
عالمات االعتداء الجنسي على  -الناجون والمشاكل الثانويّة 

 الذكور

َمرجعيّة تشخيصية واح ة ت لّكم على ما إن كان أح    قائمة    تجج فال -مميّزة تظهر على جميع الناجين  ليست هناك عالمات  

 ما يتعّرض، أو ق  تعّرض، إلى اعت اٍء جنسي.

بطريقٍة مختلفة. وتكجن عالمات االعت اء الجنسي على الذكجر داخليّة وشخصية يؤثّر االعت اء الجنسي على كّل شخٍص 

 آلخرين.باوتؤثّر على عالقة الرجل مع نفسه و -للغاية 

وهناك وسائل دفاعية نفسية، مثل الكبت واإلنكار، التي تجعل األمر أكثر صعجبةً على الناجين في فهم ما جرى لهم، أو في 

 عتراف به.اال في استيعابه، أو حتى

 ما ق  يُعّ  تكراراً لالعت اء.يٍء فعل شفالضغط عليهم ل يجب عدم دفع الناجين للتحّدث عن تجاربهم.

 ومن المهّم أن نتحّ ث عن تجاربنا األليمة الماضية، أيّاً كانت، في األوان المناسب لنا.

 مشاكل ثانويّة

وإيذاء النفس، إلى جانب وججد مشاكل في مشاعر األلفة هناك أنماط شائعة من السلجكيّات بين الناجين مثل اإلدمان 

 هذه األنماط غير ناتجة تح ي اً عن اعت اء جنسي وق  تظهر ألسباب كثيرة. غير أنّ  ؛العاطفية والعالقات

بحيث يج ون أّن إقامة عالقة ارتباٍط  -ق  يفصل الرجال الذين تعّرضجا إلى اعت اء جنسي بين الجنس والعالقات الحميمة 

 عاطفّي خطرة ج اً عليهم.

وقبل التمكن من اإلقرار بحقيقة وقجع االعت اء الجنسي والب ء بعملية التعافي، ق  يتعيّن على الناجي التعامل مع السلجكيّات 

 الهّ امة وآليّات التكيّف أّوالً.

 ومن بين المشاكل الثانجية التي تظهر على الناجين:

  ّ رات.مسائل حجل تعاطي الكحجل و/أو المخ 
 .اإلدمان الجنسي أو القسري 
 .صراعات أو صعجبات في العالقات 
 .مشاكل في احت ام الغيظ أو الغضب 
  لّص مة.االكتراب التالي ل تشبهسلجكيّات 

 ليست هذه القائمة شاملة بأّي حال. ومثلما ذكرنا أعاله، فاالعت اء الجنسي يؤثّر على كّل شخٍص بطريقٍة مختلفة.

 لقراءة معلومات أكثر

الخرافات والحقائق  صفحة . ويمكنكم االطالع عليها فيمن المفي  تفني  بعض األفكار الخاطئة الشائعة التي يمّر بها الناججن

 .سي على الذكجرحجل االعت اء الجن

المحادثة )بالرسائل(  أو المحادثة عبر الجيب شعرتم باالستع اد للتح ث إلى أحٍ  ما عن تجاربكم فق  ترغبجن في تجربة إن  

 كخطجٍة أولى. النّصية
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