


ولةمنظمة غير ربحية تساعد البالغين من ضحايا إساءات الطف: هـافـوكـا



HAVOCA SURVIVOR SURVEY
عن الناجين هـافوكااستبيان 

قتستبيان حي يتم تحديثه طوال الوا•

جيله تبين النتائج التالية آخر ما تم تس•

حتى موعد تحضير هذا العرض 

توضح هذه النتائج إفادات قام بها •

6964

مشاركا  

• IT IS A LIVE SURVEY

• THE FOLLOWING RESULTS 

SHOW THE LATEST SET OF 

RESULTS AT THE TIME OF 

POSTING. 

6964

QUESTIONNAIRES HAD BEEN 

COMPLETED 



جنس الضحية



كم عمرك اآلن ؟



ما حالتك االجتماعية؟



من أين أنت؟



أي نوع من اإلساءات قد تعرضت له؟

جنسي
عاطفي بدني نفسي



REPRESSED MEMORY

الذاكرة المقموعة



ليندا ويليامز. دراسة د

األمريكيةبينسيلفانياجامعة 

قامت الدراسة بين عقدي السبعينات •

والثمانينات الميالدية 

سنة12-10فتيات بين 206•

تم إدخالهم لغرفة الطوارئ بعد اعتداء •

جنسي وقع على كل فتاة منهن

136تم استجوابهن حينها ثم  استجواب •

عاما  17منهن مرة أخرى بعد مرور 

(سنة29-27أي حينما أصبحن بين (

االعتداء حادثةلم يتذكرن  بالمائة 38•

الجنسي 

ال  لم يتعرضن أصبالمائة ذكرن أنهن 12•

لالعتداء   

Dr. Linda Meyer Williams Study 

University of Pennsylvania 

• Early 1970s -1980s

• 206 Girls: 10-12 Years Old

• All Admitted to Emergency 

Room following Sexual Abuse

• 136 of them were Interviewed 

Again 17 Years Later

(Now 27-29 Years Old)

• 38% DID NOT RECALL THE 

ABUSE

• 12% SAID THEY WERE NEVER

ABUSED



هل سبق لك اإلبالغ عن المعتدي ؟



كم معتدياً مر عليك؟



في أي سن وقع االعتداء عليك؟



يالمعتدصفة
أب

أم

آخر

أخ

صديق للعائلة

زوج أم

عم

ابن عم

جد

أخت

معلمة/معلم 

جدة

شيخ دين

جليس أطفال

عمة

زوجة أب

قائد مركز شبابي/ عضو 

أم بالتبني

أب بالتبني

خدمة اجتماعيةممثل 



االعتداءات عليك؟ما هو منوال

ال أعرف ولكنه كان يقع كثيراً جداً 



د؟هل سبق أن تم االعتداء عليك من قبل أكثر من شخص في وقت واح



؟في حال اإلبالغ عن اعتداء، هل كان يؤخذ بجدية



هل أخذ المعتدي المبلغ عنه إلى القضاء؟



إن كان أخذ للقضاء ، فهل أدين؟



ً حالفي ؟إدانة المعتدي، هل تلقيت تعويضا



ت ؟سبق لك تلقي عالج متخصص لما تعرضت له من إساءاهل



كم معالجاً زرته للتعافي من إساءات طفولتك؟



كم من الوقت أمضيته في الجلسات العالجية؟

لم أذهب أبدا  



ألي مدى ساعدك العالج النفسي في التعافي

؟( ساعدني جداً : 10-لم يساعدني : 0)



كم دفعت من المال على العالج؟



داء؟كم كان عمرك عندما أبلغت أول شخص في حياتك بما وقع عليك من اعت



ما صفة هذا الشخص الذي بلغته؟
صديق

العائلةمنعضو

آخر

حياةشريك

شريك عمل

معلمة/معلم

لم أخبر أحداً 

الشرطة

عضو مركز شبابي

غريب

غرفة دردشة

لعم/دراسةزميل



ت طفولتك؟كم بالمائة في تقديرك تم تحقيقه من تعافيك من إساءا



هل عانيت من أي من األعراض التالية؟
النظرة الدونية للذات

االكتئاب

القلق

مشاكل العالقات

الميول االنتحارية

تقلبات المزاج الحادة

الذكريات الخاطفة

مشكالت جنسية

كرب ما بعد الصدمة

إيذاء الذات

اضطرابات األكل

اإلدمانات

محاوالت االنتحار الفعلية

السمنة

اضطرابات الشخصية

العنف

ال شيء مما سبق ذكره



WISH YOU A REWARDING JOURNEY

ةموفقرحلةلكمأتمنى


