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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 
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 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
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 :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


