
ـــــــــــ
ـــــــــعة محمــــــجام

ـــــــكلي
اعيــةـــــــ

ـــــــشعب

CISS

)4كية لـــــ

--

2012 -2013



االھداء

وما ابتغى من غیره مرضاة ورضواناي قلبي                الحمد هللا الذي سقى حبھ ف

محمد صلى اهللا علیھ واھلھ وارضاناا المصطفى             ثم الصالة على حبیبن

فكان قرأنا یسیر على األرض قراناالھــــــدى                 سالم على من اتبع 

ساناــــــــــــــــــــاحاال ایاه ولھمااال اعبد                  الى من قضى ربــــي

حیاتي اال معھا وفي حضنھا(ومان وحیدة)وما بدأت                 الى امي التي حملتني

بأنسھ وحبھ الدائم(جابوربي عبد الرزاق)كون                 الى ابي الذي أزھر ال

سلوى فؤادي امانا واطــــــــــمئنانام،ل،خ،ع)            الى اخواني وأخواتي ( 

وال یفیھم التبجیل امتنانا وعرفـــانا ة وطلبة العلم        غالي من عرفتھم اساتذ

الى حبیباتي وروحي التي اعشقھااتي حبا              وخاصة الى اعز صدیق

كان سكنا ووقاءا لـــي(ر،أ،و)فقلبھم وحیاتي    وأحزانياحي شاركوني افر

وألحانالكم كالمي ینساب اشعارا فھ ویعرفني           الى كل من اعر
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تمھید:

تتحدى تجارب 
والمراھقین تتضمن تجارب الصدمات النفسیة أمورا أخرى منھا االعتداءات الجنسیة وغیرھا 

أو اغتصاب للفتیات وكل واحد

تصبح مزمنة.

:الصدمة النفسیة:أوال 

تاریخ تطور مفھوم الصدمة النفسیة:.1

EpizdosHerodote
40

(1)یقاتل من كان معھ.

Lucrèce De nature rerumCicéron
ال

(2)ونواجھ القتال البحري وندعم كفاحنا المعتاد ضد العاصفة.في واقعنا نشّن معارك 

بعد ذلك جاءت الحروب  الدینیة التي أبرزت األحالم الصدمیة خاصة في الحروب التي 
1598و1562


Saint Barthélemyمجزرة 

1572نھایة أوت 

وجسدي 
(3)القتلى ماثلة أمامي وأوجھھم.
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,TraumatismeTraumatoحیث أن مصطلح الصدمة النفسیة 
Traumatos
Organisme بسبب حدث

عنف من أصل خارجي ومن جھة أخرى آثار الحدث على الجسم، التي قد تقصر أو تطول.
ثم إلى التحلیل النفسي.وقد بقي ھذا المعنى المزدوج عندما نقل إلى الطب العقلي

1889
(4)العنیفة التي تؤثر على النفس (اعتداءات حوادث) وتأثیرھا أي " العصابات الصدمیة".

19
"Névroses traumatiques1888

Thomsen  1884في
1888 (42

ومنھا أنشأ مفھوم "الصدمة السیكولوجیة".
Charcot

(5)الذي حول بعمق ھذا المفھوم.Freudفروید 

من  
1198

الرئیسي وراء حاالت الشروع باالنتحار.

األعراض   ذه 

الصدمة.

(6)...حوادث العنف واالغتصاب

(7)عادة تذكر التفاصیل الحدث الصدمي .الوضعیات المرتبطة بالصدمة إ
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تعریف الصدمة النفسیة:.2

تعني   Traumatosلغة:2-1 تي  وال

(8)طب الجراحة.

اصطالحا:  2-2

مصطلح

(9)الشخصیة والعالقات العاطفیة.

كما نجد في    

(10)نفسي.

یبفیض من اإلالناحیة االقتصادیةتتصف الصدمة من 
ثارات ی

(11)وإرصانھا نفسیا.

):1994العقلي (تعریف الجمعیة األمریكیة للطب 

ا 

(12)والعجز وفقدان التحكم.

) الصدمة النفسیة على أنھا ذلك األثر الناتج عنDiatkine)1982یعرف 

(13)وھذا لعدم قدرة الفرد على القیام بإرصان عقلي كاف.

Freud)1920
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(14)وضع جدید.

مختلف النظریات المفسرة للصدمة النفسیة:.3

النماذج إلعطاء صورة ومفھوم أوسع لھذه األخیرة وأھم ھذه النظریات:

النموذج المعرفي:3-1

Horowitzضمن ھوروتز 

1986

(15)تصور ما حدث في الماضي).

1994ة 
لردود فعل الصدمة یتمكن من االقتحام والتجنب ومستوى األعراض.

النموذج السلوكي:3-2

1985
ن 

ردود فعل مماثلة من خالل تعمیم المنبھ واالشتراط.

بعد تناقص األعراض األخرى بوضوح.

‘رار أ
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(16)بسرعة بسبب العدد الكبیر من االتصاالت البیانیة التي تتكون من خالل االشتراط.

النموذج السیكوماتي:3-3

المقارنة یجد اإلنسان نفسھ وجھا لوجھ أمام مفھوم یقول بتنشئة نفسھ لألمراض الجسدیة.

3
االنفعالیة:

.قابلیة العصب في العضو
.البنیة العصابیة وآلیات الدفاع
 (17)تسبب االنفعاالت.ظروف الحیاة الحالیة التي

عوامل اإلصابة الداخلیة وھي التي تھیئ األرض لتبدن.
النظریة التحلیلیة:3-4
ان

"Pierre Janet20  حالة

(18)تصنیف العصاب الصدمي في خانة اضطرابات القلق.
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مراحل الصدمة النفسیة:.4
:مرحلة الصدمة واإلنكار

فیھا
ھذه المرحلة في العادة تعتمد على حسب نوع (درجة صدمة النفسیة التي تعرض لھا الفرد).

:مرحلة الغضب

ما حصل لي ھذا؟المؤلمة ویبدأ في لوم ذاتھ ل

:(التضحیة) مرحلة المساومة

من تلك الخبرة المؤلمة أو استعادة ما فقده (سوف أكون إنسانا صالحا).

:مرحلة االكتئاب

بالحزن ویبدي عدم اھتمامھ بكل ما یدور حولھ من أمور.

:مرحلة التقبل

(19)روج من الصدمة النفسیة.وراءھا وتعد ھذه المرحلة بدایة العالج والخ

أنواع الصدمات النفسیة:.5
الصدمات األساسیة:5-1

تلك الخبرات الغیر عادیة والشاذة عن المألوف، التي تعترضھ خالل مرحلة نموه بحیث تترك 
لھ آثارا نفسیة حاسمة ال ی
خالل مراحل نموه ھما:

:صدمة المیالد

O.Rankحسب أوتورانك 

كل خاص، ولكنھا مع ذلك ال تبدو متوافقة مع الواقع النفساني.ومذھال بش
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الجنین، كذلك فإن تفریق أو إبعاد الجنین عن ثدي 
(20)أن تشكل عائقا مستقبلیا أمام ھذا الطفل.

ھناك عالقة بین الصدمة أو ھذا االضطراب ب: األنا.

أن الجنین یتأثر بكل ما یحیط بھ وذلك من خالل أمھ وتبقى ھذه التغیرات ترافقھ طوال حیاتھ.

:صدمة البلوغ

من مرحلة الطفولة إلى مرحلة المراھقة تظھر عادة في نمو 
12-1412%

التالمیذ في نقص القدرات العقلیة وفي تحالیل غیر منطقیة.

ھي تلك األصدمات الحیاة: 5-2
قد تكون بسیطة وقد تكون عنیفة فھي تشكل لھ صدمة نفسیة.

كما ال ننسى أن ھناك صدمات تھدد الحیاة كصدمات الحروب والمجازر وأعمال العنف 
:واإلرھاب والتعذیب والكوارث الطبیعیة... ومن ھنا یمكن تحدید األنواع التالیة للصدمات

:الصدمة الناتجة عن معایشة الحدث

تعذیبھا مشوه بال علم أو معرفة في أي وقت خاصة بعد اختفاء األشخاص المحبین لھ.

دمة الطفولة:ص

(21)النفسیة وتكون مرتبطة باستذكار متعب بحدث صدمي كان یعایشھا الضحیة.
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النفسیة:أعراض الصدمة .6
أعراض الصدمة النفسیة
:فترة الكمون

(22)الدینامي الذي تقوم بھ دفاعات األنا في محاولة إصالح الخلل الناجم عن الصدمة.

:األعراض النفسیة والجسدیة

الذاكرة وبكل تفاصیلھا.

تكرار معایشة الكارثة:.أ

ندما یكون أمام شاشة التلفزیون.الذھن أي یكون في حالة استرخاء فكري مثال ع

اضطرابات الوظیفة المعرفیة:.ب

وبالتالي تأخیر وتقدیم سیر تتالي الحادثة. أ
أحیانا فرط حركي وتھیج.

اضطراب النوم:

األرق

(23)بسبب األحالم المزعجة ویصحب ذلك خفقان القلب، قلق شدید، تعرق.

):DSM-IV-TR)2004مظاھر التشخیص في .7

PTSD
DSM-IV-TR)2004
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اردة في  أضیف معیار خامس فیما بعد والذي یتعلق بمدة ا كن و ت لم  تي  اض ال في  DSMألعر
-PTSDDSMعندما أقترح ألول مرة 1980

IV-TRPTSD

).A1حدث یتضمن الموت أو إصابة عضو من العائلة (المعیار شاھد على 

A2 إن ،(

B
Cاالستجابات العامة (المعیار 

DE وأن (
F (

(24)

B1ذكریات مستحوذة ومتكررة للحدث (المعیار 
فكك   B2أو یكون متصورا بطریقة مختلفة (المعیار  الت ت ا ح

B3.((25)ویسلك كأنھ یعیش الحدث في اللحظة نفسھا (المعیار 

B4
B5(المعیار 

أي مصعد بالنسبة للمرأة التي تعرضت إلى االغتصاب داخل المصعد).

) C1ر 
C2

C3
C4 ،(

بر في    C5أنھ غریب عن الناس اآلخرین (المعیار اإلحساس باالنفصال أو ب فاض معت ) أو انخ
C6القدرة على الوجدان (الحنان والجنس) (المعیار 

).C7المستقبل مسدود (المعیار 

)،  D5) والقفز المبالغ (المعیار D4)، الیقظة الفائقة (المعیار D1ار متكررة (المعی
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D2 لصعوبة في و ا )، أ
D1((26)التركیز أو إنھاء المھام (المعیار 

أنماط الصدمة النفسیة:.8

وصف الصدمةأنواع التصنیفتصنیفات الصدمة

Loauoreter
1991

الصدمات من نمط 
واضحة ونھایة دقیقة (اعتداء، كارثة، حادث...) 


DSMIV4

لآلخرین والمستقبل

الصدمات من نمط  

موجھة نحو الذات.

معاملة وتناذر الناجین في أحداث كالحرب.


Selomomet

Heide(...الجنسي

V اقترحھاEjosse األخرى أن ھاتھ األحداث مستمرة في الحاضر كالمتدخلین
في حاالت 

الكوارث الطبیعیة.

Juduth
Herman

.یمكن موازنتھا مع الصدمات من نمط الصدمات البسیطة
الصدمات المركبة

.موازاتھا مع صدمات نمط 
كان  الصدمات المباشرةالتصنیف الثالث

شاھدا علیھ

مباشرة
یقصد بھم األفراد الذین یعیشون األحداث الصدمیة بصورة 

(ضحایا ثانویین). 

(27)المصدر
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مخطط یوضح مختلف األحداث وصدمات نفسیة:.9

(28)المصدر:

االعتداءات الجنسیة

االغتصاب-
باالغتصابالتھدید-
جرائم الشرف -

ومحارم الزنا

النفوذ والتأثیر 
السیكولوجي 

السلب

التحكم 
والخضوع

التعذیب 
وإرھاب 
الدولة

سوء معاملة 
األطفال

سوء معاملة نفسیة

سوء معاملة 
جسمیة

سوء معاملة جنسیة

حوادث 
المرور

أنماط األحداث 
والصدمات النفسیة التنكید

العنف 
الزوجي 
واألسري

الكوارث 
والحوادث 
الجماعیة

كوارث إنسانیة

الكوارث التكنولوجیة  ،
التجارب النوویة

الحروب : الحرب العالمیة
الحرب األھلیة,

األعمال اإلرھابیة

كوارث طبیعیة

التوازن البركاني

انفجارات جویة

األعاصیر والفیضانات

غابات وحرائقحوادث

األوبئة والطاعون

السیدا
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النظم العالجیة للصدمة النفسیة:.10

الممیزاتالتدخل العالجي

وتسییرھا

-
حدث مخل.

التطھیر النفسي
مرور، وضعیات مثارة من خالل عنف، مواجھة الموت.حوادث 

سیرورة التطھیر النفسي:

قدمة -1 الوقائع -2م نفعاالت -4مرحلة األفكار -3مرحلة  -5مرحلة اال
اإلجمال.-7مرحلة معلومات -6مرحلة األعراض 

فحوص  التیار التحلیلي ینحني على تحلیل النقلة وضد النقلة النقلة ھي المناالتحلیل النفسي لم بة ل س
إلعادة فھم المشھد الصدمي ضد النقلة الناتج یمكن أن یكون قویا: یتعلق األمر إذا 

بتحلیلھا بدون البحث عن إبادة ردات الفعل واالنفعاالت الشخصیة.

النكوص في خدمة األنا.

TCCالمعرفي 
التجنب، فرط نشاط العصبي، التطفل

التقنیات العالجیة

النفعاالتالتحلیل الوظیفي، اإلطار العالجي، التعویض، إدارة ا

العالجات العائلیة
صدمیة وحتى الفردیة -الوضعیات السیكو

یمكن اقتراح:

-
وتطورھا االعتیادي بالنسبة للعائلة 

إن المقاربة -
تدعیم الدینامیكیة صراع موجود من قبل-

الزوجین) –تدفق العالقات سیئة التوظیف (بین اإلخوة -
-
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العائلي.
تعرف ھاتھ الجماعات من خالل اإلطارالعالج الجماعي

التقاسم والمشاركة

السریة واحترام الفرد لوقت الحصة.

PTSDالعالج الدوائي

یتضمن:PTSDوعالج 

مثبطات
-Fluoxetine
-Papoxetine
-Citoloprame
مضادات االكتئاب
-Venlafaxine
-Nirtazapine
Thymoregilateurs :

Varlprvate – Carbamazépine – lamotrigine – Tiagabine –
Gabapentine – Topiramate

عدالةالجمعیاتخالل الشبكاتالعمل 

الشرطةالحمایة االجتماعیة 

المساعدات         التكفل الطبي والنفسي

منھجیة التنظیم الشامل للضحایا

(29)المصدر
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:أسالیب المواجھة:ثانیا

:لمحة تاریخیة عن المواجھة.1

1960مصطلح المواجھة قبل عامفي البدایة نود ان نشیر الى ان
1960

1967

)30نحو مواقف التھدید فقط (

19
إالمالنظریة ال

ضد 
)31االسقاط و االستثناء و غیرھا من االلیات (

المرتبطة البحوث

)32(.واالستجابة لھا و قیاس اسالیب المواجھة 

تعریف المواجھة.2

)33(.للتخفیف من حدة الموقف الضاغط و خفض االنفعاالت السلبیة التي تتولد عنھ

تعریف األسالیب.1
ا

أي على طریقة من طرقھم
وھو نزع الشيء من الغیر على سبیل الق

.)34(.الشموخ في األنف
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:تعریف أسالیب المواجھة.2

أو
أو

.لمعالجة القلق

أنواع أسالیب المواجھة.3
التي تناولھا علماء النفس موأسالیبسوف تعرض فیما یلي بعض 

منھا فیما یلي:االجھاداتأوضغوطات 

:األسالیب البدنیة (النفسجسمیة) منھا: أوال

البیولوجیة

األسالیب النفسیة المعرفة السلوكیة و منھا:ثانیا

التحكم في 
الذاتي.إزالة الحساسیة المنظمة الوعي االنتقائي.إعادة البرمجة الذھنیة

تغییر أسلوب الحیاة ویعتمد على:ثالثا


مھارات الضبط الذاتي.تنمیة شبكة التدعیم االجتماعي.الھندسة االجتماعیة

األسالیب الوجودیة والروحیة منھا:رابعا

) 35التفكیر في معنى الحیاة .التمسك بالدین(

خالصة الفصل:

إن حیاة األفراد ملیئة بالحوادث والمخاطر حیث ال یمر یوم 
قد تعرض لحادث عنیف أدى إلى إعاقتھ أو وفاة أحد أقاربھ.

والشدة، أو تعرضھ لتجربة انفع
من اآلثار التي تؤثر على صحتھ النفسیة والجسدیة.
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:الثانيالفصل ھوامشقائمة 

)1(L .crocq , les  traumatisme psychique de guerre,
Paris.Ed.Odile jacole, 1999 ; P33.

)2(Ibid., P223.
)3(G.Briole. F.Lebegot , et les autres, le traumatisme

psychique rencontre et devenir, Paris , Ed Masson, 1994 ,P16
)4(Perron R(2000), La nation du traumatisme du point de

vue psychanalytique, Revue de Psychologie, SARP, Alger, P8.
، د. سعدوني غدیري مسعودة، )5(

.2011دار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، عین ملیلة_الجزائر، 
اضطرابات ما بعد الضغوط الصدمیة،قاسم حسین صالح، )6(

.90، لبنان ص49، العدد13المتخصصة، المجلد 
، دار حب اهللا عدنان، )7(

.33، ص2006الفرابي، بیروت، 
)8(

.69، ص2001، 1الالذقیة، ط
)9(Miloud Ouahab, contribution à la mise en place d’un

dispositif in pratique psychologique traumatismes psychique et
pratique de soin, volume 1, Algérie, 1999, P81,

عبد الرحمن سي موسى، رضوان زقار، )10(
.76، ص2002، 1جمعیة علم النفس  للجزائر العاصمة، طوالمراھق 

عربي،  دراسة تحلیلیة نفسیة اجتماعیةمصطفى حجازي، )11( ل في ا مركز الثقا ل ، ا
.300، ص2005، 1لبنان، ط

)12(Dml. 1999.Paris France.
)13(

), دراسة میدانیة لنیل شھادة الماجستیر في علم النفس العیادي  جامعة السریة(الحرقة
.94ص2011منتوري قسنطینة،  

فرحات  )14( ، جامعة 
.74ص2006عباس بسطیف، 

عربي،   صفوت فرج وآخرون، )15( ل لفكر ا دار ا  ،
.125-124، ص ص2000القاھرة، مصر، 

.127-126،ص صمرجع سابقصفوت فرج وآخرون، )16(
)17(

.73ص1،1980المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ط
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، دار –الصدمة النفسیة حب اهللا عدنان، )18(
.130، ص2006الفرابي، بیروت، 

نشر، ط الصحة النفسیةأدیب محمد الخالدي، )19( ئل لل ار وا األردن، -، عمان 3، د
. 304،305، ص2009

، مذك عادل مرابطي، مواقف )20(
.2007شھادة الماجستیر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، مكتبة 4، ط)21(
.125، ص1994القاھرة، 

)22( ،
.42، دار النھضة، بیروت، لبنان ص4ط

)23(DSM4 (1998), P.c. édition Massan, Paris P66.
، صدمة نفسیةد. محمد أحمد نابلسي)24(

.22ص1991بیروت، 
)25(PTSD (post traumatic stress disorder)
)26( ،

.88الجزائر، ص-عین ملیلةدار الھدى للطباعة والنشر والتوزیع، 
)27(Ramano. H. Ledessin-Leurren-traces traumatiques

invisibles dans les dessins d’enfant exposés à des événement
traumatiques, 2010, P73_75.

)28(Lopez G. et sabouraud_seguin A : Psychothérapie des
victimes-dunod , Paris, 2002 P13.

أوملیلي حمید, )29(

.2011المرضي جامعة منتوري قسنطینة,  
, دار ’ حسین طھ وحسین سالمة )30(

77, ص 2006, 1ون , عما, االردن, طالفكر ناشرون وموزع
)31(

16, ص 1,2007دار للنشر والتوزیع , مصر, القاھرة , طالسرطانیة , 
)32(

133, ص 1998, 3المصریة للنشر والتوزیع , مصر , ط
, 1كفاني عالء الدین ,)33(

75, ص 2006القاھرة , 
http://uqu.edu.sa/page/ar/25692:موقع االنترنیت)34(
)35(

98ص 2006, قاھرة , 1زھراء الشرق , ط

http://uqu.edu.sa/page/ar/25692
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(I

تمھید

مقاربة تاریخیة حول ظاھرة اإلغتصاب. -1

تعریف اإلغتصاب -2

النظریات المفسرة لإلغتصاب-3

دوافع اإلغتصاب-4

أنواع اإلغتصاب-5

صابتأركان جریمة اإلغ-6

تصنیف مجري اإلغتصاب-7

آثار ناجمة عن اإلغتصاب-8

صبةتالمغةشخصیة الفتا-9

صاب في القانونتعقوبة اإلغ-10

(II: المراھقة

تمھید 

لغة -تعریف المراھقة : -1
اصطالحا -
حسب العلماء -

المقاربات النظریة المفسرة لفترة المراھقة -2
أشكال المراھقة -3
مراحل المراھقة ومظاھر نموھا -4
مشاكل المراھقین .-5

خالصة
قائمة ھوامش الفصل الثالث
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تمھید : 

تعتبر جریمة اإلغتصاب إحدى أشد جرائم االعتداء على العرض جسامة, وھي تشكل 

في الوقت نفسھ إعتداء على الحریة العامة وإعتداء على جسم وشرف اإلنسان وقد 

الجسدیة أو النفسیة أو العقلیة ھي اإلعتداء على بالصحةیكون من شأنھا اإلحترام 

أنھا قد تقرار العائلي في المجتمع كماالشرف وقد تقلل فرص الزواج أو تلمس بإس

لحق أضرارا مادیة و معنویة غلى السواء فھي إذا تتعرض أمومة غیر شرعیة ف

اف أمر محرم في كل األدیان و جریمة تلمس أمن المجتمع باإلضافة إلى أنھا إقتر

.رائع و القوانینشال

:مقارنة تاریخیة حول ظاھرة اإلغتصاب-1

تتفاوت نظریة المجتمعات البشریة إلى العالقات الجنسیة بین تبعا لتفاوت مستوى 

الوعي الثقافي و اإلجتماعي و المدني ,فأحرف الجنسي أو العنف الجنسي أو" اإلغتصاب " 

مھما كانت المسمیات ھو ظاھرة قدیمة قدم البشریة نفسھا , فأري العام الذي یعتبر المرأ متاع 

األب , األخ , أو أحد المحارم ,مازال سائدا و بالتالي ال یخرج ال یخرج للرجل سواء كان 

المرأةاالغتصاب عن كونھ لطمة موجعة في المقام االول الى مالكھا ولیس المقصود بھ 

نفسھا.

ففي االمبراطوریة الرومانیة كان للقیمة الرمزیة " لعفة المرأة " القدح العلمي ، حیث 

العار على اسرتھا المنظرون آنذاك الى اختراع ما یسمى : حزام دفع من ان تجلب المراة 

العفة فكان حزاما حدیدیا یغطي بھ جسد المرأة اسفل السرة یفتح عند قضاء الحاجة ویسلم 

المفتاح الحقا الى الزوج او یحتفظ بھ الشخص الذي تؤول ملكیتھا الیھ حتى اشعار الحق 

وكذا مخاطر المراة على المجتمعا .،فعلى حسابھم قد عملوا على درا مخاوفھم

) ان 2003وفي المجتمعات الیھودیة القدیمة ،اوالدت موسوعة مایكرویوفت (

االغتصاب العذري یلزم فیھا المغتصب بدفع غرامة قدرھا " خمسین شلنا" لوالدھا مع 

ا لم االلتزام باصالح خطئة بالزواج منھا ،وبھذا االصالح نجد ان الضوابط االجتماعیة سابق

تتناول الضرر النفسي والمادي الواقع على المراة ،اضافة الى ھذا فان معاناتھا النفسیة لم 
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تكن محل جدل او نقاش طالما التزم المغتصب بجبر الضرر االجحتماعي الذي احدثھ لالسرة 

.

الیوم كان في المجتمعات تواضافة الى ما یطلق علیھ " اغتصاب" في المجتمعا

ل احد الطقوس الوثنیة المقبولة اجتماعیا كما ھو الحال في بعض المجتمعات البدائیة والزا

االفریقیة حیث كان الرجل یقدم على الزواج من امرأة وھو متأكد من شیئین ھما : 

: قبول اھلھا تزویجھ منھا .االول

: التأكد من خصوبتھا .الثاني 

لسودانیة القصیة این ھذا النوع من الطقوس مازال یمارس في بعض المجتمعات ا

تلعب خصوبة المراة دورا فاعال فیھ كما ان التاكد من خصوبة المراة وقدرتھا اإلنجابیة 

.(1)بعكس اھمیة دورھا الریادي في الزراعة باعتبارھا األداة الرئیسة في االنتاج الزراعي

:تعریف االغتصاب-2

غتصب ، یغتصب ،اغتصاب اي اخذ الشيء ظلما وقھرا اي انھ یتوفر فیھ شرطان : إلغة 

الغاصب والمغصوب ،فالغاصب ھو الذي یأخذ الشء عنوة وبدون رضا من المغصوب اما 

(2)ھذا االخیر فھو الذي یأخذ منھ الشء قھرا دون رضاه 

: عبارة عن ممارسة الجنس او االتصال الجنسي بالقوة ودون موافقة الطرف اصطالحا 

اآلخر 

Sexual intercource that is forced upon a person ,which takes place

without the person’s consent

تتدخل عوامل نفسیة كثیرة في فعل االغتصاب ھذا حیث تتضمن ھذه الجریمة فسر الرجل 

على الجماع إشباعا لغزائز الرجل الجنسیة والعدوانیة في حین تشعر المرأة باإلذالل المرأة 

والمھانة واالعتداء ویختلف االغتصاب عن ھتك العرض ان تقوم جریمة العرض من مجرد 

لمس اي جزء من جسم المرأة بینما االغتصاب الجنسي یعني االتصال الجنسي بالمرأة دون 

(3)رضاھا .

او ھو مواقعة انثى دون رضاھا مع استخدام العنف ویؤدي ذلك الى آثار نفسیة سلبیة على 

.PTSD(4)الضحیة منھا باضطراب الضغوط (الكرب) التالیة للصدمة 

:1974تعریف لولیفین وھناك تعاریف اخرى لبعض العلماء منھا 
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لو ان العضو " االغتصاب ھو اختراق جنسي للمرأة رغما عنھا ، ویحدث االغتصاب

الذكري لمس جانب من العضو التناسلي للمرأة ولیس بالضرورة ان یحدث اتصال كامل او 

یكون ھناك قذف " 

على ان االغتصاب ھو"االتصال الجنسي مع امرأة رغما 1989تعریف مورجان ایضا 

م للوظیفة عنھا ، اما باستخدام القوة او بالحیل او باالرھاب ودوافعھ مداھا یبدأ من سوء الفھ

(5)الجنسیة الى عمق العدائیة نحو االناث "

ھو اتصال جنسي مع امرأة بطریقة غرائزیة بإستخدام القوة والتھدید تعریف ستوفالي : 

ودوافعھ غریزة حیوانیة والفھم للخاطئ للوظیفة الجنسیة .

النظریات المفسرة لالغتصاب :-3

االغتصاب اال ان ھناك مؤلفات حدیثة كان علم االجرام االسبق في دراسة ظاھرة 

جاءت بنظریات مفسرة لھذه الظاھرة من جوانب مختلفة من بینھا :

:نظریة انصار المرأة وتفسیر االغتصاب3-1

حیث نظرت حركة تحریر المرأة إلى ظاھرة االغتصاب مع استخدام القوة باعتبارھا 

عدوانیة والقوة الناجمة عن تصنیف مشكلة اجتماعیة، فھي ترى أن االغتصاب ھو انعكاس لل

) نظریة االغتصاب 1977(روسالجنس، وقد لخصالجماعات االجتماعیة على أساس

"االغتصاب ھو نتیجة مباشرة لعملیة التنشئة التي تركز على :عند أنصار المرأة قائال

االتجاھات أساسالجنس ،فاالفكال التقلیدیة عن الجنس ھي أساسعلى األدوارالتفاصیل في 

اإلناثالخاصة باالغتصاب ،فمثال ارتباط السیادة بادوار الذكور،والخضوع واالذعان بادوار 

عامل في استمرار االغتصاب باعتباره مشكلة اجتماعیة خطیرة ،فاذا لم تتغیر نماذج أھمھو 

ضحیة رأةالمالتنشئة التقلیدیة الخاصة بالجنس فان العملیات االجتماعیة سوف تستمر بجعل 

بعض الدراسات االنثربولوجیة ھذه النظرة حیث أیدتمشروعة لجریمة االغتصاب ، وقد 

االغتصاب یستخدم كوسیلة للضبط االجتماعي في مجتمع " أن) 1959وجد میرفي عام ( 

دد لتنظیم ق ضبط محسة البرازیلیة وھو مجتمع یتمیز بنالماندرو" وھو احد المجتمعات الھندی

الجنس .اسأسالعمل على 
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:االغتصابنظریة الصراع وتفسیر 3-2

ترجع نظریة الصراع " االغتصاب" إلى نمط التنشئة االجتماعیة التي تقوم على 

حیث عملیات " الضبط الرأسماليالجنس في المجتمع ، ومن ذلك ما نجده في المجتمع أساس

، والتدرج االجتماعي حسب الجنس ، وھما وظیفة للنظام باإلناثاالجتماعي " الخاصة 

الذي ینظر للمرأة باعتبارھا ملكیة خاصة ، ھذا النظام لحمایة النساء والرأسمالياالقتصادي 

االقتصادیة في أدوارھامن االغتصاب قد زاد من تدني مركز المرأة االجتماعي وكذا من 

(6)المجتمع بشكل عام .

: الجنسیةنظریة الممارسة3-3

القوة والعدوانیة ھي دوافع اغتصاب النساء أنونظریات الصراع المرأةتؤكد نظریة 

ریمة ، فدراسة جتركز على طبیعة الجنسیة للاألخرىبعض المداخل البنائیة أنإال

) تفسر ارتفاع معدل حاالت االغتصاب بزیادة عدد الفائض من الرجال 1962(سفالستوجا

بزیادة عدد الرجال عن النساء والتي تعمل على خلق نوع من التوتر االجتماعي في أي

الذي یكثر اإلقلیمأنالجنسي الذي یتم بالتراضي بین الطرفین ،فوجدنا اإلشباعالبحث عن 

نسبیا وأعلىالریفیة من الدانمرك یحدث بھا معدالت االغتصاب األقالیمفیھ عدد الذكور في 

معدالت االغتصاب كانت عالیة في الثقافات أنإلىبعض الدراسات االنثروبولوجیة أضافت

(7)التي تضع حدود وقیودا للممارسات خارج الزواج وتشجع على تأخیر الزواج .

نظریة التحلیل النفسي :3-4

المراھقات ینشأ لإلناثنظریة التحلیل النفسي ان العنف الجنسي المعارض إتباعیرى 

أولجورسه المرأة والذي یكون جزاءا من خبرات الطفولة المؤلمة ، ویعتبرمن كر

الفعل الجنسي المتمثل في " االغتصاب " أنأوضحفعین عن وجھة النظر ھذه ، حیث داالم

حاجات غیر جنسیة فھو یھدف الى عدوانیة ، ویستخدم الجنس كأداة للتعبیر عن أوالیخدم 

الرمزي األبوعدم استخدام الفرد لنظام األعلىاألناضعف وقد یكون ل(8).القوة والغضب 

والمثل االجتماعیة لتصبح جزءا من الذات ، وكذا عدم قدرة المنحرف على كبت نزوات الھو 



31

باالشباعات الممنوعة والمحرمة ، ومن بینھا " االغتصاب" حیث یكون األخیرفیقوم ھذا 

نتیجة الوالیة ( میكانیزم) نفسیة عمیقة في الفرد المغتصب.

المغتصبین یعانون من فقدان الثقة الواضحة فیما یتعلق أن) 1980(رسلترى 

ر فعل االغتصاب ضد قد یعبأیضا، المرأةالتي یحملونھا تجاه العدائیةإلىإضافةبذكورتھم 

، عندما یتلقى الطفل تنشئة األموھو األصليالنساء على الكره الرمزي اتجاه الموضوع 

والصراع ، فتكتب ھذه المشاعر اإلحباطسیئة نتیجة لمواقف معینة ، فینشأ لدیھم نوع من 

للموضوع إزاحةكموضوع المرأةوتظھر في سن الرشد على شكل " جرائم جنسیة " ضد 

لإلحساسانحراف ھو رد فعل أي" أن: ھالوھذا ما یتوقف مع قول العالم األملياألص

خبرات الطفولة المؤلمة إلىاألھمیةھذا التوجھ یولي أنباالضطھاد " ومن ھنا یمكن القول 

(9)والتس تساھم كدافع الرتكاب جریمة االغتصاب .

یكون االعتداء الجنسي معبرا عن الكبت الجنسي القوي والمطول ، وما أخرىومن جھة 

للتفریغ الجنسي والنفسي عن كل ھذا التراكم الجنسي .أداةاالغتصاب سوى 

:النظریة السلوكیة3-5

یمكن قیاسھا واثبات صحتھا ، بدال من رفضت التفسیرات التحلیلیة وذلك بحجة انھ ال

عامة ھو سلوك متعلم من اإلنسانیةككل والسلوكیات نسانیةاإلالشخصیة أنذلك اقترحت 

خالل التفاعل مع اآلخرین .

الشخص یتعلم من خالل مالحظة رد الفعل من اآلخرین على سلوكھ سكین رانحیث یرى 

كان رد الفعل ایجابي وإذاتغیر في البیئة ، أویقع تحت مثیر ، أووھذا السلوك عادة ما ینشأ 

تم عقابھ فانھ لن یتكرر وبھذا سینتھي إذاأمامعزز فان ھذا السلوك سیستمر ویتم تعلمھ ، 

وینطفئ .

العدوان الجنسي اتجاه المراھقات یمكن ان أن) 1984(مارشال وباریاي كما یر كل من 

البیئیة والثقافیة یراتوالتأثیكون نتیجة لتكامل بعض العوامل البیولوجیة ، خبرات الطفولة ، 

واالجتماعیة مع العوامل الموقفیة كالحاالت العابرة على  سبیل المثال : الغضب ، االنفعال ، 

(10)كبح العواطف .إلىخاصة بعض الظروف مثل سھولة التقرب من الضحیة، االفتقار 
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للمثیرات وبھذا ألیمةسلوك متعلم من البیئة والمجتمع والفرد ، لھ استجابات إذنفاالغتصاب 

خبرات غیر مواتیة في الطفولة المبكرة .إلىفقد یكون راجعا 

دوافع االغتصاب:-4

دلت الدراسات المختلفة للمغتصبین وبیئاتھم أن ھناك دوافع تتفاعل فیما بینھا لتجعل لقد

المجرم یقدم على ارتكاب جریمة االغتصاب وإن معرفتنا لھذه الدوافع ومن أھم الدراسات 

في فھم دوافع االغتصاب والتي تتمثل في:1979سنة APLEنذكر ما قام بھا 

اإلزاحة للعدوان:4-1

ثبات السیطرة والتحكم في الضحیة كما یعمل على إیذائھا وإذاللھا وتكون بھدف إ

الدوافع الجنسیة أقل ویتمیز االعتداء الناشئ عن ھذا الدافع نوع من القسوة في التعامل مع 

الضحیة فالعدوان ھنا یعتبر عامال أو دافعا أساسیا في االغتصاب، والذي ینشأ عن طریق 

إزاء المرأة، وغالبا ما یكون ھذا العدوان مكبوتا في نفسھ لمدة كراھیة المغتصب وعدوانیتھ

طویلة، ما یلبث أن یتفجر في شكل اغتصاب یترك آثار وخیمة على الضحیة نتیجة القسوة 

(11)التي تتلقاھا الضحیة من جراء االعتداء.

العدوان الجنسي السادي:4-2

عتبر السادیة دافعا أساسیا یثبت ھو من أعنف وأحد دوافع االغتصاب وأنواعھ أیضا إذ ت

من خاللھ المغتصب عدوانیتھ اتجاه المرأة ویجد في مقاومة الضحیة لھ متعة وإثارة.

التعویض:4-3

یھدف المغتصب من وراء تحقیق ھذا الدافع المتمثل في التعویض عن مشاعر النقص 

ن صورتھ عن والدونیة التي یشعر بھا المغتصب فیحاول إثبات عكس ذلك فیحاول تحسی

نفسھ وإثبات رجولتھ ویكون دافع العدوانیة أقل تقریبا فإذا قاومتھ الضحیة فإنھ یتركھا.

وباتیة ة من خصائص الحیاة الشخصیة السیساالستحواذ: یعتبر سلوك االستحواذ خاصی

حیث تعتبر موضوعا اجتماعیا إذ یشیر المصطلح إلى فرد یسلك سلوكا لما یتفق علیھ بین 

جتمع أي ال یخضع للمعاییر واألعراف والعادات والتقالید والقیم األخالقیة والدینیة أفراد الم
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للمجتمع، وذلك ینشأ من خالل عدم اتزان نفسي أو انحالل أخالقي أو تنشئة الفرد في بیئة 

منحلة أخالقیا.

كما تضم سیسوباتیة  تحتھا السلوك االجتماعي واالنحراف الجنسي واإلدمان والسلوك 

الشاذ اجتماعیا والفرق بین الالاجتماعي والشاذ اجتماعیا في أن الشخص ال والء لھ ألي فرد 

أو قیمة أو مبدأ ال یقیم وزنا ألیة التزامات اجتماعیة، أما ثاني فھو شخص عاش حیاتھ كلھا 

(12)في بیئة منحلة وھو یحمل الوالء لبیئتھ األولى.

أنواع االغتصاب:-5

الغتصاب وھي تشكل خطورة على المجتمع والفرد ومن بین ھناك أنواع كثیرة من ا

ھذه األنواع نذكر:

االغتصاب الجماعي:5-1

ھو الفعل الجنسي الممارس مع المرأة غیر راضیة، سواء بالعنف أو التھدید أو تعریفھ:

باستعمال عدم اھتمام الضحیة، وعندما یتكرر الفعل عدة مرات وخاصة عندما یحدث من 

طرف عدة أشخاص على امرأة واحدة، ھنا تكون الوضعیة خطیرة ألنھ اغتصاب 

.(13)جماعي

ي مجموعة من الشباب في التعبیر عن حاجتھم ینتج ھذا االغتصاب الجماعي عن سع

إلى االنتماء وحاجتھم إلى اقتسام تجاربھم مع اآلخرین وقد علق عالم النفس بالنشار على 

موضوع االغتصاب الجماعي بقولھ "فكرة اقتسام الفتاة بین مجموعة كأصدقاء وفكرة 

ل ھذا یحمل داللة االجتماع حول موضوع جنسي موحد، وفكرة وجود اإلثارة المشتركة، ك

لواطیة".

عالج المغتصب الجماعي:

یتمیز المغتصب الجماعي بكونھ ال یرتكب فعلھ مرة أخرى إال نادرا وباستثناء قادة 

المجموعات، فإن الشاب الذي یغتصب اغتصابا جماعیا ال یختلف عن الشباب من عمره 
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االھتمام بعالج المغتصب الذین ینتمون إلى مجموعة ولكن ال یغتصبون لذلك فإنھ من المھم

الجماعي ألن العالج المستخدم عادة للمعتدي الفردي ال یفید مع ھؤالء األشخاص، فیجب:

.إعادة تكییف تصرفاتھم فیما یتعلق بالنساء

.تعدیل أفكارھم التي یعتنقونھا

 العقاب یجب أن یكون إعادة تأھیل ولیست إنتقاما لذلك یجب فصل المجرم الجماعي عن

(14)رفاقھ.

اغتصاب جثث الموتى:5-2

قد یرتبط االغتصاب بانحراف أو شذوذ جنسي آخر ھو ممارسة الجماع مع جثث 

(جثث الموتى) من النساء، مثل ھؤالء الشواذ یقومون بتتبع الجنائز حتى یتم دفن المرأة 

یأكل منھا.المتوفاة حدیثا ثم یعود بعدھا وینبش قبرھا ویضاجع الجثة، وقد یمثل بالجثة أو

ویقال في تفسیر مثل ھذا الشذوذ أن الجاني یفتقد الشعور بالثقة في قدرتھ الجنسیة وأنھ 

یخاف من الفشل إذا مارس الجنس مع امرأة حیة، ولذلك یلجأ إلى الموتى حتى ال یجد نقد أو 

ة اعتراضا ویقال في حق ھذا الجاني أیضا أن لدیھ شعور بالخوف بأنھ سوف یتحول إلى امرأ

(15)ویخشى االخصاء وذلك یمثل بالجثة.

اغتصاب باستخدام المخدر أو المنوم للمرأة:5-3

من التطورات الحدیثة في ھذه الجریمة إعطاء الضحیة نوع من المخدر ھو 

Tranquilizer Rohponol ویمتاز ھذا العقار أنھ عدیم الرائحة وعدیم الطعم ومن الممكن

عد ھضمھ ینسى الشخص كل ما حدث لھ أثناء االغتصاب وقد إسقاطھ بسھولة في الشراب وب

یستعمل الرجل ھذه العقار مع المرأة في أثناء المقابلة أو اللقاء.

عام حبسا 20قانون فدرالي تصل عقوبة االغتصاب إلى 1996وأصدرت أمریكا عام 

)(16عقوبة.في حال استعمل الجاني العقار مع الضحیة فھو من الظروف المشددة والمغلطة لل
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اغتصاب األطفال:5-4

یشكل اغتصاب األطفال نموذجا من نماذج االنحرافات الجنسیة الخطیرة وتدل 

اإلحصائیات في العالم على تفاقم ھذه الحالة في السنین األخیرة فتقول مجلة "الریدرز 

ذایجست أن ھناك ملیون حالة من حاالت االعتداء على األطفال جنسیا في كل عام في 

الوالیات المتحدة األمریكیة".

من قبل مؤسسة 1969ودلت أیضا الدراسات التي أجریت في بروكلین وبروكسل عام 

American human association حالة أبلغت للشرطة أو إلى المؤسسات 250على

الخاصة بحمایة األطفال على النتائج التالیة:

 نسبة أكبر بكثیر من باقي الجرائم إحصائیاأن الجرائم الجنسیة ضد األطفال تشكل

التي ترتكب ضد األطفال.

 سنة ولكن األطفال تحت ھذا السن قد 11إن السن الوسطى للطفل الضحیة ھو

یتعرضون لھذا الخطر.

من الحاالت كان المجرم %75وفي %97إن الفتیات أكثر تعرضا من الذكور بنسبة 

ن المعتدین كانوا یعیشون مع الضحیة م%27معروفا من قبل الضحیة ومن قبل عائلتھ و

لم یكونوا یعیشون مع الضحیة ولكنھم كانوا أھال بالدم %11(أب، جد، عشیق األم، األخ) و

فقط كانوا غرباء.%25أو بالزواج و

شخصیة المعتدي على األطفال:

بأنھ یجد میال لألطفال من بدایة نضجھ الجنسي ویصبح الطفل ھو موضوع تتمیز

الجاذب الجنسي لھ.

وقد یكون المیل عنده نتیجة ضعف نمو جنسي وعادة فإن ھذا النوع ینجذب إلى األطفال 

لرغبتھ بالبقاء طفال، كما یكون المعتدي مجرم ناقص عقل، ضعیف لدیھ جسد الرجل ولكن 

ما یكون المجرم قد اعتدي علیھ في طفولتھ فیكون بذلك مجرما وضحیة تفكیره تفكیر طفل ك

في آن واحد.
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اغتصاب المحارم:5-5

یستغرب عادة عندما یسمع خبرا عن اعتداء أب على ابنتھ أم على ابنھا لما في ھذا 

الحدث من األضرار بالطفل الذي من المفترض بأھلھ حمایتھ ورعایتھ إال أن المسؤولیة لم 

عد األھل وفسروھا تفسیرا خاطئ فاعتبروا أنھم أحق من سواھم بقطف ثمار تربیتھم.یعھا ب

یتسم االعتداء على المحارم بأنھ متواجد في كل المجتمعات فھو لیس محصورا في حیاة 

محددة أو عند األشخاص الذین یعانون من ظروف اجتماعیة، اقتصادیة غیر ثابتة.

صفات المعتدي: 

دة في حیاتھ االجتماعیة مع الشریك اآلخر كما تتعدى أنواع عالقات االنطوائیة، البرو

)17(المحارم: اعتداء أب على ابنھ أو ابنتھ أو أخ ألختھ.

اغتصاب المراھقات بدون إكراه:5-6

ویسمى ھذا النوع من االغتصاب ب "ھیبلفیا" ویقصد بھ النشاط الجنسي بأي نوع مع أي 

ھقة ویتمیز الرجل في ھذا النمط باندماجھ في الحیاة شریكة من اإلناث في مرحلة المرا

االجتماعیة بشكل جید والسبب الرئیسي في اتجاه الرجال إلى إقامة عالقة جنسیة مع 

المراھقات ھو اضطراب في التحكم في مشاعرھم نشأ عن حالة الفصام، سوء تكیف حیث 

)18(مجموعة.تصبح المراھقات موضوعا مفضال لالتجاھات الجنسیة داخل ھذه ال

: أركان جریمة االغتصاب-6

االتصال الجنسي الكامل الالشرعي : 1-1

العضو جایالأيطبیعیا التقاءالتناسلیة للجاني والمجني علیھا األعضاءیعني التقاء 

فض البكارة بغیر القضیب فال إماالذكري للرجل في مھبل المرآة ولیس في موضع آخر ،

الجریمة بغض النظر ان یكون ذلك إلتمامتحقق االتصال ،كان ذلك كافیا فإذایعتبر اغتصابا ،

یكون غشاء البكارة قد أنأوال أماالتصال كلیا او جزئیا ،او ان یكون المتھم قد بلغ شھوتھ 

یمیة بل یعاقب ویجرم الفعل الذي تجسد ریعاقب على الفكرة الجال ،فالقانون الأمتمزق 

(19)جنائیا بتصرف مادي
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انتفاء رضا الضحیة:6-2

اإلكراه المادي:6-2-1

ھو إلزام المجني علیھا غصبا وبدون رضاھا على الجماع مصحوبا بأفعال عنف على 

جسمھا، بحیث یواجھ الجاني مقاومة شرسة من المجني علیھا من ضرب وعض وغیرھا من 

لجاني المتمثل المقاومة وتواجھ المجني علیھا في الوقت نفسھ اعتداء "شرسا من قبل ا

بالضرب أیضا وتكبیل الیدین إلى ما ھنالك من أسالیب متوحشة من شأنھا إحباط المقاومة 

وأن تجعل المجني علیھا ممتثلة مبتغاة، فال یمكن التذرع باإلكراه ما دام المجني علیھ یستطیع 

التخلص منھ ودفع االعتداء سبیال.

ال یمكن إتیان ھذا الفعل في حالة إن فعل المضاجعة باالغتصاب لیس سھل المنال و

الممانعة الكافیة، إن جریمة االغتصاب تتطلب قیام شرط اإلكراه عند استعمال العنف 

والتھدید إذ ال یكفي مجرد التھدید الكالمي الذي لم یؤثر في عمق نفسیة المعتدي علیھا وعقلھا 

)20(ألن ذلك یولد إثارة جامحة.

اإلكراه المعنوي: 6-2-2

زام المجني علیھا على الجماع إنما دون أي اعتداء مادي على جسمھ، إنھ اعتداء ھو إل

نفسي متمثل بخلق الخوف أو الرعب أو الترھیب أو التھویل الكافي لشل إرادة المجني علیھا 

وعدم رضائھا بذلك وكذلك أیضا یقع االغتصاب فیما لو استغل الجاني نقصا جسدیا أو نفسیا 

جامعھا كما ھي الحال بالنسبة للمرأة المجنونة التي لم تبد على فعل لدى المجني علیھا و

الجاني أي اعتراض فإنھ یرتكب بذلك جریمة االغتصاب أو لتلك المرأة السكرانة أو المخدرة 

على نحو فقدت معھا القدرة على فھم ماھیة الفعل فإن الجاني یرتكب بذلك جریمة االغتصاب 

كان شخص آخر فعل ذلك، أو ھي التي أسكرت نفسھا.سواء أكان ھو الذي أسكرھا أو

القصد الجنائي:6-2-3

االغتصاب جریمة عمدیة والقصد المتطلب في ھذه الجریمة قصد عام إذ یقوم 

بانصراف العلم واإلرادة إلى الوقائع التي تقوم علیھا الجریمة وعلیھ یتعین على الجاني أن 
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ة من جھة وأن یعلم في الوقت ذاتھ بعدم رضاء یعلم أنھ یمارس الجماع بصورة غیر مشروع

المرأة المجني علیھا بالجماع من جھة أخرى.

والقصد الجنائي أو الجرمي ھنا قصد عام یمكن استخالصھ واستنتاجھ من ظروف 

الفعل وكیفیة وقوعھ إذ أن لجوء الفاعل إلى تھدید الضحیة مثال أو توعدھا أو لجوئھ إلى 

التي تعطل إرادتھا في االمتناع وتشل قدراتھا على المقاومة تبین استعمال وسیلة من وسائل

بوضوح قصد الفاعل ونیتھ ھذا القصد وھذه النیة التي یتم بتوفرھا توفر الركن أو الشرط 

)21(الثالث من شروط قیام جریمة االغتصاب ویحق على الفاعل العقاب.

تصنیف مجرمي االغتصاب : -7

صنیف مجرمي االغتصاب الى الفئات اآلتیة :یمكن من الناحیة النفسیة ت

:: یعرف باسم اغتصاب القوةاألولالنمط 7-1

في ھذا النمط من النحراف یسعى الشخص الشاذ المى ممارسة قدرتھ على التسلط والسیطرة 

والتحكم في الضحیة ویظھر من خالل ھذا السلوك حالة الحصر عنده او القلق او حالة العجز 

الجنسي وقد یسأل المغتصب الضحیة عما اذا كانت قد تمتعت معھ من عدمھ و الضعف 

مقارنة بزوجھا ؟ وقد یسعى لعقد لقاء آخر انھ یحاول ان یؤكد لنفسھ انھ علم الرغم من انھ 

اغتصب ضحیة بالقوة وتغلب علیھا ، اال انھا انتھت باالعجاب بقوتھ وبمھارتھ لدرجة انھا 

مرة أخرى ویقع ضمن ھذه االوھام.ترغب في اللقاء الجنسي معھ

:النمط الثاني : اغتصاب الغضب7-2

أویفرغ أویقبض علیھا لكن یصرف أویستولي على الضحیة أنفي ھذا النمط یحاول المتھم 

یظھر عدوانھ المتراكم والمترسب نحو النساء بصفة عامة ، خالفا لما ھو علیھ الحال في 

)22(یكون اندفاعیا .أننمط اغتصاب الغضب یغلب علیھ األولالنمط 

إلىعانى من مثل ھذا ، تم تزوج وذھب أمریكيمثال : كما ھو الحال في حالة شاب 

االشتراك في الحرب الفیتامینیة وعاد منھا والتحق بالجامعة وفیھا تصادف حضوره 

اقشات حادة وعنیفة عن وجھة خ حیث دار بینھ وبینھا منیسیدة في علم التارألستاذةمحاضرة 



39

نظره في حرب فیتنام فترك قاعة الدرس وانصرف خرج مسرعا وذھب لحانھ ، حیث 

ألخذد سیدة تذھب شاھاألثناءاحتسى مزیدا من الخمر ثم خرج لكي یقود سیارتھ وفي ھذه 

ومزق ثیابھا أرضاوأوقعھاثیابھا وجذبھا بعنف ولكمھا عدة لكمات بسیارتھا فامسك 

بھا .واغتص

ولقد ذكر ھذا الرجل ان ھذه السیدة كانت تركب سیارة من نفس نوع سیارة والدتھ و واضح 

من تحلیل ھذه الجریمة ان الدافع ھو االنتقام والغضب والعداوة تجاه النساء.

:النمط الثالث : نمط نادر الحدوث وھو االغتصاب السادي ولیس الجنسیة ذاتھ7-3

في ھذا النمط من الشذوذ یجتمع العنصران القوة والعدوان معا لیكون نمطا واحدا في ھذا 

النمط .

فالمغتصب السادي یختار ضحایاه لفترة من الزمن قبل الھجوم واالعتداء علیھا ، فھو یختار 

باأللم وإنماتشعر الضحیة بالمتعة أنیرغب ضحایاه من بین الصغار ونحاف وشقراوات وال

)23(وتعاني وتقاسي .تتألمبھ من النساء ومشاھدتھا وھي الذي شعراأللمل انھ یسعى لرد ، ب

: ھون نمط غیر سادي ویعاني صاحبھ من الخیاالت الجنسیة ولكنھا لیست النمط الرابع7-4

مرتبطة بالعنف والعدوان ولدیھم نقص اجتماعي 

: أساسيفقد تكون دوافع المغتصب قد تكون بشكل 

دوافع المغتصب 

)24(دوافع جنسیةدوافع عدوانیة    

الناجمة عن االغتصاب اآلثار-8

یعتبر االغتصاب كارثة على المستوى الجسدي والنفسي على السواء ، فالفتاة تفقد 

اإلحساسشئ تعتز بھ كثیرا عند فقدانھا لھ تصبح تعاني من جرح نرجسي عمیق یتتبعھ 

بالذل والمھانة واالحتقار وتعذیب النفس والشعور بالذنب ( العار) حتى وان لم تكن الضحیة 

قاصدة الفعل. 
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المقاومة التي تقوم بھا الفتاة كدافع عن نفسھا تترك لھا إن: الجسدیةابةاإلص8-1

حدوث حمل غیر وإمكانیةالتناسلیة األعضاءوجروح في واأللمخدوشا على كامل الجسم 

بمرض تناسلي .اإلصابةآومتوقع 

تصاب المغتصبة بتمزیق وتفریغ غشاء البكارة (سیالن :اإلصابة التناسلیة8-1-1

.الدم ) وكذا بجروح والتھابات في أعضاءھا التناسلیة

الجانب الداخلي للفخذین بجروح وذلك إصابة: مثال خارج تناسلیةاإلصابة8-1-2

، البطن ، الذراعین ...تظھر علیھا نالثدییالرقبة ، إصابة، اإلجباریةفخذین بسبب مباعدة ال

اخداش االضافر وجروح .

في مھبل المرأة سیالن سائل منوي اإلیالج: یتم بعد عملیة خطورة الحمل8-1-3

فإنھالكونھا تعرضت العتداء جنسي افقدھا عذریتھا باإلضافةألنھواخطر شيء أھموھو 

)25(یقبلھ المجتمع.سوف تنجب طفل غیر شرعي الألنھاتبقى تعاني منھ طوال حیاتھا 

بعده أو أثناءأوالنفسي لالغتصاب سواء قبلھ األثر: یعتبر النفسیة اإلصابة8-1-4

ھاتھ المراحل باختصار :إلىخاصة سنتطرق 

 مرحلة التوقع : وفیھا تدرك فتاة الخطر غیر المحدد الذي ممكن ان یحدث لھا وھو تھدید

لالغتصاب .حقیقي 

 مرحلة صدمة االعتداء: وعنھا الضحیة تقاوم ، تصرخ ـتدافع عن نفسھا وتتخذ عدة

مواقف منھا : محاولة الھرب تھدئة المغتصب بالكالم ، بكاء ، فشل ، خوف على الحیاة 

.

مرحلة ما بعد الصدمة: وفیھا نالحظ عدة مواقف خارجیة -1

 األقاربالتابعة لھ ،الخوف من الخوف : الخوف من المعتدي والمجموعة

وااللتقاء بھم ،الخوف من القتل.



41

ھروبھن أویطلق سراحھن أن: و ھاتھ الحالة تنتابھن قبل اإلفراجقلق ما قبل أوالقلق 

یمسك بھن ،ثانیا مخاوفھن من الحیاة وتبعاتھا ومواجھة العالم أنوتستحدثھ مخاوفھن ومن 

الخارجي .

الشرطة وطبیب شرعي حیث یظھرون إلىالذھاب أثناءالخجل : یحدث خاصة بعد الھروب 

نوع من الشك واتھام الضحیة خاصة في مثل ھاتھ الحالة .

إلى1990ویشرل عام سندر لندالمترتبة عن عملیة االغتصاب من طرف اآلثاروقد قسمت 

ثالث مراحل : 

شدة التھیج العصبي والغضب وسرعة تبدأ عقب االغتصاب وتستمر بعده وتمیزھا

االنفعال وتغیره .

 ھذا ھو أنمرحلة التكیف المزیف تحاول فیھا الضحیة استعادة نشاطھا العادي فحین

إلغاء ماحدث لھا .أوحالة دفاعیة مؤقتة مصدرھا ھو نسیان 

 تبدأ محاولة المواجھة الحقیقیة للصدمة فتظھر كثرة الحدیث عن ھذه التجربة

واإلصابات الصاحبة لھا ویالحظ فیھا كذلك قرار المغتصبات اإلضراب عن الزواج 

واالنطواء والخوف من المجتمع وإعادة التنظیم ومحاولة التكیف إذا وجدت السند 

)26(النفسي الفعال للخوف .

ف : تناذر التكی8-2

تطرقنا لھذا العنصر ، حتى نعرف كیف یمر الجھاز النفسي ومیكانیزماتھ بمرحلة صدمیة 

العوامل الشدیة التي selyeمعینة وكیف یكون ردود فعلھ اتجاھھا وقد قسم العالم المجري 

ثالث مراحل : إلىتحدث 

 االغتصاب، تتمیز بجروح وآالم جسدیة وأثناءعوامل ضغط نفسي جسدي: ھنا قبل

 ، اإلرھاقعوامل ضغط نفسي : تتمیز بالخوف ، القلق

ط اجتماعي : تتمیز بصعوبة العالقات االجتماعیة الشخصیة والعزلة غعوامل ض

:أخرىاالجتماعیة وتتبع ھذه العوامل حتى تظھر ھي بدورھا ثالث مراحل 
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تتجلى بتحریك قدرات الجسد للتصدي للعوامل الحصریة .لإلنذارردة فعل _

أخیرتعباة كافة قدرات الجسد لمواجھة ھذه العوامل مثال : التفكیر في الھروب كحل _ 

مرحلة االستنفاذ :قدرات الجسم على التكیف مما یجعل الجسم عاجز عن التفاعل واعطاء _ 

)27(الموت.إلىلمرحلة تؤدي الطبیعیة للمثیرات وعند استمرار ھاتھ ااألجوبة

شخصیة الفتاة المغتصبة : -9

أوحسب موسوعة الطب النفسي فان جمیع الدراسات تكاد تجمع على ان المرأة المغتصبة 

أكثرولھا مواقف تغریھم بھا ،وان اآلخرونالمجني علیھا ،تفعل دائما وتقول ما یطمع فیھ 

منھن یقاوم مقاومة ال%27االستسالم للتھدید فورا وان أدبھنمن نصف ھؤالء النسوة عن 

لدى النساء عموما أنن في المقاومة وقبل في تبریر ھذه المقاومة .....ریستم%18تذكر و 

الدراسات بان المواقف التي یزید بھا احتمال تعدي وأثبتتاستعدادا ان یكن مجنیا علیھن 

أویة واحدة عاطبقة اجتمھا الرجل والمرأة من الرجل على المرأة مغتصبا ھي التي یكون فی

یكون قد سبق للرجل أوتكون للمرأة سمعة سیئة أوعن نفس الحي أوكلیھما أوعمر واحد 

المرأة أوجالسھا ولم تمانع في الوحدة ،أویغریھ بھا، لمس منھا ماأولمحھا أوحادثھا أن

.... منھا من القول والفعل ما أومشبوھة وأماكنأوقاتتواجدھا في أو في حالة سكر أوغبیة 

یفسر ما صدر منھا وقد تأبى علیھ أویتحیل أوتمانع لو ضاجعھا الأنھایجعل الرجل یفھم 

)28(فیغصب ویتجرأ على اغتصابھا

معدل العمر أن1980في كتاب سلین لسارت المونتان PINEAUوتوصل الدكتور بینو 

ماك فرسون توصل في دراسة أماسنة) 30سنة) و (15لضحایا االغتصاب یتراوح بین ( 

%24أجیرات%36خادمات %15طالبات %18منھن یشتغلن %7ضحیة 91حول 

.)29(بدون شغل

ھناك دراسات عدیدة تؤكد على دور شخصیة الضحیة ومساھمتھا في تكوین الجریمة فغالبا 

تكون عنصرا مفجرا أنما یكون دورھا مرتبطا باستعداداتھا الشخصیة وسلوكاتھا التي یمكن 

وغفلة الضحیة عامل تحریضي على االغتصاب ( إھمالیكون أنومعجال لالغتصاب ،كما 

متأخرة ،تصرفات تثیر الذكر كالمغازلة أوقاتلین ،التجول في مجھوألشخاصفتح الباب 

.)30(،الكالم ) تدفعھ للبحث عن عالقة جنسیة مباشرة
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عقوبة االغتصاب في القانون الجزائري:- 10

یعرف المشرع الجزائري جریمة االغتصاب كما یلي "وطئ ضد أي امرأة وطئا تاما 

غیر مشروع من دون رضاھا".

من قانون العقوبات الجزائري على أن كل من ارتكب جنایة ھتك 336تنص المادة و

عاما 16سنة إذا كان ھتك العرض ضد قاصر لم تكتمل 20_15عرض یعاقب بسجن مؤقت 

عاما سجنا، أي الجاني یكره المجني علیھا على سلوك جنسي لم 20_10تحدد العقوبة ب

ألضرار بحالتھا النفسیة والعقلیة تتجھ إرادتھا فیصادر بھذا حریتھا الجنسیة وكذا یلحق ا

واالعتداء على شرفھا كما یقلل من فرص الزواج لدیھا كما قد یفرض علیھا أمومة غیر 

شرعیة.

وعلیھ یمكن القول أن ھذه المادة تحدد العقوبة وتوضح الفروق بین االعتداء على القاصر 

والقاضي یأخذ بعین االعتبار والفتاة الراشدة والفتاة المتزوجة مھما كان سنھا تعتبر راشدة 

)31(الفروق الفردیة.

(II : المراھقة

تمھید : 

تمثل المراھقة مرحلة النمو التي تلي مراحل الطفولة وخاللھا ینمو الجسم بمعدالت كبیرة 
وتحدث تغیرات فیسیولوجیة وغددیة یكون لھا اثر ھائل في حیاة المراھقة ،كما تنمو 

كما یمر المراھق بخبرات انفعالیة واجتماعیة تكون اتجاھاتھ وقیمھ االمكانات العقلیة وتتمایز 
عن نفسھ وفي المجتمع كما ان في ھذه المرحلة یمر بمشاكل عدة سنذكر في فصلنا ھذا 

مراھل المراھقة بالتفصیل .

تعریف المراھقة : 

الذي یشیر الى التدرج نحو adobscence: تشتق كلمة مراھقة من الفعل الالتیني لغة
النضج الجسمي ،العقلي ، االنفعالي واالجتماعي ،فالفعل راھق الذي یعني االقتراب من 
الشيء فراھق الغالم فھو مراھق ، اي قارب االحتالم ورھقت الشيء رھقا اي قریب منھ 

(32).والمعنى ھنا یشیر الى االقتراب من النضج والرشد
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تي یحدث فیھا االنتقال التدریجیى نحو النضج البدني والجنسي ھي المرحلة الاصطالحا : 
والعقلي والنفسي ویخلط البعض بین كلمة المراھقة وكلمة البلوغ ولكن ینبغي التمییز بینھما 
فلفظ المراھقة یعني التدریج نحو النضج الجنسي ،الجسمي والعقلي في حین یقصد بالبلوغ 

ا عند الذكر واالنثى وعلى ذلك یتضح لنا ان البلوغ نضج االعضاء الجنسیة واكتمال وظائفھ
یقصد بھ جانب واحد من جوانب المراقھة ومن ناحیة اخرى فالبلوغ یاتي قبل الوصول الى 

)33.(مرحلة المراھقة 

تعریفات حسب العلماء

: ھي مرحلة من مراحل النمو النفسي الجنسي تتمیز LaplancheوPontalisیعرفھا 
بانتظام النزوات الجزئیة تحت سیادة المناطق التناسلیة وھي تتضمن فترتین تفصل بینھما 
مرحلة الكمون اي المرحلة القضیبیة ( او التنظیم التناسلي الطفلي ) والتظیم التناسلي الفعلي 

3)(34)الذي یقوم عند البلوغ

: المراھقة یعین العمر الذي ینضج فیھ الفرد مع عالم الكبار ،العمر 1969حسب جون یاجیھ
الذي لم یعد فیھ الطفل یشعر انھ االقل ممن ھم اكبر سنا منھ ، بل ھو مساوي لھ في الحقوق 

(35)على األقل

ھي مرحلة من الحیاة تقع بین الطفولة وتستمر حتى سن الرشد :sillamyحسب سیالمي 
سنة 13الى 12وھي مرحلة " جحود " تتمیز بتحوالت جسمیة ونفسیة ، تبدأ في حوالي سنة 

سنة حدودھا غیر واضحة كون ظھور مدة المراھقة تختلف بإختالف 20و 18وتنتھي بین 
السوسیو اقتصادیة ومن الناحیة النفسیة الجنسیة والعرق والظروف الجغرافیة ، واالوساط 

تتمیز المراھقة بإحیاء وتنمیة الغریزة الجنسیة وتكریس المصالح المھنیة واالجتماعیة ، 
والرغبة في الحریة واالستقاللیة باالضافة إلنتعاش الحیاة العاطفیة ، وتنوع الذكاء وتأكد 

(36)المھارات

راھقة ھي البحث عن االستقاللیة االقتصادیة عرفھا على انھا " الم:lehlleحسب لوھال 
واالندماج بالمجتمع الذي التتوسطھ العائلة وبھذا تظھر المراھقة كمرحلة انتقالیة حاسمة 
تسعى الى تحقیق االستقاللیة النفسیة والتحرر من التبعیة الطفلیة  ،االمر الذي یؤدي الى 

)37(جدلیة بین األنا واآلخرین " .تغیرات على المستوى الشخصي ، السیما في عالقاتھ ال

المقاربات النظریة المفسرة لفترة المراھقة : 

ال ترتكز ھذه النظریة على النمو الجنسي والجسمي فحسب  ،بل النظریة النفسیة :
على ما یصاحب ھذا النمو من تأثیرات على نمو المراھق وسلوكھ ، فنحاول التعمق 

على الجانب النفسي الذي یؤثر بشكل كبیر على المراھق ،ومن بین اھم المنظرین أكثر
األولى : الشعور من خالل الموقعتینإسھاماتھفي ھذا الجانب نجد فروید من ابرز 
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تصنیفھ للجھاز النفسي " الھو " و "االنا" و " االنا وأیضاماقبل الشعور والالشعور 
الفرد منذ بدایة حیاتھ تبدأ أنظمات ھذا الجھاز ویرى االعلى " وطبیعة الصراع بین من

مكونات الجھاز النفسي في الظھور وتتفاعل فیما بینھا بشكل دینامیكي لمكونات 
الشخصیة خاصة وتركیبا وفق تنظیم معین حتى حلول فترة المراھقة حیث یؤكد ھنا 

دیل في طور مدرسة التحلیل النفسي بصفة عامة ببنیة الشخصیة تتعرض للتعأنصار
ھنا یطرأ علیھا تشویش واضطراب نتیجة دخول الفرد وطور األناالمراھقة ووظیفة 

البلوغ .

في تصوره لمراحل النمو ، ھذه المرحلة األخیرةویعتبر فروید المراھقة المرحلة 
تتمیز : 

عشق الذات واحترام الواقع إلىبالتحول -
نمو المیول الجنسیة الغیریة -
الجنسیة .باألموركما انھا فترة علق خاصة بما یتعلق -

للفرد األمنللنمو إنھاءأوفروید التي ترى بان المراھقة بمثالة قطع أناإسھاماتنجد كذلك 
تشغل الدافع الجنسي وتھدد التوازن بین الھو واالنا ،مما یؤدي على القلق والخوف 

(38)العصابیة واألعراض

اما موقف " دوتش" فقد خصصت في كتاب سیكولوجیة النساء فضال عن المراحل التي تمر 
تبین التطور الجنسي عندھا أنوحاولت األنوثةإلىبھا الفتاة في فترة المراھقة لتصل 

وانعكاساتھ النفسیة ولقد اعتبرت ان المراھقة عامة تتصف بالنسبة للفتاة مرحلة حرجة ...

اجھة العالم تدعیما لالنا .النشاط المفرط ومو-
بشكل متجاذب عاطفیا اي االنفصال العاطفي والنفسي واألسرةاألھلاالنفصال عن -
األھلاالنتقاد العنیف وخصوصا -
التباھي بالمثل العلیا قد یتجسد ھذا في المعلم -
)(39)جامعة مقفلة تقوم على مبدأ السریةوإنشاءالتحالف مع الصدیقات من جنس واحد -

.

المراھق في مرحلة تتسم بالصراع الداخلي وعدم التوازن النفسي في أنحیث ترى أنا فروید 
موضوعات جدیدة التي تستحق وكأنھمبأنفسھمسلوكات غریبة فالمراھقون من جھة یھتمون 

فھم قادرون على التضحیة بالذات والتفاني أخرىاالھتمام وانھ مركز ھذا العالم ومن ناحیة 
إلىباالندماج االجتماعي التام ، والمیل أحیاناعالقات العاطفیة ویرغبون على تطویر ال

(40)فھم یتذبذبون بین الطاعة والتمرد ضد السلطة األحیانالعزلة في بعض 
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 : النظریة النفسیة االجتماعیة

تعتبر نظریة ایریكسون أن النفس االجتماعي امتدت لنظریة فروید فالدراسة الدقیقة لكل منھا 
انھ توجد اختالفات عدیدة بینھا : إالتظھر العالقة واضحة بینھا 

ماني مراحل النمو والھویة وھي : ثة لفومن أعمال ایركسون ص

الثقة مقابل الشكل والریبة -1
والشكل  االستقاللیة في مقابل الخجل-2
المبادرة في مقابل الشعور بالذنب-3
المثابرة واالنجاز والكفاءة مقابل الشعور بالنقص والدونیة -4
تحدید الھویة ووضوح األھداف مقابل غموض الھویة -5
التماسك مقابل العزلة -6
العطاء واإلنتاج مقابل االنغالق الذاتي -7
تكامل األنا في مقابل الیأس والقنوط -8

معینة في العالقات الشخصیة بأزمةكل مرحلة من ھذه المراحل تتصف أنوھو یرى 
بالھویة ولقد قدم ھذه المراحل من زاویة اإلحساسواالجتماعیة وتساھم جمعھا في تطور 

(41)تلك الحاجةإشباعالمجتمع في وإمكانیةالعالقة بین الحاجة 

لمراھق یدخل المرحلة ویؤكد ایركسون محاوالت المراھق للتخلص من اضطراب الدور فا
تتمثل في أزمةالخامسة من مراحل التطور النفسي االجتماعي وفي ھذه المرحلة یعني 

الرشد إلىبالھویة الزم لتجاوز المراھقة إحساسھا وان شانفالأواالختیار بین تحدید الھویة 
(42)أقرانھتمایز عن إلىھو الذي یدفع بالمراھق اإلحساسھذا ھو 

البیولوجیة :النظریة 

ستانلي ھول مرحلة المراھقة بأنھا بدایة البلوغ وتنتھي عند توقف النمو األمریكيحدد العالم 
سنة یتجھ في دراستھ اتجاھا 20-14الجسمي الذي یكتمل خالل الفترة الواقعة مابین 

:الزمة البلوغاألولىبیولوجیا كونھ یعتبر ان بدایة المراھقة ھو ظھور العالمات 

.األولیةثانویة بعد استكمال الخصائص الجنسیة ور الخصائص الجنسیة الظھ-
ا )الجسم ( طوال ووزنأبعادفاجئ في االزدیاد الم-

یمیز " ھول" المراھقة بخصائصھا أبرزھا  :

واالضطرابات وسن العواطف األزماتمرحلة إنھا-1
في المثالیة اإلفراطمرحلة -2
مرحلة الثورة على القدیم والتقالید البالیة -3
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الجنس اآلخر والصداقة إلىمرحلة االنفعاالت الحادة والعواطف والحب والمیل -4
المفرطة واألحاسیسمرحلة الشك والنقد الذاتي -5
مرحلة انحالل الروابط بین عوامل " األنا " المختلفة التي تشكل تماسكھا ویجعل -6

ھقة والھستیریا كونھا مرحلة التقلبات الشخصیة واالرتماء "ھول " تقاربا بین المرا
1(43)في الحلول المتطرفة 

:أشـكال المراھقة

:تشیر الدراسات إلى وجود أربع أشكال للمراھقة ھي

:المراھقة المتكیفة-1

سماتھا : المراھق المتكیف یمیل إلى الھدوء النسبي ،واالتزان االنفعالي وعالقاتھ طیبة 
اثر للتمرد على الوالدین والمدرسین حیاتھ غنیة بمجالت الخبرة العلمیة والسعي الباآلخرین

تأخذ الشكوك وموجات التردد صورة حادة عنده ، تنحو مراھقتھ نحو لتحقیق الذات ، ال
االعتدال واإلشباع المتزن وتكامل االتجاھات ، ویعتمد وجود ھذا النوع من المراھقة على 

النضج إلىیصلوا أنویستطیع المراھقون واألبناءاألباءت سلیمة بین قیام عالقاإمكانیة
باء سلوكھم وتتخذ مواقفھم صور تتسم بالحب ندما یضبط بسھولة عندما یضبط األبسھولة ع

.اآلباءوالتعاطف مع 

العوامل المؤثرة فیھا : ھناك عدة عوامل تسمح بتكوین مراھقة متوافقة منھا المعاملة الودیة 
ة والتي تتم بالحریة والفھم واالحترام لرغبات المراھق .الجید

وكذلك توافر جو من الثقة والصراحة بین الوالدین والمراھقة في مناقشة مشكالتھ فكل ما 
، األمانالحب ، التقدیر ،االحترام ،إلىمن حاجیات المراھق كالحاجة األسرةتوفره 

(44)یة یضمن التوافق.المسؤولیة واالستقراریة ،الرضا ،الراحة النفس

المراھقة االنسحابیة المنطویة : -2

سماتھ : المراھق المنسحب المكتئب یعاني من العزلة والشعور بالذنب لیس لھ مجاالت خارج 
نفسھ غیر انواع النشاط االنطوائي كالقراءة وكتابة المذكرات التي تدور حول انفعاالتھ ونقده 

كثیر التأمل في القیم الروحیة و األخالقیة ، والثورة على للصورة المحیطة ، مشغول بذاتھ ، 
التربیة الوالدیة الضاغطة ، تنتابھ الھواجس، وأحالم الیقظة ومشاعر الحرمان .

العوامل المؤثرة فیھا : تتلخص عموما في اضطراب األسرة ، كاضطراب الجو االسري 
في التربیة ، نقص في الحاجة الى النفسي ،االخطاء االسریة ، كالسلطة او الحمایة الزائدة 

التقدیر وتحمل المسؤولیة واالنجذاب العاطفي ایضا جھل الوالدین وتوجیھھما السیئ فیما 
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یتعلق بوضع المراھق الخاص في األسرة ،وضعف المستوى االقتصادي واالجتماعي 
(45)لألسرة والفرد 

ة : دالمراھقة العدوانیة المتمر-3

لمراھق العدواني ضد األسرة والمدرسة وأشكال السلطة ، یسعى  سماتھا  : تكون اتجاھات ا
الى االنتقام واالحتیال لتنفیذ مآربھ ، وقد یدخن ویتصنع الوقار في المشي والكالم ویخترع 
القصص والمغامرات او یھرب من المدرسة ، یعاني من مشاعر االضطھاد وعدم تقدیر من 

لشكل تلعب التربیة دورا بارزا یدفع المراھقین الى یحیطون بھ بقدراتھ ومھاراتھ ، وفي ھذا ا
الثورة والعدوان .

العوامل المؤثرة فیھا : 

تسلط وقسوة وصرامة القائمین على تربیتھ -
تركیز األسرة على المردود الدراسي فحسب ،ورفض النشاط الترفیھي  -
للمراھق والعاھات الجسمیة لدیھ األصدقاءقلة -
التأخر الدراسي والوضع الخاص لبعض المراھقین -
خطأ الوالدین في توجیھھم وأخیرا نقص إشباع الحاجات والمیول . -
:المراھقة المنحرفة-4

سماتھا : وتأخذ صورة االنحالل الخلقي التام ،وال الخلقي التام ،واالنھیار الشامل ، 
على المخدرات والسرقة ، وتكوین كاإلدمانواالنغماس في ألوان من السلوك المنحرف 

العاصبات واالنھیار العصبي وقد وجد ان بعضھم سبق ان تعرض لخبرات شاذة ، وصدمات 
تدلیل زائد لھ ، وتكاد تكون الصحبة السیئة عامال مھما أومریرة،وتجاھل لرغباتھ وحاجاتھ 

في ھذا النوع .

ت شاذة ،والصدمات العاطفیة العنیفة العوامل المؤثرة فیھا : تتجلى عموما في المرور بخبرا
(46)تخاذلھا وضعفھا وقسوتھا. أو، وقصور الرقابة األسریة 

:مشاكل المراھقین

أخرىإلىومن ساللة أخرىإلىآخر ومن بیئة جغرافیة إلىالمراھقة تختلف من فرد إن
في المجتمع الحضاریة التي یتربى في وسطھا المراھق ، فھي األنماطكذلك تختلف باختالف 

البدائي تختلف عنھا في المجتمع المتحضر ، وكذلك تختلف في مجتمع المدینة عنھا في 
المجتمع الریفي ، كما تختلف من المجتمع المتزمت الذي یتیح للمراھق فرص العمل و 

النشاط وفرص اشباع الحاجات والدوافع المختلفة 

من بین ھذه المشاكل : والمراھق یمر بعدید من المشاكل خالل ھذه الفترة و
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مشاكل عضویة : -1
 اضطرابات النوم : تشیر تبدالت نوع النوم ذات الصلة بالنضج خالل المراھقة

الى وجود زیادة في النوم النھاري ونقص في فترة الكمون السابقة للنوم بین 
س بصریة وھالنعاسیة وھالوسإلىباإلضافةمرحلتي النضج الثالثة والربعة ، 

النوم .أسیرعندما یقع إداریةمرعبة ومتكررة ، وشلل عضالت 
 بالمائة من المراھقین وقد یكون السبب االكتئاب 20-10األرقاألرق : یصیب

أكثرمتالزمة طور النوم المتأخر التي تتجلى الصعوبة فیھا في الغرق بالنوم أو
" .Andes" إلىناداإسمما تتركز في الیقظة حالما یكون النوم قد بدأ 

یكون المراھقون معرضین بصورة خاصة لھذه المتالزمة بسبب التغیر الذي 
الفراش والتأثر إلىالذاھب أوقاتلتأخریعتري المطالب االجتماعیة والتي تؤدي 

الغدي الصمي المتغیر والتي تمیز البلوغ وتؤثر على العالقات التي اإلفرازمع 
تربط حالة النوم .

 االستمناء عند المراھقین : یثیر موضوع العادة السریة قلق الكثیر أوالعادة السریة
النفسي على المراھق اكبر من أثرھاوقد یكون واألمھاتواآلباءمن المراھقین 

طبیعیا من الناحیة الطبیة في سیاق أمراالعضوي وتعتبر العادة السریة أثرھا
إفراطكان في الحدود الطبیعیة ودون إذار خطأيالبلوغ ، و ممارستھا ال تحمل 

للعادة اإلناثبالمئة من 50بالمئة ذكور و 90، ففي الو. م .أ سجل ممارسة 
السریة .

 بالمائة من المراھقین والمراھقات وقد 85حب الشباب : یحدث حب الشباب عند
لالضطراب عن الكثیر من المراھقین ، أحداثاالمشاكل الصحیة أكثریكون 

5متوسطة و إلىولحسن الحظ فإن معظم الحاالت حب الشباب تكون خفیفة 
(47)بالمائة من الحاالت تكون شدیدة وتؤدي الى تندب الوجھ 

مشاكل نفسیة :-2
:حیث یعاني المراھق من وجود عدة صراعات داخلیة ومنھا :الصراع الداخلي-

 واالعتماد علیھا ، وصراع بین مخلفات الطفولة األسرةصراع بین االستقالل عن
،وصراع بین طموحات المراھق الزائدة وبین واألنوثةو متطلبات الرجولة 

تقصیره الواضح في التزاماتھ ، وصراع بین غرائزه الداخلیة وبین التقالید 
االجتماعیة والصراع الدیني بین ما تعملھ من شعائر ومبادئ ومسلمات وھو 

ن تفكیره الناقد الجدید وفلسفتھ الخاصة للحیاة ، وصراعھ الثقافي بین صغیر ، وبی
7(48)والجیل السابق وأفكارأراءجیلھ الذي یعیش فیھ بما لھ من 

 والدیھ ال یفھمانھ ،ولذلك یحاول أناالغتراب والتمرد : فالمراھق یشكو من
االنسالخ عن مواقف وثوابت ورغبات الوالدین كوسیلة لتأكید وثبات تفرده وتمایزه 

إنماتوجیھ أيأوسلطة فوقیة أيیعد ألنھ، وھذا یستلزم معارضة سلطة األھل ، 
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ھو استخفاف ال یطاق بقرتھ العقلیة التي أصبحت موازیة جوھریا لقدرات الراشد ، 
تمحیص األمور كافة وفقا إلىواستھانة بالروح النقدیة المتیقظة لدیھ ، والتي تدفعھ 

لمقاییس المنطق وبالتالي تظھر لدیھ سلوكیات التمردة المكابرة والعناد والتعصب 
والعدوانیة .

شعور المراھق إلى: الدلیل الزائد والقسوة الزائدة یؤدیان الخجل واالنطواء
أنباالعتماد على اآلخرین في حل مشكالتھ ، لكن طبیعة المرحلة تتطلب منھ 
إلىیستقبل عن األسرة و یعتمد على نفسھ فتزداد حدة الصراع لدیھ ، ویلجأ 

االنسحاب من العالم االجتماعي و االنطواء والخجل .
ج : والذي تسببھ رغبة المراھق في تحقیق مقاصد دون اعتبار السلوك المزع

للمصلحة العامة ، بالتالي قد یصرخ ، یشتم ، یسرق ، یركل الصغار ویتصارع مع 
تافھة ، یتورط في المشاكل یخرق حق أمورالكبار یتلف الممتلكات ، یجادل في 
االستئذان ، وال یھتم بمشاعر غیره .

أنلمراھق یتصرف من خالل عصبیتھ وعناده ،یرید العصبیة وحدة الطباع : ا
كبیرا إزعاجایحقق مطالبھ بالقوة والعنف الزائد ، ویكون متوترا بشكل یسبب 

للمحیطین بھ .

وجود عالقة قویة بین إلىالكثیر من الدراسات العلمیة تشیر أنإلىاإلشارةوتجدر 
المستویات إنھقین ، بمعنى وظیفة الھرمونات الجنسیة والتفاعل العاطفي عند المرا

تفاعالت مزاجیة كبیرة على شكل إلىالھرمونیة المرتفعة خالل ھذه المرحلة تؤدي 
)49(وحدة طبع عند الذكور وغضب واكتئاب عند اإلناث وإثارةغضب 

:مراحل المراھقة ومظاھرھا

آخر في بعض المجتمعات تكون قصیرة وفي البعض إلىتختلف مدة المراھقة من زمن 
ثالث مراحل وھي كما یلي :إلىاآلخر تكون طویلة ولذلك فقد قسمھا العلماء 

.14سن إلى12المبكرة : تبدأ من سن أوالمراھقة األولى -
.17سن إلى14الوسطى : تبدأ من سن أوالمراھقة الثانیة -
.21سن إلى17تبدأ من سن المتأخرة :أواھقة الثالثة المر-

وتتمیز فترة المراھقة بخصائص نمو نذكر منھا مایلي : 

النمو الواضح نحو النضج في كافة مظاھره وفي جوانب شخصیة المراھق -
النمو الجسمي الذي تعتریھ تفسیرات واضحة في الشكل والحجم وفي المظھر العام -

للطفل المراھق .
قذف للحیوان المنوي للذكور وأول حیض لإلناث ، ولأالنمو الجنسي الذي یبدأ مع -

ذلك الغدد الجنسیة واألعضاء التناسلیة 
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التقدم نحو النضج العقلي واالنفعالي واالجتماعي -
القدرة على تحمل مسؤولیة توجیھ الذات مع القدرة على التمكن من التفكیر واتخاذ -

(50)القرار بنفسھ ولنفسھ

:/ المراھقة األولى1

سنة من 14إلى12من سنة تبدأاسم المراھقة المبكرة وھي أیضاویطلق علیھا 
العمر ، وفیھا حسب علماء النفس الطفل والمراھق یتضاءل السلوك الطفلي ذلك لخروج 
الطفل من مرحلة الطفولة والدخول في مرحلة المراھقة التي تبدأ معھا المظاھر الجسمیة 

الخاصة بالمراھق في واألخالقیةالیة واالجتماعیة والدینیة والفیزیلوجیة والعقلیة واالنفع
مظاھر النمو فیھا ھو أھمأناألولىالظھور وفي البروز ، ومن المؤكد في ھذه المرحلة 

التناسلیة .األعضاءالبلوغ الجنسي ونمو 

مظاھر النمو الجسمي والفیزیولوجي لھذه المرحلة .أھموالجدول اآلتي ......... یبین 

مظـــاھر النـــموالمرحلة

:المراھقة األولى

سنة 14إلى 12من 

الفیزیولوجيالجسمي

یستمر النمو الجسمي في الزیادة بخاصة 
أقصاهإلىفي الطول والوزن حتى یصل 

عند الذكور مثال ،15أو14عند سن 
فیتغیر شكل الوجھ وتزول معھ مالمح 

الطفولة كما یزداد نمو العضالت وصالبة 
العظام .

یحدث في ھذه المرحلة تغیر 
فیزیولوجي ھام ھو البلوغ 

اشرنا ، أنالجنسي كما سبق 
حیث تنمو الغدد الجنسیة كما 

ینمو حجم القلب بنسبة كبیرة مع 
الزیادة في ضغط الدم .

م مظاھر النمو العقلي واالنفعالي في ھذه المرحلة .جدول ....... یبین اھ

مظــاھر النــموالمرحــلة

:المراھقة األولى

سنة 14الى 12من 

االنفعاليالعقلي
یبدأ في ھذه المرحلة نضج القدرات 

العقلیة مع استمرار نمو الذكاء الخاص 
ویبدوا الذكاء العالم أكثر وضوحا منھ 

القدرة الفائقة على التعلم كما تنمو أیضا 
والتحصیل واكتساب المھارات مع نمو 
اإلدراك واالنتباه والتفكیر والتذكر كما 
یزداد اكتساب المفاھیم المجردة وفھم 

الرموز واألشیاء المعقدة .

تظھر في ھذه المرحلة االنفعاالت 
یستطیع المراھق في العنیفة التي ال
علیھا ، السیطرة أوفیھا الغالب التحكم 

ذبھ ولتناقصھ االنفعالي بذلك لتذ
إلىوفي ھذه المرحلة یسعى المراھق 

تحقیق استقاللھ االنفعالي لرسم 
شخصیتھ المستقبلیة لكن قد ینتابھ الخجل 

الشعور بالذنب ذلك لنقص الثقة في أو
نفسھ .

مظاھر النمو االجتماعي والجنسي في ھذه المرحلة .أھمجدول ...... یبین 
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مظــاھر النـــموالمرحلة

المراھقة األولى : 

سنة 14إلى 12من 

الجنسي االجتماعي 

یتعرض المراھق في ھذه المرحلة إلى 
تغیرات كثیرة من حیث نموه االجتماعي 

تنشئتھ االجتماعیة تبقى مستمرة أنغیر 
في البیت وفي المدرسة على الرغم من 

الصحبة أوجماعة الرفاق إلىانتمائھ 
،كما یزداد تعلمھ واكتسابھ قیم ومعاییر 

وأخالق المجتمع ،ثم تتسع دائرة 
العالقات االجتماعیة وینمو أواالتصال 

لدیھ الوعي االجتماعي والمسؤولیة 
االجتماعیة .

یستیثظ في ھذه المرحلة الدافع 
الجنسي ویشعر بھ المراھق ذلك 

األعضاءلبلوغھ الجنسي ولنمو 
ھذا الشعور أنیر التناسلیة ، غ

بالدافع الجنسي یكون في مراحلھ 
عفیفا ، ثم تظھر لدیھ المیول األولى

الجنسیة المثلیة ومع التقدم في السن 
الجنس اآلخر فقد یتعلق إلىیمیل 

كان ممكنا لھ بفتاة في مثل سنھ إذا
ویحقق معھا رغباتھ الجنسیة 

العذریة في ھذه المرحلة .
مظاھر النمو الدیني واألخالقي لدى المراھق في ھذه المرحلة .جدول ....... یبین أھم 

مظــاھر النـــموالمرحلة

:المراھقة األولى

سنة 14إلى 12من

األخالقيالدیني

یستمر المراھق في نموه الدیني حیث 
یعزز قیمھ الدینیة عن طریق التربیة 

الدینیة التي یكتسبھا بخاصة في المدرسة 
حیث أنھا تعمل على غرس القیم الدینیة 

في المراھق والتي تجعلھ یؤمن باهللا 
ومالئكتھ وكتبھ ورسلھ والقدر خیره 

وشره والیوم اآلخر وترى المراھق في 
وجھا في ھذه المرحلة ھذه المرحلة مت

متوجھا إلى عبادة اهللا واالبتعاد بالقدر 
الممكن عن ارتكاب المعاصي كما 

یتجنب الحرام وفعل الشر . 

األخالقيیستمر المراھق في نموه 
محافظا على المعتقدات األخالقیة 

والجمالیة التي تعلمھا واكتسبھا في 
السنوات الماضیة وعموما مع التقدم في 

المراھق أخالقیا حیث السن یتھذب
یتكیف ویتوافق مع أخالقیات وقیم 
ومعاییر المجتمع غیر انھ قد یتأثر 

بقرناء السوء أو بسلوك الصحبة 
الشریرة وھو األمر الذي قد یؤدي بھ 
إلى االنحراف عن التعالیم األخالقیة 

التي اكتسبھا .
(51)

:المراھقة الثانیة/2

سنة من العمر ، وفیھا یشعر 17إلى14بالمراھقة الوسطى ، وھي تبدأ من سن أیضاوتعرف 
المراھق بالنضج الجسمي وباالستقالل الذاتي نسبیا ، كما تتضح لھ كل المظاھر الممیزة والخاصة بمرحلة 

المراھقة الوسطى ، لذلك نراه یھتم اھتماما كبیرا بنموه الجسمي .
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مظاھر النمو الجسمي والفیزیولوجي في ھذه المرحلة والجدول ........ یبین أھم

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثانیة

سنة 17الى 14من

الفیزیولوجيالجسمي
في ھذه المرحلة یتباطأ النمو الجسمي 
، غیر انھ یزداد المراھق في الطول 

وفي الوزن زیادة ملحوظة وھو 
األمر الذي یجعلھ یھتم بمظھره 

الجسمي وبقوة عضالتھ وبصحتھ 
وبقوة عضالتھ وبصحتھ الجسدیة 

في ھذه الفترة یتواصل النمو الفیزیولوجي 
للفرد المراھق لیصل فیما بعد إلى النضج

التام فیرتفع معدل ضغط الدم بالتدرج 
وتنخفض معھ نبضات القلب وتتضاءل 

8ساعات النمو حیث تصل الى معدل 
ساعات .

جدول رقم ........ یبین أھم مظاھر النمو العقلي واالنفعالي لدى المراھق في ھذه المرحلة .

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثانیة

سنة 17الى14من

االنفعاليالعقلي
یكتمل في ھذه المرحلة نمو الذكاء، 

وتنمو بصفة تامة القدرات العقلیة 
بخاصة المیكانیكیة واللفظیة 

والعملیات العقلیة العلیا واإلدراك
منھا االبتكار والتذكر والتفكیر 

المجرد ..

یؤثر النمو االنفعالي في شخصیة المراھق 
التحكم األحوالیستطیع في اغلب بحیث ال

فیھا وال في مظاھرھا الخارجیة لحالتھ 
االنفعالیة فھي تبقى قویة بأشكالھا العنیفة 

والحماسیة كما تنمو لدیھ العواطف ومشاعر 
مشاعر الغضب أیضاالحب التي تقابلھا 

والعصبیة والتناقص الوجداني وكذا تقلب 
المزاج .

سي لدى المراھق في ھذه المرحلة .جدول ...... یبین اھم مظاھر النمو االجتماعي والجن

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثانیة

سنة 17الى 14من

الجنسياالجتماعي
إلىیتجھ المراھق في ھذه المرحلة 

اختیار األصدقاء برغبة االنضمام 
بخاصة أولئك أقرانھجماعة من إلى

الذین یشبعون حاجاتھ النفسیة 
واالجتماعیة ، ثم بعدھا تظھر لدیھ 
المسؤولیة االجتماعیة التي یحاول 

فھم وإدراك المشاكل أثرھاعن 
االجتماعیة واالقتصادیة وحتى 

األصدقاءالسیاسیة ومناقشتھا مع 
كالمھم یكثر في اغلب أنغیر 

حول المدرسة والدراسة األحیان
واألفالمة والموسیقى والریاض

والحیاة العاطفیة ..

تتواصل التغیرات الجنسیة في النمو حتى 
نضجھا التام كما تزداد شدة إلىتصل 

االنفعاالت الجنسیة استجابة للمثیرات 
الجنسیة ، وھنا یمر المراھق بمرحلة 

مرحلة إلىانتقال من الجنسیة المثلیة 
الجنسیة الغیریة حیث یمیل ویھتم كل 

جنس باآلخر .

(52)
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لدى المراھق في ھذه المرحلة واألخالقيمظاھر النمو الدیني أھمجدول ... یبین 

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثانیة

سنة 17إلى14من

األخالقيالدیني 
نالحظ في ھذه المرحلة النمو الدیني 

الذي قد یكون تاما وكامال حیث 
یصبح الدین لدى المراھق كبعد من 

یتناول بالتقریب إذشخصیتھ ، أبعاد
جل جوانب حیاتھ االجتماعیة 

والثقافیة ...كما یسوده روح التأمل 
التدبر والنشاط الدیني العملي والذي 

یتمثل بصفة خاصة في العبادة ..

ل انھ في مرحلة المراھقة الوسطى یقا
یكون المراھق قد اكتسب المعاییر والقیم 

مثل التسامح والصدق والتعاون األخالقیة
والحب .. وكلما تقدم في السن كلما زادت 
ھذه المعاییر والقیم عمقا في نموھا لدیھ ثم 
تحدد السنوات الالحقة شخصیة المراھق 

اھقة ، كما سنرى في مرحلة المراألخالقیة
الثالثة .

:المراھقة الثالثة/ 3

سنة من 22–21سن إلى17بالمراھقة المتأخرة ، وھي تبدأ من سن أیضاوتسمى 
العمر ،وقد تعتبر ھذه المرحلة في بعض المجتمعات مرحلة الشباب ،التي یلتحق فیھا 

بالجامعة ( التعلیم العالي ) وبعدھا یتخذون القرار النھائي لحیاتھم –لیس كلھم –المراھقون 
قرار مواصلة خذتالمھنیة ثم الزواج ، ومنھم من یالحیاةإلىیتخذون قرار التوجھ إنھمأي، 

الدراسات العلیا ، ومنھم من یغترب .

یتحصل على شھادة الباكالوریا عددا كبیرا من المراھقین الأنوالجدیر بالذكر ھو 
التي تسمح لھم بمواصلة التعلیم العالي ، فھذه الفئة قد یتوجھ صنف منھا الى الحیاة العملیة 

یلتحق بمركز التكوین المھني ،وھناك من ینحرف ...واألخر

بالنسبة للنمو ففي ھذه المرحلة یكتمل نموه بصفة عامة ویزداد صحة وقوة بدنیة ، أما
مظاھر النمو الجسمي والفیزیولوجي لدى المراھق في ھذه أھموالجدول رقم ....... یبین 

المرحلة .

جي لدى المراھق في ھذه المرحلة .مي والفیزیولومظاھر النمو الجسأھمجدول ....... یبین 

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثالثة 

سنة 21الى 17من

الفیزیولوجيالجسمي
مراھق زیادة خفیفة وتكتمل یزداد طول ال

الدائمة ومع نھایة ھذه المرحلة یتم األسنان
النضج الجسمي نھائیا 

یكتمل في ھذه المرحلة نضج وتكامل 
الوظائف الفیزیولوجیة كما یتم نضج 

الخصائص الجنسیة الثانویة 
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مظاھر النمو العقلي واالنفعالي لدى المراھق  في ھذه المرحلة أھمجدول رقم ...... یبین 

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثالثة 

سنة 21الى 17من

االنفعالي العقلي
قمة إلىفي ھذه المرحلة یصل الذكاء 

النضج حیث یكتسب المراھق المھارات 
العقلیة ویدرك المفاھیم التي یستخدمھا 

في المناقشة مع اآلخرین وینمو لدیھ 
التفكیر المجرد والمنطقي واالبتكاري 

كما یتمكن من فھم وحل المسائل المعقدة 

ینضج المراھق في ھذه المرحلة 
حیث یتوجھ سلوكھ نحو الثبات انفعالیا

االنفعالي وھو بذلك یحقق القدرة على 
الواقعیة في المشاركة االنفعالیة وزیادة

تقدیم مشاعر بفھم مشاكل اآلخرین 
الرحمة والحب وقد یحدث العكس وھذا 

إلىما یؤكد على وصول المراھق 
النضج االنفعالي 

مظاھر النمو االجتماعي والجنسي لدى المراھق في ھذه المرحلة أھمجدول رقم .... یبین 

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثالثة 

سنة 21إلى17من

الجنسياالجتماعي
في ھذه المرحلة تنمو قدرة المراھق على 

التصرف في المواقف االجتماعیة 
ووجوه األسماءالمختلفة وتذكر 

والقدرة على المشاركة األشخاص
االجتماعیة وعقد صالت اجتماعیة ویبدأ 

المراھق مع نھایة ھذه المرحلة في 
األسرةالتوجھ نحو االستقالل التام عن 

والتحرر من سلطتھا واالعتماد على 
الخاصة لیتحمل بعد ذلك أمورهنفسھ في 

المسؤولیة االجتماعیة  

یتم في ھذه المرحلة النضج الجنسي اي 
التناسلیة تكون قد نضجت األعضاءإن

بصفة نھائیة مما یأھل المراھق على 
القدرة على التناسل ویشعر المراھق 

بھذا النضج في الزواج لیشبع حاجاتھ 
. أسرةالجنسیة والعاطفیة وبناء 
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مظاھر النمو الدیني واألخالقي لدى المراھق في ھذه المرحلة .أھمجدول رقم .... یبین 

مظـاھر النــموالمرحلة

:المراھقة الثالثة 

سنة 21إلى17من

األخالقيالدیني
قد تنمو العقیدة الدینیة لدى المراھق 

عملیة التنشئة الدینیة التي إلىاستنادا 
تلقاھا في البیت والحتكاكھ بالصحبة 

ذات العقیدة المتینة كما یتضح في ھذه 
الفترة اثر تعالیم الدین في نمو شخصیة 

المراھق حیث یتحمس للدین وللعبادة 
كلما شعر بالذنب لیتجنب تأنیب الضمیر 

والخالص من العقاب المعنوي 

حلة في یزداد المراھق في ھذه المر
مع األخالقیةاكتساب المعاییر والقیم 

اتساع محیطھ االجتماعي كما یتمكن 
في األخالقیةمن تمییز وتعمیم المفاھیم 

مواقفھ االجتماعیة المختلفة فتعدد لدیھ 
معاییر وقیم السلوك األخالقي ویعمل 
بھا في مواقف معینة وقد ال یعمل بھا 

قد یصدر ألنھذلك أخرىفي مواقف 
التي األخالقیةیتنافى والقیم سلوكا

اكتسبھا لكنھ یجد لھا المبررات التي 
تخفف من شعوره بالذنب وارتكاب 

الخطأ. 
(53)

من خالل ھذا الفصل نتوصل إلى أن االغتصاب یرتكز على أنھ عالقة : خالصة الفصل
عنف جنسیة مرغمة أو دون رضا المرأة وباألخص المراھقة ویمكننا أن نستنتج أنھ جریمة

ترتكب ضد المرأة وتمارس إما باستخدام القوة المادیة أو عن طریق التھدید أو الحیلة فھو 
سلوك عنیف یؤثر على الحالة النفسیة والجسدیة للمرأة ویولد لدیھا عدة أمراض ویخلق 

الرعب والخوف لدیھا والذي یسبب لھا صدمة تحول دون مواصلة حیاتھا بالشكل الطبیعي 
.والمعتاد
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:الدراسة االستطالعیة

إجراء دراسة للقیام بأي بحث و لتحدید المنھج المتبع في الدراسة البد من الباحث من 
الوصول إلیھ من خالل ھذه ى تحدید أبعاد بحثھ والھدف المراداستطالعیة التي تساعده عل

الدراسة.

رعیة ) یقوم فیھا الباحث فت فالدراسة االستطالعیة ھي "دراسة فرعیة أو (دراسا
كشافیة تمھیدیة  قبل أن ینخرط في بحثھ األساسي .حتى یطمئن على صالحیة تبمحاوالت اس

)1خطیة وأدواتھ و مالئمة الظروف للبحث األساسي الذي ینوي القیام بھ "(

حیث واجھتنا في دراستنا االستطالعیة العدید من العقبات  والصعوبات في البحث عن 
بمستشفى حكیم سعدان و مستشفى العالیة(مصلحة الوالدة) فلم لمغتصبة ومروراالحاالت ا

ن بالحكیم سعدان بالتوجھ إلى مركز اإلدمان و بعد نجد أي حالة فوجھونا بعض األخصائیی
صة موضوعنا زیارتنا لھ كان االستقبال جید من طرف العمال واألخصائیة فقدمنا لھا خال

فأكدت لنا على وجود الحاالت ھنا بعضھم جاء من اجل إدمانھم الذي نحن بعدد دراستھ
من اجل التوجھ واإلرشاد على مخدرات ألنھا كانت نتیجة الغتصابھن و بعض األخر جاء

لحالتھن والحصول  على شھادة طبیة فحددت مع األخصائیة مواعید من اجل االلتقاء بھاتھ 
الوضعیات المجردة  لمعرفة الحاالت المغتصبة و إجراء مقابلة معھن وتطبیق اختبار 

األسالیب التي یستخدمنھا لمواجھة الصدمة النفسیة 

المنھج:

علمیة ومقبولة یجب أن تقوم على منھج علمي مناسب ونجد الظواھر حتى تكون الدراسة 
اإلنسانیة و بخاصة النفسیة تعددت فیھا المنھاج و الطرق العلمیة حسب طبیعة الدراسة أو 

اإلشكال المطروح و كان اعتمادنا في ھذا البحث على المنھج اإلكلینیكي الذي یعتبر من بین 
ي و ھو طریقة من طرق التحلیل و التفسیر بشكل علمي المناھج المتبعة في المجال النفس

إلى أغراض محددة وكان غرضنا ھو الوصول إلى تشخیص بناءا ومنظم من اجل الوصول
على تحلیل وتفسیر النتائج التي سنتوصل إلیھا على  ضوء الفرضیات التي ارتكزنا علیھا 

ول إلى القوانین والمبادئ العامة منذ بدایة البحث والمنھج اإلكلینیكي ال یرمي فقط إلى الوص
ألسباب وعوامل سلوكھسیتھدف إلى دراسة الفرد وإرجاعالتي تحكم سلوك اإلنسان وإنما

)1مؤشرة فیھ (

والمنھج اإلكلینیكي یعني بالتركیز على الحاالت الفردیة التي تمثل الظاھرة المراد دراستھا 
لمختلفة والتي تمكن من دراسة الحالة أو حیث یقوم الباحث باستخدام أدوات البحث النفسي ا

المبحوث دراسة شاملة ومتعمقة حتى تصل بھ إلى فھم العوامل العمیقة في شخصیة 
)2المبحوث (
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:نذكر من خصائص ھذا المنھج 

أعماق النفس البشریة وكشف خبایاھا ومكوناتھا وذلك یصعب قدرتھ على الوصول الال-
على غیر من المناھج تحقیقھ

قدرتھ على إعطاء صورة شاملة و متكاملة على الشخصیة وجوانب قوتھا و مواطن -
ضعفھا

)3یعتمد على أدوات للحصول على الموضوعیة الكاملة (-

:األدوات المستخدمة  

لقد تم استخدام المالحظة البسیطة والمقابلة االكلینیكة نصف موجھة مع الحاالت 

ن على أن أداة المالحظة ھي أھم أداة من األدوات یجمع الباحثون و والمھتموالمالحظة 
الرئیسیة التي تستخدم في البحث العلمي , ومصدرا أساسیا للحصول على البیانات 

والمعلومات الالزمة لموضوع الدراسة , وتعتمد أساسیا على حواس الباحث وقدرتھ الفائقة 
على ترجمة ما الحظھ وتلمسھ إلى عبارات ذات معاني ودالالت 

وتعرف المقابلة على أنھا  من أھم أدوات  البحث العلمي المقابلة االكلینكیة نصف الموجھة
والتي یعتمد علیھا أما الباحث أو األخصائي االكلینكي في دراسة أو في مجال التشخیصي و 

)4العالج (

وقد عرفھا ألیس روس على أنھا عبارة عن عالقة دینامیة وتبادل لفظي بین شخصین أو 
ر الشخص األول ھو أخصائي في التوجیھ واإلرشاد أو التشخیص .ثم الشخص أو أكث

)5األشخاص الذین یتوقعون مساعدة فنیة محورھا األمانة وبناء العالقة ناجحة (

حیث اعتمدنا في ھذه الدراسة على المقابلة تصف موجھة حیث تعرف بأنھا أداة لجمع 
لكنھا تتضمن في نفس  الوقت حریة التعبیر المعلومات وفق أسئلة تتضمن توجیھ المقابلة

)6لدى الحالة (

وقد اخترنا ھذا النوع من المقابالت كونھا تسمح لنا بتحدید مجرى الحدیث والتحكم في 
توجیھ األسئلة لھاتھ المراھقة كذلك تساعدنا في الحصول على المعلومات الضروریة .

ن :حیث أوردنا العدید من األسئلة تحت محورین أساسی

المحور األول : االنفعال 

المحور الثاني: التجنب
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:االختبار

Inventair de coping pour situationللوضعیات المرھقة cissتم استخدام االختبار 
stresants

ھذا االختبار إلى معرفة ردود األفعال إزاء المواقف المجھدة أي كیف یكون رد فعل یرمي
المفحوص في حاالت اإلجھاد ھل ینفعل أو یتجنب أو ماذا یفعل حیث یتناسب ھذا االختبار 

ما یسحون بھ ب ھاومع طبیعة موضوعنا. لذلك یطلب من المفحوص تحدید ما یقومون 
وضعیات صعبة أو مراحل إرھاق مھمة وذلك باإلجابة على عادة عندما یجدون أنفسھم في

) 7عبارة عن طریق وضع عالمة في الخانة التي تتناسب نمط رد الفعل للمفحوص.(48

:ـ التعلیمة1
قد یجد الفرد نفسھ في وضعیات معیشیة مختلفة یكون أثرھا شدید، حیث یرى أنھا مرھقة. 

.مأزق و تتطلب منھ قوى ألجل مجابھتھاإنھا عبارة عن حوادث أو وضعیات تضعھ في 
ھناك طرق عدیدة تسمح لھ مواجھة الوضعیات المرھقة، لذلك یطلب منك تحدید ما تقوم بھ 

.عادة أو تحس بھ عندما تجد نفسك تعیش وضعیات صعبة أو مراحل إرھاق مھنة
رد فعل أجب على كل عبارة من العبارات التالیة برسم دائرة حول الرقم الذي یناسب نمط

.العمیل
:علما أن طریقة اإلجابة عبارة عن سلم مكون من

) تسمح لك بتحدید 4’3’2) : مرورا بإجابات وسطیة (5لیس على اإلطالق إلى كثیرا ((1)
.الدرجة التي تناسبك

:تقدیم السلم/2
لیس على اإلطالق كثیرا:في الوضعیات المرھقة یكون میلي عادة إلى

01 02 03 04 05
.حسن تنظیم وقتيـ 1
.ـ االھتمام بالمشكل ألرى كیف یمكن حلھ2
.ـ إعادة التفكیر في أوقات جمیلة قضیتھا3
.ـ محاولة التواجد مع أناس آخرین4
.ـ لوم نفسي على تضییع الوقت5
.ـ فعل ما أضنھ مجدیا6
.ـ االرتباك من جراء مشاكلي7
.ـ لوم نفسي على تواجدي مع أناس آخرین8
.بقضاء حوائجيـ القیام 9

.ـ تحدید أولویاتي10
.ـ محاولة النوم11
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.ـ تناول األكالت التي أشتھیھا12
.ـ اإلحساس بقلق ألني لم أستطع تجاوز الوضعیة13
.ـأن أصبح في وضع حرج، أو منقبض14
.ـ التفكیر في الطریقة التي عالجت بھا مشاكل مشابھة15

.ھذاليیحصلأنالواقعمنلیسأنھلنفسيالقولـ16
.الناسأمامانفعاليوالمفرطةحساسیتيعلىنفسيلومـ17
.ماوجبةلتناولمطعمإلىالذھابـ18
.عنداأكثرأصبحأنـ19
.ماشيءشراءـ20
.إتباعھاثمماطریقةتحدیدـ21
.سأفعلمامعرفتيلعدمنفسيلومـ22
.األصدقاءعندحفلةأوسھرةإلىالذھابـ23
.الوضعیةتحلیلفينفسيأجھدأنـ24
.أفعلماأجدوالمشدوداأكونأنـ25
أفعال تكیفیة دون تحدید اجلھامباشرةـ26
.أخطائياستخالصوحدثفیماالتفكیرـ27
.بھأحسماأوحدثماتغییرعلىالقدرةتمنيـ28
.صدیقزیارةـ29
.سأفعلماإزاءالقلقـ30
.صدیقمعوقتقضاءـ31
.نزھةفيالذھابـ32
.الیومبعدأبدایحدثلنھذاأنلنفسيالقولـ33
.العامتكیفيعدمونقصيعنالحدیثتكرارـ34
.نصائحھأحبذشخصمعالحدیثـ35
.شيءأيفعلقبلالمشكلتحلیلـ36
.بصدیقھاتفیاـاالتصال37
.الغضبـ38
).حساباتي(أولویاتيضبطـ39
.فیلممشاھدةـ40
.جیداالوضعیةمراقبةـ41
.األمورلسیرإضافيمجھودفعلـ42
.للمشكلالمختلفةالحلولمنمجموعةوضعـ43
.الوضعیةكاملتفاديبالتاليالتفكیرلتفاديطریقةإیجادـ44
.اآلخرینفيغلیليإفشاءـ45
.فعلھبوسعيماإلظھارالوضعیةمنالفرصةانتھازـ46
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.أحسنوضعیةعلىللسیطرةاألمورتنظیممحاولةـ47
.التلفازمشاھدةـ48
:السلممحاور/ 

:المھنةوالعملمحور
01،02،10،15،21،24،26،27،36،39،41،42،43،46،47.

:االنفعالمحور
05،07،08،13،14،16،17،19،22،25،28،30،33،34،38،45.

:التجنبمحور
03،04،09،11،12،18،20،23،29،31،32،35،37،40،44،48.

:والحیرةالشرودمحور
09،11،12،18،20،40،44،48.

محور اللھو االجتماعي

04،29،31،35،37.
كلعنالمقترحةلإلجاباتالتنقیطیتمثمالمحاوربعددجدولفيطیاتعالمھذهترتب
علىالتعلیقیتمو" باألرقامالنتیجة"محوركلنتائجنجمعاألخیروفي" مالحظة"عبارة

.المستخدمةاإلستراتیجیةھيمحورلكلتمنحالتيالدرجةوإلیھاالمتوصلالمعطیات

جدول التنقیط 

المحاور
البند

عمل أو 
مھمة

شرود و تجنبانفعال
حیرة

لھو 
اجتماعي

الخیارات

1+54321
2+54321
3+54321
4++54321
5+54321
6+54321
7+54321
8+54321
9++54321

10+54321
11++54321
12++54321
13+54321
14+54321
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15+54321
16+54321
17+54321
18++54321
19+54321
20++54321
21+54321
22+54321
23+54321
24+54321
25+54321
26+54321
27+54321
28+54321
29++54321
30+54321
31++54321
32+54321
33+54321
34+54321
35++54321
36+54321
37++54321
38+54321
39+54321
40++54321
41+54321
42+54321
43+
44++54321
45+54321
46+54321
47+54321
48++54321

54321المجموع
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عینة الدراسة : 

اختیاري للعینة بطریقة مباشرة وعمدیة (قصدیة) بناءا على مواصفات العینة وفقا كان 
سنة)  21- 11لمتطلبات دراستي من خالل تحدیدي لفترة المراھقة التي تتراوح بین ( 

سنة إلى 17المراھقات المغتصبات التي تترواح أعمارھن بین واخترت في دراستي ھذه
سنة وھم أربع حاالت فقط :18

ذو مستوى اقتصادي جید لدیھا  تدرس مستوى أولى متوسط سنة 18فطیمة :الحالة األولى
ذكور وھي البنت الوحیدة بینھم3

2سنة تدرس أولى ثانوي ذو مستوى اقتصادي متوسط لدیھا 18سلمى :الحالة الثانیة
ذكور اخوة و اخت واحدة

3ضعیف لدیھا اقتصادي مستوى أولى جامعي ذوسنة تدرس18أمینة الحالة الثالثة:
بنات2اخوة ذكور و 

2متوسط ذو مستوى اقتصادي متوسط لدیھا 3مستوى سنة 17أمیرة الحالة الرابعة:
اخوة ذكور وھي البنت الوحیدة بینھم
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قائمة ھوامش الفصل الرابع:

النھضة العربیة ,بیروت, , دار معجم علم النفس والتحلیل النفسيفرج عبد القادر طھ, _1
194ص’ 1ط

’ بیروت ’ , ب س , دار العلم للمالیین علم النفس العیاديعطوف محمود یاسین ,_2
117لبنان, ص

, دار قباء , القاھرة, مصر , اصول علم النفس الحدیثفرج عبد القادرطھ واخرون ,_3
9, ص2000

, دار وائل للنشر , لتطبیقي للباحثینالبحث العلمي الدلیل امحمد عبد الفتاح الصیرفي, _4
168, ص2002, 1عمان, األردن , ط

, دار الفكر للنشر علم النفس العیادي المرضي لألطفال والراشدینزینب محمود شقیر, _5
75,ص2002, 1, األردن, ط

, دار االختبارات والمقاییس في العلوم االنسانیةصالح احمد مراد وأمین سلیماني, -6
30, ص2002الحدیث للنشر , القاھرة, الكتاب
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الفصل الخامس : 

الحالة األولى
تقدیم الحالة األولى

ملخص المقابلة
تحلیل الحالة األولى 

تحلیل االختبار
تحلیل العام للحالة األولى 

الحالة الثانیة
تقدیم الحالة الثانیة

ملخص المقابلة
تحلیل الحالة الثانیة

تحلیل االختبار
تحلیل العام للحالة الثانیة

الحالة الثالثة
تقدیم الحالة الثالثة

المقابلةملخص
تحلیل الحالة الثالثة

للحالة الثالثةcissتحلیل اختبار 
تحلیل العام للحالة الثالثة

الحالة الرابعة
تقدیم الحالة الرابعة

ملخص المقابلة 
تحلیل الحالة الرابعة

للحالة الرابعةcissتحلیل ااختبار 
تحلیل العام للحالة الرابعة
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:تقدیم الحالة األولى

فطیمة:االسم
سنة 18:السن

الثانیة ثانوي  :المستوى التعلیمي
جید :المستوى االقتصادي

:التاریخ االجتماعي لالسرة
متزوجینوضعیة االباء: 

معلومات عن االب :
53السن: 

: تعلیم االساسي المستوى التعلیمي
: في مؤسسة سونالغازالمھنة سائق

معلومات عن االم :
51: السن

:امیة   مستوى التعلیمي 
: ماكثة في البیت المھنة

معلومات عن االخوة :
3: ذكور
1:اناث

4:ترتیب في االسرة
2012اوت 15تاریخ االغتصاب 

ملخص المقابلة:
إخوة 183فطیمة تبلغ من العمر 

أوتأسرة
أن

لما  أیام10او 5منازل صدیقاتھا لمدة إلىفكان ھروبھا یكون األمشجاراتھا الیومیة مع  و ك
إلیھفأصبحت تخاف الرجوع إخوتھامنزلھا بعد ھذه المدة یضربھا إلىترجع  

أبوكأنكانت في منزل صدیقتھا فالتقى بھا جارھم وقال لھا األیام
إلىأخذھاو 

عرفت  أحست
بالقصةوأخبرتھمللمستشفى ثم اتصلت بعائلة فطیمة وأخذتھاواتصلت بأختھ فجاءتھا 

:األولىتحلیل الحالة 

لرجوع من خالل  لمقابلة إلى ا أننجد  ا
دي مثل   إنسانجارھم التي كانت ثقتھا بھ كبیرة وكانت تراه  األكبر عا

الحادثة قبل وقوع أمھاكانت على خالف شدید مع ألنھاونتیجة 
تھرب من منزلھاو كانت
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لجأ  من عشرة أكثربسبب خالفاتھا الدائمة مع والدتھا فتكون مدة ھروبھا   منزل  إلى فت
آالمھاصدیقتھا للتخفیف من 

أناآلن
أفراد أصبحواالناس 

بعد    ال  نفع ة اال
عملیة االغتصاب النھا كثیرة الھروب من مشكلتھا وال تحب مواجھتھا.

أب"كما في قولھاأبداشدیدة اللوم لھا و لم تسامحھا 
ماما لدرك ماشي مسامحتني

"صرالي

اوھذ
أصبحت " كما في قولھا اآلخرینأمامنفسھا عند انفعالھا  ادا مع   أكثر و عن

و تكون صورة الذات لدیھا ایجابیة في قولھاأمامھمحتى ال تظھر ضعفھا أكملھمالناس 
دث 

أمامھا
أن

ابنتھا ة تقدیم مساعدة لھا لكن ال تضعف و كأن شیئا لم یحدث  

ىباألحرھ الصدمة او ھتولم تواجھ
اآلنوالى حد أمامھاذكر موضوع أو

أناسو تحب اكثر تواجد مع 
تي"میعرفونیش باه مایعرفوش بقصنحب نكون معاھم

تجنب   تفضل  ابق و الس
أحیاناتبتعد عن المجتمع 

.یشاركھا مشكلتھا حیث انھا تفكیرھا بالھرب كان كثیر الحدوث وخاصة بعد الحادثة
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للحالة األولى:CISSیوضح نتائج اختبار1الجدول رقم 

المحاور
البند

عمل أو 
مھمة

شرود و تجنبانفعال
حیرة

لھو 
اجتماعي

الخیارات

1154321
2354321
3354321
44454321
5154321
6454321
7454321
8354321
93354321

10354321
114454321
123354321
13454321
14254321
15454321
16454321
17354321
185554321
19454321
204454321
21454321
22454321
23454321
24354321
25254321
26354321
27254321
28454321
294454321
30354321
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314454321
32554321
33454321
34454321
354454321
36454321
371154321
38554321
39454321
405554321
41354321
42354321
43354321
443354321
45554321
46454321
47254321
485554321

5056623217المجموع

:األولىتحلیل االختبار مع الحالة 

أفعالھاسنة نالحظ ردود 18لدینا حالة عمرھا 
تترجم مجموع النقاط الواردة كالتالي :

إلىن 62
.في الوضعیة أكثرللسیطرة على نفسھا والتعلیل من انفعاالتھا والتحكم 

ن 56
وتجد فیھ السبیل المناسبة لمواجھة الصدمة النفسیة.

ن 50
وتلجأ الحالة للتجنب والعمل بدرجة متقاربة لمقاومة الوضعیة المرھقة.

بكة  شرودن -32 أمام مرت
.یة الوضعأوةذه المشكلھحل لإلیجادفتشرد للحظات وتكون حائرة أمام كیفیة التفكیر 
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أنآخرن 17
.اإلجھاد

بالتجنب اما اخر أسلوب تقوم بھ أمام ھاتھ الوضعیة فھو اللھو االجتماعي.

:األولىتحلیل العام للحالة 

المنزل لعدم  توافقھا مع أمھا عكس والدھا التي كانت شدیدة االرتباط بھ.

فاألثر الصدمي لجریمة االغتصاب طغى على نفسیتھا وافقدھا  االستمتا

للھرب منھم

المجرم بالذات حیث ساندھا نفسیا أبوھا فقط أما الباقي فقد كان ضدھا 

tranqwlizer rohoponolالمخدر ھو

ویمتاز ھذا العقار
ینسى الشخص كل ما حدث لھ أثناء االغتصاب.

وأما أسلوبھا الثاني في مواجھة الصدمة النفسیة  ھو االنفعال كما بینت من خالل مقابلة وجود كثیر القلق 
ذكیرھا بما جرى لھا حیث أن القلق یزید أكثر كلما تذكرت أن مغتصبھا شخص قریب جراء سماعھا أو ت

المناسب في مواجھة الصدمة النفسیة باالنفعال
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تقدیم الحالة الثانیة :

سلمىاالسم:
سنة18:السن

اولى ثانوي  المستوى التعلیمي: 
المستوى االقتصادي: الباس بھ

التاریخ االجتماعي لالسرة:
متزوجینوضعیة االباء: 

معلومات عن االب :
سنة  61السن: 

االساسي 9: المستوى التعلیمي
: خضارالمھنة

معلومات عن االم :
51: السن

اساسي  9:مستوى التعلیمي 
: ماكثة في البیت المھنة

معلومات عن االخوة :
2: ذكور
2:اناث

3ترتیب في االسرة: 
2012اكتوبر 12تاریخ االغتصاب: 

ملخص المقابلة مع الحالة الثانیة:

اخت   2سنة تدرس سنة اولى ثانوي تعیش حیاة عادیة مع والدیھا ولدیھا 18سلمى  ذكور  و
واحدة و لھا عالقة جیدة مع زوجة احد اخویھا ذو مستوى اقتصادي متوسط  

اشخاص غرباء 3في احد االیام كانت في طریق العودة الى منزل حیث واجھت في طریقھا 
ینزلون من شاحنة كبیرة الحجم لم یسب

لتلك العملیة قاموا برمیھا امام اكمالیة الذك

حفاظا على شرفھم وتفادیا لكالم الناس

تحلیل المقابلة للحالة الثانیة:

لعدم مساندة والدیھا لھا و خاصة امھا كما قالت 
ول انا لي درتھا بایدي وراھم یحوسوا على اللي دار ھذا الشيء"تعیط  تق
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متفرطیش في قرایتك ومتخلطیش كل حاجة في بالصتھا"

لكي ال    الشرطة 

رالي نغلق باب تاع بیتي ونقعد نبكي"نتفكر برك وش ص

یزید اكثر كلما تذكرت ان عذریتھا مستحیلة الرجوع مھما فعلت وذلك في قولھا

ة نتاعي"
تفریغ المكبوتات جراء ھاتھ الصدمة التي ولدت لھا اثر نفسي واضح

لكن تحب التواجد مع واجھ فیھ وماذا بیا نبعد على كل شئ یتعلق بھ""ماعندي واش نقولھا
بعض الناس ولیس كلھم وھذا نظرا لما یتصوره

"اني طفلة خامجة ومانصلحش

"ھك خیر مش ناقصة باه نزید نتقلق بسبتھم كي یفكروني"قولھا

ع
.وعدم تفكیرھا في الموضوع نھائیاامیتھا الوحیدة في االخیر ان تتغیر نظرة االخرین لھا
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للحالة الثانیة :CISSیوضح نتائج اختبار 2الجدول رقم 

المحاور
البند

عمل أو 
مھمة

شرود و تجنبانفعال
حیرة

لھو 
اجتماعي

الخیارات

1354321
2254321
3554321
43354321
5554321
6254321
7554321
8554321
95554321

10254321
112254321
123354321
13554321
14454321
15254321
16554321
17454321
181154321
19154321
205554321
21354321
22554321
23554321
24154321
25454321
26154321
27254321
28554321
295554321
30454321
314454321
32454321
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33554321
34554321
355554321
36254321
375554321
38554321
39254321
405554321
41154321
42254321
43154321
443354321
45554321
46254321
47254321
485554321

3072652922المجموع

تحلیل األختبار الحالة الثانیة  :

18تبلغ المفحوصة من العمر 
بالدرجات التالیة :

سیطرة الطابع االنفعالي على شخصیة الحالة ن72

ن65
ضغوطات نفسیة مسببة للقلق وتوتر  

عمل ومھمة فالمفحوصة تداوي وضعیاتھا االجھادیة بواسطة الشروع في عمل ما ن30

ب ن29
االحیان حائرة اما مثل ھذه الوضعیات 

ن22
لمقاومة االجھاد
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و ادنى درجة تحصلنا علیھا واللھو االجتماعينقاطھ اكبر اما اخر اسلوب تستعملھ والذي ھ

التحلیل العام للحالة الثانیة :

حیث تحس بأن شیئا بداخلھا

الرجال مما جعل المفحوصة تتجنب االخرین وتفقد الثقة بھم وبمن یحیطون من حولھا .

المشكلة وتجنب االم البنتھا بعد الحادثة.

CISSومن خالل االختبار 
أسلوب تستخدمھ من أجل مواجھة ھذه الصدمة النفسیة الناتجة عن االغتصاب الذي ھو 

سماعھا أو تذكیرھا بما جرى لھا .

قلق وتجنب لبعض الناس والھروب وتفادي المشكلة.
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بیانات اساسي عن الحالة:

امینةاالسم:
سنة 18:السن

جامعي1المستوى التعلیمي: 
ضعیفالمستوى االقتصادي: 

التاریخ االجتماعي لالسرة:
متزوجینوضعیة االباء: 

معلومات عن االب :
58السن:

ابتدائي: المستوى التعلیمي
:متقاعدالمھنة 

معلومات عن االم :
50: السن

بتدائي:االتعلیمي مستوى 
خیاطة: المھنة

معلومات عن االخوة :
3: ذكور
3:اناث

3ترتیب في االسرة: 
:تاریخ االغتصاب

:ملخص المقابلة مع الحالة الثالثة

رس سنة  18 د ت 3سنة 

األاحد 
لعدم قبولھا بھ نظرا إلى أن مستواھا ا

علیھم بالما
.ة في المحكمة وتعدل بین الناس لكي ال یأخذ أحدا حق األخریومن اجل أن تصبح قاض

تحلیل المقابلة للحالة الثالثة :

االقتصادي ضعی
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انتھز  الفرصة ابن عمھا المحامي وحدتھا في البیت وانتقم منھا واغتصبھا  بالقوة لعدم قبول 
.زواجھا منھ

حیث أن ا

.المستطاع

فالمف
االقتصادیة التي تعیشھا وھذا راجع لقولھا"الال ما لمتش روحي بصح لمت الفقر وحالتو"

18

.ثقتھا بأحد وخاصة الرجال

ولم یعرف أحدا

.لنفسھا اشد انتقام ولكن بالعدل فقط وھذا دلیل على تفكیرھا العالي

.أبدا باالنسحاب من الدراسة با العكس التمسك فیھا اكثر بعد ماجرى لھا

الیجابي من ناحیة المستقبل.ضیة كیما قتلك ونزوج بلي نحبو" وھذا دلیل على إشراقھا اقا
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:لثةللحالة الثاCISSیوضح نتائج اختبار 3الجدول رقم 

المحاور
البند

عمل أو 
مھمة

شرود و تجنبانفعال
حیرة

لھو 
اجتماعي

الخیارات

1254321
2254321
3354321
41154321
5154321
6254321
7554321
8354321
93354321

10+54321
113354321
123354321
13354321
14154321
15554321
16554321
17154321
181154321
19154321
201154321
21354321
22554321
23154321
24554321
25354321
26154321
27554321
28354321
293354321
30354321
313354321
32154321
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33554321
34154321
355554321
36554321
373354321
38354321
39354321
403354321
41554321
42554321
43554321
441154321
45154321
46354321
47554321
483354321

7044371816المجموع

:الحالة الثالثةتحلیل االختبار مع 

18
علیھا والتي تترجمھا مجموعة من النقاط الواردة كاألتي:

عمل و مھنة حیث تلجأ الى العمل لمواجھة االمور ضاغطةن70

ن44

مواجھة الضغط النفسي 

ن37
فعاالتھا والتحكم اكثر في الوضعیةان

ترود وحیرة حیث تجد الحالة نفسھا احیانا حائرة وتائھة امام كثرة الضغوطات  ن18

لھو اجتماعي والذي یعد اخر طریقة تستعملھا الحالة لمواجھة الضغطن16
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تستعملھ ھو اللھو االجتماع

تحلیل العام للمقابلة للحالة الثالثة:

المجتمع األخر من غیر صدیقاتھا المقربات جدا فنتج عن ھذا الحادث محاولة لالنتحار وھذا 

الذي  ھو األب كان مقعدا في كرسي متحرك وأ
تخیط للناس من اجل سد حاجیات أوالدھا وزوجھا

مقبولة اجتماعیا "مجاالت مفیدة وسلیمة و

الداخلیة وكذا األحاسیس السلب
.على الحادثة ویخرجھا من حلقة الصراعات أي ھو نوع من الھروب من تأنیب الضمیر 

أسلوبین أعلى درجة عن األسالیب األخرى وھما:

الحادثة .

أما األسلوب 

وخاصة صنف الرجال.
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تقدیم الحالة الرابعة:

امیرةاالسم:
سنة 17:السن

متوسط3المستوى التعلیمي: 
االقتصادي: ال بأس بھالمستوى

التاریخ االجتماعي لالسرة:
معاقینوضعیة االباء: 

معلومات عن االب :
48السن: 

: جامعي  المستوى التعلیمي
: موظفالمھنة سائق

معلومات عن االم :
47: السن

:ثانوي  مستوى التعلیمي 
: ماكثة في البیت المھنة

معلومات عن االخوة :
2: ذكور
1:اناث

1ترتیب في االسرة: 
:تاریخ االغتصاب 

ملخص المقابلة مع الحالة الرابعة:

17امیرة تبلغ من العمر 

ألنھا تتحمل مسؤولیتھا 

مرات بأن تتناسى ماحد لھا لكن ال تستطیع حیث أن والدھا لیس لھ
أن امھا ساندتھا لتجاوز ھاتھ المرحلة الصعبة بإبالغ الشرطة عن ما حدث لھا.

تحلیل المقابلة مع الحالة الرابعة:

امي    حب  "ا
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الشنیعة وتستطیع المواجھة في بعض الحاالت فقط ول

لما  حمایة وال امان بقولھا  و ك

ارجع للبكاء كلما تذكرت ماحدث لي "

قالت  

ولم  الموضوع او مجرد تحدث فیھ في قولھا 
احدث    ثل م

" الال 
مش دیما ساعات برك"

علیھ دون استثناءوھذا دلیل على أنھا توقع اللوم كلھمایصرالیش ھك" 

الذي لم تكن لھ درایة بالموضوع بقولھا 
م وخالص ماكانش عالقة اصال "سال

 "

أنھا لم تفعلھا بنفسھا وأنھا ضحیة لمحرم یكبرھا سن وتعتبره مثل والدھا 
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" ایھ ولیت نخاف من ناس كامل وماقولھا 
المجتمع الذي ال یرحم بكالمھ واتھاماتھ الجارحة.

للحالة الرابعة:CISSیوضح نتائج اختبار 4الجدول رقم 

المحاور
البند

عمل أو 
مھمة

شرود و تجنبانفعال
حیرة

لھو 
اجتماعي

الخیارات

1354321
2354321
3354321
41154321
5154321
6554321
7354321
8454321
93354321

10354321
113354321
123354321
13354321
14154321
15354321
16354321
17354321
181154321
19354321
201154321
21354321
22454321
23154321
24554321
25354321
26354321
27354321



90

28354321
293354321
30354321
313354321
32354321
33554321
34354321
355554321
36354321
375554321
38554321
39354321
403354321
41254321
42254321
43354321
441154321
45554321
46354321
47254321
483354321

4447461821المجموع

االختبار مع الحالة الرابعة:تحلیل 

تظھر من خالل النتائج المتحصل علیھا  : 

47
سیطر الطابع االنفعالي علیھا أسلوب معاملتھا لصدمة االغتصاب فی

46

النفسیة 
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44
والعمل من اجل نسیان المشكلة فتقوم بأعمال وتخطط لمھنة من اجل المستقبل

21
حدثت لھا وطلك من اجل ارتیاحھا نفسیا من كالم المجتمع لھا فنجد لدیھا نوع من االنسحاب 

جتماعیة  والعزلة اال

18
.وابتعادھا عن المجتمع

التحلیل العام للحالة الرابعة:

وأمان الذي ف

ھا وھذا دلیل على تفریغ انفعالھا .لدرجة تكسیر كل ماتجده أمام

الضغوطات الناتجة عن الصدمة جراء حادث االغتصاب .

CISSأما من خالل االختبار 
لجأت الیھ ھو االنفعال بقلقھا الشدید على وضع ثقتھا بشخص ال یستحق الثقة أصال.

االغتصاب كما تتجنب المجتمع الذي لھ درایة بقصتھا وا
الفعل.
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على ضوء الفرضیاتجمناقشة النتائ

CISS

في أول الدراسة والتي جاءت كاألتي:اثر تالیھاسوف نناقشھا  على ضوء الفرضیات كما 

نتائج الفرضیة الجزئیة األولى

جدا

56الحالة األ
زاد قلقھا عند وثوقھا في جارھم الذي كانت لدیھ سوابق من جرائم وسرقة ومخدرات  

لدیھا خاصة إن آمھا لم
أنھا سریعة االستشارة بمجرد تذكیرھا بالموضوع  

فعال     االن درجة  لغت  لثة ب ا 44أما الحالة الث
لدیھا تفكیر وتطلع للمستقبل باھرة فتنفعل قلیال  لیس مثل حاالت سابقة 

ال تقدر ب    نفع درجة اال انت  بعة فك ا الر لة  ا الح 47أما 

لھا فھذا كلھ كان سببا الغتصابھا

.الحاالت فقط وعدم تعمیمھ للبقیة

نتائج الفرضیة الجزئیة الثانیة  

قد تحققت مع ثالث حاالت فقط والتي كانت على شكل النقاط التالیة :بواسطة التجنب"ف

62الحالة األولى:سجلت 
و خاصة  باألشیاء التي تذكرھا بما جرى لھا وتتھرب من بعض األصدقاء 
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65
الصعبة وخاصة ھذا الموقف

46إما الحالة الرابعة لدیھا 

االنسحاب عن كل ما یرتبط بالحادث 

وقد أظھرت نتا

ائج التي تحصلنا علیھا تخص حاالت الدراسة فقطباقي الحاالت األخرى فالنت
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خاتمة

جنسیا .فاقد أللوعي والح

سمحت لنا دراستنا بالتعرف على أھم األسالیب 

لشرطة     لى ا اإللحاح ع الغ و
بسرعة وعرضھا للطبیب الشرعي مما قد یؤثر على إثبات الواقعة

على األخصائیین والمجتمع واألسرة العنایة بھا ومساندتھا على تجاوز األمر





.32، ص 2أحمد عبد المنعم، اغتصاب اإلناث، ط-1
، الھویة في المراھقة والحاجة لالرشاد النفسيازمة ابو بكر مرسي محمد مرسي ، -2

.37-36، ص 2002مكتبة النھضة المصریة ،قاھرة ، 
احسن بومازین ، سیكولوجیة الطفل والمراھق ، دار المعرفة للنشر والتوزیع ، الجزائر -3

.35، ص 2008، 
عربیة ، دار النھضة الالصدمة النفسیة: علم النفس الحروب والكوارثأحمد النابلسي: -4

.258، ص1991للطباعة والنشر، 
، 2009األردن، -، عمان3، دار وائل للنشر، طالصحة النفسیةأدیب محمد الخالدي، -5

. 304،305ص
أثر األحداث الصدمیة داخل األسرة في ظھور اإلدمان على المخدرات أوملیلي حمید, -6

ضي جامعة ،، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر تخصص على نفس المرعند المراھق الجانح
.2011منتوري قسنطینة,  

، 1توفیق عبد المنعم توفیق، سیكولوجیة االغتصاب، دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، ط-7
.55، ص1994

، دیوان المطبوعات سیكولوجیة الكوارثجان بنجامان ستیوار ترجمة فؤاد شاھین، -8
.73ص1980، 1الجامعیة، الجزائر، ط

، دار النشر علم النفس النمو طفولة والمراھقة حامد محمد عبد السالم زھران ، -9
.111، ص 1995والتوزیع ، قاھرة ، 

، دار الفرابي، أبعادھا الوجودیة وأشكالھا العیادیة–الصدمة النفسیة حب اهللا عدنان، - 10
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محور االنفعال
ھل ترین نفسك مؤھلة لمواجھة اي صدمة تحدث لك ؟-
ھل لمتي نفسك على ھاتھ الحادثة؟-
كیف واجھتي ھذا الموقف ؟-
كیف تكون ردة فعلك من مواقف التي تقلقك خاصة صدمة االغتصاب ؟-
ھل تشعرین انك أصبحت انفعالیة بعد االغتصاب؟-
ھل أنت راضیة عن نفسك األن؟-
ما ھي ردة فعل والدیك لسماع ھذا الخبر؟-
ھل تنفعلین عندما تكونین مع انس أخرین بعد الحادثة؟-
ھل أحسست بالقلق عندما لم تستطیع تجاوز األمر؟-
ھل تلومین نفسك على انفعالك أمام الناس ؟-
أصبحت أكثر عنادا بعد الحادثة؟ھل-
كیف تكون ردة فعلك عندما یتحدثون أمامك عن ھاتھ الحادثة؟-

محور الھروب:
ھل تواجھین مشاكلك بالھروب؟-
كیف ترین نظرة المجتمع لك؟-
ھل تجنبتي حادث األغتصاب ام واجھتھ ؟ -
أتعتقدین ان فكرة االنسحاب ھي الحل األنسب ؟-
مع زمالئك الذكور في دراسة بعد ھاتھ الحادثة؟كیف عالقتك -
ھل تحبین تواجد مع أناس أخرین ؟-
ھل تزورین أصدقائك بعد وقوع لك الحادثة؟-
في اي وقت تفضلین تجنب ھاتھ الصدمة؟-
ماھو شعورك وأنت متجنبة األخرین ؟-
ھل فكرتي في الھرب بعد وقوع الحادثة االغتصاب لك ؟-
ھو الحل األنسب لنسیان المشكلة؟أترین أن النوم -
ھل تغیرت عاداتك بعد االغتصاب؟-



:مقابلة كما وردت مع الحالة األولى
صباح لخیر- 1س
صباح النور -1ج
وش راكي- 2س
نقولوا الباس-2ج
شحال عمرك- 3س
سنة18-3ج
تقراي وال الال ؟وش من عام؟- 4س
متوسط1ال حبست -4ج
العایلة نتاعك؟وعاله؟شكون تحبیھ في - 5س
بابا لخاطر یقدرني ویفھمني-5ج
ھل تعرضتي لمواقف محرجة او مواقف تمس شرفك؟- 6س
ایھ.التحرش الجنسي واالغتصاب-6ج
شكون الي أغتصبك- 7س
جارنا-7ج
كیفاه صرات ھاذي الحادثة من األول- 8س
یحكیلي حاجة رحت انا وجارنا كیما مالفة نھرب من دار وداني للواد على اساس -8ج

تخصني من بعد ارغمني على شرب خمر وحبوب ومن ثم اغتصبني
علبالك عاله اغتصبك- 9س
الال منعرف عاله كان انسان عادي مدایرني كي اختو یدخل لدارنا عادي-9ج
راكي شایفة روحك تقدري تواجھي ھادي الصدمة-10س
عادي نورمال - 10ج
ھل عاقبتي  روحك على ھادي الحادثة؟-11س
ایھ ندمت لخاطر انا الي رحت برجلیا- 11ج
وكیفاه واجھتیھا؟-12س
یوم مرحتش لدارنا ھربت باش میسمعوش واش صرا 40- 12ج
وشیھ ردت فعلك من المواقف التي تقلقك خاصة الصدمة االغتصاب؟-13س
ناس عادو یھدروا علیا بزاف و عمامي والو یحكموا فیا ونساء خوالي یسبوني- 13ج
في في روحك ولیتي حساسة بعد عملیة االغتصاب؟راكي تشو-14س
الال عادي جدا- 14ج
راكي راضیة على روحك؟-15س
الال مانیش راضیة- 15ج
واشیھ ردة فعل والدیك كي سمعوا الخبر ھذا؟-16س
اب نتاعي ساندني وھو رجعني لدر بصح ماما لدرك ماشي مسامحتني - 16ج
ھل تنفعلین كي تكوني مع ناس أخرین؟-17س
الال بالعكس نحب نكون مع الناس- 17ج
وعاله؟-18س



باه ننسا الي صرالي- 18ج
حسیتي بالقلقة كي مقدرتیش تجاوزي ھذا األمر؟-19س
ایھ شویة برك- 19ج
تلومي روحك على  أنفعالك قدام لعباد؟-20س
ایھ نلوم روحي- 20ج
ھل اصبحت أكثر عنادا بعد الحادثة؟-21س
نكر روحي في ناس ایھ وال راسي قاسي بزاف نم- 21ج
كیفاه تكون ردة الفاعل نتاعك كي یتحدثو على ھذي الحادثة-22س
یغیضني الحال ونولي نبكي- 22ج
كیفاه راھي العالقة ما بینك  وبین والدیك؟-23س
عادیة جدا كأنوا لم یحدث شىء من ناحیة بابا برك - 23ج
كیفاه واجھتي مشاكلك ھل بالھروب والتجنب؟-24س
ھكدا نتقلق نھرب ایھ دیما- 24ج
كیفاه واجھتي ھاذي الحادثة تجنبتیھا أو واجھتھا؟-25س
تجنبتوا ھربت من دارنا وعایلتي اكل- 25ج
ھل فكرة االنسحاب من الدراسة ھي الفكرة األنسب؟-26س
ایھ بصح ماكنتش نشتي نقرا من قبل - 26ج
ادثة ؟كیفاه راھي العالقة نتاعك بصحابك الذكور في القرایة بعد الح-27س
نشتي نھدر مع الذراري خیر من لبنات- 27ج
ھل تحبین تواجد مع أناس أخرین-28س
ایھ نحب نكون معاھم مي مایعرفونیش باه مایعرفوش قصتي - 28ج
كیفاه تشوفي نظرة المجتمع لیك-29س
نظرة احتقار وبلي منیش متربیة - 29ج
تروحي ألصدقائك بعد وقوع لك الحادثة؟-30س
یزورني انا منخرجش یاسرھو مالي - 30ج
وش من وقت تحبي تجنب ھاتھ الحادثة؟-31س
كل مانتقلق مانحبش نتفكر وش صرالي- 31ج
ما ھو شعور نتاعك وأنت متجنبة األخرین؟-32س
ساعات نحس باالراحة ساعات نحس روحي وحدي- 32ج
ھل فكرت بالھرب بعد وقوع حادثة االغتصاب-33س
ھیھ و ھربت من الدار - 33ج
اكي تشوفي بلي الرقاد ھو الحل الوحید لنسیان وش صرىر-34س
ساعات كي نتقلق نرقد و مانقضیش - 34ج
ھل تغیرت عاداتك بعد االغتصاب-35س
ایھ شوي معدتش نعیط یاسر وناخض راي ماما - 35ج
ماذا تریدین أن تفعلي من اجل نسیان الحادثة؟-36س
حابة نزوج باه نستر روحي- 36ج



الحالة الثانیة :مقابلة كما وردت مع
صباح لخیر- 1س
صباح النور -1ج
وش راكي- 2س
الحمد اهللا-2ج
شحال عمرك- 3س
سنة18-3ج
تقراي وال الال ؟وش من عام؟- 4س
ایھ نقرى أولى ثانوي-4ج
شكون تحبیھ في العایلة نتاعك؟وعاله؟- 5س
نحب مرت خویا كثر الخاطر عقلیتھا اوفار وتفھمني-5ج
حرجة او مواقف تمس شرفك؟ھل تعرضتي لمواقف م- 6س
شحال من مرة مشاكل في المدرسة وتاني خطفوني رجالة واغتصبوني ایھ.-6ج
شكون الي أغتصبك- 7س
رجالة منعرفھمش و جامي شفتھم3-7ج
كیفاه صرات ھاذي الحادثة من األول- 8س
3وش حانقولك جیت مروحة من لیسي عقب علیا كامیو كبیر مغطي خرجولي  في -8ج

حطولي موس طلعت معاھم  وحلولي فمي وقاعدین یشربوا فیا شراب قاعدة نعیط رجال  
وھم یشربوا فیا ومن بعد تعبت من كثرة لعیاط و شراب ھداك ومبعد اغتصبوني وانا نعیط 

ومن بعد طیشوني قدام سیام قارسو3سدولي فمي اغتصبوني في 
علبالك عاله اغتصبك- 9س
شفتھم في حیاتي  وما نعرفھمش خالصماعالبالیش وعاله الخاطر جامي-9ج
راكي شایفة روحك تقدري تواجھي ھادي الصدمة-10س
ایھ قادرة نواجھ في بعض حاالت فقط- 10ج
روحك على ھادي الحادثة؟لمتي -11س
ایھ لمت روحي بزاف و قلت غیر كون مرحتش وحدي- 11ج
وكیفاه واجھتیھا-12س
بصح ماشكاش رحت معاه شفنا بالصة وقالي قلت لعمي ویناھا بالصة لي داوني لیھا - 12ج

اسمھا طباقو ما حبیناش تكبر لقصة ویسمعوا بیا الغاشي 
وشیھ ردت فعلك من المواقف التي تقلقك خاصة الصدمة االغتصاب؟-13س
كل ما نتفكر موضوع  ھذا نتقلق یاسر وما نحب حتى واحد یفكرني فیھ وال أي - 13ج

موقف یفكرني فیھ
في روحك ولیتي حساسة بعد عملیة االغتصاب؟راكي تشوفي -14س
ایھ ولیت نقلق یاسر وخاصة كي یجبدولي على الموضوع - 14ج
راكي راضیة على روحك؟-15س
ال ولن ارض عن نفسي ابدا- 15ج
واشیھ ردة فعل والدیك كي سمعوا الخبر ھذا؟-16س



راھم یحوسوا عیطو علیا وخاصة ماما كل یوم تنوض تعیط تقول انالي درتھا بادي و- 16ج
على اللي دار ھذا الشىء

ھل تنفعلین كي تكوني مع ناس أخرین؟-17س
كي نتفكر برك وش صرالیي نغلق باب تاع بیتي ونقعد نبكي- 17ج
وعاله؟-18س
ھك تغیضني روحي یاسر الخاطر ھذیك الحاجة  التي نفتخر بیھا ودرك راھي - 18ج

راحت
األمر؟حسیتي بالقلقة كي مقدرتیش تجاوزي ھذا -19س
ایھ ونحس بالغمة خاصة مانقدرش نرجع عذریتي- 19ج
تلومي روحك على  أنفعالك قدام لعباد؟-20س
ایھ كي نروح للدار نقول غیر كون ما بینتلھم وما تقلقتش قدامھم- 20ج
ھل اصبحت أكثر عنادا بعد الحادثة؟-21س
ایھمع دارنا الال  الخاطر یعیطوا علیا بصح مع لي یقرا و معایا - 21ج
كیفاه تكون ردة الفاعل نتاعك كي یتحدثو على ھذي الحادثة-22س
نتقلق بیني وبین روحي وسعات ماتفیقش نخرج قلقة تاعي- 22ج
كیفاه راھي العالقة ما بینك  وبین والدیك؟-23س
نورمال بصح مازالو مقلقین مني- 23ج
كیفاه واجھتي مشاكلك ھل بالھروب والتجنب؟-24س
تقریبا نبعد على لحوایج لي تفكرني وعلى لعباد لي فكروني بالحادثة وخاصة ایھ دیما - 24ج

الرجالة الي یقراو معایا
كیفاه واجھتي ھاذي الحادثة تجنبتیھا أو واجھتھا؟-25س
ماعندي واش نواجھ فیھ ماذا بیا نبعد على كلش یتعلق بیھ- 25ج
ھل فكرة االنسحاب من الدراسة ھي الفكرة األنسب؟-26س
كي صراتلي ھك حبست من قرایا شھر مارحتش نقرى فیھ وكنت معولة نحبس بصح - 26ج

مرت خویا قاتلي الال ومتفرطیش في قرایتك وما تخالطیش كل حاجة في بالصتھا
كیفاه راھي العالقة نتاعك بصحابك الذكور في القرایة بعد الحادثة ؟-27س
ولیت نكره نحكي وال نقصر معاھم جبدت روحي شوي - 27ج
ھل تحبین تواجد مع أناس أخرین-28س
ایھ شوي مش یاسر بصح- 28ج
كیفاه تشوفي نظرة المجتمع لیك-29س
یشوفوني على اني طفلة خامجة وملنصلحش - 29ج
تروحي ألصدقائك بعد وقوع لك الحادثة؟-30س
الال ماولیتش نخرج كي قبل- 30ج
وش من وقت تحبي تجنب ھاتھ الحادثة؟-31س
نساھا خالصماذا بیا دیم ن- 31ج
ما ھو شعور نتاعك وأنت متجنبة األخرین؟-32س
ھك خیر مش ناقصة باه نزید نتقلق بسبتھمم كي یفكروني- 32ج



ھل فكرت بالھرب بعد وقوع حادثة االغتصاب-33س
ایھ خممت بصح ماقیتش لمن نروح- 33ج
راكي تشوفي بلي الرقاد ھو الحل الوحید لنسیان وش صرى-34س
حدیفي بیتيایھ نحب نقعد و- 34ج
ھل تغیرت عاداتك بعد االغتصاب-35س
ایھ نقلق بزاف ونبكي ونحب نقعد وحدي- 35ج
ماذا تریدین أن تفعلي من اجل نسیان الحادثة؟-36س
حابة غاشیبرك مایشوفونیش خامجة ومایفكرونیش- 36ج



مقابلة كما وردت مع الحالة الثانیة :
صباح لخیر- 1س
مساء النور -1ج
وش راكي- 2س
الحمد اهللا-2ج
شحال عمرك- 3س
سنة18-3ج
تقراي وال الال ؟وش من عام؟- 4س
ایھ نقرى سنة الباك-4ج
شكون تحبیھ في العایلة نتاعك؟وعاله؟- 5س
اختي صغیرة لخاطر انا الي مربیتھا-5ج
ھل تعرضتي لمواقف محرجة او مواقف تمس شرفك؟- 6س
فامیلتيایھ.اغتصبني واحد -6ج
شكون الي أغتصبك- 7س
ولد عمي الخاطر محامي وحنا الحولة ال قوة لنا-7ج
كیفاه صرات ھاذي الحادثة من األول- 8س
كان یزورنا باستمرار كیما فامیلیا عادي یطل علینا وخاصة یجس یطل على بابا المقعد -8ج

تنفس شوي كي جانا ومرة جانا وماكان حتى واحد في الدار كامل خرجوا وداو بابا معاھم ی
دخلتوا عادي للدار كنت نوجدلوا في قھوة تاع العشوة فاغتنم الفرصة وفعل ما فعل بالقوة

علبالك عاله اغتصبك- 9س
ایھ لخاطر رفضت الزواج بیھ-9ج
راكي شایفة روحك تقدري تواجھي ھادي الصدمة-10س
ایھ نقدر نواجھا وبكل ثقة تاني - 10ج
حادثة؟لمتي روحك على ھادي ال-11س
الال ملمتش روحي  بصح لمت الفقر وحالتوا- 11ج
وكیفاه واجھتیھا-12س
راني حابة نكمل قرایتي ونولي قاضیة ألنصف بین الناس- 12ج
وشیھ ردت فعلك من المواقف التي تقلقك خاصة الصدمة االغتصاب؟-13س
اصبحت تراودني كوابیس- 13ج
االغتصاب؟راكي تشوفي في روحك ولیتي حساسة بعد عملیة-14س
اصبحت عدوانیة وال اثق في احد- 14ج
راكي راضیة على روحك؟-15س
ایھ راضیة على روحي ومقتنعة- 15ج
واشیھ ردة فعل والدیك كي سمعوا الخبر ھذا؟-16س
ماعالبالھمش وش صرالي- 16ج
ھل تنفعلین كي تكوني مع ناس أخرین؟-17س
مع الرجال برك- 17ج



وعاله؟-18س
م وال یتحرشوا بیاكي یلوحولي لكال- 18ج
حسیتي بالقلقة كي مقدرتیش تجاوزي ھذا األمر؟-19س
شوي برك بصح بریبي نخلف ثار تاعي - 19ج
تلومي روحك على  أنفعالك قدام لعباد؟-20س
الال ھم لي خالو رواحھم ھكدا- 20ج
ھل اصبحت أكثر عنادا بعد الحادثة؟-21س
ایھ بزاف و راسي قاسي ولى- 21ج
ردة الفاعل نتاعك كي یتحدثو على ھذي الحادثةكیفاه تكون-22س
مدام واحد ماعالبالو وخاصة دارنا ماندیروا والو.- 22ج
كیفاه راھي العالقة ما بینك  وبین والدیك؟-23س
جید جدا - 23ج
كیفاه واجھتي مشاكلك ھل بالھروب والتجنب؟-24س
الال جامي ھربت - 24ج
أو واجھتھا؟كیفاه واجھتي ھاذي الحادثة تجنبتیھا-25س
راني نواجھ فیھا بالقرایا باه نولي حاجة- 25ج
ھل فكرة االنسحاب من الدراسة ھي الفكرة األنسب؟-26س
الال بالعكس غیر قرایتي مانخطیھاش مستقبلي لتم- 26ج
كیفاه راھي العالقة نتاعك بصحابك الذكور في القرایة بعد الحادثة ؟-27س
علیھمعادي متربیین برك باقي نجبد - 27ج
ھل تحبین تواجد مع أناس أخرین-28س
ماشي كامل شوي برك- 28ج
كیفاه تشوفي نظرة المجتمع لیك-29س
واحد ماعالبالوا- 29ج
تروحي ألصدقائك بعد وقوع لك الحادثة؟-30س
ایھ بعضھم مش كامل- 30ج
وش من وقت تحبي تجنب ھاتھ الحادثة؟-31س
ویلوموني نحب نجتنبھا كي یعودوا كامل عالبالھم - 31ج
ھل فكرت بالھرب بعد وقوع حادثة االغتصاب-32س
الال فكرت باه ننتحر بصح تعرفت على واحد خالني نحب الحیاة اكثر من قبل - 32ج

واعطاني االمل في الحیاة
راكي تشوفي بلي الرقاد ھو الحل الوحید لنسیان وش صرى-33س
ایھ ماذا بیة راقدة وال مع شخص نحبو- 33ج
تغیرت عاداتك بعد االغتصابھل -34س
ایھ ولیت عدوانیة كثر من قبل- 34ج
ماذا تریدین أن تفعلي من اجل نسیان الحادثة؟-35س
حابة نقرى ونخدم قاضیة كیما قتلك ونزوج بالي نحبو- 35ج



مقابلة كما وردت مع الحالة الرابعة :
مساء الخیر- 1س
مساء النور-1ج
وش راكي- 2س
الباس حمد هللا-2ج
شحال عمرك- 3س
سنة 17-3ج
تقراي وال الال ؟وش من عام؟- 4س
الال مانقراش مانحبش نقرى-4ج
شكون تحبیھ في العایلة نتاعك؟وعاله؟- 5س
أمي النھا تتحمل مسؤولیتنا  -5ج
ھل تعرضتي لمواقف محرجة او مواقف تمس شرفك؟- 6س
ایھ اغتصبني واحد-6ج
شكون الي أغتصبك- 7س
جارنا في المخیم الصیفيواحد كان راجل -7ج
كیفاه صرات ھاذي الحادثة من األول- 8س
كان اكبر مني في العمر أخذني مع التسوق معھ اختلى بي وضربني واغتصبني بالقوة -8ج
علبالك عاله اغتصبك- 9س
ایھ الخاطر مریض نفسي-9ج
راكي شایفة روحك تقدري تواجھي ھادي الصدمة-10س
مرات نضعف خالصمرات برك نقدر نواجھ و- 10ج
ھل عاقبتي  روحك على ھادي الحادثة؟-11س
ایھ لمت روحي ولمت بابا ثاني ھو اللي خالنا بال حمایة- 11ج
وكیفاه واجھتیھا-12س
حاولت ننساھا لكن ارجع للبكاء كلما تذكرت ماحدث لي- 12ج
وشیھ ردت فعلك من المواقف التي تقلقك خاصة الصدمة االغتصاب؟-13س
قلق یاسر وساعات نكسر حوایج قدامي نزید ن- 13ج
راكي تشوفي في روحك ولیتي حساسة بعد عملیة االغتصاب؟-14س
ماشي یاسر نورمال مي كي نتفكر برك- 14ج
راكي راضیة على روحك؟-15س
الال كاش وحدة ترضى على روحھا بعد لي صرالھا - 15ج
واشیھ ردة فعل والدیك كي سمعوا الخبر ھذا؟-16س
ماما بلغت الشرطة - 16ج
ھل تنفعلین كي تكوني مع ناس أخرین؟-17س
الال مش دیما ساعات برك- 17ج
وعاله؟-18س



كي یشوفوني على اني خامجة- 18ج
حسیتي بالقلقة كي مقدرتیش تجاوزي ھذا األمر؟-19س
ایھ قلقت ونقول غیر كون جى بابا معانا مایصرالیش ه- 19ج
أنفعالك قدام لعباد؟تلومي روحك على  -20س
الال الخاطر ھم لي بداوھا نلوم روحي كي صرالي شيء ھدا برك- 20ج
ھل اصبحت أكثر عنادا بعد الحادثة؟-21س
ایھ شوي برك- 21ج
كیفاه تكون ردة الفاعل نتاعك كي یتحدثو على ھذي الحادثة-22س
نقلق یاسر نقول انا لي درتھا لروحي - 22ج
ما بینك  وبین والدیك؟كیفاه راھي العالقة -23س
مع امي حیدة وھي تحبني كثیرا بصح باابا سالم سالم وخالص ماكانش عالقة - 23ج

اصال
كیفاه واجھتي مشاكلك ھل بالھروب والتجنب؟-24س
ایھ دیما  تقریبا مانقدرش نواجھ األمر یا نھرب یا نتخبى منو- 24ج
ا؟كیفاه واجھتي ھاذي الحادثة تجنبتیھا أو واجھتھ-25س
تقریبا تجنبتوا- 25ج
ھل فكرة االنسحاب من الدراسة ھي الفكرة األنسب؟-26س
حبست قبل مایصرالي شيء ھدا- 26ج
ھل تحبین تواجد مع أناس أخرین-28س
ماشي اكل غیر اللي نریحلھم - 28ج
كیفاه تشوفي نظرة المجتمع لیك-29س
مایعرفوش نصھم وباقي یعتبرونني ساقطة - 29ج
صدقائك بعد وقوع لك الحادثة؟تروحي أل-30س
شوي برك ماشي كامل اللي یعاونوني برك- 30ج

وش من وقت تحبي تجنب ھاتھ الحادثة؟-31س
دیما مانحبش نتفكرھا - 31ج
ما ھو شعور نتاعك وأنت متجنبة األخرین؟-32س
نریح روحي نفسیا من ھدرتھم - 32ج
ھل فكرت بالھرب بعد وقوع حادثة االغتصاب؟-33س
ایھ خممت بصح خفت نزید على روحي كي نھرب- 33ج
راكي تشوفي بلي الرقاد ھو الحل الوحید لنسیان وش صرى؟-34س
ایھ نرقد وننسى كلش- 34ج
ھل تغیرت عاداتك بعد االغتصاب؟-35س
ایھ ولیت نخاف من ناس كامل وماندیرش ثقة فیھم- 35ج

ماذا تریدین أن تفعلي من اجل نسیان الحادثة؟-36س
حابة نبعد على ناس لي یعرفوا بقصتي باه نرت- 36ج
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