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 التــحرش



الديباجـــــــــــة:                                                                                                                 

         

باهتمام العديد من السيكولوجيين وذلك لما له من أثر واسع على نفسية األفراد  حظي موضوع  التحرش      

لتحرش فا ي أين يمس شريحة كبيرة من الطلبة،جامعفي مختلف األوساط االجتماعية على غرار الوسط ال

؛  التي يرتكبها المسيء الذي يمتلك قوة بدنية أو اجتماعية ة عامة هو  ضرب من ضروب المضايقاتصورب

 يعرف التحرش اللفظي أو ما :عدة أشكال منها يأخذظاهرة نفسية هو  التحرش وبأشكاله المختلفة ف وعليه

 harcèlement  ، التحرش المعنويharcèlement sexuel لتحرش الجنسي وا ، intimidation بالتنمر

moral . 

كما  .صورة مباشرةإذا ما انتهج ضد الفتاة ب التحرش في صورته العامة أحد أشكال التمييز خاصة يعتبرو      

 إلى التأثير ، قد تصل( الب أو الطالبةالطالضحية )انعكاسات سلبية وخيمة على نفسية  بمختلف أنواعه يسببو

 الضحية عدم تأقلم ،نقص الثقة :من بينها اإلشكاالتبالعديد من  ارتباطهخصوصا في على مساره الدراسي 

وفي هذا الصدد  ؛إلى العزوف عن الدراسة الذي يمكن أن يؤدي االنتماءبعدم  شعورالمع الوسط الجامعي و

 تعرضالكلها عالقة بصدمات الطفولة  التي قد تكون داخليةو هالكامنة وراءاإلشارة إلى األسباب  تجدر

المبكر )غير اآلمن، التقاطبي...(. كما أشكال التعلق  بمختلف رتبط قد تكون توأوالجسدية. اللفظية  لالعتداءات

غياب و، متتماشى وشخصية المتنمر عليهأرضية  تشكلمثل وجود بيئات أسرية  اجتماعيةقد تكون  و يمكن

، حدث لها من تحرش في الشارع ماالتصريح بتخوفة من م (البنتالضحية )خاصة سري ما يجعل الحوار األ

 فنجد بعض المتحرشين يتلذذون بإيذاء االخرين.شخصية المتحرش ذاته.  عن تاجنأيضا وقد تكون 

 سبابها وأ امختلف أبعادهها، ومبرزين أشكال للوقوف على ظاهرة التحرشوعليه تم برمجة هذه الورشة       

 .بل الوقاية والتكفل بالمتحرش بهمسالتحرش مع تبيان  فعلهي صفات مرتكبي  وما

 : أهداف الورشة

 .توضيح ظاهرة التحرش بمختلف أبعادها النفسية في الوسط الجامعي 

 .إبراز األزمات النفسية التي قد تنشأ من خالل التحرش في الوسط الجامعي 

 قوف حول هذه الظاهرة والتصدي لها .تكوين المختصين في هذا المجال للو 

  .إبراز أهم اإلستراتيجيات في مواجهة ظاهرة التحرش 

 : محاور الورشة

 صفات المتحرش والمتحرش به، الثنائية العالئقية المرضية. 

 األبعاد النفسية للتحرش في الوسط الجامعي. 

 التحرش واألزمات النفسية الناتجة عنه في الوسط الجامعي. 

 أنواعهضد التحرش بمختلف  وقاية والبرامج التحسيسيةال أساليب. 


	ويعتبر التحرش في صورته العامة أحد أشكال التمييز خاصة إذا ما انتهج ضد الفتاة بصورة مباشرة. كما ويسبب بمختلف أنواعه انعكاسات سلبية وخيمة على نفسية الضحية (الطالب أو الطالبة) ، قد تصل إلى التأثير على مساره الدراسي خصوصا في ارتباطه بالعديد من الإشكا...

