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دراسة كلينيكية لشخصية فتاة تعرضت 
للإيذاء الجنسي المحارمي في الطفولة

إعداد
سامية محمد صابر محمد عبد النبي
مدرس الصحة النفسيـة
كليـة التربيـة
		  جامعة بنها	
      هدفت الدراسة اٍلي التعرف علي ديناميات شخصية فتاة تعرضت للاٍيذاء المحارمي في الطفولة، وكذلك التعرف علي الآثار النفسية التي تترتب علي التعرض للاٍيذاء المحارمي . واعتمدت الدراسة علي المنهج الكلينيكي (الدراسة العميقة للحالة الفردية ) ، وتكونت عينة الدراسة من حالة واحدة لفتاة عمرها 22 سنة  ، تعرضت للاٍيذاء المحارمي في عمر 9 سنوات . وتم تطبيق أدوات سيكومترية  وأدوات كلينيكية . وقد اتضح من الدراسة أن التعرض لخبرة الاٍيذاء المحارمي في الطفولة، يؤثر بشكل سلبي  علي شخصية الفتاة ،  وكل  فتاة خبرت الاٍيذاء المحارمي يكون لها شخصية فريدة تميزها ، ويختلف رد الفعل من فتاة لأخري  ، وبالتالي فاٍن الآثار المترتبة علي هذة الخبرة سوف تختلف .                                  
     

مقدمة:
يتضمن سوء المعاملة للطفل أو إيذاؤه عدة أنواع منها: الإيذاء البدني، الإيذاء النفسي، الإيذاء الجنسي. ويعد الإيذاء المحارمي Incest أو سفاح القربى، أو غشيان المحارم ،أو زني المحارم أو العلاقات الجنسية بين المحارم أحد أشكال الإيذاء الجنسي للطفل. ويشير مصطلح "الإيذاء المحارمي" إلى العلاقات الجنسية بين الأفراد سواء أكان من نفس الجنس أو مختلفين في الجنس، بينهم صلة دم وقرابة، والزواج بينهم غير مشروع وغير قانوني. ومعظم العلاقات تحدث بين قريب بالغ كبير السن وآخر صغير السن، حيث يتم استغلال الطفل الصغير القاصر لتلبية الاحتياجات الجنسية لشخص بالغ غالبا ، ويكون  لديه سلطة أو نفوذ على الطفل.
كمال دسوقي: 1988  (Jaffe. P.: 2006, Mcclendon, p.: 1991, Sales, R.: 1980, Encyclopaedia Britannica on Line, Wikipedia, ThFree Encyclopedia.htm , The Clumbia Encyclopedia ,
http://vinland.org/scamp/institute/incest.htm ,www.feminist.com)
	وهناك أنماط مختلفة للإيذاء المحارمي منها:
- العلاقات المحارمية الوالدية مثل:
	الأب والابنة، زوج الأم والابنة، الأب والابن، زوج الأم والابن، الأم والابن، زوجة الأب والابن، الأم والابنة ، زوجة الأب والابنة، والشائع هو علاقة الأب والابنة.
- علاقات بين الإخوة والأخوات مثل :
	الأخ والأخت، الأخ والأخ، الأخت والأخت، والغالب هو علاقة الأخ والأخت.
- علاقات مع الأقارب مثل:
	العم، الخال، الأجداد، أبناء وبنات العم والخال (Ramsey. P. 1994).           وتأخذ العلاقات الجنسية المحارمية أشكالا عدة، منها: الغواية اللفظية، اللمس، النظر، القبلة، المداعبة، التهديد المباشر، التهديد الضمني، إجبار الضحية على ملامسة ومداعبة القائم بالإيذاء، الاتصال الجنسي الفمي، الاتصال الشرجي، الاتصال المهبلي.(www.bahamacrisiscentre.org, www.feminist.com)
ويحدث الاٍيذاء المحارمي عبر الأجيال، وفي كل المجتمعات، وفي الأسر ذات المستوي الاقتصادي الاجتماعي، المرتفع والمنخفض، والضحايا هم أطفال ومراهقون من الجنسين. والاٍيذاء المحارمي فعل مجرم عالميا في جميع الدول.
ويري لندن وآخرون (London ,K.et al.2005 ) أن العديد من الأطفال الذين يتعرضون للاٍيذاء الجنسي يبقون صامتين ، ولايبوحون بالاٍيذاء الذي حدث لهم London , K . et al . :2005)  ) . ويمكن أن يشعر الطفل بالذنب لأنه لم يخبر أحدا في الحال، وقد يتأقلم ويتكيف مع الاٍيذاء كحدث حياتي عادي (Plummer,C.,2006 ) .ويشير كل من :  سلبس  وبولمر (Celbis , O. et al 2006 )   اٍلي أن السبب الرئيسي الذي يجعل الأطفال حذرين ، ومترددين، ومنزعجين تجاه الكشف  والاٍفصاح عن الاٍيذاء ، يرجع اٍلي ردود أفعال واتجاهات البالغين  نحو الاٍيذاء والتحريم والرفض الاجتماعي. وقد يرجع اٍلي خوف الطفل من ألا يصدقه أحد، والخوف من السلطة، والشعور بالخزي والعجز، وخشية الطفل من أن يتسبب في مشكلة عائلية، ومن تهديد القائم بالاٍيذاء. وبعض الأمهات تجعل الطفل ينكر هذا الاٍيذاء، ولاشك في أن هذا يجعل الاٍيذاء مستمرا. 
( Plummer ,C. 2006    )  ( Celbis ,O. et al. 2006 )

 مشكلة الدراسة:
     لقد حظي موضوع اٍساءة معاملة الطفل بالدراسة، من قبل الباحثين، كل حسب اهتمامه. فبالنسبة للدرلسات العربية توجد علي سبيل المثال: دراسة " صالح حزين " 1993 وهي بعنوان "اٍساءة معاملة الأطفال. دراسة اٍكلينيكية "ودراسة" وجدي زيدان وتحية عبد العال " 1997 بعنوان "ديناميات شخصية الأطفال ضحايا الاٍيذاء والاٍهمال "ودراسة "سعاد البشر " 2005 بعنوان " التعرض للاٍساءة في الطفولة وعلاقته بالقلق والاكتئاب واضطراب الشخصية الحدية في الرشد". أما بالنسبة
"للاٍيذاء المحارمي" –علي وجه الخصوص – فالدراسات العربية قليلة- في حدود علم الباحثة – توجد دراسة "أحمد المجدوب" 2003 ، وهي من منظور علم الاجتماع، وبعنوان "زني المحارم، الشيطان في بيوتنا" ومن هنا كانت الحاجة ماسة اٍلي دراسة عميقة، لتظهر مدي خطورة تلك الخبرة المؤلمة علي شخصية الطفل.
وعلي الجانب الآخر هناك العديد من الدراسات الأجنبية التي تناولت الاٍيذاء الجنسي والاٍيذاء الحارمي،  فقد أشار برير واليوت (Briere , J. and Elliot , D. : 1994 ) اٍلي أن الاٍيذاء الجنسي في الطفولة يؤدي اٍلي العديد من المشكلات النفسية والصعوبات في العلاقات المتبادلة بين الأشخاص علي المدي القصير  والبعيد، لدي اللاتي يتعرضن للاٍيذاء الجنسي، مقارنة بالأخريات اللاتي ليس للديهن نفس التجربة. (Briere ,J. and Elliot ,D. : 1994 ). كذلك ربطت الدراسات الأجنبية بين الاٍيذاء المحارمي في الطفولة والاضطرابات النفسية، فقد تناولت كينيان ( Kenyan –Jump , R . ,2006 ) الاٍيذاء المحارمي والاستغلال الجنسي للطفل بواسطة أحد أفراد الأسرة وأن هذا يرتبط بالعديد من الأمراض النفسية والمشكلات الاجتماعية لدي الأطفال والمراهقين والشباب. وتناولت الدراسة خصائص كل من الضحية والمذنب والآثار النفسية (المشكلات والاضطرابات) التي تنتج عن التعرض لخبرة الاٍيذاء الجنسي في الطفولة بواسطة عضو من الأسرة، كما تناولت الدراسة الآثار التي تنتج عن الاٍيذاء المحارمي بالنسبة للذكر والأنثي في مراحل النمو المختلفة. كما تناول كل من مارفستي ودرببشاك ( Marvasti, J. and Drpchak  : 2004 ) الاٍيذاء المحارمي والاٍيذاء الجنسي من وجهة نظر علم  النفس الأحيائي. حيث عرفا الاٍيذاء المحارمي، ودرسا ردود الفعل الصادمة، التي يخبرها من يتعرضن للاٍيذاء المحارمي في الطفولة، مثل الاٍثارة الزائدة overstimulation وتأخر البلوغ  delayed  psychological puberty   والاليكسيزيميا (قصور في القدرة علي التعبير الانفعالي) alexithymia وقد اتضح أن الجنسية الثلية لدي الاٍناث ترجع اٍلي أن بعض هؤلاء الفتيات كن ضحايا اٍيذاء من الرجل، مما سبب كراهية  ونفور واشمئزاز لأعضاء تناسل الرجل (الجنسية الغيرية). 


ويمكن إيجاز مشكلة الدراسة الحالية في عدة تساؤلات وهي:
هل التعرض لتجربة الإيذاء الجنسي المحارمي في الطفولة يؤثر في نمو الشخصية؟ هل يؤثر على البناء النفسي للطفل؟ وهل يؤدي إلى خلل واضطراب في الشخصية؟ أو بمعنى آخر، هل التجربة المبكرة المؤلمة في الطفولة تؤثر على الطفل فيما بعد؟ وهل الآثار تتوقف عندما يتوقف الإيذاء؟ أم تبقى مع الطفل كلما نمي؟ وما هي تلك الآثار النفسية المترتبة فيما بعد على هذا الإيذاء المحارمي؟
هذا ما ستحاول الدراسة الحالية الإجابة عنه من خلال الدراسة الكلينيكية، لإحدى الحالات التي تعرضت للإيذاء المحارمي ، وهي طفلة تبلغ من العمر تسع سنوات.
أهداف الدراسة:
التعرف على ديناميات شخصية فتاة تعرضت للإيذاء المحارمي في الطفولة.
	التعرف على الآثار النفسية التي تترتب على التعرض للإيذاء المحارمي.
أهمية الدراسة:
الدراسات النفسية العربية التي تناولت " الاٍيذاء المحارمي " قليلة " ففى -  حدود علم الباحثة – توجد دراسة أحمد المجدوب  ( زني المحارم ، الشيطان في بيوتنا )  2003   وهي من منظور علم الاجتماع ، ومن هنا كانت الحاجة ماسة اٍلي  دراسة  موضوع الإيذاء المحارمي دراسة عميقة، حتى نوضح مدى خطورة تلك التجربة المؤلمة على شخصية الطفل.
	تتناول الدراسة الحالية موضوعاً من الموضوعات الشائكة والحساسة، من الناحية الأخلاقية والاجتماعية ، والتي تنعكس آثارها السلبية على الحالة التي تتعرض للإيذاء.
	من خلال نتائج الدراسة الحالية يمكن التخطيط مستقبلاً للوقاية والعلاج من الآثار السالبة المترتبة على الإيذاء المحارمي.
صعوبات الدراسة:
لا توجد إحصائيات دقيقة حول نسبة ضحايا الإيذاء المحارمي، حيث اٍن أغلب الحالات لا يتم الإبلاغ عنها.
	العينة ليست من السهل الحصول عليها، ومعظم من يتعرض لهذه  التجربة المؤلمة يرفض الحديث عنها.
تحديد المصطلحات:
الإيذاء المحارمي:
	تعرفه الباحثة بأنه : استغلال شخص في تلبية الاحتياجات الجنسية لشخص آخر قريب يحرم الزواج به.
الإطار النظري:
آثار الإيذاء المحارمي في الطفولة:
تشير راسل Russell ,1995  اٍلي أن الآثار الأولية تحدث بعد مضي سنتين للإيذاء المحارمي، وتبدأ الآثار طويلة المدى بعد فترة السنتين .
أولا: الآثار الأولية:
1- استخدام ميكانيزمات الدفاع مثل:
الكبت Repression للتجربة المؤلمة ككل أو كجزء.
	ردود الفعل الانفصالية Dissociative خلال الاتصال الجنسي.
هذا الميكانيزم تستخدمه اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي؛ لكي يحمين أنفسهن من الألم غير المحتمل، فهن لا يرتبطن بأجسادهن، وبذلك يبدو أن الألم وقع على شخص آخر، أو حدث لأجسادهن اللاتي انفصلن عنها.

2- مفهوم الذات السالب ويظهر في:
تقدير الذات المنخفض- مشاعر الاختلاف عن الآخرين- الشعور بالقذارة وعدم النقاء- الشعور بأنها بضاعة تالفة- الشعور بأنها مثل بغي- مشاعر سالبة عن جسد المرأة- الشعور بالقبح والبشاعة والدمامة.
3- حالات انفعالية عاطفية سالبة ومنها:
	الشعور بالإثم تجاه الإيذاء الجنسي –الخوف من الاعتداء- الخزي/ الخجل – مشاعر من الغضب والعدائية نحو مرتكب الخطأ ونحو الآخرين- القلق – القلق الاجتماعي – الاكتئاب – مشكلات في الثقة – مشاعر من العزلة والوحدة – أفكار انتحار- مخاوف مرضية حينما يشاهد رجل يلعب مع طفلة صغيرة- التناقض الوجداني تجاه الإيذاء المحارمي- الشعور بالخيبة والإخفاق والفشل وعدم السعادة.
4- التوابع/ العواقب/ النتائج البدنية والجسدية مثل:
الآثار البدنية الواضحة وتشمل: الآثار على الأعضاء التناسلية والشرج – التدمير البدني مثل الكدمات وتكسير العظام.
	الاستجابة– النفسجسمية – ومنها: اضطرابات النوم – اضطرابات الأكل – الصداع – القيء – آلام المعدة – الدوار.
5- السلوك العلني/ الظاهر والصريح Overt مثل: 
الصعوبات في الدراسة – الهروب من المنزل – سلوك ثائر وتمرد – محاولة انتحار – إدمان المخدرات – الانغماس في علاقات جنسية في سن صغيرة – السرقة والسلوكيات المعادية للمجتمع – الحمل – القيام بإيذاء جنسي لطفل أصغر ويصبح مذنبا ومرتكبا جريمة.
6- آثار سالبة أخرى وتتضح في:
إعادة الوقوع في الإيذاء كضحية.
	التأثير السلبي على العلاقات مع الآخرين.( Russell ,D .1995)
ثانيا: الآثار طويلة المدى:
     تري " راسل Russell ,1995 ، وبراير واليوت Briere and Elliott 1994 ، وكلارك Clarke , 1993 , ومكلندن Macclendon ,1991 وهل  "
  أن الآثار طويلة المدى للإيذاء المحارمي، هي أكثر تأثيرا على الحالة التي تعرضت للإيذاء المحارمي، بالمقارنة بالآثار الأولية، وتميل الآثار إلى أن تكون أقل خطورة إذا كان أثرها لا يظهر على حياة الفرد النمائية. 
وفيما يلي عرض لتلك الآثار طويلة المدى، والتي تكرر بعضها في الآثار الأولية:
1- استخدام ميكانيزمات الدفاع مثل:
	كبت الذكريات المؤلمة – ردود الفعل الانفصالية -التوحد مع المعتدي – إنكار آثار الإيذاء المحارمي.
2- مفهوم الذات السالب ويظهر في:
	تقدير الذات المنخفض، مشاعر النقص، عدم الثقة، كراهية الذات - نقص الشعور بالثقة – الشعور بالاختلاف عن الآخرين – الشعور بالقذارة – الشعور بالقيمة فقط لأجل الجنس- الشعور بالعار نتيجة العلاقة المحارمية – الشعور بأنها بضاعة تالفة – الشعور بالقبح – الشعور بأنها امرأة فاسقة – مشاعر سالبة تجاه كونها امرأة – الشعور بالتحطيم.
3- حالات انفعالية سالبة مثل:
	الغضب العدائية– القلق والتوتر – الاكتئاب – مشكلات في الثقة – الشعور بالذنب – الخوف على الأطفال من التعرض للإيذاء – صعوبة إظهار المشاعر الداخلية – الخجل تجاه الجسم – الخوف – المخاوف المرضية - الفلاش باك (الرجوع بالمشهد إلى الوراء) (تذكر المشهد القديم) – إدراك الذات كضحية – الشعور بالعزلة الاجتماعية – مشكلات الهوية – الانتحار – صورة الذات المحرفة.

4- مشكلات جنسية وتتضح في:
مشاعر سالبة تجاه الأنشطة الجنسية - الكراهية وتجنب الجنس - عدم القدرة على التعبير عن المتعة الجنسية –الشعور بالذنب تجاه المتعة الجنسية - السلوك الجنسي الإيذائي تجاه الآخرين.
5- مشكلات خاصة بالعلاقات بين الأشخاص  وتظهر في:
	الأثر السالب على العلاقة مع الأم نتيجة ممارسة الأب للجنس مع الابنة – صعوبات ترتبط بنقص الثقة بالرجال - اختيار الشريك مثل شريك الإيذاء المحارمي- الأثر السالب على العلاقات مع أعضاء الأسرة – مشاعر العزلة والاغتراب – الأثر السالب على العلاقة مع الأصدقاء – الاستخفاف بالعلاقات الجنسية العاطفية – الأثر التدميري على مشاعر الأمومة – عدم القدرة على إقامة علاقة جنسية عاطفية طويلة المدى – عدم القدرة على أن تكون حنونة ورقيقة – التناقض الوجداني تجاه الشريك.
6- النتائج البدنية والأمراض النفسجسمية. مثل:
	اضطرابات النوم – اضطرابات الأكل.
7- السلوك  العلني  الظاهر والصريح مثل:
	سلوك تدمير الذات – صعوبات في المدرسة – مشكلات في الوظيفة والعمل – الإدمان – الهرب من المنزل – تصدع الزواج – تجنب الزواج.
8- إعادة الوقوع في الإيذاء مرة أخرى.
9- الآثار الموجبة:
	بعض اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي يرون أن التجربة خلفت لديهن آثارا موجبة منها:
أ - أنها أصبحت أكثر احتراما للذات، قوية، مقاتلة، مبدعة، حنونة.
ب- زيادة القدرة على تجنب العلاقات الظالمة.
ج- الحياة أصبحت لها قيمة كبرى.
Russell ,D.1995 ,Briere ,J.&Elliott,D.1994 ,Clarke ,J. 1993,) 
Mcclendon , P.1991 ,Hall .C. in www.acu.edu )
أثر الإيذاء المحارمي على الأسرة:
	إن الأسرة بأكملها تتأثر على نحو سلبي، عندما يتعرض واحد أو أكثر من أفراد الأسرة للإيذاء المحارمي. وهذا يكون مؤكدا حينما يكون القائم بالإيذاء هو الوالد أو الأخ، وكذلك العلاقة المحارمية تؤثر سلبا على بناء الأسرة، فكل أعضاء الأسرة يتأثرون، ومن الممكن أن يتحطم نظام الأسرة وينفصل الأبوان.
(Russell, D. 1995 ) 
مشاعر الأطفال والمراهقين الذين تعرضوا للإيذاء المحارمي:
1- الخوف:
	يكون من القائم بالإيذاء، ومن فقد اهتمام البالغ به، ومن الطرد خارج المنزل، ومن إحداث مشكلة.
2- الغضب:
	يكون تجاه القائم بالإيذاء، وتجاه البالغين من حولهم ولم يحموهم، وتجاه أنفسهم؛ لأنهم أوجدوا مشكلة؛ ولأنهم بمفردهم في هذه التجربة.
3- الحزن:
	يكون من أن شيئا ما أخذ منهم، ومن أنهم غدر بهم من شخص هم    يثقون به.
4- الشعور بالذنب:
	يكون لأنهم غير قادرين على وقف الإيذاء، ولاعتقادهم أنهم راضون وموافقون على الإيذاء، وللتوبيخ إذا هم أفصحوا، وللاحتفاظ بالسر إذا لم يفصحوا، ولأنهم منغمسون في التجربة، وعن استجابة أجسادهم إذا وجدوا أن ذلك ممتع.
5- الاضطراب:
	يكون لأنهم لا يزالون يحبون القائم بالاٍيذاء ، أو  يُعتني بهم  من خلاله ، ولأن مشاعرهم تتغير طوال الوقت تجاهه     .  
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اختلاف الاستجابة للإيذاء المحارمي:
	ترى هال Hale أنه على الرغم من أن هناك علاقة قوية بين الإيذاء الجنسي في الطفولة وعدم التوافق النفسي، حيث كان بعض الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء في طفولتهم يعانون من اضطرابات حادة في الشخصية، والبعض الآخر لم يكن كذلك. فقد وجدت اختلافات في الاستجابة نحو الإيذاء، وهذا يرجع إلى خصائص الشخصية الحامية/ الواقية لدى الفرد، وإلى الصلابة وشدة القدرة على الاحتمال وإلى المرونة. فبعض الأطفال يميلون إلى أن يتكيفوا مع الصدمة بأقل ضرر لشخصياتهم، والصلابة تساعد الأفراد على أن يقوموا بالتحدي للمواقف الصادمة، وتحويل الأحداث المؤلمة إلى تجارب نمو وتطور، فهؤلاء الأشخاص قادرون على إقامة علاقات متوافقة، وقادرون على التغلب على العقبات التي تواجههم في حياتهم.
	إذن هناك خصائص متأصلة لدى بعض الأفراد، والتي تساعد في التغلب على الآثار المؤلمة في حياة الطفل (Hale. C. in  www.acu.edu)
	وفي نفس السياق يؤكد "صالح حزين "علي أن الأطفال الذين يتعرضون للإساءة، ليسو فئة واحدة، وإنما يتباين بينهم عمق الاضطراب النفسي. (صالح حزين: 1993).
	وتشير هوبر Hopper., 2005 إلى أن آثار الإيذاء يمكن أن تتزايد، أو تتناقص بفعل العلاقات في حياة الطفل. فالأبوان ومانحو الرعاية والمربون يمكن أن يساعدوا الأطفال في الشفاء واستعادة أنفسهم من الإيذاء وآثاره. وتضيف أن الأبحاث والدراسات أشارت إلى العديد من الآثار المدمرة لإيذاء الطفل، وهذا يؤدي إلى الاعتقاد بأن كل طفل تعرض للإيذاء لابد وأن يثمر ذلك  عن معاناة طويلة الأمد. وتقرر أن اٍيذاء الطفل يمكن أن يؤدي اٍلي مشكلات واضطرابات  ومعاناة ، ولكنه ليس في جميع الحالات ، فكون الطفل قد تعرض للاٍيذاء ، فهذا ليس وحده الألم الوحيد، لكنه قد يتعرض إلى تجارب خطرة محتملة أخرى. فإلى أي حد كان للإيذاء آثار سالبة؟ إن هذا يعتمد على تنوع تلك الأسباب والعوامل حيث يرتبط بالإيذاء ذاته، والعلاقات التي يحدث فيها الإيذاء واستجابات الطفل والأسرة (Hopper, J. 2005).
العوامل المرتبطة بالإيذاء المحارمي:
	هناك عوامل مختلفة ترتبط بالإيذاء المحارمي، بعضها قد يكون مهما عند البعض ويسبب تأثيرات سالبة على حياة الفرد، والبعض الآخر لا يكون كذلك.
وفيما يلي عرض لبعض هذه العوامل:
	عمر الطفل حين وقوع الإيذاء، فعادة السن الصغيرة تكون أكثر ضررا.
	الشخص الذي قام بالإيذاء، فالإيذاء يكون أسوأ عندما يكون من الأب، أو زوج الأم أو شخص بالغ من المحارم الذين تثق به الطفلة.
	الفترة الزمنية التي استمر فيها الإيذاء.
	تكرار الإيذاء.
	استجابة الآخرين نحو الطفل. فحينما يكون رد الفعل هو الشك، التجاهل، اللوم والعقاب، فإن ذلك يسبب ضررا أكثر من الإيذاء ذاته.
	هل كان هناك عنف وإيذاء بدني معا ؟ وما هي درجتهما؟
	هل الإيذاء اشتمل على إذلال للطفل؟
	قدرة الطفل على التعبير عن نفسه ومشاعره.
	هل الطفل لديه أفراد أسرة متحابين؟ وهل هناك شخص ما في الأسرة يشعر تجاهه بالحب والتفاهم؟ (المرجع السابق).

مستويات التكيف مع خبرة الإيذاء:
1- التكتم: Secrecy
	يمتثل الطفل للأمر بعدم البوح بما فعل به، ويعتقد أن كشف الأمر خطير جدا، والضحايا يعتقدون أن كشف الأمر سوف يجعلهم يواجهون الشعور باللوم.
2- العجز : helplessness
	يربى الطفل على طاعة الشكل السلطوي، حيث هو أو هي ليس لديه فرصة لكي يقول (لا)، وغير قادر على تحمل عواقب العلاقة مع البالغ، وغير قادر على أن يقاوم، ويشعر بالعجز ، ويصبح مطيعا على نحو سلبي.
المصيدة: Entrapment :
عندما يتعرض الطفل للاٍيذاء ، فاٍنه يقبل الموقف  - اٍذا لم يكن كشف هذا الأمر محتملا.
4- الكشف Disclosure:
	إن معظم حالات الإيذاء المحارمي لا تكتشف في الطفولة، لكن الكشف من الممكن أن يكون عند المراهقة نتيجة زيادة الاستقلال.
5- الوقوع مرة أخرى في المصيدة/ إعادة السحب: Retraction
	حينما لا يجد الطفل أحدا يصدقه، ويتخلى عنه القائم بالإيذاء، فإنه تحت هذا الظرف، من الممكن الرجوع إلى ما كان سابقا "العلاقة المحارمية"، إذا لم يكن هناك دعم ممن حوله. (Jaffe, P., 2006).
		الدراسات السابقة
       كانت دراسة روزنفلد ( AA Rosenfeld, 1979 ) على 18 فتاة من المريضات نفسيا وكن يترددن على العيادة النفسية، واتضح أن (6) فتيات منهن 33% تعرضن للإيذاء المحارمي.
وتمت دراسة حسين وشبل (Husain, A. and Chapel, J. 1983)  على (437) فتاة مراهقة قدمن طلبات للعلاج النفسي من مشكلات انفعالية، تبين أن (61) فتاة تعرضن للإيذاء المحارمي، وكان العمر في أول خبرة صادمة هو 11 عاما، وذلك من خلال الأب وزوج الأم. وكانت العلاقات المحارمية مع الإخوة والأعمام والأخوال والاٍخوة غير الأشقاء أقل من الإيذاء بواسطة الأب وزوج الأم، وكانت العلاقات المحارمية تحدث عادة قبل المراهقة ولا يتم الإبلاغ عنها.
وكانت دراسة لندبرج ( Lindberg , F. , 1985 )  علي (17) امرأة لديهن خبرة إيذاء محارمي في الطفولة و المراهقة، وذلك بهدف معرفة مظاهر اضطراب ما بعد الصدمة المزمن أو الذي يتأخر. تراوحت أعمار العينة بين 24-44 سنة وكن يتلقين علاجا نفسيا وهن في سن 17 سنة بعد التعرض للإيذاء. وقد أسفرت النتائج عن أن جميع أفراد العينة نظرت إلى تجربة الإيذاء كحدث أكثر إيلاما وإيذاء وضررا لحياتهن، وأظهرن في فترة المراهقة أعراضا مثل اللامبالاة، واضطراب النوم، والشعور بالإثم. وقد تضمن العلاج إكساب الثقة بالذات ، والتعبير عن المشاعر، وخفض مشاعر الإثم واكتساب سلوكيات جديدة وتكيفية.
وأظهرت دراسة دالتون (  Dalton, T., 1986) أن الإيذاء المحارمي، والصدمة الحادة خلال فترة الطفولة، تم إدراجهما في قوائم كعوامل لاضطرابات الشخصية.
وكانت دراسة  بيك وكولك (JC Beck and B Van der Kolk, 1987) على 26 مريضة خاضعات للعلاج النفسي الاجتماعي psychosocial  داخل المستشفى ، منهن 12 فتاة (46%) سجلن تقارير إيذاء محارمي في الطفولة، ووجد من النتائج أن نسبة عالية من هذه الفتيات كان لديهن ضلالات جنسية ومشكلات عقلية.
وأجريت دراسة جيرمان وآخرين ( German, Don – Nee. et al. 1990) على (40) فتاة ضحايا إيذاء محارمي، أعمارهن تتراوح بين 12-18 سنة، وتم دراسة الشخصية ومفهوم الذات، أوضحت الدراسة أن الفتيات كن خجولات، منسحبات، ميالات للشعور بالذنب، عدوانيات، واقعيات، واتضح أن المراهقات لديهن مفهوم ذات منخفض، وسعادة أقل ، وإشباع ورضا أقل. كما أظهر البروفيل السيكولوجي لهؤلاء المراهقات التكيف والتعايش مع خبرات الإيذاء اللاتي تعرضن لها.
وكانت دراسة ماتيوس (Matthews, M. 1991 ) على فتاة عمرها 22 سنة تعرضت للإيذاء المحارمي من الأب، في عمر 8 سنوات، وكان يهددها بالقتل إذا أفصحت عن الأمر، الفتاة كانت تعاني من عرض التجشؤ، وقد تبين أن الفتاة على نحو لا شعوري قامت بهذا العرض؛ لكي تحمي نفسها من واقع الإيذاء المحارمي، وفي نفس الوقت تواجه الواقع وحقيقة إيذائها ، حيث اٍن هذا العرض؛ أجبرها على البحث عن طبيب قادر على إدراك أن هذا العرض له معنى ودلالة، ويحتاج إلى عرضها على طبيب نفسي. وبذلك بدأت الفتاة في التعامل مع صدمتها القديمة في الماضي. أكدت الدراسة أهمية أن يقدر الطبيب النفسي دلالة ومعنى العلاقة بين الاضطرابات التحويلية، وإمكانية أن يكون هناك تاريخ إيذاء محارمي في الطفولة لم يحل ولم يبت فيه.
وأظهرت نتائج دراسة كول و بوتنام ( Cole, P. and Putnam, F. 1992) أن الإيذاء المحارمي له آثار سلبية على: مفهوم الذات ، والوظيفة الاجتماعية، وعمليات انتظام الذات، و الإحساس بالأمن ، والثقة في العلاقات مع الآخرين.
وفي دراسة كنزل وبيبل  (Kinzl, J. and Biebl, W., 1992 )  تم تقييم العوامل النفس – اجتماعية والسيكوسوماتية والتحليلية النفسية لدى 33 مريضة نفسيا، تعرضن للإيذاء المحارمي، وقد أسفرت النتائج عن أن خبرات وتجارب الإيذاء الجنسي في الطفولة ترتبط بمشاعر القلق، والعجز، وانعدام الطاقة/ الضعف (الوهن)، و قلة التدعيم من الأم، مما يؤدي إلى ضعف الأنا.
وهدفت دراسة بريبور ودينويدي  ( Pribor, E. and Dinwiddie, SH. 1992) إلى معرفة أي نوع من الأمراض النفسية يرتبط بالإيذاء المحارمي خلال فترة الطفولة، حيث تمت المقابلات مع (52) امرأة كن ضحايا إيذاء محارمي في الطفولة وحتى عمر 23 سنة، وقورنت هذه المجموعة بمجموعة نساء أخريات لم يتعرضن للإيذاء، أسفرت النتائج أن (19) امرأة من مجموعة النساء اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي، كان لديهن اضطرابات نفسية بنسبة عالية. وتتمثل في: اضطرابات القلق (الفزع/ الرعب)، الخوف من الأماكن الخالية، الفوبيا الاجتماعية، الاكتئاب، إساءة استخدام الكحول ، التبعية والاتكالية، والحاجة إلى دعم الآخرين. أيضا أسفرت النتائج أن الأنماط الشديدة من الإيذاء ترتبط بالدرجة العالية من الاضطرابات النفسية.
وقامت دراسة ريتشى ودكسون  (Ritchey, K. and Dixon, D. 1992)  بتقييم آثار الإيذاء المحارمي باستخدام MMPI تكونت العينة من (81) امرأة تبحثن عن الإرشاد بخصوص موضوعات ترتبط بالعلاقات المحارمية في الطفولة. وتم اختيار عينة أخرى من نساء لم يتعرضن للإيذاء الجنسي وعددهن (90) امرأة. وكن يطلبن الإرشاد، أسفرت النتائج عن أن مجموعة النساء اللاتي تعرضن للإيذاء الجنسي المحارمي تميزن بالغضب والاضطراب والتشويش والارتباك. وأظهرت النساء اللاتي تعرضن للإيذاء زيادة ارتفاع في الاضطرابات النفسية بالمقارنة باللاتي لم يتعرضن للإيذاء المحارمي. واقترحت الدراسة أن ضحايا الإيذاء المحارمي يحتجن إلى طرق علاجية مختلفة.
وفي دراسة فوكس وجلبرت  (Fox, K. and Gilbert, B. 1994 ) تم تطبيق "استبيانات" على 253 فتاة جامعية لتقييم الاٍيذاءالبدني  في الطفولة والعلاقات المحارمية وحلل مستوى الاكتئاب، وتقدير الذات، والإيذاء البدني، والاعتداء الجنسي، و الإجبار الجنسي. ووجد أن هناك علاقة بين عدد الخبرات الصادمة في الطفولة، والمخرجات والنتائج المترتبة بعد ذلك في مرحلة البلوغ.
وخلال دراسة جرين وآخرين  (Green, A. et al. 1995) تم دراسة (4) حالات من النساء كان لديهن خبرة إيذاء محارمي في الطفولة، وكان لديهن أعراض اضطراب وضغط ما بعد الصدمة (اكتئاب – اضطراب شخصية) بعد علمهن بأن بناتهن حدث لهن إيذاء جنسي. حيث اٍن إيذاء أطفالهن أحيا ثانية ما قد حدث للأمهات في الطفولة.
وفي دراسة هيرنانيدس (Hernandez, J. 1995 ) بحثت العلاقة بين اضطرابات الأكل ، وتاريخ الإيذاء البدني ، والإيذاء المحارمي ،  والإيذاء الجنسي عبر العائلة، وتكونت العينة من 6224 مراهقا وأسفرت النتائج عن أن اضطرابات الأكل ترتبط بالأنواع الثلاثة من الإيذاء.
وهدفت دراسة وندرليتش وآخرين (Wonderlich, S. et al. 1996 ) إلى بحث العلاقة بين الإيذاء المحارمي والشراهة في الطعام، ووجد أن الفتيات ضحايا الإيذاء يشربن الخمر بلا قيود في حفلات السمر، ولديهن عدم تحكم في تناول الطعام، وتبين أيضا أن لديهن استياء وعدم رضا عن الجسم.
وكشفت دراسة أيمي وبترسونand Peterson, C. 1996 ) Amy ,L. ) أن ضحايا الإيذاء المحارمي لديهن اكتئاب ، وقلق ، وتقدير ذات منخفض ، ومشاعر من العزلة ، ومشكلات جنسية.
وفي دراسة مين وآخرين ( Main, M. et al. 1996  ) تمت  مقارنة (70) طفلة أعمارهن 3-5 سنوات تعرضن للإيذاء الجنسي و(42) طفلة لم يتعرضن للإيذاء. وجد أن البنات اللاتي تعرضن للإيذاء الجنسي أظهرن سلوكيات جنسية أكثر وسلوكا مشكلا داخليا أكثر من الأخريات. أيضا البنات اللاتي تعرضن للإيذاء خلال فرد من الأسرة أظهرت دلائل وأعراضا أكثر من الفتيات اللاتي تم إيذاؤهن بواسطة فرد ليس من الأسرة.
وقامت دراسة سكوت ودي  (Scott, R. and Day, H. 1996 ) على 32 فتاة بالغة، لديهن خبرة إيذاء جنسي في الطفولة، وقد أجبن على مقياس للغضب، وآخر للإيذاء المحارمي في الطفولة، وأوضحت النتائج أن الفتيات لديهن  مستويات عالية  من الغضب  .
وفي دراسة الكسندر  وآخرين ( Alexander, P. et al. 1998 ) تم عقد مقابلات مع 92 فتاة تعرضن للإيذاء المحارمي وكشفت النتائج أن الإيذاء المحارمي الشديد يرتبط بأعراض اضطراب ما بعد الصدمة وكذلك يرتبط بالاكتئاب.
وكانت دراسة كريكلويتش وبيوترويسكي (Kreklewetz, C. and Piotrowski, C. 1998 ) على عينة مكونة من (16) أما لديهن تجربة إيذاء محارمي، ولهن بنات أعمارهن 9-14 سنة. وتبين من النتائج أن الأمهات وصفن أنفسهن بأنهن أمهات حاميات جدا وبإفراط. وأنهن يردن أن تختلف الوالدية، وأن تكون أفضل عما كانت الأمومة والأبوة بالنسبة لهن . واتضح كذلك أن العديد من اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي يكافحن ويجاهدن ليكن أمهات مثاليات، ويتضمن ذلك سلوكيات مليئة بالحماية.
وأظهرت دراسة رودد وهرزبرجر ( Rudd, J. and Herzberger, S. 1999 ) أن الإيذاء المحارمي بين الأخ والأخت مساوٍ في الخطورة للإيذاء المحارمي بين الأب والابنة.
وأجريت دراسة فوث وتوتتي ( Voth, P. and Tutty, L. 1999) على فتيات تعرضن للإيذاء المحارمي، وأسفرت النتائج عن أن الفتيات لديهن نقص في العاطفة نحو أمهاتهن ولديهن تعقيدات في التمييز والتكامل لوجهة النظر السالبة للذات.
وتمت دراسة تلبوت وآخرين  (Talbot, N. et al. 2000 ) على 74 أنثى، كن من المرضى السيكياتريين اللاتي يتلقين العلاج النفسي داخل المستشفى، وكان لديهن تاريخ إيذاء جنسي في الطفولة، وقد أسفرت النتائج عن أن هناك ارتباطا بين خصائص الشخصية وخصائص الإيذاء الجنسي في الطفولة، فالنساء اللاتي تم إيذاؤهن بواسطة الأب كن أكثر انطوائية وأقل انفتاحا للخبرة والتجربة، وذلك بالمقارنة بالأخريات اللائي تم إيذاؤهن بواسطة الآخرين.
وهدفت دراسة  كيللي وآخرين ( Kelly, R. et al. 2002 ) إلى تبين التأثير طويل المدى للإيذاء المحارمي بين الأم و الابن، وكذلك تبين تأثير الإيذاء الجنسي على الوظيفة النفس- اجتماعية لدى الذكر. وتكونت العينة من 67 رجلا، كانوا يأتون اٍلي العيادة النفسية طلبا للمساعدة النفسية وكان لديهم تاريخ إيذاء جنسي. كشفت النتائج أن 17 رجلا كان لديهم إيذاء محارمي مع الأم، وقد ظهر لديهم أعراض صادمة أكبر من باقي أفراد العينة. وأكدت الدراسة أن الإيذاء المحارمي بين الأم و الابن يؤدي إلى العديد من مشكلات التكيف النفسي الاجتماعي لدى الرجل.
وأجريت دراسة سير وآخرين (  Cyr, M. et al. 2002 ) على 72 فتاة تعرضن للإيذاء المحارمي وكانت أعمارهن بين 5-16 سنة وتم تقسيمهن إلى 3 مجموعات: (إيذاء من الأخ – إيذاء من الأب – إيذاء من زوج الأم)، وذلك بهدف المقارنة وتحديد الخصائص المختلفة للإيذاء والبيئية الأسرية والضغوط النفسية الاجتماعية. وقد أجابت العينة على مقياس ضغوط الصدمة، وأجابت الأمهات عن قائمة سلوك الطفل، وأخذ منهن كذلك تقارير ذاتية عن خصائص الأسرة. وجمعت معلومات حول طبيعة وشدة الإيذاء من المسئولين في مصلحة تقدم خدمات لحماية الطفل. وأسفرت النتائج عن أن الإيذاء بين الإخوة وما يرتبط به من ضغوط نفسية لا يختلف ولا يقل خطورة عن الإيذاء المحارمي بين الأب والابنة.
وكانت دراسة أحمد المجدوب: 2003 حول جريمة زني المحارم في مصر، من منظور علم الاجتماع، كانت عينة الدراسة 200 حالة وقعن في هذه الجريمة، وأسفرت نتائج الدراسة عن أن الضحايا كن إناثا متزوجات وغير متزوجات، وأرامل، ومطلقات، وكان الجناة الذكور أغلبهم من غير المتزوجين، وأشارت الدراسة إلى أن مرتكبي زني المحارم يعيشون في مساكن ضيقة، وأنهم من ذوي التعليم المتوسط ويميلون إلى عدم التدين.
وتوصلت دراسة  سعاد عبد الله البشر: 2005 إلى وجود ارتباط موجب بين التعرض للإساءة في الطفولة، وكل من: القلق والاكتئاب واضطراب الشخصية الحدية، كما كان التعرض للإساءة في الطفولة (جسدية – جنسية – انفعالية – إهمال – حرمان) منبئا لحدوث مشكلات نفسية في الرشد كالقلق والاكتئاب واضطراب الشخصية.
وفي دراسة كافرو وكافرو2005 Caffaro, J and Caffaro, A. تكونت العينة من 49 أنثي ، 24 ذكرا ، لديهم تجربة اٍيذاء محارمي ( بين الاٍخوة) ، وتراوحت أعمارهم  بين 18-54 سنة ، أوضحت النتائج أن أفراد العينة عانوا من  مشكلات  انفعالية وسلوكية وتأثرت علاقاتهم مع الآخرين ، ولم يكن لديهم رغبة في الزواج .
وكانت دراسة سلبس Celbis,O. et al. 2006 علي حالة  واحدة ،ضحية  اٍيذاء محارمي ،عمرها 17 سنة ، تم اغتصابها عندما كانت في التاسعة من عمرها ،علي نحو متكرر من أخيها الأكبر ، عمره 16 سنة وذلك لمدة عامين وهددها  بالقتل  اٍذا أباحت بشيء ،  ثم ترك  أخوها المنزل  ، وبدأ الأب  في اغتصاب الحالة  عندما كان عمرها 13 سنة، ثم حملت وعمرها 15 سنة . أخذ الأب الحالة الي الطبيب لاٍجهاضها، واستمر الأب في اٍيذائها  بعد الاٍجهاض. الحالة لم تعرف كيف تحمي نفسها، والأم تشعر بالموقف ولم تحميها. ثم تركت الحالة المنزل كي تتزوج رجلا تعرفه. تم تقييم الحالة نفسيا بواسطة طبيب نفسي، وتبين أن الأب مدمن للمخدرات، والأخ لديه اضطراب في الشخصية معاد للمجتمع. وأوضحت الدراسة أن التعرض للاٍيذاء في الطفولة يؤدي اٍلي اضطرابات نفسية مختلفة: مثل: الهستيريا التحولية، واضطراب ما بعد الصدمة، واضطراب الشخصية الحدية. وظهر أن الفتيات اللاتي تعرضن للاٍيذاءالمحارمي يكون لديهن تقدير ذات منخفض تجاه وضعهم الدراسي، ويحدث تحصيل دراسي منخفض،  وفشل في العمل وتظهر المشكلات الزواجية . 
تعقيب على الدراسات السابقة
أجمعت معظم الدراسات السابقة على أن التعرض للإيذاء المحارمي في الطفولة، له تأثيرات خطيرة على الشخصية، ويؤدي إلى العديد من الاضطرابات النفسية في المراحل التالية من حياة الطفل. مثال: الشعور بالذنب Lindberg,1985- German,1990، اضطرابات النوم Lindberg,1985، الضلالات العقلية والجنسية (Beck and Folk,1987  ،  العدوان German,1990 عدم الرضا عن الذات      German , 1990، الاضطرابات السيكوسوماتية Matthews ,1991 ، مفهوم الذات المنخفض  Cole ,1992 القلق  Kinzl,1992 ، عدم الثقة بالآخرين وعدم الاٍحساس بالأمن Cole,1992 اضطرابات الأكل Hernandez,1995-Wonderlich,1996 تقدير الذات المنخفض Amy,1996،الاكتئاب Fox,1994,Green,1995,Alexander,1998   - مشكلات  في التكيف النفسي  Kelly,R.2002 – مشكلات انفعالية  وسلوكية Caffaro,J.,2005  .
	بالرغم من وفرة الدراسات الأجنبية التي تناولت الإيذاء المحارمي إلا أن الدراسات العربية التي تناولت الإيذاء المحارمي – على وجه الخصوص – تعد قليلة، ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى العديد من الدراسات العربية.
منهج الدراسة:
	اعتمدت الدراسة على المنهج الكلنيكي ( الدراسة العميقة للحالة الفردية) 
عينة الدراسة:
	فتاة تعرضت للإيذاء المحارمي، وهى طفلة فى سن التاسعة.
أدوات الدراسة:
	تم استخدام الأدوات التالية:
	المقابلة الشخصية .	إعداد : صلاح مخيمر.
	المقابلات الحرة الطليقة.
	استمارة جمع معلومات حول خبرة الإيذاء المحارمي      إعداد الباحثة.
	اختبار مفهوم الذات للكبار .	إعداد : محمد عماد الدين اسماعيل.
	مقياس تقدير الذات.	إعداد : حسين الدرينى ومحمد أحمد سلامة.
	اختيار صورة الجسم.	إعداد : زينب محمود شقير.
	اختبار التوكيدية للبيئة المصرية.	إعداد : سامية القطان.
	مقياس الاتزان الانفعالي 1، 2.  	إعداد : سامية القطان.
	مقياس الشعور بالوحدة.	     	إعداد  :عبد الرقيب البحيري.

10 - مقياس الشعور بالذنب .            اٍعداد  : آمال عبد السميع باظة .
11-اختبار ساكس لتكملة الجملة.      	إعداد : أحمد عبد العزيز سلامة.
12-اختبار تفهم الموضوع.
الحالة (م)
بيانات عن الحالة والوصف:
العمر		: 22 سنة.
الحالة الاجتماعية	: غير متزوجة، مخطوبة لطبيب.
مستوى التعليم	: تعليم جامعي.
الحالة	: بيضاء البشرة، وجهها جميل ومستدير، ممشوقة القوام وتعتني بمظهرها، تبدو هادئة، رقيقة المشاعر، حساسة.
أبدت الحالة تعاونا شديدا، عند إجراء الدراسة.
أولا: استجابات الحالة على استمارة المقابلة الشخصية والمقابلات الحرة الطليقة واستمارة جمع المعلومات
الوالدان على قيد الحياة: الأب عمره 50 سنة، ويتمتع بصحة جيدة ويعمل موجها للرياضيات بالتربية والتعليم، ويعاني من مرض السكر، وتتسم شخصيته بالطيبة، والعناد، والتسلط، ومن عاداته: قراءة القرآن في الفجر، تناول الشاي بعد الأكل، مشاهدة مباريات كرة القدم. والأم عمرها 50 سنة، تتمتع بصحة جيدة، وتعمل موجهة لغة إنجليزية، وتعاني من القولون العصبي، وتتسم شخصيتها بالتساهل، والطيبة والعناد، ومن عاداتها تربية الطيور، و إعداد الطعام لليوم التالي. الحالة ( م) هي الابنة الثانية وتسبقها "أخت كبرى" عمرها 24 سنة متزوجة، صحتها جيدة، بكالوريوس تربية، لا تعمل، شخصيتها طيبة، متساهلة، متسلطة، متمردة، ومن عاداتها قراءة المجلات. "والحالة" تتمتع بصحة جيدة، ونمط شخصيتها هادئة، منطوية، عاقلة، حازمة، ليست متساهلة، عنيدة في بعض الأحيان، طيبة وهذا رأي الناس فيها، ومن عاداتها: قراءة القرآن، تصفيف شعرها عند الاستيقاظ. ثم "الأخت" التي تلي الحالة، عمرها 18 سنة، صحتها ضعيفة، بكالوريوس تربية نوعية، شخصيتها متسلطة، عنيدة، حازمة، ومن عاداتها قراءة القرآن، والكتب ، ولها "أخ" عمره 16 سنة، يتمتع بصحة جيدة، ثانوية عامة، شخصيته متسلطة، عنيدة، طيبة، ومن عاداته عدم النظام، ولها "أخت" عمرها 9 سنوات، تتمتع بصحة جيدة، ونمط شخصيتها: متساهلة، عنيدة أحيانا.
	تمت تربية "الحالة" بالشدة من جانب الأب والأم، وكان عقاب الأب ماديا، وعقاب الأم معنويا، وتبدي الحالة اعتراضها على هذه الطريقة في التربية، وكان رد فعلها لهذا العقاب أنها تشعر بالوحدة. ولم تشعر بأنها كانت مدللة في الطفولة، لكن حينما تشاهد صورها تشعر بأنها كانت مرفهة.
	وتميل "الحالة" بحبها تجاه الأم، وليس هناك أحد يحظى بتفضيل الأب، وكانت وهي صغيرة تحظى بتفضيل الأم، وحينما كبرت لم يكن بينهما وفاق، وتكون أكثر تفاهما مع الأخ. وكانت تشعر بالسعادة بين أسرتها في بعض اللحظات. توقفت الحالة عن تبليل الفراش في سن الثالثة، ومارست قضم الأظافر حتى سن الحادية عشرة. ذهبت الحالة إلى المدرسة في سن السادسة، وكان رد فعلها "عاديا"، وكان لها أصدقاء وصديقات قلائل، ولم تكن تشعر بميل نحو اقتفاء أثر غيرها أو الزعامة، لكنها كانت تحب أن يكون لها رأي. وأهم مشكلة اعترضتها في أثناء الدراسة هي التعامل مع المدرسين؛ لأنها كانت خجولة.
	وكانت تتمنى في صغرها أن تصبح مدرسة، وبعد أن كبرت كانت تتمنى أن تدخل كلية الفنون الجميلة. الحالة لا تشعر بميل نحو الرجال، وكانت ترغب في التعرف على مجاهل الحياة الجنسية إلى حد ما، ولم يكن لها تجارب جنسية في مرحلة الطفولة والمراهقة. وقد أدركت الفارق بين الجنسين وهي صغيرة. وكان رد فعلها "عاديا"، وفكرتها عن ميلاد الأطفال أنهم يولدون بفتح البطن. وموقفها تجاه الزواج "عادي"، لكنها تتمنى ألا تكرر أخطاء الآخرين "الأسرة" ولديها ميل قوي إلى أن تعيش تجربة حب. وعن فلسفتها فى الحياة : " زمان، ما كنتش عايزة أكون زى كل الناس، الحاجة اللى أعملها أكون متميزة فيها، ودلوقتى أى حاجة أعملها تكون لوجه الله" .
	وعن مبادئها في الحياة: قامت الحالة بوضع مبادئ لنفسها، ثم قامت بتغييرها بعد ذلك من أجل ذاتها حيث تقول: "بدأت أحط في نفسي أني أتعامل مع الناس على قد ما بيعاملوني في الماديات والمشاعر" .
	"حاولت أطور من نفسي في التعامل مع الناس؛ لأني كنت خجولة وأصبحت أكثر ثقة بنفسي، حاولت أغير في شخصيتي". وترى الحالة أن تكوينها البدني "الحمد لله أحسن من غيري"، وتعاني من بعض المتاعب النفسية في بعض الأحيان، وعن شعور الآخرين من حولها حينما تكون متضايقة: "أهلي مش  بيهتموا" "بابا ممكن يقوللى مالك أقوللـه مفيش، ماحبش أحكيله". "قريب كنت زعلانة وماما قالت ليا مالك، الحمد لله بقت بتهتم".
"الخاطب" :
	الحالة تمت خطبتها حينما كانت في الصف الثالث الثانوي، وتبرر سبب ارتباطها بهذا الشخص "كان جاد، كان فيه ناس غيره، بس بحس إنه لعب عيال، مش عواطف حقيقية، اللي خلاني أرتبط بيه وأستجيب له بسرعة، إني محتاجة لحد يكون جنبي، فيه حاجة نقصاني، حد يحبني، يسأل عني، أنا مهمة بالنسبة له، هوه بيدينى ده " .
	وبسؤالها عن الجوانب الإيجابية في الخاطب ترى أنه طيب ويحب الناس، وعن الجوانب السلبية أنه عنيد.
	وتشعر الحالة تجاه الخاطب بالحب والسعادة، وتشعر بالضيق منه "لما أحس إنه فكر في نفسه قبل ما يفكر فيا، لما أحس إنه فضل حاجة عليا أو مفكرش في مشاعري، في موضوع هوه عارف إنه بيضايقني" وتشعر أنه جرحها "لما أحس إنه ظن فيا غلط، ظلمني يعني "لما أحس إنه متجاهل مشاعري تماما".
	وتشير الحالة أن هناك عوامل مشتركة بين الخاطب والأب "إن كل الرجال أنانيين".
واقعة الإيذاء المحارمي
	بدت الحالة حزينة، مرتبكة، متضايقة، مشدودة في أثناء الحديث:
كانت الحالة في الثالثة ابتدائي، 9 سنوات، الجميع كان في حقل " الجد " يأكلون الذرة المشوية، شعرت الحالة بالتعب والحاجة إلى النوم، فعادت إلى منزل الجد هي وأختها، كانت نائمة ومتنبهة قليلا، فوجدت العم 20 سنة فوقها، "أنا صحيت لقيته فوق، كان بهدومه" - لم يكن هناك اتصال جنسي- "لما صحيت مش عارفة حسيت بإيه، لكن لما كبرت – أولى ثانوي – حسيت إن ده مش صح" "لما كبرت فهمت إن مخه فيه حاجة غلط، أخلاقه فيها غلط، كان معروف عنه إنه كده، بينتهز الفرصة فيعمل أي حاجة، هما بيقولوا عيان" "كنت خايفة أصحى وهوه يعرف إني حسيت بيه، حاولت أحسسه إني صحيت، فكنت باتقلب، فيحس إني هصحى، فيبعد". ولم يتكرر مع الحالة هذا الأمر، وأخبرت الحالة أختها الكبرى بما حدث ولم تقل للأم ؛ لأنها لم تكن قريبة منها. وتروي الحالة واقعة أخرى حدثت لأختها الكبرى "بابا وماما كانوا نايمين وأختي الكبيرة كانت صاحية، كانت في رابعة ابتدائي، أختي زعقت، مش عارفة حصل إيه، هوه اتبهدل في الموضوع ده" 
	وتقول الحالة: اٍن العم الآن متزوج ولديه أبناء ، وهو عضو هيئة تدريس في إحدى الكليات. وتشير الحالة إلى مشاعرها تجاهه:
	"ماحبش أتجاوب معاه في الكلام خالص" وتعلل السبب الذي جعل العم يفعل ذلك معها. "قلة أخلاق، فرصة وجاتله، قلة رقابة" وقد أخبرت الحالة خطيبها بما حدث "حكيتله لكن مش بالتفاصيل، معرفش أقوله، ماحبش أقوله، وماقدرش  أقوله ، أتكسف ، هوه اتضايق من عمي وقاللي هو اللي غلطان وما تحطيش في نفسك". وتضيف الحالة أن هذه الواقعة أثرت عليها كثيرا وكان لديها شك في فقدها بكارتها. وبسؤال الحالة عن الوقت الذي تتذكر فيه هذا الأمر وما هو رد فعلها "ممكن موقف يفكرني، ساعات نفسيتي بتبقى تعبانة، وفترات لأه، أزعل وأتضايق وساعات تعدي" "ما بفكرش في الموضوع ده، هو اللي بيجي لوحده ممكن موقف يفكرني بيه أقوم أفتكره، مشهد في تلفزيون، قصة في جرنال".وعن الطريقة التي تعاملت بها من هذه المشكلة أجابت الحالة: "في أولى كلية كانت نفسيتي تعبانة جدا، وحسيت إني لازم أتعامل لوحدي مع المشكلة، بدأت أتكيف، موضوع مش هينغص عليا حياتي، مش عايزة أألب في اللي فات". "أنا مش عايزة أفتكر الموضوع ده، أنا عايزة أنسى الجانب السيء، أنا داخلة على جواز، بحاول أحط انطباع أحسن، وأقول إن دي صورة خطأ واللي هيحصل مش كده".
نتائج الدراسة
	قامت الباحثة بتطبيق أدوات سيكومترية وأدوات كلينيكية وفيما، يلي عرض النتائج:-
أولا: نتائج المقابلة الشخصية والمقابلات الحرة الطليقة واستمارة جمع المعلومات:
تتجنب الحالة الأب لأنه أناني، يفكر في نفسه أكثر من أولاده. وهو لا يحافظ على مشاعر أي أحد، ولا يقدر تفكير أي شخص منهم، وحينما تحتاج إلى أي شيء منه تطلبه عن طريق الأم، وكانت في الماضي تخافه، والآن لم تعد تخافه ، والأب له مميزات كثيرة - رغم شدته  -أهمها أنه متسامح.
	الأم تهتم بالأخ لأنه وحيد.
	"الحالة" كانت تشعر في الماضي بأن الأم ليست قريبة منها. أما الآن فقد تغيرت الأم وتغيرت الحالة أيضا "كنت أقول دي مش أمي" "وأنا في الكلية كانت ماما تبيني دايما غلط، كانت مدمرة نفسيتي" وتعلل الحالة ذلك بأن الأبوين لم يكونا مستقرين.
	لا تشعر "الحالة" بالوفاق وإخلاص الإخوة مع أختها الكبرى أو الأخت التي تليها. وتعلل ذلك "ماتربناش نحب بعض".
	ترى أن كل فرد في الأسرة لديه مشكلة نفسية.
	العلاقة سطحية مع أفراد الأسرة "ما ينفعش أنا أدي وهما ما يدوش".
	تشعر "الحالة" مع الأخ بالراحة.
	لا تجد "الحالة" الإخلاص من أصدقائها وصديقاتها وترى أن المصلحة هي التي تحكم الصداقة.
	لا تعطي "الحالة" الأمان لأحد "الناس أثبتوا إنهم ما يستهلوش الثقة، كل واحد له حدود، لكن ثقة متناهية لأه " .
	ترى "الحالة" أن الرجال أنانيون، ويعتبرون أنفسهم أذكى من النساء.
	ترى "الحالة" أن المرأة ليست مخلوقة ضعيفة لأنها كثيرا ما تكون أقوى من الرجل. وتتحمل المسئولية أكثر من الرجل.
	تشير "الحالة" إلى فقدها الثقة بنفسها في الماضي. "زمان في المراهقة، هما كانوا فاقدني الثقة بنفسي، بحس إني لا شيء بالنسبة لهم، ماحدش شايفني، ولا حاسس بيا، حاليا لأه" "إذا كنت بحس إني كنت لا شيء بالنسبة لهم، ربنا موجود بحس إن ربنا راضي عني". وتعلل الحالة أنها الآن أصبحت أكثر ثقة بنفسها بسبب النضج والقرب من الله. "في الثانوية كانوا مش مريحيني، مشاكل متواصلة في البيت، التفكك اللي احنا فيه، ماما عصبية، في الكلية دعيت إن يكون ليا حد يحبني، لما قربت من ربنا حسيت إن الحياة لها معنى، زمان كنت أقول أنا عايشة ليه، عايشة لمين؟؟ ".
	كانت تشعر في يوم من الأيام أنها تائهة ووحيدة.
	تتكيف مع الظروف حينما لا تكون في صفها.
	تبغي دائما أن تكون ناجحة.
	تتحمل المسئولية وتعترف بالخطأ.
	تشعر بالسعادة عندما يؤيدها وينصرها الله.
	قليلون الذين يعملون من أجلها، ولو عمل الناس من أجلها، لعملت لهم كل ما يسعدهم.
	تشعر بالخوف حينما تتذكر واقعة "الإيذاء المحارمي" "خوف من الجنس".
	ترى الحالة أن الرقابة مطلوبة من جانب الكبار تجاه الأبناء والبنات والشباب حينما يتواجدون في مكان واحد.
	تشير الحالة إلى أهمية قرب الأم من ابنتها في فترة المراهقة.
ثانيا: نتائج الاختبارات السيكومترية:
1- درجات "الحالة" على اختبار مفهوم الذات للكبار.
	الدرجة المعيارية على مقياس التباعد : 126  درجة وهذا يعني نوعا من سوء التكيف الاجتماعي لدى الحالة.
	الدرجة المعيارية على مقياس تقبل الذات : 83 درجة وهذا يعني تقبل الحالة لذاتها ورضاها عن نفسها.
	الدرجة المعيارية على مقياس تقبل الآخرين  :119 درجة وهي تعبر عن عدم تقبل الحالة للمجتمع الذي تعيش فيه، حيث أفراده لا يرقون إلى المثالية ؛ ولذا لا تستطيع التكيف معهم.

2- درجة "الحالة" على مقياس تقدير الذات حصلت الحالة على 81 درجة، وهي تعني تقدير ذات فوق المتوسط "معتدل".
3- درجة "الحالة" على مقياس صورة الجسم حصلت الحالة على صفر ، والدرجة تعني الرضا التام عن صورة الجسم.
4- درجة "الحالة" على اختبار التوكيدية حصلت الحالة على 49 درجة وهي تعني توكيدية متوسطة.
5- درجات "الحالة" على مقياس الاتزان الانفعالي 1، 2 حصلت الحالة في بعد التردد على صفر ، وفي بعد الاندفاعية على صفر. وفي بعد التروي على 20 درجة وهذا يعني أن الخاصية الغالبة لشخصية الحالة هي التروي.
6- درجة "الحالة" على مقياس الشعور بالوحدة حصلت الحالة على 38 درجة ، وهي تعني شعور فوق المتوسط بالوحدة.
7- درجة "الحالة" على مقياس الشعور بالذنب، حصلت الحالة على 11 درجة وهي تعني شعورا بالذنب منخفضا جدا.
ثالثا: نتائج الاختبارات الإسقاطية:
استجابات "الحالة" على اختبار ساكس لتكملة الجمل:-
	اتجاه "الحالة" نحو الأسرة: أن الأسرة مفككة.
	اتجاه "الحالة" نحو الأبوين: قليلا ما يتفقان.
	اتجاه "الحالة" نحو الأب: طيب، لكنه يفكر في نفسه، وتتمنى أن يناقشهم في أموره وأمورهم، وتتمنى أن يغير أسلوب معاملته مع أفراد الأسرة.
	اتجاه "الحالة" نحو الأم: ترى الحالة أن الأم تحملت الكثير من أجلهم، هي والأم أحيانا أصدقاء وأحيانا لا، تحب الأم لكنها لا تثق بها ثقة مطلقة، ينبغي على الأم أن تحب أبناءها.
	اتجاه "الحالة" نحو العلاقات الجنسية: ترى الحالة أن الحياة الزوجية بها الحلو والمر ، ولا تخلو من المشكلات.

	اتجاه "الحالة" نحو العلاقات بين الأشخاص: ترى أن الصديق الحق نادر، وتفضل العمل مع مَنْ يقدر الوقت والعمل، وترى أن مَنْ يشتغلون معها يتهربون من المسئولية، ومن هم أعلى قد يستغلون سلطتهم.
	الجوانب الرئيسة في شخصية المفحوصة:-

	المخاوف: تخاف من الظلم، الغربة في وسط الناس، المخاوف تضطرها إلى أن تواجه بدلا من الهرب.
	مشاعر الإثم: ترى الحالة أن ثقتها في كل من حولها كان أكبر غلطة.
	القدرات: لديها القدرة على العمل في عدة مجالات.
	الأهداف: نيل رضا الله، وفعل كل ما يرضي الله.
	الماضي: لديها رضا عن الماضي، ولو عاد الماضي ما غيرت فيه شيئا.
	المستقبل: مشرق، تتطلع إلى فعل كل ما يرضى الله، ولن تتوقف عن عمل مفيد كانت تفعله وهي شابة مادامت قادرة على العطاء.

2- استجابات الحالة على اختيار تفهم الموضوع:-
قدمت الباحثة للحالة الثلاثين لوحة وطلبت منها اختيار اللوحات التي ستكتب عنها، فاختارت "الحالة" عشرين لوحة وكتبت عنهم قصصا بهذا الترتيب الآتي:
لوحة   14 -8GF – 18GF – 1 – 2 – 13MF – 17GF – 10 – 7GF – 
-3GF – 12BG – 20 – 15 – 9GF – 11 – 6GF – 12F- 5- 4 –
اللوحة البيضاء .

ملحوظة:
	ذكرت الحالة أن اللوحة (2) أسعدتها "حسيت إن فيها مشكلة وأنا بكتب، بس هتكون نهايتها كويسة" ، واللوحة (13MF) ضايقتها وذكرتها بموضوع الإيذاء المحارمي. "حيث اٍن المشهد هيضطرني أكتب حاجة ماحبش أكتبها منظر مش محترم، أنا مش عايزة أكتب حاجة زي كده".
النقاط الأساسية في تفسير قصص اختيار تفهم الموضوع
تميزت قصص الحالة بالحزن والألم اللوحة 3GF – 10
	"الحالة" ترى نفسها جميلة حسناء فاتنة 12F – 11، ذات حسب ونسب 11، محبة للعلم 2، لها قلب رقيق، تحب كل الناس، وتثق بكل الناس 9GF.
	"الحالة" شخصية قوية لا تنهار، تتحدى الصعاب 8GF ولديها إصرار، مدبرة، مجتهدة، مثابرة، تكسب من كدها تبدأ من الصفر 2 – 8GF – 18GF.
	"الحالة" فتاة رقيقة حنونة، لكن لها رأس من فولاز، لا تقبل سوى رأيها (رضا وعدم رضا عن الذات) 7GF.
	هي امرأة رائعة الجمال، فاتنة، عيناها خضراوان، ذات نظرة ساحرة، يرغبها أي رجل، لكنها مطلقة، لا تنجب، لعوب، (حب ورفض للذات) (عدوان تجاه الذات). 13MF.
	لديها أحاسيس عظمة، وتود أن تعيش في عالم آخر، وتقضي وقتها مع العظماء 17GF.
	لديها رغبة في أن تكون ذكرا لتحظى باهتمام الأسرة 14.
	لديها أحزان وأسى بسبب واقعة الإيذاء المحارمي في الطفولة من قبل العم، فلقد أصبحت ممزقة 1.
	الأبوان في شجار دائم وعدم اتفاق 1.
	تعيش الحالة حياة مظلمة، حياة بلا هدف، بلا هوية بفقدها الحب واهتمام وعطف أبويها، وهي تنتظر هذا الحب لكن دون جدوى، و لديها إصرار وتحدٍ في أن يكون لها ذات، وألا تتوقف الحياة، ولها رغبة في أن تدخل الضوء إلى حياتها المظلمة 14-8GF.
	تعيش الحالة في بعد وعزلة داخل أسرتها، ولا تستطيع الاعتراض فهي فاقدة النطق خرساء. 1-15.
	لديها تناقض وجداني وسادية تجاه الأسرة (يتعبونك بعض الوقت، تتعبينهم كل الوقت، ولكن تحبينهم ويحبونك) 7GF.
	عدوان تجاه الأسرة (الدنيا تأخذهم واحد تلو الآخر، ويصبح من كانوا أقرب الناس منك أبعدهم عنك) 7GF.
	عدوان تجاه الأبوين 8GF.
	عدوان تجاه الأب فالأب ميت 18GF – 4 – 6GF.
	عدوان تجاه الأخ 14.
	عدوان تجاه الأم، فالأم ميتة، وهناك تجاهل واستهانة بكلامها 10 –15 – 1 17GF – 12F.
	تناقض وجداني تجاه الأب حيث تنقاد لأوامره 1، ولديها رغبة في الانخلاع منه 18GF.
	صورة الأب: شرير، تاجر مخدرات، لكنه يحبها ويحنو عليها وهي تحبه أيضا (تناقض وجداني – عدوان تجاه الأب).
	الابنة تموت محترقة والأب يقف مكتوف اليدين 15.
	الحالة في حاجة إلى حب واهتمام وحنان الأم، وكانت تتمنى أن تهرع إليها الأم حين تحتاجها10 – 18GF – 5.
	الأم تهمل ابنتها وتعاملها على أنها قطعة أثاث ولا تراعي مشاعرها 5.
	العلاقة مع الأم سيئة، فهي تصرخ في وجه ابنتها دائما 1.
	الابنة ينقصها الكثير بفقدها مشاعر الدفء من الأم والأم لا تعلم ذلك 5.
	الأم قاسية مستبدة برأيها، تفضل المال على الأبناء 10.
	توجه الحالة اللوم للأم وتلقي عليها الذنب 12F فهي المسئولة عن التمزق الذي تعيش فيه لأنها لم تكن قريبة منها 1 .
	الأم تتخلى عن مسئوليتها، وتلقيها على الابن وهي بذلك سرقت منها طفولتها وسلبتها أحلى أيامها 20.
	الأم قاتلة لابنتها بإهمالها لها ورغم ذلك هي قاتلة حانية (تناقض وجداني تجاه الأم) 18GF.
	الأم قدوة سيئة فهي تزرع في ابنتها الجميلة، الغرور، والأنانية 12F.
	الحالة جعلت الأم تدرك أنها أخطأت في حقها 5.
	الأم تعاني من أجل تربية ابنتها والابنة ترد الجميل للأم التي تحملت المشاق من أجلها6GF.
	ترى الحالة أن الرجل شرير، قاس ، أناني 2  - 8GF وهو فارس همام يفخر بنفسه، شاب مفتول العضلات 2-11. وهو شاب مستهتر، جذاب، رقيق، مخادع، يوقع الفتاة في شباكه 18GF وهو شاب وسيم، قوي البنية، يسير في زهو، خائن لامرأته 4 . وهي تحاول إصلاحه وتتحمله 4.
	الحالة تريد أن تشعر بأنها مرغوبة وأنها صعبة المنال والرجل يتحدى الجميع من أجل أن يتزوجها ويعرض نفسه للمخاطر والصعاب كي يفوز بها 13MF -11 .
	الحالة توقع الرجل في شباكها 13MF وتتعالى على الحبيب وعندما يتركها تهرول مسرعة إليه 17GF والرجل أقل منها وهي أفضل منه 2.
	تعيش الحالة وهماً تصدقه، أن الرجل يحبها حبا عنيفا ويخشى أن ترفضه؛ لذا لا يبوح لها بحبه 17GF.
	الحبيب يفضل على الحالة امرأة أخرى وهذا يصدمها 17GF.
	الرجل يخسر معها، كل شيء ويفقد كل شيء ولا يهنأ معها ويعيش في شكوك تحول بينه وبين السعادة (عدوان تجاه الرجل) 13MF.
	قسوة وعنف في معاملة الرجل وتتلذذ بذلك 13MF.
	تتحالف مع امرأة أخرى قوية؛ كي تدمر الرجل الذي خانها وتنتقم منه 4.
	الحالة لديها كراهية ورفض للذات (أنا مثل البحر، أحب أبنائي، لكن سوف أغرقهم بقسوتي، أضعت زوجي بصلابتي، وأنهكت أمي بحدتي، الآن قد علمت لماذا يبعد الكل عني، رغم أنهم يحبوني) 7GF. وهناك عقوبة للذات، وعدوان تجاه الذات (الابنة تستحق القتل من الأم لأنها فقدت كل شيء ) 18GF. ولديها تحقير ومهانة للذات فهي ليست عظيمة 17GF وهناك لوم للذات ومشاعر ذنب وأحاسيس ندم (وهي مخطئة) 12F – 16.
	الحالة لديها رفض وكراهية للزواج 20، ولا تفكر في الرجل، فهي تفضل الاستمرار في الدراسة وهذا يجعلها تفتخر وتعتز بذاتها 2.
	تتوقع الفشل في الزواج حيث تطلق من زوجها، ولكن هناك رغبة وأمل في أن تعيش بمنزل صغير وجميل وأن تكون أما حنونة لأبنائها، بارة بأمها، وتتمنى أن يعود الزوج لتكون له طائعة 7GF – 8GF.
	الزواج رحلة مليئة بالكفاح والعيش في هناء، لكنها تنتهي بموت الزوج ويتركها وحيدة بلا ونيس لا تعرف للسعادة طعما 3GF.
	الحالة ليس لديها ثقة في الصديقة فهي ماكرة، غير وفية، مستغلة وتستولي على حبيبها 9GF.
	الحالة بعد تخرجها من الجامعة يمكن لها أن تبدأ حياة جديدة 1 وأن تصبح شخصا آخر، ويكون لها هدف في الحياة وتخرج من الظلام 12BG.
رابعا: الأحلام:
	تروي الحالة هذا الحلم المتكرر في فترة المراهقة  :
حلم (1)
	زمان كنت بحلم حد بيجري ورايا، وأنا تقيلة، رجلي تقيلة، مع إني مفيش حاجة مسكاني، وأنا سريعة في الحقيقة "أنا ببقى في رعب إنه هيمسكني" شخص ساعات كبير وساعات صغير "كنت ببقى مستنية إنه يمسكني" "متوقعة اٍنه هيمسكني" "أنا مستخبيه بس عارفة إنه كده كده هيمسكني" "لو مسكني ببقى خايفة وبصوت، وبصحى خايفة ومتضايقة". ويذكرها هذا الحلم بموقف الإيذاء المحارمي في الصغر، وفي الوقت الحالي لا ترى هذا الحلم إلا حينما تكون متوترة نفسيا أو في فترة الامتحانات.
تفسير الحلم:
	الحلم يعكس رغبة ، ورهبة في آن واحد، فالرغبة في تكرار ما حدث مع العم (مستنية) (كده كده هيمسكنى) أما الرهبة والخوف فهو من حدوث ذلك الأمر مرة أخرى ومن هنا كان الصياح والضيق.
حلم (2):
	"ببقى سعيدة لما أصحى من النوم، ويكون معايا طفلة بنتي، بحس إنها بنتي ومسكاها وبلعب بيها، ببقى مبسوطة طول النهار".
تفسير الحلم:
	الأمومة تشعرها بالسعادة (رغبة في أن تكون أما)، لكن الأم ليست أما ناضجة، بل طفلة تلعب بدميتها في سعادة (لم تعش طفولة سعيدة).
خلاصة النتائج (التفسير والمناقشة)
	بعد العرض التفصيلي لنتائج الأدوات السيكومترية والكلينيكية، يمكن إيجاز أهم النتائج التي تتعلق بديناميات شخصية الحالة، وكذلك الآثار النفسية المترتبة على شخصيتها، نتيجة تعرضها لخبرة الإيذاء المحارمي في الطفولة على الوجه التالي:
أولا: أهم الخصائص المميزة لشخصية الحالة (م) التي تعرضت للإيذاء المحارمي في الطفولة:
	من خلال نتائج الأدوات السيكومترية والدراسة الكلينيكية يتضح ما يلي:


1- الشخصية:
الحالة لديها تقدير ذات معتدل، رضا عن صورة الجسم، توكيدية متوسطة، التروي هو الخاصية المميزة لها، شعور بالوحدة فوق المتوسط.
	لديها سوء تكيف اجتماعي ولا تتقبل الآخرين، وترغب في أن تعيش في عالم آخر ،  ويتفق هذا مع ما تبين من دراسة كل من: Newman, 1996 – Mcclendon, 1991- German, 1990 من أن الفتيات اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي في الطفولة لديهن مشاعر من العزلة والاغتراب عن الآخرين.
جـ- الحالة لديها أحاسيس عظمة.
د-  تود أن تكون مرغوبة من أي شخص.
هـ- فاقدة للثقة بنفسها في الماضي، وأصبحت أكثر ثقة في نفسها في الوقت الحالي بسبب قربها من الله.
و- تتعالى على الرجل.
ز- لديها رغبة في أن تكون ذكرا لتحظى باهتمام الأسرة.
2- الذات:
	لديها حب، كره، رفض، نقد، تحقير، عقوبة، لوم، عدوان للذات. ويتفق هذا مع دراسة كل من Voth, 1999 - Russell , 1995 من أن الفتيات اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي في الطفولة يكون لديهن وجهة  نظر سالبة للذات ومع دراسة كل من Russell, 1995 – Clarke, 1993, German, 1990 – Mcclendon, 1991 – Lindberg, 1985 من أن ضحايا الإيذاء المحارمي يكون لديهن شعور بالإثم.
3- الأسرة:
أ - الأسرة مفككة – الأبوان لا يتفقان.
ب- تفتقد حب واهتمام وعطف كلا الأبوين.
جـ- تناقض وجداني تجاه الأسرة.
د- عدوان تجاه الأسرة وبخاصة الأبوين.
4- الأب:
    أ - طيب، شرير، أناني، يفكر في نفسه، لا يحافظ على مشاعر أحد، تخافه.
    ب- تناقض وجداني تجاه الأب.
5- الأم:
أ - قاسية، العلاقة معها سيئة، ليست قريبة منها، لا تثق بها، تهمل الابنة، ولا تراعي مشاعرها، لا تمنحها الحب والعطف والحنان، وهي مسئولة عن التمزق الذي تعيشه الحالة. ويتفق هذا مع دراسة Kinzl, 1992 من أن ضحايا الإيذاء المحارمي لديهن قلة تدعيم من الأم.
ب- تناقض وجداني تجاه الأم. ويتفق هذا مع دراسة Voth, 1999 من أن ضحايا الإيذاء المحارمي لديهن نقص في العاطفة تجاه أمهاتهن.
6- العدوان:
	تجاه الذات والأسرة والأبوين والرجال ويتفق هذا مع دراسة كل من Russell, 1995- German, 1990 أن الفتيات اللاتي تعرضن للإيذاء المحارمي يكن عدوانيات.
ثانيا: الآثار النفسية المترتبة على حدوث الإيذاء المحارمي في الطفولة.
1- تعيش الحالة حياة مظلمة، بلا هدف، بلا هوية، تائهة، وحيدة، حزينة.
	ويتفق هذا مع دراسة كل من:
	Alexander, 1998 – Newman, 1996, Russell, 1995 – Green, 1995 – Mcclendon, 1991 – German, 1990.
	أن الإيذاء المحارمي يرتبط بالاكتئاب. أيضا يتفق مع دراسة كل من Newman, 1996 – Russell, 1995 أن ضحايا الإيذاء المحارمي يكون لديهن مشاعر من العزلة.

2- لديها مخاوف من الظلم.
3- لديها مخاوف من الجنس. ويتفق هذا مع دراسة كل من Newman, 1996 – Russell, 1995 أن ضحايا الإيذاء المحارمي يكون لديهن مشكلات جنسية وتجنب للجنس.
4- رفض وكراهية للزواج وتوقع الفشل فيه.
5- لا تثق في أحد وليس هناك صداقة حقة.
	ويتفق هذا مع دراسة كل من:
Russell, 1995 – Briere and Elliott, 1994- Cole, 1992 – Mcclendon, 1991. والتي اتضح منها أن ضحايا الإيذاء يكون لديهن عدم ثقة في العلاقات.
6- قسوة وعنف في معاملة الرجل وتلذذ بذلك
وبالرغم من كل هذه الآثار السابق ذكرها، فإن الحالة تتمتع بشخصيه قوية لا تنهار، ولديها إصرار وتحدٍ، وستحاول البدء في حياة جديدة مع شخص يحبها, وسيكون لها هدف في حياتها ومستقبل مشرق، وهي تتطلع إلى فعل كل ما يرضي الله.
تعقيب:
الحالة (م) تعرضت للإيذاء المحارمي، ولكن ذلك لم يترك آثارا عميقة على شخصية الفتاة، تصل إلى حد الاضطراب النفسي، حيث تعاملت مع الصدمة، وطورت من شخصيتها، وحاولت استعادة نفسها مرة أخرى، وتجاوز المحنة ولكن الذكرى الأليمة تبقى.
وقد ساعد على ذلك ما يلي:
	تقرب الحالة إلى الله.
	تتمتع  بشخصيه  قوية.
	وجود (الخاطب) في حياتها أعطاها الثقة والحب والأمان والمساندة، والإحساس أنها مهمة بالنسبة له.
	أن الإيذاء  المحارمي لم يحدث إلا مرة واحدة ولم يتكرر.
	الإيذاء المحارمي لم يأخذ صورة شديدة فلم يكن هناك اتصال جنسى.

ويتفق ما سبق مع ما يراه "وولف" من أن تأثير الإساءة على نمو الأطفال يفترض أنه سلبي ومعوق بشكل ثابت، ولكن ذلك ليس صحيحا دائما، فبعض الأطفال الذين تعرضوا للإساءة حققوا ركائز نمائية بغض النظر عن حالتهم. ومن الممكن أن ينجو الذين أسيئت معاملتهم من الأذى، إذا نجحوا في تكوين علاقة إيجابية مع شخص، على الأقل من الأشخاص المهمين في حياتهم ، والذي يستطيع تقديم المساندة والحماية.
(ديفيد. أ. وولف، 2005، ص72، ص73)
وأخيرا: إن كل فتاة خبرت الإيذاء المحارمي يكون لها شخصية فريدة تميزها، ويختلف رد الفعل من فتاة لأخرى، وبالتالي فإن الآثار المترتبة على هذه الخبرة سوف تختلف أيضا.
توصيات:
تقديم الخدمات الإرشادية للأسرة وللأفراد من أجل الحماية والوقاية والتشخيص والعلاج.
	على الأشخاص المحيطين بمن تتعرض للإيذاء المحارمي أن يمنحوها الحب والتدعيم.
	تعليم الطفل أن يقول ما بداخله، ولا يظل صامتا.
	وضع القوانين المناسبة وتفعيلها للحد من هذه المشكلة.
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Abstract :
            The present study aimed at examining the dynamics of a female personality who exposed to incest in childhood. It also aimed at investigating the psychological effects of  the incest .This study depended on the clinical method ( case study ) .The sample was one female aged 22 years ,who exposed to incest at the age of 9. Psychometric and clinical tools were administered. The findings revealed that exposing to the incest in childhood affected negatively the female personality .and each female has a special and unique experience that differs from one female to another and thus the response differs from one female to another. Consequently , the effects of this experience differ .

 

