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 :ايلتال انوالعن عىل تحريرال ئةيه سيئر إىل تاسالرامل عيمج جهتو :تاسالرامل •

  ةياإلنسان موللعل خالد لكامل عةمجا لةجم  
  ٩١٠٠ ديالرب قوصند ٦١٤١٣ يديالرب زمرال  
 .ةيدوالسع ـةيبرالع لكةمامل  

   :Email جلةبامل اخلاص ينرتواإللك ديالرب •
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 ـــةفالص ماالس م
 يئة التحريررئيس ه   فقيهمعبد العزيز إبراهي. د.أ ١
  دير التحريرمعضو هيئة التحرير،   رميخمني مد أمحم. د ٢
  عضو هيئة التحرير  حييي الرشيف. د.أ ٣
 عضو هيئة التحرير  د حييي فايعأمح. د ٤
  عضو هيئة التحرير   احلديثيمعبد اللطيف إبراهي. د ٥
  عضو هيئة التحرير  مي سالمة عزمأسا. د ٦
 عضو هيئة التحرير  ريع آل هباشم. د ٧

   
 

  
 اجلهة ماالس م
 عادناملول رتوهد للبفلك عة املمجا ي اجلربمياهرإب. د.أ ١
 صلفيلك عة املمجا  يبيلز احليد عبد العزمحأ. د.أ ٢
 دي بلقارعة بكمجا يكم بلنيمأ. د.أ ٣
 دولك سععة املمجا ريسن العنقح بن عبداملمساح. د.أ ٤
 درارفعة هاماج اباساره يزوخ. د.أ ٥
 كسيعة إسمجا لدونرج آود. د.أ ٦
 دولك سععة املمجا يسعد البازع. د.أ ٧
 ىر القمعة أمجا ن العائداميسل. د.أ ٨
 ىر القمعة أمجا اينرد الزهي بن سعحصال. د.أ ٩
 دولك سععة املمجا يدماد الغاي زحصال. د.أ ١٠
 دولك سععة املمجا ضيعم حصال. د.أ ١١
 كومريعة المجا ق عبد احلازفو. د.أ ١٢
 لك خالدعة املمجا د عباسمحم. د.أ ١٣
 ىر القمعة أمجا يثرا احليسرمد محم. د.أ ١٤
 رتانشسمعة مجا ركينى بم. د.أ ١٥
 ابانيال دايسويعة مجا لويكتجلن اس. د.أ ١٦

 

 



 

 


 

 ةوريـد ةياإلنـسان موللعلـ خالد لكامل عةمجا لةجم
 يف ةمـكحم، ةياإلنـسان موالعل يف خصصةتم ةيمعل
 إىل فدوهتـ، هبـا للنرش القابلة ثحوالب لوقب ةيآل

ــرش ــاإلن ن ــالعل اجت ــا يم  تصــصاخت يف نيثحللب
 تـيال لةياألص ثحوبالب عنىوت، ةياإلنسان موالعل
 تيالو ةيزياإلنجلو ةيبرالع تنيباللغ هانرش سبقي مل
 .ةميالسل ةيمالعل ةينهجامل باعتإو ةيصداقبامل مستت

 
 يف ةيماإلسـال ةرضااحل ورد ازرإب يف ماإلسها  -١

 .ةياإلنسان موالعل اءرإث
 موالعلـ الجمـ يف ةمكحامل ةيمالعل ثحوالب نرش  -٢

 .ةفلتخامل عهافروب ةياإلنسان
 تاســارالد يف ةرفــعامل موكــرم إىل ةفاإلضــا  -٣

 .ةياإلنسان
ـــ  -٤ ـــ ازرإب ـــاال دوجه ـــارالد يف نيثحب  تاس

 تعاوضومب الصلة تذا ةيمالعل ثحوالبو
 .تاياإلنسان

 
 ركـاتاالبو باألصالة ثحالب فصيت أن بجي  -١

ــاعتاو اجلــدةو ــنهجامل ب ــمالعل ةي  ةمــالئامل ةي
 .بواألسل ةمسالو اللغة ةحصو

 يف للنـرش مقـد وأ هنرش سبق قد نوكي ال أن  -٢
 نوكي ال أن ًابةتك ثحالبا عدويت، رآخ كانم
 للنـرش مقـد قـد وأ هنـرش سـبق قـد ثحالب
 لـةجم إىل نـاتلجم يف للنـرش هميقدت عم نةمزام

 هـذا يف ناسـبامل رارالق اذختا ميت ىحت ىرأخ
 .الشأن

 وأ ورنـشم ابتك نم ًجزءا ثحالب نوكي أال  -٣
 .ةيمعل سالةر نم ًالتسم

 ٤٠ عـن ثحـالب تافحصـ عدد ديزي ال أن  -٤
 .ةفحص

 جلةامل يف للنرش ةمقدامل ثحولبا عيمج ضعخت  -٥

ــتحلل ــد ميك ــاتياج بع ــةرحم ازه ــ ل  دراجل
 .الداخيل

 كـانم يف نـهم أجزاء وأ ثحالب نرش زوجي ال  -٦
 لـكامل عـةمجا لـةجم يف هنـرش رارإق بعد رآخ

 عىل لوصاحل بعد إال ةياإلنسان موللعل خالد
 .تحريرال سيئر نم بذلك ايبتك إذن

 إىل ةفـكا النرش قوقح نقل عىل فؤلامل قةفاوم  -٧
 نــرش إعــادة يف جلــةامل تغبــر إذاو، جلــةامل
 قــةفاوم عــىل صلحتــ أن هــايعل إنفــ ثحــالب
 .بهحصا نم بةتوكم

ــامل حنمــي  -٨ ــسخة فؤل ــ دةحــاو ن  العــدد نم
 تيال ثحالب لوأص عيمجو، ثهحب هفي ورنشامل
 مل مأ تنـرش اءوسـ ّدتـر ال جلـةامل إىل صلتـ
 .نرشت

 
 للنـرش جلـةامل قبلهـات تيال ادوامل فنصت -١  

 :يتأي ام قوف
 الجمـ يف فؤلـامل لمـع نمـ :اسـةرالد وأ ثحالب
 يفضيـ أنو، ًاليأصـ نوكـي أن بوجيـ، صصهخت

 .ةرفعملل ًدايجد
 ثحوللب يليلتحالو يالنقد ضرالع لوناوتت :قالةامل
 نيعم دانيم يف هانرش سبق تيال هاحونو بتالكو
 .ةيناإلنسا تاسارالد نياديم نم
 دودرالـو حـررامل إىل اءرالقـ سـائلر :يأرالـ نربم
 .جلةامل إىل دتر تيال تظاحولاملو

ــسبة -٢   ــوللب بالن ــارالدو ثح ــرشت، تاس  ن
 :قطف ةتياآل ثحوالب جلةامل

 ديـــور ):ةيـــقيربماال( ةيـــدانيامل ثحـــوالب ً:أوال
 هتـارربمو ثحـالب عةيطب هافي نيبي ةمقدم ثحالبا
 مثـ، ثحـالب شكلةم ددحي مث، هيإل اجةاحل دىمو
 ليـلحت ةيفيـكو، هتـاوأدو ثحـالب قـةريط ضرعي
ــانايب ــ، هت ــن ضرعــي مث ــشمو ثحــالب ائجت  هاتناق
 ةمـقائ تثبـي ًوأخـريا، عنهـا نبثقـةامل تايصتوالو
 .اجعرامل



 

 

 ثحـالبا ديـور :ةيـليلتحال ةيعوالن ثحوالب :ًايثان
 ًنـايبم هتأسـئلو ثحـالب شكلةملـ هافي هدمي ةمقدم
 موالعلـــ إىل اءفاإلضـــ يف هتــميقو هيتـــأمه هــافي
 بعد ضرالع مقسي مث، ديباجلد غنائهاإو رفعااملو

 نمـ جةرد عىل ابطةرتمو سلسلةتم مأقسا إىل ذلك
 نهـام كـل يف ضرعي ثحيب، نهايب امفي قاللتاالس

 امب بطترت الكيل عوضوامل رإطا نمض قلةتسم ةركف
 بخالصـة عوضوامل متخي مث، هايلي امل هدومت سبقها

 .اجعربامل ةمقائ تثبي ًوأخريا، تهايجوتو لةمشا
 ثحـالب انوعنـ :عـىل ثحـالب حيتوي أن -٣  
 تنيبـاللغ لخـصمو ةيزياالنجلو ةيبرالع تنيباللغ
 دودحـب دةحـاو ةفحصـ يف ةيـزياإلنجلو ةيبرالع

 ثحـالب نمضيت أنو، لخصم لكل ةمكل )١٥٠(
ــ ــة تامكل ــدق خــصصتال عــىل دال  ثحــللب قيال

 وأ ثحــللبا ةرصتــخم ةتيــذا ةريســو تنيبــاللغ
 .نيثحالبا

ــــدت -٤   ــــوالب مق ــــةوطبم ثح  بخــــط ع
)Simplified Arabic( مجـح )صوللنـص )١٤ 
 كتر عم، دحاو جهو عىل ثحالب بتكوي، نتامل يف
 .ورالسط نيب ١.٥ ةفسام

 )كـانماإل ربقد( جبتوست جلةامل اسةيس إن -٥  
 ثحـوللب( ةيـالتال األجـزاء نم ثحالب نوكيت أن

 شكلةمــ، اسـةرالد ةمـقدم ):ةيـدانيامل - ةيـقيربماال
 ةيـأمه، اهتايضـفر وأ /هاتأسئلو هافأهداو، اسةرالد
ــــةرالد ــــ، اس ــــةرالد تدداحم ــــعتال، اس  تاريف
ــ ــ، تاحصطلبامل ــةرالد تاءارإج ــ، اس  :نمضوتت
 تثبــاو صــدق، اســةرالد أداة، نــةيالعو عمــتجامل

ــ، األداة ــعتامل نهجامل ــةرالد يف ب ــ، اس ــ مث  ضرع
 تااجتنتاالســـ ًوأخـــريا، هاتناقـــشمو، ائجتـــالن
 .تايصتوالو

 داخـل اجـعرامل قيـثتو بوأسل يف اعىير -٦  
 ةيـكريماأل سفالـن معلـ ةيـعمج منظـا قوف النص

)APA(. 
 ديزمل تنرتاإلن عىل جلةامل قعوم إىل عوجرال جىير
 .لياصتفال نم
  :صالتاال تاموعلم
 عىل تحريرال ئةيه سيئر إىل تاسالرامل عيمج جهتو
  :يتاآل انوالعن
 زمـرال، ةياإلنـسان موللعلـ خالـد لـكامل عةمجا لةجم

 ٩١٠٠ ديالرب قوصند ٦١٤١٣ يديالرب
Email: humanities@kku.edu.sa 

 

 
 
 



 

 

  



 

 

 
 

 اإلنسانية للعلوم خالد امللك جامعة جملة من والعرشين السادس املجلد من الثاين العدد هو هذا
 .األعزاء لقرائنا اآلن ًمتاحا

 حمكمة سنوية، نصف جملة بمثابة اإلنسانية للعلوم خالد امللك جامعة جملة غدت معروف، هو وكام
 النرش إىل فالتحول. للجامعة العلمي املجلس من بقرار االنرتنت عىل فقط حاليا نرشها يتم باألقران

 الوصول لسياسة ًوفقا رائنالق جملتنا أيضا يوفر بل فحسب، واجلهد واملال الوقت يوفر ال اإللكرتوين
 والدراسات والقيمة األصيلة البحوث تقارير نرش عىل املجلة وحترص. اعتمدناها التي املفتوح

 .واالجتامعية اإلنسانية العلوم يف النقدية واملراجعات

 موقع عىل ًإلكرتونيا وساق قدم عىل اإلنسانية للعلوم خالد امللك جامعة جملة نرش اآلن وجيري
 خالل من بفرزها نقوم التي املخطوطات من كبرية كميات نتلقى حيث اجلامعة؛ بوابة خالل من املجلة
 البحوث اختيار إىل نسعى فنحن ذلك، ومع. اخلارجي التحكيم إىل نرسلها أن قبل داخليا التحرير هيئة
 الرفض معدل فإن ولذلك،. العالية العلمية الكفاءات ذوي من الباحثون هبا يقوم والتي اجلودة عالية
 .املجلة هذه يف نعتمدها التي واالنتقاء االختيار لسياسة نظرا جدا، مرتفع

 البحوث تناولت وقد اإلنجليزية؛ باللغة وثالثة العربية باللغة بحوث ستة ننرش العدد هذا ويف
 ستاذواأل هباش مريع الدكتور لنا قدم حيث األعامل؛ إدارة شملت املوضوعات من متنوعا طيفا العربية
 السعودية، املسامهة الرشكات يف الفكري املال رأس عن اإلفصاح حمددات عن دراستهام نقري آل فارس

 الشاميس أريج الدكتورة عرضت حيث العدد؛ هذا من األسد نصيب واالجتامعية النفسية للعوم كان كام
 بيئة يف املوظفات ياتوسلوك الشخصية السامت عىل الفردية املتغريات أثر ألثر دراسة املنديل وصينة
 يف أثره تعرف فيه حاولت الرسدية للكتابة ًنموذجا تناول ًبحثا الشعالن لطيفة الدكتورة وقدمت العمل،
 الدكتورة قدمت وكذلك. املخربي التخصيب بطريقة احلوامل النساء لدى االكتئاب مستوى خفض
 وطرق وآثاره، باألطفال، اجلنيس شالتحر أسباب يف ًبحثا الطريف غادة والدكتورة اجلبيلة اجلوهرة
 عن ببحثها احلمودي عبداهللا بنت سلوى الدكتورة أسهمت فقد العامة، اإلدارة جمال يف أما. عالجه
 بمدينة السعودية التجارية املصارف يف  للعاملني الشخصية اجلودة تنمية عىل وأثرها اخلادمة القيادة

 صويلح فوزي للدكتور ًبحثا العدد هذا يعرض اللغة، دراسات إىل االجتامعية العلوم ومن. الرياض
 .حداثي منظور من هشام ابن سرية يف القدوة خطاب يتناول

 .السبيل هيدي وهو القصد، وراء من واهللا هذا،
  

 

 



 

 

   
  



 

 

  
 

 
 ٧  ة التحرير مقدم

 سامهة السعودية حمددات اإلفصاح عن رأس املال الفكري يف الرشكات امل
 ١١  ريع هباشمريع سعد م ، د سعيد آل نقري القحطاينمحمفارس 

  يف خفض مستوى االكتئاب لدى النساء احلوامل   الكتابة الرسديةنموذجأثر 
 بطريقة التخصيب املخربي  

 ٣٥  اركش النفس املمأستاذ عل  الشعالنمن إبراهيام عثلطيفة. د
  يف املصارف التجارية السعودية  ية اجلودة الشخصية للعاملنيالقيادة اخلادمة وأثرها عىل تنم

 بمدينة الرياض  
 ٦٥  وديمسلوى بنت عبداهللا احل. د

  عىل السامت الشخصية وسلوكيات املوظفات يف بيئة العمل  املتغريات الفرديةأثر 
 ١١١  نديلنديل املمصيتة بنت . د، يسامن الشأريج بنت عبدالرمح. د

  دراسة سوسيونفسية: جلنيس باألطفال، وآثاره، وطرق عالجهأسباب التحرش ا
 ١٦٧  ن الطريفغادة بنت عبدالرمح. د.أ، بنت فهد اجلبيلة اجلوهرة. د

    البن هشامالسرية النبوية كتاب خطاب القدوة يف 
 ١٩٣   عبد اهللا عيل صالح اجلوزي.د،  فوزي عيل عيل صويلح. د
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 العالج وذلك -  اآلثار-األسباب: شكلة التحرش اجلنيس باألطفالمالتعرف عىل إىل  هدفت الدراسة احلالية

ًأكثر أنواع التحرش اجلنيس باألطفال انتشارا عرفة مً جنسيا، ومتحرش هب املاألطفالبالتعرف عىل طبيعة حاالت 
للتحرش اجلنيس عية ام واالجتاألسباب النفسية هتدف الدراسة إىل التعرف عىل ام، كاألخصائياتن وجهه نظر م

. عتدى عليهالناجتة عن التحرش اجلنيس عىل الطفل املعية امواالجتاآلثار النفسية والتعرف عىل . باألطفال
 ستشفيات باملالتمعيات السعوديات العاام النفسيات واالجتاألخصائياتن م) ٢٧٦(ن موتكونت عينة الدراسة 

ع البيانات  مجم، وت)الرشقية، الغربية، الوسطى(ناطق  وهي امللكة العربية السعوديةمناطق يف املمية بثالث ماحلكو
 مرهامأعتد أكثر األطفال عرضة للتحرش اجلنيس مت:  إىل النتائج التاليةالدراسة توقد توصل. بواسطة االستبيان

ال ًعتدين جنسيا عىل األطف أن أكثر املامن الذكور، كم أكثر عرضة للتحرش اجلنيس واإلناثسنوات، ) ٩-٤(ن م
 امك. اكن التي يتعرض هبا الطفل للتحرشمن أكثر األم األصدقاءنزل أحد األقارب أو من األقارب، ويعترب م

اآلثار النفسية و. للتحرش اجلنيس باألطفالعية ام النفسية واالجتاألسبابن مًتوصلت الدراسة إىل عددا 
ناقشة النتائج وتفسريها يف ضوء نتائج مت ومت. عتدى عليهالناجتة عن التحرش اجلنيس عىل الطفل املعية امواالجت

قرتحات الوقائية والعالجية ن التوصيات واملموعة مجمت الباحثتان هذه الدراسة بمواختت. الدراسات السابقة
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Abstract 
The present study aimed at exploring the causes, effects and treatment of child sexual abuse, by 
examining cases of sexually abused children in terms of their type and identifying the most 
common sexual abuse types as perceived by social workers. The study also seeks to identify the 
socio-psychological reasons and consequences of child sexual abuse on the victims. Participants 
in the study included 276 Saudi social and psychological workers affiliated to governmental 
hospitals in three regions in Saudi Arabia (The Eastern Region, The Western Region and the 
Middle Region). Data were collected using a survey. The study findings indicated that children 
in the age group of 4-9 years were more likely to be sexually abused, females were more likely 
to be sexually abused than male children, and that most of the child sexual abusers or offenders 
were relatives. A relative’s or a friend’s house was the place where a child is more likely to be 
sexually abused. The study also identified a number of psychological and social causes for child 
sexual abuse as well as the psychological and social effects of sexual abuse on victimized 
children. The findings were discussed and interpreted in light of a review of pertinent research 
and literature. The researchers concluded with a number of preventive and remedial 
recommendations and suggestions for families and society institutions.  
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رية يف حيـاة مراحل الع املمرحلة الطفولة أهمثل مت

ية يف الكتـاب مت الرشيعة اإلسالمولقد اهت. اإلنسان
 م وحقـوقهمعهـمل مـوالسنة باألطفال وكيفية التعا

 مام وأصبح االهـتمالرشعية واإلحسان والرفق هب
ًؤرشا حضاريا تتسابق عليه الدول والشعوبم مهب ً. 

 ماموضوع العنف ضد األطفال اهـتمتصدر وي
ال جمــل يف مــع التــي تعمــجتؤســسات املمكافــة 

حيث يتعرض .  العاملأنحاءيع محقوق الطفل بج
ل العنف اجلـسدي، من العنف تشمالطفل ألنواع 

؛ مهـالوالعنف اجلنيس، والعنـف العـاطفي، واإل
ّوتعد   أنـواعن أكثـر مـشكلة التحـرش اجلنـيس مُ

شكلة  وتنتــرش هــذه املــ.يــة وخطــورةالعنــف أمه
بشكل واسع وال يقتـرص وجودهـا عـىل دولـة أو 

ن هـذه مـع السعودي بات يعـاين مجتوامل. شعب
 .وسملمشكلة بشكل واضح وامل

فاإلحصائيات الصادرة عـن وزارة الداخليـة 
 امرتبة األوىل فـينطقة الرياض حتتل املمتشري إىل أن 

%) ٤٧(لكـة بنـسبة ميتعلق بإيـذاء األطفـال يف امل
افظـة حموالثالثـة %) ١٤(افظة جدة بنـسبة حميليها 

 %).٧ ( بنسبةمام الدًوأخريا%) ١٠(الطائف بنسبة 
 تشري اإلحصائيات إىل أن نـسبة التحـرش امك

حيث %) ٥,٢٢(لكة يبلغ ماجلنيس باألطفال يف امل
 أطفال للتحـرش وأن أربعةن كل ميتعرض طفل 

ن يتعرضون للتحرش يكـون االعتـداء مم%) ٩٠(
ًعروفني للطفـل وعائلتـه سـواء  املشخاصألن ام

ل حم الذين يكونون صدقاءاحد أفراد العائلة أو األ
 )٢٠١٤البوعيل، . (ثقة الطفل

ان مـج األمّ سجل التقريـر الـسنوي لربنـاامفي
ــصدر  ــن ت ــوطني ع ــاض مّاألرسي ال ــة الري نطق

يليها %) ٦٠(بحاالت العنف ضد األطفال بنسبة 
 %)١٥( بنـسبة ماملـد امث%) ٢٠(افظة جدة بنسبة حم

 وقد احتلـت نـسبة .%)٥( األحساء بنسبة ًوأخريا
 رتبة األوىل حسب توزيع حـاالت العنـفال املاإلمه

 يليها العنف اجلـسدي%) ٦٤(دينة الرياض بنسبة مب
%) ٢٩( العنف العـاطفي بنـسبة مث%) ٣١(بنسبة 

 التقرير الـسنوي%). (١٢(يليه العنف اجلنيس بنسبة 
 .)٢٠١٤رسي الوطني، ان األمج األملربنا

ة للشؤون الـصحية مديرية العاوقد كشفت امل
ــاض عــن أن ميف  عــدالت التحــرش منطقــة الري

لكة تتزايد، وبخاصة ضد األطفـال ماجلنيس يف امل
ًشددة عىل رضورة االعرتاف بوجـوده سـعيا إىل م

 وجـود مناسـبة لـه، الفتـه إىل عـد احللول املإجياد
 مسبب تكـتئوية دقيقة يف شـأنه وذلـك بـمنسب 

 مع والعائـدة لطبيعتـه يف عـدمجتن أفراد املمكثري 
ة مــديريــة العاامل.( عــن هــذه احلــاالتفــصاحاإل

 )٢٠١٤ للشؤون الصحية،
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ا صـدر عـن مـع مـحـيل ويتسق هذا الواقع امل
ية الذي أكد عىل أن البيانـات ة الصحة العاملمنظم

تـشري إىل اثنـني ) ١٩٩٤ (من اهلند يف عامالواردة 
الت اغتصاب حدثت هي لألطفال، ن ثالثة حام

ويف الواليات . رمستموأن تلك احلاالت يف تزايد 
ــدة األامل ــرض مريكتح ــاالت تع ــجلت ح ــة س ي

ًلحوظـا مًارتفاعا ) ٢٠٠٢ (ماألطفال لالعتداء عا
ّحيث قدرت حاالت وفيات األطفال الناجتة عـن  ُ

ــذاء بعــدد  ــد ) ١٥٠٠(التعــرض لإلي ًطفــال، وق
اإليذاء اجلنيس نـسبة سجلت الوفيات الناجتة عن 

رشـحة للزيـادة م، وأكد التقرير أن النسبة %)٢٩(
 )٢٠١٠الشهري،. (واالطراد
ــشار العنــف واالعتــداء م أن امكــ عــدالت انت

 قبـل أن يـصل الطفـل ماجلنيس عىل األطفـال تـت
ــلع ــعا) ١٦(ر م ــالل م ــة مًا؛ وخ ــة الطفول رحل

ن كل ست فتيات لالعتـداء متتعرض فتاة واحدة 
 أحد أفراد العائلة وتتعـرض فتـاة ن قبلماجلنيس 
ن خـارج مـن بني ثالث فتيات لالعتداء مواحدة 
 )Haskell,1999. (العائلة

شكالت ن املـمـوالتحرش اجلنيس باألطفـال 
رة مستمــيــة يف التزايــد بــصورة متناعيــة املاماالجت

ل يف تلــك مــتأوامل. تباينــةموالتــي تأخــذ صــورا 
لف حدهتا ية ختتشكلة اخلطرية جيدها ظاهرة عاملامل

وسعة انتشارها وتتباين بالتايل أسـباهبا ودوافعهـا 
 .ن ثقافة إىل أخرىمع ألخر ومتجمن م

ــت ولقــد      ــيس مــحظي شكلة التحــرش اجلن
ن مـتابعـه العديـد مباألطفال يف اآلونة األخرية ب

عية وعىل مجتية واملمية واألكاديماألوساط اإلعال

 سياسية،عية واالقتصادية والـامستوياهتا االجتمكافة 
وضوع الـذي ن الرسية التي حتيط باملم معىل الرغ

 ).العيب(ينحرص يف إطار 
ستوى وللتحرش اجلنيس أثـار سـلبية عـىل املـ

  واإلحـساس معي كـسوء اهلـضامالنفيس واالجت
ت مباخلجل والعـار الـشديد واالعـرتاض الـصا

واالنكفاء عىل الذات باإلضافة إىل القلق والتـوتر 
زاجيــة، الــة النفــسية واملالعــصبي، واخــتالف احل
ــو ــتغراق يف الن ــدنى املمواالس ــل مل، وت ــة امي رس

شاعر مــيــة العاديــة والتعبــري عــن ماألنــشطة اليو
يــل  والقلــق والتــوتر والغــضب واملاحلــزن واألمل

أن اآلثـار ) Barbo,2003( أكد بـاربو امك. للعزلة
ًة تؤثر سلبيا عىل تكـوين ما بعد الصدمالناجتة عن 

 سـجلت الطالبـات الـاليت امفـي. شخصية الطفل
ًيال مـرحلة الطفولة متعرضن لالعتداء اجلنيس يف 

ع شـعور مرحلة البلوغ مأكرب لالعتداء اجلنيس يف 
  ) Lemieux,2003. (بتدين تقدير الذات

ؤرش مـويعترب االعتداء اجلنيس عـىل األطفـال 
ع مــ يف تكــوين عالقــات مللتعــرف عــىل قــدرهت

 ,Roche. (ماآلخرين وعىل التكيـف النفـيس هلـ

رأة يف والتعرض لالعتداء اجلنيس عـىل املـ) 2000
ة والصحة النفـسية مالصغر يؤثر عىل الصحة العا

شاركتها يف مـ يؤثر عـىل اموالتحصيل الدرايس، ك
هنة التي لة وعىل نوع اململ والقوى العامسوق الع

 )Hyman,1993. (ستقبلختتارها يف امل
 شكلة التحـرش اجلنـيسمن أن م موعىل الرغ

ي مـ العلمام تلقـى االهـتبارش ملمباألطفال بشكل 
: هان أمهمحىل لعدة أسباب ستوى املالكايف عىل امل



 

 

 

 مالزالرسية التقليدية النابعة عن الشعور بـاخلزي املـ
وصـلة النـسب  ة،ماأللي ثل هذه التجاربعادة مل

 من ثـمـو بالـضحية عتدي جنسياالتي قد تربط امل
 الفـضيحة لقـضائية أوالحقة ان املمايته الرغبة يف مح

 الـضحايا معظـم أن امكـ.همالتي قد تتبع اإلفادة بجر
 ويف ظـل التزايـد . مدين عىل ذوهيـمعتمًصغارا و

ع مجت باملشكلة التحرش اجلنيس باألطفالر ملمستامل
ؤديـة إليـه واآلثـار السعودي، وتعدد األسباب امل

حاولـة ميـة كمالناجتة عنه، تأيت هذه الدراسة العل
شكلة التحرش اجلنـيس باألطفـال مللكشف عن 

 األسباب واآلثار اخلاصة هبـذه موالوقوف عىل أه
 طـرق الوقايـة مشكلة ووضع تصور ألبرز وأهامل

  .والعالج
 

 ً جنسيا؟ متحرش هبا طبيعة حاالت األطفال املم -١
ا أكثـر أنـواع التحـرش اجلنـيس باألطفـال م -٢

 ؟األخصائياتن وجهه نظر مًانتشارا 
 األسباب النفسية للتحرش اجلنيس باألطفال؟ا م -٣
عيـة للتحــرش اجلنــيس اما األســباب االجتمـ -٤

 باألطفال؟
ا اآلثار النفسية الناجتة عن التحرش اجلنـيس م -٥

 عتدى عليه؟عىل الطفل امل
عيـة الناجتـة عـن التحـرش اما اآلثـار االجتم -٦

 عتدى عليه؟اجلنيس عىل الطفل امل

 
 :ة إىل التعرف عىلهتدف الدراسة احلالي

ــاالت األ -١ ــة ح ــالطبيع ــ املطف ــرش هب  متح
 .ًجنسيا

ــال  -٢ ــيس باألطف ــواع التحــرش اجلن ــر أن أكث
 .خصائياتن وجهه نظر األمًانتشارا 

ـــيس  -٣ ـــرش اجلن ـــسية للتح ـــباب النف األس
 .باألطفال

ــباب االجت -٤ ــيس اماألس ــرش اجلن ــة للتح عي
 .باألطفال

اآلثار النفسية الناجتة عن التحـرش اجلنـيس  -٥
 .عتدى عليهل املعىل الطف

ــار االجت -٦ ــن التحــرش اماآلث ــة الناجتــة ع عي
 .عتدى عليهاجلنيس عىل الطفل امل

 
 :ا ييلمميتها د الدراسة احلالية أمهمتست

راحـل التـي  املمن أهـمرحلة الطفولة مّتعد  -١
ستقبل الطفـل م بمامر هبا اإلنسان، فاالهتمي

 .لهمع بأكمجتستقبل املن ملامهو ض
ن جـراءة مـيتها لدراسة احلالية أمهد اموتست -٢

ًطروح نظـرا للخـصوصية التـي وضوع املامل
ا أدى إىل ممـ. ع الـسعوديمـجتتع هبـا املميت

 م دقيقة عن حجـإحصائية وجود نسب معد
ن أفـراد مـ كثـري مشكلة وذلك بسبب تكتامل
 .عمجتامل

ن كوهنـا ميتها د الدراسة احلالية أمهم تستامك -٣
الطفولـة، وجـه ضـد ظاهر العنـف املمأحد 

ا ًالــذي يتــصف بــشدته وخطورتــه نظــرا ملــ
ــه  ــب علي ــيرتت ــار نفــسية واجتم ــة امن آث عي
ــرية، األ ــخط ــب م ــذي يتطل ــه مر ال واجهت

 . والبحث عن أسبابه وآثاره
ن ميتها ، تكتسب الدراسة احلالية أمهًوأخريا -٤



 ه 

 

 

قـرتح لعـالج هــذه مكوهنـا ستـضع تــصور 
يـة ذات مشكلة، قد تساعد اجلهـات احلكوامل

ــة  ــسعودية يف ميف املالعالق ــة ال ــة العربي لك
ج اإلرشـــادية والعالجيـــة مإعـــداد الـــربا

 .شكلة عىل ختطي املمساعدهتلألطفال مل
 

Sexual Abuse 
 ا يثـري الـشهوةمبأنه كل ) ٢٠٠٠الثويني،(عرفه 

ن مـسح أو حـدة نظـر إىل العـورات مس أو ن ملم
 . خللوصفي امل امقبل اجلنسني أو حتى الكال

بأنه كل إثارة يتعرض ) ٢٠٠٠السيد،(وعرفه 
شاهد الفاضـحة مـد للمالطفلة عن ع/ هلا الطفل

ن مـأو الصور اجلنسية أو العاريـة، أو غـري ذلـك 
سة أعضائه التناسلية أو حثـه مالمد مثريات كتعم

ه عـادات مـس أعضاء شخص آخـر أو تعليعىل مل
 . بارشًسيئة، فضال عن االعتداء اجلنيس امل

اتصال جنـيس "بأنه ) ٢٠١٠غريب،( عرفته امك
ن أجل إرضـاء رغبـات مبني طفل وشخص بالغ 

 القـوة والـسيطرة مجنسية لدى األخري باسـتخدا
 ."عىل الطفل

ًويعرف إجرائيا ن أشـكال مـ بأنـه أي شـكل :ّ
التحرش اجلنيس التي يتعرض هلـا الطفـل ويلجـأ 

 محــددة بالدراســة لتلقــي الــدعستــشفيات اململل
 . الجوالع

 
 إىلها م عرض الدراسـات الـسابقة وتقـسيمت

 : ييلامة كأجنبيدراسات عربية و

 
والتـي هـدفت إىل ) ٢٠٠٤العنقـري،(دراسة 

ع مـجتامل ظاهرة إيذاء األطفال يف مالتعرف عىل حج
ــسعودي وأشــكاهلا والعوا ــال ــا، ل املم ــة إليه ؤدي

نـسبة :  النتـائج التاليـةم أهوخلصت الدراسة إىل
%) ٧٨.٤(تعرضني لإليذاء كانت لإلناث بنسبة امل
 ، وجاءت األحياء%)٢١.٠٦(قارنة بالذكور بنسبة م

رتبـة  يف املمع آبائهمالشعبية التي يسكنها األطفال 
 قابلمن حيث تعرض األطفال فيها لإليذاء ماألوىل 

بـة رتتوسطة، جـاء اإليـذاء البـدين يف املاألحياء امل
 رتبة الثانية يليـه اإليـذاءاألوىل واإليذاء اللفظي يف امل
ن حيـث مـرتبـة األوىل اجلنيس، جـاء اآلبـاء يف امل

هات م األم ثمأبنائه نحو من قبلهموجه اإليذاء امل
 .مات وغريهم احلاضنات واخلادمث

 حول العنـف األرسي) ٢٠٠٥اجلربين،(دراسة 
 نراحل احليـاة والـذي توصـل فيهـا إىل أمخالل 
 ن الـذكور، وأنم أكثر عرضه للعنف اجلنيس اإلناث

 أعامرهـم ضحايا التحرش اجلنيس تـرتاوح معظم
ن ضـحايا مـ أن الكثـري امكـ.  سـنة١٢-٧ا بـني م

 زوجـة أو ماألع زوج مالتحرش اجلنيس يعيشون 
 مدين يف رعـايتهمـعت املطفالاألب، إضافة إىل األ

ون مربيات، واألطفال الذين ينتات واملمعىل اخلاد
 .  ارس فقريةإىل

والتـي هـدفت إىل ) ٢٠٠٦ الشهري،(دراسة 
ــسية وخــصائص  ــرف عــىل اخلــصائص النف التع

عية، وكـذلك اخلـصائص امعالقات الطفل االجت
 ن أبرز النتـائجموكان . العضوية يف التعرض لإليذاء

يتعــرض األطفــال : التــي توصــلت هلــا الدراســة



 

 

 

إليذاء  ام ثمهالها اإلن اإليذاء أمهمن نوع مألكثر 
ــيس، أن األطفــال  ــذاء اجلن النفــيس فالبــدين فاإلي

شاكل النفـسية ن املـمـتعرضني لإليذاء يعـانون امل
تعرضني لإليذاء؛ هناك قارنة بغري املمبصورة أكرب 

فروق يف نوع اإليـذاء الـذي يتعـرض لـه الطفـل 
ي للطفـل ولعـدد أفـراد مـستوى التعليمترجع لل
 .األرسة

 هـدفت إىل والتـي) ٢٠٠٩ الشعيبي،(دراسة 
دراسة التحرش اجلنيس وعقوبته وتوصلت إىل أن 
ـــول أو باإلشـــارات  ـــل أو الق التحـــرش بالفع

ن مـن بعضها من الثالثة أو مًركبا مءات أو امواإلي
 .ن الناحية الرشعيةمصور التحرش اجلنيس 

التي هدفت للتصدي ) ٢٠١٠الشهري،(دراسة 
ثـل مشكلة االعتـداء اجلنـيس عـىل األطفـال ويملـ

ثلية أحد أنواع اآلثار اجلانبية ذ أو اجلنسية املالشذو
ة عالقة مرتتبة عليها، وبني الباحث أنه ثالضارة امل

رحلة الطفولـة مبني التعرض لالعتداء اجلنيس يف 
 نتـائج وتوصلت. ارسة الشذوذ اجلنيس يف الكربممو

ن مـوجـب نحـرفني باجتـاه املأكثر امل: الدراسة إىل
، )٣٠-٢٦(ن مـالب والس) ٢٠-١٦(رية مالفئة الع

وجـب رجـع ًنحرفني جنسيا باجتاه امل أن أكثر املامك
نحرفة يف الطفولة التـي تـشكل لإلثارة اجلنسية امل

وجــب بعــد ل االنحــراف اجلنــيس املمــأحــد عوا
ــداء الكا ــوغ واالعت ــالبل ــيس م ل والتحــرش اجلن

ؤديـة ل املمـ أن أكثـر العواامس كـماللفظي أو بالل
بحـوثني هـي ر املن وجهة نظملالنحراف اجلنيس 

 االنرتنـت واقع اإلباحيـة يفالفضائيات اإلباحية وامل
 .ورفقاء السوء

ــة  ــار،(دراس ــدفت إىل ) ٢٠١١ الطي ــي ه الت
ل التحرش اجلنيس بني الطالب مالتعرف عىل عوا

ــض امل ــراءات والتوصــل إىل بع ــات واإلج قرتح
ــة امل شكلة التحــرش مــن مــناســبة للحــد الوقائي

وجـاءت أبـرز . ارسداجلنيس بني الطالب يف املـ
 ل التـي تـؤديم العوامن أهمأن : ا ييلًالنتائج وفقا مل

درسـة هـي إىل التحرش اجلنيس بني الطالب يف امل
ًصاحبة طالب أكرب سنا، واستغالل جهل بعض م

ًن قبل الطالب األكـرب سـنا، وضـعف مالطالب 
درسة أثناء وجود الطالب الرقابة واإلرشاف يف امل

 معلـياه، وتأخر املورات امليف الفسح واالنرصاف ود
رشف م أو معلمعن احلصص وترك الطالب دون 
 االنحـراف، مووجود طالب يظهر عـىل سـلوكه

 .درسة عن التحرش اجلنيس بني الطالبت املموص
حافظـة عـىل الـرسية امل:  التوصياتمن أهموكان 

 شكالت التحرش اجلنيس بـني الطـالب،ميف عالج 
شكلة، ن املــمـج الوقائيـة للحــد موتكثيـف الــربا

ــذين اســتقطاب وتعيــني امل رشــدين الطالبيــني ال
 شكالتع املـمل متازون باخلربة والقدرة عىل التعامي
 الـنفس من ختصصات علـمختلفة بني الطالب امل

 .عيةامة االجتمع واخلدامواالجت
 

 التي تناولت)  (Aussiker, 1993دراسة أوسكار
عية املنفسية والشخصية واالجتاآلثار السلوكية وا

 إىلوتوصـلت . ًرتتبة عىل إيذاء األطفال جنـسياامل
ً قدرا كبريا مأنه ظهر لدهي ن االكتئاب، والقلـق، مً

 لنقص تقدير ةضافإخرين وضعف العالقات باآل
 . ركز حول الذاتمالذات، ونقص الدافعية، والت



 ه 

 

 

التـي هـدفت ) Roche,2000(دراسة روتش 
القة بني االعتداء اجلنيس عـىل إىل بحث طبيعة الع

ــني  ــات ب ــوين عالق ــدرة عــىل تك ــال والق األطف
ــيس ــف النف ــون . األشــخاص والتكي ــتجمتك ع م

-١٩(رهن امن النساء الاليت ترتاوح أعمالدراسة 
ن أبـرز نتـائج هــذه مــوكـان . يف كنـدا)  سـنة٧٦

يعتـرب االعتـداء اجلنـيس عـىل األطفـال : الدراسة
ع موين عالقات ؤرش للتعرف عىل قدرهتن يف تكم

 . اآلخرين وتكيفهن النفيس
اسـتهدفت  والتـي (stiller,2001)دراسة ستيلر 

ــدوث  ــني ح ــيس وب ــرش اجلن ــني التح ــربط ب ال
ــض ــوء اهل ــالماضــطرابات أو س ــدى األطف .  ل

وتوصلت الدراسة إىل أن هناك عالقة وطيدة بـني 
تغـريات التحرش اجلنيس وبني حـدوث بعـض امل

تغريات نفـسية م  وبنيمالفسيولوجية كسوء اهلض
  االعـرتاضنمكاإلحساس باخلجل والعار الشديد 

 أكـدت الدراسـة امت واالنكفاء عىل الذات كمالصا
عيني ام لألخصائيني االجتحوريية الدور املعىل أمه

 .شكلةع اململ موالنفسيني يف التعا
التـي هـدفت  (Walsh,2004) دراسة والـش

 عيـةامجتإىل الكشف عن اآلثار البدنية والنفسية واال
ن مـرتتبة عىل تعرض األطفال لالعتداء اجلنيس امل

ل الـسياسات مـة لعمـات الالزمـعلوع املأجل مج
ة لتخفـيض أثـر مـ اهلااإلرشـاديةج موإعداد الربا

 وأوضحت .حدة االعتداءات اجلنسية عىل األطفال
 أن كنم أن خربات العنف يف الطفولة يإىلالنتائج 

 . األطفالتكشف خربات االعتداء اجلنيس لدى
 

 
ا موبعد استعراض الدراسات السابقة يالحظ 

 :ييل
ع دراسـتي مـاتفقت الدراسة احلالية يف هدفها  •

 يف التعـرف) ٢٠٠٥؛ اجلربين،٢٠٠٤العنقري،(
تعرضني لإليذاء عىل بعض حاالت األطفال امل

ّر الطفــل وجنـسه وتفــردت الدراســة يف مـكع
تعرضــني ت األطفــال املتركيزهــا عــىل حــاال

ر الطفـل مـن حيث عمًلإليذاء اجلنيس حتديدا 
اكن التــي يتعــرض فيهــا مــوجنــسه وأكثــر األ
 . ًعتدين جنسيا عليهللتحرش وأكثر امل

 كان تركيز بعض الدراسات السابقة عىل العنـف •
ــا ــشكل ع ــذاء ب ــة مواإلي ــري،( كدراس  العنق

ــشهري،٢٠٠٥؛ اجلــربين،٢٠٠٤ ) ٢٠٠٦؛ ال
ن مـع العديـد مـدراسـة احلاليـة  اتفقت الامبين

؛ ٢٠١١الطيـار،(كدراسـة الدراسات السابقة 
 ,Roche؛ Aussiker, 1993  ؛٢٠١٠الشهري،

عـىل ) Walsh, 2004؛ Stiller, 2001؛ 2000
ن مـدراسة ظاهرة التحرش اجلنيس باألطفـال 

 .تلفةخمزوايا 

ع دراسـة مـواتفقت الدراسة احلالية يف هدفها  •
يف التعرف ) ٢٠١٠؛ الشهري،٢٠١١الطيار،(

ؤدية للتحـرش اجلنـيس عىل بعض األسباب امل
–ّولكن تفردت بالتعرف عىل تلك األسـباب 

 .عيةامالنفسية واالجت

ع العديد م اتفقت الدراسة احلالية يف هدفها امك •
 ,Aussiker(ن الدراسات السابقة كدراسـة م

 ,Walsh؛ Stiller, 2001؛ Roche, 2000؛ 1993



 

 

 

ض اآلثار للتحـرش يف التعرف عىل بع) 2004
ّاجلنــيس ولكــن تفــردت بــالتعرف عــىل تلــك 

 . عيةامالنفسية واالجت -اآلثار 

عت الدراسة احلالية بني األسـباب النفـسية مج •
ن مـعيـة امعية واآلثار النفسية واالجتامواالجت

ــــة نظــــر األ ــــسيات خــــصائياتوجه  النف
الاليت بارشن حاالت التحـرش عيات امواالجت

 .باألطفال

ن الدراسات السابقة العربيـة مة ت االستفادمت •
ناقــشة م أداة الدراسـة وميمواألجنبيـة يف تــص
 . النتائج وتفسريها

 
نهج الوصفي التحلييل ت الباحثتان املماستخد

ــر امل ــذي يعــد أكث ــمــًنــاهج اتــساقا ُال شكلة، ع امل
شكلة التحرش اجلنـيس لـدى األطفـال ملوصف 

 . عيةامالجتن حيث أسباهبا وآثارها النفسية وام
 

 خـصائياتيع األن مجمع الدراسة متجمتشكل 
يـة مستـشفيات احلكوعيات يف املامالنفسيات واالجت

ــيس مــلن مالــاليت تعــا ع حــاالت التحــرش اجلن
 .باألطفال

 
) ٨٢(ن متكونت عينة الدراسة االستطالعية 

 عيــات والنفــسياتام االجتخــصائياتن األمــ
يــة مستــشفيات احلكوالت باململعــاالــسعوديات ا

لكة العربية الـسعودية وهـي مناطق يف املمبثالث 
ت م، وقـد اسـتخد)الوسـطى-الغربية-الرشقية(

ن ثبات وصـدق أداة مبيانات هذه العينة للتحقق 
 .الدراسة
) ٢٧٦(ن مـ تكونت عينة الدراسة النهائية امك
عيــات ام النفــسيات واالجتخــصائياتن األمــ

ت مـستشفيات وقـد قات باملالمالسعوديات العا
الباحثتان باختيار عينة الدراسة عن طريـق العينـة 

 اختار األخـصائيات محيث ت. الغرضية أو القصدية
ع حاالت مالت متعان املمعيات والنفسيات اماالجت

التحرش اجلنيس باألطفـال كعينـة قـصدية حتقـق 
ن بدايـة أكتـوبر مـأغراض الدراسة خالل الفرتة 

 موقـد تـ ).٢٠١٧ (من عـامرب موحتى هناية ديس
 بيانات هذه العينة يف اإلجابة عن أسـئلة ماستخدا
واجلــدول التــايل يوضــح توزيــع عينــة . الدراســة

 :الدراسة حسب البيانات األولية والشخصية
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 %٣٣.٣ ٩٢ نطقة الوسطيامل
 نطقةامل %٣٣.٣ ٩٢ نطقة الرشقيةامل
 %٣٣.٣ ٩٢ نطقة الغربيةامل

 %٥٣.٦ ١٤٨ أخصائية نفسية لمطبيعة الع %٤٦.٤ ١٢٨ عيةامأخصائية اجت
 %٦٨.٨ ١٩٠ بكالوريوس

 يمؤهل العلامل %٢٧.٩ ٧٧ اجستريم
 %٣.٣ ٩ دكتوراه

 %٥٧.٦ ١٥٩ س سنواتن مخمأقل 
 %٢٦.٥ ٧٣  سنوات١٠ن مس سنوات إىل أقل ن مخم

ل مفرتة الع
 %١٥.٩ ٤٤ عرش سنوات فأكثر ستشفىبامل

 
 

 
ت الباحثتني بإعداد االستبيان وذلك بعـد مقا

ــات  ــري والدراس ــرتاث النظ ــىل ال ــالع ع االط
 ٣٥ن مـ االسـتبيان يتكـون ميم تصمالسابقة، وت

 ٧ أبعـاد بواقــع ٥وزعـة بالتـساوي عـىل معبـارة 
أشـكال : ُعبارات بكل بعـد، وهـذه األبعـاد هـي

التحرش اجلنيس باألطفـال، واألسـباب النفـسية 
رتتبة عىل التحرش اجلنيس عية، واآلثار املامواالجت

ني مـحكن املمـ عرضها عىل عـدد موت. باألطفال
ــامل ــمتخصــصني يف عل ــنفس وعل ــتم ال ع ام االج

ــواخلد ــة باجلااماالجتة م ــمعي ــات، وت ــذ مع  األخ
 م تــام، كــمأغلبيــتهرئيــات التــي اتفــق عليهــا بامل

 النفـسيات خـصائياتن األمـ) ١٠(عرضها عىل 

ة مـالئمدى وضوح ومن معيات للتأكد امواالجت
 . حساب ثبات وصدق االستبانةمت. العبارات

 


 والـذي يتطلـب اإلجابـة 
 ر األطفـالامتوسط أعما م "عن األسئلة الفرعية التالية

   األكثر عرضة للتحرشمن همً جنسيا؟ متحرش هبامل
ًعتدين جنـسيا عـىل الطفـل؟  أكثر املمن هم اجلنيس؟

اكن التي يتعرض هبا الطفـل للتحـرش؟ ما أكثر األم
 Chi-Square) ٢كـا(ربع كـاي م اختبار م استخدامت

 لبحث الفروق بني تكرارات استجابات أفـراد العينـة
عىل األسـئلة األربعـة الفرعيـة الـسابقة، فكانـت 

 : باجلدول التايلامالنتائج ك



 

 

 


 

    
 


 

 ٥.٤٣ ١٥ ن أربع سنواتمأقل 
 ٥٦.٨٨ ١٥٧ ن تسع سنواتمن أربع سنوات إىل أقل م

ر امتوســط أعــما مــ ١
 تحــرشاألطفــال امل

 ٣٧.٦٨ ١٠٤  سنة١٤ن من تسع سنوات إىل أقل م ً جنسيا؟مهب
١١١.٩٤** 

 األكثــر من هــمــ ٢ ٣٩.٨٦ ١١٠ الذكور
ــرش  عرضــة للتح

 اجلنيس؟
 **١١.٣٦ ٦٠.١٤ ١٦٦ اإلناث

 ٦٤.٤٩ ١٧٨ األقارب
 ١٤.٨٦ ٤١ لني يف األرسةمالعا

ـــ ٣ ـــم ـــر من ه  أكث
ًعتـــدين جنـــسيا امل

 ٢٠.٦٥ ٥٧ الغرباء عىل الطفل؟
١٢١.٩٨** 

 ٢٢.٨٣ ٦٣ نزلامل
 ٧.٦١ ٢١ درسةامل
 ٤٨.٩١ ١٣٥ صدقاءحد األقارب أو األنزل أم

 ١١.٥٩ ٣٢ ةماكن العاماأل

ــ ٤ ــر األم ــا أكث اكن م
التــي يتعــرض هبــا 
 الطفل للتحرش؟

 ٩.٠٦ ٢٥ الشارع

١٦٣.٩٣** 

 )٠.٠١(ستوى مًدال إحصائيا عند ** 

 
 :ا ييلمن اجلدول السابق ميتضح 

) ٠.٠١(ستوى مـًوجود فرق دال إحصائيا عند  •
بـني تكـرارات اسـتجابات عينـة الدراسـة عــىل 

 متحرش هبملر األطفال اامتوسط أعما م(السؤال 
ن أربع سنوات م( االستجابة لصالح) ًجنسيا؟
أي أن أعـىل نـسبة ). ن تسع سنواتمإىل أقل 

 األطفـال ن أفراد عينة الدراسة يقررن أن أكثـرم
 مرهـامتد أعن متم معرضة للتحرش اجلنيس ه

 .ن تسع سنواتمن أربع سنوات إىل أقل م

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
ات اســتجابات عينــة بــني تكــرار) ٠.٠١(

 األكثـر عرضـة من هم(الدراسة عىل السؤال 
لــصالح االســتجابة ) للتحــرش اجلنــيس؟

ن أفـراد عينـة مـأي أن أعىل نـسبة ). اإلناث(
ــررن أن األطفــال  ــاثالدراســة يق ــر اإلن  أكث

 . قارنة بالذكورعرضة للتحرش اجلنيس بامل

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م



 ه 

 

 

تجابات عينــة بــني تكــرارات اســ) ٠.٠١(
عتـدين  أكثـر املمن هـم(الدراسة عىل السؤال 

ــل؟ ــسيا عــىل الطف ــتجابة ) ًجن ــصالح االس ل
ن أفـراد عينـة مأي أن أعىل نسبة ). األقارب(

ــررن أن  ــة يق ــارب(الدراس ــ) األق ــر مه  أكث
 .    ًعتدين جنسيا عىل األطفالامل

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
عينــة بــني تكــرارات اســتجابات ) ٠.٠١(

اكن التـي مـا أكثـر األم(الدراسة عىل السؤال 
ــرض هبــا الطفــل للتحــرش ؟ لــصالح ) يتع

). صـدقاءاأل نزل أحد األقارب أوم(االستجابة 
ن أفراد عينة الدراسـة يقـررن مأي أن أعىل نسبة 

ــر األ ــأن أكث ــل م ــرض هبــا الطف ــي يتع اكن الت
    .صدقاءنزل أحد األقارب أو األمللتحرش هو 



 ربـع كـاي ماختبار : م استخدام ت

 لبحث الفروق بني تكـرارات Chi-Square) ٢كا(
 استجابات أفراد العينة عىل أنواع التحـرش اجلنـيس

 : باجلدول التايلامفكانت النتائج ك. باألطفال
 

 
 

   
 


 


   

 ٢.٩ ٧.٦ ٨٩.٥ النسبة الطفةداعبة واملامل ١ ٨ ٢١ ٢٤٧ التكرار
١ ٢.٨٧ **٣٩٢.٦٣ 

 األلفاظ ماستخدا ٢ ٥٦ ١١٥ ١٠٥ التكرار
 ٢٠.٣ ٤١.٧ ٣٨.٠ النسبة اجلنسية

٧ ٢.١٨ **٢١.٦٧ 

 ١.١ ١٢.٣ ٨٦.٦ النسبة س والتقبيلمالل ٣ ٣ ٣٤ ٢٣٩ التكرار
٢ ٢.٨٦ **٣٥٧.٥٤ 

 بحركات جنسية مالقيا ٤ ٤ ٤٦ ٢٢٦ التكرار
 ١.٤ ١٦.٧ ٨١.٩ النسبة باليد أو باجلسد

٣ ٢.٨٠ **٣٠٢.٣٥ 

 الطفل عىل إجبار ٥ ٣٠ ١٢٨ ١١٨ التكرار
 ١٠.٩ ٤٦.٤ ٤٢.٨ النسبة البسهمخلع 

٥ ٢.٣٢ **٦٣.٢٢ 

سة اجلسدية مالامل ٦ ٦ ٥٧ ٢١٣ التكرار
 ٢.٢ ٢٠.٧ ٧٧.٢ النسبة اخلاصة

٤ ٢.٧٥ **٢٥٢.٨٥ 

 ١٩.٢ ٤٠.٩ ٣٩.٩ النسبة النظرات الفاضحة ٧ ٥٣ ١١٣ ١١٠ التكرار
٦ ٢.٢١ **٢٤.٨٥ 

 )٠.٠١(ستوى مًدال إحصائيا عند ** 



 

 

 

 :ا ييلمن اجلدول السابق ميتضح 

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
بــني تكــرارات اســتجابات عينــة ) ٠.٠١(

عــىل ) وافقــةم (االســتجابةالدراســة لــصالح 
داعبـة امل: التاليـة) أنـوع التحـرش(العبارات 

 بحركـات مس والتقبيل، القيامالطفة، اللوامل
سة اجلـسدية مـالية باليـد أو باجلـسد، املجنس

ن أفــراد عينــة مــأي أن أعــىل نــسبة . اخلاصــة
الدراسة يوافقن بداللة إحصائية عىل أن أكثـر 
: ًأنواع التحرش اجلنيس باألطفال انتشارا هـي

 مس والتقبيـل، القيـامـالطفة، اللداعبة واملامل
سة مـالبحركات جنسية باليـد أو باجلـسد، امل

   .اجلسدية اخلاصة

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
بــني تكــرارات اســتجابات عينــة ) ٠.٠١(

وافقـة إىل حـد م(الدراسة لصالح االسـتجابة 

: التاليـة) أنـوع التحـرش(عىل العبـارات ) ام
 الطفل عـىل إجبار األلفاظ اجلنسية، ماستخدا

أي أن أعىل . البسه، النظرات الفاضحةمخلع 
وافقـون إىل حـد ن أفراد عينة الدراسة يمنسبة 

ا بداللة إحصائية عىل أنواع التحرش اجلنيس م
 األلفاظ اجلنـسية، ماستخدا: باألطفال الثالثة

البـسه، النظـرات م الطفـل عـىل خلـع إجبار
 . الفاضحة


 ربـع ماختبار : م استخدام ت
الفــروق بــني  لبحــث Chi-Square) ٢كــا(كــاي 

تكرارات استجابات أفراد العينـة عـىل األسـباب 
وحـساب . النفسية للتحـرش اجلنـيس باألطفـال

ــت امل ــد، فكان ــارات وللبع ــط احلــسايب للعب ُتوس
 :  باجلدول التايلامالنتائج ك
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ــود  ١ ٣١ ٥٨ ١٨٧ التكرار شكالت يف مــوج
 ١١.٢ ٢١.٠ ٦٧.٨ النسبة  بالذاتمالتحك

٥ ٢.٥٧ **١٥١.١١ 

الشخـصية اضطرابات  ٢ ١٧ ٥٥ ٢٠٤ التكرار
 ٦.٢ ١٩.٩ ٧٣.٩ النسبة املختلفة

٢ ٢.٦٨ **٢١٢.٣٧ 

التعـــرض لإلســــاءة  ٣ ٢٨ ٦١ ١٨٧ التكرار
 ١٠.١ ٢٢.١ ٦٧.٨ النسبة اجلنسية يف الصغر

٤ ٢.٥٨ **١٥٣.٠٧ 

االنحراف اجلنيس  ٤ ٩ ٥٥ ٢١٢ التكرار
 ٣.٣ ١٩.٩ ٧٦.٨ النسبة والشذوذ يف املجتمع

١ ٢.٧٤ **٢٤٦.٢٨ 

 الكحـــــول انمـــــإد ٥ ١٥ ٧١ ١٩٠ التكرار
 ٥.٤ ٢٥.٧ ٦٨.٨ النسبة خدراتوامل

٣ ٢.٦٣ **١٧٣.٦٣ 

ـــــابة ٦ ٣٠ ٩٥ ١٥١ التكرار ـــــد اإلص  بأح
 ١٠.٩ ٣٤.٤ ٥٤.٧ النسبة راض النفسيةماأل

٦ ٢.٤٤ **٧٩.٧٢ 

االعتقــاد بــأن التحــرش  ٧ ٨٧ ٩٣ ٩٦ التكرار
 ٣١.٥ ٣٣.٧ ٣٤.٨ النسبة طريق إلثبات الذات

٧ ٢.٠٣ ٠.٤٦ 

  ٢.٥٢ دُ للبعمتوسط  العاامل

 )٠.٠١(ستوى مًدال إحصائيا عند ** 
 

 :ا ييلمن اجلدول السابق ميتضح 

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
بــني تكــرارات اســتجابات عينــة ) ٠.٠١(

عــىل ) وافقــةم(الدراســة لــصالح االســتجابة 
وجـود : (األسباب النفسية التاليـة للتحـرش

ــتحكمــ ــذات، اضــطرابات  مشكالت يف ال بال
 لإلساءة اجلنـسية ختلفة، التعرضاملالشخصية 

ــيس  ــشذوذ يف يف الــصغر، االنحــراف اجلن وال
 اإلصـابة خـدرات، الكحول واملإدمانع، مجتامل

ن مـ أي أن أعىل نـسبة). راض النفسيةمبأحد األ
 أفراد عينة الدراسة يوافقن عىل األسباب النفسية

 .  للتحرش اجلنيس باألطفال الستة السابقة

ًإحصائيا بـني تكـرارات  وجود فرق دال معد •
استجابات عينة الدراسة عىل الـسبب النفـيس 



 

 

 

االعتقـاد : (للتحرش اجلنيس باألطفال التـايل
أي أنـه ). بأن التحرش طريق إلثبات الـذات

وافقـة م موافقة وعدميوجد تقارب بني نسب 
االعتقاد بأن ( يتعلق بـ امأفراد عينة الدراسة في

فـيس كسبب ن) التحرش طريق إلثبات الذات
 .  للتحرش اجلنيس باألطفال

 لألسباب النفسية للتحـرش متوسط العاأن امل •
توسـط وهذا امل) ٢.٥٢(اجلنيس باألطفال بلغ 

وافقة، وهـذا يـشري ميقع يف حدود االستجابة 

 عـىل مإىل أن عينة الدراسة يـوافقن بوجـه عـا
 .   األسباب النفسية للتحرش اجلنيس


 م اسـتخدامتـ :

 لبحــث Chi-Square) ٢كــا(ربــع كــاي ماختبــار 
الفروق بني تكرارات استجابات أفراد العينة عـىل 

. عية للتحرش اجلنيس باألطفـالاماألسباب االجت
ُتوسط احلسايب للعبـارات وللبعـد،  حساب املموت

 : باجلدول التايلامفكانت النتائج ك
 

 
 

   
 


 


   

 ٤.٣ ٧.٢ ٨٨.٤ النسبة ضعف الوازع الديني ١ ١٢ ٢٠ ٢٤٤ التكرار
١ ٢.٨٤ **٣٧٧.٠٤ 

 ٣.٦ ١٨.٥ ٧٧.٩ النسبة الثقة الزائدة باألقارب ٢ ١٠ ٥١ ٢١٥ التكرار
٢ ٢.٧٤ **٢٥٥.٨٠ 

 عيةام التنشئة االجتأساليب ٣ ١٥ ٥٣ ٢٠٨ التكرار
 ٥.٤ ١٩.٢ ٧٥.٤ النسبة اخلاطئة يف الصغر

٣ ٢.٧٠ **٢٢٧.٢٤ 

االنفتاح التكنولـوجي  ٤ ٢٣ ٤٩ ٢٠٤ التكرار
 ٨.٣ ١٧.٨ ٧٣.٩ النسبة الكبري

٤ ٢.٦٦ **٢٠٨.٢٠ 

 ٧.٦ ١٩.٩ ٧٢.٥ النسبة التفكك األرسي ٥ ٢١ ٥٥ ٢٠٠ التكرار
٥ ٢.٦٥ **١٩٦.٤٦ 

 ٨.٣ ٢٣.٩ ٦٧.٨ النسبة كثرة أوقات الفراغ ٦ ٢٣ ٦٦ ١٨٧ التكرار
٦ ٢.٥٩ **١٥٧.٢٠ 

ـــــة  ٧ ٣٠ ٧٥ ١٧١ التكرار ـــــعف الرتبي ض
 ١٠.٩ ٢٧.٢ ٦٢.٠ سبةالن عيةمجتامل

٧ ٢.٥١ **١١٢.٧٦ 

  ٢.٦٧      ُ للبعدمتوسط  العاامل 
 )٠.٠١(ستوى مًدال إحصائيا عند ** 



 ه 

 

 

 :ا ييلمن اجلدول السابق ميتضح 
ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م

ــة ) ٠.٠١( ــتجابات عين ــرارات اس ــني تك ب
ـــة  ـــالدراس ـــسيات م ـــصائيات النف ن األخ

ـــاامواالجت ـــات الع ـــشفيات الت باملمعي ست
ــصال ــتجابة ل ــةم(ح االس ــىل مج) وافق ــع ع ي

ــباب االجت( ــةاماألس ــيس  عي ــرش اجلن للتح
ن أفـراد عينـة مـأي أن أعىل نسبة ).باألطفال

يـع الدراسة يوافقون بداللة إحصائية عـىل مج
عيـــة للتحـــرش اجلنـــيس اماألســـباب االجت

 .  باألطفال

عيـــة ام لألســـباب االجتمتوســـط العـــاأن امل •
ــغ  ــال بل ــيس باألطف ) ٢.٦٧(للتحــرش اجلن

ــذا امل ــتجابة وه ــع يف حــدود االس ــط يق توس
ــة الدراســة م ــشري إىل أن عين ــذا ي ــة، وه وافق

عيـة ام عـىل األسـباب االجتميوافقن بوجه عا
 .  للتحرش اجلنيس

 



 ربع كاي ماختبار : م استخدام ت
 لبحث الفروق بني تكـرارات Chi-Square) ٢كا(

الناجتـة  استجابات أفراد العينة عىل اآلثار النفـسية
 .عتـدى عليـهعن التحرش اجلنيس عىل الطفـل امل

ُتوسط احلسايب للعبـارات وللبعـد، حساب امل موت
 : باجلدول التايلامفكانت النتائج ك

 



 

 

 

 
 

   
 


 


   

ــة ١ ٤ ٤٤ ٢٢٨ التكرار ــ النإعاق ــيس م و النف
 ١.٤ ١٥.٩ ٨٢.٦ النسبة للطفل

٦ ٢.٨١ **٣١٠.٢٦ 

ــساساخلجــل  ٢ ٣ ٣٤ ٢٣٩ التكرار  واإلح
 ١.١ ١٢.٣ ٨٦.٦ النسبة بالذنب

٤ ٢.٨٦ **٣٥٧.٥٤ 

 ١.٤ ٥.٨ ٩٢.٨ النسبة العزلة واالنطواء ٣ ٤ ١٦ ٢٥٦ التكرار
١ ٢.٩١ **٤٣٩.٣٠ 

 ١.٨ ٩.٤ ٨٨.٨ النسبة  واالكتئاباإلحباط ٤ ٥ ٢٦ ٢٤٥ التكرار
٣ ٢.٨٧ **٣٨٤.٠٧ 

ـــــوابيس  ٥ ٠ ٣١ ٢٤٥ التكرار األرق والك
 ٠.٠ ١١.٢ ٨٨.٨ النسبة موقلة النو

٢ ٢.٨٩ **١٦٥.٩٣ 

 ٠.٧ ٧.٦ ٩١.٧ النسبة فقدان الثقة بالنفس ٦ ٢ ٢١ ٢٥٣ التكرار
١ ٢.٩١ **٤٢٤.٥٩ 

 ٢.٥ ١٠.٩ ٨٦.٦ النسبة الغضب والعدوانية ٧ ٧ ٣٠ ٢٣٩ التكرار
٥ ٢.٨٤ **٣٥٥.٢٠ 

  ٢.٨٧      ُ للبعدمتوسط  العاامل 

 )٠.٠١(ستوى مًدال إحصائيا عند ** 
 

 :ا ييلمن اجلدول السابق ميتضح 

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
ــة ) ٠.٠١( ــتجابات عين ــرارات اس ــني تك ب

عــىل ) وافقـةم(الدراسـة لـصالح االســتجابة 
اآلثـار النفـسية الناجتـة عـن التحـرش (يع مج

أي أن ). عتــدى عليــهاجلنــيس عــىل الطفــل امل
يـوافقن ن أفـراد عينـة الدراسـة مـأعىل نسبة 

يــع اآلثــار النفــسية بداللــة إحــصائية عــىل مج

ــيس عــىل الطفــل  الناجتــة عــن التحــرش اجلن
 .  عتدى عليهامل

ــار النفــسية الناجتــة عــن متوســط العــاإن امل •  لآلث
عتـدى عليـه بلـغ اجلنيس عىل الطفـل امل التحرش

 توسط يقع يف حدود االسـتجابةوهذا امل) ٢.٨٧(
ــة الدم ــشري إىل أن عين ــذا ي ــة، وه راســة وافق

 عىل اآلثار النفسية الناجتة عـن ميوافقن بوجه عا
   .عتدى عليهالتحرش اجلنيس عىل الطفل امل
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 ربع كاي ماختبار : م استخدام ت
  لبحث الفروق بني تكـراراتChi-Square) ٢كا(

عيـة امت أفـراد العينـة عـىل اآلثـار االجتاستجابا

عتـدى الناجتة عن التحرش اجلنيس عـىل الطفـل امل
توسـط احلـسايب للعبـارات حـساب امل م وت.عليه

     : باجلدول التايلامُوللبعد، فكانت النتائج ك

  
 

 

   
 


 


   

صعوبة تقبل اآلخـرين  ١ ٠ ٢٠ ٢٥٦ التكرار
 ٠.٠ ٧.٢ ٩٢.٨ النسبة منهمأو اخلوف 

١ ٢.٩٣ **٢٠١.٨٠ 

ــوين  ٢ ٧ ٣٠ ٢٣٩ التكرار ــن تك ــز ع العج
 ٢.٥ ١٠.٩ ٨٦.٦ النسبة ع اآلخرينمصداقات 

٣ ٢.٨٤ **٣٥٥.٢٠ 

شاركة االبتعاد عـن املـ ٣ ٦ ٣٦ ٢٣٤ التكرار
 ٢.٢ ١٣.٠ ٨٤.٨ النسبة عيةام اجلاألنشطةيف 

٤ ٢.٨٣ **٣٣٣.٦٥ 

ل الوقوع ضـحية اماحت ٤ ١٠ ٤٣ ٢٢٣ التكرار
 ٣.٦ ١٥.٦ ٨٠.٨ النسبة أخرىرات م

٦ ٢.٧٧ **٢٨٥.٧٢ 

 ٢.٢ ١٤.٩ ٨٣.٠ النسبة عيامالرهاب االجت ٥ ٦ ٤١ ٢٢٩ التكرار
٥ ٢.٨١ **٣١٢.٦٧ 

 ٢.٩ ٩.٨ ٨٧.٣ النسبة عيامالعزلة االجت ٦ ٨ ٢٧ ٢٤١ التكرار
٣ ٢.٨٤ **٣٦٣.٩٣ 

ــــــق  ٧ ٠ ٤١ ٢٣٥ التكرار ســــــوء التواف
 ٠.٠ ١٤.٩ ٨٥.١ النسبة عياماالجت

٢ ٢.٨٥ **١٣٦.٣٦ 

  ٢.٨٤ ُ للبعدمتوسط  العاامل
 )٠.٠١(ستوى مًصائيا عند دال إح** 

 
 

 



 

 

 

 :ا ييلمن اجلدول السابق ميتضح 

ــد  • ــصائيا عن ــرق دال إح ــود ف ــًوج ستوى م
ــة ) ٠.٠١( ــتجابات عين ــرارات اس ــني تك ب

عــىل ) وافقـةم(الدراسـة لـصالح االســتجابة 
عية الناجتة عـن التحـرش اماآلثار االجت(يع مج

أي أن أعىل ).عتدى عليهاجلنيس عىل الطفل امل
د عينة الدراسـة يـوافقن بداللـة ن أفرامنسبة 

عيـة الناجتـة اميع اآلثـار االجتإحصائية عىل مج
عتـدى عن التحـرش اجلنـيس عـىل الطفـل امل

 .  عليه
عية الناجتة عن ام لآلثار االجتمتوسط العاإن امل •

عتدى عليه بلغ التحرش اجلنيس عىل الطفل امل
توســـط يقـــع يف حـــدود وهـــذا امل) ٢.٨٤(

 يـشري إىل أن عينـة وافقـة، وهـذاماالستجابة 
ــا ــه ع ــوافقن بوج ــة ي ــار مالدراس ــىل اآلث  ع

عية الناجتة عن التحـرش اجلنـيس عـىل اماالجت
 .   عتدى عليهالطفل امل

 
ن أفراد عينة الدراسـة مأتضح أن أعىل نسبة  -١

يقررن أن أكثـر األطفـال عرضـة للتحـرش 
) ٩-٤(ن مـ مرهـامتـد أعن متمـ ماجلنيس ه

اإلنـاث أكثـر عرضـة للتحـرش سنوات، وأن 
 مهـ) األقارب(قارنة بالذكور، وأن اجلنيس بامل

 أن أكثـر امًعتدين جنسيا عىل األطفال، كأكثر امل
اكن التي يتعرض هبا الطفل للتحرش هـو ماأل
 يظهـر ام، كـاألصـدقاء نزل أحد األقارب أوم

ن أفراد عينة الدراسة يقـررن مأن أعىل نسبة 
ًعتدين جنسيا عـىل  أكثر املمه) األقارب(أن 

ع نتيجــة مــوتتفــق هــذه النتيجــة . األطفــال
والتـي أكـدت أن ) ٢٠٠٥اجلـربين،(دراسة 

ن مـ اجلنـيس اإلناث أكثـر عرضـة للتحـرش
 ضحايا التحرش اجلنـيس معظموأن الذكور 
 تتفـق ام سنة، ك١٢-٧ا بني م أعامرهمترتاوح 

والتـي ) ٢٠٠٤ العنقـري،(ع نتيجـة دراسـة م
لإليذاء بكافـة ناث توصلت إىل أن تعرض اإل

احتـل اإليـذاء  امن الـذكور كـمـأنواعه أعىل 
اإليـذاء اجلـسدي رتبـة الثالثـة بعـد اجلنيس امل

ــاء امل ــل اآلب ــي واحت ــة األوىل يف واللفظ رتب
اكن التي يتعـرض م يتعلق باألام وفي.اإليذاء

هبا الطفـل للتحـرش فقـد اختلفـت نتيجـة 
التـي ) ٢٠١١الطيـار،(دراسـة ع مالدراسة 
 التـي يتعـرض اكنماألأكثر  أن إىلتوصلت 

كـن موي. دارسهلا الطفل للتحرش هـي املـ
رية متفسري هذه النتيجة يف ضوء أن الفئة الع

سنوات تعترب الفئة األضـعف يف ) ٩-٤(ن م
ن خــصائص مــيــز بــه ما تتًع تبعــا ملــمــجتامل

ن األرس م الوعي مت، وأن اجلهل وعداموس
 يف وقوع التحـرش عـىل الفتيـات مقد يساه

 إىل ابنتها ما تنظر األمصغريات خاصة عندال
ناسـبة مالبس غـري مكطفلة وجتعلها ترتدي 

 األقـاربع الذكور وتـزور موترتكها تلعب 
ازالـت مً دون رقابة اعتقادا بأهنا صدقاءواأل

 قربـت اموكلـ. طفلة صغرية ال تلفت النظـر
تحرش كرب الشعور باخلزي والعـار عالقة امل

ًت عائقـا ملـصواخلوف وبالتايل قد يكـون ا
 .هاما يؤدي إىل تفاقممشكلة ن املم احلد مامأ
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 يتعلــق بــأنواع التحــرش اجلنــيس اموفــي -٢
ــايل ــا كالت ــال كــان ترتيبه ــة امل:(باألطف داعب

 بحركات مس والتقبيل، القيامالطفة، اللوامل
سة اجلـسدية مـالجنسية باليد أو باجلـسد، امل

البـسه، م الطفـل عـىل خلـع إجباراخلاصة، 
ــرات الفا ــتخداالنظ ــاظ مضــحة، اس  األلف

ا توصلت مع موتتفق هذه النتيجة ). اجلنسية
أن التحـرش ) ٢٠٠٩الشعيبي، (دراسة إليه 

ا أن يكـون بـالقول أو الفعــل أو مـاجلنـيس إ
ن الثالثـة مـًركبـا ماءات أو ماإلشارات واإل

 .ن بعضهامأو 

وبالنسبة لألسباب النفسية للتحرش اجلنيس  -٣
 ملـتحكشكالت يف امـوجـود : (هناأأتضح 

ختلفــة، بالـذات، اضـطرابات الشخـصية امل
التعـــرض لإلســـاءة اجلنـــسية يف الـــصغر، 

ع، مــجتاالنحــراف اجلنــيس والــشذوذ يف امل
صابة بأحـد خدرات، اإلان الكحول واملمدإ

ع مـوتتفق هذه النتيجـة ). راض النفسيةماأل
التي توصـلت إىل ) ٢٠٠٦الشهري،(دراسة 

ن مـ تعرضني لإليـذاء يعـانونأن األطفال امل
قارنـة بغـري مشاكل النفسية بـصورة أكـرب امل
ــــــذاءامل ــــــة . تعرضــــــني لإلي  ودراس
التي توصلت إىل وجـود ) ٢٠١٠الشهري،(

عالقــة بــني التعــرض لالعتــداء اجلنــيس يف 
ارسة الشذوذ اجلنـيس يف ممرحلة الطفولة وم

ّ يعــد التعــرض لإلثــارة اجلنــسية امالكــرب كــ ُ
 ل االنحـرافمنحرفة يف الطفولة أحد عواامل

 توصـلت دراسـة امكـ. اجلنيس بعـد البلـوغ

)Walsh,2004 ( ــف يف ــربات العن إىل أن خ
كن أن تكشف خربات االعتـداء مالطفولة ي

 .اجلنيس لدى األطفال

عية للتحـرش ام يتعلق باألسباب االجتاموفي  -٤
ضعف الوازع الديني، الثقـة : (اجلنيس وهي

ـــارب،  ـــدة باألق ـــاليبالزائ ـــشئة أس  التن
ــةاماالجت ــة اخلاطئ ــاح عي ــصغر، االنفت  يف ال

التكنولوجي الكبري، التفكك األرسي، كثرة 
). عيـةمجتأوقات الفراغ، ضـعف الرتبيـة امل

ع نتيجـة دراسـة مـفقد اتفقت هذه النتيجـة 
ــشهري،( والتــي توصــلت إىل أن ) ٢٠١٠ال

واقع اإلباحية ورفقاء الـسوء الفضائيات وامل
 أكـدت امبيـن. ؤدية للتحرشن األسباب املم

عىل ضعف الرقابـة ) ٢٠١١يار،الط(دراسة 
  .ؤدية للتحرشواإلرشاف كأحد األسباب امل

 النفـسية للتحـرش اجلنـيس لآلثاروبالنسبة  -٥
ــت ــة واالنطــواء، فقــدان الثقــة : (كان العزل

ــو ــة الن ــالنفس، األرق والكــوابيس وقل ، مب
 واإلحـساس واالكتئـاب، اخلجـل اإلحباط

و مـ النإعاقـةبالذنب، الغضب والعدوانيـة، 
ع مـوتتفـق هـذه النتيجـة ). لطفـلالنفيس ل

والتـــي ) Stiller,2004(نتـــائج دراســـة 
ـــ ـــبعض التغـــريات امل صاحبة توصـــلت ل

 امكـ. للتحرش كاخلجل واالحساس بالعـار
) Aussiker,1993(ع دراسـة متتفق النتيجة 

ــد  ــور العدي ــىل ظه ــدت ع ــي أك ــوالت ن م
نهــــا القلــــق ماالضــــطرابات النفــــسية 

 .واالكتئاب



 

 

 

عية للتحرش اجلنيس ام االجتلآلثاروبالنسبة  -٦
صعوبة تقبـل اآلخـرين أو اخلـوف : (أتضح

عي، العجـز عـن ام، سوء التوافق االجتمنهم
ــوين صــداقات  ــتك ــة م ــرين، العزل ع اآلخ

شاركة يف عيـــة، االبتعـــاد عـــن املـــاماالجت
ــشطة ــاب االجتام اجلاألن ــة، الره ــي، امعي ع

وتتفق ). أخرىرات مل الوقوع ضحية اماحت
اســـتي ع نتـــائج درمـــهـــذه النتيجـــة 

)Aussiker,1993 ( عىل بعض أكدتوالتي 
صاحبة للتحـرش كـضعف االضطرابات امل

القدرة اللفظية التـي قـد تـؤثر عـىل تكـوين 
عـي ام تـؤدي للرهـاب االجتامالصداقات ك

 توصــلت دراســة ام كــ.عيــةاموالعزلــة االجت
)Roche,2000 ( ـــيس ـــداء اجلن إىل أن االعت
ستقبلية عـىل ؤرش للتعرف عىل قـدرهتن املـم
ع اآلخــرين وتكــيفهن مــكــوين عالقــات ت

 .  النفيس

    
 

ا توصلت إليه نتائج الدراسة احلالية ميف ضوء 
ونتائج بعض الدراسـات الـسابقة التـي تناولـت 

ع مـجتؤسسات املمسبل الوقاية والعالج لألرس و
ن مـقرتح يتكـون مفقد وضعت الباحثتان تصور 

شكلة مــواجهــة مل) وقــائي وعالجــي (شــقني
 .التحرش اجلنيس باألطفال

     
 

ل فـصول مج توعوية للوالدين تـشمل برامع •

ات مات إرشــادية وخـــدميــة، وخـــدمتعلي
 .ساعدة هاتفيةم

 .نذ الصغرمعية السوية لألبناء امالتنشئة االجت •

 مبـادئ والقـي الذاتيـة بغـرس املية الرقابـةمتن •
 .ودةبنية عىل احلب وامل امليةماإلسال

ة عىل البـوح مالرتبية الصحيحة للطفل والقائ •
 الثقـة بنفـسه حتـى إعطـاءهباحلقيقة، فيجب 
ــة امل ــرق لكاف ــرصاحة دون يتط وضــوعات ب

 .خوف

ن مكن م بشكل جيد للطفل حتى يتاإلنصات •
احلديث بكل وضوح ورصاحـة دون اللجـوء 

 .معهمين يتحدث آلخر

 .رةمستم بصورة امإظهار حب الوالدين لطفله •

نذ الـصغر وأن تكـون التوعيـة متوعية األبناء  •
 .ر الطفلمع عمتناسبة م

ع مـن الوالدين عند االخـتالء متوخي احلذر  •
 .م هلأبنائهمشاهدة م م وعدمبعضه

ج الثقافية والرتفيهية التـي متوى الرباحمراقبة م •
 .يتابعها األبناء

ات مـيف الذايت لألرسة بالتعرف عىل عالالتثق •
 .التحرش اجلنيس واكتشافها

 تستهدف خلـق إرشاديةج م األبناء برباإحلاق •
ــالتحرش ومالــوعي لــدهي ــاره م ب ظــاهره وآث
 .وطرق الوقاية

عنية جانية للجهات امل املم األبناء باألرقاتزويد •
ــذاءباســتقبال حــاالت  ع مــ) التحــرش (اإلي

 . هبامدُتوضيح احلاالت التي تستخ
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ــجتؤســسات املمإدراك  • ــم شكلة ع لطبيعــة امل

 .ستوى خطورهتا عىل النشءمو

ن التحـرش اجلنـيس يف مج الوقاية مإدراج برا •
 .ع السنويةمجتؤسسات اململ مخطة ع

تخصصني يف مع عىل مجتؤسسات املماحتواء  •
ة مـهمعـي لتـسهيل امنب النفـيس واالجتاجلا
 .  الوقائيةاإلرشاديةج مة الربامإقا

عقد دورات تدريبية وندوات تثقيفيـة لتوعيـة  •
 .واجهة التحرش اجلنيسماألطفال بكيفية 

ــو • ــة يق ــدوات ديني ــد ن ــا معق ــخاص هب  أش
يزين بأسلوب الطرح الشيق متمتخصصني وم

 . الدينيةمبادئ والقيؤثر للتذكري باملوامل

نهجية لكوهنا مدرسية الالنوع يف األنشطة املالت •
 .وسيلة إلشباع احتياجات الطالب

 لإلنرتنـت م الـسليمية االسـتخداالتوعية بأمه •
 .ختلفة املماإلعالووسائل 

ارضات حمــعقــد دورات تدريبيــة ونــدوات و •
ية التنشئة الدينية للوالدين وذلك للتوعية بأمه

 .عية لألبناءامواالجت

ال جمع يف مجتؤسسات املمتبادل اخلربات بني  •
 .من خالل عقد اللقاءات الدورية بينهمالوقاية 

ــة  • ــات هتــدف لنــرش ثقاف ــد األرس بكتيب تزوي
 .شكلة وكيفية التصدي هلاالوعي هبذه امل

 الرادعـة التـي واإلجـراءاتسن التـرشيعات  •
ة وتعزيز الـشعور منع ظهور اجلريم يف متساه
 .ن وتطوير نوعية احلياةمباأل

الثقايف والقانوين والـصحي لـدى نرش الوعي  •
 .عمجتأفراد امل

رسـات امعارف واخلربات وأفـضل املتبادل امل •
 .ؤسسات ذات العالقةالوقائية بني امل

الت توعويـة هتـدف  دورات صيفية ومحةمإقا •
 .يةمتع باألخالق السامإلنشاء جيل يت

ة ووضع احللـول م االسرتاتيجيات الالزمرس •
ع مجـــ االستـــشارات ومناســـبة وتقـــديامل

ع مجتؤسسات املم بالتعاون بني اإلحصائيات
 .نيةمشكلة واألجهزة األعنية هبذه املامل

راهقني وجهــه لألطفــال واملــم دورات متنظــي •
ة مـ الالزاألساسـيةهارات  باملمهبدف تزويده

 م يف حــال تعرضــهمللــدفاع عــن أنفــسه
 .ن داخل األرسة أو خارجهامللتحرش 

غلوطـة مل واألفكـار امكافحة القيمل عىل مالع •
ًالتي تلعـب دورا جوهريـا يف عرقلـة   كانيـةمإً

تعرضـــني لالعتـــداء اكتـــشاف األطفـــال امل
 .اجلنيس

 مواألرقــاات مــعلوور باملمــتزويــد أوليــاء األ •
ــات الرســامل ــة للجه ــالج ية املمجاني ــة بع عني

 .حاالت التحرش

   
 

ًتحرشـــني جنـــسيا ن املمـــ لطفـــاايـــة األمح •
ن العائلــة كاألقــارب مــتواجــدين بــالقرب امل

 من تظهــر علــيهمــًواألصــدقاء وخاصــة 
 .سلوكيات غري أخالقية

ا يشاهده األطفال عـرب شـبكة متوى حمراقبة م •



 

 

 

رئيـة ً وخاصـة املماإلعـالاالنرتنت ووسـائل 
 . نها؛ حتى ال يقع فريسة للتحرش اجلنيسم

نـاطق اجلـسدية  كشف املمحتذير األطفال بعد •
 مح هلــام الــسم اآلخــرين وعــدمامــاخلاصــة أ

 . كانت صلة القرابةامهمسها مبل

 جيـب عليـه امرضورة تثقيف الطفل وتزويده ب •
ع مـ بـه عنـد تعرضـه لتحـرش جنـيس مالقيا

 .ّواجهة الفعالةتدريبه عىل اسرتاتيجيات امل

ــال  • ــّالتواصــل الفع ــق م ــن طري ــل ع ع الطف
ــشطة تمــ بــه ما يقــومــشاركته مــ رفيهيــة ن أن

 .نزلوتثقيفية داخل امل

ــ • ــات الرس ــد ية املماللجــوء إىل اجله ــة عن عني
 . اخلوف واخلجلمتعرض الطفل لإليذاء وعد


 
كثفـة  االستـشارة املمالتدخل الـرسيع لتقـدي •

 .لألرس عرب خطوط االستشارات اهلاتفية

حتاجـــة الوصـــول إىل العـــائالت املرضورة  •
ختلف أنواعهـا مؤسسات الرعاية بمات مخلد
ــا مو ــسية اماالجت(بادئه ــصحية، النف ــة، ال عي

 م العـالج الـالزم وتقـديمواكتشافه) وغريها
 .م ولعائالهتمهل

ــاألرسة وذلــك بإرســال  • ــشار مالتــدخل ب ست
ــــة اإلدارةتخــــصص يف مأرسى أو   األرسي
 طفـالاألة ويف رعايـة مـ عااألرسيوالعالج 

 .خاصة إذا استدعت احلاجة لذلك

 أرسة بديلـة أو أرسة إىل أرستهن منقل الطفل  •
ؤسسة داخليـة محاضنة أو إىل األقارب أو إىل 

ة يف حـال مؤقتة أو الدائية املامني احلمهبدف تأ
 .ن قبل األبمتعرض الطفل لالعتداء 

ؤقتة ية والرعاية املامات احلم شبكة يف خدةمإقا •
ُ جنـسيا تبنـى عـىل مدى علـيهعتـلألطفـال امل ً
ة ويرافقهـا م سـليوإدارةهنية مية ومأسس عل
 .رةمستم قانونية وإدارةهنية م ورقابة إرشاف

ــصورة  • ــز ب ــباب متكامالرتكي ــىل األس ــة ع ل
 وأبعادهــاشكلة ونتائجهــا مــ للاألساســية

عـي ام االجت-ثل ذلك بـالعالج النفـيس مويت
 .دىر وبعيد املمستالفردي وامل

عـي الفـردي ام االجت-النفـيس  العالج متقدي •
ــ ــالج الزواجــي امل ــمستوالع ــد امل دى ر وبعي

ن التـوترات مـوالذي يرتكز عـىل التخفيـف 
 . والنزاعات والرصاعات بني الزوجني

راكز خاصة باألطفال والـشباب لـشغل مفتح  •
ــشاطاهت ــه ن ــراغ وتوجي ــت الف ــشكل موق  بال

ـــسلي ـــك حلمال ـــتهام وذل ـــ مي ـــة ممن م ارس
 .نحرفةالسلوكيات امل

ا يعـرض باإلنرتنـت كـي ال مـتـوى حماقبة رم •
 .يستغل األطفال ويقعون عرضه للتحرش

عنيــة ع املمــجتؤســسات املميــع تزويــد مج •
ــ ــديشكلة باملبامل ــصني يف تق ــالج متخص  الع

عتـدى ناسب للطفـل املعي املامالنفيس واالجت
 .عليه أو لألرس

ــاب امل • ــدريب أرب ــد ت ــىل حتدي ــة ع ــن الطبي ه
ــا ــال الن ــة األطف ــشاف وإحال ــجني واكت ن م

 إىل اجلهـات ذات االختـصاص مالتحرش هبـ
 .عند احلاجة لذلك



 ه 

 

 

 مشكالهتمـالوالـدين للتغلـب عـىل  ساعدةم •
السابقة لكي يكونـوا أكثـر قـدرة عـىل تـوفري 

 م عـن طريـق تقـديماحلب والرعاية ألطفـاهل
  بطريقـة التـدخل وقـتمالعالج النفـيس هلـ

 .دمة والعالج طويل األماألز

 الدراسـات م بـدعإنشاء كرايس بحثيـة تعنـى •
شكلة واألخــذ تعلقــة هبــذه املــيــة املمالعل

 .بنتائجها

عــات متــشجيع أعــضاء هيئــة التــدريس باجلا •
ــصني يف وامل ــسات املمتخص ــجتؤس ع ذات م

تعلقة ن األبحاث املمزيد العالقة عىل إجراء امل
 .شكلةهبذه امل

واجهـة هـذه لـة ملمتكام يـةمإعالوضع خطة  •
 .شكلةامل
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ا ًته التداولية؛ طبقا ملاموالكشف عن أبعاده وس خطاب القدوة، مفهومقاربة مبن وراء هذا البحث مغايتنا تتحدد 

ول محمعىل أن . رسةامستويي التصور واملمن آراء رابني الكوف وجيفري ليتش، عىل متوافقت عليه نظرية التأدب 
ٍ إىل حد كبري– مهذه النظرية يتناغ  م أن تقديامك. نطلقات اجلوهرية خلطاب القدوة يف السرية النبوية وطبيعة امل-ٍ

ن وراء حتليل هذا معريف الذي ننشده ن االستحقاق املمرشوعنا احلضاري، و يدخل ضم مستوى خيدبة هبذا املقارم
 ميف الفهن حظه منهجية حديثة سيزيد مله عىل أسس بأن استعادة الرتاث ومحا نما ًنامإين اخلطاب؛ مط مالن

ية، ويعيننا يف مكتبة العربية واإلسالي املويثركتسب يف إحياء امل م، وكذلك سيسهتجدد لدى القارئ  املوالتأثري
 التخاطب الذي منظا( هو ) خطاب القدوة( قصود بـعىل أن امل . العريقايض عىل أصول املستقبلاسترشاف امل
ن األقوال واألفعال، واإلشارات، يف سياقات خاصة، ال اعتباطية؛ لتحقيق مع أصحابه، م rد محمتبادله النبي 

   .)ي احلنيفم الدين اإلسالموفق تعالي؛ )قتديالقدوة وامل( طريف اخلطاب،  بنيوالتأثريالفاعلية 
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