ورقة بحثية –  27نؾفسبر http://nazra.org/node/522 - 2016

اآلثار النفسية واالجتماعية على الناجيات
من االعتداء الجنسي واالغتصاب

" قد يتحقق الذفاء الحقيقي عشدما بدأنا نعتقد بردق أنشي لدت السدؤولة عؽ ما
حدث لي"
إحدى الشاجيات

إعداد د.ألفت عالم
استذارية العالج الشفدي
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يقصد باالعتداء الجنسي:
ىؾ كل فعل بيدف اإلثارة الجشدية أو الحط مؽ جشس السجشي عميو ،سؾاء كان ذك ار أو أنثى ،يدتظيل
إلى جدده بغير رضاه ،وال يرل إلى حد االغتراب.
ويذسل اإلعتداء الجشدى أفعال مختمفة مثل اإلمداك بالثدي ومشاطق جشدية أخرى وعادة يؾاكب االعتداء
الجشدي عشف جددي بالغ يمحقو إصابات جددية بالغة.

ويقصد باالغتصاب:
االغتراب ىؾ كل فعل نذأ عشو إيالج أو إجبار عمى اإليالج ،سؾاء كان باألعزاء الجشدية أو غيرىا،
أو بأي أداة أخرى ،عبر السيبل أو الذرج ،أو إيالج عزؾ جشدي عبر الفؼ ،ميسا كان اإليالج طفيفاً،
ضد السجشي عميو سؾاء كان ذك اًر أو أنثى ،بغير رضاه وذلػ باستخدام القؾة ،او التيديد باستخدام القؾة أو
اإلكراه ،أو االستفادة مؽ مشاخ يدؾده القير ،أو استغالل عدم قدرة الذخص عمى إعظاء مؾافقة حقيقية.
فعشدما تتعرض األنثى العتداء جشدي أو اغتراب ،تحاول بذتى الظرق والؾسائل نديان ىذا
األمرالسؤذي أو االنفرال عشو وتغاضيو .إال أن الزحية/الشاجية تفذل في أغمب األحيان في ذلػ،
وتدخل في دائرة القمق والخؾف واإلحداس بالعجز والدونية .فاآلثار الشفدية واالجتساعية التي تتعرض
ليا الزحية/الشاجية ليدت آثار وقتية ترتبط بالحدث فقط ،بل تستد أحيانا لدشؾات عديدة قد تعتقد فييا
الزحية-الشاجية أنيا تخمرت مؽ ىذه اآلثار ،ولكشيا تبقى راسخة فى أغؾار نفديا "إن لؼ تتعافى مؽ
ىذه الردمة" وتغيرعمى معغؼ جؾانب حياتيا بذكل مباشر أو غير مباشر.
ومؽ أىؼ اآلثار التي تتعرض ليا الزحية /الشاجية ىؾ مايعرف "بكرب ما بعد الردمة" وقد تغير آثار

ىذا الكرب إما عمى السدى القريب أو عمى السدى البعيد.
ومن الممكن أن تتمثل اآلثار النفسية واالجتماعية التى تظهر على الناجية في المدى
القريب في:
 صعؾبة العؾدة إلى مسارسة الظقؾس الحياتية اليؾمية السعتادة. األرق والكؾابيس أثشاء الشؾم. نؾبات غزب وعدوان غير مبرر وألسباب واىية.2

 القمق وسرعة االستثارة. تذؾية الجدد بآالت حادة مؽ وقت آلخر. سيظرة أفكار انتحارية عمى تفكير الزحية ،قد يرل إلى إجراء محاوالت انتحارية بالفعل ،تؤدى أحياناإلى مؾتيا.
 اإلفراط فى إستخدام آليات دفاعية نفدية مثل اإلنكار أو الظفؾلية أو انذقاقية الؾعى لميروب مؽ األلؼالشفدى التى تعانى مشو الزحية.
 عيؾر انحرافات سمؾكية ليدت مؾجؾدة فى سمؾك الزحية مؽ قبل ،مثل الكذب أو الدرقة أو اإلىسالفى السغيرقد يرل إلى اإلىسال فى الشغافة الذخرية .
 عيؾر األعراض الشفس جددية مثل اإلحداس بالغثيان ،سؾء اليزؼ ،صداع نرفى ،وغيره. عيؾراضظرابات نفدية مثل "الؾسؾاس القيرى" أو أعراض ذىانية مثل اإلحداس باإلضظياد أوالسراقبة وغيره.
 -نزيف دمؾى شديد ،قد يؤدى لمسؾت.

أما بالنسبة لآلثارالنفسية واالجتماعية التي تظهر على الناجية على المدى البعيد فيمكن
أن تتمثل في:
 اإلحداس الدائؼ بالخؾف والسيل لمكآبة واإلحباط . صعؾبة التؾاصل مع األصدقاء السقربيؽ والعجز والخؾف مؽ إقامة صداقات جديدة ،لذعؾرىا الدفيؽبالدونية.
 ترسيخ معتقدات سمبية عؽ صؾرة الذات لدى الزحية مثل إحداسيا الغائر بالقمة والزعف واعتقادىابأن ذلػ سبب اختيارالسعتدى ليا مؽ بيؽ اإلناث األخريات.
 العزلة االجتساعية واإلفتقار لمسيارات اإلجتساعية السعتادة نتيجة اإلحداس بالخزى والعار مؽ كؾنياأنثى.
 الزعف والخشؾع والظاعة والديظرة مؽ الجشس اآلخر. اعتقاد الزحية أحيانا في استخدام الجشس كؾسيمة إلخزاع وإذالل السعتدي. الخؾف والفزع مؽ إقامة عالقة جشدية.3

 العدوان الدمبى عمى نفديا ،وعمى السحيظيؽ بيا ،ويستد أحيانا عمى السجتسع. -تعرضيا لمعدوى ألمراض تشقل عؽ طريق الجشس مثل اإليدز أو فيروس سى.

كما يعتمد األثر النفسى واالجتماعى فى شدته على عدة عوامل منها:
 درجة قرابة السعتدى (زوج  /أخ  /إبؽ /مدرس ،إلخ) فكمسا كان السعتدى يسثل مردر مؽ مرادراألمان والحساية لمزحية /لمشاجية يكؾن لو بالغ األثر الديء عمى الزحية/الشاجية.
 تكرار مرات االعتداء والسكان الذي حدث فيو االعتداء ،فكمسا تكرر االعتداء كمسا زادت عسق الردمةالشفدية التي تتعرض ليا وكمسا كان السكان مكذؾف مثل الذارع ،شعرت الزحية /الشاجية بالتفكػ.
 السرحمة العسرية التى حدث فييا االعتداء ،فسرحمة الظفؾلة والسراىقة تختمف آثارىا الشفدية واإلجتساعيةعؽ مرحمة الذباب والشزج ،فالظفمة في ىذه السرحمة تبدأ في تكؾيؽ مشغؾمة لألمان والحساية وىذه
الردمة تدمر السشغؾمة في ميدىا.
 التركيبة البشائية لذخرية الشاجية ،فالشاجية التى تستمػ متانة نفدية عالية ومداندة أسرية واجتساعيةتدتظيع التعافي مؽ ىذه الردمة بيدر أكبر مؽ غيرىا التي تعاني مؽ الؾحدة والرفض .
 خؾف الشاجية مؽ عؾاقب تقديؼ بالغ ضد السعتدي ،وسيؾلة اتياميا بالسدؤولية فيسا جرى. رد فعل السجتسع الستعارف عميو ضد الشاجية مؽ رفض االعتراف بالحدث واالنذغال بأمؾر أخرى تبدوأكثر أىسية مؽ الشاجية نفديا مثل (الفزيحة).
الحكؼ السدبق عمى الشاجية بأنيا أحد أىؼ األسباب فى وقؾع ىذا اإلعتداء (نتيجة لسالبديا أو طبيعةعسميا أو ديانتيا وغيرىا مؽ التبريرات التي ترجع إلى ثقافة االغتراب).
ومؽ خالل كل ماسبق ندتظيع أن نؤكد عمى ضرورة تقديؼ الدعؼ الشفدي واالجتساعى لمشاجيات مؽ
االعتداءات الجشدية ،لتجشب التذؾىات الشفدية واالجتساعية ،التي قد تحدث لمسجتسع بذكل مباشر أو
غير مباشر مؽ جراء ذلػ.
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