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يتزايد اإلهتمام بموضوع الصورة وأهميتها في علم النفس نظرا للقيمة الفعالة التي تؤديها في  :تمهيد 

وقد ظهر مفهوم الصورة كمصطلح متعارف عليه  تشكيل األراء وتكوين اإلنطباعات الذاتية لدي األفراد ،

في أوائل القرن العشرين ، ويصطلح أساسا لتفسير الكثير من عمليات التأثير التي تعمل بها وسائل 

  فما هي الصورة ؟ اإلعالم وتستهدف بشكل رئيسي ذهن اإلنسان

 : مفهوم الصورة  -1

وهي عبارة  (imago)مشتقة من الكلمة االتينية   (image)كلمة الصورة  : لغةمفهوم الصورة  - أ

شكل الشيء و “ الصـّورة لغة هي. عن تمثيل للفرد أو لشيئ بواسطة النحت أو الرسم أو التصوير

هيــئـته وهـــي مثال الشيء المرسوم عــلى صفحة مــن الورق أو النسيج، وصورة األمر كـذا أي 

صّورت الشيء توّهــمت صورته فتصّور لي و التصاوير ت“ :صفــته، يعــّرف ابن مــنظور الصورة

وهــي وهي تـَمّثل ذهنّي وحينـــها نكون إزاء صــور ذهنّية، الّصورة من هذه الزاوية تجريد . " التماثــيل

 (53. 2102.عالق ) .ذهنّي للواقع

اآلخر “ لـدى" األنا"رة االجتماعّية تّتصل بالمكانة، أي بــصو  -الّصورة أيـضا وفــق المقاربة النفـسّية

من االنطباعات و ” األنا“ عن” اآلخر“، هي ما يحمله ”األنا“ لدى” اآلخر“ و كذلك بصورة

 (53. 2102.عالق ) .األحكام بل و من المواقف

على أنها التمثيل الالشعوري  البالنش وبانتاليسيعرفها كل من  : إصطالحامفهوم الصورة  - ب

لشخصيات عائلية ذات تبادل عاطفي قوي اإلشتراك مع التجارب البدائية لإلحباطات واإلشباعات 

 لشيء داخلي تمثيل هيSillamy  (0915)عرفها كما عرفها  (53. 2105 صولي.) الطفولية 

والذي عرف بدوره  perronوعرفها كذالك .الفكر طرف من نتج او سابقا شوهد غائب موضوع او

ان صورة شخص ما ماهي إال مجموعة الميزات المعطاة لهذا الشخص سواء '' : الصورة كما يلي 

إن '' :وأظاف إلى ماسبق وقال " كانت واضحة أو ضمنية أو كانت تلقائية فردية أو جماعية
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األمر يتعلق بصور الوالدين التي ينحدر منها التقمص الغير شعوري والمكون لصور 

 (30. 2105.طاهري ).لذاتا

 :أنواع الصور -2

 هي صورة ذهنية مثالية يكونها شخص عن أعضاء أسرته أو عن نفسه ،  :الصورة الهوامية  -2-1 

هي النموذج الواعي األول لشخصيات التي يوجه أسلوب إدراك المرء لألخرين بشكل إنتقامي ، ويوصف 

ويعود .من العالقات مابين الذاتية والواقعية والهوامية األولي مابين المرء ومحيطه  هذا النموذج إنطالقا

مفهوم الصورة الهوامية إلى يونغ حبث يصف الصورة الهوامية على أنها تشكل الصورة الهوامية والعقدة 

 (33ص  ، 7991 ، البالش ) .فكرتين متقاربتين ، حيث تتعلقان كالهما بنفس المجال

 : يونغ ج .كلصورة الهوامية حسب ا -2-0-0

عالقاته مع األم ومع : إنطالقا من عالات الطفل االولى مع االخر " يونغ" تتكون الصورة الهوامية عند 

األب ، والتي تؤدي إلى تكوين صور نموذجية ال شعورية التي تستعمل على تحديد نظم العالقات الالحقة 

 . منتجة لإلتجاهات والسلوكات الخاصة  للفرد مع االخر ، والصورة الهوامية

للتمييز بين الصورة الهوامية والصورة البد أن نأخذ بعين اإلعتبار : التمييز بين الصورة الهوامية والصورة 

 :عدة محددات منها 

 تدل الصورة الهوامية على صورة ال شعورية  - أ

المواضيع البدائية ، بينما يمكن أن تدل  تدل الصورة الهوامية على شخص، أو جزء من شخص ، - ب

 . الصورة على كل موضوع أو وضعية سواء كانت إنسانية أم ال 



 مفهوم الصورة    الفصل الثاني                                                                          
 

 
21 

. 2102.عالق  .تتضمن الصورة الهوامية العوامل اإلنفعالية لعالقة الفرد مع الشخص المتخيل  - ت

53 ). 

الهوامية هي العامل الصورة " الكان.ج"حسب  ": الكان.ج"الصورة الهوامية من منظور  -2-0-2

الالشعوري المكون للعقدة ، حيث تدل هذه األخيرة على شكل ثابت ومستقل من اإلنتاجات النفسية، 

وهي وسيلة لفهم االبعاد الثقافية والجماعية ، وهي كذالك وسيلة إلقامة . تمثالت، هوامات،عواطف

يحاول عن طريقها الوصول إلى  عالقة بين الجسم وواقعه ، فخالل مرحلة المرأة يعيش الطفل تجربة

فأمام إنعكاس . اسمة في البناء النفسي ولهوية الفرد وهي مرحلة ح. التعرف على نفسه في المرأة

صورته وتحت رعاية أمه له يتعلم الطفل إدراك إنعكاس صورته على أنه ملك خاص به دون أن يكونه 

فمرحلة المرأة تسمح بتكوين تمثل بصري ، وهنا يترائي له جسده بشكل مختلف عن إدراكاته المجزأة 

 .( 53. 2102.عالق )كلي للشخص  

 : الصورة اإلجتماعية  -2-2

تتمثل في الصور التي يتم إعطائها لألخرين ، من خالل المواقف ، التصريحات والسلوكات ، فإذا كانت 

أما إذا كانت العكس أي المواقف إيجابية مع الغير وسلوكات  المواقف سلبية ، تكون الصورة كذالك ،

 (53،ص 2105صولي ،.)مقبولة فالصورة تكون إيجابية 

ستجاباتهم وتلفظاتهم أثناء تفاعلنا ،  وهي أيضا الصورة التي يعطيها األخرين لنا من خالل مواقفهم وا 

 .داخل المجموعات ويوجه هذا النوع من الصور بطريقة واضحة العالقات بين األفراد 

زات الشخص بحيث يكون أكثر وهي الصورة التي يصرح بها وتتوافق مع ممي: الصورة اللفظية  -2-3

 (53،ص 2105صولي ،.)وضوحا 
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 :الصورة الضمنية -2-4

وهي مسجلة في السلوك والمواقف المتخذة إتجاه المهام واألوضاع التي تواجه الفرد بمتطلبات متكيفة  

  .ا تظهر قدراته والتي من خالله

ال تظهر في نفس المراحل تدريجيا ، فتكون الصور اإلجتماعية يكون في المرحلة التي  ثإن الصور الثال

عن طريق التفاعل معهم ،أما الصورة اللفظية تتكون من خالل مرحلة التي  يندمج فيها الطفل مع األخرين

يبدأ فيها الطفل بالتمييز بين األشخاص حين يقوم بوصف األشخاص بمهام معينة أو تكون عبارة عن 

 ( 25، ص 2105طاهري ،.) سلوكات متخذة إتجاه مهامه والتي تظهر فيها قدراته 

ثر اإلحساس في النفس بعد زوال المؤثر الخارجي ، وهي ذكري هي بقاء أ: الصورة الذهنية -2-5

لإلحساس ، فإن للسمع والشم وسائر الحواس صورا مختلفة وقد يكون رجوع الصور إلى ساحة الشعور 

ونقصد بها في نظرية علم ( الصورة الذهنية المثالية : ) تلقائيا وقد يكون إراديا وهي تتضمن نوعا يسمي 

نغ أنها صورة لشخص هام في حياة الفرد المبكرة خاصة األم ، أما في نظرية التحليل النفس التحليلي يو 

النفسي فروييد فالصورة المثالية هي الصورة التي تحفظ في الالشعور إلى أجل غير مسمي وغالبا ما 

 ( 55،ص 0990جابر ،) تنطبق على أشخاص اخرين غير الشخص األصلي 

 : االخري عالقة الصورة باألنشطة الذهنية  -3

 :لمجال ومن بين هذه االنشطة نجد ترتبط الصورة ببعض االنشطة الذهنية التي تتقاسم معها ا

 : عالقة الصورة باإلدراك  -3-1

فال يمكن للصورة أن تزودنا بمعلومات جديدة عما . يتشارك اإلدراك مع الصورة في الوظيفة التصويرية 

 (32. 2102. عالق) .تمثله من قبل غياب اإلدراك 
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الحركي إلى المستوي  –المحاكاة تظمن اإلنتقال من المستوي الحسي  :عالقة الصورة بالمحاكاة -3-2

التمثيلي ، والصورة نفسها عبارة عن محاكاة مستدمجة ، وهكذا يرتبط نمو المحاكاة بتكوين الوظيفة 

أن نمو المحاكاة وتطورها هو الذي يظمن التمييز بين الدال  الرمزية ومنه تكوين الصورة على إعتبار

.  والمدلول وبالتالي إنشاء وتكوين الوظيفة  الرمزية ، ثم تأسيس الصورة بإعتبارها محاكاة مستدمجة

 (32،ص2102عالق ،)

هو العملية التي تصبح من خاللها المعرفة في متناول العقل والتي من خاللها تتكون : التمثل  -4

ر التي نفكر حولها أو من خاللها ، فالصورة التي تعتبر إنتاجا معرفيا ترتبط بما يتم تخزينه الصو 

،ص 2102عالق ،).في العقل من  المعلومات يمكن تمثيله لطرائق عديدة في أوقات مختلفة

59) 

 :خالصة 

لنا أهميتها في تكوين اإلدراك الخاص  في ختام هذا الفصل وبعد التطرق لمفهوم الصورة وأنواعها ،يتجلي 

لهذا وجب التركيز على تكوين صورة واضحة عن األشياء . بالفرد ومنه تكوين سلوكات الشخص 

 .واألشخاص لدي الطفل وهذا من أجل بناء سلوكات مقبولة 



 جنسيا المعتدي                                                                              الثالث الفصل

 

 
25 

 : تمهيد 

س ضد أي فرد ، فهو جريمة يعتبر اإلعتداء الجنسي من أقسي أشكال العنف الذي يمار 

 . تنتهك جسد ونفس الضحية وكيانها اإلجتماعي 

إال أنه كان يجري التكتم  ويمارس المعتدي جنسيا فعله في المجتمعات اإلنسانية منذ القديم ،

حول هذه القضية وفي السنوات األخيرة بدأ الكالم والبحوث عن هذه الظاهرة وبدأت الدراسات 

تطرقنا في هذا الفصل إلى المعتدي منه فقد . التي تفسر وتعالج المعتدين جنسيا والضحايا 

 جنسيا فمن هو ؟ 

 :والعقليةحسب البحوث النفسية  االعتداء الجنسي مفهوم  -1

ضبط مفهوم نعرج على قبل الحديث عن فعل االعتداء الجنسي من الناحية النفسية المرضية يجب أن 

 .ألن تعريف الفعل يرتبط بهذا المفهوم الذي يبدو معقدا؛ (جنسي)

غريزة : مع النظرية الفرويدية تم الربط بين كل ما هو جنسي والغريزة، هذه األخيرة التي عرف فيها نوعين

 1099-1011-1091نا التي توجه لحفظ الذات والغريزة الجنسية؛ ففي مقاالته اللاللة المنشورة عاماأل

في ..."بأن  C. DAVIDفي حين يرى . التمييز بين ليبيدو األنا وليبيدو الموضوعإلى ( freud)توصل 

جانب  فيتتموضع غريزة الحياة وغريزة الموت تكون مكانة الجنسية غامضة، لكن يبدو أنها تعارض 

 ." غريزة الموت عكس ما كانت تعتقده النظرية األولية لليبيدو

نشاطات اللذة المرتبطة بوظيفة الجهاز التناسلي، لكنها إلى ال تشير فقط ( الجنسية)في التحليل النفسي 

التنفس، )سلسلة استلارات ونشاطات تظهر من الطفولة، تحدث اللذة إلشباع حاجات فسيولوجية أساسية 

واستعمال األعضاء الجنسية ليس  ".واجد في شكل عادي في الحب الجنسيتت "والتي ...( اإلخراج الجوع،
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. معيارا العتبار سلوك ما كسلوك جنسي، الشرط األساسي هو تجمع الغرائز الجزئية تحت أولوية التناسل

اإلطار؛ بمعنى وجود استلارة نفسية توجه هذا .وبالتالي ال يمكن اعتبار العالقة الجنسية جنسية إال في

 ( 81 ص،9911ي،جعدون) .للجهاز التناسلي وتطالب باإلشباع في االتحاد الجنسي بالموضوع

بريء  المعتدي أنه فيهاالطب العقلي المعاصر اعتبر بأن االغتصاب هو الجريمة الوحيدة التي يحس 

ألن الجنسي؛ اء دفان أي شخص يمكن أن يقوم باالعت )groth.n( وحسب "الضحية بالعار وتحس

االعتداء ليس إال سلوكا وفعال شبه جنسي يجيب عن حاجات غير جنسية كالغضب والسلطة والغرائز 

الشعور كل في االغتصاب تسجل في الرغبة "....اعتبار أن  بعيدا إلى( kibben mc)وذهب ، السادية 

الرجل شيء يميز ال ..الجنس الذكري للتزاوج مع الجنس األنلويملحة وضاغطة تدفع شكل رغبة في رجل 

، وقد صنف " فجأة تجاوزهيتم  الذي إال التربية والخلق والقانون االجتماعي المغتصبغير عن  المغتصب

محور االضطرابات في ( العنصر المواليفي سيرد ذكرها )الطب العقلي مختلف أنواع االعتداء الجنسي

في  (CIM 10)في " لجنسياالختيار ااضطراب " وفي ( DSM VI)في  araphiliesp(Les(الجنسية 

مازوشية -هذين التصنيفين تم التأكيد على اضطراب هدف وموضوع السلوك الجنسي؛ ألنه حتى السادو 

فعل شاذ أو شخصية )ال توصل بالضرورة إلى اإلشباع الجنسي، وبقي االعتداء الجنسي مرتبطا بالشذوذ 

 .لمدة زمنية طويلة (شاذة

الجنسي، بل تناول الشذوذ  في قاموسه عن الطب العقلي إلى مفهوم االعتداء Manus (1009) يشرلم 

أن  االنحرافات الجنسية  ousan S.(l(كبنية منفصلة رغم تكوينه في التحليل النفسي، في حين اعتبر 

وغيرها ال تعتبر كمرض في  الجنسيواالستعراضي  الجنسيمازوشية والنظر  المللية والبيدوفيليا والسادو

 كالسلوك :ت يمكن أن تندمج في اضطراب عقلي عندما تقدم عرضا السلوكاحد ذاتها، ألن هذه 

وتكون سببا ، ذهانيةأو  سيكوباتية شخصيةفي  السادي والسلوك تفككيأو  سياق هذيانيالمازوشي في 
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وتأنيب الضمير العصابي وتطرح مشكال طبيا  واالكتئاب النفسي كالحصر العالجتستدعي  نفسية لمعاناة

alierB (9992،9991،1022 )المعاصر مع أعمال  مع تدخل التحليل النفسي(.1001:99" )شرعيا

وسمح هذا بفهم الفعل كإمكانية  تغيرت النظرة للمفهوم،iavaldiniC (9991،9999،9991 )وأعمال 

تفسير ظاهرة االعتداء في والشاذة؛ بحيث استعملت مفاهيم الشذوذ دفاعية وفهم الديناميكية العدوانية 

أولى أعماله عن السلوكات ( alierB)وقد بدأ . الجنسي باالعتماد على تحليل نفسي مرضي للفعل

بالشذوذ من  1001الجنسية أو ما سماه عام  الشذوذية: الجنسية العنيفة بتحديد مستويين من الشذوذ هما

الدرجة األولى أين يتغلب العنف والتدمير ويكون هذا المستوى قريب من الذهان، المستوى اللاني هو 

الشذوذ الجنسي الذي تشكل فيه السلوكات الجنسية وظيفة دفاعية ضد قلق الخصاء أو قلق فقد 

الجنسي العنيف منفصال عن الشذوذ، واعتمد في  من هذا التصنيف الجديد أصبح السلوك. الموضوع

إلى الفعل والسلوكات غير المتكيفة التي قسمها إلى لاللة 7010عام )reenG(فصله هذا على تصنيف 

الصنف األول يشمل السلوكات الدفاعية التي لها خصوصية إلبات واقع الحدود وديمومتها : أصناف

، الصنف اللاني هو (يت و من المدرسة، السرقة واالختالستعاطي المخدرات، الهروب من الب)وصالبتها 

ما سماه بالسلوكات البينية ليس لها وظيفة دفاعية وهي غير تدميرية وال تهاجم الموضوع لكنها تهاجم 

الذات عموما، الصنف اللالث هو السلوكات التدميرية والتي تخص كل تدمير أو محاولة تدمير للموضوع 

درا للمعاناة والالتوازن، وتظهر بعد ذلك عدة محاوالت دفاعية فاشلة أمام تهديد الخارجي الذي يكون مص

 (20،ص9992.حسيبة ).الموضوع الخارجى وهى التى يصنف ضمنها االعتداء الجنسى

تتحدث األولى عن الفعل الممارس جنسيا وغير : هناك مقاربتان تناولتا تعريف فعل االعتداء الجنسي

عتدين ال يعتدون إال على النساء بحيث ال يتم اختيار الضحية لميزاتها الجنسية، فبعض الم الجنسي؛

فقد اعتبر alierB (1009 )أما . والمحتوى الكامن لالغتصاب ال يؤخذ من خيال جنسي لكن نرجسي

لتدمير االغتصاب شذوذا جنسيا تابعا لغريزة الموت، وهو عدوانية حرة تتميز بحاجة ملحة للتفريغ توجه 
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اآلخر وحماية المعتدي نفسيا، ويحدث االغتصاب في سياق تدمير غريزي بالعودة إلى القضيب الرمزي 

إذن االغتصاب هو نشاط قضيبي رمزي يدعمه نقل القدرة . الموجه لمراقبة الموضوع والسيطرة عليه

ار التدمير النفسي هناك توجه لاني يعتبر االعتداء الجنسي فعال يوجه إليقاف آل. المطلقة الشرجية

أيضا االغتصاب كشذوذ إذا كانت العالقة الجنسية  للمعتدي نتيجة للغريزة الجنسية بالعودة للشبقية ويعتبر

مفروضة من شخص على اآلخر دون االهتمام بحاجاته ورغباته، ويشمل االعتداء الجنسي بذلك كل ما 

أو  وزنا المحارم باعتبار أن الفعل يمارس على الضحية من دون قبول (على نكر أو أنلى)هو اغتصاب 

ن انعدم العنف حتى بمحتوى الفعل والبيدوفيليا  دراية جعدوني )  .الفعل نظرا لصغر سن الضحيةفي وا 

 (21، ص 9911، 

 من هو المعتدي؟ -2

ويقال تعدي فالن حده أي  من فعل تعدي أي تجاوز، المعتدي مصدر :لغة تعريف المعتدي  . أ

 ( 11، ص  1029،إبن منظور)تجاوزه 

شخص يكبر كل  "يعرفه القاموس اإلحصائي العقلي الرابع بأنه:  اصطالحاتعريف المعتدي  . ب

فقد يكون . الضحية بخمس سنوات على األقل؛ وقد يكون المعتدي أي فرد يتعامل مع الطفل

( DSM4)."المدرس، صديق العائلة أو أي فرد آخراألب، األم، الخال، العم، الجار، المربي، 

وهم عادة انطوائيون أو محرومون من األصدقاء أو العائلة وربما ليس لديهم من يمدهم بالدعم ،

وربما كانوا يمقتون أنفسهم أو عاجزين عن تلبية احتياجاتهم . المعنوي والعاطفي الذي يحتاجون

 (. 19، ص  9997بوفولة ، )  .العاطفية الكامنة

 :المقاربات الحديثة المفسرة لالعتداء الجنسي -9

تعددت المقاربات النظرية التي تناولت ظاهرة االعتداء الجنسي وحاولت كل واحدة إعطاء تفسيرات 
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ظاهرة مرضية لذاتها وال االعتداء الجنسي وتأويالت وتوقعات وبالتالي محاوالت عالجية، باعتبار أن 

قد تم جمع هذه المقاربات في كتاب لــ أنه ( 9911)جعدوني الزهراء  تذكرو . الجنسيتتصل بالشذوذ 

(ollet C ubutA.j ) وتضمن أربعة مقاربات نظرية 1009نشر عام: 

للعلوم الطبية وتطور المعرفي تكونت هذه المقاربة انطالقا من التطور : المقاربة البيولوجية -9-1

انقسم هذا . محاولة لكشف إصابات عضوية وراء فعل االعتداء الجنسيفي وسائل التقصي والبحث 

مرحلة الستينيات من القرن العشرين والتي ارتكزت على : لاللة مراحل تاريخية أساسية هيإلى التطور 

الهرمونات وأخيرا مرحلة فى تحديد كروموزومات العدوانية، لم مرحلة السبعينيات التى تميزت بالبحث 

جعدوني ، )  .التى ارتبطت بالعلوم العصبية وتحددت بذلك لالث جوانب تفسيرية للظاهرة اللمانينيات

 (. 22، ص  9911

تفسر هذه الجوانب فعل االعتداء الجنسي بوجود كروموزومات غير عادية : الجوانب الجينية-3-1-1

أو  سواء جسدي الحاالت جداول عيادية مختلفة تتميز بال همتعددة أو غياب كروموزوم، وتحدث هذأو 

األول هو مركب : مظاهر سلوكية تجعل الشخص مهيئا لالعتداء الجنسي وقد تحدد مركبين أساسيين

(XYY)  زوج، و يملل الزوج اللالث والعشرين ( 23) كروموزوما تتجزأ في (11)فكل شخص عادي يملك

يشكل الجين الذكري و المكمل  (XY)في المتملل ( 14)المكمل الكروموزومي . الكروموزومات الجنسية

(46 )(XX) ( 17)بعض األشخاص لديهم جين . يشكل الجين األنلوي(XYY)  وجود كروموزوم بمعنى

(Y )كيف . سمة ذكرية هيالعلماء أن العدوانية وبالتالي اعتبر . زائد ناجم عن خطأ في االنقسام الخلوي

 (XYY)أول من اكتشف وجود رجل  )andbergS,oepfK,shiharaI,auschkaH(كان كل من  ذلك؟

)elvilleMc Clermont , M   ,أكد كل من  1011تبعت االكتشافات بعد ذلك، فعام  لم 1011عام

  rittainBالمؤسسة بسبب العنف والجرائمفي دراسة لمجموعة من ذوي النقص العقلي المحجوزين  في .

وربط بذلك الفعل االعتدائي االنفجاري و  أكدت الدراسة على وجود مرض كروموزومي زائد عن السواء،
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مولود جديد ذكر مصاب بهذا ( 1/1000)وجود  علىالمتابعات الطبية دلت (. Y)زيادة كروموزوم 

المركب، وقد أظهر هؤالء األشخاص عوامل مشتركة جسدية كاالضطرابات العصبية الحركية أو 

تربية خاصة، إلى واضطراب الكتابة مما جعلهم بحاجة  (لدى نصف العينة المدروسة)اضطرابات اللغة 

بعض العوامل النفسية كنقص النضج في كما اشتركوا أيضا . سوء تقدير الذاتإلى وتؤدي هذه العوامل 

في عجز عن تأدية الدور الذكري مع النفسي واالنفجارية والهشاشة االنفعالية وضعف القدرات االجتماعية 

عليه أصبح و غياب كلي لسلوكات جنسية شاذة فقط إذا تواجدت مع مرض عقلي "المرأة و مع عالقاتهم 

األشخاص ذوي لدى ضعف المراقبة االنفعالية مع عقلي تواجد سلوك عدواني وبنية جسدية قوية ونقص 

(XYY)  ( 1%)العلم أن أغلبية هؤالء األشخاص يعيشون حياة طبيعية فقط مع مفسرا للسلوك اإلجرامي

 (. 12بن مجاهد ، د س ، ص ) .ن بالمؤسسات العقابيةمنهم يتواجدو 

. زائد لدى الذكر (X)بحيث يتواجد كروموزوم  )klinefelter(المعروف بمركب  (XXY)اللاني هو مركب 

من طرف  1019االنقسام الخلوي، هذا المركب سجل في ينجم هذا المرض أيضا عن خطا 

(klinefelter .) ويتم اكتشاف ذلك عموما مند النضج ( 1/1999)مولود نكر إلى  (1/500)يتكرر من

وبداية بروز الدالالت الجنسية؛ فيظهرون قوة بدنية و ذكورة متطورة مع زيادة دهنية أنلوية ونزعة للبدانة 

. مع خصيتين صغيرتين، و تظهر أيضا اضطرابات عصبية كالتخلف العقلي واضطرابات اللغة والكتابة

الطبع مع في نفسي يظهرون عدم نضج وانغالق وضعف و حساسية للقلق وعدم استقرار على المستوى ال

لديهم ارتفاع في السلوك اإلجرامي . تكيف اجتماعي صعب جدا ونقص في الرغبة وفي النشاط الجنسي

االضطراب . )auleyC cM et erchB(الباحلين  1009ا سجله عام مخاصة ضد الممتلكات حسب 

، ص  9911جعدوني ،).الجنسيةبنوعيه يحدث اضطرابات في صورة الجسد وفي الهوية  الكروموزومي

09) 

نعلم جميعا أن . أين يظهر دور الهرمونات الذكرية في االعتداء الجنسي: الجوانب الغددية  -9-1-9
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النمو والنضج الجنسي للجسد وزيادة االهتمام بالجنس تظهر في مرحلة النضج ويرافقها زيادة في 

الذكري األساسي وهو يرتبط بالسلوك ( Testostérone)اإلفرازات الغددية، خاصة هرمون التستسترون 

و ( Stéroides)الجنسي العادي من خالل نشاط الخصيتين في وظيفتي إنتاجية الهرمونات الستيرويدية 

 (. 12، ص  1021االبار ، ) .إنتاجية الحيوانات المنوية

تحديد الفروق الجسدية ونمو جهاز اإلنتاجية الذكرية ونمو الميزات الجنسية الذكرية  علىيؤلر نشاط الغدد 

ولها دور فعال في العملية األيضية للعديد من األنسجة كالعضالت والكليتين والكبد . اللانوية والدنيوية

 .المركزيودورها األخير يخص الجهاز العصبي 

السلوك العدواني لدى الشخص العادي، لكن لم يتم التأكد أشارت بعض األبحاث إلى عالقة التستسترون ب

إلى العمل على  1989عام ( mithSautier G)من أية عالقة من خالل التجربة المخبرية، لذا سعى 

وتوصلت دراسته إلى أن هذا الهرمون ضروري جدا للوصول إلى . عالقته بهرمون الذكورةفي الليبيدو 

أما . غياب مليرات شبقية بصريةفي االنتصاب التلقائي خالل النوم أو اليقظة، لكنه غير ضروري 

 واتضح أيضا أن دور هذا. االستهامات الجنسية تفترض مشاركة هرمون الذكورةفي االستجابة االنتصابية 

هذا المجال ومحدودية العينات في االعتداء الجنسي غير محدد نظرا لمحدودية الدراسات في الهرمون 

جعدوني ) . .هرمون الذكورةفي أن أقلية فقط من المعتدين جنسيا لهم ارتفاع  inardPالمدروسة وأكد 

 (00، ص   9911،

 جهاز عصبي سليم، إلىالسلوك الجنسي السوي كباقي السلوكات يحتاج : الجوانب العصبية 9-1-9

والنورادرينالين  (Dopamine)والدوبامين  (Sérotonine)؛ وتتدخل الناقالت العصبية كالسيروتونين 

(Noradrénaline)  تؤلر الكحوليات والمخدرات خاصة الهروين و  بينها في الهيبوتالميسوتتفاعل فيما

هذا األخير الذي ينتج عن حركة و . السلوك الجنسي علىالنواقل العصبية وتؤلر بالتالي  علىوالكوكايين 
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الجهاز  علىتسهيالت أو منع مختلف مكونات الجهاز اللمبي، كما يمارس النص الجبهي حركة كف 

 .العصبي

وقد ارتبطت العديد من االضطرابات العصبية كاإلصابات الدماغية والخلل الوظيفي لها بمختلف 

هؤالء األشخاص كاالختبارات على بيق مختلف وسائل التشخيص السلوكات الجنسية، وهذا ما سمح بتط

 (191، ص  9911جعدوني ،) . .النووي النفسية واالرتداد المغناطيسي—العصبية

النظرية النفسية إلى الجزء األول من هذا الفصل في سبق وأشرنا : المقاربة النفسية التحليلية -9-9

 .هذا العنصرفي لذا سنلخص فقط ما نحتاجه  التحليلية و الشذوذ،

إلى شذوذ الموضوع الذي يصل : لاللة أصناف حسب مدرسة التحليل النفسيإلى يمكن تصنيف الشذوذ 

هذا المجال البيدوفيليا والجنسية المللية وغيرها، في ونجد  ،اللذة فقط من خالل مواضيع جنسية أخرى

الدبر، وأخيرا شذوذ في اللذة من خالل مناطق غير جنسية ملال الجماع إلى شذوذ الهدف يصل فيه الشاذ 

يرتبط باللذة خارج الشروط الخارجية العادية كالفيتيشية والسادومازوشية والنظر الجنسي واالستعراض 

المدرسة التحليلية الكالسيكية والذي تبناه حاليا المدرسة في هذا التصنيف المعتمد سابقا .الجنسي وغيرها

الدول الغربية ال تدرج الجنسية المللية ضمن قائمة في أنه حاليا في لحديلة يطرح إشكاال إكلينيكيا يتملل ا

 (. 191بن مجاهد ، دس ، ص ) .جنسيالدول تعتبر الشذوذ مجرد انحراف  هونفس هذ. الشذوذ

الطفولية من خالل مفهومين أساسين هما الالشعور والجنسية  علىالمعروف أن النظرية الفرويدية قامت 

و لفهم . المرحلة الفمية والشرجية والجنسية هي( مناطق جسدية تحقق اللذة)مراحل مرتبطة بمناطق شبقية

من الطاقة النفسية مرتبط أو مستلمر أو يبقى جزء مفاهيم النكوص والتلبيت، بحيث إلى الشذوذ قد نعود 

. ظواهر التلبيت نقاط حساسية ألناء النكوصوتملل . مرحلة من مراحل النمو النفسى الجنسى علىملبت 

النمو السليم يفترض المرور من مرحلة إلى مرحلة موالية بحل صراع المرحلة السابقة، و عدم حلها يحدث 

المرحلة الجنسية يمر الطفل إلى للوصول .اإلكلينيكيالمفهوم في لذا نتحدث عن النضج بعد؛ نكوصا فيما 
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أولوية المناطق الجنسية، إلى مية السادية والشرجية ليتم تجميع الغرائز الجزئية بالمرحلة الفمية المبكرة والف

حل المرحلة القضيبية يرتبط .التي نشمل المرحلة القضيبية ومرحلة الرشد اللتان تفصلهما مرحلة الكمون

تي يتم كبتها هذه الرغبة ال. اتجاه األبوين( العدوان/ الجنس)بمركب األوديب القائم على الرغبة المزدوجة 

كاستهام لزنا المحارم وللقتل من خالل عيش عقدة الخصاء المرتبطة بالقلق وبالتقمص؛ بمعنى قلق 

 (. 199، ص  9911جعدوني ، ) .الخصاء وتقمص األب من نفس الجنس

الشذوذ حسب النظرية الفرويدية يرتبط بعدم حل مركب األوديب، أين يتوجب على الشاذ النكوص إلى 

ما يفصل . متقدمة، ليكون نمطه الجنسي مبني على نمط قبل جنسي تحكمه غرائز جزئيةمرحلة 

الشاذ هو حدة قلق الخصاء لدى الشاذ واستعمال ميكانيزم الكبت لدى العصابي كميكانيزم عن العصابي 

 فيوال تعود الغريزة الجنسية إال من خالل األعراض المرضية والحلم والفعل الناقص، . منفصلدفاعي 

العصاب هو أن ( reudF)لذا اعتبر . حين الغريزة الجنسية غير مكبوتة لدى الشاذ وتحركها غرائز جزئية

قبل الجنسية والغرائز المراحل إلى تحولت النظرة التفسيرية ( reudF)بعد  .المنظار السلبي للشذوذ

كاستلمار عالي للغريزة الجنسية  (Lasexualisation) واعتمد الكليرون على مفهوم الجنسانية  العدوانية 

تمنح الغرائز داللة وتقاوم ضد " بأنها ohutK (1077 )القاسية، وقد اعتبرها  و كدفاع ضد العواطف

: 91أشار اليه " )لترميم التصدعات النرجسية (incorporation)االكتئاب وتشبع االستدخال 

1009,ubutA.) ( ، 11، ص  1012جاسترو ، الستوي .) 

فهذا يؤكد دور المشهد محرك الشذوذ، هي العالقة مع األم باعتبار : المشهد األولي و الشذوذ .4.2.1

بأنه مالحظة الطفل المباشرة للفعل الجنسي بين األبوين أو لنتائج هذا  reudFالذي يعرفه ) األولي أيضا 

الشعورية تخص  ستهاماتابأنه مجموع  ougallD cM (1072)الفعل كالحمل والوالدة؛ في حين يرى 

يعيش الطفل هذا المشهد  ،(لجنسية واألسطورة الفردية لكل شخص فيما يخص الصور األبويةالعالقة ا

كصدمة، ويحدث صدمات وقلق فقد الحب و قلق الخصاء وقلق اإلهمال و االستلارة من دون هدف 
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تكوين تصورات يمنع ه عيش هذا المشهد بمختلف مكوناته العاطفية للقلق والول(. freud,1914)والعجز 

عن الذات ويحفز بالمقابل استدخال مواضيع جزئية معادلة وصورا أبوية خطيرة تؤدي إلى إعداد  مستقرة

ما  هذا. أنا أعلى بدائي، وتصبح المواضيع الداخلية سيئة االستلمار، والغرائز العدوانية غير حيادية

يحدث مع الشاذ الذي ال يستطيع ربط الموضوع الكلي وال يستطيع إدماج مجموع غرائزه الجزئية وال 

 (. 10، ص  1029فرويد ، طرابيش ، ) .يستطيع أيضا تمييز غرائزه الجنسية عن الغرائز العدوانية

إال إذا واجه قلق  يوصل هذا المشهد الطفل إلى التأكد من االختالف التشريحي للجنسين الذي ال يقبله

و مهما . الخصاء بشكل حاد، ويشكل تقبل االختالف بين الجنسين عنصرا قاعديا لتكوين الهوية الجنسية

الذي  األصليالتحكم بالقلق  فيالشاذ له وظيفة أساسية السيناريو "كانت عالقة الطفل بهذا المشهد فان 

كما له وظيفة ترميم الجروح؛ ألن الشاذ  (1993ubutA,:  26)نفسه  الشخص أو الموضوعبتدمير  يهدد

أنه يخلق نوعا جديدا من الجنسية ( ubutA)وفي دور السيناريو الشاذ يحدد . ال يرتبط باللذة الجنسية فقط

وواقعا جديدا أيضا يسمح للطفل بحماية نفسه من القلق التدميري وترميم الجروح النرجسية، ويقابله وهم 

 (.111، ص  9911جعدوني ، ) .القدرة المطلقة

)cM اآلخر مؤقتا على األقل؛ ألن هذا السيناريو يجب أن يتكرر في التحكم المطلق  ذيتعلم الشا

,1978)ougallD  و بالتالي فالشذوذ . الضرر االستهامي ال يمكنه أن ينقص من حدةالحقيقي و الفعل

يحرك الغرائز الجنسية و العدوانية و بالموضوع  للعالقةمرض "هو الجنسي الذي يحوي مفهوم االعتداء 

فيكون بذلك حال ضد الذهان؛ ألن الشاذ  ( ubutA, 1009:  27) "القديمالبدائي األصلي  كذا القلق

تجميع عن كما يعجز , اآلخرفي إقامة عالقة مشبعة بالموضوع، ألنه يحتاج إلى التحكم كلية عن يعجز 

مستوى  علىبأن االغتصاب هو حل للصراع alierB (9992 )يرى .موضوع كليفي المواضيع الجزئية 

استحالة فقد الموضوع األولي واستحالة االتحاد يؤدي إلى كره األم؛ مما  علىالمشهد األولي القائم 

 .التقمصات األوليةعن التخلي يؤدي إلى االندماجي، وهذا 
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 :لاللة أسس علىلخصت هذه النظرية الشذوذ 

أربعة أصناف هي العالقة غير الموضوعية في العالقة بالموضوع والتي تم تصنيفها في عجز  :أوال

في العالقة بموضوع وسيط أو ( حرمان و تبعية، حرمان و عدوانية، نهان، قرب الذهان، الحاالت البينية)

طربة ، عالقة بالموضوع مض(سجل العصاب)العالقة بالموضوع ( الشذوذ، السيكوباتية، البرانويا)المرآة 

 .بسبب إصابة دماغية

ظهارها، تجنب وتفادي الجنسية، التعبير في وظيفة األعراض الشاذة المتمللة  :لانيا عن إبراز الذكورة وا 

 .الوله و الغضب والتحلي، ملئ إحساس بالفراغ الداخلي، الوصول إلى إشباع بواسطة التقمص االسقاطي

العدوان غير المباشر واالستغالل، الهروب داخل عالم ملالي من في استراتيجيات التكيف، وتملل  :لاللا

االستهامات، االعتداء الذاتي، النشاط الزائد، سحب العالقات بمقابل العالقات غير المتميزة، اإلتقان 

 (00ص9911جعدوني ،) .االجتماعي، السلوك الطفولي والبحث عن االهتمام

لمؤلفه األول عن االعتداء الجنسي والسلوكات الجنسية العنيفة،  1996ونشره عام  alierBمع مجيء 

فصل بين مفاهيم الشذوذ والشذوذية واالعتداء الجنسي؛ الذي اعتبره مرضا قائما بحد ذاته تكون فيه 

األسبقية للفعل العنيف على الفعل الجنسي الذي يحمل القليل من اللذة الشبقية؛ كونه ينتهي غالبا بعدم 

المعتدي الجنسي . ويكون الفعل محاولة دفاعية لحماية األنا من االنفجار أو من االكتئاب. ةبلوغ اللذ

فيهتم من خالل ( alierB, 2000؛ 2008)يعيش هشاشة في الحدود تترجم وجود مرض في النرجسية 

 .كموضوع ساند ليكون( الضحية)فعله بتكوين سند نرجسي؛ لذا يختار موضوعا خارجيا 

اء الجنسي هو دفاع لمواجهة الضعف النرجسي والضعف في الهوية؛ بحيث يقوم تصور إن فعل االعتد

الهوية على أنا ملالي للقدرة المطلقة القضيبية، ويكون الفعل االعتدائي كفعل دفاعي شان يسيطر على 

مقدمة المشهد النفسي في سجلي الذهان والحاالت البينية، كما يمكن أن يتواجد في بعض الوحدات 
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 .فسية المرضية كالسيكوباتية و البرانويا مما يؤكد صعوبة إعطاء تشخيص بنيوي واحد لكل الحاالتالن

 (191ص9911جعدوني ،)

فالسلوكات الجنسية المنحرفة vansE et ondB (1967 )حسب كل من : لسلوكيةالمقاربة ا -3-3 

 belA et arlowBبعشر سنوات اقترح بعد ذلك . واحد هو االستلارة الجنسية المنحرفة عاملتنتج من 

فرضية أن السلوكات الجنسية المنحرفة ال تأتي فقط من زيادة  على يقوم أخرنموذجا تفسيريا  (1071)

االستلارة الجنسية غير المنحرفة و المهارة االجتماعية في المنحرفة، لكن من العجز  االستلارة الجنسية

 arls , E,  Marshallarke , Dناقترح كل م 1009عام . الضرورية للوصول إلى شريك راشد مالئم

egal   S المهارة في ويربط زيادة االستلارة بالعجز  لسابقينايقوم على النموذجين  لاللانموذجا

تشكل حواجز أمام توظيف نفسي مشبع على المستوى الداخلي؛ مما يحدث قلقا يكون التي االجتماعية، 

 ( . 02، ص  1002كامل ، )  .تحريض السلوك الجنسى المنحرففي سببا 

وتم التأكد من هذه  تعلم السلوكات الجنسية السوية و المنحرفة، علىفكرة هذه النماذج السلوكية تقوم 

الفرضية من طرف العديد من السلوكيين من خالل تجربة تعريض المعتدي الجنسي لمليرات خارجية 

وتوصلت النتائج إلى أنه ألناء تقديم مليرات جنسية . جنسية، كل حسب نوع ضحيته وتسجيل االستجابات

وفي نفس . الستجابة تكون بالكفعنف فا( مليرات)تكون استجابة االستلارة، في حين عند تقديم مشاهد 

المهارة لدى المعتدين جنسيا،  هالتجربة تم دراسة المهارة االجتماعية مع المرأة فتأكد وجود نقص في هذ

وحتى فيما يخص السيرورات المعرفية الحظوا وجود . خاصة لدى البيدوفليين بمقابل مغتصبي النساء

م ملير جنسي يخص االتصال الجنسي، وظهرت فروق بين البيدوفليين وغيرهم من المعتدين أما

تصبين عن غيرهم، واشترك كل المعتدين في غية السلوكية والمعرفية مميزة للماالستجابات الفسيولوج

أنه ال يمكن تحديد عامل واحد أو عجز إلى نتائجها النهائية في توصلت الدراسة .العجز عن حل المشكل

المهارة االجتماعية والقدرات المعرفية في من نقاط العجز تملل واحد مميز لالغتصاب، لكنه تفاعل كلير 
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 (. 11، ص  9991فرويد ، نجاتي ، ) .والتعامل مع االستلارة الجنسية ومواضيعها المحددة والمختلفة

كان االهتمام باالنحرافات الجنسية من اختصاص مدرسة  1019قبل : المقاربة االجتماعية -3-4

التحليل النفسي والطب العقلي فقط، ومع بداية الستينيات من القرن العشرين بدأ االهتمام بمفهوم العنف 

 .انطالقا من مفاهيم القيم والمعايير بمقابل اللقافة المهيمنة، وانتشرت فكرة أن الطبقة المسيطرة طبقة عنيفة

النظرية االجتماعية وروادها بالدعارة وزنا المحارم والتحرش الجنسي باألطفال،  وبدأ االهتمام من طرف

الكحول والفقر والعنف كعناصر  علىوكان االغتصاب كباقي الظواهر اإلجرامية، وصنف اإلدمان 

 (.10، ص  9991محمد داود ، ) .بالجرائم الجنسيةمرتبطة 

بدأ االهتمام بظاهرة االعتداء الجنسي لمحاولة فهم الظاهرة، وفهم وعالج الضحية  ومع الحركات النسوية

واعتبر االعتداء الجنسي بذلك ظاهرة اجتماعية . والتكفل االجتماعي والقانوني بالمعتدي وبالضحية أيضا

المهيمنة تبنت الحركات النسوية اديولوجبة اللقافة . حاول المختصين فحص وتحليل العوامل المرتبط بها

السلطة الذكرية وعدم المساواة بين الرجل والمرأة كقاعدة أساسية لهذا االغتصاب، وصنعت في المترجمة 

 .عدوانيا وقويا ومسيطرااألسطورة االجتماعية من المرأة خاضعة للرجل وتابعة له ومن الرجل مخلوقا 

بين الراشد والطفل مقبول؛ ألنه يملل أنه في بعض اللقافات النادرة االتصال الجنسي ،سة كل من ابينت در 

أن معظم الدراسات عن االعتداء ( ewisL et larkC)وضح  1983عام . طقسا أوليا للحياة الجنسية

وهم عموما . الجنسي قبل السبعينيات من القرن العشرين كانت تقوم على األفراد الموقوفين و المحكومين

بداية من فترة اللمانينيات . مما يؤكد نظرية لقافات العنف رجال من مكانة اجتماعية واقتصادية منخفضة،

ركزت دراسات موالية على الضحية والمعتدى الذي تحول إلى وسيلة لإلجابة على مجموعة من األسئلة 

 :اهمها

 .الضحية والمعتدىبين تحديد العوامل الخارجية كمكان االعتداء وساعته والعالقة  .1
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 االعتداء الجنسي؟أن تؤلر في فعل  تقييم شخصية الضحية وهل يمكنها .9

 ؟وضعية أو مرحلة حياتية جعلتها قابلة لالعتداء عليهافي هل الضحية كانت تتواجد  .9

أو توحي تبادر بأي سلوكات تجعلها ولم الضحية عادية جدا قبل االعتداء أق وقد بينت هذه الدراسات 

 .بحساسيتها لالعتداء

النظرية أنه خالل اللاللين سنة األخيرة فصلت الكتابات العلمية االعتداء الجنسي على النساء  ملخص

وانتقل المجتمع تدريجيا من التهجم على . واألطفال عن مجال اإلجرام، لتحتل بذلك مجال دراسة خاص

المعتدي بالمقابل و االعتداء عليها إلى نزع هذا الذنب عنها وتجريم في الضحية و اعتبارها السبب األول 

وتمكنت النظرية االجتماعية من تحديد وتحليل مختلف العوامل االجتماعية الموجودة فى . متابعته قضائيا

التربية الجنسية إللغاء األسطورة في االعتداء، والتي سمحت بتحديد مجال الوقاية والعالج، المتملل 

، ص  9991شرقي ، ) .المجتمع خاصة األطفال االجتماعية للحياة الجنسية ولالعتداء الجنسي وتوعية

02. ) 

يوجد اليوم العديد من النماذج التصنيفية للمعتدين جنسيا لإلجابة على : المقاربة التصنيفية -3-5

 وذج كان أول نم. جتماعيين و غيرهمالحاجات الحقيقية لمختلف الفاعلين النفسانيين والطبيين واال

الذي عرف الشذوذ بمقابل الفعل الجنسي العادي الذي يقصد به الجماع  للتصنيف هو النموذج الفرويدي

الموجه لإلشباع واللذة الجنسية من خالل اإليالج الفرجي مع شخص مناسب عمريا من الجنس المغاير، 

 (.192، ص  9992زكراوي ، )  .1019 عامالالشعور إلى  علىالذي بني  واستمر هذا النموذج

خالل فترة الستينيات والسبعينيات برز النموذج الفينومونولوجي الذي قام على العملية المعرفية، لكن طرح 

نقص عناصر تشخيصية إجرائية ونقص التحقق من مصداقية الحكام، مما يفتح في مشكال منهجيا تملل 

من المعتدين؛ مما ( 50%)ومشكل الشمولية ألن التصنيف ال يمس إال حولي . المجال للعناصر النادية
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 (199 ، 9911 .جعدوني ).يجعل النتائج المتوصل إليها تصلح فقط على العينة المدروسة

 

 :تصنيف المغتصبين -4

الفعل إلى المرور إلى تصنيف المغتصبين حسب أربعة عوامل أساسية تدفع بالشخص إلى تم التوصل  

 : هي

وهم رجال . الذي يبحث عن تأكيد الفحولة والسلطةالبحث عن السلطة وهو دافع ينطلق منه المعتدي  :أوال

الحياة العامة وأمام النساء خاصة وعجز عن إقامة عالقة حميمة معهم؛ لذا في التكيف بعدم يحسون 

نكار . يلجئون إلى استعمال القوة إلخضاع الضحية ويكون االغتصاب وسيلة الختبار قدراتهم الجنسية وا 

 (.191، ص  9911جعدوني ، ) .لمعاش كتصدع داخليالمرتبط بالفحولة االنسبي الشك 

لجنسي عنيف ويعيش حالة من الصراع المعتدي اعلى أن  االبحث عن الوله، كان بحيث أكدو  : لانيا

هذا النوع من  هدف. الذي يمس الهوية، فيكون المرور إلى الفعل وسيلة دفاعية لنقل الغرائز العدوانية

نقاص قيمة الضحية وتدميرها، و الفعل هو مجرد وسيلة للتعبير عن ذلك و غالبا ما . المعتدين هو جرح وا 

ما يحرك . مسئول في العملمع العائلة أو مع يكون الفعل انفجاريا وتلقائيا يسبق بحادث ملير كالشجار 

ا من الغضب، وغالبا ما تكون الضحية غير الفعل ليس االستلارة الجنسية، بل حالة من الوله قريبة جد

 .معروفة

يرتبط . هذا النوع يكون المعتدي شخصا ساديا يدمج الغرائز العدوانية والجنسيةفي السادية  : لاللا

توفر  االعتداء الجنسي بعنف جسدي مالحظ على الضحية و يتم اإلعداد والتحضير للفعل بشكل محكم،

له الوسائل لتعذيب الضحية وممارسة بعض الطقوس عليها، أين يوجه التعذيب خاصة للمناطق الجنسية 

 (. 199، ص  9911جعدوني ، ) .كالبتر والحرق
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السلوك المضاد للمجتمع، كان قد أشار إليه معظم المختصين، يشمل هذا النوع المعتدين  : رابعا

كما يمكن أن يوجد هذا النوع في أحد األنواع المذكورة سابقا، وهم المعتدين . واالنفجاريين السوسيوباتيين

وتظهر المرأة لهم كموضوع يحقق اللذة ويشبع . الذين يبحلون عن اإلشباع الفوري لرغباتهم وحاجاتهم

 (.191، ص  9911جعدوني ، ) .الرغبة وغالبا ما يرافق جرم االغتصاب جرم آخر

بهدف وضع إستراتيجية  تصنيف آخر للمعتدين جنسيا،إلى ول العديد من المختصين الوصول حاليا يحا

لمعتدين الى أربعة الذي يصنف اتمنع االنتكاس في السلوك، فنجد ملال النموذج المقترح من طرف  و 

المغتصب االنتهازي و الذي يدفعه وله االختالف وعدم تحمل اإلحباط ويحركه الدافع الجنسي  :أصناف

وهنا يكون السلوك الجنسي وسيلة للوصول إلى . كالسادي الذي يحركه دافع الوله اتجاه المرأة وتدميرها

رغم اعتمادهم على  أما فيما يخص البيدوفليين فقد لوحظ غياب معايير تصنيفية مشتركة بينهم. هذه الغاية

. البداية و اللجوء إلى التهديد والقوة والعنف إذا لمس مقاومة حادة من الطفلفي إستراتيجية إغراء الطفل 

، ص دس. طارق على ) .هذا األخير الذي يقع عليه الكره أو رغبة السيطرة والخضوع للمعتدي

199) 

 :صعوبتها وفق الجنسي االعتداء درجات -5

 للكبر الجنسية األعضاء مالمسة منه طلب أو للطفل، الجنسية األعضاء مالمسة  :مشينة عمالأ -1-1

 .جسدا منه القوى أو سنا منه

 .جنسية أجواء أو صور مواقع، أفلم، مواد، على الطفل شفك: المشاهدة  -1-9

 .الجنسية والنكات والنظرات الغمر في ويتملل  :المداعبات  -1-9

 من فرد أي ضد يمارس الذي العنف أشكال وأقسى أصعب من االغتصاب يعتبر :اإلغتصاب -1-1

 .وكيانها االجتماعي الضحية ونفس جسد تنتهك فهي القانون، عليها يشدد جريمة وهي المجتمع، أفراد
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 وقعت ولقد العصر قديم منذ مجتمعنا ضمنها ومن االنسانية المجتمعات في االغتصاب جرائم وتنتشر

حاطتها حولها التكتم يجري أن على العادة جرت أنه إل والفتيات النساء من العديد ضحيتها  بالسرية وا 

 طوق كسر في الخيرة السنوات في -ما حد إلى- المهنية والمؤسسات النسوية الحركة نجحت ولقد التامة،

 اإلعالم وسائل في المكلف النشر خلل من عليها الضوء بتسليط وقامت الجرائم هذه لف الذي الصمت

 الشكاوى وتقديم معاناتهن كشف على االغتصاب جرائم ضحايا من الكلير شجع مما التلقيفية والنشاطات

 تلوم التي المسبقة واألفكار االجتماعية القيود مازالت ذلك كل ورغم الدعم لطلب والتقدم مرتكبيها ضد

 هذه لتبعات فريسة وتتركهن له تعرضن بما والبوح المكاشفة من الضحايا غالبية تمنع الضحية، وتذنب

 (0،ص9990المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، ).القاسية الجرائم

 :بالطفل الجنسي التحرش عواقب -6

 ما وهو مبكرة؛ جنسية إفاقة يسمى ما له يحدث غالبا ما إليه، المشار بمعناه للتحرش يتعرض الذي الطفل

 الميول يعرف ال العلمية الناحية من السن هذه في والطفل زائد، جنسي نشاط بأي إصابته إلى يؤدي

 من يتتبعه بما الزائد الجنسي النشاط هذا يندرج أن يمكن لكن الكبار، لدى المعروف بالمقصود الجنسية

 داخله؛ حقيقية غريزة دون مجبرا مقلدا أو الطفل يفعله السيئ الذي بالسلوك يسمى ما تحت تصرفات

 ( 12، ص  دس. طارق على ).لمتحرش يتحول وقد جنسية، تصرفات لديه فتظهر

 :جنسيا عليه معتدى الطفل أن بها تعرف التي الدالئل -7

 :وسلوكية جسدية قسمين إلى الدالئل هذه تنقسم

 :التحرش أو لالعتداء الجسدية الدالئل .أ

 .الحساسة والمناطق الرقبة منطقة في الحكة  -1

 . الحساسة المناطق من طبيعيين غير إفراز أو رائحة  -9

 .ممزقة أو بالدم ملطخة داخلية ملبس  -9
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 . المشي أو الجلوس أو المياه دورات استخدام يصاحب ألم  -1

 . التبول أو التبرز مع دم وجود -1

 .اللمس عند ألم جروح، احمرار، الحساسة؛ المنقطة في إصابات  -1

  .وفطريات والتهابات عدوى على دالالت -7

  :الدالئل السلوكية لالعتداء أو التحرش.ب 

 .محاكاة الفعال الجنسية وخاصة الفموية منها . 1

 .معرفة الكلير عن الجنس يفوق معرفة األطفال الذين في عمره. 9

 .إيحاء جنسي في رسومات الطفل وكتاباته. 9

 .استخدام المصطلحات الجنسية في حديله وحواراته . 1

 .تصرفات جنسية مع أطفال آخرين أو مع بالغين . 1

تغير سلوكي )الخوف ورفض الذهاب ألحد الوالدين أو األصدقاء أو القارب بدون سبب واضح . 1

 .وتجنب التواجد في نفس مكانه أو التجاوب معه ( مفاجئ تجاه شخص معين كان يحبه

 .عدم اللقة بالنفس أو باآلخرين . 7

 .ة تجاه األطفال والحيوانات وبالخصوص تجاه شخص معينالعدوانية المفرط. 2

فبدال من كون الطفل منفتحا على الحياة دائم .. التغير في شخصية الطفل بدون سبب واضح. 0

 .اللعب والنشاط يصبح انطوائي وانعزالي عن أصدقائه وأسرته والناس الذين يحبهم 

صا إذا كان في مرحلة االبتدائية؛ كمص خصو .. من الممكن أن يرجع لتصرفات أقل من عمره.  10

أو استخدام مصطلحات األطفال التي كان يستخدمها عندما كان ...التبول الإلرادي ليال ..األصبع

 .بشكل عام تكلر عنده استخدام مصطلحات األطفال.. صغير

 .أو يظهر اضطراب وخوف وعدم راحة عندما يخلعها.. يرفض خلع مالبسه.  11
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 .ح عند االستحمامانزعاج واض.  19

 .اضطرابات في األكل.  19

وتعاطي األدوية بإفراط .. جرح النفس..األطفال األكبر سنا يظهر عليهم اإليذاء المتعمد للذات.  14

 . بغرض االنتحار

 .محاولة التحرش بطفل آخر.  11

المستوى  األطفال األكبر سنا نالحظ لديهم إهمال الذات والنظافة الشخصية والمظهر وتدني.  16

ظهار نوع من التمرد على كلير من المستويات  الدراسي ورفض المشاركة في النشاطات المدرسية، وا 

 .والهروب من المدرسة

 ). .تكلر األفكار والميول االنتحارية والعدوانية وعدم احترام الذات واآلخرين .. في المراهقين.  17

 (11،ص9990المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات،

 كيف يقع االعتداء؟ -8

 :  هناك عادة عدة مراحل لعملية تحويل الطفل إلى ضحية جنسية

 :التودد واإلغراء-8-1

وأول شروطه أن يختلي المعتدي . إن االعتداء الجنسي على الطفل عمل مقصود مع سبق الترصد

ولتحقيق هذه الخلوة عادة ما يغري المعتدي الطفل بدعوته إلى ممارسة نشاط معين كالمشاركة  بالطفل،

 (. 12التميمي ، دس ، ص ) . في لعبة ملال

ويجب األخذ باالعتبار أن معظم المتحرشين جنسيا باألطفال هم أشخاص ذوي صلة بهم، وحتى في 

فإن المعتدي عادة ما يسعى إلى إنشاء صلة بأم الطفل  حاالت التحرش الجنسي من خارج نطاق العائلة؛
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أو أحد ذويه قبل أن يعرض االعتناء بالطفل أو مرافقته إلى مكان ظاهره برئ للغاية كساحة لعب أو متنزه 

 (. 91، ص  9919الشوا ، )  .عام ملال

، وصحبتها أما إذا صدرت المحاولة األولى من بالغ قريب، كاألب أو زوج األم أو أي قريب آخر

وذلك ألن . تطمينات مباشرة للطفل بأن األمر ال بأس به وال عيب فيه، فإنها عادة ما تقابل باالستجابة لها

وفي ملل هذه الحاالت، فإن .األطفال يميلون الى الرضوخ لسلطة البالغين، خصوصا البالغين المقربين لهم

من قبل الطفل تنحسر عند " العمياء"للقة التحذير من الحديث مع األجانب يغدو بل جدوى ولكن هذه ا

والتحذيرات المرافقة لها ستكون قد " السرية"والتقهقر ولكن مؤامرة  المحاولة اللانية وقد يحاول االنسحاب

فعلت فعلها واستقرت في نفس الطفل وسيحول المتحرش األمر إلى لعبة السر الصغير الذي يجب أن 

عادة بمداعبة المتحرش للطفل أو أن يطلب منه لمس أعضائه وتبدأ محاوالت التحرش . يبقى بيننا

نهما سيشتريان بعض الحلوى التي يفضلها ملال  الخاصة محاوال إقناعه بأن المر مجرد لعبة مسلية وا 

 (.91، ص  9911شعبان ، ) . حالما تنتهي اللعبة

واألقسى واألبعد انحرافا  عنففالمتحرشون األ. نوع من الرقة لألسف، منحى آخر ال ينطوي على أ وهناك،

وفي هذه الحاالت، قد . يميلون الستخدام أساليب العنف والتهديد والخشونة إلخضاع الطفل جنسيا لنزواتهم

يحمل الطفل تهديداتهم محمل الجد ال سيما إذا كان قد شهد مظاهر عنفهم ضد أمه أو أحد أفراد األسرة 

له، آلارا عميقة ومريعة، إل أن التحرش القسري يخلف ورغم أن لالعتداء الجنسي، بكل أشكا. اآلخرين

 (.11، ص  9919حب اهلل ، ) .بسبب عنصر الخوف والعجز الضافي صدمة عميقة في نفس الطفل 

 :التفاعل الجنسي -2-9

قد يبدأ  فهو. إن التحرش الجنسي باألطفال، شأن كل سلوك إدماني آخر، له طابع تصاعدي مطرد

 .بمداعبة الطفل أو مالمسته ولكنه سرعان ما يتحول إلى ممارسات جنسية أعمق
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 :السرية -2-9

إن المحافظة على السر هو أمر بالغ األهمية بالنسبة للمتحرش لتالفي العواقب من جهة ولضمان 

مواصلة  فكلما ظل السر في طي الكتمان، كلما أمكنه. استمرار السطوة على ضحيته من جهة أخرى

 (. 97، ص  9919الشوا ، ) .سلوكه المنحرف إزاء الضحية

وألن المعتدي يعلم أن سلوكه مخالف للقانون فإنه يبذل كل ما في وسعه إلقناع الطفل بالعواقب الوخيمة 

وقد يستخدم المعتدون االكلر تهديدات شخصية ضد الطفل أو يهددونه . التي ستقع إذا انكشف السر

وال غرابة أن يؤلر . ن يحب كشقيقه أو شقيقته أو صديقه أو حتى أمه إذا أفشى السربإلحاق الضرر بم

 .الطفل الصمت بعد كل هذا التهديد والترويع

والطفل عادة يحتفظ بالسر دفينا داخله إل حين يبلغ الحيرة واأللم درجة ال يطيق احتمالها أو إذا انكشف 

بل إن . يفشون السر طيلة حياتهم أو بعد سنين طويلة جدا والكلير من األطفال ال. السر اتفاقا ال عمدا

وال ( أو دفنها في الوعيه)التجربة، بالنسبة لبعضهم، تبلغ من الخزي واأللم درجة تدفع الطفل إلى نسيانها 

تنكشف المشكلة إال بعد أعوام طويلة عندما يكبر هذا الطفل المعتدى عليه ويكتشف طبيبه النفساني ملال 

، صالح ) .تجارب الطفولية األليمة هي أصل المشاكل النفسية العديدة التي يعانيها في كبرهأن تلك ال

 .( 11، ص  1009

 :أساليب المعتدي -9

من  هنالك. ليست هنالك طريقة أو أسلوب واحد يستعمله المعتدي للوصول إلى األطفال ومن لم استغاللهم

يتودد لألطفال ويتقرب منهم إلعطائهم الشعور باألمان ومن لم استغاللهم، وهنالك من يقدم الحلوى 
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خالص ووعود غير واقعية، هنالك من يفاجئ الطفل ويقوم . والهدايا هنالك من يتلفظ بكلمات محبة وا 

المعتدي من ترك ألر  ولكنه نادرا نظرا لخوف. بتهديده وتخويفه وهنالك من يستعمل القوة ويضرب ويقسو

  (27، د س ، ص  بركات).على جسم الضحية األمر الذي يلير شكوكا حول ذلك

 :مكان االعتداء - 19

تجري حوادث االعتداء الجنسي على األطفال في كل مكان، قد تتم داخل البيت في غرفة نوم الطفل، وهو 

وقد يحدث في ساحة المنزل، قد يحدث عند الجيران،  المكان الذي من المفروض أن يكون األكلر أمانا،

عميري ) .في الدكان، في المدرسة أو في الحضانة، قد يحدث عند األقارب أو المعارف أو داخل السيارة

 (07ص  9911، 

 :المرور إلى الفعل  - 11

ة بل يحطم المرور إلى الفعل هو سلوك مندفع عدواني غالبا ، والمرور إلى الفعل ال يستدعي أية إجاب 

د يائس يفضل الموت الجسدي أو التدمير فشال نهائيا للرمزية بتأكي هد اإلستهام الالشعوري ، وهو يمللمش

 . النفسي على شطر الشخص كإجابة ال شعورية 

ويدخل الشخص في رهان موت  والمرور إلى الفعل يعمل على خفض القلق الناتج عن غياب العقلنة ،

وبالتالي فالمرور إلى الفعل ليس سلوكا . الذات أو موت األخر الذي يكون غالبا الحل األقرب والمفظل 

بل سيرورة نفسية تسجل فشل الربط الغريزي وقطيعة في الترابط الذي يحدث بالمقابل فعال يدمر الذات أو 

 (11ص  9992.زكراوي ).األخر 
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 : خالصةال

ل أن المعتدي جنسيا ال يقوم بالغعتداء الجنسي من خالل هذا الفص استخالصهيمكن  وفي األخير ما

نفسي لمكبوتات ال شعورية ، وكذالك  لتوظيفكنتيجة حتمية  شباع رغبات جنسية ، بل يقوم باالعتداءإل

  .رية الضحية إلى التفاهم على الس اختيارمن االعتداء الجنسي يمر بعدة مراحل تبدأ فعل 
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 :تمهيد 

تعد مرحلة الطفولة القاعدة األساسية في بناء شخصية اإلنسان ، وتبدأ مرحلة الطفولة من الميالد إلى المراهقة 

نفعالية ومنها الجوانب وتمر بعدة مراحل وخطوات على عدة جوانب فمنها الجوانب الجنسية ومنها الجوانب اإل

غير أننا سوف لن نتطرق إلى . اإلجتماعية ، وفي كل مرحلة مميزاتها وخصائصها التي يتميز بها الطفل 

جميع مراحل النمو بل سنقتصر فقط على النمو الذي يمس الجوانب النفسية و المعرفية و اإلجتماعية نظرا 

 .لتعالقتها بموضوع دراستنا

 مراحل نموه ؟ فمن هو الطفل ؟ وماهي

I.  الطفل تعريف: 

هي مرحلة النمو التي تمتد من الميالد وحتي البلوغ، وتستخدم أحيانا لتشير إلى الفترة  :لغة عريف الطفلت . أ

 .الزمنية المتوسطة بين المهد وحتي المراهقة 

 .، تبدأ من الوالدة حتي المراهقة هي مرحلة من مراحل حياة اإلنسان :  إصطالحاتعريف الطفل  . ب

 (98 ،2891،زيدان)

II. النظرية للنمو في مرحلة الطفولة  المقاربات: 

 :نظرية التحليل النفسي  .1

فترض أن الطفل يمر بخمسة مراحل أساسية خالل نمو   "فرويد"قام  بوضع أسس نظرية التحليل النفسي وا 

وذالك إلشباع  وتطور أنظمة الشخصية ، تتميز كل مرحلة بمصدر إشباعي يرتبط بمنطقة جسمية معينة ،

 :الحاجات الغريزية ، وهذه المراحل تتمثل في مراحل النمو النفس جنسي وهي كما يلي 

يمارس ( الشفتان ، اللسان ، واألسنان) فيها يحصل الطفل على اللذة من منطقة الفم  :المرحلة الفمية  - أ

وتشكل هذه الممارسة مصادر رئيسية للذة ، فعندما تستثار  فيها الطفل أنشطة المص والمضغ والعض ،
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المنطقة الفمية فإن بعض الطاقة الغريزية تتفرغ مما يؤدي إلى إنخفاض التوتر وبالتالي اإلحساس بالراحة 

 (. 21 ،  2881فرج ، ) .والرضا 

ويتمركز مصدر اللذة في  تقع بين السنة والنصف إلى السنة الثالثة من حياة الطفل ، :المرحلة الشرجية  - ب

المنطقة الشرجية ويشعر الطفل بلذة وراحة خالل عملية اإلخراج وفيما بعد تصاحب اللذة بالقدرة على السيطرة 

على تلك العملية ، وتعطي هذه القدرة للفرد للشعور بذاته وفي حال رغب الطفل في اإلنتقام من المشرفين على 

،  2898، فرويد ) . ة اإلخراج للوصول إلى غايات يشعر أنه حرم منها تربيته فإنه يفقد السيطرة على عملي

28) 

وفي هذه المرحلة تتركز الطاقة الغريزية في األعضاء التناسلية يحصل الطفل على  :المرحلة القضيبية   - ج

لذكر لذته من اللعب بأعضائه التناسلية، كما يمر الطفل في هذه المرحلة بالمركب األوديبي وهو ميل الطفل ا

   . إلى أمه والنر إلى أبيه كمنافس له في حب أمه ، وميل الطفلة االنثي إلى الوالد وشعورها بالغيرة من االم 

 (07،  2898، فرويد ) 

في نهايات المرحلة السابقة يلجأ الطفل إلى كبت مشاعره المتناقضة في منطقة الهو  :مرحلة الكمون  - د

من طاقة إنفعالية ، وتل هذه المشاعر كامنة ، وبسبب كون هذه الالشعورية بكل ماتحمله هذه المشاعر 

المرحلة طويلة ، حيث تمتد حوالي ست سنوات فإن الطفل ينشغل خاللها بإستكشاف البيئة من حوله ، 

كتساب المهارات اإلجتماعية والبحث عن األماكن األكثر أمنا من الناحية اإلنفعالية مما ينسيه ضغوط  وا 

 (.28 ،  دون سنة،فرويد ) .  المرحلة السابقة

وفي هذه المرحلة تأخذ الميول الجنسية الشكل النهائي لها وهو الشكل الذي سيستمر  :المرحلة التناسلية  - ه

في النظج ويحصل الفرد السوي  على لذته من اإلتصال الجنسي الطبيعي مع فرد راشد من أفراد الجنس األخر 

 ،صولي). ية والشرجية وتشارك في بلورة الجنسية السوية الراشدة حيث تتكامل في هذا السلوك الميول الفم

1728، 22) 
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 نظريته فيالمعرفي  النمو نظرية مؤسس Piaget (2982-2897)   ركز:  المعرفية النظرية .2

 رأس على  النظرية تأتي هذه و ) ..التفكير ، راكاالد ، االنتباه ، االحساس ( الشعورية المعرفية العمليات على

 . المعرفية النظريات

 المرحلة هذه أن أي ، العمر من الثانية السنة الى الميالد من المرحلة هذه تبدأ: الحركية الحسية المرحلة .أ

 غير والتحريك البكاء مثل االنعكاسية األفعال ببعض الطفل فيها يقوم ، شهرا عشرين و أربعة تمتدحوالي

 قدر سلوك خالل من ذلك يتضح ،و العامين سن الى الحركات هذه تستمر و ، األشياء الى النظر و المقصود

 (.08 ،  2889النابلسي ، .)  الكلمات بعض اختيار في المختزلة الخبرة من

 هذه وفي ، الطفل عمر من السابعة السنة الى العامين من المرحلة هذه تمتد: العمليات ماقبل مرحلة .ب

 يخص فيما أما ، ) التعجب ، النداء ، االستفهام ( اللغوية الرموز استخدام على الطفل قدرة تتنامى المرحلة

 و ، األولى المرحلة في شكلها التي الحركة و الحس بين البسيطة االرتباطات الطفل يتجاوز الرمزي التفكير

 الذات حول التمركز و الالمنطقية و االيهامي اللعب اللغوي التطور و الرمزي التفكير المرحلة هذه يميز ما أهم

 (.29 ، 1772سارتر ، ) .

 لوصف العمليات مصطلح بياجيه استخدم و ، ) سنة 11 الى 9 ( من تمتد: المادية العمليات مرحلة .ج

 العمليات يمارس أن المرحلة هذه في الطفل يستطيع و ، وثيقة منظومة تشكل التي العقلية النشاطات األعمالو

عبد الباري ) اجتماعي طابع اللغة كماتأخذ الذات حول التمركز يمثل و ، منطقي تفكير حدوث على تدل التي

.1772  .24) 

بمنطق  الطفل يفكر ، النمو درجات أعلى هي و ، ) سنة 22الى22)من  تمتد: المعرفية العمليات مرحلة .د

 هذه في يستطيع و ، تواجهه الي المشكلة حل احتماالت جميع وضع على قادر يكون و ، رضي ا افت

 يكون لكن و ، أوالحقيقة الواقع عن تبتعد رء ا آ استخدام و الظاهرة نفس لتفسير جديدة بدائل تخيل المرحلة
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 . مجرد كتعريف لكن نفسه الشخص فيخبرة يوجد ما يقابلها ال رموز استخدام يمكنه أو تصورها على قادر

 (278ص1722طاهري )

 فرويدمن بين من ثاروا على أفكار ( 2882-2871) إركسونيعتبر : نظرية النمو النفس إجتماعي  .3

وحاولوا تقديم نظرية التحليل النفسي في قالب جديد يعكس تغيرات عميقة ، وتعرف نظريته بإسم نظرية النمو 

بوطبال ، معوشة ) . النفس اإلجتماعي التي بناها على نتائج أبحاثه مع األطفال واألسر عبر مختلف الثقافات 

 (.14 ، دس ، 

 أن الطفل على يجب الذي االجتماعي النفسي االتجاه ان :قة مقابل عدم الثقة سنة الثانية رحلة الثم - أ

 في االستمرارية و الخبرة في االتساق خالل من الثقة هذه تنمو و ، العالم في أن يثق يستطيع أن هو يتعلمه

 نحوه عبر الوالدين اذا و الحاجات هذه اشبعت فاذا ، الوالدين طريق عن األساسية البيولوجية اشباع حاجاته

 الوالدية الرعاية كانت اذا ،أما به الوثوق يمكن آمن عالمه أن يعتقد الطفل فان حب و حقيقية عاطفة عن

 (.22 ،  1722 طاهري ،) .شك بخوف و يتعاملون األطفال فان ، سلبية أو متسقة غير و قاصرة

 : أعوام 3 الى 2 من : الشك و بالخجل االحساس مقابل الذاتي باالستقالل االحساس مرحلة - ب

 بعض أداء خاللها سلوكية تتبدى أنماط بممارسة ذلك و ، الذاتي باالستقالل احساسه تأكيد على الطفل يعمل

 لديه يتولد عندما ذاته تأكيد بين روح ا رع يت ا ص في الطفل يقع و ، اآلخرين مساعدة دون بمفرده األعمال

 يالزمان اللذان الشك و بالخجل االحساس  لديه يتولد تحقيق ذاته عدم حال في و ، الذاتي باالستقالل احساس

 (44.  1772.عبد الباري ) .حياته طيلة شخصيته

 . سنوات 5 الى 4 من : بالذنب الشعور مقابل المبادأة مرحلة -ج

 للمبادأة خصب مجال ،يعد اللغة استخدام في و الجسمية األنشطة من كثير في المشاركة على الطفل قدرة ان

 يكون الطفل أن ذلك و ، المعالجة و التخطيط بالفعل و القيام خاصية الذاتي االستقالل الى تضيف التي و ،
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 أجاب اذا و ، التجريب و االرتياد و لالكتشاف الحرية الخامسة ربعة  و ا ال لطفل أتيح اذا متحركا و نشطا

 هذا في األطفال قيد اذا أما ، المبادأة نحو أتجاهاته يشجعون فانهم ، الطفل عن أسئلة المعلمون و الوالدان

 على فيمايفعلون بالذنب يشعرون سوف فانهم ، مضايقة و لها معنى ال أسئلتهم و أنشطتهم بأن أوشعروا العمر

 (.14،  1728صولي ، ) . مستقل نحو

 سنة 11 الى 6 من : الدونية و بالنقص الشعور مقابل المواضبة و بالجهد الشعور رحلة -ه

 احساسه بتطوير ذلك ،و المهام و رت ا المها من العديد ألداء نفسه يكيف أن الطفل يستطيع المرحلة هذه في

 ، اللعب و رسة ا الد و رسي ا الد االنجاز التحصيلو على ر ا قاد فردا ليصبح ، المثابرة و الكد و بالعمل

 الشعور فان اال و ، مالئمة بطريقة اليهن التوجيه استغل بالجهداذا بالشعور االحساس تكوين في هامان ركنان

 و باالنجاز شعوره الى يؤدي بالنجاح االحساس أن حيث حياته، طيلة له مالزما سيبقى الدونية و بالنقص

 (1722،98طاهري ) . بالدونية شعوره الى بالفشليؤدي االحساس

 :خالصة 

وفي ختام هذا الفصل الذي تناولت فيه تعريف الطفل ومختلف مراحل نموه الجنسي واإلجتماعي والمعرفي أون 

 .قد كونت صورة واضحة عن ماهية الطفل ومختلف المراحل التي يمر بها في نموه 
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 :تمــهيد

تعتبر اإلجراءات المنهجية خطوة ضرورية وهامة في التعرف على حيثيات الدراسة و التي تهدف إلى 

 إيجاد أو ظاهرة تفسير أو حل للمشكلة إلى الوصول قصدتوضيح الخطوات المتبعة في الدراسة الميدانية، 

 .المتغيرات بين عالقات

 :الدراسة االستطالعية -1

بما أن الدراسة االستطالعية هي دراسة أولية يقوم بها الباحث قبل الوصول إلى الدراسة األساسية فقد 

أن  والتأكد من. كانت أول خطوة قمنا بها من أجل جمع أكبر كم من المعلومات حول الدراسة األساسية

 .الفرضيات المطروحة يمكن قياسها ومعرفة مدى دقة األدوات المعتمدة في الدراسة

 :مكان وزمان الدراسة االستطالعية  -1-1

وكذالك مدرسة سرير الشارف , تمت الدراسة في مدرسة ماحي ماحي بحي الحرية بلدية مستغانم: مكان -أ

 .بحي الحشم بلدية صيادة

 5102ماي  10إلى يوم 5102ماي  52م ستطالعية يومين من يو دامت الدراسة اال: الزمان -ب

 :أهداف الدراسة االستطالعية -1-2

 :في دراستنا االستطالعية حددنا أهداف أساسية وراء إجراء هذه الدراسة

 .جمع معلومات أولية حول موضوع البحث -

 .لتحقق من أدوات الدراسة ا -
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 :التالية عبر المراحلتمت  :المقاربة المنجية للدراسة  -1-3

 :القيام بالمقابالت التالية . أ

بعد حصولنا على ترخيص من مديرية التربية ''  ماحي ماحي''كانت مع مدير مدرسة  المقابلة األولى

 حيث قدمنا أنفسنا كطلبة للسنة الثانية ماستر علم النفس العيادي(. 10)أنظر الملحق رقم . لوالية مستغانم

والصحة العقلية و سبب قدومنا للمؤسسة  وذلك في إطار بحثنا المتمثل في دراسة صورة المعتدي جنسيا 

 .عند الطفل  وذلك ليفسح  لنا المجال للعمل مع الحاالت وتوفير لنا مكان إجراء المقابلة

يرية التربية بعد حصولنا على ترخيص من مد'' سرير الشارف ''كانت مع مدير مدرسة  والمقابلة الثانية

حيث قدمنا أنفسنا كطلبة للسنة الثانية ماستر علم النفس (. 15)أنظر الملحق رقم . لوالية مستغانم 

العيادي والصحة العقلية و سبب قدومنا للمؤسسة  وذلك في إطار بحثنا المتمثل في دراسة صورة المعتدي 

 .وتوفير لنا مكان إجراء المقابلةجنسيا عند الطفل  وذلك ليفسح  لنا المجال للعمل مع الحاالت 

جراء المقابالت معهم وفقا للشروط التالية المقابلة الثالثة  :كانت مع األساتذة حيث تم تحديد العينة  ، وا 

 .موافقة الحاالت على إجراء المقابالت  -

 ( .سنة 01 – 2)أن تتراوح أعمار التالميذ  -

 .الحاالت من الجنسين مختلفين -

  : دراسة والهدف منها وسائل ال -4

دراسة الحالة وسيلة لجمع البيانات والمعلومات في : ويصف جابر عبد الحميد جابر :دراسة الحالة  .أ

دراسة وصفية، ويمكن أيضا استخدامها في دراسة الختبار فرض شريطة أن تكون الحالة ممثلة للمجتمع 

موضوعية لجمع البيانات وتحليلها وتفسيرها، الذي يراد تعميم الحكم عليه، وبحيث تستخدم أدوات قياس 

 (005ص0991.النابلسي) .الوقوع في األحكام الذاتية  حتى يمكن تجنب
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حركة تبادل الكلمات مع شخص أو '' المقابلة بأنها  (Lepetit Robert)يعرف  :المقابلة العيادية .ب

وتأخذ المقابلة ,تكون وسيلة للتشخيص أو العالج أو اإلرشاد  والكن في المقابلة العيادية'' عدة أشخاص 

وكان الهدف منها هو  العيادية بعين اإلعتبار مجموع إستجابات المفحوص في زمن ومكان محددين،

. تجميع أكبر قدر ممكن من المعلومات باإلستخدام المحادثة وكذالك بإستخدام اإلختبارات النفسية 

 (42. 0991.النابلسي )

هي أداة من أدوات البحث الهامة للنفساني العيادي ، وهي أداة تهدف للتوصل  :المالحظة العيادية .ج

لألحداث الطبيعية، من خالل المقابلة أو خالل تطبيق اإلختبارات النفسية ،كأن يسجل النفساني سلوكات 

ستجابات المفحوص وهدفها هو مالحظة السلوك العام للحالة أثناء المقابلة  (22. 0991.النابلسي ) .وا 

 . وأثناء تطبيق اإلختبار

يتم التركيز على جانب  اإلستجابات السلوكية التلقائية اللفظية والحركية، كما :  فحص النظام العقلي .د

الخاص والهدف منه هو معرفة سيميولوجية السلوك يمكن الحصول على المعلومات األساسية من المحيط 

 : ، ويعتمد فحص النظام العقلي على مايلي  بالحاالت

 المظهر ،اللباس،النظافة،التعبير،السلوك العام خالل الحديث، السلوك العام :  السلوك العام

 .الفحص، اإلنقطاعات في الحديث ، مؤشرات القلق

 اإلنتاجية التلقائية ، التكرار األلي ، شرود الذهن:  النشاط العقلي. 

 اإلستجابات العاطفية للشخص خالل المقابلة ، اإلحساس بالذنب ،أفكار تعكس : المزاج والعاطفة

 إحتقار الذات ، 

 محتوي التعبير ، التلقائية في اإلجابات ،إنشغاالت تدمير الذات، العدوانية :  محتوي التفكير

 .الموجهة نحو األخرين ، أفكار العظمة واإلظطهاد
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 جه الزماني والمكاني ، اإلنتباه، الذاكرة الحديثة والبعيدة،الحساب ،القراءة التو :  القدرة العقلية

 .،الكتابة ،الفهم 

 هو مدي إستعاب الحالة للسلوكات المتكررة ، ومميزات شخصيته : اإلستبصار والحكم. 

هي تقنية لدارسة الشخصية تقوم على مبدأ اإلسقاط ،بحيث يتناول كل إدراك  : اإلختبارات -4-4

الموضوع المدرك والشخص المدرك ،فكلما كان الموضوع واضحا ومحددا فإن :رين أساسيين هماعنص

 (022 ،5100.جعدوني ).اإلشتراك إلى حد اإلندماج في إختبار ما 

 : شخصرسم الإختبار  .ه

في التحليل النفسي أي أن من خالله يسقط اإلنسان ما  يعتبر الرسم الحر من أهم اإلختبارات اإلسقاطية

بداخله من أفكار ،إنفعاالت،وتصورات وقيم وهذا ما يمكننا من رؤية وفهم عدد واسع من الجوانب النفسية 

 .ويتميز اإلختبار كغيره من اإلختبارات اإلسقاطية عموما بتنوع تفسيراته لشيئ واحد. للشخص 

 (051ص 5100.قابلي)

 :إختبار التداعي الحر للكلمات . ز

علدددى مدددنهل تحليدددل المضدددمون لتدددداعيات الكلمدددات حسدددب مدددنهل التدددداعي الحدددر  بحدددثهدددذا ال فدددي  تاعتمدددد
Vergès (0995 )حيددث يطلددب مددن كددل مسددتجوب مددن عينددة البحددث أن يقددوم بسددرد  الكلمددات (0992)و ،

اث والوقددائع التددي عاشددها، ثددم يقددوم آثددار األحدددتحيددي لديدده  أو موضددوع مددا( مثيددر)بكلمددة بعددد أن يددتم ربطهددا 
ولفعدددل التدددداعي آليدددة ومنطدددق ال يحكمهدددا القصدددد  .بترتيبهدددا بحسدددب  أهميتهدددا بالنسدددبة للشدددخص المسدددتجوب

فمددن الناحيددة النظريددة ،   -فددال زمددان أو مكددان أو أشددخاص تددتحكم بالتددداعي-المسددبق ، مددن قبددل الشددخص 
يقددوم : طريقددة التاليددةيددة فددي منظددور بنيددوي، وتكددون بالفإننددا نقتددبس هددذه التقنيددة مددن حقددل التمددثالت االجتماع

أن يعطددوا رأيهدددم فدددي فدددي الصددورة بدددأن  حددداالت بوضددع اليقددوم بعددددة مقدددابالت مددع الحددداالت بعدددد أن  الباحددث
     .صدددورة الطفدددل تجددداه المعتددددي جنسددديا، وبفضدددل هدددذه المنهجيدددة يمكنندددا أن نسدددتخرج  كلمدددات المثيدددرةمعندددى ال

 (6102.ڨعال)
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 :األساسية الدراسة .2

ال تخلو أي دراسة علمية في االعتماد على منهل من مناهل البحث العلمي،  :منهج الدراسة -2-1

 يعد العيادي الذي المنهللذلك اعتمدنا في بحثنا على أحد هذه المناهل وهو  .للوصول إلى حقيقة علمية

 بكل الكشف تحاول فهي خاص، منظور من إلى السلوك تنظر طريقة: Maurice Reuchlinنظر في

 تبحث كما ما موقف في وذلك وسلوكاته،  بها يشعر التي الفرد والطريقة كينونة عن اآلتية عن وبعيدا ثقة

وقد وسيرورتها  دوافعها إظهار مع النفسية الصراعات أسباب عن السلوك والكشف لمدلول معنى إيجاد عن

 .تم اعتماد المنهل العيادي الذي يتوافق ودراستنا

يعتمد على فكرة تعميم النتائل إنطالقا من الفحوصات الفردية التي تأخذ شكل  المنهل العياديوبما أن 

, لذا فإنه يتناول الفرد في كليته وشموليته في الحالتين السوية والمرضية, تصنيفات لإلضطرابات العقلية 

وذالك بربط األحداث , لمرضية وذلك بربط األحداث والوقائع والمعطيات المجمعة عن الحالة السوية وا

يستعمل . والوقائع والمعطيات المجمعة عن الحالة المدروسة بهدف إعطاء تأويالت لهذا الكل المتفاعل 

 النابلسي).  هذا المنهل المقابلة العيادية واإلختبارات النفسية والرسم واللعب والمالحظة لجمع المعلومات 

وكان الهدف من دراستي هو التعرف على المفهوم الذي يحمله الطفل عن المعتدي  (  1998،95،

 . جنسيا 

 :عينة الدراسة وخصائصها. 5.5

 01- 2ذكور يتراوح سنهم بين  2إناث   9تلميذ ، ( 04)عشوائية، وشملت  تم اختيار الحاالت بطريقة

 :التاليةت االستعانة بالمعلم الختيارها حسب المواصفات ، ولقد تمسنة
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  :مواصفات الحاالت

 أن يكونوا من تالميذ المرحلة اإلبتدائية 

 أن يكونوا عاديين و ال يعانون من اية مشاكل نفسية أو اجتماعية أو معرفية 

 أن يعيشوا ضمن اسرة ليس بها مشاكل اجتماعية أو اضطرابات واضحة 

 صدمات نفسية حادة عاني من تتعاني من أي إعاقة وال  أال تكون الحالة 

 :الدراسة األساسية حدود -5-2

وكذالك المدرسة .والية مستغانم"  ماحي ماحي "تمت هذه الدراسة بالمدرسة اإلبدائية : الحدود المكانية 

 . '' سرير الشارف'' اإلبتدائية

 5102جوان  1إلى يوم 5102ماي  09 :الحدود الزمانية -5-3

 :خالصـــــة

هذا الفصل طرحنا مفاهيم تدور حول كيفية إجراء الدراسة الميدانية ذات منهجية علمية تتطلب شروطًا في 

وما يمكن . يجب عدم إغفالها أو التساهل فيها حتى يمكن الركون إلى ما تصل إليه الدراسة الميدانية

العلوم  و في شتى استخالصه هو أن البحث الميداني يعتبر عنصرا أساسيا في إعداد البحوث العلمية

 .فهو المفتاح لباب المعرفة  اإلنسانية

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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 : تمهيد  -1

وتطبيق   « vergés »يتناول الفصل السادس عرض حاالت الدراسة و نتائج تطبيق التداعي الحر ل  

 .   مقياس رسم الشخص  مع التحليل العام لكل حالة، ومناقشة النتائج على ضوء فرضيات الدراسة

 : الحاالت تقديم  -2

المستوي  السن  الجنس
 الدراسي 

عدد  مهنة األم  مهنة األب 
 اإلخوة 

الترتيب 
 األخوي 

األولي  7 أنثي 
 إبتدائي

 50 50 ال تعمل  بناء

األولي  0 ذكر
 إبتدائي

 51 52 ال تعمل  تاجر 

الرابعة  15 ذكر
 إبتدائي 

 52 50 ال تعمل  موظف

الرابعة  50 ذكر 
 إبتدائي 

عامل 
 يومي

 50 50 ال تعمل 

الرابعة  15 أنثي 
 إبتدائي 

 52 50 ال تعمل  طباخ 

الثالثة  50 أتثي 
 إبتدائي

 50 50 ال تعمل متقاعد 

الثالثة  50 أنثي 
 إبتدائي 

 50 50 ال تعمل  متقاعد 

الرابعة  15 أنثي 
 إبتدائي 

 52 50 ال تعمل تاجر 

الرابعة  15 أنثي 
 إبتدائي

عامل 
 يومي 

 51 52 ال تعمل 

 50 50 التعمل  متقاعدالثالثة  50 ذكر 
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 إبتدائي 
الثالثة  50 ذكر

 إبتدائي
 50 50 ال تعمل متقاعد 

الثالثة  50 أنثي
 إبتدائي

عامل 
 يومي 

 52 50 ال تعمل

 أنثي
 

الرابعة  50
 إبتدائي

 52 52 ال تعمل  تاجر 

الرابعة  15 أنثي
 إبتدائي

 50 50 ال تعمل  موظف

 يبين البطاقة الفنية لتقديم الحاالت ( 10)رقم جدول 
 :ويوضحه الجدول التالي: مخطط المقابالت   -0

 تاريخ إجرائها أهدافها

 :إيضاحيةتمهيدية  مقابلة -

 .شرح للحالة موضوع البحث -

 .سبب اختياري لها -

 .جمع معلومات أولية عن الحالة -

 

الجانب األسري والعالئقي التعرف على  -

 .للحالة

 .التعرف على الجانب الدراسي  -

تطبيق إختبار الرسم الحر بغرض التقرب من  -

 .  الحالة 
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 .التعرف على الجانب الشخصي  -

 .التعرف على إهتمامات الحالة -

 ( vergés) تطبيق إختبار التداعي الحر ل-

 

 التعرف على نظرة الحالة إلختطاف األطفال  - 

التعرف على مدى مشاهدة الحاالت للبرامج 

اإلجتماعية التي تبث حول حوادث اإلعتداء 

 .الجنسي على األطفال 

 تطبيق إختبار رسم المعتدي جنسيا

 

 

 (يبين مخطط المقابالت  52جدول رقم ) 
 

 :عرض الحاالت  -0
 :الحالة األولي 

 

سنة هي البنت الصغري في الترتيب األخوي من أسرة متكونة من  10تبلغ من العمر  .ه: تقديم الحالة
سنة ، الحالة  مستواها الدراسي جيد  ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 70أب يبلغ من العمر 

للحالة متوسط ، نحيفة الجسم ، عينان بنيان ولباسها مرتب ونظيف ، لغة بسيطة هادئة ، هناك سهولة  
 .في اإلتصال تتكلم بصعوبة  

 :  السيميائية العامة للحالة
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 .قصيرة القامة ، نحيفة الجسم ، عينان بنيان: البنية المورفولوجية -
 .خجولة :  مالمح الوجه -
 .نظيف محترم : اللباس -
 ..بسيطة وواضحة ، هادئة أفكارها منسجمة :  اللغة -
 .سهولة في اإلتصال:  اإلتصال -

 : نتائج اإلختبارات 

من الحاالت  % 71من خالل المقابالت وخالل تطبيق إختبار التداعي الحر أجابت الحالة كما أجاب 
من الحاالت على كلمة الطفل  %0.0في حين أجابت كما أجاب . على كلمة المعتدي جنسيا بأنه سارق 

ووصفته بأنه  من الحاالت على كلمة اإلعتداء  %0.04ضحية اإلعتداء بأنه مؤدب، وأجابت كما أجاب 
على كلمة الرجل  بأنه من أهلي، وكانت اإلجابة موافقة ل   %0.04السرقة ، وكانت إجابتها موافقة ل 

وفي إختبار الرسم المعتدي جنسيا قامت الحالة برسم . على كلمة الصديق بأنها إبنة عمها  % 3.88
دقيقة ،  01ر ، وكان الرسم في سنة يرتدي قناع و وصفته بالشري 01المعتدي جنسيا ، يبلغ من العمر 

تبين من خالل الرسم أنه واضح ومقروء ، متكامل ومتقن ، من خالل التحليل تبين أن للحالة أفكار سيئة 
نعدام  نحو شكل المعتدي ، والحالة لديها ثقة بالشخص المرسوم، إجتماعية لكن لديها حرمان عاطفي، وا 

  . افي الروحي اإلحساس باألمان ، كان الرسم في منطقة الخر 

تبين من خالل تحليل نتائج اإلختبارات أن لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث لم 
يكن لديها مفهوم واقعي عن من هو الشخص المعتدي جنسيا،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي 

ية اإلعتداء بأنه مؤدب ، وعن الحر ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه سارق وعن الطفل ضح
 .وظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . اإلعتداء بأنه سرقة 

 :الحالة الثانية 

سنة  83سنة هي الطفل البكر في العائلة من أب يبلغ من العمر  10يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
المستوى االقتصادي للحالة ميسور ، نحيفة الجسم  سنة ، الحالة  مستواها الدراسي متوسط  ، 80وأم تبلغ 
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ف ، لغة متقطعة ولديه تأتأة ، كان هناك صعوبة  في اإلتصال مرتب ونظي ولباسه ، عينان سوداوتين
 .تكلم بصعوبة  ي

 :  السيميائية العامة للحالة

 .الجسم ، عينان بنيان القامة ، نحيف متوسط: البنية المورفولوجية -
 . جولخ:  مالمح الوجه -
 .نظيف محترم : اللباس -
 .غير واضحة ،  أفكاره غير منسجمة:  اللغة -
 .في اإلتصال صعوبة:  اإلتصال -

 : نتائج اإلختبارات 

من الحاالت  % 71من خالل المقابالت وخالل تطبيق إختبار التداعي الحر أجاب الحالة كما أجاب 
من الحاالت على كلمة الطفل  %0.0 في حين أجاب كما أجاب. على كلمة المعتدي جنسيا بأنه سارق

من الحاالت على كلمة اإلعتداء بأنها القتل،   %0.04ضحية اإلعتداء بأنه شرير، وأجابت كما أجاب 
 % 3.88على كلمة الرجل بأنه أكبر مني ، وكانت اإلجابة موافقة ل   %0.04وكانت إجابتها موافقة ل 

 81ر الحر برسم المعتدي جنسيا والذي يبلغ من العمرقام الحالة في رسم اإلختبا. على كلمة الصديق 
دقائق وهذا يدل على تهيج الحالة ، الرسم غير واضح، غير متقن، غير مهتم  7سنة ،وقد تم الرسم في 

بالتفاصيل ، من خالل تحليل الرسم تبين أن للحالة أفكار سيئة ، نقص الثقة بالنفس ، الفقر والحرمان 
نطوائية، العاطفي ، الكبت وعدم اإل حساس باألمان ، باإلظافة إلى العللة ، كانت تعابير الوجه ملاجية وا 

من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار . كما تبين أن الحالة تهتم باألحداث اليومية 
التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر 

الك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه سارق ،وعن ذ
ظهر هذا كله من خالل تطبيق . الطفل ضحية اإلعتداء بأنه شرير، وعن اإلعتداء بأنه عملية قتل 

 .إختبار رسم الشخص 

 :الحالة الثالثة 
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أطفال  4من أسرة مكونة من  في العائلة طفل الثاني ال سنوات هو 01يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
، المستوى  مستواه الدراسي دون المتوسط سنة ، الحالة 70سنة وأم تبلغ  73ب يبلغ من العمر األ ،

ف ، لغة مسترسلة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظي متوسط ، بديناالقتصادي للحالة 
 .الكان هناك سهولة في اإلتص،  وواضحة 

 :  السيميائية العامة للحالة

 .سوداوتينالجسم ، عينان  القامة ، بدينمتوسط : البنية المورفولوجية -
 .خجول:  مالمح الوجه -
 .نظيف محترم : اللباس -
 .منسجمةواضحة ،  أفكاره  : اللغة -
 .في اإلتصال سهولة :  اإلتصال -

 : نتائج اإلختبارات 

من الحاالت  % 71التداعي الحرتبين أن الحالة أجاب كما أجاب  من خالل المقابالت وبتطبيق إختبار
من الحاالت على كلمة الطفل  %0.0في حين أجابت كما أجاب . على كلمة المعتدي جنسيا بأنه سارق

من الحاالت على كلمة اإلعتداء قتل، وكانت   %0.04ضحية اإلعتداء بأنه ضحية ، وأجاب كما أجاب 
على  % 3.88على كلمة الرجل  بأنه أكبر مني، وكانت اإلجابة موافقة ل   %0.04إجابته موافقة ل 

سنة ، وقد تم اإلختبار  03رسم الحالة شخص معتدي جنسيا يبلغ من العمر . كلمة الصديق يلعب معي
دقيقة ، الرسم على العموم واضح نسبيا ومتكامل ، تبين أن للحالة أفكار جيدة، مع وجود عدوانية  07في 

بعد . اطفي ، باإلظافة إلى حالة ملاجية متوترة ، الرسم كان في المنطقة الخرافية الروحية وحرمان ع
إجراء المقابالت على الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي الحالة صورة 

ي غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث لم يكن لديها مفهوم واقعي عن من هو الشخص المعتد
جنسيا،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه 

ومن خالل تطبيق . سارق وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه ضحية  ، وعن اإلعتداء بأنه عملية قتل 
 .إختبار رسم الشخص نرى بأن الحالة ال يفرق أيضا بين المعتدي جنسيا وبين السارق 
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 : لحالة الرابعة ا

أطفال ،  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 

ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك  للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين
 .سهولة في اإلتصال

 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -

 : نتائج اإلختبارات 

من الحاالت على كلمة  % 0.07من خالل تطبيق إختبار التداعي الحر  أجابت الحالة كما أجاب 
من الحاالت على كلمة الطفل  %08.10في حين أجابت كما أجاب . المعتدي جنسيابأنه شخص يلمسك

من الحاالت على كلمة اإلعتداء   %0.04سنة، وأجاب كما أجاب  03ضحية اإلعتداء بأنه أقل من 
على  % 3.88على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل   %0.04خداع، وكانت إجابته موافقة ل 

لقد رسمت الحالة في إختبار الرسم : ومن خالل تطبيق إختبار الرسم الحر تبين مايلي . كلمة الصديق 
دقيقة الرسم واضح ومتقن  07ان الرسم في سنة ، ك 01الحر شخص معتدي جنسيا ، يبلغ من العمر 

ومقروء، ردود فعل وجدانية جيدة ، الحالة لديها ثقة في النفس باإلظافة إلى عدوانية ، لديها إحساس 
باألمان بشكل عادي ، حالة ملاجية معبرة ومنبسطة ، الرسم  كان في جهة اليسار والذي يدل على تراجع 

بعد إجراء المقابالت على الحالة  ، وتطبيق إختبار . إهتمام بالماضي  ،إنطوائية وأنانية ، الحالة لديها
التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي الحالة صورة واقعية عن المعتدي جنسيا حيث كان لديها 
مفهوم واقعي نوعا ما عن من هو الشخص المعتدي جنسيا،وكان هذا واضحا في تحليل إختبار التداعي 
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الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه شخص يلمسك وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه  الحر ، حيث عبرت
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص أيضا. ضحية إعتداء، وعن اإلعتداء بأنه خداع 

 : الحالة الخامسة 

أطفال ،  0 سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من 9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 

للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 
 .سهولة في اإلتصال

 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: المورفولوجيةالبنية  -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -

في حين أجابت كما أجاب . من الحاالت على كلمة المعتدي جنسيا % 0.07أجاب كما أجاب 
من الحاالت   %0.04ت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجاب كما أجاب من الحاال 08.10%

على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل   %0.04على كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة ل 
الرسم الحر قامت الحالة برسم معتدي جنسيا يبلغ  وعند تطبيق إختبار. على كلمة الصديق  % 3.88

دقائق وهذا يدل على تهيج الحالة ، الرسم واضح نسبيا ، غير  7سنة ، كان الرسم في  41من العمر 
مهتمة بالتفاصيل ،الحالة لديها حرمان عاطفي إنعدام اإلحساس باألمان في الشخص المرسوم ،  تم رسم 

بعد إجراء المقابالت على الحالة  ، . طي  أي منطقة األحداث اليومية المعتدي جنسيا في المنطقة الوس
وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا 
حيث كان لديها مفهوم واقعي عن من هو الشخص المعتدي جنسيا،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار 

حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه شخص يفعل أشياء غير مقبولة  وعن الطفل التداعي الحر ، 
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ظهر هذا كله من خالل تطبيق . سنوات  ، وعن اإلعتداء بأنه قتل  0ضحية اإلعتداء بأنه أقل من 
 .إختبار رسم الشخص 

 :الحالة السادسة 
أطفال ،  0العائلة من أسرة مكونة من سنوات هو الطفل الرابع  في  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة

سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 
للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 

 سهولة في اإلتصال 

 :  العامة للحالة السيميائية

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
من الحاالت على  %71من خالل المقابالت وبتطبيق إختبار التداعي الحر أجابت كما أجاب  -

من الحاالت على كلمة الطفل  23.7%في حين أجابت كما أجابت. كلمة المعتدي جنسيابأنه سارق
من الحاالت على كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة   %00.4ضحية اإلعتداء ، وأجابت كما أجاب 

 على كلمة الصديق % 71على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل   %71ل 
دقائق وهذا يدل على  01سنة ، تم الرسم في  03رسمت الحالة معتدي جنسيا يبلغ من العمر :  -

التهيج ، الرسم واضح تقريبا ، غير مهتمة بالتفاصيل ، تعاني الحالة من توتر،حرمان عاطفي 
 .،كبت،إنعدام اإلحساس باألمان والعللة ، الرسم كان في المنطقة الروحية الخرافية 

إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين من خالل :  -
أن لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي 
 03الحر ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه سارق ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه أقل من 

 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . ة ، وعن اإلعتداء بأنه عملية سرقة  سن
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 الحالة السابعة  -
أطفال ،  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة

الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  سنة ، 44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 
للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 

 سهولة في اإلتصال 

 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  الوجه مالمح -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
في حين أجابت كما . من الحاالت على كلمة المعتدي جنسيا %6.25أجابت كما أجاب  -

 من  %00.4من الحاالت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجابت كما أجاب  0.7%أجابت
 على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة م  %71الحاالت على كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة ل 

دقيقة ، الرسم واضح نسبيا ،  03سنة ، تم الرسم في  81رسمت الحالة معتدية جنسيا وتبلغ من العمر 
 % 3.88وافقة ل  يةتعاني الحالة من الحرمان العاطفي والكبت ، الرسم كان في المنطقة الروحية الخراف

 .على كلمة الصديق
دقيقة ، الرسم واضح  03سنة ، تم الرسم في  81رسمت الحالة معتدية جنسيا وتبلغ من العمر  -

 نسبيا ، تعاني الحالة من الحرمان العاطفي والكبت ، الرسم كان في المنطقة الروحية الخرافية
 :الحالة الثامنة  -

أطفال ،  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 

للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 
 صال سهولة في اإلت
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 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
في حين أجابت كما . من الحاالت على كلمة المعتدي جنسيا %6.25أجابت كما أجاب  : -

من   %21.42من الحاالت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجابت كما أجاب  %07.83 أجابت
على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة   %7.14الحاالت على كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة ل 

 .على كلمة الصديق  % 3.88موافقة ل 
دقيقة ، بدى على الرسم أنه  07سنة ، وكان الرسم في  04رسمت الحالة معتدية جنسيا لديها  -

واضح نسبيا ، مهتمة قليال بالتفاصيل ، دل الرسم على وجود أفكار جيدة مع نقص الثقة في المعتدي ، 
 .  وجود خوف ،حصر مع وجود حرمان عاطفي وعدم اإلحساس باألمان ، الرسم في المنطقة الوسطي

من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن  -
لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر 

ضحية، وعن ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه قاتل ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه 
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . اإلعتداء بأنه سرقة  

 

 :الحالة التاسعة 
أطفال ،  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة

الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  سنة ، 44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 
للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 

 سهولة في اإلتصال 
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 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  الوجه مالمح -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
 في حين أجابت كما أجابت. من الحاالت على كلمة المعتدي جنسيا%00.7أجابت كما أجاب   -

الحاالت  من  %21.42من الحاالت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجابت كما أجاب  0.0%
 3.88على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل %71على كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة ل 

 .على كلمة الصديق  %
دقيقة ، الرسم متقن ، واضح و مقروء ،  07الحالة رسمت معتدية جنسيا حرامية وقاتلة ، دام الرسم مدة  :

الة لديها افكار جيدة ، وجود امان في المعتدي ، الرسم مهتمة جدا بالتفاصيل ، دل الرسم على ان الح
 .يميل الى اتجاه خرافي او روحي 

من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي 
لحر ، الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي ا

حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه شخص ينلع مالبسك،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه يلعب 
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . معي ، وعن اإلعتداء بأنه عملية قتل 

 
 

 الحالة العاشرة 
أطفال ،  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة

سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 
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للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 
 صال سهولة في اإلت

 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
في حين أجاب كما أجاب . جنسيا من الحاالت على كلمة المعتدي%00.7أجاب كما أجاب :  -

من الحاالت على  %7.14من الحاالت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجاب كما أجاب  0.0%
على  %71على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل %7.14كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة ل 

 كلمة الصديق
تطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، و  : -

أن لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي 
الحر ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه ينلع مالبسك ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه 

 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . حقير، وعن اإلعتداء بأنه عملية ضرب 
 

 :الحالة الحادية عشر 
أطفال  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  01يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة

المستوى  سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، 44سنة وأم تبلغ 00، األب يبلغ من العمر 
االقتصادي للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، 

 كان هناك سهولة في اإلتصال 
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 :  السيميائية العامة للحالة

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -

من  %0.0في حين أجاب كما أجاب . من الحاالت على كلمة المعتدي جنسيا%0.07أجاب كما أجاب 
من الحاالت على كلمة اإلعتداء  %7.14الحاالت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجاب كما أجاب 

على كلمة الصديق  %71على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل %7.14وكانت إجابته موافقة ل  ،
. 

سنة نعته بالشرير ، الرسم واضح و متكامل ، دام الرسم في  07رسم الحالة معتدي جنسيا يبلغ من العمر 
وجود الرغبة في الكالم  دقيقة ، دل الرسم على وجود افكار جيدة ، عدوانية مع حرمان عاطفي وانعدام 01

 .، الرسم موجود في المنطقة الروحية الخرافية 

من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي 
الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر ، 

لحالة عن المعتدي جنسيا بأنه قتل ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه مؤدب، وعن اإلعتداء حيث عبرت ا
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . بأنه عملية قتل 

 
 :الحالة الثانية عشر 

، أطفال  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 

للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 
 سهولة في اإلتصال 
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 :  السيميائية العامة للحالة

 .القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتينمتوسط : البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -

 %08.10في حين أجاب كما أجاب . من الحاالت على كلمة المعتدي جنسيا%0.07أجابت كما أجاب 
من الحاالت على كلمة  %7.14اإلعتداء ، وأجاب كما أجاب من الحاالت على كلمة الطفل ضحية 

على كلمة   %8.33على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل%71اإلعتداء ، وكانت إجابته موافقة ل 
 الصديق

. دقائق وهذا يدل على تهيج الحالة  17سنة ، دام الرسم  81الحالة رسم معتدي جنسيا يبلغ من العمر 
يا ، غير متقن وغير مهتم بالتفاصيل ، دل الرسم على وجود افكار سيئة ، نقص الثقة الرسم واضح نسب

 .في النفس والمعتدي ، وجود فقر وحرمان عاطفي العللة ، مع عدم وجود االحساس باألمان 

من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن لدي 
رة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر ، الحالة صو 

سنة ،  03حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه قاتل ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه أقل من 
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . وعن اإلعتداء بأنه عملية قتل 

 :لثة عشر الحالة الثا
أطفال ،  0سنوات هو الطفل الرابع  في العائلة من أسرة مكونة من  9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة

سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 
ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك  للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين

 سهولة في اإلتصال 

 :  السيميائية العامة للحالة
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 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
سنة ، الرسم واضح نسبيا فيه  87رسم الحالة في اختبار رسم الحر معتدي جنسيا يبلغ من العمر  -

بعض التفاصيل ، يدل الرسم على ان للحالة افكار سيئة ، مع توتر ، عدوانية ، نقص الثقة في النفس ، 
 مع وجود فقر عاطفي و انعدام االحساس باالمان ، تموضع الرسم في وسط الصفحة 

خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن من  -
لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر 

نه ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه شخص يقترب مني  ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأ
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . يلعب معي، وعن اإلعتداء بأنه ضرب 

من خالل إجراء  المقابالت مع الحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين  : -
التداعي  أن لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار

الحر ، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه شخص يقترب مني  ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء 
 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . بأنه يلعب معي، وعن اإلعتداء بأنه ضرب 

 
 :عشر لرابعة الحالة ا

أطفال ،  0ي العائلة من أسرة مكونة من سنوات هو الطفل الرابع  ف 9يبلغ من العمر. ص: تقديم الحالة
سنة ، الحالة  مستواه الدراسي  المتوسط ، المستوى االقتصادي  44سنة وأم تبلغ 00األب يبلغ من العمر 

للحالة ضعيف ، متوسطة الجسم ، عينان سوداوتين ولباسه مرتب ونظيف ، لغة واضحة  ، كان هناك 
 سهولة في اإلتصال 

 :  حالةالسيميائية العامة لل

 .متوسط القامة ، متوسط الجسم ، عينان سوداوتين: البنية المورفولوجية -
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 .يظهر عليها الحلن:  مالمح الوجه -
 .نظيف  : اللباس -
 بطئ في اإلستجابة :  اللغة -
 .صعوبة  في اإلتصال:  اإلتصال -
الرسم واضح نسبيا  دقيقة ، 07سنة ، دام الرسم  01الحالة رسمت معتدي جنسيا يبلغ من العمر  -

ومتكامل دل عبى وجود افكار سيئة ، نقص الثقة في المعتدي ، الخوف وحرمان عاطفي باالظافة الى 
كبت ، تبدو على الوجه معالم الحلن ، تموضع الرسم في المنطقة الروحية الخرافية تميل الى منطقة 

 . التمرد والهجوم 
في حين أجابت كما أجاب . المعتدي جنسيامن الحاالت على كلمة %71أجابت كما أجاب  -

من الحاالت على  %00.40من الحاالت على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء ، وأجابت كما أجاب 0.0%
  %3.88على كلمة الرجل ، وكانت اإلجابة موافقة ل%71كلمة اإلعتداء ، وكانت إجابتها موافقة ل 

 .على كلمة الصديق 
لحالة  ، وتطبيق إختبار التداعي الحر ورسم الشخص  تبين أن من خالل إجراء  المقابالت مع ا -

لدي الحالة صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا حيث ،ظهر ذالك جليا في تحليل إختبار التداعي الحر 
، حيث عبرت الحالة عن المعتدي جنسيا بأنه سارق ،وعن الطفل ضحية اإلعتداء بأنه طفل حقير، وعن 

 .ظهر هذا كله من خالل تطبيق إختبار رسم الشخص . سرقة  اإلعتداء بأنه عملية
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 :ويمثله الجدول التالي: عرض إختبار التداعي الحر  -7

 
               
 شخص            

 يسرق     اإلجابات
      أحدا              

 
 

    

فعل غير 
 معقول 

شخص 
 يلمسك 

شخص 
كبير 

يتعدي 
على 

صغير 
في 
 غرفة

ينلع 
 مالبسك

شخص  يتقتله 
يقترب 
 مني

شخص 
يفعل 
إشياء 
ويقول 

ال 
تخبر 
 أحدا 

       
 المجموع 

 0 
 ات تكرار 

 اإلجابات  
 لكلمة

 المعتدي  
 جنسيا 

0 0 0 0 0 0 0 04 

 يبين تكرارات اإلجابات ( 50)جدول رقم 

 :التعليق على الجدول 

تكرارات  0حيث بلغت " شخص يسرق أحدا " يتبين من الجدول أن أعلى تكرار كان لإلجابة األولي وهي 
تكرار من  0حيث بلغت " شخص ينلع مالبسك "تكرار ثم تليها اإلجابة التي كانت حول  04من مجموع 

وكان جمع . تكرار  04تكرار من مجموع  0تكرار ، فيما تساوت نتائج التكرارات األخري ب  04مجموع 
 .د مرات ذكرها في محتوي إجابات الحاالت التكرارات برصد اإلجابات المتشابهة وجمع عد
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       شخص     اإلجابات
 يسرق              
      أحدا              

 
 

    

فعل غير 
 معقول 

شخص 
 يلمسك 

شخص 
كبير 

يتعدي 
على 

صغير 
في 
 غرفة

ينلع 
 مالبسك

شخص  يتقتله 
يقترب 
 مني

شخص 
يفعل 
إشياء 
ويقول 

ال 
تخبر 
 أحدا 

       
 المجموع 

 %50  نسبة 
 تكرار 
 اإلجابات  

 لكلمة
 المعتدي  

 جنسيا 

6.25%  6.25
%  

6.25% 
   

12 .5
% 

6.25
%  

6.25
%  

6.25
%  

100%               

 يبين النسب المؤوية لتكرارات اإلجابات( 14)جدول رقم 

 

 : التعليق على الجدول 

من الحاالت قد عرفوا المعتدي جنسيا بأنه شخص يسرق  %71أن ( 0)يتبين لنا من خالل الجدول رقم 
عرفوا المعتدي جنسيا بأنه شخص ينلع مالبسك ، في حين تساوت النسب المؤوية  %00.7أحدا ، وأن 

شخص يلمسك   %0.07لكل من إجابات فعل غير معقول ، و  %0.07لباقي النتائج بنسبة 
  %0.07شخص يقتل ،و   %0.07،ولشخص كبير يتعدي على شخص صغير في غرفة   %0.07،و

 . لشخص يفعل أشياء ويقول ال تخبر أحدا   %0.07شخص يقترب مني ،و
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 : تحليل النتائج 

من الحاالت قد عرفوا المعتدي جنسيا بأنه شخص يسرق أحدا ، وهذا ما يبين  % 71تؤكد النتائج أن 
اإلعتداء عليهم ، وجاء في المرتبة الثانية من النظرة العامة لألطفال بأن المعتدين جنسيا قد يسرقونهم قبل 

مما يبين أن   %00.7إستجابات المفحوصين أن المعتدي جنسيا هو شخص ينلع مالبسك وهذا بنسبة 
 %0.07عدد قليل منهم فقط من يعرف رمل من رمول اإلعتداء الجنسي ، وكانت النسب األخري كلها 

 .وذالك يوضح ان الحاالت ال يعرفون من هو المعتدي جنسيا 

 

 : الطفل ضحية اإلعتداءعلى كلمة  ستجابات الحاالتالمؤوية لإل توزيع النسبل (52)جدول

أقل  من  مؤدب حقير شرير  اإلجابات
 سنة 03

يلعب 
 معي

 0عمره 
 سنوات

 7عمره 
 سنوات

طفل  اليعرف
 ضحية

طفل 
 يسرق

 المجموع

نسبة 
تكرار 

اإلجابات 
 لكلمة

7 ,7% 7 ,7% 7 ,7% 23% 7 ,7 
% 

7 ,7% 7 ,7% 7 ,7% 15.4
% 

7 ,7
%    

100
% 

 

 : التعليق على النتائج المبينة في الجدول 

 %08يتبين من خالل الجدول أن أعلى نسبة إجابة على كلمة الطفل ضحية اإلعتداء كانت بنسبة 
إلجابة طفل ضحية ، ثم كانت النسب األخري لإلجابات  %07.4سنة ، ثم  03إلجابة هو أقل من 

يلعب معي  %0.0مؤدب ،و %0.0حقير ،و %0.0إلجابة شرير ،و %0.0متساوية بحيث كانت 
 .طفل يسرق  %0.0ال يعرف ،و %0.0سنوات ،و 7عمره  %0.0سنوات ،و 0عمره  %0.0،و

 

 : تحليل النتائج 
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الطفل " أن أعلى نسبة إستجابة على الكلمة المثير ( 10)تؤكد النتائج المتحصل عليها من الجدول رقم 
سنة مما يؤكد أن الحاالت ال  03وكانت اإلستجابة أنه طفل أقل من  %08كانت بنسبة " ضحية اإلعتداء

إلستجابة الكلمة  %07.4تعرف من هو الطفل ضحية اإلعتداء الجنسي ، وجاءت النسبة الموالية وهي 
كانت أنه ضحية وهذا يدل على أن الحاالت لها وعي بأن األطفال " اءالطفل ضحية اإلعتد"المثير 

 .   %0.0المعرضين لإلعتداءات الجنسية هم ضحايا ، ثم جاءت اإلجابات األخري كلها في نسبة 

 

 :هو "    اإلعتداء" المثير كلمةالعلى ستجابات الحاالت توزيع النسب المؤوية لإلل (50)جدول

        اإلجابات
 قتل 

شخص 
 بجنبي

      
 المالمسة

      
 الخداع 

        
 سرقة 

        
 إغتصاب

         
 ضرب

          
 شيطان 

          
 المجموع

نسبة تكرار 
 اإلجابات لكلمة

21.4
% 

7.14% 7.14% 21.4% 21.4% 7.14% 7.14
% 

7.14% 100
% 

 

 : التعليق على النتائج 

من نصيب   %00،4أن أعلى نسبة لإلجابات على كلمة اإلعتداء كانت  (18)يتبين من خالل الجدول
لكل من إجابة  %0.04اإلجابات قتل و الخداع و السرقة ، أما فيما يخص اإلجابات األخري فقد كانت 

 . شيطان  %0.04ضرب ، %0.04إغتصاب ،  %0.04المالمسة ، %0.04شخص بجنبي ،

 :تحليل النتائج 

قتل : تؤكد أن أن الحاالت لهم نسب متساوية في ثالث إستجابات وهي ( 18)الجدول النتائج المبينة في 
وهذا يبين الصورة اإلعالمية وأثرها في تكوين صورة الطفل حول اإلعتداءات الجنسية ، ثم  00،4%
وهذا يبين أن لدي بعض الحاالت وعي بطرق المعتدي في تنفيذ اإلعتداء ، ثم سرقة   %00،4خداع  
هذا كذالك يبين أن بعض الحاالت ال تميل بين المختطف والمعتدي جنسيا ، وجاءت إستجابة و  00،4%

ستجابة مالمسة بنسبة  %0.04مثل اإلغتصاب بنسبة  حيث يبين بأن ليس كل الحاالت لها  %0.04، وا 
 . وعي جنسي 
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 :هو " لرجلا"المثير  كلمةالعلى  ستجاباتتوزيع النسب المؤوية لإلل (50)جدول 

إلجاباا
 ت

أكبر  ذكر فاميلتي رجل عاقل 
 مني

ال  معتدي عامل
يضرب 
 لوجته

المجمو 
 ع

نسبة 
تكرار 
اإلجابا

 ت لكلمة
 الرجل

7.14
% 

7.14
% 

7.14
%  

7.14
% 
 

50
% 

7.14
% 

7.14
% 

7.14
% 

100% 

 

 

 : التعليق على نتائج الجدول 

في حين تساوت كل النسب األخري ب  لكلمة أكبر مني  ، %71أعلى نسبة تكرار إجابة كانت بنسبة 
 . عاقل، رجل ، فاميلتي ، ذكر ، عامل ، معتدي، اليضرب لوجته: لكل من إجابة   0.04%

 : تحليل النتائج 

هو أكبر مني في حين أن " الرجل"من اإلستجابات كانت بأن  %71أن ( 14)يتبين من خالل الجدول 
وهذا ما يدل على أن معظم  الحاالت تعرف من هو الرجل  %0.04كل اإلستجابات االخري كانت بنسبة 

عاقل وهذا يدل على  %0.04: بالمفهوم البيولوجي الجسمي ، كانت نسب اإلستجابات األخري كما يلي 
 .أن الحاالت لها ثقة في الكبار 

  :هو " لصديقا"المثير  كلمةالعلى  ستجاباتتوزيع النسب المؤوية لإلل (50)جدول

مثل  جاري حسن طيب  اإلجابات
 أخي

يلعب 
 معي

بنت 
 عمي

 المجموع طفل

 %100 %8.33 %8.33 %8.33 %8.33  %8.33 %8.3350.02نسبة 
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تكرار 
اإلجابات 

 لكلمة
 الصديق

% 

 

 : التعليق على الجدول 

: يتبين من خالل النتائج المبينة في الجدول أن إستجابات الحاالت لكلمة صديق كانت كالتالي 
لكلمة طيب و جاري و مثل أخري  %3.88لكلمة حسن ،في حين تساوت النسب األخري ب  71.10%

 . و يلعب معي و بنت عمي و طفل 

 

 : تحليل النتائج 

كانت حسن " الصديق"من  إستجابات الحاالت على الكلمة المثير %71أن ( 17)يتبين من الجدول 
وذالك يدل على أن الحاالت تعرف من هو الصديق وفي معظم اإلستجابات يدل  %71.10وذالك بنسبة 

 %8.33ويلعب معي  %8.33ومثل أخي  %8.33و جاري  %8.33على نفس الشيئ مثل طيب 
 .وهذا يبين ان الطفل يعرف الصديق من خالل محيطه اإلجتماعي %8.33وطفل  %8.33وبنت عمي 

 : تجابات حسب الحاالت لتوزيع النسب المؤوية لإلس( 50)جدول

 الكلمات        
 

 الحاالت 

 المعتدي 
 جنسيا

الطفل ضحية 
 اإلعتداء 

 الصديق الرجل  اإلعتداء

 %8.33 %7.14 %7.14 %7.7 %50 هديل.ح.م
 %8.33 %7.14 %7.14 %7.7 %50 صهيب.ق.ب
 %8.33 %7.14 %7.14 %7.7 %50 بوليان.ط
 %8.33 %7.14 %7.14 %23.07 %6.25 حسناء.م.ب
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 %8.33 %50 %21.42 %7.7 %50 أسماء.ع
 %50 %50 %21.42 %23.7 %50 فاطمة . ب 
 %8.33 %50 %21.42 %7.7 %6.25 نعيمة. ج 
 %8.33 %7.14 %21.42 %15.38 %6.25 كريمة.ج.و
 %8.33 %50 %21.42 %7.7 %12.5 إيمان.م.ح

 %50 %7.14 %7.14 %7.7 %12.5 سيف الدين . ب 
 %50 %7.14 %7.14 %7.7 %6.25 قدور.ق
 %8.33 %50 %7.14 %23.07 %6.25 مروة.ق.ب
 %50 %50 %7.7 %7.7 %6.25 عبد القادر. ل
 %8.33 %50 %21.42 %7.7 %50 أية.ي
 

 : إستنتاج  -0

ختبار الرسم الحر بأن الحاالت لديها تقريبا  نستنتج من تقديم الحاالت وتحليل إختبار التداعي الحر وا 
توجه واحد في اإلجابات والنتائج وهو إطالق أحكام على المعتدي جنسيا تقريبا متشابهة وكذالك في رسم 

 .الشخص رسم المعتدي بصورة مماثلة 

 :مناقشة الفرضيات -7

ستخدام األدوات إن مناقشة الفرضيات تعتبر كمرحلة تكميلية وأساسية في كل بحث علمي ، وهذا بعد إ
 . الاللمة بما في ذالك المقابالت والمالحظات العيادية واإلختبارات النفسية 

، ومن خالل العرض الشامل للمعلومات (صورة المعتدي جنسيا عند الطفل ) ومن خالل دراستنا لموضوع 
وحتى نصل المحصل عليها عن طريق إستخدام هذه األدوات ، وبعد عرض حصيلة المقابالت لكل حالة، 

ماهي  الصورة التي  يحملها الطفل عن المعتدي جنسيا ؟  : إلى اإلجابة على اإلشكالية المطروحة 
 . فستبدأ بمناقشة الفرضيات في ضوء النتائج

 "يكّون الطفل صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا على األطفال : " مناقشة الفرضية العامة 
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إختبار التداعي الحر والرسم الحر على الحاالت األربع عشر بعد إجرائنا للمقابالت وتطبيق  -0

 :،وجدنا ما يلي

 غير واقعية عن المعتدي جنسيا على األطفالهوامية  يحمل جميع الحاالت المدروسة صورة 

 .تكونت نتيجة التعاليم األبوية 

  ع لتأثير يملك الحاالت خلطا في المفاهيم بين المعتدي جنسيا والمختطف أو القاتل وهذا راج

 .الهوامية وذالك كان بنشر صورة هوامية خيالية  اإلعالم والمجتمع في تكوين تلك الصورة

  لى عدم توضيح هذه المفاهيم للطفل حتى ويعود هذا الخلط حسبنا إلى سن الحاالت من جهة وا 

 .يستطيع حماية نفسه

لى الدراسات السابقة خاصة دراسة ومنه وباإلعتماد على ماتوصلنا إليه في الدراسة وكذالك باإلعتماد ع 
التي كانت حول واقع اإلعتداءات الجنسية على األطفال توصلت إلى أن نصف العينة المدروسة يملكون 

خلصت إلى أن المعتدي ( 0100,جعدوني )وكذالك في دراسة . معلومات قليلة عن المعتدي جنسيا 
ن غياب معلومات عن اإلعتداء الجنسي في جنسيا ليس لديه عقلنة في الفعل اإلعتدائي وهذا ناتج ع

ال " إلى اإلجابة عن الفرضية العامة  تناخلصت دراسومنه فقد  , مرحلة الطفولة وكذالك صدمات الطفولة 
 . وبذالك تحقق صدق الفرضية العامة " واقعية عن المعتدي جنسيا هوامية يملك الطفل صورة 

 
هناك إختالف في صورة المعتدي جنسيا حسب " التي تنص على : مناقشة الفرضية الجلئية  -2
 " غير الجنس تم

وبناء على الدراسات السابقة . بإعتمادنا على المقابالت وتطبيق اإلختبارات  التداعي الحر و الرسم الحر 
عينة  891الذي اجري دراسة على  0119.خاصة دراسة المركل الفلسطيني للديمقراطية وحل النلاعات 

ومن خالل  .سنة ولم يتوصل إلى أي فرق بين الذكور واإلناث  07- 3من سن  من الذكور واإلناث
توصلنا إلى أن ليس هناك إختالف في صورة المعتدي جنسيا بين الذكور واإلناث التي تتراوح  دراسنا



 الفرضيات ومناقشة النتائج عرض                                     السادس الفصل

 

 
87 

 الهوامية ذكور وكانت صورهم 7بنات و  9سنوات بحيث كان البحث يرتكل على  01و 0أعمارهم بين 
 .عن المعتدي جنسيا متقاربة  

وبالتالي توصلنا لنتيجة بأن ليس هناك فرق في صورة المعتدي جنسيا بإختالف متغير الجنس ومنه فإن 
 . الفرضية الجلئية لم تتحقق 
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 :الخاتمة 

-6مايمكن إستخالصه من هذه الدراسة هو غياب أي صورة واقعية لدي االطفال من عمر  وأخيرا

سنوات عن المعتدي جنسيا وعن الغعتداء الجنسي وهذا راجع لعدة أسباب منها غياب التربية الجنسية 01

في العائلة أو في المدرسة ، وهذا ما يدل على أن ظاهرة اإلعتداءات الجنسية على األطفال لم تكن  سواءا

لتبرز بهذه الحدة لو كان هناك وعي بمدي خطورتها على األطفال خاصة في جانب التماهي بالمعتدي 

يتم التكفل به  الذي يؤدي بالطفل ضحية اإلعتداء إلى أن يصبح معتديا هو كذالك في المستقبل إذا لم

تعتبر مشكلة تتطلب الحلول ومن بين حلولها الموجه ضد األطفال  الجنسي  فإن ظاهرة العنف،ولهذا 

ذا لكشف جوانب اإلضطراب التكفل النفسي بضحايا العنف من األطفال وكذالك التكفل بالمعتدين وه

النفسي في حالة حدوث إعتداء  ، لذالك نقترح نشر الوعي الجنسي لدي األولياء وكذالك التكفلوعالجها 

 .جنسي على االطفال ، كما ال نهمل التكفل بالمعتدين جنسيا في مراكز خاصة أو مصحات  

: اإلقتراحات   

، حول  موضوع ةفي الجانب النظري، وباالعتماد على نتائج الدراسة الميداني من خالل ما قدمه الباحث

االستفادة منها  الحقا   بعض االقتراحات التي يمكن   يقترح الباحث صورة المعتدي جنسيا عند الطفل ،

 :والتي قد تمثل حلقة ضمن حلقات البحث العلمي

  .إدراج التربية الجنسية في المقررات الدراسية  .1

 . تكوين المعلمين واألولياء والمربيين بخطورة اإلعتداءات الجنسية وسبل الوقاية منها  .2

 . فسانيين للتعامل مع حاالت اإلساءة الجنسية لألطفال تكوين االخصائيين  الن .3

 .القيام بدراسات حول المعتدين جنسيا وطرق عالجهم خاصة في المؤسسات العقابية  .4

  .إجراء دراسات حول اإلساءة الجنسية في أعمار أخري مثال لدي المراهق والراشد  .5

 .يكتشف الحاالت تفعيل دور األخصائي النفساني للصحة المدرسية ألنه أول من  .6
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 :  مراجعالقائمة المصادر و 

 :المعاجم والقواميس 

، دار نوبليس ، بيروت  30حنفي عبد المنعم  ، المعجم الموسوعي للتحليل النفسي ، مجلد رقم   -1
 .  5332، سنة  1، ط

معجم مصطلحات الطب النفسي ، سلسلة المعاجم الطبية المتخصصة ، مؤسسة  الشربيني لطفي، -2
 .الكويت للتقدم العلمي ، دط ، دس 

جمعية الطب النفسي األمريكي ، المرجع السريع إلى الدليل التشخيصي واإلحصائي الرابع المعدل  -3
 . 5332لإلضطربات النفسية ، سنة 

 إبن منظور ، لسان العرب ، دس، دط  -4

 :المصادر

، إساءة معاملة األطفال ، دراسات نفسية ، جامعة عين الشمس ، سنة  السيد صالح حسين  -1
1990. 

دس  مية البشرية ، جامعة الملك فيصل ، دط ،، دراسة حالة ، مركز التن النجارخالد عبد الرزاق  -5
. 

ة ، القاهرة ، جان بول سارتر ، ترجمة سامي محمود علي ، نظرية في االنفعاالت ، مكتبة األسر  -0
 . 5331دط ، سنة 

 .1995، سنة  1، الذكاء و رسوم األطفال ، دار الثقافة ، مصر ، طصفوتفرج   -2
، مكتبة األنجلو  -كراسة تعليمات  -، استمارة دراسة حالة لألطفال  مليحي  عبد السميع أمال  -2

 .المصرية ، القاهرة ، دط ، دس 
 1991محمد السيد عبد الرحمان ، دراسات في الصحة النفسية ، دار قباء ، القاهرة ، دط ، سنة  -6

. 
 . 1991سهير كامل أحمد ، دراسات في علم النفس المرضي ، مركز اإلسكندرية ، دط ، سنة  -7
، ترجمة محمود الهندي ، الموجز في التحليل النفسي ، مكتبة األسرة ، مصر، سيغموند فرويد   -1

 . 5333، سنة دط 
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، ترجمة جورج طرابيش ، مختصر التحليل النفسي ، دار الطليعة ، بيروت ،  سيغموند  فرويد -9
 . 1976، سنة  5ط

و وليم شتيكل ، ترجمة علي خيارة ، الكبت تحليل نفسي ، المكتبة  سيغموند فرويد  -13
 .الشعبية ، القاهرة ، دط ، دس 

ترجمة محمد عثمان نجاتي ، الكف والعرض والقلق ، دار الشروق ،  ، فرويد سيغموند  -11
 . 5332القاهرة ، دط ، سنة 

، ترجمة جورج طرابيش ، ثالث مباحث في نظرية الجنس ، دار الطليعة ، سيغموندفرويد  -15
 . 1910، سنة  5بيروت ، ط

مصر ، دط ، ، الصحة النفسية للطفل ، إتبارك للطباعة والنشر ،  محمد داودعبد الباري  -10
 . 5332سنة 

، أصول الفحص النفسي ومبادئه ، المكتب العلمي للنشر، محمد أحمدالنابلسي  -12
 .1991اإلسكندرية ، دط ، سنة 

جوزيف جاسترو ، ترجمة فوزي الستوي ، األحالم والجنس ، اإلسكندرية ، دط ، سنة   -12
1961 . 

الرسم ، كلية اآلداب  جون باك ، ترجمة لويس كامل مليكة ، دراسة الشخصية عن طريق -16
 . 1963، جامعة عين الشمس ، دط ، سنة 

، اصول الفحص النفسي ومبادئه ، المكتبة العلمية للنشر ، لبنان ،  النابلسي محمد أحمد  -17
 . 1991دط ، سنة 

 .عبد الحميد القضاة ، قوم لوط في ثوب جديد ، دار الثقافة ، لبنان ، دط ، دس  -11
، سنة  1محمد زيدان مصطفى ، النمو النفسي للطفل والمراهق ، دار الثقافة ، لبنان ، ط -19

1915  . 

 : المجالت

هنادي الشوا ، أهمية العالج اإلبتكاري لضحايا العنف ضظ األطفال في سوريا ، إصدارات شبكة  -1
 . 5315، سنة  36العلوم النفسية العربية ، العدد 

 .5339يني ، دليل إرشادي للتدخل النفسي ، القدس ، سنة جمعية الهالل األحمر الفلسط -5
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 .جمعية الهالل األحمر الفلسطيني ، دليلي تدريبي للعمل مع االطفال ، القدس ، دس  -0
شعبان حسن مرسلينا ، منهجية التحليل النفسي في فهم األعراض العصابية ، مجلة شبكة العلوم  -2

 . 5311، سنة  01النفسية العربية ، العدد 
اد جواد التميمي ، السادية والمازوشية أسطورة في الطب النفسي ، مجلة شبكة العلوم النفسية سد -2

 .العربية ،دع ، دس 
 .شعبان محمد فضل بشير ، أزمة الذات والوجود ، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية ،دع ، دس  -6
ودية ، شبكة العلوم النفسية أشكالها العيادية و أبعادها الوج –عدنان حب اهلل ، الصدمة النفسية  -7

 . 5315، سنة  15العربية ، العدد 
هنادي الشوا ، الحداد عند األطفال السوريين ضحايا الغنف ، الرسم من التشخيص الى العالج ،  -1

 . 5315، سنة  11الدليل العلمي لرعاية ضحايا الصدمة ، العدد 
ة العلوم التربوية في جامعة رامي عبد اهلل طسطوش ، صورة المرشد النفسي لدى طلبة كلي -9

 . 5315اليرموك ، مجلة جامعة الملك خالد ، دع ، سنة 
 

 : الملتقيات والمقاالت 

كيف تجري دراسة حالة ، مركز تطوي برامج التوجيه واإلرشاد ، المملكة العربية السعودية ، العام  -1
 .هـ 1257/هـ1256الدراسي 

الصورة التربوية على البرمجة اللغوية العصبية للمتعلم ،  فوزي حرب أبو عودة ، إضطرابات -5
دراسة مقدمة إلى مؤتمر فيالديفيا الثقافي الدولي الثاني عشر ، كلية اآلداب والفنون في جامعة 

 . 5337نيسان  56-52فيالديفيا ، الفترة من 
 .علي راجع بركات ، الشخصية السيكوباتية ، قسم علم النفس ، جامعة أم القرى  -0
سعد الدين بوطبال وعبد الحفيظ معوشة ، العنف االسري الموجه ضد األطفال ، الملتقى الوطني  -2

 .الثاني حول اإلتصال و جودة الحياة في األسرة ، جامعة قاصدي مرباح ، ورقلة ، دس 
 .علي راجع بركات ، نظرية بياجيه البنائية في النمو المعرفي  -2
العنف ضد االطفال ، أكادمية سعد العبد اهلل للعلوم   طارق على ابو السعود ، وسائل مواجهة -6

 .األمنية ، مركز األعالم األمني 
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 : المذكرات
صدمة إغتصاب المرأة في المجتمع الجزائري  -زكراوي حسيبة ، البعد الثقافي للصدمة النفسية -1

طينة ، نموذجا ، مذكرة لنيل شهادة االماجستير في علم النفس العيادي ، جامعة منتوري ، قسن
 . 5337/5331سنة 

 –دراسة ميدانية بوالية بسكرة  –شرقي رحيمة ، أساليب التنشئة األسرية وانعكاساتها على المراهق  -5
مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في علم اإلجتماع العائلي ، جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، 

 . 5332/5332سنة 
وشية ، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتورة في علم بوخميس بوفولة ، تصميم سلم السادية والماز  -0

 5337النفس العيادي ، جامعة اإلخوة منتوري ، قسنطينة ، سنة 
زهراء جعدوني ، اإلعتداء الجنسي دراسة سيكوباتولوجية للتوظيف النفسي للمعتدي الجنسي ،  -2

سنة مذكرة لنيل شهادة دكتورة في علم النفس العيادي والمرضي ، جامعة وهران ، 
5313/5311. 

بوسنة عبد الوافي زهير ، التصور األجتماعي لظاهرة اإلنتحار لدى الطالب الجامعي ، دراسة  -2
 . 5337/5331ميدانية بجانعة بسكرة ، جامعة منتوري ، قسنطينة ، سنة 

دار الطليعة  علي افرفار ، الطفل وجسم المرأة ، تكون البنية الجسمية لصورة المراة عند الطفل ، -6
 . 1991،  1، بيروت ، ط

فاطمة الزهراء بن مجاهد ، مساهمة في دراسة بعض سمات شخصية الطفل المعتدي عليه جسديا  -7
بالتكرار من طرف أقرانه ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علم النفس العيادي ، جامعة منتوري 

 .، دس 
بإستخدام تقنية رسم العائلة المتخيلة والحقيقة كريمة عالق ، محاولة تقنين إختبار رسم العائلة  -1

 .5315رسالة دكتوراه ، جامعة وهران ، ،
سارة صولي أروي ، صورة األم لدي الطفل المسعف من خالل تطبيق إختبار رسم العائلة للويس  -9

 5310كورمان ، مذكرة ماستر، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 
ب الطفل الكفيف ، مذكرة ماستر ، جامعة فاطمة الزهراء طاهري ، البروفيل النفسي أل  -13

 5312محمد خيضر بسكرة ، 



 
 أ

 ...إهداء
 ...هلم عرفاين وحيب كل الذين أكن  إىل  

 الكرميني  والدي   ..قرة عيين                     

 زوجيت  ...رفيقة دريب                         

 خوايت العزيزاتأ..سندي                  

 ..مين حرفا إىل كل من عل  و                                

 أهدي مثرة عملي املتواضع                                         

 ةادـــق



 
 ب

 كلمة شكر 
إمتام هذا العمل ، وأرجو أن يتقبله مين وينفع به من  علىفيقه يل و أمحد اهلل عز وجل وأشكره على ت

 . يبتغي وجهه

كرمية على املعلومات القيمة اليت أفادتين هبا ،   عالق.وأتقدم بالشكر اجلزيل لألستاذة املشرفة د
وأشكرها على اجملهود املادي واملعنوي الكبري الذي بذلته معى ،وعلى سعة صدرها وحتملها يل طيلة 

 .هذا املشوار 

اإلبتدئية سرير الشارف  رسةاملدكل من  يريمد :ولن أنسى من كان هلم الفضل يف عملي امليداين
 .املؤسستنيتالميذ اوخاصة ، السنة الثالثة إبتدائي ومعلميحي ، ماحي ماو 

عائليت ، أساتذيت ، زمالء الدراسة ، األخصائيني النفسانيني العاملني يف خمتلف وشكر خاص إىل 
 ...الذين ساعدوين إما بدعواهتم أو نصائحهم أو توجيهاهتم القطاعات
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 : ملخص الدراسة 

تناولت هذه الدراسة أحد المواضيع المرتبطة بالتعرف على الصورة التي يحملها الطفل العادي تجاه 

،و الهدف هو الكشف عن صورة المعتدي جنسيا  االبتدائيةالمعتدي جنسيا لدي عينة من تالميذ المدارس 

من جهة ، ومن جهة أخرى الوصول لمعرفة سيرورة االعتداء الجنسي من وجهة نظر األطفال ، حيث تم 

وهي مدرسة ماحي ماحي ومدرسة سرير الشارف من والية  االبتدائيةعينة من تالميذ المدارس  اختيار

سنوات وباستخدام األدوات التالية  06-60رهم ما بين مستغانم بصفة عشوائية والتي تراوحت أعما

الرسم الحر لكسب ثقة  اختبارالمقابلة العيادية ، والمالحظة لدراسة الحاالت كما تم استخدام كل من :

، وكذلك إختبار رسم كشف عن الصورة المعتدي لدى الطفللل vergésالتداعي الحر  واختبارالمفحوص 

كاختبار فارقي للتأكد من نوعية الصورة التي يحملها الطفل  م المعتدي جنسياوير للتعليمة برسالرجل بتح

 : حيث توصلنا إلى النتائج التالية .عن المعتدي

يملك الطفل صورة غير واقعية عن المعتدي جنسيا بحيث ان النتائج المتحصل عليها أن الطفل متأثر  -

 :بما يسمعه من اإلعالم و الوالدين والمجتمع عن المعتدي جنسيا ، وتوصلنا كذلك إلى أنه

ة ال يوجد اختالف في صورة المعتدي جنسيا لدى الطفل حسب متغير الجنس ، مما يدل على أن صور  -

 .المعتدي جنسيا لدى األطفال الذكور هي نفسها صورة المعتدي جنسيا لدى األطفال اإلناث 

أن األطفال ال زالوا ال يميزون بين المعتدي الذي يعتدي وفي ضوء ما أسفرت عليه نتائج الدراسة تبين 

ثلة المعتدين جنسيا و بين المعتدي الذي يقتل وهي الصور المكتسبة مما ترسله وسائل اإلعالم عن أم

الدور األساسي التي تلعبه الصورة في تكوين المفاهيم وفي جنسيا في البرامج و األخبار ، مما يعكس 

 .تالي حماية االطفال من االعتداءات الجنسية التغيير السلوكات وبكيفيات التدخل ل
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 :المقدمة

عتداءات الجنسية على االطفال مكانا واسعا في اإلعالم في السنوات األخيرة ، وقد إقترن تحتل ظاهرة اإل

وكانت مدرسة  اإلعتداء الجنسي على االطفال برفض من طرف المجتمعات على إختالف ثقافاتها،

التحليل النفسي هي من درست الجوانب الجنسية وأثرت فيها الكثير سواء من ناحية المعتدي جنسيا أو من 

 ظاهرة ، وتعد يستدعي تدخال عالجيا دقيقا ناحية الضحية ،وقد إعتبر اإلعتداء الجنسي إضطرابا نفسيا

بحيث تناولوا الموضوع   التحليل النفسيالجنسية لألطفال كذالك من إهتمامات مدرسة  واإلساءة العنف،

 .بالدراسة والتحليل 

 .المجرمين أساليب ختالفا  و  ، الجنسية ضد األطفال  الجريمة وسائل تتنوع  ، المتأخرة اآلونة في و

 من كثير في يحدث ما إلى باإلضافة ، والقتل ، واالغتصاب االبتزاز، إلى االختطاف، جرائم فمن

 . األبرياء األطفال على منه األكبر الجزء يقع الذي سري األ العنف أنواع من المجتمعات

 وسائل في ونشاهدها واألخرى، الفينة بين بها نسمع مؤسفة ونتائج سيئة، إفرازات ظهرت فقد لذلك و

 الرأي تشغل التي القضايا أبرز من أصبحت قدو  ،والمجالت والصحف الجرائد صفحات اإلعالم،وعلى

 في والباحثين الكتاب من الكثير ألنظار محطا   صارت حيث ، والعالمي المحلي الصعيد على العام

 لزاما   كان ولهذا. والمؤتمرات الندوات، في المسؤولين عناية ومحل ، واإلنسانية ، االجتماعية المجاالت

 والقضاء انتشارها من الحد في والمشاركة الداهم خطرها وبيان الظاهرة هذه حيال الوقوف الباحثين على

 . عليها

بعد مدخل للدراسة الذي تضمن إشكالية بحثنا وفرضياته ، وأسباب إختيار الموضوع واهدافه  ، وأهميته 

قسمنا بحثنا إلى . اإلجرائية وأهم الدراسات السابقة  التي كان لها عالقة بموضوع بحثنا  وتحديد الفاهيم

سبعة فصول حيث تم تخصيص الفصل األول للمدخل للدراسة  ثم الفصل الثاني كان مخصصا للصورة 
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دراك المفاهيم ومنه تكوين السلوك فكان لزاما علينا أن نتطرق لها ب جانب من نظرا الهميتها في تكوين وا 

 . التفصيل 

وحاولنا فيه تقديم نظرة واضحة عن المعتدي جنسيا من أما الفصل الثالث فقد تناولنا فيه المعتدي جنسيا 

أما الجانب الرابع فقد تطرقنا . حيث سيرورته النفسية وكذا أساليبه واألسباب التي تدفعه لإلعتداء الجنسي 

نمو الجنسي ألن محور بحثنا كان في الحياة الجنسية لدي فيه لمراحل النمو لدي الطفل بدءا بمرحلة ال

الطفل تم عرجنا على النمو المعرفي نظرا ألهميته وعالقة اإلدراك بالصورة والتمثل وكل مايندرج في هذا 

إجتماعي خاصة وأن الطفل يعيش هذه المشكلة عندما يتفاعل -المفهوم ،ثم تطرقنا لمرحلة النمو النفس

أما في الفصل الخامس فقد تناولنا اإلجراءات المنهجية وأدوات البحث من مقابلة . مع إجتماعيا مع المجت

ختبارات نفسية ، وفي الفصل السادس تم التطرق إلى عرض الحاالت ونتائج اإلختبارات  ، ومالحظة ، وا 

ختمنا المطبقة عليها بشكل مفصل أما في الفصل السابع فقد تطرقنا إلى مناقشة الفرضيات وفي االخير 

 .   بحثنا بمجموعة من اإلقتراحات 
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 :الدراسة  إشكالية -1

يولد الطفل كتلة بيولوجية  ليتحول فيما بعد من خالل مراحل النمو إلى كائن اجتماعي، وذالك عن طريق 

ن خالل جميع جوانبها مجموعة من الوسائط التربوية، التي تسعي إلى بناء شخصية متكاملة للطفل م

 .االنفعالية األخالقية والنفسية  ،العقلية،الجسدية ،االجتماعية 

وتعد مرحلة الطفولة القاعدة األساسية في بناء شخصية اإلنسان، ويظهر ذالك من خالل أن كل مايمر به 

ونجد . تترك أثرها في شخصيته  الطفل في شتي مراحل حياته من مواقف وتجارب وخبرات وانفعاالت،

من بين هذه الخبرات التي قد يعاني منها الطفل في هذه المرحلة ، خبرة اإلساءة الجنسية التي تتصدر 

اهتمامات المؤسسات التي تعمل في مجال حقوق الطفل في جميع أنحاء العالم حيث يتفق الجميع على 

 . لها على الطفلضرورة التصدي لهذه االنتهاكات ومحاربة جميع أشكا

بعد أن األخيرة  اآلونةألطفال من أخطر المشاكل التي برزت في على ا الجنسية عتداءاتمشكلة اإلوتعد 

في بعض  تعششبقيت بسبب األعراف التي  ا أو تناولهايمنع الحديث عنه التي كانت من الطابوهات

 .صعبة التحديد ال من الظواهرلطفل على االجنسية  عتداءاتاال بقيتالمجتمعات، لذالك 

ألطفال إنتشارا كبيرا في األونة األخيرة ، نظرا لعدد األطفال على االجنسية  عتداءاتاالوقد عرفت 

في بعض  عليه ىوالتنكيل بجثة المعتد إلى درجة القتل بالوصولعليهم ، إما بالخطف أو  ىالمعتد

  .األحيان

ومن بين ما أثارته بعض وسائل اإلعالم الجزائرية عن هذه الظاهرة ، سرد بعض القصص الواقعية، مثل 

براهيم سنوات  على التوالي، حيث  01و  9من العمر  البالغين من مدينة قسنطينة قصة الطفلين هارون وا 

ن ييتين من قبل شخصبالقتل والتنكيل بالضح ىالذي إنته الجنسي المتكرر واالعتداء لالختطافتعرضا 
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جريدة .) ذ جنسيا سنة على التوالي ، ويقطنان بنفس الحي ، وهما من الشوا 53و  09يبلغان من العمر 

 ( 01/15/3105:بتاريخ  ةالصادر النهار الجديد

إلعتداء جنسي  ىاألخر سنوات، التي تعرضت هي  5وكذالك قصة الطفلة نادية من مدينة مستغانم ذات 

ثم قتلتها ، لطمس معالم اإلعتداء، بالرغم من قيام هذه  جارةبتواطئ مع الو ،  جارتهاعشيق من طرف 

لتضع جثتها أمام بيت والدي الطفلة . األخيرة بحملة للبحث عن هذه الطفلة ، ومحو جانب الشك فيها 

تاريخ ب ةجريدة الشروق اليومي الصادر .) عد التحقيقات أنها هي الفاعلة ي الضحية،ليتبين في األخير

قد تؤذي  الطابوهات وهناك الكثير من القصص التي ال يصرح بها نظرا إلعتبارها  ( 10/01/3105

هو شخص يبلغ من العمر   DSM 5ويعرف المعتدي جنسيا حسب  .الطفل وعائلته إجتماعيا ونفسيا 

وله عالقة ثقة وقرب أو معرفة للضحية وقد  ،سنوات على األقل 3سنة ،  يكبر الضحية ب  00أكثر من 

أشهر على  0يمارس اإلعتداء الجنسي شخص غير معروف للضحية ، ويكون قد مارس اإلعتداء لمدة 

 (. 330، ص DSM 5  ،3101 ).،و يتصرف وفق هذه اإلندفاعات الجنسية  األقل

ادفهم في حياتهم ور التي تصوترتبط حياة األطفال ونشاطاتهم اليومية بصور وتصورات عن مختلف األم

مجموعة من معارف الفرد ومعتقداته في الماضي والحاضر والمستقبل التي يحتفظ بها الفرد والصورة  هي 

،هي ظاهرة لها تأثير على السلوك ، وهي الصورة  وفقا لنظام معين عن ذاته وعن العالم الذي يعيش فيه

 ( . 53الشربيني ، د س ، ص .) تتكون في عقله منذ الطفولة   التي يرسمها الشخص عن نفسه ،

صورة عقلية عن طريق الحواس أو خبرة في عينة " عرفت الصورة بأنها (3113)عبد المنعم حنفيوعرف 

  في غيبة الحواس لشيءتمثل عقلي  : بأنها هاكما عرفة لحسياالمثيرات 
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 لإلنسانوبما أنها تلعب دورا مهما في االتوازن النفسي  اإلنسانونظرا ألهمية الحياة الجنسية في حياة 

بحيث تكون الحياة الجنسية مالزمة للفرد منذ والدته حتي مماته ، وحتي يكون السلوك الجنسي لإلنسان 

البد من توجيه لهذا السلوك ، ومن بين وسائل التوجيه التربية  وضوابطهمتماشيا مع قوانين المجتمع 

الوظيفة البيولوجية للجنس  عملية تربوية تتضمن معارف صحيحة عن على أنها الجنسية والتي تعرف

 . ممارسة السلوك الجنسيلفي  والتناسل واتجاهات صحية نحو نظافة الجسم وسلوك متعقل

اليونيسيف  دراسةك وقد تطرقت بعض الدراسات السابقة لظاهرة اإلعتداءات الجنسية على األطفال

اإلستغالل الجنسي لألطفال في مختلف أنحاء العالم التي توصلت لنتائج بحيث تحدثت عن ( 3115)

مفادها تشريع قوانين دولية لمكافحة اإلعتداءات الجنسية على األطفال وكذالك حث الدول على تدريب 

المركز الفلسطيني للديمقراطية األطفال وأسرهم على مواجهة الظاهرة،وكذالك  الدراسة التي أجريت في 

 غزة حيث كانت حول واقع اإلعتداء الجنسي على األطفال في محافظات قطاع.  (3119) زاعاتوحل الن

،وكانت الدراسة وصفية لعينة من األطفال بحيث توصلت لنتائج هامة وهي عدم إدراك االطفال لخطورة 

كذالك دراسة زهرة جعدوني وتوجد .اإلعتداء الجنسي وكذا عدم تمكن االطفال من طلب المساعدة

التي دراسة سيكوباتولوجية للتوظيف النفسي للمعتدي : اإلعتداء الجنسي ، الذي كان حول ( 3101)

درست السيرورة النفسية للمعتدي جنسيا وتوصلت لنتيجة مفادها بأن المعتدي له توظيف سيئ للغريزة 

عتداء و إما على ولعل الدراسات قامت بالتركيز إما على المعتدي جنسيا أي الذي يقوم بفعل اإل.الجنسية

المعتدى عليهم من األطفال و المراهقين، لكننا لم نجد دراسات حسب علم الباحث تركز على الطفل 

 : التساؤل التالييتبادر إلينا وفي ضوء ما سبق طرحه العادي، و بالتالي 

بمعنى آخر كيف يتصور الطفل العادي  ؟ على األطفال يحملها الطفل عن المعتدي جنسيا صورة أية

 ؟على األطفال للشخص المعتدي جنسيا
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 :ويتفرع منه السؤال الجزئي التالي 

 ؟  الطفل جنسمتغير  حسب على األطفال صورة المعتدي جنسيا هناك اختالف بين هل

 :دراسةفرضيات ال -2

 :عامةالفرضية ال -2-1

 . األطفال علىالمعتدي جنسيا  غير واقعية عن صورةيحمل الطفل العادي 

 :جزئيةال يةفرضال -2-2

 .األطفال لصالح الذكور على صورة المعتدي جنسيافي  بين الذكور واإلناث يوجد اختالف

     :في مثلة تداف الدراسة المأه-3

   .األطفال على عن المعتدي جنسيا العادي الطفل يحملهاالتعرف على الصورة التي  -5-0

 . الطفل ىمدي واقعية تلك الصورة لد قياس -5-3

عند و عند الذكور على األطفال صورة المعتدي جنسيا  الكشف عن مدى تشابه أو اختالف -5-5

 . اإلناث

استخراج قاعدة عملية يمكن العمل بها في بناء برنامج وقائي للتربية الجنسية والتوعية ضد  -5-1

 .مخاطر اإلعتداءات الجنسية عند الطفل

 :  دراسةأهمية ال-4

 : همية البحث في النقاط التالية تنبع أ    

 جرأة الموضوع نظرا لخصوصية المجتمع الجزائري  -1-0
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  من حيث الطرححداثة الموضوع  -1-3

 توفير مصدر مهم للمشتغلين بحماية الطفولة  -1-5

مكانية تعرض أي طفل ألي نوع من أنواع نظرا إلالتحدث عن الموضوع من جانب وقائي  -1-1

 .الجنسي  ووجوب حمايته  عتداءاإلساءة الجنسية أو اإل

قلة المصادر التي تكلمت عن الصورة ل جانبا معرفيا نظرا المجال العلمي تضيف الى محاولة -1-3

 .للطفل ونظرته لإلساءة الجنسية  

 

 :المفاهيم اإلجرائية -5

سواء كانت واضحة أو  المعتدي جنسيا  الشخصعن مجموعة الميزات المعطاة  هي:الصورة  -5-1

  vergésاختبار التداعي الحر واسطة ، ويمكن قياسها ب ضمنية أو كانت تلقائية فردية أو جماعية

 .كاختبار فارقي" على األطفالالمعتدي جنسيا "الرجل بتعليمة رسم واختبار رسم 

 : الجنسي على األطفال   اإلعتداء -5-2

ويطلق التحرش الجنسي على كل إثارة ,هو إستخدام الطفل إلشباع الرغبات الجنسية لبالغ أو مراهق 

عن عمد وذالك بتعرضه للمشاهد الفاضحة أو الصور الجنسية سنوات  01 - 10من  يتعرض لها الطفل

لتناسلية فضال عن اإلعتداء الجنسي أو غير ذالك من المثيرات ، كتعمد مالمسة أعضائه ا, العارية 

 . فة بين بالغ وطفل من نفس الجنس أو بين بالغ وطفل من جنس أخر و المباشر في صوره المعر 

 : المعتدي جنسيا  -5-3
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هو   DSM 3يمكن تبني المفهوم الوارد في الدليل اإلحصائي والتشخيصي لإلضطرابات النفسية والعقلية

شخص يكبر الضحية بخمس سنوات على األقل وله عالقة قرابة أو عالقة ثقة بينه ويين الضحية 

من وهو مايمثله اإلطفال  .ويستخدم الخداع ويستغل العجز النفسي والمعرفي للطفل للتواصل الجنسي 

 . إختبار رسم المعتدي جنسيا من رسوم اسقاطية على  و vergésعلى إختبار تداعيات 


