمحالة، وتركز الدراسة عمى الفرد وتيدؼ إلى التوصؿ إلى الفروض.

معمقة  دراسة بجمع كؿ المعطيات الممكنة الخاصة بيذا الفرد، فدراسة الحالة ىي مبلحظةالتسمح 
فيو، فالتأثيرات النفسية لبعض األحداث االجتماعية  مومات حوؿ محيطو الذي يعيشلمفرد، ومع

وحوؿ الصدمات الصحية، وفي مجمؿ العناصر التي تـ جمعيا تقوـ بأخذ المعمومات اليامة 
(Sillamy, 2003.) 

 عمى جميع جوانب الشخصية ساسية التي مف خبلليا نستطيع االطبلعفدراسة الحالة ىي التقنية األ
لمفرد، ومعرفة األسباب، واألحداث التي ساىمت في ظيور مختمؼ االضطرابات النفسية، كما ال 
تقتصر فقط عمى إعطاء وصؼ الفرد في وضعيتو ومشاكمو، لكف تبحث عف إظيار أصؿ وتطور 

 (.Huber, 1993خذ كموضوع لمعالـ األسباب )المشاكؿ، والتاريخ الشخصي الذي يؤ ىذه 
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ؿ المقاببلت باالجابة عمى اسئمة دراسة الحالة التي تتصؼ بانيا اسئمة مفتوحة وقد قاـ الباحث خبل
ومف خبلؿ تحميؿ اجابات الحاالت تـ التوصؿ الى اجابات  تركز عمى فيـ الموضوع المراد دراستو 

 السئمة البحث.
 

 إجراءات الدراسة 10.3

 خطوات التالية:بمجموعة مف اإلجراءات لتنفيذ ىذه الدراسة وفؽ ال قاـ الباحث   

 .االطبلع عمى األدب السابؽ .1
في محافظة  عيادات الصحة النفسيةمف  عمؿ الدراسة عمى العينةمة لالحصوؿ عمى تسييؿ مي .2

، الصحة( -النيابة  –كذلؾ لجمع احصائيات مف المؤسسات ذات العبلقة )الشرطة  الخميؿ
 فكانت الباقي، أما سرةقسـ حماية األ عمى اعطاء البيانات لدى الشرطةت الموافقة وتم

 مف خبللو. بياناتح لمباحث فرصة جمع إجراءاتو معقدة ولـ تت
يذاء الذات عمى إدراسة الحالة وتطبيؽ مقياس تشخيص سموؾ و  بعمؿ المقاببلت قاـ الباحث .3

 .جميع العينة
 . حاالت اربععدد الحاالت المقابمة  بمغ .4
 واستخراج النتائج. يذاء الذاتمقياس تشخيص سموؾ اتحميؿ تحميؿ دراسة الحالة و تـ  .5
 

 الدراسة محددات 13.1 

 .قمة عدد الحاالت التي تصؿ لممراكز بسبب سموؾ ايذاء الذات .1
 .صعوبة الحصوؿ عمى موافقة المنتفع أو ولي األمر لعمؿ الدراسة .2
 .بعض الحاالت مف الدراسة بعد عمؿ مجموعة مف االجراءات والمقاببلت معيا انسحاب .3
 حوؿ موضوع الدراسة. عربيةقمة الدراسات ال .4
 رفض بعض الوزارات والمراكز التعاوف في تسييؿ عمؿ الدراسة. .5
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 الفصؿ الرابع: 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نتائج الدراسة

 المقدمة 4.1

تحميؿ  حيث تـ، وعمى المرجعية النظرية لعمـ النفس  دراسة الحالةعمى  الدراسة ىذهارتكزنا في 
اجات ت عميو نتائج دراسة الحالة مف خبلؿ ما جمعناه مف معطيات ىامة، بطبيعة الحاؿ ما اشتمم

، وىذا مف أجؿ استخراج أيضا نتائج تحميؿ مقياس سموؾ ايذاء الذات، و الحاالت خبلؿ المقاببلت
التي عمى أساسيا نستطيع فيـ و  فيـ سموؾ ايذاء الذات عند الحاالت ات التي تعكس لناأىـ المؤشر 

اجابات اسئمة دراسة عمييا مف  تي حصمناوذلؾ مف خبلؿ ربط النتائج ال ،التوظيؼ النفسي لمحالة
تساعدنا عمى فيـ ة ومممة بأىـ األسس التي بنتائج المقياس، حتى تكوف الدراسة كاممة وشامم الحالة

الوصوؿ إلى  مف أجؿبانفراد  ةاعتمد عمى تحميؿ كؿ حالة عمى حد تحميؿ النتائجو ، ىذا السموؾ
 يذاء الذات.إمرحمة فيـ لسموؾ 

 

  تحميؿ المعطيات 4.2 

 "  س .ع"  ىولاأل الحػػػػالػػة  4.2.1

وثة سنة، طويمة القامة ، متوسطة البنية الجسمية تظير عمييا معالـ األن 13)اسـ مستعار(  س .ع
والذي يراىا يعتقد أنيا في عمر  ،بشكؿ واضح كما أف نموىا الجسدي أكبر مف عمرىا الزمني

والتحاور متحمسة إلجراء  ،وقدرة عمى التعبير ،لدَييا تمقائية في اإلجابة ،سنة جميمة المظير18
أَدؽ المقاببلت مع رغبة في المتابعة النفسية تتكمـ بدوف انقطاع صريحة إلى حد بعيد حتى عف 

 التفاصيؿ تدرس في مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيؿ البلجئيف في الصؼ السادس االبتدائي
 .بلجئيف الفمسطينييف في محافظة الخميؿموتعيش في مخيـ ل
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 المقابالت : 4.2.1.1
ي ف وأنا البنت الوحيدة حالياً  ،وأختيف متزوجتيف، أعيش في أسرة تتكوف مف أخويف :س .عتقوؿ 

مستواىا االقتصادي أقؿ مف المتوسط في بينيـ، أسرتي بسيطة  الخامس يبر تأحتؿ الالبيت حيث 
خروج بمفردي إال إذا ال المحافظة عمى العادات والتقاليد، كما أنيـ يرفضوف بتاتاً  تحاوؿ شكمياً 
 .رافقتني أمي

لكنو منفصؿ عف  ،، يعمؿ في شركة موزع بضاعةسنة 50أبي يبمغ مف العمر : وتواصؿ القوؿ
ويأخذني لمنوـ عنده، ال يعاني  أمي ويعيش في قرية أخرى مع زوجتو الثانية إال أنو يزورنا أحياناً 

نو متسامح معي في كؿ شيء حتى أنو ال أمف أي مرض، عبلقتي بو سيئة ال أعتبره أبي، رغـ 
قياـ ال يجبرني عمى ال ،ضؿ مف أمي في الكثير مف األشياء، فيو أفعاقبني عمى التصرفات السيئةي

، رغـ ذلؾ ال أحبو تحت قوانيف صارمة، كما ال يرفض لي أي طمب ال يجعمنيو  ،بأعماؿ ال أحبيا
 واعتقد أف سموكو ىذا نابع مف عدـ اىتمامو بي.

ف أأمي تصغر أبي بثبلث سنوات، كثيرة القمؽ وتغضب مني بسرعة، تنتقدني بشكؿ دائـ وتطمب 
ال أشعر  .عمؿ أي شيء، تصرفاتيا تزعجني كثيراً أقوـ  بأعماؿ المنزؿ، وأنا ليس لدي رغبة ب

وال  ،كما تمنيت فيي ال تجعمني سعيدة ، حتى أف طفولتي لـ تكف جميمة وأمي لـ تكف دائماً بحنانيا
، فيي وتخمط األمور الجَيدة بالسيئة ،جؿ كبلمي مما أتحدث إلييػػا ترفػػض، وكتظير لي أنيا تحبني

ف ك منعني مف استخداـ انوا عمى خطأ فيي تأتي في صفيـ وتتساند الذكور أكثر مني حتى وا 
، تفعؿ عكس ما أريد حيث أجد صعوبة في التقرب منيا دائما الياتؼ المحموؿ، أمي ال تحس بي

 وأصبحت أكره التقرب منيا رغـ أنو أحيانا يأتييا لحظة صفاء نقضي يومنا بالضحؾ والفرح معاً 
ترافقني بشكؿ دائـ إلى الطبيب عمى الموعد أو العبلج  رغـ أنيا لكف سرعاف ما ينقمب ذلؾ عكسياً 

 النفسي.
، تعامميـ معي ف ألمري: أَما إخوتي الذكور فأجدىـ دائما منشغميف بأمورىـ غير ميتميوتضيؼ

 ينحصر فقط في إصدار القوانيف الصارمة التي يجب أف تكوف مناسبة لما يحدده المجتمع.
، دائمة المشاكؿ مع ؼ السادس لست ميتمة بالدراسة كثيراً أنا اآلف عمى مقاعد الدراسة في الص 

وأنني أتحدث مع الطالبات في أمور  ،المعممات والطالبات يتيمونني دائما أنني سيئة األخبلؽ
، عنيفة ت مرافقتي لسوء سمعتي في المدرسةلذلؾ ترفض الطالبات المتفوقا ،ممنوعة وجنسية

، كما أف أىمي ال يحبوف ؿ المدرسة وال حتى خارجيائمة داخومزاجي متقمب ليس لدي صداقات دا
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، لذلؾ أتضايؽ فيـ مف بقائي بمفردي خارج المنزؿوأنا أعرؼ السبب وىو خو ، أف أقيـ صداقات
لكف يبقى ذلؾ خارج إرادتي وعمي أف أرضخ لؤلمر الواقع، عبلقتي منحصرة فقط مع أخواتي  كثيراً 

ناسبات وأقضي ؿ الزيارات العائمية، نمتقي في المالمتزوجات وبشكؿ قميؿ تواصمي معيـ مف خبل
 .معظـ وقتي في غرفتي

أَما فيما يتعمؽ بعبلقتي العاطفية فيي المشكمة األساسية التي أعيشيا حاليا، مع ابف الجيراف 
وجياز  ،ممؾ ىاتفًا محموالً أ، عندما كنت سنة 11حكايتي بدأت منذ أف كنت أبمغ مف العمر 

وبما أنني  ،ولدي حسابات عمى مواقع التواصؿ االجتماعي ،االنترنتحاسوب بغرفتي مشبوؾ ب
وفي يوـ  تعرض حسابي لمشكمة اختراؽ  ،وحيدة في المنزؿ كنت أقضي وقتًا طويبًل عمى االنترنت

، ابف جيراننا يكبرني بعشر سنوات شاب يحضر إلصبلح الخمؿ وقاـ بإصبلحو وطمَبْت أمي أف
يجعؿ أي فتاه تتعمؽ بو مف غير أف يطمب ذلؾ وبما أنني طفمو وسيـ وجميؿ ولطيؼ في التعامؿ 

وطمب مني إضافتو  ،وتحتاج لبلىتماـ مف رجؿ وقعت في حبو، طمب مني حسابي عمى االنترنت
كانت عبلقتو جيده  ،عمى قائمة أصدقائي وأخبر أمي أف بإمكانيا استدعاءه عندما تحتاج لممساعدة

ت ، فكنـ إلى حيف لـ أستطيع العيش بدونوبعد يو  ازدادت يوماً عبلقتي بو  ،بإخوتي يزورىـ دائماً 
وكؿ ما أبحث  ،، وجدت فيو كؿ الحناف الذي كنت بحاجة إليوأقضي معظـ الوقت في الحديث معو

نفسي كبيرة  ، أعرؼ أنني صغيرة لكف أرىؼ عديدة تفوؽ سني كبرت قبؿ الوقتعشت مواق ،عنو
بؿ أصبح بيننا  ؛ال تتَصور، ولـ يتوقؼ األمر عند ىذا الحد ، تعمقت بو لدرجةلمعرفتي ألمور كثيرة

تكررت أكثر مف مره عندما  ،مصورة تطورت إلى عبلقات جنسية خارجية وأحياناً  ،مكالمات جنسية
وكانت عائمتي تتعامؿ مع الموضوع عمى أنني  ،صبلح خمؿإويدخؿ غرفتي بحجة  ،يحضر لمنزلنا

، وأصبحت شعرت أمي أف شيئًا غير جيد يحدث المحظة التي طفمة وىو كبير واستمرت عبلقتنا إلى
لـ تراقب كؿ شيء إلى أف اكتشؼ أخي محادثة بيني وبينو وبعدىا تـ قطع تواصمي مع العا

 .وأصبحت مف المدرسة إلى المنزؿ
 

ف كاف مف خبلؿ الياتؼ  و قريباتو في أفأنا أصبحت حزينة، فيو يرفض التواصؿ معي حتى وا 
ـ أعد كما كنت في السابؽ، انقمبت أوضاعي، وتغير كؿ شيء ولـ يعد ابف الجيراف ، أنا لالمدرسة

استطعت أف أتواصؿ معو  ،يحبني أو حتى أنو لـ يحبني مف األصؿ رغـ كؿ ما كاف يربطني بو
أصبح يشؾ في تصرفاتي  ،بيف الفينة واألخرى بصعوبة لكف كاف شخصًا مختمفًا غير الذي أعرفو
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حيث أصبح يرفض أف أتحدث  ،قتنا تدىورت وبدأت الخبلفات والمشاكؿعبل مف حيف إلى أخر،
إال الموت  إليو وطمب مني قطع االتصاؿ بو ولـ يعد يوليني اىتمامًا، فأصبحت ال أفكر في شيء

أصبحت أحب االنعزاؿ دائمة المشاكؿ في المدرسة  ،، تغيرت كؿ حياتيعمى أف ال أبقى وحيدة
كترث أف أ، دوف حتى وصؿ األمر أف كسرت يد طالبة يؼ جداً وأتشاجر مع الطالبات بشكؿ عن

أشد شعري  ، أحياناً مشاكؿ معيـرغـ إنني أتعرض لمضرب الشديد مف الطالبات نتيجة الفتعالي ال
 بمنديمي إلى أف أصؿ إلى حد التعبوأحاوؿ أف اخنؽ نفسي  ،بعنؼ خبلؿ وجودي في المنزؿ

وال اىتـ بانتقادات الناس وُمَعايرتيـ سواء  ،أبكي كثيراً أغضب و  ،وأشعر برغبة قويو في إيذاء نفسي
وأقضي معظـ الوقت  ،و لباسي أحـر نفسي مف المشاركة في المناسبات السعيدةأعمى سموكي 

فوؽ طاقتي حتى  وحدي أسُب وألَعف نفسي كثيرًا ألنني وثقت بو وسَممتو نفسي أحمؿ نفسي أموراً 
كامبًل شديد االلتزاـ  ألبس لباسًا شرعياً  أحياناً  ،تزامي الدينيأشعر بالتعب أصبحت متقمبة حتى في ال

وأحيانًا أخرى أكوف في لباس غير مقبوؿ في مجتمعي وانظر إلى نفسي نظره دونية فقررت مف شدة 
عدة ساعات تعبي أف أضع حدًا لحياتي مف خبلؿ االقتراب مف نقطة لجيش االحتبلؿ وتـ توقيفي 

 .وألنني صغيره أفرج عني
أشعر أف الضيؽ الذي في صدري  ،عمـ أف ىذه السموكيات خطأ لكنني أشعر بالراحة بعد سموكياأ

أشعر أنني أعاقب إخواني وأمي عمى سموكيـ معي مف   ،والضجيج الذي في رأسي قد ىدأ لمحظة
شعر أنني أباختصار  ،نتقـ مف نفسي عمى سوء سموكي مع ابف الجيرافأو  ،خبلؿ افتعاؿ المشاكؿ

 رغـ أنني أتابع لدى أخصائي نفسي، لكف بقيت أفكار إيذاء نفسي تراودني مف حيف ألخر.أتخبط .
، لذلؾ أصبحت كثيرة التوتر شعر أني وحيده ودنيئةأف جيراننا عبلقتو بي أصبحت اببعد قطع 

ألنو لـ يبقو شيء  ،وأقمؽ مف أي شيء لذلؾ لجأت إلى ىذه السموكيات حتى أضع حد لممعاناة
مشكمتي ىي أنني ال أستطيع تصديؽ ما يجري  وأخيرا أنيت حديثيا بيذه الحممة : أعيش ألجمو.

 لي.     
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 نتائج استجابتيا عمى مقياس تشخيص سموؾ ايذاء الذات  4.2.1.2
 يؿ المقياس ما يمي : متبيف مف خبلؿ تح

 – 79مف ) .فوؽ المتوسط )مرتفع(( والتي تأتي ضمف الحد 89) في المجموع العاـ كانت النتيجة:
حيث حصمت  حرماف الذاتوقد أظيرت النتيجة أف أعمى نسبة إيذاء كانت عمى جانب  ، ( 118
 (39) ( مف الدرجة الكمية28رجة )عمى د

 

 عمى المقياس . )س.ع( تحميؿ اجابات الحالة(: يوضح 4.1جدوؿ )

النسبة  التكرار وحدة التحميؿ
 المئوية

توع 
 االعتداء

صمة 
 المعتدي

عبلقة  53.8 21 لجسدييذاء ااإل .6
جنسية 
غير 
 كاممة

صديؽ 
العائمة 
 وجار

 58.9 23 يذاء الوجدانياإل .7

 43.5 17 ىماؿ الذاتإ .8

 71.7 28 حرماف الذات .9

 57.0 89 الدرجة الكمية .10

 
 .( س .ع)ج أسئمة الدراسة  لمحالة نتائ 4.2.1.3

وما دور العتداء الجنسي ، (س .ع)ما أنواع سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة  .1
 فييا؟.

لكف  ،يتضح مف خبلؿ المقياس والمقابمة أف الحالة تسمؾ األنواع األربعة مف سموكيات إيذاء الذات
حدث  ويتضح مف خبلؿ تحميؿ المقابمة أف ىذا السموؾ ،(حرماف الذاتييا مستوى مرتفع مف )لد

وأنو نتيجة لتوقؼ  ،الذي تعمقت بو وعاطفية مع الشخص البالغ ،(بعد عبلقة جنسية )غير كاممة
كما أصبحت تشعر بتأنيب الضمير عمى  ،وأنيا منبوذة ،ىذه العبلقة شعرت الحالة بعدـ القيمة

كما تبيف أف الفتاة مارست عدة أنواع مف سموكيات إيذاء الذات ، سموكيا وأصبحت مؤذيو لذاتيا
أعمى الدرجات  الجسدي حصمت عمىحيث أنيا عمى الجانب بدرجة مرتفعة في المحاور األربعة  

 : التالية الفقراتفي 
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أخربش )أو اضرب أو اقرص ( نفسي )وجيي أو يدي ( وقد تصؿ لحد الجرح أو تجمع دموي أو 
 الشعور باأللـ الشديد .

 أشد شعري أو أسحبو بعنؼ .
 .نفسي برباط أو بالكرافتة أو بيدياخنؽ 

ىا بالذنب لما حصؿ معيا أنيا كانت تشد شعرىا حيث ذكرت الحالة أنيا ولشعور  وىذا ما أكدتو
عندما تتذكر االمر وعندما تكوف وحدىا في المنزؿ تحاوؿ خنؽ نفسيا بالمنديؿ إلى أف تصؿ إلى 

 حد التعب .
 الفقراتأعمى الدرجات في  كما أنيا حصمت في المقياس عمى الجانب المعنوي والوجداني عمى

 : التالية
 نفسي واشعر برغبة قوية في إيذاء نفسي . أفكر كثيرا في تشويو صورة

 أميؿ لمشجار أو الخناؽ وقد تصؿ لحد اإلصابة والشعور باأللـ .
 أفكر في أشياء غير معقولة أو غير مقبولة توصمني لمعقاب واألذى .

 ألني أحب النكد والحزف . بكي كثيراً أغضب و أ
 حزف واكتئب في وقت يكوف فيو الناس مبسوطة .أ

كانت واضحة لدى الحالة خبلؿ المقابمة حيث ذكرت أنيا بعد انقطاع عبلقتيا  الفقراتكما أف ىذه 
وتفتعؿ المشاكؿ مع الطالبات والمعممات بشكؿ  ،وعنيفة في المدرسة ،بالمعتدي أصبحت حزينة جداً 

وتخالؼ القوانيف  ،ولدييا رغبو دائمة بإيذاء نفسيا ،دائـ رغـ أنيا تعرؼ أنيا سوؼ تتعرض لمعقاب
 وترفض المشاركة بالمناسبات االجتماعية . ،لمنزلية والمدرسية ا

 التالية:  الفقراتعمى أعمى الدرجات في كما أنيا حصمت في المقياس في جانب إىماؿ الذات 
 ال ييمني أف يعايرني الناس بعيوبي أو تقصيري .

 أتيدد بالطرد مف المنزؿ .
 .ال ينتبو احد لوجودي وليس لي أىمية في الحياة 

في المقابمة مف خبلؿ ذكر الحالة أنيا ال تيتـ لمعايرة وانتقادات الناس  الفقراتحيث ظيرت ىذه 
ال وأنيا تشعر أنيا وحيده وتقضي وقت طويؿ في غرفتيا وحدىا و  ،ليا سواء عمى لبسيا أو سموكيا
 .تيتـ بمستوى تحصيميا المدرسي
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أعمى الدرجات نسبة لمجوانب الثالثة  عمىكما أنيا حصمت في المقياس عمى جانب حرماف الذات 
 التالية :  الفقراتاألخرى حيث كانت أعمى الدرجات في 

 .سعادة وأفوت عمى نفسي فرص تسعدنياحـر نفسي مف ال
 .فردي بعيدا عف الحياة االجتماعيةأتعمد الجموس بم

 .العف واشتـ نفسي انتقاما مف نفسي
 فسي فوؽ طاقتي حتى اشعر بالتعب.احمؿ ن
 .نع نفسي مف التعبير الحر والتنفسفي نفسي وأم أحقد

 .وانظر لنفسي نظرة دونية ونقص أخفي إمكانياتي وقدراتي
عمى الحالة في المقابمة مف خبلؿ حديثيا أنيا أصبحت تنظر إلى نفسيا  الفقراتحيث ظيرت ىذه 

 .بالتعبفسيا فوؽ طاقتيا حتى تشعر نظره دونية وتشعر أنيا وحيده وتحب االنعزاؿ وتحمؿ ن
ما ىي درجة شدة سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة )س .ع( المتعرضة لعتداء  .2

 جنسي ؟.
يظير مف خبلؿ المقياس أف درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة ضمف الحد فوؽ المتوسط 

 ( .89)مرتفع(  حيث كاف المجموع العاـ كانت النتيجة : )
ة مف خبلؿ حديث الحالة  حيث ذكرت ) رغـ أنني أتابع لدى أخصائي وقد ظير ذلؾ خبلؿ المقابم

 (.نفسي لكف بقيت أفكار إيذاء نفسي تراودني مف حيف ألخر
س )ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .3

 ؟. (.ع
لجنسية الكاممة ) تحرش جنسي( في الحالة يظير أف االعتداء الجنسي حتى لو لـ يصؿ لمعبلقة ا

حيث  .لدى الحالةذاء الذات أدى إلى درجة ضمف الحد فوؽ المتوسط )مرتفع( مف سموكيات إي
ذكرت الحالة أنيا تشعر بالدونية وتأنيب الضمير نتيجة لموضع الذي وصمت إليو بعد قطع العبلقة 

ذلؾ ذكرىا )وأشعر برغبة قويو مع ابف الجيراف كما ذكرت )اعتقد انو لـ يكف يحبني في األصؿ( ك
 في إيذاء نفسي( كذلؾ قوليا )أسب وألعف نفسي كثيرًا ألنني وثقت بو وسممتو نفسي(.

 ؟. (س .ع)ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .4
ذات مف  مف خبلؿ المقياس يتضح أف التحرش الجنسي لدى الحالة أدى إلى سموكيات إيذاء

 .لدى الحالةثبلثةاألخرى الدرجة الشديدة في جانب )حرماف الذات ( ًأصوات عمى الجوانب ال
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حيث كاف واضحًا خبلؿ المقابمة مع الحالة أنيا بعد إنياء العبلقة مع الشاب أنيا لـ تعد تستطع 
حتى تصديؽ ما يجري ليا وأنيا تبكي كثير مف غير سبب واضح وأنيا لجأت ليذه السموكيات 

نيا تفعؿ ىذه السموكيات حتى تخفؼ مف الضيؽ الذي في صدرىا والضجيج  تضع حدًا لممعاناة وا 
 الذي في رأسيا.

 ؟. (س .ع)في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  بالحالةما اثر صمة المعتدي  .5
سموكيات إيذاء زاد مف شده  بالحالةيتضح  وجود صمة بيف المعتدي )ابف الجيراف صديؽ العائمة( 

 .ات ( عمى الجوانب الثبلثة األخرىالذات في جانب )حرماف الذ
حيث أف الحالة أوضحت ذلؾ مف خبلؿ المقابمة في حديثيا عف الشخص المعتدي وذكرت اف ابف 

وبحثيا عف االىتماـ  حاجتياالجيراف ىو شخص تثؽ بو العائمة ويكبرىا بسنوات رغـ ذلؾ استغؿ 
جنسيًا بعد أف وثقت بو وفي المحظة التي انقطعت عبلقتيا بو اعتداى عمييا و أوىميا أنو يحبيا و 

وأصبحت واعية لما حدث معيا ذكرت )انقمبت أوضاعي وتغير كؿ شيء وأصبحت شخصًا 
 مختمفًا( كذلؾ ذكرت )أسب وألعف نفسي كثيرا ألنني وثقت بو وسممتو نفسي(.

موكيات إيذاء الذات لدى الحالة في تحديد درجة شدة س بالحالةما اثر صمة المعتدي  .6
 ؟. (.عس)

زاد مف درجة شدة  بالحالةيتضح أف وجود صمة بيف المعتدى )ابف الجيراف صديؽ العائمة(  
  . لدى الحالةسموكيات إيذاء الذات والتي تأتي ضمف الحد فوؽ المتوسط )مرتفع( 
الموت( كذلؾ ب إال بشيءفكر ويتضح ذلؾ مف خبلؿ حديث الحالة خبلؿ المقابمة : )وأصبحت ال أ

 خر(.آل: )رغـ أنني أتابع لدى أخصائي نفسي، لكف بقيت أفكار إيذاء نفسي تراودني مف حيف قوليا
 :  س .عالتفسير والتحميؿ لمحالة  4.2.1.4

ما ظير مف خبلؿ المقاببلت العيادية ىو أف الحالة تنتمي إلى وسط أسري مفكؾ فاألب منفصؿ 
في أمورىـ الخاصة والحالة تعيش عزلتيا ،كما أف األسرة ينعدـ فييا  عف األـ واإلخوة مشغولوف

مؿ البنت معاممة مغايرة عف االجتماعي،كما أف ىذه األسرة ال تزاؿ تعا التماسؾالحوار ،وينقصيا 
، ليس لدَييا مكانة في الوسط األسري ، كما أنيا تعيش في ةاجتماعي عزلةلحالة تعيش ، فااالبف

ما تسعى إلى تحقيقو وما يصادفيا مف واقع وىناؾ خمفية ثقافية تجعميا دائما تناقض مستمر بيف 
ال إتعيش صراعات متناقضة فيي تعاني مف الفراغ واإلحساس بالوحدة ، حيث ال تستطيع الخروج 

لممدرسة أو زيارة أخواتيا المتزوجات أحيانا كما جاء في المقاببلت ، إضافة إلى منعيا مف زيارة 



83 

، ألف نقص االىتماـ والعناية جعميا تفيـ ذلؾ ذا لـ يمنعيا مف أف تفعؿ ما تريدلكف ىصديقاتيا ، 
بطريقة أخرى وليذا السبب فيي تفعؿ أشياء معاكسة تماما لمحيطيا األسري ، منذ بداية عبلقتيا 
بابف الجيراف وصواًل لمخالفاتيا قوانيف المدرسة كاف ىدفيا الحصوؿ عمى ما كانت ترغب بو 

، وجدت ما كاف ينقصيا منذ أف كانت باه، حيث وجدت الراحة واالطمئنافـ ولفت االنتاالىتما
صغيرة مع ابف الجيراف، لذلؾ فيي لـ تعد تبالي بأي شيء ىميا الوحيد ىو الحصوؿ عمى االىتماـ 

 بغض النظر عف العواقب التي يمكف أف تتعرض ليا .
ذي كانت تفتقده منذ كانت صغيرة  حيث كما يتضح اف الحالة كانت تبحث عف الحب األمومي ال

، حتى أف طفولتي لـ تكف جميمة وأمي لـ تكف دائما لة بكؿ تمقائية )ال أشعر بحنانياعبرت عنو الحا
كما تمنيت فيي ال تجعمني سعيدة وال تظير لي أنيا تحبني ، وكمما أتحدث إلييػػا ترفػػض  جؿ 

 كبلمي وتخمط األمور الجَيدة بالسيئة(.
ف الحالة لدييا إحساس دائـ بأنيا منبوذة مف طرؼ أميا ومف إخوانيا ومف المعممات ويتضح ا

 والطالبات في المدرسة فيي ال تزاؿ تنتظر مف الجميع معاممة مغايرة.
عبلقتيا بابف الجيراف جاءت في وقت كانت فيو بحاجة إلى إحساسيا أنيا تنتمي إلى شيء إضافة  

بما أنني طفمو وتحتاج لبلىتماـ مف رجؿ وقعت في حبو "، كما تقوؿ " و  إلى أنيا كانت صغيرة ،
أنو مف خبلؿ حديثيا يتضح أف ىناؾ مبالغة في التعبير عف حبيا لو ، فيي تحس بحب كبير 

 اتجاىو، فيذه العبلقة جعمتيا تحس بالوجود وأنيا مقبولة ومرغوب فييا .
وفًا مف ء الحالة إلى إيذاء الذات جاء خ، ولجو ح يشكؿ جزءًا ال يتجزأ مف حياتيافابف الجيراف أصب

ألخر في لمحب واالىتماـ ويظير أف ىذا السموؾ يأتي تحت وظيفة النداء لجمب اىتماـ ا يافقدان
نما فقداف لكؿ معاني ، ألف االنقطاع في العبلقة ليس فقداف لمحب فمحاولة السترجاع العبلقة قط وا 

 . قصد الموت الفعميالذات لـ يكف ب ، وبالتالي سموؾ إيذاءالحياة
في النياية إلى  كما أف قياـ الحالة ببعض السموكيات المؤذية لمذات والسموكيات األخرى التي تؤدي

: وجود مشاكؿ دائمة بالمدرسة،عدـ التزاميا بالقوانيف المدرسية وعدـ االىتماـ مف إيذاء ذاتيا مثؿ
تيا لخنؽ نفسيا كؿ ىذه تشكؿ تعرضيا لمعقاب والضرب كذلؾ قياميا بشد شعرىا بعنؼ ومحاول

نوعًا مف أنواء سموكيات إيذاء الذات وتحاوؿ مف خبلليا الحالة أف تعاقب نفسيا وجسدىا كنتيجة 
 .مى سماحيا لشخص باستغبلليا جنسياشعورىا بتانيب الضمير ع
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أف ىذا السموؾ يأتي تحت وظيفة عقاب الجسد لممساعدة  ،ف السبب في االعتداء ىو ىذا الجسداوك
: اعمـ أف ىذه ر ويتضح ذلؾ مف خبلؿ حديث الحالةفي الشعور بالراحة وتخفيؼ تأنيب الضمي

السموكيات خطأ لكنني اشعر بالراحة بعد سموكيا أشعر أف الضيؽ الذي في صدري والضجيج الذي 
 في رأسي قد ىدأ لمحظة 

 ب " .الحػػػػالػػة الثانية " ر  4.2.2

سنة ذات بنية جسمية متوسطة لدييا مستوى دراسي  16مر )اسـ مستعار( تبمغ مف الع" ر.ب " 
تحتؿ المرتبة الثالثة بيف األخوات  ،حتى الصؼ السادس تركت المدرسة بسبب ضعؼ التحصيؿ

 ،كانت تتجنب التواصؿ البصري خبلؿ الجمسة ،وىـ ثبلث إناث كاف يظير عمييا الخوؼ والتردد
وىذا ما يظير مف خبلؿ الدموع  ،ثر بسيولةمبلمحيا حزينة تتأ ،وتتكمـ بصوت منخفض وبيدوء

وىي اآلف تمكث بالبيت تعيش  ،التي ال تفارقيا خاصة عندما تبدأ في التحدث عف نفسيا وعف أميا
 .حامؿ بيا ولديو زوجة أخرى وأبناءفي أسرة فقيرة مكونة مف األـ فقط توفي والدىا وأميا 

 المقابالت  4.2.2.1
ليا أختاف متزوجتيف واحده خارج الوطف والثانية  ،ف ثبلث إناثفي أسرة تتكوف م" ر.ب " عاشت 

وتركت المدرسة  ،وىي الوحيدة التي تعيش مع أميا، درست حتى الصؼ السادس ،بالقرب منيـ
بالقوؿ حياتي مممة ، حيث بدأت الحديث عف نفسيا صيميالعدـ رغبتيا بالدراسة وضعؼ تح

نا أحمؿ الجميع أمي وأخواتي المسؤولية لما وقع لي أمعظميا روتيف  لكف ىناؾ أمور ال أعرفيا و 
 ألنني لـ أتعمـ شيئا كيذا ولـ أعرؼ الى حد اآلف لماذا تصرفت ىكذا .

عبلقتي بعائمتي سطحية فأنا طيمة الوقت بمفردي أال عندما تحضر أختي المتزوجة في البمد لزيارتنا 
مشاىدة التمفاز أو في غرفتي عمى  فيي تسكف في موقع قريب مف بيتنا، فمعظـ الوقت أقضيو في

  .الياتؼ
عامًا تعاني مف أمراض جسدية متعددة بسيطة وخبرتيا بالحياة قميمة  51أمي امرأة تبمغ مف العمر 

تحاوؿ اختصار المشاكؿ بشكؿ دائـ حتى لو كاف الحؽ ليا عبلقتي بأمي عبلقة سطحية ال أحسيا 
وجات فيي تقضي وقتًا طويبًل في الحديث مع أختي قريبة مني بقدر ما ىي قريبة مف أخواتي المتز 

الكبرى المتزوجة خارج الببلد عمى الياتؼ واالىتماـ بأختي األخرى المتزوجة بالقرب منا ال أحس 
تريد معرفة كؿ  ، ال تسألني ماذا أفعؿ؟ أو ماذا أريد؟ ، ال تشعرني بأنياأو ظاىرباىتماـ زائد منيا 
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طويمة في غرفتي أتحدث عمى ، حتى لو بقيت لساعات بالي بأمريصغيرة وكبيرة عني، كأنيا ال ت
 .الياتؼ

أخوات مف أبي لكف  6وإخوة  3ولدي  ،وأمي زوجتو الثانية ،أبي فقد توفي وأنا لـ أكف مولودةأما  
 .المناسبات وال تربطني بيـ أي صمةال في األعياد و إال أراىـ 
، كأني ال ، ال أتكمـ كثيراً رونني ىادئة منعزلة خجولةقارب يالجميع في العائمة أو األ :ب "." رتقوؿ 

شعر أنني تائية وعاجزة عف فعؿ أي شي وكأني أ، انعزالي ىذا جعمني زلت صغيرة وال أعرؼ شيئاً 
، لكف ما لـ أجد أي أحد ينصحني أو ينبينيمسموبة القدرة ومنقادة لآلخريف، قمت ببعض األفعاؿ و 

 خاصة أمي التي لـ تكف يوما تيتـ بأمري.حدث معي مؤخرا كاف خطأ الجميع ، 
كنت أتواصؿ معو ،وتضيؼ تعرفت عمى شخص كاف مف أقارب زوج أختي التي تسكف بالقرب منا

عمى الياتؼ بشكؿ دائـ حتى ساعة متأخرة مف الميؿ عبلقتي كانت مستمرة معو لـ أعرؼ أحدًا 
متعمقة بو لدرجة ال أستطيع التفكير إليو وكنا نتفؽ عمى أمور كثيرة، وأصبحت  غيره، أتحدث كثيراً 

كنت أبحث عف االىتماـ  ،األمر كنت أفعؿ كؿ ما يطمبو مني وليذا ،في أنو يستطيع االبتعاد عني
شعر بأي أوصؿ بي األمر أف أتحدث معو مكالمات جنسية مصورة ولـ أكف   ،مف رجؿ يعوضني

وشعرت بكآبة لفترة طويمة إلى أف  ،خوؼ أو قمؽ بعد، فتره تركني وأصبحت ببل حبيب حزنت كثيراً 
تعرفت عمى شاب أخر عمى االنترنت كنت فترتيا أحاوؿ التقاط أي شخص ييتـ بي وتعرفت بعدىا 

قضي وقتًا طويبًل في الحديث معيـ عمى الياتؼ وكاف جؿ حديثنا أعمى أكثر مف شاب وكنت 
أو أف يشاىدوني مف خبلؿ ومكالمتنا جنسية كنت حذره جدًا باف ال يعرفوا معموماتي الحقيقية 

نو أمكالمات مصورة ولـ يكف لدي أي شعور بالخجؿ بالحديث مع أي شخص جديد الميـ أف أشعر 
نو لو أوكأني أريد أف اثبت لنفسي ، ميتـ بي كؿ تركيزي كاف أف أشعر أنني محور اىتماـ الذكر

 .كثير وأف المشكمة لديو وليست لديلاتخمى عني الحبيب األوؿ فمدي 
ث لمرة واحده أف أرسمت إلى أحدىـ صورة لي واكتشفت أنو يعرفني وطمب مني اف يشاىدني وحد
اـ إلى أف ظير كنت اعتقد أف األمور تسير عمى ما ير  خبلؿ مكالمة مصورة واستسممت لو .مف 

 .زوج أختي في القصة
عددة زوج أختي القريبة منى وىو شخص سيء السمعة والسموؾ يدخف الحشيش ولديو عبلقات مت

منذ لحظة زواجو مف أختي لـ أكف ارتاح لنظراتو وال حتى حديثو أو نكاتو معي عبرت  ،مع النساء
 .دائما تعمؽ عمى ذلؾ بأنو يمازحنيعف ذلؾ ألمي لكنيا كانت 
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كاف مزاحو يصؿ أحيانا أف يضربني عمى مؤخرتي او يقرصني في يدي وأحيانا " ر.ب " وتواصؿ 
ى انو في إحدى المرات قاؿ لي أماـ أختي )أنا وأختؾ اتحممنا يتحدث بكبلـ مضمونو جنسي حت

اليوـ وىي تعبانو إيش رأيؾ تيجي مكانيا( وتركتيـ وذىبت إلى غرفتي بقيت مقاومة لحديثة وأتجنب 
يجب " ر.ب " االلتقاء معو في زياراتو لبيتنا إلى أف وصمتني رسالة منو عمى ىاتفي يقوؿ لي فييا )

طبعا رفضت ذلؾ لمعرفتي بسموكو  (يوجد شيء ميـ يجب أف نتحدث بو ،ااف أراِؾ لمضرورة جد
ف يخمصني أبعدىا أرسؿ لي صورة وأنا عارية ومقطع فيديو لمكالمة جنسية مصورة وقاؿ أنو يريد 

 .در ما يمكف أف يفعمو زوج أختي بيأصبت بصدمة كبيرة لـ أفكر فيما فعمتو معو بق .مف المشكمة
 تنشؽ األرض وتبتمعني. دخمت في حيرة تمنيت لو

حاوؿ تطميني بأنو سوؼ يساعدني وأنو سيقوـ باالتصاؿ بأحد أصدقائو في الجيات األمنية لحؿ 
ال إالوضع وأنو لف يفضحني وأنني مثؿ أختو رغـ أنني لـ أصدقة لكف لـ يكف أمامي خيار 

 .االستجابة لمطمبو ومقابمتو
نمتقي عمى سطح المنزؿ ألف منزلنا درجو خارجي وال اتفقنا أف يحضر لبيتنا متأخرًا بعد نوـ أمي و 

شعر بخوؼ أيتمفت أحد لدخولو متأخر كونو زوج اختي  صعدت عمى السطح عمى الموعد كنت 
 .قبؿ وكأف قَدمي ال تستطيعيف حمميشعور لـ أشعره مف  ،شديد لـ استطع تمالؾ نفسي

اخبرني  ،ف زاد مف خوفي وارتعابيلـ يمِض وقت حتى حضر كاف منظره مخيفًا وحديثُة وكأنو سكرا
أنو يحبني ويريد أف يخمَصني وبدأ يقترب مني كثيرًا وأنا متجمدة مف الخوؼ حتى وصؿ بو األمر 

بة وىربت إلى البيت وأغمقت استطعت التخمص منو بصعو  لة مبلبسي .إلى ضمي وحاوؿ إزا
 .الباب

ف الشخص اآلخر الذي أرسمت لو مر يوـ دوف حدوث شيء وبعدىا انيالت عمي التيديدات منو وم
ليو الصور حاولوا ابتزازي مف إصوري وتحدثت معو مكالمة مصورة واكتشفت أنو ىو مف أوصؿ 

 .خبلليا وتيديدي بنشرىا أذا لـ استجب لمطالبيـ
حساس غريب ييدد كياني لـ أعد أتحمؿ، اضطررت إلى إخبار أمي  فقدت األمؿ وأصبت بحزف وا 

خوتي مف أبي ، ة عمييا عندما عممت باألمرباألمر وكانت صدمة كبير  ما جعميا تمجأ إلى الشرطة وا 
عمى زوج  تقدمت بشكوى ضد الشاب اآلخر ولـ أتقدـ بشكوى ،ساس وال يتطمب إخفاءهألف األمر ح

 .أختي خوفا مف طبلؽ أختي
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 أدركت لحظتيا أىمية األسرة في حياة اإلنساف لكف بعدي عنيـ وتعمقي بشخص وجدت فيو الحب 
ىماليـ لي الذي كنت أبحث عنو جعمني أتخمى عف كؿ شيء لكف س ، لـ أحىذه مسؤولية الجميع وا 

وأنا في ىذه المشكمة  لـ يعد أي معنى لحياتي أصبح الكؿ  ،يوما باىتماـ أمي كما أحسست بو
حتى أختي التي ابتزني زوجيا يمومونني أصبحت منعزلة أكثر مف السابؽ ابكي كثيرا وعندما أتذكر 

طمب أما أحدثتو لنفسي اضرب راسي بالجدار واصفع وجيي بشده واشد شعري حتى أنني أحيانا 
مف أمي أف تضربني واعُص يدي وأي شيء أمامي مف الندـ عمى ما فعمت أصبحت ميممة مف 
اآلخريف ال ييتـ احد لي حتى عندما يموموني ال أدافع عف نفسي وانسحب ال اشعر بحنانيـ 

الميـ عندىـ أف ال يعرؼ احد باألمر خاصة أختي حتى ال يفضح زوجيا  وعطفيـ اتجاىي كاف
أصبحت ال أجد طعمًا لشيء حتى عندما آكؿ اتقيأ بعد األكؿ مباشرة أصبحت أخجؿ أف أخرج 
لمشارع وصؿ بي األمر أحيانًا أف يييء لي أمور غير واقعية مثؿ أني حامؿ مف زوج أختي بحجة 

يف لي ) ىؿ لمسؾ؟ ىؿ شيء ال اذكره وذلؾ لكثره أسئمة المقرب أني ربما فقدت الوعي وحصؿ معي
 .ناـ معؾ ؟(

قضي وقتًا طويبًل بالحركة بالغرفة دوف ىدؼ وجسمي أصبح أصبحت قمقة جدا ال استطيع النـو أ
دائمة التفكير فيما حدث معي أصبحت أرى نفسي عاىرة ببل شرؼ ولـ اعد  ،نحيفًا ووجيي شاحب

رت أف أضع حَد لحياتي بشرب أدوية كانت متواجدة في البيت أدوية كانت احتمؿ ما اشعر بو فقر 
أمي تشربيا لعبلج الضغط وأمراض أخرى فرغـ إحساسي باأللـ وحرقة في المعدة إال أنني لـ أخبر 

أخفيت األمر عف أمي حتى  ،أياـ افيؽ وأناـ وأنا اشعر بدوخةوبقيت نائمة لثبلثة  أحد باألمر
، تعافيت صحيا لكف بقيت األفكار ت إلى حالتي الطبيعية شيئا فشيئادىا عدأتفادى توبيخيا وبع

 االنتحارية تراودني مف حيف آلخر.
بني خوؼ شديد ال أستطيع لـ أستطع نسياف ما حصؿ معي وأحيانا أحس جسمي يرتعش ويصِ  

ف طرؼ شخص يفترض أف يكوف سندا أبكي طيمة الوقت ألنني تعرضت لخيانة وغدر م ،مقاومتو
  ؤلمني لكثرة التفكير لما حصؿ معي، فأنا أعيش قمقًا ال أعرؼ كيؼ أتخمص منو رأسي يلي

  .شعوري بالندـ و بالذنب ىو الذي يقتمني ويدفعني الى التفكير بقتؿ نفسي
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 عمى مقياس تشخيص سموؾ ايذاء الذات  ب " ." رت الحالة نتائج استجا4.2.2.2 
 :  تبيف مف خبلؿ تحيؿ المقياس ما يمي
فوؽ المتوسط )مرتفع( . ) مف ( والتي تاتي ضمف الحد 81في المجموع العاـ كانت النتيجة  )

79 – 118 ) 
يذاء كانت عمى جانب )حرماف الذات ( حيث حصمت عمى إعمى نسبة أوقد اظيرت النتيجة اف 

 (39( مف الدرجة الكمية )31درجة )

 المقياس .( عمى ر.بتحميؿ اجابات الحالة )(: يوضح 4.2جدوؿ )

 صمة المعتدي توع االعتداء النسبة المئوية التكرار وحدة التحميؿ
 زوج االخت ابتزاز جنسي 61.5 24 يذاء الجسدياإل

 23.0 9 يذاء الوجدانياإل

 43.5 17 ىماؿ الذاتإ

 79.4 31 حرماف الذات

 51.9 81 الدرجة الكمية

 
 :.ب " " رسئمة الدراسة  لمحالة أنتائج  4.2.2.3

، وما دور العتداء الجنسي " ر.ب " ما أنواع سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة  .1
 فييا؟.

ربعة مف سموكيات ايذاء نواع األاسة والمقابمة اف الحالة تسمؾ األيتضح مف خبلؿ المقياس ودر 
اف ىذا  الذات لكف لدييا مستوى مرتفع مف )حرماف الذات ( ويتضح مف خبلؿ تحميؿ المقابمة

السموؾ حدث بعد تحرش جنسي وابتزاز مف  زوج اختيا بعد كشفة لعبلقة ليا مع شخص اخر وانو 
نتيجة الكتشافو ليذه العبلقة شعرت الحالة بالدونية حيث تمنت وفؽ وصفيا )اف تنشؽ االرض 

 .وتبتمعني(
 ربعة  في المحاور األلذات بدرجة مرتفعة يذاء اإنواع مف سموكيات أف الفتاة مارست عدة أكما تبيف 
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 التالية :  الفقراتحيث انيا عمى الجانب الجسدي حصمت عمى اعمى الدرجات في 
  متعمدا أياتق

و أو تجمع دموي أو يدي ( وقد تصؿ لحد الجرح أقرص ( نفسي )وجيي أو أضرب أو أ) اخربش
 الشعور بااللـ الشديد .

 عض نفسي حتى تظير عبلمات بجسمي او حتى العظـأ
 كؿفي فمي اشياء غير صالحة لؤل ضعأ
 سحبو بعنؼ .أو أشد شعري أ
 دعكيا ) افركيا(أو أضغط بشدة عمى عيني أ
 صفع وجيي بيدي ) الطـ عمى وجيي(أ

سي بالجدار أضرب ر أحيث ذكرت الحالة )عندما اتذكر ما احدثتو لنفسي  كدتو المقابمةأوىذا ما 
ي أعض يدي و أف تضربني أمي أطمب مف أ حياناً أنني أشد شعري حتى أصفع وجيي بشده و أو 

جد طعمًا لشيء حتى أصبحت ال أكما ذكرت ) مامي مف الندـ عمى ما فعمت بنفسي (أشيء 
 عندما آكؿ أتقيؤه بعد اآلكؿ مباشرة (

 الفقراتعمى الدرجات في أنيا حصمت في المقياس عمى الجانب المعنوي والوجداني عمى أكما  
 التالية : 

 ذى .و غير مقبولة توصمني لمعقاب واألأر معقولة شياء غيأفكر في أ
 حب النكد والحزف .أبكي كثيرًا ألنني أو  أغضب

نيا بعد ابتزاز زوج اختيا أكانت واضحة لدى الحالة خبلؿ المقابمة حيث ذكرت  الفقراتف ىذه أكما 
 ضع حدًا لحياتي (. أ فأ شعر بو فقررتأحتمؿ ما أعد أليا مف خبلؿ حديثيا )لـ 

 : التالية الفقراتعمى الدرجات في أىماؿ الذات عمى إنيا حصمت في المقياس عمى جانب أكما 
 نني شخص ميمؿ وعديـ القيمةأشعر أ

 ىمية في الحياة .أالينتبو احد لوجودي وليس لي 
في المقابمة مع الحالة مف خبلؿ قوليا )أصبحت ميممة مف اآلخريف ال  الفقراتحيث ظيرت ىذه 

شعر بحناننيـ وعطفيـ اتجاىي أنسحب ال أدافع عف نفسي و أعندما يموموني ال  حد لي حتىأييتـ 
 ختى حتى ال يفضح زوجيا(أمر خاصو حد باألأف اليعرؼ أكاف الميـ عندىـ 
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الدرجات نسبة لمجوانب الثالث  عمىأنيا حصمت في المقياس عمى جانب حرماف الذات عمى أكما 
 التالية :  اتالفقر عمى الدرجات في أخرى حيث كانت األ
 تعمد الجموس بمفردي بعيدًا عف الحياة االجتماعية .أ
 شعر بالتعب .أحمؿ نفسي فوؽ طاقتي حتى أ
 دافع عف نفسي حتى لو كنت مظمومةأنسحب وال أ
 منع نفسي مف الكبلـ معيـأخريف و نا مع اآلأتجاىؿ وجودي و أ
 فتقد الحناف والعطؼ والحب والمساندة برغبتيأ
 سماء تقمؿ مف كرامتي أطمؽ عمى نفسي أو أرديئة  صؼ نفسي بصفاتأ
 و النوـ اليادئ( أو الخروج( )أحـر نفسي مف الطعاـ )أ
 صوات عالية ومزعجة أصدار إو أو الدؽ عمى المقعد أشوش عمى نفسي بكثرة الحركة أ

 كثرأصبحت منعزلة ألمقابمة مف خبلؿ حديثيا بالقوؿ )عمى الحالة في ا الفقراتحيث ظيرت ىذه 
رى نفسي أصبحت أدافع عف نفسي وانسحب( )أ( )حتى عندما يموموني ال بكي كثيراً أمف السابؽ 

قضي وقتًا طويؿ بالحركة بالغرفة ألى الشارع( )إخجؿ مف الخروج أصبحت أبل شرؼ( )عاىرة ب
 دوف ىدؼ(.

 المتعرضة لعتداء جنسي ؟. " ر.ب "ما ىي سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة  .2
انت درجة شدة سموكيات ايذاء الذات لدى الحالة ضمف الحد فوؽ المتوسط )مرتفع(  حيث كاف ك 

 ( .81المجموع العاـ كانت النتيجة : )
وقد ظير ذلؾ خبلؿ المقابمة مف خبلؿ حديث الحالة حيث ذكرت ) تعافيت صحيا مف محاولة 

ودني مف حيف الى اخر ( كذلؾ قوليا االنتحار االولى بشرب الدواء لكف بقيت االفكار االنتحارية ترا
)لـ أستطع نسياف ما حصؿ معي وأحيانا أحس جسمي يرتعش ويصبني خوؼ شديد ال أستطيع 
مقاومتو  فأنا أعيش قمؽ ال أعرؼ كيؼ أتخمص منو رأسي يؤلمني لكثرة التفكير لما حصؿ معي، 

 فسي ( .شعوري بالندـ و بالذنب ىو الذي يقتمني ويدفعني الى التفكير بقتؿ ن
ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .3

 ؟. "ر.ب"
لى درجة ضمف الحد فوؽ إدى أبتزاز الجنسي وما رافقة مف تحرش ف االأفي ىذه الحالة يظير 

 . لدى الحالةالمتوسط )مرتفع( مف سموكيات ايذاء الذات 
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ى نفسي عاىرة ر أصبحت أنني دائمة التفكير فيما حدث معي أحيث ظير ذلؾ مف خبلؿ قوليا  )
 شعر(.أعد احتمؿ ما أببل شرؼ ولـ 

 
 ؟.ر.ب ""ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .4

لى إدى أرافقو مف تحرش جنسي لدى الحالة  ف االبتزاز الجنسي وماإمف خبلؿ المقياس يتضح 
 ( ًأصوات عمى الجوانب الثبلثةالشديدة في جانب )حرماف الذاتيذاء ذات مف الدرجة إسموكيات 
 . لدى الحالةاألخرى 

حيث كاف واضحًا مف قوؿ الحالة خبلؿ المقابمة عف مشاعرىا بعد االبتزاز الجنسي )فقدت األمؿ 
حساس غريب ييدد كياني لـ أعد أتحمؿ (  وأصبت بحزف وا 

 ؟." ر.ب "في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  ةبالحالما اثر صمة المعتدي  .5
في ىذه الحالة يتضح وجود صمة بيف المعتدى والفتاة المراىقة )زوج اختيا( زاد مف شده سموكيات 

 ايذاء الذات في جانب )حرماف الذات ( ًأصوات عمى الجوانب الثبلثةاألخرى .
حيث قالت  ،ي حديثيا عف الشخص المعتديوضحت ذلؾ مف خبلؿ المقابمة فأف الحالة أحيث 

 )أبكي طيمة الوقت ألنني تعرضت لخيانة وغدر مف طرؼ شخص يفترض اف يكوف سندا لي(
في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  بالحالةما اثر صمة المعتدي  .6

 ؟."ر.ب"
يذاء الذات والتي إسموكيات ختيا( زاد مف درجة شدة ا)زوج  بالحالةف وجود صمة لممعتدي أيتضح 

  . لدى الحالةتي ضمف الحد فوؽ المتوسط )مرتفع( أت
ختيا بالقوؿ ) فأنا أعيش قمقًا ال أعرؼ كيؼ أتخمص أحيث ذكرت في حديثيا كوف المعتدي زوج 

)أبكي طيمة الوقت ألنني تعرضت لخيانة وغدر  منو رأسي يؤلمني لكثرة التفكير لما حصؿ معي(
 .رض اف يكوف سندا لي(مف طرؼ شخص يفت

  : "ر.ب "التفسير والتحميؿ لمحالة   4.2.2.4
غمؽ  لو عاداتو ما ظير مف خبلؿ المقاببلت العيادية ىو أف الحالة تنتمي إلى وسط أسري من

ف الحالة إنيا غير مندمجة اجتماعيًا، وبالتالي فألى الحوار، كما إوتفتقد األسرة  ،وتقاليده الصارمة
  .سرتياأ، وليس لدَييا مكانة في اجتماعياً نعزااًل إتعيش 
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ـ ـ بمفردىا وىذا نتيجة وفاة الزوج، لذلؾ نجد األمما الحظو الباحث ىو أف ىذه األسرة تسَيرىا األ
لى تحقيؽ أدنى شروط الراحة إكة في إتماـ األعماؿ المكمفة بيا، ليذا فيي تسعى جاىدة منيم
ؿ العراقيؿ التي ر المستطاع حتى يتمكنوا مف تجاوز كوىميا ىو تقديـ المساعدة ليـ قد ،لبناتيا

، إال ـو بدور األـ واألب في نفس الوقت، خاصة وأنيا عمى دراية تامة بأنيا تقيمكف أف تصادفيـ
فاألـ تمثؿ الحب واألمف واألب يمثؿ السمطة وكبلىما يساىماف بطريقة مباشرة  أف ذلؾ يبقى صعباً 

 في نمو وتطور الطفؿ .
، وكانت تقضي وقتًا ة لغياب األـ المستمر بسبب العمؿطفولة منعزلة نتيجر.ب " " عاشت   

، حتى أنيا ولدت في ظروؼ صعبة ترعرعت في أسرة وحدىا وخاصة بعدما تركت المدرسة طويبلً 
، عبلقتيا عاشت حرمانًا مف عطؼ األـ واألب وىذا ما يقودنا إلى القوؿ أنيا ،ال يوجد بيا رجؿ
ة سطحية ولـ تكف مرضية بالنسبة لمحالة تقوؿ " عبلقتي بأمي عبلقة سطحية ال بأميا كانت عبلق

أحسيا قريبة مني بقدر ما ىي قريبة مف اخواتي المتزوجات ..." وبالتالي ىذه العبلقة لـ تكف 
 .ذاتيا ويساعدىا في بناء شخصيتيا كافية، وبالتالي لـ يحدث إشباع كاؼ  يجعميا قادرة عمى تحقيؽ

يي ال تحتفظ لو بصورة في تصَورىا، فاألب غائب ؤلب لـ تعرؼ لو شكبًل وال صورة ، فبالنسبة ل
، حتى أف الوفاة التي حدثت لـ تكف ورة األبوية ميمة في تكويف الذات، رغـ أف الصبصورة كاممة

، وىذا يعمؿ عمى فقداف الطفؿ اإلطار الذي يكَونو مف خبلؿ نما حدث قبؿ والدتيابعد فترة معينة وا  
ب لعبلقة الوالدية، كما أف الحالة  لـ تحصؿ عمى ىذا اإلطار ألنيا لـ تحَظ بعبلقة أولية بيف األا

و بنت عبلقة معيـ أشخاص الذيف أحبتيـ واألـ ، فيي وجدت األـ بمفردىا، حيث أنيا تػػرى في األ
ـ "، فيي لبحث عف االىتماـ مف رجؿ يعوضنيأ)الذكور( بيـ صفات األب وىي تقػوؿ " كنت 

ميا لـ تنجب ذكور أف إتتعرؼ عمى األب ولـ يكف ليا فرصة مساىمة في تكويف عبلقة معو كذلؾ 
وعبلقتيا بإخوانيا مف والدىا مقطوعة فيذا الغياب لؤلب في العبلقة جعمت الحالة ترغب في 

 .الطرؼ الثالث وىو الشخص الذكر الحصوؿ عمى
الستغبلؿ وابتزاز ونتيجة لذلؾ  تعرضت خبلؿ بحثيا المرضي عف الذكر الذي يمثؿ صورة األب

، في ًا يجعميا تتوتر ألتفو األسباب وتنفعؿ بسرعة وتبكي ألتفو األسبابنيا تعيش قمقًا مستمر إف
وىذا ما يفسر  ،الغالب ال تؤذي غيرىا بؿ تمجأ إلى إيذاء ذاتيا كوسيمة لمتخفيؼ مف حدة القمؽ

، وىذا اإليذاء الجسدي المتكرر يحدث رىار وتصفع وجييا بشده وشدىا لشعضرب رأسيا بالجدا
أثناء غضبيا لدرجة أنيا تنغمس في نوبة تجعميا غير قادرة عمى اإلحساس باآلالـ فيي تندفع ليدـ 
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ذاتيا وتحطيميا وتشعر في ىذه الحالة بالراحة عندما تمارس ىذا النوع مف السموؾ القيري الذي 
يذائيا، الناتج عف تأني كثر ميبًل أب الضمير ومف خبلؿ ىذا السموؾ تصبح يتضمف تحقير الذات وا 

إلى أف تكوف مظمومة وليست لدييا القدرة في تحقيؽ رغباتيا، وتمثؿ دور الضحية التي يقع عمييا 
 الظمـ وبالتالي استعماؿ جسدىا كحقؿ تفرغ فيو كؿ عدوانيتيا التي يفترض أف توجيو لؤلخر.

شعورية لمتعبير عف عدـ القدرة عمى تحمؿ األلـ  وقياميا بيذا السموؾ بطريقة شعورية أو غير
 .حتى يستدعي األمر تدخبًل ومساعدةالنفسي وجعؿ اآلخر يحس بالذنب اتجاه ذلؾ، 

 

 ف " .الحػػػػالػػة الثالثة " ر 4.2.3

خمة طالبة مدرسة في سنة ، ذات بنية جسمية ض 15)اسـ مستعار( تبمغ مف العمر  ف "." ر
خ ذكر وىـ ولداف أخوة ويكبرىا جيد تحتؿ المرتبة الثانية في األ صيميامستوى تح ،الصؼ العاشر 

، مبلمحيا تردد وصوتيا مرتفع وأ، خبلؿ الجمسة كانت تتحدث بكؿ طبلقة دوف خجؿ وثبلث بنات
سرة أ، تعيش ضمف متمردة عنيده حسب ما وصفت نفسيا في العشريف مف عمرىا أةو كمر جميمة تبد

البناء ومستواىـ ووالدىا يعمؿ في  ،الجد والجده والعمو غير المتزوجة ممتده يسكف في نفس المبنى
 االقتصادي جيد .

 المقابالت  4.2.3.1
مف أسرة مستواىا االقتصادي جيد تتكوف مف اثنيف مف الذكور وأربع إناث ليا أختاف  " ر.ف " 

 .في مدرسة حكومية في الصؼ العاشر ، تدرسصغر منياأ
عمى السموؾ الظاىر لمبنات  تـ بما يقولة الناس عنيا فيـ حريصوف جداً أسرتي تي :" ر.ف " تقوؿ

عمامي المطمقات أحدى زوجات إف عمـ لماذا ىـ ىكذا ألأنا أمف باب )ما بدنا حد يحكي عمينا( 
 قبؿ سنوات اكتشفت أنيا تخوف عمي مع شاب غريب .

لى البيت إخر الميؿ آد ، يعمؿ في البناء يخرج منذ الصباح ويعو سنة 48أبي يبمغ مف العمر 
ف رده فعمو عنيفة تصؿ خباره حوؿ مشاكمي ألإمي أعصبي المزاج قميؿ التدخؿ في شؤوننا تخشى 

 ويستجيب لما تقول ، لكنوال الضرب والصراخإليس لديو طريقة لمتفاىـ  حياناً ألى الضرب الشديد إ
شعر أ حياناً أنيا معدومة أتى ، عبلقتي بو سيئة حي ال يعاني مف أي مرضأمي لو وال يخالفيا الر أ
و سموكي أنو ال يتدخؿ في لبسي أتحدث معو، رغـ أف أياـ دوف أتمر  ،كرىو لعدـ اكتراثو بيأني أ
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نو غير أشعر أمكاف محدد، و  لىإو الذىاب أمي، ال يجبرني عمى لبس محدد، أذا طمبت منو إال إ
 .حياناً أموجود 

  والمتابعة لي، مبلحظاتيا مستمرة دوف توقؼ سنة، دائمة المراقبة 42أمي تبمغ مف العمر 
كد مف صدؽ أف تفحص وتتأال بعد إي مكاف ألى إمى كؿ شيء دائمة، ال تقبؿ خروجي وانتقادتيا ع

 لى المكاف.إكبلمي وتوصمني بنفسيا 
ز بيني وبيف تسبب ليـ بالعار تميأف أشعر بقرب منيا، وكاف اىتماميا بي مف باب خوؼ أال 

ي شيء أخي الشرعية لعمؿ أار ويمكنيـ عمؿ ما يريدوف وتعطي نيـ صغأبحجو إخواني الصغار 
 نو ولد و) ما بعيبة شيء(.أبحجة 
خي أموري وتحرض أفي كؿ  عماؿ البيت وتتدخؿأقـو بكؿ أف أبي ( ىي كذلؾ تريدني أـ أجدتي )

 الكبير عمى التدخؿ في خصوصيتي .
كف بالسابؽ أتمفظ بالفاظ غير الئقة لـ أ حياناً أ ضربأصرخ و أفتاه عنيدة وعنيفة في رده فعمي  ناأ

 .بداية بموغي 13تغير حصؿ عمى عمر كذلؾ كنت ىادئة ومطيعة لكف ىذا ال
فيـ شيئًا لـ أبب مشكمتي منذ كنت طفمة ال كرىو ىو سأكبرني بعاميف، دائمة الشجار معو خي يأ
يمومونني ويحمموني اليوـ ألنيـ سحدًا بذلؾ حتى أخبر أف أتجرأ أكف أفيـ ما يحصؿ معي ولـ أكف أ

 ف صدقوا روايتي .إالمسؤلية ىذا 
تجاوب معو أني أشيئًا غريبة في البداية كنت خي يطمب مأعامًا في حينو كاف  13نت في عمر ك

لجنسي عمي مف ف قاـ بيوـ باالعتداء األى إحد أمف معرفة  تجاوب خوفاً أوبعدىا  بفضوؿ الطفمة
حد بما حصؿ ىربت منو أخبرت أف إؾ شيء خطأ يحصؿ ىددني ف ىناأالخمؼ لحظتيا عرفت 

ف جسمي متسخ أشعر أنني يوميا استحممت ثبلث مرات رغـ ذلؾ كنت أكر أذرتجؼ أنا أو 
 سبوع .يو ما يقارب األنظر في وجأولـ  خيأ صبحت اتخفى عفأ

حدث  حمؿ نفسي المسؤولية عماأشعر بالعار ونظرتي لنفسي تغيرت أصبحت أبعد ىذا الحادث 
صبحت أف تحصيمي تراجع في المدرسة أبقى شاردة الذىف حتى أفكر بالموضوع طواؿ الوقت أ
اعي قضي جؿ وقتي عمى االنترنت ومواقع التواصؿ االجتمأشغؿ نفسي بو أي شيء أبحث عف أ

تظاىر بعدـ أعرؼ ذلؾ و أقوـ بو كنت أقبننوني بشكؿ سري ويفحصوف كؿ ما خي يراأمي و أكانت 
نو الحريص عمى أخي وكأكثر ما يؤلمني ىو تدخؿ أمر كاف يشعرني باالختناؽ و األ المعرفو لكف
بحث برغبتي أصبحت أفقد قيمة ذاتي و أمي جعمني أف سموكو ىذا ىو و إذاني آوؿ مف أشرفي وىو 
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ف أمر كثر مف شاب حتى وصؿ بي األأمنيـ تواصمت مع  تواصؿ معو انتقاماً أشخص عف 
حدى المرات تغيبت إعمي مف الخمؼ وفي  يـ باالعتداء جنسياً سمحت مرتيف لشباب تعرفت عمي

 عف المدرسة وخرج معي شاب في رحمة بسيارتو الخاصة غير مكترثة بما سيحصؿ لي الحقاً 
بي وتذكروا حادث خيانو أعمامي مع أزلت عمى العائمة اجتمع مر وكاف صاعقة نىمى األأاكتشؼ 

ت مف الخروج مف البيت شارؾ معيـ انيكت وحرم زوجة عمي المطمقة حاولوا قتمي ضربوني حتى
 خي في عقابي .أ
عطائي سوائؿ مف إلى الطبيب وقاـ بإ ثرىاإ سبوع نقمت عمىأتناوؿ الطعاـ مده أبعد الحادث لـ  

 سعفوني .أىمي أضعي جرحت يدي مرتيف لكف الوريد حتى يتحسف و 
 رفض التواصؿ معي خوفاً مع نفس الشاب مرتيف لكف  تمي وتواصمأبعد كؿ ذلؾ سرقت ىاتؼ 

قابمو أوؿ شخص أفي التخمص مف شرفي مع  فكر كثيراً أىمي كؿ ىذا جعمني أمف المشاكؿ مع 
نني أفس وكنستطيع التأشعر بضيؽ في صدري ال أصبحت أ  ،ىميأخي و أنو انتقاـ مف أوك

نفسي  لى طبيبإف تـ تحويمي ألى إبر ميدئة إعطاني أكثر مف مره و أسأختنؽ وتـ نقمي لمطبيب 
نا اتحدث أخي  بعد كشفو لي و أحار بشرب كمية دواء بعد شجار مع خيره لبلنتبعد محاولتي األ

 بالياتؼ مع شاب في منتصؼ الميؿ  وقاـ بضربي ضرب مبرحًا .
لكبلـ الناس عني كئيبة ىتـ ألى طفمة وقحة حسب تعبيرىـ ال إة تغير حالي مف طفمة خجول

غاني عمى فتح األأ ،فعؿ عكس ما يتمنوف ويريدوفأير أصبحت سموكي تغ ،سبابتفو األومستفزه أل
مي رغـ أالية بحديث الجيراف وال تحذيرات مف الميؿ غير مبخر أصوات في وقت متعمى األأ

لى إمي أرفض مرافقة أقارب لزيارتنا اختفي بغرفتي حد مف األأانزعاجي منيا عندما يحضر 
 خواتي.أ المناسبات االجتماعية مثؿ

مور الشباب أؿ مزح الطالبات معي اىتـ بكثرة بتحمأرسة أصبحت ببل صدقات عصبيو ال مدفي ال 
 الطالبات عمى الشباب ومصاحبتيـ .نافس أو  ،والعبلقات

ال  ،حاوؿ االنتقاـ منو بنفسي مف خبلؿ جمب العارأ ،خيأشعر اف نارًا تشتعؿ في صدري تجاه أ
شعر أنني ما زلت أال إ ،ى طبيب ومعالج نفسينني اتابع لدأسي رغـ أستطيع ازالة الفكرة مف ر أ

صاب أكثر مف مره  حتى أف اخنؽ نفسي بسمؾ الشاحف أحاوؿ أىمي، و أساءة سمعة إبرغبو ب
عاقب نفسي عمى أخي أومف  ،نتقاـ مف نفسيشعر باإلألكنني  ،فعمو خطأأف ما أعمـ أ ،غماءباإل
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شعر أفعؿ أعرؼ ماذا أالعار بو ال خي عمى اعتدائو بإلحاؽ أعاقب أخي و أعتداء إسكوتيا عمى 
 نياء حياتي لكف ليس لدي الجرأة .إفكر بشكؿ دائـ بأبالعار الذي جعمني 

 
 نتائج استجابتيا عمى مقياس تشخيص سموؾ ايذاء الذات   4.2.3.2

 تبيف مف خبلؿ تحيؿ المقياس ما يمي : 
اء الذات الشديد والحاد. ) مف ( والتي تاتي ضمف الحد ايذ121في المجموع العاـ كانت النتيجة : )

( حيث يذاء كانت عمى جانب )حرماف الذاتإعمى نسبة أف أظيرت النتيجة أوقد ، ( 156 – 119
 .(39( مف الدرجة الكمية )36حصمت عمى درجة )

 تحميؿ اجابات الحالة )ر.ف( عمى المقياس .(: يوضح 4.3جدوؿ )

النسبة  التكرار وحدة التحميؿ
 المئوية

توع 
 اءاالعتد

صمة 
 المعتدي

اعتداء  61.5 24 يذاء الجسدياإل
 جنسي
 كامؿ

 اخ

 82.0 32 يذاء الوجدانياإل

 74.3 29 ىماؿ الذاتإ

 92.3 36 حرماف الذات

 77.5 121 الدرجة الكمية

 
 : " ر.ف " ئج اسئمة الدراسة  لمحالةنتا 4.2.3.3

 وما دور العتداء الجنسي فييا؟. ما أنواع سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة ، .1
يذاء إات ربعة مف سموكينواع األف الحالة تسمؾ األأيتضح مف خبلؿ المقياس ودراسة والمقابمة 

ف ىذا أ( ويتضح مف خبلؿ تحميؿ المقابمة الذات لكف لدييا مستوى مرتفع مف )حرماف الذات
سموكيات شدة بعد قطع عتداء جنسي كامؿ مف أخييا وزادت الالسموؾ حدث بعد تعرضيا إل

نو نتيجة أىؿ و سية كاممة بعد كشؼ العبلقة مف األقامت معو عبلقة جنأخر آعبلقتيا مع شخص 
شعر بالعار أنياء حياتيا وفؽ وصفيا )إصبحت تفكر بأت المتكررة شعرت الحالة بالعار و عتداءااإل

 .نياء حياتي(إفكر بشكؿ دائـ بأالذي يجعمني 
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ربعة  لذات بدرجة مرتفعة في المحاور األيذاء اإنواع مف سموكيات أت عدة ف الفتاة مارسأكما تبيف 
 التالية :  الفقراتحيث انيا عمى الجانب الجسدي حصمت عمى اعمى الدرجات في 

 أتقيأ متعمدًا.
 أستخدـ يدي أو قدمي في قذؼ األشياء بقوة لدرجة تؤذيني.

 أضع في فمي أشياء غير صالحة لؤلكؿ.
تحمؿ أعصبيو ال  ،رسة أصبحت ببل صداقاتلمقابمة حيث ذكرت الحالة )في المدوىذا ما أكدتو ا

 .(بسرعةضرب أستفز و أ  ،مزح الطالبات معي
 الفقراتعمى الدرجات في أى الجانب المعنوي والوجداني عمى نيا حصمت في المقياس عمأكما  
 تية : اآل

 اء نفسي.أفكر كثيرًا في تشويو صورة نفسي، وأشعر برغبة قوية في إيذ
 أميؿ لمشجار والخناؽ وقد تصؿ لحد اإلصابة والشعور باأللـ.

 لدي شغؼ وليفة لمعبث والمعب باألشياء الحادة التي تجرحني أو تؤذيني.
 أفكر في أشياء غير معقولة أو غير مقبولة توصمني لمعقاب واألذى.

 أفكر في عمؿ أشياء تجعؿ الناس تزعؿ مني ) تكرىني(
 دما يشعر أىمي بالحزف أو العار مني.أشعر بالسعادة عن

 أغضب وأبكي كثيرُا ألنني أحب النكد والحزف.
 أحزف وأكتئب في وقت يكوف فيو الناس مبسوطة.

 أميؿ لمتعامؿ مع الناس باشتباؾ األيدي.
خييا أنيا بعد اعتداء أكانت واضحة لدى الحالة خبلؿ المقابمة حيث ذكرت  الفقراتف ىذه أكما 

تناوؿ أذكرت في حديثيا )بعد الحادث لـ  ،قامتيا عبلقات جنسية مع آخريفا  ا و عمييا وعبلقتي
صبحت ببل أ( )جرحت يدي مرتيف( )في المدرسة لى الطبيبإا ثرىإسبوع نقمت عمى أالطعاـ مده 

 فكر كثيراً أضرب بسرعة( )كؿ ىذا جعمني أستفز و أتحمؿ مزح الطالبات معي أقات عصبيو ال يصد
صوات في عمى األأغاني عمى فتح األأ ،فعؿ عكس ما يتمنوف ويريدوفأ) في التخمص مف شرفي(

شعر برغبو أنني ما زلت أال إمي( )أراف وال تحذيرات مف الميؿ غير مباليو بحديث الجيخر أوقت مت
تفو خواتي.() ومستفزه ألألى المناسبات االجتماعية مثؿ إمي أرفض مرافقة أىمي( )أساءة سمعة إب

 سباب(.األ
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 : التالية الفقراتعمى الدرجات في أىماؿ الذات عمى إيا حصمت في المقياس عمى جانب نأكما 
 أدخف أو اشرب أي شيء يضر بصحتي.

 أتعمد احتقار نفسي أماـ الناس وال ييمني تقدير الناس لي.
 أشعر أنني شخص ميمؿ وعديـ القيمة.

 .ال ييمني أف يعايرني الناس بعيوبي أو تقصيري
 ف أىمي ييمموني ويبعدوا عني ) يرموا طوبتي(.أكرر الخطأ عمشا

 ال أىتـ بصحتي وال أذىب لمطبيب عندما أصاب بالمرض.
 ال ينتبو أحد لوجودي وليس لي أىمية في الحياة.

()جعمني ىتـ لكبلـ الناس عنيأال في المقابمة مع الحالة مف خبلؿ قوليا ) الفقراتحيث ظيرت ىذه 
شعر باالنتقاـ مف نفسي ومف أفعمو خطأ لكنني أف ما أعمـ أ.)  في التخمص مف شرفي( فكر كثيراً أ
وال  فطفمة وقحة( )غير مبالية بحديث الجيرالى إنفسي( )تغير حالي مف طفمة خجولة عاقب أخي أ

 مي(أتحذيرات 
الدرجات نسبة لمجوانب الثالث  عمىأمقياس عمى جانب حرماف الذات عمى نيا حصمت في الأكما 
 التالية :  الفقراتمى الدرجات في عأخرى حيث كانت األ

 أحـر نفسي مف السعادة وأفوت عمى نفسي فرص تسعدني.
 أتعمد الجموس بمفردي بعيدًا عف الحياة االجتماعية.

 أحمؿ نفسي فوؽ طاقتي حتى أشعر بالتعب.
 أفتقد الرعاية واالىتماـ بصحتي.

 أحقد في نفسي وأمنع نفسي مف التعبير الحر والتنفيس.
 وجودي وأنا مع اآلخريف وأمنع نفسي مف الكبلـ معيـ. أتجاىؿ

 أفتقد الحناف والعطؼ والحب والمساندة برغبتي.
 أخفي إمكانياتي وقدراتي وأنظر لنفسي نظرة دونية ونقص.

 أصؼ نفسي بصفات رديئة أو أطمؽ عمى نفسي أسماء تقمؿ مف كرامتي.
 .أحـر نفسي مف الطعاـ )أو الخروج( ) أو النوـ اليادئ(

 أشوش عمى نفسي بكثرة الحركة أو الدؽ عمى المقعد أو إصدار ًأصوات  عالية ومزعجة.



99 

)ارفض مرافقة امي  عمى الحالة في المقابمة مف خالؿ حديثيا بالقوؿ الفقراتحيث ظيرت ىذه 
الى المناسبات االجتماعية مثؿ اخواتي( )اختفي بغرفتي( ) اعاقب نفسي عمى سكوتيا عمى اعتداء 

بلقتي بو سيئة حتى انيا معدومة احيانا اشعر اني اكرىو لعدـ سؤالو بي( )ال اشعر بقرب اخي( )ع
منيا( )تغير حالي مف طفمة خجولة الى طفمة وقحة ... ال اىتـ لكبلـ الناس عني( )بعد الحادث لـ 
اتناوؿ الطعاـ مده اسبوع نقمت عمى اثرىا الى الطبيب( )افتح االغاني عمى اعمى االصوات في 

 قت متاخر مف الميؿ ... رغـ انزعاجي منيا(.و 
المتعرضة لعتداء  (ر.ف)سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة  شدة درجةما ىي   .2

 جنسي ؟.
يذاء الذات الشديد والحاد حيث إيذاء الذات لدى الحالة ضمف الحد إكانت درجة شدة سموكيات  

 ( .122كاف المجموع العاـ كانت النتيجة : )
تناوؿ الطعاـ أالحالة حيث ذكرت )بعد الحادث لـ ظير ذلؾ خبلؿ المقابمة مف خبلؿ حديث  وقد
 ( .خيأبشرب كمية دواء بعد شجار مع خيره لبلنتحار وع( كذلؾ قوليا )بعد محاولتي األسبأمده 
ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .3

 ؟. )ر.ف(
ذه الحالة يظير اف االعتداء الجنسي الكامؿ مف االخ وما رافقة مف عبلقات جنسية مع في ى

 . لدى الحالةآخروف ادى الى سموكيات ضمف الحد الشديد والحاد مف سموكيات ايذاء الذات 
حيث ظير ذلؾ مف خبلؿ قوليا  )اشعر بالعار يجعمني افكر بشكؿ دائـ بانياء حياتي لكف ليس 

 لدي الجرأة (.
 ؟.  )ر.ف(ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .4

قات جنسية مع خ وما رافقة مف عبلف االعتداء الجنسي الكامؿ مف األأمف خبلؿ المقياس يتضح 
 (ة الشديدة في جانب )حرماف الذاتيذاء ذات مف الدرجإلى سموكيات إدى أآخروف لدى الحالة 

 . لدى الحالةمى الجوانب الثبلثة األخرى ًأصوات ع
فكر أرىا بعد االعتداء )كؿ ىذا جعمني حيث كاف واضحًا مف قوؿ الحالة خبلؿ المقابمة عف مشاع

 .(ىميأخي و أنو انتقاـ مف أقابمو وكأوؿ شخص أفي التخمص مف شرفي مع  كثيراً 
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 ؟.  )ر.ف(ت لدى الحالة في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذا بالحالةما اثر صمة المعتدي  .5
خ( زاد مف شده سموكيات يف المعتدى والفتاة المراىقة )األفي ىذه الحالة يتضح وجود صمة قرابة ب

 عمى الجوانب الثبلثة األخرى .ماف الذات ( ايذاء الذات في جانب )حر 
حيث قالت  ،وضحت ذلؾ مف خبلؿ المقابمة في حديثيا عف الشخص المعتديأف الحالة أحيث 

 ف يكوف سندا لي(أت لخيانة وغدر مف طرؼ شخص يفترض بكي طيمة الوقت ألنني تعرض)أ
 موكيات إيذاء الذات لدى الحالةفي تحديد درجة شدة س بالحالةما اثر صمة المعتدي  .6

 ؟.)ر.ف(
يذاء الذات والتي تاتي إزاد مف درجة شدة سموكيات  بالحالةكما يتضح اف وجود صمة لممعتدي 

  . لدى الحالةالذات الشديد والحاد ضمف الحد ايذاء 
عاقب أخي أشعر باالنتقاـ مف نفسي ومف أخاىا بالقوؿ )أحيث ذكرت في حديثيا كوف المعتدي 

 عتدائو بإلحاؽ العار بو(.إخي عمى أعاقب أخي و أعتداء إنفسي عمى سكوتيا عمى 
 :  " ر.ف " التفسير والتحميؿ لمحالة 4.2.3.4

ة تبيف أف الحالة تنتمي إلى وسط أسري ييتـ بشكؿ كبير بالعادات مف خبلؿ المقاببلت العيادي
، كما بيف ما يريد األىؿ وما تريد ىي والتقاليد وما يقولو الناس عف سموكيـ ، فالحالة تعيش صراعاً 

 نو ليس لدَييا مكانة في الوسط األسري وحاجتيا مرىونة بقبوؿ المجتمع ليا .أ
عميا أساءت بو  الحالة بشده وتشدد نتيجة لسموؾ سابؽ لزوجةالواضح أف ىذه األسرة تتعامؿ مع 

، ليذا فيي ي موضوع خروج الحالة خارج المنزؿف ، لذلؾ نجد األـ حريصة جداً إلى سمعة العائمة
 ي مشاكؿ .أى جاىدة إلى عدـ وقوع الحالة في تسع

سموؾ يا في رزاف عاشت طفولة متشددة ضمف قوانيف عائمية صارمة نتيجة لخوؼ األـ مف وقوع
، وىذا ما ال ضمف شروط معقدةإيسيء لمعائمة مثؿ زوجة عميا، حيث كانت ُتمنع مف الخروج 

، عبلقتيا بأميا كانت عبلقة سيئة وكانت وؿ أنيا عاشت ضمف تشدد وحرص معقديقودنا إلى الق
باب ، وكاف اىتماميا بي مف  شعر بقرب منياأ" ال  عمى خبلؼ دائـ معيا بالنسبة لمحالة تقوؿ

، مبينو عمى الخوؼ مف الوقوع لتالي ىذه العبلقة لـ تكف طبيعيةف أتسبب ليـ بالعار..." وباأخوؼ 
 في الخطأ وعبلقة تيديد.
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، فاألب غائب بصورة كاممة وال يتواجد اال بصورة المحاسب نسبة لؤلب عبلقتيا بو كانت سطحيةبال
ف الحالة أبلؿ العبلقة الوالدية، كما مف خ لى خمؿ في االطار الذي يكَوفإالمعاقب، ىذا يؤدي 

 ناث.ي اسرة تميز بيف الذكور واإلتعيش ف
كبر وكذلؾ لما رافقة مف عبلقات خ األلو الحالة مف اعتداء جنسي مف األ نتيجة لما تعرضت

جنسية مع أشخاص آخروف  أصبحت عنيفة وعنيده حسب وصفيا تتوتر ألتفو األسباب حيث أنيا 
تفو األسباب ، تحاوؿ معاقبة عائمتيا حتى لو كاف عمى حساب جسدىا تنفعؿ بسرعة وتبكي أل

فسموؾ إيذاء الذات لدييا انقسـ إلى جانبيف جانب لبلنتقاـ مف عائمتيا مف خبلؿ جسدىا والجانب 
 االخر لبلنتقاـ مف ذاتيا كوسيمة لمتخفيؼ مف حدة القمؽ .

السموكيات التالية حرماف نفسيا مف وقد حدث إيذاء الذات مف اجؿ االنتقاـ مف النفس مف خبلؿ 
تتناوؿ الطعاـ لمده أسبوع وجرحيا يدىا مرتيف، ىذا اإليذاء الجسدي المتكرر يحدث نتيجة لتحميميا 
لنفسيا المسؤولية فيي تندفع ليدـ ذاتيا وتحطيميا وتشعر في ىذه الحالة بالراحة عندما تمارس ىذا 

الضمير كما أنيا تشعر أنيا تعاقب نفسيا عمى ما النوع مف السموؾ القيري ، الناتج عف تأنيب 
تستحؽ وبالتالي استعماؿ جسدىا كحقؿ تُفرغ فيو كؿ عدوانيتيا التي يفترض أف توجو ألخييا بشكؿ 

 أساسي .
دـ القدرة عمى تحمؿ األلـ وتبنييا لسموؾ ايذاء الذات بطريقة شعورية واعية جاء لمتعبير عف ع

خريف تدعي األمر تدخبًل ومساعدة مف اآل، حتى يسعف ىذا األلـ يضا كوسيمة لمتعبيروأ ،النفسي
نياء الحياة.  وليس بقصد الموت وا 

جؿ أطريقة شعورية وواعية ومقصودة مف خر مف إيذاء الذات فكاف يتسـ بأنو ينفذ بما الجانب اآلأ
قات عقاب العائمة بشكؿ عاـ واألخ المعتدي بشكؿ خاص بإلحاؽ العار بيـ مف خبلؿ إقامة عبل

في التخمص مف شرفي مع  : "ىذا جعمني أفكر كثيراً مع آخروف حيث عبرت عف ذلؾ بالقوؿجنسية 
ف ىذا السموؾ كاف إيذاء اآلخريف أوؿ شخص أقابمو وكأنو انتقاـ مف أخي وأىمي" رغـ أف ىدفيا م

 يف . جؿ االنتقاـ مف اآلخر أفسيا فيي تحطـ ذاتيا وتدمرىا مف ال انو باألصؿ إيذاء لجسدىا ونإ
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 " س.دالحػػػػالػػة الرابعة " 4.2.4

، تتكمـ القامة، متوسطة البنية الجسمية ، متوسطةسنة 18سـ مستعار( تبمغ مف العمر ) ا س.د 
خاصة  لو  دموعيا ال تفارقيا بتردد وخجؿ وبصوت منخفض وبيدوء ، مبلمحيا حزينة تتأثر بسيو 

ولى في عبلقتيا بأميا، تدرس في السنة األحصؿ معيا وعف تغير عندما تبدأ في التحدث عما 
، حيث تأتي ـ واإلخوة وجميعيـ متزوجوفش في أسرة متواضعة مكونة مف األب، واألالجامعة  تعي

 ختيف متزوجتيف.أالحالة في المرتبة األخيرة مف بيف ثبلثة إخوة إضافة إلى 
 

 المقابالت 4.2.4.1
جدا  أكممت مرحمة الثانوية العامة بمعدؿ جيدعشت طفولة عادية لـ يكف لدَي أية مشاكؿ حتى  

بي وحتى زوجات أمي و أخيره في العائمة مدلمة مف نا البنت األأوىذه السنو التحقت بالجامعة، 
 حب الجميع والجمع يحبني.أخواني يعتبرونني شخصية مرحة وطيبة إ

عماؿ بعض األفي  حياناً أمي أساعد أي البيت، بعد العودة مف الجامعة أقضي معظـ الوقت ف
مراجعة الدروس ومتابعة االنترنت،  عبلقتي بأبي ممتازة يحاوؿ  خر غيرآالمنزلية، وال أفعؿ شيئا 

 ، أمي تحبني كثيراً خواني في كؿ شيءإويميزني عف  حتاج يمازحني كثيراً أف يوفر لي كؿ ما أ
لـ يعد لي حتى  ألنني كنت الصغيرة المدلمة وتثؽ بي بشكؿ كبير واآلف وتفضمني عمييـ جميعاً 

ني فقدت أمي فقدت طعـ الحياة ، ولـ يعد لي أي أمكانة ولـ أعد كما كنت في السابؽ، أحسست 
، فأنا أتألـ يستمع إلي وال أحد يثؽ بما أفعموشيء  ال أريدىا أف تبتعد عني ألنني أعاني وال أحد 

 كؿ يـو وال أحد ييتـ ألمري.  
عماليـ أغمب وقتيـ منشغميف بشكؿ كبير في أقضوف خوتي عبلقتي بيـ جيدة لكف يبالنسبة أل

 وعبلقتي مع زوجاتيـ جيدة.
مشكمتي حدثت بعد دخولي الجامعة وألف تخصصي عممي ويحتاج لتدريب التحقت في أحد المراكز 

مي وزاد مف وثوقيا في أمجموعة مف البنات وىذا ما طمئف  كنا ،التدريبية حتى أطور مف مياراتي
عود أيي محاضرتي و أنلمركز مع الطالبات عمى الموعد و لى اإذىب أع طبيعيًا المركز بدأ الموضو 

نو ألكف كنت اعتبرىا  حياناً أكاف لديو سموكيات غريبو  عاماً  40مدربنا عمره يقارب  ،لى المنزؿإ
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و عمى يدي لتحريؾ أثناء الشرح أيقوـ مثبل : )بوضع يده عمى كتفي يتعامؿ معي كأبنتو كأف 
 (.الماوس

ف أف اضطررت يومًا ألى إي في التدريب وثناؤه الدائـ عمي ممفت اىتمامو بي وتقديره النجاز كاف  
لمدة لقائييف ليشرح ف اتأخر بعد المحاضرة أف محاضرة بسبب وضع صحي فطرح عمي اغيب ع

حدنا في الغرفة  و خبرت امي ووافقت وفعبًل ىذا ما حصؿ بعد انصراؼ الجميع بقينا ألي ما فاتني 
صبح يقترب ألى مدح شكمي و إنطمؽ منيا ااء اعجابو بتفوقي وسرعة بدييتي و بدإي الشرح مع وبدأ ف
عرؼ ما حصؿ لي لكف أنا بدي اعممؾ ( ال أابؽ ويبرر ذلؾ بالقوؿ )ما تخجمي كثر مف السأمني 

 فيـ ىذاأنو كاف ساكف مف سنوات لـ أوسموكو معي حرؾ شيء في داخمي وك طريقة مدحو لي
عدت أف تقرر انسحابي مف التدريب أمي لكف خفت مف أخبار إـ يرحني وفكرت في الشعور لكنو ل
نو استاذ وال يمكف اف يفكر في شيء سيئ وىذا ما جعمني انتظر المحاضرة التالية أاقناع نفسي ب

نو سوؼ يحدد موعد لقاء أال يمكنو اعطائي محاضرة اليوـ و  نوأعتذر مني بعد انتياء المحاضرة ا
كثر أمور قمت فعبل بالتواصؿ معو صؿ معو عمى االنترنت لشرح بعض األمكنني التواالحقا ولكف ي

مانع لسببيف جزء مف أكف أذكائي وينتقؿ لمغزؿ في شكمي ولـ مف مره وفي كؿ مره كاف يعود لمدح 
ف ما يقولو يعجبني ويشعرني بالسعادة والثقة بالنفس رافؽ أخر والجزء اآلالموضوع خجؿ وخوؼ 

نو يحبني أخبرني أف أمر بالمحاضرة بالمركز حتى وصؿ بو األسموكيات عندما نمتقي ذلؾ نفس ال
خباري بموعد المحاضرة خطأ وقد إف قاـ في يوـ بألى إبي استمررنا عمى ىذا الحاؿ  ويريد الزواج

 حضرت لحظة انتيائيا وكأنو كاف قاصد مف ذلؾ االنفراد بي .
خذ يشرح لي الدرس أحد بالمركز أي أالخمؿ لـ يكف  ا فاتني واعتذر عفطمب مني البقاء لشرح م

كثر في أمانعو لما يفعؿ مما جعمو يتمادى ي مأبدي أكف أكثر لـ أكثر ويضايقني أويقترب مني 
مر ي مقاومة حتى وصؿ األأمني دوف  صبحت انفذ ما يطمبأنني استسممت لو و أتصرفو شعرت 

 . ةلى عبلقة جنسية كاممإ
و ما الذي فعمتو نني كنت منفصمة عف الواقع ما الذي قمت بأشعرت لى المنزؿ مسرعة إعدت 

صبت بالمرض وارتفعت حرارتي ولـ أعد قادرة عمى العيش مع ىذا السر، أشعرت برعب شديد 
فميذا تغيرت حياتي فجأة وأصبحت ال أطيؽ كبلـ أحد ، فكنت أغمؽ باب غرفتي وأنعزؿ وال أتحدث 

في البكاء وأغضب عمى كؿ صغيرة وكبيرة لكف كؿ ما فعمتو مع أحد وطيمة الوقت أكوف منغمسة 
لـ يكف ينيي القمؽ الذي يصيبني فوجدت نفسي أدور في مكاني لذلؾ قررت أف أضع حد لممعاناة 



114 

وىذا األمر  أحسست أنني أتألـ كثيراً  ،حمموواآلالـ ألف ما حصؿ معي كاف شيئا لـ أستطيع ت
ي شرب أي ا بعد فمذا أردت أف أموت وأرتاح فكرت فألنني ال أعرؼ ماذا أفعؿ فيم صعب جداً 

ي شي مما حصؿ معي لجأت إلى شرب مادة تستعمؿ لمتنظيؼ أحسست أشيء الميـ أف ال اتذكر 
اختناؽ وعندما باحتراؽ في المعدة وفي حمقي فمـ استطيع التحمؿ ولـ أستطع التنفس شعرت ب

ف أى المستشفى طبيب الطواريء فيـ لإوتـ نقمي  بي فوراً أمي واخبرت أصرخت بقوة سمعتني 
خراجي قبؿ تحويمي لقسـ حماية إحضر الشرطة الذيف بدورىـ رفضوا أالموضوع محاولة انتحار 

ص الطب ستطع اخفاء ما حصؿ اعترفت بكؿ ما حصؿ وتـ تحويمي لمفحأسرة وىناؾ لـ األ
عادني أى عمى المدرب و اـ والدي برفع شكو نني لـ اعد بنتًا وقد فقدت شرفي قأثبت أالشرعي الذي 

ف اتابع العبلج النفسي لدى مركز صحة أف ال يؤذيني و أى المنزؿ بعد توقيعة عمى ضمانات لإ
 نفسية .

كنت أعتقد أنني سوؼ أرتاح وأنسى كؿ شيء ما أعانيو اليوـ شيئا أخر، أصبحت عاجزة واأللـ   
  ما بعد . عمى ما سوؼ يحصؿ لي في يزداد مف يوـ ألخر، كما أنني قمقة جداً 

صاب بنوبات أمي مف الـ وخزي ولنفسي مف عار الميؿ اشعر بحسرة عمى ما سببت أل ال اناـ
ضرب أ  ،كسر محتويات غرفتيأصرخ بصوت مرتفع أمزؽ بيا مبلبسي وانتؼ شعري و أىستيرية 
صيبة حاولت خنؽ نفسي مرتيف لعمي لى عقمي الذي اختفى لحظة المإلـ يصؿ ألسي لعؿ اأعمى ر 

نتبو لمموضوع تراجعت أبي أنجح حاولت اليروب مف المنزؿ لكف أبتمؼ في دماغي لكف لـ صاب أ
 .مي في كؿ شيء حتى في لباسي وشكميفي دروسي وقررت ترؾ جامعتي فقدت اىتما

 .صيبت بحالة اكتئابأدوية نفسية أخذ أصبحت تتابع لدى طبيب نفسي وتأمي أ
عد سجف المدرس ومعاقبتو عمى معالج النفسي خاصة بفضؿ مع المتابعة لدى الطبيب والأنا اليوـ أ

 .فعمو
فكار الموت أتسبب ليا بما حصؿ لذلؾ بقيت أتمنى لو مت ولـ أمي بيذه الحالة أرى أكمما 

 تحاصر دماغي الى اليوـ .
 

 يذاء الذات إمى مقياس تشخيص سموؾ نتائج استجابتيا ع 4.2.3.2 
 : بيف مف خبلؿ تحيؿ المقياس ما يميت
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ايذاء الذات الشديد والحاد. ) مف ( والتي تاتي ضمف الحد 126: )لمجموع العاـ كانت النتيجةفي ا
119 – 156 ) 
( حيث حصمت عمى يذاء الجسديمى نسبة ايذاء كانت عمى جانب )اإلعأف أظيرت النتيجة أوقد 

 .(39( مف الدرجة الكمية )36درجة )

 ى المقياس .( عمس.دتحميؿ اجابات الحالة )(: يوضح 4.4جدوؿ )

النسبة  التكرار وحدة التحميؿ
 المئوية

صمة  توع االعتداء
 المعتدي

اعتداء  92.3 36 يذاء الجسدياإل
 جنسي كامؿ

 مدرب
 69.2 27 يذاء الوجدانياإل
 71.7 28 ىماؿ الذاتإ

 89.7 35 حرماف الذات
 80.7 126 الدرجة الكمية

 :)س.د(ئج اسئمة الدراسة  لمحالة نتا 4.2.3.3
، وما دور العتداء الجنسي )س.د(ما أنواع سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة  .1

 فييا؟.
يذاء إربعة مف سموكيات نواع األف الحالة تسمؾ األأخبلؿ المقياس ودراسة والمقابمة  يتضح مف

ف ىذا أ( ويتضح مف خبلؿ تحميؿ المقابمة يذاء الجسديات لكف لدييا مستوى مرتفع مف )اإلالذ
ة عتداء جنسي كامؿ مف مدرسيا الذي جعميا ترى نفسيا بصورة دونيالسموؾ حدث بعد تعرضيا إل

يذاء نفسيا  )أحسست أنني أتألـ كثيرا ... ال أعرؼ ماذا أفعؿ فيما بعد لذا أردت أف أموت إوتفكر ب
 ي شي مما حصؿ( .أتذكر أفكرت في شرب أي شيء الميـ أف ال وأرتاح 

 ربعة  لذات بدرجة مرتفعة في المحاور األيذاء اإنواع مف سموكيات ألفتاة مارست عدة ف اأكما تبيف 
الدرجات نسبة لمجوانب  عمىأيذاء الجسدي عمى حصمت في المقياس عمى جانب اإلنيا أحيث 

  :التالية الفقراتعمى الدرجات في أخرى حيث كانت الثالث األ
 أصفع وجيي بيدي )ألطـ عمى وجيي(. 

 عمدًا.أتقيأ مت
 أمزؽ مبلبسي تعبيرًا عف غضبي.
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أخربش ) أو أضرب أو أقرص( نفسي ) وجيي أو أيدي( وقد تصؿ لحد الجرح أو تجمع دموي أو  
 الشعور باأللـ الشديد.

 أتعرض برغبتي إلساءة جنسية ) غواية، أو تيديد، أو تحرش، أو ضغط(.
 أستخدـ يدي أو قدمي في قذؼ األشياء بقوة لدرجة تؤذيني.

 أضع في فمي أشياء غير صالحة لؤلكؿ. 
 أشد شعري و أسحبو بعنؼ. 
 أخنؽ نفسي برباط أو بالكرافتة أو بيدي. 

 أضع أصابعي في  فمي أو أنفي أو عيني أو أذني أو أي جزء مفتوح في جسمي
سي لعؿ أنيا سمكت السموكيات التالية: )اضرب عمى ر أابمة حيث ذكرت الحالة كدتو المقأوىذا ما 

مزؽ بيا مبلبسي( أصاب بنوبات ىستيرية أعقمي الذي اختفى لحظة المصيبة( )لى إيصؿ  األلـ
كسر محتويات غرفتي  ( )لجأت إلى شرب مادة تستعمؿ لمتنظيؼ( )حاولت خنؽ نفسي مرتيف أ)

 لكف لـ انجح( .
 الفقراتعمى الدرجات في 6أى الجانب المعنوي والوجداني عمى نيا حصمت في المقياس عمأكما  

 التالية : 
 أفكر كثيرًا في تشويو صورة نفسي، وأشعر برغبة قوية في إيذاء نفسي.

 لدي شغؼ وليفة لمعبث والمعب باألشياء الحادة التي تجرحني أو تؤذيني. 
 أفكر في عمؿ أشياء تجعؿ الناس تزعؿ مني ) تكرىني(

 فيو الناس مبسوطة.ألنني أحب النكد والحزف. أحزف وأكتئب في وقت يكوف  أغضب وأبكي كثيراً 
نيا بعد اعتداء مدربيا أكرت كانت واضحة لدى الحالة خبلؿ المقابمة حيث ذ الفقراتف ىذه أكما 

( )منغمسة إفكار الموت تحاصر دماغي أتسمؾ السموكيات التالية :)بقيت  صبحتأعمييا  لى اليـو
 .في البكاء وأغضب عمى كؿ صغيرة وكبيرة(

 التالية : الفقراتعمى الدرجات في أىماؿ الذات عمى إجانب  نيا حصمت في المقياس عمىأكما 
 أىمؿ أىمؿ في مظيري ) وقد أمزؽ مبلبسي والخبط شعري(. 

 أشعر أنني شخص ميمؿ وعديـ القيمة. أتصرؼ بإىماؿ وعشوائية.
 ألبس ما يقع تحت يدي دوف اختيار لمبلبسي ) أو االىتماـ بنظافتيا. 
 ال أىتـ بمستوى تحصيمي.  
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 أىتـ بصحتي وال أذىب لمطبيب عندما أصاب بالمرض.ال 
ي شيء حتى أمف خبلؿ قوليا ) فقدت اىتمامي ب في المقابمة مع الحالة الفقراتحيث ظيرت ىذه 

في لبسي وشكمي ( )وال أحد يستمع إلي وال أحد يثؽ بما أفعمو ... وال أحد ييتـ ألمري( )تراجعت 
 في دروسي وقررت ترؾ جامعتي(

 التالية :  الفقراتعمى الدرجات في أمى جانب حرماف الذات حصمت عمى ع نياأكما 
 ألعف وأشتـ نفسي انتقامًا مف نفسي. أحـر نفسي مف السعادة وأفوت عمى نفسي فرص تسعدني.

 أتعمد الجموس بمفردي بعيدًا عف الحياة االجتماعية .
 اقتي حتى أشعر بالتعب.أنسحب وال أدافع عف نفسي حتى ولو كنت مظمومًا. أحمؿ نفسي فوؽ ط

 أحقد في نفسي وأمنع نفسي مف التعبير الحر والتنفيس.
 أتجاىؿ وجودي وأنا مع اآلخريف وأمنع نفسي مف الكبلـ معيـ.

 أخفي إمكمانياتي وقدراتي وأنظر لنفسي نظرة دونية ونقص.
 أحـر نفسي مف الطعاـ )أو الخروج( ) أو النوـ اليادئ(.

 ركة أو الدؽ عمى المقعد أو إصدار ًأصوات  عالية ومزعجة.أشوش عمى نفسي بكثرة الح
عمى الحالة في المقابمة مف خبلؿ حديثيا بالقوؿ .) فكنت أغمؽ باب  الفقراتحيث ظيرت ىذه 

غرفتي وأنعزؿ وال أتحدث مع أحد ( )أغمؽ باب غرفتي وأنعزؿ وال أتحدث مع أحد وطيمة الوقت ( 
 لـ وخزي() ال اناـ الميؿ(.)اشعر بحصره عمى ما سببت المي مف ا

المتعرضة لعتداء )س.د(  سموكيات إيذاء الذات الممارسة مف الحالة شدة درجةما ىي   .2
 جنسي ؟.

يذاء الذات الشديد والحاد حيث إيذاء الذات لدى الحالة ضمف الحد إكانت درجة شدة سموكيات  
 ( .120كاف المجموع العاـ كانت النتيجة : )

لمقابمة مف خبلؿ حديث الحالة حيث ذكرت ) لجأت إلى شرب مادة تستعمؿ وقد ظير ذلؾ خبلؿ ا
 لمتنظيؼ( كذلؾ قوليا )حاولت خنؽ نفسي مرتيف( .

ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .3
 ؟. )س.د(

يذاء ذات ضمف إسموكيات  لىإدى أعتداء الجنسي الكامؿ مف المدرب ف اإلأفي ىذه الحالة يظير 
 . لدى الحالةيذاء الذات إكيات الحد الشديد والحاد مف سمو 
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 عد بنت وقد فقدت شرفي(.أنني لـ إحيث ظير ذلؾ مف خبلؿ قوليا  ) 
 ؟. )س.د(ما اثر نوع العتداء الجنسي في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  .4

ت يذاء ذاإلى سموكيات إدى ألة سي الكامؿ لدى الحاعتداء الجنف اإلأمف خبلؿ المقياس يتضح 
 .لدى الحالةاألخرى  يذاء الجسدي ( ًأصوات عمى الجوانب الثبلثةمف الدرجة الشديدة في جانب )اإل

عتداء الجنسي  قابمة عف مشاعرىا وسموكيا بعد اإلحيث كاف واضحًا مف حديث الحالة خبلؿ الم
ذلؾ قوليا )ولـ أعد قادرة عمى العيش مع ىذا السر( نني كنت منفصمة عف الواقع ( كأ)شعرت 

 )لجأت إلى شرب مادة تستعمؿ لمتنظيؼ(
 ؟. )س.د(في تحديد نوع سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  بالحالةما اثر صمة المعتدي  .5

في ىذه الحالة يتضح وجود صمة بيف المعتدى والفتاة المراىقة لكف ليست قرابة فالمعتدى صاحب 
يذاء الذات في جانب إالمدرب( ىذا زاد مف شده سموكيات ى الحالة وكذلؾ شخص بالغ )سمطة عم

 يذاء الجسدي ( ًأصوات عمى الجوانب الثبلثة األخرى .)اإل
 :يثيا عف الشخص المعتدي  حيث قالتوضحت ذلؾ مف خبلؿ المقابمة في حدأف الحالة أحيث 

ستاذ أنو أعي كأبنتو( )وعاودت اقناع نفسي بعامؿ منو يتأكنت اعتبره  ... حياناً أ)سموكياتو الغريبو 
 ف يفكر في شيء سيئ( .أوال يمكف 

في تحديد درجة شدة سموكيات إيذاء الذات لدى الحالة  بالحالةما اثر صمة المعتدي  .6
 ؟.)س.د(
يذاء إسمطة ( زاد مف درجة شدة سموكيات )صاحب  بالحالةف وجود صمة لممعتدي أكما يتضح 

 .  لدى الحالةتي ضمف الحد ايذاء الذات الشديد والحاد الذات والتي تا
ء مف الموضوع مانع لسببيف جز أكف أكوف المعتدي مدربيا بالقوؿ )ولـ حيث ذكرت في حديثيا 
نيا بعد الحدث شعرت أ( و ف ما يقولو يعجبني ويشعرني بالسعادةأخر خجؿ وخوؼ والجزء اآل

 عف الواقع ( .ت انني كنت منفصمة باالنفصاؿ عف الواقع )شعر 
 : )س.د(التفسير والتحميؿ لمحالة  4.2.3.4

وسط أسري جيد يعطي الحالة قيمة مف خبلؿ المقاببلت العيادية يتضح أف الحالة تنتمي إلى 
 سرة لحالة تحتؿ مكانة جيدة في األ، واوب الحوار في العبلقات كذلؾ الحبسمأىمية، ويتوفر فيو أو 

عمى أميا كانت تبدو حزينة جدا تشعر بالعار واالكتئاب لـ تستطع  في أوؿ مقابمة مع الحالة تعرفنا
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المدرب المسؤولية عما حصؿ ويقوؿ األب ىاديء يحمؿ  ،الحديث وبقيت تبكي طواؿ المقابمة
 أف تكوف ابنتو بخير واف ال تؤذي نفسيا. إالابنتو ضحية ويجب عقاب المدرب واف الميـ لديو نأ

 عتداء عمييا جنسيا.الحالة واستغؿ سمطتو في اإل ة عمىالمعتدي شخص يتصؼ بالسمط
الحالة مبلمحيا كئيبة يظير عمييا التعب والحزف والشحوب نتيجة قمة النوـ شعور الحالة أنيا 

حساسيا أنيا  ،مف والحب والحمايةاصة أميا التي تمثؿ ليا وظيفة األأساءت لثقة والدييا بيا خ وا 
عار واألىانة والصدمة لما حصؿ معيا الذي أدى بيا سممت نفسيا لشخص غريب جعميا تشعر بال

وليست بقصد إنياء  ،إلى سموكيات إيذاء لمذات التي تحمؿ في مضمونيا عقاب لمجسد والعقؿ
ويتضح ذلؾ مف خبلؿ قوليا في المقابمة " فكرت في شرب أي شيء الميـ أف ال أتذكر أي  ،الحياة

تنظيؼ " كذلؾ قوليا "حاولت خنؽ نفسي شي مما حصؿ معي لجأت إلى شرب مادة تستعمؿ لم
نجح" ىذه السموكيات وما رافقيا مف سموكيات أخرى ألعمي أصاب بتمؼ في دماغي لكف لـ مرتيف 

نو المسئوؿ عف أإلى أف الحالة تعاقب جسدىا عمى  التي ظيرت مف خبلؿ المقابمة والمقياس تشير
ي ترتبط بيا وتشعرىا بالعار والدونية فيي إغواء المدرب وعقميا لمتخمص مف ىذه الذكرى السيئة الت

 خر.ف توجو لآلأرغ فيو كؿ عدوانيتيا التي يفترض تستعمؿ جسدىا كحقؿ تف
ـ " وىو الخوؼ مف فقداف الحب "حب األ خرآ لى ىذه السموكيات تحمؿ توظيفاً إف لجوئيا أكما 
ف أميا بيا و أبلليا بثقة ر الذي حصؿ نتيجة إلخـ بعد ىذا التدميجؿ استرجاع العبلقة مع األأ ومف

 نما فقداف لكؿ معاني الحياة.إـ ليس فقداف لمحب فقط فقدانيا لمعبلقة باأل
 

 خالصة عامة  4.3

الـ حادة ال تستطيع الحالة التعبير عنيا مف خبلؿ آلذات ىو تعبير عف معاناة نفسية و يذاء اإسموؾ 
 .ف تؤذي ذاتياألى إلحديث وال تجاوزىا التي تصؿ بيا ا

لب الفتيات بعد تعرضيف ألي أالشعور بالعار كميا مشاعر تصيب اقمؽ والخوؼ والصدمة و فال
 ي نوع كاف .أعتداء جنسي مف إ
عتداء الجنسي لما يحممو مف معاني لدى الفتاه المراىقة في المجتمع وما ُيحممو المجمع لمفتاه ف اإلإ

تدميري لمذات، وىو محاولو لى السموؾ العدواني الإية عف ىذا الحدث  يؤدي بيا مف مسؤول
لمحاالت مف خبلؿ ىذه السموكيات لتغير وضعية غير مرغوبة أو مستحبة والعيش لفترة زمنية في 
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 حياناً ألمجتمع، ورغبة في معاقبة الذات و عف اإلحساس بفقداف الشرؼ والقيمة في ا غيبوبة بعيداً 
 ومعاقبة األخر )العائمة( باستعماؿ التدمير الذاتي .  

ف إيذاء الذات عند الفتيات في بعض الحاالت يأخذ رمزية نداء لجمب اىتماـ وعطؼ اآلخريف كما أ
خر خر )العائمة( فاآلة القوية إلى الدعـ والسند مف اآلمف حوليا والتعبير مف خبلؿ ذلؾ عف الحاج

مدروسة ، لذلؾ نجد في العديد مف الحاالت الد وتحمؿ معنى لمحياةيمثؿ ليا الحياة ومنو تستمد السن
وكاف بحثًا خر خارج العائمة والذي بدورة استغميا آف الفتيات استبدلتو مف خبلؿ البحث عف سند إ

 .عف  تعويض عما ينقصيا
يرىف المعاناة واآلالـ الذي عاشتو الحاالت جعميا تفقد كؿ معاني الحياة وخاصة بعد فقدانيف لتقد

 .لذاتيف ولقيمتيـ في العائمة
ت التي مرت بيا الحاالت وما رافقيا مف صراعات نفسية والتغيرات التي فكؿ الصعوبات والصدما

حساسًا بالفشؿ وعدـ القدرة عمى التأقمـ مع الحياة الجديدة وىذا  حدثت فجأة شكمت لمحاالت شعورًا وا 
انييارىف وأدخمتيف في كآبة الحدث كاف كصدمة عنيفة لـ تستطع الحاالت مقاومتيا وأدت إلى 

ىذه الكآبة تزيد مف  ،يف في مواجية ىذه الكآبة مع عدـ قدرتيف عمى تجاوزىا، لكنيف بقنفسية
 رغبتيف في إيذاء أنفسيف فبقيت الوسيمة الوحيدة ىي المجوء إلى الذات لمتفريغ والتنفيس .

مف خبلؿ النتائج التي حصمنا عمييا سواء مف خبلؿ المقاببلت العيادية أو مف خبلؿ المقياس ىو 
ف ىذا السموؾ المدمر لمذات جاء أعتداء الجنسي ارتباطًا وثيقًا و لذات ارتبط باالأف سموؾ إيذاء ا

 ي تشعر بو الحالة بعد االعتداء .نتيجة لمشعور السيئ الذ
ويظير دور األخصائي النفسي في فيـ األسباب األساسية وراء لجوء الفتيات إلى سموؾ إيذاء 

ركيز عمى الوضع النفسي لمعرفة التركيبة النفسية الذات مف خبلؿ دراسة الحالة دراسة معمقة بالت
و لمذات بشكمو العدواني واألسباب الكامنة المساىمة في ظيور ىذا النوع مف السموؾ الموج

 .ألتدميري
وميما تعددت األسباب والعوامؿ المساىمة التي تدفع بيذه الحاالت إلى إيذاء الذات إال أف الفعؿ ال 

ًا وسريعًا ليذا يتطمب تدخبًل طارئ ،،لكنو قد يصؿ إلى حد الموت يحمؿ في قصده إنياء الحياة
، ألف ىذا السموؾ يحمؿ معنى أف الحالة تمر في وضع نفسي ومعاناة نفسية لتقديـ العبلج النفسي

 .سموؾ مؤذ  وخطركبيرة وخطرة ويجب أف اليستياف بو ك
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 : الفصؿ الخامس

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 استنتاجات الدراسة توصياتيا

 استنتاجات الدراسة : 5.1

كمينيكية ودراسة الحالة مف بشكؿ معمؽ مف خبلؿ المقاببلت اإل جراء دراسة عمى الحاالتإبعد القياـ ب
راسة ستخداـ مقياس تشخيص سموؾ ايذاء الذات خرجت الدجؿ جمع المعمومات البلزمة وتحميميا باأ

 تية :بالنتائج اآل

رغـ تعدد العوامؿ المؤدية إليو إال أنو في الغالب  ،ىو عنؼ موجو نحو الذات بتدميرىا يذاء الذاتإ
والذي يشير  ،عتداء جنسيالحالة بعد تعرضيا إل يعود إلى ثقؿ وصعوبة الوضع النفسي الذي تعيشو

لمختمؼ  شاشة التنظيـ النفسي المسؤوؿ عف عدـ القدرة عمى تحمؿ وتقبؿ الذات نظراً لى ضعؼ وىإ
 . التغيرات الطارئة والمفاجأة

ال يستطع  ،يسودىا األلـ والمعاناة بشكؿ حادفالفرد الذي يمجأ إلى إيذاء الذات فيو يعيش حالة صعبة 
خر آ ع المدروسة التي لـ تجد حاالً ، يشعر بالعجز، وىذا حاؿ الحاالت األربمقابمتيا والتصدي ليا

عتداء الجنسي، فإيذاء الذات" بعد التعرض لئل سوى لجوءىـ إلى السموؾ ألتدميري لمذات "سموؾ إيذاء
و انتقاـ مف اآلخر المعتدي أالذات وعقاب ليا  الذات لدييف يحمؿ معاني ورسائؿ متعددة كانتقاـ مف

ف ىذه السموكيات حدثت ألكف كاف واضح ، والعائمة لؤلىؿكطمب لبلىتماـ واالعتناء أو عقاب  وأحياناً 
بعد إحباط ويأس الذي أوصؿ الحاالت إلى االنييار واإلرىاؽ الكمي فقدت فيو الحاالت قواىا وأصبحت 
غير قادرة عمى استيعاب ما فقدتو وخاصة الثقة مف العائمة التي تمثؿ ليف الحؿ الذي يمكف بواسطتو 

 ت النفسية .تجاوز المعاناة والصراعا
" تنتمي إلى وسط أسري مفكؾ فاألب منفصؿ عف األـ واإلخوة مشغولوف في س .عبالنسبة لمحالة "

وينقصيا اإلندماج  ،كما أف األسرة ينعدـ فييا الحوار ،ورىـ الخاصة والحالة تعيش عزلتياأم
، وجدت واالطمئنافباه، حيث وجدت الراحة االجتماعي، ما كانت ترغب بو الحالة االىتماـ ولفت االنت

ما كاف ينقصيا مع ابف الجيراف كانت تبحث عف الحب األمومي الذي كانت تفتقده منذ كانت صغيرة  
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ؾ و ملكف اكتشافيا أنيا مرفوضة مف ابف الجيراف )الشخص المعتدي( ومستغمو منو جعميا تتوجو لس
 : ايذاء الذات تحت اكثر مف وظيفة

 محاولة السترجاع العبلقة. خر فيوظيفة النداء لجمب اىتماـ اآل
 .عور بالراحة وتخفيؼ تأنيب الضميروظيفة عقاب الجسد لممساعدة في الش

 .الية عمى مقياس سموؾ ايذاء الذاتفقد حصمت عمى النتائج الت
( والتي تأتي ضمف الحد فوؽ المتوسط )مرتفع( وقد أظيرت 89: )في المجموع العاـ كانت النتيجة

مف  (28يذاء كانت عمى جانب  إىماؿ الذات حيث حصمت عمى درجة )النتيجة أف أعمى نسبة إ
 .(39الدرجة الكمية )

لى الحوار إوتفتقد األسرة  ،غمؽ  لو عاداتو وتقاليده الصارمةتنتمي إلى وسط أسري من" ر.ب " الحالة 
يا مكانة في الحالة تعيش انعزااًل اجتماعيًا، وليس لديَ  ، وبالتالي فافنيا غير مندمجة اجتماعياً أكما 

ة طفولة منعزلة نتيج" ر.ب " ، عاشت ـ بمفردىا وىذا نتيجة وفاة الزوجاألسرة تسَيرىا األ سرتيا،أ
، وحدىا وخاصة بعدما تركت المدرسة ، وكانت تقضي وقتًا طويبلً لغياب األـ المستمر بسبب العمؿ

 يقودنا إلى القوؿ أنيا حتى أنيا ولدت في ظروؼ صعبة ترعرعت في أسرة ال يوجد بيا رجؿ وىذا ما
، عبلقتيا بأميا كانت عبلقة سطحية ولـ تكف مرضية ولـ تكف عاشت حرمانًا مف عطؼ األـ واألب

ذاتيا ويساعدىا في بناء  كافية بالنسبة ليا، وبالتالي لـ يحدث إشباع كاؼ  يجعميا قادرة عمى تحقيؽ
 .شخصيتيا

غائب بصورة كاممة، رغـ أف الصورة األبوية ميمة ، فاألب لؤلب لـ تعرؼ لو شكبًل وال صورة بالنسبة
في تكويف الذات ، وىذا يعمؿ عمى فقداف الطفؿ اإلطار الذي يكَونو مف خبلؿ العبلقة الوالدية، كما أف 

، فيي وجدت األـ حَظ بعبلقة أولية بيف األب واألـالحالة  لـ تحصؿ عمى ىذا اإلطار ألنيا لـ ت
و بنت عبلقة أف خبلؿ االشخاص الذيف أحبتيـ ف ىذا النقص م، فيي تحاوؿ التعويض عبمفردىا

 .بـ )الذكور( وترا بيـ تعويض عف األمعي
خبلؿ بحثيا المرضي عف الذكر الذي يمثؿ صورة األب تعرضت الستغبلؿ وابتزاز جنسي جعميا 

 .مستمرًا وتسمؾ سموؾ ايذاء لمذات تعيش قمقاً 
كثر ميبًل أتأنيب الضمير ومف خبلؿ ىذا السموؾ تصبح فقد كاف سموؾ ايذاء الذات لدييا ناتج عف  

إلى أف تكوف مظمومة وليست لدييا القدرة في تحقيؽ رغباتيا، وتمثؿ دور الضحية التي يقع عمييا 
 الظمـ وبالتالي استعماؿ جسدىا كحقؿ تفرغ فيو كؿ عدوانيتيا التي يفترض أف توجيو لؤلخر.
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غير شعورية لمتعبير عف عدـ القدرة عمى تحمؿ األلـ النفسي  وقياميا بيذا السموؾ بطريقة شعورية أو
 .حتى يستدعي األمر تدخبًل ومساعدةوجعؿ اآلخر يحس بالذنب اتجاه ذلؾ، 

 .الية عمى مقياس سموؾ ايذاء الذاتفقد حصمت عمى النتائج الت
ظيرت أ قد( والتي تاتي ضمف الحد فوؽ المتوسط )مرتفع( و 82: )في المجموع العاـ كانت النتيجة

( مف 32( حيث حصمت عمى درجة )يذاء كانت عمى جانب )حرماف الذاتالنتيجة اف اعمى نسبة ا
 .(39الدرجة الكمية )

قاليد وما يقولو " الحالة تنتمي إلى وسط أسري ييتـ بشكؿ كبير بالعادات والت " ر.ف " بالنسبة لمحالة " 
نو ليس لدَييا مكانة أاألىؿ وما تريد ىي، كما  بيف ما يريد ، فالحالة تعيش صراعاً الناس عف سموكيـ

 .حاجتيا مرىونة بقبوؿ المجتمع ليافي الوسط األسري و 
ي موضوع خروج الحالة ف األـ حريصة جداً  الواضح أف ىذه األسرة تتعامؿ مع الحالة بشده وتشدد،

 .ي مشاكؿأى جاىدة إلى عدـ وقوع الحالة في ، وتسعخارج المنزؿ
متشددة ضمف قوانيف عائمية صارمة نتيجة لخوؼ األـ مف وقوعيا في سموؾ رزاف عاشت طفولة 

يسيء لمعائمة مثؿ زوجة عميا، عبلقتيا بأميا كانت عبلقة سيئة وكانت عمى خبلؼ دائـ معيا ىذه 
بلقة تيديد وعبلقتيا باألب ، مبينو عمى الخوؼ مف الوقوع في الخطأ وعكف طبيعيةالعبلقة لـ ت

لى خمؿ في إىذا يؤدي   ،واجد اال بصورة المحاسب المعاقببصورة كاممة وال يت، فاألب غائب سطحية
 ناث.عيش في اسرة تميز بيف الذكور واإلطار الذي يكَوف مف خبلؿ العبلقة الوالدية، كما اف الحالة تاإل
غبلؿ كبر وكذلؾ ما حدث بعدىا مف استخ األجنسي الذي تعرضت لو الحالة مف األف االعتداء الإ 

وؿ كانتقاـ ات لدييا كاف ينطوي عمى معييف األيذاء الذإف سموؾ أي مف أشخاص آخروف  يفسر جنس
خر لبلنتقاـ مف ذاتيا كوسيمة لمتخفيؼ مف ار بيـ مف خبلؿ جسدىا والجانب اآلمف عائمتيا بالحاؽ الع

ع ليدـ ذاتيا حدة القمؽ والتوتر الناتج عف تأنيب الضمير نتيجة لتحميميا لنفسيا المسؤولية فيي تندف
وتحطيميا وتشعر في ىذه الحالة بالراحة عندما تمارس ىذا السموؾ فيي تستعمؿ جسدىا كحقؿ تُفرغ 

 .يفترض أف توجو ألخييا بشكؿ أساسيفيو كؿ عدوانيتيا التي 
 دـ القدرة عمى تحمؿ األلـ النفسييذاء الذات بطريقة شعورية واعية جاء لمتعبير عف عإوتبنييا لسموؾ 

، حتى يستدعي األمر تدخبًل ومساعدة مف االخريف وليس بقصد كوسيمة لمتعبير عف ىذا األلـيضا وأ
نياء الحياة.  الموت وا 
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نو باألصؿ إيذاء لجسدىا ونفسيا فيي تحطـ أال إف ىذا السموؾ كاف إيذاء اآلخريف رغـ أف ىدفيا م
 ذاتيا وتدمرىا مف اجؿ االنتقاـ مف اآلخريف . 

 .ذاء الذاتالتالية عمى مقياس سموؾ اي فقد حصمت عمى النتائج
( والتي تاتي ضمف الحد ايذاء الذات الشديد والحاد وقد 122: )في المجموع العاـ كانت النتيجة

اظيرت النتيجة اف اعمى نسبة ايذاء كانت عمى جانب )حرماف الذات ( حيث حصمت عمى درجة 
 .(39( مف الدرجة الكمية )36)

وب الحوار في ، ويتوفر فيو أسمسري جيد يعطي الحالة قيمة وأىميةوسط أ " تنتمي إلى س.دالحالة " 
 .لحالة تحتؿ مكانة جيدة في األسرة، واالعبلقات كذلؾ الحب

 بمعدؿ جيد جداً عاشت طفولة عادية لـ يكف لدَييا أية مشاكؿ حتى أكممت مرحمة الثانوية العامة 
وحتى زوجات أخوانيا  ،دهلل مف الجميع أميا وأباىا، ىي البنت األخيرة في العائمة موالتحقت بالجامعة

 ومحبوبة مف الجميع.
 ي بعض األعماؿ المنزليةتقضي معظـ الوقت في البيت، بعد العودة مف الجامعة تساعد أميا أحيانا ف

، أميا تحبيا اج ويميزىا عف أخوانيا في كؿ شيءف يوفر ليا كؿ ما تحتأعبلقتيا بوالدىا ممتازة يحاوؿ 
 .ألنيا الصغيرة ألمدهلل وتثؽ بيا بشكؿ كبير وتفضميا عمييـ جميعاً  كثيراً 

حساسيا أنيا سممت نفسيا لشخص غبعد تعرضيا لئل  ريب جعميا تشعر عتداء الجنسي مف المدرب وا 
ىانة والصدمة لما حصؿ معيا الذي أدى بيا إلى سموكيات إيذاء لمذات التي تحمؿ في بالعار واإل

نو المسؤوؿ ألحياة انما بقصد عقاب جسدىا عمى لعقؿ وليست بقصد إنياء امضمونيا عقاب لمجسد وا
عف إغواء المدرب وعقاب عقميا لمتخمص مف ىذه الذكرى السيئة التي ترتبط بالحدث وتشعرىا بالعار 

 خر )المدرب(.ف توجو لآلأرغ فيو كؿ عدوانيتيا التي يفترض والدونية فيي تستعمؿ جسدىا كحقؿ تف
وؿ "حب االـ " خر وىو الخوؼ مف فقداف الحب األآ الى ىذه السموكيات تحمؿ توظيفاً  ف لجوئياأكما 
ف أميا بيا و أنتيجة إلخبلليا بثقة ـ بعد ىذا التدمير الذي حصؿ جؿ استرجاع العبلقة مع األأومف 

 .نما فقداف لكؿ معاني الحياةإ فقدانيا لمعبلقة باألـ ليس فقداف لمحب فقط
 .موؾ ايذاء الذاتج التالية عمى مقياس سفقد حصمت عمى النتائ

يذاء الذات الشديد والحاد وقد إ( والتي تاتي ضمف الحد 120: )جةفي المجموع العاـ كانت النتي
ظيرت النتيجة اف اعمى نسبة ايذاء كانت عمى جانب )االيذاء الجسدي ( حيث حصمت عمى درجة أ
 .(39( مف الدرجة الكمية )36)
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يعشف النبذ  ،نيـ يعانيف مف مشاكؿ في العبلقة داخؿ الوسط األسريأوسة نجد في الحاالت المدر 
ف العبلقة مع المعتدي كانت كتعويض أو  ،واإلىماؿ والبلمباالة مف طرؼ األـ أو األب أوكبلىما معاً 

ف ألكف سرعاف ما اكتشفت الحاالت  ،المعتدي في تمبية رغباتو ونزواتوعف النقص لدييف استغمت مف 
تبحث معو عف تعويض ىو مستغؿ ومعتدي، فيذا ما جعميف ُيصبف بخيبة أمؿ كبيرة  الشخص الذي

ُتحمؿ فييا الحاالت نفسيا المسؤلية عف ما حدث وبالتالي  ،تجعميـ في حالة ذعر وصدمة عنيفة
 تحميميا لنفسيا المسؤولية يجعميف يقمف بسموؾ إيذاء الذات كعقاب ليا.

إلى وجود مشكمة في العبلقات داخؿ األسرة وبشكؿ خاص  مف خبلؿ المقاببلت العيادية توصمنا
العبلقة مع األـ وكاف واضح كيؼ اف العبلقة مع األـ أثرت بشكؿ كبير في وقوعيف ضحية لبلعتداء 

األولية مع األـ  ف اليشاشة في العبلقاتأعمى حدث االعتداء، ىذا يعكس لنا كذلؾ في ردة فعميف 
يعزز ظيور العبلقة بالطرؼ األخر )المعتدي( في  ،ط أصمية متينة)الحب األولي (، وعدـ وجود رواب

 ميا المرضي كتعويض عف ىذا النقص.شك
يتضح مف خبلؿ الدراسة أف الحاالت المدروسة تسمؾ األنواع األربعة مف سموكيات إيذاء الذات بعد 

ف ا  و  ،كؿ حالةتعرضيا لبلعتداء الجنسي لكف تختمؼ السموكيات مف حيث الشدة والدرجة والنوع في 
ـ وقوة العبلقة مرىوف بردة فعؿ العائمة خاصة األ شدة ودرجة سموؾ إيذاء الذات لدى الفتيات المراىقات

نو كمما كانت العائمة مساندة لمفتاه وداعمة ليا وال تحمميا أتدي قبؿ الَحدث )االعتداء( أي مع المع
يكة في الجريمة كانت شدة ودرجة المسؤولية عف الحدث وتتعامؿ معيا عمى أنيا ضحية وليست شر 

 .قؿ لكف تبقى بالمستوى المرتفعأالذات  ءيذاإسموكيات 
  لدى الحالةف الدراسة أظيرت اف االعتداء الجنسي بغض النظر عف نوعو يؤدي إلى إيذاء ذات أكما 

ذاء عمى مف الجوانب األربع )اإليألجانب الذي يكوف فيو شدة السموؾ بدرجة مرتفعة لكف قد يختمؼ ا
  .حرماف الذات( ،إىماؿ الذات ،اإليذاء المعنوي الوجداني والعقمي، الجسدي

دة مف شدة سموكيات إيذاء الذات ف الدراسة أظيرت أف وجود صمة بيف المعتدي والفتاة المراىقة زاأكما 
 .لدى الحالةكثر شدة أقوى كانت السموكيات أنو كمما كاف ىناؾ صمة أو 

اظيرت نتائج بعض الدراسات اتفاؽ مع نتائج الدراسة التي قاـ بيا سابقة وبالرجوع الى الدراسات ال
 الباحث حيث اتفؽ مع الدراسات التالية :

 ( 2017دراسة نوره وروفيو)  حيث أظيرت نتائجيا أف اليدؼ مف وراء المحاولة االنتحارية
نية تحمؿ في طياتيا والسموؾ االنتحاري )وىي مرحمة متقدمة مف ايذاء الذات( ىو إرساؿ رسالة إنسا
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بعدًا انتقاميًا مف الذات كتعبير عف أعمى درجات اليأس واإلحباط، وترجمة عمى شكؿ العنؼ 
الموجو نحو الذات في مقابؿ البلمباالة، كما أظيرت أف بعض االضطرابات النفسية التي يتعرض 

حباط، وفقد الثقة، والمشاكؿ العاطفية يؤ  دي إلى إيذاء الذات ليا المراىؽ مف قمؽ، واكتئاب، وا 
ومحاولة االنتحار، كذلؾ الضغوط النفسية واإلحباط والصدمات تؤدي إلى إيذاء الذات، وغياب دور 

سرة.  األ 
 ( 2016دراسة غزاؿ)  في موضوع الحب  اً خر تمثؿ نقصالتبعية لآل أفتوصمت الدراسة إلى حيث

رات األولية السابقة ورغبة في إيجاد األولي والمجوء إلى ىذه العبلقة بحثا عف اإلشباع وتجارب الخب
 فقداف الموضوع أدى إلى فقداف األنا عند الحاالت وبالتالي فالمحاولة االنتحارية، و ما ىو مفقود
كانت كرغبة في معاقبة جزء مف الذات ، ترجـ لنا ىذا التعمؽ القوي باألخر عف وجود  وايذاء الذات

  نقائص وحاجات غير مشبعة.
 محاالت المدروسة سجمت في إطار التوظيؼ النفسي البيني،ل وايذاء الذات اريةالمحاولة االنتحو 

ناتج عف قمؽ الاالكتئػػػاب و  ر وىذه الدراسة أسفرت عف وجود آليات دفاعية بدائية منيا االنشطا
مشبعة البمواضيع الطفولػػة المبكرة غير التبعيػػة لمحػػػب ارتبطت و التفريؽ وفقداف الموضوع المحب، 

واالنتقاؿ إلى الفعؿ كشؼ لنا  عف وجود نزعة نزوية  برت عف ذلؾ بالحاجة الماسة إلى السند،وع
 خر.تدميرية في عقاب فقداف اآل

 ( 2009دراسة كاظـ)  والتي ىدفت إلى معرفة العبلقة بيف إيذاء الذات والشعور بالذنب لدى
أف الطمبة لدييـ سموؾ  توصمت الدراسة إلىاأليتاـ في المرحمة المتوسطة في العراؽ، حيث 

إيذاء ذات عاؿ، فكانت العبلقة االرتباطية بيف إيذاء الذات والشعور بالذنب، كما أظيرت وجود 
عبلقة بيف المتغيريف وىي عبلقة إيجابية كمما زاد الشعور بالذنب زاد اإليذاء الموجو نحو الذات 

 لدى الطمبة.
التي ترجع سموؾ ايذاء الذات الى مرض وقد اختمفت نتائج الدراسة مع الدراسات التالية 

 نفسي .
  ( يذاء الذات لدى األحداث 2006دراسة حسف ( ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة بيف الكآبة وا 

( سجينًا مف مرتكبي 40الجانيف في مدينة بغداد، حيث أجريت الدراسة عمى عينة مكونة مف )
مدينة بغداد، تبنى الباحث مقياسي جرائـ القتؿ مف األحداث المودعيف في سجف األحداث في 
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(، ومقياس إيذاء الذات مف إعداد راضي 1994الكآبة مف أعداد بيؾ وتعريب جاسـ )
(2001.) 

يذاء الذات  ، أما عف العبلقة بيف الكآبة وا  توصمت الدراسة أف العينة لدييـ حالة إيذاء ذات عاؿ 
يذاء الذات.لدى العينة فأشارت إلى وجود عبلقة متوسطة موجبة بيف الك  آبة وا 

 ( دراسة ىاوتوف وجيمزHawton & James, 2002 التي ىدفت إلى التعرؼ عمى العبلقة )
مكانية تكرار سموؾ إيذاء الذات لدى المراىقيف الذيف لدييـ تاريخ في  بيف العوامؿ النفسية وا 

ندفاعية أسموب تسمـ الذات، وقياس العوامؿ النفسية الكآبو؛ واليأس، والنية لبلنتحار، واال
 والغضب، وتقدير الذات وحؿ المشكبلت.

توصمت الدراسة إلى أف الكآبة ىي السبب األوؿ في تكرار السموؾ المؤذي لمذات، وأف األشخاص 
المؤذوف لذواتيـ يعانوف مف اليأس واالندفاعية ورغبة عالية في االنتحار، كما أنيـ يمتازوف بانخفاض 

 ت.تقدير الذات، والعجز في حؿ المشكبل
 

 التوصيات: 5.2

 في ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة الحالية يوصي الباحث: 
  أف يتـ حماية ودعـ ومساندة الفتيات المتعرضات لبلعتداء الجنسي مف العائمة والمجتمع

 والمؤسسات .
  عمى برامج تدخؿ مينية متخصصة لمتدخؿ مع الحاالت المرشديف في المدارس تدريب وتأىيؿ يتـ

 .ثار إيذاء الذات، وتحويميـ لمعبلج النفسيآجؿ عبلج ألتي تحضر مف ا
   اف يتـ عمؿ دراسة مقارنة بيف الفتيات المؤذيات لذاتيـ المواتي توجيف لممساعدة والمواتي لـ

 يتوجيف لطمب لممساعدة .
  جنسي اف يتـ العمؿ عمى تعديؿ الفكرة السائدة لدى المجتمع باف الفتاه المتعرضة لبلعتداء ال

  شريكة في الجريمة وانما ىي ضحية .
  جراء المزيد مف الدراسات حوؿ إيذاء الذات و والعبلقة بينيا وبيف المزيد مف واالعتداءات الجنسية ا 

ثراء المكتبات العربية بيذه الدراسات  المتغيرات، مف أجؿ إدراؾ أكبر لطبيعة ىذه المشكمة، وا 
 بشكؿ أفضؿ.
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 .ادييف وغير العادييف مقياس تشخيص سموؾ إيذاء الذات لممراىقيف والراشديف الع(: 5.1ممحؽ رقـ )

ل  العبارات الرقـ
يحدث 
 إطالقاً 

يحدث 
بصورة 
 نادرة

يحدث 
 أحياناً 

يحدث 
كثيرًا 
 )دائمًا(

 أوًل: اإليذاء الجسدي
     أمزؽ مبلبسي تعبيرًا عف غضبي.  .1
     أتقيأ متعمدًا.  .2
أخربش ) أو أضرب أو أقرص( نفسي ) وجيي أو أيدي( وقد    .3

 ع دموي أو الشعور باأللـ الشديد.تصؿ لحد الجرح أو تجم
    

اخبط رأسي أو أي جزء مف جسمي بعنؼ في الحائط أو في أي    .4
 شيء حاد.

    

     أعضب نفسي حتى تظير عبلمات بجسمي أو حتى العظـ.   .5
أتعرض برغبتي إلساءة جنسية ) غواية، أو تيديد، أو تحرش، أو   .6

 ضغط(.
    

     شياء بقوة لدرجة تؤذيني.أستخدـ يدي أو قدمي في قذؼ األ  .7
     أضع في فمي أشياء غير صالحة لؤلكؿ.  .8
     أشد شعري و أسحبو بعنؼ.   .9

     أخنؽ نفسي برباط أو بالكرافتة أو بيدي.  .10
     أضغط بشدة عمى عيني أو أدعكيا )أفركيا(.   .11
     أصفع وجيي بيدي )ألطـ عمى وجيي(.  .12
أو عيني أو أذني أو أي جزء أضع أصابعي في  فمي أو أنفي   .13

 مفتوح في جسمي.
    

 ثانيًا: اإليذاء المعنوي )الوجداني والعقمي(
أفكر كثيرًا في تشويو صورة نفسي، وأشعر برغبة قوية في إيذاء   .1

 نفسي.
    

     أميؿ لمشجار والخناؽ وقد تصؿ لحد اإلصابة والشعور باأللـ.  .2
ياء الحادة التي تجرحني لدي شغؼ وليفة لمعبث والمعب باألش   .3

 أو تؤذيني.
    

أفكر في أشياء غير معقولة أو غير مقبولة توصمني لمعقاب   .4
 واألذى.

    

ة والسرور عندما يجرح أحد مشاعري أو تعرضي س.دأشعر بال   .5
 لؤلذى.

    

     أحب وأحتـر الناس التي تسيء معاممتي وتقسو عمي.  .6
     عؿ مني ) تكرىني(أفكر في عمؿ أشياء تجعؿ الناس تز   .7
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ل  العبارات الرقـ
يحدث 
 إطالقاً 

يحدث 
بصورة 
 نادرة

يحدث 
 أحياناً 

يحدث 
كثيرًا 
 )دائمًا(

أحب أف يناديني الناس بألفاظ ال أحبيا  ) يا غبي، يا كسوؿ، يا   .8
 قبيح، يا معوؽ، يا شقي، يا متعب...(.

    

     ة عندما يشعر أىمي بالحزف أو العار مني.س.دأشعر بال   .9
     أغضب وأبكي كثيرُا ألنني أحب النكد والحزف.  .10
     يو الناس مبسوطة.أحزف وأكتئب في وقت يكوف ف   .11
     أشعر بمتعة عندما أكوف موضع سخرية مف اآلخريف.  .12
     أميؿ لمتعامؿ مع الناس باشتباؾ األيدي.   .13

 ثالثًا: إىماؿ الذات
     أىمؿ في مظيري ) وقد أمزؽ مبلبسي والخبط شعري(.  .1
     أتصرؼ بإىماؿ وعشوائية.  .2
بسي ) أو االىتماـ ألبس ما يقع تحت يدي دوف اختيار لمبل   .3

 بنظافتيا.
    

     أدخف أو اشرب أي شيء يضر بصحتي.   .4
     أتعمد احتقار نفسي أماـ الناس وال ييمني تقدير الناس لي.   .5
     أشعر أنني شخص ميمؿ وعديـ القيمة.   .6
     .ال ييمني أف يعايرني الناس بعيوبي أو تقصيري  .7
ويبعدوا عني ) يرموا أكرر الخطأ عمشاف أىمي ييمموني    .8

 طوبتي(.
    

     أتيدد بالطرد مف المنزؿ.  .9
     ال أىتـ بصحتي وال أذىب لمطبيب عندما أصاب بالمرض.   .10
     ال أىتـ بمستوى تحصيمي.   .11
     ال ينتبو أحد لوجودي وليس لي أىمية في الحياة.   .12
     أقمؿ مف قيمتي وشأني أماـ الناس.  .13

 اترابعًا: حرماف الذ
     ة وأفوت عمى نفسي فرص تسعدني.س.دأحـر نفسي مف ال  .1
     أتعمد الجموس بمفردي بعيدًا عف الحياة االجتماعية.   .2
     ألعف وأشتـ نفسي انتقامًا مف نفسي.  .3
     أحمؿ نفسي فوؽ طاقتي حتى أشعر بالتعب.   .4
     أنسحب وال أدافع عف نفسي حتى ولو كنت مظمومًا.   .5
     الرعاية واالىتماـ بصحتي. أفتقد   .6
     أحقد في نفسي وأمنع نفسي مف التعبير الحر والتنفيس.  .7
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ل  العبارات الرقـ
يحدث 
 إطالقاً 

يحدث 
بصورة 
 نادرة

يحدث 
 أحياناً 

يحدث 
كثيرًا 
 )دائمًا(

     أتجاىؿ وجودي وأنا مع اآلخريف وأمنع نفسي مف الكبلـ معيـ.   .8
     أفتقد الحناف والعطؼ والحب والمساندة برغبتي.  .9

     أخفي إمكمانياتي وقدراتي وأنظر لنفسي نظرة دونية ونقص.  .10
أصؼ نفسي بصفات رديئة أو أطمؽ عمى نفسي أسماء تقمؿ    .11

 مف كرامتي.
    

     أحـر نفسي مف الطعاـ )أو الخروج( ) أو النـو اليادئ(.   .12
أشوش عمى نفسي بكثرة الحركة أو الدؽ عمى المقعد أو إصدار    .13

 ًأصوات  عالية ومزعجة.
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



134 

 ابمة(: أسئمة المق5.2ممحؽ رقـ )
 وقد شممت اسئمة المقابمة عمى المحاور التالية :

 
 أول: القسـ الخاص المعمومات العامة

 ضع دائرة حوؿ الصفة التي تنطبؽ عمى الحالة :
 
  : مكاف سكف الحالة 

 مدينة              قرية           مخيـ                   
 :العمر 

 (سنة21-19)        (  سنة  18-16(سنة          )12-15)       
 : نوع العتداء 

 ابتزاز جنسي    تحرش لفظي    تحرش جسدي      تعريض لمادة جنسية      اعتداء جنسي كامؿ 
  : صمة المعتدي بالضحية 

  صمةمشغؿ (  ال يوجد  –استاذ  – قرابة درجة اولى    صاحب سمطة عمى الضحية )مدير
 

 ثانيا  القسـ الخاص بالحالة :  
 الوؿ : تطبيؽ : )مقياس تشخيص سموؾ ايذاء الذات لممراىقيف والراشديف العادييف وغير العادييف(. المحور

 وذلؾ مف اجؿ تحديد أكثر أنواع اإليذاء المستخدـ : 
   . جسدي 
 .)معنوي )الوجداني والعقمي 
 . اىماؿ الذات 
 حرماف الذات 

 كذلؾ تحديد درجة ايذاء الذات :
  (156 - 119شديد وحاد . ) مف 
  ( 118 – 79فوؽ المتوسط )مرتفع( . ) مف 
  ( 78 – 39متوسط )معتدؿ( . ) مف 
  (  38 –بسيط ( . ) مف صفر  –خفيؼ )عادي 
والذي يشمؿ عمى تاريخ الحالة،وأيضا الوقوؼ أماـ األسباب التي شكمت أزمات وعراقيؿ في  المحور الثاني : 

الذي تعرضت لو المفحوصة وتفاصيمو مف حيث النوع  حياة المفحوصة ،كذلؾ التعرؼ عمى االعتداء الجنسي
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والتكرار والعبلقة مع المعتدي كذلؾ خصص ىذا المحور إلبراز العبلقات في حياة المفحوصة والسيما العبلقة 
 األولية مع األـ واألب ، وباقي إفراد األسرة .

 وذلؾ مف خالؿ اسئمة المقابمة النصؼ مفتوحة التالية :
  اف أمكف عف طفولتؾ واي شيء تريديف ذكره لي كذلؾ .حدثيني عف نفسؾ و 
 .حدثيني عف الظروؼ واإلحداث الصعبة التي مررتي بيا في حياتؾ 
  ىؿ باالمكاف اف تخبريني عف ىذا االعتداء بتفاصيؿ أكثر متى حصؿ مف مف وكيؼ وكـ مره ىذا

 االعتداء.
 فة أي شيء لـ نتحدث عنو.حدثيني بتفصيؿ اكثر عف عائمتؾ والمقربيف لِؾ وىؿ تريديف اضا 

المحور الثالث : تفسير سموؾ إيذاء الذات مف وجية نظر المفحوصة ، لماذا وكيؼ أي لجوء المفحوصة إلى ىذا 
 الفعؿ والمردود مف سموؾ ايذاء الذات ،والدللة والمعنى النفسي لممفحوصة ،النفعالت المرافقة إليذاء الذات .  
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   المهمة (: كتاب تسهيل3.5ملحق رقم )
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 : مالحؽفيرس ال

 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ
مقياس تشخيص سموؾ إيذاء الذات لممراىقيف والراشديف العادييف وغير  5.1

 .العادييف 
131 

 134 أسئمة المقابمة 5.2
 136 كتاب تسييؿ الميمة 5.3
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 فيرس الجداوؿ: 

 الصفحة عنواف الجدوؿ الرقـ
 69 مجتمع الدراسةيوضح  3.1
يوضح ارتباطات المحاور الثبلثة بالدرجة الكمية لبلختبار، وذلؾ لدى عينة  3.2

 .الدراسة
71 

 73 مفتاح تصحيح المقياسيوضح  3.3
 79 تحميؿ اجابات الحالة )س.ع( عمى المقياس .يوضح  4.1
 88 تحميؿ اجابات الحالة )ر.ب( عمى المقياس .يوضح  4.2
 96 تحميؿ اجابات الحالة )ر.ف( عمى المقياس . يوضح 4.3
 104 تحميؿ اجابات الحالة )س.د( عمى المقياس .يوضح  4.4
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 فيرس المحتويات:

 أ  ............................................................................................ إقرار:

 ب  .................................................................................... قديرشكر وت
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